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~ Niyon Konfe ansm1a Devletlerle Yaplfan t 
~ rfnl şmay~ Büyük Millet. Meclisinde Baş· ı 
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Meclisin lçtimaa Daveti Üzerine: 

ON lKlNCI YIL 8.l YI: 102782 

Yugoslav Korsanlık Y a pan T ahtelbahırin Hikayesi: 
~------------------.;._--------------------~ Mebuslar Ankaraya 

Hareket Ettiler .. 
Manavıalarında bulunacak Akdenizde Dolaşan 

~eyetler O . J K . A . ? 
8atün Vılô:yetler Dahilindeki 
lttebuslar lctimadan Haberdar 

Belgrat, 15 (A.A.) - ı enıza tı 1 m e 1 t 
Yugoelavya orduıunun bu 1 • 8 8 
ayın ikinci yarmnda yapa · ' 

• 
Edildi .. 

cağı büyük manavralarda 
bir çok ecnebi aekerl hey 
etler bilha11a Çekoılovakya, 
Romanya, ftalya, Franıa, 
Tükiye, Yuneniıtan heyet 
leri hazır bulunacaktır. -
Muğla~ı Atatürk ~üstü 
Ankara, 15 (A .A) 

Muğlada yapılmakta olan 
Atatürk anıtının Cumhurl 
yet bayramında yt'tiftlrllme 
ıune çalııılmaktadır 

Asi General Frankonun Elinde Tahtelbahir 
Buluıımadığı, Onun için Bu, Korsan Tahtelba

hir/erin Ona Ait Olmadığı iddia Ediliyor. 
Londrıı, 15 (A.A ) - Ak-

denizde koreanlıfa kartı ha · 
zırlanan plana iftirak etmeıi 
için kendi al ne yapılan davet 
itine italya tam bir mu &avat 
~aıresinde itliralc ettir ilme· 
dtğl takti rde Niyon t e ld ı fle 

Ede 
-· rioi kah ul edeml y t ceğ ı ce· 

va bını verd m f .ir 

Ra~yo~a bir r utu~ sö ~ I di 
Anlcara , l 5 ( ~ A ) Niyon 

da imzalanan an laımanın 

tasdikine i:I 1 t kanunu 
Büyük Mı l let Meclisinde biz· 
zat Baıvekil ismet İnönünün 
müdafaa edeceği cihetle 

Cemiyeti Akvam ıuamble 

ıinde Türkiyeyi temsil et 
mekte bulunan Hariciye Ve 
kili Doktor Tevfik Rüıtü 

Araam Ankaraya gelmesine 

lüzum kalmamıı olduğunu 

Anadolu Ajaneı haber al 

Kursanltk Hddlseleri O:erlne Akdenidez Vazife Alan ln· 
gfllz Deniz. Kı:vvetlerlndtn Bazıları 

kendi aahillerloin müdafaaaı nlzdekl uzun Türk ıabllle· 
için icap eden tedbirleri al rinde lizımıelen tedbirleri 
dığını Niyon konferanaına it· almıı bulunmaktlldır. 
t ir ak eden devletlere bıldır Lonradakl lıpanya eef are· 
mittir. Türk hükümeti Ça · ti , Akdenizde hücuma ul· 
nakkaleden itibaren Akde· ( Sonu ikinci ıayfada ) 

İerlne ihzan ve lıenr bu 
lundurulmasını rtca ederim 

- -----
5 - lıbu ~mrl ftldığınız 

ve vllayetınizde hangi uy. 
lavlar bulunuyorH b~n 
farın adluını telgrafla ma 

kine b ıı ıınd ırn bana bildir· 

Macaristan silihlarm tahdıdi isinde ~u~u~ müsıvıtmın 
tıha~tut ermediğini ileri sürdü 

Acaba ltalya Neden Bizi, Hiç 
Olmazsa, Anahtar Deliğinden 
Gözlemekten Kendini Alamıyor 

men izi. j 
( Sonu ıklnci aayfada ) • 

Cenevre, 15 (A.A) 

Milletler Cemiyeti aııambleıi 

bu aabah tahdidi teıılihat 

itlerile meıgul olacak olan 

~eniz Konferansında Verilen Kararlara: 

ltalyanın Verdiği Cevap 
Müsbet değil.. 

~lJIQn Noktainazarı Yeniden Mevzubahsedil
~i)ecek. /ngiliz- Fransız Deni zKuvvetleri Pa-
::_ıeainden ltıbaren Kontrola Başlıyacaklar. 
~ •te, 15 [ Radyo J - ri kontrol için va zift! a l mıı hazırlamağa Romllny.ıJ, le· 

'-ı '"11 1conferanıı mehaflli !ardır Alınan kararların pa tonya ve laveç murahhula · 
la.. )'"ı ~ il \'erdifl cevabı ım · zartesinclen itibaren tatbiki · rını memur et mittir. 

~ . .._•hıyeUnde kabul edi· ne baılanacaktır. F r a n ı a h a r i 

1. ltalyan t eklifi ka bul e dil· c iye nazırı Jnglljz tekltfle--.._~ı,, 
L~ il leldUınl ka bul et dlğl takdirde mü zakerele rin rine müzaheret etmlı, Po 
ıı..~· ltt f J> ""'f._ 1 

•kla kabul edılen yeniden baılama11 lazımdır . lonya hariciye nazırı da o ...__ 'aaa 
·~ı._4 enın deiittirılmt>ııl Onun için İtalyanın nolctal 

,1~~ olacaktır. nazarının yeniden mevzu 

'._ illet devletler Akde - bıshı edılmeıine ıhtimal ve 

lonyanın Filistın meıeleıin· 

de olan huıuıi alakasını 

kaydett ikten ıonra Filiıtine ıl. ,,,, 
,, • ._ eıının müstacel oi · rı l memel,tedir mümkün oldufu kadar faz· 

~ "01ctaıında bırle§erek Konsey öniimüzdeki cel la Yahud ı hicret etmeılnln 
•er11ıı1ler ve Franea ıeılnde tetk ı k etmek üzere temini lazım geldlilnl söy. 

• deniz kuvvetle bu huıuıta bir karar ıureti 

komisyonu karar 

vermiftir . 

Çin mümeastli Şarki Asyl\ 

hidiıeleri hakkında dinlen· 

mittir 

Cenevre, 15 [A.A J - Mil · 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

"Depeclıe de Toulouse,, 
gazetesi Jean Roger lmzaslle j 
aşağıdaki çok dikkate değer 
makaleyi neşrt lmekledlr: 

Garbi Akdeniz facla11 yQ-
====-=-===========-===========--====-

Bu Yll Zeytin Rekol
t e si Nasıldır? 

Bu yıl rekoltenin fazla olduğu, bu yüzden sa~h mal
ların çıkınlm ağa başlandığı anlasıhyor 

zünden hipnotize edllmlt bir 

halde bulunan biz Fran11z· 

lar, Akdenizln fark havza• 

ıının Avrupa devletleri men· 

faallerinin en karııık bir dQ· 

nüm noktası olduiunu ve 

ehemmiyeti dikkatli bir mil· 

tıthldin iÖzQnden kaçmaya· 

cak bir entrikalar merkezi 

olduğunu, hazan unutmak

tayiz. Şarki Akdeniz hav· 

zaeında ltUıacu devletlerin 

hanları, müe11ea vaziyetler 

ve garp demokraıllerlntn, 

ıulhü mu haf azaya matuf 

I ira deleriyle karıılaıtarmakta· 

Yeni yıl zeytin rekoltesi· 
nln vaziyeti kati olarak an 
l aıılma::nış olmakla beraber 
piyasada zeytin yaf mua 
meleleri ha raretini muhafa · 
za elmel< tedir. 

