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~manya - Avusturya Arasındaki Büyük Yakınlaşma: 

Almanya· Avusturya P a-
ı Hususi Muhasebe Kadrolara Hangi Esasa Göre Hazırlanacak? 

---------------------------------------

rası Müşterek Olacak. 
Avusturya 
Siyaaetıne 

, İç Ve Dış Meselelerde Alman 
Uygun Bir Siyaset Takip Edecek. 

Parıı, 18 (AA) B 
linde 1 . - er 

arar ile dönen ıayla
ra • m gore Avusturya ile Al· 

1 
anya aras ndakı gümrük· 

er tedricen kaldırılacak lkt 
IDemleket 1 1 ' b ç n mGıtereken 

J lrd Pkra ihdas ve AlmanA a 1 bGyllk nafıa tılerl 
A•uıturyayı teımıl edilecek 
•uıt ' 

b 
urya kabinesinde mü· 

llD 1 nazaret ere nuyonal 
:OSJahıtler ıettrılecek A vus 
urya; Almanya siyasetine 

:::~:. hır siya.et takip ede· 

1 Loıadra, 18 (Radyo) 
nıUtere Hariciye Nazare 

tinde k b bı •u u ulan fevkalade 
r içtimada, Avusturya Al-

IDanya mukareneti etrafında 
uzun ID(hakereler olmuıtur 
• Hl •rlcfye Nazırı M Eden, 
uğ eden ı 1 =--- --== ıonra top anan avam 

B. ŞUŞNİG 
kamarasında buna dair söz 
söylem it ve fazla izahat 
veremiveceğlni , Avusturya 

kabinesinin değlımealnd~n 

bıı ıka bir mahlmah olma · 
dığmı ve çünkü resmi bir 
tebliğ çıkmadığını bıldlrmfıUr. 

Saylavlardan(Arnald) uzun 
bfr nutuk irat dmfı ve Avus 
turyada cereyan eoen siyasi 
hadiıe l erln, uluslar sosyetesi 
ve Belçika ile Franaanın mu · 
haf azıuı bakımmda11 da çok 
mühim oldufunu, h<:rhangl 
bir tehlikenin g6zönünden 
uzak tutulmaması lazımgel 
dığlni söylemtıtir. 

B. Eden, bu nutka c~vap 
vermlt ve lngilterenln hiç· 
bir devir.ti himaye için ta · 
ahhüde gfrjımemlt oldufunu 
mamaaf ıh Almanya ile mü 
nasebatını bir kat daha dü · 
zeltmeie çahıtığnıı be"yan 
eylemlttir 

-================== 

Halk evleri 
Sıtııı ZOf 11 ~ıbııldı 
Aıakara, 18 (ı\ A ) Yır· 

tnı Şubatta Dahıllye Vekili 

ve C H. Partiıl Genel Sek 
reterı Şolnii Kaya Ankara 

bltallıe•inde on beı otuzda 
ir " ı 

IOJ evle yeniden kırk iki 
llalkevlnl açacak ve bu su· 
retle •ayıları 209 zu bulan 

Hallcevlerlnln altıncı yıldö 
nlhnGnün kutlama tör~nl 
Japılacalctır . 

Geçen bir yıl içinde Halk· 
evlerlnd f en aydalanan yurd · 
daıların ıaym alta mil · 
Yonun üstüudedlr. Müs 
bet ve 

6 
ıumulla yararlıklar 

1 •teren Halkevlerlnin ba 

flllda Ankara, Artvin Bahke· 
sır B ' 
D ' artın, Bursa , Bevotlu . 
enıılı , Dı b ö 
6 

Y•r akar, Emin· 
"ra ' Eı&zıt, lzmtt, İzmir, 
"'azıant M l U le ep, anlaa. negö1, 
• taJ' Zonguldak llalkevleri 
•rııır. 

•• 
Mısır 

lıalıaın Anbıa- Seyahıtı 
1\1 ~-ı.hıre, 18 (A A ) El 

u•atte 
rulcu 01 gazetesi Kral Fa 

ra ıeyah h 
lrllt& I ah akkındalrl 

a eıtod 
lcı: e ezcümle diyor 

'"Krala 
hurtyetı •ız Türkiye Cum 
bır .. '- nı ziyareti takdirinde 

... o. ''" rlne ~ 1 rabatalarJa birbi· 
lııre,:lla bulunan dost Tür 
dar ııf '-lstakll bir hüküm . 

•tile d ZIJaret ti ecektlr. Bu 
de•let Uct memleket ve 
heclel ''••ırada yeni mua 

erı.. k 
taraf 1 • dı akabinde iki 

çita b l 
•erec:eJ& 'Yır ı netıceler 
baılaıa •e Yeni bir devir 

lleı olacaktır ... 

s. Tatareskonun Beyanatı: l 

Romanya Devletlerle ! 

O o s t Geçi n e c e k .. 
Romanya, devletleri birbirlerinden ıyu acık emellere 
uzak kalacak takat ~ahili işler ine kuış,lmasma katiyen 

müsaade etmiyecektir, 
Bükr~ı. 18 (Radyo) - Ro ı 

manya hariciye nazarı M. 

Tatareako, dün matbuat 
mümrsaıllerinl kabul etmlt 

ve ıu beyanatta bulunmuı -

tur: 

Yeni kabine, milli bir 
lliinl tesaı içtn aktıdar mev 
kııne gdmııtır . 

Devletin emniyet ve sela
meti ve Romen hudutları· 

nın muhafaza11 emrinde Sa 
Majeste Kral Karolun id ıue 

al ve ıa hsi yel i hir uman teı · 

kil eylemektedır 

Hüku metin takıp edeceği 

ılyaaet; sulh için kuvvetli 

btr teırtkl meııai, mevcut 
muahedelere r layt t ve sa· 
dakat ve bütün devletlerle 
dost geçinmekten ıbarettir " 

Remanya; uluılnr sosyete 
sine bağlı ve sadık kalacak 
ve fakat, devletleri blribl· 
rinden ayılacak olan her· 

İngiliz 
Propağında komitesi Hk 

içtimatnı yaptı 
Loodra, 18 (Radyo) -

Propağanda komlteıl, bugün 
(Slr Rober Vanstıyar) ın rl 
yaaellnde ilk lçtımaını ak · 
detml§llr Bll lçtımad.a hariç 
te yapılaca k propağanda 
ıekılle konuıulmuı ve muh· 
telif kuarlar almmııtlr 

B. TATAKESKO 

hangi bir emelden uzak bu· 
lunacaktır. llükümetimiz, bil 
hana Romarıyan ın dahi'i it · 

lerine baıka d~v !et erin mü 
dahale et mesine müsaade 
etmiy .. cektir 

M. T a tareskonun beyana 
tı mühim tesirler uyandır 

mııtır. 

Vindsor 
Düşesi 

-~--

Yakm~a anne olaca~ 
Pariı , 18 (Radyo) - in 

gilterenin Pariı sefiri Sir 
Erik Filps, dün Dük dö Vin
dıorun ıatoıuna gıtmlf, Dük 
ile Dilıesi ziyaret etmııtır. 

Düıes Vındıorun , buaOn· 
lerde doğurmak ü:tere oldu· 

I· iu töylenlyor. 

Hususi Muhasebeler Gelirlerine 
Göre Maaş Verecekler .. 

Geliri 500 Bin Liraya Kadar Olan Vilayetle
rin Memur Adedi Ve Maaf Nisbeti Kadro. 

Cetveline/eki Azami Haddi Afmı)'acak 
lç Bakanlık vilayetler hu· nu umunıi •aridatın en çok 

yüzde altı buçuğunu tecavüz 
etthmiyecektir. 

Üçüncü tipe dahil ~iİ lyet· 
lerde de aynı eaaalar göz· 
önünde bulundurulmak ıu -
rt'tile kadrolar hazırlanacak 
ve bu vı l AJetlerln verecek 
lerl senelik maaı miktarı 
umumi vıuidatm en çok 

yüzde betini geçmlyecekUr. 
Bu tipe dahil vlllyetler ge· 
lirlerl 1,000,001 den 1,500,000 
liraya kadar olanlard~r. 

Dördilocü tipe ıuen •i· 
liyetler ıellrlerl 1.500.001 
den yukarı olan vlll1etler· 
dır . 8u vlllyetler de 1uka
rıdaki esaslara söre kaclro-

( Sonu ikinci ıa1f ada } 

susi idarelerinde çalııan bii 
tün memurlar için 1938 yı· 
landan itibaren tatbik edil 
mek . üzere Tip kadro hazır 
lamııhr. Bu suretle Bakan 
lık , devlet memurlarında 

olduğu gibi , hususi idare 
memurlarmın alacaklarıma · 

ıııları yurdun her tarafında 
aynı esaall bailamıı bulun· 
maktadır . İç fiakanlak, vlll · 
yet ıellrleri ittbarlyle Tip 
kadroyu dört kı•ma ayır 

mııtır. Senelik geliri 500,000 
liraya kadar olan villyetler 
bArincı Tip addedilmlıttr Bu 
tipe giren vilayetlerden en 
yükırk geJiri 500000 lira 
olanlar, kadro cetvelinde 
azami olarak tublt edilen 
memur adedile maeı niıbe· 
tini ' aımayacak ıekılde kad . 
rolarmı hazırlayacaklardır. 
Kadroların hazırlanmasında 
vilayetlerin geliri, keza ade · 
dl ve bugünkii fll'i hali eaaa 
tutulacak ve hiçbir zaman 
ıbUyaç hududu aıılmryacak · 

tir. Bu kısma ıtren vilayet· 
lerde idare ve hesap aıe. 

murlarına verılecek senelik 
maaı tutarı um•nıi gelirin 
en çok yüzde onunu ıeçmt. 
yecektlr. 

