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7 AGUSTOS PAZAR 1938 

r 
50 Tayareden mürekkep bir Japon 

filosu Hankeoyu tahrip etti .. 

GUN.DELİK. SİY ASAL G-L-,..ZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL ~.l YI: 3954 

Dersim Manevraları H 
zırlıkları ilerliyor .. 

• Japon K binesi Mançuri 
vaziyetini T edkik Etti .. 

Marııat ~akmağın da ıştuakile Dldumuzun yapac2 ğ' harekat, Dersim islahat 
proğramımtzm ~ir an evvel ta~a~ku~unu temin edecektir. 

Sovye.tlerin Uza~şark ~uvıetlui kumandam Maraşal 81uher, yaptlıcık harekat hak
kmda Mostova,a gizli bir plan gönderdi. 

lıtanbul, 6 (Huıusi) Ağ· 
rı ve Denim havaltıinde 

Yapılacak büyük manevra· 
lar birkaç güne kadar baı . 
lıyacaktır . Kıtalarımız yer· 
lerinl almaktadırlar. 

Ordumuzun büyük ma 
nevralarına Muaıal Fevzt 
Ç•kmak ile muavini Orre 
neral Aaam Gündüz de itti 
tak edeceklerdır. 

Kahraman ordumuz, otuz 
•iustosta Elizıkta büyük 
bır aeçlbeıml yapacaktır 

Ordumuzun, Tuncelınde 
Yapacağı manevralar, o ha · 
••iade geçen ıenedenberi de
"•ın eden iı\ahatın biran 

evvel ikmaUne yardım ede
cek ve Tuncelinl, baıtan ba· 
ıa refaha kavuıturacaktır. 

Ordumuzun Dersimde ya. 
pacağı büyük manevralarda 
bizzat Genelkurmay Baıka· 
nı Maraıal Fevzi Çakmağın 
bulunmaaı, manevraların fe · 
ylz ve ehemmiyetini eöster 
mektedtr 

Maraıalımız, Dersim mın 
takaaana hareket etmek üze 
re bulunuyorlar 

Mareıahmız, manevrala· 
rın sonuna kadar Dersimde 
kalacaklar v men~vralara 

müteakip geotı mlkyaata 
teftiılerde bulunacaklardır. 

\7 ııl><tııcı t\lleıııleketlere 
(;öııderilccek Malısufl(~ı· 

-
Mahsnlleıin temiz bu halde ıhracı ıçm ciddi 

tedbiılere baş vurulacak. 

ihraç edılen mııhsullerı 
Qılzı 
te 0 ecnebi pazarlara t~r 
lt ~iz bır halde gıtmeıtni 
n ~hı için lktıaaı Vekaleti
" in çok ciddi t~dblrlere baı 

Urduiunu ve bunun neli -
Ctıl l , 1 o arak iyi neticeler 
,1

1'-lnağa baılandığını haber 
1Yoruz 

Şıındı ihracatı kontrol 
tdu r Oıekte olan maddeler 
'lldık \' • vumurta, kuru üzam 
t Palanıuttur . 
ibra 

t~dk catınıo kontrolu için 
tl llıcat ifa edılerek nızam · 
''be ata Projeleri hazulaıımıı 

,, n llladdeler de buğday 
p,, y 

.\.. apağ ve tıfUktır. 
ıtıc h 

itin ' 1 raca.tanın kontrolu 
b,

1 
tetlctkat yapılmakta olan 

' 

•t•aktır 
ktııat V 

ttf k eki.leli lıtıınbul 
•a 00trolörü Hakkı Nezlht 

il bır h f 
lıt&tlc a ta zarf anda ba 

ihracatının kontrolu 

iti üzerinde alakadarlarla 
görüımekte ve baiırsak ıı 

leoen mahallerde bizzat ted· 
kikat yapmaktadır . 

Şimdilik Gtresunda bulu· 
nan lktıaat Vekaletı iç ti 

caret umum müdürü Muh· 

tar Kek bır haf.ta sonra Is· 
tanbula avdet edecektir 
Avdetinde bağırsak ihraca 
tının kontro u ve standardı 
zaııyonu için bazı inceleme· 
lerde bulunacaktır. 

Buğday, arpa, tiftık ve 
yapai kontroluna hemen 
bıı.ılanacak dejlldır. Bunla 
ran ihraçlannan kontro'una 
ancak içinde bulunduğumuz 
mali sene ıonlarana doğru 

baılonabtlecektir. Hunun bir 
ıebebt de tüccar taraf mdan 
eıkı vaziyet ve ıe • aite göre 
alınmı~ yaP.ağ, tlftık Vt!sai 
renin bu müddet zarfında 

( Sonu üçüoc6 sayfada ) 

Sinoba 
f aydah yağmurlar yağ~ı. 

Sinop, 6 (A.A) Bugün 
sabaha karıı buraya ve et 
rafa ıüreldı yağmur yağ 
mıı. yıldırımlar dütmüıtür. 

Muır ve tütün mahıutleri 
bu yağmurlardan çok fay . 
daalomııhr. 

um aaı 

lngilterede 
Hava 
Manevraları. 

Londra, 5 (A.A) -- Ya · 
rın saat 10 da Şarki lngil 
terede ve Şimlll denizinde 

Tokyo, 6 tRadyo) - Ja· 
pan kabinesi, dün prens 
Konoyentn riya.etinde top 
lanmıı ve uzun müddet mü
zakerelere devam ederek, 
Rusların Mançurı hududların· 
dakı taalıyetlerini tedkık ey
lemtıtir. 

Müzakereler bittikten son· 
ra hariciye aazaretlnce Ruı 
yanın bura maslahatgüzarına 
üçüncü bir nota verllmıı ve 
Rus kıtaahnın, Çaokufen te · 
pelerine karıı yaptıkları ha• 
reketler protesto edllmtıtır. 

Parla, 6 <Radyo) - Kore 
karargihının neırettlil res-
mi bir tebliğde, Sovyet 
topçularının dün sabah saat 
4 30 da Çankufenl grup 
att?11le bombardıman etme. 
ğe baıladıkları ve top ateı i

ne öğleden sonra ıaat 14 
de kadar de•am edtldiii 
bıldırtl melrtedlr 

Aynı tebliğe 

Japon bataryalara, 
çuıunun ateılne 

bele etmemlıtlr 

na:zarao, 
Ruı top 

muka· 

Parlı , 6 (Radyo) - Dört 
Ruı ••yar si, bugün saat 
15,30 da Koyo tle Çankufen 
üzerine g iderek hafif bom 
balar atmıılerdır 

Japon dafi t<ıpları, Rus 

ta yarelerlne a teı açmıotır . 

Tayareler, bir müddet ce 
velin etUkten sonra huar
aız yerlerine dönmüılerdır. 

umum kumandanı Maraıal 
Bluher, Moıkovaya bir plin 
göndermlf ve aynı zaman 
da , Japonyanın büyük ıe . 
htrlerlnt tayarelerle bombar-
dıman etmek için mezunl. 
yet lıtemtıtır. 

Aynı kaynaklardan gelen 
haberlere göre , Rus taya· 

releri, Japonyanm i:ıüyük 
ıehlrlerlni bombardıman lçla 
hazarlamyorlar. 

Berlln, 6 (Radyo)- Mui· 
denden haber alınıyor: 

Ruı kıtaatı, Çankufen te 
pelerini lstlrdad için kati 
bir taarruz yapmaia hazar· 
laoıyorlar. 

Nahas Paşa 50 tayareltk bir 

Mu3solini ile konuşacak. Japon filosu 
. . , - ···~ Hankeoyu tah-

Nahas Paşa 
Kahire, 6 (Radyo)-V etfd 

parttst lideri Nabaı Peıa ae· 
lecek hafta Romaya gidecek 
ve orada bir ay kadar kala 
caktır. 

