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Hatay 

Paris, 9 (A.A.) - İspanya panyaya gönüllü gönderil deklerln biri birini takip et . 
itlerine karıımazlak komıteıi mesıne mani olmak üzere tiği bu arazide 5 kilometre 
İıpanyanm deniz ve kara 1 İspanya itlerine ademi mü kadar ilerlemeğe muvaffak 
dan kontrolü projeıi üzerine t dahale tali komisyonunca olmuılardır. 
bir anlaımıya varmııtır. Di· ittihaz edilen kararlara iı· 
ğer taraftan gönüllü toplan· Uraken hükümetimizce de bu 
maıınm ve gönderilmesinin huıusta alınan tedbirlerin tat 
ya.ak edilmesinden 8 gün bikine baılanmış bulunmak-
ıonra birkaç halyan müfre tadır. 
zeainin Kadikıde lıpanyaya Madrlt, 9 (A A.) - Ja-
çıktığı ve yakında yirmi beı rama cephesindeki bükü· 
bin kiıllik diğer bir müfre- met kuvvetleri, bilha11a Pi. 
zenin de Napoliden hareket garron mıntıkaaındaki nıe v 

Harekat esnaaında "hu 
ıusi müfreze" 700 metre 

yükıeklifiode bir sırtı iıgal 
ederek bilhusa temayüz 

etmiıtir. Bu sırt, geniı bir 
arazi parçasına hakim ve 

tramvay hattının yanında 

bulunduğu için mühim bir 
edeceii ıöyleniyor. zilerini islih etmtılerdir . Bu sevkülceyt noktaaıdır. Aıl 

İıpanya harbine ait haber- kuvvetler, dereler ve hen ( Sonu 3 üncü aayfada ) 

Maarif encümeni bütçesi 461,2 95 lira, Sı~hiye: 
155,592 lira, ziraat 26.729 lira, Nahı encümeni ~a 

378,272 lira olarak ~ütçelerini tesbit ettiler, 
Vilayet Umumi Meclfıi 

dün ikinci baıkan Feyzi 
Sözenerin riyasetinde on 
üçürıcü toplantısını yaparak 
görütmelerine devam etmiş 
tir. 

1 ı nci toplantı zabıt hu
laaaıı okundu ve aynen ka· 
bul edildi. 

bütçeye tahsisat konmaaı iste-
niyordu. Nazarı itibara alın· 
mak üzere muvazenei ma
liye encümenine, 

Muhtelit maaraflar encü· 
meni: 

Vilayetle Su!ığırlık araır 
nda ve onun dt;vamı olan 
kısımda müstakil bir telefon 
hııttı kurulmaaına dair olan luı rısaaın~anziaıe me

mur tomita müzakerelerine 
ler asi kuvetlerin c\ün yap- - ı 

tı~ıa_rı d~va~h ~üc~mıa~ı 
1
Müstemlekeler meselesi etrafında Çembe-

Gönen kazası Kavak na· 
hiyesi adının Samsunda bu 
isimde bulunan bir nahiye yazı muvazenei maliye encQ 

basladı 
hukumetçıl:rı_n puıku~tmuı rıayın neşrettigw i makalesinde şöyle diyor: 
oldukları hukumetçtlerın A vi- ____ ..,... ------------------

n Ankara, 9 (A.A.) Ce 
t t\'rede Hatay ana yasasını 
ı':zirne memur komite mü 
'.;relerine baı lamııtır. 

· ornıte mevzu olarak pro· 

ye ıehri içindeki mevzilerini 
geniılettikleri bildiriliyor. 

Asilere ait 
Mekılkadan 

bir krovazör 
bük ümetçi 1 er 

ehemmiyetli harp levazımı 

aıetiren bir vapuru batırmııtıre 
Ankara, 9 ( A. A.) - lı-

le"'iz· 
~lmııtır. 

tarkk~uş=u=====D=a=h=i~lzy=e==---=-

F;loau Vekili 
1•tanbulda 
1\ 1•tanbul, 9 (A.A ) - Tiirk Dün A~ana~ın aynldı 
d "'ıu Filoıu bu sabah İzmir 
en 8urıa yolu ile buraya 

"'"'•ıur. 

~o Bin., 
1fçinin 
Grev; 

Ne\' k Ot0 "1 Yor , 9 (Radyo) -
9() b obıl fabrikalarındaki 
l~'dı hı ltçl grev illn etmlt· 
d, dr. Şev role f abrlkaların-
'-'ııt a Yeni bir grev baıla-

B. Ş. Kaya 
Ankara, 9 (A.A ) İç 

bakan B. Şükrü Kaya An 
:karaya dönmek üzere bu 
ıabah Adanadan ayrılmııtır. ~ 

Bug=ü=n= o=z=ü=m= K=o=n=-
eresi T o p 1 a n ı y o r . 
:· Ct!il. Bır11 ıırıf ındıölçılacık olan kongredı üz· 
•lırı•ızin i~racı ve satışı meseleleri [aörüeülıcık. 

~ 
11er 

!}il harice ımilrim mlkdarda ıizlim /llraç. tde.n İz-
.\ le mirden bir g6Tl1mi~ü 

1l ,, 9 
''tnb a, < Huıuıi) - Çar· satılmasını temin edecek ka· 
~<>"a' aGnü burada üzüm rarlar verilecektir. Kongre 
b teei lo 1 

Almanya isteklerin -
den Vazgeçmelidir .. 

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

Almanyanın elinden alman müstemlı~aleri loyd Corç 
değil cenubi Afrika generali almışt1r. 

t'ariı, Y (Raayo) - lnaıtl. __._..... ~' 
terenin sabık müstemlekat =-.J;,J 

ya imparatorluiu ve Alma ~ 
bakanı Lord Emri "Britan· \ 

nya,, ıerlevhaatle bir müı- \ ~ ~ 
temleke mecmuuında n~ı· \ I f /ı.J 
rettiğl makaleıinde ezoümle '"'-::. G 
diyor ki: v :_ 

"Bazı neırlyat ve iddialar 
veçhile müıtemlekelerin bi· · 

4 

• (f 
ze emaneten ve muvakka· .\\. 
ten verildiği doğru değildir . 

Bu müstemlekeler bir daha 
uluslar ıoıyeteıine verilmi. 
yecek ve bittabi Almanya 
ya da iade olunmayacaktır. 

Bu davada ıöz vesalihlyet 
sahibi yalnız İngiltere değil· 
dir; ıarki ve cenubi Af rıka 
devletleri bunların Alman· 
yaya iadraine hiçbir veçhile 
müsaade etmiyeceklerdir. 

Böyle bir teıebbüs İngllte· 
reyi ve lmparatorlufu ıidde· 
tle mütee11ir eder. 

iptidai madde ihtiyacına 
gelince: Almanya bu man · 
daterliğı bize verilen müs· 
temlekelerden zaten arzu 
ettiği ıptidai maddeleri bul · 
muı değildir,, 

Sir Osten Çemberlayn da 

Çtmbalayn 
Pari Suvar gazetesinde çıkan 
bir makalesinde: 

" Alman müstemlekelerini 
Loid Corç değil, Cenubi 
Afrika generali Smil almıı · 
tar. BtJ, Almanyanın müıtak· 
bel bir harpte bu müıtem· 
lekeleri harp istinatgahı ya. 
pmamaaını temin için yapıl 
mııtır. 

