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Hükumetimiz Amerikaya 
200 Tay}·are lsmc.ırlamıştır. 

29 MAYIS CUMARTETI 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA. YI: 10137 

M. Cemiyeti Reisliğine Seçilen Kamutay Başvekil 

O A Y ·· 1 Ankaraya r. r a S ·U Z e r C e l~tisat re ziflat büdcele- Vardı 
T e b r i k A 1 d 1 • rinin müza~eresini yaptı. Ankara, 28 (A.~.) - B~ı· 
~~~~~---~~~~~ 

Hariciye Vekilimizin reisliğe seçilmesi Balkan Antan-
tmdı~i müttefikler arısında da memnuniyetle karşılandı 

Belgrad, i 8 (Radyo) -
Tırklye Hariciye Vekıli Dr. 
8. Tevfik Rüıtü Arasın 
Mılletler Cemiyeti heyeti 

urnumlJesl baıkanlıama ıe
çilmHt keyfıyeli lyt bir 
teılr uyandırmııtır 

B. Tevfik Rüıtü Araıın 

baıkanhla Hçllmeaini Tür
kiye ile birlikte Balkan An 
tantandakl müttefikler ara· 
ıında da derin bir teveccüh 
olarak tezahür ettiflni ga· 
zeteler yazıyorlar 

Filistin 
T ıh kik hayatinin raporu 

Londra, 28 (Radyo) -
4varn kamarasmda Müıte 

nılekit nazırı B Horabigor, 
Son Ftlfıtin hidiıeleri hak-

kında beyanatta bulunarak 

- Tahkik heyetinin ver

dtfı rapor Haziranın üçün

cü haftaaında neıredllecek

tlr. Rapor kralın imzasından 

~halka bıldtrilecektir. 

8. Tevfık Rüıtü Araa 
Milletler Cemiyeti reisliğine 
intihap edilmeleri münaae 
betile her taraftan yüzlerce 
tebrık telgrafı almıılardır. 

Baıvekıl ve Hariciye Veki' i 
Stoyadfnovlç de hararetli ve 
ıamfmi bir telgraf gönder 
mittir . 

lıtanbul, 27 (Hususi)- Millet 
ler Cemiyeti konseyinin dün · 
kü toplantıdan evvel Yugoı· 
lavyanın Cemiyeti Akvam 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Hü~Omati mütareke tekli
f ini şid~etle ı ed etti. 
Parla, 28 (A.A.) İspan· 

da mütareke akdini Valaıiya 
hükdmetit. kati yen red et -
mtıtfr. 

Parla, 28 (A.A.) - lapan · 
ya hariciye nazıra Royler 
Ajanaına ancak ecnebi gö
nüllülerinin geri almmaıına 
muvafakat edilebileceğini 
aöylemtıUr . 

'ı bakan İsmet lnonil buiun 
l Ankaraya gelmtıtir . 

8. MUHLİS ERKMEN 
Ankara, 28 (AA) - Bu 

gün Tevfik Fıkret Sılaym 

baıkanlığında yapılan Ka 
mulay toplantısında iktisat 
büdceıl mOzakue ve kabul 
edilmtı ve onu müteakip 
Ziraat büdceıi heyeti umu 
mtyeıl üzerinde ıöz alan 
bazt hatiplerin mütaleala · 
rına karıı Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen izahat vermiı ve 
heyeti umumlyesl üzerinde 
müzakere kift görülerek 
m a d d e 1 e r e geçilmtıtlr . 

Vaktin gecikmesinden zl· 
raat bütçesi f aaılalarının mü 
zakereıi yaran (bugln) 10 da 
yapılmak üzere dafılmaaı 

kabul edılerek toplanhya 
nihayet verilmtıttr. 

Alman 
iktisat Nazın görüşmele

rine davam ediyor . 
Parlı, 28 (A A.) - Parlse 

gelmlf olan Alman iktiıat 

nazıra dün F ranaız maliye 
nazıri le kitiaadi ve mali me-

seleler üzerinde görüımüı

tür. 

Amerikaya 
200 Tayyare 
Ismarladık 

Amertkaya bazı tayyare· 
ler ıamarladıiımızı bu tay-

yarelerin inıasında bulunmak 
ve muvakkat tesellOmünl 

yapmak üzere bır heyeti
miz Amerlkaya gidecektir 

Bir Amerikan rnecmua11 11· 

marladığımız tayyareler hak· 

kında ıu malumatı vermek· 
tedlr: 

"Bu model tayyareler bir 
ton bomba taıımak ıartile 

saatte 350 kilometre ıürate 
maliktitler . 

Baldvin Başvekaletten Hu model için dünyanın 

her taı af ından ıipariıler v~ 
rllmiıtir. .. 

istif asını verdi. 
Türkiye bu tayyarelerden 

200 tane slparlı etmlttlr. 

Her tayyarenin bedeli 125, 
bin delardır n 

8: Çember~ayn Başvekô.leti Deruhte Etti. Bald-; 
vın Kont Unvanını Aldı. Ve Kendisine büyük 

~-

Arnavutluk 

isyam hat~m~a ~aşve~ilin 
beyanatı 

Salip Rütbesi Tevcih Edildi. 
l londra, 28 (A.A) - İnıl· 
lı Baıveklll B. Baldvin isti· 

faııbı vumlt ve maliye 
llaıarı Çemberlayn yeni ka . 

bıbeyı teıkıle memur edil mit· 
•e Yeni va:ıifealne baıla
lbııtar 

ICral Baldvtne Kont ün 
~llbını vermit ve kraliçe ile 
lrltlcte kendfılne imzalı fo· 

totraflarım hediye etmlttlr. 

Ç londra, 28 ( Radyo ) -
b e111berlayn baıvekll olarak 
t 't•ek&let dairesine ıelmlı 
lr. 

1( londra, 28 (Radyo) 

'"' altancı Jorj birçok ki 
ltlıelere ünvanlar vermlttir. 

~en ünvanlar arasında 

Yırtılan 
Alman 
Bayrağı.. ' 
San F 8 l ranıiako, 28 (Radyo)-
e edı , l Ye relıt Alman kon· 

0 oıu tı) nu zlyard ederek yır-
flb b k h •il l ayra akkında teeı 

b 'erini blldirmlttlr. Reiı 
8Jraı lctl ın telcrar yerine çe · 
eceııoı ıöylemııtir. 

vlne imzalı birer fotojraf· 

larım vermlılerdlr Belırad, 28 (Radyo) 

Londra, 28 (Radro) ·- Arnavutluk baıvekfli Poletl · 
Baldvlnln Bukingham sa- ka gauteslntn Tiran muha
rayından ayrıldı§mdan ya birine verdiği beyanatta 
rım saat ıonra B . Çember· asilerle blrlıkte çalııan sabık 
layn saraya gelerek kralla ' dahiliye nazırı Ethemln ec
rörüımüıtür · Kendisi lazım nebi bir devletle, bır güna 
gelen tedb rlerl alacağını 

alika11 olmadığını ve aaile
söylemiıtır 

rin hükümete sadakat aös· 
Badvin sene sonundan 

terdığinl ıöyliyt"rek ityam 
evvel hallca laitaben bir nv-

müteakip füpheli bazı eı 
tuk arad etmiytt.ceğlni bil· 
dirmlıtır. 

Londra, 28 (A.A.) - Mu ı 

haf aza kar partinin yapacaiı 
büyük toplantıda 8. Çem 

bil hana Baldvln Kont ün va· beri ayn baıkanlığa ıeçıle · 
1 cekttr. 

B. BALDVIN 

hasın tak tbine baılandığına 

datr eaa11ız ıayia ları tekzip 
etmitllr. 

nanı almııtır. 

Londra, 28 (Radyo) -
lstıf a eden baıvekil büyQk sa· 
lip rüdbeıini almııtıı. Bu rüd· 
beleri kula yeni baıvekil B 

Çemberlayn tavsiye etmlt· 
tir. Kral ve Kraliçe Bald 

B ~yaz kıtap neşredildi. 
