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Ata ürk stanbula Ş 
ef Verdile .. 

_ l Mühim Bir Keşif: 

Harp Sahasında Asker 
Büyük önder lstaııbulda Bü

" leri Felce Uğratan Alet 

.... , ............................................. . ....................•..................•.•....... \ 
•• •• 

~! Başvekil İsmet lnö- ii 
•• •• 

H nü Bir Buçuk Ay Me- !i 
•• •• 

Yük Tezahüratla a r şıla ndılar1 Mo~ern harp vasıtalanmn ~aşaramıyacağım yapan ~u 
a'at düşman isti~timlanm teMikesiz ~ir hale getirecf ktir 

ii z u n i y e t A 1 d ı . . ii 
•• •• 

latanbul, 20 Hususi Mu 
:abırımtzden) Büyük Ôn 
tr Atatürk bugün saat 2U 

de tehrimızi ıereflendırdi er . 
Curnhurreisiml2i i la ydar 

~~ta garında askeri ve mü l
h 1 erkan ıı~ binlerce ha k 
araretle istıkbal ettı ler 

t Atatürkü h a mıl bulunan 
ren saat 20 de ga.ra dahıl 

()ldu. 

d 'trenden evvela Atatürk, 
1 a~a ıonra Baıvekı l İsmd 
t~Ollij Dahiliye Vekili Şük · 
Su f l(aya ile Mil arif Vekıli 
' fet Arıkan ınmiılerd fr. 
Büyük Şef kendilerini kar 

tılaQı 
, •ia gelenlerin ellerini 
Yrı ayrı ııktılar . Sonra garın 
tlıhtırnından Baıvektl lıımet 
Q6 
~ve Dahiliye Vekili 

ile birlikte motör le Do ma 

bahçe Sarayına geçmi,lf"r 
dir. Büvük Ş e.f Atıttürk 

Busı rada halk tarafından 

hara retle al kııla ıımıılardır . 

insanlar bir taraftan harp 
ederken bir taraftan da har· 
biı ı ve ta bıı af etlerin zara 
rmı azaltacak tedhir eri dü 
fÜnmekte n geri kRln11yorlar 
A ınerıkadan bi l dirildiğıne 

gÖrf", son vapı an bir keı ıf 

le . h-trp lerde düıman as
k e rl erinı öldürmek yerıne 

o 1 a rı felc uğ rdtınak gıh ı 

yer erine mıh an ak kabil 
olacak{ır . 

Bu ke~ıfl l" ortaya konu 
lac l:l k a et , düıınan a skerle
rini top la veya kurıunla 

öldü r mi) ecek v • onları can
sız olcırak değıl , ancak bay 
gın o lRrak yere ıerecektir . 

Bu suretle, mağlup ol 

lürk Tarihi Kurultay• 
Dün Açıldı .. 

1'arih Kurultayına 40 Yabancı Alim iştirak 
€tmektedir. Tark Eserlerini Gösteren Sergi 

1 
Büyük Alaka Uvandırdı .. 

lGt~'rıbu l , 20 (Husuıi) - 1 teren s~rgı büyük bir alaka a bidesine gicierek bir çelenk 
'''t larlhi Kurultayı bugün uyandırmııtar. Kuıu tay ı; a . koymutlarciır . 
t"' 15 de Dalmabahçe sa lonunun yanındaki salonda 

11
"d c 1 ~G a umhurreisl Atatür· stiklal Sav11 vımızı canlandı. 

8 ; huıur&yle Kültür Bakanı ran büyük hır harita köıest 
' 'ffet Arıkan tarafından yapılmııtı~. Bu salonda 191~ 

d a n 1925 e kadar muhtelif 
ce phelerin hare"atı ve Tür 

Çıt~ 
.. 111hr 

~tı .. 1 
~ılı ll tayın açılıtında ve ,,. 
~lt~ı 1 mebuslar , yabancı kivf!nin vaziyetini gösteren 
ı ,t: er, Türk profeıörleri , muhte lif harıtalar teıhır edıl · 1 

"1~, 11\'e ortamektep tarih mektedır. 

b~;.:::ı~;d~:.··1111•• h••ır Alimler &~ideye çelenk hydu1 

"t,:tün Yine Dolmabahçe lstanbul. 20 ( Hususi ) - I 
ti,ı ~rıda Türk Tarihi ıer · Tarih Kurultayına ııtirak 
~k~ ;~~l1~ı~t~~~ ı . _ etmek üzere ıehrımıze ge 

1 
.~ini gös- len yabancı alımlf"r Taksim 

~~tler, i giliz - A man 
'"llnasebatına Ehe -
1 
tlıiyet Veriye .. 

ı~i~i~e_ntro~ı. lnoiliz-AlıTiaiİ münasebatında bir deüi-
~ ~ •ucu~a getirmezse selirliUen çe~ilmesi bildirildi 

t ''ly li 
)tıt. era ld gazetesı ya 
\ . 

~a ._.•ti, 
~ ~ ~ibt, l.ondradaki sefiri 
~ ~ '~ erıtropa , ge'ecek bir 
'4 tt ~içinde, İngıliz Al 
t ''lrı 

\ de~1 aıebatında büyük 
~t flklsk vücuda getır 

bul ed ılmesi lazımgeldıği 

hususunda Fon Rtbentropu 
İngiliz hükümetin ı ve efka · 

rını ikna edememit olmasına 

pek muğberdır " 

Morn·ng Post gazetui 
B .. r l ın muhı1t.birl . henüz reıı 

1 L
1 
•cfırl k ~, 1 1 ten vazgeçme me n te yıt er\ilmi§ o m a mak· 

t ~iti l)Yctle bildirmiştir la bera ber, yak ında A lm a n 
1dt~t;. .. N'l z ıliğin dem ok· ~ anın yabanc ı m e m leke t er 
"' "'l .. '"~ un olduğunu! " V"' nezdindeki sef ı rlerı arasında 
\ı,ttrıırı mÜ&lPmleke muhtelıf değ ı şmeler yapıla 

Qltı bUatereddüt ka cağını bildırmektedır. 

Sular 
Kanunu projesi ~anr lan

mağa oaşladı 
Ankara, 20 (Hususi) Na 

f ıa Vekaleti ıular kanunu 
projeılnl hazırlamakla met 
guldür. 

Bütün memlektt sularının 
tanzimine dair olan bu pro 
jeye son ıekli verılmek üze 
re Vekalet; alakadar d ı ğer 

Vekaletl t> r müme11ıl ve mü · 
tehassıo.;larından mürekkep 
bir komiıyon l t> şkil etmtıtir 

Komisyon ilk toplantısını 

yaparak projenin e ulan 
üzerinde görüımütliir 

Fransa 
(r~inıharbiye umumiye 
reisi Yugoslav manav

ralarma gidiyor 
!'aria, 20 (R11dyo) Yu 

~os l avya ve Romanya ordu 
larınm mana vral"rında bu 
lun n.ak üzere umumi erkanı

harb iye reısi bugün Paristen 
hareket etti 

Erkanharbiye re iı;i Ro · 
ınanya mann vr al arına gıt · 
rnezden evvel b ır l<aç gün 
Belgratta kalacaktır. 

