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r ' lyesı ve Baiyazmanı 
li Balıkesir sayla vı 
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Çıkarım genel Direk· 
~orü lı'llAT BIL'A1:J 
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TÜRK Dil/ E~I 
:Eal/ki:slr-

·xııııQ"•: soo.:altıa)'IJğı 400 
.kuruştur. Sayıs1 Skuruş 
Günü gççmiş_ sayJlar 

125 kuruştur. 

"-------·-
SAYI: ~742 P.A.Z.AR..T.ES!DEN ÔZGE G-ÜNLER.Di:J VE S.A:BAHLAR.I ÇIKAR. ONUNCU YJL 

• u ~· 

1 k y 
•••••• 

On il ö ce ı ıea Ve H ü • 
ıye 

Balıke ir 13 Yll ·· B •• 
ıl Kurtulmuştu? g ,c 

Bir Kasırga Hızı İle Bütün Atlar Hep Birden Dört Nala Kalktı. 
~aDış , sutlaıına çı~u ca gözler oı~u ile büyü~ü.·8tıl~ir-Edremit şcs~sı üzurncu ~ir ~unıan yı~ıM yükiE
lıyoı~u . Ne ol~u~u belirsiz olan ~u duman üzerine müfreze şl~iri ve ~~1~ı~iı tn evel \uıluml~ ;çin ilui ltll~ı. 

On üç yıl önce bugün Bığ· 

<\dıçtan miifrezcıııle Balıke-
ir istikametine hareket ed 

erı kuvayseyare k ımutanı 
ileriden şu rnporu almıştı: 

1 
Bir piyade hcşıf ko-

llınuz Tepecikttdir. 

2 Bir ıınatıenberi B .... ıke 
&ir civarından şıddetlı silah 

Ve boınba sesleri işidilı} or 

Duşmanm ehri ihralc etme 
81 ve katliam ycıpmesı mu 
htenıcld ir . 

Kuvayiseyarc kam utanı 
hayvanları seriolun 1arm he 

ltıen ılerlemesini, önunde bu 

hıııan l<eşıf koluna ıltihak 
la bütün irnvvetin durını}! a 
t<tk ve son süratle Balıke 
Sire yüriimesini bi clırmışti 

Bu emır üzerine bütün 
•ıtlar bır kasırga hızı ile 

hep birden dörtna1a k.ılk 
lllış1 ar, efrat alabildığine 

13alıkesıre doğru koşuyor, 
koşuyorlardı. Çağış başına 
kadar gelindi. Bura}a ge 
linciye kadar hiç bir vaka 
01rnamışh. Fakat Çağış sırt
larına çıkınca gözler şüp
he ve korku ıle büyiidli. 
Çünkü Balıkesir Edremit 
~0 ~esi üzerinden biı duman 

Yığını yülcseliyordu. Ne ol 

llyordu? Bahkesır yakılıp 
Yıkılıyor mu ıdı? Dü mamn 

fehri ateşt> veırre~i 'e kal-
1·. 1 •\nı y pma"'ı ıhtırnnli çok 
~tuvvet'i ıdı 

Ne olduğu belirsız olan bu 
du.... ·· . .. f ··•an uzerıne mu reze me 
tnlPketi ve ha kı bır an ev
"el kurtarmak için hıç bir 
ş 'Yi rlüşünmedt>n CaP' l 

~ıç durmadan son hızla ile
t' 1 ntılım·tı. Hava deho:t>tli 
Sıcaktı. Yakıcı ve bunaltıcı 
b· 
kır s cak dalgası orta ığı ya 

1P l<a vuruyc rdu 

I Efrat, atlar ter ıc;inc1e 1 a 
l\"ııştı Kı ıue bunu dü ün 

llıiivor, herkes kurlu u<> ::-e 
v· 
•tıcınin kalplerde ·nktı ı 

C\teşle Herı hoşuyordu. Atldr 
d·· . 

<>rt n lla gidi) or. Durn alc, 
diqlenmt:lc yok. Lu süratle 
~ ... , 
~geden S.)nra Tepeciğe ge 
hıt>bildi 

I Müfreze kolu burada lıer 
1 ll~i bir düşman tecavüzü. 
ile uğramak ihtınıalmi dü
r· Unorek lc•rtiba.t aldılctan so· 

lfolıJ,e iri11 f'u •ır !/< l 11lıım11cı dv 1 rıı bır gvı111msıı 

nra pi) adeye ilen emrı ve.:- muri~·et me~ danında Yil pı· 

rildi . lacaktır. Toplanma yeti v·e 

Fakat çok geçmeden ku şeldi bağlı krokide gösteril· 
vayıseyare kamutanı mü· miştir. 
freze lrnmutnnlı:1rıncan aşa· 

ğıdakı raporu a n ıştı. Balık· 
esır ın kurtulclu~unu müjdelıyen 

bu raporda Balıkesir kurtu 
lnşu şöylt· anlatılıyordu: 

Rapor 

''Şımdı istıl<balc gelen he 
yet ile Balıkesire girdık. Kırk 
hın nüfusu havi Balık •sir 
ahalii i ·lamiyenm tekbır a 
dalan ve akış tufanları 

namütenahi tezahüratı azı 
mesile ehre duhul ettik. Ve 
yirmi) i mütecaviz J, url anlar 
zeyh ve mekiı.tıbi is anın e 
ta1ebelerinin methiye nn
ğmatı ile hiç 
bir ferdın buınu bile kana· 
'11aksızın şehrin be1ediye 
meydanında biliçtiırn kır· 

aat olunan l el•ğ Lıı dua) i 

müteakip da ftei 1 elE'dıy< de 
limonata ve kahveler ilcram 
la iza1atta l ulunu'du ~u 'e 
aha ivı islamiyenin şenlıkler 
icra sile meşgul bu'unduk · 
ları l erai malumat arz olu 
nur efendim. 

Miifreze K . Müfreze K. 
f< CtfJ /'ehlil'<lll .\:}/afi 

Miifrc 2e Kamutnnı 

.1 r1111 Ali (Jı:nwn 
İşte on üç yıl önce böyle 

bir 6 E} lul günü, üz.erindeki 
kara örtüyü atmış ve ebedi 

kurtuluşa kavuşmuştu. 

Bogunkü kutıuıama programı 
. \ G wlu:: 

Kurt ı u~ töre ı (\ı -

Bu töreni mer1cez lwmo 
tanı ile glivenlil< direktörü 
idare edeceklt rdir. 

2 6 Eylül Y35 cuma 

günü sant 9,30 <"lan 10,30 za 

kadar Parti lrnrağmda Par· 

ti Başkanı tebrikatta bulu· 
nrıcak, mütenloben Şarbay 

süb ıy 1arın, işya,r ve öğret· 

menlerın halk ve sporcula· 

rın \'e cemiyet muınessılle· 

rinin kutlulama ı.m kab l 
edecektir 

3 - Saat 10,30 da şarbay 
ve kutlulama için gelen ze· 

vat uray lcurağından Cumu· 

riyet meydanına gidecck1er· 
dir 

4 Saat l l de 21 parça 

top atılacaktır. 