Bunun için Almanya bu 
oların iadesi hususundaki 
ümidini keımelidir " Demek
tir. 

Macaristan Hadisele
rinde Almanyanın Rolü 

---~~~--~~-

Macar i ıta n~a yapılmat istenen ta~li~i hü~ümette Al-
ıınyamn tesirl1ri ılduiu hı~erleri tı~zi- e~iliyor. 

Budapeıte, 9 (A A. - Sal mekılzlo tahakkuk ettlrile-
""'nın P anacaktır. Kon üç gün devam edecektir. 
1 ea T kk l d k tanahn iadesi taraftarların -ıturu .. Yesi çekirdekıiz eıe ü e ece encüme- cektir. Memleketin ekıeri 

yeti, bunu arzu etmektedir. 
Halihazırda iktidar mevki 
inde bulunanlar. bu ite mu· 
vafakat etmiılerdir. Küçük 
ltilahn, preo11p itibarile bu 
tıe karıı yapmakta olduğu 

muhalefet, zannolundufu ka · 
dar mutlak değildir. 

~ıı,,)':zGnıterhnizln ıtandar. nler bu günler zarfında Ve. :·dan bir mebus, Habıburı-
ltletın nu için alınacak ted kaletin de fikrini ilave ederek larm aaltanat makamına ge · 
1( leıbittdir . raporlar hazırlayacaklardır . tirilmesine Macarlıtandan 

1br,;"trede bundan baıka Ayrıca Kongreye lıtirak baılamlmak lazımgeldlğini 
'•nd, llı~~ddelerlmizln ara- edecek olan üzümcülerin de söylemittir. Almanya prote· 
~tbıuı ~ hn bir Yer alan bu fikirleri alınacakt1r. Konıra ıto edemiyecek ve Avustur 
''')lı~ı: dı~ pazarlarda iktisat vekili B. Celil Bayar ya da saltanatın iadesi katt 

ve .. iyi flatlarla tarafından açılacaktır hiçbir maniaya teaadüf et 

ile karııtırılml\lı ihtimaline 
binaen ve buranın yetiıtlrdi 
ği mahsule atfen (Çeliksapan) 
olarak değiıtirilmeıini istlyen 
yazı okundu tetkik edilmek 
üzere Dahiliye encümenine 
ha vale edildi. 

Yapılmakta olan hükumet 
konağı binasına ilave edile 
cek kısım için bütçeye 
l 1 ,229. lira 87 kuruı tahsi 
sat konmasını i ı t i y e n 
hususi muhasebe direktörlü· 
ğünün yazm muvazenei mali
ye encümenine. 

Bundan sonra encümen· 
lerden gelen evrakın müza · 
keresine geçildi 

Ziraat encümeni: 
Btr müzekkere ile vilayet 

çevreılndeki fidanlıklar için 

menine 
Yine aynı encümenin Ay · 

valık kaymakamlığının Ay
valık sporcuları için bütçe· 
ye tahslaat konmaaını isti· 
yen yazısı vilayet çevresin
de mevcut spor ıoıyeteleri 

için mecliıi umumice 
yardım t a h ı i s a t ı 

konduğundan bunun hıfzına 
Aynı encümenin belediyenin 
Vali Konağı ile Halkevi ara -
sındaki binaların iıtimlaki 

için bütçeye (6) bin liralık 
tahsisat konmasını fıtiyen 

yaz111 muvazenei maliye en
cümenine, 

Gönende açılacak ortao · 
kul masraflarını karıılamak 
üzere Gönen maarif cemi· 

(Sonu üçüncü ıayfada} 

Şehrimizden bir gömmiş 

Belediye Faaliyetleri .. 
Vali Konağı, ŞehirKulubü Ve 
Halkevi Binası Bir Ada Halin

de Ortaya Çıkarılacak. 
Belediye ıehrin batı tara 

f ına düıen Medine bayırının 
ağaçlanmaaına devam et· 
mektedir. Üç dört ıene ev 
vel bu kurak ve kayalık 

sahaya dikilen çamların he
men hepsi tutmuıtur. Bel~ · 

diye bu aiaçlara büyük bir 
ihtimam göıtermektedlr 

Şimıli yeniden ağaç11z kı 
ıım ağaçlandırılmaktadır. 

Son günlerde bin kadar çam 
dikilmtıtir. Bu suretle topun 
bulunduiu kııımdan Askeri 
hastahaneye kadar olan kı 

sım kamilen ağaçlandırılmıı 
bulunmaktadır. 

laza kimseler bu taraf 

!ardaki boı araziyi açmak 
ve temizlemek suretile tar· 

la haline çevirmektedirler. 
Halbuki belediye bu kıımı 

koru olarak vücude aıetire· 
cektlr. Onun için bu gibi 

kimıelere tarla açmalarına 
müsaade edilmiyecektir. 

Yeni açllan ~ir mey~ın 
Halkevi binasının Milli 

kuvvetler caddeıi tarafım 
kaplayan harap binalar 
belediye taraf andan iıllmlik 
edilerek ıeçenlerde yıktml 
mııtı. Halkevinin bahçeılne 
eklenen bu kmm çiçek ta-

( Sonun 3 nciı aayf ada ) 



SAYFA: 2 

l Mily r Franga Mal 
Olacak Sergi.. 

--- -
Paris~e açılacak olan bu sergi için 1ıtirak edenlere bü-

yük ~olayhklar gösteri lece~. taritelerde tenzilat yapılacak . 

l"arlslen bir 111a11:oro 

1937 de PRrlste açılacak makta olduğu eserler ara-
olan enternasyonal serginin 
dünya ölçüsünde uyandırmış 
oldu~u alaka ve neşriyat, 

diyebiliriz ki timdiye kadar 
hiç bir 11ergiye n&11lp olma
mııtır Gerçi unutmamalt 
lizımdır ki, bu sergiye daha 
1934 yılında karar verilmiş 

ve 1935 den itibaren filen 
hazırlıklara baılanmışhr 

Fransada, sinema, radyo, 
gazeteler, mecmualar, affı · 

ler, uzun müddettenberi bu 
ıergiye karıı alakayı ııon 

haddine çıkaı mak için ıef er 
ber edılmiıtir Bu huııuıta 

propaeandanın çok mahira 
ne idare edilmiı olduğunu 

ve, ıergfnln kazanacağı mu · 
vaff akıyette bu propangan
danın çok mühim rolü ola
cağını kabul etmek lazım

dır. 

Serginin mevzuu: "Mo 
dern hayatla sanat ve tek 
nlk,, dır Bu sergi için , mer 
hur Eyf el kuleıini ortasına 

atacak olan 100 hektarlık 
arazi tahıl11 edilmit ve bu 
rada mevcut bir çok bina
lar yıkılmıı ve yeni icapla· 
ra göre tadil edilmi§tir 

Serginin büyüklük ve eh 
emmlyetl hakkında bir f lkir 
vermek için bir milyar fran· 
ga mal olacağını söylemek 
kafidir. Sergide 240 muhte 
Uf pavyon inıa edılmekte 

dir ve bu inıaatta geceli 
gündüzlü on bin ifçi çalıı

maktadır Dünyanın en meı
hurları arasında sayılan bir 
çok mimarlar, dekoratörler 
heyketraş ve ressamlar bu 
inşaatı kontrol etmektedir
ler. Her millet, diğerlerin · 

den ıeri kalmamak için en 
iyi artistlerıni kendi pavyo 
nunun tanzimine memur et
mftıtlr. 

