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Söylevler: 

Subaydan sonra kürsüye 
gelen Valimiz B. Ethem 
Aykut, U.u Önder Atatürkün 
kumandanlıiı ile <'n beş yıl 

önce kazanılan büyük Za 
ferin ehemmiyet ve değerini 
ve bugünün ayni zamanda 
liava Kurumu bayramı ola 
rak ayrılııın1 1 ha vacııığa ver 
dığlmlz e h e rn m i y e l ı 

irticalen verdikleri çok 
veciz bır nutukla anlattılar 

• 
Valimizin ateş l ıözleri de 

sık sık alkıtlftfla kesildi. 

Gençlik adına: 
Gençlik adına Kazım Öz 

an kara günlerde yurddtat! 
rın duyduğu acıları ve niha· 
yet kazanılan 30 Ağuıtos 

zaferi ılc gençltğm duydu~u 
aynı heyecam çıkladı ve 

Merasime çok kftlabahk 
bir halk kütlesi, kara kuv
vetlerine mensup bir kıta, 

ha va filolanmız, vilayetimiz· 
den baıka on altı vilayet· 

ten gelen heyetler iftlrak 
etti. Bu meyanda vilayeti · 
mlzden on beı, diler vıli· 

yellerden ve Dumlupınara 
civar olan köy ve kazalar 
dan birçok atlıJar mer&1lme 

lttlrak eltiler. Meçhul Aıker 
abtdeıine bütün heyetler, 

bu arada heyetimiz de Bala 
kesir adına bir çelenk koy
dular. 

Abid~ önünde verilen 

ateı1i ıöylevlerle 
güo yaıatıldı. 

Meraıim çok 
oldu. 

bu tarihi 

heyecanlı 

Afgan 
Asteri ~eyeti memleketi

mizden aynldı 
Ankara, 31 (A.A)-Trak· 

ya büyük manavralarında 
bulunmuı ve dün ıehrlmlze 
gelen Afgan geneJ kurmaJ 
baıkanı General Abdullah 
Han Zafer ve Tayyare bay· 
ramı t&renlnde hazır bulun. 
muıtur. 

Ankara, 31 (A.A.) -Şe
hrimize gelmıı Te Zafer bA. 
yraım tezahOratıoda bulun
muı olan Afga~ aakeri he· 
yeti dün akıam Torot ekı
preıtle Irak Qzerlnden mem
leketlerine dönmOıtOr. 

ltalyan 
Çında 50 yısrna tadır bütün ukekler silah altın ~

nldı. ingıltere Japonyayı yeni bir nota VBffi _ .. 
Askerlerinin zıplıltiii hir 

ııhir 
Londra, 31 (AA.) - Çin 

hükümeti on sekiz yatından 
kırk ıekiz yaıına kadar ıilah 
taıımağa muktedir bütün 
erkeklerin silah altına 
almmassna karar vermlıttr. 

Milletler Cemiyetindeki 
Çın delegesi Çınde cereyan 
eden hadheleri izah eden 
bir muhtarayı Cf'mlyet umu• 
mi katipliğine vermııtır. 

Çin hükumeti bu teblı 
ğatında bütün beynelmılel 
anlaşmalon nakzetmlf olan 
Japonların tecavüz an.uıu • 
nu kaydettikten sonra ha. 
dlselerin muslıhane bir su 
rette hal edilmeel arzuııur.u 
izhar etmekte ve bu tebli 
ğatm yalnız aaamble aza· 
sıle iltış re kom teaı azası· 
na bildirılmcslnt istemekte 
dır. 

Çin tayare eri bir Japon 
nakliye gemisi zanni e bir 
Amerıkan vapurunu bom 
bardım n ~tn işlerdir 

Çin hariciye ne7,areti te 
easürlerıni bildirn ff V<> he 
men tozminat itası teklifin 
de bulunmu~ ve icap 
edenlere talimat vcrmi§tlr. 

Amerikan a van azuın 
d n 8orah ınerika ahl\li · 
s•nfn Çine karşı umumiyet 
le kuvvetlı bir sempati duy· 

mııs1nın muhtemel olduğu
nu ıöylemiıtır. 

Londra, 31 (A.A .) - ,lngll ·' 

tere Çiodeld sefirinin Japon 
tayyareleri tarafında~ ._ı.ara
lanması hadfaesi JaponyayA 

verdıği notada İoıiltereye Ja 

Parlı, 31 (A.A) - lıpanye 
hükömeU mOdafaa nazırı 
ne-ırettiii bir tebliide San. 
tanderin Asilerin defli ltal· 
yanların zaptetmlı olduk· 
larma ehemmiyetle ltaret 
ettikten sonra "Hnrrtyet için 
yapmakta olduğumuz mu

P\lnyanın taziye verıl.-eıl, harebe şimdi ecnebi fıtıli-
bu ıuretle hadise me!.ullerlnin ıma karıı bir iıtlkliı mu
adiline bir ıurelte cezafaır· 1 harebeıl haline gelmlıtfr.,, 
dmlmaıım fstemfttlr.· 1 .Demektedir. 

E malanrtuz R a ğ b e t 
Görmege Başladı. 

(rde~ ve Benduma is~eleltrinden bu yd ne kıdır ılmı 
sevtedilece~ .. 

ihraç edilen m ııllarımız.. 
arasındn elmalarımız her 
yıl biraz daha iyi me .. vl<t 
almağa baılamııhr. 

Gerek Türkofisl ıubcleri, 
gerek odalar1 iktJaat veki 
letinden aldıktan direktif 

yaptıkları bir tasnifte, bu 
nun l ,250 tonu Sunadan, 
662 tonu Adapazar1ndao, 
70 tonu Çanakkaleden 40 
tonu Gemlıkten, 85 tonu 
ilaodırmadan, 12 tonu Er 
dekteo devılrilmııur. 

lkı~landı = --

üzerıne ihraç edılecek -elma 
lar1mıza tam bir kontrol 
tatbik ettiklerinden müıte · 
rilerimizin elmilar1mızı diğer 
rakip memleketler arasında 
tercihan aldıkları ıörülmüıtür 

Bundan bııka lzmlr mın· 
takasmdıt elma rekolteılnln 
çok iyJ olduğu ve geçen ıe. 
neden fazla mahıul ahnaca· 
Aı umulmaktad1r lzmlr m1D· 

Tümgeneralin nut~u: 
Tüıngenera Tevfık Ôğe 

"Sayın yurddaşl r. yrğlt as 

• Şimal 
Kutbun~ ıki tayare m Y

dam vucude o tirildi 
Moskova, 31 (A.A ) -

Ş mal lmlbundalct istasyon 
da kışl&m&lda olan O\}°( t 
heyeh ik tayyare me 

ı baaırl mı 

1,u yıl henüz elma ihracat 
mevsfmine girilmemlt olma 
sına rağmen geçen \ ıl nlı 

cılarmdnn bır k ı s m ı 
elma ıhracat teclrlerl ntiz 
ile mektublaımağa baolamıı 
lardır . Verılen ma 'Cımatat 
göre İstanbul ınıntakaııında' 
hu yıl ima rekoltesi 2150 
t n tahmin edılmekteelr Bu 

l 1 

-takasında da lzmlrden l .200 
ton, lıpartadan 650 ton, li· 
d1rdan J 13 ton, Uluburlodan 
11 J75 ton olmak üzere 2258 
ton mahıul ahnacaaı kuv· 
~le tahmin edllnıektedlr. 

