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.e..ırti Kamutay Grubunda HükCımetin Bnyük M M K •• •• k A f f B J dd 
~eketVeSi~asetilttifaklaTasvipolundu • • UÇU ll an e gra a 
Dahiliye Vekili Parti Gr - 1 

Münhal encümen azah~ları 
lJb d 1 h t d. seç mı yapıld1. un a za a ver ı.. Ankara , 31 (A.A .) - Ka 

l Su•ıo Kayı Cenup hu~Utlaiımızdakı şatavet ve hu
itlarnaız1t1 emniyeti için almaca~ tedairleri iza~ etli. 
( Ankara, 31 
114.A.) - C. 

l ' 1 k Partlıl 
••uta, Gru 
~un toplan 

"'-ela cenup 
'llJetlerlnde 
~ile •eJaha 

~il dönen~ 
""Rflerı Baka · 
'8 ••Parti Ge 

:' Sekreteri 
Ş(UcrG Ka· 

mutayın bugünkü toplantı · 

ıaoda ıiyaıl müsteıarlıklara 

tayiu edilen azadan n ıünhal 

kalan encümen azalıkları 

seçimi yapılmııtır. 
Kayseri mebuıluiuna ıe 

çilen faik Baysalın mazba
ta sı kabul edılmit ve yemin 
etmiıtir . 

Ere ğli 

Madeninin saım alınması
na dair olan ~2r.un layı

h st ka~ul e~ildi. 

Bugün Toplanıyor. 
Bu Toplantıya Büyük Bır Ehemmiyet Atfedil
mektedir. Çekoslovakya Cumhur Başkanının 

Seyahatı Bu Toplantıyı Takip Edecek. 
Belgrad, 31 C A. A. ) Kü· ettiklerinden yarın öf leden cafı toplantıya ba,ak bir 

çük Antant . Konseyi yarın evvel Belgrada gelmıı ola- ehemmiyet atfedilmektedir. 
(bugün) elgradda toplana· caklardır. Gaz~teler bu müna1ebetle 
cakhr. Belırad, 31 (Radyo} - makaleler neıretmektedlrler. 

De1Ji Telgraf bu içtimada Küçük Antant Harlcly-, Na- Helırad, 31 (Rad,o) _ 
antant azası devletlerı ara zırlarıoan 1 Nısanda yapa- Vreme ıazeteai nlıanın be-
11nda bir askeri pakt vucu· flnde. Belırad ı ziyaret ede· 

de getıdleceğinf ve bu pakt· Sof yada cek olan Çekoılovak1a Cu-
la bu devletlerin sebebiyet mhurbaıkam Benesin ıe,a-
verl lmemff ·bir t t' ca vüz tak batı hak kanda ezcOmle 16'· 

d irtnde bır bır ı erine yardım· Onı"vers'ıte talebesi grev yaptı ıe demektedır: 
da bulunnıayı ta ahhüd ey "Ekıelanı Benea Cumhur 
liyeceklerinf yazmaktadır Belgrad, 31 (Radyo) - baıkanı sıfatı ile ilk defa 

~1111 cenup 
ita datlaramızda 
~ tekavet ve 

Belgrad, 31 (Radyo) - :iofya üniveraitealnde ta olarak memleketimizi zı,a. 
Ankara , 31 (A.A.) Hü Çekos ovakya Hariciye Na · lebeler grev yapmıılardır . ret etmektedtr. Bu ZlJaret 

k-n'lletle Ereğli kömür t ir zm Bel ırada hareket et Bırkaç talebe deralere ılr· memleketimize karıı bir ıa· 
... t emniyeti 

~~ burGnk6 
~mu ve al 
....... ıerekli 

keti arasında bu ı ı rkete ald mittir. Kendisine Çekoılo d ıkten ıonra profesörler derf ygı suretinde telakki edılm-
teııiaahn satın &lınmaaına vakyanan ılyasi yüksek me vermekten imtina etmtıler · elidir. Yine bu :ılJaret etki 
ald mukavelenin tıudıkane murfarı refakat etmektedir dir Çekoılovakya ve Yuıoılav 

e'"•n tedbir 
.... hakkında 

mütedair kanun l ayıha ıı hn Çekoslovakya heyf'ti Bu Talebeler imtihan ıekille · ya arasındaki ananevi doet· 
tipler ta rafında n ıl erı sürü. dapeıte tarı ki ile seyahat rrne itıra z etmektedirler luğun bir nlıaneıldlr " 

"- it i&ahat 
1ııı.: _ IOnra hö • 
~in hare· B. Şılkru Kaya 

=== ~=========================:::::=======~""""'"=============~===-_;;;.,ı::=ıo __ 
len noktalar etrafı p Ja Eko Çekoslovakya Başvekili Bir Romen Gaz- s . 
nomi Bakanı B C ela l Bayar 1 . . .... .. • uşnına 
tarafın ıan vı:rı ıen ı :ıa h"h ı etas:ne Verdıgı Beyanatta Şoyle Dıyor: ifa 

9e 11,aaetl ittifakla taavıp ed ı!m ı ıtı r 
.... 4.akara, 31 (Husuıi) Anadoluda9'i tetltik se ) aha tın 
laı _daaıen Dah11lye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
~G Kaya Kamutay Grubunun toplan tasında tf'llc ık feri 
~llda izahat vermtıtir. Hülıümelln harEk~t \'e s yuetl 

;~;;~;.:;d;-d~~i;dil:·~ı ·;: Çekoslovakyayı Yıkma Remıyı Bali.dd1n nara 
Londr•, 31 (R•}J'O~atı Teşebbüsüne Gülünür Uirıracı~ 

BugOnden ı t ı baren denılr, çe-

'- •illa taavfp olunmuıtur. B ŞOkrü Kaya nın Kamu ı 
~da yakında iz ahal~~acağı an1aıılmıılltadar . 

l ı k hakkındaki ıtha Jit rejı 

mi kııldıra lmıthr 

Hariciye Japon HükUmeti Diyet 
"'•' UıiPııüinin ila: sı Meciisini Fes h etti .. 

lltzubıhsoluyor. 
~'lc•ra, 31 (Huıusi ) 
...... ._tep mebuılufuna s e 
~ 8, Numan Menemenci 

~ "" Hariciye ılyaai müs· 
~ıtuıa tayini kararna · 
'1q) ha; intihap nazbataaı 
~ Mecliıine ılrdikteo 
~ Jtllcaek tasdıkten çı 
~f.ı •alaıılmaktadır· 8 . 
~ •n Menemenci oğlun 
"•le •çılacak olan Harlcıye 
lllt lleu Umumi katipliğine 
ıı.,: bır baıkaamın ta yini 
._._. Ub•hı detildır Bu me· 
.._. 19lln ilga11 da düıünü ' 
~ledı 
~I r Bundan başka 
"-t 

1
Yede bazı deeit ık ikler 

' 
1 da söyleniyor. 

4 ~r.J._,~-~ 
llkar 

~Qdr Ve 
~~oslavy1ı 

\a ~ .. lr. 
''-t '•• 3 1 {Huıusı ) 

Japonrada Partiler tekhf eien kanun proj aleıin·n mü
zakeresine bu türlü yanaşmadı lar. 

