
......... ------

-· 
' ltalya Aleyhine Ayaklandı . 
......... ~~~~~~~.& 

1 BiRiNCi TEŞRiN CUMA 1937 GÜN.DELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA. YI: 10295 

ltalya Başvekili Mussolini 
Dün Berlinden Ayrıldı .. 

Termede ı Parti Ocak Ve Kamun 
iki okulun açtlmı törıni 

yaplldı 
__ ........ [Blll!!E--- Ankara, 30 [AA] - Sam. 

ıunun Çarıamba Terme ka 
za merkezinde vilayetçe 
yapılan iki bOyük ilko~ulun 
açılma töreni dün yapılmıı 
tır . 

4 l m an Devlet Reisi Hitler,Mussolininin Bu Zi-
~, 

)aretini iade Etmek Uzere Romaya Gelecek .. 
Berlin, 30 (A.A.) -

"1uııoliol dün ıaat 15,50 ll~;;W 
de Aerlioden Romaya 
btreket etmtıtır. 

Dcın Almanyada Muı· 
•olloınıo ıeref ine yapı -
ltıı ııeçltreamtnden son
~' neıredılen reınıi teb. 
1lde, ıeçitreaml ve on 

dan evvel yapılan bü 
tGlc lllaoavralar, Alman· 

ttnın yeni askeri kud ' 
'ellntn teeatüıü tamam-"" 
ltıı .. 11 Ye bu Almanyaya 
ltdık ıulh ılyaaetinet 
btıınet etmek üzere kuv-"' 
•etlt bir orduya ve mo
dern teçhizata malik 
huluodufunu iıbat et . 
lblttir. Denilmektedir. 

Roma, 30 (A.A.) - İtal
,, ı'zeteleri, Hitler ile Muı
loltnının ltalyan toprakların 
da Jenlden yekdlierine mü· 
lllct olmaları ihtimalini yaz
lbakta ve buDu ha
'tretle karılamaktadnlar. 

Londra, 30 (A A.) - Ga 
'eteler, Mu110\intye Berlin 
d. yapılan kabulO, FGh 
'et ve Uuçe arasınaa '\e an 

•dilen nutukları ehemmiyet 
le rnevzubaht eylemekte ve 

B. MUSSALtNt 
bi İ haaaa gösterilen kabulün 
fevkaladeliiinl tebarüz et
tirmektedir. 

Tlmeı diyor ki: 

"Berlinliler Mu11ollnlyi o 
kadar samimi bir dostluk 
tezahlirü ile alkıılamıılar ve 
kuıılamıılardır ki , Duçe, 
Berlln-Roma mıhverinln bü · 
tDn, Alman mUl.,u tayaf:n

.. _ ._uin e '\mekle old~ 
ğuna muhakka sure 
( Sonu ikinci sayfada ) 

Okullar Bu Günden 
itibaren Açıhyor .. 

Türkkuşu T ayare Filo
muz Ankaraya Döndü 
f ilornuz, Bışn kıl lsmtt lriönü, Başnkill t vek li Ce
lal Bayar ıe d . ğeı vekıllurnüz taıofmdan karşılandı 
Ankara, 30 (A.A) Cenup Türk Hava Kurumunun 

vılayetlerJmı zi takiben Dl· ıelam ve ıevgilerlnl yurdun 
fllrbekire gı tmıt olan Türk 
kuıu hava f ılomuz dün ıaat 
15,5 de Ankaraya dönmüt 
tür. 

Fılo bava meydanında 

Baıvekıl İımet fn6nü, Baıve· 
kil vekili Celal Bayar, Ad 
liye , Dahlli)·e Veklllerlle Ha-
riciye Vekaleti veki li müs· 
teıaı lar, Ankara valisi, emnl 
yet müdürQ, Hava Kurumu 
Erkana, TOrkkuıu üyeleri 
tarafından karıılanmııtır. 

cenup ve doğu taraflarına 
götürmüt olan filo ile tura 
lttirak etmft olan bat öiret 
men Bayan Sabiha Gökçen 
ıeyyahatın neticelenmesi 
dolayııile bu sabah saat 
s.30 da lıtanbula uçmuı 
ve Türkkuıu alanaoda Hava 
Kurumu ileri gelenleri tara · 
f andan uğurlanmııtar. 

Turneye ittlrak eden ekip 
baı öfretmenlerine lıtanbula 
kadar refakat etmlttlr. 

Sovyetler Çin Büyük El 
çisiMoskovava Dön ü ----Japonya Şimali Çıne Mühim Mi 
ktarda Asker T ahşit Ediyor •. 

Londra, 30 (A.A.) ..... Na· 

nklndeki Sovyet büyOlı el · 

çisinin tayare tle ıeıızın 

Moıkovaya hareket ~lmeıl 
ŞanghaJ da bir çok tefalr 

lere yol,. açmııtır. 

harekete getirebilecektir. 

1 Şanıhay mıntakaaaoda Ja· 

I ponlaran J 50 bin aıkerl ve 

sahil boyunda 150 kara ve 

150 de deniz tayareıl var

dır. 

Kongreleri.. 
Ocak Kongreleri İkinci Teıri
nin Birinde, Kamunlar ise 11 
İkinci Kanunda Başlanacak ... 

Parti ve Ocak 
kamun kongrele 
rinin günlf':ri ilçe 

yönkurulu kara-
rlle ayrı ayrı teıbit 

edilmittir. Buna na· 

zaran ocak kongre· 
leri i kinclteır.oin 

birinde oa~layacak t ... 

2 l nde ıona er-;-

cektir . 

Merkez kamun 

kongreleri de birin 

cikanunun 11 nde 

baılayacak 14 nde 

bitecektir. 

Merkeze bağlı na 

Jhıyelerln toplantı. 

lan ise blrinkanu 

nuo birinden 9 zu 

na kadudır. 

············••&••········· • • 

PARTl KURAGI 

Paria ! 50 Bin ! 
j L~ubeljlt ! MIJ'?.nl,o.-olori-==;;;;<--

j Ayaklandı i 
Parla, 30 (A.A l Parlı 

Soir gazeteıl tGfek ve mit · 

ralyözlerle müıellah olan 
ve ellerinde bir kaç tank da 

bulunan elli bin yerlinin 
halyanları, Habeılıtanın· ıt

malt garblılnde · bazı akıa · 

mıoı tabliyeye mecbur et 
mlı olduklarına yazmaktadır. 

Bitti. 
Partı, 30 [AA.} - ltal . 

yanın Nlyon anlaımaııaa fı· 

tlraklni temin lçln Parlıde 

lnıllız, Franıız ve İtalyan 
deniz heyetleri araaında ya· 

palan müzakereler bltmlt, 

anlaıma bu ıOn imza edil· 

mittir. Köy Ebe Okulu da Bugün Ders
lere Baf lıyacak .. 

Siyasi mehafllin k'ıJlaU 

n" göre bu ıeyyah•laı en 

melhuz sebebi SoYJel hü-
Filistin Meselelerine Dair 

Buıiln bOUln vilayet çev
reılndekt tik, orta okullarla, 
ltıe ve aıretmen okulu ders· 
lere baıhyacaktar. 

BuıOn aynlzamanda Köy 
Ebe okulu da eski hul'usimu 

huebe blna11nda açılacaktır. 
HükCimetin beı ıenellk 

proğramma dahil bulunan 

köy ebe okullaramn birinci 
si bu suretle ilk defa olflrak 
ıehrimlzde açılmaktadu. 