•• •• 

mut olan ıukerler hareket 
ten aciz kalacak, karı• taraf 
ilerliyecek ve tehirler. hu
dudlar kan dökülmeden ala 

~; Cumhurreisi Araıür~, Celil 8ayarm Başve~ilet ii 
•• •• 
:: vekaletini deru~te etmelerini tasvip etliler :: 
•• •• 

nacaktır Son;a askerler 
ayıltılacak ve tekrar yafa 
yacak ar 

Harbı tamAmen o rt.ı<l ıı 

k"'ldıramıyan insanları rı ac. 

zi n ı bır el ,.. rece' e lcRda r za 
yıf l atan hav ıriı bır l, f"ş•f, 

Dı ğer tarıtft ırn, bu sene 
Parisle toplana n bır kongre · 

de tabii afelıere kartı çare 
ler aranmaktadıı: Zelzele, 

dolu, yıldırım, kolera salgı 

m ve saire gıbi inıanlığı 

tahrip eden afetlere karıı 

niçin ilmin ve fennin en 
son verimleri ıle mücadele 
edılmes ı rı? Hu fıkir ile ha· 
rekete geçen kongrede yeni 
keııfler gözden geçirilmekte 
dir. Bun l arın arasında, yıl · 

dmma kartı yeni bir siperi 
11aıkn vardır Radyomla io· 
liyen ve timdıkllerden bir 
kaç milyon defa fazla kuv 
vette olan bu sfperiıaıka 

büyük bir mıntaka dahılin· 

de yıldırımı çekmekte ve 

toprağa nakletmektedir. 

GENERAL iSMET INÔNÜ1 

latanbul, 20 (A.A .) - Bar 
vekil Malatya mebusu is

met lnönüne talep ve ricaıı 

üzerine Rellicumhur AtatQk 
tarafından bir buçuk ay me· 
zuniyet verilmit ve Batve· 
kalet vekaletine lktiaat Ve
ldlt Celal Hayar tayin edıl
m lftir 

İ"tanbul, 20 [Husuıi Mu 
habldmizd~n) - Malatya 
mebusu ve Batvelul Gene 
ral lımet İnönüye lıtirahat 
etmeleri için bir buçuk ay 

Ehli Hayvanlar Sergi 
Pazar Günü Açıldı .. 

• 
1 

Sergiye iştirak eden ve derece alan ha~vanlann sa
hiplerine 1400 lira ikramiye dağıtıldı. 

Ehli hayvanlar serılıi pa 
zar günü Koıualanmda 1aat 

15 de açılmıthr. 

Açdmada Va limiz ve C H . 

Partisi Baıkanı B Ethem 

Aykutla bir çok merakhlar 

ve köylüler hazır bulunmuı· 
lardar . 

Bu yıl ıerginln muhtelıf 

san Şenin iki yatındaki erkek 
tayı almıflır. Bu tay da ay 

ni aygırın dölüdür 45 lira 

ikramiye almıftır. 

Üçüncülüiü Btnbatı B Se· 

yretin üç yatındaki djtf tayı 

almıthr. ikramiye 45 lira. 

Çaypıoar köyünden llüıeyin 

Mengenecınin bır yatındaki 

ıube' erine geçen yıllardan diti tayı da 35 lira ikramiye 

pek faz 'a hayvan ıttirak et a l mııtır. 

tırı l mittır . Her ıubede çok Bu tay aygır deposundaki 

ıyi bakılmıı ve yetiftirilmıı Ceylanın yavrusudur. 

hayvanlar göze çarpıyordu . Balıkesirden Muıtafa Çeli-

Valimız ve dığer ziyaretçi ğin ı\tköyden Kami l Altmö 

ler hayvanları a laka ıle ıey zün, Bandırma Jandarma Ku 

retmiılerdtr. mandanı 8. Ragıbın, Yağcı 

Hayv"nlar arasında yapı · lardan Hüıeyinln tayları da 

lan seçimde ıkrıımıye alan üçüncü olarak 30 zar lira 

lar ıunlardır: tkra'lliye almıılardır . 
Taylar: 54 Tay ittirak et Rundan baıka sergiye it 

tirilmiıtir . Bunlardan 25 ti tirak eden l 7 tay da dör-

ıkramıve kazanmııtır Birin . düncü derecede 25 ıer hra 
ciliğı Bandırmanın Aksakal ıkramiye almıılard1r 
köyünde n Süleymanın iki Kısrak lar: 18 Taylı kısrak 
yatındaki erkek tayı almıı iıtırak etlirilmiıtir Bandırma · 
tır Ru tay aygır depoıun nın Gölüklü köyünden Saa 
da Eküroy ismındekl yarı d e ttın Atc1Dın kısrağı birinci 
Arap aygırın dölüdür 65 Li 55 lııa ıkramiye, bu kurak 
ra ikramiye aln•ııtır Aygır deposundaki Romeo 

lkinctllii Suaıiırlıktan Ha- So iiiiiiiiiiiiil __ _ 

B. CELAL BAYAR 
mezuniyet verılmlttir. 

Rehlcumhur Atatürk, bu 
müddet zarfında Baıvekilet 
vekaletini lktisat Vekili B. 
Celal Ba yarın deruhte et · 
meıinl tuvip etmltlerdtr. 

Adliye 
Kadrosunda yani değişik

likler yıpılıcık 
Ankara, 20 (Huıuıt] 

Adliye Vekiletl yeniden hl
kimlerle mOddiumumiler 
ara11nda defltlkllkler yap · 
mayi kararlattarmııtır 

Vekalet bu lısteyt yOkıek 
tutlke arzedilmek Qzere 

bir gün önce Batvekllete 
vermlftir. 

Arpa 
Rıkoltni bu yıl 2 milyon 

300 bin ton 
Geçen sene 2.303.685 ton 

olan arpa rekolte1lne mu· 
kabll buıenekt rekoltenin 
2,300.000 ton alacalı tah
min olunmuıtur. 

Fakat resmi makamlar 
sonradan ahnan neticeye 
bakarak mahsulOn bu tah 
mlnden biraz daha fazla 
olacağını teyit et mitlerdir. 
Unutmamak lazımdır ki 
1936 arpa mahıulO ıon bet 
senelik rekolte vasatisinin 
hemen iki mlılt idi . Şu va 
ziyete göre bu sene bir re· 
kor mahsulO elde edilecektir. 
Bu sene de geçen tene C"I · 
duğu gibi huat zamam ya-

ğan yağmurlar mahıule fe 
na teıir yapmamıı olsaydı, 

ekim sahalarına bakarak 
daha yüksek bir rekolte el 

de edileceiinl ummak hiç · 
te yanlat olmayacaktı. 

Yeni mahıul seneıl batın· 
danberi görQ1en arpa flat 
lan iyi fiatlardır . Geçen 
ıenenln en yükıek flatlara 
da ancak 4, 18 kuruı olmut 
tur. 

1934 Seneılnde 5 000.000 
lirayı geçen arpa ihracatı 
mızın geçen ıenekt ihraca 
tı yekünu 1 .068.000 liralık · 
tı Bu sene hadlıat benGz 

daha bir teY ıöstermemlttlr 
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Türk Ordusunun As- " 
keri Kudret, Kabiliyeti. 1. 

. . : . . , -. . " ~-".. . 

iLiMiZDE HABERLER , , 
Muıtafa Kemal Paıanın 

1922 de Sakaryada kazan· 
dılı büyük askeri muvaffa· 
ki yelten sonra Ata türkün 
riyasetinde bulunan Türkiye· 
ye Boaazlıuın "anahtar,. ları
nı iade eden 20 temmuz 
1936 tarihli Montreux mua 
hedeıidir . O zaman Anka · 
rada pek parlak tezahürler 
le teıit edtll"n bu büyük 
diplomatik muvaffakıyet, 

yfıni Türk payitahtının bü · 
tün ıevinç ve sürur dalga· 
larına bihakkın istihkak 
kesbetmlt bulunuyordu Çün· 
kü;Montrex muahedesi bugün. 
kü Türktyenin gerek ukeri , 
ıerek diplomatik önemini ta 
mamen iade etmlttir . 

