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Atatürk 
hasına 

ugünlerde Manavra Sa· ~~r~, Irak Hari~iye 
Hareket Edecekler.. V~zın .1 ~~I Et~ll.er._. 

Ha11cıye Vekılımız Tevf ık Huştu Ar as mı saf ır vızır 
Büyük Şefimize ismet İnönü İle Vekiller Heyeti de Refakat 
Edecektir. Manavra Sahasında Tayyare Faaliyeti Başladı ... 

şeref ine bir ziyafet ıardi 
Ankara, 6 (A.A.) - Irak bul olunmuı ve bu kabulde 

hariciye veziri dün yanında 

lralun Ankara elçisi olduğu 

halde Çankayada Relıicum 

hur Atatürk tarafından ka · 

Hariciye Vekili T evflk Rüıtü 
Araa da hazır bulunmuıtur. 

Ankara, 6 (Huıusi) - Ulu 
Ôoder Atatürk birkaç güne 

ka.dar maiyetleri ile birlikte 
bu ayın onunda baılıyacak 
0 la.n Garbi Anadolu manav 

'•lıtrına nazaret ~tmek üze
re ıehrimızden ayrılacaklar 
dır . 

Baıvekıl İsmet İnönü ile 
"ektiler heyeti de Cumhur 
baıka.nımıza refakat edecek 
lerdir. 

Manavralar ayın 15 ıtnde 
•on, erecektir. 

• • • 

Garbi Anadolu manavra 
ları hazırlıiı tamamen bitmft· 

tir. Mefruz bir düımanın 

karaya çıkarmağa muvaffak 
olduğu kuvvete l(arıı koy -

mak ıekllnde yapılacak olan 
manavralara iştirak edecek 

kıtalar yerler,ne varmıılar 
ve icabeden tertibatı almıı · 

lardır . Sevkiyat yürüyüı tek 
linde ve trenle devam et -
mektedir. 

Manavranm baı hakemli
flnl yapacak olan Orgeneral. 
Abdurrahman Nafiz Gürman 

lstanbulun Kurtuluşu 
Merasimle Kutlula dı 
hltanahmet meydanında TüYü~ merasim yapıldı. Tak-

sim &~idesine çelen~ kondu 

maiyeti erkanı ile irblikte 
İzmire vumııtır. 

Tayyanlerlmfz manavra 
sahasındaki tetkiklerine bııı 

lamıı bulunduğundan bu 
mmtakada büyük ha va ha 
re ketleri görülmek tedlr. 

Kahraman askerlerimiz va · 
zıfeleri tam bir intizam içer. 

isinde tecemmu mıntıkala

rıda birikmektedir Bu ha · 
valide büyük bir askeri fa 

aliyet göze çarpmaktadır. 
Trakya manavralarında 

olduğu gibi, Garbi Anadolu 

iktisat 
Ve~s 'eti f ndık ~urumu teş

kiline karar verdi 
Ankara, 6 (AA) - Evel 

si yıl kuru üzüm piyasasın· 
do fi 11t nazımlığı yapmak 
üzere lktııat Vekaletinin 
sevki e lı ve Zir11at Hakan
ları tarafından üzüm kuru 
mu adlı bır ,.,t eşekkül vücu

d a ge tırilmişli . Bu teıekkü 

lün maluadl için müsbet ne
tiler temin ettiği görülmüt 
olduğunchın ayni tarzda fın· 
dık için de bir teıekkül ya 

t O · - pı l maaı lkttıot Vekaletince 
I STANBULDAN G ZEL BiR GÖRÜNÜŞ yine lı ve Zıraat Baokala-

1 •lıtnbul, 6 (Hususi) - mittir. 
ıt, b l rından rica edilmiı ve mu-

t;:. ll u un kurtuluı günü Yedek subay okulu önde 
11,.." .. k vafakat cevabı alınmııtar. 
ıU merasimle kutlulan- olduğu halde bir geçitreımi 

~•ıtır. Ô Fındık Kurumu, önümüz 
yapılmııtır. ğledtn sonra Ç k deki günlerde r e s m e n 

~· 0 
erkenden bütün res- §ehir mecltıinden bir zat t e f e k k ü l üne ait mua-

ı,:;:us1usi binalar bayrak · merkf!z kumandanlığuıo gi - melatı ikmal edilerek he 
"4.!IZ. a donatalmı§tır . S I derek şehrin orduya olan men faal iyete geçecek ve 

"• U tanahrnet meydanında 
~ .. S> 1 Hygılarını bild irmtıtır . milli ekonomi icaplarına gö -"'lk a.n merasimde binlerce Gece binalar bol ıııkla re fındık fıatı ve satııların 
lh s •• ~·;;:3~0~;0:~:~:İ..ım =a=y=d=ı=n=la=t=ıl=m=ı='t=ı=r ·=======d=a=n=a=z=ım==to='=e=g=i=r=ec=e=k=t=lr=. = 

Q~ideıfne çelenk koymuıtur. M ı • • y k k 7 
~, r,da bütün halkın iıtıra - usso 1 1 1 ma mı. ' 1 

ııe1ÇY~Mk~·övl•n· Vapm ıi ·yor?. ı 
li 1 Avusıury umteldri Mussoliniye, P t panın: "Allah tar 
il arındı yfüelme te- tından gönderilen adam., sözünü hkrarlıyarak ~u suale 
mırülü görülmekte~ir. 

•ıı~•çok devletlerin takip cevap vermeğe çalısıyorlar. 
tıı lerı ıilahlanma proğra- Mussolin inin Almanyayı ı millet inin Mussolin inln şah-
~ ~-dola.yısiyle dünya maden resmen ziyaretı için 24 25 sında eski Roma devletçilık 
l~ ''11 gltikçe yükselmek eylul gecesi Avustuq a top - sınıfının mümt>sıilini gör-
~'I "e sağlamlaımaktadır. raldarından gt'çtıği ve ken mekle h~ yranlık ve p erestif 
:'~ı:•ı bakır piyaaaaı stok dısinc Avuıturya top rağında duyduğu yazılmakta ve la l-
'lthı· artrnaaı ve iatıhıalın pek samimi bir kabul gös. ya nm Avusluryay" fevkala· 
I~ .. akteo epeyce fazla bu 