5 Toplar atılmaya baş· 
lanıı ca şarın dışından hare· ı 
ket eden bir süvari rnüfre-

zesi Ko' ordu çeşmesi . is tas 

} on 'olile ve dört nnlla Cu-
muriyet meydanına ~elecek 

müf rezenm kumandanı olan 
sübay kürsü önündeki i al 
limsa

0

inin önünde kıtnyı 

durcurnrak evvela tin sali 
bağlarından lcurtar~cak "Oll· 

ra k ndı getirdigi bır bay· 

rağı ıneyd'andalci bayrak dı

direğıne çekecetır 
Süb..ıy ln: bayrağı direk

t kı ipe baglarl«~n ıkı asker 

başl<a , bir bayrağı limsale 
sarac=tk lnrdır 

...,übny, bayrağı direğe çe

kerken muzıkada İstıldal mar· 

şını çalacaktır-

6 Kurtarılan timsal, İs -
tiklal mRrşından sonra kür· 

siye çıkarak kurtuluşa ait 
Lir nutuk verecek, ondan 

·onra şarbay. hail< ı kutlula

yacak tır. 
7 Bu tören bittlkten 

sonra geçit resmi ya.,,ılacak 
ve bunda aşağıdaki sıraya 

göre hareket edilecektir: 

A Bando 

B Süvari 

C - Pıyacle 

D Jandarma 

E Polis 
F Mektepliler 

G Sporcular 
H Halk, cemiyetler ve 

teşkl(üller 

Esnaf cemiyetleri bu tÖ· 

rene sanatlaımı gösterir 
temsillerle iştirak edecek· 
!erdir. Alay Milli Kuvvetler 

ceddesinden \'e eski beledi 

ye meyd nından geçerek 
C•ımuriyet Halk Partisi ve 

uray binaları önünde dura 
cık, Partiden vt• uravdan 

mıluld · .. r söy endikten sonra 

Kolordu önüne varılacak, 

şar adına orduya leşckl<ürü 

bildirir bir nutuk söylene 

cek. oradan hükumet öniine 
gidilerek orada da nu 

(Devamı iiçünclı s, } fada) 

Un uç yıl liflce b11y1111 şeiıifl' ! irc11 akwcılor 

Dl y a ır . 
ugünK 
(j· J-,'ylıil. yu:d lfoltke.ı.;irin clıifllla • işgıılirnl< 11 

J.-u ·lfl/du_<jn yıirın11 yıldö11w11ıicUir 

}'ıfr,• /(nı11 1ılc111111 i<larcsiıııfr ~fi AüusloslH lıcış 

l11ıu11 uı• :1 l ·. ı jaslosla '(/11:pıiana vıırdu,iju sun il<' /,a 
it darbe ile ()11y11k /)(' eıırı·11sel tıir ;eder 1rn:1111< 11 

l ·111 l'ıirk Jrd ısmırm çdif\ sıi11.ıııilcri .l1111yurı/11n her 
/> ırçnSI yilıİ /Ja/ıfics{d t/ı• Uf/ flf·:yıJ ÖllCC fwg11rı fJiİ 

. sene, i/\i ay. ııt• bt § !!''11 sur.< 11 ı .rnrc/len S<Jllr<I Jırirn 
ydt• kaıw~lı rd:ı 

Mutlu Ba!tkesirliler f .. 
i~'n bl(yuk /ıı111rıı 1111111:: /; tlu olsun, 

Atatürk 
ile Balçi~a Kralr arasın

~a~i telyanlau. 
Ankara, 5 (A.A) - Bel· 

çika Krallçesirifn ölümü do 

layısile Cumurbavkanı Ata 
tii~1de Belçika Kralı ara· 
sında ta;dye ve teşekkür tel

grafları teati edilmiştir. 

Bulgar 

İran 
Oışbakam istanbula aeldi. 
Yann Cenevreye gidiyor. 

Ankara, 5 (A.A.) - lmn 

Dı§bakanı bu c.bah ıehri· 

mize gelmiş ve -bu ak amkı 

ekspresle İstanbula gitmi,tir. 

İstanbul, 5 (A.A. I İran 

Dışiıleri Bakanı . uluslar so-

syetesi konseyinde bulunmak 

ü~ere yarın İslan.buldan Ce· 

Hü~ümeti de Balkan pa~tı- ~ev~y~çecekur. 
na girecek, 

istanbul, 5 (Özel) - Sof
yadan ahnan son haberi r 
Bulgar hükumetinin ae yeni 

bir siyasa hıkip etmeğe ve 
komşulatile dost geçinmeğe 

karar verdiği biJdirilmekte · 

dir. Bunun üzerine Hul ga 

Hollandalı 
-- -

Tayare~i An~ara~a uça~-
tan düşerek öl~ü 

Ank'ara, 5 (A.A) - Bug· 

ristamn Balkan paktına ün Ankara uçak alanmda 

girebilmesi ve bunun için Hollandalı ta.yareci Gırhara 
bir formül bmunmaSl düşO · 

nülmüş ve bu hususta Pul· 
gar hükumetine teminat ~e· 

rılmiştir. 

l>ir tecrübe uçuıu· yaparken 

uçak düımüş ve kendisi 

ölmüştür. 

Türk Dili ile duygular: 

KUR.TULU$ 
Uııgıi11 JJcılı kesir J.ıırtu/11. 

şıınu. Jıeııimi: içlerı ye'ien 
lıir sevinçle l\ııllıılıyacaf/ı:. 

Halıkesir 011 ıiç uıl urıcc 

buqıw, lanı ilo yıl, iki ay. 
111• beş y1111 sııren esarelf<on 

sonra l§'!İ<ı ve ayd111llüa 
kcw11*l 11. 

l '/11 Tıırk ordııs11111w 2D 
A!iıısloslcı b ışlıycın lmyqk 
s ti lrf'l§I :ıo .lfiııslosla /arılı· 
s ti l't' ev <'t1st'l /ıil' : ıf erfr 
sonn adi ı c un ıiç yıl 611 
et• b11yıi11 lfrıltkı•sir 11J'u/,lo 
rı111 b.ıfiltycw kara b11lııtlur 
hu :.af er yıı11t·şıni11 ışrnfru·ı 
alluıda ı•ridi, }J ırçalrımlı 

Ualıkc:sir ıki !/ıldan ja:_ 
/ ı sıır< 11 im /,{lf'll ynnlc rin 
kcırıı Çt'f'Çİl1l'Sl İÇİIHI<• d:!Jt'fl 

lı)ini ka:uı111ıuJ., 1\1,1/1,/ıışa 

~ ıfimtıli için hıilıın uarlı{i1111 
or/(lya koydu. Vrlmwlı. 
ııınıır/;11111 kesmedi ti(' w:12 
ni n fi ı·yllilıınde kul'llll11şı111 
ııçsıı: b11nıksı: s1•11inri11i 
k11c"kl11dı .. 

(j l~ylti J • • . 
/ja, Raltkesir /arihi"i11 k 

1 mullıı gıirılcrl11dru biridir. 
\'e <"il . ııwllu yıi11leriııden 
biri o/11rak kalacaktır 

Un ıiç yıl önce lmyıi11 

şchire bir lwsırya /11:.1 ile 
giren 'i'urk akmcılart: bize 
yalm:.· ö:genliğimizirı k11r
lııltışıu111 değil, oıwnhl bır
likle buyuk Ttirk' yar1111 m n 
kur11/11ş11mı tmijdclcdilcr. 

On 11ç yıl sunrn /ıııyıin 

/\11rl11lu.~ırn sevinci yıin•/\fr_ 
rimi:i <l!Jlll kmıp<f <' döu11 

!JOr. <:o:frri111i: "!im ıştl,/a 

tl0/11y(Jr. 
(j J~yltil .. 

Uu tarih. lwl'lırlırşt11ııırzla 
hucı/1er Tur/\ deoriminc kar· 
şı cluyd11fjtmı11: ifü111cw, 
:;cuyinindc: /ıir ışurl'lııllr. 

