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Atatürk Dün 
Avdet 

Yalovadan lstanbula 
Buyurmuşlardır. 
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ziri Naci Eli.il ı6yledfil 

nutukta doat ve kardeı TOrk 
Cumhuriyetinin Hariciye Ve· 
kiline samimi ıurette hoı ıel · 

diniz dedikten ıonra Jklay evvel 
Türkiyeyi ziyaretinde ıeçlr
dlil tath zamandan bahıet· 
mlı ve Türldyenln ıulh ve 
refahı umumi ulrundakl 
meıaillul hatırlatmııtır . Irak 
hariciye veziri bundan ıon · 
ra demfttlr ki: 

"Tarihi ve cofrafi lmll· 
lerln pek tabU o1arak vucu· 
de ıeUrdlfl TOrk - Irak 
doatlufu hl11lyatını taıı · 
yan, ve ayni zamanda ne· 
cib Türk milletinin yfik· 
ıek meziyetlerini takdir et· 
mit olan Irak, her zaman 
TQrkiyeÔln refah ve ıaade· 
tini temenni etmft ve Tar. 
ktyenln teallılnl ıörmekle 
ıevlnmlıtlr. 

Amerika, Alman}·anın Valansiya Hükumetine karşı Yapacağı 
Saldırışı Durdurmak için lngilterenin Sarfedeceği Gayrete 

iştirak edeceğini Bildirmiştir. 

Bu tGrlü mütekabil sami
mi duyıularıbdan ııdaıını 

almıı olduğu içindir kt, Tü· 
rk Irak doıtlu~u hemen bi • 

zzat Ye kendi kendine neı · 
vünüma bulmuı ve her za· 

man böyle kalacafı kanaa
lını vermlıtlr . Kendi hayır 

ve aaadetlnl, umumiyetle 
fn1anlyetln, ve huıuılle et-

raf ıodaki komıu ve kardet 
milletlerin hayar ve ıaadeu. 

Nevyork, 26 (A.A.) 
Amerlka hükumeti Berlin 
elçiılne Almanyamn Valan 
ıiya hükumetine kartı her· 
hanıl bir tlddet hareketinde 
bulunmaması için lngl lterenin 
sarf edeceği gayretlere ittırak 
etmesi hakkında talimat ver 
mittir. 

Cebehlttarak, 26 (A.A) -
Ademiral Sceer, Nürenberg 
Falke, Konder, Greıf, Al · 
batros ve Tıger adında ki 

• Alman gemileri dün e~ıam 
1 I' bağazı geçerek ıarka doğru 

yola koyulmuılardır. 
Londra, 26 (A .A) - Ha· 

vu Ajan11 muhabirinden: 
Londradllkl Alman meha 

fili Voo Nöyrahn zıyaretl 

' nln tehir edilmesinin lngil
tereyi Roma Berlln mihve
rini kırmağa teıebbüs etmek 
için 8. Mussoniliye bir ta-
kım tekliflerde hulunm&ğa 
sevketmeslnden endiıe et· 
mektedlr. 

Bu mehafıl Von Riben 
tropun Berlindeki faaliyeti· 
nln pek nazik mahiyette 
olduğunu Almanyanın Lon
dra sefirinin bir dört devlet 
misakı siyaseti yoluna gir 
mek surettlc Almanyayı na · 
zik bir vaziyete ıokmuı bu
lunduğunu ilave eylemekte
dir. 
ve lnglltere ademi müdahale 
komiteıine Franıız ve lnıi· 

Ayni mehaftl yarı resmi 
İngili~ mehaflllnln ltalya 
ve Almanyanıo çekilmesi 
yüzünden kontrol sisteminde 
ha11l olmuı ol11n rahneyl ka 
patmak zaruretinde ısrar 
etmeıine büyük bir ehem· 
miyet atfetmektedir. 

Londra,26(A.A)- B.Eden 
avam kamara11nde yazıla 
olarak verdiği bir cevapta 
Almanya ile vukubulabile 
cek müzakereler eımaıında 

lngılterenln Milletler cemi
yeti misRkı veyahud Parls 
paktı mucibince veyahud da 
Fransa hükumetine kartı 

mevcud taahhüdlerile telif 
edilmiyecek mahiyette hiç-
bir anlaıma yapılmıyacağı 
hakkanda meclise teminat 
vermlttlr. 

Londra, 26 (A.A) - B. 
Eden bu ıabah Fransız bü 
vük elçisini kabul etmiştir . 
Bu mülakat esnasında ltal
ya ve Almanyanın ademi 
müdahale kontrolundan çe 
kilmesi üzerine hadis olan 
vaziyet tedklk edilml~ttr. 

Paris, 26 ( A.A ) - Fran· 
11z diplomatik mehaflllnde 
söylendiğine göre, Franıa 
liz gemilerinin içlerinde bl 
taraf müfahtd bulunmak 
suretfle deniz kontrolunu 
idBme f'ltlrmeleri hakk1nda 
bir teklıf yapmak fikrinde
dir. 

Türkkuşu 
fil osunun dünkü uçuşlan 

Ankara, :t6 (A.A.) - İki 

tayareden 

Türkkuıu 

mürekkep b 1 r 

fılosu dün Yoz· 

sat, Y erkoz, Keskin, Yahıı · 

han bugünde Çankırı , llsaz, 

Kastamonu ve Toıya üze· 

rinde uçuılar yapmıt ve 

gezdiği mıntakalarda Hava 

Kurumuna yardım, hava hü

cuml~rından korunmayı ve 

Türkkuıuna aza olmayi tav 

ılye eden beyannameler at 

mııtır . 

Irak 
Ka~inesi istifa etti. Yeni 

ka~ine teşekkül etti 
Ba~dad, 26 (Radyo) 

Irak kabinesi istifa etmiı 

ve fakat, Türkiye ile Irak 

araımda beılıyan müzakere 

lerin inkilaa uğramaması 

için yeni kabine, derhal ge· 

ne Süleyman Paıa tarafın· 

Fransa 
Hariciye nazın Paris sa· 

f irim izle konuştu 

8 Sıiat Davaz 

Paris, 26 (A.A.) - B 
Delboı bugün Sovyetler Bir· 

I li~l ve Türkiye Büyük elçi· 
sile Çekoılovakyanın Parlı 

elçlıini kabul etmlıttr. 

dan teıktl edilmittlr . 
Bağdat, 26 ( A.A ) - Irak 

kablneıl dahili ıebeplerdcn 

dolayi bazı tadilata uframıt 
ve Maliye, Ticaret, Müna· 
kalat, Adliye ve KOltür Ba· 
kanları deilımlftlr. 

le tevem olduiu kanaabnı 

taııyan ve lmkinının yetti· 

fi kadar meıalainl bu ka· 
naat uğrunda aarf etmeye 

dalma hahtıker kalmıı olan 
memleketimiz muhterem 

Türkiye Cumhuriyetinin be. 
ynelmilel hayattaki mümtaz 

eıerlerile bu huıuıta umu· 
mi sahalarda ve bilba11a 

yakın ıark ıahalarındakl 

meaafılnl derin bir takdir 

ve memnuniyetle karıılamıı 
ve karıılıyacaktır. 

