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22 TEMMUZ PERŞEMBE l 937 

Nafia Ve ki 1 imiz is
veçteki Tetkiklerine 
De v a m Ediyorlar .. 

I Stokholm, 21 (A A ) ziyetlyle Türktyenin her lı· 
••eç Ajanaı bildiriyor: ' hkamette geoit ve iyi mü-

Btr kaç gündenberi İıveç nakale hatlarına ihtiyacı var-
te bulunan TOrklye Nafıa dar. 

Vekıtı Ali Çetlnkaya Grand Türklyede ıulama mue
fiotelde gazetecileri kabul feıl de mevcuttur. Bu rneı 
eder~k aıaiıdakt beyanatta ele ıu ıevlyelerinln ıiıtema
butunmuıtur: tık bir tarzda bir · hizaya 

"- Son ıenelerde demir· gettri l meıtyle halledilecektir. 
~olu lnıaatı, lınç tle Tür Bu ııe , bu ıene içinde baı· 
lJeyı blrlblrlerine çok yak· lanacaktır . 

1•ıtırrruıtar. iki memleket Bir çok memleketlerde 
:"••ındald münaaebetler , halen çok vahim bir meıele 
•l11ıa iyi bir halde bulun . itılzlik meıeleıl Türklyede 

~Uıtur Fakat laveç firma mevcut değildir . Demiryolu 
"tının •e mühendlılerlnln inıaatı, pamuk zeriyatı ve 
~'llacn eıerlerlnin müıahe daha birçok büyük itler, 
'•inden ıonra bu timal kütle halinde iıçıye ıı te-
"-eıırılekeu bakkınd•kl hür- min etmektedir." 
~et •e takdir hisleri daha Çetinkaya, sözlerini ıöyle 
l '-de fazlalaımııtır. biUrmlıtlr: 

l'Grkıyede demlryolu in · " - lneçe aelerek ma 
1'•tarıa devam olunacaktır. hallinde ineç endüıtriıini 

Varşovada Milli Partı Reisine Yapılan 
Süikastle Alakah Birçok Kimseler 

Tevkif Edilmişlerdir. 
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Atatü k 
-

Ve İnönü, Büyü~ ilim Mır· 
~oninin ölümü münasebetile 

taziyetlerini bildirdiler. 
Ankara, 21 (A.A ) - Bü

yük Alım Markoninln ölü
mü münaıebetlle Reiıtcum

hur Atatürk tarafından Ma 
rkoni alleılne , Baıvek il lı 
met lnönü tarafındanda İtal
ya hükQ.metlne taziyet tel 
ıraf 1 arı çekilmiıtir . 

-.... ............ . 
Manavra 
Hazırlıkları 

Palermo. 21 (Radyo) Veı
prl ve Pelorit.ına f ırk•lan 
büyük manavralarda kızıl 

ları teıkil edeceklerdir. Li 
banın Sırt müstemleke ve 

Marmorika tanklı fırkalara 

manavra aahaıına vaaıl ol· . 
muıtur. 

• 

1 Japonlar Çin e Yeniden 
Kuvet Sevkine Başladılar 
Her iki Taraf da Karşılıklı Tedbirler Almak
tadır. Çin Hükumetinin Japon Teklifine Verdi-
ği Cevap Vaziyeti BüsbütiJn Gerginleftirdi •. 
Londra , 21 (A.A.) - fngiliz 

hariciye nazırı uzak Şark 
taki vaziyet hakkında lngi 
liz hükumetinin yabancı hü 
kQmetlerl eııkı bir temas ha· 
lınde bulunduiunu, Amerika 
Relıicumhurununda Çın ve Ja . 
ponyaya karıı bitarafhk ka· 
nunu ileri sürmek için acil 
bir t a v a ı ı u t u zorlamadı 
ğmı ıöylemııttr. 

tıtff ade ıan nehrin ıtmalin· 
deki Bautun Çin eyaletleri· 
nJn kontrolunu eline geçir 

mek istemekte olduiu ıure · 

tinde olan haberi kati ıu· 

rette tekzib etmittir. 

Bu zat hadiseyi bal ve 
faaleden mahalli lttlifna-

name ahki.mına te•f ikan 

hareket edeceilnl ümid et· 

mekte bulunduiunu ve aıağı 

daki iç maddeden gayri bir ta · 

lebi bulunmadıiın& 

mittir. 

ıöyle. 

1 - Tarziye verllmeıl, 

2 - Mücrlmlertn ceza· 
landırılmaıı, 

( Sonu ikinci ıayfada ) 
ı===--:======~~--==="'=================== 

menin 1 J Temmuz tarihinde 
lmza edilmit olduiunu ve 

Japonyanın Çinin bu itillf. 

Burgos HükCımeti l le 
Almanya Arasında 
Ticari Münasebat .• ... ,8

1 
ll ı 1 tçln yeniden 50 ve lıveç teıkili.tçı dehasına 

.... )o l l k h tetkik etmek fırsatını veren daı n ıra ı hı ılsat vaze 
-:•ıtır . 700.000 kilometre lıveç h<lkümetlnin bu dave 

1 

ı_ •bbaı meaaha11 ve ıark- tini samimi bir ıevtnçle ka-
Çin 

Şanghay, 2 J (A A.) 
M~ba\li saatle saat 14 de 
Nanklndeki Japon ıef irine 
Çın hükQmeti tarafından 

tevdi edilen cevap Japon 
yanın metalibini btlku•ve 
red mahiyetinde tıe de no
tanın ıfBdeıl tulafcdyanedlr . 
Japonların Tangkuda yap · 
malıta o l dukları hazırlık l ar 

J aponyadan nakledı!mit olan 
askerlerin pek yakında ora 
ya muvaealat edecekleri 
tahminine yol açmaktadw. 

Son 24 saat zarfmda San 
hakuan tariki iç ılmali Ç ıne 

3500 Jıpon aıkeri girmif 
olduiu tahmin olunmakta 

Paris, 21 (Radyo) - Harp 
Madrld cephesinde büUin 
ıtddetlle devam etmektedir. 
Son haberlere göre, millıle 
rin fevkalade mukavemet -

Madrld, 21 CA. A·) -
Cumhuriyetçilerin bir tebll· 
finde harbin baılanııcından 
buı6ne kadar •ukua ıelen 

hava muharebelerinin en 
tlddetllıinln 1ah ıbl sa
at 19 da vukua ıelmtı ol · 
dutu beyan olunmaktadır. 

"-!!rp araamdakl köprü va· bul etmit bulunuyorum . .!!..... 

Şehrimizde Odun Ve 
Kömür Buhranı De-

vam Ediyor .• 
~ '\' enı Orman kanununun 
d ''1Jet mevklioe ıtrdiğln -
~''Qberı, ıehrJmizde görül · 

~:~it bir odun ve kömür 
"'nı baıgöıtermtıtJr . 

"'~dun ve kömür buhranı· 
bıı ilet ıebepten ileri gele-

tceitnı zan vo tahmin 
'dt Joruz: 

,., \' enı Orman kanununun 
••td tatbikatında yanhthk 
1 ı1 '"• •eya halk bunu yan 

'nl 1-t •tnaktad1t. 
.._, ltırlardadır ki; yeni or 

'Q lr lt •nunu meriyete girdi 
~' ''ıırıaıılarda vilayet ma 

· Bu halin gözönünde tutu· 
le.cağı ve yanlıı anlayııla · 
rın önüne geçileceğini kuv 
vetle ümlt ediyoruz 

ltalya 
-

Yeni bir zıhlı yapıyor 
Taranto, 21 (Radyo} -

ltalya Donanma.mm birinci 
filosu, bugün Tarantodan 

Trlyeıteye hareket etmtıtlr. 