Nahas Paıanıo, Fatlıt er· 
kan ı ıle ve bllahere ltalyan 

rip etti. 
Hankeo, 6 (~.A.) - &O 

Tayareden mürekkep bir Ja-

pon tayare flloıu buıln Han· 
keo tayare meydanını ve el· 
varını bombardıman etmiıttr. 

Civarda bir kasaba ateı· 

ler içindedir, facia kurban· 

taranın mlkdara çok olma· 
ımdan endlıe edili1or. 

Belediye Seçim 
Talimatnamesi 

büyük hava manevralarıoll 

baılanacaktır. Bu manevra
lara 900 hyare lttlrak ede · 
cektir. Manevra saha11, Hu 
mber nehri ile Taymis neh · 
ri arasındadır. 

Baıveklll 8 . Mu11ohnt ile 
görfiıeceil ıôyleoiyor . 

Halk Partisi Genel Sekre· 
terllii belediye ve vlliyet 

umumi meclisleri, seçimleri 
hakkında hazırladıiı talimat 
nameyi vilayetlere tebhi 
etmlttlr . Parıa, 6 lRadyo) ~ Po 

lonya mehaf ili haber veri· 1 
yo~zakıark Ruı orduıu t a 1 y a, As k e r i H a-

====================================-===-======= 

Vilay imizdeBirSeker zır l ı 1 ar Va p ı yor. -
Fabrikası K ruluyor .. Popolu Ditalya ga~etesi, il~l~anın askııl bir politika 

takıp e~eceğını yaZ1yor. 
Fabrika Su sığırlık Civarında 
Kurulacak Ve 1940 da Şeker 
istihsal Etmiş Bulunacaktır .. 

Bu yıl ıklsl ıarki, biri de 
garbi Aoadoluda olmak 
üzere üç ıeker f abrıkasman 
kurulmaaı takarrür etmiotlr. 

Haber aldığımıza göre, 
garbi Anadoluda kurulacak 

fabrıkanm vilayetimiz dahi 
lınde açılması muvafık gö 
rülmüıtür. 

Fabrika tçıo bir müddet 
tenberl Suıığırhk tle Bandır· 

ma arasında alakadarlar ta· 
rafından tedktklnde bulunu 
luyordu 

Yakın günlerde bu tedkik 

ler sona ermlı ve f abrlka 
yeri tahakkuk etmtı gibidir. 
Huna nazaran fabrtka Su11-
ğırhk clvarmdakı Yayaköy 
köprüsü ile Kepekler köyü 
arasında inıa edıl~cek, bu 
suretle buradon geçen Su11 
ğırlık çayından lıtlfade olu
nacaktır . 

Yapılan tedklkler sonunda 
gerek Susıiırhk civarının v~ 
gerekse Bahkealr havalısı ara· 
z l oın pancar yetııUrmeğe 

elverltll bulunma11, intihap 

edtlen yerin tren hattına ya 
kanlığı ve ya:ı kıt akar bol 

su olması buraoan ıeker fab 
rlka11 için en müaatd yer ol 
duau kanaatınt verdtrmltlir 

Alakadar memurlar Su111 
ğarhk havalısı ile Balıkesir 

hava llaındckl çıftçılere pan · 
car tohumlarını tevziye baı
lamışlardır. Fabrika. 1940 
yılında ıeker. istihsal etmıı 
olacaktır . 

Gerek tohum tevzı itile 
ve gerekıe diğer kurutacak 
fabrikayı ilgilendirecek lıler
le meuul olmak üzere ala 
kada1' memurlar ıehrlmlzde 
ve Su11ğ1rhkta vazife gör· 
mektedırler. 

İtalyan 
Roma, 6 (Radyo) - Po 

polo Dıtalya gazetesi; bu
gün yazdıiı bir niakalede 
İtalyan ordusunun ztyade. 
leıtlrilmesl hususunda hüku
metçe mühim kararlar alın· 

dığını kaydettikten ıonra, 
İtalyanın, bundan böyle at· 

keri bir politika takip ede
ceğini ve her tehlikeye kar 
ıı koymak için daimi ıu 
rette harbe hazar bulunaca· 
ğanı ilave etmektedir. 

"Pop ol o Dıtalya,, İtalva
da yakında yapılacak ma
nevralarda, ltalyao ordusu 

kwıuttlerl 

için lizım olacak yentlllde. 
rln tebarüz edeceilnl yaz· 
maktadır. 

balyan ıenerallerlnden 
Romano da; aynı mevzu 
üzerinde bir makale yazmıt 
ve ltalyan ordusunun ziya · 
deleıllrilmeaı için mlhlm 
kararlar alındığım, ltalyan 
orduıunun, motörlze bir ha· 

le konacaiını teyld eyle · 

mtıtlr . 

Roma, 6 (AA.) - Büyük 
manevralar bu ıene ltıbolt 



SAYFA: 2 

Nebatlar üzerinde tedkikler yapmak için: 

(~t~ıııılıi A ıııt~ı·ik<ı<l<ı Ge
çen Üç \1 ılın Hikliyesi .. 

----- --
Krnakmayı re kinini ilk defa keşi edenler ~imlerdir1 

~zünden kokain çıkanlan ~ir nebat .. 
Monde Vuayajdan 

"Geçen llkluinuoun ıekt 

ztnct ıüoü Kubadan bir va · 
pur gelmtıtl Yo'cular ara 
ıında tanınmıt kaıtf V oı 
Kontu da vardı. Bu kitlf, 
cenubi Amerlkada üç ıene 

kalmıf, orada yetlıen bBtün 
hayvanat ve nebatatı tedklk 
etmtıttr . 

Harı dö Voı cilt yaıla · 
rında açık alnınt çerçlveliyen 
saçları beyazlaımıı bir alım 
Fakat daha aapatailam. Va 
purdan çıkan müteahhit ba -
gajlarıoı hemen bir yere 
yerleıtlrdlkten sonra bize 
ıeyahahndao bahıettl. 

- Çok derin tedkıklerde 
bulundum. Büyük bir lıtlfa 
de zengin bir ha11latla dö 
nüy~rum, dedi. Balta girme 
mit ormanlarda akla hayale 
11fmıyacak garabetlerle, or· 
manların cinleri, perileriyle 
karıılaıtam . Ôyle zamanla
ram oldu ki, buralara döne· 
oeflmden ümidimi bile keı· 
tim .. Fakat herıey olup bitti 
ve ben nihayet dönebildim. 

- Müıabedelerlnfzden mi 
bahıedecelutnlz? Fakat bu 
müıahede ve tedklklerlnlzl 
ilim akademiıt ve cojrafya 
cemiyeti için yaphnız. Be. 
nim temsil ettiğim bir ga · 
zetedlr, na11l olur da orada 
bu ilmi ıeylerden bahsede· 
birim? 

- Bllakiı, benim yaptı

iım keıtfler gizli kalmıya 
caktır Okuyucularınızı all · 
kalandmraa birçok ıeyle 

anlatırım. Fakat içinde çok 
meraklı ıeyler olduiunu da 
ili.ve edeyim. 

Derhal Voı kontunu 
bir kahveye ıürftkledlm. 

Daha oturur oturmaz ko 
nuımayı ıu mecraya döktü 
ve tatlhza eder gibi birden. 
bire ıordu: 

- Kinin nasıl bulunmur 
tur, biliyor musunuz? 

Kinin mi dediniz? 
- Evet... Ben hunu Pe

ruda ö~r.-ndlm . Orada Caro 
kl'lbtleıf, diye bir yerli kabl· 
le vardır lıte bir gün o ka . 
blled@n ihtiyar bir kadın ba 
na kininin nasıl bulundufu
nu anlattı. 