Irak Hariciye Veziri nut· 
kuna nihayet verirken: "Tür-

klyenln Ulu Rehberi ve Tor. 
kiye mllletlnln yükıek ve 

muhalled btr ıulel dehi11 
olan Atatürk liazretlerlnln 

ıerefine, kardeı Türk mille. 
ti neclbeıinln daima müte· 

zayld ıörmek latedlilmlz 
teali ve ref ahınft, kendileri-

ne karıı derin bir hürmet 
taııdıjım Baıvekll Jımet lnö 

nü hazretleri ile zata dev· 
letlerl ve ekıelans Celal Ba
yarla diğer muhtereme rü
f ekamızm 111hhat ve saadeti. 
ne içmekle büyük bir ıeref 
ve aaadet ht11edlyorum.,. 
Demtıur. 



FAYAS: 2 

Karanlıklarw Oğlund~ ı 

Dinliyormusun 
Bir gün aarı kumlarla ör· 

uılo sahilin içli mt1aflriy· 
dlm. Herkeı (flbi coıuyor, 

her dudak gibi fen ve ıak 
rak deitldlm Ela. ılyah 
renk ,,.nk ıözler lçenlnde 
açık ela gözleri ıevdamın . 
biricik batını arıyor . bula· 
madıkca atetlerden ıömlek 
geylyordum. 

Sularla öpüten coıkun vü· 
cutların al, yeıil. ıarı . siyah 
btr çok renge bürQnrnüı 
kaygıların htç blrlıtne o bü. 
riinmemtı ve yoktu . . . Ve 
ben aldatılmıı kanter içinde 
beyhude kendimi yorarak 
gönl6mü üzmOıttlm . 

O kim öyle mi . . Hayır 
ıen onu btlmlyecel"ln .. Btl· 
meni de lıtemlyorum . lıte· 
yemlceflm de .. 

Ne.. Ne mi dlyecekıtn 
O 6yle bir kalp kL Bugün 

saadetinin . Şen yuvaaının 

gönlOne bahıettlfl yavru 
caklarla bat baıa yatıyor, 

yaıa11n da .. Sahil diyordum. 
Omlhlz kalanca tekrar çıp · 
lak kayaların gftneıten çal· 
dıiı aklı ziyalarla etrafını 
ılıledlfl yamaçtaki kaıaba · 

ya d6nmnıtlm. Se11tzdlm .. 
Fekat ruh ve varhlım hıçkarı· 
yordu. 

Dalma herkeıden uzakta , 
her dudaktan yabancı kal 
mak lıttyor, vahıl bir kurt 
yavruıu ıtbl her çehreyi 
hattl (lmlt ve teıellt ıuna· 
cak kalpleri blle acı bakıı 
larla karıılıyordum. 

*** B6yle ava re ve btk~ı ya 
ıamalı kendime emel edin· 
mit mtltemadi dökQl~r ıaçı 
lıyorken ! . . Bir glln na11l.a 
kendimi bent çok ıeven g6r 
dokce gel benim ıOlmiyen 
oilum diyerek ellerini öp· 
mem için uzatan ablamın 

habçeıtndtı bulunuyorum. 
Dilleri hasta ıönüJJere 

ıtf a dolduran, virane htılere 
ııık Ye kuvvet ıaçan abla .. 
Yok, yalmz onun yerini tu· 
tan bir yavruıu vardı 

O yavru . Tıpkı annesinin 
ballnt taııyordu, zaif yeıil 

ıözlerl her uman için 1ıO · 
ler. ailamazdı . 

Beni ıörür görmez mavi 
zambakların, ful ve ıüllerln 
ıüılediil evinin kGçQk çiçek· 
it bahçeılnden . Farladı ya 
nama koıtu . 

Yanında .• Vücudunu ılyab 
uzun aaçlarlyle bQıbBtftn 

derin bir ıevdaya ıömen 
biri vardı . Arkaıanı dl>nmüt 
mutta11l bir itle meıguldü . 
Ktmdl, neydi bilememlıtım. 

Beraberce oturdukları .. 
o cennet gibi çiçekli bah~ 
nin bucafına yürOdnk .. Yü 
rGdfik bilkı ben ayakta du · 
ramıyacak hlr bale ıelmlı · 

Um Aylardır kalben hece· 
ledfilm, hayalini ıl>zlerlm · 
den ıllemedlflm. . Göreme· 
dlkce de avlre bir kut ıtbı 
daldan dala konarak, göz · 
terini aradıiım kız ... 

Taılı diyarın can alan çeh 
retl ! . . 

Beni ı ö r ü y o r . içit, 
tatlı bir ıülGtle kalkıyor, 

daha ıonra ·konuıuyoruz .. 
ilk •tk. ilk emel.. 

G6zleri mavi zambaklar· 
dan çaldılı tatlı eli renıtle 
halkalanıyor, halkalandıkca 
dudakları kıpırdıyordu. 

Ben sevdaıına akan can 
dım .. 

O gün ömrOmln çlfnedt· 
il baharların, en 6lmez ba 
harını yaııyan oldum. 

O anımı ıörmeltydtn, ıam 

elan ••1• akan oldum Şlph•· 

Kutup Sovyet 
Üzerinde ilk uçan Sovyet Azarbeycamnın merkezi Ba~u 

t • • lnkılabtan evvel Rus pet · 
ıyarecısı rol endüatrislnin en mühim 

Şimal kutbu seferi eına. 

ıanda, bu kutub üzerinde 
ilk defa olarak uçan Sovyet 
tayareclıl , Golovtndir . 

Ceıur ilim adamlarının 

daha hareketinden evvel, 5 
mayii tarihinde, Golovin, 
.. N 166,. tayareıi ile ketif 
uçuıuna çıkmıt ve Şıma l ku · 
tubuna hava yoluna bulmak 
üzere Rodolf adaamdan ha· 
kreet eylemlttlr 88 inci ke 
ıı f b ir bulut halline rastla 
mıı, fakat bu hallin üzerin· 
den geçerek ilerlemeıine de 
vam etmlı ve nihayet Şimal 
kutubu ih.erine varmııtır Bu 
lutlarla örtülü kutub noktası 
iizerinde uçtuktan sonra Go· 
lovfn geri dönmüt fakat bu 
ıefer de Rodolf oda11nın bu· 
lutlarla glzlenmlı bulunmaaı 
ıebebtndeo pek ziyade 11 
kmtı çekmtıttr. Bu 11kıntı 
iare rafmen, Golovln, mu 
vaffakıyetle bir ıuretle Ro 
dolf adaıınde ki l1t&1yon el 
varına inerek bu ketlf uçu · 
tunu çok iyi ve ıemerelt 
olarak bttirmlftlr. Golovln, 
Rodolf adaaına döndOlü ve 
yere indiil zaman, taya rede 
hemen hemen benzin artık 
hiç kalmamııta . 

