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Dost \İe Müttefik Devlet Başve kilinin Memleketimizi Ziyareti: 

Yunan Başvekili Yarın 
lstanbulda bulunacak .. 

1 

Manevraya lştiraklEden 
Kahraman Ordumuzun 

Geçit R smi Çok 
Parlak Oldu .. 

8 A 22 · K d A k d K l k Ol 1 Manevrayi Müteakip Genelkur- . u yın sıne a ar n ara a a aca -
G l M t k BÜ Ük Ş r· · At tli k may Başkanı Ankaraya Ha-an enera e a sas y eTımız a r . 

Tarafından da Kabul Edilecektir.. re ket Et t ı. • 
lıtanbul, 16 (Huııui) -

Doat ve müttefık Yunan hü 

karnettnln baıveklll Genern 1 
Metakıaa mem leketimize 

bul:edilecek, baıvekalet ve
kili, hariciye vekili ve büyük 
erkauıharbiye relıinl ziyaret 
edecektir. 

Mısırda 
Kapitülisyonlarm kıldu il· 

• 1 

mısı merasımı 
Kahire, 16 [A.A.J - Mı· 

11rda kapitüllıyonların kal· 
dmlma11 bakl..ındakl mu 
ahedenln meriyete girme · 
ılndeo dün Kahlrede fevka-
lade merasim yapılmıı •• 
bu merasimde kral da haz1r 
bulunmuıtur 

Kahire, 16 (Radyo) - Do
laıan haberlere göre, CamU

' ömere ıığınan Kudüı büy6k 
ı müftüıü camiden alzllce çı
kıp harice kaçmııtır. 
~~ 

lelmek üzere Averof zarh l111 
ile Pireden hareket etmlttir 

Doat devletin baıveklli pa 
ıarteal günü saat 1 O ıacala 
tında lıtanbula relecek ve 
dofruca Ankaraya geçecek 
lir 

General Metakaaı aym 
22 nci cuma günü Ankara 1 

dan lıtsnbula hareket ede lta1yan 

Averof, Zafer, Tınaztepe 
torptdo muhriplerimiz tara
fıııdan Marmara ada11 açı-
lında karıılanacak, zırhlı 
~1lllanımıza kadar takip edt· 
tcekttr. 

Averofun 21 pare top at 
'-'aıını mütealclp, Seltmlye 
~en de atalan 21 pare topla 
u ıellma mukabele edi'e-

~tlr. 

GENERAL METAKSAS 
General Metakıaa burada 

birkaç ıaatltk bir iıtlrahatı 

müteakip Hat 6,45 de Hay· 
darpaıadan tahılı edilen hu
ıuıi trenle Ankaraya hare· 
ket .edecelctır. 

Doıt d~v~et batvelcili 
Ankarada da merasimle icar · 
ıılanacağı gibi Büyük Şefi 
mi:ı Atatürk tarafmdan ka · 

cektir 

. Atına, 16 (Radyo) Ge · 

oeral Metakıaa ltalyan:;mae
lahatgüzaıını· k8lul edutl< 
uzun müddet gÖrÜ§MÜftür. 

Rama, 16 lRadyo)-Gaze · 

teler, Yunan batvekill Me 

ta ksıuın A ver of zırhlııı ile 

pazartesi günü saat 12 de 

lıtanb u\11 gelece~inl ve .doğ 

ruca Ankaraya giderek Ata 

türk tarafından kabul edi 

leceğinl bıldtrmektedirler 

Dersim İngiliz Hariciye Vekilinin Beyanatı: 

1 

ııvam maznunlan muha-
Avrupada Ve Uzak 

keme ediliyor Sark tak i F e cay i .. 
I> Ankara, 16 (AA) - -------- ---- - --
erıhn lıyanı maznunlarmın 

'-'uhllkemeılne Tunceli alır 
C•ıa muhakemeıinde devam 
"dil rnektedir . 

ingiftere ve rransa ken~i menfaatlerini torumık için 
icap edece~ her türlü te~birlere tevessül.. e~ece~ler 

Trablusa 
. ~ 

ıtılya yeniden 2300 asker 
daha sevkalti 

Londra, 16 (A.A ) - İn · 
aılız hariciye nazır 1 söyledi· 

ği bir nutukta beynelmilel 
vaziyeti mevzuubahıederek. 

v Bu g6nkü vaziyet, alenen 
müdahale ve muahedelerln 

alenen .. ; ihlali kelimeleri le 

ta vıif edılebiltr . ,, De mittir. 
Itoına , 16 (A.A.) - Diin 

te 1 Eden~ bu günkü kargaıa 
\t~lden lki bin üç yüz talyan lıkta Avrupa ve Uzak Şark
'll erı Trabluıa ıevkedıl 
, lıttr. 

ıtılyı gazeteleri ıe mer-
~um l~met Refik 

~0tna, 16 (Radyo) - Roma 
'ıetelerl Türk tarlhçiıi Ah· 

ta cereyan eden fecayi için 
de bütün .,gayretlerin imkan-

ıızlıkların peıtnde koş mıyaralı 
en ziyade lctinap edilen n e · 

ticeye meydan vermlyerek 
yapılacak ıey üzerinde du · 
rulmaımı ıöylemittir. 

Londra, 16 (~ . A.) - lı 
:bt Refıkln ölümü müna. 
~ etUe merhumun tercümel-
d ' 11r.den, yazdıkları eıerler panya itlerine ademi müda· 
~babıetmektedlrler. hale tali komitesi buıün top· 

~tinde Fevkalade Tedbirler Allnıyor 

~ilistinin Şimal Hudu
du Kapatıld1.. 

ktıdüsde Telsi;-Telgraf Salonu 
Ve Diğer Mühim Tesisat Yandı 
lı,t~Udüı, 16 (A.A.) - fi · mııtır . 
~r,~ lllüftüıü Surlyeye ıtt- Kudüsde ~ümrük dairesi, 

1 
it. 

il il telıiz telgraf ıalonu, diğer 
~lad t i~ler Fıliıtinln ıımaJ 

f;' Udunu kapamıılardır. bazı binalar ve ta yare mey · 

tı..._1hıttnin muhtelif yerle danı bir yangın neticeıincle 
' bır çok tevkıfat yapıl· tamamen yaomııtır. 

B EDEN 
lanmalctadır. 

İngıllzlerle Fransızların , 

devletleri sıkı teşrikı meaa· 

iye davet edecelclerl, komi 

tenin gönüllüler meselesinde 1 

en kıaa bir zamanda müıbet ı 

bir neticeye varmasının za

ruri olduğunu ileri ıürecek

lerl, akıl taktirde lngiltere ve 

franaanm kendi menfaatle 

lin in lcabettirdiği her türlü 

tedbire tevessül hususunda 

hareket ıerbeıtıliklerini ele 

alacakları söylenmektedir 

Arnavutluk meclisi açıl~ı 
Roma , 16 («adyo) - Ti 

randan gelen haberlerden 

Arnavutluk meclisinin açıl 

dığı anlaıılmaktadır. 