.. Q\ teri l diğl ve hunun İtal ya ile de sıkıntılı olan kara aün-
,~~ l\sından dolayı hafıfçe a 

l\tı~t etrntıtir Bundan do AvusturyR ar aaında mevcut lerınde yaptığı yardım ve 
~ldı bakır istıhaalatının tah- dostane münasebatın oir gösterdiği dostluk yadedi-

d h tezahürü mahiyetinde o ldu lerek iki me mlek<' t arasında l\ a l düıünülmektedir 
'ti, \tttun piyasasında da fı ğu, büyük küçük polıtıka. mevcut hu do&tluk bağlarının 
~,~,~ düıüktür. Buna sebep aleminin hakik&tini ve iç rek ık h ı ~l e rle husul bulnıuı 
·~ kurıun istihsalatanın yüzünü gören Mussolin ınin olmayıp tabii bir inkiıafın 
~~~Yıldan yüzde 10 nis kendı mem lt'ket ı \' e A vru cAp ve zaruretl~rinden doğ -
~I e fazla bulunmasıdır. pa için su 0hü temin etmek duğu, müşterek menfaatle-

\ tt&\co fiatlarında yüksel - yo lundaki gayretlerin in A- rın ve a ynı noktai nazalarm 
• 'ın•yüla • görülmekt ~ vusturyada tamamiyle taı sağlam esasları üzednc ku 

, vif edildiği ve A vuıturya ( Sonu ık inci ıayf ada ) 

manevraları sonunda da in 

ovada büyük bir gtçltreı· 

.mi yapılacaktır . 

Veni Beş Liralıklar .. 
Bu aym 15 den itibaren tedavüle çı~aulacak. Eskileri 

beş yıl içinde toplanaca~. 
Ankara, 6 (A.A.) - Cum· 

huriyet Merkez Hankaaından: 

Türkiye Cumhuriyeti Mer. 
kez Bankası hakkındaki 

1715 numaralı kanunun 17 
inci maddesinde yazılı sala 
hlyete müsteniden bankamız 
30 kanunuevvel 134 l tarih 
ve 701 numarala kanun mu
cibince baaılmıı olup teda 
vülde bulunan kağıt parala· 
rı tebdıle karar vermtıtir. 

15 Teırinlevvel 1937 tari
hinde tedavülde ilk çıkarı 

lacak, kupür, beı lirahk 
kupürdür. Yeni bet liralık 

kupürün vasıflarını aı a ğıda 

bildıriyoruz . Jstıyenler yeni 
bankonotun asli nümuneleri 
bankamız ve bütün banka 
lar gişeleriyle malaandıkların 
da görebılirler Bu yeni bet 
liralıkların tedavüle çıkarıl 

masına baılandığı tarihten 
itibaren beı sene müddetle 
eıki kasıt paralar da mec 
buri olarak tedavül edecek 
ve bundan ıonra müruru za
zaman müddeti nihayetine 
kadar yani beı sene daha 

Merkez bankası giıelertnde 
tedbil edilecektir. 

Diğer kupürlerin tedbile 
baılama tarihleri ileride ay
rıca blldirilecektir. 

Bu yeni beı liralakların 
ebadı 7X 15,5 santimetredir. 

Rektosu (ön yüzü); koyu 
mavi o\up aai tarafında 

Atatürk ün resimleri , ortasın· 
da renkli bir teyzlnat roze 
tlnt, " Türkiye C•1m huriyet, 
Merkez Banka11" " 1 har.iran 
1930 tarihli ve 1715 numa· 

rah kanuna. göre çıkaralmıı-
( Sonu ikinci sayfada ) 

Tevfik Rüttil Aras dün ak
ıam hariciye veziri ıerefine bir 
ziyafet vermlf ve bu ziya
fette Baıvekalet v~ktlt Ce
lal Bayar, Riyaseti Cumhur 
Batyaverl, Hususi Kalem 
Müdürü ve hariciye erlcinı 
hazır bulunmuılardır 

Mi saf lrlmiz buıün Merkez, 
lı BankalarJle ensUtilleri zl· 
yaret, etmtı Çubuk Ba
rajını, Orman Çıftlijlnl ıez· 
mit ve bu akıam Toroı 
Ekıprellne balla huıuıl bir 
vafonla Hal~p ilzerlnden 

memleketine hareket etmtıtır. 

Milletler 
~ine yardımı kırar ıerdi. 

Cenevre, 6 (A.A.) - Mil

letler Cemiyeti aıamblHI 

Çine müzaheret 16ster

meğe, Çinin meır4 ml

claf aa hak kanın icraıına 

euıel olacak mahiyette tet

birler alınmamasına •e bazı 
devletlere Çine yardım 

için ne glbi tedbirler alabl· 

leceklerlni blldirmefe karar 

vermtıttr. 

Mebuslar ımızın Vilayet Çevresin
deki Tetkikleri Devam Ediyor .. 

Kaza, Nahiye 
Mebuslarımız; 

Ve Köyleri Dolaşmakta Olan 
Tetkiklerde Bulunmak Üz.ere 

Dün Ayvalık Havalısine Gittiler. 

B.- Vasıf Sumucirek,~ Hayriili._n_K_a_r_a_n_,~I-rı._osman Niyazi ll!:!..:11, B Cemal Esentr 
Üç gün önce şehrtmize dir. 

gelen melıuslaranıızdnn Dok- Dört mebusumuz bu ha· 
tor Vasıf Somyürek, B. Oı- valideki kaza , nahiye ve 
mırn Niyaz( Burcu, B Ce- köylere uğrayarak mün 
mal Esener, B Havreltin tehiplerlle görüımelerine de 
Karan vi 'ayetımiz çevreain vaın edecekler bilahare ıeh -
deki tetkiklerine d evam et- rimlze dönerek tetkiklerH' 
mektedir. ne devam etmek üzere 
Mebusleramız bır gün ön· diğer kaza, nahiye ve köy · 

ce Kepsüde gitmıılerdi . Ora lere geçeceklerdir. 
da halk ve c var köylülerile Mebuslarımız: bu tetkikle-
görüşmü§ler, kendilerinin di- rini daha ;ziyada kaylere 
lek ve isteklerini tesblt et ve köylülere hasretmekte,~ 
mi§ 1 erd ı r onların miifküllerl ve dilek · 

Ogün geç vakit ıehrimize leri ile yakıodaallılleamelr 
avdet eden mebuılar dün de 



SAYf'A: 2 

Talebe Yurdları 
B irkaç gün e vvel Somal ılar, §ehr ım izde n ütevazl; 

fakat pek h ıymetli b ir müessese nin açı lı§ mera 
ılm lni yaptılar : Bu, Soma talebe yurdudu r. 

Pek eu ı z sedasız açılan ve hatta pek az kimsenin açı· 
l ııından h 'lberdar olduğu bu müessese Soma lalar içın bir 
lftahar vesi lesi olmağa değer 