Pilot Golovln, büyük Sov 
yet kutub ıeferlne lttirak 
eden ceıur ve tecrübeli ta · 
yarectlertn en ıencldlr Ker 
diıl , ancak 27 yaıındadır. 
Moıkova civarındıt bir men · 
ıucat fabrikasında çalıımak· ı 
ta iken ptlotlufu da öfren 1 
mit ve pilot dıplomaaını 1930

1 ıeneslnde almıttır. Dört ıe· 
neden beri Golovln kutub 
mıntakuında çahımaktadır, 
ketlf uçuıları yapmakta ha· 
va fotoirafları almakta ve 
timdi de kutubda kışl ı yaca· 
kları ve bunlarm ~tyaaına 

kutba götürmektedir . Gol
vln , NordvYck, Ttlut , Dtck 
ıon, Dudlnka ve daha diğer 
uzak tlmal mıntakalarıoda 
çok iyi tanınmıt ceıur ve 
dirayetli bir tayarecldlr. 1937 
ıenesinde, yaptıfı hizmet · 
terden dolayı , Kızı\ Yıldız 

nltanı tle taltif ~dllmlttlr. 

lerlm ı6nmütt0 
Aylar geçttkce . Sevda· 

sının a çtığı çiçeklerle eı ol· 
mut. ıaadetin uıaresint içen 
dım . 

Netekim iztiraplar unu 
tuldu, yerine ıarsılmaz bir 
aaadet dojdu O saadet yıl
larca gülmlyen kalbime en 
cotkun gülmeit yarattı 

Çok dirmedl. Bıraün gül
ler gibi ıeffaf, fuller ıtbi ko· 
kulu çehre sarardı . Bu aararıı 
hayatımı içiyordu içirlple son 
radan bir avuç toprak dağ · 

lar gibi engin ıaadetini bağ · 

rına çekti . Yakılan harap 
bir btnaya döndüm. 

Her ıeyc:hm kaçıyorum . · 
HerteY benim için bir htç 
olmuıtur. Olacaktır da . . 

Teıelltyl ümihb. ruhun1la 
arayanım . "Sarı Yaprak ., 
"Karanlıkların Oğlu,, aehyan, 
gülmlyen bir ömre eılr dü 
ıen kalbimin teıelllıi.. Avun 
tuıu oldu. 

İtte ıu masanın üıtündekl 
ıördDlftn defter . Yarın bu 
içit yollarımın, her saniye 
ve dakikası daha açık 

kalbe dakecektir . Yalvara· 
rak bugQn için bekle diyo 
rum. 

ıVthmM Ali Kayman 

merkezi olan Baku tehri , 
dar ve biçlmıiz yolları ve 

çıkmazları ı le methurdu Şe 

hlrde içilecek su yoktu halk 

tuzu ahnmıt deniz suyu içe· 

rdi. Ne kanalizasyon, ne de 

bahçeler mevcuttu . Her ıe · 

ne sonbaharda kolera ken· 

dlılni gösterirdi . 

Baku bugün tamamen de
ğiımlttlr. l 913 de nüfusu 
334 bin olan bu tehirde ha· 

len 700 binden fazla oturan 

vardır. Civarda yeot petrol 

tasfiyehaneleri, bir menıu · 

cat fabrlkaıı, bir ıljara ima· 
lathaneıi , bir cam fabrikall 

bir kimya fabrikası ve saire 
kurulmuotur. Şehir, petrol 

mıntakalarına e lektrikli tren 
ilen bajtlanmıttar . 

Şehrin biçimi de deiit
mittlr. Deniz ıahtllerl yeni 
ıenlı bir bulvar açılmıt ye· 
nl güzel parklar, çiçek par· 
terleri, ıenft havu :z lar ve ıa· 
ire vücuda aet1rllmı1t1r . 

Raka:halkı , bugün, ı 70 
kilometre uzukta kain Şol· 
larektan yeni borularla ge· 
Urllen mükemmel bir men 
ba ıuyu içmelitedtr. Ayraca, 
gü~de 2'70 bin metre mika· 
bı su getirecek yeni bir yol 
daha yapılmaktadır Bu yol 
174 kilometre uzun olacak · 
hr. Şehir dahilinde kanalız_ 
a1yon da yapılmııhr 

Hukuda bugün 70 kütüp 
hane, 3 müze, l O ilmi ce· 
miyet. 7 ti1atro ve 38 ku· 
lop vardır. Ruı ve Azeri il· 
aanlarında ondan fazla ga · 
gete çıkmaktadır. Şehirde 

177 mektep mevcuttur . Ve 
bunlarda, yüzde 44 3 ü kız 

olmak üzere, 40 bin çocuk 
okumaktadır. 21 mektep de 
io~a halindedir. 

~Gı,__ __ 

~imal tutbunda paraıüt 
Sovyet ilim heye tinin Şi 

mal kut'-una yaptıfı büyük 
ıeferin hazırlanıtı e1na11nda 
paraıüt kullanıl mail ihtimal · 
lerl nazari dikkate ahnmıı 

ve ona göre tertibat vacude 
getlrllmiıti 

Seferın muvaffakıyetle 
neticelenmesi ve tayyarele· 
rln buz üzerine lrıza11z ine 
bilmeleri üzerine kullanıl 
malarana ihtiyaç kalmamıı 
olmakla beraber, bu lıtihza · 
rat, kendi baıana, ayrıca 

büyük bir ehemmiyete ma
lik bulunmuıtur 

Hu ıefer eanaaında para
fÜt lerln aıaiıdaki tılerde 
kullanılma11 ihtimali nazarı 
dikkate alınmııh. 

Tayarentn daha kolay ye· 
re inebtlmeıl için haflflelll · 
meıl ve bunun için de ha 
mulenin paraıütle yere in
dtrllmesi Tayarenin yere in· 
meılnln imki.naız olacaiı 

takdirde daha evvel inme 
yeri hazırlamak üzere , sefer 
azalarlDın paraıütle kutuba 
indtrtlme.i Birinci hafif ta · 
yarenin inmesinden sonra 
diler ağır ta yarelerdeki yük· 
lerln paratütle yere indtrll
meıi. 

Bu itleri idare için, ıefer 
heyetine tanınmıı paraıOt~a 

TOllKDlLI 

Nahiye 
Müdürleri içtima edecek 

2 Temmuz cuma gunu 
vali B. Ethem Aykutun bat 
kanlığında bütün nahiye mü· 
dürlerlnin ittlrakile bir top· 
lanh yapılacaktır. 

Bir Çocuk 
Kayboldu 

Haber aldıiımıza KÖre 
Sıhhat müdürlOğü memur· 
larından 8 Kemalin oğlu 

1 1 yatlarındak i Orhan üç 
aydan beri kaybolmuıtur. 

Çocuiurı nereye aıtttği bu 
ıüne kadar öfrenllememtı 
Ur. 

Emniyet dırektörlüiü ve 
jandarmaca tahkikat yapıl• 
maktadır. 

Beş Şehir 
Araaındaki 
Ml1sabakalar. 

Bu(fün Edremitte bet ıe 
hlr araıında tertip edilen 
atletizm 111üaa baka lan baılı 
yacaktır. 

Bu mnıabakalara ittirak 
edecek olan Bursa, Bandır -
ma atletleri bir tün önce 
ıehrlmlze ıelmitler ve dof 
ruca Edremtde geçmltlerdtr. 

Şehrimiz kulOplerlndekl 
mevcut atletler de Edremtde 
hareket etmiılerdir Ayvalık 
ve Edremit atletlerinin de 
ittlrak edeceği bu müıaba · 
kalar çok alakalı olacaktır . 

