
• • • ;: 
!~ • .. 
• • • • ;: 
;: 
~· ;: 
;: 
• • • • • • • • • • • • • • • ,.. 

== • .. • • • • • • • • • .. 
d • • • • • • ,, 
• • • • ,, .. ,. 
• ,. 

' ' 

il 

ı 

k 

e 

-~- -

- ---

Taç geyme n1erasimi filme çekildi. 
lng/ltere Krall Altıncı Jorjun taç geyme merasim
inde çd,ilen jilm bugün tayyare ile fram;aya gelf
rileuk ue Vindsor Dıikıi ile. .\!adam Simpson lcırafrn 
d w seyredilecektir 
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Parti Kamutay Gurubunda 

Başba anımızı T -
maslan Memnuniyeti 
Karşılandı .. 

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

Hariciye Vekili vekili 8. Şükrü Saraçoğlu konuşmalar 
ha~kında Parti guru~unda izahat verdi.. 

gurubunun dünkü toplantı
sında Hariciye Vekili vekili 

Şükrü Saraçoğlu dıt pole· 
tikamızın son durumu ve 

Hatay meseleıintn ıon.eafha 
P.ı hakkında verdigl iz.abat 

tasvip edllmıı ve Baıbaka 

nımızın Londra seyahati ve 

Pariıte iken yaptıkları te 
maılar ve burada gösterilen 

geoit muhabbet ve samimi 
dostluk tez.ahüratam bildırt'n 

izahat büyük bir memnunl· 
yelle karıılanmıttır. 

Ankara, 12 ( A.A) - Ka 
mutay bugünkü toplantıun 
da Türkiye cumhuriyeti 
ziraat bankası kanununun 
mGzakereıine devam etmit 
ve ellinci maddesine kadar 

R. Şükrü Saroçoğln olan kısmını kabul etmiıtir . 
Ankara, 12 (A.A.) -Cum-\ Kamutay cuma günü top 

hurtyet Halk Partisi Kamutay !anacaktır. 

Tarihi 
Güne dair canh bir kon

ferans 
Ankara, !J2 (A.A.) 

Dün gece Halkevinde Bo 
lu mebuıu Cevat Abbaa 
Gürer Atatürkün bundan 
on ıeklz yıl önce Sam
ıuna çıktığı günü kutlu . 
lamak için yapılacak ba
yük spor ve gençlik bay· 
ramı dolayutle o günlere 
takaddüm eden hadiseler 
etrafından canlı hatırata 

ra mOstenit bir konferans 
vermittlr. 

Konferanstan sonra halk 
ıarkıları söylenmiı, halk 
oyunları oynanmıı ve bir 
piyes temsil edllrr ittir. 

Bu arada Büyilk Ônder 
Atatük de Halkevlni ıeref
lendtrmlıler ve alkıılanm· 
ıılardır. 

TCRKDILI: 
Radyo ile de nakledill'n 

bu dtfjtrli konferans şelı 
rimlzdt radyo bulunan 
umumi yerlerde "'ve so
kaklarda halk tarafından 
dain bir alaka ile din 
lenmiştir. 

Atatürk 
Hitlere teessürlerini bil

dirdiler 

lskenderun Limanında 

Ankara, 12 (AA ) - Hin· 
denburg balonunun felakete 
Uframaaı münuebetlle Ret · 
•lc\lmhurumuz Atatürkle Al-
tnan relaicumburu ve bat 
•ektıı Hltler aruında teeı 
•Gr ve teıekkür telgrafları 
teau edil mtıttr. 

- -+O- 1 c:ı • 

Binicilerimiz in 
Muvaffak iye ti 

Ankara, 12 (A.A .) - Pa 
tlate milletler arasında ku 
Pa Yarııında ekibimiz umu 
ll'llyetle iyi bir · derece al· 
tnııtır. 

Besinci umumi mut ettişıik 
layihası Basve~alette 
Ankara, l J (Hususi) - Be 

~inci umumi müfettiılık teı 
a'h için hazırlanan layiha, 
''"ekalete verilmiştir . 

Mussoli • 
1 

Kuman~anlarla konuştu 
.. ~oma, t 2 (Rad}'o) - Bu 

etı.ı B. Muasolini Venedik 
•ar · lfında, bütün ltalyan lrn 

=andanlarını kabul etmi~tlr . 
k · Muasolinl bunlardan baı· 
b - bahriye rüesaaını da ka-

\tl et b mittir. Bu resmi ka· 
..... Ulde Parti oefi ve bahriye 
"4l\iıte d 
~ tarı a hazır bulun· 

\lttur. 

' 

Duçe arskerin vatana kHr-
1 ol 
bı an vazifesinden bahis 

r nutuk Irat etmitlir. 

Türkiyeye S e-r be s t 
Mıntaka Veri lec k .. 
Son Cenevre göruşmelerin~e posta, gümıü~, para me-

selelerine dair kar arlar ve· r ildi. 

lsken.Jeranun wmu11i görtimişti 
Ankara , (A.A} Cenev- Hatay meselesinin kati ne 

rede toplanan eksperİer ko- ticeye bağlanacağını kuvet 

mitesi Jskenderun limanında 
Türklyeye serbest bir mınta
ka verilmesınl, para, por.
ta ve gümrük idareıine alt 

meselelerin bazı esasla rım 
kabul etmiotir. 

İıtanbul, 12 (Hususi) -
Hariciye V ekiltmiz B. T ev· 
fik Rüıtü Aras, Ankaradan 
buraya gelmit ve lngilfz se· 
fırile uzun mOddet konuı · 

muştur . 

H Tevf ık Rüıtü Araa, 
gazeteci lere veki beyana 
tında: 

- Cumartesi günü Bükreı 
yolu !le Cenevreye gidece 
ğim 

Uluslar so yctesi konse 
ylnin bu seferki toplanhıın 

le ümit ediyorum, demiıtlr. 

Hariciye Vekilimiz. Bük· 
rt!§lcn geçerken Romanya 
ricalile ıiyaai temaslarda bu· 
lunacaktır . 

Son gelen haberlere göre 
Baıvekllimiz İsmet İnönü, 

llatay meselesi Cenevrede 
müzakere edilirken, Parlste 

bulunacak ve Franıız ricallle 
konuımalara devam tde 
cektir. 

Göçmen evleri yapıhyor. 
Ankara, 11 (AA) - İğdir . 

de Romanyadan gelece k 

göçmenler için 248 evin te· 
melleri dftn merasimle atıl. 

mıştır. 

Londrada 
Merasim 

ün Büyük 
Yapıldı .. 

-------------------- ---
Sa Majeste Altıncı Jorja Hiç Bir Krala Nasip 
Olmıyan Tezahürat Yapıldı. Kral Tam Tacını 
Geyerken Yüzbinlerce Halk: «Allah Kralımızı 

Korusun.» Diye Haykırdı .. 
yan arabalardan sonra hava 
açılmııtı Prenıes Mariarit 
ve !ltz.abet pek neıeli idi· 

kip yüz.binlerce halkın "Al. 
lah kralımızı korusun.,. Hay
kırııı etrafı çınlatmıttı . 

Londra, 12 (A.A)- lnıt · 
liz Kralının taç geyme me 
raaimi bugün Londrada ya 
pılmaktadır. 

Londra battan baıa do 
nanmıı ve üç dört milyon 
ıeyirci alayın geçeceii cad 
elerde yer almıthr. 

