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Yunan Başvekili Dün lstanbulda Bir Gezinti Yaptı. 

Türk - Yunan Dostluğu· 
nun Canlı ir Tezahürü .. 

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

Taksim Abidesine Çelenk Koyma İki Devletin 
Yakınlığını Çok Güzel Bir Şekilde Açıkladı. 

Celenk Konma Merasiminde 30 Binden Fazla Halk Bulundu. 

lıtanbul, 22 (A.A.) 
Yunan Baıvekili bu gün Is 
t,nbulda Taksim Cumhuriyet 
lbtdeılne merasimle çelenk 
koyrnuı ve bu münasebetle 
'tilrk- Yunan doıt uğu etr11· 
fında büyük tezehürat ya 
l>ılo:ıııtır . 

lıtanbul, 22 ( Hususi ) 
~llkaradan buraya gelen 
doıt ve müttefik Yunan Baı 
-eltili ıercflne bugün saat 
~~.40 da vah B Muhittin 
•tündağ taraf ındao Para 

1>,lasta büyük bir yemek 
ıtyafetl "erildi. 

Mısaflr Baıvckıl bu zı 
,,reti müteakfp Rum 
~ 
d 'lrliln\ ziyaret etmif, 
'ha sonra Yunan konsolos 

~'neıinde Yunan koloniaini 
'but etmiıtir. 
lıtanbul, 22 {Hususi)-Ge

"~raı Metaluas Parapalutan 

~1brnandarları ve maiyeti ile 
•tanbul içinde bir gezinti ,," .. rnıı ve bu arada Kapalı 
t'rı ıyı gezmtı ve valiyi zl 

/ 

Dost Dcll<•t Ra \ı>kılı Tarafından 
Dun elcıılt h.oııulıın Taksim ı.nm

lıurı) C'l ~b· ıcsı 

yaret etmiıttr 
Dost devlet Baıvekili 

öğleden sonra Ta ksimdeki 
Cumhuriyet abıdeıine çelenk 
koymuıtur 

Çelenk koyma meraııiml 

çok parlak olmuıtur. 

Almanyada G ç er 
G ö n ü 11 ü Y azıhyor .. 
~lıcek sana 17 yaşını ffiüal edecik olanlar askere 

davet dil~ilei. 
ili ~ilhan harbiye nezareti- ı kerlığe çağırılmış o uyorlar. 
)," lleırettlğl bir teblığle 17 Fransızca "Parıa _,oir,, ga 
~ıı''llda orduya gönüllü ya zetesı yazıyor: 
d~'cak olan genç er bugün "Almarı hnrbıye nezare 
~~ llıüracaala davet edil tinin 600 tamımı Almanya-

tedir. il da harp hazırlıgının ne ka-
~"lıı.u_gönüllüler orduya t938 ' ... (- dar il rledı ıni gösterm k 
~t llnde, afınacaktır Fa -
~ tirndiden yazılmaları is

tle 
" il namzedlere o zamn 
ı,tb~adar ıhzari talim ve 

tedır 

Bu tam mde, "A keri htz
m tı bir şeref hızmetı le

( Sonu ıkincı sayfada ) 

Averof Zırhlısının bahri 
yelileri ve muzıkaın abidenin 
bir tarafında, Yavuz muzika 
ve bahrıyelıleri dığer taraf 
ında yer almıılardı. 

Merasımi seyir için abi
deye bakan binaların bütün 
ballconlnnna, pençerelerine 
ve etrafına 30 binı müteca 
viz halk k latalığı toplan 
mııtı 

Merasime Averof muzıka
sının çaldığı fstıklal martı 
ıle baılandı 

Bunu Yavuzun Elen mar 
fl takıp etti. 

Genera 1 Metaksas ve Yunan 
b1'hrıyelilert adına . A ver of 
komutanı tl\raf ından Yunan 
mılli renklerinden kırizentem
}erden yapılmış birer çelenk 

koydular. 
Yunan ve Türk bahriye · 

illeri Tür Yunan llayrakları 

ıle süslenen caddelerden on 
binlerce halkın coıkun all<ıı 
ları arasında bir geçitreımi 
yaptılar. 

G. Fra ko 
Madridin zaptı için ital- 1 

ya~an yardım istiyor ı 
Paris, 22 (A.A.) 

yazıyor: 

Oeuvre 

"Tamamile emin bir men 
badan almıı olduğumuz ha 
berlere göre Duçeyı her şey 
den evvel vakıt kazanma 
ğı arzu etmeğe;: sevkeden se 
beplerden birı, Generaı Fron 
kon\ln kardeşı Nıcolas Frftn 
konun halı hazırdft ltl\lyada 
mlun l sıd r. 

.~ıco as Frı:ınko sene naha 
( Sonu ikinci t<ayf ada 

il 'Ye verılecektır. 
\ı \l gönüllü gençler isli 
~~ 'r•nda. ııtedıklerl sınıfı 
t,1 Yaıacaklardır. Fak t bu 
d, ~l>lerının imkan derecesin· 

ar de iz Sok Q _ e 
t:ttlne getirıleceğı de teb 

'- e ılave edilmektedir. Hu 
~~:Öre, topçu sınıfına talip 
ttı~,dbır gönüllü ıcabederse 
~ö t:e verılecektir. 

•,, llullü yazılacakların bi
•ıı .... e""el kaydedilmeğe çaA.. ,,, 
t~ d llrı Almanyada genç-

'~I aha fazla hır askeri 
~~,t~~ vermek isteodiğlnı 
'tlıt 'Yor. Almanyada as
t ~ '" Rençlık için ıereflı 

\ıı ' ~life ı • .. -
ı."'tl sayı aıgına gore, 

1 
'k Çağından evvel bü 
~Qçler bu suretle as 

m ğa Başladı .. 
Oalg ların yatışması ôzerinÜün lstanbuldan 15 kadar 

şilep Karadenize hareket elti. 
istanbul, 22 (Hususi) - maktad1r. 

Karadenizde bir haftadon Deniz eski ıiddetini kay 
beri devam eden şiddetli 

J 
betmış, dalgalar oldukça 

fırtına çok zarar ar vermif 
yatışmııtır 

tir Batau motör ve ka; ık 
larla bir çok tayfa da boğul· 
muştur Boğulanların kati 
adedi henüz tesbit edilen "' -
miıs de flmdıve kadar 18 
kitinin boğulduğu anlaııl-

Denizın sükunet bulması 

üzerine bu eabA h Bü vükde· 
rede bekl ı ycn 15 kadar şilep 
ıle, mucörlü yelkcnlıler Kara· 
denaze hareket etmittlr. 

gar 
Krah iskoçya~a gidiyor 

Bulgar Kralı Boris 
Londra, 22 (A.ı\.) İn 

giliz gazeteleri lıkoçyaya 
gelecek olan Bulgar kralı

nan bu vesileden istifade 
ederek İngiliz nazırlarlle 
huıuıi müzakerelerde bulu
nacağını ve Bulgar kralının 
bu ziyaretinı Yunan ve Ro 
men krallarının ziyaretleri 
takip edeceğıni yazmakta 

dırlar. 

haca 
Mallanmızm satışım temin 

için te~bnler alm~ı 
Ankara, 22 <A.A.) İh-

racat mevsiminin baıladığı 

bu sırada memleketin eko
nomi meofaatlarınıo ıcap et· 
tırdfğl tedbirler cümlesinden 
olarak hükumet bu defa 
ihracat mallarımızın kolay 
lakla aataıını temin etmek 
için klering hesaplarında 

alacaklı memleketlere katli 
&atıf suretıle yapılacak lhra• 
cahn vesaiki mukabılinde 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
banka!>tmca finanse edilme
sini kararlaıtırmııtır. 

