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Atatürk Türkiyesinin Kurtulduğu, Kurulduğu Gün .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~aaaaaaaD · 

kahraman Ordu ! .. Bu BüyüK Günün önünde Seni· Saygı ile Selamlanz. 

lü· k Ordusunun Yarattığı En Büyük Eser .• ! BirerDereceVükselen 
• 1 ---~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~aaaaD~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gene r a I Ve Subaylar .. 15 Yıl Evvel Bugün Kahraman Türk Ordusu Büyük önderin 
~fbuğlugu İle Bu Eseri, 30 Ağustos Zaferini Nasıl Yarattı ? As~ari terfi listesi yüksek tasdikten çıkarak ali

kıdırlara tebliğ edildi 
Zafer 

•Turk un lıaysı ~et , e ızzetıııefı;i 
•Ye kabllıyetı ~·ok yuksek ve 
•hilytiktur. Hövle hır mıllet 
•es · ır Yaşa maktansa n nh' olsun 
'e\'IAdır. RınaC>naley h ) a !~-

.... •l ıkıııı, ya oıum .. 
t l\fATI HKl N NUTlffNDAS 

" ;" büyük adamın bu kı 
'-t •icat çok ıumüllü ıöz 
tıaı ltbkftn lıttklal ve Kur· 
'l "I Cidaline atılııındakl ma· 
• t~ açıl:lamak için kafidir. 
O 0 lıliklôl, ya ölüm ,, 
~ icara aünlerln içinde 
..._

1

11Gatek ıibi yurt ufukla-
4'. a)'danlatan bu parola· 

,,,~' tözleri, kollan bağla, 
~ ftrında eıaret zincirle 
,, •lirGldlyen bir millet 
-::- kalktı, yolunu b~ldu, 
'it ıttı, çarpııt1 ve .. • Hür-

;•Qe, lıukllline kavuıtu. 
~-~ trıbın bGlün seyrince 
'- •dar ağır tartlar, mah
~ llbıhtler tçlnde benliğini 
il •bnen "Hoysiyet ve iz:e-
'ltfaJ i '- n .. koruyabilen mil· 

'"cak Türk millett ol · 
~h ~r . Onun içindir ki 30 

"'" •loı yalnız Türk tarihi 
'-tf deııı, cfban tarihinin de 
'tel '1•rını bütün thtiıamile 
,•lclllat1naktadır, aydmla · 

tır 
1•tutt,·ı 

""- Vf': Kurtuluı sa va · 
.. _ 

11 Yalnız gelecek Türk ,., it 
~ erıne deiıl, dünyanın 
te t'11aku giditi üzerinde de, 
de Çlteceıı devreler içerııinde 
~tbhOırrlyet ve istiklalini 
lık et1nı1, kaybetmf'k teh 
1 tııtne dff " b"tff · ı eti, uımuı u un mı · 
&t._,~e en güzel, en iyi bir 

() olarak yaııyacaktır 

.__, 'rta an 1 ı hükumetinin 
'-llek ,, k eu uçurumun baıı-

·~.i 'dar getır en sakim ıda 
'-~ı bu yüzden birbirini 
~t eden felaketler , musi 
*" er \'e bunların doğurdu 
''-GÇolc elim neticeler göz· 
lo, ~e lelirı l ırt.e 30 Ağus 
ti, 'ferinin naaıl bir enerji 
lllıthratıldığı kolayca anla 
"d · ltaldı ki 30 Ağuıtoı 

•ce b 
~, h u milletin istıklalini 
QI\" ~rrtyettnt iade etmemif, 
d,111~a birlikte onun asırlar 
~~. ri devam edegelen ma 
dG lııltıni yennıit ve Türk 

rı,,, 
)Qll •na ilerleme ve refah 

''•rı Q 1 açmıthr 

~, lr lrıllleun - bilhaaaa kan 
ateı ı "ıııı çtnden çıkan bir 
•tın 

QI,._ - hayatında çok kısa 
"-tı OQ beı yılda geçirdlil
ı,.,dı '•Yı11z inkilaplar, ha-

"''' ~lftız büyük itler tüken 
~, 

1 
•zını 30 Ağuıto 1922 

,:. "'•ıtır . 
illa 16klere yükaelen 

BÜYÜK ŞFF KOCATEPEDE 

:•••••••r.••••••••••••••••••••••••••w•\ 
• g 30 Ağustos • • • • • : 30 flğustos .. Sadece bir as· 
• : keri Zafer değ/, onunla birlikte 
• : bir medeniyet, yer yüzünde eşi 
• : olmıyan bir inkilfıp hanı/esi- • 
• • : nin başlcJngıcıdJr Türk milleti, : 
i fltatürkün İLERİ!. . Hayk11 ışı i 
• • ~ : ile veı d iği paralan n on beş : 
• • : yddJr izindedir, ebediyen bu : 
! parolanın ıLJnde yürüyecek - : 

Aıkeri terfi l isteıi yGkaek 
tasdikten çıkarak alakadar· 
lara lebl iğ edıJmtıtir . 

Diğer kolordulardan terfi 
eden yükıek rütbeli komu. 
tao!ar la kolordumuzdan bi· 
rer df'rece yükselen subay· 
ların adlarını yazıyoruz 

Terfi eden 6Ubaylarımızı 
tebrik ederiz. 

Oiier kolordulardan ter
i i eden komutanlarımız 

Büyük Erklnıharblye ikin· 
• • : fı r. : ci reisi Koraeneral A11m 

1
: 30 flğuslos .. Türk dünyası- : GOndüz OrgeneraHıAa , Tüm-

: general HOınü Kılluı Kor· ! na, Türk yartnına yeni bir : generallıi• · 
; d evir açan, yeni bir istikamet : Tuğgenerallikten tiimgent 
i veren en büyük tarihf1r. i ralliğe terji edenler: 
: : Zthnı, İbrahim Rahmi, 
....... ••.ı• •• •••••••••••••••••• •a•••••f Necip Kadri Demirkazık, 

Nazmi inan, Seyfettin Akkoç, 

~························~ • • 
r-----~--.......----.., Faik Sutunç, feyzi Akar 

çay, Oıman Tufan, Nusret 

i iKi BAYRAM i Baıaran, Reıi t Günay. Ki · 
mil Boabre. • 
Tugbaylıklan Tugenarallifia: 

Piyade Hakkı Özaür, Pt 

yade Abdullah Emir, Yaıar 
Hekçioğlu, Kurtuibay Re
cep Ferdi, Topçu Vehbi Ko· 
cagüney, Kurlufbay Fahri 
Uluğ. Kurtuibay Z e k i 
Erokyay, Kurtuğbay Remzi 
Ylğltgüder, İımail Hakkı, 
Hakin Oğuz, Sabri Meıe, 

Kurtuğbay Kurtcebe, Rlza 
Orcun. 

Deniz Tuibaylarından 

Huluıi Tuiamlrallıla 

Kolordumuz Subıylanndın 
terfi ıdenlar 

Yarbaylık/an albaylığa ter· 
fi edenler: 

Piyadeler: Süleyman,Na
zım, Ziya, lzetUn, Raalm, 
Şükrü , lrfan, Topçu, Meb· 
met Tevftk, Doktor lrf an, 
Jandarma Mıntıka Kuman· 
danı Rtza. 

Topçu Yarbaylığından Al· 
baylrğo: 

Salih Zeki. 
Riubaşılrklan Yarbaylığa: 

Piyadeler: Ziver, Topçu 
(Devamı ikinci ıayfada) 

! Bugıin 30 A!]ııslos la- ! 
: f er Ba!ıramıdır. Uu st · : 
i vinçli gıinıin Tayyare i 
1 Bayramı oforak ayrılışı 1 
: havacılığımıza vı>rdi!7fmlz = 
1 önemi de açıklamakladtr. = 
! Bll iki bayramın önün ! 
: de !Myuk Rıırlartcıyı , : 

Bugün Vapllacak Me
a ~ 

• Kornulanlarunızı, Orduyu • • • • 
: ve şehilleı lmi:l s<1y!Jı ile : 
: unarı z. : 
• • • • 

iSMET iNÔNÜ 
• • .......................... 

