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ay r abinesi un •• Celal 
Veni Kabine Rei ic mhur AtatU k .. n Riyase
tinde Dün Sa t 17 de ilk Toplantısını Yaptı .. 

Kabinede iktisat Vekaleti de Ziraat Vekili 8. Şakir Kesebi
rin Uhdesine Verildi. Sıhhiye Vekaletinde Değişiklik Yapıldı. 

Ankara , 25 (A.A.) - Ma· ı 
latya mebusu lımet loönü 1 

bu ayın 25 nci gfınü Baıve 
kaletten ist1f asını vermiştir 

Relılcumbur AtRtürk İz 
rtıir mebusu Celal Bııyara 

Baıvekalek tayin ve kabi 
lleyı teıkile memur etmiş 
lttdir. 

Reısicumur Atatürk ayni 
tGnde arzolunan İcra Vekil 
lerı Heyetini taatlk buyur· 

llluılardır . Keyfı~et Büyük 
~illet Meclisi ,Reisliğine ya 
tıltnııtır. 

Ret.icumhur Atatürk ve 
~lletler siyasi müsteşarlık 

General /$mel lrıönıi RI ISICUMHL'R ATAlÜRK 

f) 

tlıtliye l'eklll B Şıikrıi /\aya llarlciye \'e/\ili uoklor IJ. Adliye \'el\lll R Şıikrıi 

Sarnç<ı{ltı 
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'f l'ekill B. Sajf el Arıkan 
\t," . 
ı1 " 1lltihap edilen zatla 

1\ t 
) 'Yinlerlol de tastlk bu· 
~'d 1 U ar 
~\lk 1\1 Ürnet ve Parti teşkı 

1\ 'l'tııııı, birleşlırilmesi do 
,,,, l 

~ Y c Malatya mebusu 
l\~l 1 - - p . 

'tı, nonu artı umum 

'ı •ckllliğinden de ıstlf a et 
l'I t "~ b '-~it U vazlf e de Baıvekıl 

ql 13 
~t ayara tevdi olunmuı 

&"eu ... •• ıaa t 17 de içtima 

1 evi il\ Rıişf 11 Arn~ 

Milli llıiliafaa \itkili Demrul , 
v. (-J J Nufw Ft•kili U. Ali Çelinkaya 
na:.llll :a p 

eden İcra Vt-kılleri Heyetine 

Heislcu mhur Atatürk rlynset 

bu) urmuşlar ve yeni k abi 

nenin mesai i üzerınde gö 

rüşmelerde buluomuş'ardır 

İçtima 2,5 saat devam et 

mıştlr . 

İcra Vekılleri He\ etı aşa 

ğıda isimleri va7.ı ' ı zevattan 

t eşekkül ett : 

Bllıvektl Ce al Bayar. Ad
liye Vekili Sükrü Saraçoğ 
lu , Mılli Müdafoa Vekılı Ka 

zım Özalp, Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya, Hariciye Ve 

ki li Rüıtü Aras, Maliye Ve 

kıh Fuat Ağralr, Maarif 

Vekili Snffet Arıkan Na

fıa Vekı :ı Ali Çettnkaya, 

Zirn 1tl Vekili ve İktisat Ve· 

ka eti vekili Şakir Keıe. 

h r, Sıhhat vı>. içtimai Mu· 
tH·enet Vekili Ayrhn meb-

usu Doktor Hulüsi Alataı' 

Gümrük ve İnhisarlar Ve
lulr Ali Rana Tarhandar. 

lr giliz 
Tayyareleri ateş emrini aldı 

Şanghay. 25 (Radyo) -
fngıliz tayyareleri kendileri• 

ne ateı edecek kıtalara ateı 
etmek emrini almıtlardır. 

Londra, 25 (A. A) - Çin 
ajanaı Çtn kuvvetlerinin ta 

arruzu karı111nda Pekin 
Hankeu demiryolu boyunca 

yerlettirllmlt Jitpon kuvvet· 
!erinin ricat etmekte olduk
larını bildirmektedir. 

Başvekil R. Celal Bayar 

f nhisarlur Vekili H. Ali 
Rcına Tarhan 

Maliye Ve.k/Ji H. Fuat Afiralı 

Siyasi Müsteşarların jılm

leri de afRğıya yazılmııtır: 

Adliye Salahattln Yargı, 

Mı lJi Müdafaa Necip .\li Kü

cük8, Dahiliye Abdülmutta

lip Ô <er, Hariciye Numan 

Menemencioğlu, Maliye Fa

ik BayHI, Maarif Nafi Atuf 

Kamu, Nafia ~ırrı Dav, lk

tiaat Ali Riza Türel, Ziraat 

Rıza Erten ve Tahıin Çoı -

• kan ıeçilmtılerdir. 

