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Bu mOna•betla, Baı••ktl 
Mardam Bey, tahriri beya-
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UmumNeşriyaf Müdiiru Adrts: Turkclili 

B. Hiller 
lalı altında aeıretuil btr 
makalede diyor ki: 

s. A. kıtalart tarafından 
aıkerc• yettıtlrlleblleeek olan 
ıeaçlar ordu hJzmeUae ıırer 
ıtrme• daha ılk ıOaler ıçın 
de ıtllhı•• uıtaca k~llaama. 
sanı btlecekllr. 8undan baı· 
ka S. A hücum kıtalannın 
mGdaf ea teılıtlltı çerçeveıl· 

ne ılr•••• aıkerl teıekkGl 
lerd• p•• çarpm•i• baıh 
yan fakat lçlncO kayhta 
yeri olmıJ•D bir taluna ıkt 
,asli sılaotyet telalıkeılnt de 
orta.la• kaldıracaktır 

Balıktslr 

Fuat Bi/'a/ - Her Gün Çıkar. 
Pazarteıt GüolerlndeD liatk• ...:..----

ON OçüNCÜ YIL SAYI: 4091 

Antakyadarı blc görü"n ıişükt kabal edll· 

( A.] _ fıodan ıumr e 
lıkeoderun, 24 A. · l l dlr Bu m6na1ebetl• 

fa· m 1 er . k 
Oe•let Relıl Sökmea, reC H t ydakl yeni ılmrl ••· 
katıode Mallye Vekili e· a :ı in te•lld ettill netle•· 
mal Baki •• bir kı91m me si iye :1.:erlad• k•.,malar ya· 

ld hrl ., U• 

lluılar oldulu ha • .. d dmııtır. 
mlze ıelerek ılmrOkler • P 1 kea.lerua tacirleri, Ha-
tedklklscl• buluamuıtur. 1 ı t•aıa11••• lık .. ,erua 

dol ep P' 1...1 1 
Şelue ıtrer ıırmes yoltle yapaaakta • •• u 

ruea G BmrOk t.lar..,ae ~ 
1 8111 muamelelerl•I kelli 

den De•l•t Relll, ::'M.~ ;:;...... b••a m•kabtl tetl· 
Baı••kll Abdlrrah• MI- bırler ahama1t ltısummMla• 
lek •• GOmrlk Uma• bah .. tmlflertllr. ltlhaM& Ha· 
diri llaıaala ... ,ek _.mur tay otomobil •• llamyoala. 

..ı lr --•••••ıtar ki lara tarafıaıııı•• a.r lsllltını rınıa SurlJ• topra araaa 
S6km••· ... rok , .. L- aırm•ll•• mluatle edilme· 

l lesmlı uu ara· 1 
•• depo art•• ' Midi me1l •• a1aı muam• .... 

Go-r8k U•u• da 
1 

h t almııtar HataJ lalklmetlac• de tat· 
1 d o bası H a k r D • L t •• bu ,,,., blld tlolaytılle ........ DA • 

ltla 111 ı.raca 
• ' t melHI yapan 117• tı~rlal11 taaslmt ••••· 

de traaıl mu• _._) 
1 

n J-• R-•·ı tara· (Soau llllacl •rf•-
tkıcar u ...,e• - ~ 
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Oımırn Bt-y bana ne can·· Bey) (2} dl Kemal Bey, milli 
dan me ktuplar yazardı ve harbin nth yetine kadar So · 
ben OD ne ruht n cevaplar ma cephe&I kumandanlı ını 

verirdim. Gerek o mektup· çok büyük muvaffaktyetle 
lar, gerek benim cev ,plnrım ıd re etti. 
ve her güak6 notlarım hep Erkanıharp miralayı (Ka· 
merhumun büyük kızı (Kad- zım Bey) in (3) de Bahke · 
riye Hanım ) da top!aoırdı. ıtrde Kuvaylmıilıye heyetle. 
Benim için çok göz ya§ı dö . rJnln tee ıüıündeo btr zaman 
ken bu hamiyetli hanım o ıoora Ualakeelrc gelerek, (ıt · 
yazılarımı thUmam ile koy· mal mant kaları) kumanda· 
nund eaklardı. Valfdel rl 11nı elıoe aldıi\ını, beraberin· 
(Fatma Hanım) da h ıta r de gelen (Vuıf Bey) [41 in 
flkamıo d imi teıllyealle ( lı:mlre Doğru ) ndında bir 
me11uldü Zam o b na-ba t g zcte neırtoe batiadı anı 
ta o aile ol'llak Ozere, bü· eıkı muta arrıf ı mız (Hactm 
tün iyilik edenlere le rıı t6k Muhiddin Bey) in (5] de Ba • 
ran borçlarımı ödemek fır · lıkealrde merkez heyeti re· 
sat ve lmk nını vermediğin. l&llilne intihap edıldlilnl ıe-
den milteeaalrfm Buouol b • •lnçlerle habı:r aldım. Bu 
raber beol m zur ıör cek zatların baoıl t rıhlerde rel-
lerfnden de emfnlm. diklerini ve vakaların tarih 

(30 May11 1919) da Oıman ıaralaraoa röre ıeyrtnı burün 
Bey merhumdan mühim bir tayin edemlyeoceftm. Maa· 
mektup ldım. Bu mektupta mafıb bunlar, (k.'.açaklık dev 
AyY lık taburu kumeodanı r&m) in yakıo mevzuların

( Alı Bey) [ 1] in dün Yun n- dan da tlmdllik ( 6) harlç-
hlara ilk milli kurıuou at ur. J 
hiını, Ayv hk ceph ılnde Balıkulr heyeti; birinci 
Yunanlıları bozdujunu tebıtr müdafaaı hukuk konıreatnl 
ediyordu. Bu kahram n ve bazarlamakla meııul. Şimal 1 

kurtarıcı kur uou• ıereflae cepheleri dahUındekı murah 
efelerle. cendan bayramlar haaların tamamca tıtlrak ede· 
ett ik . ceji bu konrreye çok eh 

[ letttrat vazlyetfn küçük bir emmtyet veriliyordu. KepıGt 
hulaı 11: Bır t r ftan D<llmat ten de murahhas lıtendı, ha
Ferit hükömetl, dlier t raf · taramda kaldıiına 1ıöre beledıJ• 
t n llvaoıo bazı men takın relıl (Şakir Efendı) merhum 
dakt •e Bahkeıtrdeki ı tıllıf intihap olundu 28 - H ziran 
mümesıılllcrl milli müd faa 191~ dan 13 · Temmuz -
ya olanc ıtdd tl rlyle mani 1919 tarıhıoe adar devöm 
olmalı lıterlerken Yunanlıl ar eden bu konıre mllli mü · 
cenupt n tlmale, garptan dafaa ıılerlnt daha aaflam 
ıarka doğru ka11p kavur eıaslara bağlamııtır. Şakir 

rak ilerliyorlardı. imanla h l Efendiyi celbetum, konu . 
bltün bu müln oeatları ta tuk. Za•allı neler yapıldıiı 
mmam k ıuretlle·b ıh bat•· nı la na bir türlü anlatamadı! 
na kurduğu müdeıfaa teıkl· Sonra Oı an Beyden al -
lltanı.; ilk kuvvetlnt S· Hazl dıiım uzun bir mektupla 
ran 1919 tarJhlnde (Akhtenr)a lene••Ür ettim. Bu mektup 
doğru ıevk etmlı ve bu ha- bana aynı zama~da ıu mü 
reket netlcetlnde Akhisar hım •e ıızlı habcrt de müj· 

düımandan kurtarılmııtı: deliyordu: «Anafartalar 
(10· 11 Haziran 1919) k bramaoı [Muıtafa Kemal 

