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ispanyada hükumet kuvvetleri dün 
taarruza geçtiler. Ve 30 kilometre

lik bir sahayı ellerine geçirdlier. 
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ı··································~·········································~ •• • •• ::_Cenevrede Hatayın Ana yasasını tanzıme me- :: 
::_mur komite çahşmaianna devam - etmektedir. :: 

~~Frans~ Mukabil Bir~~ 
~ :: 

!I Proje Verdi.. ~~ 

Vilayet Umumi Meclisi Dün Dört 
Bütçenin Müzakeresini Bitirdi .. 
Mat~aa. Ziraat, Baytar, Dahiliye ~ütçeleri tı~ul edildi. Masarifi muhtelife ~ülçe
sinin tet~iti ~itti ise de telefon tahsisatı ~onulup konmaması için bütçenin hayati 

•• •• 
:: :: Meclis umumi dün saat 

umumiyesinin müza~eresi bugün~ü celseye bırakıldı. 

:: Komite Proiemizin Tetkikini Bitirdi. Şim- :: ondan on dokuza kadar mu· 

(30) lira maaıh makinist 
muavini bir dane (360) lira ; 

(15) lira maatlı kağıt ve 
rici bir dane (180) lira; 

Posta, Telgraf, Telefon 
ücreti (100) lira kabul . 

•• 'J •• vazenei maliye encümenin~ •• •• '• cJ • K d C E -1 M" k l den •• den çıkan bütçelerin müzak. 

Matbaanın mütedavil ıer
mayesi (500) lira tay edil
mittir. Teklif olmadıiından 

reye konmadan kabul edildi . 

:.:. ıye a ar ereyan aen uza ere er : .•• · 
erelerini yapmıf ve ( 13,080) :: n· 8. Nı . Al D ., ·ıd. :: lira olan Matbaa. (22,442) :.• ıc ır etıce ınmış egı ır. •.•. 191) 1 lira on Zıraat , ( 17. in, .. , .. 

ı 30) lıra maaılı pedalcı 
bir dane (360) lira; 

(15) lira maaılı ve pedal
cı muavini bir dane ( 180} li · 

Hurufat bedeli (750) lira 
kabul , 

Ankan, 15 (A.A) - Cene 
"re buıusi muhabirimiz bildiri-

Fransı7 mütehassısları dün 
bir mukabil proje esuları 

metni tevdi etmiı ve komi
te gözden geçirmiıtlr . 

ı: olan Ba)'tar ( 152,332), lira 

Jor: Kemite Türk projesinin 
ilk tetkikini bitirmiıtir. Bu 
'•h•da cereyan eden müza. 
kere izah, tenvir ve fikir ta-

•ttsı hududunu geçmediği 
için çok tiddetli münakaıa 
1•rı raf men hiç bir mesele· 
de hen(iz karar verilmif de 
iildtr 

Para, 1ıümrük, akalli· 
Jetler, askerlikten tecrid ve 

"'•halli polis meseleleri ha· 
kkıoda Türk Fransız mu-

tehısııılarmın lttiraktle Ce 
illiyeti Akvam mütehassıs 

İstanbul, 15 (Hususi) 
Hatayda Araplar arasında 

Türklere karıı gizli gizli ter · 
Ubat alındığı ve cihaddan 
bahıedilmeğe baılandığı sÖ· 
ylenlyor 

Hatay Türkleri, Arapların 
bu şekildeki f aaliyetluine 

zerre kadar kıymet verme
mektedirler 

Halep, 15 ( A A .} Beyrutta 
meçhut şahıslar dün telgraf 
direktörlüğüne kırmızı bay
raklar asmıtlardır Polis bay 
rakları kaldırm11 ve tahki· 

Atatürk 
Yeni Japon elçisini tıbul 

1 ettiler . 
Ankara. lSIA.A l - Japon . 

yanın yeni Ankara elçisi iti· 

matnameslni takdim etmek 
üzere bugün Reisicumhur 
Atatürk tarafından kabul 
edilmiıttr 

Kabul esnasında hariciye 
vekili T. R Ar as da hazar bu-
lunmuştur. 

Negüs 
~llirelerinin yRrdımı ile tetkik 
•ıırlıkları yapıl ı y or ==-k-=-=ata~b~a şl=-=a m=''tı=r =-=---=-=---== Milletler Cemi yetinden ümü· c e k i r d e k s i z Ü z Ü m ~ini tesmdiğini söyledi. 1 
kongresi Kapandı 
~~laıleriıııizin dış piyasiiiidıki süı ümünü ııtıırmak 
ıcın toplanan üzüm konıresinden iyi neticeler alınmıştır 

Ankara, 15 ( A.A. ) -· 1 kongre murahhasları mali 

Çelrırdeluız üzüm kong müeeueaeler direktörleri 

~eıi dün iktisat Vekili Celal hazır bulunmuıtur. 
"J•rırı bir nutku ile kapan· -=:> -=---

"'•ıtır . Kongrede üzümün Tı k 
lıttbs•llnden baılıyarak lhra UT 
:~"" kadar bütün saf halannı K U !il U 

Yeni ıartlar a göre tanzim T' 

~e lslah edecek mahiyette LJava 
it ç k k rıı 

() 
0 ararlar verilmlıtir. 

<in k . 8 
k a ıam lzmir üzüm aJıramı. 
llrlı 

ç mu tarafından verilen 
Ankara l 5 (A A.) - Bu 

gün İstanbulda Yeıilköy 

meydanında Türk Kuşu Ha 

,ı\~ ılyaf ettnde meclis reisi 
t,llı dQf halık Renda Baş Vekil 
le ~t lnönü ile bütün vekil -

~k mebuslar büt ün va bay ram ı yapılmıştır . 

Güç - Birlik Maçı 
~lclülır pazar günkü maçİ8fakiki ~ir gali~iyetle Bölge 

~upısı maçlarında A kümesi ~irinci ol~ular. 
- l 

i•f:J_ r J i 

fclmangıiçllilu 
Yazıs ı lç Sayfa da 

Ne ym; 
Londra 15 (A .A.) -- Negüs 

Havas ajansı muhabirine Ha· 
beıistanın ve onun İmparato· 
runun Milletler Cemiyetin· 
den ümitlerini kesmedikleri 
ni . Raa Destanın ölümü ile 
Habeı Mılleti mukave metine 
nihayet vermediğini söyle 
miıt ır 

Fransa 
- -

istik.raz edeceği parayı 
memleket mü~ıf aaımdı 

kullanacak 
Paris, 15 IA.A. J Fransız 

Hariciye nazırı bir nutuku 
nda yapılmakta olan iıtikrazın 
milli müdaf aamn fevkalade 
maaraflarına karııhk tutu 
lacağmı ,.e bu murafların 

mart ayından birinci kanuna 
kadar on buçuk milyarı hu· 
lacağını ve bunun yOzde yi· 
rmi ikisini ha va kuvvetlerine, 
yüzde ylrmiaekizinl donanma 

ya . kırk altısının da orduya ta· 
hsls edilecelinl söylemiıtfr . 

olan Dahiliye bütçelrini ka - ra tay edilmiıtir . Resmi Balıkesir aazetesl 
bul etmif ve Maaarıfı Muh Feyzi Söze~er pedalcı mu kağıt bedeli (300) lira ka. 
telife büdcesinin müza avlninin tay edi lmemesini bul , 
keresini yapmıttır . istedi . Maaarıfı daime (480) lira 

Meclisi umuminin kanuni Muvazenei maliye encü kabul, 
içtima müddeti bitmesi do- menin teklifi reye kondu. Makine tamh iye ve yal 
layisile vekaletten müsaade ( 11) red ve (20) rey ile ka· bedeli (75 ) Ura kabul, 

tatihsal edildiğinden mecliı bul edildi. l Kuvayı muharrtke (Elek· 
dün saat onda vali muavin· (60) lira maath mücellit trik sarfiyatı) (300) Ura ka· 
Ekrem Yalçınka yanın baıkant bir da ne ( 720) lira kabul bul. 

lığında toplanarak müza- edildi. Merdane tutkalı ( 100) lira 
kerelerine devam etmittir. (20) lira maaılı mücellit reye kondu ve (7) red ile 

Zabıt bulasan okundu. yamağı bir dane (240) lira, 1 kabul, 

ve aynen kabul edildi. bundan baıka <20) lira ma 1 Matbaa bütçesi yekün 
lnıası devam etmekte aı' ı bir mücellit yıamajiı da u111umisi ( 13,080) lira re-

olan ortaokula (3000 ı lira ha (240) lira isteniyordu. 1 ye kondu ve ittifakla kabul 
tahsisat ayrılmasına d~ir Reye kondu. ( 4 ) red, ( 4) edildi. 

