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Garbi AnadoluManavral Yunan Kah Maraşah- ı ak 
B .. l d B l k mızı Kabul Et i .. 

arı ugun er e aş ıyaca Fevzi Çakmak Pirede Halkın 
Hariciye nazın istan~ulda 

Ankara, 2 (A.A ) - Irak 

hariciye nazm bu sabah ı •. 
tanbula aelmtıtlr. 

Büyi1k Şef em iz Tarafından da Tak ip Edi
lecek Olan S o n b a h a r Manavralarına Ait 

Hazırlıklar Tamamlandı ... 
Haber verildiğine göre 

Aydın ve civarında yapıla
cak olan Garbi Anadolu ma· 
llavraları bugünlerde baıh· 
hcaktır. 

Büyük Şef Atatürkün de 
bu rnanavralarda bulunacak 
ları haberi teyit etmektedir. 
lılu Atasına kavuıacak olan 
bütün Eğe halkı büyük bir 
•evınç lçenfnde bulunmak
tadır. 

Manavraların bütün ha
lırlıkları ta mamlanmııtır. 
Cerek mavi kuvvetlerin, ge· 
tekıe kırmızı tarafla11n aa

kert erkanı ve heyetleri ta
tin edtlmlıtlr. 

Büyiik Şef Trakya Manavralarında 
mandan çok ehemmiyet at Unat etmektedir. Hakem he· 

fedilen bu manavralarda mo· y~tf vazifesini görecek ge-
dern orduların kabul edecek- neraller manavra mıntaka 

ku~:~:e;le bt~~ı~:1inf~~:f~:: 
tllnını bilmeden bunları 
tndf vaaıtalarile öğrenmeğe 

Çalaıarak bu nokta üzerinde 
~1ındiden faaliyete geçmlt· 
ttdtr. AıL.ert teknik bakı· 

lerl muharebe ıeklt ve mo 
törlü vasıtaların kullanılma· 
il blrkere daha gözden 
geçfrHmtı olacaktır. Hare· 
kat Büytk ve Küçük Men· 
dres nehf rleri arasında mef
ruz bir thraç hareketine Is 

ıına varmıılıırdır. 

Bu manavralar kahraman 

ve yiğit ordumuzun yükıek 

nvaı kabiliyetini btr daha 

açıklamasına vesile olacak · 

tır. 

ltalya 
• 

''~anya meselesinin müza-
~ııasine Almanya ile ~ i ı 1 i k · 

Diktatörlük Dünya için 
Bi ehı· e Midir? .. 

te istirak edecek 
Parfs 1 2 (A.A.) - fspan

:oı trıeıelesl hakkmda ltal
t '"•n tek baıana Fransa ve 
llaUtere ıle müzakereye gt· 

Almanyada, Amerika Reisi 
Cumhurunun Nutkunun Neşri 

Menedildi .. 
The People gazetesinde 

tltın okunmuıtur: Al IJeceğl, bu toplantıda 
"Ql b Amerıkanın karıunu eıasl ı, ıtnyanın da ulunması 
~ lıtrı geleceği Romadan bil günü diye anılan milli yıl 
~ektedir. dönümünde, reisicumhur 

~ ransa, A 1 m a ya y a 
~arşı Hazırh Yapı o .. 
~Qjino İstihkd-;;;la n a, Ya ı-
1Qcak Harekat /cin Tedbirle , 

Alınıyor .. 
• ,b'lly Herald gazetesi Pa 

_ ltı\lh, biri yazı yor: 

~ liarbı umumide Alsu 
l t~tı 
'l\t de Almanya için 

Si 
•ı~I ttrnı, olan eski muha 

~t 
t~ 1 icabında derhal ha 

~t, 

turada anlnşı ' mıştır. 

Bu askeri tetklliit, Alman 

hududu ile Fransamn met 

hur Majino yer altı lstihkii· 

mı hattı arasındft yapılmıı 

bulunmaktadır . 

Teıkilit mensuplarına dt '\t'f teçmek üz~re Fransa 

~ti 111
dan eizlıce organize ğer Fransız askerleri g ı ht 

~~lttır. mavi değil, haki üniforma 
~ t\lat B f ·ıl~ oı ayındanberi ya verllmittir. u ünl oı·malar 

\,) 'kta olan bu org ani timdilik evletde muhafaza 

\,t>ı:a, bundan üç gün evvel ediliyor. 
t '~il M Silahlar, her köyde mu 'ıı, •n etz aakeri vallai 
~ t,\ ayyen bir merkezde toplu 
t l Gerandın, küçük olarak bulunmaktadır. lca \.. o,, k "'k· n öyü olan Lont · banda derhal harekete geç· 

1 eıkı muharip guru· mek için bu kadar tertipli 

btr ba1rak verdiii davranılmaktadır.,, 

Ruzvellln "diktatörlük,, dün 
ya medeniyeti tçln bir teh
likedir,, mealinde söylediği 
nutkun Almanyada neıri me· 
nedllmit ve gazete baımu 
harrirlerl propağanda naza
retlne çaimlarak bu nutku 
nasıl karıılamak lazım gel
diği h:ıkkında kendilerine 
sıkı talimat verllmtıtır . Ruz· 
veltin demokrasi taraftarı 

nutkunun, diktatörlük dün 
yaaandan gene l:fr nutukla 
cevap a lmau muhtem 1 gö 
rülüyor. 

Sovyet Ruıyanınkl müs 
tesna olmak Ü7.ere diğer de 
v'et reislerinin nutuklarım 
Alman yada ne§retmek ad <' l 
tir. Fakc.t nutuldarın öte~lne 
bPrisfn .. baz ı taaccüp ve is 
t lfham f§a retleri koY'nnk ı.u 
r"'t iyle olsun mefhum ve lf 
ndesf zımnen tenkit edilir 
ve altına daima ninıresml 

mahiyette bir kaç satır ya
zıhr . 

1 A merika reisicumhuru Ru 
j zvelt et.cümle ıöyle demişti : 

"Otktatörlük ıekltndekt 
hükumetlerle dünya itleri,, 
medeniyeti tehdit eden bir 
hale gelmfttir. 

Tes' ihat •e bütçe açıkları 
çoğalıyor Ticaret tahdidatı 
tezaüf ediyor, açık denizler
de ticaret gemilerJ t.-hdlde 
uğruyor Bütün dünyayı kor. 
ku sarıyor Tecavüz korku
su, lstıla korkusu, ihtilal ve 
ölüm korkusu ... 

Büyük Tez.ahüratile Karşılandı 
Ankara, 2 (A.A.) - Yugoıı

lavyada askeri manavralarda 

bulunmuı olan.Genel Kurmay 

Baıkanımız Maraıal Fevzi 

Çakmak bu sabah Adntepe 

ile Pireye gelmtı ve rıhtım 

da merasimle karıılanmııtır. 

Halk Maraıalımıza teza

hüratla karıılamııtır. Maraıal 

Fevzi Çakmak, baıvekil; 

General Metakıas, mütea · 

ki ben kral tarafından 

kabul edilmtıtir . Şerefine 
ziyafetler vertlmittir. 

Filistinde Fevkalade Hadiseler: 

Filis i de Matbuata 
SansörKondu .. 

