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Dün Atinaya gelen Başvekilimiz Ge
neral ismet lnönü Yunan kralile gö

rüşmelerde bulunmuşlard ı r . 
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Başvekilimiz Atinada bü~' Mahrukat 
yükMerasimleKa.rşılan ı. 1\1evsimsiz 

Fiatlarındaki 
Yükseliş .. 

General İsmet İnönü Yunan Kralı ikinci Yorgi 
v~ Başvekil General Metaksasla Görümelerde 

Şayialara Aldanarak Endişeye Düşmeğe Ma ·• 
hal Yoktur. Ba~ı Açık Gözler Halkın Endişe -

sinden istifadeye Kalkışıyorlar. 
lıtanbul, 25 (Husuıi) -

Baıbakanımız General lı
tnet lnönü, henüz Atinada· 
dır. 

Baıvekilimiz ile Yunan 
kralı araıında mühim mü· 
ıakerelerden bahsolunuyor. 

Yunan baıbakanı General 
Metakıaa, bu gece baıba · 
k11nımız ıereflne mükellef 
hır ziyafet vermltlir. 

Ziyafette, bütün Yunan 
ricali, Atına ıefirimız B 
ftuıen Eıref ile Romanya 
•e Yuaoılav1a sefirleri ha
tır bulunmuılardır. 

lıtanbul, 25 (HuıusiJ - Ge 
tleral lımet lnönü, iıtaayon· 

d11 Yunan Ba§vekili, vekil 
Itır, kral namına yaveri ta-

tllfından karıılan mı ıtır Is 
t11syon. Türk Yunan bayrak 
llr1le ıüılenmltllr. Yüzlerce 
h11lk, istasyonda ve yollarda 
General lnönüynQ selamla· 
~•ıtır. 

kral Majeate lkinci Yor· 

C. H. P. 
kımuıay Gurubu harici iş
ler üzerin~e muzatere

lerde ~ulun~u. 

a 
. ŞOKRO SARAÇOGLU 

t\l~nkara, 25 (AA.) -
1\ hurtyet Halk Parti11 
kQ"tllutay grubunun bu gün 
"ek 

1 
toplantııında harıclye 

c:ı~ıu1 1 vekili B. Şükrü Saraç 
•on n;rı Uatay meıeleıinin 
l,lt\ urumu ve Baıbakan 

et in" " 
''" onunün 11eyahatı ve ""•I t l~ah emarılar hakkında 

•t l\ıh. \'errntı ve Baıbaka· ... ,,ıın y 
tı11de unaoistanı ziya re. 
ktırn Yunan millet ve hü 
li"ı e~ tarafından Türkiye 
tıt "e ilinin oahsma gölle en 
~un dgentı muhabbet, coı-
kıtıd ostluk tezahüratı hak · 

akı b 
~•rı I eyanatı alkıılarla 

1 •tırnııtır. 

Bulunmuşlardır . 
gl, bu akıam Baıvekilimlzi =B=.=M=.=M=ecı·ısı· 
kabul edecektir. General lı 
mel İnönü, Yunan Batyeki 

Yeni orman kanunu bir 
hazirandan itibaren tatbik 
mevkiine girecektir. 

mevılmılz olarak mahrukat 
fJatlarını yükseltmtıtır 

Bu mevıimde her yıl 20·25 
kuruıa ıatılan merkep yük· 
lerl 60.70 kuruıa. bir liralık 

ıelerln menf aatım mucip ol
maktadır Hem de halkı hak· 

h olarak telaıe düıürmekte · 
dir. lı tlu beynelmilel vaziyeti , 

Balkan antantını alakadar 
eden meseleleri ve iki dev· 
let münaaebatını tetkik ve 
müzal<ere edeceklerdir. 

Atine, 25 (A.A.) - Ati· 
na Ajansı bildiriyor: 

Elen efklrı umumiyeslntn 
hisalyatına tercüman olan 
gazeteler, Türkiye Baıvekili 
lamel İnönünün Atınayt zi
yaretini çok b ü y ü k 
bir ıevlnçle ı e l i m l a· 
makta ve bu ziyaretin 
iki memleketi birbirine bağ· 
lıyan ıık1 ve ıtimatlı dost
luğun yeni bir tezahürü ol 
d-.ğunu tebarüz ettirmekte 
dır. 

Ankara, 25 ( Radyo) -

Baıbakanımızın ziyareti 
münasebetile Atinanın bü 
tün büyük meydan ve cad· 
d•lerı Tiirk v,. Yunan bav
raklarile donanmıotır. 

Dün dokuz daire butcesini 
kabul etti. 

Ankara, 25 (A.A) -- Ka · 
mutayın bu günkü toplan· 
tııında 937 bütçesinin mü· 
zakereıine devam edilmit· 
tir Bu münasebetle lç Baka 
nı B. ŞükrüKaya. Sıhhat velç
timai Muavenet Bakam B.Re
fik , Adliye bakanı 8.Saraçoğlu 
kendi vekaletlerini alakadar 
eden meıeleler üzerinde iza · 
hat verdiler. 

Bugün Üzerlerinde müza . 
kere geçen ve kabul edilen 
bütçeler Maliye, Dlyunuumu
miye, Tapu ve Kadastro, 
Gümrük ve İnhtıarlar, Da
hiliye, Matbuat, Emniyet İt· 
lerl, Jandarma, Adliye büt. 
çelerldlr. 

Kamutay yarınki (bugün) 
toplantmnda diğer bütçelerin 
mr;,..ı ....... ı.... ..:l~vAm PclP. 
cektlr. 

Bu yüzden ıon ay içinde 
odun, kömür •atanlarla al· 
anlarda yeniz bir endltenln 
bat gösterdiği görülmekte 
dir . 

Yeni kanunun tatbiki le bir 
hazirandan itibaren odun ve 
kömür satııına mani oluna · 
cağı teklinde çıkan ıaytalar 

deve ylkleri de 2 liraya fır· 
lamııtır. Yine bu mevsimde 
kt'oau 60 paradan fazlaya çık 
mıyan odun kömürü yüz pa
raya kadar yükselmft bulun 
maktadır . 

Bu hal ise hem bazı kim· 

Milletler Cemiyeti Kon-
0 ü n Toplandı .. • se y ı 

Sancak meselesi konsey ıuznamesinin ~irinci mad~e 
sindedir. Müzakere edilecek olan meseleler 1 -Antak
ya ya ya~m üç ~azamn Sancağa bağlanması 2 . Dil işidir. 

Cenevre, 25 (Radyo ) - fih yalnız iki nokta kalmıı · 
Uluslar ıosyeteıl konseyinin tar. Birincisi, Antakyaya ya· 
97 nci toplantısı, bugün öğ · kın üç kazamn Sancağa 
leden sonra B. Gevedonun 

raptı ve ikincisi, dil meıe · 
lesidir. Bu ihtilaflı meaeuı 

Onun için birkaç gQn ıon· 
ra meriyet mevkllne gire

cek olan yeni Orman kanu· 
nu hakkında okuyucularımı· 

za mal<imat vermeyi faydalı 
buluyoruz. 