1 ler. Her ikiıl de beyaz elbi · 
ıe geymlıler ve saçlarına 

beyaz kordeli lar takmıtlar· 
dır. 

Londra, 12 (Radyo) -
Bu gün ıo~aklar bir tiyatro 

aahoeıl haline aelmlttlr. Ak· 
im kabul etmlyecell riya
da görenlerin bile lnana
mıyacaiı periler memleke
tine dönmütllr. Londradaki 
içtima yalnız Brttanya im
paratorluğu azaaının delil, 
büUln milletlerin akdettlll 
bir lçtimadır. 

Veıtimlster kilisesi ıöy le
necek sözleri dinlemek için 
dünya~ın en uz.ak mıntaka 
lerma radyo ile bağlanmıı· 
hr. 

Dün akıam Kral tarafın· 
dan Bokingam ıarayında 

450 kftillk bir ziyafet verflmiı 
ve ziyafeti Avam Kamarası 
reisi tarafından bir kabul 
resmi takip etmlıtir. 

Loodra, 12 ( A.A ) - Ser 
beıt İrlauda hiiktimeti par
lamentosu dün yeni ana ya· 
ıaaının ikinci mClzakerealni 
yapmıt ve baıvekll nutkunu 
lrlanda lisanile vermittlr 

Parli.mentoya lngiliz bay 
rağı çekilmitUr. 

Taç geyme merasimi mü · 
naııebetiyle nümayif yapıl 

maması hakkındaki tebliğata 

rağmen nümayif yapan lr
llndalı cumhuriyetçilerle 
poliı arasında ıiddetli çar· 
pıımalar olmuıtur 

Londra, l 2 (A.A) - lngil 
tere kral ve krallçeıi bugün 
saat on iki otuz ıkl ve on iki 
otuz altıda Veıtminıter kıll 

sesinde büyük merasimle 
taç geymitlerdır. 

Bu meraaıme ait {ılın 

b a ı p ;:skopos tarafından 

sansör cdıldikten ıon lngiliz 
sinemalarındcı göllerilt c~klir 

Ya nıı. Vındsor Dükü taç 1 

geyme merasimi ile sokak 
ların mnnzaraıını gösteren 
ve kendisi için sureti mah· 
ııuuda hazırlanan bu fllmı 

yarın a kşclm Cande ıatoıun. 

da madam Simpson ve yakın 
dostl arıle ıeyredec~ktir. 

Bu film kendıain~ tayya · 
re ile gönderilecektir 

Hükümdar ailelerini taıı· 

Rus 
Kuman~anları ar smda mü
him d ğİşiklikf er yapllacak 

Moskova, 12 (Radyo) -
Taa Ajansı , Rus ordusu ku 
manda heyetiade mühim 
değiıiklikler olduğunu yaz 
makta ve bir liste netret 
mektedir. Bu listeye göre, 
birçok kumandanlar de§it 
Urilmtıti .. . 

Rus ordusu erkanı harbı 
yei umumiye reisi Maratal 
Tuhaçevlskl, Volga havaltsi 
umum kumandanlığına ta · 

Kral nat tam J 2,32 de 
klliaede tacını aeymiıtı . Kt· 
liıeolo dııarıımda bulunan 
halk hoparlörlerle içeride. 
kilerle birlikte "Allah kra 
lımızı koruıun,, Diye batır 
mıtlardır. Birkaç dakika 
ıonra toplar atılmııtır. Kralın 
kiliseden çıkıtında tfnıdlye 
kadar hiç bir erkeğe, hiç bir 
kadına ve hiçbir krala naıip 
olmayan tezahürat yapılmıı 
tır. 

B a f peskopos mlh 
rabıo önünde tacı eline 
almıı ve kral için dua 
etmlıtlr. lıte bunu mütea· 

Şehir canlı bir maazara 
arzedlyord• Halk kütleleri 
a7. sonra ceryao edecek 
olan büyük merasim için 
ıokakları doldurmuıtu. 

Loodra, 12 ( Radyo ) -
Kral ve kraliçe ıaraydan ara· 
ba ile çıktıkları vakit halk 
tarafından hararetle alkıı· 

lanmıtlardır. 

Japonya Franko Hü
k Cırlıetini Tanıdı mı ? . 

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

Asiler Bilbaoya Umumi Bir 
Taarruz Hazırlığı Yapıyorlar. 

Asi bpanyol askerleri 
Pariıı, 12 (AA ) Royter 

Ajansı bir Salamanka rad· 
yosunun bir haberine göre 
Japon hlkümetinin franko 
hükumetini tanıdığını hildir • 
mektedlr. 

Salamanka, 12 (Radyo)-
150 asi tayyaresi Bilbao 
müstahkem hatlarına taar· 
ruza hazırlanmaktadar. 

Bu tayyare taarruzuna 14 
tank v~ piyade kuvvetleri de 
ittirak edecektir. 

Bılbao, t 2 ( Radyo ) -
Bask cumhuriyeti reisi B. 
Agira. Bask müdafaa ordu· 
sunun baı kumandanlığını 

ct•pheqe gidiyorlar. 
bllfiıl eline almııtır 

1 okyo, 12 (A.A) - Japon 
Hariciye nezareti Japonya· 

om General Frankonun bir 
ticaret mukavelenamulnt 

imza etmeıfne mukabil Frauko 
hükümetlni tanıyacağına da· 

ir olan haberleri tekzip et· 
mektedir. 

Gijon, 11 ( A.A.) - Hü . 
kü net milisleri Belmonte 
mıntakaaında mühim bir 
mevzi olan Riviellesl ftıal 

etn:atılerdfr . Aıllerin muka · 
bil taarruzu geri püıkür

tülmüıtür. ,. ........................ ~·······················,.. 
i SON HATIRA i 
• • • • ! Üç Büyük Savaş Hat1ra!annı Canlandıran • 

• : Hakiki Bir Roman • 
A : 

• • • • 
yin edllmiatir. 

: Yakında Neşre Başhyoruz. : 
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SAYFA: 2 TORKDILI 

Dün.va Buğday Vaziyeti ( 
" • 1' ll: - '· ..... . t ~ • ~ 

.. • 

Ne Halde Bulunuyor? .. 
1 

Arjantlnin huğda y ihra 
calını azaltmuı ihtimali içın· 

dedi., 
Acaba gazetelt-rde çakan 

bu k11a haber erkek ve ka· 
dan kaç kltiJI ıahsi olarak 
alikala ndırmıt tar? 

Fakat tehdit ortadadır ve 
kulafı delik insanlar, bir 
buğday kıtlığı olup olmıya 
cafını sormaktadırlar Huğ 
day piyaaaımda f ıatların yük· 
selmesl ve ihUyacm çoğal 

ması karımnda herkesin va 
zlyeti ka vramaıına lüzum 
vardır. 

Yeni zaman, hayat ıart 

ve tektllerlnl değtıttrmııttr; 
buna tilphe yok. Fakat il 
min ve fennin büt6n bu te 
rakkilerine rağmen insanları 
Y•tamak için gene ete ve 
bufdaya muhtaç bırakmıya· 
cak bir çare bulamamııtır 

Zaman ılerlemit olmakla be· 
raber, alıcıların uıullert pek 
fazla deiiımemittir. 