O z mana kadar Yuooo Pap) 1ıyan etmtıur. Ana· 
lılar (Menemen}, ( Manlaa ) doluda mllli bır vahdet ve 
Ye (Akhlaar) ı da tıtala et- hükümet teılılne çalıııyor. 

m!ıler, (Kırkağaç) ve (Ber a- (7))) 
ma) önleri e kadar d ya . Bu haber bizi çok ıe•in· 

mıılardı. Bflahere denizden dirdf, demek ki artık hlkü 
çıkardıkl rı kuv9etlerl d mehlzllkten, başıızlaktan 
Bergama QzerJne yürüdülene kurtulacak, mlllt hareketle· 
de Balıkesir evlltl rı ge e rl, milli emelleri umurnt btr 
onların rııılıırında aöründü emir ve kumanda altına 
Ancak, or da Bergem la !! • aokmuı ol cak ıdtk. 
ld Çerkeı (Hamit Çavuı)un (10 Ağuıtog-1919): (Aynf 
ihaneti 1üzüoden çok bG- Ali) bazretlerl•ln türbHI cl-
yük bir facia çıktı . veranda aezlnlyordum.Kartı· 

Ood 0 gonra Ba lıkesir dan hır at ıakırtmnın 
(Soma) ya doğru kuvvet ler yaklaımakta oldufunu duy-

ıevkloe baıladı . Artık (Som dum. 
Bır• indi, bana doğru aler· 

cephesi) t mamlyle teııblt ve 

tanzim t!d tlmıı. bundan beı· 
ka (Akhts r cephesi) n de 
ehemmi el verllmfttl. Or da 
dahi dütm o tamamiyle dur~ 
duruldu. ( S lihli ile dl er 
cephelerindeki mllli hare lıt 

bundan ıonra baılamııtır. ) 
Sonra, lvrlndl t r fi rında 
da bir c phe teıktl ılmlt· 

tir 
Balık ılrd n çık rıla ilk 

milli kuvveti rln kabr man 
•e fedak • r umaodanı hem· 
ıehrlmlz erkloıharp (Kemi\ 

· [1) Nafıa Vekili lby Ali Çc
tinkaya. 

lemeye baıladı Bu, Kepıiit 
jaodarma karakol kumanda 
m {Bayram Ca•uıl merhum 

[2] General Kemal Bahkcsir 
[3] General Kazım Özalp. 

[.ot] Eski Maarif Vekili ve 
Moskova Bliyük Elçisi Vasıf Bey 
erhuın. 

[5] Balıkesir saylavı. 

[6] Kuvayi milliyenin tarihini 
de toplamak ve yazmak niyetin
deyim. 

[7] Filhakika ıııüşarünilcylı 19· 
mayıs-1919 da Samsuna çıkarak 
milli ve büyük vazif e:sine baş

hıdığın ı, 23-tcmmuz-1919 da da 
Erzurum ko ~resiftin inikad C"L- ı 
miı olduğunu bilihcre ötrendik. 
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HA 
Bir Evden Bazı ZiY-
et Eşyası Ç d1. 

Evvsl~i gün bir evden henüz hüviyeti anlaşılmıyan kim· 
seler tarafından elmas, inci ıe 15 bfişi bir yerde çahnd1. 

Evvelki gün ıehrlmtzde 

bir hırsızlık vakas1 olmuf, 
bir ev.len bazı ziynet eıya11 

çalaomııbr. 

Yenice mahalleılnden ar-
zuhalcı Sabrı karası Nurlye, 

b.arnkola müracaat 
ederek evinde 35 dizi inci, 

biri gültaıh, dtferl düz iki 
dane elmaa yüzlk ile on 
beı dane beıı btr yerdeoln 
ıündüz ıaat 11 11ralarında 
çalanmıı bulundujunu bıldlr· 
mittir. 

EY ıahtbı, bu hıuızlıfın 
olduiu aün dilenci 
kıyafetinde iki kadının e•e 
ıeldtfınl, bu hır11zlığın on · 

RadyoF iatları 
Ucuzluyor. 
Halkın ucuz radyo temi· 

nt için Nafia V ek ileti ta . 
rafından verilen karar üze· 
rinde tetkiklere devam edil · 
mektedlr. 

P T.T. Umum müdür6 
Şerafeddin, ve lıtanbul P. 
T.T. müdiırü Mazharın it 
Urak etttğl btr kemlıyon 

halk radyoları için üç mo · 
del teabtt etmittlr. Bunlar 
10 liradan 30 liraya kadar 
utılacaktır . 

Nafıa vekaleti, bu huıuı

ta verilen rapor Qzertne. 
derhal halk radyoları ıeti

rllmeılne karar vermlt ve 
bu it tdareye lıtanbul te· 
lefon ldareılnl memur et· 
mittir. 

Telefon ldareıt radyo ıe 
Urmek için temaılara ıırıı · 
mittir. Bu temular aetlce 
ılnde rentı mlkyaata ima 
tat yapılacak ve köylere 

kadar, yurdun her tarafına 

ucuz radyolar gevgedtlecek-

ttr. Birçok köylerde elek
trik bulunmadığına göre bu 
radyolar pille çalııabllecek · 
Ur 

l r tar fınd n yapılmak ih
timalinin buluoduğuou ileri 
ıürmüıtür 

Polt&ce yapılan tahkikat 
•a araıtırmadan ıonra Eie 
mahalleıloden Kıpti Meh 
met Alt kızı 70 yaılaraoda 
Hattce de , aslen Sındırgı. 
nı• Alacaatlı köyOnden olan 
ve balen ıehrlmlzde Akıncı· 
lar mahalleaınde oturan lı -
mail kızı ve Şerif kar111 40 
yaılarındakl Şefika adında 
iki kiti ıüpbe üzerine ya 
kalanmııuda kadınlar böy. 
le bir vakadan haberdar ol 
madıklarını ıöylemtılerdlr. 

Tahkikat denm edıl· 
mektedlr. 

NoterHarc Ta-, 
rif esinde Deği-

siklik. 
' Noter hınç tarlfeıl ka 

nuau üzerinde tadilat ya· 
pılmıı ve layiha mecllıe 

verllmittlr. Li ylhaya göre 
kanunun g uncu maddeıl 

ıu ıektlde deiiıttrtlmekte
dtr: 

Umumi vek letname umu 
mi makbuz., umumi ibra, 

tahklmnamelere, ölGme bai 
lı taıarruf ıenet •• muka 

velelerl, ölünceye kadar 
bakma, kaydı hayatla frat 

baflanması. t hılıt aile ya
kıfları, evllt edinme, kara 

koca malların tdareal, hibe, 
takıim ve ifraz ye buolar· 

d o rücu ve bunların f eıbt 
hakkında v buol&rın tef ar 

ruatına datr bütün senet, 
mukavele •e klğıtlardakl 

her imzadan •e muhafaza 
lçtode aaklanacak kıymeti 

belit olmayan her em net
ten ve Noter tarafından resen 
yapılacak zabıt •arakaların· 

dan maktu olarak 200 ku • 
ruı alınacaktır . Huıuıi Ye· 
klletnamelerden beher im
za için 60 kurut alanocaktır. ıdı. «Ne haber?» dedim, 

(( Hayd( ılzt Kepıüde ıötüre
ceğım. Miralay Kihım Ye 
mutasarrıf Hilmi Beyler lı· 

temlıler. Akıama Sultani 
Mektebinde ıızlı bir içtima 
•armıı. Seni davet ediyor 
lar» cevabını Yerdt 

1 
Kira n: ukavelelerl için vuku 
bulan mür cııat yalnız Bele-

1 
ledlye.,e ald kontorato pulları
nın tlaakına münhasır kaldı· 

i• takdirde 1 z• ve muka -

Adeta, alıklaımıfhm. Ace 
ba Balıkeıırden ecnebi mu· 
me11ll mi gitti. Bana «Aman 
gelme, ıörfinmc!» Diye 
haber ııöaderen kuvayt mil
liye heyeti mi kesbi kudret 
ettı? 

