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Cumhuriyet idaresinin Büyük Ve Muvaffak Bir Eseri Daha ~ükseldi 

AtatürkNazilliF abrikası· 
nınAçılışındaBulundular 

Biiyiik 
fından 

Şef, Kumandanlar 
BiiyiJ/ı Tezahiiratla 

Ve Halk Tara
Karşılandılar .. 

Nazdlı, 9 (A.A.) - Baı · 
illa f abrlkaıı buıün büyiik 
tezahGrat arasında açıldı . 

Baıvekilet, vekili, Ve· 
klller Heyeti, ıeneraller ve 
on binlerce halk Atatiirkü 
karıdadalar. 

Boynk Şef fabrikayı ıeref· 
lendlrdlkten ıonra açılma 
tlrenl batladı 

Naılllı belediye reisi Cum· 
burıyetln Nazilliye hediye 
tltlll fabrikanın açıhtında 
b11handuiundan dolayı hal 
~Q BOyOk Şefe olan minnet 
•e t6kran hlılerlnl btldırdl. 

Batvekllet •ekili Celil 
lllıııı.. 

Bayar Cumhuriyet HOktime· 
linin memleketi sanayilettlr· 
me itinde göıterdiil bası 

retl kaydettikten sonra söy. 
ledıfl nutukta fabrikanın 6 
milyon liraya çıktığını, 3 mil-
yon kilo pamuk ltllyecei ınt, 

iki milyon yQz bin kilo ip. 
ilk yapacaimı ve bu muhi· 
tin iplik ihtiyacını glderece· 
ilnl ve burada çahıacakla
ra senede bir milyon lira 
ücret verileceilnl, ıenede S 
milyon liralık lktlsadt bir 
hareket temin eyliyf'cejlal 
ıöylemtıllr 

Celal Bayar nutkunu tör 

le bltlrmlttir: 
.. Nazilli fabrlkaaı, ilk Türk 

basma fabrlkaıı olmakla ta
rihi bir ıeref taııyor. Fakat 
o ıereften daha üsUln ve 
emıalinln erltemedtil daha 
büyQk btr mazhariyete ma· 
ilktir. 

Atat6rk, BGyQk Hali.sklr 
açıht töfenlne yOkıek hu 
zurlarile ıeref bahıetmlıler 

ve rlyaıet buyurmutlard1r. 
Kendilerine, hük6met, batün 
muaf arkadaılarım ve ıah · 
11n namına derin tiikranla· 
rımı ve teıekkürlerlml arze
derim . 

Valimiz Gece Mebuslanmızın Şe
refine Bir Ziyafet Verdi .. 

liyafette Çok Samimi ve Heyecanh Nutuklar Söylendi. 
''Türk Ülkesi Benim flrazimdir. Her Parçası Evimin. Köyümün Par

çasıdır. Tapusu da Elimdeki Bayrağımd1r.,, 

AJvalık havaliılnde tet
~ilderde bulunduktan ıoora 
'•elet eden mebuslarımız 
dta ıehrimlzde kalmıtlardır. 
Vatı ve C . H. Partlıl 

'•ılcanı B. Ethem Aykut 
... ebuılarımız ıeref ine dOn 
'-at 19 da Şehir ku1Clb6nde 
bır Jemek ziyafeti vermit 
tı,. Ziyafette mebuılarımız· 
dtn B. Doktor V Hıf 
So111,nrek, B Oıman Niya
ll Burcu, B. Hayrettin Ka 
tta, 8. Cemal Esener, B. 
lt,lunı Selçuk, B. Cavit De 
-.ır, bir kaç gGndOr tehrl · 
... ilde bulunan Sınop mebu
~ B Cevdet Kerim lncedayı 
t, General Kemal Balıke· 

~'· Belediye Relıi B Naci 
~ 0 danaz, Parti villyet ve 
'ıa idare he1etleri , Halk· 

:•ı idare heyeti, adliyeciler, 
'lre müdGrlerl hazır bulun
~ılardır. 
Sa1nımi bir hava içinde 

tÇen ziyafet ıeç vakte ka
t devam etmlttlr. 

Valtmız B. Ethem Aykut; 
~•buılarımızdan B. Hayret 
" ltaran ve B. Cevdet Ke · 
~- lncedayı bu topluluAun 
~lerını lf ade eden gilzel 

•ler aöylemıılerdir. 

... lıliıizin sözleri: 
~ 'hmız ve C. H Partisi Baı 
te '-1 B. Ethem Aykut zlyafe 
- t9trlf eden mebuslarımıza 
-=.. dıfer hazır bulunanlara 
._.

1 
..... lıltar etlikten sonra de
,,,, ki: .. 
~ - Bu ıofra etrafındaki 

._etlı toplanıt bir Partinin, 
lla Daııl beraber oldu 

bk 

teren bir tablodur. Makam 
ve mevkiler• oe olursa ol 
ıuo, sanat ve mevki farkı 

ıöıtermeden kalb birllil ile 
yurdda, yurd çocuklarının 

nasıl yürOdOiGnü ifade eden 
bir tablodur. 

Bu, Atat6rk Türkiyeılnde 
fatıyao her ferdin oaıd bir 
tarafta; mutlak Atatürk ta 
rafında, metin adımlarla 
yür6d6j0nü g6steren bir 
dizil ittir. 

Bu tablo; bizi kurtaran, 
önilmüze d6ten AtatürkOn; 
17 milyon halkın nuıl onun 
ardında yürüdüi6nü ve ya
rın da aaeıl yürOyeceğinl ıöı -

termek ltiharile Balıkesir 
için kıymetli bir toplantıdır. ,, 

Va limız bu kıymetli hi· 
tırayı tlelebed unutmıya
cafını söyledikten sonra ıö
zlerlne tÖY lece ıon vermlt · 
lerdlr: 

"-Yurdun, içinde yeıathğı 
kadın, erkek, büyük, küçük 
bütün ferdi eri taraf ıoda 
ve arkaııoda yürQten Ata
türkü saygı ile anarım. 

Yatasın Kamil Atatürk ,. 
B Ethem Aykutun ıözlerl 

ıürekli alkıtlarla ıona ermlt 
t ir . 

Hayrettin Karınm sözleri: 
Nete ve samimiyet içinde 

devam eden yemek sofrasında 
B lla yrettin Karan, Vali 

ve C. H, Partiıl Bat kanı 8 . 
Ethem Aykuta böyle bir top
lantıyı kurmağa am il olduk 
larından dolayi tetekkür et
mit ve demlttir ki : 

.. - Gerek bu ıof rayı 
rıa eclea arkad 

ıe memleketimize llk defa 
ıeref veren ıevıtlt arkadatı· 
mız lncedayının, ıerekıe cep· 
hede · kumanda alanlardan 
biri olan ve bizi dltman 
(lzerloe arı! .. Eden kıymetli 
h e m ı e h r im 1 z G e -
neral Kemah ve diler 
arkadaıları böyle, elblrlik 
bir_ arada toplamak fırsatını 
verdiklerinden dolayı B. 
Ethem Aykuta, hem kendim, 
hem arkadatlarım namına 

arzu tGkran ederim. 
Hu vealle ile bizi, g6ıter · 

tıliği yolda ayaiımız ıürç· 

meden yürüten BQyük Ön
derimiz AtatOrkil de saygı ile 
selamlarım ., 

8. Cevdet Kerimin haye
cınh sizleri: 

Bu ıamlmi toplantı ve 
konuıma havaaı lçeralnde 
daha ıonra B Cevdet Kerim 
lncedaya ayala kalktı. 
Atatürk Türklyealnin bu 
günkü hızını •e ülklllQnü 
çok heyecanlı sözlerlle can
l andırdı. Sözleri ıık ıık al· 
kıılarla kesilen 8 Cevdet 
Kert m lnceda yı bu konut· 
muma ezcümle töylece de 
vam etti: 

.. Arkadatlar!. 
Aranızda ve aramızda biç 

bir sanat ve hüviyet olma · 
dan yurddatlık vasfından al· 
dıjım cHaretle konuıaca · 

iım" 
B. Cevdet Kerim .. Hamle 

ve hareketlerine dalma d a · 

lngiltere 
italyınm ~ati ~ararım öğ

renme~ istiyor 
Parla, 9 (A A .) - Fran

sız gazeteleri: .. İtalyanın fi 

kirleri emniyet vermekten 
çok uzaktır. 

İngiltere, ltalyanın kati 
kararını öfrenmek istiyor . ., 
Demektedirler. 

