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Başvekilimiz Parti Grubunda Mü- Silahsızlanma Konfe
him bir beyanatta bulundular .. ransı Topl!nmıyacak. 

B. Mussolini, Silahlanma Ya
rışının önüne Geçilmezse Harp General ı~met lnönü iki Saatten Fazla Süren ı 

Beyanatında 1- Seyahatları , 2- Mülakatları, 
3- Devletin Umumi Siyasetinin Ana Hatları Et-

rafında izahatta Bulundular. 

Atatürk 
(rden Hükümdan Emir Ab

dullahı kabul ettiler. 
• 

Ankara, 1 (A A) - C H.P . la mülilcatları Parti Grubu- Ankara, 1 (A.A.) - DGn 
Kamutay Grubu bugün öğ nca memnuniyeti mucip ol ıabab Ankaraya 11elen Şar-
leden ıoora Antalya Say . mutlur ki Erd~n EmirJ Altea Ab -
la•a Dr. Cemal Tuncanın Bapekil yakında Kamu- dullah dQo Reillcumhur Ata 
b.ılcanl.fında toplanmıttır tayda devletin umumi tiirk tarafın Jan kabul edilmiı 

Snrekh alkıılar aruıoda siyaseti hakkında yapacatı ve kabulde Haraclye Vekil 
•- beyanatın ana hatları üze Vekili de hazır bulunmutlur. 
•GrıOye aelen Baıbakan 
C rinde de iuhat vermlttir Atatürk Altes Abdullaha 

e n • r a 1 lamel lnönü Bafı.,ftkan ismet lnönünün bu ziyaretini iade etmıılerdır . 
taç ıeyme merasimi- j Ak H t • k l V •- it ıkı buçuk ıaat süren hu beya. tam ar Cıye ve ı eKl 
•~ iıttrak etmek üzere Lon nalı Grupça büyQk memnu ı tarafından ıereflerine bir 

Muhakkaktır, Diyor. 
Ye ne de fili olarak imkln· 
ıızdır. Son tahdidi tHlihat 

konferan11 meıalıt de ayni 
dfr. 

Birçok devletler tahdidi 
teılihata kaUyen taraftar 

deitldlrler; çünkl bunların 

hedef ve maksadı fatlzml 

yıkmaktır. Halbuki hu öyle 
bir rüyadır hiçbir zaman ta

hakkuk etmiyecektir. 

Mu11olıninin bu dava üze · 
riodeki beyan•lı maotakidir. 

draya yaptılı ıeyahat etra yet tr.zahürlcrile karıılan ' zıyafe : veralmlt ve bu ziya 
fında izahat verdikten sonra mıttır . fetl bir kabul reaml takip B. MUS!:>OLtNl 
londrada ve Londraya gf Ankara, 1 (Huıuıi) Bat etmtıttr . 

Çünki ya tahdidi teılthata 

karar yerilecek yahud harp 
tahakkuk edecektir. derL p d ı 1 t ---~- Mılano, 1 (Radyo) - BQ· •en arfıte ve av et e balcan General ımet nön(i. 

tinde Belıratta ve Atınada nün Büyük Millet Mecliıtnln Kamutay yQk ltalya ıa:ıeteal "Vuzuh,. Birçok Avrupa nasırları• 

nın ıtyaıetl mal6mdur; bu hptıfı ıtyaai temaslardan çarıamba aOnkü toplaatıaı· ıerlevhalı makalealnde dl· 
edtodlii intibalarını ve nda ıon seyahatı ve bu mü - ~ yor ki: ılyaaetln eıerlertnl Habeı 

bu memleketlerde T6rlci lfaşvekll İsnu t lnönıi naıebetle yaphfı slyael te Polis taıtilit ~anununun : .. AJenılar ve ıu:etelertn 
'-Ye karı• gösterilen ıaml latmııtır. 1 maslar hakkanda izahat ve • • 

1 

bir çolu h•klkatlerı takltt-

harbında ıördük, boı ve 

hayali davalar arlık terkedt

lmeltdir. ~l doıtluk tezahüratını an G lımetlnönününB . Litvinof . 1 rmesi muhtemeldir. DJUZakıraımı bıılıdı. ten zeYk almaktadır. Muı 
f aıiıt lta\ya denlsde ol

duau ıtbi haYada da müke

mmel ıurette 11llhlanmııt1r. 

Herbanıt bir devletle kara· 
da olduiu ıtbl dentsde de 
boy ölçBımele haaırdar. St
llhlanmafa da deYam etme · 

Al b •• •• H G j Anka a, 1 (A.A .) _ Bu ıollninio son nutkuna da ay · 

manya Otun arp e 1 
aıün Refet CaD1teztn baı· 1 

nl tekilde yalanlar karııtı· 
kanlığında yapılan Kamu 1 l t I' M ol 1 Ruz 

rı mtı ır . ı un ın • 
ttty toplant111oda de' let de / . 1 . 1 il veltten bir tahdidi teılthat 

t ' 
e • d • m r yo arı, orman umum 

hı..) erıne a eş emrını ver ) I m~d~rl~iü Ankara t~ar 1 konferansı top\anmaaım l• •&I e mudurluj6 bitçelerı muza temlttir. 

1 

kere ve kabul edtlmııtir . .. B Muuolini Ruzveltln 

ltitler Bütün Nazırlarını Acele Berline Çağırdı. ke~·:~.~.Y·~irb~~::n mı!~~~ bu nazik zamanda }·apa 

10 B • F k Z hl 8 b d basile de muhtelif vekllet- tı bir teıebbOs tahdidi tea 

)dedir 
ltabanlar, iıUlıbalden •• 

nferdeu emindiler. 
in ran OCU lr inin Om ar imanını lerin bütçelerine otuz altı lihat için mOflt olabilir de· Muıaolialn beyanatı, hal 

yaalar için .leiil, bGtGn Av· 
rupa ·milletleri içindir. 

8 . HlTLER 
sa Cenevre, 1 (A.A .) - 11 
-~nra hilkumeU Milletler Ce 
~ 

1
'ett konıeylnln deıhal fey-

' ld 1 lıt e o erek toplanmaıaoı 
elbiı ir. 
s,.. le til «nan a, 1 (Radyo) - Bu. 

t11 
11 

on bın kiti Doyçlant zırh 
•oın b 

t,,t 0mbardımanını pro o 1 . 
il-. çın Genera 1 F ranko 
ı,._rı karargahı önünde top 

''•k "'" I Proteıtoda bulun -
1 1lrdır (j • 
· Fra k 

•t'-ıı n ° bunlaro. teıekkür 
ıtır . JJ.,,,, ( 

"d n, l Radyo! DoyçlA· 
•ırhı 

llı 1••na yapılan taarr-
la~et ı 

ltıto • er tarafından pro · 
p edilmektedir. 

