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Metaksas DünAnkarada 15aı111r Bakanının Mühim Bir Tamimi 

M . ..1 K l d Bir Qğretme i uvaffakiyet De-
erasım e arşı an 1 • • e c e s i N e ile ö 1 ç ü 1 ü r ? 

DostVeMüttefik DevletinBaşvekili 
Resmi Ziy a retlerde Bulundu .. 

Kültür Bakanı B- Saffet 'Ankan Diyor ki: 

«Herhangi bir smavda talebenin mühim bir kısmmm bir dersten dönecek vaziyete
düşmesi o dersi okutan öğretmen için bir murıff ak iyetsizli~tir. » 

Metak sas Şerefine Başvekalet Vekili 8. Celal 
Bayar Tarafından Bir Akşam Yemeği Verildi. 

Kıillür Bakanı B. Saf{ et 
Arıkan 1937 - 1Y.18 ders yı. 
lınw başlamış bulunduğu 

şu sırada öğretmenlere aşa 

ğıdaki tamimi göndermiştir: 

aplarına sadık kalmadıkça 

vazifesini yapmıı olmaz 
Herhangi bir 11navda bir 

sınıftaki talebenin mühim 
btr k11mımn bir dersten dö -Ankara, 19 (A.A.) - Doıt 

•e «nüttefik Yunan Baıvekl· 
h Ekıeli.nı General Metak· 

..!.!!_ ve reftkaaı bu ıabah bu· 

Dersim 
• 
ııyım asilerinin ıuhake-
ıııina dün da devam edildi 

Ankara, 19 ( A . A. ) -
l>ıın Eli.ztzde Tunçeli 
1111lnı maznunlarından Se
)lt Rtza ve diğer aıtret re · 
1•lerinden Kemer Cebrail ve 
Sedü Haao ile 49 avenesinin 

'-'uhakemelerioe devam edil 
dt. Bır çok ıahitlerln mazbut 

lflldelerl okundu ve ve bir 
~1•ınının da if adelerl alındı . 
h ~uhakeme aym 22 sine 

1r1tkıldı . 

-~ 

Erzincan 
Oıasımn kurutma isine 

başlan~ı 
~· ~nkara,9 1 (A.A.) - Er 

11'1lıc:an ovaııntn kurutma ame· 

I )fllına bugün törenle baı 
'ıııtııııtır. 

---'!ll!.ır-=--

Alman 
!ıt ~ududunda bir ~idise 
l~:'"i, 19 (A.A.) - Dün öi · 
~ tta sonra Henleinin (Çe· 
~., 

'l ovakyada Alman parti 
cıllıl~ lideri) Alman hududu 

~'"tında Templlce - Seha. 
l)'d 
~ llll geçlfi taraftarların-

~ Ilı birkaç yüz kitinin top 
t '-ı.ı•ıını mucip olmuıtur. 
d~tliyeu umumiye hakkm 
bl)ı ·' kararname mucibince 
ı,\ 11

• kalabalığı dafıtmak 
'~~"1itıe de Henleinin mu· 
~,'1'- 1 lrlebuı Frankın müda· ,,. 
~t 1 Üzerine halk arasında 
~t, 1t1ırne hasıl olmuıtur. 
'~t'rlc:k isticvap edilmek 
•~t~~ Pollı komiserliğine 

'ltülınu· t • 
' f ur. 

'-•n hsrekilel müsteşarı 
Paris~e 

~:._'ris, 19 CA.A) Al. 

~'tı baıveki.let müsteoarı 
'- ıelmiıtk. 

ıuıi trenle Ankaraya geldi de eayın miaafırimlz alkıf . 

ve htaayonda Baıveki.let Ve· lanmııtır . 
· Ders yılının baıladığ ı ıu 

kili Celal Bayar ve refıkası , Ekıelins Metaksaa ve mal 
sırada bütün öğretim kurum· 

Hariciye Vekili, Harıciye yelleri erkanı, Rlyaıetlcumhur 
larımızdaki ıaym arkadaıla 

Siyaıi Müıteıarı, Baıvckalet köşküne giderek defteri mah· 
rımın dikkatini bazı önemli 
noktalara celbetmeyi fayda· 
h buldum. 

Müateıarı, Ankara valiıl, aı- ıuıu imzalamıılardır. 

keri garnizon ve merkez ku- Yunan Bapeklli, Hariciye 
mandanları, hariciye proto · Vekilini . Genel Kurmay Baı Öğretmen arkndaı1arımın 

çoğunun okulda talebeler ini 
iyi yetiotirmek için ne kada r 
fedakarlıkla çalıttıklarını 

kol ve birinci daire reiıleri, kanını ve Baıvekalet ve · 
Ankara emniyet müdürü, kili Celal Bayarı, Büyük 
Yunan, Yugoslav ve Romen Millet Meclisi Reisini ziya. 
elçileri ve elçilik erkanı ta - ret etmiı ve bu ziyaretler memnuniyetle goruyorum. 

Hayatlarını . geJecek Türk 
neslinin yükselmeıl aibi asil 

ve yükıek bir gayeye tahslı 
etmiı olan bu değerli arka· 

daoların gayretleri cidden 
takdire layıktır. Öğretmen 
ltk meıleğlnin ıeref ve hay· 

rafından karıılandı Baıta iade edildi. Bu akıam Baı · 
muzıka olduğu halde asker vekalet vekili Celil Bayar 

ve poliı müfrezeleri selim 
resmini ifa et m itlerdir . 

lıtaıyon bina11 caddeıi 
Türk ve Yunan bayraklarile 
ıüılenmlı ve kalabalık tçin · 

taraf andan muhterem mha 

fırlmiz ıerefine bir akıam 

yemeği verllmio ve hu ye 

meği bir kabul reımi takip 
etti 

İspanyada ltalyan Gönüllüleri 

ispanyada Ne Kadar lta.I· 
G ön Ü l l Ü Ü Var .. 

İtalya Gönüllülerinin 40 Bin Olduğunu, ispan· 
ya ise 100 Bin Gönüllü Olduğunu iddia Ediyor 

Roma, 19 (A.A.) - Bir 
İtalyan resmi tebliği lapan· 

yada 40,0UO İtalyan gönül 
lüıü bulunduğunu bi d ır 

mektedlr. 

İıp ırnyanın Londra elçili 
ğı ile lıpanya hükumt"t i 
nezdinde bu mıktarın haki 
katte yüz bin olduğu hakkm 
da malumat mevcut oldu 
ğuna dair bir tebliğ neıret · 
mittir 

İta l yan matbuatı . İtalya 

hükumetinin İıpanyol gön ı 
üllüleri hakkında Fransa ve 
lnglltereye verdiği cevapla 
meogul olarak bu cevabın 

metnini neıretmekte ve ha 
raretle tasvip eylemektedir. 
Gerek notanın metni gerek 
ıe gazetelerin mütaleaları 

genio bir ölçüde ajanu 
tarafından alınmıotır ltalyan 
matbuatı Avrupa gazeteler· 
inin de lta!yanm noktai na · 
zmnı tutmakta olduklarını 

iddia etmektedir . 
Alman· Avuıturya Macar 

gazetelerinin mütaleaları lt
elyan matbuatından hemen 
hemen aynen nakledılmiıtir . 

