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Müşahitler Beruta Gitti 

Kudtis, 12 ( A ıl ) SancağL ziyaret eden Milletler 
cem iyeti mlişalıiilerl Beruta gelmişdir. Mıişabillcrin 
burayı ziyaret/erinin sebebi mahim değildir . 
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Baş ve.kil ! lngiltere-Fransa arasın 
da müstemlekelere dair 

<=================~========~=========:.:===--===-·======== 

-
Hariciye ıe İktisat Vekil
lerile istan~ula gel~iler. 

iSMET INÔNÜ 
Ankara, 12 (AA > Baı 

Merakla Bek lene n 
M ü 1 a k a t Y a p il d ı .. ' 

- -----
/ngiltere Almanyanın müstem- ı 
leketaleplerinihaklımı görüyor , 

Londra, 12 (Radyo) -

Alman sefıri Ribbentropla 1 
Kont lialif aks arasında ya-
pılması beklenen mülakat 

dün yapılmıştır. 

Sefir nezaretten çık&rken 
fatist usulülile selam vermiı · 
tir . Bu esnada birçok gazete 
fotografçılara objekurıerlnl 

sefire çevirmiılerdir. 
Resmi mehafil bu ıörüı

mede Alman müatemlekele 
rile birlikte birçok mühim 
meıelelerln ıörüıüldüğü tah · 
miıı ediliyor. 

Rlbbentrop müzakereler 
de Alman metalibine dair 
neıriyatta bulunulmamaunda 
bilhassa iarar etmfttir. 

iptidai maddeleri ellerinde 
bol olmasının diier bir kıs 
mında ise hiç bulunmaması· 
nın sulhu her zaman tehlıke. 
ye düıürebılecı Aini yazınnk 
tadır 

-"-=-======~======= 

BüyükM.M. 
---

Topragı sulama isine 31 
milyon lira ta~sis etti. 

Ankara, 12 ( A .A. ) -
Kamutay, bugünkü toplan 

lumda 1936 mali yılı mu· 
vazenei umumiye kanununa 

Rusya 
An~ara sel irini değiştiri· 

yor mu 1 

KARA llAN 
Ankara 
Rusyanın 

Karahanın 

Moskovadan 
mektedir. 

12 (Huıusi ı 
Ankara sef ıri 
değlıtirileceği 

haber veril 

Belçika 

"Almanyanın Hedefi..,, 
GünUn ~irinde Alman ask8iİBrinin Çokoslavakyarı taar
ruz etmesi mu~a~~a~tır. O. iki ~üyüt plan ta~ip etmektedir 

Belgrad , 12 (Radyo) -
Ende Pandan Belj gazetesi · 
nde, tanı nmı~ bir general 
.. Almanyanm hedefi,. baı · 

lığı altında yazdığı mühim 
btr makalede hula<1aten di· 
yor k ı : 

w Şimdi Almanyada iki 
fıkir mevcu-idur Biri Maile 
kenin büyük harple hazır 

lırndığı plandır ki, bu Fran 
sayn karıı müda ' aa ve 
Ruıyaya taarruz etmek, 
ikicisi de Belçika üzerın · 
den Fransa ya ansızın tae r 
ruz ile galibiyeti temindir. 

Büyük harpte, Almanlar 
evvela Ukranyayı ele geçir· 
mlıler ve iaıe ıhtiyacmı bu 
sureile bertaraf etml~lerdi. 
Ukranyııda , Alman iktisadi 

dar manganez ve demir ma
deni vardır . Ayni zamanda 
topraklıır da münbittir. 

İıte, bugün Almanya ge 
ne ayni planı tatbike hazır 
lanmaktadır. Hitler. Nuren· 
berg söylevinde bunu açıkça 
izah etmiıtir 

>\ manyanın bir K&yesi da· 
hn. vardır ki, o da küçük 
ıtilafı devirmek ve Çekosla· 
vRl.ryaya hakim olmak. 

Almanya birkaç ııene ev · 
el Romanyada göaterdıii 

faaliyeti timdi Yugoslavya 
da sarf~tmektedir. Günün 

birinde Almanyanın Çekoı
lovakya ya taarruz etmesi 

muhakkaktır. Ve bu ictina· 

bı kabil olmıyan emrivaki 
hayatına yıllarca yetecek ka · olacal<tar n 

Altın Tanklar 
vekil lımet İnönü yanların
da Hariciye Vekllf Tevfik 
Rüıtü Aras, 1ktisat Ve 
irili Celil Bayar ve Harici· 
Ye Genel Sekreteri Numan 
Rifat M .. nemencloğlu oldu· 
iu halde dün akıam lstan· 
hula git miılerdir 

!ngiherenin Almanyanın 
müstemleke talebini haklı 

göltermeğe çalııtığı zanne 
dıhyor. 

dahil bazı daire bütçelerine 
munzam ve fevkalade ta· 

hsisat verılmesıne ve bazı 
bütçelerde değiılk likler ya· ispanya işine artık ni~a- ı hasından ayıılan devlet-

yet verilmesini istiyor. lere mal gön~eren tüccar -

~ -
Mısrrm müdaf ıasmdı ~ul

lamlaca~ 
Hitler 

Burıus ~ü~ümerine sefir 
tayin etti. 

Berlin, 12 ( Radyo ) 
Hıtıer Burgus hükumeti ne· 
zdtne bir ııefir tayın etmlttir. 

Göring Lebistına ıi~ecek 
Beri in ) 2 (Radyo) -

Paris. 12 (Rad)o)-Gaze 

teler Alman ıefıri Rtbben

tropla fngiltere hazine nazı 
rı ve hstriciye nazır vekili 
Lort Halifaks konuımalarınm 
sulh için bfr silah eserı ol· 
duğunu yazmaktadırlar 

Fakat yine ,.azeteler, bu 
mülakatın bu günlerde inki 
ıaf edeceğini ümit etmiyor · 
lar. 

Tokyo 12 (Radyo) Bir 
gazete yazığı bir makalede 
Alman yanın müstemleke 

lertni istemekte haklı bulun 
duğunu, bazı devletlerin 

Görin1r Lehistan Riıicumhu 
tunun avlarına l§tfrek etmek 
için yakında hareket edecektir _....,,,__.,,..,_ _____ =====~-============= 

Modern Orta Okul, Li-
se Binaları Vaptınlaca~ 
Kültür hibnlığı -hütçesıneTu maksatla 15 milyon 

liraya ya~m tahsisat ~oyuyor .. 
--------~----

NECA TIBEY ÔGRETMEN OKULU 

'<ültür bakanlığı bütün memleketteki Ortackul ve Lise 
•httYacını önlemek ıçin önümüzdeki yıldan itibaren esaslı 
t dbirler almağa karar vermiıtir 
ı · Aldığımız bir habere göre Kültür Bakanlığı bütün vi
"Yetlerde modern Lise ve Ortaokul binalar yaptıracaktır. 

Bu okulların planları Türk nıüht:ndısleri tarafından ha9 
ıı~lanacaktır llinalar gelecek günlerdeki ihtiyacı da kaıılı
Yacak büyüklükte olacaktır, 

Bakanlı\( bu yeniden yaptırılacak okullar için bütçf"sine 7 
ile IS milyon araımda tahıiaat koymn.ktadır. 

pılmaıma dair kanun layiha 
sanı müzakere ve kabul et · 
miıtir. 

Bu k anunun hükmüne 
göre muhtelif bütçelerin 

fasıllarına yedi milyon on 
bir bin yedi yüz lıra 

munzam ve dört mılyon 

betyüz oniki bın altıyüz 

otuz altı lıra daha fevkdla· 
de tahsisat olarak verılmek · 

te ve bazı fa11lldrı arasında 

münakale yapılmakta, dığer 

bir kanun ile de Orta ve 
Garbi Anadolunun suların· 

dan tamamen istifade celil· 
mek üzere timdiye kadar 
çalııılan havzalardan başka 

mmtakalarda yeniden yapı· 

lacak su itleri için otuz.bir 
milyon lira tahılı edilmiştir. 

-- ..................... _ 
Parti 

Kongrelerin~en alman iyi 
sonuç tar. 