Somalılar, bu yu t ile Somada bulunmayan ortamektep 
ihtiyacını karıılamı§ oldular Bundan maada, böyle bir ft: · 

ıebbüıle, mektebi bulunmıyan kaz&larımıza örnek olacak 
bir harekette bulundular. 

Avrupada tahsil kolaylığını t t!mln eden sebf'plerden bi
rinin bu çeıit yurtların fazla ol masınden ıleri geldi ğıni 
ltitiriz. Bizde ise, lıtanbul ve Ankara gı bl büyük şehirle
rimizde yüksek tahsillerine devam eden gençler btle otel 
köıelerinde yokluk içinde. intizam ız. bir haya t ya§amıı k

tadır!ar . Bu vekil bir yaıayı~ tarzı ise talebenin muvaffa 
kiyetl üz.erine fazlasile menfi tesir yııpmaktadır. Bunun 
için bu ıehirlerde talebelerlmiz.Jn temiz yaııyabileceklerl , 

intizam altında çalııablleceklerf , ucuz. yurtlar r.ıçılnıalıdır. 
Yalnız, her teyde · olduğu gıbi , bunu da hükflmetten 

beklememeliyiz. Böyle bir fti her hangi bir sermayedar 
iizerlne ahrsa, hem kazanır', hem de memleket için hayırla 
bir iti deruhte etmıı olur. 

Gazetelerde birçok kazaların da ortaoku1 uzluktan tika· 

yet ettiklerini okuyoruz. Her kazada bir ortaokul bulun 
maaı temennt edilecek bir ıey olmakla beraber, bu fazla 
masrafa hatlıdır. Onun içindir ki, ortaokulu olmıyan ka 
zalarımız10 Somalılar gibi hareketleri arzuya değer bir 
ıeydir . 

Pola 
Gö 
Teh 

Veseliye 
derilen 
itM kt hu 

Meıhur sinema yıtdızla · 

randan Poliı Veseli bundan 
bir müddet evvel ıöyle bir 
tehdıt mektubu almııtar: 

"Madam, Cüzzamlılar ko 
mıtesl, sizden 50.000 şilin 
:latemeğe beni memur etmit· 
ti Bu parayla ilmi tetkikle· 
rlmlze devam edeceğiz. Eğer 
bu parayı vermezseniz ko
camzla bernber, yardım et· 
mek istediğınız adamların 
hastalığına düçar olacaksı· 

nız . Şimdiye kadar müra
caat ettiğimiz insanlardan 
ancak birisi bu yardımı red 
detti ve bunun cezasını kor · 

kunç haıtahk içinde yedi 
ene müddetle kıvranmak

la ödedi ,, 

Bundan baıka, güzel r 
tiste, parayı Viyana civa-
rında gösterilen yere bnak 
madığı takdirde, çocuğunu 
da ayni hasta l ıga düçar et· 
mecnek için evden uzaklnt 
tırması tavsiye ediliyordu. 

Güzel yıldızın kocıısı, ak 
tör Attila Coerbiger, derha l 
vaziyetten polisi haberdar 
etmtı ve polis tehditte bu
lun8nları yakalamak fçln 
tertibat alnuotır. 

"Cüzamlılar komitesi., 

rnümenllinin talep ett ı ği 

veçhile, gösterilen yere çin· 
kodıın kapalı bir kutu kon
muıtur. Bu kutuda kağıt 

parçalarından baıka blrfey 
yoktu Gece yarısı ıaat bi1'e 
doğru, genç bir erkek, mev 
zuubahs yerden bisikletle 
geçmlı ve - işi sağlama 

bağlamak için - düşer gibi 
yaparak kutuyu yerden kal · 
dırmııtır. Fakat bu tam ı 

rada da gizlenmlo olan po 
lisler bu gence h6cum ede 
rek, kendisini yakalamıelar 
dır . 

T hkikat netıceıinde. gen 
cin V (l lter Mule adında bir 
f abr ka memuru olduğu, ve 
11Cüzzamlılar komfteıi,, na 

Kemal Demiray 

Ye i 
Beş 
iralıkl r .• 

( Baotarafı birınci ıayfoda) 
hr . ., ibaretlerini ve bankanın 

umum müdür muavıninln 

imzalarım, dört yerinde kır
mızı renkte scrı ve sıra nu· 
meralarını ihtiva eder. 

Dört kötesinde madalya
ların içinde ve ortaıınılakl 

rozetin üzerınde kıymetı if 
ade eden ( 5 ) ral(amları ve 
üst köşelerde ve roze t üze· 
rındeki bu rakamların a l tın 

da da yazı ile 11 Türk lirası,, 
kelimeleri vardır Orta alt 

k1anunda birer seri ve ııra 
numara ları ile banka ımıa· 

larmın bulunduğu mahalde 

çok küçük yazılarla yazılmı~ 
"T6rkiye Cumhuriyeti Mer· 
kez Bankası 5 Türk lırası,. 

ibarelerinden tertip edilmi§ 
bir fon vardır 

Versosu "arka tarafı,,: Ye 
tll renktedir Ü&t orta11 da 
"Türkiye Cumhuri)·eti Mer· 
kez Bankası., ibaresi ve iki 
üıt kövesinde yuvarlak ma· 
dalyonlar fçln de (5) raka· 
mile a ltlarında yan daire 
teklinde "l ürk lirası,, yazı 
lara vardır. Ortaıında esaı 

vinyet 11 re im,, olarak .. An 

karad Güven amtı., me\·cut 
olup Türk stilinde bir kem 

erle Türk tezyini ıanal mo 
tıflerinden tertip edılnıit bır 
yuvarl61: beyaz çerçıve ıle 

çevrilıdir . Sağ tarafında yu 
varlak beyaz bir madalyon 

içinde kağıt imalinde fıligran 
olarak tertip edilmit Atatür 
liün ef ljilerl, "reııi mleri,. va r· 
dır ki bankonot aydınlığa 
tutulduğu zaman her ild ta · 
rafında bu fil ıgran görülme 
l..tedır . 

Banknotun her iki tarafı 

faydus "çelik,, tabıdır - --
mında bir teıkillit mevcut 
olmadığı anlaıılmıo, mahke 
me bu becerlkeiz sahte gan
gsteri sekiz ay hapse mnh 
küm etmiıtır. 
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ssoli l 

Yak 
Yı 

a mı 

ak mı 
lst · or •. 

( Ba§ta rafı birinci a ~fada) 
rulnıuı olan samimi ve dü 
rüst b ir mesai birliği politi
kasının sarıılmaz kuvvetli 
bir varlık olduğu ve Muaııo 
linlnln beynelmilel umumi 
b ir teırlki mesai vücude 
