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hcttaa Şeiıriııılz Ticaret Ye Sanayi Odası 
kette t Veklleu memle- ı göre, 14 milyon lira tutan 
nayt 

111
d e•cut ticaret ve sa- kazanç verglı l nln odalara 

o ••• , ı Jerle 1 ınan livedılerek alt 1: ulunan yüzde iki hi11e-
rul-' ne Uuıı•t odalar& ku- si odalar ve ticaret erbabı-
-•~ h L I haıırl ••lunda evvelce nın verdlii aidatla beraber 

•n11111 1 •l111ııt 0 •n projeyi ele bu on sekiz iktısa t odumm 
alicik ır,. Uınumi blitceye ta- umumi geliri 900,000 llrı 

~den b 1 •it lcan u yeni ıekle olacaktır. Bu gelire on se-
lllılı 

1 
Un llytbf\ıının yeni kiz odanın yaıatılabtleceii 

h eneye k 
wılllet M adar Büyük ve mühim itler görülebile-
ceıı •nl echılnden aeçlrile . celi muhakkak görülmekte-

Aldıı'••lınalctadar. dir. 
'lllız ı Jenı PtoJen 111• Cimata göre Oo sekiz iktisat odua ku · 

tın lc&la\ll 10 eaaıına odalı rulurken, memleket de on 
•I teıtcıı en devletleıtırllme . ıektz iktisat mıntaka11na ay · 
ticaret etcnektedır. Bütün r1lmıf olacaktır. Bugün oda 
l&ivedtl Ve •anayı odalara larm vazifeleri meyanında 

•relc 
rnelallelc Jerlne büt6o bulunan sanayi tılerf, gene 
._ •he 18 1._ l 
•Qrulıcalc atlsat oda11 ayrı bir kanun 18 yıhaaiy e 
aelırı lcl tar. Bu odaların kurulma11 derplt edılmıı 
olacaıctıt~~:•· hazineye ait olan eanayi federaayonlerına 

Palan heıaplara verilmektedir. 

r 
Romanyada Siyasi Partilerin Faali

yetine Nihayet Verildi. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON lKINCl YIL 8~ YI: 3781 

Habeşistanda Ciddi Nafıa Vekaletince Büyük suıama Fa
aliyetine Ait Hazırhklar ikmal Edildi. 

Kaynaşm~ar Oluyor Sulama Proğramımızın 
Oç eyaletle çıka~ kargaşah~ları b.astırmak ,iç~n Adis- Tatbikine Hız Veriliyor 

Ababadan ltalyan ~uıvetlen sevke~ıldı _ -~ 

lstanbul, 16 ( llusuıl) 
Suriye hükumeti, Ankarada 
bir konşolosluk açmafa k" 

1 

rar vermlı ve bu husuıta 1 

kükümellmlzin muvafakatini 
iaternlştir . 

Şam, 16 (A.A ) - Surl 
ye hükumeti Fransa Suri · 
ye muahedenamesi meriye 
te girer ılrmeı Ankaraya , 
Kahireye ve Ba ğdada kon· 
soloslar tayin etmeğe karar 

vermııttr. 

lngiliz 
Ticaret müza~ereleri mu
rah~aslan Vaı ingtona ha

reket etti 
Londra, 16 (A.A.) - tn · 

Yeni konsoloslar vl\z ı fe- glliz Amerikan t icaret mü· 
lerlne baılamadan evvel bu I zakerelerine memur lnıillz 
ıehtrlerdtki Fransız konıo delegeleri bugün Londradan 
loshanelerlnde ıtaj görecek· V aıtnatona hareket etmlt-

lerdlr. tir. 

Balıkesir - Eskişehir 
Mu h telitleri Maç 1.. 

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

ilt maç 2-2 beraberlikle neticelendi, ikinci maçı 
muhtelitiıiz 4 - 1 ~azandı 

Eıkiıehlr muhtelltl iki 
maç yapmak lzere bay 

ramda ıehrlmizt!' gelmlı; ya · 
pılan tik maç beraberlikle 

netlcelendığl halde ikinci 
maçı muhtelitimlz 4 - 7 
gibi yükıek bir farkla ka. 

zanmııtır 

tik maç cumartesi günü 
yapıldı Saat l 5 de takım 
lar al kıılar ara11nda sahaya 
çıktılar . Bayrak merasimin
den sonra Kamilin idaresin
de oyuna baılandı. 

Balıkesir: 

Rafet 

Mahmud Sami 
Sab~i Tevfik M. Emin 
Ahmet Muıtafa Celal Şemsi 

Hüıeyln 

Eskiıehir: 

Kazım 

Şevket Ahmet 
Zekeriya Adil Süleyman 
Sungur Fahri Zeynel Zeki 

Faik 
ilk akanı Eskltehirliler 

( Sonu üçüne O sa1f ada) 

Bu sena içinde ~irçok nehirlerin ıtrıfmdı kanallar acı· 
laca~. yeniden ~ört bölgenin de su şabıkısi yapllacı~tu 

Çin Kuvvetleri Dün T e
G i r diler .. 

- -----
fransız imtiyazlı ~ölgesinda devriye vız,fesi gönn Ja-

ponlar silahtan tecrit edildi. 
Londra, 16 (AA ) - Şan · 

ghayda Amerika müdafaa 

bö ıeeıtode devriye vazifesi· 

ne tıt i rak etmek letiyen Ja 

ponlano bu tedbiri red ve 

fran1 ız imtiyaz bölgesine de 

a ynı maksatla giren Japon 

lar ıili.htan tecrit edllmtıtlr . 

Sarr nehir tlmaltnde Lun· 
gha i demlryolunu ele geçir · 
mek için iki taraf kuvvetleri 
arasında ııddetll muharebe· 
ler olmaktadır. 

Ç'nli ler bugün Teaioge 
glrm l ılerdir . Sokaklarda vah . 
fİJane muharebeler olmak · 
tadır . 

Mussolini Romanyada 

Büyük f aşist~eclisinin mü- Siya~i p~rtilırin 1~•1!Y•· 
zakeı e edeceği meseleler· 8~~~ •• ~'~:':1.!~rıldı Ro. 

le meşgul oluyor manyada siyasi partilerin fa

aliyetletlne nihayet verllm •ı. 
hertürlü toplantı, tezabii· 

rat ve beyanname datıtıl
maaı ve memurların poletlka 

Roma, l 5 (Radyo) - İt 
alya Baıvekili B. Mustollnl 
Roka Dölakamanitadakt ma · 
ltkaneslne çektlmtıtlr. Muı· 
solinl, orada büyük Faılst 
meclisinin müzakere edece· 
ğl mühim meseleleri teablt 
edecektir. 

Alakadar mehafllln haber 
verdıtıne göre, bOJGk Faılst 
meclisinin tetkikine vazolu 
nacak meseleler, İngiltere 
ltalya münaaebah, Muasoll · 

. alnln çok ehemmiyet verdi. 
il İspanya iti ve merkesi 
A vrupadakl muhtelif cere · 
yanlardan dolan vazl1ettlr. 

ile lttlgallerl yasak eddmıı-
tir. 

İktisat Vekili 
Manisa da 

Ankara, 17 (AA.) - İ!:_ 
tlsat Vekili 8. Şakir Kese· 

bir tetkiklerde bulunmak 
üzere bugGa İzmlrden Ma~ 
olıaya ıelmltllr. 



Tarihi tetkikler: 

Bürhaniye T .... rihine 
Bir Bakış .. 