Bu filo 35000 tonluk Vi 

ktor Venelu zırhlısın ı n de-
~1rıd 

•ıı, b en gazetemiz vaaıta · nlze indirilme merasiminde 
N 1" tebliğ neıredilmtıU . hazır bulunacaktır. 

~(l '•redılen vilayetin o gün 1 

''•111· .._,il 1 tebliğinde o za 

buı,1116Phe dahilinde ıüyU 
'il Yanı., tehirlerin yer · 

oldu ~ 
~._ .. L Ku, odun ve kömü 
L 'feqlt 
~'"" e son çıkan orman " ..... t~leı. 

1 
• Uygun bır ı.-kılde 

1>I ec .ıc. 
liı.a ~.ı bildirilmekte ldt. 

)Gktı llle\'ılrnde bir merkep 
tlb Odunun Jirmibeı kuruı 

1 C(i 
tıtı ,,ıı bir meblai ile ıa -
'r'tııld 'lltnaıı icabederken, 
\uı"" lfı halde bir dal bile 
li,lb .. ~'dıfı görülmektedir 1 
~ .. "'' ö 1 l:tt(l" ' Y e evler vardır ki 
~, ) Çatnaıar yıkıyacak 
Cld e'-lek 

l:t'Qı.a b Pltirecek bir tek 
~u h u1larnıyorlar. 

'd ll 1 ..... 
'tetın· n :::!böyle devam 

\ia.~cl\an 1 
:tannetmiyoruz. 

ı...~ll •e kömür buhra · 
bUba11a mütee11ır 

iZ 

Kabinesi Raisicum~ur 8. 
le~ronun riyasetin~e toplan~ı 

Parlı,21 (Radyo) Şotan 

kabinesi bugün Elize ıara 
yında reiılcumbur B Lebro· 
nun rlyuetınde toplanmıı · 

tır 

Maliye Nazırı B. Bonne, 
ittihaz olunan yeni mali 

tedbirler hakkında geniı i2a· 

hat vermit ve Fransanın lk 
tı sa di vaziyetini de teırih 

etmittir. 

Mali ve ıktiAadi vaziyetin 
ialihı için muhtekirler aler 
hine en fiddetli tedbirler it· 

Maliye nazuı londrıda 
müzıkerelırde bulunuyor 

Parla, 21 (A.A .) - Lon 
drada bulunan Çın Maliye 
nazmnm Çindtt yeni bir de 
mir yolu ioıaaı için bir iı 

tikraz akdetmek üzere 
lngiliz banklarlyle yeniden 
müzakereye glriıtiğl Loodra 
dan bildiriliyor. 

dır. 

Tokyo, ~ 1 (A .A.) - Hü 
kumet namına ıöz söyleme 
ie ıelahiyeltftr bir zat ec · 
nebi meml eketlerde fntlıar 

eden •e Japonyanın Louko 
utech•ao meıeleıtnden bil-

!erine raimen aaller yeni 
muvaff aklyetler elde etmlt· 
ve Regularesma , Rekenea 
ve mor kıtaları el bomba
ları ve ıüniülerle Boolbiya 
Delmontede bazı yerlere 
glrmi ılerdir. 

Aıller Laa Rojaa cephe· 
ıinde mlliılerln mukaveme
tini kırmağa ve Madrld Eı· 

kilryal irtibat ı nı keameğe 

1 Filistinin Taksimi Mes-·-ç·ı._,mak-tad._rlar. __ 
Pariste elesi Devam Ediyar .. 

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

f ilistinda ingiıiz projesinin verdiği heyecan bir çok 
yerlerde yeniden nümayişler yapılmasma sebebiyet 

vermistir : 
Kudüı, 19 (A .A )- Stmal 1 bebinln ıon zamanlarda fi 

mıntakası, hır11tly an Arapla · 1 Jlıttnde ya pı l mıı olan ted· 
rı Mecltıi ali komııerıle Mil · 1 hit h areketleri olduğu söy 
letler cemıyeti genel ıekre · lenmektedır . 

terliğine bir telgraf çekerek j Varıova , 21 ( A A.) - Si· 
Fillıtinin tak simine müteal- ' yoniıt fırkala rı taraf ıntlan 
lik olan İngiliz projeı i ni pro flliıtlnin taksimine müteal 

teıto etmi§tfr. lik olan lngilız projesine 
Hırlatiyan Araplar bılha11a 

karıı proteıto makaadile ge Fillatlnin harlıtiyan Arapları 
tarafından himaye edilmek· rek Varıovada gerek eya -
te olan makarnalı mukad· Jet lerde bir takım nüma · 
desenin tecridini muhik gös 
terecek hiçbir sebep mev 
cut olmadığını i leri sürmek· 
tedtrler Runlar takı im key· 
fiy etinin dinin esaaını tehli
keye ıll<a edeceğını ilave 
etmektedirler. 

Kudüs, 21 <AA) - Cinai 
taharriyat idaresine mensup 
iki zabit idareıindeki 60 za· 
bıta memuru yüksek Arap 
komitt>sl binasmda araıtır 

malar ya pmıştır. Bu hal Arap 
mehafflinde büyük bir heye 
can uyandırmııtır Poltıln yap • 

yiıler tertip ve icra edı lmlı · 

tır. Nümaylılere sabahleyin 

Yahudi mahallesinin merke 
zinde aktedilen bir miting 

ile başlanmııtır. 

Sıyoniıt liderler binlerce 
halka hitap edt!rek söyle 
mit oldukl arı nutuklarda in· 
ııltere hükumetine ve tak 
ıim projeıini ıtmdlden ka 
bul etmlı olan Yahudi te
ıekkütlerlne ıtddetle hücum 
et mittir. 

Romen ve Yugoslav er~i
m ~arpleri tıtkıklardı 

bulunuyorlar 
Parla, 21 (Radyo) -Meç· 

ten bildiriliyor: 
Romanya Erkanıharblyei 

umumiye reiıi General Sıkio 
ve Yugoılavya ErliaD1harbi 
yel umumiyeıl relıi General 
Nedlç Majıno Fransız lıtih 

kamatnı ziyaret etmıılerdtr. 
Bu iki Generale Franıız Ge· 
nerallerinden Kalson ve Jı 
ro refnkat etmtıttr . 

Bundan ıonra Meç aekeri 
kumandanlık dairesinde mi · 
safir Generaller ıerefine bjr 
ziyafet verllmif, akıam da 
fener alayı yapılmııtar. 

Varşovada 
Sui~astla ali~ıh ~irçok 

kimseler tevkif adildi 
Varıova, 21 (A.A. ) - Milli 

pa rti reisine yapılan ve 
akim kalan ıulkaıta teıeb · 

büıleri üzerine Vartova ve 
ayaletlerde birçok te•lsilat 

Teblild• tll\leten deni · 
yor ki: 

"Harbe tıtirak edea taya· 
relerin mlkdarı mGbtm tdt. 
Muharebe pek çetin oldu. 
Çift ıatablı bir a•cı tayare· 
ıtle yedi fiyat, bir Helnkel 
tayareıl ve ecnebi markalı 

yedi tek ıatıhh tayare dQ
tilrdük. 