getirerek beynelmile l buh· 
ranın doğurduğu güçlüklerin 
izalesi için sarfettiğl gayret· 
lerl tebarüz ettirmekte ve 
son hafta içinde Avrupa 
sulhünü tehlikelere düıüren 
Akdeniz meselesi hakkında 
Roma · Londra Parls ka 
bineleri arasındaki yaklaı · 
ma hareketi memnuniyetle 
kaydolunmaktadır 

MuHolinl ile Hitlerin mü
lakatları hakkında da ltal 
yan matbuatının tefılr \'e 
temin ettiklulne atfen bu 
mülakatın medeni alemin 
su lh arzusuna karıı bir tor · 

pldo teıktl etmek istemedi 
ği, bilakis İtalyanın bu mü 
lakat ile devletlerin yaklaı· 
malarma yardım etmek 
ümidinde bulunduğu kay 
dolunmaktadır. 

Gazetelerde bu münase· 
betle Mussoltninln ltalyadaki 
dahili faaliyet ve muvaffa · 
kiyetlerınden, yaphğı esash 
inkil.Bplarden, liberalizm ve 
sosyalizmi tuflye ediıtnden 

uzun uzadıya ba '1setmckte 
va papanın Mu11olfniye .. Al

lah tarafından gönderilmif 
bır adam" diye tasvlf ettiği 
ııaret edilmektedir. 

Neuigheitıı Weltblatt gaze 
teıl bu bapda ezcümle şôy· 

diyor: 

"Mussolinlnin eser!erinl 
gözd en geçiren bir kimse 
onun büyük bir yapıcı ol
duğunu derhal anlar. Mu110 
lini yıkmak değil, yapmak 
hter. O İtalyayı nası l kar 
gaıalıktan kurtardıysa A.., 
rupa kıtasını da maruz bu 
lunduğu güçlüklerden kurta
rıp daha iyi bir hayat ve 
istıkbale mazhar etmek az
mindedir. Cihan harbi için
de Monte Cttorio üzerinde 
"Sacro egoismo · Mukad 
des hodbini .. ıözü meri ol 
muıtu Mussolini, kendisinin 
l iberal eleflerlnden bırlei 

tarafından öylenmiı olan 
bu sözün nncak yarım bir 
hakikati ihtiva ettiğini bilir 
ve beynelnı ilel te anüt il 
zumuna kanidir ,. · 

Hulasa Avuıturya mat 
buatı MuHolinlnin Almanya 
ya seyahatini bu gibi mü · 
talealarla teıyi etmekte ve 
İtalya ile Almanyanın *ki 
büyük rehberinin mülakat 
)arının Avrupırnın ıulh ve 
ıüküna ka vuıturulmuı yo 
lunda esaıılı bir merhale 
teıktl etmesi ümit ve te men· 
nisi izhal edihn ktedlr 

~ocu~ 
Çocuk E lrgeme Kurumu 

G enel Merkezi tarafından 

çıka11lmakta olan bu mec· 
muamn 54 üncü snym çık

mııtır 

Çocuklar için çok f aydah 
olan bu mecmuayı okullara. 
ana ve babalara tavsiye 
ederiz. 

.. -
Evkaf İdaresinin Mühim Bir Teşebbüsü: 

h aı· ı Ki-• 
1 

• 
1 

ş •• 
Sebze Halinin Mutaflar Camii Medresesinin 

aların da Gazi uluvarına Bulunduğu Yere, Bi 
urı iması Muv fık Görüldü. 

Ru~s tnamesi alamıyan 
~oylüler 

Dün idarehanemizde Ko· 
n.ı kpınar nahiyesinin Kı lcı· 

lar, Taıpmar köylerinden 

l 
.dört, beş kadıır köylü gele · 
rek ıöyle bir tikayet · 

ı te bulundular: 

Esktdenberi kömür yak 
mak ve satm11k-
la maloetlerlnl temin eden 
bu köylerin halkı bir müd 
det önce kömür yakmak 

üzere ıehrimiz orman ida 
r esinden müsaade istemiıler 
dır. 

Fakat bu istek leri henüz 
bu güne kadar nedense ye 
rine getlrılnıemlıtir . 

Köylüler bu it için orman 
idareı1ne müracaat ettikce, 
bir fen memuru gönderile 
rek keılf yaptırıleıcağı 
bıl d lrllmif , fakat l!Öylenen 

fen memuru da gönderilme· 

dlği için köylünün mü raca · 
ah bu güne kadar sürünce 
rnede bıralulmı~tır. 

Geçinmelerinin hüyük bir 
k ı emını buna haareden köylü-

Haber aldığımıza göre Evkafı 
idaresi ıehrimizin bayındır 

lığı noktalnazarındon çok 
mühim itlere girltmek üze 
re teıebbüıılere baıla mııtır. 

Gazi buluvarında bulunan 
anala ra Evl<af idaresi tara 
fından kiraya verilmek üze· 
re yedi ev üzerine yirmi 
daireli binalar yaptmlacak 
tır. 

lnıa edilecek olan bu bl 
naların keıif bedeli 60 bin 
lira olarak tesbit edilmlftir. 

Bundan baıka Eklnpllza· 
rı karııaında bulunan Mutaf
lar Cl\rnli medresesine de bir 
ıebze hal ı yapt ırılmaaı ka 
rarlaıtmlmııhr 

Bu halin keılf bedeli de 
20 bin liradır . Gerek Gazi 
buluvarmda yapılaca!< bina· 
larm, gereksP. Mutaflar cami· 
ine kurulacak ola n sebze 
halinin ıartnameleri, proje 

leri ve keıtfleri Evkaf Umum 
Müdü.-lüğüne gönderılmittir. 
Hunlar Umum Müdürlükce 
tasvip edildiği takdırde 

tahıirıatları hazır bulundu
ğundan hemen inıaata haı 
laoacaktır . 

Hu ifler ehrimizio bayın
dı rlığı noktasından çok 
ehemmiyetli olacağı lltbi, 
Evkafa da bir gelir temin 
etmesi noktuından da çok 
faydalı olacaktır. 

lerin va:ziyetlne ıehrımi7 c' e 

ki kömür yokluğu da ilave 
eJilirae bu müracaatm bır 

8. Csvdet Kerim şe~rimiz~e 
1 

Sinop Mebusu B. Cevdet 
Kerim ıehrimize gelmlıtır . an evvel tetkik edilerek bir 

net iceye bağlanmasının ehem· 
mlyeti kendiliğinden mey 
dana çıkmış olııcaktır 1 

Halkm, köylünün iş ve de l 
1 a a 

rtlerinl çok yakından takip Mu~tar ve ~öy ~ey tleri 
ve kısa bir zamandll halli 1 . 

yoluna gittiğine her zaman toplantı y ptı 
ıahit bulunduğumuz değerli ve B 1 6 ( H • ) a ya , ususı 

