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GÜNDELİK. SİY AS.AL GAZETE 

/ Hariciye Vekilimiz Bu ~ayan 
günMilanodan Ayrılıyor Afet - -

Gazeteler DoUor Aras. KOiil Ci1ano göıôşmesine ~ürük c~nevrede mühim. bir kon
eh emmiye ı veriyorlar.Ara s bugün Belg rada har ek et edecek fer a ns daha ver dı. 

Mılano, 4 (Radyo} Tür 
kiye hariciye vekil i' e Kont 
Çıyano akıam ve bu ıabah da 
görü§müşlerdir. Görüıme öğ 

leden onra tekrar ba§lamıı 
ve saat J 8 ze kadar devam 
etmiştir. 

Görü§melerden sonra bir 
teblii neıredilmiştir Bütün 
dünya efkar umumiyeai bu 
görüımelere büyük ehemmiyet 
atfetınekte ve alaka ile ta -
kip etmektedir Kont Çiya· 
nonun, bu ziyareti Mart ni 

heyetlerinde iade edeceği 
anlaşılmaktadır. 

Tevfik Rüştü Aras, Kont 
Çiyano görü§mesinden sonra 
Türk - İtalyan dostluğunda 
yeni bir devre ba§'amıştır 
Akıam Türkiye hariciye 

vekili şerefine büyük opera 
da mükellef bir ziyafet ve 
rilmiıtir. 

Belgrat, 4 (Hadyo) - Tür 
kiye hariciye vekili yarın 
f bugün) Mflanodan hareket 

Konyada 
So~u~ıar şi~~etli Milyon
larca ~ilo ~uğdaym çürü

me tehlikesi var.. 
Ankara, 4 (Radyo) 

Konya ya haftalardan beri 
YaAan karm yükseklıtı bir 
metreyi bulmuıtur . Etraf 
tamamen karla örtülüdür. 
Uu yüzden postahanede ça · 
lııanlar on gün kadar işleri
ne devam edememiılerdir. 
Kömür fiatlara on kuruıa 
kadar yükselmi§llr. 

ederek buraya gelecek ve 
başvekil Stoyadlnoviç i ı e 
görü§ecektir. 

Bu görüımelerin 15 Şu
batta Atinada top 1anacak 
olan Balkan antantı konf er an· 
sı etrafında olacağı zanne 
dilmektedir 

Ankara, 4 (A.A .) - Ha
riciye Vekilimızle İtalya ha
riciye nazırı arasında dün 
Milanoda yapılan görü§me · 
den sonra neıredilen tebliğ 
de iki memleket arasın· 
da Şarki Akdenizdeki 
mütekabil vaziyetler ile al 
akadar meseleler tetkik ed 
ilmiı ve bu dostane tetkik 
ve fikir teatisi Türkiye-İtalya 
arasında dostluğu bozacak 
hiçbir mesele olmadığını isbat 
et mittir 

iki memleket diplomatik 
heyetleri bu fikir teatisi 
neticesinde mutabık lulmıı 
lardır. 

/Jayan Af el 

İstanbul, 4 ( Hususi ) -

Cenevreden bildiriliyor: 

Türk tarihi tetkik cemi· 

yeti ikinci reisi Bayan Afet 

Cenevrede mühim ve ala 

kalı bir konferans vermiştir. 

Konferansın mevzuu 1 litit 

ler, Etiler idi. Konferansı 

dinliyen binlerce münevver, 

Bayan Afeti alkıılamııtır 

Fransa Dahili Bir 
Harp Tehlikesi 
İçinde mi Bulunuyor? .. 
Saylavlar kurulunda hir iftebhus komünistlerin le;kil 
ettıkleri tehlikeyı işaretie şiddetli hücumlarda ~ulundu 

Pariıı , 4 ı A A .) - Mebu· 
slardan M. Gautherot tara · 

fından Fran11z Sovyet mu 
ahedesi lailafına olarak de · 

vletin emniyeti aleyhine tP

yeni ta fııilat vermf~ 

miıtir ki: 

ve de-

Komünist pl anı telefon ve 

posta merkezlerile sair men 

banın fgalini derpiş eyle 

rtip edılen komünist komp · 1 mektedir Biz timdi kanunen 

losu hakkında verdiği bir cezayı müstelzim o'an bir 

sual takriri dolayısile yap 1 dahili harp teekilatı karıı 

Litvinof Acele Olarak 
Moskovaya Çağrıldı .. 
Karısmm tevkif edilmesile dipf o mat n Moskovaya dön
mek mec~uriyetinde kalması yeni ve mühin bir ~adisedir 

Varıova, 4 <Radyo) 
Son haberlere göre M Lıt . 

vinof, Avrupada lıırkaç gün 
daha kalmak kararında ol · 
duğu halde hemen Ruıyaya 
dönmeğe mecbur kalmıştır. 

Bunun sebebi zevcesinin 
Rusyada nezaret altına alın
mış olma11dır. 

Rıvayete göre M L1tvı 

nof aleyhinde de bir itham 
dosyası hazırlanmııtır. 

Stalin Voroşilof ihtıliı 
fı da büsbütün zahire çık 

mıştır Bu sebeple Rusyada 
mühim hadiseler çıkecağı 
tahmin edilmektedir Dığer 

bir habere göre donanma 
Staline sadıktır 

Paris. 4 (Radyo) Ala 
kadar mehafilde söylendiği
ne göre, Rusya hariciye na · 
zırı M. Litvinofun da Mos 
kovaya varınca tevkıf edıl 
mesi ihtimali ku\•vetlidir. 

Berlin, 4 (Radyo Vo 
ikişer Beobahter gazetesi , 

Rusyada baıgösteren thti 

giltere 
Almanyanm taleplerini 

red mi edecek? 
Pariı, 4 ı A.A.) Petit 

Parisıen gazetesi, Fransa ha
riciye nazırının ıaylavlar 

kurulu dıı itleri komiıyonu · 

na verdiği raporda Alman
yanın koloni taleplerine ka 

Leon 13/um 
laftan bahisle yazdığı bir 
makalede dıyor ki: 

"Bugün, u 1uslar sosyete
inde Rusyayı müdaa eden 
ve M Eden M lvon Del · 
bos ve M. Blumla konuıan 
Rus diplomatlarının, yarın 
hain diye tevkif edılerek 
mahkum olmaları heran 
varlddir " 

Uç 
Kışinin ölüm cezalan tas

dık edıldt 
Ankara, 4 tRadyo) 

Büyük Millet Mec isi dünkü 
toplantısında verdiği karar 
lar arasında üç kitinin ölüm 
cezalarına çarptırılmalarına 
alt kararı da tasvip et· 
miıtir. 

Yeni bütcemiz 
' ... 

2 48 milyon lira alacık 
1937 seneıl bütçesi üze· 

rinde Maliye VekileUnce 
yapılan hazırlıklar bitmek 
üzeredir. Yeni yılın bütçesi-
nin geçen yıldan 36 milyon 
lira kadar fazla olecajı tah 
min edilmektedir. 

Bu fazlalık bilh11a mem· 
leket müdafaaaının hava 
kuvvetlerirnizin arttırılması 
deniz kuvvetlerimiı. ıçln ve· 
rilmiı olan fevkalade tahsi· 
satın deva.aı , ıulama projesi 
için konulacak ve ıenelere 
taksim edilecek 21 milyon 
lira, zirai kombinalar için 
beş senelik tahıisahn ilk 
taksiti ,"öy kalkınmasına 
sarfedilecek para ile husule 
gelmektedir. 

Şimdi bütçe 21 2 milyon 
küsur lira oldujuoa ıöre 
yeni sene bütçeıi 248 mil· 
yon !ırayı bulacakt1r. 

Hayat pıhalhüı ilı mucıdılı 
fstanbul, 4 (Huıuıt) 

Hükumet, haye.t pahalılıiile 
mücadeleye baılamııtır Bu 
huıusta ilk olarak hazırla-
nan bir ·kanunla f abrikala
rımızın yetiıtirdlklerl mali~ 

yet flatını mümkGn oldufu 
ita gorc taorıKaıar aevn:ı 

kontrolüne tabi tutulacak· 
lardır. 