Büyük dünya harbi gerek 
Tür ki yenin menfaatlerine 
ve aerek itilaf devletlerine 
Boğazların nuıl önemli sta. 
ratejlk bir nani.yf haiz bu · 
lunduklarını pek iyi anlat -
mııtı. Çünkü; iyi müdafaa 
edilen Bofazlar, büyük Bri
tanya ve f ransa filoları kar-
111ında bile "fethedilmez., 

olduklarını göıtermiılerdi. 
Montrexden sonra Türki 

yenin elde ettiği bu askeri 
ve binaenaleyh beynelmdel 
ı f y a ı i mani, herkes 
tarafından takdir edilmekte 
ve Türkiye hükumeti bu ci
hetin temin•ni hazırlayacak 

lmklo ve teraitl yaratmak
tan müıtağni bulunmakta· 
dır . Fakat. böyle olmakla 
beraber, Türkiye hükumeti 
Bofazlar üzerindeki bu hu -

kuki ıalahiyetlere olan ma 
llklyetlnden maada bütün 
hakların fevkinde olan dl· 
jer btr hakka da ha malik 
bulundoiunu anlatmak ve 

ıöıtermek ihtiyacında bulu· 
nuyordu ki bu da Avrupa 

ile Aıyayı birbirinden ayı· 
rao Bojazları elinde bulun· 
durmıya muktedtr bir dev
let olduiuou ve bunun 
için de organize edilmlf bir 

aakeri kuvvete sahlp bulun· 
duiunu ve böyle bir kuv
vet nyeılnde, eğer. illerse, 
Sovvet Ruıyayı garptekt 
müttefıklerlnden ayırarak 

tecrit etmek ve ıarki Akde
nlze alt bütün ıfyasi prob· 
lemler üzerinde müessir ol
mak hakkına malik bulun· 
makta olduğunu eöıtermek
ti. İıte Trakyada yapılan 
aıkeri manavraların ilk 
hedefi bundan ibarettir 

Franıa hükumetinin Suri 
yeyi hlmayesine rağmeu İı · 

kenderun da vaaında kendi 
akalliyetlerf için bir suru 
haklar elde etmiye muvaf · 
fak olan Türkiye Cumhuri· 

yeti, Habeıtatan harbi mü· 
naıebetile Türkiye - İtalya 
araaında baı röıteren lhti 
lif karı111nda Büyük Brltan · 
ya devletinin Aokaraya tev· 
clb eyledijf dıklıatf kazan 

mak ve Balkan paktı eire· 
rek cenubi Avrupa siyaae
tinde oynadılı faal rolle 

ve Ankaraoın Aıya devlet· 
leri üzerindeki teılrlerl ve 
bunun neticesi olarak imza· 

lanan Aıya paktı ile bey
nelmilel ıfyaaa aleminde 
daha bOyük bir mani ka -
ranmııtır. 

Kendi komtuları ve müt 
teftkleri üıerlndeki bu im-

tiyazını dahll ziyade takvi 
ye etmek lıtiyen Türkiye 
hükumeti, kendi siyasi ve 
ukeri önemini ve bunların 
parlak muvaffakiyetlerlni 
göstermek için bütün doat 
ve müttef ık devletlerin as 
keri müme11illerl önunde 
büyük bir askeri nümayiı 

yapmıı ve bunlar erkinakar· 
biye reiılerfnfn huzuriyle 
Edirne ve lstanbulda yapı 
lan pa ·lak ıeçit reıimleriy · 

le hitam bulmuıtur . 

Fakat, bir müteha1111 için 
bir ordunun bugünkü harp 
tekniğinin bütün va11taları· 

na olan malikiyeU keyfiyeti 
kafi değildir. Burada dikkat 

edilecek, nokta o ordunun 
bu tekniği kullanmak husu
sunda göstereceği vukuf ve 
ve ehliyettir Çünkü; bueün· 
aü harp tekniği o kadar 
muhtelif vasıtalara malik 
ve bunlar içinde öyle yeni 

lerf vardır ki umumi harbin 
sonlarında 1<ullanılanlardan 

bir kısmı bugün tamamen 
değlımlt bir hald,dir. Bina· 
enaleyh bu mürekkep va · 
zlyet karımnda ordunun 
yalnız tabii entellektüeliteai 
kafi değıldir. Huna artistik 
bir inceliğin inzimam etme 

ıi de ıarttır. 
Kendi teıekkülleri ve teç· 

hizalı ile evvelkine nazaran 
kati surette tebeddül etmlt 
bulunan a.keri cüzütamla 
rıo , kati muvaffakiyetler 
elde edecek bir tarzda ida 
releri fçln de tertemiz aa· 

keri bir teknikle yetiıtirıl

mit bir kumanda heyetine 
ihtiyaç vardır. Çünkü; ma. 

zide ıalui bir kahramanlaAa 
ve fedakarlığa müstenit 
bulunan bu keyfiyet , bugfin 
de zaruri olmaıına rağmen, 
bugün kazanılmuı lazımge 
len muvaffakı) etler için ka 
fi dejıldtr 

Yeni doğan ve inkiliba 
koıan Cumhuriyet Türklye

ıtnin , herteyden evvel ken • 
dl dostlariyle müttefıklerine 

ve gerek hudutluı haricin 
deki Türklerle kendi yur· 
dundakı vatandatları uzerın 

de yaptıfı muvaffakıyetli 

teıirlerden •onra askeri sa 
hada da memnuniyet baht 
neticeler elde ettiğini gös 
termek iıtediii anlatılmak· 

tadır . Aıkeri mütehau111 
bu hususta tenvir için en 
iyi çare ile askeri manav· 
ralarıdır. Manavralarda ge 
neralden nefera kadar her 
kesin göatereceği alaka, 
meharet, fırsat kaçırmamak 

dür binlik v. ı gibi bir mu 

vaffakıyet için lazım ıelen 
bütün evsafın tebarüz etti 
rileceği yer manavralardır 

ve mütahaasıs bunları çok 
kolay bir orduyu idare eden 

kumanda heyetinin meslek · 
teki salahiyetini teıkil eden 

vaaıflardır. 

Acaba bugünkü Türkiye 
yaptığı bu manavralarla 
kendhint btedıği bir oekll 
de ıöıtermiye muvaffak 
oldu mu? Bunun cevabını 
ancak mana vralarda hazır 

bulunarak harekatın seyir 
ve lnktıafını yakından takip 
etmlt olan mütahuaıslar 

verebilır. 