enerjik Valimizin Konakpı· Kaymakıtm B. Hakkı Ôney-
nar höylülerinin §U d e rdi terin baıkanlıjmda muhtar 
ıle de yakından i lgilenecek ve köy kurulu heyetleri top 
lerinc hiç oüphemiz yoktur lantılara boılamıılardır. Bu 

Valim ·z 
Dün 
Geldi .. 

toplanhlarda köylerin kal 
kmması için yapılacak jfler 
üzerinde görüıülmekte, Kııy 
makam tarafından kPndıle 
rine bu huıusta iz<1 he t ve 
rilmektedir. 

-
Pazartesi günü Göbe l ilk 

okulunun açılma merasimin 
de bulunan, oradan Bandır 
ma ve Gönene geçen Val i 
miz 8 Ethem Aykut dün 

ıehrtmize dönmüılerdlr 

Kayap da bir 
va 

1 

ız kaçııma I 
Si 

~-

Bir uhtar 
Bi Adamı 
Yaraladı •. 

Kepsüdün Dedekaş l<öyü 

muhtarı Mehmet, bu köy· 
den Mehmet oğlu lsmaili ba . 
vından sopa ile ağır surette 
yaral mııtır. 

Yarat. muayeneye gönde 
rllmi§, muht r d adliyeye 
verilmlıtlr . 

Kayapa nahiyesine bağlı 
Çukurlar köyünden Hasan 
kızı ~ultan bu köyden Halil 
oğlu Ali Oıman tarafından 
dün kaçırı lmııtır. 

Suçlu ve kız aranmakta 
dır . 

Bıça~la te~~it 
GGzel Balıkesir otllinde 

oturan Ourmuı oğlu ıöfer 

Tahslnin Karaoğlan mahal 
lesinden Süle)•m a n o~lu fÖ 

fer Mazhara hakaret v~ bı 
çakla da tehdit ettiği ıika 
yet olunduğundan yakalan 
mııtır. 

Mekte~i imtıhamn~a kim· 
ler ınuvaff ak oldu 

Geçenlerde Bolu ile Bur 
ııa orta orman mekteplerine 

girmek ıatlyen ortaokul me 
zunları a.raaında ıehrimizde 
bir müsabaka imtihanı açıl· 
mııtı 

Bu imtihan neticeleri bel· 
li olarak kazananların adla 

rı ıehrimiz orman bat mü 
hendiıliğine bildirilmiıllr. 

Muvaffak olanların nam· 

zet numaralarile adlarını ya 
zıyoruz: 

1 Enver Niyazi Balk111 • 

1 1 Abdulkadir Heybeli, ı 3 

İbrahim Aıçıoğlu, 24 Celfl~ 
Urkan, 15 Ahmet İleri, 2 
Ziya Zengi. 29 Lütfi Erd0

" 

k I· ğan da namzet olarak 8 

mııtır. 

Kazananların bu ayıo 15 

inden itibaren 30 una kadar 

Huna Çekirge yolundaki 
mektebe gitmeleri li:zıclldır· 

Ondan ıonra gelenlerlO 

kaydı silinecektir 

a a 
O~ullanna ka~ul edilenler 

k\llıı 
Ankara inıaat uıta 0 

ile Edirne sanat okuluna gir 
ııo· 

mek istiyen ilkokul ıne:ı .. 
d roıı 

ları arasında geçenler e 
loı•ftı sabaka imtihanı yapı h p 

Vekalete gönderilen ır11tl 
11

• 

k kaıa 
evrakı tetkik edllere ıı•· 
nanlar ayn\mıştır. İnf86 t 

ıreP 
ta okulu imtihanına g tır· , -ı• ı .. rden kazanan ofmau• 

"1' k• " 
Edirne ııınat okuluna ıP 

1 nı pa 
bu\ olunanların ad arı .,. 

. ı · kte ı 
zet numaralarile bır 1 

zıyoruz: dettı 

4 Mehmet Asları ld 
1 1 

7 Muharrem TurıcBY • et 
4 MehrJl 

ri• Ôksüzoğlu ,, l lekele 
Yalçın. 17 Mehmet rJetı 

25 Muılaf a lrvana, 33 ~go' 
met Güler, ,j4 Lütfi Ça dı.ır· 
lar 39 Cemalettin SoP 48 

' lch.ıtı 
du, 461. Hakkı Çavu ~ilP 
Ahmet Teoaül· harJÇ a~; • , Qyfll 
yet heıabma Turhan dır· 
Faik Alp kazanmıılar 

Eve teCYiz8lnıisle~ •• 
h 1te11ıfl t 

Vıcdanlye ma 6 ,AhıPe 
Şaban Ç6vuı oğlu t _E:ı11 1 • 
ve Salim oğlu Mehnıle 1,,clt11 

nln Oinkçıler mahal el! e~I"' 
~ 1 EyubıJP oı Ft>yzullah oıı u ,o~ 

1 k te et 
ne ıerhot o ara tk61 
ettikleri iddia ~e kaı'aıııf11f 
olunduğundan ya 

1 rdu. • 
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Viya_ ada Ko, kunç 
Ai Faci 1 • • 

Alman Nazi teşkilatına mensüp ~ulunan bir adam kan
sım, çocuğunu ve sonra da kendisini öldürdü. 

Vıyanada çok garip ve 
büyük bir cinayet iolen-nit· 
tir: 

Bir gece ıehrin bir mahal· 
leaindeki halk üç tabanca 
•esı ile uyanıyor ve silah 
•eslerinin geldiğı apartın· 

•ıidakiler, cinayetin iılendfği 
odada üç ceıetle karıılaıı 
Yorlar 

Kendisi de yaralanmı§ ve 
ôlınüı olan kaul Aga Cino 
'•rninde bir adamdır; öldür 
düğü de genç kar111 ile 7 
Yatındaki oğlu . 

Aga Cino Viyananın si 
hıetinde ıüphelı bir adam 
olarak tanınmıı bir siyasidir 

Evvela Almanyada Nazi 
hareketinin baıındakılerle 
b,rabu çalıırnıı olan bu 
&darn A vusturyadaki birçok 
Naıı ıuika!lllarına tıtırak et 
tlğj aibi ismi diğer haydut

luk vakalarına da karıımıo
tır. Aga Ctnonun vaktile 

.\rneı·ıkada bulunduğunu ve 

Orada meohur Amerikan ha 
Ydutları aangıterlerle beta · 
lı,, çalıştığını herkes ıöyle · 
rtlektedir Bu eski gangste 
tin Amerıkadun kaçarak 
A.,,upaya geldığlni öğrenen· 
~er ondan çok korkmaktay 
\illa r. 

8ununla beraber Ai•' Cı · 
r.k tnemlekette kendıslne ko 
t u ile beraber hürmet te 
le .... · 1 ~ ··•ın t tmioUr. A manca, 
t~nsızca, İn(filizcc, İtal)·an 

c,, Macarca, Rusca ve Türk · 

nu görmek için Vlyanaya 
geliyor. lıte Ağa Cino cina 
yeti bu dakıkada lcarııı, es 
ki kocasının evine gelip ço · 
cuğu kucaklarken öldürüyor. 
ikinci bır kur§unla za va Ilı 
yavru ö üyor . Ayni oekilde 
katili de ölü olaralt buluyor 
lar 

Bu eski Nazinin ioledıği 
cinayete bir kıskançlığın se 