Yalnız rekoltenin eon gü 
nlerde fazla olduiu hakkın 

da bazı •aberler Gzerlne el 

lerinde ıtok mal bulunduran 
tüccarların bir k11mı malla
rını saklıyarak piyasaya çı

karmağa baılanıı§lır . Bu 
yüzden bugüne kadar fiyat
ları değifm iyen zeytinlerin 
cinslerine gare ki 'o baıında 
bir, bir buçuk kuruı zeytin 

( Sqa ikinçi 1&Jf acla 

1 

dırlar ha lya, İngiltere, Al
manya ve Franıa ara11nda 

hararetli bir rekabet devam 

ede g~lmektedlr. 

Faıizmtn emperyalııt ta

savvurları malumdur. Ak

denlzl vaktiyle oldufu ııbı, 

bir ltalyan denizi haline 

koymak hülyasına kapalmıı 

bulunan Mu11ollnı "Akdeniz 

lnglltere için yalnız bir yol· 

dur; fakat ltalya için haya

ti bir mf'ıele teıkıl etmek-

ktedir . Akde 

(Sonu 



SAYFA: 2 

Okullara Girme Şartları: 

Ti car 
Ticaret mektebi Yük-

sek - Lfse ve Orta 
olmak üzere üç kı-

sımdır Ve her kısım derece 
derece devlete bağlı bilum 
um ikli!adi ve ticari faali
yetlerle husuıi it ve ticaret 
hayatına; ankacılak. Sigor
tacılık ve Maliyecilık gibi 
kuvvetli muhasebe bilgisi ve 
iktisadi kültür lstiyen işlere 
hazırlar. Yüksek kmmda 
ayrıca dıı ticaret ve konso 
losluk gibi memleket harici 

iktisadi faaliyetlere hazırlı. 
yan bir ıube de vardır. 

1 - Yüksek kısım üç ıe· 
nedir Kaydolunmak için: 

Olgunluk imtihanında mu· 
vaff ak olmuı lbe mezunu 
olmak veyahut her hangi 
bir ticaret lisesinden mezun 
olmak. 

2 - Ticaret Lisesi biri 
ihzari olmak üzere dört se· 
nedir. 

Kabul ıartları: 

A - Ortamektep mezu. 
r.u yahut orta ticaret mek
tPplerlnden mezun olmak . 

M 
B - 18 Yaıını geçkin ol· 

mamak. 

Dört senelik orta ticaret 
meklf'plerlnden mezun olan· 

lar ıhzari sınıfı atlıyarak 

birinci sınıfa kaydolunurlar. 

3 - Orta ticaret mekte 
bi dört senedir Kabul ıart· 
ları: 

A - İlk mektep mezunu 
olmak. 

B - 15 Y aıını geçkin ol 
mamak. 

Mektebin her üç kısmına 
15 Eylulden, 5 Blriniteırine 

kadar talebe kaydolunur. 
Kayıt için müracaat bir Is 

Uda ile olur. Kayıt istidası 
na aıağıdakl vesikaların 

bağlanmaaı lazımdır. "Dip 
loma, veya tasdikname asıl· 
lan, nüfus cüzdanı, ııhbat 

raporu, aıı kaiıdı, iyi h l 
vesıkası ve döı t fotoğraf. " 
Baıka mekteplerden iki se
ne ııynı sınıfta kaldığı için 
kaydı silinenler mektebin it
se ve orta ticaret kısmına 

kabul olunmazlar 

Akden,zde 
Dolaşan 

Deniz altı 
Kime ait 

'Mebuslar 
Ankaraya 
Hareket 
Ettiler 

(Baıtarafı birinci sayfada) 

rıyan gemilerin. General 

Frankoya alt tahtelbahirler 

tarafından torpillendiğl ha 

vadisini hallyyen tekzip et

mlıtfr Çankü Frankonun 

tahtelbahlrl yoktur. 

ispanya hükumetinin Ma -

laganın tahliyesi esnasında 

ve tahtelbahlrlerfnl asilere 

terketmiı olduğu hakkında 

gazetelerde çıkan ha vadls

lerl de sefaret tekzip etmfı· 
tir. 

Yedi ny evvel, İspanya 

bahriye nazırı ispanyanın 

donanmatanı bitaraf bir ko · 

misyona göıtermek istemlıtl. 

Genemi Frankonun da ayni 

ıuretle hendlslne alt donan 

mayı göstermesi isteniyordu. 

fakat asiler General Fran 

konun tahtelbahiri olmadı 

ğını meydana çıkarmamak 

için bu teklife cevap ver -

memitlerdir. 
(~I O"' vv Daih Nen-.s) 

~···· .. ·····~ 
Milletler 
Cemiyetinde 
Silahsızlanma 
Komiyonu 
( Baıtarafı birinci sayfaada) 

lctler Cemiyeti konseyi dün 
yaptığı aleni celsede Şarki 

Erdün ve Fılistinin idaresine 
dair mandalar komisyonunun 
verdiği raporu tasvıp et 
miştir. 

Mandalar lrnmisyonu reisi 
komısyonun bugünkü man· 
daların idameıinin imkan 
sızlığını, Fılistlnin esas itibari 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
6 - Müfettıı umumtlere 

ve valilere, b6tün vekillere 

tebliğ edildi. 

7 - fıin müstaceliyetfne 

binaen ve ihtiyaten bu teb· 

liğin sureli bütün kayma

b.amlıklara da verilmiıtir. 

Me~uslanm'z An~aıaya 
gidiyorlar 

Büyük Millet Meclisinin 

bu suretle içtlmaa davet 

edtlmlı bulunduğu vlllyet 

çevresinde bulunan mebus · 

larımız vilayetçe haberdar 

cdllmtılerdir. 

Bunun üzerine B. Rahmi 

Selçuk Suuğırlıktan, Bayan 

Sabiha Gökcül bir gün ön 

ce gittiği Dursun beyden gel· 

1 miı ve dün lstanbul yolu ile 

1 Ankara ya hareket etmiıler · 
dlr. 

B. Cavit de Bürhanlyeden 

ıehrimlze gelmitlir. Bugün 

Kütahya yolu ile Ankaraya 

geçecektir. 

İki gün önce BürhanlyP.

den Ayvalığa geçmlt bulu
nan B. Hacim Muhittin Ça
rıklı da oradan İstan~ul ta
rtkile Ankaraya gıdecektir. 

geldiği halde İngiltere ile 
muta bık bulunduğunu bil· 

dirml~tlr. 

Cenevre, 15 (Radyo) -
Mılletler Cemiyeti asamblesi 

tahdidi teılihat işleri için 
meşgul olmuş ve üçüncü bir 
komisyonun teşkiline ka
rar vermiıttr Macaristan de· 
legesi bu komisyona Moca 
rigtanın iıtırak etmlyeceğınl, 

çünkl tııhdıt itinde ıtmdiye 
kadar hukuk müsavatının 

tahakkuk etmedljınl beyan 

TORKDILI le EYLOL 937 

' . .. : .., 
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iLiMiZDEN HABERLER 
• Bir M u h t a r Ev 1 i Bir Bürhaniyede Güreşler 
K a d ı n ı K açı r d ı . Alaka U y a n d ı r d 1.. 