Londra, 9 {A.A ) - lnetllz 
Baıvekili hi.dlsatan, tayyare-

ler•n harpte herteye taarruz 
edeceAinı göateraıtınt, sulhu 

temin için elbirlliine lüzum 

olduiunu söylemlttlr 

Japonlar 
Ş imıli Çında bir ıehri da· 

hı iıgıl ettiler 
Londra, 9 (A A.) - Ja · 

ponlar Şlmall Çınde, Çın 

müdaf aaıını yararak yeni 

bir ıehir almıılardır. Çınlı 

ler çekilmektedirler. 

Şanghaycephe~ndektÇın 

zayiatı tlmdiJe kadar 58 bi· 

nl bulmuıtur. 
Japon tayyareleri yeniden 

bir çok tehirleri bombala -
mıılardır. 

Palamut 
ihrıcıtmı dair mzamnamı 

ihraç mallarımızm araıın . 
da en mOhlm bir madde 
olan palamutlarımızın dıt 

pazarlarda iyi fiatlarla miit· 

teri bulabllmeal için iktisat 
Vekilettnce hazırlaamıı ve 

Bakanlar Heyetince tasvip 
edtlmıt olan "Palamut ihra

catının mürakabealne dair 
nizamname., yOrOrlOğe gir · 
mit bulunmaktad1r. 

Nizamnamenin ikinci ma
ddeıloe göre •taiıda yazıh 
hallerde ihraç edilecek pa 
lamutlar bu nizamname hü 
kümlerine tlbl tutulmamak 
tadar: 

A - Gayri aafi 500 ki· 
loya kadar nümune olarak 
16nderilecek palamutlar, 

B - İktisat Vekaleti ko 
ntrol memuru bu luomıyan 

yerlerden huduc\ memleket
lerine Adalardenlzlndeki bil
tüo adalara, Glrld ve Kıbraı 

( Sonu ikinci aayf ada ) 

mevcudiyetinde,, bulunduju 
ou kabul_ ederek bu toplu
luiuo tamamlandıtınt illve 
ederek dedi ki: 

.. Arkadaılar!.. 

Biz hilkaltan evvel astl 
olan bir milletiz. Bir eao 
izim olarak deiil; bOtOo 
dünya milletlerinden üstün 
bir iftihar, hl11I tatıyoruz. 

Y epyenl ve taptaze Cum -
huriyetln 14 ncO yatına 

ılrmek üzere bu 1unduğunu 

ve bOUin dilnyauın, 16zlerl-

Hatay Muhabirimizin Notları: 

Antakya Yolunda .. 
Bir Hkltlar şarkın paytahlı olan; yollarmdı mOcBYher yOklO 
kananlar, yalın kılıç ordular gıçen bu Olka şimdi ufuklarmdı 

yeniden ıstıklAI güneşinin doluşunu sabırsızlıkla bekliyor. 
Ankara, 9 - (TGrkdill mu· netroldufu, ıomaklden 

habirinden) - saraylar, mozaylkte11 ma· 
Adana tıtaıyonundayız. betler, tunçtan kaleler bu-

Boiucu ve ııcak bir ha vayı luoan ve tarihi, bu ka
teneffüs ede ede bizi Hata· dar heybetli ve hatmetU 
ya göt6recek T oroı ekıpreal- olan bu Türk JUrdu, ıeçlr· 
ol sabar11zlıkla bekliyoruz. dığt ılyall , tktlıadl ve tabii 
Nıbayet iki saattenbert bek· buhranlar dola111ı1le netesl
ledıjımiz sürat katarı bir ol kaybetmlt harap ve bit• 
saat rotarla istasyona girdi. kin bir halde .. 
Gözluimi:ı sevinçle parladı . Bir vakitler Şarkın pay
Derhal kompartmaoımıza yer- tahtı olan yollarında mi· 
leıtlk. Etrafımız lzmlr Fu - cevher yükl6 kervanlar, ya
arını 'Ziyaret için ıelen lıo kılıç ordular ıeçen ve 
Suriyelilerle dolu. iki saat kendisine varmak için Garp· 
ıonra TOrk Fran11z hududu· tan ıayıaız milletlerin hare· 
nun birlettiil Payas lıtaayo kete ıeldlil bu ilke tim· 
nundayız. lıkenderun treni dl bQtOn tarihi ılnealne 
hazır . Derhal biletlerimizi 16mm6t1 ıe11lz ve 111ıs bir 
alarak yerlerimize yerleıtlk . halde •. Ufuklarında beliren 
Şimdi Türk hududundan lıtlklll ıtlneılnln doluıuau 
ayrılıyoruz Akdenlzln temiz aabıraızlıkla bekliyor. 
ve berrak ıuları m6temadı - Sıneılne 16mdOP tarthla 
yen sahilleri yıkayor, tren üzerinde yeni bir tarih Ja· 
ise deniz kenarından boyu ratmak lıtlyor. 

na akıp ıtdlyor. Antakyanın tarihi çok 
Alır afır TGrk yurdun· eıkl ve yOk1ektlr. Ô1le bir 

dan ve TClrk bayraiından tarih ki, eıkl Yunanlıların 
ayrı yapmanın acılarını kalemleriyle yazıldı. ükı 
duymıya batlıyoruz. Fakat Terklerin, Sallhattln E1up· 
on ıektz ıenedenberl Ttlrk ların, Kılıç Aılanlaran mızrak· 
bayraiına baaret Y•tıyan ve larlle çerçlvelenmlttl· Ştmdl 
nihayet ıstıkllhne kavuıan bu heybetli vekıymetlı Tllrk 
Hatay ülkeıl kartımızda yadlılrının, bu 1aıb ve ... 
canlaomıya baılayınca te · refll Tork türbeılnln ıze

ıelll buluyoruz. Nihayet tren rinde çınarlar yettımif tirin 
lıkenderuna vardı. Kartımıza ve Jetli bir yuva kurulmuı 
daha ilk çıkan Suriye polııl· vatanının bOtCln ıOzelltkle· 

nln ve lıtHyon memurunun rlyle ıtlılenmlttlr. 
vaziyeti ilk anda netemlzl itte ıerefll bir tarihi ılne
kaçırdı. Fakat biraz ıonra ılne 16mm01, erler memle
kartımıza çıL.an temiz yOrekll keti olan Antakya, yem1e
blr Tark ıencl etyalarımızı ıtl blr ovanın kenaranda, 
ahp bizi arabaaına yerlet · ayaklarını cotkun bir nehlre 
tiri yor. Bıraa ötede mert ve uzatmıt, arkasını rahat bir 
aııl bakıtlı bir Antakyah dala vermlf, çınarların 161-
Türk 16ferl bizi neıe ile ıealnde dinlenen _naılı bir 
kartalıyor. peri kıza gibi duruyor. 

Derhal ıoruyor : Antakya. Bu nazlı beldenin timdi 
ya mı efendim .. Evet. Gece ıtneılnde yatıyanların b6-
vaktl gidebilir miyiz? Hay yük bir k11mı kendi dlhmtz· 
hay .. Hiç birıeyden kork le konuıuyor, kentli kanımızı 
madan ve çekinmeden bizi taııyor. Antakya ıokakla
otomobllioe alıp ıüratle rında göze çarpan tapkalı 
Antakyaya hürriyet ve is· Türkler, feıli ve metllhlı 
tiklil hanetinl ten Türk Aleviler, Suriyeli pollıler ve 
beldesine ulattmyor. 

,.>imdi gönülleri dinlendi
ren, ıördüi6m dakikada 
kanımla kayaaıan tnıanlarla 

dolu çınarlar beldeıl , yetil 
bir yuva olan Antakyada · 
ytz. 

Bır zamanlar balrın•I• 
milyonlarca insanlar llatrO 

dulunu Halk Partlılnln um · 
deleri olan 6 vasfın devletin 

bünyeılne lllve edildtilne,, 
de lıaret ederek dedi ki: 

" - HOk6metle Parti; bin 
netice ıırapa lnktllpçı ola. 
rak hıı.lk kitleıl birbirine ke
netlendi. Memur, halk, köy. 
la. lnaanlıiın önünde, Ata· 
tOrkün ömrü saadetinde, 
kanunların çerçlveıl içinde 
kalmıyara&c onun mefhumla · 
rına k11a zamanda, aıalett 

l mlze yakı11r ıurette kotar-

askerler. Bunlar arHında, 

aankh, feıll, arakıyell, kalpa· 

kla , takkeli, kolahlı, bereli in· 
aaolar da ekıik deill Yer yil 
yünde Antakya kadar kıya
fetlerin tenevvu ettlil batk• 
memleketler hemen yok ııbı. 
Umumi bir caddeye çıkar 
çıkmaz, poltı karakolu 6niln. 
de kalpaklı ve tapkah po
ltılerin oturduiunu, dlfer 
taraftan ılllhla, ıapkalı bir 
Jandarmanın geçtiflnl, uzun 
feıll bir Alevinin pOıkülann 
ıallıya ıallaya bakkal dük· 
klnıodan blrtey aldıfını , ara
kıyell bir Arabın dOkkloda 
oturduiunu, kasketli ve ıap · 
kalı Tilrklerln dolathk· 
larını görünOnOz. Dljer ta 
raftan batına keçekOllh 
ıeçlrmlt, 6nGndeld y&kOI 
llayvanı ite ite caddeye det-



SAYFA: 2 

Hatay 
Yolunda 
(Baıtarafı birinci aayfada) 

ru aıden bir FellAh gözünü
ze çarpar. 