Eter bir buğday buhranı 
olacaiı bahçe mezu olursa 
bu yalnız finanı ve banka 
adamlarını alikalandırmakla 

kalmaz. Bu takdirde orta· 
dakl buğday ltoku ekıtlecek 
demektir. Bundan bir müd 
det e v v e l gazeteler 
de buğday flatının yiikıeldt· 

flne dair bir haber çıkmııtı . 

Gazete bu habere ıöyle bir 
müttalea da Hi ve ediyordu: 
"Bu ıuretle may11 ıonundan 
evel vaziyetin 11kıtık bir hal 
alması ihtimal ve imkan içi· 

ne girmtıtır." 
Bu ne demektir? Bunun 

arkasında ne var? Bu, buğ· 
day üretmenlerlnin flat ları 

yüluelteceği, nakliyecllerın 

de bu pahalı malJarı taıı 

yacaklara demektir. 
Aynı zamanda bu, buğ · 

day ~lcaretlyle uğraıaolarm 

fazla zengin olacakları ma· 
naıına da ıelir. 

Bir baıka taraftan bu ha· 
yat ıtandardınan da yükse 
ı~ceğınl ve bu maddeleri dı· 
ıardan memleketlerin ticaret 
müvazenealndekl açıjın da 
artacatını gösterir. 

Bir senelik alım ve ıatım 

bittikten ıonra lngilterenln 
muvazenesindeki açık daha 
bQyQk olacaktır; çOnkü in 

ıtltere buğdaya fazla para 
yahrmııtır . 

Bufday mevalmı geçen se· 
ne atustoıunun birinde batla. 
mııtı ve bu ıene temmuzun 
otuz birinde nihayet bula 
caktır. 

Kanadadalıt bahar mah· 
ıulQ tik teırine kadar alına · 

maz Böylece arada korkunç 
bir botluk kalacaktır. 
Dünyanın bu mevılmde 

talebettiği buğday mlkdarı 

ıeçen mevıimden 3,500,000 
çeyrek galon daha fazla ta· 
bmln edilmektedir: 67 .500 
bin çeyrek galona kartı 

71 ,000,000 çeyrek galon. 
Avrupanın bu mevsimde· 

ki talebi geçen mevıim 49, 
500,000 çeyek galon oldu 
iu halde b u mevıimde 
56,000,000 çeyrek galon 
dur ki arada 6,500.000 fark 
oldufu görOnmektedlr. Av 
rupa dııında bujday ithal 
edilen memleketler taleple
rini 3,000,000 çeyrek ıalon 
mlkdarında azaltmıılard11. 

Bu mtkdar Avrupanın 6 500, 
000 fazlaaiyle karıılaıtmla · 

cak olursa ortada gene 
3,S0,10.UOO fark kalıyor de· 
mektir. 

Bu mevsimin otuz iki haf· 
taeı içinde 47,500.000 çey
rek galon gemiye yüklemff · 
Ur. Bu ıekılde devam ede 
cek olursa mevsim ıonunda 
77 250,000 çeyrek galon 
buğday sevkedılecek, böy· 
lece yoğaltım 22,500,000 
çeyrek galon artacaktır. 

Arjantin bufday ihracatı· 
nı tehd 1d de ehe gene biz 
buğday almak mecburiye · 
tinde kalacağız; çünkü eli
mizdeki buğday noksandır. 

Talebin fazlalaımaaının ıe· 
bebini anlamak kolayd1r. 
Geçen mevsimde kendi yağ 

larlyle kavrulmak kararını 

veren İtalya ile Almanyada 
mahıul fena olmuıtu. Silah· 
lanma siyuetlnl tRkfp eden 
bu iki memleketin de bui 
daya ihtiyacı vardı. Mahıu 
lün de fena olması gıbi btr 
vaziyet üzerine lhUyaçları 

8.00l.ı . 000 u bulmuı ve açığı 

kapatmak için 5,000,000 çe· 
yrek galon& thtiyaçları ol 

muıtur 

Şimdi halyl'l, bfr de ıö 
mürge orduıunu beılemek 

mecburiyetindedir; bu sebe · 
p\e buğday ihtiyacı daha 
ziyade artmııtır 

Bir takım Avrupa dev 
letlerl, ecnebi ajanlar va11 • 

tulyle ahı verit yapıp ıon 
ra bunları memleketlerine 
getirmek ıuretiyle nelere ıh 
tiyaçları bulunduğunu gizle · 
mektedırler. Son bir hafta 
içinde gemilerle taıınar1 buğ· 
day ve un 7,371 ,000 çey 
rek galona bah§ almuttur. 
Halbuki bir hafta evel bu 
mlkdar ancak 4,844 000 idi 

Bu nasıl izah olunabilir? 
Gördüf6müze göre dün 

yanan asgari bağday ıhtiyacı 
71,000,000 çeyrek ga londur 
ki bunun 56,UOO,OOO •nu Av
rupa istemektedir 

Üretici memleketler ki 
Amerika, Kanada, Arjantin, 

Avusturalya, Ruıya. Tuna 
memleketleri ve bırkaç lı.ü 

çQk memleket bunların ara· 
sındadır - 1 ağustos 1936 dan 

31 temmuz 1937 ye kadar 
ihraç edebllecekleı i buğdayt 

77.500.000 çeyrek galon ol· 
mak üzere tahmin ediyor 

lar. Aradaki farkm, eğer ta· 
lep artmıyacak olursa, 6,500 
bin olduiu görQlmektedir. 

Hoparlör 
T eş~i latım Halkevi ya~ında 

yapacaU1r. 
Halkevi tarafından ıeh 

rimlzde amplifikatör ( Ho 
parlör) teıkılatı yapılacağını 

ve bunun fçln de her türlü 
esasların teıbıt edıldijlni ev
velce yazmııtık Bu teıkilita 
alt butün malzeme dün ıeh
rlmize gelmlttlr. Bu günler · 
de hoparlörler yerlerine ko · 
nacaktır . Bu suretle Halkevf 
sözlü, müzikli ve diğer neı · 

riyalına ıehrln her yanına 

yaymak. vatandaıları d~ha 

geniı bir ıektlde faydalan 
dırmak imkanını elde ede
cektir. 

Hava 
Şehitleri 
,. 

için ihtifal 
15 May11 cumartesi Hava 

Şehitlerini anma günüdür 
Onun için önümüzdeki cu 
martesi günü bütün Türkl
yede olduğıı aıbı ıehrimiz 
de de yurt için canlarırıı 
veren heva kahramanlara
nın adı 1aygı ile anılacak 

tır. Tören saat 11 de yapı· 
lacaktır 

Dumlupınar 

O~uıu voJey~or birinciliği 
~upasım kazandı. 

llalkevinJn tik okullar 
araaında yaptığı voleybol 
kupa maçları ıona ermlıtlr. 

Dumlupınar okulu maçla 
ra ltUrak eden diğer okul· 
ların hepsine galip aeldiil 
için tam puvanla bırioctllk 

kupasını kıuanmııtır Gazi 
ilk okulu da Dumlupınar 
dan sonra en fazla puvan 
a ıdığından ikincilik kupaamı 
alacaktır. 

Her iki okulun kupaları 

J 9 mayıa gençlik ve ıpor 
bayramı merasiminde veri 
lecekllr. 

Halkevinln ılk okullar 
aratında tertip ettifi Entbol 
müsabakasına yarın baıla 

nacaktı . fakat 19 may11 id
man bayramı dolayıaile ıa

hada hazırlıklar yapılmakta 
olduiundan bu maçlar bu 
tarihten sonraki mQaalt bir 
güne bıralcılmıthr . 