Kö) den ahmı getirttim, 
Vchblve Ye izzete h bcr 
yollad)m, yola düıtük. He · 
oii.t beı daklkft llerlememlt . ' 
tik, bırçok iıtikbalcıler tle 

• 
kart · h~ttık . Bunlnr ba,ların-

de nahiye müdürü Emin Bey 
merhum olduğu. halde Kep • 
eütteki etraf ve ehıbba idi 
Attan indim. hl."pılyle mfi.· 
ıafahal r, miianekalar yap 
tık 

vele adedi ne olun olıuo · 
maktu olarak 50 kuruı harç 
&lınacakhr Yukarada yazılı 

huıuslar harlçlnde muka ve. 
le feıhlnde her imza için 
60 kuruı, encak bir borç 
•eya dlierl belit bir teahhüt 
ikrar edlllrae ona göre niıhi 

harç alınacektır. 

T ı birliğinin toplanıısı. 
RvYelkt kıam, ıehrlmlz 

doktor, eczacı ve baylarla 
rından müte ,,kktl tıb bir· 
11 l ı nehk toplanlııını yap· 
mck için Cumhuriyet B lk 
Partııtnde toplanacaktı. 

Ekıerlyet olmadığından 

teplnnh brııka bir güne bı · 
r kılmııtır . 

• 

Umumi Meclis 
Toplantısı Ha

zırlıkları. 
Vıllvet Umumi Meclisi bu 

yıl 9 Şubatda toplanacak 
tır . 

Bu toplantıya ald hazar · 
lıklara dc•am edilmektedir. 
Huıuıt Muhuebe bütceılle 

ali.kadar bütQn daireler 939 
yılı b6tcelerlnl hazırlamıı

lardır. 

Merinos Koyun· 
ları Hakkında 
Faydalı yazılar 

~lerlnoı koyuolarıom ba
kım, üretllmeal ve bunlarda 
zuhur eden hastalıkları açık 
bir ltı nla köyl6m0ze her 
hafta muntazaman yazaca. 
iıoı vadeden ıehrlmtz Merl
noı ıefı B. Salih in bu yazı . 

laranı halkımıza ıtmdıden 
müjdeleriz 

İdıre ~ıyali toplantıs1. 
Dün •lllyet idare heyeti 

• it mua •ini B. Emin Refik 

Karııın baıkanlıiı altında 

toplanarak bazı mühim lıler 

hakkında görüıüldükten ıon . 
ra taplaotıya ıon •ertlmlt • 
tir. 

Ev~afta tayinler. 
Balıkeılr Vakıflar Müdür · 

lüğG mumeyiz ve baıkltl 

hl lımaıl Dalkaran. Ankara 
Vakıflar Umum Müdürl6f6 
mu melit ve tedktk memur
lujuaa, bundan lnhllll eden 
memuriyete, Etremfd Vakıf
lar memuru lımatl Hakkı 
ve İımall Hakkıdan botalan 
yere de Edremld V akıfl r baı 
katibi Zahit Dalkıran maaıı 
halllerile tayin ve nakil edil· 
mitlerdir. 

25 IKINCl~ANUN l 9!!-

Spor izamt1d 
mesi hazırlıl 

Spor hareketlerine ~-' 
cek yeni ,ekli taylo ol"; 
name ve tallmatnamıl• fil 
hazırlamak üzere bir h• 
danberl Ankarada çahtdl'' 
bathfaD Baıvektl tarafıod' 
aeçtlen S müteha111ıı ~ 
vekaletten birer müm•' 
den müteıekktl heden te~ 
yeıl lıttıare heyeti paı•~ 
günü yeniden toplaoll"' 
üzere çahtmalarma iki 1 
ara vermtıtır. il 

Şimdiye kadar 1•P'., 
içtimalarda Cemil Tahir~ 
ziran ayına kadar de 
edecek beden terblyeıl 11~ 
müdürlüiünün hazari•~ 
muYakkat profram hak 
da izahatı, federaıyoo ,1 
veklllerlnlo lcraatlarana JJ 
raporları dınlenmit ••~ 
kan, umumi katip, encür 
ler intihabı yapılmııtır. ~ 

Eıbaıkanhia Amiral f 
rı. ~ 

Umumi kltlpllie Cellt~ 
Umum müdürlük tetlı 

projeılnl yapacak eacü~ 
(Cemli, Tahir, Cevdet, 
rlm, 86rban Felek). ~ 

Ordu •e mekteplerd• ' 
den terblyeıl meaatılnio ~ 
hatlarını çizmek ve P ,1 
rami nnı yapacak encü':J 
(Maarif Vekaleti mülll ,JI 
Kadri Yaman, Mılll Müd~.• 
müme111th Yar bay Halit, 7 

lıtye müı:ne11ıll Nurettin) I 
çtlmtıur. 

Sporcuların Karııın ~ 
yüne yuruyeıu. 

Ônüaıüzdekl pazar ,a~ 
ıehrlmtz ıporcuları 25 ~I 
metre meıafetlekt ,,,. 
man köyüne btr ytlrOJlt f' 
pecaklardır. 

O gün aaat 7 de rol• ~ 
kılacak •e öile yemeil il~ 
de yendtkten ıoora akı• 

dönGlecektlr. ~ 

H tay D vlet Reisi
in T edkikleri. 

(Baıtarafı birinci aayfada) 
lesi üzerinde durulmuı, Baı 

•ekti bu itin matluba mu•a · 
fık bir tekilde halledılece· 

flnl, meaelenin iki bükümet 
arflsında müzakere edilmek
te olduğunu ıöylemlttlr. 

Bu ıeaekl thrae tan ıayanı 
memnuniyet olduğu ve ihracat 

taclrlcrfoln tılerlalo takış f 
etmekte buiunduiu ayraca 
kaydedllmııtir. 

Bu yıl z~ytlnyağı mahsu
lünün on ıenedeoberl görül. 
memlt bir bollukta olauuı 

ve H tay zeytlnyoilarının 

Avrupaya ıevk edllmegf de 
bahis me•zuu olmuıtur. 

DeYlet Reiıl öğleye luıdar 
burada tcdkıkatına devam 
etmlf, ıonra ref katlerln
dekl zevatla birlikte Albey 
Şükrü Kanatlanın da ntine 
icabet ederek Ordue•lne 
gıtmiıtlr . Yemekte Antakya 
Bsokonııoloıu Fethi Denli, 
lıkenderuo Kooeoloıu Ala 
m t, lrau Kon el ıu Nime 

tulla h Felaha hazır bul.,ıı 
muıl rdır. -' 

Ordueylndeo ıonra Halk• l' 
gidllmfı, De•let Rctıt bu'' 
t ~' ıkenderun Halke•I B•I J 
nı mebuı Hamdi Sel~, 
tarafından karıılanmıtllf· r 
müddet Halke•lnde te"' ~ 
kuf eden Sökmea, Hallı'I 
plıf maları hakkında H•d' ,, 
Selçukt n tz.ahat almıt· 0 ~ 
da hazır bulunan Hsllıjı. 
menıuplaranın ve halkıO I~ 
leklerlnl dlnlemltllr. l'I•.; 
evi fzcll rl lsttklil ıİı•~ 
ıöylemtılerdir. Bundan• .JI' 
Halkevlnln kurmakta old tf 
müze ulonu ıezılmlf• b-;.., 
da da bllbuıa lıkeod•,, 
kolundan Hatay topr•l'J 
ılk ılren iki zabitlmtılll ,r 
btaelerl, tik ıiren Mebdlı.' 
clğJn postala ve tik ay•lc ti 
aan bar aha nalları g6ıeJ ~ 
mı,tır. ,.,. 