MARAŞAL FEVZl ÇAKMAK 

30 Ağustoı 1922 gec <'si 
Türk orduları Başkuman · 

dırnlı g ı tarafından düıman 
orduıu b üyQ li kısmanın bi· 
rınci ve ık incı ordula rla 
süvari kolordusu ta rafından 

cepheden kavrayıfı, taarruz 
ile birlikte her ıki yanından 

kuıatarak, a rkadan çe· 

kılme :y,oliy le "Kızıltbf ı s tı 

ka meli,, de kapatılarak ta · 
nıamen imhaıma karar ve-

rilmiftir. Birinci ordu bu 
husustaki emri gece nldı. 

İkinci ordu ile süvari kolor 
duıu telsizlerin iyi tıleme 

inan dolu haykırıtımız, en 
gürültülü ıehirlerden kua
balara , kasabalardan en 
aesaiz köylere kadar uzıyan, 
yayılan ve genltliyen temiz 
heyecanlarımız Büyük Türkün 
BaıbuAluğu lle kazanılan 

istıklal ve hürrıyete nasıl 

b11ğlı olduğumuzu gösterir 

Yurdda9lara Zafer Bay 
ramı kutlu olııun . 

Cevdet Dem1ray 

muinden emri alamamı ılar

dı . 

30 Ağustos ~22 Al'l bllhı 

Erkanlharbly~ı Umunııy" Re 
ısı MıHa9al f evzı Çakma k ' 
otomob.lle Be ı~~ artıta ı kin

ci ordu kume. ndanı ve Kü rt 
köyünden de aüv ıui kolor
duıu kumandanı yanına biz 
zat gıltiler . Ve 18.zımgelen 

emirleri v~rdiler .. Sonra 
Baıkumandanlık kara rgahı · 

na avdet ettiler. 

Baıkumandan ile Garp 
Cephesi kumandanı da Afyon
dan birinci ordu karareahına 
geldıler. Düıman geceleyin 
kıtalaramızın ııkı temasına 

rağmen "Hamurköy,, civa· 
rındaki kıııımlarını gece yü
rüyüıleri yaptırarak güçlük 
le ve birçok döküntü vere 
rek "Çalköy.. mıtakasına 

çekilebilmtıtı Sabahleyin 
düıman "Çalköy .. mıntıka 

sında tortup olmuf ve bir 
ilkleri birbirine karıımııtı . 

D üşman kunetlsr i kuşatılıyor . 

birinci orrfu t ıı rafınd n. ıark 
ve fima 'den ik lnc• ordu ta 
Nfından . 9imalı garbid f' n ıü 

va ri kolordusu tarafından 

kuşa tılmı9tır . Yan ı dii9ma· 

nın büyük kısmı cephed~n 
kavrnyt ıl e b ir' ik te her ıki 
cenahı kuta h in ı f ve a r ka u 
da kapahlmııta .. 

Düşmanın yolu kesilmişti.. 
Dütınan sabahleyin Uum 

lupınar istikametinde yürü· 
mek iatedl. Fakat daha evvel 

bu aatikametl tutmut olan 
23 üncü fırkamızla karıılat 
tı ve gidemedı . 

Büyük taarruz başladı .. 
Ôğleden itibaren bütün ta · 

arruzumuz olanca ıtddetiyle 
baıladı Düıman adeta. Pe 
mıntakasmda her taraftan 

kuıatılmıı olduğu halde kati 
neticeli bir muharebe ver
meğe mecbur oldu. Düıman 

kaçmak için çok uğraıtı 

fak al muvaffak o lamadı 

Düıman orduıu büyük ı Muharebe guruptan bir ıa 
k11ma cenuptan ve garptan, ( Sonu ikinci aayfada ) 

p roğramı .. • 
rasım 

1 Dumlupınarda Meç~ul Asker i~ıdesine heyetimiz viliyet 
adma bir çelenk koyacak 

30 Aiuıtoı Zaferinin yıl · 
dönümü ıehrlmlzde teza
hüratla kutlulanacaktır 

Bugilo ayni zamanda 
Dumlupınarda Mehmetçik 
abidesinde de büyük mera · 
ılm yapılacaktır. 

Vilayetimizden giden üç 
kitilik heyetle 15 atlı da bu 
meraııime fftlra k edecekler 
ve vilayetimiz ad ına abide · 
ye bir çelenk koyacaklardır. 
Şehrimizde yllpılacak olan 

merasimin proğra mı ıudur: 
1 - 30· Ağuıtos-937 Za · 

fer Bayramının yıl dönümü-

ne tesadüf eden pazarteıl 
günü Halıkeılr garnizonun · 
da aıağıda yazılı tören ya 
pılacaktır: 

a) Saat ıekizde aakeri 
makamda tebrlkıit yapıla
caktır. 

b) Sllat 8 .30 dan itibaren 
mülki makamat ile Halk 
Partiıl ve ıalr teıekküllerln 
tebrıkih aynı yerde kabul 
olunacaktır. 

c ) Saat 9,30 da 
gösterilen mahalde kllaat, 
ıubaylar, mülki memurlar 
( Devamı ikinci ıayf ada ) 



SAYFA: 2 

30 Ağustos 
Zaferi 
(Baştarafı birinci sayfada) 

at sonraya kadar 
etti 

devam 

Düıman ordusunun büyük 
kı mı muharebe meydanın 

da birçok ölü, yaralı. esir, 
top, otomobil, her nevi ıillh 
ve bütün nakliye ve asırlık · 
larım terk ederek ma.hvü 
periıan edildi . Kızıltaı dere· 
ıl boyunca garptan arkalara 
da kapahlmııtı .. 

Bafkumandanları ve ko · 
lordu kumandanı maiyetle· 
riyle birlikte daha sonra 
eair edildi . Gurubu mütea· 
kip Haıkumandanımız Erka 
nıharblyei Umumiye Reisi ve 
Garp Cephesi kumandanı 
zabltleriyle birlikte muha
rebe meydanından Dumlu · 
pınara hareket ettiler. Gece 
yi orada geçirdiler. 

Garb cephesi kumandanının 
ımrı .. 

Afyonkarahiaar, Dumlu • 
pınar muharebesinde ordui 
aallyeainln imha safhasını 

teıkil eden 30 Ağustos 922 
muharebeıi timalden 6) nci 
fsrka ve altıncı kolordu ve 
cenuptan 4 ncü kolordunun 
lttirakile ıüvari koloıduıu· 
nun tesirinde "Aılıhanlar 

Çal· lıören .. mıntaka1mda ve 
"Çalköy,, ıarkında bizzat bi · 
rlnci hatta 1 J ncl fırka nez
dinde yolundan Baıkumandan 
Muıtaf a Kemal t'aıa Haz 
retlerinin nazareti altında 

cereyan ve neUcei katiyeye 
iktiran eylemlıtir 

Bu muharebenin cereyanı 
umumiyesfni mukaddeı da · 
vamız lehine katiyetle tebdıl
etmif ve TrikopJs ve Oyent 
gibi en büyük kumandanla 
rı baılarında olduiu halde 
düıman ordusunun enkazı 

tarümariıi mütemadiyen her 
taraftan kıtaatımızın ağuıu 

teslimine atılmııtır . 

Ordularımız için bir hitı
rai tarihiye olmak ve Baı· 
kumandanımıza muhabbet ve 
merbutiyet ve liyetezelzül 
itimadımıza yeni bir deltl 
teşkil etmek üzere mezkur 
30 Ağustos 922 muharebe 
sine Başkumandan Mey-
dan Muharebesi namı veril 
mittir . 

