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Petrol Kralı Amerikalı 
Rokfeller Dün ölmüştür. 
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Kamutayın Dün Kabul 
Ettiği Büdceler .. 

Başbakanımız Sel3nikde 
Atatürkün Evinde .. ________ _______ Oün~ü toplantıda Mıllet Meclisl. Riyaseti Cumhur. Bas-

/amet lnöniJ Gece Saat 24 De Atinaya Vardı. ra~ilet ŞOrayi Devlet vesair daire ~üdceleri tasdikten çıktı 
Yolda Yugoslav Başvekili ile Görüştü .. 

Ankara, 24 (A A.) - Ati
naya gitmekte olan lımet 
inana Belgraddan g ·çerken 
f uıoılaya baıbakanı tara 
fından karıılanmıı ve H 

Stoyadlnoviç lımet İnönüne 
Malllden•ade kadar refakat 
•hnfıttr. 

Ankara, 24 ( A A. ) 
Baıbakan lımet İnönü bugün 
Sel&nlfe gelmıı ve Make 

donra kolordu kumandanı, 
heledlye relıi ve yükıek me 
'\lUrlar tarafından karıılan 
llaııtır . 

lımet ln6nil Atatilrkün 
clotduiu evi ziyaret etttk~en 
•oara trenle Atlnııya hue
lıet etmtıttr 
Baıbakaa General ismet 

inancı bu ıece ıaat 24 de Ati· 
baJa •aracakllr. 

Yunaa gazeteleri bu ziya 
teli çok büyük bir sevinçle 
lel&mlamal&tadırlar. 

Ankara, 23 ( A.A. ) -
lo11dradan dönmekte olan 
Baıbakan diln Loza ndan ge
~lttlr. 

Sel&nlk Qzerlnden Atloa
'• llderek Yunan baıbaka 
rıe ıörüı~cek ve oradan 
•tanbul yolile Ankaraya 

dinecektir. 
lıtanbul, 23 (Huıuai) -

~•tbakammız Gf'neral lımet 
,!!nü, buıiln Lozandan ge· 

General Is mel I nanıi 
çti Baıba1'anımız orada bu
lunmllkta olan Hariciye Ve
kilimiz B. Tevfık Rüıtü Aru 
ve heyetimiz tarafından ka 
rıılanmııtır. 

8. 1 evf lk ROıUl Arae, 
lımet lnönün6n kompartı· 
manına binerek kendtlertle 
uzun müddet görüımüı ve 
Milinoya kadar Batyeklli· 
mlze refakat ettıkten ıonra 
diler bir trenle tekrar Ce 
nevreye dönmüıtür. 

Hariciye Vektllmlz. tren 
de vaztyett umumiye hak 
kanda Baıvekıhmlze izahat 
vermlı ve mühlın konuıma
larda bulunmuıtur 

İııtanbul, 22 (Huıuıi) -

Yurt Takımı Gücü 
2 - 3 Yendi .. 

Pıur ıünô General Ali Hlliieı Stıdında yapılın maç 
hıyıcınh oldu. Her i~i ta~ım iyi oynadı . 

Pa-- _ iDMAN_ YUR!~Dl~A!!_ __ 
lftll ıar ıOnil General Ali Takımlar , Yurt: 
tıtı illet •tadında lık maçla- Latif 

l~İc de9anı edildi. Kimli Kadri 
lı1t nıaç Su11f1rlık ile Bir- Rafet Hulki Mehmet 
tel •raıında idi Susığırltlılılar Turgut Mustafa Celal Sadi 
te ltledtlderlnden...., Birlik ıe Hüseyin 
dı~oıu Yaparak galip adde- Güç: 
~tlc:· S1ra ıOnün merakla 
..... edııı büyilk maça gel· 
"-tt. Yurt G6ç takımları 
'ilet I 16 da laraftarlarınm 
~ılc~ı arı ara11nda sahaya 
"-tta~'· Her tki takımda da 
,., •lcları yQzQnden oynı-
,.0~•Jan Hikmet ve Osman 

it~. Hakem Birlikten 

Ali 
Mahmut Şükrü 

HOseyln lbrahim Hakkı 
Cevat Ahmet Niyazi Hilmi 
M. Ali 

ilk akını Yurtlular yaptı . 
Top Güç müdafaası tarafı• · 

dan Yurt yarı eahasına ge
ç lrlldl. 

( Sonu ikinci Sa1f ada ) 

8. Stoyadlnovlç 
Londradan dönen Baıbaka
nımız lımet İnönü, yarın 
Atlnaya varacak ve büyük 
merasimle karıılanacaktır. 

Alikadarlann verdikleri 
malömata ıöre, Baıbakanı 
mız, Yunan baıveklli Gene· 
ral Metakıaa ile mühim 
mese'eler etrafanda konuıa 
cak ve müteakiben latan 
bula hareketle ayın 26 ıın 

da Ankarada bulunacaklar. 
İstanbul, 23 cHuıuıl) -

Baıbakanımızı Pireden ala
cak olan GOneysu vapuru 
bu gün Pireye hareket et 
mlştir. 

lstanbu1, 23 (Huıuıi) -
Baıbakan ismet lnönünün 
Lendra ıeyabati ve bu ae-

yahat eenasındaki siyasi le 
maeları Avrupa mehafille

rinde büy(lk ehemmiyetle 
mevzubahı edilmektedir 

İngiliz gazeteleri, Londra 
görüımelerinden bahıederek 

Akd~nizde kuvve:t ll lngıliz 
donanma11na lstinad edecek 

modern bir ıurette yellıti · 
rllmiı. bir buçuk milyonluk 

Türk orduıunun f evkallde 
ehemmiyetini kayd ve te 
barüz ettiriyorlar. 

Paris , 23 (A,A.) - A na 

dolu Ajansının hususi mu· 
habirl h ı ldtrı yor : 

Londradan dönmekte olan 
Haıvek i l ismet İnönü dün eks
presle Paristeo geçmiı, tı · 

taayonda Pariı büyük elçi 
miz Siiat bavaz 11e Yunan 
ve Ramanya elçilt:rl, ıefare· 
timiz ve Osmanlı dtyunu umu
miye erkanı tarafından se· 
la m,aomıı ve uğurlanmııtır. 

Cenevre, 23 ( Huıuıi} -
Anııdolu Aja nsının hususi 
muhabiri bıldiriyor: 

Dün buraya ge len Hari 
ciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüıtü Araa Londradan dön· 
mekte olan Baıvekil lımet 
lnönüne cumartesi sabahı 
Lozandan geçerken mülaki 
oimuıtur. 

RilıtG Aras Mılanoya ka 
dar lnönü ile birlikte yol. 

culuk yapmıı v~ oradan 
tekrar Cenevreye d6nmüıtür. 

B. M. Mtçllsl toplantı halinde 
Ankara, 24 (A.A.) - Bü · 

yük Millet Mecliıl bugün 
A bdOlbalik Rendanın baı
kanhiında toplanarak 1937 
bOtçeılnln müzakeresine ba 
ılamııtır. 

