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Başvekil İsmet lnönü lstanbula Gel
diler. Başvekil Pazar Günü Belgrada 

Gideceklerdir. 
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~Başvekilimiz Bugün~~ 
~ lstanbula geldiler .. ~~ 
~ ~ 
~ .. .. . , .. 
!i ismet lnöna Pazar GüniJ :: 
~ .. 
~ Belgrada Hareket Edıyorlar.55 
•• •• 
~ 8. Numan Menemencioğlu Bu Ayın 18 inde Cenevre ~~ 
i! Müzakerelerine iştira~ (dece~. ii 

.\nkara, 8 (AA.) - Baı 
•elct1 lımet İnönü il~ Bel· 

''•da gidecek olan Harici 
~e Vekili bu akıam latan· 
lala hareket etmıılerdir. Ayni 

trende Hariciye Vekaleti siyali 
'116ıteıarı Numan Menemen
tloflu da aıtmiıtfr. 
~enemencloğlu 18 Nisan 

'lct•rnı Hatay meıeleıini 
'-'€b:akere edecek komiteye 
lttirak etmek üzere Cenev· 
'•1e hareket edecektir . 

8 
lstanbul, 8 (Huıuıi) -

•t•ektl General ismet ln-
6"ilnGn Belgrada gitmek üz 

.:::,__Yarın (Buıün) bura va 

•• 
gelmeleri beklenmektedir. 

Haıbakan buradan önüm· 
üzdeki pazar günü ıemplon 
ekıpreli ile Belgrada ıeçe

ceklerdir. Kendilerine bu 
ıeyahatta hariciye veki li 8. 
Tevfik Rüıtü Araala harici 
ye vekaletinin bazı müdür
leri ve memurları refakat 
edeceklerdir. Baıvekil imiz 
Belgradda dört gün kalaca
klardır . 

Küçük Antant toplantı 

11ndan 8onra yapılan Baı 

bakanımızın bu seyahatına 

siyasi mehaf ı l Lü} ük bir t he 
mmlyet atfetmektedirler. 

==::::==================•================== 
General 
~lı' Hikmetin 
Sıhhatı iyi 

ı 

/tal yanın 
Deniz 
Masrafı 

Roma, 8 (AA.) - 1937· 
1938 seneılnln Lahriye mas 
rafları 1 ,857,891,000 lirete 
balii olacaktır. Bu miktar 
geçen seneye nlsbetle 246 
milyon fazladır 25 bin ton 

1 luk Gıulio, Ceaaro ve Cou 
te, Oi, Tavour zırhlaları ta 

1 
mamile yentleıtırll~cektir. 
Yedi bin tonluk ıkl krova· 
zörle baZ1 küçük cüzütam. 
larm inıuı yakında bitecek· 
tir 

Deniz hava kuvvetleri de 
tamamile ialah edilecektir. 

= 

Kundakçılar a kımızdan F era
gat Edemiyeceğimizi Bilmelidir .. 

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

Türk Milleti Kime Karşı Olursa Ol 
tini Korum ğa Daima 

unHaysiye
H azı r dır .. 

------- --- -

Mart On Befinde Dersimde Islahat Programına Karf ı Bazı 
Eski Ağalar Harici Teşviklerle Hükumet Tedbirlerine Muka· 

vemet Göstermek istediler. Yine Aynı Tesirlerle Bazı Çe-
teler Tarafından Soygunculuk Vahaları Yapıldı .. 

Dalllliyt V<·kili R. Şükrü 
Kayanw dün Büyük Mlllt:i 
Meclisinde Ct:nup hududun
da uukua gelmiş olan hd 
diselu etrafwcio beyana/ta 
bul11n111uş old11ğ1111ıı yaumş
tık. 

Dün ı\jansw uerdi!il Da· 
hiliye Vı:kli/mizlll bu mü
him beyarıaluıı sıılıırıları · 
mııa alıyoruz: 

Ankara, 8 (A A ) - Da 
biliye Veki i ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya dün 
Kamutayda beyanatta buluna. 
rak hariçte sulhun, dahılde 

sükunun Atatürk devrinin 
ana vasıflarından biri oldu 
ğunu ıöylemtı ve mılletln 

tekifülü umumtıi altında 

bulunan yurd emnıyet Vf' 

aaa yiflne tecavüz edenlerin 
htç bir zaman cezasız kal· 
mıyacaklarına itaretle ıon 

tki yıl içinde cenup hudut 
!aramızda vukua gelmit olan 
hıuızlık ve kaçekcılık hadi· 
ııelerinin ne ıuretle imha 
edildiğini aolatmıf, bu çete· 

Dahiliye Vekili ue Parll Genel 
ferin hudut haricinde hazır 

!anarak ve teııvık görerek 

gönderıldiklerinin delıllerle 

sabit olduğunu ilave etmiı 

lerdir. 

Sekreteri B. Şıikrri Kaya 
ğını, Tuncellde de yapılacak 
tıllhatın tacil ve De>rdüncQ 
Umumi MüfetUılfffn kararı 

yeni kuvvetlerle techlz bl· 
rinci Umumi MOfettııllk da· 
hı ltnde de vatandaıların hu· 
zuru ve sürplrlzlerden kor · 
unmaaı için askeri vaztye· 
tin takviye edildiğini ıöyle

miıttr. 

lçlıleri Bakanı 937 Martı 
nın on betinde Dlyarbekirle 

Şükrü Kaya hudud hari
cinde memleketimizin em· 
nlyell aleyhinde •uku bulan 
teıebbüılerdeo mandater de· 
vletın nazara dikkatinin celp 
edildiğini ve Hatay davası· 

nın meydana çıkmasından 

itibaren hududun öte taraf-

ında kasti ve suni bir ıuretle 
körüklenen Türk düımanh· 
ğının propağandasımn bu 
salgın teıebbüılerln menıel 
ve besleyici oldufunu ıöyle· 
dikten ıonra demlttlr ki: 

Biz davamızı bütün cid
diyetle fakat beynelmilel 

usullerin müıaade ve. cevaz 
verdtit ; hesaplar dahilinde 
ortaya koyduk. 

Cemiyeti Akvam mecllıln 
de verilen netice ile bu me· 
mleket müme11tlh ve kanaat
kar olmuıtur . 

Aleyhlmlzde ı•Jrl meı· 
ru propaıanda ve hak. 
sız salgınlarla Cemiyeti 
Akvamda iıUhsal etUllmiz 
neticeden vaz geçeceilmlzl 

( Sonu 2 inci aayf ada ) 

Ge11 erat Ali Hikmet ı\yerdem 

tw.ı~edavı edilmek üzere yl 

"- IGn kadar önce Viya· 
~ h ıtden hemıehrlmlz 
'ıı ~it llntep mebuıu General 

t liUunet Ayerdemin gün 

.._;tllcçe düzeldi#fnl dün me -

Yangın F e 1 ak etine 
Uğr1yan Köylüler .. 
Deliyusuflar ~öyünde yedi ev yandı. Hiç ~ir eşya ~ur· 

Mardin arasında Karaköprü 

mevkiinde ve ayrıca Gercüı 

civarında iki soygunculuk 

vakası oldujunu ve Dersim· 

de idahat proğramına karıı 

bazı eski a t a 1 a r ı n 

harici teıviklerle hükumet 

tedbirlerine rnuka vem et et 

tiklerini ve soygunculuk ya 

pan çetelerin mahalli idare 

kuvvetle rin tazyiki net ı cc · 

ılnde hududun ö te tarafına 1 

geçtikle rini ve hükumetin 1 
lazım gelen tedbirlerin alındı-

B. Benesin Seyahatine 
Ehemmiyet Veriliyor .. 

Gazeteler Küçük Antıntm Belarad ~onuşmalanndan sonra 
da~ı sağlam bir surette davam edeceğeni vazıyırlar 

Slıtılyetle haber aldık. 
~ •Jın Generalin 15 aıüne 
'-'1a~' VJyanadan dönmeleri 

terneldır. 

lirt • Mısır anlaşması 
~,~tılcara, 8 (A.A .) - Dün 

ttcı 
~G Ye Vekili B Tevfik 

ttG A 
'lç1, 1 

ras ıle Mısır orta 
d, TGrkiye . Mısır aruın· 
ı~, bır doıtluk muahedesile 

'-'et 

~i~;· 
~··ı~tatiin~e mal geti-
't~~ •••uru çevirdiler. 
'ı~._.1 bul , 8 <Hususi) -
~it eketımıze mal getiren 
tıı JGk J ~lcu Vapuru, ıpanya ıh· 
~l'll erı tarafından yolda 

lllıtıur. 

taramıyan ~öylüler açıUa ~aldılar. 
Şamlı Nalıiyeılne bağlı 

Deliyusuflar köyünden yazı 

la yor: 

Dellyusuffar köyünde on 

beı ıün kadar önce 

büyük bir yanaan ol 

muıtur. Bir farından saat on 

üç sıralarında çıkan ateıle, 

fırının yanında bulunan da 

mm içindeki ıaplar Btef al

mııhr . Köylünün birçoğu 

it dolayislle dıoırnda bulun 

duğu içln yangın pek ça 

buk büyüyor. Kuvvetli bir 
rüzıar altında yangın yarım 

saatte Eyup oğlu Hüıeyln , 

Ahmet, Haıan, lbrahım, ça 

vuı Ahmet ve Çoban lbra · 
hlrn adındaki kimselerin ev 

lerl kamilen yanmııtır. Bu 
evlerin hiç birinden ev sahip 

lerl bir iğne bile kurtarmaia 
muvaffak olamamışlardır. 