OJfer elma fstihaal eden 
mıota kal ardan 
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Memleketimizde mülki ıeŞITatta bütün dainlerde ça- \ 5 
lışan memurlarm sayısı 50 binden f azıadır. . 

IÇocu - ha iyed V 
ğırhk aZaf rB 

ı-

Türkiyede hangi dairelerde 
ne kadar memur bulunduğu· 

nu ve bunların ne kad&r 

para aldıklarım herhalde 

merak etmiısinizdir . 

İıte size, merakınızı tat 

min edecek olan rakamları 
veriyoruz: 

Başta 6 323 memur ve 

ıenede 5 milyon 974 392 li 

ra ile adliye vekaleti gel

mektedir Bundan ıonra adet 

smuı tle emniyeti umumiye 
müdürlüğü 6.073 memur se 

nede 4.0lfl 656 lira. Maliye 
vekaleti 6.007 memur 5 mil 

yon 262.768 lira. Maarif ve· 

kaleli 5.847 memur 6 456 

252 lira Dahiliye vekaleti 

4 089 memur 3 534 816 lira. 

Ziraat vekaleti 2 560 memur 

1.914 41 l) lira Gümrük ve 

muhafaza umum kumandan 

lığı 1.926 memur 1J3616 

lıra (bu mikdar yalnız mül 

ki tetkilata aittir>. Gümrük 

ve inhisarlar vekaleti 1 849 

memur bir milyon 660 692 
lira . Sıhhat ve içtimai mu 

a venet vekaleti 1. 928 mem 
ur 1 milyon 903 308 lira. 

Sovyetler 
Birliüi ~isi~lat turu 

12 Ağustos tarıhindc 
Mo kovada Sovyetler bırliğı 
bisiklet turunun depara ya
pılmııtır. Bu tur, Moskova 
Kiev Minsk ·Moskova yolu 
üzerinde 2509 kilometre 
uz.unl uğunda dır. 

Bu yarıı. meıhur "Fran · 
sa turu ., modeh üzerinde 
ıpor ve beden terbiyesi ko · 
mite si taraf mdan tertip edil 
mi~ ilk kotudur. 

Bu tura, Sovyetler bırli 
ğinin en ivi biıikletçilerin· 

den 128 klşı iştirak etroif 
tir. Bunların araııında, Uk 
ranya turu galibi Rıba 1çen 
ko, Bielorusya turu galibi 

Bolt!lkov, Sovyetler Birliği 
şampiyonu Kondraşkov ve 

ayrıca en iyi bisıkletçilerden 
Jeonev, Na~erov, Stepanov, 
Haynem'ln vesaire vardır 

Tura tıtıri.k eden bisik et 
çlleri, yedek bisiklet, elbise, 
vesaire ile 30 tane de oto 
mobil takip etmektedir. 

Yarıı. 28 Ağuı;tosl'\ Mos 
kovada bitecektir. 

Bakla a~sulününün ~u 
sene~i vaziyeti 

Eğe mıntaka11nda bere
ketli olan bakla mahsulü 
harmanlan bttmif, mahsul 

tamamen idrak edtlmiıtir . 

Trakya mıntakasında lıe 
bakla harmanlarının toplan 

ma11na baılanmışhr Bu yıl 

bakla rekoltesinin 27 29 bin 
ton ara11nda olacağı tahmin 

edılmektedfr Mahsulün be
reketli olması yüzünden ya
bancı memleketlere olan 

satıılar da yavaf yavaı in 
kişaf etmeğe baılamıştır . 

Uahili mevaridat da artmış, 
temmuz ayı çinde lzmlreden 
3500 lstanbuladan da 24 ton 
eskf mal bakla gönderilmlt· 

tir. 

Tapu ve lradastro umum 

müdürlüğü J 49J memur bir 

mılyon 347.084 ıra. Nafia 
vekaletı J .205 memur 1,8 

48.216 lira Diyand iş leri ri 

yaseti 480 memur 300 768 
lira Hariciye vekaleti 332 

memur· 649 692 lira Meto 
roloji 310 memur 263 . 736 

lira. Dilvanı muhasebat 298 
memur 454 .044 lira. Büyük 

Mtllet Medısl l 1 O memur 
139.740 lira iskan urnum 

müdürlüğü 84 memur 85. 
296 lira Şürayı Devlet 8 l 
memur 187 .3lO lira Statiı 
tık umum müdürlüğü 62 
memur 72 780 lıra. Baıve 

kalet 34 memur 53. l 48 lira 
Riyaselı cumhur 13 memur 

37 572 lira . Matbuat umum 
müdürlüğü 6 memur 5 208 
lira dar. 

Bu rakamlar 1936 senesi 

ne alt olup bu sene ıüphe 

ılz ki bir miktar değiımit 

tir Bu suretle geçen sene 

devlet dairelerinde maeşla 

çalııan memurların mecmuu 

41.659 u buluyordu. Ayrıca 

ayni sene- içinde bu daire 

lerde ücretle istihdam edilen 
memurların snyısı da 1 O bin 

746 ya baliğ olmuıtur. 

N eçle 
Olan ~iş ticar timiz inki

ş f e~iyor. 
Norveçtcn ithal ettiğimız 

eşya kağıt ve benzerı. ta

bab~tte kullan ılan ki'•ğıtlar, 

kimyevi cisimler:e tabLi ec· 
zalardır . 

Ayrıca mühım nıikt&rda 

yağ da ithal edılmektedir . 