Blitçenln mOzakereılne 
geçilmeden evvel 936 bOt 
çeılne dahil buı bOdcelerln 
muhtelif fasıl ve maddeleri 
araımda, 84 bin küıur liralık 
münakale yapılması kabul 
edllmtıtir . 

Bundan ıonra 937 hüdce-
ılnln heyeti umumlyeıl üxe· 
rinde müzakere açıldı ve 
Maliye Vekili büdcP-nln 
umumi hatları etrafında lza 
hat verdi. Bu izahatı mille 
aklben muhtelif battp1er 
ıöı alaral: muhtelif mevzu 
larda noktalnazarlarmı izah 

etmlılerdir. 

Bodce keyttumumlye Ozerln 
deki mOzakereden ıonra ma 
ddelere geçllmiı ve 1937 yılı 
devlet bildceılne giren dal· 
relerin maarafları için tah· 
ıiıat verltmeılne dair olan 
madde kabul edllmlttlr. 

Bu 10nk6 toplanhda 1rabu1 
edilen daireler bOtçelerl ıun· 
lardır: 

Büyük Millet Mecllıl 
3,627,74 lira, Riyaseti Cum 
hur 9404, 9,60 lira, Divanı 
Muhasebat 602, 034 lira, 
Baı•ekllet 1, 302, l 66 lira, 
ŞOrayl Devlet 236. 914 lira, 
İıtatlıUk Uumum MOdDrlOll 
317, 591 lira, Devlet Mete· 
orolojl Uumum M6dOrl6f6 
517, 085 lira, Diyanet lılerl 
Retıllfl 608, 241 lira, dtfer 
daireler bütçelerinin miza. 
keresine yarın ( bugOn )de· 
vam olunacaktır. 

r·----------------------1 
41 Adı Değişen Roman i 
~ old11fjıınu evvelce de yazmıştık. Roman muharriri· 
t nirı ıwka kahramanlarwm mıisaadtsini alarak yaz
t dığı bu gt'izel eserin bugün adım değiıtirmek mtc· 
t buriyettnde kaldık. Buna sebep ( A N.J vilayetinde 1 
t bulunan romanrn baş kahramanı olan bayanın gön - ı 
t derdiği bir lelgraftrr. 
~ Bayan pek haklı olarak ileri sıirdıiğıi ve burada it 
t yazma[ja mezun olmadıfjwuz sı.:bepltrle bu adın 1 
t rieğl~llrllmtsini ve romana 

: Bir Kadın Gülüyordu! : 
~ fldının Verilmesini Rica Ediyor.. ı 
• A 

J Raşıan b~şaO b~r Jıa~ıU L~ğ~ ~oİıındakl iddl. ı 
t amızı bu ad de!/iştirişi ile bir daha açıklamış oluyoruz • 

= Bir Kadın Gülüyordu! t 
~ Başlan başa lıeyuan dolu bu romanda acaba bir t 
• kadrn hakikaten gülıiyor mu idi? Ve bu, neleri ha- t 
• t1rlatan bir gulüştu ? : 

: Bir Kadın Gülüyordu! ~ 
• Şimdi ( A. N.) vilayetinde bulunan ve romanda a 
: mesleği ile adı değişen bayanın hakiki aık ve duygu t 
t romanıdır. t 
: Bir Kadın Gülüyordu! : 
• Sadece; bir k adının binbir mm1d taşıyan gtilü- t 
e şünri saklamıyor, onunla birlikte birçok glilıişleri de. : 
• orlaya döl\liyor. 1 

: Scıbırsızl,kla Bekleyiniz... 1 
·------------------------

Kömür 
Sergisi kapındı 

Ankara, 24 (AA.) - An 
karada açılmıı olan Beynel
milel k6mür ıerılıl dOn ka· 
panmııtır . 

---ınwr---

T eki r dağ h 
Hüseyin Pıhliıın Türkiyı 

birincisi oldu. 
Ankara, 24 (A.A.) - Ço· 

cuk Esirgeme Kurumu ta-

rafından tertip edilen ala -
turka güreı Türkiye bat peh. 
livanlık müıabakaıı pazar 
gOnil büyilk bir kalabalık 

ö:olnde netlcelenmlıtlr. 

Geçen aene TGrklye baı 
pehlivanı olan T ektrdailı Htl· 
ıeyin bu aefer de rakiplerini 
birer birer 1ene 1ene, p•ı 

ettire ettire yeniden a1nl 
teref 11fatını kazanmııtar. 

MGlaylm ikinci, Arif Gç6n· 
el ol muıtur. 

Şeker 
fıbrikılın umuı ıülrl8-
iü An kırıyı nıklıluıdu 

Ankara, 24 ( A .A.. ) -
Tarldye ıeker fabrlkalan 
anonim flrketintn mGdGrt
yeti umumlyeıl bltün Hr· 
vlılerile Eıklıehlrden Anka· 
raya nakleclilmtıttr. 

-~-

Amerikalı 
Milyardır RaUıllır lldO 

Nevyork, 24 ( A.A.. ) -
Amerikalı meıhur milyarder 
Rokfeller 97 r•ıında olduiu 
halde don 61mlıtOr. 

RıKf ıllar . kiıdir ? Vı nı 
yıpmııtu? 

Dilnyanın en raklpılz •e 
en zenaln adamı olan Rokfel· 
lere alt okuyucularımıza ıu 
malumatı vermell fardalı 
buluyoruz: 

Rokfeller Jbon Davlıon 

1839 da bir zamanlar dünyanın 
en zengin adamı olan bilyClk 
kapftahıt Nevyorkta Rıclafor· 
dda . doimuıtur. 

Kendisi on iki yaıında 

iken aileıl buradan Ohio hil· 
kameti dahilinde Klevelanda 
nakletmiıttr. On dokuz yaıın· 
da Rokefler bir komlıyoncu 
tlrketine ortak olmuıtur. Fa
kr.t o asıl ;ıı hayatına kar· 
deıt ile birlikte petrol itine 
baıladıktan sonra, 1rlrml1Ur. 
1862 ... 

1870 Tarihinde iki kar 
detin ıermayeıi Standart 
Oi!co iımi altında b4r ıirke · 
te inkılap etti. 

Rokf eller bu ıtrketln relıl 
idi. ,. 

Bu tirketin makıadı Ame · 
rtkanuı büt6n petrol ıana

( Sonu 6çtlnc6 ıayf acla ) 
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Hanedanlık Hakkından r ilLiMiZDEN HABERLER 
Ferağat Eden Prensler 1. 

ı . 
• 

lıtokholm - Arupa kral-
!arının duva yyeni olan İsveç 
kralı Sa Majeste Püotov bu 
ıon sene içinde hant>dana 
menıup üç prensin kalp ve 
hayat yoldaı l arını damarla
rında kral kanı taıımıyan 

burjuva ıınıfından kadınlar 

araıından seçtiklerini gör
müttür. 

lki defasında ihtiyar ~ral 
(hayır) denıif . Fakat rnnra 
dan mücrimleri affetmekte 
de gecikmemııtir. Fakat bu 
defa derhal ve açıkca (evet ) 
Uemlıtir. 

Feci bir kazaya kurban 
giden Be 'çıka Kraliçesi Ast 
rıdin kardeıı genç Prens 
Şarl amcasından sevdıği ka · 
dınla evlenmeıi için müsaa
de htedifl zaman Kral hiç 
dütünmeden izin vermittir. 

