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~kdeniz Konferansında lngiltere, Fransa, Türkiye, Sovyetler Birliği, Yugoslavya, 
B. oman ya, Yunan is tan, Bulgaristan Ve Mısır M o;:;;-;s-;rne ri Arasın da Ya p11 an Görüşmeler 

Korsanlık Hadiselerine Kati 
Rusya ile Çin Arasında 
Aktedilen Anlaşma .. 

Surette Nihayet Verilecek .. Bas sanı mü~datla merir•tlı kalacak olan ~u anlısmırı 
göre tecavüze uğnyın tarafı diğer hü~Omat yar~ım adacık 

Akdenizin Garbı /ngiliz-F ransız, Şark Kısmı da Türkiye-Sov
Yetler Birliği Ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin Nazareti 

Altında Bulundurulacak .. 

Tuı telgraf ajanımın bil· 
dirdtğlne göre. Sovyetler 
Birliği ile Çin ara11nda ak 
dedilen saldsrmıulak pakta 
21 ağuıloKla Nanldnde Sov 
yeller Btrllğl Çin bQyük el· 
çiıi Boğomolof tle Çın Ha-

Ntyon, 11 (A.A.) - Ak
denız koof eran11 dün top 
1•ıunııtar içtimada İngiltere 
~e Franaadan batka Muır 

0 rnanya, Bulgaristan, Sov
htler Birliği Türkiye, Yu-
loalllvya ve Yunanistan 
ternııl oluomakta tdl 
Rı1aıete ıeçllen Fransız ha 
'lc:lye nazıra Oelboı nutkunda, 
~evzu olan Akdeolzde ta 

'rnrnül edilmez bir vezl· 
htlne acele surette nihayet 
'ermek, bunun için la:zım 
~elen tedbirleri almak ve 
~ kdeotzde seyrlaefer hak · 
, 1'"dakı beynelmilel hukuka 
et"Jet kaidelerini takviye 
l Qıek llzım geldiğini aöy 
t~~lt ve Akdenlzln dünya 
t( ''elinde ve memleketle 
, 1

11 hayatındaki ehemmiyeli-
~e ro\ünü hatırlatmıthr. 

te Gteaktben Sovvet dele 
) '

1lHvtnof söz almıt ve Sov· 
;ı hülcumetlnin kendi tabii 
"-eQafııntn muhafazasının 
'~~hdut ka biliyetlerl ıon ıe 
'-ber içinde birçok defa 
~Qllt olmuı olan bir teıek 
te k emanet edemlyeceğtnt 
'e 0nferansın Akdenizde 
d::1flıefere ittirak eden 
e

111 
etlerin menafflnln mü 

te.._' btr ıuret'e himayea'nl 
ti IQ eyliyecek tedbirler 

'"1rı -a,, ll11 kap eyllyeceğlni 

t:rn•tlir. 
en de Almanyanın ve 

B. LİDVİNOF 
İtalyanın konferansta bulun
mayııından dolayi teeuür
lerini bildlrmit ve bu devlet· 
ferin konferanı n üzake·e
lerinden maliimattar tutu · 
lacağanı ilave etmıtlır. 

Konferans dnnkü toplan· 
t111nda korsanlık fıillerlne 
bi nihayet veırecek hare· 
kete hangi prensipler tnh 
tanda geçileceği meselesini gö 
rüımüı, aynı zamanda elde 
mevcut deniz kuvvetlerlnlnbu 
tıte ne suretle kullanılacağı 
nı tetkik etmlıttr. 

Havaı Ajanu btldiriyor: 
KonferAnata ittihaz edil -

mekte bulunan mukarrera ta 

göre Akdentzln garbı Fcan· 
sız ve İngiliz ftlolarmm, 
tark k11mı da Türkıye· Sov 
yet Rusya ve Yunanistan 
fi olarmın nazareti altında 
bulunacaktır . 

Konferansın ıonunda İtal 
yanında muayyen bir mın 
takayı kontrola davet edile
ceğini, imtinaı halinde Fran· 
sız ve lngillz ftlolermın İtal · 
yanan yerine kaim olacağı 
ıöylenmektedlr 

====-=• rlciye Nazarı Dr. Van Çun· 

1. c ra gu arasında imza edilmlttlr. 
Paktın metni aıağıdadır: 

Sovyetler Birliil ile Çın 

Vekilleri Heyeti Başveki- cumhuriyeti arasında akte-

1
. • · d 

1 
dilen saldsrma:lık palttı: 

in flJ8S81fn 8 top andı Umumi ıulhün idameılne 
Ankara, 11 (A.A.) - icra yardım etmek, aralarında 

Vekıllerl Heyeti dün Baı· mevcut doıtane münasebatı 
bakan İsmet lnönünün baı daimi ve kuvvetli bir esasa 
kanlığında toplanmıı ve istinat ettirmek ve 27 ağuı 
cari tıleri gö~iitmüıtür toı 928 seneıtode Parlıte 

31Mart934 de Romada 
Vapdan Müzakereler .. 

imzalanan pakt mucibince 
mütekabllen aldıkları taah
hütleri daha aarlh bir ıuret· 
te teyit eylemek arzuılyle 

hareket eden Sovyetler Bir
itil hük umeli ve Çın cum -
hurlyeti milli hüldimetl bu 
paktı akdetmlye ve P.akta 
imza etmek kendi vekallerl
nl tayiu etmlye karar ver· 
diler . 

Oç sene evvel yapılan bu Oiza~erelırde Mussolini is
panya kralhümm iadesi için yardım edeceğine 

söz vaımişti. 
Daily Telegraphın Mad 

rlt muhabiri bildiriyor: 
Benovacln Eapanola is· 

mlndeki İıpanyol Kraliyet 
partisinin Valanaiya merke 
zinde yapılan tahribat ne 
tic•ai Mu111olinl ile lıpanyol 
kraltyetçilerl arasında yapı · 

lan ilk müzakeratın zabıt 

ları bulunmuıtur 

Bu vesikalara göre mü 

zakerat 31 Mart 1934 de 
Romada vukubulmuıtur. 

MuHolinl ispanyadaki ıl 
yaai vaziyet hakkkında ma 
lümat almıf ve lıpanyada 
kraliyetin ladeıl için faali · 
yete ge9ecek bir harekete 
yardım etmeie hazır oldu -
ğunu bildirmtıtir. 

Gene bu veıikalara na
zaran Mu1101ını lıpanyollara 

Sovyetler Blrltil merkezi 
icra komlteıl, Çın cumburl· 
yetlndekl biiy6k elçlıl Dmlt 
ri Bogomofu ve Çin cumhu. 
rlyetl milli hükumeti de Ha· 
rlciye Naım Dr. Van Çun
guyu tayin etmiılerdir. 

MezkQr zevat tekemmiil 
etmlı bulunan ~ekiletname· 
lerl teatiden ıonra aıaiıda 
ki maddelerde mutabık kal 
mıılardır. 

Sonbahar At Va ışlan içi- Hazrrhk .. 
20 000 alli.h, 20 000 el bom· 
ba11, 200 makineli tüfek, 1 
milyon 500 bin pezeta (250 
bin lira eder) vermeğl de
ruhte etmlıttr. Mu11olinl ın. 

zum ve ihtiyaca göre daha 
faz'a da yardım etmeği 
üzerine almaktaymıf .. 