Sergiye iştira~ e~enler 
Birer pavyon vücude getir 

mek suretile sergiye iştirak 
eden milletlerin sayısı 42 

dir ve şunlardır . Almanya 
Avu turya, Belçika, Berezil · 
ya. Hulgarislan, Kanada, 
Danimarka, Mısır, ispanya, 
Estonya, Birlt şık dev etler, 
Finlandıya, İngiltere, Yuna 
nistan, Haytf, Macaristan, 
Felemenk H.ındistanı . Irak, 
İtalya, Japonya, Letonya, 
Litvanya. Lüksenburg, Mek · 
sika , Monako, Norveç, Hol
landa, Peru, Polon va, Por 
tekiz, Arjentın, Romanya, 
Papalık, Siyam, fsveç, 1s 
viçre, Çekoılovakya , Sov 
yetler birliği, Uruguay, Ve 
nezüella, Yugoslavya. 

Bunlardan baıka bizzftt 
Fransanın sergide hazırlan 

sında şunları saymalıyız: 

Mükemmel saraylar, gazino· 
lar, müzeler. Avrupanın en 
büyük tiyatro ııalonu {yeni 
Trokadero) ıııklı havuzlar , 
modern sanat müzesi. ke§if
ler sara) ı, soğuk sarayı, ışık 
sarayı. deniz aıırı Fransaıı, 

Fransız vilayetleri, 11&naat 
hayatı, pladetaryom pavyon 
ları. 160 tane endüstri pav
yonu yapılmaktadır. Sen 
nehri üzerinde vücude geti . 
rilecek tertibatla sular ıtık · 

!anacaktır Eyf el kuleıinin 

elektrik teııisalı bu münase
betle tamamiyle yenilenmit 
tir. 

Serginin devamı müdde
tince festivaller ve ıenlikler 
biribirinı takip edecektir. 
Bunlar arasında ıu tarihleri 
tesbit edebiliriz: 

1 mayısta i~ bayramı: 

Sembolik geçit reımi. 

12 mayısla enternaayonel 
at müıabakaları 

23 - mayısta takızaferin 

üçüncü yıldönümü tenliği 
5 lla 13 haziranda, en· 

ternasyonal çiçek bayramı. 

18 haziranda direktuvar 
devrinde bir gece. 

26 ha~randa Sen nehrin 
ıu sporları. 

29 haziranda danı bay-
ramı 

3 temmuzda büyük Lon· 
gıa n gecesi. 

4 ita 11 temmuzda "Ci · 
te" nin doğuıu. 

8 Tem muzda "bir yaz 

gecesi rüyası" 
21 temmuzda müstemle

keler bayramı. 
27 temmuzda dünya bo 

kı şampiyonaaı 

30 Temmuzda ve 10 ağu· 
stosla orta çağ tarzında 

Fransız temsili. 
12 Eylülde bağ bozumu 

bayramı. 

Bütün memleketlerin en 
meşhur tiyatro troplarının 

ittırakiyle büyük tiyatro 
mev11imi. 

Bundan bavka serginin de· 
vamı müddetince büyük 11i 
nema temsilleri, 42 enternas 
yonal apor müıabakaıı. En 
büyük artistlerinin yeni ko 
mpoze ettikleri eserlerin ça · 
lınmasiyle 18 gala müsame
resi vardır . 

Her türlü eğlencelerle do 
lu zengin loneparklar. 

iştira~ edeceklere kolay
h~lar 

Sergiye difer memleket
lerden lttir&k edeceklere :!O 
frank mukabilinde birer hü 
viyet varaknıı verilecek ve 

Çok Feci Bir Kaza: 
- -- -

Bir Arabanı Hayvanları Çamura 
Gömülerek Can Ver iler. 

Manyas gölünün için~e yolunu layin e~emiyen ~ir ara~acı ~ataklığa saplandt. Müş
terıleri ve kendisi camm zor kurtard1. 

Kültür 
Bakanlığı I , 
Lise ve orta mekteplerin 
imli han suallerini ıesbit etti

1 Maarif vekaleti bütün Tür 
kiyedekl liıe ve orta mek · 
teplerın ikinci yazılı imtlha 
nlarının martın ııon hafta· 
sında baılıyacağını bildirmiı-

tir. imtihanlardan bazılarının 
sualleri Maarif Vekaleti ta 
rafından gönderılecektir. 

Bunun için vekalette kapa 
lı zarflarla gönderilecek im 
tihan sualleri ıimdiden ha 
zırlanmaktadır· 

Manyas gôlıi sa:llkları 

Maarif vekaleti geçen ıe· 
ne liıe ve orta mektep im

tihanlarında varılan pek de 
hoıa gitmiyecek neticeden 

ıonra o ıene alınmağa bat 
lıyftn tedbirlerin ne derece 

muvaffak olduğunun anlaıı
lmıuı için ikinci yazılı im · 

tihanlara ehemmiyet ver
mektedir. Bu imtihanların 

vereceği neticeler vekalete 
bildirilecektir. Buna 1ıöre 

önümüzdeki ders ıeneıinde 

lil!e ve orta mektep progra · 

mlarında yapılacak değitik 

likllğin yeni esaıl.uı ü:ıerinde 
ça lııılftcaktır. 

Edıncik Nahiyesinin Çepni 
köyü civarında feci bir ara · l 
ba kazası olmuştur. 

Şevketlye nahiyesinin De
yin köyünden Topal Cemil 
adında biri çift atlı araba
sına çocuğu ile beraber bir 
kadını mÜ§lcrl alarak yola 
çıkmııtır . , 

Manyas yolunun bu kısmı 
çayır halinde bulunmakla · 
dır . İşte araba Manyas gölü 
kenarından yol olmıyan bu 
kısımdan giderken Çepni ve 
Dotlu deresinin blrleılp göle 
döküldüğü yerde esen şid
detli lodos ruzgarının teıirile 
göl ıuları kabarmıştır Cemil 
bu esnada suyun geçit yerini 
tayin edememlttir. Fakat bu· 
na rağmen suyu geçmek 
üzere arabasını ileriye doğ
ru ıürmüıtür. 

Biraz 1ıldlnce arabanın git· 
meıi bataklık yüzünden güç· 
leımtştlr Hayvanlar lleriye 
doğru arabayı çekmiye, uğ 
raşmııaada ır ümkün olama 
mış, bilakis tekerlekler ve 

hatta hayvanlar gittikçe ı;a 

mura gömülmiye baılamıt· 

lardır . 

Arabacı büyük telaşa düt 
tüğü gibi içindeki kadınla 

çocuğu da korku ile bağırıp 
haykırmağa baılamıılardır . 