Bölıe Baıkanı H. Feyzi 
Sözener bu müaa bakalarda 
bulunmak üzere Edremlde 
gltmtıllr. 

-~-

Gardenparti 
Güzel Gecti .• , 
Yokıullar Rırllilnin gar· 

denpartlıi akıam Ata· 
türk parkında verilmittir. 

Y okıullu Btrlifi tıevinde 
yapılan itler de gece teıhir 

edtlmlt ve aleka ile ıeyredıl 
mlıttr 

Gardenparti nete icinde 
ıeç vukte katlar devam et · r 
mittir ı 
I' w -- , . 

TÜRKDİLI 
Pazarteılnden baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazete . . 

Y ılhiı: 800 Kurut 
Altı Ayhiı:400 .. 
Sayı11 : 3 .. 

Günü aeçmiı ıa yılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
H .\LIKESİR TÜRKOiLt 1 

'· -==- ,1 üıtad yüzba1111 Moıkovıkt 

de lttirak eylemiftir . 
Paraıütler, radyo makineıl 

akümülatör ve saire glbi 
ağar yüklerin indirilmesi için 
hususi tarzda imal olunmuı 

tur Yere inme süratını ha 
fifl et mek için de paratfitle· 
rin kutru da ıentıletilmlttlr 
Renkleri de karda ve buzda 
iyi 1örGlme1i için portakal 
rengi olarak yapılmııtar . 

B6tün bu ıebeplerden do 
layı da, bu muazzam ku · 
tub seferine ittlrak edenler 
11kı paraıüt kuuları ıör 
milflerdtr. 

C. H. P. 
ilçe Parti isleri 

ediliyor 
teftiş 

C . H. Partiıl Vıliyet idare 
heyeti Qyeleri Parti ilçe it · 
lerlnl tefttıe memur edtlmft · 
lerdlr . 

Susığırlık ve Manyaa 
Parti tetkilatı üzerinde met· 
gul olacak olan 8 Pertev 
Etçtoğlu dno Manyasa git· 
mittir . Balya, Edremit B. 
SalihatUn Yücel; Hasan Kap· 
tanoilu Sındırgı, Dursun· 
bey; Sadık Deniz Bandırma , 

Erdek, Gönen; Feyzi Söze. 
ner Ayvalık , Bürhaniye, ilçe 
Parti itleri ile me91ul olmak 
üzere bu gün ve yarın bu · 
ralara aıdeceklerdtr. 

Bahceden , 
Kaçırılan 
Kız 

Küpeler nahiye.ine bajh 
Söi0tç6k köyilnden Meh · 
met Oobaıının 17 yaıların 
daki kızı Hanife bahçeyi 
çapalarken ayni köyden Ha · 
iti oilu Suleyman tarafın 
dan zorla kaçmldıiı babası 
taraf andan t ikayet olunma11 
üzerine tahkikata batlanmıt 
ve delikanlı yaka lanmıttır. 
Kız da atleıine te.lim edil 
mittir. 

Erkek hakkında takibata 
devam edilmektedir. 

Oayık ıtmıs 
Rürhanlyenln Karaafaç 

köyünden Haaan oilu Ki 
zım bu köyden Ahmet oilu 
Aliyi döğdQğü ıtklyet olun · 
duiundan ıuçlu yakalan· 
mııtır . 

lir öğretmenin aet~h ölümü 
Eıkl Balıkealr Yalllerinden 

B. İımall Hakkının kız kar 
deıi ve Edremit Gazi ilk 
okul öğretmenlerinden ba. 
yan Emine pek genç yatın· 
da çekmekte olduğu huta· 
lıktan kurtulamıyarak öl
müt ve arkadaılarmın ıöz 
yaıları arasında kaldıralmıı· 

tar. 
Aileılne bat sağlığı dtleriz. 

~-

RADYO 

27 Haziran Pdzar 
Öğle neşrlyalz : 

Saat, 12, 30 P lakla Türk 
muıtkis l . 12,50 Ha vadtı, 
13,05 Muhtelif plak neıri· 
yatı 14 ,00 Son. 
Akıanı neırlyalı : 
Saat 18,30 Plakla danı 

muıtktıi . 20,0o Hımen Şen 
ve arkadat 1 arı htrafmdan 
Türk muılkisi ve ha lk netri
rtyatı , 20,30 Ômer Rıza 
tarafından Arapça ıöylev. 

20,45 Bayan Safiye tarafın
d ı\D Türk muılklıi ve halk 
ıarkıları (Saat ayarı). 21, 15 
Orkeıtr . 

Saat 22, 15 Ajana ve bor
ıa haberleri ve ertesi aünün 
prolramı 23,30 Plakla ıo

lolar , opera v e operet par 
çalara . 23,00 Son. 

:7 HAZiRAN 937 

Bir Harman 
Yanıp 

Kal Oldu. 
Bürhantye · G6meç oahl 

yeıtntn Hacıosman k6yü el · 
Yarında bulunan Mebroet 
oğlu Ahmedin barmaoınd• 
bir yangı n çıbmııtır . 

Yangın çabucak gentıle 
dtjinden harm n yerindeki 
buğday ve arpa yığınlarıo 
dan beti kamı len yapıp kol 
olmuıtur. 

Yetiten köylülerhJ gayre· 
tile alet diğer civar h•' 
manlara ıirayet etUrllmedeP 
ıüçlükle ıönd6rülebilmtıtlf· 

Zarar y\iz lira kadar tah
min edilmektedir. Yanf111111 

ne ıuretle çıktılı hakkıod• 
tahkikat yapılmaktadır. 

iki kadın birlrteii tı~~N· 
etıiı 

t. lı · Martla maballeılnden ,. 
1ıı • met kızı Atike, Mu•taf• 

zı Ayte. Fazlı kuJ"'" 
•• civarındaki bahçeıtnde ç 

lıımakta olan SOleyro•~ 
oğlu Aliye hakaret~ettıkl•' 
tlklyet olunduiundan tala· 

kikata baılanmııtır. 

Cakat cılııı 
Akıncılar mahalleııodl' •• Muıtafa ojlu Cafer bu ._ ,,. 

halleden bahçevan Mub•' ,. 
mln evine klmıe buluodl 
dıiı bir 11rada girerek ~ 
liralak bir çocuk ceketi '' 

11 dıiı tlkiyet olundufuod• 
tahkikata baılanmııtır 

~ 

Bir hrrsızhk l•. 
Altay mahalleıtndefl b" 

mail kızı Şükr6yeoil1 . 
mahalleden yemlıçt Ali ~• 
VUfUD evine ff rerek J 8 lblf 
kıymetindeki mantoılle ,V 
lirumı çaldıfı tikiyet oh• ,r 
fundan ıuçlu yakala111191t' 

hrııırı karıstır•~ 
f zmir1er mahalle•1 ,.tıı ' 

Muıtaf a oğlu demirci 
11
, 

harrem, Vicdaniye m•h;,tl' 
sinden Hüarev karı•• 

1
, 

cenin evine 1ılrerek ~f'I 
larını karıt hrdıfı •1~ 
olunduiundan ıuçlu h• ttr• 
da tahkikata batlan1111f 

Yeni Adafl' .. 1, fi~ 

Deferll bir baftahkd•"" 
gazeteal olan Yeni la 

1
,,s 

182 inci aay111nda f 11 

lar bulunmaktadır: rl M 
Deniz ve lnıao, D6 I ti'~· 

rı Tipte Alaka , 11111•1 
"' 

S • .,. f' 
lu Baltacıoflu , erdi 4,~ ' 
Derebeyl ık HüıeJi11 

0~,,ı
Sosyal Bakımdan S'b 
Meaeleı i ; Dıı Soıyete p.4• 
ht Nurı ileri, H•Y•11;, .... ~ 
na11na Dair, loan111•k of' 
Hakkı Baltacıojlu , lı.,- 1ttı' 
dan Raportajlar HO••~ıf',ı 
Bozok, Bir Evin içi 1,,ı ~ 
Remzi, Akıl Haıtahk f. ~ 
zettln Şadan , Hayatıdl 
Baltacıoflu. 