Bu arada dört yaı larında 

bulunan Ahmet oğlu Salih 
evde ateıler içinde kalnuf, 

zavallı çocuğun acı haykı · 

rıı ları üzerine korucu Ah· 

met arkadan evin dıvarını 

sökerek çocuğu kurtarmaia 

muvaffak olmuıtur. 

Yangın köyün lam orta· 

sından baılamııtı Onun için 

bütün köyü pek kısa bir 

za mandn bir lcül yığınına 

çevircbllırdl. Fnkat tarla 

dan, bayırdan yetiıen köy· 

lü lerin çalıımuile 60 kadar 

ev yaomalrtan kurtarıhnııtır. 

EvlerA yananl arın hepsi eı· 
yasız ve evsiz kalrnııtır . 

Köylüler güçleri yettikleri 
kadar bu felaket görenlere 

vard ım etmekten geri kal 
mamıı!arsft da daha çok 

yardıma ihtiyaç va;dır . Key 
inler Kaıılayın yardım et· 

( Sonu İkinci taJfada ) 

Cihan 
,Piyasasında 
!Vekadar Rus 
Altını Var? 

Paris, 8 (A.A. ) - Figaro 
gaze t etı i cihan pi ya sasının 

mühim miktarda Sovyet al
tım gönderilmiş o 'duğunu 

haber vermekted ir. Bu ga 
zete bu altından d ört mil 
yar . frangın dolor ola · 
rak p iyasaya yalırılmıf 

olduğunu ve Sovyot Rusya 
nın bu ıuretle e cnebi me· 
mleketlerde kendisine döviz 
Jhtiyatı vücude getirmek is 
teclliinl illve etmektedir. 

Belgrad, 8 (Radyo) 
Çekoslovakya Cumhurbaı· 
kana B. Benes Belgrad fıka· 
rasına tevzi için 50 bin di
nar vermiftir 8. Benea ha
rbiye ve bahriye nazırı ile 
Belgrad kumandanına bey
az aralan ntıanının büyük 
kordonunu hediye etmiıtlr. 

Belgrad, 8 (Rodyo) B 
Benes ve refikaları dün ıa 
a t dörtte Belgraddan hare· 
l<et etmiılerdlr . 

Kendilerine samimi ve 
parlak ıneraııim yapılmııtır. 

Belgıad, 8 (Radyo) - Çe 
koıılovak Cumhurbaıkanı 

nın seyahatı Parla mehaf l 
linde fyi tesir yapmıvtır. 

Belgrad gazeteleri bu zl· 

yaretle Küçük Antant ahen 
rlnin takviye edildiğini ya 
zıyorlar Küçük Antantın 
sonsuz bir surette devam 
edeceğini yazan ıazeteler 

Belgradın siyasi bir merkez 
oldujunu da illve edlyerlar. 

Ruzvelt 
As~eri kıtalan teftiş etti 

Vaıfngton, 8 (A A.) -

Amerikanın harbe glrlıinlo 

20 nci yaldönümü mGnaae. 

betile kapltol ile Beyaz ıa
ray arasında bir aeçit reımi 
yapılmıthr . 

Reisicumhur B. Ruzvelt 
refakatinde Harbiye Nazırı 
Voodring olduğu halde aık
eri kıtaları tef tiı etmtıtlr. .. 

Suriye heyeti 
Adana, 8 CA .A ) _ Su. 

r lye heyeti ıehrlmizden ge

çti. Kendilerinden mftllkat 

talep eden Adana gazeteci· 
lerlne mazur görülmelerini 
bildirdiler. 



SAYPA: ı 

Bir Gezinin Notları: -
Güzel H a v r a n d a .. 
B i r · K a ç S a a t. . 
Kırk öğretmenin Heyecanla 
Kut/uladığı K ı r k Y ı 11 ı k 

Mealek Hayatı .. 
il 

Şoaa kenarında elektrik 
bina1ı ıOzel bir yapı halin 
de yükıeliyor . Tesisat bit 
tikten ıonra Havran ıtıia 
da kavuıacak. Bu nahiye · 
nin ıokakları ıenlı ve le· 
miz. 

Birçok kazalarımızın gıb 
te edeceii mükemmel bir 
belediye binuı var. Parti
nin ıenlt 1alonunda Havran· 
lı ölretmenlerle beledlyt'nin 
verdlfi yemek bilyük bir 
neıe içinde yendi. 

Bu ıeyahatta kırk yıl bi 
llf aııla öğretmen olarak ça 
lııan emektar ve bir fazilet 
UmHll arkadaıın elin& sık 

mak da mukaddermit ·· 
Tekaüt edilerek kırk ıe· 

nelik metlek hayatının acı 
ve ıüzel hatıralarını anmak. 
la vakıt ıeçlren bu öğret
men 8 . Abdullahdır . 

8 . Abdullah 25 yaıında 
öfretmen olarak Havrana 
ıelmiı kırk ıene ayni yer· 
de, hattl ayni okulda çalı

ıarak yGzlerce talebe yetiı · 

tlrmlı, tlmdt hemen bütün 
Hananlı !ar onun talebeıf 

o da onların hoca11 .. 
Bu uzun ve yorucu hayat 

ta 8. Abdullah yalnız on 
ıOn bir hutalak dolayııly1e 

rapor almıı. fakat üç ıün 
ıonra lytleıtlll için raporun 
mGddetl dolmadan tekrar 
vazlf eıl baıına dönmüı .. 

lıte kark yıllık durakıız 
feraıatla çalıımamn fasılası 
yalnız bu üç gündür Hav 
ran ölretmenlerf çok yerin
de blr düıGnce ile bu meı· 
lek babaaının btr fotofraf ım 
llretmen odaıına umayl 
kararlaıtırmıılar. 

Bizim Havrana ıeleceği· 

mizl tıldlnce mutlu itten bi
zim de mahrum olmamamız 
için meraalmi buaün yapmayı 
münulp bulmuılar .. 

Kırk öfrelmen, kark yıllık 
bir öiretmenin pGrilzıüz ha · 
yatanı kutlulamak için ikinci 
okulun ıalonunun iki tara
fında toplandı. 

8 . Abdullah aramızda .. 
Muhakkak ki kırk yıllık 

hayal; parlıyan ıöılerinin 

6nünden bir sinema gibi ge· 
çiyor. 

Çehreılnln derin çlzıllerl 

derin bir hazın verdiil ıu· 

rur ıtıllyor . 

B. Emin Erıun bu knk 
yıllık mealektaıın büyük 
hizmetini ıüzel ıözlerile can· 
landardı, ve bir öğretmenin 

iftihar edeblleceji t t- k ıeyln 

böyle yıllar ıeçtlkten ıonra 
yetııttrdiji talebeılnln her 
birinin bir lı batında oldu 
junu ıörmek olabilecefJni 
ıöyledı . Nihayet küçilk bir 
bayraiı kaldırınca 8. Ab· 
dullahın çerçivell bir fotoi · 
rafı alkıılar araıında mey· 
dana çıktı 

Baıkalarının hayahnı kur 
tarmak, onlara refah vermek 
için kendi hayatını harcıyan 
erlt•miyeceilml::ı kadar sözü 
mG:ıde yGluelen ihtiyar fa 

Jcat dinç öirelmeni kutluh 
yorduk . 