Pazar ıabahı Sa Majeıte 

Püaton 26 yaıında yeleni 
Şarldan bir mektup almıf. 

tir 
"Kalbimi, hiılerlml iyice 

yokladıktan ıonra üzerinde 

uzun uzun düıündüiüm ve 
benim için çok büyük ehe· 
mmiyeli haız olan bir me
ıele hakkında zatı haımeta· 

nelerine müracaat ediyorum. 
Uzun zamandanbt>ri Kon

teı E'ıa Von Roıeni derin bir 
•ıkla ıeviyorucn. Ve onun da 
beni ıevdifine eminim.,, 

Kundan ıonra Prenı am· 
caaana yazdıfı bu mektupta, 
b6tiln hukukunu ve laveç 
tacını kaybedeceğini pek ala 
blldtilni, fat<at lllonteıe ka· 
rıı olan derin aıkı için bu 
kadının nazarında hiç bir 
ehemmiyeti olamıyacajını 
da ili ve etmektedir. 

Zavallı tıçl. 
Prens Sari bugün laveç 

Hanedanının en fakir azası · 

dır. Babaıı muazzam ıerve 
tinin yaraıını da meıhur 

Kranger ıahtekarlıimda kay 
betmiıtır. 

Prenıln annesi ki mü -
teveff a Belçika Kraltçeıi Aı · 

tridln de anneıidir - lave· 
çln müstakbel İıveç Krali
çeaidır Kendiıi tılerinı ya
ya veyahut ya kiralık bir 
otomobille yapmakta ve ai 
le lıtokholmun en ucuz ma 
lazalarından almaktadır, 

Prenı Şarl çok azimkar 
bir delikanlıdır. Aıleılnin 

ltütün ıervetlnl kaybettlfinl 
gördOifi zaman bizzat çala 
ıarak hayatını kazanmağa 

karar vermlttlr. 
lıtokholm soıyeteılnln de 

rln hayreti kar111mda Prenı 
basit bir memur olan ıigor. 

ta tirketlerinden birinde ça
lıımaia blltlamııtar . 

Prenıin arkadaıları bu hiı· 
dtıe karıııanda çok gülmüı, 
onun ıabahın 1aat dokuzun 
dan baılayıp akıamın beti 
ne kadar çahıabileceğlne bir 
türlü akıl erdlrememiılerdl. 

Fakat aradan çok ıeçmeden 
f ikirlerlnde yanıldıklarını an· 
lamıılardar. 

K.u mpan yana• 
iki ay evvel: 

- fevkalade 

direktörü 

mükemmel 
çalıııyor . En lyl ıallcımız 

dır . Nereye gihe arkaaında 
derin bir itimat bırakmak· 

tadır . 

Üçüncü Leopolddun en 
yU doıtu birkaç sene evvel 

Prens enerjisini ve karakte 
rini ıelabetini llCı bir fırsat· 
la lsba t etmlttir. 

Kız kardetl Belçika Kra• 
liçeıi Astrid: Otomobil ka
za~ında feci hır ölümlt" ha 
yata eözlerini kapariığı za 
man genç prenı bu acıları 
nı kalbinin derinliklerine 
gömerek Kral Leopoldu te 
selliyle meuul olmuıtur. 

İıbu acı ve feci günlerde 
Prenıle Bt"lçika ardımda sa 
raılmaz bı r ıevgi doğmuı-

tur . 

Bırkaç ıene genç prenıln 
Holanda velıo htı ve prenıe · 
ııle yani Nuaai Oranılt>n 

lerin muazzam ıervetinln 

variıl ile evleneceğı ıayiası 

dolaımııtır. 

Gayet mevıuk menbalar · 
dan ölrentldığine göre Prenı 
Jülyananan aile11 ve prensin 
doıtlaiı bu izdi vactn haki
katen kalb olmaaı için çok 
çalıımıılardır . Fakat diğer 

taraf tan bizzat prt>ns de ba · 
na iki ıene evel kral aile 
ıinde bir prenıesle evlenmek 
hiç de itine eelmiyeceilnl 
ıöylemiıti Samimi dostları 

prenıin bu söz1erinin mftna · 
sını pek iyı biliyorlardı. 

Genç prenıı bir gün İıve 
çin en güz !1, en hoı kadı 

nana Kontes V on Rosese 
rast gelmııti. fonlt 11 General 
Göringln birini kar11mın ya 
kın akrabaaı ve ozaman avu· 
katla evli id ı. 

Kontes Efıa lstkoholm ki
bar mahafillnin en güzel ve 
en zeki kadını o 1makla töh· 

' ret bulmuıtu Kendisi prens· 
ten yedi yaı büy6k olmak
la beraber ancak yirmi ya
tında görünmektedir. 

Eğer sahneye bir Ayelson 
Johııon adında hir m"'ıhur 

Berga ıatoıunun sahibi bir 
milyarder çıkmamıt olsaydı 

bu aık romanının güzel bir 
ıonla bitmesin~ imkiın bu
lunmR yacakta. 

Bu bekar ve oldukça yaı · 

la milyarder prenı Şarl 

kartı baba muhabbeti besle· 
mektedir. 

Genç prenı kendııine 11r · 
rını ıö)·lediği \ ' e aıkını iti

raf etttği zaman iyi yürekli 

mılyarder bir an bile tered
dt!ıt etmemif, hül. um et ve 
saray üzerindeki Lüyük nü· 
fuzunu derhal kullanmııtar . 

Bugün mevkii ıktidarda 

bulunan aoıyalist fak at ay
na zamanda en kuvvetli Su · 
vayyaliıt bir hükumet olan 
kabine geçen pazar
tesi günü yaptığı fevkalade 
içtimada reis yani kral Güs
tavla mutabık kalmıİ ve 
genç prense Kooteıle evlen· 
mesi için istedlii izin ver
m ittir. 

Berga ıatoıunun ihtiyar 
ıahlbi m ilyarder Johnson 
genç pre11se kartı olan sev
gisini yalnız bu ıuretle ha 
reket etmekle isbat etmit 
değildir. O bu ıevglyi daha 
maddi binaenaleyh daha 
kuvvtll bir ıuretle llbat et
mtıtlr . 

Vasiyetnameaind~ öldük 
ten sonra bürün servet ınl 
prenıe bırakmaktadır 

Evvela prenı, ıonra me 
mur ve timdi de dük. 

Kazanç 
Veraisin~e hali değişikHk

ler yapıhyor. 
Kazanç vergisinin tatbikat 

ıekillerinl kolaylaıtırmak için 
hazırlanan kanun liıyiha11 
Mtllet Mec l ısine verilmlttir 

Yeni kanunun baılıca hu
suılyeti iıçi vesaire gibi kü· 
çük iratlı mükellefleri ver 
gilerden bazı hafifletmeler 
yapmasıdu. Bundun baıka 

bugün muhtelif vergiler için 

muhtelıf zamanlarda tanzim 
edilen bordro veaairelerln 
tevhidi de temin edilmekte· 
dir 

Muamele verglıini tadil ed 
en bır layiha da Maliye ve 
İkti1at Vekaletlerinin müıte· 
reken yapm1tkta oldukları 

tetkiklerle hazırlanıyor. Hu 
layiha sanayicileri tatn in 
etmekle beraber verginın 

ıekltnl de esuındım değiftir 
miyecek formüller konul. 
maktadır . 

