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Memleketimizin de dahil olduğu dört 
şark devleti arasında bir Asya paktı 

kurulacaktır .. 

5 MART CVMA 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BiRİNCJ YIL SAYI: 10178 

Türkiyenin iştirakile Bir 
Asya Paktıimza Edilecek. 

- -

Paristen Verilen Bu Haberi Ana-
doluAjansı daTeyit Etmektedir. 

Donanmamız 
Manavralara 
Başladı. 

İstanbu l , 4 (Hususi> Ev · 
velki aün Karadeoize açı 

lan Donanmamız Karadeniz 
de bugünlerde manavralarma 
başlayacaktır. ·--fraka 

T A f . • Mütehassıs 
ii r kiye, / r ak, Iran Ve g anı s tan Arasındakı G'' J • 

8 A k d · Ed·t k u . . 1r k. onaerıyoruz. 
il Dostluk Paktı n ara a ımza ı ece · narıcıye re r- Ankara , 4 (Radyo) 

limizin Bag., dada Ve tahrana Gitmesi muhtemeldir. Irak hükümeti Türkiyeden 
mütehasaıslar istemiıtir . 

Parla, • (Radyo) Ôvr 

llıetcıi pek yakında Tür· 
k· 

'Ye. Irak, iran, Afaanistan 

''"• d ın a bir Asya paktının 
lrıız 1 a anacafmı yazıyor. 

()Türkiye Hariciye Vekili 
oktor B Tevfik Rüıtü Araa 

b 
u rnaksatla birkaç güne 

~•dar Bıığdada, Tahrana ai 
ecek Irak, Afganiıtan baı

Vektlferilc tenıaaa aefecektir. 

Paktın paref e edilmesi ve 
hrııat anması AnkaraJa ola· 
C&ktır ....... 

Anadolu Ajansuıw notu: 
Ajanıın yaptığı tahkikatta 

bu paktın bu sene içinde im 
zalanması muhtemeldir. 

Doktor B. Tevfik Rüıtü 

Arasın ıeyahatı hakkında 

henüz kati malumat mevcut 

değildir. 

Ankara, 4 (A A.) Ana· 
dulu ajaoıının Ankara me
hafillnde yaptığı tahkikata 
göre Türkiye, Irak, İran ve 
Afaaniıtan araıunda bir Aı· 
ya Paktının bu sene içinde 
imzalanacağı muhtemeldir. 

ltalyada 
~o~ çocuklu ailelerin ~i-

• 
mayısı 

Roma, 4 (Radyo)- Faşist 

meclisi evelki geceki toplan 
t111oda tevellüdat miktarının 
arttırılması ve çok çocuklu 
ailelere yardım edilmesi için 

zaruri tetbirlerin ahnmaama 
karar vermittir. 

Dahiliye 
Vekili 8. $übü Kaya tet
~iklerine devam ediyor. 
İstanbul, 4 (Radyo) 

Cenubi Anadoluda seyahat 

etmektedir. Dahiliye Vekilı 

B Şükrü Kaya dün Adana· 

ya varmıılardır. 

Şükrü Kaya iıSlasyonda 

Hataylılar ve halk tarafın· 

Stoyadinovicin Dünkü Mühim Nutku dan istikbal edilmiılerdir. 

Vaktile Kanii Harplere Sahne Olan y.~:~:' ::hi·~:tki~; •. ~:zi~~ 
B 

lunmuıtur Muhtelif itlt>r 

alkanlar Simdi istikrar içindedir. ~:·:~:~~i~:~::;:::: .. ···11
•• 

8 - - - - - - - - Dahiliye Vekılimiz Hatay-

a/kan Antantı Türkiye, Yunaniatan, Roman- 1aıarıa bir konuıma yapmıı· 
}' l k J 8 kk j tardır . Tetkik ve teftıılerine 
~ Ve Yugoslavya i e ço can l ir leşe üldür. devam etmektedırler. 

let elRrad, 4 (Radyo) ~ Mil ı ya arasındaki doıtluk pak 

Bu arada Ziraat Vekaleti 
mütehassıslarından Nurettin 

de angaje edilmif bulunmak
tadır. 

Kapitülasyonlar için yapa
cağı teklifler 

Kahire, 4 <Radyo) -- Mu· 

hammet Mahmut Paşanın 

kabinesi kapitülasyonların 

l1gasıoı Montröde tetkik ede 
cek komisyona baılıca dört 
ıart tevdı etmeğe karar 

vermiştir. 

Ecnebilerin iktisadi imti
yazlarının ka ldırılması; çok 
mahdut bir intikal devresi 
bırakılması, bir güna müza· 
kerelerde bulunmadan umu· 
mi adli vaziyetin düzeltil
meıi, umumi vaziyetin tek. 
rar tetkiki bu ıartlar ara· 
sında bulunmaktadır. 

Yunan -
Kralı Giri~e gi~iyor. 
Atina , 4 (Radyo) Kral 

üçüncü Jorj cumartesi günü 
Baıvekil B Metakıasla bir· 
ilkte Giride hareket edecektir 

Kral ve baıvekil Girit §e 

hirlerinde bir hafta kadar 
dolaşacaktır. 

Gazeteler bu seyahata bü 
yük b ir ehemmiyet atfetm
ektedirler. 

Atina, 4 (A.A.) Yunan 
Hükümeti 1924.25,26 ve 27 
ihtiyat ııoıflarını yiriml do· 
kuz gün talim görmek üzre 
silah altına çağırmııtır. 

Yabancı memleketlerde bu· 
lunanlar dahil dağildir. 

Hayrettin 
Karan 

Dün Edremitten gel~i. 
Mebuslarımızdan Hayret· 

tin Karan bir kaç gün önce 

gittiği Edremltte tetkiklerde 
bulunduktan sonra Ayvalığa 

geçmi§, orada da müntehip- -
lerile temaslarda bulunduk· 
tan sonra dün gece şehrimi· 
ze avdet etmiıtır . 

• 

lngiltere 
148 ~arp gemisi inşa e~iyor 

Londra, (A A .) Deyli 
Telgraf gazetesi halen İngi
liz tezgahlarında 148 harp 
gemisinin fnşa edilmekte ol· 
duğunu yazmaktadır. 

Faşist 
Meclisinin ı,11 lnecliıi bütün gece çalı tının temdit edıldiğini söy- u A M ı • t D •• v •d t B •• t 

~ltsaa~ 1 deDahiliyeVe· lemtıtır. mumı ec IS e un arı a u -
:,;::ı.,~kuı::~~~:ü~t:~uı.:~:~ ıleBdü:~~.~lr~:·.~r.~~=k!~ı·:'. çesı·nı·n Mu·· zakeres·ı Hararetı·ı Oldu Ver~İğİ ~ararlannAvrupa-
lci.ı::ien "evvel _Hari~iye Ve· addit defalar ispat ettiğine da yaptıg·ı tesirler 
11 butçesfnın muzakere iıaret ettikten sonra: 
., fte baıladı. Bu aırada baı - Almanya ile de bir 

h:k dıı bakanı dıt politika güna ihtilafımız yoktur. İk . 
t kında mufassal izahat· tisadi sahada Almanya ile 
il bulundu müıterek menf aatlerlmiz va 

Stoy d . b 
~ii a in<'viç nutkunda ~z rdır. ltalya ile de münase a 

l'llle " ı 1 k ıoy e demiftir . tımız her aün komıu u 
- B· b d b ftıi ız eynelmilel umu münasebeti dairesin e te e· 

)lı •ulhun tatbiki taraftarı· llür etmektedir. lhtılifın ma 
ziye aU olduğunu söyliyebi 

8Gth 
leırik·un devletlerle doıtane 
~ 1 rneıai arzuıundayız. 

•ek illetler Cemiyetinin yük· 

••-· barıı mefküruinio en 
-ırrı· 

8 
1 taraftarayız . 

eıe · d, '•Yet bu cemiyet ka· 
r fa d 1 kil Y a ı bir cemiyet teı 
8 etrraerniıtır . 

ltlll 'lvelcll ve hariciye vektlt 
Yan H b 

"ıuhah a eı meıeleıini me· 
.. •ederek· Ak . 

o)"ra varn cemiyeti azası 
Cti t ~illetler gibi bizde ze 

Q e birlere tıUrak ettik. 
u )'Ü d ltliith- ı en iktiaadiyahmız 

Soı(i 11 ıararlara ujramııtır. 
i t?aüze çıtı b ıadık kalmak 

y unu kabut ettık. 
ı Uaoıl 
iyc11 lra .•vya hükumet kra· 
d"kı aıltere, İtalya arasın· 

.ı\kde · 
ttıı>'etle nız paktını ıami. 