Yeni Orman kanunu mem
leketin mübrem ihtiyaçlarını 

tamamen karııhyacak bir 
ıektldedir . Onun için halkın 

endlıeye düımeal çok yanlıı · 
tır . 

Bu endiıe yüzünden de 
fazla odun ve kömür temin 
etmeğe kalkııılma11 hiçde 
doğru değildir. 

[s~i va yeni kanun· araım
da~i fark 

Eıki Orman kanunu He ye
ni Orman kanunu arasında 
yalnız Orman fdareılne ' aft 
llStaauau ... -- •• 

Filistinde Yeni Bir 
idare Şekli.. 

riyaeeunuc u•u•ueuu · 

Konseyin müzakere ede
ceği maddeler, yirmiyi te · 
cavüz etmemektedir. 

Asamble, çarıamba günü 
(bugün) toplanacak, müteaki· 
ben, silahsızlanma konf eranıı 
divanı toplanacaktır. U luı1ar 

halledildikten ıonra, Sancak 

meselesi tamamen halledıl · 
mit olacaktır. 

Sancak meselesi raportö 
rü lsveç hariciye nazırı B. 

Eski kanunda Hükumet 
ağaç kesimini doğrudan doğ
ruya mukavele veyahut ruh. 
ıatla ıahiblne izin vermek 

suretile kanun,t meraalm la· 

[~serisi Arap olan şe~irlerde Arap i~aresi, Ya~u~i şe· •o•yeteai azaa• bulunan mu. 

b
• . 1 ı, htelif devletler hariciye na· 

~ irlerinde de ayn lr ıdare 0:8CBK· zırları Leman nehri etrafın 
Londra, 24 (A.A .) - Sun · 

day Dilpateh İngiliz geze· 
teıi Fill11tin komisyonunun 
Filistinin lngtliz dominyonu 
olması ve Mılletler Cemıye 

rılmaeı, ekseriyeti Arap olan daki otellere inmlt bulunu. 
ıehirlerde muhtar Arap ida· yorlar. 
resinin ve ekseriyeti Yahudi Konseyin ,müzakere ede· 
olan ıehiı lerde de muhtelif ceği maddelerin bir numa· 
Yahudi idaresinin tesisi 1 ra.aını Sancak ı:nesttlesi te§

tile yapılucak bir anla§ma. neticesine varıldığını yazmak· r kıl eylemektedır. 
dan ıonra mandanın kaldı · tadır. Hu meselede, mQnazaun. 

Dört Alim ı Lisenin Vazıh lmtihan-
~imal Kutbunda tetkikler· 

~e ~ulunacaklar 
Moıkova . 25 (A.A.) 

Dört Sovyet alimi beş tay 
yare ile Şimal Kutbuna 
uçmuılardır . 

Bu heyet orada bir sene 
kalacak ve Meteorolojik tet 
kiklerde bulunacak, buzların 

harPketlerl ve diğer bir çok 
meseleler üzerinde etütler 
yapacak, Buz denizinin de 
rinliğlni ö lçecektir. 

Bu tetkikler muvaffakiyel· 
le neticelenirse iki sene ıo· 
nra Moıkova ile Sanfran· 
ıisko arasında bir hava hat · 
tı teıiı olunacaktır. 

Küçü~ Anlaşma mümessil
lerinin toplantısı 

Belgrad, 25 (A A. ~ - Kü· 
çük anlaıma mümessilleri 
bu hafta içinde Cenevrede 
içtima edeceklerdir. 

1 arı Bitti •. 
İlkokullarda Bu Cumartesi Gü
nü Derslere Nihayet Verilecek 

Ltseoln l l inci sınıf imli · 

hanlara 20 Mayısta nihaye· 

le erdiğinden bu sınıflar ta · 

tll edılmiıtır . 

28 Mayıstan 5 hazirana 

kadar bu sınıfların şifahi, 

21 Hazirandan 5 Tem muza 

kadar da olgunluk imtıhan · 
ları devam edecektir. 

Şifahi imti_lıana kalmadan 

mezun olanlar: 

Edebiyat Nihat, Vecihi, 

f alha, Hulusi, Mükerrem, 

Türkiın, Melekıah, Süreyya, 

Şükrü, Vedide, Hadi, Sala 
hallin. 

Fen kısmından: Vahit. 
Kemal, Eyup, Orhan, Ham 
da. 

Diğer 111nıflar bugün tatil 

edilecekler ve 5 Hazirandan 

20 Hazirırna kadar da ıöziü 

imtihanları yapılacaktır. 

Talebeler 6 1 em muzda 

kampa çıkacaktır. Kamp 

bu yıl 20 gün devam ede· 
cektir 

ll~o~ullar 
ilkokulların nahiye ve 

köylerde olanları 15 mayısta 

tatil edilmifU. 

Merkez ve kazalardaki 

ılkokullar da önümüzdeki 

cumartesi günü derslere ni · 
hayet verecekler ve bir 
hafta içinde 1100 sınıflarm 

imtihanlarını batireceklerdir. 

( Sonu ikinci sayfada ) ( Sonu ikinci sayfada ) 

·------------------------· • • • t Adı Değişen Roman t . " . 
• S O N H A T 1 R A.. , 
t Bu romanın hakiki bir hayat ue macera romanı 9 
~ olduğunu euuelcc de yaımlşllk. Romari nwharrirl· ~ 
t nirı uaka kahramanlarının müsaadesini alarak yaz- 9 
t dığl bu gr1zcl eserin bugün adım değiştirmek mtc· t 
t buriyet!nde kaldık. Buna sebep ( A . N.) vlldyttlnde t 
t bulunan romanın baş kahramanı olan bayanın gön· ' 
f derdiği bir lelgrafiır. t 
~ Hayan pek haklı olcırak ileri sürdüğü ve burada : 
t yazmaya mezun olmadığımız sebeplerle bu adın t 
t deği~lirilmesirıi ve romana t 

G Bir Kadın Gülüyordu! ~ 
• fldının Verilmesini Rica Ediyor.. : . " . 
: Raşları b~ş<~ b~r lıa~ıU L~Y~ ~o;undakl idd/. I 
~ arm:ı bu ad değiştirişi ile bir daha açıklamış oluyoruz ~ 

Bir Kadın Gülüyordu! • 
~ Başlan başa. heyecan <lolu bu romanda acaba bir ı 

kadın lıakikatcn gülüyor mu idi ? Ve bu, neleri lıa-
' lırlalan bir giilüştli ? • 

: Bir Kadın Gülüyordu! ~ 
• Şimdi ( A. N.) vilayellnde bulunan ve romanda t 
~ mesleği ile adı değişen bayamn hakiki aşk ve duygu t 
e romamdır. 

: Bir Kadın Gülüyordu! 
e 'fodece; bir kadınrn binblr mana taşıyan glilli· D 
• şiinli saklamıyor, onunla birlikle birçok gülüşleri de : 
~ orlaya d6/\Liyor. t 
11 Sabırsızlıkla Bekleyin ·z.. t '····· . ··-------- ---· 



Tarihten Fıkralar: 

Şehzadenin 

Boğdurulması 
960 Senesi idi. Yaz orta · 

sında İrana. sefer yapılacağı 
ilin edildi. 

