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ilk Tahsil · 
~ Cumhuriyette, ilk t~ hsil i n 
tcrnı her yıl biraz daha 

lenıılemektedtr . Bu hacim 
:•hetler arau ölçülere göre 
1
•1rn için henüz çok llüçük

lflr. Her bilgi, geotılemiye 
:Gıteına bir hız verilmezse, 

1 
le tabıilin uzun bir cevre 

:•• IDemleket ihtiyacını 
''lılaınaz bir kem mi) et 

01
-aktao kurtulamıyacağı 

16Pbeıizdtr . 
kGltür bakanlığınca alı 

~n •on tedbırlerl biliyoruz 
it rdudakı vazif ulni tamam 
bh.n küçük za~ltlerden eh· 
Jetllleri ıeçilerek köy eğit· 

~tnlerı yetitllriliyor. Bun · 
''da b d n ir yıldır köylerde 
, er, okutanlar, ümıdlmlzı 
etrtaran muvaffakiyetler elde 

lbitlerdtr. 

'- lılc tahıllin hacmi kadar 
tbıJ'eU de her zaman Qz

:lade durulan metelelerden. 
c t, Fllbakilca, ilerllyen bir , .... , 
"- ette, bütQn tahıil ka-
"r laaelerJnln daima defııen 
tir tlara uymuı bir zaruret
~~ Bu uyıunlutun mahiye 
GI._ la1ıo dalma bir meıele 
' Ye (izerinde en tl\Ze 

lı alcaıalar yapılır. 
'-• le tahıllde aranan va11f
'ft ''••ında bir de ziraat 
~ ltlc:Uık vardır . l.teniliyor 
~k çocuıu bu tahı ı l 
~ •ılnl bitirince, iyi bJr 
~ lçt olıun. Hu llteil ha 
ı., tlıteren bf r çok ıebep 
b1t 1'Yılabilir: Tnrkiye genit 
.... ttraat rnemleketidir. Ha l-

.. ,._ G 
ı.,4 Y zde ıekıen beti köy· 
tııa,11' toprakla uğratır. ihraç 
"ılJ •rıftlızıo bepıi zirai mah
"'ı:'dir. TOrklye en genlt 
,,p 1"11l•yı zirHt alanında 
ıı., lcakhr. Bu kalkınmada 
"-• '-'lelceun en gen it öğret 
ta_11c '-'Geııeıi olan ilk tahsil 

~-,G~ Ziraat bılgtlui vererek 
Ilı Yazıfesinl yapmahdır. 

'• r lllüeısesedf'o yapmaıı 
l"-f edenden veya yapabi
le inden fazla11nı lıtemek-

9' 
~ llallhruzlar vardır: Sa 
l.t 

1

1 
olarak bunları lıtiyen· 

• •t k at._ e lerlnin yapılmamıı 
~ ~111dan .. tlrap duyarlar, 

.. ,, 1 
ttta nıanı veıe ka•Jar 

fi •Gr. 

e.,,'ll lıtek lerin yapılması 
"''-'tine gelince bu hal 
, .. tıeıtnfn ani itle)ltinl 
~e ,~·11 f •zlası aranırken, el 
"-tı lllelcte olau .pormal Ced 
-,., 

8 
en de mahrum kalı-

lG,~ ll •tibar)a tik tahıilin 
'-'"ı çOcuiuna ziraatı öğret
i..... n.evzuunda durmaklı· 

""it A 
lı~ 0rtktır. 

-.,~ t•hıll beı nede yapıl· 
t•dıt 

ı.. l,b,u. ~ 
-çl"clelcı ıunlerlnln, bir yıl 
~,, hacmı iıe, btlhaua 't ~Uhıtınde y8rayı aıa · 
~I 6Yle bir zamanın hu· 
,,t:'• itltıde çocul< · okuma ... , a ' 
terı bı irenecek, e,k i ve 
'-'ıtıı br terbiyeden kurtulup 

bt 1
' terbiye alacak 

'-t,~ ")•)ı, yurdu, tarihi bi· 

~- ıİ1t''ı•rna ve çalrıma 
~ ''•d bılglleri eduıecek, 
( &o ' ıevkınt inceltirken 

"'- ildnci ıayf ada ) 

Kemal Ünal 

K.. ··k ı· tr.l" f K f Yugoslav-Arnavutluk 
uçu 1 a on era.nsı Hududunda BirH~dise 
Mesaisini Bitirdi. 

Yugoslavya, Romanya, Çakoslova~ya arısm~a yapılın görüşmaler~e ~u uç devleti 
alakadar eden ~ütün meseleler~e tam bir anlaşma hasıl oldu .. 

B STOYADINOVIÇ 
Belgrat, 1 [Radyo] _ B 

Stoyadinoviç, Krofta, Ante 
neıko, bugün Macarlstanın 

Bükreı elçiıl ile uzun bir 
ögrüıme yapmıılardar. 

Hükreı, 1 (Radyo) - Kü· 
çük itilaf konferan11, bugün 

İngiliz 
Dınanması bugün Yenedi~ 

limamnı geliyor. 
V t M d ılı, 1 (R • c!) c) -

lngılız donanmasının birinci 
filom, yarın (bugün) buraya 
vuıl ol . caktır. 

lngıliz donanmaeının ziya · 
reli, fevkalade bir hadise 
olarak teliklci olunuyor 

geç vakit mesaillne ıon ver
mittir. 

Üç devlet hariciye na 
zırları, matbuat mümeasi l 
ierıni davet ederek heya 
natta bulunmuıl ar, Küçük 

ıtılafla • B a l k a n a n 
tantı arasında '6.lkı bir irti 
bat olduğunu, mevcud mu 

ahedelerle bağla olan ıki 

grubun, sulhun muhafuına 

matuf mesailerine tam bir 

ittihad dalreıinde devam 
edeceklerini ıöylemtıler, tki 

grubun arkuaoda yetmlt 
milyonluk bet millet mevcut 
bulunduğunu beyarı eylemit 
tir . 

Avusturya 
Konsolosu bir otomobil 

kazasmda öldü 
Bingazi,31(A.A) Geçen 

de ltalyadan Bingaziye gelen 
Avulluryanao Kahire konıo 
loıu zevcesi ve kızıyla oto
mobile binerek Libya oto
mobil yolundan Kahireye 
giderken tekerlek laıtlfinin 

patlama11 üzerine otomobil 
devrilmit ve lconsoloıun kızı 

B. ANTENESKO 

Bundan ıonra İtalyanın 
Bükreı ıefirJ, üç devlet ha 

rlciye nazırları ile uzun mil· 
ddet konutmuıtnr. 

Bükreı, 1 (A .A.) - Ro
manyanın Sinaya ıehrtnde 

toplanmıı olan Küçük Antant 
daimi konıeyi meaaiılni bi 

tlrmlı ve bir tebliğ neırf't 

mittir. 

Bu teblıtde gerek bugünkü 
beynelmilel vaziyet, gerek 

üç devleti doğrudan doiru 
ya alakadar eden meıele 'er 

Qzerlnde tam bir fikir bir 

lijı tnbit edildlii bildirılmek 
tedfr. 

Konsey bu ay içinde Ce
nev:rede tekrar toplanacakhr. 

Bükreı, 1 (A.A.} Kü 
çük antant daimi konıeytnln 

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

Hudu~u geçmek istiyen ~omıtıcilerle Yugoslav hu~ut 
mu~aflzlan arasmdı müsademe oldu 

Helgrat, 1 (Radyo) - Bu 
gün Yugoılavya-Arnavutluk 

hududunda bir hidise olmuı 
tur. Arnavut komitecilerin · 

den bir kaç kiti Yugoslavya 

1 hududunu geçmek istemitler, 

hudut muhafızlarının müda
ha leai üzerine ateı açmıı· 
lardır Bunun üzerine mu
hafızlar tarafından da mu. 

kabıl ateş açılmıı ve bir H · 

at devam eden muıademe 
neticeıinde bir nöbetçi mak 
tül dürmüıtür. 