Civar köy halkı ara 
bacı ile müıterinin İR\dadına 
vetişmiıler ve kendilerini 
kurtarmışlardır. 

Ondan ıonra hayvan· 
ların da gömüldükleri ça
mur deryasından dııarı çık
arılmsı için saatlerce uğraş 
mışlardır . Fakat zavallı ha
yvanl1tr çamura o kadar 
kuvvetli saplanmışlardır ki 
kurtarmak mümkün olama
mııtır. Her iki al g ı ttikçe 
çamura gömülnıeğe ve kuv-
vetten düımeğe baılamııtır. 

Bir an gelmlı ki her iki hay 
van bıııtakhğa aömülerek 
boğulup can vermlı1erdtr 

Bilahara araba ile ölü 
hayvanlar çamurdan dııarı 

çıkarıla bılmiılerdir. 

Hazineye 
Ait 
Araziler 

---- ---

Maliye vekaleti umumi 
arazi yazımı aıraıında hazi-

neye aid olduğu anlaıılan 

araziyi bundan evvel ifgalı 

altında bulunduranlardan 
ecrimfııil aranılması ve tak-

dir edilen kıymetler nokıan 
bulunursa bunlara itiraz edil 
meıini defterdarlıklara la 
mim etmiştir . 

bu varakayı taşıyanlar şu 

ımtiyazlardan istifade ede
ceklerdir: 

Merinos Koy 1 rı Üze 
rinde Su i Tohumlama 

Sergide duhulıye ücretin
den 20 defa yüzde elli ten· 
zilat . Lokantalarda yüzde 
on tenzilat. Mü.ıelerde yüz 
de 25-30 tenzilat . Haılıca 

tiyatrolarda yüzde on ten· 
zilat. Pariste asgari 5 gün 
kalmak şartiyle, yolda iste 
nilen istasyonlarda inmek ha
kkiyle, bütün trenlerde yüz 
de elli tenzi1at Otombillerde 
ve otellerde ucuz tarifeler. 

1 

Mayısın on beıinde Bursa-
da merinos koyunları üzeri 

1 nde suni tohumlama meto 

1 dlarını göstermek üzere ba 

Türkıyedeki serg ye gide
ceklere şark demiryollarıoda 

yüzde 25 tenzilat y'lpmak 
tadır . 8,50 ve 100 kitilik 
gruplarda tenzilat mıkdarı 

sıra.siyle yüzde 3(J,35 ve 40 a 
çıkmaktadır . 

ytarlar için bir kurs açıla 
caktır . Bu kursu mütehas
sıs B. Fahri Araz idare ede· 
cel<tir. Kurs bir ay sürecek 
ve haziran ortalarından iti 
baren halk koyunları geçen 
yıl olduğu gibi uni tohum · 
lamıya tabi tutulacakt .r 

Geçen seneki çtt.lışmalar 
dan alınan neticeler ç~k 
iyidir ve muvaff akiyet ümi 
di çoğalmıştır . Bundan do 
layı bu ıeneld ça' ııma dalın 
gentı bir kadro ile devam 
ettirilecektir 

Suni tohum1am uıulü 

pahalı olan damızlık koçlar 

dan tabii usule göre çok 

daha faydalı olmaktadır ve 
garp vilayetlerindeki meri
noslaştırma faaliyeti bu me 
tod sayesinde daha ıüratle 

yürüm ktedlr 
Ziraat vekaleti baytar 

umum müdürlüğü bulaşık 
hastalı klar servisi bu mınta
ka hayvan larındaki, uyuz 
gibi , bulaş ık hastalıklarla 

mücadeleyi aktif plana al 
mış ~e bu suretle çalışma 

bir taraftan zeoteknisiyen 
ler , diğer taraftan h'lstahk 
mütehassısları vasıtaaiyle 
ıki yönden yürütöılme 

ğe baılanınıştar . Ônümiı 
zdelcı yıl birkaç yere yen i 
uyuz lıonyoları da yaptır 
ılacaktır . 
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Dün Gelen Bir 
Mebusumuz 

Dr. B. IJ. l'<ısıj Somytireli 
Mebuslarımızdan Doktor 

B Haııan Vasıf Somyüre~ 
dün Bandırma treni ile ıeh 
rimlze gelmişlerdir. 

Mebusumuz ıehrimtzde 
bir müddet kalarak muhte 
lif işler üzerinde tetkiklerde 
bulunacaklar ve müntehip· 
lerile görüıeceklerdir. 

Yakalanan bir kaçakçı 
Gönen, 8 (Hususi)- G3 

nenin Altay mahallesinde 
bakkallık yapan keresteci 
İımailin dükkanında ar•f 
tırma yapılmıı ve ilci kilO 
ıarı kopye kağıdı, 150 ade1 

eski kibrit kutuları bandıro 
lu bulunmuş ve İsmaille bir' 
likte mahkemeye verilmlf' 
Ur. 

, lyvah~tı Halkavi intihı~ı~ 
Ayvahk, (Huıusi) - P•' 

zar günü Ha kevi ıubelerit' 
de intihap yapılmııtır. 

intahabRt çok samimi bl' 
hava ile yapılmıı ve cand•11 

alaka göıterilmlıtir. 

lkmspor 
Ayvalık, (Husuıi) - "{e 

ni tetekkül eden Akınıpo' 
durmadan içten içe çalıım•· 
\arını proğrama bajlaıo•f 
ve eıaılara dayanmııtar. 

Eski sinema btna11nda •( 
lan bu ıpor kolu binada bi' 
hayli tadilat yapmaktadır· 

Bir vaka 
Yenice mahalleainden Ô~ 

er çavuı oğlu Ahmet ile b' 
mahalleden Hüseyin ç•'"' 
bir umumi eve giderek ıe' 
mayelerden Fatmayı dövd0 
klerl haber alınmau üzeriıı' 
haklarında tahkikata b•f 
lanmııtır 

1 RADYO/ 

ı o Mart 937 Çarşamba 
ÔGLE NEŞRIY ATI: .. ~ 
Saat ı 2,30 P alda T0 

musikisi t 2,50 Havtld1
' 

13,05 Muhtelif plak neıri1' 
14,00 Son. 
AKŞAM NEŞRIY A Ti: , 
Saat 18,30 Pilakla d,ıı 

musikisi. 19.30 Tayare et 
ıı• mlyeti namın" konfcr• 

Nuri Kızılkanat. 20,00 V' ,, 
dia Rıza ve arkadaıları (f 

rafından Türk musikisi ( 

halk şarkıları 20,30 Ô~< 
Riza tarafından Arapça• 
lev 20,45 Diınen ve arlı't 

'f &W datları tarafından f 

musikisi ve halk 1ark11• ,,, 
saat ayarı . 21 , 15 ürke• 

22, 15 Ajanı ve horsa ~' 
berleri ve erteııi günüP ~ 
ogra'11ı 22,35 Plaklfl •0

1 
lar, opera ve operet p•'' 
ları . 23,00 Son. 

k 
ı, 

' d 
t 

d 

t 
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~atıralar: 

- Artist Kalbi -
• r 

Oyun çok rüzel oynandı. 
Üçüncü perde kapandıiı 

~-'ban, rözlerimin çukurla 
'•rıda biriken bir iki damla 
htı, parmaklanlJlın ucuyla 
•ildim. Genç kadınlar, bat· 
larını önüne eğmiıler, ufak 
t?ıendillerile gözlerlnı &rnı u 
hıyarlar . . 