Garp ctphesl kumandam 

İsmet 

Başkumandan meydan muha
rebesi olurken 

Subaylar1.n 
Terfi 
Listesi 

( Ba~t rafı birinci sayfada) 
Cihangir, Topçu Şevket, Le 
vazımdan Cemıl , Süvari Na. 
zif, 

Kur Yıizbaşılıklan Binbaşı · 
lıjja ltrfl edtnlcr: 

Turhan Kamil 

Yıiıbaşılıktan lUnbaşLlığa: 

Piyadeler: Kemal, Tevfik, 
Baycan, Ali Riza, Saracettio1 

Zeki, Şevket, Mehmet Ha. 
lit, Refik, lrf an, Münir, H. 
Derin, Haydar, Ahmet, 
Topçulardan: Celal. Nuri, 
İsmet, Nakliyed~n Nedim, 
Doktor Sadi, Baytar Zekai, 
Süvari Hamdi, Jandarmadan 
Cevat, . 

1'tğmenl/klen Yü::başılıfja: 

Piyade Multafa, Piyade 
Mehmrt Asaf, Eczacı Saim, 
Topçu Cevat, 

A.ıftığmenlikltn Teğmen 
liğe : 

Piyadelerden: İhıan Yıldı · 
rım, lbrahim, Mehmet Münir, 
Munıur , Mustafa, Şefik, Rü· 
ıtü, Mehmet Sadık, Macit, 
Makkı, Niyazi, Cavit, Hthntl, 
Enver, M,hmet Nuri, Top 
çulerdan Fuat, Vedat, Fah· 
rettin, Saim, Jandarmadan 
Tahıln, 

As~erf ~itip ve memurlar 
beşi ne! sınıf tan dördü neli 
sımf a yukseltnler: 

Hesap memurlara: Sabri, 
Süleyman, Eaat, J nndarmadan 

Veysel, muamele memuru 
Faik . 

A.llwcı 
!ınıfa: 

sımflan beşinci 

Hesap memurları: Avni, 
Şabap , Celil, Mehmet Emin, 
Rahmi. Muaa, Ethem. Htl · 
mı. Halat, Mehmet Ali, Ha· 
Ut, Abdülkerim, 

Muamele memurlarından 
altıncı sınıftan beıinci ıını · 
fa terf 1 edenler: 

Lütfi, Kazım , Bedri Be · 
sim, Ali Riza, Semih Ke 
nan, makiniıt Aziz, makinist 
Mehmet, tüf ekcl Arslan. tü 
fekçi Hüsnü Tosun, tüfekcl 
Sami. kamacı Abdurrahman, 
kamacı Mehmet Ali. kama 

cı Muıtafa, demirci Mustafa, 
tüfekcl Hüseyin, Saraç Oı · 
man. saraç Ahmet, nalbant 
Numan, nalb"nt Muhittin • 
nalbant İbrahim, marangoz 
Rüıtü, hesap memuru Bür 
hanettin. 

TORKblU JOAtUSTOS 

HABERLER 
ölg G··r ş 
kalarıSo 

ü aba
E r d i .. 

ir Gece Yarısı Adarrı 
Kesenler .. 

A.taamti güreşler ço~ ala~ah of du. Güreşlerde Bandırma 
birinci, Birlık ikinci, Ayvalı üçüncü olmuılard1r 

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

8 i ğad ıc m Işıklar köyünde olan cinayetin f ıillıri tJ 
~apse ma~kOın ıl~ulır ., Akşam Halkevinde Ay

valık Akınspor, Bandırma 
Doğanıpor, ıehrimiz idman 
birliği aıüreıçileri arasında 

Balae aüreı birincilik mü -

«66n kiloda Ayvalık Akın· 
spordan Hasan birinci, Ban· 
dı rmadan Arif ikinci, Ay 
valıktan Kerim üçüncü 

u72» kiloda Balakeaır ld-

Btğadıcın Iııklar köyünde ar&11ndaki mubayeoett .,it 
Recep adanda bir k6ylünün bir için tıbbı adlinin 111~ 
kaç ay evvel eeceleyln ayni asmı sormuıtu. Bu 111~ 
köyden Mustafa ve Mehmet mOtldehımumılftın l9 ,,,.f' 

ıabakaları yapılmııtir. manbirliğinrten Mustafa Ka· adanda ıkl kiti tarafından uyıun olarak mahke " 
b ki k bildirilmıı v_, mahkeJlll 

Geç vakte kadar devam rabulut birinci, Ahmet Alp ıça • esilmek auretile 
öldürüldüğünü ve mahke · kararını •ermlıttr. ,ıdJ' 

eden güreılerde Vali ve Parti 
Baıkanamız B. Ethem Ay 

kut da bulunmuılardır. Gü 
r•ıler birçok kimseler tara· 
fından takip f'dilmit ve çok 
alakalı olmuıtur. 

Netice? er: « 56» kilonun bi 
rıncisi Bandırmadan Mus
tafa, ikinci Bahkeılr İdman· 
birliğinden Ahmet, Üçüncü 
Ayvalık Akınspordan Hü 
ıeyindir 

(( 61)) ki1oda Bandırma -

dan Haydar birinci, Hasan 
ikinci, Ayvalık Akınıpor· 

dan Nihat üçüncü 

ikinci. 

«79» ki loda Balıkesir ld· 
manbırliğinden llüseyin bi · 

rinci. bu kiloda baıka gü
reıçi yoktur 

«87>> kiloda Bandırmadan 
Nazmı birioci . 

Aiırda Ayvalık Akınspor· 
dan Hahl rakipsiz Bölge 
bir1ociliğioi ka:ıanmııtır. 

Puvanlar: 24 puvanla 
Bandırma Dof 'lnspor Böl -
ge birincisi, BalıkeııJr ld 
manbirltet 16 puvaula lkin
ci, 13 puvanla Ayvalık 
Akmspor kulübü üçüncü ol· 
muılardı . 

Çi • 
ın 

ıafha11nı evvelce yazmııtak. Buna göre ıuçlul 1• 
Mustafa 15 sene iki 'ıl 

Bu davanın ıon duruıma dl 
difer ıuçlu Mehmet L•l/I 

farının birinde mahkeme sene alar hapıe 111• ... 

=bu cinayete alt raporlar edt~m~~r. =-~ 

Ak>'ar 
Köyünde 
Bir ev yandı 

Çağ11 nahiyesinin Akynr 
kayünden lsmail ojlu Oı 
manın evi evvelsi ıece çı· 

kan bir yangın sonunda ta 
mamen yanmıı ve ateıin 

önüne ancak bundan sonra 
geçilebilmııtir. 

-

Halkevi 
Hoparlöriylı 
Konferanı 

Burüa Halke•I hop~ 
v a s ı t a s iyle 30 A I"' 
hakkında söylevler yer• 9' 
büyük 16nün mani•• 
talacaktar. 

Vekaletince yapılan na~il Milletler Cemiyeti Daimi 
va tayinler murahhası sebrimize geldi 

Mı~tupcu ııl~i 
Sivaa mektupçulu..-; 

Şehrimiz Ormlln midürü ıehrimiz mektupçulu ..... S"' 
B Eminin asli maaıı 70 it - yin edilen Söle1111•D .,,1 
radan 80 liraya çıkarıldığı gelmtı ve vezlfeslo• dt 

Maaş arıması 

Adliye Vekaletinin hakim Çinin Milletler Cemıyetl da· 
ve müddeiumumiler araaın 
da yaphjı nakiller, terfil~r 
yükıek taa .iıke iktiran etmit 
tir. 

Erdek müddeiumumisi 
Hüıeyin Hilmtoin maaıı 35 
den 40 liraya çıkaralmııtır. 