Bundan ıonra, Devlet 1 
isi Antalyaya, oradall / 
Harbiyedeki tkametı•111 

da mlıt r. 
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Memleketimizde Ha· 
va VeZiraat Vaziyeti. 

Ziraat Vekaleti geçen yıla aid bir 

Ztraat vekaletinde umumi 
zirai VUIJetl takip ve tet 
lctkle m·k il f -u e e olarak teı 
leli edtlnııı ola• ıervlı 1939 
"9Deılnde devredtle• vazi 
yet hakkında bir rapor oeı
retın ı ıtı B r . u raporu •t•iı -
Ja lıo1uyoruz. 

HAVA VAZiYETİ: 
1 hctnclkinun J 939 t 1 

htne le d ar . 

l 
a ar teabtt edllmıı 

Dla ücnıta 
h 1 

nazaran va~tyetln 
u lıaıı tudurı 
r- le ur iye zirai hava bakı -

ınuadaa I Obıl 
lu bal ıeye a1rılmı1tır. 

l••lerln içinde aldım 
"" cet fi ra •azl1et itibariyle 
•• çok le •-ı 
b ura. 11• maruz ıa 

a s.... ç K • oru•, Yosıat 
arıebır, Çankm K " ' 

lıa E ' onya,nn-
ra, ılclt•hlr Af K 

ıerı Nıtd , Joa, ay 
ttv: d e vlliyetlerl•e lh

S e en birinci bllıedır. 
onbahar ve lr 

ları met 11 Y•imur -
b re aaurabbaına lıa 

et eden Y•imu . 
A) r. 
K Miktara itibariyle: 

onya vll&1et1nde 
••nye na ıeren 
te d h zaran clai ntıbet 

a " az büt&n d ' •ı•talcalarının 
ıeçen lier vll&yetlerlnde 

llDeye Da 
fazladır V Hran daha 
rakl i . • .. ti olarak ku 

ı • en ,. lr 
l 

~o nıaruı 9 
l Jet mınt L vl 1••11nda bır 

re IDurabb met 
ayni t h aına ııçen •ene 

arı e icada d 
rlh mılctau 365 r lıılGıen ta-
bu yıl 421 lcll o tiren 
tur. oyu bulGJuı-

Dıter mıntalralarda i 
mur bu •ene dah Ja -
rnOıtGır . a fazla düı-

B) Da -
le: ıuı vaku IUbarly 

BGtiin Türk 
le iyede Vaziyet 

Çen yılan m(it 
ıtne eaazar devre 

nazaran zfr•at 1 1 
rına daha cap a 

C) O UJıua olmuıtur. 
ta A. le rta A.nadolonun bat. 

n ara olmak Q b 
zı k 

1 
zere a 

11ım arda ıectl& k 
Yai l ea arı 
- mur arın valıttnde dü 6 , 
ıu •• zerlzat 

1 
uz mevılmlala 

a rnıı olmaıı tellfı •lml 
lir. 1 

ZERIYAT SA.HA.Si: 

Kıtlık zerlyat aaha11 ıe · 
çeaa Jıl ıahaıına nazına• bl-

uz fazladır . Geçen 1937 
- 1938 Jıla kıtlık zeri yat ıa
huı d6 t b r uçuk ve 1136 
. 1937 de fae a~ buç•k mtl
JOD hektardı. 

MAHSUL: 

ilkbahar J•imurları da 
mGıatt ıuuıı takdirde kıt 
lılc zerlJattan iyi mahıul 
ahnllCak ve yazhk zerlyad
da mlaalt t•kllde J•pılablle 
celsur. 

Geçen 1937 ıenealade t • 
rak L op 

maaıullerı yelc6nu 84 
mllyon lceatal ıclı 1938 
DHIDde 10 le . 
dtr 3 ınalyon kental 

BA~ VE MEYVALAlt 
Bazı aahıl vıllJetlerlade 

havalaaın 111G .. ıt •• ııcak 
ılta:testnden dola11 meyva 
ataçtarında çlçekleame te 
~ahGrlerl ıörülmüııe de •on 
derecede mevzUdlr. A11l 
-•Yva ıaba larımızda l:.6y le 
laır hldııe y•ktur 

ô11ı11ızdıkl aeneJ• all 

rapor neşretti .• 
meyva mahıulü tahminleri 
mlz tllıcbaharda çiçek açma 

ve te lkth menlmlnden ıon
ra neırolonacak raporlarla 
bıldtrflecektlr . 

IYl TOHUM TEVZiATI: 
A) Kendi talih ve tekılr 

müeueıelerlmlz mabıulit

t a n çlftçtlerimlze "meccanen 
daiıttımız iyi tohum yekta 
ou 2 milyon kıloyu bulmuı 
tur. Ceçeo 1936 1937 ekim 
aenealnde bu yekun 235000 
kilo idi 8u sene miktarın art· 
tırılabllmeıl yeni pllaın n 
retme kıımının kıımen tat 
bikiyle mlmkQn olmaıtur. 

B) Bundan baıka bu een• 
en keeıf hububat mlıtahıtll 
olan Ankara, Yoııat, Eılcl
ıehlr ve Afyon vlllyetlerl 
ele alınarak iyi buiday ve 
arpa tohumu fetlıtlren k6y . 
lerden milbayaat yapılarak 
aelekt6rlerle temlzlettlrlllp 
lliçlathrıldıktan ıonra to
humluiu IJI olmayan ~lftçl· 
lere ucus fjyatla 2 5 milyon 
kılo l.ufday ve yarım mll· 
Jon kilo biralık arpa tohu· 
mu tlaiıtılmııtlr . 

TOHUM Tt.MIZLEME iŞ · 
LERI • 

En mühim hububat mın 
talcelarımıada 185 yerde ku
rulan tohum temizleme ev· 
lerl ve ıelektörlerl vHıtuile 
40 mllyoa kilo muhtelif hu· 
bubat tohumu temlzlenmiı 
ve aliçlaomıthr. Gecen ıene 
bu miktar 21 milyon ktlo 
idi. 

BA.GCILIK iŞLERi: 
A) Ftlolnerah bal mınta · 

kaları•da bu haıerenln tah · 
rlbarına ufrayan ballarımız· 
la ihtlyarlıyao balları• ye
aıleıtlrllmealnl temin için 
Ete, Marmara çevresi ve 
Trakya baicılarımızıa thtt
y11çlarıaa karıılık fidan ıı
tlhaal eylemek &zere Anka. 
ra, Bıleclk , Ereak6y, lıta•· 
bul Ziraat mektebi, Kırklar· 
eli, Tektrdal '\fe Manlıada 
kurulmuı ola• Arnertkaa aa· 
ma fldanhlctarıadan bu ae · 
•• iiç milyon fidan tevzi 
eellmttUr. 