Arnavut komiteciler ya
kalanmııtır. Tahkikata de 

Bir Rus 

vam edilmektedir. 
Belgrat, 1 (Radyo) - Yu· 

goılavyanın AdriyaUk harp 
f tloıu, baıta Dobronlk kro
vazörü olduğu halde bugQn 
Pire limanına gelmittir. Fi. 
lo kumandanı öjleden son
ra Atinaya geçerek meçhul 
uker abideılne çelenk koy · 
muı, Yunan bbhriye nazın 

nı ve Yunan amiralını ziya• 
ret etmlttir 

Yugoılavfiloıu Yunan su
larında bir hafta kalacak 
ve bu mOddet zarfında muh
telif limanları ziyaret ede
cektir. 

Hataya 
Vapuru meçhul bir harp aı- Yeni franıtz delıaııi aıldi 
misi tırıf mdın bıt11ıldı 
Pariı, 1 (AA.) - Ceza. 

ir açıklarında kömür yük 
lü bir Sovyet vapuru meç 

hul bir harp gemlıi tarafın · 
dan batırılmıthr. 

daha ziyade f azlalaımakta 
olduğunu ve hedefi muahe · 

delerin iltikrara üzerine mü 
eHfı sulhun ldameıl olan 

bu letekkülü Balkan Anlan. 
tma bağlıyan bafların çok 

Ankara, 1 <A.A.) - Hata· 
yın yeni Faransız deleıeaı •• 
halen Mlrdo Fran11z maıla. 

hataüzarı Roger Garrean fı 
kenderiyeden yeni vazlf eıl
ne hareket etmlttlr. 

ir1n Aıkırf hırıti izıirdın 
Ankarıyı hırıkıt ıtli 

lngıliz donanması, mera. derhal ölmüıtür Tobruk 
ıimle karıılanacaktır Donan-, hatıtaneııine nakledilen kon 
ma, burada bir hafta kadar solos da biraz ıonra ölmüı 

içtinıai ıoounda Romen hari · mühim ıurelte kuv•etlenmiı 

lamlr, l (A.A.) - lzmlr. 
de bulunan doıt lran aılrerl 
heyeti d6n İzmir fuarını ıez
mlıler ve f evkalide memnun 
kalmıılardar. 

kalacaktır. lngiliz ve İtalyan tür. Zevcesinin yaraları ha 
)arniralları ara11nda ıamimi fiftfr. 

dye nazırı matbuat mümeHll · 

lerine beyanatta bulunarak 
Antantın ıelabetinln gittikçe 

bulunduiunu ıöyl~mıı ve iki 

antant ara11ndaki ihenıı te 
yit etmiıtar. 

m61At,atlar olacak, müteka. ============================~======="""'===-==== ...... --=--==--= 

bil zl---=>yaf~tler v-=---.:rileceklir. Bükreşe ÇininMühimmatF ahrika-
Heyet bu sabah lzmlrdea 

Ankaraya baraket etmtıttr. 

Macaristan 
~ Bayan Af etin baş~anhğm- J b b 1 

Küçük Antınttan sılihlanma~ da giden h~yete gösterilen a r l O m a a D l y O r •• 
ıçin bir netice bekliyordu büyük hüsnütabul Japonya dıs va iç Moğulistanı birlestiriiİek su11tile müstakil bir Moğol hükOmıti 

Budııpeıt", 1 ( Radyo ) - , 

Küçük .uıaf daimi konseyi . 1 vücuda getirmet isine de girişirse Rusya bilfiil hırbı girecektir 
nin içtimaı sonunda neıre . 

Macar dılen resmi tebliğ 

efkara umumiyeılni tatmın 

etmemittlr. 

Macar efkara umumiveıi 

Macarillanın tekrar s ı lih 

!anması hususunda elle tutu
lacak bir netice istiyordu. 

Panama 
Kanalı 
Genişletiliyor 

Vıışlnston, 1 {Radyo) -
Bahrıye nazareti, Panama 
kanalının geniıletilmedni ka
ra rlattır mı ıtır. 

Bu genıılemeden, yalnız 

ticaret filoları değil, Ameri
kan donanması dıt iılif ade 
edecektir 

Hu it için 130,000,000 do
larlık bir tahıı aat kabul edil· 

BAYAN At-ET 

lstanbul, 1 ( Hususi ) -
Türk Tarıh Kurumu asbaıka
nı bayan Afetin rlyrasetinde 
Bükreıe giden ekıbimize 

doıt Romanyada gösterilen 
hüsnükabul Türkive resmi 
mehafilinde dikkate değer 
rlost tesirler yapmııtır 

Proft'!ıÖr bayan Afet Bük 
reıte toplanacak olan " l 7inci 
beynelmile l antropoloji ve 
tarihten evvelki etnoğrafi" 
kongresine ittlrak edecek ve 
tetJulderde b11lu11acaktar. 

Tokyo, 1 (Radyo) - Japon 
donanmasına n1ensup taya
reler mühimmat fabrikaları 
ile tayare meydanlarını bom 
bıırdıman etmif erdir 
Mühım haııarat vardır . 

Resmen bildırildifine göre 
J.spon tayyareleri bundan 
ıonra da aıkeri müeueıata, 
fabrikalara hücum yapacak 
(ardır. 

Parıı, J ıRadyo) · Ga-
zetelerin verdıkleri haber· 

lere göre, dıt Moğolıstana 

ıliıildıği takdirde, Rusya, 

mutlllk surette Çin · Jıııpon 

harbine girecektir. Zira, dıı 
Moğolistan!& Sovyet Rusya 
arasında bir ittıf ak mevcut. 
tur. 

Son gelen haberler lıe, 

Japonyanın , dıt ve iç Pt!o 
Aolistanı birleıtirmek ve 
mü.takti bir Mongol hGk(i 

meli vQcudtp ıettrmek ai e• 

tinde olduğunu bildirmekte· 
dir. 

Şanghay, l (Radyo) -
38 Japon topçekeri Y angçe 
nehri ağzına demtrlemlttlr. 
Bu vaziyet, bir bombardı 
mana mukaddeme addedll · 
mektedlr. 

Nankin, 1 (Radyo) - Ma-
reıal Şan Kay Şek beya· 
nalla bulunarak: 

- Çin hüknmeti bu ha 
rbe sebebiyet vermlt deill · 
dir; bı l akiı su lhperverlık 

göstermltUr. Japonyanın gi-

zli bir hedef ve maksadı · 
büyük bir müıtemlek~ hü . 
llümeti kurmaktar. 

Demlttlr. 

Tokyo, 1 (Radyo) - Sa· 
lahiyettar bir bahriye zabi 
tine göre, Japon tayyareleri 
Ç10 merkezlerini bombardı· 
mana devam edeceklerdir 
Şanıbay,l(A.A )-

tayyareleri Canıcuyu bom· 
bardıman etmlılerdlr. Hasa· 

rat mühim ve zayiat bn 
yilktür. 

Djfer Japon tayyareleri 
Suceuyu bombardıman et· 

mitlerdir. Burada yirmi kiti 
ölmütU:ir. 

Kanton, 1 ! A A. ] - Bu 
ıabah erkenden Japon tay-

yareleri ıehrin nzerlne iki 
akın yapmıılardar Haaarat 

rntıhım d~tıldır. 

Bir Japon tayyareıl dO· 
türQlmüı,i dındektlar 61mOı· 
tor. 

