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B u g ü n A ç il ı y o r .. 
Meclisin açılması münasebetile Ankara en hareketli 

günlerine yeni ~an hız1rlamyor. 
Ruznımıdı İta lya ile ticaret mukavııesinin tasdiki var 

Afyon 
Ziraatine müsaade. · 

Yumurta 
i~racı konturol altında 

Vekilimizin riyasetindeki 
heyet An~arayı döndü. 

Ankaro, ( l:fu ,,uıi muhnbi- Ankara lıeroketli günleri 
B. .. k 1\4 '11 t rimizden ) - uyu ··•1 c ni ya~ıyor . 

Meclisi yarın (bugün) topla- Ankaro, 23 f AA J - B. 

HükOmar rilayafimizda bir sene 
de daha haşhaş ek llmesına 

bulunduruluyor. 
Nizamname tasdik ılundu. 

Ankura, :l3 {A A )- Mii · 

ttveffa Kralın cennze rnero
siminde Reisicumhur Hazr. 

tleri ıle Türk milleti ve hü

kumeti ve Türk orduıunu 
temıil eden Hariciye Vekili 

Rüştü beyin riyasetindeki 

heyetimiz bugün §ehrimize 
döndü. 

nacaktır. Ruznamedc Turki
ye-ltelyan ticaret mukavele-

M. M. yarın rei KAzım Pa a 

llozrotlerinin riyasetinde ilk 

mÜSHdl Çlkardl, Ankara. 23 (A.A.) - Ti.ırk-
Ankoro, 23 (Muhabirimiz ofisten bildiriliyor: 

l!İnde tadilAt IAyihnsile on 
iki ada kararının tasdiki 

toplantı ı nı yapacak vo iy · 
osi vnıiyet etrafında Haric-

Yumurta Hıracntıoın kontden) - Be vılAyette deha bir 
srnc ho hıı ekilmesine Ve. rolu hakkında yuk1ek tnsdi

vardır. ltalyn ile ticnret mu
kıvelesinin tıdilintle takas 

iye Vekili Tovfık Rüştü b rıy 
lnrııfından verilec•ık izahatı 
dinliyeC'ektir. 

kıll r llcyctince müsnaJe 
ka jhtiran nizamneme 22 ci M. Karahan 

teşrin 1934 tarih inden iti ba-

uıuHine tobi tutulmaktadı r . 
olunmu tur. Bu vilı'\yetler 
( Devamı ikinri trn)'fodn ) 

30 T eşrinievel Ankara f çtimaına 
r en tetbiia başlıyaco ktır . 
Ru nizamnameye ve ayrıcı 

lıtnhul, 23 (Muhabirimiz- ıc:==========ı:::==
den ) - Dost Sovyet Rus
ynnın yeni Ankora sefiri M. Orta odalara göoderiJmi9 izah

namoıine uygun şekilde ea. 
ndık lanmıt olan yumurtala_ 

Balkan Hariciye Nazırları Geliyor. ::.~~··:;::"~~m::~:··::iı~:· 
Karahan diin şehrimiıo 
gelmit ve Ankarayn gitmiş· 

tir . M. Karahan kendieile 
görüten gazeteci l@re, doıt 
muhite geldiğinden memnun 
olduğunu ve hurodflki birçok 
tanıdıkları sııyeıinde muş 

T ıdrisıttı ısıılı '•iisik
likler yıpdıyır. 

toplanmııeı ve hıız ırlonmosı ma· 
Belgrat göriişmeai hiçbir_devle~in aleyhin~~ değil ~"P ~ı.." Je'.•••lcrı v. do".1ğ• 

' t b 1 23 (Muhubirınıız mız Jon) - AtınoJan bıldırı Romınyı Harıcıyı Nazırı c dığcr Jc, azım n tednrıkJe 8 

an u ' iL floricive liyor: Bışvck ı l 1 ÇaIJ.ıris, nızomnomelie adları yazılı 
Anklrada yıpılıı f IPIHfl " 

Ankara, :?3 (Muhabirimiz
den) - Maar if Vekili Zeyne
IAbidin beyin r iyuetinde ya

pı lan İç t imalarda maarif it
leri hakkında mühim aıu ka r_ 
rorat ittihaz olunmuştu r . 

den) Bn asın • • • ,. 1 1 .. d 1 · 1 
nozırJorı 30 teşrinc\'el Anka- fhlgr ttı Balkan naz ı rları mamlıtetımıza U8 fJOr obanl arJo gon er ı mesınd~l ı~a- ı 

· ·nu ıçticnnı vo neşredilen tobljı" • n u o ası memur o ı mış-
ra ictımaı ıçın pnz r gu . " Bükroş 22 (A A.) - Bari. f 

kül ı1 ta tesadüf etmiyecağini 
ve yardım görece#ini ıöy
lemişlir. 

h . . leceklerdir. Nn· hakkında gazetooılere beya- . , ' M T' .. 
1 

k T" ır. 
t• 1 rırahıze ilde doj'i.ruca An- noth bulunmu tur M. Çalda- rıye. N ıızırı . . ı t~ eı oh u-
ıır ar ura an o . 1 . t' 1 rk ) unan Cumhorıyet ay- M•h d' 1 b il Ankara, 23 [ A.A. J - Sov. 

yet Rusyonın yeni Ankara 
elrisi Karahan hugiın şehri
mize geldi . Öyleden sonra 
Çankaya kötkünde Reisicü
mhur Hazretlerine mutat 

L} r rıs, yapı on H' ımaın ve o ı- u en il ıe us 8 l'I r lr.arnya geçece .. erı ır. k 1 h' lı' h' k ~ ramındo hazır bulunmak ve y 1. nen orar arın ıç· ır u u . . . 

il raldlfİSİn u8J8n8f f, met aleyhinde bulunmadığı- Bal~nn itılıHının 30 bırıncı Moskovada, Kayseri men 
Maarif VekAletince, orta, 

lise ve muallim mekteplerinde 
talebe cokluA-u nazara alına
rak ders ve imtihanlarda 
esaelı tadilA\ yapılması t kar
rür etmiştir. 

• V Muhabiri oı da izah etmiştir. ~e~rınde yapocoğı toplonlıya sucat fabrikaları için Tour-
lst1tnbul, 23 ( ıştırak etmek uzere çar a. 

Hangi Milletler 
Hıngi milletlerle [!afta harp edecetlar1 

Bir İngiliz gazetesi kendiliğin
den tahminler yapıyor. Amma. 

lstanbul, 23 (Muhabirimiz-
den) Poris gozt:teleri, 
Belgratta toplanan küçük 
itltırve Balkan itildfı konsey
lerinin tebliğlerini pek miL 
1ait hır surette tefsire deva
m etmekte bu iki tebliğde 
kulJonılon mutedil lisorıdcın 
ve iki grup orosınJo ilk 
defa tezahür eden müş terek 
siyasetten dolayı memnu?i· 
yellerini beyan etmektedır· 
ler. 

