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Almanya .. F ran ;a Arasında 
Ticari bir Anlaşma imza

lanmıştır. 

30 MAYIS PAZAR 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON IKINCl YIL SA. YI: 10138 

Hatay Meselesi Hakkı dakiMuka-1 
veleler Dün Cenevrede imzalandı. ı 
İstihsal Edilen Anlaşma Milletler Cemiyetinde Gayet İyi Bir 
Tesir Yaptı Muallak Bulunan Dil Ve Hudutlar Meselesi Bu 

Suretle Halledilmiş Oldu . 
Ankara, 29 (Muhabirimiz 

bildiriyor) - Hatay meselesi 
hakkında Cenevrede Türkiye 
ve Fransa hükumetleri ara 
aında muhtelif mukaveleler 
hnza lanmııtır 

İstihsal olunan anlaıma 
Milletler Cemiyetinde gayet 
iyi bir tesir yapmıştır . 

Anlıımamn esasları nelerdir 
Muallak olan meselelerden 

bulunan dil ve Sancağın hu 
dut meselesi halledilmittlr. 
TOrkçe yanında Arapça 
da resmi dil olarak kabul 
edllmııtır . 

Hudud meselesine gelince 
Sancak har!clnde kalacak 

ANTAKY ADAN BİR GÖRÜNÜŞ 
olan, fakat Türk ahaliı i 

mühim bir nisbet t~ıkil 

eden yerlerde bu ahalinin 

vaziyeti hakkında 1 ürklye• 
ye her türlü teminat veri· 
lece ktlr. 

Yapılan anlaıma ile San · 
cak gayri askeridir . 

Suriye tam htiklal vazi 
yetine geçtikten ıonra üç 
taraflı yani I ürkiye · Fran 
ııa Suriye muahedesi im 
zalanaca ktır . 

Bu muahede ıtmdilik yal· 
nız Türkiye tle Franıa im
zala rını taııyacaktır. Bunun
la Türkiye - Suriye lludut· 
lara garanti edılecektir . 

Böylece Ankara ve Suriye 
hükumetlerinin u lusal hare 
ketlerile Mtltetler Cemiy~ti · 
nin tavaHutu eıayesinde Ha· 
tay işinde memnuniyet ve

r ici bir l netlce elde olun 
muıtur 

Balkan A ntantı Mü- Fransa-AlmanyaAras
nıessillerinin toplan ısı ı da ticari bir anlaşma 
Dün Cene~red-;-Balkan Anlan- Alman iUisat nazumın fransız ricalile yaptığı görüş
tı MiJmessilleri Bilcümle Mese- melerde iki memleket arasında mal sev~i ~ararlaşmıştır. 

leleri Tetkik Ettiler .. 
Belgrat, 29 ( Radyo ) 

Bıll kan antantı devletlerinin 
MU !etler Cemi yetindekı mü · 
lllesslllerl bu aün Cenevrede 
bır toplantı yapm11lar ve ga 

a:eıelere bir teblii vermiılerdir. 
Bu teblifde: Balkan an· 

~tı Mümeutlleri Akvam 

Cemiyetinin heyeti umumi· 
ye toplantısı münaseb e tıle 

her biri müıtekilen bi lcümle 
meseleleri tetkik ve müza· 
kere ettikleri ve bu mesele 
ler hakkında teeanüt ve mu 
tekabil emniyet bulundu~u 

zikredilmektedir. 

Pa r la, 29 (Radyo) - "in 
tran&lgeant,. ga zetesi lta lya 
ve A lmanyanm ıımdi daha 
mutedıl bir siyasete dönme 
lerln i m e vzubahs ederek 

lt~lyanm lneiltere ile reka 
betini kam lumbağa tavıan 

hıkayeıine benzetiyor hal 
ya t a vıa n mevki inde idi. 
Şimdı lngiltere kap 1umba -

===================================================================. 

Kamutay 
~illi Müdafaa va diğer da· 
na ~ütçelerini kabul etti. 

Ankara 29 (A.A.) - Ka
lllıatay buoQn saat onda Ab· 
d 1 a • 

Q halık Rendanın baıkanlı· 
i11ıda toplanarak 937 müva

:eoeı umumtyeslne giren 

1 
• tre bütçelerinden henüz 
Otaç edilmemlt bulunan Zi · 

' •at Vekaleti bütçesini ve 
:oıa müteakiben Milli Mü 

afaa Vekaleti kara ve 
~eoız b ü t ç e 1 e r i t e 

llrita Umum Müdürlüğü 
~e ima l atı harbiye fabrıka 
;tı biitçe 'erini müzakere \' e 

a.bul etmlıttr. 
Bundan ıonra varıdat büt-

ç~aı v " . e muvazene! umumı · 

': k•nununun maddelerinin 
~ unanasını takiben de 937 
QGt 

Çeıı heyeti umumiyesi 
reye k b onarak fttıf akla ka . 

ul edılmııtır 

A~~iÜr~ zelzele 
L Aoicara, 29 (A A.) - Ak· 
qlıard ·k · 
t. a 1 lsı kuvveth ıkisi 
qdif ol k .. -
1 l ma uzere dort defa 
• zel ı e 0 muı, nufuıça zayi · 
't Yoktur . 

Alman Harbiye Nazırı
nın Roma eyahatına 
Ehemmiyet Veriliyor. 

------- - -
Maraşal Blomberg 8. Mussolini ile göruşmeler~e bu

lunacak ve Kral ı raf ın~an ~a~u l edile ce~tir. 
Roma, 29 (Radyo) Al 

man ordusu başkumandanı 
Mareşal Blombergln Roma 
seyahatine büyük ehemm i 
yet veriliyor. Maraıal Blom 
bt:rg, kral Viktor Emanoel 
ta rafından kabul ed il ı ikten 
ıonra U. Musso lini , Kont 
Çiyano, ltalya Ha rbiye Na
zm, Mareıa I Hade gl io ve ge 
neral Vale ile konuıaca lt hr. 
Mareşal Blomberg, hu ko 

nuımalardan sonra İtal ya si 
1 lah fabrikala rını dngezece k 
1 ve haziranın beşi nde Berline 

dönecektir. 
Mareıalm, bütün ltal van 

' generallarlle ya pacağı ko 
nuımalara büyük ehemmj 
yet Vf r il iyor. 

İsveç Hariciye Naznı B. 
Sandfer Mos~ovaya gidecek 

Stokholm, 29 <Radyo) 

Başv ki 
Mü~!m bir nutu~ söyliyecek 

Ankara . 29 (A A .) - Ba~ 

Vekil İoönfanün u mumi 

s iya set hakkında bir n utuk 

irat ed ~ce ğtni istihba r cdı 

yoı uı 

Bu nu tkun b r hafta t;O · 

nunda söylenmesi 

dahilindedir . 