olan Gönen Maarif Cemiy· bitarf ve (23) rey ile kabul Burada celıeye bet daki. 
etinin yum okundu . Bütçe · edilmedi ka ara verildi. 

ye böyle bir tahsisat kon ( 40) lira maatlı musahhih Celse açıldı ve müzake · 
doğundan evra kın hıfzına bir dane ( 480) lira tay edil · reye geçildi. 

karar vt-rıldj, mittir Heye kondu \4) red Zl.'llt bU.IÇISt'·. 
M tb Büt ' ile kabul edilmedi w 

1 il ÇiSi (20) lira maaılı hademe Ziraat bütçesi (22,442> 
Encümenlerden çıkan ev bir dane (240) lira tay edil · lira , heyeti umumlyesi hak 

rak; l 1 l.080] lira olarak tea mittir Reye kondu ve (4 > kkında söz lstlyen olmadı · 
bit edilen Matbaa bütçesi red ile kabul edilmedi. ğından faaılların okunarak 
hakkında söz istiyen olma (20) lira maaılı müvezzi maddelerin müzakeresine 
dığından fasılların okunarak bir dane (240) lira, geçildi 

maddelerin müzakeresine (25) lira maatlı odacı bir Ziraat memurları maaıı 
geçildi . dane [300J kahul edildi . dört dane (3600) lira reye 

Matbaa müdürünün ma · Mefru~at [50J lira bir red kondu ve kabul edildi 
aıı ( 1296) lira kabul edildi . ile kabul edildi Ziraat memurları maaıı 
Katıp maatı 720 lira kabul Ktrtesiye ve yazı maki · yedi dane (55441 ltra kabul, 
edildi. Başmürettip maaıı nesi ( 1 OOJ lira tay edil mit Y ~ni teıkil edilen ManyH 
960 lira kabul edildi. Birin· ' tir Rey

0

e kondu bir red ile kazası ziraat memuru maaıı 
ci sımf m ürettip maaıı (65) kabul edilmedi. bir dane (792) lira kabul, 

şer liradan üç tane (23 ıt0) Müteferrika (50) lira ka Depo memuru maaıı bir da· 
lira olarak kabul edıldi. bul, ne (588) lira kabul, 

Bundan baıka B. Sadık Tenvir ve teshin (100) Memurin harcırahı (Zira· 
Deniz ve 8 . Feyzi Sözener lira kabul. ( Sonun 3 ncü sayfada ) 
tarafından Matbaa kadrosuna ======~=============--====== 

eıı ı,er liralık iki mürettip Hu·· kom et Kuvvetlerı· ilavesi isteniyordu. 
Kabul edilmediğinden hiç 

olma21a bir taneılnin kabul Taarruza Geçt'ıler. 
edilmesini istediler 

Baıkan - Encümeninin tek · 
lif ıni reyinize k oyuyorum. 

B Sadık Deniz ve 8 Feyzi 
Sözener biz elli lira ma · 
aılı bir mürettibin ilavesine 
dair olan teklifimizin reye 
konmasını istiyoruz Deme· 
leri üzerine Baıkan B. Fey· 
zi ve 8. Sadık Denizin tekli 
fini reye koydu. ( 11) redde 

karıı ı 20) reyle kabul edtl · 
medi . 

(30) zar lira maaılı iki 
mürettip (720) lira kabul 
edildi 

(20) lira maaılı mürettip 
mülazımı bet dane (900) 
lira; 

( 15) lira maaılı mürettip 
mülazımı, altı dan~ (720) 
lira kabul edıldi. 

(60) lira maath makinist 
bir dane (720 ı Ura; 

-------------
Milisler 30 kilometrelik bir saha dahilinde ilıri hı-
re~etlerine devam etmekte vı isgıl ıttiklıri yarlarda 

tı~kiııt yapmıktıdulır. 
(t<adyoj - ls · 

panyadaki dünkü çarpııma 
larda hükumet kuvvetleri 
asilere mühim zayiat ver 
dirmtılerdir 

Hükumet kuvvetleri dün 
kü taarruzlarında 30 kilo 
metre kadar bir arazide ile· 
rlemiı!er ve it1ıal t:ttik· 
feri yerleri tahkim etmtıler 
dir 

Hu çarpıımalar esnasında 
esir edilen İtalyanların ade 
di yüze yakındır 

Madrid, 15 (A.A.) Is 
panyanın kara ve deniz hu 
dutlarında kontrol baıladı . 

ln1ıiliz , Fran11z, İtalyan ve 
Alman deniz devriyeleri ko·· 
ntrolu kendtlerine verilen 
mıntakalara hareket etmlı
lerdir. 

Madrit timalinde Guada · 
lagara cephesinde hükiimet 
kuvvetleri yeniden bazı mü· 
him sevkülceyt noktalarsnı 
almıtlar ve otuz ltalyan esi 
ri yakalamıılardır. 

Havas ajansımn ayrıca 
verdiii bir haberde eılrler 
saymnın doksan olduiu 
bildirilmektedir. 

Nevyork, 15 IA.A] - Mek· 
( Sonu İkinci Sayfada ) 



SAYFA: 2 

Yeni 
Neşriyat 

Münasebeti le .. 
Balıkesir Halkevinin neş · 

retmekte olduğu rneclT'ua 
ve kıtaplan büyük bir haz 
ile okuyorum. Yazıların 

hemen çoğu yerli malıdır, 

Yani mahallidir Zaten ho· 
ıuma giden taraf da budur. 
Bundan yirmi bet sene evel 
biz bir iki arkadaı hususi bir 
encümen kurmuıtuk. Bu 
encümen bir sistem · dahilin· 
de çalııacak, Balıkesirin ta 
rihini yazacak, meıahirini 

toplayacaktı. O zaman mü. 
esseselerin, mezarların tat· 
lara elimizden neler çek· 
mezdı! Gerek eski mahke 
me sicillerini, gerek ıunuo 
bunun elinde kalmıı kayıt 
ları, kağıt parçalarını hep. 
gözden geçirmif, çok güzel 
maltimat toplamıştık. 

O vakit memlekette. me· 
mleket geuçliğlnde böyle 
tetkikler, böyle tetkik me 
rakları yoklu. Aranırdık ki 
bizim çalıımamıza yardım 
edecek velev bir tek genç 
bulunsun Adeta iğne ile 
kuyu kazar, kolları bağlı 

dıvara çıkar bir vaziyette 
idik. 

Sonra, elde ettiğimiz ma 
lumatı da, noksan gördüğü 
müz için, neıredemezdık, 

"ıimdilik,, kaydile hep sak 
lardık. Bugün anlıyorum ki: 
Sakladıiımız o malumat 
haylı zengin imlı 

Memleket it1al olunmak 
üzere idi; ıarka doğru çe 
kilmek mecburiyeti, ani 
bir surette, üzerimıze çök 
müıtü . O kıymetli malumat 
bende idi; onları bir gaz 
teknesine doldurup bir yedi 
emanete teslimden başka 

çarem kalmamıftı . 

ArndC'n seneler geçli, Ba 
lıkeslre geldik, emanetleri 
istedim. Ve hayfakl aldığım 
cevap ou oldu: 

- Yaktım! 

Halbuki emanetleri ona 
yakmak için değıl, sakla 
mak için vermiştim İ§le, 
hayatımın en acı, en felaket-
li hadiıeıl budur ki arkadaş 
!arımın da bir çoğuda bilir· 
ler. Bu hadise beni meyüı 

etti, Ben me11cla (İmam Bir 
glvi) nin el yazısı mektup 
larını, bana benim namusuma 
tevdi edilmış berrıatlan, valcf · 
iyeleri. . Btr daha nasıl bula · 
bilirdim? Ömrümün en can· 
lı zamanlarında ilahi bir 
aşk ile topladığım malüma · 
tı artık nasıl elde edebılc 

cektim? 
Kavayimılliyenin işgal za · 

manma kadar olan hatıra 
larına günü gunune, saati 
saatine not eden defterleri 
me nasıl. 