Mühim ıa~siyetler mandater devlet elinde ~ulunuyor. 
Bızılan da bir adaya sürüldü 

londra, 2 (A,A) - Fills- 1 
tinde bütün matbuata ıan
•ör konulmuıtur 

Royter Ajansı dün akıam 
ve gece bütün Fıtısttnde 

devamlı bir s ukuo hüküm 
sürdüğünü, poliıı ve aaker 

devriyelerinin faz 1alandml 
dığmı, tevkifi kararlaıtırılan 

mühim ıahsiyetlerden ikisi 
müstesna diğerlerinin man-

dater devlet makamları elln
de bulunduğunu, yüksek mil· 
ll Arap komiteıl azasından 

üçllnün Hind denizinde bir 
adaya sürülmek üzere Hay· 
faya getlrlldliinl bildirmek
tedir. 
~ 

Kaymakamlar 
rasında 

Değişiklik .• 
Ankara, 2 (Hususi) - 15 

Kadar muhtelif kaza kay
makamının nakillerine alt 
liste yüksek tasdike arzedıl-
mittir. 

--=--'!lw--,,,.,,..· 

Adisababa-Ci
buti Demiryolu 

Davası 

Dally T elgrapb gazetesi 

yazıyor: 

Habeı imparatoru Halle 

Selise ile İtalyan hük6metl 

arasında çıkan, Adlı. Ababa 

Cibutl demlryolu etrafında

ki da va teırtnevvelin 12 

alnde Parla mahkemelerinde 

görülecektir. 

Habeı imparatoru, bu de 

mlryolunda 30.000 lnalllz it· 
rahk blaseye malıkur. 

Mukavelename, Habeı im· 

paratorunun elinde bulunu

yor. Ve Habeı hük6mett 

namına tescil eddmııttr. 

Fransa . 
ltalya 
Erkanharpleri 

Paris, 2 (A.A.) - Franıa 

genel kurmay beıkanı Bnlr 

reıe itaba aenel kurmay 

baıkanı da Peıteye ıelmfı

tlr. 

Çınliler Şimali Çinde iki 
Sehiri Aldılar .. .. 

26 Eyluldenberi Şanghay üzerinde göri1l
miyen Çin tayyareleri dün gece Japon 

hatları üzerinde uctu 
Cenevre, 2 (A.A) - Mil 

le tler C e miyetinde Çın-Ja 

pon ihti l afını tetkık e nıt! 

mur tah komite Çnıdel .. i va· 
ziyet hakkında es ıslı mallı· 

mat edınmiye cemıyet ge· 
nel sekreterıni memur et · 

mittir. 

, 

Londra, 2 (A.A.) - Nev· 
yorkta harp ve fa§izm aley· 
htarları cemiyeti ile Çin 
halkınıu dostları cemiyeti 

taraf andan tertip edilen bir l 
toplantıda Japon mallarının 
Amerikada boykot edilmeıl JAPON ASKERLERi 

on beı bin kfti tarafından 
talep edilmfıtlr. 

Çin ajann timall Çinde 
Çinlilerin iki ıehlrt istirdat 
ettiklerini ve ilerlemelerine 
devam etmekte olduklarını 

bildirmektedir. 
Yirmi altı eyl\kldenberl 

Şanghay üzerinde görünml· 
yen Çin tayareleri dün ge· 

ce Japon hatları üzerinde 
bir kaç defa uçmuılardır . 

Resmi Japon l<aynağın · 

dan aldığı malumata atfen 
Ro terin bildk 1 

muhasamatın baılangıctn

danberl Japonlar Şanghay 

cephesinde l 893 ölü, 5637 
yar ah vermlılerdir. 

Çtnlderln zayiatı fıe ylr· 

mi bin ölü, otuz beı bin J&-



SAYFA: 2 

Bizde Muharrir Ve Eser· 
Zaman zaman, iyi eaer ya~ılmadığından otkAyet edil· 

dliinl okur veya itlllrlz. 
Edebiyatımızı canlandırmak iı..ln; muhakkak urette 

cihan ıaheıer!erfnin Türkceye çevrilme&! lcabettiği ileri 
ıibülür. 

Bu ıddiaya hak verenlerdenim. Fakat bu, edebiyatımı-

h 
ağb 

ORKDILI 

fa at suyun şif ah olup olmadığmı nlama için her 
şey~en ev e ir tahlil raporun iMiyaç var. 

za; lyl eaerler kazandıracak muharriri yaratmak için kAfi Bürhanlye, ( Hususi ) - müehtl olaıak töhret bulan 
deg"lldir. Her ıeyden evvel muharririn kuvvetli bir kültü· 1 su baaında cldd'ı bir ihtima 
re ve lisana tabip olması tcabeder. Bürhanlyeye 6 ki ometre me- ~ 

11 fede (içme Su) adım taşı ma dayanan basil bir ısti· 
Kuvvetli bir kültür lazımdır; çünkü: Buaünün mu· y•n akar ,.u bu yıl en h b l k Git 

.. .. ra at yeri ı e yo tur. • harriri hadiselerin ıebep ve netice münasebetlerini eraıtı. çok alôkayı çeken mevki 
racak bir kabiliyette olmalıdır. Kültürü zaif bir tarlhclnln tikçe genlılıyen propağanda 

olmuotur. Beı alh aydır el · h l h ı t eıerl ile yavan ve tatsız; okuyucuyu düıündürmeğe sevk v r ke:r.a ve köylerden batlı tıeı ası 1 e e emmlye:t ar an 
k h l d l vaka ve •tfa bah•oldu~unda her etmekten uza tar. Bu mu arrlrln eıer n e ııra anan yan ziyaretçi akını hava- w r 

ların gündelik pollı raporlarından ne farkı olabilir? ket1l lttlf ak ettiği ve bu SU· 
ların kıılarnıya yQz tutması Muharrir için ku.,.•etlt bir, hatta birkaç lisana ihtiyaç k yun bu hassaaları ihtiva edip • karııaında dahi artma tn 

vardır dedik; çünkQ: Yalnız Türkceye çevrllmlı eıerlerl devam ediyor. Gidenler JO etmediğini bir t hlil raporu 

okumak bir muharriri ııdalaodırmaz. Malumya " Taııma bardağa kadar içmektedirler ile tezkiye ettirmek zemam 

ıu tle deiirmen dönmez... Mide, bağırsak temizlf~i ve mn geldiği muhakkaktır 
Biltiln bunlardan mad..ı bilyük bir dert daha var: Biz· diAer eu ile alakadar cihaz· Bu suretle daha emin ola· 

deki hiçbir eser; evvelki neıltn eserlerindeki hatalardan lar için faldelt olduğu im rak ve daha geni§ bir taba-
aakınılarak yazılmıt defıldlr. Bunun d baılıca sebebi; eser natıtl gittikçe umumileımek- kayı faydalandırmak imkanı 
ortaya koyanlarımızın evvelkileri iyice tanımama ındnn tedlr. Mamafi müdrir ve elde edilmiş olacalttır . 
ileri geliyor. Meıell, Edebfyeh Cedide devir yaratmıı bir ~~;;~~;;;;;;~~~~~~!!!!!~!!!!!!'!!!:!!---~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
mekteptir. Bu mektep, edebiyatımıza roman, hikiye nevi· 
!erinde- ıüphesiz kusurları bulunmakla beraber - güzel 
eserler bıraktı. Edebiyatı Cedıdeden sonraki roman ve hl
kayeciliilmlz - maale11ef- daha aıalı bir ıeviyededir. Bu 
IDlf nedeo dojuyor? Hiç ıilphe yok ki, eskiyi tetkik et. 
meje lüzum aörmemekten . 