ılıtfma l 

Rusya Hariciye Nazırı e. 
Litvlnof, lsveç Ha riciye Na 

zırı B. Sandle ri Moskova}a 

d a vet e)· lem ıştlr . B S and 

ler, H dziranm üçündP Mos· 

kovaya gidecektir. 

ğasımn h edefe varmak üze 
re olduğunu ve kendıai ne 
yapsa f aide etmiyeceğlol 

anlıyor Bir müddet evve· 
ltne kadar sövütten yapılan 
ıuni yünle daha iyi elbise 
yapıldı~ını iddia etmekte 
olan B. Mu11olinl ıtmdl A · 
merikaya herkeıle ekono 
mllf. Jt beraberliği lehinde 
olduğunu bildiriyor. 

Paris, 29 (A .A .) - Dr. 

Şaht refatkatinde Paristr.kl 
Alman ticaret heyetinin re
isi Hammel olduğu halde 
maliye nazırı Auriolu ziya• 
ren etmiıtir. Bu mülal<at es· 
nasında iktlıadi ve mali me· 
seleler mevzuubahlı olmuı 
tur. 

Dr. Şaht bugün Haıvekil 
Leon Blumu ziyaret edece 
ktir. 

Parte, 29 (A A .) - A l 
man ticuet odası taraf mdan 
dün verı len ztyaf ette bir nu 
tuk söyliyen Doktor Şnht 
Almanyanın iktisadi vazi
yeti hakkında iznhat vere· 
rek köm ü r müıtesna olmak 
üzere Almanyanın iptidai 
maddele rle altın , ve demlr 
den mahrum olduğunu ve 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Hıtler 
lapan amir!liJe görüstü 

Berlin, 29 \Redyo) - Bır 
k aç gün evve l Kil limanına 
gelen Japon zırhlıeı amirah, 
bugün B Hıt er tarafından 

kabul edilm iştir 

Amiral ıerefine mükellef 
bir ziyafet verilmiıtir. 

1 

AYVALIKTAN BiR GÖRÜNÜŞ 

İşgal Önünde Path _ I 
yan ilk K u r ş u n .. 

Büyük Türk Tarıhinin ıerefli günleri önünde kara 
günlerin yıl dönümlerini de unutmamak lazım .• 

Felaketler, tehlikeler Türk uluıu gibi uyanık, 

hürriyet seven, iıtıkllline tapan uluslar için ekseri· 
ya büyük ve ileri kalkınmalar yaratır. 

lıte dün de hem kara bir günün hem de aydın 
lığa çıkmak için hazırlanan bir uluıun ilk hamlele· 
rinden birini yaptıiının yıl dönümü idi 

2 9 Mayıs 1335 ... 

Gittikçe ilerltyen, dOımanın lfialfni önlemek için ilk 
rürk kurıunu o gün patlamıı ve böylece asır lardan · 
beri eğilmiyen bir bat olan yüce Türkün ilelebet 

eğllmiyen bir baı olarak yaıamakta devam edecefi 
bildirilmitti . 

19 Mayısda Samsuna çıkan Büylk Şefe ıiivenen 
ve onun izinden yQrümek için can atan bir avuç Tilrk; 
başta Nafıa Bakanımız B. Alı Çetlnkaya olduğu hal 
de Ayvalık sırtlarından bu yurt parçasını itrale ko· 

ıan düımanı yaylım ateıine tutmuılardı. 

Büyük Şef ın ülkü, inan dolu yolund a yürüyen ve 

1 
ilk kurıuou atan bu kahramanların adını sayrı tle 
anıyoruz 

·-·----------------------ı ı Adı Değ işen Roman , 

~ Bıı romanı~ l~ak~kib~r ,,L! ~' ·~~cera romanı 1 
t oldufiunu evvelce de yazmıştık. Roman nwlıarrirl· ~ 
ı nfrı valw kahramanlarının müsaadesini alarak yaz- t 
• dcğı bu güzel eserin buglin adını de[jişllrmek mec· t 
t burlycl!nde kaldık. Buna sebep ( A N.) vlldyttlnde 1 
t bulunan romamıı baş kahramanı olan bayanın gön· t 
r2 derdiği bir lcl9roflır. t 
t Bayan pek lıaklt olara/\ ileri sürdlifjü. ve burada ' 
ı ya::.ma[ja me.:::un . olmadığımız s<!bepltrle bu aduı t 
• rtefjl~llrllmeslni ve romana t 

: Bir Kadın Gülüyor du! ı 
~ ffdının Verilmesini Rica Ediyor.. ı 
• • : SO N HATIRA.. ~ 
t liaşlun başa bir lıaldkul olduğu yolundaki iddi. t 
fi arm:ı bu ad de!)işlirişi ile bir da!ıa açıklamış oluyoruz ~ 

~ Bir Kadın Gülüyordu! • 
~ lfoşlan başa lıcyt>ean dolu im romandu acaba bir ~ 
~ kadrn haklkaleıı gıilıiııc r mu idi? Ve bu, neleri lıa- t 
e ltrlalcm bir gtiliiş/11 ? t 

: Bir Kadın Gülüyordu! : 
C Şia~di (tl N.) u~ltiyellrıde bulıwarı ue romanda ~ 
• meı;legi ile adı deg/şen bayarım hakiki aşk ve duygu t 

romanıdır. t • Bir Kadın Gülüyordu! 1 
~ ~ .~adece; bir kadııwı blrı blr maı~<i taşıyan gıilıı· t 
G ~uım saklam ı yor, onunla birlikle bırçok gulıişlerl de ı 
41 ortaya dö/\riyor. • 

Sabırsız/,kla Bekleyiniz.. t 
-········-···----------·-



SAYFA: Z 

Amerikada 
Sahne 
Ve Kadın 
Yalnız Amerikaya mah-

ıuı bir nevi hafif temaıa 

vardır ki, bundan birkaç 
defa bahıetmit ve bunun 
aleyhine kuvvetli bir cere 
yan baıladığmı yazmııtır . 

Filhakika, Amerikada bü 
yQk bir rağbet kazanan ve 
adetleri bü,ük bir süratle 
artan bu temataları ahlaka 
muiayir ıörülmOt ve bun· 
lar menedilmltUr. 

Amerikalıların "Bürleık 

ıanetl tabir ettikleri bu te · 
maıamn artiıtle olan genç 
ve ıüzel kadmlar hafif el· 
blseler ve kürkler içine bü· 
rünmüı oldukları halde sah
neye çıkarlar ve orada, pro-
jektörlerin kuvvetli ıııkları 

altında, hareketlerini ahenk 
tar tempolara uydurarak 
yavaı, yav•t• ıoyunurlar. 

Antraktlar araaında da 
eene kadınlar aahneye çı · 
karak akıl ve hayale gel· 
mlyen ahlikıızhklata mo 
noloflar söyliyerek seyirci· 
leri - ki hemen hepıi er 
kektfr - "eğlendiriler!,, 

Her "ıoyunucu .. nun ken· 
d11iae eöre lhtiıaıı vardır. 