••ıe~rh, 1 (Radyo) - Pariı 
elerı ltalyan - Alman 

• milyon kdıur bin liralık f ey mitti · Biz İtalyanlara ıöre 
Protesto Ettı. kati.d• tah••aat verumeaı tahdidi te•l•h•t ne nazarı 

tedbiri hakkında uzun lza. 
batta bulunmaktadırlar. Eden Jurnal gazeteıl Doyçland 
zırhhıma evvela taarruz ~ 

::~::!re 01~:f ~0aakt:.uha~~:~ 1 Almanyayı sütOnıt tavsiye 
ölenlerin fazla miktarda 1 edı·yor. 
bulunduğu yazmaktadır . 

Halk aazteleri bılaklı 

zırhlıya evvt-ll taarruz ya 
pıldığıoı ya:ıma"tedır 

Ôvr ıazeteıi A!rrıaoya ile 
İ ~ panya hükümtlmın açık· 
tan açığa harp ha lıocle ol 
duğunu yaznıaktarlır. 

Deyli Mevl ha<lisesıntn 

imparatorluk konf er11nsında 
ki dominyonlar üzerinde 
de büyük teı ı r yapt:ğ •nı 
yazıyor. Bütün d~ vıetler ls 
panyava müdahale etmedik 
İf!ri takdirde hadısenin va . 
him neticıe doğuracağını 
ya71yor 

Cebelüttarıl<, 1 (Radyo) 
Doyçland mOrettf'!hetından 

bir kiti daha ölmüttür. 
Böylece ölf'nlerın sayısı 
yirmiyi bul muıtur. 

Bedin, 1 ('A A.) Ha 
vaa Ajaoaınan muhabiri bil. 
diriyor: 

Doyçland zırhlıaının bom · 
( Sonu üçünçü ıayf ada ) 

Japon 
Ka~inesi istifa etti. 

Tokyo, l (A.A .) - Japon 
kabinesi dün latlfa etmııur. 

B EDEN 
1.ondra, 1 ( A.A) Eden 

Almanya mulahatgüurına 

lnailtere hükümetlnın Alman 
yanın eıaıen vahim ol"n va. 
zlyeti daha zivade vahim
lettlrecek bir hart"kette bu 
lunmıyacafını ümit dtiğinl 
ıöylemtıtir. 

Kont Dö Yindsorun ıatosu 
üzerinden tayyareler uç

mıyacık. 
Pariı, 1 (Radyo) - Ya· 

kında eYlenecek olan Dük 

taavlp edtlmittlr. 
Ruznameye dahil dller 

bazı maddelerin kabulünden 
ıonra yeni polia teıktllt ka · 
nun llyıhasınm müzakere 
ıine devam edtlmittlr . 

İç İtleri Bakanı 8 . ŞCilcürO 
Kayanın v e ı ö z a 1 a n 
hatiplerin zabıta kuv 
vetlerhniz hakkındaki be 
yanatlarını müteakip mad· 
delere 1ıeçilmı1 ve bu ka 
nunun müze keresine çar
tamba günü devam edilmek 
üzere toplant•:va nihayet ve 
rılmltUr. 
===-====-= ~===-===='""'='-== 

Donanması Akdenize bı
re~et etti. 

Londnra, l (AA.) Frao11:ı 
donanma11 Akdenl:ıe dofru 
hareket elmlıttr. 

Pariıı , 1 (A A.) - lnıtllz 
ve Franıız hup aemil~rl aai 
İıpanya ıahlllerine nazard 
etmekte devam etmekte 
dfrler. 

Londra, 1 (AA.) - Roy 
ter Ajanıı f ranaız harp ge 
mtlerinln To!ondan Akdenlze 
doğru indiklerini bildir 
mektedlr 

Dö Vındsor ile Madam Sı 

mpaonun bulundufu ıato 

üzerinden tayyare uçma11 
bir kararname ile muvakka 
ten menedılmııtır . 

------------------------· ı · Adı Değişen Roman 1 
i Bu romanı~ hOak~klb~r t!J ~' l~~cera romanı t 
4 olduğunu ~vvelct• de yazmıştık. Roman muharriri· • 
f nln vaka kahra 11anlarımn müsaadesini alarak yaz- t 
t dığı bu gılzcl eserin bugün adını değiştlrnuk mec· t 
~ burlyet!nde kaldık. Buna sebep ( A N .) vildyttinde • 
t bulunan romanın baş kalıramanı olan bayanın gôn- C 
t derdiği bir lelgr1ıftır. t 

i Bayan pek Jıaklı ufarak ileri sLirdiiğü ve burada t 
yazmağa mrz1111 olrnadı!/ımız sebeplerle bu adın t 

t rfeğl~ilrllmesinf t>C romana ' 

: Bir Kadın Gülüyordu! 1 
f fldımn Verilmesini Rica Ediyor.. 1 
~ A • 

• SON HATIRA.. • 
ı Uaşlan başcı fıir hakikat old11f/u yolundaki iddi. C 
• amı:ı lw ad de!ilşlir/şf ile bir da .'ıa açıklamış oluyoruz • 

ı Bir Kadın Gülüyordu! ~ 
C IJaşl<ın l>aş<J heyecan dolu bıı romanda acaba bir 1 
f Jcadtn IMkikalen gülüuor mıı idi? Ve b11, neleri lıa-
~ lırlalan bir gtilıiştti ? 

• Bir Kadın Gülüyordu! ~ 
ı Şimdi ( A. N.) vilayetinde bulunan ve romanda ~ 
t mesleği ile adı dı•[jlşen f>ayamn hakiki aşk ve duygu t 
« romanıdır. t 
~ Bir Kadın Güluyordut ~ 
: _ .~adece: bir k adwrn blnbir mana taşıyan gıilü· t 
• ııınrı sakfomıyor, onunla birlikte birçok gülüşleri dP. : 
• ortaya dökıiyor. 1 

: Sabırsızl~kla Bekleyiniz.. t 
··-···-------------------



SAYFA: Z 

• 
B a y ı n d ı r l ı k işlerinin 

Kontrolü için .. 
----------- - ---

Yol. ~öprü, ~ina, su. demiryolu ve diğer baymdırlık 
inşaatım kontrol için talimatname yapıhyor. 

Yol, köprü, bina, ıu, de· 
m iryolu, liman ve diğer bü · 
tün nafıa lnıaat ve amellya· 
tının kontrolJarının na11l 
yapılacağını tayin ve teabit 
eden kararname yürürlüğe 

girmlt bulunmaktadır Bay· 
1ndırhk tılerimlzin düzgün 
ve gayeıine uygun olarak 
yapılması bakımından hususi 
bir ehemmiyet taııyan bu 
talimatnamenin esas hüküm· 
lert ıunlardar: 

Her türlü inıaat ve ame. 
liyatın takıp ve kotrolu, itin 
ald olduğu kontrol teıkilatı 

veya alakalı reislik veya 
umum müdürlükler tarafın· 
dan tayin edi lecek bir mü · 
hendts mimar, fen memuru 
veya fen heyeti ve yahut 
bu itleri gören tanınmıı yer
li veyt yabancı kontrol mü· 
esaeselerl mari_fetıyle yapılır 

Bu memur ve heyetle bu 
talimatnamede (kontrol) ke 
ltmeslyle ifade edtlmittir. 

Kontrolun hangt teıkilat 

veya hangi ıahıs 1 ar tarafın · 

dan yapılacafı lıe haılama 
müddetinden evvel müteah
hide yazı ile bildirilecektir. 