Londra, 1 (A.A.) Japon 
tayyareleri Şanghay timal 

iıtasyonunu, Çin~ tayyareleri 
Congtpu mahalleıinl bombar

dıman etmltlerdir. Nankinden 

timdiye kadar yedi yQz bin 

kiti tahliye edil~tır Tab-



SAYFA: 2 

İlk Tahsil 
• 

(Batlarafı birinci sayfada) 

vücudunu da sağlam laıtıra 

cak, kısaca çevreledlğimiz 

bu tahıil ve terbiye faaliyeti 
içinde tüpheıiz ziraat tıleri 

de ayn bir ali.~a merkezi 
olacaktır. Ancak bu, çocu 
iu hiçbir zaman iyi ziraatçi 

yapacak mahiyette olamı 

yacaktır. Böylece bugünkü 
ilk tahıilin zaman ve ıahıi 

unıurlara ztraatçl yetitlirmek 
daYaaını çözemiyecektir An· 
cak orta tahıildlr ki mem 

lekette ileri bir ziraat ıınıfa 

yaratabilir . Bu da, büyük 
harp yıllarında tecrübe ed 

lldfji gibi, ı ınıfların adını 

ve müfredat proiramını de
fiıtJrmekle baıarılmaz ZI· 

raat idadileri denilen bu mü 
e11eaelerde tek ziraatçı ye 
Utmemltlir Çünkü buralara 

hakiki manaılyle ~İraat öf 
reticileri konulamamıt, hiç 

bir tedris vasıtası da temin 
edilmem ittir 

Cumhnrlyet yıllarında, 
memleketin bir kaç yerinde-

ki orta ziraat müeueıeleri 

nfn aeçirdiii tekamül mer -
haleıi de hatırlanmalıdır. 

Bütün bunlardan sonra di · 
yeceğiz ki ilk tahıil her it 
ıubeılnde muvaffak olacak 

ilk bilgi ve kabiliyeti veren 
bir müe11e1e olarak kala

caktır. iyi ziraatçlleri, haki
ki öfretici kadrolarla kuv · 
vetlendlrilmlt orta ziraat 

mekteplerinden bekliyeceıjz 
Bunlar muhitlerine göre ıh · 
tilaa sahibi müstahılller ye. 
titUreceklerdtr . 

Ankarada kurulan yükıek 
ziraat enıtitüıü bu orta zi
raat .. mekteplerinin yaloız 

ıahıılarını değil, vasıtalarını 

da bize hazırlıyacaktır . Bu 
mekteplerden yetitenler, 
devletten vazife alarak veya 
biZ7.at teıebbüı saha ı na ıi· 
rerck muhitlerindeki müstah· 
sil kütleıine teknik bilgi 
yaratacaktır Bu lıtikamette· 
ki çalıımalarıo da, ilk tah 
ıilde olduiu aıbı, yeni btr 
hız aldıfını aörmekteyiz. 

Xemal Ona/ 

Mısır Ma~sulunün bu 
seneki ıarimi 

Mıaır mahıulü Karadeniz 
mıntakasının ve btlhuıa 

Çısrıamba mahsulünün bu 
yıl kuraklık yüzünden gerek 
mıktar ve gerek kalite iti 

barile aıaiı olacağı Rnlaııl 
maktadır. Temmuz ortalar· 

anda bu mıntakaya biraz 
yııjmur yaimıııa da bunun 
mahıule tamamtle faydaaı 

dokunmamtbr. 

K.aatamonu ha vallıinde ku . 
raklık yüzünden m111r dane 
lerinia ufak ve miktar fU · 

barile de az olaca&ı anlatıl. 
maktadır. 

Bundan batka Trakya ve 
Marmara mı~takalarmdakl 
mahıul keyfiyet ve kemiyet 
itibarile iyi ıayılmaktadır. 

Bu ıahada muır rekolte 
ıinln 90 100 bin ton ola 
cağı tahmin olunmaktadır. 

Evvelce 5000 ton radde· 
tinde Çarıamba rekolteılnin 
bu yıl tamamtle elde edile· 
miyecefı•zannoluomaktadır. 

Mısır 
Müstakbel Knaliçesinin is 

minin değiştirilmesi se~ebi 
Mısır Kralı S . M. Faru 

ğun tnıanianmaaı hadlHııi, 

dünya matbuatını meteul 
eden baılıcll mevzulardan 
birJ olmuıtur. Bugün gelen 
Fransızca Paris Soir gazele 
si de , bu meıele etrafında 

uzunca bir yazı dercetmit· 
tir. Bu ıazeteye katına, genç 
nfıanhla r, "gaadetleri içinde 
adeta efaanevi rüyalar yaıı 
yorlar , fak at onlar için en 
diıe eden birçok ıahılyetler 
vardır . ,. 

Bu tRhılyetler, dini ma 
kamlar ve saray erkanıdır 
Niıandan sonra, nazik bir 
nokta kendilerini mefgul et
mektedir. 

Genç Safinaz (yeni ismiy 
le Feride) ev l endıkten, yani 
kraliçe olduktan ıonra, kral 
Farukun yanıoda halkın ön 
nüne, peçeıiz mt çıkacak · 

tır? 

Bu vaziyet dahilinde, Kr 
al Fuadın da ıadık kaldığı 

ananeye riayet edilmemiı 

olur. Bunun için müstakbel 
kraliçenin, tıpkı valıde kra 
ilçe Nazlı gibi, harem haya 
ta yatamamakta beraber, 
kocasının refakatinde saray 
haricinde görünmlyeceğl ta· 
hmin edilmektedir. 

Her ne halıe, genç niıan 
hlar, sevitlrken, cıddi adam· 
lar da , mütemadiyen kendi· 
lerini me11ul eden bu me· 
ıele ile uiraımaktadırlar 
Daha uzun müddet uğraıa 

cakları da anlaıılıyor. Çün 
kü düjüoün, relecek ıene 
den evvel yap ılmayacağı mu
hakkak gibidir 

Düiün merasiminin, müı· 
takbel kralıçenin, kralın kız 
kardetleriyle- sık aık oynadı
jı, Montazadaki yazlık sara-

yın ıüzel ve muhteıem ba 
h9eler içinde yapılacagı tah 
min edilmektedir. lalam ade 
ti mucibince, nlıanlı düğün 
de hazır bulunmıyacak ve 
onun yerine, paıa rütbesi 
a 1 a n b a b a ı ı Yusuf 
Zülf ikir bey orada hazır 
bulunarak nikah kağıtlarını 
imzalıyacaktır . 

Anlatıldığına göre , Mıaır 
kralı, niıanlısının ismini (Sa· 
finaz) dan {Feride) ye sırf 
milli bir dütünce ile\ çevir 
mittir. Zıra "Safinaz" Fars -
çe. bir iılmdir Halbuki MıA 
ır kraliçesinin öz Mısırlı la · 
mini taııması lizımaeliyor 

l~i Arıp, i~i Ya~udi öldürüldü 
Kudüı, 31 (A A.) Fı-

listinde ıuikaıtlar yf'niden 
batlamııtır. 

İki Arap. ikl Yahudi öl 
dürülmüt ve bir Y ahudloin 
cena:ıeıi bir siyonist nümayi · 
tine vesile teıkil etmiıtir. 

--=--'!lCi.ır-_ _,,,. 

Dünkü un ve za~ire f iallan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Handıman 860 870 
60 840 850 
70 790 800 
80 690 700 

BUGDAY PİYASASI 
Sert buğday 4.75 - 5 
Yumutak ,. 5,25 - 5,155 
Arpa 3 3,25 
Mıaır 4 - 4,25 
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• D HA ERl , 
Lise 
Meccanilik 
imtihanı 

Liıelere leyli meccani ola 
rak girmek istiyenlerin ka· 
yatları nihayete ermitlir. 
Müracaat edenler araıında 
bugün lısede Türkçe. Tarih, 
Coğrafya, Riyaziye dertlerin 
den yazılı imtihan yapılacaktır 

Bu imtihan evrak ıveka 
lete aönderllerek orada tet 
kik olunacak ve muvaffak 
olan talebelf'r liselere mec 
cani olarak yerleıtirilecek · 
lerdlr. 

lisı ve öğretmen o~uluna 
tale~e ~aydı 

Lise ile öjretmen okuluna 
girmek lstiyenlerln kaydı de· 
vam etmektedir. 