Tokyo, 31 (A A.) TeırH 
içtima devresinin uzatılma 
sına raimen partilerin tek 
lıf edUen kanun projelerıni 
müzakereye yanaımamaaı 

üzerine Japon hukumeti Dl 
yet meclısinl feshe ke rar 

vermiştir. 

Tokyo. 31 , Radyo) Par· 
liimento ile kabine arasında 
a ni ve çok mühım bır ihU 
laf çıkmııtar . 

Parlamento, hükumetin 

tanzim ettiği yeni ıe çım k a 
nununu k abul etmek i ı 

tememektedir. 
Amiral Yona, gazl'te m u 

ha birlerine vcl k i b(} analın 

da ıh tılaf an had b r devre 
ye glrdığınf öyl m·ş ve lrn 
bıne ni n, imparolara müra 
caat enerek p arlamentonun 
feshin i ııtıy~ceğıni ıövlemiş 

Jap.m lmpur..ıloru 
det konuşmuıtur . 

Başbaka n, ya htıfnaının 
kabulünü ve yahud da par· ... 
lamentonun fe shin i istemek· 1 
ted ir . 1 

°''•· p tltı Ya >aıve kı i ve ha tir. 
~ .. :• •etcı ı Stoyad ino vı ç A liı.kl\da r nıt!hz: fıl, hül u 

Jmp uatorun ne ) e:; kaur 
vereceRi henüz malum o l· 

.. ,,,,. ·ı d met~e par amento a raııınoö ,.,.._ .. .. Jaretler in e ı ta 
,-~.. ı_ ihtıiafı çok eıas l ı ve h Ilı 

nı lhlttkla berabe r J ap onya· 
da yeni had11elerın zuhuru 
m uhtemel görünmektedır. " .1_ .. Pea: befenmiılerdı r .,...., y m ütk ü bı r derecede göste 

~'"' uıoslav hükumet . r h orltır. 
'~ •tllblze m6racaa t ed-
'tııa •l•d1urnun planlarını 
\' ltu, 
'-•oıı "-el ••Yanın bu tekilde 

JUQı Yaptıracağı ll n 

dır. 

Romanya ile Bulgaristan 
lokyo, 3 1(Rad )o) - Hü • k b h L 

t..u nJet e parlamento araa n· muza ~reye as yacıı 
d ıt çı kan ıhtılfıf münaııd e- Belgra d. 31 (Radyo) -
tl 'e bafbllk n Genera l Aya ı Bulgarlstanla Ron aı ya ara· 
oı. impa ra tor tarafında n ka 11nda da yakında m0aflkr• 
bul edllmlı ve uzun mld relere baılanauktar 

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

Ha~sbu r g hanıdamnm Avusturya ve Macıı is tan taht-
larına u ~çirllmıleri ile dünya sulhu SorsılacıU1r. 
Belgrad, 31 (Radyo) 

fsveç l ı bir ıazete muharriri 
Çelroılovakya baıbaluna 8 . 
Malan Hodzo ile yaptıfı bir 
mülakata, Hükrette Mimona 
ıazeteılnde nepetmiıtir B. 
Hodza beyanatında demiı· 
tir kı : 

-- ÇekoMlovakya , sükunet 
ve demokrasi iç inde yaıa 
maaanı ilUyen bir hükumet 
tir Bu hükumeti yıkmak 
iıtl)enlere karşı gülmekle 
mukahe 1e e derim, Cihanda 

memleketimizin bulunduiu 
kısımda b a r ı ı ve 
d e m o k r a ı iyi mu· 
haf aza etmek vazifesi bize 
attlir . ve biz bunu yapaca 
ğız Ha~sburg hanedanının 
Avusturya ve Macaristan 
tahtlarına ıeçlrilmelui gibi 
b ir hidıae, dünya haraımı 
sa rsacaktır. 8 . Şuın ını ı le 

Çekoslovakya hOktlmet er
kim arasındaki tepıkl me-
sai esasları evvele~ teıbit 

e<lı 1 m "ıti. 8 . ŞUŞNING 
Roma , 31 <Radyo) _ Av-

l dm anbi rliğiC uma rtesi :;·1:.::0:::··~k:~,"·;:~~;: 
"ıelemlyecektir. Zira 8 Şu-G ünü Ayvahğa Gidiyor. ~:;::,:~·'• s.ıa••d• ·uırı· 

- - Belgradda lıalya, Yuıaslnyı 

IDMANBiRLtKLILER 

İdnt: ır ı tıi rliAi .\~ valıkrn ~ Prti " 11 1 ulan 1 >oğau 
!'porn rı a~ılma ıörf1niude bulunmak üz•·re hu 
Cumarl P:'.'I İ ~iinii .\yvaltfca gidt)ceklPrdir. 

Birl ik takımı ~·~ııi lt'ı-flkkül t•dfl11 lm kuh'ıp 

ıa~ıı111 ı lP paznr ~ii11ü bir dP nı~H: yapıık ı arı sorı
ra ş ~hri ruizt• dönecektir. 

kültür b · rliOi kurulacak 
Bclgrad, 3 1 Rad yo Bir 

Yugoslav, ltalyan kü ltür 
ce n ı e tı t eıkıl edilecek ti r. 

R omadan bi l lı r il d iğ ıne 
göre de Homa Mıliı.no Bel 

gr d .ırası nda uçak p ostası 
tesis o unacbklır . 

Bir tashih 
Dun k j tı ü:;hıı oızda ıeri1:v

h a nız ın bir yerandc ltalya 
har iciye vekUının Ankarayı 
zıyaretl yazılacak yerde bu, 

hir tertıp hatası yüzün . 

den baıveki l ıeklinde çık. 
mııtır. Haberin doiru ıekll 
verdiğimiz telgraflardan an· 
Hlf tl makta i ıe de aerlevba

dak ı b;,. yan'ııla ğ ı özGr di\f · 
yerek dGzelUriz 



SAYFA: 2 

Sovyetler 
Birliğinde 
Futbol 

Futbol, Sovyetler Birliğin
de en ziyade taammüm et
miş oliln bır spordur. 

Geçen sene Sovyetler Bir· 
liği şehır ve kasabalarında 

yapılen futbol maçlarına 800 
bin kişi oyuncu olarak itti 
rak etmittir. Bunların mik· 
taranın bu sene bir milyona 
çıkacağı kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. 

l 937 futbol mevsimi çok 
enteresan olacağa benzeme 
ktedir. "Sovyetler Birliği 

Kupası,, bu sene, geçen ae· 
nekinden 32 f azlaılyle. 128 
takım ararında oynanacak
tır. 

Sovyet1 r g1dai en~üstrisi 
Bu sene bütçel'inde, gıda! 

endüstri faeliyetlerine bir 
milyar rubleden fazla tahıl · 

sat ayrılmıştır Bu tahsisatla 
yeni yeni gıdai endüstri mü 
eueseleri inıa edıleceğı gibi 
eskileri de genişleUlec~k ve 
mükemmelleıtirilecektir. 

Sovyetler Birlığinln büyük 
şehtrlf!ri ile hayvan yetiştir · 

me merkezlerinde Amerıka 
tipinde et kombinaları inıa· 
tına devam olunmaktadır. 