Sözlio kııuı: Biı:de eser ortaya konurken hansi mak· 
tatla yazıldığı btllnmlyor. 

Hele evvelki eıerl rden den almasını, evvelkileri tetkik 
ederek daha iyi eser yazmayı düıüomiyoruz. 

Bizde muharrtr, kendi kendisine doğan. kuvvet ve il· 
hamı kendlılnden alan, fakat pek çflbuk !Önen bir yıldız; 

eseri de öncekilerle hiç bir bafı olmıyan bir T1lbl ağacıdır 

Kemal Demiray 

Bağcılarla Bir Konuşma: 
•• 
Uzümde Yapı a -
çelleri E li • 

ıym ı: 
- -

Patlıcan eçelidir. Bu R c l 
J 

Nasıl Yapılır?. 

Artık kemale g lmeğe 
baılamıı olan yeni bağcıla

fı mız tatlı safahatını da aös 
termeie baıladı. 

Bir, bir buçuk aydır üzüm 
taııyao bağcılarımızdan bir 
k11mmı ıu ıon günlerdeki 
ziyaretlerimde bağ'armda 

Qzüm kaynatırken, pekmez 
ve reçel yaparlarken görü· 
yorum. 

Büyük iftihar duygularlle 
seyrettiğim bu mesai sıra 

sında bağcılarımızm yaptık 

ları reçelleri de tetkik ettim. 
Aol dım ki reçellerin en de 
ferlfsl ve en nefisi olan 
( Patlıcan Reçelinin ) yapıl· 
maaına bağcılarımız vakıf 
deilldır. 

Bağcılarımıza bu reçelin 
de yapılm 11 tarzını tıte 
ıöylece yazıyorum: 

Evvela pekmez hazırlığı: 
Malum olmakla beraber kı 
taca tekrar edelim. Üzüm 
güzelce ezllır. Şırası clb· 
resinden süzülerek ayrılır . 
Malılm olan miktarda ııra 
nın içerlılne pekmez topra • 
jı atılır. Pekmez toprağını 
ıırayı ıüzmeden atmamalı· 
dır. 

Zira cibre de pekmez top· 
rağı aörürse artak bu cibre· 
den ılrke Jmall müıkll 

YAZAN: Ziraat Mıidürti 

Hüdai Ekermen 
olur. 

Şıra pekmez toprağı ile 
IO - 15 saat kadar kalır . 

Sonra bir sifonla kabın or 
tıtıında biriken şıra diğer 

bfr kab aktarma edilir. 
Bal ıye onalı toprakta torba· 
lardan süzülerek bu oıra da 
diğer oıraya ilave edilir. Ve 
güzgüdeki toprak bir çukur 
kazılarak oraya gömülür. 
Meydanda bırakılması üzüm· 
lerlmlzln düımam olan arı
ları yemlemek demek olur 
Şimdi bu ııra pekmez ka· 
zanma konarak yav ş yavaş 

kaynamaya terk edilir. Btr 
adam, mütemadiyen bir kep· 
çe ile kaynama esnasınd 

kazanın üzerine toplanan 
köpüğü mutlaka lır 

Pekmez imalinde en mü 
hım nokta buradadır. Bu 
birinci kaynamada şırada 

kati yen köpük namına hl rvey 
kalmamalıdır. Ve keynama 
da gayet hafif ateıle ola · 
caktır. 

Köpüğün hitamını müte 

aklp ııra ateıten indirilir. 
Soöutulur. Orta le lınlıkta 

bir astar süzgüden süzülür. 
lıte aerek reçel ve gerek · 

ıe pekmez bundan ıonrnkl 
kaynama ile temin edilir. 

Bahsimiz reçeldir. Şimdi 

iŞ 

Pi c 
r ı 

• • 
Muhteı·ı Yaş Ve Ci slerde 

Hayva la a Göre Dör 

• 
l 

~ rış Yapılacak. 
Yarış ve fılihı hayvanat 

encümeni tarafından tertip 
edilen ııonbaha.r at yarııları 
bu gün Koıualanında yapı
lacaktır. 

Koıulara saat 
baılanacektır. 

Bu yarı§lar: 

ı 4,30 d 

1 Üç yaoındaki yerli 
yarım kan ln2illz erkek ve 
dltl taylara, 

2 - Dört ve daha yuka 
rı yaıta ve bu ene zarfında 

hiç lrn§u I< zanmamıı yerli 
yarım kan Arap ve hallı 
kan Arap at ve kısraklara, 

3 - Dört ve daha yuka 
rı yaıtaki yerli y rım kan 
Arap ve haliı kan Arap at 
ve kısraklara, 

4 - Dört ve da'=ıa yu · 
karı yaıtakl yeril yarım kan 

ln2illz at ve kıaralda.ra mah· 
ıua olmak üzere dört koıu
dan ibarettir. 

Birinci koıunun ikramı 
ye tutarı, 300, ıkincinin 
) 90, üçüncünün 255, dör· 
düncü koşunun da 400 lira 
dır. 

Kooulara giren hayvanlar 

ıırayı bu vszıyette bıraka· 
lım. 

Patlıcan Reçel!; reçeli kay 
notmndan birgün evvel on 
on be§ santim uzunluğunda 

ve baş parmak kalmlığmda, 
ince, uzun v taze patlıcan

lar toplamr. Biraz daha ka
lıncası da olııbilfr 

Yalnız çekirdekli olma 
m lıdar. Bu patlıcanlar sa 

pındıın ayrılır. Ve bir ek · 
mek bıçağı ile ortaaından 

sokularak deltolr Sonra dört 
kilo patlıcan bir kilo kireç 

suyunun içine kon r k on 
iki saat bu ıeldlde bırakılwr. 

On iki saat sonra bu pat 
lıcanlar kireç suyu içinden 
çıkarılarak bol eu ile ın 

üzerinde geyircller bahısımüı· 
tereke de ılrloebilecekler

dlr. 

i uenç ar a~ şmı vur~u 
Kepsüdün Mahmudiye kö· 

yünde feci bir kaza olmuı 
tur 

Bu l<öyden Ahmet oğlu 

l O yaılarındald Niyazi; ar· 
kadaıı Aziz oğlu Osmanla 

birlikte evde otururken ta
banceııını çıl.arara koynama· 

ğa b ılamı§tır Fakat bu kur· 
calama sn sında tabanca 
ate§ olarnk patlamıı çıkan 

kurşun O manı karnından 

ağır surette yaralamıştır . 
Osmnn haıtahaneye geti 

rllirken yolda ölroüıtür. Ad 
lıye vaka hakkında tahkike. 

ta baılamııtır. 

mı döğmüşler 
Umurbey m:ıhalleııinden 

Aziz oğlu 16 yavl arındaki 
Azizle, Emin oğlu eyyar 
ıcrg lci Azizin, Hüseyin ka
rı ı Haticeyi döğdü deri §i 

kayet olunduğundan tahkl 
ltato bavlanmııtır 

zelce yıkanır. 

Bunu müteakip poıllsın· 

dan ve köpüğünden ayrıl 
mıı. ince astar üzgüden ge· 
çlrilmı§ ve bu suretle birin 
ci kaynamadan çılcmıv olan 
ııra f çlne konarak kazanda 
tekrar kaynamağa bırakılır. 