S karıılar. 
t•Yad · 'e. 1 lnoviç bundan son 
'Para . 

ttıı1 v Ya ıılerini tahlil et 
e Fr 

ıuua Ue Yurosla v 

liriz.,, 

Nıha yet ı.üçük antant ve 
Balkan antant münasebet 

lerine temas e d e n 
Stoyadinovinç Balkanlarda 
gittikçe sa1ih kesbettığini 
Halkan antantının Türkiye. 
Yunanıstan ve Romanya ile 
canlı ve müesir bir teıekkül 
olduiunu ilave etmittir. 

- Balkanlar uluılar ara 

sında bir örnek haline gel 
mittir. Bir vakitler kanlı 
harplere sahne olan Balkan· 
lar ıımdt çalııma ve iıtikrar 
sahası haline gelmiıtır. 

Bulgariıtan ile aktettıği · 
mlz misak B .. Ikan antanta 

ile hem ahtındır 
Baıvekıl bundan sonra di 

ğer uzak yakın devletlerle de 
Yugoıla vyanm dıı slyaaasının 
iyi 0 1duğunu ıövllyerek söz
lerini aUo~lar arasında bitir· 

mittir 

Varidat Bütçesi: 1Milyon467 bin 932 lira ola
'"k, Yol parası da 6 lira üzerinden kabul edildi 

Vilayet Uumumi mec'lsi 
dün ikinci baıkan Feyzi Sö 
zenerin baıkanlığında topla· 
narak göril§melerine devam 
etm•ıtir. 

Celse açıldıktan sonra 
ruznamenin müzakeresine 
geçildi. 

Zabıt hulasası okunarak 
söz istiyen olmadığından ay · 
nen kabul edildi. 

Gönenin Boıtnncı köyün· 

de yapılacak olan köy oku· 
luna bin lira yardım iıtiyen 

köy ıhtlyar heyetinin ve Gö· 
nen kaymakamlığmın yazıaı 
tetkik edilmek üzere maa· 
rif encümenine verilmesi ka· 
rarlaıh. 

İzmir araıuluıal panayı 

rana yardım için husuıi ida. 
re bütçesine tahsisat konma· 
ımı bildiren Dahiliye Veka· 
leti tarafından gttlen yazı na
zarıittbara alınmak üzere ma· 
ıarifi muhtelife encümenine 
havale edildi . 

Münhal hulunan Ayvnlık 
arazı Tahrir komiayonu azalı 
ğına oraca ıeçilen B. Vehbinin 

seçim mazbatası 
görüldü. 

muvafık 

Varidat bütçesi 
Bundan sonra Meclisi 

Umuminin epeydenberı üze· 
rinde ~etkikatta bulunarak 
durduğu 937 varidat bütçe 
sinin müzakereıine başla-

mldı . 

Varidat bütçesini 1 ,467 ,932 
lira olarak tesbit eden mu 
vazenei maliye encümeni 
mazbatası okundu. 

Bütçenin heyeti umumi 
yesinden ziyade f aaıllarm 
müzakeresi eınaaında üze· 
rinde daha çok durulması 
muvafık görüldüğünden bu 
f aıllar da gizli reyle ayrı 

ayrı reye kondu 
Birinci fasıl birinci madde: 

ispirtolu ve mevadı küuli 

yeden alınan vilayet hiueıi 
15,000 lira olarak onaylandı. 

ikinci f aııl: 
Maliyeden devredilen me

murların maa~ karıılığı tahsi· 
satı 39,852 lira ... 

Hnıuıi Muhasebe müdürii 

söz alarak bu paranın Ma· 
liye Vekaleti hiaseslnden ten
zil inin muvafık olacııığını, o· 
nun için varidat kısmına gir· 
mesine lüzumu olmadığını 
anlath 

8. Hu'i'ııi Küçükler bu pa· 
ranın her halde varidat büd. 
çeslne ithalinin zaruri bu· 
lunduğuou bunu ait muvaze
nei maliye encümeninin nok
tai nazarını izah ederek bun· 
da iııra.- etti. Ve heyeti umu· 
miyeden fikrinin kabulünü 
istedi. 

Hilmi Şeremetli de söz 
alarak izahatta bulundu. 

Yakın zamana kadar Hu· 
ıusi muhasebenin müdür ve 
iulliğini yapan Baıkatip B. 
Cemalin de mütaleası din· 
lendi 

Hususi Muhaıebe müdürü 
tekrar söy alarak nokta lna· 

zarında israr etti. Bu sırada 
tiddetli münakaıalar cereyan 
etti. fikirler bu hususta iki 
nokta etrafında toplanıyordu : 

1 Muhasebei hususiye 
( Sonu İkinci Sayfada ) 

Roma, 4 (AA.) Faıist 
konseyinin askeri sahada al· 
mış olduğu l<ararları Lon 
dra ve Parls mehafili hey· 
can ve hayretle karşılamak · 
ta ve bu kararın Roma ile 
Berliu mihverinin ani ola 
rak takviyesi demek olduğu 
mütalaasında bulunmak· 
tadarlar . 

Paris, 4 (Radyo) Frım 
sız gazeteleri büyük faılat 

meclisinin dünkü kararları 

dolayısiyle büyük bir hayret 
içinde bulunmaktadırlar. 

Roma.4(Radyo) Matbuat 
büyük faşist meclisinin dün 
kü toplantısında verdiği ka· 
rarlar dolayisiyle sütunlar 
dolusu tafsilatla bulunmak 
tadırlar . 

Amerikanın 
Bitaraflık 

Kararı 
Nevyork, 4 (A .A) Ame· 

rika ayan meclisi Amerika 
Btrleıik Devletlerinin her 
türlü silahlı anlaımazlıklar 
karşısmda bitarafh~ı hak 
kındaki kanun projesini tas· 
vip etmiştir 

Proje şimdi mebusan mec· 
lisinde müzakere edilecektir. 



SAYFA. 2 

IÇATI AlTINOANI 
1 

- Namazgah-
Namazgah, Askeri hasta

hanesınln altında ve etrafı 
ıki metreye yakın yüks kli 
kte bir dıvarla çevrilmiş, 

içinde mihrap ve menberi 
de halen mevcut bulunan 
bu tarihi eser, bugün üze 
rindeki kitabesinden de an
laşılacağı veçhile memleket 
dahilinde ve Karasi Oğulla
rı devrinden kalma yegime 
tarihi bir eserdir. 

Meıhur Arap seyyahı (İb 
ni Batuta) mn Balıkesire 

uğradığı zaman, bu mabe
din henüz yapılmak ta oldu · 
ğunu ııeyyahatnamesinde açı 

kça zikretmektedir. 
Zamammıza gelinclye ka 

dar müteaddit tamirler gö 
ren Namazgah, oimdlkl hal 
de divarlarının bir kısmı 

yıkılmış ve diğer kısmı da 
harabeye yüz tutmaktadır. 

Namazgahlar, tarihte mü
him birer mevki tutmakta
dırlar. Namazgahların tarihini 
burada tedkik edecek deği 
liz. Sadece, harabeye yüz 
tutmuo olan memleketimizin 
bu yegane tarihi asarını 

yok olmaktan kurtarmak, 
tarihi kıymeti haiz olan es 
erlerin korunmuı yolunda
ki titizliğimizi gösterir bir 
hnreket veya bir vazife ol
acaktır. 

Seyyah İbni Batutanın 
(735) Hicret yılrnd Balıke 

ıiri ziyaret ettiğine göre 
aradan bugün tam (620) 
yıl geçmiotir. tiugün üzerin 
deki kitabede ise ı 837) 
hicri tarihi vardır, ki Seyya
hın Ralıkeslre gelioinden 
yüz iki sene ıonra _konuldu· 
ğu anlaşılıyor Fakat (zan 
nıma kalırsa ) bu kıtabenJn 

yüz küsur sene sonra~konması 
Namazgahın herhalde ilk 
tamir edildiği senelerde ko 
nulmuf olduğu hatıra gelen 
bir hakıkattir. 

Binaenaleyh; bu tarihi eı 
erin eskiliği nazarıitibara 

alınarak bugünkü vaziyetin· 
den kurtarılacağını kuvvetle 
umit ediyorum. 