/şık 1ı /iir yolıın izimle• yu
r11111e 11i11 ve ı• ı, il eriyt' 11{1 r 
111 rw111 il/\ foduıı, 011 11ç yıl 

611ct• lmyıi11 lcıidık , 

J~rcl. CVi'I Setıinmckle, 
lwyıimt ıılıı.rnl bit bayram 
!Jİhİ kırllıılumakla yere/en 
!Jrifje kadar Jıakkımı: vur. 

~-~ııdet Den1iray 
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6 EYLÜL Orman ( 
Van~ı~l~rının öniıne 

1 
geçi!· : il. 

İ I~ l I_, Ç E L E il İ M ~ z , 
6 Eylul Balıkeıir tarihin 

de çok ünlü bir gündür. 

Düıman iıraline karıı ilk 
cepheyi kuran, ilk kurıunu 
atan Balıkesir , bütün yük 
sek duygu ve çalıımalarana 
ralmen kendini işgalden 
kurtaramamıı ve düıman 
eline düımüıtü. 

Tam iki yıl , iki ay, beı 
gün düıma n elinde kalan 

Balı cesfr, on üç yıl önce 

bugün kurtulmuı, hürriyeti 

ne kavuımuıtu. 
Bu kurtuluı . yalnız düı 

mandan kurtuluı deiil, için
de, inaanm hemıeri demete 
dili varmıyan bir takım 
kimselerin kötülüklerinden, 

kötü etkilerinden de kurtu
luıtur. 

Beı alll eylül geceai her 
türlü arzu ve iıteklerini, 
kin ve hırslarını unutarak 

kaçan düıman, hemen hiç 

bir zarar yapmadan, yap

mağa meydan ve vakit bu 
lamadan Bahkesiri terket

mete mecbur kalmııtı. 
Tanyeri ağarmaıına ya

kın kulaklarımızı dolduran 
ıevinçli sesler, yalnız l<ur

tulan bir tehir halkının ıe 
ıl, ıevfnç ve hürriy~t ıeıi 

defli, bütün bir yurdun ve 

ülkenin kurtuluıun u kutlu · 

!ayan bir kitlenin sesi, aynı 
zamanda kendini kurtaran
lara yük111eltti~i minnet ve 
saygı se~ı idi. 

• • • 
İki yıl, iki ay, bet gün, 

hürriyeti elinden alınmış, 
her türlü haklarından uzak 
barıtkılmı~ olan Bdlıkeair. 
bugün ne kadar büyük bir 

ıevinç iç nde ve ne kadar 

coıkun bayram yapıa yeri 
dir. Çünkü: 

Bahkeıir bugün , dütman 
elinden kurtulmuıtur. 

Balakeıir bugün, içinde 

ya~amıt olan bir sürü" kolera 

mikrop'arından yakaıını sı
yırmııtır. 

Balıkeıir bugün. tam iki 

ması !çın Ta~ım baunlıgı ıSusığırhğın Kurtuluşu-' Bursa 
~n tamım yaptı •• •• •• • • . . _ . 

ilb~~;:;;;.,!ı":'.',:!'!' y:nü;?n~ n un 13 c u v ı I donumu. ÖD ret menler ın~en il o b-

~:m~:;;:ı:·.ı;:~ğ~ö~i~~:~,:~~ Dün parlak bir şekilde kutlulandı. Kuıtuluş canlı bir . şilık bir or.up ş~hrimize 
flİ~ebep 1er aruında kurak- tekı'lde temsil olundu. 1 gahyor. 

Y Bugün Bursl\ öğretmen-
lığan devamı kadar ferdin -
kayıtsızı.~, tdare ve muha- Halk bütün gün sevinç içi .ıde yaşadı . Gece fener alayı ıerindt:n 1 ıo l<iıi ' ik bir grup 

şehrimize gelecdderdfr Ôğ· 
faza kuvvetlerinin azami ovunlar Y8 eğlenceler tertip ed ıldı. 
randıman alınacak faaliyet I retmenler Nıeco.ti\ ey öğıel-

Susıg""ırlık, 5 (Özel ay tara- vari ve piyade müfreze! eri k ı d f d' çığırına konulmamıt ııılma men o u asın a misa ir e ı· 
mııdırn ) - Bugün Susığır- geliyordu. Bunların ardından ı ki b ·· h · · l 

ları göze çarpmaktadır Kö ece er ve ugun şe rımız 
lak kurtuluıunun on üçüncü topçu taburu ve onun ar- 1 d kt ı· · ylü'erimiz ikaz olunur ve gez ı · en sonra yarın zmı· 

hele haf 1ıöıtermit olan ate§ yı l dönümü idi Bu büyük dından da kağnılar' a . omuz 1 re gideceklerdir. 
gün her yıl o 1duğu ~ibi bu larında cephane taşıyan ka 1 

~~:!:1.;11:n:;~:~'~abb~:c;:1~ yıl da büvük ve candan te dınlar cumuriyet alanına Bigadıç~a b1r tız ~açırma 
anarak istifade mümkün ol zahüratla kutlu 1 andı . Daha girdıler .. Heyecanlar ve 

an kuvvetlerle el bırliğıle ııabah erkenden Cuınuriyet candan alkışlar tekrar yük- V3 8$1 
tik saatlerinde katşılanıraa alanı büyük bir halk kütle. !!eldi. Biğadıç kamununun Zil.An 
orman yan". ını tahribatı mu si ile do1 muıtu . Bu tören ııona erdıkten d M h ıo.. köyün en e met çavuşun 
tlftka düıecel<tir . Saat dol.uzda törene baş !IOnra ög~retoıen B. Şemsi b l d k k H ı on eş yaş arın a i ı:z.ı ası · 

Bakanlık elimizde kalan landa. kurtuluşu anlatan heyecan beyi aynı köyden Muharrem 
son orman ıervetleri üze- S d k b ğ d ~ 1 b' .. 1 ·ı b v·n Jı· aat o uz uçu a ogru ı ır ııoy ev ı e u se ı ç ve İsınail kaçırmışlardır. 
rinde k11kanç ve hassas da- k ı d · · t' c 1 d d 1 lkı•lan urtu Uf müj esını g .. ıren an an ır ı ar ve a Y • Her ikisi de yakalanmışlar-
vranılma11nı ve yangın İf· akıncılar ıilah sesleri ara dılar Aöker geçil resmi 
lerjnde icabeden tedbirlerin aında kaHbaya girerek alkış- yaptı. dır . 
hemen ittihaz ve temini ile B' d t 1 • ~· lar arasında hükümet kona· Uraya gidilerek kurtu ır 8 anı 0"~ USU"nu SB il 
iktizasına göre orman mü · l k ı l ı H lk b k ğının bayraıı-oını çektiler. Son- uş ut u annı. a üyü 
dürlerinin, kaymakamların , K ' .1 b" ~I 1 

ra Cumutiyet alanında ka bir sevinç içindedir. Şimdi yerınuen IÇ8 8 Y8f8 am!Ş 
nahiye müdürlerinin janda ra bı"r o"rtu- ı" çı" nde duran ve çal.,tlar çalınmakta. türlü 
rma ve eıker kuvvetlerinin ° 

d 11 k esareti te~usil eden kııın eğlenceler yapılmaktadır. köylü yar ımına e < enere 
1 

tahribatın önüne geçilmesi bağını çözdüler. Ve uraya Biraz örıce büyük bir 
önemle bifdirllmıttir. bayrağı aıtılar Sılah ve fener alayı yapıldı. Suıığır· 

yıldır öziediğl çok sevglli 

ay yıldızına kavutmuıtur. 

