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Başvekillikte eğişikrkQlduğuŞayiasıDolaşıyor. i 
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Qjd ğ .a Çı · Hab e e z ~ 
• 

Ne T ; N . p dildi.. ~ 
ti-

''Ş''• kitl(~t \Tekili (~ela , llıı il ııstıst<ı l)i)r()l. ki: 

"Bu Meselede Şahsım Meı,zubahs Edildıği içi unun Etrafında 

• • • 

•• •• • Mütalea Dermeyan Etmek, Fikir Vermek na eveccühEtn ez,, : 
• ' ' 1 

lSMET İNÔNÜ ı yiaları kuvvetlendirmekte· ı er lsm~t İnönü Bnşvelıa ı maddesinde §U koyıt bu· sin içtimaına talik olunur. CELAL BAYAR : 

1 
lıtllnbul, 27 (Husuıi) _ dir letten çcl<i'n İ§ oluıydı is· lunmaktadır. Hül<ümet hnttı hareliet bunun etrafında mütalea : 

8ıaıvekıl 1smet lnönünün Dol~.ıan bu şayialara göre ı Ufasnu Cumhurreisine \'e ı 44 üncü madde - Baş· ve siyasi noktainazarını dermeyan etmek ve fikir : 
8 fvekaletten çekildiği, lktısat Vekili Celal Bayar rebllir ve bu istifa vekıl, Reisicumhur cani· azami bir hafta zarfında vermek bana teveccüh et· : 

Yerine Celal Bayarın geç· Meclis açılıncıya kadar kabul edildiği takdır . binden ve Meclis azaaı Meclit1e bildirir ve itimat mez.,, : 
illi• b 1 d d · b meyanından tayin olunur . talep eder f ı> k • 

y u un uğuna aır a- bu vazifeyi Başvekalet ve. de Teşkiliitı Esasiye im Diğer tara tan >aıve i • 
~ı hab 1 · l k· Sair vekiller Başvekil * * 1 M 1 • 

er er ıayı 0 ma kili adında o örecek, Mec nununun 44 ncü madde * lin; Büyük Mil et ec isi : tlldır ~ tarafından Mt:clis azası Baıvekalet vekili Celal • 

l lı·s açılınc• velrıl arkadall sine göre Cumhurreisl,· h d 1 1 relsli~\ne namzetliğini ko • · b b ... ır arasından inli ap olunarAk Bayar bu eğlşık i c şayi • 
•nı~t lnönünün lr u· k B k Mil M 1 yacağı ıayiaları da dolo•· • , çuı,. larına seçecc ve yeni ve Ü) ü i et ec isini top heyeti umumtyesi Relt1i al arı hak kanda kendisine ... • 

, t ay mezuniyet almış I I I d malrtadır • ' ouı killer heyetinin istesini ameğa üzum görme en cumhurun tasdikile Mec. sorulan bir suale ~u ce · • 
• h unması ve bu müddetin b k 1 b l d ı l d Bu-ıu-n bu h b l h •. ' 'YI' tı l hnzırhyacaktır . B§Ve ı i seçe ı ir ı lise erzo unur vabı vermif er ir: a er ~r e 
• d c sin açı masına leea- - t 't ne de tekzip : 
: Gf etmesi, bu yolda tef· Mamafi dermeyen edi Filhakika Ttkilah Eııa Meclis, mütecemmi de· "- Bu meselede şahsım nuz ne eyı • 
\ •lrlere yol açmaltla ve ıa· Jen mütalealara göre; eğ siye kıtnununun 44 üncü ğilse nrz keyfiyeti Mecli mevzuubahs edildiği için edilmiştir . ! 

f ;~·····it···~··r;·i··si····"'····~· ...................................... ~-~-~-~ fit~ i·~ı-ü~····v···g~~ia~·· 
F a iye i va .. Kralı Sel3nikpavyonumuzu erlıne Geldi .. 

İı•itin bütün sahi118ıine Düz 1 bir rıhtım y pılmrğa ziyaret lıi 
~ıııandı. Yangın yerlerinde de modern bir mahelle 

vücu~e getirilecek. 
) 1ıınit, 27 cA.A.) Yeni ker~ı yüzünü çt-virt>cek ve 
'ı>ı•an plana göre şehri deniz cıheUnden körfezi ku 
~~ırı hnarınn doğru ilk ha caklıyan emsalsız bır güzel· 
~ ttler baştam 1~ bulunma ltğe malık olacaktır . . ~~:•t. Bu arada beledıye, Diğer taraftan Kozıuk 
d in bütün sahiline boy · mevkiindeki yongın yerlerı 
) 'tı boya güzel bir rıhtım mimar Y ansen tarafmdnn 
)'l>ıtııya baılamııtır Şimdi yapılmıı olan plana göre 
b' kadar ynlnız yüz metre taksim edilerek müsait to.k 
~~Unda kalan bir kısımdan aitlerle ıatıhğa çıkarılmıştır. 
b~tılı ~evkini alabilen iz.mit Bu arsalara yapılacak olan 

it~ rıhtımın yapılmasiyle evler şehirde modern bir 
nlil sahilinden denize mahalle tetkil edecektir 

lürkkuşu 
llJlıe f ılosu dün Adanaya 

var~ı 
lG .\rıkara, L7 (A A ) 

tkk 16 uıu filosu dOn enat 
·~2 d 

'' e Konyaya ve bugün 
~ 't 9 5o de Adanaya var 
L 'fltr. v k q' ı arın Diyar be ire t,k 
~ et edecektir 

l 1lo .,.. 
~r "'onyada, Adanada 

llreu 1~ı karıılanmıf, her 

d,tıtcbır belediyesi tarafın 
~, layY•rccilerlmiz ıerefı 

llhf etler verilmiıtlr. 

ve4illerimiz 
~~harada 
~li l'lkllta, 27 (AA.) - Da· 
~ )e 
''rt' Adliye, Maliye, in-

)' V '' Vekıllerıle Harici 
.. 1 'k · ı -''~ il etı vekili Numan 
~:erıcfoğlu bu sabah 

lıe aelmıılerdir. 