Bunlar araaında insana en 
ziyade sevindiren. sükunetin 
devamı, herkesin alıt verit• 
le meıgul olmasıdır. 

Antakyada her ne tar.afa 
baksanız, Hatay berberi, Ha· 
tay gazinosu, Hata~ oteli 
cliye yazılı levhalar görünü 
nüz 
Şimdi Cirit denilen mahal 

deki Beytülmal çatlayanla· 
rmdayız. 

Güneı, toprak ve kayalar 
içinden fııkıran buz gibi her 
rak sulann üzerine köpük
ten köıkler kurmuı, yoıun 
sedirlere ıııktan gömüt mi · 
neler örmüı, bir buhurdan 
dumanı ilbl ıüzülüyor. Su 
lar onun ıereftne köpürüyor, 
çağlıyor, yükıeklerden akıp 

ııdlyor. 
lıte, cennetin iç bahçesln· 

de kurulmuı bir hülya köı
künQ andıran Antakya 
aayflyelerlnde her ıene bin· 
lerce halk yaıarken bu ıene 
tenha ve ıuız •. 

Oradaki otelci ile görüt· 
tüm: 

- Haltmlz pek fena ba. 
yım! Bu karıııklık, bu ıene 
bizi berbat etU. Rızkımıza 
mani oldu. Dtyor. 

Aıi nehrinin kenarındaki 
temiz kır kahvelerine otur· 
dum. Batımı, nehir boyunca 
uzanan genç kavak ağaçla . 

rına dayıyarak kartımdaki 

gurubu ıeyre daldım. Önüm· 
de bulunan Elma. 
dalanı ağuıuna aldığı bu 
yeıil ve ıen yuvanın karıı

ıında kendi çıplaklığından 
utanarak kuru ve açık ba-
tına bata güoeıinden bir ıal 
aarmıı. yalçın kayalarl11 do 
lu olan yamaçlarına uzak· 
tan Akdenizln semaya yük· 
selen akitlerinden mavi bir 
tül geçirmlı ve beline, Asi 
nehrınin altın ıulelerinden 
bir kemer takmıı ve ıüslen-
miı vaziyette gördüm Bu 
dağın ıert ve haıin çehresi
ni artık hüzün bürümüı ve 
yQzü ıtrtnletmlt gördüm. 

lı te bu güzel a kıa m aaa 
tinci dağı, taıı toprağı, ef 
aane. tarih ile yuğrulmuı, 

havaıı ve suyu 11r, sıhlr 

ile karıımıı olan bu çınar 

lar beldesinin ufuklarından 
saadet ve btiklal güneıinin 

ne vakit doğacaiını dü§ü · 
nürken birdenbire Türk kon· 
ı<'losunun otomobil kornası 
kulaklarımda çı nladı 

Etrafıma baktım. Önümde, 
Türk Bayrağı sallanan bir 
otomobilin durduğunu gör· 
düm . Kon.-oloı otomobilinden 
inip bu mütevazi kır gazi 
nolarından birine oturdu Bu 
sırada halk, on ıekiz sene 
denberi hasretini çektikleri 
Türk Bayraiına seyretmek lçtn 
otomobilin etrafını aldılar . 

Yoldan geçen bir TGrk 
kadını - Türk bayra§anı 

aörünce - koıarak bay. 
rağa sarılıyor ve gözyaı 
ları içinde kahyor . Bunu 
aören konıoloı birden ayıt. 

ğa kalkarak kadını hürmetle 
ıelamhyor. 

f ıte Antakya ya geldiğim 
gündenberi bu kırk asırlık 

Türk yurdunda, Türk kan~ 
nı taııyanlarJD Türk Hayra 
tına hasretle dolu yaı1ı ıaz. 
lerlni gördüm ve inandım .. 

K. /. 

Valimizin 
Ziyafeti 
(Bat tarafı birinci sayfada) 
sak kurtuluı vardır. Bizim 
için geri durmak imkanı 

yoktur İnkılap her sene 
kocalaıtıkça her ıene taze 
leımektedlr. 

Tazeleıme kocalaımanıo 
ıumulü yolund dır. 

Arkad"tlar! .. 
Bugünkü dünya hareket· 

lerJ önünde bu mukaddes 
yurt içinde bizim tenefüıü
müz çok azdır . 

Au sayı ekıikllğlne bir te· 
lakki yolu vard1r 

Bu; manevi yolumuz. ma 
nevi üıtünlüğümüzdür 
itte o; her cins memurdan, 
her zenginden ıu bir burç
taki köyde intlyen kadın 

ve yetime kadar hepimiz bir 
tek ülkü lle yu üzerinde 
en ıerefli kalmak, bir göz, 
bir kafa gibi görmek, düıün 
mek kabiliyetini ne kadar 
tamamlar, ne kadar artırır· 
sak o vakit kurtuluı vardır. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Türk ülkesi kahramanlık 

ülkesidir. 
Türk diyarı kahramanlık 

dıyarıdır. Bunun için de in. 
san parça parça ayırmağa 

kıyam1yor. Felaketler ıeldiil 
zaman yağmur gibi birden 
gelmez. 

Yura da felaket girdiği 
zaman bu felakete karıı 

kalkınan ilk Balıkesir ol
muıtur Hu milliyetperver in 
sanların müme11illerlne ıöz 
ıöylemekten eyrı bir gurur 
duyuyorum.,, 

B Cevdet Kerim Salta· 
nat idareıinin bu memle
keti, hiç bir ıhtıyacmı ta · 
mamlamadığını, Cur11hurlyet 
idareılnin bu memleketi; ılk 
mektep g.bi en • basit bir 
ihtiyacın Lile tamamlanma 
mıt bir halde tevarüı ettiği · 
ni ıöyledı ve: 

- O halde biz ne kadar 
f edakarlakla çalıımağa me· 
cburuz 

Biz , hu idrakin, bu ıuürun 
vatanperver çocuklarıyiz 

Böyle çalııacağız. Çocukla 
rımızm da böyle çalıtmala · 
rını temin edeceğız Onları 
bizden az vaa,fla yetııtırfr-

sek tarih boyunca vebal biz· 
dedir ,, 

Sayın mitafır buradıt, bir 
kaç gün önce ~mdırgıya 

gidltlerinde General Kemalin 
orada halkla olan bir has· 
blhalde: 

"Türk ülke.al be-nim ara· 
zlmdlr. Her parçası evimin, 
köyümün parçamiır Elim 
dekı tapu da Türk Hayr.ağı 
dır • Deylıtni hatarlatuak: 

- Hepimiz yurdun her 
parçaıını kendi evimizin par· 
ça11 blldikce ve tapusunu 
Türk Bayrağı belledlkce 
bu necip millete kusur ve 
hlyanet yapamayız Yeter ki 
içimizde vanan bu mum ol 
ıun.. Mücadelelerimiz yur· 
dun kurtuluıuna matuf ol 
ıun . . ' 

Gönlümüze dikUğimiz bu 
mumu yakabiliraek kurlu· 
luı tamamdır. Hep bu ate
ti sokabilirsek; memur, fa 
l<ir' zeneln halk hepimiz ııte 
o zaman Atatürk rejimi 
kemal bulmuıtur. Bunu ek 
ılk bıraktıkoa Atatürk inkı
labı eksik kalmııtır 

Sözlerini Büyük Kurtarıcı 
yı anmakla bitiren B. Cev 
det Kerim lncedayının bu 
heyecanla sözleri ıürekli al · 
kıılarla ıona ermlttlr. 

Ziyafet geç ve kit aynı ıa · 
mimi hava içinde sona er. 
mittir. 
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DE HABERLER ' , 
ir Kam- Palamut ihraca ına 
Çarptı.. Dair Nizamname .. 

Araba Deı,rildi. İki Kardeş 
Arabanın Altında Kalarak 

Yaralandılar •. 
Dün Bandırmada bir oto· 

mobil kazaıı olmuıtur. 
Şöf er Saadettinln idare 

ettlif yük kamyonu Çomlu 
nahiyesi pazarından gelmek· 
te olan bir yayla arabaya 
çıırpmııtır. 

Çarpıf manan teıirlnden 

araba devrilmlıtir. 

