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lngiltere,Akdenizdek iKorsanlık Ha Hariciye 
diselerine karşı ciddi tetbi rler ah yor Vekilimiz dün Ce.nevıeye 
ı·ır S b R d h r b' b' d " hareket ettı 

Odun Yok, Fakat İhale
ye Giren de Yok .. 

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

ovyet vapurunun batnılması ütün usyada e şet ı u asa ıyet uyan truı. 
lngHtere A~deniz filosunun takviyesine karar verdi. 

,
1 
londra, 3 (A.A.)- Akde 

.._:de bir İngiliz petrol ge
d •I ile bir Sovyet vapuru 
'
1
ba torplllenmiıtir. 

1 °allı2 kabinesi dün top 
'"ttı lto 11 ve Akdenizdekl des 
~ Jer flloıunun takviyesine ,,,, 

I Vermlttlr. 

) 1 Rilt2 Hovck destroyerine 
'Pıl 1 ~t an lece. vüz ogiltere ve,,; 

,,'tı.•ada büyük bir alaka 
l' '"dırmııtar. 

'- 'Yrnıı gazetesi lngiliz do· 
~'•ının mültecileri tahliye· 
old baıka daha yapacak tılerl 
~l Uf unu ve buna muktedir 
t• Urıduiunu, Deyll Meyl 
~let l 
~· de, denizaltı gemi· 

lerinin hüvlyetlf'rini meyda
na çıkarmak için bfttün tel· 
birlerin ahnma111 lazım gel 
dlğlnl yazıyorlar 

Sovyet vapurunun batırıl
ması da Sovet Ruıyada de 
rin bir nefret uyandunnıtır. 
bütün tehirlerde pretoato 
mıtingleri yapılmııtar 

Londrada, 3 (A A) - Ken· 
disini torpıllemeğe teıebbüı 
etmit olan denizaltı gemisi· 
ne kartı Ha voc adındaki 

lngiliz harp gemiılntn müte 
addıt top atmıı olduğu tas· 
rlh edilmektedir. Havocun 
yapmıı o1duğu bu mukabe 
lenin bir netice verip ver-

6 EylQI Bayramı Coş
kunlukla Kutlulanacak 
O riin Şehrim"'[;de Büyük Me
"Gıim, Gece de Fener Alayı 

Yapılacak 

MlLLI KUVVETLER CADDESİ 
_, ...... 6 EylQi'Pazarteıi gü· ~ıÖylevtŞ-;;b,_a_y_ın_n_u-tk-u~-ta-. 

~ili, •aat 10,30 da Konıu kip edecektir. 

~'l{C Subaylar, İ§yarlar, 7 - Söylevlerden ıonra 
11tc~1 • erniyetler, Erad. Sp· geçltresmine a§ağıdaki ıe 
~~"-ht ve Mektepliler kilde baılanacaktır 
~tı._1 UrıYel alanında mevki A - Aando 
~ ( , ilim,, bulunacak'ardır B - Kıtaatı askeriye ve 
Glı,tl Sütün esnaf teıek süvari müfrezesi 

t~t ' temsili mahiyette bı· C - Jandarma 
'I "•b D P l ,,, . a veya otomobil ile - o iı 

3 ......'llirak edeceklerdir. E - Mektepler 
~d,t Saat 9,30 dan ı O a F - Parti teıkı l alı 
'tbll Belediye kurağında H - Sporcular 
"~tı/ tebrıkatı kabul ede· l ·- Cemiyetler 
ı ~ 1 - Milli ıüvarıler 
~t~; Saat IO 30 da Ata G - Eınaf te§t'kküllerini 
t, '"kı • 2 ~ t0r> fanındn 1 par temsil eden otomobil ve ara· 

~ lltılacak ve ilk top- balar 
.b ~,,b 
'tı'°''I 1\. er bir ıüvari müf 8 - Alay sıra ile Mtlii 
~il •G 010rdu çeşmesinden Kuvvetler ve Anafartalnr 
~ ''G ,"11tle ilerliyecek ve caddelerini tak ip ederek Hü· 
,~ı~ıı, ' 111tıda elleri bnğh kümet önünde dağılıtcaktır. 
1•
1
' lr>lll ( Balı~esir Timsali ) 9 - Öğ leden sonrtı saat 

~._ erı b 16 
~~ 1 tıl u müfreze komu· da merkez kulüpleri ar· 
& 'lldı~~rı •ubay tuaf ından asmda Stadyomda maç ya 
'!t'lı en ıonra direğe Türk pılacaktır . 

~ ,~ ~ekilecektir. 1 O - Cumhuriyet alan 

l,l~~'lııı 'Yrağın direğe çe mda inzibat Emn' yd mü 

6 1~1 lb traGte~kip bando dürlüğü i e He!ediye taraf-
' l( ''tını çalacaktır . ından temin edilecektir 
"t t'Mı llrtuluı timsali o 'an G E C E : 
"~ kız. ! künüde bir l 1 G ece saat 21 de 

~•recektir. Ve bu (Devmı ikinci sayfada) 

memiı olduğu öfrenlleme 
mittir. 

Ha voc gemlalne taarruz 
eden denizaltı gemisinin hü. 
vlyeti bu iına kadar keıfe · 
dt lememiıttr. ~imdiye kadar 
elde edllmlı olan malumat 
tan fazla bir ıey öğrenilme· 
mektedir. 

Londra, 3 Havoca kar· 
fi yapılan taarruz lngiltere 
de büyük bir iııf lal uyan 
dırmııtır . Bunun ispanya ıu· 
larında bulunan lngiliz harp 
gemilerine yapılan sekizinci 
taarruz olduğu anlatılmak · 
tadır. 

Taarruzun vuku bulduju 
yere civar mıntakada demir 
atmıt olan İngl\lz zırhlıların 
dan dördü Valanslya ile Alt 
kante arasmda, meçhul tah 
telbahlrl aramıılaru da bu· 
lamamıılardır. 

"Tımeı" fÖyle yazmakta
dır: 

"Her iki taraf mültecıleri· 
nl tahliye ve lıpanya sula -
rında bekçllık f;tmekle, 1n. 
giltz gemileri, büyük ve iyi 
İf görmüılerdlr. Mamafl 
vazifeleri baıka bir ıafhll 
arzedebilir. icabında bunu 
göstermekte tereddüt edil
miyecektir ... 

Parlı, 3 (A.A.) -- Popou· 
l&ire gazetesi, Akdenizde 
bazı gemılerin torpillenmesi 
meselesinden bahsederek di 
yor kı: 

Korallnlık nihayet bulmn· 
J dır Buna müsamaha et· 
meğe imkan yoktur Parit 
ve Londra hiiki'ı netletfnın 

bu babda icabeden teıeh 
büs erde bulunacağını lcuv 
vetle ümıt edıyoıuz. Esasen 
bu iki hükumet, bu teıel: 

büsle bütün memleketlf'r 
"meçhul .. devletin caniyane 
icrftatını durdurmak makıa· 
dt le onlara iltıhak edecek 
lerdir. Ancak bu cıhet, me· 
selenin yalnız bir safhasıdır 
Mu11olintnin itiraf atanı unut 
mamak gerektir. Bu itiraf
lar, İspanyol mesrleııinin 
heyeti mecmuasına temas 
ve taalluk etm~ktedlr. fren 
sanın Cenevrede ve Londra· 
da çok enerjık bir vaziyet 
almaktan baıka yapacağı 

bir ıev olmadığını söylemek 
zaittir 

Bir Şehir 
Mahvolmak teMi~esi geçir~i 

Londra, 3 ( A A .) in 

gilterenin Çindekı Hong Kong 
müstemlekeıinde §imdiye 
kadıır görlilmeml§ ıiddetli 
bir tayfon çıkmıı ve rüzai. 
rın tiddeli su.tte 130 mile 
varmı§llr. Şehir hazin bir 
manzara almııtlr . Yüzlerce 
ölü ve yaralı vardır. Birçok 
gemiler karaya oturmuıtur 

Hong Kong, 3 (A A ) -
Bu gece, şimdiye kadar 
misli görülmeıniı tiddette 
bir tayfun çıkmııtır. Riizga· 

( Sonu üçüncü ıayf ada ) 

8 . T R. ARAS 
A n kara , 3 (A.A ) 

Hariciye Vekilimiz 8. Tevf ık 
Rüıtü Araa bu sabah Vene 
dik yolile lıtanbuldan Ce 
nevreye gitmlttir. 