Küçü 
Antant ~onseyi ~ugün Ce

nevrede toplamyor 
Belgrad, 27 (A .A ) -Kü· 

çük Antant daimi koneeyi 

yarın Cenevre de toplanacak 

ve Antant ile Macarbtnn 

arasında cereyan 

o.lan müzakereler 

görüşecektir 

etmekte 

etrafında 

Rusya da 
Bir çot memurlar idama 

mah~Om oldu 
Moakova, 27 [A.A.) 

"Siberie Sovletike,, gazetesi, 

1 2 l eylul tarihli ııüahanında 

Servono ıehrinde bazı me· 

murlarm idoma mahkum 
edilmiş olduklarını yazmak

tadır. 

Duc , Hıtlerle Alman 
Ord sun n Manavralarında 

Bu ıındu. 

} 1111an Kralı .Jorj 
Anbara, 27 (A.A) Dün 

eabah Sei5nlğe muvasalat 
eden E.len Kralı doğruca fu 
ara gelmi§ ve pavyonumu 

.zu ziyaret etmittir. 
Pa. vyonumuzun her lusmı 

hakkında kendilerine izahat 
verflmiı ve pavyonumuzde. 
yara"ll saatten fazla kalan 
Majeste Kral gördüğü inli· 
zam ve mükemmelıyellen 

dolayı takdir ve tebrıklerıni 

bildirmişlerdir. 

3erlin. 26 (A A.) Hit 
ler bugün de Mussolini~·i 

ziyaret etmit ve bir müddet 
görüşnıü;tür . 

Mussollnt akıam Alman 
eskeri kuvvetleri manavra 

larma gitmiştir. Yarın öğle 
den sonra refakatindehi ze 
vat ıle birlikte Berline ge 
lecektlr. 

Berlin, 27 [A.A ) Bitler 
yanında Muasotini olduğu 

halde dün mıınavra sahasın 
da bulunmuılardır İtalyan 
erkanıharbiye reisi ile hnrbi· 
ye nazırı. hava mü teıarları 
ve· miral C vngnari Alman 
harbiye v~ hava nazırlan 

ile bi hkte Muasolini nez 
dinde yemek yemiılerdir. 

Berltn. 27 - Its lyan bat 
vekıli Mussolinl dün Müni· 
he vuıl olmuf, Hitler ve 

gil er , pa. y 

bine Nihaye Ve 
Bi Pla Ha ırhy 

Har
cek 

•• 
Londr , 27 (A .A.) Su 

nday Ekspres gazetesi ln 
gilterenin ispanya meselesi 
hakkında yeni bir pliın ha· 
zarlamakla me§gul olduğunu 
ve lngllterenln ispanyada 
dahili harbe nihayet vere
cek, bununla beraber iki tara· 
fın da hiç birinin ıalebeılle 

neticelenmiyecek bir tarzı 

tesviye bulmak etrafında 

bütün büyük devletleri top 
lamak htedfğini yazmakta 

dır. 
Ayni gazete bu planın 

bitaraf bir hükumet tara · 
f mdan tenkili gayesini güt
tüiilnQ de ilave etmektedir. 

j Almnn devlet ricali tarafın· 
dan kar,.ılanmııtır 

Hıtler, mhnfirini istasyon 
peronuod:l karşılamııtır . 

Genç kJz ve delikanlılardan 
mürekkep bir koro heyeti, 

Hıtlerci g nçler marıını t:ö. 
ylemi§tir. Bundan ıonra Hıt-

lerle Mussolini halkın alkış 
laı ı ar. sında istasvondan 

çıkara le Muasolininin olu · 
racağı Prens Şarl sarayınR 

gıtmtolerdir Muuolini yarım 

saat kadar dinlenmi§ sonra 
Huleri ziyaret etmf§tfr İlk 

görüşme on be§ dakika eü 

rmÜ§tür. Müteakiben iki de· 
vlet adamı g. 11 923 mak· 

tüller abidesine gitmişlerdir. 

Öğle yemeAi, küıat resmi 
Must1olininin zly11rcti günü-

ne tesadüf eden nasyonal 
sosyalht sarayınde yenmfı

tır Musaolinf, Hıtlere, "Av· 

rupa medeniyetinin müdafii 
sıfatile., faıtst meclisin fah· 

ri kaporallik 

mittir 

pa yestni ver-

Mussolfnf Hıtlere timdiye 
kadar kimsey~ verilmemfı 

olan "faşızm fahri onbaşısı,, 

ünvaıunı vermlf, Httler de 
karşılık olarak Muuollniyc 
Alman kartalı murassa ni -

ı ıanını vermf§Ur. 

Akıam üzeri iki devlet 
ı reisi Alman ordusunun ma 

oavralarında bulunmak üze 

re Meklenburga har ket et 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Manavr 1 r1 ~un sona erdi. 
Belgrad, 27 ( A.A. ) 

Yugoslavyada muhtelif sı-

nıflara mensup 50,000 
askerin iştlraklle yapılan 

man vra dün bitmiıtir Ge
çit resminden sonra verilen 

ziyafette Naip Prenı Poll 

hükumet arkanı ve ecnebi aı· 

keri heyetler hazır bulun . 

mu~lardır 

• 
ltalyan 

Mura~~aslan Paıise geldiler 
Parfs,27(A .A .) Ntyon anla· 

şmaıma tıtiraklerl ile teknik 

tarftfların tanzimine memur 

mütehassıslar komitesine tı· 

tirak edecek lıalyan de-le 

geleri Pariıe gelmiılerdlr. 

Erzurumda 
- ------

Evtaf apartmammn temeli 
atıl~t 

Erzurum, 27 (A A.) 

Dün ıehrtmlzde ilk evkaf 

apartmanının temcit törenle 

atılmı§lır Vali kalabalık bir 

halk kitlesine hitaben va 

kıflarm ıehrin imarına göı 

terdikleri alakadan ınemnu· 

niyetle bahıetmiıtlr. 

Halkevi binasının inıaah 

ıüratle ilerlemektedir Hava 

tnıaata müsatt olmakta de

vam ederse bina kııtan ön 

ce çabya alıaacakllr. 
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Türk iyeye 
Hayranlık.; 

l'a::a11: Rom11lus Dianu 
Bu slilunda sırast dtişlük 

r~ yabancı gauielcrin Tur 
kiye lıakkrndaki fikir ve 
nıutale<llarım uueceğlz. 