Madde 1 - lkı aktd ta
raf, beynelmilel anlatmaz 
lak ların halli için harbe te· 
ve11ülü red ve takbih ettik 
lerlni ve kartılakh münaıe. 

beti erinde harbi milli ılya · 
setlerine ilet olarak kullan· 
maktan ferafat eylediklerini 
reımi ıurette teyit ederler. 

Oç Birinciteşrin Paz.ar Günü Yapılacak Olan 
8u Yarışlarda Kazanan Hayvanlara 1145 

.. 

lkt akld taraf, bu taabhet
lerln neticeıl olarak, ıerek 
yalnız ıerek bir veya birkaç 
diğer devletle beraber, biri 
diğerine kartı her t,ilrl6 b<i. 
cumdan tevakki etmeyi ka. 
~ul ederler. 

Madde - 2 lkı akldden 
biri, bir veya bir kaç üçün· 
cü devlet tarafından tecavü· 
ze uğrana, öteki akld taraf 
anlaımazhğın devamı mOd. 
delince, bu bir veya btrkat 

üçüncü devlete ne doirudan 
doğruya ne de bllva11ta he
rhanıl bır yardımda bulun· 
mamayl ve bir veya birkaç 

mOtecaviz tarafından teca. 
vOze uğrıyan taraf aleyhine 
olarak iıtlmal edilebilecek 
her türlü harekit veya an• 
laımalardan tevakki eyleme. 
yi taahhlt eder. 

Madde - 3 Bu pakt ta
ahhntlerl, bunun imza.andan 
evvel her iki tarafın imza· 
lamıı bulundukları muahe
de ve anlaımalardan m8te· 
velllt hukuk ve taahbGtlerf
ihlll etmiyecek ve dellıttr

mlyecektlr. 

Madde - 4 Bu pakt, ln
glllace olmak l\zere iki nlb
ha olarak tertip ve tmsaıı 

tarihinden merldlr ve beı 

1eneL müddetle merlyette ka · 
laeaktar. 

Alddlerden herbirl, merl
yet middetinln hitamından 
altı ay evvel dlfer tarafı bu 
paktın merlyete kalma1ına 
nihayet vermek huıuıunda· 
ki arzuıundan haberdar ed
ebilir. iki taraftan hiçbiri 
vaktinde böyle bir ihbarda 
bulunmadılı takdirde bu 
pakt btlihara her def Hıada 
iki ter ıeneltk müddetle, oto· 
malik bir ıurette tecdit ed · 
tlmiı olacaktır . 

s=-==-=-===== Lira /kramıye Verilecektir. hal ya faıtst partisinin bir 
emrine göre partinin kadın 
azalara bir nevi "müst~mle 
ke zihniyeti,. edinmek mec· 
buriyet ın rfedlrler Bu suret-

Almanya - Lehistan 

Seneki Al Yanşlarwda Heyecanlı Bir Görtinliş .. 
ve erkek taylar arasında edilecek, ikinciye 55 ve 
yapılacaktır . Mesafesi 1400 üçüncüye 20 lira mükafat 
metre olan bu yarışın ikra· 
miyesl 3000 liradır. Birinci 
gelen ta ya Z25 liradan bat · 
ka bu kotuya itlirak eden 
hay\anlar için alman du· 
hulıyeler mecmuu da ilave 

verilecektir. 
İkinci koıu: Dört ve daha 

yukarı yaıta olan yaram 
kan Arap ve halla kan Arap 
atları araamdadır. 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

le müstemleke hayatının 

mü§küllerini kartı 1amıya 

muvaffak olabilecekltordir. 
:;>arki ve Şimali Afrıka te · 
rnitlni bılen kadınlar, genç 

Arası Açıhyor mu? .. 
1 - ----

LehistanHükümeti Alman Gaz-
f aş • at kızlara den verec,k 
ve onları müstemleke haya · 
tının bütün ~u beler ine naza
rı yatta ve filiyatta alıttıra 

caklardır 

İtalyanın h~r tarafında ku· 
rulııcak olan bu derıılere ı' 
devam eden kızlar, "Genç 
Müstemlekeci Faıiatler,. adı · 

na alacaklardır 

Bugüne kadar, Habeıil 
tana birkaç yüz kadın git
miıtt; son gOnlerde yeniden 
Adlıababa ve Harrar tehir · 
Jerine 200 İtalyan kadını 
gönderilmlıtir. . Bunlar, hü 
kumr·t daireıinde ıekreterlik 
edeceklerdir. 

(Morntnı Poıt) 

telerinin Satışını Menetti. 
Varıovadan, 1 Fran11ıca "Le 

Temps,, gazeteıine bildirili 
yor: 

Bu hafta fçinde Almanya 
ile Lehiıtan arumda yent 
bir gerginlik ortaya çıkmıt 
tır. Buna sebep, Lehiıtan 
makamları tarafından Al. 
man Şerklngen cemiyetinin 
feshi huıuıunda, Danzig ıe 
oatoıu tarafından vaki olan 
ittraz ve ıon defa, yukarı 

Stlezyada, Lehistan "ütüp· 
hanelerinde Alman makam~ 

ları tarafından yapılan ar 
aıtırmalardır. Meıhur 
edibi Stnkevt D 

ve Maret"l Pılsudıkl hak· 
kmda yazılmıt olan kitap· 
larm toplanması, Lehlıtan 

matbuatının büyük bir in· 
flal uyandarmıthr. 

Demokratların ıazeteai 

olan Dziennik Poranl, muk 
abelebtlmtıll ya.,ılmaıını ta
lep ederek ı~yle diyor: 
"Alman ılyaaetl daima mide 
bulandırıcı bir rlyaklrlık ve 
iğrenç bir kurum ılyaset 

bulmuıtur" 
Dtier taraftan, yara reaml 

hkra ajanıı ıunu yazmakta· 
dır: 



lngilterede Nasyonal 
Sosyalist Alman.ann 

Faaliyeti.. 
Naoonal-So yalist A iman- , 

ya dünya için yalnız bir 

endişe sebebi değildir, aynı 

zamnoda bir muammadır 

da . Alman hükumetinin 
Berlındeki 1 aymiı muhabi 
rirıi memleket~n çıkarmak 

huıuıundA yermiı olduju 
karar dütmaotarı kadar do

ıtlaranı da hayrete düıür 

müttür Aramızda muhte 

mel bir mütecavize karıı 
kuvvetli bir enternasyonal 

koofederaıyon vücüde gettr 
nıeğe çalııanlara, uzun za 

mandanberl, Taymiı gazete· 
ııinin hareket tarzından şi 

ki.yetçldirler Hükumet nıe 
hafllleri üzerinde, m~mle

kette ve dıı kamoyda çok 
büyük bir nüfuza ıahip ol· 
an bu ifazete, Almanyanın 

ıon 1.amanlarda yapmı ol 

<luiu bütün teıahürlerde bu 

memleketın müdafaaamı de 

ruble etmitlir. 
Taymiı muhabırı B. Eb

butt, Almanyada topladı~ı 

havadtıleri ıula tahrif etme
mlıttr; bunları itina ile nak

letmekle iktifa etmiıttr. 