- --------· 
Gece yansı eve gi~l n muhtar ~admı ölümle teh~it 

ederek allp götüı~ü. 

--------------------- -
Tanınmış pehlivanların iştira~ etliği güraslerdı 

büyük bir ~alabıhk bulundu 
Dün Sındırgıda kocalı bir 

kadın zorla kaçırılmııtır. 
Blğadıca gltmlıttr. Allnln 
köyden uzaklaımasını fırsat 
bilen Emin dün gece yarısı 
kadının evine giderek kapı 
111nı çalmıı ve bazı it
lerden bahsederek kendisini 
kapıya kadar getirmlıttr. 

Bürhaniye, ( · Husuıi ) - itlere öğünme hakkı ver,.-
Halkevl tarafında tertip edi · için kifldlr. Bat pebll••"' 
len büyük pehlivan güreı yüz ve 11ra ile diler pe•ll Sındırgıya bağlı Kocabey 

köyü muhtarı Emin köyde 

Elif adında genç bir kadına 
göz koymuıtur. fırsat bul 
dukça kadını takip ve ra
hatsız etmeğe baılamııtır. 

Kadın muhtarın bu halin 
den çekinmekte bede, bir me· 
sele çıkma11ndan korktuğu 

için kocaaını vaziyetten ha
berdar etmeğl de muvafık 

bulmamııtır 

Elifin kocası Ali btr İf 

münasebetti~ btrgün önce 

Sındırgıda 
i~iller köyün~e hırsuhk 

yapan ~ıptiler mah~Om 
oldular 

Sındırgı, 15 (Hususi} 
Sındırgının İblller köyünden, 
İsmail ça vuı oğlu, Halli 
Güneıin evine gün;lüz evde 
klmıe bulunmadığı bir sıra· 
da evin anahtarı saklandıiı 
yerden alınarak kapısı açıl 

mıı, üç yabancı kıpti kadı· 
nı eve girerek sandıktan 

muhtelif çeyiz etyalan çal
mıılardır. 

Suçlular takipten bir gün 
sonra yakalanmıılar. hüvl 
yelleri teıbitte, gezgin kıp· 
tilerden Manisa vilayetinin 
Dervlıall mahallesinden 
Raılt kızı Zehra ve kızı 

1 Fatma, İstanbul tleyoğlu Za· 
hmuhitttn mahallesinden 
Mehmet kızı Neni, M. Ke 
malpaıa Şerefiye mahalle 
sinden Nazif oğlu Selim ve 
İzmir Halkapınar mahalle 
sinden Mahmut oğlu, Satılmıı 
oldukları anlaşılmıı ve takı 
bine çıkan Jandarma Karakol 
kumandanı Bayraktarın sı

kı araıtırmftları neticesinde 
hırsız kıpUler beraberi erin· 
de çalıp götürdükleri bir 
çuval eıya ile birlikte ya
kalanıp mevcuden adliyeye 
tevdi edilmıı ve yapılan du
ruımada hırsızların tevklfle · 
rlne karar verilmtıtfr. 

~alman es~i el~ise 
Eteler l<öyüoden Aytenfn 

eklnpazarında Halil oğlu 
Muııtaf anın milstamel bir kat 
elbiıtıılnl çaldığı tikayel ol· 
unduğuodan tahkikata baş 
lanmııtır. 

~ --
Bir ara~a ~a~a if e oğula 

çar plı 

Bu sırada Elifi ölümle 
tehdit eden Emin kadınca 
ğızı zorla alıp götürmüttür. 

Hidlse çok geçmeden 
köyde fayi olmuı, ite Sm· 
dırgı jandarmaaı ve müddei 
umumllığı el koymuıtur. 
Muhtar Eminin kadını ne 
reye kaçırdıiı tahkik edil 
mektedlr. 

..... 

ldmanyurdu-
nun Seçimi .. 

Şehrimiz idman yurdu aza 
11 f evkalide bir toplantı 

yaparak yeniden bir idare 
heyeti seçmtıtır. 

Refılfğe Daimi Encümen 
aıaıından B. Feyzi Sözener, 
ikinci reiıllğe, Dit Tabibi Fuat 
Bil'al, muhasipliğe Belediye 
den Muamrr/er Gözalan, 
veznedarlığa Husuıimuha 
sebeden Ali, kltfplfie Hal 
kevJnden Enver, müfettiıltğe 
Ali Şayakçı, idare memur 
luğuna Muhittin, Eıen kaptan 
lığa Sadi Calan ıeçilmiıtir. 

Yurdun yeni idare heyeti· 
ne muvaffakıyetler dileriz. 

V ıliyet jandarma ~uman
danlığı 

Jandarma mıntaka m\llha
kında bulunan Binbaıı Hu· 
luıl Araeven vilayet jandar 
ma alay kumandanlığına 
asaleten, vilayet jandarma 
alay kumandan vekili Bin · 
batı Şerafettln de onun ye
rine tayin edılmlttir. 

Evlenme 
Rif at Keklik oğlu İsmail 

' ile Havran Belediye mecliet 
azasından Lütfi kızı Nuri· 
yenin Havran Belediyesinde 
her iki tarafın dostları ara 
ıında evlenme merasimi ya
pılmııtır. Tarafeyne saadet 
diledı 

Arazi tahriri devam ediyor 
Merkeze nit arazi tahri 

rlnln yazılmuına devam 
edilmektedir. Bu yıl temmuz 
nihayetine kadar 69 cüzüta
mın tahriri bitirllmiılir. 

GölcüUe ~ırsızh~ yapan
lar ya~alan~ı 

Gölcük nahiyesinden Ali 
Htsariçi mahallesinden ara· l oğlu Mehmedin evile diğer 

bacı lsmatl arnbasını lbra· bazı evlerden çalınan eıyaların 
him oğlu Abdurrahman ile ı yine bu nahiyeden Abidin 
oğlu 12 ya§larındaki Nt>ca · I oğlu Hasan, Mehmı:t oğlu 
tiye çarptırnııı ve baba oğu ı Mehmet, Ali Pehlivan, Ab 
luo yaralanmalarına sebep durrahman oğlu Hasan ta 

rafından çalındığı tesbıt 

edilmlı ve suçlular yakalan· 

ııaıılardar. 

lerlnden ikinciıl bü · vanlara da 25, 10, 5 ıer b• 
yük bir kitle önünde yapıl· ra verllmlıtlr . Halkevl .,,,. 
dı ve çok alaka topladı. yal yardım komiteıl iyi it~ 

Bu güzel gilreıl yapmak ler baıarmaıana yarıyac• 
için tanınmıı pehlivanların varidat elde etti. Bu ,.,.r 
getirilebilmesi ve buna mu lerde yalnız baıpehltvaa ,,,. 
vaffak olunması tertip he- çilemedi. 