Halen, Moskovada, Lenin 
gradda, Baküda, Semipala
ttnskte, Brianskl, Leninakan· 
da v-c Soçide bu müeHeıe 
ferden mevcuttur. Bu sene 
içinde de Orsk, Ulan Ude 
ve Aıkabaddaki et kombi 
nal arı ıılemeğe baılıyacaktır. 

Balıkçılık sahasında da 
büyük faaliyet vardır Uzak 
ıarkta, Aral denl2.i kıyıla· 

randa ve Hazer denızinin 

ıark sahillerinde balık kon 
serve fabrikaları lnıa edil 
mektedir. 

Pancar rekoltesinin gittık 
çe fazlalaşması, şeker endüs 
trisine yeni bir ilerleme 
hamles~ verecek mahiyette 
dır. Eski teker fabrikaları 

gentıletıleceğl gibi, bu sene 
yeniden Harkov, Kazakistan 
ve Kırgızistan mıntakalarında 
şeker fabrika !arı inoasına 
başta nacaktır 

Gene bu sene içinde 29 
büyük ve ,,.. üteaddıt küçük 
ekmek fabrikaları yapılacak 
ve iıleme~e açılacaktır. 

Sovyetler birllğtnde halen 
mevcut yedı süt fabrikasına 
bu sene sekız tane daha 
ilave edilecektır. 

~unlardan boşka, bir çok 
ıehirlerde, çikolata, pasta, 
çay, tereyağı, yemiş konser 
\'esi ve saire fabrikaları da 
inşa halinde bulunmaktadır 

Garip 
Bir 
Kolleksiyon 

Kollekslyonculuk esasen 
bir nevi deliliktir. E> up sa 
brına muhtaç olan ve çok 
defalar çok garip yoksullar
dan mürekkep bulunan bir 
ıt pek te akıllı1 ık addedile 
mez ya . Garip kolleksiyon
culardan birisi de maruf 
milyoner Roçilttir. Bu zen 
gin adam ne kolleksfyonu 
yapıyor biliyor mısınız? 

Pıre!. 
Oksfordda Oriel kolleji 

müderrhılerinden Dr. R. Felp 
te tükürük hokkası kolleks 
&iyonu vücude getirmiıtir 

Kıtep kollE>luiyot una, ya
hut maddi ve manevi bir 
menfaat esasına müııtenit 

kollekaiyonculuğa aı hınız 
eriyor amwa.. Pire ve tü
krük hokkası işine doğrusu 
akılımız bir türlü yatmıyor. 

kadm nişanlın 
Arz üzerinde kadınlua en 

ziyade niıan verilen memle 
ket neresidir; blliyormusu 

nuz? 
lngiltere . 
lngilterede sade kadınlara 

mahsus altı türlü niıan ver· 
dır Ve bunların çoğunun 
müeuisi kraliçe Viktoryadır. 
Bunlar içinde, 1862 de tesis 
edilen Vıktorya ve Alber 
kralı nloanının dört rütbeıi 

\ardır. Htrlnci rütbesi kral 
kızları prenıeı;lere ve ec 
nebi hiikümdar zevcelerine 

ikincı rütbesi 
kraliçenin ailesine mensup 
olmıyan ve prenses ve dü-
teşlere, üçüncü ve dördün 
rütbelerde asılzade kadın 

ve kızlarına mahsustur. Ya 
lnız lngilterede adet bu nt. 
tanlara malik kadınlar ne 
nlıanı ve ne de kordelasını 
takmazlar. 

Şükür ki bizde böyle bir 
usul yok Hamit devrinde 
bir sürü niıan arasında ka 
dmlaıa mahsus bir de"Şef· 
kat n ntıa nı ve bunun da 
bilmeyiz kaç rütbesi vardı! 

Devrekte 
ı~i Mayıs paz2r günü at 
~oşulan ve peMivan güreş

leri yapılacak 
Ankaranın Devrek kaza· 

sında 2 5 937 pazar gunu 
Kızılay yararına at koıuları 
ve pehlivan güreıleri yapı 

lacaktır. 

Öz be is tan Kol~hozlan gel in 

Hol ikramiyeli olan bu 
müsabakalara birçok muh 
telif cins hayvanlar ittirak 
ettlrilecefl gibi memleketi 
mizin lanınmıı ünlü pehli · 
vanlarmın da gürcılere itti Özbekistan cumhuriyeti 

Kolkhozlarının en mühım 

gelir kaynağı, pamuk kül 
türüdür Yalnız pamuk satı . 

şı, Özbekistan Kolkhozları 
na 1936 yılında 2 milyar 
-100 milyon ruble hasılat ge
tirnıittir. Bu rakam, 1935 
rakamından b.ir milyar ka 
dar fazladır ki bu da bir 
sene içindeki terekkıyi beliğ 

bir surette irae etmeğe ka 
fidır 

1936 enesınde 252 Kolk
hoz, bir mılyon rubleden 

fazla it ynpmı~lır. 

lla yv1:1n yetı§tıriminden 

gelen varidat ela bu sene 
içınde yüzde ~O o is betinde 
bır tezayüt göstermiştir. 

raklerl temin edilmitlir 
Bu ko~u ve güreşlere aıt 

programı yazıyoru1: 

TAYKOŞUSU: 

Süt dlti mevcut olan yer
liyarım kan ve arap dışi ve 
erkek tayl ra mahsus olup 
mesafe (1200) ağırlık (56) 
duhuliye (2,5) lkrami) e (30) 
ve (IÜJ liradır 

Hal~ ~oşusu: 
Bilumum yerli atlara mah 

aus olup ağırlık (58} duhu 
liye (5) birinciye (40} ıkin
ciye (ZÜ) liradır. 

T a~ammül 
Dört veya daha yukarı 

y şlardold yerli ve yarım 

rORKDlLl 1 NiSAN 937 

IE HABERILER 1 
.; ~ ••• .. • , f-1 -.,. • .. • 

Lokantadaki Yakanın 
.. . \ . . 

Bugiin Sıhhiye 
1 Nisandır 

Ve~aleti yeni bir is~an ka- Aldanmayın!. 
fiUOU projesi hazuhyor. Buıün bir Nisandır Sene 

nin bu giınünde yalan ıöy 
Sıhhiye Vekaleti bütün 

vilayetlere bir tamim gön 
dererek iskana müsait yer 
olup olmadıiını, vana ne 
evsafta ve ne gibi mahsul 
verecek kabiliyette toprak 
bulunduğunu sormuıtur. 

Vilayetlerden ali.kadar 
daireler bu huıusta yaptık
ları tctkika tın neticesini bir 
rapor halinde Vekalete gön· 
dereceklerdir. 

Bu raporları tetkik ede· 
cek

0 

olan Veluilet hemen 
yeni bir iskan projesi hazır
layacaktır. 

Bu projede, bilhaHa mu 
hacirlerin daha iyi bir ıu 

rette tıkan edilerek iyi bi· 
rer müsta hail haline getiril 
meleı·ine dikkat edilecektir. 

Bu yıl Romanya ve Bul
garlıtandan gelecek mu ha· 
cirlerin geçen yıla nazaran 
çok daha fazla olacağı an · 
laıılmaktadır. 

Geçen yıl ancak yirmi 
bin muhacir gelmiıken bu 
ıene bu miktarın 4d binden 
fazla olacağı muhakkaktır. 

