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Hariciye Vekilimiz Dün 
Tahrana Vardı .. 

8. Menemencioğliınun Mühim Beyanatı: 

~-------------~---~~~-------~ 
Hataya Ait Kararlar ihlal Edilme· 

Irak ile Iran Arasında Bir iti-
den Tatbik Edilecektir. laf name imzalanacak .• 

Ankara, .. 28 (A.A.) - Ha· 

•lctye Vekili dün Tahrana 
lbuvaıalat etmiıtir. 

Baidattan bildirildiğine 
1 a r e Türkiye heyeti 

rıın Bağdadı ziyaret ve Irak 
t, Yaptıiı müzakerelerden 

' 0 nr• Irak htikumetl bü)·ük 
bır diplomasi poletikaıına 
tlrlttnlı bulunmaktadır. 
Irak hükumeti bu f aaliyetıne 

bır baılangıç olarak İran jle 

olan IDÜnaaebetlerlni heyeti 
ltlecoıuuının tarif ve tayin 
~decek bir itilaf le r ve mu· 
'Yeleler projesi akdetmek 

Clıere Tahrana bir heyet 
IGnderınek üzeredir 

......_Dlier Irak tabiiyeti ilkin 

Mısır 
•111kili Nahas paşa Baö· 

dıda gelecek 

NAHAS PAŞA 
l,,~'hire, 2d (A A.) 
do. lle Mııır araıındaki 
~,~k lllünaıebetl eri Nahas 
"6t IQ tlkteırinde yapaceiı ,., 
t~lt •retle takviye edilmek-

- ..... ..c..-

Berlinde 
la .- .. 

Jnılnnlel ti car et odası 
0 ~angresi açıl~ı 
'•hn 2 l\~I • 8 (Radyo) - Bey 
~11,t 

~alt ticaret odasının 
lttıı b 1\ Ugün açılmııtır on,, d 

tl'lırı e ' B. U ıtler ile ... h lto •zır bulun nıuıtur. 
to tıg,, 

' Ş b relıi ıııfati l e dok 
., - t k ''dı~ ongreyı açnr~en 
~ ıı;l rı 

''-f, utukta ins a nlığın 
'tı 

ç0h1t 
1 

namına htıhsalatm 
·~ ı illa 1-)l'ttıı 11 azım geldiğini 

lllr. 

Ai;afl 
~ll~j -- • -

~~.nasırı Pesteye geldi 
~~ "~b 28 (A.A.) Al 
.. ...,. lye nazırı Huda 

..ı111ı1ur 

Suriye Baş Vekilinin Ve Fransa Fevkalade Komiserinin la-
. ~ 

tanbulda Yapdıkları Temaslar Ve Göraşmeler Bu Mevzu Uze-

B. T. RÜŞTÜ ARAS 
itleri yaptırmk üzere Maaarh 
mütehauıılara müracaat 
edil mittir. 

Ankara, 28 ( A .A.) -
Franıız Suriye fevkalade ko· 

miıerl dün lıtenbula gelnıit 
ve bugün Suriye baıvckilt 

ile birlikte Surlyeye gihnlt 

tir. 

Fran1tz fevkalade komi 
seri dün Başvekil lımet lnö-

nüoün öğle yemeğinde bu 
lunmuıtur. Yemekten ıonra 

Hariciye Vekalett Vekili Nu· 
man M e n e m e n c 1 o i 1 u 

Hi tlerin Laypzing Hadi· 
sesi Hakkındaki Sözleri: 

"A 1 manya istiklalini 
Kendisi Koruyacak .. ,, 

Hitler Almanyanın kumifve kendi kendini ~imaye 1 

edecek derecede olduğunu söyliyor 
Berlin. 28 (A.A) -r- Hit · 

ler bir nutkunda lıpanya 
sularında Doyçla nd ve Lapziaı 

harp aemilerme kartı yapılan 
taarruzlara temaaia Alman 
yanan kontrola lttirak eden 
büı ün devletlerin müıterek 
bir nümaylıte bulunmalarını 
letedlği hakkında kabul ede 
medilini ıöylemif ve demlı· 
tir ki: 

" - Bundan böyle bu gibi 
ahvalde Almanya kendi 
tsktklalinl b a y 11 y e t i n ı 

ve ıeref ini bizzat kendiıi 
koruyacak ve kendi kendi 
ıini himaye edecek derecede 
kuvvetlidir . Ve ne parla · 
mentolarda ıöylenen nutuk· 
larm, ne de devlet a d a mla 
rı h ı tabelcrinio Almanyay 

bu fiklrınden döndüremlye· 

cektir " 
Berfin. 28 (AA > lla-

vaı ajansın ın muhabiri bil· 

diriyor: 

Siyasi mehafil Çe mber 
layn ve Eden tarafından 

Avam kamarasında söyle

nen nutukları m üsait bir 

ıekilde kar~ ıl ama kta clırl a r 

Bu mehafil İngılterenin nde 

m l müdıthn l eye sadık kal 

maımı faliha yn addetmekte 

faka t lngilfz devlet adam la. 

rmın h er zamanki gibi Fran · 

sanın ha saaalyelini korumak 
ka ygıs ı ile V alansiya leh inde 

yapıla cak bir n1üdaha len in 
ehemmiyetini ta kdir ede me· 

meler ine leeHüf etmektedir. 
Bu m eh nfil eynı Zl\manda 

Sır Çemberla yn ın A 'e m eri 

anın bombardımnnım teııkıt 

etmek lüzumunu htaaetmlı 

B HİTLER 
olmaııına da teessüf e t mek 
t edir. 

Londra, ~8 (A A ) -
Avam kamarnsındnki ha r ici 
alyaıet hakkındaki müzRke · 
reler aıraaındn ltçi lideri 
le ademi müdahale siyase· 
tinin ak im kaldığını ıöyle· 
miı, hükumeti lıp anyol nas· 
yonaliıtlerine taraf girl ık yap ' 
makta t t'hd ı t etm 'ş ve Bil 
b :ıonun düşmesinden İngil iz 
hükumetini meıul tutmuştur 

lngiltere 
lrlanda 
Münasebatı 

Londra, Z8 (A.A) - Ser 
best İrlanda bRıvekill İngiltere 
j e lrlanda arasında sulhun 
anca k İngilteren i n lr la nda ya 
hakim o 'mak he vesinden 
vaz geçtiği zaman kabil 
olacaiını ıöylemlıttr. 

rinde Cereyan Etnıiştir •. 

Vilayet 
melerln eıaaını Hataya ait 
kararların tatblkah ve Tür 
kiye - Suriye münaeebata 
teıkil ettığinl aöylemlt ve bu 

mül&katlar T Ü r ki y • 937 Bülçısi Vekiller He-
ve Franaamn Hata -

yın müatakbf!I rejımlne ait yetini verildi 
kararlara bunların ruh ve Umumi Mecliı tarafıadan 
metinleri ihlal edilmeden ve teıbit edilen ve vilayetçe 
tam olarak aamimiyetle tat- taadfk edilmek üzere Anka· 
blke karar verdiklerini bir raya g5nderllen 937 vlllyet 
kere daha aöıtermtıttr . .. De bütçeıının bütçe komtıyo· 
mittir. nunda tetkiki hl tiril mit ve 

Heyeti Vekileye ae•kedll· 
Suriye ile olan münaaebata mittir Bütçe HeJeU Vekile· 

mıza gelince, Menemencloilu ce fU 1rOnlerde taıdlk olun· 
bu huıuata ıunları ıaylemfı duktan ıonra tebllj oluna· 

B. N. MENEMENCIOGLU Ur: caktır. 
bir muh rririmizt: " - Komıu milletin refahlle, Diğer taraftan •tllyetçe 

" - Suriye B af ve- tam iıllkllle kavuımaslle Huıuıi muhaeebe bütçellne 
kilınin ve Franıa fevkalade yakandan alakadarız. Suriye alt maaıatın vaktinde verl
kornherlofn lstllnbulda yap ye kıırıı hislerimiz ancak 18- lebllmeıt için Maliye Vekl· 
tıliları temaslar hakkında ı mimi doıtluiun ve büyük letlnden lıteaea JÜZ bta lira· 
verdiği beyanatta bu görOı bir sempatinin lfadeıfdir lık kredi muvafık bu1unmut
-======--==-===-=====--=====-==== === ===I tur. Vekllet kendi kefaleti 

F K b • • M ı A altında Ziraat bankasına r a n s 1 z a 1 n es 1 a 1 yüz bin lira kredi açıladıl•· 
nı vilayete btldlrmtıttr. 