Bundan baıka ltalyan ga
zeteleri Ftliı;tln meselesinde 
İngiltereye karıı tiddetli h ı r 
cephe almakta ve hadiıelerl 
ıtılrerek lngilterenin Fıliı · 

Jtalyrı Askerler:! Vapu rla Gidcrleı ken 
tinde vahoi bır politika ta matbuatında öyle müdafaa 
kip ettiğini ileri eürmekte· ediliyor ki bizzat naıyonalist 
dir1er Arap hakkı ltalyan ( Sonu ikinci gayf ada ) 

Üç Çin Generali 
Maktul Düştü .. 

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

Son mu~are~elerden sonra Japon ~uvvetleri ~ahar 
eyaletinide işgal @Uiler 

Şanghay , 19 (A.A) - det ll olmuştur. Bilhassa 16 
Central Newı ajansının bil · ilkte§rinde birka ç yüz Çin 
dirdiğinc göre ıekizinci or· ve Japon askeri ve üç Çin 
duya mensup Çin kıtaları generali maktül düımüotür. 

Şanıinin ıimalinde taarruz - Çin ajami bundan maada 
larına devam ederek Çahar Pukeu - Tiencfn demiryolu 
eyaleti hududunda kain Ku· uzunluğunda mukabil taar 
anglini istirdat etmiolerdir. ruza geçen Çın plştarlarının 

Son günler zarfında Şan Pingyuana vasıl olduklarını 
sldeki muharebeler pek ıld· bildirmektedir. 

B Saf f el Arıkan 
siyetini yükıeltenf ve milli 
camiaya daimi bir ümit ve 
sevinç kaynağı olan bu sa· 
yın arkadaılarıma içten te 
ıekkürlerimi sunarım. Ancak 
arkadaılardan bazılarının ta · 
!ebeyi yetııttrme meıeleılne 

kıif i derecede ehemmiyet 
vermediklerini çalıımalarınm 
neticesinden anlıyorum. Bazı 
arkadııılar sınıfta dera ver

me kle vazif eJerfnin bitmtı 

olduğu kanaa tini taşımakta · 

dırlar ki, doğru değildir . iyi 

öğretmen, bilhasaa kar111ın· 
daki talebelere iyi öğreten, 

onları latif ade ettirmek için 
faideli her tedbire baıvuran, 
onların tıtidat ve kabiliyet
lerini azami derecede lnkt
ıaf ettirmeyi tı edinen, ha -
aıh onları iyi yetlıtlren bir 
meslek adamı demektir. Ôğ· 
retmen öğretim hayatının 

her aafhıuında meıleğin le 

necek vazı yete düımeıi o 
deni okutan öğretmen için 

muvaff aklyet değ fi bfr mu
vaff akiyehlzllk teıkil etttlt
ne ıüphe yoktur. 

Muhtelif derslerden geçe
cek derecede liyakat göı

termiı olan talebelerin mO· 
him bir k11mının ıu veya 
bu dersten dönmüı olmaları 
yalnız o talebenin o denle· 
re çalıımamıı olmaları bile 
tefsir edilemez. Bir derse ça
lıımıyan talebeyi o dene 
karıı ilgilendirmek, talebenin 
zayıf noktalarını bulup o nok
taları kuvvetlendirmek, der
se çalııtırmak, dene naııl 

çalııılacağını öğretmek, ha· 
11lı henüz yetiıme devreeln· 
de olan talebeleri muhtelif 
bakımlardan yeUıtirmek de 
öğretmenin vazifHidlr. Bir 
öğretmenin muvaff aktyet de· 
receıi karı111ndaki talebeleri 
azami derecede iyi yetfıtlr
mek olmakla ölçülQr. 

Bazı öğretmenlerin talebe· 
ye, kendilerini eınıfta bıra· 

kacaklarmı ıöyledJklerl va· 

kidir. O arkadaıların bu te
hditlerle öğretmenlik meıle· 
ğine hiç yakıımıyacak bir 
harekette bulunmuı olduk
larını kendilerine! ilatar et· 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Struma Hattının Açılma 
Me asimi Y a p il d ı. . 
80 Miyon levaya çı~an ~u hattı bal Boriı ıctı ra 

bir nutuk söyleri 
SofyB, 19 (AA.) - Bul · 

gar ajan11 bildiriyor: 
Kral, dün Dupnitza -

Goroacumaya yeni demir
yolunun küıat reıminl icra 
et mittir 

80 Milyon levaya çıkan 
33 kilometrelik bu yeni hat 
Struma vadisini Bulgarlsta · 
nm merkezine bailamaktadır . 

Küıat merasiminde, krn · 
liçe, prenıes Evdokaia ve 
Nadlepola , baıvekil Kösei· 
vanof, hükumet azaaı, di · 
ğer yükıek memurlar ve 
hattın yapılmasına bilfiil 
yardım eden bu mıntaka 
ahalisi i§tlrak etmlotlr . 

Yeni yol üzerinde ilk se
yahati, lokomotifi kral ta
rafından bizıat kullanılan 
hu1Usi bir tren yapmıotır. 

Kral Boris, Dupnitzada 
Gornacumayada lokomotif · 
ten bir nutuk ıöyltyerek bu 
yeni yolun ekonomik ehem· 

mlyetini tebarüz ettfrmlı ve 
demiıttr ki: 

"Milli ekonominin bu yeni 
kazancı, Stt1uma vadisinin 
çalııkan halkının hayat ıe · 
rallinin yükıelmeaine, bu 
müoblt arazi zenginlikleri
nin daha rasyonel bir tarz. 
da istismarı suretiyle, m6 -
him yardımda bulunacaktır. " 

it lya 
Oo~uzlar ~onf eransmı dıııt 

edildi 
Londra, 19 (A.A .) - Bel

çika hükumeti İtalyayi 9 dev
let konferansına davet etti. 

Romada iyi haber alan 
halyan mehafJll ltalyanın bu 
daveti kabul etmesinin l•J
rl mümkün olmadıiını 16yle
mektedlr. 
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Türkiye Ve 1 1 

1 
• 

Yttbancı G11zeteler 
1 ··---.. 

T:"rk -
nun Gizli Ta-

lim eri ... 
Star gazetesi 7 llkteırin 

1937 tarihli sayısında garbi 
Anadolu manevraları hak · 
kında §unları yazıyor: 

lımfr civarında yapılacak 
ordu manevraları hakkında 

çok ıkı btr ketumiyet mu. 
hafaza edilmektedir. Kamal 
At türk ile Vekiller Heyeti 
bu manevralarda bulunacak
lar, fakat ecnebi ataecler da· 
vel edilmlyecektir 

Bu manevra la rm baılıca 

huıuslyett İzmir üzerine ya· 
pılacak olan mü§terek deniz 
ve hava hücumlarıdır. Deniz 
ve hava kuvvetleriyle mo
törlü kıtalu da dahil olmak 
lzere alh gün sürecek olan 
bu manevraya yüz bin kitilik 
bir kuvvet ittirak ed~cektir. 

Sahil istihkamları taarruz 
eden kuvvetleri püskürtml 
ye çalııacaktır. 

Royterin bildirdiiine göre 
lzmlrin Eğe denizi sebilleri 
müdafaası güç ve daima le 
ca vüze maruz bir mıntaka 

olarak görülmektedir. Bu 
düeüncenın ne dereceye ka 
dar doğru olduğunu, yapıla 
cak harekat gö tereceklir. 