Ayvalık müddeiumumi · 
liiiae Etme müddeiumumisi 
35 lira ile, Hürhanlye sulh 
hakimltjine Bürhanlye aza 
muavini 35 lira ile, Balya 
sorgu hakim vekilliğine 

Karaca bey ıorgu hakim 
vekili Mahmut Nedim 22 
lira ile, Balya sorgu haki· 
mi de ayni maaıla Karaca· 
bey sorgu hakim vekilliğine 
•ehrimiz hakim kadroıuna 
ilave edilen hakim muavin 
ltğfne Bursa hakim nam
zetlerinden Sayide Um 
ran 30 lira ile tayin edil 
mittir . 

Raporlu bulunan Bandır. 
ma ıorgu hakimi Bahanın 
yerine vekaleten Erdek zor 
ııu hakim vekili lhıan ve 
rtlmiıtır. 

Garso u 

imi mürahhaalarından Doktor Bakanlık tarafından bil mııtır. Kendjılne 111ufll'-
Chıpan ve reflka11, Sıhhat dlrılmltUr. klyetler dileriz. / 
Veklleti neıri yat tubeli .;,Ü. 
dürü Doktor Remzi ve refl B .. k V [ L ·~ iflf 
kası mebuslardan Mebrure Ugun Ü l apı GCOR ırıerOI 
Manls dan ıehrimize eelmiı - Proğram ı 
tir. Şehir Kulübünde Çin b l~ 
daimi murahhası ıerefine ( 'aıtarafı birinci sayfada) 1 merasimde hazır 11 ,.J 
doktorlar tarafından bir ve geçitreımine •ttirak ede· kıta ve te,elılcOller 1 ttt'~ 
ziyafet verllrr ittir . cek teıekküller merasim du ıesle lsttlclil Marııo• il 

Mfıafırler Ooğumevini, 1 ruıunu alm•ı bulunacaklar· edecektir. • I' 
Hastahaneyi, Atatürk parkını, 1 dır . Moteaklben mer••11110f,r' 
yenı hukümet konağını ve 

1

, 2 - Merasime ittlrak çlılnl kabul etmek ~ 
ıehrin diğer yerlerini gez . edec~k kıtaat ve aair te . 

1 
Komutan Orduevi 6• ~ti· 

mlıler ve dün öğleden ıoora j ıekkullerfn eıraları ıunlardır : ki trlbOnünde 1er al•~.JI 
husui bir otomobille ıehrlmiz· Aıkeri kıtaat, jandarma müf · 6 - Mera1im ~ f 
den Bursllya gıtmiılerdtr . rezesi , poliı, mektepler, lc:ıtaat y6rGJ6t koluod•_..-' 

-~-

Bugün 
Sünnet 
Düğünü Var. 

Bugün Çocuk Eıirgeme 
Kurumu tarafından elli yok 
ıul çocuk sünnet etlirı l ecek 
tir . 

sporcular, cemiyetler ve çecektir. Merasl• 'jf;llı 
1afr teıekküller. ııtirak eden ıivıl o~ 

3 - Saat 9,30 za kadar sporcular ve dljer t ı,~ 
merasime ııtirak edecek bi lerln 11ratı meraıllll ,-; 
lumum teıekküller yerleri . taulıjınca tanzilll oluP 

ne gelmit olmaları için me· tır. t•,Jı 
raslnı komutanına yardım 7 Topçu kOllllJ eff1 

ıur~tile Merkez K. ve f n:ıi · ğınca Atatürk p•rlll ; 
ba t subayı "ardım edecek · nnda tam saat J I t' ,tt

ııavra hartuçu ıle 2 
tir. Sivıl ıeıekküllerin va k atılacaktır ~· 
tinde yerlerinde buhındurul . 8 _ Öğleden ıoor' tJI 
mast husuıunun temininı t la r ejlenceler tertlPk t ı 
Vilayet temin ed~cektir. rek Zafer Bayrarnıll1 tııf 

10, 14, 57, 6 ıncı fırkala · 
rımız Hallaçlar, Büyükotrak, 
Kaplankt Dağı " " Çorum 
Dağı " hattam tut· 
mut olan dOıman 1, 2. 7 
inci fırkalarına taarruz et 
tiler Bunlara geriye attılar. 

kalarımızın taarruzları karıı 

sın da çözülen 1, 2, 7 inci düt 
mlln kıtalariyle bir süvari fır -

1kuı oldukca ciddi, artıcı muha 
rebeler vererek Uıak · tz. 
mir umumi htikametfnde çe 
klliyordu . 

Vuran be~çinin muhakemesi 

Bu çocukların clblıe. nyak · 
kabı ve diğer bütün m as 
raflurı Kurum tarafından 
temin cdilmlıtir . 

4 - Komutan aaat 1 O da yacaklar ve bu z•ferlfJ r' 
merasim mahalline gelerek met ve ehemıolyetfıd 
kıtaatı muayene ve tebrik iylc"e anlatacaklardır 

Eıklıehir mıntıkasında 

Porsuk müfrezesi ve 41 inci 
fırkamız da taarruzlarına 
devam ettiler. 

Birinci fırkamız 3 üncü 
kolordu karargahı ile bir · 

lil<te akıam Altanlat• ı mü
rettep süvari f ırkamız da ak
f&m Kütahyaya girdi. 

Ertesi günkü vazit 
3) Ağuıtoı 922 sabahı is~ 

vaziyet fÖyle idi: 
1 - Baıkumandan Mey. 

dan Muharebesinde dütmfl· 
nan büyük bir k11mı mahve
dılmııtı. 

2 - ıs, 14, 57, 6 IDCI far· 

3 - Eıkiıehlr mıntıka · 
sında ) 5 inci Yunan fırkası 
Kütahya Gediz istikame 
tinde; bu grubun diğer far 

kalan ve kıtaları loönu, 
Buna iıtikametinde çekili 
yorlar. 

4 - Kocaeli grubumuzun 
taarruzu karııaındaki Yunan 
kuv vetlerl de oldukları yer· 
lere baflanmıılardı 

5- Çal ve Menderes mın 
takalarında düıman kuvvetle · 
ri de çekilmefe baılamıı · 
lardı . 

Hacdııma il mahalle i bel<· 
çisi Oıman bir gece yonsı 

garson Abdullah adında bir 
genct iki defa alet etmek 
ıuretıy)e sokakta yaralamıt 

l!u yavruların , bugün me
rasımi müteakip Lisede ıün · 

nel düğünleri yapılacaktır. 
Saat dörtte halkımız bu dü· 
ğüne Kurumca davetli bu· 
lunmaktadır. 

ve bu yüzden Abdullahın 
ölümüne ıcbep olmuıtu 

Bu vakay~ dair muha ke- ••~~~~~~!:~~-~-'\ 
meye devam edllmekt~dir. 111 TÜRKDİLI --

Son muhakemede; ıuçlu 
Pazartesinden baıka her 
rün çıkar. Siyual gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 .. 
Sayıaı: 3 .. 

Günü geçmit ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 

edecek ve bunu müteakip Gtce tğlencelerf: 11 111 

genç bir subay tarafından 9 Gece fener 20 d' 
lsuklil harbinde ordunun tertip edilerek ıaal pıt''' 
kahramanlıtı ve düıman or· harekete geçerek dd'~' 
dusunun imhasile ndicele· nııi, Mıllt kuvt'etler c:~_.~1' 
nen Baıkomutanlık mey- lataı1on, yeni y•P'ı•"' 

olaa Vıliyet bin•••• t ,,d 
dan muharebesi hakkında kıll'll' 

lar mahallesi, HO 
1 
.. ,fl'' 

bir nutuk söyliyeceklir. Bu ııt 11 . -_. 

desi, P•ıacemll k f'-
gün aynı zamanda Tayar~ tinde bir tur y•par• ılıt'~ 
bayramı elma1ı münasebeti· alayına nihayet yer dl" 
le birinci nutku müteakip ve k.talar yerlerine 
Hava Kurumundan bir zat ki d il ce er ir. 1 yıo• 1 tarafindao bir nutuk veri- 10 - Fener a • IJIJO 
lecek ve bunu Komutanın tırak edecek sivil trt'1 -..ıtf1 

d b•,., , 
nutku takip edecektir. ler saat 20,30 a f ~ 

5 - 4 Maddedeki nu meydanında topl•D.,a ~ 

hakkında idare heyetinin 
kararlarında göıterllen mad· 
deleri müddeiumumilik na · 
zarı itibara almamıt ve ıuç · 
lunun tecziyesini fstemlttlr. 
Bunun üzerine mahkemece 
ı u ç l u y a m ü d afaaaım 
hazırlamak üzere mühlet 
verile rek muhakeme 9 eylul 
ıaat 1 O bırakılmııtır. 

