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_Bir türlü hal edilemiyen ispan- B M M ı · • • 
ya işini tetkik etmek üzere: • • _~cısı Ingiltere Bir Sulh Planımı 
Ademi Müdahale _Komı· Çimento ve pamuk iplıiinden 

alınan gOmrük resminin ın~i-

t esi Yeni den Toplanıyor rnmesi h:::~~d:,~:. kanonu Hazırlıyor? 
iıçi partisine mensup baiİlngiliz metuslan cumhu· 

riyetçilara yardım isi için ispanyaya gidiyorlar. 

Ankara , 5 [A .A ) - Bü
yük Millet Mecllılnin bugün 
kü toplantısında tıbbi müstah-
zaralar kanununun on altmcı 
ve gümrük memurlarının 

baztlarma verilecek yenı be
del• v~ yemeklik hakkın 
daki kanunun birinci mad
denin deiittlrilrneıtne dair 
kanun l&yihalariltt pamuk 
iplikleri ve çimento gümrük 
resimlerinde tenzilat yapıl· 
mıuı hakkında hükumetçe ah-

B. Çemberi ayn taraf mdan haznlanmakta olan ~u planı göre ingiltere -fransı - Al
manya - italyı taraf mdan idare edilece~ bir Avrupa dirıktuvan ih~as edilecek 

londra, 5 ( Radyo ) -
Adeınt müdahale komıteıi 
Cucna aünü tekrar topJana 
caktar. Bu fçlimada, lıpan
Y•dakt gönüllülerin geri çe
ktlaıeıt hakkında ki rapor 
tedkık edilecektir. 

londra, 5 (A.A) - y iı
çl mebuı lıpanya bükiime 

tinin da •etı üzerine bu sa. 
bah lıpanyaya hareket et· 

mitlerdir Bunlar evvela 
Barıelona gldecekl~r ve ora-

dan Uct ıruba ayrılacaklar-

cuda da Teruel istikametin· 
de aıllerin yaphkları bir 

hücum tardcdilmııtır. Muele
da Teruel mmtakaamda cu 

mhuriyet kuvvetleri ilerllye
rek ıeblrde henüz mukave 

met etmekte olan bazı bi· 
nalan zaplelmiılerdir. Bura · 

da bir kıliıe de iogal edilmif, 
içindekiler eılr olmuılaı dar. 

Frankistler 

Araıon CE: pbeıine, diieri f 1 
Madrlde gidecekler ve in. tevki etti er 

nan kararların tasdikine dair 
kanun layihası kabul edllmtı 
ve vazife eana11nda ıehıt 

olan Hava1olları devlet it 
letme idaresi pilotlarından 

Ekrem ile makinist Sa-
minin kanuni mirascılanna 

beıer bin lıra tazminat veril · 
meıt hakkındaki kanunun bi-

Parla, 5 (A.A.) - lotran 
sigeant gazeteıinin Londra 
muhabiri Chamber)iınin bir 
ıulh planı hazırlamakta ol . 
dujunu bildirmektedir. Bu 
plan aıaiıdaki teklifleri ıh · 

Uva edecektar: 
1 -- Von Zellnd taraf 

ından yapılan tedkikatın ne· 
ticeleri ne müatenid ık llıadl 

bir itilaf vücude getlrtlmeıi 
2 Berlin,iLondra, Ro 

ma ve Paris tarafından ida· 
re edilecek bir Avrupa Oi 
rektuarı ihduı 

3 - Venalllea muahede· dır. Bu ıruplardan birısı Bir fransu konsolosunu I 
ılltereye danünc"e mütead rinci müzakereaı yapılmııtır . 
dl Hayon, 5 (Radyo) Son 

namesinin ıiyaai abkimının 
kati ıurette kaldırılması ve 
Milletler Cemiyeti paktmın 

tslahı . t içtimalarda lıpanyollııra dakikada alınan bir habere 
yardımda bulunulması lehin j 
d göre rondaki Fran11z kon-

e nutuklar ıöyliyeceklerdir. 
S 1 ıolosu 8. Dukur ve üç 

a •manlca 5 (A A ) _ U ' . . F 
mu1rıı karargah kar ve ran11z tir.aret ateıeıi nu· 

•oluk d ı yonaltıt hÜkiimettn emri lle o l'lyıaile Teruel cep 
heıJnde harekitın durdu tevlof o! unmuılardır. Bunun, 

il •=as 

Türk-Romen 

Ticaret va klering anlaş
ması dün imzalandı 

4 - Reich hüL ümetinin 
müıtemlckeEta leplerlni ted 
kik etmek üzere[ bir müı 
temleke koofcran11nm top . 
lanmaıı. 

iunu btldirmektedir vaktile Fran11zlaran tevkif 
B Ankara, 5 (A.A ) Hü· 
arıelon, 5 (A.A) _ Mil ettikleri ouyonalistleden 

5 - Şimdiki halde değil· 
ıe bile bet ıf'ne sonra, ln. 
gilterede~ teıkılit proğrııımı 
tatbik edtldıkten sonra. 11 • 

lahların tahdidi . 

ll M 1 l<iımetlmtzle Romanya ara 
«idaf aa Nazeretl tebliğ ron kum.mdanımn hapse 

ediyor: sındakt yeni ticaret ve kle· 
ata imasına bir mukabeleibil · 

Teruel cepheıinde faaliyet misıl olmak üzere yapıldığı 
pek ehemmlyehlzdır. Gon- ilin edılmııttr. 

• 

Japonlar,Beyaz ırkı As 
Yadan Atmak mı istiyor 
landra Cine yardım komTteii, lapan emteasına karsı 

rfng ıtnleımtuı bueün Rük
reıte lmzalanmııtır 

Aolaıma bu nyın on 
üçünden ltıbaren meriyete 
girecektir. 

Yen iden baılıyacak olan 
klering hesaplarrnda Türk 
liraaı pirlmslz olarak seksen 
iki leyden hesaplanacaktır. 

Anlaıma müddeti bir se -
d ir. 

Roma, 5 IRadyol (Aıo-

ıuyatet Pres! muhabirinin id
diasına göre logilterenln Ar · 
apçR radyo neıriyatı tahmin 
edilen muvaff akıyetı elde 
etmemiıtır Buna da ıebep 

Arap umumi efkarının ltal· 
yan radyoları tarafından celp 
ve cezb edıldfği gösterllmek· 
tedir . Amer:kal ı muhaolr 
"lngilterenin bu propağanda 

~====================-=======.....:============-==== ~oy~ıı konmasım istedi 
Tokyo, 5 (AA) - Kaı -

zo lılmli 1 • b d k 
17 lkincikanunda toplanacak olan 

boyunlarmdaki oyun uru -

ları , or~ad_ısn kalkmBlıdır. 1 Uluslar Sosyetesi konseyinde: d b 1 Ja11 mecmua 
• Uiye nazırı 1 S • 

lauou il amıra ue 
~ t e Yapılan bir müll 

a ı neıretmektedir. 
Japony U k anın ı.akıarktaki 

rna •adlarını açıkca iza h 
eden na Ç 
k zar , in ile Mançu 

o ve Jn 
bar 11 • ponyamn ideolojik 
teık ·l Yıuı ve iktisadi blok 

. ı etnıt:lerl lazım gf' ldı 
fı Dokt d 

Be asın a lsrar etmlftlr. 
l Yazların Aıyadan çıka 

rıdmaıı ıhtımalını derpif 

Tabii lsuhla110 süratle ta -
hakkuku, umumi bir ittiale 
ba11 olacaktır. Fakat iyice 
bılmelı yız kı lttıhaz edece · 
ğimiz ihtiyati tedbirler, h~r 
ne o lursa olıun , netıce aynı 
olacal<tır Umumi bi r tıtfal.. " 

Yahudi 

Sancak Ve Macaristan 
İşi Müzakere Edilecek 
Paristen Monte Karloya gelen ingilterı ~ıriciye nazın 

8. Eden de ~onsey toplantılann~a ~ulunacat 

lardan bir iıtif ade temin et . 
mesi için her ıeyden önce 
İngilizlerin Araplara kartı 
htbik ettikleri siyaaetl ted
bıl etmeleri llzımceleceilnl,. 
söylemektedir. 

Londra, 5 (Radyo) - Dün 
iotlıar eden bir İngiliz ga • 
zeleslnin verdiği malumata 
aöre, lngi1tere Baıvektli B. 
Çembcrliyn, hazarladıiı bir 

planla dört büyük ·hükılmet 
araaında mevcut lhtll&fların 
bal ıuretini göıtermfı bulu -
nmaktadır. Bu planda bir 
yeni Avrupa direktuvarı teı · 

kil edllmeıi tavıiye olun· 
maktadır. · 

Ayna kaynaktan alanan 
bir habere ıöre, bir müıte
mlekeler konferan11 yapıla

( Souu ikinci aayfada ) 

Fiiistinin Her Tarafında 
T ethiş Devam Ediyor .. 
Musul Petrol Borularını Patla

tan Araplar idam Edildiler. 
Londra, 5 lRadyo) 

Trabluııam, zabıtaaı, .fiıliı 

Une gönderilmek üzere Arap 
!arca hazırlanmıt olan mü 
hım miktarda silah bulmuı 

ve bunlan muaadere etmittlr. 
Kudüı, 5 (Radyo)-Arap 

çeteleri , tedhııe devam edi· 
yorlar. Yüksek mahkemece 
idama mahkum olan Arap
lar, bugün asaldılar. 

Kudüı, 3 (Radyo) - Mmra 
giden trene ıulkaad için bom 
balar patlamııtır, Maahaza 
trene bir zarar olmamıthr. 