Hu suretle vaki olacak 
ihracat Cumhurıyetl merkez· 
bankamızca derhal ve faiz
s z olarak fınanse edilecek 
tır . 

Çi lı 

Şım~iye kadar yaph · ıan 
mu~are~eler~e yüz binden 

fazl zayiat v r~iler 
Şırnghay, 22 (A.A.) 

Çangm ~ımali garbls nde Lu 
gün ııddetli bir muharebe 
cereyan dnıektedir. Çapei 
ile Knngvanın akıbetleri bu 
muharebenin neticesıne bağ
lıdır 

Büyük mikyasta takviye 
edilmiş olan Çin kıtaları 

Japon arın ileri çıkan bır 

hatlarını üç taraftan muha 
Hm etmeğe muvaff nk ol 
muşlardır. Çınlıler Japon 
ileri hareketinin durdurul-

( Sonu aklncl sayfada ) 

Çok Feci Ve Müesslf Bir Kaza: 

eş T ayya ecimiz 
Ş hit Oldu .. 

Havalanan bir lalim tayyaresı süratle yere düştü 
ve acıkh kaza vu~ua gel~i. 

Başvekalet Vekili va Dahiliye Vekili meydana giderek 
hadise na alakadar oldular. 

Ankara, 22 {A.A.) - Bugün saat 16 buçukta Türk· 
kuıu meydanında paraıüt atlama talımi eınasında 

müe11if bır kaza olmuıtur 
Usulüne uygun "ontroldan ıonra içinde iki mu 

allim pllot ve üç paraıütçü bulunduğu halde hava
lanan talım tayyareıi ansızın yere doğru ıüratle in
meğe baılamıı, meydandan yapılmakta olan tara11u. 
da göre pilot doğrultma teıebbüslerinde bulunmuııa 

da tayyare ıüratle yere düıerek parçalanmııtır. 

Maale11ef bu kaza neticesinde Türkkuıundan mu· 
allim pilot TEVF lK A YTAN, FERİT URBAYLA pa. 
raıütçü HiKMET ÔZEl..PA Y, NUREl 11N MUTLU, 
UMAD AKHUN vazife kurbanı olmuşlardır . 

Bu acıklı haberi alır almaz Baıvekil vekili Celil 
Bayar, Dahılıye Vekıli ve Parti Genel Sekreteri Şük 
rü Kaya derhal kaza yerine gitmfıler ve orada ha 
zır bulunan Hava Kurumu Baıkana Fuat Bulcaya ve 
Türkkuıu aileslrıe teessür ve taziyetlerini bildirmiıler 
ve kaza, sebebi hakkında tafsilat almıılardır. 

Türkkuıu gençlerı kazaya kurban giden arkadaıları· 
nm acılarım ıçlerinde taııyarak Türk havacılığına inan
larını, mesleklerine karıı besledikleri bağlılıklannı bir 
an için bile kaybetmemııler uçuf ve atlayıı talimle 
rine devam etmiılerdtr 

Kurbanların cenazeleri yarın reımi törenle kaldı
rılacak ve Şehitlığe defnedilecektir. 

Bu haber Ankarada derhal duyulmuı ve umumi 
tee11ürü mucip olmuıtur. 

Anadolu Ajanıı Türkkuıuna ve ıehltlerlne aile . 
lerlne taziyetlerini beyan eder. 

Eden Mühim· Bir 
Nutuk Verdi .. 

[~an: ingiltarenin Akdenizdeki haklanm müdafaa etmek 
azminde olduğunu söyle~i 

Londra, 2l (A A.) - Dün 
Avam Kamarasında İngıliz 
harıciye nazırı Eden harici 
gıyaset hakkındaki büyük 
müzakereleri açmışlar 

Eden bu müna ebetle söy 
ledığı nutkunda Nıyon kon 
feransında dde edı!en mu 
vaff akiyetten do B) ı nem 
nuniy l göstermiş v bu sa 
yede Akdenızdt> korsanlık 

hareketlerinin niha\•et bul· 
duğl.DU söyledıkten sonra 
İspanya ve Akdeniz meıele

lerine temas ederek ıunlara 

söylemlıtir: 
"İngiliz milleti ittifakla 

ademi müdahaleye devam 
etmek arzuıundadır. 

Akdeniz üzerinde geçlf 
hakkımızı muhafaza etmek 
azmindeyiz. Hakkımızdır, 

fakat bu hakkı inhisar ola
rak da istemiyoruz .. 

Uzak Şarktaki vaziyetten 
bahseden Eden " Hepimizin 
arzusu Çinde, ıahidi olduğu 
muz katliamlara bir nihayet 
verilmesidir.,. Demiıttr. 

Lortl r 

JJ. Eden 
Lord Plotoh Edenin nutuk-
na benzer bir nutukla mü

zakereleri açmııtır 

İran H. Nazumm ziyareti 
lstanbul, 22 ( Huıuıi ) _ 

lrnn Hariciye nazırı bugün 
öğleden sonra Topkapı sara· 
yını gezmlı ve yemeil To
katlıyanda yemlttlr. 

Nazır Dolmababçe,ı al· 
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OA ~ 

le cile G. F ko '- L i M i z D E H A B E R l E R 1 , 
arşı merik da tat~i 

edilen cezalar 
Amerikada beyazların zen· 

cıler~ ta tbik ettik ler i linç 

kanunu ha k ikaten ınıamn 

tüylerini ürpertecek bir cina· 
yett ir. 

Bugün bütün Amerikalılar 
arumda, zencile re kar§ı bır 

çok hakların tanınması , on 
!arın Beyazlardan aıağı tu 
tutması ve yaptıkl rı bir su 
ça mukabil dayakla ve tür· 
lü eziyetle öldürülmesi t a.bli 
bir hadise olarak kerıılan 
me.ktadır . 

r.1eıhur zenci boksör Joe 
Loulılo geçenlerde lngiliz 
bo\u örile yapt ığı maçta ra · 
klblnl nakavtla mağlup ede· 
ceğl halde böyle kahir bir 
galibiyet kazanarsa Amerika· 
hlarıD kendisini lınccederek 
öldüreceklerinden korktuğu 

söyleomfıtl . 

Amerikada lincedılerek öl· 
dOrülen zencilerin say111 he 
kkıoda yapılan bir lstaatiğe 

g6re, 55 senede 4 ,674 kiti 
bu ' ·kanuna,, kurban glt. 
mittir. Bunlarm 500 ü hiç
bir auçu olmıyan zenciler
dir 3000 tanesi ise hakika
ten suçludur. Fakat suçlara 
hiçbir zaman idamı icap et 
tlrecek derecede büyük de· 
ğildtr. Geri lcalıın binden 
fazla zenci de cinayet ltle
dlkleri için , halk tarafından 
mahkemenin kararı dinle
ınenden, itele idama mab· 
kam edtlmlıUr. 

Patates 
f ızlı yinince insana zarır 

• 
venyormuı 

Kaç çeıit patatE ı eldufu 
au bilir mlıinlz? 

Patatea çeıldt o kadar ça · 
buk1.defl1l1or ki. sa,, 11an1 ta
yin etmek kabil deftldir, di
.\eblllrlz. 

