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Taya reci Gökçen An- İskenderuna Yakın -
karaya Döndü .. 

Manevralarda büyük muvliiikiyetler gösteren Atatürk 
kızı merasimle karşllınd1. Buketler verildi 

Ankara, 18 (A.A) - Eğe ı 
lbanevralarında mavi tara · 
fın hava kuvvetlerine men· 

•up btr tayare ile harekata 
1tlirak ederek büyük mu· 

taffakiyet gösteren Atatürk 

kııı ve Türkkuıu baıöıiret 
lbent bl\yao Sabiha Gökçen 

dGn lzmlrden tayare ile An 

1!!!-•ya gelmittir. 

Bayan Gökçen devlet ha· 
va yollarında ProfePÖr ba
yan Afet, ıerya ver Celal, 
hava Ku rumu baıkanı ve 
yarbaıkana Holu Mehusu 
Cevad Abbas, korgeneral 
lerden Salih ve !Seyfi, ha va 
le urumu ileri gelenleri tara · 
fmdan karıılanmııtır. 

Bayan Gökçene iki buket 
verilmtıttr. 

=======-=====-==-==--cıı=-=====""""" ............. =-

Ademimüdahale Komi
tesi Bir T ebliğNeşretti .. 
itılrın va Alman Muıahhasilrl inailız - fransız teklıf: 

leri bazı ıartlarla ka~ul ettiler 
londra, 18 (A.A) lı ter Ajanaınm Çın menbaların

dan oldığı bir habere atfen 
kırk bin Japon Ytnnplng 

civarında 

mittir. 
tamamıle çevril 

Yunan 

da Bir Heyet Gidecek .. 
Heyet isken~erunda ~urulacak Türk serbest liman 

yerini teı~ik edece~ 
r-- - ··· -·---

iSKEN DERUN 
i:ıtanbul, 18 ( hususi) -

İıkenderunda lı<urulacak ; 
Türk serbeıt lıman mınta

kası yerınl tetkık etmek 
üzere bir heyetimiz Hataya 
aıidecektlr. 

Hatay ıtatüsü mucibince 
Hatayda kurulak olan ıer 

best gümrük mmtakaaınm 

yerini ve vaziyetini tetkik 

Van 

ve yapılacak teılaatın mali· 
yetini tesbıt için Hataya gl 

decek olan bu heyete ikti

sat vekaletinden ltman itle· 

rl müdürü Aaaf, Türkoftı 

müşavlrlerindan Süreyya, 

gümrük ve inhisarlar veki 

letlnden de müf etuı Huliiai 

tayin edilmlıtlr 

Mussolini 

l>tnya ıılerlne ademi müda· 
htle komitesi dün toplr.omıı 
~e lrı_atliz, Fransız murahhas· 
ltı ispanyada bulun1tn ec 

tlebtlerln mümkün olduğu 
~'dar kısa bir zamanda 
ferı çekilmeler ini, komitede 
leltlıtl edilen hükumetlerin 
111t1diden eönüllü ve hava 
"''lıemeıl göncierllmulne 

~Gııaade etmemeği ve bunu 
0laylaıtırmamaAı taahhüt 

~tlrıelerlnl teklif etmiıler v~ 

8aşveki~i General Me~a~sas/ Gölüne ikin.ci TU!k !~PU~u da Oğlunu lmerikadan çağırdı 
1 

dün ıstan~u fa geldı merasımle mdırıldı vı~::.:0~~s~~, 10!~ -~~0111: 
J Ankara, 18 (A.A ) - Van 1 linlnin küçük oğ lu) ltalyeya 

0rrııteden ıüratle bir net •· 
Ceye varılmasını ve timdi 
telllıil edilen bu hükiıınetle 
~irı bu tekhflert kabul için 

1 
••a btr mühlet teshil etme 
'tlrıt latemltlerdtr. 

hal ya mur11 hhuı her iki 
1•taftan müsavi mi~tarda 
tC>nüllülerin geri çafrılma11 
teklifini kabul etmit ve hkat 

~Uftarip haklarının tanınması 
G~urnunu tebarüz ettfrmiı 
tıt. 

Alman murahhası hükii · GENER AL METAKSAS 

gölünde lşlet ı lmek üzere lk. gitmek üzere vapura bin 

t sa t Veka eti fabrika ve miştır. Kendiıl Amerikadan 

h.,vuzlsrında tamamen 1 ürk hareketine sebep, Ruzveltin 
itçi lerl tarafından yapılan nutku olduğuna dair ortada 
Bıtlis vapuru Yanda mera dolaıan ıayJal11rı tekzip et 
sınılt! denize lndırılaıtıtır. mıı ve Amerıka relslcumhu 

Bu gemi bu v ;ı ınla ile ru ile yapmıı 0 1duğu görüı-

vapılan, ve göle indirilen menin tamamlle umumi 
ıkinci vapurdur mahiyetteki meııel e ler hak · 

_ ................ -

Arap 

kında cere, an etmit olduğu 

nu yenidf'n leyıt eylemiştir 

Yugoslav 

Vurdda Elektriklenme 
Davası .. 

Memle~etin z@ngin enerji kaynaklan, i~tiyıcı gire 
muntazam ~ir proğrım ile etüt ıdilmı~tedir 

Memleketimizi ucuz ve 
bol enerj ı ye kavuıturmak 
yollarını aramak makaadlle 
teıkil edilen ve adına k11a· 
ca E. 1. E. Dediğimiz elek
trik itleri etüt ldareal 24 
Hulran 1935 tarihtoden· 
beri bu uğurda çalıımaktadır. 

Ucuz ve bol elektrik, an
cak verimli ve raıyonel bir 
ıurette itllyen ve bol yakı· 
lacak madde veya ıu ile 
ıukut bulunan yerlerde ku· 
rulacak büyük mıntaka e l· 
e k t r t k aantırallarandan 

temin ed!lebileceğıne göre 
E l. E. ldareıt baıhce va· 
zlfe olarak bu enerji kay· 
naklarını incelemektedir. 

Elektrik enerjlıf, ıtok ya· 
pılarak müıterl beklemeıl 

mümkün olmıyan ve thtJ 
yaç anında iıttbıal olunup 
ıarfedilmeıl lazımıelen me
tadar. Şu halde E.l .E. lda · 
reıl enerjinin rantabl ve 
rasyonel fıtthıll ıarlarını 

ararken tıtıhıal vaziyetlerini 
de göz önünde bulundur
makta, büyük endüıtrl ha

reketlerini kullanmaktadır. 

kömür havzasında olduiu 
aılbi Zonguldakta da biriken 
ve ticari bir kıymetli bulu
nmıyan kömür ıüprüntülerl· 
nl yakacakhr. 

eu ıantral ıenede ı 00 
milyon kllowat ıaat enerji 

\ 

lıtibtal edecek ve ııletilme 
lerl raayonelleıtrtlecek olan 
hava kömür ocaklarına, 

e lektriklendirtlecek olan 
Çatalaizı, Ereill demlryo
luna ve o mıntaka ıehir ve 
limanlarına enerjı Yerecek · 
tir. 

Bu aantraldan çıkarılacak 
enerjinin lıtihllk merkezle· 
rlne götllrOlmeal için de Ça· 
talafzından Ereillye kadar 
uzanacak 60.000 voltluk bir 
hava hatta çektlecektlr. 

Kf\tahya civarında kuru
lacak olan Kütahya mınta
ka elektrik aantralı 60.00C 
kilovat takatinde olacak. 
Seyidömerde bulunan zen
gin linyit ocaklarından lali· 

f ade edecektir. 
Bu santral ıenede 350 

milyon kilovat ıaat lıtlhıal 

edecek •e Kütahyada ku-
Memlekettn zengin enerji rulacak olan b6yük endOıt· 

kaypak lara, ehemmiyetlerine 
rlye enerji verecektir. Bun-

yerlerine ve bu ff"rlerde 
eneıjiye olan ihtiyaca göre, dan baıka 150 000 voltluk 
muntazam bir proğram tle bir hava hattı vaııtaaile de 
etüd edilmektedir. Esklıehlr. Buraa, lzmlt, Gll· 

Bu eıaalar dahilinde ilk cük ve İıtanbula kadar cer
yan rötürülecektir. 

