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5 Reisicümh T Hazretler i 
! Ankaraya Avdet Buyurdular S 
5 Ankara, 21 ( A A.) - Reiılcıimhıır Hazretleri dün 5 
! akşam 18.20 de Jstanbuldan ayrılmışlar ve bugıin : ~~~~~~---~~~~~~-

: Ankaraya gelmişlerdir. : 
: Reiıicümhur Hz. ile birlikle Başvekil ismet Paşa : 
: ile Dahiliye Vekili Şükni Kaya, M. M. Vekili Zekai i 
: b ltr de Ankaraya d6ndliler. : 

Belediye intihabatı için 
/ırka yoklaması 27 ve 28 
eylül günleri yapılacaktır • ey •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·sir·tayfon Japo yayı 
V i ne S i 1 d i Süpürdü. 

Cümhuriyet Balk Fırkası Balıkesir 
vila~·et, kaza, nahiye idare heyetleri 
dün akşam fırka vilayet teşkilatı reisi 
Tevfik Fikret beyiu reisliği ah11ıda top
lanrnışlır. Toplantıda h )lf)dh·c intihaha
tına tekaddfını etleu fırka ., c_:alışmaları 

Afyonda ztlZll• 
Al1on, 21 (A.A .) - Son 

günlerde . yine hatif zelzele. 
ler oluyor. Bugün de 12,30 
da hafıf bir sarsıntı duyuldu. 

Turhal şeker fabrikası 
Tokat, 22 (A.A.) - Tur

hal teker !obrikosı dünden
beri tecrübe çnlışmalnrına 

yüzlerce 
Evler ve 

cröriişülmüştür. 

Haber aldığımıza göre belediye inti
habatı için burada fırka yoklaması ey-
1\ıl 27 \'eya 28 inci günleri )'apılacak-

=Hayvan Sergisi Açıldı .. 
Bu defaki sergi büyük muvaffakıyet kazandı. 

Sergiye otuz üç tay, yirmi uç tayh ~ısra~. on bes boğa, beş ine~ ve yüz yirmi 
beı Merinos toyun ve toçu iştira~ etti. Sergi ~irçok kimseler taraf m~an gezil~i. 

Hayvan sorgiıi cumu gü- otıız iiç taydnn Bandırmalı l 
ni saat on beıte_ koşualonı- Sadullah ve Gönenli Ali efen- Rı·f at bey 
nda açılmıtlır. Zıront VekAI · dilerin tayları , hirinci Bandı r. 
eti tarufından ilk defa olar- malı Murat, Gönenli Ali efe-
a~ ~çıla~ sergi cuma günü ndilerin luyları ikinci, Kamçı Balya kıymakıau aldu 
buyuk bır alAkrı uyondırmı- lılı köyünden Osman, Balı- ' 

Ote asıs~ıar Karstaki tıtkl -
~erini bitir diler 

~tı. Serginin tay kısmına kesirden bahçıvan Mustafa, 
otuz üç t ıy ve yirmi üç taylı Bandırmadan Khım cavu1, 
kısrak, karasığır kıımıno Bnlıkeıir - At köyünden K4 

on bet boğa ve boş inek, mi1 efendilerin toyları üçü-
koyun kıımınıı yüz yirmi beo ncü, Balıkesirden hancı Ka. 
Merinoı koy,un ve koçu iş- dır, Suaığırlık _ Aziziye ma-

Tu. rk-f ranSIZ "ostlug~unun tirak ettirilmişti . köyünden Ya,ar, Susığırlık-u Sergi vilAyetimiı hoyvan- Bobu köyünd.,n Ahmet ça-

yenl. b"ır tezahu·ru· oıhğı için büyük ümitler vuş, Şamh- Knrokol köyün-
vermektedir. Otuz üç tay. ılen Ahmet, Balıkeıir hacı 

İlli gün sonra lıtanbulda dan otuz biri vilAyotimiz i~sbak hallesinden paytoncu 
toplanacak pnrlAruent·>lor damızlık aygırlarının yavru- Adil, Gönenden Nozı f, 
konferansrna ivtirak eılcaek lc.trıdır. Uuolar bakım iıiba· Bu l ıkesir Kasaplar mıhalL 

Kars, 2 1 (A. .) _ ş rk Fronsız heyeti iz mire uğra- rile çok eyıdir. Ve daha esinden Abdürrdzzak eftmdin-
mıntnkolnrındn hır nyJnnbc_ mış ve pek hararetli karşı- henüz beı, altı aylık olduk- ( Devamı ikinci sayfada ) 

lnnmıııtır. Heyet aerefine ve- ları holde annelerı"nı'n boy 
ri Göle ve Çıldır köylerinde -ı -ı -

rilen zıyafette ananevi Türk. larınn yakın bı'r boy almıt 
telkikaıtu bulunan -Frun11z dostluğu tebarüz et- Jardır. 
Vılno Ünıversıtosi 

tirjlmiştir. Serginin karasığır kıım -
Zooleknık Profesörlerinden - ••• - ınd1 Pılovne melezi Bozırk 
doktor 'l'ud ve Telamı tetkık Mesut ~lr evlenme. boğa ve inokler naznrı dıkk-
lerini bitirmiş ve dün R at i celbetmektedir. Serginin Biı yük ~1 ıllet Meclit;j e-
boradon . yrılmışl:ırdır. Mü- . l . bu kısmında aayanı tenkit 

ı i Kazım Paşa Hazret erı -ı 

tohos. sıelar lct iklcri netice- h bir nokta vorsa o da Türki-nın hemşireleri Sıındet a-
81
.ndcn memnundurlar. l . d . yede yegAne Bozırk Yetişti_ 

nımofondi ıle zmır erı " 

Anketimiz. 
Yazı çokluğu dolayısile 

anketimize gelen cevapları 
bugün baaarnıyoruz. Bu 
cevaplarl yarın baımıya 
devnm edeceğiz. 

Balya kaymakamhtına tayin ed
ilen Rif at bey 

VilAyet Daimi Encümeni 
azumdan Rıfat bey vilAye
te gelen bir teblığe neza-
rnn .~ylOlün on birinci günü 
Dnhılıye VekAletince Balya 
kaymakamlığını tayin olun_ 
muttur. 

Yeni vazifesinde arkadıı
ııımıza munffnkıyet dileriz. 