Ankara, 12 ( A.A) - Dün 
C H. Partisi Genel Sekreter
Jığinde Genyönkurulu üyele 
ri ve vılayet kongrelninde 
müıahit olarak bulunan say 
lav arın da iştirakıle yapılan 
toplantıda nıüşahı t ıaylav a 
rın kongre 1er hak kındakt 

raporları ve t •fa hi verdikleri 
izahat üzerinde" müzakere 

ceryan etmııtir . Raporlar ve 
şif ahi izahatlara göre 
halkın dılek ve ıikayetleri 

açıkca görüıülmüı, seçimler 
serbestçe yapılm ış, Valile 
rin Parti başkanlıklarına 

tayini müıbet neticeler ver

miştir. 

Genel Sekreterlik rapor· 
larm da geçen meseleler, ha 
kanlıkları ılgilendiren dılek 

ler hakkında icap eden ka · 
rarlan alacllk leşef>büıılt.>r de 
bulunacaktır. 

VON ZELAND 
Brüksel, 12 (AA.) SoıS 

yalıst fırkası umumi meclisi 
M Ven Zelnnd, M. Blum, 
M Baldvine aşağıdaki tel
grafı göndermiıtir: 
Malaganın kaçmakta olan 

ahalı sine karıı yapıl ım bom 
bardımnndan ı;on dert' ce mü 
teessir olan Belç ı ka sosyalist 
fıkrası umumi meclisi bu 
muhasemata bir nihayet ve· 
rilmesi için tavassutta bu 
lunmanızı rica edt.>r. 

M raş - -
Kurtuluş gününü ~utlula~1. 

Ankara, 12 (A.A) - Ma 
raf bugün kurtuluıunun 18 
nci yıldönümünü büyük bir 
sevin~ ve coşkunlukla kut 
!ulamıştır . 
---ı:=ıo= c::::=----

Küçük 
hilaf arasmda i~tilaf yo~ 

Belgrad , 12 (Radyo) Kü 
çük itilaf arasında ihtilaf 
olduğuna dair haberleri ga· 
zeteler tekzip ediyorlar. 

Yalnız Küçük itilaf dev 
!etleri arasında lam tesanüt 
devam ettiğini islahat hare· 
lcetlerinin değişmediğini ya· 
zıyorlar. 

lanmll zarar görmiyecek. 
Ankara. 12 {AA.) - A\ 

dağımız bir malumata 

göre Fransız frangının 

altın esasından ayrılmasını 

müteakip Hollanda, halya. 

İsviçre ve Çekos'ovakyanın da 

para l<ıymetlerinı düşür · 

meleri neticesi ihracaat tüc 

carlarımızın uğradıkları za 

rarları telaf ı için bu para· 

!arın kıymetten düıürülme· J 

sinden önce yola çıkarılmıı 

Kahire, 12 Hadyo) Mı

ur ordusunda tankların kul 

lamlmıyacağı hakkında çı· 

kan haberler yanlıt anlaııl 

maktadır M111rın müdafaa · 

aında bilhaaaa tankların rol 

oynıyacağı ıöylenıyor 

=:c== ==-===-
olan mal bedellerinin eski 

kıymetleri üzerinden Cum· 

huriyet merkez bankasınca 

ödenmesine karar verilmiı 

ve bu hususta bir komsiyon 
tedkıkata \:aılamııtar. 

====================== 
r ~ .•••••••••••••••••••••••••• -.................. .. 

·•·············•··················•··•····•···•· , •• •• 

i~ Günün En M ü h i m ii 
•• •• 
E~ H. a d i s e 1 e r i.. ii •• •• •• •• ........ ······"' 

Rusya ile Japonya arasındaki harp 
~lo-.\kov ı, 12 ( Had~'o ) - l 'zak şark Hus or

du..;u ~ahık kıııuarıdarıı Mara~al Blolwı·, '\erdiği 

hi r sövlr H]P., hi r H u~-.la pon har hırını nıu fıa k kak . 
oldu;1111111 si>~ IPnıi~tir. 

Sekizinci Edvarda verilecek para 
Lorıdrrı, 12 ( Bad~o) Eski kral E<harda 

talısi~ Pdilt• t·t'k oları rıı:ıaşm, kral .\lt ı ıwı .lorju 11 

ta lısisaı ı ııda ıı a .\'rı l ıııası , :ara~· ıııe ' ı :ı f ıl i r ı d(• lt•ıı~i p 

ed imiştir·. Buııdnıı ıııak~at, .\ varn kaıııara~ırul:ı 

ha~lr.'aıı nıiinaka~.ılarııı uzauwıııası \t' partilt·ı· 
ar.1 "ı rıda hi r mlirıafc•r(•l <_:ık 11ıaıua~ı i<:i ıulir. 

İngiliz ordusu silahlanıyor 
Loııdra, 12 ( Had~o ) İngiliz hiikt"rıueti: 

bt·~ ~t'rH' zarfında itfa c•tHlıuek . art il(• İngiliz 
oı·dust11nıu Lr~lihi ic·irı dört yiiz mil~ ouluk da
lı ili hi r istikraz a kdedrt•t\ k lir. 

Çinde Olup Bitenler 
~arıglıay , 1 ~ ( Had~ o) Son lıaberltıre uür .. 

~ 

Sia11f11da kıııl al.ikPrlPt~ ilt~ri lıatlaı·ıııı ·'~ı·i c·Pk-
-:-- . ııwğt> nwehuı· kalım:lardır. 
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Tarihten Fıkralar: 

Zalim imparator ve aki~eti 
Bi:ans imparatorların 

dan olan Andronlkos lıırs 

ve trımaım tatmin edebilmek 
için hile, desise.zıılm, fesad 
gibi Jıer şeye mıiracaat edt.>r· 
dl Fevkalade zeka ve dlra-
ycle malik olan im adam 
hir laraflan maiyetini zu 

itim ile e:.er, di{jer i<Jraflan 
mt. nıurlaruı zulmıwe uğrı. 

yanları da lıimaye edcrdı 
Andronlkos zulumde çok ileri 
gitmiş fdi.Zamamrıda İstan 
bulda mlillılş bir suretle Jıa 
{iyelik usulu nü kurmuş. aley· 
lılnd<' söz söyllyenlere Jıer 

lıirlu mezalimi yapmaktan 
çekinmemişti.Kendi aleylıinde 

bulunanları §işe geçirterek 
hilpolrumda yakltrdığı ate 
şdc cayır cayır kızallırır, 

sora ellerini bir sahana koy· 
durarak karılarma gön 
derirdl. 

En sık göruşluğıi alıbab

l<ırı, Jıatla akrabaları bile, 
bwıun zulmünden, iskence 
sinden kıırlulama:lcırdı. 
Her kes başrna gelecek {ela 
ketten korkardı. Memleketle 
suk(ın ve lsfiralıal namına 

bir şey kalmamıştı. A.ndro 
nikoı bir gun birinin gozü
nu oydurma: veya birini 
idam elllrmezse o gun ken 
dl vazifesini yapmış zan 
etmez.dl. Halk bu lıarakell~n 
zlyadesile nefret clmfşli. 

imparatora bu sebeblc halk 
arasrndtı takılan lakabları 

da şöyledir:«Kasap, kana su 
sacmş köpek, iıuaniycft lıe/6, 
sefllrn glM der JJu adam 
kendisine lılç bir şey yapıla 
mıyacayrna, lıatla yalağında 

bile l\emali stik(rnelle ölebi 

lece{jlne lnamrdı Fakat bu 
itlmadrnda çok alda111mştı· 

Bir gun silıirle uğraşan 

rahiplerden biri, Androniko
sa, kendisine /sak Angelosun 
mutlaka Jıale{ olacağım söy
lemiş, o da bu ~özlere karşı 

glllmekle mukabele timlşli. 
Andronlkos f slanbuldan ay 
nldı Has muşavilerlnden 
biri lskı tevkif elllrmek is 

temiş, ırak kaçarak ayasof· 
ya ktlisesl ne sığın nıı~lı. Ha 
pisteki bulün :::adegdnlar 
/wrlıılmuş ve Jıalk su rayın 
alurlarrndan bir beyytr ala 
rak Angelosıı imparator ilan 

ederek beygire bindirdiler 
Andronikos alelacele gelerek 

~airin [(yazılan Puşkin 
Sergisinde 

Sovyetler Birliği İlim Aka
demisine merbut Rus ebedi· 
dtyah Enstitüsü, Leningrad · 
dan Moskovaya Puşkin ser 
gisi için kendi arııivlerinden 
117 vesika göndermiştir. 

Bunların içinde enteresan 
olanları vardır: 

"Hürriyet" manzumesin 
aslı ki bu kağıdın kenarında 
Puşkin teraf111da yapılan Çar 
birinci Polün resmi mevcut· 
tur. 