1886 Seneılatle açılan bir 
patates ıerılsinde tam 500 
muhtelif çeılt patateı oümu· 
nesi t•ıhlr edllmiıtl . . Bun
lardan bir lcıımı bir 16n 

kaybolmuı. yerine yeni pa· 
tateı çeıltleri çıkmııtır . 

Patateı •Ücud için pek 
faydalıdır fakat çok pata · 
tea yemek de iıe yaramaz. 

Bu suretle hem bedenen, 
lıem zihnen zarar 161 ünü· 
nü:ı.. 

lzllndada patates kabuğu · 
ndan • vlıkt ,. denilen bir 
nevi içki yapılır ve içilir . 

Dünkü un ve zahir f iatlan 

U. LAR: 

Asgari Azami 

K. K. 

55 Randıman 850 860 

60 830 840 
70 .. 760 770 
80 " 690 700 
Kırma ,, 490 500 

BUGDA Y PIY ASASI 

Sert buğday 4,625 4,75 
Yumuıak ,, 4,75 - 4,875 
Mıaır 3, 125 3,25 
Arpa 3, 125 3,25 
Bakla 3,125 - 3,125 

a~ridin zapll için ita · 
yadan yardım istiyor 

.. • ,~.. . .. · a·.. • : ~. 

Belediye ile Evkaf .A rasındaki: 

N zgah av a sı 
• v a m ıyo o• 

Dünkü Muhakemede Evkafın 
Gösterdiği ir Şahıt Dinlendi. 

(Baı t r: ra f ı bi rinci sayfadn) 
yetind~n evvel Madrite kar 
ıı icra edilecek taarruz do· 
lay111yle ispanyaya yüz. bın 
aıkcr •e 100 kadar tayyare 
gönderilmesini ta lep et mek 
Qzere lta lyayn g ltmfı t ır . Şu 
halde bu büyük t aarruzu ha· 
zırlamak fçln bir m iktar za 
man daha lazımd ır. ,. Nanıazaiha hem Be.ed i- muhafaza edildi ğini ve bu """""'-== ........ '!lfu......,,::=ıı;::==-- • 

d yen in, hem de Evkafın sahip bekçinin Belediyeden dokaan 
Almany a a çıktıklarına, bu yüzden iki kuru, aylık aldığın ı söyle-

G l tarafın muhakeme ye m ü mittir . 
enç e T racat ettiklerini e vvelce yaz· Ayn i ıahit Namazgahtaki 

Go••nüflii mııtık su taksiminin Suyolları ıda-
Buna alt davaya dün de rest tarafmdan getiri 

l Saat ) l de a aliye hukuk J ı i b l d a "'l ıyor eo su ara at u un u· 
"' mahkemesinde devam olun ğunu ve ot-tice itibarile 

(Baıtarafı bir inci sayfada) muı ve evkaf ıah idi olara k Namazgahın kimin vakfın -
lakkl eden genç Almanların Belediye da imi ~hlivukuf dan olduğunu btlmedığint, 

larından Zürra Mehmet din 
mümküo olduğu kadar sü onun için Belediyenin, yoksa 

1 lenmittfr. ratle bu husustaki a rzu arı - Evkafın olabileceğine dair 
1 Bu ıa hit ötedenber i 

nı bildirmeler i,, söy eniyor. bir ıey söyliyemiyeceaioi 
bu arsanın namazgah olarak 

Ge1ecek sene on yedi yaı· biltndlğfnl, ha lkın burada anlatmııtır. 
!arını ikmal e derek, ihtiyat b l Evkafca aöstertlen müda· cuma günleri ve ayram a· • 
subay mektebine girmeleri rı namaz kıldığını, içinde f aa ı ahitlerlnden tüccardan 
icap eden gençler de, teıri ağaç ve diler bazı eserler B. Saadettin Serpen ile Ka
niıaninln birinde kayıtl arını bulundulunu, bu:olarnı da dirin celplerile dinlenmesi 
yaptırmağa mecbur tutul . 1\ umumi harp ıenelerlne ka- için muhakeme 22 lktn· 
muıl ardır Diler bOUin sı · dar bir bekçi tarafmdan citeırine bırakılmııtır . 
nı f 1 ar için kayıt ta r i h i de 5 I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"._"!""'!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

kanunuıanı 1s3s olarak te•· Kızılaya Kardeşine 
bit edilmtıtır Böylelikle on. 

yedi ya,ıa yirmi ya, 11ra110· yardım Eden Tabanca 
da bulunan Almanların ek-
ıeriıi ıımdiden piyade, ıü· Muhtarlar. Çekmiş 
vari, topçu, tayare ve bab· Ômerköy, 22 (Huıuıi) - Su Şehrimi ze bağh Köseler 
rlye uoıflarına kaydedilmlt· ıığırlıkta açı lan köy kitip · kötünden Nuri oğlu Cemal 
lerdlr. leri ve muhtarları kursunun dün jandarmaya müracaat 

Reıml tamim alakadarla üçüncü devresine ittlrak eden ederek kGıçük kardeıt İsma 
ra, "intihap ettik leri ıınıf . Ômerköy katipleri ve muh· ilin kendilioe tabanca ile te · 
)arda, bot yer varsa .. kabul tarları Kızılaya yardım cavüz v'e tehdit ettiğin i id 
edileceklerJni de saklamağa maksadile aralarında 14 İ lra dia ve t ikiyet etm lı; bunun 
lüzum görmemektedi r. Al toplayarak cemiyete yatar · üzerine ıuçlu hakkında ta· 
man harbiye nezaretinin bu mıı lardır . kibata baılanmııtır. 
usulü sayesinde, 19 18, 19 i9 , Bu güzel yardımdan do· 
1920, 192 1 sınıfla rı ~imdi. la yı cemiyet kendılerine te· 
den kabiliyerlerine g öre yer. tekkür etmlttir. 
leıtirilmi,lerdir böylelilı le 
basit bir emirle bütün bu 
sınıflar derhal kıtal l1 rıoa il· 
Uhe.k edebileceklerdir 

En bitaraf insanlar · bile, 
buna bir seferberlik ha.zır· 

lığından baıka bir mana ve 
remez ., 

---..'lHiı----

Ç inlilerin 
Zayiatı 
( Baıtaraf ı ikinci aayf ada) 
duğunu ve Japonların pek 
aiar zayiat verdiklerin i be 
yan etmektedirler 

J aponlar , muhuematın 
baf langıcındanber i Şanıhay 

cephesinde Çinlilerden 1 O. 
000 k itinin öldüğüoü ve ıco , 

000 kit inin d e yaralandığını 

iddia e t mektedirler . 
~ftngha y , 22 (A A. l 

İtimada ıayan bir memba · 
d n bildi r ildiğ ine göre 14 
blrlnclteırin geceıi bir Çin 
tayyaresi Şanghay cephesine 
bir akın yaptıktan sonra 
hava meydamna dönen dört 
J apao bombardıman ta yya · 
resini takip etmlıttr . 

J a pon tayyareler! ıef er 
fener le rini yaktıktan sonra 
yekdi2erlnl müteakiben ye 
re konmuılardır 

Çin tayyaresi de konmıı· 

ğa haz.ırlanı yormuf gibi fe· 
nerler ini yaktıkta o ıonra 

ik i büyük bomba atmıı ve 
yedi Japon t ay yareıloi tah · 
rlp ettikten ıonra karanlık 

tan istifade ederek kaçmıt · 
tar. 

