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Romanya Başvekili T ata- 1 Cumhuri~et Bayramı Bugün Saat 
resko Dün Istanbula Geldi 1 2 de n 1 ti b a ren B a ş 1 ı yor .. 

Bugün Balya Atatürk Anıtı Merasimle Açılacak. 

B. Tataresko Gazetecilere, iki Dost Memleketi 
Alakadar Eden Meseleler Üzerinde Yapıla

cak Müzakerelerden bahsetti ... 
Ankara, 27 (A A) Ro· 

nıanya Baıvektli Ekselin• 

8 Tatareıko bu ıabah tıtan 
bula gelmittlr. 

8. Tataresko matbuat mü 
tnessillerini kabul ederek 
kendılerJne yeni Türkıye 
ilin Rüyük Yarat ıc ıı i e 

devlet adarnlarımızıı mü· 
lakı olmak, onlara emin ve 
1ilr11lmaz doıtluk htılerin l n 
ifadesini götürmekle mesu 
dum. 

Türkiyeyi ziyaretimden bi · 
lıauf ade Türk rtcalıle mem 
leketlerlmlzl alakar!ar eden 
ltıeıeleleri görüıeceğlm. De 
lal it Ur. 

~oman as~eri hıyetiAnkarada 
Ankara, 27 (A,A.) - Bal

kan Antantı srenel kurmay 

~etlerl toplantııına lıtlrak 

B T A.1 ARESKO 
edecek olan Romanya genel 
kurmay baıkanı ueneral 
Stkintn baıkaolığındaki Ro 
manya aıkeri heyeti bu 
sabah Ankaraya gelmit ve 
istasyonda merasimle kartı 
lanmııdır . 

İtalya 
Mısır - li~ya hu~u~ununa 

tah~i~ini istedi 
Roma, 27 ( \ A.) - İtalya, 

M ısır hükumetine bir nota 
verer t ic Mısır Lıbva htıdu 

dunun sarıh btr ııurette tah 
dıdını ıstemış ve müzake 
re ı t-re hir ikinciteırinde baı 
!anmasını teklif etmlıtir. 

Yugoslaı.,yada 

Bir tethişci guru~u mey
danı çlkanldı 

Belgrat, 27 (AA) 
Ava la ajanıı tebliğ ediyor : 

Van Ze,and Dün ay
' a v l ık t a n Ç eki 1 d i .. 
lan Zelind radyoda bir niuk söyledi ve çekilmesinin 

Bundan bfr kaç gün ev -
vel dört kltiden mürekkep 
teıhııci grubu Llouplonada 
tevkif edilmiıti. Bunların 

ikametgahlarında yapılan ta 
harriyatta 30 rovelver ve 
iki fitek bulunmuıtur. 

Bu grubun bazı azasınm 
d ığer bir takım gruplarla 
münasebetleri olup olmadı 
ğ.oı meydana çıkarmak için 
tahkikat yapılmaktadır 

sebepler ini izah etti. 
Q Brükıel, 27 ( Radyo ) -

~;Y Van Zelind, dün aaa.t 
den ıonra radyoda bir 

~Ylev vermlf ve baıvekA
\llen niçin iıtlf a ettiğini 
tı;lçtka ahaliıine bildirmtı 

,
1 
it Van Zeland, kendiılnln 

thıi deill, lktlıatçı oldu· 
~lltıu ve fakat, memlekete 

,1'ırrıet makaadlle ve kendi · 
t,"e vaki müteaddıt mü 

1, Ctatlar ıebebtle kabine 

~:tıı ettiğini ıöylemlf, inli· 
ı,r •tta kazandığı büyük 
ı, tre rağmen, ılyasi haıım 
~1;•1tın, ıenelerdenberl idare 

'' lfı Devlet bankasını ıar 
b._~'I< derecede iftiralarda 
"' Unrna11na tahammül ede
b,'dıfinl ve mahkemede 
t, '1 ttılarile hesaplaımak üze· 
~,1lctidar mevkiinden çekıl 
ı,~e mecbur kaldığını ıöy-

ttir . 
h fi, .. k Q' ll sel, t.7 ( Radyo ) -
'-tı~"el<il ve Van Zelandın 
~\ 8'1ndan biraz ıonra Dev 
'G anka11 umum direktö -

l\e .. 
•ııttı Uç ay mezuniyet ve-
~iıtır 

t1ı) Gtekait generallerden 
\~I e de, iıtlfadan sonra 
t~/''~ ölü olarak bulunmuı 
b,ll~ 1 adaman da mil i 
btıı,', hakkında ıöyleııen 
~,1 ' •tla alakadar olduğu 
~ 'lllyor. 

~~-G'Ükıel. 27 (Radyo) B 
'\ 'l~eland, yalnız Baıve 
\ 1 en değil, aaylavlıktan 

'llfa etmittlr. 

•latlertn naılrlefklrı 

olan Peyi Roel gazeteıl, B. 
Van Zeland ve parttıl 8le1· 
hine ııddetl i neırlyata baı 

lamııtır 

Muhtelıf partilerden mü 
teıekktl bir heyet, bugün 
8 Van Zelandı ziyaret e:t 
mit ve iıtifuından do1 ayı 

partilerin teeuürünü bildir
mlıtır 

Katolikler, B Van Zelin
da tekrar ttimad reyi ver 
mitlerdir. 

lngıltere 
Porte kız 
Müzakerelerı 

Londra, 27 (A A ) -- in 
gıliz hükumeti ile Portekiz 
elçlıl araaında iki memle· 
ket müdafaa11 huıusundu da
ha ııkı temaslar teıılstnl iı· 

tıhdaf eden müzakereler 
cereyan etmektedir. 

Japonya91arKo fera 
sına iştirak Etmiyecek 
Belctka Konf e;;nsın Üc lkincı , , 
teşrıne Bırakılmasını istedi. 
Tokyo, 27 (A.A. ) - Ja

pon baıvekili Jııponyamn 

Brüluelde toplanacak olan do 
kuz dev et konf eran11na itli 
rak etmiyeceğloi ıöylemiıtır 

Brükıel, ı7 ( Radyo) 
Belçika hükümeti, 9 devlet 
konferansı içtimaınm 3 İkıo 
el teırine b ı rakılması husu 
ıunda lngiltere hükümcti'e 
müzııkere1ere giriımittir . 

lngiltere hükumet ; içtima 
tarıhi olarak :rn Btı incıtepi 
nl tercih eylemekle beraber, 
Belçilca hükumetini müşkül 
mevkıde bırakmamak için 

bu tehiri kabul e lemııur. 

bu husuıta dığer devletlerin 

de muvafakatleri alındıktan 

ıonrll resmi bir karar veri· 

lecektir . 

Japonyanın 9 devlet kon 

feranıına gelemiyeceğl, Bal 

çika hükumetinin davetine 

yarın (bugün) red ca va bı ve 

rt'C~ ğ tahmin edılmektedir. 

Londra , 27 ( A A) Şang 

h l\ y cepheıinde Ç'" kıtaatı 

Japan taMruzu kartısında 

Şanghayın on bet kılometre 
ıarbında yeni bir hatla çe· 

kllmi 

Yarın Şehrimizde Büyük Tören yapılacak .• 
Bu akıam bütün ıeblr bol 

ıııkla aydınlatılacaktır 

atacaklardır. Cumhuriyet bayramımız 

bugün saat 12 den itibaren 
baılamaktadır. 

Bayram kanunen iki bu 
çuk gün olduğundan daire 

Açıhş resmi yapılacak eserler 
Halt kürsüsünde sörlav 
Bayracnın devam ettifl 

günler zarfında ıaat J 4 le 
18 ara11nda Halkevlnde 
mikrofon önünde ıöylevler 
verilecek; Cumhuriyet ida
resinin verimli itleri tebarüz 
ettirilecek oian bu ıöylev· 
ler hoparlörlerle yayılacak 

ler, okullar, husuıt müeueıeler 
buaün saat 12 den itibaren 
cumarteıi akıamına kadar 
tatil edıleceklerdlr 

Bayram, baılamıı bu 
lunduiu muayyen saatte ıe 
hır düdüğü, fabrikalar 
düdüklerile ilan edilecektir. 

~ahirdeki haztrhklar 
Cumhuriyetin 14 ncü yı'ını 

kutlulamak üure ıehirde 

büyük ha'Zırlıklar geceli 
gündüzlü devam etmektedir. 

Kolordu onune, eıkl 

uray alanına, Halke\·I ve 
Gl\ZI bulvarına birer 
zarif ıütun diktlmif, 
Cumhuriyet alanındaki ıü 

tun da elektriklenmlıtır. Ay 
raca Parti, Manlf aturacılar, 
l1banka11 tarafından birer 
tak yapılmııtır. Hükumete, 
Belediyeye ve btr!çok bina · 
lara ampul takılmııtır . 

Cumhuriyet bayramının 
devam ettiği günler içinde 
ıehrimlzde ve vıliyet çevre 
ılndekl muhtelif eıerlerln 

merasimle Valimiz tarafın 

dan açılııları yapılacaktır. 

Hugün ıaat 15 de Balya 
da yapılan anıt B. Ethem 
Aykut tarafından açılacak 

tır. 

Bu meraaimde bulunmak 
üzere ıehrlmızden 23 kiti 
davet edılmlttir Yarın da 
ıehrlmiz HükQmet konağı · 

nın; Hava Kurumunun, Ata
türk parkına rekzedilen Ata
türk madalyonunun, daha 
ıonra da Balıklı, Büyilkboı· 

tancı köylerinde yapılan ilk 
okullar merasimle açılacak
tır. Valimiz 30 blrlnclteırin 
cuma günü Edremide gide~ 
rek Zeytinli köyünde yapılan 
ilkokulu açacaklar, Edremit· 
te inıasına baılanacak olan 
difer bir okulun da temelini 

tır. 

Bugün söz ıöyltyecek olan· 

lar ıunlardır: 
B Cemil. B. Abdülkadir 

Vural, B. Abdullah Çllelı, 

B Mahmut Er, 8 . Sırrı Oy
mak, B. Muammer Gözalan, 
B. Muıtafa Eraöz, Bayan 
Sabahat Çeliker, Bayan Kıy
met Kazaz .. 

Gönen inhiıırlır daposu 
tamım landı 

Gönende inhisarlar 
resi tarafından bir depo in· 
ıa edtlmittlr. Binanın açıl
ma töreni 29 Blrlnctteırln. 
de yapılacaktır. 

Sekiz Ayhk ithalat Ve 
ihracatımız .. 

İngiltere 
Kıah bir nutuk söyledi 

--------- -- Londra, 27[Radyo)- İogll · 
tere Kralı Altıncı Jorj, bu 
ıün bQyük meraıimle ve 
saltanat arabaaiyle Bukin
gam ıarayınc\an Veıt Miı-

Bu sene. gacın sınaya nazaran ihıacatımtz~a 15 mil
yon liralı~ ~ir artıı var~u 

Yeni neıredilen bu ıene 
nio ilk ıektz ayma alt it· 
halat ve ihracat kıymetleri 
ıtatiıtiğl mühim bir vaziye 
tin tebarüz etmeıini temin 
etmtıttr. Statlıtlğln göıterdi 

ği bu vaziyet, geçen sene 
ler ihracatımızda ıörülen 
lnklıafın bu ıene de - daha 
ıüratle - devam etmekte 
oluıudur. 

Geçen ıenenin ilk ıeklz 

ayında ithalatımız 59 012. 
263, ihracatımız iıe 51. 306 
476 l i ralık iken bu senenin 
sekizinci ayı ıonunda itha · 
li.tımız 69 mı iyon 6 l 6 656, 
ihracahmız ise 6681 O 265 
lirahktır. Görülüvor ki, ge 
çen senenin sekiz aylık ih· 
racatma mukabi l bu sene 

ki ıeklz aylık thratahn tam· 
15 000 000 liralık bir fazlalık 
varken ithalatta ıo.ooo coo 
liralık • bir vardır. 

Bu tekilde ihracatımızın 

artmıı oluıu ne lladar ıe· 
vince değerse ithali.ttakl 
fazlalık da o ntabette dahili 
htlh1ak kablliyetlnin inkita 
fın" delalet etmesi bakımın· 
dan k"vda ıayandır. 

Statiııtik bu senenin tik 
sekl:ı ayında ihracatın itha
lata nazaran loymtt itıba 
riyle 3 000.0CO liralık nok 
sanı olduğunu göıterlyor. 

Geçf'n ııeneki ithalat fazla 
sının 8 000.000 liralık olduğu 
göz önünd' tutul una bu ıe 

patıldığı görülür. 
Senenin tik ıektz ayı zar· 

fında en çok ithal ettliimiz 

maddelerin batında kaaarlı, 
boyalı ham menıucat gel 
mektedir. Bu maddeler tt 
hali.hmızın yüzde 12,49 
unu teıkil etmektedir Bun 
dan ıonra kasarh. kaıaraız, 

boyalı, merıerlze pamuk ip· 
llklerl gelmektedir Yekun 
itibariyle ithalatın yüzde 
4 ,28 i de bu lphklerdlr . 

ihracatımızın baıında yap· 
rak tütün ihracatın yüzde 
17,94 üdür. Sekiz ayda l 1. 
983 076 liralık ihracat yap 

ılmııtır. 