Halbuki gemiye yüklenen ,. Li SU" L ·ır araJa 
b\ığday farkı yukarda da 1 'I U B 
gösterdiğimiz gibi 250,000 Kaıap Hazım oğlu kcıaap 
dır Ahmet ıerhet olarak ~om 

Şu halde göz önünde bu· ıusu Stileyman karısı Nurı· 
lundurulacak iki mühim 00. yenin evine bıç"k 'a taarruz et 
kta vard1r: Biricisi buaüo. tiğinden ve Paıacami civaıın
lerde yapılan gemi ıle buğ· da Derici Hüseylnln de camını 
day ıevkiyahnın anormal kırdığmdan hakkında tahki· 
bir ıekilde olup olmadığı ve 1_k_a_t_a_b_a_ıl_a_n_m_1_ıt_ı_r ____ _ 

bunun temmuza kadar de tep tamamiyle karıılanmı 

flflp defitmlyeceğldir. yabilir. 
Ôteki ile İtalya Ye Al Uzalı gören milletler pey 

manyada temmuzda alına gamber Yusufun fU ıözlert 

cak olan hasadın düzelip ni hatırlarla: "Gelecek iyi 
düzelmtyeceğidir. yıllarda ele eeçireceğinlz bil-

f ena havalar, hem bu tün yiyecek maddelerini bir 

1 memleketlerdeki, hem de yere toplayınız, bunları Fi . 
lnailteredekl huadları tah ravunlarm idaresine veriniz, 
did etmektedir. onlar da bunları ıehirlere 

Hava 111 de aıtte gene ta yiyecek olarak aaklatınlar • ., 

Köy Okullan Bu Cu
martesi Kapanacaktır 

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

Na~ iye ıe ~öy okulları pazartesi günü son sımf ların 
imtihanlarma bashyaca~ .. 

Vı iayet dahiltndekt bütftn Nahiye ve I< öy okulları ilk 
tedrisat komisyonunun rvvelce verdiği karara göre 16 
mayıa cümarteıi günü derslere nihayet vereceklerdir 

Bu okulların beı ve Clç sınıflı olan lan J 7 Pazarte1f gü 
nü ıon sınıfların imtıbanlarına baıhyarak imtıhanları üç 
gün içinde neticelendireceklerdlr. 

Hususi idarelere Gecen Me -, 
murlar Ne Şekilde Terfi Edecek 

Huıusi idarelere devredi· I biline giren bu memurlarla 

len memurların terfilerinin evvelce mevcud mem .. rların 
Vılayetlerce yapılacağı hak· 1, 

kında Maliye Vekaletinden 
Vilayetlere bir tamim gön 
derilmtıtır. Arazi ve bina 
vergilerile binalardan alınftn 
lkt1111dl buhran Vf'rgisinin 
villyet hususi idarelerine 
devri hakkmdakl 2871 nu· 
maralı kanunun muvakkat 
maddeıine tevfikan huıusi 

idarelere naklolunan memur
ların Maliye Vekaletine bağ
lı telakki olunarak terff ve 
maaı zftmmı ıııbı talepler\ 
nin bu Vekiletçe nazarı dik 
kate alınmadığı vukubulan 

" müracaatlardan anlaıılmıthr. 
Bazı vllAyetlerce de bina ve 
arazi vergilerinin tahakkukat 
ve muamelihnın devredilen 
memurlarla yapılma11na im 

kan bulunmadıfından bahis 

le kadroların gentıletllmeıl 
ve memur ilave~i istenmlf 

tir. 
Maliye Vekaletinin tamı 

minde dtıniliyor ki: 
"2871 Numaralı kanunun 

7 inci maddesi muctbince 
tahrir Te tadil manaflarile 
devredilen vergilen tahakkuk 
ve talulline alcl mftaf ve 
ma11afların 1934 ııeneslndekl 
tahsisata göre ve bir def aya 
mahsus olmak üzere hesap 
edilerek hazın,ce hersene hu 
ıuıi idarelere verilmesi ve 
bu tahıiıatların vilayetlerin 
ihtiyacına göre Dahiliye Ve 
kiletince tevzii icap ettiğin· 

den her villyette teıktl olu 
nan komlıyonlar tarafından 
bina ve arazi vergilerile it 
Ugal eden memurlar tefrik 
ve huıusi idarelere devredil
mifti. Bu memurların devir 
tarihi olan 1 Haziran 936 
dan itibaren tayin, tahvil, ter
fi ve mezuniyet gibi zati İf 
lerini alakadar eden hu•usat 
da vilayet husuıi idarelerine 
intikal eylemııtir 

Gene aynı kanunun 14 neft 
maddesi mucibince de bu 
memurlaran tekaüd hakları 
nın mahfuz tutulmuı olması 
ve yalnız bunların ıah:ıla 
rına olmak üzere tekaüd ve 
yetim maaılarının Maliye 
Veki.leUnce tahıie ve tediye 
olunacıtğının tasrih edilmesi, 
müdevver memurların maliye 
ile ile alakalarının devam 
ettiğini ve terfflerinin de Ma· 
llye Vekaletince yapılacağı 
nı tazammun etmez. 

Vilayetler, gerek hususi 
menabUnden topladıi1 1 gerek 
Maliye Vekaletinden aldığı 

tabıtıatla kendi kadrosu da-

maaı ve terf 1 vazı yellerini 

temin ile mükelleftırler . 

Vellllet, ıımdiye kadar 

maftf zammı ve kadro tale 
bine dair aerek alakadar 
memurlar ve eerek vilayet 
ler tarafından yapılan müte 
tevalı mClıracaatlara nihayet 

verilmesini bildirmlttir. 

Tayyare 
Resimleri malsandıklanna 

yatırılacak 
Huıuıi idarelerce, bina ve 

arazi vergilerfle beraber tah 
ıil olunan tayyare resmi 
veznelerde toplandıkça ayrı 
bir makbuzla Tayyare Ce. 
mJyetl muhuebeciliklerlne 
verilmekte idi 

Maliye Vekaletinden ala
kadarlara verilen bir emir· 
le tayyare reımtnin Cemi· 
yete değil mal sandıklarına 
yatmlaıası tcabettili bildi 
rllmiıtir. 

Emirden evvel; Tayyare 
Cemiyeti muhasebelerine 
yapılmıı olan bu kabil tah
silat değeri alınarak mal 

ıandıklarına yatırılacaktır. 

-
(rkekle evlenmek istiyen 
kadmlar cezalandntlacak 

Medeni kanun hükümle
rine göre evlenmeleri mem
nu bulunmasına rağmen 

evlenmit o lanlarm üç aydan 
iki ıeneye ve aralarında 

evlenme akdi olmaks ızın 

evlenmenin dini meraıtnı•ni 
yaptıran erkek ve kadına 

rın da iki aydan altı aya 

ve erkeğin evli olduiunu 
bildiği halde evlenme teıeb· 
büsünde bulunan kadına 

altı aydan üç seneye kadar 
hapis cezası verilecektir 

Bu husu.takı vakaları ta 
kip ve llılbar etmiyen mub· 
tarlar da evveli ağır para 
cezuına, tekerrüründe ha 
pis cezasına çarptırılacaktır . 

* G ılul insan, iyi 
• 

insandır. 