(Geçenki ıaymın devamı) 

O vakitler kaaabanm baş 
lıca ticareti, zeytin, zeytin· 
yafı , deri, civardan aetırilen 
boya ve maden idi Hatta 

rivayetlere bakılırsa 
Mıeır hükömeti Suriye fet 

hlnde harp ıenllği olarak 
a1kerlerlne lçlrdi§t zeytin 
yağlarını buradan cel bet -
mitler! .. 

Ve fİne menkulata naza · 

ren; Bürhantye araıislndeki 
p•l•muth.ık1 meıe ağaçların
dan a•lanma olmak üzere 

o Jam~ndan kalmıttır!.. 
Kasabanın .._ Anamor -

kara tarafında bulunan Yı
lanlı ve (Ôren) tepelerdeki 
kalelerle karadan mu haf•· 
ıa edilmekte olduiu bugOn · 
kil mevcut olan harabeler · 

le de anlatılmaktadır 
8Grhanlyen1n Hi1&rköyi 

civarında, Hiıar tepestndt!!ki 
kale ve Pürezll köyü ba 
tında kule harabui, Baha· 

dınlı baımda (lnkaya) de 
mekle maruf kale üç tepe 
olmak üzere denize ve Ed · 
remil, Bürhaniye ovalarına 
nazır otdujundan, bunlar 

Bergama hükünıetinin mü · 
dafaa hattı olduğu ihtimal 

dahtllndedlr . 

Bürhaniyenlo şimalinde 
ve "Çoruh köyü,, cenubun· 
da . çay kenarında, ıoıa et 
varında (Miletos) harabeıile 
Muradelt ve Dursunlu köyü 
arasında ve Kerem köyü ya. 
kınında {Kurifannls) hara -
beıi bulunduğu ve 86rhanl· 
yenin Anr köyiinün şarkın 

da Kozak çayı köprüıü ci 
varında Romalılara ait (Ti 
ruyövm) ve yeni Cumalı 
ve Tekke köy arasında da 

(Sitonyom) harabeleri oldu· 
iu tarihi atlularda göriilü · 
yor,, ( 1 O) ( 1 1) 

Romahlar, Rum Salçukilerinin 
zamanı zuhuruıdı Bürhıolya 
Romalılarm istila devirle 

rinde bu kıtalar da zaptolun 
muıtu Ve Lejyönler zama 
nıoda da doğrudan doğruya 
Roma eyaleti meyanına it 
hal edtlmlftl. Roma tmpara· 

torluğunun ıarki ve garbi 
olarak iki> e inkiıamında bu 
arazi ıarki Roma imparator
luğuna tabi olmuı ve son
ra da Htzanı imparatorluğu . 
na kalmııtır. Bürhanaye ci
varlarında her iki impara • 
torluk devirlerine ait birçok 
küçük ve büyük kale hara

beleri olduğunu yukarıda 
bilmiina.ebe yazmıtlım . 

Bu harabelerde ciddi haf. 
riyal yapılırsa eıki medeni 
yetlertn birbayli eserlerine 
raatlanacağına ıüphe yohtur. 

Rum Selçukllerinin zamanı 

zuhurunda; Bürhırniye ara· 

~lıl Stlçukilerin memalikl 
meyanına ıirdlfl halde (Aoa
mor) kıu&bası Cinevtzlere 
tibl olarak müıtakil haUnl 
uzun mOddet muhafaza et · 

( 10' Karesi vilayeti lar!/ı 
çtsl. 

( 11) 811rhaniye11l11 «Ço· 
rulı /\öyu n cenubunda «Mi· 
lelos» lıarabtsinin bulunma
dıfjı ıın iall/\lk edildiğini ve 
yaltmz flauran ovaswda ve 
!Jaorana bir saat mesafede 
«Çiik~yı>, « Börücle köy" 
lıarabelulnln mevcut oldu· 
ğuncı ylue Karesi uildyeıi 
larilıçes/ yauırnkiadır. 

YAZAN: l\ı•mnl ()=er 

mit ve bilahare Kılınç Aı 
lan Beyin emrlle iıkelenin 

on beı dakikıt cenubunda 
ve denize hakim bir nokta 
da ve "Taylıeli" köyünde 
elan metfun bulunan (Taylı 
Baba) ve Bürhaniyenin bir 
buçuk saat ıarkında Kızıklı 

köyünde gömülü olan (Si 
nan DeJe) iıimlerindekl iki 

hudut hakimi (Anamor) ka 
sabasıntı birçok defalar hfi 

cum etmieleue de burayı 
:ıaptcdcnıemtıle-r ve bir 
rece Tayh Bab~ yaptırdığı 
servi ağaçlarından teokil edl 
len kazıklar üzerinden ı 
kerlcrlnl hendeklerden geçi· 

rerek kasabayı 2nptetmlt ve 
kaaabanm kaleıinl tamamen 

yıkarak ve ahaliıini eılr ala. 
rak götürmOıler . 

(770) Tarihlerinde Taylı 
Baba buralarda icrayi hü · 
kilm ederken tlmdikl Bür 
haniye kaaabuınıo bulundu 
ğu mevkUn ılmali ıarkiıin · 

de (Giri~) nam mahalde bir 
c;lftlik meydana getirmi§ ve 
bu çiftliğin araztai gayet 
mümbit olmn11ndan do layı 

etrafında bulunan köylerde· 

ki ahali buraya fsltiuı olun 
m.uı ve Bürhaniyc yani Ke · 
mer kaeabaaı da bu suretle 
büyümüvtür. 

Taylı eaba ve Sinan Dede 
ye ait yazdığım bu bılgiler 

bir rivayetten ibarettir . Tay 
lı Baha ve Sinan Dede hak· 

&unda diğer bazı menkulat 
daha vardır ki: P unlerın da 
teniklne imkan haııl ola 
mamııtır . 

Rum Selçukilerinln inkira
zı üzerine (Miı) kıtası Kn 
resi emaretine geçmiştir Os

manlılardan Orhan Beyin 
Miste icrai hüküm eden Ka-

resi Oğullarına hücumu C8· 

nuında o zaman Kares ide 
hakim bulunan Aclan Bey 
vardı Aclan Beyin kardeıi 

Edremıt ve havAJiıl kendi 
sine verilmek ıartile Orhan 
Beyle ittifak ederek arzula 

rma muvaffak olmuı ve ni· 
hayet Bürhanlye, Edremit 
arazisi de kamılen Osman 
lılara intikal etmfıtir 

( 900) Tarihlerinde Bür· 

haniye kaeabasmın bütün 
bütün keıbl cesamet etme 
ıine binaen nahiye merkezi 
olmak üzere hükümet teı· 
kilatı Taylı elinden Bürhaoi 
yeye nakletmııtır. 

8ürhaniye (900) tarihin 
den { 1283) tarihine kadar 

Edremide merbut nahiye 
olarak ıdare edilmlıtir. 

Bürhanlye ( 1283) tari-
hinde keıza merkezi olmuı 
tur . Ve halen de ka7& mer· 
kezi olarak hulunmaktadır . 

- SON -
-...--lil'H•r----

Bir isnada yerinde bir cevap 
Sinema aleminin komik 

çtftt "Ştıko ve Sıska" meı 
burdur Bunların da karı ve 
koca oldukları halJt' ayrıl· 

dıkları da malümdur Şıeko 
Vtrjinya Ruı; Lorel, sabık 
kocası Sıskayı «çıplakçııh 

diye ilham etnılıtir . 