Bundan ıonra ihracatımı 

zın yüzde 11 ini tetkll eden 
buğday gelmektedir. Sekiz 
ayda ihraç edilen bufday 7 
milyon 337 liralık, 100 552. 
4 l 4 kilodur. 

ter ıarayına gltmlt ve Avam 
kamaraıını açmııtar. 

Kral; açılma nutkunda, 
lngllterenln, biitün devlet 
terle ıulh ve müaalemet ha· 
linde yaıamak lstediilnl 
kaydetmlt ve lıpanya har
binden bahıederek, devlet
lerin. bu harpte bitaraflık. 
larım muhafaza edeceilnden 
ümidvar olduiunu, bu har 
bln 1 feci ihtilatlara ıebebı 
yet vermemeli temennlılnde 
bulunmuı ve Çin-Japon har 
binde, Japon tayyarelerinin 
açık ıehirlerl bombardıman 

etmesinden mütevellit umumi 
tee11ürün yerinde olduğunu 
bu meıelentn de, 9 lar kon · 
ferao11nda halledileceğinden 
ümttvar bulunduğunu ıöy · 
lemlıtlr. 

Kral, lngllterenin ıillh
lanma proiramından da ha 
hıetmif ve milli müdafaaya 

Ham pamuk ihracatımız ehemmiyet verilmesi Uizu· 
umumi ihracatın yüzde 5.78 muna kani olduiunu ıöyle 
iol teşkil etmektedir. 3 855. dikten ıonra. kendiıinln ya · 
816 liralık pamuk ihracatı kında Hındiıtana gideceğini 

yapılmııtır. ilave eylemittlr. 

~0aaaaaaaaaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaD 

:'> Tiırkdili Yarın 16 Sahife .. 
a 
a 
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Cumhuriyetin 14 ncü yılı dolayiılle gazetemiz renkli 
ve 12 ıahlfelik ayrı bir ilaveıile birlikte 16 aabtfe"ola
rak çıkacaktır. llavemizln kapalı Ulu Ôoder AtatOr· 
kün; okuyucularrmızın keılp çerçlveliyebllecelclerl

çolc ıüzel ve bG1lk kıtadald f otopaflara ile lcljlr. 
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SAYFA:1-

Tarihi Tetkikler: il 

Ayvahk Ta ihi.. 
Yazan: Kemal Özer 

"Öğretmen,, 

Beni Ayvaltk ve Cwn.rz Hakkında Ta · 
rilıi Tetkikler l'apmağa Teşvik Eden 
EKREM ÇA l'ULDURA Armağan. 

( Mtmlt'ketln Hayalı ) ile beraber idare heyetini 
Ayva lakta ( 17) inci Hırlar teıkil ediyorlardı . Ve bu 

(18) inci asırda bir ıahıiyet heyet ahalinin vergi ve mua · 
zuhur etmtıttr ki: O da (Ya- melahot teıblt ve tayin et· 
niı Dlmltrakelis lkonomoı) Uği gibi, umuru adllyeyl dahi 
nauundald bir rahiptir . (1) katiyetle tedvir ve memle. 

Ka 
Kız 

Üç, dört işi bir 

f ÜNKDILI 

• 
1 

a 1 a 1 • 

ızı açırma~ iste~iler, mani olmak istiyenlere silah çe~tiler. 
Bütün koy e Jaş ve heyecana düştü. 

Bu ıahaın peder ve val- ketin her türlü lhtiyacatı· 
deıi; Midillinin ( Vaıllka. na göre hükünıler lıtar ey · ı 
v .. ılçat) nam kaaaba abalf. lfyordu. 

Sala günü öğleden sonra 
Karaman köyünde bir luz 
kaçırma vakası olmuıtur . 

Bu köyden Mustafa oğlu 

Mehmet. Hüıeyln oğlu Ah 
dullah, lsa ve oğlu Kadir 
ıehrimizd n ha adında bir 
faytoncuyu tutarak Karaman 
köyüne gitmiılerdir. 

!anmışlar ve içeri girmişler -
dir Burada Fellahın kızı 
Ayte korlrndan bayılmıştır . 
Bunlar gözlerine iliıen 
Zelıhayı saçlarından yakalı
yarak sürüye ıürüye dı§arı 

da bekltyen faytona bindir
mek üzere ııolıaAa çıkarmış

yetltmlıtir . 

Bu defa tabancalar imda
da koıao Aliye çevrilmiş, ta
banca sesleri bir birini tak ip ıinden olduiu halde kendisi Ayvalık bu tmtiyazat aa-

Ayvahkta dofmuıtur. yeıinde Babıali himayesi tah· 
Bu adamın fevkalade mü. tında hür bir memleket 

hım olan hayata 1iya1lyeainln 
inktıaf 1D1 temin eden en bü
yük muvaffakiyetl Ayvalaaa, 
doirudan doğruya ve batlı 
baıına bir muhtariyet idare 
temin eden ve cidden bü · 
yük bir kıymeti haiz bulu
nan müıaldat ve tmtlyazatı 
mahıuıayl bahıeden btr 
fermanı hümayunu!!.. lı
tlhsal etmit olma11dır. 

(1821) Tarihinde Ayvalı
ian tahrip edildi il aünde sa . 
lr zikıymet emanat ile bera · 
her zlyaa u;rıyan mezkur 
fermanm baılaca muhtevi 
olduiu maddeleri nakledlyo· 
ruz: 

1 -Ayvalıkta mukim bılc6 · 

mle MüılQman alle~er. daimi 

olarak Ay•alıfın civar köyleri 
ne!! ... Nakil ve hicret etme· 
fe mecbur tutuldular. Ve 
ondan ıonra; Ayvalıkta tek 
bir Türk atleti bile tavattun 
ikamet edemlyecekti ( 2 ) 

2 - Ayva lak ıehlrl müı · 
takil olarak ilan ediliyor. 
Ve bundan böyle derebey 
hüküm ve nüfuzu bu mem · 
lekeketten refedıllyordu. 

3 - Memleketin idaresi, 
adltyeıl ve rüsumat umuru 
ahalinin Jl!ddi lktldarıne 

geçiyor ve buna mukabil 
memleket, Türkiye hükQ
metlne beher ıene (48) bin 
kuruı ita eyltyecekti. 

4 - Vali Türk olacak 
ve ancak memleket ahalisi 
tarafından lntıhap edilecek· 
ti. Azli icabında bu azil 
memleket ahahıi arzusuna 
va11ta bulunuyordu. 

S - Hakimler keza Türk 
olacak ve fakat maaıı Ay· 
valıktan verilecekti. 

6 - Aıkeri kumandan 
ne Ayvalıkta kalabilecek ve 
ne de Ayvalıktan murur ede· 
bilecekti. 

7 - Ayvalık ltar vergi · 
sinden muaf tutulacak ve 

buns. mukabil her mülk 
nhtbı beher zeytin ajacı 

baıma iki para vermekle 
milkelleftl 

Ondan sonra; Türkiye 
hükumeti Ayvalıkta ancak 
bir vali (Ağavya ·ve Voyvo
da) ve bir kadı lıUhdam 
ediyordu. Bununla beraber 
bu iki memurun ıalahlyetl 
vasi deilldl Zira her ıene 
Ayval.ğın eırafıodan intihap 
olunan üç ıahıı o iki me
murun fevkinde amir mevki 
inde bulunuyordu. Etraftan 
olan bu üç lmir on iki aza 

(1) Müverrtlı [ Jory Sak
kari J 

(2) Ayvalığzn hakiki Tlirk 
-ı.ı-ı •• ı F n,.,.,. 

roanzarHı arzediyordu!!? » 
(E.konomoı) bu fermanı lı 

tihsalden ıonra; İıtanbuldaki 
bazı mühim hamilerinin 
yardımlariyle; civar mınta
kalardald derebeylerin ve 
mesela: 

(Ayazmeod - Altmova) dan 
(Ômer Alanın), Edremitten 
(Muradoğlunun ) , Bergama· 
dan ( Kara Oımanoğlunun) 
(3) tecavüzat ve tazylkahnı 
def etmeie sal olmuıtu.,, 

(4) Bu fermana nazaran; 
Ayvalıkta akalltyet halinde 
yaııyan Rumlara hakıkaten 

1 bilyük fırsatlar veriliyor ve 
Ayvalıiın hakiki ıakinlerl 

olan Türklerin artık hak.in 
hayatı kesiliyor. Ve ıehlrde 
bulunan hakiki ı•ktnler; 
kasabadan uzaklaıtıralıyor!!! 

Altınovada (Ômer Ağa). Ed 
remitte (Muratoilu) , Berga 
mada ( Kara Oımaooğlu ) 
ılbt beyleri bile bu ferma · 
nın iıtihıalinden sonra; 
kendi vatanları, Ayvalık ve 
civarının öz hakimleri, sa
hipleri olmalarına rağmen: 

ıırf bu ferme n = hezeyan · 
name dolayıaiyle padiıah 

korkuıundan memleketlerln · 
de medeniyetin 
yakamıyorlar. 

ıııklarını 

Rılaklı Ayvalığan Rum 
ahallıi (Ekonomos)un verdiği 
hızla ve mahut fermana 
dayanarak Ayvalığı bir 
Rum diyarı haline getirmeie 
baılıyorlar. llk defa bir te 
peciğin eteğinde ve deniz 
aahtllnde hastahane ve mü 
teakiben de bir idadi mek 
tehi lnıa ediyorlar. (5} 

Artık fermanın verdiği 

emniyetle faaliyet hareket 
lerint hızlandıran (Ekono · 
mos) Ayvahğın ıırf Rum 
ahalııile takan edilrceğı esa
sana istinat ederek Sakız, 

Eplr, lstanbuldan bir çok 
servet sahiplerini fen, sanat 
adamlarını teıvik suretıle 

celbe ve Ayvalakta yerleı · 
tirmeie sarfı gavret etmeğe 
baılamıı ve bu ıuretle bi· 
dayeterı küçük bir azlık ve 
fakir olftn mahdut Rum 
ahaliyi sinesinde yaıatan bu 
tirin yurt parçamızı genlt 
bir Rum memleketi heıline 

getirmeğe çalıımıı ve bu 
suretle Ayvalığın hakiki ıa · 
h

0

lp ve ıaklnleri mahut fer· 

(3) Kara Osmanofj11lları 
hakkında (Manisa Mezar 
Kitabeleri) eıuimde kôfl 

1
1 

maltimat vardır. Anadolu 

1 
gaıeleslndeki çıkan maka 
lelere baş vuruls11n. 

(4) K. Öur 
(5) Bu lıastalıane binası 

şimdi Ayvalık ortaokulu 
ııamlmııtır. 

Bunlar Halil lbrohlm kızı 
Zelihayı kaçırmak istedik 
lerlnden rloğruca bu evin 
önüne gltmltler ve tabanca
ları çekmiıler. böylece eve 
zorla glrmlılerdlr . Fa knt 
evde Zellhanm olmadı~ını 

' görünce kızın , Fettah ad ı nda 
birinin evinde olduğunu öğ· 
reomiılerdlr 

Dört adam bu defa elle· 

1 

rinde tabancalar bulunduğu 
halde Fettahm evine yo)-

1 •• ------. ·---·--------• ..,. .. k' v 1 
ı ı ur ıye e ı 

: YabancıGazeteler 1 
~·------ ~ 
Büyük 
Kültü 
Reform t •• H oru .• 

Komşu ve dost memleket 
Yugoslavyanın Zoğrep eh-

rinde lntııar eden Novosti 
gazetesinin Ankaradakı "Ti· 

y a t r o Mektebi,, hakkı· 

nda yazdığı çok güzel bir 
makaleye rastladık . 

Türkiyede mükemmel ıu 
rette organize edllm § bir 
tiyatro mektebi vardır. Tiyat 
ro mektebi medeni muhit 
için bir ihtiyaçtır Bavlıkla · 
rıle baılaynn bu yazıda ez 
cümle deniyor ki: 

Kamal Atatürk yanlız bü· 
yük dir kumandan ve içti
mai refomatör olmayıp ay 
ni zamanda bır kültür refor· 
matörü ve inisyatörüdür. 
Atatürk Türkiyede tiyatro 
ıanatınm kültive ed ıJmesi lü
zumunu hlssetmiı ve onun 
teıebbüıü üzerine Ankara.da 
bir ''Tiyaro Mektebi,, tesis 
olunmuıtur. Bu mektt>pte 
genç zekalar toplanmıı, 

Türk ve yabancı profesörle 
rln terbiye ve nezareti altın 
da zeka ve ka bıliyetl~rini 
birinci ıınıf birer sanatkar 
olmağa hasretmlılerdır. 

manın kara satırlarına kur 
ban olup gltmittir!!., 

(Ekonomos) (179 İ l tari 
hinde öl müıtür. Bu adam; 
( 1780 ) tnrlhlnde; aıağıkl 
mahallede (Ôksüzler Merye 
mi) namı verdiği kiliseyi 
ve onun avlusunda ayrıca 
bir (Eytamhane)yl inıa eyledi. 
Bundan beıka (Orta Panayi 
yan) ile (Takılyarh} adında 

ki memleketin en eııki kill 
ıeleri a vlularındo birer ilk 
mektep tesis eylemişti. Ay · 
r1ca (300) cilt kitabı muh 
tevi birde kütüphane vücu 
de aetlrmfıllr. 

la rdır. 