•• ••••••••••••••••l'I••• •• c b 'k R ren bir mırıtai.a olan Baly-•••11•••••••••••••••••• -.. ıı rı atoru Mehmet uşon 

B·ır Yazı Mu·· sa bak ası :.= beyin nikdhları. perşembe, gun anın sergiye iki, üç hayvan-

baılomıştır. Vurdun Muvaff akıyeti 
idmanyuıdu gençleri CBnlkkiii va Bigıdı galip geldilı' 1.ı i9tirnk etmiş olmasıdır. 

beyoğlu evlenme doiresindu M · 
yapılmıştır. Merasimdo B. M. orınos koyun ve koçları 

: da ümit vericidir. Çlyoruz • 1. Reisi Kllzım Paşa Hoz-
• • retleri, meclis reı' ıı· vekilleri Küşat resmini müteall:ıp 

: • Valimız Salim hev. Fırka Vi-
Gazeltmlz gençler araswda /lir «gıiztl ya:ı » mli- : !fason, F.snt, Voli ve bele- IAyet idare heyeii reisi Fik-

• A • ı 1' 1 diye reisi Muhittın, B. M. 
sabakası yapmag~ a karar vermiştir. ılllSa w ·am 1 zen- : ret, Vd mebushırırmz Muzaffer 

• M. ozolo rı vo tnnınmış bir ' 
yill olmaıwa bilhassa itina ediyoruz.. • çok zavot h zır bulunmuş vo Enver heylcr vo diğer ze-

Glizel azı müsabakamızı kazanacak uç 9<'1lC':_, bu : 1 rdır . v t sergıyi g 'Znıişlordır. · I 
. y 1 ııı rkada<:lardan murek- • L k ge11çlerw mu/ınrr r ve m11a m a )" • ~· uı> cı aılnr n\·ık hulundu 1 

kep bir ha. m /ıeyetl tarafından seçileuk ya:ılarwa : Adliye Yet.ı' l ı'm'ız rulmuş bn müddet znrfı ndu 
r · b ı nacak elli kadar o/myııcumu:a kuı- • ~ k ndın erkek birçok kimso-ey oermış 11 ıı · • 
metli hediyeler vereceğiz . . .. : Bir müddettir lzmırde ler torofıncirın ziyorl\t edilm-

Miisabaka sartlarrnı hHfrn ~ arıukı IHhh:ı- : i tirahat otm kte olan Adl i- İ~lir. lk! muvaffakıyet kazanan ldmanyurtJular 

d k 
• • y V tJ kılı 'ıroc oğlu Şı.ikrü Tayt1e taylı kısrak Çanak kaleye uiden, ldmon 1 kkoltı ldmanyurdu il• din 

nuz a o · u ~ u rı uz. : ı " "' • ............................... lıey slnnbuln gitmiştir. T y sergisine iştirak eden .vurtlular cuma günO Çana- ( Devamı ikinci HYfada ) ····••·············· ,,__._..________________________ " 
....... -.~ ~--------- ..... --------·----------------------------------------------------------------..:. 
Öz Türkçenin güzellığini, tazeliğini ve veri:nliliği i anlamıyanlara yazıklar olsun •.• 

t 
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Ecnebi matbuat: 

Dil İ kılabımız. 
~----------------Bir Bürükseı gazetesi dıl inkıl3bımız hakkında neler yazıyor. 

Bürükselde çıkan <cxx 'eme 
Siecleı> E?nzetesi yazıyor: 

(( rurkiye•le son lıaf ~unın 

en büyiik h~dise<:ini ikinci 
Türk dili kumltayı~ nın top
lanması vüı>ude getirmiştır. 
Kurultny müzekereleri nltı 
gün sürdü; müzekerelere 
Gazi, Başvekil, Vekiller gibi 
siyaset hayatının en saldhi
yettar çevreleri, Üniversite 
profesörleri, idareciler ve ga. 
zeteciler iştirak etmişlerdır. , 
Türk dili ile hindo - jPrmen 
ve Sami diller arasında kı
yaslarda bulunmak gıbi bir 
mtıvzu ilo meşgul olan bir 
İçtima İçin bu hal giizel bir 
muvaf(akıyet teşkil OdPr, 

kat heniiz işlenmemiş, açıl · 
mamış ve süslenmemiş mad
ıle halinde<lirn Kurultay 
reisi, hiç olm::ızsa «Tür rlıli
nın, geııişlemjş, inkişnf et 
miş, zamanımızın mükem_ 
mel, ilmi ve taammüm el
miş bir dili olması» lazım 

geldiği kanaatindedir. 
Kurultayda Reis K§.zım 

Paşanın hiç bir yabancı söz 
kullanmadan açılma nutkunu 
irada muvaffak olması her
kesi se" indirmiştir. 

Bu nefse itimadı, şaheseri 
takılirkdr gözlerle görmeli. 
yiz. Genç milliyetçiliklerin 
ilhamı altında ölü dillerin 
böyle dirilmesi fevkalade 
bir hadise teşkil etmektedir 

1 

Hayvan 
Sergisi 
Acıldı • 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 

lerin tayları dördüncü olmu

şlardır. Birincilere 60 şar, 

ikincilere 50 şer, üçüncülere 

40 kar, dördüncülere 30 zar 

lira ikramiye verilmiştir. -
Kısrak kısmına on sekiz 

taylı kısrak ile damızlık ay
gırlarından gebo beş kısrak 
girmiştir. Fakat bunlar aras-

ında. tam not alan kısrak bul
unmadığı için birincilik ver-

ilememiştir. En fazla not al 

anlardan Şamlıdan llüseyin 

oğlu Mehmet ağanın n 
Şamlı - Kurtdere köyünden 
Tayıp çavuşun taylı kısrak

ları ikincilıği, Susığırlık 

Açılma nutkunu Mnarif 
Vekili söylemiştir. Bu nutuk i 
oldukça nevi zatına münhasır 
bir şeydir. Maarif Vekili 
demiştir ki: 

Harp yüzünden Osmanlı lmpa-J 
ratorluğundan ayrılan Milliyetler 

Jandarma kumnndanı Sadi, 
memleket hastohnnesi baş
hekimi operatör Ali Riza 
beylerin · taylı kısraklnrile 
Kepsüt nahiyesi müdürü Se
dat beyin gebe k srağı üçü
ncülüğü, cümburiyet müd
deiumumisi Salih Zeki, Ban
dLrmada mütekait kaymakam 
Şevket. Balıkesirden Çömez 
Ahmet beylerle Balıkesirden 

Şerif, Susığırlık- Demirkapı 
köyünden Abdurrahman ağ
aların kısrakları dördüncülü
ğü almışlardır. İkincilere 50 
şer, üçüncülere 40 knr, dör
<liıncülere 30 zar lira veril
miştir 

Pııriste ç·:kao « L, Europe 

Monulle» gazetesi yazıyor: 

Lozan muahedesi 1923 se. 

nesinde Türkiyenin yeni hu
dutlarını knti surette tespit 

ettiği zaman sabık Osmanlı 

«Aslını tarihin en eski 
devirlerinden alan ve inı:ıan - • 
lığın ilk medeniyetl C' rinin • 
müessisi ol n Türk, ansızın, 
tohumlarını bizzat ukmiş 

bulunduğu kültürlerin hari
cinde bırakılmış ve düştüğü 
karanlığın kendi hayatına 
malolmasına ramak kalmıştı. 

' İmparatorluğu ciizüldrini mu

kadderat ve Akıbetlerini far-

Bu asil milletin uçuruma 
doğru yuvavrlandığı bir an
da tarih ona yeni ve hari
kulAde bir Şef verdi ve bu 
Şefte Türk milletine yardım 
elini uzatarak onu meşum 
sukuttan kurtardı. 