Bundan evvel. kıt orta· 
11nda, fakat Kanuninin 
ihtiyarhğından istifade e de 
rek umuru idareyi eline 
alan ve hükumet otoritesini 
istedili ıekilde çevirmekte 
bulunan Hürrem kadının 

hilekar bir manevrası bu 
seferi geri b1rakt1rmıoh 

lkhıci defa ilin edi len se 
fer esnasında askerin k111mı 
azamı zaten Anadoluda idi. 
Kanuni ve maiyeti Ağusto 

sun nihayetinde Üsküdara 
çıkarak yola düzüldü. Bur · 
sa civarına ıeltndlği zaman 
orada bulunan Şehzade Beya 
zıt kuıılıyarak babaaınm 
elini öptü. Naip o\arak Edir 
neye gönderildi. Beyazitin 
naip olara~ Edirneye gön 
rilmesl calibi dlkkat idi 

Kanuni Sultan Süleyman 
ın diğer oğlu cihangir sultan
da babasının yanında idi. 
Zaten; Padiıah bu ıehzade· 
yi sever, yanından uzak tut
mazdı. ÇünkQ ıehzade kan· 
bur ve çirkin oldujiu için 
paditah anın sohbetinden lez 
zet ahr, eğlenirdi. 

Ereili civarında Amasya 
dan gelen ıehzade Mustafa 
sultan orduya kavuıtu. 
Ve ihtiram, muhapbetile 
ordu tarafından karıılandı. 

Ümera ve erkin dahi ıeh
z:adeyl ziyaret ederek iltifat 
gördüler. İhsan aldılar . Fa 
kat ıehzadeyl doğruca ba · 
basının yanına götürmedıler 
il Uf at mahsus olmak 
üzere ertesi günü alay 
ile babaaanın huzuruna çı 
kacakh Bugünlük istirahat 

• . _ -~ ,. ..... 1cuuu ıra 

desi lmiı. 
Filhakika ertesi günü mü 

kemmel bir alay tertip edil 
dl Şehzade , asker.n alkıı 
ları, Kumandanların düa ve 
aenalan arasında baba11nm 
çadırı önüne geldi. Teırf. 
f at erkanı koltuğuna girdi
ler. İçeri giren ıehzade eli-
ni öpmek için baba11 · 
nı aradı . H a 1 b u k i 
babaaınm yerine çadırda 
bir sürü güya - dilsiz, ku 
laksız cellat gördü. Bunla. 
rın hücumu üzerine evveli 
ha vrete, ıonra dehıete bo 
ğulan Mustafa sultan: 

- Aman babacığım ! bak 
bana ne ite diyorlar. Diye 
bağardı Silktntp burtuldu 
Çadırları bölen perdeye doğ 
ru koıtu Perdenin önünde 
iri yapılı kapıcı Mahmut 
ajaya kartı geldi. Bu adam 
ıehzadenin üzerine allldı 
iki eltle gartlağma sanlarak 
boğdu ve cansız yere yıkıldı. 
Mustafa sultanda kadm en 
trikaama bu suretle kurban 
gitti. 

Ka -Do 
----'!IGır---

( vlınıce~ olan ~imsalerin 
muayenesi 

Evlenme muayenesi ne ti 
bi tutulan namzetlerin ev· 
lenmiye mani olacak hasta. 
hklardan birisine musap ol 
up olmadıkları ıtmdiye ka 
dar nüfusa kaydoldukları 
yerlerin 11hhiye müdürlükle· 
rinden sorulmakta idi. 

Bundan böyle, nüfusa ka 
yıtlı oldukları yerlerin 11hhi· 
ye müdürlüklerinden sorul
makla beraber, beı sen~ ot 
urdaklara mahallin hükum~t 
doktorluğundan rapor alma
bileceji kararlaıtırılmıı ve 
alikadarla bildlrtlmlttlr. 

Fransa 
Atlas Okyanusunda bir de
niz üssü vücu~a getiriyor. 

İvining lstandart gazetesi· 
nin yazdığana göre. Fransa 
hükumeti ve istirateji siyase 
tl bakımından çok mühim 
kararlar vermek üzeredir. 
L e o n Blum hükumeti , 
meclise arzedeceği bir 
proje ile. Atlas Okya· 
nusunun Fas sahi lerinde bi
rinci derecede bir bahri üı 
inı asma karar verdiğini me 
buslara bildirecektir. Fran 
sa donaomasınm e mniyet 
altına alınmasını temin edile · 
cek olan bu deniz ünü, 
Agadlrde in111 olunacaktır. 

Fransız denız ve harp mü · 
teha11ıslarm yaptıkları uzun 
tetkiklerdt'n sonra, bir harp 
vukuu takdirinde donanma
ların Akdenizde barınabil

meled zararlı olacağı ve bu
nuıı için Fransız donanması· 

nın Akdenizdeki sahillerden 
çekilerek Atlns Okyanusun · 
da emniyet altına alınma la · 
rı icap edeceği kanaatine 

varmııl ardır 
Fran11z mütehauularma 

göre. tayyare, tahtelbahir ve 
deniz harp gemilerinde son 
seneler zarfında yapılan ye 
ni keıifler ve bu silahların 

arzetmekte olduklan mülhit 
teh likeler karıısında, hiç bir 
donanmanın Akdc·nizde em
niyetle hareket edebilmesine 
im kan kalmamııtar. Fransız 

lar, bugün kadar takip et 
tikleri seferberlik planına gö
re, hır harp vukuu takdirin 
de, ıimal Afriluuıodan Fran 
saya getirecekleri askerl eri 

Cezayir ile Tulon veyahut 
Marsilya arasında nak lede 
bileceklerini söylüyorlardı. 

Milletler Cemiyeti Konseyi 
( Baştarafı birinci sayfada) 

Sandler, bu gün gelmıt ve 
Sancak itine vazıyet etmit · 
tir . 

Konıev. İspanya hakkın 
da italya ve Almanya tara· 
fandan yapılan teklifi mü 
nkere edecekse de, teklif 
yapan devletlerin, konseyde 
mümeasılleri bu lunmamasın

dan, bu i~in , ademi müda 
hale komitesine havalesi 
kuvvetle muhtemeldir 

Fransa Hariciye Nazın 
B. Delbos, Lu fırsattan iı 

tıfade ederek, gönüllülerin 
ispanyadan çekilmesini isti 
yecektlr. 

Konsey , Mısırın, Uluslar 
sosyetesine kabu lü, perıem

be veya cuma günü ola · 
caktır. Bunun. büyük bir it
tifakla olacağı tahmin edi · 
liyor. 

Habetlalanın kenseye mu 
rahhat göndermemesi me 
selesi tezekkür edilecektir 
Büyfik devletlerin, Habeıis · 

tanın murahhas gönderme· 
meıinı muvafık bulmalarına 

mukabil bazı küçük devlet 
ler buna itiraz etmekte, 
bundan sonra mütecavizle 
rin bundan cesaret aimalnrı 
ihtimalini ilert sürmektedır 
ler. 