Hayri Karan 
Şehrimizde 
Mebuı· 

1 larımızdan, 
gazetemiz 

sahibi ve 

baımuhar· 
rlri B.Hay-
rettin Ka · 
ran b i r 
ıaftadan-

beri bulun 
makta ol · H. KARAN 

duğu lıtllnbuldan dün ft: hrl
mize gelmitlir. 

0 ı mı n kanununun bir maddesine göre, yapılacak odun 
kesme ihalelerine her ahcıya iıtirak etme 

hak~ı verilmektedir. 
Yeni orman kanununun 

muvakkat maddeleri muci
bince ormanlardan odun üç 
ıuretle keaılebilecektir 

1 - Ormana bet kilo 
metre mesafede bulunan 
köylüler kendi ihtiyaçlarını 

karıılamak üzere dörtte bir 
tarife ile odun kesebilirler. 

2 - Yine bu evsafı haiz 
köylülere, kendi vaaıtalarile 

ıehir ve kasabalarda ıal· 
mak üzere alacakları odun. 

1 lar küçük arttırmalar ve 
j mukavelelerle verilebile • 

cakttr. Buna göre, bir köylü 
azami 100 kental alabilir. 

Beher kental ıekiz kuruı 
ücretle verilir. Ayni köylüler 
100 kental aldıktan ıonra 

, lngiliz 
1 Bahriyelıleri Cumhuriyet 

ibidesina çelenk koydu 
latanbul, 3 (A.A ) - Dün 

İstanbula gf"lmif olan mlıa· 

ffr lngillz bahriyelileri bugün 

meruimle Cumhuriyet abl 

desine çelenk koymuılardır. 

İstanbul valisi İngiliz Amt· 

rah ıerefine dün akıe.m bü· 

yük bir ziyafet vermittir. 

tekrar mubayaa etmek üze· 
re yine 100 kentale kadar 
baıka mukaveleler yapmak 
hakkını da haizdir . 

3 - Bunlardan baıka bil. 
umum alıcılara ıerbeat ıa 

tıf için açık arttırmalarla 
odun verilebilecektir. 

Bugibiler orman idareıinin 
göıterdlği mıntakalardan art
llrmıya çıkarılan kental 
kadar odun keıebilirler. 

Bilha11a bu noktanın odun 
itiyle alakadar olan bazı 
alıcılar tarafandan iyi anla-
tılamadığı ıör61mektedir . 

Bu yüzdendlr~ki orman 
idareıinin arthrmıya çıkar· 
dığı bir çok orman mınltka 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

lran 
Askeri heyeti pazar ıilni 

gidecek 
Ankara, 3 (A.A.) - Bü

yük Trakya manavralarında 
bulunmuı v e müteakiben 
lzmire aıdeu İran aıkert lıae. 
yett dün "' Ankara1a ı•lmıı· 
Ur. 

Pazarr ıünü akıamı To· 
roı ekpreaile ve Nuıeybin 
yoliyle memleketlerlae av· 
det edeceklerdir. 

Küçük Antan Devletleri, İspanya 
işlerine Müdahale Etmiyecekler .. 

KüçüK itilaf ~onf erasmda An tanı Devletleri arasmda her türlü mali ve as~erl 
~ir anıasma temin edilmiştir 

Bükreı. 3 l Radyo] - Ro 
manya Har iciye Nazırı B 
Antenesko, matbuat mü 
messille rine beyanatta bulun 
muş, Küçük ltılaf devletle
r inin, ispanya •tlerıne kat 
iyyen müdahale etmiyeceğl 
ni söylernlttir 

Küçük itilaf devletleri , 
11ull:un muhafazası içın ak 
dolunan bütün uhudata ta· 
mamen riayetkar knlecak· 
)ardır. 

B Antene11konun beyana· 
tına göre, Kilçük itilaf dev· 
(etleri arasında umumi mali 
meaaıl için ya kında yeni 
bir pakt ak do' unacaktır. 

Bükreı. 3 (A A .) - Ra· 
dor Aj.ınsı bıldiriyor: 

Küçük antant daiıl' i kon 
seyınin içtimala ra sonunda 
üç Harici ye Nazırı matbuat 
mümeesil lerini kabul ~tmit 
lerdir. Konsey reisi B. An 

tonesko tebliği okumuı ve 
bunu müteakip aıağıdakl 
bevanalta bulunmuıtur. 

Küçük antanhn ... seli.beti 
gittakçe de.ha ziyade faz1a 
laımaktadır liu teıekkülün 

hedefi muahedelerin istikra · 
rı üzerine müesses ıulhun 
ldameıidir. Bu siyasetirı ot
orıtesi ve müenirliğl küçük 
antantı Balkan antantına 

rapteden bağlarla çok 
mühım surette k u v 
vetlenmft bir haldedir Bu 

iki teıekkül arasında tesa · 
nüt Romanya ve Yugoslav 
yanın ayni zamanda her iki 

tt>§ekkülde de müıterelren 

mevcut bulunmah .. rından 
normal bir surette doğan 

tesanütten çok daha derin 
ve samimidir. 

Bu tesanüt iki teıel<külün 
eıuı muharrik prenıfplerin· 
deki aynlyttt üzerine müeı 
s rdır. istikrar ve bütün dl· 
ğerlerlnin hukukuna hürmet 
üzerine kuruhnuı ve mtllet 
ler erasmda daha iyi bir 
aolaıma ve daha genlt bir 
it birliğlle varılmıt bir sulh .. 
iıte beı devleti ve 70 mil 
yon insanı hauatan çevik, 
ahenktar ve müenir bir ıi 

ynset sisteminde birleıtiren 

iltekler bunlardır. 

B. Anteneıko bundan ıon· 
ra f ranıaya kartı olan de
rin dostluğu ve f ranıanın 
sulh, beynelmilel adalet ve 
mtllrtlerln kendi mukadde 

ratlarına hakim olmaları 
prensıbl yolunda oynadığı 

rolü de tebarüz eltlrmif ve 
bir gazetecinin ıuallne ce. 

ben de aıağıdakl ıözlerl 

ilave eylemlttlr: 

Sovyetler Birliği· Çekoı 

lovakya paktını tasvip et
mekten uzak olan Romanya 

hükumeti Romanyanın ken· 
disile iyi doştluk ve lcomıu· 

luk münasebetleri idame ey· 
lediğl en bOyük komıuıu 

ile doıt ve miıttef ik Çekoı· 
lova )'a arasındaki bu bağı 
ancak tyt bir tarzda karı• · 

lıyabiltr. 

B. Stoyadlnoviç de bili 
hare beyanatta bulunarak 

küçük antant devletleri ara· 
sındaki tesanüdü ve küçQk 
antant ile Balkan antantı 

araıındakJ ahengi tt-yit ey 
lemlıtlr 



SAYFA: 2 
EZESI 

Düşünceler: 

Fazilet .. 
Dün oa11laa birkaç arka-

daı bir araya top-
lanmıı içtimai bir bahse 
yol açmıı ridiyorduk. 

Her birimiz bir fikir dö-
küyor adeta bir birimizle 
kavga eder ıekildeyiz . 

Arkadaılardan birisi her 
halde çok sioirlenmif ola· 
cak ki. 

Büyük bir cüretle fazilete 
yol açar gibi ıuımağı tercih 
ettiatni ıonsuz bir mClnakaıa 
nın kıymeti olamıyacağım 
öne ıürdü .. 