yeti için büyük bir muvaf· Y arımdünya ile H•-' 
fakıyeltir. Çünki bugün- pehlivanlar uzun bir sfll" 
lerde lzmlrdf', latan- yaptılar. Beyköylü 51ld 
bulda yapılmakta olan bü- ~ mının güreıt çok 
yük müsabakalara ra~men , 
Yarımdünya, Kara Alt, Ham- yecenlı oldu. Velhaııl b:.-
dl, Ali, Ômer ve otuzu ge- reıler halka ınreı ze 
çen diğer pehlivanlar Hür tamamllf'l tattırdı Se''"° 
hanlyedekl gürefi tercih ede ler ara11nda mebuıları~ 
rek gelmitlerdir. Bu da ter· dan 8. H.aclm MuhJttlD Y 

tip heyetine ve Bürhanlye rıklı da bulunuyordu. ~ 

Bir Çocuğun 
Hırsızlığı 
Eğe mahalleılnden 12 Y"f· 

larındaki Hüınü adında 

bir çocuk bu mahalleden 
bakkal lımailln dükkaaına 
kimsenin bulunmadığı bir 
sırada ıirmlı ve çekmece. 
den altı lirasını çalmııhr 

Çocuk yakalanmııtır. 
--=:a.J':)(iır-=:ıı--

A c ı veren bir ölüm 
Mebuılarımızdan 8. Hay 

iki Dakkantld 
Hırsızlık 

Diin ıece çarııda tld ti 
ıızlık vaka11 olmuıtur· it! 

Yumurtacı SüleydJ ,/ 
dükkanından iki, Rlf•!J. 
Muharremin dükk~ 
çekmeceıindeo de otu• 
kadar para çalınmııtı'.,t 

Hırsızlığın kimler J>I 
f andan yapıldıi• t 
edilmektedir. 

DOnkO um zahiıa lil' 
rettin Karanın yengesi, Avu 
kat B. Sadık Deol1in ve UNLAR: ,.,,! 
Millet Meclisi Evrak müdü· Aıgari (. 
rü 8 Muzaffer Müstecaph K. f 
nın kain valdelerl Yağhane· 55 Handıman 860 ::O 
el B Hüıamettln reftka11 60 .. 840 fiil_ 
Bn Sablhanın tedavi edil· 70 790 ~ 
mekte olduğu İstanbul Ze 80 690 1 

kur haetahaneslnde cuma BUtDA Y PlY AS'f 
günü kalp ıektuınden vefat Sert buiday 4.75 - s/' 
ettiğini teeuürle haber al Yumuıak .. 5 - 3~ 
dık. Yakınlarının acılarını Arpa 3, 125 - 'J.t., 
paylaıır ve kendilerine baı Mısır 3,5 - ~ 
ıailığı dileriz. Bakla 3,5 - ,./ 

Bu Y ıhn Zeytin RekOI" 
tesiNaslldır?~ 

( Baıtaraf ı bırlncl sayfada) Son zamanlard• ıl 
yağlarının klloıunda da 1 2 yafmurların rekoltef' ,Jıl 
kuruı bir fiyat tenzili ol ettlll bazı kimıelet ti~ 
muıtur. dan ıöylenmlt i•• d• 1~ 

Bugün piyasada zeytınya· yanlıı olduiu a11I•~, f 
ğı stok miktarı 1 1,5 mil Son yajmurlar1n b•:. fi~ 
yon kıto tahmin ~dilmekte ni mahsule bir h•f __.11 r 
dir. ıı dokunmuıtur. Z•1; ~ 

Yeni mahsul henüz idrak ihracat mevıiml h•ll ..,-ı' 
edilmemlt olduğuna göre, lamamıı olmakl• 

1
,,4"' 

stokun azlıaı da bir buhran 34 36 kurut az•İtt1" ~ 
tevlldlne müsait ıörünmi 8 asitli yağlardall tlf~~ 
yor . · İnglltereye 71,5 .., '-~ 

Bu yıl zeytin yağ maau lo zeytin yal• thr•ç it~ 
lü 30 32 milyon kilo ara· lir. Diğer taraftall ,.~· 

d k•'· sında olup geçen yıllara na da devam e ell ti' ~ 

2bra n ild misli fazladır. dola yiıile zeytill 111ı-.t1' ~ 
Bundan da zeytin yağ ihra- alınmamııtır ~u 1 ti'~ 
catımızıo diğer yıllara na· panyadan zeyttrı •,,.., ~ 

ıetset ,,. 
za"ran fazla olacağı anlaşıl yağ alan melll d,,-
maktadır İhracata bu yıl kıımı memleketllll

11 ~ 
ı kUr· 

biraz geç baılandığı takdir tin yalı a aca I k 
de zeytinyaıı:.ın kilosunda Piyaıada ıabuıt 0 ~~ 

5 .. , .... 

15 2J kurut kadar bir elli kuruıtan •• S 
tenzılat yapmak lmklnı ha nıeklik yatlar ela 
111 olacalnar 

' • ~ 
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Akdeniz Hadiseleri Kar Almanya Sovyet Rus- ı Fransa Türk Dostluğuna Her 

şısında ltalyanın Aldığı yaya Sa dırabilir mi?.. a.~:~:1P~:~;n:~,?u .. ~;~~~~;;~:~:~.~~11::.~ 
V . t Avrupada bugün için tehlike olmadığına işaret eden 8. Çurçil Türkiyeyi seven Franıız a Z 1 Y e • • bunun imkansızlığını, Japonyanın nazarlarını Sovyetlar Bir- 1"r •0 n b•rkaç ay zarfında 

Albert Sarrautnun "aıırlar-

hususunda Delboıun ıarfet · 

tığl gayelere atfetmektedir· 
ler Bununla beraber bazı 
klmlf•lerln ruhi ve manevi 
dileklerini tatnı in eden bu 

------- -
Acaba İtalya Neden ·Bizi, Hı·ç 
Olmazsa, Anahtar Deliğinden 
Gözlemekten Kendini Alamıyor 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

lllıın ıahll kıtalaranı ek<'no 

Qıt bakımından tahakkümü 

altına almak Muaaoliniye 

lcuı gelmemektedir. İtalya 
Ltbyaya hakimdir ve yeni 

hal yan imparatorlu· 

hnu bir tek blok haline 

lttırebilecek olan M111r ha 

lclcında lıtihalı emeller bea

lthlektedtr. Duçe aynı za· 

lfttnda: "Bir tayyarenin mer· 

b,leılz katedebileceğl de· 

recede halya sahil erine ya 

ltın bulunan yerlerde gayri 

lfteıknn topraklar" mevcut 
alduıunu da iıaret etmiıtir 
lcı, 1-\nkara Hariciye Vekili 
b 

kofil meyiller sahibi olan 
Romanya milli köylü fırka· 
sının ittlh&mlarını mucip 
olacak derecede llerlemiıttr . 

Almanya ile Yugoslavyayı 

birbirine sıkı 11kıya bağh

yan ticari anlatmalar ak· 
dolunmuıtur. Berlln Türki· 
yeyi vatıa l leıtirmek lıternek· 

te ve Anadolunun tabii ıer· 
vetlerini itletmek ve kıy 

metlendirmek için Türkıye · 

ye ııbirllğl teklif etmekle 
dir İrana kadar uzanmıt 
olan Türkiye ıeyahaU esna· 
ıında Dr. Schacht, karlı an· 
laımaln için müzakerelerde 
bulunmuıtur. 