Fakat, bGtün bu • lerl 

Belediye 
Nizamnamesine ay~1rı ha· 
reket e~enler cezalandırıldı 

BelediyP nizamnamesine 
aykırı hareket eden fayton 
culardan lzmirler mahalle
sinden Ahmet, Alaettio oğlu 
Ahmet. Selfmiye mahalle 
sinden Nuri oğlu Mustafa, 
Aziziye mahalleıinden Ah· 
met oğlu Mehmet, Oıma 

niye mahalleılnden Hasan 
oğlu Mehmet ikioer lira; 
töferlerden 14 numaralı 

Bandırma ıöferi Mehmet 
oğlu Ali 1 O lira, 10 numa 
ralı Sındırgı ıöferi Muıtaf a 
~ğlu kekir 15 lira. 4 numa 
ralı liAndırma töferi Hasan 
oğlu Hüınü 15 lıra, 13 nu· 

maralı Bandırma ıöferl Sa
lih ojlu Hakkı ikf lira, 4 
numaralı Susığırhk töferi 
İsmail oğlu Hakkı 5 lira, 

154 numarah Buna ıöferi 
Ahmet oğlu İbrahim 5 lira, 
A bahanede 6S numaralı 

töfer Yörük İbrahim 15 lira , 

M Kemalpaıa ıöferi lılam 
oglu Osman 1 O lira , 
59 numaralı Balıkesir 

ıöferi Ali otlu Tahir 15 li· 
ra, seyyar ıatıcılardan Oruç · 

gazı mahallesinden Hüıeyin 
oğlu Muıtafa 5 IJra, Aygö 

ren mahalleatnden Saktp 
oğlu Yaıar iki ltra, Mecidi · 
ye mahalleıındeo tek ara · 
bacı Ahmet oğlu \lalı\ bir 

lira, Okçukara mahallesin 

den tabak Bahattin 5 lira, 
Aziziye mahalleıinden Seyit 
oğlu Nuri mahalledeki çeş 
menin su borusunu kırdı 

iından iki lira, Nezafet ha· 
mamında Saim oğlu Kerim 
mezbaha harici kaçak hay· 

van keıtiğinden iki lira pa 

ra cezaama mahküm o!muı · 

lardır. 

uzaktan takip ederek 
bir hüküm vermek durumun· 
da bulunan bizler, on bet 
ıenedenberi Türkiyenin yal · 
naz Akdenizdeki eıki duru 
munu iktiıap etmek için 

değil, aynı zamanda Ana· 
doluya komıu bulunan mem 
leketluin de alemdarlıjınt 
yapmak için yepyeni bir 

askeri faktör olarak Boğaz · 

larm her iki tarafında çalış 

tıfını kaydedebiliriz . 

İyi bir komıu sıfatiyle 
biz Türkiyenin elde edeceği 
bütün muvaffakıyetlerden 

derin bir ıevinç duyacatız. 

Biz sureti katiyede eminiz 
ki gerek Türkiye ve gerek 
Bulgariıtanın mal ık bulun · 
dukları karıılıklı itimat v~ 
hürmet aibi karakterfatik va· 
ııflara müıtenit mftnasebatı 

aayeıinde istikbalde de 1912. 
1913 de muhasım ve 1~115, 
1918 de müttefık bulunduk· 
ları zamanlarda göıterdık 

lerl kabiliyet ve liyakata 
malik birer millet sıfatını 

muhafaza edeceklerdir. 
Al~ksandr Gançtf 

Not: 
Aleksandr Gançef Slovo 

ıazeteıinfn a.keri muharriri 
olup ihtiyat erkanıharp mi 
ralaylarıodadır 

M. U. M 

Hususi Muhasebe 
Yeni Binaya Taşınıyor 
Hususi Muhasebenin şimdiki binası da açılacak olan 

Ebe Me~tebine tahsis editece~tir 
Y en&den yapılan hükumet 

konağının infaah bitmit bu 

lunmaktadır Yalnız bazı 
noksanlarının müteahhit 

tarafından ikmaline çahııl 

maktadır. 

Huıuıimuhasebe dairesi 
bu binada tefrik edilen 
yere dünden itibaren taıın 

mağa baılamııtır. 

Husuaimuhaaebenin tim 
diki bulunduğu binnın 
evvelce de yazdığımız gibi 
yenf açılacak olan Ebe Mek 
tebine tahıla edilmesi karar· 
laıtırılmııtır 

Bu bina boıaldıktan ıon 
ra Doğumevine devredlle 
cek ve derhal mektebin açıl 
maaı hazırlıklarına baılana

caktır . 

Doğumevi binası yapılın· 

cıya kadar Ebe Mektebi bu 
binada tedrisata devam ede 
cektir. 

Binanın ir.ıaatı bittikten 
sonra mektep de bu bina ya 
geçecektir. 

Doiumevinin 14,500 lıra · 
hk kıımınm inıaatı ihaleye 
konmuı bulunmaktadır 

Bu k11mın perıembe gü 
nü ihalesi yapılacaktır . 

Polis -
Enstitüsü 15 if Ueşrin~e 

~erslere ~aşhyaca~ 
Ankar&da bu yıl yüksek 

ve orta kııımları ihtiva edeP 

~ir polis enstitüsü açılacaktır· 
15 İlkteırinde derslere bar 

lıyacak olan bu enıtıtüye el11 

niyet teıkilitı içinde kıdel1'1 
ve diğer aranılan huıuıi f 1 

. er 
rtları haiz bulunan koı:rt•• 

ve polis memurlarının alırı 
ması kararlattırılmııtır. 

Vilayet Emniyet Modor· 
lüiü kadrosundaki polis ıoe 
murlarından 34 numaralı 
Mustafa bu enstitüde okıl' 
mak üzere namzet ıeçilr11İf 
tir. 

Manyasta 
Yeni bir ~ü~Omet konağı 

yaptınlacak 
Nahiye iken yakın bir za· 

manda kaEa haline getirilen 

Manyaata yeniden bir hü 
kiimet konağının yapılma1t 

kararlaıtınlmııtır. 

Ehli Hayvanlar Sergisi 
Pazar Günü Aç il d ı .· 
Sergiye iştiİİk eden 18 iiBrece alan hayvanların sa~i'· 

terine 1400 lira ikramiye dağıtıldı. 
dıı" 

cj ikramiye 30 lira. surı ıı 

Bu binanın tsmel ve ze· 
mio kat inıaatı için Dahili . 

ye Vekaletince yedl bin li 
rahk tahsisat ayrılmııtır . 

ihalesi yapıldıktl\n sonra bu 

kıamın inıaahna baılanacak · 
tır. 

iki çocuk tömür çalmışlar 
Aygören mahalleatnden 

Adem oğlu 12 yaılarındaki 
Mehmet, bu mahalleden 
Hamza kızı 12 yaılarındaki 
Şadiyenln İstasyon depoıun 
dan kömür çaldıkları tika 
yet edildiğinden tahkikata 

baılanmıot11. 

(Baıtarafı birinci sayfada} 
adındaki hayvanın dölüdür 

Suııfırlığıo Demirkapı kö 
yünden Abdurrahmanın kıı 
reğı ikinci gelerek 35 lira 
ikramiye bu kısrak da Aygır 
depoıundaki Mazlum adın 

daki hayvanın dölüdür Bun
dan başka ııergtye iıtirak 

eden 6 kıuak da üçüncü 
gelerek 25 şer lira ikramiye 
elmıılardır 

Boğalar: 17 Boia ittirak 
eltirilmittir Balyanın Ilıca 

na hiyHinden Mehmet Kireçci· 

nin 2 yatındaki boiası birinci 
ikramiye 40 lira, Kurddere 

köyünden Mehmet Demir 
elin boiası ikinci ikramiye 
30 lira. Halıkiı köyünden 
Hüseyin Yaıarın boğası ikin· 

il 

Bürhaniyede Muhtar -
lara Bir Kurs Açıldı .. 

-
Kursta muMarlar köy ~al~mması hak~rn~a 

tenvir edildiler 
Bürhaniye, ( Huıuıi ) -

Köy kalkınması çalıımaları 
üzerinde görüıülmek ve ken 
dilerini bu husuıta tenvir 
etmek mllkıadile köy muh 
tarları için burada bir kura 
açılmııh 

Bu kursa bütün köylerin 
muhtarları lıtirak eltirllmltti . 