X. Kani !1kpınar/J 
~-

Ressamlara papılacak yar-
dımla~ 

Maarıf vekaleti ressam
ların himayesi içın yapılan 

teklifi tetkik etmektedır. 
Ressamlara her ay verile 

cek 60 lira , maaı veya üc 
ret ~ekimde olmıyacaktır. 

Her üç ayda bir açılması 

düşünülen resim sergilerinde 
muvaffak olacak ressamla 
rın tablolarından, Maarif ve
kaleti adam başına 180 il 
ralık tablo satın al11caktır 

ki 60 lıra meselesi bundan 
galattır. Yalnız, vekalet ta 
rnfından eserlerı satın alı 
nacak ressamlarda aranacak 
vasıf, geçimlerini an 
cak resimlerinden, tablola
rından temin den kımseler 
olmalıdır l lariçte vazifeleri 
olan ressamlar bu mübaya 
attan istifade edemiyecek 
lerdir 

[vlenme 
İvr ndi Nahiye müdürünün 

kızı hayan Lemanla Ya.rsubay 

8 Abdullah Yalçın nikahlan·! 
mıolnrdır. Tebrik Jcrız 
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,ıa! •.,, .• ..... ..-• ~ ·~ .. ~-~a - ,.. • Radyo 
istasyonlarmın lnşasmı ya

kında başlanacak. 

ill.-MiZ E HABl5Rll5R ~ J 
Ankara, 4 (Husu&i) Y e ş i 1 V e Ş i r i n B i r Umumi Mecliste Dün 
1 ürk hava kurumu bina

sının arkaıında&d anaya ya
pılacak ol&n büyük stüdyo 
binasının projelui imar mü
dürlüğünce tetkik edilmek 
tedir. P T. T idaresi , arsa

nan &uzılaydan satınalınma 

muamelelerine baılamıştır. 

Kazamız: Dursu bey .. VaridatBüdçesininMü
Dursunbeyin En Mühim Eksiği zakeresi HararetliOldu 

Eczahanesi Olmamasıdır. 

Stüdyo, küçük. orta ve 
büyük almak üzere üç kmm 
olarak inıa edılmektedir. Bü
yük ıııtüdyada 80 kişinin çalıı
maıına im~an verecek bü
yük salonlar vardır. 

(Baotarafı birinci ıayfada) 
müdürü Maliyeden devredilen 
memurların maaı karııhğı 
nıo bütçeden tayyında; 

2 ~ Hulusi Küçükler ve 
arkadaıları da bu fasıl için 
ayrılan paranın aynen kal
masında tarar ediyorlardı. 

Baıkan vekili bu iki noktai 
nazarı reye koydu. 

Etimeııudda kurulacak 60 
kilovatlık uzun ve 20 kilo · 
vatlık kısa mevc tullü iııtas
yonlar ıçin açılan münaka
saya müracaatlar ve teklıf-

ler devam etmektedir. DURSUNBEYDEN BlR GÖRÜNÜŞ 

Fakat Zühtü Keskinin ya 
ptığı bir teklıfle burada mü 
zakereye beı dakika ara ve
rildi 

Celse açıldığı vakit mü 
zakere hararetini muhafaza 60 kilovatlık i s t a s-

yonun 120 kilovata yü· 
kseltılmesi mümkün olabile· 
cektir Teklif yapan firma
lar arasında, dünyanın en 
tanınmıı ve meohur müease
seleri vardır Uzun ve kısa 
her iki iııtasyonun da aynı 

zamanda kurulmasına baıla 
nacaktır. Bayındırlık bakan
lıiı. ilk defa mahdut bir çe 
rçive içinde açtığı konkoru, 
bu defa genişleterek ve el 
çiliklerimlz vasıtaıile bütün 
memleketlerin alakasını çe· 
kerek tertip ettlilnden, yap
ılacak istasyonlarımız en 
modern ve bütün teknik va 
sıfları taııyacak ıekilde ku 
rulacaktır. 

Kültür 

Dursunbey, 4 (Seyyar mu
habirimizden) - Kireç, Ka
vacık, Gökçedağ ismile üç 
nahiyesi ve 107 köyü 28,000 
nüfuıu olan Dursunbeyin ha
vaıınm güzelliği v'e suyunun 
bolluğu itibarile vilayetimi
zin baıta gelen yerlerinden 
olduğu malumdur Kazanın 

her sokağından akan bol su 
sokakların temiz olmasında 
çok teıfrl bulunmaktadır. 

Kazanın baolıca varidatı 

palamut, faaulya olmakla 

beraber senede 40 bin kilo ipek 
kozası da yetiotirmektedir. 

Etrafı gC'!nto mikyasta el· 
ma ve meyva ağaçlarile be
zenmiıtir. Temi7. ve saf bir 
ruha malik olan Dursunbey 
halkı o derecede çahıkan 

dırlar 

Bakanlığı Hayat ucuzdur. Koyun 
elinin kılosu 30 kuruşla 35 

Mekteplerde takip edilece~ kuruş arasındadır. Diğer yi-

tedrts usulü için tet~i~ler- Belediye Reisi 
de ~ulunuyor. 

Maarif vekaleti mekteple 
rimizde Alman ıistemlnin 
ta tbıki için verilen bir rapo 
ru tetkik etmektedir 

Alman lısesi öğretmenle· 
rinden mürekkep bır grup, 
Alnıan talim ve terbiye esa 
slarını göz önünde tutarak 
Kültür Bakanlığına ilk, orta, 
ve lise okulları için bir ra-
por hazırhyarRk göndermiı 
tir. Bu raporda inkılabın 

iıtediği tekilde ve C. il. P. 
nin esaı umdelerine göre 
talebenin yetiımesi için Al 
manyada tatbik edılen uıu· 
lün mekteplerimize tamimi 
teklif edilmektedir. 

Raporu hazırlıyan grup 
yeni vaziyetin nasıl olacağı 
nı uzun uzadiya izah etmi~· 

tir. 

Dün izmirden geldi 
Bir kaç gün önce lzmlre 

giden belediye reisi B ... Naci 
Kodanaz ıehriml7e dönmÜ§· 
tür 

(s~i Sı~~iye dire~tôrü 
Daha evvel şehrimiz Sıh 

biye müdürlüğünde bulunan 
ve halen Artvin Sıhhiye mü· 
dürü Doktor li. Osman Oğuz 
nıezunen ,ehrinıize gelmif 
tir. 

idmanbirligi baş~anhğmdan 
Birliğimizin yıllık genel top· j 

lantısı 7 mart 937 pazar 
günü saat 14 de Halkevın 
de yapılacağından sosyete 
miz üyelerinin lütfen teşrif 
lerini rica ederiz. 

Beynelmilel yumuıta ticareti Havran idm~yu~du bas-
son defa Cenevrede mil 

Jetler arasında akd ve hü ~anhğm~an: 
kumetimiz tarafından da 
imza edilen enternasyonal 
mukaveleler gereğince yu 
murta naklinde sa~lık Ye 
menoe şahadetnamesi aran 
maması kararlaotırılnııf ol 
duğundbn lu husus hakkın 
da konulmuı bütün kayıd 

lar kaldınlmışhr 
Hu surt!lle iç memlekette 

trenlerle yapılncak hayvan 
ve maddeleri nakliyatında 

anrnılacak vesikalara dair 
evvelce verilen emrin yumu 
rtalara aıd hükmü de orta
dan kalkmış bulunmaktadır 

Yurt idare heyetimiz isti 
fa ettiğinden kulüp azaları 
nın seçim yapmak üzere 
7.3.937 Pazar günü toplan· 
malan rica olunur. 

Kira yüzünden kavga 
İnönü mahallesinden Meh 

met oğlu saraç Sami evin. 
de kiracı bulunan Gönen i 
Mustafa karısı Elması kira 
meselesinden döğdüğü "e 
kapısına da taruz etliği iddia 
ve tikii.yet olunduğundan ıu 
çlu S mi yakalanarak hak 
kmd takibata başlanmırtır. 

yecekler de bu nisbetde ucuz 
dur. 

Dursunbeyin en mühim 
ekılği eczahaneıi bulunma 
masıdır. Havanın temiz ve 
sağlam oluıundan hastalık 

vakalarına çok az teıadüf 

edilmektedir. 

Gençliii bir araya topla 
mak makaadıle bir ıehır ku 
lübü açılması için de teıebbüı 
ler vardır. 

Çarşamba günü bir saat 
meıafedeki dağlara kar yaf 

mııtır. 