Cureulul (Roman~·e) gaze
teıi Türk imalathanesi (Türk 
Chantler)i baılığı altında 

neırettiği bir makalede ıöy
le dtvor: 

"Ara gıra Ankaradaki 
Türk dostlarımızdan aldığım 
bir mecmua modern Türki· 
yenin temiz bir aynası ma· 
hlyetlndedir. Yaratıcı bir 
tahılyet olan Atatürkün yük· 
sek idaresi ahanda genit bir 
intibaha nail olan Türkiye
yi yakından tanımak lçın 

uğraımıı idim. Nef ıı bir 
ı&nat mecmuası olan "Le 
Turquie Kamaliate,,in tekmil 
yazıları ve fotoğraf Jarı Hn
ki "Geliniz, gorunuz; na.111 
çalıııyoruz,, manlsını ifade 
etmektedir. 

Türkiye ıimdiye kadar 
uyuyan bir memleket idi. 
Orada zekalar keıkinl~ıiyor. 
Fakat faziletler çürüyordu. 
Asırlar boyunda müteaddit 
ırkların A vrupaya geçişle· 

rinde güzergaha tesadüf 
eden Türkiye adeta bir 
ademi intizam müzesi ha. 
linde idi. Bir asır lık bir 

uiraımadan ıonra Viyana 
kapılarına kadar da yanan 
Türkler gölgede uyuyorlar· 
dı. T6rkiyeyl ziyaret eden
ler a11l görülecek ıeylerden 

ziyade yalnız romantik ede· 
biyata mevzu teıkil edecek 
hayali ıeyler gellrlyorlard1. 
Buaün ise Türkiye büsbütün 
baıka bir memlekettir Gö 
müleo bır medeniyeti mey 
dana çıkaran genfı bir ima 
llthanedir. Her ıeyi parça 
parça tetkik ediyor ve Turk 
olmıyan her ıeyl ahyor. 
Türk fıtratan mükemmel 
bir silihtör 'e çiftçidir. 
Türk bu ııf atlarile buaün 
harikalar meydana getir · 
mektedir Çnnkü Türkiye 
bugün mükemmel bir ordu 
ya sahip olduğu gibi ziraatl 
de bir kaç senedenberi asıl 

ziraat memlt-ketlerini tehli 
keye diltürebllecek surette 
tam bir inkitaf halindedir 

Ankara mecmuasının 18 -

hıfelerlni çevirirken Türkt
yede yeni bir it itikadının 
doğmakta olduğuna inana· 
bıltyonun veya fnanmaz11n; 
faka vaktaki toprağın cep 
hesinin tamamen değlftiğini, 
en çorak yerlere üzüm fi -
danlara dikildiğini ve Ata 
türkün delaletleri ile mem· 
leketin muhtelif mahallerin· 
de büyük fabrıkalarm ku 
rulduğunu gördüğ~n zaman 
K&malist Türkiyeye hayran 
o'mamak imkan haricinde· 
dir. Yukarıda yazdığım 

mecmuanın on nüıhaıı, 

Büyük AU.türküo, Hariciye 
nazarımız B. Anteneıkoya 
söylediği şu yüksek sözleri 
yazı yer: 

- Atatürk diyor ki: Her
kesin tercih ettiği bir ıey 

vardır. Razı la rı ba hçeyl ıe· 

ver, çiçek yetiıtlrmekten 

hoı'anır, bazıları da adam 
yetiılirmeii tercih ederler. 
Çiçek yetiıtirenler bu çiçek 

Tenkit: 

ynoroz 

Kadısı 
Halkevl gösteril kolu, cu 

martesl ve pazar akıam 

lan Müsahipzade Celalin 
( Aynoroz Kadısı ) i11min 
deki eserini temsil etli. 

Eser 7 tablodur. Göı;terlt 

kolu; umumi mev.ıula ala 

kası olmıyan ve şeyhülisla 
mın odalıkları ve cariyeleri 
ararında geçen ıkl tablosu 

nu kaldırarak eseri bize bet 
perde olarak seyrettirdir. 

Bu gibi klaılk eserler, her 

şeyden evvel dekor ve koı 
tüm itidir. Eski biçim dıvan 

haoeler, müzeyyen bahçeler 

ve loş kilise dehlizleri içinde 
geçmesi icap eden vakayi 
göderit kolu, bütün güçlük 

lerl yenerek bize bet ayrı 

dekorla gö terdi. H11lkevl· 

mlzln daracık sahnesinde 
bu bir muvaffakiye sayıla-

bllfr . Bilhassa birinci perde -
nin dekoru güzeldi 

Kıy af et ve makyajlara 
ıelince: Gözlerimizi yadır 
glltmodı. Gerek elbise ve 
gerekse makyajlar üzerinde 
uğratıldığı 'görülüyordu. 

Temsil umumiyet itibarile 
fena olmadı Eski ağdalı 

Osmanlı lehcesile uzayıp 

giden eseri gençler muvaf 
fakiyetle sürüklediler. fnsa 
na, baıtan nıhayete kadar 

Arapcn ve Faracc ~onuıulu
yormuı hi11ini veren bu 
~ erde, gençlerimizden da

ha fazla fedqkflrlık bekliye. 
mezdık Şımditd ıade ve 
açık Türkçemlz karıuunda e -
ki karışık ve yabancı bey1tn 
tarzının gülünçlüğü insana 
güzel bir mukayese zemtni 
hazırlıyor. Bu rnukavesenin 
Dil bayramına tesadüf et 
meıi ayrıca bir sürpriz oldu. 

Gençlerimiz aldık lerı va 
zlfeyi tamamen Laıardılar. 
Eda rolünde 11. Gözalan. 