Büyük Şef hayırh itte 
devam ediyor ve milletin en 
müspet kuvvetlerini en bü
yük düşmanı olan cehalete 
kar91 tevcih etmiş bulunuyor. 
Bizi bu birinci zafere ka
vuşturacak olan silAhlar di
limizden, dilimizin temizlen- 1 

mesindon, Jilimizin terakki
lerinden b:ışlta birşey de -
ğildir. » 

Maarif Vekilinin büyük bir 
milli yükselme gayreti gös
teren bu milletin kültür ve 
dilini mükemmelleştirmeyi 
emellerinin başına getirmesi 
takdire ltıyık bir haldir. 

Ancuk bu kongre bizi ye 
ni bir teşebbüsten haberdar 
etmektedir. Bu da, son se
nelerde lrlandnda zuhur eden ı 
halleri hatırl.ttmaktadır. 

lrlandalılar çok zaman 
evel yaşamış nesilleri 

vasıtnsile İn~iliz dilini kabul 
etmişlerdir. Gaelik adı aL 
tında milli İrlanda dil i çok 
seyrek birkaç köy müstes
na olmak üzere hjç bir ta
rafta tanınmnktn ve konuşul 
makta değildir Fakot İrlan 
d hükOmoti Gaelik dilinin 
yeniden kullanılmasını temin 
teşehbüşünde bulunmuştur. 
Bu· dıl bugün lrlandadn bü 
tiin mekteplerde okutulmak
tadır ve bir gün ihtimal 
lngilizcenin yerine geçmeğo 
muvaffak olacaktır. 

Tiirkiyede bunn benzer 
bir harikulddelik ckovvi.ın 

etmektedir. Türkiye lırlkt1 -

meti münovvnler ~ınıfının 

konuştuğu djljn dejenere 
olmuş ve yabancı sözlerle 
dolmuş bulunduğu ve haki
ki Tiirk diline dönmek icap 
f'ttiği knnaotjndedir.. Dil 
kurultayı reisinin sözlerine 
göre hakiki Tıirk dili ara
sında yaşamnktadır ve fa. 

klı bir tarzda tayin etmiştir . 

Osmanlı İmparatorluğu te· 
beasından bazıları mevcut 

devletlere geçmiş bazıları 
• 

da milliyet itibarile kendile-

rine etraflı bir programı 

ve teşkılılt ynpmak mecburi. 
yetinde kulan yeni devletler 
efradı arnsmda birmişlerdir. 
M. Paul Chalinin bu mev
zua tahsis ettiği fevkelAde 
ve sikalara müstenit tetkik . 
eseri ve mevzun mütaallik 
.ııeseleler hakkında kıymetli 

işaretleri muhtevi bulunduğu ı 

iİbı hukuku umumiyenin 
başlıca meselelerinden biri
ni teşkil eden milliyet bilgi 
si noktai nazarından çok 
mühim aydınlatmaları ihtiva 
~tmektedir. 

Biribiri ftrdınca müstakil 
devletler manda altında bu
lunan momlekotlfJr ve mev
cut devletlerden birine ilhıık 
edilmi~ kıtalar müdevvenatı 

nı tetkik eden M. Ghali nıüs

lüaıanlık: ile h ı ristiyanlık 
arasındaki hukuki temas 
ve rnünnsebetlero his!'oluna
cak derecede salah temin 
eden Lozan muahedesinden 
sonra Avrupanın heyetinin 
heyeti umumiye ve muhtc\if 
kıtalarJn tatbık itibarile mil
liyet noktai noznrındnll ne 
kadar büyuk bir genişleme 

viicude getırdığini gö ter 
mt ktedir. 

- ----
Yurtlu/arın 
Muvaf f akıvet · 
(i' st tarafı birint•i snyfada) 

.J Biğndrı Biğa İdmanyu . 
rdu ile maçlnrını yapmışlar
dır Telgrafla haber aldığ -
mıza göre, gençlerimiz Ça
nc... kkale muçıoda 1.3, Bığada 
O 2 galıp gelmişlerdir. 

hlmanyurtlu gençlerimizi 
kazandıkları muv.ıffakıycıt 

ten dolayı hararetle tebrik 
eıleriz. 

YurtJular dün ge~· vakit 
şehrimize dönmiişlerdir. 

Boga ve inekler 

Karasığır sergisine so
kulan on bet boğa 
ile beş inek arasından 

Balıkesir _ Börekçiler mah
allesinden hacı lsldm ağa 
zade Rasim beyin boğası 

ile Şamlı-Kurtdere köyünd
en Ahmet ağanın boğası 

b ı r inci, Balıkesir .Karamank
öy boğası ve Balıkesir.Ba

kacak köyünden hafız Ah
met efendinin boğası ikinci. 
liği, Balya Kayalar köyünd
en Ali, Balya-Söbücealan 
köyünden Kdıuil, Susuğırluk 
Karapürçek köyünden Muhs
in efendilerin boğalarile 

Ualıkesir-İzmirler mahallesi 
boğası, hacı lslAm zade oğ· 
lu Rasim ve Karaoğlan ma
hallesinden kasap zade İs
mail Safa beylerle 
Balıkesir-Ayşabacı köyünden 

Yusuf ağanın ve Balıkesir Ma
rtlı mahallesinden Zehra ha
nımın inekleri üçüncü gel
mişlerdir. Biıinciler 50 şer, 
ikinciler 401 kar, üçüncüler 
30 zar lira almıştır. 

Koyun vt koçlar. 

Serginin ~erinos koyun 
ve koçlarına ait kısımda 

Balıkoıirden hacı Faik bey 
zade İbrahim ve .,usığırlık
tnn flalıl Hilmi beylerin 
koyurılo.rı birinciliği, Gönen. 
ılen ~ıustafa; Susığırlık Ö
mer kö,Yünden Halil efendi· 
lerin koyunları ikinciliği 

kazanmıştır. Susığırlıktan 

Halil Sıtkı ve Gönenden 
Muslafıı efendilerin Koçları 
birinci, Ömer köyd
en Halil Hilmi efendilerin 
koçları ikinci vo Bacı Faik 
boy zade lbrnhim beyin ko · 
çları tiçiıncü olmuşınrdır. 

flayvan sahipleri dün Ba
ytar mü<lurlüğüne giderek 
mükAfatlarını almışlardır. 