Bu halde: bizler üzerinde 
yeni bir mQnakaıaya yol 

' 
açtı .. 

Hazımız ıusmak da fazi· 
lettir, ıöylemekte diyoruz. 
Bazılarımız da faziletin atı· 

la bu gibi münakaıalar da 
yer bulmıyacağını öne sürü 
yorduk • 

Hayli bir uiraıma .. Taı· 
kınlık nihayet birbirimizden 
ayrıldık. 

• Gece aaat 9 raddelerinde 
halkevi bağ9eıindeyim .. Sa
ğımda ki bankı doldurmuı 

lar • Y anlarmda oturulacak 
yer yok yine, gündüz arka
daıları.. Yine o münakaıa .. 

Ben dalma kulak misafiri 
kalmıt aıla münakaıalarına 
karıımamııtam. 

Dalma da dinleyici dalma 

da susan olmuıtum. Taıkın
lık nihayet ıab1r edemedim. 
Kendilerinden ıöz dJledlm. 
Suıtulu .. "Ziya Gök,. al· 

pın feryatlarını ferdi fazi
letle, cemi faziletler arasın· 
da ki farkı f aztletln neden 
doldujunu ıöyledfm . 

lımlni yazamayacağım .. 
Fakat kendisini çok sevıHğtı;n 
bir arkadaı.. Saçma dedi .. 
Şu halde ben de onun na· 
zariye ve fikirlerine göre 
fazilet hakkında bilgisiz ka· 
lan oldum. Tekrar ıuımağı 
en büyük f azli et bilerek 
münakaıanın sükünuna yol 
açtım . 

Şimdi bu arkadaı ricatla 
ıuamakta fazilettir diyormuı. 
Kabul ederim. 

Eier manhk, içtimaiyat 
kitaplarını karııtıracak olur
aak . Birçok kanun ve fazi 
yelerle kar11laıırız. Fa7.ilet· 
ten maksat .. "Ruhun dalma 
düzııün olmaıı, hareketleri 
etraftakilerine ıekte vur1nll
ma11 ve ayni zamanda cemi 
f azilelln her faziletten daha 

üıtün olm1.11 demektir. " 
Şuna nazaran bakikattan 

kaçmamak doğruluia yol 
ııöıtermek mefkurenin hü
kümlerine göre hareket et· 
mekUr. 

Benim ıuımam bir fazi 
letti. Neden mi . Münaka§a 
çığrından çıkmıı . Ruhlar 
birbirlerini rencldeye meyya 
çehreler ıomurtmıı, du

daklar hın ve heyecanla 
titremekte. ihtimal faz ilet 

mücadelesi gönülleri kıra· 

caktı .. 

Buua yol açmamak suı· 
mak, evet arkadaı ıız hllk 
hıınız demek ve oradan çe
kilmekti .. 

Netekim öyle de oldu. 
Artık f aziletln kimde oldu 

iunu varın ılı kıyas edin .. 
Bence fazilet doğrulu§un 

anahtarıdır Her zaman için 
fert de defiJ cemiyette aran · 
malıdır Ferdi fazilet flkirin, 
tek duygunun mahıuludlr 

bir yolda yürür. Cemi fazı -
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Çe o lova ya-P r -
kiz a sında di o asi 

1 lh ilaf mevcut değı di .. 
Çekoslovakya gautclerl mut, mukavele parafe edil 

yazıyor: mitti . Fakat son dakikada 
Ajans Havaııın J 9 ağustoı fabrika müdüriyeti 13 lem · 

sabahı Liuabendan verdiği muzda Prağda Portekiz el· 
bir telarafta ıöyle deniyor çiliğine bir mektup gönde-
du: .. Portekiz hariciye na- rerek Çekoılovak hüküme-

tinin 12 temmuzdan itibaren 
zareti akşam geç vakıt bir silah ihracatını menettiğlni 
t~bliğ neırederek Portekizin bildirmesi üzerine Portekiz 
Çekoslovakya tle bütün dip hükumeti Çekoslovak hükü· 
lomatik münasebetleri kat 
ettiğini ilan et mittir. Prağ· 

dakl Portekiz ıefirl daha 
çarıamba günü mevklini 
terketmit ve Viyanaya ha · 
reket eylemtıtir . Lizbon
dakl Çek sefirine de mem 
le keti terk hazırlığı sırasın· 

da heynelmilel nezaket kai 
delerine tevfikan diplomaal 
muafiyetinin mahfuz tutula
cağı bildirilmiıtir . " 

Macar matbuatı bu hadi 

seyi hem gülünç ve hem de 
hazin buluyor. Gülünç bu

luyor: Çünkü her iki mem 
leket birbirinden binlerce 
kilometre uzaktadır. Arada 
kl diplomaai ihtılaf ve niza 
hiç btrıey tevlit edemez. He· 
le bu yüzden bir harp teh
likesi katiyen varıl değıldır . 

Olaki Portekizin Atlantik 
filosu Benemya gölüne gel 
ıin! Bu takdirde de eğlence· 
li bir sonbahar yahut kıt 

maaalı yaratılmış olur. 
,pığer bakımdan hadise 

hazindir, çQnkü hunda lıı 
panya dahıli harbinin Av· 
rupa milletleri arasında hu· 
ıule getirdiği emniyetsizlik 

ve husumetin derinliği gÖ· 
rünüyor. Lizbon ile Prağ 

arasında iki memleket mü 
nasebetinin inkıtaına sebc· 
biyel verecek kadar tiddetli 
bir ıhtilaf ve nizam İspan 
yadakı dahili harpten deığ· 
duğu tüphesiz ve muhak 
kaktır. Netekim Portekiz 
hükumetinin bu bapta neı 

rettığl beyanat bunu teyit 
etmektedir. Bu beyanat fU
dur: 

"Portekiz kendiıinin ıilah· 

lan arttırma proğramına 

tevfikan t)ekoslovakyanm 
baılıca ıilah fabrikalarına 

müracaatla Portekiz orduıu 
için muayyen miktarda ma 
ktnelt tüfek satın alnıak 

istemlıtir. Kendilerine mü 
racaat edilen fabrikalar 
araıında devlet idaresi al· 
tında bir ıendika teıkil et 
tikleri muhıskkak olan Ces· 
ko Slovenska Zbroyovka 
f abrikalan <la bulunmakta 
dır. Çekoslovak makine fab· 
rikaları teslim müddetleri 
müııatt olduğu için tercih 

ı edtlmiılerdir. Teılimat mu 
1 kavelesi hakkıdakl müza· 

kereler normal ıekilde ce
reyan etmlf ve silahların 

münhaaaran Portekiz ordu 
suna aft olması ıart konul. 

let hepimizce malumdur. Ce 
miyet üzerine müessirdir o 
arkadaıa ıunuda hatırlatmak 

isterim ki . 
Fazilet mükafattır. 

Fak&t fazileU hakkile do · 
turmR kta en büyük heyto
can en büyük vicdan mah 

ıulildür. Rız gençlerin en 
ölmez vazifesi de bu olma· 
hdar. 