Nihayet Halıkesir bugün 
bütün soyaal ve soıyal hak · 
larım elde elmiJ, yaıamağı. 
hür ve bağıt ız yaıamaiı 
kazanmış, çok evi bildt~i 
hürriyetin yüksek değerini 

bir kez daha anlamıı ve öğ 

renmişlir O hürriyet ki yo 
lunda clamar 1arının t'n aıil 

ka nmı seve seve vermiıtir . 

Hunlar içindir ki B<:!lıkesir, 
bugün ne kadar cotkun bay· 
ram yaplfl yeri ve hakkıdır. 

Bayramınız kutlu ols
un hemşeı ileri. 

O. Bali<.1r 

alkış ·esleri etrafı inletir· laklar kurtuluş bayramlarını 
ken kolundan e 1inden. içten gelen bir sevinçle kut. 

başından yarala sü lulıyar 1ar. 

K ı r'.a v a t İ ç e r i si n e 1 Para S a k 1 a n ı r m ı ? 
Vapurda bir cele~in 300 lirası çalınd1. Yapıian araştır-

ma~a paralar üç ~işinin kuavatlart için~e çı~tı. 
Birkaç gün önce Bandır

malı Cabir oğlu Salih Jııta· 
nbuldan Gülnihal va · 
puru ile gelirken 300 

' lirasını çaldırmııtır Sıkı 

den Kadıköylü Mehmet ile 
Arnavud Osman olduklan 

anlaşılmı§tır. 

Ova köyünden Hüseyin 

oğlu Mustafa -yi n e aynı 

köyden Hüseyin oğlu 

Ali tarafından bıçakla 

sekiz yerınden yaralanmıttır. 
Ali yakalanarak adlıyeye ve-

rılmf tir. 

Bıçakla yar af amış 
iz mirler mahRllesinden 

Tahsin oğ 1 u Hasan e kiden 

beri arala.rı açık olan Ban

dırmalı !-lalıh oğlu Ali)e 
dün Dum 1 upınnr okulu yl· 

nındal<i sokakların birinde 
rastlamıştır. Ali, Hasanın 

kendisini bıçakla Lovaladı 

ğını iddıa ettiğinden suçlu ya · 

kalanarak tahkikata baş 

lanmıştır. 

Bu evlenme 

Efem 

bir ara~tırma yapılmış 

ve bilhaıa htanbu1da n gel· 

mekte olan üç ıüpheli adam 
naurıdtkkati celb etmiştir. 
Tetkık sonunda bu üç ıüp 

heli adamın meıhur yanke

ıicilerden Be~iktaılı Bahri 
yeli Obman Nuri olduğu di 

Bu üç yankesicinin üzeri 
de aranmış paranın .iki yüz. 
lirası kravatlarının içinde 

98 lırası da cüzdanlarında 

bulunmuştur 

Para celep Salahe verilmiş 

üç gezgin yanktsici de Ba 

ndırma Kaymakamlığına 
teslim edılmişlerdir. Üçü de 

suçlarını ilintf etmişlerdir. 

Sındırgının tütün ekicile· 
rindt:n Kara yenli H. Süleyma· 

nın kızı hayan Hatice ile 

Sındırgı ikinci oku! öğret 

menlerinden B. Cavidın ev Cıtılli!lllll kııt llllll,.11 • 111 

• 
KLş deme: ya: d~mez; hep dulu~tr,/111 
Martinin omzun<lu. tlajjlarcla ı'{e111 

f;öflcrıin aşkım kalbcle laştrdı11 

Gui1111i bol uerc11 bcı.tilarda efem 

Kimbilir /:uç :sene böyle inledin 
Koyıine bekçilik yupurlicn efem 
Hep kendin söııledin kerıdln <linlf.tl!n 
Karcwlık ç<·şmedcn SflfJ"r/:cn e/em. 

Öm111de ü::. dıişrıwn, •lf'kuııdu ~·, rl>c ~: 
Safim do sartlclt, su/1111 da e./tm 
/)uyullrn ııfukda çelil.'!··11 bir 3t:i 
Kıikre<llrı .4 ulwra yulıımlıı ıjem. 

Cç sene 11yruşlırı bu ııafuo için 
Üç sene ti ıi şmarılu suvuştın e f'ı: m 
KıılµJe o: kc1111 ya rHla u içi 11 
..tnd içlin dıişmrına :wl<ış/111 efem. 

Kur/uluş yıinümirı son swılinde 
Cuşurıık en ane rtlıld111 l'ft.·111 

Yel !/İDİ koşarknı yu,ıjı: a/111/a 
(İ(ll.ilcr içine kalılt/111 tfc111. 

Sar, flrltk Gtilltillli, içifl şen ols1111 
(), yam/\ bafjrrnu 0111t bas ıj'em 
Kur11lım ywıam: scııgile dohw11 
Jl<ırlirıi çiı•lye '4tswer efem. 

ğer ikisinin de mua vinlerın-

Bu yıl ortaokullara ne 
kadar talebe yazıld1. 
Ortao~ullarm ~ütünleme sınaçlanna ~aşlanoı. [r~e~ 
orta o~uJunun ~irinci sımf ı altt şu~eye ta~ar olaca~. 
Lisey a kız oı ta okulun~an çıkanlar~an altı bayan yazıl~ı ı 

kanlığı kıı. lisesi bulunma· 1 

len nıe töreni Srnclırgıda 

) apılmıştır. 
Gençleri l,utlular saadet 

ler dileriz. 

Ara~acı 528 lirayı ce~in
den çe~nıiş. 

Bandırmanın Ş<>vl<etıye 

köyündtn arabcı Adem Ko

cakül lcöyünden Oinıo adın

da birisinı aırıbasına bindır 

mişlır. Mü~terisınin serhor 
luğundan istıfade eden ara 

bacı Dımonun 52~ lira ını Şehrimizdeki ort'4 okulla- \ 
rın bütünleme ~ınaçlrırı baş

lamıı bulunrr.aktadır. Evel- 1 

1 

yan illerde kızların erkek li- nlmıştır. Yapıl~rn arnşhrm"l 

ce de yazdığımız oı ta okul-

1 

!arla, Necatıbey lisesinin 

I yazılma~• 31 ağu tosla sona 

ermiştir Öğrendiğinıize gö-

re bu yıl crktk orta oku· 
luna 1 .,2 kişi lrn~dolunmuş 

tur. Geçen yıl mıılta kalan 

larla birlikte okulun birinci 

sınıfı 1.nı yıl () şube kadar 
olac -tğı ldhmirı cdilmektedır . 

selerinde okumasına müsaP.de sonunda a<laının bu paravı 
ettiği için orta ol·u adan çı- 1 aldığı anlaşıldığ nd. n tah· 

kanlardan altı bayan dcı liseye kikabı başlnnrrııştır. 
yazılmış Lulunmaktaclır . 

Lıseye parasız ve yatılı 
gireceklerin kaydı < ylulün 

21 ne kadRr clenım edecek, 
yirmi üç eylül<le de sıııaçlar 

yapılacaktır 

Öğretmen okulasınn gir
mek istiyenlerin ortaokula· 

dlln eyi derecede çıkmaları 

lazımdır. Hunlar arasında 
ayrıca bir mihabaka sınan 

- • 

Uç çocu~unJ ~ıyan ana 
balta ih öldürüldü 

Hafif ahlaklı bır kadın 

olan ve hu yılın haşında 

üç küçiik çocugunu bir ocl 
aya knpalıp açlıktan ölcü 
ren :;;arlot Jüneıııan acHı 24 

S. V. Özkan. 1 

.. , , 
Krı orta okuluna yeniden 

kayıtlanan talebe adedi (5 l ) 

clir . Necatibey \isesinın do· 

ku1Uncu sınıfa (48) on bi

rinci sınıfa 2 ceman (50) ta 

icbc ya:ıılmııtır Kiiltnr B . 

yapılmıyacaktır. 