Bund o batka manevra 
esnasında evvelce ihbar ed 
ilmeden ııık söndürme tec
rübeleri yapılacaktır. Mo · 
dern ıartlar altında ıi 'ah 
kuvvetinin kıymetini halka 
göstermek tçin ordunun bil 
cümle aksnmı harekete ge
çirilecektir. 

Türkiyede 
skeri 

Manevralar 
(7 Te§rfnevvel J 937 ta 

rihli Daily Heralddan:) 
Bugün Anadoluoun garp 

kısımlarınd ba§lıyun ve 
Türklyede mnhtelıf müda· 
faa kuvvetlerini birlikte ha · 
rekete geçirmek suretiyle 
yapılan deoiz ve hava hü 
cumları te~kll edecektir. 

Kamal Atatürkün ve or 
dunun belli başlı genera le 
rinin nezareti ahında altı 

gün devam edecek olan bu 
manevralarda deniz ve ha . 
va kuvvetleriyle motörlü 
kıtalarda n f§tlrak edenlerin 
ııay ı ıı yüz bini bulacaktır 

Şımdlye kadar Türk ma 
nevralarında tem s edilme· 
mit bir tez olan İzmlre ta
arruz hareket• ha va ve de
niz kuvvetleri tarafından 

müttehiden tatbik edilecek
tir. 

Bazıları oo iki adanın 

karı1111na tabiye edilmif 
olan sahil istihkamları, ma 
halli hava fılolarının ve 
motörlü takviye müfrezele
rinin yardımı ile hücumları 

püııkürtmoğe çalıfacaktır. 

Tür iye ile 
• caret 

(23 Erlul tarıhli Nort
h mptonııhtre Evenlng Cho
anicle eozeteelnden:) 

Ctty lord St. Oavldae, 
Türkiyede İngiliz teıebbüıü· 
ne açık bulunan lmkinları-

llUlJVI. • 

TÜRK.DiL 20 BiR NCI TEŞR N 937 

•• 

ir rs1am p r .al dı 
C mhur·ye 

1 

Frnnsadaki bir sirkte on 
kaplan bir olup aralarında 
kı bir dıııı arslanı parçala 
mıı ve yemiılerlerdir . 

Hayvanat bahçelerınde 

canb ~hanelerde ekseriya 
kaplanlarla arslanl r bir 
araya konulduğu halde, fim 
diye kadar hiç böyle bir 
hadiseye tesadüf edılmemif 
tir 

\ B yramını kutlula n proğ
r mı h zulamyor 

• 
iŞ • • 

Ömer~öyde üç ö lü, tzdikfan muhtardan ~ö lece in-

Umumlyet!e, arslanla kap· 
lan, diğer hayvanlardan 
daha iyi anla§ır ve geçinir . 

O sabah hayvanlara ye 
mek ~ermeğe kaf eal ~rln ya 
nına giden bekçi, Olgn is
mindeki çok güzel bir diıt 

arıılan ın yerde parça parça 
yattığını görmüştür. 

Cesed1 muaya ne eden 
baytarın söyledığine göre, 
Olgn, kaplanların pençesiyle 
şah damarı koparak ölmüş 
tür. 

orku 
Akııini katlyyen iddia et 

meyiniz, çünkü korku har i 
kalcır yaptıran birıeydir. Bü· 
yük bir tehlilte ve korku 
karıısında insanlar v~ hatta 
hayvanlar akla ve hayale 
sığmaz harikalar yaratabılir 
ler. lııte Lembergdeki fU ha
dise ııözümüze bir de lildir . 

Mezbahaya sevkedilmekte 

olan bir öküz. tehlik yi sez
miş ve firara muvaffak ol 
muştur. Fakat kurtulmak iç-

in de kendisini nehire atını~, 
tam 36 saat )'Üzmüotür. Ma-
maft bütün gayrete rağ 

men bu zavallı öküz yaka 
lanmış , bu defa en yakm 
mezbı.haya sevlu~dılmekten 

kurtulamamışt ır. 

lıte, 36 snat gibi uzun 
bir müddet suda yorucu şe· 

kıldc lcalmar.ın tahammül 1 

edilmesi imkansız bir §ey oldu · 
ğu anlatıldıktan sonra, hay 
vanın l u nıücadeleyi gös 
termeslne hayret etmekten 
kendimizi alamayız. 

m tam vaktinde hatırlatmıı 
olduğundan dolayı müteıek 

kılldir. 

Türklyede demiryolu, fab 
rıka, ticaret f ıloııu ve liman· 
lar inşaatı gibı geniş bir 
yapı proğramma giri§ılmiş· 

tır. İogıltere, Türkl> en n 
harice sevk içın yetiştirdfği 

tütün. yün vesa ır mahsu 
talandan daha fazla miktar· 
da nldığı taktirde l urkiye 
nin ve dahili ihtiyaçların 

den daha büyük bir kısmı 

lngllizler tarafından temin 
edilebilir. 

lnglltere de Türkıye ara 
sında umumi harp ti neleri 
esnasında ıokıtaa uğramıt 
olan samimi ve dostane 
münasebetlerın yeniden te
sis edılmit olması ve geçen ' 
sene Kral Sekizincı Edvar 
dın gayri resmi olarak Cum 
hurrelııi Atatürkü ziyareti 
ile ıki memleket arasındaki 
yeni bir anla~ma ve dostlu. 
ğun perçlnlenml§ olması in 
giltere tarafından büyük bir 
m~mnunlyetle karıılanmııtır. 
lngllterede bazı kımes er 
müte abllen gösterilmış olan 
bu samimiyet ifadelerinin 
layJk olduğu veçhile temadi 
ettirilmediği zehabında iıe 

ler de lord St Oavıdsin 

tavsiyeler nln pek kısa bir 
zaman içinde daha müsbet 
ve deha hayırlı neticeler 
vermeııi beklenmektedir 

Cumhuriyet bayramım 

kutlul ma proğrammı hazar 
lamak maksadile çalıımala 
ra devam olunmaktadır. 

Altı komıte kendilerine 
verilen işleri ikmal etmek 
maksadile çalı§maktadır. 1 

Dün de Vali ve C H Par-
1 

Usi Btışkauı 8. Etem Ayku 
tun baıkanlığmda Belediye • 
Reisi B. Naci Kodanaz, 
ilk okul iapekterlerindrn • 

ti "m ma istemişler 
Ömerköy muhtarı Alrnin 1 

evinin bir kaç gün önceki 
sayımızda· yandığını yazmış 
tık 

Evin nnsıl ateş aldığı 
hakkında yapılan tahkikat 
ıonıı ermiıtır. 

araları açık bulunmaktadır. 

Bu üç köylü Aliden intikam 

almak fçin fırsat kollamak
tadır. 

Nıhayet bir gün bu inti
ka mlarını çok kötü şekilde 

açığa vurmuılar, Alının evi 
ni ateıe vermişlerdir. 

B. Muzaffer, Kurmay Alb Y 

B. Rüıtü ve Hnlkevi Rei 
si B. f eyzl Sözen erden mü
teşekkil heyet toplanarak 
bayram haı.ırlakları üzerinde 
görüımü§lerdır. 

Bu tahkikata nazaran bu 
nahiyeden Halit oğlu İbrahim . 
Hasan oğlu Emin ve Osman 
oğlu Yuııufun muhtar Ali ile 

Üç suçlu da yakalanarak 
adliy~ye veı·ilmi§lerdlr. 