~'iuoro ırazetesi diyor ki: 
n t'I k . 

(<Tebliğ, her no ~aı 
ncızırdan miı ommeldır. 

Söylenmesi IAzını gelen 
şey, vuzuh ve sarahatle söyle
nmiştir. 

Tebliğ öyle bir tedbir, öy· 
le bir kiyaset ve öyle siyasi 

}erine bu kudor derin bir 
hakimiyei ve kiya et göster_ 
mcleri gönullere feroh 'ere
cek bir hodi erlir.» 

Echo de Paris gazetesi de 
diyor ki: 

cı Yugoslavyanın ve diğer 
Küçiık itilllf va Bnlkrın 
devletlerinin m a k • 
sot ve niyetleri, haiz olduk-
ları itidal lınsebılo takılır 
ve tosvibo llly ı ktır . Bu 
suikostton istifodc ederek 
ihtiyatsız muksıbelei bilmisil
lere kolkı mok bu devletle. 
rin harcı ve niyet ı dr-ğildir . 

L OeuHo gozetr.si de şu 
ınütolendo bulunuyor: 

c< Balkonlorda boyle mer
kezi onloşmo olursa. Avru· 
ponın siyoseti dcği ecek ve 
İtolvanın kikük itiltHla Dn 
lıış~ 11 sını tooil edecektir>> 

mba güou Anlr.oraye hare
ket edecekti r. 

Yunan Dahiliye Nazırt is
tifa etti. 

A tino, 23 (A.A.) - Dnhi
liyc Nozırı istifa etnıi ve 
Atinn Emniyet ve Jandnrmo 
müdürleri ozledilmi terdir. 

Tür~-Yunan ticaret itilafı 
Yunonistunlo yopılacek 

yeni ticaret mukavelesi mü
zakerat ndo bizzat buluna
cak olan Yunan ticnrct na
zırı M. Posmezoğlu perşem 
be gıınü IPtonbulo g"lecek v,.. 
doğru Ankarayo gidecektir. 

Onümuzdeki hafta boı:ıfı -
yacnk olan muzakerattn bi. 
lhııss:ı ihrnç edilen omıio-

yıı mukabil verilen Yunan 
hozino bonoları nısbctınin 
dt t!iştirjlme ı mcvzuhnhs 
oloctıktır . 

bir şuur gösteriyor ki. bunu 
kaleme alanlor:ı şeref verir. 

Devlet adamlarının ncfıs- , 

Büyük hir lngiliz gozetesj 
(Devamı ıkincj sayfada) 

Yunnnistonde evelce yüz
de <'ili nispetinde olı:ın bono 
miktnrın ın yeni mııkcıvelodc 

yüzde otuz be e indirilmesi 
1 ltlzım gtı IJiği kanaati vardır. 

merasimle 
verdı 

itimatnnmeeini 
cstroin açmış olduğu kurs
Jor bitmiştir. Burada ııtej 
gören 64 uıtobnşı ile 5 
mühendis kursları mavarra-

kıyelle hitirmi, v• .k ... i•i Fırka Türkiye 
llliyyültlld ve Alfl derecede 

not almışlardır Diplomalar U f tb f b' . f 'L' 
mı ııı marşımızın nağmoıori mu mi ~ati~imiz avdet etti. u o ınnci ıı eri Bur-
orasında dağıtılmış ve gende- Cümhuriyet f111lk Fırkuı S8d8 yapılıyor. 
re h ntırn olıı rok M. Zolotnrcv 

umumi kdtibi Recep bey H 
tnrofınılon hedivt'ler veril- ursa, 23 (A.A.) - 1'tirki-

.; A nkoraYavo r mıAtır. ye b' · "l'ğ' · · miştir. .; 'S ırrncı ı ı ıçın Ankara 
M k Rec ... p bey lstanbuldan lzmir, omıun gruı> birincı·~ os ova, 23 (A.A.) - Hu ı k ' k k · 1 

oyrı ır en l11r n orıgrcsı- erı. şehrimize geldiler. 
ıusi kurıılorı hıtirmiş olan ndc, nizamnamenin tadil elli- Bugün genç·ler Gazi heyke-
Türk ustabaşı lar deın yo· leceği şoyiolorına knrşı: lino bir çelenk koymuılır-
lu ile Türkiyeye hareket Tabii kongre toplandığı dır. 
ctmi !erdir. Veda ıomimi 

olılu Da ha 25 ustoha§ı ile 
beş miih unılis ına l ilmatlıırı· 
0111 tevsii İçin Sov1et Hus. 
yudu knlınıştır, 

Kıs ~ışlıdı. 
Burandan hahor verildiğine 

ğöre Uludnğa fozla mikdor. 
do kar ynğm ı t r 

'l'l'iirrloğ. 2J ( A.A. ) 
Homonyonın Pazarcık ve 

Tutrokan havalisinden bin 
muhar.ir geldı ve llayrabo 
lu köylerine yerletti rilıiı 

umıın proırnm ve nizam

nomeyi gözıiım g~cirir . Fn
knt tadil hoklr.ında şayiolnr 

çıkarmuk tamamen mcvsim

sizciir. Ru hususta birşey 
bilmiyorum. ılemiştir. 

Türk - Bulgar ~ududu 
Türk - Bulgar hududuon 
lPspit etmek için üç buçuk 
uy devamlı bir surette ('&lı-

n n müştf'rek hoyııt fgtnn

bulu gelmiş ve protokolu 
hnzırlnrnağa b:ışlıımıştır. 

Va~ıt ar~adaşımız (JBJ 
yaşmdı. 

Muhterem (Vak ıt) arkada. 
şımız 18 yaşına girmişti r. 
18 yıllık neşir hayalında 
(Vakıt) yıırü ve ağyarın na
zarına daima olgun ve dii. 
rüıt çıkmıştır. Gazi iilküsü
ne inonmı , hu inanana bü
tün mevcudiyetini vakfetmiş 
bir müessesenin ndı olan 
(Vakıt) n dnhıı birçok on se

kiz yıllnr ve muvaffakıyet
ler dileriz. 
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Nahi.ve 
Müdürleri arasmda 

Merkez Köylerine 
Telefon yaptınhyor. Mübayaa adilen malziıı ı 

ve Çocuk. 
-4 

Toplıyan: A. OSMAN 

Çocuk iki üç aylık olunca evin yegtlne meşgalesi, eğl
encesi olur. 

Çocuğu güldürmek kin parmuk ucu ile yanaklarına ve 
dudaklnrma temas ederek «Agu .. Ağu yavrum. »gibi sözler 
ıarfediJir . 