Hazıları "teha vi,, bazıları 
da "mütevazi,, "mağrur,, 

"mecalıiz,, vaaıfları haizdir 
ler. Fakat hepılnin gayeleri 
aynıdır. Alır afır körklerini 
elbtıelerlni ııyırmak, kona· 
nın düğmelerini çözmek, 
ayakkabı ve çorapları çı 
karmak! 

Bütün bunlar, musikiye 
uyan, ahenktar hareketlerle 
yapılardı Ve aaıl ıeyircileri 

m6temadiyen "heyecan,, ve 
"Ümit,, içinde bırakmaktı. 
Bunu anadan doğma ıoyun 
ma zamam gelinclye kadar, 
vOcudün bazı yerlerini bi 
raz g~htermek fakat derhal 
kapamak, arUıt çırçıp ' ak 

ıoyunduktan ıonra da pro 
jektörler ıöner ve onu bir 
"earar lçlnnde gizletlr ve ha· 
tti bazı tehvani ıealer du 
yulur. 

Bundan on ıene evvel, bu 
temaıalar ancak rıhhm boy 
larında ıöıterllir ve burala 
ra bllha11a bahriyeliler ve 
e c n e b i l e r geliri erdi . 
Faket ıonra Brodvayın tam 
16befinde böyle bir temaıa 
yeri açılınca, halkın teha 
cQmü karııaanda bunlaran 
adedi hemen herıün artmıı 
ve " tekemmül!,, et mittir. 

Bu mülhit rajbet karıı· 
11nda, açıkgöz bazı Amerl · 
kahlar, Avrupanın bazı yer· 
lerinde. ezcOmle Parla ve 
Londrada da b6yle temata 
yerleri açmak iltemitlerae 
de soyunma "yıldızlar,.ı n 
dan bazılarını huıuıi bir 
tekilde önlerinde soyundu
ran reımi makamlar bunu 
ahlaka mafaylr görerek me 
netmlıierdlr. 

Eıaaen ıon zamanlarda 
Amerlkada bunların aley · 
hine tlddetli bir cereyan 
baılamııtır Bu cereyanın 
bqında bilha11a Nevyork 
kardinali Hayea &ulunmak · 
tadır. Kardinalin faaliyeti 
derhal ıemereılnl vermit 
ve bundau birkaç gün ev 
vel, pollı tam temaıa orta 
11nda salonlara ıırerek bir 
çok soyunma yıldızlarını 

tevkif etmlt, ve haklarında 

takibata batlamıthr. Diler 
taraf tan bu tenıaıa yerleri 
kapatalmııtar . 

Kıyamet 
2 O Sene sonra ~opacıkmıs 

"Ehram müminleri,, iımi . 

nde garip bir itikat ıahibi 
insanlar vardır. Bunlar tosa · 
nın ıu üzerinde yürüyebile 
ceğine inanırlar . Fakat, yt 
rümek istiyenlerin hepsi de 
boğulmuıtur. Yüzme bile 
bilmezler. Fakat, yine öyle 
iken, körükörüne inanırlar. 

Bunların batı olan Aleni 
uı iııminde bir adam kıya 

metin 1957 ıenesinde kopa 
cağını söylüyor. Aleniusun 
meshebl ehramların köıele 
rinden hesap çıkarmıttır. Kı· 
yametin kopaçaiını da eh 
ramların kötelerini hesap 
ederek bulmut· 

Onun dedtiine nazaran 
dünyanın ancak altı senelik 
hayatı vaımıı-

Dünyanın bundan evvel 
1 

yatadıiı seneler heaap edt 
ltrae 1957 de kıyamet kop 
ma11 lazım gelıyormut. Al· 
eniuıun fikri hu bu ılnemaa 
reji11örlerini ıon günlerde 
tahrik dmeğe baılamıt ve 
bu mevzuu bir ıenarlste ha· 
vale etmittir. 

--······ .. ·· ... --
Almanya 
Fransa 
Araaında 
Anlaşma 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 

bunları anr.ak ihracat vası 
taaiyle tedarik edebtlecefini 
söylemltUr 

Şaht tunları ilave etmit 
tir: 

- Son ıeneler zarfında 

maalesaef ihracatımızın ıtt· 
tikçe b6yük glçlükler kar· 
tısında kaldığını söylemek 
mecburiyetindeyim. iptidai 
maddeleri bizzat yapmak 
mecburiyetinde bile kaldık 
Ve muhterilerimizln, teknik 
çilerimizin, ve tıçilerimizln 

zekası ıayeıinde buna mu · 
vaffak da olduk Eıaıen dört 
ıenelik planımızın hakiki 
maniıı buradadır. Son dört 
ıene zarfında Almanya ta 
rafından alın•n bütün ted 
birler dünyanın halihazırda 
ki lktiaadi vaziyetine naza 
ran Alman milletinin haya 
hnı temin etmek zaruretin. 
den ıleri gelmtıtir. 

Dr. Şaht bundan ıonra 

ıptldai maddeler meıeleıtnin 
akdedilecek bir Fran11z - Al
man ticaret anlaımasiyle 

kıımen hrı.lledllebileceğlnl 
ıöylemlt ve Fransll ile Al 
manya araaında yeni müba · 
dele esasları baılamak Fran· 
11z ve Alman ticaret heyet· 
lerinin sarfettlkleri gayret
lerden memununtyetle bah
ıetmlttir . 

Dr. Şaht bu huıusta de· 
mittir ki: 

Biz Franıaya kendisinden 
çok miktarda bulunan ipti · 
dal maddeler mukabilinde 
kömür ıatmaia hazmz.Ümit 
ederim ki Franıız - Alman 
görüımeleri Alman endOıt 
riıine Fran11z müstemlf'ke· 
terinde bulunan zengin ıto · 

klardan istifade etmek fıraa 
tını verecektir . 

Şaht beynelmilel Paris ıe 
rıtıtnin verdlil parlak ümit· 
lerl telmih ederek ıunları 

ili ve etmittir: 
Öyle zannediyorum ki 

f ranıa ıereiyl •çmakla ıöı · 

ıterdiii muvaff akiyeti baıka 
aahalarda da ıöıterecektir 

• 

TORKDIU , 
1 
1. 

iLiMiZDEN HABERLER 

Bu sene Zirai Belediyelere Ait Mezba 
halar Kazaç Vergisine 
Tabi Tutulmıyacak. 

Mesle~ mektepleri açılacak Kombinelerin teıkiline ıhıı· 

Belediyeler larıf ındarı tesis 
edilerek itletilen mezbaha -
lardan dolayı belediyelerin 
kazanç vergiıine tabi olup 
olmadığı bazı ınahallerden 

sorulmaktadır . 