M. Ali Kaynıarz 

meline müracaat ihraç mü
ııaadeıl istem ittir. Çekoslo 
v11 k hükumeti ise Jspanya 
itlerine ademi müdahale si 
yaıetlnde Portekiz hüküme · 
tinin tarafgirane hattı hare· 
ketint ileri sürerek bu mü-
saadeyi vermekten imtina 
eylemi§tir Bu red ve imti
na hiç beklenmiyen nahoı 

ve ani bir ~ürperlz leıkil et 
mittir Çünkü Portekiz hü 
kumetl Çek devlet idareıin· 
deki fabrikalar ııendikan ile 
tam bir itimat içinde müza· 
kerelerini yapmııtı ve Çek
oslovak hükumeti bu itte ke 
ndiıinin ademi muvaff a~atl -
ne dair hiçbir vakit Porte· 
kiz hükumetinin nazarı dık 
katini celbetmemiıti Bu bap 
ta Çekoalovak hariciye na 
zırı Prağdaki Portekiz elçi · 
ıine beyanatında silahları 
teslimden imtinaa yegane 
sebep olarak Çekoslovak 
hükumetinin ademi müdaha · 
pakta ıartlarının tamamiyle 
ifa11 ve İspanyada yekdiğeri 
ile harp eden taraflardan 
birine silah verilmemui 
maksadını güttüğünü ileri 
ıürmü§ ve ispanya nasyo· 

nalistleri ile Portekiz ara
sındaki münasebetlerin pek 
sıkı fıkı olma11 haııebiyle 
Çekoslovak hükumetinin 
Portekiz hükumeti tarafın 
dan kendisine sipariş edılen 
ıilahların ispanya nasyona 
liııtlerine verilebileceğinden 
korktuğunu söylemittlr ~ 

·Resmi bir Çek tebliğinde 
ise Portekiz hül<ümetinin 
yukarıdekl tebliği zıddına 
olarak mesele t&mamiyle 
gayri bir şekilde taııvlr edil· 
mekte ve şöyle denmekte 
dir: 

"Portekiz hükumeti ıon 
zamanda bir Çekoslovak si 
lah firması ıle ııllah teıllma· 
ta hakkında müzakerelere 
giriımit ve bu münaııebetle 
hariciye nezaretimize de 
müracaatla Çekoılovak hü 
kümelinin bu teılamat için 
müsaadesini istemfıtir. Fakat 
mezkur silah firmasının Çe 
koılovak orduıuna karı• ev· 
velce giriıtiği taahhütleri 
bakımınd''° istenilen müd 
det zarfında teslimatını ya 
pabilecek vaziyette olmadı-
ğı anla§ılmasa üzerine Por· 
tekiz hükumetine Çekoılo 

vak ordusunda kullanılan 
baıka bir tipin verilmeai 
teklif edtlmlf, Portekiz hü· 
kümeli ise iıtediği tipte iıı
rar eylemif ve baıka bir 
tip teklif edilmeshıt ı•pari 

ıln reddi gibi telakki etmiı 
ve 18 ağustosta Prağdaki 

elçisini geri çağırmıştır. Çe 
koılovakya ıle Portoklz ara· 
aında ılyasi ve diplomasi 
hiçbir ihtilaf yoktur. Pu 
itibarla it ve ticaret müza 
kerelerinde ademi muvaffa· 
ktyetin diplomasi münase· 
betinin tek teraflı olu"k 
lnkıtaınn müncar olmaaı 

beynelmilel münaaebetler ta· 
rihlnde yeılne bir hidlıedlr . n 

SL3M UM&!& -
.. .. ·. ~~ . . . . -~ - . ' . .... · . . r . :=-- ··: . .I'\ 

1 iill,.i llttiJ~DIEll1t lnlABlill ıeıt ı 
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o anları Korunması Bir-Cinayet ı 
A keriyeye Geçti.. V kasının muhakemesine 

~aşlandı 
Kanun bir eylülden itibaren meriyet mev~iine girdi. Akyar köyünden Ali ol 

Ju Hurılt adında bir köylü 
yü pusu kurmak ııuretıyle 
taammü,Jen öldürdükleri ıd· 
dlaaile adliyeye verilen Ak· 
yar köyü eıki muhtarı l5s 

Ytliyet orman kadrosu geldi. 
Orman müdüriyeti umu

miyeti evvelce Ziraat Ve· 
kaletınin ıeksiyonu halin· 

de idare edilirdi. 3204 Nu · 
maralı kanunla orman lda . 
releri ıahııiyetl hükme ıeklint 
alır ıf ve müstakil bir bütçe 
ile idare edilir şekle ıirmiı 
tir. 

• Orman müdürleri ve mu 
hafaza memurları bu kanun 
mucibince lağvedilmiıtır. Or
man muhafızlarının tlmdlye 
kadar gördükleri koruma 
işleri yeni kanunla askeri 

yeye verilmlıtir. 

Bu te§kllatm başına da fır 
ka kumandahğı ulahiyetint 
haiz bir genel kumandanlık 
kurulmuş, bu suretle mu
hafaza iti üç alay ve bir 
müatakil bölüğe bırakılmıı 
tır. 

Bu yeni teıkilat kanunu· 
na göre vilayet orman mü
dürlerinin ünvanı mühendlı 

liğe tebdil edilmit ve bu 
mühendislikler de derecelere 

a yrılmııtır 
Orman mu haf Ma memur· 

lan da mesaha memuru, 
lrnza muamelat memurları 
na mile vazife görenler 
de katıp adını almıılardır. 

Ormanların korunması, 

muhafazıuı da askeriyeye, 
fenni muamelatı da orman 
mühendiılerine verilmittir. 

Hu kanunun koruma kııı 

mı bir hazirandan, leıkilat 

kanunu dn bir eylulden iti 
haren meriyet mevkiine gir
miı bulun'llaktadır. 

Bu teşkilata göre vilayetimiz 

Kültür 
Direktörü 
Geldi .. 

Bir müddettenberi mezu 
zunen İıtanbulda bulunmak

ta olan Kültür Direktörü B. 
Emin Ergun dün ıehrimize 
avdet etmlıtir. 

Odun Yok 
Fakat~. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
larına, odun kesmek üzere 
talip çıkmamak\adır . Bu ııe 
heple de ıehrimizdeki odun 
ve kömür buhranı devam 
etmektedir. 

O~unc ulu~lı geçinen köy
lüler~en ~azanç vergisi 

ahnmıyacak 
Ôtedenberi geçimleri kendi 

vaaıtalariyle kasabalar ve 
pazar yerlerine getirip sattık· 
ları mahrukata bağlı bulunan 
köylülerin, hayvanla, araba

larla köyden getirerek dük· 
kan açmaksızın satacnklara 
marukatın kazanç verglılne 
tabi bulunmadığı maliye ve 
kal tlnce alakadarlara ta 
mim edilmlıtir. 

Orman Müdürü baremde be 
şinci dereceye, merkez bı 
rfncf ve ikinci mühendisleri 
Selim ve Haıbi birinci 11nıf 
mühendis ünvanile maaıla · 
rı kırk liraya, Edremit mü 
hendlııi 30 lira ile ikinci ıı 
mf mühendisliğe; Gönen.Bal
ya, Dursunbey kondoktörle 
ri yine kondoktörlükle ma
aıları da 16 dan 20 liraya 
çıkarıl mıttır . 

ve arkadaılarının ağır ' e· 

zada muhakemelerine bat· 
lanmııtır . 

Dünkü muhakemede ııı.· 
bitler dinlenmiıtir. Suçlulor 

kendilerini müdafaa etnıel< 
üz:ere ıa hitler gösterdikleri"' 

~den muhakeme 4 teorioe 

vel saat 1 O na bırakıhn~ 

12 Yaşındaki Erkek 14 
Yaşında Bir Kızı Kaçırdı 
Smdugmm mu~telif köylenn~e üç ku ~açnma va~ası 

oldu. failleri ya~alandı. 
Smdırgıda üç kız kaçırma 

vakaaı olmuıtur. 

1 - Sındırgının Medre 
se Boğazı köyünden Halil 

İbrahim oğlu Hüııeyin ve 
kardeıi Süleymanın arka

daşları Ahmet oğlu Halil, 
Halil oğlu Mehmet Çakır · 

larm lem:iil kızı 17 yaııo· 
daki Fatmayı kaçırmıılardır. 