Son ıelen haberlere ı&re 
Musul petrollarının boruları 
patlatılmıı ve petrola ateı 

verilmtıUr 

Kudüs, 5 lRadyo) - Bu 
gün ıllahla olarak yakalanan 
bir Arap derhal muhakeme 
edilmit ve idama mahkum 
olarak asalmııtır 

Kudus, 5 (Radyo) - Ad 
ıfa h adında Arapça çıkan 

gazetenin verdiği malum"· 
ta göre. Avrupa devletleri 
son zamtsnlarda Arap unsu . 
rl11rıoa büyük bir ehemmi -
yet atft:tmeğe baılamııtır . 

Bu gazete, Araplara verılen 
kıymet ve ehemmiyetin. dü 
nya Araplaranın bu gün mü· 

da elde edilen bu kanaatin 
neticesi olduğunu ilave et . 
mektedir. Aynı gazete bu 
huıuıta yazdığı makaleıini 
ıu cümlelerle bitirmektedir: 

"Araplar bu ıan hiç bir 
devlete bağla ve müttefik 
deflllerdlr . Eier lnılltere 
Araplarla doıt ıeçlnmek iı
llyor ve onlardan bir doıt
luk bekliyorsa Araplara kar
tı ona~ıöre bir ılyaaet takip 
etmeal lazımdır ,, 

K.udüı , 5 (Radyo) - Slllh
la Araplar, Ebron ile Bena -

bor araaındaki mevkilerde 
bir çok kamyonlara hücum 

elmlıler, iki kiti yaralan· 
mııtır. Yar ahlar ara11nda 
bir de İngiliz poliıl vardır. 

Telivlv limanında çalaıan 
Yahudi lıçiler, mahalli bil· 

kumete gönderdikleri bir pro 
teato mektubunda bir çok 

Yahudiler itılz kaldıklara 

halde Arapların çahıtmldık · 
larım tikeyct etmtılerdlr. 

Kudüı civarında yeniden 
ıki Yahudi öldürülmüıtür. 

Aynı membadan alınan 

diğer bir habere ıöre, pet· 
rol borularını tahrip etmek · 
ıuçu ile iki Arap teYkif olun· 

e en naz b 
demııttr ~~: un den sonra 

,.Hllli h d Vıyana, 5 {Radyo) 

Kat ıleleri açikta tafd1. Cenevre, 5 (Radyo) 
Uluılar ıoıyeteıl konseyi, 

ttehlt bulımduklara hakkın uıtu 
Van Sittarda mülaki olacafı ' ======----........ ==-=m==r=.======== 

hi d b •zır a dünya tarı Romanyadan kovulan ilk 
nk e I Üyük akisler b1raka 

c:a o Yahudi kafılesl Avustuna 
d an hadıseler kar• ıın · 
ayız Bu h. d .- hudutlarına vaul olmuı 

bir •6ratl a lıelerin na1&I ise de Vıvana hükumetinin 
kicnıe t he seyred.,ceğ ini hiç emrıle mültecı le rln Avustur· 
k • r11ın edemf'z Şuna 

anll01 kı S Y" topraklarına ayak bu · 
ha&ckın k ara ırk , cenabı malarına müsaade olunma· 
mı, oldu endiıln~ na11p et · mııtır . 
d iu ıaaoet hi11eıin 

ea nıot 
beyazları enaım olacak ve 
•ona n hegemonya11nın 

erıneal A 1 1 Arnerllc I • rupa ı arla 
b h • ıların mütemadiyen 

a ıetınekt ld 
let ve 1 e 0 ukları ada-
ktk nıanlyet devrini ha 

Şalen •ç•caktır u nokt " . 
etrnekten " uzerınde iarar 
. b korkmuyorum ve 
ıca ında b"tn. 
va h u un dünya mü· 

~e eılnde lırar edeceflm: 
~Yaılarıo Sarı ırkların 

. 
icra 
Dairelerinin 
islahı 

Ankara, 5 (Huıusi) 
Adlive vekiletı icra dairele
rinin islahı ıçin lsviçreden 
bir mütehasısu getfrt~cektır . 

Bakanlık bir mülehıuuıı ı-I R 
muhaberede bulunmaktadır. 

17 ikloclkanunla toplana 

caktır içtimada, Sancak 

meselesi ile beraber. Maca· 

riıtana karıı tatbik edil 

mel<te olan mali hontrolun 

ka1dmlma11 da görüıülecek· 
Ur. 

Pariı, 5 (Radyo) - Pa

riste bulunan B. Ed~n, dün, 

bu aym on yediılne kadar 

iıtlrahat etmek üzere Mon · 

te Karloya müteveccihen 

hareket etmiıttr. Or&dan 

da Cenevreye hareket ede 
cektir. 

Londra, 5 (A.A.) - Ede· 

nin Monte Karloya giderek 

söylenmektedir. 

Dolaıan bazı ıayiaların 

hıllfına olarak Edenin sırf 

ı:linlenmek lç;n yaptığı bu 

seyahatin siyasi hiç bir he· 

defi yoktur. 

londra, 5 (Radyo} - Ha 

rlciye Nazarı B Eden, bu 

gün refikuıle beraber isti 

rahat için buradan [Kan) a 

hareket et mittir. 

Parlı, 5 [RadyoJ in 
giltere Hariciye Nazm B. 
Eden, aaat 18 <le buraya 
gelmıı ve lnglltz sefiri tara 

fından karıılanmııtır. B. 
Eden, sefirle birlikte dofru · 
ca ıefarethaneye altmiıhr . 

~·················································· ·~··························••••ı••··············· •• •• •• •• 

~~ SON HAFTA ~~ 
:: Elektrik ıandalyeıine oturmağa mahkum bir ada- :: 
•• •• ... mm bir haftalık heyecanlı hayatıdır. •• •• •• 
:: SON H1\FTA :: •• •• 
•• R l •• •• omanını okurİ<en NevJorkun en meraklı yer eri- •• 
•• d k d •• •• ni e ya an an görecek, tanıyacakımız . •• •• •• 
:: SON HAFTA :: 
•• •• 
:: Filimi de yapılan bir muammaom romanıdır. :: 

:: SON HAFTA :: 
:: Kahramftnı ölüm aününü hesap ediyor: :: 
:: Pazartesi. aalı . çarıamba, perıembe, cuma . :: 
•• ô •• 
•• Cumarteıi : lüm . . . •• •• •• 
:: Pek yakında neıre ba~lıyoruz. :: 
••••••••••••••••••••••••••• • , •••••• a ••••••••••••••• .. ...•......•...•.....•..... ~····················· 



SAYFA : 1 
u z c 

Almanya da Yugoslavya 
-

Suni yun yapıl mBğa ~aıtandı Baş ve ih Be,gr d e'çimizle 
Alman klmyaıer~err, ba 

lık eti elyafile sellülazün 
karıttırılma&ından , dokuma 
" tabii yOn dokumalara 
beozlyeo yeni bir madde 

ha11I olduiunu keıfetmiıler 
dir 

Bu madde, yOzde ıekeen 
eellülöz, yOzde yirmi de ba
lık eti elyaf ıodan terek~ üp 
etmektedir Bununla doku 

nan kumaılar ı• yet muka 
vim ve 111hcı olduiu gibi 
boyanmaia da müsaıttlr. 

Maliyeti de yüne nazaran 
çok ucuz olduğu için bunun 
bütün cihan plyaaalarmda 
tutunup rafbet görecefl an· 
latılmaktadır. 

Bu maddeden yapılan 
dokumalar taammüm edince 
ele yün flatlarında , rekabet· 
ten doima bir ucuzlayıı 
baılıyacakhr. 

Küçük, çak küçü~ bir hediye 
lnıllterenin taçla kralından 

baıka kazanç Alemine me· 
ıup taç11z kralları da vardır . 

Bunlardan birlıl, loıılterentn 
otomobil kra 1 ı olan Lord 
Nıafftlddir. Bu adamın .ıev 
ceıi bayır cemiyetleri11e ya

rdımı ıle meıhurdur . Buka· 
dın, ıeçenlerde Vinıillid ıe 
hrt haıtahaneıfnde koluna 
k6çük bir ameliyat yaphrmıt 
ve bu ıebeple har.tahaneye 
küçlk, çok küçük bir hediye 
•ermek latemfıtir. 

görüştu 
B~·lgra<l, 5 ( /, A.) Yu· 

goslayyn Başvekili ve Harı· 

ciye nazırı Stoyadınoviç Uel
grad elçimizi kabul ~tmıı 

ve kenclisile görüımclerde 

bulunmuıtur. 

layipz'g hayv nar bahçesi 
A vrupade m('vcud ha') va· 

nalı vahffye bahçeleımin en 
mühimi ve en :ıengiui Layip· 
zlgdekl bahçedır Bu bahçe 
nın ~n meıhur olan vasfı , 

aalanların çoklugu ve güzel 
l•ğidir. Bahçe ideresi bütü; 
masraflarına bu aslanların 
yavrularını .atmakla elde 
etme"tedtr. Bahçe. 1877 den 
bugüne kadar 1000 aslen 
satmııtır 

A ---====- > '!J • 

lngıltere Bir 
Sulh planı mı 
Hazırlıyor? 
(Bııı tarafı birinci ıayfada) 

cak ve bu konferanı, Alm 
anyanan mü•temleke mese 
lesi üzerinde ortaya sürece 
il ıart ve dılekleri tedkık 

edecektir. 
Londra, 5 (AA.) Res 

mi mehafıller, Parfate ç•kan 
lcıtranıgeennt gazete11 tara 
fandan B. Çemberlayna at
fedtlen eulh p inı hakkında 

malümatları olmııdıiını be 
yan etmektedirler. 

Romo. 5 <R,.dvo) - Ga · 
yda, Jurnale d' ltalladR in 
gilıı. radyolarının L\rapç.a 

ruı {l 6 IKINCJ KANUN 1~38 
ass SC5 ısa * sa l4i&2B±LJ±SO 

-· !S LUZS 

EHİR HAB RLE ... 
1. 