Fransa-Suriye Muahedesi: 

Suriye Başvekili Ya
kında Parise Gidiyor .. 

------
Baıve~il Cemil Mır dı m ılı hariciye nızın Cıhiri Pı-

r iste yapılıcık müzakerelerde bafuaıcı~lır 

lkıncl tipe girecek vill · 
yetler gelirleri 500,001 den 
1,000,UOU liraya kadar olan· 
lardır. Bu lılıama dahil vila· 
yt>t kadrolarının hazırlan· 

maaanda yukarıdaki esaslar 
gözönüncle bulundurulmak 
suretıle ~cnelık maaı yeku 

Beyrut, 18 (A .A) - Su · 
rlye beı•ekıll Mardam Pa
rlıe giderek martta Fran11z 
parllmentoıunda Suriye mu 
ahedealnln yapılacak miza· 
kerealude bulunacaktır. 

Mardana ciahlliJ• nazırı 
Cabtrl refakat edecektir. 

Şam, 18 - Bfr zaman 
d a n b e r i Franıa Su· 
riye muahedeıfnln ltlran 
evvel tasdik ve tatbiki için 
Fransızların pettnden kotan
lar Suriyeliler ık en btr za · 
mandanberl bu itin peılne 

Fransızlar dOıUller . Geçen 
hafta Bay de Martel Şama 

geldi, burada blrhaJll otu· 
rarak Suriye hilk6metl ile 
hergOn ıaatlerce ıOren mü· 
zakerelerde bulundu. Bu 

==============-================ ==s===-=-------==ı=::=a 

Halkevimiz Türkiyede 
ikinci Geliyor .. 

- - --
Yapılan tasnif neticesinde çalışma itibarile birinci 

Ankara, i~ i nci ~e şe~rimiz Hal~evi geldi 

ŞEHRiMiZ HALKE VI 
Halkevlerlnfn yıldönOmG kara Halkevinin birinci, ıeh· 

münaaebetile umumi merkez. rlmlz llalkevinln de lktncl 
tarafından bOtün evlerin geldifinl büyOk bir mem· 
muhtelıf ıahalardakl çahı · nuniyetle aırendık: 
malan tasnif edilmtıtlr. Şehrimiz Halkevi ııra11 

Bu tasnif ·neticesinde gös geldikçe ltaret ettllimlz gl · 
terdiil faaliyet itibarile An. · · ( Sonu · ıkıacl ıaJfada ) 

müzakerelerin hedefi, mua· 
bedenin bir an evvel Fran
sada parlamento tarafından 

tatbllnnı temin ~tmek için 
ve bunun için de ıon za· 
manlarda Baıvekll Cemli 
eeyle Franaa harlcl1eıi ara· 
11nda kararlatbrılmıt olan 

bazı nokta1aran tatbikatı 

hakkında Surl1e hllk6meti 

ıle tef errGatta mutabık .kal
maktır. Bu noktalar ıunlar· 
dar: 

l - Ekalliyetlere ve.-tle
cek haklar ve bu hakların 

Fransa tarafından kontrolO, 

2 Suriye hOk6metinln 
dilimi surette kullanmı1a 

"mecbur,, olan FranıtS mO · 
teha1111lar1n lıtibdam ttar-tları. 

Bunların birinciıl Suriye
yi parçalamak, lklnclıl de 

Suriye hOkOmetlnın umumi 
faaliyetini dotrud.an dotru 

ya f·ranİaz kontrol6 eltına 
almaktır. G~rek buna ben · 

zer diğer baza itlere karıı 
jdoktor Abdurrahman Şeb• 

bender taraftarlarınan 1a1et 
ııddetll bir ıurette mevki 
almıı o l m a l a r ı d ı r ki 
timdi Fran11zları acele et· 
meğe sevkedlyor. Muhalefe. 
tin itırazlars yakan zamanda 
art&ca k ve o vakit Surlyede 
mahud muabedeye karıı 
ıtddelli bir memnunlyetıfz

lik uyanacaktır. Bunu hı11e · 
den Fransızlar timdi hare · 
kete geçmtılerdtr Franıa 
parlamentosunda hariciye 
encümeni mualaedealn taa· 
diki hakkındaki raporunu 
bumladı ve kabul etti. Şlm· 
di burada da •on mOnke· 
reler J&pıhyor. Fakat, bu 
defa da Suriye bOkdmetlnln 
bir takam noktalarda kendi· 
sini naza çektlit "11.nmek· 
ted ı r. Bu gldf'tN. · 11ıtabede 
iti yan -yold• ~ clllt gılraak 
tar • 



: ·z 

Hususi Muhasebeler Gelirleri· 
ne Gö e Maaş Verecekler. 

(8attarafı birinci sayfada) 
lanuı hasarlıyacaklar ve ve· 

1 

recekleri ma•t tutarları 
umumi varidatın yüzde ı 

buçujunu aımıyacaktar. 

idare •• heıap kadroların 
da· ücretle kullanılanlara ve 

rlljnelcte olan aenelik ücret 
tutarları umumi varidatan 
yüzde iki buçuiunu aımıya · 
eaktır. Yalnız bazı vlliyet 
ler bu haddin üıtilnde üc 
retli memur kullanmakta 
olduklarından 937 kadroları 
•ynen muhafaza "dilecek . 
yalm mlnhal vukuunda bu 
nıOnlıallere yeniden ücretlt 
memur ahamıyacakhr. 

Maıs ıaziyeti 
Tip kadrolara 16re tead· 

(il eetvellerlnln haıırlanmHı 
11ra11nda Ylll1etln ıeltrl, ka 
a adedi, kaaalar1n bl1Gk• 

lqG •• hakiki lhUyaç de· 
reeeıl dalma ı&z6n0ncle 
bulundurulacaktır. 

" Bakanlık, kazalar için ha· 
~ııJanan kaclro Uplerfnt nü

fuı eıaaına 16re bazırlamır 
tir. Ru kadro ttplerfne ı&re 
nOfuau ,5 bine kadar olan 

kazalarda huıuıi mubbaebe 
memurlat1 17 ,5; varld•t me· 
murlan 16: tahalıkuk ve ta· 
hıJI memurları J 4 er lira 
aılt maaı alacaklardır. NO· 
fuıu 25 binden 50 bine ka· 
dar olan kazalarda huıuai 

muhHebe memurları 20; ••· 
rldat memurları 17,5, tabak· 
kuk ve tahıtl memurları t 6 
ıar lira maaı alacaklardır. 

N8fuıu 50 binden yu 
karı olan kazalarda huıuıi 
muhaıebe memurları 25; 
varidat memurları 20; ta · 
hakkuk ve tahıll memur 
ları da 17 ,5 llra ult maaı 
alacaldardır 

NOfuıu 50 bınden yukarı 
kazalar bir ncl, 50 binle 25 
bin arat11ıds olaniar lldncl, 
25 binden aıai& olanlar 
09öncO tipe dahli edilecek· 
ler Ye kaza memurlarının 
11nıf ve dereceleri bu eaaaa 

öre tetbit olunacaktır . 

Huıusl mu~ase~e memur
larının çahımı ıe~li: 
Bakanlık, tip kadroların 

hazırlanmaaın.da, ıımdlye 

kadar ayrı ayrı adlar altın
da kullanılan buıuei muha 
• be memurlarının memur 
luk ünvanlar1nı yaphkları 
•aalfeye ıöre tayin ve teı 
btt etmek nokta11nı ıözan 

unde buluadurmuıtur 
Uuıuıt muhaıebe müdür· 

leri, vlllyet huıuıl muhaıe· 
besine alt bQUln itlerin tan· 
zlm ve ldareıtne memur ol 
duklarından muhaaebe kad 
rolarına dahil b6Uin memur 
ve mGıtahdemler m6d6r0n 
ıneıullyet ve murakabe~• al 
ttnda it 16receklerdfr. Va 
rldatın tahakkuk ve tabıil 
ııleri varidat müdQrlerJ ta . 
rafından alt olduklara büro 
lara g6rdürGlecektlr. Bütce, 
mukaveleler, hali mali ced· 
veHert, icmaller, ayniyat 
mubaaebeıl, mubayaalar. I•· 
tatlıtlk, zat, ılctl ve mıaı 

ltlerlle, huıuıi muhaıebe 

emllkl muameleleri bir ıe · 
fln ldareatnde a1rı bir bftro 
tarafından idare olunacak 

tar. Vtll1et merkezinde köy 
•• MleclJr• tılerln• m rci 

olan büro da kna btr ıef 

tarafındın idare edilen müı· 
ta.kil bir büro olacaktır. 

Bakanlık , köy ve huıual 

idıue tılerlnin deve.mit ve 
mOetılr tekilde kontrol al· 
tında bulundurulmaıım le· 
mlo maksadi)'le mahalli 
tıler m ü f e t t i ı 1 ı k 1 e r 1 

kurulmaımı kabul el· 
mtıtlr. Ru milfettfg'er . a tlı 
ve gezici olacaklar ve bun · 
lara maaılarmdao baıka yem 
bedeli olarak ayda maktuan 
15 ltra verilecek ve ayrıca 
harctrıh ve zaruri masraflar 
lar dt1e birıey vertlmlyecek 
Ur Bu müfettıılerfo vazi· 
fe ve ıallblyetlerl, latıhdam 
ıekllleri ayrı bir tallmatna · 

· ma ile teıblt olunacak ve 
lçbak•nhk t.ıuaf ıodan vtli 
Jetlere teblli olunacıakhr . 