Muhakkaktır ki her han 

ai bir hükumet yirminci 
asırda, din veya ırkları do· 
dolayısiyle bazı fertleri taz 

ylk edene ve bu fena mu 
amelelerin kurbanları pro· 
teııto tezahürlerinde bulunur 
laraa bu hidııel~rin yalnaı: 

ncırcdilmeai bile dünyanın 
dafer taraflaranda o hü"ü 
met için hayırlı birtey ol · 

maz. Fakat bu yüzden Her · 
linde yabancı gazetccılerin 
en eıkiıinc l<ızılmuı ve on
nun kapı dıtarı edilmcıi 

yalnız az kıbar olmakla ka 1-

mıyor, manasız bir hareket 
oluyor. 

Bu, ideta bizi Alman hü · 
kümelinin yalnız ekonomik 
aahada değil, manf"n de 

kendini diler garp devlet· 

lerlnden tecrit etmek iste 

dtilne inandıracak rnahi 
yetteılır . Almanya dünya 

kamoyunu hıçe eayıyor wi 
btdtr. Bu vazlyr.tin kartmn 

da, Mılletler Cemiyeti pak 
hna dahli milletlerinin müf 

tflrekliitnden daha iyi ıilah -

lanmaları ve daima daha 
iyi ıtlahlanmaları icabet 

mektedlr. 

Fak"t bu hadile de daha 
ciddi bir ıebcpten ileri gel 
mektedir. Yabancı memle 

ketlerde büyük miktarda 
A iman halk V•rdır. Bunlar 
dAn birçoau buıünkü rejim 

den kaçmıı olan mültecile· 
rdlr . Fakat muhakkaktır ki 
bunlaran ekıeriycti va bu 
günkü rejimi kabul - eden 

veya ona filen taraftar ol 

hnlardan mürekkeptır. Bu 
sonuncu zümreye; bilhaasa 
Polanyada Çekoıılovakya. 
Avusturya. . Yuıoslavyad11, 
İtalya , lıviçre, Franıa . Bel

çikl\, Ha ilanda, bltün İskan 
dtna v memleketlerinde ve 

daha az nisbette olmamak 
üzere lngiltuede rastlanmak· 
tadır . 

Bizi bilhaua alakadar 
eden İngilteredir, fakat bi 
bim için varit olan ıey ba§ 

ka memlekf!tler ıçin d~ YI\ 

rlddtr 

Şimdiye kadar yabancl 

lar adamıza ferden gelmit· 
lerdir . Bunlar aramızda ka 

nuolarsmızan serbesti ve hl 

mayeıindan iıtıf ade ederek 

yatamıtlardır . Hiz onları ka
bul ettık ve muvaffakıyet 

lertni de temenni t:diyoruz 

Fakat ıon iki üç sene zar

fmda, her hangi bir hükiı 

mele endtıeler vermekten 

hali kalmıyacak bazı hare· 
kellere ıahtt olduk. 

Komünist propajandasmm 

kullandıiı metodlara bütün 
dünya vakıftır. Her memle 

kette komüniıtlu Moııkova· 
daki Kominterne bağhdarlar 

ve böylece onun !.ontrolü 
altında bulunurlar. İngilte 
rede. genif zihniyetlı ıiyaai 

müe11eıeler, ıendıkaluımı 

zın sıhhatlı hareket larıı ve 

İfçi sınıf unızın uzun zaman
danberi 11yui haklannı el 

de etm•t olması komüntıt 
faaliyetlerıoi bizde nisbt:ten 

urartaz bir hale koymuttur. 
Fakat böyle olmPısaydı da 
her hangi hır komün11t Is · 

yanına l<arşı koymak ıçin 

poliıin kafi kuvveta vardır 
Karstıklık unsurları ıçin ve 

rilecek hapis veya nef i ce 
zuı gibi radika l tedbirler · 

de parlamento hükumete 
müzaheretten geri kalmı ya 
caktır 

Fakat bugün burada ve 
baıka yerlt:rde, nazi rt-jımi 

ve daha küçük niıbette, 
İtalyan fatiıtleri Moskova 
nın örneğinı takip ediyor · 
lar. Bugün ıulhçu mcmle· 
ketimizdc ikamet eden bel
ki yirmi bin Alman vardtr. 
Slyui partı karekterıni ha
iz mi lli bir munla7am or 

aıan ı zasyon vardır ki Alman · 
lar burada topl1tmıya çalı -

ıılmaktadır. Bu sent! Alman 
ya ba kanhklllrından birinde 
yabancı memlt:ketlerde otu

ran Alınan naayonal 501ya~ 
lııtlerinın faaliyetlerini inki 

taf ve temin etmiye me 

mur bir ıube teıekkül et 
mittir Yabancı memleket · 

ferdeki Almanlar •ık ıuk 

muayyen merkezlere müra· 
racaat etmek mecburiyetin 
dedirler ve burada kendile 
rine, Almanları icAbeden 
tavur ve halkımıu karıı 

kullanmalarr icabeden liıan 
ve mütkül bır vaziyette 
ne yapmaları lillım geldiği 
talim edilmektedir 

Zavallı Alman mültecile

rinin tahammül edilmez bir 
şekilde nezaret altında bu 

lundurulmalarından baıka 
devlete kartı muayyen bir 

tehlikenin inkiıaf etme ha 
linde olduğu görülüyor . Ce · 
koılovakya ve Avusturya 

gibi mf!mleketlerdc, bu nas 

yonal ıoıyalist teıekküller 

kanjermanik tahrıkata yol 

açmakla tehlikeli bir oyun 

ovnemaktadırlar Bunda o 
memleketlerin iatiklalleri hu · 

auıunda endite uyandıracak 
bir mahiyet vttrdır. Hi7.ım 

içın vaziyet bu derece cıd 
di deı{ıldir Fakat yabancı 

bir devletin. 11ulh zamanaoda, 

dost bir memlekette yaııyan 
tebalarını organi1e etmeşi 

mılli hu"lmıyete bir tecavüz 
teıkil eder. Bu yabancı he · 

aabına komünl&tleun yaptık 
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Alma ya 

Lehistan arası açıhyor 
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ABEliLlelrt 11 f ,,, 
(Raıtarafı birinci sayfada) 

"Biz Polonyalılar hiçbır 

uman Alman kültürü ile 
mücadelt> etmedik. Baz kal 

kıp kütüph&nelcrJeıı Bü>ük 
Fredrlk ve Adolf Hitler hak· 

kanda yazılmış eserleri top · 

lasak, Almanlar ne yapar· 
lardı? Muhakkak ki öyle bir 
yaygara koparırlardı ki, bü

tün dünya bununla çınlardı 

Biz bafırmıyoruz. Hiz sade· 

ce kültürümüıe hürmet gös 

terrresioı talep edıyoruz " 
Lehistan makamları, Leh 

kitaplarınan toplanmasına 

mukabele olmak üzere Po 
lonyada ilç Alman gazetesi 

ve mecmuasınan satı~anı me· 1 

,;;·;;~d;~, .kuıtulmanın voıul 
Brezılyada"i kırmızı deri-

li insanların çok güzel bir • 

uıulleri vardır: Kayın valide 

lerin damatla görütmesi ve 
yanyana a-efmeıi kati suret
te yaaaktır. Okadar ki. fev · 
kalide bir ıebeple yolda 

bile damadına t>!ıadüf eden 

bır kaynana, hemen geri 

dönmeie veya yolunu de
iiftirmeğe mecburdur! 