Pazar Günkü 
Bisiklet 
Yarışları 

Pazar günkü bisiklet ko· 
ıuları Edremit yolu üzerın 
de (70) kilometrelik bir me 
safe dahilinde yap~lmıthr. 

Koıulara saat (10) da baı 
lanmııtar . Üç kitinın ittlrak 
ettlğı yarıılar ıöyle~e neti 
celenmiıtir: 

Birlncı Bandırma Doğan 

s'ordan Necati, ikinci Bir· 
likten Seyfi gelmitlerdtr. 

B a 1 y a P a n ayı r1 Çok 
Rağbet G ö'rd ü .. 

15 Bin ile 20 Bin Liı·a Arasında 
Hayvan Satışı Yapıldı. 

Balya,(Seyyar muhabirimiz 
den) · 20 Mavııa kadar devam 
eden Balya panayirl tıayan 

valımiz.ln uf urlu ellertle 17 
mayıs günü açılmııtı . 

Balyanın iktiıadi bünye· 
sindeki hareketsizliği it hac· 

1 mindeki durgunluğu canlı 
bir harekete kalbeden pa
nayir memlekette ve muhlt 

ihtiyacının canla bir karıılığı 
haline eelmitlir. Civar kaza 
ve köylP.rden gelen binlerce 
halkın alaka ve lıtiriılci için· . ' de açılan panayır üç gün 
fa1ılasız bir canlılık içinde 
geçti , on heı bin ıle 20 hın lira 
arasında hayvan satııı ya 

pı\dı 

Balyanın en bella baılı 

ihraç ve yetiıtirme mah su · 
IG olan hayvancıla~ın teka
mülünde ve ıevklendirilme-

- -- ---------

sinde de büyük amil sayı· 

labtlecek olan panayır ilk 

tesis yıla otmaaına rağ· 

men ümdtn üıtOnde btr mu
vaffaktyet kazanmıı oldu. 

Ru muvaffakiyet önOnde 

Valimizin ve Mecltıi Umu

minin bu itteki karar ve 
tedbirlerini alkıılarken 

bu kararı baıarıcı bir 
ıonuca götüren Kay 

makan 8 . Hakkı Ôneylere 

ve Balya belediyesine de 
Balyahlar müteıekkirdlr 

Spor ve ııençltk bayramı 

töreni de pek canlı bir ıe 
kilde geçti. Sporcuların' ve 
mekteplilerin dinamık ve 

cazip spor hareketleri içinde 

Balya , Mıllet Büyüiünün 
baiıtla,iıjı günü içten gelen 
coıkunlulda teait etti. 

Şehrimizdeki 
Zelzele 

Pazar günü 881\t 13 çe 5 
kala ıehrimizde tiddetli zel
zele hi1Sedilmi1tir . 

Sar6ıntın ın ksirlle birçok 
kimseler bulundukları yer 
)erden heyecanla dııarı fır 
lamışlardır 

Zelzele bir zarar yapma· 
mııtır . 

--c:::a.ı'ilr.,..=---•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• • • i Türkdilinin i 
• • 
: Teşekkcrü. i 
: Gazetemi:./11 12 inci • • • : yzlına girmesi dulaylsi - : 
• • • le !~brik C'iııuk li'ılfıin • • • • de b11illna11 lstanbulda • • • 
: tJe diğer vlltiyetlerde ! 
: çıkan arkadaşlaflmızla • • • :mek lupla, telgrafla lm : 
: Jevl.ıce i~llrak eden : 
• • • okuyııcularzmz:.a sami- • • • : mi leşekklirlcrimizf sıı. : 
: narız : 
•••••••••••••••••••••••• ... , ...............••• 
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Kendini zabıta mamuru 
yerine koymuş 

Gümüıhane vilayetinin 
Ôzcan mahallesinden Muıta 
fa oğlu Rıfkı ıerhoı olarak 
genel evlerden birine gide 
rek kendisine orada zabıt• 
memuru ıüıü verdifl anla-
ııldtğandan tahkikata baı· 

lanmııtır. 

Eıyalan zaptetmiş 
Ulus oteli müatecirl Hü 

ıeyin oğlu Himmet ; alaca 
fana mukabil Ayvalıklı Ab 
dinin etyalarını zaptettif 
ılkiyet olunduğundan tab 
kikata baılanmııtır. 

Bandırma 

ı· ve Gönen 
ı Macları 

Yurt Takımı Giicü 2 - 3 Yendi. 

I Bandı:ma Doğanspor kulü 
bü ile Gönen Y enidotanspor 
kulübü arasmda Yurttan Jr 
fanm idareaınde Bandırma · 

da yapılan lik maçını Ban
dırma Doğanıpor O . .!. ka · 
zannıııtır . 

( Baıtarafı birinci ıayfada) 

Yurt hafları ilk tehhkeyi 
güzel yer tutmakla atlattı . 

Yurtlular rüzgarın ftltında 

oynadıklarından anlaımayi 

temin edemediler Top mü · 
temadiyen ortalarda dolaıı
yor. Ve Güçlüler de ıol çı 

karamıyorlar . 

Top Yurt forlarında .. Sağ 
Yine ayni günde Bandır· 

ma ldmanyurdu ile Gönen 
ldmanyurdu arasında Gö
nende Güçten ~uürlnJn ida
resinde yapılan lık maçını da; 
Bandıram İdmanyurdu kazan· 

1 
dan soloan güz.el akınlıua 

baıladılar Güç müdafHt çok 
ııkışıyor mütemadiyen kaa 
di favüller yapmaia baılad•. 
Yurt akınlarını Güç yarı 11a 

ha1ına indirdi . Çok sıkıftı 
mı ıtır 

Prens Şarlan kendııi için 
çahıan diğer bir doıtu da· 
ha vardır . 

lsveç kanunlarına göre 
prenı bir hanedan ail eıine 

mensup olmayan bir kadınla 
evlendiği için bütün hakla 
rını ve ünvanmı k:tybetmek · 
tedir 

izdivacı müteakıp adı 1a 

dece bay Bernadot olacak 
tır. 

fakat birkaç hafta sonr.t 
kendisi Dük ve karısı da 
düıu olmakta 11ecikıniye

ceklerdir. Çünkü Helçika kra · 
la Leopola zavallı ve sevgili 

karıırn ın ka rdeti ve sevgili 
doıtu prensi Şarla izdivac 
hediyeıi ola,,,k Dük ünva 
nmı verecektır. 

Prensle fon tos Elııanın dü· 
fünlerl de Brükıelde yapı 

lacak ve birinci ıahit kral 
Leopola olacaklar 

rıyor fakat gol yok .. . 