O, bize bir çocuk ıafir eti 

ile gülerek lf'tekkür ediyor. 
Kırk öjretmenin bin bir 

çeıtt hlıler altında kutlula
dıiı bu kırk yıllık hayat; 
kalemin kagıda dökmrığe 

muvaffak olamıyacağı bır 

hatıradır . 

Havrandan büyük bir mi 
nfirperverlik gösteren öiret· 
menlerin ıamhnl teıyileri 

ııı raıında saat on beıe 

doğru ayrılıyoruz . iki oto 
büı düz bir ıoıanın üzerin 
de Edremlde doğru uçar ıi 
bi kayıyor .. 

C. Demiray 

1936 Az;;baf cın Milli 1 

Etonomisi 
Sovyet Azerbaycanın bü

tün endültrilert fstlhsalf, 1936 
ıenesi zarfında, 1935 lıtih 

aal lnden yüzde 19,4 fazla 
ıtyle, 1.674 .ıoo 000 rubleye 
varmııhr. 

Azerbaycan petrol endü 
ıtrtıl, bu sene içinde, 20. 
557.000 ton 11lih1al etm(f 
tir. 1936 da, yeni keıfedil 

mıt olan iki zengin petrol 
mıntakuı daha iıletilmeie 

baılanmııtır; bu mıntakaJar 
Şongar ve Kızıltepe mınta 

larıdır 

Aynı ıene zarfında, Azer 
baycan gıdai endüıtrisi, ıe · 

çen senelerden yüzde 21 
nlıbetinde fazla istihsal yap
mıı ye yerli endOltri de 
yüzde 25,8 fazlalaımııtır. 

Daha bu ıene lçlnd• bir 
milyon ton kadar etya ye 
iki milyon kadar yolcu, bu 
kanal yolu ile ıelecekttr. 

Devlet merkezinin inıaat 

faaliyetine lüzumlu madde · 
ler, petrol, zerzevat ve da
ha birçok eıya, Moskovava 
Volga kanalı yolu ı le ıele· 

cektlr. Moskova fabrikaları 
nıo malları da Volga mın 
takasına bu yolla ıönderı· 

lecelttr. 
Halen bu kanalda ıeyri

ıcfain içi11 husuıi btr filo 
hazırlanmaktadır Bu ticaret 
filosunun mevcudu l 83 tek · 
ne olacak ve bunlardan 
dördünü 700 bevıir kuYve 
tinde dleıel motörlü ve kon 
forlu yolcu ıemisi teıkil ey 
llyecektır Ayrıca. ıene di 
eıel mot6rlü iki biraz daha 
u lak yolcu, gemisi, bir çok 
nehir takatleri , tilepler, rö· 
morkörler ve ıalre de bun 
lar ara11nda mevcuttur. Bu 
gemilerden bir luımının in 
ıaaatana ıimdiden bAılan 

mııtır. 

Güzel bir usul! 
Rükreı zabıtası, son ola· 

r1\k ve hırsızlara mahsuı 

çok ızüzel bir uıul bul '11Uf · 

tur: 
Bir defa hınızlık edip de 

Qç aydan fazla mahkılmlyet 

TORK.DILI 9 NiSAN 937 

Kundakçılar 

Hı~~ımızd2n f eı agat ede-
miyeceüimizi ~ilmelid1r. 

( Baş tarafı Birinci sayfada) 
zannedenler vana bun ların 

en nıbayel beynelmil~l mü 
nasebetlerin bozulabilecejlnl 
fakat bizim hakkımızdan •e 
kazandıjımız haklardan ula 
f e r a ğ a t etmiyecealmlzl 
bilmeleri faydadadır . 

Bu mülahazaları ıöylemek · 

ten maksadım hükömetfn Ha · 
tay davaımdaki açık ve 
meırü hareketi bizim aley. 
himize taarruzlar hazırlanma· 

ıını asla mudik aöıterm l ye· 

ceiini tebarüz ettirmektir. 
Meselenin bu cephesi yani 

Suriye ale aramızdaki mü· 
na.ebet noktuından olan 
kıımı Hariciyemizle Fraota 
ara11nda münakaıaya kon
muıtur. Kendi hareketleri 
mizto dürüıtlüaüoe o kadar 
wüveniyoruz ve f ranıa ile 
iyi münasebetin tdameai 
için muharriklerin bütün zıt 
temayüllerine rağmen 1ıay

ret etmek azminde o kadar 
aamimiytz ki bu çetelerin 
hazırlıklarının ne ıerait al
tında vuku buldufunu bey 
nel milel bir uıul ile tetkik 
edılmeıine bile hazır bulu
nuyoru:r.. 

Hükümet namına olan 
bu mrı.ruzatmı vazı yeti 
olduiu aı l bi ıöylemek içer· 
de aldığımız tedbirlerle ha
riçte taldp e t t 1 ğ i m ı z 
hattı harekeli açık bir ıu · 
rette memlekete bildirmek 
içindir. Meml liel auyltlnin 
emniyetle muhafaza olaca· 
ima kanaatimiz vardır. 
Eler aldığımız tedbirler kif 1 

ıelmezıe daha vaıi tedbirler 
almakta bir an teehhür et 

mlyeceğlmizden Büyük Mil· 
let Mecliılnln haberdar ol 
ma11nı tıteriı'. 

Hiçbir kimse tarafından 
ıaflet edilmemesini hatır · 

latmak latedtiim bir haki 
kat da tudur: Tark 
milletinin kuvveti her nere
de ve her kime kartı oluna 
olıun hakkını ve hayılyetint 
korumafa dalma ha:aır •• 
kadirdir. 

ispanyayı sıv~edilın tayı· 
ra zabitleri 

Pariı, 7 {Radyo) Jur 
ıazeteıl İıpanyaya yapılan 
yardımlardan bahsederek: 

"8. Delbos, Cenup llma· 
nların da ve ha va istaıyon 
farında geçen ıüpheli faali
yeti izah etmelidir. Ademi 
müdahale hakkında vermif 
olduğumuz karara rağmen 

bu ' huıuıta birçok hareket· 
lerimiz vardır. 

Fransa hava nakliyatının 

asker ve zabit na klf ttiği 
artık gizil birıey delildir . 
Bucje yolıle birçok lnaıillz 
ve Belçikalı tayare zabitleri 
İıpanyaya ıevkedılmııtır. 

Bundan baıka Pariste Hı 
lbao ve Madride aönüllü ıe · 

vkinl temin eden bir he) et 
le yeonlden tetekkül etmiı · 

tir . ,. Demektedir 

ıeçl ren hırsızların yüzüne 
ve ellerine :.r.abıta kırmızı 

renkli birer damıa vuracak· 
lır . Üç aydan aıaiı mah
kum olanlar bu damıadao 

muaf olacaklar fakat cür 
mün tekerrüründf! damaa 
dan kurtulamıyacaklarıhr •. 

·. . . . .. 

Belediye Umumi Mecli- Bal a a 
sinin dünkü toplantısı 

Mezbaha ücretinin yük löy yolları ~asiı sek il~• 
seltilmesid •• şünülüyor Balya, ~a~~~~~I) _ ıca· -
Belediye umumi meclisi dün ikinci toplantısım yapa

rak şehir işleri üzerinde görüımılerda ~ulundu. 
Belediye Umumi Mecliıl 

din saat 15 te Naci Koda · 
nazın baıkanlağında altıncı 

denenin ikinci toplantı11na 
yapmııtır. 

Belediye mecllıi ru:r.na · 
menede bulunan ıu maddeler 
üzerinde görümelerde bulun· 
muıtur: 

kararı bütçe encümenine 
ha va le edildi. 

T ermometrelerden bet ku 
ruı ayar reımi ahomuına 
dair Daimi Encümenin maz· 
bata11 da tarife encümenin• 
ita •ale e dildi. 

Meclis 12 Nlaan pazarte · 
ıl ıün<l toplanmak kararanı 
.ererek dafılmııtır. 

:ııamuıda iyi bir yol fu.Uy•· 

ti 16se çarpmaktadır Koca· 
••tar, Narlı, Turplu, A lde· 

mirci , Akbaı, Evciler, G&k· 
çeler, Do~anlar, Habipler, 

G6ktepe, Çakallar, Benıılır 
köyleri yollarının teıvıy.t 
türabiyeıl yapılmııtır. 