Salamanka, :Z 1 (Radyo) 
- Aıi tayareler buıün Ka· 
za Delkambodaki milis mev. 
zllerlnl bombalamıılardır. 

Millıler , ıtddetll bir bava 
mOdaf aa ateıi açmıılar ve 
aal tayareler çekılmeie mec· 
bur kalmıılardır Mamafl 
tayarelerin bombaları millı 

tıtlhkamlarına b6yük za 
rarlar huıule getlrmtılerdir. 

Berltn, 21 (Radyo) - D 
N. B. Ajan11 bildiriyor: 

Aiuıtoıun birinci gilnün
den ltıbaren Buraoı ve Al 
man hükQmetleri araaında 

yeni ticaret muahedesi cari 
olacaktır. Bu muka\lele iki 
tarafa en ziyade müıaadeye 
mazhar devlet muameleai 
temin etmektedir. Alman 
lar Bilbao maden mıntaka· 
ıından mühim miktarda de · 
mir alacaktır . 

Belgrad ,21 (Radyo)- Pra v· 
danan Pari• muhabiri bildi-
rlyor: 

Londradan ıelen haberle· 
re göre, Ademi müdahale 
komlteıinin bugQnkü içti 
maı çok giirf\ltülü geçmlt 
ve ıiddetli münakaıalar ol · 
muıtur. 

İngiliz sulh planı uzun 
uzadıya 16riitOlmii1Uir Htç· 
b 



SAYFA: 2 TORKDILI 

Günün içtimai Dertlerin.den: 

.Al ah Aş ı 
S okaktan geçerken bir ev· 

de ağlayıı,ar , yalvarıılar ııı

tiliyordu. Bu acıklı seA, bir 
kadın sesi idi: 

« Bana acımıyorsan çocuk 
larına olsun acı! Benim ne 
kabahatim var! Hangi b iz· 
metinde kusur ettim! Bunca 
yıllık yuvamızı bozmıya 

kalkma! Ba k bana, senin 
kahrından ne hale girdim! 
Bir dilim ekmeğin hem acı· 
yım , hem toku! Tam bir yıl 
dır sende-n hep ayrılık söz-

leri iıttyordum, inanmıyordum! 

Fakat ı imdl a rhk inandım! 

Gel yapma , yuvamızı yık · 

ma! Ben sana ölünceye ka
dar geçinmek için vardım! 

Bak fU ciğerimden kopan 
evlatların bükük boyunları y· 

le sana bakıııyorlar! Bu 
maaumlarm baıı için ayrıl· 

maktan vazaeç, yuvamızın 

tadı bozulmasın , rezil olmı· 
ya lım! Bunca yıllık karınım, 

yalvarıyorum, evimizi bar· 
kımızı bozmah> 

Bir ~oil ti halinde ağhya

rak yalvaran kadının yal· 
varıılarına ceva p veren yok· 
tu . Kadın hem ağlıyor, he m 
s6ylenlyordu: 

«0 bizim yuvamızı boz 
mak için senin yüzüne gü · 
lüyor, yuvamız bozu,duktan 
sonra senden ·de yüzünü çe 
vfreceğine ıüphe etme! O bi· 
zim yıkılan yuvam ıza da 
uzaktan bakıp kahkaha ile 

gülecekttr! Bilmiyor musun 
o ıimdiye kadar kaç ev yık • 
mııtar! Ondan sana da fay. 
da olmaz, o e v yıkmak için 
yaratılmıttır! O sana da var
maz! Sana yalvarıyorum: 

ayrılıp yuvanı bozma! » 
Bundan sonra kalın bir 

erkek sesi duyuldu: 
«Senin gibi e v misk ini bir 

kadınla bugüne kadar nasıl 

oturdum, hayret ed iyorum! 
Ne vakit soka ktan e ve gel 
ıem ıeni ya ocak batında 

yemetı plı irmekle, ya liien 
baıında çamaıır yıkamakla 
veyahut minder kenarında 

sökük d ikmekle metgu) bu· 
lurum! Tuvaletini yapup be
ni sokak kapıs ından kartı 

ladığın günü görmedim! Hep 
yemek piıirmek bulaıık yı· 

kamak, hep çamaı r yıka

mak ütii ütüleme k... Seni 
böyle gördükçe doğrusu ha 
yalımdan bile tiksiniyorum! 
seninle yaıamak bundan bö
yle ka bil deği l! Gece gün 
düz ev it lerinden ve çocuk 
bakımından baıka bir şey 
bilmlyen. sosyete hayatına 

vukufu olmayan senin gibi 
bir kadınla artık öm ür ge· 
çlremem! Ben ıık ve ıoıyete 

hayatına bilhakln n vakıf bir 
kadınla yaıamak isterim, 
benim için hayat a ncak bö
yle mümkün olabilir! Seni 
sevmiyorum, seni llleıniyo

rum, senden hoılanmıyomm! 
Çocuk olmuı ta ne olmuı! 

Çocuklar senfn olsun! Elbet 
onda n d" çocuğum olur! Be. 
nl ancak o mesut edebil ir , 
anladın mı?» 

Kadın hıçkırarak ağlar

ken ağzından ıu sözler çı · 
kıyordu: 

« Allah aıkına yapma, dl· 
yorum! Ne a na m var , ne 
babam var, çocuklarımdan 

baıka klmıeclğlm yok! Evi· 
ne bailı olmaktan baıka 

hiç bir günahı olmıyan be 
nim gibi kimsesiz bir kadını 
ağlatma, inletme! Bir şey 

demem: Yuvamızı bozanın 

Çine yeniden ku vet sev
kine başladılar 

--inıallah yuvası yıkılır!» 

* Masum kadının şu ağla· 

yışı ne acı, tu yakaraıı ne 
hakla .•. 

K. N. Dara 

Yak ı· tan 
uh a 

Sovyet 
Cumkuryeti 
Yakutıstan Cumhuriyeti, 

bu sene, kurulu§unun onbe 
ştnci yıldönümünü idrak et
mıvtir. 

Bu cümhuriyet. Sovyetler 
Birliğlnın en şimalde kain 
unsurudur Üç milyon küsur 
kilometre murabbamdadır 

ve 300 bin nufusu vardır. 

Ahalinin büyük ekseriyeti 
(yüzde 82) Yakuttur; yüzde 
1 1 nisbetinde Rus vardır ve 
diğer kısım da Evenki ve 
daha sair şima' kavimierln. 
den mürekk ptir. 

Bir Yakut atalar sozu 
cı Yahut, keder nedır iyi bi
lir der.» Bu da gösterir ki 
Yakutlar, filhakika, Çarlık 
Rusyasınm elınden tam su · 
rette istismar edilmi§lerdır. 

O zamandan berf, Yaku
tistanın hayatı radikal bir 
surette değl m!ot ı r . lnkilap . 
tan e vvel burada hiçbir en· 

düstri mevcut değildi 1923 se 
nesinde burada Aldan mın
to.kasında zengin altın da
marları keıfedilrniş ve vah 
ti tayganın ortasında büyük 
bir endüstri merkezi fışkır· 

mıotır Yakut:ıoloto tröstü, 
bugün, Sovyetler Birliğinm 

altın eDdüstrtsiode en hırlncl 
mevkilerden birisini ıu~al 
e tmektedir. 