Kayıd bu ayıo 20 sinde 
nihayet bulacaktır. -Ebe me~tebine ~ir tayin 

Şehrimizde açılmasına ka
rar verilen '4 öy ebe mektebi 
dolayistle,iotum ve çocuk ba
kımevlnin de kadrosu geniıle
miıtir. Doğum evinin doaum 
mütahasaıslı§ı muavinliğine 
lzmır memleket hastahanesi 
eıkl asistanlarından doktor 
bayan Fahriye tayin edil-

miıtir . l 
Ebe mektebi kadrosuna 

verilen bu doktor bayan oku
lun idare itlerinde de baı he 
kime yardım edecektir -Bir genç 
Çifte ile 
Yaralandı .. 

Hakacak köyünden Mus · 
lafa oğlu 18 yaılarındaki 
Ali ayni köyden Muıtafa 
oğlu Muıtafa kavga etmiı· 
lerdtr. 

Bu kavgada Mustafa Aliye 
av tüf engi ile atl'f ederek 
yaralamııtır. 

Suçlu yakalanmııtır 

11 Yaşındaki 
Kız evlenmek 
istiyor 

Bandırmanın Edlncik na 
hiyesine bağlı Beyköyünden 
Mehmet oğlu Eıref Ôzdemir 
bu köyden Oımanıo 11 yaı 
larındaki kızı Asiyeyi kaçır 
dıiı haber verilmesi üzerine 
tahkikata batlanmıttır . 

11 Y aıındaki kız, alaka
darlara ıorgu esnasında: 

-- Eırefe ben kendim is· 
tiyerek kaçtım . Ondan hiç 
bir ıtka yetim yok Diye ce. 
vap vermlttir. 

11 Yatında kocaya kaçan 
kız ve sevgilisi hakkında 

tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

Bir ormanda 
Yangın 

Çıktı 
Durak nahiyesinin Piyade 

köylle Duuunbeyin Kavacık 
ve Arıcık köyü araıında Da· 
rıcık mevkiinde bir orman 
yangını çıkmııtır. Yangının 

önünü alınması için lazım 
ıelen tedbirler alınmııhr. 

iki O t o m o b i 1 Yol da 
Birbiriyle Ç a r p ı ş t ı .. 

- ----- ------
Oto~üslerden biri devrildi. Kazıyı yapan oto~üs Bur

sayı gider~en bir mandayı da çiğnedi 
Şehirlmizle Burııa araaında 

bir otomobil kazası olmuı· 
tur 

Huuadan aelmekte olan 
töfer lbrahlmln idaresindeki 
65 numaralı otobüs ıehlrlmi 

ze dört kilometre kala ıöfer 
Mehmet idaresindeki 154 nu 

maral. otobüsle çarpıımıttır. 
İbirahimin idare ettiği 

otobüs sanıntınm tesiri . ile 

Radyo 

devrilml§tir. 
145 Numaralı bu otobüı 

bir gün önce Ruraaya yap · 
tığı ıef erd~ de yolda bir 

mandayi ezmit ve hayvanın 
ayaklarını kırmııtır. 

Her iki otobüste nüfusca 
zayiat olmadıiı anlaıılmak · 
tadır. 

Şöferler hakkında taki • 
bat yapılmaktadır 

Liseler 
Ruhsatnamesi alma müddeti Ya ortao~ullar için yızı· 
nihayet ~uldu. Almıyanlar lan kitaplar 

cezalındınlacak 
Yeni telıiz kanunu bu ay 

batından itibaren meriyet 
mevkilne girmit bulunmak· 
tadır . 

Radyoların tesciline dair 
verilen mühlet dünden iti· 
haren bitmittir. 

Rcidyolarmı posta idaresi· 
ne teıcll ettirmemit olanlar 
hakkında gizli ll'adyo iılet

mek ıuçile takibat yapıla -
cak ve kanundaki cezalar 
tatbik edilecektir. 

Evlenme muamelesi için 
yapıştnılacak pullar 

Evlenme muayenHi için 
kükümet doktorlarına mü 
racaat eden namzetlerle nü 
fuaları baıka yerde kayıtlı 
bulunanların evlenmeğe ma 
ni haatalıkları o lup olmadı · 

iının araıtırıl mıuı ıçın nü. 
fuıları kayıtlı bulunan ma 
hallin hükümet doktorları
na bu huıuı sorulmakta 
idi Bu muamele için mü
racaat edenlerden polla 
pulu alındığı görülmüf, ala
kadar makamlar bu ıekil

dekl muhaberelerin devletin 
reami muhabereleri olcluğu · 

nu bildirmit ve bundan son· 
ra pulu alınmamasını tamim 
ctmiıttr. 

Ayrıca evlenme namzet
lerinın müracaat ettikleri 
mahalde bet sene oturduk
ları ıabit olursa evrAklan· 
nın nüfuıça kayıtlı bulun· 
dukları mahalle gönderil 
'mesl dtnen lüzumsuz oldu 

ğu tamim edilmııtır. 

Oöretici filimler 
Sağlık ve sosyal yardım 

bakanlığı mevcuda ili ve ola 
rak yeniden türlü sıhhi ve 
içtimai öğretici filımler ge · 

tirtme~e karar vermiıtir . 

Bakanlık bu hususta ve 
muhte lif Alman ve Amerika 
filim kumpanyalariyle tema
ıa girlımtıtir Bu fılimler bil
ha11a ıinemacı olmıyan ıe · 
hir ve kasabalarımızda ba 
kanlığın huıuıi makineleri 
vasıtaslyle halka aöıterile
cektlr. 

Kültür Bakanhiı önGmü:1 
deki ders yılında liıe ve 

orta mekteplerde okutula · 
cak kitapların teıbitine de 

vem etmektedir. Bakanlık 

Ankara erkek lıaeıl tabiiye 

muallimlerinden B. 
Ardıç tarafından 

birinci ıınıflarında 

Hayri 
lilelerin 
okutul 

mek üzere yazılan biyoloji, 
Ankara erkek liıett kimya 
muaÜimi B. lzzet Kemal 
tarafından orta mekteplerin 

üçüncü sınıflarında okutul · 
mak üzere yazılan kimya 

kitabını, kültür müfettiılerin
den 8 . Refik ile Gazi Terbiye 
Enıtitüsü tabiiye muallimi 

8. Cemil ve Balıkeıir kül 
tür direktörü 8 Emin tara· 
f ıodan orta mekteplerin bi-

rinci sınıflarında okutulmak ı 
üzere yazılmıt olan tabii iltm· 

ler kitabını kabul etmittlr. 1 

Her üç kitap basılmak üze· 

re Devlet matbauına gön 
dertlmtıtir. Kitaplar derslere 1 

baılanmadan evvel baaılmıt 
olacaktır . 

Mübadillerın 
Alacaltları 

Hükumet iki aylık vize 
ile Türkiyeye gelmelerine 
izin verilmekte olan müba 
dil Rumlardan bazılarının 

yurdumuzdaki bu kısa ika 
metleri eınuında Yunanıs 

tana veyahut diğer yabancı 

ülkelere mübadele ıuretıle 
gönderilmeden evvel tabii
yetımizi haiz ırkdaılarımı· 

zın herhangi birile vaki ol
an muamelelerinden müte -

vellit alacaklarını tahsil et 
mek teıebbüıünde bulun · 
duklarını tesbit etmlt ve bu 
huıulla yeni bir karar alın 

mııtır. Bu karara göre mü 
badele dolayıaile karıılıklı 

olarak Türk ve Rum aha· 
linin menkul ve gayri men · 

emvali tefflz edilmlt oldu 
ğund,n mübadeleden evvel 
vukua gelen bu alacaklarını 
tahsil et ınek lıtiyen müba · 
dil kimselerin tahıtlitına 

mani olunacak ve bunlar 
derhal ıeldiklerı yerlere 
eçevrilceklerdir. 