Bu usul sayuinde Hrezıl 

ya kırnıu.ı derililersnde gelın 
kaynana kavgaaı yoktur! 

ları tahrikata benzer bır 
tehlıkedır. 

Birkaç ay önce, Avam 

Kamarasının dikkalıni, bu 
aüne kadar eıi görülmemit 
bu hareket tarzı üzerine çek· 
tim Parlamento ıon bahar 1 
da toplanacajı zaman, ingil i 
leredel<i yabancı organizas 

yonlarla ittieal edecektir, ve 
bakanlardan bu yftbancıları 

filen kontrol t:.tllklerinln Is 
bat edılmeıi iıtenecektir . 

Bu problemi halletmek 

ıüç olmaıa gerektir. Bir 
yapancı, ıık sık komünht 

veya nuyonal aoıyal11t ce 
ıneyetlnln toplantılarına itti 

rak için fıreat bulursa, ıka· 
met mü aade11ni kontrol 

ıçln aynı derecede ıır olarak 

poliı komiıerliğtne davet 
edilebılir ve burada, Bri-

tanyanın ıniıafirperverlliin

den iıtlfadede devam etmek 
niyetinde i•e, iyi nlyetınin 

huıuııi delillerını göıtermesi 
kendisinden talebedilebil ır. 
Devletin koynunda bir ya
bancı kuvveti tetı~kkülüne 
çalıtan ıube ıeflerine gelince, 
bunların derhal vatanlarına 

dönmeleri iıtenilmelidir. 
Almaoyada oturan lngillı 

tebalarına karıı yapılacak 
karıılaklardan fazla korka · 
cak bir ıeyımi7. yoktur. İn 
aılterede ıyi bir vıuiyete 

-sahip Almanlarm adedi. Al 
1 manyadıı aynı vaziyette olan 

1 f ngilizlere nazaran çok faz 
I ladır . Mukabil bir sürgün 

1 

tedLiri alındığı takdirde 

uğrıyacıı~ımız zararlar , n11 

1 beten çok ehemiyehiz ola
caktır. 

Hu mevzu üzerine açık 
konutuyoruın, çünkü kendı 
siyle iyi münasebetler ida 

me etmeyi bu kadar arzu 

ettiğimiz Alman hükumetinin 

montıki dıleklerimizl, bunu 

' zamanında öğrendiği takdir 

de, dürüıt bir fekiİJe yerine 

ıettreceiini ümit etmek la 
zamdır . 

}'azan: Vi nslu11 f.'t'jrçil 
Par/ Suar g<ruleslmle.11: 

~ . . ·. -~: ....... ~ · ··· .... • ~ -.~ı .. "../,_ -~ 

NahiyeMüd .. r er· usığırhk 
Toplantısı Bitti .. Panayın 25 eylülde açılaca~ 
Bu toplantılarda köycülük kalkınması ha~~ındı faydalı 

görüşmeler yapıld' ve ~ararlar verildi. 

Susıiırlık, 11 tHusu i Mu-
habirimizden) Her yıl 
açılmakta olan ilçemiz pa 

nayırının bu yıl 25 ey

lulde açılma11 Ziraat Vekiı 
letind~n müsaade edihnit· 

tir. 

Vilayetin d1'veli üzerme 

ıehrimize gelen merkeze 
bağlı nahiye müdürlerinin 

birkaç gündenberi yaptıkla· 

rı toplantılar sona ermittir. 

Köy kalkmmuına dair 

itler üzerinde görüıülen bu 

toplantılarda köy kanunu 

nun ve buna ait t-mlrlerin 

tatbiki ıekilleri görüıülmüı 

tür Valimiz B. Ethem A y-

kut ~öy ) ollara, köy okul 

İare yapılma ve kurulmaeın· 

da gözönüode tutulması 
ıcabeden eıaaları iı:ah et· 
mitlerdir. 

Müşterek idare jıleri hak· 

kında kararlar alınmııtır. 

Toplu bir halde Ziraat bah 
çeaine gidf'n nahiye müdür 

lerıne fidan yetiıtlrme. aıı 
ve diğer ziraat itleri üzerin · 1 

de Ztrart Müdürü 8 Hüdai 
tarnf ından malumat veril· 
mittir. 

Huıuıimuhesebe Müdürü 

8. Raıit Sekendiz de köy 
ve köycülük üzerinde bir 
konuımada bulun.:ıuıtur. 

Faydalı konuıma ve ka 
rarlara yol açan toplantı 

nihayet bulmıtur. 

Kaymakamlar da kazala· 

rına bağlı nahiye müdürle 

rini toplayarak ayni mev· 

zı.ılar fücerinde konuırui\ larda 
bulunmaktadu lar . 

Bu ayın 25 tinde de Va 
linin baıkanlıjmda kayma -

::zaı 

Dört Kişi 

kamlar toplantısı yapıla 

caktır. 

Hava Kurumunun mü~ür
lere çayı 

Hava Kurumu ıubeai 

~ehrimizde bulunan nahiye 
müdürlerine Kurum binaaan· 

d" bir çay ziyafetı ver· 

mittir 
Batkan 8 Avni Sağlıkçı 

Kurumun gelirini arttırmak 

hu•usunda müdürlerin gös 
terdlğı alaka ve yardıma 

tefekkür etmtıtlr. 
Kurum itleri üzerinde ıa· 

mımı konuımalarda bulu

nulduktan sonra toplantıya 

ıon vertlmiıttr. 

Hava Kurumu idare hey 
eti her hafta pazar günlt>ri 

muhtelif kollara ayrılmak 

ıuretile nahiyeleri dolaımak· 

ta ve buradaki ıubelerin fa 

alıyeUni arttırmak huıuıun

da alaka ve yardım göster 

mektedirler. 
idare heyeti bu pazar dn 

bu maksatla muhtelif nahi 

)'elcrl dolaıaca kla rdır 

Bir tayin 
Yükıek Mühendiı mekle· 

binin bu ıf'neki meıunla 

rından gençlerimizden B. 
Muammer Hozok Nafia V c 

ke letince Sıvu yol tnıaah 

mühendiıliiine tayin cdıl 

mittir. 
sa 

Erdekte 
14 Yaşındaki j Bir Yaralama 

K:::ı.:~~~.'~!.~':.~ / !'::~~~~.~f ::d. 
nahtyeıinın TOrköz.ü köyün ı bir yaralanma vakuı olmuf 
de bir kız kaçırma vakası 
olmuıtur Bu köyden Hüıe tur. 

ı Köy halkından Oıman 
yıo ojilu -'\dem yanma Hü 
r.ey1n oğlu Hüıeyin, Muı oğlu lama~l ile Ahmtıt oalu 

taf A ve Ahmet oelu Hüıe 
yln adındaki üç arkadaıını 

alarak yine bu nahiyenin 
köylerinden o 1an Araplar 

köyünden Mahmut kızı 

14 yatlarındaki Saniyeyi 
kaçırmııtır . 

Fakat ıuçlular çok geç -
meden yakalanMak l\ılliye 

ye teslim edılın•ıl e rdır . 

Lütf ı araaında bir kavga 

çıkmıı . Osman Lütfe tara 

f andan bıçaklıs göğıünün ıol 

taraf andan ağır suretle ya · 

ralanmıttır. 

Yaralı Osman derh ı,ı Bıtn· 

d .rma hastahaneıine sevk 

edilmii', suçlu Lütfı dP. yaka 

lanmıotır . 