Norveçe ıhraç eltığimiz 

ba,lıca maddeler luom, ku· 
ru meyveler, tütün ve pa 
lamuttur. Bilhassa ihracatı

mız son senelerde mühim 

nisbette artmıştır 1931 Yı 

lında 300 ton krom ihraç 
etmişken 1935 te bu mik· 

tar 7500 tona çıkmı~tır. Ku-
ru üzüm lhrncatımız <la se 

i 1 d i .. • 
1 ı .. ra 

Sü 
Gü 

et Düğünü 30 Ağustos Bayr m V ·tayetim ·zin Her Ya .. 
ü Ya ı dı. Yoksul 

Sevindir ·idi .. 
ilele nında Coş unluk lçersinde 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

her yıl olduğu gibi 30 Ağus· 
tos Zafer bavramı münas~

betlle bu defa yoksul ço· 

cuklar için bir eürınet düğü

nü tertip etmiştir· 

O güne kadar müracaat 
eden elif yavru Kurum 

tarafından ge) dirilmiş, di· 

ğer lhtıyaçları tamamlanmış 
kendilerine toplu bir h ide 
öğle yemeği verilmfıtlr . 

Liaede tefrik edilen yatak

hanede yatırılan çecukların 

Bir tavin 
Şehrimız Lise müdür mu 

avinf ve 'fürkçe muallimi 

B Sami terfian lı.nik orta· 
okul direktörlüğüne tayın 

edilmiş ve emri gelmiştir. * Gönen Jandarma lrnman 
dam Yüzbeşı Hikmet Tü

fekçioğlu naklen Çaldır ka-

zası kumnndanlığına 

edilmittfr 

tayin 

Bir doktorun sevahah 
Memlel<et Hastahanesi Ront

ken mütehassısı SalahaHin 

Karny tetkiklerde bulunmak 

Ö7ere Vıyanaya gltmi§tir 

[l~ise çahn ış 
Ay gören mahallesinden 

Faik oğlu Adılin Hursalı 
Mehmet o~lıı Hauınırı t"lbi· 
seı;lni çaldığı şilen vet olundu 

ğundan tfthkikata baılan 

mışhr - -
Evi ıasl mış 

Dumlupınar mahallesinden 

Tevfik. Rençberoğ1u Meh· 
mediu evini taılamış ve bu 
evdekileri bıçakla da tehdit 

Kutlu/andı .. 
sıhhati arı iyi olduğundan 

kendileri dün ailelerı tara· 

f ından evlerine götürülmüş· 
tür 

Öğleden sonra Valimiz 

ve C .H Partisi başkanı 8. 
Ethem Aykut da liseye gide-

30 Ağustos Zafer ve Ta· 

yare bayramı ~e'ırimizde ol

duğu gibi vilayetimizin her 

yanında, coıkunluk içersin· 

de kutluhrnmııtır. 

Muhabtrlerımızden aldığ~

mız haberler hnlkın bu sa , 
rek yavrulnrın hatırlarını • mimi hislerine ve milli duy · 

sormak, kendilerile yakından ' gulnrına tercüman o!m kta

alakadnr olmak lütfündc dır. Bunlardan ikisini sütun· 
larımıza alıyoruz: 

bulunmuşlardır 

Çocul~ Esirgeme Kurumu

muzu Lu hayırlı ııtndcn do
layı tebrık ederiz 

Susığuh~ta bayr m 
Susığırlık,31 (Hususi muha 

birimizden)- Zafer bayramı 

Y 
1 nı Susığırlıklılar ıevinç içer-

eni sılma müca~ele reis- 1 sinde kutluladılar. 
Iİğİ dairesi 

Şehrimizde te~kil edilen 
sıt•na mücadele mıntaka re 

isliğl bu defa Börekçiler 

mahallesinde bir ev kiralı 
yarak oraya çıkmıştır. 

1\1erkez sıtma mücııdelc 

tababeti yine husu~i muha 

sebenin karşısındaki eski bi

nasında kalmııtır' 

v 1 a -----
Bür~aniye sporcuları ile 

~ıapılan maç 
Bürhanfye, 31 (Huıu&i) 

Ayvalık . Bürhaniye Halk· 

evı yakmlaımnsını erhran 

futbol müsabakaları pazar 

günü Ayvalıkta Y"pıldı. İki 
takım da birbirine müsavı 

bir kuvvette bulunuyordu 

Oyun ikinci haftayımın 

son daktknlarına kadar böy 

le devam etti Yalnız bu 

son dakıkalarda Ayvalıklı 

lar bir got yapmağa mu 

vaffak olllrak galıp geldiler. 

Daireler, evler, dükkan 
lar bayraklar!a süslenmişti. 

Saat 9 da Kaymakam B 
Hakkı Gider ile memurlar, 

Partililer Orduevlnde alay 

kumandanını ziyaret ederek 

tebrikte bulundular. 

Öğleye doğru Cumhuri· 
yet meydanını bir kıta as 

kcr ve çok kalabalık halk 

kütlesi doldurmuıtu Bır su· 

30Ağ 
Tez h .. 
(Baştarafı birinci sa)'fada) 
nın eaa•ını vukufla anlattı. 
Savavın 25 26 Ağustos ge · 

celerinden itibaren her saf 
hasmı izah elh ve kahraman 
ordunun göıtcrdığl celadeti 
canlandırdı ve cok alkıolan · 

dılar. 

Askeri mızık•nın çaldığı 
İstıklal martı hazır bulunan 

binlerce halk tarafından say· 

gı ile diolendı. 

As~erlerim1z geçi~or 
Vail ve Komutan Ordu 

evi önündeki tribünde yer 
aldılıs r 

bay, daha sonra kum8ndatl 

tarafından büyilk günün ta' 

rihçeıi anlatıldı, 30 Ağu5• 
tos Zaferinin de 

ğeri canlandırıldı Meraıiıııi 
geçitresmi takjp etti Gece 
birçok binalar ve daireler 
fenerlerle tezyin edildi />.5 

Çok 
kerin yaptığı fenn altıyı 

güzel oldu. 

Bütün Susığırlıklılar Zıtfer 
1<ı.ıt· 

bayramını sevinçle 

lu\adılar. 