Zavallı kız yerde sürünür· 
ken acı acı haykırmağa baı 

lamı ıtır . Zelihanın bu hay
k ı rışlarına Arap oğlu Süley· 
mnn imdada koşmuştur . Fa 
ka t gözleri kararan müteca 
viz.ler Süleymana birkaç el 
ateş etmi şlerdir. 

Tabancn ıeslne ve gü 
rültüye lsmail oğlu Ali de 

etmeğe baılayınce. bütün 
köy heyecana ve telaıa düşe
rek sokağa fırlamıılardır. 

Kadın, erkek, çoluk ço 
cuk zorbaların tehditlerine 
ehemmiyet vermiyerek çır· 

pınan Zelihayı kurtarmak 
üzere koşmuılardır 1ıin bü
yüdüğünü onlıyan zorbalar 
da kızı buakıp sıvıııp git 
mitlerdir. 

Kızın ebeveyni dün hadi · 
ııeyl müddeiumumiliğe ihbar 
etmiıtlr 

~~~~~'!!!'"!!!!!!!!!!~2!!!!!25~~~!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 

Bir Köylü 
Yolda 
•• 

Oldü •. 
Bir köylü Gazi ilkokulu 

önündeki yoldan gt•çerken 
fen alık geçirmiş ve düıerek 
ölmüştür Hükumet doktor· 
l uğunca yapılan muayene 
sinde kalp durmasından öl· 
düğü anlaşılmı§tır . 

Hüviyetinin tesbitl için 
tahkikat yapılmaktadır. 

·rbirin · 
Yaralamışlar 

Eskikuyumcular mahalle 
sinden Salim oğlu marangoz 
Süleyman, Kayabey mahal 
lesinden Ali oğ lu şöfer Bu 
rlyi kunduracı bıçağıle sol 
omuzundan, Basri de san · 
dalye &le Süleymanı başı n . 

d an yaralamıştır Her ikisi 
de yaka 1 anmııtar. 

12 Yaş ındaki erkek 

14 
s·r 

Cl , 

aşındaki 
ı.zı 

dı ... 
l3 iğadıcın Yumruklu kö 

yünden Cuma kızı 13 
larmdaki Hatice bu 

yaı 

köy 
den Himmet oğlu Keri m ta 
rafından kaçmlmıştır Bığa 

dıç jandarması takibata baş 
lıyarak pazartesi günü Sın 
dırgı kazasının Cehennem 
dere köyünde Ramazan oğ· 

lu Bııyramın evinde suçluyu 
yakalamıı ve kızı alarnk 
ailesine teslim etmişlerdir . 

*lvrindlnln İslam mahalle . 
sinden Ahmet kızı 15 yaı
larındaki Zekiye de bu köy 
den Salih oğlu İbrahim ta 
rafından kaçarılmııtır. 

Bu suçlular da aranmakta 
dar . * Çağ ı § nahiyesinin Gö 
ğemçepnl köyünden Kamil 
kızı 14 yaılarındakf Dudu
yu bu köyden Fettah oğlu 
13 yaılarındakl İsa; Konak· 
pınarın Pelitçik köyünden 
Ali luzı Elif de İbrahim oğlu 
Mustaf taraf ıodftn kaçırıl· 
mıılar ve yakalanmıılardır. 

Gaz ursu 
Faaliyeti 
Takdir Edildi 

Vilayetimiz çevreıinde bir 
yıl zarfında açılan gaz ku
ralaranıo fanllyeUnden do 
layı Sıhhat Vekaleti; vı la 

yetin"ve kurslara idare eden 
Kimyager H. Abdi Ağabey· 
oğlunun çalıımalnrım tak· 
dir le karııladığını bildirmlı · 

tir 

Cekmeceden • 
Pa a Çalarken 

1 Y akalp.nd~ •. 
inönü mahalleılnde otu 

ran Sütcü Ahmet oğlu 14 
yaılarmdakl Ali eıki bele. 
diye karıısında · bakkal Rı· 

fatın dükkanına anahtar 
uydurarak girmif, çekmece 

sinden para çalarken yaka 
lanmıftır . 

Kış yaklaştı. fakir yavru
ları düşünelim 

Çucuk esirgemt! kurıımurıda: 
Kış yaklaıtı Geçen sene. 

ler olduğu gibi , bu sene de 
Çocuk Eılrgeme Kurumu 
ihtiyacı olan çocu lc lann ge 
yinmeıine. mektep kitapla 
rmm tedarikine ba ~l adı Evi 
nizdeki eski çarnaıırları , el
biseleri, çocuklarmızm eski 
mektep kitaplaranı Kuruma 
vermeniz birçok yavruların 

ihtıyaçlaranı temin edecek· 
tir. Kuruma telefonla haber 
vermeniz kaf idlr 

Eu•a evinizden vesikalı 

bir memur taraf mdan aldı 
rıhr 

C. H. P. Kayabey 
amun Bas~anhğmdan: 

Kayabey, Çay, Du~lupı 
nar, Oruçgazi, Sakarya ocak 
idare heyetlerile bu ocakla
ra mensup Partili arkadaı · 
ların bu gece ıaat 19 da 
Kaya bey P rti bfnıuına gel· 
meler! rica olunur. 
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Orman 
Mahsullerinden tezkere 

aranmıyacak 
Salep, yer mantarı, kitre, 

çllek, yabani ıoğan, koca 
yemlf, alıç, çlrff, çöğen , har· 
dal, meyan kökü, &omak, 
akgündüz kökü. çentlyan kö· 
kü, gök boya, Anadolu otu, 
kekik yağı gibi orman mah · 
ıullerlnden gerek demiryol. 
larile nakilleri esnasmda ve 
gerekse memleket haricine 
ihraçlarından demlryolları 

ve gümrük idarelerince ııa· 

hiplerinden orman tezkeresi 
aranılmaması kararlaımııtır. 

Orman 
Umum Müdüril 
Gitti .• 

Salı günü §ehrimize ge· 
len ve orman kanununun 
tatbikatı etrafında meıgul 
olan Orman Umum Müdürii 
B Fahrettln Buraaya ıltmek 
üzere ıehrimlzden ayrılmı~ · 
tır. 

•• 
Oğretici 

Filimler .. 
Vilayetler, sinema sııhlP 

!eriyle anlaıarak köylün011 

zirai, iktlsıtdi, içtimai "~ 
ahlaki sahalarda bilgilerll1 

arttıracak fılımler intıhıtP 
edecek ve getirteceklerd•f· 

Bu fllimler köylere; ııra ıl~ 
ter• gezici ıinema makine 

- te· gönderilmek suretiyle goı 
rllecektlr. 

teG· 
Hakanlık bu yıl, bir k 

c;.übe mahiyetinde olıı>Ll 
· ıte 

üzere Trakya vilayetler• k 
Kocaeli, Manisa, Zonguldıt ; 

1 K 15er 
MuRla, çel, Kara , 8 . de 
ve Kastamonu vilayetlerırt 

11
, 

gezici sinema sahlplerile ,bil 
laımalar yapılmasını tt• 
etmlıUr. 

•• 
Oğretmen 

Kadrosu 
Geldi 

. arıa' 
İ l kokul öğretmenler• ..,e" 

1 •• "'ret av 
ınndaki nakl lerle oe ıı.ı" 

l f1"I e 
okullarından bu Y1 . (;ıadr" 
olanların tayinine aıt o'" 

bLJf1 
tasdik edilmek üzere a11' .. , " 
bir müddet önce KüllU t(ad' 

1 itli · •. 
kanlığma gönderi nı "1111 
ro tasdik edilerek dilll 

yete gelm lıtir . ,.ır 
Hu günden itibarerı ,;ı 

.., tuııı1' 
kadarlara tebllg 0 

baılıyacaktır. 

Sarhoş ka~ın _ de" 
kôYu" ı 1 Balyanın Kadı J.t1 

l fCJ.. ( uygun uz kadın 8 
11 

,e 
S bııhtt ti ldt 

yaılarındaki a ctl" ~ 
hoı olarak Hüldinıet .. roıere 
sinde dolavtığ• go 

yakal nmıotır · 

ç 

d 
1 

• 
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Beynelmilel Polis Teşkilatının Başa Çıkamadığı Mesele: len bir kaptanın nazarı dik ......................... . 
katini celbediyor Onun ıa· • ;I 

BEYAZ KADIN TİCARETİ .. 
yeılnde gemiye kapalı ata • Bıitün Dünyanın Studifjl Kıiçıi/\ Artist • 
rak kaçıp kurtuluyor . • CHIRLEY TEMPLE • 

Londraya dönünce valca- ' ıSM nin En Son Çevirdiği Filim 1 
yı olduju gibi polıee hlki- •• •• • 

• ye ediyor. Poliı derhal faa ~ K UÇUK ALDA Y • lngiliz - Fransız Zabıtası Şimali Afrikada Ve liyete ıeçlyor. Fran11z zabı· - 1 
----- ·----- --- -- ---- --- -~--- - - - ------

Çin deki Esir Pazarlarının Sırrını Keşfedemiyor 1 

lastle lstfıare ediyor ve ne- 'I Dünyanın Dahi Sanatkar/anndan Liyonel 1 
1 

ticede Mariyl Tunusa götü • Barrimur da Rol fllmış/Jr. 

Yirminci as~rda beynelmi ı' hracat merkezı· deg .. ,·,ı·ı teklifini kabul ediyor. Dahi· ren adam Manilyada yaka· ! • sıırM •sı 

~~!:~:,:·•~:at•:~:n:aı:f~; Fakat ıon zamanlard• V ya ::.::~~:ak ve::.~aı•na danı ~=~i: bl~;~~ıı:ü;:••~::~• : ı· Henüz lııanb}~,~~ma la~mı~ bir çoklarında 161- I 
•ardır Uyuıturucu madde- pılan tahkikat , beyaz esir Memleketin dahiline dol markalı ıenç kı:ıa Faeta it • l i b fili J ı d lk d f B • 
1 k ti t' t 1 - - d ld k I ki f b l I teri mlyen senen n u en son m n e J e a a . 
er açakcı ' ıx.ı ve beyaz ka care 0 n af:ne a ıp yuru ru ~ı i t çe, po isin ıöz"'n· l 1 tl"t d ı ıs • e u e e & ev un arın a • lıkeılrde sayın mlıterilerlae takdtm eder. 
dın ticareti . düğünü meydana çıkarmıı den uzaklaıhkça ajanın ta ' konturat lia ·mı imzalamak 1 GOzıl MlfZU, f&fkll"dl Tı"RI", Bu"yu"k Sınıf 

1 Milletler cemiyeti bunlar- bulunuyor. Bu defa ihracat vır ve hareketleri defJıtyor. üzere oldu'<':.n anlatılıyor. 1 " " 
1 merkezi Cenubi Amerika de M dl" h k 1 a mücadele için ayrı ayrı aryye etme al a aret ••* •• 
birer büro olmasına, pol is ğil Şımali Afrikada Tunus, kalmıyor Ayaklarını bile ona Polı's, ıo·zu·nu· açıyor ......... m··-····· •• 
t k 1 Cezair Vf' Franaız Faaıdır. k t Z 11 k d " eı ı atları aratıında bu hu - yı a ıyor. ava ı ız a 8 

•uıta beynelmilel bir çalıı Satılan kızlar buralara bil - batında gOvenecek bir kim· Defterdarlıktan: 
h M 1 1 d Mantlya, Nts, Tulon ıibl 

illa btrli"i mevcut bulunma 8818 arat ya imanın an ıesi olmadığı için onun 8 k d ı E Fransız limanlarında, kaba-sına rağmen bunlarla bir ıev e ı mektedir . skili gl emirlerine ittat ediyor. 
bj 1. 1 d ki relerde çalıtan dansöz kız· Uitlü baı edılememittlr. Da· ngi tere en arzu etU e Ve, nihayet adam genç 

h, geçenlerde Nısten Koni· rl kızları ıerbest serbest çı· kızı bir teyhe aatıyor. çeki · lar göz altına alınıyor. Bun-
lcaya gönderilmek ve satıl - karamıyan kaçakçılar do· llp gidiyor Marinln, bu ih - ların AfrJkaya hareket eden· 
lrlak üzere altı lnglliz g6 lambaçh bir yol bulmuılar tiyar hutalıklı ve dört ka· lerl ayrı ayrı aöz hepsinde 

zellik kraliçesinin vapura dır. rılı ıeyhtn elinde, btr ıene bulunduruluyor. Bu lıle met 
btndırıldiği sırada Fransız Son günlerde İngiliz efka içinde çekmedill kalmıyor. i gul olanların çoiu meydana 

PO\lgj tarafından tıln mey- rıumumlyeıini heyecana ve· Trampa 1 çıkarılaral; te•klf ediliyor. 
dana çıkarıldı~ını ya:ımı§ ren Mary ismindeki kızın E . b Fransız polisi, bugln, Af 
tık. - nakledeceğimiz · mecarası. rtesı ıene, onu uraya rtkadakl m(btemlekelertnde 

Kouikada satıcıların eline kaçakçıların tuttukları yolu getiren adam batka bir kız· bulunan bütOn danıözlerln 
aeçen bu kızlar blnblr deıl ıize daha iyi anlatacaktır: la gelince ıeyh Marlyi ıert mazilerini aydınlatmaktadır. 
•e ile Şimali Afrlkadakl Fran· JeLlt'f feLlı'f u·sıu·ne veriyor. Az bir para muka · Beyaz ealr ttcarettne kur 

l l bilinde kızı alı~·or. Bu defa 
•ız, İtalyan kolonilerine ıev· ban gidenlerin hepsi btrer 
k d Devonsklre eyaletinde otu· adam Marlyi Tunusun ı11ız 
f e ilmekte ve orada bet ran kalabalık bir amele al bir yerine ıötürerek bir bar birer ailelerine iade edil 
ranga Araplara satılmakta ecektlr. 
dır, leılnin kızı Mary, it bul sahibine satıyor. 

Bundan birkaç ıene ev 
11el beyaz esir ticaretinin 
merkezi Buenos A iresdl. Bir 
Çok güzel kızların zaman za 
rnan hiç iz bırakmadan kay
botnuuı İngiliz pollalnl hua· 
tetlı bir faaliyete sevket 
ltıiıtı. Scotland Y ard kısa 
Zamanda bir ipucu ele ge 
ti ·dl. 

mak için Londraya geliyor. Genç kız yer yüzOnde ce Bununla beraber, Uzak 
Mary çok güzel bir kızdır. hennemin ne olduiunu ,bu· Şarkta Çine yapılan beyaz 
Dan111 ıon derece meraklı- rada anlıyor. Bır müddet kadın sevkıyatının elin ne 
dır. iki ıene Londrada bir ıonra, yerlilerin na11l ellen· tarzda yapıldılı keıfedtlmlt 
ailenin yanında htzmetctlık dtiinl 16rmek için bara ıe · detildtr. 

ediyor ıonra, bir tiyatro 
ajanına müracaatla aa hne ve 
fılimlerde it arıyor. 

Ajan, bir gün ona haber 
g6nderiyor: lı bulunmuıtur. 
Ve ona ihtiyar bir kadın 