G eçen ıene tıvzlatıda bu 
miktarda tdı 

B) Memleketimizin muh· 
teltf mıatakalarında yetl,en 
ve lbraç kablliyetlal haiz 
olan ilzQm nevllerlmlzln lllu· 
kavemet derecelerini ve ti -

cari kıymetlerini teablt itin 
Markenttg ıervııa . tarafın 
dan 1-eazllll lzaık Ôdemlt 
8 d , ' 
ayın ır , Tuıuıtan ıon l•r· 

f •oda üzümler ıetlrtlmtı ve 
Ankarada ıoluk havalla da
Janma denemeleri yapdmıı 
tır · Geyve ve lzoıkın Müı 
lıtCUe nevileri birinci dere· 
cede muvaff aldyet ve :.m im· 
ruta mahallertnde11 valctl•· 
de ahaa k 

1 
I ra muhafaza edil· 

111 f 0 •• bu 6 A 1 ••a zum er ıene 
L una dofru lctloıu 80 ku· 
••aruıtan Aalc tır B •rada ıatılmıı 

. u tecrGhelere daha ıe-
ıut nlı .. ette dnam oluna· 
caktır . 

~EYV ACILIK iŞLERi: 
T 

) Eılıldeo mevcut Rize 
•reuı 1 ı M ' ' zm r, erel•, Bıleclk, 

G . Antep. Kütahya fidanlık
ları ile yeniden kuru1muı 
olan Kaıtomoal fıdanhiın · 
dan bu ıene ( yetmlı dokuz 
bta) adet mubtelıf meyva 
ağacı fidanı ile 283 b ı n 
meyvaaız afaç fldaaı lıtlhHl 
edilerek tevzle baılanmıf · 
tır 

Ceçen aene bu fıdaollk 

ludan 61 bin meyvala , 115 
bin meyva11z f ıdan tevzi 
edtlmlıttr 

B> Elmaları aandıklam• 

tunıf ve mulaaf aza uıull• · 
rint, tatbikat yaparak, all· 
kadarlara 161termek üzere 
modern taıatf ve ambalaj 
•Hıtalarlyle KHtomenl böl· 
ıealne ıönderllen heyet 
2 2 939 tarihinde kuraa baı 
lıyacaktır. 

C> Bahkeılr. Mufla, iz· 
mir zeytin mantakalaranda 
41 yerde köyl6ye budama 
•ıı , bakım ve toplama uıul · 
lerlnl lfretmek üure kura 
açmııtır . Diler kurallar me· 
yanında yeni plan dahilin 
de bu lıunlar da teval elu· 
nacaktır-

NEBA Tl HASTALIKLAR ve 
ZIRAA TE MUZUR BÖCEK 
BÔCE.K ve HAYVANLAR· 

LA• MÜCADELE iŞLERi: 
9J8 Senesi içinde muhte· 

ltf vıllyetlerde: 
35 Milyon meyva atacı 

muhtelif haatahldara karıı 

lliçlanmııhr. 

Pamuk b~celderlne karıı 

9 900 hektar aahada illçla 
ma yapılm11hr AyDı yıl için 
de: 

7.100 Domuz 6ldüriildüiü 
ııbt 5 000 helıtar ıaha tar 
la fareılnden temtzlenmft ve 
15 vtllyetle çeklrıe miica
deleıl yapılarak 3.542.000 
kilo ıürfe Hllf edllmlt ve 
ıiirme haatalıiına llarıı da 
21 vllivette 453 bin kilo 
tohumluk lllçl anmııtır . 

PAMUK iŞLERi: 
A) Seyhan b61ıeıınde bin 

ton ıaf Kle•lind, beı yiiz 
ton yeril ve Eıe bilıeılnde 
ıeklz yüz ton 'aaf Akala to 
humu alınarak mevcut va. 
11talarla temtzleaerek bu 
b6lıelerdekl çiftçilere tevzi 
edllmlttlr . 

R) Yurdun mulrteltf yer 
lertnde bet çırçarlama evi 
teslı edtlmtıtlr . 

C) Pamuk tohumlarının 
makine ile tHf•yeıl için (on 
iç) aelekt6r ve ekim lçlD 
(yetmlt beı) mibzer m•b•
Y•• edllmtıttr . Bunlar mec 
canen çiftçilerin lıtlf adeılne 

arzolun111uttar 
HAYVANCILIK: 

A) Kııın tlmdlye kadar 
urnumlyetle laafıf ıeçmtt ol 
maaından ve et •• yiyecek 
ıtıbarlyle dalaa hasırlıkh bu
lunulma11ndaa dolayı hay
van beıleylcllerl• ıeçe• ae· 
aelerde bu de•relerde mutad 
ııkııatı •e 1 ıktyetlerl •e hay
••• telef atı b• sene ıörtU 
memlttlr. Çeçen .eae bıl · 
haaaa merkezi Anado)Q vl· 
llyetlertnde lnıa hayvanlar 

• al ıl baluaundan ha· 
, •• y 

1 L • 1ırdlllnli•• ve ha· 
sır ••••· 

4 404 1 

va ıtdtıt bazı mtde ve ak
ciğer kurtla ran ıo b üy ü yüp 

çoia lmalarını kol aylaıtarmıı 

oldufundan l .5 milyon ko- · 
yun ve keçi zaylah olmuı 

t u. 
8) Hastalıklar: 
Ştmdlye kadar aadece An· 

kara ve Konya ıtmendüfer 

hattı ıarbma d6ıen sahada 
daiınık vaziyette ıap haata · 
hiıodan batka bir haatalık 
görülmemlttlr. 

Bu hHtahk bllhaua ati 
retler ve kontroldan kaçan 
ıGreklerle intikal etmlıtlr. 

Zayiat vermemektedir. Ha1-
talıiın ihracat mevsimine 
kadar fzaleıl için geoit ter· 
tlbat alandı. Geçen ıene ay · 
nı tarihte bu hutalık mer
kez :raylaıının ıark Hha · 
aında idi Ayns hutalık ha· 
len bütOn Balkan ve İ\•ru

pa memleketlertnde vardır 
"e lııasıl•rında y\lzde 25 de· 
receılnde telefat da verdir
mektedir. 

C) MGcadele ha1ırlıkları : 

ilkbaharda baıta ıarbon 

olmak üzere verem ve at 
flrenglıl uyuz ve kene 
mQcadelelerl baılıyacaktır. 

Bunlar haricinde ihbara bai· 
la ve hayvan tafhk kanu
nunda yazıh 29 haatahkla 
mlcadele meaalıl de devam 
etmektedir. 

D) Hayvan mücadele tı 

lerl: 
1) Hayvanları haatalıkla,. 

dan koruma için bu ıeae 

59 v ıliyetlmtsde 4981 köy
de 1 mllvon hayvan, mOca· 
dele tarama teıktlltının 

muayeneılnden geçmlttlr. 
il) Şarbona karı• 841 kay 

de 890 bin hayvan aıılan 

mııtır . 

111) Bursa ve Bahkeıtrln 

1173 köylnde yenldea ru· 
am m6cadeleeı yap:lm•ı ve 
43.560 hayvan mecburi MaL 
lerlnde., ıeçlrllmlıttr. 

iV) Çubuk - A•kara - Eı· 
klteblr hathada ilin ecitlen 

Tüberküloz m6cadelealnde 
168 lı6yde 42 450 hayvan 
tüberküUne tibl tutulmut 

541 hayvanın mazarratı or · 
tadan kaldmlmııtır. 

V) Diyarbakır, Mardin, 
Urfa mıatakalaraada at fi 
r91Jglıl bakımından 1U8 770 

1 

1 
bat kan muayeneılne tibl i 
t•tul1UUf 111 1 tedavi altına 
ahamııtır. Ayrsca Adıya 

man. Besni ve Klbtada 5. 
105 baı mu• yeneden ıeçlrll 

mittir . 
VI) Buraa mıotakasında 

2 ü . 3,8 bat kalılnnda u1uz 

koruma ve tedavileri yapıl 

mııtır. 

V il) Diler haıtalaklara 
kartı 1155 köJde t .5 mil· 

yen hayvan atılaamıı •• ee· 
rumlaamıthr. 