Göne 
· 30 Ağustos laf er Bayramı 

• • 
arasımı 

Gönen, 31 (Hususi ) 
AğustoA Zafer Bayrrmı Gö· 
nende büyük bir coıkunluk. 
la kutl ulandı. Dün yıı yı haY .. 
rette bırakan büyük gilP

0 

kutlulamak için evler, dök 
kanlar. Gönende buluP~11 

bütün yapılar bayraklar 
11 

.. 1 . G ~ ı · ı . yed• ıuı enmıf, onen ı erın 

sinden yetmlıtne kndar heP 
si gün doğmadan yoll 11 '" 

dökülmüıtü . Merasime aast .. ıı 
dokuzda Hava Kurumu 0 

ünde baılandı . Ve jandarıfl; 
müfrezeıini takip ed~o oıe .. ı:ı 
teplilerin arkasında bölıl 

1 
Gönenlıler, askerlik tub(t 

önüne akmağa batlıtdılaf 
d f1111 

En geoç ıubay jan ar .. 
takım zabiti tııraf ındao s; 
nün büyüklüiü anlatıl:. 
Askerlik ıubesi baıkanı tar .. , 

kki.1 
fından ordu adına teıe (<Ll 
edildikten sonra Ha va 
rumu önüne gelindi . 

11 
Burada Salıh Vecdi Bor 

1 urıı:ı 
yazdığı Zafer adlı f I -;e 

okudu . Sonra Oıman Ura hl" 
Behçet Onarın heyecnolı 1• 

tabalerini müteakip me~:~ .. 
me ıon verildi. Gece O• 
kevi ve Parti ba1kan1

• d•" 
man Gönen Baıkum00 ., 

• 11 •· 
Meydan Muharebeııfnı 

lattı. 011• 
Halk Cumhuriyet Jl1e\uıı 

nında milli oyunlarla cof 

luklarını açığa vurdular 

-~-

Okullar 
için çifte tedrisat pıoi· 

ramı hazulan~ı ted· 
Kültür Bakanlıa• çifte ıçııı 

rlaat yapacak okullar d' 
octı 

yeni bir . projram "' if -;e 
gdirmeğe karar verlfl 

11
r 

1 b ·t etrı 
baıka bir ıeki teı 1 

tir. 1ed 
Bu tekle göre çifte tJtll 

.. ğfC 
rlıat yapan okullar 0 ve 

d .. d t dert sonra or er saa de'' 
receklerdir. Fakat bu kik' 
ter eskisi gibi 40 da" ,.e 
değil 45 dakika oll'l~~i•"t{1 

bu suretle yarım te drl•"' 
öğretmenler tam te h'f 
yapan öğretmenler gıbl 01• 
tada 26 saat çalıt1111 ş 

caklardır. bcf'' 
Ders araları da 00 

dakika olacaktır. ,ek 
eÇC d 

Bu yıl meriyete g tt 
olan bu proğram yor•~18"et 

~ ~ !>' risat yapan bütun dllcct 
okullarında tatbik e 
tir. 

lehirİerin haritaları ~s· 
zulamyor eYe'' 

r b ıı 
Belediyeler imtı 1,,.rıf1 1k 

fehirlcrimfzin harllPt'ef'lell 
yapılması içıo be§ ıftıf · 

h :ı.ırltı 111 fi 
bır proğram 9 · dildıl<tt.1 
Proğram tasdik ~pil gev5 
ıonra derhal tntbi 

1 gôrt · 
lecektir Proğrarl19 1<11111 

h"r ,..e 111' 
yıl içinde 48 ıe 1 tıaı•' 1 bamızın hıırıtaları d&" ıt 

1 
J g4 l yılıll .eıı 

nacaktır. .rtljı.lll ) ,11 
baren bu 48 şehr• k,.eıı) 

üı>fl " imar planları 01 ıac 11 

· yPP1 
konarak ıhalelerı " 

tır . 

tı 
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Çinin mühim- ı·~~~.~~~, 
TÜRKDİLI 

matF abrikaları Pazartesinden baıka her 
gün çıkar. Siya•al gazete .. 

Bombardıman Yılhi•= soo Kuru, 
Altı Aylıjı:400 .. 

Ediliyor. Saym: 3 .. 
( Günü geçmit ıayılar 25 
8aıtarafı birinci sayfada) kuruıtur. 

lıye itine faaliyetle devam ADRES: 
edılmektedir. BALIKESiR TÜRKDILI 

TORKDILJ 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahtyeıi 

Savaıtepe 

Köyü 
Kuru dere 

Mevkiı Cınıi ltududu 
Kııla yeri Tarla 

Çının Berlin ıeflrl, Çin '•-===~=--------~ , 
SU\rJet mlaalnnın aktedllmiı 1.,.._ _________ _ 

olduğunu Alman hükumeti · Kiralık Ev 

Şarkan mezar 
çeımeıl gar
ben Abacı 

otlu ceoubeo 
kııla pınarı 

ıtmalen tarik 
Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazıla tarlayi 50 

ıene evvel Davut otlu Mehmet bin Abdullahtan 20 ma 
deni lira bedel mukabilinde haricen aahn almak ıureUyle 
kuru dere köyünden Kara Velinin mali iken otuz sene 
evvel ölümiyle otlu Ahmet Aliye lıraldıjındao bahhle na
mına tesçtl eclilmeıi lıtenl1dtilnden tahkikat yapmak 
için 12 9 937 pazar günü mahalline memur g6nderllecek 
tir. Bu yer hakkında bundan bııka bir hak iddiasında 
bulunanlar vana bu gOnler içinde yazı lle tapu ıici\ mu 
hafızlıiına veyahut mahalliae gelecek memura müracaat· 
ları lüzumu illn olunur. 

tıe re•men bildirmlıtir . 
Çinin A merlka ıef iri Ame· 

rlka hükumetine Amertkan 

\'"l>urunun bombardıman 
tdıl111eılnden dolayl Çinin 

leeııürlerlni bi!dtrmlıtir. 
Atnerıka hartcJye nazırı 

d, gazetecilere Çinin derhal 

t,lftllnat vermek latemeıin 
de .. 

Roıterdlği alaka Ame · 
tik .. ·~ • •umetince takdirle kar· 
l•la.nd ~ .. l 

•gı ıoy emiıtir 

~, .__~------' 
1-- R A Of O ~I 

J (yf ul Perşembe 
O[jle Ne~riyatı : 

12 3 k ' O: Plakla Danı muıi-
lei ı · 

8 ' ı . sO: Havadiı . 13,00: 
~ ey0lh.ı Halkevl ıöaterlt 
olll t 

fıtasyon civarında, Ata 
türk parkı karımnda dö· 
rt oda , bir hela, banyo 
ile bir mutfak ve geniı 
bodrumu havi önünde iki 
dönüm yetiımlt bağı bu · 
lunan her tarafa nazar ve 
manzaraıı güzel olan Otel 
el Bedriye alt ev kiraya 
verilecektir 

Talıplerln Yeıtlll clva 
rında Terzi Ziyaya mü 
racaatları ilan olunur. 

Kayıp tasti~nıme 
Mujla vlli.yetl bir ıayılı 

ilk okulunun ıon 11nıfmdan 

31 ıeneıtnde aldıiım tasdik-

namemi kaybettim Yeniıini 

alacaiımdan eıktalnin hük· 

mü olmadığı ilin olunur 

Hahkeair Jandarma 

Merkez Karakol ko 

mutan muavini Cavit 
I lraf andan bJr temıfl 

i: ÜOSon. ıöylev . 20,45: Muzaffer ve 

1 
tlkşam Neşr /yalı : arkadaılara tarafından Türk 

·~----------------------· 

8 3o· Pi - ki muıikfal ve halk ıarkıları, ~ ' · a a danı muıi· '•I 19 30 ( Saat ayarı ) . 21 .15: Or· 
•·~ · · Konferaanı: 2o,OO: 
'%ıe keıtra 22, 15: Ajanı ve bor-
t•f YYen ve arkadaıları ta sa haberleri ve t.rleıi günün 
L '"dan T" k ·k· · ıı~ı~ ur muaı 111 ve proiramı, 22,30: Pllkla ıo-
~l(a larkıları 20,30: Ômer !olar, opera ve operet par · 

~uafandan Arapça alara 23 .00: So_n_. ____ _ 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 
Mevkii 
(Havlu) 