Anladım ki: Elde edilen 
malumatı ıaklamak, mem 
lelcet hesabına, bir cinayettir 
Bunların, doğru yanlış, behe
mehal neıri lazımdır Doğru 

olanlar kalır, yanlış olanlar 
düzelt ılır. 

işte, Halkevi bu kaideye 
tamamen riayet ediyor Ev 
velce etrafında tek bir genç 
bulaınıy n (Memleket tetki 
kleri şimdi birçok gençlerin 
hararetli mesalsi:ıe mRzhar 
oluyor. Şu uyamklık başlı 

başın bir vulıktır; Tebrik 
ederim 

Geçenlerde bir kitapçık 

Hükumet 
Kuvetleri 
Taarruza 
Gectiler , 
\Başta rafı birinci sayfada) 

sıka Reisicumhuru Meksika · 
nın lspanyol hükumetine si· 
lah ve mühimmat vermeğe 

devam edeceğini söylemiıtır 

Pari , J 5 (A.A.) Madrid 
şimalinde asılere karşı mu
kavemet gösteren Hükümet 
kuvvetleri dün Guadalajara 
cephesinde ıiddetli bir mu· 
kabil taarruza geçmiıler, asi 
kuvvetleri Madridden Fran· 
saya giden yol üzerinde ri 
cata mecbur etmiıler Trijue 
geri almıılar, bir çok top· 
tüfe~, mühimmat ele g«'çir· 
mııler, on sekiz esir almıt· 

!ardır. 

Katalonya Baı Vekili 
söylediği bir nutukta Mad · 
rid cephesindeki kuvvetlerle 
süratla ve müessir ıur?tte 

mesai birliğinde bulunulmak 
lçin ittihaz -edilmit kararlar 
Katalonyanın faılszimi ~z-

mek zaruri olan her ıeyi 

yapmağa amade olduğunu 

-gösterir demittir. 

elime g~çtl: (Devlet oilu 
Yusuf Fakıh). . Adeta gö · 
züme inanamadım. Devlet 
oilu!. Bu ıahn manzum 
vikayeslni Bursalı Mehmet 
Tahir merhumdan biz iste· 
miıtik, Vatan kütüphanesi· 
ne de biz vakfettirmittik. 
Demek, gayretli geçlerimız 
bu kitabı da ihmal etmemlt 
ler, Devlet oğlunu yazmıı

lar. Aıkolsun! 
Ben tDevlet oğlu) nun me· 

zarını bulamamıştım Hali. 
arıyorum, eğer bunu da bu 
labiltrlene memlekete yeni 
den büyük hizmet etmtı 

olurlar. 
Çünkü: Devlet oğlu mil-

li ve edebi hayatımızın 

er. mühim ıehsıyetlerinden· 

dır. (Süleyman Çelebi) den 
sonra Türkçe manzum 
l vikaye) yiJ yazan o zat ya 
kın zamana kadar meçhul 
idi Bu eserı yazan Kerim 
Kani Akpınarlıya çok teıek 
kür ederım . 

Anlatılıyor ki: Biz dünya· 

ya erken gelmltiz. Şimdi 

böyle faydalı teıebbüsleri 

iÖrdükçe içim hoplıyor Fa· 
kat ne fayda! Bugün o kıy. 
metli malümah bir takdir 
ıızlıie kurban ettikten ıon· 
ra .. 

(Kaynak) mecmuasında 

gördüğüm tarihi tetkıkler de 
kıymetlidir Bunların deva 
mını görmek isterim. Refık 
Cenabın Coğrafyası, Osman 
Balkırın Halkiyat ve Hani 
yatı da cidden faydalı eıer 
lerdendlr Bu arkadaşları 

tebrik ederim. 
tlirde güzel bir (Balıkesir 

rehberı) yapılsa. lıhak HRk 
kının rehberi vakıa kıymet· 
lidir Fakat rehberler sık 

sık yazılma!<, memleketin 
her tebeddülünü göstermek 
lazımdır 

(İsmail Hakkı Akay) ın 
(Çepniler) inı de okudum 
O ne guzel kitap! Dıyebili

rım ki Lizde ilk defa yazıl 

mıı bir aser Af erin İsmail 
Hakkıyn. 

llulasa; Gender çalı§ıyor 
lar. durmıyorlar Sayileri 
meşkür olsun. 

H. Basri Çanlay 

TORKDILl 16 MART 937 

1. 
llL .MiZDEN ·HABERLER 

Çocuk Esirgeme Kuru
munun Çahşmalarr .. 

Kurum bir yılda yüzlerce yetjm talebelerle yoksul 
ve fakir ailelere her türlü yardımlarda bulunmuştur. 
Şehrimiz Çocuk Esirgeme 

Kurumu bir yılda ıu itleri 
batarmıstır: 

laıe - Yön kurul fa 
kir yavrulara yardım edebil
mek için bir taraftan gelir· 
elde etmeğe çalıtmıı, diğer 
taraftan da okullarda gıda
ıızlıktan yüzleri ıolan J 05 

kimseıiz talebeye ikinci ka·, 
nun 936 iptidasından itiba 
ren beş buçuk ay sıcak ye· 
mek vermlıtır. 937 Şubat 

iptidasından beri de 120 Ço 
çuk sıcak yemekle beılen 

mekte olup bu yardım oku· 
Harın tatil edıleccği güne 
kadar devam edecektir. 

Ders levazımı • 300 Mu
htaç oku) _talebesine defter, 
kalem, kitap gibi mektep 
levazımı verilmfıtir. 

Okula yerlettirme; Üç fa. 
kir ve kimsesiz çocuk yatı 

okuluna yerleıtirilmiıtir. 

Kurumumuz tarafından te· 

min edilen fılmle bütün ço· 
cuklara bedava sinema gös 
terilmiıtir. Halkımızın asil 
ve temiz merhamet duygu · 
)arına müracaat edılerek Ku· 
ruma önemli gelir elde edil 
miştlr. 

30-Ağuatos 936 Zafer ba 
yramında 56 fakır ve kim 
sesiz çocuğu ı.Onn~t ettirmif, 
bu yavruların iatelerini te · 

mln etmit, ayakkabı, çorap 
ve entari vermiılir. 

90 Fakir çocuk annelerile 
birlikte hamama gönderilıp 
yıkattırılmııtır . 

936 Şubat iptJnasından iti. 
baren 31 fakir süt çocuğu 
nun annesine üç ay süt veril 
mittir. . 

Yeni doğan yirmi fakir 
yavruya kundak verilmittlr. 

Kurban bayramında yok· 
ıulları gözetme btrliglle mü 
ıtereken 510 kilo et temin 

edilmittir Bu etler kavurma 
yapılarak iatesfnf deruhte 
ettiğimiz yetim 
aarf edilmektedir. 

yavrulara 

Kurumumuz yaranna yo 
kıulları gözetme blrlifile mü· 
ıtereken bir piyango tertip 
edilerek gelir elde edilmit 
tir. 

Bu yıl içinde Kurumumuz 
300 yokıul çocu\ geydirmit· 
tir. 

İrad ve masraf Bu yıl 
Kuruma mecliıi umumimiz 
250, belediye tarafından 100 
lira yardımda bulunulmuı 

tur. Ceman 1956 lira 20 ku 
ruı yönkurulunun çahıma · 

I veril mittir. • _!ı _ l_e_e_l_d_e_e_d_il_m_i_ıt_ir_. __ 

1
Memurlara Umumi 

Muayene ve tedavi · 550 
çocuk muayene edılmi§, fa
kirlerin ilacı parHız olarak 

.,. 

Verilecek olan Vekalet em· Meclis üyelerine Parıinin 
• 
u maaşı 

Ankara , 15 (Huıusi)- Ma· 
liye Vekaleti, 21 mart l 936 

tarihine kadar aldıkları Ve· 

kalet emri maaıları hizmet 

müdctetlerine göre iki 
ve üç ıeneyl bulanlara ar · 

tık bu tarihten sonra Veka 
let emri maaşı vermemeye 
karar vermiıtir. 

21 mart 1937 tarihine ka· 
dar aldıkları Vekalet emri 

maaıları hizmet müdddetle

rine göre iki ve üç seneyi 
geçmiş olan memurlara bu 

tarihten itibaren başkaca 

Vekalet emri maaşı verilml 

yecek ve eskiden aldıkları 

maaşlardan bu paraların ge 

ri alınması için hiç bir mu· 
amele yapılmayacaktır 

21 mart 19J6 tarihine ka 

dar aldıkları Vekalet emri 
maaıları hizmet müddetle · 

rlne göre iki veya üç seneyi 

bulmamı§ olan memurlara 

ilk Vekalet emrine alındık 

ları tarihten itıbaren hu 
müddetleri dolduruncaya ka 

kadar Vekalet emri maaıı 

ödenecek, bu müddetleri 

doldurdukları tarıhte maaş 

!arının kesilmesi cıhetırıe gi 
Jıleceklir. 

ziyafeti 
Dün saat 19 da C. H. 