* E 11 biiylik serlJcl 

vücudu muzdur. * S a!ilam 
sağlam kafa, 
san. 

vücut , 

yıizel in-
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Gül yağı 
istihsaline ehemmiyet ve

rilecek 
Hükumetimiz glilyağı lı· 

tihıalfne ehemmiyet veraı~k· 
tedir. Bir mOddet önce ya 
pı lan tetkiklerden sonra 
ııül yağcılığın in"lıafı için 
alınacak tedbir tubit edil · 
mit bulunmakta tdi. Bu ted 
birlerden sonra Türkl'.Ve ıı<U

yaicılığı bütün piyaaalardeı 

her memleketten üıtün bir 
mevki alacaktır. 

Bulaarbtan son ıeoelerde 
bu aanayie (ok fazla ehem 
mlyet vermeğe baılamııtır. 
Tutu.lan bir tatatlıtıfe aöre 
Bulgarf atanda 1930 yılında 
20,80; 1931 de 1174; 1932 
de 1891; 1933 de 3500; 
1934 de 1,900, 1935 de 
2.800 kilo gQI yafı isUhıal 
edllmittlr. Bulıartltanda 20 
fabrika çalıımakta, fstlhıal 
edilen ııül yatları btlha11a 
Fransa, Almanya, lngi:tere 
ve Amertkaya ıevkedilmek· 
tedlr. 

Tayyare 
Piyangosunun dün~ü kesi

desindı 
İıtaobul, 12 (Husuıl) Tay· 

yare piyangosunun bu ıOnk6 
ketidealnde bOyQk ikramiye 
kazanan numaralar: 

32J33, 15 Bin lfra 
3952 1 t 1 o (\ )) 
30289, 2 (( )ı 

'.l9308, Bin lira 
kazanmıılard ır. 

Adliye 
Tayinleri 

Adliye Vekaleti Müddei· 
umumıllğe din çektili bır 
telgrafta Sulh Hukuk hlki· 
mi 8. Aıafın Alaiye müdde 
lumumillğl•e tayin edildiğini 
ve İkinci ıorau haklmlıti· 
nin de lafvolunduğuo&J 
bildirm ittir . 

ikinci sorgu hakimi 8. Ki 
mil Seyldiıebb ıorııu hl 
ktmllilne naklen tayin oluo 
muıtur . 

Sergi 
Rağbet 

Görüyor. 
Halkevfnde açılan lıt•" 

bul müskil re11amların1" 
resim .. sergiıi ziyaretçilere 

açık bulundurulmaktadır· 

Sergi her giln birçok h•llı 
tarafmdan ziyaret edilmekt' 
ve büyük alike görmektedlt· 

Kültür dire~törü 
Bir ~üddettenberl met~ 

n"n l.tanbulda bulunan ICO · 
tür Direktörü 8 Emin El 
gun avdet ederek vazif••"'' 
baılamııtır 

Teıe~~ür 
Halkevimlz kltapaaraY'"~ 

8 kitap hediye eden SOO'~ 
Foto~rafhaneıl uhibl "' 1 
ri ye gazeteniz vuıtaıile t 
ıekkürlerimlzl bildiririz. I 

Halkevl Baıkaoh 
1 

.. 

e 
le 
h 

y 

l~c 
Ctık 

firı 

'111, 

s 
k~ı 
Otılı 

d,tı 
)atı 

Q 
tl\ttı 
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Nesir: 

Bir 
Mektup 
Karşısında .. 
Güneııtz ~iraünde yor · 

aunlufumu dındirebilmek 
Yaılı kalbimi avutturup ftğ 
lay ı ılaranu suıturmak için 
dolaıhm . Çiçekleriyle ıöz
lerı çeken, berrak havuzile 
Yelılerl unutturan Atatürk 
Plltkınan bafrındaylm . 

GQn güneıılz, etrafı ha fif 
eımer bulu tlar ıarmıı. Fa· 
lrllt bu kucakta yine cana 
beveı katan sevgi var gü· 
:Z:ell ık var. Kısa biraz za · 
ltıan onuo güzelHğl ile baı
bauı vım avunuyorum. Kim. 
.. ıizllğim yok olmuf, içli 
Ytıil gözlerim gülmüttü . 
Akıam da oldukça yak · 

1•trnıth . Açık maiyi andıran 
kııa miıaflrl oldufum bank
ları kalkhm . YOrüdQm .. 

*** 
Odamm kapuı önündeyim. 

l eıelli arkadaıım kartımda 
Çehresinde tatlı bir peobelik 
R<>zler lnde ıevinç vardı . 

Güldü müjde, mOjde di
Yerekten güldü. Bir mek. 
tup . 

O mektup bu an bile be
lli ıevindlren. cotturan mek
:up. Göçen bir tarihin ôkıüz 
~tinin birinden h 11 sretlni 
Yudurn, yudum, içtif lm No· 
lloı ıımini verdıAlm karde
li1tıden . 

Okuyorum ağlayarak, 
0~U 1orum çıldırarak oku 
l'or b urn, ıolan çehreme pen· 
'ltkler katarak . 

Bana diyouun ki üzü l m~, 
~lnıa, ıararma .. Buna im· 
ln ttıı var abla .. 

d l(irnıeılz liğln yeiılerile 
olup boıalan , 111ız odaıınm 

:'rı Parlak z i yaıiyle arka· 
'• olup ömrünün elem ve 

'Ilı 1 ~ e lerın ı ıu kara satırlarla .. 
"lb h k 8 lara kada r~ defterine 
lıÔYuhyan kalp ıolmaz mı? 

ltneı. bir cebtle baıba 
h Yılmadan uaanmadan ko· 

''"• •o h' - .. d ı·n ı . nu ıç yuzun en 
"''lh • aömfilen çehre ıa· t,, 

l'lla:z: mı ? t . . 
ı lbette sararır , elbette ıo 
"c•kt Ctık ır. Bana benim ço 
tıll~uk arkadaıımın annelı 
tul en ·Hayatına çiçek yav 

'"•rıdan bahıedlyoraun . 
kıt~~n de ben ıibi garip 
Qn dığan o diyarda ondan, 
d u-. iki küçük yavrusun· 

'" t ~o eıellı buldufunu dökü 
'•un 
lluna. k 

t"ttı coıtıım coıtu ça 
ltı .. 

*** lf,, 
•~ıl RÜnün 
Q erı !J\i ıenl 

doğuıunda 

kucaklı yan 
)Utd 

,,.,, • Çevirerek anar ve 

el,~~ Gecenin ıükünurıda 
te.,, •Jnağı odamın p~ n · 

•ltıd 
''nı en Yıldızlarla konuıur 

1\ •orarırn . ra,, 
,,,, m Oğlunla kızını ... ,ı:~· Cünbütün elinde 
~ttı,. 1:k ınla tellerini fer yat 
'tlne Den Yine kekliği çal 
t • a 'k b Yırn oy.num dıye· 
~ erıı h l ı.lla ece ıyorlar mı .. 
t~lll ltrıa.n edıyorum ki her 

S:'inde ıeceleriode. 
ili 0 iki Javrun .. Ve 

Kadınların 
-
imtiyazı 

Amerika birleıik hüllii 
metlerinde neıredilen ıtatlı · 

tiklere göre 320 milyar do 
!ara va ran m illi tervetten 
200 mil yan kadınlara 

a i t t l r . Hayat ıtgor 

ta ıirketlt"ri hisse senet· 
lerlnden 4 5 i, tasarı uf san 
dıklarmdakf paranın yüzde 
50 ıl , bln~lardan yüzde 40 ı 
hep latif clndndir 

Bu vaziyetin ,~ebebi ola 
rak fU göıterlliyor : ft ale 
mine menıup erkekler, tall 
lerl dönüvermek lhtimllltnf 
düı6nerek· bu takdirde ıer 
vetlerindeo bir kıamım kur · 
tarabilmek maksadiyle men 
kul olmıyan ıervetlerini ke 
rılarımn üzerine ka ydettiri 
yorlar. Çünkü Amerikada 
evli kadınlarm mallan hac· 
zedllemlyor. 