BALIKESıR TÜRKDİLJ tukları müteakip muzıka lunarak aıkerl taldP '·=----------.... .,.. ... ~ lıuklil Martını çalacak ve celdrir. 
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... JO AGUSTOS 9J7 TOKKDILI 
Z&e ıs n ıs -

Romanya Kabinesi Bahkesir Tapu Sicil · 
Ç ki 1 ece k mi?.. Muhafızhğından: 

lomen gazeteleri.kralın a-v~etinden sonı kabinenin iktidaı 
mev~iin n ça~ilme mecburiyetinu al~ığım yazıyorlar 
k Beynelmtlel hadi1elcr hak- Bu sf'bep er he ancak 
.'nda yalnız ajans haberle parti kavgaları ile btrbtrle-

rını ft neıretmekle fktif a eden 

1 
°rnen baıını, son zaman · 
6

1~a rejim deiiıtkliğınden 
''" k •a bahaetmiye baola · 
lbııtır, Bitara f ve bllha11a 
•ih. 

I 11 pıutllerln organları 
0 

•n ıazeteler, eon eenelerl· 
tıi 
t Yatanıakta bulunan Ta 

rlnı yiyen ve müttehid ol 
mı yan bir ınuhalef et ile ıh · 

zar edilebiliyor. Eier hü· 
kümdar a vdetinde, kuvvetli, 
azimkar, vazifesini müdrik 

ve vaziyetin meıuliyetini 

üzerine almıya hemen ha· 

zır bir muhalefet buleaydı, 

ıüpheıb. ki hükıimetin tah 
~reılıro kabinesini i&tihlaf 
~ ecek hükQmet hakkında 
'ildi fırkalarının noktal dıt dilmeıi imkanı kalmaya· 

0•ıerl ı cak Jdi. arına göre mütalea ar 
YllrGhnektedirler. Resmi HGkumetln menfaati mu 

~ehafıl de. eazetelerde in· halffler arasına böyle bir 

•ar eden bu haberlerin haber atmayı lcRp ediyordu. 
"•ıl a ) t 1~ o dufuou söylemek Çünkü muhalifleri bırblrle 
bedir· Neteklm huzura ka· 

1.ıl buyrulduktan ıonra ıa 
lttec 1 k 
tı h 1 ere ablnenln va:r.lye 

akkında diyevde bulu 
bal\ Baıvtkil Tatareıko, bu 
tay· l 
d 18 aran yazlık birer uy. 

Urrna haberlerden - Tata· 
''•k 1 ° aynen bu tlbtrl kul 
lltırnı11ır İbaret olduiıınu 

\'c h ~, 
it· Uı<ümdarın emniyet ~e 

'lllad k b d uıı ay etmlyen man -
c~ ln\iddetlerini ıkmai edın 
d Ye kadar iktidar mevklin · 
c k 1 1 a arak meıai proğram 
llrıll 
td 1 tamaınlamıya devam 

~C:eklerini $Öylemiotir 
\t •teraf gaz.etelerd<'n Uni 
trıaı o t . ı - ~ 
19~7 .aze eıı ::ı aguıtoı 

~'( tarihli nilıhaaında 

ıaltllılık Uydurmalar .. baılığı 
•rıd led a rıeırettiği bir maka-

t e, kralın IC)ahate çıktılı 
•rıht 

rlne ıeçlrecek hükumet · 
buhranından daha iyi haber 

ne olabilirdi? Hükumetin 

düımeAi muhakkak olduğu 

takdirde, hükumet ile mü 

cahade etmenin hiçbir ma 
ni.11 yoktu Ctddi fırkalar, 

bu vaziyet karııaında birle 

ıecekleri yerde, iktidar mev· 
kiine ktmfn geçeceğini dü. 

tündüler. Her muhalif fırka, 
bunu kendi hakkı zannede · 

rek ötekilere hücuma baı 
ladı . Tam bu sırada Tatil 

resko mahfr bir rejlıör gibi 
kulla arkasında durarak 

muhtelif organla11 vagıtaaly-

• le ve ıftnsürün hlmayPıl al · 
tında y11z uydurmalarını 

uçurarak hükümetln faaltye 
ti üzerinden halkın dıklcat 

~ en ilfhart'n rejim de 
1111•kıt.ır. nazarını baılıa tarafa cel 
le si hakkında ileri ıürü · 

il t h bettlrdl. Şimdi d~, kralın "•I a illin ve faraziyelerin 
1 ... 

ret e esası olmadığına ita· 
" ettikten ıonra ıöyle dl 
ıor: 

·a 
d.. · Tatareıkoyu sevke 
"il • 

'"d •mil nedır kt, kralın 
10 ctı11den yirmi dört saat 

avdetinden ıonra bu vaziyf!t 

karı111nda batvekil meydana 

çıkarak "YazUuyduımaları" 
bomba.mı savuruyor. 

Lakin bu memlekette, 
vatan menfaatini düıünen 

tıra h 
~ aftalarca matbuatta ve "uydurmalarlft., hükumet 
'"~ b llt 11 uu ahıolan bu mesele icraatına devam edilemiye 

b, k Yaz. uydurmalarından ceğlnl bilen iyi adamlar da 
' fl b• 1 IGrı d" ırıey o madıianı bü · vardır 

Köyü: 
Dere köy 

Ctnıi 

l(arııyaka nam Tarla 

dijer Akeedik 

Hududu 
Doğu: Mehmet O. 
İsmail, Batı Pembe

ye müfrez iken ıi-
mdt oğlu Süleyman, 
Poyrazı Akyar ce 
nuben Osman oğlu 
Muıa .. 

Karııyaka nam dtğer Doiu: Hüıeyin O . 
Köy civarı Adil, batı küçük 

Ahmet, Poyrazı yol 
cenuben Adil .. .. .. .. .. Doğuıu: lbrahlm O. 
Muataf a batısı lı · 
maJl O. izzet, Poy· 
razı Mehmet oilu 
Ahmet, cenuben y<'l 

Balıkeılr Dere köyünden Küçük Ahmet otlu Muaanın 
tasarruf ve ztraatında iken 316 da ölmesıle evlitlan Hali· 
ce ve Hanife ve Pembe ve Zeklyeye intikal eden, bilumum 
gayri menkul emvali bu vereıe araamda kariun takılm 
edildiği zaman, yukarıda hudud ve mevki ve evufı ıaireal 
göıtertlen üç parça tarla vereseden Hatice bt11eılne ayrıl
mıı ve dtierl de yol, üıtO, Ak.ıedık ve çardak yeri nem 
mevkllerlde baıka tarla aldıkları ve bu ıuretle tıbu üç 
parça tarla takılm ve intikal cihetlerine müıteniden 30 
ıenedenberl Haticenin ıeneteiz ve nizanı taaarufunda bu 
lunduğundan bahiıle Hatıce tarafından namıoa ııenet almak 
istediğtnden bu cihet tahlıik edilmek üzere 5 9 937 Pazar 
günü mahallne memur gönderilecektir. hırazı olanların bu 
müddet lçtn yazı tle tapu ıicil muhafazalıiına veya mahalline 
gelecek memura mQracat eyleroe1eri lüzumu iiin uluırnr. 