Sıska ıabık karısının bu 

isnadına ıu cevabı verl!lİ§ · 
tir: 

- Ben çıplaklık taraftarı 
deilllm . Maamafih çıplaklık 
taraftan olmak benim için 
f evkali,de veya garip bir§ey 

olmayacaktır . Çünkü .abık 
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SEH R AB ER i 
' Ünversiteli 

Genelerin , 
Balosra 
Bayramın iklncf gün ak 

şama Şehtr Külübünde veri · 
len Bnlıkeıirlı yükselt tahsil 

talebe kurumunun balosu ço\< 
nezih ve eğlenceli olmuştur 

İyi ve güzel bir tes~düfle 
balonun, iktisat V ekHimlzin 
ıehrimizde bulunduğu güne 

rastlamıf bulunma1ı ve l<cn 
dılerinin baloyu vereflendlr · 

meler! bu toplantıyı dahn 

ı.iyade değerlepdfrrni~th· 

8. Şakir 
Kesebirin 
Çemiyete 
Yardımları 

8 Şakir Keseblr; gençle· 

rimizin, İıtanbulda bir araya 

gelerek bır cemiyet teıkil 
etmelerinden ve cemiyeti 

geniıletnıek, varidatını art 
tırmak faaliyetini çok iyi 

karıılıyarak cemiyete şahsen 

nakdi yardımda bulunmak 

lütfüode bulunmuşlardır. 

Gençler, B. Şakir Keıebi 
rin bu ynrdımındao pek mü 
tehauis olmuşlardır . 

~e~ir Kulübünde çayh aile 
toplantısı 

Bayramın dördüncü gunu 

akıamı Şehir Kulübünde ku 
lüplüler orasında çayh bir 

aile topl&otı11 yapılmıştır. 

- --
Aynah ~umurla 

Maaal diyiptc geçmıye 

lım. Çünkü ıu aşağıdaki ya 
zılıırı okuduktan ıonra, ta · 

vuklar arn11ında altın yu· 

murtlıyanlnrın da mevcut 
olabileceğine inanacağız! 

Cenubi Amerikada yerlıler 

tarafından "Tinamu" adı veri 
len bir tavuğun yumurtaları 

nın kabuğu ayna gibi parlak 

imiş ! O kadar parlak ki, bun · 
ları ayna i•bi kullanmak 
tamamıle mümkün oluyor 

ve yerli kadınl~r bu yumur· 

taları, tcabıoda yüzlerine 

bakmak üzere ceplerınde ta· 

ııyorlarmıı ! 

Beş ayh~ gece olur mu? 
Neden olmasın? Splçberg 

teki Minyo Oleeud maden· 

lerlnde çalışan 300 erkek 20 
l<adın amele kıt mevsiminde 
tam be§ av ıü ren bir ita 
ranlık içinde çalışırlH Bu 

l>eş aylık gece, arzın en 

uzun olduğu gibi, en karan

lık gecesidir Bu muhitte 
mağaza ve lokanta, gazino 

gibi feyler yoktur. Rüzgar 

daimi bir fırtına halindedir. 

Bu sebeple amele kulübele · 
rinin damları ağır demir le · 

vhalardan yapılmaktadır . Ki 
remil veya oluklu saç gıbi 

ıeylerl rüz1ıar bir anda uçu 
rup atmaktadır. 

zevcemin benden istediği 

tazminat, mehkemc karnrf· 
le tasdik ediline, ben iste· 

ıem istemesem de çıJ>lak 
kalacafım! 

ilk o 
Dü o 

e leri 
ı 1 a • 

öğretmenler Dünkü Toplantıla
rında Faydalı Kararlar Verdi 

Dün şehrimız ilkokul ö~ 
retmenleri Kültür Direktörü 

vekili 8. Vicdani Atasevc 
nln riyasetinde nat 13,30 

da toplanmaşlnrdır . 

6 Eylül tik okulunda y · 

pılan ve ilk öğretim hpek · 
terle-rinden 8 . Sırrı Oymakla, 

B Zeki Ülkenin B. Şükrü 
Ardanın ve Muzafferin de 
tıtirak ettiği bu toplantıd 

eğitim ve öğretim i§lerl üze 
rinde görütmeler olmuv ve 
bunlara dair muhtelif lrnrar 
lar verilml§tir. 

Bu arada vilayet dahilin 
deki öğretmenler arasında 

ölen öğretmenlerin ailelerine 
yardım sandığı ile bır" seya

hat kolu kurulması da karar· 

lattırılmışlır 

Öğretmenler y rdım san 

dığma mua yycn para yardı · 

mında bulunacaklar ve arka 

daılarından herhangi biri 

nin ölümü vukuunda sandık 

derhal ailesine veya yakın· 

!arına nakdi yardımda bu~ 

Piyangosunun birinci iba
miyesi şe~riınize ç1U1.. 

Ta yare pi) angosunun dör· 

düncü lccılde11inc.lel<i 50 bin 
lir&lık ikramiye :W,713 nu · 

maraya isabet etmltti. Şeh 
rlmizde Sevinç klıeıi tara 
fından sRtılan bu bıletin 

onda biri de Terzi Ahmette 
bulunmaktadır Talihli his· 

sesine düıen beş bin 1 ira y ı 

almı~tır 

Sporcuların 

Toplantısı 
Pazar günü akıamı Spor 

Bölgesi tarafından Eıktıehir · 
den gelen ıpoıcularla, ıeh 

rimiz sporcularına Şehir 

Kulübünde bir zıyafet veril · 

mittir. 
Zıyafette Vali ve Bölge 

Başkanı B Ethem Aykutla 
Bölge baıkan vekili B, Feyzi 

Sözener bulunmu§tur. Genç 
ler h epbir arada sa mimi 
bir ıekllde geç vakte kadar 

neteli vakit eeçlrmişlerdir. 

Tecaviizde 
Bulun ıı ak 
İstemiş 
Dumlupınar mahallesinden 

Hasan oğlu Fevzi, Eğe ma· 
hlllleainde oturan Afyonlu 

Yahya oğlu Hüseyin adında 
birinin kendisini ra l ı içmek 

üzere evine davet ettığlnl 

ve bu sıradn ııerhoıluğundan 

istifade ed rek Hü~eyinin 

tecavüzde lmlunmak istedi 
ğlni idd1a t•tmiştlr . Şikayet 

üzerine Hüseyin yakalan 

mıı, hnkkmcla tahkıl<fttn ba~ 

lanmıtlız. 

lunacaktır Bu suretle öğret · 

menler ualarandnn kcıybet · 

tikleri arkadatlarının aileni· 

ne bu kara glinde ıefk&tle 

el uzatmak imkanını kaza· 
Dl\caklardır . 

1"3u karaı.-larile ara la nnda· 
ki mealek tesanüdOnü, ar 

kada hk duygusunu bir • 

re daha gösteren ö~retmen

lerlmizin bu mühim ve çok 

hayırlı •§e ön ayak olan B. 

Vicdani An sevenin ıu ha 

reketlerint takdirle kartı la· 

maktan kendimizi alamıyo · 

ruz . 

Kurulan seyahat kolu 

ıle de öğretmenler hiç ıüphe 
yok ki gjjzel yurdun birçok 

köıelerinl daha yakından 

görmek ve tedkik etmelc 

ve bu sayede vazlfelcrJnde 

daha nafi olmak fırsalmı el· 
de edecekleTdir. 

ller iki kuruma ait bütün 

esaslar hazırlanmııtır. 

Bu günlerde faaliyete ge 
çilecektlr 

Vilayet 
Bütceleri 

İç Bakanlık, vilayetlerin 

J 938 finans yılı bütcelerinln 

ııüratle tasdık edılcrek za 

maoında yerlerine yetiştiril

mesini temin içen; bütce 

projelerinin ha:1:1rlanmaı.ırıda 

gözöniinde tutulacak hu

suıleırı vılayetlere bildirmto· 
tir. 