Diğer taraf tan memleke 
Umlze gelen muhacirlerden 
sanatkar olanlarmın her tü· 
rlü alat ve edevatını ve 
makineleri, ıöküp getirecek 
leri tabrikaları gümrük res 
minden muf a tutulmuıken 

kanundaki .. fabrika" keli
meılnin ıahası büyük görül 
müı ve tereddüt edilmiıtir. 

Bu hususta Adliye Veka
letince yapılan tehire göre 

buradaki "fabrika" kelime· 
ılnln (alelitlak tezgah ve 

imalathane) manasına ıel 

dlii ve bu kabil sanat erba· 
bı muhacırların getirecekle
ri masnuat ve iptidai mad 
delerin altı bin liraya kadar 
olan mıktan aümrük reamile 
bir ..ı.defaya mahsus olmak 
üzere.,sade bütün reıim ve 
vergilerden muaf olduiu 
alakadarlara bil diril mlıttr. 

kan Arap hayvanlarına mah· 
sus olup mesate t360J) dört 
yaıındakılerde \~8) daha yu· 
karı yaılarda {50 tiÜ) duhu 
liye ( IUJ ıkramiye birınciye 

( i~W) ıkıncıye \40) liradır. 
Hayvanlara eyerle bınmek 

şarttır . Üçten eksik at aırer · 
se ıkınciye ıkramiye verıl

mez 

Pehlivan Gü, BIİ 
1 

Pehlivan aüreıtert: Ayak, 
orta, baıahı, baı olarak 

dört kmmdır. Ayak l 10 ) 
Orta (~Ü) Bat altı (5Ü) Bat 
( l 00) 1 ıra dır . 

Baıa gürefenlerin btrbirle
rini yenmeleri ıart olduğu 

gibi yenilmek vukubulmadı 
ğı takdirde gürete ikinci gü 
nü devam olunaca~ tır. 

Bata güreıeoleriu Türkiye
de tanınmıı ve baş güreşci · 
lerden olmaları zarurtdır. 

Bu güreı rakıpsiz kalıısa 

hake n heyetinin kararı ile 
pehlivana münasip J- ir ikra
miye verilecektir 

lemek bir i.det haline gir· 
mittir. 

Onun için okuyucularımı 
za bugün dikkatli davran · 
maları lüzumunu hatırlatmayı 
fay dalı buluyoruz Gazete
mizde l Nisan yalan ve ıa · 
kası bulunmadığını, okuyu 
cularımızın her zamanki gibi 
bavadislerimizden emin bu · 
lunmalarını da ayrıca ilave 
etmek isteriz. -
Valimiz 
Geldi 

Bir müddettenberi Bandır
mada bulunan Vali ve C. H. 
Partiıl baıkanı B. Ethem 
Aykut gelmitlerdir. 

Bir öğretmenin tayini 
Lise ~aımua vlni ve kim· 

ya öğretmeni Hicabi Kuıak 
çıoalu, Ankara Çubuk bara 
ji kimyagerliğine tayin olu
nmuıtur. 

Pazarda ~Bir 
Hırsızlık 

lvrindinin Kutlu köyün· 
den Ramazan hayvan paza 
rında dolaıırken, iki kiti 
tarafından 25 lirası çalın -
mıttır Y ankeıeciler aran 
maktadır. 

Ser hoşlut hali 
Anaf artalar mahalleafnden 

Mustafa ıerhoı olarak Din 
kçiler maha lleılnde dolaıır 

ken uygunsuz hareket etti 
ğtnden yakalanmaıtır 

Tiyatroda bağınp çağırmışlar 
Anafartalar mahallesinden 

Hasan ile Ulus otelinde ya 
tan Simavlı Şükrü ~erhoı 

oluak tiyatroda baiırıp ça 
iırmağa başladıklarından 

yakalanmııla rdır. 

RADYO 

1 Nisan 19 37 Perşembe 
Öfile Neşriyatı: 

Snat 12,30 plakla 1 ürk 
musikisi. 12,50 havadiı, 13,05 
ınuhtelıf plak neıriyatı 14,00 
son. 
Akşam Ntşriyalt: 

Saat 18,30 plak dans mu
slklıl 19,30 konferans: Dok 
tor Fahrettln Kerim İrade 

zafı 20,00 Sadi ve arkadaı
ları tarafından Türk mu 
ıikisi ve halk ıarkıları, 20,30 
Ômer Rıza tarafından Ara

pça söylev. 20,45 Safıye ve 

arkc:\daıları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları 

saat ayarı 21 15 orkestra. 
22, 15 ajanı ve borsa ha

berleri ve ertesi günün prog· 
ramı 22 30 plfı.kla sololar, 
opera ve operet parçal&rı, 

2.),00 son. 

Davası Neticelendi. 
-- -------------------

Lo~antadı döı t el siiih atarak hır ini yarahyan suçlu 
bir sene l~i ay ~apse ve pua cezasına ma~~ôm oldu. 

2 Kanunsani gecesi ke 
bapçı Mehmedln lokantasın 
da Berber Latifi tabanca 
ile dört el a teı ıderek ya .. 
ralıyan Helvacı Kasım oğlu 

Mustafanın mevkuf olarak 
ağır cezada muhakemesine 
devam edil mittir. 

Bu muhakemede çarıı 

bekçiıı lımail. merkez polis 
uçuncü komiseri Kemal, 
polis memurlarından Ahmet. 
ve Niyazi, tahlt olarak 
diolenmtılerdir. 

Zabıta memurları ifade
lerinde suçlu Muıtaf anın 

Berber Latifi bir kud ile 
yaraladıiını ıöylemiılerdır. 

Yine ıahit olarak . dınlenen 
Çarıkçı Raif ile, Elektrikçi 
Hüseyin vakadan malümat
ları olmadığını ıÖylemııler· 
dir. 

Yalınız Çarıkcı Raif lo 
kantada içerlerken Muataf anın 
ve Latifin de ayrı ayra masa 
larda içtiklerini, burada Hıkm· 
et adında birinin ıarkı ıöyle 
dlği bir ıırada Muataf anın 
Berber Li.tıfe bana niıbet 

mi yftptyonunuı! Dtye ıöy 
lendJğinl ve Mustaf anın gi 
derken ıerhoıluk ile belki 
hatırınızı kırdım, kuıura 

bakmayinlz dedığini de anlat 
tı. 

Suçlu Muıtafa uu ifade
l erin doğru olmadığını söy 
liyerek dedi ki: 

- Hıkmet yüksek ıe&-
le ıarkı söylediği ıçln birnz 
hafif söylemeıini kendisine 
bildirdim. 