Ctnıi 

Tarla 

Hududu 
Doğu: Akıntı. Bali: 
Muıa oilu lımatl Poy· 
razı Mehmet Ali Ça· 
vuı ojlu Mehmet Kıb· 

t- letıi: Ali beıe . 
~ .... ~f ,,,, fi l ıaircıl yukarda yazılı tarlanın e11aa ıahtbi Kon 

t~•el •cı Mehmedtn iken öliimtle vereıe•ine terk edip 
•ı..._dec:e •ereıeıi aralarında yaphk)arı 1318 yılındaki tak 
"'ıo bu Yer lbrabim oilu ldriıe kaldığından bu ıuretlc 
b,k~rı, leıcllint iıtemekte olduğundan bu yerin mülkiyyeti 
dtrı •rıda bir hak lddluında bulunanlar vana ilin ıünün· 
tıhıtı '"..,el Tapu Sicil Muhaıızhfma veya 12 9 1 Y37 tft 
l'Q._'rrı e ltıüıadıf pazar ıünü mahalline gönderilecek ll\hkik 
l)lııtı1.1:""'na evrakı mü•bitelerile birlikte müracaatları ılan 

"-------------------------
Sahk esir Orman Baş 

Müdürlüğünden: 
Mtktarı Heher Kentalin Bedeli Mecmuu 

muhammen bedeli 
~lıtla ttı lira kuruı lira kuruı 
t ~,11~te odunu 1 144 O 8 91 52 
lı~,tı"d eıır viliyett Kepıüt nahiyesi Dere köy hududu 
~ttıf t ' \'aki bahçe Kuzu devlet ormanında bermucibi 
->11 ,,.,. 1 

6 •l edılmit olan ( J 144) kental "uru mcıe odunu 
'111 ''Yıl 6 t le ı orman kanununun muvakkat ( ) ıncı madde · 
~ ~k 2 4 
11 

tı (E) an 490 sayılı ihale kanununun 1 inci madde 
~~ .. ''"de farku,na göre 1 9.937 tarihinde saat 15 de Ha. 
t~l)~l'Yo Ortnan baı mühendiıliğl binasında orman ıatıı 

11 
'-'ı"'tı "u huzurunda yapılacağından talıplerin yüzde 7,5 

~lıtı, ~ .. rtıuvakkate akçalarile ihale günü satıı komiıyo· 
u:k ı,t~racaat etmeleri . Hu hu1Usda fazla malQmat al. 

tı ~11.1 Yenlerin orman baı mühendiıliğlne müracaatları 
ll\>f . 

4 - 369 

,Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahiyesi Köyü Cinıi Mevkii Hududu 
Şamlı Kamçılh Tarla Köykenarı Oıman ve Hhibi 1enet ve 

.. 

.. .. 

.. .. 

.. 

il il 

•• ,. 
,, ı ı 

,, 
" 

•• ,, 

il " 

•• ,, 

,. •• 

•• •• 

" " 

,, 
il 

yol 
,. Karııyalca- Doğu dere batı ve poy-

da raz yol kıblesi Ômer 
köylü ojlu Ali 

., Yaylabayır Hüıeyin ve bayır ve yol 
Ala burun 

.. Eaetliardı Tıilı oflu ve Mehmet 
nam Aınıalı ve iımall ve yol 

.. incir akın Doiu Hüıeyin B: ~aban 
tısı Alnnh . Kı: Ah Oıman 

, , Kadı ça Ooju Süleyman ojlu 

•• 
il 

" 

yırı Muıtafa bati akıntı ve 
kıımen dere poyraz akın · 

tı kıbleıl Kara Sakal 

ojlu 
,, Çınaene · 06rt tarafı yol 

ntn akça 
aakladıiı 

•• A y d ı n Dofu Alı otlu Alt batı 
çayırı yol poyrazı Y aylabayırh 

tarluı kıbleıl Zeltha 

.. lnce tar Doju ve kıble Hüıeyln 

lana m batı Topal Hüıeyln poy 
Bakacak razı Bekir oğlu Hüıeyln 

., İnce nam Doju Abdül oğlu Meh 
Çardak met batı Kara Halli poyraz ı 
kıranı M otlu lemall kıble Mehmet 4 

Bayram Doiu akmtı batı Mehmet 
tep eı i poyraz Bekir o . Halil ve 
nam Ha. yol kıble Ahmet ve lı 

cı Y akup mail 
pınarı 

,. Şamlı yo Doiu Ahmet batı ve poy 
lu nam raz ve kıble yol 

eıetlf ardı 

11 lJ e i 1 r Doiu Mehmet batı Recep 
men yanı poyraz Mehmet Ali oğlu 
nam top· Mehmet kıble Muıtafa 
rak tarla 

11 Kay de Doiu biradeı i Abdullah evi 
· batı Koca Abdullah poyreı. 

ev iken Halil oilu lbrahlm ve Ali 
ıtmdi Osman kıbleıi yol 

ana 

Bulunduiu yer v~ evaafı ıaireai yukarda yazılı tarla 
larm sahibi Kamçıllı köyünde Koca Mehmet oiulları Ha· 
lil ve Ali Abdullahın mali olup bunlardan Abdullah J 32 
yılında öllmile mlrası evlatları Mehmet, Ahmet , Ane ve 
Haticeyi terk badehu ) 32 yılında Koca Mehmet oğlu Ali 
nin de ölOmtle mirası karııı Emine ve evlatları Cemile ve 
AYte ve kendinden evnl ölen kızı Fatmllnıo evlatları İb 
rahim ve Mehmedi terk badehu Abdullah ojlu Ahmedin· 
de 7 8 1331 > ılında ölümlle mtra11 kar111 Ayte ile evi it 
lan Kamil, Muatafa ve Emineyi terk badehu Koca Meh
met oğlu . Haltlinde J 34 yılında ölilmlle mlra11 evlatları lb· 
rahim, Ali Oıman, Emine, Fatma ve kendlıinden evvel 
ölen oflu Ahmedin evlatları Zühre. Zekiye, Zelihayı terk 
etmit ~lup l:u vereıe muriılerind~n kalan bu gayri men 
kullerini hine üzerine namlarıoa teıcll ettirmek iıtedikle
rlnden bu yerlerin mülklyyetl hakkında bir hak ıddiııın . 
da bulunanlar vana ilan gQnilnden evvel Balıkesir Tapu 
Sicil muhafızlıima veyahud 12 9 1937 tarihine müıadif 
pazar günü mahalline tahkik memuru gönderllecejinden 
mahalline ıelecek memura enakı müıbitelerlle birlikte 
mOracaatları ilin elunur. 

SAYFA: 3 

Vilayet Daimi 
Encümeninde • 

• 
l - Balıkesir · Bandırma ve Balıkesir · Sındırgı iltlsa k 

ıoıuında yapdıralacak asfaltaj itine iııteklt çıkmadıiından 

on ıön müddetle temdit edllmlıtir 
2 - Keıif bedeli ·3500- üç bin beı yüz lıra muvakkat 

teminatı -262- iki yüz altmıı iki lira 50- elli kuruıtur . 
3 - Hu ite alt keıifname ve evrak ıunlardu: 
A - Eksiltme ıartnameıi 
8 Fenni ıartname 
C - Mukavele örneği 
D - Ketlf cetveli 
H -- Nafıa itleri ıeraıtt umumlye111 
İıtlyenler bu ketlfname ve evrakı Balıkesir vilayeU 

daimi encümen kaleminde veya nafıa müdürlülünde göre

bilirler. 

4 - ihale Y Eylul 937 tarıhine rastlayan perıembe 
günü saat -15- de vilayet makamında müte§ekkıl daimi 
encümen huzurunda yapılacaktır 

5 - Ekılltmeye bu gibi tıler le uğraıtığına dair nafia 
müdürlüjündeo l iıkal sekiz eün evvel veaika alanlar gi· 
rebtllr. 