~e~irlerin kurtulus ıi~ıri 
Ankara, 4 - Dahtliye 

V ekalell valilerden mıntak
a ları dahilindeki kaza ve 
nahiyelerin düıman i11altn
den kurtuluı gQnlerlnln bir 
liste halinde Vekalete aön· 
derilmeıini istemittir 

ti olarak muhalif olacağını 

ıöylediğlni yazmaktadır 
lngiltere Hükumeti 

Sabah gazeteleri de İngil
t~renin de Alman dileklerini 

fazla kış dolaynile stok 
bulunan milyonlarca kilo 
buidayın çürüme tehlikesi 
"•rdır . Şeker, kahve ve em · 
•alı gibi dııardan gelen ıeyl 
erde sıkıntı banöıtermlttir 

ılan mü:r.akereleri müteakip smda bulunmaktayız. 
ayan meclisi el kaldırmak ====-====~==== 

suretiyle ruwameyi kabul 1 

yerine getirmeğe mütema· 
yil olmadığım yazmaktadır. 

Kara, Deniz Ve Hava 
Kuvvetlerini Arttınyor .. 
ingiltere müdafaa kuvvetlerinin arttullması için bu 
seneki ~ütçeye mühim miktar~a tahsisat koydu .. 

Japon 
Diyet MeCTISiictimamı 

te~ir etti. 

Jop Jfl impC1rulorıı 
Tokyo, 4 {AA) Ja 

Ponyada 8ıyasi fırkalar di · 
Yettn talebine muvafakat 
etmemiıtır 

Hukumetın talebi üzerine 
lnıparator diyet içtimaını bu 
ayın onuna tehir etmlftlr. 

etmiştir . 

M. Gautherot komünist 

propagandasının yavaı ya 

va§ milli plana nüfuz etti 
ğini ve beynelmilel plinda 

da mem'ekete mazarrat lras ey 

ledığıni ileri sürerek demiş 

tir kı: 

Fran ız kanı şimdılık 

yalnız ispanyada akıyor. Ve 

eğer henüz fransadd da ak 
mıyorsa bunda komünistle 
rin hiçbir kabahati yoktur. 

M. Gaulherot Paris mın 
takasının komün!st teşkilatı 
tnrafından müdRfaasına ait 
komünist partısı tarafından 
neşredilmiş olan mahrem 
bir tamimi eline geçirmit 
oldu~unu söylemiştir Hu ta
mimde komünistlerın hini 
hacette Paris civarında top 
lanacakları noktalar tesbit 
edilmiştır. 

M Dernoy bu vesikadan 
haberdar olduğunu beyan 
etmiştir . 

M. Gnulherol bunun üze. 
rine bu meaele hakkınc1a 

Asiler Malagaya Karşı 
Taarruza Geçtiler .. 

Cebelüttarık, 4 ( Rkdyo ) 
Havas ajanıı muhabiri 

bildiriyor: Köin ve Amiral 
Spe adındaki iki Alman 
harp gemisi dün Alceziras 
limanına gelmişlerdir . 

Asılere ait Kanarya , Ba 
lear, Dato ve Kaslilyu kru 
vazörlerile 3 ve 19 numa· 
ralı torpito muhripleri Alc-
ezlrasa gelerek dem-
irlemitlerdır Ami-
ral gemisi olan Severa harb 
gemisi de bekleniyor. lapan 
ya harp gemilerinin A1cezl 
rasta toplanmaları, bu haf 
ta sonunda Malagaya kar · 
şı yeni bir hücum hazırla · 
ndığana delll olarak gösteril
mektedir. GenerBI Kepo Dö· 
lyano, Sevllden Alcezi 
rasa gelmiştir . Al · 
cezlraıı civarında 40,000 
asinin içtima ettiği haber 
veriliyor . Hu kuvvetler, Ma
lagaya altı mil uzakta bu · 

1 
lunmaktadır. 

Paris. 4 (Radyo) Ôvr 
gazetesınde Madam Tnbui 
yclzdığı bir maknlede Gene 
ral Frankonun Sevilde bü
yük bir tayyare limanı tesi 
sine ba~ladığını bıldirmlştlr. 

Parls, 4 (A .A ) İspan· 
yada asi kuvvet 1er bu sa 
bah Malaga üz.erinde taar 
r ıza geçmittir 

İkı A iman harp gem ısı 
asiler elinde bulunan muh 

riplerin Kadiks ön · 
ü n d e demirledıklerl 

bildirilmekte ve bu tahtid 
Malagaya kar~ı yeni bir ta · 
arruz addedilmektedir 

Hayrettin Karan dün gel~i. 
Müntehiplerile görü§mek 

üzere iki gün önce Sa vaıte 
peye giden mebuıılarımızdan 
Hayrettin Karan dün §chri 
mlu dönmüıtür. 

Londra , 4 lRadyo) İn · ~- ~' 
giltere hükümetl, bu seneki ~..J 
bütçeye silahlanma için .ti 
çok mühim miktarda tahsi· 
sat ayırmıştır . 

Ffinas bakam Ostem Çe 
mberlayt-, harbıye, bahriye 
ve hava nazırlarile bu tah 
sisat hakkında mutabık 
kalmıştır 

Londra. 4 ( Radyo > 
Hava. ve deniz kuvvetleri 
kadrolarının geniş1ett!meııi 
üzerine lngiliz deniz 
v~ hava kuvvetlerinde ııu 
bay buhranı baıgöstermiştir. 
Amiralhk eski lngiliz Uca 
reli bahriye ıubaylarına hi
t eben neşrettiği bir beyan
namede kendilerinin derhal 
asteğmen ve teğmen olarak 
orduya alınacaklarmı ilan 
et mittir . 

Londra, 4 (A A) M lns· 
klptn beyanatınıı göre silah · 
lanma programı mucibince 
1 Nisandan 3 1 Kanunuevel 
936 ttı.rih l ne kadar yapılan 

Çomberlayn 
slpariılerin kıymeti ) 37,509 

900 lngill7. liraaana baht ol 

maktadır Bu ıiparlılerin 
takriben dörtte biri aef alet 
mmtakalarına verilmiıtlr . 
Harp gemileri tnıuı için 
bahri müesseselere ayrılan 
tahsisat zikredilen bu raka -
ma dahil değildir. 



Tarihten Fıkralar 

Alparslan - Diyojen 
Sf.içııkilu/n garpta u:a 

mp gilmeleı i Muueraı.i11ne· 

lıirdeki mifu:ları a:alıyor 

d11. Askeri memrıurı etmek 
için duww qarba yöntlmek 
ve o dlıelten !J"lebc kaza 
nmcık lli::.ımılı Alpaslan bu 
ıw lamrımile anlıyor ve /Ji 
liyord K< rıdlsi şeuflue 

yuksdmes/nl. yalibiyellerl 
sll6/ıl.ı lem/il e/mesini pek 
sevdl!ii gibi haşmet L1e da 
rat ı da meııılli iri/ Hllrif ct 
makarmna da ba[jhilğı var 
eli 

Hilaf et makaı11111a bu im 
!ifılı!/znı, ou beş bin allı ile 
Şarkı Huma frııpaı <ıioru 
( IJ/yojerı) c karşı lrnzandı!iı 
qaliblyclle gösi< rdl. H/:011s 
ordusu cialw ilk çarpışma 
da bozuldu imparator esir 
duşlu. /il< hamlule boy le 
buyuk ve hali bir mrwaff o 
klyele nail olan ı\/parslan 

bir an evvel lınsmım. ctz<ı 
landıraca{J: veya ölumle ha 
yalına 11/lıayet vereceği ye· 
rde bilakis orıu /ıif(ıj/ara, 

iltff atlara gark eyledi. 
IJ/crı 463 sem si zllkade

sznln altwcı perşembt gıuııi 
Alparslan lwrnrruıa gelıri 

len ( Dıyojen) e sulhu niçin 
ilıldl etliğini soruuca, esir 
imparator: 

Bana hemen ne ede
ctksen bfr saat evvel eyle, 
dedi l'e aralannda şöyle 
bir konuşma oldu: 

Eğer st n beni esir et 
sen ne elmek tahmin eder 
din? 

I mJ)aralor: 
lerdlm 

l'a şimdi ben sancı 
ne etmek dilerim mullilw 
:asrnd asw? 

Enval ukubet edecek
sin, öyle :.anncdlyorum. 
Huıwn u:erlne Su/farı İm 

puraloru af ile mıılıik<inl' 
bir suretle ikram eylemiş 
lir 

Ka - Do 

Her sağlam ve tam insa
mn yapamıyacağı şeyleri 

yapıyorlar. 
1936 senesinde lngiltere

nhı Bradford şehrinde Greyvs 

isruinde birisi 45383 küsur 
mil bisiklet seyahati yaptı. 
Fakat ı§ln şayanı dıkkat ta-
rafı, bu adamın 
olmasıdır. 

tek kolu 

Tekkollu veya tek bacaklı 
olan kimselerden birçoğu 
hiç yere düşmeden azası 
tamam bir ınsan gıbı muvaf 
fakiyetler kaz nmışlardı. 