takdim ediyor. Bu kadın Ma· 
rlye Ftansada bir revüde rol 
vermek teklifinde bulunu· 
yor. 

Halalca KöyiJ İhtiyar 
Heyetinden: 

llalalca Fmdık değirmeni naınile maruf su de
ğirmeni icara verilecekLir. Talipler Kasımdan bir 
hafla evvel llalalca kövii ihtiyarheyetine n1üra-

I caatları ilan olunur. · .. .. 
1 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Vılayeti Mevkii Cinıl Hudutlu 

Bir senelik bedeli icar. Clnıl MevkU 
30 lira Dokkln Karaollan mahallesinde 

Yemltçl sokafında fev
kani dGkkln 

36 : 
Tahtanı dOkkln 

Yukarıda enafı yazılı hazineye alt dOkkin1arın bir 
ıenelik kiralanmaları J 6 1 O 937 tarihinden itibaren 15 ı&n 
mOddetle müzayedeye vaz edilmtıtlr. Talip olanların 1 
Teırtnsant 937 tarihine müıadtf pazar günü saat 15 de 

1 
y6zde 7,5 pey akçelerıle defterdarlık daire.inde bulunma 
ları ve daha fazla maldmat lıUyenlerln de milli emllk 

1 müdOrlüiüne müracaatları . 
4 1·468 

Defterdarlıktan: 
Mahalleıl 

Ay gören 
Saht bedeli 

300 

Sokaiı Tesblt No. 
321 

Müıtemilit 

Tapu No. 
1 

Yukrada 2 aıalıda 2 bir mutbah 
Btr miktar avlu 

Yukarıda evsafı yazılı ve hazineye alt evin l~mliken 
ıahıı 16 10 937 taribtnden itibaren IS ıln müddetle mü
zayedeye vaz edllmtttlr. 

Talip olanlar m6zayedenln Japılacalı 1- tetrlnlsanl 937 
tarihine miludıf pazarteıl günQ aaat on beıte yGzde yedi
buçuk pey akçalarını defterdarlıkta mOtetekkll komisyona 
ve daha fftzla malumat almak istlyenlerinde milli emllk 

miidOrlütGne müracaatları . 
4·1·470 

Teır. düfen cenubi Ameri 
kanın içlerinde aeyahat et 
ltlekte ol&n bir İngi liz Lon 
drada oturan karısından al · 
dığı bir gazetede kaybolan 
bır kızan resmini gördü. Ve 
bu kızı Brezlly& içlerinde btr 
tlfttık blnaaımn pençereıln 
~e R6rmüı olt.luğunu hatır 
•dı. BQtün kadınların siye h 
•açtı ve eımer olduğu bir 
'-'ebllekette böyle sarııın ln. 
tllız tipinde bir kız görmesi 

~"u hayrette bırakmıı ve 
b lfızuınde yer etmer.fne ıe
l ep olmuıtu Derhal konso· 
t"•luja haber verdi. Yapılan 
~'hkıkatta bu kızın kayıp 
t ız olduğu ve 150 dolara sa· 

Ajanın ikazına rağmen , 

biraz romantik yaratılııta 

olan kız bu teldlfl hemen 
kabul ediyor. 

Kadınla beraber Franıa
da Toulona hareket ediyor · 
lar . Genç kız burada bir ga · 
zinoda dansöz lük yapmıya 
batlıyor ve birkaç ay ıonra 
Tunuıda çok daha iyi bir lı 
teklif ile karıılatıyor. Ona, 
hazırlanmakta olan bir re · 
vünün yıldızı ıeçtldiflnl btl 
dirjyorlar: 

1 

ı Balıkesir Sarnıçbatı nam 
Orman Baf mühendisliğinden: 

Tarla tukan Yörük oğlu Alt, Miktarı Beherinin muhammen bedeli Teminatı 

11 trııı bulunduğu meydana 
t•ktı. 

f p ucu üzerinde 
dltız hemen aileıine iade 

~ · ı 
) 

1 dı, Fakat pallı ketfi ga· 

t
et lfiıli tuttu. Bu ipucu üze· 

'" t 
e tıledi . Beyaz esir tfca -

et· 
" 

1 Yapan tebekenin bütün 
•\I 
~ 11aıa tarzını ya vaı ya vat 
, etdana çıkardı. Kızların, 
l Yl •ldızlık.,. tekl ı fı ile alda . 
• , k 
~, r, memleketinden dııa · 
ı Çıkarıldığına öğrendi. Bun· 
'ra ~ • seyahat maksadı ile ,,, 
~f Port alınıyordu. Cenubi 
, tlkada, parluızhğından ve 
t:~trıllıfinden iıtifade edile· 
·~ lfenç kız latenllen yere 
~derlliyor ve sahlıyordu . 

>, ir cürmümethut hazırlı 
ı14" Polis, bır değil bOtün bu , 
~e hpan ıebekeyl teker te· 
"ı t ele geç irdi Ayni za 
'"d ~, il seyahat maksadı ile .,., 

'ı~ ort alan genç kızlar, 

11./ltbır nezaret altına alın 
~ lçırılmalarmm bir z& 

- Bu, hayabnda bir da· 
ha tesadüf edemlyeceğin fır· 
sallardan biridir! Dıyorlar. 

Mary, f1eyecanından bat 
dönmeleri geçiriyor. Sevine 
sevine kabul ediyor. 1 

Zllten o kabul etmese de 
kaçakçı için mesele yoktur. 
Birçok kızların, faraplarına . 
uyku ilacı koymak suretlle 
uyutulduklara ve ıonra btr 
eandak içinde yiik vapurla 
rından birine yükletilerek 
sevkedtldiklerl çok görül 
müttür 

Kızılg61 tlmalen kısmen Hacı F-aik bey Metre mlklbı 
oflu lbrahlm tarlası ve kıı· f M3 03 Adedi Kılo Clnıl Lira Kurut Lira kurut 
men Çayırhlsar köyOnden O ı 6 070 13 Çam dört köıe 15 00 
çalı yolu, garben k11men boz O 212 20 Çam tahta 20 00 
hail ve k11men İçlllt Muhar- O 252 14 Çam sırık 15 00 

8 

rem oflu çerçici HGseytn ce· O 558 26 Kayın yaıtall 15 00 
nuben Hacı Faik ojlu İbra 81 
him tarlaları. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla Ahmet 
oğlu Hasan Baerinin Yakup oflu Ômerden 305 yılında ha 
ricen ıahn almak ıuretıle ıenetllz ve nizasız hGsnüniyetle 
tuarruf ve ziraatında olduiundan bahisle namına teeçll 
edilmeılnl tıtediiinden tahkikat yapmak için 31 - 10 937 
pazar günQ mahalline memur ıönderilecekttr Bu yer bak. 
kında bundan batka bir hak lddluında bulunanlar vana 
bugünler içinde yazı ile tapu sicil mu haf ızlajına veyahut 
mahalline gelecek memura müracaatları lüzumu llln olunur· 

Balya Tapu Sicil 
Memurluğundan: 

Köyü 
Habipler 

Mevkii 
köy yant 

Cinsi 
Deilrmen 

Hududu 
06rt tarafı laalt arazi 
tle mahdut 

Bütün evsafı yakarıda gösterilen ltbu bir bap delir. 
men tapu kaydına müıtenlt olmadıiı halde atad•n ıel
mek ıureUle Habipler köyünden Mehmet oilu lbrablmln 
mali olduiu ve 50 60 senedenberl niza11z ve f Hılasız ola
rak taıarruf ve temellOkOnde bulundufundan bahtsle se

Beher adedi 

Lira Kuruı 
6 Meıe araba arıı 00 30 
39 kayın araba - 00 25 

oku. 2 79 
61 kayın dlnail 00 35 
86 KayınesbJt 00 05 

192 Beher kiloıu 
Lira kurut 

11 IO çam çıra 00 02 1 66 
14006 meıe odunu 00 00.75 7 88 
3062 meıe kömGrQ 00 02,25 5 17 

1- Kaçak olarak nakltrıden dolayı hazine namına 
mOsadere olunan yukarda miktar ve cinıl ayrı ayrı yazıla 
kereste ve mahrukat ihaleleri 3-11 937 çarıamba afinü 
saat 15 de orman binasındaki sahı komslyonu huzurunda 
ayrı ayrı yapılmak üzere açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - Her birinin muhammen bedel •e teminat mik
tarları hizalarında gösteril mittir. 

3 - Şartnameleri Orman baı miibendiıltitnde ıörü· 
lebiltr . l -4 - 466 

net.iz tuarrufat yollle kendi namına senede baflanmaeını 1-----------------------
lıtlyen bu deilrmenln yerinde tahkikat ve keıftyatı ya 
pılmak ü~ere lkınclteırln 937 ayının 1 O uncu ıOnGne raıt· 
lıyan çarıamb- ıünü aaat 13 tayin kılınmıttır . 

Bu deilrmen Qzerlnde bir bak iddiasında bulunan ve 
ya tesçtltne kartı itirazı olan kimselerin yetlerindeld ve 
aalkl taaarruflyelerlle birlikte tahkikat ıOnünde delirme· 
nln bulunduiu mevkide Yeya bu gGnler içinde Balya Ta· 
pu dairesine yazı ile mtlracaat e1lemelerl llzumu illa 

KepaiJt Belediye 
Riyasetinden: 

Kepıüt belediyesine att Çukur atıl mera11nın kıtlık 
otlakıyest ile belediye lnratbaneel eski 1&rtlar altında 937 
lklnct teırln ayanın (6) ıncı cumartesi ıGnQ aktam uat 
(20) de lcsra rapta için ihalelerlnln rapalacalı ilin olunur. 

' için 6n6n1.1 ıeçlldi. 

Mary Tunusa çıkınca bir 
otele götürülüyor Ve, gün 
ler geçtlfi halde revüden bir 
haber çıkmıyor. Bir gün kı . 

zı getiren adam geltyor, Re· 
vünün parasızlık yfizünden 
sahneye konulamıyacaiını 
ıöylüyor. Zavallı kız, yaban· 
cı bir memlekette brı para· 
sız kalmıthr Ne yapacafını 
tatırıyor . Rir taraftan da 
otelci para için sıkııtırmak 
tadır. lnglllz konıoloıuna 
müracaat etmek hiç aklına 

ıelml1or. Ajanın ıon bir olunur. ur. .. . . • ~: .. ·, 
. "" . . ·. - . . 
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Tapu Sicil Muhafızlığından: mJmlmJmlml~ml~~~~~IID~~~~~~~-ml~~~~-IHa.. .... .. ••• ._ •••• 
m ~ • 

Vilayeti Mahallesi Me1.·k1J Cınııi 

Balıkeılr Eskıkuyum Horoz te Tarla 
cular penam Ka 

ra tepe altı 

Hududu 
Şarkan muk · 
addema Akto 

! Pamuk Çıknklan l.KokVeSömi KokTürkl 
1 Çandırd~ki Pamuk Çıkrık/arımızı Balı- ~ • 'A t a s i t i G e 1 d i. . ı puk Ali Kadir, 

elyevm araba· 
cıoilu Hafız 

Mehmet, ıima-

mi kesirde istasyon Karşısındaki Ot Depo- ~ 1 1 
mı muza Naklettik. ~ • Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -1 
~ Pamuk ~:ekirdekleriniu Ehven Fiatla, Da- ~ 1 fJzda ku/JanJ/JT. Kok Ve Sömi Kok Türk i 
mı lıa 'f rnıiz \'e Haha Kolavlıkla .\ vr ılma~mı mı it flntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-! 
eı . ~ mı ~ ~ 

len mukadde 
ma Aktopuk 
Ali Kadir el 
yevm Ali Kadir 
oğlu Mehmet, 
garben mukad. 
dema İbrahim 
Efendi el yevm 

ıiiJ Arzu Eden 'ayrn Köylü Ye lJalkımızın riiJ .. ven Fiat/a SatJ/matadır. 
151 Müracaatları İlan Olunur. iJ ! ı 1 
mi ... • . lID ~ AHMET VE IBRAH M CUMALI 
'ffi' Egınh kardeşler mı it ,., / 11 v n 1 ·ı ,. mJ 15) • y v c er c em rcı e. yarşısı 

mı mJmlffilmJmlmlmlmllmml mJISlmlmlmlmlmlmlmllınli11ilmJOE • Demir- Hırdavat- Ycıpı Malları '-
Hafız Ali oğlu 

Muhıln, cenben 
mukaddema Ber· 
ber Tahir elye· 
vm Tabak Ta 
vukçuoalu Ha 
kin bağ yeri 
tarlaları. 

Belediye Riyasetinden: 
Belediye meclitl 1-11 937 Pazartesi günü ıaat 15 de 

Belediye salonunda yedinci devre mutad teırlntsanl .top· 

hsını yapacaktır. 

Ruzname: 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla Ahmet 
ojlu lımallln ıubat 98 ve 5 numarala tapu senedi muci
bince Ahmet oilu 1ımailin malt iken 302 ıeoeainde kar
deıl Ahmet oğlu Haaan Baariye haricen .atarak o tarihten 
beri mumaileyh Hasan Baarinin ıenehiz ve nlzuız hüsn6~ 
niyetle tuarruf ve ziraatında oldu§undan bahisle namına 
tescil edilmeılni istediğinden ta hk lkat yapmak için 31 1O·937 
pazar günü mahalline memur gönderıltcektlr Bu yer ha · 
kkında bir hak iddiasında bulunanlar varsa bu gQnler iç· 
inde yazı ile tapu ılcil muhafızlıiına veyahut mahalline 
gelecek memura müracaatlar1 lüzumu ilan olunur. 

1 - Belediye kanununa göre iki refs vekili ve divan 
katiplerinin ıeçlml 

2 Meclfı encümenleri ve daimi enc6men azalara se 
çimi 

3 Belediye kanununun 76 ıncı maddui mucibince 
belediye relılnin 936 yıla mesai ve icraat .. raporu. 

4 - 936 yılı ka~i hesap cetvellerinin tetkiki 

5 - Evrakı varidenin müzakeresi. 

1580 aayılı belediyeler kanununun 15 inci maddesine 

te,·ftkan ilan olunur. 
2 1 - 481 

Ban~nma asliye hu~uk 
hi~imliğindan: 

Manyasın Şevketiye kö
yünden Muıtafa kar111 ve 

Mehmet kızı Hatice tarafın
dan kocası Balıkeslrfn Du
rak nahiyesinde Şakir oğ'u 
Muıtaf a aleyhinde açılan 

boıanma da va11nın icra kı· 
lınan muhakemesinde müd · 
deialeyh Mustafanın ika· 
metgihınm meçhuliyetine 
mebni keyfiyetin gazete ile 
ilanına mahkemece karar 