Na ka~ar maıs ıarilece~: 
T•p kadrolar idare ve he· 

eap k11mına dabtl memurla· 
rın terfi ve terfthlert imkln · 
larını •illyetluin mali du 
nımlarma ıöre azami dere· 
cede derplf eylediği aıbt ser· 
vlılerln baıında ve hmuıi 

muhaıebe memarluklarıoda 
kullanılacak memurlara yük· 

ıek maaı vermek ve bir 
mahrut dahilinde tahııt de 
reeelertne. ehliyet ve kabi· 

liyetlerine. hiımet müdd~t · 

lertne ıöre ilerlemek tmki · 
nıoı da temin etmıı bulun
maktadır. 

Bakanlıkça hazırlanan tip 
kadroya ıöre varidatı beı 
yüz bin bir hray a kadar 
olan vUayetlerde huıuıi mu· 
ha1ebe müdürleri 40-45, 
mahalli idareler müfettiıleri 

30 35. varidat müdürleri 
Te birinci mümeylıder3S, 
ikinci mümeylzler 30, birin· 
et 11nıf memurlar 25 . ikin 
11nıf memurlar 17,5 kltib· 
ler de 16, 14, 12 ve 10 
ltra aıli maaı alacaklardır . 

Vnrtdatı bet ,az bin :ira 
dan bir mllyon liraya kadar 
olan vtllyetlude huıuıt m1J
h11ebe mOdürlerl 45 55, 
muavinleri 40 mahalll idıı 

reler mOfettıılerl v~ varidat 
müdQrleri JS · 4U, blrincJ 
mümeyyizler 30, btrhıcı ıı 

nıf memurlar 20, üçüne.il 11 
mf memurlar 17 5 ve ka· 
tipler de 16, 14 . 12, 10 li· 
ra uli maaı alacaklardsr. 

O '. ğer verilece~ maaşlar: 
Varidata bfr milyon lira · 

dan bir buçuk milyon lira 
ya kadar olan vıl yetlerde 
huıuıf mubaıebe müd6rleri 
55 70, muavinleri 45, ma· 
halli idareler müf ettıılerl ve 
varidat müdGrl rl 40 45, ıef · 
ler 40, birinci mümeyyizler 
25, 2U, 17 ,5 kltfpler 161 1-4, 
12, 10 lira asli muı ala · 
caklardır. 

Var•data bir milyon bet 
yftz bin blr liradan yukarı 
olan vilayetlerde busuıi mu· 
haıebe mndnrlerl 70 80, 
muavinleri 55, mahalli ida · 
reler miifetUılerl ve varidat 
mildürlerl 35, ikinci rnume· 

ylzler 30, memurlar 25, 20 
ve 17, 5, katipler de 16, 14, 
12 ve 10 lira aıli m •ı ala
caklardır 

Bakflnhk hazırladığı tip 
kadroda dort luırııa aJrılan 
vtllyet buıuıt idarelerinde 
çalııacak memurların ıayııı 
d• ayr1ca ıOetttllm ktecllr. 

________ 'rlDlr.D1r....L

TDRKü!L 

En fazla 
Uçan ka ın 

En f zla uçuı yopmr§ o lan 

kadın . lnıiliz Oruniamdır. 
Bu kadm timdlye ltftder 

~1===============================:=::============ 

IÜÜ,000 k ı lome\rt' UÇUf 8 J> · 

mı ıtır 

Pu kl\dın henüz gençtir. 
Tayar ı cıl ikten de vaz geç 
mek f ik rindf' değil dır. Bfr 
müddet daha yaıarse, erk k 
amatör tayarecllerden de 
Qıtün bir rekor eldf'! edebı 
lecekUr. 

Talih insanı her yerde 
bulur 

1 

M • 
rası 

evle inde 
Yapılacak .. 

Balya Ve Sı dırgı Halkevleri 
de Merasimle Acılacak 

20 Şubat H11lkevlerinln 

kuruluı yıld6nümüdür . O gün 

memleketin m uhtelıf yerle· 
rinde merasimle yeniden 42 

, 
mıtt&r . Binanın açılma töre · 
nt de aynı .ıünde yapıla · 
cakur. 

63DÇ bir kadımn eıine ya
pılan tecavüz 

Htrçok ktmıeler, piyango 
dan istifade için blr ı6rü 

bilet ahrlıır; halbuki kuımet 
ve tal•h nerede oluna olsun 
ı hibiol bulur. Franeız QJt lİ i 
plyango11unun yaram milyon 

franklık mükAfeta bu defa . 
11 ndre Gernel adlı hfr fener 

' H o.lkevl ,;çı l ecalc , faaliyette 
bulunan 167 Halkevinde de 
kuru1 u~ yıldönümlerl kutl._ · 
nacaklar. 

Balya Hıt.lkevı Parti bin& · 
t1nda kurulacaktır. Açılma 

törenl için Kaymakam B. 
Halkı Ôneyl rln riyAe-:Unde 
yapılan btr lop ' antıda ıa

fıdakt proir m tP. bit olun ~ 
muctur; 

Kepıüdün Yenice mahal 
le ıoden Ali oğlu Muıtaf • 
adındft biri nynı mahallf'de 

oturan ve 20 yaşlarında k•· 
dar bulunan Kadriye "dıP 
daki bir kadının ıece saat 
iki !tralarıoda evtne glrerf'k 
tecavüzde bulunmak i1tcn1W 
tir Muılafa; Kadriye ile atı· 

neılnin fer adı üzerine kaç 
mı n d çok geçmeden va 
kalelnmııtır . 

bekçlılııe düımiiıtUr . Bu 
adam, F'rennnın Bretaoye 
ıahtllerlnde bulunan btr ıaaut 
adacıkta bulunmaktadır 

Adamcafız mOklfatı alın 
ca tılnt barakmıt ve kOçOk 
btr ıehre çekil mit ve evlen · 
meğe be1arlanmaıtır. 

Ar~asrnda muazzam bir 
servet bıratan dilenci 
Geçen ay Lehlıtanda Var

fovad Pıyıel dında 87 
yaılarrnda f aktr bir adım 
nlmüttür. Dtlenctlık yapan 
bu edAm müdhlf bir enet 
bırakmııtır . 

Pıyıel V arıovanın büyük 
bir aıleıinln yegane evladı 

idt Genç yaımda htç bir Jı 
görmemejl azmetmlf . bir 
müddet bot oturduktan ıoo · 
ra dilencllikte karar kılmıt 
tı . 

OHencillkt~rı 1iyade11le 
hoılanan Pıyıel ya.vaı yavaı 
bir " Dıleocller ılndıke11 .. 
kurmuf ve reiıli~lne g'eçmlt 
Ur. 

Btr müddet onra da btr 
"dilencilik mektebı,, açmıı 

tı Mektep haylf it yapmıı . 
hr Sindikıuı e7.11luı için 
mökenımf!'!l ıehir haritaları 
yaptırmıı ve ıehrln mühim 

yerlerini itaretlemlıti. .. 
Bırıt.kmıı oldu~u vasiyet 

nımecfe parasının i imlerini 
birer birer teıbit etmlt ol 
duğu dılenci arkadaıları ve 
kardeı'erl ara mda lakıim 
edtlmeıint talep t lmlıtır . 

Asıl ma~arnactfar kimlerdir 
Bir zamanlar , au üzerin 

de ~n f aı.ls rnakarna lıUh· 
lak eden inıaolar oldukları 
için ltnlyanlara w makarna 
cılar., adı verilmlttl Fakat 
bug6ıı batta Duçe olmak 
ürere , halyada bir makarna 
ftleyhtarları grubu tür"nnttlr . 

ltalyada buğday hariçten 
tamamlanan bir gı da ma<I ~ 

de irfir Makarn imali buğ 
day tuırft y atını artıretn bit 
i tir MuHollnl ve uka daf 

larınm milcadcleıi üzerlne ' 
hal ya biı inct ~uuf makarn.t 
eılıkta n çıkmıı ve- verini Ka 
nadayft terketmiıtır 
Kanadalıların ~n ha, gı · 

do.sı makarnadır 

ingilterede tala~ artıyar mu1 
1936 Senesinde Londrada 

bir une içinde 1550 talak 

kararı verilmifti 1937 S ene· 
ıtode ••erilen talak kararla 
n 1680 d lr . lngtlız azetele 
rl tallkın Londra ıibt bütün 
İogtlterede arttıimı yazmak 
ta ve tedbir ittihaıı lüzu 

11 da• bahaetm l&t•dlrl r . 

Şehrimiı H lkevi de 20 
ıubl t için bir k11tlam proi· 
ramı hazırlamııt1r . 

Ger. ve sündür. olmak 
üzere ikt kısımdır. 

Pazar gQoü aaat 15,30 dft 
baılayacak olan btrlncl kt1 · 
mnı proframı töyledtr : 

Proğram 
1 -- lsttklal maroı 
2 ~ 5öy1ev, Dahiliye 

Vekili ve C. H. Partiıl Ge· 
net Sekreteri B, Şükrü Ka · 
ya lRadyo ile) 

3 Söylev, V illi ve C. 
H. ParUsi Baıkam 8. Ethem 

Aykut 

4 Balıketir Ha lkevlnin 
bir yıllık ç•lıımaları, Fey~i 
Sözener 

5 • Maozumelf'!r 

1 .,,.. latikl l martı 
2 · Açıf ıöylevl, Kayma 

kam 8. Hallkı Öo vlör 
3 - Şiir ( Halkevl .çocuğu) 
4 - Hıt be (Btr genç ta · 

rafından) 

5 -- Atatiirkün hitabe ·t 
Törenl müteakip Atatürk 

aoıhnl\ btr şülcran çelengi 
konacaktır 

Açıt meraıtmfne Vali H. 
Ethem Aykut da davet olun· 
maıtur. 