:~~~~~~~~~€~~--~!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!~~~ 

10 12 

Başı ş 
Yaşm~a i iZi n açu nlar Sarası. tutan a~am ~oğul~u 

_Çağı§ nahiyeıılnin Nerkis 1 Bürhanlyenin Gömeç na-

Geze eli 
uhakemede 

BBtıboı gexen delilerden 
Kazim bundan bir muddct 
önce Oinkçıler mahallesin 
den Mehmet luzı dokuz yaş 
larında Y a~ar adın de ki bir 
çocuğa tecavüz etmek is 
temifli. 

O zaman yakalanan Ka 
zimin muhakemesine ağırce 
zada devam edilmektedir. 

P ş ~ö und h •an 
h stallğı 

Paşa köyünde bazı hayvan 
larda harıtalık çıktığı haber 
verilmesi üzerine Veterfrıer 
Oireklörlüğünce hastalık ma 
hallinde 18.zımgelen tedbir 
ler alınmıı ve bütün hay· 
vanlar muayeneden geçiril 
mittir 

i pa y da 
·ı yan 

ön "llüle i 
(Baş tarafı birinci sayfada) 
Arap matbuatında bu kadar 
büyük bir gayrete radle.na
maz . 
İtalyan gazetelerinde Muıı 

solıni kadar Filistin müftü
südün muhtelif resiml r1 ne 
ııredılmel<tedlr Gazetelere 
göre Fılistin vataoperlerin 
den Cemal 11üıınü Suriyede 
muazzam kuvvetler hazır· 
lomalcta ve Fılfstine doğru 

hareket etmektC'dir M um 
olduğu üzere Suudi huku. 
metı ile- İngiltere aragmda 
Akabe meselesi hakkın .ia 
henüz bir uyuşma hasıl ol 
mamt§llr. lngilterc Suudi ' 
memleketıne mühim feda
karlıklarda bulunarak. mu 
kabilinde bu mıntaka) ı elde 
etmek arzusundadır. Suudi 
hül<iimetı ise bu hususta en 
transı gf."r nt davranmak tndır. 
Bununla beraber müzal ere
ler devam etmektedır ve 
Arap matbuatına göre yakm 

bir zama.nda ı~i memleket 
arasında dostane bir hal ça 
resi bulunacağmdan ıüphe 

yoktur 

koy1ü2nden Mdehk~Het çav u! kbı hiyesinde denizde bir ceset 
zı yaşın a ı Ettıceyı u b l 
k .. d M h I u unmu~tur. oy en e met oğ u Nurel· 
tin ve arkadaşları Adil ka yapılan muayeneıle bu 
rm Emine Mustafa oğlu Ali, nun Gömeçten Şemsi oğlu 
Riza oğlu lbrahim, Hüseyin 21 yaılarmda Na§lt oldugu 
oğlu Şuayip, lbrahim oğlu anlaşılmıştır Tahkikat neti . 

Ali adında altı kiti tarafm· cesİnde Naşldin sar h oldu 
dan kaçırılmııhr. 

Küpeler nahiyesinin Mn 
carlar köyünden Halil Onba· 
ıı kızı nüfusuna göre 1 O 
vaılarında oldu~u anlaşılan- I mışhr 
Havvayi de bu nahiyeye bağlı ~ 

ğu ve yılrnnmak üzere gir

diği denizde sarasının tuta 
rak boğulduğu meydana çık-

Karamanlar köyünden Şerif 8 g"'d n ÜlÜftl çal rken 
oğlu Kara Mehmet kaçırmıf 

tı~er iki vak anın f aillerl ya yakalandılar 
kalanmışlardır. 

Sop 
• 

ile 
•• 
O nüne 
Cı , ıs .. 

" Şamhya bağ l ı Karabey 
ler köyünden İbrahim oğlu 
15 yaşlarındaki Hnlıdin ge 

celeyın değirmenden gelir · 
ken önüne bu köyden Meh -met adında biri çıkarak tıO· 

pa ile üzerine hücum etm•ş· 
tir Halıt yarP-lanmı§ ve haıı 
ta haneye kaldırılmıotır. 18 
Yaşlarında l ndar olan Meh· 
met yakalanrnıştır 

• 
1 

Vicdaniye mahr llesinden 
İzzet oğlu Es'a\ ve Çorlulu 

İbrahim adındaki iki kişi 

1 Avukat B Ahmet Vehbinin 
Karatepedeki bağınden üzüm 

çaldıkları görülerek koru
cular tarafından yakıılan

mışlnrdır. Her ikisi de adli 
yeye verilmişlerdir. 

al evi Başk nhğm~an 
2 Teşrinaant salı günün 

den itibaren Fransızca kur · 

sumuz faaliyete başlıynca· 

ğından der& aln ak arzusun 

da bulunanlımn llnlkevi 
&ekreterliğlne adla rını yoz
dırmalarını rica ederiz. 

9. 

~liy Vekaleti bu gi~i d alarm n sı gö ül cf ine 
dair la a~ rlar bir ı mim gönder i 

1 6 937 Tarıhlnde meri 1 kanununun ikinci m ddesı 
hükmüne nazaran suçluların 
lehlerine bulunan yenı hük· 
mün mevzuubahis kararlara 

da ıümulünü l.abul etmek 
iktiza ed r. 

,· 

yete giren Orman lcanunu 
nun 132 inci maddesinin 

dava müruru zamanına ta · 
alluk eden hükmünün miil 
ga orman nizamnamesine 
tevfıkan verılfp henüz kati 
leşmemi bulunan kararlara 
şamıl olduğu temyız mah 
kemesi içtahadındandır 

Bu kaidenin kezalik mül 
ga Orman nlzamnameııne 

tevfikan verilip katileşen 

ve fakat henüz lnf az edıl 

memlş veya inf ..ı z edilmek 
te bulunan kararlaı § mil 
olup olmadığı hakkında ha
len temyiz içtihadı mevcut 
olmamakla beraber ce~a 

Binaenaleyh bu kabil ıtı 

lerde Türk ceza luınununun 
104 üncü maddesi delalehl 
orman kanununun yüz otuz 
ik inci maddesi mucibince 
suçun şlendlğı tarıhten 

mahkumiyE"'t kararının ve

rıldığl ve katileştlğl tarihlere 
kndnr bi r sene altı ay geç 
miş bulunan hallerde ceza 
mııhkemeleri u u lü kanunu
nun 402 nci mnddesine tev· 
fikan mahkemeden karar 

l ür 
akanı ın 

Mühim 
·,.tam ·mi 

(Ba§tarafı birinci sayfada) 
mek mecburıyetind yim. Ta
lebeyi çalışmaya te§vik et· 

mek maksadtyle de olsa bir 
talebeyi sınıfta b rahlncağı· 
m söylemekle tehdit etmek, 
onun çahıma kudretinı kı 
racak bir amil olduktan beş· 
ka öğretmenin adaletinden 
t•ılebeyi haldı olarak ~üphe 
ye düşecek fena bir yoldur. 
Bu yolu ihtiyar etmemeleri· 
ni ögretmen arkadaşlarım 

dan bilhassa rica ederim. 
Arkada§larınun dikkatini 

şu noktaya da celbetmek 
isterim. Öğretmenlik, müreb 
bilik demektir Rir çocuğu 

terbiye etmek için o çocuğLI 
korkutarak bunaltmak değil, 
ona bir ana, baba şefkati 
göstermek.sınıfta ve okulda 
talebeyi sempatilc bir havo 
içinde yaşatmak lazımdır 
Talebesine adeta muhasıtrı 

bir vaziyet takınan, onler0 

karşı sempatisinin hiç bir 

eserini göstermiyen bir öğ 
retmenin ne kadar roukte' 
dtr o luna olııun talebesille 
feyız vermesine imhan yol\ 

tur Öğretmenlerimizin tale 
belerine karşı azamı dere 
cede ciddi olmalarını, lfıüb~· 
liliğe katıyen meydan ver· 
memelerini şiddetle iltızoıfl 
etmekle beraber öğretme0 

!erimizin talebeler üzerıocle 
terbiyevi bir tesir yapsbfl' 
meleri için bu gençlerın 1.er>' 
patik bir hnva içinde yetlf 

tırilmelerini zaruri görür0
' 

rum. 