Bölg 
Birincileri arasın~a yapıla
ca~ f ut~ol müsabakalan 

Bölgeler arumda yapıla· 

cak olan futbol müsabaka
ları ikinci tetrinin birinde 
bnılıyacaktır . 

Bu mü abakalar yirmi vi
layet merkezinde yapılacak· 
tır . 

Balıkesir, Manisa, Çanek· 
kale, Aydan bölge birincileri 

1 de Maniıa da kartılaıacak · 
lardır. 

Hu müıabakalara ittlrak 
etmek üzere. bölgemiz fut
bol ıamplyonu ldmanbir· 
ltği, ikinci teırlnin b~tlnde 

Maniıaya eıdecektir. 

Birli~ - mspor maçı ya-
pılmıyacak 

ldmanblrlfğf ile maç yap· 
mak üzere ıehrimize gele 

içindeki müıterllerden Ba-
ndırmanın Sanullah ma 
hali esinden manif at ur acı 
Abdullah oğlu Muıtafa ile 
kardeıi Kemal devrilen ara· 
banın altında kalmıılardır. 
Her lktıl de yaralanmıılardar . 

Dikkatsiz ıöfer yakalan 
mııtır. 

ww 

Bir Kadın 
San~ık başmda yakalandı 

Dlnkcller mahallesinden • Alt kızı 25 yatındaki f atma 
Cumhuriyet mahalleıln 
den Mehmet karm Havanın 
evine glrmft ve çamaıır ıan· 
dığmı kırarak içinden eıya 

çalmakta iken yakalanmıı
tır Kadın adliyeye verilmiı· 
tir. 

Para çalarken yakalan~ı 
Karaoğlan mahalle11nden 

Ömer oğlu ıebzeci İzzet, 
trenle aitmekte olan, Ma · 
niaada Mevlana medrese 
ıinde oturan Şahin kansı 

Zehramn cebinden para ça 
larke-n görülerek yakalan

mııtır. 

ceğini haber verdiğimiz Ay · 

valık Akınıpor kulübü bazı 
sebeplerden dolayı gelmlye
cek ve maç da yapılmıyacak 

tar. 

Vapıh en 
at Edilecek 

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

H st hanelerin inşaatı ~aşlamadan evvei rsamn vazi-
yeti, planlan vaktinde Sı~~iye Ve~aletine gönderilecek. 

l - Hataahaneler ve nıüı
temilita ıle bJIQmum aıbhi 
müe11eae binalarının, birçok 
11hhi ve fenni cihetleri 
muhtevi olmalarından 
dolayı lnıaatta bunların na . 
zardan uzak tutulmaması 

icap etmekte ve bu makıadı 
temin için de 3017 numa 
rafı Sıhhat ve içtimai Mua· 
venet Veki.letı Teıkili.t Ka
nununun 84 üncü maddeıi; 
umumi ve huıuıi idare büt
çelerine ve bcledlyelHe ba 
ğlı bulunan hastahaneler ve 
diapanıerler vesair sıhhi 

müe11eaeler, inıast plan ve 

keılflerin tetkik ve taadikl
nl ve bunların sıhhi ve fen 
ni ihtiyaçlara göre tertip 
edilmesini temin, köy ve 
tehir sıhhat itlerine taalluk 
~den ııhhi teıl at planlarının 
tetkik ve tasdiki vazife ve 
aa1Ahiyetınl Nafıa Vekileti
lc müıtereken Veklletimfze 
vermektedir 2219 Numarala 
Husuıl Hastaneler Kanunu
nun 3, 4 ve 5 inci madde · 
ler inde de buıuıi hastaneler 
ve ıalr 11bhl m6eueıeler•n 

ınıaatı hakkında ıarih hü 
kümler bulunduğu gıbl, öte 
denberi meriyette bulunan 
1340 tarihli hııatahaneler 

Talimatnameal de bu huıuıa 
taallük eden urlh maddeleri 
ihtiva evlemektedtr Buna 
binaen, ıerek hususi idare· 
lere, gerek lıeledlyelere, köy 
sandıklarına eıhaı ve hayır 
cemiyetlerine ait olıun ya 
pılmak iltenilen hastahane, 
diıpaneer veya ıair 11hhi 
müeueselerin 

A - Şehrin haritasma ve 
imar planına göre arsa va
ziyetinin, 

B - Hastane müıtemila 
tının, ebadı gösterilmek ıure 
tile mühtevi olacakları bil 
cümlr. luaımlarıoan krokilc-r 
ve avan projeler üzerinde 
ıöaterılmeal ve evvelemlrde 
bunların Vekaletimizln tet 
kık taavlbinder geçmtı bulun· 
maaı lazım gelmektedir. 

2 - Bu kanuni lazıme

lerln zamanında yapılmama 
11 yüzünden tehaddüı ede 
cek muhaberelerle, itlerin 
rerl kalma1ıoa meydan ve· 

İ~raç maddelerimiz arasında en mühim bir ma~de olan 
palamutun ihracatı nasıl yapılacak? 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
dahil olmak üzere diğer 

Türk sahlllerioe mücavir ad· 
alara 500 lıra kıymetine ka· 
dar ihraç edilecek palamut· 
lar. 

Kontrolun şekli ve sureti 
• 
ıcrası 

Palamut ihraç edecek ta
cir ve yahut müme111ill; ko 
ntrol memuruna bir beyan · 
name ile müracaat ederek 
ihraç edeceği maim kontro 
lunu ister. Bu beyanname· 
ler İktisat Vekiletlnce teıbit 
edilecek formüle göre tan· 
zim olunur. 

Kontrol memurunun bul · 
unduğu merkezde kontrol 
beyannameıinln tevdiinden 
yirmi dört ıaat zarfında ya 
pılır. 

ihracatçı veya müme11ili 
yahut kontrol memuruna ta· 
hrlren irae edeceği bir •e · 
kili kontrol eınaaında hazır 
buluomakla mükelleftir 

Kontrol, ihraç edilecek 
partiden münasip miktarda 
çuvalların tefrik ve muaye 
neıi surettle icra edilir. 

Kontrol memurları pala 
mut bulunan bilumum han 

"ve depoları teftlt ve müra
kabe edebilirler. 

İhracatın "Tip numune., 
eıaaana göre yapalacağı ma 
hallerde "Tip-numune" ler 
İktisat Vekaleti kontrol me
muru, İktisat Vekaletince 
palamutçular araıanda ıeçt · 

lecek iki zat ve Ticaret od 
aıı veya Borsası bulunan 
yerlerde bu teıekküller ta 
rafından palamuttan iyi an
lar kimseler arasından inti

hap olunacak birer zattan 
mürekkep bir heyet tarafın. 
dan hazırlanır. 

Heyet azalarının intihap 
lllrında, aıil azaların bulun· 
madıtı yamanlarda va7.ife 
görmek üzere, yedekleri de 
seçilir. 

Nizamname ~ütümlerine mu 
~alif ~antetler 

Kontrol eınuında bu ni · 
zamoame hükümlerıne aykı · 

rı bir bal görülecek olursa 
keyfiyet İktııa t Vekaleti Jco. 
ntrol memuru tarafından ta . 
nzfm olunacak bir zabıt va 
rakast ile teıbıt olunur Za· 
bıt varakaları dört nüsha 
olmak üzere kaleme alımr, 

rilmemek üzere, viliyetlniz 
dahilinde ıehlr ve köylerde 
lnfl\ edilecek bu kabil bu 
tahaneler ve her türlü ııhhat 
müe11eıelerl fçin yukarıda 

izah edilen esaslar dalreıin 
de hareket olunarak iDfaata 
baılama:ıdan evvel intihap 
edilen araanın vaziyet pli. 
nile inıaat avan projelerinin 
tetkik edilmek üzere Vekl 
lettmlze gönderilmesinin uı
ul ittihazını ehemmiyetle rl · 
ea ederim. 

Palamut lhracatcm veya 
mümü11lli milnderecatına 

itirazı olmadığı taktirde zabıt 
varakasını derhal fmzala
maia mecbur olduiu gibi 
itirazı varsa fllrazın neden 
ibaret olduğunu zabıt vara· 
kasının huıuai hanesine der· 
hal yazıp imza etmf'ie mec
burdur. 

Zabıt varakalarmın bir 
nüıhaıı alakadar ihracatçı 

veya mümeulline verilir. oı· 
ğer nüshaları kontrol oıe

muru nezdinde mu haf a~a 
edilir. 

Zabıt varakaıına palamut 
lhracatç111 veya m6meıı1U 
tarafından itiraz vuku bul· 
duğu taktirde ihtilafın meV 

zuu kontrol memurunun 
müracaatı üzerine kırk ıe · 
klz ıaat zarfında (27) inci 
maddede yazılı heyet tara· 
f ından kontrol memuru ıle 
alakadar ihracatçı veya ınii· 
me11ili hazır olduğu halde 
tetkik olunur. 