PaGayır için gerekli olaP 

iılerın baıarılmasına başlan 

mııtar. 

Balıkeıir - Bandırma ve 

Buru yolu üzerinde Sima\' 

çayı yanında açılacak olsf1 
panayırın, ıid iş ve gelitif1 
kolaylığı yüzünden büyük 

bir alaka uyandıracağı rnıı· 

hak kaktır 

Orman müf etti si SusığuhU• 
Su ağırlık , 11 !Hususi Mır 

hab1rimızdenj Orman rııu· 
f ettlıferinden B. Mahfi ııçe 
miz ormanlarında tetkikatl" 

bulunmak iizere buraY'0 

gelmiıtir. 

Sonbahar 
At Yarışları 
(Başta r f ı bıriocl ıayfadıı.) 

Bu yarııa ittirak eden ıı.l 
lar da erkeklı ditili otdııiıı 
gibi bu ıene zarfında hiÇ 

koıu kazanmamıı atlar 01" 
caktsr. 

Mesafe 2000 metre ve 
ı~· 

ramtyeeı 190 liradır mr111
• 

ciye 120, ikinciye 50, üçO" 
cüye 20 lira müklf at v-er• 
lecektlr. 

.. rırı1 
Uçüncü koıu: Yerli . ya ,, 

k A · A'"" an rap ve halis kan 1 ,,ı 
atları aruıoda ve yıf 

1811 
dörtle dörttf'n zivade 0 

, 
- kll 

hayvanlar ara11nda olacıı k" 
Bu yarıta da al ve kı•'" 

lar itUrak edeceklerdır · .;e 

Meıafe 2600 metre 

ikramiyesi 255 liradır· 56 1 

Birinciye 180, ikfnc~e&fel 
üçüncüye 20 lira rnolı 
verilecektir. ı1t 

D··rt 
Dördüncü kotu : 0 

1,· 
daha ziyade yaft& olısrl 1<•' 
rım kan İnıiliz at -.e 

ral<ları araıındadır · 
1
.e 

Meıafe 3000 rneıre 
ikramiyesi 400 liradır· 15· 

Blrıncıye 300, tkınc:l>'~~(el 
- " " 25 1· rııO uç uncu ye lra 

veri leeektır k" 
Ha vvanlaran handikagP a31 

8 . 
ı:usunun kayıtları 2 d~ 

1orıı1 
salı günü. dığer koı0 p.,o ~1 

30 U 937 pcrıembe gLI 

I tam bulRcaktır 
~--------------~--------

Kısa 

Hizmetlilerin 
Maaşı 

Malı ye V ~kaleti yaptağı 

bir tamimde k111a hizmete 

tabi ola rak silah altına alı · 

nanlardan maaıh memur ol 

ıtnlıua Yedek Subav oku
lundan çıkarak yauubay 

tütbesile kıtaya iltihakları 

tarıhinden itibaren menaup 
oldukları dairelerce maaı 

ların•n tamam olarak verıl 

meıi ve şayet hu maaılnr 

haiz. oldukları rütbe mıuıı· 

larmdan u . olduğu töbdırde -=a= =--'"~ 
yalnız aradaki farkın Mılli ~I 

~ü~~'.~.:.~~.·ç::~·:~~0 v::;;~- Bir dana diri diri !~">· 
Ç ... h" ·ne bd 11·~ 

1 ag ı ı na lyesı r'' .. 
lerde ça ııanlara gelince bun · J-1 'f .. 

f 
ı lıhan köyiinden ııL.,. t'ıı'' 

ların ıili a kertik hizmetle ,. . de 111· 
oğlu Recebin evın 

rini ifa etmek üzere ku.a I gan çıkmıştır ed•'' 
hizmetle ıilah altma celb .. d- uleff' ,e 

1 
Yangın son ur '"" 

ve davetlerinde ücretli va . ı ki efı (J , gibi ev dahıfinue 11 ~-
zifelerine nihayet verılece eve hitiıik ahır ki01ılt 

bl' ğinden kerıdtlerıne yar u -

baylık rütbeılle kıtada gP. 

çcn son e.ltı aylık müddet 
zarfmrJa yalnız rütbeleri 

maaıının Milli Müdafaa büt 
çeıinden veril ıue i öla kadar 

da1relere bildlralmltHr. 

mııtır . d ıı 
fi •.• ıf 

Yangın eınasıo ıı. ıv 
. dıı 11 ıı 

içinde bulunan bır 1 f' 
d. 1 dlr " tarılaınamıı. ır de" ı 

ııt JO' 
n111tır . Yangının 11ııl" 

Ü flleÇ 
hur ettiği hen .,, dır 

kl" fohlcll at Y pılcn• 
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Ağacları , 
Koruyalını .. 

Ağaçlftr; tabiatı y&falftn 
~ir varlıktır . . Bir ağacın 
iı.lere ne kadar lüzumlu ol-
~uğunu anlamak için biraz 

en veyahutta Biyoloji ale 

:
11

"'" gfrmemi7 liu.ımdır . 
llnlerı da 1tn!atacak ol 

\ltsak bu sayfalar yetfımez 
Ağaç sevglıi hakkında 

j•kı bir Türk sözünü hatır· 
atayım : 

Atalarımız demiıler ki: 
(Yaı kesen baı kf'ser.) Bu 

l~~ doğru bir sözdür. Çün 

Bır ağaç da bizim gibi ev
veı· d 
b a oğuyor; biraz sonra n, .. h uyor, fhtivarhyor ve en 
tıl "Y"t de ölüyor. 

• Eıki Yunaoistanın meıhur 
tafrı (Homer) d~mit ki: 

( Y •ğmur meıelerf 11lathğ1 
2"trıan periler ıevtnir; 
ltıeıeler yapraklarını dök
lij~h 

uzaman da periler ağlar.) 

~······················-... ! TÜRKDİLI ! 
: Pazarteainden baıka her : 
• • • gün çıkar Siyaıal gazete .. • • • ö Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 : 
• • 
•
: Sayısa: 3 

25 
:. ı 

:. Günü geçmi~ ıAvılar .:ı 
kuru§tur . 

• • • ADRES: •' 
i BALIKESiR fÜRKDİLi :ı 
........................ ~ 

Kiralık Ev 
İstaayon civarında, Ata 

türk parkı karıısında dö · 
rt oda bir hela, banyo 
ile bir mutfak ve gen it 
bodrumu havi önünde iki 
dönüm yetişmlt bağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzarası güzel olan Otel 
ci Hedrive aıt ev kiraya 
verilecek Ur 

Talıplerin Yeıilli civa 
rında Terzi Ziyaya mü-
raca1ttl"rı Han olunur. 

Kayıp tastikname • 1 Yıne Homere göre; ( Pe ' 
tı e 1 k r membalardan; onlar de 936 Yılında Bahkesir Orta 

1 "Y•n ağaçlarından türer okulundan aldığım tasttkna · 
ıer.) Bunlar ne değerli söz memi kaybettim 
~rdır. 

lk Yenisini alacağımdan eı 1 

Ya,,' bin yıl kadar evvel kisinin hükmü olmadığım 
de.k·tnıı olan ! Pelin ) adın - ilan eıJerim. 

1 
bilgin de: 609 Numaralı Süley· 

ı (Ormanlar tabiatın insan 
llta 
kı Verdiğı andaçların en 
Yrnet'ts = dır. Eğer onlur ol ' 

ltııal\ 'd h ı i tt)'at olmazdı.) 