.......................................... ,, ............ Q •••••••• 

! ŞEHİAVEMÜLHAKATTA 
• . ............................................... ~ .................. . 
C a r ş a m b a G ü n ü Dil Bayr 
Yapacağız 
Dün Halkevinde bir topla
ntı yapıldı ve bayr mm 

ana çizgileri çizıldi. 
26 Eylül çarşamba günü 

yurtda dil bayramı yapılac
aktır. Bu, büyük milH bay_ 
ram şehrimizde de güzel 
tezahürler arasında kutlula
nacaktır. Kutlulama hazırlı
klıkları ile meşgul olmak 
üzere dün fialkevi ııdebiyat 

ve tarih şubesinde bir topl
uluk yapılmıştır. Voli S:ılim 
beyle vıldyet Maarif müdü
rü beyin, lise ve orta mek
tep mtidürlerinin, lise ve or· 
ta mektepler edebjyat mun. 
ilimlerinin \'e muhıurirlerin 
bulunduğu bu toplulukta 
bayram programının ana ciz 
gileri tespit edilmiştir .. Bu
nu göre 26 Eylül çarşamba 
günü her tnraf donanacak, 
mektepliler büyük bir olay 
halinde nümayişler, tezahü
rler yapncııklnr sonra bir 
yer yer miting aktedilecek 
ve her tarafta kurulacak 
radyolarla Ankaranın konf
eransları, sözleri dinlenecek
tir. 

O akşam Halkavi büyük 
bir gece tertip edecektir. 
Konf~ranslar, revuler ya -
pılacaktır. Bu esnada bir 
fener:ılayı da şehri dolaşa -
caktır. 

f mtiyaz sa~i~imiz. 
Cazetemizin imtiyaz sahi

bi ~e Bilecik mebusu B::ıyre. 
ttin huy cuma günü lstanb. 
ula gitmiştir. 

iki me~usumuz. 
Mebuslarımlzdan Enver ve 

Muznffer beyler cuma ;ünü 
Edremitten şehrimize geL 
mişlerdir. Enver hey ogün 
İstanbula ge~miştir. 

#iliyet mekupçusu 
Vildyat mektupçusu Hilmi 

bey Susığ.rlığa gitmiştir. 
Mektupçu beyin Susığırlığa 
gidişi bir tahkik işile nld
kada r görülmektedir. 

Posta mü~ürlügü 
Bursa Posta ve Telgraf 

başmüdürlüğü memurlarından 
lzzHt bey Balıkesir Posta ve 
Telgraf müdür vekilliğine 
tayın edilmiştır . İzzet bey 
şohrimize gelmiş ve vazife 
ye başlamıştır. 

Celal bey ~timişgız k ka
yma~amı oldu. 

Aydıncık nahiyesi müdürü 
Celôl bey Çemişgizck kuy
mokııml ğınn tayin edilmiş. 
tir. Uellll bey kıymetl i ida
recileri mizdend ır. Kendisini 
tebrik ederiz 

Akşam J 7 yaşmda 
<(Akşam» gazeldsİ on yedi 

yaşın.'l girmiştir. Refikimizi 
tebrik ederiz. 

Vilayet jandarma tefkilı 

J. K u m a n da n 1 
Arasın~a bir değişikli~ yapıldı. Viliyıt jandır 

kuman~am ile ~ört kaza kumandam deüiıt' 

Bürhaniye ve Gönen Jandarma 
Kumandanları Arif ve lbrahim 

beyler 
Heber aldığımıza göre 

vildyetimizin değerli jandar-
ma teşi.ilAtında mühim tebe
ddüller olmuştur. Vildyet jan. 
darına kumandanımız kay
makam Hasan bey ile Gö
nen, Erdek, Sındırğı ve Bü
rhaniye jandarma bölük ku
mandanları başka yerlerd~ 
vazife almışlardır. 

Bürho.niyc kumnndanı yü
zbaşı Arif bey Ulukışlaya, 

Erdek kumandanı Mehmet 
Ali bey Orhang 1Ziye, Gö
nen kumand::ını İbrahim bey 
Hekimhana, S ı ndırğı kuma-

ndanı Remsi bey 
jandarma umum ko 
lığı mülhalu M. 
Balıkesir mırkeı 

kumandan lığına, 
kumandanı lbrahiaa 
değe, alayda 
A. Hikmet bey 
nene, alayda stajiyet 
ci mülhım Hüsnü ~ 
haniyeye tayin edilllll 

VilAyet jandarma 
danı Huan bey b 
hrimizden ayrılacak 
ndiaine muvaClakıyet 

iki gıinlıik vııkııat L 1 ilhteklepl8rİft lül 
Bir sarhosluk, bir cerıı ve kırtHiyı 11 181~ 

bir kumare1hk. vilayet Daimi ı 
İki günlük vukuat şudur: 
Snldhattin mahallesinden 

İsmail oğlu Refik ge<'e sar
hoş ol::ırak mahnllo aroların 
da dolaştığından tutulmuştur. 

* Şeyhlu.tfullah mahollo
sinden Halil İbrahim oğlu 
Necati ile kardeşi Ahmet 
arasında çıkan kavgada Ne
cati isimli olnn Ahmetli bL 
çakln dört yerinden yarnla
mıştı r . Ahmet hastahaneye 
kaldırılmış Necati de bıçaği

le birl:kte yarnlonm ştır. 
~ Yakup köyünden Ali 

Osman hoca oğlu Ra 
mazım ile Kasım oğ

lu Bekir İzmirler mahal· 
lesinde Hslı l Ktımilin kahv
esinden kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. Gerek ku. 
marcılar ve gerekse koh rn
ci hakkındn tahkjknt yapıl· 
maktadır. * ll oı·ıishnk mahallesin
den Ah not oğlu hnf z Ahmeı 
efendinin şapka kanununa 
muhalif haJ"eket ettıği 
görülerek h ı kkında tahkıkata 
girişılıniştjr. 

Yazan: 

dün Talimizin ri 
toplanmıı, ilkmekte 
934 senesi bütçeein• 
müteferrika, kırta1iy•• 
rukat tahaiaatını ihti 
mekteplere dağıtmı 

zalara ait havaleler 
gönderilecektir. 

iki huıuhk ıı 
Birkaç gün e• 

di nahiyesinin Karao• 
ünden Hüseyin oğlU 
nın dükk4nından arpl 
ire, Kayapa köyünde• 
met çavuş oğlu Şeril
den de para ve eı1• 
mıştır. 

Yapılan tahkikatta 
dtikk4nına girenleri~ 
çepiş çoban Hüaefl~ 
İsmail ile kardeşi, e.ı 
nlıırın ise Kayapa k 
İsruail kızı Ayşe il• 
Hüseyin ve Kartalla 
oğlu Vasfı olduğu ani 
tır . Hırsızlo r dün ıeb 
getirilmiıler ve caoa~ 
miıddeiumumiliğine 

edilmişlerdi. r 

Öz d l savaşınd yerinı ali 
•• 

Oz dilı yaradıcısı,yapıcıı 

sevdırıcısı se ı olacaksın! 
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•......... ···•·•························ ........ ...• ····················!lif ...• • • • • • Balıkesir Ovaköy Panayın. t!.~.~-~-~---~·~-~-=-~-~.!:.~.~J ~ AVUKAT ! 
LCTE: QLŞT A: ! ~ Telıir edilen Ovaköy panayırı :~ 4 eyh)I pazartesi günü açı

lacaktır .. P:.~ııa) ır Ps ki.~lı' rı .''' :.;piı edilen )'(lr·de yani kö~· iin rıı güzel ve su 
ile t•evrılmış O\at:ık ııztıl'ıııde kurulacaktır. Yeni döviz ~ararnamesi Uzak şarkta neler oluyor1 ! H. Tevfik - sadık i 

Royter muhabirinin Ha- : DAVAVEKILI : Ecnebi şirketlerin Caiz ve 
temettü hisırnsi olarak his
sedarlarına gönderecekleri 
dövizlerin r.iraat bankasınıl·· 
an buğdayları olma suretile 
harice çıknrılma11ı hakkında 
bir kararname hazırlaomışt. 