Etraf bem beyaz bir hale 
gelmittir. ~ 

Mlln ~ayvanlırla mücadele 
Kazada ve köylerinde mı 

zır hayvanlarla mücadele 

d~vam etmektedir. :ki ay 

zarfında 400 '.domuzla daha 
birçok 2.ararlı hayvanlar 

öldürülmüştür. 

ediyordu. Nıhayet baıkanın 
teklifi ile iki ıık reye kon-
du. Fa11l aynen kabul olun
du 

H. Raoit (Husuıi Muhase 
be Müdürü) - Fasıl kabul 
edilmekle beraber bu huıus 
taki kanaatimi muhafaza edl 
yor ve noktai nazarımın zab 
ta alınmaıını rica ediyorum 
dedi. 

Baıkan vekili, müzakere 
eana11nda geçen bütün mü 

nakaıaların zabta alındığını 
ıöyledi. 

Uçüncu j asıl: 
Tadil ve tahrir murafları 

28,580 lira; 
Dörıllincıi fasıl: 
Ferağ ve intıkal harçla 

rından vilayet hi&1esi ayrılan 
4000 lira onaylandı 
ikinci Jaslrn birirıd maddesi: 

Arazi ve buhran vergileri 
tutarı 580,000 lira 

Zeytinciliğin inkişafı 
için altnan tedbirler .. 

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

liraat Vekaleti zeytinlikleri isli~ etmek ve verimlerini 
arttumak için ~azı esaslar tes~it etti. 

Ziraat Vekaleti, geçen ay 

içinde toplan mı§ olan zey 
tincilik kongresinin teshil et
tiği eaaslar içinde zeytincıll 
ğimizin ınkiıaf ına ve alına 
cak tedbirlere dair kanun 
projesini hazırlamıttır. 

Projede, zeytin ve zeylin· 
yağ istıhsaltmlzt kıstı bir za 
manda artırmak ve zeytin 

mahsullerine hakıki kıymeti 
verebilmek ıçin el konmaıı 

ve üzerinde ehemmiyetle du 
rulması ıcabeden baılıca ıki 

mevzu vardır: 

Mahsul veren zey · 
tinliklerin verım kabıliyetl 

ni arttumak. 

2 - Bugünkü yağ istih 
Sili endüstrimizı teknik bir 

dısipline tabi tutmaktadır. 

Yabani zeytinliklerin atılan 
ması, fidan zeytinlıklerin 

atılanması. fidan veya dik· 

me ile yeni zeytinlikler te 

sisi projede gayeye varmak 
için iki mevzu olarak ele 
alınmııtır 

Projede idari tedbir ola 
rak zeytinliklere otlatma 
maksadile hayvırn sokulma 
sının meni, zeytinliklerde 
çift sürme veya nakilde ku 
llanılan h yvıınlara ış ınra 

ıında ağızlık takılması, ya 
zın zeytinliklerde yangın 

çıkmamasına meydan veril 
memek üzere zeytinlik alt 
lıuınm otlu bulunmaml\sı 

nı temin için zeytinlik1erin 
ilkbaharda sürülmeıinln me 
cburi tutulması, zeytin ba 
kımına engel olan ve birçok 
anlaşamazlıklara yol açan 
zeytinliklerde ağaç ve top 
rak memleketlerıni birleşti 

rilmek suretiyle hal i, zey 
tin bakım teoktlatı miite 
ha1&1slarıyle bakım memur 
larının ve z e y t i n c i 

ustalarının çe lıştıklnra maha 

ilin en büyük mülkiye 8.mi 
r'erinden azami yardım gö 
rmelcrinin temini ve zeytin 
muhafaza te~kilatının kurul 
ması teklıf edılmektedir. 

Projede alınması teklif ed 
ilen sınai tedbırler arasında 

taze zeytinlerin aylaıca be 
kletılmesınin meni. f abrıka 
ya geldiği tarıhten itibaren 
azami bir hafta içinde taslr 

edilm
0

esi mecburiyeti, günde 
50 çuvaldarı fazla zeytin i~ 

)iyen tiisirhanelerdc santri 
fuj kullanılmıut, tasirhanele 
rde temizliğe azami itina 
gösterilmeııı, it sırasında si 
gara içilmemeıi, açıkta ele§ 

Hususi muhasebe müdür6 
söz alarak bu husustaki rn6 
taleaıını bildirdi. 

Huluıl Küçükler de kendi 
noktainazarını izah etti. Faııl 
reye konuldu. Ki\ bul edildi. 

Btna vergisi ve munzalO 
iktJıadi buhran vergjsi 45000 
lira; 

Bina 
lira; 

verghi 175,0 o 

Nakdi yol vergiıi encümeolf 
tesblt ettiği gibi (6) ıar fir•· 
dan nakli olarak 415,000 lir• 

Bedeni olarak 1 10,000 Ur•' 
Her ikisinin mecmuu yaol 

yol vergisi huılat tutarı 

525,000 lira; 

Baıkan yol vergisi haaılatl 
nı encümeninin teıbit ettıjl 
gibi l 6) ıar lıradan nak· 
di ve bedeni tutarı ol•O 
525 ,000 lirayı reye koyu~·o 
rum, dedi Katıtlar toplaP 
dı. Yol paraıı iki muhalif 
reye kartı altı liradan b· 
bul olundu. 

Zebhiye reımlnden vili· 
yet hi11esi ( 5000) Ura; 

'faı ocakları laa11latı 9000 
lira; 

Alltnrı f aslw blrirıcl nıo 
ddl'Sf: 

Panayırlar hasılatı 6o00 
lira; 

Yedinci fasıl: 
Emlak ve akar icar bı· 

deli 9000 lira; 
redJnci faslırı ikinci mod 

desi: 
Haıtahane .. ha11latı 100 lir~ 

Yedluci f as/111 üçüncü nıt11 

desi: 
Matbaa ha11latı ıo,ooO 

lira; 
s~klzlncl fasllll birinci nıoJ 
desi: • 

Veıaiti nakliyeden alın•'' 
mebalii muayana 500 ur•i 

Dokuz.wıcıı jas/111 birf nt 
maddt:sf: 
satılacak eşya bedeli 
c500) lira; 

Onuncu jcıslw birl11ci nıadd1 
• 

mütenevvi ve mütt:fer'
1 

haııılat _ 45000 lira; 
1 

Satılacak emlaki husu•'' 
bedeli 5000 lira; 

Banka faizi: 100 lıra 
Un/Jirfoci faslrn bfr/ıı< 

maddesi 
İııtirdadat 300 lira; 
On tk/J,cf f astl: 1 
Mülga kanunlara ait ~eri 

oıı bakayesi 10 000 lira; biilf' 
bu fuıllar ayrı Byrı re 

1 
vazedilerek eynen kab11 

edildiler. 
Muvazenei Maliye Erıca 

1 tı'' menince teıbit edı en ve 1 
faslı kabul olunan Varid'~ 
bütçesinin tutan l ,467,93 
lira idı. 

1 Bu yeldin da reye ko11ıJ' 
rak müttefikan kabul ol" 
ndu. ı 

Meclııı bugün yiııe ••' 
14 de toplanacaktır. 

yakılmamuı ve bütün dı~• 
rların kireçle badana edil~ 
esi, yeniden kurulacak ft1 

k ıf 
rıka veya tadıl edifere 1~ 
Jah edilecek yağhanelt' ~ 

t .,. 
plan ve ml\kıne teıi•• 'ıdl 
vekalet tasdıkınden geçi 1 
kten sonra tatbık me"k11111 

konulması vardır. 
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lngiliz - Alma 
laşması i 1 e 

Yakın- Sovyetler irli ğ i 
1 i y o r . . G e ç 1 i k Çahş 

e Silahları 
Azaltma 
Müzakereleri 

Varşovada 
~ 

Y ~udilik aley~tarhuı 
Var~ova , 3 (Radyo) 

Yahudilerle katolik talebe 
arasında üniversitede mühim 
müsademeler olmu§tur. 

I Büyük Britanyamn dıı po
lllkaısı bakımından ıon za. 
llıanı rda iki mühim hadise 
"'rdır: Franıaya yeni bir 
el · 

çı tayin edilmesi; Alman-
h ile görüımelerin baı\amıı 
olınaıı. 