Jzmir, 16 (A.A.) - Dün 
Germencik civarında in· 
ovaaında geçit reımi yapıl-

• mıf ve bu geçit re"mlne ge 
oit mlkyaada hava kuvvet· 
lert ve manevralarda bulu 
nan bütün kıtaat iftfrak 
elmitUr. 

Merasim yerinde topla . 

nan yüzblnlerce halk kah 

raman orduyu çok alkııla· 

mıı ve • • büyük tezahürat 

göıtermiıtir . 

Geçit reıminden ıonra 

Genelkurmay Baıkanı Ma· 

raıal Fevzi Çakmak An. 
karaya hareket etmtıttr. 

P10f esörler i tahtel~ahir · 
lere levıllm ıasıyorlar 
"lzveatiya .. gazeteıl Parlı· 

ten aldığı ıu haberi neıret-
1 mektedir: 

ı 
•Parla ılyaat mehaftllnla 

aldığı haberlere göre, Lem
noı adasında bulunan İtal
yan arkeoloji heyeti araıtır· 

1 
malar bahaneatyle adaya 

I 
benzin ve tahtelbahlrler için 

bazı malzemeler taıımakta
dır. 

Y erit k6y1Qler bu huıuıta 
Yunan hük6metlnln nazırı 

dikkatini celbetmıılerdlr. 

Sulh Ve Emniyet Prensiplerini Ve 
Kanunlannı •Yaşatacak Yegane Yol: -
Müşterek Ha-reket. •• 
Adaletsizliklerin Ve Halılı Şikayetlerin Orta
dan Kaldırılmasını Talep Etmek Kolay ... Fakat ,. 

8 u I ş e K i m Ha ki m O la c a k ? 
~ofrilız matbuatı umumi

yet itibariyle, Amerika Cum· 
hurre111 Rooseve! tın Şıkago · 
da verm ı§ olduğu · nutku 
memnuniyetle karşı ' ıyor . 

Amerıkanın uzun zaman· 
danberi tatbik etmekte ol · 
duğu tecerrüt ııyasetınden 

uzaklaftığına delil gıbi le 
lakkt eda eo bu nutuk in 
gil iz efkarı u nıumi yeıini he 
nüz tam manaıiyle tatmin 
etmit bu 'unmuyor . Gazete· 
ler Roosevelttn ağzından çık · 

mıf olan bu sözleri, beynel· 
milel nizam ve asayifin mu 
hafazuı ve sulhün kökleı 
tirilmesl yolunda ileriye doğ
ru atılmıt blr adım olarak 
kabul etmekle bera her Ama· 
rikadan daha kati bir hare· 
ket beklediklerini tebarüz 
ettlri yor lar . 

Tımeı gazetesi Ştkaga ve 
Londra baı ' ıkh baımaka· 

leıinde vükaek Japon ku 
manda heyetinin Çınli mü· 
dafaasını hav e.dan teth it yo· 
ltyle kırmak teıebbüılerinin 
bütün dünyada yarattığı hld 
det ve isyan hiılerinln 

Londrada ve Şikagoda ye 
niden ve nü ma ytı toplanll · 
ımda Canterbury ba§plılco 

posu: ile uir tanın mtf logl 

lız hatiplerinin Japon hare · 

katını sadece nefretle karıı· 
ladıklarım bildirmekle kal
mayıp Japon tecavüzünü 

durdurmak için lnrtltere hü· 
kılmetinden beynelmilel öl · 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Maden Hurdeleri Ha
rice Çıkanlmıyacak .. 

Bu gi~i ~urde demir. pirinç, bıku resıirınin ııılıkıl 
müdaf sası batımından dışarıyı sıttlmısı yııık ılunıcı~ 

Bazı maden hurdalarının 

dııarı çıkarılmasının yasak 
edilmeıl ve ıahn alma11 ha· 
hakkmda hükumetin hazır 

ladığı kanun projentn Kamu 
tayın bu devrulnde çılcma11 
beklenmektedir. 

Memleketin müdaf aa11 ba -
kımmdan madenlerimizi it 
lettnclye kadar memlekette 
mevcud ve az mikterda bu
lunan hurda demir, pirinç, 
bakır, tutya, alomlnyum ve 
benzerlerlntn varlığına muh · 
tııç bulunduğumuza ltaret 
eden projenin birinci mad· 
deıine göre yukarıda lamı 

geçen madenler hurdalariyle 
bunların hurda halindeki 
h a l i t a 1 a r ı n ı n ve kul 
lanılmıyacak bir hale gelmiı 
bütün muharrik ve . müte 
harrik vaııtaların memleket 

dııma çıkmaaı menedllmtı 

tir. Bunların memleket için
de satılmaaı ıerbeıttlr . 

Reamt dairelerde ve mft
e11eıelerde bu maddelerin 
kendi ihtiyaçlarından fa~la 

olanlar 2490 ıayılı kanunu
nun 66 ıncı maddeılne 16· 
re aıkeri f abrlkalara dene· 
dılecekttr. Aıkerl fabrikalar 
umum müdGrlüiü bQdceıloe 
her ıene lizumu kadar ay 
rıca tahıtıat konulacaktır. 

Prejeoln mucip ıebepler 
liylhuında ıunlar vardır: 

" - fabrikalarımızda harp 
yıllarındaki ihtiyaçlarına bi 
rlclk kaynak olan ve mem 
leket dııına ç ı k a r ı 1 • 
maaının ya1ak edilmeıly· 

le beraber memleket dahi 
linde her türln ıabıın •~rbeıt 
tutul muı ve harice çıkarıla· 
mıyao, devlet daire ve mQ-
( S.nuj lldad •yfada ) 



SAYFA: 2 

MUSTER 
(Bat tarafı birinci sayfada) 
çüde ekonomik tedbirler or . 
ıanize etmesi talebinde bu . 
lunduklarına, diğer taraftan 
Amerıka cumhurrelsi Roo
ıeveltin Şıkagoda verdiği 

mühim nutukta Amerikanın 
bundan böyle tecerrüt poli
tikaaından vazgeçeceğini bil· 
dirmf§ olduğunu kaydede

rek Amerika cumhurreislnln 
nutkundan bazı parçaları ve 
ezcümle "Sulh seven millet· 
ler muahedelere kartı göı· 

terilen riayetsizlikleri müı

terek hareketleriyle karııla 
malıdırlar ve dünyadaki ni 

zamsızlık salgınma karıı ka
rantine? vazetmelldirler. · ., 

Şeklindeki sözlerini tebarüz 
ettiriyorlar. 

Bu gazeteye göre Roose
veltln ıulhün müdafaası uğ 
runda teırlki mesai için ken· 
dt memleketi halkana oldu 
Au kadar bütün dünyanın 

hürriyet sever halkına kar

'' yaptıiı tavsiyeler bilhas!!a 
lnglltere ıle domlnyonlarda bü· 
yük bir memnuniyetle karıılan· 
mııtır. Bununla beraber Ja· 
pon tecavüzü hiçbir engel 
tanımıyarak ilerlemekte de· 
vam ediyor. 