ır. Bu kararname önümüzde. 
ki gşnlerdc lcra Vaki.ileri 
Heyetinde müzakere edılec
ettir. 

Nikel paralar. 
Yeni nikel paraların üıe· 

rlerine basılacak şekiller iç
in açılan müsabakaya on iki 
snnatkAr girmiştir. 

~füsabaknyı kazanan iki 
eser sahibine biner lira mü
klCat verilecektir. 

T rakyada peynircilık 
lktısrıt Vekllleti Trokya 

peynirciliğinin inkişaCı için 
tetkikler yapıp alınması 
icap edecek tedbirleri ve
kt lete bildirmeğo memur 
edilen vekAlot kimyagerle
rinden Halit boy Eclırnoye 
gitmiş ve tetkiklerine baş· 
Jamıştır. İktısat VekAleti ha. 
zırlanacak oltın bu rapora 
göre Trakyada gelişi .~~.zel 
peynir yapılmosı nın onune 
ieçmek için teılbirler Hl& 
cak ve peynir ihracatı da 
tanzim edilecektir. 

Japak ihracatımll 
Almunya ve Ruslar bu n

yın şon hnftuında ıoo,ooo 
kilo kadar memleketimizden 
yapak almıştır. Onun için 
yapak fıatlerinde hu hafta 
yükseliş vardır. Bilh&1sa 
Almanlar mübayanta devam 
ettıkleri için fıntlcr yüksel
mektedir ve vaziyet bu su
retle devam etmektedir Bu 
yüzden stok mal miktarı da 
günden güne ozalmaktedır. 

Yumurta ihracattmız 
Gerek taleplerin ve ger

ekee soğukların artması 
yumurta r iotlerinin yüksel. 
mesine sebep olmaktadır. 
Ünümüzdeki haCt lartla b~ 
yükselişin devam edeceğı 
tahmin olunmaktadır. 

lstanbula bu hafta Anadolu
dan ( 1360) küçük ve (300). b~
yük ıanJık yumurta g~lmı:.:tır. 

lstanbul ve Karadenız kıyıl
orınd.on (6000) sandık yum
urta sevkedilmiştir. 

lstunbulda büyük snndık · 
lor bu hafta 24 liraya kod
ar muaroele görmüştür. Ge· 
çen sene aynı hafta en yii· 
kıek fi ot 23 lira idi. Bon· 
dırmada taze yumurtoların 
büyük sandıkları en yüksek 
21 ,50 lıruya kad r müşteri 
bulmuştur. Bursada fıatler 
16 l 7 arasındadır. 

lzmirde de fiotler yüksel· 
me istidadındadır. Yaln ız 
Akdeniıde yumurta hareket· 

rbinden bildirdiğıne göre : y r UF KENAN : 
Mnnçuko llariciTe nezareti- : : 

Öva Öy Panayırı ilk dt>fa kurulmaktadır. Balıkesir ile civar 

vil:\~·et \'e kazalardan \'t' nahiyelerdt•n gfllt•cck esnaf ve celeplerin her 
tiirlii isıiralıaılt•ri köy ilııiyar heyeti ıarafıı ıdau f Pmiu edilec,·kt.ir. Panayır 

nin resmi bir b;vonatı Sov- : : 
yet kuvvetlerinin" Usuri ve : Yazıhanesi hüküm~t caddesin- : 
Amur şehrinin birloAtilderi : de Ahmet çcşmesı karşısında : 

~ . . yt~rinde ayrıca çardak ' c ~ölgelikler viicude gt~lirilecekıir. · 
yndc Monçukoya ait bir : ~1urkez ve kazalarda her : 
arazıyı işgol ve tahakim : nevi d.ava ko~ul. ve sürat : 
etmekle itham etmektedır. : le netıcelendırııır. • 

Ovaköy panayırı mn hususiyeti köyün ovası tanı ortasında 
suvu hol, hava ı giizd bir yeriude olmasıdır. 

Mançuko hükfimetj Soyet •••• •• ••.., •• •• •• •• •••••• •• . 
Konsolosuna bir nota vermiş 
1~60 da Pekinde yapılan 
Çın - Hus muhadesine isti
naden hllkimiyetinin tanınma. 
ınasını i tcdiği bir arazinin 
işgnlınc karşı protosto et
miştir. 

S ılah ticareti meselesi 
Amnika uyıın mrclisin<le 

müteşekkil sıltlh ticareti 
tetkık komi ·onu, yob ncı 
devh tlerdt n gPlı n prolr to
lııra ~~?1nen "Ovap olnrok 
neşrettıgı bA, annomede ((biz 
milletlerin ahltlki vaziyetle 
rini dPğil, hu UE-f silnh t c ı . 
retırıi tcıhkik diyoruz» Di. 
yor. 

lngiliz amelesi 
lngiltcredc Gol eynleti si

ndikalnrınm 130,001) d n r • 
zla maden nmelesini temsil 
eılen murahhasları iıcrP.tler 
ihtildfı h kkmda milli !ede 
rosyonlı görüşmek üzere Lo 
ndrnya gelmişlerJir. Maden 
snhipleri 51915 nispetle an-
cak yüzde 20 derecesinde 
arttırılmış olnn ücretleri 
dahn ziyade yiikseltmek 
istemiyorlar. Halbuki ha-
yat poho lığı yüzde 42 
artmıttır. Amele murnh. 
hasları milli federasyon
la ~öriiştükton sonra maden· 
ler n::ı z ı rını ziyaret edecek
lerdir 

Bulgar!stan~a kooperatifler 
Bulgar istoti tik umum 

müdürlüğünün neşrettiği "Te· 
sikalnrdnn anlaşıldığına gö 
r e 1933 ıenesi sonuna kcıd 
ar Bulgaristanda tesci l edil
en kooperotıflcrin ad di 
(7578) ıı:i bulmuıtur. 

yalnız yumurta değıl hovnyj· 
ci ıaruriyc Cuıtleride yüksel 
mektedir. Bu sebeple şark 
memleketlerinden yumurta 
fıotleri sağlamlaşmıştır. Bu
ndan Almonynya yumurta 
sokmak imkAnları fazla laş-

mıştır Onun İçin bu vaziye
tin ılu miyoceği anlaşılma-

kta iır. 
Almonyoda, Avu~luryad , 

Çekoslnvnkyadn, ltnlyada, 
kczn Yugoslavya ve lngilte. 
reıie fıotler sağlamdır \'C 

h epsindı.: Je az çok yüksı>. 
Jişler vardır. 