~ Bakınız kı eskiden yaıı
k:n insanlar bile ağaçlara 
~ tıı llasıl bir afk ve mu-

ı,:~bet göstermiıler; v~ on 
lıt lln gelen faydaları an-
011tlardır 
Q· 

" 
1
' -ğacı kesmek, benim 

:ttrırnda bir adamı ö 'dür · 

Cte~ıe birdar . Çünkü evvel 
~ '0YledıRim eibi onldran da 
trıd 1 

~ili 1 
.. ,ine göre bir telci· 

d, devrelt!ri vardır, onlar 
bit Yatıyor o halde ya§ıyan 
d, feyi ö dürmek katillik 
b ltıekur . Onları da kesen 

•t k 
li 1rnae katil ıa yılar. 

man Sırrı Acaroğlu 

ruın olduğu halde ağaçlar 
hakkında birçok değerli it 
irlt~ı yazmış, o büyük dahi 
ne yaz1k ki bir ağaç fidanı 
bile göremeden ölmüıtür. 

Bugünlerde halkımızın 
kalbine ağaç ıevglıinl ıok 
mak için hükumetimiz elin 
den gelen iyiliği yapıyor (Or 

manaız memleket pencere· 
ılz ve dam11z eve benzer,) 

Yeni neıtl! . 
Aklıoıztfan hiç bir zaman 

çıkarmayınız ki: 
Bir memlekette refahı te 

min edecek yegane ıey or· 
manlarımızdır, onları koru 
yun uz. 

Ferda Sekendiz ~zlerinden mab 

Ooğum V.e Çocuk Bakım Evi 
Baş T ababetinden: 

()tı/·ôy ebe mektebi ıhtiyacı için 11 .9.937 cumarted ı 1at 
ıı. " ihale edılecekleri tlit.n edilen aıağıda cinai ve mıkta .. ,, y 
%ı '~ıla 16 kalem erzakın ihalelerinin 21 Eylul 937 ta -
llld rıe tesadüf eden salı ifÜnü ıaat 14 de tehir edilmış 

'-l\J ilan olunur 
C::ı il 11 f 
~t 
l>,in 
~ ç 

llkarn" 
Ştker 
Sabun 
~ht• 
I> ' ın yağı 
"eynır 

Kilo 
2352 
648 
324 
:mo 
~44 

178 60U 
178 600 
14 

Cinsi 
Sade yağ 
Bulgur 
Taze ıebze 
Tuz 
Soğan 

Kuru sebze 
Zeytin 
Kömür ~ 

&Qlı-k-es_ı __ r __ C_u_m_h_u_r_iy_e_t_ 

Kıl o 
388,80 
324 
1368 
163 
5R8 
613 
144 
15000 

" Müddeiumumiliğinden: 
"'''tl~ık bulunan Halıkealr aallye mahemesi bin kuruı aali 
~~'t d Zabıt katipliğine memureyin kanunu hükümlerine 
~t,b e\'let memuru olmak ıart ve evaafmı haiz olmakla 
)'(ı er dakikada 12 kelime el ile yanlıııız ve okunaklı 
tı~, 11Y'ıitbılecek ve dakikada makine ile yazılmıı bir ya 
;r , .. hrılıuız 85 kelime okuyabilecek ve makine ıle tak 
~ .. ,,l'I 
l'~ık,d 1 e dakikadl\ 30 kelime okuyup yazmak ıuretile 
'lıh' " 24 kelime yazaLilecek olanlar tayin edilecektir. 

tq "' tr· 
~ ~,I "tın nlüıabakaya gırmek üzere mf'kl • p ıa.hadt"tr.a 
~11d 1 ~ 1 tıüfue cüzdanı ve aakerliAini yaptığına veya tecil 
~li"G "'" dair vesika ı l e birlıkte 18' 9 937 cumarle&I 
~tı '~at onda Balıkeıir adliye ~ncümenine müracaatlara 

011.ı ... ••Ur 

, ~' lediye Riyasetmden: 
~~ ııer . 
·~ı ~ltıı b çıft arabası on kurut ve tek arabası beı kurut 
, ~tı , edellt Baıçeıme Vll Sütlücedeki belediye güb-
~,·1~1'-d~''rna müddeti on gün uzatılmı~t r lhe lesı '.t2 9 937 
~ıı,,,lc Çıırıamba günü ıaat 16 da belediye encümeninde 

tı, lıtekhlerln belediyeye müracaatları llin olunur 

TUKKDILI 

Balıkesir Necatibey öğretmen 
Okulu Direktörlüğünden: 

Öğretmen okulu talebeleri için okuldaJo numune ve 
ıartname.lndeki evsafa göre 60 adet elbiıe dolabıom Y•P· 
tırılmaaı 15 gün müddetle açık eluıltmeye çıkarılmııtır. 
Beherine 25 llra fiat tahmin edilmitlir Muvakkat teminatı 
112 lira 50 lrnruttur. fsteklılerin muvakkat teminatlaranı 
vezneye yatırdıklarına dair alacakları makbuzla 28 9 937 
sah günü ıaat 14 de kültür direktörlüğündeki komiıyooa 
gelmeleri, ıartname ve numunelerini her aün okulda gö: 
rebilecekleri 390 1 4 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Köyü Mevkii Ctnıi 

Halalca Hamamlı tarla iken 
kuyu sebze bahçe 

si 

Hududu. 
Doğu Emin oğlu Hasan iken 
tlmdt evlitlan Hüıametlln 

v~ Mehmet poyraza Emin 
kızı Emtne iken timdi evlat· 
ları lımail ve Abdullah gün 
batı11 Hüıeyin e'!IAtları fıı 
mali ve Tayip luple mera. 

Evsafı yukarıda yazılı gayri menkul Memlt oğlu Eml · 
nin senetsiz malı iken 50 ıene evvel ölümile evlat'arı Ah · 
met ve İ!ımail ve Hasan ve Ali ve Emineyi terk eylemlt 
ve bu verese de 30 aene önce aralarında bırrlı.a yapmıı 
oldukları takaim sonunda üçe bölünerek bir k11mı Haaana 
ve bir kısmı Emine ve yukarıda hudutlara yazılı mahal de 
Ahmet payına ve lımail ve Ali paylarına da köy civarı 

SAYfAı 3 

Defterdarlıktan: 
Tahıilit kadrosunda münhal 40 lira ücreti ıehriyeli 

tebliğ memurJufu için memurin kanununun 5 inci madde· 
sindeki evsafı haiz olanlar meyanında l 5 9 937 tartbine 
milıadif çarıamba gOnü ıaat 15 de müsabaka imtihanı 
yapılacakhr. Müsavi derecede imtihanda ibrazı muvaffa· 
ki yet eyliyenlerden hizmeti fılıyel aık~rlye.lnt lf a etmlf 
olanlarla ortamektep veya itse mezunu olanlar tercihen 
tayin edilecektir. Taltp olanların evrakı müsbttelerlle bir· 
likte Defterdarlık makamına müracaatlara l 2- 376 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Mahallesi 
Vkdaniye 

Cınıi 
Ev 

Hududu 
Sağı Ethem haneıi, ıolu kör lımail, 
arka11 ıolek oiulları M~hmet ve 
Zekeriya öo6 yol. 