Okuyucularım••• 

ecMrtz. 
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T. C. Ziraat Bankası Bahkesir Şubesinden: 
Kaz.ası 
Balakeılr 

.. 

• 

.. 

.. 

Mahalleıi 

KöylOköy 

.. 

.. 

" 
.. 

Mevkii 
Defırmen yolu 

Çukur tarla 

Atıl altı 

Taı altı 
Hatap yolu 

Meıahaaı 

5.514 

2.757 

4. 145 

4 145 
ı 757 

Hududu 
Aziz - değirmen yolu - Karaman 
köylü Ethem 
Lütf il mühürdar oğlu vereıeıl 
Mehmet · muhacır tarlaları 
Kerim, Aziz, Salih, Ka11m 
vereıeıi 

Mehmet su ymmı Lütfü, Kerim 
Aziz, Lütfü, Ka11m vereıeıl Zeliha 

Tupu ıenet 
No: 
157 

159 

152 

155 
153 

Borçlu İsmi 
lbrabtm ve Zekiye 
varilleri 

" • 

" 
" " 

.. " .. 
" " 

SAYPA: J 

Borç ıeoedl No: 
159 

" 

" 

.. 
.. 

le 2814 numaralı kanunun ıumulüoe dahli taksitlendirilmtı borçlarına vaktinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankaaına tediye etmediklerinden yukarıda evsafı yazıla gayri men
\l l ~r tth ilı e ov ı l yoli le utılınak üzere açık arttırma ıuretlle ve mezat kaymelerlndeki ıerail dahilinde müzayldeye çıkarılmııtar. 

Arttırma 26 ·6 937 tariblndf' ballamak üzere 2 l gün olup 11 -1 ·937 tarihinde cumartesi günü ıaat onda birinci ihale ve on gün sonra da ikinci ihalesi Bahkeıir V ıli. · 
Yet encümeninde yapılacaktır . 
d Taliplerin dıha ziyada m~lüınat 
•irede hazar bulunmaları llzımdır. 

alm"k ve pey ıürmek üzere yüzde on teminat akçaslle Balakeıir 
Dellaltye - ferağ harcı veıalr bilcümle meaarif müıt~riye atUr. 

Türkiye Cumhurjyetl Ziraat Hankasıoa bat vurmaları ve ihale gQnOnde meclfıi 

25-Haztran 937 

tazaıı Köyü Mevkii Meıaha11 M. Hududu 
Dekar 

Tapu senet 
No: 

Borçlu ismi No: 

8'lılceıtr Karaman köy Ölecek yeri 3 676 Mehmet Alt, Ramazan, Bani, Mustafa 61 çoban H. İbrahim O . Alt 
ve karısı Adtle 

Borç ıenet 
155 

.. 
" 

.. .. 
• 

" .. 

Bliadıçh oflu yeri 
Boz yerde 1 
Bail•r bayırı kabaca ardı 1 

Gerenk nam dtferl kara kova 3 
G6My~ ı 

838 
838 
838 
676 
838 . 

dede O. Halil, Fatma, tiryaki Alt, Fatma 
Lütfullah, Hasan, Naime, Rahime 
Muıtafe Kabalaca bayırı Hatice, İbrahim 
M~hmet . Fatma, muhacır tatarları deli Salim otlu 
Eolç, Kezban, İzzet, Mehmet 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. .. .. Kar. yar 4 035 

907 
Ômer, mehmet, Ômer yol 

62 
58 
60 
59 
24 
25 
18 
1 !i 

Yakup ve Ayıe varlılerl 

155 
155 
155 
155 
155 
155 

Aıaiı Orta aren 20 " . " 
Akıntı yerln~e 1 1 " .. 
Gedik 12 " " 

" Karayer 13 
Yukarı orta c'Sren 20 " " 

717 
866 
326 
44~ 

lrvana yolu, bayır yolu Halil veresesi lımall vereaeai 
İıa, lbrahim, Salih, Zekeriya 
kara Mehmet, Hüıeyln, kurt lımall, Mehmet ve Alt 
Ahmet ve l!yae, HOıeyln, Osman vereıeal ve Halil 

Lütfultah,Beklr vereıeıl Halil yol Muıtafa ve Snleyman 

19 
17 

17 16 

.. 
.. 

" .. .. Ada tarla Mendure yolu 838 
379 
379 
380 

SB rı Mehmet yol lımall vereıeal ve Hatı~e 87 
72 
82 

142 

Hasan kızı Fatma ve Hüıeyin 

152 
152 
152 
162 
106 
106 
106 

" " .. .. 
köy civarı tehir yolu l 

Köy civara Güneyli 1 
Yakup ve Mehmet Yenlıehfr muhacıları Hafize ve Mehmet 

lımall, Hafize, Hatice, Halit vereıeıi 
.. 
.. 

Çukurlarda 18 .. .. Haaan, Yol, Şaban, Hlıeyln, Kuru oilu, Alı ve Muıtafa varlılerl 123 

kıaıııs ı 4 numarala k \nunu 11 ıumulüne dahil hkıitlendiri' mıı borçlarını vaktinde TOrkiye Cumhuriyeti Zıraat bankaaına tediye etmediklerind~n yul< arıda ~vsafı yazılı ıayrf men 
Jl er t~hıt lı emval yollyle satılmak üzere açık artırma ıuretlyle ve meut kaymelerindeki ıerait dahilinde müzayedeye çıkarılmııtar. Artırma 26 6 937 tarihinde baılamak üzere 
"'~~ 1 

bir gün olup 17·7 937 tarihinde cumartesi ıünO ıaat onda birinci ihale ve on gün ıonra dA ikinci ihalesi Balıkesir Vilayet Encümeninde yapılacaktır Taliplerin daha fazla 
il €irnat almak ve pey ıürmek üzere yQzde on teminat akçaıile Balakeslr Türkiye Cumhuriyeti Zlraatbankaaına baı vurmaları ve ıhale gününd<.! meclfıl idar~de hnır lulunmaları 
tı~dır. Delllliye·ferai harcı veaair hılclmle maearıf müıteriye aittir 25 Haziran 937 

•zaaa Köyü Mevkii Cinai Meaahaııı Dekar M. Hududu 
8alıke11r Kabakla Armutlu Tarla 7 852 Eyyup. Şehir yolu. Bayır. Göıe oğl u 

No: 
143 
144 

Borçlunun ismi 
Nazile ve otlu Üzeyir 

,, Kır ,. 3 676 lbrahlm. Fatma. Ayte. ldriı .. • .. .. Kara lbrahim ,, 7 352 Ayte ldrlı yol Çetml1er tarlaaı 145 .. .. 
,, ,, 4 595 Mustafa. lbrahim. Fatma; Sahibi ıenet 146 " 

Alhath içi ,, 2 986 Ayte ldrlı . ismail . ıahibi ıenet 147 .. " .. ,. .. 6 662 Muıtafa .ıahibi ıenet Mustafa eıkinec l 48 
" " .. .. Albatlı ,, 3 676 Fatma. Eyyup. Ve yol 149 .. .. 