Diler bırçoklarının taı lar• 
da kırılarak hazırlanmııtır· 

Kaymakam 8 . Hakkı Onef 
yol iı\ertne büyilk hır eh•· 
m m lyet vermektedir . lıtakrazı muvafakat maz · 

batumm kabulü , Belediyeler 
Bankasından yapılacak istik · 
raz için yüzde on aıümrOk 
lerden alınacak belediye hiı 

aeılnln bu borca mahıuben 
doArudan dojruya Dahıli ye 
Veklletfnce keıilmeıl için 
mecliıln ınuvaf nkat mazba 
taaının gönderilmeıl kabul 

Yangın F e 1 a e t i n e 
Uğnyan K öv i ü 1 e r .. 

edildi. · 
Parti ilçe yön kurulun un 

yazuı üzerine ıehlrln imar 
ve ihtiyaçlarını allkadın 
eden huıuıatın 937 bOlçe· 
ıindt na:r.arı itibara alınma
sı hakkındaki mesai encQ 
meninin mazbata n bütçe 
encümenine veJ1ldi. 

Mezbaha ücretlerinin di 
ier belediyelere nlıbetle 

çok dfln bulunmaıı •e bele
diyenin mOhlm bir varida 
hm teıkll edecek olan bu ge 
Urln tezyidi için Daimi En· 
dlmenin kararı tar ıfe encft
menlne havale edıldi. 

-

Oeliyusutlar köyünda y di ev andt H ç bn eıya kur· 
tjr mıyan öy ül r çlkta ~al~llar. 

\Baıtarafı birinci ıayf da 
meıini de beklemektedirle r. 
Bu iıteii aazetentzle duyur
manızı r ica ederiz. 

Türkdi/i: 
Deltyuıuflar köyünde b" 

yanım fellketlne uğrıyaa 

ailelerin acıklı haline dair 
olan mektubu yukarıya y a 

zdık Dün haher aldıfımıza 
ıöre ıehrlmlz Kızılay Kuru 
mu bu f e llk !lzedelere yar
dım olmak lb:ere 50 lira 

Mimar 

1 öndermlttir. 

Kurumun ali.ka1ını P'~ 
yerinde buluruz Yalını "' bl' 

ze kalına yedi eYI yao-' 
ve çmlçıplak bir vaztyett• 

kalan bu f ellketzedelıff 
yapılan elit ltrs yardım ~ 
azdır. 

KaraıOn doatu Kurum"' 
bu fela ketzedelere daha fi 
zla yardımda 

ümit ediyoruz. 
bulunacal 

Halkevi Tanzifat arabacıları l.ay· 
•anlarına yem bedelleri ve· 
rllmeıl için Daimi Encümen 

Mutlu Bir Htıanlanmı Sinan iıin tertip edilen gece Oushanalerine devam ı~ 
Çay mahalleıinden 8 lı 

ınail Sananın kızı Bayan 
Celile tle Vilayet Matbaası 
mürettlplerlnden C • m t I 
Çinioflunun nıtan töreni 
dün akıam her iki tarafın 
dostları arasında yapılmıthr. 

Gençleri tebrik eder, ıaa· 
detler dileriz. 

Gelenler Gidenler: 
Bureacla toplanacak olan 

Ha•a Kurumu konıreaine 
ittlrlk etmek üzne Balya 
Parti baıkanı Abdullah 
Eral, Hava Kurumu baıkanı 
Mustafa Ete ı~hrlmize ıel · 

Halke't'lnde BilyOk Türk 
Saaatklrı Mimar Sınanan 
llümünln 350 inci yıl dö-
nümü münuebettle bu rece 
bir toplantı tertip edılmittlr. 
Toplantıda 8. Kamil Su; 
Büyük Mimarın hayat ve 
eserlerini bir konf eranı1a 

izah edecektir. Toplantı 

ıaat 20,30 dadır. 

t Maliye 
1 Vekaleti 

- 41' 

Vilayetlere ~ertürlü borç 
a A n y 0 1 hesaplarının ~ir ay zarfında 

- 9-N-isa-n -19 3-7 -Cu-ma--- l tasfiye edilmesini ~ildiı di. 
Maliye Vekaletinden •tla. 

yellere ıönderilen bir em· 
irle 1929 mali yılı ıonuna 
kadar türlü tekillerle muha 
ıip)er adına borç çıkarılan 

mitlerdir . 

Öfjle N<·şriyalı : 
Saat 12,30 plakla 1 ürk 1 

musikisi. 12.50 ha va dil, 13,05 
muhte lif plak neırlyatı 14,00 
ıon. 

Akşam Nrşriyalt: 1- paralar ile devlet hizmeti 

Saat 18,30 Plakla dans 
muıılklıl . 19,30 spor musa 
habeleri Eıref Şefik 20,00 
Türk musiki he yeti 20,30 
Ônıer Rıza tarafından Arap 
ça ıöylev 20,45 Vedia Rıza 
ve arkadaıları tarafından 
Türk muııiktsl ve halk ıa r
kılara. Saat ayarı 21, 15 or 
kestra . 

22, 15 ajanı ve hona ha
berleri ve ertesi günOn prog 
ramı 22,30 pllkla sololar, 
opera ve operet parçalı.rı , 

23,oo ıan. 

için avanı verilen paraların 
en kısa bir zamanda taafi 
yeııi, devlet hesaplarının pü 

rüzıüz bir hale ıettrilmesl 

cihetinden arzu edi ldJff bil 
diril mittir . 

~u gibi itlere ait muame 
leler önümüzdeki tik ayın 

15 ine kadar ıureti katiyede 
vekalete gönderilecek, aön 
dermiyenlerin acizlerine ve 
kayllaızlıklarına hükmedlle· 
rek derhal cezalandmlacak· 
lardır . 

lırin imtihım 
Halke•i dershanelerine d• 

Yam edenlerin bu ayın b' 
tinden itibaren hntlhanlaraf' 
baılanmııt1r. lmtihanl•" 
13 Nlıan talı 1606 akt•_, 
na kadar de•am edllece•tt' 

= 

OL 1 O 
Ülkünün 50 inci ııfİ 

çıkmııllr. Bu ıayıda: Atat~ 
kün hasbıhali. (17 3.93 ~ 
Mimar Sinan gününde ( .. 
Nihad Sami - Felsefe ko0' 

relerinde Türkiye, Ziyaed~ 
F ahrl - Memleket cofraf1, 
hakkında bazı rörOıler 

ıim Darkut Osmanlı ı~, 
ratorluğunda çiftçi ıanıfl;:, 
hukuki etatüıü, Ömer I 
kan XVll inci asır halk ~ 
irlerlndeo keıff, Fevziye > 
dullah ~ Orta zaman Tür1'_, 
hlim dünyasında idare , t 

kllitı, Almancadan çe~.,ı 
Cemal Köprülü Dede ~ 
kut kitabına ait nottlr, > 
dülkadlr inan.-Halke•I' 
- 1 lalkev1erlnde çahtllll'ı 
ve beliren değerler - > 
Franıız edebiyat tart hl, ,ı 

rahn raporları. iki müv'' ~ 
Kuyucakla Yuıuf, fı"J 
küraülerl, bir tiyatro bl1 ı' 
raf l ı!, Nahit Sırrı (Y 

\ bibliyograf ya yazıları a1 I 
alındıktan 90nra) y••', 
vardır. Sayıaı 25 kurotl 

ı Tanlye ederiz 
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Nesir : 

Kasabanın 
Sessiz 
Kızına 

Maruler dalıalarm üstün
de rüzgirdan tftrlyen papa t· 
Yalar ıtbl titrer oyna rken 
o, ıahtlin yüksek yosunlu ka 

Jaları Gıtilnde ıaçları belinden 
•taiı1a kadar ııarkmıı, kat · 
1 •rı gür, ıözlerl iri , ııi 
Yab rengile parlayan bir ka 
ra elması andıran kasabaum 
'°'iliz adım verdlil masum 
kızı görmüıtüm . 

Onu 16rmemek içime 
düiümü sökülmez bir dert 
olrnuıtu . Muttaaıl oturdufu 
lcıylyi döien dalgaları ıey 
redıyo , beyaz köprüklerin 
l•rıltılarmdan besbelliydi 
kt ıevgi içerek gam 
••utuyordu. Hakikaten ıes 
llıdı, dudakları oynanııyor 
du. 