Uluslar sosyetesi konseyi 
si lahsızları ma konferansının 

tekrar 
edecek 

toplanmasını kmin 
ıekilde bir metod 

arıyacak ve teknik müzake · 
relere girfımekten içtinap 
edecektir . 
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İstihsal Fazla ı Nasıl Bölge Atletizm Teşvik 
Anlaşılacak.. Müsabakaları .. 

Bunu tayin için evveli o sanatla meşgul olan müesse
selerin muMelif vaziyetleri göz önünde bulun~urulıcak 

lktuat Vekaleti tarafın· 
dan hazırlanıp Devlet Şüra · 
smca görülen teıv i klsanayi 

kanununa ek kanunun 3 ün 
cü f ıkraaının A f ıkrııf ına ya· 
zılı istihsal fazlannm ne su· 
retle takdir ve tayin edildiği 
hakkında bir nizamname 
hazırlanmııhr 

Bu nizamnameye göre 
herhangi bir sanat şubesln 

de istihsal fazlası olup ol 
madıfına karar vermek için 
evvelle mirde memlekette o 
sanatla meuul müessesele 
rin çahıma müddetleri, bu 
müddete göre en çok çıkar· 

makta oldukları mamul mi 
ktarı, çalııma müddeti ve 
ekiplerin artuılmaSJ kabil ise 
bu takdırde elde edebilf:cek
leri en çok mamul mikdarı, 
elde ettiklerı mikdarlarlD pi· 
yasada satış vaziyetleri, stok 
mevcudlan tetkik ve tesblt 
eden. memleketteki istıh lak 
mikdarına dair elde edi lme 

st kabil olan islatiıt ıklerin 

göz önünde bulundurulması 
lizımdu 

İstihsal istıhliki tamamen 
karşıladıktan sonra yüzde 25 
fazta kalıyorsa bu sanat fU· 
uc1>ıuue u;unsa ı raı:ıaııgı lk· 

llsad V c kaleti tarııı.fmdan ka· 
rar veri lecektir . 

Bu tetkikler sıraııında bu 
sanat şubesini alakalandıran 

müeııaese ve makamların da 
mütaleası alınacaktı. 

suala r gibi memleketin yük· 
sek menf aatlerlnl alakadar 
eden sanayide yukardaki ma· 
ddeler hükümlerinın kumen 
veya tamamen tatbiki İcra 
Vekilleri Heyetinin kararma 
bağlı olacakhr 

Halkevi -Bir bisi~let yanşı tertip etti 
Halkevj gençler ara11nda 

bisiklet yarııları tertip et· 
mittir 

30 Mayıs pazar günü 
Bandırma ıosaaı üzerinde 
on kilometrelik b ir mesafe 
dahilinde yapılacak olan bu 
yarıılara bütün gençler itti· 
rak edebileceklerdir. 

Y arıılarda birinciden se · 
kizinciye kadar derece alan 
gençlere f la lkevi tarafından 
birer madalya veri lecektir. 

Oıomo~il~e 1 O O lira ~ay
bolmuş. ' 

Sındırgıya zeytin yağı 

satmak üzere g iden Küçük
kuyulu Celal Eren soyun 100 
li•O•• ıntnh:~ • ...1 • .,.-.lan .n.">ıil•• 

Yapı lan tahkikatta şöfer

den şüphelenm iştir Bunun 
üzerine Sınd1rgı cümü nıeı · 
hut mahkemesinde yapılan 

duruş'l)ada Akhisarl ı töfer 
Nuri iki ay hapse 50 lira 
ağır para cezasına ve ayrı· 

ca da iki ay zabıtl\ nezareti 
altında bulımdurulmağa ma· 
hkunı edilmiştir 

Edremit, Bürhaniye, Ayvahk atletleri arasında yapılan 
müsa~akalaı da Edremit 69 puvanla ~irinci geldi. 

Türk Spor Kurumu Ba · 
hkesir Bölgesi (Eğe) eü 
111eıi at l ~tızm teıvik müıa 

bakalan pazar günü Ayva 
lıkta Bölge Atletizm Ajam 
Şevkinin idaresinda yapıl· 

mıştar . 

Müsabakalara Bürhaniye, 
Edremit ve Ayvalıktan bir 
çok atletler ittirak etmi!lerdir. 

O gün Hat 14 de baılı
yan müsabakalar ıöyle ne · 
ticelenmittir: 

100 Metre sürat; birinci 
Sül~yman (Edremit), ikinci 
Mehmet ı EdremitJ, üçüncO 
Kemal (Ayvahk) 

200 Metre sürat; birinci 
Süleyman (Edremit), ikinci 
Mehmet (Edremit, ) Oçüncü 
Muzaffer ( ,.ı. yvahk). 

400 Metre sürat; birinci 
Şevki (Edremit), ikinci Hay 
dar ( ~ürhaniye), üçüncü 
Mustafa (Ayvalık). 

800 Metre yan ıürnt; hi · 
rinei Şevki (Edremit), ikinci 
Muzaffer (Ayvalık), üçüncü 
Zeki (Ayvalık) . 

1500 Metre yar1 sürat; 
birinci Talat (Edremit) . 

100 x 4 eayrak; birinci 
Süleyman, Mehmet, Ali , 
Md-ı.mcl (EJren&it) 

Yüksek atlama : birinci 
Üzeyir (Ayvahl<), ikinci Ke· 
mal (Edremit), Süleyman 
{Ayval ık) Bu iki atlet aym 
derece almıılardır. 

Gülle atma; birinci Nedim 
(Edremıt), ikinci Nejat (Ay
valık ) , üçüncü Mıthat (Bür 

hanly.e). 
Disk atma; ~irinci Şevki 

(Edremit ), ikinci Nedim (Ed
remit), üçüncü Nejat (Ay 
valık). 

Cirit atma; birinci Neja• 
( Ayvahk), ikınci Şevki l Ed 
rem it) 

Bir adım uzun atlama; 
birinci Ali (Edremit ). ikinci 
Kemal (Ayvalık) , üçüncü 
lbrahim (Ayvalık). 

Üç adım uzun atlama; 
birinci Ali ı Edremit), ikincı 

Nıhat (Edremit), üçüncO 
Ahmet ( Bürhaniye ). 

Müsabakaların neticesinde 
69 puvanla Edremit hlrlnci, 
27 puvanla Ayvalık ikinci 
ve 5 puvanla da Bürhaniye 

üçüncü gelmiılerdir. 

Buğday 

Mahsulümüzün bu sene ~i
öer senelerden daha i~i 
olacağı ta~ıin olunuyor. 

Bugünlerde bufday ply• · 
sasında mühim bir hassasiyet 
hüküm sürmektedir. Pıyaı•· 
da Anadoludan ve Traky• 
dan gelen haberlere, meteo· 
roloji enstitüsünün memleket 
ha va vaziyetini gösteren ra · 
porlaıına ve her günkü bul· 
day mevaredatına büyük bit 

dikkat gösterilmekte ve buP' 
dan bu seneki buRday rek 
olteıi hakkında manalar çı· 

karılmağa uğraıılmaktadıf· 

Bu sene havalar nor· 
mal ıerait içinde gittiğinde" 

Elde edilen mamulün pi 
yasada aramlan vauflara, 
maliyet ve flat gibi unsur
lardan memleketin ıktiıadi 

ıartlarına uygun ıartlarda 

olması lazımdır . 