Jandarma lleMusade
me 'Vepan Haydut.. 

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

Gıçınlardt yıkılanın şaruin arka~aşı da ~ir musa~ema 
neticesinde yarah olarak ele geçti 

Balıkesir, Çanakkale, Ma· 
niıa ve l&mlr vilayetleri ara 
ıında eoyıunculuk yapan 
Aziz adında bir ıerirln ya 
kalandığınt ıeçenlerde yaz 
mııtak. Bu adaman arkadatı 
olan Berıamamn Y oğurtdö · 
ken mahallesinden lımaıl 
otlu Hamza da yakalanmıı · 

tır . 

Yukarıda aaydıfımız ha· 
valide köyleri rahat ı 
11z eden bu ıoygunculardan 
Aziz ıeceleyln bir köye bas 
kma ılderken bir çoban ta-

raf andan yaralanmıı ve böy 
lece yakaJanmıfta. Bu vakadan 
sonra tamamile yalnız kalan 
Ha mza da takip edilmek 
leydi. Nihayet kendisi evel 
ki gün Bergama j andarma 
larile Madra dafanda yap. 
tığı bir musademede yarala 
olarak ele geçml ı ve Berga
ma adliyesine tealim oluo
mu§tur 

Bu iki haydut geçenlerde 
Korucunun Hacıhüseyin lı ö 

yünde soygunculuk yap 

mıılardı. 

kumetinin bu günkü htllif 

ta kendiılnin ve Çın• mü 

tekab ıl rollerini tebit et 

mek arzusudur Az ok ya 

km bir atide Çınfovyet 

anlaımasına muhak~k na 

nazariyle bakılmaktıve So -

vyet elçisinin t't>skova 

seyabatmda bu anımayı 

tacil edeceği kanaatbea1en 

mektedir. 

Ecnebi askeri miahitle· 

rın tahminlerine atfı, Pe-

kinden verilen bir lberde 

Şimali Çinde bulurıeJapon 

kuvvetlerinin mikt•, Ku 

vantong ordusu ile ançurl 

ve iç Moiollıtan ıüt-i kuv· 

vetlerlnln mevcudildı ırlik 

te 350 bin kitlden zla ve 

tayare kuvvetlerlnhaay111 

da 500 den atındır 

Pekinden ı&yldlifne 
göre Sovyetler Bır~le bir 

ihtilaf tektir tnde ponya 

derhal 500,000 atrl ve 

2000 tayareyt Mıulrocla 

Arap Kongresinin 
Aldığı Kararlar .. 

Kongre, bir Yahudi yurdunun tesisi ile İngiliz mandasmm ilgasmı, ıüstı~il ~ir 
f ılistin hükumetinin teıkilinı ıa Yahudi muhıcırıtinin meninı kırar 'erdi. 

Son gllnlerde Suriye mal· 
buatının baılıca yazıları 

Bludan konf eranıına aittir. 

Bludan kongreıi Arap al
eminin Flllıtin me1eleal ha 

kkandaki noktainazarmı 

teıbit etmlttir Şurasını tea · 

bit etmelidir ki kongreye 
ittirak eden Arap hükQmel· 

leri müme11illerl deiil, Arap 
halkının müme11llleri idi. 
Arap hOkümetlerinln hiç bt· 
rlıt, meıela Mıaar, lnıtltere· 
gayri mOsalt bir karar itti· 

haz etmek kudrettne malik 
değildirler . 

Komitenin ılyaaal komite 
ıl ıu neticelere varmııtır: 

1 

1) Bir yahudi millt yurdu 
tesisini istihdaf eden Balfo

·ur beyanatınan tlgaaı. 

2) Ftlittinde İngiliz man· 
daaınan ilgau, müıtakll bir 

fillıtin hiikiimetinln lngllte 
re ile lnglliz _ Irak mua · 

hedeılne muadil bir mua
hede akdetmeıı . 

3) Y ahudl muhr.ceretlnln 
meni 

Siyasal komite dtfer bir 
karar lmzalamııtır Bunda 
Arapların artık lngltlz ıömQr 
ge tecrübelerine tahammOl 
edemlyeceklerl bildirilmekte 
dlr Araplar, ne fngiliz ne de 
y abudı nafuzu altında kal . 

mıya tahammül etmiyecek· 
lerdlr. Eier lnglliz milleti, 

kendi hükiimetlnl Ftllıtln ıi 

ya1ellnl deflıttrmefe mecbur 

etmezıe Araplar lnıtltere ile 

teırtktme1alden vazıeçecek· 

ler ve menfaatlerinin vika
yesi için lizımıelen ted 

birleri alacaklardır Konıre 

neticede ittifak ile •e flllı • 

Un deleıelerJnlo teklifi Gze
rine bir mukarrerat kabul 

edlimlttir. Bu mukarreratla 
Arap , hOkQmetleri Fıliıtln 

meseleıl hakkında bir kon 
ıre akdine davet edilmekte· 

dır. 
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Hayv 
Dl 

lard Şarbo 
Ha ahğı .. 

Hayvan yetiıtlrenler ara
s ı ntlll bu hastalığı tanımıyan 
yok gibidir. Çünkü bu har 
tahktan henene birçok kur
ban vermekte, b6ylece bir
çoklarının canı yanmakta · 
dır. 

Bu hastalığa; öküz, inek, 
koyun, keçi, at ve eıek gl · 
bi birçok hayvanlar yaka· 
lanı rlar . Hayvanlarına iyi 
bakan kimseler yahut ço 
banlar bu hutalıiı kolayca 
tanırlar. Bu hastalığa tutu 
lan koyunlar, keçiler ansı 

zın ıürüden geri kalırlar , 
1&ncı emareleri gösterirler, 
çırpınırlar halli mahir ço 
banlar bu esnada bu gibi 
hayvanların burnunu 11ka r
lar ve kan iterse Dalak · Şar
bon olduğunu anlarlar Bu 
yfizden bu hutalığa, bir kı · 
ıım halk arasında " Kan 
fıeme,, haatalıiı bile der 
ler. 

Öküzler, inekler, beygir
ler dahi koyunlar gibi san· 
cı alametleri ıöaterirler, 

böiürlerine bakarlar ylmez 
ler, içmezler , neıeslzdlrler. 

Bu hutahia tutulan hay · 
vanların hepaıo\le l luu.uua 

vardır . Yani hayvanın kula· 
ğı el arasına alınırsa çok 
ateıli olduğu anlaıılır . 

Dala~ ~astalıüı nasıl bu
laşu 

}'ıtZA N: \'etuintr Direkiörii 

Bekcet Tunçay 

bilmeltdlr Çünkü ya yırtıcı 
knılar, yahut köpekler bu 
leı lerl muhakkak parça· 
lıyacakhr Ru esna · 
da dııarıya akacak ka
nın içinde bulunım milyon · 
larca mikroplar bol hava 
ıle kartal"ttıkda, yine yu · 
murta doğuracaklar ve bu 
yumurta lar da o topraklar1, 
meraları bulaıtıracaklardır. 

Bunun için da laktan ölen 
hayvanların leılerln l herhal · 
de yakmak ıureUle ortadan 
kaldırmalıdır. 