Saralı Kız 
Ateşte Yandı 

Durak nahiyesinin Say•· 
cık köyünden Halil kızı 13 
yaılarındak• Emine, evlerto' 
de kömür hRline gelmlt bir 
vaziyette ölü bulunmuıtur· 

Yapılan tahkikatta ıar• 

haıtalıit buhınan EmineolO 
ıaraya tutularak atefe dftf 
tüi6 ve yandığı nlaıılnUf 

• hr. 

Büyük Bostancı Köp
rüsü Dün Açlld1.. 
Sm~ırgı • Balİkesir iosaSiüzerlnde~i bu müh:m löpr~ 

ileri~ı Yakiletça beton olarak yaptuılacattu. 
c~ce de ıaa\ 20 de lem 

ınl kolu tarafından Ceza Ka 
nunu adındaki 3 perdelik 

\todvil oynanacalctrr. 

Balya ve Sındırgı Halkevleri] 

Smdırgı He ı~hrimiz ıota 

ıı ar&11nd"' bulun"n ve bir 
mi1ddettenber1 yapılmakta 

olan BüyOkbostancı köprü~ü~ 
nün açılmır töreni dün )'e -

pılmıttır 

dar bu ihtiyacı l<artılıyac• 

jmı tliıve etmittir . 

Törende butun"nlar •&•1 

15.30 d~ t t> hrlml1"' dönnıilf 
lerdlr 20 Şubftlta memlck'!tln 

muhtelif yerlerinde açılar.ak 
Halkevlert araıında Baly11, 
Sı ndıraı IJatkevleri de bu · 
lunmaktachr · 

~O Şubattırn itibaren f aa · 
Uvete geçecek olan ~alya 

ve Sındırgı llall,ev l eıinin bü
tiin hazırlıkları ikmal edd 

oıittir . 

Smdırgı ParU ve Hııl kevi 
b i nasının inıaah tamamlan · 

--=-= <~.---

Susığırlıkta 
4.P» 

e;r tütün kaça~cısı 
yakalan~ı 

Su ığırlık . 18 (Hu•uıi ) 

Eıkldenberi inh iıa tla r me· 
onırlan larafıodan t kip 
edilmekte olan Karft 
pürçek k<iyünün tülün elu
c ılerlnden Saltm oğlu Halil 
bug(ln. keu inhi ·nr me · 
murlıı rile j a ndarınrıların . 

evinde yRptığı ar11 ıtırma 
ıonund" tütün kaçakcılığı 

ile meıgul olduğu tahlll<kuk 
etmittir. Halı 1 ifl evinde bir 
hava n ile b ir bıçak ve bir 
kösele ve yağ bil e ğı tnljı bu -
lunarak musadcre ed ı lmi§llr . 

Kaçaltçı sulh hakimli~lne 

veri lmivtlr 

Borcla ını , . . Ver 1e e ıcın 
t 

Yağcılar nehiyeainden Yu 
ıuf oğlu Halli. kan11 Attie. 
Mehmet r~ızı Kamile, kar· 
de i Ayte hakkında vergı 

b~rçlaruıd u dolavı haelska 

1 

!-:iaat 14 de Va : ı S. Et 
bem Aykut, Belediye Reiııt B. 
Naci Kodanaz. Partf vilayet 
idue he51eU ile Daimi Enci· 

1 men azalan . daire müdijrle 
rt otomohillerle ıehrımfz.e 

on kilometre kadar mesafe 
de bulun~o H\lyükbostancı 

derealn~ gitmiılerdtr 
8. Ethem Aykut bayrak 

larla tüılenmıı olan köprü· 
nfin kurdelaaım keıer~k , 

memloketın her türlü faali · 
yeti arasında mühim rol oy· 
nıyon köprü ve yollaran 
ehemmiyeltnf ve Cumhuri · 
ytt llukumetinln bu huıut 

daki hüyiHc baıarılıu ın1 say
clıkt an sonr.ıı Balıkesir · Sın· 

d ıf6:• ve hfttti Akhiııerı bir 
birine bAğhyan Bodancı 

köprüsünün değerince temu 
etmiı ve Naf aa vekili B . Ali 
Çetinkayanın, ileride bu köp 
rünün beton olarak yapıl 
ma11 huauaunu Vekllet pro
ğrftmma ıdhal ettrğln i, huıu · 
si muhaıebece yaptıral an bu 
ahıap köprOnQn o zamana ka· 

rarı çıkmıthr . 

Ma liye taJiıt
1

darlarmdan 
Fahri Akkuş bu hararı tat· 
bik etmek ÜHre borçluların 
evlerine gllmtıllr. Fakat Ha 
lil ıle üç kadın tahsildarın 
bu h•ueketine mani olmak 
için ıopa ve taı1arla hücum 
etm l ıle r , tah ilria rla köy 
muhtarı Rtlmın:anı yarala · 
mıılardır 

Suçlula r y~ktlanaı ak 
lty t• v rllmf t rdh 

Köprü 94 5 metre uztırı 

lu ğundaclır . 7 ,500 llny" ysP 
hralmııtır . 

Büyükbostancı köprüttiıofı" 
huap vaziyetle bu !uome'' 
büyük çaydan otomobt1leri0 
aeçmesiul ekıeriya iml<aosıı 
bir hale lioyuyordu . Köpr6 
tliin ikmAI ~dllmeailol' bu n16f 

kühit ortad"n kaldırılmıftır· 

Halkevimiz 
Türkiyede 
ikinci 
(Bat larüf ı birinci aayfacfı) 
hi . cidden birçok Halkt~ 
lerıne örnek olacnk faaliyt1 

göıte r rnek tedtr . 
Verimli çala§malarile e"'' 

faaltyetini böyle üstün b1r 

ıekle çıkarak büıün llatke~1 

mensuplarlle , Ba kan B Fd 
zl Sö~enerJ ve idare heyeti 
nt tebrik eder, önümüıdelı1 

yıllar içinde baıarıhr dlleriı· 

Halkevinin bir hoparlör~ 
- d ~I Eıkı Ura v meydanın il 

1 
Halkevi hopeulörftne Ye~ıll 
iıtiko. metinden giden ha tt•" 
yolu deilotirilmektedir. 

Bu yüzdPo hu hopaıl6' 
üç gündenheri iolememtk 

tedir. 
\en\ hattın ç"kıl meei b•1 

gün ıonll ereceğinden hop'' 
lör de bu günden itlbarefl 
mutad neırivntın batlı~·ıı 
ı.; kt, .. 
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!jukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAIİİSLER .. 
Milli B!r Borç, Milli Bir Vazife: Tırnak Ozerine bir hes~ p 

Kıymetlı Mezar Taşlarını Mu. İnsanlar . hiç o'ma2811 haf· 

h f Et 1 • • f tada bir d~fa tırnak ke•er· 
4 

Rüıt ite m6meyyiz olmak 
la beraber 18 Y•ıın ikmali • 
ile baılar · iavıçre kanununun 
14 nen maddesinde rüıt 20 1 

Jaıın lam olmuı ile tabak 
~uk eder. Almaova Franıa . it l ~ , 

a Ya, Belçtk kanunu me· 
dentlerlne sare rüıt 21 ya 
ıını doldurmakla ıabıt olur. 
Vazti k anuo btzd~ 18 yaıı 
l~mal ıureu ile kabul etmiı 
hr 11 net maddeye göre 
(k F.vlenme kiılyl reıtt kılar ) 

ayd ·· k f 1 U7.erlnde biraı. tevak· 
u etmek fıterlm . 

Evet ~8 net maddeye aö · 
re ( erlcelc 18 ve kadın 17 
r•ıuu llcmal etmedikçe ev-

fen~_me~ Şu lca·dar ki h kim 
flVKaJ d h 11 üh e a erde ve pek 

m hn bir sebebe mebni 15 
Vat~oı ikmal etmtı erkek v • 
Ya adının •vlenmeılD mU 

•~de edeblllr, vaıl de dinle · 

::r ) itte ahvali f ev kal de 
b 

01•Jdana selmetl ile ıs 
:trıa doldurmak ve hlkl· 

in b:nı la.hık olmak ıuretlle 
;v ~nen kadın ve erkek 
•ııt •ayılar . ["' I 

· Bu ttıaddentn ınehazında 
ııe bu 'b 
_1 fi, 1 ahvali fevkalA -
•.1ede 17 
18 )'•tında kadının \le 

Y•tındaki erkejln ehil 
olduld 
YGk arına mahıalhn en bü 
f nıGlkiye memuru tara · 
•ne.lan ı t ' 

ı b 1 ıınacn karar veri 
e llir . Al 

için 
16 

manyada kadın 
' trkek için ~ 1, hal 

Yl ve F 
l S ranıada kadan ıçin 
•b' ~rlcek için 18 yaıları 
;• 1 fevkalided~ evlenme 

~. ı adeıloe esaı iltıhaz edtl -
•uıf . Avrupa k I 
b - anun •rı ile 
l~ım tn d - k 

" enı anunuınuz 
araıında olduk 
f arkl Çft mOhim 

l\r görünmektedir. 
Bu da ildim ve adet ve te 

ıekkiillta bedeniye eaaılara 
11 '!... mOptentdır. Daha evvel 

f"J Kanunu mtdenldt kı: 
flf -, 

oy an ldblrl kullumlmayıp 
rı.ltlll/ak kudın ue erktk ola · j 
rak /\abu/ tlm işltr. 