1 
Vlll) Müesaeıelerlmlzde 

hazırlanan ıerumlar ıO mlL / 
yon hayYan hattalıklarıDI kar
ııhyacak yaztyettedlr 

SIGIRCILIK iŞLER I: 
A) laelrhanelerden 94 baı 

bol• k6ylere dalıhlmıthr. 
B) Çıldır, Arpa'81. Gale 

kazalarıada 15 bin bat inek 
damızhla aeçtlmlı ve 50 
baı bol• vertlmlıtlr . 

C) Şark earı ırlundaa 400 
boi• muhtelif vlliJetlere 
ıatıl•1ttır . 

D) Trakyada 7 btn baı 
ineli tetcll edtlmft ve öraek , 
köylerlne 130 baı l>oia da
fıtılauıtı . B.. b61rede ı 00 

1 

......... ltlylt•• çlftlltı 

SAYFA 3 

M 

1 ~ Japon yaya 1--:.-_R_ADYO 

Karşı Savrulan - ANllRA RADYOSU 
,,.. hd •t Dalga Uzun/uğu: 
j e 1 • 1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 

ılngtonun Japonya ı.t1kame · T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 
tinde muazzam bir ezici 2·1 1 - 9.19 · Çarşamba 
merdaneyl hareket• ıet lr- 12.30 Projram. 12.35 Türk 
mek ta1avvurunda oldufuou müziğ i . Pl 13 00 Memleket 
ınkir edeaıezler. Amerika, '"at ayarı, aj eı n• . meteoro
otortter deYletlere, komto· lojl h" berlerı. 13.1 O 14 MI· 
tern aleyhindeki mlıaka 'da· zlk 1 Rıya1etlcumhur bando· 
bil memleketlere taarruz hu ıu · Şef: İhsan Künçer l 1 -
ıuıuada dahili •ukuat JÜ V afner . Nıbelunıeo - Marı 
zünden za,ıf düımlı olan 2 - Joh. StrauH Fr ünlln · 
Sovyet Ruıyanın yerine ka gaatlmmen welzer. 3 Şu · 
im olmuıtur . bert - Roıamunde - u•ertlr. 

Totaliterlik tıhlikısina karşı. 4 - Verdı - Aıda Opera. 
Topeka _ Kaunaı 24 (A.A.) 5 P. Lıacke • Onthe Bı 

_ Geçen seçimde Cumhu ıphoruı Türk ent~rmezo. 
rlyetçl partinin Relıfcumbur 18 30 Proiram. t8 35 Tilrk 

d K. mu- ılil (aaz eaerlerl ve ıar• 
namzedi olan Lan on, · 

hl 11~1 kılardan mftrekkep karııık 
unu eyaleti baıın r • toplantlıında bir •utuk ı6y· proir••· Okuyanlar: Safiye . 

Tokay, Tabıln Karakut Ça. 
lem ittir. ı:-. Lındoa, aerek ekonomi lanlar: Hakkı Derman, ...,. 
H ıerek aıkerllk balnmın . ref Kadri, Huan GGr, Ham· 
dan, demlttlr, totaliterlik dl Tokay, Basri Üfler. 19. 
tebllkealae karıı ko1mak 05 Konuıma · 19.20 Tark 
için Amerika Blrlttlk Dev· m\izlil (Peıre• ve ıarkılar J 
letlerınde , hatta bütOn Ame · · 1 - Gazi Giray han - Hlz· 

ık t k zam Peırevı. 2 - Medeni 
rllı• kıtaıında ha Jn e ı il· Aziz Efendi · Kerem eyle 
bir cephe teıkll etme• 3 

h 
Ruınl meıtane kıl bir oıılh. -

ıımdır . Ben ı• HD k 
L h t i Arif be• • Suzinak ıer ı -

te müracaat eder•• ar c :T 

poltttkanın ıOç meıelelerl Pabuıuoa ermek üsere ey 

d 1 
mOz• - yar . 4 - Arif bey - Suıl-

karımnJa keo lı ne l 6 
hlr bulu 'ldufumu ternln ey aak ıarkı . Çekme • ım 

derdini bu dchrl 5 - cı· 
ledlm. N van _Muhayyer ıarkı - i-

açılmııtır 
ATÇILIK lşLER I: 

Sultaoıuyu, Çifteler, Çu -
kurova. Konya haraları : 

A) Bu depolardan vila-
yetlere ye yetlıtlrlellere 18 
ayıır 40 bo~a ıatılauıtır. 

B) Çtftelerden 5 •Y!"' 
7 merkep. 130 tlftlik koy· 
lüye aatılmııt1r. 

C) Ayıır .lepoları: 

240 Bat •Jllf ıfat için 
•lllyetlere ıönderllmlıtlr . 

d dl 27.510 
Yapılan afat a e 

dır . I 
KOYUNCULUK iŞLER : 
Merleoı koyuo yetiıtlr•e 

mıntaka1ında 90 bin ~oyu · 
na ıuat ve 30 bin koyun• 
tabll tohumlama y•P11•ıı-
hr 

ORMAN y ANGIN V B 
KAÇlKÇILl~I: 

938 Seneıt sarfında yan 
ıına maruz kalıDıf orman 

b 10 951 hektardır. Ge-
ıa an l3 
çen ıene aynı dnred• · 
504 hektardı J 938 ıeneıt 

f d .r-an kaçalrcılılı 
zar ıa a uo 

vukuatının say11ı 12 728 dlr 
Geçen seae ayni devrede 

10.129 ıdı . 
DEVLET ORMAM iŞLET· 

MELERI: 
A) Karabük devlet or 

••• ııletme re•lrl: 
D6rt b&lıes• vardır. s.060 

hektar ltüyGklGfünde olan 
iki bölı• faaliyettedir . Dl· 
ter lklılode de etGdler ik
mal edılmlıtlr . KarabOk re 
vlrlmlzden geçen ıeae 25 
lain metre kilp köknar ye 
çam keıtlmlıttr Çamları• 
mühim bir inamı KarabOke 
lndlrtlmlt ve plyaaaJ• ar••· 
lunmuıtur. Bu re•trde ılm 
dlye kadar takriben 50 ki 
lometre yeni kamyon yolll 
açılmıı ve 75 lcllometre yol 
tamir o1unmuıtur. Balpler 
re•lr merkeslnt! 50 kt lomet· 
relık telefon hattı ile baj
lanmııtır Revir merkezinde 
reıml daire ye mOhendlı ve 
m\btahdemln eYlerl ikmal 
olunmuıtur. ÔnOmü•dekl ••· 
ne faallJ•tl tekılf oluna 

çin mahıerde. Okuyan: Se
mahat Özdeaıeı Çalanlar: 
Refik fersen, Fahir• Ferean. 
Vecihe 19 50 Konuıma ]MI· 
zah aaatl] 20. l O Tllrk mil· · 
zlil [Saz eır.rlerl vı 18rkı
Jar] ı - Re-fık Ferea• -
Şeddi araban peırevl. 2 -
Reftk ferea• L Nılaavent eaz 
aemalıt. 3 - S11adettla Ka,
aak - Neveıt=r ıarkı • Hıc· 
raola baraboldu. 4 - Arta 
ki . Nıha.end ıarkı - Kokla · 
ıam 1açlarını. 5 - YeHrl 
Aıım Hüzzam t•rkı • Öm
rüm ıeol ıumekle nihayet• 
6 - Faiz kapancı - H6ızam 
tarkı Bık\üm bükllm ıır· 
ma saçının . 7 - Refik fer 
ıan Saz ıemalıl· Olıuy•D -
Mahmud Karınd•t · Çalanlar 
Refik ve Fahire fereaD. 
Vecihe. 20 45 Ajanı, mete
oroloji haberleri ve ziraat 
bor1aı1 (fiyat) 21.00 Mem· 
leket aaat ayarı , 21.00 MI· 
zlk (küçOk orkeıtra - ıef: 
Meclp Atkın] 1 - Czernlk 
Danı eden kalbler • konıer 
valll 2 - Leopolde · Çı
ı•n yortuıu 3 - Bru11el· 
m••• Felemenk lbkıı. 4 -
Ar•o Nauderf . An•. Valı 
5 - Mıroılav Sbltk · lıpaD· 
yol danll· 6 - Kari föderl 
Viyana 1arkı11 1 - f elıX 
Glea1mer . Kuladııçların ve: 
daı :s - Franz Lebar • Ço· 
cuk pre•• operetınd•• pot
puri. 22.00 Eıha111. tah•tllt 
kamblJO nukut bor .. 11 (fi· 
at) 22 10 Sinem• ıul 23. 
00 Masık (Opera aryaları 1 
23 45.24 Soıa aJ••• haberle· 
rJ •e yarııakl prolram. -caktar. 