Partiıl tarafından Umunı i 
Meclfı üyelerine Şehir Ku· 
lubünde ziyafet verilmiıtir 

Ziyafette vali muavini B. 
Ekrem Yalçınkaya, Mebus· 
larımızdan Hayrettin Kanrn, 
bütün Mecliıi Umumi aza 
ları, devair dırektörleri ve 
rüesası Halkevi idare heyeti 
bulunmuılardır 

Ziyafet geç vakte kadar 
samimi bir hava içinde geç
miıtir. 

Polise Hakaret 
Faik oğlu Orhan serhoı 

olarak Postahane sokağında 
bağırıp çağırma)< sureti 
ile halkı baıına topladığı 
aörülerek karakola davet 
edilmiıtir. Fakat bu ıırada 
poliıe hakaret ettifinden 
kendisi evrakile adliyeye 
veril mittir 

Kapı~a Te~~it 
Eğe mahallesinden Muı· 

lafa oğlu Mehmet ve Akın· 
cılar mahalleeindt n Mustafa 
oğlu ıoför Hüseyin, Hakkı 
ça vuı mahallesinden il yatı 
oğlu Abdullah ve bu ma
halleden amele Seyidin ka · 
pılarında hakarette bu'un· 
duk·ları iddia olunduğundan 
suçlular yakalanmıılardır. 

Güç - Birlik Maçı 
Bu hafta da General Ali yor fakat aol çıkaramıyorlar 

Hikmet stadında kupa maçları· Bu s1rada Birlikliler bir firikt• 
na devam edildi Saat 13 te kazandılar. Necati topu kale1' 
ikinci takımlar Yurttan Celalin uzattı. Kaleci bloka edeyilll 
hakemliği ile oyuna baıladı derken topu elinden kaçırdı. 
lar Oyun zaman zaman mü· Hilmi bu fırsattan istifade 
tevazfn bir tekil aldı . Birlik· ederek Btrliklılerln beraber 
itler çok f1rul kaçırıyor ve lik say11ını temin etti . 

bir türlü anlatmayı temin Güçlüler akında. . Birli" 
edemiyorlardı. Bu sırada 

Güçlüler bir akın yaptılar 

ve bu akında ilk gollerini 
kazandılar. Birlikliler de pe 
naltıdan latifade edemediler. 

müdafaası sert oynanmai• 
baıladı. Hakem Birlikten Şefi 

İlk devre de böyle kapandı. 

ii oyundan çıkardı. Top ort• 
larda, Güçlüler daha fazla akıl 
yapıyorlar Nıyazl çok yakı· 
odan ve muhakkak bir gol 

İkinci devrede Güçlüler ca -
nlı oynadılar ve bir gol da· 
ha atarak vaziyeti iki ııfıra 
çıkardılar. Birli kitlerin orta 
muhacimi lımail de ıahsi 
bir gayretle takımının sayısını 
temin etti. Maç da Güçlü
lerin 1 2 üst ünlülü ile bitti. 

Sıra günün merakla bekle· 
dili birinci takımlar maçına 
geldi. Takımlar ıaat 15,30 
da alkıtlar arasında sahaya 
gelerek ıöyle sıralandılar. 

Hakem Edremıtli Natık idi 
Güç 

Ali 

Mahmut Oıman 

Sabri lbrahim Kadri 
Mehmet Ali Hılmi Niyazi 

Ahmet Cevat 
Btrltk 

Rafet 
Münir Şef ık 

Ali Hilmi Turaut 
Emin lbrahim Hikmet 

Necati Hüseyin 
İfk akını Güçlüler yaptı 

ve birinci dakikada Nıyazi 

vaaıtaslle ilk gollerini ka 
zandılar. 

Top ortada. l irlıklilt"r sı 
kı bir akınla topu Güç ya. 
rı sahasına indirdiler. Bu 
suretle oyun heyecanlı ol
mağa baıladı Blrliklilerin 
bütün akınları Güç haf hat 
tında kırılıyor. Birlik orta 
muhacimi for hattını ltlete· 

kaçırdı. Hakem oyunu sert 
liie ıürükllyor, ~örüıleri ek· 
ıik ve dalma Güçlülerin le· 
hine ... Güçlüler akında, toP 
Birlik kaiesl önlerinde 
Birlık müdafaa11 karıııyor· 
Niyazi bundan istifade ede" 
rek Güçlülerin aahblyet ıa 
yısını temin ediyor, OyuJ1· 
da üç dakika ıonra 2 3 Gii 
çlülertn üıtünlüğü ile ıo-

eriyor. 

Nasıl oynandı? 
Oyun çok heyecanlı idi 

Güçlül~rin for hattı Birlikli· 
lerin de haf hattı iyi oyn•· 

1 dı Bilhaaaa Birlikten Hilrıtl 
ve Şefik iyi idiler. GilÇ 
müdafaası çok af1r oyn&J 
yor ve topa çıkıılıuı d• 
çok mütereddit idi. BırUlı 
for hattı iyi anlatamadı H•' 
kem de oyunu beklenen ıe 
kilde idare edemedi. Karar· 
ları çok mütereddıt, görOt 
leri de el'8ik idı. -·· 19Mayısta 

1 Yapılacak olan jimnısı~ 
şınli~leri hıznlıklan 
Maarıf V ekl letl, 19 rrı•· 

y11ta yapılacak olan ctmna• 
tik ı~nlikleri hakkında mek· 
teplere yeni bir emir ,a11· 
dermiıtir. miyor. ~ecaU de verilen 

paıları ayağına gel. i Beden terbıyeıi mualli,.,. 

leri tlmdtden 14 mayııa k• 
dar haftada bir her ıınıf• 
talimatnamedekt hareketleri 

yaptıracaklardır . Salı "' 

Perıem be günleri ıon der• 
lerden sonra bütün 11nıf' 
lar bir ara ya ıetlri lere~ 
talebe beraber çalııtırılac' 

ktır Cumartesi günleri ıeıı 

sin diye bekliyordu. Son · 
ra orta muhacim çok çe· 
kingen oymyor Bu yüzden 
gol çıkaramıyorlar ve bütün 
bu çok güzel anlatan haf 
hattı ile müdafaaya dütüyor· 
du. Oyun mütemavazio de
vam ediyor top daima orta· 
larda dolaııyordu eğer Bır 

ilk forlan anlaımayı temin 
etselerdi çok bozuk oynayan 
Güç müdafilerini aııp birin· 
ci devreyi üstün çıkabıllrler 
di llk devre Güçlülerin bi 
rinci dakikada attığı golle 
bitti. ikinci devre baılar ba. 
ılamaz Birlikliler de Güçlü· 
ler gibi ilk dakıkada golle·· 
rlni attılar Oyun bundan 
sonra büsbütün hcycanlandı 

Güçlüler akına geçti, Birlik
liler sıkışıyor Fakat gol 
yok. Oyunun 25 inci daki 
kasına doğru Güçlüler ıağ 
dan akın" geçtiler ve ofsay
d&n ıkinci gollerini de yap 
tıla"' 1 op ortada Bırlik ta 
kımında orta haf oynıyan 

Hilmi orta muhacime, Neca· 
ti de orta hafa geçerek akı 
na başladılar Top Güç yn 
rı sahar.ıııdR oynanıyor Bir 
likliler Giiçlülerı çok aıkııtırı 

liğe ittirak edecek ne kad•' 
mektep varsa ıenlığin y•P'. 
lacağı aahada toplanar•~ 
provalar yapacaklardır 

Geçen seneki ıenliklerd' t 

bi lhaasa erkek talebenin li 
übalıliğini, karıııklıtıoı ~ 
ahenkıızliğini teıbtt edttl 
Vekalet mektep müd0rterl 

ne 11kı emtrler vererek bd 
hallerin önüne geçmeler 1111' 

aksı takdirde mesu1 olacıı~ 
!arını bildirmiıtir. 

f ngiltedere 
işsizlik 

911 Londra, 15 <A.A.) t 
Nevılle Çemberlctyın A"' 
kamarasından ya~tığı bef; 
natta it,izlığin lngiltert 

1 
hiçbir zaman nıhayet b" 
mıyacağına btldirmiıtır. 
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~şler: 