• -... , 
H ik vi 

Dü 
1 

Açı d ı. 
1 

Bay nJar için şep acılık, ç:çe~çıhk. mefod. biçki. dık iş. 
okuma, yazma kursl n valinin ni r sô)1levif e açddı 
Dün Halkevi tarafmdan 

Miıhatpoıa obutunda hayan 
lar içın ıapkacıhk, çiçekçı 
lık, metod ve biçki · diki§, 
okuma, ya:rmo kursları açıl· 
mışhr 

Saat 15 30 da açıJan bu 
kursun açılmasında Vali B 
Ethem Ayl. ut , Maarif Mü-

düru vekıli 8 Vıcdant Atn· 
seven, Parti vllayet idnre 
heyeti azal rı v Halkevi 
Reisi B Feyzi Sözenerle 
Halkevi idare heyeti aznları 
h zır bulunrnu la.rdır 

HaU.evi bandosunun çal
dığı latıklal martı aygı ile 
dinlenmiıtlr B Ethem Ay 
kut; Halkevinln, kültürü yü· 

kseltmek husuııundn yaptığı 

hizm~tlerı aaynııf ve beyan 
larm ev itlerJnde t'l&rın icap 
ettirdıği yenilik ve ilerilık 

leri ö~renme ~erınhı ehem-

Dağ,rnık 

1 
Köyler için 

1 Bir Merkez_. 

ımyetini tebarüz ettirdikten 
sonra açılacalt ola•ı hu kurda· 
rın büyük faydahuını aymış· 
tır . 

Valimizin söıleı i alkıtlar . 

la sona erml tir 
Bunu mütcak ıp deralcre 

başlaomııtır. 

Açılan kuralar §unlardır: 

1 Şrıpkacılık ve çiçf'kçilik, 
2 - Metod biçki , diki ı; 

3 - Okuma, yazmadır 
Şapkacılık, çiçekçilik lrnrs 

lartna ilkokul ve ortaokul 
mezunlarmdan 40 hayan 
alınmııtır 

Metod, bıçkı. dikit kura 
ları üç tulıedfr. iki ıubeıi 
ılk ve ortaot<ul mezun 
!arından 50 kııilıktır. 

Bu lrnraun üçüncü §Ubeılne 
ilk mektebi bıtirmemiı o' an· 
lar arasından aJmmııhr Mev
cudu 30 dur. 

llamile Bir 
Kadını 

Döğmüşler 
Merkeze bağlı Kfüeler 

ındı gı öpr eri 
Kamyo lar Geçe • 

1 

n 
or. 

-
Bu yüzden, birkaç köprü önünde amyoni r Uarm 

yapma~ m c~urireı in~e ~ahyorlar. 
Sındırgıdan yaı.ılıy or: 

Kazamızla Balıkesir ı.ıra ın 

da.ki köprülerin geç•ie ıye 

cek bir halde bulunması ve 
ıon günlerde d~relerin 

tafması yüzünden nakil v · 
ııtaları \'e yolcular çok ıı
kınta çekmektedirler Filha
kika Sındırgıdan hare et 
eden yolcular; Sandırgı köp· 
rüsünde. Büyük \'e Küçük 
Bostancıdo aktarma edilmek 
suretile Bahkeıire gldebtl 
mektedirler. Onun için bu 
kısımlarda ayra ayn otomo 
biller bakliyerek kfttfıdan 
aktarma ile gelerı yolcuları 
alabılfyorlar. Büyük Ho•tan· 
cıya gelindiği ~aman )'c>lcu· 
lar burada ya suya girmek, 

- 22!XS2! • 
Öğretmenler İçin: 
1ayare 
Model 

l 
1 

veya sırtta taf ınm k sure 
tiyle lrnr ı raraf a çıJ makta, 
ondan sonı da eüyük Boı 
lancıya kadnr soğukta, yıığ 
muıda y ya yürümek mec 
buriyetinde kahyorlar. Hele 
kadınlar ve çocuklar bu 
yüzden çok perlıao bir va · 
ziyete düımel tedirler, Hoı 
tancı köprüıunün yahuz bat 
tarafında yıkık bulunan 

kısmı tamır edtlir e biç ol · 

mıszsa bu son büyOk mDı· 

kilat ortadan kalltacakhr. 
Sındırgılılar köprQlerlD 
geçilebilecek bir h&le lconul· 
mak suretiyle bu güçlükten 
kLırtarılmalannı dilemekte· 
diri er. 

&2 " E L 

Sıhhat Vekale· 
tinin Tetkikleri 

Kursu Acıldı .. 1 • 
Şehrlmf7. ılkokut öğret 

menlerı ıçın tayore, 
kunu açılmııtır. 

model Verdiii bu küçük hediye 
de 22 milyon frenklak bir 
çek imiı. 

Musso1ini dade! 
propnğandalarıoda n ba h ile 1 
Jazdığı bir makalede dıvorki : 

Köy kanununun bazı mad
delerinin cleğıılirilm~si hnk 
kındaki projede nüfus ve 
gelırlerl baı lı L ı ~anıt bırer 
idare kurmuğo ve faaliyette 
bulunnırığa müsait olmayan 
dağınık köy! ri; köy oıahiye 
tmdekı me kan verlerın en 

t köyünden Z iver, karm Fat 
1 ma ve oğlu Alı lie birlikte 

bu köydeaı Balice adında 

bır kadmı ve enneaf Ayşeyı 

döğmütlerdir Hftmıle bulu 
nan Hnticenin bu yüzden 
çocul· düşürdü ü ı ddia ve 
ıikayet olunduğundan tah 

ilk öğretim 11pekterler1n 
den 8 ~1uzafferın ldaresln 
de olftn ve dün f uliyrtc 

geçen !<ursa dordünc 'i 'e 
bevinct ısmıf oğretmenlerı 

İftirak etmektedir Oeuler 

Sıhhat ve fçtimai Muave· 
net Ba kftnhğı yurdu on böl 
geye ayır rek bl'ltla bir ta 
b;p ve kôf ı miktarda 11hhat 
memuru olmak ibere her
bôlgeye doplf'r göndermtı, 

bu ekipler "'n ıta ile her böl 
gede munyyen ya§lardB 
6000 l 0,000 kiti muayene 
edi lmek üı.ere 64,000 kiti 
mueyPDe eltnmi~th f\u ek 
ıpler muayene ı eticclerını 

İtal1a baıveklllnin wk 
ç.ocuk baba11 olduiu ma 
ltundur. Mu11ollni ılmdiye 

kadal 6ç defa dede olmuı· 
tur. Oö,düncü defa olarak 
da oflu Vlktoryo Mu11ollni 
nin dolan çocutu münue· 
betiyle dede olmuıtur. 

lmaukan kıfası ~ut 
Harun6rreıtdio yanına bir 

adam ıtrmit ve yere diktiği 
bQ1ük bir çuvaldızın gözün 
den 100 aded sahih yorgan 
•in eti on ndıaı uzaktan bt. 
r~r. birer ıeçirmtı ve 
iıtemit1 

Harunürreıid de bu 
ma IOO allan ve 100 
takdir etmlı. ve: 

caize 

sopa 

Yaphi1n marifet güıel. 
Bunun için ıana 100 lira ih 
ıan ettim; fakat marifetinin 
hiç, btr faydael yok. Vaktini 

beyhude yere bu itte israf 
ettafln için de eanıı J 00 sopa 
ceza verdim! Demiıtir . 

Bu hikiye güzel, timdi, 
allah aıluna ıu aıafıdakl sa . 
terlara okuduktan ıonra, ıiJ: 
de bir karar veriniz 

Amerikada bir m~kine 

tcad edalmlt ve bu makine 
nlo mucidine büyOk bir mü-
klfat •erilmlıtlr · 

lcad olunan makine, bir 

eaatt~ ~2.500 portakalı mu· 
a1ene ediyormuı! Bu maki 
ae, btr nebi röntken maki· 
neat tmlı 

Ne lli, delil mi? Porta 
kal ıibi ıataf •ahıdl kıyaelıi 
bin (lzerlne olan bir ıey için 
r6ntken ile muayene maki 
oeei! 

Bunun mucdi olan herife, 
ıniikifallnı aldıJıoa _ göre 
acaba kim deli dı,e hay&u· ..... 

"Devlı Ekspresin lcatya 
ile radyo harbi i mınl ve 

rdiiı propağıında ne riyah, 
iki rnemlf'ket müna • batını 

tanzim edt!cek anlc~mantn 

imzası arif esinde başlaması 

çok ehemmıyetlldır. lngıl 

tere, bu harekeUle ltalyaya 

kartı be!lledıği hıumane 

emeller• açıkca i7hor (•tmiı 

tir . 

Esuen Hariciye Ne211re 
tinde yapılan on değtoik 
likler harekôhnda lamamt>n 
serbest bıralulan 8. Eden 
ftalyan aleyhtarı radyo nev 
riyatını tdhe ile haiyan 

aleybtarlıfının de lı ller.ni 

verml tir 

İtalya, Falııtinde hiç bir 
vakit logillere aleyhine 
nefrlyat yapmamııtır H 1-
buki lngıltere gazeteler va 
ıntasllc h r güo it 1) a ale}'· 
hin propağandadao geri 
durmamıtlar Ve her fırsatta 
efkarı umumiyeyi h rekete 

" geUrmeie çalıımııhr. 

