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Hariciye Vekilimiz ltalyan 
Hariciye Vekili ile Bugan 

Milanoda görüşecektir. 
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Ana Yasa.da Yapılacak Tadilat için Hazırlıklar •• 
Dün Parti Kamutay Grubunda Ge
nel Sekreterin İzahatı Dinlendi. 

Milano Konuşmaları 
Bugün başhyacak .. 

1 lapanya 
Fafistleri 

~ 

Mitlere bir tılırıt cıkıiıtır 

150 Mebus tarıfm~an verilen takrir üzerin~e konuıul~u. Si~asi müsteşarhklar ha~
km~a~ teklif in Kamutayı verilmesi karaılaştınld1. 

Bu ~onuşmaların iyi bir netice vereceği umuluyor .. Avil, 2 (A.A.) - Ha• .. 
ajan11 bildiriyor: 

Kont ~lyano ~ün Milinoya gitti. lspan101 f aıtıtleri reiei 
Hedilli 3U Kanun .. ni bay· 

Ankara, 2 (A. ~ ) Cumhuriyet llalk Par
tisi Kamutay rrubu buı6nAntalya Saylavı 

Doktor Cemal Tuncanın reıiliğlnde toplandı . 
C.H. Partisinin ana prensiplerinin Teıkilatı 

Eaaılyc kanununa derci hakkında yüzellı im
za ile verilen takrir üzerine Parti Genel Sek 

releri ve Dahile Vekili Şükru Kaya tarafın. 
dan verJlen iuhat dinlendikten ıoora bu 

takririn intac edilmesi ittifakla tasvip edtldi. 
EYvelce vt-rtlmit olan grup kararına tev

fikan Partinin Kamutay grubu reis vekilı 
Trabzon Hylavı Haun Saka tarafından ha 

urlanan ılyaei nıüıteıarlıklar ihdası hakkın

daki kanunun teklifi proje11 üzerinde mü 
zaere ceryan etmit ve bu teklıfın usıı pren 

ıipleri tasvip olunarak projenin Büyük Mıl 
let Mecliai yükıek reisliğine takdaml kıı 
rarlaıtırılmııtır . 

BiJyiik biryurd severlik 
Ankara. 2 (A A.) - Erzincanda merhum 

General Bahattin eti hayan A yte, Nesibe 

Ankara, 2 (Hususi) Tev· 
fik Rüıtü Aras ile ltalya 
hariciye nazırı arasındaki 

mülakat yarın (bugün) Mila 
noda yapılacaktır . 

Bu konuşmalarda ltalya 
nan Boğazlar mukavelesine 
ittiraki ile diğer mühf m si 

İngiliz 
f ılosu İspanya sulannda 

Barselon, 2 (Radyo) Ana 

Vatan fılosu bu günlerde 

buraya gell!cek:ir 

Bir gazete bu ziyaretle 

İnıilterenin meşru hüküme 

ti tanıdığını lebarü-ı ettir 

rnek tedir 

Madrit , 2 (Radyo) Bütün 

cephelerde sükunet vardır . 
9':s o j 

Ataıev Türk Hava Kurumuna ellı bin lira Dahiliye l'. , P. Gtntl Sekreltrl Şükrıi Kaya 
~ıy metindeki e m 1 i k ini ı miı, ayraca ölümünden sonra ı da vaıiyetnamesioe yazdır 
vııiyet ıuretıle teberrü et· kala- cak para ve eıyayı mııtır. 

Romanya 
Japonya Kabinesi işle- Amerikada1 Hııiciye vek.ili Ankaııya 

· T ı· Ald gehyor rı es ım ı. fıyezanda 400 ~in kişi öl· Bükreı, 2 (A.A ) - Rad-- - -
Yeni Kurulan hiikümetin uzun 
müddet süreceği Anlaşılıyor. 

JAPON ASKERLERİ 
Tokyo, 2 (Radyo _ ye. ı pon buhranı nıhayet 

ni kabine bugün ur~ yda bulmuf ve yeni kabine M. 
toplanarak hükümel i§' erini Hayaıki tarRfın<lan teıkile
teıllm etmitlir. Yeni hükü · dilmiştir, 
... t • • ın uzun müddet devam 
edeceji anlaıılmaktadır 

Londra, 2 ( Radyo ) 
Gaıt?teler, Japonyada teık · 
kQI eden Hayaıi kabinesinde 
mutedil temayüllerin 1rale
be çalacalını ümit ve be· 
Yan nıemnuniyet etmekte· 
dır. Bunun Avrupada ••• 
Ut aluülameller tevlit ede
ceıı ili ve olunma lctadır 

Japonyanın Vaıington se 
firi M Hiro Hsiato hariciye 
nazırlığına ve aeneral Ko· 
tarono Kumaro harbiye na
zırlJğana tayin edilmiılerdir. 

Son sözü ordu ve donan· 
ma ıöylemiı ve muvaffakı
yetini e 1de etmiıtir. 

-·~ 

Filistin 
Tokyo, 2 (A.A) - Yeni 

!:.~.~;. kab•···1 
'•••kkül •

1 Tahkik hayıı[ôndrayı döndü 
Siyasi partilerden hiç bi 

r · k 1 ablneye iıtırak etrnemiı· 
lerdir 

Tokyo, 2 (A.A.) Ja 

Londra. 2 (A .A.} Fili · 
ıtine gönderilmiı olan tahkik 
komisyonu Londraya dön 
möıtOr 

müs. bir milyon insan da 
yurtsuz ~ılmıştu. 

Nevyork, 2 (A.A.) 

Amerikada feyezanlar hak· 

kında son alınan ma1ümata 

göre 400 bin kıti ölmüı ve 

bir milyon kitı de evlerini 

terk mccburıyetınde kalmıf 

tır 

or Ajan11 bildiriyor: 

Hariciye nllzırı Antones-
ko Türk hükümetini resmen 
ziyaret etmek üzere 8 Şu

batta Ankaraya gidecektir. 

Bu ziyaretten sonra An 
~oneıko Atinada toplanacak 
olan Balkan anl -ı nta konse· 
yinın içtimaında hazır bu· 
lunacaktır. 

Hu toplantı 15 Şubatta 
yapılacaktır. 

Fransa hava nazırının beyanatı 

1500 Tayyare bir işa
rete bakıyormuş .. -

Nazu: ( fransı hava ordusu derecesinde ~uvveth olan 
tek ~ir ordu vardır. O da : Sovyat hava ardusu~ur. Diyor 

Paras, 2 (Radyo) Parla· iıtjyecek değilsıniz. tik işa 

men tonun mı ili müclaf aa it· J rette derhal 1,500 taya re 
lerini görüıtüğü celsede ha· mız hazır bulunduğu söy 
va nazırı söz alarak demiı lendiği zaman lıundan ilk 
tir kı: safta hareket edecek taya 

- Fransanm hava orduau; relerimizin adedi anlaşılma 
en kuvvetli ordulardan biri lıdır 
dir. Fransız mevcut ve inıa· 
cıları yüksek mevkilerini tek · 
rar İHal etmlılerdir. Fransa 
ha va ordusu derecesinde 
kuvvetli olan tek bir ordu 
vardır. O da Sovyet hava 

ordusudur. 
Hava ordumuz ıeref verce · 

ek bir mevkidedir. Benden 
tayarelerimizln tam sayıaı 

hakkında herhalde malfımat 

Altı aydanberi ölçülmez 
bir faaliyetle çalıııyoruz 

Yüzde de 37 hava kuv
vetlerimizi. yüzde 50 te11li· 
hatı , silahlarımızı da yüzde 
70 arttırdık Ayrıca hava 
üsleri teıki l ettik Nazır hava 
kuvvetlerinin maneviyatının 
da ıayan takdir olduğunu 
söyliyerek sözlerini bitirmiı · 

tir. 

yasi meselelere temu oluna· 
cağı anlaıılmaktadır. 