Vari~ıt müdürü ~eğiıti 
, Aldıiımız bir habere gö 
ıe, tehrlmiz varidat müdürü 
Nusret Babahan Van varidat 
dlrektörlüiüne tayin edil· 

mittir. 

, ~ok çocuklu ailelere ik
ramiye dağıtıhyor 

Evvelce müracaat eden 
çok çocuklu ailelerden ka · 
nuni ıeraiti haiz ve mua
meleleri ikmal edilen aile · 
lerin mükafat ları Sıhhat ve 
içtimai yardım Bakanlığın· 
dan peyderpey gelmekte ve 
maliyeden verilmektedir . 

Tayin 
Münhal bulunan Dursun 

bey m ahkeme :baıkatipllği
ne ıehrlmizasUye mahkeme 
af zabıt katipler inden B Ka · 
dır terfian ta yin edilm iştir . .. 

ermer ocağ ı açılacak 
Tica ret ve sanayi odası 

baıkatlhi B. Ekrem Çavul
dur Marmara adasında ye· 
nlden açılacak olan mermer 
ocaiının keıfi için dün Ban 
duma1a ıitmiıttr . 

Manifaturacı dü~~inm~an 
çalman kumışlaı 

Bir müddet evvel Tavıan · 
hlı fahrinin malazıumdan 
Davit oğlu lvan adın-
da birisi oo iki top 
kumaı çalarken yakalan· 
mııtı. lJüo lvanın, sulh 
cezada muhakemesine de. 
vam edtlmiı; fakat diğer 

bazı ıahıtlerin de dlnlenmeıi 
içio muhakeme bir ikinci 
teırine bırakılmııtır . 

izciler 
Anka raya 
Gidiyorlar •. 

Aokaroda yapılacak Cum
huriyet bayramı meraıimine 

memleketın h~r tarafından 

izcılcr ittira k edecektir. 
Şehrimiz lise ve öğret-

men okulu izcileri de bueün 
An kara ya hareket edecek· 
lerdir. 

Halkevinde halk sinema 
gösteriliyor 

Halkevinde halka mecca· 
nen f il im aösterilmektedir. 

Dün akşam Ankarada 
Cu mhuriyet bayramı, Kamu· 
tayın a çıl ııı, Ankara Çıbuk 

barajı , ıehrimlzde 6 Eyliil 
Kurtuluı bayramı ftllmleri 
gösteril mittir. 

fılimler bu akıam da göı 
terilecekUr. 

Harp a ayiiİçin BirKa
riun Projesi Hazırlandı 
Ordumuzun mühim bir ihllyacım karşılıyacak oıın harp sana

yii sınıfında çalıştırılacak erlıra yeYmiye de verı ıecek 
Askeri fa bri kalaran ıefer · mi randımanınm elde e di 

de sa natkar ihti yacıoı t im lebilmesi için devamlı ıuret· 
diden karşılamak, ordunun te fikir ve beden enerjisi 
hazar ve sefer için bir kı· harcayacak olan Lu ımıf 
sım ıilih ve mühimmat ı h · mensuplarına bir yıpranma 

ttyaçlarını daha ucuza ma- hakkı karıılığı olarak ehlt-
letmek ve az bir masrafla yet derecelerine göre birer 
çok it çıkarmak makıadiy . miktar yevmiye verılecek· 
le teıkil edtlmiı olan harp Ur. 

sanayii sınıfı için hükumet Üç maddelik olan proje 
bir kanun projesi hazarla· ıudur: 

mııtır "Askeri fabrikalar (kara, 
Bu proje ile. hizmeti di deniz, hava) kadrelarına da· 

ğer ıınıf lar hizmetinden 
hll harp kıtaları erlerine 

uzun ve alır olan bu ıınıf a 
kanuni iıtihkaklarından baı· 

raibetin artırılmaaı gibi ıe k 1 ı'ltı·hakla · ka bu ıta arına 
beplerden baıka imalatın 

nefaseti ve lıtihaalahn aza· 

Sındırgı ve 
Dursunbeyde 

Ticaret odasına kaydedil· 
miyenlar kaydedilecek 
Ticaret ve sanayi odası; 

yenlden ticaret ve sanayi 
odaıı mü me11illlkleri tealı 

edilen Sındırgı ve Dursunbey 
kazasındaki tütccarların oda 
ya . ltaydedilmelerl için bu 
kaza kaymakamlıklarına bil 
dirmlıttr . 

Vilayetlerde 

randan itibaren üç ay seç. 
Ukten ıonra baılamak ıar
tlyle ehliyet gösteren ve 

mesallertyle müe11eıeyl aıe 

nfaatlendiren erlere sarf ça· 
lııtıkları günlere mahsuı ol· 
mak ve birinci sene en çok 
50, tktnd ıen-e de 100 ku 
ruıu geçmemek üzere a• · 
keri f abrikalarca takdir 
edilecek bir yevmiye veri· 

lir 
Bu yevmiyeler, askeri 

fabrikalar büdçeleriotn aı:oe· 
le ücretleri tertibinden ta•· 
vlye olunur .• 

Proje neıri tarihinden 111&J' 

teber olacaklar. 

Çocuk 
Köy saıı~kuı:ı:~u~uç~~:!~ için Esirgeme Kurumu Genel M•· 

Sıhhat ve içtimai mua- kezinin yaptığı yar~ımlır. 
venet vekaleti vilayetlere o>aJ 

b . l k"" k Çocuk Esirgeme Kur&J 
yaptığı ır tamime oy a · . f d•" 

genel merkezı tara ııı O 
nunu aerefince tayin edile ı 

1 ~ 1 O 1937 tarih inden 16· 
cek köy saf ! ık koruyucu- 1937 tarihine kadar 15 gO" 
larma mahsus 6 hafta de· t' 

zarfında (1158) çocuğa 11 

vem etmek üzer~ bir kurs 
dım edilmtıUr. 

açılmasını emretmtıttr . 

Bu kursa 25 40 yaıında 

ilk tahıtl görmüf vatandaı 

lar alınacak , köy öğretmen 
leri bu itlere bilhusa ter 

cih edileceklerdir Kura prol 

ramım k11a teırıh . fizyoloji. 

hıfzıssıhha, salgın hastahklar, 

kazalara karıı ilk yardım 

dersleri teıkil etme"tedlr 

Denizyolları 

idaresinde çalışan gemiler, ye
ni gamller gıldikçı kadro ha· 

rici edilecek 
Alma.oyada h11a edilmekte 

olan yeni gem iler geldikçe, 

deniz yolla rı idaresindeki 

kadrosunda bazı değlılkl ık • 

ler yapı lacflktır idarede bu 

gün çal ı§t ıralanların çoğu kırk 

yatını aımıı gemilerdir. Bun 

lar gemilerin e skillilnden do 

ğan tamir mHrafları topye 
kun kazanılacaktar. 

Diğer taraftan , tnıa h·alin 

de bulunanlar teılim alın· 

dıktao sonra, on milyon li · 
ralık tahsiılll a yrılarıt k bir · 
kaç ıemf ıipar l tl daha veril· 

meal muhtemeldir Bu da 

o· 
batta ç 

ııe. 
cuk ve anne genel ıner 

1 

Bunlardan 180 

zln polikliniklerinde b•"' , 
mıı ve tedavi ed;lmiıtir· 

1
, 

·ııP 
Ayrıca dit bakım e~ı b•' 

de ) 08 çocuiun dıılerı 
ti" 

kılmıı ve tedavi edı : ı:olf e· 

' 768 Çocuk ve anne d•" 
nel merkezin banyolarııı 

iıtif ade etmiıtlr. oıı 

Süt damlaıından her g "' 
52 çocuğ5 ıüt verilpıif lı ,.,. 
15 günde yekun ° d•j'' 
555 kilo ıüt bedava 
tılmııtır. ,,. 