Beş altı aylık olunca cocuğu ayakta durdurmağa çalı
şıl ı r · Bunun için Je koltuk olt l orındon tutup «Tay .. Tay .. 

Tay .. Toy yavrum, tay .. Tay » denerek ve el etPkte olduğu 
halde çocuk ayakta durmağa nlışt ı rılır 

Çocuk ayakta durrnağa bnşlıyınca onn bazı oyunlar, 
y:uama.zlıklhr öğretilir Çocuğu ~ynğa kal<lırırırlar. Biri 
hususi bir ohPnk ile: 

İçer tütünü tütünü 

Çocuk ta bunnn ııhengine uyarak olduğu yerde salla
ı:ıır. 

Daha sonraları çocuğun bileğindt'n tutarak, kendi <le 
bir elıle göstererek: e<Ge\ baba sı, gel!. Gel!. oğlumu (kızımı) 
al!. Ali » diyerek parmaklar a~·ılıp kapatılır. 

Kızlar için göstererek- parmnklur açtırılır ve: 
Tel sarar kızlar, tel sarar 
Demek suretile el sağa sola oynatılır. 
Daha bu gibi oyunlarla çocuk hem harekete alıştırılır, 

hem <le ana, baba bu sar ye sade. hareketlerile eğlenmiş 
olurlar. 

** Çocuk (8:9) aylık olunca yürüme çağına girmiş olacağın-
dan yürümeğe alıştırılır. Bunun için çocuğun evvtılA iki elin
den tutarak yavaş yavaş ve oda içinde gezdirilir. Biraz 
alışınca biri çocuğun üç dört adım ilerisinde durarak vo 
kollarını açarAk: 

- liel yavrum, gel, gel! Demek suretile çağırır . Çocuk 
surtttli olarak bir kaç adım atur ve çağıranın kucağına dü
şer. Çağıran: 

- Aferin maşallah yavruma!. Diyerek çacuğu okşar, 
sever. 

Yürümeğe hayli alıştırıldıkt-ln sonra bazı ııilelerce «yü
me talimleri» için yapılmış üç tekerlekli hususi Arabalar 
kullnnılır ve bu suretle çocuk yuvaş yavaş yürümeğa alışır. 

Çocuk vakti geldiği halde h~r hangi sebeplt1 olursa ol
sun yiirüyemezse bu hal «yürümek için sahibi tarafından . 
daha izin verilmedi» <lemek suretile tevil edilir . 

Çocukların emzirme müddeti bazı esbap dolayısile teha
lüf ederse de ekseriya 1-2 sene arasındadır. 

Çocuk her gün adedi azıılmak ve nihayet memenin ba
şına :ıcı bir şey sürerek son dera emzirmek suretile me
meden g-~lir, çocıık «momel» Diy~ zırlanılıkça: 

· - Acış .. Acış .. Diyerek emzirmekte inat edilir. Bu dev 
rede çocuğ.t tızla mikturda «çoreotırn yedirilir. 

Çocuğun boynunda mutlaka bazım ucunda gümüş mu
hafaza içinde hamil bulunan uzun hir mavi boncuk dizisi 
vardır. Omuzunda da bir küçük mavi boncuklarla yapılır. 
içine «mışadır, kahve» konur ve bir altın takılır ÜZ'.!~İne 

yapıştırılan mum üstünde i<Özerlik» tohumu bulunan bir 
nazarlık vardır. Yapılıp tıatmak nazarlık bazı kadınlarca 
sanat ittihaz edilmiştir. 

1 - Çocuğa ait müteferrik inanmalar. 
1 - llamile bir kadın müddeti hamlinde güzel yüzle 

çocuğa bakarsa çocuğu güzel olur. 
2 - Yeni doğmuş çocuğıı annesinin 

yatması doğru değıldir. Çocuğun benzi 
3 - Yeni doğan çoçuğa kırk gün 

irse çabıık dilenir. 

arkasını dönüp 
sıırı olur. 
içinde su jçiri 

4 - Yeni doğan çocuğa üç 
rilmez, emzirilmez. Emzirilir ı-:e 
duymaz. 

ezan ge~·meden meme ve
~~ocuk uyur uyur, hiç 

5 -- Çoçuk annesinin kucağında uyursa yüreği yag 
bnğlar . 

6 - Yeri doğan çoçuk aynaya baktırılmnz, Baktı
rılırsa ardı kesilmez, hemde yine , çocuk olur. 

7 - Çocuğun bezleri !canlı ıle cuma arasında» yıknn 
maz. Aksi halde ~·oduk geco rahut edemez, ağlar v~ 
hastalıktan kurtulmaz . 

8 - ()ocuğun tırnağı nltı nyl ı ğo kaclıır kesilmez. 

yor: 
Sovyet Rusyo, sannyi ci

hazlarını tamamlamnk için, 
Sibiryo kıtasının demiryolla
rını fazlalaştırmaktadır. Bu 
hatlardan bazıları inşa edil
mekte ve bazılarının da 
projeleri hozı rlanmaktadır. 

Sovyet Ru~yanın inşa et
mekte bulunduğu bu yeni 
hatlar karşısında Transibar
ynn hattı ufak bir eser ola
rak kalacaktır . Bu hatlar 
arasında en büyüğü Sver<ll
owsk-Novosibrsk hattıdır. Bu 
hat Asyadnki Sovyot Rusy
anın kömür mrntakalarmı, 
demir mıntakalarına bağlıy
acaktır. Sovyet Rusyonın 

sanayi merkezleri bu büyük 
hatta bağlı olacaktır. Bütün 
bu hatlar Transiberyan hattı 
ile birleşmiş bir haldedir. 

Sibiryada 1930 senesin -
denberi işlemı~kte olan ve 
Semipalatimsk şehrinden kal· 
kan ef snnevi bir demiryo
lu inşa edilmiştir. Bu hat 
Trnnsiberyan - Hazer hattı 
ile Kafkas kıtasını bağlamak_ 
tadır. Başka bir tabir ile 
bu hat, Uzak Şarkta bulu · 
nan Japon deniıi ile A vru· 
padaki Karadenizi biribirine 
bağlamrktadır. Bu hat Türk
Sip namile tanınmıştır. 

Türk.Sib hattı proje ha. 
linde iken Londrada bir 
hayal addolunmuştu. Buhün 
bu hayal, faal bir realite 
halini almıştır. 

Türk • Sib hattı Semipala-
tinskden, başlar Baykal gölü 
havalisine doğru gider, Bu
ykalJan, Mogolistan ve Çin 
Türkistanı, hudutlarından 
geçerek Hindistan hudutla
rına uğrar, Ugovev. Mosko_ 
va hattı ile iltisak peyda 
eder ve Hazflr mıntıkaları 

ila birleşerek ECganistan ve 
Iran hududuna kadar uzar. 