Yakutistan, yalnız altın 
bakımından zengin değildir. 
Bu memleket toprakları al 
tında b ü y ü k çinko wol· 
fram, molıbden, gümü§, de· 
mir, mika ve saire ile pet· 
rol da mevcuttur. Sangar 
madenlerinden kömür, Nord 
wick burunundalu madenler · 
den de petrol ve tuz çıka· 

rılma~a baolanmışhr Ayrıca 

Knngalaıtaki kömür madeni 
de işlemektedir. 

Maden endüılrisinden gay
ri, Yalrntistanda dabağhane
ler ile odun kesm fabrika
ları ve bir de mühım balık 

endüstrisi mevcuttur. 
iklimin gayrı müsait ol · 

masına rnj'imen, ziraat le 
ilerlemektedir. Halen 100 
bin hektar kadar ara2iüze 
rinde ziraat yapılmaktadar. 
En Ziyada nrpa, buğday 
zeriyah yapılm kta, fakat 
aynı zamanda da, bu tıon 

günlere kadar bir mucize 
gibi görülen, sebzecilikle de 
mevgul olunmaktadır Zira · 
atin en başlıca kısmı, hay 
van yeU§tirme, seri b r su· 
r ette inkişaf etmektedır. 

Şimal deniz yolunun açıl 

ması ve tılemesi, bu cum 
h urlyet için çok feyizli ol
muştur. Ayni zamanda ne· 
h ir seyrfsef afni de bu mem· 
lekette gittikçe geniılemek · 
tedir. Gerek Kolima üzerm · 

( Baştarafı birinci sayfa.da) 
3 - Japonya aleyhinde· 

ki tahrikıitm ontrol edile
ceğine dair yeni zamanlar 
İt81!1 • 

Tiyen Çin , 21 (A A.) -

Japon askerleri Çin posta 
santralım l§gal ve bütün pos· 
talara sensör vazetmişlerdlr. 

Şanghay, 21 (AA) -
Çok emin bir ecnebi menn 
biinden öğrenildiğine göre, 
Hopei eyaletinde hük~metin 
hali hazırda 4 fırkası var 
dır Üçü piyade ve ikisi sü 
vari olmak üzere beş fırka 
de Jlopeiye doğru ilerlemek· 
tedfr. Bu be~ farka Hopeiye 
vasıl olunca Nankin hü
kumetinın bu eyaletteki 
kuvvetleri en az ikiyüz bini 
bulacaktır 

Hong Kong, 21 (A .A ) 
Askeri makamat bir bölük 
mQstesna olmak üzere bü 
tün lngillz kuvvetlerinin 
Şhankuna alınarak Uiyen 
Çinde tahıid edileceğini be 
yan etmektedir 

Mameft orada bugün 
lerde bir kargaşalık zuhuru 
ihtimali mevcut değıldir . 

Nanktn, 21 (A A ) - Çin 
ile Japonya ar sındeki mü-

zakereler çıkmaz bir yolda 
dır. Japon kabinesi Japon 
yamn ııöyliyeceği son sözü 
kararlaotırmak üzere hususi 
bir toplantı yapacakhr. 

Şanghay, 2 1 (A A.) 

Bürha 
tiy cı 

• • 
ır ın 

,. 

iye e Halkev · Binası ·h 
şıl 
Ya 

Yeni 
• 
l or 

ni Halkevi binası yapılması 

yakın bir gelecek işi gibi te· 
laki edilmektedir. 

Ha lkevl teşkilatının mer 
kezde ve köylerde başarma 

gayreti ile yapmaya uğraş 

tığı bütün bu işler muhıtte 

kültür~l kalkınmanın lrnv-

vetli mümes illeri olarak ya· 

kın ve sıcak btr muhabbet 
ve alaka ile kar ılanmakta 
dır. 

Gömeçteki m ü s a m e· 
rede halk üzerinde faydalı 
bir devrim der 1 intibaı ha

sıl etli. (Sukutu Hayal) pi· 

yesi devamınca alkışlandı. 

Çalı§ma alanını genişlete · 
rek daha faydalı olma umu
du ile köylerden sonra Ed-

remil . Ayvalık gibi civar 

kazalar g zilerinde de mü 
aamere verılecek ve muhte 
lif temaslar yapacal< olan 
Halkevliler şimdiden bu 
turnelerini muvaffakıyetli 
sonuçlarn va rdırıln bil meh 
için çalı§malarm& başlamış 
!ardır . 

Japon lrnvvetlerfnin saat 
14,30 da Vanpingi bombar 
dımana başlamış oldukları 

Nankinden Domef Ajansına 
gelen bir telgrafta bildiril· 
mekted ır. 

i Ü i . 
1 R lkevi gen~eii ~uonn u ·Öldüren caninin muhskemesi 

de gerek diğer sular üz-e-rı..,,.n-- iyorlar 
de kuvvetli nehir ticaret fi · 
loları vücuda getirilmiştir. 

Bu nehirler üzerinde yeni 
yeni kasabalar ve şehirler 

peyda olmaktadır 

Edremit Halkevinden 34 
kflllik bir kafi enin bir tem 
s ı l vermek üzere ıehrlmize 

geleceğini yazmıştık. 
j Edremit gençleri bugün 
şehrimıze gelecek 1 er d i r ·. 

Gençler yarın akvam Halke· 
vlmizde "Bir Kavuk Devrildi,, ı 

piyesini temsil edecekler ve 
cumartesi gunu Edremide 
döneceklerdir 

1 1 

inkılaptan evvel Yakut 
ların ancak yüzde ikisi oku
yup yazma bilirdi. ~imdi ise 
bunların nisbetf yüzde 60 ı 
geçmiştir. tik tahsil mecburi 
kılınmıı ve bundan ba§ka 
bilhassa yakut lisam için bir 
alfabe vücuda getirılmişhr. 