Puşkinln meşhur "Henim 
fecerem" hicviyesi 

"lvged Oniegin,, romanı· 
nın onuncu kısmının aıh. 

Malum olduğu üzere, bu 
kısım, zaman sansürü tara-
fından beğenilmemif ve ro · 
manan ilk tabanda yeralmıı 

tır. 

Puıkinln "Büyük Petro 
tarihi,,neait olarak yazdığı 

yazılar da Moskova sergisine 
göndrllmiıtır Puıkinin bu 
etüdleri, şimdiye kadar in• 
tişar etmemiştir ve müsvedde 

halindedir 
Puııklnin, Franıız ıaırı 

Andre Chenler hakkındaki 

notları da Sergiye yollan 
mıştır. 

Puşkinin Leh şairi Mit&ki 
yevlç hakkında bir yazısı, 

Puşkinin Dantes tle düello 
sunun iki taraf vekilleri ta· 
raf mdan kabul edilen şart 
nameıi, 1836 da şairin al· 
dığı imzasız bir ihbar mek 
tubu ve ayrıca Pufkinin 
yaptığı bir çok resimler 
Puşkine ait kitaplar ve vesi· 
kal ar da bu gönderilen ve· 
ıalk arasındadır. 

Şçedrlna Saltlkova Kü 
tüphanesi de, kendi arşivle 
rinde bulunan ar§lvlerinde 
bulunan bir çok Putkin ve· 
sikalarım, ve bu meyanda 
«lvgen Onlegin » "Boris Go· 
dunov,, ve" Kafkas eseri" nin 
birinci, ikinci, üçüncü, dör 

düncü ve sekizinci kısımları· 
nan Pu,kin elyazısı ile müs
veddelerini, Puşklnln l ur 
genyev, Kluhelbeker ve sa· 
ireye mektuplarını ve" Altın 
horoz htkayesl,,nin aslını, 

ayni sergi için Moskovaya 
göndtrmiştir. 

Erzurum Seyahatı 
Leningrad "Lenfilm" mü

essesesi, Puşkin jübilesi mü 
nasebetiyle, "Erzurum seya· 
yahatl,, isminde bir sesli film 
meydana getirmittir. Bu 
filmin rejisörü, tanını.mş sa· 
natkar Levindir. Putkin ro 
lünü, Vahtano tiyatrosu ar· 
tlslerlnden Juravli( v yap· 
maktadır. Fılm büyük bir 
kısmı, Gürcistan yolunda, 
Kazbek dağlarında ve Tıflıste 

i 11 i 

Zi aat 
Ban~ası çiftçiden ne şekil

de buğday alaca~. 
Hükumetçe Ziraat Banka· 

sına satm aldırıl cak buğday 

hakkındaki talimatnamenin 
birinci ve ikinci maddeleri 
değtıttrilmiştir. Madde 
lerln yeni ıeklini yazıyoruz: 

" l -- Ziraat Bankası 7 
ncl maddede yazılı mahal 
lerde müıtahsilln kendisine 
satılığa arzedeceği buğday· 

lardan yüzde üçten fazla 

ecnebi maddeli olmıyanları 

kilosu üç kuruı seksen san· 
timden; yüzde ikiden fazla 
çavdar ve yüzde ikiden fa· 
zla cenubi maddeleri olma· 
yıp hektolitresl 76 dan yu
karı bulunan buğdayları ki· 
losu dört kuruı on paradan 
ıatın alır, ancak Ziraat Ve
kaleti icabında bu flatlar 
üı.erinde (kendisine ayrıca 

bildirilen had ve esaslar da 
bilinde) değiıikliekler yap· 
mağa salahiyetlidir. 

2 - Satın alınabilmek ıa· 
rtları ve kalite farkı ve ec 
nebi maddeler, çavdar ve 
saire payı olarak alım fiyat
larından tenzil lazım gelen 
miktarlar komisyonca tesbit 

olunur." 

~·-
Teşe~~ür 

Halkevlmlz kltapsarayına 

be kitap armağan eden nü
fus direktörü bay Hikmet 
Çınara teşekkürlerimizin ib
lağına sayın gazetenizin ta 
vassutu rica olunur. 

HALKEVI BAŞKANI 

yatçılarından doktor Vallas 
Marıal bu meseleye dair de 
rln tetkikler yapmıgtır; biz 
zat kendisinin ıahlt olduğu 

bir takım vakaları anlatm 
akladır. 10 mart tarihinde 
Los Angelos zelzelesinde tu 
haf btr rahatsızlık müşahe. 

de etmiştir. 
"Bu duygu suya daldık· 

tan sonra kulağa giren su· 
yu bir türlü çıkaramamak 

lığın verdiği azabı andırm · 
akladır. Bu duygu ile birli 
kte insan &anki göğsüne sı· 

kı bir kuıak sarılmış da ne 
fes almıyor gibi olmaktadır 

Hastahanelerin yatakha· 
nelerinde bulunan hastalar, 
zelzele olmağa başlayınca 

saraywda talttrnı kurlarmak 
içln ufjraşımşsada muvaffak 
ulamamışlu Halk J(apıları 

kırarak saraya girdiler. Aııd 
ronikos bu f clôkeılen kurtu
lmak için bir kayığa bi
nerek lwçmak isledi isede 
/sak tarafrndan yakalcrna· 
rak ahaliye teslim edildi. 
.1ndronilws, y.ıpdığı zulme, 
alıali Larafmdan dliçar ol
muştu. /(imi sakalım yolu 
yor, · dişlı:rinl kınyorı kimi 
ellerillİ kesiyor, yö:lerini 
oyuyordu. Çırçıpılak deve 
11zerinde sakak sokak dobş 
ltrildıhlan sonra derisini 
yıızerek kı:g111 suya ballr· 
dılnr ve aya!irndaıı asılarah 
lıalf,a Leşlıir elliler. Askerler 
de etini parça parça kopa 
rurak i111paratorda11 inli 
Jwml<ırım aldılar 

alınmıştır Filmin montajı biti· 
rılmittlr. 

hemen yerlerinden f ırlıyarak 
en yakın kemerlerin altına 

sığınmış 1ardır. Zelzeleden so· 
nra kendilerıne niçin böyle 
yapmış oldukları sorulunca, 
herkesi oraya koıarken gör 
düğü için kendısinin de ora 
ya sığındığını söylemiılerdi.,. 

l\a - Do 

Çok muvaffakıyetlı bir eser 
halıni alan bu film, jübıle 
günlerinde gösterilmeğe başla· 

nacaktır. 

Büyük 
Hadiseler 

Karşısın~a ~ayat ne yapar1 
Büyük hadıııcler karşısın· 

da insanın düşüncesinin ani 
aksülamelleri fen için daimn 
bir tetkik mevzuu teşkil ed

egclmiıtir 

Meseli\ bir zelzele anında. 

insanlar ne düşünfır? Onlar 
ın hıssiyat ve heyecanları 

nelerdır? Hangi ani sevkı 

tabhlerlni takip derler? 
Amerikanın me~hur rulıı 

Zelzelenin hayvanlar üs 

tünde de garip tesirler bıra 
ktığı görülmektedir Mesela 
Los Angelos şegrindeki kö· 
pekler zelzele olmadEln bir 
kaç saat evel dehıetll asa 
biyel göstermeğe baş1 aml§" 

lar, ve zelzeleden birkaç sa· 
at sonra bile bu sinirlilik 
devam etmi§lir. 

Meşhur Sovyet fılimlerin 

den Rrus ilovski 1927 sene 
sinde Kırımda vuku bulan 
zelze1ede balıkların vakadan 
dört beş saat evci bütün 
kara sularını terkederek 
kaçtıkl rmı tesbit etmitlir. 

l 
Umumi Meclis Dü 

Neler Görüştü .. 
Bir Taşla 

35 liralık camı yere ini 
ren çocuk Srndugmm ~orum na~iyesinin a~mın S nalan olarak 

değiştirilmesi muvafı~ ~ulunmadı 

JI 
f 

Aygören mahalleıiod.ııı v 
Adem oğlu Mehmet Büya~ 

Vilayet Umumi Meclisi 
dün de saat 14 de vali Et 
hem Aykutun baıkanlığmda 
bu senenin be§incf toplantı· 
sını yaparak görüımelerine 

devam etmiıtir. 
Ruznamede fU maddeler 

bulunuyordu: 
1 - Zaptısabık hulasa· 

sının okunması 

il - Evraklvaride 
111 - Eocüıoenlerden ge 

len evrakın tedkiki 
iV - Takrirler 
Dördüncü toplantı müza 

kerelerinin zabıt hulasası 
okundu. Ve aynen kabul 
edildi. Bundan sonn evrak' 
varldenin müzakeresine ge

çildi. 
Bu maddede bulunan 

vilayet idaresi kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 

kanun ve Dahiliye Vekille· 
tinin bu husustaki gözönün· 
de bulundurulması lazımge
len hususat hakkındaki ta· 
mimi okundu. Başkan bu 
hususta ~ heyeti umumiyeye 
lazımgelen izahatı verdikten 
sonra hıfzı kararı tenıip edil· 
di 

Bandırma vosasmm tamiri 

için Bandırma kaymakam· 
lığının Umumi Meclise ver 
diğl yazısı okundu. Ve alt 
olduğu Nafia Encümenine 
verilmesi kararlaıtı. 