)) )) Akçap1nar » 9 190 AYte ldrlı. yol Fatma. Akça pınar 150 )) )) 

)} )) » » 2 527 Fatma. yol . Akça pınar. Mustafa 151 )) )) 

)) )) Dere tarla )) 6 662 Eyyup. Ali Süleyman Yol 152 )) , 
)) FJ11ldakh nam l> O 919 Fıtıldakh. Bozhali. Cemil Yol 153 )) 1) 

dıferl Murat aiıh 
)) » Akçapınar » 17 461 Bozbali. İbrahim . Suayaklıia. H ce 60 >> » 

28 ı )) » » » 22 256 Hasan. lımafl. ineç Hatice 318 » >> 

kutı 4 Numaralı Kanunun ıumulüne dahil tıkıitl•nd ı rilmif borçlarını vaktınde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka11na tediye etmediklerinden yukarıda evsafı yazılı gayri men-
: t"h,ıli eınvctl yolula sahlmak üzere açık arttırma ıUretele ve mezat kaymelerlndeki ıeralt dahilinde müzayldeye çıkaralmııhr. 

ı,, tttırrna ı6-6·937 tarihinde baılamak üzere (21) yl ı ml bir gün olup 17 7-937 tarihinde Cumartesi günü saat onda Birinci ihale ve on ailn ıonrada ikinci ihaleat Balıkesir Vı
~l encümeninde yapılacaktır. 

'-'e 
1 
' 11Plerln daha ziyade malumat almak ve pey ıürmek üiere yüzde On teminat akçutle Ralakeıir Türkiye Cumhuriyeti Ztraat Banka11na baı vurll"aları ve ihale rQnünde 

'~ede hazır bulunmalara lazımdır. Dellallye Ferağ harcı ve sair bılcftmle maıarlf müıteriye aittir. 25 Haziran 937 

oe ~OZELTME : Dünkü niisham1zda (ffolıkesir Ziraat Bankaswda1ı) diye yapılan ilanın başlığı« Türkiye Cumlwrfytfi Ziraat Han_k_a_s_ı 8-a-lık_e_s_i_r_Ş_Lı-b-es_l_n_d-tn_>_> -d-iy_e_y_a_p-ıl_m_a_s_ı 
y ne lldnda «Mezat kaldelerlnd~ » diye yazılan yerin de <'Mezat kaymtlcrlnde» olduğu lashlhan ilan olunur. 

l'Oıttç. 
O DILiNiN MiLLi ROMANI No: 21 

lt, d~~ IÖlıGne dojru çek metli ve nazh bir ıalon 
"'~I l erıne aldı Prnbe ya- kediılni olcıar atbi, saçla 
\il '"•ıad b 
11. li an hlcaç defa ap· rını hafif hafıf, ürkek Or-

f'tl ltçan •e hoppa kızı kek karaıtırır. araııra açıl 
..ı ' •6 1 İla" w:, Y etaaek iılf'miyor- mak iıtiyen dudaklarım ıe· 
'"'-' 

11
' bir vaziyette yalııa ker. çukulata veya kendi 

•ttı ı 
"~ı, · •tirabını ne kadar dudaklarlle kapatırdı. 
) il ll\alc lıteıe seıl ve Nezahet, ktvırcık saçlı ha· 

l G .. 
tltt,ll\ h u n r e n ı i ıını Bedlanın aöfıüne da 
d,t , •k lıtediklerini o ka yamıı ıe11iz duruyor ıanki 
~ tıtıı 't' N vuruyordu .. Çok gP.ceyi dinliyordu . Fakat 
~""" ._ e:ıtheti ıuaturmak, onun bu duruıuna pek em 
'-•lt •etle k ı d )eı., it en, o tarken li· niyet etmeie ıe mezdı.. Be 
~-~il\ •'11.tan ıözlertni dta, onun 1açlarına ıık ıık 
.... ~ak için onu böyle okıarken kealk keıık t6y 

alır• tıpkı ~ok kıy- lealyordu: 

YAZAN: Halil Bedi Fırat 
- Eier yaramazlık eder, 

istemediğim sözleri ıöyler 
ıen ablan olmam Sonra 
ıana çok darılarım Baıka 

ıeyler konuıahm olmaz mı 
cici Nezt .. 

- Peki ama .. Bu kuru 
yaaıca dilimi nasıl tutayım . 

·• Eier dediğimi yapar 
san iatedtfln, o locada bera
ber bir filim seyrederiz. 

S6z mü? 
~ Söz .. 
- Peki öyleyse. lıte sus 

tum ... 
- Yok, böyle ıQt d6k 

müı kedi aibi oturmak da 
olmaz. Azıcık dedikodu ya· 
palım .. 

· Sinema dedin de ak· 
lıma geldi Hani aeçen haf 
ta ıinemaya rltmlıtim ya .. 
Btlıen orada neler görd6m 
neler .. . Sinema içinde ıi · 
nema .. Hele bazılara o ka
dar becerikılz ki Bedia ab 
la. Sorma .. O gln ıDlmek 
ten kırıldım.. Gözüm der · 
ken kaıını g~hterenler mi. 
burnum derken kulaiını 
tutanlar mı dersin, gırla ... 

Bunlar arasında hele öyle 
nazenlnler var ki . Sorma. 
O gün ılnema henüz baıla 
mııtı.. Bir genç kızla, bir 
genç erkek, benim locama 
bltitik locada oturuyorlardı 
Kıyafetleri eh, ıöyle böyl~. 
Filim ıüzel, bahçellkli bir 
konakta çevrllmlf .. 

Bir genç kız. oldukca · ıüı· 

lü bir ıalonda .. Aıkımın Ba · 
harı" diye bir parçayı çala · 
yor, nl1anlı11 genç de piyano 
ya dayanmıı onu, kendinden 
geçmlı gibi dinliyor . Rltltlk 
locadaki kız, yanandaki 

gence usulcacık ıöylüyor 

ama kulafım, gazeteci gi 
bt delik olduiundan duyu· 
yorum. 

- Ne leke ıize ıoosuz 

bir sevgi deiil mi Fikret .. 
Hele dekor .. 

Bılakiı ben salonlar 
dan ve hele böyle kapalı 

yerlerden hiç hoılanmam. 