Yurt sağdan güul bir akı 

n a geçti Muıtaf a hafi arı 
atlatıp lopu ortaladı Sadi 
de çok güzel bir kafa vu 
ruıi l e Yurdun ilk golünü attı 
Top ortalarda. Güçlüler bir 
türlü anlaıamıyor Orta for 
lan top tevzii yapamı yor Sağ 

ve sol açıkları da ya kaladıkları 
fırsatları kullanamıyor. oyu 
nun ilk devresi de bu suret 
le kapanıyor . 

İk inci devrede Yurdula r 
rüzgara lehlerine aldılar. ilk 
akını Güçlüler yaptı . lfo akın 
çok güzel an laıan haf hat 
tında kırılıyor. 

Top ortalarda dolaıırken 

hemen sağ tarafa geçiyor. 
Muıtafa yakaladığı lopu lu 
tup hafı atlattık tan sonra çok 
sıkı bir ıutla Yurdun ikinci 
golünü atıyor Top Güçlü 
lerde . Yaptıkları akınlardan 

netice alamıyorlar . Topa Yurt 
kalesine gid'1lerken favül 
yapılıyor. Bunu !brahlm ka· 
leye yolluyor. 

Yurt müdafileri top dı 

ıarı gidiyor diye aldırıı et 
miyorlar . Hu fırsatı da ya
kalıyan Hilmi Güçlülerin 
ilk golünü yepıyor. 

Top Yurtlularda . Güçlüler 

çok sıkıııyor Açık favüll~r 
yapıyorlar Hakem de bu sert 
liğe aldırıı etmiyor Oyu. 

nun da zevki kaçmağa baı 
ladı. Yurt fortları yer de 
ğiftiriyor . ilk def ada tHiri 

nl görüyorlar ~adi va 
aıtasıle bir gol ı 'r.hıt 

çıkardılarea da hakenı Lu 
nu of1ayt verdi. 1 op or ta 
larda Yurt hafları hemen to 
pu Güç yarı 1aha1ına indırdi. 
Sağdan Akına geçen Yurt 
lular Turgudun kalt'ciye gön 
derdıği topa ve ' kaleye bir 
ıarj yaparak üçüncü golle. 
rini de kazandılar. 

Top ortalarda. . Yurdun 
orta hafı yerini boı bırak 
madığı vakit çok iyi mu 
vaffaic o luyor. Yurt müda -
f aalarmın vuruı ve for 
Üzerlerine çıkııları çok mü 
tereddit . 

Oyuhun bıtmesl yaklaıtığı 
sıralarda müdafi Kadri ge 
len topu kaleci vuruı yap· 
ıın diye bıı akta. 

Bu sıradft açık hfr ıuret 
le ofsayt olan Niyazi de 
Yurtluların halaıından iıtl 

fade ederek ikinci ıoilerl 
ni de yaptı 

Oyun da biraz ıonra Yurt· 
luların 2 3 galibi1etill 

bitti . 

Nısll oynadılar 
Yurtlular kendtlerind" 

beklenilen oyunu çıkaraDJ• 
dalar. Kalect ve miidafl 
ler mütereddit oynıyol 

Bilhaasa müdafilerin •" 
ruıları çok fena .. Haf hat11 

ıüzel ça l ııtı. Yalnız orta h•f 
yerini çok açık bırakıyo'' 
Nitekim ilk golü bu yGsd•111 

yediler. For' hattı da bekli 
ntlen oyunu çıkara mad•• 
bılha111a ıağ açık iyi yer tll 
tamı yordu 

Güçlüler güzel çahf~ 
Yalnız Mahmut çok .-ç 

ve kasdi fav61ler yaph. 
For hattı da vazlfeılni ~ 

dukça yaptı Kaleci ~ 
ikinci "\le üçüncü gollerı kel 
dt h"tasından yedi . 

llakemin görüıleri geç " 
kararları da mütereddit ı# 

Sıcaklar 
Arttı. 

Dün ııcaklar birdeobl'
1 

artmııtır Sabahleyin göll', 
de hararet dereceıl 26 ~ 
kadar yükıelmitlir. Ôil•d .... ll 
sonra ise 28 ze kadar fi"" 

mııtır 

Dün alkokullar ııcak ~ 
layııtle öğleden ıonr• l' 
edllmtılerdir 
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S MAYIS 937 

Bir 
Yıl 

Oldu 
Babacığım .. 

Elimde bir tel yazısı oku
Yoruriı. (Bilmem babanı göre
bılecekmiıln) Bu ne demek· 

ti. Ne oluyordu O Gürpı· 
llar kadar dolgun 66 yıl ya· 

fadığı halde baatıiı yeri Ut 
retir . Bir candı. 

Şendi Gamdan avareydi. 
Y eiıe gömüldOğünü aala bil
mem mütemadi ıöyler her 

•Öıünden zevk alırdı. Ha 
Yat yolundaki tecrübeleri 
büyük, duyguları üatün ve 
d,rındi Tamam bir yıl ol 

rrıuıtu ki onun bağrından 

ayrı bir muhıtte uğraııyor 
cabalıyordum f lerşey ben 

den uzak kalmıtlı İıte böy 
le Lir köşede günler geçi 
tirken hu tel beni çılgına 
döndürdü 

Karamın• içinde dtnmez 
•cılar, gözlerimde atrşler 
hüküm ıürüyor, bir türlü 
inanamıyordum Kendimi 

bucaktan bucağa savuruyor, 

Recenın yarııını beni ona 
0 nun gür vücuduna ıavuı 
turacak tiren saatini bekli 
Yordum. 

•'· ''" * 7=:"~ il 

Uzun demir '"ylardan 
durmadan aklim. Gözlerim 

de kan dolu sabaha kadar 

hatta o gecenin doğurduğu 
•abahın akıamına kadar 

l!ykusuz delirtici bir hisle 

aktıın Daha sonra k~ndiuıi 
•u fır1 1 tılarında He)'belinin 

b11.ğrında buluyorum. Ot'nlz 
benin1 gibi 11eulz ağlıyordu. 
2U d11k ka o sularla içli içli 

dertleştim. Teselli bulama. 

dırn, aktım aktım nihayet 

)U"anun kapııındtıyim 
S11psarı benzımle, titriyen 

~~ trirnle, ağlıya.~ gözlerim 
zili çaldım Uıt pençere 

:erı acı bir çığlık, kalp dur 

"lltac"k bir ses, Mehmet 
"lil · .. Bu çığlık Nonoı adını 
~t:td - d k d 1R1n1 ablamın ı ı onu 

a bir yıldır görmemit has· 
ter 

hıe ıusamııtım 

Nonoıumu .. Birkaç ıaniye 
•<>rı 
d ta açılan kapının önün 

' boynuma atılmıı buluyo
turn 

• beni mütemadi öpü 
)or Ô 
b · ptükçe Mehmet Ali 
• aba çok fena.. Metin ol 
werı o- - D 1 ) &Orun.. iyor ya varı 

ordu 

Odadan içeriye gırıyorum 
r•ltardar anneıizliğimin acı· 
il.tın 

d " babalık ıevgıslle öl 

Amerikalı 
Milyarder 
Rakfeller 
öldü 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 

:yilni inhisar altına almaktı. 

1870 s~nelerinde şimen 

düfer kumpanyaları rekabet 
için zararına çalı~ıyorlardı. 