Etti . 
Mahrukat ihtiyacı lçın 

Veni Tedbirler 
~~~~~-----~~~~~-

Ya im z ~öyJünün ken~i vasıtaları ila değil, trenle ve kam-
yonla da nakliyata müsaa~e edilecek 

Orman Umum Müdürü B. 
Fahrettin Bursa yolıle dün 
ıehrımize gel mittir. 

Umum Müdür bir müddet 
Suaıjır ıkta lca'ttrak odun 
ve kömür itleri üzerinde 
mlllu nal ı.ımıı ve halkın 

ihtiyacının temini için emir 
ler vermittir. 

Oradan ıehr . mize gelen 
B. Fahrettin orman baımü 

heodıılığınde teftıı erde bu 
lunmuı ve orman kanunu
nun tatbikatı etrafında iza 
hat almıı, gerek kazalar 
daki, gerekıe merkez köy 

ve nahıyelerdeki köylüye 
küçük arttırma ar la nekadar 
odun ve kömür müsaadeai 
verildiğini tebıt etmiştir . 

Vtlayete uğrıyarak Vali 
B. E•hem Aykutla da vıla· 

veıin ve ıehirın mahrukat 
~~!iyacı üzerıod~ '7Öri1•mi>• 

ltyordu. Dlier nakil vaııta
lariyle meıeli kamyon 
ve trenle nakil edilemiyor· 
du . Bu lıe uzak meaafeler 
için çok müıkilitı ve mas
rafı mucıp oluyordu. 

Bu defa bu kayıt da 
kaldırılm ııtır. Yani herhan· 
gı bir yerden kamyonla ve 
tren güzergihandaki yerler· 
den de tren1e odun ve kö 
mür nakletmek mümkün 
olabilecektir. 

B'rkaç gün evvelki ıayı· 

mızda da yazdıiımız gibi 

son günlerde civar köylere 
mühim odun ve kömür ruh. 
satnamesinıo vertlmit olma· 
sı ve trenle. kamyonla Cla 
nakliyata müsaade edil~eıt 
odun ve kömilr buhranını 

öoliyeceiine muhakkak na· 

~,pr1Jiv~M' 1 'C1ail.- .ıl>öy\~ 11btr 
müddet açık rıderae vaziyet 
daha kolaylaıacaktır . Böy· 
lece fiatluda da mühim 

Cıvar kaza ve nahiyeler 
den odun ve kömür ancak 
köylünün k erı dine alt nakil 
vasıtalarile. oehtre getirllebi 1 tenezzül olacatı ıüpheılzdir. 

Pazar Günü Vapllan 
M_açlar .. 

8i li~ Güç tekıütleri de bir maç yapt1. ldmın~irliği 
Ayvalık A~mspor takımım O · 2 yendi. 

Şehrimiz İdmanblrllğtnin 
daveti üzerine Ayvalık 
Akınıpor takımı cumarteıi 

günü ıehrlmize gelmiftl. 
Pazar günü saat 15,30 da 

kırmızı beyaz formalarile 
yeni teıekkül eden Ayvalık 
Akınıpor takımı ve siyah 
beyaz formalarile İdmanbtr· 
l ıklıler sahaya çıktılnr . Mu 
hd merasimden sonra ta 
kııulur sahada yerınıni al 
dılar, oyuna Ayvalıklıların 
dyağıle başlandı. 

Ayva ı ~ takımının henüz 
pek yt nl olmuın" rağmt'n 
oyuncularınm ıyi yt'li1m11 
olduğu görülüyordu Ne le · 
kım oyunun ha~tlln nihaye 
tine kadar Bi rlik için çetin 
ve tehlıkela bır rakıp teşkıl 
eltiler. 

Birlıkliler bütün gayret · 
lerine raimen birinci hafta · 
yımda dokuzuncu dakıkada 
ıoliç Hikmetin, ikinci haf· 
ta yımda da ıantrafor Hak 
kının ayağlle iki gol yapa 
rak oyunu O 2 kazandılar . 

Birlikliler Ayvalak1 ı ıpor · 
cular ıerefine akıam saat 
20 de Şehir Kulübünde bir 
yemek ziyafeti vermtılerdlr 

Ayvalıklı sporcular ziya · 
f etten sonra gece ıehrlmfz. 
den a vrılmıılar ve Bırlıkliler 

tarafından uiurlanmıılardır. 

ıki ku,up tekıütlarinin maçı 

PdZdr günü ıaat 14 de 
Güç - Hirlik tekaüt oyuncu · 
luı arasında bır maç yapıl

dı. 

Yurddan Hulkioin idare. 
sinde yapılan bu maçta Güç 
tekaüt takımı ıu tekilde te · 
ıekkül etti: 

Ali 
Şevki Sami 

Nuri Şuuri Ziya 
Muıtaf a lsmail Namık llü 

seyın Fahri 
Birlik tekaüt takımı: 

Mıthat 

Halit Mustafa 
Abdullah Zıya lımatl 

Me ımt't Faık Mehmet Alt 
Remzi 

Senelerce takımlarda oy · 

nıyan ve büyük mu.affa 
lılyetler göıtermtı olan bu 
oyuncular ıpor meraklıları· 

na zevkli bir ıpor ıünü ya· 
tattılar ve eıki günlerini ha· 
tırlattıla r . 

Eıkl sporcular; hemen 
bütün bir takımın 
harekete ieçmeıl lle yaptık
ları akınlarda birbirlerine 
haylice tehlikeli anlar ya
ıattılar. Bu ıuretle yarım * 
•aat devam eden birinci haf. 
tayımda Güçlüler bir, Bir· 
liklıler iki gol yapmağa mu· 
vaffak oldular. 

( Sonu iklacl ta f a~a ) 
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Dünya Sulhunu Temin 
E t m e n i n V o 1 u .. 

8 Birinci teırln 193 7 

Tarihli Alman gazete· 
lerinde, Birleıtk Amerika 
devletini cumhurrelıi Roo

ıevelUn Chlcaioda ıöyledlii 
nutkun aklılerl devam et 
mektedir. 

Umumiyet itibariyle deni 
lebıllr ki, Alman matbuatı, 
bu nutkun müıbet ve fay · 
dala taraflarını inkar etme 
mekle beraber tenkide mü 
aatt clhetlerınin bulunduiu 
nu da ileri sürmekte ve bu 
münasebet 'e . Birleıik Ame 
rika devletlerinin Sovyet 
Ruıya ya yaptığı ıilah ıataı 

Jarıyle cumhurreidnln beya 
natı arasmda bir tezat bu 
luoduiunu temin etmekte 
dır. 

Ot. diplomatiıche · poli 
tlıche korreıpondenz .. Al 
manya, kendiıini bir A vru 
pah büyük devlet addetmek 
itibariyle, kontinamn dert 
ve davalarlyle yakandan ya 
kma alakadar olmakla ve 
bu yüzden Rooseveltln nut 
kunda bilhaaaa Avrupaya 
temaı eden noktaları müta · 
lea mecburiyetini hl11etmek· 
tedlr... Dedikten sonra bü · 
yGk harbi müteakip Birle 
tik Amerika devletlerinin 
de,letler arası münaıebatJnı 
daha adlline bir eıua göre 

tenzim etmek huıusunda il· 
rlıttğl teıebbüıün ikamete 

om Ruıyaya yaptığı silah 
ıataılarını ayni zamanda mü· 
talea etmek ıuretlyle nutku 
darbelemek tedirler. 

Völklscher Beobacbtere 
göre, Rooaeve ltin bütün ba· 
rıı seven milletleri , barııın 

esaı ve k a n u n 1 a r ı n ı 

tesbit ve tesiıe davet etme 
ıi, kulağa boı gelen bir te 
ranedlr Ancak bu nazari · 
yenin tatbik sahasında bir 
takım müıkıllerle kartılaı
masından korkulabilir. Zira 
bu beyanatın mantıki n P. ti· 
ceıi. Amerıkanın bir tmtiıal 
nümunesi o 'a rısk baıta gel 