Birçok itlerde olduiu at
bt, imparatorluk devrinde 
htç ehemmiyet verllmlyen 

mııbr. Bu ıantrallann ku-
hidroltk enerji kaynaklarr 

olarak Zonguldak ve Kü · 
tahyada birer maohka eletrlk 
aantrah kurulmaaı taaarlan · 

rulmall ikinci bet seneltk mızın incelenmelerlne de 
sanayi planı projeılne alan· baı\anmııtır. Fakat, bunlar-

mııtır · dan Jsttf ade edebilmek Jçln 
Zonguldak ıehrlnln 12 muntazam ve ıüreklt etild-

knı. kadar ıarkında Çatal · lere ihtiyaç vardır Çünkü 
ağçı mevkllnde kurulacak akar ıuyu bulmak klfl de· 
olan Zonguldak mmtaka ve fildir . Suların muhtelif me· 
elektrık aantralı 45.000 kw. vatmlerde akımlanm öğren 

takatinde olacak ve her ltıettnın gönüllülerin geri Ankara, 18 ( A.A. } -
Ç\iırılmaaınft taraftar oldu· Yunan haıvek lı ve bari · 
~Unu ve lngtliz Franıız tek- clye nazırı General Mehlk · 

liderlerinin ~önmesi için 
ya-ılın müracaat 

( Sonu · ikinci sayfada ) 

Basvekili Macaristanlı kü- •• •• w • 

çük Anıını arasın~aki anlas- 5 O OK o yOgretmen ı Va-lflerfrıi hükiimetlne bildire ııas bugün A ver of krovezö. ı 
Ce§ini ıöylemiıtlr rıle Istanbula gelmiıttr 

l(omıte önümüzdeki hafta • === 

içinde top!anl\caktır F ra lSada 1 

londra, 18 (AA .) · · Çin 
'hnsı Lot ıonan tlmali ıarkl 
;ırıde Japonların üç y f' nı 
-llrruzlarının püskürtüldü 

I Gnü, Rovter ajansı da Çinli 
''fn .Şangha y ti malinde 

:lerle rine d~va m ettik 
etint bildirme-ktedir. 

d Chaıulnin ıtmal i garbisin · 

1 ~~ bır Japon fırkuının da 
.ı ata edildiği söylen mekte 
~it. 

~rıdra, 18 (A .A) Roy-

-Romanya 
lınekili aıÇimızle görüşlü 

~rıkara, 18(A A.) - Ro 

~'"Ya. Baıvekili dün Bükreı 
S Yilk Elçimiz B. Hamdullah 

llphl ıle uzun müddet gö· 
"lltlbGıtür 

-
Mu~afazası menedılen 

meyva ve sebzeler 
Fransız hükumeti tarafın 

dan görülen lüzum üzerine 
yeni bir kararnam e nqre 
dilın iftır . 

Bununla Fransa dahilinde 
kimyevi maiye bahrılmıı 
meyva VP. sebzelerin muhafa 
zau kati surette yıuRk edıl . 
mittir 

Hu ya sağ;ı aykırı surette 

hareket edenler ılddetle ce 
zalandınlacaklardır. 

Trablus 

Sevkiyatı davam ediyor. 
Roma, 18 (A .A.) - ita 1-

yanlarm Trablusa askeıi 

nıt.khyah devam etmektedir. 

Kudiis 18 (A.A) - Fı· 

liılinln etrafındaki devletle· 
rin Arap zimamdarları lngi
liz hükumetine ve Ftliıtin 

makamRtına bir muhtıra 

göndererek nefedı!mit olan 
Arap liderlerinin dönmeııi 

için tava1111ut teklifınde. bu 

lunmuılardır. 

B.,~~~~n, sb~~s~t~i - Yu z i f e A 1 a c a k •• 

. 

goslavya baıvekili bir Ma · 
car gaz . tetirıe , Macer lstan 
ile Küçük Antant aras ın~a 

bir anlaımanın çabuk bir 
surette elde edılf'!ceğlne 

emin olduğunu ıöylemiıtir 

40 BinJapon Mu hasa-
r a Ait ı na Alındı .. 

Çinliler, Japonların Üç Yeni 
Taarruzunu Püskürttüler .. 

rin~ lf"vdi edilmesine karar 
verılmit olduğunu bildırmek· 
tedir. 

İçtıma f"Snasında diğer 
murabhuslar tarafından ya. 

pılacak teklifler hakkuıda 
da ay rıi suret le hMekel edi-

lecektir. 

Loodra , 18 (A A.) - Ha· 
riciye nezareti, ademi mü 

dahale komitesi celsesine 

müteallik olarak neıretmlı 

olduğu bir tebliğde komite 
nin Frl\osız tekliflerinin 
aza ta rafından hükiimetle -

lu yıl mu~talif yerlerdı ıçllın kiy ııitmın ~urılın 
ay ıonun~ı ni~ıyetı arıcıktir. 

Bu yıl muhtelif yerlerde 

açılan!köy eğitmenleri kura 
lctıınm tedriıatı ay sonunda 
nihayete erecek ve kuralar· 

!ardan mezun olan 500 ejitmeo 
vazife görmek üzere kendi 

köylerine gldeceklerdır . 
Geçen yıl kunu bitlrlpte 

Ankara vilayeti köylerinde 
bir yıldanberl çalııan eğit 

menler umulduğundan çok 
üstün bir baıan göstermiı 

lerdir. Bu eğitmenlerin bul
undukları 7 4 köyün 68 inde 
iki okulun binası yaptmlmıı 
tır Binaların yapılmasında 
köylülerin ve eğitmenlerin 
rolü birinci planda gelmek 
tedir 

Ôoümüzdeki yıl eiitmen 
sa yıaının bu yıl kınan birkaç 
misline çıkarılmaaı ve kura 

yerlerinin çoğaltılmaaı düıü 
oülmektedir. 

Bu yıl muhtelif vlllyetler· 
deki öğretmen okullarından 
çıkan 600 öfretmen Türki

yenin bütün vilayetlerinde· 
ki öğretmen ihtiyacına göre 
taksim edilmiı ve yeni öl 
retmenler vazifelerine baıla· 
mıılardır Bu suretle yeni 
çıkan öğretmen ve efltmen
lerle ( 50 ) bin çocuk fazla 
okutmak lmklnı kazanılmıı 
hr 

Y enlden lzmlrde ve Eski
( Sonu ikinci ıayfeda ) 
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Memleketin zengin enırii ~ ynaklın, ihtiyaca göre 
muntazam ~ir proğram ile etüt edilme~te~ ir 

(Baıtarafı birinci savfada) 
mek, baraj yerlerinde to · 

poğrafik ve jeolejik etütler 
yapılarak sukut miktarlara 
nı bulmak ve bu suretle 
sulardan nerelerde ve enerji 
bakımından en verimli ola· 

rak ne ıekllde ıstif ade ede· 
bileceğini teabit etmek la 

zımdır. 

Suların tetkiki ııleri ener· 

ji ihtıhsal tekil ve tartları 
na bağlı ve bunlarla aıkı 

ve yakından alakalı oldu§u 
içın , E l E. idaresi bu it· 
lerl kendi batıırmak zarure 

tindedır. Bu maksatla, bir ıu 
kolu teıkilatı vardır. Sula· 
rın tetkiki itlerini ve hidro· 
elektrik aantralların proje· 
lertnln hazırluımaamı su ve 
elektrik mühendisleri birltk· 
te incelemelerde bulunarak 

karıı kartıda oturup müıte · 
rek hesaplar yaparak. be -
raberce ve birbirlerinin me· 
sa ilerini tamamla mek sure · 
tile baıarmaktııdırlar 

Su ölçüleri bır hidroelek· 
trlk santralın itleUlmesi ile 
o kadar yakından alakadar 
dır ki, böyle bir santral 

kurulup ftlemeğe batladık

tan sonra bile, ıu rasatla· 
rına daimi surette d~vam 

etmek liz,mdır Akıl tak · 
dirde. ıantral rasyonel bir 
tekilde ftletllmez, ve mü~te · 
rilere temin edilmeıl lazım 

olan muntazam ve daimi 
ıervis verilemez. 