Kokfeller bu vaziyetten 
istifade ederek kendi petrol 
sevkiyah için asgari tarife 

temin etti Hatta rakip 

kumpanyaları nakledile

cek petrolleri için de temi· 
nat vermeie ikna etti. Bu 
sayede Standard 011 Co az za 

manda rakiplerini yıldırdı ve 

onları da ayni ıartlar)a sa 

tış yapmağa mecbur etti. 

Petrol kuyularına aahlp ol 

anlar da bu kampanyaya 

bağlı bulunuyorlardı 

Su ıuretle on senede pet 
rol sanayifnin vüzde dokse 
mnı kontrolü altına aldı 

Standart Oil kumpanya· 

ıının muvaffakiyet amille

rinden biri de petro1ü ham 

halinde kuyulardan alıp te

mizleme fabrikasına nakle

den borular olmuıtur. Bu 
kumpanya petrolün gerek 

ıatııında, gerek iıihaalinde 
yaptı~ı iılahat ile rakipsiz 

bir hale aelmittir. 
Rokfeller bir çok iyilik ve 

hayır mütueseleri kurmuı

tuı. Hunlar anımda Şıkago 

ünivenitesi, Tıp ıahri enstitü 

ıü, bütün dünyada imanların 
aalahına ça laıırn H.okfeller 

müessesesi vardır. Hayır ve 

ılım i~lerine verdiği para 

hir mılyara vakındır. 

yerım senindir . sen da ha 
çok yaıa evlanım dıy,.rek, 

takatsn:lığını gözleriyle içl· 

riyordu 
Te"ra r yatırdık Bu yatıı 

benden sonra 10 gün döha 

devcı.m etmitti 
Onu yatıran vücudunu 

dolduran herbiri büyük bir 

kırmızı eriği andıran tSer 

kom) denılen marazm teda 

visıne inıkan olmıyan yara
larıydı. Nıha yet lıte bugün 

1 yıl önce 25 Mayıs günü 
sabahı onu sarı bir yaprak 

kımıldamaz, çurumiit bir 

gövde bulmuıtum 

"' ... ~ W* ,,_ 

Ağlıyorum. Doğan her 

günümün ıııklaı·ına gönül 
döküp hıçkırıyorum. Gurbe-

tin ıesizliğinde öksüzlüğü 

mün, garipllğimin verdıği 
heyecanlarla .. 

Bir yıl evvel gömdüğüm 

Grellbl 
Çeke Yeceğlm ıefkatile perde 
b L il Gürpınar gibi dolgun 

11.r>a 

o dağlar gibi dik çelik vü· 
cudu arıyorum Bulmama 
imkanmı '\ar . 

Sulu gözlerim engine akı

yor . Bir ioprak yığınına 

gömülüyor, o toprak yığını

nın kenarında ki beyaz 

taıın üzerine kazılmış yazı 

mı . Zavallı baba cağı 
llıı s 1 
d 0 gun Mecalsiz kımıl-
ı~" 
ij rna:ı bulmuıtum. 

()llt'ağrına atıldım. Öptüm 

)at~lll baba baba diye fer 
lltırnla sarıldım 

t Oktadırn . Derin bakııla
ıııı d't 

o ttü. Baba da ölü}·or 
0 llu 
ı,t Ilı diyerek kımıldamak 

edı 1 b mkanmı var. Güç 
11.lle k ' 'rk il d 1 rdık. Yastıklarla 
N•ını destekledik . 

() e güzel konuıı:ıyordu . 
b caA•rnın mukadderatını 
~"" <lı,1 emanet ediyor ve ken· 

IJ~d Rldiyordu . Sus babn 

ç0 1t 1R1rn 2!amanlar.. Ben 
Yaıadırn ve gördüm 

lar. Gözlerimle arkııd1.1ş 

oluyor. Kalbim acı çl\rpma 

lariyle o yazıları okuyor. 
(Yat, uyu. C\lmedin, biz

ler yaıadıkça ölmıyeceksin) 
sonra hu hayalin tesirinden 
kurtulur da bir yudum su 

içebllirsem, sen de ben gibi 
garipliğini içerek ağlıyormu 
ıun . Nonuı dlye ft::ryat ede· 

rim. Derinden bir ses mu 
kedderatımız üzülme karde

tlm diye kulaklarımda yük· 

selir ben de susarım. 
Mtlımet Ali Kuyman 

TORKDILI SAYFA: 3 

ölüm 
Suaı 
' Meıhur İtalyan muhterii 

Markoninin ölüm ıuaı bu 
lupla gizli tuttuğu rivayet 

edilmekteydi Bu kuvvete 

dayanarak ltalyanların bir 

düğmeye basmak ıuretl 

le bir orduyu veya donan 

mayi tahribe muvaffak ola 

bilec~ğinl ıöylüyordu 
• 

lngilizce Deyll Ekspreı 

gazetesinin Roma muharibi 
bu mev1.u Qzerinde Marko 

nln kendıaıle görüşmÜ! ve 
ölüm şuaı diye hakikaten 

birıey bulup bulmadığını 

ıormuıtur: 

Markoninin verdiği cevap 

~udur: 

" - Laboratuvarımda bu 

sahada çalıımaklığım ancak 
şöyle bir netice verdi: İcat 
ettiğim knrı~ık bir aletle 

ancak bir metre ötedeki fa
reyı öldürebildim Ve bun 

dan ıonra, bu tecrübeden 

vazgeçtim. Efer birııeyi öl
dürmek için bir metre ar · 

kaaınd"' pahalı. muaızam 

ve kurulması gayet ince 

dikkat iıtiyen bir alet koy

maia mecbur kalacakıak 

tercihan bir tüfek kullanırız 

Bu daha ucuz mal olur. 

~-

ltalya 
Sinemae1hğa ehemmiyet 

1 

ven yor 
ftalyada yeni kurulan ve 

12 milyon Türk liraama mal 

olan wcınes., stüdyosunun 

ınkiıafı için İtalyan hükume· 

ti şu tedbirlera alrpııtır: 

Bu stüdyoda çalııan 

ecnebi artistler, Ualyadaki 

ikametleri esnasında vergi 

dem muaf tutulacaklo.rtiır. 

lta 1yfl.ya film çevirm~ 
ğe gelecek olan şirketlere, 

nl\kliye üçretlerinden mühim 
tenzılat yapı 1acak, pasaport 

ve gümrük ıılerinde büyük 
kolayt.klar gösterilecektir 

Bu Atüdyoda, senede 40 
film çe"Vrılecektir . Bu muaz-

Zl\m işi "Unıted Artiııtes., şır 
ketinin ~sld reisi doktor Gi 
anini ile Walter Wanger id-

are etmektedirler 

Hail hazırda "J938 Vogue,, 
filnıiui çevirmerde 
bulunan Walter 

meıgui 

Wanger, 
"Ctnes,, in ıenarya ve art 

istleri ıeçmeğe memur edil
miıtır . 

CLZ CLZZ& $& -
Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Alınacak mevadın tutarı yekunu rayiç bedeli muvakkat 
Azami Mikdarı L. Kr. L Kr. L. 