Kuılaran ıeıt, daha tabii bir 
konser, pınar ve armaklarm 
çajlayift daha engin bir 
beste, kırların ıüıl, en mo· 
dern tabii dekorlar detil mi 
Zehra .. 

- Salon hayatı, ve hele 
ıalon yıldızları demek ıana 
ııöre .. Pek ıönük. Kalıyor, 

bunların yanında .. 
Pek sönük de değildir. 

Çünkü pek ıönüğün de bir 
kıymete vardar Çnnkü pek 
parlatın akıldır Daha doi 
ruıu kıymehtz ıönOktür .. 

- Bedia bunlara duyma -
ıın .. Ôyle hırçınlatır ki ... 
Geçen a<ln bu huıuıt a bir 
münakaıada btlıen za va Ilı 

ne çok alladı . BtlMtı o ka · 

dar üzOldü ki ... 
Onların iıtlrabana da 

inanma Zehra. . ÇGnkO, ıö 
rüılerl, duyuıları yaı• yııları 
gibi ıüılOdür. y a l d ı z. 
lıdar. B a ı tan b af a yap· 
macıktır. Ve onlar bu halleri· 
le o kadar zavallıdarlar ki, 
ancak senin gibi yükıek 
ruhlu varlıklardan teıellt Ve! 

umut beklerler .. Fakat, kan· 
dardıklaranı zannederek, yl. 
ne pek zavallıca aldanır
lar .... 

Acı ıöylüyoraun Ftk 
ret .. Neden? Bu .. 

- Baıka" ıey konuııak ol
maz mı? Zehra . Bak ne 
gGzel, dekor deiltti. . Su, 
armak, daf, kuzu, çoban .. 
Ne ıüzel defli mi?. Çobanı 
görüyor muıun .. Ôyle mai · 
rur ve y6kıekten bakııları 

0

var ki. .. Dallar çoculu . 
Yıldızların eıl .. Gece, ay ve 
doluların sembolü 1'ablah 
bile kOçük aörilyor.. Dinle 
Zehra Dinle .. Gece . Kuzu .. 
Çoban Doiu .. Su .. . 

S0R0YOR -
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- LU fen Okuyunuz. :ıil Dr~ata,hattin Karay-JI! 

1
1: bayanlar, baylar! li IRONTGE~ ., . ılı 

E lınlzde hôtıra olarak ıaklanacak öyle eıkl re· : ICU M.UTEBASSI 1 mı 
! sımle~ :·~dır kt .bunlarm ıyı bır ,.kılde tuhıhtnt ve li ımı Milli Kuvvetler caddesinde 18 numarah cıl 
: ya buyutulmesının kabıl oıamıyscağını zannerleuı niz. • m apartmanda yeni getirttiği Rontgen ma .. 00 
: Jıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve iıbat : k · 't h .. l'h.. ,,1 19 ~ 
: ediyorum: : ınası e er gun saat .../ uen a ka .. IC~I 

S Ç ok. eski ve :·ıpr:ııııııış re ' inılel'i hüyiik i §l_d~- hastalan'!!.__teşhis ..::._e }!davi eder_ __ lml 
: hır agrandısman ftıbrika~mda kal'aka- : .. i!.S!R5i!~scscSi_~i!~SC5i!Si~~Irnsc5i!525i!~§!~ 
! leın, sepya, pastel n) ytığlı boya olarak is- i Balıkesir Askeri Satın 
! tt'nılen boyda ve ~izi uwnıuun edect'k bir ! Al K · -1 • 
! şekilde bii~ iik olaı·ak yaptırmakta) ım A ! ma omısyonunaan. 
• H · l · · d Kor Merkez Btrlıklerlnln ihtiyacı için 420 ton ve Kep· i ~SJJll Cl'JUJZ e istenf ıı lwr değişiklik ~a- i ıüttekl kata için 75 ton odun açık eksiltme ıureule 29. 

: pılabilir. i Haziran 937 tarihinde 75 ton saat 11 de 420 ton ıaat 1.5 

i Bayanlar için yağlı bo~·alar hillıassa şa- ! de ihale edilecektir. 420 tonun muhammen bedeli 4200 
• · d" • lira muvakkat teminatı 315 liradır 75 tonun muhammen • yanı ıavsıye ır. •. 
: bedeli 750 lira muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruıtur. Is-
• Eı-rer resimleriniz uüzel olursa ne'ı'celılJı,r : ı "I ;:, b ' ' '- • tekli erin ıartnamealni aörmek üzere her gün ve adı ge 
:
1 

de pek güzel olarak Qeh'ct• k 'e begrenile- : çen gün ve saatte de teminat makbuzlarıle Kolordu . .._ . : cektir. : Satın Alma Komisyonu Baıkanlıfıoa müracaatlara. 

!• Siparişler bir ay sonra iade edlllr. Fiztıar pek ucu- ! 4 - ı - 215 

! zdur ı Htıa: zo X 40 ~batta kara kallm 275, ya~lı i Balıkesir Askeri Satın Alma 
i boya. 350 kuıuştur. i 
! Numuneleri hergün mağazamız- : 
i da görebilirsiniz. ! 
: ELLEN ARTiSTiK ŞİRKETİ : 
: VHNUS . : • 
: ATH. VlTSAs i • • 

Komisyonundan: 
Su11j1rlık garnizonu hayvanatı için l 30,000 kılo kuru 

ot 5 7 9~7 günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
Mecmuuna tahmin edilen fiat 3900 liradır. Muvakkat te 
mlnah 292 lira 50 kuruıtur. Taltplerln sözü geç~n gOn 
ve saatte teminat makbuzlarlle Suııfırlık askeri satın al· 
ma komlıyonuna müracaatları. 4 - 1 - 226 

1 Merkezi: Atinal Kolokoktroni 38 Şubeıl: İzmir • 
Büyük Kardiçalı Han 6 ! 

0 KoSTi rısrlRfNGos a Balıkesir 
oBalıkeslr.Saraçlar lrnşında Hasan Cumalwğlu Abdullalli 

Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

•••••••••• ... •••••••••••••••••••••vv••••••••~ 
Balıkesir Askeri Satın 

Alma Komisyonundan: 
Su11fırlık Garnizonun ihtiyacı için 1 J, 100 kilo Patates 

açık eksiltme ıuretile g. Temo uz 937 aOnQ ıaat 15,30 da 
ihale edilecektir. Mu ammen bedeli 555 lira muvakkat 
teminata 41 lira 63 kuruıtur. İıteklilerln ıartnamealni gör
mek üzere her gün ve adı geçen gün ve aaatte de teminat 
makbuzlarile Susığırhk askeri ıatın alma komisyonu ba1 .. 
kanhğma müracaatları. 

4 - l - 241 
--------------------------~ 
Balıkesir Askeri Satın 

Su11ğırlık garnizon hayvanatı için 115,000 kilo balya 
saman 5 temmuz · 937 pazartesi günü saat 15,30 da açık 
ekılltme ıurettle alınacaktır. Mecmuuna tahmin edilen fiat 
1725 liradır Muvakkat teminatı 129 lira 38 kuruıtur. 