8) Duraunbeydek6 Alaçam 
ııletme reviri: 
Ormanın vOHll 39.800 

hektardar. Kimll•D çamlık 
tar .• Amenejmaa pllnları laa 
hazırla11makt•dır . S.aede b• 
ormandan takrthen 60 bin 
metre kt\p çam keılleceil 
tahmin olunmaktadır Ştmdl · 

(Sonu d6rdOacQ ıa1f ada) 
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Boğazköy İhtiyar 
Heyetinden : 

, Balıkesir Vilayet Dainıi 
Encünıeııinden: 

ı-~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~ı 
~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
: K apit /: 100/)00,000' Türk Lirası 1 Şamlı nahl1eıt Boia:ıköJ hududu dahilinde koyun ot· 

laldyut ilin tarthhıden ltlbarea on beı ıü• müddetle mü
ZIJede ıureUle ntılaektır . Taliplerin köJ lhtlJar he1e· 
Uae mlracaatları llln olunur 

1 - Manyas kaza11 merkezlntie lnta eclllmekte olan 
lfat Jıtaı1onunun a~ılı ekıtltmede ltulunan ve keılf bedeli 
996 lira 52 kurut olan ikmali lnıaah lçla 1nuayyea vakit
te istekli çıkmadılındaD 30· kln•naaal·939 tarihine raıtlı · 
yan pazartesi 16ni ıaat 10 da thaleıl yapılmak iizere ek 
ılltme müddeti 10 ıün uzatılm ııtır. 

• Y.urd içinde 261 Şube Ve f/jans ~ 
: Dünyanın Her Tar /Jnda Muhabirler #. 
l/J Her türl zirai •kra:ılar:di er btlcümle banka mu· -,; 3 - 1 - 22 

81ndn1111 sulh hukuk hitimliiinden: 2 - B• itin .mu•akkat teminata 74 lira 74 kuruıt•r· 
3 - Bu ite ald evrak ıunlard1r: 

1'J. amelerl b6yük ıubelerlnde ktr lık ka alar. = 
1'J. ihbarsız tasarruf ve lnzınbero be.srıplanndn tkra· ~ 
: mlyeler. ~ 

Baa4ırma lıaaztne vekili 
tarafından avaaı olarak al · 
dı 1720 kuruıun lıtlrdadı 
hakllında Manratın Hamam 
lı k6yl eıkl zabıt kltlbl 
Ntzamettln hakkında açtıfı 

alacak da vaııaın mlddel 
ale1Ja Ntzamettlnln evvelce 
yapılaa ııyabl mubakemeıln· 

de bu kere müdtlel hazine 
•ekili it bu kararı infaz 
edeceflnl lteyaa etmlt oldu. 
tundan müddlaleyb Niza· 
mettlne mesk6r 1720 k11 · 
ruıluk tllmıD kendlılne tkl· 
metılhı meçhul kaldtiıadaa 
teblli makamına kaim ol
mak iizere ilin oluDur. 

A - Elullt•e ıartnamHI 
B - Fenni ıartname •• plan 
C - Muka •ele öraeil 
D - Ba1ındırhk ıılerJ ıenel ıartaamHI •• teferruatı . 
lıtlyealer lnı evrakı lahkeılr Nafia MGdGrlliGntle •e-

yahut Daimi Encümen kaleminde ıörebtllrler . 

= ll<raml11t: Miktar/: lkramlgenln tutarı: ~ 
..J ADEDi l.lRA LiRA f': 

; ı ıooo lOOo ._ 
~ 1 500 500 ~ 
• l 250 250 fi': = 11 10 ıQOO = 

25 50 1250 " = lO 40 1200 ~ 
Memleketimizde Hava 

Ziraat Vaziyeti. 
Ve 

4 - Bu tıe ılrebllmek fçln vlll1et makamma miba
caatla Balıkeılr Nafia Müd6rlüllodea elaltyet veıtkaeı al 
mak ıarttır. 

5 - lhı le vtllyet makamında miUeıekktl Daimi En
cOmeo huzurlyle yapılacajındao lıtekltlerlo yukarıda ya · 
zıh ıta ve saatte mu•akkat teminatı malıandıiına yatır 

dıfına dair makltua ••1a banka mektubu •e ehlı1et .-e. 
ılka11 ıle btrltkte Vtllyet Daimi Encümenine müracaatlara 
ilin olanur. 

• ~ ~ ~o ' 
; 108 6000 ~ 

B• lkramtgtl~r her üç aNdc öir ol .. ak üz~rt H · -# 
~ ntd.t dört defa bu miktar uı~rlndcn kura ile •ağıtı- ,. 
111. lae«ktır. # (Baıtarafı 6ç6DCü a&Jfada) 

J• kadar tıletmlre açılan 
iki ltllıede 18 blD metre 
k61t keıllmtı, tomr•klara 
takılm olunmuı ve bir k11· 
•• depolara •akledtlmııttr . 
lllıeler re•lr merkezi olan 
Dun••lae1 kasHıaa telefon• 
la l>atla•mııtar. B61ıelerde 
2 J lrllemetre kam10• 1elu 
1ap1lmıı •e 24 kilometre 
ta•lr eluamuıt•r. Revir ve 
ltllıelerde rH•i daire biaa 
ları, mllaeadls ve revir l 
mtrlerlne mahıuı ikamet · 
ı&hlar 1aphrıl01aktadır. 

Naklt1ah ucuz ve daha 
Mrl yap•ak içi• cleko•ll 
yoluna liaum ıirOldGfün

den icap eden etüdlerln ba. 
&arlanması için ıtmdlden tıe 
ıtrtıllmlıtlr. 

C) Eldeki itler: 

Çeru~ ve Gire••• vtll1et
lert dahfllndeld L&dln or· 

maalarında Lldln ltletme 
reviri ile cenupta Katran 

tlaiınlla Mrbeat d6vlzh me · 
mleketlere ihracat için kat · 

raa reviri a~ılacaktır. Bua
lara alt etUdler yaphrılmıı 

hr. Madea dlrell lçla Si · 
nopla, Karaeu araııadakı 

ormaalar.ia eti dl ere llkba · 
lııarda baılaDacalıtır. Kae · 
tamoau vlllyetl dabıltndekl 
Araç •e Daday kazaların 
da devlet ııletmeel kurmak 
için lcabedeD hı~ırlıklar 
llıımll edilmek Qzeredtr. 
Orta Aaatloluda Eıklıehlr 
mı•takaaında (Som döken 
orman ıllılleıt) &le devlet 
ltletmeılne tibt tutulmuıtur. 
Burada lcabeden revlsyon 
lar yapıldı . Plinlar önümaz 
deki ilkbahar.ta bitecek ve 
ormaa tıletml1e açılacaktır. 