Tek bacaklı insanın golf oy· 
nadıkları görülmüştür. Ve 
bırçok tek bacaklı yüzücüler 
vardır 

Gene İ ıgıltert:nln Noting 
ham §ehrmde tek bacaklı 
meşhur b r yüzucü vardır. 
Fodsbi Jsinılı olan bu tek 
bacaklı yüzücü, bir defa 14 
mıl mesa.fe ik bır denızi beş 
saat kırk beş dakıknda yüz 
müştür 

Daha yakın ta.rıhlerde bir 
ayaklı \'e bir elli bir sakat 
bir n hire allıy rak boğul

ınakt olan altı ya§ındn bir 
kızı kurtarmıştır. 

Vıyannda tek kollu bir 
pıyanist va dır. Vıtge'1§tayn 

ısimli bu piyanist, büyük 

Sahte 
Doktorlar 

Bundan bir müddet evvel 
Fransadaki bir kasabada, or 
anın en methur dC'ktoru sa 
yılan birinin doktor olmadı 
ğı iddia edilmi§ ve bu bü 
tün Fransayı velveleye ve 
ren bir hadise olmuştu. 

Daktor Hckerin diploması 
istendı, "doktor,, bu diplo 
ma yı gö teremedi ve kaybo 
lduğunu 11öylcdl. Bunun üze· 
rine mezun olduğunu söyle 
diğı üniversiteden soruldu. 
Üni versilentn böyle bir me 
zunu olmadığını bildirdiler. 
Şımdı mesele daha kapan
madan bir ıkiııcısi ortaya 
çıktı. Bu da tıpkı ona bezi 

yen bir hadisedir. 
ı u sefer tahte doktorluk· 

la ıtham edılen adam Parıs 
tedir ve ötekinden daha me 
şhur bir kimsedir. 

Profesör doktor Vılsengo'd 
ısminı Veltrıngton dükası ün 
vanını taııyan bu zat hem 
eczacı Parisin en işlek cad
delerinden birinde n ükem 
mel bır muayenehenesi ve 
hastahanesi vardır. 

Bu adam aslen Brezilyalı 
dır ve Fraoıaya geldiği za 
man Brezilyadan aldığı do 
ktorluk diplomasını gösteri 
yor. Fakat Fransız tıp ada 
mları bu diplomayı tasdik 
etmiyorlar ve kendiıine mu· 
ayenehane açmak için mü
sa&de vermiyorlar. 

Bunun üz.erine doktor Vi· 
lsengo'd başka doktorlann 
yanında çalışmağa baılıyor 
ve muayenehanesi de on 
taran ismine kayıtlıdır. Fa 
doğruya onunla temastadır 
ve doktor olarak da o ta 
nınmı§, o şöhret almıştır. 

Meselenin ortaya çıkması 
na sP.bep olan hadise şu 
dur: 

Bundan bir iki ay evvel 
doktorun muayenehanesıne 
Matmazel Kaptan isminde 
güzel bir sinema artisti ge. 
Jiyor ve mideafnden rahat· 
sız olduğunu söylüyor. "Do 
ktor. artisti bir sahne vazii 
gibi karıılıyor ve onunla ha· 
kik aten rol oynuyor! 

Doktor Matmazel Kapta· 
na hastalığının şu olduğunu 
ve şöyle tedavi edılmesi la· 
zım geldiğıni söylüyor ve 
tedavıye başlıyor . 

Yalnız ve uydurma teda
vi altında Matmazelin halı 
büsbül ün fena oluyor Bu
nun üzerıne başka bir dok· 
tora müracaat edıyor .• Bu 
doktor artiste soruyor; 

Radyo muayenesi ya 
pıldı m1:1 

- Hayır. 

Yeni doktor radyo mua 
yenesi yapıyor hastalığın ilk 
doktorun söyledığinden .ba

mbaşka bir ıey olduğu me 
ydana Qtkıyor . 

işte o zaman Brezılyalı 
doktorun bu hareketi hayret 
uyandmy r ve üzerinde şü · 
phe edilıyor. Hadıse derhal 

bütün Parise yayılıyor de· 
dikodu başlıyor ve dokto 
run Parise geldıği zaman 
dıskenine dol,torluk müsaa
desi verilmediği hatırlatıyor. 

Bu hadise, bırincislnden 
sonra büyük bir merak uya
ndırmış ve Paris halkı şım 

di bütün doktorlardan fÜp· 
h etmeğe başlamıştır 

harpte bır kolunu kaybetmiş 
ti. Fakat büyük dinletlci hu
zurunda muvaf fakiyetli kon· 
scrler vermektedır. 
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a ,Vilaye imizdeZeytincil-1 

Kayma~am vekilinin asa- ik s a yonu Kurulaca 
leli uel~i. Ziıaat vekiltti zeylinciliiÇok e~emmiyet vermekte

Köyünde ~ocuk [sirgemı 
Kurumu açıldı 

HAKKI ÖNEY 
Balya kaymakamlığı ve· 

kaletinde bulunan Hakkı 

Ôneyln bu vazıfeye asaleten 
tayin edildiği Dahiliye "e 
kiiletinden bildirilmiştir. 

Genç idareciyi kutlular 
ve muvaffakıyetler dileriz. 

kul 
Kitaplarının hazulanmasma 

~aşlamyor. 
Maarif vekaletinin önüm 

üzdeki sene mekteplerin bu 

&ın~ Rl~ ... ~i.PA.M~HReı Wİ\i 
şimdiden faaliyete geçmek 
kararında olduğunu yazmış 
tık. Bu iş üzerinde tetkikat 
yapan vekalet önümüzdeki 
seneler ıçln de - şimdiye 
kadar tatbikinden iyt netice 
alınmış olan tek kitap 
esasında devam edilmesine 
karar vermiştir. Bunun için 
müddetlerı dol mu§ veya ti· 
mdiye kadar yazdırılmış ol 
an kitapların müsabakaları 
yapılmafa baılanmıştır. Bu 
sene müsabaka ile yazdırı
lacak kitaplar üçer sene mu
teb ~r olacaktır. 

Evelii ilk mektep kitapla 
rının yazılması müsabakaya 
konulmuştur Bunlardan tik 
ele alınan tabiiyat bılgisi ki
taplarını yazacaklardan bi 
rlnct gelene her yıl için bi· 
ner lira telif hakkı verile
cektir Ayrıca beşıncıye ka. 
dar olanların kıtapları da sa· 
tın alınacaktır. 

Maarif vekaleti yazılacak 
kitaplarda bulunması lazım 
gelen pedagojik ve teknik 
vasıfları bir şartname ile te· 
tıbit etml ve kültür direk 
törleri ne göndermiıtır. 

-..:r:ıı .... 1:'"4~ 

F fı şa 
Teşvik iddiasile i~i ~işi 

ya~alan~ı. 
Kaya bey mahallesinden 

Ayıe adında bir kadınla 
Anaf artalar mahallesinden 
Halıl lbrahim oğlu Mehmet 

adında biri bir genç kadını 
fuhuşa teıvik ve vasıtalık ya· 
pmak suçıle po is tarafınd 
an va kalanarak adliyeye 

dir. Vilfiyetimiz~e~i zeytin ba~ımı ~a ~uvvetlendirilecek 
Zıraat Vekaletince hazar- kurulacağı kararlaıtmlacak 

)anan kanun projesinde ta- tır. Bunun için vilayet zey 
bıi servetlerimizden olan tin mütehasem Nızamettin 

bilhassa zeytincilije ehem - zeytin mıntakalarımızôa tet-
miyet verilmektedir. kikat yapmaktadır-

Meclise verilen kanun Bundan batka zeytinlikle 

projesine göre memlekette rin ft>nni bakım uıullerine, 
dört yerde zeytincilık istas· budanma ve yeliıtırilmelerine 
yanları kurulacak ve zeytin daha çok ehemmiyet verile-
fidanlıkları tesis edilecektir. cek ve yabani zeytinlikler 

Bu arada vili'ıyetfmizde islah edilecektir 

de bir zeytin fıdanlıjı )'&pı- Projede zeytincıler tama · 
lacaktır. men ziraat vekaleti himaye 

Beı sene sonra bu fidan · 
lıkta n tıenevi ( 100) bin fı

dan alınarak zeytincilere 
dağıtılacaktır. 