Parh. 28 (A A)- Cenev· 

rede bulunan ispanya mu 
rahhas heyeti İtalyanın te 
cavüzü hakkında bir beyaz I 
kitap neıretmlttir . 

-
imparatorluk 
Konferansı 

Londra, 28 ( A A. ) - Ro 
yter Ajansı imparatorluk ko· 
nferanaında milli müdafaa 
lılertnln el birltğile tanzimi· 
nin esas itibarile k bul edil· 
dığlni ve fakat domtnyonla 
rın bu bapta kati hiç bir 
taahhüde glriımiyeceğlni açı
kça anlattıklarını bildirmek 
tecı.r. 

Federasyonu raisi ~ün gitti. 
Bir kaç gündür ıehrlmizde 

spor itleri üzerinde tetkik· 
lerde bulunan atlet izm f ede. 
rasyonu reiıi B. Vildan Aıtr 

dünkü trenle Bandırmaya 

hareket etmittir İstasyonda 

1 
bölge baıkanı 8. Feyzi Sö · 
zener ve diğer kulüp men · 
ıupları tarafından teıyt edl· 
len 8. Vildan Aıır oradan 
lıtanbula geçecektir. 

Memleketteki Bir Yıllık 
Pamuk S a rf i y a t ı .. 

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

9 32 de ilk ~ıı senelik sanayi pıoğrann ile bııhyın 
yani sanayi f aaliyıti dı~ili pamuk sarf iyatmı büyük 

mikyısıı ırtırmışllr. 
Pamuk; endüstrimizin en 

büyük davasıdır. Devlet bir 
taraftan keodt f abrikalaraoa 
uzun elyaflı ve )'üksek ka · 
Utell pamuk yetiıtlrmek, di 
ier taraftan da dıt pazar -
larda iy• fiatlarla müıterl 

bularak iellrlmiztn mühim 
bir kısmını teıkıl eden pa 
muklarımızı daima aran•r 
hale getirmek için kanun çı 
karmıı, tedbirler almııtır . 

Btr kaç ıenedenberl dahi 
li sanayi ıarfiyatının artmaaı 
anlaımalarımızla pamuk ih 
racatının himayesi ve binne 
tice pamuk fiatlarınm yük· 
ıellıt, mOıtahsill fazla lıtlh· 
aale sevketmlıllr. 

1936 - 1937 mevsiminde 
bu sebepler altında 243 645 
hektar ü:ıerine zeriyat ya-
pılmıthr. Bu aaha 1921 -
I 935 seneleri ekim sahaları 
vaıattıinden yüzde 35 faz 
ladır. Sahanın genltltil tle 
mütenasip bir rekolte bek· 
lenlrken havaların müıald 

gitmemesi, yafmurların faz. 
!alığı bazı tarlaları k11men1 

bazılarını tamamen harap 
ederek rekolteyi 40 milyon 
kiloya kadar düıürmüıtür. 

Mmtakılarda istihsıl ıart
lan va rekolte: 

kası yüzde 61, Eie mınta
kaaı yüzde 31, lfdır yüzde 
2, Sakarya havalisl yüzde 1, 
cenubu ıarki vilayetleri Ma· 
latya ve Eliztz dahil oldu -
ğu halde yüzde 5 hlue al· 
mıttır . Bu dağılaıtan görülii· 
yor ki, Çukurova lıtihıil sa· 
hasının genitlliine raimen 
diğer ıenelerden az bir is
tihsal 1apılmıthr Bu vazi
yetin baılıca amilleri lıe bu 
mıntakada muhıulOn idra
kine yakın zamanlarda ıid· 
detti yaimurlarm yafmaaı 

ve fazla rutubet nettceıl hu· 
ıule gelen pembe kurdun 
bOyOk tahribat yapmaaıdır • 

lidır mıntakaaındakl ilk 
tahminler, rekoltenin 1500000 
bin kilo olacağım göıterlyo· 
rdu. Yağmurların teılrlle hu· 
sule gelen mlldiyo hastalığı 
rekolteyi 1.000 000 kiloya 
düıürmüıtOr. 

Adaaa mıntakaıında mah· 
ıulün idrakinden ıonr" Sey· 
han nehrinin taıması da 
3 500.000 kiloluk koza ha
lindeki pamuiu batara uj-
ratmıthr. 

Mıhsulôn kalitesi: 
1936 yıla zırai ıılabatın 

pamuk üzerinde ilk ıenlt te· 
strlerini göstermeie baıladı· 
ğı yıldır. Mezkur yıl zarfın-

1936 1937 mevsimi re da 32 yerde pamuk 11lah ve 
ko1teılnde Çukurova mınta· ( Sonu üçüncü sayfada ) 

·--·-------------------··ı ı Adı Değişen Roman , 

ı S O N H l T 1 R A.. ı 
ı Bu romanın hakikf bir hayat ve macera romanı t 
t olduğunu evvelce de yazmıştık. Roman muharriri· : 
4 nin uaka kahramanlarımn müsaadesini alarak yaz- t 
! dığı bu güzel eserin bugün adım değiştirmek mec· t 
; burlytl!nde kaldık. Buna sebep ( A. N.) vilayetinde 1 

• 
bulunan romanın baş kahramanı olan bayanın gön- t 
derdiği bir ldgraftzr. t 

ı Bayan pek haklı olarak ileri sürdüğü ve burada 1 
t yazmağa mezun olmadığımız sebeplerle bu adın t 
t tJeğl~lirllmesini ve romana t 

: Bir Kadın Gülüyordu! 1 
~ fldının Verilmesini Rica Ediyor.. = . ~ . 
i flaştan b!} b'r ha~ıU L~ğ~ ~o;ıındakl ldd/. I 
: amızı bu ad deyiştirlşi ile bir daha açıklamış oluyoruz ı 

• Bir Kadın Gülüyordu! c • 
• Huşiıın başa heyecan dolu im romanda acaba bir t 
• kadın hakikaten gülıiyor mu idi ? Ve bu, neleri ha- t 
• tırlatan bir glilüştii ? t 
: Bir Kadın Gülüyordu! t 
• Şimdi ( A· N.) ullayetlrıde bulunan ve romanda : 
: mesleği ile adı dt•ğişen bayanın hakiki aşk ve duygu t 
• romamd1r. t 
: Bir Kadın Gülüyordu! : 
• 4'adece: bir kadımn binblr maıui taşıyan gülü· t 
• şıinü S<1klanuyor, onunla birlikle birçok gıilıişleri dr. 
: ortaya dö/\Liyor. : 

~ Sabırsızlıkla Bekleyiniz.. ! 
·--·-·-------·-----------· 



SAYPA: 2 

Nesir: 

o 
Ağlıyordu. 

Aktam yaklaııyor. 
Sahilin ıon aııkları kum· 

salan ilerisindeki ıık çam ko . 
ruluiuoda yetil, çimenlere 
uzanmıılar güneıin ıon kı 
:ıall.klarmı yudum yudum iç
erek martllerln uçuıunu 

ıeyredtyorlar . 
Bir kotra kumıah yalaya

rak ma vt sahilde kayıyor . 
Uzaktan eıki bir balıkçı 

kayıfı bedbin ıırıltılar çıka · 

rtara k ilerlemeğe çahııyor. 
Yandakı köıklerin birinden 

af !ayan bir keman ıeıi ıa 

hilde dalıa dalga tlerliyerek 
küçük dalgacıklar araama 
römülüyor. 
Güneı mor ufuklara yaa 

lanmıt denizin kızıllıimda 

erimek tıtlyor . 

Her yerde hüz6n .. 
Her yerde aam .. 

*** 
Martiler birden ürperdi . 
Denizin ııralt111 bir an dur· 

du .. 
Çamların kanatlan ya vaı 

yavaı kapandı 

Ve sahilde bir hıçkırık in· 
ledt . 

Htcranlı bir gönül ağlıyor .. 
Gönül neye ağlar t~ryat 

edersin 
Aşıksw mademki hicran 

senindir 
Elemi bırakıp neşe dl 

lerıln 

l~tirap senindir. canan 
senindir .. 

*** 
O aAlıyordu ... 
Kestane renkli gözlerinden 

akan yaılu penbe yanakla