Afrodlti rolünde H. Ünal, 
Adem rolünde Salih Tozan, 
Katip ro1iinde Cahit Albay 
raklı ve diğer rollerde Hay. 
rl Esen. Emin Gençmete, 

Nurettin Eren, A Çileli. Şev · 
kati Anadol, Osman Filiz, 
Kadri Parıl iyi idiler 

Cahil mükemmel bir tip 
yarattı. Haris bir mahkeme 
katibini bütün vuzuhıle can· 
!andırdı. Sallhden rolünü 

daha iyi ovnamasıoı bekler· 
dik . Papas Grigoryüg rolün 
de Şefkati Anadol kendi 

sine düten vazifeyi batardı 
Karakteristik rollerde bu 
gençten çok ıeyler bekliye
billriz. Yalnız seeini biraz 
daha çıkarması llizını 

dır Gösterlt kolunu bayan
sız bır kmamak hususun 
da Hadiye Onalın gösterdiği 

alaka ve arkadaılık bi ıi 
teşekkürle karıılanacek de 
recede büyüktür Yalnız bu 
bayanın da sahnede daha 

lerd~n birfey beklıyorlor mı? 
Adam yetiftİr(>nler de çıçek 
yetiştirenlerin zlhnlyetınde 

olmalıdır l§tf', Türkiyeye en 
büyük iyilikleri yapan adn-
mın siy si ve insani aktdeai. 
Büyük Türk rehberınin hu 
ıözleri bütün dünyanın umu 
mi müesaı:selerlnde levha 
halinde yazılmağa ıayeste 

dır . Bugün Türkiye, diier 
devletler gibi bir çok müı-

TORKDILI 

Vapurda 

Deniz oı tasmda yangın çıktı 

• 
l 

Buenos Aires, 27 ( A.A 1 
Puteto adındaki Şıli va

purunda bir iofılak vukua 

gelmit ve arkasından bir 
yangm çıkmıştır: 

93 Yolcu ile geminin mü· 
rettebah Santalucla vapuru 

tarafından alınarak Mollen~ 

doya götürülmüştür 

Pudetonun mahvolmaeın
dan korkulmaktadır. 

Uz kŞark 
Hadi elerı .. 

Londra, 27 (A.A.) Uzak 

Şarktan alınan haberlere gö· 

re dündenberi Lotien ve Lo· 

hang mıntakalarmda çok 

şiddetli muharebeler olmuı· 

tur 

Çin karargahı Japon ta· 

arruzlarının kamilen püskür

tüldüğünü ve iki tarafın 

ağır zayiat verdiğini bıldir

mektedir. 

Mussolini 
1Dün 
Berine 
Geldi 
(Ba~tarafı bırinci gayfada) 

mitlerdir Mussolini gazete
cilere tunl rı 11öylemi§tır: 

" · Ziyaretim, Almanya 
ile italyanın sulha bağlılık

larını bir defa daha is bat 
etmıye matuf olac ktır Bu 

suretle iki milletin bırbiri 

ile ne kadar sıkı bağlı oldu 

ğu meydana koyulacaktır " 

serbest olması ve sesini du 
yurmttsuıı temenni ederiz. 

Nurettin Eren, E Gençmete, 

Çileli ve H Esen de iyi is 
tldat gösteren gençler ara

ınndadır 

H Gözalan bir sanatkara 

yakışan kudretle Eda rolü· 
nü oynadı 

Kadı rolünde M Gözalan 
fena değildi. Yalnız hıuam 

yemeğe alıımıı eıki Osman 
lı kadısının göbekli ve ho 

dur karaktertnı bize arattı. 

Bu gibi rollere daha iyi 

temesıül edebilmesi için M. 
Gözalana 15 20 kilo alma· 
smı tnvsiye ederiz 

Eser büyük bir halk ta· 
bakası tarafından mcmnuni· 
yetle seyredildı. 

Halkevinln her temsilınde 

hazır bulunmak lutfunu 

gösteren Valimiz B. Ethem 

Aykut da temsilde bulun 

dular. 

kiliıta maruzdur. Fakat bü 
tün bu müskülleri, bu müş· 
küllerden daha büyük nik · 
binlikle iktıham etmektedir. 
Çünkü Atatürk meşhur Ni
etzche gtbi düıünmektedir 

İnsen ılerl gitmek için 
yaratılmıştır ve ileri git
mekle kıymet l<esbeder Hnli 
tabtlde hiç bir ıey defiildir . 
lıte ürk rönesansının eF ı 
akidesi" 

Bayramı ve Halkevimizin 
fa liyeti 

26 Eylül Dil bayramı mem· 
let·etin her tarafında kutlu
lanmıştar. 

Pazar günü saat 18 de 
Ankara Hnlkevlnde Türkdili 
Kurumu adma verilen -An 
kara ve lstanbul radyoları
nın müotereken naklettiği· 

söylev ıehrımlz Halkevı ho 
pat lörleri vasıtasile holk ta. 
rafından alaka ıle dinlen· 
mlştir. 

Gece de Halkevi temsil 
kolu Celal Musahıp oğlunun 
Avnoros Kadısı adlı kome
desini oynamııtır. 

Hoparlör vasıtası!e Dıl dev
rimini anlatan söylevler ve
rilmiş ve öz Türhçe şiırler 

okunmuştur. Bu netriynt da 
halk tarafından alaka ile 
takip edilmiştir. Müsamere
de rol alan gençler çok al 
kışlanmışlardır Bu mü11ame· 
reye ait yazı diğer bir 
sütunumuzda dır. 

Sinema 
Halkevi tar fındım dün 

gece d ; Atatürkün Mecli i 
açıoı filimi ile Cumhuriyet 
bayramının I .> cü yıl. 

dönümünfı ve diğer memle 
kete ait filimler halkft gös· 
terilmi tir Bu sinema gece 
sinde de kalabalık bir halk 

kıtlest bulunmuştur 

B. Ra~mi Selcu 
Mebuslarımızd.,n B. Rahmı 

Selçuk şehrimize gelmiş ve 

dün akenm trenıle Susığır 

lığa gitmfıtir. 

------ -
üf us ~ütü~lerine kayıt ve 

tescil 
İç bakanlık her ne şekil ve 

surette olursa olsun nüfus 
kütüklerine kayıt ve tt'scıl 

edılmek üzere müracaat 
edeceklere alt evrakın trnfh 
bir şekılde tetkık edılmek 

üzere bak nlığa gönderilme 
sini bütün tevkllatlarma bil 
dirmıttlr. 

. ""' 
aımı 

Encüme 
r.,-a l r arı .. 
Vtlôyet d imi encümeni 

dün Vali B Ethem Ayku 
tun riyasetinde toplanarak 
vlliıyP.t itleri üzerinde görüş· 
melerde bulunmuıtur. 