Kütahya Vilayetı Tavıanlı 
Mal Miidiirlüğünden: 

Kütahyanın Tavıanlı kllzaıınca emvali metruke alaca 
ğından dola)'I Çarıama kereste fabrlkt:sında mahcuz tkt 
yüz metre mtkip 11638 parça muhtelif ebaddaki kereste· 
lerln damgalı olarak fabrikada te1llm ye her masrafı müt· 
teriye atd olmak üz~re 3 9 937 cuml'I günü saat 14 de tah 
ıili emval kanununa göre maliyede milıtekt\ komsiyon 

marıfetıle ihale edileceğinden taliplilerin mahallinde aörerek 
pey ıürmek üzere müracaatları 

Balya iakan komisyonu 
Riyasetinden: 

Geyik marka 75 S. Kn.yıerı yerli malı Karamandul tek en 

Amerikan kaput bezi Rez 
470 520 230 

Ceketlik ılyah keten 

5o 
Erkek ayak kabı 

33 büyQk 
Kadın ayakkabı 

30 Büyilk 

Erkek elbise dikimi 
33 Büyük adam 

32 kOçQk " 

32 küçük 

65 (Pantolon ceket> 

25 küçük 
Kadın elbise dikimi 
37 Büyük entari 

bir manto 

l 2 Orta entari 
49 

fi unyaya ilan etti. Hükumet örfi idare· 
en d k b Balyadaki ıöçmenlere lüzum olan malzeme ile dikll -

"•ıı :ıanne ıyorum i u yl kaldırsın, ıAnsürü IAğvet · 
''hlıyı'l yalnız ıu suretle mest 1 O gOu müddetle ekıiltm.-ye konulmuıtur. İhale müd-

edıı b 1 ıln. ve meml@ketin karımna dett 3 9 937 cuma aünü öğleden ıonra Balyada müt~ıek · 
d'"b e 1 ır: Dört ıene çakarak efalinden muhake · 
'G trt örfi idarenin ı6ngü· kil lakin Komlıyonunda yapılacaktır Talıplertn o gün ko· 

ld •t Sa .. - k l me olıun, birteY ıöylemek miıyona müracaatları , nsurun mıı. au ı e 
b,trc olun~n ve bu ıuretle ietiyenlere hürriy~ti kelim 

lttd rıe"i kontrol ve tcnlcit- venin. yanhılıkları ve ıuf · 
~,t:rı rnuun kalan hüku - istimall~ri bildirmek lıttyen-
ı,tı 1 haııra, artık ıon ıün lere yua hürriyeti vergin. 

ilin k 1 ıı~ h Ya laımakla olduğu · Mem ekct efkarı uınumlyeei 
d,b 1hederck bir müddet ancak bu auretlc ıtmdiye 
~bı~ ıktıdar mevluinde ka · kl\dar çıkarılan haberlerin 

~~;~·;p~ıı:;~:n :.~:~ı~'ıı:.' 

~llhe.lleıi 
M .. dür nden: 
Soka~ı Bfr senelik 

Hükumet caddesi 
\J Hapishane içi 

traurbey Cumhuriyet 

icarı 

125 L. 

ıoo L. 

Hududu ClnAI 

HapihAane dükkan 
içi 

Önü, ıolu, 
erka11 yol, 

\' k ea~ı ev Mağaza 
bıt d~lc llrda ev1afı ve mevkii yaz.ıh btr bab maiaza ile 
dttı k&nın bir senelik kiralanmaları 25 8-937 tarihin· 

)t ~!1'19 ~37 tarihine kadar 15 gün müddetle müzayede· 
~tı~ln ttıuıtur Talip olanların ihale günü olan 8 9 937 
dl:ıt\t~ c tnüsadıf Çnrıamba günQ ııaat 15 de yüzde yedi 

'~, f Pey akçelerile Deftarllkta mQteıekkil komiıyone ve 
~•ıla 1nalumat almak lıtiyenlerln de Milli Emlak dai-

._lrac.atları. 4'·1 365 

3 1 331 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkeıirdeki Btrllkler lçtn 12 baı koıum hayvanı sa 
tın ıtlmacaktır. Yükıeklikleri bir kırktan eıağt olmamak 
ve koıuma elverltli bulunmak tartıle elınde hayvanı bulu 
nan ve satmak iıUyenlerin her gün hayvanluiyle birlikte 
Aıkeri Satın Alma Komıiyonu baıkanlığına müracaatla11. 

2 1- 361 

Balya lakô.n Komisyonu 
Riyasetinden: 

Mnlteciler ıçın 3·9·937 de miibayaa edilecefi bildiri
len malzeme ıör(llen Hizum üzerjne 15 9 ·937 çarıamba 
günü öğleden eonraya talık edllmlttir. Taliplerin Balya le 
kan Komisyonuna müracaatları. 

Metre 
70 90 Yerli malı elblıeltk kumaı [oayakJ 

450 500 Amerikan bezi [ ıeyik marka l 
450· 500 Kay.eri bezi 
230- Karamandul 

50: Keten yerli 

50: adet Kasket 
128 çift Ayakkabı 
30 40 Kadın e1b1Mıi dikimi 
30-40 Erkek » 

" 

• 

1 - 4 

SAYFA: 3 

Manyas aölü civarındaki tuzlama binarı dahil olmak 
üzere Maoyas gölünün otuz üç bin lira bedeli muhamme· 
neli ıaydiye reımı ve avlamak hakkı haz.ıran 937 tarihin . 
den ıtıbaren 3 sene müddetle açık artırma euretilc mO~a· 
yedeye konulmuıtur. 

JO 8 937 Pazartesi günü 1&at 15 de ihalesi yapılacak-
tır. 

Muvakkat teminatı bedeli muhammenin }'Üzde 7 bu 
çuktur Ta lıp olanlaran Bandırma mnliyeılnde müteıekkil 
komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

3 - 1 - 345 

Belediye Riyasetinden: 
Temizlik ameleıi için numunesine göre 42 kat elbise 

yaptırılacaktır lhaleıl 8 9 937 çarıamba günü aaat 16 da 
Betedlye encümenine yapılmak üzere açık ekliltmeye çı· 
karılmııtır lateklılerın belediyeye mürsca&tları ilan olunur. 

4 - ı 343 

--------------------------------------8 ele diye Riyasetinden: 
Tanzifat iılert için alınacak on arabanın ekıiltme mGd· 

deti on giln uzatılmııtır . .A.rab1tl&ran •halesi 8 ·9 9:37 çar 
ıarnba günü aaat 16 ba Belf"dh .. Encümeninde yapılacak 
tır. 

lıtekltlerin · Beledıyeye mürııcBt f>tmeleri ve kanuni di· 
pozltolarınan Belediyeye yatırılmuı ilin olunur. 

1 - J 

Balıkesir öğretmen Okulu 
Dırektörlüği!nden: 

1 - Ôirdmen okuluna, Ortaokullardan ve}a Lise 
muadil 11nıfından iyi, pekjyl derecede çıkan veya ımıf 

geçenlerden 51navıı2 ve paraaız yatılı tale'3~ alınmaktadır. 
' l'afailit okullardadır 

2 - 80tünleme 11navı 7 Eylülde beılar, 17 Eyl(llde 
ıona erer. 

3 - Deralere 1 Birinci teırinde baılanacakhr Bu 
tarihten önce gelen talebentn okula kabul edılmıyt celi 
bildirilir. 4 · 1 • 351 

Balıkesir Vakıflar 

MüaiJrlüğünden: 
Balıkeeirde hükumet caddesinde vakfa alt arsa üzeri-

ne yeniden fnta edilecek zemin kat düklcAnlar, birıncf 

kat vaktfiar müdürlüiü ikinci kat ikametgah blrıau ol 

mak üz.ere kapalı zarf uıuhle 25 8 937 tarihinden ıtıba· 
ren 15 gün müddetle ekıtltmeye l<onulmuıtur. 