2 -· Sındırganın Bağbey 

köyünden Cafer oğlu Şuürl 

ve kardeşi 12 yaılarandaki 

Emin bu köyden Mehmet 
kızı 14 yatındaki Ummahanı 

::zsı 

l:açırmıılardar. 
ır-

3 - Yine Sındırgının f,ffl 
111 

ler köyünden Ethern oi 
11 

Mehmet ve arkadaıı SüleY
111

: 

oğlu İsmail köye yarıt11 18
• 

rıe•• 
at kadar mesafede an lb 
ile bai beklemekte ol8 n ki 
rahim kızı 14 yaılarıııdtı·r 
Kamileyi alıp gttrniılerd• 

- edıl· 
Kızan ırzına tecavuı r 

dikten ıonra bırakılt11lfll 
,,.,ı 

Bu kız kaçırma vakıı ,.. 

b ~rı tll" 
ile alakadar olan ütu d· 
lular yakalanmıılar ve 

8 

liyeye verilmiş~ 

Belediyece 6 Eylul 
.-- Bayramı .. 

Bali se~zeci ve meyvacı- (fiaıtarafı birinci sıtYf,,d~;ıı 
1 

J ld fener alayı yapılacaktır SP 
er cezalanuHI 1 alaya Halk, Mektepler~ııerf 

orcular ve Parti teıekkt.ı 6Jl ' Bazı sebzeci ve yemifçi 
lerin aıhhata mızır ıebz:e, 

meyva sattıkları görüldüğün 
den bu gibiler belediye tara· 
fandan cenlandırılmaktadır. 

Bu ıekilde hareket ettik· 
leri tesbit edilen ıu yemit 
çiler ve meyvacılar muhte· 
lif cezalarla. tecziye olun· 
muılardır. 

Y emifçilerden: 
Şan Mehmet, Eyup oğlu 

Cemalettin, Osman oğlu Ni· 
yazi, Gözlüklü Alt, Halil 
oğlu Halim, Bayram, Hasan 
oğlu Abdallah, Mehmt"t. 

Sebzecilerden: 
Abdullah oğlu Hüseyin, 

Ramazan oğlu Şeref. 
Ka vunculardan: 
Küçük Bostancı köyü~den 

Is mail oğlu Ragıp, Y akup 

köyür.den Halil oğlu Huan. 
Y akup köyünden Ali oğlu 

Ali, Yakup köyünden İbra 
him oğlu Mehmet. 

---c::ıı= c:=-----

Kepsütte 
Yarın 
Gareş var •. 
Yarın Kepıütte alaturka 

pehli~an ıürt-ıleri yapılacak 
tır. 

Kazanrrn pehlivanlardan 
baıa 50, ortay 25, alta 15 
lira ve dığerlerinc de müna
ılp hediyeler verilecektir. 

ittirak ederek llükütllel '"' 
f 8ıl" 

ünden hareketle Arı8 delete' 
ve Milli Kuvvetler c:a ~ ijfl 

• oJ'I 
rini takiben Halkevı sele 
den, uzun döıemedeD "I• 

k ~e 
diye önüne gelinece krır· 
ay burada dağıla'" d"" 
(Parti ve l-lalk taraf•~,ı~· 
yapılacak fener alayıı>~ece~· 
evi bandosu ittlrak e 

ae tir.) 

12 Fener alıtY101 ile 
. eri 

ledi ye zabıta kornıtı .. 
11

dtl1 
~ ı-"'ıı Emniyet dırektor uS rıer 
korıııse ıa 

memur edilecek cfectto 
ve Partinin memur e ı.ıet" 

dece 
arkadeşlu idare e 
d. ,,,i 
ır . hlJS" 

13 Umurni ve b'6f 
d -ı 

bütün binalar gün ıı '"'''" 
de ııık 

raklarla gece 

süslenecektir. uııii fe 

14 - Kurtuluı S "111de 
t-JaHtC ,.e 

ref ine o gece le 
hır müsamere verilece kdlt" 

J(. lll 
hava müsait oJdu~u 5el' 
de Atatürk ParkındGıa .. ,defi 

b"r ,. 
diye tarafından 1 

parti verilecek tir fl1e 
15 - Eski BeledlYte 3lo' 

C huriye .. ıe 
ydanında, urrı 011 

. UraY "'~ nında, Partı ve çıı.l"' 
d llttr 1'' rinde aıece il vu yol1 

htclif ıntlli o tt'tlP 
ve mu ter 
oynanarak eğlence 
olunacaktır. 

I~ 
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IBURS~ .F Es Ti VALi 
I KOMiTESiNDEN: ~ 
1 Birine~ Bursa fesli vali uç gün devam etmek üzere ffg 
1 (ıo -EYLUL - 1937) Cuma !Jı"inti başlıyor. mı 1 l O· Eylul . J 937 Cuma DAG G9N0 mJ 
1j 11 • Eylül . 1937 Cumartesi SU GUNO_ 1iJ 
Iİ 12 ·Eylül . 1937 Pazar DENiZ GÜNUDÜR. mJ 
1 ~ 1 Banyolarda, Otellerde, Lokantalarda ~ 
ı Tenzilat Yapılmıştır. mı 

' m li1 Bursa Festivali Gelenlere Renk, Güzellik = = lle Sonsuz Bir Eğlence Sunacaktır. ım 
il Bu fırsat sizlere eilericeden baıka tarih ıehri Bur- 151 
liİ ''Yı, dünya cenneti Uludağı tanatacak ve gilneıfn. ayan ~ 
ı koynunda doiup, battığı Marmarada unutulmaz bir ffiJ 
I Rece yaıatacaktır. [fil 

~ Bursa Festival mı 
~ Komitesi ~ 
l.ılillilmımımı mı lilll!!lllill!llil C!il 11 · mı mı l!I mı mı nıımı 1111 I 
Balıkesir Tapu Sicil 

Muhafızhğından: 
Cırısı Mevkii 
l' 'rla Çınarlı 

Miktarı Köyü Hududu 
1 O dönüm Y enlce Duğuıu ev vclce Molla 

İsmail timdi Hasan kızı 
Halalcalı Ahmet karm 
Hatlcenln ayrı1mıt tar. 
lası poyrazı Halil ike11 
halen Hasan kızı Ayte· 
ye ayrılan tarla ve kıs 
men Mehmet Emin oğ 
lu Hasbi tarla11, batı11 

Yorgiden metruk ve em 
likl milliyeden Yırcalı 

Hilmi ve Necatiye sata· 
lan tarla kıbleıi yo\ ile 
mahdut. 

I~ ~llkarda evaafı yazılı tarla Yenice köyünden Kilci oğ 
ıı thnıet mahtumu Haunın tasarrufunda iken 1315 seı· 
eıırıd 

le e ölmeıiyle oğlu Mustafa ve kızları Hatice ve Ay 
ı,~e. lrıttkal ederek otuz sene evvel aralarında yaptıkları 
·~ ''lııde h t: rbirisi mezkur tarladan hisselerini ayırarak ta 'tur .. '-'e etmekteler iken Mustaf anan da J 332 senesinde ol· 
~, ' 1Yle kendisine aynlan yukarda hududu yazıh tarlası 

tııı F 
de atma ve oğlu Hanna kaldıiı ve Fatmamn da 1334 

~et 61rneııyle hissesi oğlu Haaana intikal eylediği ve bu 
te ~ 

~a)(i Ustaf a veresesi müfrez tarlalarma senet alma için 
bı.ı t Oderı gettrdlii ilmühaberle müracaatta bulunduğu ve 
''b~~lllnın tapu kaydı taadikıiz olduğu cihetle mülkiyet 
~'Ilı ata için l 2 ·eylül-937 tarihine müsadif pazar günü ma· 
~,t, ile lnernur ganderileceğtnden bu tarlanm teıctlinden 

r o~ 
)'~ ı)orenler ve itiraz edenler vana bu on gün içinde 
~,,• ile Tapu Sicil Muhafızlıfına ve ketıf gününde tarla 

'"d ~.__ a 111emura müracaat etmeleri ve aksi halde verese 

~len tapu verileceji ilin olunur. 