Birçok kimseler Amerika 

cumhurreiılnin nutkunda 
olduğu gibi Canterbury bao· 
piıkopoıunun sözlerinde de 
mündeminç bulunan ıu ıua· 
it soruyor: 

"Protestolar ve müracaat· 
_lar müsbet netice vermediği 
taktirde ne olacak?,, Al · 
bert Hail toplanhıında bu 
sualin cevabı verilerek Ja 
ponyanın ekonomik abluka· 
11nı temin etmek üzere in· 
ıtltere hükumetinin beynel 
milel bir teıkilat vücude 
getirmek hususunda ön ayak 
olması talep edildi. Acaba 
lnııilterenln bu yolda girl 
ıeceği bir önderlfğl kimler 
ve ne dereceye kadar ta· 
kip edeceklerdir Bu sual 
hala cevapaızdır Baıptıkpo 

sun da nutkurıda söylediği 

gibi münferit hareketler le 

siniz olacaf. gabi daha kö
tü de olabilir. Bundan baı 
ka iyi hazırlanmıt bir dev 
lete karft ekonomik boykot 
vazı kolay olamıyacağı gibi 
bu boykotun muvaffakiyetli 
netice vereceğinden de emin 
olunamaz 

Timeı makalesinin sonun
da ıöyle d iyor: "İngiltere 
halkı sulhün ko\lektıf müda 
f aaaı itinde uhdelerine dü 
ıen vazifeyi ifaya hazır o l 
duklarını göstermitlerdrr. 
Fakllt logllizlerln ıevkitabi 
ileri ve geçirdikleri tecrübe
lerde de gösteriyor ki nf · 
zamh hayatının eıası cezai 
o lmaktan ziyade konıtrük 

tıftir. Uzaklaıma yolunu 
reddetmek suretiyle yatııma 
imkanlarını ortadan kaldıran
lar ve hareket tedbirlerini 
yalnız kendı kuvvetl erlnın 
tatbikinde görenler sadece 
komıularını değil fakat Ro· 
oıevehin dediği gıbi bütün 

medeniyeti de tehdit etmiı 
oluyorlar. Amf rika cumhur· 
reisinin bu zihniyeti taııya
nlara kartı yaptığı ihtar ıu
dur: Böyle bir tehdit ergeç 
müttehid bir takbih ile kal· 
mıyacak, aynı zamanda bü 
tün medeni milletlerin müt 
tehlt ve mukavemetlerine 

yol açacaktır ki bunun da 

vıuınu .=~~--- -
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R EK ET • • 
tesirsiz kalması akıldan ge· 
çlrilemez ,, 

Dai ly Telegraph gazetesi 
Amerika cumhurrelılnin nut· 
kundan bahseden "A mert 

kanın sesi" baılıklı baıma 
kalesinde cumhurreiıinin an 
laıılan beynelmılel vaziyetin 
son zamanlarda aldığı ıekll 
den endiıeye dü tüğünü, bu
gün her tarafta hakim olan 
tethit polet ı kasının ve bey 
nelmilel kanunsuzluğun me· 
deniyetin temellerini sara 
makta olduğundan bahset 
tiğlni kaydett ikten sonra 
Amerikan mi !etinin lideri
nin bu gibi açık ihtarlarda 
bulunduktan sonra dünyayı 

tehdit eden tehlikeyi berta
raf etmek için hiçbir müs
bet harekette bulunmama· 
sının pek acı bir h kıknt 

olduğunu, vakıa Roosevelt 
sulh seven milletlerin müı· 

terek bir ıayret göstermesi 
ni tnlep ediyorsa d Millet 
ler Cemiyetınde aza olan 
devletlerin Amerlkanın itti 
raki olmaksızın senelerden -
beri tatbik etmekte olduk· 
ları bu müıterek gayretlere 
Amerikanın bundan böyle 
ittırak edip elmi}·eceğini 

katiyetle btldırmediğini ve 
yine Rooııeveltin dünyada 
sulh, adalet ve itimadın ha 
ktm olmesı için muahedelere 
kartı göıterilen riayetsizlik· 
lerln önü alınma11 lüzumun· 
dan bahsetmekle beraber bu 
itin neaıl baıarılacağı ve bil
ha11a Amerikanın ne ılbi 

yardımlarda bulunacağı hak 
kındıt salih bır taarlhatta 
bulunmadığanı bildiriyor ve 
dıyor ki: 

.. Adaletsizliklerin ""e hak· 
fı ııkayetlerin ortndan kal· 
dırılmasını talep etmek ko 
layd r. Fakat bu işde kim 

hakim olacak ve hak11zlığa 
mar:uz kalanın baıkalaıı la· 

rafından tayin edılecek ıart · 

lar nltında tatmin edileceAt· 
nt kim garanti edecek? Eğer 
karıılıklı itlmahızlıklar ıa -
dece anlatmazlıklardan doğ 
muı olsaydı bu mütkülü 

halletmek kolay olurdu. fa· 
kat maatteasüf bu itimatsız· 
lık daha zıyade menfaatle 
rin gayri kabil imtizaç olma· 
sından neıet etmektedir 81· 
naenaleyh, Lord Rennelin 
taV2iyeıi veçhile, baılangıç 
ta pek ileıiye varmadan bu 
tıe giri§elım Fakat ıuuuı da 
var ki dört garp devleti ar&· 
larındaki ihtilafı halletseler 

dahi uzak ıark meselesi es· 
ki inatçı vaziyetini muha· 
faza edecektir. 

Acaba cumhurreisı Rooıe
velt tamamıyle ıulhperver 

Çtn üzerinde muazzam kuv· 
vetleriyle yüklenen milleti 

"Sulh seven milletler" ara 
sına naaıl ithal edebılecek 
tir . 

Roosevelt bb:zat itiraf et· 
tiğl gibi hiçbir tıe karı§ma 

mıya azmetmit bir halk 
kütlesinin baııdır . Sulh ve 
emniyet prensiplerini ve ka· 
nunları yaıatacak yegane 

yol alan "müıterek hareket,. 
itine bu tehdidat çerçivt'Si 
içinde nnaıl yardım edebi 
1ecektir? Amerikanın bu sua 
le vereceği cevnp sabırsız 
lıkla bekleniyor ., 
Mıuıchesteı Guardian ga 

zetesl Rooıeveltin dıt poli· 

lika hakkında söylediği söz· 
lerln ehemmiyetini tahmin 
ve takdir etmenin kolay ol · 
madığı nı, ilk bakııta bu 

sözlerin tecerrOt politikasın· 
dan veni bir inhirafa dela 
let ettljlni, diğer taraftan 
Amerikanın Milletler Cemi 
yeti azalariyle veyahut de 
mokrasi devletleriyle daha 
faal teıriki mesaiye ıeçece. 
ğl ümitlerini bRltalıyan söz
letinln de mevcut olduğunu 

bildiriyor. 