1 -- İtin muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruıtur. 
2 -- lıtekltler bu ite ait fenni ıartname, proje ve ıa 

lre evrakı 250 kuruı bedel mukabilinde Bahke1tr vakıf 
lar mGdürlügünden alabilirler 

3 - Eksiltme 1 O 9 937 tarihine rnihadif cuma günü 

aaat 16 da Balıkeı;r vakıflar müdürlüğOnde mütt:ı .. kkil 
artırma ve ekıiltme komilyonund" yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek ~ n isteklilerin aıaiıda 
yazıla teminat ve veaaıki ve lekhf mektuplarını aynı eün 
ıaat on üçe kadar komtıyon re11lerıne makbuz mukabi
linde teıltm etmlt olmala11 ve nihayet bu saate kadar 
komlıyon reiılifine gelmıı buluoma11 lazımdır. Poetadakl 
gecikmeler kabul edilemez, 

A - 2490 eayılı kanunun 16 17 inci maddelerine 
uygun 1002 bın ikı liralık muvakkat teminat. 

B Kanunun tayin ettiği veıikalarla 4 üncü mad· 
deıi mucibince ekıiltmeye glrmlye bir mnnil bulunmadı 
ğana dair iıtekli tarafından lmıalanmıı bır mektup 

5 - isteklilerin bu it hakkında iz.abat almak ve vrakı 
görmek üzere Balıkeıir Vakıflar müdürlüğürıe rnOrncaı;t

la 11. 

4 - ı 347 

Devlet Demiryolları Ücüncü . , 
işletme MüdiJrlügünden: 

19-7-937 Tarihinde yapılan açık eluiltmede ihale edi
Jtp müteahhit tarafmdan kanuni müddeU zarfında muka
v~lenameıl ııktedilmediğinden feıhedilen muhammen be· 
deli ile mikdar ve vıufı aoağıda yazılı Balıkeıir depoıuna 

bir ıene zarfında gelecek kömürün tahmil ve tahliye iti 
8 9 937 Çarıamba günü ıut 10 da Balıkeıirde açık ek
ıiltme uıulü ile 3 ncü Jıletme binuında tekrar ihale 

edilecektir 
Hu ite girmek iıtfyenlerin 45 lira muvakkat teminat 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği veıilcalar ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince iıe garme-ğe menii kanuni bu. 
lunmadıgına dair beyannamelerlle ayni gün ve saate ka . 
dar komieyon reiıliilne müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait ıartneımeler komfıyon merkezinde paruız 
dağıtıhr 
Tahmil ve tah· Muhammen bede Beher ton Beher ton 

tahmil için 

muham -

llye edılecek 11 600 lira tahliye için 
kömür miktarı 

3000 ton 
mahammen 
bedeli 8 kr. men bede

li 12 kr. 
4 - 1 • 332 
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Pehlivan Güreşleri 
Kepsut C. H. Partisi Menfıatma 

Balıkesir P. T. T. ~ ................ ......... 
5 Eylul 937 Pazar günü Kepıüt Nahiye merkezioda 

alaturka yağlı pehlivan güreıleri yapılacaktır. 

Ba şa 50 Ortaya 25 Alta l 5 lira mükafat verilecektir. 
Hu güreıe iıtlrak edecek pehUvanların mektup gönder· 

meleri rica ve ilan olunur. 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Ctotl Mevkii Muhammen bedeli 

L. 
Dükio Tevfikiye me 

ktebl altında 
300 

" " " .. 
Dükkan Y ent çarıı 
araaıı 

300 

3o 

Muvakkat teminat 
L. Kr. 
22 50 

22 50 
2 25 

1 - ldarei hususiye akaratından yukarıda cinsi, mevkii, 
muhammen bedeli yazılı olan iki parça dükkan ile bir par· 
ça dükkan arsası iki eylul 937 tarihine rastlayan pertembe 
günü saat 15 de ihftlesi icra kılmmak ü2ere 12 ağustos 

937 tarihinden itibaren onbeı gün müddetle açık artarmaya 

Müdürlüğünden: 1 ~ 
Ciheti Veıaitt ıeneltk mu· Muvakkat mü· 

nakliye hammen bedeli teminat ddetl 
Lira. Kr. Lira. Kr. 

Balıkeıir·Havran· Edre· oto l 500 00 l ] 2 50 birse· 

• • • • • • mit·Bürhaniye· Gömeç ne • 

-Ayvalık 1 
Bahkealr Havran·Edremlt " 800 00 60 00 .. " 
Bahkealr·Btğadıç· Sındırgı ,. 500 00 33 75 ,, ,, • 
Balıkeatr ·Balya · Yealce Ki ,, 1800 00 135 00 ,, ,. • 
razlı Çanakkale 1 
Balıkeslr-Kepsüt ,. 450 00 22 50 ,. ,. -- ·- -

Balıkesir lstaayon payton 500 00 37 50 ,, ,. • 1 o 
Balıkeıir istasyon ,, 500 OO 37 50 üç sene • Türkiye plyaaaıında y~ksek mevk\ kazanmıt o a 

Teahbüt müddetleri biten yukarı~akl poıtalar, 28 8-93~ 1 dünyllnm en methur ( [Mil MARUT ) Kalbur fabrl" 
tarihinden ttlbaren 11-9 937 taribane rasgelen cumarte11 • k IA 1 k lb l d 4 5 6 -•· .. .. asının mamu ah o an a ur arm an · ve nu-
gunu saat [9] da ihale edilmek üzere [15] gün müddetle w 1 b"tü ·•-ı 1 b" -k h 1 l ki Jer ~ ra ı u n ve IK parça ı uyu ası at ı ma n~ 
açık eksiltmeye çıkanlmııtır. Ekıtltmeye ittirak edecekle- 1 th . ı . 1 t care anemıze ge . mııt r. 
rlrı tartnamenln 4 üncü maddesinin [F J fıkrasındaki bel- IE · . .. . , 
geleri vermeıt lazımdır. Fazla izahat almak lıtiyenlerin • lstanbul Pıyasasından yuzde yır 

mütetekkil Daimi En Bahkeair P. T. T. müdürlüğüne müracaatları. • mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl· 
· 

4 
-

1 
-

358 ı maktadır. 
çakarılmııhr. 

2 - İhale Vilayet makamında 
cümen tarafıodan yapılacaktır. 

3 - İstekliler yukarıda yazılı gün ve saate kadar 
muvakkat teminatlarını mahand•ğına yatırdıklarına daır 

makbuz veya banka mektuplarile birlikte encümene mü· 
racaatları ilan olunur. 1 - 4 322 

Vilayet Daimi Encümeninden: 

Bu Bir J-irsattır. Bu Fırsat Her Za--
Balıkeair Askeri Satın • man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 

Alma Komisyonundan: 1 cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

Balıf<esir kor merkez birliklerinin ihtiyacı Jçin 350 • AHMET ve IBRAHIM CUMALI 
ton un kakala zarf uıultle 13 Eylül 937 pazartesi günü ~ 
ıaat l 5,30 da ihale edilecektir. Unun muhammen bedeli • Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, l rışaol 
42000 lira muvakkat teminatı 3150 liradır. lıteklilerln = Malzemesi Rençber Ale ''"rl 
ıartnamesinl ıörmek üzere hergün ve eksiltmeye Aıtirak • Alun Ve Salim Yeri 

1 

l - Jdarei huıuslye akaratından Anafartaler caddeli 
üzerinde ve ııhhat dairesi iltiaalindekt 61 numaralı kahve 
hanenin bir senelik icarı 2-Eylü1·937 tarihine raathyan 
perıembe günü saat l 5 de ihale edilmek (bere on bet gün 
müddetle açık arhrmaya konulmuıtur. 