Alkıı hali devam ediyor· 
du Dııarı çıkhktıktan ıonra 
balkın arasından 11yrı 1a · 
'•k artistlere mahıuı daire· 
1lin kapııına ıokuldum . Bir 
11çi beni karııladt: 

- Ne iıtiyorsunuz? 
- Sanatkarı görmek iı 

ti yorum. 

- Kim diyeyim? 
or 

ek 
h 

- lıte kartım. 
Bir iki dakika ıonra itçı 

teldi ve beni içeri aldı . De 
~Orl•rın arasından 1ıe9lyo . 
t'taı. 

Kapıları aralık duran oda· 
1trda artiıtler, yüzlerinin 
"'•kyajlarını ıtliyorlar Bir 
... erdıvenden çıktık bir kapı 
•çtılar. aanatkirla karıılat · 
tırn. Elini ukıyorum: 

Tebrik ederim. Fevkalade 
idiniz. .. 3 

de 
,ı - Zannetmem 
f - Tabii böyle ıöyliy~-

ilO tekılniz . .. 

et I Sonra; teenürümü sak 
0 

1Yanııyarak ilave ediyorum: 
ır - Fakat tiyatro ne ka· 
lf d•r tenha idi. Böyle bot 

bır tiyatroda bu kadar ıü 

I~ lel bir oyun oynıyabilmek, 
bıt l'lleıele . 

•• ,,. 

,, 
•" 

Güldü tlirer koltufa kar· 
tılıktı oturduk. Tabakuın 
d,n tici ıigara aldı. Birini 
b,n, uuttı . Oijerlni kendi 
l'aktı. 

() - Tiyatro bot mu 
tdtntz.? Diye ıordu: 

idi. 

e Evet. lktncl gece ol 
o' "''•ına rağmen hemen he 

"'en kirnıecikler yoktu . Tek 
'•t aGldü. 

•• 

l' - Y •nıhyoraunuz.. Dedi. 
~ 11•tro dolu idi 
ıı 

,, 

litıf e ediyor aandım Bu 
•tfer ben rüldüm o hiç 
~. çıkarnıadı. 

4ttık gülmüyordu Yüzü. 
"Grı a Çizgileri derinleınıııu . 
'thıı ıalladı ayni ı6zü 

\tkt,., ettf: 

- Tiyatro dolu idi. . 
.ı 8ıraı konuttuk. ve ayrıl· 
"''rtı . 

E:rteıi gece yine tiyatroya 
••trn k .ı • ten kendimi alama 
"''Ilı 8 d · u ıef er aizına kadar 
olfrluıtu . 
c~ 

bı,. uç halle arka ııralarda 
dı kıııhk bir yer bulabil
d,~ · içimde bir ıevinç hi11i 
k talllntyordu Halk, eserin 

1Ytn tı dı e ni duynıuı olmah de
trı . 

o 
k, Yun bitti. Üçüncü perde 
1, Pllrıdığa zaman, ben aj
'i~IJordurn ve dikkat ettim 
d hnlar dün geceki ka· 

llr det ·ld 
tırtı 1 l. O uman hi11lya. 
dı 1 Yokladım ve karar ver· 

il\ kt· 
QJra ' 0 Yun bu aktam iyi 
t,rtı '""rnadı . Evet ; tiyatronun 
t'i •men dolmuı olmasına 

[)ltıen iyi oynanamadı . 
Oıtu- w 

"''d •uun yanına ugra 
(J lln evime dönmedim. 

çOn ~ 
da ld· cu Rece gene tiyatro 
ttı,tn •tra Henüz oyun baıla · 
" •ıtı . Bu f d w 'l ıe er ogru 

'"""l '-l tılll " rın odasına git · • 1\1 L 
Qttı· ""Yaj ını yapıyordu . 1 •• 

lrOrüncc: 

- Dün akıam da ıelmlt 
tin. Dedi . 

Gördünüz mü? 
- Evet. 
- Çok kuvvetlı 1ıözleriniz 

varmıt. Arka aıralarda ~lr 

kitilik bir yer bulabildim 
Nasıl oynandı? 

- İyi dedim . Çok iyi idi. 

- Hayır. Dedi çok fena , 
bi liyorum. 

- Evet . Bir 1ıece evvelki · 
ne nazaran biraz iıtahıız 

oynadmız . Halbuki tiyatro 
tamamen dolu tdt. 

- Dolu idı? Yanılıyor · 
ıun mu .. Kimıe yoktu 

Naaıl olur? 0,yecck old· 
um . O; makyı.jını bitirmifti. 
ikinci itaret verllmtıtt. Zili 
çaldı içeri eıren adam: 

Dııarıaı naaal? Utye ıor
du. Adam batını ıalladı: 

O kadar iyi dejil. 
Dıtarı çıktık. Doıtum; be 

ni ıizlt bir deltfin önüne 
eötürerek: 

- Bak bakalım. Dedi. Dı 
tarısı nasıl? 

Baktım . Ôn ıaralarda beı, 
on kiti vardı ıalaride de 
bir o kadar inaan aörünü· 
yordu . Localarda henüz ki 
mıe yoktu. Gözümü delik · 
ten çekerken: 

-Az, dedım . Ve bunu ıöy 
lerken o receki oyunun ne 
kadar fena ve ittahıız oy 
nanacafını dütünerck üzül 
düm, düttüm: 

- Dur timdi , bir de ben 
bakayım dedi. Hem bbluyor 
hem ıöyleniyordu: 

-- Ooo tiyatro Lu gece 
tahminimden fazla kala balık, 
mükemmf'l bir oyun oynı 

yabileceiim. Sonra bana 
döndü Parmağını dudakla
rına götürerek mühim bir 
ıır tevdi edeceltrnfı ribt eli 
le yaklaımamı itaret etti. 
Delili göıtuerek : 

- Bak dedi lk inci aıra 
da ıafdan d6rdüııcü 
rörüyoraunJ 

Baktım . 
Genç bir kadın . 

- Güzel mi? 

kimi 

- Çok ıüzel. . Kulajıma 

etildi ıonra daha kıı . k bir 
ıeıle - rel - dedi. 

Elimden tutarak tekrar 
oda sına rötürdü 

- Sana röaterdtfim ka · 
dını naaıl buldun? 

- Hakikaten güzel. .. Ta 
nıyor muıunuz? 

- Hayır, fakat onu ıevt 
yorum. 

- Seviyor muıunuz? 

zamandan beri?. 
Ne 

- Ne zamandanberl mi? 
Tuhaf teY . Seninle delik
ten ditarı baktıjımız zaman· 
danberi, üç bet dakika 
evel .. 