Bandırma arazi tahrir 
komisyonunun gösterilen 
sebeplerle yeııiden ayrılması 
için yapılan teklif te alt ol· 
iu Dahiliye encümenine. 

Y okıulları Gözetme Birli· 
ğlle Kızılayın yardım istlyen 
yazıları masarifi muhtelife 

encümenine. 
Gönendeki bir ilk okulun 

istimlak suretile tevsiine ait 
kültür direktörlüğünün yazı· 
sı da okunarak masarifi muh 
telife encümenine ha valesi 
kabul edildi. Bundnn sonra 
encümen\erden gelen evrakın 
müzakeresine geçildi 

Sındırgınm Çorum nahi· 
yesi adının Sarıalana çevril. 
mesi isteği üzerine ait olduğu 
encümenin lncelemesı okun
du. Encümen bu adda baı· 
ka nahiye ve köyler bulun 
duğunu, onun çin buraya 

Oüvertepe denilmesini mu· 
vaf ık bulduğunu bildiriyor
du. 

Bu mütaleanın da müzake 
re edilmesi ve bir karara 
bağlanması işi gelecek haf. 
taki top'antıya bırakıldı 

Zührevi hastalıklarla ve 
fuhuıla mücadele edilmesi 
için beş bin lira yardım ed 
ilmesinl lstiyen fuhuşla mü 
cadele komisyonunun yazısı 
geçen toplantıda alakadar 

encümene havale edilmitli. 
Encümenin, bunun belediye 

ye taailuk eden bir iş oldu
ğundan oraya havalesinin 
muvefık olacağına dair mü· 
taleası kabul edıldi. 

Kadriye (Gönen] beş gün, 
ı İsmet [Susığırlık] üç gün, 

Leyla [Edremit] ve Bürhan 
{ Bandırma ) birer hafta, 
Kenan Akmanlar [ Balya ) 
dört gün izin verildi. 

Meclis salı günü saat 14 
de toplanmak üzere dağıl. 
dı. 

ıadırvan kar§ısında Tuh•f~ :n 
yeci Mehmet Alinin 35 lir• d 

kıymetindeki kristal bir '' 1 
mını taşla kırdığı ıikAfel ' 

olunduğundan çocuk ha~ 
kında takibata baılanrnııtlf 

Sı dırgı Yolunda Bit 
Otomobil Devrildi .. 

Yolculardan bazdan yaralandi. S1nd1rgı, Biğadıç belt 
diyelerinin oto~üsleri daha sı~ı ~ontrol etmesi lallm~d 

Sındırgı, (llususi) - Ha. 
lıkesirde Tokatlı hanı sahip· 
lerinden Hafız oglu Bürha· 
nın sahip ve M. Kemal pa· 
ıalı Hüseyinin ıof ör olarak 
kullandığı üç kiıllik tenez · 
züh otomobili sekiz kiti ala 
rak dün gece Balıkesire gl· 
derken Çelebiler köyü clva 
rında virajdan dönemiyerek 
hendeğe yuvarlanmıştır. Yo· 
kulardan Sındırgılı Talat 
oilu İrfan sol gözü ve yü · 
zünden, Zühtü Karagür sol 
ayağından, Balıkeıirli helva
cı mustafa oğlu Ahmet yü
zünden, burnundan yaralan 
mışlardır Son günlerde Ba · 
lıkeslr - Sındırgı arasında iş 

liyen kamyon ve otomobil 
lerin kontrolsuz bırakılması 

ve ıoförlerin ağır cezalan 
dırılmamaın bu gibi vakala
rın tevalisine sebep olmak 
tadır. İki gün evel de yirmi 
kltiltk kamyonun yirmi se 
klz ve ıoför mahalline de dört 

kişi ki ceman 32 kiti aW 
kontroldan kaçan bir ıofl 
hakkında da tahkikat yapıll 
kta olduğu söylenmekted' 
Bu gibi otomobillerin ko-' 
rolu sırf Balıkesir beledlf' 

sine bırakılıyor aibl düıOoJ 
mekte, :>ındırgı ve Bıi•clı' 
belediyeleri bu hususa lak•f 
kalmakta olduklarından tfl 
ride daha büyük bir .,,.~ 
huduıü muhtemel ve h•tl' 
muhakkaktır. 

Bir kız kaçırma va~•' 
Sındırgı, (Husuıi) - 'f{ıJ 

köyünden Yayman Ah~ 
kızı Gülsümü Akhisarın 
y1rdım köyünden Ahtl 
oğlu Halil ve kil' 
Abdullah oğlu Meh.J 
Hamza oğlu Osman, 1'o' 
Abdullah oğlu Halil k~ 
mış lardır. Abdullah 
Mehmet Akhharda tut1' 

adliyeye teıhm edllmitti' 
-------------- ' 

25 Kuruşa 
Bir Radyo 

Çocuk Esirgeme ve Yok 
sullar birliğinin piyangosu 
bayramın dördüncü günü 
çekilecektir. 

Hediyeler arasında radyo, 
oda takımı, fotograf maki 
neleri, halılar muhtelif ve 
kıymetli eıya bulunmaktadır 

Yirmi beş kuruı olan bilet 
lerden birer tane almakla hem 
güzel bir hediye kazanı'mış 
hem de iki kuruma yardım 
etmek imkanı elde edil 
miş olacaktır. 

Kızılaym yaptığı yardımlar 
Kızılay tarafından yoksul 

lara yardımlara devam edil· 
mektedir. 

Çay, Karaoğlan Böre~ çi 

ler, Mustafakkı mahallelerin· 
deki para dağıtılması bıtmi~
tir. 

Belediyeden alınan listP. 
lere göre Kızılay tah ildar-
ları diğer mahallelerde de 
tevziata baılamıgla'rdır. 

Bir ~ırsızh~ va~ası 
Karaoğlan maha\lestndcn 

Nuri oğlu Hatıl, Çay mehal 
lesinden bakkal Yunus oğlu 
Süleymanın evinin a ç ı k 
bulunıın kapısından içeri gi 

rerek bir çlf t iskarpin çaldığı 
görüldüğuııdcn yakalanmıştır. 

Gürefçilerit111 

lzmir güreşçileri ile ~ 
şılaşacaklar 

Ankara, 12 (Husuıi) 
Güreş federasyonu, l~ 
mmtakası için bir müı• il 
hazırlamııtır. Buna 1 of 
Nisanın beıinde İzmir I rt 
şçileri, Balıkesir güreşçıte 
karşılaıcak lardır. 

Gizli vakaların ıa~i~, 
Gizli vakaları haber; 

mak ve bunlar hakki~ 
takibata girişmek b" 
memurlarının eıli vaıtf' 
arasında olduğundan 1 
doğum ve ölüm ve eti f 
me ile kayıp vakaları, 
alınan para cezasının '11 ~ 
nın nüfus memurların• r 
kafat olarak verılrniY 
Dahiliye Vekaleti taraf•" 
vilayetlere bildlrilmtıtlr· 0 

Çünkü. bu surette "ıı' 
memurlarının üzerinde ,J 
haber veren hem de k:ı, 
haber vetllen aıfatları .,1 
miş olmal<tadır. Köy":., 
mucibince muhtdrlar 

1 
bi vakalarm derterler~"I 
nzim ederek nüfus 1 ' ,, 
rine verdiklerinden tlıl 
memurlarının gizli i• • 

·-· ve takip hususunda 1d 
larla mücehhez bulu" 
rı görülmüş, ve burıı.ıO 
bu karar verılmiıUr· 

~ 
' i. 
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-Asri Adam-
Büyük Hikaye - X- /hsan~Edip 

afi' 

"Cemil Senan bu hldise
yl anlattığı zaman prenses 
fazla. telaolanmadı . Yalnız, 
vaziyeti ıaıırmıt gibi idi. 
Nereye gideceğini , geceyi 
nerede geçireceğini bilmiyor 

li.. du. İ l k defa olarak gördü 
d iü bu büyük ıehrin öyle 
1" yabancundı ki: Ümit istiyen 

i~ 

gözlerle genç adamm yüzü· 
ne baktı! "Cemil Sena" bu 
güzel ve kibar dula yardım 
için garip bır heycan göste· 
riyordu. 