Kendileri köy kanununun 
tatbiki ve köy kalkınmasına 
dair Dahiliye Vekaleti ile 
vilayetin verdiği emirler 
hakkmda tenvir edildi 

Köylerde yapılnıaaı lizım 
ıelen kalkınmaya müıtenit 
itler hakkında btlailerl art
tırıldı. 

Buayın 16 sanda açılan 
kura iki ıün devam etmittlr 

i~i polisin ~ecayisi 
Ayvalık poliı memurla · 

rından Agah Ôzer ile mer· 
ke:ı poltı memurlarından 

Haaan Enrinin becafltlerl 
yapılmııtır . 

Yollardaki 
Tamir 
Evleri •. 

= 

Balıkeıfr - Edremit yolu 

üzerindeki Çenıeloğlu ile 1 
Ergeme mevkilerindeki tamir 
evlerinin inşaatının tamam 
lanmaaı Daimi Enrümenece 
kararlattırılmııtır. 

Bu itlerin yakanda ihaleıl 
yapılarak inıaata batlana
caktır. 

Oursun~ey adliyesi za~ıt 
~atipliüi 

Duuunbey adliye kadro 
ıuoa on lira maaılı bir za
bıt katibinin ili vesi Adli - ' 
ye Vekaletince kararlaıtırıl· 

mıftır. 

baıka ıergiye itlirak edtk 
5 bofa da üçünce 0111

'",-

20 ter lira ikramiye alıı'' 
lardır . 

btıı' 
lneklu: Sergiye 20 tir· 

gılı inek ittırak ettirilt1111 ka 
Sındıreının Küçükbil ıı 

·ıın 
köyünden lbrahimiJJ ı t'ıl 
birinci ikramiye 40 U111 ""rl· 
rddere köyünden Murat ~· 

ırıe 
oğlu ve Alı Demirayıo li 
lert ikinci olarak 30 ıs' 
ra fkrami)'e almıılard•' a 

.. ı1"' Ayrıca 5 inek de u .. Çkşf•' 
olarak 20 ıer lira ı:rt0 

almıtlardır. 

V ılayetlmizde her 
ıl llçıl· 

y .,ııl 
,er• 

makta olan hayvarı 1ıı 
b ktfll 

hayvan yetlıtırme 8 dır· 

"'' dan çok faydalı olrn9 lt'e 
Hayvan sahipleri bDY k'" 

·"le çok yerinde bir tefY1 eti'' 
tılaımakta, bu da bfrırı kıe 

rıt1e 
çok fyf sonuçlar ve 

dir. f'I 
Bu yıl sergi ye geçe fi 1t',ıı 

!ardan daha f aıl• h' 1 d• 
1 •' ittirak ettirilmit o 111 le tJ'e • 

iyi hayvan yetiıtirfllt 01dıl 
trt>•f r rakının ne kadar ar 1ıtedl 

ğunu açıkca göıtert11t 1ed1 
I..! • .. at orı "ergi aynı gun ıa 

de kapaomııtar. 111r111 

h Y"'rı ı· Derece alan 8 ıkrll,.ı 
sahiplerine daiıtıl~J'ladır· 
ye miktarı 1 ııOO hr 

1 ~~~ 
Ana ile kızları heP ~11 

~ayak al~~~·i•J~ 
Sakarya rrıab .,,,, ~b.; 

S-reY1 ., 
Ahmet karı11, u 11 ,rı f tıf111 ~f Münevver ve 8 tııı• 1• 

1 Ahmet dl 
maha leden ıytl e ıı· 
ıeyi döğdüklerl tik tııf1' 
diğinden ta hk ık at• 

mıttır . __,.----

8 İf tayin ıı''w 
çal•f eıl 

Namzet olarak h1'eıı:' 11 I< .,,, ıı' 
ta olan Ayvalı hil şer 
zabıt katibi Ca 1tıtııf11 
aaaleten tayini yaP 
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Sarı Yapraktan: . 
lnanki 

Ak deniz Kotrolünde Almanyanın Vilayet Daimi 
Yanlış .. Alacağı Vaziyet . . Encümeninden: 

- Evet, ben de biliyorum 
kıpkırmızı .. Onun, o içli göz 
ll!rln bundan 5 sene evvel· 
le· ı 1 tat ı rengini alacağı gün 
ollllıyacak .. 

Defalarca.. Ve seninle 
Yalnız kalıp dertleıirl:en 
.~ 1 oy edim. Duygularımın bü . 
Uin kuyularına biraz olsun 
seni de gömdüm 

Ruhumun her sontuz akı 
l•ndan katre, katre sana da 
içtrdim . İçt iğin halde yine 

lhuttaaıl beni harap eden 
•cılaruna büıbütün kara bü 
ber eken yollardan yuruyor , 

'k •k olan saçlarımda fırh
tıalarla eı olup eılyorsun .. 

- Hayır Haha, düıünce 
ve duyıuların inanki daima 
hnlıı, dalma kabına varmı 
Yan hlılerle dolu .. 

"1ak1a t ve gayem eğer bu 
til d n e ıenin dütilncelerine 
tıt .. - -d· gorunuyoraa.. Seni bil-
1ilrn bileli gülmiyen sarı 
~ehreni nuıl teıelli edece-

11ll btlemiyeceğlm .. Tekt,, d' e ıyorum , inan ki çok 
•arıılacak üzüleceğim . 
• Z1'manla una kalbi bağlıh
ır~lllı itirafla herıeyin bence 
't.ın -rrıuı emel olduğunu yal 
tııa:, 
.. •en ve senin sevginin 
~·trıidinden mefhumuma ha-
ltıe old ğ .. 1 d ' s·· ıu u unu soy e ım . oy-
Yorum, ıöyliy eceğim de. 
B· l ıraı olsun didınmenin acı 

'r'rıd k G ,
1 

an ava re al. örec~k 

İngiliz gazete 
lerinin en ziyade ehemmi
yet verdikleri mesele Akde· 
niz vaziyeti Nlyon kon fer · 
ansıdır Gazetelerde umumi 
ha vaya nazaran İngiltere 
Akdeniz konferanıının top · 
lllnman, pek kısa bir zaman 
içinde lazımgelen kararları 

verip tatbike geçmesi için 
elinden geleni yapmııtır. 

Bir kısım gaz~teler konfer· 
anımın arefesinde Sovyet 
Rusyanm italyaya tlddetli 
notalar göndermesini tenkit 
ediyorlar ve bu hareketi İt · 
alyayı konferansa fftirakten 
meneden bir sebep o1arak 
ıörüyorlar . 