rında nemli izler bırakarak 

akıyordu. Kumral saçlara 
rüzgara kapılarak gitmek, 
bu betbaht aııktan uzaklaı
mak lıUyorlardı . O hıçkm· 
yor, deniz inltyor, ıahil ağ· 
hyordu .. 

*** 
Ya vaıça yanına yaklaı· 

hm . 
Birden beni ıörünce ut

andı, ürkek bir karaca gibi 
kaçmak lıtedi. Baıını önüne 
eidt. Nemli aözlerimi ıalak 
bir mendille sakladı.. 

- Niçin ailıyorauo, neyin 
var çocufum? Diye ıordum. 

Hıçkırıklara arasında keıik 

keıik anlattı 

Söyledi .. . Dinledim. 
Teselli etmek fıtedim. Coı· 

tu: 

- O ailıyordu.. Dedi .. 
Sıcak b i r g ü n d ü, 

yine burada buluımuı aık 

rüyasına dalmııtak.. Birden 
bir hıçkırık ltltUm, baktlm 
o ağhyordu, gözleri yaıhy 

dı. 

Niçin ağl•dığını ıordum. 
Hıçkırıklarla cevap verdi. 
Ve ıonra beni bırakıp, be 

nden uzaklara kaçtı. 
Onu uzun zaman burada 

aflıyarak bekledim 
Gelmedi. .. 
Acaba dönmiyecek mi? 
O benden ağlıyarak kaçtı, 

ben onu aflayarak bekllyo
rwm. 

O aflayordu ..... 

z. Meriç 

[!iftm 
Yeni Adam 

178 nci aaym çıktı. için
de (imtihan meıeleıi ) hak · 
kında lımaıl Hakkmın ma· 
kalesi, Pariı sergiıi hakkında 
H . Avni ve Hüseyin Bozokun 
yazıları, Adnan Cemilin po 
lltika yazm, H Giritlinin 
Zohn Dewey hakkında etü 
dü Ehrenburgun İıpanya 
Röportajı, Niyazi Remzinin 
Toprak ve Güneı baılıklı ya 
z111. ihtifaller hakkında timi 
bir makale. Dr. lzzetUnlo 
akıl hastalıklara ve Baltacı 

oğlunun Hayatım tefrikaları, 

Hamit anketine Dr. Fuat 
Sabit, Ercüment Ekrem, Ni
yazi Remzi Şüküfe Nıhal 

ve Hüıeyln Danıım verdiği 
cevaplar, iç ve dıı ıosyetr, 

Haftanın Düıünceleri, Kültür 
haberleri kısa tetkikler ve 
Fikret Muallanın reıimleri 

vardır. 

Ehemmiyetle tavsiye ede 
riz. 
~~-

Maarif Surasmm toplantısı 
Maarif Vekaleti merkez 

teıkilatı hakkındaki kanun 
maarif ıuraımın 3 ıenede 
bir toplanmasını emretmek 
teclir. Vekaletçe ıuraoın tet · 
klkine konulacak olan den 
programı ile t ılimatnan e 
ler henüz hazırlanmamı~ ol
duğu için Maarif ıurannın 
ilk toplantısının 1939 } ılına 
bırakılması hakkmda Maarif 

· Vekaleti tarafından bir ka 
nun projesi haz1rlanmııtar 

Dr. Arasa 
Gelen 
Tebrikler 

( Baıtarafı birinci sayfada ) 

daimi murahhası Subatiç 
Hariciye Vekilimiz Doktor 
Tevfık Rüıtü Arası ziyaret 
etmlttir. 

Hatay etrahn~a görüşmeler 
Hatay davası ile meıgul 

olan müteha1111lar komiteıi 
anayasa ve ıtatü hakkmda. 
ki raporunu konseye takdim 
etmlıttr. 

Bu rapora göre, komite 
müzakerelerinde hallonul. 
mıyan meıele Hatayda reı 

mi dil meselesidir Hugün 
Türkiye Hariciye Vekili Dok 
tor Rüıtü Area ile Fransa 
Hariciye müateıarı Vienot 
bu meıele üzerinde görüı 
müılerdir. Fransız nok~ai na· 
zarı Hatayda Türkçe ve ara· 
pçanın reıami dil olarak kul· 
lanılmaaı merkezindedir. Tü · 
rk murahhasları buna mu 
halefet etmektedirler. 

Reyiam te~lif i 
Bu ıabahkl posta tle ge 

len lngillz gazetelerinden 
Mornlng Poıta Cenevre mu· 
habirl, Milletler Cemiyeti
nin bu defakl toplantısında 

Hatay meaeleılntn konuıu · 

lacağı meıeleıini yazarken 
bilhaua münakaıa mevzuu 
olan Bayır, Bucak ve Haz· 
ne nahiyelerinin Hataydan 
madut olduğu yolundaki no· 
ktal na zan hakkında ıu ma · 
lumatı veriyor: 

TORKDILI 29 MAYIS 937 

.. : .... ·~ • • ... ; ~..:. f .~!' - . . 

,,... ~ ·- .. ·'" 

iliMiZDEN HABERLER · ı 

• 1. 
Vahşi Bir halde Vaka- Acaba Doğru mu Dersiniz? 

1 anan Adam. Ali Dayının Altın 
Dört sene evvel ~ir çobam öldüren va dağlarda gezen 

adamın mu~akemesi .• 

H.k" ·7 ı ayesı ... 
Hala/canın Eski Mezarlığında 
Döğme Altınlar bulunmuş .• bir 

Köylü böyle Söylüyor . 

Bundan epeyce evel bir 
nüshamızda Gönen civarın · 
da bir ıürek avında avcı -

ların saçları, sakalları uza 
mıf, vücudu poıtekiler içer 
sinde yarı vahıt bir halde 
bir adamın yakalandığını 
yazmııtık Yapılan tahkikat · 
ta bu adamın çobanını öldü
ren Ahmet isminde biri ol· 
duğu ve bu yüzden mevkuf 
bulunduğu Gönen hapiaha 

Bir Amele 
Taş ocağından düşerek 

yaraland1. 
Erdeğin Marmara nahiyesi

ne bağlı Saraylar köyü taı 
ocaklarında çalaımakta olan 
Şakir oğlu Tahir ocakta 
yükıek bir yerden taı çıka 
rırken aıağıya düımüıtur. 

Yaralı Erdek hükümet 
doktoru tarafından muay~ne 
edıldıkten ıonra Bandırma 

memleket hastıı.haneıine kal 
dırılmııtar -Belediye reisi 

Bir kaç günden beri İzmir . 
de bulunan belediye reisi 

B. Nacı Kodanaz dün ıeh 
rimize dönmütUlr. 

~ahir kulübü bastanhğmdan 
Bu akıam Kulübümüzün kış 

toplantılarına veda olmak üzere 

büfeli bir toplantı yapılaca
fıodan bütün Kulüplü arka 

daılarm h trifl rıca olunur 

• 
Hal~evinden bir grup Ber · 

gamaya gidip geldi. 
Bürhaniye, (Huıusi) 

Halkevimizden 30 kitilik 

btr kafile cumartesi günü 
Bergamada yapılan eğlen

celerde bulunmak üzere Ber· 
aamaya gitmiılerdlr. Orada 

üç gün kalınm111 tarihi 
yerler görülmüı ve ora 
Halkevi ile de tanııılmııtır. 
Seyahat pek fa'ydalı olmuıtur. 

Halkevi temıll kolu "Adam 
Sarrafı,, adındaki 2 perdelik 

1 temılli muvaffakiyt'lle oyna 

nmııtır. Temsilde 500 ze ya 

kın halk bulunmuı'ur Baıta 
B. Mümtaz olduğu halde 
bütün aeçler muvaffakiyet 
göatermlılerdir. 

_ _. .. H••••--

Kadriye 
Kacırıldı. 

• 

ne pençereainin d e m i r 
parmaklıklarını kırarak 

kaçtığı a n 1 a f ı l m ı f t •· 

Ahmet bir müddet önce 
muhakeme edilmek üzere 
ıehrimiz Ağır cezasına gett 
rtlmtıtt. 

Bu defa yapılan muhake 
meıl sonunda bazı cthet1ertn 
sorulmaaına karar veril
diğinden muhakeme baıka 

, bir güne bırakılmııtır. 

Dün İdarehanemize bir 