Mukavele ve merbuatı ve 
iıe atd mevcud sair evrak, 
proje, resim ve ıartnameler 

allkala daire taraf andan ( ko 
ntrol) a verilecektir. 

Kontrol T eş~if atı: 

hendiı veya memur edıltr. 

K111mların ehemmiyetine gö 
re de icabında bir muavin 
ve lüzumu kadar fen me · 
muru sürveyyan ve puvan · 
tör bulundurulur. 

Kontrol mühendisliği va 
zifeleri icap ve zaruret ha
linde fen memurlarına yap · 
tırılabtllr. Yukarıda yazı 1ı 
fen memurları ıürveyyan ve 
puvantör adedi kontro\ aml 
ri tarafından teıbft olunur. 

Her türlü inşa ve lhzarlann da
imi surette mOrakaba va mo-

ayeaa tecrübesi 
Her nevi lhzarlar, ameli

yat ve tnıaatın mukavele ti· 
ltlf I olan ıartnamelere ve 
projelere, fen ve sanat 
kaidelerine muvafık olarak 
yapılmasını murakabe ve 
temin etmek kontrol mühen 
dilinin en esaslı vazifesidir. 
Bunun için kontrol mühen 
dlal •ıtn devam ettiği müd · 
detçe haftada en az iki de· 
fa bütün it sahasını gezip 
yapılmakta olan ıılerl mua· 
yene edecektir. 

Taı , kum, çimento ve ıa · 
ir malzeme ihzaratı , lntaatta 
kullanılmadan evvel ve im · 
kin derecesinde inıa mahal· 
line getirildikçe yavaı yavaı 
muayene edilecektir 

TORKDILI 

• .1-.J .. "-- ! 1 . 

iliMiZDEN HABERLER 
• 

Bir Çocuk 
1. 
Üç Çocuk 

Dünyaya getirın bir ana 
Yakup köyünden Çaypı · 

narlı Ahmet çavuıun aellni 
Hasibe dün akıam btrbfri 
ardınca üç çocuk dünyaya 
geUrmitUr. 

Her üç çocuk da kızdır 
Annenin ve yavruların ııh · 

hah yerindedir _ __... ......... .....--
Zeybek 

• -
Ratsı için Bursa Hal~evi-

nin bir teşebbüsü 
Bursa Halkevi tehrimiz 

Halkevfne müracaat ederek 

Zeybek öğretmek üzere btr 
öğretmen istemlıtır. 

Halkevl bu iıleli alaka 
ile karıılıyarak Halkevi gen· 

çlerinden Şevket Şanlıyi 

Buraaya göndermiıtir. 

Mili rakıı çok iyi bi-
len bu genç Bursa gençle. 

rini yetııtirmek üzere çaltı · 

malarana baılamıthr . Buna 

vallıt ve Halkevi baıkanı 

bu hususta çok yakından 

allka göstermektedirler 

Buna ıehtr bandoıunun 

ltUraktle yapılan bu ekser 

ıizlere hergün muntazaman 
devam edilmekte ve genç 

ler bu ulusal rakıalara bü 

Ayvahkta Deniz Spor
la r1Vapil1 yor. 

Ayvahk idman yurdu bir kıyı~hane yapt,nyor. Kara
ağaç~a yapılan sürek BVI güzel o '. ~u . 

Ayvalık, (Husuıi) İdman Ayvalrk Akınıfpor kulübü 
yurdu fahri baıkanı Eko · geçen pcızar günü sabada 
noml Bakanı B Celal Bayarın yağh güreı müsabakaları te 

b dl t 1 ıd w iki ( . rtlp etmlı güreıler kalaba-e ye e m f o ugu f& 
, lık halk tarafından • ıeyre 

rpi) ile deniz yarıııarı yapı · d 'l . ti A 1 k k 
ı mıı r. yva t U· 

lmaktadır. Ayni zamanda lü 1 1 h 1 i p er spor sa ası ıeç mı 

Ayvalık ldmanyurdu bu ba lı-"t ·· ~ d lik ı 1 z 15 yuzun en maç ar · 
fta üç (futa) satın l\lacak· na tıtirak edememlılerdir. 
tır. Bu futa ve ıarpileri mu Karaağaçda pazar günü 
hafaza için mükemmel bir köy ihtiyar heyeti tarafın· 

kayıkhane de inta edilecektir. dan tertip edilen sürek avı 
Ayvalık sençleri her gün çok eğlenceli ve verimli ol · 
denizde yelken ve kürek muıtur. Av Gömecln çam 
eksersizleri yapmaktadırlar ormanlarında yapılmııtır . 

Denize düştü, fak af zama· 
mnda yetişilerek kurtanldı. 

Ayvalıkta polis karakolu 
önünde akıam üzeri sahil 

boyunda dolaımakta olao 
bet yaı\arandaki bir çocuk 

naaalsa denize yuYarlanmıt· 

tır . 

Haykırııı üzerine etraftan 
yetiıenler çocuğu kurtarmıı · 

rtı . 

Bir tayin 
Ayvalık icra mumuru Ga· 

lip maaılyle• Adana tcra aııe· 

mur mua vinliğtne naklen ta 
yln edtlmiıtir. 

Bölge 
li~ maçlannm 8. ve C. 

Tasarruf Hesapları 
75 Milyona Çıktı . 

Şampiyonlan 
Bölge lik maçlarına pa · 

zar gOntl B. ve C. güme
lerlnde de devam edil mittir. 

Bandırma ldmanyurdu ile 
Edınclk araatnda Edinclkde 
yapılan maçı Bandırma ld. 
manyurdu O - 4 kazanmıı 
tır. 

" Edremit ile A yvalak ara· 

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

Milli iktisat Ve Tasarruf Ce., 
miyeti Bir Yılda Neler Yaptı? 

fıldır . Tasarruf demek bir 
lokma, bir hırka demek d• 
gtldir. Taaarruf ıadece lır• 
fın zıddıdır. 

Tasarruf bilgili, ıuArlıJı 

Kontrol tetkllltı bir kontrol 
lmlri ile itin caıamet ve eh -
emmlyetine göre maiyetinde 
icabı kadar mühendis, mi
mar, feo memuru, ıürvey

yan ve puvantörden terek
küp edecektır 

Bu malzem~nin ocak ve 
menıelerlnln ve boy ıektl ve 
markalarının ıartnamelere 
mutabakatı tetkik ve tahkik 
edılmekle beraber bu tetkik· 
ler ile iktifa edilmeyip bu 
malıemenln kullanılacağı tıe 

göre fenn~n muvafık olup 
ol rnadığını da tetklk edile · 
cektır. Meıeli toıa tnıaatla. 

rında kullanılacak kırma ta 
ılum ham taı halinde mua 
yenesi ile lktıf a edtlmlyerek 
daha itin bidayetinde bir 
mikdar kırdırılarak ve icap 
ederse silindiraj yaptırılarak 
taıın makadam tosa fnıaab 
na elverltH olup olmadığı 

tahkik edilecektir. 