Etüd itlerinde, bilhaua 
su etütlerinde güdülmesi 
mecburi olan bir prensip, 
harcanacak parayı ve vakti 
eslrgememekt~dlr. Bir iki 
su ölçüıO üzerine milyon· 
farla liralık tesisat kurmak 
için çok tehltkelidlr. Avru· 
pada 70 metre yüksekliğin 
de muazzam bir bauj var· 
dır ki, arkııaında 70 senli 
metre derinliğinde su yok 
tur Çünkü su etrafından 

akıp gitmektedir Arazi tt"f" 

ekkülitı •u toplanhıına el · 
verltli değildir. Bu da ye · 

gine milal değildir . Hidro · 
elektrik santraller da var 
dır ki , kurulmuı makinele
rinin ancak bir kısmı itli· 
yebllir. Çtinkü türbinlerin 
hepsini çevirecek mik~arda 
su yoktur. Emelimiz bu gibi 
s1ıkim itlerden kaçınmaktır. 

E.l.E idaresinin su iıleri 
ile uğraımuı memleket ba 
kımından çok ıumullü bir 
veche arzetmektedlr Çünkü 
sulardan enerji istihsal et
meğl dütünürken , bu idare 
ıuyun ziraat içinde lizım 
olduğunu göz önünde bu· 
lundurmak zaruretindedir. 
Bir 'Zlraatcı su itini yalnız 

sulama cephesinden görebl 
ril; fakat hldro elektrik san 
tral projesi yapılırken, sula 
ma ve bununla beraber de 
bataklık kurutma ve feye

zana mani olmak ıılerl hiç 
bir vakit gözden kaçırıla

maz Bunu dütünmek enerji 
müstahsilinin vazifelerinden 
dir. Zıraatçl ise, sudan ener· 
ji istihsal edebileceğini dü 

ıünmek mecburiyetinde de· 
illdtr. 

.... --

Sulama iflerlnide göz ön 
ünde bulundurmak ıartıle 

suyu enerji istihsali maksa 
dile biriktirme havuzlarında 
toplamak, ve bu suretle de 
ayni zamanda feyezana ve 
bataklık vücude gelmesine 
mani olmak mümkündür. 
Barajların arkaınnda topla
ma havuzlarında birıken 

ve artık af et değil bir be· 
reket addebilecek bol feye
zan sellerile de zengtnleıen 
su istenilen miktarda ve iı 

tenılP.o zamanda ve ekıeri 

~·etle enerji istihsali için bir 
kerre kullanıldıktan sonra, 
ıulama itlerine verilebıltr. 

Bu suretle ıulamayı tan· 
zlm etmek. feyezana mani 
olmak ve bataklıkları kurut-

mak için ayrı ayrı yapilacak te· 
ıiaata lüzum kalmaz Enuji 
istıhıili maksadile yapılan 

te11sat bütün bu itlere de 
yaradığı için teıiaatın mali 
tarjları taksime uğrar; hem 
enerjinin daha ucuza 11tıh

sil hem de diğer su itleri 
nin daha ucuza mal edil 
meılne hizmet edi' mit olur. 

Bu vaziyete mital olarak 
Adanayı ve Çukurovayi ele 

alabiliriz. 
Serhanın yukerı tarafla

rında hazine bentleri ve 

elektrık aantralları yapılırsa 

otomatik olarak §U fayda

lar elde edilir: 
1 - Feyezan sularının 

hepıl veya bir kıımı hazine 
bentlerinde tutularak Adana 
ve Çukurova su basmasın· 

dan kurtulur 
2 Çukurovanın sulan 

ması en elveriıli bir tekilde 
temin edilecek mahsul. za· 
manında ekilir ve bol ye · 

titir. 

3 - Seyhanın sürükledi 
ğl miller bentlerde tutula· 
rak, Çukurovada nehir ya
tağının dolmasının onune 
geçilir. Ve ııet inıaatmdan 

ve tamirinden lrnrtulur 

4 - Ovaya temiz bir te
kilde gelen sular yatağı de 
rlnleıtirir ve bu suretle ıu· 
lanan arazinin bataklık ha· 
lloe gelmesine kolayca mi
ni olunabıltr. 

5 Şlmdıki vaziyette 
Adanada bir liman yapıla . 

cak olursa Seybanın getir · 
diği teresaübat , kanalı mü 
temadiyen doldurur ve ka
nalı temiz tutmd. mühim 
bir masrafı mucip olur Ha· 
zine bentleri yapılması bu 
vaziyP.ti hemen düzeltir ve 
liman yapılmasını imkan 
dahıline getirir. 

lık olarak etütlerine bat 
)anan sular tunlardır: 

Sakarya nehri 

Adana - Kayseri mınta-
kaaı suları 

Eğ'" suları 
Frat nehri ve kolları 

Kızılırmak 

Diğer sularımızda ehem· 
mlyetleri ve geçtikleri mın · 

takaların enerjiye olan ıh 

tlyaçları ınrasile incelemeğe 

baılanacaktır. 

Yukarıda yazılı sular üze· 
rinde ıtmdiye kadar 21 ra -
sat istaeyonu kurulmuıtur. 

.. 
iMi E HAB LE , , 

Atatü.rkü.n 
Hemşireleri 

Şehrimizde .. 

Sporcular Manisadan 
Dün Avdet Etti .. 

Bağdan 
Çırpı ve kazıklar nasıl 

Atatürk ün hemıtrelerl 
------------- getirilecek1 deo 

Bayan Makbule Baysal pa· 
zar günü aaat 15 de Buna 
dan tehrlmlze gelmiştir. 

Şehrimiz mu~tıliti 1-4 sayı ile galip gal~i. Gınçler Okuyucularımızdan birin 

Manisı~an iyi intibalarla av~et ettiler ba 
aldığımız bir mektupta b I 
ğıodan getirmek istedi il d 

9 ~1 
çıbuklarını ve omca altın ' 

Sayın Bayan, V " H e. Et
hem Aykut, mebuslarımız· 

dlln B Hayrettin Karan, Be 

lediye Reisi B Naci Koda 
naz, Emniyet Müdürü B Sa · 
it Ôzgür, 8. Sadık Deniz ve 
Doktor B. Kamil Seılloğlu 

ile eti tarafmdan karıılan

mıılardır. 
Bayan Makbule Baysal 

Doktor B Kamil Seılloğlu · 

nun evine misafir olmuıtur. 

Vilayet ~aim1 encümeninin 
toplantısı 

Vilayet daimi encümeni 
dün belli toplantııını yapa 
rak Manyas Aksakal yo. 

Bir maç yapmak ve mü 
aamere vermek üzere cu
marteıi günü, 11por bölgesi 
Leıkan vekili B. Feyzi Sö· 
zenerin baıkanlığında 35 ki 
tilik bir kafıle halınde Ma 
nlaaya giden ıehrlmiz spor 
cuları dünkü ekspresle ıeh · 
rlmlze dönmüılerdtr. 

Pazar gönü Manisa 

valisi B. Lüfi Kırdarın da 
hazır bulunduğu lkt phtr 
muhtelltlnin maçı, havanın 

hafif yağmurlu olmasına 

rağmen çok alakalı olmuı
tur. 

İlk golü Manisalılar yap· 
mıtlardır. Bilahare tehrtmfz 
takımı dört gol yaparak ma· 

l 
lunun tamirine, Balıkesir çı l 4 sayı ile kazanmıılar-
Bandırma tosuında on men dır. 