Bu defa da kazamn üze 
rlne gelecek köpükler mut· 
laka alınmalıdır 

Kaynama pelımez kava· 
mma gelince ateıten tndlrtltr 
Ve soğumadan bir tutam 
Feslehan çiçeği y prak 
ları tomar halinde r çello 
içine batırılır. Reçel soğu · 

yunca Feslehan çıkarılar. 

Artık Pathcan Reçeli ol 
muotur. 

Afiyetle ylmeler dtlerlz 

"r iy 
Dil b yrammda güzel bir 

.arar veril~L 
Bürhaniye, ( Hususi ) 

Yurdun her tarafında yapı· 

lan dil bayramımız Bürha· 
niyede de candan tezahür· 
lerle kutlulandı. Baıknn İb
rahim Çakır oğlu kıs bir 
baelangıçla töreni açtıktan 

sonra ilk sözü B. Oemao 
Balkır aldı ve herkesin an · 
hyablleceği bir lisanla biz 
dekf dil değiımelerlnl ve bu 
yold ki çahgmaları baıtan 

alarak ıona kadar getirdi 
Zevk ve a laka ıle dinlenen 
bu konferansı Rü;tü Serper 
in örnek olan söylevi 
takip etti Yabancı kelimeler 
den ayıklanmıt Türkçe yazı
ları okuyan Emin Cengiz di· 
limizln berralclığma verdiği 

örneklerle dlnliyenlerin Türk· 
cernlze oltın hayranlıklarını 
artırdı 

Dal bayramımız dolnyhile 
yerinde bir de karar veril· 

dl A11lları Türk olan bir 
takım v tanda§larm henüz 

yabancı dil konu§makta oluo 
larımn önüne geçilerek bfl
has11a komıu kazaların bir· 
inde dikkati çekecek kadar 
çok olan bu yurttaolardan 

dtlfgıize saygı göstermeleri· 
ni evimizden ve tlglli ma 
kamlardan lstenmeııl ort ya 

döküldü. Ciddi alil<a iıtiyen 
bu konu henüz Türkceyi 

tam manaslle konuıamıyan 
fakat bu nrzuyu duymakta 

olan hem§erilerf çok müte
hassıs etti ve öz Türkceyl 

ö2renme yolund ki gayret· 
!erini arttırmıya vesile oldu 

y 

-
mez 

at 
ngı 

e 
Ol u •. 

Edinciğln Emirsultan ma· 

hallesinden Mustafa o~Ju 

Mehmet Kaymak evinde 
pckmeı: kaynatırken ocak

don evinin dıvarı ate~ al 
mııhr. Ynngm yetfıcn köy 

lülerfn yardımı ile öndür'11 
müıtür. 

org 
ltı 

ru 
a 

ar ı ? 
Umurbey mahaUesinden 

Saniye adında bir kadın 
semerci lımall adında biri · 
nln kendisine ıattığı ya11tık 

ları eve getirdiği sırada yor· 
ganının altından on lira ça· 
lındı~ını polise haber ver
mlıtır 

lsmall yakalanma tır Üze
rinde bulunan parnlarla bir 
ilkte adliyeye teslim edil · 
mfştir 

u~unun ttığı J ş 
lnönü mahallesinden 35 

ya§larındakl Dudu bir la · 
cak meselesi yüzünden bu 
mahalleden ehmet oğlu 

saraç Sami) i taola baımdan 
ynralamı tır Dudu hakkm 
da t hklk t b ılanmıotır. 
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Köy he etlerine kurs açıldı 
Susığırlıkt 2 (Hususi) -

Bugün burada köy heyetle· 
rioe köycülük hakkında bir 
kurs açılmııtır Halk partitıi 
binasında açılan kursta ilk 
defa olarak Kaymakam B· 
İsmail Hakkı Gider köyün 
umumi işlerini anlatan bir 
den vermlttir Daha ıonra 

da Jandarma Kumandanı in 
zibat itlerine, Hususi muha· 
sebe Memuru K Kaynak da 
bütçe, hesap itleri üzerinde 

dersler vermiılerdlr. 
Bu köy heyet kursları 9 

gün devam edecektir. İkinci 
kuraa da muhtarlar gele
cektir. 

Mania 
lıke • 

ır .. 
acı gun·· 

, h· 
Bugün Manisa futbol ınu 

teliti ile, ıehrimlz muhtellll 
bir maç yapacaklardır. 

Manlıah sporcular duo 
gelmişler ve istasli onda 

·ıer sporcularımız ve idareci 
tarafından karıılanmıılardı~: 

Saat 16 da General P. 
1 

b 111· Hıkmet stadında aş 

k 16 nacak olan maçın ço a 

kalı olacağı oüphesizdfr. de 
Manisalı gençler gece 

re· Halkevinde bir temsil ve 
ceklerdlr. 

Bur a giden ~isi~l 1 ; 
çil rinıiz d•' 

Şehrimiz bisikletçllerirı dii" 
dört ki§illk bir gurup brf• 
Bursaya gitmişlerdir Sa " 
Mehmet, Seyfi, SüleY~:çı 
adındaki bu dört blsfk e ıe 

t1er bugün Bursalı bis!kletÇ .J r 
kloru• müsabakalar yapaca 

Bir 
Çö Ü.. "0 
Sındırgının Umurlar ıııet 

yünden Halıl oğlu 1-flıtı ,,ııı 
dl"e evinin dambatı mer Glel' 

den buğday indirirken t Je 
diven kmlmıf, Hırnrııe 

.ur· 
aoağıya yuvarlanl111• eti 

kul 11 ı Himmetin bu u 
1 

gıb 
ceılnde ayağı kırıldıi ı<il· 

k il §e 
karnından da tehli e 

de y ra1anmııtır. ge' 
h neYe 

Kendisi hasta 8 

tlrllmiotir. ----
ge 

•• oy 

e 
nde 

·r Vaka.. b"" 
k H ündeP ço 1 ıeı Ergeme oy t 

M hrııe " Hüseyin oğlu e kÖfde 
H lil oğlu Abdi bt.1 e~ıııe 

R bl6P111 Jş)' Hüseyin kızı a b&Jgo 
girerek anbarınd&P 

,ı 
9almışlardır. t oıe 

ıkafe Her ikisi de, 1 
1 ,dır· ~ ne y knlanmıt 8 f 1 

~ LÇlfl 
O· a~öyünde hır ır:ı!, ... •: 

Ov köyOnden ~ı ~ıı'1~ıı 
kızı l 3 yaolarındo el ol~ 
bu köyden Meh: çırı1'11h 
İsmail t rafından 8 

tır. 
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3 BfRtNCI TEŞRiN 937 TÜRK.DiLi SAYPA.ı 3 

Niyon Anlaş ası Ve · 338 Sayıh Buğ~~yh ''i'ş··k --K- ............ Ah-.......... f 
B u 1 g a r i s a n . . Gönen ka~~~l~~E~.!!.!!ı~ ~~~d: i u s ~ r a:ça~ -gw 1 um ! 