verilmiş ve hu baptaki mu. 
hakeme de 22-1 1-937 pazar 
teal günü saat 9 za talik 
edılmlt oldujundan yevmü 
mezkörda Bandırma asliye 
hukuk hlklmllğinde hazır bu 
lunmanız veya vekili kanu· 
nl göndermeniz lazım geldi
ği tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere kt-yflyet ilan olu 
nur. 

Halkavi Bışkınhğm~an 
2 Teırinsanl ıalı a<inün 

den itibaren Franıızca kur· 
su muz f aallyete baıhyaca· 

ğmdan den almak arzusun
da bulunanların Halkevi 
sekreterliğine ad 'am11 yaz · 
dırmalarını rica ederiz. 

,-----------, 1 DOKTOR flHMET 1 
1 flKf<.0 YUNLu 

1 Ç~CUK HEKİMi 1 
iş Ba. ık a ~ ı yanın- ı 

1 daki muayenehane-1 
ı sinde her gün saat ı 
1 (l.5-JB)e kadar has-

1 
ı talannı k abu/ eder. ı .. _____ .;. _____ .. 
,.••••••• ••••••o~••••••-. 
! TÜRKOİLI ! 
: Pazarteıinden ba§ a her : 
: ıün çıkar . Siyasal gazete •. : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhğı:400 : 
: Sayıııı: 3 : • • : Günü geçmı~ &a) ılar 25 : 
• 1 • • .~uruıtur . • 
: ADRES: : 
: BALIKESIR TÜRKDILİ ! 
~ ..................... .. 

Bah esir Evkaf Müdürlüğünden: 
Emvali gayri men Nevi Mevkii Muhammen bedeli 

kule no: 
18 
19 
20 
29 
30 
34 
53 

55.57 
65 
68 
75 
76 
92 

181 
6 
9 - 10 

17 
53 

11 o 
118 
120 
121 
125 
127 
128 
129 

Dükkan 
" 
u 

u 

.. 
Ana 

Dükkan 
Kiremithane 

Dükkan .. 
sebze bahçesi 

ana 
dükkan 

araa 
bağ yeri 

dükkA.n ve ev 
han arıaıı 
dükkan 
tarla 

.. 
.. 
.. 
it 

" 
•• 

Lira Kuruı 

Cami çeıme sokağı 100 00 
Sülüklü çeıme 200 00 
Hük<imet caddeıl 4000 00 
Yeıllli çıkmazı 1000 00 
Bifadıç caddeal 400 00 
lstaıyon elvan 250 00 
Su bacıkarda 500 00 
Hayvan pazarında 500 00 
Emin ağa cami 1000 00 
Boyacı ıokağı 1000 00 
İstasyon anbarı cıvan 500 00 
lıtaayon civarı 400 00 
Peynlrcilerde 1500 00 
Çona ıokağı 500 00 
Ayazmada 20 00 
Şamlı caddeıi 560 00 
t:ıklcllerde 3000 00 
Ş&dırvan meydanı 500 00 
Paıaköy çayır 200 00 

" Keklik tepesi 200 OJ 
Paı~köy Aıçıdereıl 700 00 

,, Taı altı ı5 00 
,, Tahir çeımeıi 150 00 
• , Ulu mezar 500 00 
. , Orhanlye Aıçı dereal 200 00 

., ., .. 50 00 
Yukarıda mevki, numaraları ve nevileri yazılan emvali gayri menkulenfn hlzale 

randa göıterilen bedeli muhammtnlerile temllkeo satıhğa çıkarılmııtır. İhalesi 3 ı 1-937 
çarıamba gQnü ıaat 16 da yapılacaktır. istekli olanların yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat akçalarlle birlikte Vakıf l ar müdürlüğünde mütrıekldl komisyorıa nıüracaetları. 

4 - ı - 457 

ahkesir Orman Baş 
Mühe disliği den: 

Ormanın ismi Cinsi Miktarı BE-her kental Bedeli Mı:cmuu Muvakkat teminat ihale günü 
Karaçam Kuru çam 2766 muhammen Lira Kuruı Lira Kuruş 1 - 11 937 

enkaz bedeli 192 96 l 4 50 
odunu Lira Kurut 

o 6 
K"rfıyaka Meşe kömürü 264 U 30 79 ~O 5 94 1 ) 1 9J7 

. l - Balıkesir merkezine nakil ve imrar edılmek kaydıle mer1'ez kua Kepsüt nahi
yesine bağlı Nusret köyü hududu uvnrında vaki Karaçam ormanından 3216 keııtal ka· 
raçam enkaz odunu ve lvrindi nahiyesi hududu dahilinde Karııyaka ormaoındırn 264 
kental meıe kömürü serbest aatııa çıkaralmı§lır 

2 Beher kentalin muhammen bedelleri ve muvakkate mlnatları yukarıaa gösteril 
mittir. 

3 - Satııları 1 1 1 937 tarihine raslıyan pazartui günü saat on beıte Balıkesir orman 
mühendislıği binasında müteıekkil komJsvon huzurunda ihaleleri ayrı &)' fi yapı 1 mak 
üzere icra edilecektir. 

4 - Şartneme ve mukaveleaame suretleri orman baımühendislijlnde görülebilir. 
4 ı .460 

il Çiftçi Aletleri Alım Satım Evi *. • * ..... . •• ····· ~ •••• , 
~ ...... ~..,..ll:'"l.'!~~...;Ji.1' ~ ~~~~~~~ 

Ormanlarımızı korumalı t 
için odun yak ı l rr ıyf C'll k. 

1 ~ bunun için ne yapacağız? 

1 Maden Kömürü 1 Kul/anJ/acak D iye 
~ ~ Düşünmeyiniz .. 
;ı J1 m·ı ii J'l ii k ö ııı ii r 
~ yakan ~ullauı~lı \'t' ~ 
~ lıcr keseye <)lw,ı·i~l i 1 
it. Zonguldak ve Halk ı; 
~ tipl~riııticki soh;.ı hırı ~ 
~ ticarrtlıaılt'nıiı.d" hu- ~ 
" la C'-' ksımz .. 

Duman ve IS 

~ «Türk A_ntrasidi)) .. de geldi ~ 
it. Yapı duzent için luzumu olan demir, çimento, J 
~ çivi, cam gibi çeıitler de mağazamıı: da her yerden ~ 
it, ucuzdur. iJ 1 En birinci boya yağ1arı, boya malzemeıide Uca ~ 
~ r~thani!mizde ehven fiat larla satılır . Bir defa dene· J 
it yıoiz . ~ 1 Saraçlar Başında Qpmir ~ 
I Ve Hırdavatçı ~ 

·~~~~~~::=~=~~' 
ISük-;üK~-;l;;:Ah;;' 
• i Saraçoğlu 
• Çiviciler araatasındekı 17 numaralı dOl<lcanıo1 1ı1 J 
t ayni 11rada 14 · 15 numarala dükkana naklettik . 

ı ller tiirlii inşaatın bil tün malzemeleri bil- J 
e, hassa ker•·Slf', ziraaı alatları, dt·miı·, çinwıı- ı 
ıı ıo, hırdavat, her ebatta su boruları, odtıJl ' 
·~ vt~ maden kümiirii sohalaı·mın ~rşitleri nıw ' 
J~ ğazamızda hulur ı ur. ı 
Q Gerek topt ,n ve gerekse parakente r 
ı suretl/e tatış yapJ/lf ve bütün inşaat işle' , 
·~ ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir· 
t ı . .,., 
\.W .._=-.,, ...., m www ™"* " WWW""""W'WW~ 0-'" 
aaaaaaaaa a :aı aaaaaaaoaacaaaaaarHıll011 S 
; . 1 
i D . S ıahattin KaraY ~ 
g ()Nr "'(;EN 1 
: 1 ~ : Mİ)'"fEH ı\SSIS ~ 
: a- 1 a Milli Kuvvetler caddesinde 18 nuf11 S 
: rafı apartmanda yeni getirttiği Rontge~ " 
: cihazı ile her 'gün saat 15 den 19 a kB S 
a . d " g dar hastalannı teşhis ve tedavi e er· = 
D O~~~ 
aaaaauanaaaanoaaoaaDaaaaaaaaaa110°: 
lyesi ve 1~aıyuzmanı: 8alıkt>sir saylavı H. KAi<~ 

Çıkarım Genel Direk törü: FUAT BİL' Al 

Basımyerl : il Basımevl 



Y urddaş !.. Cumhuriyet Bayr mı s n . 

C. H. Partisi Gurubu Dün Gün~;Ş~0;k;;~rDA~ğ;~~sf~k~~··Ata-
Bir Toplantı Yaptı. türk:Ancak Türk Milletinden Doğar. 

Başvekilin Riyasetinde Toplanan Gurup Genbaşkurulca Ab
dülhalik Rendanın Meclis Reisliğine, Reis Vekillerini Ve 

Diğer Namzetlikteri Tasvip Edildi. 
Gurup relı vekll lik\erlne 'ı 

Cemal Tunca Antalya, Ha Jjil!!!!!!!!!!!!!!!!! 

san Saka Trabzonu intihap 1 

IJ .• Celril fiayor 

C ~nkauı , 28 ( AA ) -

etmtıtlr. 

Bundan ıonra idare amir 
ilklerine Haltt Bayrak Ua 
yazıt, irfan Ferit Alpay Mar· 
dın, doktor Saim Üzel Ma
o isamn ve divana rf yas et 
katipliklerine de Ziya Gev
her Etili Çanakkale, Naıtt 

Uluğ Kütahya, Alt Zırh Ço· 
ruh, Ali Muzaffer Göker 
Konya, Kemal Ünal fıparta , 
Cavid Ura\ Nlğdenin nam 
zetliklerl taavlp olunmuıtur. 

Partı Gurubu idare heye 
·li P Gurubu l>ugün Baı 

:,tlctl C elil Ha yarın rlyaae · 
~ lld~ topla oarak Gen bat · tine de aıağıdaki zevat yeni 
~Urca Büyük Mıllet Mecliıi den ıeçtlmtılerd ı r: 
~ ~lılıttne namzet göıterilen Ruıh Kaplan Antalya , 
~ 'tıkırı Mebusu Muıtaf a Aziz Akyürek Erzurum, 

B· Abd ·illıalik Renda 
Arıkoğlu Seyhan, Rasım 

Baıaran Sivas. 

~ bdülhalik R~ndanın, relı Şükrü Koçak Erzurum . Ah 

t~ltııııkterlne namzet ııöı - dulhalik Farat Erzıncftn , Alı Romanya 
~tllen Refet Canıtez Bursa, Kılaç Gaziantep, General 
'11\ 1 t itil Uran Seyhanm nam· haan Sökm"n Gtreıun, Ha 

1 ~erini taavlp etmlttlr. mdl Yalman Ordu, D=a=m=ar= Başvekili Ankarada me-
l ürk kuşu Kulesi rasımıa kaışılındı 

Ankara, 28 (AA.) Ro 

A 1 ·ı d 1 manya Baıvektli Ekıelanı Ç • • Tatareıko beraberlerindeki 
b zevat ile birlikte bu ıabah 

qQfvekil Tarh Havacılığının huıuıi trenle Ankaraya ael 
tı mit ve lstaayonda merasim 

rtemiyetini Tebarüz Ettirdiler le karıılanmııtır 
ı\tık Muhterem misafirimiz Rı -

\- ara, 28 ( .\ .A . ) - Türk · bflmez menisi ile memle · 
•~ ya1eticumhur köıküne gide 

t~.. Para~üt lrules i bu ketin muhtaç olduğu böyle .. a rek defteri mahsusu tmza 
"ı b aıvekil Celal 8ftyar. bir eıert kazandıran Türk 

it lanmıılar, mü t~ak ben Ha 
1 ıl nutku ile açı lmıı Ye Hav~ Kurumu baıkaoına riciye Vekilini, Beıvekil Celal 
\ ,bl'Qa töreninde vekiller, u I ve meıat arkadaılarırıa tak Bayan ve Büyük Mi llet 
t•ı • llr vekaletler ileri d b k \ ttıl ir ve te ri lerini b ld rmw Meclhı Reisini ziyaret etmit 
it ~'~~I ve çok knlabalık tir. !erdir Hu ziyaretler iade 
•, l' kütlesi bulunmuı Ankara, 28 ( Ranyo ) - edilmittlr. 
1\l._b<ı~~ Ufu kız ve erkek B 1• B vekil Cela~ l 
ı." ~ı Türkkuıu tarafındo n Anka u 811 tam aı 
oıı~ trı ve har .çten bır Bayar tarafından ıeref l erine ''•I t~rıçler paraıütle atla rada yapılan paraıüt kulesi bir ziyafet veril mit ve bu 
~ 'tdır. Baıvekil 8 Celal Bay arın ziyafeti bir kabul rumi ta 

\ 'h l_ b k 1 k ~\~ ellltl Celil Bayar açıı ir nut u i e açılmııtır . ip etmiıtir. 

lıt,,,~tıdll kulenin Türk hava- Açılıı töreninde Vekiller f l-... -·ı-.--L·.-,-J·ı• 
t'~l"' koruyacak olan Türk ve dığer tlert gelen zevat IS ıuer en teııı Bu' ıyor 
~ ~ .. l 'k t\l havacılıfa alıı - bulunmuı, muhtelif tayyare· Londra, 28 ( A A . ) -

L )olunda yapacaiı bü· ellerimiz kuleden paraıütle Fas milli hareketi liderlerin· .. ı ..... 
>qetlerl kaydetmlt ve tecrübeleri yapmıı- den bir çoklarının tevkif 

~••cJlıiına yorulmak 

Balya Mutlu Günün Yıldönümünün İlk Günü
nü Heyecan Ve Sonsuz Bir Çoşkunluk içe

risinde Kutluladı •• 
Dnn Balya Atatürk anı 

tanın açılma töreni yapılmıı 
tır. 

Anıt Valımizj tarafından 

büyük bir kalabalık önünde 
açalmtthr . 

l3alyalıların daveti üze · 
rıne dün ıehrtmizdeo Bele 
diye Rt:ısi tB Naci Koda 
naz, Poliı Müdürü B. Saıt 
Özgür, Mektupçu, Ad ıiye 
menıupları , daire_ müdürleri 
ve diğer zevat 20 kiıt\tk bir 
kafıle halinde saat on beıte 
otomobillerle Balyaya var· 
mıılardır 

Balyaya varmadan önce 
Çakallar köyünün yaptığı 
heyet oda11 köylül~rin göı 
terdikleri istek üzerine va 
llmlz tarafından açılmııtır . 

Balya kaymakamı B Hak 
kı Ôneyin, Balya belediye 
reiılnin ve diğer Balyah 
larıo ve kalabalık köy hal 
kının bulunuıu ile yllpılan 

Ha/yanın Umumi Görünüşı1 

bu açma töreninde Valimiz giden kafileyi bOyük btr~ 
çalııkan ve uyanık köylü· misafirperverlik göstermek 

lertn vücude getirdiği bu ıureUle kaıaba dııında kar· 
eaer önünde bu mutlu gün· 1 1 d 
de açmaktan duyduğu ıe · 11 amıı ar ır. 
vinci açıklamıt ve kendile · Bir müddet kulüpte lıU· 
rint tebrik etmiıttr. rahah müteakip davetli ler 

Balyahlar ve mektepliler Cumhuriyet meydan10a git · 

Valimizi ve ıehrimizden mit lerdir. 

Ulusal Günün Yıldönümü: 
Bu eınada meydan ve henüz 

kapalı bulunan Atatürk bü-

Bahkesir Büyük Günün 
Sonsuz Sevinci İçinde 

atünün etrafı çok kalabalık 
bir halk kütleıl ve civardan 

gelen köylüler. okullar ve 
ıporcular tarafınden çevril
mifti . 