1 fezin betonarme olarak ya- O aktam ıaat 20,30 da 

1 pı 1 maaına karar verm lttir--!!!'""'_•P_o_r_c!!'!"!u""'l'""a""'n""'m'""ı_z_H......,a'""lk""'e'""v'""i~n!!!!d"'"e""!b""'i~r 

1 Odun Satışlan Pazar- ı 
hkla Y a p il a c a k .. 1 

- --- ----
Ve~ilet odun ve ~ömür i~ılelerinin pazarlı~la yapıla

bileceğine dair bir tamim gönderdi 
Köylülere yapılmakta olan 

orman thalelert hakkmda 
Ztraat Vekaleti yenı ve ko 

lay tekiller tatbikine karar 
vermlı ve bunları bir ta 

mimle alakadarlara bildlr
mfıttr. 

Bu emirde fÖyle denilmek· 
tedlr: 

"Orman kanununun J 8 el 

maddeai dahtllnd~ bulunan 
köylerden geçimleri öteden
beri iç pazarlara kendi va 
ııtalarile getirip sattıkları 

odun ve kömüre bailı 
bulunan köylülere ufak par· 
tiler halinde yapılmakta 

çeceklerl vekilleri arasında ya-
1 

pılma11,mümkün mertebe aynı 
köylü1erin bir gurup teıkil et 

meleri terviç edilmesi, bu 1 

gurupların kendi aralarında 
seçecekleri ve her biri tara
fından imzalanarak heyeti 
ihtiyariye tarafından tasdik 
olunacak vekaletname üze 
rlne orm3n idaresi ile mu · 
kavele aktedtlmeat, bu au 
retle a r t t ı r m a vilayet 
ler için 500, kazalar için 
200 Ura olarak pazarlıkla 

yapılacaktır ,, 

Bu emire göre timdiye 
kadar yapılan arttırmalarda 
ilin ve mukavele itleri kalk-

müsamere vermlıler ve Kay 
nanam adlı üç perdelik vod 
ville bir perdelik müzikli 
Yaman Oğulları komedisini 
oynamıtlardır 

Her iki eserde çok mu 
vaff ak olan gençler salonu 
dolduran Manisalılar tarafın
dan ıık tık alkıılanmıtlar· 

dır. Müsamere ara 

tında çalan Balıkesir cazı 

Manisalılara güzel parçalar 
dinletmlttlr. 

Manisa hlar müsamereden 
memnuniyet lçerafnde ayrıl 
mıılardır. 

Sporcularımız dün Vail B. 
Lütfi Kardar ve Manisa 
sporcuları tarafından büyük 
bir samimiyet içenin de 

ufurlanmıılardn. 
Kafile Manfıa ıeyahatın 

dan çok memnun olarak av
det etmişlerdir. 

Gençler gerek B Lütfi 
Kırdardan, gerekse ıporcu -
fardan ve halktan gördük 
!eri hüınükabule teıekkür 

<:t mektedirl er. 

Serçeören ~öyün~e çahş
malar 

Kepıüdün Serçeören köyü 
muhtarı lsmaıl Ulusun köy 
itlerine dair güzel çalııma 

ları görüldüğü bildirilmekte 
dır. Bu muhtar müıtereken 
bir heyet ve parti binaaı 

yaptırdığı gibi diler muhte 

lif itler üzerinde de iyi fa 
aliyet göstermektedir 

Müf tülü~ten: 
Rasathane dlrektörlüiün · 

ce tesblt edıldiğl üzere Bi 

rinciteırlnin 20 ci çarıamba 

günü akıamı Berad gecesi 
olduğu ilan olunur. 

1 
.-k8 

kazıkları arabacı arın uğrı· 
çak odun muftmelesıne .J, 

k e', 
yacaklarından korkara t 

d klerlll' 
ne getirmek isteme i k li· 
bunun fçln ne yap0l8 k 
zım geldiğini bizden ıorır>9 

tadır. 

Bu 
~ ,1 ısr1 

1tın bir çok bag ,, 
_ ere .. • 

ilgilendireceğini duşfitı bıl 
ektll 

okuyucumuzun bu IJJ bir 
üzerine orman tdare5iııe 
muharrirtmlzl gönderdik· ıbf 

Orman idaresi, bu g ,k 
kşÇ 

çırpı ve kazıklara sfl 

muamelesinin yapıloı:~de 
için alakadarların td b••t· 
müracaatla birer ru ı 

ıaıırn ıe name almaluının 

dfğinl izah etmtttir. dile' 
Okuyucumuzun ve bil 

alakadarların kanunerı )eri 
trne 

tekilde hareket e 
lazım gelmektedir. 

Pamuklar 
Noksan 
Çekilmiş.. tııııet 

Balıklı köyünden A kof 
d ıki 

tle M. Vural adın a dırıd• 

lü zahireci Retat :ıorıfJ'' 
birine pamuk sattı ııcıte' 
fakat bu pamukları e' ,ur 
kilo nokıan tartmak 11ıer· 

:t•tı'' 
Bu tikayet üzt'fiPe. ı.i· 

pl t• 
reci haklunda kanıl 

tile aldığım iddia etrı> 
dir. 

bata batlanmııtır. 
' 

Belediye zabıta ve amılesı 
için elbiseler. ~·r~ 

l • ıçıı> 1 Belediye ame esı i e 
' tbile 

bet takım kıılık e o>•fur· 
birer mu•amba yaptır.. dt 

11' ;çı.· 

elbise 
Beledl~ye zabıtası c:I 

~'!""!!!!!!!!"'!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!i!!!!!!l!!!lm!'--'!!!!!!!11 ... ~--~ olan mahrukat aataılarında 
bazı kolaylıklar için 1atıı 
muamelatı hakkında ıu emir 
verilmektedir . 

tıiından muamele hem kı 

saltılmıı, hem de masraf azal B • A • ı F • 5 ı 
tılm11tır . Au tekilde arttır l 1 r 1 e a c 1 a ' 1 

Buna göre uf ak partiler 
halindeki mahrukat ıatıt 
larında kanuni evsafı haiz 

aynı köyden olan köylüle· 
rin birleıerek bir, veya bir 

kaç gurup teıkil etmeleri, 
arttırmaların da bu gurup 

ların kendi aralerında n se -

maya girebilecekleri orman - ~ n~ı 

•da re•• tara!ın~an kcn~ilerine Bir amele· evin~e yakılıdıu .. ı kanımın dostunu taıı 
bildirilen koy luler k111m kı · ' 

ile aın yaraladı jtti,,,,e 
ıım müracaat etmektedırler. 

Bu ıekilde ilk defa olarak 

dün Taıpınar köyüne 500 
kental Seltmlye köyüne de 
618 kental kömür müsaadeıl 
verilmlttlr. 

Rtr gün önce tehrimlzde Ş.ıdiye kocaıınıP ~ ,0rır' 
kt P ·r bir aile faciası olmuı, bir kanaat getirdi e şeh1 

erkek karısile birlikte yaka- tanıımakh ofduiU J' 
l pdeP 

ladığı bir adamı aiır ıurette Kulübü garson arı .. 
yRralamıthr. dtrl eve almıttır. . git" 

SOOKöy öğretmeni 

Alacak .. 
Vizife 

. içerı ı.. 1 
Vaka ıöyle olmuttur: Safer, Kadırın der••' 
İnönü mahalleıtnde otu diiint görür 1 eı ,kı:ıııf 

ran ve aslen Deliyusuflar saklandığı yerden ) ç attf 
b ca i e 

köyünden olan Mehmet Ali ve üzerine ta arı 

(Baı tarafı birinci sayfada) 

ıehirde iki öiretmen okulu 
daha açılması kararlaıtırıl · 
mıtlır Okullar gelecek ay 

baııodan itibaren 
geçeceklerdir. 