Va_zi_ye_ti_G~_ü_şe_c_ek.. zOriUTuak 
f rans1Z kabinesi bugün B. Lebrunun baş~anhğın~a 

toplanacaUn. f rangm düşeceği ~atkmdaki ~ıbarler 
yalanlamyor 

Paris , 28 (Radyo) - Ye· 
nl kabineye maliye nazm 
olarak glrmıı olan Fransa· 
nm A merlka sefiri Georgeı 
Bone, buraya gelecektir 

Kabine bugün derhal top· 
!anacak ve parlamentoda 
irad edeceği beyannameyi 
ikmal edecektir. 

Kabine, aah günü Rel~l 
cumhur B. Lebrunun riya· 
se tinde toplanaca k ve mü 
teakiben beyannamey ı oku 
yacaktır. 

Baovekil B Şotım, parla· 
meutoda ve B Leon Blum 
da ayan med lsinde beyan 
nameyi 'okuyacak lardır. 

Parlamento reiıi B Heri· 
yo, beyanna me okunduktan 

ıonra hatiblere ıöz verecek· 
tir. 

Birçok mebuılar. mali 
proğram hakkında kabine 
den jzahat tsUyecekler ve 
büdce açığının ne suretle 
l<apatılacafanı ıoracaklardır. 

Siyasal mehafilde, mali 
pro~ram hakkında muhtelif 
rivayetler deveran ediyor. 
Bazı kimıeler, frank fiatmın 
düıür6leceğini in§aa etmiş

lerdir. 
Paıbakao 8. Şotao, dö-

nen rivayetlerin, tamamen 
asılıız olduğunu ve maliye 
nazırı gelinciye kadar hiç · 
bir karar almanııyacağına 

bildlrmtıtfr. 

Halkavinin köJcülük faali
. yeti ilerliyor 

Zonguldak, 28 - Halkf9· 
vl köycüler ıubeıtnin k6y •e 
köylü davaaı yolundaki ça
laımaları lnklıaf etmektedir. 

Hlklm, baytar, ziraatcl 
gibi heyetler aık 11k köyleri 
dolaımakta, bu heyet içinde 
müneYver aileler de bulun· 
maktadır Köylüler 30 ha· 
ziranda bu ziyaretleri iade 
edeceklerdir . 

O gün büyük köylü günü ya-
pılacak 300 ktıilik ziyafet ve bir 
müaaınere verJlecek, köylü
ler aydıola.tılacak, konuıma · 
lar yapılacaktır. 

Yakında yapılacak bir 
köy aeı.i heyeti yanın-

ı da vali ve Parti baıkanı 8. 

1 

Halit Akıof da bulunacak · 

tar. 

SAiman Harp Gemisi 
ispanya Sularında .. 
Bir denizaltı gemisi bir ispanyol vapurunu torpilledi. Madrid va Biıbaoda çarpış

malar devam e~iyor. 
Pariı, 2S (A.A,) - Mad- I 

rid ve Bılba o cephesinde 
harp deva m etme ktedir. 1 

Bılbaonım ıarkandıs San· 
tanderln ılvil 

tahliyesine baılanmıı ve 
bu maksatla birçok lngiliz 
vapurl arı gelm lıttr . 
Va lanıiya milli müdafaa 

niz alta gemisinin bir lıpan 
) ol vapurunu torpilledliini, 
tayarelerln tecavilz mabali 
nln cenupta bet Alman 



SAYFA: 2 

Sinema Ve Artist: 

Ginger 
Rogers •. 

Ginger Rogers (Misııourt) 
vilayetinin ( İndependance) 
ıehrinde doğmuı, ve altı 

yaımda iken Holllywoda 
gelmittir. 

14 Y aıında bır çarleston 
müıabakasını kazandığından 

6 haftahk bir tiyatro mu· 
kavelesi imzalamasa hak· 
kmda yapalan teklifi kabul 
etmiı ve sahnede çok bü · 
yük muvaffakıyetler kazan· 
mııtar. 

Ginger aktrisliğe ve dan· 
ıözlGğe devam etmiye ka · 
kar vermlı ve henüz J 7 ya 
ımda iken (Yack Pepper) 
lımtnde bir aktörle evlen· 
mittir. 

Rejisörler bu f irin yıldı 
zın ıanat ve güzelliğine 

hayran olarak mı, hemen 
angaje etmtıler ve o tarihten 
beri de Gtnıer Rogera mü · 
temadlyen filim çevlrmtye 
devam etmittlr. 

En meıhur Wimlerl ıun· 
lardır: 

Fedai Donanma, 44 Sokak, 
Altan Arayan Kızlar, Roberta 
Karyoka, Kontımantol. 

Boyu: 1,63, uçlara kar .tıı 
zı, gözleri kahye rengidir 
Dofdufu tarih 16 temmuz 

191 l dir. (Yack Pepper) den 
ayrılmııtar. 

ikincikinunda doğanlar 
9-2. Kanundan 15 2 Ka· 

nuna kadar doğumlu olan· 
ların (iki tarih de dahil) ls 
Ukballeri gitgide parlıyacak· 
tır. Şimdiki halde hayatları 
hareketsiz ıeçer. Fakat, gele
cek 6 ay zarfında birçok 
ümit etmedikleri hadiselerle 
karıılaıacaklardır. Eski dost 
lardan ayrılmak ihtimali 
var. Yeni dostlar bula· 
caklar, itleri iylleıecek ve 
malı vaziyetleri islah ola
caktır. Hazı manialar geçir· 
dikten sonra aaadete kavu 
ıacaklardır. Bu do~umlular 
gitgide tkbalpereıt olurlar 

ve zaonettiklertnden çok 
daha fazla hayatta muvaf
fakıyetlerf vardır. Sihhatları 

iyidir Fazla enerjlktirl~r. 

Ciddi haıtalıklara tutulmaz · 
lar. Çalııarak para aahibi 
olurlar. 

8. 8. 

En şişman ~an ~ocal 
Arzın en tltman karı ko· 

cası halen Londrada bulun 
maktadır ve balayı ıafası 

ıürmektedlrler! Koca, Bar· 
nev Url henüz 21 yatında 
ve zevcesi de kendilinden 
iki yaı daha büyüktür. 

Barnevlo asıl sanatı ka
u plık, daha doğrusu kuap 
çtraldığıdır; ve arzın en çe
vik delikaol:larından birisi 
dır. 

Kasap çırağı çok neıelf 

bir adamdır, daima güler ve 
bol, bol yer! 

Ne yedlfini mi merak edi 
yonunuz? Buyurunuz ıu 
ha1de: 

Kahevaltıda 12 yumurta, 
çeyrek kilo tereyafı, bir bu 
çuk kilo ekmek, iki kutu 
kooıerve balak, sekiz fincan 
çay ve bir küçük kavanoz 
reçel! 