ır Şehir Mahvolmak 
(Q Tehlikesi Geçirdi .. 

tııı :~ 1"rafı bidnct aayf ada) birçok yük gemileri liman· 
"'tı) "ali, saatte 130 mile da karaya oturmuılardar. 
~-~iQordu. Şehir , bu sabah Birçok ufak gemilerin 
"''kt bır manzara arzet - sahile atılmıı olması ihtima 
~ '1d· 

TOltKDILI 
4 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir - Bandırma ve Balıkeılr · Sındırgı ilti
sak ıoaa11nda ketifnameai mucibince yaptırılacak beton 
itine teklif edilen bedel haddi layıkında ıörülmediğinden 

on gün müddetle temdit edllmlıtır . 
2 - Keılf bedeli - 4014 - dört bin on dört lirft 

. 40 kırk kurut muvakkat teminata - 301 · üç yü~ bir 
lira - 8 - sekiz kuruıtur. 

3 - - Bu ite alt ketlfname ve evrak ınnlardır : 

A - Ekstltme ıartnameıi 
B Fenni ıartname 
C - Mukavele örneil 
D - Keııf cetveli 
H - Nafıa itleri ıeraltl umumlyeıi 
lıtiyenler bu keıifoame ve evrakı Vilayeti daimi encü 

men kaleminde veya nafıa müdürlüiünde g6rebtlirler. 
4 - İhale 9 Eylul 937 tarihine rastlayan perıembe aü 

nü saat 15 de vilayet makammda m6teıekkil daimi encümen 
huzurunda yapılacaktır 

5 - Ekıiltmeye bu gibi itlerle uiraıtıfına dair nafıa 
müdürlüğünden liakal sekiz ıüo evvel veıllca alanlar gi
rebilir . 

6 - iateklılerin yukarda yazılı gün ve aaa te kadar 
muvakkat teminatlarmı malsandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilin olunur. 

2 l - 367 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir - Bandırma ve Bahkesir - Sındırgı iltisak 
tOt.atında yapdmlacak asfaltaj itine istekli çıkmadığından 
on ıün müddetle temdit edtlmııttr 

2 -- Keılf bedelt ·3500- üç bin beı yüz lira muvakkat 
teminatı -262- iki yüz altmıı iki lıra 50- elli kuruıtur. 

3 - Hu ite ait keılfname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesl 
B - Fenni ıartname 
C - Mukavele örneği 

D - Ketlf cetveli 
H - Nafıa itleri teraitl umumlyeıl 
İıUyenler bu ketlf name ve evrakı Balıkesir villJetl 

daimi ene O men kaleminde veya nafıa müdürl6i0nde ıöre
bllirler. 

4 - İhale 9 Eylul 937 tarihine raıtlıyan pertembe 

günü saat -15- de vilayet makamında müteıekkıl daimi 
encümen huzurunda yapılacaktır . 

5 - Ekıiltmeye bu gıbi itler le ujraıtığına dair nafta 
müdürlütünden li.akal ıeklz aün evvel vetika alanlar- gl· 
re bilir. 

6 - lıteklilerin yukarda yazılı aün ve natte kadar 
muvakkat teminatlarını malaandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya banka mektuplarile btrlıkte encümene mü· 
racaatları ilin olunur. 2 - 1 - 368 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kütahyada 6 adet aakeri bina lnıası kapalı zarf usu
lile 10-9 937 cuma günü ıaat 10,30 da ihale edilecektir 
Muhammen bedelt ( 10430) ltra (82) kuru1 1 ilk teminatları 
(782 lira 32 kuruıtur ) lıteklilerln ıartnameatnl görmek 
üıere her gün, eksiltmeye lttlrak edeceklerin de bu ııbt it -
lerl muvaffaklyetle baıardıklarına dair veaaiklerlle ve 
teklif mektuplarile eksiltmeyi açma ıaatinden bır saat 
eveline kadar kolordu satın alma komisyonu baıkanlıiına 
müracaatları 

4-t - 349 
'"' b 1• Guya ıehlr bir il vardır. 

1b~ k 0rnbardımaoına ma· Şanıhay ile münakalat 
ı •• • il\ 1 

1 
ı 

Kiralık Ev ş_b' 1 Qııı gibiydi. kesilmittir. Kablo ve telsiz 
1111111 lrdek i telef at mıkta servlıleri de inkıtaa uğra 
I~ YGı b 
1 
tı'lltk e alii olduiu söy mııtar. 

/~'"d le~ır. Bu telefatın Kolera ıalgın bir surette 
'~', ~kı gemilerde daha devam etmektedir. Geç~n 
~lll 0 l'l'ıaıı muhakkaktır. hafta 374 vaka olmuıtur . 

tııı tık '-a'halles!nde bir yan· MGsap olanlardan 2 l 9 kiti 
'b,

1 
l'l'ııttır . Enkaz altında telef olmuıtur. 

~ So~,~;•et çıkarılmııtır . 
~ 1tı tıık lr, yıkılmıı duvar
~'"-lletı aıı lle kapanmıttır . 
d )f't 11 uğramıı olduğu 
~ "- t,~' hasarların timdi · 
ttı'ıı ~okltıln edılmealne im· 
~ ıı,t 1 tur, zira birçok ge· 
')~, ~an har icine Punt 
~6,97SlJlunuyordu . 
' ton hacmlnde&ci 

'clla Japon gemiıl ile 

Kayıp mü~ür 
Tatbik mühürümü kay · 

betttitmden yenisini çıkart . 

hm. Eıkf mühürümün ~ ağus
toıtan itibaren hükmü ol 
madığını bildiririm. 

Bandırma Çürüden çiftliği 
sahibi Saf iye 

r 

TÜRKDILI 
Pazartesinden batka her 
aün çıkar . Siyasal gazete .. 

Y ılhğı: 800 Kurut 
Altı Aylıjı:400 

Sayısı: 3 .. 
Günü geçmit ıayılar 25 
kurutlur . 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDİLI 

'·-;;=iiiiiiii:;= ı 
- ... ____ ,, 

,. 

ilan 
Milli Kuvvetler caddesin

de 161 numarada Kazım Ak
tan ve Klzım Şener mür 
terek ticarethanem izde ki 
mevcut mali ve zimmet ve 
alacakları ıeriklerden Kizım 

Aktaoa 1-9 937 tarihinde 

İıtasyon civarında, Ata . 
türk parkı kar111ında dö · 
rt oda , bir hela, banyo 
ile hir mutfak ve gen it 
bodrumu havi önünde iki 
dönüm yetitmft' bağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
ma.;zarası güzel olan Otel· 
et Bedriye alt ev kiraya 
verilecek tir . 

Talıplerln Y eıllli civa 
rında Terzi Ziyaya mü 
racaatları ilan olunur. 

devrettim ve bu ticaretha
nede htçblr alakam kalma · 
dı ve tlrketi dahi feahetmit 
oldufumuzu alan ederim. 

Bahketir Milli Kuv· 
vetler caddul 6 nu· 

marada Kizım Şeaer, 

SAYFA: 3 

1 Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkeıir kor merkez birliklerin in ıhtı yacı için 350 
ton un kakalı zarf uıulile ı 3 Eylul 9 37 pazartesi gunu 
saat J 5,30 d;ı ihale edilecektir. Unun muhammen bedeli 
42000 lira muvakkat teminatı 3 J 50 liradır . isteklilerin 
ıartnameslni aörmek üzere hergün ve ek siltmeye iftirak 
edaceklerin de gösterilen saatten bir saat evvcHne kadar 
teklif mektuplarile kolordu ıatın a lma komisyonu batkan 
lafına müracaatları. 
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Balıkesir Vakıflar 
Müdi1rlüğünden: 

Balıkealrde hükümet caddesinde vakfa alt a n a üzer i
ne yeniden lnıa edilecek zemin kat dükkanlar, birinci 
kat vakıflar müdürlüğü ikinci kat ikametgah blnaıı ol
mak üzere kapalı zarf usullle 25 8 937 tarlh ınden itiba· 
ren 15 gün müddetle ekıtltmeye konulmuıtur. 