Konuımaların iyi bir ne 
tice vereceği umuluyor. 

Ankara , l (AA.) hal 
ya Hariciye Nazırı Hariciye 
Vekilimizle görüımek üzere 
Milinoya gitmittir. 

ramı dolayıaile HJtlere bir 
telıraf ı6ndererek ıarbın 
düım•nına karıı iki memle
keti ileride blrleıttrecek elaa 
iıtlkbal haklunda AlmanJa 
ve naayonal I08Jaltıtltfe 
hararetli temennilerde bu. 
lunmuıtur 

Mısırda sular Gittikçe 
V ü k s e 1 i yor .. 

KAHİREDFN BlR GÖRÜNÜŞ 

Kahirt-, 2 (Uad~o) - Sular benll~riu iiY.e
riuden 40 ~anlim.-tr.- kntlar viik~ehuislir. Rara· • • 
kahır, knı11 torbaları konmak ~wretilt• ~· iikst-llil-
mi ~ lir Sulnrııı kahaı·ma:-:ı ~illik,•t• artmaktadır. .. . 

Kafıiı·.-. 2 (Hadyo) 1,, i lıaht·ı· alan meha-
fiH .r \lı~ır Kapitlirnsyon sahihi devletler~ mii: 
l'<waal t•clf't'f'k kapiıiilü ·~onlarııı l~ğv1uJa11 our:. 
hazı h·ldifl.-rdt~ huhınuLıeağırıı ~üylı~me"L,dirler. 

ltalya 
Yüksek mü~af ıa meclisi 

toplan~ı 

MUSSOLINI 
Roma, 2 (Radyo)- Yük

sek milli müdaf a mecliat bu 
gün V enedik sarayında Mua· 
ıolininin riyasetinde aenelik 
toplanhsmı yapmııhr. 

Demir grıvi sona er~i 
Vaıington . 2 (Radyo) -

Resmen bildirildiğine ıare, 
Büyük Okyanus limanların 
daki demir rrevi ıona er. 
miıtir. 

Almanya 
Stlahlın buıkm kılfı
ransmı istirık ıdıcık ıi? 

Londre, 2 (A.A.) -- tn 
ıııltz Harldye Nazırı Ecln 
Avam Kamara11ada Millet
ler Cemiyeti konMylnln ti· 
lihları bırakma konlraMı 
büroıunun yakında toplan . 
maaına karar •erdiilnl llJ
lemfı ve Alman1anın tekrar 
11lihları barakma konfran
ıının meaalıine ı1t1rak ıt· 

mui kadar bizl ••••un 
edecek btr ı•Y taM ••ur 
edtlemez demtıtir. 

---'!l(;.ı,,_ __ 
Kar 
Altında 

~ 

lılın ltılyın ıifrızııi 
l'roino, 2 (A.A.) _ Bir 

mülizim ve ılcı küçük za. 
bltin kumanda1tDda Jlrml 
kitiltk bir ltalyan ••cı mü. 
frezesinin kar yıiınları al
tında kalarak kayboldulda
rı bildirilmektedir. Hepsinin 
ölmüı olıfukları zannedil
mektedir . 



-HATAY-
Uala!i111 kmm~lufi11 l~liklnl btiltin y11rddaşlan~1 tn lt:

mi:, en dr.ri11 Jıtytcu11ı ilt lrntl11lwıdı. 
l'ıirJdyt ufuklarından y11kse/e11 usltr llaiay111 n girı 

uf ukluruw kutlar 11:udı Tıirk llafay111. :ııı:d llafayrn 
anaforı urltk kara baülamıy<ıcuk. LJ<ııırttlcırı yaş dnkmi 
yuek, !/Cnçltrl ka/11rla11mıyacok 

Halay yurwmula 11e kan11111zcfodtr. 1'zirl<: e11 $tırp 
yollara düşluğıi, trı yenilmr: sam/an jdcikr//crle duğtiş 
lıiqıi anda bflt onu unutmanuşt:. 

· l't: Ttir/\ Hatay biliyor oe. ina111yord11 Jd blrgun gele 
cek mor dağlarının yası sllinutk. :.ıimnit l>ulıçt'frrlnde 
flt/tr<lfl k11şlar1111n 8esi gıiltcek: yalçın koyalanrıa çarpan 
mor clalgalarımrı luiııinlü vuruıu bir<ialw geri dô11mt

mtk ıi.:ert engifl ııtl.ıra gönıulectk ... 
llalay bugün ışık içlndtdlr. l't ı~ık lçindr. kalacak 

lir. Bu, ona dünyaforın uı l>tiyuk udamımn armaya· 
mdır. Hatay kurlulacaklı . Hunfl iıwrıu;ord11 . Vt lnam
!JOrduk. 

lsiikldl ue Turk . Bu iki kt'ilmt birbirltrirıdetı na:ul 
ayrılabilirdi kl? . 

Gıirıeş baılı Ulu Ala bcııta olduktan. llt buna el koy
du"lan sonra .. 

Lozan . Monlrö .. l'e Hatay . 
Türk zekasınw, Tıirk sfynsel/11/n, /.;a:rnndı!iı zafuler 

tarihin sahif tlulnde ıahlamyor. 
Tıpkı Sakaryada, lnônündt, ~a/ılanan allartmız 

!71bl .. 
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I PEIDE ARKAStHDl I 
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" Hamlet » , •Boıdüğüm o 
ci~an• 

"Hamlet,. .,Gömdüğüm O 
Cihan,. Bu cumartesi Halke· 
vlnde temıil edildi. 

Hamlet: Sadettin, Mezar· 
cılar: Fazıl, Gökalp, Ofelya 
nın kardeıl rolünü Abdür· 
rahman, Hamletin arkadaıı· 
nı Muzaffer. Papaa Fethi 
oynadılar. 

_ Eıer için &Öz aöylemejc 
kalkmak, Şekıpire dil uzat 
mal< olur. 

Bu enternıuyonal müellife 
dıl UZP\tmak, hakkında leh 
de, aleyhte ıöz ıöylemek de· 
mektfr. j 

Dekorca zaif olan "Ham· 
let,, ·n temılll parlaktır. Bil
h.usa, Mezarcı rolünde Fa 
zıl göı.e batan bir üllüolük 
gÖltermlttlr. 

P~zıl temiz. pürüzaüz ko
nutmaaı, o rubu yeıatabil· 
m~ıl itibarile bu müıamere 
niİı yıldızıdır 
• Fazılı ıeyrederken Soviyet 
rejiıörü "A Sergiyevlç Sta 
nı'1aaki R nin fU ıözünü ha
tırladım: 

.. R?I, içine ilk defa duy 
gu yazılan beyaz bir sahi-
fedir R 

• 

Bunu Salihiıı monoloğu 
taktp etti. Salih, istidatlı bir 
gençtir. 
• Kendisini daha büyük ıa 

hnelerde ıörmek bl%e ıon -
iuz bir arzudur. 

ist"&nbul g-ençler mahfe
lınden SüreY'} a !Sali.hattinin 
Grinmu·ın' O Cıh,_n_ adlı 

et rınırı t('m~ıli. yine ~~nç 

ler 1e!'linc bit mu-..uffakıyct· 

tir. 

"8abıı.., Fazıldı. Kerim. 
Sadettin, Süat: Fethi, llalil 
Dede: Muzaffer, Dol<tor: 
Ramazan, Küçük çocuk: Se· 
dal. 
"Gömdüğüm O Cihan .. da 

rol alan delıkenlılar, muvaf· 
fak oldular. Fakat bu eıer· 
de en çok göze batan, kq 
çük Sedat ve Fazıldı . 

Sedat küçüklüğüne rağm· 
en bu rolde umulduğundan 

Sevin Sel· !ikan 

Polisler 
Nasıl is göracıklar? 