6 - lıteklilerin yukarda yazıla gün ve &&atte kadar 
muvakkat temlnatlaranı malaandıiına yatırdıklarına dair 
makbuz veya banka mektuplarile bh lıkte encümene mü· 
racaatları ilan olunur. 2 - 1 - 368 

Bahkesir Tapu Sicil 
Mu haf ızhğından: 

Köyü 
Halkı pınar 

.. 

.. 

Mevkii 
Smm 

Kadıbatağı 

Sırım .. 

Kara toprak 

Ctoıi 

Tarla 

.. 

" 

Hududu 
Doğu yol batı evvlce ça· 
yır iken timdi Muharrem 
poyraz yol kıble Bayram 
Ali iken tlmdı Nurettin . 
Doiu yol bata Hacı Kadir 
iken ıtmdi Muharrem poy-
razı yol kıble Bayram 
Ali ikem ılmdı Halil oğlu 
Ahmet vereseıi. 

Doğu harman yeri bata 
Koca Kurban iken Mümin 
tarlası poyrazı Koca Muı· 
tafa iken ıtmdi Faik tıı.r· 

la11 kıble Resul iken t imdi 
vereıeıinden Haıan. 

Doğu evvelce Nebi iken 
timdi yeni açılan Boğaz 
köy yolu batı Ali iken 
timdi Nurettin poyraz Nu· 
man iken timdi Recep oğ· 

lu Bayram kıble Hacı İs · 
lam akcn timdi Nurettin 
tarlaları 

Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazılı tarlalar Ya . 
kup ojlu Mehmet ve Beklrin ajuıtoe 307 ve 60 ıliı 63 
numaralı tapu kaydı mucibince müıtereken maileri iken 
bunlardan Hekirln 324 de ölilmlle kar111 Sıdıka ve evalt · 
lacı Muhterem ve Fatmayı badehu Fatmanın 326 da ölü· 
mile anası Sıdıka ve kardeıi Muhteremi terketmiı ve di
ğer yarı payına sahip Mehmedln ölümlle veresesi kamil 
ve Emine ve Dilriycyi t~rketmlt olup tahbi intikal olma 
dıklarından yalnız Bekir verceesl namına intikalen senede 
ballamak illedıklerini mabeyyin karyesi muhtarı tarafın · 

dan verilen t!muhaberdeki Sırım tarlanın Nurettlne, diAer 
Smm Mehmet oğlu Mehmet Aliye ve Karatoprak mev· 
kllndekl tarlanında Nurettine ıahlmıı olduğu ft"rhle tas· 
tikinden ve mezkur evrakla tevhit edilen diğer yine ayni 
köy muhtarı tarafından verilen ve yukarıda 3 numllrah 
hudutla mahdut Sırım mevklindekl tarlayı mart 324 tarih
li mabeyin ıenedıle Yakup oğlu Mehmet ve Ht"ktrdt>n mt'7,· 

kur tarlanın tamamını 400 kuruı bedel mukabilinde ha
ricen satın almak ıuretile lımaıl oğlu Mehmedin taaarruf 
ve zıraattnde iken 333 de ölümile evlatları Süleyman ve 

Mehmet Ali ve Oımana kaldığından bahisle namlarına teıı . 

cll f'dilmeıi lıtenıldlğinden tahkikat yapmak fçin J 1 9 937 
cumarteıi günü mahalline memur gönderilecektir bütün 
alakadarları ile bu yerler hakkında bunlardan baılca bir 
hak iddiasında bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile 
vilayet tapu sicil muhafızlığına veyahut mahalline gele 
cek memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Bahkısir Ticırıt va Sanayi o~asmdan: 
Balıkeıir viliyetlnin Sın

dıreı kazasında Camilkebir 
caddcıinde (27) numarala 

evde oturan Türkiye Cum
huriyeti tabaaaından olup 
ayni evi ikametgahı ticari· 
ittihaz ederek 930 yılından 
beri celep ve otomobilcilik 
tlcarettle ııt; aal ettiğini 

eden Naılr otlu 

Alinin ünvam tlcaretı bu 
kerre (Naair oğlu Ali Dincer) 
olarak teıçtl edildtfl gibi bu 
ünvamn imza ıekli de Türk· 

çe el yazıııile (Ati Dlncer) 
olarak ticaret kanununun 42 
inci maddesine göre Balıke 
ılr ticaret ve sanayi odasın 
ca 927 ılcll aaymna kayde 
dlldlil illa ol ur 



SAYFA: 4 

Devlet Demiryolları Ücüncü . ~ 

işletme Müdürlügündeıı: 
19-7-937 Tarihinde yapılan açık ek11ltmede ihale edi 

llp müteahhit tarafından kanuni müddeti zarfında muka 
v~lenamesf eıktedt lmediğinden feahedilen muhammt>n be 
d eli ile mikdar ve vaıf ı agağıda yazılı Bahkeair depoıuna 
bir sene zarfında gelecek kömürün tahmil ve tahliye iti 
8 9 937 Çarıamba günü saat 10 da Balıkeıtrde açık ek
siltme usulü ile 3 ncü iıletme binumda tekrar ihale 
edilecektir. 

Bu iıe girmek istlyenleri n 45 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği veaika lar ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince ite gh mf ğe manii kanuni bu 
lunmadığına dair beyannamelerile ayni gün ve saate ka. 
dar komisyon reiıliğine müracaatları lazımdır . 

Bu tıe ait ıartnameler komfayon merkezinde parasız 
dağıtılır 
Tahmil ve tah· Muhammen bede Heher ton Beher ton 

tahmil için 
muham · 

liye edilecek 
kömür miktarı 

3000 ton 

il 600 lira tahliye için 
mahammen 
bedeli 8 kr. men bede· 

il 12 kr . 

4 . 1 . 332 

Belediye Riyasetinden: 
Temizlik ameleal için numunealne göre 42 kat elbiae 

yaptırılacakhr . lhaleai 8 9 937 çarısmba günü aaat 16 da 
Beıedlye encümenine yapılmak üzere açık ekailtmeye çı
karılmııtır. lateklilerin belediyeye müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 . 343 

Doğunı Ve Cocuk Bakımevi , 
Baştababetinden: 

Köy ebe mektebi ihtiyacından olup münal<aaaya çıka 
rılan aıağıda cinı ve mıktarı yazılı 4 kalem erzak ve 
mahrukatın 11· Eylul 9~7 tarlhire teaac!üf eden cumarteıl 
günü aaat 10 da münakasa ve ihaleleri icra edileceğin · 

den talip olanların uaulü dairesinde müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Erzakın nevi 
Ekmek 
Et 
Maden kömürü 
Pamuk 
Sadeyağı 

Pirinç 
Bulgur 
Makarna 
Tııze sebze 

Kilo 
6000 
2300 

30000 
840 
388 
648 
324 
324 

1368 

Erzakın nevi 
Şeker 

Tuz 
Sabun 
Soğan 

Zeytin yağı 
Kuru ıebze 
Peynir 
Zeytin 
Çay 

Kıl o 
300 

163 
244 
588 
145 
613 
178 
144 

14 

4-1 -353 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - ldarei huıuaiye akaratından Anafartalar caddeıl 

üzerinde ve s ıhhat daireıi iltiaalindeki 61 num~ralı kahve 
hanenin bir se.nelik icarı 2 · Eylül -937 tarihine rastlayan 
perıembe günü aaal 15 de ihale edilmek üzere onbeı g6n 
müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Kahvehanenin muhammen bedeli icarı 60 lira 
muvakkat teminatı 4 lira 50 kuruıtur. 

3 - ihale tarihi belit gün ve saatte Yıliyet makamın 
da teıekkül edecek encümen daimi huzurunda yapılaca 

ğından isteklilerin muvakkat teminatlarını malaandığma 

yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile bir
likte encümene müracaatları ilan olunur 

1 - 4 - 329 

TORKDILI 

Def e darlık a • 
• 

Mahallesi Sokağı Btr ıenehl' 
icarı 

125 L. Martlı Hükumet caddesi 
Hapishane içi 

Umurbey Cumhuriyet 100 L . 

Hududu Cinai 

Haplhsane dükkan 
içi . 