~~~~~~~---~~~~--~ Çok kııa zamanda yeti· 
ıen kasaba gençlerinden 

müteıekkıl bandonun çaldığı 
lstıklal martı tle ıaat 15,30 
da törene baılandı 

MuMelif cad~elere ve par~a güzel, zarif sütunlar ta~-
iar ~ikil~i. Gece şe~ir ~ol ışı~la aydmlatıl~ı. 

Bunu müteakip 8 ılyanan 
genç ve çalııkan kaymaka-

mı l3 Hakka Ôney fU he 
y ecanlı sö7.lerile toplantıyı 

açtı : 

" Hugün Bal yalılar, Balıke· 
ıirl ı miıaftrlerini aralarında 

görmekle en bahtlı günle 
rlnden birini yaııyor Türk 
mefku res i taııvan her Türk 
için Atatürk ıevgiıi en bi· 
rinct vaz ife ve ilk duyaudur 

Beteri kıymet ve bu kıy· 
metlerin bile 61 
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a:§ ŞEHİR VE VİLAYET HA~ERLERİ §:a 

İlko ul Öğretmenleri
nin Tayinleri.. 

Valimiz 
Terfi 
Etti 

Oğratman o~ulu mezunlan,;8-hariç vilayetlerden ve
rilenlerin tayin olundukf an o~ullar 

Cumhuriyet bayramı do 
layisile Dahiliye Veka letine 
mensup idarecilerinin terfi
leri Alakadarlara bildirilmir 
tir . Buna kız öğrdmen oku· 

lundan Zehra Gönen birinci 
okuluna, Buraa kız öfretmen 
okulundan Makbule Gö 
nen Sarıköy okuluna, 
Buua kız öğretmen 

okulundan Şadiye Gön'n bi· 
rfncı okuluna, Bursa kız 6ğ
retmen okulundan Nüzhet 
Ayhan Gönen birinci oku 
luna, Edirne kız öeret· 
men okulundan Feriha Ara 
rat Dursunbey birinci oku
luna, lıtanbul kız öfretmen 
okulundan Mualla Erkan 
Ayvalık Sakarya okuluna, 

lstanbu öğretmen okulundan 
Nüzhet Meriç Bandırma 

Ayancık ikinci okuluna , 
Edirne kı~ öğretmen oku 
ulndan Belkıs Tezel Ayvalık 
Alibey nahiyeai okuluna, 
lıtanbul kız öğretmen oku
lundan Hadiye Altan Gönen 
merkez ikinci okuluna, iz· 
mir kız öğretmen okulundan 
Satbe Yiğit Erdek merkez 
okuluna, Şamlı nahiyesi 
öğretmenl iğine Samiye, açık · 

tan Fikret Güre köyü öğ· 

retmenltğlne, Bura" kız öğ 

retmen okulunda.o Makbule 
Bandırma birinci okuluna, 
lstanbul öğretmen okulun 
dan Mürvet Alper Sındırgı 
birinci okuluna, İstanbul öğ · 

retmen okulundan Zeki eo 
ran Sındaraı birinci okuluna 

Hariç vllayeiluden veri 
len ö[jretmenluin tayinlul: 

Birecik Fevzipaıadan Tah · 
ıin Gener merkez Gazi oku· 
luna, Zonguldak M. Kemal 
okulu öjretmeni Eltaf Ok 
maç merkez Gazi okuluna, 
Çanakkele Hamdıbey nahi
Y"'Sl baıölretmeni Necip Tü · 
merdirim Bürhanlye Büyük· 
dere köyü baıöğretmenliği 

ne, Yenice Çakır köyü baı 

öğretmeni Adil Havran Ka 
labak köyu öğretmenliğine, 

Çanakkalenin Arabacık kö· 
yünden Süleymen Çetin 
Şamlı Çaypınar köyü öğ 
retmenliğine, Örencik kö 
yünden Kasım Edremit Kü 
çükdere öğretmenliğine , 
Biga Sakarya okulu öğret 
meni Necmiye Kutluay Hav 
ran birinci okul öğretmerı l i · 

ğine , Biea Kolfal köyü öğ 
retmenl Refia Halya I l ıca 

öğretmenliğine, Akhisar Se
lendi köyü öğretmeni Şevket 
Göner Sındırgı Dimyanlar 
köyü öğretmenliğine ta yln 
edilmlılerdir 

Gtreıun vilayeti Gürele 
baıöğretmenl Ethem Susığırlık 
Göbel nahiyesi baıöğretmen
ligl~e, yine Güreleden Şe 
hrlban Göbel öğretmenliğine , 
Aydın çine birinci oku 
lundan Müveddet Ünal Ba · 
lıklı köyüne, Vakfıkebir 

baıöğretmeni Bekir Sıt 

kı Tanau Susığırlık Kara -
nOrcek başöjretmenllğine, ........ 

baıöğretmenl Tuğrul lıık 

Bandırma Erkili köyü baı 
ögretmenllğ .ne, Kurkuteli 
öğretmeni İ brahim İ~anç 
merkez Yenıköy ÖrP.tmen 
liğıne tayin edilmitlerdir. -

Operatör Al~ay Zahit 
İ stanbul Gülhane hasta· 

haneai dahiliye müdürü hem· 
ıehrımlz Operatör Albay Za· 
hit Tolun Cumhuriyet bay
ramını aeçlrmek üzere me 
zuneo dün tehrimlze gel 
mittir . 

Bu meyanda Valimiz B. 
Ethem Aykutun üçüncü sı 

nıf tan ikinci 11nıf valiliğe 

terfi et mit olduğunu mem 
nunlyetle haber aldık. Ken · 
dilerinl tebrik ederiz . 

Diğer taraftan vali mua · 
vlni 8. Ekrem Yalçınkaya 

bir derece terf 1 ederek ma · 
aıı seksen liraya çıkmıf . Su · 
11ğ1rhk kaymakamı B. İsma· 
il Hakkı Giderle , Dursunbey 
kaymakamı B Kamil loka
va birinci sanıf kaymakam 
lığa terfi etmitlerdir. 

:•············-~·················· ......•........ .,. 
: Hoşa Gitmiyecek Bir Hareket : • • • • i Her Taraf Işık içinde iken i 
! Karanlıkta Kalan Bir Eser-· i • 

Cumhuriyet hayramını kut·! 
lulama komitesinin grafik , 
ıubesinde çahıan bazı arka. 
daolar dün gece geç vakit 
idarehanemize gelerek garip, 
aarlp olduğu kadar da çok 
acı ıu ııkiyette bulundular: 

Grafik ıubes l eski bele 
diye al anına bir kaide yap· 
mıı ve bunun elektrikle 
tenvir edtlebilmeai için ge · 
çen yı l olduiu gibi , bu defa 
da yakın bir elektrik dire 
aınden bir hat çekilmek ıu · 

retile kaideye ceryan ve 
rllmeaini e 'ektrik ılrketinden 
rica etmlılerdir . 

Saat on beıe doğru ya 
pılan bu müracaat üze 
rlne ıtrket vaktin aeçmiı, 
mesainin bitmtı olduğunu 

söyliyerek ceryan vermek 
ten imUna etmiıtır . 

Bu milli günde tenvir, te~· 
ytn veaatr ıı lerde çalııan 

arkadaılar kendi istirahat, 
vazife ve meıgultyetlerinden 
ayırdığı vakttlerle gece gün 
düz uğratarak büyük bay
ramın güzel, canlı geçmesi 
ne çalıımaktadırlar . Her fe · 
rdin, bu ferağatkar arkadaı 
ların ça l ıımasını derın bir 
minııet ve ıükrırnla karıı 
lıyacağına ıüphe yoktur. 