mesini ve silahlanma yarı 

oını hızlandırmamak içın 
Moskova ya silah te4arık et 
memesini icap e ttirirdi. 

Borllner Börsenzeitung da 
a) ni mevzua temas ederek 
diyor ki: 

Rooıevelt insanları iki ay 
rı k11ma ayırarak biris ine 
"ıyl" dığerine "kötü" vasfı 
oa verirken Amerikaya "iyi 
ltğin timaa 11" rolünü tahsis 
edince dünyanın onda do 
kuzunun iyi olduğuna ve 
onda btrinin de kötü oldu-
iuna inanmak icap eder 
Eğer Rooıevelt dünya hadi· 
satını hakıkaten keıkln bir 
nazarla takip ediyorsa, kö · 
tü olduğunu iddia ett i ği an 
da bir ile hakıkaten beynel· 
milel nizamı tehrllt eden 

Niağara 
Şeiilesi üzerin~e canbazhk 
yapılması yasa~ e~il~i 
Jean Gronele nammda bir 

Franıız, Amerikada. Niaiara 
ıe l alesi üzerinden on iki de 
fa geçmiıtir. Bır defasında 

omuzunda bir adam taıımı;
dıfer bir def asında da için 
de b ı r fedayl bu lunan bir 

vari li ipin üzerinden yuvar· 
hya yuvarhya geçmlttir . 

Mute Sfelterini namında bir 
kadın ayağına ıepet bağlı -
yara k Fran11zı taklit etmif 
ve ondan daha fazla para 
ka:ıanmııtır. Fııkat bu cam 
bazlığın gittikçe taammüm 
ettığini gören poliı, büyük 
teh lıkeyı nazırı ıttl ara ala 
rak derhal yauk etmııtir . 

edildiği sıralarda cumhurre· 
isi Avrupadaki muayyen bir 
hadiıe lüzumundan fazla 
ve uzak 111 rktakj ihtilafı da 
lüzumundan az göz önünde 
tutmuıtu. Fakat bir Amerl 
kan cunıhurreiıinin ihtiyatla 

ele alması lazım gelen ye ga· 
ne ıeyin kanun maddelerin · 
den ibaret olmadığı aıtkar· 
dır. Bu dünyada bir iç polt· 
tika11 olduğu gibi bir de eko· 
nomlk menfaatler vardır. 

Hunun için washington ie 
çenlerde reımen bıldırdlğt 
bir haberi misal olarak zik
redebiliriz Amerika Btrle-

utradığını hatarlatarak o za 
mandanberi mevcut ıeraitin 
büıbütün kötüleıttğlnl temin 
ile diyor ki: 

boıevlzml kudetmeal li · , 

tik hükumetleri, sade eylul 
ayı içinde Sovyet Ruıyaya 

1 O milyon dolarlık harp mal
zemeıi satmııtır . Bu misal, 
siyasal bir takım mülahaza. 
larm dolar de de ifade o\un
.ı .• ?ln.toı.u cok aüzel göster devletleri cumhurreiıi ıeslnl 

yGkselterek dünya ve bilhas· 
111 Avrupa meselelerine mü 
dahale edince, Almanyamn 
bundan bir müddet evvel 
wllıon taraf ıodan terkedıleo 
iıe yeniden baılanmasını 
lıtemeılni, pek tabıi görmek 
llzımdtr. Fakat aynı zaman 
da, buaünkü kararaızlıjını 
•e emniyetalzlljin amillerini 
de araıhrmak ıerelrtır . An 
cak bundan sonradır ki bir 
derece1e kadar elverltli ça
re ve va11talar bulmak ka
bil olacaktır 

"Rooıevelt, nutkunun Av
rupaya temaı eden kıamın 

da daha genlt tafsilata gt · 
riıruekten çekinmlı ve yal 
nız haoaılerlnin beynelmilel 
morallteye uygun olduğunu 
tasrih etmeden .. mukavele
lerin kudıiyetlndeo,, bahset 
mltUr. Sonra daha ileride, 
ıillhlanma f aaliyetint, bu 
ıllihlanmanın mucip olduğu 
masrafları mütearız ruhlu 
devletleri ve münhasıran 
kendisini müdafaaya hazır
layan memleketleri mevzu 
bahsederken de, yine bun 
bunların kim olduklarsnı tas· 
rih etmemlıtır . Buudan baı 
ka, bllalstlına bütün mem 
leketleri tehdu eden ve Is· 
panya davasında her türlü 
uzlaıma gayretlerini torpil· 
lemefe yelterı en Sovyet 
Ruıyaoın lımlnl de zlkretme-

mtıtlr. Demek ki efer bir
leıık Amerika devletleri re 
lal hulaıa bütün mllletlerln 
bırleımeılode ve fenalıfın 
bu suretle def edilmeılnde 
ıörüyoraa, evvela "kötü.1 ve 
• tyf,, yf tefrik etmelidir. Hal 
bukl Amerika reisicumhuru 
tarafından tlmdiye kadar 
tesblt olunan oriterlumlar 
böyle tefrika klfı defli dır ... 

Dlfer ıazeteler iıe Roo· 
HvelUn nutka ile Amerika-

zımdır Halbuki bu vaziyet 
karı11mda dünya barııını 
büsbütün tehlikeye düıüre 
raks r 'enn~U. ı..utlll&··~p (r.· 
maz mı)dı?,, 

Deutache Allgemeirıe Zel 
tunga göre, Roosevelt bir 
taraftan, barııın tehlıkeye 
girmesini protesto ederken 
diğer t a raftan Sovyet Rus 
yaya silah satılmasına izin 
VPrmektedir Yani nazariye 
tle tatbikat birbirine tama 
men zıddır 

Rooıeveltln nutkuna göre 
Amerika bitaraflık kanunu 
oun hükümleri mucibince 
takibe mecbur olduğu tecer· 
rüd politikasından uzaklaı
mafa karar verildiği kana 

atini uyandırmııtır. Eğer Ro 
oaevelt, hakikaten bitaraflık 
ıiyaıettnden uzaklaımağa 
karar verdiyse ıon gelen ha· 
herler, Vaıtngtonun bitaraf· 
lık kasdettlği manaya tama
men baıka bir çeınt ver 
mektedırler. Roosevelte gö-
re, Amerika, "barııın temi· 
ol,. itinde aktif bir ıekilde 

çalıımakta ve beynelmilel 
ltblrliğlne tıtirake amade 
bulunmaktadır. İıte bu ltbir · 
lijlnin ilk tnahüri\ de Sov 
yet Rusyaya yapılan silah 
ıatıılarıdır . 

Prankf urter Zettung Ame 
rlka cumhurrelslnln nutkun 
dan huıl o'acak ılyasi neti· 
celeı in kestJrilemlyeceğlni ve 
ıerek moral, gerek politik 
bakımdan büyük bir tazyik 
karıısında kalan Tokyonun 
ıojuk kanlılıjını muhafaza 
ettiğini yazdıktan ıonra , 

Amerikanın takip ettifi ga · 
ye'yl tahlıle Ç'llıfıyor ve di · 
yor ki: 

.. Evvela, ıunu söylemek 
liıımdır: Japonyanın dolrnz 
devletler anlaımuını nak 
zettlğl iddiası mahut bita 
raflık kanununun tatbiki için 
bir ıebep teıkil f!tmekted ir. 
Fakat bunun yapılıp yapıl 
mıyacafı da ayrı bir meıe 
ledir. Bu kanun mlbakere 

meaıeuır . ... v ..... n •• w •• - ..... ---

ya nizıım ve barııına taraf· 
tardır. Halbuki bu kanaat 
ile bo 1ıeviklere yapılan al 
lah ııa tııı, çok bü r ük b ir t~ 
zat te~~fl etmektedir.,, 

9 Tarıh 1 i gazeteler ise, 