köylü geldi. Adım ye ziya -
ret sebebini ıorduk: 

- Halalca köy ünden 
Mustafa oğlu Ali. Olduğu. 

nu ıöyliyerek ıöyle bir de. 
fine bahıi anlatmağa bat 1a 
dı. 

ilk Okullar Bugün 
Derslere Son Veriyor 
P a z a r t e si Günü de beşinci 
Sınıf Ların Tahsili bitirme im

tihanları başlıyacak 

" Dört ıene kadar önce 
ıehre yani Balıkeaire bir aa · 

at k a d a r u z a k 1 ı k t a 
define olduğu doyuldu. Bi· 
zim köyden (yani Halalca
dan) İsmail admda biri 
y e r i n i b i 1 d i i 1 bu 
defıneyi çıkarmak için ken 
dlıine arkadat aradı . Niha· 
yet aradan bir kaç zaman 
geçtikten ıonra bu def inenin 
Mehmet Emin oğlu İımatl, 
Haıan oğlu Mehmet, Hüıe· 
yin oğlu İbrahim, Mehmet 
oğlu Yahya, Yakup oğlu Muı 
taf a tarafından çıkarıldığını 

diye duyduk 
Bayım dediğim doğrudur . 

Köyün Eaki Mezarlık ye
rlnne olduğu ıöylenen bu 
defineyi bunlar her halde 
çıkardılar. 

Amma gel gelelim lama 
il işi çok gizli tutuyor 

Hiç sır vermiyor Hem 
paralar çok eski zaman 
parası . Hepsi de hallı döğ 
me altın." Artık bilmem para 
lar ne oldu? .. 

Nüfuı kağıdından da Muı· 
tafa oğlu Ali olduğu anla 
ıılan köylü hararetle ve he· 
yecanla bu döfme altın hi 
kayesini anlattıktan ıonr• 

içini çeke çeke bırakıp gitti. 

Merkez ve kazala~daki ilk 
okullar bugünden itibaren 
derslere ıon vereceklerdir. 

tır. ilk dört ıınıftao bütün· Biz hadiseyi olduğu gibi 

Esasen ayın on betinde 
köy ve nahiye okulları ka· 
panmııtı. 

Dün ıehrimizdeki ilk okul
lardan çoğu birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü sınıfların 
karnelerini vermiılerdlr . 
Pazarteıl gününden itt· 
haren bir hafta lçeralnde de 
beıtnci sım f 18rın ta haili bi 
Urme Jmtıhanları yapılacak-

inhisarlar 
idaresinin tütün stoklan 

Geçen hafta Büyük Mil
let Mecliıinde lnhlıarlar büt 
çesi müzakere edilirken, 
bütçe encümeni tarafından 
inhisarlar bütçesine ilave 
edilen 200 bin liranın etra · 
fında birçok münakaıalar 
yapılmıt ve bütçe encüme · 
ni namına da 200 hin lira
nın stokların arttırılmasına 

ve yenilenmesine sarf edece · 
gi söylemlıti. 

Yaphğımız tahklka göre 
lnhiaarın elindeki tütün ıto
ku 38 milyon kilo kadardır. 
Bu sene de alııa devam 
edilmektedir. Türklyede se
nevi sarfolunan 12 milyon 

lemeye kalanların imtihan· 
lan okullar açılmazdan bir 
hafta önce, son sınıflarda 

bütünlemeye kalan talebe
nin iae umumi imtihandan 
bir hafta sonra yapılacaklar. 
Diğer taraftan ıehrimiz ilk
okulları bir ıenellk reılm · 
lf f aaliyetlerfnf gösterir ıer· 
ıtlerl de hazırlamıt bulun 
maktadırlar. Bu ıergiler zı· 

yaretcilere sekiz on gün 
açık bulundurulacaktır. 

Yoksulları 
Gözetme Birliğinin gar

denpartisi 
Y okıulları Gözetme Birliği 

menf aahna 5 haziran cumar 
tesi akıamı Atatürk parkında 
gardenparti yapılacaktır. Gar 
denpartioin neıeli geçmesi 
için Cemiyet büyük hazır-
zırlıklar yapmııtır. Senenin 
ilk gardenpartıai çok güzel 
olacak ve gelenler iyi bir 
gece geçireceklerdir. 

Bu na vahşet 
Sındırgının Hlıaralan kö

yünden Hasan oğlu Mehmet 
karııı Dudu yaylaya gider· 
ken köye bir aaat mesafede . 
önüne ayni köyden Himmet 
oğlu Mehmet geçmlıtir. 

yazıyoruz. 

Ve timdi Ali Dayının ar· 
kasından biz de dütünüyo 
ruz? 

Acaba Eski Mezarlıktal1 
döğme altınlar çıktı !tur Diye·· 

-~-

Harp 
MalOllerinin teri ii için ~ir 
~anun projesi ~aznlamyor 

Hükumetçe harp mahll· 
lerinin terf ihleri için kanull 
layihaaa hazırlanmaktadır· 
Bu layiha malulfyetlerlP1 

göre 6 dereceye ayrılar•" 
tekaüt edilmlt olan bütilO 
harp malullerinden en yükselı 
derecede olanlara elli 1ir•1 

diğer derecedekilere de ar• 
larmda beşer li~a nokıaol• 
kırk beş, kırk, otuz bet• 
otuz, yirmi beı lira mikl•' 
rında birer zam kabul et· 
mektedir . 

Layiha bugünlerde Büy&i~ 
Millet Meclis ine gelecektir· 

. 1 o 
Haziranda baılıyacak o dil 
yeni m&li senede tatbik e 
mek üzere Mecltıten çık•' 
rılacağı kuvvetle ümit edil 
mektedir. 
Layihada Milli Mücadel•1e 

ittirak etmlt ve etınerrt1: 

"Türkler bu Qç nahiyede 
de, reyilma müracaat edil 
meılnl lıtlyorlar, ki bu tek· 
lifi, Fransızlar bugüne ka ' 

Kepıüt nahiyesinin Nusret 
köyünden Sabri kızı 16 ya 
ıındaki Kadriyeyi ayni köy· 
den Hasan oğlu Mehmet 
kaçırmııtır. Tahkikat yapıl
maktadır. 

kilo radd esindeki tütünün 
üç ıenelik yekunu iııtok ha
linde bulundurulmaktadır. 

Tütün, senelerin geçme· 
ıiyle kıymetinden kaybettlfi 
için eldeki ıtok mütemadi· 

Mehmedin kadına hücum 
ederek cebren ırzına tasal 
lut ettiği ııkayet olundu 
fundan tahkikata baılanmıı· 
tır. 

yolunda bir kayıt ıne"c" 
olmadığından Medlıçe t 11

'. 

diki halinde Milli müc•de 
ti 

leden evvel veya ıonr• P 
kaüt edilmiş bütün h•r 
malulleri kanunun hüklllO" 

den iıtffade edecektir. 1 dar kabul edememtılerdir ,. yen yenilenmektedir. • 
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Hatıralar: 

Sarı 

Yapraktan 
Benim 
Hayatım .. 
Düıünün. . Y aıama yolun 

da en acı hakikatların kar· 
tısında kalan, gülmiyen . 
Gülmeğe koıtukça hiç yü 
Zünden ağlıyan, bir periıan 
kalbi gözlerinizde bulun . 
Düıünün . Gülenlerin kar 

tısında tesadüf ün kucakladı 

iı, elemlerine boğduğu vi· 
ran bir gönülQ •. Hayat ve 
biraz gülmek diye aflıya 
rak, yalvaranı duygularını · 
zın içinde bulun . . 

Benim hayatım. . Benim 
bu içli karanlık yollarım 
ruhumun gamsız akııından 
değil.. Cehdlmln sararıp 
•olmasından da değil.. Fi 
kirlerlmln olgunlaımağa bat 
l•dığı anlarda, yaralı hasta 
kalbimi okııyan elin ıolma · 
•ından, o gözlerin yakan, 