Eee . Bu adamcıiın afır· 
lıtanı .aremete artık lüzum 

Altın 
Madeni 
Damarları 

Bundan iki sene evvel, 
Ural dağlarında kaın Sosva 
ırmağını tarayarak inen al· 
tın ara yıcılan, Maslovo köyü 
civarındaki kumlarda ve ça
kıllarda altın parçaları bul
muşlardı Bunun üzerine, o 
civarda altın damarlarının 

mevcudiyetine hükmedılmif 
ve filhakika bir az sonra 
jeologların tetkikatı , o mın· 
takada zengin altın damar· 
ları bulmuf ve tesbtt eyle· 
mittir . 

Uralzoloto tröstü işte bu 
ıuretle doğmuftur. Bugün, 
bu tröıt, bu mıntakada, ye
ni bir işçi sitesi vücuda ge· 
tirmektedir. Bır elektrik sa· 
ntrıtlı ve altın çıkarmak iç· 
in hidrolik tesisat da yapıl· 
maktadır. Şimali Uralın bu 
uzak köıesinde halen yeni 
ve büyük bir endüstri mer 
kezi ıüratle meydana çık· 
maktadır 

Uralzoloto, son seneler iç
inde, altın çıkarılması için 
vücud bulan yegane merkez 
değildir 

Geçen ıene, Kobakovıık 

mıntakasında lstrominıki Log 
köyü civarında, Kutima ha 
vzasında bir demir madeni 

civarında ve İvdel mıntaka· 
sında da yevi yeni plaserler 
keıfedılmtıtir 

Halen, bütün bu mantakfl· 
larda, bir taraftan altın ara· 
yıcrlnrı ve toplayıcıları ça
lıımakta, diğN taraftandan 
da iqaat •şç lerl, bu uzak 
yerlerde yem yeni işçı site
leri, elektrik ııantrallerl, al· 
tan ltleme fabrıkaları vücu· 

da getirmektedir. 
Ayrıca , buralara yollar da 

yapılmakta ve bir kaç za· 
man ııonra buralarda yükse· 
lecek endüstri şehirlerı ıçın 

lüzumlu her türlü inşaat pl 
an mucibince ve bü} ük bir 

faaliyet!"! yapılmaktadır 

En garip bir tesa~üf! 
Bir çok garip tesadüffer var· 
dır; ve insan insana benzer 
diyenler de hak11z değiller. 

Fakat Birleıık Amerıkada 

Detruat şehri mekteblerin 
den birinde iki çocuk var 
dar ki tesadüf ve benzerlt· 
ğln bu derecesi adeta akla 
ınğmaz! 

Bu iki çocuğun aileleıi 

ayrı olmasına rağmen adla 
rı Paolına T aylordur . İkısi 
de ayni günde yani 22 Ey· 
lul 1929 da dofmuılardır . 

Ve birbirlerine o kadar ben 
zemektedirler ki ikiz olsa 
lar bu kadar Benzemezler. 

insan ve h yvanm y şı 
ha~km~a! 

Bundan 20 asır evel bir 
insan ancak 35 yaıına ka• 
dar yaıu farzedilirdi. ~ım 
dl 60 yatına kadar vasati 
ömür tasavvur edenler var. 
Ve en ziyade yaıamıı insan 
J 60 yaıında farz edilmek· 
tedir. 

insanlara mukabil hay · 
vanların hayatı da föyledlr. 
Bir at en fazla 40. bir öküz 
25, bir köpek 20 ve bir ko· 
yun nihayet J 5 sene yatı · 
yabiliyor Fakat bir fıl 300, 
btr apağan 100 sene yaıı 
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iZl~E HABIERll5R ' .1 
1 hisarlar Tar ada ulunan Kadı Halkevi 

idaresinde tayin ve zamlar 
inhisarlar idaresi muhas 

sip mesulu Cevdetin maaşına 
25 lira, muhasebe memur· 
tarından İhsanla, Bandırma 
muhasıbi Sadettinln maaıla 
rına 1 O nar lira zam edil· 
mittir 

Yeni ihdas edilen baş 
müdür muavinliğine 175 
lira ücretle Bursa baş mü 
dürlük muavinı İbrahim . 
Bandırma muhaıebe memuru 
A l i Rıza 10 lira 
zamla merkez mu 
hasebe masa amirliğine, 

merkez muhasebe memurla 
rından Hakkı nalden Ban 
dırma muhasebe ve vezne 
darlağına tayin edilmiıler 
ferdir 

işletme müdürlüğü 
Şehlrimiz üçüncü fıletme 

müdürü 8 Kemalettin An 
karaya, onun yerine de An 
karadan 8 Hayri tayin edil
miıtır. 

B. Hayri gelmiı ve vazife 
sine baılamıftar 

C.H. Partisi 
Teftişleri. 

C. H Partisi vilayet ida· 
re heyeti üyelerinin Parti 
ilçe leşki at ını teftişe bnı\a· 

dıkla rını yazmıtıtak . 

Bu mal<satla Susığırlık 

ve Manyasa gitmif olan B. 
Pertev Etçloğlu ora Parti 

tılerlni gözden geçirdikten 
onra dün dönmüıtür 
Diğer üyeler de ayrıldıkla 

rı kaza Parti itılerile ilgılen· 

roektedirler. 

Hususi Mu~ase~e Müdürü 
Ank radan oel~i 

Tasdik edilmek üzere An 
karaya gönderilen 937 Hu 

ıuıi muhasebl' bütçesi etra 
fında izahatta bulunmak 
üzere Ankaraya gıdeıı Hu 
susi Muhasebe müdürü B. Ra· 
şit Sekendiz avdet etmiıtir . 

Posta telgraf binası 
İstimlak muamelesi netl· 

celenen Palamut hanına 

bu yıl içinde posta telgraf 
bkıası yapılacaktır 

Bina tahsisatının yakın· 

larda umum müdürlükce 
verilmesi beklenmektedır. 

Gelenler Gidenler: 
Bir müddettenberı te hrı 

mlz poata telgraf merke· 
zinde tefttılerde bulunmakta 
olan posta telgraf baş mü 
fettişlerlnden B Besim ile 
müfett ı ı B Şerıf dün Ça 
nakk leye gitmişlerdir 

*Posta telgraf müdürü B. 
Melih Engin nahiye ve ka 
zalıırda bulunan posta tel· 
gMf teık latını teftlı için 
Marmara mıntıkasına git 
miıtır. 

Koza f ı tlan 
fiat-

iskeleti.. 
Bu iskeletin Hatice adındaki 
kadına ait olduğu tesbit edildi. 

!anmaktadır 

Şimdiki halde jandarma 

tahkikat sonunda iskeletin 

bu kadın ait olduğunu tes 

b it etmiştir. 

Haticenfn kimin tarafın· 

dan, naıııl ve niçin öldürül 

düğü de araştırılmaktadır 

Bir piyes hazıhyor 
Halkevi temıil okulu "Bir 

hayat acm " adındaki dört 
perdelik içtimai ve terbiyevi 
piyesin hazırlıklarına baıla · 
mııtır . Eser temmuz içersin· 
_e sahneye konacaktır. -Tenis maçlan 

Spor bölgesinin tertip et· 
tlğl tenis maçlarına Birlik · 
Yurt . Güç tenisçileri arasın· 

da Halkevt tenis kortunda 
devam edilmektedir. 