Berber Litıf de suçlunun ce
zalandırılmasını ve tazminat 
vermesini istedi. Müdd
eiumumi Muavinlerindrn Ne 
cmettin Yeşil, Mustafanın 

Latifı öldürmeğe tetebbüı 

etmedlilni, yalnız her ikiılnlP 
bazı meıelelerden dolayı ar•· 
larının açık bulunduiunu v• 
vakayi bütün tafsilatı ile 
anlattı. Bu hahata göre Mu· 
stafaoın vaka günü kuden 
Latifin bulunduju mey hane 
ye giderek bidlseye ıebebiyel 
verdiğini ve kavı• emasınd' 
hiç birıey söylemeden yan 
mda taııdıiı tabencaaıPI 

çekerek Berber Latife dört 
defa alet ederek dördüncli 
kurıunla Latıfi ayajındaP 

yaraladıfmı ıöyledi. 
Necmettin Y eıil: 
- Berber Latifin ölme 

dijini görünce suçlunun ta· 
bancasınt Bahatlinln cebin• 
koyması kendisinin humiııi 
öldürmek kastinde bulunrıı 
adağını göstermektedir. oı· 
yerek bu cihetten suçlunu" 
Türk ceza kanununun 457 
nci maddesinin delaletıl• 
456 nci maddenin ikinci f ı· 
kraema ıöre cezalandırılrna· 
11nı, bundan çok evel de 
belediye 2abıta memurların· 
dan birini tahkir etme 
sinden dolayı ayrıc• 

bir mahkumiyeti oldujuoUı 

onun için de bu ceza11nıl1 

da nazarı itibara alınmaıııı• 
tıaret etti Diğer ıuçlu Ba 
hattının cebine tabancanıll 

Mustafa tarafından konuld\J' 
ğunu, kendisinin bundan rn•' 
lumatı olmaclığının anlatıl 
dıiını onun için beraattııi 
talep t'tti 

Müzakt-re neticesinde Re 
la tu kararı tebliğ etli: Sur 
lu Mustafayı bir ıene 2 af 
hapse ve ı:z lira mahkerı>" 
masrafile beraber Herbt' 
Latife 30 lira tazminat ver' 
meğe malıküm etti. 

Dığer suçlu Bahattlnln oe 
beraatine karar verildi 

---- ----- - -
Görende -- -

Bir ~öy okulu yapıhyor. Atış 
poligonu açıl~ı. 

Gönen, :i 1 (Hususi) 
Keçeler köyündeki ol·ul her 
yıl fazlalaşan ve okumak 
istiyen köy çocuklarına lca 
fi gelmedığindcn köy kuru
lunca yeni bir okulun ya 
pılması knrarlaıtırılmııtır 
Köy bütçesine bu yıl yeni 
bir okul için tnhıiut kon · 
muıtur. Okulun yapılacağı 

yer tesbit edilrnittir lnıaatn 
bir iki güne kl\dar baılana 
caktır. 

Gönen, 31 (Hususi) 
Pazar günü kıılaların arka 
sında Halkevinin h1t7.1rln 
dığı atış yeri kalabalık bir 
halk kitlesi önünde törenle 
nçıldı. Polf gonun kordelfısı 

nı kaymekam Nurettin As 
laner kesdikten t;Onra Cum 
huriyet Halk Ptırtisi Bnşl<n 

na Osman Gönen atıcılığın 

ehemmiyeti hı.ldouda sör, 
söyledi. 

Söylevd n oııra l 50 mel 

• 

ilkokul 
Öğretmenleri Ayvalık se~ 

ya~atma çıktyorıar. 
Şehrimiz ılkokul ô~retll'leJI 

!erinin geçenlerde yaptıkhıfl 
umumi taplantıda bir seY11 

hat kolu l<urmuş o'dukları111 

yazmııtık. 

Bu kol ilk . defa otar•~ 
Ayvalığa bir seyahat tertıP 
etmiştir. 

Öğretmenler cum'arteıi ,n 
nü Kültür Direktörü fff11

: 

Eraunun baıkanlığında k1
' 

kitilik bir kafıle halinde /ıS 
valığa hareket edecekler<l1'; 

Cumartesi günü ak~arı>111 ,, 
Edremitte geç rdıkten sor> 

d' Ayvalığa geçecekler orl , 

da bir gün kahrak tek'' 
tehri mize avdet edecek le' 
dir. 

relik hedefe ilk n'uvaffıı1'' 
yelli atı§ yapıldı t 

Halkevi Gönen gençlil fi ,, 
bu atı~ veri ve spor .;ıı 
talarile çok büylik bir ~' 
zanç temin etmiıUr 
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Beri in 
Çocuk 
Yuvasında 

Berlinde Hitler devrinde 
6 büyük çocuk oteli tee111üı 
edılnıiıtlr. Yaz \' e kıı mn· · 
•l11ıtnde sayfiyeye, kaplıca · 
ltra , plijlara llidecek olan
ı,, beıtktekilerden 13 yatı 
l'la kadar olan çocuklarını 
hu otellere bnakabilirler. 
Otellerde iyi yetııttrilmit 1 

lllürebbi ve hemılreler var 
dar ve çocuklara gayet tyi 

b.lunaktadırlar, fakat ço 
cuklaranı bu otellere hıra 
kanlardan mühim bir kıımı 
bunları bir daha aramama· 
lcta lmiı. Şöyle böyle, bu 

•ltı ot"lden blriıinl, ana ve 
bllbaları tarafından aranma 

lllaı \Ocuklara muıır mec· 
burıyl!tl hasal olmuıtur 

Maymunlaşan adam 
Gene Birleıik Am~rikada 

San Franılıkoda bir may
lllun müteha11111, M. Ronald 
liıaıı, maymunların etvar ve 
ldetlerlnl iyi tetkik edebi l· 
lbek için ne yapmıt bıliyor 
llluıunuz? 

Adamcafız ondört may
lbundan mürekkep bir ka 
feıte tam iki ay yaıamıt. 

Bu kafes "bir ormanda ve 
bı, ev kadar büyük lmlt. 
ltafeıln, yani evin sahipleri, 
bu ıadece ayakları üzerinde 
•e r.lik yürüyen mi saf ıre kar · 
ıı ilk gün çok nazikane 

ltlıaamele etmiıler, adeta ıes, 
'-da çıkarmamıtlar, sıçrayıp 
0Jtıııtmamıtlar. Fakat ıkinci 
16n mütehasııa baya, yav · 

tq lllıymunlara kartı tatbik 
ettikleri uıullerl tatbika baı· 
1•tnıtlardır. M. Hinginse ilk 
iıı olarak el ve ayaklarım 
'Ynı tekilde ~ufüırımak , 
'l•çlara tırmanmak büyük 

"''Ymun'arı bitlemek uıulle· 
"hll ôiretmltler!. Bunları 
~d'•akılh aıretmen, müte 
'••ıı bayı maymunlaıtar· 

llıtlc için pekçok ve pek l:ü -

i"" btr sabır ıöatererek ça 
1t1rıı1lar!. 

d 1\1. Ht1rtnı timdi "Cihan 
i' mevcud maymun!erın en 
11 lllaymunlaımıı insanı,, 
01-ıt.kla iftihar etmektedir. 

Mıstova . Yellen - Mos
kova uçuşu 

8 tr kaç gün evvel, tanın · 
~ıı Sovyet tayyarecilerinden 

f •tik, büyük bir arktik se ,,. 
le 1 için Moslcovadan hare. 

et ctnıiıttr Bu hava sferi· 
rıı-. ı 1 Yo u tudur: Moıkova -
rlcuhk-Yakutak - Anadır - v ellen ve buradan da ıi 
~:~ kutup denizi sahillerini 
~ hen Arkangelsk tarıkiyle 
I 0

•lcova . Bu uçuıun uzunlu 
t u, takriben 20 bın kılouıet 
•dır . 