., Kınakına ağacı denen 
ve kabuğundan kinin çıka· 
rılan iri ağacı yerltler ıuır 
lardanberl biltrler. Bu afaç 
Peru Andlarsnda yettıtr Fa
kat bu, birdenbire dünyaya 
yayılıverdi . Artık öirenml
yea kalmadı 

Pcruda küçük bir kasaba 
vardır . Nedenı~ bir gün bu 
kıu!lba tatlı ıudan, hatta 
l'lkar ıudan mahrum kaldı. 

Htç içecek ıu kalmadı. Tabii 
kaıaban1n cf•arını çok iyi 
tanıdıkları için btldıklerl su
lara tnıan gönderdiler. Bı\. 

huıa kasabaya yakın bula
nık, içinde otlar ve yaprak
lar çOrümüf bir durgun ıu 
vardı. Baıka yerlerde de te
miz ve ihtiyaçların• kafi 
gelecek ıu bulamadıkların 
dan zavallılar bu durgun 
ıudan tçmeje baıladılar. 

Daha bir iki gün geçme
mlıtt kt, herkeıte bulunan 

sıtma nôvbetleri birdenbire 
kesildi. Halbuki oralarda sal· 
gın halinde olao tiddetlı sıt 

malar herkeıl perlıan edl 
yor, sıtma tutmadık klmıe 

bulunmıyordu Bu hadlıe 

yerlilerin derhal ·dikkatini 
çekti . Bu durgun ıuyun 

içine yıkılan bütün kınadına 
ağaçları çıkarılmamıı, orada 
çürümüttü. Nihayet, bu hık · 

metin ıuda çürüyen kabuk 
larda oldufuou an lattılar. 

Bu kasabadakiler komıula 
rına vaziyeti anlattılar, ıu · 

dan içer içmez 11tmaların1n 

bıçakla keıiltr gibi keıildı 

jinl ıöylediler.. Hakikaten 
bütün civar insanlar da ar 
tık bu tif ah ıudan lçmeğe 
ba~addar ve ntmadan kur 
tuldular'. 

Bu suretle kınakma ve 
özQ olan kinin keıfedılmıı 
oldu!.,. 

- Bu çok fattfadeli bfr 
hikaye oldu, dedim. 

- Evet, dedt , bu tıttll · 

memlt bir ıeydlr. O zaman· 
dır ki, kininin ne kadar can· 
lar kurtardığı malumdu .. Fa 
kat yerliler. tıpanyo\ların 
dalma aleyhlerinde ıöyler 
ler. 81liyoraunuz ki, oralarını 
ilk önce lspanyollar zaptet 
tiler. Fakat yerliler tam bir 
buçuk asır bu kınakına ağa· 
cının tifaaını onlardan ıak · 

lamıılardar. 
J 638 Yılında . okıa vallıl , 

yerlilerden birisine bir lyl · 

ltk yaptı. Bu i yiliğe karıı 
yeril kendisine bir parça kı· 
nakına kabuğu verdi . Tabii 
ne lıe yaradığını ıöyledi. 

Kınakına ikl sene ıonra Av 
rupaya girdi. Talbo isminde 
bir loglllz, Franıa kralı on 
dördüncü Lülden dehıetli bir 
para alıp ona bu s1rrı ıôy 

ledı. 

Anlattıklarmdan hoılanıp 
hoılanmadığımı anlamak 
için yOzüme baktı Ben fev· 
kalade memnundum. devam 
etti: 

- Ben bir çok ilaçların 

duyulmamıı hıkayelerlnt, ta
rthlerlnt ıonra yazacağım 
Meıeli. dikkat ederseniz ki · 
nlnln tarihi yoktur. Fakat, 
dedi, benim asıl hayret et· 
tlğlm hangi nebattlr bilir 
misiniz? 

- Btlmem kı . . Hangi ne· 
bat tuhafınıza gidiyor? 

- Hani kola derler bir 
cenubi Amerika nebatı var· 
dır . lıte o .. 

- Kola mı dediniz? 
- Evet kola. Bakın ne 

tanda. Seoegaldeydtm Bir 
aün atdıp gelen zencılere 

dikkat ettim. Cüuelerlnden 
aıkın yük taııyorlar Öğren · 
dim kı; bu taııdıkları kola· 
dır Orada bir mlıyooere 

bunun ıebebınl sordum. Za· 
ten kendlılnln geniı bir ko
la tarlası vardı Bilse bilse 
o bilirdi 

- Kola aaacı, dedi, eli 
kıldlğtnden ancak ıekız on 
11ene ıonra kola denen me1-
vayı verir. Bu ağaç bir tür -
16 aahlllerde yettımlyor. O 
nun tçlo içerilere g6türülüp 

( Sonu lçOncO ıayf ada ) 
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Halk Şarkıları .. 1 Bürhaniye-Ba
nı Derleme He· lıkesir Halkevi 
yeti Ankara- Takımları 

ya Gitti. Bugün karsılasaca~lar. 
Dursunbey, 6 (Huıuıi) 

Kültür Bakanl.ğınca halk 
bilgtlerlni derlemeğe memur 
edilen, tarih · coğrafya dtJ 
f akülteıi Türkoloji doçen· 
ti Doktor Tahıln Danıuof 
lu ile Gazi 1 er biye Enıtl · 
tüsü öjretmenlerinden 
Cevad Memduh Altar ve 
Halli Bedi Yönentekln 1 rl 
yaseUcumhur filarmonik 
orkeatraaı ıef muavini Ha· 
1an f erit Anlar ve tekniı 

yen Rıza Yekıenden mürek 
kep olan heyet dün buraya 
ıeldtler. Köylülerden ma· 
halli saz takımları, Dursun
beyin ıahınna münhasır ba
rana Alemi ve diğer huıuıl· 
yeli haiz kırka yakın ıarkı . 

yı pliia aldılar . 

Heyet bugün itini bitire
rek Ankaraya dönmüıtür. 

Heyet, hareketinden evvel Ba
hkeılr muhitinden halk ıar· 
kılaruıa aıd çok iyi türküleri 
teıbU etmek fınatın1 bulduk· 
ların1 ve çok müzaheret 
ve kolayhk gördüklertnl söy· 
lemlılerdir . 

Kayabey Oku
luna Pavyon 

ilavesi. 
Şehrimiz Kayabey llkoku 

luna ili. ve edilecek olan 
pavyonun inıaatı ılerlemek 
tedlr . 

Pavyon üç derahane, bir 
oda, bir koridordan lba 
ret olacak ve inıaat eyhil 
ıonlarında bitmiı olacaktır . 

. . 
Evleri Yıkıldı, 
Samanlık da 
Yandı. 

Bürhanlye Halkevi takımı, 
oldukça kuvvetli bir kadro 
ile dün ıehrlmlze gel mittir . 
Bürhaniye futbolcuları bu· 
gün ıehrlmlz Halkevi futbol 
takımı ile bir maç yapacak· 
tır 

Bürhanlye, (Husuıi)- Bu· 
rada bu yıl yaz aylan spor 
bakımından çok hareketli 
ve canlı geçmektedir. Bu 
cümleden olarak takviyeli 
Gömeç futbol takımı Bür
haniyede tlk maçı yapmııtır. 
7 Ağuıtoıta da Balıkeıtr 
Halkevl takımı ile ikinci 
d,.f a Balıkeslrde karıılaıa
cak olan Bürhaniye futbol 
takımı bundan sonra da 
sıra ıJe diğer ka
za ve nahiye kuhiplerl ile 
muhtelif maçlar yapmak 
üzere muhabereye glrltmlı 

bulunmaktadır. -iki Köyde 
Kız Kacırma , 
Vahaları. 
Köıeler köyünden Meh · 

met kızı 14 yaılarında 
Hasene, Ahmet oğlu yine 
14 yaılarıpda Ah ile ar · 
kadaıı 15 yaılarında Meh 
met oğlu lsmall taraf1Ddan, 
Şamlı oahlyeıinln Karabey 
ler köyünden Alt kızı 17 
yaılarında Saniye de bu 
köyden aynı yaıta İbrahim 
oğlu Oıman tarafından ka. 
çmlmıılardır . 