1 yük ılaı 8.,'.'.•••::::~tedlrler. 

1 RADYO 1 

ıında Edremltte yapılacak 
olan maça Ayvalık gelmedi· 
tinden htıkmen mall<ip sa
yılmııtır . 

Bu maçlardan ıonra A ve 
C gürnelerindekl ilk maç 

Ulusal ekonomi ve arthr
nia kurumu umumi merkezi 
1935 - 1936 yıllar ça lııma 
raporunu neıretmlttlr Ra · 
porda bu milli kurumun lkl 
yılda baıardığı ıtlerin anah· 
tarları bellrtllmittlr Böıta· 

rafta Ekonomik durumumuz 
incelenmekte ve bu huıuıta 
kuruma dilıen vazife anla
ttldıktan sonra ıunlar tllve 
olunmaktadır: 

ve heıaplı harcamak sure· 
tiyle ıelirlerden bir k11mıo1 

ayırıp biriktirmek demektir· 
Bu itibarla bizim, ta1arr11f 
kelimesini hiçbir vakit 111ıl· 
lelin istihlak kabiltyet1P1 

darlatan, hayat stadını d8 
ıüren menfi manada k11l 
lanmadıfımızı ve kutlan111•" 
latemediğimlzi btr kerre d•' 
ha söylemek isteriz. 

Kontrol ıimirlitl itin aldi· 
yeti cihetine göre yazılı me· 
murlar v e y a vekilleri 
tarafından ifa edilir. 

a) Demiryol lnıaatında ba
ımüdQrler ve batmüdürlük 
olmayan yerlerde baımüdür 

muavinleri ve bunun da ol
madığı yerlerde ıube mü 

hendiılerl. 

b) Vilayet naflalarınca 

mürakabe edilen tılerde vi · 
lıiyet nafıa müdürleri. 

c) Su lılerinde ıu mmtaica 
müdürleri. 

d) Devlet Demiryollarma 
aid itlerde yol bat müf ettlf · 
leri ve yahud umum müdür· 
lük tarafından tayin edile· 
cek ıefler . 

e) Huıuılyeti haiz itlerde 
yukarıda a , b, c, d fıkrala

rında yazıla müdilrlet veya 
ıeflerden müı~akil olarak 
doğrudan dofruya umumi 
idareye bağlı teıkllat yapıl · 

maıı halinde bu teıkllatın 
ıeflert. 

( Bu tefler vekalet maka· 
mınca veya umumi idareler· 
ce tayin ' olunur. 

f) Kontrolun allkalı urnu 
mi idare tarafından ta yln 
edilen bir mühendta, mimar 
veya fen memuru tarafın 

dan yapılma11 halinde kont
rol Amirlifine ald vazifeler 
umumi idare tarafından ya 
pılacaktır . 

Kontrol edilecek it ceıa • 
met ve ehemmiyetine göre 
btr veya müteaddit kmmla · 
ra &Jrahp her kııma bir mO· 

Bunun gibi diler •ıler için 

de lnıaat mnddetınce tecrü
be edilecek surette numune· 
ler yaptırarak bu malzeme 
nin tahılı olunduğu itlere 
yarayıp yarllmıcafı tetkik 
edilecektir 

Bütün 11nai imalatta kul 
!anılacak harçların ıartna · 
medekt nlsbetlere göre ya 
pılmaaı için karııtırılacak 
malzeme mlkdarlarını ve bu 
hususta kullanılacak kalıpla 
rı kontrol mühendisi lesbit 
edip ıürveyyanl~ra bu hu· 
suılarda icap eden talimatı 
verecektir 

Çimento torbaluının afız· 
larmın mOhürlil bulunma11· 
na ve çimentonun taze ol 
maaına ve tnıaat yerine ee 
len çimentoların muhafaıah 
mahallerde ve icabı hale 
göre müıterek mühürler al 
tında bulundurulmasına dik· 
kat olunacaktır . 

Şartname muclhlnce ıan · 
Uyede yapılmaaı lazım gelen 
tecrübeleri kontrol mühendl· 
ıl kendi .~nazaretl altında 
yaptıracaktır. 

Çimento harçlarında ve 
betonlarda kulanalacak kum 

2 Haziran 937 çarşam~a 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 Plakla Türk 
musikisi, 12,50 Havadiı, 13,05' 

Muhtelif plak neırlyatı, 14 00 
Son. 

Akşam ne~rlyaiı: 
Saat 18,30 Plakla danı 

musik isi, 19,30 Konferans 
Eminönü Halkevl sosyal yar 
dım ıubeat namma Doktor 
Kazım fsmail Gürkan (Mer
hum Doktor Hacı Kemal ve 
hayata). i9 30 Mandolin or· 
kestraıı Berk ve arkadaılara 
20,00 Nezihe ve arkadaıları 
tarafından Türk muıtkfıl ve 
halk ıarkıları. !20,30 da Ô 
mer Rıza taraf ıodan Arapça 
ıöylev. 21,45 Btmen':Şen ve 
arkadaıları (Saat ayarı), 

21, 15 orkeıtra . 

ları sona ermit bulunmak
tadar . 

Yalnız B arümeıi olan Ra · 
ndırma mıntakaaanda bet 
maç daha yapılacaktır Bu 
gümeler blrlncllerl iki tem· 
muzda ıehriml:ıde buluna · 
caklardır. Üç temmuz gü· 
nü bir ve üç numaralı ku 
lüpler final maçlarını yapa· 
caklardır. Onların galibi ile 
de dört temmuzda iki nu 
maralı kulüp kartılaıacak 
ve böylece Bölge 937 fut
bol ıamplyonu belll olacak· 
tır 

Hususi maçlar 
Ayvalık Akınıpor kulübü 

ile Bürhantye Halkevl fut 
bol takımı araaanda Ayva 
lıkta yapılan maçı 1 4Akın 
spor kazanmıttar . 

t$Akınspor Bergamaya bir 
seyahat yapmıı oradaki 
maçda Bergamaya 3. 4 ye· 
ntlmlttir. Saat 22, 15 Ajanı ve bor· 

ıa haberleri ve erteıi günün 

proğramı, 22,30 Plakla so· Ru~sıtsız ~ıça~ taşıyanlar 
lolar, opera ve operet, pıı rça· Bazı kimselerin nzerlerlnde 

_ıa_r_ı,_2_3,_,_o_o_s_o_n_. ------ı ruhsataız bıçak bulunmakta· 
ve çakılın fenni ıartname dır 

hükümlerine çok temiz ve Kepsütl6 lımail oğlu Meh· 
tozıuz ve toprakıız olmasına met, Pamukçu köyünden Emin 
ve icabı halinde gayet iyi oğlu ~afer, Eğe mahalleıtn 
yıkanıp temizlenmesine ıon den Mustafa oflu Hüsnü, 
derece dikkat edilecektir Yenice mahallesinden Ali 

Betonlar için ıaatnamede oflu İsmail, Okçular mahal. 
yazılı mahaller civarında leıinden Osman oflu Meh 
bulunabilecek kum ve çakıl- met, Akıncılar mahallesin
dan daneleri ebadı gayri den HOseyin oğlu Ali, Şam· 
mütecanlı yani büyük, orta lı nahtyeılnin Alacabayır 

ve küçük daneleri muhtevi köyünden lıa oğlu Klzım , 
olanı yani granülometreıl Karaoğlan mahallesinden 
Alman Betorname ntzamna Hasan oğlu Cemilin bu ıuçtan 
mesine en uyaun olanı ter dolayı haklarında takibata 
clh olunacaktır. baılanmııtır . 