Şunu da ılavc edeyııı> 
ki 

okulda .korku yerine seıı>~:. 
tik bir hava yaşatılması, 0 

retmenlerimizin talebeler•" 
ısıı 

çalıımalarına karşı ha)'l le· 
kaim l1U1, çalışnuyan tale 'b 

8 ıı 
ye sınavlarda müııart1 

ıd''' göstermeleri demek d ğı 
• 'IJ tıı 

Bilakis öğretmenlerlmız• t 
lebelerınl daimi hır nf'zore 

ciıı' ve takip a tında bulun ., 6., 
malarını l<u urlarına g bil 
yumm m larım yalnı:t .. 

lg'"' kusurların yettıml§, o oı 
laşmış fertlerden değıl fleO ~e 
yetışme devres nde olııll "il 

ııto~ 
yeti9me devresinde 0 

0 1. 
için okula gönderılmekte ~ı.1· 
on gençl,,.rd n s d'1 oiclıJ ıı.~ 
nu gözönünde bulundur~'et 
ıslah çar !erine mürac 

8 

mel rlni elzem göriirüı11dJf 
Hasılı öğretmen rkLl ı~rd"' 

J nzı" !arımdan dersi .re e sı t ıs 

azami derecede c1ddfYf do'e 
te nekle beraber bütü 0 1 

befi 
tale 

ve tPlim unsurlarını etıştir 
ça ışhrmak, onları Y I bi' 

iP mek, kusurlarını buY 16ı{ıtı 
ıhtimam ve itina tle • fe· 

Z"f111 
yoluna gitmek lçın : bir ve. 
dakarııga çağırrnav cJıı.fııt· 
zJfe sayar, bütün arkıtteı1leı1 
ra vazifelerinde başısr• 
ni eylerim • ----~ , __ _;;_ _____ lehlerll'I 

alınarak suçlu! rın I ,del'I 
h .. ı,urıı e 

bulunan yeni LI . ıktı:t11 

istifade ettlrıln1elerı • fetlı1 
Vekıı 

edeceği Adlıye torflirtl 
den alakadarlara 

edllmtıttr. 
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: TÜRKDİLI i 
: Pazartesinden ba~ka her el 

40 milyon fan h ' İf dO· '! gü:ı~~~r Si~~~a~ ~::::e .. 
1 nduıcıh kası oldu li ~!~.~~lığı=40~ " 

Frans da, ki üç ene ev
vel bütun dünyaca duyulan 
Sta vlslu rezaletınden sonra 
bugün Fransadaki ikirıcı bir 
dolandmcıhk vrı kasının da
hı muhakemesine baılandı 

Yine öyle sahte çekler üz
erine yapılnn bu dolandın 

tılık belki Stavislu hadise· 
sinden biraz gerı kalıyor, fa· 
kat 40 milyon franl< gibi 
bır paranın mevı.uu bahso -
duğu bu sahtekarlık, her 
halde uf ak hır hiidiGe sayı 
le.maz. 

Hakikaten, bu dolandın 
tıbk hadisesı, Sta~iski rcza 
letinden sonra, bü}•üklük it 
1barile ı kincı gelen bır va· 
kadır. 

Hadise ört sene evvel 
tlleydana çıkaralmıştır Fa 

• : Günu geçmi;ı sayılar 25 
• • • • • • • 

kuru tur . 
ADRES: 

BALIKESJR TÜRKDtLl 

•••••o•••••• 
I~··· ....... ·_ m ~·····'-
~ Rorılgerı Mulehassısı : 
• • 
: Salahc ttin i 
• • i Bu defa Avrupa- i 
• da muvaffak1Vetli : 
i tetkiklerini ikmali 
: e de re k şehrimi- ! 
S ze dönmüş ve has- : 
: talannı k abu/ etme ! 
i ğe baş/amışflr. : 
• • ..... ll••••••••ıııı••········ 

ayıp asti name 

29 Teşrin.,vveı günü ilk iş ola ak gazeteclnizden 

Gazetesini isteyiniz 
Ulus gazetesi 29 Teşrinevvelden itibaren 
yeni büyük makinesinde büyük bir ha
cimde basJ/acaktlf. 

s 
Her Gün 12 Sahife Çıkacaktır. 

rlnkara, Hükumet, kamutay haya!Jnı 
en yakından taA io Sinema-Dünya şuunu
Ev kadını- Çocuk bakın11-Romanlar-Bah

. çe ve çiçek gr:niş Spor yazJ/an-Çocuk
Kadın Magazin sahifeleri 

Zengin memleket sahiftlt ri: Dlirı!la roııoriojlan, 
Balkan Anlaııil ue Saduibnd Paktı merke=lutnden 
mıınla:am mekluplar, her gıin bir /ıl/,aye, KLiltur, 
Askerlik, Tayyarecllil<, llııuacılık, /Jcni:cilik, Eko
nomi, Sanal, Edebiyat, Köy sütunu, gibi balıfsler. 

lti!ll~IUI ~ 
' -·· ~ .•• • • • • • • " • 

HAlK Sf NEMASINOA 
i l)()J~ o s 

• • . Warner Olana Ve Marquerite Chur- • ! chilin Çevirdikleri Büyük Zabıta Filimi • 
~ D<llma Senenin En Yeni Filımlerlnl Getırmeği Meslek 

HALK SİNEMASI Bu Gece = 
• ~İZLİ POl--ıİS İ 
• IIEYEC.\~, llİS YE A~K FiLhliNİ !SAYIN = 

B LIKESIRLILERE SUNAR 1 
~ 11?1• !lsiHiHiltllii 

Köyü 
sir Balaklı 

• 
1 T 
h 

Mevkii 
Kara yer 

p 
iZ iği 

icil 
dan: 

Cinsi Hududu 
Tula 

kat tahkikat ancak bugün 
bi\inlmio bulunuyor ve nn 
Cak, suç'ulara itham edecek 
kaf ı derecede delıl toplan 

933 • 934 Senesinde Balı
kesır ortaokulundan aldığım 
tasliknamemi kaybettim. Ye- ' 
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmii olmadığına ilan ede 
rim. 

~·· 
O: KMagözlü oğlu lb 
rahim B: Tığla oğlu 
Y akup ve Mail oğlu 
'Mehmet. Po: Yalabık 

dıktan sonra davalarına 
ba~lanıyor 

Suçlular arasında bır de 
tahip bulunmaktadır 

Otuz senedır Fransız ad 
lıye tarihinde bir suçıu mev· 
kı ne hıç bır papaz gelme· · 
lllı§ken, bu rahıbin böyle 
bır dolandırıcılık hadisesin 
de suçlu bulunması göze 
Çarpıyor. 