İngiltere, fievkulce)f p in 
larmın tatbiki için Fıliıtfn 
de tlddete müracaat ediyor 
Halbuki yalnıı enternaıyo 
nal adeta riayet cht•; Fılis 
tinde sükunet derhal ıeeuüı 
eder 

İtalya , filı&thıdekl vaziyet 
ile yakmdan alikndardır 

Çünkü bir Akdeniz devleti 
dir Ve Akdeniz kıyılarında 
dijer bir devletin dah;Ji va 
ziyetinin k.uııak olmasım 

görmek asla ııtemez! ,. 
Kahire, 5 (Radyoj-Muıır 

radyosanun, lngıltere radyo 
neırlyatını nakletme i, meç· 
hul bir istasyonun mUdaha 
lelerine rağmen mümkün ol 
muı ve oütQn yAkm Şark· 

tan fıtttlmtttlt 

çok beı kılomelrelık meaa· 
fe dnhılinde bit' ıdare altına 
ahnmak huıuıılarmı derp'f 
eltiğindeo lçhakanhk vila
yetlere hır l&minı yaparak 
bazı tn vıiyelerrle bulunmuı· 
tur. 

Vilayetleıc proje halin
d e hazırlaaıp merkezdP- tel · 
klk edılmelite olon tefkilit 
cedvellerı ile köy anketleri 
nln birleştfrılmesinden sonrtt 
kati ıeklıni a lac klır Bu 
gibi köylerdeki büyuk itler 

ancak hundan onrn yapı · 
İAcaktır. 

Vekalet plim ve projele 
rin hazırlanms anı 'lr'e bu lf 

lerin daimi ve sıkı bir kon 
trol ve murnkab altında 
bulundurularak alınacak te 
dblrlerle elde edilecek neti 
celerin merke~e bildırilme 

sini ve yaptmlacak plan ve 
proje tiplerinden üçer rıüs 

hasıoıo da göndrril e ini Is 
temi~tlr. 

Hırs ız eve g~rmiş 
l~dremidin Camlkebir ma 

halleeind~n Erz incanlı İbra 
· him oğlu Hasımın, Oıokçiler 
mahulles inden Fetmanm 
evine girdiği tikiyct olun 
duğundan suçl\I yl'll alanmış· 
tır. 

Soyadı adliy d d 
m(rıcak 

ara-

Bundan sonra ilam , zabıt 
name muhavere evrakı ile 
adlJ evrakta her türlü suçlu, 
mü§tcki, oahıd vesair su 
retle adı geçenlerm soyad

larının :ra2ılm•• AdUye Ve 

kik at beılaomıthr. 

Kızın 
An esi 
Şi ayetçiH 

Merkeze ha~lı Naıplı 

pazartesi, ~nlı, ÇtHf mb 

günler& olm k Gıere 

haftada UÇ gündur Ye bir 8 r 
devam edecektn 

Hu muddet urf ında öi 
retmenler tayarentn uçabi 
len mod ·ilerini yapacııklar 

ve bilahare bunu tulebcyc de 
öğreteceklerdir. 

Bu kursu. dığer ögretme -
nler ıçin ıkinc:ı bir kvnı tn 

kip edecektir 

Atıtropometrı nnket fi~leri· 
ne doldurmuli!rır e Hak n 
iıga glndernu~lerdar 

Bu anket f ıılerhıde dem
ografik m a lumatla beraber 
llntropomctrlk malfımot da 
vardır . 

Sorgul rda d mografık 
malumatı mlMtyene ve mü· 

, ıcıhede edilenlerin cin,lyeti 
yaıı, kendisi le anaımm ve 

ve babasının doğduiu ver, 
meıl~k veyo içtimai V1'7..lye 

ti vardır 
köyünden Şadtye edında 2ü 
yaılarında b r kı:ı, ze,•Un 

toplamak ü;wre Ay-.;alığa 

gılmlıtlr. Şe.dıye, iı~·ı olurak 
~eytmhklerdc çalı ta ı 6ırada 

Mustafa oğlu Cemil ndıoda 
bir <lelıkıınl1 ılc tanıımııtır 

iki genç beuıucrce Nalpİi 
köyüne gelmfşl,.rdfr. 

ilkokul OğnimeOlerinin bir 1 

toplantısı 

Sıhhat Bakanhğı bu ekıp-
• ler vaııta lil? ıımdıye kadar 

loplanan , fııleri tıunlf etmek 
ve neticelerini almak üzere 

Fakat. Şrıdjyeniu 
huna r<-tzı olmıyarak 

ette bu lunduğundan 

kata boflanmııtır. 

Bir düzeltme 

anneıu 

oikay 
tahki 

İdmanbirlıği kaplf nlıfın 
dan ldığımız bir mel tupta; 

Ho ün öncekı sa yımıı.da 
lcimanbirhğile Alay takımı 
arasında yapıldığını ve 4 4 
sayı ile netlcelendığml yaz 
dığıanz maçın Alay sahasın · 
da yapıldığı, ekger .z mahi 
yetinde o1duğu bildirilmek 
tedir. Düzeltlr!:ı -

ŞehrimıJ: ılkolrnl öğret · 

menleri dün ıtHıt J 5,30 da 
Gazi okulundıı toplanmıı· 

lardır . tik öğretim ispckter 
!erinden B Zekı Üikenin 
riyaset cttığı b u top mtıda 

öğretmen 1 er: vıl{\yel mzıbnt 

ınedısinc Üy<.' olor f< G z ı 

okulu başöğretmeni B. lz:zel 
Tanı scçmıılerdır. 

Tayinler 
İataubul ılkokul öğretme 

nlerioden Bn Firdevs \ f 
llyet muarıf müdütlügii em 
rine veri l mittir. 

f Edrcmıt haııtahhncsı he 
mıirelerinden Bn. Zehrll 
istifa etmiı ve lıtifa ı kabul 

Halkavi BaşY.anlığmaan: ed~m;:~:;ı kontroı memuru 

Evımız tarafından Mıthal· H Nıhftt Gürel 25 lira ma
pafa okulunda nakıt kur - aşilc Ankara tahsil kontrol 
su açılacağından arzu eden memurluğuna taytn olun 
bayanların hu okul baoöğ muştur 

retmrıılijhıe kaydolunme. - * Açık bulunan Menyaı 
_ı_a_1_1 _r_1c_a_o_ı _u .. n_u_r. ___ ff._.. ... __ I mnlmüdGrlüğüne; Sıımsun 

nlikaclarlara hil- ı varidat rniidiiı ii Rüttn tnyiıı 
t.dilmtıttr 

kilettnce 
diril mittir. 

' istatıstik umum müdürlOfü 
ne devretmt~tir . T1111nif ve 

tahlilden ~onra netfccl•--ri net

redtlece ktir. 
,_,.. . 

Talebelerin saçlau nasıl 
k stiriltcek 

Ankara, 5 (Hu usi) 
Okul talebesinın saçlart 

günün en mühim mevz.ula • 
randan bırinı teıkil etmek 
tedır Y npılan kontrollnrda 
b zı okul idarelerinin hıle 
be saçlarım üç nunlara ma · 
~ine ıle . uazılnrının da mu 
htelıf ~eklllerde lu~ııtırdikleı i 

görülmüştür 
Bu yüzden ta lebe velileri 

sık sık okul ve kültür dirt· · 
ktörleı ine ıika yefl .. r 

m ktadlr. 
yap 

Bu otkayetler üzerine fa 
ahyete geçen Vekbl~t tele 
beuin hepsinin bı ıektlde 

saçlarını kestırmelerJ için bir 
formül teshil etmtıtır Btı 

formül yakında biitdn kOl 
tur dl:ektlirlaklerint- bJ!rHri 
lecekth· 
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!:iatıralar -
Sevda 

Çok Genç Bir Yaşta Büyük işler 
Başarmağa Çahşan Bir Hükümd 

Pe-rileri .. 
Şirin bir kuc k Ö ·KRA beride b k ld .. tedc. 

&~ a ırnu§ nerkiıı 
ler eeeo k ... 

ıa m rüzgarman 
an~.nde ıecde kılıyorlar .. 

op top koyu ye~lllere 
bürünrnu 1 §, a tın gibi sarı 

En nüfuzluPaıti lidaıleİİliÜıücadeleye -oiıişan Mısı
nn bu ganç krahmn yaşayiş ve çahsma tarn nastf dtr. 

meyveleriyle gonlü kendine 
çeken po t k l ... D r a a ngaçları . . 

1 
aha öt de, baılaranı gak· 

ere kaldırmıo. iri ve enli 
yapraklnrile geni§ ve uzun 
•crvıleri d 
ları .. 

an ıren muz ağaç· 

Öyle btr kucak ki, doyu 

~u b giiç bır görünOf .. Tabi 
ütün güzellıklerini bu

raya dölunli§ .. Sahılleri sa-
rı kurnı d ... 1 u, a arı çam ve 
ada çlçeklerile donanmı~. 
Nasıl tarif edeyim . Bu dl· 
yar •anki bir cennet .. 

f te hu . d ' can tçen iyorıo 
sessiz '-au:oamında 1 ben 
ve ben en bu muhıtte ka
panmıyan yaralarıma ram 
oları esmer. 

Mıııır Kralı ırarukun ah· 
siy ti bugünlerde bütün 
dünya gazet~lerinin tetkik 
mevzuudur. Bunun ~ebebi 

henüz yavı yırmiyi bulmayan 
genç hükümdarın bir taraf 

tan iJık ne bir izdivaç er 
güz.eıtlcri içinde, dola ırken, 
dıjer taraftan milliyetçi 
Vefd partisinin reisi Nahaı 
Pa§a ile mOcadeleye girmi~ 
olmasıdır. 

Kral Faruk, yeoına naza 
ran manevi olgunluğu ile 
tanınmıştır. Ruhen dini hiı· 
elyah kuvvetlidır. Onun iç 

in birgün: 

Otıuulu, ıki tarafı ağaçlar· 
la örülmoş, hatta bır tünel 
h:ılilill almı~ yoldan akarken ' 

bir ko.ç dudağın arkamızdan 
oynadığını hfesedıyorum .. 

- Öyle znunediyorum ki 
bu dünya dini hayatın ıaa· 

fından dolayı ölüyor. Hiç 
bir akideye bağlı olmıyan 

bir inıan n~dir? Bayt~ bir 
insanın sadece ruhıuz bir 
puttan farkı var mıdrr?,, 

Demi~. 