Son seneler zarfında bir 
milyon nüshadan fazla ki- j 
tap basılmıvtır. Bu cumhu · I r 1, • .,d. 
rıyet dahıllnde haıa. ı 3 gazete auanca 1 O Oı ren 8 l-
~~~~s:1ct~~1~u~e ~i~:~::~:~ 1 :, mn muha em si baş adı 
Bir Yak ut Dıl ve Kültür Birkaç ay evvel Hıdırbalı 
Enstitüsü kurulmuvtur. Bu köyiınden Mustnfo adında 
müessese çok feyizli mesai blrisı, eski kansı Fatma ta-
de bulunmaktadır. Yakutsk rnfından tabanca ile tarlada 
şehrinde bir mun lim mek öldürülmüş ve bu cinayet~ 
tebl ile 15 muhtelif telrnik ait olan da va evrakı ağır ce· 

za mahkemesine verilmi§tl . 
ve sanat mektebi mevcut · 
tur. Radio ve sinema bu 
memleketin en ücre köşe 

lerine kadar yayılmış bu
lunduğu gibi merkezde de 
bir milli tiyatro meydana 
getirilmiştir 

İnkılaptan beri, bu mem· 
lekette bu 'unan doktorların 

mikdarı, eskisinin beş misli 
ne çıl<mıştır. liastahanelerin 
mikdarı dB eskiye nazaran 
sekiz here daha fazladır 

Vaktile yava§ yavaş sön
mekte olan Yakut nesli, ha 
len artnıağa başlamıı ve 
kültür bakımından d feyiz
li bir h le gel mittir. 

Ağn cezada dün ilk defa 
olarak cinayet dcı.vaı;mın 

görülmeılne haılanmı f t ı r . 
Bazı şahitler in hazır bulun
madıklarından do1ayı mu 
hakeme başka bir güne hı 

rakılmıştır. 
iXJ~s::.E>~ • 

üd~ iumumi mezuni et ldı 1 

Şehrimiz cumhuriyet müd 
delumumisi B. Arif Güngö 
rene Adli~·e Vekaletince bir 
buçuk ay mezuniyet veril 
mııtir Kendileri birkaç gün 
sonra bu mezuniyetlerini 
geçirm k üzere lstanbula gi· 

dec~lerdtr. 

Hirçok kimseleri öldür-
mekten suç'u ve mevk-uf 
Bandırmanın Edinclk nahi· 
yesine bağlı Çepniköyünden 
Kara liasnnın d~n Ağı r Ce· 
zada muhakemesine devam 
edılmişt r. 

Bandırma mahkemesi ma-
rifetile dinlenmiş olan mü 
dafaa şahitlerlnip ifadeleri 
okunduktan sonra suçlu Ka 
ra Hasan şahitlerin bu şaha 
detlerine y zı ile itiraz ede · 
ceğlni söylemfş ve m hke
meden mühlet istemiştir. 

Bunun üzerine, ıddin ma 
kamını i gal eden müddei 
umumi muavinlerinden B. 
Necmettin Y eıil suçlunun 
bu talebinin yerinde olma -
dığını söyliyerek reddini ı le 
miş, suçlunun dava yi uzatma! 
ma~sadi e ve boş deli il,.rle 
karıştırmak istediğini de 
ilave etmiştir 

Mahkeme heyeti bunun 
üzerine yaptı~ı bir müzake
reden sonra hu müdafaanın 
e asa müessir olduğunu 

kabul ederel< ~3 Temmuz 
cuma gününe kadar suçluya 
mühlet vermiştir . 

Suçlu ycmnki muhakeme 
de şahitl~rin lfndelerine 
karşı yazı ile ıtlrazda bulu · 
nacaktır . 

-*<~iOoii><~. 

lzınir v i muavini şe~ri-
miz~e 

İzmir vali muavini hem 
şehrimiz B. Mehmet Cavit 
bir ay m!"zuniyetle şehrimi 

z gelmiştir . 
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Dün tatile başla~ı 
Adliye vekaletinin bazı 

yerlerde olduğu gibi ıehri· 
miz için de mahkemeleriJl 
tatili hakkında hususi bir 
talimatname hazırlamı§ "e 
bu tatilin başlangıcı olan 20 
temmuzdan evvel müddei· 
umumlliğe tebliğ cdilmfştl· 

Buna nazaran asliye hukuk• 
sulh hukuk ve ikinci asliye 
ceza mahkemelerile ıcr ll 

hakimliği bu tatilden lltlftJ .. 
de etmektedirler. Tatil Yll .. 
pacak muhakemelerin ı1111l 
birinci a ltye ceza ve sulh 
ceza mahkemeleri nöbetc::I 
eıfatile bakacaklardır. 

Ağır ceza mahkenıesl 
eskisi gibi mesaisine devs Ol 
edecektir. 

Tatil bet eylule kadar 
devam etmek üzere kırk bet 
gündür. 

• G cı 

I Başt n çı rm k istiye~ 
ı ser~oş 

Dün akşam Aygören ın ıı· 
( ~ halleslnden Mehmet Tev 1 

oğlu 324 doğumlu ı6fer 
Seliıhattin, Zarpbalı otelIPae 
misafireten bulunan Edrt· 
midin Bayram yeri mahllt; 
lesinden Muıtaf a oğlu 1 

yaılarmda Ahm~de ısl'll 6' 
ttl' 

ladığı şarabın için uyLlf 
ti 

rucu madde koymak sure ~ 
le çocuğu baştan çıkarl1111 

iddia ve şikayet olunduğıı"' 
bll' 

dan suçlu }-o.kalanarak 
0 kiundaln evrakile birlik e 

iadlyeye tevdi edilmiştir· 

i inci teşvi müs ~ 
yarm apılaca dt 

Yarın akşnnı Halke~1"1ıe 
bölge merkez ku lüpleri 

111 
kaza kulüpleri güreşc1ıer1" o· 
fştirakile ıklnci teşvik Ol 
sabakaları yapılacaktır · 

Bu güre§ler amatör g•::,. 
koromen usulünde olacL'Lk at· 

Bu güreılerden sonra bj{ll 

ge şampiyonluk müsabll ,ı 
lıırı yapılacak ve btllıbı.ıı ıe 

·ıer 
dığer vilayet güreşc::ı 

karşılaıılacakhr. 

Yeni maliye binası apıhf!~ 
lnı:ıası ikmal edilel'J ye.,~ 

"' hükumet binasının Y"b0,ıı· 
yapılacak olan mallye 1 111 

b lh 
sının inşnsma · heıneP 
nacaktu. 1 ,,., ıı~ 

Bu bina için ilk 
0
1< tıı · 

dokuz bin küsur liralı 
hsisat gelml§tir. efoe' 

Diğer k111mların da P 
pey gelecektir. 

Bele~iye ~üheisf i~ İ ~· 
otıe 

Şehrimiz Belediye ~ıııııı'~ 
disliğine Nuri Çjf~e1'bl~ 
tayin edıldıği Nafıa ğ ,~ı 
tinden vilayete te blı 
mlştır 
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~ema Ve Artist: 

Lupe Velez 
Hususi Hayatı 

lupe Velez Meksikolu bir 
llılralayın kızıdır. Sahne ha· 
htına evvela Meksikoda 
&hlınış, bilahare Amerlkaya 
ieçınııur. 

d İlk muvaffakiyeti ka'zan· 

13
1~ 1 filim: "Gıtucho,, dur 

k lJ filtmde Douglas Fairban· 
L sın sayesinde Lupe Velezi 
U{İ\ .. 

un dünya tanımıştır. 

C Bilahare rejisör (D. N. 

f 
tiffich)tn "Gece Kadını 
lı " 1 
ltılnde rol almıftır. Bu ca 

tibetı 1 
fU· . Y• dızın görülen her 
h •mı Pek beğenilmiıtir . Bil· 
ııasct "Adalar Şarkısı,, fill

~I Pek büyük bir muvaffa 
1
Yet kazanmııtır 
Cığer me§hur f ilimleri 