İngiltere, İtalya 

ll!iR8 çevlncek derrnede serbest oluncıya kadar Almanyanm ca devam eden bır ittıfak 
beklemek mecburiyetinde olduğunu söylüyor. ve karııhkh anlaımadan 

B Vinston Churchill Çin dikkatini Rusyaya ve Uzak miras kalan" diye tavsif et 
Japon harbi karı111nda dün Şarka çevirecek derecede tlği Türk-Fransız sempatisi 
yanırı vaziyeti haf<kmda Kerbest olmayıncıya kadar nin bir defa daha bozulma. 
yazdığı bir makalesinde bu Almanya Sovyetler Birliği ıına ıahlt olmak endııeıine 
harbin yalnız lngtltere ve ile bir hadiıe çıkarmaktan maruz kalmıılard1r Bunlar 
Amerikayı değtl bütfln Av· kaçınacaktır. Şanghay clva· timdi Franıız·Türk doıtluğu 
rupayi endiıeye düıürdüğü · randa Çınlı ıivtl ahalinin nun yenilenmekte olduğunu 
nü söylüyor ve Çinin Japo katliam edilmeıl sayesinde derin nefes alarak müıahede 
ya taraf andan "bir enginar Çekoılova kların nef eı aldığı etmekte ve bu halden mü 
gibi yaprak yaprak,. yen· düıünülüne bugünkü mede- tevellit ıerefi, muğlak ve 
dlğini , her sene bir Çin eya · niyetin ıu garip cilvelerine nazik bir mesele teıl:il eden 

yakınleıma büyük bir poletik 
durendtıllği dahi ifade eder. 

Ankara zlm a mdarlarının 

" T6rktye Cumhuriyetinin 
akidesi reahzm,. olduAunu 
tekrar ederler. Türkiye zl · 
mamdarlarının teıkll ettik 
lerl bu imtisal numuneıln· 

den Franıanın neler kazan
dığı tetkike ıayan bir mev· 
zudur. 

~e:~::~t~;~~n~~y0: k~~çtiğlnl ne denir! ? ~fu~u ™- -8-al-ıke-s-ir _S_uih-hu-ku_k ___ Ba-hk-e-sir_S_u_lh._h_u~-uk--

Japonyadaki idare bir as · on B ı·n hAk" ı·-· d haAk•ımıı· u-ı·ndın·. 
keri lıtipdattır. Bu bir ha 8 im IUln 80: 
rp efendilerinin veya askeri 

ba,ların illipdadı değildir. Mdtıeden paıaC!ütle atlıyı~ 
Japonyada tktidıu ordunun Y Y 
gizil cemiyetlerinin elinde, 
bu gizli cemiyetler Japon 
İmparatorluğunun yayılma
sına taraftar olmıyan dev 
Jet adamlarını, general ve 
amiralleri öldürüyorlar. 

Ya 1 nız İm para torun yarı 

Sovyet paraıütızm üıtad 
larından Kaytanov, 28 tem· 
muzda, bir tayyare ile 9 800 

Balıkesir Eıkikuyumcular 
mahalleıınden ölü Ferit kızı 
Sadtyeoln Aslıhan Tepecik 
köyünden Emin oğlu Rasim 
aleyhine açmıı olduğu ala 
cak davuının gıyaben yapa· 
lan muhakemeıtnde: Davacı 
davaıını uıulü dairetıınde lı 

bat edemediğinden müddea
aleyh Rasime yemin teklif h\lrıu: "Acaba ltaly• neden 

dtı.ı, hiç olmazsa, anahtar 

ve Al 
manyanın faaliyet ve teşeb 
b6ılerinden teli.ııı düımek 
tedJr . Almanyanm küçük 
Aıyada bulunmaaı İranın 
İngiliz tesirinden ııyrılmaaı 
ve Hlndiatanın kara ve ha · 

· efsanevi nOfuzu biraz kendini 

metreye, yani tam stratoıfe
re kadar yükselmıı ve ora· 
dan paraıüt1 e atlayarak mu
vaffakıyetli bir surette ve 
yirmi yedi dakikada lnmtı- edilmlt ve kendlıinln ika

metgahı meçhul bulunması· 
na binaen yemin davetiyeıl 
ilanen tebliğat yapılmıı he 
de muayyen günde yemin 
etmek için muhakemeye gel
mediğinden IJ. U. M. K. nun 
337 inci maddesi mucibince 
yeminden kaçanmıı addlne 
"e yemin edeceği vakıaların 
sa bit olmuı sayılmasına ka
rar verllmiı olduğundan bu 
kararın ilanı tarihinden iti · 
baren 8 gün içinde yemin 
edecefinl tahriri olarak ar· 
zuhıalle beyan ederek mu· 
hakemenin b ı r a k ı 1 d ı i ı 

11-10·937 tarih ve saat JO 
da Balıkesir ıulh hukuk mah. 
kemeainde hazır bulunmadı· 

Balıkeıir posta ve telgraf 
idaresine izafeten müdürü 
Şükrünün Dursunbey eıkl 

poıta ve telgraf müdürü lb· 
rahim aleyhine açtıAı 36 li
ra 87 kuruı alacak dava11-
nın müddeaaleyh lbrahimln 
lkametgôhınan meçhul bu -
lunmasına binaen gıyabında 
cereyan eden muhakeme ne· 
tlceıinde 36 lira 87 kuruıun 
müddeaaleyh lbrabimden 
tahıtline 16 · 9 936 tarihin· 

eltıınden gözlemekten ken 

dtrıı alamıyor., tarzında ga
ht Pitoresk bir surette tef 
•it 

etoıııur Mamaf i Mus 
~alırıı bu ıözleriyle Suriyeyi 
llhı kaadetmektedir. 

~ ~orna, ihtiraslarını tahak· 
\ile ettirmeye hummalı bir 

•ı.ı .. t e le çalıımaktadır. Pan 
teu 
11 

'rlanın tahkimi, daha 
llldtden, :Sicilya-Tunus ge · 

Çld· 
d •nı kapamaktadır. Libya 
d' l'obruk,· Gnikiadada Ro 

l ~, \'e Lenos, Mıaır, boğaz 
lt 

• \'e Karadeniz, Surtye 
~~ Süveı methallerine hi.· 
~ olan bir ıedin baılan· 

tıç 
~ "e lnteha noktaları de 
,,:" olup bunlar T6rkiyeye 
dıt olan komıu sahilleri teh· 
tıd thnektedlrler . ltalya bu 

11 'n baıka, Türkiye, Yu . 
b:t\lıtan ve Yugoslavya ile 

A.~dPakt akdi için bütün 
~ tnlzde entrikalar çevir 
h~ktedır; hoı. bu hususta 
ı,,__ llıı Yugoılavyeda muvaf 

'•lb olduğu görülüyor. En 
t, 'Yet, Suriyedekl faıtst 

ltlrl ,, ert ve faılzmln, Fran 
~I 'le lnglltereye karıı aya· 
'"d 1 t'b •rı rnıı bulunan Pana 

)flr~ıı:ne el altından yaptıiı 
,,11

1 ı:nlar dahi bilinmlyen 
er değildirler 

.-\1 
~, \' tllanyanın Balkanlarda 
lt,1 •lcın Şuktaki faaliyeti 
._.,~•nınkı kadar göze çarp· 
b,ltl ta değildir. Almanya 
lbtı rnadde hususundaki 
~'d~l'Çlıırını, kendisine ter . 
t~"ıl rt&tıini talep ettiği müı 
ı>, ... ekelerden ziyade Avru 

"'" "' h cenubu şarkislnden 
d,t 1~'tta garbi Aıyadan le 
~'lk etmek iltemektedir ve 
ı.,ll;rılarda, Türklyede ve 

"o"ıı: kendine hakim eko 
"''~ bir vaziyet tesis et 
~~l~ 1•teyııı bundan ileri 
O,t ektedır. Drang nach 
(1. 'lllrı 
~lttcı • farka akıoın ve 
'~"dı Vılhelmln pek 
~ttırı ki Bağdada lnlt hare 
~'-t ırı tekrar başl!imıt ol 
011.ı:· b llı\ibalagasızca, iddia 
11)'-1~' ihr. Bulgaristanın ko 
"'-~te edil ıneai nihayete er 

"d1r. R ' oınanyanın ko 
lae edılmeal de Fran 

va yollarının daimi bir teh· 
dit altına girmesi demek 
olur. İtalyanın Tobruk ve 
Rodoıda mevcudiyeti A vru
pa ile Hindistan ve Aıya 

arasının keıtlmeıi ve Mısır 

gibi f illıtinln de tehdit al 
bna girmesi demek olur. 