Her ıam n bir mukallit · 
lıklo ka ' p "ld·· gu uren e&meri -
me gözlerimi dikiyor 
bunll\r kim demek i te; 
Ribı old "' . u umu ıçıyorum. 
Pasaa11 l d çocu < erhal ı.evda 
perll rı Oıyer k ··ıd·· u u. 

Se:vda ı>erilerı mi . Evet 
ne hildıoyıı · Onlar ki, tıu sarı 
~ortakallnrdan evgı içme· 
~4? de ~ ı l . bfz.lttre &\f!~ ve 
ıevda - k 
Periler 

pu iirmeğe gelen 

Hır :ttıman ıu uyorum 
Ve ıonra. 

Su ınuh tin banö eyırdığı 
esmere defom k, baz.a halara· 
larını sa ~ ı . 1 Ymaga ırnyu nyorum. 
O mutta.11\ dınliyor. dınle · 
dikçe d · ll&anmı ordu. 

Dalg:nlığımııdan kaaaba· 
va Rcldığlmiıin bile farkın 
da değılrHk 

Sağ tar fımdan, t dına 
doyanıe.dıjj,m tıne v por· 
l . 
csız bır e baba Baba 
dıyerek b · em mıl<natıs gibi 
kendin..: ç.ekmcıeydi, ne ben, 
de de esınc hl b' f k r ç ır oevhı 
ar m varm dan dah . - .. a <la 

vuruyec ktık . 
K .. 

uçük. Yavrum kollB-
rımda eıımct 
rin:n bundan 

evda peri\e 
dahil güz 1 

olamıya " ca rını !ayıyor. gc -
~en otnrüıı na ıl unutuldu 

unu d6Hi . b • )'Ot, lÇ ç kıyor, 

azGan da gü•üm IJordll 
61" . 

D h urn erse ne çıkar . . 
a dün de ilebi\ cek bir 

zemo.nda buc kt n bucoğa 
sa' nılan 
ö r.. d ' ser ri fartmalar 
tıuın e a . d 

ı,· czın en go.nı ıçen 
ır Y Prak, ben ve he 

nını knı 
k lb çe vücudumla ağlar 
. ını d~gil mıydı O 
uph . · a ne 

Evet b 
d endım Güa olur 

u kt, 1 
m h r ran b nzimle 

r alllet d .. umtt a gıtan gözlerden 
arıyarak a 1 ıdım G .. 

olurdu L un 
· ı "'• ~n büyük cürmü 
ıı emft ıoahk"" d 
t ' 1m an beter, 
ıtrlyen ol d 

B 
Ur um. 

u gij 
b . k tı Akdenlzin {lırlo 
ırkd ıyısını knplıyan bu ku 

ca a 
I< Yaıayıp, kalbimden 

opan nağrn 1 bi 
1 

re gomülcrek 
r az o ııu rl cı avunuı ken ecv 

peri! rlnden b O on ne 
• Vda P rıl rı bentm 

Ba yüzden Kral Faruk 
çok genç ya,ıa olmakla be· 

raber sık sık camilerde gö 

' rülür. Bilhas a cuma namaz 
larım hıç ihmal etnıez· 

Kral Farukun kf!ndıne 

göre merAklorı da vardır . 

Birçok hükümdarlar gibi 

onun meraklarındnn Lırı es· 
ki eserlerden mürekkep 
kolleksiyon topla makllr Hu· 
nun ıçrn arkeoloji kenrHııi 

nin belli ba§lı tetkik mev 
zuiarından birıdır . Eg~r çar
şıda. pa7.arda herhnngi kıy 

metli bir arl,eolojık t:ser Aa 

tıldığını haber alırsa derhal 
oraya ko2ar 1 muzayedc oloo 

fCYI satın ahr, ~elirır, bunu 
kolleksiyonuna ilave eder 

Bundan sonra kıymetla 
kitaplau da çok sever. Ma· 
lümatım geniıletmek için kü 
lüphanesinde saatlerce ka 
larak çalı,tığı görülür. 

Frıkat bu türlü meıgulı 
yetler tabii olftrak resmi i~ 
lerfnden fırsat bulduğu hoı 
zan anlara mahsustur. Ba· 
bası Ribi o da gecelerini bl.r 
kır sarayı o!an (Kubbe) de 
geçirir. Sı,bahleyin erken 

• kalltar, ılk ı ş olarak geze 
telerl okur, sonra bıraz jım 
nastik yapıtr, da ha sonra 
spor otomobllinı kendısi ıda 

re ederek fehlr oı tasındaki 
sara~ ıııa gider . Eger ıvleri 

çok değilse ora dan vine 

spor otorııobıli ile <Kubbe) 
sarayına gelir . Valdesl ve 

kı:ı karde§lerı ılc birlikte 
öğle yemeği yer. 

Bundan sonra ı;yasi meı 
guliyetleıine sıra gelıt. De\' . 

let adamlarını )'anına kdbul 
eder. Keodt ine an:edılen 
iolert büyük dikkat ile dio 
ler, herhangi bır 1§ hakkın 
da katı hır vıcdani kanaat 
hasıl etmP-dıkç kimsenin 

yara oluk saadetimin izind~. 
beni mest edemez. Edemı . 
\''ecekler de .. 

Esmer . Sen 
otıl; hakkındır . 

1 .ı rınn ltus'Tlüş 

vrn dertli_yım 

çoş! . Sen 
Ben iae yıl· 

talii gülmi-

M · fili K ilY nuın 

, lehinde veya aleyhinde bir 
hüküm vermek en çekinir 
Resmi bır z.arur l olmadık· 

ça akşam yemeklerini yine 
va ldesi ve luz ı<ardeılerl ıle 

birlikte yer. Yemekten on 
ra gccelHi oku mnk Adetidir. 
Bazı mühim devlet işlerini 

de yinde gecelen tetkik el · 
mek üzere saraya getirir . 

Yol naz son 7.amanlarrla 
genç Kralın bu muntazam 
hayatına bir aık macerası 

da lrnrıgmıota Kral Faruk 
"Safınaz Zülf ıl-ı;ar ~ i&mlnde 
on oltı yaıınd güzel ~ir 

kız ile nlıanlanmııtır. Uu 
kız , Kralm valdeii geçenler 

de Avrupada ıı:eynhat eder -
ken maiyetinde bulunuyur 

du. Kral bu kızm hal ve 
hareketlerini belenmiş oldu 
ğu fçln bir gün dojrudan 
doğı uya kendisi ıle konu3a 
rak izdıvaç tckhflnde bu 

lunmuıtur Kızdan aldığı mu 
vafakat cevabı üz:erine ba· 
basmdao, anaiından resmen 
istemiıtır Kızın baba ı Is 
kendedyede muhtı!lit mab 
keme rei&i olan Yusuf Paıa 

Zülfıl<ardır . 
Kral Faruk ile genç lu 

zın düğünlcıi bu ayın 2(J 
inci güoii olacaktır. 

" ısı- ---.. 1 -Türki;e Ve = 
1 I 

1 Y:~::~:zete~:~ 
Tahakkuk 
Ede 
-
lnkilab n 
Bir Ve ·ika ı 

L'Erope NouvP.Ht~ "Paritı,, 

mecmua11ndan: 
Teııkilatı eıasiyeeine ahi· 

ren ldhal edilen hükümlere 
göre, cumhuriyetçi, millfv~t 
çı . liilc. devletçi ve inkılap 
çı olan yeni Türki)·e 16 ı!e 

ncl1k bir Knmali t idareden 
sonrl\ eekl Osmanl ı inıpora· 

torluğu ile bariı. tez dlar 
göslermektedır. Knmil re 
jımlerin kadım &farı yanmdD 
mı-mleketln veni taraflarını 
göetermek: İote Ankara ge 
nel hasın dırektörlüğünüıı 

güzel bir ellogra\•tir külli 

yatı oepetmeltle takıp et · 
mlş olduğu gaye. Bu kü li 

yatta, Ankarayı )aratan 
takdire fa}·an ıeh lrcllık gay 
reti , eski medeniyet erden 
k&lan sanat ve arkeoloji 
eserleri, ahhen te is edilen 
mo !ern endfüıtrıler ve ni 
h a yet nıemleketin medeni 
yetinin tıekilleri sırsslle go · 
terilmfttlr Bu eıer. Atatürk 
Türldyesinin tahakkuk ettir 
meğe muveffak olduğu fn 
kilabın vü atı hakkında bir 
hüküm vermeyi temin eden 
bir vesikadır 

T amamfJn anan bir şehir 
• 

Şilıde emsal iz. bir vaogın 
glmu§lur. Cbtlice adınında 
ki Kaetro şehrinde çıkan 
yangın neticesinde 1500 ev, 
ma aza. ynni tehir tnnıl'lm~n 
y nmııtır. / 

TORKOILJ 

Kendine Erkek 
•• •• su uveren adın 

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

20 Senelik serbest hayatında erke~lere taş çıkartan. 
mem lerini bile kestirmiye karar veren bu kadın kimdir? 

Erkek kız.iare , yrıni tam 
mnnıisile ne erf,ek Of! de 
kadın olan insanlarn dün 
yanıo her tarafında rastlan 
maktadır. fakat ıon dina
yetiyle P arıs gazetelerine 
bilmem kaçıncı dda olarak 
iBmi geçen erkek kılıkh ka· 
dın bunların en garip ve 

dikkate değer olanlarından 

biridir 
Geçen pazarteti sünü Pa· 

r i te bir adıım öldürmüı 

oları Viyolet Mori ın damar· 
larıoda Arap kam vardır 

Büyük baba ı , bir fünürge 
alayının kumnudanı olan 
albay Morl&, bir harpten 
ıonra tek ba§ına dolatan 
kimıeıiı; bir Arap kızcağızı· 
na aimıı bl,. mantııtudo bü· 
yühnüş ve on sekiz yaıına 

girdiği zaman bu kıza a~ık 

olarak onunla cv'eomi§tir. 
Vıyolctin babası i~tc bu ev
lenmenin mahsulüdür. 