Bürhaniyede laf er ~ yramı 
il' 

Bürhaniye, 31 (Husutf rt1 

habirimizden) - 30 Alll
6 

tosun 15 inci yıl dönür11Ü b: 
1 p11• 

rada heyecanla kutlu a 
b•~ 

O gün Halkevimizde 110

1deıl 
Ahmet ve Cengiztn verd• he' 
ateıli nutuklar halkın 

d ıır· 
Yecanına tercüman ol ll 

11 • 
Haydar Saltık ve ytdl Y 

ııı· 
omdaki bir küçük cotkurı 

11111fl Au artırdı · Okudukları 
zumeler çok alkışlandı· 

un' 
pnrlörü vasıtaııile neşrh'8 ,of 
milıi marşlar çalmak· 

1 
ce 

levler vermek ve böY
1
; 11p 

büyük b ir kalabalığa h btl 
etmek sureti le f aall)'ettt' 

lundu 
1 lf'I' 

Binlerce halk Ufurın f ,ıııl 
rıları 30 Ağustos, Zrı. ede 
anlatan güzel söyle,.f eri 

rin alaka ile dinledi 01r 

Söylev verenler t0~"'~11 ı, 
M. Ali Kayma11. e ktlı 

Orhan Ural, İstiklal .A;r•)'' 
Mükerrem Kamil, Deoı p' 
Temsil kolu da "lstik181 ' d' 

. b•I • 
yesinl temsil etm•f• lıfl'' 
hoparlörlerle ıehre yal"'çıer 

neden seneye artmaktadır. 
' ettlğindt;n hakkında tahki · 

1932 yılında 76 ton kadar ı 
kata baılanmııtır 

Gece Ayvalık ldmanyurdu 

bahçesinde toplanıldı Saat 

11 de &aminıi bir hava için· 

de Bürhaniye sporcuları Ay· 

valıktan ayrıldılar. 

En önde alo.y bayrağı ol· 

duğu halde piyadeler ıert 

adımlarla heybetle yürüyüıe 
geçtıler Alay bayrağı ge· 
çerken halk derhRl ayağa 

. 1 gell 
tır. Pıyeste rol a an f-l•f''' 
den Muammer, Salihı f;rfl'"' 
Saadettin, Sali.hatttn. ıdı.tl'' 
Mehmet muvaffak 

0 

kuru üzüm ihraç edilmitken 
1936 Yılında 603 tonu bul· 

muştur incir d~ ayni şekil 
de yükselmektedir 193 l de 
61 ton incir ihraç edilmiş · 

ken 1936 da 603 ton ihraç 

edilmiştir 

1930 Yılında bu mem'e 

kete yalnız hir ton tütün 
ihraç edılmlştt. Norveç hü 

kiimeti tütünlerhnızin nef a 
setini gördükten sonra sipa · 

rfıler çoğalmış 1935 te 50 

ve l 936 da l 15 tona çık 

mıotar. 

Norveç plyaııasında fındık 
cihelfnd~n İtalya ve lspıınya, 
tütün cihetinden İtalya ve 
ispanya tütün rakipleri 
miz bulunm ktadır 

fak at rakıplerlmizın de 
vamlı propağandalarına rağ 

men Türk malının kalite 

itibarile üstünlüğü rnğbeti 

kendisine çekmiştir Bu 
memleketle olan dıı ticareti 
mizln gillıkçe inkişaf edece· 
ği muhakkaktır 

Dayak atmış 
Kurtuluş mahalle inden 

arabacı lsmaıl epeydenberl 

ayrı bulunduğu kıırısı Medi

ha ile onun anBsı Esmayı 

döğdiiğü ve hakaret ettiği 

tlka)•et olunduğundan suçlu 

yakalanmıştır. -- -

Ka ın 
Yüzü den 

a ala a 
• 

Dün gece Dınkçiler ma 

hallesinde kahveci Yusuf oğ

lu Yaylabayırlı Emrullah 
umumi evlerden birinde bir 
kadın yüzünden ayni köy· 

den Kadir oğlu Zahidi bı· 

çakla sol ayağından yarala 

mıştır. 

Suçlu yakalnmmıtır. 

-
Bir Pehlivanı· 

• 

mızın ölümü 
Namlı Türk pehlivanlarm· 

dan Kepsütlü Çakır İsmail 

Pehlivanın Kepsütte öldüğü

nü acılarla duyduk İsmail 

Pehlivan Kurtderelı Mehmet 

Pehlivanın sayılı bir rakibı 

idi. Onunla birçok defalar 

giireşmif, hBtta Konakpma

rın Ta§köyünde mağlüp 

ettiği de söylenmfotı 

Çakır Pehlivan 1,85 boy 

lu, 120 kilo sıkletlı acar bir 

pehli vanımızdı Bır senedir 

mide rahatsızlığından mus 

tarip•i 

Ölümü bizi çok kederlen 

dlrmiıtir. Efr1tt ailesine, Lise 
talebe inden Mustafo Pehlt. 

vanlar baosağlıAı dileriz. 

kalkarak bayrağı selamlıyor 
ve kahraman Mehmetcik~ 

leri mütemadiyen alkışlıyor 

du . 
Piyadeyi topçu· arın ge· 

çııi takıp etti 
Gerek bunlar, gerekse 

jandarma, polis müfrezeleri· 

nin ve okulların Halkevi ban 

dosunun adından geçltres · 
mi iftiharla ve allcışlınla kar · 

şılandı. 

Saat tam l 1 de Atatürk 
parkı civarında 21 parça 

top atıldı. 

Gece~i sevinç 
G~ce de caddeler, bılhassa 

Atatiirk parlu, Halkevı bah· 

çe i, MıllI kuvvet1er caddesi 
halkta dol muştu . 

Asker tarafırıdaıı yapılan 
büyük fener alayı tehrin 
muhtelif yerlerini doleıtı 

Halkevinin faaliyeti 
Gece H lkevimiz de ho· 

dı'n' 
ve piyesi canlandır 

.~~· 

Elmalarıttı1~ ( 

Rağbet göri1Y~ 
sıtYf ş 

(bat tarafı birinci gıt 
kül devresi çok rnil•:ilı5tl~ 
mişlir Niğdenfn elııt 

4 
ı11il 

sal miktarı da 3,5 ;. 1 ...,eı;tt. 
yon ldlo tahmin e .. 

1 
eıer1 

d . B"'t·· · ·tihıal bo g""e'e 
ır . u un ı.. k il" l 

miz de clBhil olma ,ek0 

bu yıl umum'i elnın ) cıı~· 
kılo 0 0 

tesl JO milyon 

tır. _, 

Küçü~ Antant ~onfeıa~~ 
(AA·) d0" Bükreş, 31 ııfl " 

k fertı. 1 rl•· çük Antant orı ft' ı ı 
S. a"" ııf11 Romanyaoın 111 

• 1111' ..,e ıı't 
de toplan ış z;rM 
meseleler üzerinde g 

ğe baılarnııtır. 
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T ü k Ordus Kuvvetli ı 
1\ 

Bir ulh Amilidir .. --- --

TORKDILI 

Rusya 
~ine silah ve cephane 

gönderiyor. 