bep olduğu t a hm in edilmek 
tedfr 

Mü~im bir ~ütüp~ane 
Leningradda Saltıkay 

Çedrin ismini taşıyan umu · 
mi kütüphanede, halen 9 
mi lyon nüsha kıtap mevcut 
bulunmaktadır. 

Yalnız 1937 senesinin ilk 
altı ayı zarf mda bu kütüp· 
hane yeniden l 6 l bin ki 
tapla zenginleımi§lir. Bun· 
lardan 10-1 bini Rusça ki · ı 
tap ve oeıriyat, 19 bini 
Sovyetlc:r Birliği milletleri 
nin dillerinde kıtap ve neo 
riyat, 14 bini yabancı dtl· 
lerde kitap ve neorlyat. ni
hayet 13 bini de kıymetli 
gazete kolleksiyonlardır. 

alikesir asliye hu~uk 
hakimliöin~en: 

Balıkesirln Mecidiye ma 
halleslnden lsma ıl kızı Şük· 
rlye tarafından ayni me.hal 

leden M ehme t oğlu Mustafa 
aleyhine açılan hoıanma ve 

nafaka davasının yapılmak 

ta olan duruımalaranda mü 

deaııleyhin gösterilen adreste 
olmayıp A khısara gittiği 

ve Akhlsardaki adresi belli 
olmadığı mubaı ir tarafından 

verılen şerhten anlaoılmı§ 

o lduğundan mumaileyhe ila · 

nen teblliat yapılmasına 

k.uar verilerek duruıma 

8. 1 l 937 saat 10 bırakılmıo 
tar. Mezkür günde Mustafa 
bizza t gelmedi(ii veya bir 

müdafi göndermediği tak · 
d irde gıyabında duru§maya 
dave t olunacağı davetiye 
tebliği makamına kaim ol· 
mak üzere tlan olunur. 

~·••••••••••••••••••••c~ 

! TÜRKDİLI ! 
: Pazartesinden ba§ka her : 
: gün çıknr Siyasal gazete .. : • • : Yıllığı: 800 Kuruo : 
: Ahı Ayhğı:400 : 
• s 3 • • ayısı: ,, • • • • Günü geçmtş sayı lar 25 : 

kuru§tur : 
ADRES: : 

.BALIKESİR TÜRKDILİ : 

.. ••••••••••••••e•o•o••• .. . .. .......... ............ . 
~ , . . . 
: MUSTllFfl IYIYllZ / 

iiLK. 
• • • • • r 
1 
il 

• • • • • • • • • • il 

• • • il 

Yüzde Yijz Realist, 
Te/ıf Ve Yerli 

Küçük Hikayeler 

Çıkıyor. 

• • • • • • • • • • • • • • 
• 
·········••• 111rı••••• 

• • • • 111' •••• 

ıkt n: 
Balıkestrde Meyhaneboğazında baln maliye tahsil 

ıeftıği ve tahsil oubesi müttehaz binaDın 799 lira 69 ku 
ruı keoiHI tamiri, 23·9 9:.17 tarıhlnden itıbareu 15 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuotur. 

1 - Ekııltmeye ııtirak t:decekler ekııltme günü 
olan 8 10 · 937 tarıhine müsadıf cuma gürıO saat 15 
de defterdarlıktft teşekkül edt cek olan komisyona yüzde 
yedı buçuk teminat akçalarile mürrı. caat etmelidir!er 

2 - Eksiltmeye ait eksiltme oartnameıi, mukavele 
projesi. fenni ve husu!li ıartnnme, ketıf cetvelleri ve projesi 
Balıkesir Milli Emlal' müdürlüğünde görülebilir. 

4 l - 405 

Lego Tavu rı 
Ankara ta.vukculuk enstitüsünden getir ilen halisüddem 

Legorn tavuk sürüsü satılıktır. Arzu edenlerin Anafartalar 
caddesinde 127 numııralı haueye mü.-.b,caatla.rı 

a k sir Orman Baş 
ühendisrği den: 

Ormanın 

iımi 

Mancılık 

Miktarı kental Ci nıi Beher ken Muhammen 
2614 kuru me talin bedeli 

ıe ankaz Lira Kr. 
odunu 8 

1 - Balıkesir vlliyetlnin Savaıtepe nahiyesi hududu 
dahilinde vaki Mancılık devlet ormanının bermuclbi keıf 
tesb ı t edil m io olan 26 J 4 kental kuru ankaz meoe odunu 
3116 uyılı orman kanununun muvakkat 6 ıncı maddesine 
tevfıkan 2490 sa y ılı iha le kanununun 41 inci maddesin in 
E fıkra sına göre 21-10·937 gününden itibaren 20 gün müd · 
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırmıı 21 tO 937 tarihine raslıyan perıembe gü· 
nü nal 15 de orman müdüriyeti dairesinde ıalıf komla· 
yonu huzurunda }'apılacaktır . 

3 - Beher kentali muhammen bedeli 8 kuruftur . 
4 - Taliplerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate alçala· 

rtle ihale günü satıı komisyonuna miiracaatları . 
5 Şartname ve mukavelename fiUretlerl orman mü 

dürivetinde görülebilir . 4 - l - 435 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor Rirltklerlnln ihtiyacı için 37 ton kuru fHulye açık 
eksiltme suretlle 9-1 teır ln 937 cumartesi günü saat 1 O 30 
do. ihale edılecektir Mezkür fasulyenin muhammen bedeli 
(4810) lira, ilk teminatı (361) liradır. İsteklilerin ıartna . 
meslnl görmek üzere her gün ve ekıtltmeye ittirak ede
ceklerin de tayin olunan aün ve saatte teminat makbuzla

rile Kor Satın alma Komisyonu baokanlığına müracaatlara 
4 1 - 403 

Devlet Demir Yolları ücancü , 
İşletme Müdürlüğünden: 

Mulianımen bedelile Ocak mahalleri. teslim yerleri, 
miktar ve vasıf ları aıağıda yazılı bala.t 12 10 ~37 salı 
günü 1Bat 15 de açık eksiltme uıulıle Balık esı rde 3 üncü 

işletme binaaındn satın almacaktır. · 

~e ~ilen bu adam vaktile 

1 •ıı teşkılatının başında Lu 
bllnan Alman HauHen ile 

Bu umumi kütüphanenin 
kolleksiyonları arasında, eski 
devirlere ait bRha biçilmez 
kıymette tek nüshalı el ya · 
ıısı eser ' er vardır Kütüp 
hanenin el ya-ıısı kısmında 
mevcut 250 bin eser1n he· 
men hepsi çok nadir ve o 
derece kıymetli ıeylerdlr. 