Emnl1et kadrolarında tı · 

tthdam edilen polis memur 
!arandan bir kısmının büro
larcia yazı iılerlne ayrılma11 

1 
na zaruret ha11l olmut ve 1 
diler k11mma da nokta ve 
devriye ıtbi itler tahmil 
edllmit bulunuyordu Bazı 
vaziyetler dolayıaiyle mikta
rının arthrılmasına imkan 
olmayan ve şiddetli ıoğuklar 
kar1111nda yorucu olan va
zlf derini dııı.rda roı mek 
mecburiyetinde bulunan po· 

lfı memurlarının bu uiurda 
pek çok miitkll•t çekUklert 
ve .,u yüzden bazılarının 

ha1talandıkları tetbft edilmit· 
Ur. 

Bir müddet evel bazı vı

li.yetlerde yapılan tecrübede 
ıündüzleri bürolarda yazı it 

lerinde çahıan poltı memur· 
larının ıecelerl nokta ve 
devriye vazifelerine Qç 

ıaat müddetle lttirak ettiril
miı ve bu tertip nyesinde 
memurlara daha az ve ken· 
dılerini yormayacak vazife 
iıabet etti il görülmüıtür. 

Emniyet itleri umum mü
dürlüfü bu huıusta valtlık

lere bir tamım yaparak vi · 
!ayetleri emniyet teıkilatın· 
da gece vazıf el erinde çaİı· 
t•n •emurların gündüzleri 
bürolarda tı gören memur
larla lakviyeel ıurctıyle yapı 
lacak vazıfe taksimatının 

hem nöbet saatlerinin azal
masına ve hem de sıhhi va· 
zi f l I CI Jnİll kor un .- ıın 

Jıı.rdını ~dec finı b•ırnın ıçln 

de bulundu um'"· lo~ ınc,·

ıiminde bu tertıbln tatbık 

edilmeaini bıldir•itlir. 

çok muvaffak oldu l lcr şc 
yden evvel tabii ıdı . 

" Gömdüğüm O Cihan ,, 
amatör sahneler için yazıl-

mır bir ~•erdir. Onun için 
dedi, kodu etmek hak11zhk 
olur. 

Her iki temsilde rol alan 
aençleri tebrik ederiz. 

* 

1. . . . 
' . . . -.. __ ... . ... . . 

Hatay Günü Her yerde Umumi Mecı· sin 
Dünkü Toplantısı .. Heyecanh Geçti.. 

1 -------
Kazalanmudan aldığımız haberler v,liyet halkımn duy- ı Ruzname de bulunan istimlak ehli vukuf ıannm ve ~akem 

Bürhanlye, 2 (Husuıi) -
Türk olanlann buaün yine 
övünmelerine yol açan Ha 
taylı kardeılerimizin kurtu. 
lutluı dola yiBile her yerde 
olduğu gibi Bürhaniyede dt· 
coıkunluk içerainde bir mi 

tinr yapıldı , Bu heyecanların 
ıfadest olan nutuklar söylen
di ve bu mutlu gün liyik 
olduğu önemle kutlulandı 

Ulusu bu mutlu günlere erff· 
tiren Büyüklerimize Bürha
nlyelilerln saygılarını sunan 
telıraflar çekildi. 

doğu temiz heyecam açıklamaktadır. heyetlerinin seçimleri gi~i ma~~eler ~ulunuyoı~u. 
gel~n binlerce köylünün de 
ittiraklle bu büyük milli za· 
feri kutluladı. Halkın milli 
karakterine uygun diıiplinli 

tezahürab çok vakur ve 
ciddi bir tekilde bulunuyor· 
du Köylü\erin bu büyük 
memleket davasının lrazaoal. 
mıt olmuından ötürü çok 
cuıitli tezahüratı ıörülecek 

derecede idi· Partililerin bu 
günü canlandıran lnymetlt 
ifadelerini bütün halkı bu 
günü yaratanlara milli me 
tingi izhara sevketU. Binlerce 
halk ıaatlerce ıokaklarda 

Büyük Önderini ve onun 
batkanını alkııladı . Balyalı 
lar adana ınemlekd büyük· 
!erine Balyahların ıaygı ve 

Handırma, 2 (Husuıi) -
Hatav muvaffakıyetimfz bu 
rada büy6k bir coıkunluk 
içersinde kutlulandı. Cum
hurlyf't meydanmda binlerce 
halk bulundu. 

Verilen nutuklarla Türk 
Hatayın kavuıtuğu iıtiklal 

heyecanla anlatıldı Atatür 

ke, lırnet lnön(i ve dlier 
büyüklere bu mDnasebetfe 
de Bandırmahların ıaygı ve 
inanları telgraflarla btldtrildi. 

Edremit. 2 ( Hususi ) -
Kudretli hükümeUmizin ul 
usa kazandırdığı Hatay 
muvaUakıyeti buuda pa
zar günü heyecanla kutlu · 
landı 

Verilen nutuklarla bu 
u!uıal gün yaıatı•dı. Edre
mitlilerin sevinci büyüklere 
telgrafla ulaıtırılda. 

Sındırgı, 2 ( Hususi ) -
Mtlli Hatftv mitinaıi tezahü· 
ratla kutlulaodı. Sındırgılılar 
milli dava mızın lehimize 
olarak halledilfolnden blyük 

1 
bir ıevlnç içer1indedirler. 
8u sevinç toplantıda heyecan· 

la yaıatıldı ı 
Erdek, 2 (Huıusi) Ha 

tazımahnı bildirildi. lialya bü 
yük milli günlerinden biriılnl 
aıll ve mtlletlmlze yaraıır 

bir coıkunluk içinde kutlu. 
ladı I 

-~-

Belediye 
Meclisi ~ubıl toplantllı· 

nna başhynr. 
Belediye Umumi Mecllıi 

bugQnden iUbaren Şubat 

toplantılarına baılayac&ktır. 
Top'anh buıln ıaat 14 

te olacllktır. 

lcıkh bir ölüm 
Ali Şuuri ilkokulu baı<'i· 

retmeni Niyazi Sökmenin 
bir yaılarmdakl ka:aı Ôzca 

mn vefat ettlilnl 
haber aldık. 

tee11lrle 

Ebeveyninin acılarına lt -
lirak eder, kendilerine 

Vilayet umumi mecliı dün 
ıant 14 de vali Ethem Ay 
kutun batkanhğmda topla 
narak çalışmalarına devam 
etmiıtir 

Celıe açıldıktan ıonra ge 
çen toplantının zaptı. daha 
ıonra bir gün önce okunan 
tzahname reye konarak her 
ikiıi de kabul olundu. 

lıtımlf!k ehli vukuflarının, 
hakem heyetlerinin ıeçimle 
ri ile hesap katılerln ve ge 
len evrakın tedkık olunmak 

üzere dahıliye encümeni11e 
havalesi kararlathrı'dı 

Kazalardan gelen ihUyaÇ 
raporlarınm da keza alt ol 

dukları encümenlerde teokik 

edilmesi ve h8zırlanma•1 

reye konularak kabul edll 

Jı. 

Ruznamede baıka gör&i 
şecek birte y bulunmadığıP 

dan meclis cuma günü sa 

at 14 de toplanma kararın• 
vererek dağıldı. - -

Ayvahk 
~ocu~ Esirgeme Kurumu

nun faaliyeti 
Çocuk Eıirgerne Kurumu 

genel merkezi, Balıkesir 

merkezine yazdığı bir tahri
ratla, Ayvalık ıubesinin gös 
terdlAI faaliyet ve muvaffa· 
kıyetten dolayı idare he 
yetinin takdirle kartılandı· 
ğmı bildirmiftir. 

Ayvalık Çocuk Esirııeme 
Kurumunu böyle güzel ıe · 
kilde yürütenleri biz de kut 
lularız. 