Mfr gazetesi bugünkü olduklara mukabil tedbirleri Kavak adı ile çalışmakta olan kooperatifimiz nahiye adı t 
baıyazuını yine Akdeniz almaktadır. nın Kavakdan ( Buidaylı ) ya değlımesile - kooperatifimiz f Çiviciler arastasandakl 17 numaralı dOkkammızı 

ayni sırada 23 . 24 numarala dükkana naklettik. rneıeleılne tahsis etmf§tfr. fngılterede bugün hiçbir admm da (Buğdaylı) ya 25 8 937 tarihli heyeti umumi t 
"Korsanlığa nihayet veril· tereddüt yoktur. Londra ıo yenin kararlle değiımiıttr. Keyfıyet ilan olunur. t 
melidir baıhğını taııyan kaklarmda duvarlar ıu me· ıl " H 011.1 

v u d da .......... _................... 
1 

hassa ker{·ste, ziraat aıatıarı, demiı', çimen&. bu yazıyı aynen alıyoruz: alde cümleler görülüyor: 1 · 
- Akdenizde korsanlık "Bizim btr Nelsona ihtiya : TURKDIL : • to, hırdavat, Jıeı· ebatta su boruları, odun 

Her türlü inşaatın biitürı malzeıneleı i bil-

eden tahtelbahlrler kime cımız vardır" bu ise, tarih : Pazarteıinden baıka her : ı ve maden könıü rii sobalarının ceşitleri lll3- t 
aittir? Bunlar Salamanka eöz önQnde bulundurulacak A ı· il ı·d 1 a as ı • gün çıkar. Siyual gazete.. • f 1 I • • 
veya Valensfyanın mıdır? olursa, İngiliz filosu herhan· r IS er s u ya aı n 1 : Yıllığı: 800 Kuruı : • ğazamızda )ti unnr. • 
Yoksa bunlnrm arkasına gl bir müzakereyi bekle- ahmr : Altı Ayhğı:400 : ~ Gerek toptan ye gerekse parakente • 
Rlzlenen baıka devletler mi mekslzfn korsanları imha : Sayısı: 3 " ! • surefi/e faflŞ yapı/Jr ve bütün inşaat işle- 1 
vardır? Bütün bunlar ıkincl etmelidir demektedir. Hollivudun en oayanı dik ~ Günü geçmtı sayılar 25 • tı · hh ·· ı F · f/ h d" • 

- ---........ kat evrakmdan biri, hiç tü • kuruıtur. : ı (/ taa ut oıunur. ıa anmız e ven /{. 
derecede ·ehemmiyeti haiz· pheslz ıtüdyolarda rol tevzti : ADRES: : 1 .._._...~~---·""""""'=""=~~== 
dır. Asıl mühim olan cihet, LJanyada mu"du"ru- Fred ŞveslerJn ma : : • w9wwwww..,.w[9" •~'!,~111!.,--••••• Cl~ 1 .•BALIKESİR TÜRKDJLI .• • - - - • "" "' -===-~ ~ - =-.....--Avrupa medeniyetini endi- p [ ilk olduiu bir kitaptır. L. .Jt 

teye düıüren ve ticari ha· at ıyan ıooo artistin ismi yazılı ............ ~·•• 9•••••••• 
reketlere engel olan bu 8 b / olan bu kitap herkesin zev· Balya Tapu Sicil 

Memurl ğunda 
lcorsanlıiın kati bir kararla om a ar ki selimi, meziyetleri ve ya 
bertaraf edilmeıldir. Fransa Venlzelosun ailesi tarafın pabileceklerı rollerin nevi 
•e lngiltere gibi bilyük ga dan Hanya kilfseslode ru hakkında ka) alları ihtiva 
rp devletleri, kendi menfa- hani bir iyin yapılmıı, bu etmektedir. Kitapta birçok 
lltlerine dokunan bu hare esnada, oehirde iki bomba artistler, bilhassa kadın art· 
ketı kati surette ortadan patlamı§ ve suçlu olarak istler aleyhinde, gizlice öyle 
kllldırmıya karar vermit iki komünist yakalanmııtır. kayıt ve lfaretler konmu~ 
bulunuyorlar. Niyon toplan Gazeteler bu vaka hakkın· tur ki, kendileri bunları gör 
hıına davet edilen bütün da mütalea beyanından çe seler ıüpheslz, hiç de müf 
devletler korsanlığın imhası kinmektedirler tehir olmazler. 
için verilen bu karara mu- Yunan basınının meı- fred, bu kitabı hiçbir za 

f man yanından ayırmadığını "a akat reylerini vermek gul olduğu mevzu 
ve bunun muhteviyatından lrllyesiyle çağnlmıılardır fardan en mühimi, Mellon k h b d 

Fransa ve İngiltere hükü- ancak iki itinin a er ar 
aıazetesfnln ileri sürdüğü olduğunu söylemektedir. Se 

~etleri gerçi bu korsanlığı "tütün harbi,, dır. Bu gaze nelerce uğrattıktan sonra 
kpndileri oı tadan kaldırmak te diyor kf: "Yakında Ka· ikmal ettiği bu kitap her· 

uvvetindedirler. Çünkü, valada bir tütün kongresi hangi bir artist hakkında, 
tlıeselede kendi mevzuubah· 

toplanacal<tır. Bu memle"et birkaç dakika içinde bir 
•tir. Fakat, bunu yapmadı l hu-ku"m verebilmektedir. ı te tütün meseleıi i e esaslı 
llr ve Avrupada umumi ef surette alakadar olan bu Esasen, bütiin stüdyolar, 
ki.rı hazulamıf olmak için Junmamııtır BilhaBSa müs yeni artlııt angaje edecekleri 
böyle bir toplantıya lüzum tahsili korumak kimsenin zaman, Fred Şveslere müra-
iördüler, caat ederler, o da, ı,endlle aklına gelmemfıtir. Kavala 
Şimdıye kadar yapılan kongresi, bu meıelelerlc rine derhal artistin meziyet 

btynelmılel toplantıların meıgul olarak esaslı bir hal ve kusurları hakkmda izahat 
hiçbiri bu kadar acele çağ çaresi bulacaktır. verir 

,,,rn,, ve buna çağrılanlar Sepette serveti d Bu kongre He baılıyacak 
lln davete ice.bet etmlyen olan tülün harbi, ulusal 

ler· d l Şikago bankasının büyük ın urum arı nazarı Hf. ekonominin menfaatlerine 1 
bllre alınmıyacağı bu kadar memurlarından birisi o an 

muvazi olaral·, müstahsille Toma Klark, on senedenbe 
'"rlh bir surette ilan edil· rln menafllni de koruyacak· rl oturmakta olduğu evden 
bıiıtir. Hatta bilakis İtalya tır 

haıka bir eve tatınacoğı iç 
"e Almanya lttirak etmedi Milletler Cemiyetinin top· in bazı lüzumıuz eıyayı im-
tı takdirde dahi konferan· lantısmda lngiliz ve Fransız haya karar vermittlr. 