faaliyete 

Bu okulların kadrolarına 

on vilayetin civar köylerin 
den 300 talebe almmııtır. 
Bu akuta üç yıllık ilk okulu 
bitirenlerle 5 yı:tık ilk oku 
lu bitirenler girecekttr. Yeni 
teıblt edilen öğretmen okul 

larında kültür denlerloden 

baıka pratik ziraat dersleri 
de verilecektır. Bu ziraat 
tecrübelerine her günün mü 
hlm bir zamanı tahsis edil 
mfıtir Ayrıca insaatçılık, 

demircilık, kooperatifçilikte 
bu okullardll okuyan talebe 
ye öğretilecektir 

Eğitmen ihtiyacı meselesi · 
ne gelince; yılda :!000 eğit 
men almak ıurettyle on üç 
yılda ihtiyaç olan 25 bin 

eğitmen böylelıkle yetlı mit 
olacaklar. 

oflu amele Safer Şadiye etmeie brıılamııtır. 1e ol 
b k daı> ne f' 

adında lr adınla yedi Bu ani hücuDl adlr fll . 

senelik ev Ildır . Safer son radığını bilmiyen I' •ak ı•te 
zamanlarda karmndan tüp 
hP. etmeğe baılamıı; bu 
ıüpheal glttikce büyüdüğün 
den karısını takip etmeğe 

karar vermlttir. 

Safer pazar gecesi ite gi 
deceğini ve o akıam geleml· 

yeceğlnl söylfyerek evden 
ayrılmııtır fakat belli etme 
den evin bir tarafına sak 

laomııtır . 

d kaçıı> 
kınlık içersin e 13ı0• 
mlıse de muvaffak 

0

uııl•' 
,, kUrf ~ 

mıı. Saferin attıgı 111 ııtı' ralaP , 
la ağır surette ya .. t 11rıt 

t c:lor , 
Geceleyin ıaa b•11' 

1 n ta ır 
larıoda pat ıya . 111itl 
seslerine bekçiler yel•f çı· 

1ur· 
Safer yakalarııı> 1 

1 ol•fl 
nesinden a~ır )'ar• 

1 
1<•1 

h neYe 
Kadir de hasta a 

dırılmıttır. 
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SAYFA: 3 

Yugoslavya aPa ile ! 
Ara ı daki A ş a .. 11 

···-~-~ .. ~- ··-···~· 
HALK Sf N[MASIHDA 

" iZLİ •t)L. S 

1 • 
Balya Belediye Riyasetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: B )ya kaıabasınm tahminen 
30 hektar meskun ve tahminen 12 hektar gayri mekun 
kısmının hali hazır harıtasmm ahnması 1 I • 1 O 937 tarihin 
den ıtJbaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye konul · 
muıtur . 

Yugoılavyada Harvat li
deri Dr. Vladko Maçekin rl· 
yaseti altında bulunan ve 
sabık "Hırvat köylü fırkası" 
ile "Müstakil demokrat far· 
kasından,, mürekkep olan 
"köylü demokrat koaliıyo· 

nu ve yine sadık harp si · 
yasi fırkalarından "demok• 
rat fırkası,, "çiftçi fırkası., 

ve milli radikal fırkası., nın 

Poıiç hızbmdan müteıekktl 

bulunan "birleıik muhale · 
fet,, arasmda 8 blrlnciteırin 

1937 tarihinde Zagrebde 
akdolunan an laıma ablren 
neırolunmuştur. ( • Polıttka,. · 
8 e l g r a d, g a z e t e s i 

bu anlaıma metnini te · 
barüz ettirerek neıretmek
tedtr. Anlaıma metninin tec· 
rübesl ıudur. "Milli radikal 
fırka11., ·demokrat fırkası,, 

ve "çıftçi flrkuı,, ve "köy
lü demokrat koalisyonu,, un
vanı altında birleımlt bulu 
nan "hır vat köylü fırkası,, 

ve "müstakil demokrat fır· 

kuı., afağıdakl anlaımayı 
teıbit e vlemltlerdtr: 

1 - Demokrasi preoıibi 

üzerinde sabit kalan bizler 
milli hakimiyeti her devlet 
organizasyonun \mihveri ve 
milleti da bütün devlet ma· 
kamalı kuvvetlerinin kayna 
ğı addederiz . 

il - 28 Ha7.iran 1921 

tarihlı kanunu eaasi Hırvat· 

ların ittirakl olmadan kabul 
edılmithr. 3 Eylul 1~3 l ta 
rihlı kanunu esası manevi 
kıymeti haiz değildır; çün

kü demokrasinin esas pren 
siplerlne zıddır ve bundan 
baıka yalnız Hırvatların it 

tlrakl olmadan ve Hırvatla 
ra aleyhdar olarak kabul 
edilmlt olmayıp, aym 2a 
manda, Sırpların da fttlraki 
olmadan ve Sırplar aleyhine 
olarak kabul edilmiı ve tat · 
bık mevkii ne konulmuıtur. 

Umumun ittirakt olmadan 
tatbik mevkiine kooulmuı 

bulunan böyle bir kanunu 
esasiye ve yalnaz söz ıtıba 
rlle mevcut olan bir parla 
mentoya istinad eden bir 
hükumet ne harvatlar ve ne 
de Sırplar arasında hiçbir 
otoriteye haiz değıldir 

ili Milli hakimiyet 
pr~nıiplerine müesses ola
cak ve Hırvat, Sırp ve Slo 
ven 1erln müıterek eıeri ola· 
ralc vücud bulacak yeni hir 
meıruti nizam tesiıinln knt · 
iyen lazım olduğunda hem · 
fikiriz. 

nenin, it baıına gelir gelmez = 
kral ııe b ırlikt~ ifesma te· Warner Olana Ve Marquerite Chur
~:;~~,1: edeceji vazifeler ıun · 1 chilin Çevirdikleri Büyük Zabıta Filimi 

J _ Yugoslavya için mu ' Dalma Senenin En Yeni Filimlerini Getırmeii Meılek 

vakkat bir kanunu esasi neı· • Edinen HALK SiNEMASI Bu Gece 
retmek ve bu kanunu eıasi 
ile 3 Eylul ı 93 1 tarihli ka 
nunu esasiyi hükümden iı· 

kllt eylemek. Bu kanunu 
esasi, her münakaıanın fev 
kinde olan esas devlet pren
siplerini muhtevi bulunacak 
ve yeni kanunu e sasin in 
mevkii tatbika vazma kadar 
meriyet mevkiinde kalacak· 
tar. Kanunu esasi: Yugoslav· 
yanm babadan evlada inli · 
kal eden müıruti ve parla 

manter ve monarıi olduğu; 

Yugoslavyanın hükümdarı 
Karacorcevlç henedanından 

ikinci Petar olduğu; kralın 
rüıdünü iapat edinceye ka
dar krallık vazifeılnin niya
bet heyeti tarafından icra 
edildiği medeni ve siyaıi 

haklann mahfuz bulunduk 
farı ve parlamenter sistemin 
temın edılmiı bulunduğu; 

müessesan mec.isinln, ~ırp, 

Hırvat ve Sloven mebusla 
rının ekseriyetinden mürek · 
kep bir ekseriyetin kara 
riyle kanunu eıastyi tasvip 
edeceği hükümlerini muhte 
vi bulunacaktır. 

2 - ı, baıına geldili aün 
adilane ve demokratik bir 
intihabat ıistemi i 1an etmek 
müesesan meclisi intihabatı 
lcraaım kararlaıtırmak, haki 
kt milli ıderenln tam mana 
siyle tecelli etmesini temin 
için hükumet, meclisi, mües
ıesam intihllbahnm serbe11t 
bir tarzda icra11 hususunda 
her tiirlü teminat ihur et· 

meğe mecburdur. 