Kasa anyanlarm nazan 
dikkatine 

Sağlam ve ucuz kasa is
tiyonlorin Palamut hanında 
kahveci Süleyman efendiye 
müracaat o ımelcr i ildn olu-

Nazan Dikkate ~liilliil l!lllilffillil lillill!ll!I - 111!!1:1 
Teşini•••I 934 ıarihinJon iıib•••n kihriı 1 •• t1.n u. ~ Şehir Sinemasında ~ 

cuzlamıştır. Büyük kutuların her bir adedi 60 para, küçük '' it 
kutuların her hir adedi 50 paradan satılacaktır . Şı>hir vı 

köy b yilerimizin ellerinıle esk i Cıot üzorindo kalan hilO. 2 3 [yJOI p dZr~an iti~aren 
mum kibritleri eylfılün 30 un<·u giinünc .kadnr tico rthnno- ffi1 ~ 
mize ia Jo etmeleri illin olurıur. l!I TÜRK mühibbl meıhur KLOT MARERln ıaheıerl olan ffi] 

Kibrit Y8 çakmak inhi s arı Balıkesir ıcenrası ı:·~: o·· L D u·· REN ADAM !n:~ Konyalı zade Mehmet lzz t ve Şıikrü ve 1.::.1 : 

Sa 1 ık tar~ı~ı··:: ·~•th•n~; • tt Temıil edM~rie Beli lt 

1
) 

1 1 .. · 
1 

. k , ı~kg~~rl l§ Maksudyan Gabrio i 
l3JH 11ua yo u t .ızerııu r, ıpt> · ıa u·ı · :ısı ıttı~a- mı 11 

lirıde lmii \.'P küşk yapnıağa nıii~nit oıı lwş dH- mı Eserin Vt! temsil P-denlerin kıymet ,,e illi 
ıı~im rui~Larıuda hir turla kı n~~·n ve~·a tamam.?'' IH ehemmiyeti biiyiiktiir. Buııııula beraber U 
yııae o cı var4la, Çf' ngel 111evkıındf' dok.uz döııunı H filimin bilhassa l 'T .\N Bl'Lu muzda çe,·rilmiş n 
miktarındaki Lir tarl:ı sa ı lıktır. istr,~·c•rılerin ı;ı olması filimin kıymeL ve eheınıııiyetini bir mı 
arabacı zade .\li beye nıüracatları. 5-192 ~ kat daha arttırmaktadır. Bu filimde ISTAN· liJ 

mı BULun muhtelif manzaralarını, büyük ahi. ~ 

Damı- t /' l " t E ,. . J ~ deleriıuizi ve Bogazit;inin biitün güzellik- lil 
v ı aye ncumenınaen: ,. leriui gört·ceksiuiz. ~' 

Balıkes ir - Edremit yolunun oo+ 63 • 00+67 kilomet. ' 
olori orasındaki kısmın tamiri tnrtname ve keşifnomcsi 1 A YNl ZAMANDA 
mıncibince Y~.pı~mak ve 27- R~h11 - 93~ tarihine nıus.adi! ~ v A R v E T E l!I 
perşem be gunu saot onbeşte ıhale eaılmek i.ızero yırmı mJ il 
giin müddetle ve kapalı zarf U8ulile münakasaya vazedil _ ~ il 
miştir. Tamiratı mehhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 ku- ':ıf ,., 
ru tur. K:ymetli artist FATMA LEMAN ve SELMA hanım_ 

:'ıhinokosoya liyakati fcnııiyeıi boşmühenndislikçe lor bu fılimlo beraber son temıillerinı vermektedirler 
tasdik edilenlerin iştiraki mesuliyetlPri ile çalışacaktır. Fırsatı ka çı rmayınız. · 
Ehliyet vesikası vu ticaret vesikası ibraz edenler kabul mI liil 
olunncnk 'e bu vesikalar ılıaledcn IAokaJ sekiz gün mJ mJ 
evel hn mühendisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip ı' ' HAZRET ı• ı• SA tf 
olıınlnrın hu vasuik ile beraber yüzde yodibuçuk nispetin 
de teminatı munkkette makhuz veya mektuplorile yev-
mi mezkilrde ve vakti muoyyeninde usulü dairesinde en- im G E L f Y O R ! . il 
ciimeni vilAyete Cazla molumot almak istiycnlerin daha ffiJ l!J 
evt·I başmühendisliğe veya encümeni vill\yet kalemi- mJl!ll§J fi!H!Jli!Jll mJliilmJIW IJIJ[!J 
ne miiracnot otmeleri ilAn olunur. 

4 - 174 

D imi vilayet encümeninden 
Bigadıc nahh·~siııi n H isaralaıı köviindeki 

t. • • • 

kaplıea ~5-9-~34 tarihinden itibareu 25-2-!136 
tarihine kadar 17 aylığınm ic~arı şartuanH'si 
muci hince 6- tesri nievt-1-934 tarihi ne miisa-• 
dif pazarlesi glinfı . aat oiı hnşle ihale edilmek 

Karaca bey harası mü 
dürlüğünden 

llarnın ismet paşa nıcvkiirıde ortaklama su
retilt• hin döniirn pirirıç ckilt)cektir. ."'eraitini 
arılanıak istt•ytmlerin \'e talip olanların ya bir 
mektupla ve ya doğrudan doğruya llar~ idare
~iıw müra<·aatları ilaıı olunur. 

iizre yirmi gün ııılidd.-tle aleni nıii
zaytıdeyP. koıını11 -. tur. l 7 a~'lığırıııı bedeli mu- ı----------------,-----
hammeni ı Go liradır 'r:ilip olanlarnı hu miktar Vtltiy1?t Evkaf Müürlüğünden: 
Üzt•riııdeu ~·iizde yt)dihuçuk rıispt>tiııdtı teminatı Evkafa ait kü\·iik şnılırvnn karşısında 207 No. Jı 
unı \'akkate makbuz \ eya mektuplarile birlikte kahvenin cam, r.omcktln ve camlı kapısının mücııd • 

~'Cvmi nw:ıkiırda ~arlnanıesiııi iH°trPıımck Lti- ıleılen temiri açık ~ünaknşuya çıkarılmıştır. lhııle 
1 10-934 pıı~ar e~tesı güni~ icra edilecektir. Talip 

yenJPri11 daha evr.I euciimeııi vil:\yeıe gelmelc1
- olnn~a~ın ı4 l ıra tcmınat akçasıle birlikte Balıkeıir evkaf 

ri i l:i n olun 11 r. 4 _ 18 B müdırıyetıne muracaatları. 