- 2 
Onu biraüo çatı denilebi 

let•k renk, renk güllerle 
Ç•vtilmit portakal, limon 
•laçlannan doldurduğu bir 
bahçenin ktiçük evinin ka 
Pııında elindeki pembe bir 
IÜiü koklarken gördüm. 
Btrdenbire ıözlerimin bütün 
kudreti onun o andaki ha · 
hoe aktı . 

Beni görünce kara elmas 
lôıler aertle§ti, kalın siyah 
"•ılar çahldı . Sonra acalp 
bır bakııla: Bana ne bakıyor 
'"n der aıbi çalınan tek kan· 
'tlı kap111ndan içeri girdi. 

Ren o an sararmııtım. 
l\aybol!ln kuzuıunu arıyan 
lcaYalını ier.v"t ettiren Meh 
"'•t yamaçtan ıendeltye, 
""deliye indiii gibi 6nüm· 
deacı hafif meylli iniyor· 
4-111. 

l\endiml: O taı diyarının 
~-· ldmteslzllilme ayırdı · 
\' 111ız oda11nda buluyorum. 
eıu aözlerlm dolgun, ade

t, Q I 1 k altında ezılmff, ter-
'"-1t aibl yorııunluklar his 
'•dı1orum. 

3 
l(•Hbanın Se11lz kızı ay 

1
'•d•o •o•ra benim kalbimi 
do
1 

lduran saadetin haalneıl 
0 lbuıtu. 

S.ııız, kara el mu parça · 
••• ~ 1 Oz 6 kız. , 

~ Solan ümttlerlme yeni 
) 

9
"- de yepyeni bahar aııh · 

._'
11 aönaı ıüneıı olmuıtu 

) rtık onunla yine o 1ahiltn 
.._0•unıu kayalarında beraber 

trttlerin dalsalarla çarpıı 
"''1•rını seyrediyor batan .Q ' 
fil ~tin kalplerimize döktü 
tıe Üz(inden zevk içerek yl
lc 0 Çatının gQllerine döner 

•• , bı 
~ r zamanda onlarla 
0"uıup ıecenln SÜ" ut una 

dalardık. 
- 4 -

8u ~ 
)• Run ıevda kaynağı di 
'"'•n h ı,,1 •aretınl derin lttlha 
doı' içerken her günümün 
" Ufllnda ıö.ılerimi o ç tı · ,, dik 
'-' erek kimıenln duya 

'he 1 k le. a ı albi fertatlarımla ... ,b 
fer •nın Se11iz kızı diye 

ht ediyorum! . 
\'ine ı l 

'•hııd ç f aöz yaılarınla 
ç,11 ekı kayalara yaalanap 
•or 'Yan dalralardan beni 

Uyor llluıunl s ... 
' ulu Yeııl - l . . 1· tiiYnQ goz erım , ıç ı 

Ş nı cevap veriyor. 
t~hen olmuın .. 

•tte •oruyor: 

lı1. fili Kayman 

TOHDILI 

Almanyada Kültür Ve 
Sa n a t Hareketleri .. 

Almanyada sanat da öte· 
ki lnaani faaliyetler gibi 
parti taraf andan ilham edil· 
mckte, devlet tarafından 

kontrol olunmakta ve nae · 
yonal sosyaliıt felıefeaine 

ayak uydurmak m~cburiye· 
tinde bulunmaktadır. Politi
kada olduju rlbi estetikte de 
eıki liberal kanaatlere yer 

batka bir yere bir fırça bile 
süremez. Ediplerin tllrlerln, 
muharrJrlerfn. ti ya troucuları· 
nın musiki erbabının da 
edebiyat, tiyatro ve muıiki 
odalarına girmeleri llzımdır . 

Bu organizasyon hakkın-

da bay Vernertln yazdılı 

btrkaç aatırı alıyoruz: 
"Teorik bir idare orıanı 

verilmemektedir. olan mtlli kültür konseyi, 
"Üçüncü Rayh, artiıtik hakikatte bütün sanat teza· 

yaradıcılıAın hürriyeti nasıl hürlerJnl naayonaliıt aosya 
korunur, bunu bilir; fak at ltst 11nırları içinde tut mala 
bu hürriyetin hududlarmı çalıtmaktadır. Bu vazifeyi 
estetik olmaktan ziyade po· güzel ifa etmektedir. Eko 
littk bir zihniyetle çizmek nomlk. ıoıyal büt6n sahalar 
icab eder... Bay Göb'!lsın da ılerlemit ve acemi her 
bu tarifine Bay Httlerin ıu fert kontrol altındadır. lta
sözünü de ili ve edebilinlniz: at ve uysdllık fert için nevi 
'"Hırlıtiyanlık devrinin ıana- temrin haltndedir . Btr mes· 
tı hmsyan olabılirdt; nuy•· lek sahibi ancak bu tartlar 
nal ıoıyaliı devrin ıanatı da içinde hayatını kazanabıltr 
naıyonal sosyalist olmak.za Artlıtln elinde bir tf'k hür 
ruretindedir " rlyet vardır ki o da susmak 

Sanata yeti tatbik edilen ile konutmaktan birisinin 
bu teorinin ne gibi ame' i tercih etmek hürriyetidir. 
neticeler verd ığl Parlste Cen· Fakat bir defa konuımaja 
tre detudes de polıtique karar verdikten ıonr11 art•k. 
Etrangere tarafından ba11lan kendiıl duyduju ve htuettl · 
güı.el bir lt!tkikte gayet gü il ıibl defli. aldıjı direkti 
zel tahlil edilmektedir Bu fe göre konutmak mecbu. 
eser M. E Wernet tarafın · riy~tindedir . 

dan yazılmııtır. Au kltab Bu yeni tedbirler yüzün · 
nazf Almanyanın karekterl den "yahudl" "ltberal,. ve 
hak kında birçok aiır batlı , "dekadan.. sanatların bOUln 
ıiya.i kUaplarm çojundan ortadan kaldırıl.sblldlil tüp 
daha vazıh ve ~•aslı malü heli olmakla beraber, onla· 
mat vermekte, vaziyeti ta.· rın )'erine konulabilecek bir 
vfr etmektedir. sanatın yaratıldıiı da tOp · 

Yeni Almanya, eakt ıd- helidir 

man sanatını da üniforma Uçüncü Rayhm büıbüUln 
içine koymuıtur. Sanatı ko · de orijinal bir ıaat yarat 
ntrol etmek üzere iki ayrı mamıt oldufunu ıöylemek 

organizasyon vardır: Birisi hak1azlık olur. Bay Vernet, 
parti, blriıt devlet . Fakat genç nazl ı•trlerlnin, milli 
bu iki muvazi kontrol vazi · kalkınma neıldelerln bQf6k 
feıl aynı adamlara verilmek bir aamlmlyetle terennOm 
ıuretile hakikatte btrleftirll· ettiklerini ıöylQ1or. Yeni 
mittir. Her ikisinin de baıı · 1anat, halk yılınlarıoı yeni 
nda, ıüpheılz . Führer bulun· f bir temaıa eıeri olan Thin -
maktadır · ııplel df!nilen bir temaıa 

Bay Göbel• bir defa de· nevine dotru ı6r0klemekte-
demittir ki : ! dir 

1 
- Alman artiıtleri, ken · / Ayrıca yapılan hir takım 

dilerinln bize airf bulunduk- 1 neırt yat da mtlli rubu uyan· 
larını, ruhlarımızın ruhumuz· 

dırmak ve yQkıeltmek vaai· 
la ruhlu, heyecanlarımızla feıinf ıörmektedır. Meaall 
heyecanlı olduklarını, hayal 
lerimlzle kanaat v.trdikle F6lkiter Beobahter ıu cüm 
rlni, ümüdlerlmizin yıldızı · leleri yazmııtı: 
nı teıkıl ettiklerini düıüne "Ehramlar, firavunların 
relc gurur ve saadet duya . hiklyealnf anlatır; Roma 
bilirler... yolları Sezarlaran kudretini 

Almanyada sanatı himaye söyler; Adolf Hıtlerln yolla 
ve kontral için föyle tetek · rı da Alman mtlletinln ebe· 
küller kurulmuııur: Nuyo diltjine ıahid olacaktır. 
nal ıosyaliıt edebiyatını ko Bunlarla beraber edebiya· 
ruma komisyonu, ıanat ıda tm, tiyatronun, nsmin ve 
re ofisi, naıyonal ıoıyalbt sinemanın bue6nkil Alman · 
kültür blrllil, Alman edebi- yada uykuda bulundutuou 
yatını ilerletme merkezi . Bu ıöylemek dürüıt bir hareket 

nların da birçok kolları ko olmaz. 
mite ve tubeleri vardır 1936 ıeneıinde Almanya· 

Devlet, milli kültür sena- da okunan edebi eaerlerln 
tosu ve milli kültür konseyi çolunu lirik manzumeler, 
tarafından temsil olnur ki harba, kahramanlıfa ve ta · 
bunların da yedi ayrı mec · rihe dair yazılmıı eaerler-
liıl vardır. dır 

Musiki, nlıbeten, öteki 

Moıkovı - Volgı lanıh 
bilmek Ozerı 

Sovyetler Rirl iğl su nak· 
liyah halk komiserltii, mu 
azzam Moıkova Volıa ka · 
nalını bu seneden itibaren 
itlemeJe açmak niyetinde· 
dır . 