Taliplerin sözü geçen giin ve saatte teminat makbuzlarile 
Susıfarlık askeri satın alma komisyonuna müracaatlara 

4 - 1-227 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 15000 kilo Koyun 
eti kapalı Zarf usullle 5 Temmuz 937 Pazartesi günü saat 
11 de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 5250 liradır. 

Muvakkat teminatı 393 lira 75 kuruıtur. isteklilerin ıart · 
nameılnl görmek üzere her gün ve eksiltmeye ııttrak ed 

27· ·~AZIRAN 937 

Cmhuriyet Müd
deiumumiliğinden: 

Bahkeıtr cezaevi için 1 Temmuz 937 tarihinden 30 
teırlnlıanl 937 tarlhhıe kadar alınacak bet aylak ve (48960) 
adet ekmeğin 12 Haziran 937 tarihinden tibaren on bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuı olduğundan ek 
meğl vermeğe istekli olanlar ıeralti öğrenmek için her· 
gün ceza evi müdürlüğüne baı vurmaları ve yilzde yedi 
buçuğu niıbetinde mal sandıfma yatıracakları {352) lıra 
(51) kuruıu havi teminatı muvakkate makbuzlarıle ihale 
günü olan 28 Haziran 937 tarihine müıadlf pazarteıi gü· 
nü saat 14 de Müddeiumumilik dairesinde toplanacak ko· 
mlıyonda hazar bulunmaları ilan olunur. 4 - 1 - 2 l 4 ,,,,,,,,, 

Manyas 
Kaymakamhğından: 

İsmail Hakkı vereıelerinio vergi borçlarından dolayt 

Dünbe Tepecikköyü hududu dahilinde Çayır tarla plrloÇ'" 
ltk mevkUndekl tarlaların borçlarına lıif ayet edecek miktar• 

Lira Kuruı Mevkii Dönfim 
5092 50 Çayır tarla 203 
3055 50 " pirinçlik tül 
Yekun 
8148 co 304 y, 

idare Heyetinin 8 - 6 · 937 gün ve 68 ıayıh karartl• 
14 - 6 - 937 gününden itibaren 21 gün müddetle ıatıhl• 
çıkanlmııbr. 

5 · 7 · 937 gün ıaat l 5 te Manyaı kazası idare beye· 
lince btlmüzayede satılacağıodan talip olanlar yQıde yedi 
buçuk teminat akçaları yatıralarak o gün hazar bulua111•· 

l ları ilin olunur. 4 - 1 - 230 ________________________________ __,,.,_ 

Belediye 
Riyasetinden: 

Elektrlk :.hath için kullanılmak üzere 14 ıantimltk "' 
ti• 8 metre uzunlufunda 25 tane porel direk• eksiltme sure 

le •hnacaktar. Ekılltme müddeti 2 7 937 tarihine kadar ıS 
gündür. lhaleıl 2 7 937 tarih cuma günü saat 16 da Bel•· 
diye Encümeninde yapılacaktır. lateklill•rin Belediyeye 1116" 
racaatları bildirilir. 

4 - 1 - 229 

Kazanç vergisi mükelleflerine 
Defterdarlıktan: 

Alma Komisyonundan: eceklerln de~eksiltmeyl açma saati olan ıa at 11 den bir ıa 1937 Mali yıla için tahakkuk eden kazanç verıılerıolll 
at evvllne kadar teklif mektuplarını vermek üzere Komiıyo· birinci takılt maddeli haziranın ıonunda bltuektir ti•' 

Bahkeılr aakeri hutahanenJn tecrilbe hayvanlarının yem na müracaatlara. 4 - 1 - 228 b•· 
lhUyacı olan 6\20 kilo Kepek, 559ll kilo Yonca, ıo2o kilo nuz kazanç taluttlerinl ödememlı olan mükelleflerin . 

Havuç; 5060 kilo Pancar 9 Temmuz-937 Cuma günü sa· ··g··············· ••••••.. ziranın 30 uncu çarıamba günü akıamına kadar borÇ
1
: .. 

at ı0.30 da açık eksiltme suretile ihale edilecektir. Bun • it j rıoı maliye tah•il ıubeai veıneıine yartırmaları, akıl t 
ların muhammen bedeli 623 Lira 57 kuruı muvakkat te· = ı kdırde yüzde on cezaıile birlikte tabstlt emval kanuod 
mlnatlan 46 Lira 77 kuruıtur. lıtekltlerin ıartnameıini • ~ ahkamına tevfikan tahsil olunacafı ilan olunur. 

k h d • 
m 3 _ 1 -- 25 l 

görme Qzere er gün a ı geçen g(in ve ıaatte de temi· • . ~ __,,,, 
nat makbuzlarile Kor satın alma komlıyonu baıkanlıiına ~ -
mfiracaatları . • • 
__________ 4 __ ı _2_24_ I • Balıkesir Askeri Satın 
~~~~~~~~~~~~~. I 1 Alma Komisyonundafl: 
1 Her Tecimerin En Büyük Dileği: « : 1 Bandırma garnizonunun ihtiyacı için açık ekıtlt111• ·:: 

Satı~ su·ru·mu·nu· lrttırmıktır. ';f# • • retile 240 ton Linyit maden kömürü 8 Temmuz-937 pe1119 
Y ~ • 1 ıembe günü saat I0,30 da ihale edilecektir. MuhıllJIP U' 

S 
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atışta Birinci Sar . 1 ,.. saatte de teminat makbuzlarlle Kor Sotın alma konıl•1°" 
J\ • 1 i TGrktye plyan11nda y~kıek mevki kazanmıı olan 1 baıkanlığına müracaatları. 4 - 1 243 

(C REKLAM,, DIR. 1 =dünyanın enmeıhur ([Mil MAROT J Kalburfabrı · ı--------,__/ 
~ 1' • ka11nın mamulatı olan kalburlarından 4 ve 6 numa- !fi 
11. Satacağınız Malınızı ~ • rah bütan ve iki parçala büyük ha .. ıat1ı makineler • Balıkesir Askeri Satın 

LJ h ld R k/ EJ. . lf tfcarethanemize gelmittir. !i _J fi' ~ ner a e e dm ınız .. ~ 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir-1 Alma Komisyonunaa.,; 
\1 e 811· ekl<tııı lııı·ıııızı ~~mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl-. Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 180,UOO ktlo ,a· 

1J it !i ezmesi açık ekılltme ıuretile 12 Tem muz 937 pazarteıl 640 

( Tu .. R voı" Jf\ \ ' • • ~ • maktadır. • nü saat \5 de ihale edilecektir. Muhammen bedeli ,.,1111 
'- l J llC ' Crl il iZ ı# • Bu Bir FJrsatf!r . . Bu Flfsat Her Za- !1 ur" muvakkat temınatı 40 ura so kuruıtur. l•tekll .,, 

~ _..... • ~ ~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· = ıartnamesini görmek üzere her gün ve adı geçen •
80

, 0 

it. T u R K o ı L ı C, !I ellere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. lif ~0•1~:,::0:~;~:·~;;;:~~=;.~;.'.ıe Kor Satın Alam "
0

"'., 

~ ~ : . AHMET CUMALI 1 4 _ l - 24
4 

i ",Iİ • Çiolciler içinde llırdaval, De_mlr, lıışaul W ~ 

1 
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