Bu gazeteye göre Roose 

velt idaresi ve bir dereceye 
kadar Amerikan halkı, 

bilhassa bugün Çinde cere· 
yan eden harp meselesinde 

tam bir tecerrüt polittl<au· 
nin getireceği zararları mild· 
rlk bulunuyorlar . Pek muh
temeldir ki Rooseveltl bu 
sözleri öylemeye sevkeden 
maksat sadece Amerikan 
efkarı umumlyeıini kati te · 
cerrüt politikasından uzak 
laımıya hazırlamak değil 
aynı zamanda Amerika ha 
rfclndeki hükumetleri Japon 
ya aleyhinde harekete ge
çırmlye teıvik etmekt r . 
Mademki bu teşvik göıteri 

liyor, İngiltere hükumeti 
müıterek hareket takdirin 
de Amerikanın ne dereceye 
kadar lıt ırak edeceğ ı nl Am· 
erika hükumetinden sorma· 
lıdır. Belki de Amerika hü 
kumeti, kendlıt de bilmediği 
için. bu suale kati bir ce 
vap vermlyccckllr. 

Sosyahıt Daily Herald 
gazetesi Japon tecavüzünü 
durdurmak için yapılan her 
tavsiye teıebhüıüoün resmi 

makamat tarafından aynı 

cevapla liarıılandığanı, bu 
cevabın da "Amerika olma , 
dan birıey yapanıl'yız, ve 

AmerlkB birıey yapmak iı 

temiyor.. Şeklinde olduğu· 

ğunu, t 93:! de de aynı ma· 
zeretin ileri ıürülmüı oldu 
ğunu, nooseveltln Şıkagoda 
verdiği nutukla aglebl ihtl 

mal Amerikan efkarı umu
miyeıini yoklamakta oldu 
ğunu, fakat her bır ve karda 

Japonyaya kartı müttehit 
bır tazyik tatbiki hususunda 
gösterilecek imkanları Ame 
rikan cumhurrelılnin reddet 
meal ıhtimalı olmadığanı, 

eğer İngiltere hükumeti ma 
zeretler yoluna sapacak 

yerde V aıingtona muayyen 
ve kati bazı tekliflerde bu

lacak olursa müeuir hare 
ketlere geçilme imklnlarının 
hasıl olacağıoı . lngiltere hü 

kumetınin Çtnde harp kur 
baolarının yardımına hu· 
redllmek üzere Cıtyyi faali 
yete ıevkedilmealnin iyi bir 

jest olmakla bereber pek 

ehemmıyehiz birıey oldu 
ğunu ve kati harekete ge 
çilmeıl için daha fazla bek
lemek lm~anı kalmadığını 

bildiriyor. ,. ..................... .. 
: TÜRKDİLI : • • 
: Pazartesinden baıka her : 
: gün çıkar Siyasal gazete .. : • • : Yıllığı: 800 K uruı : 

: Altı Ayhfı:400 : • • • Say111: 3 • • • : Günü geçmit sayılar 25 ; 

: kuruıtur . : 
: ADRES: : 
: BALIKESİR TÜRKDİLİ : • • 
~.................... ... 
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ç adı Yoks 1 
------------- -Kömür an yanlar eli boş döndüler. Gönen ~e ma~ r u~at ~ocutlara kitap, def ter 

verilecet sı~mtısı çe~iyor 
Sirk ç gün önce batlı 

yan soğuklar devam etmek 

tedlr 

Sert ıert esen rüzgirlar 
buyıl kıım erkenden gel · 

mit oldu~u hiutni vermek
tedir. 

Son günlerde havaların 

ıoğumaaı yalnız vilayet da· 

hllinde değil; memleketin 
hemen her yerinde umumi 

şekilde devam etmekte ol
duğu gelen haberlerden an 
laıılmaktadır 

Memlekette bazı yüksek 
yerlere kar da düımüıtür . 

Hatta bu arada Sındır· 

ııı el~ arına, keza Huraa ta -
raflarına da kar yağmııtır. 

Vakitsiz kış, ekaerlılnl 

odunsuz ve kömürsüz yaka-

ladığı halkı haklı olarak 
telaıa dütürmüıtür. 

Çarııda kömürct.1er tara · 
fından depo edilen mahdut 

miktardaki kömür, bir kaç 
gündenbert devam 
ğuklar yüzünden 
satıllJlıttır . 

eden so 
çabucak 

Dün kilo ile kömür al
mak lıtlyenler bu yüzden 
hiçbir yerde kömür bula 
mamıılardır. 

Eaaeen; araba ile, yükle de 
kömür gelmemektedir. 

Kilosunu altı, hatta yedi 

buçuk kurut" da a labilmek 
imkan ve cesaretini göstere · 

bilenlerin de - ruhsatname 
verilmit olmasına rağmen

könıür bulamamıı olması 
hem gar ip, hem de acıdu . 

Dört, beı günlük bir soğuk 
halkı böyle derin düıüncelere 

ıevk ettiğine göre 

Kanunları, Şubatlara 

geçircceitz? . 

acaba 
naııt 

Gönende de o~un, ~ömür 
sıkıntısı var 

Dün Gönenden, münevver 

Susığırlıkta 
~ 

~ı~an yangında ~lr ev y n~ı 
Dün Su11ğırltğın Kııla ma· 

halleıinden Ômer oğlu Alı 
adında birinin evi çıkan bir 
yangın neticesinde tamamen 

yanmııtır Yapılan tahkikat
ta yanımın pekmez kayna· 
talan ocaktan samanlık da 

mına ateı kaymasından çık· 

tısı anlaıılmııtır . 

Belediye 
il H omur 

Aldı .. 
Belediye orman idaresi 

tarafından musadere edilen 
kaçak köm6rlerl mubayaa 

etmittir . 
Belediye bu kömürleri 

ihtiyaç nlıbetinde yoksul 

halka tevzi e<lecektlr 

btr okuyucumuz, aldıiı· 
mız. uzun bfr mektupta ora 
daki mahrukat kıtlıimdan, 
halkın müıktl vaziyetinden 
yana yakıla bahsetmektedir. 

Yine bu mektuptan Gö
nende bir merkep yükü odun 

60-70 kuruıa satıldığını, fU 
sırada köylünün, çiftçinin 

tohum itile meıgul bulundu 
ğundan bu ftatla da 
odun bulunamadıiı anlaııl
maktadır. 

Şehrimiz Çocuk Esirgeme 
Kurumu idare heyeti düo 

toplanarak okullardaki yok 

ıul çocuklara yapılacak yar 

dım itleri üzerinde ıörüı · 

müılerdir. 

Kurum idare heyeti bu 

toplantıda her yıl olduiu gibi 

yoksul talebeye, kitap. defter, 

vesair den levazımı temio 
j etmeğt kararlaıtırmııtır. 

Şehir 
• 

nıs 

hteliti Oü 
ya Gitti 

Ma--
• • 

----------
Bugün iki muhtelit karşılaşaca~, gençler ııce de bir 

müsamere verecekler 
Şehrimiz futbol muhteliti 

bölge batkan vekili 8. Feyzt 
Sözenerle birlil<te dün Ma 
ntaaya g ı tınlttir. 