Parçalayan çocuk denilecek 
Yafta giditime, ıekte verip 
bir iskelet gibi kartımda 
•ırıtmasından sönmüı. bugün 
beni içli sarı bir yaprak 
RibJ .. Bucaktan bucafa sa -
9 Uruyor .. Ve ben kuruntulu 
Rülmiyen, günlerimin kalbimi 
durduracak g<ınünü bekliyo 
rum. O gün gelmiyor, ogün 
Rörünmiyor, sessiz ak•nlan 
"ın donuk çehr~min .. Son 
•evgisinı kalbime miıjdele · 
rtııyor . 

Sarı yaprak. Benim son 
llcıının tesellisi, son emel ve 
duygumun hazirestdir ld onu 
tarnam 1ar da .. Ağlıyan ha · 
Yatımı ona l<uyuluyabilir
•e.,.. külçe cansız vücudum· 
la belkı toprakta gülmek 
•ilıyan kalbime nasip ola· 
Ctktır 

Evet benim hayatım .. 
O öyle bir hayattır ki yaz· 

lllaktan usanmıyorum, usan· 
'nıyacağım da .. 
b 8en bütün kuvvetimle 26 
b~~ar1mın biricik çiçeği onu 
k~•Yor. Uertlerimt ona dö-
laJorum Ve diyorum ki .. 
Doğdum. Henüz yedi ya· 

~lld~ eımer çehreyi küçük 
albınıin desteği, ıefkati 

'n büyük denizden büylk . 
aıınenıı bir avuç toprağa 
IÖtnd"•- Ç 1 1 Yol U11 ten sonra.. i e i 

larıma daldım . 
b ~eoıeılni emmedlğlm bir 
•tkasını onun yerinde ap 

anaııın buldum. Ona da 
anne d. " " d d . " kij ıyor, onun e ız ço· 

}ordum. 

Ç Ne Yazık ki hırpalanan .. 
alkalanan.. Bucaktan bu

c"ia k savrulan bendim. Tü 
h 'lllyordum. Yıllar bu acı 
'nairnelerle dolup boıah· 

Yor l O · çimde bir ceht var .. 
, tehte sağlam destek yok, 
k~lle dediflm mahluk zev 
t tıln, tatlı eecelerinin meı 
'Yle B tı k abamı lakayt eden 
'' n t k " ıstan daha canlı bir 
"'•vet.. Ve ben herıey her 

ley • 
l mevcut iken hayat yo 
"'mu d b 0 ~rin • ihtiyaçlarına 
., v 

Y urrnağa mecbur kah 
<>turn 

d si onu kasırgalıula müca-
' e d da e en dağların bağrın-

,,~ Allaha baı lcaldırarak, 
G ır dıltyen ceht ve 
ll\itlerı -iıe • nl goz yaılariyle ye 

kı Rbomen inıan oluyorum 
en· 

Yıld 1 avutan bir buçku 
1 a dola "l "K det n go · · aran-aran ... 1 

81 
°ı u,, oluyor. 

raz olıun ıüküoet bu 

TORKDILI SAYFA: 3 

MemlekettekilBir Yılhk Amerika Veni Radyo İstas.von
p a m u k S a r f i y a t ı.. ı ı Tayyare daha yapıyor 1 a r ı m ı z ı n inşasına 

Vaıington, 26 (Radyo) -
(Baıtarafı birinci sayfada) de J 3 nisbetinde yer almıı Bahriye nazaretl ordu için, B a ş 1 a n d 1 

üretme deneçleri yapılmıı. tır. Buna mukabil iane cin- hem karada ve hem de de· . • • 
ilk defa olarak Nazilli mın· si 1934 1935 relrnltesinde nfzde uça bilecek 11 tayyare 
taka1mda, Antalyada, Eski yüzde 26 f!isse ahrken 1936- sipariı etmiıtir. Bunların sa· 
tehir civarında köylüye ye- l 937 deki hisııesi yüzde J 3 yllll. en kısa bir zamanda 
ni cins Akala tohumu dağı e döımüıtür. arttırılacaktır. 
tılmıı, Adana ve civllrmda 1935 ıeneslnde Klev1and 

italyan 
külliyetli mikdarda Klevlant tohumu Adana •amuk ıslah 
cinsi ekiJmeğe baılanmıı, ke· ve: üretme çiftliğinde J 350 
za bu yıl zarfında tlk defa hektar, Adana köylüsü ta 
olarak Malatyada KJevland rafından 2.300 hektar ki, 
tohumu ile zeriyat yapılmış- ceman 3ı650 hektar üzerine 
tır. Bundan maksad ilk ıe ekiJmiı iken 1936 da çift-

filminin manası ne olscakımş 
neler zarfında Adana mm likte 1300 köylü tarafından 
takasında dejenere olmuş 23 503, Malatyada köylü 
Amerikan nevi iane cinsinin tarafından 200 ki, ceman 
yerine Klevlandı ikame et 25.003 hektar üzerine zeri 
mek, Eğe, Antalya ve Eski yat yapılmııtır. 
ıehirde Akalayı tamim ve Akala tohumu da 1935 
istihsalini temin eylemek, de Eskiıehir civarında köy 
müteakip senelerde de yerli lü taraf andan 600 hektar 
nevini kaldırarak yeni Ame· üzerine ekllmiı iken, 1936 
rikan tiplerini büU1n mem da Eııkiıehtr civarında 1. l 02 
lekele teımil etmektir. Klev Antalya.da 465 Nazilli pa-
land cinsinin muhtelif sene- muk tohumu üretme çıftll · 
lerde rekolte içinde aldığı ğinda 95 ve Nazilli mınta 
hi11e, vaziyeti açıkca gös kasında köylü tarafmdan 
termektedir: 1933 - 1934 se 45'l ld ceman 2.087 hektar 
neııinde Adana rekoltesinin 
yüzde 1 ini teıktl eden bu 
cfnıı. 1934 · 1935 de gene 
yüzde 1, 1935 · 1936 da yü · 
zde 3, 1936 · 1937 de yüz-

luyor, a a m l ı yolla • ım· 

da gülmeğe koyuluyordum. 
Son acım, ıon felaketim olu 
yor ki Sarı yapragı ken
dime can yoldaıı yapıyor. 

Hayatımı onun bağrına gö 
merek a vutmağa çalıııyo-

rum .. 
Acaba.. Ağlıyan , bir de 

niz gibi sükut edeceğim gün 
ler doğacak mı. . O deniz 
gibı ıuıup güneıten hayat, 
baharlardan aık içebilecek .. 
Yarı kalan emel ve duvau· 
larıma can ve neıe katabi 
lecemiyim! .. 

lşte sarı yaprak bunu 

üzerine ekilmittir. 

lç piyasa ve f iat değişme
leri 

Laıist İtalya, eski Roma 
tarihininin en belli, baılı ha
diselerini filme almağa ka-
rar vermiıtir . 

Bu filmlerin birincisi ikin 
el Kartale muhabereııi ola 
caktır. 

Bu filim için çok büy6k 
masraflar yapılmaktadır . Es· 
erin mewzuu, eski zamanın 
bu hadisesini , yarınkı bir 
hadisenin nümunesi göster 
mek yasaktır. 

Malüm o lduğu üzere Kar 
taca, Roma ile olan uzun 
rekabet ve mücadele sonun· 
da mahvolmuıtur. Şimdiki 

Romalılar demek istiyorlar 
kl Roma . Londra mücade1e . 
sinin de sonu Kartacanın ak 
ıbetintn ayuı olacaktır . 

Sahneye Veda 
Birçok yıldızlardan ıonra , 

bu defa Pol Müni de sine 
mayı ve Holivudu terk ede. 
ceğini ve sakin bir hayat 
s Ü r m e ğ e karar verdi 
ğinl bıldlrmiıtlr 9üt ün ha
yatı müddetince, kendisini 
ferah ferah geçindırebilecek 
parayi kazanmıı olan meı 

hur dram aktörü, artık stüd 
yoların boı ıeref ve tihreti · 
nin, kendisini alakadar ede· 
miyeceAI fikrindedir . 