Birkaç gün önceki sayı 
mızda Biğadıca on heı 

dakika kadar uzaklıkta bu· 
lunan bir ekin tar· 
!asında ıki kişi mahsul bi 
çerken bir iskelet gördükle 
rint ve tahkikatta bunun 
uygunsuz kadınlardan Hoş 
nak Hatice adı ile tanınan 
bir kadına a.ıt olduğu 
zannı verdiğini yazmıştık. Okullara Girme Şartlan: 

Gerek iskeletin yanında · 

ki kadın elbiseleri, gerekse 
ağzındaki altın diıler bu 
kanaati kuvvetlendirmek · 
tedlr. Bu kadının ağzındll 

altın dit olduğunu tamdık· 

ları da teyit etmlıtir 

Tıp Talebe Yurdu .. 

Onun için bütün dellller 
çoktanberi ortadan kayb · 
olan bu kadın üzerinde top 

Arasmda~i atler;zm müsa
b kalan neticelendi. 

A tletızm f ederssyonunun 
tertip ettiği atletizm yarış 

ları pazar gunü Edremltte 
yapı mıştır. 

Müsabakalara Ayvalık, 

Bursa, Balıkesir, Bandırma 

ve Edremit atletlerı iıtırik 

etmiılerdir 

Evvela bütün at' cı tler ta· 
rafından güzel bır geçit res 
mi yapılmış ve halk ta
rafından çok aU.ıılanmışhr 

Şehrimiz Halkevl bando 
sunun çaldığı İstik l al Martı 
ayakta saygı ıle dlnlenmit 
ve müsabakalara başlanıl 

mıştır 

Bu yıl leyli tap talebe 
yurduna alınacak talebenin 

kabul ıartları ıunlardır. 
1 A) P.C N. sınıf için: 

Tam devreli liselerden veya 
lise derecesinde olduğu kül 
tür bakanlığınca tasdik edtl
mlı mekteplerden pekiyi ve 
iyi derecede mezun olmuı 

olgunluk veya bakalorya 
imtihanını vermff olmak 

B) Dı ğer ııınıflar için: 
Bulunduğu sınıfı iyi derece 
ile geçml~ olmak. 

2 - İsteklılerin 30 eylül 
1937 tarahine kadar döğru
dan doğruya ıııhhat ve itçi 
mui muavenet vekaletine 
müracaat eylemeleri ve di· 
lekçelerile blrlıkte aıağıdaki 
avralu tamamen gönderme· 
leri lazımdır 

a) Türkiye Cumhuriyeti 
tebaasından olduğunu bildi· 
ren nufus hüviyet cüzdanı 
asla, 

b) Mektep ıahadetname · 
sinin aslı (imtihanlarını ta 
mamen bıtirdıkleri halde 
ıahadetnamelerinın llısdık 
muamelesi geçıkmiı olanlar 
mektep müdürlüğünün aynı 

Müsabakalar halk tarafın· 
dan büyük bir alaka ile ta 
kip edilmiıtir 

zamanda mezuniyet derece
sini de gösteren fotoğraflı 

ve resmi . mühürlü bir vesi 
kasını göndereceklerdir ) Saat onda başlıya.n bu 

yarıılar aktrıma kadar de· 
vam etmiş ve gere bütün 
atlatlerln ittiraki ile bir eğ· 
lentl yapılmııtır . 

Bursa, Bandırma ve ıeh · 

rimiz atletleri dün gelmiı 
lerdlr. 

Bursa ve Bandırmalı spor 
cular doğruca memleketle· 
rlne gltmıı l erdir. 

E '~af tan ~ i s s e alacak 
olanlar 

Balıkesır vakıflar direk 
tör!uğünden her sene bır 

hisse almakta olanların 936 
senesi hesapla rı görülerek 
tahakkuk eden gelir fazlala 
rı temmuzun 2 sinden itlbıuen 
hissedarlara verilmeğe baı· 

!anacaktır . 

~ocuk ka gası 

a) Okudukları mektep 
ferden alınmış hüsnühal va 
rakaın, 

D) Mütehassıııları tam bir 
hastane heyetinden, basılmıı 
örneğine uygun ve ı. stünde 

tasdikli fotoğrafı bulunan 
bir s hhat raporu, (bu rapo· 

ru hastane baıtabiplıkleri 
zarflıyarak üstünü mOhür 
liyecek ve lıtekli ta rafından 
mühürlü zarf halinc! c olaruk 
göndereceklerdir ) 

1 İıbu muayeneler Ankara, 
1 Sivatı , Erzurm, Oiyarbekir, 
Haydarpaşa, nümune hasta 
neleri, lstanl:>ul çocuk h ta 
nesi. lzmlr, Bursa. Konya, 
Adana, Samıun memlt':ket 
hastanelerinde yapılacnk ve 
buu\larda muay ne olun· 
mak ıcin bu hastanelerı n 
bulunduğu vilayetlerm sıh 

hat ve içtimai muavenet 
müdiM'lülerine istekliler biz· 
zat müracaat edec l<lerdfr. Dinkçiler mahıı.Hesinden 

Emin oğlu 13 ynoların 

dakı Mehmet oyun oynar 
ken bu mahalleden Hüseyin 
oğlu dokuz yaşlarındaki Ha
lil ile annesi Fatmayi taşla 1 
başlarından h fif surette ya-

1 ralamııtır. 

E) Ôrnf: ği aıa~ıda göıte ri 
len noterlıkçe tasdikli bir 
taahhüt senedi (bu senet 
isteklı tarafından aynen tan 
zim ve imza edilecek ve 
altı örneğınde görüldüğü 
vechi le kef ıli tarafından ke-

za aynen ve tamamen yazı· 
!arak imzalanacaktır. 

F) 4,5 X 6 boyunda dört 
tane fotoğraf. 

;;s - Yaıları yirmi ikiyi 
geçkin bulunanlar ve yurtts 
okumağa ve ilerttle mecburi 
hizmetlerini yapmağa engel 
olacak bir hastalığı ve Arı· 
zası olanlar kabul edilmez· 
ler. 

4 - İıteklllerln göoderdi· 
ği dilekce ve veslkalarırı. 
vekaletce alındığı adreıılerf 
ne bildirileceği gibi huni•· 
ra göre kabul edilip edil· 
medtkleri de ayrıca bildirile· 
cektfr. 

Taa~~üt sene~i örneği 
Leyli tıp talebe yurdun• 

kabul edilerek herhangi bir 
tıp fakültesinden tabip ol•· 
rak çıktığımda 2000 sar•" 
kanun mucibince yurttB ıe· 
çireceğim zamanın (tatiller 
de dahil) üçte ikisi kadar 
hır müddetle sıhhat ve fçtl· 
mai muavenet vekaletfplr. 
lüzum göstereceği mahaller 
de hizmet ifasını kabul et· 
medığim veya kabul edipte 
muayyen müddeti bitlrllle' 
den hizmeti terk • eyledıliffl 
taknirıJe yurtta benim ıçll' 

tı• 
ıarfolunan paranm ıki k• 

1 
m ödemeği ve tap tahıilı11 

terkettiğim veya sıhhi ,e· 
bepler dııında fakültede" 

daimi olarak çıkarıldıl•~ 
veyahut yurtta bir senede 
az bir müddet kalarak tt~ 
keylediğim taktirde belli 1 rı1 için sarfedilmlı olan pa b 
tamamen ödemeğl ve ta• 
hüt senedi mucibince be

11
., 

<len istenilecek paralar ıçl' 
ödemek mecburiyetinde :,. 
duğum tarihten itibaren 1 .,e 
de 9 faiz yürütülmesiP1 ıe' 
2000 s11yılı kanunun t,1ı 
cezai hükümlerlrıln de ,e 
kımda tatbikini kabol 

taahhüt eylerim i 
Sarih ikametfah adr::,ı 
Yukarıda adres ve 1sı 

yeti yazıla .... · · · "1.,,ı 
bu taahhütname ınucib e' 
f a izile birlikte ödeınel< d'ı.et 

~ ... ı• 
buriyetiııde bulunduB 01 
adres yı l : için yüz tır;,ıı.ı 
mak üzere bütün I~ 
müddeti için ceınan Jeli''~ 
liraya vekil katını 6 ıdı.ıl
mecburlyeti hasıl 0lı1Jı' 
takdirde 3 500 liraya 1 
borçlu . · · · f~l / 
birlikte müt~selııll k~orf 
müoterek müteselıtl 
ııfotıle ödı} eceğllll · 

K.efiU• • 
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Volga - Don 
Kanalı 

Volga - Don kanalının 
tnıaat projesi tam ıurette 
ikmal edilmiı ve tasvip 
olunmuıtur . 