Hitlerin Bückeb~rııdeki nut
kuna temas eUlfi koloni 
davasiyle m~fiul olmakta 
dır. Hu gazetelere göre, 
AlmanlaDm, kendisini ebedi 
bir borçlu addettifl zaman 
da artık çoktan geçmtıttr . 
Bılaklı Almanya, 1914 se-
nesinde kendisinin menkul 
ve gayri menkul bütün va· 
rını gasbetmeyi marifet aa · 
yan bütün memleketlerin 
alacaklı11 vaziyetindedir. 

Angrıff iazetesi diyor ki: 
Bizden çalınan ıeyleri geri 

almak için yeniden bir harbe 
girlımek taraftarı değiliz 

Yanlız biz ler, yani hergün 
itine ıııden miyonlarca Alman 
kadını ve erkeği, ıırf kendile 
rinden evvelki neıillerin kan 
ve terleriyle kazandıklarım 
baıkalara gaıbettiğı için li· 
yık oldukları mükafata na· 
il olmadıklarma müte111iftlr
ler 

Koloniler üzerine kurdu 
ğumuz hesapların yanlıı ol 
dutu ileri sürüldü İngll ız 
Dıı Bakanı , M ı lletler Cemi· 
yetinin koloni itleriyle meı· 
gul komitesi tan fından ya
pılan heaaplarft göre, dünya 
ham madde miktarının an 
cak yüzde 6çünün koloniler 
den geldiğini, Cenevrede 
reımen beyan etti. Biz timdi 
İngilizlerin koloni politika · 
ltırını tenkit edecek değiliz . 
AnCAk bu gibt hesapların 
kıymf'tinln , aad~ce pek na· 
zari olduğu kanaatini beı 
livoruz ,. 

Gazete bundan sonra bu 
gibi hesapların neden naza 
ri oldufunu izah ederek, 

koloniler hakikaten bu de· 

1§11=============================================!@ 
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Parka Bir Ata t ü r k Biğadıçta 

Boşnak Haticeyi ildürenler 
ağır cezaya ıırildi 

Büstü Konacak .. 
Madalyon Şeklindeki Büst 28 

Birinciteşrinde Merasimle 
Açılacak. 

Blğadıçta öldürülen Boı· 
nak Hatice cinayetlle alaka 

dar oldukları anlaıılan ıuç 
lulardan Turgutlu icra 
memuru Vehbi ve Alaet · 
tinlerin Hasan hakkındaki 

tahkikat sona erdiğinden 
ağır cezaya verllm iılerdir. 

Ceza termek islemiyen 
şöf er 

Beledıye tenbıhferlne ri•
yet etmediğinden dolayı 50 
·ira para cezaıına çar ptırı 
lan Biğadıç 8 numaralı karrı· 

Büyük Şefin Rılslü Dikilecek Olan Atatürk 
Parktndan Bir Görıimiş 

yon ıöferl Ali, yapılan teb· 
liğata rağmen borcunu öde· 
medtğinden Belediye endi· 
men ince hapisle tahıl) ine ka · 
rar verilmtttlr. 

Atatürk parkına Atatürkün madalyon ıekltnde bir büstü 

konacaktır . 
Bir tayin 

Vilayet defterdarlık mu 
hasebeıi katiplerinden Nlya 
zi 20 lira maaıla tümen veı 
nedarlıjına tayin edilmtıtlr· 

Münir Hayri tarafından yapı lan ve parkın ikinci ant 

reılne konacak olan büstün kaide kısmı lnıaatı bitmek 

üzeredir. 28 Birinctteırinde açılma merasimi yapılacaktır. 

Yağhaneler 
Şehirden 
Çıkarılacak .. 
Hıfzıssıhha kanununun 69 

cu maddesine göre gayri 
~--· -'- ·· 

yağhane ! erln ıeh i r dı§ına 

çıkarılması Beledıye encü 

menlnce kararl11ıtırılmııtır 
Yağhane sah ip erine bir 

Haziran 938 tarıhine kadar 

müuıtde verilmlıtir Bu ta · 
rihe kadar butün yağhane 
ler Belediyenin gösterdlii 
yere nakledtlmıı olacaktır. 

8. Rahmi Selçu~ geldi 
Mebuslarımızdan B Rah 

mi Selçuk dün Susığırlıktan 
ıehrimize gelmiıtir. 

B. Rahmi Selçuk Kütah· 
ya trenile bugün Ankaraya 
gidecektir. 

ill1ı •• 

Hamile 
Kadına 

Tekme Atmış 
Okçular mahallesinden Ka· 

dir kızı 24 yaılarındaki Şe 
hrl beraber oturdukları Ay· 

ıenin karnına telmıe ile 
vurmuıtur. 

AY§e hamile olduğunu 
iddia ettiğinden muayene 
için Doğumevine sevk olun· 
muıtur . 

rece kıymetsiz olsaydı, ln
gllterenin "Afrıka . Afrika

lılarındır!,, Sözü yerine "Af · 
rtka İngillzl~rindit ! " sözünü 
tahakkuk ettirmek için bu 
derece çalıımıyacağını te
min ettikten sonra sözlerinf 
ıöyle fÖyle bitiriyor: 

"Nebati yağ1 kauçuk, pa 
muk, bakır .. . Bütün bunlar, 
üzerinde durulmıya deler 
ıeylerdlr. Biz bunlara muh 
tacız. Onun için kuru laf 
larla ve lüzumıuz bir inat 
çılıkla bunlardan mahrum 

edilmemiz dofru deftldtr.,, 

Yeniden Yapılacak Olan Do , 
ğumevi Eksiltmeye Konacak· ' 

Şimdiki Dofju meuinln Ameılyat Odası~dan Görünıişlef 
bi' 

Vilayet Daimi Encümeni dün yaptıfı toplantıda iP . 
tarlar binası civarına 81,81-4 liraya yapılacak olan Dol~; 
mevt ve Ebe Mektebi bina11 inıaatının eksiltmeye k011.,b. 
masıoa ve Huıusi muhasebeye ait bir dükkanla bir bll 
çen in satılmasına karar vermıtlr. ~ 

$ 

Susığırhkta Yangın .. 
Geceleyin saat 2 4 sıralaiinda bir evde yangın çıttiJ· 

sede önü va~tile alındı. ~ 
Su11ğırlık, 25 (Hususi) - p kil 

Bürhanlye mahalleıinde ın azar gün 
hisarlar memuru B. ldrlıln Macla r 
oturduğu evde bir yangın , f•d') 
çıkmııtır . Yangın çıkan evin 
ve cıvarmdakl evlerin ahıap 

olmaıı halkı epeyce telôıa 
düıürmüıtür. 

Y aniın ıaat 24 sıraların · 
da kilerden çıkmııtır. Kılu 

den mutfağa ıirayet eden 

ateı bekçi tarafından görül. 

müı ve hemen söndürülme 
ıl için faaliyete geçilmtı.ttr . 

Halka oldukça korl<u ve· 
ren yangın rü-zgirın ol 
maması, suyun bol bulun 
muı sayesinde daha fazla 
sirayetine meydan verilme
den ıöndQrüln1üıtür. 

(Baı tarafı birinci saY 
ikinci Haftayıdl iki 

d be' lk ınci haftayım a bÜYalı 
takım ayni ıektlde fı 

ordu 
lıir gayretle çalıııY rıteıı 
kat, görülüyordu ki kı•yııP · 
yeni ihtiyata çekflınff 0 

BW 
culardan teıekkOl ededı> r-Je 

r U· 
ilk daha ajır bas•Y0 ııııt1 1 

k ~t ta 
tekim Birlik te au d 0 bLI 

e t 
yarım saat devam 1• 

d ··ç ,.yı J 
haftllyımda a u 11"1• 5 kaı' 
parak oyunu 1 . aöllıe· 

Valimiz ve İd11J•P AY""t 
si Baıkanı R Eth~:kf P et· 
her iki maçı da 