' Geçen yıl bütcelerine bağ· 

lı kadro cetvelleri 'vilayet

lerce bagka başka ıeklllerde 
yapılmıı ve bunlardan bir 
kısmı muallim kadrolarını 

kaza ve mektep üzerinden 
g,öltermişler, bazı vi ayetler-

de muallim ve memurları 

adet ve derece ilıbnriyle 
göstermeden doğrud n doğ-

ruya bütceye konulan tah&I· 

sah bir kalem '-olarak büt 
ceye koymakla iktifa etmlt· 
!erdir 

Vılayet kadrolara, kül ha 

linde mütalea edıldlğinden 

ünvanlar ile maaşlar ve de 

receleri arasında mutabakat 
bulunan memur ve mual· 
limlerln adetleri bir kalem 

olArak gösterilecek ve bun· 

ların derece, maaı, aylık ve 

senelik tllh&isatları geçen ıe· 
ne ile mukayeseli bir ıuret · 

te tesbit edilecektir. 

938 Yı 1 ı bütcelerlnin varf· 

datı geçen senelerde olduğu 

gıbi bir sene evvelki tahsılat 

miktarına gör~ yapılacak 

ve bütçe tahmini 936 yılın · 

da elde edilen varidat mık 

tarına istinat ettirilecektir. -
Sopa ·ı le döğmüş 

D inkçiler mahallesinden 
Ramazan oğlu Mu a, Ana

fartalar mahalle inden Muı 
tafa oğlu Yu ufu sopa ile 

baıınrfan ğır surette yara
ladığmdo.o yakalanmııtır. 

Bir 
• • 

mızın 

Güreşçi

Muvaf-
fakıyeti 

Bayramın ikinci günü Ban 

dırmada Kaeımpaşa güreı· 

çlleri ile Bandırma güref 
çileri ara ında müsabakalar 

yapılmıfl!r. 

Bu güreılerde mıotaka· 

mızın değerli güretıçilerlnden 

olan Ahnıet, Halkan güref 

)eri iklnclı:i bulunan Kasım· 

paıalı İzzeti altı kata 

gorlde 3-3,7 tle yenmittır. -
Muhasebe 
Memurları 
Arasında 

Kaza husuıi muhaaebe 

memurları aruanda bazı de· 
ğiımeler yapılmııtsr. 

Rüıvet aldığı iddiaalyle 
mahkemeye verilen ve bera•1 

eden Bürhanlye huıusi mu· 

hasebe memuru B. Rıfat Bek· 
maoın beraat kararı temylı 

mahkemesince de tıudlk ed

ildiğinden kendiei Balya hu· 

ıuli muhasebe memurluğuntıı 
Balya hususi muheııebe me· 

muru B. llakkı Dursunbey~, 
Bürhaniyc huııusi muhasebı
m~murluğuna nam-ıetlıkle 
tahrir arnzi komılyonu reis· 
lerinden B Tevfik tayin edil· 
mfı ve Dursunbey huıu•i 
muhaıebe memuru B Kani 
görülen lüzum üzerine ve· 

kalet emrine alınmııtır 
• 

Evden çalman ~uğ~ay 
Eğe mahallesinden Snie)'· 

man kızı Hatıcenln, Saltar· 

ya mahalleıinden Siileymal1 

oğlu Mehmedln evinden bus· 
day çaldığı anlaoıldığında~ 

yakalanmıştır. 

Bir eve tecavüz e~enler 
Kurtuluş mahallcııindeıl 

Ômer oğlu Hasan, Çay ma 
ha ' lesinden Mustafa oğlll 

Murat \•e Kema l pa~alı Ka 

dır adında üç ki~i İnönü mil· 

halleslnden Ümmügülün e"İ· 
ne tecavüz ettiklerinden ya· 
kalamnışlardır. 

Bir kıza yapılan ha~aret 
Dinkçiler mahalleıılndef1 

Süleyman oglu Temel, bil 
mahalleden Ahmet oğlu Mu•· 
tafa kızı 16 ya~l"rındaki Fat· 
maya hakarette bulunduğu 

şikayet olunduğundan hak 

kında tahldkata baılanmııtar· 

Bir ~1rsızhk va~ası 
Emniyeti umumiye nc:ıa· 

retlnde bulunan Umurbef 

mahallesinden Mehmet oğlı.J 
Hann, Altıeylu l uıahalle.ırı 

<len ıöfer Muataf a oğlu Erni 
nln bazı enasmı çaldığı nıı 
laşıldığından yakalanmıştır· 

41/11'. -· 

T e~dit etmişler 
Martlı mahatleılnd~n Ce 

mil oğlu Alaaddin ile Ka 

saplar mahallesinden Abdur· 

rahman o~lu Tevfik, Kasap· 

lar mahallesinden lbrahl'1' 

oğlu Tevfiğl bıçak ve taba11· 

ca ile tehdit etttlderindtıf1 

yakalannııtlardır. 
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.t!ukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER .. 
- - 3 -

Evet bu toplu yaıamak şan, hava boıluklarıoda kuı 
'•Yeılnde bir taraftan hay · gibi uçan, denizlerin altın -
vanatı rn" f t . d 
1 u erase en hayat- dan geçen velhasıl ıu sal 
arını rnuh f 

a llZa ve diğer hurda dünyayı her hal ve 
taraftan d k 
d h • endtlcrlnden karda kendilerine ram ve 

a a z.atf hayvanlara avlı · - k "' 1 Yarak et· 
1 

mun at etmege ça ışan lo 
RIYrnckl ın ylylp poıteklalni sanlardan hiç birisinin ilmi 
rnf 1 e fdarn"ı hayl\t et· hukuk ka vaidfnden vareste 

d 
1 er. Fakat bu meyanda dd dl '- d l lrnajı b b· a e l meal müm.ün eğt 

k . eıer ır az daha in · dır . iıte beferlyetln devrei 
•ıııf etrn ki 

e e bir kısım hay iptldaiyeleri ile Lu günkü 
•anata tut k 
ve b ara ehlileıUrmek vasıl old :.ıkları derecei te 
t" u &Uretle de et ve ıü - kamül hep toplu yaıamak 
l~ndeln 1•tlf ade etmeğe baı- ve bu yaıayıf içinde el ele 

ınıı ard B 
1 n · fnaenaleyh in vererek cemiyetleri •frkctler 

ıan arın ilk ~ 
hr ıe.nah ÇQbanlık~ h~tkil ve tesis etmek ..,e bu 

' meyanda tem•nı aidet ve 

;elametleri içinde llmi hu. 

kuk usul ve ksvaldtne bal? 

h bulunmakla hasıl oldu§u· 

nu teıJlmde zerre kadar te

reddQt edilemez 

AVUKAT 
/{asım Sami Paylı 

- Sonu Var -
•cıli 1 -r:-. .. 

Telefon hastıhüi 
Amerikanın maruf ıınır 

doktorları yeni bir haatahk 

keıfetmiılerdir. Bu haataJak 
ta "telefon hasta lığı,, dır ! 
Bazı gecelerde, mütemadi
yen ve yerli, yersiz telefon 
etmek iptilası, bir ılnir har 

talığı şeklini almaktadır Te 
lefonomani hastalığına müp· 
teli olanların bir kısmı, el· 
ferine geçirdtkleri telefonu 
saatlerce bırakmamakta 
imişler Bunlardan biri'1 Ne 
vyorkta tam altı saat tele· 
fonla görütmüt lmiı! 

Ameril<a sinir dobtorları 

nın yeni keıfettiklerini san 
dıkları bu haatalık bizde 
çoktanberl mevcuttur; hatta 
bu hastalık yüzünden bırçok 

dairelerde telefonların ağız· 
larına blrt'r kılit vurmak 
mecburiyeti huıl olmuıtur. 