Yardım için ıenel ~ 1ul 
keze bat vuran 40 

10.pıl• 
çocufa para yardıtJll y 

mııtır . delıl 
K ·oreP 

Kurumun eçı pılı' 
- - iiı· J ana kucağını gorUP )'&JrP 

kat ve ıefkatle bakılaP "' 
" hkları . 

yavrularmıo eag el<tır· 
· dirt:C: 

oeıeleri ı i~ 

.,, 
· d•re"ı 

tahakkuk ederse, 
1 ılel'l,.ılf 

bütün .ıemlleri yeP 

olacaktır. .,ı ı'' 
lktisad Vekilt:ti ı ye tffl•lı 

elııurı ıo 
lecek gemilerde ç teJ iÇ 

ki iıtl s lı'' üzere altı ma 0 IY' 
- derl'll ıer Almanyaya gon kioııt 
Bu 111• .ıır· rar vermlıtir kl•'11 

yıkında yola çıkac• 

' 1 

t 
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Uzak Şarktaki Menfaaflar Çarpışıyor. 

Japonyanın Taarruzu Ye· 
niden takbih Edilecekmi? 
Japonya, Paktı, İhlal Edecek Bir Harekette Bu
lunmadığını Söylemekle Beraber Dokuz Devlet 
Muahedesinden Derhal Çekilmeğe Amadedir. 

Akdi mevzuu bahlı do· 
kuz devlet konferansı hak · 
kında Macar matbuatı ye· 
nı muahedelerln ameli kıy· 

lnetine artık inanmayan 
Yüksek diplomasinin timdi 
eıki ve unutulmuı muahede 
'leıikalarıoa müracaat et
inekte olduğunu, vakıa bu 
eıkt muahedeluln merlyeti 
lrati olarak ıabit değilae de 
hunların yine müeaair bar 
hareket imkanım haiz bu 
lunduklarını kaydederek 
lhndl uzak ıarkta devam 
eden harbe kartı alınacak 
•aztyette eıaa ittihaz edil 
ll'lek iatenen dokuz devlet 
lnuahedeai hakkında tU ma· 
tnCı latı vermektedir. "Dokuz 
devlet muahedesi 1921 ·22 
kıı mevaiminde Vaıington · 
da yapılmış olan 11lihları 
bırakma konf eraoıında yÜ· 

Cud bulmuıtur. O vakit ora· 
d- İnıiltue Birleıik Amerl 
~. · Franaa · Japonya · hal· 
h . Belçika arasında akte 
dtlen altı devlet muahedesi 
ile de Almanların ter·k et· 
tikleri deniz aıarı kabloların 
.._Glkiyet ve la18rruf vazl
)eUeri tanzim olunmuttu, 
111hayet altı devlet muahe 
deıiot imzalıyan devletlerle 
ç, .. Hollanda-Portekiz ara· 
;•ııda akdolunan dokuz dev 
et nıua hedeai ile de Çin de 
'çık kapı polltıkas1 Vaılng 
loııa delege olarak kimin 
~~Oderileceğl meıelesldlr 
'tollııkü Bonnetnio mollye ne 
~'retıne getlrildığindenberl 
"•nıanın orada dip ' omatık 

:İirnessilı yoktur. Söylendi 
11\e göre Blum Franıanın 
"aGıne11lli olarak konferansa 
titecektir . 

~ batkaca kimlerin miiza 
erelere ııtirak edeceği bu 

t'rıe kadar malum deiildir. 
r ~ak ıarktaki büyük men 

Uzak ıarka aid bütün mu· 
ahedelerin heyeti umumi 
yesi bir vahdet teıkil eden 
kül halinde telakki edilecek 
ve bir muahedenin meriye
tlen ihracı diğerlerini de Is· 
kat edebilecekti. Fakat Va
ıiogton deniz muahedeıi de· 
nilen dört devlet muahede 
si bu aralık Londra deniz 
muah€deıi ile meriyetten çı . 

karılmıı, gerek İtalya ve ge 
rekse Japonya bu muahe· 
deden ııyrılıp çıkmıılardır . 
Şimdi buna rağmen dokuz 
devlet muahedeıtnin hali. 
merl olup olmadığı ıuali 

varid olmaktadar. Vakıa bu 
muahede 1932 de Çinin 
Mançurlyl terk ve Japonya· 
nın da Mançukoda kolonı 

teıis etmesiyle esasen bo 
zulmuıtu . ,. 

Bu malumata verdikten 
sonra Macar basını ıtmdı 

dokuz devlet muahedesi esa 
sına binaen bir konferansın 
lçtlmaa davet edi lmeıine 
halya ve Japonyanm muha· 
lefet etmelerinin böyle for 
mel sebeplere iıtin'.ld etme· 
diğini kaydederek diyor kı: 

"ltalya daha ziyade böyle 
bir konferanaa toplama le 
ıebbüsünün Mılletler Ct>mi 
yetinden sadır olduğunu, 

dokuz detlet muahedesi akfd 
lerinden ıkislnin yani Ja
ponya ile Bırle~ık Amerika· 
nın Milletler Cemiyetine 
mensup olmadıklarını ileri 
aurmektedı r. Milletler Cemi 
yeti nl:tamnameslne ve ce· 
miyetin tanıdığı beynelmilel 
muahedelerle olan münaae· 
betine göre vakıll bu sebep 
hukukan kıymetsizdir Fa· 
kat İtalya ve Japonyanın 
Cenevre ile uzak yakın ala
kası olan bütün akıiyonlara 
karıı ihtirazi ka ydlar ileri 
sürdüğü faleo vakidir. Ja· 
ponya. paktı ihlal edecek 
bir harekette buluomadığmı 
söylemekle beraber dokuz 
devlet muahedesinden der-

ı~'tleri nazarı itibara alab 
ı .._'k için bu konf eranıa 
,
1
1 

l 5 devletin ittirak etme
~ "'uhtemeldir. Franaa ve 
t tllterenln Rusyayı dn tıtl· 
ı'~ ettirmek iatetltkleri söy 
l~t dtftne nazaran bunun ' ,, . 
'-1 '- ve diğer Sovyet düı 

hal çekilmeğe de imededir. 
Fakat ıuraaı muhakkaktır 

ki Japonya kendisi için yal 
naz zarar" beklediği yani Çi 
ne vaki taarruzunun yeni
den takbih edıleceği bir kon· 

~d'rıı devletlerle nasıl telif 
~~lebııeceği de bir mese· 
1~1

1"· Birleıik Amerika dev· 
d r''inın bu konferansda ilk 
~' 1 ~~- ı e arak tekrar aktif btr 

'-.ıG, 1 de beynelmilel bir itin 
l't ı,kereıine lttlrak etme 
,~itle konferans hususi bir 
tıt~.._lblyet lktlsdp edecek
\~ ltooseveltln IOD uutkun· 
~tG sonra bu konferansa 
\ 

11
11 dünya büyük bir ali 

'''- e bakmaktadır. Ve Çı
tı._d 0 vakltki ülkeıl üze 
~, ... : haiz olduğu idari hi· 
~ ;eu garanti olunmuıtu. 
~~ 6rt aıuahede bazı tek
~~ '"1•tmalar ile birlikte 6 
't t 1922 de imzaladıktan 
~ bunlar arasında bir 