Bu kanal. iki nehir ara · 
•ında derin bir ıu yolu teıiı 
edecek ve bu suretle Volga 
nehrini açık denize bağlaya· 
~aktır. Stalingraddan Don 
uıerJndekl Roıtov ıehrine, 
• 0 nra Azak denizine ve di 
ier taraftan memleket içine 
doğru, 1, 100 kilometrelik 
6.9 rnetre derinliğinde bir 
~u Yolu hasıl olacaktır. Bu 
ana}, Sovyetler Birliğinin 

Aı\trupa k11mında cenup 
\te cenubu ıarki mıntaka 
larında münakale meıelele
rın · h d ın alline büyük yardım. 
le il bulunacaktır . Volga -Don 
analı , Sovyetler Birliğinin 

h"rnanlık aksamını kömür 
ll\tzalarma, madenlerine, 

:etrol mıntakalarına , ziraat 
d taılsinP , kimya ve daha 

i
ller cndüıtriel mQe11eııele· 

r n b I e aflıyacak ve bu suret · 
tle k dernfryollarmdalci fazla 
il 11 Yatın önüne geçecek 

:: tahfif eylicecektfr. Bu 
L tetle, "Yrıca, her ıene tik· 
Qah 1 l) ar ıu arı altındll kalan 
bıon nehri havalfılnln 250 at· hektarlık arazfıl de bu 
t etten kurtulacak ve -ıtraa-
' aç 1 k St 

1 
taca tır . Rollov ve 

Ç l
a lngrad şehirleri de bah

e eri 
y 

1 
ne, parklarına, beledi-

e ttine ve d" t . •. •el en us rı mue11e-
erıne lü r b ıuı zum u ıuyu me · 

\\.e.ı bır halde bulRcaktır. 
h krnuıkıııta nda J 00 bin 
e ta k 

tıahıı' adnr arazi de sula 
S ecektır 

h :nede 1 O milyon ton eı· 
l>acU~erinden mu a mele ya
~ a olan Don üzerinde 
Oıto 

du v ~ehri de, bu suretle 
\ llyt\ h 
,,.

1 
d nı n e •mmlyetl ı liman 

cek rı_ an birisi hal ine gele · 
)eıı~ır · 1942 senesine doğru , 
lace.lc kctnal vaııtaı l yle yapı 
torıu nakliyat 15 milyon 
~ bulacaktır 

a)rı akftyutaki ucuzluk ta 
'lıtt ta ehemmiyeti haiz bir 
ile eledir. Bu kanal yolu 
~'ıı hs:>ılacak nakliyat her 
ı,ca~ dthr vaıııtalarla yapı· 
kuı llnkliyatlP. luyas ka · 
ile etrniyecek · derecede 

llı 1 1\ 0 acaktır 

TORKDILI 

Bürhaniye Kaymakamhğından: 
Sevk 

No: 
I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

y 

10 

Varidat 
No: 

4 -75 

4 93 

4 121 

4 122 

4·124 

4 -155 

4 6 

4 16 

4 2 

Mükellefin 
lıml 

Köyü Haciz edilen 
emvalin cinsi 

Muharrem kızı Sıdıka Hacı Osman Zeytin 

Kethüda Halil kızı Hacer 
ve oğlu Muıtaf a 

Dombaycı Ahmet 

,, .O. Hibeyin 

Bacak oğlu Ahmet 

Muradelili Hasan ağa 

Softa oğlu İbrahim 

Çolak oğlu İbrahim 

$eyrekci Oıman Mehmet 
ve karısı 

Kocabaı Mehmet ağa 

" 
Tarla 

.. .. 

,, 
" 

,. 

" " 

" 
Zeytin 

n " 

" 
,. 

.. ,. 

.. 

Borcunun 
miktarı 

133 

15 

1 1 

41 

18 

27 

263 

15 

88 

115 

729 

Ağaç Tarla 
adedi dönümü 

72 80 

Kıymeti Mevkii Hududu 

52 10 

44 2 

80 4 

30 15 

98 9 

04 130 

07 ıoo 

10 

10 

86 

240 Tokmak 

315 Köyvivarı 

15 .. 

30 Katran çukuru 

300 Mezarlık 

J)5 Börülcek 

3100 Demirci 
• 

Doğusu yol batm 
Mustafa kıbleıl Fe
vzi poyrazı Muıtaf a 
Doğusu Ali batısı 

Hüseyin kıbleıi köy 
ma 1i ve çay poyrazı 
yol. 
Doğusu H. Süley
man bat111 Alt kıb · 

lesi Süleyman poy· 
razı İbrahim. 
Doğusu H. Ahmet 
batısı H Mehmet 
kıblesi Mehmet poy-
ra'Zı yol. 
Doğusu poyrozı. H. 
Hüseyinler köyünden 
llyaı batııı kıblesi 
Şükrü. 

Doğusu mezarlık ba· 
tısı çorapsız Hasan 
kıbleıl yol poyrazı 

H Süleyman. 
Doğusu çamobahyö· 

rük batısı . H. Şotla 
karm Hatice kıbleııl 
çamobalı 

Ruhi bey 
poyrazı 

98 kulakıız kuyuıu Dojuıu Ali batı11 
Abdullah kıblesi Ab· 

248 köy civarı 

315 

4976 

dullah poyrazı dere 
Doğusu Ahmet ağa 
batıııı . H Mehmet 
oğlu Hatan kıbleıi 
yol poyrazı Ahmet 
Doğusu kokarca 
deresi bat111 Salih 
kıblesi kırçıl poyra
zı Mustafa 

Vergi borçlarmının temini tahsili için yuka rda yazıh zeytinlıkler ln 2 · 7 937 tarihinde ıaat 14 de i lıal el katlyeleri icra lulınacafından talip olan· 
ların Bürhaniy ı=> kaymakamlığına müracaatları ilan olunur. 

ikisi de Volga üurinde vü· 
cuda getJrtlecektir. Hu üç 
santralin kuvveti 58U bin 
kilovat olacak ve bunlar 

Stalingrad endüstri müesae
ıelerine ve fa brik alarma çok 
ucuz neviden 2,3 milyon ki 
lovat · saat elektrik enerjisi 
verecektir. 

Volga Don kanalının eıa · 
ılı ve en büyük inıaahnı, 

Don üzerinde vücuda geti 
rilecek olan muftzzam baraj 
teıkıl eyliyecektir. Bu baraj 
arkasında peyda olacak ıu 
hazineıl, büyük bir göl ha 
lıode, Volga ile donun aşa 
ğı kıımınm ıu taksimi hat 
tana kadar varacaktır. Bu -

------------------------------------~ 
Avrupa kısmının bu iki bü 
yük nehrini birbirine birleı· 

tirmek için, 40 kilometre 1 

uzunluğunda bir kanal kaz · 

mak ki.f ı gelecektir . 
Bütün kana lın inıaatı, ~ 

milyar rubleye mal olacak
tır . 

yeti haizdir. 