Yukarda dediğimiz ıibi 

bu hutalık, hayvanlardan 
baıka lnıanlara da geçer 

insınf ar şar~onu nasıl 
ahrlar 

Hasta hayvanları ölümün 
den biraz evel keserek etinden 
veya derııı lnden lıtlf ade et 
mek lıtiyen birçok tamah
karlar, daha doğrusu hayat 
larının kıymetini bilmlyen 
birtakım düıüncesizler her 
tarafı mikropla bulnıık bu 
hayvanlar üzerinde bıçakla 

uğraıırlarken kazara ellerini 
·-- --- 1-- v-.vehut evlerine geti rdikleri boy e uu ....... _ 

hayvanın etini piıirmek lçtn 
kadınlar ufraıırken eller ve 
bıçak lar mikroplu kan tle 
bulaıacağmdan eldeki çat · 
lak veya kesik yerlerden 
mikroplar içeriye girerek 
hastalığı yaparlar. Veyahut 
böyle Dalalılı etlerin üzeri· 
ne konacak sineklerin ayak 
ları ve inelert mikroplu 
kanla bulaıacaiınden bun· 
lar insanın yüzüne konarak 
insanı sokarlar ve hastahiı 
insana verirler ve nihayet 
oralarda bir kar& çıban çı 
kar. Bazı kimseler bu 
çıbana Kasap çıbanı veya 
Yakmaca derler. 

Bu çıbana baktırılmu ve 
derhal doktora müracaat 
edilmezse sonu öllme va 
rır. Bunun için DalBktan 

Sinema Ve Artist: - - -
Gunabella 

Hususi /-!ayal! 
Gunabella Pariı civarında 

La Varenne kaaabaııoda 

\ doimuıtur. Babaaı o zaman 
Fransa izciler blrllji katibi 

1 umumisi bulunması haaebtle 
1 kızını ıporcu yetiılirmlıtlr . 

SinemA hayatına atılması 

ise gayet kolay olmuıtur. 
Babasının arkadaıı olan res · 
eam Delnermoz onu btraün 
reJısor ( Obel Gance ) a 
taktim etmlı ve genç kızın 
arzusunu anlatmııtır . Böy
lelikle Gunabella henüz 15 
yaıında iken ilk defa ola
rak Napoleon filiminde rol 
alımıtır . 

Spor• ve seyyahata çok 
meraklıdır. Güzel ata bıner , 
kürek çeker ve otomobil 
kullanır. 

En meıhur fillmlerf ıun . 

lardır: Gece içinde Bir Iıık, 
Baskın, Kayıp Çocuk, Milyon 
Peıinde, Müıkil htraf, 
Otomobilde izdivaç, M 
M . Yoııette Karam, Güneı 
Doğarken , Çılgın Kan. 
En ıon çevirdiği ( Clan· 
de Farrere) in ıaheaeri 
"Harp,. ftllmlnde ( Charleı 
Bajer ) ile birlikte oyna· 
maktadır. 

Bu sevimli genç yıl dızın 
eaçları kumral , gözleri ela 
dır . A11l ismi Suzanne Char 
pentlerdtr, Doiduiu tarih 
191 J. " Yean Murot ile 
evlidir. 

Kaç doğumlusunuz1 
Size hayatmızı anlıtahm. 

22 Mayıstan 28 mayısa 
kadar dofumlu olanlar (iki 
~ann 'ne aan111 t!ğer ,Y•lnız 
bıralulırlaraa 1 5., ı ___ K ,., 

ayda büyük bir saadet hu· 

lacaklardır 

Diğerleri evvelden tedbir 
almazlaua itlerinin karııtı 

imı göreceklerdir. 
llk zamanl.trı aile anla 

ıamamazlıkları olacak bu 
anlaıamamazlık bafgöıterir 

göstermez zih in mevcudi· 
yetinden fazla aralarından 

blrfnin uzaklaımuı lazım · 

dır . Yalnız bıra kalırlarsa 

herıeyleri düzelecek ve meı 
ut olmalar• için hak kaza 
n•caklardır. 

lstikballerinden endfıe 

Dalaktan ölmüı hayvan 
ların etlerinde, derilerinde, 
yünlerlnde hatta kemikler · 
inin illflnde bile bu hasta· 
lıfı yapan mikroplar var
dır. fıte Dalaia yakalanmıı 
bir hayvanı ölmezden biraz 
evvel ke-serek etinden veya 
öldükten ıonra yüzüp deri 
ıl nden latif ade etmek iste· 
nildikde o mikroplar hava 
ile karıılaıtrlar ve küçük 
küçük yumurtalar doğurur 
lar. ( Çünkü bu mikropla· 
rın yumurtlama ha11a11 an · 
cak ha va tle karıılaıınca 
olur ) Mikroba bu yumur 
tayı doğurmağa fırsat ver 
mek çok tehlikelidir. 

ha~ta veya ölmüı bir hay: 

edilecek btrıey yok Hayat· 
larına itimat etmelidirler· 
Para itleri yavr.ıı yavaı dü 
zelecek ve gelecek Temmuz 
ayı zarfında bir mali kazanç 
muhtemeldir lılerinde defi· 
ıtklik'er olacak, fakat bu 
değftiklikler onların lehin· 

ded ir. Çünkü bu mikroplar se
nelerce dayanıklı kalırlar 
ve birkere toprağa karıoır · 

lana kolay kolay ölmezler. 
Tam on beı ıene toprakta 
yaıarlar ve yr.Aıılı mevıim 

lerde bu yumurtalar solu
canlar va11tasiyle toprağın 

yüzüne çıkarlar ve o top 
rakta, o merada biten otlar, 
ekinler ve birikinti halinde 
bulunan sular hep bu yu 
murtalarla bulaımağa baılu, 
nihayet bu otları yiyen ve 
birikinti halinde bulunan 
ıuları içen hayvanlarda dahi 
hastalık bat aöalerir. 

lıte Dalaktan ölmüı bir 
hayvanı tıulanın veyahut 
meranın herhanıl bir k6 · 
ıealne ıötOrüp atmanın ıon 

derece tehlikeli olduiunu 

vana bıçak •urmak veya 
böylelerinin üzertnde uğraı 
mak korkuludur 

Çünkü böyle hayvanların 
değil etleri, derileri, yünleri, 
kıllan bile hastalık yapar - .............. - -
Mussolini 
Beri inden 
Ayrıldı 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

ni olmuıtur . Seriinin muh 
teıem tezyinatı yalnız tez 
yinattan daha büyük bir 
mana ıf ade etmekte tdi Htt
ler . Muuoltni görüımelerine 
gelince, iki devlet adamının 
bütün ıılerde mutab ık bu 
lunduğu hlHI gittikçe daha 
ziyade f azlalaımaktadır ,. 

Daily Telaraf diyor ki: 
"hal yan hükftmet reisini 

500 bin Berlinlt dOa he-

Sıhhatları tamamile iyi 
dır Fakat böbreklerinden 
biraz sıkıntı çekmeleri muh 
temeldir 

Eğer arzu ettikleri ıeyl 
zihinlerine koyarlarsa ona 
erıeç malik olacaklardır. 

B. B. 
yecanla alkıılanmııtır. 

Morning Poat diyor ki: 
"Bayraklar1, donanmaaa, 

çiçekleri ve zengin tezylna· 
h ile Berlin Münlhi o kadar 
ıeçmittir ki. rarlhte ilk de· 
fa olarak bir yabancı dev 
let adamına muhteıem ol· 
maaı istenin bir kabul ha · 
ztrlamak için modern bir 
Avrupa hükumet merkezi 
nln hayatı durdurulmuıtur. 