2 - 177 

lı::ıri ihrocut olmaclığındon 

durğundıır . .:: ---------[!) Balıkesir Askeri Satın Alma 
Bura"'a kadar yumurtanın YURTDAŞ 1 K Ka acabey Harası 

Müdürlüğünden: 
iç piyo;anıııdııkı ,aziyetini 1 Bu cıimhııriyel bayra. Omİsyonundan: 
hulasa ettik ı mznda yerli mallanım:m Balıke11ır garnizon kıtaat ı hnyvanlurı İı,.:İn 250 ton ve 

Dış piv. saya gelince: resmi geçidi Ankara ye· Susığırluk kıtaotıhayvanları icin 150 ton yular 28·9· 934 
Derhal ve edelim ki , ı ni sergi evinde gapılaca. cumıırt sı gunü saat ıO da kopalı zurf usulile satın alı-

heynelmılel yumurta piyasa· kltr Kışlık ihtiyaçlarım n:ıcJktır. Taliplerin ş!lrtnaıne) ı görmek üzere her gün 
sının vaziy tı umumiyetle I zı ur.u: ve sağlam yerli ve münııkasoyn iştirak için ıleBnl kesır kin 940 ve Susı-
sağlamdır. Yine yumurtanın 1 mallarum:la bu sergiden ı ğ rl k için 3 ij lı .. ı n ı ı ııc<. ı• ı minat akçalarile birlikte • 
giUik.çe azalmoktıı olması 1 tedarik el! yuk r d ı t/ ıı 1 .; ı ıh rn ny,,. on saatten evcl Balıkesir _ 
sebebile beynelmilel piyasada ı~tıli ıktı at H' Ta•arruf ccwıycLI il de kolordu satın alın komı~ynnuna müracaatları. 
cıuılılık olmaktadır . Zaten iJ ----------ffil ı69 - 4 

Haramn lsnımet Paşa merası ı O l«'Şriuie,·el 
934 ça~şamha giinii saat 15 de pazarlıkla icara 
Vt'rileeektir. TaliplHrin yt)vmi mezktirda temin. 
atlarile birlikte llara miidürliiğiine miiracaat _ 
ları ilan oluuur. 17 9 
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Erkek Orta Mektebi Pansiyonuna Kaydu Kabul ••ı~••E~!!lfl!ll!l!L ..... 
VİLAYET MAKAMINDAN: I~: 

Balıkesir Erkek Orta Mektebine nıülhak Pan teşekkül edecek Konıisyon tarafından yaıldacak- ~ 
siyona birinci sınıf için Vilayet idarei hususiye- lacaktır -~ 
si namına alınacak (20) talebenin aşağıdaki şart- 5-· Musabaka imtihanı (Türkçe, Riyaziye l.~ 
Jarı haiz bulunmaları lazımdır. Tarih, Coğrafya) derslerinden ve tahriri (ılarak .=:.~ 

yapılacaktır. ==~ 
1 - İdarei hususiye namıua Pansivona ka-. ~ 

bul ~dilecek Leyli m~ccanilik musabaka imti-
Riyaziyeden maada dersler için nıüsvedde ==~ 

;;;;;;~ 
kağıdı kullanılmıyacaktır. ~ 

hanlarına iştirak ~decek namzetlerin haiz olma
laı·ı l:izım gelen şartlar şunlar dır: 

A - Türk olnıak. 

6 -- Türkçe imtihanı 1 - Teşrinievel-paıa- _J 
rtesi, Riyaziye 2- Teşrinievel- Salı. Tarih ve §§.; 
Coğrafya 3- Teşrinieveı Çarşamba günü içra 1=! Mişlen Lastikleri~ 

B - Orta Mektepler talimatnamesi mucibin· edilecektir. ~ 
7 - imtihan evrakı Konıisyonca tetkik ve -. =~ En teıniz kavuççuktan yapılınış yu .. 

sakat Vilayet makannna takdinı edilecektir. Netice Vi- ~ muşak ve alastikiyetli, dünyanın en sal 
Jayet makamınca ilan olunacaktır. .=:~ laın lastiği oları ~lişlt~n lastiklerini diğeJ' 

ce 12- 16 yaş arasında lıulunnıak. 
C - Beden ve Ruhca hasta, Malul, 

8 - Muhasebeyi Hususiye nanuna kayt mu- EiiCmarkalara tercih ediııiz. Ciinkii bilunıu11 
D - Velisi kendisini tahsil ettir~miyecek ka- amelesi 29 - Eyltll- 934 akşamına kadar de,·an1 4 h\stilderin fevkindf. oldu~u sa~lamhğil" 

olmamak. 

dar fakir bulunmak. edecektir. Usulüne ve şartlara muvafık· olarak J tecrübe edilmiştir. 
E - Zekası, P-alışkanlığı, ahh\kı mensup oldu- nıüracat edenlere şartları haiz bulunanlara Ko- ==~ ... 

• ~ Mişlen süperkonfor lAstikleri ile ~~ .. 
ğu nıektepden alacağı Fotoğraflı vesika ile sahil misyon reisliği tarafından hüviyetlerini bildirir liiflı 1 , 

~ mali emniyette l'\e,1ahat t·dilir. Ht~r lO .. 
olnıak. fotoğraftı birer vesika verilecektir. Bu vesika =-t dan nıevc~dunıuz ·ınılunur. 

F - Bu musaba kaya münhasıran Balıkesir yzlıeirb.raz etmiyenler imtihanlara kabul edilenı:· ~. Mişlen lAetikleri Balııu~eir ~eanmyiıa.llhı azkaadtı. acantt•• 
Vilayetinin Orta ~lektebi bulunmıyan kazalar . q.; :t ı· ... 

yerli halkından veya yine bu kazaların n1iilha.. 9 - Yukarıdaki şartlar dairesinde İdarei .ı:=~ H. ~USHET 
katındaki yerli halkın çocukları kabul edilecek- Hususiye .ıı~m~na ~rkek O~t~ Mekteb~ .Pans~yo- ı;t Zarln h lıaıı-BalıkP~ir 
tir. yonuna bırıncı sınıf ıçın LeJh mec- = ·:..··•ım~··.......,···1111""' :.r.·•nmv.:ttııftlll'·· ....... ·~··llllfll!. 

Ru cihetin hüviyet cüzdanı ve kaymakamlık- canilik imtihanlarında n1üsa,·i derecede muvaf- •l1JJllWiiJllmW1llllmmıllWillWlllmııınllllllll 
larca tasdik edilecek vesaikJa isP,atı h\zımdır. fak olanlardan Şehit çocukları tercıh edilecek

2 - Birinci maddenin ( F, B, A, ) şartları 
hüviyet, cüzdanile cC. ) şartı kazalardaki etibba 
nın müşterek raporları; ayrıca Balıkesir heyeti 

tir. Bunun için İdare IJeclislt ri ve Belt>diyeler
ce verilecek ~lazbatalara bu cihetin de dere edil-• 
mesi lfızın1dır. 