Kiralık Ev 
İıtuyon civarında, Ata 

türk parkı karıısmda dö · 
rt oda , bir hela, banyo 
He bir mutfak ve gentı 
bodrumu havi önünde iki 

SAYFA: 3 

Balıkesir J\Jafıa 

Müdürlüğünden: 
1 - Açık eksiltıneye konulan it Bürhanlye kaııabaam · 

da yeni yapılacak hükümet konafı mıaah olup keııf be 

deli "8000,, liradır. 
Türk Ordusunun Askeri Kud- ( Baıtarafa birinci sayfada) dönüm yetltmlı bağı bu 

lunan her tarafa nazar ve 
manzarası güzel olan Otel 
ci Bedriye ait ev kiraya 
verilecektir 

2 - Bu ite alt doıya muhteviyatı ıunlardır: 

ret Ve Kabiliyeti, Trak:JJa 
Manavralarının Manası ... 

l'unan yn::deleri Trakya 
fllancwralarırıa dair neler 
Yazıyorlar: 

Bu sene Türk manavrala 
rına bütün doıt ve müttef ık 

devletler davet edilmi~tir. 
8u vaka adet olmuı bir~ey 
d,ğildir Devletler . nüfuzla · 
tını arttırmak, siyasal du 

'Utnlaranı Kuvvetlendirmek 

v • gıbı sebeplerden dolayı, 

lakeri kuvvetlerini göıter 
ttlekten l:oılanırlarsa da bQ· 

Yük manavralar esnasında 
ecnebilere karşı bu kadar 

~arnimiyet göıtermek, alel
ade bır hadise sayılamaz. 

Ecnebi askeri heyetleri 
1 teflne verilen ziyafette 
Maraıal Fevzi Çakmak 

lll.rafından irat olunan nu

ltık, Balkanlarla yakın Şark 
ta ~imdıye kadar görülme-

:11 bir hadise vuku bulun 
Uğunu göıtermektedır . Ati · 

tıa anlaıması, çıkmaz bir 
Yo' 

dan kurtulmak için ya· 
~ılnııı btr uzıa,ma değildir 

"
1kan mir;akı . Avrupanın 

Cenubi ıarki mıntıkasında 
•ı..ı l hü korumak ·· uzere ya-
llılrn,, , aabitkati ve tamimi 
bır 

ftna yasasıdır. 

ğınin askeri ıahaya da teı· 

mili pek tabiidir. Dünyanın 
baıtanbaıa endişe içinde 

• kıvrandıjı bir devrede, as · 
kerl ltbirliği herıeyden zi· 

ya de elzemdir. 

Hiz ·Yunanlılar Türkiyenin 
terakkilerini görerek ıevinç 
duyuyoruz Türk ı yeyı kuv · 

vetli görmek arzuııundaytz. 

Türk · Yunan dostluğunun 

sağlamlığını tekrarlamayt 
fuzuli buluyoruz Mamafi 

Maraeal F evzl Çakmağın da 

ıöyledıği gibi Bl\lkan millet 
terinin refah ve saadeti ile 

alakadar olan itlerde doıt

lufun tebarüzü lazımdır. 
Trakya manavralarında 

hazır bulunan ecnebi askeri 

heyetleri, Türk ordusunun 
kıymetinden hayrt>tle bah 
setmektedir. 

General Nediç, .. Müttefik 

ordunun asri bir surette ma · ' 

kineleımeıi bende intiba hı-

rakmııtır " 
General Papagos "Motör · 

lü birltklerde ıördüğün di 
ıiplin ve büyük terakkiyi 

bı ' hıusa z.ikretm~k lazımdır." 

ı Ve lngıliz ateıemiliteri, 
"Manavra bundan üstün 

olamazdı.,, Demiılerdar. 

Ecnebı mütahusısların r ı 

Şanıhay, 31 (A A.) - Ja 
pon &ef ueti namına ıöz ıöy . 

lemeğe ıalahiyeltar bir zat, 
Japonların Çin Sovyet pa · 
ktını büyük bir itlmahızlık 
la karııladıldarını ve paktta 
gizli maddeler ıüpht~ ettik 
lerini söylemittir. Japonların 

itimada f" yan bir menbadan 
öğrendiklerine aöre 14 ağ 

uıtoıda yirmi ~ovyet tayya . 
reai Şimali Çine hareket et 

Talıplerin Yeıllli civa 
rında Terzi Ztyaya mü 

racaatları ilan olunur . 

Açı~ teşekkür 
14 Senedenberi çekmektf! 

olduğu mide hastalığından mittir 

Nanktn, 3 ı (A A.) C ' dolayi klloıu 35 se inen atle-e· • 
niral News ajan11ndan: 

Japonlar Vusuna anünde 
taha11üd et.'Dif olan ve mık · 
tarı otuza balığ bulunan harp 
gemilerinin kesif lopçu ate 
tinin htmaye.i altında ıabah
leyin erkenden Vuıung istih · 

kamahnan yakınında birkaç 
noktaya ciddi bir ihraç ame· 
ltyest yapmağa teıebbüs et· 
mitlerdir. Japonlar, Vensa 
opang ve Chftnhchuapangda 
muvakkat bir takım muvaf

fakıyetler elde etmiıler 

ve bu iki noktada bin ka 

dar Japon aske ri aııhile va · 
sıl olebılmiıse de bet saat 

devam eden ıiddetli muha 
rebelerden sonra Çinliler, 
topçu kuvvetlerinin ianesiy 
le karaya çıkmıı olan 
Japon askerlerini imha 
etmitlt>rdir. 

Möteakiben Çın batarya 
ları, ateılerini japon harp 

me gerek fıtanbulda ve ge· 

rekse diğer hastahanelerde 

ameliyat ve tedavi yapıla 

mamı~h 

Bu defa Balıkesir mem 

leket hastahanesinde bir ay

daoberi tedavi altına alına· 

rak muvaffakıyetle ameli ·· 

yatını yapan Oparet6r 8. 
Muıtafa Şabanla tedavi ve 

bakımında gölterdıklert lhtl· 

mamdan dolayi hastahane 

hemılre ve hastabakıcıla

rına memnuniyetimden mü 

tevelllt teıekk<ırlerlmln ib· 

lafına gazetenizin 

!arına rica ederim 

tevaaut 

Bürhaniyenin Gömeç na 

hiyesi Tununlu köyünden 

İsmail Pehlivan 

A - Eksiltme ıartnamesi. 
B Mukavele projesi 

C BAymdırhk itleri genel ıartnameıl. 
Ü Fenni ve huıusi ıartname. 
E - Keılf cetvelleri ve projeler. 
İsti yenler bu keılf doıyaıını Balıkesir Nafia müdürlü

günde görebilirler. 