1 Bir H~dise 
Yazdıiım ıey, bir gazete · 

' 1 muha)'yeletlnlo icat ettiil 
Uydurma bir vaka değil, 

ga yavruıu düımüı. Üç 
dört iri karga zavalhnan 
oaıına ütütmüıler kendiıine 
yardımla meuuller.. Kimi 
sağa l .oıuyor, kimi ıola ko 
ıuyor, kimi havalanıp tek 
rar yere ınıyor Hü isa bir 
faaliyettir gidiyor.. Derken 
efendim, birde ne olsa be 
ğenirainiz? O: iri kargalar· 
dan biri, aakat karganın bir 
kaoadmdan, diğeri öbür ka 
nadından tutarak, öte , i kar· 
gaların da yar~ımtle mecruhu 

lar 
rikl~ 
aleY' 

~Ynen olmuı bir hadisedir. 
\'et! bir hidlte!. Aıağıdaki 

•at.rları okuyacak bazı oku

~Ucularım , ihtlmalki dudak 
•vıracak ve 

l>a - Hadise dediif ıeye 
k.. Bizde blrıey olmuı 

tannetttk Diyecekler Va· 

ort• 
akıı 

kı. 

gol 

ıert 

ek· 

lcıa b d b ' unun. ne Qoya ıul-

une, ne umumi ekonomiye 
\'e d ne e bilmem neye te-
~e.ıı yok ama. bence bir 
qidısedir 

_ Dün, 6 Eylül mektebinin 
oııanden aeçiyordum Ora · 
da Çocuklarm oyun oyna 
dıkları meydanımtı bir yer 

~ar. Burada ıav3llı bir oto 
Ga iskeleti varld, bu yara 

le· lllazların elinden neler çek· 
'-eı bilıeolz? Tekerlekleri, 
~lklneti çıkarılmıı, döıeme · 
:rı, Pencereleri, kapıları 

1 kölm(jı bu zavallı kam -
•• tQncuk , bende birçok acı 

top 
ndt 

. hı,, b 
urı er ıralıır . Onu, çoluk 

Gii Çocuk maakarata olmu1, 

n• rGn IÖrmüt bir ihtiyara ve 
)a L 

idi 
kli· 

V&ııdtle çok 8Üzelken SO 
tiril k d fıırtı bir tıe yaramıyor 

11
11

' btr köıeye atılmıı ge-

11:.ç bir kadına btnzetir üzü 
.. rij 

m. Bu otob6tün oldukça 
"'erlklı bir macerası da 
v,r 

\jÇ s 
) 011 zamanda bir manda 

1 Çlfnedıği için sahibi kız 
l'lltı .• 
~" ' ÇurQfe çıkarmıf. Dütü 
... l.inüz. Dün kotkoca bir •• • •• rtı:~:ayı çifneyen bu aı.ğın 
t ne, bugün uf acık ya. 
lrtıazl 

da llran tekmeleri altın 
"d Yllphklanmn cezaıını o ij 
ill Yor Ne tnat de-
bı mı? ilk bmıkıldı§ı gün 
taı -ı 

' 
bıt h •ag amca idi. Fakat 
bıt h lfta içinde tanınmaz rit aun ale aelcH. Dnha hirkaç 
k leçerıe toza, toprağa 
't•ıtrı d da 11 ört adet ıomun 

... ti 
111 

btrkaç dane de kırık 
.. 'iden b k 

kaı aı a bir hatıran 
fıtı~IYacak ıökülec~k, na 

'tıot~fcak makineleri , loko 
1 le · ~e rı, vapurları bil 

lllkı d 
.... btık ne en 
•·· c 'Ya f tlin 

tersaneye, fa 
çekerler. Ço 

• llkl,ra b 
ıf• ko,k ıraksızlar, eğer 
eri bıt ~ta bir tıraos atlantiğf 

~et •fta içinde kuıa ben 
"e rtıeıı 

bııQı. erıe ben de birıey 
r• 1Yorum ... . 
ıf' .ı er ne . 1 e~ 'ltrfer ııe; af lafı açar 

~lk· Ya Burada otobüt 
•eı,'Yeıtne dalarak a11l me 

el1 Yd YI Unuttuk . lıte bu me-
şf 'lldan 

Çocuı geçerken bet on 
tôrdü Un loplanmıı olduğu 
P0 1t nı. Aceba!. Dedim 

1
' rtıah il top a e araln rmda 

,de 0 Yna 
'>tıu nınasını yasak ettide 

li 'i akı mu tebliğ ediyorlar 
"e ı. 'l•tıca i . 

'(t,bı tı anladım Me-
Lı n dlrn b 
'lanı 1 ına akıyorlardı 
tun d •tanbulda, köprü üı 
" e bı . d 1 erıı tı urupta ıöy it 
L caltı · 1 Qlr b ın n mınarf ı.ıne 
ıc. •kıl N 

Ilı ! B ·· e olacağı ma 
koPr(i ~r kaç dakıka içinde 

nun - " titr Uatu mahtıere dö 
Ya , 1 t 

~ ttı f e onun gibı bi 
~ turupt 
-..ıtt•kl a az zamanda 

-..... Klarla doldu. Çocuklar: 
Var. D &.rga muharebesi 

() ... edıler. 
tfl UflYatıın J 

'lllrke tatsı:ı ığına < s 
tıldı: n •tin eultıı anla 

~ekteb· 
tl''•lıa k ın damına her 

anadı ıakat bir kar· 

alıp götürmezler rr i? 
Bu hal kar1111nda benim 
gibi orada hazır bulunan 
cemmi gafirin de ağzı tam 
am bir dakika 55 saniye 
açık kaldı. 

Evime dönerken 
derin düıünüyordum : 

derin, 

Ben karga dostu değilim. 
Hiç bir ıahısi kıymet ve bil 
aılıl olmadığı halde herıe 
ye burnunu sokan insanla 
rın sembolü olan kargalar 
dan nefret ederim. Buna rağ 
men hayvanları severim ve 
ıu hayvanca tesanüt ve ya. 
rdım hitsl, Eırefi mahlukat 
tan olan beni bJr hayli 
müteeuir etti . Ne yalan 
ıöyliyeylm, fakir çocuklara 
mıza ve yoktullarımıza ka· 
rıı bir karga kadar hassas 
olamıyan birçok zengin he 
mcinılerim 

dun 
namına utan 

M. Oözalan 

Almanya 
Ham maddeler komitesine 

girmiyecek. 
Alman hükümeti zaten 

beklendıği gıbi, 8 martta 
Cenevrede toplanacak olan 
"ham maddeler komitui,, 
ne girm~yl reddetti. Bu ha 

1 rekete t~e116t etmek gerek
tir. Çünkü her ne kadar 
komitede Japon mürahasla 
riyle sömürgesi bulunmıyan 
hükumetlerin murahaalarıda 
vana da Alman prop11gan 
dacıları, bunun ft olsun ve 
meıelenln zahiri kurtarılsın 

diye toplandıfını söyliy«"cek 
lerdir. 

Fakat Almanyaya , eski 
sömürgelerini geri alabile · 
ceğinl ümıt etıfğı müddetçe 
ondan batka her hi'\ngi bir 
ıeyle tatmin edebilt>ceği za
nnmı uyandırmak bir tak 
tik hatası olurdu Komite 
nin enteresan o111n tarafı 

bunun İngiliz bir çocuğu 
oluıudur Hu 1935 senesi 
ey'ülünde Sır Samuel Hor 

tarafmdan ileri atılan bır te 
klıfln neticf"tıidir . 

Milletler Cemiveti asa mb
leııi önünde ilk dda ham 
maddeler meselesini o 
mıştı 

il ç-

Ondan sonra onun yerine 
gelen zat, nutuklarında bu 
bahsi hafiften mırıldanmıf, 

nihayet geçen sene ilk teş 

rinde aıamblenin bir top 
lanh ·ında İngiliz delegasyo 
nu adına Bay W. S. Morri· 
son, bütün milletlerin mü
savi ticaret ıartları altında 

haın madde elde edebilme 
leri meeelesinl tetkjk etmek 
üzere aı;amhle konseyinin 
Mllletl~r cemıyeline da hıl 
olmıyan milletlerden bir ko· 

TÜKK.OiLI SA YfA: 3 

Fon Noyratın 
Vıyana 
Seyahatı .. 

Alman dıı bakanı Fon 
Noyretın Viyanaya yaptığı 
ziyaret resmi surette orta 
dan kaldırılmıı . fakat ha 
kikatte faaliyetlerine devam 
etmekte olan Avuı;lurya 

nazilerinin bırtakını göıte · 

riler yapmasana vesile ver· 
mittir. Avusturya hükumeti 
her ne kadar pazar aünü bir 
takım nazileri tevkif etmek 
ıuretiyle ihtiyat tedbirleri 
almıısa da, Noyrah karoıla 
ma töreni arasında "Kah. 
rolsun hükümet!,. diye ba· 
ğıranlar olmuıtur. 