Erkek orta okulunun pan 
~iyon iicreti bu yıl 180 lira 
ulnrl\k tt:"shıt t•dif mjştır. 

yaşında bir icadın g('çen ay

ın '2.7 sinde Berlındekı Pıö 
tzeuz.c hapiı:e\'ınde balta ile 

idıun l..'dilınitlir 

" Halk evi 
Bu gece oi ı müsamere re· 

recek 
Halkevi gösteril (Telfl · 

sıl) kolu tarafından bu gt, 
ce kurtuluşumuzun 13 ',~ 
yıl dönümü şerefine bir .,,u 

samere verecektir. 
Mü aınereye İstiklal rrı•r 

şı ile baş 1anacak, 6 eylôl 

kurtu'uşunu anlatan söyle" 
den sonra Ulusa 1 Erı:?enekorı 

. '"'' p!yesi oynanacaktır. Bun 
dan haşka müsamere prog 
ramanda bir tablo bir şiir 

t· 
ve I Yanlışlık J ad anda bir P 
rdelık komedi bulunn1aktll 
dır. 

Güçlüler 
Yaım Altay ile bir m~~ 
yapmak üzere izmire gı

diyorlar. 
İdmangücü izmir Allll~ 

kulül ü ile bir maç ycıprtl"". 
üzere yarın İzmire gidece .. 

tir kafılc- yirmi l<işiden lflu· 
rekkep ve B. Kaninin baf 

kanlığı altındadır. 

Gidecek oyunculard~~ 
._>emsi ile Niyazinln lstanbU 

1 kJ1• dan yarın gelmeleri be< 

mektedır. 
) •(\ 

Gideceklerin adlarını 

zıyoruz: h ul· 
Hasan. Mehmet, Ma rt1 . 

Münip. Şevket, Edıp. Hli'e. 

yin, İbrahim, Ahmet, l'lif
8 

ı•, Şemsi, Necati, HüscYİ~ 
Osman, bunlardan tıık• 
kurulacaktır. .

1
• 

idareci o 1arnk seyahate 
1 

ı d ı r: 
tirak edecekler de şun ar 

Faik, Mehmet, Süleyrt1
3

fl 

~:adri.. t 
k . ·e 

Güçlülere muvaffa 1) 

ve eyi yol u 1uklar cHlerlt• 

Gönenin ~urtuluşu~a nu~un· 
~ür. 

Ô 
ruıı 

Gönen ( zel • } t.arı co· 
dan) 6 Eylul yeşıl ... 

~ çıı•l 
nenin kurtulu~unun on ıı tuŞ 

.. 1 d.. .. .. lür Kurtıı cu yı onumu< · r 
yarın büyük törenle curn~tıt• 
i, et alanında kutlulanaca .11 • fÇI 
Uray kutlulnma törenıh 

11
r 

. b' m a zengın ır progra 

lnmıştır. ...ııııı 
__ __..--:--_,.--_..-!!"!"_ ...... 

r -Un-ve zahire f ia~ 
5 Eylül PerşemD.!-----

1 

Unlar 
... 1 Kuruf 
Çuva 610 
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"zcle 
Bu fiyat'nra yu al · 

~· ıl~ çu"' muamele vergısı ' ko· 
da 1-lO kuruş buğdaY '. or· 

~ . nı edı ı)' 
ruma vergısı za t'rıl 

Sanı c ın si l( U1 u ş :.:---::"' 
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Kırılmaz Cam 
Pravdadan: 

Gorki ıehrindt>ki cam fa

brika!iında yeni bir cinıı cam 

keıfedi ' mittir . Bu cama iki 

metro mesafeden atılan yu· 

murta büyüklüğündeki taı 

ve çehk parçalarına muka· 
'Vernet etmekle ve kırılmA · 

maktadır. Bu camın otom 
0 bll ve vagonlar için ehem· 

lttiyetli faideler temin ede
bileceği anlaşılmıf ve çok 
ıtıiktarda istihsali için emir 
Veriltni tir. 

lremlin sarayine ~ört ka
rtal yerine orak çekic ~t · 

nacaktu. 
Sovyetler Birlıği halk ko· 

llliserleri kurulu ve komü 

ili t partisınin merkn. kom 
ite ·i önümüzdeki 7 ikinci 

leırin günü için Kremlin sa · 
tilYının dört kulesindeki ka · 

ttalların kaldmlmaaını ve 
blJnların yerine Rus yıldı:z.i 
le orak ve çekicin lıonulm 
i\ •nı kararla tırmıştır . 

~ ner Türkler in~en kalan 
anıtlar ve es~i izerler, 
Pravdadan: 

Kültür tarihi akademisi 

Don nehri kıy11ındakt Lim· 
lıyanskı köyünde arkeolojık 
k&ıımlar vapmaktadır Bu 
Yerde yedinci a ırda, Hazer 

lurklerinin baş şehri olan 

Sarıgöl bulunuyordu Buka

~ırn esnasında yüzden fazla 

l't\eıar da açılınıştar. Bunların 

bir kısmı XI · Xll inci aıır · 
lara aittir. Bu mezarlarda 

Çok önemli Türk e6erleri 
Çıkmaktadır . Bunlar arasın· 

rlıt değerli zinet etyeları, 
kılınç . hançer, altm eıya ve 

ıı.vanı bulunmaktadır. Kızıl
Yar şehri civarında da ka 

~1 tnlar devam etmekte ve 

bı..ırada eski Hazer şehrin1n 
ilıııtları araştırılmaktadır 

Hu işlere akademiden ba · 
tka Aı:Alc ve Karadeniz Mü
~eler Müdürlüğü ele iştirak 
~trnektedir . 

!:!Jkaye: 

Eden 
Bir öğle yemeği verdi. Şô
lende Oış~a~anımll da 

~ulundu. 
Cenevre . 5 ( A.A) Ed-

en bugün bir öğle töleni 1 
v~rmlf ve tö'ende Laval, 1 

Tevfik Rüıtü Aras, Avustural· 
ya Arjantin mümehilleri ve 

uluslar sosyetesi genel sek 
releri bulunmuştur. 

•~ w 

Kurtuluşun 
On ücüncü 

' 1r,1 
Dönümü 
(Battarafı birinci sayfada) 
tuklar verildikten sonra 

Anafarta1ar (Kasaplar) ura · 
mındaki ( mahallesindeki ) 

uzun döıeme caddesinden 
istasyon caddesine çıkı 1 acak 

ilbay konağı ve Halkevt 
önüne gelinecek, Halkevin 

de :;öylenecek bir nutukla 
meraı;ıme nihayet verilecek 

ve alay da~ılacaktır 

U Gece 

8 Gftce askeri bando ve 
bir kılanın İ§lirakile fener 

alayı yap1 1 acaklır Bunun 
için de mektepliler, sporcu

lar, cemiyetfer ve halk saat 

21 de hükumet önüne top
lanacak1ar ve oradan hare 

ketle kolordu, uray ve C. 
H P <trl isi kurağları önünde 

tezahürat VP. eğlenceler ya· 
pılarak Milli Kuvvetler cad· 

cl~sinden Halkevi önüne ge
linecek ve Halkevinde 

tezahürat yapıldıktau sonra 

dağılacaktır. 