Suçlular yakalanmıtbr. 

Bir Adam, Do
muz Zannı ile 

Vuruldu. 
Erdeğln Kocaburgaz kö 

yünden Hasan oğlu 50 yaı · 
larında Mehmet, tarl&11nda 
domuz beklemekte iken do · 
muz zanm tle Hamamlı kö 
yünden Adem oğlu Yaıar 
tarafından çifte tüfeği tle 
ağır surette yaralaomııtır. 

Orhanlar nahlyeıtne bağlı 
fındıki. köyünden Ahmet ı 
oğlu H&seylnln bir hafta 
evvel evi harap olduğu için 
kendıllğlnden yıkıldığ ı ndan 
ev halkı umanlıja 11ğınmıı
lardır. Burada yemek plflr
mek üzere yaktıkları ateı 

iyi ıönmedlğtnden ıamanlar 
tutuımuı ve çok geçmeden 
gerek ıamanlık, gerekıe yı· 
kılan evden naklettikleri ev 
eıyaaı tamamen yanmııtır. 

1 Sol kalçasının ilıt kısmından 
yaralanan ihtiyar Bandırma 
haatahaneslne kaldırılmıı, 

ıuçlu Yaıar da adliyeye ve· 
rtlmııtır. 

Yıktırılan 
Dükkanlar. 

Eıkt belediye meydanın· 

da peynircilerin bulunduğu 
adadaki dükkanların da dün· 
den itibaren yıktırılmaıına 

baılanılmııt1r. 

• • 
Evlenme merasımı. 
Aliıuüri okulu öğretmen 

lertnden Bayan Hayriye Bir 
benle, aynı okul öğretmen · 

lerlnden B Hakkı Üıtünelio 
evlenme töreni akıam lialke 
vtnde iki tarafın yakınları 
ve arkadaıları uaaında kut· 
lanmıftır. 

Gençleri tehrik f!der, 
1aadetler dt lulz 

Nevyork 
Sergisi için 
Hazırlıklar. 

Hükumetimizin 939 yı lının 

temmuz ayı içinde Nevyork · 
ta açılacak olan büyük dün 
ya ıergiıine genlt mikyasta 
tıtırak etmek vo~uodakl ha 
zırlıklar devam etmektedir. 

lkt1111t vekaleti, ıehrlmlz 
ticaret ve 1anayi odasından 

vilayetin ihracat maddeleri 
ile el ve ev sanatları ve bir 
kmm sanayi mamO.litı nu 
rnüneleri lıtemlıttr. 

Oda, lıtentlen etyayı ha 
zırlayıp Vekalete göndere 
cekttr. 

'Bahkesir Keçesi Niçin 
Kıymetten Düşüyor? .. 

Gittikce Sönen Bu Sanatın Can-, 
landırılmasına Çalışılacak. 
Şehrimizde eıktcienberl 

imal edilen keçeler Trakya 
ile lçanadoluda bllhana 
çok tutulur ve ıürüm ya
pardı . Bu yüzden keçecilik 
ıanatı ıehrlmlzde birhaylt 
ilerlemlt kirlı bir Hnat ha
line gelmiftl. 

Fakat, zamllnla araya al · 
ren muhtelif hidlıeler bu 
1anah körletmlf ve buıün 

pek ebemmlyehlz bir hale 
düımütUir. 

Keçeclltjtn gerilemesinde 
iktisadi vaziyetler de i.mil 
olmakla beraber diğer bir 

Ayvalıkta 
Zeytin işletme 
idaresi. 

Evkafa ald zeytinliklerin 
ııletllmest fçln Ayval.kta 
kurulan evkaf z~ytloliklerl

nl ııletme idaresi müdür ve 
killtğlne merkez müfetttıle 

rinden 8 Remzi Kayan, mu
haaebecillğlne B. Mümtaz 
Hançerli, fen memurluğuna 

8 . Kemal Çeçen tayin edil 
mtılerdlr. 

937 Yılında kurulan ve 
200 bin liralık müteda 
vil ıermaye ile Eğe mın · 
takasında bir senedenberl 
mevcut bulunan bu teıkllit 

bu yıl daha eıaalı bir ıektl 
de faaliyete geçecektır . 

Ayvalık, Bürhaniye, Ed 
remil ve havallıl ile Berga· 
madaki evkafa aid zeytin
likler bu idare tarafmdan 
imar, tam ar edilecek ve tı · 
letllecektlr. 

Ayvalıkta zeytin iıletme 
idareal tarafından ıle 

rlde yağ ve sabun fabrika 
ları da teslı edtleecek tır 

·Ortaokullarda 
öğretmen 

ihtiyacı. 
Ltse ve ortaokul öjret· 

menlerinin azlıfını gözönün· 
de bulunduran Kültür Ba · 
kanlığı her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da ünlveraltede bir 
imtihan açmıılır . 

Kaydolnoların adedi gün
den güne arthfmdan 1 aiuı
toata bitecek olan kayıt 
müddetini Bakanlık, 15 ai· 
ustoaa kadar uzatm11hr. l 
Eylulde baılanacak olan im· 
Uhanlar baıtan yazıh ola 
cak, yazılıda muvaffak ol 
anlar üç gün sonra sözlü 
imtihana gireceklerdir. 

Ortaokul öfretmenltğt im · 
tıhanına girecek olanlara 
ortaokul, ltıe ve fen ıubesl 

rlyazlyeıtndeo, lise tmttha 
nına ıtrecek olanlara fır 

üniversite talebealnlo oku 
muı oldufu . k111mlar ve u 

•ıtırmalardan sualler ıoru · 
lacektır . 

ıebep de, bu sanatla meıgul 
bulunan bazı kimselerin 
yaphkları k"çelere icap eden 
itinayı göatermemeleri ve 
hatta içlerine pamuk da ka
rııtırmalarıdır. Bu iıe Balı

keıfr keçesinin eıki kıyme· 

tini ve sürümünü düıürmeğe 
sebep olmaktadır. 

Haber aldığımıza ıöre, 

bu vaziyeti gözön6nde 
buluoduran ticaret odası ke · 
çelerle, keçeden imal edi
len etyayı damıaya tibl 
tutmağı ve llllıfa bu ıuretle 
çıkarmafı düıünmektedlr. 

Beraet Eden 
Mahkumlara 
Tazminat 
Verilecek. 

3005 
ıuçların 

Numaralı meıhut 

muhakeme usulü 
kanunu afır cezalı ıuçlare 

da teımll edıldlkten ıoora, 
Adltye Vekaleti, çok yeni ve 
entereaan bir mevzu üzerin . 
de de tedkıklere baılamııtır. 
Bu mevzu, mevkuf maz
nunlar meıeleıldlr. Muhtelif 
cürümlerden zan altma alı

nan bazı kimseler bir müd 
det mevkufen muhakeme 
edtldtkten ıoora beraet et· 
mektedtrler Runların mev· 
kuflyetleri h içbir ıekılde 

taviz edılmemektedtr. Yapı· 
lan tedklkat müıbet netice 
verdiği takdirde, beraet 
eden maznunlara me•kuf 
kaldıkları müddetin beher 
günü lçln muayyen bir mık· 
tarda nakdi l!ızmloat verıl· 
mek üzere bir proje hazır
lanacaktır . 
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! KÖYLÜYE il 
: GAZETE i 
• :-Ba/Jkesir Halkevine-! . ~ 

O••••••tt Nihal Pıncap tt 
Btr köy ilk mektep mual 

llmloia bir muharrire geçen
lerde yana yakıla, köylünün 
okumaia kartı derin bir ar 
zuıu oldufunu Ye fakat ıa 
zete, kitap gibi okunacak 
teylerln köylere kadar be 
nüz ııremediğlni, mütkilatı 
dolaylılyle köylünün de, bun 
ları temin edemedlil için 
0kuyamadıfını anlatan ıözle
r lnl bir gazetede okumuı 
tule Bu uyanık ruh lu 6fret 
inen açıkladıiı derde belki 
Ç•rethal olur ümtdıle o za · 
man, ıöyle bir teklifde bu 
lunuyordu: Şehirlerde bu· 
lunan klmıelerln okuyup at · 
lığı razetelert Halkevlerl 
va11t91fle köylülere u laı · 
lırmak .. 