Bunların arasında Mı111r pa. 

pirüelerl, eski Slavca ve 
Rusça nadir el yazısı eser · 
ler ve n ihayet birçok kla.. 
sik büyük muharrirlerin il . 
mi ve edebi kitaplarının el 
yazısı asılları ve büyük ad· 
amların mektuplan vardır 

1 Gönenin Sarıköy Nahiyesi 

Bu lfe gırmek istiyenlerin 337,50 liralık muvakka t te· 

minat vermeleri ve 24g0 No lu i<a nunun la) m ettiğı ve. 
sikalar ve kanunun 4 üncü ma.dde&i mucibince lfe 1ıirme 

ğe manii kanunu bulunmadığına dair beyannemelerile ay · 
ni gün ve saate kadar komisyon reislığine mOract'at ı rı 
lazımdır 

Bu i§e ait eartnameler Balıkesirde 3 üncü lıletnıe nıü· 
dür!üğünde ve Yeniköy, Ômerköy , Bandırma istasyonla 
rında parasız dağıtılmaktadır. 

b''•bPt çalıımıı ve onunla 

1 era.ber birçok hareketlere 
tlira.k etmııtir. Haussenln 
')ni zamanda gizli ilimlerle 
11ira.ı•n bir adam iyi bir 

"'" bı~ılkhol arllıtl olduiunu 
k· enler onun bu eski hususi 
k\libine karoı yine aynı ıe 
dilde korlıulu bir hürmet 

11hnaktdydılar. 
ltıel9~2 de Hltlerin ıkUdar 
~ "kııne geçmesi sırasında 
lı lzi hareketinin bütün faa 
, )etine ittirak eden Ha us· 
trı b it ir gazete de çıkarma· 
b b,ılamıo, Aga Cino da 

la 
bGt ~a.ıetenlo hemen hemen 
"-ıahrı Yazılarım yaymıo, bat 

() &rrlrliğinl yaprnııtı 

tn zaman Hitlerin ve bü 

~t~ hni Alman hükümet 
111 lnının pek yakında bu· ,, 
~tı n bu ıki ıahıı Nazilerin 
r,k lrıeıhur~arından olmuşlar, 
~~hat Hauesen birdenbire 
~t renın gözünden düoünce 
~ıı' Ctno da sahneden çe· 
~1ıu. 
1933 tı~ b de Haussen esraren 

~ lr surette öldürülüyor. 
~-ltı 'I 1 •n Aga Cıno, kendi 

~ı,,:; de tehlike olduğunu 
~,, erek, derhal Almaoya· 
Vı,, t\vuıturyaya kaçıyor, ve 
>ı:ıt, llllda. yaıamağa baılı 

L Se.,d 
"dı 1il bir genç lngllı"Z 
~ıtı,rıı He evlenmlf olan Aga 

~lltc~~ktneğini zor kazana· 
1tı._ b bır vaziyete düıtüğü 
~llt 1

1
" dokuz yüz otuz beı 

~ ' tid k !:it 1\. t: arısırdıın ayrılı · 
:~t, () lldı11 lngıltereye gidi 

- t ıarnan 5 yaıındo ol 
~ 0cuk 1 ~ drı babasının va 
~~ kalıvor. . 

•ta, leçenlerde çoculu · 

Bu hütüphane, Ruıça ola 
rak yapılmı~ neşriyatın en 
tam kollelnlyonunu malik 
bulunmaktadır 

Yabancı dillerde yazılmıı 
eserler k11mmda 1 Ruıyanın 
tahribine, iktiaadiyatın6, je 
orgrafyesına ve edebiyatına 
ait olarak yezılmıı 250 bin 
nüsha eser mevcuttur . 

Ayrıca kütüphanenin gar· 
bi Avrupa kısmında, ~ıkl 

devirlere ait birçok kıymetli 
ve çok nadir nüıhalar Vllr· 
dır . 

Bütün bu kıymet biçıl. 
mez eserler, kütüphanenin 
143 senelik hıtyatı zarfın . 
da toplanmıt ve b!lhaSBa 
20 senelik Sovyet rejimi 
esnası da bu kütüphanenin 
mevcudu iki misline çıkmıo· 
tır . 

Kayıp mü~ür 
Korucu nahiyesine bağlı 

Haydar köyüne ait resmi 
mühür lle Fazlı Korekocalı 

adlı zat mühürümü kaybet 
tim. Yenisini alacağımızdan 
eskiıinin hükmü olmadığı 
ilin olunur. 

Korucu nahiyeıinln 
Haydar köyü muh 

tarı Fazlı Kara kocalı 

8ahkesir asliye hu~uk 
hi~imliğinde: 

Susığırlığm Aziziye l·öyün 
den Mahmut luzı Kamılet 

vekili avukat Bohor Bahar 
tarafmdan ı.yni köyden Is 

hak oilu ldrlı aleyhinde açı 

Be ebiye Riyasetinden: 
Nahiyenin tahminen 50 hektarı meskun, 25 hektarı da 

gayri mesküo olmak üzer~ 75 hektarlık halıh1:tzır hntita 
sının alınnıası meskün yerlerin ht:klan 2~ lıradı:ın. gayri 
meskün yerlerin hektarı l 3 liradan olarak 1575 lira mu · 
hamrnen bedelle 13 10 937 çarşamba günü fia1ıt 15 te ih· 
aleıi açık münakasaya lrnuulmuıtur . Daha faz la tafııılit 

almak istiyenler nahlrc belediyesine müracaat etmelidir 

Ocak mahalleri Cinsi Teslim yerleri Miktarı muhammen 
bedeli 

Yenil<öy ve Ômerköy Ocak Yeniböy ve 
1 iıtasyonları cıvarı balastı Ômer köy htu 

' ocaklardan yon makas hat· 
lan Hl hası dahi · 
linde figüre edil 

mio yerde teslim. 

n 3 Lıra 

5,000 4,SLO 

ler 4 1 - 426 4 ı-418 

1 

Balıkesir Ticaret ve 
San yi O~asmoan: 1 

Ralıl<eslr vilayetinin Sın 1 

dırgı kazas ında Kurtu'ut ma· 

hali esinde ( 13) numaralı ev· 

de oturan Türkiye Cumhu 

riyeti tabaasından olup be 

lediye kare111nda (22) numa 

ralı dükkanı ikametgahı ti 

cari illihaz ederek 993 se. 

neıindenberi bakkaliye tlca· 

retıle ııtıgal etti~ini beyan 

eden Mehmet oğlu Mustafa 

Aşırkeıenln ünvnnı ticareti 

bukere ( Mehmet oğl u Mus· 

tflf a ~şırkese) ola r it teşç ı l 

edıldiğl gibi bu üovanın im 

za ıekli de Türkçe el yazı 
sile (M. Aıırkese) o~arnk ti · 

caret kanununun 42 inci 

maddesine göre Balıkesir ti 
caret ve ıanayi odasınca 931 

sicil aay11ına kaydedildiği 

ilan olunur. 
ilan numarası: 193 

lan ihtar d. vasının yapılmak 
ta olan duruımaıında: Müd· 
dea aleyhin gösterilen ad· 
reste olmadığı, Mısıra gitti· 
ği ve Mısırdaki adresi bili 