9 Gece kurtuhıı güni.i 

ı şerefine 1 lalkevinde bir 

müsamere vt rllecekli 

Kay'p mü~ür 
Ba1ıkeıir Ziraat bankasın· 

dan tevdiattn. kullandığım 

mührümü kazaen kaybet· 

tim Yenisini kauthracağım· 
· dan eskisimn hükmü olma 
dığını ilan ederim. 

Balıkesir merkez jandar 
m"ı kan~kolunda 112 nurna 
ralı Sivaslı 

Ömer otlu Bekir . 

Tf1RICDIL1 

Şarbaylıktan: 
Bltkesirlilere: 
Soysal ve kültürel inkılabımııın başarılması yönünde 

Atttürkün işaret ve emrine uyularak yurdun her yönünde 
batlıyan )ıenilık ve bu arada kıyafet devrimi bütün hızla 
yürüyor. 

Bu kaynaktan ilhamını alan Şör kurulu lıu yönde im · 
rarını vererek sayın hemşeri1 ere bir mühlet de bırakmıştı. 
Bugün bu bir aylık mühlet sona erdi. Artık kanunun 
buyruğu baılıyor 

Y.tırdıever ve devrimci halkımızın çok h8ssas hareket 

ederek takibata mahal bırakmamalarını Uray hal"ımız 
dan rica eder. 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Evkafı mazbata dan hacı Sefer mesçidi vakfından tz. 
mirler mahallesinde Demircilerde 55 numaralı diikkan 

27 8 935 günftnden 31 5 936 gününe kadar sekiz ay 23 
günlük icarı artırmaya konmuıtur. İhalesi 7 9 9 ~15 gününe 
müsadif cumartesi günü saat ı O da Evkaf Müdürlüğüde 

yapılacaktır. İ11tekli olı\nların müracaatları 
(3 - 1 - 53} 

BAllKESIR ASKERi SATINAlMA 

KOMiSYOHU ilANlARI. 
Balıkesir garnizon kıtaat hayvanatı için 200,C(10 k lo 

arpa 24 .Eylül 935 sa 1 ı günü saat 16 da ihalesi yapılmak 

üzere kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. Teminatı mu
vakkate miktarı 600 lira ol p ihah~ kor ııatınrdma konıiayon 
binasında yapılacaktır . Talipl~rin şutnameyi kor fatınalma 
komisyonunda görebilirler İstekliler muayyen olan gün 
ve saatten bir Hat eve! teklif mektuplarını komisyona 

vermeleri. 
l 4 - 75 ) 

Balya Uray Başkanlığından: 
31 • 8 · 935 tarihinde thalei katiyeıl yapılaca!< olan 

200 metre itfaiye hortumuna vt"rilen bedel haddi layık 
görülmediğinden münakasa 31 8 · 9..!5 tarihinden illba 
ren 1 O gün müddetle u:r.atıl mıvtır. ihale 1 O 9 • 93fi sali 
günü saat 15 de yapılacağı i'an olunur. 

P. T. T. Direktörlüğünden: 
Balıkesir Balya Çanakkale arası Posta sürücülü 

ğü eksiltmede olup 30 8 - 935 tarihinden itibaren daha 
on gün müddetle temdit edildiğinden Eylulun dokuzuncu 
p1zartesi günü saat 9 da ihe.lei katiyeıi yapılacağından 

taliplerin P T T. binasında müteşekkil ekı.iltme komisyo · 

nuna müracaatları ilan olunur. 

Kayıp mazbata 
Alay 40 kıtaatı ihtiyaç• 

için verilen 109 kHo et be· 
delı olan 10 lira 81 kuruş 

28 santimlik 3- 8· 933 gü· 
nlemeçli mazbata her nasıl-
sa kaybedilmiş ve venisi alın
mıı olduğunda kaybolanın 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Müteahhit 
Habip 

lerine serin bir esen gibi, 

eserek dolan menekoe ko· 

Kayıp 
Hamazan adlı lastikli ınii 

hürümü k ıybeltim Yenisini 

alacağımdan eskisinin hük 

mü olmadı~ını ilan ede. 

rim . 

Ortl\mandı~adan Hasan 

oğlu Ramazan 

Şu gelene bak ulan, 
birinci . 

Yarasalar 
l'AXAı\': 

M. /Y. 

, kulu ka<lınlar geçi~ or yanı· 

odan" bütün hu kokular. 
damarlarında sıcak, ılık bir 
isteğe çevrili yor. 

Burnunda, yakıcı lıir ko
ku "başını çevırdi. Güzel 

bir kadın,. boyalı .. 
8ira7 önce duyduğu söz · 

leri hatırladı. Anladı ld ; bi 

rinci mevki tramvay değil. 

bu kadındır. Çünkü mevki 
arabalar, kırmızı lıoyalı ol 

duğu için dudağında farmen 
taşıyan bu boyalı kadın da, 
o sözü sö)'liyenlere göre. lü 
ka ve mevkidir . 

Akşam, kara bir kanat 
0 1up kanatlarını çarpmağa 
ba§layınca, sokaldarııı yan 
karanlık karanlığında bir ka · 

l'lat sılloeti glbi, çarpar kel · 
11 atlarını yarasalar . 

Y ürasalar, gecenin yarı 
karan1ık fonunda, kimi yok 
' 0 an; ReZİIH"n dRha karanlık 

bireı- noktadır. Ve öyle ge 
lır ki adama, yarasalar, 

karanlık başlayıp } ine onun
la bıten bır gece masalıdır . 
Yara alar lambalar gibidir . 
karanlılda görünür . 

Yarasıtlllr .. Karnn 1 ıkların 
karanlık lanndım <loğ an va -
tasalar .. l,aranlıklf\rın çoc u · 

ğu, karnnlıldnrın piçi, ka 
t'f\nlıl,:ıt.rrn yıırnur<:aAı yorft · 

• • 
Köprüden "Edirnekapı .. 

ya kadar uzanan tramvay 

yolu "dyaklar, kaldırımlar 

ve ayak sesleri,, hir ~ehrin 

ki\lab,,lığı, ıki yanından uğu · 

hulu, yarı l<aranlık vı...• yarı 

aydınlık bir anarşi martı 

halinde akıyor. Yürüyordu, 
O. Çanlarını çala çala, gör 
mediği garip, ışıklı yangın 

arabaları gibi. tramvaylar 
akıp geçıyor. Al boyAlı, al 
boyasız arfıbalar .. Sanı,ordu 
ki, caddede kucn bir ı;es bo

bini yuvulAnıyor . lçuıde lıir 
boıluk w yürüyor . Sıcak bir 

güniin ftkıcrnundayı'l Cı~cr 

Ben, Edırne kapıdan b"
şlayıp, Köprüye varan bu 
caddeyi; İstanbulun bütün 
tipik örneklerini toplayan 

bir vitrine benutirim. Adam. 
bu caddede bütün İıtanbuhı 
görebilir. 

ilhan, dükkanları, lram · 
1 vayları ve imanJarile bu ca 
ddeyı, st-sli bir sinema fili
mi gibi seyir ede ede Bav· 
zıda gelmitli · Bayzıt. ona 
bir iç rahat'ığı verir Bura 
ya Reldiği vakit, içi açı'ır . 