, ı ı .. il •. ıhı~ ., .,, L il • ı fYI .&111 
- ~. ·-~ ,._, - . - . 

ı=ııt HABl5RLl5R 1 J 
Kaçak il O ull 8 eneye 

Tütün kıyan Ödem yahlandı mi Ç1kar1lacak ? .. 
Savaıtepenln Sarıbeyler 

köyünden lbrahlm oğlu Ko· 
ca Ahmet bir ıün önce Du · 
rak mevkiinde tütGn kıyar 
ken yapılan ihbar Ozerlne 
yakalanmııtır. 

Jandarma aldığı tertibat 
i le 50 kilo lcadar kıyılmıı ve 
denk halinde yaprak tütün, 
üç bıçak, bir havan, ılgara 
kağıdı, eski terazi, dirhem, 
hayvan ve silah yakalanmıı . 
tır 

Ka9akçı adliyeye taa lım 
edılmittir. 

-

Buna NazaranOrtaokullarKal 
dırılarak ilk Tahsile Bağlanacak 

Haber aldığımıza göre leketlmlzln tahıtl vazfyetl 

Yakında kültür iılerimizde ilk, orta ve yükıek olmak 
dtl· 

yapılacak ehemmiyetli bir 
değlıme için hBkanlıkta al-

akah kimselerden müteıek 

kil bir komisyon çahımala 

rına baılamak üzeredir. 

Bilindiği gibi kültür teıki 
lat kanununun a l tıncı ve 

yedinci maddelerinde mem· 

üzere üç kııma taksim e 
mittir Fakat son yıllarda 
kültür ıevi yesin in güodell 

- -k l . okullar· ıune yu ıe me11 ve 
m asri ihtiyaçlara göre ye: 

"türıJ ol ıekiller al masından o 
et · değiımek lüzumunu hl•• 

Urmiı bulunuyor. 

Son Bahar At Va ışları 
Yeni ıekilde orta okullar 

kaldırı l arak ilk tahsi l 8 yı· 
la çıkarılacaktır. 

Sekiz yıllık tahsili bitireli 

Hazırlığı .. 
ıta· çocuklar için teknik oku 
d•f rı açılacaklar. Her vataP 

bu 8 yıllık ilk tahıilt o~ı.J 
mak mecburiyetinde tutu a Koşuya Girecek Hayvanların 

Kayıtları Kapandı .• 
caktır . 

1
• 

Teknik okullarının açı• 
dr · ması ile tabii olarak te ~ Pazar ıünü yapılacak ol

an son bahar at koıularına 
ittlrak ettirilecek hayvanla
rın kaydı dün netlcelenmlı-

tir. 
Bu yıl yarıılara ümit edil· 

dljl kadar hayvan kaydet 
tlrilmemiıtır Buna sebep; 

Kadına 

Tecavüze 
Kalkmış 

Smdırgının Düvertepe na· 
hlveat in Şl\pçı köyünden 
Arzu dı da bir kadın, S..'n 
dırgılı Maıuk adında birinin 

tarlaancla tütün ameleliği 

yapmtktadır. 

Huadaki amelelerden Ar· 
muth köyünden Hasan oğ 
lu H\seyin kadına tecavü• 
etmel istemiıtir Yapılan ıı· 
kayetüzerine Hüııeyin ya 
kala":lııtır . 

Osman Adal 
Dnlu1e Vekaleti Hukuk 

Müıa•r mua vinl B. Osmıtn 
Sabri!\dal mezunen dün 
ıehrhze gelmiıtir. 

Söz atmış 
O~lar mahallesinden 

Ali cıu fazlı Kösenin, Mıl · 
Ukuvtler caddesinden geç 
mektolan· Kasım kızı 20 
yatl'.dakl Hacere söz at
tığı ıiyet olunduiunden 
yak•ıarak meıhut suçlu 
lar 'hkemeıfne verilmıı · 
tir. 

Kız rdasine dayak armış 
E'ınahalleılnden Kara 

Meht oflu demfrcl lsma · 
il hıireıi 40 yaılttrın 
daklılihanın evine girmiı 
tir· at lio ıerhoıluk halile 
kard,f dövdüiü tiki yet 
edil•oden adliyeye veril 
aıiıt 

vilayetimize hemhudut olan 
Bursa ve lzmlrde de ayni 
günde at koıularının yapıl · 
maeıdır. 

Dört yanı için kaydedi 
len hayvan adedi l 6 dır. 
Koıular pazar ıunu saat 
14,30 da baılıyacaktır. 

Hukuk Gazetesi 
Cevat Hakkı Ôzbey tara· 

fı dan üç ıenedenberl Türk-
-,; ve Fransızcll neır~dil .. 
ıt!'.-1.rto olan Hukuk Gazete 
sinin ikinci cilt 23 24 nu
maralı nüshaları daha mü 
tekAmil ve olgun bir ıekll
de intlıar etm lıtir Bu nüs
hada Üniversite Oıd . Pro · 1 

fesörlerlnden Erzurum ıay 

sat proğramları da olduk~ 
gibi değlıecek ve yeof ~~e· 
nlk okullarında tatbik e 
cek proğramlar da bul~:. 
kOnden büsbütün ayrt 0 

caktır dl 
Her teknik okulu keli h. 

tabi olduğu branıa fazla e 
1 Iebd emmlyet vererek ta l a 

ona göre yettıtirmeğe ça ıf 
0 

caktır . Bu ıubeden oıeılo. 
d 1 t ııler ll olan talebeler ev e ıu 

de bu tekniğin alt oldu 
ki rdır· organlzona alınaca 8 l de . 

Sekiz yıllık btr tahıl 
ı be

vresJntn nihayetinde ta e Jlk 
l a.ol O l .... ın 1.-..l..ılı,.ct lçrf pi• 

1 metodlara göre tayin edi ' 
dikten sonra teknik okulları 
na verileceklerdir. 

·ı Bunun için ele PedegoJ 
Enıtitüııünde önümiizdekı 
ders yılı baımdan itibaren 
büyük yenilikler yapılacak· 
tır. 

Bakanlık enstitüsü için 
İngiltere ve Amerikadan 10 
bin liralık alit ve edevat 
ıetirtmiıtir. 

Bu suretle Pedegojl Enıtl 
tüıü yalnız öğretmen yetil" 
tirmekle ka l mıyacak ayni 
zamanda bütün memleketi 
alakadar eden bir iıe de 
glritmiı olacaktır. 

ı lavı Saim Ali DHemrenJn 
Ekspertııe, lzmir aaylavı 
ve eıki adliye bakanı Pro. 
fesör Mahmut En t Boz kur 
tun Kanun Medenimlze, Pro· 
fes ör Mustafa Reıit Belae 
eayın Usul Kanunlarına. Ce 
vat Hakkı Ôzbeyin Şurayi 
Devlet Kararlarına . Profesör 
Hırıin Ticaret Kanununa ait 
makaleleri ve tenkltlerıle 
lktiııadi bahislere dair Pro· 
feııör Fritz Neumarkın. An · 
ta lya saylavı Saki Derinin, 
vesa fr dt!ierlt zevatın yazı 

farı etüdleri vardır . T11 tbi · 
kat ve ictihadat kısmında 
da birçok kararları ve teb
liğleri ihtiva etmektedir. 
Okuyucular ımıu ta niye 
ederiz. 