J 50 Teneke 570 3 80 tenkeıi 42 
75 Ton 2100 28 Tonu 157 

300 Kilo 90 30 6 
300 " 45 15 3 
500 " J7 50 7,5 2 
500 ., 62 Sd 12,5 4 

3000 " 225 7,5 16 
2000 .. 25 1,25 1 
1500 .. 45 3 3 

2l5 " 67 50 30 5 
5000 " 400 0,80 30 

24000 " 2400 ıo 180 
25(J0 " 675 27 50 

100 20 20 1 
" 

ıs .. 52 so 3 so 3 
500 " 50 10 3 

1800 " 630 35 47 
600 " 7 2 ı~ 5 

5000 1 200 50 ı 4 91) .. 
20000 

1200 
800 

8500 
500 

300 
1200 
8500 

400 
200 

3500 
sıoo 

soou 
50 

Ad~t 200 1 Adecli 15 
Kıl o 54 4.50 4 

" 48 6 3 

.. 

.. 

.. 

.. 
" .. 

n 

.. 
Ton 

1062 ı 2.50 79 
ıs 30 ı 1 

135 

1080 
450 
50 
50 

875 
~uoo 

1500 
450 

45 
90 
ıo 

12,50 
25 
25 
40 
30 

(8,5 9) Değirmi saz) 
(7 8 Soma ) 

10 
Sl 
63 

3 
3 

65 
150 
l 12 
33 

teminatı 

Kr. 

75 
50 
75 
38 
85 
70 
88 
90 
38 
ıo 

62 
50 
95 
75 
25 
40 

5 
60 

69 
25 

13 

75 
75 
75 
63 

50 
75 

Cinıi 

Benzin 
Yerli kok kömürü 

Şehriye 

Kuru bezelye 

Nohut 
Mercimek 
Patetes 
Kuru soğan 

(Kepek) irmik 

Beyaz peynir 

Odun 

Ekmek 

Şeker 

Pirinç unu 

Çay 

Bulgur 

Beyaz sabun 

Kuru fasulya 

Bursa plrincı 
Yumurta 
Arpa 

ince tuz 

Yoğurt 

Makarna (Keıme ve 

ya çubuk) 

Zeytin yağı 

Sıurılmıf tereyağı 

Süt 

Un 

Salça 

Dana ett 

Koyun eti 
K.uzu eti 
Linıt maden kömürü 

143 Teneke 479 ::S 35 tenekcaı 36 Gaz yaiı 
- Memleket HHtahane11intn yukarda azami oıikdarı ve cinsi ve rayiç bedelleri ve 

muvakkat teminatı yazılı 3-l kalem mevadı gıdaiye vesaire ıartnamelerınde yazılı ıerait 
daıreıinde alınmak ve 31.5 937 tarıhinc rutlıyan paza rtesi günü ıuıt 15 de iheleleri ya 

pılmak üzere J 5 gün müddeti~ açık eksiltmeye konulmuıtur . 
2 - İhale Vılayet makamında teıekkül edecek Vilayet Daimi Encümeninde yapıla

caktır. 

3 Bu huııustnkı şartnameleri görmek istiyenler Vilayet Daimi Encümen kateminde 
görel--ilirler. 

4 lstıyenler ıhale günil muayyen vaktinde yuknrda yazıla yüzde 7,5 nilhctinde 

muvakkat teminatını mal ıııandığına yahrclığına dair makbuzu veyahut banka mektubu 

ile Vilavet Encümenine müracaat edebilir. 
Encümende para ve tahvılat liabul edilmez 4 J - 177 

Kayıp Şahadetname 
334 ser. esinde Bürhanlye 

rüştiyesinden almıı olduğum 

ıalıadetnamemi kaybettim. 

------------------------------
1 Balıkesir Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden 

Yenisini alanığımdan hükmü Açık bulunan Balıkesir Asliye mahkemesi bin kuruı 

olmadığı ilan olunur. maaılı zabıt katipliğine kenunen memur olmak ıart ve 

Bürhaniye Koca ca vasıflarını haiz olmakla beraber dakikada on iki kelime 

mi karşısında kun el ıle yanlıtıız ve okunaklı yazı yazabilecek ve dakikada 
makine ile yazılmıı bir yazıdan Janlıısız seksen beı keli-duracı Emin usla 

kalfası Ahmet Öğün me okuyabilecek ve makine ile takrir ~uretHe dakikada otuz 
---·---------- kelime ve okuyup yazmak ıuretile dakikada yirmi dört kelime 

Kayıp mü~ür. 
M Acaroğlu adlı mühü 

rümü k'lybettim. Yen isini 

alacağımdan eıkisinin hük 

mü olmadıiı ilan olunur 

Okuf köy ihtiyar he· 

yeti azasından M Acar· 

oğlu 

yazabilecek olanlar tayin edilecektir. Taliplerin müsabakaya 

gırmek üzere mektep şahadetnamesi ve nüfus cüzdanı ve 

ve a.ıtkerliğlni yaptığına veya tecil edıldlğine dair veıika 

ile Lirlıkte Mayısın 29 uncu günü saat onda Ralıkeıh 

Adliye encümenine müracaatları 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Vilaye Daimi 
Encümeninden: 

Muhammen Bedeli Teminatı No: 

K 
340 

Cinıi Mevkii 

Kolordu merkez birliklerinin ıhtıyacı için 33 bin kilo 

patates açık ekstltm~ suretıle thalE" edil cektir. ihalesi 

11 6 - 93 7 tarihinde ııaal 1 1 dedir. Muhammen bedeli 

l640 liradır. Muvakkat teminatı 198 liradır İsteklilerin" 
ıarlnameıini görmek üzere her~ün ve adı geçen gün ve 

saattede teminatlarile Kolordu Satın Alma komiıyonu baş 

kan lığına müraca tları . 
4 ı - 188 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez hastahanesinin senelik ihtiyacı için 10.00U 
kilo yoğurt I 1 6 937 tarihinde ıaat 15 de açık eksiltme 

ııuretile ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1300 liradır 
Muvakkat teminat 97 lira 50 kuruıtur. İıteklilerln ıartna· 
meıinl görmek üzere her gün ve adı aeçen gün ve ıaatte 

teminatlarile Kolordu Satın Alma Komisyonu bat~ anlığı· 

na müracatları. 
4 - 1 - 189 

Lira 
45 

45 
45 

5 

J40 

340 
25 

7 l·6 

71·7 
71.8 
70 

Mağaza 

.. 

.. 
Tarla 

Ana 

Umurbey 

halleılnde 

.. 
.. 

ma-

.. 
" 

İzmirler ma · 

halleıinde gaz-
hane civarında 

1 - İdarei Hususiy~~akaratından yukarıda muham· 

men bedeli cinı ve mevkii yazılı meğaza ve tarlanın bir 

senelik icarları 21 - 5 - 93 7 tarihinden itibaren on bet 
gün müdcletle 11çık arttırmaya konulmuıtur. 