Rahıp, bu hadisede kt>n 
dıaırıin b lmıyerek rol oyı a 

~%rıı, yapmak ıstedığı şe 
~ıra bilakis, ıyi\ k o cluğunu 
•6ylemi~lir. 

Para nrı çalmaktan ... ıııl 
•ttçlu o•an b•ınu arkadaşına 
d~rç olarak verdığini, ken 
~'•lrıden ohp tekror kasaya 
0Yacağını söylemiştir 

I Mahkeme kararmı bugün 
~'de verecek tir. 

17 ! Nuınar. lı Edremitli 

Niyazı 

Edremit ~u~u~ 
~a~imliöinden: 

Edremidin Güre köyünden 
İsa çavuş kızı Eminenin l o· 

en ı Güre köyünden olup 
halen ıkamelgahı meçhul 

bulunan maldnıst Osmnn 
aleyhine açtığı botanma da

vasında müddeaaleyhın ika. 
metgahının meçhulıyeli ha· 

sebıle ılanen tebliğa t ıfa 
edıldıği halde 14 10 937 gün 

lü celııede ma hkf'mÇ>ye gel· 

mfyen müddeaalayh Osma 
nın gıyabında muhakeme 
icranna karar verilerek du· 
ruımaları 11 J 1 937 per 
şembe günü saat 14 de bı· 

rakılmıı olmakla müddea
aleyh Osmanın vakti mez· 
kürde ya bizzat gelmesi ve 
ya bir vekil göndermesi ak 
ıi halde muhakemenin gı

yabmdn devam edeceği 

gıy p kararı tebliğine kaim 

olmak üzere ilan olunur 

lar Evli çiftlerin bunu ha· 
tırlamnları gayet iyidir 

4 Evde kim hakımdit? 
Bu mesele teokil etmez. Ka
dın, bu noktada zevahirio 
daıma aldatıcı olduğunu bi 
lır Asıl meııele, bir çiftin 
beraberce nasıl yaoıyacak 

lardır. 

Kadın da, erkek de, dün 
yanın bugünkü kuruluş ,ek 
ltnden memnundur. Bu dün, 
yada erkekler kadınsız ya 
şıyaınazlar. Kadınlar da, 

erkeksız mesut olamazlar. 

si el 
Riy s 

~,~:393) lira 60 kuruş keşif bedelli zahire hali sundur
•ıı ~ ırı inşasına ta ip Lulunmadığından eks itme müddeti 

~11.t ~rı u~atalmıştır İhal si 27 IO 9:i7 tarih çarvamba günü 

~ d \da beledıye encümenın--le yapılacaktır. isteklilerin· 

• 
• 

Gt," a fazl" malumat elmak ıstiyenlerln belediyeye 
c'"tları ilı\n olunur. 

"ği 
Miktarı Behe-rinin muhammen bedeli Teminatı 

Metre mikabı 
1 M3 03 Adedı 

6 070 13 
Kıl o Cinsı Lira Kuruı 

00 
00 
00 
uo 

Lıra kurut 
Çam dört köıe l 5 

o 212 20 Çam tahta :!O 8 47 
o 252 '4 Çam sırık 15 
o 558 26 

81 
Kayan ,astık 15 

Beher adedi 

6 
39 

Lira 
Mcıe araba erıı 00 
ka ym ,ftraba - UU 
oku. 

Kuruo 
30 
25 

2 79 
61 
86 

192 

kayın ding 1 
Keyanesbit 

00 
oo 

35 
us 

Beher 
Ura 

kıl osu 

kurn§ 
1 1 10 çam çıra (O 02 1 66 

14006 meıe odunu 00 
3062 meşe kömürü 00 

IJQ,75 

02,25 
7 88 
5 17 

1 - Kaçak olarak naklinden dolayl hazine namına 
müsadere olunan yukardn miktar ve cinsi nyrı ayrı yazılı 
kereste ve mahrukat ihalelerı 3 J 1 937 ç t§&mbe günü 

saat J 5 de orman binasındaki salı§ konııiyonu huzurunda 
ayrı ayrı yapılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Her bırinın muhammen bedel ve temınat mlk 
tarlara hizalarında gösterllmiştır. 

3 Şartna melen Orman bav mühendisliğinde görü 
lebihr 1-4 . 

ah esir m h eme ~ ş~itıphğinden: 
Açık artırme ile paraya 

çevrilecek gayri menlrnlün 
ne olduğu. Ev bulunduğu 

mevki, mahalle, sokağı ve 
numarası Salahattin mahal
lesi, sağı Me ek oğlu Ali. 
solu Fettah oğlu İsı.nnl 1 , ar· 
kası Melek oğlu evi, önü 
yol ıle mahdut takdir olu 
nan kıymet "700,, lıra artır· 
maoın yapılacnğı s at 15 de 
5 · 2 inci teşrin 937 cuma 
günü işbu gayrı menkulün 
artırma şartnamesı 5 1 O 937 
tarihinden itıbaren mahke· 
me kaleminde herkesin gö 
rebtlmesi için açıktır. iıanda 
yazılı olanlardan fazla ma 

lümat almak iltiyenler Jıbu 
ıartname ve 55 dosya nu 
marasile müracaat etmelidir. 

Artırma ya iştirak ıçın yu· 
karıda yaztlı kıymetin yüz 
de 7,5 nısbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir 

İpotek snhıbi olacaklarla 
diğer alakndarların ve irti
fak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki hakları 

nı hususile faiz ve m88rafa 
dair olan idditılarmı iibu 
1 an tarıhinden itibaren 20 
gün içınde ·vrakı müsbıte 
ıle birlikte memuriyetimize 
bildir mel eri ıcap eder Aksı 

halde hakları tapu sıcılillile 
sabit olınadıkçk satış tede 
lioın yapılmuından hariç 
l<alırlar. Gösterılan günde 
arhrmıya iştirak edenler ar· 

tırma şartnamesini okumuş 

ve hizumlu ma iimatı almış 
VE' bunlısra tamamen kabul 
etmış ad ve ttibar olunurlar 
Tayin edilen zamanda gayri 
me~kul üç defa bağırıldılt· 
tan sonra ençok artıran!\ iha· 
le edılır. Ancak artırma be 
deli muhammen kıymetin 

yüzde 75 ini bulmaz veya 

satıf istiyenin alacağına rüc 
hant olan diğer a\ncakltlar 
bulunupta bedel bunların 

o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü ba· 
ld k lmak üzere arttırma 

15 gün daha temdit ve 15 

,, 

" 

Sarı toprak 

Derekıyıısı nam 
Doğan gölü. 

" 

karısı Fatma kıble: 

kara İbrahim karısı 
Naime tarlaları. 

O: Tığlı oğlu molla Ha 
san B: Yanık oğlu Hasan 
Po: Yol Ki: Göbilli oğ
lu Ramazan ve Süleyman 
oğlu H kkı İsmail. 
O: Arap damadı Mehmet 
emin batı: İıımail karısı 
Huriye poyraz: Yol kıh· 

le muhacır Hüseyin ve 
bakırlı Emine. 