Bu arada ziraat müdürlü· 
ğünün meyv fıdonlığını tev· 
si için daha 20 dönümlük 
arazinin satın alınmasına, 
yeni hükömet konağındaki 

umumi meclis salonunun te 
frişt ve sıraların yaptırıl 

maıı için 937 bütçesinden 
tahsisat ayrılmasına. ıll. mek
teplerin tamirat tahsisatları· 
nm verilmesine, Kepsütte 
Simav çayı üzerinde bulu 
nan ahşap köprülerin tıımi 
rlne ve bir kısmınm yeniden 
yaptırılması için nafıa mü· 
dürlüğünce projeleri ve ke
~iflerl h zırlanıp ihaleye 
l<onm ına karar verilmııur. 

r 
a~anhğımn ~ir tamimi 
Kültür Hakanlığı orta ted

rısat mekteplerinde açık den· 
lere inha ed1len yardımcı 

vekil muallimlerin seçilmesi
ne ıtina edılmeei hakkında 

yeni kararlar vermi§tir. Mu 
allim sıfatıle ders verecek 
lerin okutacakları derslere 
vukufları •e karakterleri 
bakımından itimada layık 

oldt!kları iyice anlaşılmadan 
açık yardımcı veya vekil 
muallımliklere kımse inha 
edilmiyecektir. 8uolarıu ve 
sikaları da tam olarnlc Ha 
kanlığa zamanında gönderil· 
meleri emredllmıotır. 

ilk tedrisat müfettişliği 
Vılayet ill.: tedrısat mü 

fettişleri adedi bu yıl konan 
tahsisatla üçten dörde çılrn
rılmııta. Münhal bulunan 
bu müfettişliğe Kırıehlr ilk 
tedrisat müfettişlerinden B. 
Muzaffer tayin edilmlıtlr 

u " rn • 1ktebi pı on ram
i rtnd değişi tik 

Muallim mekteplerinin 
fizik, kimya, tabliye ders
leri mGfredat proğrnmları 
kültür kurulunca değiıtlri· 

lecektir. Yeni proğrnmlftr 
pazarertesl günü mekteplere 
gönderilecektir. 

Enstitü m ıunl nnm ta
yinleri 

Gazı 1 er biye Enstıtüsün 

den bu ııene mezun olan· 
ların tayın kararnameleri 
hazırlanmıııtır. iki güne ka 
dar alakadarlara tebliğ olu

nacal-.tır 

utlu bir mşanlanma 
Yeşilli Camii mütevellisi 

8. Lutf ı Uzkurun kızı ve 
gazetemiz td re müdürü R 
Muz ffer Uzkurun hemşire 
si Bayan Z Uye il Ankara 
Küçük Yozgatta fnbrlkalnr 
sıhhat memuru Balıkesirli 
8. İsmetin nışanları her iki 
tarafın davetlileri huzurlyle 
dün B Lütfi U2kurun e\•in· 

de yapılmııtır. ---
Kasaplar mahalluin ı n 

İbrahim oğlu 16 ; ş arın 

dakl Hüseyın gerhoıı olarak 
Dinkçiler mahallesındc. n I<& 
hveci Hulüsiyı sol omu· 
zundan yarı;tıamııtır 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından 

çıkarılmakta ola•l (Çocuk) 

derghi 1 llktefrin l 937 den 
itıbaren yurd yavrularına· 

veni ve çok faydalı hilgiler 
verecek münderecatla dolu 
olarak yeni şeklide çıkma 

baılıyacaktır. 
• Kurum; (Çocuk) un cazip 
v~ glizel olm sı iç n hiç bir 
fed k rlıktnn kaçınmamak 

ta lır. 
Bütün yuı d yavrularına 

(Çocuk) u t v jy ederiz 
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h. ar 
idman urdu ile şe~ıimiı 

idmanyurdu maçı h 
Pazar günü otobüsle şe 

- d ~~ 
rimize gelen Akhisar 1 fJ1 11' 

yurdu ıle ıehrimız idrJl
5 

r 
şış 

yurdu arasındaki 01aÇ P e 

günü s at 15-30 da Geıı1, 
ral Ali ilik met stadıll )t 
G.. Ş A 'd rctl11 uçten uurlnın ı 

yapılmışhr. el 
Oyun güzel ve sarnlrJl

1 

muştur Js 
Yurtlulnr ilk haftın'1t11, 

1 ·ık ! 
Mu tafanm ayağiY e 1 .. , 

blrlı· 
yalarını yapmışlar ve ehır' 
haftayım O 1 Yurdun 1 
bitmiştir. '{O~ 

litincl haftayımda da 1111,~ 
lular biri peoaltıdarı 0 fı~ 
üzere, Sadi ve Ce al tıı':yıı 
dan dört gol yapnııŞ ,..e 
nu O 5 lfazannııolardır dil" 

Akhisarlı sporculıırılıJl t 
gece şehrimizden 8 yr 

lardır 

acı·· 
, 1•P 

Cumartesi günü maç ıdt" 
mak üzere AyvaJığıı gırı ı 
b ··ı ıetır r o ge şampiyonu 1ıı 
ldman~irliği dün ge~ ı 

Ayvalık ldnıar>Yu' pıl'" 
Bırlıkliler arasında r;ç111dt 
maç samimi bir hıı" 11

1 klı't' 13'r ı 
devam elmlf ve 

1 1ıırd 1' 
oyunu O 2 kazan 111ıO 
~-

Tarl yı 
E ile . , 
Ateşe Vertfl'tı 

Bandırmanın Erikli d•"J 
e. ~ 

yünden Muharrefl'l ıeo1t 
biri tarlasını teplıı 
içın ateşlemf~tlr bO(O 

·kçe ı Fakat ateş gitti t e 
ııf' müş, etrafa do sır 

miştir. •" ),,, ~ 
Merava yayılttll f1''r 

d k ,,e D'' 
on dönüm f ın ı btP 

v 6e 
agacı yanmasına 

muştur. .. 1,rd t 

y ngın köylünll: oıı>tf ı · 
ıle daha fazla bü) .. 6' 

d fi o11 ~' 
meydan verilme e k~ıt1 
nabilmııtır. Suçlu tııı 

tır 
takibata başlnıılfl 1 § 

Mezarlık 
eş idt·· ,, 

.. 3 11•'"'' il Dun saat 1 flıll f 

Başçeşme mezarlığı ı;b' t 

lusmmdn buluoıırı g et•' f 
kfll·~ 1' de bir yangın çı cıte 

Büyüyen yangıP ,,e ~1' 
hğa sirayet Ptmf~ 16'1" 

otlarla buradaki aS"ç 

' kısmı y nmı§tır Is bil 
h f ııı 

Yangın dil 8 
.. tLi' 

d 
.. d .. u-ııııuG me en son ur 
~ 

Mehmet 
ehmedi 

Yı r adt·· .,J 
heııe• d' 

Umurbey mıı lt1''" ~ 
Veli oğlu 15 yııt ıı 6 

A c;reP 10 Mt-hnıedın yg 
1 

oJ 
ıra ı ti 

lesinden lJetll edl 
k Mehııı 

y şiarında i ,tır 
lat111 

batından yar 
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ita ya Gaze el rı 
• 
I~ 

N i y o Konf era sına 
Dair Yazdıkları .. 