2395 numaralı Kazanç 
Vergisi kanunun 1 inci mad 
desinin (A) fıkraaana göre 
beledlyelere. aid olup ticari 
bir gaye takip eden müeı 

ıeseler vergi mevzuuna alın 
mıt ve bu hükmü izah eden 

(2) numaralı umumi tebliğ
de de Belediye Kanunun 15 

inci maddesinde yazılı vazi
felerden belediyelt r için ya· 

pılma11 ihtiyari olanlar ara · 
ımda Ticaret Kanunun ticari 
mahiyette ıaydığını teıebbüı 
lerin vergi mevzuuna girdi. 
i~ beyan edilmiıtir. 

Fenni mezbaha teıisi ve 
itlettlmesi iti, Belediye Ka -
nunun 15 inci rr addeıinln 

40 ıncı fıkra1ı mucıbince 

mecburi olan belediye hiz 
metleri meyanına dahil ise 
de ] 6 ıncı madde ki tasnife 
göre bu mecburiyetin anacak 
ıenelik varidatı (50) bin lira · 
dan fazla olan belediyelere 
müteveccih bulunduiu gö 
rülmektedlr. 

Buna nazaran ıenehk va· 

Halk evi 

ridatı (50) bin liradan aıaiı 
olan belediyelerin, fenni me 
zbaba teslı ettikleri takdirde 
kazaç vergisine tabi tutula
bılecekleri düıünülebiltne de 

2395 numaralı Kazanç ver · 
gisi kanunun birinci maade 

sinin (A) fıkraıında: (Umumi 
mülhak ve husuıi bütçeli 

daire ve müe11eıelere ve 
menafii umumiye hadım ce · 
mlyetlere alt olup ticari ga· 

ye takip eden müe11eaeler) 
denilmesine ve bu hühümle 

belediyelerin if atı mecburi 
olmamakla beraber ticari 

mahiyet arzeden it ve te
tebbüslerine vergi mevzuu · 

na alınmıı bulunmaaına ve 
fenni mezbaha teılıl ve it· 

letilmeai iti de haddi zatın· 
da ıehrln umumi ııhhat va· ·ı 
ziyeUle alakadar sıhhi bir 1 
teıis olup bu itin Ticaret 

Kanununda da ticari mua
meleler ara11nda sayılma · 

masına ve eıaı itibarile de 1 
belediyelerin mecburi hiz· ' 
metleri meyanında bulun · 
ma11na binaen bu t~ıebbQs· 
!erinden dolayı belediyelerin 
birinci maddenin (A) fıkra

sına ihalen verılye tablyet
lert icab etmez 

Manyasda 

Memleketimizde günden 
güne inkltaf eden dericilikte 
mütehass11 gençlerin yetlı· 
tlrllmesl için bir dericilik 
mektep açılma11nın düıünül· 
düğünü yazmııtık. Maarif 
Vekaleti bu çok mühim it· 
te daha etraflı kararlar ver· 
mit bulunmaktadır. 

Bugün mevcut ıanayl 

mekteplerinin ihtiva ettiği 

ıubeler Türkiyede kurulmuı 
bulunan ve kurulmakta olan 
ıanayi tubelerlnin adedi ka
dar geoit değildir Bu 
tekilde beter ıenelik plan
ların kudretle yQrüyebilme· 
si için herıeyden evvel do
kuz muhtelıf sanat tubeıin
de müteha1111 gençlerin ye 
tittirilmesl icap etm~ktedtr. 
Sabun, deri, yaf, kimya ta· 
nayli tubelerl de bu meyan
dadır. 

Maarif Vekaletinin bu se· 
neki bütçesinde mesleki ted
risat için mühim bir meb
lağ ayrılmıthr Bu para ile 
yeni kurulan ıanat tubele
rine müteha1111 gençierin 
yetiıtirilmesi için yeni mek
tepler açılacaktır. 
~-

Bu Sene 
Bulgaristan va Ramınyadan 
2 5 .~in göçmen ıetirilacak 

İıkln umum müdürlQğü 
bu ıene memleketimize ge 

Bisi~lıt koşulan 
yıpılıcık 

bugün 2 Haziranda panaru açılacak. 
tlrilecek muhacirler etrafm 
cılaki haurhklarına devam 

Halkevl tarafından tertip 
edilen biıiklet koıuları bu
gün yapılacaktır. 

Handır ma ıosaıı üzerinde 
yapılacak olan koıulara bil· 
tün bisikletçi gençler lttirak 
edebileceklerdir. 

Kazananlara Halkevi ta
rafından madalyalar verile · 
cektlr. 

29 Mayıs 13351 
Yıl Dönümü 

Dan gece Halkevl batka 
Dl B. f eyzl Söz.ener Ayvalığın 
ltgalt olan 29 mayıam, ve 
bu cephede düımana ahlan 
ilk kurtunun yıl dönümü 
münasebeti le bir hlta bede 
bulunmuıtur. 

8. feyzi .Sözeneria bu 
kara günü yatatan hitabesi 
halk tarafından alaka ile 
dinlenmlttlr. 

Birlik- Yurt 
Karşılaşacak. 

Bugün Lik Maçlarına Bir 
lik • Yurt takımları arasın
da devam edilecektir. Maça 
ıaat 16 da batlanacaktır. 

Jan~armı kumandam 
Urfa villyet jandarma ku · 
mandanlılma ta yln edilen 
vlllyet jandarma kumanda 
nı 8. Mahmut Pulat dün 
yeni memuriyet mahalline 

ıttmittlr 

Manyaıda 2 Haziran per· 
tembe günü bir panayır açı
lacaktır . Buna ait hazırlık 

lar tamamlanmııtır. Pana· 
yır yerinde ıatıt yerleri ya
pılmııtır 

BOtün alıcı ve satıcıların 
her türlü ihtiyaçları temin 
olunacaktır. 

Panayırın devam ettiii 
günlerde YılmaZ1por ku· 
lubü meof aatına aüret ter
tip edilecektir 

Fiu güreıe tanınmıt 
vanların ltttlrlki 
olunmuttur. 

Demirle 

pehli 
temin 

Ve yumrukla 
Döğaş 

Eie mahallesinden Musta 
fa ojlu Muharrem bir ka 

dm yüzünden Oruçgazi ma 
hallesinden Muıtafa ojlu 

Ahmedi demirle batından, 

bu mahalleden Mehmedl de 

yumrukla döğdüğü ııkayet 
olundujundan ıuçlu yaka 
lanmııhr . 

Yeni ~iuıt ~ıntenjam 

etmektedir Muhacırların 

Bulgaristan ve Romanyadan 

memleketimize gettrllmeıi 
için lizım olan vapurlar tu
tulmuttur. 

lakin umum müdürlüiü 
tarafından, muhacirlerin ye 

rleri, iate ve ibaneleri, ka 
rantina zamanında ıörecek · 

lerl muameleler için icap 
eden hazırlıklar yapılmııtır, 

Hu yıl tlk partide geçen 
sene malını mülkünü satıp 

pasaportlarım alarak mem ;. 
leketlmlze gelmek (izere ha • 

zırlanmıt olanlar getirilecek· 
tir. 