Het seneden az bir za . 
manda lnt• edı l mit olan bu 
J 28 kilometre uzunJuğunda 
ki kani, ikinci betyıllık pll · 

nın en eıaılı fasıllarından 

birini teıkıl eylemektedir. 
Bu kanalın küıadı , 250 

kilometrelik Moıkov11. Kalı 

nin nehir nakliye yolunu at· 
acaktır. Bu sure~le bu tkt 
tehir araaındakl meıafe 250 
kilometreye inecektir; halen 
Gorklden ıeçen yol, bu ka· 
nal yolundan J 728 ktlomet 
re uzundur ki yalnız bu, 
kanalın ehemmtyettnl teba· 
riiz ettirmeie klfl oha ıe· 
raktır. 

1936 ıeneslnde Azerbay· 
can ziraatında mühim mu· 
vaffakıyetler kazanılmııtır. 
1937 tubatı btdayetintle, 
1935 stokundan 56.384 ton 
fazlaaiyle. 199 519 1 on pa· 
muk sto" ed ı lmtı bulunu,or· 
du. Azerbaycan pamuk tas 
flyehanelerl de, devlet pli
nında teıbtl edil mit tarih · 
1erden evvel kendilerine tah -
mil olunan vazifeleri mü
kemmelen ifa etmltUr. Bu 
Cumhuriyet dahilindeki trak 
tör latuyonlarında, bu yıl 
b1da1etinde, ıeçen yıl bi· 
dayetindeklnden yüzde 1 O 
fazlaalyle 250 harman ma 
kinu~ ile 3 608 traktör 
mevcut bulunuyordu Gene 
bu sene içinde memlekette 
mevcut bakart hayvanların 

mlkdarı y6zde 1 O, 6 koyun 
larınkl yOzde 19,4 keçilerin 
ki 35,4 ve atlarankt de 4, 1 
artmııhr. 

BCltün bu batuılar ael: • 
biyle kolkhoaların Yarldah 
ve kolilhosculerın ha1at ıe
viyelerl aıtttkçe yOlraefmek 
tedlr. Çalı,anlarm Aserbay · 
can tasarruf aandıklarına 

koydukları paralar, yüzde 
51 ,6 nlsbetlnde fazlalaımıt 
tır. 

Ticaret muameleleleri mlk 
darı ite, ytlzde 20 fazlaaty 
le, 1936 ıeneıinde 2 milyar 
rubleyi ıe_smtıtlr 

ler bu eser karı111nda t•ıı· 
rıp kalmaktadırlar . 

Vaıner, askeri müzik ve 
eski Alman halk tarkıları 
nazt rejiminin elinde bir 
musiki alliıhı gibidir . Hele 
halk havaları büyük bir rol 
oynamaktadır. 

Bay Wernert, eenç Hitler 
çocuklarının mektepten çı· 
karken ı6yledikleri ıarklyı 
naklediyor ki ıudur: 

Bauer la11 daı aaun 
Bald Waschen note Blumen 
Bauer la11 daa pfliıgen 
Wır pflüıen mit dem Sch-

wert 
Tercümeal: 

SAYPA: 3 

Gönen icra lıhkasir icra 
Memurluğundan: Memurluğundan: 

Gönen hazine! maliyeıfne H l acuımal mahallesinden 
(3327 ı lira 69 kurut bordu 1 il k S d ıma ızı ı ıkaya borçlu 
halen mahalli ikameti bilin- K "I arao• an '1lahalleıinden ba-
mlyen Muratlar karuell Ah· hr S lb h ~ .,.ıvan an ra imin haciz 
met otlu İbrahlmln evvelce edUmiı olan Çukurçeıme 
açık artırmaya konan temi· mevkllnde vaki ve tapuoa 
nalından ve yeminli öç ehli üç pıuça olup her üç tarla
lara( andan 60 lira kıymet nında bir birine bltltik ol· 
biçtlen deftrmen önü diğer ma11 d0Jay11ıle l<arııtarılıp 
iımi kara kütük mevktinde bir tarla halinde bulunan 
malOmül hudud 3905 metre ve halen tebze bahçeıl ola· 
tarlasiyle 120 ltra kıymet rak kullanılan Çukurçeıme 
hiçilen alan tarla namlyle mevkilnde vaki •e halen 
maruf 9190 metre tarlası gQn doğuıu aahtbl ıenet 
yüzde 75 nl bulmadığından bahçıvan İbrahim ve lcarm 
ıataı geri bırakılarak 2280 Cemile ve ıftn batm ıon 
no. kanun hükürnlerlne eö· yolu ve poyrazı çeırr eye ıi 
re tecil edllmfı fae de bordu den yo l ve kıblesi halen Ayı 
senelik takıidl ıf a etmediği bol•n otlu Alı ve Sorklıden 
nden tecil düıürOlerek pa metrük tarla ile çt•vrl li ve 
raya çevrtlmeaı mukarrer lçınde çak ılıız bahçe kuyusu 
mezkQr iki parça tarla tek- ile topraktan havuz ve kırk 
rar açık artırmaya konmuf· kova mevcut ıebze bahçesi· 
tur. nin açık artırma ıJe ıatalma-

1 - Açık arttırma icra 11na karar verilmııur. Artır
datreafnde 3 · May11 · 937 ma 13 5 937 tarıhfne teaa. 
pazartesi günü saat 14 16 düf eden Perıembe ıünü 
kadar yapılacaktır. aaat on altada Balıkesir icra 

2 - ltbu arttırmaya alt aalonunda baılıyacaktır Ar 
tartname icra daireainde her 

tımaya ltlirak edeceklerin 
kesin g~rebilmesı için 23 · 
niıan 937 tarihinden tlfba bahçenin muhammen kıyme-
ren açık tar. ti olan ( 455) liranın yQzde 

3 - Arttırmaya ltl ırak yedi buçuk nfabetınde pay 
edecekler muhammen kıy· akçaaının peıinen vermeleri 
meli y6zde 7 ,5 nlsbetınde ve artırma ıartnamesi ilin 
pey depo akçesi •• ya mil · tarihinden ittbaren herkea 
il bankanın teminat melctu tarafından g6rQlmek Ozere 
nu icra dairesine vermetl açık bulunduğu ve tayin edi· 
llzımdır. len itbu ıünde arhrma be· 

4 lıbu ıayri menkul deli aayrl menkulün yGzde 
üzerinde ipotek eahlbl ve yetmtı beıını l-ulmadıiı tak 
irtifak h•kkı olanlarla difer dtrde son artıranın taahhüdQ 
ft. lakadarlıu faiz ve murafa baki kalmak ıarti le artırma 
dair iddiaları olduğu takdir on beı aün daha temdit edi-
de ılln tarihinden 20 ııün leceğl yani 28 5 937 tarihi · 
içınde evrak• mGsbtteleriyle ne tesadüf eden cuma ıGnö 
birlikte icraya müracaat •t· aynı aaatte yapılacafı ve o 
meleri lktıfa eder Akıt ta ıiln en çok artırana ihale 
kdlrde hakları Tapu Stcılıle edlleceil •e ipotek ıabibl 
eablt bulunmadı halde ıahı alacaklılarla diler alacakla 
bedelinin paylatmaundan ların gavrı menkul 6zerlade-
harlç bırakılırlar. iri hakları huıuılle faiz "• 