Bundan baıka vilayetimiz 
çevresinde bir de zeytincilık 
tecrübe istasyonu kurula· 
caktır. 

lstaayon için projede tim 

dilik l55) bin lıra tahsisat 
konmuştur. 

Kanun çıktıktan sonra fi 
danlığın ve istasyon faali 
yelme hemen başlanacak 

ve istasyonla fidanlığın 

kazaları~ızdan hangilerine 

ve kontrolüne a'ınmakta ve 
kendilerıne ziraat bankasın 
da mühim ve geniş miktar 
da kredi açılmaktadır 

Vilayetimiz çevreıindekı 

zeytin bakım usulü de kuv
vetlendirilecektir. Bu işlerle 

uğraıan zeytin fen memur· 
larına üçer zeytin ustası ve 
rilecek ve bunlar da fenni 
budama aletleri ile techiz 
edıleceklerdir. Bu ustalar zey· 
tincilere fenni bakım usülle
rile yetiştirme ve diğer usül· 
leri gösterecekler ve öğre 
teceklerdlr. -

Ecnebi 
ıv.1unenctıs 

Ve mimarlar 

imtihana ta~i turulacak 
Mühendislik ve mimarlık 

hakkındaki 11135 sayılı ka · 
nunda yazılı ruhsatnanıele 
rin itası usulüne dair olan 
talimatnamenin müteferrik 
bırlncl maddesinin kaldırıl· 
ması ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 
7 inci maddelerinin deflşfr 
rilmesl icra vekılleri heye 
tınce kabul edilmfştır. Ya 
pılan değışikliklere göre Tü· 
rkiye dahilinde yüksek mü. 
hendis, yüksek mimar ve 

mühendis, mimar unvan ve 
salahiyeti ile icrı:ıyl sanat ha-
kkını b~hıeden ruhsatname 
ler ihtisas cihetiyle a lii kalı 
vekaletler tarafından verile 
cektir Tahsili gösteren Türk 
mekteplerinden verilen dip 

E~inci~. Bel~ıs yolu ihale 
edildi 

Vilayet daimi encümfni 

dün Vali Ethem Aykuhm bat 

karılığında toplanarak muhtelıf 

iş 1er üzerinde görüşmü tür. 

Ayvalık Gömeç arasında 

3500 metre tulündeki sose 

tamiratı 

Gömeç - Bürhaniye ara 

ıında 1955 metre tulündekl . 
esas ı §ose tamiratı 

Jvrindi Korucu yolunda 

6 adet menfezin inıaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltmede bulunan 

Bandırma Belkıs - Edincık , 

yolundaki taş ihzarı iti mü 

teahhit Bandırmalı Hamdiye 

ihale eJılmiştir. 

Ail oldukları dairelerce 
teklif ve dnimi encümence 

tetkik ve tesbit edılmtş Y37 

senesi bütçeleri umumi mec 
Hse verılmiştir. 

Dairelerden gelen evrak 
üzerinde tetkıkat yapılmış 

ve karara bağlanmııtJr. 

Edremtdin Zeytinli köyüır 
de bir Çocuk Esirgeme Ku• 
rumu açılması için yapılao 

müracaat villyet merkez he 
yetince muvaf •k bulunmtıf 

ve merkez umumiyeye yaııl 
mıştcr. Yeni teıekkOI edell 
z~ytinlt köyü Çocuk Esirge 
me Kurumu idare heyet1P1 

şu zaval ayrılmıthr: 

Ba§kanlığa ilkokul bat öJ 
retmeni Necati Ôzkan, öl' 
retmen K. Arkan veznedat 
lığa, çiftçi Ziya katiplii'' 
Çocuk Esirgeme Kururrı• 

vılayet kongresıne murahh•' 
olarak da Öğretmen okulu dt 
rektörü Reşat intihap edil• 
mittir. 

Güzel ve zengin bir k&f 

olan Zeytınlilerln bu hayırlı 
teıebbüsünü takdirle karıılal 
kuruma baıarılar dileriz. 

Münhal bulunan Mecli
Umum i azalığı seçimi. 
Edremit, 4 (Huıusi) / 

Münhal olan Edremıt Ull' 
umi Meclıs azalığına yaP1 

lan ıeçımde İ::lmanyurcfill 
reisi Haıen Kara ıeçilrrıif 
tir. 

-~· 
• 

şyerı 

Beyannamelerinin bu gün, 
den iti~aren tevziine ~il' 

lanaca~rır. 
Memleketimizin 

kalkınma hareketinde 
hayatını nızama bağlamei' 
matuf bulunan İf kanun&I' 
nun tatbikat hazırlıkları ıiİ 
ratle ilerlemektedir. Hazır' 
lık faaliyeti, beş, ve beıtell 

yukarı İ§ÇI çalıştıran it yer 
lerinm doldurdukları beyall 

nameler üzerinde incelen>• 
ler yapılmak suıetile batlı 
yacak ve iş dairesi böll1 

lmirltğinin it yerlerile ol•111 

bu ılk temasını taanif "' 
teftiş takip edecektiı. 

Bu suretle lı kanununull 
meriyet tarıhi olan 15 Hıt' 
zi~an l 937 de hemen tatb•' 
kata ba§lanabilecf'ktir. it 
yeri beyannameleri yar•" 
sabahtan itıLaren merkt1 

ve kazalarda da tevzi edile· 
cek ve bugün saat 17 de 
Bölge amiri, 1§ verenlerle 

Halkevınde beyannamele' 
hakkında görüşecektir 

İSTEKLER: --

lamalar, ruhsatname mahi 
yetim haız olacaktır. Hunla 
rın diplomaları alt olduğu 
vekalet tarafından tescıl ol 
unacak ve kendilerine bir 
hüviyet varakası verilecek 
tır Yollar, demiryollar, su 
lar , li mani ar, elektrik, ma
kine, şehird.ik, sıhhıye ve 
tayare inşaat yüksek mühe 
ndisleriyle yüksek mimarla 

rına, mühendis ve mimarla·. 
rına müteallik te6cil, tetkik 

ve imtihan gibi muameleler 
nafıa vekaletine ve maden 
orman ve sanayii nescıye ve 

kimycviye mühendislerininki 

iktisat vekaletin , ziraat mü· 
hendisleriyle zirai su mühe
ndıslerininki ziraat vekale
tine bağlı yüksek mt!slek 
mektepleri tarafından yapı 

Belediyemizden bir rica .. 
Haber aldığımıza göre Jzmir belediyesi rad)'olard' 

parazit tevlıt eden bütün motörlü vesaite kondasotör ta1'' 

tırma ve koymayanlar hakkaoda takibat yapmbğa kar"' 
vermiştir. 

Şehrimıı.de de son yıl içinde radyo kullananların mile' 
tarı bir haylı artmı§tır. 

verilmişlerdır 

Ayşe ile Mehmet dün te
vkrf edilmiı erdır llakların 

daki t hkikat ve takibat 
derinleştirilmekt dır 

cılacaktır. Türkiyede icrayı 
sanat etmek arzu eden ec 

nebi mühendis ve mimarları 
yukarıdaki mekt<'plerde im

tıhana tabı tutulacaklardır. 

Bu usulun şehrimizde de tatbik edilmesi ile belediYe 

Oı·· nliz, radyo sahiplerinin yerinde bır derdini önlemiş 
caktır. 

Şehrin birçok ihtıyaçlarını önlemek için çalııan 
diycmıze, Umumi Meclisinın toplandıiı şu günlerde 
nokta halckındaki düşüncemizi bildırmeği faydalı buld1.11'· 
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Büyük Hikaye 
Hemen orada, Karaköy 

de bir birahaneye girdiler. 
"Cemil Sena A tahlil edeme
diil bir his hali ) aııyordu. 
"Avukat Hıcran ~ın hikayesi 
dOıüncelerhıfn üstüne bir 
düğüm vurmuf gibi idi. 