~n toplanacaiı bildirilmittir dıı bakanları tarafından söy· Bilhassa bir mahzende 
il içtimada denizlerde gö lenen nutukları tahlıl ede bulunan bir ıürü eski mek· 

rı 
'c.IJ. e~ korsanlık hasebiyle rek, bunları mutedil . bul. topları yakmıya batlamıo, 
h1 rtıın haksız veya kimin makta, bu sözleri müstak ve saatlerce mektup ve eı-
I 'klı olduğu ve bu hadise· bel için fail hayır addet ki evrak yakmı§tır. Eo nl· 
trın tarih maksadlyle ya mekte ve ispanya meıele hayet lüzumsuz bir sepette 
illi bulunan zarf ve mektuplara 1

P yapılmadığı müzakere sinin hallinden sonra, Av 
~dil d K f sıra gelmtı ve sonuncu bir ecek değıl ir on erans rupanm sükunet bulacağım ''d zarf m üzerindeki posta pu-

ece bu korsanlığı berta· tf!barüz ettirmektedirler. lu nazarı dikkatini ce\bet 
ltf etmek içfn tedbirler ala- Etnlkl aazeteıl, İtalyanın 
c,ktır. ., m~ıtir. 

lngiltere ve f ransa ile an· Posta pulu oldukça eski 
Vazıyet bu gün o kadar laımak ve lrnrsanlara karıı görünmüı ve Bay Klark bu t}':t'k 

ol 
1 

lir ki Niyon toplantısı alınan tedbirlere iıttrak el· nu bir pul mütehaBB111Da 
'c. ltılıa bile bütün devletler mek üzere bulunduğunu gösterml§ ve elli bin dolar 
t '>tıanlığa kartı icap eden kaydederek bu hadiseyi Av· kıymetinde olduğunu anla-
l tdbırlerl almıı bulunuyor rupa sulhü için mühim bir ,., 1 mııhr. 
ka · rıgılterede umumi ef· dönüm yeri saymaktadır. K L - -
'tı r fevkalade galeyandadır. Proia gazetesi, bu meıe U(u8g8 yagmuru 
~eı gazetesi: leler hakkında tunları yaz· Amerikada Pan&Uvanyada 

'>I .\kdenizln ıarkında hasıl maktadır: Frank Vil ıehrJne kurbağa 
f 'n durum artık tahammül Ötedenberl büyük bir Ak· yağmuru yağmııtır . Bu ıe-
~t•adır. Meçhul korsan ge- deniz devleti olan İtalyanın, hJr hallcı §imdiye kadar b~ . 
tı l~erının alçr:ıklıklarma kar Nlyon mukarreratma tıUraki y 1e bir hadise görmemittlr. 
''-d trllecek cevap sadece kadar tabii btrıey olamaz Bu ıeheple kurbağa yağmu-
~ llr: Brttanya filosuna Esasen kendiıi davet edil- ru ıehlrde büyük bir teliı 
d erbut her gemi, bunlara mit ve mukarrerattan ha · uyandırmıthr. 
)::~al ateı açmalıdır " Dl berdnr olması temin olun ,_r_e_k_, -n-1e_s_r_u_r_o-lm_a_k-ta-d-·1-r-. --; 

a muıtur. Vradini gazetesi, bu hu 
>,ı il •alahlyettar gazete Binaenaleyh Romanın susta yazdığı bııımakalesin· 
~httıı rnüdafaal nefseden korsanlığa karıı alınan ted · de, Yunanlstanın bir taraf· 
~~,•etmekte mukabil taar- birlere lttirak etmesi, em tan baılamıı olduğu yaratı· 
tıdd~t organize etmeyi ve- niyetle beklenebilir. Bu su cılık itinfn kesilmeden de-
~)lı tedbirler almayı ve retle lngiltercnln ltalya ile vam etmesi ve diğer taraf-
"tlt elıkıe Akdenlzdeki kor· anlatması da kolayla§acak tan büyük Avrupa devletle· 
~t~ 111 

kökünden kazımayı tır. rinl iyi geçinmelerini arzu 
~()t"-tlctedır . Gazeteye göre Yunnniıtan, kendisinin etmesi sebebiyle, mllletler 
'~e''rıların milliyeti haizi varlığı ıle bağlı bulunan cemiyetinde sö)lenen sözle· 
'"-ttılyet değıldir. Mühim Akdenlzde, sulhün istikrar rin memnuniyetle karıılan· 

' bunlara kartı liyık keıbetmekte olduiunu ıöre· dıiını, tebarlz ettirmektedir. 

••c•••••••••••r: •••••••••• 
~ . . . 

MUST!1Ff1 NIY!JZI: 

İLK ! - : 
L Ki\'f AR i 
• • • • • • : Yüzde Yüz Realist, : • • ; Tehi Ve Yerli : 
• • i Küçük Hikayeler i 
! Çıkıyor. i 
• • •••••••••••••a••••••c::ı••••" 

Bah~esir asliye ~u ut 
hiti111iğinden: 

Susığırlık Kadıkm köyün 

den olup Balakesfrin Hacıls 
• 
hak mahallesinde oturan 

Akif tarafından Susığırlık 

Ka,lılnrı köyünden olup Ha

cılshak mahallesföde oturan 

Necip kızı Sabriye aleyhine 1 

açılan boıanma davasında: 

Müddea aleyhanın göate 

rilen P.!dreste bulunmamasın 

dan ılanen tebllğat icrasına 

karar verilerek duruoma 

3·11-937 aaat 10 bırakılmıı· 

tır. Mezkur günde Sabriye 

bizzat gelmedığl veya bir 

müdafi göndermediği taktir 

de elyabında duruımaya de 

vam olunacağı davetiye teb· 

lığı makamına kaim olmak 

üzere ilin olunur. 

Kayıp mü~ür 
[Muharrem] ndla mühürl 

mü kaybettim . Yeniılnl ala 

cağımdan hüklJ)ü olmadığı 

ilan olunur. 

Marth mahalleıinden 
Kadı oğlu Muharrem 

Köyü 
Semiz 

Mevkii Cinsi 
tarla 

• 
• 

Tarla 
Şarkı tirket demlryolu tlmall Ko
cata~ ve Kayalık, garbı Hüseyin 
vereıelerJ tarlası cenuben yol 

Hududu ve evsafı aalresl yukarıya alman iıbu bir par
ça tarla tapu ka ydtna müstenit olmadığı halde senetsiz 

olarak dede ve babadan kalmak suretile Semiz köyünden 
Hact İbrahim oğlu İbrahimin uhdesinde iken lbrahtm 31 O 
tarihinde ölerek veraseti biricik kızı Rabiaye münhasır kal. 
dığı ve o tarlhteo bu güne kadar nizasn: ve fasılaıız ve 
malik sıfatile mezbure Rabiamn tasarruf ve zlraatlnde kal 
dığından bahisle bunun adına senetsiz taııarruf at yolu ile 
senede bağlanması istenilen bu tarlanın yerinde te.h ikat 
ve keıfJyah yapılmak üzere birinci teırJo 937 a yınm 15 
ine rastlıyan cuma günü saal 13 tayın kılınmııtır. Bu 
tarlanın Rabla adma tesçiline l<arıı itirazı olanlar veya her 
hanıf bir surdle kendisini alakadar görenler ve bir hak 
idda11 talebinde bulunanlar varsa tahkikat gününde tarla
nın bulunduğu yere gldecelc memura veya o giinden ev. 
vel Balya Tapu dairesine yazı tle müracat eylemeleri lü
zu ilan olunur. 

Devlet Demir Y ofları üciJncü 
.t 

İşletme Müdürlüğünden: 
Muhan1men bedelile Ocak mahalleri, teslim yerleri, 

miktar ve vaufları aıağıda yazılı balut I 2-10 937 salı 
günü ıaat 15 de açık ekıiltme uf!ulile Bahkesırde 3 ü cü 
ııletme binasında satın alınacaktır. 