D) Ambalaj: 
Vekllet, markettnı ıervı · 

ıl tarafından teıblt edllmlt 
modellere u1ıuo olarak 
ıt•dlpe kadar J CO btn ıaa· 
dık yapılmıt ve satılmııtır. 
Şeker, taze Ye kuru meyva· 
aml.allj ıandıkları, kifıt 
hamuru, kabrlt çöpü, travers 
lltt11acı haklcandakt tetkikat 
ilerlemektedir. 

E) Teıçtr tılerl: 

Bılhaıaa Okaltpt6ı nevi - · 
lerl üzerine fnktıaf ettiril 
melıtedır. Meeal 1•nl plan 
tiahlllnde devam edecek 
ve btlha11a maden dtreil 
ve amballj rht11acı makıa 
dt1le JhUyaç ıaba lar1nda 

· teıclr iti de ele alınacak· 

tır. 

Bu raporlar umumi nzt. 
yet hakkı•da her iç a1da 
btr huıwd Taziyetler hakkın· 

da taltmatDameetnde ıöıte· 
rtlen tarihlerde muatasa · 
man neırolunacaktır. ··~·········· ·······~·-._,. ........................ • ----------~----------------. &fuk, Bo~~&run ~s~~~rı ı 

Defterdarhktan: 1 Mütehassısı. 
1 DOKTOR 1 

Me•ktl: Sokafı : 
Ayı6ren Pınarlıçeıme 

Mahallesi 

Ctnıl : 

Araa 
Miktarı: 
61,95 

I 

Bedeli muhammanl: Hududu: 
40 lira ŞarkaD Alı Ya

man kızı Aıl, 

k11men Eflall 
Şerif, K11men 

= i 1 Refik Sert 1 
bakkal Nuri 
fırını, ıtma · 
len aıkerl mu 
zıka caddeıl, 

unuben Pet· 
rlçll Şaban ar · 
ıa11. 

1 MUA YENEHANESI: BALIKESIR MILLIKUVVETLERI = CADDESiNDE ANKARA 01 ELi KARŞJSINDA NO: , 151 
• DE HASTALARINI ÔGLEDEN SONl<A SAAT 15 

• DEN iTiBAREN KABUL VE TEDA VI !DER. Jjl • • ............. . ....... .. 
Martla 
Mablleıt 

Kepıüd 

General Ali Haae ( 15 nu: lu) 4 eda, 
Hikmet catlcleıl bir mutt,ak btr 

CamUcedld Hane 

miktar 
.. oclrum 

(4 oda, 2 ahır, 1 fı . 

run. - 339.48 M 2 
zemin iizerladedı . ) 

1600 Hra 

ti50 lira 

1300 Adet çinko le•ha 15 adet Alman pülverlzat6rü 
Çtnkoların beher klloıu 4 k1aruı . 

Solu huıuai mu
haae .. • •arldal 
ıeft Haaaa 1 ar
ka11 Haean bah. 
çeıl . in6 Jol, 
Abacı e.-1 
Yol, Hacı izzet 
ofhı Şükrü, Mol
la Emin •ere
•eıl, bakkal Hü 
aeyla oilu lb· 
rahim ve ibra· 
hım pelaltvan 
vereHll evleri. 

Pilvarlzatörün beher adedi 1 lira (Kerucu nahlyHlnde teıllm edtlmek ıartıle) 
Yukarıda evıaf •e miktarı ,asılı gayri menkullerlD ıataıı, 25-1-939 tarihinden 

1 2 939 tarihine kadar 15 16n müddetle müzayedeye kon•uıtur. Talip olanların ihale 
ıGnü olan 8 2·939 tarihine m6eadlf çarıamba ailnG ıaat 15 de Yfi y(bde yedi buçuk 
p•J akçelerlyle birlikte Defterdarlık dalreıtnde bulanmaları , dahafazla malümat almak 
lıtlyealerln tle Mllll Emllk tlalreıtne m6racaatları . 

4 1-21 

~alıkesir '"fapıı Sieil 

. 
Kasuı: Kly6: 
Bahkeılr Ztyare!ll 

(( « (( 

(( (( « « 

Ctnıt: 

Tarla 

33 

M ıı hafızlığ·ıııd«t n: 
Mevkii: 

Kara eriklik nam 
dtier köy önQ. 

Taykan kaya nam 
diler Doiaa Kaya. 

Hududu: 
Do§u Molla Abdullah, 
batı ıu Hacı lıınall , poy 
razı Klrt lımat l, kıh · ' 
lest Sakar İbrahim . 

Doiuıu ltyu , batı11 Ha 
cı Kerim, p•yrazı Arap
pınarı ve lnımeo Sakar 
lbrahlm. 

Balıkesiı· Vilayet Daiıni 
Eııeünıninden~ 

A Proje ıı 
8 - ftat bordroıu , mesaha cetveli. keııf hul i.ıa cet•' 
G - Nafuı yapı iıterl fen ni ve umumi ıartnl\me . ...a 
Olup htlyeıılcr bu evrakı her gün Ba lıkesir Nafıa IY' 

dilrlüiüode eörebilırler.. • ' 
4 -' Ekıtltme 6-2.939 tarlhtoc müHdlf pazıuteel ı~, 

saat 14 de Edremit hükumet konafında kaymakamlık 
0 

11nda kurulu Nafıa komisyonu huzurunda yepılacatıod• 
( Akpınar nam dtier Uzunen) 

Dofu Ka,ahk, bataıı ld
rtı, poyrazı Mehmet, 
kıbleıl Haean tarlutJ ... 
mahdut. 

ı lıtekltlerln mezkur ıaalte komisyona müracaatlan " 
5 - lıteklıler lo bu ite ald 487 lıra 50 kuruıluk dJ 

( 

Eveafı ealreıt yukar1da yazılı taılaların maliki Ziyaretli köyünden Hacı Caferln iken 
. 13 t 2 yılında ölüm ile mirası evlatları lbrablm, Nur1, Emine ve 1 labtbeyl terkedlp bunlar 
pederlerfaln ölümlnü miiteaklp 1318 yıl ında aralar1nda yaphkları tefrik ve ta kaim ıo · 
nuoda lıbu ıayrl menkuller vereıedeo Cafer luzı Emine payına ti bet edip Emine t ıhu•' 
gayri menkullerlDi namına teıcil ettirmek fıtedlitnden mahalline~ tahktk lçfn 5.2 939 ta· 
rlhlnde memur aaadertlecailaden bu yerlerin m6lklyetl hakkında bir h11 k ıcWtıuında bu 
lunanler vanı ilin ıOnQndeD evvel Tapu Sl<:ll Muhaf11;hfı•a veyahut ıünQode mahal 
lln• ıelecek memura ıııüracaatları llln olunur. 

J• vakkat teminatı Edremit mal ıandığına ya tırdıkları11• ~ 

lr makbu-ı veya bu miktard a fttY nı kabul ba nka "'' &I 

tubu tle aegari beı bin liralık yapı itini bir def ada ~' 
vaffakıyetle beıardıiına dair veaatklc ihaleden ~o 11011 ,, 

kı:ı ıün evvel Balıkeılr vllayettne mürecall tla al e cıalı~, 
ehliyeti fenniye vcı!kasını ve ticaret oda11 \• eıllruııı• 1 
mtlen mutlyyen olan giln ve v ~ rı tte ekılltme korrıl•1 
nuaa müracaatlar1 tli n olunur. 4 -~ 
Ba11ld ıiı yer: Vila yet Matbaagı- B lıkeaır 