Fakat. Dıdinerek, uğraıarak 
vücude getirilen ve ıehtrln 

en iılek yerine dikilen bu 
kaidenin geceleyin diğer sü-
tunlardan ayrı olarak ka 
ranhkta kalmuından , ça l ı · 

fan arkadaıla r pek çok 
müteessir olmuılar; fakat 
d iğer taraftan eserlerinin 
ıt ı klanmaaı çaresini de araı 
tırma ktan geri durmemıt 
!ardır . 

Hu dütünce ile o civarda 
dükkanı bulunan bir vatan. 
daıa müracaat ederek bir 
hat çekmek ıurettle kaide· 
ye ceryan verilmufnf r ica 
etmiı1erdlr 

Bu vatandaı, bu milli ite 
karşı büyük bir vakınlık 
göstererek dükkanından cer· 
yan vermfı; geceleyin bu su 
retle kaide de bir müddet 
için aydınlanmı~tır . 

Bir müddet için diyoruz. 
Çünki çok geçmeden elek. 

gelerek dükkan sahibine kal · 
deye ceryan veremiyeceğini 
söylemit ve ceryanı kesmiı· 
tır . Böylece kaide tekrar 
kaı anlık ta kalmıthr. 

Miili eünde, milli bir sem 
holün tehirin en itlek yerin 
de bır hiç yüzünden ka· 
ranlıkta bırakılmasını biz 
hiç doğru ve iyi karıılamı 
yor uz. 

Her biri ayrı bir vazife 
gören ve ferağatlı. bu itler
de ça lııan bu arkadatlar 
kaideyi öğleden evvel ye · 
tittiremiyerek birkaç saat 
geciktlrmiılerae tir ketin sa· 
at 15 ıi de mesai aaatlnden 
lbarettır . Dolayisile bir elek 
trik memuru bu hattı ni
hayet 20 25 dakıkada ya· 
pabillrdf. 

Şirketin bu gece kaideye 
ceryan vermek ıuretile bu 
hareketlnı taııhih edeceğini 
umuyoruz 

lzmi -
Güreş takımı şe~rimize 

gelıcek 
İzm ir güreı takımı yakm· 

da ıehrimize gelecek ve ıeh 
rimiz güreı takımı ile mü. 
aabakalar yapacaktır 

Kış yaklaştı. f a~ir yavru-
1 n düşünelim 

Çucuk esirgemtkurumunda : 
Kıı yaklaıtı Geçen sene 

ler olduğu gibi, bu ıene de 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
ihtiyacı olan çocukların ge 
ytnmeıine, mektt>p kitapla 

· rının tedarikine batladı Evi 
nizdeki eıki çamaıırları , el 
biselerl, çocuklarınızın eıki 

mektep kitaplarım Kuruma 
vermeniz birçok yavruların 

ihtiyaçlarını temin edecek
tir . Kuruma telefonla haber 
vermeniz kafidir 

Eşya evinizden vesikalı 

bir memur tarafından aldı 

~··~GAZETEMİZ··· .. 
• 
: Vilayet mat baaaı diğer ~ 
• • : resmi daireler ribi bayram : 

ı ! günlerinde kapalıdır . Ara ·: 
• ya pazar tatili de girmlt : • • 
I

•.: bulunduğundan Türkdıll : 
2 ik incitetrin 111 l ı günün· : 

ı : den itibare n neılr vazife- : • • : ııne baılıyablleceğini oku- : 
: yucularına bildirir. : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

Lisede 
Avr upaya ta~sile gönderi
lece~ talebelerin imtiham 

yapllıyor 
Lise mezunlarından , Kül· 

tnr ve iktisat Bakanlıkları 
namına gönderilecek tale · 
benin müsabaka imtihanları 
dün Ltıede yapılmağa baı 

lanmıı , imtihana ıehri· 
m ızden iki lise mezunu gir . 
mittir. 

Muhase~ei hususiye hesa
~ma o~utulacak talebele-

rin imti~am yapıldı 
Şt'hrimlz lfıe panıiyonun 

da okutulmak üzere viliye· 
t imiz husui muhuebeıi he
ıabına okutulmıtk üzere 
imtihanla dört talebe ıeçil · 
eceğinl evvelce yazmıttık. 

Bu lmtihanl r ayın yirmi 
betinde batlamıf, dün blt
mlıtir. 

Sınavlara oo dört k iti gir. 
mittir 

imtihan evrakı lt'tk ik ol 
unmaktadır . 

Netice yakında kazanan 
ta le be le re bildirilecek tir. 

lise riyaziye öğretmenliği 
Şehrimiz lisesi riyazi öğ · 

retmenliklerine leyin edilen, 
Yüksek Öğretmen okulu 
mezunlarından B. Ah· 
met ile , Gazi Terbıye Ens · 
titüsü mezunlarından B 
Hllyret vazıfelerine baıla-

mıılardır • 

~fü 1 

Eskiş hir ı 
~ 1 

idmanyurdu maçı ~u gün 
saat 15 da yapılacak 

ldmanyurdu tarafından 
davet edilen Esklıehir Türk 
aücü futbol takımı 16 kiti· 
ilk bir kafi le halinde 8 . 
Ethemin baıkanlığında ıeh 
rime gelmiıler ve İd 
manyurdu tarafından mfsaf ır 
edi 1 mi§lerd ır. 

lk ı şehir takımı arasın 
daki maç bu gün saat l 5 
de yapılacaktır. 

Bugün açılaca~ eserler 
Buaün yent Hilkumet Ko 

nağı, Hava Kurumu, Ata
türk parkına dikilen Ata 
türk madalyonu, daha sonra 
c\a Balıklı ve Büyükbos 
tancı i l kokulları törenle Va · 
limiz tarafından açı l acaktır. 

B Ethem Aykut Zeytinli 
okulunu açmak ve Edremitte 
yeniden inıa edilecek llko 
kulun temelin i atmak üzere 
yarın Edremide gidecekler 
dir. 

Balyada Atatürk Anıtı 
Dün Merasimle Açıldı .. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

leli kalbinde maıeri ve vic 
danında bir abide olarak 
yaıatır. 

Biz Balyalılar bunu di· 
kerken Atatürk sevglıinl de 
dirlendlreceğiz 

Cumhuriyet çocuklarında 

bu abide önünde en büyü 
ğümüzün sevgisini kalplerin 
de ve kafalarında yaıataca 
ğız Sıkılan , daralan her 
Balyalı bu abide önünde ye
ni bir ruh bulacaktır . 

Balyalılar adma Büyük 
Şefin manevi huzurunda 
minnetle eğilirken bu törenin 
aaym llbayımız tarafından 

açılmaaanı rica ederim." 
Sürekli alkıılarla nihayet 

lenen B. Hakkı Ôneyin bu 
ateılı sözlerinden sonra B. 
Ethem Aykut Balya kayma 
kama B. Hakkı Ôneytn bu 
anıtı açmayı kendilerine 
verdiklerinden ve bu törende 
Balıkesir lılerl bulundurmak 
ıeref ini bahıettıklertnden do. 
layı beraberlerinde· gelen da· 
v~tliler adana ayrıca teıek · 
kür etmitler ve bu abidenin 
dikllitfndeki büyük manayı 

açıklamıılar ve demiılerdir· 
ki: 

"Doiuıundanberi kalbi 
çarpan, yurdu için fedakar
lık kestlen ve nihayet onu 
ölümden kurtarıp ayağa 

kaldıran; lıtak l al beraatım 
eline veren Atatürk için ne 
yapılsa azdu. 

Milletimiz Atatürk hak 

kında kadirtinaalık vazifesi 
ifa etmeğe, yer yer onun 
büstlerini koymaia çalıı -
mıthr. 

Atatürke tazim için ne 
yapmalıdır? Ona mevcut 
olan bağları kalınlaıtırmalı, 

kuvvetlendirmeli, onun ar. 
kasından daima em· 
niyet ve itimatla gitmeli. . 
Abideler, büstler, heykel
ler ve bütün bunlar, fürk 
tarıhi için baha biçilmez bi· 
rer kıymettlrler. Tunçtan, 
taıtan mürekkep olao Türk 
bayrağına aarılmıı olan ıu 

vücut kalbimizde daima ya 
tamaktadır . 

Güneı ıarlitan 

fakat Atatürk ancak 
doğar, 

Türk 
milletinden doğar. Fakat o 
güneı ya !nı.ı Türk milletine 
ııığını vermez. O her yere 
nur veren bir Türk Atası; 

Türk günettdir . (Alkıılar) 

Atatürk hiç bir millete 
naalp olmıyan bir büyük 
ıahslyettir. Balyahlar onu 
buraya dikmekle samimi bir 
enerji havası yaratmııtır. 

Kaymakamın dediği a-ıbl 

maddi kıymetinden ziyade 
manevi kıymeti önünde Bal· 
yalılar bu müheykel vücu· 
dun önünde ferahlık duya · . 
caklardır . 

Bal yalıları bundan dolayı 
tebrik ederiz. Onlar bu ibi· 
deyi, Atatürkün yolunda 
boynunu ve canım vermeğe 
çekinmlyeceaini isbat için 
buraya koydular. < Alkıılar .. ) 

v ıılimlz bu esnada abide
ye doğru ilerlediler ve 
mozayıktan yapılmıt kaide · 
ye doğru ilerlemiıler ve bay· 
rağa ıarılı Atatür~ün büstünü 
halkın coıkun alkıtları ara
sında açarken: 

- Dünyanın En Büyük 
adamının heykeli çıkıyor di . 
yerek bayrağı açmıılar ve 
Büyük Şefın büstü aym cot 
kunluk ve heyecan aahnaaı 

içerııinde meydana çıkmııtır. 
B Ehtem Aykut tekrar Bal· 

yalıları tebrik etm iıler ve: 
Yaıaaın Büyük Atatürk .. 

Sözlerıle ıöylevlerlne son 
vermiılerdtr 

Abtdeye Belediye, lıçtler 
Talebeler ve Parti tarafından 
birer çelenk konmuıtur. 

Balya büyük Şefe bu 
anıtın dikilmesi münaaebeti 
ile Cumhuriyet bayramının 

birinci gününü büyük bir 
sevinç, çoıkunluk ve heye· 
can içinde geçirmlıttr. 

Müstecap ~öy odasmm 
açıhşı 

Anıtın açılma meraııirniıı· 

den sonra davetliler ve Bal· 
yalılardan bir gurup M~•· 

tecap köyüne gltmirleıdır. Bı.J 
rada köy okulunun t41ebetlı 
köylüler misafirlerini k•' 
f ıiamıılardır. 

8. Ethem Aykut bu blıı•; 
oın bundan birkaç ay e'l"ie 

l ı· Balıkesir öğretmen kafi e• 
le geldiği zaman iyi bir te 

sadüfle temelinin atıldıi1" 1 

hatırlatarak köylülerle çolı 
samimi btr konuıma y•P ' 

~e 
mıılar ve kaymakamın 1• 
her devlet adamının yaP' 

maaını istedıği her iıto lfl~~ 
laka köyün · ve köylü00 t 

iyiliği için olduğuna it3 'e 
etmittir. ,. 

- Bu odamn da yapılrt' ııı' 
sı iyi mi olmuıtur? f.eıı• 

olmuıtur? 

Sualine köylüler içten "
0

• 

pan samimiyetlerile: · ~r 
k1' 0 

- iyi olmuıtur. Teıe tte' 
ederiz. Diye meronuniYe 
rini izhar etmiılerdir 11 

b
. ,,,ı 

B Ethem Aykut ırı bl' 
eksik kısımlarının yakıP j•"' 
zamanda tamamlana<:• 

011 
ümit ettığlni söyledikterı ~11 ~i 
ra b 1 n a n ı n kapııın 8i"' 
kurdeli yı kesmiılerdlr ııo· 
gezi ldikten ve köylülerlle ı>'' 

(3a y 
nuımadan sonra ...,et· 
dönülmüı, Cumhuriyet uıere 
danına kalbedilrnek bfr 

diler 
yıkıldıktan sonra telg 
binaya taıınan poıta -

tir· 
raf binası da gezilmif ı.ııl 

. o .. o 
Saat 18 de birin'' ıO 

f od811 • da Balyalılar tara 1 1 ı,.ılf 
f t 41er ' kııılik bır ziya e g 30 ı 

tir. Ziyafet saat I ' tı•"' 
kadar samimi bl~ 

41
e b" 

içinde devam etrnıf ııde" 
hrllf' J'1 

saatten sonra ıe rıs•lı" 
giden davetliler keY ıeoire 

be 1 "' H. Hakkı Öneyfo. f:r' ı" 
Reisi B. Abdullah 1ıl•'1 

5alY
8 ~·" memurların ve tJrtt 

1 afar• .J r· 
ıamimi uğur an> ıartı 1 

da kazadan ayrılrrllf 

)ı 

d~ 

tı 

ç, 
)() 

(4 
~s 
lı 

b-
4~ 
L, 
~~ 
~\I 
t,t 
t'h 
t~tı 

'~tı 
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~~ EYUP ULKU ~-e li Her Nevi Def!er, Kitap, Bloknotlar i-
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~.her tarafı bez yumuşak cilt işleri ~.;;;: 
~~ gayet şık ve ucuz olarak yapıhr. ~g§ 
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Dilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmede olup müddeti temdit edilen Balıkesir · 
Edremit yolu üzerinde Erg,.ma mevkiinde yaptırılmakta 

olan tamiratı daime amele evlerinin ıkmali inıasına istek · 
li çıkmadığından 4 1 O 937 tarihinden itibaren 4 - 1 1 • 937 
tarihine rastlayan perıembe günü saat 15 ıe kadar bir 
ay zarf anda pazarliia barakılmııtı 

2 - Keıtf bedeli (1601) lira (99) kuruıtur . 
3 - Bu ite alt keıifname ve evrak ıunlard ı r: 

A - Eksiltme ıartnamesi 
8 - Keıtf cetveli ve evrakı 
C - Tahlil fiyat cetveli 

D - Mukavt'le örneği 

E - Mesaha cetveli 
lstekııı er bu keıifname ve evrc:du 1 alıkesf r Vilayet Dal· 

illi Encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde göre· 

bilirler 
4 ~ İsteklılerin 4 1 l 937 tarihine kadar her topl antı 

günü olan pazartesi ve perıembe günleri saat 15 de Vi
layet nUl'am ında müteıekkil Daimi Encümen~ gelmeleri 
ilan olunur. 4 - l - 455 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmede bulunan müddeti temdit edilt n Balı· 

keıir Edremit yolunda Çengeloğlu mevkiindeki yaptı · 
tılOıakta olan ameleı daime evlerınin ikmali intasına is · 
lcklı çıkmadığından 4-1 O 937 tarihinden itibaren 4 1 l ·937 
lıtrihine ruthyao perıembe günü saat 15 ıe kadar bir ay 
~arfanda pazarlığa bırakılmııtır . 