İstıhsal ve imalf4t1 bir tek 
f abrıl<a elinde kalmıı olan 
sanat ıubelerinde, birinci 
nleddede yazılı ıartlar bul· 
unsa dahi, istihsal f azlaaı var 
sayılmıyacakhr. Bu 'aziyet· 
teki bir sanat ıubesinde yeni 
bir müeaseıenln tesisi için va· 
ki olacak müracaatlar üzerine 
mevcud kanun ve nizamlara 
göre , muafiyet ruhsatnamesi 
verilecektir. 

Mahrukat Fiatlarındaki Mev
simsiz Yükseliş .. 

mayısın yirmisinden hazır• 
nın 011 beıine kadar geçece~ 
ıu günlere büyük bir ehelfl· 
mi yet atfedilmektedir. 

Bir sanat ıuhesiode mev· 
cu<l fabrikalar arasındaki 

gayrimeıru birleımelerin ne 
ticesi olarak fiat yüksek· 
lifi ve piyasa darlığı gibi 
haller vukuunda da istıhHI 
fazlalığı var sayılacaktır. 

Herhangi bir sanat §Ube
tinde memleket heyeti umu 
m•yeai itibarile istihsal faz· 
luı mevcut olsa bile, bu sa 
nat ıubeııi mamülatına muh · 
taç olan bir mıntakaya na 
kıl masrafı kıymetinin yüz· 
de onundan yirmi beıtne ka· 
dar olursa ve bir mıntakada 
kurulmak istenilen müesse 
nln iptidai maddesinin ayni 
mmtal<ada itlenm~k zarure· 

1 ti varsa bu gibi mıntakalar
da tesis edilecek müessese 
ler için teıviki sanayi ve ruh 
salname veri lecektır. 

Mtlll müdafaya aid hu 

( Baıtarafı birinci sayfada ) 
mam lanır ve bu orman 11ali· 
ki ormana baltaaile girerdi. 
Yeni kanunda ise keyf ıyet 
böyle deaıldir Yeni kanunla 
ormanlarımızı Hükun et iı

letecektir. 

Diğer farklar 
Eski kanunda birçok mah 

zurlar vardı. Mesela gerek 
ıahıalar ve gerekse bir or
manla alakası bulunan resmi 
hususi müesseseler fenni ke
kim yapmıyarak bılerek ve-
ya bil ı niyerek hataya düıer· 
lerdi 

Mesela böyle ba1tasile or 
mana giren her ıahu Or 
manlarm nakil sahası kolay 
olan yerlerini tercih ederek 
ihtiyaçlarını daima buralar· 
dan temin ~tmeğe uğraı11 -
lard ı 

Bu suretle nakil va11tala 
rının bol olduğu yerlerdeki 
ormanlar pek zayif b ir ha1de 

kalıyordu . Naklin göç yolun bu. 

lunmadığı sahalarda ise or
manlarda kesim pek az ya 
pılı yordu. Yeni kanunda iıe 

vaziyet böyle değildir . 

Nakil va11talarının azlığınd11n 
clolayi böyle bakir bir halde 
bulunan orman sahalarında 

Hükumet havat kablolar ve 
yahut dekovil teıkilah veya 
yol inşası yapacaktır Böy
lece memleketin mühını ser · 
vetlerinden biri olan orman 
lanmızdan daha ıyl tekilde 
istifade olunacaktır . 

Bu ılstamatik it letme ile 
piyasada mahrukat ve ke· 
reste ihtiyacı azalhlmıyacak 
bila kis çoğalhlacak ve ucuz. 
latılacakhr. 

Tekrar ilave etmeyi lüzum 
lu görüyoruz l>i mahrukat ve 
kereste yığanlar sonunda 
vaziyetin her zamankınden 

hiçbir farkı olmadığını göre· 
rek zarar göreceklerdir On 
un içindir ki halkm telaşe 
düımeıune de hiçbir mahal 
yoktur 

Diier taraftan kanun tat 
bik mevkilne girmezden e.v 
vel ağaç kesmek ve orman 
lorı tahrip etmek suretile 
menfaatlanm gözetenler de 
memleketın iktisadiyatına, 

ziraatın& , sıhhatına ve nıha · 

yet tayyareye kartı korun· 
mağa büyük zarar it· 

liyorlar demektır. 
Velhasıl yeni orman kanu· 

nu hem memleketin, hem dP 
fertlerin menf aahnı bir araya 
toplamaktad1r. 

Mamafı fevkalade bir hi' 
biJ dise olmadığı takdirde 

seneki buğday ve sair hubaJ 

bat rekoltesinin fevl<alacfe 

olacağı kanaati vardır. Ge 

çen seneki 3 milyon ku•"' 
tonluk buğday rekolte11111 

harp sonraamın rekor 111atı· 
sulünü teşkil ediyordu. fhl 
sene daha iyt" bir netice al· 
mamız ümidi çok kuv.,etll 

dir. Havalar birez daha dD
1 

zgün gittiği takdirde çok lf 

bir neticeye varılacağı ıilP 
hesiz g6rülmektedlr. 

l•" Geçen sene nisan aY11 , 

birinci ekmek fıatları .,ati 

tisi l 1 ,5. ikinci ekmek fi~' 
tı vaaatısı 10,5 ve franc• 

tll 
ftatları vasatisi l 7 kuruf 1 ,.,, 
Ru sene ise ntsaada bir O 
ekmek vaıltisi 11, ikintl 16 
ve francala fi atları da ı5· 
kuruıtur 

Mahalle~e bağırıp çağır•~ 
Hisa riçl mahalJeılPdt' 

Ahmet oğlu garson Ali ''ı 
b' hoı old rak Dlnkciler rn• 

11 . k' lesmde bağırıp çağırma 
1
.,. 

retile hallu rahat11z ettll f' 
de-n yakalanmıı ve adli1' 

verllmlttlr. 
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~atıralar: 

içli 
Günlerime 
Sonsuz 
Akışım .. 

Bıh~esir Mahkeme 
Baş~itipliğindın: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu ev ve tarla do
ğuıu Binbaıı damadı lsmail, 
poyrazı Halil, batısı Abalı 

Çay içi denilen çakıl taı damadı Ômer, kıblesi Tabak 
larfyle, küçük, kGçük. çınar Ebeoğlu Yusuf tarluile mah· 
•laçlariyle dolmuı tablahn dut 1838 metre murabba 
hu ıüıel kucatıadan geçe · mdaki Çakmak mevkiinde 
rek iri gövdeli kestane ağaç ki tarla il~ ıaiı Hafız Ali 
larının, saym tükenmez solu muhtesip Müftü oğlu 
bağrına dalmıt Kırkpınar 1 gayri menkulün bulunduğu 
denilen çok sevdiğim köye ' mevki, mahallesi, sokağı nu 

bir 1tra arkadaıımı ziyarete mara11 Mehmet evi, arl<ası 
"ıldiyordum. Kamer oğlu Ali evi, önü 

Gün o kad4 r sıcaktı ki yol ile mahdut Martlı rrıa 
Yüzümden sızan terleri ku halJesinde bet odalı milstaıı 
rulaoıaktan bıkmııtım . kafi avlulu bir ev. 