Her ne kadar Fon Noy 
ratın Şutning kabineılndek 1 

nazi elemanları kuvvetlen
dirmek hutuıundaki nüf ug 
yapacağı beklemekte ise de 
daha ehemmıyetli olan nok
ta, Avusturya bıı§vekilinio 

bundan sonra yapacağı ha 
rekettir. Baza ıiyaaet kahin· 
!erinin haber verdıiine &Ö 
re B•Y Şuıning, kabineıjn 

de bulunan iki azayi çıka 

racak ve Stiryada baıka 

bir ad altmda kurulmuı 

olan nazı propaganda mer· 
kenfzinl kapatacaklar. 

g Şuınlg, her ne kadar 
nazilere kartı müsamahalı 

davranmakta ise de bu du 
rumunu geçen temmuzda 

imzalanan Avuıturya - Al· 
man anlaımaıandan Hıtlerin 
ihtıraıla bekledıği neticeleri 
aağlıyacak kadar müıaadelı 
değıldir. Bundan ba§ka Al 
manya ile İtalya ara.amda 
öğüoülerek yapılan anlat 
mada Avusturya hakkında 

bir uzlaıma lemın et 
mit değıldir. Son nutkunda 
B. Ş ı ıning, gayet manalı 

ıurette, "Beri in Roma 
mihveri" nden bahsetmem it 
ltalyaya karşı çok sıcak, 
nazilere kartı ise çok ıoğuk 
bir dıl kullanmııtar. 

Avusturyaya baıvekilinin 

Hasburgların avdeti için 
hükQmetin bir plebisit or· 
gan·ze edeceji hakkındaki 
sözlerden sonra Bay Hitler, 
buna müllftade edemi
yec:eğlni ıöylemiıse de Ro 
mada bu fikrin mülayim bir 
surette karşılandığı hcıber 

varilmektedir 
Memleket için de uf ak 

bir müzaharete dayanarak 
dıktatörlük eden Şuıning 
bükü neti Hababureların 

avdeti için, dlşardan hh 
müzaharet temınine mec 
burdur ki bunu da, ancak, 
İtalyadan umabilır 

mile kurmasını tt:klıf elnıif, 

maddelerin tayinini de bu ko 
mlteye bındulmıştı 

Nıhayet bu teklif konseye 
gelmif ve geçen ay komite· 
nin aeçılmeıi karar altına 

alınmııtır . 

Martın sekizinde toplana 
cak olan, bu komıteye Al 
m;,ınlar girmlyeceklerini bil 
diriyorlar, İnglliz.ler ise (Lord 
Pıapmouthun teahhüdlerini 
tekrarlıyalım) bunun ömür 
ge me5elelerinde bfr yakın 
laıma 1emin etmek husu 
sunda faydalı olacağı kana 
atindediı ler. 

lngılız hükumeti Sir Fred 
rık Leith RoHuda mali mü 
şavir olarak bu l~eyete inlı 

habettiğı için, komılt!nln de
ğerli itler yapabileceğmi 

şimdiden bekllyebilirtı 

Vilayet Umumi Meclisi Dü Dört 
Bütçenin Müzakeresini Bitirdi .. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

at memvrlarının hepsı için~ 

( 500) lira kabul, 
Asma fidanlığı bahçavan 

maaıı bir da ne [ 42UJ lira; 
Asma fidanlığı ba hçıvan 

yamağı iki dane 1720} lira. 
kabul , 

Asma fidanlığı masarıf ı 

daimesi {3500) lira kabııl, 
Meyvacı fidanlığı istimlak 

bedeli [3000) lira kabul, 
Meyva ftdanlıiı aııcısı 

bir dane [ 420J IJra kabul 
Mücadele için memur 

tahsisatı bır daoe f 360J ka
bul, 

Mey va fidanlığı aııcısı ve 
amele baıı evi tahıiaah tay 
edilmtıtir. 

Fidanlığı mevcut beledi-
yelere yardım on kaza 

[2140) lira kabul. 
Posta. telgraf, telefon 

ücreti IJOO] lıra kabul. 
Meyva fidanlığı amele 

baıı bir tane (36oJ lira ka 

bul. 
Tenvir 

Ura, 
ve teıhln l 1001 

Kırtasiye (1 OOj lfra 

Müteferrika 

kabul 
ısoı lira 

Ziraat müdürü bu tah11 
satın (1501 lıraya çıkanl 

masını istediyıe de kabul 
edilmedi. 

Mızır hayvan1arla müca 
dele fçin (320UJ lira kabul, 

Zı · aat bütçeli yekün umu· 
misi f 22,442 J lira o1arak re

ye kondu ve kabul edıldi, 

Baytar ~ütçesi 
(l7,i91] lira olarak teabit 

edilen Baytar bütçesi hak· 
kında ııöz isl y~n olnıedığın 
dan fdsılların okunarak ma· 
ddelerln müzakererıine ee 
çildi. 

Mıntıka d~po ba} tar mü· 
dürü maa ıı [ 1601 !ıradan 
( 1980) lira kabul. 

Depo memuru 16(1] lira 
maAtılı bir dane (720) 
lıra kabul, 

Mıntı'<a baytarları 
iki dane 180) lira 
il 920) lira kabul, 

Seyis ücreti [360) 
Seyis ücreti altı 

[18001 lıra, 

ücreti 
maaolı 

lire, 
dane 

Nalbant ve eneme mem 
uruna yıLrdımcı memur üc 
re ti bir da ne ( 360] lira, 

Muvakkat seyis ücreti ma 
ktuan [ 4001 lira kabul 
Koşualam muhafaza ücre

ti [ 2 l OJ lira tenvir ve teıhin 
[JOUJ lıra , 

Kırtasıye ve evrakı mat 
bua [50J lira kabul, 

Müteferrıka ve damızlık 
aygır celp ve tevzıi c251 ·j 
lıra kabul 

Baytar Direktöı ü Behret 
Tunça y po11ta, telgraf, tel:: 
fon ücreti için l 50 J lira tah 
sillat verilmeaıni fıtedi 

Encün enin kabul ettiği 
(50) lira posta, telgraf, te 
lefon ücreti reye kondu ve 
kabul edıldı 

Memurini baytarlye har· 
cırahı [600J lira, 

Emrazı sariye ile müc!l
deleye ittırak 12001 lira. 

Alitı baytl\rlye miibaya· 
ası (2001 lira, 

Eneme masrafı 15001 lira, 
Sergi muhtelıf maı 

rafları [ 50 J lira, 

icar bedeli [198 j lira 

Damızlık hayvan ia~esl 

ı2:ioüj lira kabul 
Depo mahalli binumın 

tamiri 11 OOJ lira kabul, 
Eık i ıene1er diyunu ( 14 2 J 

lira iki kalem, 
Damızlık Aygır ve mer· 

kep mübayaarıı 11 ÜOOJ lira 
encümenin teklifi reye kon· 
du ve il 1 I red ]20) reyle 
kabul edildi. 

Gönenin 53 koyü olduğu
ndan 1201 köyün bir araya 
toplanmaslle bir nahiye ku· 
rulmaıı ve bu nahiye için 
Ayvacık köyünün adının Ça· 
nakkalede bu isimde bir ka
za olduğundan karı~tmlma
man için burada yettıen mah 
ıule binaen Ayvacık köyü 
nün adının ITütünrü) )e çev 
rilerek ve nahiye olarak ih
dası isteniyordu. 

Kısraklara fazla olan Ma· 
nyaa ve Gönen kazalarında 
ıefat istuyonlan teııisl \2000) 
lira kabul, 

Alt oldufu encümene ha. 
vale edildi 

Sarıköy nahiyesinde yanan 
hükümet konağının fntaaBı 
için bütçeye (500) lira tahıl· 
sat konması isteniyordu. Na
zarı itibara almmak üzere 
muvazenel maliye encüme 
nine ha vale edildi. 

Suni tohumlama yapa 
cak baytar ücreti 1 J 500] 
lira kabul, 

Sefat iıtaayonları mütefe 
rrika ve mefruşatı 1200] lira 
kabul, 

Baytar bütçesi yekün 
umumiıi (17,191) lıra ola 
rak reye kondu ve kabul 
edıldi 

Hurada müzakerelere iki 
ıaat kadar bir ara verilerek 
yemek tatili yapıldı. 
Ôğledeo sonra saat 14 30 

da umumi meclil vali mu 
a vini Ekrem Yalçınkayanın 
baıkanlığında tekrar topla 
narak görüımelerine devam 

etmi~tir. 