- Nasıl olur. 
o rüldü v~: 

- Bir eazeteci olmakla 
bir artiıl kalbini anladığını 

zannedersen aldanırsın. Dedi 

Bak aana anlatayım: Ba 
zan o gördüfün delıkten dı 

ıarı bakar ve aalonun rek 
bot oldujunu görürüm içi 
me bir acı çöker. eyvah!. · 
Derim. Naaıl oynıyacağım? 
Hangi heycanla ;1• 

Bunu düıünürken ıözloerım . 

ruhuma yakın olan kadını 1 
çoktan araıhrmağa batlamıt· 
tır. Nihayet , birinin üze ı 
rinde durur . Kalbimi yok· 

fÜRlWlLl 

Belediye Faaliyetleri.. 
(Battarafı birinci ıayfada) 

rhları yapılmak ıurettle 

tanzim edilmektedir. 
Halkevinln arkaaındaki 

diğer iki evin de iıtimliki 

kararlattmlmııttr. 
Bu iki ev de yıktırıldıktan 

sonra ön ve arkadan cad 
de ve ıokaklarla çevrilen ve 
bir ada halinde bulunan bu 
arazi parçasında ya 1 nız Vali 
Konağı, Şehir Kulübu ve 
Halkevi binaları kalmıf ola· 
caktır 

Bu tarafı güzel bir halde 
ortaya çıkarmak içın m• t
rük Azaryan fabrikaaı araa
ıının dıvarları yıktırılacak, 

dar ıokak geniılet i lecek; 

Vali Konajı yanındaki araa 
da buradaki botluja kal 
bedilerek buraaı aenit bir 
meydan haline konulacak 
tır. 

Stadyum 
Stadyumun Gazi Bulvarına 

çıkan dıvarı da yakında ge 
rlye çektlecelctır . 

Stadyumu gentıletmek 

maksadile difer mukabtl ta · 
rafından alınmak iat !nen ev 
lerln iatimlik muamelesi &c i
mi len bitmlıtlr. Burada H· 

tın alınan üç evin yıktırıl · 

maaına baılanmıttır. Bu it · 
ler tamamlandıktan ıonra 

ıtadyum da gerekli olan ta 
mirle de yapılacaktır. 

Su işi 
Dereçlfthk suyunu ıehre 

ıetirmek huıuıuna da ça lıı 
ılmaktadır. Fakat bu ıuvun 
getirılmeıi huıuıunu ted&cik 
eden ve buna ait planları 

yapmakta olan mütehanıı 
' M. Kovaç geçenlerde .atan 

bulda ölmüıtür. 
Müteha11111n ölümü üze· 

rine hazırlık iti noksan kal 
mıttır. Bu yüzden tekrar bir 
mütehauıı c~lbt ile vazi 
yelin tekrar tedkıkl icap 
etmektedir. Beledıye bu 
ne1kta üzerindeki mütalea11 
nı Vekalete yazarak bir 
müteha1111 ıönderı lmeıinl 

iıtemiıttr. 

Parktı faaliyet 
Atatürk parkında da gü 

zel çalıımalar göze çarpmak 

larım, ve: derim: Ben bu ka
dını ıevlyorum! 

O kim? Kimin neıt? Bu 
raaı bence meçhuldür. Yal · 
nız , o; arhk benimdir 

O eeceki oyun; o her ıey 
den habersiz. ıevildtğınden 

haberaiz, bütün bu oyunun 
yalnız keodııi için oynandı· 
ğından hll beniz . o genç ka 
dın için oynanır 
Doıtum ıuıtu . Sonra içini 

çekerek: 
-- Ya .. lıte böyle. Dedi 

Baz artiatler. baıkalarına 

heyecan verebilmek için, ken· 
di heycanımızı gene bir bat· 
kaaından almak mecburiye 
tinde olan lnaan 1 arız . 

* O gece oyun çok güzel oy· 
nandı . Herkeı deli gibi al · 
kııladı. Fakat hiç kimıe, bu 
oyunun , bu kadar güzel O · 

larak, bir baıkuı için oy 
nandıfmı bilmiyordu . 

Ne yazık ki; ıkinci sırada, 
ıağdan dördüncü kadın da, 
bu oyunun yalnız kendisi 
için oynadıimdan haberdar 
d,.iildi. 

M. Gözalan 

tadır. Yeniden bir çok fi
danlar Ye çiçekler dıki l mit· 

tir. Parkın dığer ikmal edil 
memit kısımları üzerinde de 
ç.tlıtılmaktadır 

lnta edılmcktc ollln gazino 
binuı ınıaatı bir hayli ilerle· 
mittir. Ba vaların mütait ıitme 
ıinl ileri ıüren ve belediy~dcn 
daha btr müddet müıaade 

iıtiyen müteahhide talebi 
muvafık görülerek iıtedlği 

müıallde vertlmlttlr . Buna 
nazaran Mayıı bidayetine 
kadar müteahhit eazinoyu 
belediyeye teılim etmiı ola. 
caktır. 

--==--r:llür---

Umumi 
Meclia 
Çalışmaları 

( Baıtarafı Birincide 
yetine (1500) lira ta hılıat 
ayrılmaaını lıtiyen Gönen 
üyesi Muataf a Kını lan yazm 
bu ıatek muvafık ve yerinde 
bulunarak lıtenllen tahılı•· 

tın konmaaı için muvazenel 
maliye enc6m~nlne, 

Yokıulları Gözetme ~blt 
line bin lirn yardım yapıl · 

maıını lıtl yen y•zı bütçeye 
bu elbi yardımlar için tah
.. ı .. t ayrıldıiından müvaze 
n•i maliye encümenine, 

Kızılaya (250) lira yardım 
için tahıisat konmasını hti · 
yen yazı müvazenei maliye 
encümenine, 

Çocuk esirgeme kurumunun 
kuruma (250) lira yardım 

yapılmuı için bütçeye tah· 
ıisat konmasını lıtiyen yazı 

muvazene! maliye encümf'nl
ne havf'le edıldi 

İzmir fuarına ya~dım : Ve· 
kiletin de umumi mecllıten 

fuar için tahıiaat ayırılmaıına 
dair olan yazısı da nazarı iti
barada alınarak bütçeye bin 
lira tahıfsat konmaaı için 
muvazenei maliye encüme 
nine havale edildi. 

Edremit Altınoluk iıkele· 
leıine bir lıkele tJa.,eıt için 
bütçeye tahıiıat konmuını 
iıteyln yazı okundu. Ve 
hıfzı tenıtp edildi 

Halkevlerine yardım yapıl 
ması , genel ıekreterlfğtn de 
bu huıuıtald yazıtı nazarı 
itibara alınarak bütçeye 
tahılıat konmaıı içi muv& 
zenci maliye encümenine . 

Sındırgı beledlyeıinin ya
pacafı itler için bin lira ta 
hıiHt ayrılmuına dair olan 
teleğin bütçenin darlığından 
imkansızlığı muvafık bu1un 
du. 

Sıhhiye encümeni: 
Manyas belediye ebesi için 

ve su getirme itine yardım için 
yapılan müracaatın bütçe 
darlığından dolayı mi:m&..ün 
olmadıjı hakkındaki yazııı 
kabul edildi. 

Dursunbey diapanıni ve 
ebeıi i ç i n t a h ı i ı a t 
konmaıı muvazenel maliye 
encümenine, 

Bürhaniyede b;r bataklı 
ğm kurutulmasına dair olan 
yazının vekalete arzına. 