Bu teklifin üzerinden aıa · 
iı yukar1 dörl bet ay, belki 
daha fazlar zaman geçti . 
Fakat tatbik edtldığtne dair 
hiçbir habere rastlıyamadık. 

4t 
Blllılceıtr Halkevt, yurdun 

en fazla çalııan ve çalııkan
lığının verimi umumi mer · 
lceıce dahi taadık ve takdir 
edılen Halkevlerlnden biri · 
dır. Müe11eıenln baıındakı. 
ler Balıkesirlilere ufak bir 
faydada buluoabılmek, hal 
&.ın kültürüntı, btlg lılnl yük
•eltebılmek için ellerloden 
Relen azami fedakarlıkları 
''Pınaktan çeklnmemekte
dtrler Acaba, bu çok yerin 
de teklif ı bu çalııkan eller 
latb ık aaha11na çıkaramaz 
1•r rnı? 

•• Balıkeılrde kazalar hariç 
Yalnız tehir dab ıltnde her 
tGn takriben 500 gazete aa 
tılır. Bu miktar, kitapçıların, 
l•ıete bayilerinin verdiği 
'•lcamdır. Reımi müe11ese 
lerı ve dofrudan doğruya 
•bunaları da huna ilave eder · 
•ele 600 zü bulur. Bunun 
400 onn okunduktan ıonra 
lııuh~elıf vesilelerle toplana 
Qı'Yacafı, zayi olduiu far 
ledılıe geriye 200 razete 
k,ılt ki , ılmdlllk bize ktfa
Jet eder. 

liıç zannetmiyoruz ki, ha 
~11etli Balıkeılr halkından 

Oo - hiç olmazıa 150 -
llltete okuyucusu, münev
"er tah11, okuduktan ıonra 
)ırtı 
d P atacakları veya ıura 

' burada kullanacakları 
:•kı tazetelerlnl köylü kar 
'tlerinto tıtifadelerl için 

:•lcl•rnak ve HalkevJain gön· 
t treceğı toplayıcılara mun 
'l•tnan teıllm etmek zah· 
bıetınden kaçın11nlar. 

Buaün- zannım za- Halk· 
:"inde ücretli - memur, ha· , ... , 
" ve bandocu olarak -
"•at· 2 .ı ı O kftl bulunmakta 

Q)t t 
'e hır , ıehlrln muhtelif 
b "ıtlerfnde oturan hu 20 
,.erıç h 
\), l ' er ıabah ıılerfnln 
1, 1 •rına glderlerkeo clYar 
tınd 

'' ' oturan 8 a\leden 8 
lı ltteyı •lap Hftlkevtne teı 
'-' ed l t'f 

1 
er erıe itin en zor ta-

r,1111 Rlbt törünen toplama 
li,1k hallolunu.erlr. Sunu, 
"-•t •~lntn tayin edectil hu 

1"' llaemuru da yapa· 

Hukuk Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
\ Ccnu~i 
1 çcn Uç 

Anıerikada Ge
Y ılııı Hika)1esi .. 

r-----------.. 
1 

Türkiye Ve 1 
- -----

Salahiyetin iadesi .. 
YAZAN: 

Avukat Kasım Sami Paylı 
104-

Karı, temıil aalihiyetlnl 
ıuhtlmal eder veya lıttmal 
de aciz ve beceriksizliği gö . 
rülüne kocanın bu aalaht 
yeU tahdit veyll tamamen 
karıdan ref edebileceğini ve 
üçüncü ıahıalara kartı da 
temini müdafaa edebilmek 
için not~r vuıtaalle de ilin 
etttrmeıl lazım olduğu bun 
dan evvelki 155 ncl madde
de btldtrllml9tl . 

Koca, karıdan temsil aali 
hlyetinf gerek ıtfahen ve 
gerek noter marifetiyle ret 
m .. n nezl etmlt olıun buna 
kartı vazn kanun ( Hakim. 
karının talebi üzerine nezin 
sebepsiz olduiunu lıbat et 
mest• ıarttyle salihlyetlnl 
iade eder. Nezt ilin edllmlt 
ise de iade kararı dahi tlin 
olunur.) lharulnl havi olan 
157 net maddeyi vaz ile 
kocanın bu husuna dair ol 
an hak ve salahiyetini te 
yld ediyor Bu da karı ve 
kocanın hukuku müsavatı 

tammey4' malik buluoma · 
larını h imayedir. 

Kocanın lr11men veya ta 
mamen vaki oe:zi keyfiyeti 
üzerine karı hakime müra 
caatla kocasının yapmıı ol · 
duğu bu muamelenin kaldı
rılmasını fsttyebillr . Bu yol · 
da vaki müracaatı üzerine 
hakim karı ve kocayı da· 
vetle iddia ve müdafaalarını 
dinler. Kadının, kendlıinden 

temıil aalahtyetlnln hak11z 
o!arak nezt edıldtjlnl lıbat 

etmeıt lazımdır . 

Kadının du yoldaki lddl 
aıı ıablt olduğu takdirde 
hakim nezi olunan temıll 

aalahlyettnl tamamen ve1a 
kıamen kadına iade edtlece· 
ii eıbt kadınıo hakikaten 
larafat veya aciz ve bece
rlkılzl,ii tahakkuk ettiği 

halde karının talebini red 
dahi edebilir. 

Hakim karıdan nczi ka
rarına tama men veya k11men 
kaldırdığı takdirde mukad
dema nezi keyfiyeti noter 

blltr Fakat görülüyor ki , ona 
bile ihtiyaç yoktur 
Toplanan gazetelerin köy 

lere dağıtımı itine gelince, 
Tabiidir ki. ıtmdilik 'eldeki 
razete az olduğu için her 
köye bir gazete gönderme· 
nln imkanı yok. Ancak 150· 
200 köy bundan fayda lana· 

bılecek. 

Demlryolu ve otobüı hat
tı üzerinde bulunan lcöy lere 
ıazetclcr her gün pek az 
bir ücretle gönderllebtlir. 

Dlfer yakın köyler tçtn be 
bu tı, h aftada iki veya üç 
defa ıehire gelip giden · ki 
bu gellt vilayet vHıtaslle 

ııklaıtırılabllir - köy korucu, 
muhtarları elilc yapılabilir . 

izah edtleo ıelcll, h iç para 
ıarfedtlmeden, birazcık gay
retle gerçckleıtırllebllecek 

ıeklldlr . Halkevl bir miktar 
maaraftan da çek•nmezae 
mcıele daha mükemmel hal· 
ledıllr . 

Balakeaır Halkcvcllerl!.. Siz· 
den, bu bir düıOncedrn ıha 
ret olan hayırlı itin tatbl 
kini &ekliyoruz! 

vHıtHfle ilan edilmlı olıun 

olmasın hakim tarafından 

kadm lehine ittıhaz olunan 
kararın gazete ile ilan edil · 
mesj lizımdır 

Kadına iade olunan tem
ıtl ıalahlyetl hakimin kararı 
tefhim tarihinden itibaren 
baflıyacağından kadının bir · 
liğe dair tHarrufundan koca 
mesu1 olup, henüz hlkimln 
kararı ilan edtlmemlıtlr. Bı 
naenaleyh karının tasarru 
fatmdan meıul olamam, di
yerek koca itirazda bulu· 
namaz. Kocanın karıdan ne· 
zl ettlil temıtl ıelAbtyetl ka 
rının hakime müracaatı üze
rine kaldırıldıktan ıonra ko· 
ca tekrar karıdan aalihlyetl 
mezküreyl istirdat edcbllece· 
il gibi. karı da tekrar haki· 
me müracaatla kelevvel la · 
deılnl istemek hakkı vardır. 
Bunun bu suretle tevallıl 
geçlmslzllğl ve blnnetlce bo 
ıanmayı mucip olur. 