Hayrittin Kıranm gezisi 
Şehrimizde bulunan meb 

buılanmızdan Hayrettin Ka 
ran bugün müntehiplerile 
görüımek üzere Sa vaftt>p~ye 
gidecektir . 

~;.·-

AÇ il KOHUiMA: 
Edremltten imzftlız ve ad· 

reuiz ıtkay~t meklubu gön· 
deren okuyucumuza: Adre 

, ılniz olmadığı için mektubu 
nuzu neıredemedlk 

--<-=>:> -c::>ı---

Balyada 
~ -

Çocuk esirgeme kurumu 
80 çocuğa yemek veriyor. 

Balya, 2 (Husuıi) - Ka 
zamızın Çocuk Eslrge01e 
kuru cidden çok vertnıll 
bir faaliyet içinde çalııo1a· 

ktadır 

Bu çalıımanın birç<>k yer· 
fere örnek olabilecek dere 
cede olduğunu söylemek 
hiçte mübalagalı olmaz. 

Kurum yoksul o~ ul ço 

cuklarına daima yardım el 
ini uzatmakttıdır. 

Dünden iliberen de sO 
yoksul mektepli çocuğa ta 
tile kadar devam etme~ 
üzere yemek 
baılandı 

verılmesırıe 

Kaymakam vekili Hakk1 

Üoeyjn kururn f aaliyetindt 

çok yardınıı ve alaka ı go 

rülmektedir. 
Hu yüzdendir ki Çoculı 

Esirgeme Kurumu her ılıl 
mektepteki yoksul talebenffl 
hepıine sıcak yemek vere 
bilmek imkanını elde etrııl 
ıtır . taylı kardeıle,in ka vuttuğu 

istiklal Erdekliler arasında 

coıkun hir sevinç yarattı. 
Pazar günü yapılan mi 

Unıde bu heyecan en derin 
Ye en temiz bir tekilde ya 
tatıldı. 

I baııağlıjı di:_iz. 

1 Otü ana~tarı ilı yaralamıs 1 

! Zafer terzihanesinde çalı· 
1 oan Celal aynı terzihanede 

Umumi evde gürültü 
Martla mahalleıinde Ha

tan oğlu marangoz Ali s1tr· 
hoı olarak Dinkçiler maha· 
l'eılnde Emsalın umumi 
f'Vine gidere-k rezalet çıkar· 
dıiı görüldüğünden yaka-

An karada 

Suaığırlık, 2 (Husuıi) 

Dün Cumhuriyet alanma 
toplanan Susığırlıkltlar; Hü 

çalışan Süleymanı ütü ana 
hta rı ile il afif surette yara-

ladığı şikayet olunduğundan 

tahkıkata baıtanmııtır. 

' !anarak adliyeye verllmistir --

Büyük bir ra~yo istıs~onı 
~uralacak 

Ankarada kurulacak bO 
yük uzun ve kısa dalgalı 

kümetimizin yarattığı yeni 
eıeri, Hatay muzafferiyetini 
heyecanla kutluladılar. 1 Bağ kapısının kilidini kırmıı 

Büyü~ ~ıçak taşıyanlar radyo lstf\syonunun birB" 

İvrindinin Bağlılar köyün· evci mşasına bnşlanmaıı ltı 
den Hüseyin oğlu Hasan ve zumlu görüldüğünden derh' 

Nutuklar verilerek Atatürk 
hükumetinin başarısı ifade 
lendirildi. Büyüklere tükran 
telgraflara sunuldu. 

Manyas, 2 ( Huıuıi ) 
Hatay muzaff eriyetı burada 
dün uat 14 de heyecanla 
kutlulandı . Manya1lılar bu 

., ., ian durdukları ı;C\ iıh.i 1.:0 

9k1111 uır fekıldf" 4c,;1kladılar 

1 Gönen. 2 (Hu ·usı) - Bu-
rada dün yüzlerce halkın 

ittıraki ile bir top 
lantı yapılarak hükume•ım

izin kazandığı Hatay muv 
affakıyeti bir bayram sevi 
nci ile kutlulandı SöL alan 
hatipler halkan duyduğıı 

sevinci heyecanla anlattılar . 

Dün Göneo en seviııçli gün 
lerlnden birini yaıadı 

Balya, 2 (Hususi) - Bü. 
tün kaza halkı köylerden 

Kalaycılar köyünden Be
kir o~lu Nuri. Karaoalan 

mahalleıioden Mustafa ojlu 
Hasbinin memleket haataha 

Gündoğan mahallesindtn 011 Anktırnda Nafıa nıusteş&' 1 

l man oğlu Ahmedln üzcrlc nın reisliği altında Lır " 0 

1 

rinde büyük bıçak bulundu nıisyon kurulmuıtur. 

nesi civftrındakı bağ evinin 
kapa kilidını kırdığı ve içe 

ğundan haklarınaa tnhlukn Komisyon ılk ıçtimaınd•" 
1 ta ba,lanmıştır. sonra çok kısa mt.iddetlı vil 
1 - 1 k~ 

ri girdiği şıkiyel edildiiin· 
~,.D tehkikftta h"~'"nm111hr . 

O k 
1. • f • 1 münakasa yapmağa 8 

il ün Ô UO ve Z811lf8 ıat 8rt 
1 vermiştir . Münakasa 15 f

11 ,, 
1 UNLAR: batta bitecek ve istasyoJJ 

Pıliıı hıkıral etmiş 
Yıldmm mahalleıtnden 

Zahm Mustafa oğlu Bakırcı , 
Abdullah ıerho~ olarak Em 

r 

salin genel evine gıtmif, or· ' 
ada kadınlara bajırap ça· 
ğırmağa batlamıttır. Abdul 
lah bu 11rada gürültüye ko- , 
ıan nokta polisine de hakaret 
ettiği gibi ıevkedalirkf'n de 
memurun elini tırnaklamıı 

lir Hakkında tahkikata bat· 
lanmııtır 

\~gRri ze.mi 

!\. s 
55 l~andım u 9i0 ~8U 

60 920 930 
70 860 870 
80 790 80U 

ZAHİRE: 
Bugday 5 
Yerli Sert 
Yumu~ak 5 511 
6 75 7 75 

4 
5 

6,25 4 75 
5 25 

5 

5 

' ) -
-) 

75 
Harıç ply" 
1adan gelen 
buğday 

Mısır 

Arpa 

onn hıı lı tı 'g ı~ ~ bıoıt 1 

l 1 ı r 1 
rı \'&pınc.ğa ta ıp o an ~ 

güue kadar bütün pırtl•r~ 
bildireceklı rdir . Komi•' 

ısta&)'Onun inşasına ha.ş1 11~1 
ma ve hitırilnıeai içın 

gayet kısa müddetler ı..of 
muştur. 

Ankara istuvonunun 1 ~' . t•" le111i yapıldıktan sonra Is ~ 
bulda bir radyo lıtas~0~ 
kurulması için ikinci bir '-' ıı" 
nakua açılacAkt.r BıJ"~ 
için de şimdiden hazırlııP11 

akladır . 
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Ölüm korku arını bir para_ o ·yok 
eden : H ha e .. 

-Asri Adam- Memleket Hastahanesinde bir ~dd 
Büyük Hikaye 
"Cemil Semı .. tftnelln mü 

temadlyen uğuldayan, kay· 
naıan kalabahfı araıında 

dakikalarca istikametini ı · 
fırmıı bir ıeml gtbf çalkan 
dıktan ıonra, bir ıampanya 
fifesinden fırlamıı mantar 
hızlle an11zın kendini cadd · 
•nla üıtünde buluverdı! lçı· 
nde adeta, denize düıüı' · çı 
rpına çırpına, haykıra hay· 
kıra bofulup gitmek teh11-

keleri ve bir takım karan· 
lak ümitsiz dakıkalar geçir 

dikten ıonra, parlak bir ıa 

nı eıerJ olarak kurtarılm!f 

hır inaan ıaadetı vardı! 