Tim es gazeteıl konf eranıın 
toplanma faaliyetlerinden 
bahıederken Akdeniz dema · 
lftm ve gayri malum müte · 
cavlzler tarafından giritilen 
hareketlerin bu denizdeki 
emniyeti son zamanlarda de· 
jenere bir tekle ıokmuı ol· 
dufunu kaydettikten ıonra 

Akdenizdeki tecavüz hare 
ketlerinin üç ay evvel bir 
İspanyol hükumet tayyaresi 
nin İtalyan yardımcı ftloıu 
na mensup Borletta gemisini 
Palma açıklarında bomba~ 
laması ilf' beıladığını bildi 
rlyor ve bundan sonra sıra· 

siyle muhtelif )'erlerde girf
tilen tecavüz hareketlerini 
sayarak lngılfz muhribi Ha 'rtt rı ki, ıiı ' i bir günün umul· 

't 1 d ·-~--~~~--~~~·-~~ 
t an arın a günef, evet kadın için mektep . Hayat .. 
()~el güneıine doğacaktır . Emel çiğnenir mi. Btr de 

lırı Sabahattine raıtladım . bana hala gözlerin kıp 
Benı " " " .. ı dold ıorur ııormez gaz eri kırmızı diyordun .. Naııl kır-

lı u, ya nakları penbe 'eı . mızı olmasın .. Bütün ümtt -
""' Ôpüı tük, ilk iti seni ıor lerini bana vermif, aözlerini 
""'k ld • 1 bı 0 u · Huta olduğunu, aözlerime dikm lı . Ruhumdan 
''ı ~ - f k • td uıaun a at merak sevda. gönlümden aık içen, 1 

O ılecelc blrıeyi yok dedım .. herıeyi benden eAlrgemlyen 

bl.l~a daha dün sabah İatan henüz gonca btr gülün . Be l 

l:u,, •n gelm ıı · Heraberce nim biran jçfmin ıuursuz 
ı. na gittik . Daima seni 'lotıu hareketlmdan ıararııı , hatta 
tttı IUyorduk Çok iarar çürüyen bir yaprak o1 u~u 
tı'-l~ alıp sana getirecek nasıl olurda gözlerimi, kıp 

.\ kırmızı, vicdanımı acı dalga 
tld ktıtrn trenile Sapançaya lar ef bırakmaz . . 
b• 'cekrntı, iti ehemmiyetli '"tın d - Ztya .. Baha derini 
tıı ~1 ,. 6necek. O zaman ıe düıünen. her yolu içli bulan, 

... ı&rete aelecek.. l "'- • haktkatlara kalp parça ıyan -
~'d ektebı terketmlt. ıarııın dır .. Beni teselli mi . Bu 
() d~tı ( · . . ) Yanında . boı 
C:,ı 1 b onun çılgını olmuı .. Onu gömdükten sonra, 
ttçı ' babaslyle aralarmda onu bir h iç yüzönden top 

lllıtıl ik baıaöatermif .. S " rafa b1raktıktan ıonra Ne 
dı ' arıtın kadın mı de· emel ne heveı olabtlır .. 

rı .. 

Evet .. 

lbtı'" lilta o Divan yolunun 
t111 hrtalllıt gönlOne ml tap· . a, 
~,ı 1 •enedtr ondan bir türlü 
bıt d.aeçlllemtı mi. . Oateltk 

fi ' mektebi terketmlf .. 

GörOyor musun . Günlerce 
uğraııp kare Jadığım birkaç 
cümle Ciğerlerimden, bit
kinliğimden kopan ıu satır 
lan mezar tatma bile 
yazdıramadım Bu benim 

vocka yapılım taarruza ka· 
dar gel iyor, bu gibi tahrik 
görmeden ve hiçbir mesull · 
yet hini taıımadan yapılan 

tecavüzlerin İngiltere hüku
metini olduğu kadar diğer 

devletleri de harekete getir· 
dlğiol, lıpanyada devam et 
mektt? olan kanla mücade
lenin bitaraf devletlerin aç 
ık denizlerdeki seyrüseferine 
müdahaleye ıeb~p teıkil 

edemlyeceğlni, beynelmilel 
nizamata tam manisiyle ri· 
ayetkir olan lnglltere gibi 
diğer devletlerin de bu te 
cavüzkar hareketlere müıa 
ade edemlyeceği için bunla· 
ra lizımgeldiği tekilde mu 
kabele etmek kararma ver · 
mit bulunduklarını, bu ıur 
etle Akdeniz konferan11na 
davet edilen on devletin 
Akdeniz korsanlıtına karıı 
müıtereken harekete geç 
mek kararı vermelerinin te 
menni olduğunu ve ıtmdiye 
kadar alınmıı olan bahri 
tedbirlerdt>n ve toplanacak 
olan konferanstan makıadın 
lııpanyol çatıtmaıının , bu ça· 
tııma ile alakadar olmıyan 

diğer milletlerin hayatına 

ve varlığına bir takım zar 
arlar lras etmesinin 6nüne 
ııeçmek olduğunu bildiriyor. 

Aynı ıazete İngiliz ka· 
blnealntn lçtlmaından bah· 
ıeden b"'tmakalestnde bu iç 
Umaında kabineııin Akdeniz 

durumunu esaslı bir ıurette 
tetkik ve müzakere ettiğini 
kaydettikten sonra Akdeniz 
konferanıına davet edilen 
devletlerden bır kısmının 

kabul cevaplarını göndermfı 
olduklaını , yalnız Alman 

devletinin bu konfe 

rantıa ittirake pek mü 

temayıl görülmediğini, Al 
manların ademi ltlirak se· 
beplerinden baılıcaaıoın 
Sovyet Rusya ile bir rr asa 
etrafında ıörilınıelere girtı · 
menin nasyonal ıoıvaliıt 

liderleri tarafından ıayanı 

arzu olmamllsı olduğunu, 

bundan baıka Alman luo
vazörü Leipzig Akdenizde 
de taarruzeı uğradığı zaman 
Almanya tarafından vaki 
olan müıterek hareket da· 
vettne fran1a ile lngiltere 
nln red cevabı vermiı oL 
malarının . halbuki ~ u ıefer 

ayni ıekilde bir İngllız harp 
gemisine kartı taarruz vaki 
olması üzerine hemen müt
tehiden harekete geçilmeıl 
için alakadar devletlerin 
davet o lunmasının Alman -

lar tarafından hakıı ız bir 
hareket sayıldığım, halbuki 
meıeleyi bu ıekilde telakki 

maya davet eden devletle 
rin makıat ve gayelerini 
yanlıı tefsir etmek olacağı
nı . diğt>r taraftan İtalyanın 
niyetlerinde de katlyetsızltk 
bulunduğunu, Ruı notasının 

İtalyan mehafillnde çok tid
detlt akisler uyandırdıiını, 
fakat Roma ile Moıkova 
arasındaki polemiklerin ve 
Suriye matbuatanda konfe · 
rans hakkında çıkan tenkit · 
lerin vaziyet üzerinde hiç 
bir teıir icra edemlyeceğlni 

fspanyolların btr ,·eya diğer 
tarafını iltizam edenlerin 

gruplar teıkil ederek birbir 
lerine kartı cephe almasın 

çıkarak teh likeleri günden 
güne artmaktll olduğunu ve 
bugün lngiltere ve Fransa 
tarafından teklif edilen hat 

ve hareketlerin beynelmilel 
{ Sonu Var ) 

Kayıp mühür 
304 Numaralı Şevketlye 

Tarım Kredi Kooperatifinin 
1 1 5 numaralı ortağıyım Koo· 

peratifteki tatbik mühürümü 
kaybettim . Yenisini alaca· 
ğımdan eıkfainln hükmü ol
madığı ti An olunur. 