- SONU VAR -.... ~· ·· .... 
Ok.ullara Girme Şartları: 

Yilksek 
Mühendis 
Mektebi. 

Tahsil müddeti 6 ıenedtr . 

Bunun üç ıeneıl mütterek, 

diğer üç ıenesl yol. Snıaat 

ve elektroteknik thtlaaıı tu 

bt"lerloln birinde geçlrılır 

Mektebe yatılı . yatıaız iki 

türlü ta le be alınır. Y atıla 
girmek htlyen telebe kad
rodan fazla olursa malema 
tık, kimya, fizik ve Türkçe · 
den müsabaka lnıtıhanı ya· 
pılır 

Yüksek mühendis mekte-
binin talebe kayıtları her 

1 
ıene bir eylülde baılar, 23 
eylülde kapanır Mektl'p pa· 

ra11zdır . 1 

Y azıtmak tstlyenlertn lıti· 1 
da, nüfuı kiiıdı ıurctl, 6 • 
fotolraf ve bir aıı kiiıdı 
getirmeleri lazımdır Mek · 
tebe kaydedilmek üzere mü 
racaat edenlerin 11bhi vazı 
yellerini bildiren rapor ıe 
Urmeletl veya mektep dok· 
toru tarafından muayene 
edilmeleri ıarttar . Alut halde 
kayıtları silinir. 

Paraaız yatılı olarak ala· 
nan talebe o ıene 11oıf geç
med iği taktirde meccani 
leyli olmak hakkını kaybe· 
der . 

Talebenin teknik ıubeler
den herhangi bir ıubede 
tahıll edebilmesi için milı 
terek l<ıamı ikmal etmesi 
yabud harlçden aynı dere · 
cede ta hıll g6rmüı olduiu · 
nu imtihanla lıbat eyle
mesi lazımdır . 

Mübendlı mektebine ka · 
bul edilecek talebenin aıa 
ğıdakl tartları haiz olmala· 
ları lazımdır: 

1 - Türk •ataodaıı bu 

luomak 
"Türkiye Cumhuriyeti va · 

tandaıı olmıyanların Yülc · 
ıe '< Mühendis mektebine 
elrebılmeaı için icra Vekille· 
rl Heyetinden karar alma11 

( lkıncı Sayfanıo Dt>vemı) 
olarala dtklyorlar Oralardan 
denize kadar ne yol var, 
ne aaktl vaııta11 var. Onun 
fçln kola lat t hıal edilince in 
aan ıırtında olarak limana 
kadar götürülür . Bu lima n · 
lar yakın dejtldlr . En yakı· 

nı kola yettıtlrllen yerden 
altı günlük meaaf ededlr . Zen 
eller. bu kolaları aldıkları 
gibi otların. ormanlann, sar 
maııkların arasında ıarkı 

söyleyerek ta sabile indirir · 
ler. 

Yolda, ağır ıellr dtye üzer 
lerlne hiçbir ıey lllmazlar. 
Hatta yly~cek bil~. . E•et 
tam altı, yedi rün omuzla· 
rında altmıı kiloluk yük ol· 
duiu halde htç yemek ye· 
meden yol yürürler. Yalnız 
itin bir kurnnhğı vardar: 
Bu babacanlar yolda acıkın 
ca afızlarına bir kola cevizi 
alırlar , baı1arlar çtğnemeğe .. 
Hayret etmeylo, evet bu 
çiğnemeleri onların açtığ ını 

giderir ve k~ndılerlne dinç 
ilk verlı Hatta bu zenci le -
rlo hır katar halinde beıka 
hiçbir gıda almak11zıo on 
bet ıüo yol aldıkları görü 
lür. Bundan dolayı kollarly 
le büyük bir şöhret almıı 

olan bu mıntakalara adam · 
ları yemek y~miyen mem · 
leket, derler. Ne hoı deill 
mı? 

Bır gOn ıene V oı kontu 
ile birlikte Parlıe geldim. 
Onun nebatlar hakl<ında 

yaptığı incelemeler, vardığı 
neticeleri tedkik ediyorum. 
Bu nebatlar arasında tab ı i 
bir tliç olarak kullanılan 
o kadar çok nebat vardı ki, 
hayret ettl'D Meıel8 : Koka 
deneo ve özünden kokain 
denen nesne Çlkan nebat 
Bu nebat da t imdi olduğu 
gibi eıkl Perulularca bılini 

yordu. Bu nebat çlğoenlnce 
ağzı ve mideyi hareketten 
meneder ve uyuıturur 

Hele Güyanın kuaai denen 
küçük bir ağac vardır , buna: 
"Doktor kojan ağaçı,, derler . 
Neden bilir mlsfotz? Bütüo hu 

talıklara devadır da ondan .. 
Size küçük bir nebat adı 
daha. Dert ilacı Bu neba-

ho mide üzerine ne kadar 
kuvv.?tli bir teıirl olduğunu 

ıundan anlayın: Ölmek üze 
re olan bir kadının dudağı· 

na bu nebatın bullıaaından 

koyuyor ki uzviyete yıldırım 
rtbi tesir ediyor. Kolauın 

teı i rl a ltında olan bir uzvl
yette adcle ltleme nltbeU 
pek büyüktür. Stnire kartı 
denenlz, b ire birdir, liele 
sportmenlere pek yarar: Kaç 
kere Sıjur koıularında tec 
rübeılnl yaphm. 

"Nöraatenlye kar11 kulla 
nılan tliçlirın önünde kola 
vardır. Bütün melekeler can 
lanar, muhayyile talctnleılr, 
uyku ve tıtah yeniden do · 
iu. Bır cümle ile bitlreyhn: 
Zaafa karıı kola , koka kı

nakına birinci deva olarak 
kullanılır ,, 

Bu ilim glbi daha birçok 
doktorlar da , ta bll tliçları 

hasıl eden bu birkaç neba 
tı takdirle karıılamıı lardır. 
Her ıcy tabiattan çıkıyor. 

fakat onları bir araya ve 
bir intizama koymak loaan
ların vaztfea!dlr. ,, ---"•&---
Yabancı Mem
leketlere Gön
derilecek Mah

suller .. 
(Baıarafı birinci sayfada) 

e lden çıkarılmasının temi
nidir Çünkü yeni nlzamna
ler, tıleme ve hazırlamada 
bazı tadılah zaruri kı 'mak

tadır. Halı hazırda elde bu· 
lunan mallarda bu tadilatın 
yapılması mühimce knlfet· 
lerl lca p ettirmektedir. 

Memleketimizden Alman 
yaya yapılacak ihracat için 
navlun flatları teab ı t olun. 
mu1h.1r. 