- Üzülmeyiniz prenseı! de 
dl, "Hicran beyefendinin, 
yokluğunu duyurmamak iç 

in bütün hurmetlerimle em 
irlerioize hazırım .. 

Zannederim. Hazırlanmıt 
bir daireniz var. Ôyle de · 
ili mi prenses?. 

Genç kadm, erlmtı bir 
çift yakutu hatırlatan, kızıl 

dudaklarının arasından sadef 
dtılerirıl gösteren bir tebes· 
ıümle güldü. 

- Bir daire mi dediniz??. 
Evet demin Hicran bey sö. 
ylemlıti. Fakat neresidir bi 
lnılyorum ki: 

- Otelin ismini de duy
rnadmız mı prenıesl!.. 

- Hayır! .. 
"Cemil Sena" küçük bir 

l~reddüt saniyesi geçirdi 
Sonra, büyük bir cesaretle 
bakanız! Bir fikrim var pren 
•eı dedi, "Etranjel" otelinin 
direktörü yakın dostlarım 
dan biridir. Her halde sizi 
memnun edecek bir daire 
ternın edebilir ümidindeyim. 
Naııl ister misiniz? Köprüye 
çıkar çıkmaz Cemil Sena 
lükı bir otomobil çağırdı ay 
batına teaadüf etmlf bir gü 
nnn akıamıdı Eğer tans 
Yardım etmeıeydı "'Cemil 
Sena" bir kadm yanında 
küçük ve mahcup bir vazı 
Yette kalacaktı. Yolda fazla· 
konuıınadılar. Yalnız prenses 
birkaç kelimeyle, sinirlerinin 
boıukluğundan, burada ke 
ndınt büyük bir mütehauıaa 
aöıtereceğinden bahsetti. 
Genç adam onu , dinledikçe 
baı dönmesinin f nlalafhğı 
nı, ıerhoıluğunun ağır l aıtı 
ğını hlıısedlyordu . Perenseıln 
Öyle nadide bir profili var 
dı ki: "Cemil 8ena,, şimdiye 
kadar güzelliği, temsil eden 
hiçibi ilahe heykelınde bu 
kadar ince ve ahenkli çiz · 
gıler gördüğünü hatırhyam· 
ıyordu. Ya, el'erl . ya o za 
nbak kokulu eller .. .. Cemil 
Sena,, rıhtımın üzer inde ge· 
çlrdlğl heycanı yeniden ya 
tanııya başladı. Ah ne ol· 
urdu. Bu prensesle evlenebll· 
•eydi. Bu prensesle evlenmek 
Bunu hayal etmekte bile 
onu, mesut eden birşey var 
dı. Otelin önüne gelir gel 
rnez Cemil Sena otomobil 
den atladı. "Etdanjelin,, me· 
lerdoteli genç adamı, görür 
görmez, nazik serfurullarla 
ıaldabanlığa baı amı~lı. Or 
takatta bot ve güzel bir 
da· 1 ıre erl vardı Yukarı ~ık 

tı)ar . Prenses odaları gezdi 
Fa~la bir memnunıycl gös 

termiyordu. Mobilesi ve le 
ferruatı zevkine uygun gel 
memlıtl . Fakat bir geceyi 
mecburen geçirecekti. Meter 
dutel çekildikten sonra: 

"Cemil Sena " ne yapac· 
ağını ıaıırmııtı. lster is
temez buradan ayrılması 

lazımdı . Fakat kalbinde 
kanatlanan bir ümitle bu 
güzel dula fevkalade bir 
şeyler anlatmak, ona, hey 
can verecek birkaç veda 
kellmeıi söylemek istedi . 
Prenses canı sıkıl ıyor gibi da· 
lgın piyanonun önünde dur· 
muı. parmaklarını tuılarda 

gezdiriyor, bir opera uver 
turuna benziyen bir takım 
ince ve güzel sesler çıkara 

yordu. " Cemil Sena " ya · 
vatça yaklaotı. Titreyen bir 
sesle: 

- Bonnui! . Prenses dedi 
Güzel bir gece temenni ed 
erim .. . Ve sonra daha hey· 
canlı ilave etti; - Gidiyor· 
um Son bir emriniz var 

mıdır?. 

Genç kadın, hafıf bir ha 
yret aadası çıkararak dön· 
dQ: 

- Nasıl! dediniz. Gıdıyor· 
musınız? Bu saatten sonra 
mı?. Mümkün değil kalınız 

Bakınız fazla bir oda var. 
Hem ılz, yarın sa.baha ka 
dar bana, arkadaılık etmi· 
ye borçlu değil misiniz?. 

"Cemil Sena" saadetinin 
tat kınlığından nasıl düıüp 

ölmediğine ıasıyordu. Bu 
öyle bir sözdü ki an güzel 
ve en olgun aık tahassüs· 
terine değlf ilemez.dı. T eıek 
kür ederek: Uçuyormuı gi 
bl hafif adımlarla odaııına 

geçU Dudaklarından muk 
addes iıimler gıbi dütürme 
diği ve durmakııızın mırıl 
dandığı bir kelime vardı: 

Kalınız Kalınız!! Kalı 
nız ... Bunu yüzlerce defa , bi· 
n lerce defa, soyunurken, ya· 
yatağına girerken, uyumaya 

çalııırken tekrar etli. Her 
hangi yükaek ve ulvi bir 
ruh macerasını beıteliyen 

sanat eger lerinde bile, bu 
bir kelimenin bu bı r - ka
lınız kelımeıılnin, kalbi öld· 
ürücü bir lenetle serhoş 
eden aheııgı yoktu. Zavallı 
" Şopen" zava ~ lı "Hethofen" 
bi l se lerdı .. du hır tek kah · 
nız! Ke imesinln yanında es 
erlerinin nasıl manasız ve 
az hülyalı kaldığını bilııeler 
dl . 

Yatağının yanındaki, ma 

sanın üstünde yanan gece 
kandilinin ipini çekli Göz 
lerlnl kapadı. Ve uyumak 
için derin nefesler almıya 
başladı Aradan dakikalar 
geçiy'Jr ve uyku onu bir 
duman gibi Hrıyordu. Fakat 
nasıl oldu bilinmez! Birde· 
nblre oda kapısının açıldı 
ğını ve içeriye beyaz bir 
gölgenin bır ışık gibi ıüzül 

ğünü gördü "Cemil Sena r 

bir anda yatağın içinde kal· 
kıp olurmu§tu! Heycan ağ 
zında bır kı l it göğsünda bir 
kanat gibi sall nnıyordu. 

SONU VAH 

Amerikanın Mali Veziyeti Ve Do
kuz Milyon İş 

Deyli Telg ı af gazetesinden: 
Bütün bunlara raimen ye 

di senedenberidir, itsizlik Am· 
erikayı hem finansal, hem 
de sosyal bakımdan sarı!mı
ştır Bunun daha bir müddet 
için devam edeceği d e kes
Urilmekte ve salahiyet sahi. 
bi mütehassıslar , sayıları 

8,000,000 ile 9,000,000 ara· 
sında bulunup it isliyen Ame
r ikan iısizler inin daha bir 
müddet bu maksatlarına na 
il olamıyacakları hakkında sÖ· 
zbirliği ederek beyan il tta bu· 
lunmak\adır. 

Son istatistiklere nazaran 
nüfusu 127 ,000,000 olan 
Amerikada devlet yardımına 
muhtaç olan aile ve tek şa 
hısların mecmuu 3,800,000 e 
varmaktadır ki, ıu halde 
muavenete muhteç erkek , 
kadtn ve çocuklar 1 1 500,000 
kitilik büyük bır ordu teıkil 
etmektedir. 

Amerikada en atağı 4.000 
000 itsiz erkek ve kadın bu · 
gün ya kendi biriktirdikleri 
para ile yahud da hısım ak 
rabalarının ve eşlerinin , dos 
tlarmın ve eılerlnin , dostla
rının yardımı ile yaıamak 

tadarlar. 