Kabine, parlmanterizm 
prensipleri dairesinde met · 
ruti meclisi mebusana kartı 

meıul olacaktır 

VJ. - Yukarada islnılerl 

zikredilen partiler tıbu an · 
laımanın muhtevi bulundu
ğu proğramın tahakkuk ve 
tatbikini temtn için müca
delede bulunmak üzere, bu 
anlaıma esası dairesinde, 
mlıterck bir blok teıkıl et· 

mektedirler " 

GİZLİ POLİS 
UEYEC.\N, IJIS VE A~K FiLhliNJ SAYIN 

BAllK(SIRltl(RE SUNAR 1 
ı= !Ht ı !!J!lil!&!il ' l@t i!lllt !llil!iUIUtıl!!il 
Bahkesir Tapu Sicil 

Muhafızlığından: 
Kazası 

Balıkesir 

Mahallesi 
Hamtdiye 

Cjnsi 
Ev 

Hududu 
Sağı ve arkaaı dere 
ile ev arkası bot 
luk ıolu Yahya oğ 
lu deli Mehmet önü 
yol 

Evufı utresi yukarıda yaz ı lı hanenin esas uhibl Meh· 
met 1324 yılında haricen ve adlyen Tahir oğlu H"llme 

1atıp Halimin tasarrufunda iken 19..!9 yılanda ölümile mi 
rası karııı Rukiyeye terk edip bu kerre Rukiye mezkur ha· 
neyi namına tescıl iıtedığinden bu hanenin mülklyyetl ha 
kkında bir hak iddıasında bulunan1ar varsa ilin günü olan 
28 lU 1937 perıembe günü maludline meınur gönderile 
cektir . ilan gününden evvel tapu sicil muhafızlığına veya
hut mahalline gelecek memura müracaatları ilan olunur. 

Kepsüt Belediye 
Riyasetinden: 

Kepsüt belediyesine ait Çukur ağıl merasının kıtlık 

otlakıyesi ile beledıye kırathanesl eski ıartlar altan ıi a 937 
lkirici teırin ayımn (6) ancı cumartesi günü akıam aaat 
(20) de icara raph içın ihalelerinin yapılac1tğı ilan olunur. 

Kayıp şahadetname 
Balıkeılr Gazi ilkokundan 

a l dığım mezuniyet ıahad~t 
nameml kaybettim . Yenlılnl 
alacağımdan hükmü olma 

dığı ilin olunur. 
Şuiırıbey hanında mukim 

Denizlili Galip oğlu 189 

numaralı Kadri 

Kayıp tastikname 
Edremit ortaokulundan 

bu ıene aldığım taattkna · 
memi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olma 
dıjı ılan olunur. 

5 1·465 

rzu um 

Beleôiyesinin yo~sullara 
yardımı 

Ankara, 18(ı\ A )-Erzu-

rum 
için 

belediyesi yokıullar 

300 kitilik bir aıevl 
açmııtıt. 

Balık esi 

Meskun kısmın beher hektarı 28 lıra ve gay ri meskun 
kısmının beher hektarı 14 lira olmak üzere muh a mmen 
ke§ if bedeli 1008 liradır . 

2 Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardır: 
A Ekıiltme ıartnamesi 
B Mukavele projesi 

C Nafia meclisinin 13-3 937 tarih ve 29 sayılı ıe · 
bir ve kaaabaların halihazır haritalarının aluımauna ait 
ıartname 

İstiyenlP.r evrakı ve ıartnameleri Balya belediyesinde 
görebilirlf'r 

3 Ekıiltmeye girebilmek içın tsteklılerin yetmişbeş 
lira altmıı kuruı muvakkat teminat vermesi ve Nafia Ve 
kalelinin ıehir ve kasabaları halihazır haritalarının alın• 

masına alt müteahhıtl ik vesikası ibrazı ıarttır 

4 - Eksiltme 1 1 1 937 tarihine tesadüf eden pazarl~sı 
günü saat 16 da Balya beledıye daireı lnde yapılacağından 

taliplerin yevmi mezl<iirda Balya belediye encümenine 
müracaatları ve posta ile gönderilecek mektupların nlha • 
yet 4 üncü maddede yazılı gün ve saate kadar gelmiı oL 
masa ve dıt tarafının mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır Po5tada vuku bulAcak gecikmeler kabul 
edilmeyeceği ilan olunur. 

4- 1-450 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü Mevkii Ctnıt 

Ova Köprü altı nam tarla 
diicr köprü yolu 

Hududu 
Doğusu Mehmet oğlu Rama · 
zan batuı Alı Osman poyra
zı Acem Nuri kıb1eıl hacı 

Eyup oğlu Mustafa 
Hudut ve bulunduğu yer yukarada yazıla tarla (Hacı 

Hüseyin oğlu O!manm zaraatmda iken 30 ıene evvel ölü
m lle evlatlara E yup ve Hüseyinl badehu Hüse ylnlnde 333 
de ölümlle kar111 Ayte ve kardeti Eyuba badehu Eyu
bun da 934 de ö lmesile karm Fatma ve evlat l arı Ali Os 
man ve lamail ve Münevvereyl terk etmiı olup Hüseyin 
karısı Ayıe ile Eyup arasında evvelce yapılan taksim ne· 
tlceıinde Ane hisseııne (Suçatı ) mev&c:tinde bir tarla terk 
ve tahsis edılmtı ve bu teııçill fıtenilen tarla da Eyup his· 
ıeı ine kalmıı Ye bu ıuretle Eyubun tasarrufunda iken 
yukarıda beyan olunduğu veçhile 934 tarihinde ölümlle iı· 
mi geçen kar111 Fatma ve evlatları Ali Oıman ve lımalle 
ve Münevvereye kaldıjından bahisle namlarına tesçil edıl
meılnl istedıklerinden tahkikat yapmak için 31 IO 937 pa· 
zar günü mahalline memur gönderılecektfr . Bu yer hak· 
kında bunlardan baıka bir hak ıddiaııncia bulunanlar var· 
sa bugünler içinde yazı ıle tapu sicil mahafızlığına veya · 
but mahalline gelecek memura müracaatları lüzumu ilan 

olunur 

Orm aş 

üh ndisliği den: 
Beher parti 

Zegreb Belgrad , 8 İ l k 

teırin 1937. 
Bu aolAımayı "Hırvat köy· 

lü fırkaıı namına Hırvat li 
seri D Vladko Macek; w müs 
takıl demokrat fırluı 11,. na 

Dinkçiler mahallesinden 
Recep ojlu 137 numarala 

Rahmi ,. ...................... ... 
! TÜRKDİLI ! 

Ormanın 

iami 
Arttırmaya çıkarılan 

partileri" beherinin 
miktarı 

Adet Yekun teminata 
Lira Kr . 

mına Mil an Prıbiçeviç; 

"Nilll radıkal fırkası,, na 
mına Atza M Stoyadınaviç 

"demokrat fırkaaı., rıamına 

Lyuba M Davidoviç ve "çift 

: Pazarteıinden ba9ka her : 
• • • gün çıkar . Siyaıal gazete .. • • • : Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Aylığı:400 : 

: Sayısı : 3 i 
•. G 1 25 .• ünü geçmit ıa vı ar • • 

Allölen deresi 

Su korusu Düdüklü 

Arttırma günü 
19 10 937 

1000 
:!39 
1000 
674 

Altölen deresi 

7 7239 ankaz me~e odunu 7 44 
l 
5 5674 

" .. 10 04 

ı çi fırkası,, namına Yovan 
M . Yovanoviç imza etmiş 

!erdir. 

iV - Hem Sırp hem de 
Hırvat milletlerini temsil et 
tikleri kanaatine sahip bu · 
lunan partılerimiz, demok 
raıiyf' mugayir sistem ve re· 
jtmlere kati ıurette nihayet 
verilmesi ve kendi devlet 
birlıklerini L>ütün Sırp, Hır · 

vat ve Slovenler için ıeyya · 

nen memnuniyeti mucip ola 
cak bir tarzda vücuda getir
meleri lmkanmm Sırp. Hır· 

vat ve Slovenlere bahsedil · 1 

meal hususunda ıon anan hu 
lul etmtı olduğu fikrindeyiz 

: kuruıtur . : 
: ADRES: : 
: BALIKESiR TÜRKDİLİ : 

lı..e••••••••••••e•••••• ... 