Tahsil vaziyeti söylediği 
miz yeni tekle glrince öğ 

retmenleri de bu vaziyete 
göre hazırlamak icabettiji 
için kuralar va11tasile öğret 
men yetiıtirilmeıine çalıııla· 
caktır . 

ilk kursların sonunda ya 
pı lacak imtihanda muvaffak 
olamıyan öğretmenler yeni 

Meri Ve Mülga Kanunlar açılacak ikinci kurslarda 
staj göreceklerdir. 

Kılavuzu Ayrıca köy okulları içinde 
Dahiliye Vekaleti Hukuk yeni bir vaziyetin gözönün-

Müıa vir muavini Oıman de tutulması ihtimali var 
Sabrı Adal ile fzıet Ôrs dır . 
tarafından "Meri Ve Mfilıa Bu okullarda köy hayatı· 
Kanunlar Kılavuzu,. adında nan icabettirecefl k11ma faz 
bir kitap neıredllme-k Gze la ehemmiyet verilecektir. 
redir • Barem vaziyetine g~lince , 

ta ile ya~af andı 
Ena k6y0nden Halil 

oil\Jrunun bir kama ta
ııdı~örülerek hakkında 
takı. baılanmııtır. 

fatanbulda Türkiye Mat· Bakanlıkta bu huıus için ye-
bauında basılmakta olan ni bir formül bulunacağı 
bu eıer 3265 adet kanundan tabiidir . 

·---------~-------------kaçJ mOlıa ve hanrllerlnin Bütün metinler okunarak 
ıneri oldufunu ıöstermekte · huarlanan bu kitabın ciltelzl 

dır. 125, clltllıl 150 kuruıtur. 

d 
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1 BlRINCl TEŞRiN 937 

B.H ryo 
Bir papasm evine geceleyin 
'ençereden niçin girmiş 
Franaızca ParJı·Sofr gu:e· 

leıf, büyük p•Jntulu ıerJev· 
halarla ıayanı hayret bir 
havadiı vermektedir: 

••• •••••••••••••••••••••• ... . .. 
: MUSTllF!i NIYllZI: • • 

1! İLK ! 
• ·- . • • 
~ KA"l1 A R ! 
L a • • • • • • : Yüzde Yüz Realist, • 
• : Tehi Ve Yerli 
• : Küçük Hikayeler 

: Çıkıyor. • ........................... ,.. . ................... .. 

TORKDILI 

Balı esir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Garnizon hayvanata için eksiltmeye konulan 190,000 
kilo yulafa teklif edilen fiat gali görüldüğünden eksilt
meaJ 12 J Tetrln 937 ıeh günfi aaat 13,30 da Suaığırlaktakl 
komiıyonda kapalı zarfla yopılacakhr. Mecmuunun be· 
deli 8550 lira, ilk teminata 639 lira 25 kuruıtur. TaHple
rln ekslltme aaaUnden bir ıaat evvel zarflarını komlıyo 
na teslim etmeleri. 

Sa ılık Dükkan, F ı ı n 
Bağ Ve Ev Yeri 

"Fran11z meclial mebuıan 
tetet Eduar Herlyo berabe 
tinde baıvekil Şotan, harbi
Pe ve bahriye nazırlar1 ol
duiu halde, eararenıfz bir 
tekilde bir papu evintn pe· 
llcerlaJnden içeriye girmtı!,. 

Fena halde merak ettik 
Adeta bütün Fransız kabfn
tıi azaları tıpkı "Ku Klulu· 
i<lln,. cemiyetinin azaları 
tlbı, ne diye buraya ıirmfı
ler? .. 

:. TÜRKDILI i 
Atağıdald yerler aatalıktır . Taliplerin Arabacıoi!u 

: Pazarteainden baıka her : 
: gün çıkar. Siyasal gazete .. : Bay Alt Sadıka müracaat etmeleri. 
• • 1 - Eıki belediye meydanında uncular araataamda 
: Yıllığı: 80° Kurut : halen terzi lbrahtmln iogalindeki ki.rgir dükkan 
: Altı Aylığı:400 .. : 
• 

5 3 
• 2 - Kereıtecilerde köıe batında Saatçi Ethem evi 

• ay111: .. • • • karııaında fırın. 

Upuzun makaleyi baıtan 
baıa okuduk ve meaeleyl 
•nladık: 

• Günü geçmit ıayılar 25 : 3 - İzmirler mahallesinde lpJik fabrtkıiıı yanında 
: kuruıtur. : Gavurun bag"ı diye anılan bag" ve ev yeri. 
: ADRES: : 

•:BALIKESİR TÜRKDİLI •• • 4 - fazlı kuyusunda ıosa üatOnde Şeremetli 
mınln bajmm kar1111nda 4 dönümlük bai ve ev yeri. 

Ba}· Hal· 

Belediye bu papas evini 
bazı ıebeplerden dolayı yık
hrrnağa karar vermif, hal· 
buki bu bina Herrionın ba 
hçesine altmiı ve meclf ı re 
i•t i 1 k tahıilini bu binada 
Yapınıı, bu aebeple binayı 
kurtarmak için, onu baıka 
bır bina ile defittirme#e 
~arar vermiı. Hu huauataki 
ttauka ve lenin imza lanmau 
için, tahıtler (yani na7.ırlar) 

........................... -------------------------------------------------
binanın timdiki sakini olan 
papas kapının anahtarını 

kaybettiğini &öylemlf, Herl
yodo, esuen küçükken dal
ma pençereden glrdığini ıö· 
yllyerek, küçükmüı gibi ha 
reket etmlı; yani pençere 
den icerlye dalmıı. baıvekil 
le nazarlar da aynı yoldan 
onu takip etmiıler. 

~buraya gddikleri sırada 

Fransız gazetealnln heye 
canlı haberi itle bundan ib
arettir 

Sadeyağı 
Ekmek 

Miktarı Muhammen Teminata 
kilo fiah Lira Kr 
az çok Kr. 

5000 7000 110 577 50 
680 JO 88000 l O 666 

Yerli kok (ton) 200 250 280U 525 

Balıkesir Ortaokullar Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 -- Yukaradaki ihtiyaçlardan ekmek ve sadeyağına 
~•tllen fiatlar haddi layık görüldüfünden, kok kömürü· 
"Gn nevi deiftlirildiğinden } eniden kopalı zarfla ve 15 gün 
lllGddetle ekıiltmeye konulmuıtur . ihaleleri 15- 10-937 gü
Q(\ ıaat J S de yapılacak ve zarflar eksiltme günü saat 14 
de kadar kabul edilecektir. 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Balıkeıirln Uçpmar köyQ camii hitabeti açık olduğun · 

dan imtihanı 1 l -10 937 pazarteıi günü aaat 15 de icra 
edılecektir İatekll olanların yevmi mezkftrda vakıflar 
müdürlüğünde müteıekkll hademe encümenine müracaat
ları ilin olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Kazau: Mevkii 
Balıkealr Şehir kenarı 

Cinai 
Tarla 

Hududu 
Doiuau: Yahya oğ 
lu Vehbi bataıı: Ern 
ir oğlu Salih ve Ali, 
poyrozı yol, kıbleıl 

Emir oğlu Hüıeyin. 