Bu hattın bin mil boyu· 
nda geçtiği nrazi vaktile 
lüzumsuz addedilmişti. Bug
ün, bu efsanevi tren yolu 
sayesinde hu mintakalarda 
pıımuk, pirinç ve çay gibi 
mahsultH yetişmektedir. 

Türk-Sib hattının geçLiği 
arazi, ileride pamuk ve yün 
dokumacılığı bakımından, 
dünyanın en büyük bir sana
yi merkezi olacaktır. 

Coğrafya hatitıısına bir 
bakınız, bu hattın ehemmiye
ti hemen gözünüze çarpar. 

Türk-Sib hattı icabat dola
yısile, Mogolistan, Sinkinng, 
İran, Erganistan vo :;>imali 
Hindistonın ticaretini kendi_ 
ne celbedecektir. Türk - Sib 
lokomotif inin dtidiiğ'ü a11r
Iarca unutulmuş olan büyük 
Timurlengin hatıralarını 

uyandıracaktır. 

Yüz binlerce insan bu 

Nahiye müdürlerimir;in na
kil ve tayinlerine ait vildyet 
inhasının vekdletçe tasdik 
odildiğini dünkü nüshamız
ua yazmıştık. Buna göre 
Aydıncık nahiyesine Şevke· 
\iyo müdürü Şükrü bey, 
Şevketiye nahiyesine terfian 
llıcıı müdürü Fuat bey, Ilıca 

ya terfian Gelcük müdürü 
Refık bey, Gölcüğe maaşile 

Yağcılar müdürü Kemal bey: 

ihtiyar heyetlerine teslim edildi. 
Kaza merkezlerile nahiye 

ve köylere telefQn yapılmış \ 
ve muhabereye başlanmış 
yalnız merkez nahiye köy- 1 
leri telefonsuz kalmı9tı. Hu 
defa merkez nahiyeye bağlı 
köylere de köy bütçelerine 
konan tahsısatla tel, makine 
gibi te),,fon malzemesi mü
bayaa edilmiş ve bu malze
me dün merkeze gelen IEU· 

htarlara makbuz mukabili-

nJe teslim edilmiştir. 
Birkaç güne kadar . 

fon malzemesinin yerlefl 
konmasına başlanacak 
az bir zamanda oıerk•• 
köyler arasında telefon 
haveresine başlanac. 
Bu suretle şehri.~ it 
Vildyetin bütün k0Y 
telefonla görüşmek oıi11P 
olacoktır. 

Yağcılara Eldzizin Muşar 
nahiye~i müdürü Hakkı bey 
nakıl ve tayin edilmişlerdir. ı==:========•==============~, 
Refık bey Sındırğı kayma- lngılız Gazetesının Tahmıtıı~ 
kam vekfi.letinde bulunduğu (Üst tarafı birinci sayfada) muş ve merkez vaziY~ 
için yeni tayin olunduğu b h tı. · cı 
nahiyede işe batjladıktan yeni ir arp olursa devle- bulunuyorlarmış. aıD 

S d ğ k k 
tlerin hangi teşekküllere da. kun 1·56 harp arıu•o.,.: 

sonra ın ır ı ayma am ., 
vekdletinde bulunacaktır. hil olarak harbe girmeleri muş, aralarında 11e 

1 

~evket bey. 
Üç ay evel merkez tapu 

memurluğuna tayin edilmiş 
olan Şevket bey Bursa kadas
tro heyetine iltihaka memur 
olmuştur. 

Şevket bey ~~ok kısa me
muriyeti esnasında tapu işle
rini tanzimde iktidar göster
miş, ashabı mesalih elinden 
gelen her kolaylığı yapmış 
ve herkese kendisini sevJir
miş bir memurdur. Yeni va
zifesinde de muvaffak olma_ 
sını dileriz. 

Erdek ~ele~iye reisi 
Erdek belediye reisi Sa 

lılhittin bey kozaya ait iş
ler hakkında Vıli\yetle te· 
mas etmek üzere dün şeh. 
rimize gelmiştir. 

Beraat 
[rdak Maliye memurları 
dün ağır cezada beraat 

karan aldılar. , 
1 Bir müddet evel Maliye 

müfettişleri tarafından hak· ı 
larında takibata lüzum gös
terilen Erdek Malmüdü -
rü Hasan, Erdek Emltıki 

mailiye memuru İ~mail, 
Muhasebe kAtibi Musta-
fa, Sandık emını Ah -
met, Tıihsildar Mustufa, 

muhtemel olduğunu tetkikle ne bir şey varmış. _ .. 
meşgul olmuştur. Tabii bu Daily Mailin bu tP 
tç.şekküllerin bir bs~ında ~erini mevzuu ~sb\' 
Almanya ve diğer başmda da lstanbul gazetesı 
Fransa bulunuyor, Mezkür ı slavyanın Aloıao1 
gazeteye nazaran harp olu- beraber hareket e& 
rsa Macaristan, Lehistan ve 

gayri mümkün görert 
bir de Yugoslavya Alman- etti 
ya tarafını iltizam edecekle· ribirine sıkı sur 
rmıf. rabıtalarile bRğlı o ol' 

Diğer cephede Fransa ile millet varsa o da Fr8 

beraber İtalya,Çekoslovakya, Yugoslavya olduğuDO 
Romanya, Sovyetler ve Tü- doıt' uğun ıon aıet0111 

rkiyd bulunacklarmış Galiba kast hAdisesi üzerin• 
ne Bulgaristan ne ele Yuna- kat daha tecelli e 
ni8tan müstakbel harpt~ hiç söylüyor. 
hesaba katılmıyor. Lehistana gelince 111 

İsmi Daily Mail olan bu gazete, her ne kadar 
gazetenin iddiasına nazaran memleket son • 
Almanya Te Almanya ile b'r 
beraber olan devletler Fra- larda komtularile ı d 
nsa ile beraber olan devlet- oyununa kalkışmış ise 
lere naz.ıran bir faikiyet dansın bir izdivuç il•' 
gösteriyormuş. Çünkü o me celeneceği;e delalet 
mleketlerde harp fikirlerinin ortada hiç bir emare 
telkinine çok çalışılıyormuş, mediğini yazıyor. Nıb• 
sanayi vasıtaları daha çok İstanbul gazetesi soru 
.---~= ~ -.c ·~--.11t,.__,"'4t .... li&4r-;;R-~1'" 
Yazı Müsabakamı 

Hikayelerin neşrine J 
J. Teşrinde başlıyacal! 

Gençler arasında açlığımız güzel yazı f1I 
akasına girme ıartlarını ve müsabakanırı 11 

olacağını yoııyorz: 

Gönderilecek yazılar. 
Gönderilecek yazıların «tezli kıiçük hikaye» 

fını haiz olmaları yegane şarttır. 
Müsabakamıza iştirak eden gençlerden görıd 

cekleri «tezli küçük hikayeleri» gazetemizin iklaJ 
ununu tecuvüz etmlyecek bir hacımda tertip et 
artnl rica ediyoruz. 