Rafet, Mahmut, Münir , 
Hüıevin, Mustafa, Hulki, 
Sadi. Necati, Celll. Ahmet, 
Rafet. Hüıeyin, Ali ve 

Sabrlden kurulacak olan ıe· 

hir ~kımı bugün Manisa 
mubtelitl ile karıılaıacaklar· 

1 

dır . 

Ayrıca üçü bayan olmak 
üzere on ktıtlik btr te01ıtl 
kolu da takımla birlikte git 

mittir Temsil kolu bu ak 
ıam Manha HalkevJnde Kat· 
nanam adında üç perdelik 
bir vodvil ile Yaman Ojulla· 

rı adındaki bir perdelik ınü 
zlkli komediyi temsil ede· 

ceklerdtr. 

d n Hurdeleri Ha
rice Çı anlmıyacak .. 

Bu gibi hurde demir, pirine,baku vesairenin memls~et 
mü~afaası ~ ~ımmd n ~ışanya satılması yasak olunaca~ 
(Oaıtarafı birinci sayfada) 

eueıclerinin ihtiyacından fa 
zla kalacak olan hurdaların 
fabrikalarımıza kaynak ola· 
cak duruma getirilmed ge 
reklt görülmütlür. 

Askeri fabrtkalarca satın 

alınacak ve Jhtiyaç zamanı 
na kadar depo dahilinde 
beklettirilecek olan bu bur 
dalar, fabrikaların müteda-
vil sermayesini daima artı

racak bu tıe bağlamak za -

1 

satın alınıp muhtelif yerlt' 
de biriktlrilt"cek olan bıJ 
hurdaların ıatan almnıaıiYıe 

1 ıı· beraber fabrikaların bu u 

duğu mahalle nakline kad 9
' 

dt' geçecek zaman zarfında 
vlet mali olon bu hurdalarıfl 
mahalli hükumetçe muh•fıı 

d ·ı . aÖ( za e ı mesı en uyaun e 

ülmüıtür. 

Hurda madenlerin ırıeıı> 
y· 

leket içinde her yıl rnu• 1 
bl . 

yen mtktarda satın aJıpa 1, 
ruretini me) dana koyacak mest ve tüccarların da fil' 

1 
B d ki•' tır u hurdaların birikmesi larını dııarı çıkara01a 1 

1• 
milli seferberlik bakımından odan zararlarını muclP 

0 ı 
Jet' lüzumlu hale göre bir çok maması yüzünden as , . 

vekaletleri alili adar edrct'k fabrikaların mütedavil. ser~. 
bir devlet iti olması bakı vesine bu maksadla bır Jll 

0
. 

mından ucuza maledilmt'~i tar tahsisat konulması ıa~"· 
gerekli göriilmüıtür. rldir. Aıkeri fabrikalarıP ıe 

ılf 
Bir harp yılında memle· len müteda vll ıerma -1e · ••• ket mü lafaası yolunda kul· bu hurdaların satın alırırı> r .. ıt 

lamlmak üzere timdiden fa· fabrikaların malzeuıe 11 c.IP 
brikalarctt biriktirilecek olan inde beklememesini 

11111 

bu hurdaların az bir ücret 
le hattl kabilse ücreteiz ol· 
arak taıınmaaı faydalıdır 

Nakil ücreU ne dereceye ka· 
dar artırılırsa bu maksada 
ayrılan para o nlsbette ça· 
buk bitecek ve hurda ma 
denler satın alınaroıyarak 
sahiplerinin ellerinde kalmak 

suretiyle zararlarını mucip 
olacaktır. Pundan dolaJJ ya· 
lnızca df'vld demlryolları 

mevzuatına uymak üzere 
nakliye ücreti için lon baıı · 

na 5 santim verilmesi mu 
vafık ıörülmüıtür. 

Askeri fabrikalar namına 

olacaktır ıı 
Bu hurdaların milli bıt e• 

kil' kalar nezdinde aç1lac• .,,, . 
di ile de alınması keıll telı 
liyet fiatlarının oıhaYe ıe 
yükselmesine ve mftl ıahlP,e 
rlnln de zarar ıörmeslrı~bıt'' 
bebiyet verecektir Bu iti ,ô· 
la son seneler iıtastığloe k•' 
re memleketten dııarı çı ot 
rılao hurdaların tutarı "bu 
önünde bulundurulara1' b(i" 

1 f • mühim if için asker e· 
kal arın mütedavil 11erıJJ•:.ı 

l k 9eıı , 
sine en az o ara ıır• 

50,000 liranın tlivesf ıs' 
ve lüzumlu aörül111tttOr· 
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li d n: 

Çakmak Tarla Doğu Yahya oilu lsmail on 
baıı poyraz Tepecik yolu ba· 
tı Hacı Mehmet kıble fsmail 

ahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığı da • 

• 
)) Kavak dere " 

oğlu Hakkı 

Poyraz Mustafa oğlu Mehmet 
kıble Şaban oilu Ahmet Ali 
Doğu lsmail oğ u Rasim poy· 
raz koca Mustafa l.carı11 Fat 

lıhkesir bele~iyı riy setinden: 
" Çakmak 

Kad. Batakçı 
" 

ma batı Mustafa oflu Musa 
kıble lsmatl karısı Fatma 
Doğu Alemdar ojlu Hüsayin 
çavuı poyraz koca Ali batı 
Mehmet oilu Nizamettin ha· 
cı Şerif oğlu Recep kıble 

Emfrçeıme yolu 

Köyü Mevkii 
Aytebacı Elekci çeımest 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Doğu Bandırma ıosaaı, 

poyrazı Aytebacıdan sa
ğır Osman oğlu Meh· 
met batası, Üçpınar kö· 
yünden korucu oğlu 

Hfüeyin, kıble Üçpınar 
yolu 

1 liudut ve bulunduğu yer yukarıda yazıla 4 parça tar 

1~11ltı ötedenberl sular ldareeioin zilliyet ve idaresınde 
trı kanunu mahsusuna tevfikan belediyeye devir edilip 

~ lt11ıandanberı de Lelediyenin senetsiz idare ve temellü 
Gııde bulunan bu yerlerin belediye namına tesçili istenil· 
~tlttedir . Ônce bu yerleri sular idaresine kimlerin teber 
t\llıı verdiğine dair olan kayıt ve f!Vrakların ziyaa uğra· 
~lıından halen bilinememektedir Fu itibarla mahallen 

1d
4 .I0.9]7 pazar aünü tahkikat yapılacağından bır hak 

l dıt11nda bulunanların bu günler içinde yazı ile vilayet 
lpu ılcil muhafızlığına veyahut mahallıne aelecek memu 
tl tnüracaatları lüzumu ilin olunur. 