lltıı d ~ •ın a ıunları zlkredebıli 
"t· 8 J\ · aaü Badelmevt, Fırtına, 
d •tık Kanatlar, Beyaz A 
allı, Şark Garptır. 

, J lupe Velez Meksikoda 
ttı 00 Lonls Potosl,, de doğ· 

\ıftur 

.,. Saçl~rı siyah, gözleri kah· 
e r 

t l'ngtdir, boyu J ,63 met 

le, flgıl ismi Lupe Villaba 
Og d 

Ilı oğduğu tarih 18 - tem· 
'IJ.tl. .. 1909 dur. Yohamuy 

t:latnullerden ayrılmı§tır. 

. ~aç doğu lusunuz? 
~ıze ~avatınızı ani talım. 

27 
d- l\f ayıstan 2 Nisana ka 
~umlular (iki tarıh de 

& 

ı Bombardıman 
Şanghay, 20 (A.A ) - Ja 

pon kuvvetlerinin saa t 14 30 
da wanpfngi bombardımana 
baılamıı olduklara Nankin · 
den Domel ajansına gelen 
bir telgrafta bildirilmekte 
dir 

dahil) eğer makul olurlarsa 
mesutturlar, çünkü bir çok 
yenilllderle karıılıtacaklar
dar. 

Btr İ§te çalı§anlar yavaı 

olmakla beraber hemen te 
rakki etmeğe baolayacaklar 
dır . 

Ev dahilinde birden fazla 
.sevinçlerle karıılaıacaklar, 
baokalorınm işlerine karıv

mamalnrı ıarUle. 
Haziran, Temmuz aylarm-

da çok parlak ve §BfAalı mu· 
vaffoidyetler bulucaklnr, ve 
gelecek 6 ayda bekleme 
dikleri büyük bir para ile 
karoılaıacaklardır. 

Oturdukları yerde çalış 

anlar tılerlnin yavaı yavaş 
düzeldiğini görecekler ve 
mali güçlükleri olanlar da 
daha kolaylıkla kazanç yo 
lunu bulacaklardır 

Sıhhat oldukca iyidir Fa 
kat bu doğumlulara taciz 
etmekden sekınmaları kuv· 
vetlice nasihat edilir. V ü
cutlarmın değil, zihinlerinin 
kuvvetlenmeğe ihtiyacı var
dır. Sinirlerini ıyl idare ede
rlerse herıey iyi olacaktır. 
Her§eyi, istikbali iyi ve par· 
lak görmelidirler. Çünkü 
saadE'ti arar larsn muhakl<ak 
bulacaklardır. 

8.8. 
'j~=- : :===: ___ : ___ : ·~ 

•• ı So Li yit ö ·· rü Iİİ 
•• 

Depoziterleri 111 
\,~vni Sağl!kçı - flhmet Seyme_n_. 

~:mi/Ka;makaml~ğın. .. 
Okut Edremidin Zeytinli köyünde inşasına batlanılan ilk 

Un h 'tı 1 h l\ tap aksa mile sıva ve merdivenlerin ikmal inıa-

·k~lf ')b iiin müddetle açık eksiltmeye konulmu§tur. İıçilik 
2 edeli (16J5) hin altı yüz otuzbe§ liradır. 

JO? 
9 

Elteiltme 15 7 937 gününden itibarendir \'e ihale 
)'l>ıl 37 günü saat J 5 de Zeytinli köyü he)•et odasında 

3'caktır . 
~~! .. - Bu İ§e gireceklerin bu gibi inşnatları yapını§ ol-

"tı 
4 \'e ehlıyet sahibi bulunmaları şarttır. 

1'llye
11
; Bu lee ait keıif evralu ve tartnameleri · görmek 
erın Zeytinli muhtarlığına mürec tlan ilan o1unur. 

~ 3 
ı - 286 

l'()lt 
lk~DILtNIN MiLLi ROMANI No: 42 

~tel ınci 8 ·· ı ·· - müz. de var .. Hil<metle Zeh· ı, ladan o um 
C - N ra evlenecek .. Hikmet se ~. lcı N ezahete mektup 

''lt~t eıahet· vincinden yerine, kabına 
~,t Ubt!tn ' sığmıyor . Zehrayı öyle çok 
~ '••r b a Yine güzelliğine 
I~ it b 
~\t" liıtlbu aıhkla batla 

~'ıııttı kt sana o kadar 
~ ki u lk .. 

~~\',I> hlcı mektup sakın 
Qll "er ' 
~ e~'l> "Yirtl deme. Eğer 

tıı teıte 
'tt t~.,, (i de çıkmaz ve 
~ ·~ b y lij d" d .. .. ~ Qtdı on urursen 
'-tı "'tıut a ablanı müebbe · 

'l .. G 1 k,d e Nezi. S&-
~ ihtiyacım var 

" hdta düiünü-

seviyor ki.. . Dütün Nezahet .. 
Zebraya görümce oluyorum . 
Birkaç yaş daha . büyüdüm . 
Sanki ihtiyarladım .. Ne ola 
cak . İstirap, insanı gençle§ 
tlrlr, samyeli körpe fidanla 
rı yapraldandırır mı Nezl .. 
Birgün yine seni görmek 
gibi ümidim olmasa, ben 
ce ynıamak inan ki Neza
het, ölümden dııha renksiz, 
daha acıdır. 

TÜRKDfLI 

ık 
• r 
h 

Köyü Mevkii 
Pamukçu Şehir yolu 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Döğu yol ba· 
h Ali Kadir 
iken ıimdi kı 
zı Hafize poy
razı Naime ik
en timdi if ra · 
zen Süleyman 
oğlu lsmail 
vereıesine kal-

lan müfrez maha 
kıble hacı Ab· 
di iken vere· 
seden Nuri oğ 
lu Necip. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla küpe 
ferli hacı Süleyman oğlu molla lsmailln malı iken 329 da 
ölümlle karısı Hatice ve evlatları Süleyman ve Zelihayı 
terk edüp bunlarında muı·islerinin ölümünü müteakip ara· 
larında yaptıkları riıai tal< simde mezkur tarlayı aralarında üçe 
bölerek her birinin ayrı ayrı tasarruf ve zıraatlarında iken 
tesçili istenilen Hatice hissesine müfrez mahallin t a hklk ve 
tetkiki için 1 8 937 pazar günü mahalline memur gönde 
rilecektir bu yer hakkında bundan baıka tasarruf veya 
sair bir suretle hak iddiasında bulunanlar varsa bugünler 
içinde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut mahalli
ne gelecek memura müracaatları lüzumu ılan olunur 

Devlet Demiryolları Üçü cü 
işletme l~üdürl ğ" den: 

19 7.937 Tarihinde ihalesi yapılmak üzere açık eksilt
meye 1rnnmuf olan muhammen beddi ile mikdar ve vaıfı 
aıağıda yazılı Soma deposuna hır 1ene zarf ındcı gelecek 
kömürün tahmil ve tahliyesine talip zuhur etmediğinden 

eksiltmenin on gün uzadılarak 29 7 937 perşembe günü sa· 
at 15 de Balıkesirde 3 üncü iıletme binasında ihalesi ya
pılacaktır 

Hu işe girmek lsttyenler 33.75 liralık muvakkat temi 
n:ıt vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve l<anu 
nun 4 üncü maddesi mucibince işe glrmeğe manfl kanuni 
bulunmadığına dair beyannamelerile ayni gün \C saate ka· 
dar komisyon reisliğine müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartname komisyon merkezi ile Soma depo 
ııunda görülebilir. 

Tahmil ve tahliye eJ.i;;;cek 
Kömür mikdarı 

2500 ton 

Balıke~ i v 
• •• 