Seçim ht:yeti 
Varidat' memuru Mus· 
tafn beyler dün ağır ceza 
mahkemesinde berı:ınt ktirarı 

almışlardır. 

. -·-· 
Gelecek yazıları tetkik etmekte bunlardan Jcd 

; 

nanları seçmekte edeblya muallimleri, gazetttt' 
in tahrir riyasetine yardımcı olacaklar ve rey .ve 
eklerdlr, 

Kazanacaklar 
i Müsabakamız şöyle başllyacaktır: Gond~rilt 

afyon 
Zıraatıne 
Müsaade 
Afyon, Burdur, Denizli, is
i arta, Kütahya, Balık e sir, 
Manisa ve Aydın viltıyetle

riılir 

«tezli hikaye» leri 2:1 'J'eşrinevclden itibaren Je 
başlıyacafiız. Bu hikayeleri seçmekte okuyucıılaft 
araswda ayrıca bir müsabaka tertip cdi~oruZ· 
çme lıeyelincc birinciliği kaz·1n<ıcak hik<iyeYf el 
vermiş olan elli okuyucumaza muhtelif hea Y 
dağıtacağız. 

En güzel tezli küçük hikayeyi yazarı ·ıe 

Altıncı ny girince çocuğun clı bir para kesusine sokulur. 
Çocuk bir elile pnra alır . Çocuğun nldığı paranın az 
v~y~. çoklu~una göre hayntt? talili olup olmıyacağına 
bukum verılır. Çocuk kız ıse aldığı para jle ipliği 
alınarak cihazına katılır. Oğlan ise para saklanır, ileride 
ona sermaye olnrım bu para bereketli olur. 

mıntakalnrdo, hinalnr. avler 
ve aile kurmakta bulunuyo
rlar. Asyanın kalbi, motör
lerin gövdesinde vurmoğa 
başlum ıştır. 

:::=================== 

uce gazetemiz bir ( kol saali) hedi~·e eddol" 
c~ktir. ikinci v~ iiçiinciiye güzel bi rrr d• 
ına kalem, dördürıciiden onuncuya k3 

kıymf>tli birer kitap hediye edilc(;ektir·~,,d 

Bazı ailelerde mC\zkur paranın birkaç kuruşu ile 
yn mum ıılınıp camiye verilir, yahut şeker ve saire 
alınnrnk rocuklara dağıtılır. 

9 - Ölen çocuğun resmini saklamak doğru değil
dir. Resme bakanlar cennet• yüzü görmezler. 

- Devamı Var -

Türk - Sih hottı komün ist 
propagandası irin bir vasıt a 
olmıyacaktır. fürk - Sib 
günden güne ilerlemekto 
bulunan Hus emperyalizmi 
nin hiiyük bir tl.m iliılir. 

Sovyet Ru.:ıya, Sibirya kı . 

ı tasını , hır zirai mıntuka 

yııpmağa mu vrıffak olaeak 
mı~ 

Sovyet. Ru:'lyanın planı hu 
siyasi esirler mıntokosı ol
malda tanınmış Sibiryu kı

t ısmı , cihanın en büyük ve 
en zengin bir hububat am- 1 

harı yapmıştır. Sovyet Ru
f'ya eğor bu pltlnındn mu
vaffak olursa, Türk - Sıb 

h:ıtt ilerirlo Asya kıta!'lında 

yeni Lir s iyas i iurıhin zuh. 
uruna sobep olacaktır. 