Telefonu tesbih gibi oy 
uncak, telefon etmeği ma-
rifet , çok telef on etme· 

ği bir büyüklilk sayan 
budalaların bizde ade 

di kafi derecede çoktur! 

TORKDILI 
1!11! 22 z 

Bah esir - Eskişehir 
Muhtelitleri Maçı 

zarteıi gunu Eskleehir ile 
ıehrimiz muhtel it leri arasın· 
daki ikinci maç yağmurlu 
bir havada yaptldı 

Evvela bitim takım, nıü· 
teakiben Eıkişehlrhler aaha· 
ya çıktılar f Baıtarafı birinci sayfadaJ 

yaptı , ve avutla neticelen· 

di .. Bizim takım rüzgarı le 

hine almııtı. Buna rağmen 

hakimiyet Eıkfşehırlilerde 

idi .. 

Üçüncü dakıkada bbim 

kiler hücumda . 
Celil kaleci 

karııya geldlr.i 
dı~arıya attı . 

ile karı• 

halde topu 

Bizim takım, çok hava

dan oynuyor ve bundan 

ötürü hakiki bir anlaşmayı 

temin edemiyor .. Eskite 
hırlilerin ıol ıııçığı seri . Şah· 
si akmlarile takımına birçok 

gol fırsatları hazırlıyordu . 
Onaltıncı dakikada, aai 

iç Muıtafanın otuz metre · 

den çektill ıutu Eaklıehir 
kaleclıi güç bela korneye 

atabildi .. 
Korneri atamadık. Oyun 

lehimize cereyan ediyor .• 

Uzaktan ıık 11k ıutlar atı 
lıyordu . Lakin hemen hep· 

si isabetsizdi .. 
Bizim so!açık ıuurauz oy· 

nuyor topa geltılgüzel vu 
ruyordu. 

forvet hattında anlatma 
yok . Şemsi çok ağır ve 

haddinden fazla çalım yn -

pıyor. 

Otuz be~incl daltikada Es 
kitehirliler aleyhine bir fi · 

riktk verildi M hmut bunu 

dııaraya attı 

Kırk üçüncü dıılukada Es 

kişehlrlilerin soldan aağa çe

virdiği güzel bir pası ııağ · 

açı< biz ıın hafm yerinde 

durmamasından istifade ede 
rek ıu kı bir vutla sol za 
vlyeden altı ve takımına 

bir gol kazandırdı . 

Bundan sonra oyun canlı 
devam ederken birinci dev 
re O 1 Eskif( hirlılerin le · 
hinde neticelendi. 

İKİNcl DEVRE: 
Oyuna blzlmktler başlftdı 

ve tdc ile neticelendi. . 

Rüziiızı orkalarına alan 

Eskiıehit lıler güzel paslarla 
bizlnı kalemizi 8ıkıştırıyor 

!ardı. 

812im takımda bazı deği 
tikllkler göze çarpıyordu. 
Ortahafa Birlikten llılmi · 

Dördüodi dakikada Eaki· yi ve aolaçığa ıJa Sadiyi al · 

ıehirliler aleyhine bir kor· mıılardı. 
ner oldu Ahrnedin iyi bir Yağmur mütemadiyen ya. 

orta l a y ııını Mustafa güzel iıyor, bu yüzden sahanın 
müteaddit yerlerinde au 

söndürüşle Şemsiye hir pas 
bırikfntlleri hasıl olmuıtu. 

verdi. . Şemei de ııkı bir şut 
Oyun çok aeri baıladı . 

la topu ağlara taktı . Gol · · BtztmkilerJ hücurnda görü 

Hu gol bizim çocukları yoruz Yed l n.ı:i dakikada 
ıavrete getirdi, bcı altı de· Şemıinin verdiği bir paaı 
fa çok tehlıkeli akınlar ya Celal, aüzel bir ıtopdan 
pıldı . Hattfı bir tanesini ka- ıonre uzaktan bir ıut çekti . 
leci güçiükle kurtarabildi · Zaten çamurlu olan ıaha 

Halk heyecanda. . Mütc ve topun 9lddetle gelmeal 
madiyen bağırıyor. kalec iyi ıavırttı Ve top ağ · 

Dokuzuncu dakikada Eı larda.. Gol ,. 

klıehırltlere bir ffrlklk oldu . On beıincl d klkada Es-
Şemıl bunu aakı bir ıutlf! avu• ktıehlrlılerln ıoldan yaphiı 
ta attı . bir akın callçlerl plhe vuru· 

Oyunun gitgide heyecana tile çektfAi top kaleclnln 
artırayor . ellerini yalayarak içeriye gir 

dı .. Ofsayt drye ısrar edildi . 
Bizim takım çok güzel an Hakem kararında mıaaır .. 

laımıya baoladı. . Birinci Otuz birinci dakikada Es. 
devreye nazaran daha ıü kitehirltler hücumda .. Uzak· 
zel anlaııyoruz. On sekizinci hm çektıklcrl bir şutu ka
daktkada bizimkiler hücum· leci kurtarırken sağlçlerl ye . 

da · ttıerek gole çevirdi .. 
Eskişehirlılerln kalesi önün-. Top ortada Bizimkiler 

de karışıklık oldu. Top 1 asabi oynnmağa baıladı . 
ayaklarda dolaıtıktan ıonra Halk mütemadiyen hakeme 
bunu Celal go1e çevirdi . ~ bağırıyordu .. Hakem haddi· 
1 2 galip vaziyetteyiz 1 ' zatanda oyunun tekniğinden 

Oyun mütevazin bir şekil anlamıyor ve yapılan bariz 
de devam e diyor Esklıehir · f avülleri görmüyordu .. 
it ler yerden oyun lı:uıle Otuıuncu dakıkada hizim 
daha müesaır ve bu kıler UT.un paslarla ilerliyor 
oun neticesi olarak yirmi Şemsinin sürerek çektiği fUt 
beılnci dakikada l..ıizimkile kale direğıne geldi ve Celal 
rin ağır davranmalMı yü· yetlterek içeriye soktu . Gol.. 
zünd n Eskiıehirlilerln ıağ .l. • 2 Berabereyiz .. 
içi ufak bir plhe vurufU Otuz beılnci dakikada 
ile topu ağlara taktı. . Gol. top ortalarda dola9ıyordu . 

ilddenllmiyen bır anda Bizim solaçık kaptıfı topu 

bu golün oh1ıu bizlmkılerin karımndaki hafı atlattıktan 
ü:terinde oldukça mühım bir sonra ortaladı. . Sağiç Muı 
rol oynadı Bu inhıtat dev!:.e•I tııfa yet ııerek aıkı bir şutla 
çok sürmedi . Vaziyet de de· bunu gole tahv il etti. 
ği§meden ilk maç 2 · 2 Otu7. yedinci dakikada 

beraberlikle bittı yıne top bizim çocukların 

ikinci maç 
Bayramın dördüncü pa 

korkakla 

ayaA'ında . Mustafa ilerliyor, 
karşısına çıkanları kolaylık· 

la ieçhkten sonra ıut çekti. 

sınız 

Bu hiçbir ıeye yara
maz, fakat bu arada . . 

Evet anlıyorum, önce 

masumiy,tinlzi isbat eden 
bir delil bu1malıaını:ı . 
• 

- Şüpheıiz vakit olsa, 

bu hakiki katilleri bulmuk 
için imkan olacak 

Connora sepetten bir el· 
ma seçti ve iştahla uırdı . 