304 Numaralı Şevketi · 
ye Kooperatifinin 115 
Numaralı ortafı Ha 
mamlıkuyudan Hüıe · 

yin Güder 

Kayıp şa~adetname 
1934 Senesi Su11~ırhk 

ilk okulundan aldığım dip· 
lomaını kazaen kaybettim. 
Yeniıioi alacağımdan eıkiıl · 

nln hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Susığırhk Helvacı ma 
ğazasmda Karaağaçlı 

Mehmet oilu Bedrettin 

Kiralık Ev 
İıtasyon civarında, Ata 

türk parkı karıısında dö · 
rt oda , bir hela , banyo 
ile bir mutfak ve geniı 
bodrumu havi önünde iki 

dönüm yetitmlı bağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzarası güzel olan Otel · 
ci Hedrlye aıt ev kiraya 
verilecektir 

Talıplerin Yeılllt ctva 
rında Terzi Ziyaya mü 
racaatları tlan olunur. 

,. ...................... ... 
1! TÜRKDILI ! 
: Pazartesinden batka her : 
• • : gün çıkar . Siyasal gazete.. • 

Yıllığı: 800 Kurut ! 
: Altı Aylıiı:400 : 

ı : Say111: 3 : 
,: Günü geçmlı sayıl:r 25 ! 
1: kuruıtur . : 
i ADRES: : 
:BALIKESİR TÜRKDİLİ i 

illi! ~Yllt.. Bu bilinmlyen yol 
1~ .. y'tanlık zaaflarla do· 

ı,tiyl 'tarnanın biraz iıttrap
'I~ t karııık olarak yol 

ıon vazifem ve aıkımın en 
6lmez emeli değilmi . Elinde 
ben gözleri kırmızı lalelerin 

rengini çalan, benzi un 
papatyalarla eş olan kala 
caiım . Yaıadıkça , itledt 
iim rünahın iıtireplarına 

esir kalacak .. Yaııyacağım .. 

1 etmenin konferanıı toplan · ........ ................ .. 
1 '•• 1 )1 J> ezıetlidir . . Pek 
dt 'bı ek güze l ama . Beyhu -
1',ı, r 1~Hrapla da et olmak .. 
)11t, 10nül okıamaz .. Görü 

Utı 
~lı Ya. Sarııını her ikı 
t.. Çok k ~~il Ya ından tamraz, 
)'ıı~Ctk bırı ey olıa gönül 

tt~'-lı''ı . Çağlayan devri 
1\4, 1 •alayan bir ırmak . 

~ •on ~~ti •uz f eli ket . Emel 
tı.. ilde k 1 - . d f "f,I, ' a p uzerın e ır 

1 
s,tt doauran bir felaket . 

\! 1tın b •ı Y ıaçlı .. Fakat göz 
d '•~, ~ulllluı alt>f anlarını 
~tll\6 'tka bafırlarda sön · 

1 bır kadın . Ôyle bir 

-· Baha . 
- Ne o lsıni ıöyledtn 

durdun. Dur bakahm itle· 
difim günahı dlnliyeceğin 

gün beni lanetle kartılıya · 
caksın .. 

Vaka zulüm değil .. Kalp 
kırdım ta mirine aeç yol 
aldım . 

- Yalnız Ziya . Yarın 
ıelir gelmez bana getir ol 
ma:z mı . 

M. A.11 Kayman 

Balıkesir Tapu 
Sicil Muhafızhğından: 

Kazası 

Balıkesir 

Mevkii Cinai 
Kavukcu yüzil tarla 
nam kavaklı 
tarla 

Hududu 
Doğusu yol ve kıamen ka 
ıap Bekir B lımall ve k11 · 
men hafız po. derici Ah · 
met ve kıamen kasap Rektr 
K Hafız hanım ve kısmen 
Ethem tarlası 

Enafı aaireıl yukarda yazılı tarlanın sahibi Hacıiıhak 
mahalleılnden Kara Osman oğlu Abdullahın iken 131 3 
yılında ölümlle mirası evlatları Ahmet ve Dudu ve H.ft . 
feye terkedlp bu verese aralarında 1320 yılında yaptık-

1 - Ha l ıkealrde milceddeden )'apıJacak doğumevl tnıa • 
atanın projeıi mucibince ve vahidi flyet cetvellerine gare 
( 14500) liralık k111mının inıası 23 Eyl~l 937 tarihine rast 
lıyan pertembe iÜnü saat 15 de kapalı zarf uıullle ibaleai 
yapılmak üzere 15 gün müddetle ekıiltmeye konulmuıtur 

2 - Bu ite ald evrak ıunlardır : 
Husuai ıartname 
Ketlf cetveli 
Mesaha cetveli 
Vahidi ftyet cetveli 

Projeler 
Ekıtltme ıartnameıi 

Mukavele projesi 
3 - Muvakkat teminat keıtf bedelinin yüzde 7 ,5 ğu 

olan {Bin ıeksen yedi) lira (50) kuruıtur. 
4 - ihale Bahkesirde vilayet makamında teıekkül 

edecek encümen daimi huzurunda yapılacaktır . 
5 - lıteklilerin 93 7 yıl: için Nafia Veklletinden alın· 

mıf müteahhitlik veılkasını ve bu ite a-irmeje ıalihlyet 

veren resmi vesaiki ibraz etmeleri ıarttır . 

6 - Teklif ıahiplerl ihale günü ıaatlnden bir 1aat 
evvel deruniode teklif mektubu zarfı ve betlnci maddede 
yazılı vesika ve ticaret veslka11 ve teminat makbuzu ve· 
yahut banka mektubu olan zarfını makbuz mukabilinde 
Vılayet makamına teılim edeceklerdir . 

4 - 1 - 375 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Garnizon hayvftolarının ihtiyacı olan 190,000 kilo yu· 
laf kapa l ı zarfla eksiltmeye 1-onmuıtur. Tahmin edilen 
fiatı ( 8550 ) lira , ilk teminatı 1639] lira (~Sl kuruıtur. 
Eluiltme 28 · eylul · 937 ıalı günü saat 15,30 da Su · 
sıiırlıkta kt komisyonda yapılacaktır lıteklilerln mtınakeaa 
ı.ıatinden bir saat evveline kadar teklif melctuplarile 
komisyona müracaatları . 1 4 382 

Balıkesir Necatibey öğretmen 
Okulu Direktörlüğünden: 

Öğretmen okulu talebeleri içinokuldalcl numune ve 
ıartnameılndekl evıafa göre 60 adet elbise dolabının yap· 
tınlmaaı 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Beherine 25 lira flat hıhmin edilmtıtir Muvakkat teminatı 
112 lira 50 kuruıtur. İıteklılerin muvakkat teminatlarını 
vezneye yatırdıklarına dair alacak l arı makbuzla 28 9 937 
ıah günü saat 14 de kültür dirf' ktörlili6ndeki komisyona 
gelmeleri , ıartname ve numunel~rini her gün okulda KÖ -

rebileceklerl . 390 l 4 

Balıkesir Vakıflar 
Müdürlüğünden: 

Balıkeılrde Hükumet caddesinde vakfa alt ana Ü7erlne 
yeniden inıa edilecek zemin kat dükkanlar birinci kat va 
kıflar müdürlüğü ikinci kat ikametııah btnaıı olmak Gzere 
kapalı zarf uıultle 16 9.937 tarlhlnd~n itibaren 15 gün 

müddetle ekıiltmeye konulmuıtur. 
1 - İtin muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruıtur. 
2 - lıtekliler bu ite ait fenni ıartnameler , proje ve 

saire ve evrakı 250 kuruı bedel mukabilinde Balıkesir va· 
kıflar müdürlüğünden alabilirler . 