1 Y33 senesi martında Ru 
zveltin baıkanlığı altında 

Nevv Deal hareketi başladı 
ğından beri umumi ve hu
susi ıekilde yapılan yardı 

ma harcanan paranın mik 
tarı 2.200 000.000 İngilb·. li 

rasına ba l i ğ ol muıtur. 
' 1936 senesinin ıonlarmda 

Amerikan ticaret vekili Da 
niel Roper ıu sözleri söyle 
mi§tl: "Her ne kadar ıon 

sene içinde maddeten lyileı · 
tirilmiııe de gene işsizlik me· 
ıel esl büyük ehemmiyetini 
muhafaza etmektedir." 

Birletık Amerikada refah 
seviyesi, bundan önceki yıl 

!ardan ileri gitmlı olmakla 
beraber. gerçekten ltalzlık 

meselesi , hala ehemmiyetli 

dir. 
Patronlardan bir kısmı, çok 

geçmeden ele geçirt bilecekle 
ri bütün ııçilere muhtaç ola· 
cakları kanaatindedirler 

Hatta bir kısmı, timdiden 

usta i§çinin ihtiyaca cevap 
vermekten ekı k old uğunu 
söylemektedirler Bu kadnr 
senelik i~s zlik yüzünden us· 
ta işçim ktarının azo lmış ol · 
ması da muhakkaktır. 

şu mühim sözleri söylemlt · 
tir: 

"işsizlik en zi yade ağır ba· 
san sosyal ve ekonomik me 
sele olmuıtur ve olmakta 
devam edecektir. 1937 se 
nesinde en n ikbin tahminle 
re ve 1929 daki vaziyete dö 
nmek imkanını düıünmeAe 
rağmen gene bize 6,500,000 
ve yahud 7 ,000,000 tısız ol 
lacağl tahmin edilmektedir. 
Ondan sonra, daha oldukça 
uzak haddini 4 000,000 ki. 
ılye indirebileceğiz . " 

Yapılan yardımlar , itlerin 
gentı'emesiyle mütenaıip bu
lunu amaktadır. Bundan ba
ıka yardım parasmden isli · 
f ade etmekte olan 1 000.000 
veya 1 ,500,000 lfçl vücut 
kabiliyetlerini kaybetmeleri 
yüzünden artık it baıına av 
det edemiyecek bir duruma 
girmiı bu lunmaktadırlar. 

Son bir kaç sene içinde 
it görebilecek vaziyete girip 
de iş bulamayanların say111 
tabii olarak 2,000 000 kadar 

artmııhr. 

Ortada bir mesele daha 
var bugün tekhf edilen üc • 
retler, Amerikan hayat sta · 
andardına nlsbetle o kadar 
aıağıdır kı birçok kimseler 
bu ıuretle ite girmekten ise 
yardım parası ile geçinmeyi 
tercih etmektedirler. Hatta 
VV . P . A lfçilerinden mü 

him bir kıımı ücretlerinin 
indirilmesi karıısmda yardı 
mdan istifade etmek maksa 

diyle grev h aline girip yer 
lerin~e oturmayı tercih el· 
miılerdır. 

Hüyük buhrandan önce 
açık olan "iı sahası" da bu· 
gün eski gentıliği ile mevcut 
delildir Enrlüstrlde vQcude 
gelmlt olan teknik terakki, 
lıçi ihtiyacını azaltmııtır. Bu 
nun için birçok mlıallar ıl 

kredile bilir. 
1928 ıeneıinde Amerika. -

lılar, satın aldıkları otomo· 
bili er için 581, l 00,000 lnglllz 
lira&1 vermek mecburiyetin 
de bulundukları halde bunu 
geçen sene 457 ,700,000 İn 
giliz lırasına almıtlardır 1922 
ıenesinde telefon idaresi biı:ı 

te!efon abonesi için 26 kııi 
istihdam ettıği halde 1933 
senesinde 19 kıtl çalışmııtır 

Va~ingtonda Brukling mü· 
essesesinln mütehassısların · 
dan Dr. Harold Molton, tU 
kanaaltedır: Bu hran senele
rınin Rçmıt olduğu gediği 

doldulabilmek için o kadar 
mala ıhtiyaç hasıl olacaktır 
ki şayet 40 saatlık hafta ye 

rine bir takım tı mahfilleri· 
nln istediği gibi JO saatlik 
hafta kabul edilecek olursa 
o 7.sman işçi noksanı, ziyade· 
ıiyl · , meydana çıkacaktır . 

Bundan başka, bugün ye· 
pılan mallar daha iyi ve dn· 
ha dtt ynnıklı olmaktadır . Bu· 
nun göze ça rpan bir m isnl ı 

ni oto mobil liısllkl erl satııın · 

dan nnlıyabilirlz. 1929 da 
Amerika da 50.000.000 liıs 

tık satı ' dığı halde l 936 se
nesinde 29,000.00U satılmış 
hr Bundan da yeni liutık· 

lerin daha dayanıklı olduğu 
görülmektedir 

Ziraat meselesi 
Bir taraftan büyük şehir 

!erdeki buhran yüz.ünden bir 
takım insanların çiftliklere 
hicret etmesi , lıir taraftan 
dııarda fazla miktarda pa· 
muk ve buğday ekilmesi; 
hele ziraat sahalarında top· 
rağm in\ıat kuvvetıni kay· 
betmesi ve birçok yerlerde 
ormanların kesi meal yüzün 
den çiftçinin vaziyeti de iyi 
olmaktan çıkmıştır. Pamuk 
yetiştiren mıntakalardaki zi 
rnatçılcrin yoksulluktan kur 

Fakat Fed :=ral hükümete 
ve Amerikan işçiler federas 
yonuna mensup bir takım 
mütehassılar da bugünkü iş 
sizlere istedık l eri şa rtlara uy· 
gun olarak İl vermenın ım 

kansız olduğu fikrindedirler. 
Bundan birkaç gün önce 

Şıkagoda b r nutuk &öyliyen 
"federal iş terakki idaresi" 
reıs muavlnı Gorringlon Gılı 

• 
iZ • • 

tulabilmesi için cenuba te
veccüh etmelerj düşülmekte 
d ir. Sonkannn ayında Ziraat 
\/ekilı Henry VVallace ıu 

n!an yazmııtır . 

"Amerikan çiftçilerinin üç · 
le biri, Avrupada gördüğüm 
köylülerden çok daha fena 
tartlar içinde yaıamaktadır . 

Bundan büyük tehirlerde ot 
nranların uıılanması gerektir. 

İtle bu türlü sebeplerle 
Amerikan mütefekkirlerinin 
ltıizliğe karşı esaslı koruyu· 
cu ve devamlı bir çare ara 
mağa kalkıomaları hayret 
edilecek bir ıey değildir. W. 
P. A. om batında bulunan 
B. Harry Hoqkids diyor ki: 
"Son birkaç sene içinde tı· 

sizliie karıı aldığımız vazı. 

yet ıudur: Ortada yedek it 
lüzumu mevcut olduğuna 
göre birçok tenbellerin va 
ziyetini tanzim edecek yeni 
bir siyaset takibi bir zaru
rettir ,, 

N. R. A. Esasma ~önüş 
Reiıicumhur Ruzvelt, 

bundan bir ıene önce 
fU sözleri söylemiıtlr: 
" Bız, yalnız ftsizlerln 
vücudlarını değil, aynı za
manda izzetinefislerini, nefis 
lerine karıı olan itimadlan. 
nı, cesaret ve kararlarını da 
korumak mecburiyetinde bu 
lunuyoruz.,, 

Hu maksada varmak için 
alınması gerekli birçok ted 

birler timdi müzakere edil 
ınektedir . Tekrar Cumhur 
Reiıliğine seçi lmit olan Ruz 
velt, çocuk itlerine verilen 
ücretlerin ve bundan iki ıe· 
ne evel N. R. A. tarafınd· 

an kararlaıtınlmıı olan aı 
gari mesai ve azami ücret 
eıeıularını bozmıyacağmı be· 
yan etmlt bulunmaktadır. 

N. R. A. nın bu faydalı ka· 
rarları, ihtimal ki, pek ya · 
kında tatbik mevkline kon · 
ulacaktır. 

1937 senesinin baımdan 

itibaren meriyete giren bir 
kıınun içtimai sigortayı ve 
altmış beş yaıından itibaren 
işsiz lerin tekrar işe alınma . 
yıp kendılerlne tekaüd ma· 
atı verilmesini tat\>ik etme

kted ir. 