1 o 

,. 

Muhammen bedel 

ıf I 
ğ 

Lira Kuruş 
450 

d 
Balıkesirin Kepsüt nahiyesine bağlı Dereçerltes köyü ca

mii hitaben açık olduğundan istekli olanların 4 8 937 çnr
şamba günü saat 11 de Balıkesir Vakıflar Müdüriyetint'!e 
müte§ekkil hademe komisyonuna müracaatlara , 

w 

YAZAN: llallL Bedi hral 
Ah .. Şimdi kartımda ol· 

san o çok sevdığlm saçları 
nı yolar yolar da, sen acı, 
acı bağardıkça, dudaklarını 

111ra ısıra sullurur ve ka · 
patırdım .. 

Bana, en son yapacağın 

bu mi)•di? .. Bedia ablanı en 
üzüntülü, en ziyade teselli, 
ye muhtaç . zamanında onu 
böyle yalnız. yapayalnız 
bırakarak lsvlçreye gitmek 
te ne mana vardı, bilmem 
ki . 

Bunu mahsus yaptın .. Bili 
Fakat alaca ın 

olsun Gün gelir, yine. ya 
nnklarımı okoıya ok§ıya , gu 
çunu bağıolatmağa çalı~a
cak!ın .. Fakat in nır mıyım 
hiç .... 

Kalbim, bu ayrılıola o 
kadar dolgun ki. .. . Seni 
bu kadar çok sevdiğime, 
hayret ediyorum . lsvlçreye 
gltti~in o gündenberi, artık 
hayatımın büsbütün zevki 
sllinmio, bir münzevi yaoa 
ylşin sanki esiriyim şimdi.. 

Bu. koskoca güzel latan 
bul, sana dnr mı geldi.. Sı· 

ğamadın mı bu yerlere?. 
Gönlün rüyalı, durgun ıular 
mı diledi . Burada onlarm 
en billurları vardı Yaz gün 
lerl eda çamlarının o serin 
gölgelerini, batıdan batıya 

binbir güzelliğin o tatlı 
sembollerine Lürünen ya· 
maçlarını lsvlçrede acaba 
bulabilecek misin? . Ne ge 
zer. Vefasız kız Ne gezer .. 
Şu dakikada, tanrıdan ne 

Ha-

3 SAYFA: 

1 i T u ic·ı 
hafız ığı dan: 

Köyü 
Pamukçu 

Mevkii 
Kovaklikta 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Doğu Nergllli iken 
timdi sakçalı oğlu 
vereselerı bata 
hak poyraz Ya
kup iken ıtmdl 

Cafer oğlu Ratlt 
kıblesi Mehmet 
iken otmdi tfra
zeo Haşim oğlu 

Halile satılan ma· 
hal. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla islam 
Süleyman evlatlara Ahmet ve Hanife ve Vahide ve 
validesi Emine malik tken 3') ıene evvel aralarında yap
tıkları rizai taksimde Ahmet ve Emine paylarına baoka 
yerlerden tarla almıolar ve 'ahide payınıda kardaoı Ha· 
nifeye yedi madeni liraya satıp o!suretle o tarihtenberi 
Mezbure Hanife senetsiz ve nizasız hüsnüniyetle tasarruf 
ve zıraat etmekte olduğundan bahisle namına tesçil edil
mesini istediğinden tahkikat yBpmak için 1·8 937 paı.ar 

günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hakkında 
l:undan ba§ka bir hak iddiasında bulunanlar varsa bu 
günler içinde yazı ile tapu sicil muhafızlığına veyahut 
mahalline gelecek memura müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. 

ı T p icil 
M h f z ığından: 

Köyü Mevkii Cimsi Hududu 
Pamuhçu Şehir yolu Tarla Doğu yol hah Meh-

met oğlu Yakup poy
razı Nuri oğlu Ne
cip ve Yakup ka. 
rısı Hafize kıbleıl 

Hacı Abdi kızı ve 
Süleyman karm Ay
şe . 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazftı tarla hac1 

pehlivan oğlu Abdinio senetsiz mail iken 316 da ölmesl
le evlatları Cafer ve Ayşe ve Hasan ve Hüseyinhı ve Na. 
ciye ve Hanife ve Rukıyeye kalup bunlarda babalarının 

ölümünü müteahip aralarında yaptıkları rlzai taksimde iş 

bu mahal Ha6an payına tefrik edilip diğerlerine başka yerle· 
rden taı ' a verilmio olup olsuretle tasarruf ve ziraat etmekteler 
iken mezbur Hhasanında 337 de ölümüle karısı Medine 
ve evlatları Hatice ve Kamile ve Nurlye kalıp bunlarda 
ayni sene zarfında aralarında yaphklan rJzai taksimde 
Htllice ve Kamile ve Nuri baoka yerlerden tarla almak 
suretile işbu mahalde müst kilen Medine payına kaldı

ğından bahısla namına tesçil edilmesi istenildiğinden tah. 
kıkat yapmak için l 8 937 pazar günü mahalline me· 
mur gönderilecektir. Bu yer hakkında hundan baoka bir 
hnk iddiasında bulunsnlar varsa bu günler içinde yazı ile 
t pu sicil muhafızlığına ve yahut mahalline gelecek me
mura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

İsviçreye gittiğin Ziya be

nim oğlum olsaydı da, ben 

de batına bir kayna na ke
silseydim . Hem eli maıalı 

bir kaynana . işte o zaman 
yapacağımı ben bilirdim . . 

Fakat, yine beni kandıracak, 
gözlerime perde çekmiye · 

~ek miydın? . 
Senden o kadar yıldım 

ki... Daha doğruıu lleni, 
kendine bağladıJ<tan sonra 
o kadar her istediğini yap 
tın ve her suçunu 1--ağıılat· 

tın ki ... Buna, gönderdiğin 
mektuplar en birinci misal.. 
Seni parçalıyacak kadar 

kızgın ve dargın olduğum 

halde, yazılarını okuyunca 

bütün kırgınlıklarım, ateoe 
ahlmıt buzlar gibi eridi . 
Uçtu ... 

Şimdi bunları yazarlten 
gözlerim yavanyor, benim 
güzel, tatla, cici Nczahetim .• 

Sen bu karlar feııa kız mı 
3edia ablanı hiç 

O Bedia ablan ki. En 
teıellisl2, en içli ve halli 
en ufak bir islirapla çırpın 
dığı zamanlarında. onu yal 
nız sen avutur, bütün yasını 
yalnız sen erltlrdin .. iğde 
ve zambak kokan, tıpkı bir 
bahar gibi dizlerinde yal · 
nız sen uyutur, yalnız ıen 

teselli ederdin. .. Baıkaları· 
nın hain gözlerinden du
dnklarıma sızan hıçkırıklar 

gözlerinin lacivert dal gala· 
rında can verirken, bana 
kahkahalar sunarak beni, 
benden sen geçirdin ... 

Ben, öyle anlaıılmaz bir 
çiçektim ki .. Sende açar . 
Baoka ellerde solardım. 

Beni niçin bırakıp gittin 
Nezahet .... 

Bütün bu acılar yetmiyor. 
muı gibi, sık 11k mektup 
da göndermezsen, beni bir 
selvi ıölgesinfn nisyan dolu 