/- İhsan Edip 
dolap içenıinde çalınan l-fr 
gramofon pl6tı gibi boiuk 
ve ahenkılz bir sesi vardı. 

etmiş. Harici e 

Üaralan 1eöğıünün bütün 

gcnitliğile temiz havayi, ci 

terlerine doya doya çekti. 

Sonra neıell bir ooh!! Sav · 

urarak ve adeta içınde ya · 

nan bir ıey varmıf gibi iÖ 

ğıünü bu ıerln alcıam rüz· 
garına bırakarak köprüye 
doğru yürüyüp gıtmek ute 
dl. 

Fakat; daha ilk adımı 
atmadan omuz baılarının, 
iki iri ve tüylü el t"rafm. 
dan killtlendiAlni ve bir an· 
da eai topuğunun üzerinde 

Perııan bir daire çizerek irı 

bir llU fırıldağı aibl aeriye çe 
vrıldtiini gördü! 

Karıunnda; ilk bakııta yü 
zünG görmiye muvaffak ol 
8nıadıiı heyula albi yük · 
•ek bir lnaan vardı! "Cemil 

Sena" bir an içinde, yıldı 
runlanmıı bir \anar aıbi ko· 
rkudan devrilap gıdeceainl 
z1.nnettı. 

F. kat; luuııııında ki "Dev,. 
bu korkuyu bir Hraemlfie 
Çevirmek iltlyormuı ııbi on 

un hlla bırakmadıtı omuz. 
larını ikl dal hafıfliğlle tu 

tup ıilkmiye batladı! 
Cemil bena! . Senacı 

iırn .. Sena . Heyyy Sena!!.. 

GCirültülü kahk&halarla gÜ· 
lüyor, enl&ıılmaz bir takım 
leyler söyliyordu! 

Bu edamın, kapalı bir 

"Cemil Sena.. akta ın 

alaca l<aranlıfr ıda , b ıının 

içinde hırpalanmaktan kal· 
mıo bir utultu ile, bu, om 
uzlaı•ını koparacakrnıı aibi 
sıkan ellertn sl\hibına tammı 
ya çalı~ıyoı·du . 

o biri, ıa.bır112 aözlerle 
onun, yüzüne eğıldi: 

Sena.. Cemil Sena .. 
Tanımadın mı henı? .. 

Ve Senanın hayretini 
budala bir §8f kı hğa çevi

ren teklafeiz bir tue uıla onu, 
kolundan yakaledı. Aldı . Ta, 

köı~min batındaki elektrik 
ı~mba11nm altına götürdü. 

Bak! Bakayim dedt. 
"Şimdı de tanımı yorrnu•un 
bt!nı? . ,. 

"Cemil Sena,, bulanık bir 
ıuyun derinlifinl ilk bakıt· 

ta kestiremiyen tnaanlara be 
ozer bir becerikıizlilcle ıaz 

lerini ademın üstünde aez 
dirdil lri ve tüyJti ~Herine, 
parmaklarmdaki yüzüklere, 
aert plastronun yakasında 

iri bir düğüm aibi sallanan 
kravatına, kravatının üatün
deki ıuciye ayrı ayrı dıkkat 

ettı Ve ıonra yavaı yavaı 

yüzüne ba1'mak ıçln batını 

ka ı dırdı . 

K arı111 nda, et yıiınla r•n 
an içine eömülüp miUema
dıyen gülen aiyl\h renkli ık( 
ıeytani aöz vardı! Bu iki 
göz .. 

Sönük ve· haf ıf hır ıeyle· 

ri hatırlatan bu göz.in. Evet! 
Acaba? O, bu gozlert uer~de 
görmüıtü? 

Birdenbire-, batanın içinde 

bır şimıel< parladı! 

Sen! Dedi, "Seni 
Avukat Hicran., değilmi 

sin?.. O biri kahkahalıuıoı 

bir demet kav gıbi tutu~tur · 

du: 
Avukat Hıcran ya · · 

Sonu var --

Bahkesir İnhisarlar 
Direktörlüğünden: 

8dlıke11ır İnhisarlar idart>si ya prak tütün anbarının et 

rafı d . . b nce ı 29ll) lıra 36 ku-n §artnamesı ve pro3esı mucı ı ~ 

ru~ ketıf bedeli kaldırım i şi ılan tarıhirıden it ı baren açık 
ckaıltmıye konu muıtur 

Eksıltme 3 3 YJ7 Çarşamba ı.:üuü saat 15 de Balıkesır 
inhıaarıar idareıirıd• müteşekkil komisyonunda yap laca 

ğından lstcklılerin mür4lcaat etmeleri ılan o ' unur 
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Allo, Memleket Haıı· 
haneıi. . 

Buyurun 
- Ktmaınız?. 
- Doktor t~imı l. 

- Merhaba Üıtad "Tur 
Ddi,. uamma hııetah y 

gelmek htiyordum d a 
Doktor: 

Htr dak1ktı rıln eı n 
de Üatadı , bath~lu e • r
zunuzu anlatayım. 0Jyorcıu , 

1 Uaktka, lzın verdit:. 
kat üç saniye geçı ~· 
bile .• 

Allo . Buyursunlar Üa 
tadım. 

Telefonu elimden bırcktım. 
Bizim idarehanenfn dt-mir 

kepenklerı .. muradına ere· 
miyen dtlber ~ muahndal&I 

••rip efsane pancurları ıibl, 
inilti ve gıcırtılarla açılıp ka · 

panarak bir ıeyler homur· 
danı yor. 

Rüıair dolu dızaio, deli 
Laı mandalar gibi dört J•nı 
haraca kesmektedir 

Hiç bir kıt ıünü, rQz 
airh btr havada ıehlrden 
açıldmız mı?. 

Hava ' arın rüzıirlı zaman· 
larda, denızler ı•bi köp6re, 
köpüre bir dalgelanıtı •ar. 
Paytonumuz rOzıi.ran kuca-
i'mda1 dalıalara nır btr 
taka gıbi. . 1 

Arkadaıım ıeveze adam- ~ 
Jarm cerbezeıile durmadan 
konuıuyor: 

- Biraz önce radyo ıöJ 
ledi. Btlmem nerede, öyle 
bir fırtına olmuı kt.. iki va
pur cavlafı çekmlf .. 73 yd
danbert böyle btr fırtınaya 
rastlanmamıf. 

lhndıj.mlz fU payton, mt 
dıllı, bıtcak beyıırlerile bar 
çocuk oyuncafma beDziyor 
Eter uyın rOzılr, bıraz 
daha zorlasa, kendtmizt ıe 

J birden ıki kilometre uzak 
taki hastaha nenin bahçeıin 
de bulacağız.. 

Şehirle haıtaneyt bRğhyan 
ıoıada, kağıttaki helvasını 

yıye yıye ~ıeginin pefi ııra 

tıpıı, tıpıf yürüyen köy A er, 
panıumandan döoea elleri 
kolları &araıh ada .. ıar, deli· 
kanlılu . 