~imal Sovyet kavimlıri 
Edebiyatı 

Devlet Edebiyat ba11me· 
vioin Lenln grad ıubul. ıi· 

maide ıakln Nenetz, Evl'n 
kts, Nanay, Udeıe ve daha 
difer kavim l~r muharrirlf'rl 
arasında kendi llıanları ile 
yazılmıı eserler için bir mü· 
aabaka açmıt, ve daha bir 
kaç sene evvel yapılmaama 
imkan olmıyan bu müıaba 
kaya otuzdan fazla hikaye, 
plves ve ıtir gönderilmittir. 

Bu eserler arasmda altı 

tanesine muhtelıf mükafat ve 
rllmiıtir . Nenetzlerden Nıko 
la Vilkamn "adada .. hikaye. 
ıf , Udegelerden Kımonko 

Tıiuanhinln kendi milletin in 
Adetlerini tasvir eden bir hl · 
kayeıl , Evenlerden S lepho 
vun "annesiz,. hlkayeıi. ge 
ne Evenlerden Markovun 
"Partizan Andre,. rom8nı ve 
nihayet Yakut ıllrl 1 arasbu 
kirıln linlk titrleri btlha11a 

nazar1 dikkati celbeylemit 
Ur. 

Mükafat kazanan eserler, 
Sovyet lh•ilaltnin 20 inci 
yıldönümü dalayisiyle baıla. 

rıacak olan "Şimali muhar · 
rlrler antolojiıi ,, nde yer 
alacalı gibi ayraca da neı
red ılecektlr . 

Hastahk Re~orul 
Pariıte Admon Laıard 

adh ve henüz 35 yaıında 

bulunan bir c1mele ölmüt 
tnr. 

Yüz b inlerce ameleıf olan 
bir memlekette tek amelenin 
ölümünü gazete ıOtunlarında · 

zikirde bır mana yoktur am 
ma, herifin tam 9..S hutahk 
ile musab olduğunu söyler
sek, vaziyet lehimize döner! 

İtin tuhafı da ıudurt Au 
adamcaiız yüze yaklaıan 

hastalıklardan bizar olmuı 

ve ıonunda intihara da ka 
rar vermlııe de. bu kararını 
tatbika imkan bulamadan 
çlğer vereminden ölmüttür. 

hem de çocukluk arkada · 
ıımla onun kalbine anne 
ıevgisini dolduran Javruları 
avuturken düıün kt benim 
hicrlml. Bıkeıltflmi ıoran 

yok. 
Yokhyan yok, oktıyan 

yok . Yanhz teselli bulduium 
neteden gama diye kt"ndı 
ıine feryat ett i ğim defterim 
var .. Hep o kalacaklar ... 

Mehmet Ali Kayman 

TORKDILI 

Sovhozlarda inşaat 
Sovyetler Birlili Sovkhoz

lar Halk komlıerlifi, bu ıe· 
ne, memleket ıovkhozların
da yapılacak eıaah inıaat için 
300.000.000 ruble sarfede 
cektir 

Bu paradan 130 milyoDu 
ıovkhozlann gittikçe daha 

ziyade maklneleıtirf l meıine, 

ezcümle traktör, otomobil ve 

Kaf ~asyadı Yeni 
Kuyuları 

Petrol 

Son gOnlerde Baku mmta
kasıada müteaddit yeni ku 
yular faa liyete geçmiıtir. 

Bunlardan Kalinıkteki iki bin 

metre derio(ığindeki kuyu, 
günde 500 ton petrol ver · 
mektedir . Dıaer bir kuyunun 
gündelik verimi de 300 ton· 

dur . Bu tkl kuyu, petrol mın 

takasını, 90 hektar daha ıe · 

niıletmlttir Bu ıuretle yeni 
den 45 kuyu forajına baıla
nabilecektir. 

SAYfA: 3 
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E MUSTAFA TENTERi 

~Somya VE Karyolacı ~ - -- -: T A M i R C 1 VE T E S V 1 Y E C 1 : - -,_ -
- Otuz ıenedenberi reımi ye gaJri reıml TOrk fab -- -: rlkalarmda ve deniz, ılmendüfer fabrikalarında ve : 
: Franıada (TESVlYEClLlK VE MAKlNISTLIK) una : 
: tiyle itUıal e derek bu kerre Ba lıkea lrde TcrkdUI ıo : - -: kağ ında 2 No: da açtıiım it evinde (Her TOrlü Tea : 
: vlyecllik İtl eri. kantar tamir i yapıh r, ve Somyelı : -: Karyola yeni ılparlf üzerine model gösterilerek getir · -- -- tılir . Her türlü Somyalar, Karyola h~ r tamir edilir ve -- = : boyanır. Hanelerde Termoılfon ve Tulumba ve kapu -

ziraat makineleri alanmaıma 
harcanacaktır 75 milyon 
rublede, ahır inıaatı nm, hay 
van yetiıttrme çiftl ikleri te

ıiıine, cins hayvan •atın al · 

masa ile genç ehli hayvan 

lar üretilmeıine ıarfoluna 

caktır . 

-----------·---ı = kilitleri, anahtar ve kua tamirata yapıldıiı gibi kaza : 
: ve nahiye merkezlerindeki fa l:r lkaluda tamirat v~ : 

Ayrıca. irva ve ııkan , İf· 

lerine, yol lnıaahna ve mü · 
e11eıelerin daha ziyade in 

kiıaf ettirilmesi için IOzumu 
diğer faal ı yet l ere de müm 
kün meblağlar tllhılı edılmıı 
bulunmaktadır. 

Kolkhoz ifçileri ıçın ev, 
mektep, hastahan~ . çocuk 
bakımevi, kulüp ve ıaıre in 
ıaah için de 32 milyon rub-

le aynlm1thr. 

Huıuıi ziraat mektepleri 
inıaah ile ilmi araıtırmalar 
müe11eıelt"rinin lokiıafı fa 
ııllara iıe, bu ıene içinde, 
10 milyon rublelik tahsisat 

almıı bulunmaktadır. 