3 - Eksiltme 10 Eylül .937 tarihine müıadif cuma 

günü saat 15 de Balıkesir Nafta müdürlüğünde mlteı~k. 

kil komisyon huzurunda yapılacaktır 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için "600" liralık teminatı 
muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair makbuz veya 

bu miktarda ıayanı kabul banka mektubunu ve yukarı· 
daki iti yapabileceğine dair ekılltmeden en son ı~kiz gGn 
evvel müracaatla Balıkeıir Nafia müdOrlüğürıden alınacak 
vesıkanın veya bu ite girmiye salihiyet veren evrakı 

müsbıte ıle birlıkte Nafia vekaletinden ahnmıı 1937 yılı 
müteabhitlik vestkaamın ve bu ıeneye ait ticaret vesika

sının ibra7ı gereklidir. 

5 - İateklllertn 2490 numaralı kanun bülcOmlerlne 

göre bu evrakı hamilen ılan edi len gün ve saatte Nafia 

müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur 334 · 1 · 4 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kütahyada 6 adet askeri bına ln~a11 kapalı zarf uıu
lıle 10-9 937 cuma günü ıaat 10,30 da ihale edilecektir. 

Muhammen bedeli { 10430) lira (8l) kuruı, lllı: teminatları 
(782 lira 32 kuruıtur ) lsteklilerm ıartnamesini görmek 

üzere her güo, eksiltmeye i~tirak edeceklerin de bu albi ıı

leri muvaffakiyt>tle baıardıklerana dair vesaiklerile ve 

teklif mektup! rile eksiltmeyi açma saatinden bir saat 
eveline kadar kolordu satın ıt ima komisyonu baıkanlıfına 
müracaatları 

4 -1 - 349 aemllertde tevcih etmiılerdlr 
ve bunların üzerine temer ı• 

=~~, ___ _ 
D~ 

I 0 rt devlet her 1ıahadll 
~ bırlıği elmenın f aydalarmı 
il buçuk yıldanberi tecrübe 

~rü muolerdir. !-3u iıbtrli· 

1 küz ettlrmiılerdir. Bu ateıin ı 
tesiriyle hır torplto muhribi 
yanmıı. bır dlit>ri de harp 
edeuıiyecek bir hale gelnıf§ 

kirleri, Türk ordusunun mü 
kemmelliğini ve yakın Şark 

ta kuvvetli bir ıulh amıli 

oldufunu iıbat etmektedir. ı 

TÜRKDİLİ ----------
Pa:ıart~ııinden baıka her 

gün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıll.ğı: 800 Kuruı 

Gönen Belediye 
Riyasetinden: 

2 il 

Kutupta Sovyetler 
lıılıyanlaı ~ zaman Ban- 1 Birliğinde döi'Um çağalıyoı 

~izi tar~e~ecekler1 
Şitnal kutbu 5ef eri 

llr.,al 
ld deniz yolu merkez 

flre o 
lı 11 relsı, Sovyetler nir-
iı le 

, ahramanı, akademi 
~"••ndan Şmlt bey aşağıdaki 
S llnatta bulunınuştur: 

l ovYetler birliğinin her 
'''f t •ndan tiınal kutbu iı 
''Y d, onundaki hayat hakkın 

•uallerı hıtvl mektuplar 
qlı 

sı l'otunı, Birçok kiti. buz 
,,çil 

lıf •ının erimeğe veyahut 
'k b Parçalara 
'ıla 

" ttlaaından 

ayrılmağa 

end ı~e edı 
3 l)t. i 
tok •taııyonu kurmak fçin, 

•tı~i:Uvvetli bir bankiz seç 
,~ rnuvaff ak olduk. Bu 

'lt 
dit t lltkUkte. mlıline na· 

hQ~:•adüf edtlir bir "sıcak,, 
bıt Uttı •ürmektedir. Bütün 

bil :1 -ıarfmda, ıtmal kut-
ıat 

~. aıyonunun devrettiği 
rıt,k 

'ı'.. llda hararet, sıfıı dan 
ltı dü 

t'b lllleJi Hununla be . 
tı- b 

d~iıı '. •nkıze birıey olmuı 
dır y l ~.... a nız, bu muaz. 

~,t l bu:ı Parçaaanı kaplı yan 

~l~lrı llbakf\eı erimiıtir. Ban

~'ç ' doıa§rna esnasında bir 
~ l>'rç ' k aya ayrılmasından 
l Ork l lıt, '> u acak birşey yok-
~ <.lrll b 
\ıt\J ' uzlar Ü.terinde 

1937 Seneıinm ilk altı 

ayı zarfında uı~ranyada, 

geçen senenin aynı aylarına 

nazaran 2280 fazlası ile 
618 000 doğum kaydolun 

muıtur. Lcningrat mıntıka· 
ıında da gene bu altı ay 

içinde geçen seneye ntıbet 

le 38 Oüü fazlası ıle 127 549 

doğum kaydolunmuıtur. 
Memleketin, rakamlar: daha 

tam olarak tesbıt edilmıyen ı 

diğer aksamında da vaziyet 

ayni merkezdedir. 

hlltta onda biri bile l<ifi 

dir 

Vaziyet, bir tek ıhtimalde 

biraz tehlikeli olabilir: O 

da, bankızin, dolaıırkeıı, 

85 inci arz dair~ıtnd~n ce 

nuba inmesidir . Fakat. buz 

parçasanın seyri, çok büyük 
bir dıkkatlc takip olunmak · 

tadır. 

Tayyarelerimiz ve buz.kı

ran gemilerimiz, bu gibi 

bJr vaziyette derhal hareke 
te geçerek kıılıyanları alıp 

baıka bir buz parçası üzeri 

ne götürmek için hazırdır 

Benim kanaatime gelince, 

Popanln grubunu, bir sene 

lık mesai devresinin hitam
mdan evvel , yanı 1938 ilk-

tir. 
Diğer bütün ıhraç teıeb 

hüsleri tamamen suya düt 
müıtür. Bu harekat eanaııın
da Japonların uğramıı ol · 
dukları z:ayiat 1200 ve Çin· 
illerin 300 tahmin r:dilmek 
tt>dir. 

Altı Aylığl:400 

Say111: 3 

Günü geçmıı ıayılar 25 

kuruıtur . 