Bu eserin Uygurca yazıl 

mıı olan diier kısmı da Pro 
fegör Samoloviç tarafından 

tetkık olunmuıtur Uygurca 
kısım , epik ıiirlerden mü. 

rekkeptlr. Yalnız bu ~ısmın 

ekıer ıahifeleri , ınaalessef, 

çok harap olmuıtur. Bunun 
için bir çok sahifelerde an
cal< bir kaç kelime okuna
bilmiıtir. Maniafi, bu 'key 
fiyet eııerin ve bunun üze 
rine yapılan tetkikin ehem. 
miyetfni azaltacak bir ıey 

değildir. 

Huş ı~acı ka~u~u üzerin
de ~ir yazı 

Sovyetler Birltği ilim aka· 
demiıılnln muhabir azasından 

Poke, bundan iki sene evel 
yani 1935 ıenesinde aıağı 

Volga mıntBkaıında yapılan 

bir kazıda ele geçlrtlmif 

olan bir huı ağacı kabugu · 
na yazılı 14 üncii aaıra ait 

bir Mongol eserinin tetkika · 
tım bltirmiı ve bu hususta 
ki ra porunu vermiftir. 

Hidro el eUri~ santrallan 
Sovyetler Birliğinde ilk 

iki yeraltı hidroelektrik san· 
tralı, biri Azerbaycanda Ter 
te rde, diğeri de Kola yar1m 
adumda Niva üzerinde vü· 
cuda getlrilmtıttr. 

Terter santraline su, 140 
metre yera ltmdan kazılmıı 
il kilometre uzunluğunda bir 
tünel vaaataslyle gelmektedir 
Türbinden geçen su baıka , 
bir tiinelle gene nehlre dön 
mektedir. Santralin kuvve· 
U 54 300 kllovattır . 

hıd,. 
11

na1 Üzerinde üç büyük 
c'ktoelektrik eantral kurula
l:)oll 1" Bu ıantrallardan biri 

l\ehrı üzerinde diğer 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._......~~-

Bu eserin ehemmiyeti ıu 

radadır ki bu eıer, Altın 

Akın mmtakasmda elde edi· 
len biricik ı l k monkolca 
eserdir. Bu gün için, bu, 
huı ağacı kabuğu üzPrlne 
yazıl ı yegane mongol eserini 
teıkil eylemektedir. Bu ba· 
kımdan, etki mongol flirinin 

ve dilinin tetkiki bakımın 

dan veı ayrıca tarih bakı· 

mından çok büyük ehemmi· 

Bu yazının Mongolca olan 
kumı. Popenin bildirdiğine 
göre, bİr annenin oğlu ile 
muhavereıini gölterir bir ıl · 
irdir . rada, Sovyetler Hirlığinin 

iki ilim adamının hu eııer 
hakkındaki tetkiklerini ne · 
tfceılni bu sene içinde ne~ 
roluoacaktır 

Ntva santralinin türbinleri 
de '75 metre derinli"tedir. 
Türbinlerden çıkan su, Be · 
yaz denizde Kanelaıka körfe 
zine akıtılacaktır . Santralin 
kuvveti 150.000 kılovattır. 
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\ıı ç~ton . 
1 t~tlrı · "Eğer Jübiter, 
'ıı •nıa • b ı t- ttı~k nı fr lisan l<u · 
~n, iste . 
I} lurı •eydı mutlaka 
,~~ttıı, .. l(~lbı söz söylerdi n 

ı ~ hı,. rnLılır belki , yük 
\ttı... •llrı k 
~ "'ak . 0 umak ve an 
b fıat\ltı lgtediği zaman da 
'1 bı ' il' utl k t1 kon a a bir çoban 

t ~th Uthluş ve yaıemıı 1 ta 
ı ite lj · · 
''' tdıa b ~Ob ~ttı, kon 8 la , onlar öy 
'ol\ atı. trı. lıfuyorlardı ki . 
"ıı ı''<>I atun Arlıto , Emer-

• t •ine ta.. t p 1 nıaya mı gel 
... ,, e •ef . 

Otl, e ırntıham mı 
t. ,... 1 

'Al\ "Uemek için 

kendimi ~or zaptedebildim 
Ne tuhaf insanlar var. de 
ğtl mi Bedia abla ... 

Söylesene.. Bedia ab· 
la.. Bedia abla ... 

Bedia, kendini tutamadı . 

Başını küçük kızıo 1ıöğsüne 

dayadı, knna kana, hıç · 

kara hıçkıra, ağladı .. Ağla 
dı ... ... . 

Yine bir kadın ayni da 
kikada, köıkün arka bah· 
çt1inde bir a damın önftnde 
1&nkl diz çöluaıüt ıtbi, yal 

• 

}'AZAN: Halil Bedi Fırat 
varıyor, ağlıyordu: 

Her dediğini yapaca· 
ğım Hikmet. . Bu yerlere 
artık g e l m i y e c e i i m . 
Mademki sen iltiyorıun 

öyle olıun .. Fakat bir defa 
eğil, bir dakika gözlerime 
bak. Bütün ömrümden, bü · 
tün ilk baharlarımı bir ıün· 

ger gibi emen dudakların 

neolur dileğimin ilk mi'ıj 

deslni hecelesin .. 
Bunu benden esirgeme ... 

Bir zavallı kızı sen, dul 
yaptın .. Sonra bir paçavra 
ılbl o zavallıyı savmp ıe · 

falete, kızıl yoluu l luğa fır

lathn, attm. .. O yine bu 
halile bile , ıana birıey söy
lemedi.. Seni üzüp. incitme 
di.. O yoksulun ııenden bu 
gece ıon bir dileği var .. 

Evleneceğini duydum . 
Artık, müebbeden birbiri
mizden ayrılıyoruz demek .. 
Oh Hıkmet . Bir kadın bun· 
dan fazla alçalamaz.. Gö 
nül tarihleri, tik yaprağın· 
dan belki ııon satırına ka · 
dar, bu derece acı bir düt 
künliığü ve masum bir is· 
tirabı kaydetmemiş, etmlye· 
cektir Hikmet.. Fakat bu , 
yüz kızarıklığı, bu düşmek 
ancak yaııyan ve yaşamak 
iıtlyenler indir . Ben uhk 
yaıamıyorum .. Hayatı ya~a 
mağı, senin için 
dum .. Hikmet . 

seviyor 

- Suı Zeynep , yeter di-
yorum sana .. 

- Seni üzdüm, ıeni kardım 
sa beni affet Ne yapayım 
elimde değil.. Eğer göz yaı 
larımı bile uklıyabilecek 

kudretim ol.. dı oaları da 

göıtermez, bağrıma akılır· 
dım Fakat, bağr1m o kadar 
dolaun ki ... Herıeyim bitti , 
her çilem doldu . Ve ben 
Hikmet . Ve ben . . 

Zeynep. 
- Hay ır, senden para 

istemiyorum. Her dütkün 
kadının istediğini beklemi 
yorum. S~nden ıon olarak 
yalnız l:ir yıldızh gece . Haı. 

beıa kalacağı7 .. Son bir uy· 
kusuz geceyi istiyorum .. 

Öpme beni o gece ister -
ıen. . lsterııen hiç yüzüme 
bakma.. Bakmadığın birçok 
geceler ve yıllar gibi. . Ya 1 
nız bir gece Hır uykusuz 
gece Sükut içinde geçecek 
bir gece.. Düıün hikmet, 
seni bu lüks hayatında bir 
gün bile rahahız etmedim. 

1 Senin yerine ben ağladım .. 
Ömrümün yıllarmdan bütüu 
1 s t ı r a b ı n ı ben sil 

dim. Bütün ilkbaharlarımı 
sana verdim. Kıılarım, son 
baharlarıma kattım . 