Alandaki üniversitenin SiHl 

tine baktı: 9 "biraz havuz 
kenarında oyıılandı. Ha\'lı 

:z.un kenarında, çevil çeıit 

adamlar" kulaklarına ıu sö · 

ı zler ~·alını) or: 

Bu sözün kafasında uyan-
dırdığı ağırlık.. yuru)or 
Akıyor, iki yanından uğul

tulu bir şehrin kalabalığı . 
Frenııiz vakitler, geçiyor 

lıoyuna. Saraçhane başın 

dan, Fatihe kadar uzanan 
ağaçların altında .. Başı yu 
karıda, yıldızlaı ı görüyordu 

YıldJLlar, ışıldı hir konfeti 
yağmuru gihi, yağıyordu . 

Ha vanan toµrajınft., ve yıl 

SAYFA 3 

2 ve 20 komprimelik ambalajlardıı bulunur. 

Ambalaj ve kompr•melerin üzerinde halis

ligin fimS"'l i olan ~ markas ını arayınız 

SAR V L 1 • 
• 

Aygören ve Kurtuluş uramından Topallı sokağı üzerin 
de on parça ev ye ri atılmak üzere ura)ca artırmaya ko· 

nulmuştur Üstermeleri 11 9 935 gün1emecine r1tstlayan 
çar§amba günii saat 17 de uray süre\ kurulu bwsağıle 
yapılacaktır. İsteklilerin ura)'a gelmeleri bildirilır . 

(4 1 52 ı 

Lıoğum ve çocuk bakım evi 
Baştabipliğina'en: 

Müessese ıhtiyacatından olup münakasaya çıkarılan 

t7 .0000) kilo odunun 7 eylül 935 tarihine rastlıyan 
cumartesı günü saat 14 de münakasa ve ihalesi icra edi 
leceğinden talip olnnların urnlü dniresinde müracaat et· 
mel eri ilan o1unur . 

Bah~esir [v~af 
~ire ktö rlü~ürıden: 

( 44 • 1 - 4 ) 
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Telefoncu! 
• 

ABDOlKADİR PINAR 

J-\· kafı mazbutadan Kara 
İbrahim ağa vakfından Ed 
remil caddesinde lıiıin 37 
numaralı dükkan 8 ny on j 
sekiz günlüğü 2 9 93S tari- • PAŞA llAMAMI K t\ PiSi 
hinden itibaren on gün müd- : 

· detle arttırmayı\ konulmu tur.1: KAR iSi DA N. 48 
İhalesi 12 9.935 perşembe : • • 

günü saat on be~te evkaf ,:TELEF<)~.( ~iL\ ~IOEO l: 
direktör'üğünde yapılacal< • : 

tır . İstekli olanların müra · :vı·, :)A\H TA,tiRAT YAPILJHi 
caatlan. • • 

( 4 - l - 62) 

dızlar . öyle bir yangının sı
çnyan kıvılcımlandı ki. in

sı.n göremezd ı , başı boş ul« 
!arın derinliklerinde alev 
':llev yanan bu yangını .. ya 

lnız, yarı ı'l:ıltıiı bir lıaran · 

lık halinde, başı boşl ukları 

saran dum:ını seçılebilirdi , 

kıvılcımlarile bir .. 

İlhan. bunları düşüne dü 

tüne yürüyordu. içinde, ço

cukluk yı\larına dönmek is
teği . . Yüreğini kaphyan bir 
başı boş yalnızlık . 

Deiikanlı gonlündeki ya 

lınızlığı, at mal•. delikcınlı 

olanlar bılir . Bu , öyle dolu 
dizgin, öyle uçsuz bucaksız 
başı boş bir istektir ki, de 
likanlı yüreğinde vnkıt VR · 

kit baş kaldırır. 
İlhar. okul çnğının kıva 

nçlnrmı ayaklanmış buluyo 
rdu yüreğinde . 

M ktep çağındaki bir ço-

• • • • ~ .......................• 

cuk g ibi , her geçen kadına 

sataşmak, söz atmak ıstiyo 
rdu Hatla hır kaç kadına: 

Ne kad~ r güzel iniz .. 

kalbımi bir kaldırım gibi çı 
ğnemiyıni t. 

Derimi ylizerek elleri 
nize bir güderi eldiven ya· 
pmak istiyorum. 

Ayaklarmıza kapana

rak, etek lerinize göz yaşla · 

rımı ileyim geliyor! diye 
sataştı. Kiminden ters bir 
cevap aldı; kin i kızdı , pa· 
yladı Ve kimi de bu çocuk 
psikclojıfine gülüverdi. 

Sonra . kendı kendinden 
utandı; bu yabancı özleri 
söylediği için . 

Bira z önce, bir ipek bö 
ceğ i gibi, düşüncelerinin ko · 
zası içine çekilen İlhan ne 
olmuştu?. 

Koza parçalanmış da, il
han kelebekletmişmidi yok 
ııa7 



SAYFA. 4 

j BAUKESİR VILAYETi DAİMi fNCÜM[ ı ılANlARı 
Hasılatı idarei hususiyeye ali ve eylulun onuncu gunu 

açılarak dört gün devam edecek olan Bahkesirin Ovakôy 
panayırı 22·8·935 gününeden itibaren 7.9.935 gününe rast
lıyan cumartesi günü öğleden evel saat on birde ihalesi 

yapılmak ve mevcut şartnamesi mucıhince rfüum alınn,ak 
şartıle on be~ gün müddetle açık artu maya konulmuştur. 
Panayırın bed~li muhammini yüz lırndır. A:mağa istekli 
olanların ihale günü muayyen vaktında yiizde yedi buc;uk 

nısbetinde muvakkat teminat akça veya tahvilatmı vezne· 
ye teslim edildiğine dair makbuzla veyahut banka mek
tubile encümeni vilate ve şartnameyi görmek ve suretini 

parasız almak istiyenlerin daha evel encümen kalemine 

gelm~leri ilan olunur. 
,., .... . -·· .. . ,, ... "'•-

id re vilayet kanunun 12 nci maddesi mucibince has 
ılatı idarei hususiyeye aıt olup eylülün onuncu günü kü· 

vat edilecek ve. dört gün devanı edecel< olan Oval..öy pa

nayırı şeraıti atiye dairesinde mevki müzııyede) e vaz ol
unmuştur. 

1 - Hayvan satışından çadır vesaireden bir Jefaya 

mahsus olmak üzere ahnacak rüsum mıktan lerveçhi at 
idir. l~bu rüsum bir defaya mahsus olmak üzere alına 
cak tır. 

Para Kuruş 

Hayvan salı~ının kuruşundan o 
20 Kahve ocağı ve hnn şeklıncle çadırlardan 

her on" mt>lre murabh<1dan 

30 
30 
10 
20 

Yerni~çi çadınndan bir uıt trc murabbadan. 

10) 
20 

50 
10{) 

Bakkal 
Tenekeci 

Helvacı 

" 
,, 

" 
Fı rin, beher fırından 

" 
" 

" 

Ka~ap beher metre murabbadan 

Bezzaz ,. ., 
Değirmen taşları beher adedinden 

satıldığında alınmak şartilel 

" 
" 
" 

,, 
lt11şların 

50 Şerbetçi takımlarından masa nisbetine gö· 

re maktuan 
20 Oyuncu çadırından metre murabbaı üzerinen 

100 Gezici, ~atıcı ınaktuan 1 
l UO Fotografçı maktuan 

211 Saraç metre murabbaından 
30 A~çı, kebapçı, ekmekçi metre murabbaında 
30 Attariye, tuhafıye, saatçiler metre murab

baından 

30 Pabuşçu. kuvaf, lnınduraeı metre murab 

baında 

20 Berberler metre murabbaından 
• 5 Demirci, çivici metre murabbaından 

20 Çorapçı fanileci metre murabbarndrın 
1 U Keresteci tahtacı metı e murn l bamdan 

20 Keçeci, mutaf mt tre murabbaıııdrn 

30 Şapkacı metre murabbamdan 
50 Bakırcı metre rr.urnbbaından. 