YürQdükçe de hali çağlı Takdir olunan kıymet ev 

TORKDILI 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Teminatı Muhamen 
muvakkate bedeli 

Lı. K. 
1,50 20 74 

4,50 60 61 

9 120 6i 

1,50 20 79 

3 40 73 

ı ,su 20 78 

9 ,370 12c; 65 
8, .-:5 l JÜ 80 

No: Mevkii Cinsi 

Kasaplar M. de Sebze bahçesi 
llyaadede mevkiinde 
Martlı M. de Dükkan: kah· 

vehanedir. 
Ca mikebir kar 
tısında 

Matbaa altında 

Kasap Musa 
adasında 

Dük kin: Ye-
miıçi 

Dükkan; Bakır
cılarda kalaycı 

dükkanıdır. 

Terzi dükkana 

Matbaa aıtında Bakırcılarda ka· 

Abacılar içi 

Hisar köyünde 

taycı dükkanı 

Yemiıçi " 
Hamam: Hisar 

SAYFA: 3 

"'llllllllllllllllllllflllllll t llllllllllllll~ 

E MUSTAFA . TEN TER i 
~Somya VE Karyolacı ~ - -E T A M İ R C 1 VE T E S V 1 Y E C 1 : - -: Otuz senedenberi resmi ye gayri resmi Türk fab = 
: rika1arında ve deniz, timendüfer fabrikalarında ve : 
: Fransada (TESVlYEClLIK VE MAKiNİSTLiK) sana : - -- tiyle iştigal ederek bu kerre Balıkuirde 1 ürk dili ıo· -- -: kağında 2 No: da açtığım it evinde (Her Türlü Tes- : 
: viyedlik işleri, kantar tamıri yapılar. ve Somyeh : - -- Karyola yeni si pııriş üzerine model gösterilerek getir -- -- tilir. Her türlü !Somyalar, Karyolalar tamir edilir ve : 
: boyanır, Hanelerde Termosifon ve Tulumba ve kapu : - -- kilitleri, anahtar \'e kasa tamuah yapıldığı gibi kaza -- -- ve nahiye merkezlerındP-ki fal::rikalaıda tamirat ve -- -: tesviye itleri ve somya tamiratı için gidilerek mahal · : 
: ltnde tamir vapıhr.) Dükkanımıza müracaat edecek : - -: saygı değer müıterilerinıize sanatımız rlahilfndf> itle · : 
: rini görerek memnun kalacaklarını tE>mln ed--rlz. : Yanlarla dolu, sesleri can ( 1000) lira, tarla ( 150) yüz 

içen kutlarla dolu .. Bu cen· elli liradır . Arttırmanın ya J 

ilet gibi güzel kucağa va- pılacağı yer, gün, saat 
rarrıunıthm .. Hiç durmadan 29 5 937 cumartesi günü ıa -

2,25 30 71 -5 
ıhcasa 

Umurbey M de Mağo.za ~. llllllllllllllllllllllllllllllf 11111111111~ 
2,25 30 71 4 

" .. 
Ufak bir dfnlenmeie lüzum at 9 da mahkeme kaleminde. 

2.25 30 7l 3 
2,25 30 71 2 

.. 
" 

Rör111eden yürüyordum. Zı · 1 - lıbu gayr imenkulün 2,25 30 7 1 1 
" " 

ra yorulmamııtım yanlız artırma ıartnameıi 17 4 937 
•ıcaktan bunalmııtım. tarihinden itibaren 51 No: ile 1 *** mahkeme kaleminin muay · 1 

akaratından yukarıda numarası 

mevki ve clnıleri ve muhammen bedel icar ve muvakkat 
teminat miktara yazılı onüç parça akarın 937 senei mali 
yesine alt 'artnameıi mucibince bir senelik icarı 1 O ma-

ı fdarei huıuılye ili B~ilk~si; Em~ ~t- İİl 
fil cisi Ahmet Gümüs fil Köye hemen gelmlt gibi yoı t l 1mara .. nrta herkesin 

lditn. Yamaçtan yükselen göreoHmesl lçın açıktır 1 yas 937 tarihinden itibaren 27 · mayıs 937 hrlhioe te 

btr kaval ıeıi beni mıkna· t l a n d a yazılı olan 
ta, gıbi kendine çek ta . lardan fazla malumat almak 

O kaval tutuımuı gönül · istiy.-ııler, tıbu ıartnameye 
lere aıkın hüznünü döken ve 51 doııya numaraı le me· 

btr ney ı s nden daha acıklı 
fcr~at ediyordu 

O kava sarp mecrasmm 
etrafını sarmıı bin renk· 
lı ÇİÇPkferf> çağ l ı} an dere

den daha içliydi.. 

Yolum değlfmifti cıvarı
l'lıa çok yakın olan kavala 
kebdımi kaptırm ı t ona ko
tUyordum . 

Onu feryat ettiren henüz 
hıı on ıekize bile varmı
hb yurdumun gür ba\nılı 
Çelık göğüslü Mehmetlerınden 
lilrıydi. Selamla yanına otur

~urrı. Meıe aiacının 1ölge-
1it, kavalın içlı • feryadı be 
bl Yarım saat kadar o ya
l'lıaçta ahkoymuıtu. 

Mehmetle arkadaı olmuı 
Çok derinlerden bahıelmit· 
tılc. 

b H ıç unutl\mıyac:1ğım öyle 
lr an geldi ki Mehmet cot · 

tu. Fadımeslnin çıçekll kır · 
cr.ııı top ıalvaı anı tarif eder 

"'" adeta köpQren bir de
•Uıdı 

*** Çobandan ayrılmıı Kırk 
;1harın bağrına dütmüttüm. 

ek katla bir. evin önünde -

~lrrı . Bır yandan yanaklarım-
t •n •ızan terleri kuruluyor. bir 
•raftan da mektepte (Moruk) 

~•na verdiitmiz 58 Aliyi 
0 ruk, Moruk diyerek çağı · 

'
110 d l r um. Görünrfü, iri göz 
trı b d ~ enı görQnce ıaıır ı 

Ucaklaıtak. Üç yıllık has
''tın kalplerimize döktüğü 
'cıl"rdan 11yrıldık Co1uyo
'1.1ı d ' mazi gözlerimizde per-
,:ıt!flyor muttuıl anlatıyo. 

ı. 