Senden olan 

mağa çahıtım . Seni bana 
çok gören zaman, yavrumu 
da benden ayırdı Kızıl yok· 
ıulluktan, bir ıelvi gölgesi 
nln serin, ısül<un dolu ku
cağına attı .. Artık yalmz 
ve kimsesizdim .. Düıtüm .. 

- Fakat düımedlm Hik· 
met.. S a n a verdiğim 

namusumu, baıka ellerde 
görmedim.. Belki müebbe· 
den her iki taraflt ayrılıyo 
ruz. Fakat , ıon bir gece 
Hikmet ... Bır akıam, aünün 
nasıl battığını , yıldızların, gün 
lerfm gibi birer birer nasıl 
söndüğünü , yalan ümitler 
gibi , yalan ıabahlara naııl 
katıldığını, naıııl batan bir 
günün, nasıl doğduAunu gör 
mek.. Görürken senin gör -
düğünü de görmek iaUyo • 
rum . . Bu, tahammül edemi · 
yeceğin kadar ağır btr iıtlrabı 
mı Hikmet?... Bana cevap 
ver ... 

Genç dul suıımuıhı . Ge
cenin, çıldırtan ıe11tzl ili Te 
aıüze' liil içinde bir kadın, 



ahkesir Orman 
Müdürlüğünden: 

Kaçakçılığından ötürü musadere olunan dört öküz ve 
iki araba Orman Müdüriyeti Umum iyesi namına arttırn a 
ya konmuştur. 

Öküzler Pamuh , arabalar Aba h ane hanındadır Taliplerin 
30 he ziran Çar§amba günü Hat 15 de Orman Müdüri) e
tinde rnüteıekkıl komisyona müracaatları. 

1-2 

TORKDILI 29 HAZiRAN 937 

V ·ıA 4D · 1 re~~25i!!i~2SiS~~~~~~B~~~a~~~~ 
ı O.)'eı; aımı ım-· ----"-- • Dl\ 

Encümeninden: il Dr. Salahattın Karay mı 
İdarei ' huauılye akaratından 937 ıenei maliyesine ait ımın o N TG EN . J 

bir ıenelik tcuları açık arttırmaya konulan muhemmen 00 •• ı 

bedelleri otuzar lira olan Umurbey mahalleılnde 74- 1,2,3, HM M UTEHASSJSI 
4,5 numaralı mağzalarla muhammen bedeli yirmi lira Ull\ . " . 1 
olan Kaaaplar mahallesi civarındaki ıebze bahçesi için IMJ /v1J/h Kuvvetler caddesınde 18 numara/J 1 

müddeu temuıt edildiği halde_ talıp cıkmamıı ol~a~ından ıını apartmanda yenj getfrttiği Rontgen ma· a 
8 temmuz 937 tarihine teıaduf eden perıembe gunu ıaat mi k inasile her gün saat 1!5 aen 19 a ka- mı 
onbeıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla verilmeaine ka · iDii h. . -' • ,, 
rar verilmittir . ı nm dar hasfa/annı feş IS Ve fedavı euer 

istekliler muayyen gün ve saate kadar muhammen ltı.~~~~~~~~~~~~~§!~~iig~~i!SC§!R Vilayet aimi 
Encümeninden: 

bedelin yüzde yedlbuçuiu mlkdarmı malıandığına yatır J ~•••••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••••• 
dıklarma dair makbuz ıenedi veyahut banka mektublle '.r .. 
pazartesi ve perıembe günleri vıli.yet makamında müte - ı z L "' t f O k u ı 

Cinai 
Mağza 

)) 

Tarla (Arsa) 

Mevkii 
Umurbey mahallesinde 

" " 
lzmlrler mahalleılnde 

Numarası 

7 ı - 7 
8 

70 
(Gazhane civarında) 

ldarei Hususiye akaratıntıan yukarda mevki ve cinsle
ri yazılı Gç parça akarm artırma ve temdit müddetinde 
tal~p çıbnadı§JDdan 22 Temmuz- 937 tarlhJne rastlayan 
Perıembe günü &aat 15 ıe kadar bir ay zarfında pazarhk
la verllmeıioe karar verilmlıtlr. 

İıteklil~rln yukarda yazılı muayyen vakte kadar paz 
arteai ve perfembe günleri"'ıaat 15 de Vilayet makamın
da müteıehkil Vılayet Daimi Encümenine ve bu huıuıta 
mal\hnat lmaic ve ıartnamelerl aörm~k btiyf".elerin daiml 
encümen kalemille mürectat tlnıelui ilin olunur. 

4-J -256 

Balya Kaymakamlığından: 
Kaza köylerinde yaptırılan (50) aaAlık dolabıaa ecza 

alınacaktır. Alınacak 'ezanın tutarı aaearlıi - 200 · azami 
300 - liradır. Alınacak ecza ltateıi kaymakamlıkta görü
lebilir. lıtcklilerln feratt ve tck' if mektuplarını 1 - Temmuz 
- 937 Peroembe gününe kader Kaymakamlığa gönderme 
leri ilan olunur. 4 - 1 - 225 

Kazanç vergisı mükelleflerine 
Defterdarlıktan: 
1937 Mali yılı için tahakkuk eden kazanç vergtlerlnlo 

birinci taksit müddeti haziranın sonunda bitecektir He· 
nuz kazanç taksitlerini ödememlı olan mükelleflerin ha· 
zlramn 30 uncu çarıamba gQnü akıamma kadar borçla 
rını maliye tahsil ıubeıl veznesine yarhrrnaları, akıl ta
kdirde yüzde on cezaılle birlikte tahıllı emval kanunu 
ahkamına tevfikan tahsil olunacağı ilan olunur . . 3. J .251 

eledi ye 
Riyasetinden: 

Belediye zabıtası için numune.ine göre ve pazarhkla 
(9) adet yazlık beyaz ceket yaptırılacaktır. Pazarlık 30 6 
937 çarıamba gilnü saat 16 da belediye encümeninde ya 
pılacakhr. isteklilerin belediyeye müracaat etmeleri ilan 
olunur. 4 1 - 233 

Beled·ye 
Riyasetinden: 

Tophane karakolu yanında yapılacak inoaat keılf ve 
planı mucibince yapılmak üzere 23 6· 937 tarihinden iti 

baren 15 gün müddetle açık eksi ltmeye çıkaralmııtır . lha· 
leıl 9-temmuz 937 cuma günü 16 da belediye encümenin· 
de yapı l acaktır. isteklilerin dipozttolarım belediyeye yatır
maları ve evrakı müspltelerile belediyeye müracaatları 

ilan olunur. 
4 - 1 - 246 

Bandırma Asliye Hutuk Ha~imliğinden: 
Bandırmanın Bent batı olduğundan yevmü mezkür-

mah~lleslnden fescl Tahsin de Bandırma Aıliye Hukuk 

kızı Emine tarafından ko 
ca ı yine Bandırmanın Bent 

başı mahalle~inde tren yo

lu cadde i veyis sokak No: 

Hakimliğinde hazır 1-ulun· 
manız lazım geldiği teblığ 

makamına kaim olmak üz. 
ere keyfiyet ilin olunur. 

5 mukim di§çl Sabri leyhl· ~· --- - -- ' 
TÜRKDİLI ne açılan bo§anma davası 

nın icra kılınmakta olan mu

hakemesinde: müddeialeyh 
dişçı S abrinln ikametgahı nın 

meçhuliyetioe m t;bnl keyfi· 
yetın gazete ll ilanına ma -

hkemece karnr verilmfı ve bu 
baptnld muhııkeme de }4.7. 