nemediğl ve bu ıuretle ika 

Balıkesir Orman Baş 
Müh ndisliği den: 

Ormanın 

ismi 

Altölen deresi 

Su korusu Düdüklü 

Arttırmaya çıkarılan 

partilerin beherinin 
mlktftrı 

ıooo 

239 
1000 
674 

Arttırma günü 
19 ıo 937 Aliölen deresi 
20 10-937 Su koruıu Düdüklü 

Adet 

7 
1 
5 

.. Beher partı 

Yeküo teminatı 

Ura Kr . 

7239 ankaz meıe odunu 7 44 

5674 ,, .. " 
10 04 

Balıkeııir vilayetinin merkez ka1Hı Konakpınar nahiy si dahilindeki Aliölen 
deresi ormanından [723Y) kental kuru meıe odunu 8 partide Su Korusu D lidüklü or· 
mırnında\u [5674J kental kuru meıe odunu 6 partide olmak ve ormen kanununun 18 
inci maddesinde yazılı kanuni e\•saf ı haiz köylülerin birleıerek teıkil ettikleri gurphır 
arasında ve her parti g6sterilen günlerde ayrı ayrı ihale edilmek üzere açık artırmaya 
konulmuştur . 

2 - Arttırırma her eurubun kendi aralarmdan orınan idaresindeki numunesi daire. 
sinde veke letname ile seçecekleri vekilleri araıında yapılacaktır 

3 - Beher kentalin muhammen flaiı 8 kuruıtur. 
4 - Her guruba ait teminat miktarları yukarıda yazılan ihale gününden evvel le 

mlnatlarmın tevdii lizımdır. 
5 ·- Vekaletname, ıartname, mukavelename örnekleri orman müdüriyetinde aörüle· 

bilir. 

4 - ı 441 

--------------------------------=----------------------------------------------duru§ma 5 11 937 tarih ine metgihının meçhul kaldıiı 

köy muhtarı tarafından 

verilen ılmühnberden anla · 
ıılmakla tebhğatın tlanen 
yapılma11na karar verilerek 

müsadif cuma günii eaRt 10 
na bırakılmııtır. Mezkür gün 
de idriı m hlccmeye Lıızıut 

ıelmedlil ••J• bir müdafi 

göndermediği takdırde gıya 

banda durufmaya devam 
olunacağı davetiye teblili 

kaim olmak nze 



SAYFA: 4 

Vilaye 
E 

Daimi 
cümeninden: 

- Balıkeııtrde m6ceddeden yapılacak doğum ve çocuk 
bakım evi inıaahnm projui mucibince ve vahidi ftyet 
cetvelerine aıöre J4500 lira lık kıımmm tnıaaı için ihale 
tarihi olan 23 9-937 tarihinde talibi çıkmadığmdan 25 10 
937 tarihine raıthyan pazartesi günü ıaal 15 ıe kadar bir 
ay zarfında aynı ıeratt datreıılnde verilmek üzere pazar · 
lıta bırakılmı§tır. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
Huıuıi ıartname 
Keııf cetveli 
Mesaha cetveli 
V ahtd l ftyet cetveli 
Projeler 

Eksiltme ıartnameııl 
Mukavele örneği 

3 - ihale Bahkesirde vil8 yet makamında teıekkül 
edecek encümen daimi huzurunda yapılacakhr. 

4 - latekll lerin 937 yılı için nafta vekaletinden alın 
mıt müteahhitlik veııikaaım ve bu ite aılrmeğe salahiyet 
veren resmi vesaiki ibraz etmeleri ıarthr. 

5 - istekliler vilayet encümeninin toplantı günleri 
olan pazartesi ve perıembe günleri ııaat 15 de vilayet 
makamında teşekkül edecek encümene ve evrakı görmek, 
malumat alma k iıtiyeolerin daha evvel nafia daireaine, 
veya encümen kalemine müracftatlan ilin olunur. 

Vilay 
E 

4- 1- 433 

Daimi 
cümeninde • 

• 
İdarel hususiye akaratından Kuaplar mahallesi civa 

rındaki sebze bahçeıfnin icarına ihale tarihi olan 23 9 
337 tarihinde istekl i çıkmadığından 25· 10-937 tarihine 
raatlıyan pazartesi günü ııa a t 15 ıe kadar bir ay zarfında 
verilmek üzere pazarl ığa b1ralulmııt1r . 

isteklilerin o tarihe kada r encümenin top'antı günü 
olan pazartesi ve perıembe günleri saat 15 de vilayet 
makamında teıekkül edecek daimi encümene müracaatları 
ilan olunur 4 - 1 - 434 

ahkesi Orman Baş 
M ·· he di liğinden: 

Beher kentalin 
muhammen va 
hit fiah 
Ura Kuruı 

8 
8 

Mık tarı 
600 
360 

Cinai 
Kireç ocağı 

çaluı 

Ormanm ismi 
Elma dere 
Çerkes or· 
manandan. 

1 - Balıkeıılr vilayetlnin ~merkez kansının Kepaüt na 
hiyesi Teketıık l ar köyü civarında Elmadere ormanından 
600 kental m a hlut çah ve merkez kazasının ziyaretli ltö

yü hududu dahilinde 360 kental mahlut çalının 25·9·937 

TORKDILI 

4 - 1 - 416 
artırmıya konulmuıtur 

2 - Her iki artı rma 13 10 937 .tarihine raslıyan çar · 
şamba günü ınat 15 de orman müdüriyeti dairesinde mü. 
teıekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 Beher kentalin muhammen' bedelleri 8 kuruıtur . 
4 - Muvakkat teminatları 60011 kentallik 3 lira 65 ku· 

ruıtur 360 Keotallık 2 lira 16 k uruıtur 

5 Şartname ve muknvelename suretleri orman mü-
düriyetinde görülebilir . 

f\ S11t11 umumidır. 4· I 439 

7 BiRiNCi TEŞRiN 937 

karşmnda fmn . 

3 - izmırler mahallesinde iplık fabrik 811 

Gavurun bağı diye anılan bağ . ve ev yeri. li 

d .. t- d Şereuıet 4 - Fazla kuyusun a şoııa us un e 
minin bağının karımnda 4 dönümlük bai ve e11 

·= • 1 

1 
1 

,,~~ 
yıtfll 

. 1111 
83~ 

)'eri· 

u 1 1 . "'a yl e. vı H. KAt<A!:, İyesi ve ~a~yazın a nı : na ı t esir .. ~ 
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