Edremit hutahaneıt ne ve 
doium evine yardım için bü· 
tçeye ki.f ı miktarda tahıiıat 
konmuıtur. 

Parti dilekleri: 
Alibey nahiyesi ebe.ine 

ebe tahsiaalı konması biitçe 
de nazarı itibara ahnmııtır. 

Meml~ket Hıutahanesi ya-

lapanya 
işlerine dair 
Alınan 
Kararlar .. 
( Başaraf birinci ıayfada ) 

topçuları. hükumet kuvvet· 
ferine kartı tiddetli bir ateı 
açmıt!aua da hükümetçile 
rin fn~a ettık lerı ııiınaklar , 

k\!ndilerinl kara ve hava 
bombardımanlarına karıı 

mu haf aza et mittir 
Aıilerln ordugahında bü 

yük b ir asker ve malzeme 
faaliyeti eörülmekte iıe kı 

taat ve malzeme artık bü
yük mikyasta ıelememekte · 
dir . 

Aıiler , hareket üılerlnden 
uzaklaıtıklara niı~ ette iate 
huauıunda müıkülit çekmek· 
tedırler Dolaıık yollardan 
reçmek mecburiyeti ve ben· 
zin a~lıfı , a1ılertn büyük 
mlkyuta harekatta bulun 
malarana mani olmaktadır. 

Yeni gelen takviye kıtaları· 
nın bilhuıa Almanlardan 
mürekkep olduiu zannedil· 
mektedir . 

tak adedinin (200)e çıkarıl 
maaı bütçe darlıjından tim -
dlllk fmkinıızhtı. 

Memleket hHtahaneılnde 
bir bekleme ıalonu intaaı . 

Firenıi mücadeleılne tah · 
ıisat ayrı lmaıı ve kazalarda 
ki diıpanıerlere yardım , em 
razı ıarlye için tahılıat büt 
çede nazara 
mııtır . 

itibara alın 

Bundan batka encümen· 
lerden çıkan muhtelif evrak 
ınüzakere edilerek tetkik 
edilmek üzere müvazenei 
maliye encümenfae ve ait 
oldukları enclimenlere ha
vale edilmııttr. 

Bütçeler: 
Sıhhiye encümenince teıbit 

edılen Sıhhiye bütçeıt ISS,592 
lira olarak Muvazenel Mali 
ye encümenine. 

Maarif enc6mentoce teıblt 
edilen Maarif b6tçeıl 461,295 
lira Muvazenei Maliye encü 

menine 
Ziraat encümenince teıblt 

edilen Ziraat b6tçeıl 26,729 
Ura Muvazenei Maliye en 
cümenlne, 

Nafia encümenince teıbit 
edilen Nafia b6tçeıl 378,272 
ltta olarak Muvazenel Ma
liye encümenine verildi. 

Takrirler: 
Ayvalık azaları AyYalık 

ldarei huıuıiye binuı olma· 
dıtından ve y~nl bir Halkevl 
binası da yapılma~ta o ldu· 
tundan ve timdtkı Halkevi 
b ınuı ihtiyacı kartılıya

cağından bu binanın 6 bin 
liraya aatın alınarak idarel 
huıuıiye bina11 ihdaıına da 
ir olan iıtek telli ik edilmek 
üzere muvazenel Maliye en · 
cümenlne havale edildi . 

B"lıkealr azaları bir tak· 
rir .ererek Mithatpaıa ilk 
okulunun tatbikat ve nümu· 
ne mektebi olarak tefrik 
edilmeıi, mektebin yanın da 
bulunan btr samanlıkla ahırın 
lıtimli.kl ile ili veıi için büt
çeye bin lira tahıiıat kon 
maaına dair olan iateğin de 
nazarı itibara. alınmak ve 
tetkik edilmek üzere muza 
nel maliye encümenine veril 

meıi kararlaıtırıldı 

Ruznamede görüıecek bat 
ka madde olmadığından 
Umurrıi mecliı bugün ıaat 14 
te toplanmak üzere daiıldı . 
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. 
iktisat 
Vekaletince 

i-lik ıe f iratlar üzerinde 
tesbit adilen esaslar 
İktiıad vekaletinden: 23 6 

1936 tarihli Ye 3337 aayılı 
reımi razete ile ilin edilen 
ve l temmuz 936 dan iti · 
haren meri olan iplik ftat
ları fabrika teılimt petin 1a 

tıı fiatlarıdır . 
Toptancı tüccar gizli bir 

ıurette ve bu flatların çok 
üıtünde bir fiatla f plık ıa

tııı yapmıttir. 

Bunun önüne ıeçmek üze 
re endüetriyel mamulatın 

maliye ve ıahf flatlannın 
kontrolü ve teıbiti hakkın · 

dakl 3003 numarala kanu · 
nun verdiil ıalihiyete daya· 
narak yerli fabrikalar ma
mdli.h ipliklerin toptan aa
taılarında tüccar ve f abrlka 
t6rlerin riayete mecbur ol 
dukları hükümler aıaiıdaki 

rtbi formüle cdilmittır: 
A Gerek fabrika re· 

rekıe ticarethane ıatııların 

da bir paket dahi toptan 
ıatıı addolunur. 

B - Fabrikaıının bulua. 
dulu ıehtrlerdeki tüccarlar 
fabrika ftatından en çok 
yüze 1 yükıeğine toptan ıa 
taf yapabilirler. 

C - Fabrikaaımn bulun · 
duiu tehir dııandald tüccar · 
lar ilin edilen fiatlara ken· 
di kir ve matraflara olarak 
en çok yüzde 3 flat farkı 

ilive edebilirler. 
D - Fabrikalar 

tehirlerde aatıılarını tatlt 
mafazaıı veya büro açmak 
ıurettle bizzat yaptıkları 

takdirde o ıehlrlerde aça· 
cakları t&lıf maiazaaı veya 
büro nıaarafı olarak fiatlara 
azamı yüzde :t fark ilave 
edebilir. 

E - İlla edilen f latlar 
azami oldujundan fabrika · 
J,.r bu ffatlarc:lan daha ucuz 
aataı yaptıkları takdirde yu · 
kariki flatlarda yazılı tüccar 
klr ve matraflarının azami 
ftat üzerinden beaap edil· 
meylp fabrikaların hu ucuz 
tatııı üzerinden heıap edil . 
meıl meıruttur . 

F - Fabrika11nın bulun
duiu ıehir haricindeki ıatıı· 
l"rda toptan flatlara ayrıca 
nakliye ücreti zammedilir. 