8u bü ·· k k d yu uçuıun ma ııa· 

kı, Dejnev burununa kadar 
11 l i tı ç n en kıııa hava yolu 

tı~ tesbıt etmek, ~ i mal d e 

1 ıı:. Yolu boyunca kı~lı1n1a 
•taıy 1 

...... on arını ziyaret eyle 
··•ek 
\'c ve kııhyanlara pasta 

Razete götürmektir. 
b 

11 

l1Rss N 120.. iaimll 
u tkı m t ·· ı- d ~ o or u tayyare e. 

, .. 'f"lktel1 b"ıka , bir pllot , bir 
" ere· k ı 11 i i makinist ve aynı 
'rna d 

tll,rk n a şimal deniz yolu 
p ez fda.reRinden bir zat, 

•-vda ıaıeteslnln bir mu 

Bandırma icra 
Memurluğundan: 

BandarmBda Balakçı Tahir 
mahdumları Tevfik ve Is · 
maile 222 lira 49 kuruf 
borçlu Bandırmada lhıani· 
ye mahallesinden Muıa oilu 
Refıfln tahtı hacze alınan 

İhııaniye mahalleııinde sağı 
mukaddem Muııtafa elyevm 
Belediye auaııı solu mukad · 
dem lbrahim elyevm borç 
lunuo baba11 Musa hanesi 
arkası Hacı Emin bahçesi 
elyevm Arif Hikmet verese 
si hanetıi önü yol ile mah 
dut altında iki bodrum, tkin 
el katında bir oda bir mut 
bah çini ta ıh bir ıof a bir 
hala üçüncü katında tki o 
da bir ufak sandık odası 

bir sofa bir hala ve bir mi 
kdar bahçe bir ka pusu mev 
cut kumen ahıap kumen ı 

kagir l tiOO lira kıymetinde 
kı bir bap hanenin tamamı 
mn paraya cevrilmeaine ka· 
rar verilmfıtlr 

1 - İpotek sahibi alacak· 

l'ÜRK.WLI 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

No: Mevki Dönüm Evlek Cinsi Hududu 

( 1) Kaıaplar 
mahalleıl 

(2) )) 

<3) Osmano§lu 
baiları 

2 

Hane Sağı muallım Sabriye 
ve kısmen Kaymak za . 
de Safi, solu Hacı kay 

)) 

yum torunu lbrahim 
Sami, önü yol, arkası 

Ethem Çavuı. 
Sajı lımaıl Hakkı, so· 
lu Tabanlı lbrabim ve· 
reaeleri Halil, önü yol 
arkası kardiyen Arap 

Ömer haneıl. 

Bal Gündoğuıu yol poyra· 
zı Ye mitçi Arıf, gün 
batısı tren yolu, kıb 

lesi Ocak1 zade Talat. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evin En ine 
Sülüıanine Ali kar111 Emine Bınti Abdullah ve Sülüııani.~e 
Ali kızı Rahime malik iken Emlnenın 35 sene evvel ol 
meıile kızı hl11edar Rahimeyi badehu Rahımenin dahi 27 

lar ile diler alakadarların ve 
irtifak hakkı ıehiplerinin İf 

bu gayri menkul üzerıncleki 

hakları ve husuııi faiz ve 
maaraf a dair olan iddiaları
nı evrakı müııbitelerile yir
mi gün içinde icraya bildir· 
meleri ve hakları tapu sicili 
ile sabit olmadtkça satıı be 
delınin paylaımaıımdan hariç 
bırakılacaktır 

sene evvel ö ümile oğlu Ahmete ve dığer bir evle bağın 

sahibi Mezbur Ahmetin 934 yılında ölümile evlatları Rıza 
ve Necmıttin ve Mustafa Niyazi ve Nurittin ve Bedriye 
kald ğından bah11le namlarına teıcil edı l meai istenildiğin 
den tahkikat yapmak için 11 ·4 937 pazar iÜnÜ mahalline 
memur göndt>rilt"cfl!lctir bu yerler hakkında bun ardan baı· 
ka bir hak ıddiaıında bulunanlardan bııtka bir hak iddt
aııında bulunanlar vana bu eünler içinde yazı ile Bahke 
sir Tapu Sıcil Muhafızlığına veyr.hut mahalline gele 

cek memura mftracafttları ln~umu ilin olunur. ! ___________________________ ___ 

2 l ik arttırma 3 5 937 
Pazarteıl günü saat on bet· 
le Bandırma icra memurlu 
ğu odaııında yapılacak ve 
arttırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde yetmlt be · 
tıni bulmadığı takdirde en 
son arttıranın teahhüdü bcı

ki kt\lmak tartile arttırma 

on bet eün daha temdit edi · 
lerek 19 5 937 Çarıamba 

günü saat onbf!ıte 2280 nu· 1 
maralı kanunun ahkimı harl· 
cinde kat~ yapılacaktır. 

3 - Arttırma tartnameıf 

ilin tarıhinden itibıuen her 
kesin görebllmeıi için icrf\da 
ıııçtk bulundurulmaktadır . 

4 Arttırmaya itlirak 
edecek alacı muhammen kıy 
metin yüzde yedi buçuk nts 
betinde pey parasını veya 

milli bank temınat mektu
bunu getirecektir 

Daha fazla malumat al · 
mak iıtlyenlerin 935 457 
numara ile icraya 
atlara ılan olunur 

habiri ve bir de 
vardır . 

mü raca 

ııinemacı 

Tayyare, Moıkovaya nisa· 
nan ortalarına dofru döne 
cektir. 

I'ayyarccl Farlk, bu uçut 
hakkında Taaıı Ajansı mu · 
habirine ıunları söylemiıtir: 

Yapacağımız bu uçuı, 

i lk defa olarak yapı ' mak· 
tadır. Tayynremiz, en mo 

~' dern teknık makinelerle 
"'mücehhezdir ve haftalarca 

hareket üssünden ayrı ka -
lırlar. Şasisi o sureti ~ yapıl · 
mııtır ki ta yyaremfz. hazar 
lanmamıt, her türlü sa suya, 
tundraya buz üzerine inebi
lir . Tayyarenin kabini, ge 
rek yolda uça rken gerek 
yP.rde iken ısıtıla bilir . Hu 
sure tle bu tayyare. sırf bu 
gi bi ıimal uçuıları ıçm in · 
p eclilmit tayya relerin en 
i yısi dir, d enilebilir. Ru uçu 
ıumuz muvaffak olmamıu: ı 

için hiç bir 11ebep yoktur. 
Ve muhllkkak surette rle 
muvaffak olacaktır. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Vilayeti Mevkii Cinıi 

Balıkesir Hayırdlbi Tarla 

" 

" 
Alıkh bftyırı ,. 

. , Göçük tarla ,. 

" 
., 

,, Havu7bailart ., 

" 
,, ., 

" 
GGçük tarla ,. 

,, " 
., 

" 
Göçük mevkiinde" 

,. ,. 