İtalyan matbuatının Niyon 
tnukarreratı karşısında aldı 
iı vazıyet şu suretle telhis 
olunabilir: 

Gazeteler, daha konferans 
toplantısından evvel İtalya 
nın lttlrak etmediği taktir
de alınacak kararların kıy · 
metsiz kal&cağını, halbuki 
Sovyet Rus)•cmın ltalyaya 
kı.rşı yaptığı hücumlardan 
•onra, İtalyanın Rusya ıle 
beraber müzakere}'e girit 
rniyeccğini tafsilatla yazı
Yorlardı 

Konferans eıınasında Is· 
Panyanın çağrılmamıf olma 
rı ve Rusyanın Adalardeol· 
tindeki kontrole iştirak et· 
rtaekten vazgeçmiş bulun
tllaııı mühim bir şekilde ve 
l.;ijyiik harflerle sazetelerin 
scıhıfelerlne geçırıldL 

Konferans kararını verip 
dağıldıl<tan sonraki neıriya 
tcı gelin~e, bunlar bir taraf· 
lıın, Rusyaya hitcuma davam 
~derken dığer taraftan hal 
Yrıya yalnız Adriyatık ve 
l'ır nıvon denizleri kontro 
lunun verılmesini azımsamak
ladırlar. Umumiyet itirıle 
lal yan gazeler:nin neplya 
tındd tereddüt ve tenakuzu 
Rösıerir bir ıhtıraz hali mev· 
Cllttur. 

"La Stampa,, diyor ki: Ni 
Yon rnüzakeratı ve mukar
rerf\tı öyle kararlardır ki 
Rerek vuzuh, gerek tahki· 
kat ve gerekst' muvazene 
cıhetınden hıçbir l ayrnetleri 
Y<tktur Son dakikaya ka 
tnuhtemel bir uzlaşma hak 
kında iimıtler heslencfi Sov 
Yet Rusyanın kontrolden ıh· 
'aç edilmesi büyük bir ha 
dıae addedildı. Fakat alay 

rtıı ediyoruz? Kimi bolıevlk· 
ilk bahri kuvvetine beynel
lteilel hukuku vlka ye vazife 
Sitıf Verel:ilfr Bu takdirde 
bır hadise çıkacağı mahak 
kaktı 

Hakikat ıudur ki kome 
dıya Delbos ve Litvinof ta
tafından hazırlanmıı ve tat 
bıka vazı çok uysal olan 
E ~dene bırakmııtır. Fraıısa 

Us hariciye komiserinin 
"'ıınavrasını biliyordu Ce 
~evre vesalr mehafılde her 
b eıın bilmekte olduğu veç 

•le Sınyor Ner·gim Pariste 
iyi 1. b •a ule mazhar olmuştur. 

k Bu manavra Roma ile 

1 
erlin arasında ıhtilaf husu 

e tehrrnek için yapılan de 

~•nılı teıebbüslerdcn biri
b •r. Fakat bu teıebbüs ikU 

b~lll edılmı) ecek bir teşeb
d Uıtür. Reich ile mütema-
11Yen münuebatta bulunan 
lafyan hariciye- nazaretl 

•en gün'erde bu münaseba
tı 11klaıtırmııtır. Bizim ka 
llııatırnizce Akdeniz<le bir 
Utlaıma akdı ancak Nıyon 
l>ro· k J~sınln tamamen ortadan 
aldırılmasıyfe mümkündür. 

b fw1uhte ıf. salahiyettar men 
' 1ardıın ge en harabelere 

röre Neville Chamberlaın 
''lya ıJe lngıltere arasındaki 
lllunaıebatı eski dostluk an ._n, 

.... sıne istinat ıle ihyaya sa· 

.... ~. b 
8 

1 lr suretta çalıımaktadır. 
Ü .. ı tun talyanlar böyle bir 

latete ltUrak ederler. fakat 

fiillerin niyetl~re tevafuk 
etmesi gerektir. 

"flGiornale d,İtalia" diyor 
l;i: 

"italyan hariciye nazırı 
Cont Galeazzo Çıanonun 
dün Fransa ve Büyük Bri 
tanya ınaslahatgüzarlanna, 
Nıyon konfersnsı mukarre· 
ratı hakkında devletleri na
mına yaptıkları teblığe mu· 
kabil verdiği nota hal 
yan vaziyetini teıbit ve ta

mamen tavzih eylemiılir. 
Meseleyi kısaca hulasa 

edelim: Londra ve Parts 
hikumetleri Akdeni!.deki 
korsanlığa kareı teırıki me 
saıyı teıbit için Ni> onda ak 
tediJen konferansa ltalyayı 
d vet etmişlerdi. ltalya bu 
teklife mukabil kati bir ret 
cev bı vermemiş, ancak 
Sovyetlerın torpilleme fttı 

hamı üzeriue hasıl olan va 
ziyetten dolayı Niyon kon· 
feransında bulunmasının 

mümkün olmıyacağını bil 
dırmiı ve kendi kanaatince 
meselenin Londra Ademi 

müdahale komitesince ko
nuşul.nası icap ettlğıni tef 
him eylemifti. Fransız ve 
lngilız hü~umetleri mühim 
bir müstaceliyet meselesi 
Heri sürerek Niyon konferan· 
sıoın akdinde fsrar evl~di· 

ler. ' öylece yeni konfcran 
sı ltalyanın iştiraki olmaksı 

zın top andı. Halbuki ltalya 
teırlki mesaiyi reddetmııti 
Misli görülmemi§ bir müı 
tacelıyet ve proğram ile 
kararlar ortaya kondu Bu 

kararlara göre halynn ve 

Alman kontrol gemileri me· 
selesinde fıaret et 
tiğım;z veçhile ltalyanın 

kendi ff'Pnaftı ve Alf deniz 
deki hatlı hareketi hüyük 
ıhma le karıılamııtı. 