Bu lfe girmek lstiyenlerln 337 ,50 liralık muvakkat le· 
minat v~rmeleri ve 2490 No. lu kanunun tayin dl ğl ve. 
sikalar ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince l§e glrme
ğe manii kanunu bulunmadığına dair beyannemelerile ay
ni gün ve saate kadar komisyon reisliğine müracaat ları 
lazımdır 

Bu ite ait ıartnameler Balıl<esirde 3 üncü ltletme mü
dürlüğünde ve Yenfköy, Ômerköy, Bandırma istasyonla. 
rında parasız dağıtılmaktadır. 

Ocak mahalleri Cinsi Teslim yerleri Miktarı muhammen 
bedeli 

Y enlköy ve Ômerköy Ocak Yeniköy ve 
istasyonları cıva;ı balatıtı Ô~er köy latas 
ocaklardan. yon makas.hat-

ları sahası dahi
linde figure edil. 
mit yerde teslim. 

m3 Lira 
5,cıoo 4,SCO 

4 1-418 

Def erdarlıktan: 
No: 

31 

563 

36 
560 

87 

Mevkii 

Karaoğlan mahalleıinde 

Balık pazarında 

Börekçiler mahallesi 
Nimet tokalı 

Haffaflar 
Martlı mahalleıt 
Nafaa daireıl karımnda 

Cinsi 

Dükkan 

Ev 

Dlklcln 

Ev 

Sahnlsar mahalleıl Tahta pazarı Dükkan 
Karıtrler Börekçiler mahalleıi Dükkan 

Müıtemtlah 

o 

üstte üç, altta bir 
oda bir antre 

o 

üstle iki, altta bir 
oda bir antre 

o 
o 

Bir senelik 
icar bedeli 
48 lira 

84 
36 

,, 

" 

48 " 
18 " 
50 .. 
50 kuruı 

Yukarda yazıh ıayrl menkullerin kiralanmaları 21·9 937 tarihinden ltlbann 15 
gün müddetle m6zayedeYe konmuıtur. Taliplerin ihale ıünü olan 5 10-937 ıalı gGnii 
saat 15 de Defterdarlıkta içtima eden komisyona yüzde yedi buçuk pey akçelerile, faz
la maliimat almak lıtlyenlcrln de Balıkesir Milli E.-nlak müdnrlüğüne n üracaatları 

4 1-



SAYFA: 4 

Ba ıkesir Orman 
Başm · he disliğinden: 

Artırmaya çıkarılan partilerin beherinin miktan Yekftn 
Clnsl Adedi Kental Kental 

Meıe kömürü 14 50 700 
1 - Bahkeair vilayeti merkez kazaeının Saveıtepe na· 

hifeıi Hıdırbalı köyü cıverında Karadavulga devlet orma~ 
modan 700 kental meıe kömürü elliıer kentallik par· 
tiler halinde ve 14 partide 1atııa çıkarılmııtır. 

2 - Satıı elliıer kentallik partiler halinde iç pazarlar 
da satılmak ıartile orman kanununun 18 ncl maddeıinde 
yazılı köylOler araaında yapılacaktır. 

3 - Satıı 8 - 10 • 937 cuma günü ıaat 15 de köylü 
ler arasında yapılacaktır. 

4 - Beher kentalin muhammen ftatı 30 kuruıtur. 
5 - Şartname ve mukavele ıuretlerl Orman müdüriye 

tinde görülebilir. 
6 - Her parti içfn muvakkat teminat 113 kuruıtur. 

4 - 1 - 411 

alıkesir Orma 
aşmühendisliğinden: 
Beher kentalin 
Muhammen vahit ftatı 

Lira Kuruı Miktarı 
8 600 

Cınıi 

Kireç ocağı 
çalııı 

Ormınm lıml 

Elma dere 

Balıkesir vilayetinin merkez kazasının Kepıüt nahiyesi 
teke ıııklar köyG cıvarında Elmadere ormanından 600 
kental mahlut çalının 25 9.937 gününden itibaren, OD beı 

gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - artırma 13 10 937 tarihine raıtlıyan çarıamba 
günü saat 15 de Orman müdQrlyetl dalrealnde müteıekkfl 
komıiyonda yapılacaktır. 

3 - Beber kentalin muhammen bedeli 8 lrnruıtur. 
4 - Muvakkat teminatı 3 lira 65 kuruıtur. 

5 - Şartname ve mukavelename ıuretlerJ orman mü
dürly~tlnde görülebilir. 

6 - Satıı umumidir. 

TORKDILI 

,~~~~~~~' 

Sonbahar At Yarışları 
Yarış ve ıslah Encümeni adına 3 - 10 - 937 pazar günü 
Balıkesir Koşualanında yapıtacak sonbahar at yarışları 

PROGRAMI: 
BIRlNCl KOŞU: SAAT l 4,30 DA BAŞLIY ACAKTIR. 

Üç yaıındaki yeril yanmkan lnglliz erkek ve dlti 
taylara mahıuıtur. lkramiyeıi 300 liradır. 

Birinciye '.l25 liradan maada bu koıuya giu:n hay
vanlar için verilen duhultyeler mecmuu, ikinciye 55 
IJra, üçüncüye 20 liradır. Duhuilyeai 3 liradır. Sıkl~t 
54 kilodur. Bir koıu kazanmıı olanlara tkiıer kilo, • 
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...... ~ 

tki koıu kazanmıf olanlara dörder kilo, daha f azlaıı le 
nı kazanmıı olanlara altJıar kilo ilave edlltr. Meıa- • l 

• 
T6rklye plyaıaıında yü

0 

kıek mevk! kazanmıt o an 
feıl 1400 metredir. OT ) -

lKlNCl KOŞU: SAAT 15 DE BAŞLIY ACAK11R. ı dünyanm en meıhur { ( il MAR Kalbur fabrt· lt 
Dört ve daha yukarı yaıta ve ıene zarfında hiç kaıınm mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 numa· 

koıu kazanmamıı yerli yarımkan Arap ve haliıkan • ralı bütün ve iki parçalı büyük haaılath makineler 
Arap at ve kısraklara:mahıuıtur. Ucarethanemlze gelmtıtir. 

lkramlyeıl 190 liradır Birinciye 120 lira, ikinciye 

1
• İstanbul Piyasasından yüzde yir ... 

SO lira, üçüncüye 20 liradır. Duhuhyul 190 kuruı- S t 1 
tur. Sıklet dört raıındakiler 58 kılo, beı ve daha yu mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla a 1 -
karı yaıtaktler 60 kılo taııyacaklardır. Muafuı 2000 maktadır. JI 
metredir. Bu Bir Fırsattır. B .. u .F. ırsat f-!.e. r Za- I 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: (HANDiKAP) SAAT 15,aO DA }\ı l Vı D - m 
BAŞLlYACAKTIR . man Ele Geçmez. oyu. e eg:rmen· il 

Dört ve daha yukarı yaıtakı yerli, yarım kan • cilere Ehemmiyetle Tavsıye Ederız. i 
Arap ve haltı kan Arap at ve kmaklara mahlUltur. 1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI il! 
1kramtyeıi 255 Uradır. Birinciye 180 lira, jkinci:ye 55 ~ 

lira, üçüncüye ~20 liradır . Duhuliyesi 255 kuruıtur. • Çiviciler İçinde Hırdavat, Demir, İnşaat 
Meaafeal 2600 metredir. •

1 
Malzemesi Rençber Alet!'.rl 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: SAAT }6 DA BAŞLIYACAKTIR. Alım Ve Satım Yeri 
Uört ve daha yukarı yaıtaki yerli yanm kan ln. • ~ 

ıillz at ve kısraklara mahıuıtur. ikramiyesi 400 lira. .... .... ••••••• ··--~· 
dır. Birinciye 300 lira, ikinciye 75 lira. üçüncüye 25 
liradır. Duhuliyesi 4 _liradır . Sılde_t dört yaıındakller 

56 kilo, beı ve daha: yukarı. yeftAkilt r 58 kilo tatı K 1 
yacaklardır. 1937 Seneılc.. zarfında k& zandığı ilne mi
yeler yeh:mu.._300 llrayi._ dolduranlara üçer kilo, 5UO 
lirayi dolduranlara beıer kilo,· deha fazlasına kazan- ' il 
mıı olanlara altııar kilo ilave_ edıllr. Mesafe 3000 Ormanlarımızı korumak ~

1 metredir. için odun yakılmayacak. 
4- 1-415 Bu koıulara iştirak ettlrtlecek,_muı bık hayvanla· bunun için ne yapacağız? 