Fılhakika, Pol Müni, sine 
ma pay ıtahtındakt çalııma 

nan her türlü faydadan hali 
bulunduğunu ve orada hf'r 

bağrında taııyacak kararan 
iÜnlerlme nur katacaktır ... 
O benim gamlarımı içecek, 
neıeme yol açacaktır . 

Memleketimizin pamuk is· 
tıhııali ve fiat hareketleri 
tetkik edilirken diğer taraf 
tan yeni kurulmakta olan 
sanayimlzirJ artan ham mad· 
de istih lakıni de nazarı dik 

katle tut oak gerektir. 1932 
de ilk beı ıenel ik sanayi 
proğramile baılıyan yeni ıa 
nayi faa liyeti dahili pamuk 
sarfiyatını büyük mikyaıta 

arttırmııtır. 1932 de 7,647, 
888 kilo mıkdarında 2636988 
lira değerinde olan fabrika · 
larımızın pamuk sarfiyatı 

1935 de mikdarca 14,217,810 
kt\oyu, kıymetçe 6,210,095 
lirayi bul muıtur. Bu artıı 

1932 senesi iatihlak mikdar 
ve kıymeti 100 kabul edil · 
mek suretiyle aıağıda e6s- ı 

, şeyin blöfe ve reklama feda 
edildiğini söylemektedir. 

!iğ/amam Kadın .. 
Dalgalarla t~ oldun göz

lerimde köprirdün 
Aklın bikes aşkıma gö; 

yaşlarL döktürdün 
Bak neşeme kanal yok 

elemlerle yoldaşzm 
~,akim içli bağrımı lılslt · 

riml öldürdün. 

* Gönül arlık virane görılil 
seısiz yaralz 

Emin ol ki her günüm ka 
strgail borall 

Şimdi çtlgm yaşıyan dulle 
dolma~ bir başzm 

Ümitsiz bir carı kaldım 
ıana gönıil yoralt . 

* Blrgıin ruhun yanar da 
gözlerin kapamrsa 

Nisyan dnıt!n bu acı kalp 
de yara açarsa 

liil ki kadın ruhunwn in 
klsan tulnwşlur 

Lanet olsun sevdana tf/er 
beni ararsa . 

* Rende emel kalmadı sus · 
tum artık çağ/amam 

Haram olsun bu ömür 
aşka gönül bağlamam 

Güllıi,</tinı bu yollan n so 
nu gelmedi gitll 

iman ettim :alimsin. İman 
el ki ağlamam 

Mehmet Ali Kayman 

terilmiıtir . 

Senecl: 1932, 1933, 1934. 
1935 , 
Mikdar: 10000 13958 18258 
13~52 

Kıymet: 10000, 15210, 192 
31, 23550 

Fabrikalarımızıo 1936 yı 
tındaki istihlak mikdarı he 
nüz tesbit edilmekle bera · 
ber geçen senelerden fazla 
olacağı muhakkaktır. 

Halihazırda iıtihlak edi · 
len nıikdara Ereğli ve Na
zilli fabrikaları ile kurul
ması mutasavver Malatya ve 
lidır fabrikaları muhammen 
sarfiyatı da ilave olunursa 
yakın zamanda fabrikaları· 
mızın pamuk sarfiyatı 27, 
milyon kiloyu bulacaktır . 

Pamuk sarfıyatıoın bu ar 
tııı dahili fiatlar üzerinde 
kendini göııtermekte ve din· 
ya fiatlarımn fevkinde ta
havvül etmektedir. 1936 ıe · 

neat ilk yarmnda 1935 se 
neıine nazaran düıüklük gö· 
.teren pamuk fiatluımız ıe
nenln ikinci yarısında yavaı 
yavaş yükselmittir, 

Anlaşmalar ve f iat hare
~etleri 

19J5 Senesinden 1936 ıe · 

nesine devredilen ıtok İzmir 
mıntaka11nda 822,000 kilo, 

Pol Münt hi~ ıüphe yok 
tur ki, çok büyük bir aktör. 
dü ve onun birçok filmlerde 
aldığı baı roller, sinema al' 
emf nde yepyeni bir çeıit ya 
ratmııtır . 

Arkadaılarının anlathkla 
rına bakılırsa, Pol Münl ga-

. yet mütevazi, yalnızlıktan 

hoılanan, sade ve iyi kalpli 
bir gençtir Onun sinema 
aleminde çekilifi, mütevazi 
eade ve bilha11a tnünzevi 
insanların ıtüdyolarda uzun 
müddet tahammül edemedi· 
klerini bir defa daha göı 
tf!rmektedir 

Meninde 11,O11,000 kilo 
mikdarında idi. Tesbit edi 
len bu stok dahili fiatları 
mızın J 936 ilk yarısında 
dü§ük bulunması hasebile 
ağustosa kadar tamamen 
ihraç edilmiıtir. Rekoltf'nln 
idrakine yakın Adana mm 
takasında stok hemen hiç 
kalmamıı; fabrikalarımız, bi· 
lhassa Kayseri fabrikası ye 
ni rekoltenin idrakine kadar 
pamuk sarfiyatını karııla

mıyacağı endişesine düşmüı 

İzmir pamuklarından müba
yaatta bulunmuıtur. Son ay 
larda thtacat yavaıhyarak 
fabrikalar mübayaatı çoğal 
mııtır Bu devre dahilinde 
pamuk müıt~rilerimlz ara . 
ııında Macaristan ve Çekos 
lovakya da buluomuıtur. 

1 

Kısa ve uzun dalgah olmak üzere yapılaca~ olın 
istasyonlar ~ir buçu~ sene~e ikmal edilecektir .. 

AnKarada yapılacak kısa 

ve uzun dalgalı radyo fı . 

taıyonları on beı ay sonra 
tamamile ikmal · edlJmiı ve 

faaliyete baılamıı olacal:tır. 
Yeni radyo lstaayonlarımız
dan biri 60 120 kilovatlık 
uzun dalgalı ve diğeri 20 ki 
lovat üzerinden k11a dalgalı 
olacak, istasyonların mürsi
Jesi Etimesudda bulunacak · 

lerde ecnebilere ne ıekilde 

radyo ruhsatiyesi verllecefl 
de teıbit edil mittir. 

Bundan batka hükumete 
icra Vekilleri Heyeti kara
riyle gerek umumi gerek 
mıntakavi ve kısmi olarak 
radyoları toplama aalabiye · 
ti verildiği gibi herhangi bir 
ıahıstan radyosunun alınma
sı salahiyeti verilmektedir 

hr. Bir ayı geçmlyen tenez 
60· J 20 kilovatlık uzun dal- zühlerde sahipleri radyoları· 

gal ı iııtasyonun dalga uzun- nı baıka bir tarafa nakledi· 
luğu 1639 me tredir. Bu dal· lecektir . Kanun layihaaında 
ga uzunluğu 1933 senesinde töyle bir hükGm de vardır : 
MadrJdde toplanan telsiz .. Komıuııunun radyosunu 
kongresinde memleketimize izftç eden, parazitini keame 
tahsis edilmlf olduğundan 1 ğe mecburdur.,. 
yeni radyo istasyonumuzun 
yapacağı neşriyat diğer mer· 
kezlerin neıriyatını karııtır· 
mıyacağı gibi, haıka itıtaa 

yonlardan de mütee11ir ol · 
mıyacakhr . 

120 Kilovat kuvvetinde 
yapılacak olan bu iataıyo · 

nun kuvvetinin icabında ya
rıya indirllmeı:k ıuretile 60 
kilovat üzerinden çalııtırıla
rak isletme masraflarının 

aza 1 ması düıünülmüı ve ıar· 

tnameye bu da ilave cdil
miıtir . 

Hundan baıka istasyonu 
muzun büyük meııafelere ka 
dar itttilmes!nl temin için 
uzun dalgalı postadan ma · 
ada bir de 20 ktlovat kuv
vetinde kısa dalgalı bir mür· 
sile postası ile tedaizl mu 
vafık görülmüıtür. 

Ankara.da ıehir içinde 