Yukarda cins ve evnf ı sairesi vazıh tarlalar köyümüz
den kara Hasan oğullarından Hüseyinin karısı Fatmadan 
ve Hüseyinın pederinden gerek intikalen ve gerekse tak· 
si men bila nıza ve blla faaıla Hüseyinin taıarı ufunda iken 
1931 yı1ında ö ümıle miras karısı Ümmehan ile evvelki 
karısı Ayşeden olma oğlu Hasaoı terk edıp bunlardan 
baıka kanuni varı& olmayıp bu verese murlılerlnden ka
lan bu g yrl menkullerı senede raptetmek iatediklerin

den bu yerlerin mülkiyeti hakkında bir hak lddıasında 

bulunanlar varsa on gün zarfındaki ilan günü olan 
3l·10 937 tarihine müsadıf pazar gününe kadar Tapu Si. 
cıl muhafızlığına veyahut keşif gününde mahalline gele
cek tahkik memuruna müracaatları ıliin olunur. 

Tapu S cil Mu hafızlığın an: 
ve Mah: si Hududu Köy 

Balıkeılr KöaelerBağları Doşu: fOIB, batası Arap 
Abdullah iken timdi vere

seıl, poyrazı yol, cenu
ben (Hacı) Ali. ı\cen oim· 
dl veresesi 

ulunduğu yeri ve hududu yukarıda yazılı bağ yeri Ka: 
evvel 307 tarih ve 14, 15 No: lu iki p rça tapu senedile 
Martlı mahallesinden Mülii.ZJm evvel Ômerln taınrrufunda 
iken 308 tarihinde oğlu Kemale sünnetlik hediyesi olarak 
bağışlamış ve olıuretle o zamandanberi tasarrufunda bu
lunmakta olduğundan bnhıs e namına senet almak lstedi. 
Ainden bu cıhet tahkik f'dilmek üzere 31 T. evvel 937 
pazar eünü mahalline memur gönderılecel,Ur İtiraz olan
ların bu müddet içinde Tapu Sicil Muhafazhğına veya 
hut mahalline gelecek memura müracaat t>vlemeleri ilan 

olunur 

inci günü ayol saatte yapı 
laca!< nrttırmada bedelı sa 
tıı isteyenin aladağına rlc 

hani olan diğer alacakhla 
ran o gayri menkul ile te 

min edılmlı alacakları mec 
muundan fazlaya çıkmak 

ıartlle ençok arttırana iha 

le edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapı· 

lamaz ve satı§ talebi düıer. 

Gayri menkul kendisine 
ihale edilen kimse derhal 

veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kar 
rı fesholunur ve kendisinden 
evvel en yüksek t klifte 

buulnan kimse arzetmiı ol· 

duğu bedelle almağa razı 

olursa ona, razı olmaz ve 
ya bulunmazsa hemen on-

be~ gün müddetle arttırma
ya çıkarıhp ençok artırana 

ıhale edilir. iki ihale arasın· 

daki fark ve geçen günler 

için yüzde 5 den hesap olu-

nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmak
sızm alıcıdan tahsil olunur. 

Yukarıda göıterllen gayri 
menkulün 5 - 1 1 937 
tarihim!-" mahkeme ka· 
lemi od, ında itbu ilan ve 
gösterile ıırtlırma ıartna

mesi daireıinde satalacafı 
ilan olunur. 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

, ~ ••YıM ..................... . 
PERMurir v11r~RsoF~E~ER . · :KokVeSöml KokTürkl 

!:. : ~ #' .... •• • "(· ' ....... 

1 - Balıkesir· Edremit yolunun 75+ooo 82-476 ncı ki
lometreleri araııında taşları ihzar edilmit bozuk kısman es
aslı şosa tamiratı 30-9-937 tarihinden ıtıbaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur 

P - 3 Modelı Su Fılıtresı •aA . . G I d . 1 
ı · nt rasıt ı e ı ..• 
• • 1 Her Cins Soba Ve Ocaklıkta Ve Maı -1 

2 - Bu itin kf'tif bedeli ( 7 449 ) lira ( 85 ) kuruş 
muvakkat lemiol\h l 558 ) lira ( 7 4 ) h uruıtur 

3 - Bu işe aıt ıartname ve evrak ıunlar: 
A Eksiltme fıartnamt-si 

• f!zda kullanJ/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk it 
it llntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-= 
~ ven Fiatla SatJ/matadır. 1 
1f AHMET VE lBRAHİM CUMALI 1 B Fenni ıartname 

C Keşif cetveli 
D Mukavele örneği 

:i Çiviciler Ve Demircile. Çarşısı 
Demir - Hırdavat- Yapı Malları ~ 
Çiftçi ALeilui Alım Salım Evi ~ H Nafıa işleri ıeraiti umum iyesi 

lstiyenler bu keıifname ve evrakı vilayet daimi encü 
men kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde görebıhrler 

4 - İhale 21 10937 tarihine raalayan perıem~e günü 
sut t5 de vilayet makammda müteıekktl daimi encümen 
tarafından yapılacaktır. 

5 - Ekelltmeye bu gibi itlerle uğraıtığına dair Balı
kesir Nafıa müdürlüğünden laakal ıel<tz gün evvel vesika 
alanlar girebilir. 

6 - 1 tekhlerln yukarda yazılı gün ve saatte muvak . 
kot teminatlarını malsandıfına yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplarile vilayet daimi encümene . müra· 
caatları ilan olunur. 4 - 1 _ 438 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ek,iltmede olup müddeti temdit edilen Balıkesir · 
Edremit yolu üzeriade Ergama mevkflnde yaptırılmakta 

olan tamiratı daime amele evlerinin ikmali in1a11na istek
li çıkmadığından 4· l O 937 tarihinden itibaren 4 • 1 1 · 937 
tarihine r~sthyao perıembe günü saat 15 ıe kadar bir 
ay zarfında pazarlığa bırakılmıfh· 

2 - Keılf bedelt (1601) lira (99) kuruıtur. 
3 - Bu ite ait keıifname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıl 
B - Keıif cetveli ve euakı 
C - Tahlil fiyat cetveli 
D - Mukavele_ örneği 
E - Mesaha cetveli 
istekliler bu keılfname ve evr.ıkı Balakeelr Vilayet Dal· 

mi Encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüiünde göre· 
bilirler. 

4 - İsteklilerin 4-1 l ·937 tarihine kadar her toplantı 
günü olan pazartesi ve perıembe günleri saat J 5 de Vi
layet makamında müteıekkll Daimi Encümene gelmeleri 
ilin olunur. 4 - l - 455 

Vilaye Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmede bulunan müddeti temdit edilen Balı· 
kesir - Edremit yolunda Çengeloğlu mevkilndeki yaph· 
rılmakta olan ameleı daime O"lerinin ikmali intasana is· 
tekli çıkmadığından 4-10.937 tarihinden IUbaren 4 -11·937 
tarihine rastlayan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir ay 
zarfında pazarhğa_ bırakılmııtır. 

2 - Keıif bedeli 442 lira 70 kuruıtur. 
3 - Bu ite ait keıifname ve evrak ıunlardır. 
A Ekılltme ıartnamesi 

B - Tahlil~fiyet cetveli 
C Mukavele örneği 
D - Keıtf cet veli 
H -- Mesaha cetveli 
lıtekliler bu keolfname ve evrakı Balıkesir VilaJetl 

Daimi Encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde gö-

Size, tazyikli ve taı.yiluiz muıl l' ğu bulunan, depo, 
çefme ve tulumbadan içecek, yıkanacak, yemek pi
ıtrecek ve hlltti çarrıaıır Yıkayacak tatlı su temin 
eder. Her musluğa kabili tatblktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir kimyevi mad
de bulunmaz. Bu cihazlar vasıtaaiyle milyonlarca halk 
beklediği istirahate kavuımuıtur. Peımutlt laboratu· 
varlarının ihtiraı olan bu ufacık cihazları size ifti 

harla teklif ediyoruz. Emniyetle alınaz. lemi alze en 
büyük teminattır. Bize yazınız ıize poıta tediyeli bir 
adet gönderelim. 