Zenci inledi: 

lb- Bu b•nlm en aüzel 
~ lıeın 

ı. - Ô!üncıve kadar kao ' 
"l\•tnıa>: 
iıl nıı·:a nfyetınlz yok de 
edtnı ' Şu halde mÜHadc 

ı . 

vuıa, 
ll>uh 

1 
mı, adamın ıllkıeıoı 

" ef et ve ıoe ratmen çözdü 
<>ou 

bac i Yaranın üatünden 
a •na b l 

kend· at •dı; Grane ve 
kel•dııt uçlardan birini ya 

ılar \' · ıc · iGtn e 1 ıncf btr dü · 
vetle ~'Ptnadan bütün kuv· 

rıle çektıl u er. 
utr le 

durdu •nı1onet Yanlarında 

- Ne " 1 •ordu I<. cır . Diye ıöfer 
lar ça " tn yonetl c: "Btkar 

da da ~~ıth•neeı ,, ve ahın · 
cle.laı nıç · •defnkt bi:ı bura 
l.<;?.,.ha "1 C't'lenlyoraunuz? 

_ ~ Vardı ,. 

töfcr t u •dalb, kaçan bir 
b ''•f d h lrllk •n an vuruldu; 
il l\ t, .. p 

• Ye e\ti ""• gö&tererek 
WÖt(i,lllel · onu hastahaneye 

C '•tnıı·J 
eaıç • 

Vuv•tl,k çltıaaıırc ı çırağının 
vardr ' •tıvını1t btr baıı 

Palı, h 
tarif, •fiYeı ı ~en . 1 -· 

)eri cıy on 
t•rken· fletirrn ... 

• -r.fle çalı 

Ş(i~h 
~_..... •lı 1 

tdı )fty , diyf! 

kt makalede ar:ıettlilm örf 
ve adet keyfiyeti burada da 
bir dereceye kadar kendini 
ıöıterlyor AhlcAmı ıabıka 

mızda (ıtnni bulQiun meb 
del erkeklerde on ik 1 ve 
kızlarda d<'lc uz yaııoı dol
durmak ve miinteha11 ise 
her iktılnde dahi on bet ya· 
ımı ikmal etmektir. 15 Ya 
ım• tamamlayıpta kendinde 
a1arı bullığ zahtr olmıyırn 
ktmıe hükmen baltğ 11ddo 
luour.) 

Binaenaleyh ahkamı sa · 
baka hennz küçük yafta bu· 
lunanların evlenmesine mG· 
eaade ederdi. Kanunu me 
deni Jae bu buıuıh çok th

Uyatlı davranmıt ve büyük 
t1abet etmittir. ÇOnkü evlen · 
me akdı mahlyeten bir mu· 
kavele ve meyzu hklmı 
buıuıtyeye tAbl olmalcla bera 

ber evlenme yalnıı hukuki 
bir manide kalmayıp içti· 
mal, ab!lkl clhetlerl de pek 
büvüktOr Bu iki ıencln 
atıldıkları müıterelc hayatın 

taadetle tdamHI ve yekdıie· 

rine kartı taahhüt ve tekab
bnl ettikleri vazifenin ehem-

miyeti ve doğacak çocuklarımn 
ahvali ıaıhhlyelerinl muha· 
faza ile beraber iyi btr ter 
biye ve milli saye ve t>mel 
!erle mücehhezı vatana oaft 
bir evllt yetittuebtlmek ve 
bu meyandaki muarıfatı te · 
mın etmek, böyle bu kadar 

küçük yaıta evlenenler için 

pek mütkil ve hatta rabatal 

lıdivaçtan beklt'ntn ıtfah , 
taadet bu rıençler omuzunda 
uhdeaindt'o gelmlyccekleri 
bir barmklet hllllne inlullp 
etmekle çok defa bu hirliifn 
bozulup daiıldıiı da vaki ol 
malcl11 vnıı kanun erkek on 
eeklz, kadın on Jo' f!dl yaım 
ıo ikmali ıle ~vlenmeie eh · 
liyet veriyor . 

AVUKAT 
K tısmr Sami Pnylt 

Sonu Var 

a 8Z8 me IYJZ " ler. Sır h esflp mer klan bir 

Umumiyetleıehlrlerlmizde dıç, Şamlı : Pamukçu ve di· çok insanla r üzerinde tırnak 
köylerimizde. bir camitn jer merkeze tabi ba zı na - heeabı yapmıı ve 60 l f!ne 
avlusuna , bir mescidin köıe hlyelerle, civarlannda ve Y8 t 1Y"n b ir adamın ikt met-
ılne veya bir tekkenin hah umumiyetle vilayetin kaza - reden d eha uzun tırnak ke 
çetiılne veyahut küçük ve larında bir çok eıkl meur· ılp alblmı antamııtır 

büyük mezarlıklara 11i•o•· ı.kıarda ciddi ve •imi bir En seri dakıı· ı0 rak, gizlenerek, yıllardanbe zihniyetle ve bir müteha11ıs 
rf uykuya yatan e~kt mezar ne7.areti altında hafriyat ya 
taıları bt:ılm için mühim pılarak ça ' ıııhra~ eminin ki, 
birer arı i v Juymetint haiz · buralarda mfihtm mezar 
dir . tatları bulunacak ve bu kıy. 

Şimdiye kadar; bunlarao metli tarihi veılka lar sanat 
ehemmiyetini takdir edeme tarıhlmizin birer t•heaerinl 
dlflm' z veyahut ihmal etti taıktl edecelcttr . 
ftmfz için bu yüzden birçok Halen viliyd dahilinde 
tarihi veB ikalarım1z mahvolup mevcudiyetine kani oldulum 
gitmf.tir . bazı eıkt meaarlıklarda aa-

Teıekkür olunur ki , ıon rülcn birçok larlhl mezar 

Liheyde yedi millete me · 
nıup ıs daktıloğraf k ız. ara· 
ıanda bir daktiloda seri ya· 
zı yazmak m6ıabakuı ya· 
pılmııtır . 

Bu müıabakada birincili · 
il Belçika lı bir matn azel 
kazanmıı ve dakikada 49 5 
hatf yaımııtır 

Bu adet , l!idden harika 
demektir 

yıllarda hu arılvlere t'hem taılorı bakım11zlak yüzünden [n ziyade et yiyen m'ı ı let 
mtyel vertlmefcıı batlanmıt· kırılmakta , tıe yaramaz bir • 
tır . hal ıelmektc ve nihayet 

Mezar tatlarının faydalare baaı yerlerde de açılan yolı 
haldunda daha fazla ı&ı. meydan, park veutre glbl 

ı&ylemek buhuauıtalct ••''· medeni thUyaçlar dolayııile 
htyettar ilim adamlarının yerlerinden kaldırılmaktadır. 
hakkıdır . Hiç olmazıa kaldmlan bu 

Mezar kltabelertotn vere taılaran muhafftza&ı ve bil-
e.eti faydalar , diğer kitabe ha11a ilmi bir ıurette taant-
lerio temin edecell fayda· fı için lizımaelen tetbirle· 
fardan aıağı kalmaz Bun rfD ahnma11 çok faydalı ol 
lar &yle veatlıralardır ki, lur kanaatindeyim. 

zaptedllm tı rivayetlerin dil· YAZAN: 
zelttlmeılne ve hattl tevıl Kemal Özer 
kine de yardım ederler. c ..,... ':ıt!ı:-..=-:z:::>o-

Mezar taılarınm; yazı , ee· 
ktl , nakıı itibarile Türk H- Telefon 
nllt tarihi nokta !nazarından Marifeti 
da büyük önemleri vardır . 

Muhtelif asırların sanat Avrupanın birçok tehirle 
tartb lerlnl yazmak iıUyen rinde otomatık telefonlami 
müverrihlerin baı vuracak 

ları en hiiyük ve en mühim 

tarihi vulkaltr yine bun · 
ludır . 

1 lıuaateu ; mezar tatlara 1 

nın baıhkluı bu huıu ta 
lcdkıke dejer eıerlerdır. Mtl · 
1i ı1 erputlıuın beıka beıka 

zamııınlarda , ne gibi durum 
lara girdıklerlnl bunlar de 
la le ille ve kolaylıkla öiren 
mek mümkOndür 

14 numarası açılınca bir ka 
dın ıeai saatin lcaç olduğu 

nu bildirir . Garpta bu nu -
mareya "' Mlı uat " adı ve. 
rilmektedir. Oılod" bu nu 
mara aıibl hu.·ftyı bil 
diren bir numara vardır . Bu· 
na da .. Mlı hava " denil· 
mektedir 

Btzim telefonlara da tal-
bıki, ev~el a halk ıçin, onrl\ · 
da fazla bir telefon müki 
lemesini muc ıp olacağı için 

telefon id are ııl r. e fBydl\ l ı ve 

Balakeo;tr nı~:ı:arlıkluHıda, 

civar köylerdl'ki buı eakf 
mezarlıklarda, Ke psül. Btğa ' lıirlı bir it olacskhr. 

Et ylmek, iyi midir , de · 
ğll mıdır? Sualine, bir de: 
Et ylme l, m denlltk il te· 
ltf olunnbtllr mı? Sul\ lt ka· 
tılmııtar . 

Bazı doktorlara göre ln
ıan en ziyade ol ile gıda. 
larınıraa, daha iyi hareket 
etmif oiur . 