., ,, 

Hududu 
Ştmalen cenuhen hali garben 

yol ıarkan klreçci Mehmet, 
Şarkan kalaycı lbra~im ve Ha· 
111 usta timalen kara Mehmet 
ve berber Mustafa garben bek· 
çl Şükrü ve Nasuh cenuben yol. 
Şarkan yol cenuben boz hali 
oimalen tuzcu otlu hacı iımail 
garben Sabri ef 
Şarkan taı 2arben yol ılmalen 
Osman cenuben boz hali 
Şarkan hacı Meh111et garben 
harman yeri ıtmalcn yol cenu

ben orman . 
Şarkan yol garbt•n dere tlma 
len Halil onbatı cenuben eski· 

el Osmlln tarl,11 . 
Şlmalen muhaclr Hatip rğlu 

Mehmet Ali cenuben muhacir 
Ş•rıf ıarkan töridi Süleyman 

vereıesi garben kireçci fıımail 
Şarkan eğeç gar ben boz hali 
ıtmalen dere cenuben hali 
Şarkan yol garben ıu yırımı 

oimalen yol cenuben bayır ' 
Şarkan kireçci lsmatl garben 
boz hali fimalen Karaman l<öy· 
lü İımaıl cenu hen yol 
Şarkan lfış cenuben dil kayası 
ılmalen su yırımı garben dere 
Şarkan yol grırben sahibi sene· 
din d'ı ğ~r tarlası f •malen sahibi 
senedın diğer tar l ası c~nuben 

Havza oğlu Ahmet· 

Yukarıda hudut ve bulunduğu yer yazalı 9 parça tı:ır 

J'llar yeldefirmenci oğlu Alinin ikc• 45 llf'De evvel ölü 
mile evlatları Ayte ve Ahmede kaldığından balıiıle nam 
ları.ıa tescil edilmesi iıtentld 1 jinden tahkikat yapmak için 
ı ı 4 937 pazar günü mahalline memur gönderilecektir. 
Bu yerler hakkrnda bunlardan baıka bir hak iddıasında 
bulunanlar varsa bugünler içinde yazı ile Tapu Sicil 
Muhafızlığına veyahut mahalline gelccE'k memura rnüra 
caatları lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir inhisarla Baş 
Müdürlüğünden: 

İdaremizin barut clepohrnna yBpılacak telefon ha ttı için 
numuneııi veçhtle 70 adet ağaç telefon direği pazarlık l a 

t n alınacatmdan vermek iltıyenlerin onbeş gün zarfın 
saı - ti 
da lJat mdüürlyetimlzde mütetekktl komiıyonanı uraeaa arı 

SAYFA: 3 

Bahkesir elediye 
Riya etinden: 

Cinsi Miktarı 

Ana 127/50 M. 
Şark: Sokak 

Ura mı 
Börekçiler 

Garp: Varnah lsmail llakkı Fırın ve evi 
Cenup: Sokak 
Şimal : Sokak 

Yukarıda cinai ve miktarı ve hududu yazı l ı Börekçiler 
uramında belediyeye ait 127/50 mt-lre murabbaı ana 
:l4 :.1 937 tarihinden 14 4 37 tarıhine kadar 20 gün müd 
detle müzayedeye çıkarılmııhr. Taliplerin ihaleden evvel 
yüzde beo pey akçalarını belediye veznesi~e yatırmaları 
lazımdır: İhalesi 14 4 937 Cuma günü 1aat J 5 de beledi· 
ye encümenince icra edilecektir . Tal iplerin tayın edilen 
günde belediye enc6meninde hazır bulunmaları ilan olu· 
nur. 2 1 103 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun ihtiyacı olan ( 17000) kıl o süt 13 4 937 
salı güoü saat 15 te açık ekıiltme ıuretıle ihale edilecek· 
tır. Muhammen bedelı { 1360) lira. Muvakkat teminatı ( 102) 
lıradır. isteklilerin ıartnamesıni görmek üzere her gün ve 
adı geçen gün ve saatte de temınat makbuzları ıle Kol 
ordu ıatın alma komiıyonu batkanhfına müracaatları. 

4-1-110 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafız'ığından: 

Köyü 
Çayarbtaar 

.. 

Mevkii 
Kum bağ~ar 
nam Horoı 

tepe 

Çaltılı nam 
Kızıl göl 

Cinsi Hududu 
Bağyeri Doğu berber Tahtr 

iken timdi Arabacı 

Tapu Sıbil Muhafızl,ğından: 
25 Mart 937 ve 10185 sayılı gazetede yapılan ilandan 

tahkikat günü11üo 4 4 931 P azar günü yazılacak ıken 
sehve n 28 3 937 yazı\mıı olmakla taahıh keyfiyet arz ve 
illn olunur. 
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llJ Kolayhk Atelyesi llJ ~~ .. ~;?!~::.> . ii 
Demiryollonndan: ili Sayın halkımıza kolaylık olmak için bu kerre 111 ~.~ \,~~ff8~~i' ii 

Devlet 

•• yeni aldığımız aletlerimizle Paıacaml ctvarmda Zağ- ı•ı•ı :: '"~ ... ,... az.ı :: 
l - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka 111 nos Paşa caddesinde açtığımız atelyemizde :: :: 

ile en az orta tahsilini bitirmiı olanlardan iılatıyon memur :: YALNJZ BJ~D KAŞE :: 
namzedı alınacaktır. •• ller türlii moWr, moııtaj ve tamiratı, pa- •• :: n :; 

2 - Müsabaka imtıhanı Sırkect, Hardarpaıa, Ankara, 11 mnk cıkrıklcırı, vapa~ı tarakları, hamur ma-ıı :: :: 
Kayseri, Adana , Malatya, Afyon, 81tlıkesir, lzmtr, Müdan kinelt"~ri yag- UH;no-erıeleri, sisam silindirlr,ri :: HASKALMl.N :: 
ya, Erzurum i§letme merkezlerinde yapılacaktır. •• _ .• ' • . e _. •• :: •• 

3 - Musabaka imtahana: Fen bilgiıi, hesap, hendese, 111 tutun preslt·rı, Ull ve tahın degı~~n~~l tak_ım· ııı :: :: 
memleket cnğraflyası, ve yabancı lisandan yapılacaklar. hırı veni olarak yapılır ve her turlu tamırat •• :: 
Yabancı dil veya liıe derecesindeki tahsil ayni notların ka •• ~ara~ıtili olarak kabul edilir. ı•ı• :: Al k .. 1 d f d b ı· ı· :! 
zanılma11 hallnde tercih hakkını verir. 111 :: ara agn ar an sızı ar an er ur u :: 

4 - Müsabakaya lttirak edebilmek için taliplerin bu- Adres: Paşacami civarı Zağnos Paşa :: • ı• 1 d L f 1 L :: 
lundukları l§letme mıntaka müdürlüklerine aıağada fakra. •• caddesi No: 2u Koluylık Atelyesi ··ı :: iZ irap ar an ~ur u IClıSlntZ, r: 
larda yazıta ıartlara aıt vesaikı ve 6 ıart •esıka foto~rafı il il :: Başınız, dişıniz ağrıyabilir,· so,quk alabi- :: 
ile beraber pulsuz bir istıda ile müracaat ~tmel~ri gerektir. Riza Hangülı Salih Ersoy :: 

1
. . . /ı I b .