3 - Eksiltme 1 1 J 937 tarihine müıadif cuma ıünü 
saat 16 da Balıkesir mödürlüAünde möteıekktl artırma, ek· 
ı i ltme komisyonunda yapılacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lateklilerln aıalfıda ya . 
zıh teminat ve veıaiki ve teklif mektuplarını ayni ıün ıaat 
onbeıe kadar, komiıyon relıli~ine makbuz mukabilinde 
teslim etmiı olmaları ve poıta ile aöodertlecek tekltf mek
tuplarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate ka
dar kom11yon reisliğine gelmft bu lunması llzımdır. Posta . 
dakt a-ecikmeler kabul edtlmez. 

A - 2490 Sayılı kanunun 16 17 inci maddelerine 
uyup 1002 bin ikt liralık muvakkat teminat. 

B -· Kanunun tayin ettiği vesikalar 4 üncü maddesi 
mucibince eksi ltmeye girmeye bir manU bulunmadıfına da. 
ir iıtekli tarafından imzalanmıı bir mektup. 

5 - İıteklilerin bu it hakkından izahat almak ve e•· 
rakı iÖrmek (here Balıkeılr vakıflar müdürlOfüne mOra -
caatları . 

4 - 1 - 393 

--------------------------------------1 an tefrik ve takıtm ıonunda bu mahal Abdullah oflu 
Ahmet payına kalıp bu kerre namına tescili lıtediflnden 

bu tarlamn mülkiyeti hakkında 1 . 10 · 1937 tarihine mil · 
ıadif cumartesi mahalline tahkik memuru g6ndertlecefln· 
den bir hak iddiaaında bulunanlar varsa ilin ~nOnden 
evvel tapu s'c.11 muba f ıı:lığana veya mahalline a~lecek tah 
kik memuruna müracaatları ilin olunur. 
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Yapı düzt-ni fçfn lüzumu olan demir, çimento , 
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En birinc1 boya yağları, boya malzemeıide tica 

fit rethanernızde ehven fiatlarla sat ı lır Bir defa dene 

l:f yiniz. 

~ Saraçlar Başında Den; ir 
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Hasan Cumalı ~ 

• m an Ele Geçmez. Köy lü Ve Değirnıen· i 
cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. ı 

~ AHMET ve IBRAHİM CUMALI 1 
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.ltal:.eııusl Rençber Alt''"'' 1 
Alım Ve Satım Ynl 

~~~~ ~~~~ ... ........ . 
• 1\ 

aım ı 
•• ninden: c m 

Eluiltmede olup müddeti temdi t e d ll ert Balıkeıi r 
Bandırma ve Balıkesir - Sıı dırgı iltiaa k ~oımsınd a yaptı· 
rılacak asfa.ltnj işine lsteklı çıkmadığından 9 e y lül 

937 tarlhlnd n itibaren 11 teşrınevvel 937 tarihine raslıyan 
pazartesi günü saat 15 şe kadar bir ay zarfında pazarlık· 
la verilmesine karar verilmiştir. 

2 Keşif bedeli (3500\ liradır. 
3 - Bu işe ait keolfname ve evrak şun la rdır: 

Ek8lhn1e şartnamesi 
B Fennf ı rtname 

C Mukavele örneği 
D Keıif cet veli 

H Nafia işleri ıeraiti umumlyeıi 

istekliler bu keıifname ve evrakı BalıkHir Vila yeti 

daimi encümen kalemind e veya nafia müdiirlüğünde 
görebil iri er 

4 isteklilerin 11 T etrlnevvel 9 37 tarihine k a d a r 

her toplantı günü olan p a 78rtesi perşen be günlui saat 
l ı dt" vilayet makamında nıütt>şekkil daımi encümene 

gelmeleri ve Nafia müdür üğünden evvelce ilan edıldıği 
veçhıle bu gıbi ışlerle uğraştığına daır veııllca alanla r 
girebılirler. 386 1 4 

Daimi 
E • 

nı de • 
• 

1 - Balıkesir Edremit yolu üzerınde Çengeloğlu 

ve Ergama mevkilerinde 'apıl11n hımir11t dafrri evluınin 

ikma ı rnşaatı 23 Eyhil 937 tarih ne ra tlıyan p er· 

şem günü ı at 15 de ihaleleri yn pılmak üzere 15 g ün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur 

Çcngeloğlu mcvkiindeki bınanın keşif bedeli 

( 442 ) lira ( 70 ) kuruş, muvakkat temina ta ( 33 ) lira 

( 20 ) kuruştıır 

( l601 ) lıra ( 99 ) kuıuş ve muvi\kkat teminatı (1 2 0 ) 

lira { 15 ) kuruştur 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Keşıf cetveli ve keşif evrakı 

Tehlıl fıyet cetveli 

Eksiltme şartrınmesi 

Mulcavele örneğı 

4 ihale .ıuayyen gün ve saatte vi a)•et ınakamrnda 
te~e d,ül ed c k daimi cncÜmt'n hu:ıurunda yapıhıcek•ır 

5 Bu ışe girmek istiyt nledn ihale tarihınden laa· 
s k ı. gü 1 e vel nafia müdürlüğünden bu gıbi işlerle 

iş ıga lt ğıne aı-dr ve bu işe girebıleceğıpe daır vesıka 

alm 1 rı az.ımdır 

6 lst k ıler u muayy('n gün ve saatte vesika ve 

muv ki< t tem.nalını mnlsandığına yahrdığınıı dair mak

buz s edı veyahut baı l<a mektuplarile vilayet dain i 
ncü enine gelmelerı ılan o unur 
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Köylülere 
KLERT MARK ALI 

1 Hi nva um mı me~hur ve ta rıınnıı ~ nı ulı"' 
ı.-l i f (;(1Şiıli ( Tiı· ycH' ~) lıuğday a~· ıı·nıa kt1I~ 
huı· makiııelpı·i gt· lmi ş tiı·. 

SATIŞ DEPOSU t 
Memduh Öz inan ve flhmet Kumru u 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şırketi Ga/atD 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

il. 

U.'11..f Kl~S IR ACRNTESI 
SA BKİ SARF AKLARLI 

Vilayet Daimi . 
ncümeninde~.'. 

. . 11ll " 
k d y d l evkll ı r.şf. 

ldareı hususiye a .aratın an aı~.gı an a ,., o 31 
uhıtmmen bedel eri y azılı doı t pıı rç . ıLıl 9 

rası ve m · . d w d 23 EY .ş 
·1 bir sebze bahçesine isteklı çıkma ıgın an 1 le'' ) 
1 e - d ihB ~ 
tarih in e rutlıyan perşembe günü saat l=> e 

0 pılmak üzert: on g ü n m ü dde tle temdit edilmiıti: ı rııi f'..P' 
2 _ lhale vilayet makamında müteıekktl D ,ı 

men tarafından yapılacaktır 111 i11at1° ~ 11 
3 _ lıtekliler muayy~n saatte muva kkat te s b•" 

11 
k i d . khu:1. veY ıti 

Dl malsandığına yatırdı arına aır m t1 ti•'' 
me ktuplarile birlik te Oain i E ncümene müracaa 

o lunur. 
No: su 

71-1 

71 2 

71 3 
q ı 4 
47 

C insi 

Ma ğaza 

Mağna 

Mağaza 

Mağaza 

S e bze ba hçesı 

Mevkii 

U m urbey ma 

halleııinde .. .. 
.. 

.. " 

30 
30 
30 

Kasaplar mahalle 20 
sinde 

~~~~----------------:H:-:-K;Al:AKA~ 
iyesi ve \l\şyaznıanı: Calıkesir saylavı · .---

LUA'I BİL'A~ Çıkarım Genel Direktörü: ı· 