Bazı i limlere göre de , in · 
ıanlar en medeniyetsiz ol
duklara zamanda da hatta 
ç•i olarak yimf!ılni bılyor . 

lardı; ıebze yim r.slni ancak 
medeo ıletUkçe öjrenmlıler 
dir! 

Biı burada bu ı ki karı · 

ı ı k davayı halledecek defi· 
lız. Halen t'D fazla et 

1 yiyen mı ileti ta yin edecetız : 

Küvvetll bir zanna göre 
arz üzerinde en fazla et yl 

yen m ı ll et ingiliz milletidir! 
lngılizler bir senede ele 
270.000,000 Sterlin para 
vermektedirler! Bu pBrftYJ 

ete takılm edereek, her ln 
gill ze senede 66 kilo 11tır . 

30 kilo koyun ve 45 kilo 
da domuz ki yekOn olarak 
141 kilo et dü§er 

Bu miktar, Avrupaoın dl 
ğP.r m emleketlerinde n6fuı 

baııo ıı düıen etin iki mi ılt 

demektir. 

~onra derhal hareket et · 
ti . l ................................................... , .. ı 

İ TÜRKOILININ ROMANI TEFRİKA NO : 3 l : 
dadı ; bir ıiğara yakh ve 
iri aya ğını yazıhanenin Qze. 
rlne koydu . Gri elbisesinin 
boyacıda g ,.cikmeslne çok 
ihtiyaç olduğu görüiüyordu. 

Grane: 
Bu diyarlarda küflenip 

kılmamalda iyi ederiz, de · 

dı 

Doğru! Polis bizi bu 
rada görürse, tzahat vermek 
lazım geltcek. 

• Oh! Ben ıu otomobil· 
H )'umurcakları dOıGnüyor 

dum . 

'• . • • • • • • 

• • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Çok ıaman var lci sizi 
görmedım Vıillams, ı;ok uz 
un zaman' 

-- Beı aenedenheti Nev 
yorkta huıuıi bfr idarehane 
de yerleımtı bulunuyorum. 

Orada hayfthnızı ka· 

Vıllıam~ • i st ı hf af~ ar bir • ÇEViREN: Kemal Demiray : ;r.a nıyor musunuz? 

eda ile: 

- Ahmaklar. dedi Dön 
melerinl görmeli çok fıter · 

dlm, nlıan a ! mft~a htle ıktt 
darları yok 

Allaha çok tükür! 
PoJiı hafiyeleri , ayakları 

altanda çıtırdayan kar üze 

rinde hızla yürüyorlardı; 
adli poliıe bir kaç bfna ge· 
rlde, Villiam& Gran~yl ko 

tundan yllkala dı. 
-· Aıanaörcü diye bağır

dı . arka1ında yetil bir koı 

tlinı var. 
Grane: 
- Peki? Dedi 
- Btzi takip ediyormuı · 

Va~iyetiol acalp buldum; 
ara lalı adamlar bak bizi 
nasıl yakaladılar bu. onları 
haberdar etmiftir . 

allat bti utd a.ı •\ t 

ediyorlar? .. 
Vtlltamı: 

Sızın gıbl haydut ç ete 

lerinı meyd&na çıkare.n meı 
hur bir polis h afiyesi df'il · 
hm , mektepte de bulunma 
dağımı itiraf ederim, df'df, 
f al~at Grantı öldürenin bu 
çete oldufuna bahıe girift · 

rim; onlan endteeye düıü · 
rüyoruz . 

Pek çok ayak izleri poliı 
blna11nm müteharrik kapı 
ları önündeki karı çamur 
haline getirmtıtl- Buiu kaim 
camlara örtüyordu. 

Grane kederh bir eda ile: 
- Her hangi buıuıta bir 

parça blrıey yeôlilmbi za· 
netmlı olealar ı dl korkmaz 

lard ı 
Aınaya ylderken, terle 

k , ıt•" im vvP.t'• b1t HUfln 

kolrn ıu boiularına ıııcıkla · 

dı. 

Sol kolu, Vı l 'ı amıı omuz 
l arına doıtane tarılan . adli 
polis drektörü Teimen Er 
nest Strom, Grauenin t ld 

det!~ etini sıktı 

V ıl l iam11n doıtlan gayet 
tabıt bir ıeki l d e benim de 
doıtl aramd1r. ıizinle tanııtı 
ğımdan bahtiyarım , bay 
Grane 

Hu, iri gövdeıile bir ıa 
rap fıç11ını hahrlatan bir 
adamdı , gözleri mavi, ya 
nakları pembe idt, gür bir 
aeai vardı . 

iki pollı hafiyesini küçük 
bir bilroya ıoktu ve onlara 
yer ıöaterdi, silara ikram 
etti . M6teherrik koltuk. olu 
nınc~ •lırhfı bhnıd- ~attt · 

- Ştkiyetım ynk . 
Strom: 

- Ne kadar lyı . dedi 
ıonra Grane döndü 

Evvc!ce vllll amı tle 
ça lıımııtım. Birl ı kte bir çok 
meıelelcrt halletmlt Idık . 
Hatta be ıtları pek heyecan· 
lı id iler . 

Birkhoff un clejerrnentne 
alt evrak1 hahrhyor musu • 
nuz 

Evet hatulıyoıum ' Bu 
ihtiyar aeraerinln bana ıap 
ladıiı . bıçakla yarasının lz-
1 eri hail duyruyor 

Direktörün kahkaha11 cam· 
ları ıa•&lı . 

- Kendinizi mahvederce· 
ıine meıleğinize bafh idi · 
nlz Bakııını Graoeye teı 
bit ederek fnkat . dedi , za 
ıınederlaı ki butey" b nim 

----------- -- -
SAYtA: ~ 

Alman yadaki 
Hadiseler 

Parl . - Franııı. gaztte • 
leri Httlerln 4 ıubat 1938 
tarihinde yaptığı deilıtkhk· 
lerl büyGk btr dıkkat ile ta· 
kıp etmıılerdır . Bu mevzu 

etrafında Franıız sezetele 
rinde aörülen ayralıklar dık-

kate ıayftn bir derecededir. 
Gazetelerden bazıları R•lc· 

hıwerln, bazılara ile Na1I fır. 
kasının muvaffak olduiunu 

iddia etmekte ve bu iddia· 
lıırını , aıağıda ıöriileceil 

veçhile, kendilerine ı&re de· 
litler ıerdederek teyit et• 

mek lıtemektedirler Bu hl · 
dlıe hakkmda Fransız ıaze 

telerlnde aörülen dikkate 
deler fikir ve mGtalealaran 

telhlıtnden önce .,Tempı. ı•\ 

zete1lnde çıkan ve bu ıaıete ı 

nln Almanyftya ıolnılmama .. 
•ı emrinin •erılmealal le p 

ettiren haberleri ı&zden ıe .. 
çlrmek llıımd1r BAidan bu 
ıazeteye blldirlldlifne a6re: 

Hıtlerfn ordu ve diploma· 
ılde yaptıfı değtıtlcHkler Al· 

manyada nuvonal - ıoıyallıt 
pıutlıt ile Relchwer arasın · 

dakl çarpıımaları tebarOz 
ettirmektedir •e bu mfica· 

delede naayonal ıoıyallıl 
rırkasının aallp geldill zan· 

nolumnamaladar. Neteklm ye· 
nl mevkilere getirilen ıahıl · 

yetlertn kım'er oldukları 

tetkik edilecek oluraa zayıf· 

laması ıöyle dunun, Reıcb· 
vverio mevkiini tah\cim et· 

llii görQlür . Ne General 
Goerıns ve ne de General 

Hımmler veyahut Refcheaau 

ordu baıınl\ getlrllmlt de· 

ğt ldtrler . Batkumandanl•i•n 
Hıtler taraf andan deruhte 

eciıleceii reımen tebltl edil · 
mlııe de Voo Blomberıln 

yerine ordunun emnİ)etlnl 
haiz olan general Keltelln 

getırlldıft görOıülmüıtar Bu 
7.at böyle mühım bir mev-

(Lütfen ıayfayı çeviriniz' 

le aevezelık etnıeie ıelmlt 
deatlıinlz . 

Hayır, Vettland meıe· 
lesi mevzuubabıtir. Yan1l · 
mıyorsam ılı bununla met· 

rul 0
1dunuz . 

- Şüpheıtz. 

Drekt6rün edası az samı . 
mi bir halde idi . 

Ona ne olmuı? 
Vılltamı Graneye yarı d6 

nerek: 

- Yeni birıey yok, dedi, 
fakat her ikimiz de Velllindı 
kurtarmayı d~nemek için 
ang&Je edllmlıtık ve bla 
onun mOcrim o 1 dufuna ka · 
nıyiz 

Stromun bakıtı ıertleıU 
ve bir ıanlye nefeılnl tuttu. 

- Bu meıelede kozun· 
uzu oynuyac•kıınız, ancak 
üç ıünüoib var ve onu kur · 
tar maoın yeglne çareıl ha 
kıkl katıll teılım etmektir .. 
oüpheıtz, Veıtlandın matum 
olması ıartt1le . . 

Grane: 
Bir defa denlyec.-ıım 

dedi v e1tllndın aldfirme -
diğlnl lıbat eden bir Jıiıo 
delıle tahlp bulunuyoruz, 
fakat, henGz bunlar idamın 
tecilini temin etmek için k 
f f dejlldir. 