20 10-937 Su korusu Düdüklü 
- Balıkesir vilayetinin merkez ka:zaıı Konakpınar nahiy si dahilindeki Aliölen 

dereıl o rmanından [723Y) kental kuru meıe odunu 8 partide Su Korusu D üdüklü or
manında ki [5674] kental kuru meıe odunu 6 partide olmak ve orman kanununun 18 
inci maddeıinde yazılı kanuni evsafı haiz köylülerin birleıerek teıkıl ettikleri gurplar 
araaında ve her parti gösterilen günlerde ayrı ayrı ihale edilmek üzere açık artırmaya 

kooulmuttur. 

V Bu gayeye triıll · 
mesi için en ıalim yol dev 
let idaresinin baıana, halk 
uaaında fiilen kök aalmıı 

bulun&n fırkalar mümeaatl 
lerinden mürekkep bJr kabl 
nenin aelmeıidtr. Bu kabl. 

Uzun zamandanberl yine 
akdine intizar olunan bu an· 
laıma hakkında Yugoslavya 
matbuatmda mühim netri
yat görülmemlttlr. 

Hırv&t matbuatandao (' Ob 
zor,,·Zağreb, 9 10 1937) di. 
yor ki: 

"Sırp, Hırvat ve Sloven 
ler arasırıdaki müstakbel mü· 
naaebet hakkmda anlatma 

hiçbir tef errüa tı muhte\ t 
değildir. Hu hususta lazım 

eelen kararları müeaaesan 

meclisi ittihaz edecektir 

.............. ... ·······• • • l Ronlgerı Mütehassısı : 
• • 
: Salah<ıttin i 
• • • • 1 
1 

• • • • • • t• 

i! 

Bu defa flvrupa
da muvaffakJYef/i 
tetkiklerini ikmal 
ederek şehrimi
ze dönmüş ve has
talannı k abu/ etme ·: 

• ğe başlamışf/r. : 
• • • • • 

1 ••••c • •••••••••••••••••••• 

2 - Arthrırma her gurubun kendi aralarından orman idareılndeki oumun<'si daire
sinde veka letoame ile seçecekleri vekilleri arasında yapılacaktır 

3 - Beher kentalin muhammen fiafı 8 kuruıtur. 
4 - Her guruba ait teminat miktarları yukarıda yazılan ihale gününden evvel te · 

minatlarınm tevdii lazımdır . 
5 - Vekaletname, ıartname. mukavelename örnekleri orman müdüriyetinde eörüle· 

bilir . 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine AT N 

4 - ı - 441 

KıEKRE 



SAYFA: 4 

Balıkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Ormanın Miktarı kental Cınıi Beher ken Muhammen 
isma 261 4 kuru me talin be-deli 

Mancalık fe ankaz Lira Kr. 
odunu 8 

1 - Aahkesir vilayetının Savaıtepe nahıyt>sa hududu 
Jahılınde vakı MıHıcılık devlet ornı<ınının bt-ırı ucıLı kt'ofı 
tesb t edi miı olan 2614 kental kuru aı kaz mtr odunu 
3116 sayılı orman kıınununun n.uvakliat 6 ancı mfddesne 
tevfıkan 2490 H:t ıla ıhal.- l<11nur urıun 41 ırıci n•eclc't ~ n ı ı· 
E fıkrasına göre 21-10·937 gününden itibaren 20 gün müd 
dete açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Artırma 21 ıO 937 tarih ine raslıyan perıtmbe gü 

nü saat 15 de orman müdüı iyeli dairesinde ıa t ıı kom is 
yonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Beher kentali muhammen bedeli 8 kuruıtur. 
4 - Taltp!ertn yüzde 7,5 teminatı muvakkate a 1çala· 

rlle ihale günü ıatıı komiıyonuna müracat1tları. 
5 - Şartname ve mukavelename rnretlerı orman mü 

dürlyetlnde görülebıltr . 4 - 1 - 435 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Nahiyesi Köyü Mevkii Cinai Hududu 

Bığadıç Adalı Olucak Tarla Doğu Kara Mehmet oğlu lb 

rahim batı hacı Ali oğlu Meh · 

met kıble ıerbetçi oğlu Muı· 
taf a poyraz Kfraz oğlu Muı · 

tafa. 

" 

,. 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 

" 

'' 

., 

.. 

.. 

Pıoar

bııı 

Çoraklık ,, 

Adalı Çoraklık 

" ti ,, 

,, Sarıkır ,, 

" Kelle ,, 
harmanı 

" 1 t ,, 

" Koca taı ,, 

" .. , . 

" 
,, 

" 

" •• " 

•. Dedeönü ,. 

" Köyde ev 

.. Köy dt>ğirmen 

kenara 

,. harman yeri: 

Doğu Hasan hiueıine müfrez 
tarla batı boz halt kıble 

boz hali poyraz Çoban oğ
lu lımal. 
Doğu ıolak oğlu Ali batı 

Mustafa ve Nıszlfe hrueıine 

müfrez tarla kıble Hasan Hü· 
ıeyfn tarlaları poyraz yine 
Hasan Hüıeyln tarlaları 
Doğu koca Muataf a oğlu Ha 
lil bah harmanhk luble Muı 
ta fa ve Nazife hl11eıine müf · 
rez tarla poyraz aahibi ıenet 
Nurlolo harmanlağı. 
Doğu Şerbetçi oğlu Mehmet 
batı Muıtaf a ve Nazife hil· 
aeıine müfrez tarla kıble yol 
poyraz Tahtalı oğlu Hüseyin 
tarlası 

Doğu yol batı Haaan hiueıl 

ne müfrez tarla kıble Köse 
oğlu Ali poyraz koca dut 

Doğu · Koca Muıtafa oğlu Ha 
ili batı Koca Mehmet oğlu 

hacı Ali kıble Hasan hi11eal· 
ne müfrez tarla poyraz Muı· 
tafa ve Nazife hiaeeslne müf· 
rez tarla. 

Dofu Molla Siileyman bata 
değirmen arkı kıble canbaz 
oğlu lımail poyraz Koca Mus· 
tafa ojlu Halli. 

Doğu değirmen batı Koca 
Mustafa oğlu Halil kıble ko
ca Mustafa oflu Halil poyraz 
değirmen arkı 

Doğu Koca Mehmet oğlu ha 
cı Ali batı hacı Ali kıble de· 
ğlrmen lepe poyraz eski ağıl 
Doğu Mustafa ve Nazife his· 
ıesine müfrez tarla kıble ko · 
ca Muıtafa oğlu Halıl poyraz 
koca Mehmet oğlu hacı Alı 
tarlaları 

Doğu hacı Mehmet batı 

Paıalı oğlu Yaf<up yetimleri 
kıble yol poyraz hacı Mehmet 

Sağı vereıeden Hasan hisse 
ılı~ müfrez ev solu ve arka 

aı ve önü yol 

Doğuıu : yol batııı : Nurinin 
larlaat kıblesi: koca Mustafa 

oğlu Halil vereıeaı tarlası 
poyrazı tepe 
doğusu: koca Mehmet oğlu 

hacı Ali batısı: Nuri tarlası 

kableıi: Nuri tarlası poyrazı : 

hacı Süleyman oğlu Mehmet 
tarlası. 

Hudut ve bulunduğu yer yukaıada yazıla gayri men· 
kuller Koca Mehmet oğlu Yakubun ıenehiz mali iken 35 

' 

TÜRKDILI 19 BiRiNCi TEŞRiN 937 , 
PERMUTİT VflTER SOF TENER 

P - 3 Modeli Su FiLttresi 

' -~ ..................... , 
1KokVeSömi KokTürkl 

Size, tnzyikli ve tazyil<siz ll"'uılt ğu bulunan, depo, 
çeıme ve tulumbadan içecek, yıkanacak, yemek pi 
tirecek ve h'ltta çamaıır Yıkayacak tatla au temin 
eder. Her muıluğa kabili tatbiktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir klmyevi mad
de bulunmaz. Bu cihazlar vasıtasiyle milyonlarca halk 
beklediği iıUrahate kavu~muıtur. Peımutlt laboratu 
varlarının ihtiraı olan bu uf acık cihazları size lftl 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle a l ınız. J•mi ılze en 
büyük teminattır. Bize yazmız size posla tediyeli bir 
adet gönderelim. 