1
. . . f' :: 

Ş ti • • • .. Jrsınız nez e o a ı lfsınız, roma ızmB •• ar ar: • • • • - • ' •• •• 
A) Türk olmak •• • • • • • • • :: ag"nlan size çok iztirap verebilir. :: 

•• •• 8) Yaıı 18 den aıa~ı ve 28 (dabil} den yukarı olmamak m •••• IDU •••• mu •••• IMll ····WIMll •••• (§il :: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklinl g6r - :: 
C) En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına ~ :: düğünüz mftvi renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerln- :: 

• •• •• dafr askerlik ıubeslnden vesikası olmak : L J\ tf ok UZ • :: den bir kutu isteyiniz. Ani ve yi\ksek tesiri ıayealnde :: 
Ç) lyı hal eshabından olduğuna ve devlet hızmetinde : U en UYU n • • : :: pek az sonra ağrılarınızdan kurtulmuı olacakeınız :: 

çalaıtırılmatına nıant. bulunmadığına dair alakadar maka- '3~ :: HASKALMlN bayanların muayyen zamanlarındaki :: 
B ~ •• •• matm musaddak veslka11 bulunmak. ~ Bayanlar , Baylar!. - :: husuıi 1ancılarına karıı da pek teıtrltdir. :: 

D) Müsabakaya •ıtırak etmeden evvel idaremiz merkez • : :: D J" K K T :: 
sıhhat heyetleri tarafından muayene edilerek faal serviste : E ltntzde hatıra olarak ıaklanacak öyle eski re : :: A :: 
çalaımağa mani bir güne sıhhi arizası ve hastalığı olmamak • k ld h h :: D ,. K K A T :~ 

:;;ı simler vardır ki bunlarm iyi bir ıe i e tat 1 ini ve. i!S :: •.: lazımdır. cıı 

~ 
ya büyütülmesinin kabil olamıyacağını zannedenlnız :: :: 

5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra • •• Kutular u-z-ı'nde bu ı- d1u:.ünüz alıı.-... t' far•lra •• fıte i-ütün bu dütüncelerin aksini iddia ve iıbat • •• ... or \allı C1..-. ... ' 1 •• 
idaremizce temin edilir. (Talipler sıhhat merkezlerimize • :: pul ıekltnde bu 1 un m a ı ı ıarttır. •.: 

ediyorum: • ... .-, davet edilmek suretile muayeneleri yaptırılır. ) •• • 

6 - Aynı tartları haiz olupta iyi telıraf muhabereıi 25 ç ok.· eski ve. yıpranmış. resirnlt>rİ biiyiik es :.:. :.=: 
Taklitlerinden sakınınız. 

bilenler yalnız telgraftan lmtahan edllirler. • hır agrJ ndısman fahrıkasında karaka- • :: HASKALMIN kutulara ma- :: 

7 - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 kadardır : 1t~m seı)'\'3, ı)aStel ve va~lı hoya olarak İ~- : :: vl renktedir . ~ :: 
Bundan ıonra vaki olacak müracaatlar muameleye konul· • ' J • • •• •• 

maz. tenilen bo~.·da ve sizi nıemrıurı edecek bir i!S :: :: 
g •• ~ 

8 - Miisabaka imtihanı 17 Nıaan 937 cumartesi - şekilde hiivü ... olarc.ı k yaptır·ıu~ kta' ım. ~ :: ::, 
] . . .. . .. . 

gilnü saat 
4 

te yapılacaktır . : ({E~sinıleriııizde isteuen her dr~işikJik \ '3- : :: HAS •<A LM 1 N :.: 
9 - Kazananlara ıehri 57 lira ücret verilecektir. isi • '-' • • •• G ' r.. __ n • n __ . ı • 

l d 1 1 ı d 1 d - Pılabilir. ' .: •• • '.W".ıf>· ~· 'i>t1/' •~zma •• •,: m eri e gazete ere i an e ı eceği gibi ken ilerine ayrıca '3e a.nrılarmı d.i.,dirir. , 
~ ı . . -ı b l ı ·ıı ~ •• "!1 • tebliğat yapılacaktır. Ba'\'an ar lClll Vlı!' ı oya al' n ıaS!ı\H şa- ~ •• ·= 

J • • t:ı ~ •• ·-
3 - 1-97 : yam tavsiyedir. : :: Fıata Her yerde 7,5 kuruıtur. ,,,. 

------------------ : · vf'Yer r~simleriniz ~iizel olursa netice- : • .......................................... .. 
r .... c , , J ' u , - .. • ı • • • • • r • • ı • • • • • • • • ı • • • • • • • • • ı • •' • • • • • •' ı • • • 

Balıkesir Askeri Satın as ler de pek giizd olarak gelt)cek ve beğeni- ~ 

l ·ı lt~cektir. : ----------------
Alma Komisyonundan: ! Sıparlşler bir ay sonra iade edilir. fiatlar pek ucuzdur : •~~~~~~~~~~~~~ 

i!S Mesela: 30 x 4~ ebatla kara kalem 275. yağlı boya i!S » Her Tecı'menı'n En ıu·yu·L Oı'leg"'ı'· Çanakkale müstahkem mevkii için (25) edet nakliye ~ 350 k U fUr ~ 1 
arabası imali ekıtltmeye konulmıtur. ihalesi 8 4 937 sa- ur Ş ' : it. . 
al 15 tedır. Muhammen bedeli (2500) liradır, Muvakkat Nümuneleri hergün mağazamızda : ~ Satıe Sürümünü Arttırmaktır. 
teminata (187) lira (50) kuruıtur. isteklilerin ıartname- i!S görebilirsiniz · i!!:i ~ Y 

ıinl görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve saatte de R Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu ı·ı 1 '4"' A K ,. 'r 
temlnatlarile Ko'ordu Satın Alma Komiıyonuna müra- flBDUllflH •ı ~ I' ~ 
caatlara . it. 

-,.;;;-~;;_;~~~~~--4 
-

1 

.:_ 

101 mı ···.:_~ •••• ıınL . .:.:.!!-nm ··_·· __ ,c •••• -@ 1 Satışta Birinci Şart: 
TÜRKDİLI ~ /\ 

Pazarteı!nden baıka her (:).-./~ H il (C REKLAM D 1 R 
gün çıkar Siyasal gazete. . 1 i . ' ' • ,,. \~ ~M4ll ASAN 1 
Yıllıiı: 800 Kurut ... 1 \ 1 

DEMiR HIRDEVAT 
H B oy/\. YA fi, ~ 

Attı Ayhğı:4oo Ruı1sBrn ouztHİ «I Satacag., ınız Malınızı I Sayıaı: 3 

Günü geçmlt sayalar 25 

~ Herhalde Reklam Ediniz. 1 kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESiR l'ÜRKOILİ 

~•·;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:; _________ J 

Oün~ü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

55 Ban lıman 

60 
70 
80 

Asgari 
K. 

900 
860 
820 
,i60 

Azami 
K. 

910 

870 
830 

770 

BUGDA Y PlYASASI 

Yerli Sert 4,875 5 

Yumuşa it 5,50 5,75 
Mısır 4 

Arpa 3,50 3,75 
Hariç piyaaadan gelen buğday 

Yumuıak 6,25 
Sert 8. 7,25 

~ \
1 ('.Hu Heklllnı la rınızı.f 

! '-i (TÜRK Dili) nt• \ ' (•riııiz ~ 

~ Balıkesirin Biricik GiJLefesidir 1 
~ Her Yerde Okunur. ı 

~~~~ ~~~~~~~ ~~~.., 
• 

hesi ve Haıyazmana: Balıkesir saylavı H. KARAN 
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