Bakan Cianonun verdiği 
cevap Nlyon mukarreratının 

hastasın& ve halyanın vazi 
yetini meydana koymrtkta 

dır Bu beyanatında Londra 

ve Parls hükümetlerl tara· 
f ındnn t*'klıf edilen Akde 

niz kontrol usuliinün ftalya 

için kendi menafjj ve hu 
kuku yönündt:n kabul edil 

miyeceği Akdenize müteallik 
bir mesele müzakeresinde 

İtalyanır. bulunrnhsının yal
nız şeklı bir mest-le olma 
dığı ızah edılmPktedir 

Mesele, devletlerin Akde
ulzlıı herhangi bır mıntaka 

sında tn ın mül8 va ta nail 
olmasıdır. Tlreniyen mınta 
kası kara ıuları mıntakası 

olarak ltalyaya aittir Fakat 
bu k8f i değildir 

Akdenizln gerek garp ve 
gerek ıarkındakl mıntakalar 
İtalya imparatorluğunun de 
nh: ticaretini diğer iki dev
letin deniz ticareti kadar 
alakadar eder. Halbuki iki 
devlet Akdeniz emniyetinin 
idaresıne tahsis eylemlıtır 

Bu t • vzihten anlatılır ki 
İtalya notası Akdenlzde teş 
riki mesai iç n Frarsa ve 
Büyük Brilanya devletini 
tarafından yapılan davete 
icabet etmezden evvel tam 
bir m(bavat lüzumunu eu.ı 

TÜRKDILI 

Mazari~ ha~kında bu fıkra 
1918 de Mazarlk cum 

hurreisl sıfatıle yeni istiklal 
kazanan memleketine dön 
düğü vakit Prağda ıerefine 
büyük merasim hazırlanmıı
tı. 

Mazarlk istasyona indiği 
vakit dört at koıulmuı al
tın yaldızlı bir arabanın 
kendıslnl beklediğini görmÜ§ 
ve hayretler içinde kalmış· 
tır. Bu araba, imparatorun 
Pra ~ı zi yaretlnde kullanılır 

idi. 
Mazarik bunu görünce: 
- Bız demokrat insanla

rız! 

Demiş Ve orada bulunan 

eski bir otomobıle binmlıtır. 
Bu otomobil de harp sı 

rnsında posta arabası vazi. 
fesini gören bir otomobil idi. 

Garip ~ir ~ararr 
Viyana belediyesi, lokan

ta ve otellerde bıçakların 

müıterilere mahsus bilen 
meden verilmesini ve 

uçlarının sivritilmcmeıinl 

e mretmiıtır. 
Bu karar acaba niçin ve

rilmtıtir? 

Müşteriler lokantı:. ve otel· 
lerde cins yet ileti olarak 
bu bıçaklerı mı kullan 

mıılardır? 

lielli değıl! 

Avusturyanın imparator 
luk olduğu bir devir vardı 

Bu imparatorluk cihan ıul · 
hunün en korktuau bir hü 
kümetti! 1~ hırsı çok bü· 
yük olan du devlet, Bosna -
Heneği rüıvet alır gibi 

l<endısine ılhak etmit fakat 
Boına kların iıyanı ile kar· 
ıılrtımıı idı 

Franıuva Jozef hlılıumeti 
bu 11yanı bashrdıktan ıonra 
Boınakların elinde bulunan 
bütün rllahları toplamış ve 

ekmek bıçaklarını, et balta
larını da ancak iki metrelık 

birer zincirle duvarlara bağ 
lamıı idı! 

Şu halde Viyanada bir 
isyan tehlikesi var demektir! 

Yeni J~lık ı e~oru 
Yugosla vyada Novlzadda 

bir meyhanecı, yeni bir aç 
lık rekoru tesis etmek te
tebbüıündc bulunmuıtur. 

Bir hafta içinde 30 kilo 
kaybeden bu meyhaneci 50 
gün aç duracak ve rekoru 
vücuda getirecektir. 

tutmuıtur. 

Bundan 11onra yapılacak 

herhangi bir uzlaşma teklıfi 
fatiııt hükumeti tarafından 

değil. Fransa ve Büyük Brl 
tanya devletlerı tarafından 

gelmeltdir Bu devletler hal 
yanın bariz hukukunu tanı 
yarak yapılacak bir anlaı 
ma ile halya tt'frik edil 
mekslzln Akdenlzde mü•ta · 
kil bir siyasi veçhe tutmak 
arasında ıeçeceklerdir. hal
ya büyük bir Akdeniz dev 
!etidir Kendi milli hayatı 

ve imparatorluğun menafii 
namına bu hadiseyi teıriki 
mesai ve dostluğa muhalif 
bir hareket ıayabllir. Vazi 
yeti hazırayı tamamt::n tav· 
zih için, Sovyet matbuatının 
yeni bir spekülasyona giri· 
ıerek Niyon mukarrerahnın 
Fransız lngıliz grupunun 
İtalya ve Almanyadan ay· 
rılmasına delil olduğunu 

Heri ıilrdüklerinı de iıaret 
edelim.,, 

Bürhaniye icra memur· 
luğun~an: 

Bürhaniyenin Mahkeme 

mahallesinden ölü Davut 
varisi İslam, Ağan Dervlıeye: 

Namınıza çıkarılan icra 
kanununun 103 ncü maddesi 
mucibince haciz davetiyeleri 
ikametgahınız meçhul oldu
ğundan iade edildi 

İlanen tebliğat icrasına 
karar verildığlnden ilan gü 
nünden itibaren (20) gün 
zarfında Bürhaniye icra da
iresinin 17 7.937 tarıhlı hac 
zine bir itirazınız varsa 
bildirmP.nız teblığ yerine 
kaim C?ı.a,.k üzere ilan olu· 
nur ... 

Kayıp mü~ür 
iş bankası Balıkeıir ıube· 

sinde 2 l ,606 numaralı tasar· 
ruf cüzdanımdıı kullandığım 
(Alı Molla Safa) adındaki 

mühürümü kaybettim. Yeni
ıını alacağımdan hükmü 
olmadığı ilin olunur. 