Türklyeden Hamburıa gön 
derllı.ıc~k mallardan ı rpa, 
mıaır , bakla, buğdayların 

Haydarpaf• ve İıtanbul il · 
manlarından navlun ücreti 
ton baııoa 15 ıtllnd l r. Ban 
dırma Ye tektrdağdan ton 
baıma 20 ıtlto . çuvallı kuı 
yemleri 20 ıılıo, Karablea, 
Gelibolu, Çanakkaleden ı 1 
ıllln, Meraindeo arpanın to 
nu J 9 ıılln, Samsundan ar
pa için 21 ıtlin, yapağ, tıf 

tik, keçi kıh lıtanbuldao 80 
ıtllo, mlıket nakllyeıi latan· 
buldan ton batına 20, kalan 
kepek 22.5 ılltnd ı r . Marma· 
ra llmanlarmdan lıe bu mal· 
lara h•rer tilin fazla alana-

ı Yabancı Gazeteler 1 .. ___________ ~ 
Balkan Antantı 
Ve Bulgaristan • 

"Tempı., Partı , eazeteıin· 

den: 
"30 Temmuz cumarteıl ıa· 

bahı Belgraddakl huıuıi mu· 
hablrlmlz t elerafla bil dır· 
mektedir: 

Atına ve Sohadan neı · 

et haberler, Bulgar hü
kümetl relıl Köıe lvanofla, 
ı unan hükumeti relıl M. 
Metakaaıın, pazar günü Sell
ntkte buluıacaklarını teytd 
etmektedirler. 

Balkan ltblrllğlnln ıulh 

yolunda çalııma11 ıayeılnde 
Bulgarfıtanla filli ltblrlıil 

manialarının kaldarıldığ1 ve 
Atina paktatım imzalayan 
larla Sofya arasında daha 
aamimi bir yakınlaımanın 
beklenllmeılnln lazım geldi 
ği öted~nberl Balk•n Antan
tı mhaflltnde tılttlmektedlr. 

Bu k a r t ı 1 a ı m a o ı n ı 

Balkan Antantı hakkında 

Bulgar hükumetinin vaztye 

Unde esulı def iıtkltkler hu
sule rettreceğl ıöylenemez
ıe de, baıvelıaletler tarafın· 
dan hazırlanan ve takip edi
len mGzakerelere tkt baı · 
vekilin n•hayet verebllecell 
düıünütebtlır . Saniyen Bul
gar · Yugoılav paktına mü· 
ıabth bir dostluk muahede · 
ılnln lmzHı ımki.n dahilin
dedir. 

Diğer taraftan M Metak · 
aa11n Balkan komlteıt relıl 

bulunduiu Balkan lttlraklol 
alakadar eden bazı meıele 
ler haklunda grupman na · 
mına M. Köıe lvaoofla ko 
nuıabtlt'cek vaziyette oldu
ğu unutulmamalıdır ,. 

mr······················~ ! TÜRKDILI ! 
: Pazarteılnden baıka her : 
• - s l • • ıun çıkar. lyaıa eazete.. • • • : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
: Alta Aylıiı:400 • : 
• s 3 • • ayııı : • • • • : Günü eeçmtı ıayılar 25 : 
• • • kuruıtur . • 
i ADRES: i 
: BALIKESiR TÜRKDILI : 
m.a ...................... .. 
cakhr. 

Navlun bedelleri mallllrıo 
Hamburga v911l oldufu za

man Almanyada alınacak

tır . 

damlahvermltler, kadın göz llD!ltltl•lt••l!lıll•l!•••••••••••l'ii 
lerini açarak acıktım . Dem' t · ti , , _ Si 
B bl 1 1 t b i • Memleket lJaslahantsl Clldiyt, Zullrevlyt ve Btu· ı unun gl n ce n ce a ı 

l ı:. 1 d ı. 1 bılı • llyt Serirlyt Şefi: 1 •Çarı o.tor ar r. • • 

Beynelmilel kltnık relı ve · if DOK.TOR. • 
kili meıhur doktor Va ıeln • • 
ftkrloe ne dereiniz: 

- Ben yoreunluk denen 
zehirlenmenin öoüne geçe 
cek btr çok nebatlar tanı· 

rı~ . fak at ıu kola denen 
nebat yok mu, itte onun 
kadar kuvvetli deva olan 
bir nebat daha görmedim, 
adale cümlesini fevkalade 
tıletiyor, tahrik ediyor, kal· 
bt, içinde bulunan kafein 
maddeılyle övlc bir düzene 

lazımdır . ,, 
2 - Hüınühal aahıbı ol · 

mak. 
3 -Geçici haatalıklarla 

b\alaıık olmamak 

4 - Lııe tahılltnl ikmal 

etmlt olmak. 
5 - Velt 161termek. 

1 EKREM NAFİZ BAYSAN 1 
1 Seyahattan flvdet Ederek Hükümet Cad· i 1 desinde (.56) Numara/J Hane_sinde Hasta- • 
• lannı K abu/ Ve Tedaviye Başlamıştır. • 
• 12 - 1-264 • 

noı••••••••••••••- •••--•i!S 
Bıılıkesir Askerlik 
Şııbesi Başkaıılığıııdan: 
Aıkeri llıelere girmeye f ıteklı okurlardan bazılarının 

raporlarında muayeneleri tam defıldır. Bu gibi muayene
leri c~ılk olanların muayeneleri tamamlanmadan mthaba
kaya ahnmıyacaklardar. Bunların müsabakaya girmeleri için 
muayeneleri evvel& okulların bulunduldara yerlerdeki aa 
kerl hastahanelerde yapılacaktır. Bir hak iddia etmemek 
ıartde talip oldukları mekteplerin mOdOrlOklerlne mOreca
at etmeleri illa olunur. 
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a • ~~ ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası : 

~ K A R 1 U Z K U R ~= E Kapital: I00»00,000 Türk lirası : 
-- -= ~ Yurd İçinde 261 Şube Ve Fljans 'fit 
... 1 r a İ Y a ğ Z a S 1 t~ .. ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabirler : 
.==: ;.-=. JIJ Her türlü zirai ikrazlar· dıjer btlcümle banlıa mu· '* 

=--_=_-_==-=--=.: ANAFAATALAR CADDESİNDEKİ ;;.~--=:._==- - ~ amelerl büyük ıuhe lerinde kiralık kasalar. ~ 
= ..,.,. İhbauız tasarruf ve kumbara heuplarında ikra· ,.. 

§~ K A o R 1 u z K u R i= : mtyeler. 5 
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••••••• itil JI •••••••••• lf• ~ nede dört dıf a bu mlkLor Lı::ainden kllru ilt daj)ılı = Sındırgı belediye 

Riyasetinden: 
Sındırgı kaaabaıının tahminen 60 hektar meıkun ve 

30 hektar aayrl meıktıo luımınan hali hazır haritasının alın-

ması 22· 7 938 tarihinden itibaren yfrml gün müddetle açık 
eksitmeye konulmuıtur . Meıkun kısman he1'tarı 28 lira, 
gayri meıkun kısmın 14 lira olmak üzere muhammen 
bedeli (2100) liradır . 

Ekıdtme 10·8·938 tarihine teaadGf eden çarıamba gü
nü saat 16 da Sındırgı Beledtyealnde yapılacaktır . lateklt 
lerln 157 lira 50 ~uruı muvakkat teminat vermesi ve 2490 
aayılı kanunun tayin ettiği veaaikle Nafıa Ve~ileUnden 

alacakları bu ıtbı münakaaaya girme ve müteahhitlik ve-
ıikaaının ibrazı ıarttır. 

4 - 1 - 242 

Balıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

itfaiye amir ve erleri için 10 lira bedeli tahmınlt on
beı adet çizme yaptırılacaitndan 3.8.938 tarth ınden itiba
ren 15 gün müddetle açık ekıiltmeye çıkarılmııtır. 

1haleıi 17 8 938 çarıamba günü saat 15 d~ belediye 
encümeninde yapılacaktır . T allplerln mezkür gün ve aaat
ta belediye encümeninde bulunmaları •lan olunur. 

1 - 4 - 263 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden': 

l - Açık eksiltmeye konulan if: Balıkesir - Edremit -
Akçay yolunun 33+ 104 inci kılometrelerl araaında keılf 
bedeli 998 l ıra 37 kurut kumlama l~i ıle Ilıca Bürhanlye · 
Ayvalık yolunun 98~-500 - 127+500 ncü kilometrele ri ara 
11ndakl keıtf bedeh 99 l lira 80 kuruıtan ibaret olan kum 
lacna ameliyeılnde . 