"Cemiyetimizin propağan 
da mavzularından biri de 
tasarruftur. TOrklyede ta · 
ıarruf terblyeıinio yuyılma · 
11, tasarruf itlyadınan bir 
ahlak haline gelmesi husu
sunda gerek cemiyetimizin 
ve gerekse milli bankaları
mızın pek kııa bir zaman
danberi yapttkları devamlı 

telkinler sayesinde tasarruf 
hareketi cidden iftihara il· 
yık hamlelerle seneden se
neye yükıelmiıtır . 

Bankalardaki tasarruf he 
sapları daha 19 l 9 senesinde 
l 7 milyon lira iken l 936 
senesinde 75 mılyona var 
mıt bulunuyor. Bu muka· 
yese blzf her t8rlü izahat 
tan müstağni bırakacak ka· 
dar beltğdfr. 

Yalnız hiçbir sahada olan · 
la iktifa etmiyen ve da ima 
herıeyln daha ly i ılni, daha 
fazlasını fstlyen bizler, bu 
adedin hiç olmazsa gelecek 
kongremize kadar 100 mil 
yona çıkmasını temenni et
mekten ve bu yolda çahı
maktan kendimizi alamıyo 
ruz. 

Yalnız bu vesile ile ay· 
dınlanmaaı icap eden bir 
noktaya temaı edelim; her 
sene kutluladığımız "Yerli 
malı ve arttırma hııftası" 
münaaebetile yapılan netri 
yatta bazı kimselerin bir 
taraftan yerli mala istihlaki · 
ne, dt~r taraftan da tasar 
ruf etmeğe teıvik eden pro 
pafandalar arasında bir te 
zadın mevcut oldufu zannı· 
na dnıuıklerlnl ı&rdnk . Hal· 
buki tasarruf etmek haalı 

ve cimri olmak deft'lı9k de 

Diğer taraftan her yıl J2 
Birinci Klnunda.., baılı1•0 
11 Yerli malı ve arttırım h•f · 
tası" arrık millt ananeleri' 
mız arasına girmtı buluolJ' 
voruz. 

Haftamızı açmak IQtfull~ 
ıimdlye kadar hiçbir f 1 

eıirgememlt olan Baıbak•' 
( Sonu 6çünc6 sayfada ) 
~- -

ilkokul 
Talı~esinin tertip eltili 

" 

toplantı. 
1 

Akıam ıaat 8,30 da G11• 
ilk okulunda bir toploııt• 
yapılmııtır. 

Okulun beıinci 1101fırı1" 
111" 8 ıubeıi tarafından yapı~ 

bu toplantıda Valt ve' C ~ 
Partht baıkam B. Etb' 0 
Aykutla Kültür dire <ta~, 
B. Emin Eraun ve ıehrll" 
ilk okul öğretmenleri b.,ıa.ıo 
muılardır . ,. 

Talebeler yılhk çalat"' - ,,, .. 
ları uzerınde izahat v•' .. 11 
ler v' tilrler, tıu kılar ıofıf' 
yerek da vetlılerlni ağırl•"' .,, 
lardar 1 oplantı sa111ırı>i 
gQzel geçmiıttr. 

Ozerinde esrar bulun~!;, 
Börekçiler maballe•1"b•'' 

yolurtçu İdris oflu M0 
,,, 

remin (\zerinde bir P:,_· 
esrar görfildQAQnden 111 

dere edllmlıtlr. 
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Sarı Yapraktan .. -
Yeşil 
Yapraklı 
Mektuplar •.. 

Onlar .. Benim kimıeılzll

itmln teselliye ıuıadıiını 

lçlpte kalbime dolan mek
tuplar . Yetil gözlerimin ren· 
gint çalmıı, renkleriyle ka· 
sırgalı yollarımın akınlarına 

•ilktlo katan ümit oldular. 
Şirndt ben tlfa bulan gön· 
lürnün tatlı duygulartyle 
•vunanam .. 

Rtran . Geldi ki elimde 
kalemimi görüyorum. Ka
lın bir kağıdın üzerinde yü· 
rüyor, hıçkmyordu içli ru· 
humun.. Dilell o kadar bü 
Yüktü kt . Ürkiiyor. . Ürker
ken o kalın kağıdın bağrma 
•indiriyordu 

Daha sonra bütün heye
ca.nlarım tattı gözlerim ba· 
tınıo ıönlüme ıunduracafı 
birkaç satır yazıyi bekleme 
ie koyuldu. Bekledi.. İtiraf 
edeyim çok beklemedi .. Gör· 
tnediilm gözlerin gülen çeh 
reılnden, mütfik kalbinden 
btr akın .. Gözlerim de güldü. 
lteodtml unutan, neıeden 
denize dalan daldıkca ümit, 
•ınel bulan oldum. 

** 
Gülü1orum, ıamaız bir 

hvruva d6nüyorum . Sevin 
cimin verdiği tatlı hislerle, 
kendimi büyük bir havuzun 
,.e onun etrafını renk renk 
Çiçeklerle süılemi~ gönül 
Çeken kucakta buluyorum. 
S,raran yüzüm de onlar 
Rlbi penbe, bir renk var .. 
Se11ızce onlarla et olup ko 
tıuıuyorum .. Benlm sizi sev · 
difhn kadar beni de seven 
"ar ıevrt11yle.. Gül6tlerlne 
feryat edı1orum. 

Ôoilmdeki berrak ıu be 
liın neıemden ıevda içiyor .. 
tlce çağıltılariyle kalbime 
~, oluyor .. Bana yarınımın 
tGlecek yollarını mOjdeli · 

~or · · O da bir çocuk gibi, 
l "Yır yavrucuk gibi dalaa-
lrlyle coıııyordu . 

k Sa.atlerce onlarla baıbaıa 
•ldun Güneıli günün ma · 

li b 1 s~ eyaz bulutlarına dadım .. 
0Jledım . Kendi kendime 

•6yi d S e hn . Çılduan değildim .. 
etaiılnln döktüiü • ölmez 

lleıel•rle ıevlnendim. 

:1-.* ,,. 

d Üu halim .. daha aenraları 
er· 

d 111 bir hıçkırıia gömül-
G., D 1 

ı_ uyau arım nıazlnin 
l('ra d Va Per elerlnden gam içti . 
" cudurn meıum btr kuv· 
etın h l old aya ile titredi. Ne 

d uturnun bile farkında 
ı,'~lldırn Gözlerimde ateı 
):ll:k~l&nıyor. penbeleıen, 

C:: arım .. Yine sapıarı .. 
'tı thetın tayin edemedlilm 
lll:çhuı bir kucaktan . Alda· 

bı11t'· aldanan, can .. Çektığiu 
d erce meıakkat tükenme 
en 

b,i Ylneanf ıonıuz yolların 
r, tına atılıyorsun. Diyerek 
'ht d t,n e lyor . Beni ıoğuk-

}' donmut atet diye fer · 
't ed 

• l'•t en takatsiz bir ihti . 
Rlbı titriyordu 

liufiern öyle titriyordu ki .. 
tı •n hlle \'Ücudumda eıe 

"''. 