G - Paket ambalaj ma 
arafı fabrikalara, balya am · 
balaj masrafı müıterlye ait · 
Ur. Balya ambalaj masrafa 
hakiki maarafı tecavüz ede· 
mez 

H - Gerek tftccar ve 
ıerekıe fabrikalar depoların 
da iplik olduğu halde mü 
racaat eden müfterilere ıa · 

tıı yapmaktan latinif ettik 
leri takdirde kanuna muia · 
yir harekette bulunmuı ola · 
caklarandan kanunun cezai 
hükümlerine ti.bi tutulacak 
lardar, 

1 - Gerek tüccar ve ge 
rekıe fabrikalar mafaza ve 
ya ıatıf bürolarına , komiı -
yon ve maaraflarının ılaveal 

ile tanslm edecekleri iplik 
aatıt ftatlarını llMhalli tica 
ret odalarına tasdik ettirdik
ten ıonra reımi eazete ile 
ilandan itibaren nlha yet 15 
rün zarfında umumun ıöre 

bileceil bir ıekllde t"Hlc et 
meie mecburdurlar ., 
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d L :: MJ Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden 

Kadının devlet idaresine tedlr. 923 kongıeıinde ise, :: larak 8ğrl 8r an SiZi 8( 80 118r türlü :: lmı diğerine girdiğini unutma! . 
iıtlrakini, 936 da toplanan temsil nlebetl aynı olduğu •• IMJ 
Sovyetler bırliatnin sekizinci halde 49 kadın deleı~ iıtırak :: iztiraplar dan kurıulaca~smız. :: IGH Yabancı isimli ve . yabancı sahipli traı bıçağı alma! 
fevkalade konıreıinde 4 19 elmitllr. :: :: iDii lsrarla Öz. Türk sahipli olan BOZKURT Ve .HALK 

:: Baş1111z, dişıniz ağnyabilir; so/juk a/abi- :: :ıını Traı Bıçaklarını iste. j 

Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Huıuat Muhasebe kadroıunda Hizmet ilteğinde bulu 
nanların bütün veıalkile birlikte 10-3 937 çarıam· 
ba günü ıaat 16 da paıa camii karııaındaki Muhasebel 
Huıuılye varidat daireılnde tabatı vucut etmeleri. 

Balıkeair Askeri Satın 
Alma Komiayonundan: 

Bahkeıtrde yeniden inıa edilecek bir askeri bina tha. 
leıl 26 Mart 937 cuma aün(l Hat 15,30 da yapılacaktır. 
Ketlf bedeli (2271) lira (53) kuruıtur . Muvakkat teminatı 
(170) lira (36) kuruıtur. i.teklllerln fenni ve umumi ıartoame 
plan, keıftnl görmek üzere hergün ve adı geçen iÜD ve 
ıaatte de teminat makbuzları ve bu ıibi inıaat itlerini 
muvaffakıyetle baıardıklarına dair devairi aideıinden tas 
dikli veıalk ile Kolordu ~atın Alma komiıyonu Baıkanlı
fına müracaatları . GaZt'te ilan ücreti de müteahhide aittir. 

4 - 1 - 84 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkii: 
Mahallede 

Mahalleıi: Cinai: 
Eaklkuyumcular Ev 

Hududu 
Bir tarafı Ba
rutçu Ahmet 
bir tarafı Mu· 
ataf a oilu Ali 
ve Bozukojlu 
Muıtafa ha· 
len Celali ba 
hçeıl, ve yol 

Yukarıda hndut ve bulunduju yer yazılı ev Eskikuyu· 
mcular mahallesinden Kırlangıç kızı Anentn mali iken 
Recep 307 tarihinde Evkaf idaresi namına vakf edtlmtı 
olduiundan bahlale Evkaf tarafından teıclll lılcnilmekte 
olduiundan taaarruf ciheti tahkik edilmek üzere 21 mart 
937 pazar ıünü mahalline memur glnderilecektlr. itirazı 
olanların bu müddet içinde yazı ile vtlivet tapu ılcil 
muhafızlıiına veya mahalline ıelecek memura müracaat 
eylemeleri Hlıumu llln olunur. 

EE lirsiniz nezle olabilirsiniz; romatizma EE ıını Boz K u R T Trc1ı bıçağı (5) kuru1, HALK 

EE ağnlan size çok iztirap verebj/ir. :: ırnı Traı bıçağı (ıOO) paradır . 
:: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklini gör · :: ımı Kaıabamızda her dükkanda ıatılır. 
:: düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerin-:: imi , , , 
:: den bir kutu iıteyiniz. Ani ve yi'ksek tesiri sayesinde :: IDU Baltkesirde 1 oplan Salış } u/: 
:: pek az sonra ağrılarınızdan kurtulnıuı olacaksınız :: JCU · . ., 
:: HASKAL.MIN bayanların muayyen zamanlarındaki :: ~I f brahın1 Çavuşog/u 
:: hususi ıancılarma karıı da pek tesirlidir. :: IGU .. ___ ------- ---== _ 
• • ~ :: [§j_c::.~__BESCSC52S'i!Si!SZ~~~Si!ın:!a._c:1_ıe._eS252i!S2Si!!I 

:: D IK K A T :: 
•• • •• •• •• :: D IK K A T :: •~~~~~~~~~~~~4 
•• •• .. Kutular üzerinde bu ıördüğünüz. alameti farika •• •• •• 
:: pul ıeklinde bu 1 u n m a s ı ıarttır . :: 
•• •• •• •• 
:: ••• • T ki l ~· fl/.d:-il ~ ·:··=. a it erinden sakınınız. ;.\ \ .(1 

•: HASKALMIN kutuları ma- •• ~ 

S5 vl renktedir. !P) ii lfl f,, A K A ,.," 
Satış Sürümünü Arttnmıktu. 

:: / :: 
•• •• 

Jj Grlp.~~o'I,A~.ma ~~ i Satışta Birinci Şart: 
i~ ağrıla.rı01dioc:lirir. jj 1 ,, REKLA"' M DIR 
:: fiatı Her yerde 7 ,5 kuruştur. :: ~ 

~:::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ il! '' • 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık Ekıitmiye konulan İl Balıkesir - Edremit 
yolunun 1s+ooo - s2+ 47c ıncı kilo metreleri arasındaki 
eıaalı ıose tamiratına ait taı ihzarı. 

2 - Muvakkat teminat 540 lira 20 kuruşdur. Keşif 
bedeli 7202 lira 61 kuruıtur. 

3 - Bu iıe ait keııfname ve evrak vunlardır · 

A Ekıiltme ıartna meal 
B -- Gıranik cetveli 
C - Keıif cetveli 
D - Mukavele örneği 
F - Nafıa işleri ıeraiti umumiyeıi. 

lıtiyenler bu ketifname ve evrakı vilayet de imi encü 
men kaleminde görebilir. 

3 - Ekıiltme 22 Mart-937 tarihine raıtlıyan pazerteıi 
günü aaat onbeıde vilayet daimi encümeninde yapılacakdır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için bedel keıftn yüzde 7 ,5 
eu olan 540 lira 20 kuruıhık muvakkat teminatını malsan· 
dığına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektupla 
rile encümene müracaat etmek lazımdır. 

5 Ekıtltmeyc bu gibi itlerle uğra§dığınn dair nafıa 
müdürlüğünden laakal sekiz gün evvel veıika alanlar gi

reblllr. 
6 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encü· 

mende para ve talı\'lllt kabul olunmaz. 4 1 80 

1 Satacağınız Malınızı 
» Herhalde Reklam Ediniz. 

1 \ ! t' Bıı llek l•t ıııl«ıı·ıııızı. 
1 •' A A 

~ Balıkesirin Biricik GdLefesidir 1 
Her Yerde Okunur· I 

~~~~~»\t'»1'1 

İyesi ve Ba§yazmanı : Balıkeair ıaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 

Basım Yeri il Basm evi 
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