Kontrol eına11nda nlzatı1· 

nameye aykırı görülecek h•' 
reketlerden dolayı çıkac•lc 
ihtilafları tetkik ve karar• 
raptetmek Qzere aıağıd• 
gösterilen tekilde bir heyet 
ıeçllir. 

1 - Mahalli ticaret oda· 
ıı tarafından bir ıene miid 
detle intihap olunacak ve 
İktisat Vekaletince taıdllı 
edilecek palumuttan aol•' 
bir zat, (ayni umanda bir 

de y~dek seçilir.) 
Aza, ihtilaf çıkan pala' 

mut ihracatçısının uıul -,,e 

furu akrabasından veY' 

dördüncü dereceye kad•' ., ıJ 
civar hısımlarından oldul 
veya müıtahdeminı bulundıJ" 

l fl" 
ğu takdirde heyette bu 0 

maz. 

2 Borsa bulunan ye 
,. 

l 
,,. 

lerde borsa komiseri, bu 0 

~e 
mıyan yerlerde ticaret 

( e· 
ıanayi odası baıkatibl f 
dek olarak vekilleri bu l

\J. 

nur). 

3 - lktiıat Vekal~ti0'' 
ıer 

seçi1ecek palamuttan al1 

bir zat (bu zatın hazır bıJ 
tte 

lunmadığı zaman hefe e· 
bulunmak üzere bir de Y 
dek atçllir. 

ıJ ' 
Heyet (22) nci madde rıı 1 ıer 

clbince alınmıı nuoıune·llf 
tetkik ettikten sonra ıbt• t •• mevzuu hakkındaki kaP• 1 
larine müstenit kararlar

1
'
0 

•• 
mucip ıebeplerlle sarih 

0 ıı · 
rak zabıt varaka11oıP h~:,. 
ıi hanesine yazıp ım:ıalar 

f eılO 
Heyetin tetkik net c tÇ• 

de vereceği karar ihr•'~.~ 
veya miimeaalli taraflP Jil• 
ileri ıürülen itirazı h•ılı ' 
gösterdiği takdirde mahP fW 
racına müsaade olunur· ... ., ... , 
takdirde zabıt varak••• lf' 
heyetin kararını da ıbt ,t 
eden, bir nüıha11 ına14~ş 
olmak üzere lktiı•t Ve 
leline ı&ndertllr. 
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Sovyetler 
lirliğinda yol inıaıtı 
Sovyet Ukranyada son 

dört sene zarfında yol inıa · 

atana de•let tarafından 221 . 
218 000 ruble tahılı edildi 
it glbl mahalli idareler bü
tçelerinden de aynı ite 448 
lbllyon veril mittir. 

Bu müddet zarfınd.ıı 4 580 
lcUometre uzunluiunda yeni 
toaalar yapıldıiı gibi 50 bin 
lcllometre uzunluiunda ka · 
lbun yollara da lnıa edllmlt 
•eya tamir olunmuıtur 

ÜçüncG beı yıllık plan de 
•reel zarfında, yol ve ıoıa 

ıebekelerlnln ıenlıletllmeıl 
daha m6hlm miktarda para 
ıarfedtlecektlr . Plan mucl 
bınce yeniden 16 bin kilo · 
lbetrellk ıoıa yapılması mu 
lcarrerdlr. 

Hollivudun 
Hastabakıcısı 

Holltvudda 17 sene haata 
bakıcılık yapmıı olan Var· 
\'ara Doktor, tekaüde ıev· 
lcedılmııtır. Varvara, bu 
lbünıuebetle hihralarını net· 
retmittlr. 

V arvaranın hihralarına 
töre, Holllvud yıldızları baı· 
talıklarında hler kadın, iıı 
lt!r erkek çok uılu ve sa· 
bırhdırlar. 

Varvara, Şarlo Şaplirtin 

Norma Şererin, Key Fran· 
•lıln, Jan Krofordun, küçük 
Şırley Tampelin, Domores 
l\oıtelle ve Con Parrlmorun 
haıtahklannda hemılreltk 
hpmııtır 

inti~ıra müsaade ıırın 
memleket! 

Kainat içindeki vaziyete 
töre arza "bir noktadır., 
diyenler çoktur. fakat bl · 
•loı bu küçGcük arz ne 
"•dar bGyGk ve harikalarla 
doludur. 

Arzın pek çok yerlerinde 
1btıbar ahlaken kötü bir 
harekettir; ve kanunen ya· 
1'ktır . Fakat Btrleıtk Ame 
tllcanın bazı hükumetlerinde 
"e•lbi müaaade ile intihar 
lbUrnkündür ve hiç bir veç · 
~il~ kötü bir hareket adde 
dUınez! 

Kı~rn pisknposl 
b Alına Guylt arz üzerinde 
Ulunan tek kadın plıkopoı· 

l\lr, A.merıkalı o1an bu ka· 
dıb timdi 75 yaıındadır . 

Bu kadın hayatını hıriıtt 
)'rılık propağandaaına has· 
tetınıı ve cihanın muhtelif 
~~rlertnde olmak Qzere 49 
1 lıe , iç kollej ve iki rad· 

)o lıtaıyonu vücude ıetlr 
~it, bunların kurulmaaı için 
tc'P eden ianeyi kendisi 
Opl,lbıttır. Heraene hiç ol. 
~•ııa 60·70 btn kilometre 
~)•hat etmlt ve 50 yaıın 
'ylcen töferlik öjrenmlttir. 

t Gzrneğl 56 yaıında öi 
d'llen bu kadan, 70 yaıın 
tt..t. da resim yapmalı öfren· 
~1ıtır. .... ,. ' .................... , 

Rontgen Mütehassısı : 

Salahattin ! 
fiu defa Avrupada mu

~~ffalcıyetli tetktklerint 
d tı.aı ederek ıebrimlze 
~ 6b1nG1 ve haatalarını ka· 

'' etoıefe baılamııtır . 
····················-' 

On Kilo 
Mücevher •. 

Berlinde çıkan "Saat 12 
ıazetesl., nin verdlii bir 
habere göre, Sovyetler, Ça 
rın tacından yeniden on ki· 
lo mücevher çıkarmıılar ve 
satılmak üzere çelik kasalar 
içinde yabancı memleketlere 
göodermiılerdlr . 

Sovyetlerln kendilerine 
mücevheratı ıatıp aatmama
larından Alman gazetesinin 
alıp vereceği var mıdır 
acaba? 

Bu mücevherat Londra -
Anvera ve Partste satılacak· 
tır. 

Stratosferde 
Bir Uçuş. 

Sovyetler Birliğinin tecrü 
beli pilotlarından Gvozdev 
ve Kuznetaov ıon zamanlar 
da, 1400 kilometrelik Moı · 
kva Harkov Moskova yolu 
üzerinde ıtratoıfer uçuıu 

yapmıılardır. 

Bu uçuı, çok fena hava 
ıerattl altında, 9 bin metre 
lrtıf ada cereyan et mit ve pi 
lotlar, meaafenln iki ıülüıG
nü, hiç bir yer ıöremeden 

bulutlar üzerinde katetmek 
mecburiyetinde kalmıılardır 
Bütün uçuı müddeti esna 
ıında hararet, tayyarelerın 

bulundufu mıntakada, 11fır 
dan aıağı 35 ıla 40 derece
den aıağı düfmemtıtır. Bun· 
)ara rağmen uçuı. tam bir 
muvaffakiyetle neticelen
mlıttr . 

Gizli 
Göz 
Londranın Deyll Telgraf 

gazeteıine ıöre, suni bir göz 
icad edilmiıtlr. Bu göz 
mlhanlkidir ve en keıtf bir 
bulut veya ılı içinde de gö· 
rür lmtı! 

Bu gözün en büyik fay 
dası, gene lngiltz hodgimh· 
tına hizmet olacaktır. Çün· 
kü en sisli veya bulutlu ha· 
valarda Londraya tayyare 
taarruzu çok kolaychr. Fa · 
kat bu mlhaniki göz aaye
ıinde, Londra üzerine ecne 
bl tayyare ıelemlyecektlr 

Garbo 
Düşmanları 

Ôy)e ya , Garboyu herkes 
sever ıanmz; fak al itin bir 
de ters tarafı vardır. Yani 
Greta Garbonun bir sürCl de 
dOımam, kendiılni çekemi· 
yeni vardır . lıte bunlar bfr 
"Greta oleyhdarları kulübü., 
kurmuıl ardır. 

Bu kulübün hedefi, Greta 
Garboya preıtlıkarlarının 

gösterdikleri muhabbeti azalt
maktır. 