Ônü, ıolu, 
arkaaa yol , 
ıaiı ev Mağaza 

Yukarda evsafı ve mevkii yazıla bir bap mağaza ile 
bir dültkinın bir senelik kiralanmaları 25 8-937 tarihin 
den 8 9 937 tarihine kadar 15 gün müddetle müzayede· 
ye konmuıtur . 1 alip olanların ihale günü olan 8 9 937 
tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de yüzde yedi 
uçuk pey akçelerile Defterderlıbta müteıelıkıl komlayona ve 
daha fazla malumat almak lstlyenlerin de MHli Emlak dai · 
realne müracaatları 4 - 1 - 365 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balakealr · Bandırma ve Balakeair · Sındırgı iltt
aak ıoıaaanda ke1ifnftme1i mucibince yaptırılacak beton 
itine teklif edilen bedel haddi laJıkında görülmediğinden 

2 EYLÜL V37 

• • •• 

• i'-

1 ·-- ~ 1 
1 Türkiye piyasasında yükaek mevk\ kazanmıı olan 11 
1 dünyanın en meıhur [ EMİL M ROJ J Kalbur fabrı· I 
• kaaıam mamulatı olan kalburlarmdan 4 5 ve 6 nuına· ı 
• ralı bütün ve iki parçalı büyük haaılatlı makineler • 

Ucarethanemtze gelmiıtir. jl1 

on gün müddetle temdit edılmtıtır. 
2 - Keıtf bedeli - 4014 - dört bin 

• 40 · kırk kuruı muvakkat teminatı 301 
lira • 8 - sekiz kuruıtur. 

1 İstanbul Piyasasından yüzde yir .. I 
li mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl-~ 
,_ maktadır. 1 

on dört lir" 1 Bu Bir Fırsatftr. Bu Fllsat Her la- ! 
üç yüz bır • man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· i 

! cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. m 
3 -· Bu tıe alt keılfname 
A - Ekalltme ıartnameai 
B - Fenni ıartname 

ve evrak ınnlardır : ,. ~ = AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 
C - Mukavele örneği 
1> - Keıif cetveli 
H - Nafıa itleri ıeraiti umumtyeıi 
latlyenler bu keıifname ve evrak1 Vilayeti daimi encü

men kaleminde yeya nafıa müdürlüğünde görebtlirler. 
4 - İhale 9 Eylul 937 tarihine raıthyan perıembe gü · 

nü aaat 15 de ıvtlayet makamında müteıekkil daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır 

5 - Eksiltmeye bu gibi itlerle uğraıtığana dair nafıa 
müdürlüğünden liakal sekiz güo evvel vesika alanlar gi
rebilir. > 

6 - latekliluin yukarda yazıla gün ve 1aate kadar 
muvakkat teminatlarını malaandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilin olunur. 

1 Çiviciler İçinde Hırdavat, D~mlr, İnşaat i 
li Malzemesi Rençber Ale' 1~rı 1 
• Alım Ve Satım Ynl i@ .... . •• . . ~~--.. -~ -----·---··· ·········ıJJ~ 
n·s;;~;v~·s;;i~;-,~i,, ~ 
Ü u B~e~ S~dı~gı~ki ~aia~ı~ ~}ke•;,d: 1 
'
·~ Tokatlı Otelinde 14 numarada bir ıubulni açtık · I' 
t Bu şubemizde kazmir, ketenli, sete. /7 .. f 

2 1 - 367 ' 

••! ve lüks selenle, kil, tela ve bunlann cıf1 . •• 
'#~ ~ ;.~~~~~~~~~' • lh ki,, ~ ~ tt sleri ve halkımız için keten ve çu . a fJ ,. 

~He·r Malı Yerıı·sı· Var .. ~ :• hazıı elbiseler bulunur ve ehven 1ıaıl ,ı 
~ ~ ıı safJ/Jr ve yapağı a/Jnır. . R 1 ;ııı ti Bu defa yünlü ve kışl!k çeşitlerirnıı/e ı 

~ '• fant!alanmız da g~lmiştir. . 1 1 tt Sayın müşterilerimizin şubenııı~ • 1 =~ bir defa uğramaları menfaatleri iktl"' ,~ 
~ ~ it zasıdır. ··r '' 
it. ~ l1 Sındllgilı Mustafa Karag!.,Y, 

~ a ıııll·----------------------s-' 1 ~ ,--- .. ...... ----;;;;...... 
ı ışrE YERLi MALI MAKiNE BUDUR ı Köylülere M ü j d e 
1 Uzun sentlerdtnberi tecrübe ntllctsi darak her 1 K L E R T M ·jA R K A L 1 

1
, 1 düzeni bir Tıirk sa11atkôrw111 elinden pkon lın!]day « Dünvanm en HH'"htır ve laııırınııŞ uı1111 ~ eleme kalbur mal<lnelc rlni plyasCJya arzediyonı:.: 11 '-6 k 

((. 'g, telif ceŞiıli ( Tiı·voı· ) lm;;dav avırnıa :ı"' 
Bu makineler muhitimizde ekilen buğda)lar için :ıf bur nurnkineleri ~t·lıııis. tİI'.~ . . 

en elveritli \'e en uygun hır ıt-kılde tecıübelolt> ya ~ ~ 

~ pılmııtır . Saatte muhakkak dört yüz kilo buğdayı 'JI 
ft her çeıltte ayırır ve temizler. ~ 

Bele--d-iy_e_R-iy_a_s_e_t_in_d_e_n_: __ ı! Makineyi Kullanmak llvrupa Makinele- I 
'« rinden Çok Kolaydır. ~ 

Haıçeıme ve Sütlücede toplanan gübreler on beı gün 'ı~ ıf 
açık artırma i le ııatılacaktır Gübıen i n tek arabıısı 5 ve it. Çünlcü diğerleri gibi ağır değildir ve ayakta çev- ~ 
çift arabası için 1 O kurut kıymet takdir edilmiştır . ~ rilme:ı Oturduğunuz yerden kolayca hatta hır çocuk ;ı, 

ihalesi 1 O 9 937 cuma giinü at 1; t J 6 da Bt-ledlye encü it_ tarafından bile çok hafif bir harekttle idare edılebı l ir ~ 
meninde yapılacaktır Ta lipit rin müracaatları ilan olunur. ~ Böyle bir makineye sahip olmak htiyenlere terci il 

4 . 1 344 € han bir Türk iıçtalnin emeği ile olan bu makineler ~ 
il. den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe-

------------------ 1: lerlni her arzu edene herzaman gösteririz. 
it. Tlcarcllıarıemlıde. inşaata alt demir, çimento. 

alıke'sir Askeri Satın ~ çtvi vesaire gıbı 1ıer dc1:::e11 ve köylüıcrımı: içtn dt 

l 
it lıernevl rençher dıi:.enl ile en iyi boya ve baya y<ıfi · 

A ma Komisyonundan: 1 ıan bulunur. 

S A T 1 Ş O E P O S lJ u!V 
Memduh Özinan ve !1hmet f{urrı~a!O 

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

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 10,000 kilo kırmızı ~ 
merclme.k 8 Eylu\ 937 çarıamba günü ıaat 11 de açık ek it. 
slltme ıuretile ıhale edilecek~ir. Mu ha mm en bedeli 1500 ~ 
lira, ilk teminatı 112 lira 25 kuruıtur. isteklilerin ıartna · ~ 
rneslnl görmek üzere her gün ve ekatltmeye ittlrak ede 1~ 
ceklerin de teminat makbuzlarile vakti muayyenlnde Kor iv; 
Satan Alma Komisyona Baıkanlığına müracaatları . it 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

~ HALIKESIH .H:.RNTESI 
~ SABHl SARFAKLARLI 
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Saraçlar Başında Demit ve H1rdavatçı 
Hasan Cumah 

« .. _ ...... ~!&::~~ K ,At<t\~ 
iyesi ve Haıyazmanı: Balıkesir saylavı H. ___ .,,, 

' 
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' A~ 