Hulunduğu mahalle v• hududu yukarıda yazılı ev, 
Vicdaniye mahalleıindf'n Ruıcuklu Süleymen ofullarından 
Mehmet oğlu M Fehm•nln baba11ndan intikalen ve tak· 
ıim cihetine müıtenıd,.n 30-35 ıenedenberi ıenetslz ve 
nizasız tasarrufunda iken 934 tarıhtnde ölmeııle karm 
Halice ve evlatları Ahmet ve Mehmet ve Necati ve Şe 
rafettin ve Kadriye ve Sadrfyeye kaldıfından bahiıl~ 
namlarına tapu almak iıtedikl.-rlnd~n taaarruf cihf'tt ve 
ıebebl tahkik edilmek (bere 19 9.937 pazar g6n0 mahal· 
Jtne m~mur gönderilec,.ktlr itirazı ol,.nların bu mQddet 
içinde tapu ı;cıl muhafız.hfına v~ya mahallin~ ıelecek me· 
muru mQracaat evleme'erl IQzurrıu ılan olunur 

Bal kesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Garnizon b&yvıınlerının ihtiyacı ol8n 190 000 lolo yu 
mevklinde baıka tarla tahıiı olmuı ve bu suretle intikal laf kllpalı zarfla ekıihmeye l-onmuıtur. Tahmin edilen 
ve tl\kıtme dayanarak Ahmet bu yer için senet talebinde 1 fiatı ( 8550 ) lira, tik temlnah f639l lira [ S] kuruıtur. 
bulunmut olduğundan bu suretle temellülcüne itirazı olan- • Ekıtltme 28 eylft\ _ 937 salı günü ıııııet 15.30 da Su· 
lar vana o aün içinde tapu sıctl muhafızlığına veıalkı \ 1ıtırlıktakf komisyonda yapılacaktır lstekltlerfn ırıDnRkaııa 
müıbite ile müracaatları \'eyahut 19·9-937 paur günü I Halinden bir ıaat evveline kadar t~lcltf meı. tup'a.rtle 
mahalline gidecelC memura müracaatları lüzumu ilan o'unur koıntnona müracllatları 1 4 382 

Balıkesir Ortaokullar Satın Alma Komisyonundan: 
Kilo 

Erzakao adı azı çoğu 

Tahmini 
flatı 

Kr. 

Muvakkat 
teminat 

Ekıiltme 

tarihi 

Eksiltmenin 
ıekll 

Ltra Kr 
Ekmek 
Koyun eti 

68000 
6000 
5500 
5000 
2000 
t300 
4500 

b8000 
8000 
8000 
7000 

10 
40 

666 ~9 9 937 
240 .. 

Saat 
ıs 

Kapa\a zarf 
açık eksiltme 

Sığır eti 30 180 
577 

ti .. ., '' 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Zeytin deneti 
Horuı faaulyeıi 
Mercimek 
Nohut 

110 
60 
35 
15 
ıo 

12 
30 
50 

50 
50 

" 
kapalı zarf 

2900 
1soo 
5500 

130 . ' ,, açık ekııltme 

Pırinç 

Peynir 

Kaıar 
Soğan 

Pahtes 
Toz ıeker 
Sabun 
Makarna, ıahriye 

300 
800 

6500 
2000 
ltOO 
6500 
8500 
6500 
2700 

400 
900 

8000 
3000 
1500 
8000 

11000 
8000 
3300 

60 
3 
7 

27 
40 

47 
39 

3 
8 

J80 
112 

67 
18 
57 

162 
99 

:ıs 

38 

10 

50 
50 

75 

" ,, 

" 
" .. . . 
" 
" ,, 
•ı 

J{uıkuı 3800 5000 25 93 75 ,, 
irmik 500 800 10 12 ., 
Un 3500 4700 J 4 49 35 ,, 

" 
10 

" 

" ., 

" 
" 
., 

" 
" 

.. 
" 

Süt 9000 10500 ıo 78 75 ,, ,, 
Y oiurt t 1000 ı 3000 ı o 97 50 ,, ,, 
Soda 2000 2500 IO 18 75 30 9 937 IO 
ince tuz 2300 3000 6 13 50 ,' ,, 
Salça 800 1100 15 12 38 .. .. 
Llmorı (adeU 7000 8000 3 18 .. ,. 
Kuru barbunya 500 600 20 9 ,, ,, 
Yumurta (adeti 95000 115000 1,25 107 81 ,, ,. 
Lahna ~500 3500 3 7 88 .. 

.. 
,, 
,, 
" 
" ,, 
.. 
'' 
,. .. 
ti 

,, 

" 
" ,, 

" 
" ., 

" 

" 
•• 

Prasa 3500 4000 3 9 ., ,, ,, 
lapa na k 4000 5000 7 26 25 . . ,, ,. 
Havuç 400 600 5 :! 25 ., ,, ,, 
Kareviz 400 600 Hl 4 50 ,, ,, ., 
Pancar 200 :iOO 7 J 58 ,, ,, 
Sirke 1200 1500 10 11 25 .. ., ,, 
Reçel 500 600 35 15 75 ,, ,, ,, 
Tabın 500 600 35 15 75 ,, ,. .. 
Pekmez 500 600 20 Y ., ,, " 

" ,, 
il 

il .. 
" 
" .. 
" ., 
" 

" ,, 

" 
. ' 

., 

" .. 
" 
" ,, 

" 
" 
" ,, 

" .. 
fi 

,. 
•• 

Tahm helvuı 300 9UO 35 ~3 63 • ., ,. " ,, 
Sarımaak 105 • 130 15 14 63 ,. ,, " .. 
Çekirdekıiz k Üıüm 1100 1350 25 25 31 ,, ,, ,, ., 
Elnıa 2000 2500 15 28 13 ,, ,, ,, ,, 

Taze tereyaiı 200 :mo 120 27 ,, " .. ,, 
Ceviz içi 100 110 60 4 95 ,, " ,, ., 
Bulgur 2000 2700 1 :l 24 30 ,, " ,, ·• 
Çay 30 40 400 12 ,, " ,. ,, 
Sömi kok (tonu) 227 2800 476 70 29 • 9 · 937 aaat 15 kepah zarf 
Mangal kö. kilo 2000 2400 5 9 " ,, açık eksiltme 

Odun 161000 170000 1,50 191 25 '' ., ,, ,, 
1 - Ortaokulların 31 . may11 938 tarihine kadar ihtiyacı bulunan yukarıda adı, miktarı, teminat para11, ihale 

tekli ve tarihlerini bildiren (48) kalem yiyecek, yakacak ve •aire IS gQn müddetle açık ve kapah zarf suretlle r.k 
ılltmeye çıkarılmııtır. 