Bu ıene Romanyadan 15 
bin, 1:3ulgarlstandan 1 O bin 

muhacır geleceği tahmin ed 
ilmektedir. Gelecek muhacir 

ler tahmin edilen mikdarı 
doldurmadığı takdirde bu 
sene vazitlerinl ikmal ede -
cekler de getirilecektir 

Muhacirlerin getirilmeıi 

için vapurcularla mukavele 
imza edilir edilmez nakli ya · 
ta derhal batlanacaktır Bu 
muamelenin haziran onuna 
doğru bitirileceği ve nakli 
yatın ıkmal olunacağı ali 
kadarlarca söylenmek tedlr. 

-------------------------Ankara Türkofiı merkezin lip birleıtirlldijl vakit bir kül 
den bildlrildliine eöre, Nor • teıkil eden neıriyata mah 
veçe A 328 gümrük tarifesine auı kapların üzerinde bu 
giren kiiıtlardan 500 ton hususa dair bif kayıd bulu 
munzam kontenjan verilmlt nmak tartlle meıkO.r neıri 

tir yattan ayrı olarak memleke· 
Yabancı memleketlerde ya· le sokulabileceği bildirllmit 

palan ve kısım kıaım neıredl· Ur. 

miyat Yeriliyor 
Ziraat Vekaleti bir kanun· 

la teıkil edilen zirai kombi. 
nalar üzerindeki çalaıma ları · 
na devam etmektedir 

Kurulacak kombinalar için 
siparit edilen traktör ve ha· 
rman makineleri haziran ayı 
içinde teslim edilecektir Ko
mbinaların Ankara vilayeti 
içindeki köylerimizde de ku· 
rulmaıı kararlattmlmıthr. 

Vekalet kombinalar direk· 
törlüfünün ı 937 kadrosunu 
hazırla mııtır. Kadro! merkez 
teknik büroıu, merkez idare 
bürosu ve teknik teıklllt ol· 
mak üzere üç k11ma ayrıl · 
mıttır. 

Tetkilit içinde lüzumu ka· 
dar makin~ Ye ıu itleri mil · 
telaa1111ları , fen memurları, 

makinlıt ve traktircOler ve 
bir kmm doktorlar vardır. 

Kombinaların, mıntakala · 

rında köylerin bütün ihtiyaç 
ve iılerile alakadar olacak· 
tardır. Mıntaka kadrolarında 
bulunan m6teba11ıslar köy 
lüye: tohum verecekler, bal 
cıhk, meyvacılak, arıcılık, ta· 
vuk ve kayvancılık"' etrafın 
da köylüyü tenvir edecekler· 
dır. 

Her mıntakaya bir radyo 
alanacak, köylüye yararla 
filmler ıettrllerek ıöıterile· 
çektir 

Ayrıca~her mıntakada, ıh · 
raç edebilecek meyvalar lçJll 
birer fidanlık ibdaı edilecek 
tir. 

Mesut bir ıvlıııı 
İıtlklil okulu öfretmenle• 

rinden Racta Sezelnerle, 
Ali Şuiiri ölretmenlerlndeo 
Şakir Ökenin _evlenme t6 
reni gece Halkevl ıalonuD 

da yapılmııtır . 

Geç vakte kadar de"•'° 
eden aamimi toplantıda ıeh· 
rlmlz öfretmenlerl ve dli•' 
da vetlller hazır bulunmuıtur· 
• Gençleri tebrik eder, .. 

adetler dileriz. 

Çekosiovakyo 

Hariciye Nazın küçük itilif 
ve Balkın Antınıı moııl' 
sillerinı bir ziyıf ıt ıar~i. 

;; Peıte, 29 (A-A.) - çe· 
koslovakya hariciye nasırl 
dün Cenevrede · •:, ki • 
çük ltllAf •e - Balk•' 
antanta ve Sovyetler BırUlfll' 
menıup meılekdatları ı•,. · 
fine bir ziyafet vermittlr· ................ 

ı ltalyan 
: Askerleri Hıbııiıtınil 

döndü. 
Roma, 29 ( Rad10 > 

MerkeıEi halyadan Habetl~ 
tana gltmlt olan bGtOD ~:.· 
yan k•taah, tamamen 
müt bulunuyor.~ Hale11 ';. 
beılıtanda kalan ku•••'~ 
müstemleke aıkerlerl• 
ibarettir. 
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Nesir: 

Hala 
Bekliyormu
sun? 

Duydum ki yıllarca evvel 

•eni tatlı heyecanlara gark 

eden aıkının yasını tutu 

Yormuııun ... 

Duydum kı ak düımüı ıaç 

larını yoluyor, gamlı ıöz 

Yatları döküyormuııun. Ge· 

çen yıllar aana gençliğinin 

temiz aıkını unutt•ramamıı. 

yılların naıırlı parmakları 

baıına kardan beyaz ta· 

cını koyarken gönlündeki 

Jaranın acııını tazelemiıler. 

Yıllar ıel lp geçmlı; yıldız 
lar kararmıı; 

Zaman deilım•ı·. 

Yerini terk etmiyen, göç 

rniven, değfımiyen tek bir 

fey kalmıı: 

Senın aıkın .. 

Sf!nin aıkın gönlüne bir 

tnihrap ılbi dikllmtı, göz 

Yatların ona can, ıana 

ılhanı vernıit· . 

Atkından ümit almıf , on 

Un için yaıamıı, onun için 

kalmıııın 

** 
Bır akıam .. 

Marthler nemli beyaz ka· 
0atiarını gün~ıın mor kızıl · 
lıklarına gererlerken aahil. 

deki kumral saçlı bir genç 
1•keleden ayrılan bir gemi · 

Ye 16zlerlni takmıı derin de· 

rın düıünüyor .. 

lıkeleden ayrılan gemi ar 

kaıında beyaz köpükler hı 
"•karak mor ufuklara dol

ru ilerliyor. 

Her taraf gölgelenmlı . 
Hava kararmıf .. ·· 
Köpeıteye dayanan ince, 

l'larin bir gölge ıııldıyan 

nemli gözlerinin fersiz bakı
tl•rtyle karanlıia yırtarak 
•ahili görmtye çalıııyor ... 

** 
O gideli yıllar oldu ... 

Sen gönlünde yaııyan ta . 
le aıkınla bili onu bekli· 
Yor rnuıun? 

O Aık ıende ö lmedi mı? 
Onun döneceitni hala mı 

lrnit ediyorsun? .. 
o mit ... 

Solgun bir güneı, berrak, 
btr •ema .. 