H ** ltt 'Yır • Artık ıonıuz ümit 
e •kınıyorum. Son imi-

;g ._ ı-=sse ııazwsz:s 

Sovyet 
Ağır 

Endüstrisi 
İlk beıyıllık plan devre· 

ıine Sovyt'l afır endüstrisi, 
2,871 lokomotif ve ikinci 
beıyıllık planın ilk dört se 
nut zarfında ise s.500 lo 
komottf imal etmlıtir . Va 
gon imalatı tıe birinci beı 
yıllık planda 76.000 ı bul 
mu11 1933 lla 1936 devre
ıinde ise 200 bini geçmlıttr. 
Harman nıakineleri ile, bi
rinci beıyıllık planda 13.700 
ikincisinde de 80.000 tane 
yapılmııtır. Kamyon inıaatı 
da ilk devrede 32 200 ikinci 
devrede iıe 306.200 dür. 

1925 ıene teırtnlevveltn 

de aAar emdüatri sabit ka · 
pltali, 4 milvar 180 milyon 
rüble idi, 19J6 ıeneıi blda 
yetinde ile bu kapital 10,5 
misil fazlalaımıt bulunmak 
tadır. 

ilk betyıllık plan devre· 
ıinde 16, ikinci betyılhk 

plan devreıinde ise 19 yeni 
ofurno kurulmuıtur 

Birinci betyıllık plan dev· 
resinde 66 martin farını da 
faaliyete geçirilmiıtar. 

Yakılan maddeler endüa· 
trtsinde de büyük bir lstih 
aal inkiıaf göze çarpmakta 
dır Netekim birinci betyd· 
lak plan devresinde 45,5 
milyon tonluk 129 yeni 
kömür madeni itlemeğe 

açılmıı, ikinci devrenin ilk 
dört ıenesi zarfında tıleme 
ğe baı'ıyan yeni madenle · 
rln iae mlkdarı J 1 1 i bul · 

muıtur. 

Birinci beıyıllık plan dev 
reıinde 2 933, ikinci plan 
devreıinin ilk dört senesi 
zarfında lıe 4 376 petrol 
kuyuıu forojı yapılmııtı r . 

Mos~ova yeni televizyon 
merkezi 

~oıkovada yeni ve çok 
mükemmel bir televizyon 
ınıanna baılanılmııtır 

Bu :merkez, muhtelif ıl· 
nema filmleri artıatik ıtüd

yolarda oynanmakta olan 
plyeılerden parçalar, ıpor 

toplantıları , revüler ve ıaire 
verecektir. 

Merkez neırtvatına, daha 
1937 aeneıi içinde baılıya
caktır 

dim ıevglmln temeli olacak 
ve ben güleceğim. 

Ağlamama Çılgın feryatla· 
rıma, iman ederek ıon veri 
yorum Y eıil mektuplar be· 
nim neıeden bağımın yap
raklarıdır. Yarın o yaprak· 
ların altından fııku.acak 
meyva.. Benim biricik 
gıdam olacak .. Ve o mey· 
vadan hayatm tatla heye· 
canlarını içeceğim . 

Buna iman ediyorum. Sa· 
rı yaprak yine bağrına be§ 

ka duygulrırımla gömülüyo 
rum . Bu duygularım ıeni 

de ben gibi ıllldürecek ıe 
vindlrecek .. 

lıte Halit Ziyam. Neıe 
den gama yürürken ınm. 

dan neıeye dönüyorum. Ka
nallarım deifılyor . Sabret yt. 
ne yazacağım . Geçen bir 
ömrün her eafhaıını yazaca· 
jım .. 

Mehmet Ali Kayman 

TORKDILI SA.YPA.: 3 -
Almanya Harp Gemile-· R 
rine Ateş Emri V di .. 

da «Bir Delinin El 

( Baıtarafı birinci ıayfada ) 

bardımanını Hitler, Münihte 
bu haberi alelace\e kendiıl 
ne getirt:n hariciye nazırı 

Von Nöyrattan öğrenmtıtir. 
Amiral Raeder, dün saat 

14,35 te hususi tayyare ile 
gelmiıtir. Üçü de Berline 
dönmüıler ve Hitle-r saat 
18,30 da harbiye nazm 
Von Blombergi nezdlne da. 
vet etm lftfr. 

Derhal davet edilen Gö 
ring, Vaymardan huıusi 

tayyare ile aaat 20 de Ber 
line geçmtıtir. 

Alman radyosu, siyasi ve 
ıpor haberleri verdikten 

TasaTruf 
Hesapları 
57 Milyona 
Çıktı 
<Baı tarafı ikinci ıayfada ) 

nımız İımet İnönünün bu 
vesile ile aöylemtı oldukları 

nutuklar her yıl ayni tarih 
te beklenen tarihi bir hadi 
ıedtr. 

Ankara radyoıundan haf· 
tamız müddetince her ak· 

tam ayrı ayrı hitap eden 
Bakanlarımızın nutukları 

ise ekonomik kalkınma ta. 
rihlmizln değerli birer veıi 

kamızın canlı bir surette 
kutlulanma11 ve gerekae ga 

yelerlmlzin ıenlt halk kitle
leri arasında yayılmaları 

huausunda Cumhuriyet Halk 
Partiıi teıkilatının ve mat 

buatm gösterdikleri candan 
alakayı ıükran ve minnetle 

tebarüz ettirmeyi btr vazife 
biliriz. 

Sergi f vi: 
Cemivetlmtzin Ankarada 

inıa etUrdiğfl ıergi evi yal· 

mz diğer ıehirlerimizln de· 
ğll, bütün Balkan ve yakın 

Şark memleketlerinin gıpta 
ettiği bir kültür eseridir ki; 

An karada mubtaltf mevzu · 
lar üzerinde ıergllt:r tertip 

edebilmektedir. Son iki yıl 
içinde açılan on üç sergi 

arasında bllhaaaa Sıhhiye 

S"kanlığının tertip ettiii 

"Sağlık ve ıari hastalıklar· 
dan korunma çareleri sergi· 

ıi" lktlıat Veka tinin ter 
tip ettiği Küçük 1anatlar 

seralai ve Enternaayonal kö · 
mür yakan vesait ıerglsl, 

ıerılcilik sanati bakımından 
da övünülecek eterlerdir. 

Memleketimizdeki elmo 
mik gcliıme ve ıerpilme nls· 

betinde cemiyetimizin gaye· 
leri için de~ yayılnıa ve kök · 
leıme imkanları artıyor, Bu 
ttbarla bu ıon iki yıl mem· 
leketimlz için ne kadar hay 
yırlı geçli lıe; Cemiyetimiz 
içi de o kadar meıut neti 
celerle doludur. 