Bu tmisgbakada okuyııculartmızrn nasıl reY 
anacaklarını ileride yazacağız. \'el 

Geneler, sizi kaleminizi tecrü heve da . ~ 

edivoruz .. . . u-
B ır çok gençlerin biraz daha müddet ver zıld 

hakkwdakf mıir<ıcaaiL üzerine gönderilecek yad~ 
n ay ba~wa kadar kabul dmek kararwı ver Jeli 
Hikayelerin neşrine 29 Teşrineueldt buşfarıaca 
~~~----
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Geçmiş olsun 
Turhal şeker fabrikasını 

açmoğa gıden hoyot bakır 
çnlığındnn hnfıf zehirlenmiş 
iıo de derh ıl hissedilerek 
tedbir alınmıştır. ıehirlenme
yi ilk ovel hisseden ve tell
hir alan Başvekil Ptışa ol
muştur. Büyfık geçmiş ol
sun deriz. 

Maarif Vekili dôn~ü. 
Garbi Anadolu mEıktepleri

nde tetkik seyohatıne çıkan 
Mnarj( Vekilimiz Abidin bey 

Anknraya dönmüşütür. V~k~~ 
bey ilk ve orta tedrisnt mudu
rlerini toplıyarak konuşmuş. 
tur. Toplantılar doha birkaç 
gün sürecek ve her ~ube 
müdürü kendi sahasında 
malömnt verecektir. Bu top. 
lnntılardnn sonrn Maarif işl
erinde mühım kararlar ver
ilmesi beklenmektedir. 

Mu~ıf ız ~ö iüğü . 
Yugoslavya kralının cen

aze mernsiminlle bıılunınıık 
üzoro Belgrada gitmiş olan 
muhafız ala1ı bölüğii kuma 
ndanları ile beraber bugün 
Ankaradon dönmü~ olu
cnklordır. 

Gelen mahacırlar. 
Homanyadan rnomlekotim

ize muhacir akını devam ot_ 
mektedir. Oü~ de Adana 

'le 620 Nılüfor va-vapurı · . 
purilc do 4 ıO ınuhacır gel-
miştir. Çorlu mıntnkası dol
muş ol<luğunJon bunlnr Tc

kirdoğına yerleştirilecekler-

lerılir 
Köstencede toplanmış John 

b. kodar muhacır var. on ın 
1 1 .ı Bunlar da sırası e ge ec-

uır. 

ektir. ırkda-
Homnnyadon gele~ . l 

. çıftçı o . 
şlnrımız z ngın v u ~ 

J.uklarındon pek çnLuk m.u 
&tahsil vaziyete geçece~tı.r. 

Peskoposlar hu~ut hanc.ı ~e 
Meksika mebusıın meclısı 

hükOmet aleyhinde . yapılan 
"ştırak et.

propagandalara ı .. .. ba 
t·Lı . len dolayı butun 
ı .. arını hu 

p k k Peskoposlnrın • 

<l eı o o1:• . çıkorılmosını 
ut harıcıne .. 
. . .. hurd n jst"'nıoge 

reı ıcum 

karar vermiştir. 

DIŞTA: 

italyada hava manevralan 
İtalyudo 160 toyore, tec-

rübe kabilinden yllpılan 
hava muhurobeleri esnasın 
dn ve Duçenin huzurunda 
JS ton bom ha nt mı lnnl ı r 
Bin bnınha otılmıs 'e hiç 
bir kaza olmam tır. M 
Mussolini bombardımanın 
yaptığı tesjrleri tetkik et. 
miştir 

lspanya~a askeri oir dik
tatörlü~ mü? 

ı .. ojurnul gcızotesi n.arso 
!ondan oldığı "U hnberı ne • 
retmektcdir. 

M Alcoro Zomoron n i tifa 
ettiği ve cl'nernl Fron~o i~o 
ceneral Godedin oskerı bır 
diktatörlük kurdukları riva.-

1 yet edilmektedir 
1 Hu hnborin doğru olup 
olmadığını tahkik mümkün 
olmamışt ı r 

Rusyada ~ir casus şe~e~e si 
Rusyndn bir en us ebe 

kesi yokcılnnmı tır. Bu şe
beke kara, denız ve havR 
ku\·vetlerıle ınen lekut müda
faasına ~·olı on fobrikolrır, 

Loningral ve Nörnn k liman
larındn bulunan gemilerin 
vaziyeti hakkında malllmat 
elde etmiş bulunuyorlordı. 

Yüksek o kerl m hkeme 
bu cnsu ıe9•~ı11tı ilo meşgul 
olmaktadır. 

Alman ve Prusya ~ah i l iye 
nazulı~ları 

Alm ınyada imdiye kudur 
oyr ayrı i iare dılmekte 
olan Rayıh ve Prusy dtıhı 
liye nezaretleri işleri bundan 
böyle H yih d ıhiliye ~azırı 
turofındon bir orad ıdnro 
eılilccektir. 

~1. Frık 0 0 en hem Hoyi
hin homde l'ru yımın dahi
liye nazırı olduğumll.a n bu 
kurorlıı Pru yo dalıı ıyo nn· 

zırlığı 

Ao"ak 
liyor. 

kaltlırılmı olmuyor 
muamele uclele tiri · 

,.. , Yunanistan ile Arnavutluk 

AVUKAT 1 Mıiletlo~ ra;~!~~~tine knr 

H T fi k - Sadık gırİıjilen tehditlere . r?ğm,on 
. eV . Arnavutluk hükilmetının ) u-
DAVAVEKİLİ knllivct mckt plerinın 

T ., '\.T t T 1 nnn a • J. 

y r: rF K Eı' :' kapanını olduğu ve bunun 
dd ·n 1 · e Yunanı tnn ılc Arncı Yazıhanesi hükumet ca csıd- uzerın .. ..1 

de Ahmet çeşmesi karşısın n • vulluk ora ında mu ku.l\t 
Merkez ve kozalurılıı her zuhur etmi olduğu. ur tın· 

. k b 1 ve surat- <le J>rein gazete ının vornıı nevı dava u u 
l. ·ı· ollltıf'll hoher teyit etnı m ı le noticel nt ırı ır . rı 

Doktor 
Mem~u~ A~met 

Dogum ııe çocuk ha kı meul 

ÇOCUK 

lıostalıkları ımite/ıassısı. 

~1uoycneh nesini postoh
une civarında Z"ınen so- il 
kağınu nakletmiştir. 

~== ~ 

tır 

f ransll ~ava naz ırı 
Fransa hava nazırı cene

rnl Dönen. l3elgrotta kcn 1 
. fokol ctmi olan za-

sınc re .. 
bıtanla (.'vel ı gün pır ı" ınu-

c'ılı"'n hovnlunmı l3rdır. tevec " . . 
Hava nozırı Pönen bınıııış 

olduğu toy reyi bızzat kul 

ktn olJuou ve hr.rnb1 • 
lıınmo " 

. ı l "ığer iki to ·nre bu-
rınoo t • 

d • 0 haldo Yugo~ıavva lun ug ' 
1 dônnıfü• \'ıllnro .ıloydn 

ı un 
karaya inıııi~tir . 

arkadaşlarının tertip ettiği 

bekar eğlentİt;İno davdliy 
di . 

Fakat, nasıl gitqin?. 
iz n koparmasının imkı'l.nı 

yoktu •.. 
P tronu, aksi mı uk i, 

şoyton mı şeyt ındı .. 
-Ge o mi mezuniyet; dL 

yo kukriyecekti , yıne mi 
mozuniyı·ı'' Her ok.,om mı 
bu Aziz efendı? in an, birnz 
olsun sık lır yahu?. 

<lHer akşrım mı? » Dediği de 