) A.rkanuzda ikt yatlarmda 
'"a b "G r, Ja yok ir yavru he· 

du~ . hecelemeğe baılıyan 
) ıle baba, baba diyerek 
•nı"' k ~it ıza ıo uldu Şathm, 
l baba bile olmuıtu 
çlı lçlı yüzüme bakarak 

''"ıı . . t tını ölesiye kader unu· 
~~)acağım bu arkadaı .. 
lı ' lb~l Ali ıen hali beJ-

Ude izlerde koıup duru· 
torıu 
IG "·· Yurdunun katları 
•er, tözleri lale.. Çehresi 
•ıın h \reı e azine olan kızının .. 
-••ılatına akıyorsun ıana 

muriyetimize 
melidir. 

müracPat et 

2 Artırmaya ittirak için 
yukarıda yazılı kıymetin 

yüzde 7.5 nishetinde pey 
vaya milli bfr bankanm te 
minat mektubu tevdi edile 
cektir. (124) 

3 İpotek sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarları• 

\ ' C irtifak hakkı sa hipleıınin 
gayri menkul üzerındel<i 

haklarını huıuıile faiz ve 
masrafa dair olan ıddiala 

rmı iıbu ilan tarıhınden iti
baren yırmi gün içinde ev 

rakı müıbitelerlle birlikte 

memuriyet ımize bildirmeleri 

icap eder Akıl halde hak· 
ları tapu &icilıle sabit olma 
dıkça aahı bedeljnin pay 
laımasından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen llÜnde ar. 
hrmaya ittıralc edenler ar -
tlrma ıartnamuini okumuı 

ve lüzumlu malumat · almıt 

ve bunları tamamen kaLul 

etmit ad ve ıtibar olunur 

5 - Tayin edilen zaman 

acıyorum Hisluın ona sol 
sun. Çağlıyan gönüle aça 
cak çiçek çoktur .. Böyle bir 
yavru ıenin de kalbine hal · 
kalansa fena mı olur diyerek 

' hicranlarım• aktı. 

~*~':. 
'•" lf'I 

Ali, yine tamam üç yıl 

oluyor.. Seninle birbirlnıiz 

den ayrıylz.. Sen yuvamn 
kalbine döktüğü ~aadetle 

baıbaıa o çailıyanlar 1 a do 
lu köyünün, yetil bağrınca 

cotup ıevgı dalg.ılariyle be 
raber o 1up yatarken. . Ben . 
Kimseıiz bir muhitin bağrına 
gömülmüı, gömdüğ6m o 

1 

gözlerin bir etini bulmut . 
Uzaktan içli göz yaılı gev 

dasına akıyor. Yeniden sa
rarıyor, morarayorum . 

Bazan yarı mavi, yan be· 
yaz görünüyor, hazan düz 
mavilerle bürünmOı, açık 

ela gözleriyle acı bakarak 
dalgalanıyor ve ben düne 
gönül kaptırıp sararıyorum . 

Belki de ömrünıce aara 
racağım. 

Mehmet Ali Kayman 

sddüf eden perıenbe gunu saat onbf"şde ıh •lesi 

1

.

1

.

1 

Her hafta çarşamba günleri Baltke- •• 
. s'.rd~n lstanbula hareketle r:_azar günle- 111 
•• n doner. Hafta arnsı ve n1ustacel sipa- •• 

yapılmak üzere on bet gün müddetle açık aı tırmaya ko 
nulmuıtur. 

2 - İhal e vılayet makamında toplanacak vılayet dai 
mi encümeni huzurunda yapı la caktır. 

1 
rişleri telefonla (20724) de bildirildiğinde 111 

12 saat zarfında sipariş gelir. Talip olanl rın yevmı mezkiirda muayyen vakt•nde 
hizaların dagörüldüğü veçhile bedel muhammenin yüzde 7,5 
ğu niııbettnde muvakkat teminatı malsandığına t e-slim et 
tlğinize dair makbuz veyahut banlrn maktubunu ibraz et. 
me&i lazımdır . 

l
•ı•ı Halıkt.slr posla ve fr lgrt f adrtsi: 

1

.

1

.

1 
UALIKESIR EMANE1 cısı AHMET GOMCŞ 

ISTAN11 Ul.. . IS1'AN/3UL UALJKE."/R OTEi../ 
• • - 1 .--- . --. • • .. . . --.. . .. . .. 

Encümende para ve tı.hvili.t almmnz 

da gayri menkul üç defa 

bağmldıktan sonra en çok 
arhrana ihale edılir. Ancak 
artırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde yetmit Le 
tim bulmaz veya satıı İl 

tiyenin alacağına rüchani 
olan diler alacaklılar bulu 

\ nup ta bedel bunların o 

1 gayri menkul ile lemin edıl 
mit alacaklarınm mecmuun · 

dan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıran.o taahhüdü baki 

kalmak üzere arhrma ou 
bet gün dahi\ temdit ve on 

betlnci günü ayni saatte 
yapılacak artırmada, bedt>lı 
satıı htiyenlnln alacağına 

rüchani olan diğer aiacaklı· 
ların o gayri menkul ıle te · 

min edilmlt alacakları mec
muuodan f azlaytı. çıkmak 

ıarlile, en çok artırana ihale 
edilır. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. 

Ve ıatı~ talebi düıer 

6 Gayri menkul ken 
diıine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 

içinde parayi vermezse ihale 
kararı feıholunarak kendi 
ıinden evvel en yüksek tek 
lifte bulunan kimse arzet 
mit olduğu bedelle almağa 
razı oluna ona, razı olmaz 
veya bulunmazıA hemen 
on bet gün mftddetle arttır · 

1 maya çıkarılıp en çok artı· 

rana ihale edilir . lkt ihale 
arasındaki fark ve geçen 
ginler için y6zde 5 ten he
sap olunacak faiz ve d:ğer 
zararlar ayrıca hükme ha 

cet kalmak11zın memuriyeti. 
mizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133) 

Yukarıda göıterilen 29·5 
937 tarihinde mahkeme ic 
ra kalemi odasında iıbu 

ilan ve gösterilen artırma 

ıarnameıl dairesinde sahla
cağı ilin oluDur. 

''Yaşasın 

ispanya! .. ,, 
Daily Heruld gautesi ya· 

:zıyor: 

Niıan ayında batfıyan ve •• 
hala gelmekte olan tevkif :: 

haberl erini, ltalyada yazmak •• •• .. 
memnudur. Fakat itin lıa 
kıkali, huduttan öte yana 
nzıyor. 

Tevkıf edilen ahalinin ço 

ğu genç re111amlar , ta le beler 
doktorlar ve mühendiılerdir . 

:: Dünyanın en meşhur iki parçalı .5 Bis 
:: Triyörlerden ·büyük miktarda mağazala· 
!E nmızda bulundurmak/ay iz. Bu Triyöı lf:r, 
:: hiç yabancı Madde kaçırmadan saatte 
:: 400 KİLO tohum ayırabilirler. 

Bunlardan bazılarının ıuç· 
larımn gayri siyasi olduğu 

sanılıyor, fakat dijerleri . 

hatta f atlıt pe..rtısine men 

suptur, yahut da faılst sa 
nat mecmualarına yazılar 

yazan ve serıilerine ittirak 
eden kimselerdir. 

Mevkuflardan Luigl Gro 
aao, Aligi Sauu veya "Am· 
brosiano,, gazetesi muhar 

rirlerinden Renato Blrolli gJ 

bı ıahıiyetler, yeni İtalyan 

münevver sınıfından olmak· 
la tanınımttırlar. 