10 Halıcı ve kilimci metre murabbaından. 

10 Semerci beher metre murahbaından. 
50 Hazır elbiseci beher meıre murahbaından. 

TURKDILI 

• 
LIK A 

ğ ··-ı ı 
.... , 1 w j ag am ıgı ' 

z afeti 1 
11,ctlı ı·i ']"'•• \'Şlt ıılı a 

Fa az· kuma ş: 
VE 1 

Tuhafıye mağazalarında & 
~ı bulabilirsiniz? · ' 

H«Ce -•J).,. ~, -e:ıı ~ ~ -e)))) 

50 
20 

30 

Losturacı maktuan 

Yapağı yün pamuk ve keçı kılı metre mu· 
rabbaından 

Her nevi derici ve çarıkçı metre murnbba 
ıııdan 

Nalbant maktuan 

111111°1&11111111111!11111111111111111111111 ı' 
1 ~ 

~Dağ Ilıcasında büyük tenzild~ - , - ., 
50 

200 
E Suyu ve ~avasi güzel şifa kaynağı ~ 

Araba üzerinde eşya satılan beher araba : ~ 

dan !ot, ~aman! arabaları nıfü~tesnadıı - 7 
~işe ile müskirat satanlardan mdrc mum b a a gw l ı c ı . i 
Lıundan - ~ 

100 

ı: ., 
Mültezimler tarıf e haricındcki emtia ve _ ' 
eşyanın işgal edeceği yerin beher metre - Yoll ırı cır ı!ıu, o•orııobil Vl' k:ııııytrn gihi lıcr tu_: _,,~:~ 

:m 

b <l - hı nakıl v:ıı;tulurıııın işlPmesine oht•rislı ve.• gu -murab aın an. - ~ 
- zeh.lir. --1 · Rüsum almak içın çadır kurmak şart değildir. - . , 
: 2 Suyg-ılı hulkımızın lhea i~tifuJcsi Vl' sağlığı Ju· ~ 

Her hangi suretle çadır ve sergilerin işgal eyledigi arazi· 
nin metre murabbaı hesap edilerek ona göre rüsum alı· 

nacaktır. Mültezim cedvelde tayin ve tadat olunan rüsu
mdan ba~ka t üsum almağa salahiyettar değildir. 

2 - Talipler bedel muhammenin yüzde yedi buçuk 

nisbetinde teminat farkı vermeğe mecburdur. ihaleyi mü

lt!akip işbu. miktarı teminat katiye miktarına iblagı ve 

mütebaki kısmı için de ya banka mektubu veyahut emval 

terhini suretile teminat erae ederse yirmi gür. zarfında 

tediye edeceğine dair J atlbiadıllikttn re en tanzıl\1 

---------3 -----=4 ----:s -
6 

şiıne('sile fıntlur indirilmiştir: ~ 
Bir kişi ı~·in banyo ve o l:ı kirutSt oluruk eninde ~ t" , 

yırmi bP~ kuruş alınır ~ 

On gund~1 0 fazla kalanlara :ıyrı<·a yiizıle 
tenzılfit yapılır. 

· ~ yirllll ,,,-
~ 

.. 
Bayıın VI' Bttylur ıı:ırı .ıyrı uyrı i~tırnhnt vo 
nczzlitı ınulırıllori yapılıııııştır. 

111' 

~ 
tJ- , 
~ 
~ 
~ lstiycnler irin hususi hnm·ol u odulur da vurılır. ~ 

k :::; 
Arzu Pılcn mii~lerilc•rı• ycnıelc, lwryoln "" y:.ılu ~ 
temın edilir. ~ 

edilen düyun senedı vermeğe mecburdur. AkEi takdirde 

protosto keşlde:;ine, hüküm iı;tif:sal<' lıacet kalmadan iha 

le fesh edılerek teminat akçası irat kayıt olunup pana)ır 

emaneten idare olunur. Neticede daire aleyhine bir zar 

ar hasıl olur. Ve bu 7.nrar nıüteahidin ırat ka}ıt oluna

cak teminatından fazla olursa, faz.lası ayrıca rnüleahhid
den iahsil olunur 

~ 
: 7 ~ llov:Hıı ,,. i~·iıııe 8UJU <la rok guz~JJjr. Aynı zu- ~ 

: nı.ındn C' ı yi bir tebtil lınvı:ı yerıdir. ~ 

3 - Müzayede gazete ilan del al iye, konturat ve ma 

sarıfı sairesi miiltezımıne a iltır. 

4 Bedeli encümeni vilayetçe lıacldılayık görüldüğü 

takdirde 7·9 ~J35 inci günü Balıkesir vılayet enci.ime· 

nince ihale edilmek Ü7ere 22"8-~135 tarihinden itıbaren 

müzayedeye vazedilmi§lir. 
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..................... , ... ·~ 
• • ! Sayın yurttaşlara ; 
: müı"de : • • • • 
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ı= --IE -------------

• • 
: Mobı 'ya ve zarif ve :ı 
• 1 111 )?/ 
: sağ nnı masa sandalye i ı ,~~-
ı yaptıracnklarıa. • • • 
• E • a n ucuz ve çok sağlam • 
• • • mobilya takımı, andalye 11 

' a : ve masalarınızı 1 Balıkesir • 
• : hapıshanesı ıde Yamalı " • : Huseyin ustayd sip.ırış • 

: ediııiz I .. ~ Hupa mallan 
1 
: \'e onlardan daha saglam 
• şek ide yaptıracağınıza 
şüphe e'mevıııi.ı:. Hüse) in 

ustanın yaplıPı işlu Balı 
kesırin lıcaret hane, \ e 

mdğauı larında bulunur. P 

İşç.i!ı~i VC! muvaffaldycti : 
ıle t.1nınımşlır. • • 

• r 
•••• .ı: ... .ıı • c 1111 • .. • • il •••••• •' 

KADRİ YETKİN 
iç h \ l ılıkları ıniitd1a 

ES sı Milli Ku\•vet ler cad 

desinde Yeni l ürl i) e ec
zaıwsi Üı;undel< ı mua ve- f 
nehaneı:incle her gün s<ı 

bahtan .ıkşa nıa l<.ıdaı lıa· ı ~ 
stalarını muayene ve te-
davi ec1er ... ____ .....,...___,.~_ .... 

Yunlııınıızun pt!k f.ıyd:ıl. ''C ilimizin biricek ~ıfu ~ 
v<• ağJık yeri olan «Balya Duğ llı."'a~»> suyundan ~ 
ve havrısınd:ın uz bir pnru s::ırfılı> istifode otı11 ~· ~ 
lı·rini ~ayg.lı lınlkıırıızıı ögütkr ve g;d"ccklerı.rı :=; 

k . dı- iJll!. 
\'O meınnuıı ve fayılıılnnııı ~ olncııkl:ırını ~ıın ~ 
,ıen mi1jıloleri ııı . ~ 

~1 ıi~h ı·irı ~ 

.. ..,, ~ 
IJl'~EYİN ~EN ' ( ,,. ; 

~ 
Her cuııwrteı:;ı !!Unu ı:;aut 15 de AhulıanP hunınl~· ~ " ı ır .,,,,,_ 

:~rı d0ğru il c-nyn koptı ka~·tı vardır lrıJıp gl'Jm.o ·'ır ilfl' 
lıra lır K:ıp'ı kn~·l yı göturu tutmak istiycn\erın )ec:ı 1 ~ 
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