Ba ık esi Orman Baş ~ö;ô~·~~şt~bau~~~·~n;H~ı"~~ş;~~0:~ ~::~~;~ Ku;;:;~;ca:~~~~ 1 
il. Düşünmeyiniz.. 71 

üdürlüğünden: -·~i2!SE3E•• ııcrıiirlii köıııiir 1 
Beher kentalin 
muhammen vahit flah 

DEPOZiTE LERJ Zonguldak ve Halk 1 tiplerindeki sobaları 
Lira Kuruı Miktarı 

8 360 
Cinıf Ormanın ilmi 

Kireç ocağı Çerkeı orm;. 
çah11 nandan 

1 - Balıkesir Vilayeti merkez kazasının Ztyaretlt 
köyü hududu dahilinde 360 kental mahliit çalı 25 9-937 

1 
-a-aaa--• --- ----- -- -- - --· gününden itibaren OD beı gün müddetle açık artırma it:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·:. 

, konulmuıtur. '•= E z e V e K ı r m ·• 2 - Arttırma 13 10·937 tarihine rastlıyan Çarıamba 1f: it 
günü ıaat 15 de Orman müdüriyeti dairesinde müteıekkil •: :t 
komisyonunda yapılacaktır. •: M o t ö r ü :• 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruıtur . ı: • • i~ 
4 - Muvakkat teminatı tki lira on altı kuruıtur. ·= Palamut, bulgur ve tuz kırmlJSI, arpa =· 
5 - Şartname ve mukavelename ıureti orman müdl· t• k .. f; b ki b •t 

rlyellnde görülebılır. t: ezmesi, mısır ırması, oze, ı a a, ur- : 
6 - Sntı§ umumidir. 4 - ı - 417 ti çak, çavdar kırmalarını son sistem ola- it 

----------------------- •! rak meydana gelirmiş oldu,ijum afatlar va-:• 
Bal kes ·r Ask· ri Satın Alma ti sif asile en seri ve en temiz olarak kJTma- :• 

Komisyo undan: ! yi ve ezmeyi ehven fiatla taahhüt eylerirn. ! 
Bahke lr Kor Birliklerinin ihtiyacına kapalı zarfla ek

siltmeye konulan (350> ton una talipleri tarafından teklif 
edilen fial gali görülmüı olduğundan bir ay müddetle pa
zarlığa konulmuı ve pazarlık günü olarak 1 l·I teırin-937 
pazart si günü ıaat 1 l olarak teebit edilmittir. Unun mu 
ham men bedeli 42,000 lira, ilk teminatı 3, J 50 liradır 
isteklilerin ıartnamesiol görmek üzere her gün ve elnllt 
meye fttlrak edeceldcrJn de vakti muayyeninde teminat 
makbuzlartle Kor Satın Alma Komirıyonu baıkanhğına 
müracaatlan. 4 -- 1 404 

O fterda lı n: • 

Balıkeılrde Meyhaneboğazında katn maliye tahsil 
ıefllği ve tahsil şubesi müttehaz binanın 799 lira 69 ku · 
ruı keıiHt taınlrl, 23·9-937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle ekıthmeye konulmuıtur . 

1 - Eksiltmeye İ§tirak edecekler ekılltme gunu 
olan 8 · ıO · 937 tarihine müsadif cuma günü eaat 15 
de defterdarlıkta te~ekkül edf cek olan komisyona yüzde 
yedl buçuk teminat akçalarile müracaat etmelldlr!er. 

2 Eksiltmeye ait eltetltme ıarlnamesi, mukavele 
projesi fenni ve husutti ıartname, ketlf cetvelleri ve projesi 

: AURES: =· ti Deve Loncası Caddesi i 
ı: Motörcü İsmail !• 
~•••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••• ..•. -. -- .. . -

Mevkii No: 
Börekçiler mah lle· 
si Tapuk sokağı 34 

arlık • 
• 

cinsi aatıı bedeli 

Ev 480 lira 

müıtemilat: 

üıtte 3, altta 
2 oda ve bir 

medhal 

Yukarda evsafı yazılı hazineye ait evin satııı, 21 9-

937 tarihinden itibann 15 gün müddetle müzayedeye 

konmuıtur. Taliplerin ihale günü olan 5 -1 O 937 tarihine 

müsadif sah günü naat 15 de Defterdarlıkta içtima ede· 

cek olan komisyona yüzde yedl buçuk pey akçclerile ve 

fazla malumat almak fltiyenlerln de Bahkeılr Milli Emlak 

müdürıüğüne müracaatları 4 - 1 406 

Balıkesir Milli Emlak müdürlüğünde görülebilir. 
4 . ı . 405 

1 ticarethanemizde hu· 
~ lacıt ksınız.. 1 
it. Duman Ye is yap- 1 
1 ınıyan çok dayanıklı «Tiir k Antrasidi» ııde 
it. bulunacaktır. 
~ y d l d ıaıeotoı it. apı üzeni için lüzumu o an emir, ç deP 
~ çivi, cam gibi çeıttler de mefazamız da her yer 7I 
11. ucuzdur. ~ 

En birinci boya yağları. boya malzemeııde tıc• 1İ 
rethanemlzde ehven ftat!arla satılır Bir defa dePe ~ 
yiniz. ·r 

Saraçlar Başında oemı il 
Ve Hırdavatçı ~ 

Hasan Cumal~'SP' 

CPG kk A F r "1 an, ı 
• 

ğ Ve Ev Yerı 
Aıağıdaki yerler ıatılıktır Taliplerin Ara 

ıı.l" 
bacı O• 

Bay Ali Sadıka müracaat etmeleri. 

1 -- Eski belediye meydanında uncular 
d• 

araıta•ı" 

halen terzi İbrahimin iıgalindeki karglr dükkan· 

2 - Kereıtecilerde kö§e batında Saatçi EthelJJ 
karıl8lnda farın. ,,.ııdtı 

y• 
3 - lzmirler mah~llesinde lphk f abrlkası 

Gavurun bağı diye anılan bağ ve ev yeri. Bıtf (tıl · 
4 - Fazlı kuyusund ıosa üstünde Şeremetll yeri· 

minin bağının karıııında 4 dönümlük bai ve e~ 

iyesi veBatyazmanı: Balıkesir saylavı H. KA~ 
Çık rım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Baıımyert : İl Baaımevl 

• 