2 - Kahvehanenin muhammen bedeli icarı 60 lira 
muvakl&al teminatı 4 lira 50 kuruıtur. 

edaceklerln de göıterilen saatten bir saat evveline kadar • 

teklif mektuplarile kolordu satın alma komisyonu baıkan ················•*•t ··- il lıiına milracaatları. e:zs:.::1~:2:s:::ı::ı:ıı•''• 
4 . 1 - 346 •• 

Belediye Riyasetinden: S Bayan Ve Baylar lçirı 
3 - ihale tarihi belli giln ve saatte Vıliyet makamın · 

da teıekkül edecek encümen daimi huzurunda yapılaca 
ğından isteklilerin muvakkat teminatlarını malaandığına 

yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile blrr 
likte encümene müracaatları ilan olunur 

BatÇetme ve Sütlücede toplanan gübreler on bet gün M u 1 k y • 
açık artırma tle ıatalacaktar. Gübrenin tek uabaaı 5 ve MM C U Z U e r 1 • ' 

J - 4 - 329 çift arabası için JO kuruı kıymet takdir edilmlıtlr. M de 
lhale11 l o.g 937 cuma gütıü H&l 16 da Belediye encü Bu kerre Smdugıdaki majazamızm Bahke•

1
' 

Doğanı Ve Çocuk BakımeVi meninde yapılacaktır . Tahpluin müracaatları ılan olunur. :: Tokatlı Otelinde 14 numarada bir ıubuınl açtık 

b b 
4. ı 344 it Bu şubemizde kaz mir, ketenli, sel~~ 

BaJ:ta a etinden: • 1nr 
Ko

-, Y ~~ ~~'!.tl.6!r.,.,...._.~~~ıDı..6!'-. ... ,u 1• '• ve lüks selenle, kJ/, tela ve bunlann c 1<' 
ebe mektebi ihtiyacından olup münakasaya çıka · .- N.>-V'$'...jr 1'"<11', ,.._rın::r·i,.; ... ""7'-' ,-,o."r.uo-'\ll' •• I /h8 I 

rılan atağıda cinı ve miktarı yazılı 4 kalem erzak ve . •• sleri ve ha kımız için keten ve çu . l 
mahrukatın 11 Eylul 937 tarıhine tesadüf eden cumarteıl 
günü saat lO da münakasa ve ihaleleri icra edlleceatn· •• ft safJ/Jr ve yapagı a/Jnır. . . /ı'" 
den taUp olanların uıulü dairesinde müracaat etmeleri ~ " B d lc .. l .. k Ik "t/ı n11t" 
ilan olunur. « •• u e a yun LJ ve iŞ 1 çeşı en 

Erzakın nevi Kilo Erzakın nevi Kilo ~ °ıl 1 M fani/af arımız da gelmiştir· . B 
Ekmek 6000 Şeker 300 it. ~ ı •• Sayın müşterilerimizin şuberrııt. 
Et 2300 Tuz 163 1 1 =~ bir defa uğra malan menfaatleri ikll' 
Maden kömürü 30000 Sabun 244 1 , •• zasıdır. jjf 

~::e::ğı ;;~ ~::~: yalı 588 1 ~., ;Q I~ SındJrgtlı Mustafa Karag ~ı 
Pl.rlnç 648 Kuru ıebze 145 l ııı1t•••••••••••9••••z•••~ffl.y Bulıur 324 Peynir ~~! 1 ~. •,aa .. .aa;ı-a .. aaac:.•••-.• ....... ~ -- -~.- ---
Makarna 324 Zeytin 144 ~ JJll 

Taze ıebze 1368 Çay 4-1 35~4 it IŞrE YERLi MALI MAKiNE BUDUR 1 Köylülere M Ü j d e 
B 1 k 

• N f 1 Uzun sentludenbuf tecrübe neticesi clarak her 1 a 1 esı r a 1 a .1 düzeni bir Türk sanatkdruıtn elinden çıkan lmüday 1 
Müdürlüğünden: 1 elen:u k~:~::.:~k:n:~::::.:~:=~:a~~:::.::~=için İ ' 

~ en elveriıli ve en uygun bir ıekilde tecrübelerle ya ~ 
l - Manyas kazaemda yeni yapılacak hükumet bina· ~ pılmııtır Saatte muhakkak dört yüz kilo buğdayı "lJ 

sının temel ve zemm kat inıaatının 7000 lira ketif be il her çefltte ayırır ve temizler. ~ 
deli üzeı·ınden yapılan ekstltmelerinde talip çakmadığından " ıl 
30 eylul 937 tanhıne müaadıf pertembe gününe kadar bir il. Makineyi Kullanmak ffvrupa /v1akine/e- ~ 
ay müddetle pazarlığa konulmuttur. 1 rinden Çok Kolaydlf. 1 

2 - Bu ite ait dosya muhtevi yata ıunlardır: ~ 'N 
A - Ekılltme ıartnameıi 11. Çünkü diierleri gibi ağır değildu ve ayakta çev· ~ 
B _ Mukavele projeıi · ~ rllmez. Oturduğunuz yerden kolayca hatta bır çocuk ;lJI 
C - Bayındırlık tıleri genel ıartnamesi ~ tarafından bile çok hafif bir hareketle idare cdılebtlir ~ 
E - Fenni ve hususi tarlname \'rı Böyle bir makineye sahip olmak lıtiyenlere terci · 1f 
F - Keıif cetvelleri ve projeler € han bir Türk lfçlsfntn emeği ile olan bu makineler ~ 
İstlyenler bu ıartname ve keılf dosyasını Balıkesir it.. den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe- ~ 

Nafıa Müdürlüğünde görebilirler ~ lerlol her arzu edene herzaman göıterlriz. 1~ 3 p ı .. b· ı k "525 ı ık ~ Tlcarcllzanemlıde inşaata aft demir, çimen/o, 
azar ıga gıre 1 me iç.in " ıra 1 teminatı 1 çivi vesaire gibi lıcr düzen ve köyltift>rlnıi_.. ı'çtrz .rJ.- » 

ınuvn k katenin maliyeye yahrıldığına dair makbuz. veya ,, " I 
bu mıktarda ıayam kabul banl<a mektubu ve yukarıdaki /ıernevi rençbu dü:.tnl ile en iyi boya ve baya yu!J. 
iti yapabileceğine dair nafıa müdüriyetinden almacak ve 1 Ları bulunur. 
Bl kanın veya bu tıe girmlye aalahiyet veren evrakı müs ~ • 
bıte ııe bırııkte nafıa vekaletinden alınm•ı müteahhitltk it. Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De- « 

KLERT M ARKALl 11 .. 
Bünvanrn eu uıeşlıur ve ıaurnıııış n111

1 . k~ ... 
telif ~eşitli ( Tiryoı· ) huğday :ıyıruHt ' 
bur makineleri gelnıiştir. 

S A T 1 Ş D E P O S U ulıl 
Memduh Özinan ve ffhmel f<ur71~a/8 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Ştrketi aa 

Tünel caddesi 83 İstanbul 
BALIKJ:..'S /H ACBNTESI 
SABRl SARFAKLARLI veslkumının ve 937 yılana ait ticaret vesikasının ibrazı tft fa Deneyiniz.. 'il 

gereklid ir . it. ~ • 
4 - latek1ılerin 2490 numaralı kanun hükümlerine gö· ~ Saraç/. Ba cJ. D · H d t ' 
b k h l O 

ar Şln a em11 ve lf ava ÇI veHaıyazmaııı ·. J.1 .. lıkesir saylavı H. 
re u evra ı ami en 3 ·Eylul 937 tarihine kadar her gün ·- 1 , .. 

için Nafıa MüdürlüiOne müracut edebilecekleri ilin olunur. 1 Hasan Cuma/J 'af 1 -ç-,k-a-rı;ı Genel Direktörü: FUAT BiL' A::_ 

1 - l ·~~~~~~~~ ~~~~ 1 Basımyeri : ll Ba11mevl 