Bu adamın, eski Avuk&t 
Hicranla en küçük bir ili§I ge 

in• fi bi1e kalmamııtı! Sesinde 
oturuıunda, geylnişinde, yü· 

öl ksek bir sesle garsona 
öl• söz söyleyiıtnde öy 

le bir gurur vardı ki: Cemil 
at 

Senaye. bazı monden hayatı 
i• tasvir eden romanlarda ok 
111• udufu dehıetli bir "Vıvör,, h•• I bir hayat ve para adamı 

hissini veriyordu 
clıl • 1 lk kadehleri parlthktan 

6
, sonra, Avukat Hicran, müt 

hiı bir politika 111rrını mey 
dana vuran bir diplomat 
jeıtıle: "Cemıl Sena,. ye eğ-
tldi: 

. 
1. ... 

- Monıer Sena 1 dedi. 
"Bu akıam kimi 1-ekliyo 
rum bilirmislnr Bir tahmin 
et bakayim Edemezsin! Bir 
Prenses!! Hayret edıyorıun 
detıl mi?. Avukat lticran bir 
Prensesle bulutacak! Şaka 

defıl azizim! iliğine, kemi· 
line varıncıya kadar pren 
ses! Bu akıam w Eğe,, v~pu 
tlle rıhtıma çıkacak. Bır ha· 

fta evveline kadar İzmirde 
ldtnı o d · rada tanıttık. Azkal-

ı. F ecl bir "~ kandal" olu 
Yordu. Sakın bir aık mace 
taıı filan zannetme. O ba
lonları s6ndüreli yıllar olu 
Yor. Malümya yaş kırkı eş 
lı Senacığım.. Her ne ısl' 

' bu Prenses Mısırlı bir Had 
il Yo zadenin duludur Yazı 

o 

• 
il' ,. 
•• 
•• 
.. 

•• 
ı· 

it 

~eçlrrnek için lırnire, karun 
adar ~engtn olan - ihtiyar 

İnıucasının yanına gelmit 
/hllr Palas da tanıttık. En· 

1 
es bir ıey azizim "Me11a 

'°b" gibi bir ıey .. Hele bir 
ta •ne gözlerı varı 

Elindeki, bira bardağını 
•rnpulün aydınlığına kaldır. 

- Nah! böyle Sena. Bu 
nun ib a i altın aaruıı ve bu· 
rıurı k d a ar serhoı edici .. Hu 
:~nç dul, lstanbulda §İlirane 
1 
ır sonbahar ayı geçirmek 

tıtıyorrnuı.. Tabiı kimseyi 

~nırnadığı ve ıehri bilm 

d
e 1 ~1 lçın burada ona, ben 
el· ı 8 et edece§ım Anlıyor 

•un 
Ya. M~se.e ciddi . Her 

ne ise, bunları bir batka 
lanıa k n onuıuruz. 

Senacığım . Sen timdi sö 
Yle b k 1 N a a ım ne alemdesin? 

e it tutuyorsun? Bana bi 
ra:ı k" ül y ot emit gıbi geldin . 
llloksa para cihetinden sıkı 

ın rnı var? 

1 "Cernıl Sena" Bu ağız ka 
•bal ~ . 
ldı ıgı lçınde ıaıırmış gibi 

111- İhsan Edip 
Peki anlatayim. - Ônün · 
deki bira kadehini bir yu 
dumda boıalttı Benim hl 
kayem her ıeydcn evvel se 
uin gıbl geçinen, hav· 
ıalası dar bir ndam için 
biraz gönül bulandırıcıdır. 

Amma.. ne çare ki: İnsan 

iyi kötü yaııyabilmek için 
bir takım lüzumsuz bulduğu 
içtimai kaideleri tekmele 
miyc n ecbur oluyor. Mek 
tepten ,ıktıktan sonra bütün 
bir hayal ve ümit kubbesi 
nin baıımıza nasıl çöktüğü· 
nü bıliuın!.. Sıralarda keı· 
kül açıp topladığımız o, gü 
zelım bilgiler, o parlak par 
lak projeler mektebin kapı 
sından çıkar çıkmaz eski 
köprü metelıklerf gibi geç
mez oldıı Birkaç ıene ıu

nun bunun itine baktık 
Dünyada avukatlık kadar 

f1r döndü bir m~slek daha 
yoldur Bugün davasını ka· 
zandığın bir adamı, yarın 

borcunu vermediği için da· 
va etmiye mecbur olursun!. 
Hakim bağım! Müekkil da 
rıhr, mübatlr surat eder ha 
11lı berbat . ,Birkaç ıene tu· 
rada burada süründüm Ba· 
ktım kı: Olacak gibi değıl 

mt-slefimi değııtJrmeğe ka 
rar verdim amma.. Benim 
gıbi, bilhassa benim kafada 
bir hukuk döküntüsü hangi 
meslef i alabilir 

Hükumet memurluğunu 
ğeç. Gazctecılık desen bece· 
remem 

- SUNU VAR 

Boşanma sebepleri 
Baraelon nıahkemeleri üç 

ay ıçlnde tam 2, t 42 talak 
kararı vermitlerdir Bu ka 
rarların çoğunu vermek için 
mahkemenin beı dalı ıka 

metgul olması klf ayel etm 
ittir! 

Talak kararlarının istinat 
ettiği sebeplerden birkaçını 
yazıyoruz: 

Kararların yüzde onbetini 
tarafeynin çok genç olması. 

Yüzde yirmi beşini tara
feyninden birisinın hastalığı, 

Yüzde onbeıinl zıf af ge 
cesinde geh~ knlmak, 

Yüzde onunu da geçimsiz 
lik ve somurtkan ık ıcabet· 

tirmekte ımif. 
Mamafi yüzde nisbetin

deki iptilası talak sebebi 

teıkil etmektedir 

Para yerine ~ahk 
Alaskada kutup mıııtaka

larına yakın Beth kasabası· 
nın sinemuı dünyada nevi 

itıbarile bir tanecıktır. 
Mü~terilerl lame mi} le Es 

lumulardan ıbaret olan bu 
sinemada biletler para mu • y k kabılinde değil, ba ık kar· o canım dedı, sıkı-

, lltını fıt • şılığı verılir. Eskimuların pa an yok.. Dört sene 
ev l ra bulması hftyli mütkül ol· 
1 

ve bir bankada muhasıp· 
lk b duğu için sinema sahibi bö 

uldum. Çok şükür ge 
Çlnıp "d· yle bir usul bulmuı ve piş 

gı ıyorum. d 
S man a olmamıştır Sınema 

en beni, barakta kendini ya girmek için üç balık ver 
anlat! Bılaen! Ôyle merak 
ediyorum ki . mek kafidir. Bunun yegane 

mahzuru salonun fena halde 
k Avukat Hicran bir kah bahk kokmasıdır. Ama mü 

aha attı. 
' ıteriler bundan şikayet et 

Benim hlkitY,em mi ? 
1 
menı,.ktedir 

TCR> ... D!LI 
&! 1 

400 Sene Süren Bir 
Bedduanın Seameti .. 

Balıkesir icra 
Memurluğundan: 

Umurbey mahallesinden 
Ha"an oğlu Aliye borçlu ay· 

Parla - dört yüz ıene

deoberf müdhit lir ıaamet 

bir aileye musallat olmuı 

ve bu ailenin bütün ttrkek 
çocukları tam yirmi bir ya· 
tında ölmektedir 

ingillz muharrirlerınden 
Dulb yakında apandistten ve 
tam yirmt bir Yftfmda ölen 
Dıck Sherindon fıte bu oa 
amelin son kuabftnıdır. 

Genç muharririn annesi 
o heykeltıraılıkda l: üyül' ku· 
drelıyle tanınmıf olan ma 
dam Clare Sheridon oğlun 

un ölüıüııü aramak üzere 
yola çıkmıt ve Parise de 
uğramııtır. Zavallı anne Pa· 
rhde gazetecılere tunları an· 
lalmı§hr: 

.. Dört yüz sene evci lng 
iltere kralı sekizinci Hanri 
Katerin Aragon ile olan iz· 
divacını feshetmedlii için 
papalığa kartı müdhit bir 
mücadele açmıth Kral na· 
mına zamanın iki maruf Ka 
rdinalı manaatırları yıkıyor 

Mallarım sah)Or ve din ad 
amlarını imha ediyorlardı. 

Doraet. de iıe bu if l ya· 
pan kralın zabıtlerinden Sh
eridondu. O da buradaki ki 
lisenin mallarını zabtetmfı 

rahipleri kapı dııarı etmııti 
Bu kovulan rahıp er mem 
leketı terk etmifti. 

Yalnız içlerinden birisi yı 
llardan beri üzerinde yaıa 

dığı bu toprakları kiliseyi 
ıon bır kere clahFl görmek 

üzere arkaıına dönüp bak

tığı zan1an göz yat1 arını tu
tamamıt ve büyük bir öf
keye kapılarak fU sözleri 
söyl~misti. 