Hudrt ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ltırlanın öte 
denbul ıular idaresinin zllliyet ve idareıinde iken kanunu 
mahıusuna tevfikan belediyeYe devir edilip o zamandan 
beride belediyenin senetsiz idare ve temellükünde bulunan 
bu yerlere belediye namına tesçili istenılmektedlr. Ônce 

b .ı yerleri sular idaresine kimlerin teberruan verıldtğlne 
dair olan kayıt ve evrakların ziyaa uğramasından halen 
bilinememektedir Bu itibarla mahallen 24. JO 937 pazar 
günü tahkikat yapılacağından bir hak iddiasında bulun"n 
larm bu aünler içinde yazı ile vilayet tapu sicil muhafız 
lığına veyahut mahalline aelecek memura müracaatları 

lüzumu iıin olunur 
.........___ _____________________________________________________________________________________ ---! __ ~ 

Bahkesir Evkaf Müdürlüğünden: 
E11ıvali gayri men Nevi Mevkii Muhammen bedeli 

kule no: Lira Kurut 
18 Dükkan Cami çeıme sokağı l 00 00 
19 " Sülüklü çeıme 200 00 
20 " Hükumet caddesi 4000 00 
29 " Yeıılll çıkmazı 1000 00 
30 Bıjadıç caddesi 400 00 
34 Arsa lıtaayon civarı 250 00 
53 Dükkan Subacıkarda 500 00 

56.57 Kiremithane Hayvan pazarında 500 00 
65 Dükkan Emin ağa cami 1000 00 
68 " Boyocı sokağı 1000 00 
75 sebze bahçesi İstasyon anbarı cıvarı 500 00 
76 ana istasyon civarı 400 00 
92 clükkin Peynlrcilerde 1500 00 

181 ana Çooa sokağı 500 00 
6 bağ yeri Ayazmada 20 00 
9 1 O dükkln ve ev Şamlı caddesi 560 00 

17 han anacı Eıklctlerde 3000 00 
53 dilkkin Şadırvan meydana 500 00 

11 O tarla Paıaköy çayır 200 00 
118 " Keklik tepesi 200 O:J 
120 ,, Paıı.köy Aıçıderesi 700 00 
121 " ,. Taı altı 15 00 
125 ,, ,, Tahir çeımesi 150 00 
127 ,, ., Ulu mezar 500 00 
J 28 ,. ., Orhaniye Aıçı deresi 200 00 
129 .. ., 50 uo 

t1" 'iukuıda mevki, numaraları ve nevileri yazılan emvali gayri menkulenin hizala 
t,t~ aöıtertlen bedeli muhamminlerıle temlikeo aatılağa ç•karılmııtar. ihalesi 3 t 1-937 
t,~ltnba gOnü 1aat 16 da yapılacaktır. istekli olanların yüzde yedi buçuk muvakkat 

tı,~t akçalarlle birlikte Vakıflar müdürlüğünde müteıekkll komisyona m<lracaatları. 
4 - 1 - <t67 

icara verilecek değirmen 
Korucu nahlyeılne bağlı 

Çarkçı köyünün ıahıiyeti 
maoeviyesine aid Otluktaıı 

yakınında su ile dönen tek 
taıla ıel deilrmenl bir sene 
müddetle icara verilecektir. 
Talıplerin 29 1 O 937 cuma 
günü Çarkcı köyü İhtiyar 
Heyetine müracaatları ilan 
olunur. 

Bahkesu ticaret ve~ 
sanayi odasından: 

Balıkesir vilayeti merke-
zinin Oruçgazi maha1leıi 
Türbe caddesinde (3) numa 
ralı evde oturan Türldye 
Cumhuriyeti tal>ı\8sınd n 
olup lzmirler mahallesinde 
( 7) numaralı tabakhaneyi 
ikametırahı ticari itUhaz 
ederek 930 yılındanberl ta 
baklık Ucaretıle tıtiaal elti 
ğtni beyan eden Hasan oğlu 
Mehmedin ünvana ticareti 
bukere ( Hasan oğlu Meh . 
met Orıen ) olarak tesçil 
edildi~I gibi bu Gnvanın im 
za ıekh de Türkçe el yazısile 
(Mehmet Ürgen) olarak ti· 
caret kanununun 42 inci 
maddesine göre Balıkeılr 
Tkaret ve Sanayi Odasınca 
935 sicil ıay111oa kaydedil· 
dtAt ilan olunur. 

ilin numarası: 196 

SAYFAı 3 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 

Köyü Mevkii 
Paıa Köy civarı 

Arap mezarhğı 

" Koca tarala 

il Cevizli tarla 

" 
Payam yanı 

,, Kara yer 

" Kızıl yer 

,, Değlrmeobaıı 

Koca çu~ur 

" 

,, Şakıak yeri 

Buza lak 

., Arap mezarlağı 

Bahkesi1 Belediyo Riyasetinden: 
Cıosi Hududu 
tarla Şarkan vakıf tarla garben 

ve ılmaleo ve cenubeo yol 
,, Şarka o Bodur oğlu f smail 

timalen Arap Ahmet ba · 
ğı garben Yusuf bağı ce 
nuben Ali oğlu Ahmet 

,, Doğu yol poyraz Kerim 
,, Recep Ahmet evlerj aün 
,, batı harman yeri kıble yol 
,, Doğu yol poyraz Ali tar· 
,, lası ve yo\ batı Hasan tar· 
,, lası kıble Molla Mehmet 

Rasim ağa. 
,, Doğu Çahk oğlu Mustafa 

poyraz Feyzullah oğlu 

Hasan batı yol kıble Ha 
lil oğlu Hasan. 

ti 

,, Doğu Salih oğlu Mehmet 
poyraz Recep oğlu Mii
min Mustafa oğlu Rasim 
batı Çağıı yolu kıble Oı· 
man oğlu lbrahlm. 

,, Doğu Orhaniye yolu poy
raz Salıh oğlu Sü1eyman 
Molla lsmaıl bat\ orta 
mera yolu kıble Nergisin 
rieqırmen yolu. 

.. Doğu yol poyraz Çttna 
hor köyünden Süleyman 
çavuı i:ata Çttnahorun 
Büyük Boatancı merası 

kıble yol. 
Doğu Molla Mehmet poy
raz Ahmet oğlu Saf er 
batı Paıaköy merau kıb· 
le Rasim tar ası . 

,, Doğu Mol a Mehmet poy 
raz Ali oğlu Mehmet ba· 
tı Halil oğlu Hasan kıb 
le yol. 

,, Doğu berber Salih oğlu 

Mehmet poyrazı Osman 

oğlu İbrahim batı Çaiıı 
yolu kıble Buzahk merası 

,. Doju Ali lsmail oflu poy· 
razı Atköylü Salıh Eginlt 
Hicabi kıblesi yol. 