2 - Bu ite ald ıartname ve enak ıunlardır: 
A - Ekıtllme ıartnameat . 

B - Fenol ıartname. 

• .. it ~ lacaktzr. ili\ kc şlcie 1 li!JLiıl !138 dtdir. F* 

• F11 M U J D E ! . " " 1 " . -~~~~~~~~)~~~~~~~~~~~~~~~· 

1 POSTA OTOBUSLERI 1 ~~~-~ 'f'ö• ~~™"~ ~~~i 

1 ULUS OTEL NOEN l ı O umada Geçme- $ 

1 KAL KAR 11 yiniz Mühimdir. 1 
Her ıabah otelimizden Buraa, Çanakkale, Bandır- • 

ma ve Edremide otobüı poıtaları kalkar ve akıam 1 
ları gelir. • 

Postalar karııhklıdır Si 
1f lzmir avızoları için Balı'6eıtre uarayacak ıayıo mı 
• aafırlerlmlze her zaman temiz yatak bulundutulur. • 
it Eıkı Dıyunuumumıye otelı namıle maıut ott:İi bu it 
• kere · 'Uluı Oteh,, 11mıle açtım. Yenı meft\lfal, muıam • 
• ba ve mükemmel konforu haız1 temlzlıtı taaavvurun lf 
• fevkinde ve fıatları çok ehvtndır. lııthahatları teman it 
iM edıleo m üıterııerlm, yol yorgunluğunu otelimizde 1 
; bihakkın dinlendirecektir. • 
• Uluı Oteli Müdürü Iİ 
• Eıkı Telgraf Müdürü it 
fil Fehmi Aılan .. 

·······--·--••&••--······· 
~l~~":;... ;f'.'~ - . 

~~ 

~<- - ~ 
;o.. • -----

~ ~::~·=~~.!~n·ıı !"(EMİL ı\llAROT) l\ilar- ! 
D 8ayıod1rlık ıılerl aenel ıartnameat . ~r ~ 
İıtiyenler bu keııfoame ve evrakı Daimi Encümen kale 4: kalı Buğ·dtlY t;aıJ,.<ıları. '11 

mlnde veya Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. " 

3 - Elırıiltme 18 ajuıtoı 9JS tarihine reathyan per 1 Harman zamanı gelmtı olduğundan her rençberl, 1 
ıembe günü ıaat 10 da vilayet makamında müteıekkıl ,, köylüyü, d~ğlrmenclyl ve zahh~clyl düıüodüren lf, 
encümen daimi huzurunda yapılacaktır. bfr buQday çalka makıneal almaktır. fakat İatanbul-

4 - İstekliler yukarda yazılı gün ve aaatte her ilu yol ~ d b ı ı k d b l ı an am alaj ı a ma , makinenin ne ol uiunu ı me· 
için yetmlf beıer liralık muvakkat temınatlarmı malıandı mektlr. ]J 

4 - 1 - 260 
butday çalka makinelerini bu ıene de lıtanbul f ıatın 

ğına yatırdıklarına dair mali buz veya banka mektuplarıle ı Biz, tlalıkeılrde ayağınızda masrafsız ve açık ola ~ 
encümeni vilayete müracaatları ilin olunur. 1 rak bu meıhur olan ( EMiL MAROT ) fabrtkaaınıo 1 

Devlet Deiniryolları Üçü_n_c_ü_i_ş-le_t_m_e__ Rüzgir gösteren ilatı kım 1 :.:~ı. ·::ı~ı:.:~::: .. ~· '"m1 b•ı nok••n•1
• •• •h··

0 

8 
d l k f il 1 -4, 5, ti Nu narahları, tek ve ikt parçalı cioıleri '-

Mü ür öğünden: aşa ı. de mevcuttur 1 
Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, mlkdar ve veaıfları aıeğıda yalı ihzar fayarelerde rüzairın iıt ı Mahsulatı 9 kısma aymr, katiyeo yabancı madde 

edilecek baleatlar 18 8 938 perıembe gÜnÜ hizalarında yazı lı ıutferde .Soğucak C i VllrJD• kametini gÖıteren bır alet bırakmaz . 
daki 4000 metre mikabı açık ekılltme ve Yenıköy cızarmdal<i 6000 nıt-lrc m ıkabı ka. vdardar lıte bu a ıehn yüzün Yedek parçalarını derhal tıcarethanemızden teda ı 

eo üç memleket ııdcıcllı 
pah zarf uıulü ile Balıkealrde 3 üncü itletme bıoaaında ekııltmeye konmuıtur rlk edebilıutoız . 1 

bır münakaıaya gırtımııler, ~' Bu ite girmek iatiyenlerin yioe hizalarında mikdarlara yazıla muvakkat teminat 

1 
Bedeli tçın de ayrıca kolaylık gö&terihr. 

1 
y aık rüzgar gösteren aletı ben 

vermeleri ve: 
. keıfettım, yok ıeo bulmadın 

l - Kapalı zarf istekltlerlnin 2490 No lu kanunun taytn ettıfl ves i kaları ve reı ben ıcad ettım,. dıye tuttur- ~""' MAKiNELERİN y APTIG. I iŞ MlKT ARI: rı; 
mi gazetenin 1 7 1937 tarıh ve 364t> No. lu nüıhaa1nda lntııer eden talhnatname da.. muılardır. Hu üç memleket: ~ 
treılode alınmıt veaıka ve teklıf mektuplarını muhte•i zarflarını ıaat 14 de kadar ko· lnglltere, Hollanda ve Htn ~ No.· 4 5 6 
mlıyon relılıiine vermeleri. diıtandar 

2 - Açık ekıtltme lıtek l tlerinln kanunun tayin ettlfi vesika ve beyannameleriyle lngtlızler "biz bu ileti 
ıaal 16 ya kadar komiıyoo relıltğloe müracaatları lazımdır. • üçüncü Edvar zamanında ~ 

Bu tıe ald ıartoameler Balıkealrde 3 üncü tıletme müdürlüiünde Yeniköy ve So muharebede kullandık., dl ~ 
jucak lıtaayonlarında para11z dafıtalmaktadır. yorlarmıı. Tarihçiler Btz bu· it. 

Mıkdara Mubam· Mu vak 1ha· 
Balaatın bu. Kilo met Metre men kat le 
Junduğu yer: reıı: Ctnıi: mikabı: bedeli Temi - Sa · 

Lira: nal ati: 
Lira: 

Y enlköy civarı 258 268 Yarma ve ocak· 6000 6000 450 15 

Saatte yaptıAı iş miktarı: 250, 500, 600 
kilo mahsul calkar . . 

flhn1et Ve İbrahim Cumalı Kardeş/er 

Bul ı keılr: Çlulcfler Çarşısı 1\0: 12 11 
Demirciler Çarşısı No: 63 ~ 

larda küıkü ile 

nu tik önce Hındiatanda gör- ~ 

dük,. cevabını veriyorlarmıı , it.. 
fak at her lkiılne birden iti ~ 
raz eden Hollandalılar da: ~ 
Hele durun bakahm, diyor . ~ 
larmıı, tam yüz ıenedenberl ~ 
bu mübareği gemilerimizin ~~~~~~~l"7""'1z...ı.•r-vJ. ~-~ 

Sofucak ci varı 204.215 Yarma Ye ocak· 4000 4000 
lardan küıkü 
ile 

4 - 1 

300 16 

- 254 

ön diref inde taııyoruz, gök 
yOzüne önce biz çıkardık,. 

dlyorlarmıı. itte dertalz dün· 
yatla thttllfh bir me1ele daha! 

Sahtbı ve Baımuharrırı : Balıkealr Mebuıu 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT Bi .... 'AL 

KARAN 

' 