.Vıyoletin amcuı da mef 

hur Fran ız amirah MorlsUr. 
Sülalesinde bu h dar yük 
ısek ku.nandanlar. bulunan 
Viyolct, "rganlik çaaımı ge 
lin~e gayritabiihkler gösler· 
miye haılarnıı, ~rkek gıbi 

giyinmeve, erkcf.< lerlc dütüp 
kalkmıya heves etmlıtır 

Saç1atıOI brlyantıle ıımııkı 
J apıştıran. renldı ıılmokfnlcr 

glven ve uzun iğaralar içın 

Vı,.olet küçüklüğündt: ııcvim 

li ,.e uyHI bir kızcağııdı. 
\mucası Amir lı çok ııever 
di; Ona; 

Uzaklara gıtnıel<, dün 
yıyı tanımak, meceralar ke 
çirmek istiyorum. 

Dediği zamanlar amiral 
bu sözleri bır çocuk safiye 
tıoe atfeder ve bu arzuların 
anormal bir ruh hal eh ifa 
de ettiğini hatmna btle ge 
lirınezdi 

Falrat Vıyolet biraz bü 
yü'fünce kndm ııpor kulüp 
ferine devama etmcfe bnı 
ladı Burada kız nrkadaıla 
rım bütün müaabakalaı da 
geri bırakıyordu )' 

Umumi harp baılıyor : 

Kadınları askere almıyorlar. 

fak ot (.' bir crl•ek gibi biz 

mel ~tmek isliyor ve bb 
Fırsatını bulup ingiliz ordu 
5Unun geri ile münakaleeinı 
temin eden bir · motoııikl~t 
ekibinde vazife almağa mu
vııffak oluvor 

M .. şhur gcnerel Guronun 
akrabasından birile evlen 

miıse de bu izdivaç onu ka 
dmlığm ıcaplarına döndüre 
rncmi§tir. Gene sladyomlar· 
da rekor kırmakta, erkek 
gibı giyinmf'hte aL erkekle
rin tahammül edeceği kader 
içki içmekle de\am etmi§tir. 
Siklet atmada Fransa reko 

ruou bile kırmııtn. Fransız 
futbol takımının kaptanhğı· 

nı yapmı~, saatte 80 kilo 
metre ıüratle erkeklcı ara · 
sındaki bisiklet yarı~larına 
itlirak elmiş yüznıe müsa
bakalarına gi rmiıtir. 

Pranrıada kadınların dai· 
mi ıur lte erkek gibi if İyin· 
ın l rl 1 kanun menetmek 

tedır. Fakat Viyoletin ka 
dın elbiseııloden nefreti o 
kadar fazladır lı:.i erkek kı 
lağını alması için husuıi bir 

müeaade tetemi~ ve bu iıtlı 

nai müeaade, üçüncü defa 
olarak kcndlııfoe verllmtıttr 

Fabrikalarda amele ve ka 
tip sıfatilc çalıımıf, kendi 
öine yan bakmağa kalkııao 
erkek arkadaılarını yıldır· 
mııtır . filhakikd geoit omuz; · 
ları, iri yumrukları onu kor· 
ku ur bir rakip halıne koy 
maktadır. 

Fakat bu ne erkek, ne de 
kadın olan gencin hueu8i ha · 
yatındaki garabd, spor fe 
derasyonunun dıkkatinl çek
mif, böyle ikı cins arını bir 
mah ükun ne erkekler, ne de 
kadınlar arasında yf'fi ola

mıyacağın• düıünen federae· 
yon Vtyoletin stadyomlarda 

ınüııabakalara iıtirakmı me· 
netmiıtir Faltat bu karar 
spor delisi olan erkek kızı 

çileden çıkarmı,, federaayo 
nu dava etmiye, hatta mu
kabil bir baıka federasyon 
kurmağa teıebbüs etmiıtir. 

Bu gayretlerden de bir ne 
tir:e çıl:mıyacağıoı anla)•ınca 

ameliyat olmaia ve tftm 
manasıle erkeğe benzemek 
için memelerini kcıtirmeğe 

karar vermittir. Hu ameli· 
yal bahsi o zamam bütün 
Parfsin ağzında dolaımı§tn . 
Fakat' o bütün bu dedıkodu
lara hiç ehemmiyet vermi 
yerek, bu defn da otomobil 
sporuna hevee etmiıs ve er · 
kekler a"&11nda yepılan bir 
çok müsabakısl rda birln~f 

ltği kuanmııtır. 

Fakat ı~leri daim iyi git · 
memf11 uğreıtıjı otomobil 
ticareti itinde ziyan etmeğe 
baılamııtır Bir arahk adı 
unutu1ur gibi olnıuotur Fa
kat günün birinde eekı bo -
ksörlerden Şaptr kendisine 
kafa tutmağa yeltcnmlıtır. 

Vtyolct, onunla döAü müı, 
her ıkisi de yaralanmıı ve 
hadise gene gazeteler için 
mükemmel bir iıtlsmar ka 

ynağı olmıı§tar Bir kaç ay 
sonra . bir haıka harda, Br
etonel it~minde l'"DÇ bir bo 
ksörle aralarında çıkan eğız 
kavga ı netice inde, vurduğu 

hir )'UmrukJa bu bok~öru 

yere ermtıtir. 

Aradım aylar geçrulf Vi
yol.et bu ,efer sporu b ıraka 

rak barlarda ıerkı söyleme· 
ic baolamııt1r Radyoda ver· 

1 .Jiği konıerler de beğcnıİmiı 
tir. Fat.e.t on znmırnlarda 
çok müteva7ı bir hayat sür· 
melde ve Sen nehri üstün · 
de .. Martı .. lılmlı bir mav 
nada yaıame.ktadır. 

Kendısi için yeni bir ha
yat baılamııtır Burada bir 
çok mavnalar vardır ki içın 
de, gemicilikte alakası ol
mıyan daimi sakinler bulun· 
maktadır Viyolet onlarla 
ahbap alrnuıtur. Mavnalar 
üzeri o de da veller, ziyafetler 
yapılmakta, içki ilcmlerl te· 
rtlp edllmektctlh. Vıyoletin 
en t1kı ahbapları Baroo dl 

Amerika 
Kongresi 
Toplandı 

Nevyork, 5 (A A.) 

Amerika Reisicumhuru, kon · 
grenin içtima devreılnin 

açılııı münaaebetile ıayledl· 
ği bir nutukta: "Sulhun de· 
mokrat devletler elinde 
daha emin halde bulundu
fuou ıöylemft ve Amerika 
Birleıık Devletleri halkı, bu· 
gün demokraatden bihaber 
olan memleketlerde demok· 
raainin önüm6zdeki ıeneler 
içinde yeniden kurulaca· 
ima inanıyor.,. DemlıUr. 

ye anılan Trobrlyan iamiode 
btr adam ve kar111dar. Bir 
de Kam namlle tanınan ve 
Vtyoletle pek de iyi ıeçtne 
miyeo bir adam vardır. 

Vıyolet a abldlr •e hele 
ıerhoı olduğu ~amanlar ar· 
kadaıları on~ çok tehlikeli 
bulmaktadırlar . 

Noel Gece81 Nöyyt cad · 
deılnln klbaran lokantasında 
bir masada üç erkek ve bfr 

kadın baıbaıa. vermiılerdlr. 

Erkeklerden biri Vi oletten 

baıka11 deitldtr. 

Aralarındaki konuıma, ka· , 
dehler birlbirini kovaladık· 

ça münakata ve az ıonra 

ajıı. dalaıı halini alıyor. Lo 

kanla ~ahibi 
lerek sükutu 

yanlarına ıe
bozduklarnu 

nezaketle kendilerine ihtar 
ediyor. 

Kava&nın ıebebt basitllr. 
Kam, kendletoe az yardım 

ettiji için Barona çıkfftnak
ta Viyolet bu iddiarı hak 

11z ıörerek Baronun taraf iDi 

tutmaktadır. Bu arada Ka• 

ma ağır ıözler de ıö1lemtı . 

lir Bunların altında kalmak 

iatemiyen Kam, yer1 mtoa
&ip görmediği için ıeı çıkal'· 

nıamıt ve fak at fart at rö~· 
lemeie baılamııtır. 

Pazartesi günü, ıaat altı · 

da Vıyolet Moris birdenbire 
bir adamın ih~erlne saldırdı· 

iını aörmuıtür. Bu K.amdır. 
Ona bütün kuvvetiyle mu· 

· kabele etmtı •e ikiıl döiii · 
terek yere yuvarlanmıılar · 
dır. Bu aralık bir kaç el ıi 
lih patlamıı ~e Kam yerde 
canıı:ı kalmııtar. 

V iyolet Moris poliıe Vf'f· 

diğl if adeaiode demlıtlr kı: 
Döğüıerek ~ere yuvar

lı'"dıktan ıonra ayağa kal · 
kmaia muv ffak olunca ta · 
baocamı çıkardım ve kor· 

kutm3k için bir "' havaya 
ateı ettim . Fa\c•t o ıene 
üzerime yCırüyünce kendimi 
müdafaa için bu defa ü~e
raae a lef etmek mecburiye 
tinde kaldım. 
Kamın cebinde emniyet 

düjmelı aıeniç bir bıçak bu· 
lunmuıtur. ŞJmdt lıiavıa eı 

nasında bıçakta]lı emniyet 

düimeıinin açık olup olma· 
dığı tahkik edilmektedir. Fa· 
claom kurbanı olan adam 
birçok defalar polisın elin
den geçmft ve mahkOm ol
muı bir sabıkalıdır 

20 Senedir erkek elbiıeıi· 
ni üıUlnden çıkarmamıı olan 
Vtyolet Morlı timdi kadın· 
lar ha piıhaneslnde kadın kı 
lıj,oa ıirmiye mecbur lu· 
lulacaiı için mütee11lr bu 
luomaktadır. 