1 - lıio muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruıtur . 
2 - lıteklller bu ite ait fenni" ıartname. proje ve sa· 

tre evrakı 250 kuruı bedel mukabilinde Balıkesi r vakıf
lar müdürlüğünden alabilirler . 

3 - Ekıiltme 1 O 9 937 tarihine müıadlf cuma aünü 
saat 16 da Balıkes;r vakıflar müdürlüğOnde müteı,kkll 

artırma ve ekılltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye ıtrebilmek iç in isteklilerin aıağıda 

yazılı teminat ve vesaik~ ve teklif mektuplarıDI ayna gün 
saat on üçe kadar komisyon reislerine makbuz mukabi
linde teslim etmlf olmaları ve nihayet bu ıaate kadar 
komisyon reisliilne gelmiı bulunması lazımdır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilemez. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 17 inci maddelerine 
uyrun 1002 bin iki liralık muvakkat teminat . 

B - Kanunun tayin eltili vesikalarla 4 üncü mad· 
deıl mucibince ekılltmeye girmlye bir manli bulunmadı 

iana dair iatekli tarafından lmzalanmıı b ı r mektup. 
5 - lstekltlerln bu it hakkında izahat a lmak .ve evrakı 

aörmek üzere Balıkesir Vakıflar müdürlüğüne müracaat
ları . 
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Devlet Demiryolları Üçüncü 
4 

işletme MiidürlüğiJnden: 
Muhammen bedelleri 11e bulundukları yer, miktar ve 

va11fları aıaiıda yazılı balutlara talip 2uhur etmedlAin· 
den dolayı 14·9· J 937 Sala günü hizalarında ) azıla saat
lerde yeniden kapalı zarf uıulıle Balakeslrde 3 üncü ft· 
letme binasında satan alınacaktır. 

Bu ite girmek htlyenlertn yine hizalarında miktarları 
yazılı munkkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesi· 
kaları ve resmi gazetenin 1 7-937 gün ve 3645 numaralı 
nüıhaamda inttıar etmlt olan talimatname daireılnde alın 
mıt vesika ve tekliflerini ayni gün Muradiye için saat 
14,30 ve Sığırcı civarındaki balastlar için 1aat 15,30 za ka· 
dar komisyon reiıllğine vermeleri lazımd ı r. 

Şartnameler Bahkeılrde 3 üncü iıletme müdürlüğün 
de. Muradiye ve Sıfıcı latasyonlarında para11z daiıtılmak
tadır. 

Bala.tın oulunduiu 
Muradiye 

yer Kilometresi Cinsi 
41 - 50 Toplama kırma 

Sıiırcı 
Miktarı m 3 

328 - 330 Ocak baltuı 
Muhammen Muvakat teminat ihale 

bedeli ltra Saati 

6000 
6000 

Lira 
8880 
7800 

666 
585 

15,30 
16,30 
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Defterdarlıktan: 
Mahalleıi Sokatı Bir senelik Hududu Cinıl 

icarı 

Martla Hükumet caddeıi 125 L. Haplhsane dükkan 
Hapishane içi 

Umurbey Cumhuriyet 

fçl 
ıoo L . Ônü, solu, 

arka11 yol, 
aaiı ev Mağaza 

Yukarda evsafı ve mevkii yazılı bir bap majaza ile 
bir dükkinm bir senelik kiralanmaları 25 8-937 tarihin· 
den 8 9 937 tarihine kadar J 5 gün müddetle müzayede· 
ye konmuıtur Talip olanların ihale eünü olan 8 9 937 
tarihine müsadlf Çartamba günü saat 15 de yüzde yedi 
uçuk pey akçelerlle Defterdarl ıkta müteıekktl komisyona ve 
daha fazla malumat almak fgtiytnlerin de Milli Emlsk da l· 
resine müracaatları 4 - 1 - 365 

Kayıp şahadetname 
929 Yılında Gazi Oku 

lunda açılan Halk dershane· 
lerfnln (B) kursundan aldı 
fım ıahadctnameml kaybet · 
Um. Yenlılnl alacajımdan 

eıklslnln hükmü olmadıAı 

ilin olunur. 
Osmanf ye mahalle
sinden Bayram kızı 

Me•l6de 



SAYFA: 4 

Ba ık esir Orman 
B şmühendisliğinde 

Artırmaya çıkarılan partilerjn 
Cinsi Adedi Beherinin miktarı Kentali 

Kental 

TORKDILI 4 EYLÜL 937 

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

OIHJ•-···· • .. •• • • • 1 - Açık ekslltnıeye konulan it Bürhanlye kasabasın · ,. 
• da yeni yapılacak hükumet kona~ı inıaatı olup keıif be : 

deli "8000 ,, liradır. • 
2 - Bu ite ait dosya muhteviyatı ıunlardır: • 

• 

A - Eksiltme ıartnamesi. • 

•• 
= 
1 
1 Kuru Mete odunu 29 l 00 2900 

1 - U alıkesir Vilayetinin merkez kazası dahilinde 
Ağılkaya ormanından 2900 kental aokaz meıe odunu 

• (100) Yüzer kentallik partiler halinde ve ~ 9 partide satıııa 

çıkarı l mıııtır . 

B Mukavele projesi • 
C _ Bayındırlık itleri genel ıartnamesL • 1 
O - Fenni ve hususi ıartname. .= ~ 
E - Ketif cetvelleri ve projeler. ~ 

2 - Satı~ YOzer kental lik partiler halinde iç pazarda 
Hlılmak §arttle Orman kanununun 18 inci meddeılnde 
yazılı köylü ler arasında yapılacaktır . 

3 - Satıı 7-9 937 salı günü saat 14 de Orman Mü· 
dürlüğü dairesinde her parti ayrı ayrı ihale edilmek ilzre 
yapılacaktır 

4 - 8 eher kentalin muhammen flah 8 kuruıtur . 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Orman MOdü

riyetlnde gör(lleblltr. 
6 - Her parti için muvakkat teminat 60 kuruıtur. 
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BalıkesiT Orman 
Başmühendisliğinden: 

Kentalinin 

İstiyenler bu keıif dosyasını Balıkesir Nafia müdürlü -

1 
• -~.,

1 
İl! 

günde görebılirler . _ 
3 - Eksiltme 10 · Eylül .937 tarihine m6aadif cuma 

günü saat 15 de Balıkesir Nafia müdürlüğünde mltetek . • - . ·--· i 
kil komisyon huzurunda yapılacaktır . 1 Türkiye piyasasında y~ksek mevki kazanmıt olao 

1
1 

4 _ Eksiltmeye ılrebllmek için "600" liralık teminatı • ( [Mil MARUT ) 
muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair makbuz veya • dünyanın en meıhur Kalbur fabrt · 

bu miktarda ıayanı kabul banka mektubunu ve yukarı· • kasının mamulah olan kalburlarından 4.5 ve 6 nuınr I 
daki iti yapabileceğine dair eksiltmeden en son s~kiz gün • ralı bütün ve iki parçalı büyük hasılatlı makineler i 
evvel müracaatla Balıkesir Nafia m6dürlüiürıden alınacak • tlcarethanemlze gelmiıtir. i 
vesıkanın veya bu •ıe gırmıye aaııhıyet veren evrakı 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir .. 

1
* 

müıbite ile birlikte Nafta vekilettnden alınmıı l937 yılı ı· mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl-
müteahhitlik veıikaaının ve bu seneye alt ticaret vesika-
sının ibran gereklidir. maktadır. 