937 taıih l tn çarıamba aü-

Pazartesinden ba,ka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuru~ 

Altı Ayhğı:400 .. 
Saym: 3 

Günü geçmıı sayılar 2!1 

kuruştur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDlLI \ 

~ 

ıekkil vJlayet daimi encümenine ve bu huıuıta malumat 1 u en uy n uz . . ~ 
almak lıllyenlerln her gün için daimi encOme kalemine ı• ı=f 
müracaat etmeleri ilin olunur. 4. 1-216 : bayanlar, baylar! i 

: E lintzde hatıra olarak~ıaklanacek öyle eski re · : Vilayet Daimi : ~ I· 
: simler vardır ki bunların iyi bir fekilde tashihini ve • 

Encümeninden: : ya büyütülmesinin kab ıı oıamıyacağını zannedersiniz. 

Cinai Azami mikdarı Rayiç bedeli 
L. K. S 

: f§te bütün bu düıüncelerln akıinl iddia ve iıbat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Şeilrlye 300 
Mercimek 500 
Kuru soğan 2000 
Kepek (lrmik)lSOO 
Beyaz ıabun 225 
Şeker 2500 
Bulgur 500 
Kuru faaulye 600 
Yumurta 20000 
Arpa 1200 
ince tuz 800 
Zeytin yaeı 300 
Un 400 

kilo 

" 
" 
" .. 
.. 
" .. 
" adedi 
• kiloıu 

.. 
" 
" 

0,30 kıloıu 

0;1'2,5 " 
o,Oı ,25" 
0,30 .. 
0,30 .. 

0,27 " 
o,ıo .. 
0,12 " 
0,01 bir adedi 
0,4,50 kilosu 

0;6 .. 

0,45 " 
0,12,50" 

Gaz yalı 145 teneke 3,35 tenekeıi : 
Memlekd haatahaneıinin bir senelik ihtiyacı için açık : 

• eksiltme sureUle alınması mukarrer ctnai ve mikdarı yu~ı- • 
• lı mevadı gıdaiye ve mahrukahn bir ~11nı1Da talıp çtlıman e11 : 

ve bir k11mına da mevzu peylerln haddi layık görülm,mit ol- : 
maaı haıebile müddeti temdit edıldıii halde yine talip çık- : 

• mamıı olmasından 12 Temmuz 937 tarihine raatliyan pa- : 
zarteııl ıünü saat onbeıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla : 

• verllmeılne karar veril mittir. • • isteklilerin o güne kadar pazartesi ve perıembe günle- : 

ediyorum: 

Ç ok eski ve ~·ıpranmış resinıleri büyük 
hir agrandisman fülırikasıııda kaı·aka- 1 

lem, stıpya, pastt·I ve ~ağlı boya oJarak[is- • 
tenıleu b(n'da ,.e ~hi nu nuıu 1t t d(1 Ct k bir .. 
şekilde bfi) iik oJurak ~·a ptH nrnkla) ını. i 

Hesimleriııizde bh'ıu u ht•r <lt1 ği~iklik ~a- i 
pılahilir . 

Bayaular u;ın yağlı boyalar bilhassa şa- s 
yauı la vsiyedir. 

Eğer resimleriniz giizl'I olursa 
de pek güzel olarak gelcce k 'e 
cektir. 

ııtticelel' 

lwğeııile-

Siparişler bir!ay sonra iade edilir. Fi&tlar pek ucu
zdur mesela:! 3o x 40 ebatta kara _katım 275, yağlı 
boya 3 50 kuruştur. 

Numuneleri hergün mağazamız
da görebilirsiniz . 

ELLEN ARTISTlK ŞİRKETİ 

rt makam vilivette müteıekkil vilayet dafmi encümenine ! .\ TJI. VlTSAs 
ve ıeraitlni öğrenmek isteyenlerin her gün için Daimi encü- • I 

vt·Nus 

W Merkezi: Alina K.olokoktroni 38 Şubeıi: zmlr men kalemine mi\ncaat etmeleri ilan olunur. O 
4-1-217 -. Büyük Kardiçah Han 6 ~ 

Z KOSTI PlSPİRINGOS b 
Balıkesir Askeri Satın A ima :ualıkeslr.Saraçlar Jfoşrnclu Hasan Cumalıo[jlu Abdull0 

K . d --;n... •••••• omısyonun an: ................ ..!. ·~41!~· .. ·~···••v~•· -- ' 
Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için açık ekıtltme 

ıureUle 20 bin kilo patlıcan, 5000 kilo taze bamya, 3 bin 
kilo taze biber, 12000 kilo domateı ihale edilecektir. İha 
le günü lO·Temmuz 937 cumarteal günü 10,30 dadır. bun
ların hepsinin tutarı 2310 lira muvakkat teminatı 323 lira 

25 kuruıtur. isteklilerin ıartoameılni görmek üzere her 
gün ve adı ıeçen gün ve saatte de temtnat makbuzlarile 
kor aahn alma komiıyonu baıkanltiına müracaatları . 

4 • 1 - 245 

Balıkesir Nafia 
MiJdürlüğünden: 

••'1 • • • • • • • 1 • • • • • 1 - Pazarlağa konun it: Bandırma yolunun 67 inci !I 

..... 

kılometreıindeki Karadere köprüsü ile Suıığırhk - M. Ke it 
malpaıa yolunun o+ooo ıncı kilometresindeki Yahya köy • 
köprüleri üzerJerine parke kaldırım yapılması (Parke tar • 

ları KapudaAl ocaklarından olacaktır) ol•" 
iıbu inıaatın bedeli ketfi 4902 lira 68 kuruıtur. ifE Türkiye plyasaamda yü.kıek meOvlki)kazanınıt btl 

2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrek ıunlardır: lf dünyanın en meıhur { [Mil MA R Kalbur f• • 
A Ekıiltme fartnameıi. 6 u"1' 

kasının mamulatı olan kalburlarından 4 ve P ıer 8 Mukavele projesi. kille * rah bütün ve iki parçalı büyük haaılath ına C Bayındırlık itleri genel oartnameai. ~ 
E Fenni ve husuıı ıartoamc. • Ucarethanemize gelmiıtir. ir" 
f - Keıif cetvelL ~ İstanbul Piyasasından yüzde ytıl' 

istıyenler bu ıartname ve kf'tif doıyaıını nafıa daıruınde ii mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla sa 
görebilirler. • k d 

3 - Pazarlık 9 Temmuz - 937 tauhine raıılıyan Cu., • ma ta .ır. r ZD' 
ma günü ıaat 15 de Balıkesir Nafıa müdürlüğünde kurulu • Bu Bır F/(sattır. Bu F/f sat He rr 
komıayon huzurunda yapılacaktır ~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değırnıe 

4 - Pazar l ığa girebilmek için 367 lira 70 &curu,tuk • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz· 
teminetı muvakkatenin maliyeye yahrıldığına dair makbuz· AHMET C UMAL/I <""' 
la ve yukarıdaki iti yapabtlttceğlrıe dair Nafıa Müdüriye- /l<t~ 
tinden en ıon 8 gün evvel müracaatla alanacak vesika , Çiviciler içinde llırdavai, De.mir, l 

1 

ıllalzemcsl Ve Rençber A/et/tf 
veya bu ııe g irmeye ulahiyet veren Nafıa Vekaletinden Alım Satım l'ui ~ 
alınmıı müteahhitlik veıılkaıın ın ve 937 yıl111a ait ticaret 

vesikasınm ibrazı gereklidir. • ~~ ••• ~··· 
5 - isteklilerin 2490 No lı kaııun hükümlerine göre H. ~AR~ 

iyesi ve liaoyazmanı: Halıkesır saylavı ~ ----ilan edilen gün ve saatte Nafıa müdürlüğünde bulunmaları 
ilan olunur. Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

4 Baıım Yeri ll Ba11n evi 
..;;;.;;;,;,;;.;~~---------.-. 