' ,,e m6naaebet dahi 
'c1Uaıı1u, 1a,ıe kı: 

ı feransa iıtırak etmiyecektir . 
Dijer taraftan Paris Lond. 
ra • Vaıington arasında mü 
zakereler inkıtasız devam 
etmektedir. Konferansın akid 
yeri ya Londra yahud Va
tington olncakbr. Vaıington 
üzerinde karar verilirse 
Fransız hükumeti için orta 

ya bir mesele çıkacaktır kJ o da 
politıka11odan vazgeç. ldiğı · 
nin reımen ilanına katiyen 
ihtimal verilmiyeceğinl, bi· 
naenaleyh İtalyan cevabi 
nota11 İngiliz ve f ra11z mat 
buatını her ne kadar mem · 
nuo etmemiıse de yine in 
giltere ve Franaanın müza
kere imkanlarını elden kıı 

çırmamaia dikkat etmeleri 

lazımgeldiğini ve faılst hü 
kumelinin eıaa itibariyle İs-
panya problemini tasfiya 
etmek hususundaki arzusun 
da bu imkanın mündemiç 
olduğunu, fakat bundan ıon· 
ra ne ıektlde bir temas ya· 
pılacağmm henüz belli ol· 
madıgını çünkü Romanın 

Londradaki ademi mühale 
komisyonunu merci olarak 
göaterilmesinln İngiltere ve 
FranHda tereddüt ve em 
niyetsizlik uyandıracağını 

yazıyor . Avuıturya matbua
tına göre bu komisyonun 
gönüllüler meselesini halle
demiyeceği daha birkaç ay 
evvel anlatılmııtı . Gönüllü
ler geri çağırıldıktao sonra 
lıpanyadaki her iki tarafa 
muharip hukuku tanımak 

hususunu ihtiva eden lngiliz 
planı etrafmda o vakit ko 
pan tlddetle fikir ihtilaf l arı 
komlıyonu tamamen parça 
lamak tehlikesini göstermiı 

ti Ancak müddehiz bir 
talik bu tehlikenin tahak
kukuna mani olarak komla· 
yonun mevcudiyetini muha 
fazaya yardım etti Şimdi 

aynı tıin Londradaki ko
misyona tekrar havale edıl 
diği takdirde aym sahnenin 
tekrar etmiyeceğlol kimse 
garanti edemez Bu müli 
haza gösteriyor ki İıpanya 
meselesinin halli itinde en 
küçük bir terakki elde edi 
lememitlir Bu it böyle ol
maklll beraber ltalyantn 
İngiltere ve Franıa ya ver· 
dıği cevabi nota Avusturya 
matbuatına göre Avrupa 
politikasında btr dönüm 
noktası tetkil etmektedir . 
Çünkü İtalya bu notasında 
üç devlet arasında bir kon
feransın akdıni reddeditlni 
"Alman hükumetinin .tavet 
edilmediği yahut ittirak ey· 
lemedlği konferanslara hal 
ya itllrak etmlyecektir ,, 
Cümlesiyle ıebeplendirmit· 

tir Delalet ettiği mani ve 
tümulü çok mühim ve hu 
dutsuz olan bu Manifesta
tionda A vsturya matbuatı 

ıon Hıtler • Mu11olioi müla 
katınıo oeticeıini görmekten, 
İtalya cevabi notasının Lon· 
draya verilmezden önce 
Berlinden geçtiği hakkmda 
La voced ltalia gazeteainln 
veıdiğı malumatı dahi Avuı 
tur ya basını bu noktayı te · 
yid eder mahiyette göıter 

mekte ve mihver politika 
sının takviyeıl muhakkak 
olduğunu tebarüz ettirmekte 
ve bu itibarla faıist hüku· 
metinin, Almanyanın lıtirak 
etmediği lıpanya müzakere· 
lerioi reddetmekle kalmayıp 
aynı zamanda uzak ıark 

ihtilifluım mevzuu bahıet

mek üzere davet edilecek 
olan dokuz ılevlet konferan· 
sından da uzak kalacağını 

yazrnaktadır. Ç6nkü Al· 
manya dokuz devlet palalı 

TORKOILI SAYFA: 3 

fransa~a bir mağarada 
~ulunan ceset 

r••••••••••••••••••••••, İngilte rede 
! TÜRKDİLI i 
: Pazarteıinden baıka her : 

: gün çıkar Siyasal gazete .. : T etaüde sev~edilen ~aygirler 
: Yıllığı: 800 Kuruı • h' d'I' 
: Altı Aylığı:4op .. ! tmaye e ı ıyor. 
• Sayısı : 3 ,. • • • : Günü geçmi, sayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
: ADRES: : 
: BALIKESİR TÜRKDILl : 
~ ..................... ... 
tarak kaçmıı ve saklandığı 
mağarada ölmüştür . 

Bütün bu tüphele ri kuv· 
vetlendirecek deliller de va· 
rdır. O civarda, bundan on 
sene evvel böyle btr vaka 
olduğunu henüz kimse unu· 
tamamıttır : Hakikaten, 1927 
senesinde o civarda arka ar 
kaya btr çok evler ve büyük 
fabrikalar tutuıturulmuf, fa 
kat bu kundakçıların fallı 

bulunamamııtı 

Mağarada bulunan 

Bir beygirin çalııma miid
deti ne kadar ıürmelldir? 
Buıün iki yüzden fazla harp 
görmüı yaralı lnııllz beJıl· 
rl, Belçikalı köylillerla elin
de ha la çalıııyorlar. 

lnıtlteredekl • dtlılz doıt• 
larımızın cemiyeti .. adıaı ta· 
ııyan ve dıli olmadıiı için 

bize dertlerini anlatamı1an 

hayvanlara doıtluk etmek 

gayesile kurulmuı teıekkO-
lün menıupları ıon zaman· 
lardan bir kıamını metakkat
ten kurtarabilmittlr. 

Ve ıatm alman altmıt ıh· 
tiyar beygirden dördü m6ı
tesna olmak üzere dtierlerl-

nin hepıl vurulmuıtur Bey

ıirlerin en genci yirmi 6ç 
yaıını bulmuıtu. Aralarmda 
kırk yatını geçmlf bitap be· 
ygirler de bulunuyordu . 

Şimdi eski lnıtlız zabitle
ri, yeniden aralarmda para 
tophyarak, dlier ihtiyar 
beygirleri de, esaretten kur. 
tarmağa çahııyorlar . 

Ballkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü 
Küçük 

Mevkii 
Arkla 

bostancı dere ara11 

Cinai 
Tarla 

Huduiu 
Doğu: Halalcalı pomak Meh
met, batısı Liz Alt, poyrazı 
Atanaah arkı ve kıamen po
mak Mehmet, cenuben cİere. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla atadan 
intikalen ve takı imen 40 50 senedenberl martlı mahalleıln
den Yüzbaıı Ömer kar11ı ve hacı lsmail kızı Fatma MO· 
veddetin ıenet sız ve nizaaız ve f a1ıla11z hüınünlJetle ta
sarruf ve ziraatında ıken mart 932 tarihinde ölmeıtle eT· 
la.tları General Kemal Balıkesir ve Şehver Bilal ile ken· 
dinden önce ölen kızı Hıkmetln evlatları Yüzbaıı Muıta· 
fa Rifat ve Sabit ve Süreyya ve Galip ve Şevket ve Ha• 
ıibeye kaldığından bahisle namlarına lesçil edilmeal lıte

ntldiğlnden tahkikat yapmak için 31 · 10 937 pazar ıGnO 

mahalline memur aıönderilecektir. Bu yer hakkında bun· 
lardan batka bir hak iddiasında bulunanlar vana bu giin· 
ler içinde yazı ile Tapu sicil muhafızlığına ve yahut ma· 
halline gelecek memura müracaatları lüzumu illn olunur. 