5 - lsteklılerin 2490 numaralı kanun hükümlerıne Bu Bir rirsatfJr. Bu F!fsat Her Za- ! 
göre bu evı akı hamilen ilin edilen gün ve saatte Nafia D ~ 
müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur 334- ı - 4 • man Ele Geçmez. Köylü Ve eğirmen· i _ 1 cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 1 

Miktarı Muhammen vahld flah Balya iskan Komisyonu ! AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 
Kental Lira Kr. • 

Çalı 480 o 
8 Riyasetinden: .• Çiviciler lçirıde JJzrdavat, D~mir, inşaat 1 

Ctnıl 

l - Balıkesir Villyetlntn merkez kazasına bağlı Bey Moltecller için 3.9.937 de mübayaa edilecell bildiri· • Malzemesi Rençber Ale' ''.ri I 
köyü hududu dahlllnde Koca Çal ormanından (480) ken- len malzeme aörülen lüzum üzerine l 5 9 ·937 çarıamba • Alım Ve Satım Ye.rl fi 
tal kara diken çal111 ı6·8 937 güoQnden itibaren onheı günü öğleden sonraya talik edllmlıtlr. Talıplerfn Balya Is • ~ 
gün müddetle açık arttırmaya konu\muıtur · kan Komisyonuna müracaatları. ...... • ••• ' •••••• -· ~J 

2 - Arttırma 9 .9 937 tarihinde aaat on dörtte Orman Metre awwwwwwww.. • w •• wwwww•JJ!. 
Bat mübendİs\iğl binasında teıekkül eden omlıyonda ya· 70 -90 Yerli malı elbiselik kumaı [ıayak) tt J . k ............................. _,,,Jıl 

pılacaktır. 450 500 Amerikan bezi (geyik marka] 
3 - Beher kentaltn muhammen bedeli (8) kuruıtur . 450-500 Kayseri bezi 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Baı 230- Karamandul M 

mü!ürly•~:~.~ =~:::~:;~. 354 :~~ adet ~~=.tyerlt • • u c u z 1 u k y e r i . . r. 
Balıkesı·r Orman 128 çift Ayakkabı •• Bu kerre Smdırgıdaki mağazamızın Eelıkeıirde r: 

30 40 Kadın elbiseıl dikimi ı: Tokatla Otehnde 14 numarada bir ıub~slnl açtık · ,. 

Başmilhendisliğinden: 30 40 
Erkek » " 4 _ 1 _ 366 " Bu şubemizde kazmir, ketenli, se/e/7 • 

Kentalin tt ve lüks selenle, kıl, tela ve bunlann cin-. U 
Miktarı Muhammen vahid ftah ~~ ~ ~~~~~~11~~~~ ı~ sleri ve halkımız için keten ve çu/hakl '' 
Kental Lira Kr. ~ 'lJ • f ' t/a '' 

Cinsi 

8 «H . M 1 y ı· • v ~ ''• hazlf elbiseler bulunur ve ehven ıa '' IÇalı Balıkesir ~~~yetinin merk~z kazasına bağlı Sa- ı er a ın er ısı ar ••ı ı ıı satılır ve yapağı alınır. . . ~ 
vaıteµe nahiyeıl hududu dahilinde Mermer mevkii orma· M Bu defa yünlü ve kış/Jk çeşit/enmız/e u 
nından 480 kental mahlut çalı 26 8·937 aününden tuba· 

1 
!t fan i/alanmız da g~lmiştir. . 

ren 15 gl1o müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. ~ •• ze ' 
2 - Arttırma 9 9 937 tarihinde saat 14 de Orman Baı il •t Sayın müşterilerimizin şub~n:ı · .. ,, 

mühendlslili bina11~da teıekkül eden komisyonda yapıla- 1 ~ :ı bir defa uğramalan menfaatlen ıktl 'i 
caktır . i~ 1 •• zasıdır. ··r !, 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruıtur. 1 •• s d I M t f, K agu " I 
4 - Muvakkat teminat (576) kuruttur ti . ın Jrgt I US 8 a ar ._,.,., 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Bat 1 1 •:••••:•••• •••••• ••:--~ 

müdüriyetlnde--g-ö_r_ü_le_b_il_ir_. ____________ ~ 'il, ı ,-•-•• •••• ... ••••• -~ " 
6 _ Satıı umumidir. 355 11. Jit ~· 

Balıkesir Orman 1 IŞ I E YERLi MALI MAKiNE BUDUR 1 Köylülere M Ü j,d e 
Başmiihendisliğinden: 1 Uzun seneludenberı tecrıibe nellcesl clorok lıer 1

1 
K L E R T M A R K A L 1 

~ düzeni bfr Türk sanatkdnmn elinden çıkan buğday .. · ulı' 
Kentalinin .il. eleme kalbur mal<irıelalnl piyasaya arzedlyorıız Dunyanın en nwşhur ve l:nırnmış 111 ı ... 

MKieknttaarlı muhLamı·r:ıen v~ıd ftatı 1 1 telif c:eşiıli ( Tiryor ) huğd3y ayırnıa k3 Cinsi 

Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar için 1 k l · l · · 
Pırnal Çalısı 612 o 8 k ld b 1 1 burma ·ine erı ge uıı~tır. en e lvetitli ve en uygun bir ıt ı ~ tecı ü e er e ya 

l - Balıkeıir Vilayetinin merkez kazasına bağlı Kavaklı " pılmııtır Saatle muhakkak dört yüz kilo buğdayı JI ~--
köy hududu dahilinde Kurudere ormanından 612 kental it her çe§ltle ayırır ve temizler. ~ 
punal çalısı 26 8 .937 gününden itibaren 15 gün müddetle ~ ıl ~~ 

açık artırmaya konulmuıtur. li Makineyi Kullanmak flvrupa Makine/e- ~ 
2 - Artırma 9 9 937 tarı hinde ıaat 14 de Orman 1 rinden Çok Kolaydır. 1 

Bat Mühendlslığ binasında teıekkül eden komisyonda ;J 
yapılacaktır . ·~ Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve ayakta çev- '.1\ 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruıtur !(t rilmez. Otu r duğunuz yerden kolayca hatta bir çocuk ;11 
4 - Muvakkat teminat 735 ı~ uruıtur. -it. tarafından bile çok hafif bir hareketle idart> edılebılir '.ıl) 
5 - Şartname ve mukavelename projeleti Orman Bet ~ Böyle bir makineye sahip olmak lstiyenlere terci °;J 

Müdüriyetinde görülebi li r dt han bir Türk İ§çisin ln emeği ile olan bu makineler ~ 
6 - Satıt umumidir. 356 1 den alma l arını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe- 1 

lerlnl her arzu edene herzaman gösteririz. "J'I 

Gönen Bele • 
ıye 

Tinırellıanem!ıde inşaata alt demir, çl_meııiu, ıı 
~ çivi vesaire gibi her dtizerı ue köylıilaimiz zçin de ~ 
it. hernevl rençber dıiuni ile en iyi boya ve baya yafi. ·ı 

Riyasetinden: 1 ıarı bulunur. 1 
Tahminen 200 hektarlık Gönen kasabasının hali na- ~ I ıl 

S A T 1 Ş O E P O S U /U 
Memduh Özinan ve flhmet KurnrUta 

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

BAl.IKESIH ACENTESi zır haritasının alınması ı 50 hektor meskun yerin htktarı it. Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De- ~ 
25 ! ıradan 50. gayri meıkiin yerin hektarı 13 liradan mu ~ fa Deneyiniz.. ~ •.. 
hammen bedelle 6 eylul 937 pazartesi giiGü saat 15 te it. . cı .. 

SAlHd SARF AKLARl 1 

ihale edılmek üzere açık münakasaya konulduğu ve tal ip- ·r~ Saraçlar Başında Demiı ve Hırdavatçı 1 iyesi veBaıyazmanı : Balıkesir saylavı H. KA~ 
lerin daha fazla malumat almak için belediyeye müraca- Hasan Cuma/J lll 'ı G l 

0 
k FUA'f BIL'AL 

J;f Çıkarım ene ire törü: atları tlan olunur. .nı 

~~~· · Basımyeri : il Basıme_v_ı __ 4 -1 