mtılerdtr. 

et 
1 

) 

~ 

b 

d 
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İtalyarl Propağandası 
Ve İngiltere 

Oudat boyası ve mikrap! ,. •••••• ~ ....... _ .......... •••• :•••••••ıınıımıımı•ını ••• ... . 
: TURKoıLı : HAlK 81. E • 

Marof olduğu iddia olu. • • ~ H MASINDA 1 • Pazartesinden baıka her : ~ 
nan bir doktor: • _ k S • ' • gun çı ar iyaıal gazete .. • * 

Kızlarınıza mümkün • • Jsıt B Ak d ı· "b 
•
: Yıllığı: 800 Kuruı •. ı olilZilo U Şam an ti aren 

mertebe erken dudak bo· ll9lt it 
ltalyan matbuatı. A iman 

hükumetinin Belçikanın ma 
•untyeti hakkında verdiği 

teminat, lıpanyol gönüHü 
leri meıeleılnin Londra ko · 
rtılteılne havaJeıl ve muh · 
telif iılim poletıkuı ile meı· 
rul olmaktadır. Habeıiıtan . 
da yaimur mevsimi dolayı . 
ıtyle isyan hareketlerinin 
çakt.ğı haberi de halyan ga· 
Zelerinde neıredilmektedir. 

halyan gazeteleri, Belçl 
kanan ma.uniyeh hakkında 
~lmanya ile Belçika arasın 
dıı teati edtlen notaları ilk 
•ahıfeJerinde neıretmekte ve 
bu hadise hakkında ayrıca 
rtıütalea'ar yürütmektedir 
ler . 

w it Popolo d İtalia,, g11 zf'· 
lesinin bu hidiı~ye dair tah· 
•iı ett•ğl baımııkalede deni· 
lıyor ki: "Franıa ve İngil
tere gönüllüler meseleıtnde 
halyan notasını güçlükle 
hıııme çalııırken. Almanya 
Belçıkanın masuniyetine da 
ır, Belçika hükümetine .dik · 
kate deter bir nota vermlf 
\>e bu nota Belçlkada bü
Yilk ıevlnç ve takdirle kar· 
tılanmııtır 

Ar11uluaa l matbuat bir 
Qokta üzerinde durmıya 
lllecburdur ki Almanya tam 
llıanaıiyle bir barıı hareke· 
il ifa etmif bu hareket bu
ai:ine kadar Almanyaya at
fedilt n leca vüzi töhmetleri 
1"kzip etnıiotir. Almanya jes· 
tı &)ni zamanda Alınan -
8e'çıl< a müMıebetl"rini ye · 
1\1 Oir aafhava ıokacaktır. " 

"il Corric:re delta Sera,,, 
"la Tıibuna,, ve "il G ior· 
0•1e d İtalia., gazeteleri he · 
itlen aynı hükümleri yürüt 
llıektedirle. 

İtalyan matbuatı lılam 
l>topafandaaına hararetli de· 
\tam etmektedir. 

Bu slstamatik propağan-
r•da tki gaye vardır Biri 
tıgılter"nin ıarktakl vazi· 
~ettnın ıaraılmaaı diğer, hal. 
hnııı lılim aleminin en bü . 
YGk hamlıl olduaunun iı 
b,tı. 

d Matbuata göre lbnluuu 
lln ikinci oğlu Emir Fay 

·~ı 1 l ~ nıuazzam kuvvet er e 
11 \>erai Ürdün hudutlarını 

bfıtııı bulunmaktadır. Mat. 

l·ll"t aynı zamanda Fi 
ıw 1 l 1llln takıimlne dair, ngll· 
ı~te aleyhine tlddetli yazı· 
'" neıretmektedlr . 
l'rabluıgarplılann da in · 

~lterenin projeılne kartı, 
b Uııolınt ye gönderdi leleri 
/0teıtonameler. İtalyan ga· 
e;alerinde neıredllmektedır. 

) lllıun Yahyanın ıon İtal · 
tı'tı ~Yemen muahedeıl mü 
d ''ebetıle Mu11oliniye gön· 
lıe"dtkleri mektup, bütün ,, 
hır hn gazetelerinin ilk ıa · 
~,1~lerınde ve büyük ıerlev· 
~rla , neırolunmaktadır . 
11 

ektup ıudur: 
ltı ~Uvvetlt, kudretli ve 
b,u~lııun ltalyan hükumeti 
ı~ t •nı 8 . Muaaollnl .. Doı 
b~tt\uı Ekıelinı Jacopo Gaa 
)ı~1l\t geldi Kendileri la · 
•i 0 1an hürmet ve mera · 

'-ıl k be e arıılandı . Jacopo Gu 
~ tlrıtnın ztyaretind~n çok 
~il\. 

ı~, un kaldık, lütfunuza 
)' eltkür ederiz Bizi baflı · 
il~~ kartıhklı itimat ve doı 

btılerlyle dolu mektu 

bunuzu da aldık. 

Sa Majeste kral ve i mp" ra 
tor tarafından mura hhaa ola 1 

rak gönderilen Gaaperini ile 
müzakereler yapıldı, mua- ; 
hede imzalandı . Bu mua 1 

bedenin metnini ılze Gaa 
perini bizzat getirecektir. 

Bu muahede iki memle 
ket arasındaki mevcut o'an 
karıılıklı doıtana ve samimi 
münasebat hiıleri temıil et· 
mektedlr . Ayni zamanda 
halya hükümeUnin Yemen 
ile tefriki meaafıinl tebarüz 
ettirerek lılim memleketle· 
rine ve milletlerine bir mi· 
sal olacaktır. ltalya hüku. , 
met inin gerek bendenfze ve 
gerek bütün islim memle 
ketlerinde takip ettıği politt· 

kadan müteıekkiriz . Eıninim ' 
kf büyük metanetle drije et · 
tığlniz emsalılz polıtıka hal· 
yayı yükıeltecek •nklıaf ede· 
re~ iılam ülkulerlnl size 
kartı minnettar bırakacak· 
tır. 

Politikanızın . tarafeyn için 
mesut neticeler vereceğine 

eminim. Gerek ıahıım ve 
gerek Yemen mllletf nam1na 
baflılık ve dostluk hlılertml 
temin eder, 11hhat ve neıe 

dllef•yle cenabı haktan mu 
vaff aklyetler dilerim . Mem 
lekeUme karıı fhtfatımzın 
devamını temenni ederim. 

"3. Recep 1356" 
Bundan baıka İ"'am Y ah· 

ya Muı11olinfye, Kont Cla · 
noya ve f ıtffıt partisi genel 
ıekreterl Syaracoye blror at 

ııöndermlttir. Hu atların re 
ıtmlerl İtalyan gazetelerinde 
çıkmııtır . 

ya~a~~~=~:daeğıbu~::~·:;zve .:.! G~~~~:l~:~~~~oayıl:, 25 ===. 'Iİ YARA L 1 Kus 1 
bunu fU muhavere takip et · ;ııw( 1 kuruttur. 
mıttir. i ADRES: • : ıı Se~enln En Güzel Ftllmlerinden, Pola Veıley ve Cari 

- Niçin? : BALIKESiR TURKDJL1 :I• Ludvıngin ÇevtrdtkJeri Meıhur Eıer Büyük Ve Cazip • 
- Çünkü dudak boyala· ~ •••••••••••••••••••• .. w Bir Mevzua Dayanan Bu Fılim Seyredenler Üzerinde 1 

rı mikropİarı o"ldu"ru·r. H•r M U 1 H B "' ,-----------, M nutu m"z ihralar ırakacalctar. 
insanın dudak ağız ve burnu 1 DOKTOR ffHMET ı • \TARALI KUŞ 1 
oda milyonlarca mikrop bulu-1 flK}(Q YU/\'L ,, . ı ı• . • 
nur, bunların pek çoğu da 1 11 .v l Si · • 
mühlik mikroplardır . Ve o 1 ÇOCUK HEKİM 1 1 • Istırap ve yoksulluk içinde tahsiline dtvam etmek 
._ d k" -1c - 1 k b· k 1 1 . 1 :ııısı: isi/yen bir genç kızrn romanıdır. Fenabk ~üphe ve • Ka ar uçu tur er J ır 1 o / 8 k '8( • r • 