Politik iıtiklallmiztn eko
nomik temelini her ıün da· 
ha kuvvetle perçtnllğe Bü • 
yük Atatürkün ve onun de· 
ğerlt yardımcm lımet lnönil 
hOkumettninin yolunda git· 
tikçe artan bir heyecan ve 
ıuO.rla vazlf mizi yapmakta 
devam edecefJ• . ., 

sonra Doyçland hadisesini 
Alman halkana bildirmlıtır. 

G eceyar1111 gozeteler, ıi · 
yah çerçive içinde husuıi 

1 nüıhalar neıretmit1 erdir. 
Halk, sokaklarda gruplar 

teoıkil ede1ek hadise hakkın 
da münakaıalar yapmıı ve 
Alman hükO.metlnin alacağı 
tedbirler hakkında tahmin· 
ler yürütmüıtür. 

Bu sabllh Montag gazetesi 
(HJtlerin gazetesidir} şu aa 
tarları yazmıştır: 

M6ıebbiplerin ceza gör 
meıini istiyoruz . Sulh hiz · 
metinde çalııan A imanların 
alçakça katleoilmealnin ce
zasız kalmıyacatım, Pariı 

ve Londranm anlaması la· 
zımdır . 

Volkl9er Beobachter ga
zetesi, Valinaiyanın w kızıl,, 

hükumetine son derece tld 
deth hücum! arda bulunduk 
ton sonra, Bolıevlk canlle 
rinin faaliyetine nihayet ve
rilmesini istemekte ve ıu 

sözleri ilave etmektedir: 

"Almanya Va lanaiyanın 
Kızıl konanlarının bu akıl 

ve hayale gelmiyen yeni 
tahriki karııaında Rayt hü: 

kumetlnin, bu canilere karıı 
alınması )flz,mgelen tedbir 

lerle mukabele eodeceğinden 
emindir. Doyçland ölüler ;nın 

intıkamı alınacaktır ,. 

Par!s, 1 (A.A.) - Doyç 
landın bombardımanına 

mukabele etmek üzere ve 
Almanya hü\dimetinln dün 

derhal bazı tedbirler aldığı 
hakkındaki haber, Parla ve 

Londra aiyui mehafillerinde 
oldukça heyecanı mucip ol 

muştur. Bununla beraber 
Londradaki ademi müdaha· 

le komitesinin keyfiyetten 
haberdar olup alınacak ted · 

birleri kararlaıhrmadan ev· 
vel Almanyanın beynelmilel 

vahim neticeler verebilecek 
olan hususi bir teıebbüıün 

meıuli yetini yükleneceğine 

inanılmamaktadır. 

Cenevre, 1 (A.A.) -· İı 
panya hükumeti!Mil1etler Ce· 
miyetl konseyinin fevkalade 
toplanmasını lstemittlr. 

Cenevre, 1 (A.A ) - Alman· 
ya, İtalya, lapan ya itlerini ftde· 
mi m\.idahale komlteıine bi 
rer mektup göndererek bu 

gibi hareketlerin tekerrürü 
ne karıı kafi garantiler alın 
madıkca kontrol planına ·ve 
müzakerelere : lftirak etmi 
yeceklerlnt bildfrmtolerdir. 

Almanyft ayni zamanda 
kendilerine yaklatan lı · 
panyol gemilerine ve 
tayyarelerine kartı ateı aç· 
mak için bütün Alman gemile 
rine emir verilmit olduğuna
da ilave etmfttlr. 

Berltn, 1 ( A A ) - lıpan · 
ya sahillerinde bulunan Do 
yçland Alman zırhlııana la 
panya hükiim~t tayyareleri 
bombardıman etmelnl. Al 
man Ajanıı Alman hükume
tinin tedbtrler alacağını ve 
bunlardan ademi müdahale 
komitesini haberdar ede. 
refinl bildirmektedir. 

Valanalya hükumeti ev 
vell Alman zırhlaııoın tay· 
yareye taarruz ettlltnl bil
dirmektedir. 

Fransızca "Le Tempı,. 

gazteıinin Meakovadeki mu 
hablri bildiriyor: 

"Şimt'ndifer itlerlnde ~a 
susluk ve sabotaj yapmakla 
itham olunan on bir kiti 
Kabnraovsk divanıharbi ta
rafından idllma mahkum 
edilmlftir. Böylelikle son 
günlerde, Japonya lehine 
casusluk ve ıabotaj yüzün
den kurıuna dizilenlerin 
adedi elli beıi buln .uıtl1r.,, 

Doğuran 

Bir 
Erkek 

Sofya, 1 (A A.) - Sofya 
da blr klinikte ender teıa 
dQf edilir bir teratolojf ha 
diseıi vuku bulmuttur. Ge· 
çende bir erkek köylüye 
ameliyat yapılarak karnın · 

dan büyük bir uğur çıkarıl 
mıttır . Operatör Temelloff, 
uğurda 6 kilogram ağırlığında 
bir cenin çıkardığını beyan 
etmiıtir Cenin oldukça iyi 
teıekkül etmtı bir vaziyet· 
tedir Ve muhtelif azaaiyle 

• kemıkıiz olan kafası sara · 
halle bellı olmaktadır. 

Ceninin dahtli uzuvlsrı da 
vardır. Cenin, köylünün 
uzuvlarına bir çok kanlı via 

tle baılanmıthr. Operatör, 
ameliyattan tamam ile mu . 
vaffak olduğunu ve halta· 
nın yakında kar11tyle beı 

çocuğunun yanına dönt'bi · 
leceğini tla ve etmlttir . 

geleı mahkemeıiode tuhaf 
bir botanma davaH lfÖrül. 
müıtür. Bu davada meıhur 
lngiltz romancuı Çarlea Ot. 
kenı'in Pikvik kaiıdların

daki "bir delinin el yaz111,, 
eıeri bu boıanma eaaı rolü 
oynamııtır. Birbirlerinden 
ayrılmaıına karar verilen 
gelin Kalifornlyanın pertol 
kırallarından bhblnln kızı 

ve Kaliforniyanm ıüzelllk 
kraliçelerinden btriıidtr. Gü
vey de Prtnceton ünlveral· 
teıi mezunlarından bir de
likanlıdır , 

Bayan Laura Hampton 
Loomlı mahkeme huzurun · 
da bal aylarınan ilk iki gü · 
nünde ·kocasının kendisini 
karanlık bir otel odaıına 
ıokarak orad~ kendisine 
zorla Çarleı Dlkenı'in anor· 
mal lnıanlar yazdıiı meı · 
hur etüdü okuttuiunu ı6y
lemit ve demittlr kt: 

- Bu eıer, bir erkelin 
bir kadınla evlendikten ıon · 
ra mütemadiyen ona kendi· 
ılni öldürmekten bahıede

rek kadıncağızı delirttiği 
hakkındadır . 

Ben kitabı okuyup bitir · 
dikten sonra "'bu müball· 
fa hdır ve imklnıızdır.. de· 
dim. O ıu cevabı verdi: 

- Hiç de imkln11~ de · 
ğıldir; ben de hep bunu 

düıünüyorum. 