-- Ne oluna olıun, dün· 
kü cinayet yerinde tetkikat 
yapmak fena olmaz: 

Cinayetin profeyoneller 
tarafından yepıl~ığını alze 
ben ıöylemlıttm 

Fakat, allahınt, hayatımda 
hiçbir gangıtere itim düı· 
medt. 

Benimle, böyle bir ıerlr 

neden uiraııın? 

SAYFAa 3 

Bunu Eıklıehlr müdaf 11 karıı

ladı . Lakin ayağının tersine 
geldi ve kendi kendilerine 

gol yapmıı oldular. 
Birbiri ardına atılan bu 

iki gol, Eıklıehtrltlerin kuv· 

vel maneviyealnl kattyyen 

aaumadı . . Rilakls daha can 

lı oynamağa baıladılar. Ne· 
dense gol çıkaramıyorlardı .. 
Bu vaziyet devam ederken 
birinci devre 2 · 4 bizim 

lehlmlze bitti . 
Oyuna Eıkiıehirlller baı

ladı . . Her iki takım da canla 

baıla çalıııyordu. 
Oouncu dakikada bilin· 

miyen bir sebeplen dolayı 
hakem aleyhimize penaltı 
verdi. . 

Bunu gole tahvil ettiler .. 

Yirminci dakikada blılm · 
kilerin aaidan tnkiıaf eden 

bir akınını ColAI ümit edil 
m dik bir ~lld~ ıolc çevir· 
dl. 

Oyun 1it1ıde herecanı· 
na arttırıyor ve Eıklıehlrll • 

lerJn ııüzel anlaıtakluıaı 
görüyoruz. 

30 uncu dakika ıafaçık · 
larının yerinde bir ortalayı· 

tını aaftçleri f çeriye ıoku · 
yor gol.. 

4 - 5 Galibiyet mevki· 
deyiz. 

Bır aaattenberl devam 
eden yağmur biraz ke1ilmtı 
ti. Otuz üçüncü dakikada 
bfzimkiler hücumda. Sajlç 
Mu&taf a topu ıürüyor. Tam 
yerinde Ahmcde bir pu 
verdi Ahmet de bunu 11kı 

b ir fUtla gol yaptı. 

Bundırn ıonra oyun ıert 

bir hava içersinde devam 

etmcğe baıladı. 

Kırk dördüncü dakikada 

aağaçık _Ahmet, ta santra· 
dan kaphğı topu ıürerek 

ortaladı . CeJAI bu fıraah da 

kaçırmadı. Çektlil bir ıut 
kale direğine çarparak içe· 

riyc girdi . Gol. 

Esuen oyunun bilmesine 
bir dakika vardı . Uzun bir 

düdük oyunun bittiğini tıa 

ret etti .. Ve gençlerlınlz 4-7 

gtbl oldukça yükeek bir 

farkla oyunu kazandılar. 

Yapılacak mühim bir it 
bahanesile, fınklesteio, Sh-

erman oteline aidecek iki 
poliı hafiyesini bıraktı On · 

lar da tuvaletlerini yaphklan 
ıonra , viıki içerek bir ıaat 

istirahat ettiler . 

Yemek yimek üzere oda· 

larandaıı çıkarken Grane: 

- Bu it pek can ııkıcı. Ser· 

hoı olmaiı ıtmdlye kadar 

bu derece tıtememfıtlm, fa · 

kat cesaretim yok. 

Kapıyı kilitledi. 

- A 1 e l i d e hallerde 
insanın bir ıenellk vakti bu· 

lunuyor , fakat bu defa, bu 
cumartesi buradan 11vıımah . 

Vıllıamı içini çekti: 
- Hiç olmazı• miralay 

burada olu ldt! 
SOROYOR-
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Bulgaristanda intihabat Hazırhk-
1 a r ı Ve Parti Mücadeleleri .. 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Bulgar gazeteleri yaz ı yor: 

Hük ümctln organhğmı ya· 
pan Dneı gazetesi bugünkü 
baımakalesinf "Zafere doğ
ru,, beılığı altında yine nor· 
malfzaayoo itine tehılı et 
mit bulunuyor. Gazete, bu 
yazıaında 19 mav11 1934 ta· 
rlhlne kadar olan zamanla· 
rıo memleketi müthtı bir 
inhilale liirükledlği partlzan
hktan ıtkayet ederek bu· 
nun nthayet 19 may11 dar
beılnl getirdiğini ve ordunun 
ite vaziyet ettiğini, böyle
lıkle Bulgar kamoıunun da 
partlzanhgm memleketi ne 
kadar büyük zararla soktu· 
tunu anladıfıoı, 21 nlıan 

1935 kral beyannamealyle 
politik hayatin normal bir 
duruma ıokulmaaı için ılya 
sal kartllerln vücudOne ihtl · 
yaç bulunmadılının anlatıl
dıiını ve o tarlhtenberl ge
lip ıtden bütQn hülulmetle· 
rlD bu yolda yürüdQklerinl 
kaydettikttn ıonra umumi 
ıeçim günün6n yaklaımakta 
bulundufuou ve mtlletın, en 
çok ıuvendlil namuılu ve 
müıtaklm kimseleri hiçbir 
partinin direktifi vtı teılrl 

olmak11zın ıeçeblleceilnl, 
böylelikle partlıfz hır par
lamento tee11Qı ederek po · 
ittik hayatın normal ve par· 
lmanter duruma kavuıacaiı· 
nı yazmaktadır. Fakat bu 
mukaddemeden ıonra eıkt 

parti liderlerinden bazıları· 
nan bugiinkü hülnimeU pro
iramıızhk~a itUham eyledik · 
ferini ve hiç bir politik par· 
tl veya aruplara menıup bu. 
lunmıyatJ ve proframıız ol· 
arak ortaya çıkan namzet 
lerdeo yarın da proğramıız 

bir pa'rlimentonun teıekkül 
edeceğini ıöyledıklerine, ba · 
zılarınJD da mültakbel par· 
lamentonun çiftçilerle komü· 
nlltlerdeo mür.,kkep ve mem· 
leketln itiıl lçln tehlikeli bir 
pllrlamento olacağını ileri 
sürdüklerine temaa ederek 
bugünkü hükumet proğram 
ının ayrıca ta1rih edtlmiye 
ihtiyacı almadıiını, onun 
Bulgar l>ayrajı altJnda ve 
kral Boılllo etrafında top
landığını ve Bulgar milleti 
nln D&I) onal ideallerini tah
akkuk etllrmlye çalııtıiını 

anlatmaktadır Gazeteye gö · 
re her Bulgar kendi idea1t
nin neden ibaret bulunduiu 
nu ıöylemlye hazırdır ve 
bugünkü hükümetln proi 
ramı da tıte bundan ibaret· 
tir. Bulgar milleti harp cep· 
helerlnde çarpıtırken yalnız 
"Bulgar aakerl,. adını taıı

yor, çiftçi, komOnlat, burju· 
va gibi 11nıflara eyrılmıı 

bulunmuyordu. Bugün . de 
aynı Bulaar milleti, kendi 
devlettnlo yarınki ldarealnl 
kurmak için umumi ıeçlme 

çağrılmıı bulunrraktadır ve 
binaenaleyh tek bir "bGtün. 
halinde hareket ederek fe
nalığı ezecektir. Bulgar mil
leti, böyle bir bütünlük göı· 

terdiğl zamanlarda daima 
ıuiırlu hareket etmlt ve hiç· 
bir zaman hata tılememitllr. 
Milleti idare eden muhtelif 
parti lıderlerl Bulgar mille· 
tinin aeaine uymuı olıalardı 
onun kanı baha1ına elde et· 
tlii zaferlerden ıonra buka-

dar acıklı Akıbetler meyda · 
na aelmezdı . 