5 - Gayri menkul üç maıarıf a dair olan iddiaları· 
defa bajmldıktan ıonra en nın evrakı mOıbttelerile bir
çok artırana ihale edilir Şu llkde yirmi aün içinde icra 
karda kl muhammen kayme dalrealne bildirmedıklerl ta
lin y&zde 75 nl bulamaz kdirde hakları tapu ılcill(e 
veya aatıt iıtlyenln alacalı- ıablt olmadıkça ıatıı bede
ruchanı olan alacaklılar bu· ltnln paylaımaaından hariç 
lunup da alacakları bu aay le 1 ki a aca ara ve arhrmadan 
ri menkul ile temin edilmtı dofma del&! reıminfn m.ftt· 
ise bunların alacaAının ıeç terlye alt olacaiı ve 0 ıiln 
meıi tarltır. Böyle bir bed•l I 
elde edilmezse arttıranın te- ıe mly•nlerin vaz aeçmlt 

d 1 k sayılacakları tlln olunur. 
ahhüdii ipka e ı ere arttır- 1-:--------.:.:.:..:.._ 
;~n:ın ~;:tır!:: u:;t~la;;~ Bahkesir Kooperatıf in dan: 
aalı ıünü ayni ıaatte yapıla. 259 5 ı 1 ayı ı Ba ıkedr Ta · 
rak en çok artırana ihale rım Kredi Kooperatifi yeni 
edilecektir. yönetim Kurulu baıkanlafı 

6 - Gayri menkul üı· 
tünde bırakılan "lıcı aatıı na Tevfik Baıaran, aabaı · 
bedelini derhal veva verile kanlıfına ŞBkrü Yırcalı, 
cek muhlet içinde vermezse ilyelıklere Avni Sathkçı, 
ihale bozularak kendiılnden İbrahim Samt Kayyum •e 
vvel en yükıek teklif de bulu- lsnıaıl Safa Kaaapoilu le· 

nana buda razı olmazsa der· çilmiıler ve Kooperatif Dt -
bal on bet ıün müddetle rekUSrlüiüne de Sami Ülken 
tekrar artırmaya konarak tayin edilmlttir. 
en çok arttıran& verilir ve Statünün 26 ıncı maddeıl 
iki artırma arasında fark mucibince kooperatif adına 
edecek bedel yOzde 5 fa iz baıkanla dırekt&r veya bir 
veıalr zararlarla birlikte hft · üye ile direk.tör ••yahut 
kme hacet kalmakıızın dal baıkan l a l:.tr ü,e tarafından 
rei icraca tahıil edilecektir, 111Qıtereken imzalanacak ev -Bunların içinde milli kül

tllr konseyi en ehemlyetll 
olanıdır. Çünkü her hanıl 

bir sanat eseri vücude ge · 
tlrmek iıtlyen bir artlıt bu· 
raya kayıdlı olmak mecbu 
rlyetindedir 

ıaat kollarından daha az 
teılr altında kalmıttır. ÇOn· 
kü muıiki ile muayyen bir 
haberi bir taraftan bir tara· 
fa aktarma etmek imkanı 

yoktur. 

K6ylüler , tohum ekmefl 
bıralon, 

Kırmızı çiçekler yakında 
açacak 

K6yl6 çift ıilrmeyi bırak, 
Biz yakında kılıçla çift 

ıürecellz. 

Fazla malümat almak isti rakın lrabulGnü •e bu ıekll-
1 yenlerin 35 99 doıya no de müa11eaemtze karıı •u . 

ile daireye mOracaatları ilin kubulactak taahhllt ve ııara, 
olunur. tın teıekkültlmüzQ ilzam 

Bay Vernertln saylediği • 
ne göre Almanyada bir reı
sanı , iıterse kendi evının 

davarlarını realmlerle ıüali· 
yebtUr Fakat "eüzel sanat 
lar oda11,, na ıirmekılzln 

Almanyada "neıe vasıta 

aile kuvvetlenme" teıkllitı 
vardır. Bu teıkılat, bir çok 
iıçi yıiınlar~na meıeli Babın 
.. Sent Mallunun lhtlraıları,. 
eıerlnl dlnletmelcte ve lfçl -

Militarizm ile miattazm Al· 

manyanın birçok yerlerinde 
bu ıuretle biri birine mezce · 
dtlmektedfr. 

!tlanclıte.r Guardgan Ga
ztttıln,en: 

Kayıp mühür 
Zeynelabidin adla m6hDrü· 

mi kaybettim . Yenlıinl ala. 
calımdan hGkmft olmadıiı 
tlln olunur. 

Mecdiye mahalleıinden 
Muea oflu Zeynalabldl• 

ı 

edecefl ilin olunur. 

r----------.. 1 23 Nisan 1 
1 1 1 Çocuk Haftası- 1 
ının Başlarıgıcıdır.ı 

~---------.1 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkii Ctnıl 

KulaAı delik mandı Tarla 
ra11nda korucu bayırı 

Hududu 
Doğu kara dere ve çı· 
narlar deresi, bat11ı ıu 

ymmı poyrazı köy de· 
reıl, cenuben Bozuk of
lu Ayan Halit 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla teıri 
nevvel-282 tarih ve 43 no: lu Teme11ük ıenedt l e Küpe· 
lerli oğlu Mehmet bini Mehmedin tasarrufunda iken 300 de 
ölmeıile evlatları Derviı Abdullah ve çil Ali ve (Hacı Meh· 
met) ve Hava ve Fatmaya ve bunlardan (Hacı) Mehme· 
din de 31 O da ölmesi le evl at ları lımatl ve Hasan ve Hüse 
yin ve Emine ve Sıddıkaya "e bu ~ereaeden Haaanın da 
330 da ölmeıfle karııı Ganime ve evlatları Adviye ve 
Medihllya bilahara Çil Altnin de 337 de ölmesile karısı 
Fatma ve oğlu Mehmet Emine kaldığından bahisle nam · 
larına teıcil ettirmek tstedıklerlnden tasarruf hakları tah
kik edilmek üzere 18 - Nisan . 937 pazar günü mahalline 
memur gönderilecektir. İtirazı olanların bugünler içinde 
Tapu Sicil Muhafızlığına veya gelecek memura müracaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Cönen İcıa Mımurluğundın: 
Gönen maiyea sabık mu 

temedi Haaan Onatın alaca
ğından borçlu Malkoç ma · 

hallestnden olup halen Kon · 
ya harııaında bat ahırcı Mu. 

ıtafa oğlu AbdulJahın ipo 
tek. teıis etmit olduğu ve 
yeminli üç ehlt. vukuf tara · 

fından ( 1000) lira kıymet 

bJçilen hükumet caddeıJnde 

akçe Alı mahallesinde ıaiı 

arkası ve önü yol, solu bor

çlnun kız kardeıt Fatma ve 
Mehmet Ali ve Şerif bey 

vereaeleriyle mahdud üıt 

katda iki oda bir miktar ıo· 
fa orta katta bir oda ve 
alt katta iki kiler ıu ku· 
yuıu bir mutfak ve tahml· 
nen 500 arım kadar bahçe 
ve içinde bir su kuyusu bir 
karaltı ve caddeye çıkılır 

iki kanatlı kapı ve eıçarı 

müımireyl müıtemil bir bap 
haneıl açık arttırmaya kon · 
muıtur. Şöyle ki: 

1 - Açık arttırma icra 

dalrealnde 6 Mayıs 937 per
ıembe günü saat 14 - 16 ya · 
pılacaktır . 

2 - Art1rmaya alt ıart · 
name 26 Nlaan 937 tarihin· 

den itibaren her keıin göre 
bilmesi için icra dairesinde 
açıktır . 

3- Artırmaya lttlrak ede· 
cekler muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 nlsbetinde pey de
po akçesi veya milli bir ba · 
nkanın teminat mektubunu 
icraya vermeleri iktiza eder. 

4 - lıbu gayri menkul 
üzerinde ipotek sahibi lrti. 