Karadenizha kapatılması 

ıle beraber Ruı yardımının 
imkanaız bir hal alacağı; 

Kafkasya, Irak ve Romanya 
dan petrol tedarikinin im · 

ki.011z bir ıekle gtreceğl; 
Suriye ve Lübnanm elden 
çıkaralmıı olaca ğı; daha §im· 
diden haımın lotıha nazar 
larını celbeden Cıbutlnin 

müdaf aaaının imkanıızlaıa 

cağı; Hind içininin Avrupa 
f aıtzminin müttefiki olan 
Japonyanın hın ve lştıhuı 
na açık kalacağı dikkat na
zarında bulundurulacak olur
sa f ransa dahi, kendi ta
mamiyeti mülkiye ve emnl 
yetinin ve sahibi bulunduğu 
müstemleke imparatorluğu 

nun ne kadar tehlıkeye ma· 
ruz bulunduğunu bir türlü 
tayin edemiyor demektir. 

( Sonu Var ) ........ ~~······~······· .. 
: TURKDILI : • • : Pazartesinden baıka her : 
: gün çıkar . Siyasal gazete .. : 
• • Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhğı:400 : 
• s 3 •• • ayısı: ,. • 
• 1 25 • • Günü geçmiı ıayı ar • • • : kuruıtur. • 
: ADRES: : • • : BALIKESİR TÜRKOiLl : 

~···············••&•••• .. 
Kiralık Ev 
İstasyon civarında, Ata 

türk parkı karıısında dö· 
rt oda, bir hela, banyo 
ıle bir mutfak ve gen it 
bodrumu havJ önünde iki 
dönüm yetişmiş bağı bu· 
lunan her tarafa nazar ve 
manzarası güzel olan Otel 
ci Bedriye ait ev kiraya 
verilecektir 

Talıplerin Yeşilli cıva 
rında Terzi Ziyaya mü 
racaatları ilan olunur. 

.... 
saydırıyor ve bir dereceye 
kadar bir gem vazifeıinl 

görüyor. 
Eğer Amerika ve Büyük 

Britanya birkaç ıene bera· 
ber hareket etseler, Sovyet· 
ler Birliği de olanlarla bir· 

leııe Japonya fçin önünde 
baı eğecek kuvvet teıekkül 
eder. 

Fakat Amerika 
devletler! kendi 

btrleıık 
dahili ve 

iktisadi meseleleri ile ufra 
ııyorlar . Büyük Brltanya da 
Akdenlzde Muısolininln ya· 
nıbaıında bulundukça ıene 
lerce ancak Singapuru tuta
bilecek ve Cenubi Asya i'e 
münasebetlerini ancak bu 
suretle devam ettirebilecek · 
Ur. 

Vinston Churchil bundan 
ıonra , Çinin haline herkesin 
acıdığını, yanlıılıkla bir Ja
pon gemisi üzerine atacak 
yerde bombaları lnglliz ıe· 
firinlo otomobiline atan Çin 
tayyarecilerinin meha retsiz 
Hğini hatırlattıktan ıonra 

400 milyona yakm nüfuıu 

olan Çinin kuvvetlenebile 
ceğinl söylüyor ve diyor ki: 

Japonyanın tesiri ile Çt 
ntn yavaı yavaı aıkerci bir 
ruh alması mümkündür 
Hatta daha ıimdiden bunun 
bazı emareleri görülmüıtür. 

Herhalde Çinin, yalnız bir 
k11mını bile fethetmek Ja
ponya yi büyük f edakarhklar 
yapmağa ve çok zaman sar· 
fetmeğe mecbur edecektir. 

Biz Avrupalı ve Amerl 
kalı tıeyircıler yalnız kendi 
ticui, harsi ve manevi men· 
faatlerimlzi korumağa bak· 
malıyız 

Vinıton Churchil Çın.Ja 
pon harbinin Avrupa için 
bir tehlike teıkil edip et
mediği meselesine g~çerek 

ıunları iıaret ediyor: 
Diğer taraftan, ne kadar 

garip görünürse görnıün 

Çine karıı yeni bir istila 
seferi için Japoııyanın bu· 
günü intıhap etme&l Avrupa 
ıulhuuun bu gene içinde bo· 
zulmıyacağı hissini 
lendirlyor. 

Meıela, Japonya 

tir. 
Kaytanov, Tau Ajansına 

lhtilaılarını ıu suretle anlat-
mııtır: 

"Bu atlayıı 1 benim ant
renman atlayıılarımdan biri· 
dir ve paraıütle yaptığım 

lniılerin 423 üncüsüdOr. Bu 
atlayııı yapmadan evvel ka· 
pah bir tahlıyeyl hava oda· 
unda, J 4 tecrübe yaptım ve 
burada 8 bin ve daha ziya
de metre yQkıekliğindeki 

hava tazyikine ahıtım. Bu
nun üzerinedir ki bu atlayı 
fi yaptım. 

" İnit yirmi yedi dakika 
sürdü. Stratosferden itibaren 
4.000 metre lrtif aa inine iye 
kadar oksijen maakemle mü· 
cehhezdim ve burade mas 
kemi çıkardım. Bütün lnfı 

esnasında, insanı ılnirlendt. 

ren daimi bir sallanma, bü · 
tün kuvvetimi kesiyordu. 

"Bu atlayıı . bana bilme 
diğlm bir çok yeni ıeyleri 

öğretti: Evvela. bizim pilot 
ekipmanımızın, yüksek lrti · 

falara çok elveriılı olduğu 

ıabit oldu Sonra, Sovyet 
oksijen aletlerinin çok iyi 
bir surette ltlemekte olduğu 
nu gördüm ve buna tam ıu· 
rette kanaat getirdim. Niha
yet, bu atluyıı, yüksek irtf · 
falarda insan kuvveti için. 
Sovyet paraıütlerlnln çok 
iyi hetıap edilmıı olduğunu 
ve pek iyi iılemekte bulun· 
duğunu göıter<llr. 