Hey gidi ıımarık Amerl 
kalılar, hey . Daha nelt'fle 
uğraıackıınız? . 

Kangurunun 
Marifeti •. 

Merkezi Afrikada Nayro 
bi zencileri, civar büyük or· 
manda öldflrülmüı bir kan 
ıuru bulmuılardır. Fakat 
az 6tede de bir arslan ölü 
ıii bulunmuıtur. 

Yapılan tahkikatta, bu 
arslanların kanguru ile yap· 
tıfı mQcadelede öldOiü ve 
kanıurunun da aldıfı pençe 
yaraları ile ıonradan 61d0i6 
anlaplmııtır. 

Gazete 
Miktarı .. 

Son bir iıtatfltik neıre 

dtlmlıtir Bu lstatiıtlk, el 
handaki gazetelerin hakiki 
adedini gösterlyormuı; buna 
inanmak biraz güçtür, çün 
kü gazetelerin hergQn bir· 
çoğu batar, birçoğu çıkar. 

Mama fi rakamları ve· 
rlyoruz: 

Almanyada 3353, Birle
tik Amerlkada 1942, Fran· 
aada ısoo. logtlterede 255 
gazete vardır 

lsviçrede 500 gazete çık 
malrtadır ki 8000 nüfusa 
bir tane düıüyor demektir. 
Almanyada 18,0001 8irleıik 

Amerikada 61 ,000 nüfuta 
bir gazete çıkmaktad1r. 

Camdan 
Çanta •• 
Amerikalılar camdan el 

çanta11 yapmağa baılamıı

lardır . Bu çantalar, kırılmaz 

camdan yapılmakta ve için 
deki ıeyler dııarıdan mü 
kemmelen görülmektedir. 

Amerlkadaki modasına 

nazaran; bu camdan çanta
Jar, bayanların elblıelerfntn 
rengine uygun olarak yapıl· 
maktadır. 

Bu moda, bizce biraz teh · 
ilkeli ıörülmektedir Gayet 
süslü bir bayanın çaota11n · 
dan ancak bir tramvay pa. 
raaı bulunduğunu aöıtermek 

na11l mümkün olacakhr, bi
lemiyoruz? 

Ispanak 
Diişmanı! 

Bazı doktorlar, nebati gı · 

ddları , ete tercih ederler 
fakat Japonyada bir dok 
tor, doktor Gakozi \' oıinta 

cihanda mevcut gıdaların 
en iylıloin upanak olduiu 
na kanıdır. Japon doktoru
na göre, 11panak her derde 
devadır. 

Doktor Gako:ıi bu sebep· 
le 11panaktan baıka yemek 
ylmemektedir ve altı ıene 

içinde 4140 kilo ıspanak 

yemtıtir. 

Piliv düımanı tabiri ye 
rine artık 11panak dilımanı 
demek lazım gelecek. 

Müteveffa bıyığm re~oru! 
Ne idi o zamanlar? Bıyı

ğın teli üzerine ne büyük 
yeminler edilir ve bıyığa 
"Namus., denirdi! 

Zavallı bıyık! Bu büyük 
mevkiden ve bu yüksek 
tahttan sukut edeli çok za
man oldu Mamafi Fransa· 
da ve biıaz Lehistanda bı. 
yık meraklıları yok değil! 
Half'n mevcut bıyıklıların 
en babaddyııı Varıovada 

Brotiılav Pokara adlı bir 
adam ve bıyıkları bir .. koç 
boynuzu., gibi lmtı! 

Elmas yutan at! 
Amerikanın Frlmlngam 

ıehrinde çok maruf bir 
Amazon vardır Adı Pıttlt 

olan bu süvari kadının çok 
güzel ve sevdiii bir ah var· 
dır: .. Prens,. 

Bayan Plltlt bir gün prens 
ile uzun bir kır gezlntlıi 

yapmıı ve a vdette atını ok· 
ıamak ve clile de ata biraz 
arpa yedirmek lıtemittir . 

At, ıGzel bayanın elinden 
arpayı yerken, kıymetli y6 
zülOnGn çok kıymetli el· 
maı taıını da 1utmuıtur. 

rORK.DILI 

.......................... 
! TÜRKDILI i 
: Pazarteıinden baıkfl her : 
: gün çıkar . Siyasal gazete .. : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Alta Aylığı:400 : 
• s 3 • • ayııı: ., • • • : Günü geçmtı sayılar 25 : 
: kuruıtur . : 
: ADRES: : • • : BALIKESİR TÜRKDİLİ ! 
... ...................... .. 
Bah~esir icra 

Memurluğundan 
Deblekl karyesinden Muı · 

lafa oğlu lsmaile 252 lira 
borçlu Kayacık karyesinden 
ölü hacı Ômere izafeten 
varisleri kar111 Hürmüz ve 
oğlu Hasan ve Eyup ve lı
mall ve kızı Zehra ve Hati· 
cenin tahti hacze alınan 
Kayacık karyesinde Aı palık 
mevkUnde Şarkan yol, Gar 
ban ~;ürt Mehmet, Şimalen 
Ahmet pehlivan ve İsmail , 
Cenuben Bandırma yolu ile 
mahdut 25 dönüm 200 lira 
kıymetinde bir tarla ve Mu· 
rat bayır: mevkUnde Şarkan 
dere, Garben boz hali ve 
keçeci Mehmet, Ştmalen de · 
re ve Murat, Cenuben yine 
dere olup ıark cihetindeki 
dereden garp cihetindekt 
boz halt yere kadar 440 
hat olan ~6 dönüm 100 li
ra kıymetinde bir tarla ve 
orta kara çamurda ııırkan · 

beıe oğlu lsmail ve Mehmet 
garben dere ıimalen dere 
köy yolu ile cenuben Ômer 
ve Halil oğlu lımatl ve Ha· 
IH ve boz hali ile mahdut 
400 lira kıymetinde 58 dö 
nüm tarla ve Dua yerlerin· 
de ıarkan Bayram garı , gar 
ben Osman, ılmalen hacı 
Ômer, cenuben Abdullah ile 
mahdut 25 dönüm 100 lira 
kıymetinde bir tarla kl ce· 
man dört tarlanın tamamı· 

nın rehin fazlanna ıami l 
olmak üzere paraya çevril· 
meıine karar verllmtıtlr . 

l - ipotek sahibi ala. 
cflklarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı ıahlplerinln 
iıbu gayri menkul üzerinde 
ki hakları ve hususi faiz ve 
masrafa dair olan iddiaları· 
nı evrakı müsbllelerile yir
mi gün içinde icraya bildir 
meleri ve hakları tapu ı l clli 

\le sabit olmadıkça ıatıı be 
delinin paylaımuından ha 
riç bırak,lacaktır 

2 - ilk artırma 8 1 J 937 
cuma günü saat 15 de Ban 

SAYFA: 3 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

J - Balıkesir · Edremit yolunun 1s+ooo 82-476 ncı ki · 
lometreleri arasında taıları ihzar edilmıı bozuk kısman ea· 
aılı ıosa tamiratı 30-9-937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur 

2 - Bu ftln keıif bedeli ( 7 449 ) lira ( 85 ) kuruı 
muvakkat teminatı ( 558 ) ltra ( 74 ) kuruıtur. 

3 - Bu •te a lt ıartname ve evrak f\lnlar: 
A Eksiltme ıartoamttsl 
8 Fenni ıartname 
C Ketif cetveli 
D Mukavele örneği 
H Nafıa tıleri ıerafti umumiyeıl 

lstıyenler bu keıifname ve evrakı vilayet da i nıi encü
men kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde görebılJrler . 

4 - ihale 21 10 937 tarihıne raalayan perıembe gün(i 
saat 15 de vilayet makamında müteıeklct l daimi encOmen 
tarafından yapılacaktır. 

5 ·- Ekıiltmeye bu gibı itlt!rle uğrattığına dair Balı
kttsir Nafıa müdürlüğünden liakal sekiz ıün evvel vesika 
alanlar glrebilır . 

6 - isteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte muvak
kat teminatlarını malsandığına yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektupları le vilayet daimi encümene müra 
caatları ilan olunur. 