2 ihale 1 O ~ Haziran - 937 tarihine rastlıyan per 

ıembe günü ıaat i5 de Vilayet Daimi Encümeninde 

yapılac ktar. 
3 Arttırmaya lttireık edehılmek için muhammen 

bedelin yüzde yedi buçuk nfıbetlnde muvakkat teminatı 

malaandığına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mek

tubu ibraz etmek lazımdır. 
4 - 1 . 187 



SA~fA 

Balıkes ·, Askeri Satı 
Alma Komi yonundan: 

Kor Merkez Birltlderloln ıeoelik ihtiyacı için 10,000 
k ilo taze kabak, 70C.0 kilo bakla 3(,00 l ilo tnze oğan 
7 Haziran 937 pazıutuı günü uıal 15 te açık eluiltme 
6Urtti e ihl f.clilectktir Muhın nan bedelleri 1050 lira
dır . Muvel.lrnt teminatlara 78 lira i5 kuruştur lıteklilerin 
şartnemer.frı l görmek üzcıe her gün \le adı geçen gün ve 
saatte de teminat makbuziarıle Kor Satın Alma Komisyonu 
başkanlığına müracaatları. 

4 - 1 - 181 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin ıenelik ihtiyacı olan 80 bin 
kilo: sığır ıeti. kapalı zarf ur.ulile 1 o ... - haziran - 937 günü sa

at 15 de eksiltmeye konmuıtur . Muh1'mmen ,bedeli 24 bin 
liradır . Muvakkat teminata 1800 liradır. lıte&dilerin ııut 

namesini görmek Qzere her gün ve adı geçen günde de 
ekıiltmeyi açma ıaati olan ıaat 15 den bir saat evveline 
kadar teklif..,mektuplarile Balıkuirde lrnlordu satın alma 
komisyonu başkanlığına· müracaatları. 

4 . ı - 182 

Balıkesi Evkaf 
Müdürlüğ · nden: 

Evkafı mazbutadan 4, 18, 1924, 25, 26, 28, 29, 31, 
34, 39, 45, 46, 47, 56, 57, 62, 63, 75, 90, 92, 187, no. 
lı ve mülhakadan: 9, l O, 27, 35, _ 4o, 46,ı 55, 56, 62, 63. 
64, 73, 74,._ 76,: so, 92, 96, no'.lı 39 paıça akar 1-6.937 
tarihinden 31 5 938 tarıhine kadar bir sene müddetle ica 
ra verilec ğlnden 18 5 937 tarihinden itibaren on gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmııtar . İhalesi ~8 5 ~~7 ctıara 
gün O "saat on be ole Evkaf idaresinde icra edilecelilir. lı 
teklJlerln mlracantlan 

3 - 1 - 183 
--~-zr 

aracbey H ra 1 
•ıt W' •• de gu • 

• 
İyi damızlık ve kuvvetli it havvanı:temin etmek isti · 

yenlerin ihtiyacını karıılamak .,üzere haramızda yetiştirilen 

en iyi evsafta damızlığ&, ko~uma ve kasaplığa elverişli 
muhtelif .. yaşta manda boğası, inek ve erkek dtıi malak 
tarından 100 bav; karasığır ineklerinden de 20 batın pe
rakende ve esmam peıinen ödenmek üzere açık arttırma 

. suretiyle 4 Haziran 937 cuma günü açılacak olan Manyas 
panayırında satı~ları yapılacağı ilan olunur. 

4 - 1 - 186 
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Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

Belediye 
No: 
60 
61 
51 
56 

131 
146 J 45 

148 
150 
151 
154 
155 
156 
161 
171 
172 

Mevkii Nevi 
Saat alta Gazino bahçe 
Gazi cadıieıl ldmanyurdu 
Y eıillt Dük kin 
Sandıkçılar " 
Mutaflar Mai aza 

Y enlce Mescit Ev 
Keçeciler Dükkan 

" 
,, 

" 

Demirciler 
Sandıkçılar 

Hal içi Mağaza 

.. .. 
Dere kenarı Bağırıakhane 

Haliçl Mağaza 

Hük6met C. Ev 

Mahalleıi 

Martlı 

Şeyhlutfullah 

Hlıarlçt 

" 
Salahattln 

Yenice 
Hlsarlçi 

" 
lzmlrler 
Sahnihlaar 

.> 
Salahattln 

" 
Hamldlye 
S!Llahattin 
Martlı 

m B~hk~si; Em~n~t- [ 
fil cisi Ahmet Gümüş [ 

1 

.. 

1 

Her hafta çarşamba günleri Ba/Jke- ~I 
sirden İstanbula hareketle pazar günle-

•• ri_ döner. Hafta arası ve müstacel sipa- ·ı 

111 
rişleri telefonla (20724) de bildirildiğinde ı 
12 saat zarhnda sipariş gelir. 

Yukarıda numara ve mevkileri yazılı 16 adet belediye 
akaratınm 937 yılı tcarına talip çıkmadığından ihalenin on 
gün temrtit edilerek 31 -5-937 pazartesi günü saat 1 O da be
lediye encümeninde icra edileceği llau olunur. 

l
•ı•ı Balıkesir posla ve telgraf adresi: ~ 

BALIKESJR EMANE1CJSI AlfMEt GCMCŞ 
/STANHUL.... /S1'ANBUL BALIKE.' IR OTELJ 

' . . .--. . . . . . . . . ·====~ 

2 - 1 - 185 #,~,~~~~ 

Kiralık Dükkan 
1 
1 Her T ecimerin [n üyuk Dileği: 

Küçük Şadırvan kar1111n 
da manifaturacılar içinde 
Yeıılltcamll akarından 20 
numaralı dilkkan bır ıent1 

müddetle icara verileceğin- ~ Satış Sürümünü Arttnmıktu. den talibinin mayıa nihayetine ~ 

kada~ mütevelllal Lütfi Uzku. 1 14.., A K A "'f 
ra muracaatları ilan ol=~ 

1 
I' 

,. TÜRKoiu "' ı· Satış a 
Pazarteıinden baıka her 1 
g~:,~:~·· sı~~·· ~::::··. 1 " RE K LA" M D 1 R 

ırinci Sart: 

~!~ı~~lıiı:40~ .... 1 , , . . 
Günü geçmit ıayılar 25 ~ S llA l 
kuruştur. it. atacağınız ırıa ınızı 

ADRES: 1 
~. BALIKEsiR TORKoJLttıi 1 Herhalde Reklam Ediniz .. 

Oün~ü un ve za~irefiatlan 1 \ 1 e Bıı . )ı eklıiın la rıııızı 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. -

55 Randıman 990 900 
60 840 850 
70 " 815 825 
80 " 740 750 

BUGDA Y PlY ASASI 
Santim 

Yerlt Sert 4 50 4 75 
Yumuşak 5 5 25 

Yumuoak Sert 
Oııardan 6 7 

Santim 
Mum 3 75 
M.rpa 3 75 
Çavdar 4 
Sisam 14 
Afyon J 1 5 
Nohut 4 5 

• Kumdarı 2 
Bakla 

Santim 
3 875 
4 
4 
ıs 

12 
5 
2 5 

( TÜ DİL/) ı c \ ! l~ı iııiz 

1 TO 
- . 

Dili 
~ Bal!kesirin Biricik Gazetesidir 

Her Yerde Okunur· 

.l~~t ~~"" ________________ ________,/ 
iyeıl ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 
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