ADRES: 
BALI KESİR l'ÜRKDİLİ 

ti 

Tahminen 200 hektarlık Gönen kasabasının halt ha
zır huitaıının alınma11 1 SU h~ktar nreEl<ün yerin hektarı 

25 lıradan 50, gl'lyrl meskün yerin hektarı 13 liradan rnu. 
hammen bedelle 6 eylul 937 pazartesi güııü sut J5 te 

ıhale edılmek üzere açık münakasa)'a konulduğu ve talip
lerin daha fazla malumat almak için belediyeye müreca· 

atları ılan olunur. • 
Balıkesir Askeri Satın .----------4

_- _
1 _3_4ı_ 

Alma Komisyonundan: \ Balıkesir Askeri Satın 
Kor Merkez Birlıklerinln ihtiyacı için 28 ton bulgur 

açık eksiltme •uretııe 9 eylül 931 perıt'mbe günü saat ıs Alma Komisyonundan: 
de ıhale edilect>ktir Muhammeu bedeli 39t0 lira. ilk tc 

mi nah 294 liradır . İstek !ilerin ıartnamealni görmek ilzere 

her gün ve eksiltmeye lttirak edeceklerin de va~ ti muay 

yeninde teminat makbuzlarile Kor Satan Alma Komiıyonu 
Haıkanlıjına müracaatları 

4 337 

Kor Merkez Birliklerin ihtiyacı için 206 ton arpa ka 
palı zarf uıulıle 9 eylul-937 perıembe günü saat 11 de 

ihale edilecektir. Muhammen bedeli 9270 lira, ilk teminata 

695 lira 25 kuruıtur lıteklılerin ıartnameP.ini görmek üze· 
re her gün ve ekıiltmeye ittlrl\k edeceklerin de t>kailtme

yi açma Hali olan ıaat 11 den bir saat evveline kadar 

tekl•f mektuplarile Kor Satın Alma Komlıyonu Baıkanh· 
ğına müracaatları . Vilayet Daimi _____ 4 _-1_-_338_ 

Encümeninden: Balıkesı Orman 
Numarası Cinsi Movk;; Muhammen MüdürllJğÜnden .. 

bedel icarı 
Lira 

71 l Mağa:ıa Umurbey mahalle 30 
sinde 

71 2 
" .. .. 30 

71 3 .. .. 30 
71 4 .. .. ., 30 

47 Sebze Kasaplar 20 
bahcesi 

1 - İdarei huıu&iye akaratından olup yukarıda cinıi, 
mevkii ve muhammen bedeli icarı ydzıla dört parça ma

ğaza ile bir ıebze bahçeainin bir ıenelik icrarları on beı 

gün müddetle açık artırmaya konulmuotur. 
2 - ihale 13 Eylu\ 937 tarihiHe rastlıyan pazartesi 

günü saat 15 de vilayet makamında müteıekktl daimi 

encümen huzurunda yapılacakhr 

Artırmaya çıkarılan partilerin 

Cinsı Adedi Beherinin miktarı Kent alt 
Kental 

Kuru Meıe odunu 29 100 2900 
1 Halıkeeir Vilayetinin merkez kaza11 dahilinde 

Ağılkaya ormanından 2900 kental ankaz meıe odunu 
( 1 OÜ) Yüzer kentallik partiler halinde ve 29 partıde ıataıa 
çıkarılmııtır. 

2 - Satıı Yüzer kentalhk partiler halinde iç pazarda 
satılmak ıartıle Orman kanununun 18 inci meddeıtnde 
yazılı köylüler arasında yapılacaktır . 

3 Sa\ıf 7-9 937 salı gOnü saat 14 de Orman Mü · 
dürlüğü dairesinde her parti ayrı ayrı ihale edilmek üzre 
yapılacaktır 

4 - Beher kentalin muhammen fıatı 8 kuruıtur. 

Ilı S>l- k 1 
''' 1§ ıyanlarm çelıı· 

t tına d ~-~, evamları için bu-
b•nkızın deitl yar111 

baharından mukaddem ha 

len bulunduklara bankizden 

alıp baıl:a yere nakletmek 
tcap eylemlyecektir 

3 - İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve uatl• mu · 
1 
hammen bedelin yüzde 7 ,5 nistebinde muvakkat teminatlarını 
malsandıiına yatırdıklarına dair makbuz ve banka mek 

tuplarlle birlikte encümene müracaatları illn olunur. 

5 - Şartname ve mukavele projeleri Orman M<ıdü
rl yetinde 16rülebtlir. 

6 1 ler parti için muvakkat teminat 60 kuruıtur. 
4. 1 • 335 



SAYFA: 4 

P h ·v • r ş erı 
KepsUI C. H. Partisi eni atma 

5 Eylül 937 Pazar günü KepBÜt Nahiye merkezlnda 
alaturka yağlı pehlivan güreolerl yapılacaktır. 

Br.ı~a 50 Ortaya 25 Alta 15 lira mükafat verilecektir. 
Bu güreıe itllrak edecek pehlivanların mektup gönder· 

melerl rica ve ilan olunur. 

Balıkes ·r Askeri Satın 
Alma om ·syonundan: 

Balıke lrde yenidenfalh adet aıl<eri bina in§ası kapalı 
zarf usuhle 7 eyl(il 937 sala günü saat l0,30 da ihale edi. 
lecektlr. Hunların umumunun keıif bedeli l 0200 lira 72 
kuru, tik t\~mtnatları 765 lira 53 kunııtur. İsteklilerin fen-
ni .... umumi ıartname plan ve keıfini görmek üzere her 
gün '\e ekaihmeye ittin k edeceklerin de eluthmeyi açma 
aatlndım bir saı.t evvline kadar teklif mektuplarlle ve bu 

gibi itleri muvcffakiyetle baıardıklarma dair de,•airi aide 
sinde ll'sdikH vesaiklerıle Kor Satın Alma Komisyonu ~at 
knnlığına rnürRccatları 

4 - 1 340 

TORKDILI 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma omisyonundan: 

Kor Merkez btrlıklerlnfn ihtiyacı için 21 Ton Nohut 
açık ekıiltme ıuretlle 8 Eylül -937 Çartamba günü saat 
15 de ihale edilecektir. Nohutun muhammen bedeli 1680 
lira, ilk teminatı 126 Liradır lıteklilt:rio ıartnameıini gör
mek üzere her gün ve eksiltmeye tıtlrak edeceklerin de 
adı geçen gün ve saatte teminat makbuzlarlle Kor satın 

Alma Komsiyonu Baekanhğına müracaatları 
4 1 . 339 

Orman üdürlüğünden: 
Kentalinin 

Cinai Miktarı Muhammen vabld ftatı 

1 EYLÜL 937 

Kental Lira Kr. Türkiye plyaaa11nda yüksek mevk' kazanmıı olan 

~al~ahke~:o Vilayetinin merkezO kazasına 8bağlı Bey dünynnın en meıhur { [ .İl M~ ROT ) Kalbur fabri· 

köyü hududu dahilinde Koca Çal ormanından (480) ken· ka11nın mamulatı olan kalburlarından 4 5 ve 6 numa· ~ 
tal kara diken çalısı 26 8 937 gününden itibaren onbet ralı bütün ve lkl parçalı büyük hHılatlı makineler 
gün müddetle açık arttırmaya konulmuotur. tlcarethanemize ge1 miştar. 