Muvazenei maliye encü 
meni bütçeleri hazırlamakta 
bulunduğundan evrakı varl 
denin müzakeresine geçilm 
ittir. 

Köy yollara telefon tah 

sıaah için bütçeye tahıitat 

konmaama dair dahiliye ve 
kiıletinden gelen yazı okun 
du Ve ımkan niıbetinde ta· 
hsisat konması için alt oldu-

.fu eııcümene havale edildi. 
Gönenin Saraköy .. nahiye 

sinde Oaman oğlu Haaan ta 
nfından çıkarılan boya top 
rağının beher tonundan yüz 
kuruı alınmata hakkındaki 
yazı ~ lve mutalea muvafık 

bulundu. 
Dursunbeyde bir kayma· 

kam konağı yapılması hak 
kmdaki isteğin bütçe darh· 
ğındao imkansızlığı ile ev 
rakın hıfzına karar verildi. 

Smdırl'ının Gölcük nahl· 
yesinde cuma &ünleri pazar 
açılmatana dair ıstek ınuva 
f ık bulundu. 

Gönende varidata beledi 
yeye alt olmak üzere on 
eylulde açılıp üç gün devam 
etmek üzere bir güz pana 
yırı açılma11 kabul edildi 

Sutağırlık Bandırma fİ· 

mendıf er hattına bağlı te 
lefon hattının ayralması için 
1800 lıra tahsiıat konması 

bütçe darlığından imkan ız

lığı. 

:O,mdırgıda Karakaya . Eı · 

m e d e r e , Ekııdere 

köylerinin bir araya toplan 
ması hakkındaki yazı okun 
du ve ait oldu§u encümene 

havale edildi. 
Edremitte bir kaymakam 

binası yapılması içın bütçe 
ye (5000) lira tahs sat kon-
ması iatt-niyordu 

Bütçeye bu tahtisal 1 on 
mak üzere evralun muva 
zenei rr aliye encümenine 
havalesi kararlattı. 

Bandırma 1Ua7.t ve htna 

tahrir merpurlarının itinin 
çokluğundan bir memur 118. 
veıi kabul edildi. 

Bandırmada belediyece 

yaptırılacak olan stadyum 
için { 5000] lira tahsisat ayrıl· 
matı ittentliyordu. Bütçe da· 
rlığından imkansızlığı ile ya· 
pılıamamııur. 

Gönen maarif cemiyetine 
hıteneo [3000) lira yardım 
bfitçe darhiından ( 1500) lira 
olarak konmuıtur. 

Atatürk parkına bir epor 
sahası yapılması için belediye 

bütçesi kafi gelmediğinden 

husuti muhasebe bütçesinden 
r 15000] lira tahsitat ayrılma. 
aı isteniyordu. Bunun imkan 
hasıl olduju zaman nazarı 

dikkate almmak üzere ıım
dilik hıfzma karar verildi. 
Edr~mit lkınci okul yanın· 
dakl arsanın · istimlaki için 
bütçeye ( 1400} lira tahtlıat 
konmat1 isteniyordu. Alt 
oldufu encümene havale 
edildi. rı 

Bandarma azaları Manyas 
ta güz panayırından sonra 
açı ıp üç aıün devam etmek 
üzere bir c.:.hayvan pana 
yırı açıl matını istiyor· 
lardı . Hu hutullakt yazı 

okunarak.kabul edildi. 
Yapılmakta olan bükü· 

met konağı tçin altı ban li
ra bahçe tahsisatı konma11 
kabul edildi 

Hususi idare adına orta 
tahsılleri ıkmal ettirilen 20 
talebenin bütçe darh§ı ile 
lmki.ntızlıjından lıse tahsille 
rlne devam ettirme imkanı 

buluncımamııtır. 

Hundan ıonra Parti dile · 
klerınden birçoğu yerine ge· 
tırılerek kararlar verılmiotır. 

- SONU VAR 
-.......::=::::. cı=----

Alman 
Ekonomi 
Sistemi 

Bertin, 15 (A.A.j - Dok. 
tor B Şaht Rayşbankın 1936 
yıhna ai~ raporunun neırl 
münasebetile matbuat mü

meuillerine beyanatta bulu 

narak Alman ekonomi siste· 
minin devletın sağlam müs 
takar siyasetine tamamen le· 
kabül eden birliğini kaydet 
miş ve bunu devletin me 
totlu kontrolü devam ettiği 

müddetçe muhafaza edi le 
ceğini, bu sistem saye inde 

Alman para siyasetine ve 
sermaye piyasası 6 yasetine 
olan itimadın içeride ve dı · 
şanda artmı~ olduğunu bil
dlrmltlir. 
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::::~~~ğ~!~~~~{~~~;~:~~~f~Je~~:~ l~===Kol~yhk Atel~e~i _ij ~~ .......... ................................. ~! 
dan gelirken, vlıkiıi ve şam · rir bulunmamıştır . Acaba 111 11 :: 
panyası bol bir gece eğlen · muharrir kazaen denize mi . :: :: 

Sayın halkımıza kolaylık olmak için bu kerre •.•. •' 
tisinden sonra İngiliz gü düımüıtür? •' 
zellik kraliçelerinden Mis Fransız ve İngiliz polisi •• yeni aldığımız aletlerimizle Paıacami civarında Zağ· ı•ı•ı :: :: 
Okıfordun kamarasmda eıı bu itin bir kaza ola'='Hece- 111 nos Paıa caddesinde açtığımız atelyemizde si :: 
rarengiz bir surette kaybolan lğeirni kÇau~nuklu" edPeamrı"eımterkatnesdaitr· •• lltı ı· tiirlii ıuotilr, uwııta.·ı Yt' tanıirc.ıtı, ı•a- ••• =·.· YALNIZ BiR KAŞE :: 
lngiliz muharrirlerinden Fra· 1 111 ' 
nk Vosperlnmaceraııı Paris, lantiğlnin süvarisi vu beya muk. c:ıkı•ıkları. ~apa~ı laı·akhırı, hamur ıııa- :: e :: 
Londrayı alt üst etmektedir. natta bulunmuftur: •• kiru•Jpı·i. ya~ BH'flt.{ellt'lt•f'İ, si~alH !'İliııdif'leri •• ES HA ALMIN :: 

Evvela hadiıeyi kısaca en· - Maharrir Voııper ge- •' 
latalım: nl~ omuzlu ve iri vücutlu ııı• tiİIİİll pı:tı~lt· ri. Ull \e talıııı tleğiı:~ıı ·.~l ta~.Jlll· ı ı ~E · :: 

Muharrir Frank Vosper bir adamdı Onun 37 ııan · ları yeııı olarak \apılır Yt' her turlu laıııırat •• :: 
ile İngiliz güzeli vapurda tim genişllilnde ve elli sa· • • 1 ı · .. :: :: 
verilen bir müsamerede ta · ntim irtifeında bir yerden . ·ı·ı ~wı·aıııili olarak kahul (1( i il'. ııı .==.· Alarak ağnlardan sızılardan her türlü :: 

1 1 ı l tek ba~ana ve kolaylıkla •' 
~~,:~~:r ::nranıı r!:uh!~~;l~ geçeblleceğ ı ne inanamam. Adres: Pcışacami civarı Zcıynos ?aşa :: İZIİraplardan ~UrlUf BCBkSlnlZ, :: 

Zaten bitiıtik kamarada bu ı•ı• caddesi Nu: 2u Kolayltk AteElyrtssioy ı•ı·ı ·=.=: =:~ diğer iki erkek arkadaıını " B d" · b ·ı · k / b · : 
kendi huıusi salonuna davet lunanlar Mis Oksfordun ka· Riza Hangül, Salih :: aşınız. ışınız ağnya I Jr; so.c]u a a /- :: 
etmittir . lçk•ve bu salonda marasında bu ı una n ı ar. •• lirsiniz nf"zle olabilirsiniz; romatizma •' , . . . . . . . . .. _, 

ar•ıında bir müddet kavaa. •• • • • .- • • •• •• •' devam edilmi§ ve bir arahk .. it •• ağnlan size çok iztirap verebilir. •' 
hava almak behanesiyle bal· lar olduğunu , bir takım gü :: Htç merak etmeyin ecza haneden yukarıda ıekllnl gör- :: 

kona çıkan muharrirle Miı rültüler işittiklerini de SÖY· E k f :.:. düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerin ;: 
Oksford araınnda fU kısa mu- lemiılerdir . B 1 k . a . 