Gazete, bu acı hakikatle· 
rt müdrık bulunan Bulgar 
milletinin ar lak bu kabil par 
tlzanlara kapılmıyacaiına 

emin bulunduiunu. yurdu, 
bütün milletin bekledtğl ha 
kiki normaliza1yona ulaıhr· 
ma~ için tuıir lu karannı ve 
recejlnl ve Bulaar yurdunda 
da nihayet o mutlu 1&bahın 
dojacajını yazmaktadn. 

Mır gazeteal bu yazıyı 

mevzubahıederek bunun çok 
büyiik bir aaff etle yazıldı · 
ğını ve bu makaleyi yazan 
muharririn, Bulgar realıteıl· 

ni yakmdao tanımadığını, 

mem\eketln latlkbali ve mu· 
kadderatıyle allkadar buka
dar önemli bir meaelede bu· 
kadar aafdtlitte hareket et · 
menin dojru olmıyacajını 

yazdıktan ırnra Bulgarlıtan 
da fnıat gözllyen kuvvetli 
bir komiinlzlm tehllkeal mov · 
cut bulunduğunu ve bunlar 
için gayenin "naayonal ide
allerden • •e mllll bütünl6k,, 
den ibaret olmadıtını ısrarla 
hahrlatmakta ve: "unutma
malı ki memlekette bir devleti 
koruma kanunu vardır ve 1 

bu kanun henüz merlyette 
dtr. Böyle bir tehlike olma· 
,.~ydı hükdmetln bu kanunu 
kaldarma11 icap ederdi., de 
mektedlr. 

Utro ıazetesl namzetlerio 
400 Q geçtljlnl kaydetmek· 
le ve umumi ıeçlm hazırlık· 
larına hararetle ba1landığın1 
yazmaktadır. Bu gazetenla 
yukarıkl mezun llııttit yok 
tur. 

Slova gaıete1I de 160 
mebı:s aandalye•lne mukabil 
dört yüz küıur kitinin nam. 
zetllğlnl koyduğunu mevzu
bahıederek İngiltere ve f r· 
ansa gibi demokrat memle 
ketlerde me1ela Lofd Corc 
gibi, Heryo gtbl tanımıı bir 
diplomatın nauızetllğlol koy· 
duğu yerde bir dlğf!rlnln po· 
l1tlk aahoeye çtkmadığıoı ve 
umumi efkarm da bu aıbı 
eıhaıa btla f aaıla ıenelerce 
re'j vermekle onlara yurt 
ıılerinde f aydah olabtl 
mel eri tmkanlarını 
haz1rladıjmı mlıal ·olarak 
ele almakta ve Bulgar mil 
letı gibi genç bir milletin· 
de bunlardan öraeh alma · 
ıını tavalye etmektedir. 

Sola mütemayil "Kamba 
na,. gazeteal de zımnen bu 
yazıya cevap •ermekle, ha· 
yalm yürüd\ljünü, zamanın 
deiiıllilnl , dünyanın icapla· 
rına ıöre yeni kuvvetlerle 
mücehhez bulunan bir me· 
kanizmanın kurulmaaını ve 
" Uirkülertnl ıöylemlt.. kim· 
ıelerln artık bir kenara çe 
klllp çubuklarını yakmaları
nı, devlete ve millete dua 
elmelerlnl tavılye etmekte· 
dır. 

Bir bomba patladt: 

neırettiğl kitap~ ve broıür · 
lerle bolıevtk aleyhtarhiı 
yapmaktadar. Hattl, kendi 
ifadesine ıöre, Yuıoılavya
lıyeçrede ve Parlıde birçok 
kooferanılar vererek Sov• 
yet rejimi aleyhinde propa
ianda yapmıthr. Bu itibar · 
la kendlılne miiteaddlt teh· 
dit m eklupları gönderilmtı· 

tir . Fakat "davaıına., devam 
eden Solonovlçln aldıjı bü· 
tün tedbirlere ratmen, ıe· 
çen gün evinde mülhit bir 
cehennem maklneıl patla· 
mı ıtır. lnf lllktan Solonovl
çln 44 yaılarındakl kanaı 

ile bir Bulgar ıencl olan 
katibi ölmüıtür. Kendlıine 
ve 25 yaılarındakl oiluna 
birıey olmamııtır. Poltı fıe 
vazlyet.etmtıtlr. Solonovtç, 
bunun ılyaıi bir ıutk .. d ol· 
dutunu ve G P U tarafın. 

dan yapıldığın ı6ylemek

tedır . 

Ekonomi: 
1937 Senoılne alt Bulıar 

ltballt t ve ihracat plllnço 
ıu: 

ltballt: 
J937 Sened 324 bin 324 

bin 738 ton 4 milyon 926 
bin leva. 

1936 Seneıl 281 bin_ 790 
ton: 3 milyon 181 bin le•a 

Aradaki fark, J 937 yıh· 
nın faydaaına olarak: 

41 bin 934 ton: ton: bir 
milyon 7 45 bin leva. 

ihracat: 
1937 ıeneıl 687 bin 129 

ton: 5 mtlyen l 95 bin leva 
1936 ıeneıl 569 bin 132 

ton: 3 milyon 9 J O bin le•a 
Aradaki fark, 1937 yılı . 

nın lehine olarak· 
1l7 bin 997 too: bir mil 

you küıur levadır. 
Bulıar - Yunan ekonomi 

tılerl lnkltaf etmektedir. Hü· 
kümet Bulgar ve Yunan 
devlet bankaları araıında 

aktodıJen kler•nı uzlaıma · 
ımı taadik etmtıtlr . Yuna 
ntıtaoda Bulgarlıtandan her 
türlü 11jır hayvanları, bo 
ğalar, yumurta , yulaf, m&· 
11r, çavdar, dan, ayçıçejı 

tohumu, kabak çektrdeğı, 

küme. hayvanlar11 erik, ne 
bati yatlar, konıerve et, 
ıütlü mamCilit, odun keten, 
açyal&, domuzyağı, ıeker, 

pirinç,~ arpa, kereate, ma 
denkömQrü, maoııal kömü 
rn, pateteı ... atbt ıeyler al-

' maya karar vermJt ve bunu 
Bulıarlar için çok müaalt 

(ıartlan haiz bir kanunla 
lteabit etmfıtlr 
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Harbin se~epleri nelerdir? 
Son yıllar : içinde "harp,, 

keHmeılnden daha fazla kul
lanılan ıöz voktur . Birçok 
kimıeler, harbin bulunma· 
dıiı yerlerde "harp olacak· 
D\I? olmıyacak mı?,, diye ıo 
ruyorlar. Harbin fUlen ya· 
pıldıiı yerlerde harp tlam 
adeta kalkmııtır. 

Bu bal, buıOn böyle ol· 
dulu, harp~yapılırken ilin 
edllmedlil halde, eıklden 
ıayet ehemmlyetalz, gayet 
manl11z sebeplerle harp 
ılln edilirdi. 

Meseli Htndlıtanda bir 
defa, miiı\ümanlar kendi 
memleketlerindeki ha 1van · 
lara .atılan: ~kurıunlara do · 
muz yaiı ıür6ldüiii lçJn lı · 
yan çıkarmıılardır. 

Bİr. defa~ da'"lıveç, . Lehlı· 
tana harp ilin etmlttl. Nı
çtn biliyor muıunuz? Çünk6 
iki memleket ara1ında teati 
edllen mektuplarda Lehlıtan 
kırahnın .. •ımlnden ıonra üç 
llkab kullanıldıiı halde lı· 
veç luralının adından ıonra 

ancak iki likab ku1lanılmıt· 
tı! 