- Ey topraklar, Allahın 

bütün lutfu sizin üzerinızde 

olsun, size sahip olacaklar 
gençlıklerine doyamadan öl 
sOn 

Aradan çok geçmeden Sh 
, eridon ölmüo ve oğlu iıe yi 

1 
rmi yaıında dünyaya gözle 
rini kapamıf ve bundan ao 

' nra ıhtıyar rahıbın lanetine 
uğramış olan bu toprağın 

ıahıbı Seheridon ailesınden 
hfç bir erkek çocuk yirmi 

bir yaıını geçmemıştlr. 

Lüyük harpte 1'ickio ba 
bası F ramada bir mü sade 

me esnasında ölnıüı ve beş 
gün sonrada oğlu dünyaya 

gelmışti Ve bu çocuk ra 
bipleri yt•rlerinden koğan 

sekızincı Hanrinın zabiti Sh 
eridonun en son varisi ıdt 

Tam aklı batına geldiği 

zaman annesı bu lf~nete uğ· 

ramış araziden kurtulması 

için ona çok yalvarmıttı. 

hunun üzerine genç delika
nlı annesinın ıözüııü tutmut 
ve arazisini satmıştı. Fakat 
bir derenin kenarında bulu 
nan ve ıçinde ecdadının Yll· 

rattığı küçük bir arazi par· 
çasını sonrndan satın alma· 
ktan da l<endıni ıılamamıt· 

tır 

Oğlu yırmi bir yaınıa gir· 
diği zaman zavallı annenın 

hayatı zehirlenmış ve mü
temadiyen bu korkunç yılın 
geçmesini beklemitti Dıck 

mükemmel bir delikanlı idi 
Her }erde her işte annesin · 
den ayrılmamı§ ve hocası 

dR annesi olınuıtu. Berahe 
rre yaıamı~lAr, her11berce 

bütün dünyayı dolaımışlar 
dı 

Böylelikle çok güzel bır 

hayat yaııyordu 
Beı yaıında ik~n Meksi · 

k"da Malaryadırn az kalım 
ölüyordu . Fakat ıhliyar ra 
hibin ta)'in ettiği saat henüz 
çalmamııtı. Rundan sonra 
yine annesıle bütün A meı i· 
kayı, Türkiyeyi ziyaret et· 
mit ve sekiz sene de çölde 
yaıamıılardı 

Bir kere de Avusturalya 
da bir yelkenlide seyahat 
ederken birdenbire fırtına 

çıkmıı Dekin bulunduğu yer 
kopmuş ve geminin alt kıs -
mında bir yere tutunarak 
bir saat asılı kalmıf ve nl 
hayet kurtarılabilmtıti. 

Geçen sene birdenbire or· 
tadan kaybolmuıtu. Bir gün 
gazetelerde annesi onun bir 
slflona yakalanarak boğul

mak üzere iken cesareti ve 
fevkalade yüzücülüğü ure
sinde ö 1ümden kurtulmut ol 
olduğunu okumuıtu. 

Dıck yedi metre uzunluğ· 
unda kOçük bir gemi satın 

almııtı. Dalma remlslne ya 
payalınız bmer ve enginlere 
açılırdı Hatta bir kere yine 

bu gemi ile Cezaylre kadar 
gitmit ve orada bir ıssız ada 

üzerinde günlerce yalnız ve 
susuz kalmııtı. 

Dick ezlu1da tam yirmi 
bir yaıını bitirmiıti. Zavallı 
annesi bu beklenilmiyen sa-

adetten duyduğu minnetta1-

lığı Allaha kartı nasıl ödi 
yeceğınl bilmıyordu. 

Dö t yüz senedenberi ilk 
defa olarak meoum kaide 
bozulmuştu. Artık sevgili o~ 
lunun hayatı emniyeth: idi. 
Ve buna e nın olduğu için 
dir ki onun Hisraraya gltm
eııne ve bir kitap yazacak 
kadar zaman orada kalma 
sına müsaade etmitti. 

Fakat m~ıumu kaderin 
bir istıhzası olarak genç Di· 
ek bir çok kazalardan kur
tulduktan sonra Cezairin sa 
kin bır köıesinde ve yata 
ğındB ö 1müştür. 

.Sıflonlann, azgın denizle 
rio, malaryanın yapamadı 

ğmı basit bir apırndisıt yap· 
mıştır 

Genç Dıck Sheridanın öl 
ümiyle ıhtiyar rahibin liin · 
eti artık işini bitirmişti. 

Çünkü bu ailenin artık 
erkek çocuğu kalmam•ıtır. 

Şımdi oğlunun ölüsünü 
aramağa gıden anne gaze 
tecılere son söz olarnk tun 
ları söylemiştir: 

Oğlumu bu asırlık ıe 
amel mı öldürdü? Bu husu 
sta siz no&ıl isterseniz dütü 
nebilirsiniz. Hana gelınce it 

iraf ederim ki evet .. Çünkü 
aksine inanmağa bir türlü 
ınuvaff ak olamıyorum. 

Kayıp mu~ür 

l 

ni mahalleden Dağlı oğlu 

Mustafanın borcunun temi 
ni ıçin hAciz edilmiş olan 
cevızler arasında vaki gün 
doğusu Altın otlu tarla11 
gün batısı yol poyrazı • Bo. 
zuk oğlu Mustafa vereıesin· 
den Nuri ve kıblt>si Katip 
oğlu Ahmet tarlalarlle çev 
rilı döı t dönüm tnrla ve pa 
buoçular arastZlsmda satı Yı
rcalı Süleyman iken timdi 
Abdüaselam oğlu Selami ve 
solu imam oğlu Rıfat dük· 
kanları ve arkası mektep 
arası ve önü yol ile çevriH 
pabuıçu dükkanı ve fstas 
yon caddesinde sağı Emin 
oflu Ahmet ve scJu ve ar· 
ka11 İsmail Kasım ve öni 
yol ile çevrili marangoz im· 
alathanesi ile Umurbey ma
hallesinde vaki ıaf ı Sındır· 
gılı Halil ve solu Cafer da 
madı Mehmet Ali veresesi 
ve arkası Çirkef dere ve 
önü yol ile çevrili ve 
yukarda tavan ve ta . 
banla yük ve dolaplı ve pc· 
nçerelerl taınam ve ıulu bo· 
yalı iki oda ve bu odaların 
önünde tavan ve tabanlı 
salon ve üç dolap ve pen 
çereleri mevcut ve yine ba 
hçe kısmında bir metre ar 
zında ve on metre tulündc 
çinko döıell üzeri açık bir 
koridor ve on iki ayak me 
rdivenle aşağı kısma inil 
dikte kapu önünde küçük 
bir salon ve bodurumda bir 
kuyu ve tavanlı tabanlı iki 
oda olup pençerelerl tamam 
ve avluda zemini tat döşe· 
nmiş bir l.ızma hamam ve 

bir mutbah olup havluya 
nazır iki pençeresi mevcut 
ol duğu ve arka k111mda da 
tavan ve tabanlı ve kapu 
ve pençereleri tamam do 
laplı büyük bir oda 
ve bir kiler ve 
on ild ayak merdivenle çı
kılır yukarı katta da büyük 
bir oda ve bu odaya mutt
asıl küçük dığer bir oda ta. 
van ve tabanları mevcut ol· 
up bu odaların arasında bfr 
hela ufak bir salon pençerc
leri tamam ve havluda fki 
uma ağacı bulun hanenin 
ve diğer yukarıda yazılı pa. 

rça gayri menkullerin altın· 
da birer hisselerinin açık er 
tırma ile paraya çevrilmeıf· 
ne karar veril mittir . Arttır
ma 5 3 937 tarıhıne tesadüf 
eden cuma günü saat 16 da 
Balıkesir icra dairesinde ba. 
~'anacaHır. Yazılan ıartna· 
meyi herkesin görebi mest 
üzere açık bulunaurulmakla· 
dır . Almak istlyenlerin o 
gün mezkur gayri menkul
lerin altı da bir hissesinin 
muhammen k1ymetl •rin yü 
zde yedi buçuk nısbetinde 
pey akçasile bırli"le Balıke 
slr icra dairesinde hazar bu 
lunmaları ve konulan pey 
muhammen kıymetlerinin 
yüzde yetmiş beşlnı bulma-
dığı takdirde son artıranla 
rm taahhüdü baki kalmak 
şartile artırma on beş gün 
daha temdit edileceği yani 
26 3 937 Tarih ne te11adüf 
eden Cuma günü aynı saat. 
te yapılacağı ve o gün yine 
konulan pey muhammen 

\ 
kıymetlerinin yüzde yetmlı 
betini bulmadığı takdirde 
boç 2280 numaralı kanuna 

Balıkesir Ziraat bankasın· 
daki 31 - 230 numaralı bo 
no koçanımda kullandığım 
Hacer ftdlı mühürümü kay· 
btttim. Yenisini alacağım· 
dan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Hısariçi mahallesinden 
32 numaralı hanede 
Mehmet karıaı Hacer 

temas etmek itibarile beş 
1 

takside hağlanmak suretile 

tecil edileceği gibi artıran
larda taahhüdlerinden kur 
tulacağı ve ıpott-kli alarak. 