Bu sene için hazırlanan 

devlet planı mucibince , bü 
tün bunlardan ayrı olarak 
ıovkhoz lıçllerl K"fkaayada 
ilci tane ıanatoryom lntaa 
tına batlanacakbr. ------

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Balıkeairde lnıuı hitam bulmak üzere olan umumi 
mecllı ve huıuıi muhasebe binuının tul ıi için enc6men 
ka leminde bulunan ıartname ve lıatul mucibince alınma11 
takarrur eden 3000 liralık etya ve t e stıiye ıeratt muhar 
rire daireılnde almmak üzere 6 mayıı 937 tarıhloden iti
baren onbeı gün mOddetle açık ekıilmeye konulmuttur. 

ihale 22 ma yıı 937 tarihine rut ' ıyan ('Umarteıl günü 
saat onbirde vilayet makamında tetekkül edecek daimi 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu ite alt evrak: Eksiltme ıartnameai ve lııteıidır 
3 - İıtlyenler bu ıartnan e ve liıteyl \' ı layet Daimi 

Encümen kaleminde veya Muhaı~bei hmuıiye müdürlye 

tinde ıörebilırler. 
4 - Elııiltmeye girebilmek için muhammen bedel ol 

an 3000 liranın yüzde yedi buçuk olan 225 lira muvak
kat teminatım mal sandığana yatırmıt olduğuna da ir me k· 
buzunu veyahut banka mektubunu yukarıda 7azı ı muay 
yen vakte kadar encOmene ıbraz etmeıi lazımdır . 

Encümende para ve tahvilit kabul edilmez. 
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Vilayet daimi 
Encümeninden: 

1 - Köy yollarında kullanılmak için Nafıa dafreılnce 
alınma11 iatenllen alltı turukiyenln tartnameılnde ya:ıılı 

eveaf ve ıeraili dalreıinde alınmak üzere 6 may11 937 
tarilalnden itibaren 15 gQo müddetle açık ekıiltmeye ko
nulmuıtur İha l e 22 may11 1937 tarihine raatlıyan cumar 
teıi ıuoQ ıaat J 1 de Villyet Daimi Encümeninde yapı · 
lacaktar. 

2 - Alınacak malzeme Muhammen 
ra-yic bedeli 

1500 Adet J kiloluk kazma 1500 Heheri 1 lirı,dan 
~60 ., kürek 360 ,. 36 kuruıtan 
100 ,, V aryoz 5 ıer kiloluk 200 ,, 2 liradan 
ıOO Küskü 15 ter kiloluk 6c0 " 6 liradan 

2660 
Muvakkat teminat kazmanın I 12,5 liredır Kürelln 

27 liradır Varyozun 15 liradır. Küskünün 45 liradır ve 

ceman 199 ltra 50 kuruıtur . 

3 - Bu ife ait evrak ıunlardır: 

A) Ekıiltme ıartnameıi. 
B) Mukavelename. 
C) Huıuıl ıartname . 

lıtiyenler bu evrakı ve nümuoelerlnt Vilayet Daimi 
Encümeninde veya. Mafıa daireılnde görebilirler. 

4 - Ekıiltme hernevi malzemeye alt ayrı ayn ekıllt· 

me ıartnameıl ü1.erinde Vilayet makemanda lf'tel<kül edecf'k 
Daimi Encümen huzurundu yapılacaktır 

5 - Eksiltme7e girebilmek için hlzaıında yazılı ve 
rayiç bedelin yüzde yedi buçuk olan muvakkat teminata 
mal aandığma yatınlmıı olduğuna dair makbuz veyahut 
banka mektubunu yukarıda yazılı muayyen vakte kadar 
Encümene ibraz etmeıi lazımdır . 

Encümt"nd~ para ve tah,·illt kabul edilmez, 
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: tesviye iılerf ve somya tamirata için gidilerek mahal · = 
: linde tamir yapıhr.) DükkAnımıza mOracaat edecek : = saygı değer müıterilerlmize sanatımız dahilinde itle · : 
: rln l görerek memnun kalacaklarını temin ederiz. : 

~. 111111111111111111111111111111 1 1111111111~ 
... . . . . . . .. 
ill sa1ıkesif. Emanet- ili 
f"I :cisi Ahmet Gümüş İIİ 
•• Her hafta çarşamba günleri 811/Jke- ı·ı·ı 

Ilı sirden İstanbultJ hareketle P_.tJzar gü~le-
ri döner . Hafta arası ve mustacel sıptJ- •• 

l·ıı riş/eri telefonla (2f!72~) de ~ildirildiğinde 111 
12 saat zarflnda sıpanş ge/rr. 

• •• 

l
••ı Balıkesir posta ve te lgraf adrtsı : 111 

1 
IJAl..lKESJR E:uANETCISI AHMET GV!JUŞ 

ISTANBUL.. .. JSTANR UL HALIKE" [R OTELi 
·~---.-----. .----. / '- : : . . . . . 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

l< olordu blrlıklerlnin htiyacı lçln 27000 kilo benzin, 
1000 kilo valvalln, 1300 kilo gaz yafı, 2680 kilo va kom 
ya~ları 17 5 937 pazartesi günii aaat l 1 ·de pazarlıkla 1 

haleıl yapılacaktır . B unların muhammen bedeli 10,000 li· 
radır . İha l ede 1500 lira katı teminat alınır. Enaf ve tart 
tarını 8Örmek htlyenler Her gün ve pazarhta ittlrak için 
ihale günli Kolordu ıatm alma komlıyonu batkanlığma 

müracaatlan . 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Vtliyetl 
Bahkealr 

Mahallesi 
Mecidiye 

Cinsi Hududu 
Ev Sal tarafı berber 

Sadullah ıol tarafı 
tatar kasap Oıman 
karm Zeznep kızı 
Saadet arkaaı ça
rıkçı Tevlk o~lu 

Mustafa yemlıçl 

Nuri_ ve kain abat 
lı lematl oflu Muı
tafa .. evleri &nO kı · • 
rımhlar ıokalı. 

lludut ve buluodu~u yer vukarada yızılı t"vln yerini 322 
seneıinde 11 lira dedel mukabilinde kaaap \ Oımanın evı 
nin avluaunda kl a hırı satın almak suretile Karlnabath 

ı Emin oğ 'u Hüseyinln temell6k0nde iken meı.kdr ahırı 
' meıken haneye kalp etmif o\cfo~undan wLahiıle nnmına 

tesçil edilmesini istedı ğtndeu tahkı luıt yapmak lçın 23 5 937 
pazar ıüoü mahalline mem•r gör.deriltcf'l<tir. Bu yer hek· 
larıoda bundan batka ta1arruf veya aeir bir suretle hak 
iddiasında bulunanlar varsa bu günler içinde ya21 ile Ba· 
lıkeıtr Tapu Sicil Muhafızlığma veyahut mahalline ıele 
cek memura müracaatları lüzumu ilan: oluour. 

Bah~esir ticaret va Sanayi o~asındın: 
Bahkeılr vlllyet merkezi 

nin Mecidiye mahalleıinde 

(32) numaralı evde oturlln 
Türkiye cumhuriyeti tabaa· 
ımdan olup Milli kuvvetler 
caddesind~ (48) numarah 
dükkana ikametgahı ticari 
ittihaz ederek 935 yılın 
danberl ıapkacılık tıcaretlle 
lttııal ettlllni beyan eden 
Ahmet oflu SGleymanın 

finvanı ticareti bu kerre 
( Ahmet otlu Süle7man 
Şener) olarak teacll edildiği 

ııbı bu üovanın imza tekli· 
de Türkçe el yazuılle <S.Se· 
ner) olarak ticaret kanunu 
oun 42 inci maddesine ıöre 
Balıkeılr Ticaret ve ıanav l 

odasınca 912 ıicil ıa yıaana 

kaydedildili ilin oluaur. 
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Bürhaniye Kaymakamhğından: 
Sevk No: MGkellefin iıml 

1 - 4 Hacı çapan oflu la 
maıl. 