"Sonra, stratosferden ilk 
• 

paraıütle atlayııın bir Sov 
yet paraıütçüıü tarafından 

yapılmıı o'duğundao dolayi 
de cidden mühim surette 
memnunum,, 

Kayıp tasti~name 
321 Senesinde Balıkesir 

idadlyesinden ihtj yat kısmı 
nın üçüncü sınıfından a 1 dı· 

ğım taııtiknamemi kaybet 
tim Yenisini alacağımdan 

eıkltıinin hükmü olm11.dığını 

ilan eder im. 
294 Numaralı Balakeslr 

Yenice köyünden f' arı 
Hahl oğullarından Meh 

met ojlu Sabri 

de karar verJlmtı olduğun. 

tlln tarihinden itibaren 
8 gün içınde t e m y 1 z 
etmedlil takdirde verilen 

hükmün kesbtkatiyet ede
ceğini nahk ihbarname müd· 

deaaleyhin ikametglhının 

meçhul bulunmasına binaen 
kendisine tebliğat makamı· 

na kaim olmak iizere üzere 
illn olunur. 

ğı taktirde eıaa hakkında 

karar verllecetı, hakkındaki 
kararan kendisine tebltğııt 

makamana kaim olmak üze. 
re i lan olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahlyeıl 

Çağıı 

Köyü Mevkii Ctnıl 

Paıa Çakmakta Müfrez 
kara Meh· tarla 
met oğlu 
yeri 

Hududu 
Doğu Karadere poyraz 
ıürekadan hacı Meh· 
met ht11estne m6f rez 
tarla batı Çağıı deresi 
kıble yol. 

.. .. Yazıcı yeri ,, Doğu Arap oğlu Ha. 
• Hn iken ıimdl Zeybek 
oğlu Ahmet poyraz 
Nefise iken ıtmdl Ha
san oğİu Abdullah ve 
Mehmet oğlu Abdul · 
kadir tarlaları batı ıll· 
rekidan Şakir oğlu Me. 
hmet hl11eılne müfrez 
tarla kıble yol 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı aayrl men
kuller 1300 ve t 312 tuihli tapu kaydı mucibince Şakir 
oeulları Alı ve Mehmet ve Hasanın ıaylan tasarruf ve zı· 
raat la rında iken mezkur Y azıcıyerl mevkliodeki tarla. 
da yeğdtğerine müttaail bulunması haaebile tevhit 
ederek bundan otuz beı ıene evvel gerek mezkür 
Çak makta Kara Mehmet oğlu yeri ve gerek ya · 
zıcı yeri mevkilndekt tarlaları beyinlerinde rtzaen ilçe 
taksim ile yukarıda hudutları kısımlar (hecı) Hasanın 
h ıuesine ıaabet etmiı ve olsuretle ziraat etmekteler iken 
mezbur Hasanın mart 932 de torun olmadığı halde ölü· 
müle karısı Şefika ve evlatları Şerif ve Muıtaf a ve Adem 
ve Yuıuf ve Celil ve Kadriye ve Fatmaya kaldığınden 
bah ısl e meaah8tıile namlarına tesçil edilmesi iatenildiAinden 
tahkikat yapmak için 26 9.937 pazar glnü. mahallıne me 
mur gönderilecektir Bu yerlerde bunlardan ba§ka bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile tapu 
sicil muhefızlığına yahut mahalline gelecek memura 
miraeutları lüzu &a ol 



SAYFA: 4 
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PERMUTİT Vl1TER SOF TENER 1 : ·~ .'CI'· ...... 
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P 3 Modeli Su Filitresi i 

Size, tazyikli ve tazyi~ııiz n.us\· ğu bulunu.,, de!po. 
çeıme ve tulumbadan iç«!cek, :yıluıııacek, yemek pi
şirecek ve hAtta çarrıeıır yıkayacak tatlı ıu temin 
eder. ller musluğa kabili tatblktir. 

1 
1 
1 
l 

TORKDILI 

K S GE 
Ormanlarımızı korumak 

için odun yakılmayacak_,_ 
bunun iç in ne vapaca~ız? 

Maden Kön1ürü 
KullanJ/acak D i y e 
Düşünmeyiniz .. 

llPl'l ii l'li'I k Ütııii I' 
vakarı kullamslı VP . . 
lıeı· keSPYe t'lv.-risli . .. 
Zuugulda k n~ llalk 
ıiplc'l'İlltİt~ ki sobaları 

tie;ın'tlımwnıi' d(• lnı
ıac,ı k~ıııız .. 

Duman \ e ıs yap-

• y 

nııyaıı <;ok dayanıklı «Tl"ırk .\nlı'<ıSİUİ» ude 
bulunacaktır. · 

Yapı düzeni için lüzumu olen demir, çimento, 
çivi, cam gibi çeıttler de mağazamız da her yerden 
ucuzdur. 

En birinci boya yağlar•, boya malzemeside Uca 
relhabıemizde ehven fiat!arla ııatılır . Bir defa dene 
ylniz . 

Saraçlar Başında Demir 
Ve Hırdavatçı 

16 EYLÜL 93"1 

, Türkiye piyaııannda yüksek mevki kazanmıı olan 

l ı ~ dünyanın en meıhur { [MİL MARUT } Kalburfabrı· it 
"fi kas ı nın mamulatı olon kalburlarından 4,5 ve 6 numa · ı 
~ i rah bütün ve iki parçalı büyük haaılath makineler ~ 
~ tfca~ethanemlze gelmittir. i. 
~ g lstanbul Piyasasından yüzde yir- "ı 
ıl ~ mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl;. 
:1\ • maktadır. il, 1 Bu Bir FJTsattır. Bu Flf sat Her Za- it1 

m man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· I 
• cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. ~ 

il AHMET ve IBRAHIM CUMALI it! 
Çfofcilcr içinde Hlrdavat, LJ~mir, lnşaol ~ 

ıllal:emt•sl Rençber Alc'1,.rl ~ 
Alım Ve Satım ruı ; 

.it! 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir k imyevi mad · 
de bulunmaz. Bu cihazlar vasıtaaiyle milyonlarca halk 
beklediği istirahate kavuımuıtur. Peımutlt laboratu 
varlarınm ihtiraı olan bu uf acık cihazları size lftl 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle a ' anız. lımi ıılze en 
büyük teminattır. Bize yazınız ıize poııta tediyeli bir 
adet gönderelim. 

Muhltlnlzde bulunan hernevi ıuytJn kirecini ala 
rak içilir tatlı ııu haline koyar. Sodayı evinizden ko· 

' ğar. Mide, böbrek, meaane, bağırsak ve damar haa
talıklarma karıı aıhhalınızı korur . 

Gökköy ihtiyar fi I . ~ 
Heyetinden: il Bayan Ve Baylar ~ın~ 

Kum sancılarından rahabız olupta hayatı için 
avuç dolusu para ıarflle dağlardan kireçsiz menba 
suyu arayanlar artık Amerikanın "Nevyork,, ıehrlnde 
on model yeni ica t edilen ve lıtanbul Gülhen 

hastahanesi doktorlarının uzun uzadiye yaptıklara 

tetkikat sayeıinde muvafık net iceler tide edildiğine 

dair verdikleri rapor üzerine Hükumeti Cumhurlyemi 
zln Türkiyeye ithaline müsaade ettiği ( PERMUl iT 
VA TER SOFTENER ) markalı ıu fılitresi sayesinde 
kireçsiz, temiz ve berrak ıu içmeğe ve bu sayede 
kum hastalıkları letirabmdan ve lnklbazından kur
tulmağa muvaffak olacaiınız gı bi, Hrtceğlniz ıu pa· 
raları da cebinizde kalu ıı olacaktır 

Bu:alet, dakikada bir lıtre ıu tahltl ettiği glbl, 
kahve değlrmeui cesametinded ir. Bağ, behçe ve te· 
ne:r:zGhe giderl<cn yenınızdıı lf tınır ve ~emek unaHnda 
tulumba veyahut kuyulardan çıkardığırıız teze ıoauk 
suyu ftlllreye koyarak yemek e1naaında buz gibi kireç 
Aız, temız su içmeğe muvaffak olununuz . Her keseye 
elverl li, frntı { 15) liradır. Toptan alanlara iskonto 
yapılar. Arzu edenlere reklamlardan gönderilir. Yazı· 
lan mektuplara derhal cevap verilir. 