SAYFA: 4 TURKDILt 

BuigaTistan, Dış Ticaret işlerine 
Ehemmiyet Veriyor .. 

"Zora,, gazeteıl yeni yıl 

n rlfeıindt: Bulga riı1tao baı

lıklı yazmoda hükümeUo 
son bir hafta zarfında iki 
önemli iıle meıgul bulundu
ğun~ ve yılhaıından önce 
bunları bitirmek için azami 
gayret sarfettiğinl yazmakta 
ve bunlardan birinin 1938 . . 
seoeıi devlet bütçHi; diğe 

riofn de mebuı ıcçimi mın
takalariyle namzet!er üze 
rind"ekı incelemeler olduğu
nu izah etmektedir. 

Gazeteye göre bütçe me 
ıelesl bu son hafta zarfında 
bitmlt olan ve Bulgarlatan 
938 yılına yeni bütçe ile 
girmit bulunacaklar. Bulga. 
rlıtanda ayn bir mali ıene 

yoktÜr. 
intihap meıeleıine aellnce: 

gazete, lkinclkfinun yortu 
larla dolu olduğu dütünülür 
ve ıeçlmi ilgilendiren itlerin 
ııayri nazarı itibara alanına, 

intibapların ancak Şubat 
ıc.nlarına doğru yapılmaaı 

ihtimali mevcut olabilir. Bu 
nunla beraber, er V'.:!ya geç, 
Bulaarlltan ilk yaza parla. 
mento ile g6receL:tır, dı 
yor. 

"Bulgar kadın birliği., or· 
ranlıiını yapan,, Jenskı Blas 
kadm seıi ,, gazetesi de 
"müstakbel ç • rlameolo,,baı· 
lığı . ile yazdığı bir makale 
de parlamento ile kabine 
araamdaki durumun nasal 
olması meaelesi hususunda 
bir müddettenberi devam 
etmekte olan polemlge te
ma• ederek vekillerin, me
busların arasından ıeçllml · 

yerek doğrudan dotruya 
kral tarafından taytDi key· 
flyetloin kabtne ile parla -
mento araıında hiçbir rabı
ta bulunmadığına delalet 
edt;c.eğlnl ve böylelikle yal 
nız ~ebuılardan değtl, ha 
rlçten de alınacak bu ze 
vatla parlamento' ara11nda 
bir it beraberliği kurmanın 
mümkün· olamayacağını·; me

buslara aıd~hukuk ve ıela · 
hlyetlerin tahdidi foioln de 
parlamentonun kabineyi 
kontrol etmek hakkına ma
Jik ulmıuını bertaraf etmek 
olacağını yazdıktan sonra 
ıöyle demektedir. 

- Mademki ılyasal par
tiler mülgadir ve yalnız f&· 

hıslar intihap · edilecektir; 
o halde ıeçllecek olan bu 
kimselerin proğramlara ne 
olabilir ve oisa bile tek bir 
ıahıs tarafından ortaya atı · 

lan bir projram ne gibi bir 
mana lf ade edebilir? . Bu 
durum · yarm p.ıulamentoda 

mevcut mebuslarm adedi 
kadar çok bir proğram yü 
künün parlamentoya top· 
lanmıı olmasını mncip ol· 
maz mı ve bu vaz iye tten 
böy!e bır endııeye düımek 

doğru değil mtdir? . Y ahud 

parlamentoyu teıkıl eden 
mebuslar, orada muhtelif 
poletık partiler halinde ta · 
azzu ederlerse, o zaman 
gerek kabinenin ve gerek 
parlamentonun va7iyeU ne 
olacakdır? . 

"Utro,, gazetesinde Tuna 
Türkleri hicret etmek iste 
mlyorlar . Baılıkh bir yazı 

vardır. Gazete muharrirle-' . 
rlnden biri, Tuna üzerinde 

kain Ziıtevi kasabası bele 
dıye reiıyile görüıerek ka · 
ıabanın ekonomik ve kültü 
rel itleri hakkında aldı~ı 

ma lümatı neşretmektedir. 

Beledi ye reıı;ı kasa banın 
ekonomik durumundan bah 
sederken bir zamanlar tlca -

ret tehrl olan Ztıtevlnln tim· 
dl çok k111r dütmüt bulun· 
duğunu ve bilha11a kuaba 
nüfuıuoun dörtte birini teı

ki 1 eden Türk halkının zi
yadesiyle f aklr olduiuou, 
bun l arın vaktiyle bir keres 
te Ucareti merkezi olan Zıt· 
tevirle hammalhk etmekte 
olduklaıını ve fakt.t Roman· 
ya ile 8ul1raristan araaanda 
kl ticari münasebetler haıe
blyle kereste ticaretinin ıu
k(ituodan ıonra Türklerin 
çok kara günler geçirdik le · 
rint, bununla beraber bele
diyenin aldığı tedbirler ıa 

yeıinde vaktiyle hamallık 

eden bu balkın timdi bağ· 
cıhğa atıldığını ve böylelilc 
le durumlarını düzeltmekte 
clduklarını anlatmıı; gaze · 
tecinin: Türkiy~ye hicret et 
mek istemiyorlar mı? Soru
ıuna da: 

- Hayır .. Do~dukları bu 
memlekette komtuları Bul 
garla baıbaıa vererek çaltı 
mak ve burada yaıamak 

emelindedirler. Kasabamız 
da t imdiye kadar Türklerle 
Bulgarlar arasında en uf ak 
bir hadile bıle olmamııtar. 
Bunların en büyük kusurla · 
rı cahil olmaları ve iptidai 
hayat tarzı yaıamalarıdır . 

cevabını vermiıtlr . 

Son zamanlarda bazı Bul. 
gar lcızlarmm misyoner pro 

pafandaaına kapılarak aııa 

ve La balarını terk ettikleri 
ve Amerlkaya, Afrıkaya, 

Çirıe ve A vrupanın bazı 

uzak yerlerindeki manaatır · 
lara raht be ııf atı le gittikleri 
bidıselerin umumi efkarı 

heyecana sevketmlttlr. "Slo 
ve., gazeteai yirminci aıırda 
esaret, batlığı altındll ııd · 
detli bir yazı neırederek 

hükumetin bu mızır propa
ğanda ile mücadele itmeıini 
istemekte ve tek bir Bulgar 
kızının kaybolması keyfiye
tinin Bulgar milleti için mü· 
him bir milli kayıp olduğu 
nu hatırlattıktan sonra "hü · 
Kumette, yirminci medeni · 
yet asrında Sofya gibı bir 
ıehirde yükıelen bu meıum 
esaret divarlarfna yıkacak 

kadar kuvvet yok mudur? .. 
diye sormaktadır. 

"Utro,, gazetesi de uzak 
memleketlerde Manaatırlara 
kapanarak rahibe olmak 
üzere Sof yadan ayrılan kız 
larao bir lııteıini netrettik
ten ıonra Pariateki Jan d, 
Ark kız mektebinde talebe 
iken kandırılarak loı çırıl11n 

bir baıka Bulgar kızının 

kadiıeslnı hikaye etmekte 
ve: "bir çok kızlarımız hü

kumet hesabına ııte bu 
mektepte tahsil görüyor ,, 
demektedir. 

"Mir" gazetesinde Kneja 
tectübe istaayonu direktörü 
doktor P. Rodomlrof, "Bul · 
gariatan için müstemleke . " 
Baılığı altında neırettıği bir 
makale ile zaman, zaman 

ı hudutları deiltmif ve niha -

yet 103 mil yon 146 bin 200 
dekarlık bir arazi halinde 
kalmıı kulunao bu gilnkil 
Bu lgariıtanda altı milyon 
nüfusun yaıamaLta bulun· 
duğuou; vasati olarak 41 
milyon dekar yerin itlen 
mekte olduğunu ve buna 
mukabtl 62 milyon de-

karın ltlenmed•itnl yaz 
dıktan •onra töyle bir lıta

tistik vermektedir; 
Mezkür 41 milyon deka 

rlık arazi 1936 yılı zarf anda 
7 50 bin 613 çiftçi tarafın 

dan itlenmlttlr. Bunlardan 
181 bin 935 klflye yirmi 
dekar; 89 bin 837 ktıtye 20 
· 30 dekar; 82 bin 592 ki
tiye 30-40 dekar; 73 btn 
155 kltiye 40 · 50 de· 
kar; 21 O bin 441 kltlye 
50 100 dekar; 94 bin 6( 5 ki· 
tiye 100 - 200 dekar; 13 
bin 340 kiıiye 200 - 300 
dekar ve 4 702 kıtlye de 
300 dekor toprak tıabet et · 

mittir. 
Muharrire göre bugün 

çiftçi bir ailenin geçinmesi 
ve refaha yokın bir haya
ta mazhar olabtlmeal için 
liakal 50 dekar toprağa 

lhUyaç vardır. Binaenaleyh 
400 bin çiftçinin yani çift · 
çilik yapan ailenin 1ıösteri -
len mıkdar topraia ihtiya
cı var demektir. Bunlara, 
topraluız olup da batkala · 
rına aüudelikle çalıtan ve 
fak at ıenenin her mevai -
mlnde it bulamayan çlftçt · 
ler de kataıacak oluraa Bul · 
gariıtanda bir toprak açıığı 
mevcuddur. Bu vaziyet kar
ımda akla gelen llk çare 
itlenmekte bulunan arazide 
istifade etmektedir. Bunun 
22 milyon dekarı ormanlık 

mütebaki kısmı da mera, 
metruk yerler, ıuların ve 
sellerin kapladığı yerler ve. 
ı . . Ormanlara tltımenln 
doğru olmıyacağına ve mev· 

cud meraların iıe ihtiyaca 
kif ayeı edecek bir halde 
bulunmasına göre bunlardan 
araziye kalbederek istifade 

olunamaz. Üst tarafta ka· 
lan araziyi zlraate elveriıll 

bir hale sokmak bundan 

maada topraian verim ka -
biliyetlnl artırmak lazımdır. 

ki kan dökmekıiztn ve hiç 

kimsenin malını gubetmek· 
sizin Bulgarlstana "müstem 
leke.. temin eylemek de · 
mektir. Bu "müstemleke~ 

lerJn zaptı için bittabi pa 
raya ihtıyaç vardır. Hükü 
metin, 1938 bütçeıine bu 
maksad için tahsisat koy 
ması ümit olunmftktadır 

Bundan evvelki bültenle
rimizde bulgaristanın tütüo, 
mey\'e ve sebze ihracatım 

göstermlıttlc Bulgarıstana ha
riçten ithal edilen madde 
ler hakkın da da malumat 
vercceğız Fakat bundan ev· 
vel bulgar ihracatına umu 
mi bir bakıı olmak üzere 
baı.ı rakamlar göıterelim: 

Bulgar ihracatı munzaım 

bir surette artmaktadır: 
1934 ıeneıi 360, 795 ton 

Bulgarların ihracat yap · 

tıklara devletler sıra ile sun· 
lardır. 