olmak için 3J0 000.000,000 1 Ş a. I a '. / yanın- l ı~ ktskançlık karşuında yliksek bir iradenin ve temiz JM 
yani 30 bJn milyonu lazım · 1 daki muayenehane· I • bir seuglnfn btilün lws11siyellerfnl i/ac~e. eden bu ff. Si 
dır! 1 sinde her gün saat ı • Llm siz/en saatluce heqecan ve zevk ıçınde bıraka - • 

I l'I cakiır. Si 
Kayip mühür 1 t(J/!3-JB)ke kbadlar ~as· ı = Aynca Yeni Dünya Havadisleri = 

Ziraat Bankaaa Bal.kesir 1 a annı a u euer. 1,• • 
ıubeııine vuku bulan tevdt ... ___________ .. it SUVAR[ SAAT 8 0( \1 

;~::f:.~~:k· ~!d7~:ku:.:~~: Gönen asliye mıhke- '111 •• ••••ıcııınııaı11•••••1c •• ı 
1364 numara l ı tasarruf cüz· mesinden' ,, 
danamı kazaen k a ybettim . Alecaoluk köyünden Sa~ Devfe__t Demiryolları Uçüncü 
Yenisini almak iıtediğlmden ltb k A k l l M J .... ızı YfC ocaaı ayni Ş etme Ü ürlu"g., U .. nden.• 
kaybolan eski cüzdanın köyden Hasan oğlu Hamdi 
hükmü olmadığını tlin ede- aleyhine açmıf olduğu bo 

Talip zuhur etmediğinden do!ayı thalesl yapılamıyan 
muhammen bedeli (4500) dört bin beı yüz lira olan (5000) 
beı bin metre mikabı ocak balaıtının Yentköy ve Ômer· 
köy istasyon ları civarı ocaklannda ihzarı ve Yenl~öy, Ôm· 
erköy iıtaayon makas hatları ıahuı dahilinde ftıüre edil~ 
mit olarak yerde teıliml bir ay daha uzahlarak Balıkesir. 
de 3 ncü lıletme binaaında 20 1 1. 937 Cumarteıl günü ıa· 
aat 10 da pazarlık ıureUle aatın alınac~ktlr. 

rlm. 

Köıeler köyünden 
Mehmet Ttikenmez 

tür ,, ltalyan matbuata ölen 
zabitlerin lıtm ve rütbeleri· 
ol netretmektedir. Punlar 
araamda 4 binbatı ve 12 
yüzb&fl da vardır 

Çar Nikolanın tahta geç· 
tiğl günden itibaren idam 
edileceği zamana kadar val 
deıine yazmıı olduğu mek· 
tuplar "La Stampa,, gaze 
tui tarafından e lde edllmtı 
ve copringht o1arak neıre 

baılanmı~tır, Harp evvelinin 
birçok mühim hadiııelerfne 
temas talıı:u L- .... 1. .. _,.,_. 

arasında ikiıi ayrıca dikka· 
te değer bunlardan birincisi 
) 908 de yazılmııtır. Ç1tr bu 
11rada hariciye bakanı lıvol· 
ıkt ile lt~lyaya gitmiı ve 
Raccomicide ltalyan krah 
Viktor Eme nuele mlaafir 
olarak onunla görüımüttür. 
Çar anneıine yazdığı mele. 
tupta Trablusgarbın İtalyan 
lu tarafından iHaline mu 
vaf akat ettiğini ve buna mu 
kabil Ruıya tarafından Ho 
ğazlar zaptedileceği ıarada 
ltalyanın itiraz etmemeılnin 
tahtı temine alındığını bil 
diriyor. Mektuplarm ıkloclıi 
Balkan harbinden ıonra ya· 
zılmııtır. Çar bu mektupta 
Balkan milletlerlnln Oıman· 
h orduıuoa kartı o1an zafe· 

ıanma davasının cari mu 
hakemeıinde: ikameti meç
hul olan merhum Hamdiye 
ilanen yapılan tebliğat üzerine 

Bu ııe girmek lıtlyen lerin 337,50 liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve 2490 .l\t. lu kanunun tayin etttil vesi· 

1 mahhemede hazu bulunmadı 
ğından glyaben mahkemeıi 
nin lcraıile gıyap kararı 
teblijine karar verildiğinden 
yevmi muhakeme olan 17-
11-937 çarıamba günü ıaat 
14 de Gönen asliye hukuk 
mahkemesinde haz1r t:u 1un 
maıı veya bir vekili kanuni 
göndermeıt için lthu gıyap 
karara ilanen tebliğ olunur. 

1 kalar ve kanunun 4 üncü maddeıi mucibince iıe gtrmefe 
mantı kanuni bulunmadıiına dair beyannamelerile ayni 
eün ve saate kadar komisyon relıliğine müracaatları il 
zımdır. 

8and1rma icra 
Memurluğun~an: 

!:Sandırma ueıeaıyeıum: 

( l 43 ) lira vermeğe borçlu 
Hllnchrmada ihsaniye mahal 
leıinde oturup Ana alan ve 
halen ikametaahı meçhul 
bulunan aahıl ıııhhlye me· 
muru Hüıofiye tebliğat ya · 
pılamadığından ltbu ilanın 

gazete ıle nepedildiğf tarıhten 
itibaren on gün zarfında 

borçlunun borcun tamamı 
na. veya bir kısmına, veya 
hut alacak l ının takibat le· 
rası hakkına dair bir itirazı 
varsa yine bu on gün içtnd t! 
bildtrtlmeıi, ve bu itiraz
ların müddeti neıredlldiğt 

tarihin ertesi gününden baı
lamak üzere on gün zarfın 
da bildirmesi keyfeliyeti 937 
331 doıyamıza fRtinaden ilan 
olunur . 

Bu lıe ait şutnameler Balıkeıirde 3 üncü lıletme ~ü 
düdüğünde Yeniköy, Ômerköy. B? ndırma lıtaayonlarında 
parasız dağıtılmaktadır . 

1 -

Defterdarlıktan: 
Mahallesi 
Barbaros 
caddesi 

Mevkii 
Kasaba harici 

Cinııi Bedeli 
2878 Metre murabbaı eba· Lira 
dındakl ıaha üzerinde 80,000 
73 alitı ıabiteyi ha vl 12 valı 
ve elekli 100 beygir kuv· 
vetinde makineyi ve ıkl 

dinamoyu muhtevi maa 
müıtemllat dakik f abrika11 

Emlak ıatıı bedelinden dolayı yukarda clnı veaair ev· 
safı yazılı, Muharrem Hasbiye ait gayrimenkul satılığa çı

karılmıı ve 7 J0-937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
arttırmaya konmuıtur . lıteklllerin yüzde 7,5 temlnatlarlle 
Tekirdağ vilayeti idere he) etine ve fıula izahat almak is
ti yenlerin de idare heyeti kalemine müracaatlan 

:ın!~~i::':::e:_i;m_nun-ıye_u- ı Bahkesir Orman Baş 
Balıkesir Tapu Sicil 

Muhafızhğından: Mühe disliğinden: 

Habeılatanın muhtel•f kö 
ıe'erinde, tiddetli lıyanlar 
çıkmııtır Matbucıt da bu hu· 
ıuıtA ıtirafta bulunmaktadır. 

İtalyan hükumetinin bu iı 
yan ha ki< anda netrettlği bir 
tebltğde deniliyor ki: Mü 

hım eıktya kütleleri yağ
mur mevılminden lıtlf ade 
ederek Etyopyanın thnalin 
de bulunan münzevi Italyan 
mıntakalarına sald1rmıılar 

dar. Hükümetin aldığı ıerl 
ve ııddetli tedbirler saye· 
sinde bütün bu lııyan hare
ketleri ıuıturulmuı ve bun 
ların ıeflerl kurıuna dizil 
mlıtır . Bu aıkerf hareketler 
eınaıında. 38 ıubay. 3 nam· 
zet subay ve milia ölmüı · 