Soğuk eıme ve Buzalık ,, Doğu ıosa poyraz Kadı 

oğlu Muetaf a batı Çağıı 
yolu kıble Ahmet oğlu 

Ômer doiu yol poyraz 
Feyzullah oğlu Haun Ye 
tim Osman batı Haıım 

oilu Ali Şakir oğlu Hacı 
Alt kıble Kavas oğlu Sa
dettin 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda 14 parça tarlanın 

ötedenberi sular idaresinin ztlliyet •e ldareıinde i~en ka 
nun mahsusuna tevfikan belediyeye devir edılip o zaman
danberi de belediyenin senetsiz ıdare ve temellükündt: bu· 
lunan bu yerlerde belediye namına tesçili istenilmektedir. 
Ônce bu yerleri sular idaresine kimlerin teberruan verdi 
ğine dair olan kayıt ve evrakların ziyaa uiramasından 
halen bilinememektt'dir Bu itibarla mahallen 24 1 O 93i 
pazar günü tahkikat yepılacağından bir hak iddiasında 

bulunanların bu günler içinde yazı ile vilayet Tapu Sicil 
muhafızlığına veyahut mahalline gelecek memura müra 
cal\tlara lüzumu ilan olunur. 

Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Baştabipliğinden: 

Köy Ebe mektebi talebeleri için yaptmlacak olan 30 
kat gri renk keten talebe robu, 30 kat gri renk )'Ünlü 
talebe robu, 30 adet sly5h kumlu yün kumaıtan manto, 
30 cift siyah ayakkabı, 30 adet kasket; açık elulltme ile 
16 gün müddetle ıhaleye çıkarılmııtar. 

Talip olanların 27 10 937 tarihine rastlayan çarıamba 
eünü ıaat 14 le dofum evi baıtaba betine müracaat et 
melert ılan olunur. 

4 - 1- 446 

Aydıncık Belediye 
Riyasetinden: 

Nahiyenin tahminen 50 hektarı meskun, 25 hektarı da 
aayri meskun olmak üzere 75 hektarlık pllan ve halihazır 
haritaaanın alınma11 meskun yerlerin hektarı 25 liradan, 
gayri meıkıln yerlerin hektarı 13 liradan olarak ( 1575 ) 
lira muhammen bedeli 28-10 937 tarihine raatlıvan per · 
ıembe rüııü saat 16 da ihalesi açık münakasaya konul· 
muıtur. Daha fazla tafsilat almak isliyenlerln nahiye bele· 
diyesine mü •acııat etmeleri &lan olunur. 

4 . J 481 
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PERMUTIT vRT~RsoF~E.IYER • IKokVeSömi Kok Türk 

P - 3 Modelı Su Fılıtresı = A . . G I d . • • ~ Saraçoğlu ı 
~ı Çivicil~r 1'1aataaındekı 17 rıuınarah dü&tkanamızı ' 
t aynı sırada 14 - JS nuınaralı dükkana naklettık. t 
~ Jlt>r türlü iıı~aatm hüliin ma lz(\nıeleı· i bil- ~ 
t hassa kel'ı slE·, ziı·aat f1Jft1lar1, dt nıir, cinH'ıı- t 

• 1 to, lııruavat, lwr eh\Jlla :-u boı uh.lrı, odun ı 
• ve maden könıürii sohalarıııın (W~itl.-ri nıa- t ... . . . 
1 

ğazan11zda lnıluı . ur·. 1 
Q ~ Gerek topt ·n ve gerekse parakente t 
~'. suretiıe tatış yapJ/ır ve bütün inşaat işle- ~ 
t ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir. 1 
t i _____.__.....~----~--- t 

·--·---------------~----· 
Vilayet Daimi 

Encümen inden: 
J - 8alıkeıirde müceddeden yapılacak doium ve çocuk 

bakım evl tnıaahnın projeai muclbtnce ve vahidi ftyet 
cetvelerlne aöre 14500 lfralak k11mının in1e11 fçln ihale 
tarihi olan 23 9-937 tarihinde talibi çıkmadıjından 25 10 
937 tarihine raıtlıyan pazarteıl aünü aaat 15 ıe kadar bir 
ay zarfında aynı ıeralt daireılnde verilmek üzere pazar 
Iıia bırakılmııtır . 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır : 
Huıuıi ıartname 
Keıif cetveli 
Mesaha cetveli 
Vahidi fiyet cetveli 
Projeler 
Ekılltme ıartnameai 

Mukavele örneği 

3 - ihale Balıkeslrde vlllyet makamında teıekkül 
edecek encümen daimi huzurunda yapılacaktır. 

4 - lateklllerln 937 yılı için nafıa vekaletinden alın
mıt müteahhitlik veal1'a11nı ve bu ııe glrm~ğe ıalihtyet 
veren resmi veaaikl tbraz etmeleri ıarttır. 

5 - lıtekltler vilayet encümeninin toplantı günleri 
olan pazartesi ve perıembe günleri aaat 15 de vilayet 
makamında teıekkül edecek encümene ve evrakı görn:ek, 
malümat almak iıtlyenlerln daha evvel nııfia daireıtne, 

veya encümen kalemine müracftatları ilan olunur. 
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Size, h z.yildi \ ' e tazyiluiz muılufu bulunan, depo, 
çeıme ve tulumbadan içecek, yıl<anacak , yemek pi
ılrecek ve h"tta çaoıaıır Yıkayacak[ jtatlı ıu temin 
eder. ller musluğa kabili tatblktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir k ımyevi mad 
de bulunmaz. Bu clhazlarlvaıttaalyle milyonlarca halk 
beklediği istirahate kavuımuıtur. Peımutit". laboratu-

' 
varlarının lhttraı olan bu uf acık cihazları ılze lftl 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle a l ınız . l•mi size en 
büyük teminattır . Bize yazınız ıize poıta tedlyeli bir 
adet gönderelim. 

Muhlttnizde bulunan hernevl suyun kirecini ala 
rak içtllr tatlı su haline koyar. Sodayı evinizden ko· 
ğar . Mide, böbrek, mesane , bağırsak ve damar has
talıklarına karıı ııhhatınızı lrnrur 

Kum sancılarından rahahız olupta hayatı için 
avuç dolueu para ıarftle dağlardan klreoçıiz menba 
ıuyu arıyanlar artık Amerikanın " Nevyoı k .. ıehrlnde 
ıon model yeni icat edilen ve İstanbul Gülhan 
haatahaneai doktorlarmın uzun uzadiye yaptıkları 

tetkikat sayesinde_ muvafık net iceler elde edlldl~lne 

dair verdikleri rapor üzerine Hükumeti Cumhuriyemi 
zin Türkiyeye ithaline müııaade ettiğı { PERMUl iT 
VA TER SOFTENER ) markalı ıu f tıitreai ıayesinde 
kireçıiz, temiz ve berrak ıu içmeğe ve bu aayede 
kum haatalıkları lstirabmdan ve inkibazından kur
tulmağa muvaffakiolacağınız gibi, vereceğiniz su pa· 
raları da cebinizde kain ıı olacakhr. 