SOROYOR T 
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(Üçün:ü llayfanın devamı) 

ldde bulundul<ça n uyonal 
sosya l.at fırkası ist.:ıdiklc r lnt 
yapamıyacaktır. Orduda ya · 
pı1an değiıiklikler Nnzl fır 

kaıı için bir muvaffııklyet 

değildir. General von Frits · 
ehin çekilmeıl, düne kadar 
emri altında buluomuı olan 
General Keıtelin emirleri al 
hna glremlyeceğlnden ileri 
ge)mfeUr. Roma ve Tokyo 
ıeflrlerl kaUyen tecavüzi bir 
politika talıiblne taraftar 
bulunuyorlardı. Vor. Rıbben· 
tropuo hariciye nazaretlne 
getlrtlmeıt, kendislnın hiçbir 
muvaffakıyet elde edeme 

dlği Londradaa uuldaıtırıl 
maaı gayesıne matuftur Von 
Nenrath huıuıi komite batı · 

muhtariyetinden hiçbir ıey 
kaybetmediğini göstermekte · 
dirler. Hem orduyu hem de 

: Yıllı~ı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 • : 
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na getlrllmtıtlr . Bu da ken· 
dtainln Almanyanın dıt po 
litikası idarede berdevam 

olacaiını ve Von Rıbbentro· 
pon ona tabi bulunacaiırıı 

gösterir Almanyada ordu ve 
dtplomasinın Nazi fırkasının 
lcoctrolu altına gh diğınl 
zannetmek bir yanlıılık olur. 

Alman pollı teıkilitı re:sı 
Gene::al Himmler 30 ıonka 
nunda Hıtlere aiderek l<e· 
ichllvver generallerinden ba· 

ıılarıoın, batla General Von 
Frlstch olmak üzere, sabık 

veliahdın ikinci oğlunu im . 
parator ilan etmek lslfyen 

bir tetkUôta dahil bulun
duklarını haber vcrmlf ve 

buna müteallık olan doıya· 
yı Hitler~ tevdi etmııtır. 

Himmler geçen yaz, Alman· 
ya ve Sovyetler eıkanıhar 

blyeleri arasında bazı te 

maslu olduğunu Ruıyadakı 

ajanları marifetiyle haber 

almış ve bunun l üzerine bo 

glzlı •teıkilitm meaaiıınl göı· 

teren veaakalardan mürekkep 

bir dosyayı Sovyetlerın Ber 
lln sefaretine. tevdı edılmifti. 

Hu hareketin net.cesi, Sov · 
yetlerde Maraıal Tukaçevs 
ki ile arkada larınıo muha· 
kemeleri ve kurıuna dızıl
melerı oldu . 

Almanyadakl değitikltkle 
re ae hsis ettiğı baımakale 

111.ıde "Tempı,. fU mütalea· 
ları ileri sürmektedır: Al 
manya hadıselerl hakıl<i bir 
buhranı ifade etmekteditler. 
Tamamen hususi mahiyeh 
haiz olan M.ıreşal von Bıo 

mbergın ç~kılmesi hadıse ı 

ordunun mnhtarıyetıni • ve 
nazi partilllne karoı ıatıklalıni 
temıo etmesı içm bır vesıle 

teıkıl etmıttlı· . ,Dığer taraf 
tan ıırka zımamdcrlerı da 
bundiln isufode ederek or· 
dunuu kontrolünü ellerıne 

almalı: iıternıı ı erdir. Had11e· 
lcr Hıtlerm kumandası Bit 
ıoda bulunan Keıchswerın 

kendi e&eri olan partiyi id 
are etmek mecburiyetinde 
bulunan Hiller, realillt bir 

muhakemeyi ifade eden bir 
uzla§ma çaresi bulmuıtur. 

Bu tarz, tcabata göre hem 
ıulhün takviyesine hem de 

icabı halinde maceralar yol
una teve11ül olunma11 çare · 

lerfnl temin etmektedir. Or· 
duda yapı1an dt ğitıklıklf'ri 

diplomuide yapılan ehem 
miyetli değıııklıkler takıp 

etmittir. l-litlcr harici- poli 
tıka iılerinde kendisine yar· 

dım etmek üzere bir "huıu· 

si liomite,. ltfkll etmlıttr. 

Bu lrnmttentn teıekkü1 tar. 
zmda en ziyade dıldcat naz-

arına çakpan cihet itidali 
malum olan ~aıon von Ne 

uratbın komite be.tına (leli · 
rilmıt olrr.aaıdır llk dda ol· 
arak ordu kumandanı dıt 

politilca idaresine tıtirake 

davet edilmektedir. 

Bundan boyle harici po· 
lıutkada ordu rlcaltntn müt 

alealıırının dahi dikkat nez· 
arında bulundurulması icap 
edecekUrkl, malum olduğu 
üzere bunler her tür'ü ma 
ceraperealane bereketlere 
u1uhalıftlrler Hariciye neza. 
retıne getirilen Von, Rıbbe 

ntrokun f ealıyeti "huıur :" , 
komıte" nin kontrolüne tabi 
olacaktır hu. L komite teıktl 
olunur olunm,.z Berlin Ro

ma. mıhverlnin en hararetli 
taraftarı olan Ron:ıa sefiri 
von Haast:lin ıle anllkomln

torn pakt müzakeınlerınt id· 
ut: etmiş olan Tokyo ıeıirf 

von l)ırkıenin geri çaarılmıı 
olmaları dıkkate ıayandır. 

Bundan baska Avuıturya 
Almanya münatebetlerlni 
lyılettlrmeye muvt..ffak ola 
mıyan Vıyanı~ von Pepen 
dahı geri çtığırılmıttır 

tSunlardan Almanya dıı 

polıtikaaınm derin değııık· 

ltklere tabi lutulacajını ~'

tlmzaç etmek eı keu bu ha 
reltet olursa da bütün bun 
lar dikkat nazarında bulun 
durulmaya layllt vakıalardır. 

mıenı en ziyade ıaıırtan ~ey 
bütün kuvvetlerın Hıtlerin 

şahsında toplanmasıdır 

~ımdtye kadar su ~ h za 
menın<ia böyle bir hal vakt 

slmuı değıldir 

Aynı gazde bu buhran 
hakk ında hüküm vertltrken 
gayet ihtıyntlı hareket et · 

mek l azımgeldığinl, lıu ha
dı ıenin Hltler rtj ı minde yeni 

bir inklıaf demek olduğunu , 

bÜ)·ük bir mf'mleketlo mad · 

di ve m1tnevi hayatmd" bü
yük ku ·vetlerin birbirlerine 
glrm t ~ o l duklarını yazmak · 

Balıkesır Askeri Satın Alma 
Komisyo nundan: 

• ayısı: .. • 
: Günü geçmit sayılar 25 : 
• • • kuruıtur. • 
i ADRES: : 
: BALIKESiR TÜRKDILl : 
............... Q • •••••••• ~ 
tadır 

.. Journal" deı L'ebats" aa· 
zeteslne g6re: Almanya ha 
dfıelerini izah edebilmek 
iddiasında bulunmak büyük 
pervaaızlıl: olur. En kuvvet 
li faraziye Hitlerin politık 
ve milıter bütün kuvvetleri 
nefsinde toplamak lıtemlt 

olm81ı farazi)esidir. Reic 
werln bir hezimet rüzgarına 
maruz kaldığı göıülüJ or 
Maam,,fıh Bitler General 

Keitel ve General Bnuıc hi· 
tehi tayin suretiyle ordu ri· 
calıntn gönüllerınl okıamak 

tatemtıttr. fakat nazı fırka 

orduya galıp gelmııttr. 
Onyedi gener~lın ttl<eüde 

ıevkl ~arakter' llıktir Ha· 
rici pohtıka Hhasır.da yapı 
lan değtıiklıkler daht mü 
htmdirler. Von Rıbbentro 

pun hariciye naz:rlığma ıe 
tirilmeal, en macerepereata
ne deml)elım de. en faal 
bir poleti&.a takibi fıkrinln 

aalfp geldiğini .ı6ıterir. Bu 
zat Roma - Berlln mihve· 
rlnio hararetli bir taraftarı 
dır. Bunun için Almanya ve 

İtalyanın takip ettikleri gö 
nül bulandırıcı polıtikada 

deaitiklikler olmıyaceğına 
hükmetmek lazımdır 

Franıız orduıu büyük er · 
kaoıharbiyeıt ile alAkası ma · 

lum olan 
"Echo de Parla,, gazete 

ıtne göre: B•ımarck Alman 

yasına taraftar olan çetin 
ve fakat ruiyonel ordu rl 
cali ile nazi maceraperesleri 
arasındaki çarpııma sebep
leri araıında katoltk ve pro 

h~ı\an mezheplerine karıı 

11dar olunan ııddetli: emlr!er 
vardır. Mılli müdafaa neza. 
retlnde yapılan değitiklıklc · 

Hıtlerto parti karştaında az· 
çok teılımly~t gösterdiğini 

trae etmektedir. Mılıi mü 
daf aa nrnretl nttlerın emri 
altına gırmekte ve bu ıu 
rt:ıtle ordun·.n vakur muh · 
tartyetı haleldar edllmiı bu. 
lunma kt&dır Hariciyede ya · 
pılan değiıti~clıkler hakkında 

verilecek cevap ihtiystkira 
ne olmalıdır . Hariciye neza 

retine getirilen Von Ribbent · 
rop son seneler zarfında en 
mütecuırane teıebbüslere 

taraftar o\duğurıu göstermlı 
tir Roma, Tokyo ve Viya· 
naya tayın eclılecek sefırler 

Alman harıci politikasının 

takıp edeceği iatıkamet ı n 

birer alamet teıkıl edecek 
lerdlı Raaıyonel unsurların 
geriled ı k ı erl göıüıüyor BJr 
müddet evvei Dr. Scheıhtıo 
tcrkettıil ekonomı nezareti 
ne G uebelsin adamlarından 

Funkun getirllmış olöuğunu 

uoulmıyalım . Son hadt~eler 

Ayvalıkta Süvari kı~lasının tamiri için 21 /Şubat /938 
pnartesı gOoü 11·11et 15 de ııçık eksiltme suretıle muluıve · 

l~ye baalanacaktık Kıymeti muhammeneıi 30CO lıred ır . 