4 - 438 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Balıkeılr Hükumet caddesinde Evkafa a lt arsa üzerine 
zlmin kıtt dükkanlar bir!ncl kat vakıflar müdürlüğü daire
si ve i\[inci kat lkame-taah hinası olmak üzere ve 13,3474 
ltra 28 kuruı bedel muhammenlt yeniden yaptırılaca k in. 
~aahn ihale günQ olan 1 Jo-937 cuma" günü istekli bulun· 
madığından bir ay zarf mda çıkacak isteklisi ne verilmek 
üzere pazarlığa hırakılmııhr .. lat~kli bulunanların Balıke
ıir Vakıflar müdürlü~üne mü racaatları. 

dırma icra memurluğu oda· 
ımda yapılacak ve artırma 
bedeli nıuha ınmen kıymetin 

yüzde yetmiı betini bulma 
dığı takdirde en son artıra · 
nın teabhüdü baki kalmak 
ıartile artırma 15 gün daha 
temdit edilerek 29 11 937 
cuma günü aaat 15 de 2280 
numaralı kanun ahkamı 

haricinde kati yapılacaktır. 
3 - Arttırma ıartnamesi 

ilin tarihinden itibaren her 
kesin görebt1meııl için icrada 
açık bulundurulmaktadır. 

4 Arthrmaycı lıtırak 
edecek alıcı muhammen kı 
ymetin yüzde yedi buçu ni 
sbetinde pey parasını ve ya 
milli Bank mektubu geti · 
recektir. Daha fazla malü 
mat almak isti yenlerin 
937-492 No He icraya mu 
racaatları ilan olunur. 

Bahkesir Ticarıt ve 
Sanayi O~asmdın: 

Balıkesir viliyeti merke· 
zlnin Anafartalar caddesinde 
70 numaralı Şehir ılnema. 
sını tkametıihı ticari tttıhaz 
edip ayni yerde oturan Tür
kiye Cumhuriyeti tabaaııo -
dan olup 934 yıhndanberi 

sinemacılık UcareUle tıttıal 

ettlf ini beyan eden Muıtaf a 
oğlu Cemalin Onvanı Ucare· 
ti bukere ( Mustafa oğlu 
Cemal Köse) olarak teıçll 

edildıği gibi bu Qnvanın im
za ıekll de Türkçe el yazııl

le (C. Köse) olarak Ticaret 
kanununun 42 inci madde
sine göre Balakeılr Ticaret 
ve Sanayi Qdasnıca 933 si· 
cil ıayuına kaydedtldtfi 
ilan olunur. 

Balıkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Ormanm 
iıml 

Aliölcn dert'si 

Su korusu Düdüklü 

Arttırmaya çıkarılan 

parttl,.r 'lbeherinin 
ara 

JÜO 

239 
1000 

74 
Arttırma ıünü 

19 10 937 Allölen deresi 
20 10-937 Su korusu Düdüklii 

Adet 

7 
ı 

5 

Beher parti 
Yekün teminatı 

Lira Kr. 

7239 ankaz meşe odunu 7 44 

5674 ,, " 10 04 

l - Balıkesir vilayetinin merkez kansı Konal<pınar nahiyesi dahilindeki AHölen 
dereıl ormanından [7239) kental kuru meıe odunu 8 partide Su Korusu Düdüklü or
manındakt (56741 kental kuru mttıe odunu 6 partide olmek ve orman kanununun 18 
inci maddesinde yazılı kenuni evsafı haiz köylülerin birleıerek teıktl ettikleri ıurplar 
ara11nda ve her parti ıösterilen günlerde ayrı ayrı ihale edilmek üzere açık artırmaya 
konulmuıtur . 

2 -- Arttırırma her ıurubun kendi aralarından orman idaresindeki n•munttsi dalrr · 
sinde vekeletname ile se9eceklerl vekilleri ara11nda yapılacaktır 

3 - Beher kentalin muhammen fiah 8 kuruıtur. 
4 - Her guruba alt temtnat miktarları yukarıda yazılan ihale ıtlnOnden evvel te· 

minatlarının tevdii l&zımdar. 

5 - Vek&letname, ıartname , mukavelename &rn.-ldnl orman mGdOrlyetlnde ı&rOle · 
bilir. 



SAYFA: 4 TOR.KDILI 10 BiRiNCi TEŞRiN 9J'7 

Vilayet Makamından: 1----------------•°lüo•••••f ı~......._ ............ .. 
1! Şükrü Kaylar-Ahmed iKokVeSömi Kok Türk 1 - Pazarlıaa konan it: Balıkeılr ve merkez &cöylerln 

de (44), Dursunbey kazasında (15), Sındırgıda (25), Bal
yada ( 15) ki ceman (99) göçmen haneal kerpiçten yapıl
mak ıartile ve anahtar teslimi olup muhammen bedeli 
beheri ( 4 75) ltra ( 62) kuruıtur. 

i S a r a ç o ğ 1 u ı 1 Ant r a s i t i G e 1 d i .. 
Çiviciler araataaındakl 17 numaralı' dül.llinımı:ıı t 1 1 

2 - Bu ite alt doıya muhteviyatı ıunlardır: 
A - Pazarlık ıartnameıl 
B Mukavele projeıl 
C - Umumi ıartname 
E - fenni ve huıuıi ıartname 
f - Keılf cetveli 
lıtlyenler bu ıartname ve keıif doıyaaını Balıkeılrde 

lı.ki.n MüdOrlüiünde ıörebiltrler. 
3 - Pazarlık 13 10 937 tarihine müıadif Çarıamba 

günü lıkln Müdüriyetinde müteıekkll komlıyon huzurun 
da yapılacaktır. 

4 - Pazarlıjı müteakip ihale bedeli üzerinden yüzde 
15 teminatı katiye alınacaktır. 

5 - Pazarlığa girebilmek için talibin bu tılerJ baıa· 
(rablleceğlne dair nafla dairesinden alacafı veatlıayi ibraz ,. 
etmesi.t m ecburidlr. 

4 - 1 - 410 

---------------------------------Bahkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Arttırma çıkarılan partilerin Beherinin miktarı Y ekQn 
Ctnıi Adedi Kental Kental 
Meıe kömürü 13 50 650 

1 - Bahkeslr vilayeti merkez kazaaının Savaıtepe 
nahlyeıi dere cıvarındakt Karakız devlet ormanından 

650 kental meıe kömürü elllıer kentalltk partiler halinde 
ve 13 ! partide aatııa çıkarılmııtır . 

2 - Satıı elllıer kentalllk partiler halinde lç pazar· 
larda ıatı lmak ıartlle Orman kanununun J8 ncl maddes 
inde yazılı köylüler araıında yapılacaktır . 

3 - Satıı 11 - 10 · 937 tarih ve pazarteıl ıünü ıaat 
15 de orman müdürlüi6 daireılnde her parti ayrı a7rı 
ihale edilmek üzere yapılacaktır. 

4 - Beher kentalin muhammen flatı 30 kuruıtur. 
5 - Şartname ve mukavele ıuretleri Orman mOdQrl· 

yetinde görülebilir. 
6 - Her parti için muvakkat teminat 113 kuruıtur. 

4 - ı - 412 

Balıkesir AskeriSatın 
Alma Komisyonundan: 

Kütahyada yaptmlacak 6 adet askeri binaya talip çık
madıfından bir ay milddetle pazarlıia konulmuıtur. Pa
zarlık 13· 10·937 çarıamba ıünü ıaat 15 dedir. Muham· 
men bedelleri ( 10430) Ura (82) kuruı, ilk teminatları 782 
lira 32 kuruıtur. lıtekltlerln ıartnamestoJ ıörmek Ozere 
her gün ve ekıtltmeye ltUrak edeceklerinden de vakU muay· 
yeninde Kor ıatın alma komlıyonu baıkanlıiına milraca . 
ları . -4-1 414 

Mahalleıi Sokağı Ctnıi Bir ıenelik icarı 

Umurbey Cumhuriyet Malaza 100 lira 
Yukarda evıafı yazıla ma§azaya mOzayede ve temdit 

müddetleri zarfında talip zuhur etmedlit cihetle bir ay 
müddetle pazarlığa vazedilmııttr . Taliplerin, pazarlıjm 
yapılacaiı 2 1 l 0·937 tarihine müıadif perıembe gOnii 
saat 15 de yüzde yedi buçuk pey akçalarile defterdarlık

ta içtima eden komlıyona ve fazla malumat iaUyenlerln 
de Balıkesir Milli Emli.k müdürlüğüne müracaatları. 

4 . 1 - 408 

ahkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Arttırmaya çıkarılan partilerin Beherinin miktarı Yekun 

Clnıl Adedi Kental Kental 
Meıe kömürü 8 50 400 
1 Balakeslr vilayeti merkez kazasının Savaıtebe na· 

t aynt ıırada 14 . 15 numaralı düklıina naklettik . t • Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Mal -J Her türlü inşaatın bütün nıalzemeleri bil- ~ • tızda kullanılır. Kok Ve Sömi Kok Türk 1 
! hassa ker(·ste, ziraat alatla rı , demir, çimen- 1 flntrasiti Kömürleri Tecimgemizde Eh- • 
;; to, hırdavat, lıer ebatta su boruları, odun ~ •. ven Fiatla Satılmaktadır. 