2 Eksilmeye ittlrak etmek istiyenler tartnamelerı öjretmen okulu kaleminde her ıön ıörebllecekleri gibi ıha· 
leden bir saat evveline kadar öfretmen okulundan alacaktan lrnUye ile kanuni temtnatluını merkez muhaeebe m6· 
dürlüğü vezneıine yatırmalara ve alaellkları makbuzla muayyen giin ve saatte kOlt6r dtrektörıüfOndekl kom11yona 
baı vurmaları 

3 - Bunlardan ekmek. ıömi kok ve sadeyağı ekslltmeıi kapah zart uıullle Y"pılacaıından: kanunun tarlfah da
hilinde hazırlanmıı olan zarfları htzalanoda yazılı ıünlerde, nihayet saat t 4 de kadar makbaı mukabilinde komiı· 

yon baıkanlıtına verilmeli ve bu saatten eonra pcılkMek zarflaraa kab"1 eclıl.anc• 



SAYFA: 4 

'# aytar ı 
· ·· dürli" ğünden: J 

19 Eylül 937 gününde Balıkeıirde Koıu alanındaki 1 
sergi yerinde açılacak hayvan sergisine ittirak edecek hay 1 
vanlorın kayt ve kabul muamelesinin 14 Eylul 937 saat ~ 
17 de bit.-cegi ılan olunur il. 

381 - 3 ~ _______ it. 

Vi aye O imi j 
cümeninden: 1 

J - Balıkesirde müceddeden yapıla<'ak doğumevi lnta - fit 
atının projeei mucibince ve vahidi fiyet cetvellerfne göre it. 
(14500) liralık kısmının intası 23 Eyhil 937 tıırlhıne rest ~ 
lıyan perıembe günü saat 15 de kapalı zarf usulile ihalesi fi. 
yapılmak üzere ] 5 gün müddetle eksiltmeye konulmuıtur 1 

2 - Bu tıe aid evrak ıunlardır: 

1 Husual ıartoame 
Keılf cetveli 
MeHha cetveli 
Vahidi fiyet cetveli ~ 
Projeler € 
Eksiltme ıartnameai it, 
Mukavele projesi rtt 
3 - Muvakkat teminat keıtf bedelinin yüzde 7,5 iu l:t 

olan (Bin seksen yedi) lira (50) kuruıtur. " 
4 - İhale Balıkeslrde vilayet makamında teıekkül it 

edecek encümen daimi huzurunda yapılacaktır. 1 
5 - İsteklilerin 937 yılı için Nafıa Vekaletinden alın- ~ 

mıı müteahhitlik veıikasıoı ve bu ite glrmeie salihiyet it 

TORKDILI 

KIS GE iYOR 
Ormanlarımızı korumak 

için odun yalulmıyacak, 

bunun için ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
Kullan!lacak D i y e 
Düşünmev iniz .. 

llcrtiirlü kömür 
yakan kullauışlı ve 
her keseye elverişli 

Zonguldak ve Halk 
ti plerinueki sobaları 

ticarethanenıiıde hu-

veren resmi vesaiki ibraz etmeleri ıarttır. ~~ 

6 - Teklif sahipleri ihale günü saatinden bir ıaat 
evvel deruolode teklif mektubu zarfı ve beıinci maddede 
yazılı veılka ve ticaret Yesikası ve teminat makbuzu ve 
yahut banka mektubu olan zarfını makbuz mukabilinde 
Vilayet makam ana teslim edeceklerdir . 

4 - 1 - 375 

alıkesir Orman 
asmühendisliğinden: 
Bedeli mecmuu. 

Lira 
1464 

K. 

Beher kentalinin 
muhammen bedeli 

Lira K. 
o 32 

Mık tarı 

kental 
Cinıi 

4575 Çam çıra 

1 - Balıkeıılr VtlAyeU Edremit kazası dahilinde Bölük 
tepe ormanından (4575) kental çıra J 5 gün müddetle aç· 
ık arttırmaya kooulmuıtur 

2 - Arttırma 2-9 937 tarihinden baılar. 17 9 937 ta· 
rihlode ııaat (15) de Edremit Orman idaresinde müfeıek· 
kil komisyon huzurunda ihalei evveliyed yapılacaktır. 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli 32 kuruıtur. 
4 Muvakkat teminat I09 lira 80 kuruıtur. 
5 - Satıı umumidir. 
6 - Bu huıusta daha fazla malumat almak istıyenlerln 

Bahkeııir Orman Baımühendisllğlne müracaatları ilin olunur. 
4 - 1 - 371 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıke irde yaptırılacak 6 adet askeri lfnanın intası 
kapalı zarf usulile ihale edileceği ilan edilnıi§ ve vakti 
nıuayyeninde talipleri tarafından teklıf edilen ff ati ar lı 0~ 
misyonca gali görülmüı olduğundan yf'niden ve bir ay 
müddetle pazRrlığa konulnıuotur Pazar hl< 24 t>) lul·937 
cuma günü saat 1 1 dedir. Mezkur binRların muhammen 
~=eılf bedeli 10200 lıra 72 kuruı ve ilk teminatlan 765 lira 
53 kuruıtur lstt'klilerin ıartnameııni görmek üzere her 
gün ve pazarlığa ııtirak edecekleı in de bu gibi tıltrl mu· 
vaffakiyetle baıardıklarına dair devairi alde&inden tasdfldi 
vesaik ve teminat maklmzlarile vakti muayyeninde Kor 
Satın Alma Komisyonu baıkanlığına müracaatları. 

1 ·- 4 378 

alıkesır Askeri Satın Alma 
~omisyonundan: 

4 l 374 

Bahkesir Orm Baş 
Müh ndis iğinden: 

• 
Cınıı Miktarı Beher Kentalın Bedeli Mecmuu 

muhammen bedeli 
lira kuruı lira kuruı 

Kuru mefe odunu J 144 o 8 91 52 

J2 EYLOL 937 

KöylUl_ere 
K L E R T M A R K A L 1 11 .. 

1 Hin va mn en nwshur ve tarı rnıuış uıll 1 • ~ k!t , 
telif ~eşiıli ( Tiryor ) buğday ayırnıa L 

bur maki neleı·i g••I nıişt İl'. 

S A T 1 Ş D E P O S U ufll 
Memduh Özinan ve lihmef ~uf11:ıat8 

Türk Ziraat Kol/ekti! Şırketı G 

Tünel caddesi 83 İstanbul 
IJALIKESIR ACENTESi 
SAHRI SARFAKLARLI 

Susığırlık Garnizonu ihUy cı olan 235000 kilo odun 
açık ekslltme suret ile 24 Eylul 937 Cuma günü saat 15,30 
da alınacaktır . Tahmin edılen bedeli 2350 lıra, tik temi
natı 176 lira 25 kuru§tur lıtek!ılerin sözü geçen gün ve 
ea tte Susığırlıktakl komisyona müracaatları . 

Balıkeıir vilayeti Kepsüt nahiyesi Dere köy hududu 
civarında vaki bahçe Kuzu devlet ormanında bermucibi 
keııf tesbit edllmit olan ( 1144) kental kuru meıe odunu 
3116 sayılı orman kanununun muvakkat (6) ıncı madde 
sine tevfikan 2490 sayılı ıha le kanununun 41 inci madde 
sinin (E) fırkasına göre 21.9 937 tarihinde saat 15 de Ba. 
lıkesirde orman baı mühendisliği btnaınnda orman satıı 

komisyonu huzurunda yapılacağından talıplerin yüzde 7,5 
teminatı muvakkate akçalarile ihnle günü satış komlsyo· 

u f 1 1 • K "'l<AN nuna müracaat etmeleri DU hususda ozla ma 6mat a · lyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir sRylavı H. ~ 
mak istiyenlerin orman baı mühendtıliğlne müracaatları I ·UA·r BİL'A1. 

Çılrnrım Genel Direktörü: -ilan olunur . 
'I 369 1 Basımyeri : ll Basımevl ---