, _____________________________ _ 

Bahkesir Evkaf Müdürlüğü"nden: 
EmvaH gayri men Nevi Mevkii Muhammen bedeli 

kule no: Lira Kuruı 

18 Dükkan Cami çetme sokağı 100 00 
19 .. Sülüklü çeıme 200· 00 
20 .. Hükumet caddesi 4000 00 
29 .. Y etilli çıkmazı 1000 00 
30 Biğadıç caddesi 400 00 
34 Arsa istasyon civarı 250 00 
53 Dükkan Subacıkarda 500 00 

56-57 Kiremithane Hayvan pazarında 500 00 
65 Dük kin Emin ağa cami 1000 00 
68 .. Boyacı sokağı 1000 00 
75 sebze bahçesi istasyon anbarı cıvarı 500 oo 
76 arsa lataıyon civarı 400 00 
92 dükkan Peynircilerde ısoo 00 

181 ana Çona sokağı 500 00 
6 bağ yeri Ayazmada 20 00 
9- 10 dükkan ve ev Şamlı caddesi 560 00 

17 han arsaaı t:sklcilerde 3000 00 
53 dükkan Şadırvan meydanı 500 00 

110 tarla Paıaköy çayar 200 00 
118 

" 
,. Keklik tepeıi 200 OJ 

120 
" 

Paıaköy Aıçıderesi 700 ()() 

121 
" 

,. Tat alta ıs 00 
125 

" " Tahir çeımeıi 150 00 
127 

" " Ulu mezar 500 00 
128 •• ,, Orhaniye Aıçı dereal 200 00 
129 

" 
., 

" 
50 00 

Yukarıda mevki, numaraları ve nevileri yazılan emvali ıayri menkulenln hizala 
rında göıterllen bedeli muhamminlerile temltken aatılığa çıkarılmııtır . ihalesi 3 1 J.937 
çarıamba gOnü aaat 16 da yapılacakhr. İıtekli olanların yüzde yedi buçuk mu•akkat 
teminat akçalarile birlikte Vakıflar mü<lür'üğünde nıüteıekkll lcomlıyona mlracaa,tlN•· 
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HAlK Si EMASINOA 

~ 
it 
~ S t: nenin En GüZt'I f ılımluınden, Pola Voley ve Cari 

Ludvingin Çevırd ı k l eri Meşhur Estr B ü yiı k V c C zı p 

~ Bir Mevzua Dayanan Bu Fılım Seyredeı.ler Üzerınde 
Unutulm"z Hatıral a r Bırakacak tır 

L 
~ lsttrap lle yoksulluk içit de ltJlısiline devanı elnu k 

isllyt.~n IJ/r gP n ç kl:.uı r . m amdtr [<', rıa/11\ şuplıc Vl' 

~ kıslwnçllk karşı~rnda y11ksek bir irade nin ve temi: "" 
bir sevginin bıitri rı /msıısiyellcrirıi ifade <den im fi . ~ 
lim sizleri saatlerce lıeuccan vt• zevk içinde IJ//aka 

;m caktır. 
>"-" Aynca Veni Dünya Havadisleri 

• SUVARE SAAT 8 DE 

ııwuua • 

• 'W!•it~llMliiilUMlllUtUi}1~ 111t ~ 

Kepsüt Belediye 
Riyasetinden: 

Kepsüt belediyesine ait Çukur ağıl merasanın kıtlık 
otlakıyesi ile belediye kırathaneıi eski ıartlnr altında 937 
ikinci teırin ayının (6) ıncı cumart~si günü aktam saat 
(20) de icara raptı için ihalelerinin yapılacağı ilan olunur. 

5 1-465 

Vi aye Daimi 
E cüm ninden: 

1 - Balıkeıir - Handırma yolunun muhtelif kilomet · 
relerinde 10 adet menfezin beton arma ve ferhetona tah· 
villerl 18-10 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu itin keıif bedeli 8900 lira, muvakkat teminatı 
667 Ura 50 kuruıtur. 

3 - Bu ite ait evrak tunlardır: 
Eksiltme ıartoameıi 
Fenni şartname 
Ke§if cetveli 
Mukavele örneği 
Nafi itleri ıeraiti umumjyeai 
İ&tiyenler keşifname Vt"! evrakı vilayet daimi encümen 

kalem inde veya nafia müdürlüğünde görebilirler. 
4 - İhale 1l·11 937 tarihtne raatlıyan perıembe günü 

saat 15 de vilayet makamında teıekkül edecek daimi en · 

cümen huzurunda yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye bu gibi itlerle uğrattığına dair Ralı 

keıir nafia müdürlüğünden laakal sekiz gün evvel vesika 

alanlar girebilirler. 
6 - isteklilerin yukarıda yazılı gün ve ıaa tte muvakkat 

teminatını malıandığına yatırdığına dair makbuz veya 
banka mektubile vilayet delmi encümenine müracaatları 

ilan olunur. 
4 1 - 473 

Be d'ye Riyese i 
Belediye meclisi 1- 1 1-937 pazartesi günü saat 15 de 

belediye salonunda yedinci devre mutad teşrinisani top· 

lantısını yapacaktır. 
RUZNAME: 

1 - Knunun 76 mcı maddesi mucibince belediye re· 
isinin 936 Yılı mesai ve icraat raporu 

2 - 936 yılı kati hesap cetvellerinin tetkiki 

3 - Evrakı varidenin müzakeresi 
1580 Numaralı belediye kanununun 55 inci maddesine 

tevfikan ilan olumu. 

Bandırma Sul~ Hu~u~ Hi~imliüinden: 
Gıyap Kararı . 

Bandırma hazinesi tara
f ın ılan Pnıabaym mahalle 
sinden Emine aleyhine açı · 

lan 15 lira 60 kuru~ fazlıı 

reddiyatm tahıih davasının 
yapılmakta olan muhakeme· 
sinde müddeialeyh Emineye 
davetiyenin ilan yapıldığı 

ı. .. ı ~ .. m,.hkPvıa oPlm,.~n 

den bu kerre müddei tara
fından vesaıkl resmiye ibraz 
olunacağından bahsile gıyap 
lcararının ilanen tebliğine 

karar verıldiğlnden mahke 
me günü olan 26 • 11 . 937 
cuma günü saat 9 da Ban 
dırmn sulh hukuk mahke
mesinde bulunmanız için gı· 

..Y,AR kararıd ı r. 

TORK.DILI 

PERMUTİT VfJTER SOF TENER 

P - 3 odeli Su Filıtresi 

23 BİRiNCl TEŞRİN Y:t7 ........ 
.KokVeSö 

A tra it· 
• " Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -1 

fJzda ku/JanJ/ır. Kok Ve. Sömi Kok Türk 
~ lintrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-~ 
~ ven Fiatla Sat!lmatadır. 