SAYFA: 3 

1 Kuş gibi 
Ucacak , 

Londra Midlesek hastane
sinde daktorlar hakiki bir 
hilkat garibesi olan Piyer 
isminde bir çocuğun tedavi. 
ıı ile uğraımaktadırlar. , 

Bu çocuğun yüzü bir kut 
yüzüne benzer; ayni zaman. 
da yürürken de, bir kut gl· 

bi sıçrayarak yürümekte 
imlt! 

5erlevhada hiçbir yanlış 
lık yok: Af yonk~t atlar da 
vardır! fakat bu atlar bizim 
bildığlmiz afyon veyahud 
asri uyuşturucu maddelere 
dOtkün değillerdir. 

Amerikada Teksasta (Lo. 
ka) adında bir ot yetıımek· 
le ve bu muhiUn atları bu 
ota çok dütkOndürler Bu 
otun atlar üzerinde mülhit 
bir uyuıturucu tesiri olmak· 
tadır Lokaya alıtkın olan· 
lar, bundan bir miktar yi
yerek kafayı tUlsülemedik
ten sonra bir adım bile at
amazlarmıt· 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. s. 

55 Randıman 970 980 
60 920 930 
70 .. 860 870 
80 ,, 790 800 

ZAHiRE: 
Buğday 5 5 25 
Yerli Sert 4 75 5 75 
Yumuoak 5 5 25 

Hariç piyasadan gelen buğday 
Yumuşak 6 50 7 
Sert 7 7 75 
Mısır 4 625 4 75 
Arpa 5 5 25 

1------------------------
Bhkesir T ıcaret ve 

Sanayi odasından: 
Balıkesir Vilayeti merke

zinin İzmirler mahalleılnde 
43 numaralı evde oturan 
Türkiye Cumhuriyeti tabaa
ıından olup Balıkesir tehrf 

çarııaının pabutcular arasta
sında 5 numaralı dükkanı 
ikametgahı ticari ittihaz cd. 

erek 930 yıhndanberi lastik 
ayakkabıcılığı ticaretile itti 
gal ettiğini beyan eden ib-

rahlm oğlu Mehmedln un· 
vanı ticareti bu kerre ibra_ 
him oğlu Mehmet Karan 
olarak teıçil edildıği iibi bu 
unvan n imza tekli de Türk
çe mühür yazısile \M Karan) 
olarak ticaret kanununı:ın 42 
ncl maddesine göre Balıke· 
sfr 1 lcaret ve sanayi Oda 
sınca 905 Sicil saymna tes· 
çil edıldiği ilan olunur. 

lan numarası: 165 

1ı:arla değer alacakhlar gay. 

ri menkul üzerindeki hak· 
ları hususile faiz ve masa 
rıf a dair olan iddialarını 
evrakı müsbıtelerlle blrlikdc 
20 gün içinde icra dairesine 
bildirmedikleri takdirde ha 
kları tapu sicilile sabit ol 
mııdıkca satıı bedelinin pa 
ylaımasından hariç kalacak. 
ları ve artırmadan doğrna 
rüsumu dellaliye müıteriye 
ait olacağı gibi borçlunun 

müterdkım vergisi le tanzifat 
ve tenvirat borcları borçdan 
evvel ait olduğu daireye 
yatırılacağı ve artırma gü 

nü -gelmiyen müşterilerin 
vaz geçmit sayılacakları ilan 
olunur. 
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Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

, 

Köyü Mevkii Cinıi 

Tarla Köylüköy Kara yer 

.. .. 

.. 

.. .. 

.. .. 

" 

.. .. 

.. 

.. " 

" " 

" " 

Köy cıvarı nam 
Dombay yerrl 

Adatarla kap · 
rü batı 

Balyalı yeri 

Çakmak nam 
çukur tarla 
kemrelik 

incirlik 

" 

" 

.. 

" 

Kay cıvarı nam ,, 
Yahya yeri mu· 
ıalla altı 

Çardak kıranı 
nam çorak kı 
ranı 

Kara tepe 

Yaran bayırı 

K6yde 

" 

,, 

" 

Ev. 

Hududu 
Doğu: Y eniıehirli 
Cemali, batı11 yol 
poyrazı ka bur Ali 
ve Dervrit Hüıeyln 
vereselerl cenuben 
kıamen Ka11m 
torunu Ka11m ve 
Mustafa. 
Doğuıu: Döıeme 

cı Mehmet, batası 
Hüıeyln kızı Şeh 

rl, poyrazı Balak 
h köyü yu!u ce· 
nuben çayır 
Doiu: Bahklıdan 

Balıkesirli Ziya 
batı11 Kaaım to. 
runu Kasım ve 
Mehmet ve Nurı 
oflu Muıtafa, po· 
yrazı yol cenuben 
Tıth oalu Hasan 
Doiuıu: Koca Ali 
O Salih ve Mu
harrem O. Hüıe 
yln batısı yenfıe· 

htrli Şerif ve Ah 
met oflu f ımall 
poyrazı Basri ve 
Hafize ve Medine 
ve Heına cenuben 
Haykuı ojlu H6 
ıeyln ve Alı o~lu 
Hüseyin ve Ay 
ıe. 

Ooju yol, batıaı 
kGçOk Mehmet ve 
Emin poyrazı Ka. 
sı m veresesi Ka 
aım ve Medine ve 
Hatice, canuben 
izzet variılerl Eml· 
ne ve Münire 
Doğuıu: Kasım 

varisleri, Şükrü ve 
Hafize batısı Ay· 
oe, izzet ve Ali 
poyrazı Kepr.üt 
yolu, cenuben ye 
tim İbrahim ve 
Süleyman. 
Doğu Eıelerli ka· 
r111 Ayte, 
Karaman 
Bektr oğlu 

batııı 

köylü 
Meh-

met poyrazı Yeni 
köylü Ali vereıe 
lerl cenuben Abi· 
din oflu Ahmet 
Doğuıu: Selim kı 

zı Aılye ve Hüıe· 
yin bat 11 Nuri 
otlu Mustafa poy 
razı ıosa yolu , 
cenuben Balıklı 

yolu. 

Dofu Iraz oğlu 
Halil ve kara Me· 
hmet batısı muha 
cır Ali poyrazı 

hayır, cenuben 
Saraç yolu 

Doğu: kalabacık 

bayırı, batısı Ka· 
11m tarlaları ve 

kıamen mera, po· 
yrazı yaren bayı. 

rı. cenuben Kaıım 
tarlaları, ve mera 
ve koca laf 

Sağı Eıelerli kızı 

Zeynep 11olu Ka 
sım samanlığı ve 
Zeliha haneıi ar· 
ka11 yine Zehha 
hanesi önü yol. 

Hudut ve mevkileri: yukarıda yazılı J 1 parça gayri 
menkul K6yl6k6yüuden: kara M~hmet namı diğer ıantur· 
lu damadı Mehmet kızı Fatmanın iken 305 de ölme.ile 
e•latllrı Haklcı ve Neılbeye ve Hakkının da 308 de ölme
ılle ollu Ahmede ve Ahmedla 313 de bekAr olarak öl 

KKO Ll 

inhisarlar Umum 
Müdür üğü 

,. 
----e . --. -

1 - idaremizin Gönen müdürlük binası ve anbarı et 
rafında fartname ve projesi mucibince yapılacak 16770) 
lira (91) kurut keşif bedeli ihata duvarı trotuvar ve bek
çi kulübesinin inıaatı açık ekıiltmiye konulmuftur. 