İsteklilerin ~artnarne ve l<eı fnamerlnl görme-k tçin hn 
gün ve ek !itmeye lftirtık edtceklerın de ,·okti muayyf'nln
d e ilk teminat okçesı olan 225 lira teminat mııkhuzlnrile 
birlik~e Edremit Tüm uhnalme kombyorıuua müra · 

caatları 

fırka, ordu ve ekonomiyi 
birleılirmek emelıni göster 
rnektedırler 

Sağdon "Epoque,. gazete· 
sine göre: Relchswer gayesi 
ne er!şmtı ve nazı fırkat>ının 

teshl, rinden kurtulmayn mu 
vaffak olmuştur 

Bu erkanıharblye nazi te 

ılrlertnden tamamen uzak 4 1 44 

andırma icra 
Memurluğun~an: 

Bandırmada Ahmet ve 
Bahattin l3erekete (300) lira 
borçlu Balıkesir caddesin· 
de lsmail Baaan Yazıcı oğ 
lunun dükkan ve evindeki 
emvalinin ihtiyaten haczi 
Bandırma sulh hukuk mah· 
kemesinin 2· 2·938 tarihli 
kararı üzerine borçlunun 
dükkanında mevcut ( l 48) li· 
ra (23) kuruıluk hakka llye 
malt tle evinde bfiyük bir 
halısı ihtiyaten haciz edıl
miftlr. icra ve lfl8a kanu · 
nunun 264 inci maddui mu· 
ctblnce ihtiyatı hac izi ta· 
marnlamak üzere btr sureti 
borçlunun ikametgahı mec 
hul olduğundan tebliğ edi· 
lememittir EHnııenaleyh ala· 
caklı 264 üncü oıaddede ya· 
zıh olduğu üzt re taktbe 
baılıyabtlmeai için haciz ıh· 

Uyahoın kararı borçluya 
tebliğ aayılmek Qzere borç 

lunun bir dly~ceği vana on 
gün ıçınde bildırllmut ilan 
olunur. 

kaldıktan baık.a ~on Blom
bergln yerıne getmleceğl 

Bahkesi Tapu Sicil 
Mu haf ızhğından: 

Vtlayett 
Balıkesir 

Mevkii 

Kanhka"ak 
Cinai 
Tarla 

( Satıı edilen yerin hududu ) 

.. .. " 

( Uhdeıinde ipka edilen ) 

Hududu 

Şerken lımail Hak · . 
lu oilu Muharrem, 

ıarben yol ve de 
re, ılmalen yol, ce
nuben1 yine yol 
Şarken Hüseyin 

Ça vuıa satılan ve 
ifraz edilen kısım , 

gar ben dere, ıtma · 
len Tahtalı Meh 
met Bğa, cenubeo 
ıu y1rımı ve yol. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlanın sen
etsiz maliki Hacı Arifin 70 sene evvel ö)ümlle eviitları 
Mehmet ve İımail Hakluya münhasır olup bu ıuretle tem
el!ükleı inde ıktn elli ıtne nvel aralarında yapmıt olduk 
ları rlza i taksimde yukarıda budutlaıı ya zıh tarla Mehmet 

hi11eslne kalmıı ve İsmail Hakin dahi baıka yerden hi11e 
almıf ve olıuret'e ayrı ayrı tuarruf ve ziraat etmekteler 
iken btıkere Mehrrıt:t rıan'.lna tescıldtn sonıa tarlayı ikiye 
bölerek bir kuarıını uhdesınde ipka ve bir kıtmını da ahara 
satmak iıtediğiııdtn tahlokat yapmak fçfn mabalJıne me" 
mur gönderilecebtır. Bu yn hakkında bundan baıka bir 
hak fddıesında bulunanlar varıa 10 gOn zaıfında yazı ıle 
tapu sicil muhafızlığına veyahut kttif günü olan 28 z.938 
günü mahalline gelece-k memura müracaatları lüzumu iları 
olunur . 

ıöylenmiı olan General von ,==============================::::::===~ 
Reıchenau bulunduğu Mü 
nichten kaldırılarak Könlgı· 
berge gönderı\miıtır. 

Rejım askeri sahada mağ· 
lup olduktan ıonra diplo· 
muı aahasında kendini tat · 
mtn etmek tstemittlr. il art· 
ciyenlo baıına getırilen von 
Ribbentropun tehlikelt bir 
ıahıiyet olduğunu biliyoruz. 

Fakat Reıd11wer fıtedıkle· 
rint batına .. almııtır. Relcbs 
wer bir kuvvet• hareketi 
yapmak lltedı; yaph ve mu 
vaffctk oldu. Maamahh mü · 
hım bir plyeı oynanmak 
üzeredir Bız henüz perede. 
nin .. çılııına ıahıt olrnuı bu 
lunu7oruz. 

Soldan HPopulaire» gaze· 
teaıne gört.: Uı.un zaman 
danberi devam edegelen 
buhran bir uzlaıma ile ne· 
tıaelcnmtı bulunmaktadır. 

Nazı t&rlt.ıuı bütün astcdıkle· 

rlnı 
0

temıo edememtıtır. ft!a· 
amafıh bazı kati neticeler 
de elde edil:ntı bulunuyor. 
Şöyle kt, Almanyanm dıt 

poııtıkaaı von Rıbbentrop 
gıbı bir adar.o tarafından 

idare edilecektir. Aıkeri 

sahada nazi fırkası iıtedık
lerınt kabul etUrememiıUr. 

Ordu imtiyazlarını feda el· 
mek islemedığtndeo Goeringı 

ordunun bttıına getirmek 
güçtü. Fakdl ordu Hıtlcrin 
baık.umandcanlığını redded 
mezdi. Hunun için Hıtıerl 

batkumandan olarak kabul · 

ettı 30 ha zir an ı 934 kıta 

lin.ien sonra nazi fırkası 
totaliter hırslarını bır parça 
kısmak ve daha müsaıt 
bır zaman beklemek mec 

bu t iyetinde kalmıth Şımdi 
bütün arzularını az çok tat 

mın etnıi§ o1du demektir . 
Son günlerde Berllnde vu
kua gelen hadiseler fevlrn· 
iade vahim ıeylerdir Al 
mlinyanın geniıleme hare 
kellerine mani olabilecek bü 
tün kuvvetler lf batından 

uzaklathrılmı§1 ardır. Alman 
ya bırbiri ardınca merhale 

lerl aşıyor. Son hadiselerin 
husule getf rdığt yüzüncü in 
tıba lıte budur. 

Bahkesir Tapu Sici' 
Muhafızlığından: 

Nahiyesi Köyü 
Bığadıç Kayırlar 

Mevkii Cinst Hududu 
Kaya Tarla Doğuıu Faraılı yş· 

kup tarJaaı, batısı 

Kayırlardım Kara· 
muılu Hüıeylo tar· 
lası, poyrazı Faraılı 
Adil veresesi Ahrntl 
ve Emin ve Saniye 

tarlaları kıbleıl yol 
Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Denıi· 

rel İımailın mali iken otuz beı sene evvel ölümile oAlll 
Hüıeylne, badehu Hü&eytnin de on iki ıene evvel ölümil~ 
evlatları lsmal ve Ali ve Emine Saygı ve Havva A.tıkeyt 
kaldığından bahisle namlarına tescil edtlmeainl ıatediklt" 

rinden tahkikat yapmak için 27·2-938 günü mahalline .,,e· 
mur gönderilecektir Bu yer hakkanda bunlarden bet~o 
bir hak iddiasında bulunflnlar varsa bu günler içinde ya11 

lle Villyet Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut mahallınc gt' 
İecek memul'a müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Balı 

Vılayeti 

Balıkesir 

esir apu Sicil 
M hafızhğından: 

Mahallesi 

Yicdanıye 
Sokağı 

Kasar 
Cinsi 
Ev 

Hududu 
Sağı: Arnavut ııı · 
zı Hacer evi. so· 
lu: Arnavut Beki 
rin Nef iıeyc sattı' 

ğı ev, arkaaı: şe 
rıf karısı Naııft 
evi, önü: Kasır s0 

kağı. 

Hudud ve bulunduğu yer yuka ıda razdı hanenin tE
0 

s~n Dağlı kızı Fatmadan alınan ar1a üzerine Delı)'uıuflo• 1 

Alinin Vıcdantye mahallet.lnden Mehmet Ali oğlu AIHe 
sattığı ve Alinin ölümlle verer.eıt Zahide ve Mehmet A11 

ve Ane t.ıraf ıar.ndan ıenehlz tasarruf atla o bu kere sened" 
raptı talep olüomaaıle bu ev hakkında tahkikat yapıt''~ 
üzere 27 2 938 günü mahallıne memur gönderilecekt1' 

Bu ev hakkında bunlardan b1'tka btr hak iddiaıında bıl 
lunanlar varsa bu günler içinde yazı ile Vilayet Tapu sı· 
eli Muhahzlığma veyahut mahalline gelecek memura rflO 
racaatları lüzumu ilan olunur. 

==========================:::::~ 
Sııhibi ve Baımuharriri: Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırektöıü: FUAT BlL'AL 

Baaım}'erl: Vilayet Matbaeaı - Balıkesir 