2 - Arttırma 9.9 937 tarihinde saat on dörtle Orman İstanbul Piyasasından yüzde yir .. 
Baı mühendtsliğl binasında teıekkül eden komisyonda ya- S 1 
pıtacaktır. mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla atı· 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli (8) kuruıtur. ~ maktadır. 
"' m Devlet Demiryolları Uc, üncü 5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Bet ~ Bu Bir FJTsaffJr. Bu FHsat Her Za-

4 müdüriyetinde görülebilir. m 
man Ele Geçmez. Kövlü Ve Değirmen· ı lş/etme llA{iJu"rfüg"' JJnden.• . 6 - Satıı umumidir. J 

ır~i u li cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. . 
Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, miktar ve 

va11flara aıeğıda yazılı balıutlara talip rnhur etmediğin· 
den dolayı l 4·9 1937 Salı günü hizalarında yazılı saat· 
lerde yeniden kapalı zarf uaulıle Balıkeairde 3 üncü it 

letme binasında ıahn alınacaktır. 
Bu ite girmek fsUyenlerln yine hizalarıncia miktarları 

y zılı muvakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesi
kaları ve resmi gazetenin 1 7.937 gün ve 3645 numaralı 
nüshasında intiıar etmit olan talimatname dairesinde alın· 
mıı vesika ve tekliflerini ayni gün Muradiye için saat 
l 4,30 ve Sığırcı civarındaki balastlar için saat 15,30 za ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Balıkeslrde 3 üncü iıletme müdürlüğün 
de. Muradiye ve Sığıcı tıtasyonlarında parasız dağıtılmak
tadır. 

Balaıtm bulunduğu yer Kilometresi Cinai 
Muradiye 
Sığırcı 

Miktarı m 3 

6000 
6000 

4 J - 50 Toplama kırma 
328 - 330 Ocak baltası 

Muhammen Muvakat teminat ihale 
bedeli Ura Saati 

Lira 
8880 
7800 

666 
585 

15,30 
16,30 

4 . 1 . 350 

Balıkesir Askeri Satın 

Orma_n_M_ii_d_ü_r_lu-" g-... u-.. n_d_e_n_: __ !ij AHMET ve IBRAH 1 M CUMALI : 

Çiviciler içinde Hırdavat, D~mlr, I nşaaf 

1 
Kentalin 

Cinai Miktarı Muhammen vahtd flatı 

Kon tal Lira Kr. 
Çalı 480 O 8 
1 - Balıkesir Vilayetinin merkez kazasına bağlı Sa

vaıtepe nahiyesi hududu dahilinde Mermer mevkU orma· 
nından 480 kental mahl~t çala 26 8-937 gününden itiba
ren 15 glin müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Arttırma 9 9 937 tarihinde saat 14 de Orman Baı 
mühendiıllği binasında teıekkül eden komiıyonda yapıla· 
cakhr. 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli 8 kurbştur. 
4 - Muvakkat teminat (576) kuruıtur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Baı 

müdQrlyetlnde görülebilir 

6 - Satıı umumidir. 355 

alı y lisi V 

1 

Malzemesi Rençber Alc'111r/ 
Alun Ve Satım Ynl 

Alma Komisyonundan: 1 
Balıkeılrdekl Birlikler için 12 baı koıum hayvanı sa 

tın alınacaktır. Yükse-klikleri bir kırktan aıağı olmamak 
ve ko§uma elveriılt bulunmak ıartıle elinde hayvana bulu. 
nan ve s tm&k lstlyen1erln her gün bayvanlariyle birlikte 
Askeri Satın Alma Komıiyonu baıkanlığma müracaatları. 

2 - 1-361 

Or an Müdürlüğünden: 
Kentalinin 

Cinsi Mıktan muhammen vahld fiatı 

Kental Lira K. 
Pırnal çalısı 612 O 8 

1 - 8 hhesir Vilayetinin merkez kazasına bağlı Kavaklı 
! öy hıı-:lu Ju d~hllinde Kurudere ormanından 612 kental 
pırnsl çalın 26 8 Y37 gününden itibaren 15 gün müddetle 
açılr Mtırmayn '·.,nulmuştur. 

}. ~.rtırm" 9 9 937 tarihınde eaat 14 de Orman 
Bnı Mühendis fğ binasında teşekkül eden komisyonda 
yapılacal<tlf 

3 Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruştur 
4 - Mu~akKat teminat 735 lrnruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Baı 

Müdüriyetinde görülebılır 

6 S h~ umu idir. 

Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve ayal,ıa çev
rilmez Oturduğunuz yerden · kolayca hatta hır çocuk 
tarafından bile çok hafif bir harelu.tle idare edilebılir 

Böyle bir moklneye sahip olmak lstlyenlere terci · 
han bir Türk lıçl&ioln emeği ile olan bu makineler 
den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe
lerini her arzu edene herzaman gösteririz. 

Tlcaret/ıanemlzde inşaata alt dt!mlr, çlmenlo. 
çivi vesaire gibi lıer düz.en ve köyllilcrlmiz içirı de 
Jıernevl rençber düzeni ile erı iyi buya ve baya yağ. 
ları bulunur. 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

Saraçlar Başında Demiı ve HJTdavatçı 
Hasan Cuma/J 

Kö lülere üjde 
K L E R T M A~R K A L 1 

- )1' Biinvamn eu ıııeşhnr ve ı a rırnmış 11111 
1 tdif Çf•Şiıli ( Tir~or ) lmğday ay11·nHı kfl ... 

Ullf' nıa~İnelCl'İ gPlnıiŞlİI'. 

S A T ~ Ş O E P O S U ,ulu 
/vlemduh Özinan ve flhmet f(uf17 t 10 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şırketi Qa a 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

/JALIKESIR ACENTESi 
SABRI SARFAKLARl 1 

At<AN Balıkesir saylavı H. K~ 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 

Basımverl : il Basımevt ---