Gençlerin kollejlerde ve 
teknik mekteplerinde on se 
k iz yaıına kadar tutulmala· 
l arı ve genç adamla rı işsız· 

lıklen kurtarmak hususunda 
çok faydası görülmüt olan 
sivil kamplarının daimileşti 
rilmcsi hakkında birçok sö 
zler geçmektedir. Bundan 
başka memleket artistlerini , 
aktör ve aktrislerinı , koru · 
mak için geni§ projeler üz 
erinde düşünülmektedir Bu 
nu gerçekleıtırebılmek için 
bir "Güzel Sanatlar kom is · 

yonu,, kurulması ve kabine 
azasından birisinin devamlı 

olarak kültür iılerile alaka· 
dar olması da tasavvur edi· 
liyor . 

Ra~ikal çareler 
lıaizlik meselesini hallet. 

mek için dütünü len bütün 
bu tedbirlerin zaif ıeyler ol
duğu ve hakiki ihtiyacı ka

rıılıyabilmek üzere daha ra 
dikal çareler araıtmlacağı 
d6tünülebılir . Bozı mnhfıll· 

SAYFA: 3 

Öpüşme kulü~ü 
Bir vakitler Viyanada 

bır öpüşme ve öpme aley 
hine bir kulup kurulmuftu . 

5000 Azalı bu kutup şlm· 
di feshedllmtıtır . 

Bu kulup, öpme ve öpü 
şmenin resmen meni için 
ıiddetll bir propağanda ya· 
pmııh . Bunlara göre öpüı · 

me hem gayri ahlaki, hem 
de gayri sıhhidir . 

Fakat son günlerde Viy
anada müdhiı bir grip isti · 

laıı çıkmıı, bu fstilaaan öp. 
üıenlerden fazla öpüfmlye· · 
nler, yani bu kulup erkanı, 
zarar görmüı ve neticede 
kulübün hedefinlu manasız . 

lığına hükmedilmistlr. 
ViyRna aııkları derin bir 

nefes aldılar, demektir! 

fare ile vergi tediyesi 
Arz üzerinde vergi borç

larının fare ile ödendiği bir 
yer var mıdır? DJye ıorma
yınız! Evet, vardır ve Bom· 
baydır! Diye cevap vereceğiz . 

Bom bayda fareler o ka· 
dar çoğalmıı ve o kadar fa · 
zla zarar vermeğe baılamıı 
ki nihayet hükumet bu te· 
hlikenin önüne geçilmek iç
in halkın vergi borçlarına 

mukabil fare verebilecekle
rini ve her fare leılne bir 
kıymet konduiunu llln et· 
mişlir 

Srndugl Hakimliğinden: 
Sındırgının Mandıra kö· 

yünden olup halen Bliadı

cm Servi mahallesinde otu
ran Veli kızı Ayte tarafın
dan kocası Bolazhyan ka· 

zaıının Dere mahalleılnden 

Kalfa oğlu hacı Haaamn ke· 

ndislni terk ile evhlliin tah· 
mil ettiği vazifeleri ifa et
mediiinden bahıile ihtar ya· 
pılmaaı iıtenmeıi üzerine ma· 
hkemece bir ay içinde evi. 
ne avdetle aile vazifelerini 
ifa etmesinin ihtar ve tebli
ilne karar verildiğinden mü. 
ddeialeyhin gösterilen adre· 
sinde bulunamaması ve el
yevm nerede olduiu anlaıı
lamamaSt sebebile bu tebli
liğatın ilan yolile yapılması· 
na karar verllmiıtir. Bir ay 
içinde evine dönmesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere ilan olunur. 

erde ücretlerin evelce tasa · 

vvur edllmemiı bir derece· 
ye kadar yük,;el tılmesi ve 
bu suretle satın alma kabi· 
liyetlnin arttırılması ve mal 
ta lebinin genişletilerek o ni 
sbette de islihsalat yapılma · 
sı dütünülmektedır . 

Amerikalıların istikballeri 
hakkında sonsuz bir itimat· 
ları vardır. Onlar, memlek 
etlerinin gerek insan t\ udre· 
t i, gerek tabii kaynaklar it 

ibarile çok zengin olduğuna 
ve bunun hala böyle bulu 
nduğuna kanidirler . 

Amerikalılar, eğer bir ba 
rba giriımek lazım gelirse 
kendilerinin bütün dünyaya 

karıı kapılarım kapıyarak 
kendi ya~larile kavrulablle 
ceklerlnden emindirler. 

Resmi damlar, mütemadi 
bir surette ne ıarkta , ne de 
garpta görülmemiş bir ref 

ah devrinin gelmek üzere 
olduğuna dair beyanatta bu 
lunmaktadırlar. 

"Açıl susam!,, diyince a ç 
ılacak bu kapının bulunma
sı için tetkiklere ve araıhr , 
malara devam olunuyor. 
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Bahkesir İcra 

Memurluğundan: 
! inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
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S ANKARA ---
Fuçucu Şabana borçlu 

Taıpınar köyünden bayram 

oflu Kürt Mehmedln haciz 
edılmit olan mezkür köy 

hududu dahı 'inde ve Teıpı 
nar mevkiinde vaki gün do· 

ğusu bay•r ve gün batısı 

yol ve poyrazı Mehmet oğ· 

lu Oıman ve kıblesi P c hli 
van oflu Osman tarla ları 

ile çevrili 50 dönüm tarla · 
nın açık arttırma ile paraya 

birlikte icra dairesine bildir · 

medlkleri takdirde hakları 

tapu sicilile ıabit olmadık 

ça sataı bedelinin paylaşm 

asından ha riç kalacakları 

ve arttırmadan doğma rü 

sumu delliliyenin müşteriye 

ait olacağı ve arttırma gü 

nü hazır bulunmıyanların 

vaz geçmlı sayılacakları il 
an olunur 

çevrilmesine karar verilmiı· ı• 

tir . Arttırma pazartesi tari · TÜRKDİLI 
hine tesadüf eden 15 3 937 Pazartesinden baıka her 
aOn Hat on alta olarak ta gün çıkar Siyual gu.ete . . 
yln edilmltUr. Bu bapta ya Yıllığı: 800 Kuruı 

zılan ıartnama herkeıı ta Altı Ayhğı :400 

rafından görülmek üzere Sayuı: 3 .. 
açık bulundurulmaktadır . Günü geçmıı sayılar 25 

Almak i•tıyenlerin 0 · aün kuruttur. 
tarlanın muhammen kıymeti ADRES: 
olan 600 liranın yüzde ye· • BALIKESiR TÜRKDİLİ 

··-=:::;;;;;=;;;;;;:;- ,,1 dl buçuk nilbetlnde pey ak· -----.. •••••••••••••••••••"•• 
çuile birlikte Balıke•lr icra 11 

• 

daireılnde hazır bulun mala· ~ O O K T o R 
rı ve o gün konulan pey • 
tarlanın muhammen kıyme : 

tinin yüzde yetmft beıni bu ! E K R E M 
lmadıiı taktirde ıon arthra : 

nın taahhüdü baki kalmak : N A f l Z BAYSAN 
tarttle arttırma 15 aün son· : I • 

• Wıwıum deri, suç, • 
raya yani 31-3 937 tarihine i ltrnnk Jwsla!tklarlle i 
teıadüf eden çartamba günü : Jıer şekil flruıgi. beis)- : 
ayni ıaatte yapılacağı ve o : uklu!]u /Jr. y11muşak : 

k • • 
gün mez cir gayri menku· : karlıll ltas/iılıklurım ld : 
lün eo çok arttıranın üıtü · i rar yolu darlıklanm , i 
ne kati ihale edilecefi ve : ademi /ki/elan tll son : 
ipotek sahibi alacaklılarla : ıısullt:rlc lednııi eda. : 
dJfer alakadarların gayri : Hastalarını hüküm~t ! 
menkul üerlndeki hakları : caddesinde numara 56 : 
huıu•lle faiz ve maurife : da hergün saat on bet : 
dair olan iddialarını 20 gün : ten sonra kabuleder. : 
içinde evrakı mü•bitelerlle ~•••••o •••••••• •• •• •• 1/ 

BalıkeJir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesir Ortaokulları için 60UÜ 9000 kilo kuzu eti 
26 Şubat.937 cuma günü saat 14 de Kültür direktörlüğü · 
ndekl komityonda açık ekıfltme ile alınacaktır .. 