GülOm ·· Muıtarlp ru .. -
lar .. ülkesine böyle bir iba 1 

det huıü içinde mi vara 
cağız? Ağzmı bıçak açrnı>· or, 

ne demek bu? Yoksa rüz
garlardan kokumu alıyorsun? 
Kını bıl r timdi ıa çe ımsız 
a ahacık, sana gire bir kil· 
niktir Koğuıluın karakteri · 
ıtık kokuıunu tanıyan rftz 
gir, yüzüne bir bayıltma 
maıkeai gıbl geçmiı . Bur 
nuna hıç durmadan "f 11t,, df 

, ye, Ether Püverlze t>diyor! 
DoıtoJevııkimlıin Mirim · 
Payton, hutahanenin önü 

nde durd11 Tat tcterdtvende 
Bahkesi AQliye hukuk fiakimlininden: <luren l!J Kctmtı hlıi gü' ' 

1 yüz. l~'ıı dıl r- J.. r~tla.d: A l.h n rôyündeu ı· a.ırnı 
kızı Cemile tarAfandan ko 

cası Ov1'ltöyünden Şakir oğ 

lu Ahmet aleyhine açtığı 
boıannıa davasının görül 

tnekte olan muhakemesinde 

Müddeialeyh Ahmedın ma 

hallı ıkameti meçhul hulun 

duğudan ilanen yapılan teb 
llğat ·· 

uzerıne muayyen gün 

de mahkemeye gelmemışlir 
Talep veçhıle hakkında ğı. 

y ap rcı.rı veıllcr-:k r;u ı:: _ Hoo i•ldlnlz, us cdıro .. 
ilan yolıle yapılması karar Hoı bulduk üıtad. 
gır olmu~ ve mumaileyhin Size tanıtayım · Hay 

k b Raif Demiralp. Göz laekimi muhal<emenın mualla U· B 
ha 1 İh•an Oskay. t uaün 

lunduğu 3 Mart 937 günü ken•ılerl nlbetçi doktoru 
saat 10 da mahkemeye gel · 

nwdiği takdırd~ bir daha 

im bul edıl miyHf'ğl gıbi mu 

hakem e11nın gıyabınd" ba· 
lulacatı lü7.Utnu tehliğat ma 

karnına kaim 

ilan olunur, 
olmak üzere 

· dur 
Güllft'aün ı•nduğu kah· 

' velerimlzi höpürdetırkeD, do 

klor Uay Kamil Seıli oğlu 

dedi "I: 
Sohbetinizden daha fazla 

1 mütelezziz olamıyaeatım içi• 

mi /c t lm.slü 
üzüll1orum l.emen ıehre in· 
mek lazım. hın verılırH . 

Üütlddın bu zarlf itiza · 
rıaı, • kadar· değelıen o•a 
yakın bir nükte ile kartıla· 
mağa hetırlandığım anada 
içerı bir zat ıirdl. 

Elinde teıhts kalıtları var 
dı. Bay Ratf ın lstiloıılle im · 
za atmumı fuaat ıayarak 

Bay İhıana ıoku 1dum: 
.. Zahmet olmazsa. bize 

baatahaneyl gezdinentz?!. ,, 
Dedfm 

- Eıtaiflrullah bayım , 
Buyurun. 

"Balakeıır Memleket haa 
tahaneai,. adı altında mer 

k"z binaaı, Dahiliye ve Ro 
ntgen pavyonları olmak Oz. 

ere, ayrı ayrı üç bina var· 
dtr. Merkez· binasında me· 
murlar, Hariciye, Gaz .. Ku · 
lak kofuıları bulunuyor. 

Her llotuı, bir m&te"ha1111 
tarafmdan idare olunmak 
tadar. Koridordayıs 

Bay ihsanın açık tf adeli 
ioıaulara mahıu• .tatla. bir 
konuımaıı v .. r. 

Kaloriferli odaların kapu 
ıunu açarak: 

- Buraaı, eliyor . . Kadm 
ı.,a mahıuı ıöz kotuıu .. 
Eczahane.. Kimvahane Gaz 
koiuıu .• 

- Yatak adedin iz nedir? 
- 95 Yatağımız var Am· 

eliyat odamızı görmek ister 
miıini7? Güldüm: 

- Dile1ellm ki ıadece 
ıörmt>k için!. Dedim. 

Hepimiz ameliyatı bu· 
rada yRparaz. 

- Mükemn el. 
Evet mükemmeldir Benim 

İs•anbulda gördüğüm Gura 
ba ha&tahaneslnm ame'tyat 
odasına benziyor. O kadar 
büyük değ ıl fakat ayni , tıpkı 
maketi g•bi . 

Kulak muayene odaaı 
Bay İhsanın açlığı kapıdan 

ıçerıye ıarktım . Doktor Ki 
mil gltm~ğe hazırlanıyordu 

- Buyursunlar Üıtadrm , 
Buyununlar .. 

Yok dol<tor . teıekkür. 
Bakalım öteki koju~ları da 
görelim. Hoıca kalın 

- Güle güle . 
Do ı.. ı o r Ki.rııılln cııı ı 

karQll, yıuıdaki koğu a doğ 
ru yürüdük 

- Kulak, Boğaz, Burun 

koiuıu . . Karııdaki cerrahi 
ye .. 

Atajı merdivenden inece 
ğimiz ıara, sarı benizli. bir 
hasta köyliyle karıılaıtak . 
Doktor: 

- · Nerelıaın?. Diye ıordu. 
Huta, çam bölmHi, tri 

kıyım blr köy.I01dü lJoklor, 
yanımızda duran katibe dö 

ndü: 

w t m n g< uışu 

8 h Lyi eşhi 
173. 

ucıye gıı dıncl • 

k. } • -Çt ı • oı; ru u 
k 

Rüzgar. ut• . d ı y ... n b i 

8" 
ylan gez ır. 

h ınııre 

h .• fire, önümüze 
- ho§ yatağımız var mı . 

aı·ır, hiç yok. Bir 1 
düttü . 
her oda 

Kapısını açhfı 
hakkında izahat 

tek bo§ yataiımız yok. 
Doktor hastanm JüzGne 

acıyarak bakıyordu: 

- Ojlum bot yatatımız 
yok. Yarın erken gel. Biri 
ta hurcu olur, yerine 11eni ya· 
tuırız 

lçımde bir yer ııı:lıyordu 
- Doktor, dedim 95 ya 

verlyordu. 

- Rontıen . . Şurada aor 
düfOnüz ülnavlyole. Teda

vi odaaı. Burada da Ront 
gen f ilmlert banyo edilir 

Tt>tekkür ederek bayan 
Aytenin elini 11ktık . 

- MOkemmel bir hatta 
takla bir hastahane kafi mi hane Doktor .. 
Balıkeıire?. Tabii "bu kadara Bu defa rüzgar arkamız. 
tOkür,. diye düıünemeylz Hiç

1 dan eıiyor, bizi öne doiru 
yeni pavyon lıatmak, yatak 1 durmada nitiyor 

aa1111nı arttırmak gibi bir - Evet Anadoludald ha· 
tasavvur yok mu? stahanelerin en mftkemme-

- Baıka bir yere modern llerindendir. Burayı vakttle 
bir hast:'hane yapmak ıibi Bahkeılrde mutasarrıf bulu-
bir taaavvur vardır . Fakat nan doktor Reılt Jap· 
bunu tam manaelle btlml · 
yorum Bu, bir taıaTvur mu· 
dur, yokıa yakında b!r ha
kikat mı o1acakhr? 

Yürellme blr tH ıofuk 
ıu ıerpildi 

Bu, aarı hasta iki sazan 
kızgın bır mOhllr ıtbi dai 
ladıiı yüreğime bir paaıu 
mao rahatlıiı aıetlrmtıtt. 

Hastahane ta•••vuru btle 
btr teselli .. Hastahane, 610m 
korkularımızı çeken btr para· 
tooer ve öUlm - hayat yo. l 
luna lconmuı . bir ıiıortadır. 

Bu ıöz, içime bir pena· 
ne ıerinllği getirdi. 

1 
Ak, bembeyaz koiuılar 

koridorlar dört yanımızda 
bir temizlık bayraiı aibl 
dalgalamyor. Bir albümiln 
aahife lerini çeviriyoruz. Her 
yaprak derlldikçe gözleri . 
mızın önüne ııa pura hal mu 

mu bır yüz seriliyor 
Beynim koğu dolabı ribl 

ha sta hanelerın karakteristik 
kokularale dolu 

Alt k tta cı t hastalık 

!arına mahsus koğuş 1 ar var. 
İl(ı koguf arasında polikli 

nıl< yapılıyor. A§ağı kapı 

dan dahıliye pavyonuna do 
ğru yollandık. Dolu dizain 
caen rüzgar geve~elık etm~k 
istiyen arkadaıımın •i · 
zım bir el gibi kapalıJ or. 