Yukarda cinsi ve evsafı aalresi yazıla tarlanın aehibl 
aslen ataaından senetsiz olara.l intikalen Şeyhlütfullah 

mahallealnden Mehmet oğlu Ahmet Çavuıun malı olup bu 
kerre namına tescil eltirmt-k iatedtilndt'n liu yerin mül 
ktyeti hakkında bir hak ldd iaaında bulunanlar v a r ı a 
10 · 10 937 Pazar günü mahalline memur gönderlleceiin 
den bu müddet zarfında Tapu Sicil Muhafızlığına veya· 
hut mahalline gelecek olan memura mür~caatlara lüzumu 
ili.o olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 

SAYFA: 3 

Balıkesir AskeriSatın 
Alma Komisyonund n: 

Kütahyada yaptırılacak 6 adet askeri bina)•a ta lip çık
madığından bir ay müddetle pazarlığa konulınuıtur . Pa
zarlık 13·10937 çarıamba 1ıüoü saat 15 dedir. Muham· 
men bedelleri ( 10430) lira (82) kuruı. ilk teminatlara 782 
lira 32 kuruıtur. isteklilerin ıartname&ini görmek Ozere 
her gün ve ekılltmeye tıllrak edeceklerinden de vakti muay· 
yeninde Kor satın alma komisyonu baıkanhğına müraca· 
ları 4 1 414 

Gönenin Sarıköy Nahiyes · 
Belebiye Riyasetinde • • 

Nahiyenin tahminen 50 hektarı meekan, 25 hektan da 
gayri meıkftn olmak üzere 75 hektarlık haliha zır harita 
ıımn alınması meıkftn yerlerin hektarı 25 liradan, gayri 
mesk<in yerlerin hektarı 13 liradan olarak 1575 lirn mu
hammen bedelle 13 10 937 çarşamba günü saot 15 te ıh· 

aleal açık münakaaaya kooulmuttur. Daha fazla tafeilllt 
almak lıtiyenler nahiye belediyesine müracaat etmelidir· 
ler. 4 - 1 - 426 

Vilayet Daimi 
Encüme • 

1 de • 
• 

l - Balakeıirde Edremit yolu üzerinde Çengeloğlu 
ve Ergama mevkilerinde yapılacnk olan tamira t daimi 
evlerin ikmal ve lnıaatına ihale tarihi olan 23·!l ·937 tarl· 
hinde latekli çıkmadığından 4-1 O 937 tarihine rashyan 
pazartesi günü aaat ıs de ihaleıi yapılmak üzere eksilt. 
me müddeti 10 gftn temdit edilmiıtir. 

2 - Çenııeloğlu mevklindekl binanın keııf bedeli 442 
lira 70 kuruı. muvakkat teminata 33 lira 20 kuru§lur. 

Er1ıama mevktlndekl binanm keııf bedeli 1601 lira 99 
kuruı muvakkat teminatı 1 :::o lira 15 kuruıtur. 

3 - Bu ite alt evrak tonlardır: 

Ketif cetveli ve evrakı 
Tahlil fiyet cetveli 
Meaaha cetveU 
Ekıiltme ıartnameıi 

Mukavele örneli 
4 - ihale muayyen gin ve saatte villyet mekan mda 

teıekkül edecek daimi encümen huzurunda yapılacaktır 

5 - Bu iıe girmek iatiyenler evvelce ilin edlld i~I 
üzere ihale tarihinden evvel nafia müdürlüğünden bu gibi 
itlerle uirathğma ve bu iİe girebileceğine dair vesıka 
almaları 16.zımdır. 

6 - isteklilerin muayyen gün ve saatte veaika ve 
muvakkat teminatını malııandığına yatırdığına dair mak
buz senedi veyahut banka mektubu ile vilayet daimi en 
cümenlne ve daha (azla malftmat almak evrnkı görmek 
lıtlyenlerin daha evvel encümen kalemine gelmeleri ilan 
olunur. 

2 - isteklilerin kanunun tarifahna uygun olarak ha 
~~thyacakları zarflarla betli gün ve saatte kültür direktör 
bUğünde toplanan komiayona:batvurmaları ve ıartnamelerl ni 
er ıün Balıkealr Muallim mektebi kaleminde görebile · 

tekleri ilin olunur. 

'---- 4 - 1 431 
Muhafızhğından: Bahkesir Tap i • 

1 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Zahire hali içinde mevcut proje ve planlarına gö· 

te Yaptırılacak aundurma inıaah 15 gün müddetle açık ek 
'
11taneye çıkanlmııtar. 

2 - Keıif bedeli 3393 lira 60 kuruıtur. 
3 - ihalesi IS 10 937 cuma günü saat 16 da beledi

~' encümeninde yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,5 dipozi
.01arını belediyeye yatırmaları ve fazla malumat almak 
1 •tı Yenlerin belediye fen ıubeslne müracaatlan ilin olu . 
lltıt. 

Vifaye_t_M_a_k_a_ı~--d-~-~
2

-: 
~ 1 ·- Pazarlıaa konan it: Balıkeıir ve merkez köylerin
,' (44), Duraunbey kaza11nda (15). Sındırgıda t25), Bal
~'da ( 15) ki ceman (99) göçmen haneıl kerpiçten yapıl
b ak tarUle ve anahtar tealiml olup muhammen bedeli 
ıeberl (475) lira (62) kuruıtur. 

2 - Bu ite ait doıya muhteviyatı ıunlardır: 
~ Pazarlık ıartnameal 
B Mukavele projeal 
C Umumi ıartname 
E: Fenni ve huıuai ıartname 
F - Keılf cetveli 

l,k lıtıyenler bu tartname ve ketif doıyaauıı Balakeairde 
ln Müdürlülün<le ıörebıllrler. 

t~ 3 - Pazarlık 13 10·937 tarihine müaııdlf Çarıamba 
d,tltı İılcan Müdüriyetinde milteıekkil komisyon huzurun 

hpılacakhr. 
15 4 - Pazarlığı müteakip ihale bedeli üzerinden yüzde 

leaninatı katiye alınacaktır. 
t'h 5 - Pazarlığa girebilmek fçin talibin bu itleri baıa· 
't lleceitne dair nafta dairesinden alacağı veaikayi ibraz 
~eıı mecburidir . 

4 - 1 - ·UO 

Mahallesi 
Hacııahak 

Cinai 
Ev 

Hududu 
Sağı: ~1inarecl Hatim, 
önü yol. arkaaı Zahide 
di Mehmet. 

aolu ve 
iken tim 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev Kadıoğ
lu Hüıeyintn tasarruf ve mülkiyetinde iken 310 tarihinde 
ölmeaile karısı Atike ve evlatları Nuri ve Abdullah ve 
Nurloln de 324 de ölmeaile karı11 Hayriye ve kızı Bedri· 
ye ve Bedriyenin de bekar olarak 327 de ölmeıiie anaaı 
Hayriye ve teselaülen dtğer vereıeye intikal ettiğinden 
bahisle namlarına ıenel almak istedıklerlnden tasarruf 
hakları tahkik edilmek üzere IO T f'frlnlevvel 937 günü 
mahalline memur aönderilecektir itirazı olanlarm bu mü· 
ddet içinde yazı ile Tapu Sicil muhafızlığına veya mahal 
ltne gelecek memura müracaat eylemeleri lüzumu ılin 

olunur. 