AHMET VE IBRAHI~ CUMALI 1 
Çivic/Ler ı'e /)emircile. Çarşısı ~· 

Dt·mir Huda vat - r(}pı .\!allan 
Çiftçi Aletleri Alım Satım Evi 

Size,' ta zyikli ve tazy i kıiz ınus' vğu bulur.an, depo, 
çeıme ve tulumbadan içecek, yıkanacak , yemek pi 
tirecek ve hl'ltta çaD'lııfır y ıkayacak tatlı au temin 
eder. ller musluğa kabili tatbjktır. 

Suyunuzun lezzetini bozacak h içbir k imyevi mad
de bulunmaz. Bu cihazlar vaaata&iyle milyonlarca halk 
beklediği istirahate ka,uşmuıı ur. Pe ı mulit liboratu 
varlarının ihtiraı olan bu ufacık cihazları size ifti 
harla teklif e diyoruz. Emniyetle a l ınız . l emi size en 
büyük teminattır . Bize yazımz size posta tediyeli blr 

adet gönderelim . 
Muhitıoizde bulunan hernevi suyım kirecini ala · 

rak içilir tatlı su haline koyar. Soday ı eviniz.den ko· 
ğar . Mide, böbrek, mesane, bağırsak ve damar has

talaklarına kar§• sıhhahnızı korur 
Kum sancılarından rahahı z o 1vpta hayatı ıçın 

avuç dolusu para sarftle dağ l ardan kireçsiz menba 
ıuyu arı yanlar artık Amerilrnnın "Nevyoı k .. ıehrinde 

model yeni icat edilen ve l sta nlıu l Gülhan 

hastahanesi dohtorlarımn uzun uzadiye yaptıkları 
tetkikat sayesinde muvafık net ı celer elc?e edildiğine 
dair verdikleri rapor üzerine Hükumeti Cumhuri}emi 
zin Türkiyeye itha line mfü:aade ettiğ i 1 PERMU111 
VA l ER SOFTENER l markalı su fi l it resi sayesinde 
kireçsiz , temiz ve berrak su içmeğe ve bu sayede 
kum hastahl~l arı istirabından ve inkibazından kur 
tulmağa muvaffak olacağınız gıbi, vuHeğlnlz su pa· 
ra l arı da cebinizde kalD' ıı olac8ktır. 

Bu alet , dakikada bir litre su tahlil ettiği gibi, 
kahve değirmeni ceu~etinded i r . Bağ. bt. hçe ve te· 

nezzühe giderken yonmızda taıımr ve yemek esna11nda 
tulumba veyahut kuyulardan çıkardığınız taze ıoğuk 
suyu filitreye koyarak yemek esnasında buz gib i kıreç 
Aiz, temiz su içmeğe muvaffak olursunuz. Her keseye 
elveri şli, fi ah ( 15) lirad ı r . Toptan al1tnlara iskonto 
yapılar. Arzu edenlere reklamlardan gönderil ir. Yazı· 
lan mektuplara derhal cevap verilir 

Balıkesir Vlldyeti Umumi Acenltsi: Hav
ra rlda Mı:ırıif aiuracı fltism1 Kahyaoylu 

~~~~~;:;r:;::-~ııır:ınıı..I 
• 1\ 

aı 1 
•• cum • 

1 d 
Nafıa yollarında kullanılmak üzere açık eksiltme

ye konulu p müddeti temdit edi len a l iıta turukuye için is
tekli çıkmadığınd an 18 11 937 tar ı hine rastlayan pertembe 
günü saat 15 şe k ada r bir ay zarfında pazarlıkla alınma
sına karar verilmiştir . 

2 İsteklilerin 18 11 937 tarih ine kadar iha lesi yapıla· 
cak ola n en cümen i v ı a yetin t oplan tı günleri olan pazar
tesi ve perşembe günler i saat 15 de v ıla yet makamında 
te§ek kül edecek encürr eni vila yete müracaa t ed~bilirler . 

3 Alınacak malze me şunlard ır: 

500 adet 3 kilolul< ve tamamen çelik yerlı mn lı kaz 
ma, beherinin rayiç bedeli bir li rad ı r 

500 adet t am~men çel ik yer lı malı 3 kö§e de lik li kü 
rek beheri :rn kuruş 

100 adet demir el arabası beheri 750 kuruştur . 

4 - Bu iıe ait evrak §unlardn : 
Eksi tıne şartnawesı 

H ususi ~arlname 
lsti yenler bu evrakı ve numunelerini Vilayet Daimi 

encümen ke eminde veya Na fıa müdürlüğünde görebilir-
leı. 4 1 474 

~ 
• it 11 :SiHi11Hif . ;-~~\~~~ ~ . ~ 

YOR! 
I ,. 

S G 
Ormanlarımızı koruma · 

için odun ya&ul mı yıı c:a& . 

bunun iç in ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
KullanJ/acak D iye 
DüşDnmeviniz .. 

I l erı iirlii köuılir 

)'akan kullanı~la ve 
her ke~Pye elveri~l i 

Zonguldak n~ Halk 
tipleriııueki sobaları 

ı icareı ha ıu·ruizd•~ hu-
i a c,l ksm ız .. 

Duman ve 
> 

IS 

yapmıyan çok dayanıkh 
«Türk Antrasidi 1> de geldi 

, 
.. 
• 

1 
1 

1 
1 
~ 
~ 
1 

sömikok~ 

Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 71 
çivi, cam gibi çe§itler de mağazamız da her yerdeo ~ 
ucuzdur. iJ 

En birinci boya yağl arı, boya malzemeside Uca· ~ 
rethanemızde ehven fiat larla satılır . Bir defa dene J 
yinlz. ~ 

Saraçlar Başında D~mir 

·~·~~ 

Ve H1rdavatçr J 
Hasan Cumali .. ~J.I 

~ "'·1~»14 ~~~ 

~ş.: 
~ #. 

AAA--A*aı::..J!r!!A•tAwAA.AA~ , 

C Çiviciler arastasındaki 17 numaralı dü~kanıruııı 
t ayni sırada 14 · 15 nu.naralı dükkana naklettik· . I 
• fler türlü iıı~~tatm hiitiin malzemeleri }HJ .. ; 

t i hassa ker .. stc, ziraat Hh\tları, d•·nıir, ciıııcfl' ' 
• 1 • 

• to, laırdavat, h<•r ehaua su horuları, odll' ; 
ve uı~dcn k.<>ıuiiı·ii ~ohalaı· 11ıııı ct· ~illtıri nail" . . 
ii;aza nııuht hulu rı ur. 
. Gerek topt ·n ve gerekse parakente 
suretJJe tatış yapJ/Jr ve bütün inşaat işle" 
ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir· ' 

• ı .,-··--- ---~--.-. ... -~,... 

Balı 
• 

esır skerı· 
Şubesinden: 

ıs.bi 
Yüksek ehliyetnameyi haiz olupta kıııa hizrne,~e ıurıd' 

Ot\ U ı, 
olanlar 2 . 2 Teşrin 937 günü yedek subay car• 

olor>11 

bu lunmak tizere 1 . 2 Teşrin U37 de sevk b t ettir 
l ardır 27-10 937 Tar ih!ne- kadar va ziyetlerini tes 

1 

mek üzere tube ye gelme eri ilan olunur ~ 

---------
K Al<AN 

İyesi ve Haşyazmanı: Balı k t-sir sa y lavı H . ~ 

Ç 1 G 1 O k - f UAT Bl.L'Ar ı <arım ene iı'e torü : ~ 

Basımyeri : ll Basımevl 
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