ı nt r a s ı t ı e ı. · ı 
i Her Cins Soba Ve Ocak/ıkla Ve Maı -1 

fJzda kullanJ/lf . Kok Ve Sömi Kok Türk i 
l! Rntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-1 
~ ven Fiatla SatJ/matadır. i 

AHMET VE lBRAHIM CL MALI 1 
Çiufcllu Ve Demircile. Çarşısı 

D,·mlr Htrduvat - l'apı Malları i 
Çiftçi Aletleri Alım Salım Evi 1 

~·· · . :••••• ••• ·····' i ~iif ,· . ~~~1\'.fl~~~~ı 

~KIS GELiYOR! 
tj), Ormanlarımlzı korumat< ~ 
it tçin::;odun ya~ıln ıyacak, ~ 

1 ::~:~~;;3~~~: 1 
il. Düşünmeyiniz.. ~ 
1 llerıürlü 1.ömiir ~ 
1 yakan kullanışlı ve 1 
~ lıer keseye •)lverişli 1 
~ Zonguldak ve Halk "il 1 tiplerindeki sobaları ~ 
it. Licaretlıaneruizd~ bu- ~ 

l lac,ı ksıııız.. ! 
~ Duman ve is ~ 

İ Yapmıyan ç o k dayanıklı sömikok ~ 
~ «Türk A_ntr.asidi)) de geldi ~ 
il. Yapı duzem için lüzumu olan demlr, çimento, ıl 
~ çivi, cam gibi çeıitler de mağazamız da her yerdeO ~ 
it. ucuzdur l 1 En birinci boya yeğ1arı, boya malzc:meside uca '
~ r~t~anemızde ehven fiat !arla satılır . Hır defa . dene J 
it yınız . ~ 1 Saraçlar Başında Qpmir ~ 
~ Ve Hlfdavatçı ~ 

VilAyet Daimi 
Encümeninden: 

Bu alet, dakikada bir litre ıu tahlil ettiği glbt, 
kahve değirmeni cuamelindfdir . Bağ. br hçe ve te · 
nezzühe giderken yanınızda te ıınır ve yemek esnasında 
tulumba veyahut kuyulardan çıkardığırıız taze ıoğuk 
ıuyu filttreye koyarak yemek eınaaında buz gibi k:reç 
ılz, temiz ıu içmeğe muvaffak olursunuz Her keaeye 
elveriıli, fiatı ( 15) liradır . Toptan alanlara iıkonto 
yapılır. Arzu edenlere r~klimlardan gönderilir. Yazı· 
lan mektuplara derhal cevap verilir 

it Hasan Cuma/J I 
ı~--:r,,ı~~~~~~~~~~ 

· Vilayet Daimi 
İdarei huıuılye akaratından Kuaplar mahallesi civa

rındaki ıebze bahçeılntn icarma ihale tarihi olan 23 9-
337 tarihinde iltekli çıkmadığından 25- 1 O 937 tarihine 
raatlıyan pazarteıi aünü aaat 15 ıe kadar bir ay zarfında 
vertlmek üzere pazarlığa bırakılmııtır. 

istek itlerin o tarihe kadar encQmentn ı op'anh günü 
olan pazarteıl ve perıembe günleri ııaat 15 de vilayet 
makamında teıekkül edecek daimi encümene müracaatları 

/Jalıkesir Vildydi Umumi Acenltsi: Hav
randa Mani/ aiuracı Htisnü Kdbyaoğ/11 

ıJAn olunur 4 - 1 - 434 

Balıkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Ormanın fımi clnıi miktarı beher kentalin muvakkkat t~mlnatı 

muhammen bedeli 

kentl\l lira kuruı lira kuru ş 
Çörtken Meıe kömürü 768 u 30 17 28 

Yumaklı ada çalı ,. .. 997 o 30 22 44 

1 - Balıkesir merkezine nakıl ve imrar edılmek kaydıle merkez kaza Save1t,.pe 
nahiyesine bağlı Hıdırbalı köyü hududu civarında vaki Çörtlen orm ıı nınde n 768 kental 
meıe kömürile Konakpınar nahlyeıi Bayt t köyü c i varında Yumakh ada çalı 997 ken 
tal meıe kömürü ıerbeıt aatııa ·çıkarılmııtır 

2 - Beher kentalin muhammen bedeli 30 kuruş yüzde 7,5 muvakl< a t teminatları yu · 
karda göıterll mittir. 

3 - 3atııları 27 l0·9J 7 çarıamba günü ıaat 15 de Balıkeıir orman 8&1müh~ndlıl ı ği 
bina11nda müteıekkil komıiyon huzurunda ihaleleri ayrı ayrı yapılmak üzue icra 
edilecektir. 

4 - Şutname ve mukavelename ıuretleri orman Baımühendi&liğinde görülebilır . 
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,.-----------, 1 DOKTOR llHMET 1 
1 RKKO VUl'/LU 1 
1 ÇOCUK HEKiMi 1 
ı İş BaJJk a , ı yanın- 1 
1 daki muayenehane· 1 
ı sinde her gün saat 1 
1 (15-JB)e kadar has· 1 
1 talannı k abu/ eder. 1 ... ___________ .. 
~·······················•, 
: Ronlgen Mıllehassısı 
• • • • • • 

Salahattirı 
Bu defa flvrupa

da muvaffakıyetli 

tetkiklerini ikmal 
ederek şehrimi
ze dönmüş ve has
talannı kabuletme· 

• ğe başlamıştJr. 
• • ........ .................... 

Encümeninden: 
kilo 

Ba lıkelllr - Dursunbey yolunun 26 ıncı tı 
metreaindeki Ktlle ve Simav köprülerinin tarıı 1''~ · 
11-10-9J7 tarı hinden itibaren 15 gün müddetle ,,çık e 
ıiltmeye konmuıtur 

2 R .,k 
- u it in ketlf bedeli 9 l 8:i lira 75 kuruı, rou 

kat teminatı i 689 liradır. 

3 Bu iıe alt ıartneme ve evrak ıun l ardır: 

A El<ııiıtme ıartoameıl 

B - Feoni .... tartname 
D - Mukavele örneği 
E KeııCcetveli ve teferruatı 
F - Nafia _ ıflerl ıeraltt umumiyeıl 

1 
erı· 

Jıtıyenler ou keıifname ve evrakı vilayet dsilfl ltf 

cümen kalemjnde veya nafta müdürlüğünde görebilir 0,,~ 
4 - 1 hale 4 11 93 7 tarihine raıılıyan perıernbe ~ ,O 

• eı> 
ıaat l 5 de vılayet makamında müteıekkil daim• 

men tarafından yapılacaktır. dtr'I 

5 - Ekıtltmlye girebilmek için nafıa vekale~; ıte 
1937 yılı için alı.nmıı müteahhitlik ve11ka1ı ve ıı>O 
ehllyetini~lıbat edecek vesıka veya Balıkuir pafta 6,,., 
dür l üğünden!eksiltmeden en son ıekjz gün e\fvel ff1 

caat a alııcajı veaikayı ibraz edenler girebıltrler .. 1ı 
u\IP 

6 - lıteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte fil 'l/e1' 
kat temınatını malıendığma yatırdığına dair makbu:ıet el· 

-r•'" banka mek•ubile vilayet daimi encümenine mu 58 
mt>leri ilin olur 4 - 1 -

4 

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

l ye si ve ı\aıyazmanı : Balıkf'sir saylavı H. f(Al<A.!-

Çıkarım Genel Direktörü: 1- UA T BİL' AL 

Basımyerl : il Basımevl 
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• 