Oımanlı f mparatorluju · 
nun da bir defa , Venedik· 
teki ıeflrlnln ıakalıyle alay 
edtldijinden dolayı Venedl 
je harp ılin .. ettlit., .. rivayet 
olunu~. 

B·· odan altı yüz eene evvel 
Avrupanm yanımın katııtı · 

ğı blr harbe de Bolonyada 
umumi kuyulardan bir&ıinln 

kovaıı çalındıiı için çıkmıt 

h 

Kadm ve iş 
Ho;ıanda nüktlmetl yeni 

bir emirname ile evli kadın 
lann müeaaeselerde ve tıv 

haricinde çahımalarını ya1ak 
etmlıtlr. Bazı gazetelere gö· 
re, bu karar lçtımai bir za· 
ruretten ziyade katoltk zlh· 
niyetinin bir eıeridir. Koyu 
bir katoltk olan dahiliye 
nazırı , kadının evi dııarııın· 
da it görmesini lncıl ahki 
mına muğaylr bulmakta 

lmlt ·· 

Balıkesir Emni)·et 
DirektörliJ:ğünden: 

Şehir ıtnemaaı arkaaında bir ıaat bulunarak dairemize 
te•ltm edllmlıttr. 

Sahibinin müdürlyetimtze müracaat etmesi. 

Gazeteler Sofyada vukua 
gelen mühim bir infilak ha
diıelerlnl haber veriyorlar 
Hldiıe ıudur: Beyaz Ruı· 
lardan olup da üç, dört ıe· 
nedenberl Sobada yerleıen 
ve "Goloı Rosal., adında 

Ruıça bir~ ıazete çıkaran 1 

Soloneviç lıtmlt bir miilteci lı 
gerek ıazeteıtyle ve ıuek 

Balıkesir lnhiaarlar 
Başmii.dürliJ:ğiinden: 

Göoen lnhlaarlar anbarlarıodan Bandırma lnhtıarlar 
anbarlarına ıevk edilecek kabili trzyit ve tenklı (200.000) 
kilo idare malt yaprak tütünlerin ekılltmeal 8 ·2 938 gü · 
niinden itibaren on gün müddetle uzatdmııtır . l.teklilerln 
l 7 -2·938 Perıembe ıünü aaat 15 de G6nen lnhlıarlarına 
müracaatları, 

Defterdarlıktan: 
Türk parHı kıymetini koruma haklnndakl 12 numara· 

h kararnameye ek kararnamenin h6kiimlerl dalreılncl• 
altın ticareti ve altın alıt -.erlıt ile me11ul olan hakiki 
ve hükmi ıah11ların mezkür kararnamenin dördilncl mad· 
deal mucibince tutmak mecburiyetinde olduklara defterle · 
rin numuneleri hazırlanmııtır. 

Altın ticareti yapmak 6zere Maliye Vekaletince mez· 
un kılınmıı olan bankalarla kuyumcu ve antikacılar gibi 
aanal ve ticaret erbabının ve dtıçtlerin ve hurda veya 
maanu altın alım ve satımını aanatı 

0

mutade halinde icra 
eden hakiki veya hükmi ıah11ların azami bir hafta içinde 
idaremize müracaat ederek mezkur numuneleri almaları 
ve defterlerlol ona göre hazırhyarak taadtk edilmek üze· 
re (defterdarhğımıza) ibraz eylemeleri lüzumu ilin olu · 
nur. 
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Balıkesir Evkaf 
Müdü.rliJğünden: 

Balıkeılrde Hük<imet caddeıtnde diler adı Anafartalar 
caddeaınde vakfa aft e ua üzerinde yeniden tnıa edilecek 
zemin kat dükkanlar birinci kat Vakıflar müd6rliliil ikin· 
el kat tkametılb. blna11 olmak üzere kapalı zarf uıultle 
16 2·938 tarihinden itibaren 15 giin müddetle ekılltmeye 
konulmuıtur . 

1 - lıin muhammen bedeli 13347 Jtra 28 kuruıtur. 
2 - lıteklller bu :alto ait fenni ıartnameler , proje ve· 

ıalr evrakı 250 kurut bedel mukabilinde Balıkealr VaLıf· 
lar müdtırlliünden alabtltr. 

3 - Ekılltme 4 3-938 Cuma[ ıünQ ıaat on alhda Ba· 
hkeılr Vakıflar mOdürlüilinde müteıekkıl artırma, elu&lt • 
me komiıyonunda yapılacakhr. 

4 - Ekatltmeye aırebllmek .için iıtekltlerln aıafıda 

yazılı teminat ve vdaaikl ve teklif mektupları~ihale ıGnü· 
nün ıaat on betine kadar kemlıyon relıltflne makbuz mu· 
kabilinde teıltm etmtı olmaları~ve poıla ile ıönderilecek 
teklif mektuplarının ladelt)eahhüdlO olma11 ve nihayet 
mezkur ıaate kadar komlıyonlrelıhğlne ıelmlı bulunma11 
lizımdır . Poatadaki gecikmeler kabul edilmez. 

A - 2490 ıa yıh kanunun 16 - 17 .ıncl maddelerine 
uyup ( 1000) bin lırahk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin etliği veatkalarla d6rdüncü mad
deıl mucibince ekalltmeye bir mani bulunmadıiına dair 
iatekll tarafından fmzalanmıt bir mektup. 

5 - lıtekltlertn bu it hakkında izahat almak ve ev· 
rakı görmek üzere Balıkesir Vakıflar müdürlüiüne müra· 
caatları. 
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Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyonundan: 

Muvakkat 

Nevi Azı Çoğu Tahmint Fıat Teminat Ekıl 1 tme 

Kilo Kilo Lira K. Lira K. Şekli 
Kuzu eti 70QO 8ÖUU 28US 21 O 41) açık ekııllr0' 
Balıkeılrl ortaokullarının mart 938 tarihinden iUbueP 

mayii 938 ıonuoa kadar ihtiyaçları buluoan yuluarıd• 
adı, miktarı, teminat paruı. ihale tekil yazılı kuzu eti 
15 gün müddetle ekılltmeye çıkarılmııtır . lıUrak ftmek 
lıteyenler f&rtnamealnl Öfretmfn okulunda her aün 16re· 
bilirler. 

ihaleden iki ıaat evveline kadar öfretmen okulundıll 
alacakları lnallye ıle kanuni teminatlarını muha1ebe 1110 
dürlüiü veznealne yatırmaları ve ihale tarihi olan 4 mart 
938 cuma ıünü ıaat 14 de kültür dtrektörlüiü datreaıo· 
deki komlıyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 
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Bıılıkeair Cumhuriyet 
MiJddeiumumiliğınden: 

Bahkealr a1ltye mabkemeııt on lira maaılı zabıt klUP 
ltil inhilal etttjtndeo memur olmak ıartlarını haiz olmalı 
la beraber dakikada el tle on iki kellmt>, makin• ile oku 
yup yazmak ıartıyle yirmi dört kelime takrir ıuıettyl• 
otuz kelime yanlıııız yazabilecek ve makine ile yazıl111•I 
yazıdan dakikada ıek1tn kelime okuyabilecek talipler ar• 
11nda müsabaka ve münaalbl ıeçtlmek Qzere 26 Şubat 93' 
Cumarteıl ıilnü ıaat 9 da evrakı müıbttelerlle btrllkt• 
encümene m6racaat etmeleri ilin olunur. 

Sahıbl ve Baımuharrırl: Balıkesir Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BlL' AL 

Baıımyerl: Vilayet MatbaHı - Bahkeılr 