Almanya, ingiltere, Çe 
koslovakya, Avuıturya, Le
hiıtan, lt_alya, ve Hollanda .. 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine ,. ...................... ~ 
! TÜRKDILI ! 
: Pazartesinden batka her : 
: gün çıkar . Siyaıal gazete •. : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıfı:400 : 
• s 3 • • ayııı: ,, • • • : Günü ecçmıt ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
: ADRES: : • • : BALIKESİR TÜRKDIL1 : 
.................. ..... .. 

Düzeltme : 
4~ J -938 Tarihli sayımızın 

üçüncü ıayf aaında (Bahkeılr 
mahkeme hatkittpltiJnden ) 
serlevhalı ilanın 17 ncl sa 
hrındakl satıt luihi 20-1 938 
olacak iken, sehven 30-1-938 
olarak dizilmittir. Düzeltiriz. 

Balıkesir ticaret ve 
sanayi edasından: 

Balıkesir vıJayetlnln Sm
darıı kazaıında Camlicedtt 
mahallesinde (18) numaralı 
evde oturan Türkiye Cum· 
hurtyeti tebaaıından olup 
Hoca hanı cıvarında (22) nu· 
marala dükkana ikametgahı 
ticari ittihaz ederek 930 yı 
lındanberi manlf aturacıhk 
ticarettle lttigal ettiklerini 
beyan eden Hahl o i -
lu Mustafa ve 
Hayrettlnln ünvanı ticareti 
bukere ( Halil oğlu Mus
tafa ve Hayrettin Edremitli· 
oğlu ) olarak tesçil edildiği 

gibi bu ünvanın imza ıekil. 
lerl de Türkçe el yazıstle 
(M . Ed.remitlioğlu, H .Edre 
mitltoğlu) olarak ticaret ka · 
nuounun 42 inci maddeılne 
göre Bahkealr Ticaret ve 
Sana yl odaaında 18 ıicil 

sayısına kaydedildlklerl ilin 
olunur 

llio numaraaı: 209 

Blrleıtk Amerlkaya yapılan 
ihracat, yakın me'Dleketlere 
Bulgarlstanın yaptığı ıhra 

cat yekunundan büyüktür 
Bulgar ihracahntn bllhaua 
uzak pazarları elde etmeıi, 
Bulgar çiftçisinin mezkur 
para ihtiyaçlarına göre bir 
çalıtma ve muhıul yehrme 

' sistemi takip etmesi aayesin 
de olmaktadır Son yıllarda 
ihracat listeılnde önemli bir 
yer tutan çilek, kayısı ve 
diğer meyveler bu cümleden 
dir ve Bulgarlar J 936 ıe 

neıi zarf anda bunlardan 
1 ,894 ton çıkarıp 19 mil· 
yon 294 ban leva kazanmıı 
larken 1937 seneıi zarfında 
3.480 ton ihraç eduek 48 
milyon 970 bin leva temin 
etmitlerdir. 

Baain, son günlerde Sov 
yet Ruayada ve Romanyada 
yapılan intihaplarla metgül· 
dür. Matbuata llgllendiren 
ikinci mesele de uzak ıark 

ve ispanya hadtseleridır 
Fakat gerek bunların ve ge 
rek Oelboıuo ıeyahati hak
kında bütün bum ecnebi 
matbuattan iktibaslar yap· 
mak ve ajans haberlerıni 

vermekle iktifa eylemekte 
<lir Bugünkü postamızı teı
kıl eden gazel el erin çok ya· 

kından. İlgilendikleri mevzu 
Romanyada yapılan seçim 
dır . 

Bızt alakadar eden birtey 
görülmem ittir 

1 iKiNCi KANUN l IJI 

KATRAN HAKKI EKREM 
Manyas 
Kaymakamhğından: 

MOrvetler köyünden atalıda tıtmleri ve hudut, mevki 
ve dönüm miktarları yazılı olup vergi borçlarından dolayı 
gayri menkulleri kaza idare heyetinin 14-12 937 tarih ve 
( 162) ıayıh kararı mucibince 17·12 937 tarihinden 7 1-938 
tarihine müsadlf cuma günü ıllat ( 14 ) de ve ( 21 ) aün 
müddetle ıatılağa çıkarılm1thr . 

Talip olanlar yQzde ( l O) depozU akçalarıyle yevmi mez · 
k6rde Manyas idare heyetinde hazır bulunmaları ilan olunur. 
Mevkii Dönüm Hududu Eıaml Eıaml 

Gelfn azmaiı 26 526 Şarkan S6leyman garben Meh. 
met tlmalen azmak cenuben 
Muatafa, Muıa oflu Bekir 

Abdı alçaiı 3 118 ,, Mal S . G . Rabla Şı . Şevki 

G . C. lımaU Yuıuf • · Haana 
Akça kavak 17 577 ,, Hüıeyln G. Avdene Şt. Kl· 

mil C. der yo H. Y. O. m . 

Emir 
Akyar 6 261 ,, Nuri G . azmak Şı . tfaltl C. 

lımall Memiı o lımatl 
Köy civarı 3.3y3 Habibe G. Eyup Şı lbrahlm 

C lsmatl A O•man o. Yunuı 
Abdi alçajı 24 984 ,. Muıtafa G. Tevfik Şı. ken . 

di C yol Oıman o Mehmet 
Gök tepe 19 639 .. Dere G. tbrablm Ş. C ken-

di H. Yunuı o . Abdullah o. 

Mehmet 
Keçlell Ô. 85,259 ,, Kendi G. Kendi Ş. Halil C. 

Yol: H Yunuı O lbrahtm. 
Akçakavak G 3,234 ,, Yol G. İbrahim Ş. Kendi C. 

Yol: Yakup ze•ceıl Zeynep. 
Akyar 12,032 ,, Dere G . Ş. Dere C . Recep: 

Hahl C. DervJı. 
Bakacak "8,262 ,. Kendi G Hüseyin Ş. Muhar· 

rem C. İımail: Laz o Recep. 
Gueır bayırı 15,390 ,, Nuri G . Kendi Ş Mustafa C. 

Yol: Kadı o. lımaıl 
Köy civarı 6,0! l ., M Emin G Yol Ş. G. kendi 

C . Yol; Deli Hüseyin o. Nuri. 
Bağlaraltı 18,658 ., lemail G. Hatice Ş. o. kendi : 

ltyas o. Hakkı. 
Gellnazmaiı l 0.8 l O ,, Mehmet G. Kendi Ş. Ömer 

C. Etref: İzzet o. Sefer. 
Karatoprak 7,068 .. Yol G. Kendi Ş . Çıftllk C. 

lbrahim: Hiza kızı Münevver. 
Gerenler 10.2 l O ,, Dere G Dere Ş. Emrullah 

C. Kendi : Karamanla o. 
Mehmet. 

4- t-574 

Belediye 
Riyasetinden: 

Bilumum ölçü ve tarh sahipleri 3-31 ikloctkanun içer· 

ıinde ölç6 ve tartılarını grup ayar ltyarlığına birer beyan· 
name tle bildirmeleri Han olunur. Bu müddet içinde bil· 
dirmiyenler hakkında kanuni takibat yapılarak cezalandı· 
ralacaiı önemle bildirilir. 1 - 3 - 5 

• 

Balıkesir Tapu Ticil 
Muhafızlığından: 

Köyü 
Pamukçu 

Cinsi 
Ev 

Hududu 
Saiı lamailden geçme 
Osman oğlu Mehmet 
Emin ıamao l ıjı, ıolu 

yol , arkası Yusuf ka· 
r111 Fatma iken el · 
yevm Sancıoğlu Halil 
vere•elerl evi, önü yol . 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazı ' ı ve Avıarlı 
oğullarından Ahmet ojlu İımailin iken 3ZO senealnden 
önce ölürnıle karııı Hanife ve oğlu İbrahim ve knı Zeli · 
haya badehu Zelihanın det 324 de ölümlle ana11 Hanife . 
ve kocası Mehmet ve kızı Emine ve kardeıi lbrahime 
kaldığandan bahisle namlarına tcıçil edilmesini lıtedtkle· 

' rinden tahktket yapmak için 16 \ 938 pazar günü mahal· 
llnt memur gönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan 
baıka bir hak iddiasında bulunanlar varaa bu günler için
de yazı ile tapu sicil muhafızlığma veyahut mahalline 
gelecek memura müracaat l arı lüzumu ilan olunur. 

lye!Jı ve ~aıyazmanı : Halıkesir aaylavı H. KAKAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

8uımycr1 : ll Baıımevı 
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