Bir türlü konutamıyor za 

valhcık . 
- lıte dahiliye pavyonu. 

Şu k ·· çüt: ölmelrr r ı :ı~ 

t& ıklarn. ıııcthiu . Bura d-. 
Waı ermem filan yapılar. 

Mütehuem Raif Demir 
alptar. 

- Bağıılayın doktor. Ôt· 
eki mütehassıs arkadaıları · 
nız adlarını öfrenmek lali 
yorum. 

- Operatör ~ay Alı Riza 
Tezel, Dahıltye müteha11111 

bay Raıf Demiralp, Cildiye 
rnütehaaaısı Ekrem BayaaQ, 
Kulak boiaz burun müte 

huım bay Kimtl Seılt otlu, 

hrmıı. Baı tabibin oda11nda 
gördüiiinQz aıraacllıman, on· 
undur. 

Zatf :rGzlO bay Reıldin 
alratdaamanı, çerçiveıile sö
zlerimde canlandı. 

- Ne mutlu diye dOtGn. 
düm. 

Memleket .. aatahaneılnde 
yılda 2, 192 hasta 9255 po· 
itki inik teda viıl yapılmıf. 

Sıra Ue: Rontıen 2291 
hutayi teıhtı etmtı. Kfm
y~hane meıalıi 1363, Baktar. 
yolojt <4471 ktılyi buluyor, 

Hariciyede ameliyat 560 

kulak boğaz burun: 23 J, 
ıöz 41; 173 kuduz tedavisi •. 
Tutarı 9255. 

Kabarmıı bir iıtatııtik . 
Bu rakamlar beynimle mad· 
de arasında bırer telgraf di · 
reği gıbi bo)dan boya uza . 
yıp gidiyorlar 

Reçetelerı dolduran ne . 

fesi fifah formüller , beynimle 
bu rakamluı bağlıyın tel 
ler gtbi. Bu telleı dt>n 1ıelen 
ıeılcr, beynimde bir nabız 
gibi atıyor. 

Hastahane otomoblh için 
de hala düıünüyorum. 

Bu düıüncem, otomobil· 
den inip bay doktorlara ve. 
da edinciye, idare haneye 
gelinci ye kadar ıiirdü. 

lfala gözlerimde bir buju 
~lbin}Hii - r fç; tmde ağır ağır 
n!r dutne.n halinde alçalan 
bir hastahane havası . . Sarı 
hasta gözlerinin kızgın bir 

mühür ıibl dağladığı bairama 

bır pervane ıerlnliği getiren 
reçeteler .. 

Albüm Haıtahane . Dört 

yanım ıara ak, bir temizlik 
bayrafa olup dalgalanan be. 

yazlıklar, ve telıraf direk. 

leri ıtbi uzanıp ılden ra
kamla;.,, 

Medi. N. 



SAYFA 4 TORKDlLI 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Balık esir Vilayet Daimi 1 '

1 
"

111
"

111
"

111111111111111111111111111111
., 

Encümeninden: 1i A N K A R A ! 
1 - Açık ekıtltmeye konulan it ame1et mükellefe için 

dairede mevcut bez numuneıine ~öre ahnacak yirmi ça• 
dırdır . 

Çadırların keıtf bedeli 560 lira muvakkat temfnatı 41 
llra ylr•I kuruıtur. 

= ' =Avukat Ekrem ARGUN Ve ı 
= ' = Şeriki Ziya S!DAL ı = ~ = ~ 

2 - bu it• atd evrak ıunlardar: 
A Ekılltme tartnameıt 

E Tanınmış değerli avukatlardan. i 
ku · : dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı i 

E emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyizi 
E ve Devlet Şurasında murafaa kabul i 

1 - Kapala zarf usulile ihale edilmek üzere ekıiltmeye 
konulan Balıkesir · Edremit yolunun 75 + 00 82 + 476 
inci kilometreleri arasındaki tamiratı eaaıiye itine ta1tp 
çıkmadıiandan 8·2 937 tarihine kadar bir ay içinde ihale 
edilm~k üzere 7 1 937 tarihinden itibaren pusrlığa bıra · 
kılmııtar . 

2 - Tamirat itinin ketif bedeli ( 14652) lira -48 
8 - F ennl tartname 
C - Mukavele örnejl . 
D - Nafıa itleri umu•tyeıt 
lıUyenler bu enakı ve numan•yi Bahketfr daimi en· 

cOmen kaleminde ıörebtltrler. 

ruı muvakkat teminat ( 1098) lira 94 kurutlur. 
3 - Bu ite att keıtfname ve evrak tunlardır: - ~ =ederler. 1 = 1 : 11DRES 1 = 1 

A Ekııltme ıartnamesi 

8 - Fent tartname 
C - Ketlf cetveli 
D - Mukavele örneii 3 - Ekıtltme 18 · Şubat 937 tarihine raehyaa Per

ıem be günü ıaat 15 de vilayet daimi encümeninde vapı· 
lacaktır. 

H - Nafia itleri ıeraiti umumtyeai 
lıttyenler bu tartname ve evrakı Bahkeıir naf ia 

dürlüiü veya daimi encümen kaleminde görebilirler. 

= ~ mü · - ANKARA Sanayi cad- 1 
: desi ALİ RiZA Apart · 1 4 - lıtekltlerln yukarıda yazılı ıün •e ıaatet mu•ak· 

kat teminat arını malıandıiıaa yatırdık1ar1Pa dair mail buz 
veya banka mektuplarlyle dal•I encilmene milraH atları 
llzımdır. 

5 - MuYakkat teminat malıandıtma yatırılır . Encü· 
mende para ve tahvtllt kabul edilmez 

4 - ı - 53 

Vilayet daimi 
EnCümeninden: 

Açık ekıiltmeye konulan it Balıkeıir • Bıntlırma 
yolunun 39 - 40 inci kilometreh· ri araı nda ve fOl8 kena
rında müdafa dıvarınm işciliği bu it keşif bedeli 2079 
lira 93 kuruş mııvakkrıt teminatı 155 liradır. 

2 - Bu i~e aid keşifnamc ve evrak şunlardır: 
A - Eluiltme şarloameıi 
B - Fennı ıartname 

C - Ketif cetveli 
O - Mukavele örneği 
E - Nafia itleri ıeraiti umumiyui 
İetiyenler bu evrak ve keşiloameyi dıimi encümı n ka

leminde görebilir . 
3 - Eksiltme 8 -şubat-937 terihinı rHlıJID perıembe 

güolı ı ıal 15 de vilAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - İıteklılerin bu gibi itlerde uğre.,dıt. nıı dair Nafia 

müdürlüğününden lllakal bir h ı fta evvtl ehhyet fenni'e 
veıik&11 almaları IAzımdır. 

5 - lıtekliler yukarda Ü\'Üncü maddede vaıılı gün ve 
natinde muvakkat teminatlarını mel1B11d ğına yatırdıklarına 
dair makbuz veya banka mektuplarile dvimi encümf'ne mü 
racaat etmelidir. 

6 - Muvakkat teminat maleandığına yatırılır Encü
meotle pıra ve tahvilAt kabul edilmez. 

1 - 54 

4 - ihale 8 . 2. 937 pazarteıl aününe kadar encüme
nin içtima ıünlerl olan pazarteıl ve perıembe aünlerl ya 
palacaktır. lıteklller muvakkat temlııatlftrını malıandığına 
yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplartle bu 
müddet zarfında Bahkeılr •tliyet daimi encümenine müra. 
caat edebilirler. 