Köytı 

Gömeç 

131 - 158 Ayazmatlı Litıf ata Gömeç 
zade hacı Mehmet ve 
zevceıl . 

132 • 152 Havranlı Haaan Ef. Cameç 

177 - 180 Kara ıemlcl Süleyman Gömeç 
afa 

MevkU 
Pekmezlik 

karantılık 

Kıymeti 

7500 

141000 

Aiıl tepe 70500 

inlik 21000 

Satılacak ıa1rl menkul 
Zeytinlik 10 afaç 

600 afaç zeytin. 

60 afaç zeytin. 

60 af aç zeytin. 

544. 53 Hacı ıeh oflu Muıtafa 
e•lltlara. 

Gömeç Sırt yol. 48000 120 af aç zeytin. 

185 - 191 

240. 356 

3 - 33 

3 - 269 

• 

• 

3 - 40 

Ntdell Mehmet Cemal 

Kara ataçtan Haaan 
HGıeyln. 

Malatyalı Mehmet. 

Sellnlklt lhıan bey. 

• 

• • • 

Korucu Sarı oflu 
Ahmet 

Gömeç 

G6meç 

Yaya 
köy 

.. 

.. 

.. 

inlik 48000 30 aiaç zeytin 

Petmezltk 40000 60 aiaç zeytin. 

Harman 
yeri 

27000 J 9 ajaç zeytin 

Çayır . 

Takat batı 

Soluk 
kuyu 

Balcı 

kuyu 

48800 16 d6n0m tarla 

10 Dö. 

25 06 . 

40000 18 Dö. 
tarla 

Hududu 
Gln doiuıu yol, Batm 
alanyalı hafız vereıelert 
poyrazı hacı Ali. Kıble
ıl çerkez ZekerJya. 

Gün doiuıu yol, batı11 
çapan kızı Zehra, Poy· 
razı ıahin Ah. Kıbleli 
dere. 

Gon dofuıu:kula Oıman. 
\ 8at111 Emin zadeler. 
poyrazı Salih. Kıbleıl 

Emtn zade. 

Gün doğuıu Zekerlyya 
Batın hacı oğlu kızı 

Rukiye. Poyrazı çiftlik 
ve! koca Ômer. Kıbleai 
ıahtb4 senet 

Gün dofuıu Halil paıa, 
bat111 Cemal. Poyra;ı 
kara Horlye. kıbleıl ta
pucu Haıan ef. 

Gün dofuıu Rüıtü bey 
bat111 lımatl. kıbleai Fer
hat. Poyrazı kara ge -
mtct. 

G6n doğuıu Halil. ba
h11 Ragup. Poyrazı Oı · 
man otlu Ômer. Kıble 
al yol. 
Gün doğuıu Mukaddeı 
batııı Mukaddea. Poy 
ra:ıı Reıit. Kıbleıi yol . 
Gün doiuıu çlftlık . ba
t111 çiftlik, Poyrazı Hüı 
nü efkıbleal >Allriza. 
Gün doğuıu il yaa ve 
yol batm kara yalız 

Haaan ata. Poyrazı. 
Muataf a llyaı. kıbleı(yol 
GOn doiuıu Mukaddeı 
bahaı bacı bayram ve 

deveci Yuıuf. Poyrazı 

yol. Kıbleıl Saim. 
Gün ~ doiuıu ayazmant 
yolu batııı 101 ve Şük 
rü. Poyrazı korucu Muı 
lafa. Kıbleai yol. 

Bürhaniye Cumhuriye 
Müddeiumumiliğinderı 

Lj• 
Bürhaniye ceza evinin malt 937 ıenesi hazirananın " 

rlnci ıününden itibaren 3 l .5 937 mali ıeneai nihayeti" 
kadar bir senelik ekmek ihtiyacı artırma ve ekıltlme 9" 
kanunu mucibine~ müzayldeye konulmuıtur. Talip ola..ı
rın ıeralti anlamak ve pey ıürmek Dzere hOkiimet dair' 
ılnde Cumhuriyet müddeiumumilik makemında olan ı• 

komlıyonuna müracaatlara. ~ 
Müzayede J 5 937 den itibaren baılamııtJr. Ve 31· 

937 tarihine müıadtf pazartesi günü ıaat ondörtte koO' 
lan bedeli muvafık gördüğü taktirde ihale tekarrftr e~ 
cektlr. .J 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçasını ihale P"'~ 
yanlaranda bulundurmaları ilan olunur. 4 - 1 - ıf 

·~~~~~~~~~~~7d-

Arazl verılılnden~ olen borçlarının temini tahıllı hakkında BDrhanlye idare heyetince .. tılmuına karar verilen 
evıafı yazılı on~ parça aayrl menkul6n 20 . 5 · 937 Pertembe ıünil ihalel katlyeei icra ln 1ırıace imden talip bulunan
ların mahalli kaymakamhia mOracaat eylemel•rl ilan olunur. 

I 
1 Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

1 Satış SürOınOnü lrttumıktu. 

) 

· ~f {[Mllı HAs"N 
~ r DEMİR HIRDEVAT 

• " 5 ,8 OYA YAPI 
' REM ~BER OUZENİ 

E'!•r ~'~'J 
ıçın 5ı3umlu[şyaLarı 

tıdan licuı ·vflm~ 
--"""'---_..;...---

Biz J e en eyi Bo!JtJ 
YAGLARJNI 

'0urada bula bHi oru 
Bi~ kOyliı/erde 
Pullu~ ve ~ enç b er Dü~eninı 
HEp Buradan AllrıL 

4 - 1 - 167 -;; 1 t"' A K A T 
TÜRKDİLI « 

::=:~::~~;; . .:~~:.~:.~ ! Satışta Birinci Şart: 
Yıllıiı: 800 Kuruı it 
Altı Ayhjı:400 .. 1 A 

~:~:~:::.•çmı, 3, •• ,,:, 25 ~ "REKLAM,, DIR. 
ADRES: ~ s .,, AA l 
BALIKESİR TÜRKDİLİ J it. atacagınız ır.ıa ınızı 

'- J 1 .. 
Dünkü unvı zahire'fiatlan 1 Herhalde Reklam Edınız,·· 

UNLAR: t; I 
A•g;.i A;;.mi i .Ve. Bu Uekhhn laranı~ 

55 Randıman 990 900 ~ · "' " • ,/ 
60 .. 840 850 1t. ( TÜRKD/LI) 11e \' t~ri11ıi1 

70 .. 815 825 ~ 
80 " 7 40 7 50 il ,... ~ • 

BUGDAY PİYASASI ~ T u R K o 1 L 1 
~:·~u~=~t ; ~~ntlm: ;~ 1 

Yumuıak Sert ~ 
Dııardan 6 7 it.. Bölıkesirin Biricik Gazetesidir 

Santim 
M111r 3 75 
Arpa 3 75 
Çavdar 4 
Siaam 14 
Afyon ) ) 5 
Nohut 4 5 
Kumdarı 2 

Bakla 

Santim 
3 875 
4 
4 

15 
12 
5 
2 5 

i · Her Yerde OkurııJI 
t'i~~~~~ ~.;ı~'lPi/.~~~~~ 
İyesi ve Haıyazmanı: Balıkealr ıaylavı H. KARAr' 

~ 

Çıkarım Genel Direktörü 

Ha11m Yeri ll Ba11n evi 

FUAT BİL'AL 
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