Hükumetini Berlinde tem· 
•il etmekte olan Sır Ert Ph 
1PPı imdi onu Parlıte tem· 
•il cdccekUr. Bu zat Franaız 
aôrüıüne çok mütemayil ol 

''ak tamlmaktadır. Fena 
11~Yetli kimıeier, bu yer de 
~•tllrrneyl, yerine İngiliz · Al
rrıall Yakınlaımaaı tasavvur 

~na daha muzahir bir bat 
il diplomat göndermek ar · 

~Uıuna atfetmekte gecıkme · 
Her Bu f aru:iye ıunu ltlb 

llra, almamaktadır kı: Bizzat 
ltleıul devlet adamlan araa· 
•rıkda temasların bu derece 
•ı 
ti olduğu bir zamanda bir 
Çfnın ıahstyetf ve husuıi 

teltı l k llyü lerl gitgide daha az 
o'Yrrıet ifade etmektedir. 

•tef ık, Fransaya, Franıayı 

b\' F ran11z görüıünü ıeven 
fr d 

il amm tayin edılme1l 
Pet tabn görOlrr elidir. 

bb kıncı hadise, B von Rı 
crıtropun lngiltz dıı baka· 

~IJle ehemlyetlı müzakere
trc 1 
~ g rltllft bir sırada B 
. tıthony Edenin Londradan 
~rıı olarak hareketidir. Genç 
balcanın bu istirahat ıeya -
'ttnı d k epey zaman anberf 

k~tarlaıtırmıı olduğu rr uha 
t aktır. Yalnız, lneilterenin 
tdaf •• · b I uı vaziyette kaldığını 

b:rd~tı. bu görüımelerde hiç 
du acıl taraf görmemfı ol 
1> iu içindir ki seyahatini 
.. erı b k 

[) ıra nıamııtır. 
1f Bakanının seyahati 

'=•na d li •ın a, kend11ine Lord 
... ~l.tfax vekalet edecek, ve 

ıt erı - l r l n mumeui i müzake 
e tri ı l n onula yapacaktır. 

ol~rd Ha lif ax, cermanoffl 
•u Ufunu veya daha doğru 
1 çünkü bir lngıltz ancak 
~~iltercntn menf aaU bakı 

•nda F d n ransız veya Alman 
oıtu 1 " I o abtlir. Almanya ile 
1) il 

tın anın lüzum ve fa vda 
•ırı, 
1> kani bulundujunu 
.,ııle 
8 V rnıvor, Şüphesizdir ki 

lı( 00 R1bbentrop1 Lord Ha 
ld 'ltın ıah11nda daha müsa 

P,:ir dinleyici bulacaktır. 
L at 8adece bir dinleyici 

<>rd H \' k alifax ancak Laken 
ı\~ ili olacaktır, bu itibarla 
'nanyanın mümeı;siliyle 

Yaptı" 
la gı görü§meleri arkadaı-
tına 

e anlatmakla ıktif a ed· 
cekur. 

t-dl' 6 bıidır ki B. Ha lif ax, B 
~ en· 
td 111 tutamıyacağı vaidle 

e bul k tir, unma tan çekinecek 

Dıt 
''hı· er taraf tan , B Edenin 
ç0k 1 

vaziyeti mem 'ek etinde 
lrı .

1 
kuvvetli kalmaktadır 

ilt 
'rı f ere, bir ideal sahibi ol 
~fld akat onu realitelerın ön 
tıç, e ~eimesini bılen bu ge 
b~k iurbüz, faal ve sporcu 

erı 8
;

1 sevmektedir 8 . Ed 
d h rarJsada •anıldığmdan 

' il b aupfdır Ve B. Edenin er · 
eıer lyt lngiliz gibi 
•lrıı f etee bile, ideoloji 

insani bize bunu bir kerre daha 
göıtermif değilmı dir? 

İngiliz politikasının bu 

Goç~n yıl Sovyetler Bir 
liği 3 milyon doz vitamin 
"C,, istihsal etmlftf, bu yıl 

he memleketin timal mıntı · 

kası için çok lüzumlu olan 
bu antıskorbıt maddeden 13 
milyon doz izhar edilebilecek· 
tir. 

dünya için geniş ve 
bir faaliyet sahd tıı 

olacaktır. 
açılmıo 1 
(TaH) 

Londra, 3 (A.A.) - Bay 
Baldvin Avllm kamarasında 

Amerikanın Parhı büyük 
elçisi tarafından B. Ruzvelt Yahudi t lebe açlık gre · 

vl ilan etmlıtır. 
aünkü cereyanlarını anlamak 
için ıu iki noktayı gö~ önü· 
nde tutmak lazımdır. 

36 Ciltli~ Sovyet coğrafyası 
adına yapılmıı 

mesai teklifine 
olan tefriki 
toaret eden 

Birinci nokta: Londrada, 
lngillz politıkaeını . Alman 
ya ile daha ııkı bir anlat· 
maya doAru ıevk etmiye 
meylerden bir parti daima 
mevcut olmuıtur Ve bu 
gün de mevcuttur. Bugün · 
kü kabinenin içinde bu zih 
niyette olan bakanlar söyle· 
ndiğine göre ıunlardır: Sir 
John Simon, Sir Samuel 
Hoare, B. Chamberlain. B 
Runciman ve nihayet Lord 
Ha lif ax Fakat burada ıöy 

lemek lazımdır ki lngilizler 
htç bir zaman Almanları 

istihkar etmemtıler 1 hiç bir 
zaman onlara kartı kin beı 
lememitlerdir; bilakis, Hıt · 
ler rejiminin ıiyaai usullerini 
pek aylcm bulsalar bile, Al
man milletine kartı hakıki 

bir takdir hiul beslemekte· 
dtrler lnglltere, Almanyaya 
karıı ciddi bir muhasamaya, 
ancak bu devlet kendiıini 
hakikaten bu neticeye zer 
ladığı takdirde girecektir: 

lklnci nokta: 8. Edenle 
B. Halilf ax araamdaki zıddı . 
yeti tebarüz ettirmek nafi 
ledir Bu iki devlet adamı 

ayıran nüanslar ne oluna 
olsun, lngllterede, Avrupada 
kati surette teıbit edecek 
bir garb pakta akdedilmeıine 
hemen umumi bır temayül 
vardır. 

Bu yeni Lokarno Londrada 
ıu sebebler dolayisivle çok 
erzu edilmektedir: 

1 - İngiltere ancak bu 
aünler, aktüelle alakalanar. 
Ancak §ekti aldıAı zamandır 
ki tehlıkeyl nazarı itıbare 

almıya razı olur. 
~ lnglltere, her türlü 

ıark kombinezonlarına ._arıı 

pek itimadıız davranmakta

dır ve Franı4nın da ıark" 

karıı bir teahhüd a mış ot. 
maaına esef etmektedir. AV· 
rupanın bütün ıar kını hala 
oldukça karışık addetmekte 
dir. Ve bu tarafa sürüklen 
meılne müıaade etmemek 
tedir. Avrupanın garbinı ıim 
diden organize etmek müm 
kün olduğu ve bu ıtıbarla 

bunun yapılmasını :cab etli 
4i kanaatlndt'dir 

lıte Manı ötesinde düşün 
celer bu merkezıdır . Londıa , 

her ıeyden önce g~rb dev 
(etlerinin aınırlarmı yanı Al 
mftnyayı bütün garb kom. 
sularından ayıran . ıınırları 

garanti edecek bir pak ha 
z1rlamağa çalışmaktadır . 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Aumi Asgari 

K. K. 

55 Handıman 910 900 
60 870 860 
70 830 820 

80 770 760 
ZAHİRE: 

Yerli Sert 5 
Yumuşak 5,50 

Mah1m olduğu üzere, vi -
tamln "C,, ılmdiye kadar ba · 
zı ağaçların yapraklarından 

iıtihaal edJI mekte fdf; timdi 
iıe daha kuvvt"tH müessir. 
ayni zamanda daha lezzetli 
olarak yabani gülden alın 

ınaktadır. Memleket dahilin 
deki bir çok karemela ve 
bonbon fabrikaları, vitamin
lı karemela ve bonbon ima 
ime baılamıştır. Vitamin 
11 C., nin istihsalini fazlalaı
tırmak üzere, Lenlngratta, 
diğeri Mullrnva civarında 

Şolkovoda olmak üzere iki 
fabrika bu İ§ için tadil edil · 

mit ve faaliyete batla mıı 
tır. 

Şolkovo fabrikası, ayni 
zamanda, nefvünümayi ko· 
laylattıran vitamin "A,, ist
ihsaline de baılamııtır. 