Ualıkesir l'lldy' ti Umumi Actrıltsl: Hav
randa Mcınif aluracı Htisnü Kô.lıyaoğlu 

Dai i 

. _Köyii!ııiizıle yeniıleı~ inşa .~ılil~ek ola~ =~ u C U Z 1 U k v e r 1 • • ti 
n~~klt'P bınası m.:-vcut pılfırıına gore ıııalzeıııesı H Bu kerre Sındırgıdakı mağazam"ın Balıkeıırd• ~ 
koye aıt _oln_ıak uzere ınşaat ustalığı mü11aka- rı Tokatla Otelinde 14 numarada bir ıubHinl açtık ·~ 
sa suretıle ıhale~·e komuştnr. Talip olanların tt Bu şubemizde kaz mir, ketenli, setef1 ıı 

i hi~ hafta zar~ıuda köyümüz ihtiyar heyt·tinc 

1

,. ve lüks selenle, k J/, tela ve bunlann cin-. 
l muracaatları ılan olunur. 4 - 1 - 390 ~ı s/eri ve halkımız için keten ve çulhak1 r. 
B l k 

. A.1 .b .. ~ r hazır elbiseler bulunur ve ehven fiai/11 d 
a ı esır l?fecatı ey ogretmen ıı satJ/Jr ve yapağı ahn1r. H 

Okulu Direktörlüğünden: =ı Bu defa yünlü ve ~ış!ık çeşitlerimiı/ell 
Öiretmen okulu talebeleri için okuldaki numune ve ı •• fan!lalanmız da gf:lmışlır · t 

ıartnameıindekı evı~fa göre 60 adet elbtıe dolabanm yap· 
1
tt . Sayın ~üşterilerimizin şub~":lit~ '' 

tmlması 15 gün muddetle açık eksiltmeye çıkarılmııtır =~ bır defa ugram alan menf aatlerl ıkll' !~ 
Beheri ne 25 lira fiat tahmin edil mittir Muvakkat teminatı tt zasıdır. f~ 
1 12 lira 50 kuruıtur. lsteklilerın muvakkat teminatlarını it S d J AA t ~ K gu"'( ~ 

d ki 
. 

1 
ın 1rgı ı ırJLJS aıa ara "-

vezneye yatır ı arına daır alacak ara makbuzla 28 9 937 ti ...,(1(., 
aala günü ıaat 14 de kültür direktörlüğündeki komisyona o::•:•:•z::c.:•::::. •::--' 
gelmeleri, ıartname ve numunelerini her gün okulda gÖ· , • 
rebilecekleri. 390 1 4 , -----
Balıkesir Askeri Satın Köylülere M Ü j de 

'-:---:'---.... ~---.- - -~--- --

Alma Komisyonundan: 
Garnizon hayvaolarmın ihtiyacı olan 190,000 kilo yu

laf kapalı zarfla ekıiltmeye konmuıtur. Tahmin edilen 
fiatı ( 8550 ) lira, ilk teminatı [639] lira (25) kuruıtur. 
Eksiltme 28 eylul · 937 sala günü ıaat 15,30 da Su · 
ııjarlıktaki komisyonda yapılacaktır lıteklilerln münakasa 
saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarile 

K L E R T M A\.:R K A L 1 
Biinvauın en nwslıur ye tanırınıış uıulı' 

telif ~t-\Şi1li ( Tiryor
0

) hu~dety ~ıyırnıa k~11 "' 
bur makineleri µelrni~lil'. 

c .. eninden: komisyona müracaatları. • 14382 

1 - Eksiltmede olup maddeli temdit edılen Balıkesir- Balya Beledıy sinden: 
Bandırma ve Balakeıir - Sındırgı iltisak ıoaaaında yaptı
rılacak asfaltaj i§ine iııtekli çıkmadığından 9 - eylul 
937 tarihinden itibaren l l teırınevvel 937 tar jhine raelıyan 
pazartesi günü saat 15 §e kadar bir ay zarfında pazarlık · 
la verilmesine karar verilmiştir . 

2 Keılf bedeli (3500) liradır . 
3 - Bu işe ait keıifname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi 
B Fenni ıartname 
C Mu.kavele örneği 
D Ketif cetveli 
H Nafia itleri şeraiti umumlyesl 
istekliler bu keşıfname ve evrakı Balıkesir Vilayetı 

daımi encümen ka leminde ve) a nnfia müdürlüğünde 
1 

görebilirler 
4 isteklilerin 11 Teırinevvel 937 tarihine kadar 

her toplantı günü olan pazartesi perıenıbe günleri saat 
1 ' de vilayet makamında müttıekkil dafmi encümene 
ge mel eri ve Naf la müdürlüğünden evvelce ilan edildiği 
veçhıle bu gıbi itlerle uğraştığına dntr vesika alanlar 
2irebllırl r 386-1-4 

~~-=-

Balya Enverpaıa mahallesinden emlaki milll)·e 
eıki bekciai -Şükrü verese lerlnin evi maili inhidam oldu~u 
ve maili inhidam olan kısmı tamir edilmedıği takdirde 
hayata umumiye üzerine tehlikeli bulunduğu fen memur 
luğunun raporundeo anlaıılmıı ve kanunen kendilerine 
yapılması icap eden tcbliğat lkametgahlarman meçhul ol 
ması dolay11lle yapılamamıı olmakla mezkur ev belediye 
yapı ve yollar kanununun 44 ncü maddeıi mucib

0

ince yık· 
tarılarak ankazı aP&tılacağından tebliğ makamına kainı ol · 
mak üzere ilin olunur. 

2 - . Ualya Eoverpaıa mahalleııinde oturmakta iken 
elyevm ikametgahı meçhul olan t..rzlncanın Baı köyünden 
Cafere alt ev maili inhidam olup bu ıekHn hayata umu· 
mlye üzerinde tehlikeli bulunduğu fen memurluğunun r& 
porundan anlaıılmıı ve kanuhen yapılmaıı lazım gelen 
tebliğat Caferin ikametgahının meçhul ol ma11 dolayaaile 
yapllamamıt olduğundan mezkur ev belediye yopı ve yol
lar kanununun 44 ncü maddeıl mucibince yıktırılan k 
ankazı satılacağından tebUf makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

SATIŞ DEPOSU /Ll 
Memduh Özinan ve flhmet Kumru/O 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şırketi Gala 

Tünel caddesi 83 İstanbul 
UALIKESIU ACEN1'/~SI 
SAHRl SARFAKLARLI 

ivesi ve Baıyaznıanı: Halıkt>&ir saylavı H. KA~ 
-Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Baınmyeri : İl Bo ımevl ---