2 - Ekılltme 15 · 2 · 937 tarihine rut 'ıyan pazartesi 
günü saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayaa şubesin 
deki alım komiıyonunda yapılacaktır . 

3 Muvakkat teminat (507) lira {81) kuru~tur 
4 - ihale evraJcı 34 kuruı mukabilinde inhisarlar Le

vazım ve mübayaat şube inden ve Gönen müdürlüğunden 
alınabilir 

5 - Eksiltmeye mimar, mühendiı veyahut bir mimar 
veya mühendis ile Katibladillikten musaddak ortaklık ve
sikası bulunanlar girebilir. 

6 - leteklilerin ehliyeti fenniyelerfnfn ve Nafiadan al · 
dıkları vesaikın tetkiki için ihaleden en az iki gün ev
vel İnhisarlar lnıaat ıubeıine müracaat ederek ayrıca ve
ılka almaları lazımdır. 

7 - isteklerin kanunen kendilerinden a.ranılan vesaik 
ile yukarıda yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme pa 
ralara ile birlikte adı geçen alım komiıyonuna gelmeleri 
ilin olunur. 4 - 1 - 58 

Balıkesir Askeri Satın 

--
A 

Avukat Ekren A GUN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 

Tanınmış değerli avukatlardan• 
dır . Hernevi hukuk. ceza davalannııı 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
ederler. 

11111111 il 
~ıa..or."'JI~ 

flDRES 

ANKARA Sanayi cad· 
desi ALİ RİZA Apart 
manı N U M A R A : 3 

ııı ıı r 11111111111111111111~ 
Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü Arttırmaktn. 
Alma Komisyonundan: 1 

1 
J 

Susığırlık garnizonunda mevcut dört kalem köhne ay 
akkabıya teklif edilen fial makamca az görüldüiünden 
arttırılması 10 gün daha uzatılnıışhr.Hf'pılne tahmin edilen 
flat 63 lira 77 kuruıtur. MuvRkkat güvenme parası 480 
kuruıtur. Arttırma 17 şubat 937 çereamba gürıü saat ]fi 

de Susığırlıktaki komiıyonunda yapılacaktır . 

Alıcıların ıözü geçen gün ve saatte komisyona müra 
caatları gazete ilan üereti müteahhltine aittir. 

Sovyetlerde umumi Sl~~at 
~ütcesi 

Sovyet ler Birliğinin 1937 
bütçesinde umumi ııhhatın 

muhafazaıı için, geçen se· 
neki bütçede mevcut 5,8 mi· 
lyar rubleye mukabil, bu ke 
re 7,5 milyar ruble tahsisat 
mevcuttur. 

Bu tahsisatın büyük bir 
kısmı, 2 milyar 250 mil 
yon rublesi, hastahanelerde 
ıarfedilecektir Poliklinik ve 
dispanserlere sarfedılecek kı 
sım iıe 1 milyar 380 mily 
ondur. Sıhhat müesseselerine 
ıari hastalıklarla mücadele· 
ye ve daha diğer umumi sı. 

hhatla alakadar itlere tahsis 
edilen para da 605 milyon 
rubleyi bulmaktadır. 

Sovyetler Birliğinde umu 
mi aıhhatın muhaf ua f aalı 
yetinin fev&calade bir surette 
genitlemeıi, hastahaneler, 
dispanserler, doğum ve ço 
cuk evleri müıtahdemlerinln 
yetiıtirilmesi için de geniş 

tedbirl~r alınmasını mecburi 
ktlmıthr. 1935 senesine ka 
dar hemen hemen bir asır 
içinde memlekette orta tah· 
ıllli sılahiye memuru olarak 
yalnız 90 bin kişi yetıımesi 
ne mukabil, bu son iki se 
ne içinde sıhhıye mekteple 
rine 148 bin kişi kaydedil 
mittir Bu sene de ayrıca 
158 bın kiti daha alınacak 
tar. 

1937 senesi zarfında orta 
tahsilli ııhhiye mumuru ola. 
rak bu huıuıtaki wektep
lerden 42 bin kiti çıkacak 

..................... N. . ~ 

!D0KTOR~ 
EKREM 
H A f l Z BAYSAN 

/Wumwn deri, saç. 
ltrıwk lıaslaltklarlle 
/ıer şekil firerıgl. belso
ukluğu ve yumuşa/< 

karlıa lıaslaltklurım id 

• • • • • • • • • il • • • • • • • • • • • • • • • • rar .uolu darlıklanm, • 
• 1 

: ademi lldidan en son : 
: usullerle ltdaui eder : 
• • 
: Hastalarını hükümet : 
: caddesinde numara 56 : 
• • • da hergün saat on beş • • • 
: ten sonra kabuleder : 

\&••••m •••••••••••••••: 
•• • 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden başka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruo 
Altı Aylığı:400 ,, 
Sayısı: 3 ,, 

Günü geçınıo sayılar 25 

• 
1 ~:r- Bunl~rın arasında 8 

ebe ve l O bin de çocuk yu 
bin 

vaııı mürebbi i vardır 

Bu suretle bir taraftan do 
ğum evlerı, çocuk evleri ve 
hastahant:lerin adedı yükse· 
itilirken diie:r taraftan da 
bunlarda muvaff akiyetli bir 
surette hizmet edecek !ala 
hiyetli memurlar da yetişti 

rtlmektedir 

• 
CI art: 

LA 
'' 

DIR. 
~ Sat CQğınız Ma mızı 

1 Herhalde e lam Ediniz. 

«t ı 11 a ı· ı ıı ı z J ~ 

1 
1 
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(TÜ Dili) ıt• r • • 

erıoıı· 
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Ba/Jkesirin Biricik GaLefesidir 
Her Yerde Okunur· 

' ' ~~~ ~··.Al""'l!'l. ~ 

Tü v K r mu 
ürh iye Şübesindel 
Bu sene ubemize teberru edilecek kurban Deri ve~ 

ğırsakları :_5 l 937 den 8 2·937 tarihine kadtır onbet f 
müddetle nıüzeyedeye konulmuştur Talıplerin Türk ti' 
Kurumu Bürhanlye şubes ne müracaatları i!an olunur. 

3 1 - 46 _/ 

Balıkesir Tapu Sicil 
uhafızlığında~ 

Köy: Nahiyesi Mahallesı Cınsi 

Hiğadıç CRmtıer f Ev 
Hududu 
Sağı O&man evi 

1 

lu okak-arkas• .. ~ 
koş Ali evi önı.J 
Hasan sokağı 

Hudut ve bulunduğu yer yukarı la yazılı ev ntadalJ 
tikal cihetine müsteniden Cami§erif mahallesinden Ak ti' 
san oğullarındın lbrahim oglu lsmaıl ve kız kard~ıi ~~ 
menin tasarruflarında iken Kazlmede hali hayatındtt ti 
sesini kardeşi mumaıleyh lsnıaile 30 sene evel gayri 
lüm bir bedelle temlık ederek alakasıuı kesmf§ ve ı"' / 
retle evin tamamı mumaileyh ismailın seuetslz ve pıl' 

meııile anası Zelıhaya ve Neslbenin de 931 de ölmosil e olarak o zamandan beri ta ar ruf ve mülkiyetınde buluıt~ 
evlatları Mehmet ve Ahmet ve Hamit ve ölen kızı Hav· 1 olduğundan bahısle namına tescılıni ıstemekte olduALl11 

vanın oğlu Bürhaneddlne ve Hamidln de 935 de ölmesile tasarruf h kkının tuhkiki içın 14 Şubnt 937 Pazar I~ 
kardeşleri Ahmet ve Mehmet ve kardeşi Havvenın oğlu• mahallıne memur gönderil cekUr. İtırazı olnnlorın bLI ,.ı,I' 
Bürhaneddıne kaldığından bahisle bunlar tarafından tesci· tel içinde Tapu S cil muahafızlığma veya mahalUne 1 
11 istenildiğinden· tasarruf hakları tahkik edilmek üzere cek memurAmilrftcaat etmeleri lüzurr u ilan olunur__./ 

28 Şubat 937 Pazar 1ıünü mahalline memur gönderilecek· iye ı ve Haşyazmanı: Balıkesir aylavı H. KARAN 
tir. itirazı olanların bu günler içinde yazı ile tapu 11icil 
muhafızlığına veya mahalline gPlecek memura müracat · 
ları Hı.umu ilan olunur. 

Çıkarım Genel Dlr l<törü 

Basım Yeri il Basın evi 

FUAT 1 İL'AL 