1 
fak hakkı ve diğer alakadar 
lar varsa f alz ve masrafa 
dair iddialarını ilan tarıhin · 

den Hıbaren 20 gün içinde 
evrakı müsbiteleriy'e bir· 
llkde icraya müracaatları 

lazımdır . Aksi taktirde hak · 
ları tapu slcilile sabit olmı 
yanlar satıı para11nın pay 
laımaaından ... hariç bırakılır · 

lar. 
5 - Gayri menkul üç 

defa balmldıktan ıonra en 
çor arttıran~ üıtünde bırakı 
lır. Şu kadarki muhammen 
kıymetin yüzde 75 ni bula 

mazsa ar'hranın hakka baki kal 
mak ıartıyle 15 gün tçtnde 
uzatılarak 21 5·937 cuma 
günü ayni saatte yapılacak 
2 inci arttırmada ençok ar · 
tıran Qatüne ihale edile 

l'OKKblLl 9 NiSAN 937 

E vkafMüdürlüğünden: Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: Satıı Mevkii 

308 istasyon civarı 
475 Eskiciler So 
4 76 Hayvan pazarında 
477 

478 
479 
931 
932 
933 

934 
935 
942 
945 
948 
954 
964 
972 
974 
979 

980 

982 
975 
983 
993 
995 
998 
999 

" " 

lıtasyon civarı 

" " 
Cami çeıme so: 
Sülükçe çeımeıi 
Hüküm"t caddeli 

Yeıilli çıkmazı 

Bifadıç caddeıi 

Su bacılarda 
Y etilli caddesi 
Boyacı ıokaiı 

Peynirci sokeğı 
Paıaköy çayır tarla 
Paoaköy killik 
Paıaköy aıçı deresi 
Paoaköy Tahir ağa 
Çeımesl 

Paıaköy: Ôlümeze 
ilk 
Orhanl1e: Aıçı dereıi 
l'aıaköy: Taıaltı 

Orhanlyede Aıçıdereıi 
Çenase: 
Ayazma mevktlnde 
Şamlı ca: 

Nevi 
Bahçe 
Han anası 
Dükkan 
Kiremithane 
Aua11 
Ana 
Arsa 
Dükkan 

" 
Alt üıt 
Dükkan 
Dükkan 

" 

" .. 
.. 
.. 

Tarla 
Tarla 

" 

.. 

Muhammeni 
500 

1ouo 
ıso 

400 

300 
250 

50 
150 

3600 

1000 
500 
500 
800 
800 

1000 
125 
250 
800 

Kolordunun techlzatından ild kalem bakır, üç kalem 
cilôiye, dört kalem kantar paskül gemici feneri ve bel ke. 
meri ile mutabiyeden dört kalemden ibaret ihtiyacı açık 
ekılltmeye konmuıtur. Techizatın muhammen bedeli (1887) 
lira (50) kuruıtur. Muvakkat temin ah (141) lira (57) ku· 
ruıtur . Mutabiyenfn muhammen bedeli 776 lıra 58 lıuruı · 
tur. Muvakkat:temtnatı 58 lira 20 kuruıtur. Ekıtltme ın 
nü 16 4 937 cuma günü saat 10 dadır . Bunların muhtelif 
cins olması itibarile: ayrı ayrı dafil ıhaleai yapılabilir . lıtek 
lllerin:numune~ ve evsaflarını görmek üzere her gün ve adı 
geçen gün ve saatte de lt:minatlarile Kolordu satın alma 
komisyonu baıkanhğına müracaatları, gazete ilan ücreti 
müteahbfte aittir. 

4 - 1 - 112 
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B 
LUtf en Okuyunuz .. 

680 • 
180 • Bayanlar, Baylar!. ~ 

" : E llnlzde hatıra olarak saklanacak öyle eıki re : 

" 300 ~ ıimler vardır ki bunların iyi bir ıekilde tashihini •e· """"' 
" 10 ~ ya büyütülmesinin kabil olamıyacağını zannecfeulniz 
" 90 : fıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve lıbat 

Araa 500 : ediyorum: 
Bat 20 

Dükkan es çok eski ve yıpranmış resimlt'rİ .büyük 
Ev 559 : ı bil' agrt.1 ndisman fabrikasında karaka-

Şadırvan meydanı Dükkan 400 : lPm, sepya, pastel_ ve yağlı boya olarak İS-
Yukarıda yazılı 27~parça emvali gayri menkulenin pe· 

1012 

tin para tle temllken sıstılığa çıkarılmıı laede hiç talıp çı 52 tenilen boyda ve sizi 111eıurıun edt·ct•k hir 
kaıadığından 6 4·937 tarihinden itibaren bir ay zarfında -:- şek ı lde biiyük olar.1k yaplıl'nWkla)ım. 
pazarlıkla lıtekliıine verilmek fir;er~ vakıflar müdürlüiüne • I' · l · · l · l . ı .... · ·ki · k 

1
_1 : ,(~Smı t·r1111z( e ısteııtıu ıer ut>gışı ı · ~·a-

müracaa tları. 
----------------.---. - pılabilir. 
ce~ti~ Satıo peıin para tle Gençlik düşüncelerma müıde n,. Baya nlar i~İil ya~dı boyalar hilha:--~a ~a-
dir. Gayri menkul üstünde ı Ondüle saç modası bütün : vanı lavsh t'dİr. S 

~ . . . 
bırakılan alıcı Parayı derhal hızı ile yürümektedir; tim • v- · 1 · · ·· l l · . " L'-'uer resını erı nız guzt' o ursa nctıce-
vermez veya verilecek müh dı Permanan ondule moda i!S ~ •. , • •• ~ . ' ' ..... • 
let içinde de ödemezse iha- dır . Fakat bir de permanan - ler de rwl\ guzd ol,ır ak gelecek \( Lflgenı-
le derhal bozularak kendin· saç boyası keıfedilmiı ve : lt•cektir. 
den evvel en yüksek teklif 
te bulunıana bu da razı ol· 
mazsa 15 gün müddetle 
derhal tekrar arttırmaya 

konarak en çok artırana 

ihale edllır. Ve iki artırma 
araıında fark edecek bedel 
ilk alıcıdan yüzde 5 faiz ve 
sair zararlarla birlikte hük· 
me hacet kalmakıızm icraca 
tahsil edilir. Fazla maliimat 
almak iıttyenlerin 935-56 
D No müracaatları ilin olu 
nur. 

çok çabuk gençlik dOtkün- : · · . i d · ı · f . k d 
leri modası oımuoturı Sıparışler bu ay sonra a e edı ır. ıatlar pe ucuz ur 

Hu yeni moda, yalmz ka· 
dmlar tarafından kabul edil 
memektedir. Çünkü baıka 

gençlik dütkünü kart bayanlar 
olduiu halde hiçbir bayan 
ıaçlarını ebedi olarak bir 
renkte görmek istememekte 
dirler. 

Ôyle ya, her gün renk de· 
ilttlrmek varken, neden da· 
imi ve bir renge bel bağla
lamalı! 

i!5 Mesela: 30 x 40 ~batla kaı a kalenı 2 75. yatlı boya 

1

. 350 kuruştur. 
i Nümuneleri hergün mağazamızda 
25 görebilirsiniz . 

1 
Saraçlar başında:cumah Hasan oğlu ı 

: flBDULLflH 
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Her Tecimenin En Büyük Dileği: 
Satış Sürümünü lrttnmıktn. 

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

Altı Aylıfı:400 .. 
Saym: 3 .. 

Günü geçmiı ıayılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDİLİ 

'· ,/ 

Dün~ü un ve za~ire:f iatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Handıman 900 910 
60 

~ 860 870 
70 .. 820 830 
80 

" 
760 770 

BUGDA Y PİYASASI 

Yeril Sert 4,875 5 
Yumuoak 5,50 5,75 
Mısır 4 
Arpa 3 ,50 3 ,75 
H.ı:ı rl ç piyasadan gelen buğday 

Yumuıak 6 ,25 

Sert B. 7,'l.5 , 

E~er ~t#Jlm•J (.v. 
ıç ı n lu3 umlu [~yaları 

<Buradan llcuJ 
0

c7f lmJ; 

BizJeen eyi Boyif 
YA.GLARJNI 

'Burada bula bililJoru 

Biı. k Oyliı lı rde 
Pullul\ ve ~enç her Dil~enin'ı 

1 
HEp Burad.a_n_ Alırı~ 

1 FAKA"f 1 Satışta Bjrinci Şart: 
1 "REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 
1 \ 'e Bıı llekl<tııı larıııızı. 1 ( TÜRKDiLi) ne \ 'eriniz 

1 TORKDILi 
1 1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 Her Yerde Okunur· 

·~ .. ..p;j,~~~~~~':Pw!~~)llJ • 

İyesi ve Baıyazmanı : Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Basım Yeri İl Baaln evi 