Mevkii 
llyaa Dede 
Mezarlığı 

Cinai O: Hududu 

Tarla 3 Doğu: AH kızı Zehra iken ti· 
mdi ktreççl Aziz vereıeıi, ba· 
t111 Çona zade Ahmet iken 
timdi Alı ça vuı . poyrazı Muh
zır zade Süleyman iken timdi 
Tahtacı ve Muharrem bağı, ce· 
nuben yol 

Yukarıda hudut ve evsafı yazılı tarla Temmuz 321 
tarih ve 83 numaralı Tapu kaydlle Eıkikuyumcular ma 
halleıinden Çantay oiilu Halil lbrahtmln tasarrufunda iken 
326 tarihinde öldüğü zaman terk edip evlatları Yakup ve 
Alt ve Ayte ve Bahriye, aralarında yaptıkları tak 
ıtm neticesinde bu tarla Bahrıye hi11eıine isabet ettiğinden 
bahiıle namına teaçil ettirmek iıtedijlnden bu cihetin tet· 
ktk ve teabitı için 7 Teırlnıanl 937 pazar günü mahalline 
memur ıönderllecektır İtirazı olcmların bu müddet için
de yazı ıle tapu ıicil muhafızlığına veyahut mahalline 
gelecek memura müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Ormanın iımt cinai miktarı beher kentalin muvakkkat teminah 

muhammen bedeli 

kentAl ltra kur uf lira kurut 
Çörtken Meıe kömürü 768 o 30 17 28 

Yumaklı ada çalı " " 
997 o 30 22 44 

1 - Balıkesir merkezine nakil ve imrar edilmek kaydile merkez kaza Savaıtepe 
nahiyeılne baih Hıdırbah köyü hududu civarında vaki Çörtleo ormanından 768 kental 
meıe kömürile Konakpınar nahiyeıi Bayat köyü clvarıoda Yumaklı ada çah 997 ken · 
tal meıe kömürü ıerbeat aatııa çıkarılmııtır 

2 - Beher kentalin muhammen bedeli 30 kurut yüzde 7 ,5 muvakkat teminatları yu
karda göıtertlmlıtir. 

3 - Satııları 27 10-937 çarıamba günü 
binasında müteıekkil komıiyon huzurunda 
edilecektir. 

ıaat 15 de Balıkeıir orman Bıımübendlslifi 
ihaleleri ayn ayrı yapılmak üzere icra 

4 - Şartname ve mukavelename ıuretleri ormAn Baımühendisllffnde ıörülebillr. 
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SAYFA: 4 

Defterdarlıktan: 
Mevkii Bir senelik bedeli icarı 

30 lira 
Cınıi 

Dükkan Karaoğlao mahallesinde 
y emlıçi eokağmda f ev 
kani dükkan 

Tahtana dükkan 
Yul<andA evııofı \·azılı hazineye ait dükkanlann bir 

serıelık kıralıınınaları lfi 10 9.ı7 tı.rıhtnde::n ıtıb&rf'n 15 gün 
müddet ıc müzayedeye vaz edılmışllr. 1.., ıp o anların l 
T"ırinsan ı 937 tcırıhıııe n.usadıf pa1ar gfınü tıHtl 15 de 
yüz.de 7,5 µey akçeler.le dcftuderlıl. <lıtırt-sındt! huluı nıa 

lcı.rı ~ d"hıs fazld nuııu 11 .. t ıatıvt:nlcrın dt:" nııili emlak 
müdürlüğüne müracaatları 

Defterdarhkta ;: 
Mahallesi 
Aygören 
!:iaht bedeli 

Sokağı Teıbıt No 
321 

Müıtemıli\t 
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·r apu No. 

300 Yukrıda 2 aşağıda 2 bır mutbah 
Bir miktar avlu 

Yukarıda evsafa yazılı ve hazineye a&t evin lemlıkeo 

sahtı 16 10 937 tarıhlnden itibaren 15 gün müddetle mü 

zayedeye vaz edilmlttfr. 
Talip olanlar müzayedenin yapılacağı 1 leftlnl1arıi 937 

tarihine ınüaadıf pazartesi günü saat on beıte yüzde yedi 
buçuk pey akçalarrnı defterdarlıkta müteıekkil komisyona 
ve daha fazla malumat almak istiyenlerlndc milli emlak 
müdOrlüğüne müracııatları . 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ekıiltmede olup müddeti temdit edilen Balıkesir · 

Edremit yolu üzerinde Ergama mevkiinde yaptıralmakta 

olan tamirata daime amele evlerinin ıkmali lnıanna istek· 
il çıkmadıfından 4- JO 937 tarihinden itlbar<-n 4 · 1 1 • 937 
tarihine rastlıyan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir 
ay zarfında pazarlığa bırakılmıth · 

2 Keılf bedelt ( 1601) lira (99) kuruılur. 

3 - Bu ise ait keıifnam~ ve evu k •nnlarrl••• 
n - L. .. li11lme fartoameıı 
8 - Ketlf cetveli ve evrakı 
C Tahlil fiyat cetveli 
D - Mukavele örneği 
E - Mesaha cetveli 
istekliler bu ketifname ve evrdkı flalıkeeir Vilayet Dal· 

mi Encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde göre· 
bilirler 

4 - isteklilerin 4.11 937 tarihine kadar her top1antı 
günü olan pazartesi ve perfembe günleri saat 15 de Vi
layet makamında müteıekkil Daimi Encümene gelmeleri 
ilan olunur. 4 - t - 455 

Vilaye Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmede bulunan müddeti temdit edilen Balı 
keılr - Edremit yolunda Çengeloğlu mevkiindeki yaptı

rılmakta olan amelel daime evlerinin ikmali ıntuına is

tekli çıkmadığından 4.1 O 937 tarihinden il ibaren 4 11 937 
tarihine rastlıyan perıembe günü ııaat 15 ıe kadar bır ay 
zarfında pazarlığa bırakılmıştır. 

2 Ketif bedeli 442 lira 70 kuruotur. 
3 Bu ite ait keşifoame ve evrak şunlardır. 
A Eksiltme ıartnamHİ 
B - Tahlil fiyet cetveli 
C - Mukavele örneği 
D Keıtf cetveli 
H Mesaha cet veli 
istekliler bu keıtfname ve evrakı Balıkesir Vılayeti 

Daimi Encümen '1calemlnde veya Nafıa müdürlüğünde gÖ· 
rebllırler 

4 isteklilerin 4 1 1-937 tarihine kadar her toplantı 
günü olan pazartesi ve per§embe günleri ıaat 15 de Vt 
layet makamında müteıekkil Daimi Encümene gelmeleri 
ilin olunur 4 - 1 456 

Kepsüt Belediye 
Riyasetinden: 

Kepsüt belediyesine ait Çukur ağıl merasının kıtlık 

otlakıyeıı ile belediye kırathanesl eski tartlar altında 9:37 
ikinci tetrin ayımn (6) ıncı cumartesi günü akşam saat 
(20) de icara raph için ihale1erinin yapılacağı ilan olunur. 
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TÜRK.DiLi 26· BİRiNCi TEŞRİN Y37 

~ • • .............. 181StE•••ı 
:KokVeSömi KokTürkl 

Antrasit i G e 1 d i .. ~ 
PERMUTİT V/1TER SOF TENER 

P - 3 Modeli Su Filı resi 

Sı1e, ıezyikli u lazyıl<Eiz n u ı ğu buh r ep, depo. 