Elbette bir aün bu ber · 
'•le •eınada altın ıuah bir 
tGn,1 I k par ıyaca ... 

O Z•man gülecekıin . 
l(•hkahenın akiıleri mor 

;'hilerde inliyerek kulak · 
•ra Çarpacak .. 

k Ornıt güneıini bulmuı, ona 
•Yuırnuı olacakıın ... 
~Y atlıyan ıamlı doılum .. 

midini karma .. 
~t&un elbette bir ıün ıa 

... , l tt ecektır 8 .. 
ekle .. Yıllar aeçıln .. 

Yıldızlar kararıın; 
Zaman deiltıin! 

·* 

TORKDILI SAYFA: 3 

Gençlik Ve E d e b i yat Sayfası 
Hamitli Tazmin 

Her harfi hayat denen kitabın 
Bir maddeıi bınbir iıtırabın ... 
Envart kararmıı afitabın; 
"Tat yok geceılnde, gündüzünde: 
"Ben neyltyeylm bu yer yüzündef 

Gökler dtiıüyor zemine ber . ıer; 

Dağlar çöküyor hemiıe yeryer; 
Donmut gibi cuylar seraaer .. · 
"Tat yok gecesinde, gftndüzünde: 
"Ben neyliyeyim bu yer yüzünde!,, 

Suımuı gülünün yanında bulbül; 
Ah etmede derd - i htcr ile gül .. 
lnıan na11l eylesin tahammül? 
"Tat yok gecesinde, gündüzünde: 
"Ben neyllyeyim bu yer yüzünde!,, 

Olmuı ıtblyim hayata nadim: 
Niçin bu cihana geldi: cismim? 
Bilmem bu dih - i mlhande nettim? 
"Tat yok gecesinde. gündüzünde: 
"Ben neyliyeyim bu yer yüzünde!,, 

Geçıem diyorum reh · 1 hayah; 
Bulıam diyorum dem - i mematı: 
Terkeylemeli bu kiinatı . . 
"Tat yok geceılnde, gündüzünde: 
"Ben neyliyeylm bu yer yüzünde!,. 

FARUK EDiZ 

Göğsümü Aşan Boy 
Bir ses; döndüm, saçları ıolgun baıaklar gibi 
Bir ince kız ıöylüyor: "Ne kadar güzel reıtm 
"Benim de böyle renkler bulmafa var heveıim. 
Sıktım küçük batını göğıümde ıaklar gibi . 

* * * 
Dıyor: "Büyüyeceğim, gelecek bir gün elbet;,. 
"Ben de kullanacağım sızin gl bi fırçamı.,. 

"Odama alacağım dağda duran bir çamı ,. 
.. Bat ucumda çiçekler açacak, demet demet ... 

* • 
* 

Uçar gibi kayboldu bahçelerde ansızın 
Bir deniz hııırt111 bıraktı seıl kumda . 
Yıllar geçti, o yeıil bakıılarla ruhumda 
Rüyasını yaıadım o baıak saçlı kızın. 

* * • 
Yıllar geçti ve bir gün tekrar döndüm o ile, 
Gözlerim tekrar onun gözüyle kartılaıtı . 

Beni görünce birden - utanır gibi · ıath 
Yüzünde tulutan bir kavuıma aevtnctyle. 

* * • 

Hali, o gözlerinin yettlı öyle koyu, 
Güneıli bir baharın aksi vurmuı renıtne. 

Bairıma baaacaktam o güzel baıı yine, 
Fakat, çoktan aımııtı göğsümü ince boyu. 

Macit flray 

Uykumuza Dönsek 
Baılıyan ve biten güne dalarak, 
Rir tepe üıtünde iki noktayız 

Eriye eriye dumanlaıarak 
Boıluğa yayılmak ıevdasındayız. 

Hayat dursa biran ayni noktada; 
Iııklar, gllaeler, renkler engini 
Sana bizi, ıarsa aynı manada 
Yumıak varlığlle uykumuz gibi . 

Nolur akiılerle" tutuıup yanan 
lııklar, gölgeler, renkler ... Oyunu, 
Ne o\ur, açmaaa geriye kalan 
Gözlerimizdeki 6rkek uykuyu. 

Yok olaak kuytu karanlıklarla, 
O tepeden kayıp gölgeliklere. 
iıter bulutlarla, lıter rü:ıairla 
Dönıek uykumuzun doğduğu yere . 

Riza flpak 

Nesir: 

Ona 
Güldün. 

• 

Senl ilk gördüğüm gün 
gtılüyordun . Tomurcuklanan 
yanalılarm küçük bir çocu 
ğun ıafiyetini taııyordu 

Dudakların boyasız, yüıün 
pudraaızdı. 

Tabii bir Venü11ün .. 
Düıündiim . . 
Gf'celeri hep seni andım .. 
Ve karar verdim: 
Ancak benim Venüsüm 

ıen olabilirdin O gülen yü
zün, ıtıldıyan gözlerin ba
na bir mihrap olacakta .. 

Sen benim için gülecek, 
ben o aülüıten kudret ala · 
rak çaflıyacaktım. 

O gü1en çehren, bana ay· 
larca ilham verdi . 

Tomurcuklanan yanakla 
rın yaslı gönlümün yegane 
güneıi oldu. 

Geceleri hayallmdin . 
Gündilzleri ıeni aörmek 

için yanına koıtum. 
Dudaklarım hep ismini 

andı; kalemim ıent yazdı .. 
Bahtiyardım .. 

** Düne kadar bahtiyardım. 
Dün .. . 

Keıke güneı doğmaıaydı, 
ufuk ağarmaydı .. 

Hayır .. Hayır. 

Gözlerim kör olaaydı gör· 
m rıeydtm ... 

O gülen çehren, o mu· 
kaddeı tanıdığım ıen arhk 
mezarında ölmüı; bir daha 
dirilmemek üzere atkım, ma· 
kberine terk edilmfıti. 

R1Jhumda açan sevgi çi 
çeklerinf dtyemiyeceğim -
o katil ellerin kökünden ıök· 
tQ •. 

Nuıl oldu? 
Neden yaptın ıen bunu?. 
Onun kurdufu tuzafıı yak· 

laııyorsun 
O sana güldü . 
Sen mukabele ettin .. 
Ôyle mi?. 
Peki .. 
Bak ben ağlıyorum. ıen 

artık karıında aflıyan bir 
çehre değil, gülen gözler gör 
mek istiyorsun.. . 1 

Beni terk ediyorsun.. 1 
Ruhum artık ölmüıtür . 

Sen yaıa .. 
Dikkat et ki timdi ıana 

ıülen o çehre yarın, ıenl 
1 

mabut tanıyan bu bikeı aıı· 
ğı arattırmaaın ... 