Mahalleai 
Hacılıhak 

Muhafızlığı • 
• 

Cinai 
Ev 

Hududu 
Safı: Devecioilu Nuri ve 

Mustafa, &olu Kadı oğlu Hü· 
ıeyin veresesi , arkası Zahide 

iken timdi Mehmet, önü yol. 
Bulunduğu yer ve hududu yukarıda yazılı evin y rini 

313 de Kadıoğlu Hnseylnden haricen ıatın almak sureti· 
le Salim oğlu Minareci Haıim uatanın tasarruf ve mülki· 
yetinde bulunduğundan bahiı 1 e senet almak ısten ildiğfnden 
bu cihet tahkik edilmek üzere 10 Teırlnevvd 937 pazar 
gGoü mahalline memur ıönderilecekllr. İtirazı olanların 
yazı ıle Tapu Stcil muhafızlığına veyahut mahalline ge· 
lecek memura müracaat eylemeleri lüzumu ılin olunur. 

ı Dünkü un ve zahire fiatlan Defterdarlıktan: 
UNLAR: 

Aıgari Azami 

K. K. 

55 Randıman 860 870 

60 840 850 

70 ~ 790 800 

80 " 690 700 

BUCDA Y PlY ASASI 

Sert buğday 4. 7 5 - 5 

Yumuıak " 5 5, 125 

Arpa 3, 125 - 3,25 

Mıaır 3.5 - 3,5 

Halıda 3,5 - 39,25 

No: 

31 

563 

36 
560 

Mevkii 

Karaoğlan mahalleainde 
Balak pazaraoda 
Börekçiler mahalleai 
Nf met sokaiı 

Haffaflar 
Martla mahalleıt 

Cinai 

Dük kin 

Ev 

Dakkln 

Nafıa daireal karıııında Ev 

87 ~ahniıar mahalleai Tahta pazarı Dükkan 
Karıirler Börekçller mahalleıi Dnkkin 

Miiıtemllltı 

o 

üıtte üç, altta bir 
oda bJr antre 

o 

üatte iki, altta bir 
oda bir antre 

o 
o 

Bir ıeneltk 
icar bedeli 
48 lira 

84 ,, 
36 ,, 

48 " 
18 " 
50 ,, 
50 kuruo 

Yukarda yazılı gayri menkullerin kiralanmaları 21 ·9 937 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle müzayedeYe konmuıtur. Taliplerin ihale günü olao 5 10-937 ıalı gQnG 
aaat IS de Defterdarlıkta içtima eden komlıyona yüzde yedi buçuk pey akçelerlle, fftz

la malumat almak latiyenlcrin de Balıkesir Milli Emlak müdilrlüiüne müracaatları. 
4 - 1-407 



SAYtA: 4 ı 0Ri..Oa1..i _,, 
PERMUTİT Vff TER SOF TENER 

P - 3 Modeli Su Filitresi 

Size, tazyikli ve tazyiluiz muıluğu bulunan, depo, 
çeıme ve tulumbadan içecek, yıkanacak, yemek pl
tirecek ve h"tti çamaıır yıkayacak tatlı ıu temin 
eder. Her muıluğa kabili tatbiktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir k imyevi mad 
de bulunmaz. Bu cihazlar vautaalyle milyonlarca halk 
beklediği istirahate kavuımuııur. P~ımuUt la boratu· 
varlarınan ihtiraı olan bu uf acık cihazlart ılze lftl 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle almız. lımi size ~n 
büyük teminattır. Bize yazınız ıize posta ttdfyeli bir 
adet gönderelim. 

Muhitin izde .bulunan her nevi ıuyun kirecini ala · 
rak içilir tatla su haline koyar. Sodayı evinizden ko· 
ğar. Mide, böbrek, men.ne, baiıraak ve damar hu
talıklarma kartı 11hhahnızı korur. 

Kum ıancılar1Ddan rahahız olupta hayatı için 
avuç doluıu para sarfile dağlardan kireçıiz menba 
suyu ar~yanlar artık Amerikanın "Nevyork" ıehrinde 
ıon model yeni icat · edilen ve Jıtanbul Gülhan 
haatahaneal doktorlarının uzun uzadlye yaplıklau 
tetkikat sayeılnde muvafık neticeler elde edlldiilne 
dair verdikleri rapor üzerine Hükümeti Cumhuriyemt· 
zln Türkiyeye ithaline müsaade ettiği 1 PERMU1 iT 
VA TER SOFTENER ] markalı ıu fı l itrt'ıl aayeılnde 
klreçıiz, temiz ve berrak ıu lçmeğe ve bu ıayede 
kum hastahkları lstirabından ve Jnktbazından kur
tulmağn muvaffak olacağınız gibi, vereceğiniz ıu pa 
raları da cebinizde kain ıı olacaktır 

Sonbahar At Yarışları 
Yarış va islah Encümeni adına 3 - 10 - 93 7 pazar günü 
Balıkesir Koşuaıanında yapılacak sonbahar at ya11şıan 

PROGRAMI: 
BiRlNCI KOŞU: SAAT 14,30 DA BAŞLIYACAKTIR. 

Üç yaımdaki yerli yarımken İngiliz er~ek ve ditl 1 
taylara mahıuıtur. lkramiye11 30U liradır. 

Birıncıye ~25 liradan maada bu koıuya girtn hay- · 
vanlar için verilen duhuliyeler mecmuu, ikinciye 55 
lira, üçüncüye 20 liradır. Duhuilyt'ıi 3 llradsr. Sıklet 
54 kilodur. Utr kotu kazanmıı olanlara lkiıer kilo, 
iki koıu kazanmıt olanlara dörder ktlo, daha fazla11 
nı kazaom11 olanlara altıtar kilo lllve edilir. Meıa

f esi 1400 metredir. 

iKiNCİ KOŞU: SAAT 15 DE BAŞLIY ACAK11R. 
Dört ve daha yukarı yaıta ve ıene zarf mda hiç 

koıu kazanmamıı yerli yarımkan Arap ve halııkan 
Arap at ve kıaraklara mahıuatur. 

ikramiyeli 190 liradır Birinciye J 20 lira, ikinciye 
50 lıra, üçüncüye 20 liradar. Duhuliyeai 190 kurut· 
tur. Sıklet dört yaımdakiler 58 kilo, bet ve daha yu 
karı yaıtakller 60 kilo taııyacaklardır . Mesafui 2000 
metredir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: (HANDİKAP) SAAT 15,30 DA 
BAŞLIYACAKTIR 

Dört ve daha yukarı yaıtakt yerli, yarım kan 
Arap ve haltı kan Arap at ve k11raklara mahıuıtur. 
lkramlyeıi 255 liradır. Birinciye 180 lira, ikinciye 55 
lira, üçünciiye 20 liradır . Duhuliyeal 255 kuruıtur. 
Meaaf eai 2600 metredir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: SAAT 16 DA BAŞLIYACAKTIR. 
Uört ve daha yukarı yaıtald yerli yarım kan in. 

giliz at ve k11raklara mahıuıtur. lkramlyeıi 400 lira. 
du. BJrJnclye 300 Ura, ikinciye 75 lira, üçüncüye 25 
liradır. Duhuliyeal 4 liradır. Sıklet dört yaııodakller 
56 kilo, beı ve daha yukaralyaıtaktlu 58 kllo taıı · 
yacaklardır. 1~37 Senesi zarfında kazandıiı ikrami
yeler yekünuz 300 JJrayl dolduranlara üçer kilo, 500 
lirayi dolduranlara beıer kilo, daha fazlaaıoı "azan
mıı olanlara altııar kilo~ilive edıltr. Mesafe 3000 
metredir. 