Tahmin fiatı 2520 liradır. İlk teminat i89 liradır. Şar· 
tname her gün öğretmen okulu kaleminde görülebilir İs
tekltlerin ilk teminat makbuzu veya mektuplarile aynı gün 
ve saatte komisyona baıvurmaları . 
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Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonundan: 

Ortaokulların ihtiyacı için 2400 3000 metre kaput be· 
zioin ~6 Şubat 937 cuma günü saat J 4 de Kültür direk 
törlüfündeki komisyonda açık eluiltme ile alınacaktır . 

Tahmin fiah 660 liradır ilk teminatı 49 lira 50 kuruş
tur ıartname ve mühürlü numunesi her RÜn öğretmen 
okulu kaleminde görülebilir İıteklilerin ılk teminat mak· , 
buz veya mektuplarile ayni gün ve saatte komisyona baı· 

vurmaları. 
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Bahkesir İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 
8.ıhkeıir lnhiıarlar idaresi yaprak tütün anbarınm ~t

rafmda ıartname•i ve projeıi mucibince <299) lira 36 ku

ruı keıif bedeli kaldırım iti ilan tarihinden itibaren açık 

ek•lltmiye konulmuıtur . 

Ek•iltme 3 3 937 Çarıamba günü saat 15 de Bahkesir 

İnhi•arlar idorestnde müteıekkil komi•yonunda yapılaca· 
iından lııteklilerin müracaat etmeleri illin olunur . 

.. 1 - 57 

1 - İdaremizin Gönen müdürlük binası ve anbarı et· 
rafında tartname ve projeııı mucibince yapılacak <6770) 
lira (9 1) kuruş keşif bedeli ihata duvarı trotuvar ve bek
çi kulübesinin in~aatı açık ekıiltmiye konulmuıtur. 

2 - Ek.ailtme 15 · 2 . 937 tarihine raat ' ıyan pazartesi 
günü saat 15 t e Kabata şta levazım ve mübayaa ıubeain 

deki alım komiıyonuoda yapılacaktır . 

3 - Muvakkat teminat (507) lira (81) kuruttur 
4 - ihale evrakı 34 kurut mukabilinde İnhisarlar Le

vazım ve mübayaat şubesinden ve Gönen müdürlüğunden 
alınabilir 

5 - Eksiltmeye mimar, mühendil veyahut bir mimar 
veya mühendis ile Katibiidillikten musaddak ortaklık ve· 
•ikası bulunanlar girebilir. 

5 Avukat Ekrem ARGUN Vı -------------------------------

Şeriki Ziya SIDAL 
Tanınmış değerli avukatlardan• 

dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınız• 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiı 
ve Devlet Şurasında murafaa_ kabul 
ederler. 

llDRES 

6 - lateklilerin ehliyetı fenniyelerioin ve Nafiadan al · : -dıkları vesaikın tetkiki için ıhaleden en az iki gün ev· : 

ANKARA Sanayi cad· 
desi ALİ RİZA Apart 
manı N UM ARA : 3 

vel lnhiııarlar lnıaat ıubeılne müracaat ederek ayrıca ve· -

sika almaları lazımdır . 11111f1111111111111111111111111111111111111 
7 - l•teklertn kanunen kendılerindeo aranılan vesaik 

ile yukarıda yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme pa · ~~~~~~~~~~~~~ 
raları ile birlikte adı aeçen alım kom;syonuna gelmeleri ~ 
ilan o lunur. Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü lrttumıktu. 

Encümeninden: 1 • A K A r 
l - Açık ekıiltmiye konulan it Ayvalık-Gömeç yo · 1 Satışta Birinci Şart: 

)unun a + 100 - t.+5oO ve s+200 - s+300 - 9+ 100 1 
- 9+ 300 ıncı kilemetr~l~r~ . ar asanda 3500 metre tulun· 1 C C RE K LA" M D 1 R 
deki tosanın esaslı tamirı ışıdır . ~ 

Bedeli keıfi (9767) lira (56) kurut muvakkat teminatı il. '' • 
(732) lira l56) kuruttur. ~ 

ı - Bu İfe alt ketlfname ve evrak tunlardır: it. Satacag., ınız Malınızı 
A - Eksiltme ıartnamesi. , » 
B Fenni tartname 

c - Mukavele ömeit. 1 Herhalde Reklam Ediniz. 
D - K~ı if cet vel i. t; 
F - Nafln iş leri teraili umumiyesi ~ \! e "·· u R ~~k _hl 111 la rın ızı. 
İstiyenler bu keıifname ve evrakı Vilayet Daimi En· il _ _ 

cümen kaleminde görebılirler. ~ ( TURK DJL/r\ il(~ \ ' (~rİHİZ 
3 - Eksiltme l Mart·937 tarihine rastlıyan pazarteei it. ~ 

~:~:te:~~=;~~~~;.::~;~~;:;;.~~1~;;~;;~;:1;~;:;;;~ 1 T O R K O 1 L i 
buz veya banka mektuplarıle Vıliyf't Daimi Encümenine 1 j 
müracaat etmeleri lazımdır . ' 

5 _ Ekıiltmiye bu gibi itlerle uğraıtığına da ir Na· 1 Bahkesirin Biricik Gazetesidir 1 
fıa müdürlüğünden liakal bir hafta evvel vesika alanlar ~ Her Yerde Okunul· 
girebilir. "-

6 - Muvakkat teminat malaandığına yatm ' ır. Encü ~~~~~~~~~~~~~~ 
mende para ve tahvilat kabul edilemez. 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık Eksiltmiye konulan it İvrindi · Korucu yo 
lunda sekiz adet menfezin imalatı aanaiye•idır Ke~if be· 
deli (4867) lira ( 19) kuruı muvakkat teminatı (365) lira 
(39) kuruıtur. 

2 - Bu ite aid ketifname ve evrak ıunlardır : 

A Eksiltme ıartnl\mesi 
B Fenni ıarlname 
C Ketif cetvel i 
D Mukavele ö neği 

F Nafia itleri ıeraıti umumiyui 
lstiyen1er bu k<'ıifname ve evrakı vilayet da imi encü· 

men kaleminde görebilirler. 
3 Eksiltme t. Mart-937 tarih iııe raalıyan pazaıtui günü 

saat 15 de vilityet daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebılmek için Ledeli keıf in yüzde 

7,5 kuruı o1an (365) lira (39) kuruıluk muvakkat temina
tını mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veya ban· 
ka mektuplarile encümene müracaat etmek lazımdır. 

5 - Eksilmeye bu gibi itlerle uğraıdığına dair Nafia 
müdür!üğünden laakal bir haf ta evvel vesika alanlar gire
bilir. 

6 - Muvakkat teminat malıandığına 
mende para ve tahvilat kabul olunmaz 

4 

yatırılır Encü 
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Vilayet Daiiııi 
Encümeninden: 

l - Açık eksiltmiye konulan it Gömeç • Bürhanl~ 
yolunun 115+ 570 116+ 825 ve 619+9oO - 120+6~ 
üncü kilometreleri ara11nda 1955 metre tulündeki 10••"1

' 

eıuları tamiri itidir. · 

Ketif bedeli (4663) lira (59 ) kurut muvakkat teıP1 

nalı (349) lira (76) kuruıtur 
2 - Bu ite ait ketlfna me ve evrak ıunlardır: 

A - Eksi itme ıartna me~i 
B - Fenni tartname 
C - Mukavele örn~fi 
D - Keıif cetveli 
F - Nafia it leri ıeralti umumlyeai. 
lıtiyenler bu ket ifname ve enakı vilayet d11iml ePcO 

me~ kaleminde görebilirler. -
3 - Eksiltme 1 Mart 937 tar ı hine raalıyan pazart• 

günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde yapılacakttf 
4 - İ•teklilerin yukarda yaz ı lı gün ve saatte mu~•~ 

kat teminatları ma lsandığma yatırd. klarına dair makb 
veya banka mektuplarile vilayet daimi encümenine coii'' 
caat etmeleri l azımd ı r 

5 Eksi ltmlye bu gibi itlerle uiratdığına dair l'll•f~ 
müdürlütünden laakal bir hafta evvel ve11ka alanl•r f 

•re bilir . 
6 Muvakkat teminat malaaodığına yatırılır endi,.,, 

nde para ve tahvilat fcabul edilmez 4 1 - · 6Y 
lyesı ve Uaıyazmanı: Balıkesir ıaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Batım Yeri ll Bum evi 

FUAT bİL'AL 