Demir 
Çenber 

Bir f ransız ban gerinin lvon .1 , ki '? 
AHayas isimli kın, birkaç Hattmı ua gecebllıcı ar m1. 
hafta nazarıet altına ahnmııtır Parla, 24 (A.A.) - Havas 

Şimdi Mılanodakt Fransız Ajan11 aai kuvvetlerin "Bilba-

konsolosu onu kurtamıya uj· onun Demir çenberı,. adı ve 1 
ratıyor ri !en hattın önüne geldikte. 

Floransa üniveniteıi ulu rini bildirmektedir Şehir halkı 
lara da dahil olduju halde da yeni müdafaa hatlarını 
İtalyanın muhtelif yerlerin ikmale çalıımaktadar. 
de {Yaıaaın ispanya cumhu Gazeteler hararetli net 
riyeti! ) Diye sesler ititllmlı - riyatla halkı muka vemel• 

tir. davet etmektedir, 

Konsey T oplınıısı 
Cenevre, 25 (AA) _ 

Milletler ce.;,lyetl konseyi 

dün Cerevrede toplanmıı ve 

ruznamesini teıbit etmfıtır 

Konsey gizli bir toplanh 

akdetmfttir. Bu toplantı 

devresinin 2!) may11ta ka 

panması halinde silihları 

bırakma konf eran11 bürosunun 

bu tarihte içtimaına karar 

vermlıtir Olmadıiı takdirde 

büro önümüzdeki hafta top· 
la nacaktır. 
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Tren numaraları: 52 54 B. 1, 56 10 B. 3~ 58 60 62 64 66 68 80 82 
- www 

Ilıca Hareket 8,06 10, - ı 1,36 12, 12 14,51 17' 21 18,45 
AKÇAY " 

8,30 10,09 11 ,51 12,21 15,06 16,- ıs, ıs 19,30 20,30 21,30 9,57 10,45 
ZEYTİNLi 

" 
8,44 12,0 J ıs.ıs 16,12 18, 27 19,43 20,43 2) ,43 

EDREMİT .. 7 9, 3 10, 1s 12, 18 15,39 16,36 18, 48 20, 21, 22, 10,30 11, 18 
HAVRAN 7,24 9,24 10,36 12,42 16, - 16,57 19, 09 • 11, 11,51 

" 
-

PALAMUT Muvasalat 7,48 13, - 11,21 12, 12 
... 

Pal<ıınuttan - llıc<ıya 

Tren numaraları: 51 53 55 57 8.2. 11 59 61 63 81 83 85 
PALAMUT Harf'ket 8,- 13, 15 10,09 11,- 12, 18 
HAVRAN 

" 
8,30 9,30 10,54 13,39 16,09 17,09 19,18 10,39 11,42 12,51 

EDREMiT 
" 

7, 15 9,06 9,51 1l,18 14, 16,36 17,36 19,42 11'15 12,21 13, 18 
ZEYTiNLi 

" 7,34 9,25 11,37 14, 15 16,55 ı 7 ,55 19,SS 
AKÇAY " 7,51 9,42 11,57 11, 15 1430 17,09 18,06 20,12 ı 1,33 12,51 13,48 
ILICA Muvasalat 8,- 9,5] 12,06 11,24 14,39 ] 7, 18 18,30 

--· 
DIKKA 1: 1 - 80, 81, 82, 83, 85 Numaralı Trenler ihtiyarı yük Trenleri Olup bu Trenlere 

yolcu kabul edilmez. 
2 - 63 Numaralı Trenin Edremit - · Akçay kısmı ve 66, 68 Numaralı Trenler 

PAZAR günlerine mahsus ihtiyari yolcu. trenleri olup bu trenlerin yapıldığı 
gan 64 numaralı tren olmıyacaktır. 

. 

Balıkesir Ortaokulları 
Satın Alma 

Komisyonundan: 
Orta oloıllarm bir hazirandan temmuz sonuna kadar 

iki aylak ihtiyacı bulunan 51 kalem muhtelif clnı erzak, 
ekmek, et, ıebze, meyva, odun, ıabun veıalre pazarlık 

ıuretlle satın alınacağından, isteklilerin 29 mayıs cumar 
teat ve 31 may11 pazartesi günü saat 9 da kültür direk
törlüğündeki komisyona baıvurmaları. 

Balıkesir Aaskeri Satın 

Alma Komisyonundan: 
Kepıüt istihkam taburunun senelik ıığır eti olan 12000 

iŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 

Kiralık Dükkan 
Kliçük Şadırvan kar1111n müddetle icara verlleceilP· 

da manifaturacılar içinde den talibinin mayıı nlhayetıo' 
Yeıillicamii akarından 20 kadar .mütevelllal Lütfi Uzk"' 
numaralı dükkan b .r senf' ra müracaatları tlin olunur· 

kilo ıığar eti açık eksiltmeye konmuıtur. E.ksllmesi 8 6· ~~.~~~~~~~~~~~· 

::v::~.:·::m1ı!.:.·~1;~ ~~.~~:~~:ı.~~~:::0 3~~~0::::1:; 1 Her T ecimerin En Büyük Dileği: . 1 
görmek._ Qzere her gQn ve adı geçen gün ve saatte temi· it. '-
natlarlle kolordu satın alma komisyonu baıkanlığına mü " Satış Sürümünü lrttumıktH. 1 
racaatları. it. 

4 us
4 1 t"' A K A T 

------------------------------------;:~;;;;;~~~-~-» 

) 

orı?f. <EM~lı HASAN ., ~ 
~1 \l DEMİR Hll~DEVAT 
·t u , B O YA YAPI 

' RHl~BER VUZENİ 
---=--

E"et ~ı1lv. 
)ç in Lii3 iımf ü (şyaLarı 

, ~adan UcuJ ·c7f h--=rı}'---__.. 
BizJe en eyi Bo!Ji! ve 

YAGLR.RJNI 
eurada bula bili oru 
Biı:. k.Oy/Ulerde 
Pullu~ ve R.. enç b er Dü~enirfı 
HEp Buradan Atırı~ 

Altı Aylığı:4003 ,, ~ ', • 
Sayısı: ,, il. 

Günü ~ geçmit sayılar 25 
kuruştur. 

'· a~~:~iR TORKDtLt,, 1 .Herhalde Reklam Ediniz .. 

Dünkü un ve za~ireJiatları 1 \ 1 e B 11 .. ek lil m ı a r ı n ı z ı ! 
UNLAR: ~ 

Asgari Azami ~ 

BUGDA Y PiYASASI » j 
Santim.. ~ '} 

Yerli Sert 3 75 4 75 ~ Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir j 
Yumuııak 4 75 5 it. ?. 

Yumuıak Sert fit; Her Yerde Okunur· j 
Oııardan 5 75 6 75 it ,, 

SanUm Santim --~.ı,~~~~~~~~~~')ŞtJ.)/rJ 
M111r 3 3 Z5 ~rpa 2 50 2 75 _____________ _._-/ 

Çavdar 4 4 
Stsam J 4 J 5 

lyesl ve Haıyazmanı: Bahkesir aaylavı H KARAN 

Afyon J l 5 12 Çıkarım Genel Direktörü FUAT BIL'AL 
Nohut 4 5 5 
Kumdan 2 2 5 Basım Yeri İl Baım evi 
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