Z. Meriç 
i ~~---~=---
! O Dudaklar .•. 
Güoeılerden nur içen ılyah 

gözleri vardı 
Beni öptü okıadı kalbe aı 

kını ıardı 

Sonra ıakra k kuı · oldu. Bil 
mem nereye uçtu 

O dudaklar ok gibi kalbimi 
yardı. 

Heni ömrümü içti ıuız, on -
ıuz geceler 

O gitti de ıevdamı ıormaz 
oldu kimseler 

Alevlerden her bulut benim 
bafrıma çarpar 

O dudaklar bilirim her an 
beni heceler 

O dudaklar içimde aıkımın 
hızı oldu, 

O dudaklar, göynilmde genç 
ruhum neye ıoldu, 

Arıyorum her gece rüyala · 
rtmda COfUP 

o dudaklar aönlüme göz 
yaılarama doldu. 

ıVtlınut Ali Kayman 

- , 
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IYazan: ! GAMSJZ ÇOBANi S. Dailı 1 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kırların gamıız çobanı 

idi o .. Çam kokularının 

süslediği yamaçlarda, gön · 
lünde yegane ümidi bahar, 
yegane neıeıi kuzuları ıdl •.. 
Günün alaca karanlığında, 
rüzgar yelpazelerinin çam 
dallarına ıarkı söylediji an· 
larda ne kadar hazin çalar· 
aa; gÜDP.f ıfığının ak batlı ko · 
yunlarıba gümöt dalgalar 
aaçarken de o kadar neıeli 
çalardı o ... 

Z ev k i güolüne yar, 
gönlü zevkine ayardı onun ... 1 
İçinde duyduğu her arzuyu 
kavalmda yaıahr, her acıyi 
kavalında inletirdi. 

Onca ha yat çam gölgele 
rl ile kuzularanın çan ıeı 
leri idi. Ufkun her renginde 

g ö n l Ü n t" bir re11am 
fırça11 kadar ıHr dökülür, 

her çan ıeıinde bir piyano 
tuıu kadar zevlc duyardı . 

Kırların gamsız çobanı idi 
o!. 

Elem, sevinç, aam, neıe, 

ıevgi . ihanet bilmiyordu gam· 
11z çoban. Günleri bahtına 
yar, gönlü günlerine ayar~ı. 

gamnz çobanı seviyor,, de· 
diler .. 

Gamuz çoban da aıık 

olmak ıçın taıkın bir 
heyecan batladı .. Dai kızı · 

nı keıke bulsaydı gamıız 

çoban . Ona aıkını verecek
ti . Kırmızı yanaklı dai lu · 
zını bulsaydı ne olurdu. Ne 
bahlaız çobandı ıtmdl. ... 
Çam gölgeleri koyu bir ka 
ranlık, çan ıederi güriltüden 
baıka birıey değildi artık .• . 
Gurubu gam baılaneıcı, ge· 
ceyl azap zamanı olarak 
kabul ediyordu. 

Blrgün misafir biri ıeldt .. 
Onu ç a m kokulu ıırt

lardan atkının ekıiri keli
melerle kendine bafladı .. 
Ne mut lu bahtsız çobana 
bir peri kızı ıevmeğe baı· 

lamııta . Onun gözleri deniz 
kadar engin, sözleri çobanı 
büyülüyen birer ekılrdi .. O 
günlerini peri kızının b1rak-
tığı hayaline hasrediyor, 
çan ıeslerinl , çam giilıelerlnl 
onun aıkıle ıevlyordu. 

Günler geçti .. Perl kızı 
geri gelmiyor! . Bıraktıiı 

atkile çoban g6nden g6ne 
biraz daha ıolarken peri 
kızı ge.lmlyordu arlık .. 

Za valh bahhız çoban 

8irgün: Gamnz çoban blr 
ddğ kızı ıeviyormuı Dedf· 
ler O bunu lıittiil zaman 
hayret etti. "Hayır.. dedf. 
"Ben yalnız kuzularımı, yal 
nız çam gölgelerini, yalnız 

rüzgar ıeıinl seviyorum. 
Günleri onların sesine, ahen· 
gine uydurdum. Hen kimse· 
yi ıevmiyorum,, 

dağ yamaçlarında, • çan ıes 
lerlnde, çam gölgelerinde timdi 
1 onu arıyor. Köy kızları onun · 
1 türkülerini söylüyorlar .. Ya · 

"Hayır,, dediler .. Gamıız 
çoban dağ kızını ıevlyor 

Çam gölgelerinde bulaıa 
rak atklarmı paylaııyorlar. 
Çan seslerine gönüllerini 
verip çam gölgelerlnd~ kuı · 
lar glbi seviıiyorlardı. 

Yemin etU .. İnanmadılar. 
Yalvardı!. Aldırmadılar . "Göı· 

terin ıevglltyi dedi.,, Gün bile 

maçlar onun için ıe11fz, çan 
aeıleri onun için maimum · 
dur . Deniz onun ıe•ılılnin 
gözlerinin renıtnl aldı. Gök
ler onun bllkııının ıaflıiını 

ıineıinde taııyorlar. Çam 
kokuları onu hatırlRtıyor . 
Bahtaız çoban mevıimslz fidan 
aıbı günden güne ıolarken 
peri kızı glnlerinl kimbflir 
nasıl geçiriyor .. Zavallı ba· 
ht11z çoban! .•. 

Be gönaır 
Hayali hayale kat.anda bir gün, 
Moraran dağlarda yallan be gönül! 
Çamlara hrmanan bakıtı üzgün, 
Yar yüzlü ıu ayı tutaan be gönü\! 

Dalgaya eı olup yatan yarini, 
Rüzgara buıeler katan yarini; 

Bir gülüıle bin can yakan yarini 
Hayalinden tutup ahan be gönll! 

Bulutlar kızılla aarmat olunca. 
Gölaeye yar olur bir tUri gonca. 
Kalb ine bin ıüphe zehri dolunca 
Şu yoıma feleğe çattan be gönül! 

Mehmet Yaşar 

Fikirler: 
5 - Kalbi görmiyenin aözü ıörmez. 

*** 
6 - ilim gibi ana olmaaaydı , Medeniyet gibi oful dol· 

mazdı. 

*** 
7 -- Dünyanın en kudretli dürbinl olıun lnıanların 

batıdır, uarların ıish ufukları arkasındaki varl.kları g6r · 
mekte güçlük çekmez . 