Mahkeme, bu davayi din· 
ledikten sonra ıenç evlileri 
ayırmak kararını vermtıtlr . 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Bandırma ldarei Huıuıiye akaratından bilylk 
otelin Bandırma Muhaaebei Hususiye dalreıi ittihaz edilen 
kısmı müstesna olmak üzere diğer akıamının 937, 938,939 
aenei maltyelerine alt ve mayıa 940 tarihine kadar üç ıe · 

ne liğt icra verilmek üzere 24 Mayıs · 93 7 tarihinden 
onbt' t gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - İihale 14 haziran 937 tarihine rastlıyan pazarteti 
günü saat on beıd~ Bahkealrde makam •Vilayette mGtetek· 
kil Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - lcara verilecek muhammen bedeli ( 4200) dCSrt bin 
iki yüz liradır . Muvakkat teminat bedeli muhammeninin 
yüzde 7,5 olan (315) üç yüz on bet liradır . 

4 - Artırmaya alt bir ıartname olup bunu görmek'iıti 
yenler ihale gününden ve o ıaattan"evvel_enc6men kale· 
mine müracatle görebilirler Arttıa maya girmek istlyenle.!.. 
bedeli muhemmenin yüzde yedi buçufu olan Qç yüz on bet 
ltrayi malsandığına yatırdığına dair makbuz veyahut ban. 
ka mektubile arttırma günü muayyen vaktinde makam 
Vilayette tetekkül edecek Vilayet daimi encQmenine 

müracaRt ederler. 
Encümende para ve tahvilat alınmaz. 

4 - 1 - 191 
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Ka acabey Harası 
Müdürlüğünden: 

iyi damızlık ve kuvvetli ıı havvanı temin etmek isti· 
yenlerin ihtiyacını karıılamak üzere haramızda yettıtirllen 
en iyt evsafta damızlıf&, kotuma ve kaıaplıia elverltli 
muhtelif yatta manda bof a11, inek ve erkek dltl malak · 
la randan l 00 baı; karasığır ineklerinden de 20 baıın pe · 
rakende ve esmanı petinen ödenmek üzere açık arthrma 
ıuretlyle 4 Haziran 937 c•ma günil açılacak olan Manyas 
panayırmda ıahıları yapılacafı ilin olunur. 

4 - 1 - 186 



Köroğlu 

Operası 

de orkeıtraya almııtır. Bu 
eıer, Sovyet Azerbaycanı 

müzik kültüründe büyük ve 

rOIUWlLI 2 HAZiRAN IJJ7 

hokov'un "Köroğlu" opera 

ıının tik temıtli, Azerbay· 

can Opera ve Balot tiyat· 

roıunda verJlmit v~ gayet 

bilyGk bir muvaffakiyel 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
ka.ıanmııtır. 

Azerbaycanda Köroilu, 

halk epik eıerlerinln kahra · 

manıdır ve lıml onalhncı 
ve on yedinci a1ırlardaki 

Cinıt 

Mafza 

" .. 
" 
" 

Mevkii Num'aaı 
Umurbey ma. 71 . 5 

" " 
7 l • 4 

" " 71 . 3 

" 
" 71 . 2 

.. " 
71 . 1 

Sebze Bah Kaaaplar ma 7 4 

Muhammen bedeli icarı lira 
30 
30 
30 
30 
->0 
20 

Muvakkat teminatı Ku. 
225 
225 
225 
225 
225 
150 

köylü iıyanlarına karıımıı çeıl 
olarak b•funmaktadır. 1 - ldaıel huıuılye akarahndan yukarda clnıi, mevkii ve bedeli icarları yazıla bet #~~~~~~~~~f ~~~~·' 

parça maiza ile bir ıebze bahçeılne iıteklt çıkmadıiından 7 6 · 937 tarihine raatlı- ~ 1 
Bu operanın müellifl, bu yan Pazarteıi günü 1&at 15 de ihaleleri yapıln ak üzere , 27 . 5 . 937 tarihinden ltlba- it. H T . • E 8 k o·ı . 

eserinde zengin Azerbaycan ren on ıün müddetle temdit edllmlıttr. ~ 8J ecımenn n ÜJÜ 1 eğı: 
folklorundan muvaff aktyetli 2 - lhale yukarda yazılı ıün ve ıaatte Vtllyet daimi enc6mentnde yapılacaktır. « 'J 
bir •urette ı.ufade etmı, ve 3 - ı.tekliler muhammen bedeli icarı yüzde yed• buçuiu niıbeunde mu vak- 1 Satış Sürümünü lrttumıktu. '-
ilk defa olarak "tara .. iı k:at teminatlarını malaandıiına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarlle ~ J 
mindekJ ıark müzik iletln-i _E_n •• c_ü_m_e_n_e_m_ü_r•_c_•_•t_ı._r_ı _ı_ıa_n_oı_u_n_u_r ·--------=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;:;;:::-1 t"' A K , A T 1 

~! €Mlll HASAN 

t.
1 

l DEMİR. HIROEVAT 
H BOYA YAPI 

' RU1~8ER DÜZ EHİ 

'! r ~ .. 
1
_ -WIJf"' 

ıçın Lu3urn uf.:,~yaLarı 

adan licuı ·Jf/,rıJ; 
--"'--_..... 

BizJeen eyi Boy~ 
YA.GLA.RJNI 

'0urada bu1a bili1Joru3 

Biı. kOyliılerde 
Pullu~ ve R.enç her Dü~enin·ı 
HEp Buradan Alırı~ 

p ••• ~.?.~!~8.~.~' 1 Satışta Birinci Şart: 1 
ıı~:,~:.7•· s·~':::::··· ~ "REKLA.I\ M . DIR ~ Altı Aylıfı:400 ., lf. j 
Sayııı: 3 .. 1 , , • ~ 

Günü 4geçmtt ıayılar 25 
k uıuıtur . 

ADR S: 

BALIKEsıR TORKoıu_, Herhalde Reklam Ediniz.· 
Dünkü un ve za~ire f iatlan ~ , , ~ 

uN~~~·,; Azami İ \eHn Ueklaınlarnuzı~ 

55 Kand•man s~ ss~ fj (TÜR 'D/L}) llt' \ 't•riniıi 
60 850 860 1ı ?. 

:~ BU~DA y p~!LJi~ 1 T o R K o 1 L i ~ 
Santim..~ J ~ 

Yerli Sert 3 75 4 75 -J 
Yumuşak 4 75 5 ~ Bal!kesirin Biricik Gazetesidir ~ 

Yuınuıak Sert it. j 
Oııardan 5 75 6 75 ~ Her Yerde Okunur· ~ 

SanUrn SanUm ~ .,4,J,' 
Mısır 3 3 25 -•~ .. ~~~~ ~~~~~~r-/ 
/-\ rpa 2 50 2 7 5 ____,,,, 
Çavdar 4 4 
Sisam 14 IS 

lye!l Ve! Baıyazmıınt: Balıkesir saylavı H. KARAN -
Afyon J 1 5 12 
Nohut 4 5 5 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Kumdarı 2 2 5 Baıım Yeri lt Baım evi 