~ıhhiyesince yapılacak muayene neticesinde nü- ıO _ İmtihan neticesi Vilayet makanunca 
munesine göre verilecek raporla ( D ) şartı Be- ilan edilip Pansiyona kaydedilinceye kadar ia .. 
lediye ve idare ~leclisleı·inde verilecek mazbata- . se ibate vesair bilumun1 n1asrafJar kendilerine 
larla ( E ) şartı ise 30-7-934 tarih ve 298- ı 15 ~it bulunacaktır. 
numaralı tanıinıle kazalara bildirildiği gibi ilk 11 _ 9 ı 5 numaralı kanun hüktimleri dahi
~ıekte~ şahadetnanıeleri ve çı~tıkları . mek.tep linde Maarif Vekaletinin idaresindeki Mekteplere 
ıdar~sınden· alacakları mazbata ıle tevsık e~ıl~- Leyli, meccani olmak isteyenlerin müsabaka 
cektır. ilk mektep şahadetnanıe derecelerının imtihanları halkındaki 6 _ 9 _ 934 tarih ve 
(Pek iyi) ve (iy.i )_~ını.~~ı ~a~ttır.. . . 35616 numaralı emirnamenin (10,11, 16, 17, 

Yukarıda da bıldırıldıg! gıbı talıplerın b~lu· 18) inci m.addeleri müstesna bulunmak şartile 
ınum evsaf ve şartları haız bulunmak şartıyle diğer maddeleri ahkamı aynen tatbik edilecek
Orta mektebi bulunmıyan kazaların "erli halkın 

· • tir. 
dan bulunması lazımdır. 

3 - Erkek orta nıektebinin münhasıran 

birinci sınıfına kayt ettiı·ilecektir. 
4 - Musabaka imtihanı, Balıkesir Erkek 

orta mektebinden vali beyin veya tevkil edeccgi 
Er.kek Orta mekt~bi müdürünün reisliği altında 

Daımı Vılayet EnciJmenınden: 
Balıkesir memleket hastahanesi için mübayaa edi

lecek yerli malı 75 ton kok komürü şartnamesi 
mucibince mübayııa edilmek ve 1- teıarinie~el - 934 
tarihine müsadif pazar teıi günü saat on ueşte iha
le edilmek üzere yirmi gün müddetle aleni mü
nakasaya vazedilmiştir. 

Kok kömürünün beher tonunu bedeli mu ham me-
ni 30 liradır. Talip olanların yüıde :Jedi buçuk nıs 

pelinde depoziyolarınt vezneye teslim ile ticaret o
dası vesikaaile birlikte yevmi mezkftrda hu hususa 
dair fasla malumat almak istiyenlerin daha evel 
Rocümeni VilAyete müracaatları ilAn olunur. 4 - 178 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Güngörmez - İvrindi yolu üzerindeki Kınık 

ve Balıkesir - Edremit volu üzerindeki Dereivi-
~ 

ran köprülerinin şartname ve keşifleri nıucibin-
ce tamiratı esash eleri 6- teşrirıievel 934 Lnrihi-. 
ne müsadif pazarte~i günü saat on beşte ihale 
~dilmek iizerP- yirmi giin müddetle ~ı.~ni müna
kasaya konmuştur. 

Her iki köprünün bedeli keşfi 22o2 liradır. 
Talip olanların yüzd~ yedibuçuk nispetinde 

12 - Vilayet namına yapılacak musabaka 
imtihanı" rı, Devlet inıtihanmdan birer gün sonra 
icra edileceği için talipler Maarif Vekaletine ait 
imtihana iştirak etmek hususunda tamamen se
rbestirler. Bu sebepten dolayı da Vilayet hiç bir 
taahhüdü kabul etmez. 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Balıkesir memleket hastahanesi ihtivacı icin 

"' . 
listesinde muharrer 99 kalenı eczayı tıbbiye 

ve pansunıan ınelzemesi şartnanıesi mucibince 
mübayaa edilmek ve 6-teşrinievel- 934 tarihiue 
müsadif pazartesi günü saat on beşte ihale edil
mek üzere yirmi gün müddetle aleni münakasa
ya konmuştur. Mezkur ıuelzeınenin bedeli mu 
hanımeni 669 lira 70 kuruştuf'. Talip olanla
rın yüzde yedi buçuk nispP-tinde teminatı nıu

vakkate rnakbuz \'eya nıek.tuplarile ve ticaret, 
odası vesikalarile birlikt~ encüıueni vilayet.e 

• 
şartname ve listeyi görmek istiyenlerin daha ev-
el lstanhulda sıhhat miidiiriyetine, Balıkesirde 
encümeni vilavet kalemine müracaatları ih\n . 
oluuur. 

4- 182 
teminatı muvak.kate nıakbuz ve ya mektuplarile 
ticaret odası ve ehliyeti f eııniye vesikalarile . . . 
birlikte yevmi mezkurda şartnanıe ve kesfini 
görmek jstiyenlerin her giin Enciin•eni Vilaye-
te gel nıeleri ilan olun ur. 4 - ı 8 5 

satıhk ev yeri . 
Kasaplar mahallesinde Bigadıç ve istası 

şosesinin birleştiği; İnhisar d~iresiııin tanı 
şısındak.i 8 dönüm bahçe yeri satılıktır. HtJ .. 
şehrin en güzd ve ev yaptırmak için en nıtJ 
bir yeridir. Parça parça istenilen rnahaldell 
re ile verilecektir. Almak arzusunda bulufl3 

Şeremetli zadelere müracaat etmelidirler 

Daimi Vilayet Encümeninde 
. S~sığırlık ~ &f. Kenıalpaş~ yolunun 1~ 

ineı kılonıetresınde 60 metrehk ahşap ve 1 
cü kilometresinde 3o - 4o hk ahşap ve ~ 
ıncı kilon1etresinde 14 metrelik ahşap köpr~ 
rin şartname ve keşifleri nıucibince ta~11 

esasiveleri 6- teşrinievel 934 tarihine nıus' , . , 
pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek tJ 

yirmi gün nıüddetle aleni münakasaya vaz 
imiştir. r 

Üç köprüuün tamiratı ~sasiyesi 3587 
28 kuruştur. 

Talip olanların yüzde yedibuçuk nispetİ11 
• 

teminatı nıuvakkate ınakbuz veya mekıupl ~ 
le ticaret odası Vt} ehliyeti fennive vesikalt 
birlikte yevmi nıezkiırda şartna~~ıe ve keşiff> 
ınesini görmek isti)·enlerin daha evel Enciirıti 
Vilayete müracaatları ilan olunur. 

4- 186 

Daimi Vilayet EnciimeninJ8~ 
Susığırlık M. Kemalpaşa yolunun o-+-0 

kilometresindeki ahşap Yayaköy köprüsü. 
naıuesi ve keşif namesi mucibince tamir ed1lfl

1 

ve 6-teşrinievel- 934 Laı·ihine müsadif paıa~'o 
günü saat on beşle ihale edilmek üzere yır 1 
gün müddetle aleni münakasaya konmu~uır· l 
miratı ruephu~enin bedeli keşfi 2595 lir~ dt 
kuruştur. Talip olanların bu miktar iizerı~1 ~~ 
yüzde yedi buçuk nispetiude temiuatı nıu''3 , 
le makbuz veya mektuplarile ticaret odası 
chliveti fenı~ive vesikalaı·ile birlikle ye;, 
me~ktlrda ve bu hususa dair fazla malfııuB' 
mak istiyenlerin daha evel enciinıeni vilAYe 
müracaatları ilan olunur. 

4 _ ıs' 
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