Halkevfnln alt k11mında, ya 

ni İımetpl'lfa Kız EnstiUhü 
ile Tayyare Kurumu ara• 

s:ndaki arada da müteabhid 
kumpanya tarafından bir 

stürlyo binası lnıa edilecek
tir. Bu arsa P .T T. idaresi 

tarafından Kızılaydan satm 
alınmııtır Bu binada, büyük 

orta, küçük ve bir de ıpi

ker stüdyosu olmak üzere 
dört ıtüdyo bulunacaktır . 

Ayrıca 80 kiıilik bir or· 
kestra heyeti ile 100 dinle
yici için bir anfiteatrı havi 
olacak ve her türlü modern 

iıaret tesisatı ile muhtelaf 
mevkilerde dört mikrofonu 
ihtiva edecektir. 

Orta Stüdyo 
Bu stüdyo küçük orkeııtra 

ıle tiyatro sahneleri için vü· 
cude getirilecektir. Burada 
da büyük stüdyoda olduğu 
gibi birisi akustik olmak ize· 
re üç mikrofon bulunacak· 
tır. 

Ra~yolır ne şe~ilde kul
Jamlacak 

Radyoların ne tarzda kul
lamlacakları hakkında ha 
zırlanmıı olan ve mühim 
eııasları ihtiva eden kanun 
layihaııı Meclis encümenle 
rinden geçmiı ve bugünlerde 
ruznameye alınacaktır. 

Layihada ruhsatiyeler ha 
kkında kayıtlar vardır Mev · 
kil müıtahkem bulunna yer-

Resmi 
1 - 4' • 

Evrakm gönduilme şaklina 
~ıir ~ir tamim 

Vekaletlere eöndertlen 
bazı yazıların paket halin· 

de bulunan merbutlarının 

hangi tarih ve numaralı tah-

rirata ait olduklıuı gösteril
memesinden bir çok yanlıı-

• 
hk ve uzun muamelelere 
ıebebiyet verildiği anla11l
mııtır Dahiliye Vekaletinden 

vilayete gelen bir emirde 
bu gibi paket halindeki ev· 

rak merbutatınıo hanei tah
rira ta ait olduiunun yazıl-

ması bildirllmittir. Evrakı 

sevka memur olanların dtk · 

katalzltkJeri yüzünden birçok 
yazılar da imıallz gönderi 
llyormuı. Bu gibi hallere 
meydan verilmemeli de em · 
redilmtıttr . 

tevap olarak yazılara da 
hangi dairenin hangi tarih 
ve numaralı evrakına ait 
olduğu da zlklr ve taarlh 
olunacaktır. 

Harç 
Pullan ne şekilde ~~lı

mlacak. 
Ceza evleı lle mahkeme 

binalarının ioıası karıılıiı 

olarak alınan harçlar hak . 
kandaki 2548 sayılı kanun 
•nuclblnce kullanılmakta 
olan pullar, bu kanunun 
tatbiki suretine dair talimat
namey ... istinaden ceza ev· 
leri amirlerine, mahkeme 
batkltiplerine ve icra me· 
murlarına malsandıklarınca 
avans olarak verilmektedir. 

Bazı yerlerde bu pulların 
cumhuriyet müddeiuoıumi

lerine de verildiği anlaııl · 
mı ıtır . Maliye Vekaletinden 
vilayete gelen bir emirde 
talimatnamenin dördüncO 
maddesi mucibince bu pul
Jarın müddeiumumilere ve
rilmesi doiru olmadıfı ve 
yalnız miiddeiumumlllklerln 
hapilhane!erin pul ihtiyaç 
miktarının t'8bltile mefiul 
olacakları bildirllmlttir. 



SAıfA 4 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Vilayeti 
Balıkesir 

" 

" 

Mevkii Cinsi 
Fazlı kuyusu Bağ 
kum bağları 

Kara tepe nam 
ova harmanı 

Kara tepe 

Hududu 
Doğu keçeci Arif 
batısı tosa yolu po· 
yrazı muallim Ali 
Rıza kıblesi ç. Ômer 
Fahri. 

Doğusu muti Mus
tafa bat111 leblebici 
Halli İbrahim poyra
:.ııı budak oilu Bahat· 
tin kıblesi kamar oi · 
lu Kemal. 

Doğuıu ince yol ba· 
tı11 ekmekçi Alt poy 
razı ekmekçi Hatim 
kıblesi Vedat katibi 
Cafer. 

rCIUU> .. Ll 

Kor Merkez Bırhklerinln senelik ihtiyacı için 10,000 
kilo taze kabak, 7000 kilo balda 3000 kilo taz.e ıoğan 
7-Hazlran 937 pazarteal günü aaat 15 le açık eksiltme 
ıuretlle ihale edilecektir Muhammen bedelleri 1050 llra
dar. Muvakkat teminatlara 78 lira 75 kuruıtur isteklilerin 
tartnameslnl görmek üzere her gün ve edı geçen gün ve 
saatte de teminat makhuzlarile Kor Satın Alma Komisyonu 
baıkanlığına müracaatları. 

4 - 1 - 181 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

29 MAYIS ~J7 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı gayri men· 
kuller Giresunlu oalu lsmailin tasarrufunda iken 321 de öl· 1 
Gmile karası Dudu ve evlatları Mehmet ve Yakuba kaldı · 

dığmdan bahisle namlarına lotikalen teaçil edilmesi i&tenil
diğinden tahkikat yapmak için 9 6 · 937 günü mahalline 
memur gönderılecektlr. Bu yerler hakkında bunlardan bat 
k t f l bl ti b k lddl d b l l.r Kor merkez btrlıklerinin senehk ihtiyacı olan 80 bin a aıarru veya ıa r r sure e a aıın a u uoan 

1 b - l 1 1 d il t f il b f l x. kilo sıiır eti kapalı zarf usulile 10 - haziran . 937 günü sa-vana u gun er ç n e yazı e apu s c mu a ız ı.ına ve 
h t h il . 1 k - t ı- at IS de eksiltmeye konmuıtur . Muhammen bedeli 24 bin ya u ma a ıne ge ece memura muracaa uzumu 

il l 
liradır. Muvakkat teminatı 1800 liradır. isteklilerin fart 

1 o o unur. 1 k - h - d d d namesini g rme uzere er gun ve a ı geçen gün e e 
-----------------------, ekıtltmeyi açma saati olan saat 15 den bir saat evveline 

Karacabey HarasıJ 
Müdürlüğünden: 

j kadar teklif mektuplarile Balıkeıirde kolordu satın alma 
komlıyonu baıkanlığına müracaatları. 

4 . 1 - 182 ~~ 'IL.-!t.~~~~~~~~~'M.• 

-------1 
larından 100 bat; karasığır ineklerinden de 20 baıın pe · 1 Her T ecimerin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü lrttumıktu. iyi damızlık ve kuvvetli it havvanı trmln etmek isti· rakende ve eımanı peılnen ödenmek üzere açık arttırma ~ 
yenlerin ihtiyacını karıılamak ü1 ere haramızda yetlttlrllen suretiyle 4 Haziran 937 cuma günü açılacak olan Manyas il. 
en iyi evsafta damızlığ~. koıuma ve kaaaplıfa el verltll panayıranda sataıları yapılacağı ilan olunur 1 
muhı.ııı Y••'· manda bo;ıa ... ınek ve erkek d•ı• malak· ı 4 ..:. ı - ı~- I F A K A rr 

J 

'"p ... !.?ı~e~o~~L he·' I Satışta Birinci 
g~:.~~~;r · Si~~~al ~::::e.. ». CC RE K LAA M D 1 R 
~~~l~~lıiı:40~ •• i '' . 