Bunun üzerine adliye bir a 1 e Si r v :: den bir kutu isteyiniz . Ani ve y~ksek tesiri sayeııinde :: 
havere cereyan etmittir bavka taraftan hadiseyi tel· :: pek az ııonra ağrılarınızdan kurtulmuş olacaksmız :: 

- Miıı ... Benimle derhal d 1 d •• HASKAL MIN b 1 1 d k "' 
kike başlamııtır. Hadise Mu·· u·· r u·· g'"' u·· n en·. :: . ayan arm muayyen zaman arın a i :: 

evlenmeliılnlz h • ı k d k J d ' eınaunda kamarada bu :.:. ususı snn,.,cı arma arıı a pe tesir i ir. ;ı, 
- Olamazmı Miı Frank • 

lunau Mis Oskford ile di •:•: D J V K A T :1,' -Ôyleyıe Allaha ııımarla ~ : 
dik Mis Ok.ford! ğer. iki İng.iliz erkek tevkif f k :: ~·, Smdırgıda Şerif paşa cami vakfından Şeri paşa so a • 

1 edılmtılerdır . 1 •••• D I K K A T ·~·', Muharririn bu vedamı genç ğında kain 600 bedel muhammenll hamam pt şin para i e • 

kızın çı§lıklar bastırarak ı• ~ ve 15 gün müddetle açık artırma ile tem liken satılağa :: •' 
d 1 

Tu .. RKD ı· LI •••• Kutular üzerinde bu aördüX.ünüz alameti farika ·~ 
im at aramasl takip etmittlr. çıkllrılmııdır. İhalesi 31 3 937 çarşamba günü saat 14 de e 

5 :ı 
-Yetlılolz! Yettılniz! De· Pazartesinden baıka her Sındırgı kaymakamlılında yapılacaklar. :: pul ıeklinde bulunması ıarttır . :: 

nize düotü! Denize düıtü . gün Çlkar Siyaaal gazete.. İetekli olanların muhammen bedelinin yüzde yedi bu :: '' 
K - ~ Salonda bulonan diAer Yıllığı: 800 uruı çuk nisbetinde teminat akçuiyle birlikde muayyen gün ve :: Taklitlerinden sakınınız . ~ 

erkeklerden biri muharririn Altı Aylığı:400 .. saatte müracaatları ilnn olunur. :: HASKALMIN kutuları ma- :: 
açık pencereden öte tarafa Saym: 3 ,, 4 t - 90 :: vi renktedir. :: 
ıeçmeıini gayet tabii addet Günü geçmit sayılar 25 :: :: .. ~ 
ti§tnl, zira bu pencereden kuru•tur. •• ;L:. •, . .. •, 
yandaki kamara balkonuna ADRES: :: ~ 
çıluldığını ııandığını ıöyle BALIKESİR TÜRKDİLİ,. Balıkesı·r Tapu sı·çı·ı· :: HAS KALMIN :: 
miıtir. Bunun üzerine gemi- ~c --- " •• fu..lp. B..a,y. ~ R.oma,ıt;.;zm.a ~: 

:: ağrılOlrını dindirir. '1 

Hususi Muhas be 
Müdürlüğünden: 

Muhasebei Hususiyeden maaş alan emekli ve öksüz 
lerin 936 Mali yılı 4 düncü 3 aylık maaı havalesi gelmif 

mittir. 
istihkak sRhlplerinin daireye müracaatlara ilan olunur. 

Cumhuriyet Müddei 
Umumiliğinden: 

Açık bulunan Dursunbey Asliye mahkemesi bin kuruı 
maaılı zabıt kitiplfğlne kanunen memur almak ıart ve 
vasıflarını haiz olmakla beraber dakikada on iki kelime 
el ile yanlışsız ve okunaklı yazı vazabilecek ve dakikada 
makloa ile yazılmış bir yazıdan yanlaşsız ııeksen bet keli 
me okuyabilecek ve makina ile takrir ıuretile dakika da 
otuz kelime ve okuyup yazmak suretile dftkikada yirmi 
dört kelime yazabilecek olanlar tayin edilecektir. Talip 
lerin müsabakaya girmek üzere mektep şahadefnamesl ve 
nüfuıı cüzdanı ve askerliğini yaptığma veya t~cil edtldi · 
ğlne daJr veıika ile birlikde martın yirminci günü saat on· 
da Balıkesir Adliye Eacümenine müracaatları. 

Bahkesir Tapu icil 
Muhafızhğın 

Nahiyesi Köyü Mevkii Cinsi Hududu 

• 
• 

Küpeler Süğütcük imam kaçan Tarla Doğusu Hamza oğlu 
Mustafa ık en halen Ha· 
lil oğlu Mehmet tarlaııı 

batısı yo) kıbleıi Ham· 
za oğullarından Muııa 

tarlası poyrazı Hamza 
oğlu Mustafa tarla aile 
mahdut. 

Yukarda hudut ve evsafı aalresi yazılı tarla ecdadından 
irsen sahibi Kara Musa oğullarından Hamza Ali oğlu Me 
hmedin 45 sene önce evlatları Halil ve Emineye terk ede 

rek ölmnı ve bunlarda 1324 senesinde aralarında yaptık 
ları takııimde ikiye bölerek ayrı ayrı şimdiye kadar tasar· 
ruf etmekde olduklarından bahsi le Emine kendisine ayrı· 
lan mahalli senede bağlamak istediğinden bu yerin ma 
hallen tahkikatı için 28 3-937 gününde memur aönderile 
ceğlnden bu yer 1ıakkında hak iddia edenler verııe o gün 
mahalline gelecek memura veya bu müdddet içinde Tapu 
lıcıl Mub fl2:laima müracaatları ilan olunur. 

haflzll&ından: i.-.: ;,: D Fiah Her yerde 7 15 kuruftur. 

Köyü 
Çayarhisar 

Çayarhisar 

Mevkii 
Mezarlık 

Aktaş 

Cinsi 
8ağ 

Tarla 

Hududu 
Doğusu ve batası 

yol poyrazı Musa 
dayı kıblesi me· 
zarlık 

Doğusu Halalca 
yolu batısı yol 
poyrazı Abdullah 
oğlu Hüıeyin kıh· 

leıi Halalcala tar-

laeı . 

Yukarıda hudutları yazılı iki parça ıayri menkulün 
Çayırhisar köyünden Küçük Ali damadı Yusuf vereseıine 
ait olup senetsiz olrluğundan veresesi tarafından teselli is· 
tenilmiı olmakla 24·3 937 günü mahallinde mülkiyet se· 

bebl tahkik edileceğinden bu emval hakkmda hak iddia 
eden vana buıüne kadar Vilayet Tapu Sicil muhafızlığma 

veya muayyen olan o günde mahalline gel~cek memura 
müracaatlara lüzumu ilan olunur. 

Muhafız ığı 
Köyü 
Karaman köyü 

Mevkii 
Ôren 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Doğusu Ôrdek 
oğlu Ahmet ba . 
ll ve poyrazı 

yol kıplesi Ça
vuı oğlu Ra
mazan evliı.tla
rı Hasan ve Hü 
ıeyin ve Meh · 
met Ali ve Ah 
met 

Huduc ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Kuru 
oğlu İsmail evlatları Mehmet ve Emin ve Ahmet ve Ha 

fizenin mali iken 35 sene evel aralannda yaptıkları tak· 
simde iıbu mahal müstakilen Mehmet hisıseıılne iıabet ede· 
rek o vakittenberi bila ıenet zfraatinde olduğundan ba · 
hlııle namına tescil idilmesi istenildiğinden tahklket yap 
mak için 29 3 !B7 Paıar günü mahalline memur gönderi 
lecekttr. Bu yer hakkında bundan başka tasarruf veya 
aair bir ıuretle hak iddiasmda bulunanlar vana bugünler 
içinde yazı ile Vilayet Tapu Sicil muhafızlığrna veycıhut 
mahalline gelecek memura müracaatları lüzumu ilan 

lounur. 

1 
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Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü Arttumakttr. 
ı\ li A ,.,~ 

.. . 
ırı ci Şart: 

,, 

Dili 
1 Balıkesirin Biricik GaLefesidir 

~ Her Yerde Okunur· 

.· :At ~ ,,-., ~~~~ ~~~ 

İyesi ve Baoazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 
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