Muhitfnlzde bulunan hernevl suyun kirecini ala · 
rak içilfr tatlı su hnline ko)ar. Sodayı evinizden ko
ğar Mide, böbrek, mesane, bağınak ve damar haa
talaklarına karıı ııhhatınızı lıorur 

Kum sancılarından rahahız olupta hayata 
avuç doluıu para ıarfile dağlardan kirttçıiz 
suyu arayanlar artık Amerikanın "Nevyork,. ıehrinde 
ıon model yeni icat edilen ve letanbul Gülhan 
hutahaneıl doktorlarının uzun uzadiye yaptıkları 
tetkikat sayeılnde muvafık neticeler elde edildiğine 

dair verdikleri rapor üzerine Hükumeti Cumhurlyemi 
zin Türkiyeye ithaline müsaade ettiği ( PERMU1 iT 

VA TER SOF1 ENER ] markalı ııu fllitreai sayesinde 
kireçsiz, temiz ve berrak su içmeğe ve bu aayede 
kum hastalıkları lslirabından ve inkibazından kur-
tulmağa muvaffak olacağınız gibi, vereceğiniz au pa 
raları da cebinizde kalu ıt olacaktır. 

Bu alet, dakikada bir litre ıu tahlil ettiği gibi, 
kahve değirmeni c~eametindedir. Eağ, bı hçe ve te · 
nezzühe gıderken yanınızda taıınır ve yemek eanaaında 
tulumba veyahut kuyulardan çıkaıdığmız taze ıoğuk 
suyu_fılitreye koyarak yemek esnasında buz gıbi kıreç 
11z, temiz su içmeğe muvaffak olununuz. Her ke eye 
elverişli, fiatı ( 15) liradır . Toptan alanlara iskonto 

yapılır. Arzu edenlere reklamlardan gönderilir. Yazı · 
lan mektuplara derhal cevap verilir 

Ualıkeslr l'lldydi Umumi Acentesi: llcw
rarıdu Altınif alllracı flıismi Kcibyaofj/11 

• 
Oefterdarhktan: 
Mahallesi Sokağı Cfnıi Bir ıenellk icarı 
Umurbey Cumhuriyet Mağaza 100 lira 

Yukarda evsafı yazılı mağazaya n üzayt de ve temdit 
müddetleri zarfında talip zuhur etmedıği cihetle bir ay 
müddetle pazarlığa vazedılmıştir Taliplerın, pazar lığın 
yapılacağı 21 1 O 937 tarihine müsadif perıembe günü 
saat 15 de yüzde yedi buçuk pey akçalarile defterdarlık 
ta içtima eden komisyona ve fazla malumat i&tiyenlerin 
de Balıkesir Mılli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

4 1 408 

sene evvel ölümtle oğlu Nurl ve Hasen ve ke-ndinden ön 

ce ölen kızı Haticenin oğlu Muıtafa t1e kızı Nazifeyi terk 
ederek ölmü~tür. Bunlar da babalarının ölümünü müteakip 
aralarında yeptıldarı taksimde Hasan ve Mustafa ve Nazife 
hiaselerine kı!men bu tarlalardan ifr11zen nyrılmı~ ve les· 
çili istenilen bu yerler de Nur ı payına isabet etmış olup bu 
suretle zlrrat ve taearrufunda ıken 333 de ölümile karısı 
Zeliha ve oğlu Yakuba kaldığından bahısle namlarına tesçıl 
edilmesi lstenfldığlnden tahkikat yapmak için 31 10 937 
pazar günü mahalline memur gönderilecel<lfr Bu yer hak· 
ktnda bunlard.m boşka bir hak iddiasında bulunanlar var 
ıa bugünler içinde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına ve· 

yahut mahalline gelecek memura müraC'.88 tları lüzun u 
ilan olunur. 

1 Ant r a s i t i G e 1 d i .. 1 
1 Her Cins Soba Ve Ocak!tkta Ve Maı -1 
'1! tızda kullanılır. Kok Ve S~mi K~k Türk 1 
~ 11ntrasiti Kömür/erik Tecımgemızde Eh-ı 

~ ven Fiatla SatJ/matadır. *ı 
! AHMET VE lBRAHlM ClJMALI 

Çluicller ı·e Demire/le. Çarşısı -
Dı mir Hırdavat - Yapı Malları • 
~'iflçi Aletleri Altm Sat11n Evi ı 

•• ···(·····~~~~~~4 

K s G LİYORI 
Ornıanlarımızı koruma\s 

için odun yalulmıyacak , 

~ bunun için 'ne yapacağız? 
·~ Maden Kömürü 
it Kulla n!/acak D i y e 

Düşünmeyiniz .. 
ll«~rı ii rl ii 1'ömür 

,·akan ku llanı~lı vt~ 
~ . 
lıer ke~cye Plvt•ı·işli 

Zou~ulda k ve Halk 
'-' 

ti plcrindcki sobaları 

ticar~tlıaneıııi1.de hu-
fa c .. 1 ksıııız .. 

Duman ve is 

i 
1 
! 
1 
1 
1 

sömikok ı 

1 
ya~mıyan çok dayanıkh 
«Türk'Antrasidi» de geldi 

Yapı düzent ıçfn lüzumu olan demir, çimento, 
çivi, cam gibi çeııtler de mağazamız da her yerden 
ucuzdur 

En birinci boya yağ1 arı, boya malzemeıide tica 
rethanem izde ehven fiat 1arle satılır . Bir defa dene-
yiniz. 

Saraçlar Başında Demir 
1 

Ve f-lırdavatçı ıJ 

Hasan Cuma/J ~ 
·~~~~~~~~~~~~I 

1 - -r------------------------~ i Şükrü Kaylar-Ahmet 1 
!! Saraçoğlu 
t• ,• 
~· 

1 ·~ 
• •• ı t 

Çiviciler araatasırıdek ı l 7 numaralı dükkanım ı zı 
ayni sırada 14 · l 5 nuınaralı dükle ana naklettik. 

ffpr tül'lii in~aatm hlitün nıalzemelPri hil
hassa kert·stc, ziraat ~lütları, <lemiı', çimen
to, lıırdaval, lu·ı· Plıuua ~11 boruları, odun t 
\C maderı köıulil'ii sohalarıııın cf~itlf • ı·i ma-' . . ' ğazarııızda lmhıııur. ı • 

Q Gerek topt •n ve gerekse parakente ' 
sur etiıe tatış yapJ/ır ve bütün inşaat işle-

'ı ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir . 

--· ------·-··-········-' ---~ .... • C? - •• ........... •• - .. ....... _....__. 

Dursunbey Belediye 
Riyasetinden: 

Dursunbey kaıabaeının 20 hektarı meskun, 60 hektarı 
gayri meskün olmak üzere 80 hektarlJk hali hazar hArltş 

ve pliım açık eksiltmeye konulmnıtur . 

Meskün olan kısmın bf'her hektarı 40 lıra me6kiin ol 
mıyan arazinin hektarı 30 lira olup n.uhammen b~dell 
keşfi 2600 liradır İh alesi 4 11 937 perıembe günü ıaat 16 
da lıelediye daıreıinde yapı ' acaktır. Tdfsilit alm1tk iıtl 
yenler beledıyeye müraca ıı\. etmelidirler . 

2-1-453 

lyeel ve ~a~yazmanı: Balıkesir sayla vı H. K Ak.AN 

Çıkarım Genel Direktörü: t·UAT BİL' Al 

Basımyerl : il Bıuımevl 