ı ve maden k.ön1ürü sobalarmın çeşitleri ına- t 

' 1 AHMET VE IBRAHIM CUMALI 
ğazamızda bulunur. t Çiviciler Ve Demlrclle. Çarşısı 

f Gerek toptan ve gerekse parakente • Demir- Hırdavat- Yapı Malları ı 
suretile tatış yapılır ve bütün inşaat işle- • Çiftçi Aletleri Alım Satım Evi • 

! ri taahhüt o~nur. Fiatlarımız ehvendir. =••llll•••&!l••••••••••H•ili 
iı••••••••••••••-~··-•••.:-!. '#~~~~~~~~MM~~ı 

Bahkesir Askerlik 1 K.I S G EL İ Y O R 1 
Şubesinden: 1 ormanıarımızıko•umak 11 

1 ı lhkJ!. N ki it için odun yakılmıyacak, " 

zlka eratından aıkerllğlni yapmamıı olan l16. 330 dahli bunun için ne yapacai1z?: 
- Topçu, S6vart, ıt a.m, a iye, Hava ve Mu· 1 1 

doiumlular kimllen ve kıımen 331 doiumlular. Maden Kömürü 
2 - Jandarma eratından 316 - 332 doğumlular· KulltJnıfacak D j y e 
3 - Muhabere eratından 316 - 331 ve kısmen 3J2 do. ~ D .. .. . . 71 

Aumlular; il. uşunmeyınız.. ~ 
4 - Jandarma eratı 21 1 .Teı-937 perıembe ıGnü, dl· ~ Hertürlü kömür 1 

fer 11nıflar 22 . l .Teı-937 cuma aünii ıubeye ıelmtı bulu. it. k k il l '11 
nacaklardır. 1 ya an . u anış ı ve ~ 

5 - Bedellnakdı;vereceklerln bedelleri jandarmalardan ~ her keseye elverişli if 
20-t.Teı- 937 akıamına kadar, dlier ıınıflardan 21. 1.Teı 937 « Zonguldak ve Halk ~ 
akıamına kadar kabul edtleceklerlnden ıtmdlden ıubeye ~ '11 
milracaatları ıerektlr. dl tiplerindeki sobaları ~ 

6 - Dtfer ıubeler ~ratından olup da Balıkeılr mınta· fit; ticarethanemizde bu- ):# 
kasında bulunanlar muretteblt!!rl ıubelerlnden lıtenılmek ~ ~ 
iizere hemen ıubeye müracaat edeceklerdir. l lac~ ksınız. • '-

Vilayet Daimi 1 Duman ve is yap- 1 
Encu•• men·ınden•. 1 nııyan_çok dayanıklı «Türk Antrasidi» ııde 1 

~ bulunacaktır. ".ti 
it. Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, ~ 
ı çivi, cam gibi çeıttler de mağazamız da her yerden ~ 1 - Balıkeairde mQceddeden yapılacak dolum ve çocuk 

bakım evi l•ıaatının projeıi& mucibince ve vahidi flyet 
cetvelerine ıöre 14500 liralık kıımının lnıaaı için ihale 
tarihi olan 23 9-937 tarihinde talibi çıkmadıiından 25 10 
937 tarihine raıtlıyan pazarteıl ıünü saat 15 ıe kadar bir 
ay zarfında aynı ıeratt daireılnde verilmek üzere pazar -
Jıia bırakılm•ıtır. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 

Huıuıi ıartname 
Keııf cetveli 
Mesaha cetveli 
Vahidi fiyet cetveli 
Projeler 
Ekııltme ıartnamesl 
Mukavele örneği 
3 - lhale Balıkeıirde vtli yet makamında teıekkül 

edecek encümen daimi huzurunda yapılacaktır . 
4 - lıteklllerin '! 937 yılı için nafıa vekaletinden alın . 

mıt müteahhitlik vealkaaını ve bu tıe girmeğe aalihlyt t 
veren resmi veıatki ibraz etmeleri ıarttır . 

5 - lıteklller vlllyet encümeninin toplantı günleri 
olan pazartesi ve perıembe günleri saat 15 de vilayet 
makamında teıekkül edecek encümene ve evrakı görmek, 
malumat almak iıtlyenlerin daha' ~vvel nııfia dairesine, 
veya encümen kalemine müracftatları elan olunur. 

4 - 1 - 433 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

İdarei huıuıiye akaratından Kasaplar mahalleıl civa -
randa ki ıebze bahçeılnln karına ihale tarihi olan 23 9 . 
337 tarihinde lıtekli çıkmadılından 25 1 O 937 tarihine 
raathyan pazarteıl günü ıaat ) 5 ıe kadar bir ay zarf anda 
verilmek üzere pazarlığa bırakılmııtır. 

1 ucu~dnurbırıncl boya yajları• boya malzemeılde tıc• I 
~ rethanemtzde ehven fiatiarla ıatılır . Bır defa dene· 
il ylotz. 1 Saraçlar Başında Demir ~ 
~ Ve Hırdavatçı 1 
« Hasan Cumalı ~ı 
·~~~~~~~~~~ . ------------------------1:=' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
ıi Ezme Ve Kırma i 
•• • •= M ot .. .. : ai oru .. i 
t: Palamut, bulgur ve tuz kırmtJsı, arpa : 
•• • ti ezmesi, mısır kırması, öze, fi bakla, bur i 
f! çak, çavdar kırmalarını son sistem ola, :ı 
ı: rak meyd~na gelirmiş oldu,qum afatlar ver;, 
t: sif asile en seri ve en temiz olarak kırmtr !J 
ı; yi veezmeyi ehven liat!a taahhüt eylerif11· !i 
•• ADRES: " ei Deve Loncası Caddesi ! 
t: M t .. ·· ı· ·ı :, c: o orcu smaı ..... :., 
········································••!:;;=.,~ ···----------------·---Satıh k Dükkan, F ı r ı rı 

• 
Bağ ve Ev Verı 

ıttJ 
Arabacı O 

hiyesl dere ören cıvarındaki Karanlıkdere basit baltalık 
devlet ormanından 400 kental meıe kömürü ellfıer ken· 
talille partiler halinde 8 partide ıataıa çıkarılmııtar. 

latekltlerln o tarihe kadar encümenin toplantı günü 
olan pazarteıl ve perıembe günleri saat IS de vilayet 
makamında teıekkül edecek daimi encümene müracaatları 
ilan olunur 4 - l - 434 

Aıağıdakl yerler satılıktır Taliplerin 
Bay Ali Sadıka müracaat etmeleri. .. dıa 

1 
~ll~v 

-- Eıki belediye meydanında uncular ara 
halen terzi lbrahlmln lıga lindeki karglr dilkkan· 

2 - Satıı elliıer kentallik partiler halinde fç pazar· 
larda sat ı lmak ıartlle Orman kanununun 18 net' maddeıin 

"' deyazılı köylüler:arasında yapılacaktır. 
3 - Satıı 1.:t. 10 937 tarihine rastlayan salı günü 

tıaat 14 de Orman müdürlüğü dairesinde her parti ayrı 

ayrı ihale edilmek üzere yapılacaktır. 
4 - Beher kentalin muhammen fiatı 30 kuruıtur . 
5 - Şartname ve mukavele ıuretlerl Orman müdüri · 

yet inde görülebilir. 
6 - Her parti için muvakkat teminat 113 kuruıtur . 

4 - 1 - 416 

Gönenin Sarıköy Nahiyesi 
Belebiye Riyasetinden: 

Nahiyenin tahminen 50 hel<tarı meıkun, 25 hektarı da 
gayri meıktin olmak üzere 75 hektarlık hal ıhazır harita 
ıının alınnıa11 meskun yerlerin hektarı 25 liradan . gayri 
meakôn yerlerin hektarı J3 liradan olarak 1575 lira mu -
hammen bedelle 13 10 937 çarıamba ıünü ıaat 15 te ih· 
aleıt açık münakasaya konulmuıtur . Daha fazla tııfıllat 

almak lıtlyenler nahiye belediyesine müracaat etmelidir· 
ler. 4 - 1 - 426 

2 - Kereıtecllerde köıe batında Saatçi Ethell' 
karımnda fırın . d• 

3 - lzmlrler mahaflesinde iplik fabrtkaaı yaoır> 
Gavurun bağı diye anılan bai ve ev yeri . . ı-tıl · 

4 - fazlı kuyusunda ıosa üıtüode ŞeremetH Bıı ~. 
yer•· 

minin bağının kar1111nda 4 dönümlük bal ve ev~ 

İyesi ve Baıyazmanı : Balıkesir ıaylavı H. KAKA,!. -Çıkarım Genel Dtrektörü: FUAT BIL'Al 

Baıımyerl : il Baaamevl 