çeıme ve hılumLadan lçecfk, yılıamıcak, )emek pi · 
ıtrt cek ve hAtta çan 1ışıt yıkayacak tatlı ıu temin 
eder. il r mualyğa kabili tatblktır. 

Suyunuzun lezzetıni bozacak hiçbır kimyevi mad· 
de bulunmaz. Bu cthazlar vasıtasiyle mılyonluca halk 
be~lediği istirahate ka\JV§IJ'll§lur. Peımutl\ laboratu 
varlarının ıhllraı olan bu uf acık cihazları size lfti 
harla teklıf ediyoruz. Emniyetle a mız. İtn i size en 
büyük teminattır. Bize yezmız t!İze posta tedlyeli bir 

adet gönderelim. 
Muhltinizde bulunan herne\•i suyun kirecini ala 

rak içilir tatlı eu heline ~01 sr. Sod8yı evlnizdtn ko 
ğar Mide, böbrt>k, mt>sane, bağırstık ve damar has· 
talıklarıı a karşı s hhatınızı 1-orur 

Kum sencı ırnden rah&tH7 o ıpta hayah 
dolusu para Eaılt 1e ôağlaıclen kfHçsiz n ıııl-a 
arıyanlar artık Amerl~ anın "Ne V)oılı .. §thrındt 
n odel yeri ıcat edılf'D \ e Jrtard ul Gülhıı n 

haat&hancsl doktorlarının uzun u2edlye yaptıklaıı 
,c,l\ııı.cu tıayeısınoe muvafık rıet etler t l<'e t>dlldiğlr.c 

dair verdtklerı rapor üıerfne Hüln'.in elı Currhuri3 fn i 
zln Türklyeye Hhalırt nurnade eıtiğı ( PERl\1 U"1i1 
VATER bOFl ENFR ] markalı su fi'itrul saye6iude 
kireçsiz, temiz ve berralt su içmtığe ve bu sayede 
kunı hastalıkları ır.tir hından ve inkiba11ndan lrnr
tulmağa muvaff Ak olecağınız gıbi, vuc. cc ğıniz Mı pa 
ralara da cebinizde kain ış olacaktır. 

Bu alet, dakıkada btr litre ıu tahlıl ettiği gtbi, 

kahve değirm1-nl C't>H n ~lir c!c dır be8. l ı hçe- ve te 
nezzühe gıderken yonınızda taşınır ve yemek esnaımıda 
tulumba vey11hut buyulardan çıkardığu ız tı:ze ıoğuk 

suyu fılıtreyc koyarak yemı k eımaEında 1:-uz gıhı kın ç 

111z, temiz su tçmeğe rru,affak olurnıı uı Hf'r lıest'ye 
elver ş i, fıatı t 15) liredır Toptan ıılırn anı hlrnı to 
yepılır. Arzu ed rı ere rek1amlardan gönderil r. Yazı· 
lan mektuplara derhal cevap verilir 

/Jalrkeslr l'ilôyefi Umumi Accrılesi: lluv
randa Jlanif alııracı Htismi K6/ıyao[j/11 

Balıkesir skeri Satın 
Alma· Komisyonunda • • 

Kor bırlıklerınin ıhtiyacı için 9 ton kuru üzürr 6 ikin 

ci tetrin 937 cumarteııl günü saat 10,JO da açık eluıııln'e 
suretile ıhale dılecektır Muhammen bedeli 1900 ıira, ıl k 
teminatı 14 2 lıradır lstekl lerin ş ıu lnameıı ni görmek üze· 
re hergün ve eksıhmeye ıştirak edeceklerinde vakti mu 
ayyenlnde teminat m le uzlarile kot sntın alına komisyo 
nu baıkanlıgına tUÜ c tları 
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Doğur. ve Çocuk Bakımevi 
Baştabipliginden: 

Koy E mektehı talebeleri fçtn yaptmlacal< olnn 30 
kat gri renk helen talebe :robu, 30 kat grı renk yünlü 
talebe robu, 30 det sıy•h kum u yGn kumaştan man\o, 
30 c1ft siyah ayakl abı, 30 adet ka 1 et; çık elisiltme ile 
16 gün müddetle ıha.leye çıkarılmıştır . 

T ip olani rın 27 10 9J7 tarıhlne rasthyan çarşamba 

günü saat 14 te doğum evi baştababetlne müracaat et 
melerl ılan olunur. 
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Her Cins Soba Ve Ocak/ıkla Ve Maı -1 
tızda kullandır. Kok Ve Sömi Kok Türk • 

~ flntrasiti Kön1ürlerik Tecimgemizde Eh-!J 
~ ~' 

~ ven Fiatla Sattln1atadır. 1 
AHMET VE IBRAHİM CLMALI iı 

Çluiciler Ve Demircile. Çarşı~ı *1 
{), 11ılr Hifdavat Yapı Mallan 
ç;ı{lçi Aletleri Alını S<1t11ıı Elli 

Ki 
Ornıanlarımız.ı koruma•, 

içın oı~un yalı 11 ı~l'nılı. 

bunun için ne vapaca ğız? 

Maden Kön1ürü 
Kullandacak D i y e 
Düşiinmeviniz .. 

ll t • r· ı ii r 1 ii ı.. ü ı ı ı ii r 
~ukan kullanı~lt Vt> 

~ 
~ f 

1 
~ lıcr k('~e~·e •'lvı·ri~li ~ 
li. Zonguldak ve il.tik 1.1 
Jı tipleri nlİP ki sn h.ıla rı ~ 
1 ticart>llıaııı•ıııizdı• hıı - ~ 
l ı a c .. ı..,; ıı 111. . • ~ 
I puman ve ıs ~ 
\ yapmıyan çok dayanıklı sö:-nikok ~' 

«Türk Antrasidi)) de geldi ~ 
Yapı düzeııı ıçın lüzumu olan clemir, çınıento, ';# 

çıvı, cam gibi Çt'flller de mağazamız da her yerden ~ 

ucu~~urb;rfncl boy• Y•ğ'arı, boy• malz•meside tlca ~ 
rt'thanenıızde ehven fıal arla satılır Hır defa dere '' 

\\ yıniz 

Saraçlar Başında Demir ~ 
Ve HJrdavatçı ~ 
Hasan Cumalı 1 ·~ ~"':q ~~~'At~;_ ~»ltı '"(,, ~~f~'r"/:J. ili> 

1~----h..-........ c.· ~~~~~---=-~ı 

ıı Şükrü Kaylar-AhmeU 
~ s ' .• araç o ğ 1 u 
:~. Çıvicller arulasındaki 17 numaralı düldıanırrı ıı I 
ı ayni suada 14 · 15 nuıoarala dükkana naklettık. 

• llt'r tiirlii irı~aatırı hiitiirı nıalz~nıelPri ı,il- J 
' lı:ı~su keı·· ~l<', ziı·<rnt alütları, dt'mİr, ~·inwr:- ' 

• ıo, lıınhl\al, lu•ı· t1 halla ı-u lıonılcır·ı, odııU t 
f \(' ıııadc·11 kiinıi"ırii ~oh:.darıııııı ~· f ~iılı•r·ı ııı:ı- : 

.~ ğ.ıza ııı ızda hu ltıı u ı·. . t 
'f Gerek topt n ve gerekse para/.. enle 1 

su et ıe tatış yapJ/ır ve bütün inşaat iş/e
ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir ı _, . ., - ... .. . ., .. - -- .. ... . ___ ""'-____ - - ,,., .. ... 

aaaaaaa~aanaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaoao0 g 
g 1 
: D . Salahattin KaraY ı g 1 
: t. ONr f;EN B 
a 1 1:1 

5 MÜ~l,,EH1\SSIS İ 
g Milli Kuvvetler caddesir,de 78 nurna~ 1 
§ rafı apartmanda yeni getirttiği Ront~e _ ! 
g cihazı ile her gün saat 75 den 19 a 

8 i 
a dar hastalannı tdşhis ve tedavi eder· 1 
G 0ooıı•~ uaaaauDaaoaaauaaaaaamaaaaaaaaaaDAN 
1 yesı '!e !~atyazma nı: Balıkt'sir saylavı JL K At<-.----Çıkarım Genel Direktörü: 1· UAT BİL' AL 

Basımyeri : İl Ba11ımevl ---
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