Bu kotulara lttirak ettirilecek muıabık hayvanla
rm kayıt ver ,kabuiü bugün ıaat 17 de ıona erecektir. 
BÜTÜN KOŞULARDA BAHSl MÜŞTEREK VARDIR 
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Soma Linyit Kömürü 
DEPOZiT ERLERi 

flvni Sağhkçı ·_ fthmet Seymen 
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• Türkiye piyaaatıoda yükıek mevk~ kazanmıı olan 1 
1 dünyımm en meıhur ( (Mf l MARUT ) Kalbur fabrt · 

• ka11nın mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 numa-
• ralı bütün ve iki parçala büyük haaılatlı makineler 
• tfcarethant'mlze gelmiıtır. 

1 İstanbul Piyasasından yüzde yir~ 
1 mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl· ı 
1 maktadır. 
1 Bu Bir /--Jrsatt1r. Bu FJrsat Her Za- ı 
m man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen-
: ci/ere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 1 = AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 
1 Çlvlciler içinde Hırdavat, Demir, İnşaat 1 
• Malzemesi Rençber Alc11'.r/ 
• Ahm ~&hm ~rl :..... . ........... ~--.. ~ 
,..~ ~~ ,...~~~~~~~R>""I 

l~IS GELiYORi 
Ormanlarımızı korumalc 

içln odun yakılmayacak, 

bunun için ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
Kullan!lacak D i y e 1 
Düşünmeyiniz.. ~ 

~ llerıiirlii köıuiiı· ~ 

Bu ilet, dakikada btr litre ıu tahlil etUii gtbl. 
kahve değirmeni ceıan:etfndedır. Bef, bı.hçt' ve te 
nezzühe giderken yanımzda taıınır ve yt'mek eana11nda 
tulumba veyahut kuyulardan çıkardıiınız teze ıoğuk 
suyu filitreye koyarak yemek eana11nda buz gibi kireç· 
ıılz , temiz ıu içmeğe muvaffak oluraunuz. Hu keseye 
elverl§li, fiah ( 15) liradır. Toptan alanlara Iskonto 
yapılır. Arzu edenlere reklamlardan gönderilir. Yazı· 

1 yakan kullanışlı v~ 

~ her keseye elveri~li 
it. Zonguldak ve Jlalk 1 tiplerindeki sobaları 
1 ticarethanenıiıde lıu

Balıkesir Askeri Satın Alma l ıacJksınız .. 

d ~ Duman ve is~ yap-Kom isyonun an: : it. 
Kor Bırltklerlnln tbtlyacı için 37 ton kuru faaulye açık ~ mıyan ~ok dayanıklı «Türk Antrasidi» ude 

ekılltme ıuretlle 9-1 · teırin 937 cumarteıl günü ıaat I0,30 ~ bulunacaktır. ' lan mektuplara derhal cevap verilir 
da ihale edilecektir Mezkür faaulyenin muhammen bedeli it. Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 
(4810) lira, ilk teminatı (361) liradır. lıteklilerln ıartna. ~ çivi, cam gibi çeıltler de mafazamız da her yerdeO 
meılni görmek üzere her gün ve ekıtltmeye lttirak ede- #1., d 1 
ceklerln de tayin olunan aün ve aaatte teminat makbuzla- • ı ucuzE ur. 

& ; 1 n birinci boya yağları• boya malzemeıide uc•. 
rlle Kor Satın alma Komtıyonu baıkanlığına müracaatları rethanemizde ehven flatlarla satılır . Bir defa dene 

< .. ' ~ . - ~ .., . ' 

..................... ~---··•••••·!1-B-a_l _Ik--e-s-·ı_r_Q_r_m--a-4n __ ı __ 4_o_3_ , ~I Yl•I•. Sara~~~rHBıradşaınvadtaçıoem ır ! ·:··t·z·m·e··v·e··K·i··r··m·a··ıı ~ VL , 

• •t Hasan Cuma/J .p'/t 
:~ M ot örü.. ~.~.Başmühendisliğinden:~~~~~~~~~~~ 

Palamut, bulgur ve tuz kJrması, arpa :a Arttırma çıkarılan partilerin Beherinin mıktan Yekun Defterdarlıktan.· 
b il' Cinsi Adedi Kental Kental ezmesi, mısJr k1rması, öze, fi bakla, ur· :t 

• ı Meıe kömürü 13 50 650 
: çak, çavdar kJrmalannı son sistem ofa- it l - Balıkesir vilayeti merkez kazaınnın Savaıtepe 
i rak nıeydana getirmiş o/du,qum afat/ar va-:• nahlyeıi dere cıvarındakt Karakız devlet ormamndan 

: s!lasi/e en seri ve en temiz olarak kırma- :• 650 kental meıe kömürü elliıer kentalHk partiler halinde 
• . • ve 13 partide satııa çıkarılmııtır . i yı ve ezmeyi ehven fiat/a taahhüt ey/erim.:: 2 - Sataı ellııer kentallik partiler halınde iç pazar 

• ADRES: :. larda sahlmak ıarttle Orman kanununun 18 net maddes 
! Deve loncası Caddesi it inde yazılı köylüler arasında yapılacaktır . 
• Motörcü İsn1ai/ :ı 3 - Satıı 11 · 10 937 tarih ve pazartesi gunu ıaat 

~;:;u;;:;.;;.; .. ;:.;:••;;;:;i!! 15 de orman müdürlüğü dairesinde her parti ayrı ayn 
ihale edilmek üzere yapılacaktır. 

alı esi 
ki latı 

Cezaevinde Musi
pılır Ve TamirEdilir 

Balıkesir cczaevlnde sanatkar Atık Ahmedln atelye 
sinde keman, ut, taobur, mandolin, cünbüt. saz veıafr 
allıh musiki yeniden yapıldığı gibi eskilerı de tamir olu
nur. 

4 Beher kentalin muhammen flatı 30 kuruıtur . 
5 - Şartname ve mukavele ıuretleri Orman müdüri · 

yetinde görülebilir. 

6 - Her parti ıçln muvakkat teminat 113 kuruıtur. 
4 - J - 412 

Avrupa ciliları kadar muntazam etli verilir. Yeni ke· 
man yayları ve tOyleri yapılır . Fiatlar ehvendir. 

Mevkii No: cinıt 1atıı bedeli 
Börekçiler mahalle 
ıi Tapuk ıokağı 34 Ev 

ltl• 
480 lira üıtte 3, • bir 

2 oda "e 
medb•l 

' 1 9· 
Yukarda evaaf ı yazıla hazineye alt evin satıt•• 2 

937 tarı hinden itibaren J 5 güu müddetle müzayedefe 
blOe 

konmuttur. Taliplerin ihale günü olan 5-10 937 tarl 

müıadif salı günü aaat 15 de Defterdarlıkta içtim• ede· 
1 fe 

cek olan lrnmlıyooa yüzde yedi buçuk pey akçeleri e k 

fazla malümat almak !diyenlerin de Balıkeair Milli Eıı>16 
müdürlüğüne müracaatları 4 - 1 4()6 

iyesi ve~aıyazmant: Bahkeslr saylava H. KARAN 

Çlkarım Genel Direktörü: FUAT BiL' Al 
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