*** 
8 - Birer birer yilkıelmlyenler birleııeler de bir yük

ıekllk göıteremuler. 
AHMET KAYA 
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Balıkesir Cumhuriyet 
Müddeiunıumiliğinden: 

Vilayet Dai.~i . rn B~hk~si; Em~n~t- ılı 
Encumenınden: 111 cisi Ahmet Gümüş İIİ Balya mahkemesi bin kurut aıli maaı'ı piyade müba· 

ılrliğine memureyin kanununa göre Devlet mem~uu olmak 
ıart ve evsafını haiz olmakla beraber Hukuk uıulü maha
kemeleri kanununun tebliğat k11mına alt hükümlerini bi
lenlerle teblığat muameJatından doğacak hallerde kanuni 
ıeraiti haiz bir zabıt varakaaı tanzım edebilecek olanlar 
tayin o l unr.cağından taliplerin 5 haziran 9 .ı 7 cunıarteıi gü

nü saat 1 O da Bahkeıir Adliye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

Muhammen Bedeli Teminatı No: Ctnıl Mevkii •

1

.

1 

Her hafta çarşamba günleri Ba/Jke- ı•ı• 
Lira K sirden İsfanbula hareketle pazar günle- 1 
45 340 71·6 Maia2 a Umurbey ma- •• ri döner. Hafta arnsı ve müstacel sipa- •• 

45 
45 

5 

j40 71-7 
340 71 .8 
25 70 

,, 
,, 

halleainde 111 111 rişleri telefonla (20724) de bildirildiğinde 
" " 12 saat zar!Jnda sipariş gelir. ,, ,, 

İzmirler ma 

1

.

1

.

1 

Balıkesir posta ve telyraf adresi; ı•ı•ı 
halleainde. gaz BALIKESiR Eı.l1ANE1C/Sl AHMET GVMCŞ 

hane civarında ISTANBUL... IS1'ANBUL lJALIKE."/R 01'Eli 

Tarla 

Balıkesir/ nhisarlar Ana 

Baş Müdürlüğünden: 
l!L. ___ • • .--. • • .. 

l - ldaret Huıuıiye akaratından yukarıda muham· ,... ___ • • • • • • •• 

Mayıs 938 gayesine kadar muteber olmak üzere Ban· 
dırma ıehlr dahili ve Bandırma Manyas ve Bandırma -
Gönen arasında yapılacak idare nakliyatı ıartnamealne 

tevfikan 1 6 937 den itibaren 20 gün müddetle açık ek · 
ılltmlye konulmuıtur. Taliplerin ıartnameyl görmek üzere 
Baımüdürlüğümüze ve Bandırma müdürlüjüne ve ekıiltmlye 
ittlrak edeceklerinde yftzde 7,5 teminatı muvakkatelerlle 
birlikte 27 6-937 gününe müaadlf pazartesi günü saat 15 
te Haodarma İnhisarlar Müdurlüğünde müteıekkıl komisyo
na müracaatları i 'an olunur. 

men bedeli ctnı ve mevkii yazılı mağaza ve tarlanın btr 
ıenelik icarları 21 - 5 · 93 7 tarihinden itibaren on bet 
gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - lhale 10 · Haziran - 937 tarihine raatlıyan per 
ıembe günü saat f 5 de Vilayet Daimi Encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya lttlrak edebilmek için muhammen 
bedelin yüzde yedi buçuk olıbetinde muvakkat teminatı 
malıandıjına yatırdıklarına dair makbuz veya banka mek· 
tubu ibraz etmek lazımdır. 

55 Randıman 870 880 
60 850 860 
70 .. 810 820 
80 " 750 760 
80 ,, 780 790 

BUGDA Y PIY ASASI 
Santim .. 

Yerli Sert 3 75 4 75 
Yumuıak 4 75 5 

Yumuıak Sert 
Oııardan 5 75 6 75 

Mmr 
Santim 

3 
k.rpa 2 50 
Çavdar 4 
Siıam J 4 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 
Kumdan 2 

Kayıp 

Mühür· 

Santim 
3 25 
2 75 
4 

15 
12 

5 
2 5 

Balıkesir Ziraat Banka 
ııında tevdiatımda kullandı-

ğım tatbik mühürümü ka 

zaen kaybettim. Yenisini 

alacağımdan eskisinin hük

mü olmadığını ilan ederim. 

Ôınerköy nahiyesinin 
Paıaköyünden Halil 

eti Fatma Kocabay 

3 - 1 - 198 

135 
1080 
450 

50 
50 

875 
2000 
1500 

45 
90 
10 
12,50 
~5 

25 
40 
30 

450 {8,5 9) Değirmi ıaz) 
(7 8 Soma ) 

10 
81 
63 

3 
3 

65 
150 
ı t 2 
33 

13 

75 
75 
75 
63 

50 
75 

Salça 
Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Llnit maden kömürü 

143 Teneke 479 ~ 35 tenekesi 36 Gaz yafı 
- Memleket Hııııtahanestnln yukardn azami mikdarı ve cinsi ve rayiç bedelleri ve 

muvakkat teminatı yazıla 34 kalem mevadı gıdafye veıaire ıartnamelerfnde yazılı ıerait 

dairesinde alınmak ve 3J.5 937 tarıhine rastlıyan pazartesi günü ıaat 15 de ibeleleri ya· 
pılmak üzere 15 ~ün müddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - ihale Vilayet makamında teıekl<ül edecek Vilayet Daimi Encümeninde yapıla· 
cakhr. 

3 - Bu huıuataki ıartnamelerf görmek ialfyenler Vilayet Daimi Encümen kaleminde 
göreHlirler. 

4 - lıtiyenler ihale günü muayyen v~ktlnde yukarda yazıla yüzde 7,5 niıbetinde 
muvakkat teminatını mal sandığına yatırdığına dair makbuzu veyahut banka mektuhu 
ıle Vılavet Encümenine müracaat edebilir. 

Encümende para ve tahvlllt kabul edilmez 4 - 1 - 177 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kolordu merkez birltklerinin ihtiyacı için 33 bin kılD 
patateı açık eksiltme ıuretlle ihale edilecektir. lhale•1 

11 6 - 937 tarihinde ıaat 11 dedir. Muhammen bedeli 
2640 liradır. Muvakkat teminata 198 liradır . fatelcJilerfP 
ıartnameıini görmek üzere hergün ve adı geçen gQo •' 
ıaattede teminatlarile Kolordu Satın Alma komisyonu b•f 
kanlağına müracatlara. 

4 - 1 - 188 

------------------------------------~~---~ 
Balıkesir Askeri Satın Alma 

Komisyonundatı: 
Kor merkez haatahaneıinin ıenelık ihtiyacı için ıo.ooO 

kilo yoğurt 11 6 937 tarihinde saat J 5 de açık ekıill..,e 
ıuretale ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1 :mo lırad•' 
Muvakkat teminat 97 lira 50 kuruıtur. İıtekltlerin ıartıı•' 
meılni görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve ı••''' 
temlnatlarile Kolordu Satan Alma Komiıyonu baı~.anhl' 
na mü"racatları. 

~---------------------4-----1 ~ 
İyesi ve Ha9yazmi\n1: Balıkt>sir saylavı H . KARAN 

Çıkıtranı Genel Direktörü FUAT RIL'AL 

Baıım Yeri il Basın evı 
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