bağrına terkedeceksln .... 

Sakın ağlama . . O gi'lzel 
gözlerin, istlrabın zehirden 
incilerini 



S.<\FYA 4 

Bahkesir icra 
Memurluğundan: 

Pamukçudan ibik oğlu 
Raşide boı çlu Pamukçu kö 
yünden Mustafa oğlu Meh
met Alinin borcunun temi· 
n ı iç ın hacız edılmlş olan 
Pumukçu köyü hududu da
hılmde ve Domuzca mevki· 
ınde vok ~e doğusu Hafize 
halen vereıe~indcn Hüı;eyin 

oğl u Ali ve Cemil ve bat ı sı 

lımail iken halen veresesin
de n Halil · İ brahim ve poy 
razı ıahibi senedin babası 

iken halen veresesinden 
Ahmet kızı Hanife ile çev 
rili 20 dönüm tarlanın açık 
artırma ile satılmasına ka· 
rar verilmittir Bu bapta 
yazılan ıartoameyl herkeı 
görebilmek üzere açık bu
lundurulmakta olduğu art 
tırma "' · 9 937 tarihine 
teaadüf eden perıembe aü 
gü saat 16 da baıhyacaiın· 
dan almak bUyenlerin mu
hammen kıymeti olao 200 
liranın yuzde yedibuçuk nls 
betinde pey akçaslle birlik 
te Balıkesir icra salonunda 
hazır bulunmaları ve o gün 
lconulan pey muhammen 
kıymetinin yüzde yetmlt 
betini bulmadığı takdirde 
son arttıramn taahhüdü ba 
ki kalmak ıartile arttırma 

20 gQn daha temdit edile· 
ceği yani 17 ·9 379 tarihine 
tesadüf eden cuma günü ay · 
ol saatte ba ılı ya cağı ve o 
gün konulan pey yine mu · 
hammen kıymetin yüzde 
yetmlı beıtnl bulmadığı tak
dirde artıranlar taabhOdün
den kurtulacağı gibi borç 
2280 numarala kanuna tabi 
olma11 haaebile kanunun aa 

rahatı mucibince borç beı 

sene ve beı mQsa vl takside 
bağlanacağı ve ipotek sahi 
bi alacaklılarla diğer ala 
caklılarm bu gayri menkul 
üzerindeki hakları ve husu. 
ıile faiz ve masarıf a dair 
olan iddialarına 20 gün 
içinde evrakı müsbltele 
rile blrltkde bildirmedik 
lerl t nkdtrde haklan tapu 
sicill lle sabit olmadıkça sa 
tıı bedelinin paylaımasından 
hariç kalacakları ve artar· 
madara doğma rüsumu del -
laliyenin müıterlye alt ola
cağı gibi bu tarlanın üç se 
nelik verglılnlnde satıı bede· 
llnden tercihan varidat dai
resine ödf"neceği ve son ar 
hrmada gelmiyen müıterlle
rln vaz geçmlı sayılacak ları 

ilan olunur . 

Kayip şa~adetname 
1929 S,,nesınde Halıkeslr 

Şehıryah melıtt:bindcn al 
mıt olduğum 3 1 9 numara· 
lı ıahadetnameml kazaen 
kaylbetum. Yenisini alaca· 
ğımdan esklılnln htlkmü ol 
madığı ilan olunur. 

lvrlndı nahiyesine 
Bağlı Kuyualan 
köyünden Eyup 
oğullarından Ha· 

san oğlu Eyup 
... ~~~~~-==~~'\ 

TÜRK DİLi 
Paza rtesinden baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhfı:400 ., 
Sayısı : 3 .. 

G ünü geçmiı .ayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 1 
BALIKESİR TÜRKDiLI 

'- 7ZE ~ 

Hududu Dönümü 

Doğusu Mürvetlerden 30 

Gelen dere 
Batısı Bekir kadim 
hendek 
Kıblesi Bekir ve 
Habibe 
Poyrazı Sağan oğlu 

Tahir ve Ali 

Mukayyet 
Kıymeti 

L. K. 
956 69 

TORIWlLl 

Mutasarrufu Senet No: Köyü 
Tarihi 

Ki.mil karısı 11 6 937 2 Mürvetler 
Fatma Zehra 

Mürvetler köyünden Fatma Zebranın İstanbul Kulekapı maliye tahsil ıubesi 933.934 
senesi kazanç vergisinden bakıye 444 lira 28 kuruı borcunu vermediğinden dolayı tah
sil emval lcanuni mucibince bil müzayede satalması , idare heyetinin 5· 7 937 tarih ve 71 
numarala kararına bağlanan ve evsafı yukarıda gösterilen tarla 15 7 937 tarihinden 
itibaren 21 giln müddetle açık arttır maya konmuıtu. 

Taliplerin yüzde 10 temfnatlarlle ihale gilnü olen 6·8· 937 cuma günü saat 16 tıda 
Manyas idare heyetinde müteıekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

4 - l - 287 

22 TEMMUZ 9l7 

Türkiye plyaıaeında yüksek mevlc.1 kazanmıt olaD 

dünyımm en meıhur ( (Mil MA ROT ) Kalbur fahri 

kasmın mamulatı olan kalburlarmdan 4,5 ve 6 nun>•
rah bütün ve ilci . parçalı büyük hasılatlı makineler 
Ucarethanemfze gelmittir. 

i stanbul Piyasasından yüzde yir
mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl' 
maktadır. 

Köyü 
Pamukçu 

Mevkii Ctnıi 

Zurnazan Tarla 
Hududu •• ~ 
Doğu Muıtaf a oilu ~ 
met AH batı Oıaıao ,, 
lu Halil lbrahlm •• 
zet poyraz yol 
Muıtaf a ofl~ ldri• 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla d•~ 
Hüseyin kızı Aytentn mail iken 312 de ölümtle e•ı•;, 
Medine ve Mehmet ve Mustafaya kalıp bunlarda • J 
rının ö lümünü müteakıp aralarında yaptıkları rı:ıal ti 
simde tıbu tarlayı üçe bölerek her biri ayrı ayrı ti 1 
ruf ve ziraat etmekteler olup Mehmet payına ayrılaO ti 
halli 329 senesinde Nuri evlatları Hanife ve Neci 1ı 
yetmtı liraya aatmıı ve o tarihten beri tasarruf ve si'' 
larında olduiundan bahısla namlarına ~eaçil edihne•1 ı 
nlldtiinden tahkıkat yapmak ıÇln 1 8 937 pazar iİ 
mahalline memur gönderilecek Ur bu yer hakkınd• 
lardan baıka tasarruf veya ıalr bir suretle hak tddi• / 
bulunanlar varsa bu ıünler tçiode yazı ile tapu ateli ~ 

-il'' hafızhiına ve yahut .mahalline ielecek memura ... 
a.tları lüzumu ilan olunur 

#~~~~~~~~~~'1tlJI. 
1 Har T ecimerin En Büyük Dileği: 
1 Satış Sürümünü lrttnmıktlf. 
1 FAKAT 1 Satışta B]rinci Şart: 
~ "REKLAM,, DIR. 
ISatacağınız Malınızı 1 Herhalde Reklam Edini1·; 
11. Ve Bu Reklamlaı·ııııı 1 ( TÜRKDiLİ) ne \ 'erilli-

~ .TO RKDILİ 
1 Balıke>irinBiricik Gazetesidir rııi 
ft. Her Yerde OkU 
~~~~~~~~~ 

İyesi v·e Haıvazmanı : Balıkesir saylavı H. K~N 
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT RfL'Al -

ı 8a11myert : h 