ncydı~. Aydu bir defa me · 
zuniyet verdi mi. bu onun ağ_ 
z nda çi ft leşi' or dör tl(.'şiyor
du .. 

Z.'lten, herif hımhımın bi
.~ısıydi .. 

Azız efendi du ündü; ya

pılan hirincı l ı hihleri us
tünkörü tetkık o erken, ka
fasında, muhtelıf pltınlar ku· 
rdu .. 

Nıhrıyet sevinde nyoğo 
blktı, kar ıkı köie lu pnr· 

maki rı aro ına ignrn k tır 

m ":>• pro,•alorı clıkkatlo okuyan 
ve orada ı rodı.1, k rmızı ka-
l em ile bir şeyler knrnlıyon 

ikinci musahhihin yanına 

gitti . 
Ona, hi\· yüz verdiği yo

kt11 •. Bir lng ı liz kadanası gi
bı ç ılı tırırdı, zavallıyı 

Fakat , bu nk ıım miıldyim 
dnvranmuk lttzımdı. 

Muo\'ininin, çalışmasını bi 
raz tetkikten sonro, hnfıfce 
omuzuna dokundu: 

\'urol lfoseyın; vallahi 
kJrdo im, hani sen olmasan 
berbattır 1 imiz ynni. . 

lhiscyin efondi, hayretle 
'·Qrısık bir sevinci snklıya
mıyan tm..~- .. Hmu ile: 

- Aman Aziz u ... J ltölo 
nize iltifat buyuruyorsunuz . 

Ba musnhhıh, bir sendn. 
iye r.ekcrek Hüs<'yin efondi
nın d1zı dıbıne sokuldu: 

- Yok, yok iki göıüm. 

Seni, bf'n zaten tnkJir eder
dim. Fakat, malum ya vnzife 
bnşındo ciddıyet ll\zımdır .. 

- 'fı1bıi, elbett~. 

-Hen d", onun için ana 
lıiı; gülmez, işin i tnkdir et~ 
mez gö ummlüm . llolhukı 

hakiknıte .. 
·reşekkur eJorim, to e 

kkür ederim ü lorlım . . 
_ Seninle, b k iki ene· 

den beri bir yerde çalışıyo

ruz. S ~ahn kadar uykusu
zluğu ıkimiz de çekiyoruz .. 

- Fııkııt, alıştık ya . 
gh, öyle; ltıkin hnyntın 

bolı, gt'c süıii\iir.. Riz, bir 
)iİk hı y~iri gibi .ıyııkto uy
urken Pğlr.nccyi anrok rii
ynmız la gör •biliyoruz . 

MP oltl, ~oyle kndınlı ick
ilı hir meclı • 

Oylu. öyle nnıın huym· 
k il t 1.~0'-'Un uş , mu 11 ı er ımız • J 

eğeceğiz n çer .. 
- Patron da moli\m; ak 

bir herif!.. Mezuniyet n yii
zünü görmüyoruz . 

- Ç·~kemığiz dedik yo .. 
- iyi a nmn, hu böyl de· 

vanı cJenıcz 1 hi nyinciğ im .. 
Ne yapmalı p ki? 
Ne mi y poc ğız1 .. Ko-

lay. 
- N ıl 1. Kolay m ı 1 

• • 

- Ben ':loyle du tindiım: 
Bekt\rız ikimizde.. Bozan 
arkndo larınm; ~ğlcnce t"r· 
tıp ediyorlrır . Bizi do dn,·pt 
ediyor ı r Bô ·le Aıkı.,ık za
mn;ılurdo ben senı idare eıL 

1 erim, sen beni .. 

ımso,. 

Yani, o ıkşarn en iki 
kot fazla çalı ırs n .. ller ik
imizin de i ini bitirir iıı . Ar 
ayan, tarayan yok yu . 

- f la ha hu, iyi, vallahi 
ıyı.. 

MPsell\, bu ıık cım horı 

llavetliyını; gıtıııı ~em olıııoz; 

senede Lir ılefu kurılı, mez li 
hır eğlence r>lur du ka~·ırı_ 

lır mı? 

- P(.'ki, peki Gıt sen .. 
Ammr.ı şort haaaa.. ende 

beni idare eder in yarın ak
şama. olur mu? 

.. J~h - Söz, conım oz . 
\ilaha ısmorlodık knrde im: 
yalnız dıkkatli yop tashihle
rı de, ;u ınuh ırrir kılıklı 
heriflorllen söz iş ıtmiyelım .. 

.. ......... ....... "•" .... 
Aziz efenJı, ııyrılınca, Hü-

seyin efendi geniş geniş gö
ğü ge~·irdı. uzun uzun es
nodi; oğzı kapanmndon öy
len miyo ba lndı : 

- Olı, rnhnt gece goçir
ecoğız .. Serbest serbest . Şö_ 
ylc bir ü tün körü provnlo
rın üzerinden geçtikten sonra, 

.ti. iti. bir uyku kestiririm. ~!u
harrirler bizim başmusohhi
he ~·nto.rla.r •. Bono ne? 

·. * 
Aziz efAndi, o ak am, nr

lrnda larınm gittiği )eri öğ
renemedi.. 

- Artık. ıııısıl olsa i ten 
nyrıldım Tckror gitmek ol
moz ffooyimiyim. . Kend i 
kPndİme bir alem yaparım .. 

Ve tanıdığı bir knd •no 
gitti . 

** - gyvah o dn boyıldı? Ne 
oluyor hunlnro yahu:> Tnhrir 
milılürü gazetr.yı~ bir göz 

ı,rir gez lirmoz: 
A ıa: · · o • bu n ı roza-

let :> Dedı kten sv. ,_ d · 
oeen ın

den geçti .. 
._ imdı oynı hal Aziı of on

did .. Our brıknlım, bir d 
Hii eyin efendinin evine gi
deyim Bakalım. o d • ayılıp 
bııyı lucalc mı? 

ilk çıkan nüshaları, tahrir 
hevPtine, musııhhihlere gö
tü;en « abah müvozzii,,, bu 
b yılma sııhnelcrin' ahit 
oluyordu .. Acnbo, gazolo <le 
bu kod r mühim ey ne ol· 
abilırdi?. 

Bir ôlum mü 
du?. 

yazıyor-

Biiyüklerimizdon biri mi 
vofot etmi ti? .. Jlnkut, bunlo 
rı, tahrir mii lür inün, palro 
nun, başmus hlıihin ok unı
dnn bilmesi icop otmez mi. 
idı:> 

H i·rnyin efenılj de. aynı 

akı~ete uğr ıdı, birınci ahi
reyc haknr bakmaz kon i in
de bııygınlık n\fim tleri be
lirmiye h lndı . 

~1ü v.:zzi: 
-Allah nllah; ali h allah, 

dıyo:-du: hunun sebobi hik
meti ne~ .. Rakalım hen de 
boyıla('ak mıyım .' .. 

Ve birinci ahi(edeki ilk 
havndisın 24 Jiik puntulor
la olnn kısmını, yavn vo\'6§ 
okumıyo ha"ladı: 

«YU"O lavya kralı Alck· 
nnılrın ölümü, her tarafta 

nefret] kor ılanmı.,tır. 
« Krnlın, on ncfe inde, 

ı;;on özü u olınu tur: 
«8.ıniyeciğim, sonsız 

ya ıyumıyncoğım; heni dl-
ılurmC'k mi ı tıyorı:ıurı, ru 
hum,cnııım.» 

ŞEHiR SINEMASJNDA 

24 teşrinieve l çarşambadan itibaren 

eynelmilel şöhreti haiz 

MATAHARi 
lki büyük nrti t 
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'1
1

arafındon temsil edilmiştir. 

Harbi umumide büyük itler başnıon binbir 
türlü entirjkalar çeviren va henüz dedikodusu de_ 

vam edon meşhur Alman Msu u MA 'l'Allı\Rl nin bu 