Antiraıidik ha11alara ma 

lak bulunan "D" vitamini im
ali için de Moakovada yeni 
bir fabrika kurulmuştur. 

Leningrattaki Sovyetler 
Birliği vitaminler tetkikatı 
Enıtltüıü, halen çok müsmir 
bir surette vitamin "C,, nin 
ıuni bir tarzda imalı huıua· 
unda entere11an tecrübeler · 
de bulunmaktadır. Bu tec 
rübeler tam ıureite müıbet 

neticeler verirse, değil yal 
nız Sovyetler birlığl için fa · 
kat ayni zamanda bütün 

!:>ovyetler Birliği ilim Ak 
ademlsl, 36 ciltlik büyük ve 
çok esaslı bir ~ Sovyetler Bi. 
rliği Cofrafyaaı,, telif ı itine 
baılamıı l-ulunmaktadır. 

Bu muazzam eser, okuyu 
cuya, memleketin tabii ıer 
aiti, Sovyetler B 1 r l i ğ i -

nio iıtihıal ku vvetlert, eko· 
nominln lnkitafı ve Birlik 
dahilinde yaııyan bütün ka · 
vimlerin kültür ıevlyelert 

ve yaıayıf ıeraiti hakkmda 
en mufaısal, en doğru ve 
en yeni malumatı verec ek· 
tir. (Ta1&) 

Soryıllerde pamak ~olbo
zlan 

Sovyetler Bırlığinde bu 
yılki pamuk rekoltesi ıona 

ermek üzeredir. pamuk itli 
yen kolhozların bu sene içi 
ndeki hası 1ata geçen seneler 
hasılatını çok geçmektedir. 
Daha kanunuevvelln btdaye 
tinde Kolhozlar devlete ve 
rdıklerl pamuk mukabilinde 
3 milyar 200 bin ruble al 
mıı bulunuyorlardı. Pamuk 
lıtıhıal eden Ko1hozlarda 
bir kolhoz ailesinin vasati 
reltri 35 bin rubele tutmak
tadır. 

Muvaldınt huaplara göre 
Sovyetler Bir l iği dahıllndeld 

pamuk kolhozlarının umumi 
hasılatı, geçen ıeneninkln 

den 1 milyar 100 milyon 
fctzlasile 3 mıly&r 600 mil 
von ruble tutacaktır (Tası) 

Bulgaristanın Ekono
mik V a z i v e t i. . 

Bulgariıtanın ekonomık haya· 
tında 1935 den beri bir canlı 
lık başlnmış ve bu hareket 
geçen yıl daha ziyade g~nif 
liyor ki, Hğlam bir ıekıl 

almııtır Hu değltik ikte , iç 
memleketteki ekonomik va
zlyetın , umumi bir surette 
düzeJmiye yüz tutmuı olma · 
11, büyük bir rol oynamış 

tır 

Bulgarıdan, her eyden 
evvel bir ziraat memlekeli 
olduğu için, ha l kın faaliyet 
verimi, memleketin en ehe 
mmiyetlı olan mahıııullerıne 
bağı bu 1unmaktadır. 

1936 nan mahsulleri , umu
miyet ıtlbariyle iyi denecek 
bir vaziyette ıdi. 

Bu bakımdan bilhassa 
k"lyd değeri olan mahsul , 
zahire ~ir ki, ekim sahasının 
azaltılmı§ olmasına rnğınen, 

verim çok bereketli olmuş· 
tur. 

tar ekilmff, 28, 150 ton tü 
tün alınmııtır. 

Asıl dikkate değeri olan 
ayçiçeği ziraatidlr. 1936 da 
156,000 haktarhk bir saha 
üzerinde 1,8(6,000 kental 
ayçiçeği çekirdeği istimal 
edılmiıttr. 

Bulgari tan pamuk ziraa 
tine de ehemmiyet verme 
ğe baılamı§tir . Geçen yıl 

~5.300 hektarlık yere pa 
muk ekilmftı ve 64"0 ton 
luk mahsul alınmıştır . 1933 
denberi pamuk mahsulü al 
tı misli yükselmiştir . 

Sof ya f asulynsı ziraatı da 
hızla inki§af e tmektedir Bu 
fasulyeden geçt'n yıl 46,000 
hektar ekılmiştlr Bu mah 
sulün endüstriye mahsu 
mlkdarı 53,000 ton olup 
hemen h emen h e psı de Al 
manyaya sevkedilmiıtir . 

Ôyle ümit edilıyor ki So 
ya faıulyası V(! pamuk eki 

len eaha 1937 de çok daha 
genlı bir ölçüyü 
olacaktır. 

bir ıuale cevap vererek de
mlıtır kı: 

lngilfz hOkumetf gümrOk 
manialarının azaltılması ve 

umumi silahsızlanma meıe 
lt>slni takip imkanını vere 

cek olan bir yatıımanın le · 
ahili için Amerika hüküme-

Unin tepiki me.alıini her 
vakit iyi karıılar. 

Bal~an antantının Mısırın 
illetler Cemiyetine gir -
mesine müzahareti 

Belgrad, 3 <Radyo) M1111 
rın Milletler Cemiyetine gir· 

mesine Balkan antantı dev· 

(etleri müzaheret gösterme· 

ktedir . 

ça düıkün olmuıtur; diğer 

meyve ve ıebzelerde fazla· 
siyle bir yükselit vardır. 

Endüstriyel istihsal, geçen 
yılda çok elverltli lnkitaf 
geçirmtıtır. Bllhaua, ihracat 
endüıtrbinin muhtelif ıube 
lerlnde bir terakki vardır 

Bu güne kadar devlet him 
ayeılnl görmüı olan ve iç 
memleket ihtiyaçlarını tem
in eden endüstri ıubelerinin 
yeni endüatrt kanunundan 

sonra nasıl bir lnkiıaf a ka · 

vuıacaklarını, ıimdllik ke1t· 
irmenln imkanı 

Her halde, yeni 
parazit nevinden 
endüstrileri ortadan 

yoktur. 
kanun, 

olan 
kal · 

Hu mülahazaya, evvele 
mlrd~, yerli ham maddeleri 

itlfyen endüstriler girmekte 
dir. Bulgu iıtutık renel 

direktörlüğünün verdiği ma
malflmata göre, umumtyet 

itibariyle endüstri istihsali , 
1935 yılına göre yüzde on 
yükaelmiıtir 

~ocuk felcinin ç resi 
bulun~u. 

Amerikada Kallforniyada 
Stanford üniversitesinde çok 
mühim bir keıtf yapılmı§tır. 
Birçok alim ve doktorl nn 
aenelerce müddetle yaptıkta· 
rı yorucu areıtırmalardan 

sonra nihayet dünyanın en 
korkunç hastalıklarından bi
ri olan "çocuk felci,, nin ça
r~si bulunmuıtur. 

Doktor Gebhard ile Sch
utz, yaptıkları bir tecrübede 
buruna çekilen zaranız bir 
ilaç ıayesinde çocuk felci 
hallalığma kartı muafiyet 
kazanılmaktadır. 

Bu haetahk mikroplarının 
burun delikleri vaııtaaile vü 
cude girmekte oldufu keıfe 
dılmi§tlr 

Amerika sıhhat nezare
t 1 n d e n Dr. Armstrong, 
aıld pllulk ile ıaptan mn
rekkep bir mahlülü bir may· 
munun burnuaa fulumba ile 
sıktıktan sonra, çucuk felci 
mikroplarından derhal öldn· 
rebilecek miktarda mikrobu 
ayni maymuna aıılamıt ve 
hayvan hiç m6teeslr olma· 
mııtır. 

Geçen sene cenup vilayet
lerinde bu hastalık ıalgın bir 
halde patlak verince, dok· 

tor Armllrong ayni ilaçla 
binlerce kitinin canını kur-

tarmııtır. 

Valansiya 
Şehri 
Düşecek mi 

Madrld. 3 (Radyo) Va 
lanaiya ıehrJnin yakında 
cumhuriyetçi kıtaların eline 
geçmeılne intizar edilmek
tedir. 