~ 5 - - Ekıtltmeye bu ıtbi itlerle ujraıdıfına dair naf la 
vekaletinden verilen ıellbiyet veıtka11 ibraz edenler glre
btltr. 

6 - Muvakkat teminat malıandılm• yatarılır Encü 

mende para ve tahvtlit alınmaz. 4 - 1 - 15 

Ballkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Türkdali ıazetesinln 26 teırtnlaant 9[6 gün ve 10104 
ıayııında Korucu nahiyesinin Haydar kö) ünden bey ojlu 
Oıman vereıeılnln tescili talebinde bulunduklara alh parça 
tarlanın mahallen ketfl için 29 • 1 1 · 936 pazar günü 
••mur ıtdeceii ilin edılmlt lae de kıttan o günü gtdtleme· 
mtıttr. Bu itin 7 . 2 937 pazar ıünü •ahalllne hava mu 
ıaade edue memur gtdeceflnden bu bapta yukarıda ıözü 
ıeçen ıazetede vaıatlara yazılı alta par~ ıayri •enkul 
hakkında bir ıüna hak iddia11nda bulunanlar vana vtfa 
yet tapu ıtctl muhafızlıiına veyahut mahalline ıelecek 
•••ura milracaatları lüzumu ilin olunur. 

lılıkısir ıicıret ıe Sanayi odasmdın: 
Balıkeılr vtliyett merke

zinin Hacııaybi mahallesi
nden <37> numarah evde 
oturan Türkiye Cumhuriyeti 
tabaaaından olup ayni evi 
ikametıi.hı ticari ittihaz 
ederek 931 yılmdanberl ko· ! 

yunculuk Ucarettle 
etttf lnt beyan eden 
tin oflu oflu 

ittiıal 
Nur et 

Ha· 

-----------------------------------------------------
Defterdarlıktan: 

Temlik bedeli 
Muhammeni 
Lira K. 
ıoo oo 
400 00 

Ctnıl Mevkii Müıtemlltı No: 

ydarın unvanı ticareti bu 
kerre (Nurettin oflu Hay· 
dar Çağan ) olarak tes· 
çil edildiği ıtbi bu unva 
nan imza ıekli de Türkçe 
el yazısile [Haydar Çalan J 
olarak ticaret kanununun 
42 inci maddesine ıöre 

Bahkeıir ticaret ve sanaJI 
odaaınca 904 sicil ıaymna 

teıçll edlldlii ilan olunur Hane ve dükkan T oybelen 4 oda 
Hane Börekçiler M. 3 " bodrum 

Bir s~nehjl kiraya verilecek ıayrl menkuller. 

lcar bedeli 
Muhammeni 
Lira K. 
64 00 
24 00 

100 uo 

)20 
180 

150 
240 

150 

84 

00 
00 

oo 
00 

00 

00 

Cinıi 

Maja%a 
Dükkan 
Hane 

" 

" 
" 

" 

" 

Mevkii 
Sahntıar Mah . 

" 
Börekçtler 

Karaoilın 

Börelcçtler 

Ayaören 
Börekçiler 

" 

Müttemilitı 

f e•lcani 2 tıhtanl l oda 
mutbah ktlir ahsr 

No: 

465 

72 üıt , 2 alt, 2, 1 mutitah 
fevkani ve tahtani Z oda 510 
mutbah. 
üıt 2 alt 2, 1 mutbai., avlu 184 
fevkani 2 tahtanı 2 oda 536 
mutbah. 
fevkani ve tahtani 2 ıer 506 
oda avlu. 

400 

ili.o numarası: 164 ,. ....................• ~ 

=ooKTOR! 
• • • 

EKREM: • • 
• N A f l Z BAYSAN : • 

• • 

Rllıwıwu dai, s11ç, 
ltrnak lwslalıklarllt 

lıu şekil {lruıyl. belso
uklu!ill tıt ywnu~uk 

karha haslalıkluruıt ld 
rar yolu ılrırlıklunm, 
ade.mi ikJ/dan tll son 
usu/lale tedavi eda. 

: Haatalar1m hükümet 
: cadde.inde numara 56 

• 

- ~ : mana N UM ARA : 3 1 

~1111111111111111111111111111111111111111111..I 

1 
1 

Har Tecimenin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü Arllumıktu. 

~., A K A "I,, 

Satışta Birinci Şart: 
"REKLAM,, DIR. 

1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 \le '.in B~k!~lrnlarınızı 
1 ( TURKDILI) ıw \ i eriniz· 

1 TORKDILi 
1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 Her Yerde Okunur· 

·~~~~);1lrl,~~~»1'1~~--

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

316 (dahil) :328 ) (dah il Doğumluların askere rit1111 

mit olan piyadeleri bu ıubat ayı içinde sevk edilecekler 
dır. Şubeye ver ı lecek tertibatta bu doğumlular kafi t 11 

mezse 329 doğumlu ların da piyadesinden sevk edilece~ 

Balıkesir Türk Hava 
Kurumundan: 

Kurumumuz namına toplanacak kurban derilerlJ~ 
bağırıakları bu günden itibaren açık arttırmaya konul-' 
tur. isteklilerin 16 ıubat gününe raatlıyan (Sah) ı' 
nüne kadar kurumumuza bat vurmaları. 5~ 

120 00 
" .. ,, 

fevkani ve tahtanı 2 ıer 

oda mutbah ve kilar. 
fevkani 2 oda tahtanı 2 
oda ve mutbah. 

470 • 
: da heraün saat on beı T •• k H K 
: ten sonra kabuleder. : ur ava urumu 
t···;~~;~;~;··· .. ı Bürhaniye Sübesinde~ 

1 ı o 
180 

264 

120 

00 
00 

oo 

00 

" 
" 

" 

" . 
Harelsçtler 

Ayı6ren 

Martlı 

üıt 2, alt 2. 1 mutbah 
fevkani 1 tahtant 2 bir 
miktar avlu. 

390 
394 

fevkani 3 oda •alon tah· 272 
tanı 2 oda mutbah ve avlu 
fevkani 2 tahtanı 1 oda 662 
mutbah ve alaır. 

Yukarıda mewkl clnıt ve aatıt ve kira bedelleri ve müttemllitı yazıla ev dülckin ve 
malazanın millktyet ve icarları 14 1 937 tarihinden 15 2 937 tarihine kadar bir ay nıü 
ddetle pazarlıla va:ıedlldlılnde ta1tp olanların 16ıde S teminat akçalarlle '5 2 937 ta 
rlhlne m61&dtf pazartesi 16nl aaat 15 de Defterdarlık dalrealnde t.,.kkGI eden Mılli 
Em'Ak aatıı ve icra komlıyonuna ve fazln mal6mat almak lstlyenlerlnde Mt11i Emlak 
m6dGrl6ilne m6racaatlars. 

Pazarteıinden baıka her 8 . b d"l k k b D 8' 1 u ıene ıubemıze le erru e ı ece ur an eri vt 
ıün çıkar Siyasal aazete.. , 5 37 d 8 2 7 ._ d ..M ğınaklara '2. 1 9 en · ·93 tarihine Ka •r onbet r, 
Yalhiı: 800 Kuruı üdd ti - d k l T 1· t i r- k ti•~ m e e muzaye eye . onu muıtur a ıp er n ur 
Alb Aylıfı:400 " Kurumu Bürhanlye ıubeıtne müracaatları i!an olunur. 
Say111: 3 ,. 3 ı - 46 ,) 

Günü aeçmtı ıayılar 25 ~ 

' kuruıtur. 
ADRES: 

BALIKESIR TÜRKD1L '·---iiiiiiiiiii ___________ rl 1 

lyeıl ve Baıyazmana: Bahkeılr ıaylavı H KARAN 

Çıkartm Genel Direktörü 

Ba11m Yeri İl Balln evi 
.-

FUAT BİL 'AL 