14ubitlnlzde bulunan hernevi suyım kirecini ala· 
rak içilir tatlı su haline koyar. Sodayı evinizden ko
ğar . Mide, böbrek, mesane, bağırsak ve damar has
talıklarma karıı sıhhatınızı korur. 

Kum sancılarından rahahız olupta hayatı için 
avuç dolusu para sarflle dağlardan kireçsiz menba 
ıuyu arıyanlar artık Amerikanın "Nevyork,, şehrinde 
son model yeni icat edilen ve lstanbul Gülhan 
haetahaneel doktorlarının uzpn uzadiye yaptıkları 

tetkikat sayesinde muvahk net iceler elde edildiğine 

dair verdikleri rapor üzerine Hükümeti Cumhuriyemi· 
zln Türkiyeye ithaline müsaade ettiği [ PERMU1 iT 
VA TER SOFTENER ) markalı su ftlitresi sayesinde 
kireçsiz, temiz ve berrak au tçmeğe ve bu aayede 
kum hastalıkları lstirabından ve inktbazından kur
tulmağa muvaffak.olacağınız gibi, vereceğiniz su pa 
raları da cebinizde kalu ıı olacaktır. 

Bu alet, dakikada bir litre ıu tahlil ettiği gibi, 
kahve değirmeni cesametindedtr. Bağ, bahçe ve te· 
:ıezzühe giderken yanımzda taıınır ve yemek esna11nda 
tulumba veyahut kuyulardan çıkardığınız taze soğuk 
suyu fllitreye koyarak yemek esnasmda buz gibi kireç 
siz, temiz su içmeğe muvaffak olureunuz. Her keıeye 
elveriıli, fiatı ( 15) liradır. Toptan elftnlara iskonto 
yapılır. Arzu edenlere reklamlardan gönderilir. Yazı
lan mektuplara derhal cevap verilir 

• re bilirler. 

Balık.esir Vlldyeti Umumi Acenltsi: Hav
randa Mı:ınlf aluracı Hıism'i Kdlıyaoyln 

• 
4 - isteklilerin 4 11-937 tarihine kadar her toplantı 

günü olan pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de Vi 
layet makamında müteıekkil_ Daimi Encümene gelmeleri 
ilan olunur. 4 - 1 - 456 

.. ••• •••••••••••• • ••••• 

K 
.7-...-"''M'~~~~~~; 

S GELIYORi 
Ormanlarımızı korumak 

fçin odun yakılmıyacak, 

bunun için ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
KullanJ/acak D i y e 
Düşünmeviniz .. 

llerıiirlii kömür 
)'akan kullanışlı ve 
her kcıo;cve elverisli 

• • 
Zonguldak ve Halk 
ti plerin<leki sobaları 

ticarethanenıizde hu-
jacaksmız .. 

Duman ve ıs 

1 
1 
1 
1 
1 

yapmıyan çok dayanıkh sömikok ı 
«Türk Antrasidi» de geldi 

Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 1J 
çivi, cam gibi çeıitler de mağazamız da her yerdeı> ~ 

ucu~:urblrinci boya yağları, boya malzemeside Uc• I 
~ r~the.nemizde ehven fiat larla satılır. Bir defa dene· 

it. yıofz . ~ 1 Saraçlar Başında Demir '?. 
~ Ve Hırdavatçı ı 
it. Hasan Cumalı ~ dl.I 
·~~~~~~~~~~'lir' 
~::."-!~~~------,,_..------------..----~~#.. 

·----~-------------------.. 
iSükrü K~ylar-Ahmet! 
! Saraçoğlu 
41 Çiviciler arastasındaki 17 numaralı dükkanıııı•t.' 
t ayni sırada 14 · 15 nutoaralı dükkana naklettik· J ller tlirlii inşaaım hütiin malzmuelPrİ hil"' ı 
• hassa kereste, ziraat alatlar1, drmir, cin1eW 

• l 
• to, hırdavat, heı· chaua su boruhu·ı, odtll 
ı ve maden ~ümiirii sobalarının ~~tı~itlt'ri nı3" 
•
• i(azamızda hulu nur. 

· te Gerek topt1n ve gerekse paraken 

Baş 1 suretiıe tatış yapJ/ır ve bütün inşaat i~/e" 
~ ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendıf· 

··he ' d·ı · ... · d • ~.1.-
Dünkü unve za~irefiatlan ı Balıkesir Orma 

UNLAR: 

Asgari Azami 

K. K. 

55 Randıman 850 860 
60 830 840 

70 760 770 
80 690 700 
Kırma,, 490 500 

BUGDA Y PİYASASI 
Sert buğday 4,6Z5 - 4, 75 

Yumuıak .. 4,75 - 4,875 
Mısır 3,] 25 - 3,25 

Arpa 3, 125 - 3,25 

Bakla 3, 125 - 3, 125 

ıgın eu: •·~~--.:-_ ...... ~----·-·...:---;·"'"'·~ 
Mecmuu Muvakkat teminat ihale günü Aydıncık Beledıye Ormanın ismi Cinsi Miktarı Beher kental Bedeli 

Karaçam Kuru çam 2766 muhammen Lira 
enkaz bedeli 192 
odunu Lira Kuruş 

o 6 

Ku;~· Llı~a K5~Uf 1-11 . 937 Ri asetindel1: 
~ d~ 

Karııyaka Meşe kömürü 264 O 30 79 20 5 94 1 11 _ 937 
1 - Balakeıir merkezine nakil ve lmrar edilmek kaydile merkez kaza Kepsüt nahi· 

yesine bağla Nusret köyü hududu civarında vaki Karaçam ormanından 3216 kental ka· 
raçam enkaz odunu ve lvrindi nahiyesi hududu dahilinde Kartıyaka ormanından 264 
kental meıe kömürü serbeıt satııa çıkarılmıştır 

2 - Beher kentalin muhammen bedelleri ve muvakka teminatları yukarıda gösteril 

mittir. 
3 - Satışları 1 11 -937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beıte Balıkesir orman 

mühendisliği binasında müteıel,kil komisvon huzurunda ihaleleri ayrı ayrı yapı lmak 

üzere tcra edilecektir. 
4 - Şartname ve mukavelename suretleri orman baımühendisliğlnde görülebilir. 

4 ı ·460 

25 hektar• t 
Nahiyenin tahminen 50 hektarı meskun, hallhaı• 

gayri meskun olmak üzere 75 hektarlık pilin ve
5 

liradşl'I' 
haritasının alınması meskun yerlerin hektarı 2 ( 1575 ) 
gayri meskun yerlerin hektarı 13 liradan olarak

1 
.. pe<

1 t ,ya.. . 
lira muhammen bedeli 28-1 O 937 tarihine ras koıı" 
~embe güııü saat 16 qa ihalesi açık mün~kaııa~~ye bele' 
muttur. Daha fazla tafsilat almak istiyeolerıo na 4 J 46l 

diyesine müracaat etmeleri i18.n olunur. 
. ı<A~AN 
iyesi veBaıyazmant: Balıkesir saylavı H. :;::.;---

1 Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 

Basımyeri : İl Ba11mevl 
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