2 Keıif bedeli 442 lira 70 kuruıtur . 
3 - Bu tıe ait keıifname ve evrak ıunlardar . 
A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Tahlil fiyet cetveli 
C Mukavele ö r neği 

D Keılf cet veli 
H Mesaha cetveli 
istekliler bu ketlfname ve evrakı Balıkesir Vıla)eti 

()llirni Encümen "aleminde veya Nafıa müdürlüğünde gô· 
tebuırler 

.. 4 - l•teklilerin 4 1 1 -937 tarihine kadar her toplantı 
~.11tıü olan pazartesi ve perıembe: günleri saat ) 5 de Vi 

1jYet makamında müteıekkil Daimi Encümene gelmeleri 
~olunur. 4 - 1 - 456 

Bahkesir icra memurluğundan 
liazineye Borçlu martlı saat 16 da yapılacaktır. 

"1ahalleıinden İsmail Hakkı · 
"111 bu borcundan dolayi 
~llhcuz ve Tapuca Mayıs 
"~~ ve 197 numara da ka 
ııtt K . d 1 avakla tarla mevkıın -

e tarkan Dılaver zade Nu 
~ . 
~ ttrben Leblebici lbrahim 
'vu b ) 1 ıimalen dere cunu en 

( :~ ile mahdut 5 dönüm 
~S ~95 mette murabbaı) ve 

lı () lıra muhammen kıymet · 
~ t,tlanın altı pnyda bir 
'Yı ~ Ve Mayıs 324 ve 198 
tıll\ b, llrada kayıtla d ı ğeı men· 

vtı'' "1evkiinde ıarkan kara 
~,•uf oğlu Mehmet iken 

t,t~ll kunduracı Hüseyin 
t'h en çakır oğlu hacı Ah 

~" '~ fimalen kurt Ahmet 
~tt llbeı:ı hacı Hakkı verese · 

lıo5~e rnahdut dört ıfönüm 
(5 I ınetre murabbaı ) ve 
t,t1,

1
ta rnuhammen kıymetli 

\l\ıı. tıın üç payda bir payı 
' "d tt1t il Yazılı ıutlar ve açık 

ı "'" ile satılacaktır. 

2 - Artırma ıartoamui 

herkea tarafmdan görülebil· 
mek için tarihi ilandan iti
baren icra datreainden açık 
bulunduğu . 

3 - Tay ın edılen zaman · 
da artırma bedelı; gayri 
menkulün muhammen l:ıy 

metinin yüzde yetmiı betini 
bulmad ğı takdirde ~n son 

artıranın taahhüdü bakı 

kalmak ıartile artırmft 15 
gün daha temdit edilmiı 
olacağından yani ikinci ar 
tırma günü olan 8 12 937 
çarıamba günü saat 16 da 
yapılacağa. 

4 - Artırmaya itUrak 
edeceklerin, gıtyrl menkulün 
muhammen kıymetinin yüz· 
de yedi buçuğu nisbettnde 
pey akçası veya milli bir 
bankanın teminat mektubu · 
nu tevdi eylemeleri lazım
dır . 

5 ipotek sahibi ala· 1 
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~ Pamuk Çıkrıkları ~ 1 n1111111 n,~,ı~~~~:e~~~p:'illk Artısı 1 
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[!] (fil lf nin ·.rı Son Ç(' tJ.irdifji Fı/im • 

ffil Çandtrdaki Pamuk Çıknk/anmızı Ba/J- mı• .. .. • 
~ kesirde İstasy?n Karşısındaki Ot Depo- ~:: KUÇU ({ J\ l~BA Y ; 
~ m~za ~a~:~~:ık, .. , . . , i . , . ~ = Dünyanın D~hi Sanatkarlanndan L ıyonel = 
fili 1 .. uuuk \Jt,kn ıl• ki• ı mııı Elnfln 1 ıatl .. 1, Oa- fili • Barnmur da Rol fllmıştır . it 
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ID1 .\rzu E<f(•rı Sayııı Köylii r~ flalkını ızın ~ 1 l A ~ 
mi Mfıracaatları İhlıı Olunur·. lill • Henüz İstanbul sinemalarının bir çoklarında gös· it 
ffil E w • 

1
. k d I mJ Si terilmiye n senenin bu en son filimin i de ılk defa Ba • 

~ gın 1 ar eş er fili hkesirde sayın müıterilerlne takdim e der. • 
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Belediye Riyasetinden: ••••• •• ••1t•••••••••ıı.•••• 

Belediye meclisi l · l 1 937 Pazartesi günü saat 15 de 1!•'81••··----·······--····· 
Belediye salonunda yedinci devre mutad teırinl1ani top· • .. • 
tısını yapacaktır. 

Ruzname: 
l - Belediye kanununa 

katiplerinin seçimi 
2 Meclis encümenleri 

gÖ•• ıkı , . ,, v.~;ı ı •• dıvan ;Kok VeS~m.i Kok T ü.rkı 
•• daimi encümen azat ...... ı Ant r a s ı t ı G e 1 d ı ..• 

çimi 
3 Belediye kanununun 76 ıncı maddesi mucibince 

belediye reJainin 936 yılı mesai ve icraat raporu . 

4 - 936 yılı ka\i heıap cetvellerinin tetkiki 

5 - Evrakı varidenln m(izakeresi. 
1580 sayılı belediyeler kanununun 15 inci maddesine 

te,·fikan ilan olunur. 2 - 1 - 481 

•· . 1 Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -1 
• fJzda ku//anı/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk 1f 1 flntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-• 
it ven Fiat/a SatJ/matadır. 1 
• • • AHMET VE lBRAHİM CUMALI 1 

-----ı 1 Çiviciler Ve Demircile. Çarşısı • 
• Demir HLrdauat - Ycıpı Mal/art • Ha/alca Köyü İhtiyar 

Heyetinden: 
llalalca Fındık değirıueııi uamile maruf su de

ğirmcııi icara verilecektir. Talipler Kasımdan bir 
hafta evvel Ilal tlca kövü ilı tivarıu~vetin~ miir<ı-.. . . 
caatları ilan oltıııur. 

Balya Belediye Riyasetinden: 
1- Eksiltmeye konulan it: Ralya kasabasının tahminen 

30 hektar meskün ve tahminen 12 hektar gayri mekun 

k11mmın hail hazır haritasınm alınması 1 1 • I O 937 tarihin 

den ıtıbaren 21 gün müdde tle açık eksıltmeye konul 

muıtur. 

Meakün k11mın beher hektarı 28 lira ve gayri meıkün 
kısmının beher hektara 14 lira olmAk üzere muhammen 

keıif bedeli roos ltrad1r. 
2 Bu ite ait ıartoameler ve evrak ıunlardır: 

A Eksiltme ıartnamesi 
B Mukavele projesi 
C Nafia meclisinin ı 3 3 937 terıh 9 ve 2sayılı ıe • 

hir ve kasabaların halihazır harıtalarınan alınmasına ait 

ıartname 

lıUyenler evrakı ve ıartnameleri Balya belediyesindt 
görebilirler 

3 -- Eksiltmeye girebilmek için isteklılerin yetmitbeı 
lira altmıt kuruı muvakkat teminat verm~si ve Nafta Ve 
kaletinln ıehir ve kasabaları halihazır harıtalarının alın· 

masına ait müteahhıtlik vesikası ıbrazı ıarttır . 

4 - Eksiltme 1 1 1 937 tarihine tesadüf edtn pazartesi 
günü saat 16 da Balya belediye dairesinde yapılacağından 
taliplerin yevmi mezkürda Balya belediye encümenine 
müıacaatları ve posta ile gönderilecek mektupların nıha

yet 4 üncü maddede yazı l ı gün ve ıaate kadar gelmlı o l. 
ması ve dıt tarafının mühür mumu ile iyice kapatılmıı 

olması lazımdır Poıtada vuku bull\cak gecikmeler kabul 

edllmeyeceğı ilin olunur. 4 1-450 

Defterdarlıktan: 
Manyas gölünden 1 Teırinevvel 937 tarihinden itibaren 

balık avlanmaaın.a baılanacaktır Balığı almak istlyenle 
r in Sığırcı istasyonundaki balıkhanede yapılacak müza-
yedeye ittlrakları ilin olunur 4 1 479 

caklılarla diğer alilcadarla 
rın gayri menkul üzerindeki 
hakları hususile faiz ve ma 

sarıfa dair olan iddialarını 

evrakı müsbttelerile 20 gun 
içinde icra dairesine bi dlr· 
meleri akıi halde hakları 

Tapu sicilleri le sabit olma · 

dıkça satıı bedelınin paylaı 

masında hariç kalacaklardır. 
6 - satılan ıayri men-

1 kulün üç senelik müterakim 
vergileri de tercihan satıı 

bedelinden ödenecektir. 
7 - ihaleden doğma rü · 

sum Ye dellillye ve intikal 
maarafları müıterlye aittir 

8 - Artırma günü hazır 
bulunmayanlar artırmadan 

vazıeçmlt sayılacaklardır. 

Keyfiyet herkesce bilinmek 
Qzere ilin olunur. 

• Çiftçi Aletleri Alım Sa/un Evi • • • •••illi• ... •••••e•••~•••••• 
lSük~-üK~;;;;:-Ah:;~f 
• • : Saraçoğlu ~ • • ~· Çiviciler arastasındaki ) 7 numaralı dübklnımı :ıı t 
ı. ayni sırada 14 · 15 numaralı dükkana naklett ik . •• 

• Her türlü inşaalırı h iitiiıı malz(1 meleri bil-
~i hassa kert·Sh', ziı·aat alatlurı, demir, çimen- ı 
ı · to, hırdavat, lwr ehatta su boruları, odun t 
t "'" nı a derı kümiiı·ii sobahumm çtı~itlt·ri nrn- 1 
~ ~aza nıızda hulu ıı uı· . 
t Gerek toptan ve gerekse parakente 
ı suret ıe tatış yapJ/lf ve bütün inşaat işle
t ri taahhüt olunur. Fiatlanmız eh vendir. 
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i Dr. Salahattin Karay 1 
5 llONrrGEN ğ 
5 1'1ÜrfEHAS8181 5 
a a 
g Mil// Kuvvetler caddesinde 18 numa· g 
g ra/J apartmanda yeni getirttiği Rontgen g 
g cihazı ile her gün saat 1.5 den 19 a k a- : 
a a 
D dar hastalaflnı teşhis ve tedavi eder. a a D 
a a 
aamaa~aaaDaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ,. ................•..•.• ~ 

! TÜRKDiLI ! 
Susı fırlık tik m~ktebinden : Pazarteıinden baıka her : 

almıı olduğum ıahadetna . Ji gün çıkar . Siyasal gazete.. : 

meml k a ybettim. Yenisini : Yıllığı : 800 Kurut ! 
Çıkartaca"ımdan eskisinin : Altı Ayhğı:400 : 

5 • s • 
hükmü ol maclığını ı lln ede : aym: 3 .. : 

: G ünü geçmit ıayılar 25 • 
rim . • • • k uruıtur. : 

Susığırlık Borhaalye ma • • 
: ADRES: • 

hallesinden Mehmet usta 

otlu Ahmet Necati 
: BALIKESİR 'fÜRKDİLl i ..... . ................• ~ 

İyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

~'•lr Birinci artırma Ba 
'"C l t icra d a i r e ı 1 n d e 

·9~n pazartesi glloü 
Öksürenlere ve KATRAN HAKKI 
&öğüs nezlelerine 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'Al 