Madrid, 4 (A.A.) - Hü
kumet kuvvetleri, Jaram 
mıntakaaında büyük btr fa-Denilebilir ki , Bulaar mil · 

li ekonomisi , dünyanın ge · l aliyet göstermektedirler. Aı· 
çirdiği ek o n o m i k buh -
randan yavaş yavaş, fa 

kat emin bir surette kendi 

ni kurtararak geniılemekte· 
dir 

Aocak iç memleket tica 
reli oldukça ehemmiyetli 

bir canlılık gö!!lermekte ol
masına rağmen, henüz nor 
mal vaziyetini a lmamış ol 
duğundan, iç memleket ek 

onomt mehafillerinde hallı 

itımat11zlık hüküm sürmek 
tedir Bu böyle olmakla be 

raber Bulgar hükumetinin 

hedefini müdrik btıkrar 

politikası, bu kötülüğü de 

yakın zamanda bertaraf et 

miı olacaktır. Bu itibarla, 
1937 yılının ıhtlmalleri ümid 

verici bir mahlyettedır Za · 
hire ve diğer mahsul fiat 

yükselmesi genel 
Bulgar istihsalinin 

memleketlerde iyi 

ilerin Valansiya yoluna kar · 

fi yapmalrta oldukları enda· 
htların şiddeti azalmı§hr. 

Arganda madeni köprüıü· 
ne karıı yapılan atıılar da 
h&fiflemf§ o 'up fimdi yol ve 
köprüyü Madridin müdafaa· 
sına ait ıhtıyaçların tatmini 
için kullanmak imkanı hasıl 
olmuıtur. 

Hükümet kuvvetlen, üni · 
ver ııite mahallesinde tazyik· 
lerlni arttırmışlar ve asilerin 

ıaşeleri çok müıkül bir oek
le girmiıtır . 

Tagein cenubunda bükü · 
metçiler, Toledoyu doğrudan 
doğruya tehdıt eden mühim 

sevkulceyt mevzileri itıal 
etmi lerdlr. 

ayıp mühür 
Cemile Gülver) adlı mü 

hürü mü kaybettim. Yen isini 
alacağımdan hükmü olma· 
dığı ilan olunur. 

~ltıı lflıyata feda etmiyece
b,t •anıraak bir p11ko1ojl 

"'•ın .. d-
Hariç p yuadan gelen 

4.75 
5,25 
buğday 

6, 5 

Bulgaristan timdi en zl 
yade endüstride kullanılan 

zirai maddelere eh~mmiyet 
Vt!rmektedir. 1935 de. en 
düıtri ile alaka11 olan 
186,000 hektarlık ekin yap

tığı halde. 1936 da bu mi 
kdar 254,00U hektara yük · 
aelmittlr En başta da tütün 
ıle avçiçeği gelmektedır. 

Geçt n yılın meyve ve 
sebze mahıulü hakl<ında 
müsbet bir rakam mevcud 

delildir Ancak' geçen yıl 
havalar pek mü a ld olma 

dağından, üzüm mahııulü, da 

ha önceki yıla. göre bir par- ı 

(arının 

olaralc 
yabancı 

bir ıürüm 
bu ümide 
dır. 

temin etmesi de 
kuvvet vermekte· 

Hacıismafl mah lled n· 
den Atanazlı Cemile 

Gül ver p ... uvmüı oluruz. 
ek f 1 

tlledtiı az a ıempatf besle 
l.lıla faolst ltalya ile bır 

fn:ta imzalamak ıuretile 

Yumuoek 6,25 
S ert 7,25 
Mıı:ır 

Arpa 

4 
4,50 

7, 125 
4 

3,375 

Geçen yıl 33705 ton tü 
tün vere n 42900 hektarlık 

tütün ekımi yapılmııtır; ha· 

lbuki 1935 de 34, l OU hek Öksürenlere: 
( 

KATRAN KRE 



SAYFA 4 

s P o R : Bahkesir ticaret ve 
Bisikletle 30. 812 kilometre Sanayi o~asm~an: 

Ukranyalı beı hudut mu· Balıkesir vilayeti merke· 
hafızı, bisikletle hudut bo· zinin Martlı mah~llesinde (55) 
yunca yaphklan 30.872 ki · numaralı evde oturan Tür . 
lometrellk seyahatı muvaff · 

kiye Cumhuriyeti tabauın 
aklyetle bitırmiılerdir . 

dan olup ayni hanede ika 
Hudut muhafızı biıikletçi · metgahı ticari ittihaz ede· 

ler · Ltudmirıı.ki , Şubtn, Ra· rek 928 yllıodanberl koyun . 
dieviç , Morev ve Timofevv- culuk ticaretile ittlgal etti 
bu muazzam ıeyahatlarına ğini beyan eden Kadir oğlu 
l 5 ıubat 1936 tarihinde ha· Selimin unvanı ticareti bu 
ılamıılardar. Kievden hare kerre (Kadir oe!u Selim 
ket edem kafile, Karadeniz Koçbay) olarak teııçil edil . 
kıyılarına varmıı, oradan diği gibi bu unvanın imza 
Kafkasyaya ve oradan da ıekli de Türkçe mühür ya. 
Orta Asyaya ıeçmlıttr · Ka · zısile (S Koçbay) olarak 
filede bilahare bütün uzak ticaret kanununun 42 inci 
Şark hududu boyunca Her. maddesine göre Bahkeeir 
lemtı ve alevi fırka t ıcaret ve .. nayl odaıınca 
ıelmlıttr . Buradan timal 906 sicil sayısına tesçil edil · 
Slblryaaı yoliyle Yakuha, diğl ilan olunur. 
oradan da sıra ile Kraano· İlan numarası: 166 
yarak, Novııiblnk, Vologda , dıracak ve yaıamak hakkı 
Lenlnıran , Mtnsk ve Kieve olan endüstri faaliyetine 
varmıılardır. Nihayet Kiev· kuvvet verecektir . 
den de Moıkovaya gelerek ı------------

bu uzun ve muvaffakıyetli Sındırgı sulh huLuk 
ıeyahatlarını bitlrmiılerdtr. 1\ 

Bu beı cesur btsikletçinfn Mahkemesinden: 
ıeyahatı 357 gün ıürmüt ve 
bu müddetten 268 i yol. 
da ıeçmfıUr. Blsikletçtler 
günde birbiri üstüne kıım 

95, yazın ise 138 kilometre 
katetmiılerdir. Bazı etaplev· 
da 200 hatta daha fazla 
kilometre katettikleri de ol· 
muıtur . 

Btsikletçtler bu seyahat· 
ları eanaaında Orta Asyada 

60 derece sıcak gördükleri 
gibi Kraanoyankta nakıs 

32 derecede ıoğukla da ka 
rıılaımıılardır . Hiçbir mani 

bunları yollarandan döndür· 
memiı ve birçok yerlerde 

bisikletçiler, mesela Orta 
Asyada ve Sibirye tundra 

farında, hertürlü yolsuzluğa 

rağmen gene müıküllere 

nazaran rekor denebilecek 
derecede bir hızla llerlemit· 
!erdir. 

Bu bisıkletçiler, Moıkovıı
ya varıılarmda, binlerce sp 

orcu taraf mdan büyük te · 
zahürlerle karıılanmıılardır. 

"TASS,. 

Sındırgmın Çelebiler k ö
yünden Niyazi karm Ali
me taraf andan Karaağaç 

köyünden Ali oğlu Mehmet 
çavuı, Yağbey köyünden 
hacı oilu Hüseyin çavuı 
kızı Hatice ve Hüseyin ça
vuı oiullarından Halil İb. 
rahim oflu Mehmet Emin 
aleyhine ikame olunan ter · 
kini kayt ve senet iptali 
davasmdan dolayı müddei 
aleyhlerden Mehmet Emin 
gösterilen ikametgahda bu 
lunamamıt ve aleyevm nere 
de oturdufu meçhul bulu -
nmuı olduğundan tebliğatın 
ilan yolile yapılmaıına ka
rar verllmiıtir . Muhakeme 22 
Mart · 937 günü saat 14 de 
bırakılmııtır. Mumaileyhtn 
mahkeme günü de Sındırgı 
sulh hukuk mahkemesine 
gelmesi veya kanuni bir 
n ı üme11il göndermesi aksi 
takd6rde muhakemenin gı · 

yabında görülmeılne karar 
verileceğinden tebliğ maka
mma kaim o\mak üzere 
keyfiyet ilan o 'unur . 

Bahkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Palamut ham arsaamın poıtahane olmak üzere istimlak 
kara11 dolayıslle istimlak kararnam·!sintn sekizinci madde 
sine tevfikan yapılan reımt üzerine istimlak bedeli ve em· 
lik sahipleri göıterllmek suretile belediye ilin tabloıuna 
(8) gün müddetle talik edılmlıttr. Keyfiyeti istimlak bi 
linmek üzere ilin olunur. 1 - 1 

l'ORKDILI 5 .MART 937 

••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• , ' m ·~Si!-?-!_ i!SSi!~52-Sı~_25-~i!Sasa5""~~Si!-~~--e-_;;:;;;:t---rı1·~'. ·········································•• ı ~~ ~~ ...,, ır.o;;;ı CJ!ll::!_--_..--.:;l~ıı:;;;;;ıı~ l!i::3Eı::!!:!E!!!!-~~ 

~~ ~~ 1 BOZKURT VE HALK ~ 
SE 55 1 1 TRAŞ BIÇAKLARI ~ 
SS SS 1 YURTD?ıŞ . ~ 
:: SS 1 1~

1 :: A :: mı Yurdumuzda biricik Öz Türk sahipli olan eoz- ı ss y ALNJZ BiR KAŞE :: mi KURT ve HALK l'raı bıçaklarını kullan ve ark•· i 
~~ HASKALMl•N ~~ ımı daıl;:·:.:::r~•if=u~~~makla paranın bir cebinden ın 
•• •• UDi ~ 
:: •• IMll diğaine girdiğini unutma! ~ın 
:: :: llJll : abancı isimli ve yabancı sahipli traş bıçağı alma! Vı 

:: 1. :: (gl lıırarla Ôz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HALK s; Alara~ ağrılardan sızılardan 11er türlü :: KJ Traı Bıçaklarını iste . I~ 
;; İZliraplar dan kurlUl8C8kslOIZ, :: a B O Z KURT Tr.ı bıçağı (S) kuruı . H A L K ~ 
!S :: ıcrı Traı bıçağı (100) paradır. ~ 
:: Başınız . dişiniz ağnyabilir; so,Cjuk alabi- :: ımı Kaıabamızde her dükkanda satı1ır .. B! 
:: lirsiniz nezle olabilirsiniz; romatizma ini! 1 
:: " 1 . k . ı · b ·ı · :: 'n.i' Balrkeslrde Toptan Scıltş rerı: ~I •• agrtıarJ Size ÇO i Z trap vere I Jr. •• 1n r ii Hiç merak etmeyin eczahaneden yukanda ıeklini gör - ES 'ıını1 j brahim Çavuşoğ/ ı~ 
:: düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMİN kaıelerin :: fM LJ I~ 
:: den bir kutu isteyiniz. Ani ve yiöksek tesiri ıayeıinde 55 ~~~~~~5a~S'22Sngg~~ 
:: pek az sonra ağrılarınızdan kurtulmuı olacakaınız :: -
•• 
:: HASKAL.MJN bayanların muayyen z.amanlarındaki :: ,l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 
•• huıusi sancılarına karıı da pek tesirlidir. :: , 

~~ Di K KAT i~ 5 A N K A R A ~ 
:: D l K K A T :: : i .. .. - ~ 

SE Kutular, üzerinde bu gördüğünüz alameti farika SS : Avukat Ekrem ARGUN Ve ~ 
:: pul ıekllnde bulunması ıarttır . :: - ~ 

:: :: : Şeriki Ziya SIDAL ! 
:: Taklitlerinden sakınınız. ~.~. 1 ~ :: = i 
:: HASKALMIN kutuları ma. <~~ c.. ~ :: = Tanınmış değerli avukatlardan.~ 
E5 v• renktedir . rı ES : dtr. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı ~ 
SS _· _-"!~---- -~ :: S emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz~ 
:: :: : ve Devlet Şurasında murafaa kabul ~ •• •• - ::f. 
:: HAS KALMiN :: =ederler. ~ 
:: 6'-~.&a..,. flV ~zma ~ :: 5 11DRES ~ 
•• Gllg"' rıl e&rını dindirir. •• - ~ .. .. ~ .. .. = ~ 
:: Fiah Her yerde 7,5 kuruıtur. :: : ANKAR.A Sanayi cad· ~ 

• • 

: desi ALI RIZA Apart· ~ 

• •••••• "•••••••• •••••••••• •• ••• •• •••••••• ••• : m•m N UM ARA : 3 ~ ....... ...•.................••...•....•.... .. ~ 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun ihtiyacı olan 14000 kilo Pir;nç 8 -Mart ·937 
pazartesi ıünü saat 10,30 da açık eksiltme ııuretile ihale 
edilecektir. Muhammen bedeli (3360) Liradır Muvakkat 
teminat. (252) Liradır eksiltmeye iıtirak edeceklerin ıart. 

nameıinl görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve 
satte de teminat makbuzlarile Kor satın alma komisyonuna 
müracaatları. Gazetede ilan ücreti milteahhtde aittir. 
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~1111111111111111111111111111111111111111111.I 
'#MM~~M~~~~MM~i 1 Her Tecımenın En Buyuk Oıleğı: . ~ 
1 Sıııs SürDmünü lrllırmıklır. ~ 1 t~ A K A 'f ~ 
1 Satışta Birinci Şart: 1 

Balıkesir Askeri Satın 1 '' RE•~LA" ~ 
Alma· Komisyonundan: 1 " M,, DIR. ). 

Balıkeoırde s Mart 937 pazarteıi günü ıaat ıs,30 da 1 Satacağınız Malınızı ~ 
açık ekıtltme suretile askeri bir bina intaaı ihalesi yapı- it. ,, 
lacaktır . Muhammen bedeli (2271) lira (5J ) kuruıtur mu- ~ LJ h lcl R kl"' Ed • • ~ 
vakkat teminatı (170) lira (36ı kuruıtur. lsteklilerin fen il. rıer a e e am ınız. ,, 
ni ıartname, Plan, keıfini görmek üzere her gün ve adı 

geçen .ıün ve ıatte de teminat makbuzları ve bu gibi in -

ıdaatı muvaffakkiyetle başardıkdların1a. dai·rd ~erek mütttahhi 1 .. "" A 

A k A L inin ve gere ıe mimarının eva rı aı eı resmiyesinden ~ ( TURKDJL/r\ \ ' • • s er 1 ev az 1 m alacakları ve bununla bera her ayrıca da ticaret odaların - it. ~ ile (' r 1 n 1 ı; ~ 

MU .. d u·· r 1 u·· ğ u·· n den.· ~a:7 :~c.::~ı i~ed·~~;:~:e '7<°!::::t .:::uk:.~:a ~::ı.;~:c::~J ~I T U....... R K O 1· l 1· '.~~ 
müracaatları. Gazete tlan ücreti de müteahhite aittir . it. ~ 

4 - ı - 74 

T ecrübaJI bir fan memuru aramyor. 
Balıkeıtr kolurdu tnıaat ıubeıl emrinde çalıımak üze- 1 ~ 

re ayda (150) l~ra ücretle bir ıürvf!yyana ihtiyaç vardır . ,.~~~~~=~~~, Kiralık Veya "' Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir ' 
Haiz olması lazım gelen ıarllar ıunlardır: 

1 
1 TÜRKDILI ~ ~ 

ı - Nafia fen mektebinden veya htanbul sanayi mek· Pazartesinden baıka her Satılık Hamam rır; Her Yerde Okunur· J 
tebi inıaat ıubesinden mezun ve liakal iki sene inıaatta gün çıkar. Siyasal gazete.. Bal_ıkesırde Eıki Cami kar- it. \ 

1
1 

veya inıaat dairelerinde çalıımıı bulunmak . Yıllığı: 800 Kuruı ımnda Yıldırım hamamı y - •~ .. ~~~~~~~~~~~ 
2 - Askerlik hizmetini bitirmit olması. Altı Aylıjı:400 .. nıbaıında evi ile beraber • 
3 - Polisçe musaddak hüsnühal ıahadetnames;, uh· Say111: 3 ,, üç sene müddetle kiraya 

hat raporu ve iyi hizmet vesikası . Günü geçmiı sayılar 25 verilecektir . Veyahut satm 
alm .. k lstiyene satılacakhr. 

İyesi VP Raşyazma nı : Balıkesir ııaylavı H. KARAN 

4 - Yok ardaki ıartları haiz taliplerin mektupla veya kuruıtur · Talip olan larm sahibi Sü . 
bizzat ellerindeki vesaıkln suretlerlle beraber Balakestrde ADRES: leyman Vehblye müracaat · Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 
Kork. lıiına müraceatları ilin olunur. BALIKESİR TÜRKDİLİ ları tlan olunur. 
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