Günü geçmiı_ ıayıJar 25 .:ı S iti l 
kuruıtur. c atacağınız lrıa ınızı 

ADRES: it. 
~. sALIKEstR TORKoıu., 1 He~halde Reklam Ediniz .. 

Dünkü um zahiıe,f iatları ~ \1 e Bu ek hl 01 ı a r ı n ı z ı i 
UNLAR: ~ ~ 

A•g;_i A;;mi İ (TÜRK Dili) ne \ 'eriniz j~ 
55 Randıman 870 880 ~ 
60 • 850 860 it. "'.' . • ~ 

.H BU~DAY p~~LJi.g 1 T u R KD 1L1 '1 

Santim.. Jt ! 
Yerlf S ert 3 75 4 75 t; Bahkesirin Biricik Gazetesidir ~ 
Yumuıak 4 75 5 it. j 

Yumuıak Sert ~ Her Yerde Okunur·! 
Oııardan 5 75 6 75 il,. 1 

Santim Santim ~~~~~~~~~~~1.~'111" 
M111r 3 3 25 

250 275 -- ~ ""rpa 
Çavdar 4 
Siıam 14 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 
Kumdarı 2 

4 
15 
12 

5 
2 5 

lyeıl ve Hatyazmana: Bahkeııir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BIL'AL 

Basım Yeri 11 Basan evi 