tarı lıi ve hoyocanlı fılimini ınutlakn görünüz. 

ve cuma matine-Süvnre snat 8 30 ela perşembe 
lorimiz snat 2 dedir. ı 

'-~~=====---iiiİllllİllİ~~, 

Mahfel sinemasında 
Bu akşam 

ÇARE SAZ 
Opc r t•tini görünüz 

S ın~at v ~ içtm1 muaunet m 1jdilrlüğ 'in 1an: 

Balıkesır Doğum ve çocuk 
bakımevı 

1 - Vil:\ \'t'tİrı nu• rkt•z '·~ , .. 11 k t 
1 

. · . . .. •ı ıa · a ı "e ur 

1 ve kHyleri ahah~ıml~n nıu ra<•aa, ~.t.. ~,' , 

1 
, 

• ·· k ·· l \ 1 · t ~e l t -ler i rı t ahiı Ye muş .. : ,, lCI' IH,VI ( O~\UHHt. . 

111 vı~ alclurııurıı kadın aııı('liyatlarıı~~ -~uiit· - 1 
t·~ctlP nH'('ea ı uııı ya par . (.,.ıocuk du ·urm 1 k 

t • lı likesirnlt' huhııı aııları da kt·zalik uıt'<'<'a
ru•rı vat ıra rak teda' i t>dt1 ı" 

• 

2 -- ""ii ı ~olu kları \'4' iki yaşına kadn r 0-

la 11 kiiı·iik lıa~ıa ~·a ,•r·uları dahi mii~SSPSt•dp 
ya ı ıra r.i k h" r za ııı:ı n ıı u•cı·:uıt•n lı•tl:ı vi ı•tler. ~ 

il - ~iit l'O<'uklaı·ı ıım hakmı taı·zları hak-• 
kıııda ıuii.,.ıaklH'l validt•lert• \t' gPht•lik .-~na-
. ııııla 'ukmı mdhuz arızalara kar·ı lat hiki 
l:hım gttlt>ıı tt~(h\\İ , .. tt•dlıirlt•riu almmasım 
da !!f'IH'IPl't' i)~rı·trılt'k lİZPl't' llt•ı·slt'I' \l'l'İli ı·. .... . 

Mu vezzi, giıl nwdcn kut ılı

yordu Kuhknholar :ırasında 

soyleıliklcri :zor nnla ılıyor-

ılu: 

l'Jan. şu hizinı li ığııı 

yediği noneyo lınk . Koh knh 
kulı. kah kalı kalı .. 

Bu g-iırfıltulu kııhkoholar. 

llu "Yİn efundıyi uyıltıııı-stı ... 
Mıivezzi, ı(rıo o\uyorn sor-

gusunn mnrıız 

meseleyi anlattı : 
_ Yahu, şu bizim dalgın· 

lığı ile mu hur murettip Ka 
sım yok mu?. 

- Hece.., 
l9Le o, on zaınnnlftrdn 

saniye isminde lıir kıza gö 
niil verıli. Dnlgınıhr. bilirsin 
yo, Vo .. 

M. Tuğrul 
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MATAHARI 
Yakında Şehi'r Sinemasında gösterilecektir. 

Kepsütte faaliyet 
Kepsüt, (Muhabirimizden) 

- Kepsüdtün Yenice mahal 
111i sokaklarını mahalle 
halkı tarafından bu defa 
battan aşağı mükemmel bir 
döıeme yapılma9tır. Mahalle 
halkı bu ıuretle kıtın çamu 
rundan, yazın tosundan kur
tulmuştur. 

Cinsi ~sgari 

Kilo 
Ekmek 22000 
Koyun eti 4000 
Kuz )) 2000 
Sığır » 2000 
Sade yeğ 1800 
Zeytin yağ )400 
Mercimek 500 
Nohut 500 
Bezelye 200 
Pirinç 3000 
Peynir 1000 
Kaşar 300 
Soğan 2000 
Patetes 6000 
Şeker J40o 
Sabun 900 
Makarna ~e kuskuı ısoo 
Jrmit 150 
Şehriye 150 
Un 800 
Süt 2000 
Yoğurt 3000 
Soda 800 
Kayaıı J50 
Koru üzüm 250 
Siyah erik ıoo 
İncir 400 
Zeytin danesi 500 

Azami 
Kilo 

25000 
5000 
2500 
2500 
2300 
1700 
800 
800 
300 

3500 
1200 
400 

2500 
7000 
1700 
1100 
1800 
200 
200 

1000 
2500 
4000 
1000 
200 

300 
130 
500 
700 

Balıkesir Ziraat 
Müdürluğünden: 

~fülga Kepsüt Ziraat ıııt ktebine ait sebze 
bahçesile Yılanh mevkiinde.ki othıki)e bir sıne 
müddetle icara verilect·ğindeu faJiplerin 

1 10-11-934 tal'ihind(' Ziraat miid üriyetiıı e nıü-
' racaatları itan olunur. 3-239 

Vilayet Daimi Encümeninden 
. 

Memleket hastahanesinin 15 - T. Sani -934 
tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla veril
mesi mukarrer yetmiş beş ton kok kömürünün 
beher tonunu yirmi sekiz huçuk liraya vermek 
iizere talibi zuhur etmiş olmasından ı - T. Sani 
934 tarihine müsadif pt·ı·~ernbe ~iinü saat on 
beş de pazarlık suret.ile i hah· sine karar verinıiş
li r. Daha aşagı bedelle pazarlık suretiJe Yerrne
ğe taJip olanların yevmi uızktirde dipoz itlerile 
Encümeni Vilayete geimeltwi ih\n olunur. . ' 

!"-----~-. \J ekte hin ~layıs 935 gayesine kadar ihtiyacı 

Askeri Satın Alma Jı 
Komısyona':' sS 

Balıkesir askeri kıtaatı ihtiyacı içıu ft
pirinç 15 ton sabun ve ı 2 ton zeytinyaAı rl 
H34 perşembe günii saat 11 de kapalı ıa ·d~ 
IJie ayrı ayrı satın alınacağından talipler•., t 
tnameyi görmek için her giin nıiinakasaY;l 
rak için de yüzde yedi hnçuk muvakknt '~ 
tlaı· ile birlikte vevrni fllf\zktirda muayvefl r"' 

.J ••• 10~· 
evel Balıkesir kolordu satın aJnıa konııs) 
müracaatları. 4 .. 

Balıkesir Evkaf 
Miidürlüğll~, 

Bürhaniye ve Ayvalık hudutlnrındak ' EvkDfa 81,~ 
nliklerin 934 senesi mahsulü 13 - 10 - 934 ~ar• 
itibaren arttırmaya konulmuştur. Bürhaniye hU 

• • 
mazbutu zeytinliklerin ihalesi 31 - 10 - 934 ç '1' 
ve mülhaka zeytinliklerinin ihalesi l - J 1 - 934 

11 
be ve Ayvnlık hududunJaki mazbuta ve mülhok8 ·od' 
k lerin ihnlesi de 3 - t ı - 935 ı·umartesi gün~e~e 1 
@:ıat 15 de Bürhaniye ve Ayvalık Evkaf dairelerın 

ola11 azami ve asgari ıııiktarını bildiren ve 
8- lo-934 tarihinden itibaren virnıi gün müdde- 4 .,.. 

lle miiakasi.ıSı ih\n edileıı ''rza"k miki.arında bazı ·-ı-·c-ra-e~di~le-,ceğinden istekliler mezkiir glifl ;, 
tadil:iı yapılııı:ısırıa zaruret hasıl olduğundan im 14 de depozitolnrile bt:raber ıııekıcpıc ıı:~~ 
tadiffıtırı azami ve asgari miktarı )'tıkarıya çık - kkil mübayaa komisyonuna mliracaat e 

n.ak üzere tehir edildiği ildn olunur. 

arılmıştır. ihaleleri 4-1 ı -934 tarihinde ayrı ayrı liizumu il:\n olunur. 