Çandır köyünden 
Ali Molla Safa 

Kayıp mühür 
İıbankuı Balıkesir ıube · 

sinde 2,294 numaralı tn1ar· 

ruf cüzdanımda kullandığım 
(Hesna) adındaki mühürümü 
kaybettım. Yenisini alaca
ğımdan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Balıkesir Ormaniye ma 
hallesinden Kocakuıalı 
ıokağı numara 22 de 
Hesna Mercan 

ı-------~----~----·--~--
Kayıp· mühür 

Balya Tapu Sicil 
Memurluğundan: 

Köyü 
Narlı 

• 

Cinsi 
Hane 

Mevkii 
Köy içi 

Hududu 
Saiı Molla Muıtaf a 
kızı Fatma vereaelerl 
haneıi: Solu kıımen 
Bayraktar oflu Ali 

hanesı ve k11men de 
Ali ojlu Muıtaf anın 
avlusu: ArkHı Ali 
oğlu Muıtaf a haneıl: 
Ônü molla Mustafa 
kızı f atma vereıele-

rlnin arsası, 
Bütün evsafa yukarıda gösterilen itbu bir bap hane tapu 

kaydına müııtenil olmadığı halde Narlı köyünden Molla 
Mustafa oğlu lımallın dede ve vahasından gelmek ıuretile 
temellükünde ıken lsmailin 324 tarihinde vefat ettlii ve 
vefata anında mirascı olarak yalınız kızı Cemilf'yi terk ey· 
!ediği ve 324 tarihinden bugüne kadar bu hane mezbure 
Cemilenin niza11z ve fasılasız lemellükünde oldufundan 
bahisle senede bajlanılm1U1 iıtenılmekte olan bu hanenin 
yerinde tahkikat ve ke§fiyatı yapılmak üzere birhıcfteı · 
rin 937 ayının ıeldzine raslıy8n Cuma giinü aaat 14 olarak 
tayin kılınmııtır Bu hanenin tesciline karıı itirazı olan 
vey& bu han~ üzerinde bir hak iddia11 talebinde bulunan 
kimseler varsa yetlerlndeki vesaiki tasarruflyelerile birlik
te o günde tahkika'.a gidecek memura müracaat eyleme
leri veya bu günden evvel Balya Tapu sicil memurlujuna 
yazı ile baı vurmaları Jüzumu ilan olunur 

Balya Tapu Sicil 
Memurluğundan: 

Köyü 
Narlı 

Cinsi Mevkii 
Samanlık Köy içi 

Hududu 
Sağı: Cadde arkası dar 
ıokak ve palalı Mehmet 
Ali baneıJ ıolu ve önü 

Yol. 

Kepsül kooperatifinde kul. 1 
!andığım (Ayıe Betik) adlı ı 

Bütün evıafı yukarıya alınan iıl:ıu bir bap uman da

ml tapu ka\ldına müıten•t olmadığı halde Narh köyünden 
Topal oğlu Ak Mehmedin dede ve babHmdan gelmek ıu· 

retile taaarruf ve temellükünde iken bunun 300 tarJlalnde 
vefatı vuku bulduiu ve vefatı anında miraıcı olarak yal· 
ınız oğlu Fahriyi tr.rk eyledlii ve 3t.O tarihinden bugüne 
kadar da halefiyet tarikile bu haneye nızasız ve faıdaeız 
olduğu halde fahri tem,.llük ettlilnden bahlı1e ıenrhtz 

tasarrufat yolu ile Fahri adına tapuya baflenmaaı latentl· 
mekte o\an bu samanlığın yerinde tahkikat ve keıflyah 

yapılmak üzere Birinci Te§rJn 937 ayının dol<uzuna raat· 
lıyan Cumartesi sünü saat 10 tayin kılınmııtır. Bu ıam

anlık damının Fahri adına teıciline karıı itirazı olan ve. 
ya başka bir suretle kendini alakadar gören veya bir hak 
iddıası talebinde bulunan kimıelerin iıtfnat edecekleri •e
ıatki tasıurufiyelerile blrlıkte tahkikat gününde m•mura 
veya o günden evvel Balya Tapu Sicil memurluluna yazı 
ile müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

mühürümü kaybettim. Yenı 
sini alacdğımdan hükmü oL 
madığı ilan olunur 

Kepsüt nahiyesi Nusret 
köyünden Velı kızı 

Ayte Beılk 
_.,....................... --

Dünkü un ve za~ire f iallan 
UNLAR: 

Asgari Aza r i 

K. K. 
55 Handıman 860 870 
60 840 850 
70 790 800 
80 690 700 

HUGDA Y "pjy ASASI 

Sert buğday 4.75 5 

Yumuıak ,, 5 5,125 
Arpa 3, 125 3,25 
Mısır 3.5 3.5 
Bakla 3,5 39,25 

,. ...................... .. 
! TÜRKDILI ! 
; Pazarleıinden baıka her : 
: gün çıkar. Siyaıal gazete .. : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhğı:400 : 
• s 3•. • ayısı: • • • Günü geçmit ıayılar 25 : 

• • kuruıtur. • 
: ADRES: i 
:sALIKF..SIR l"ÜRKDILI : 
................ & ....... .. 

----------------------------
Defterdarlıktan: 

lıyip mühür 
Şevketlye nahiyesi zbai 

kredi kooperatif ortakla
rından olup 123 numaralı 

mühürümü kaybettim. Yt>nl· 
ıini çıkartacafımdan e1klıl· 

nln hükmü kalmadıjını tlln 
ederim. 

Manyaı Şevketi ye nahı· 

vesi Hamanla köyünden 
Oıman ojlu Hasan Uyıanl 

No: Mevkii Cinsi Mnıtemtlltı Bir ıeneltk 

icar bedeli 
48 lira 31 

36 

Karaoğlan mahalleıinde 

Bahk pazarında 
Börekçiler mahalleıi 
Nimet sokağı 

Haffaflar 

Dük kin 

Ev 

Dokkln 
560 Martlı mahallesi 

Nafıa daireıl karıısında Ev 

87 ~ahnlsar maha:&esl Tahta pazarı Dükkan 
Kargirler Börekçiler mahalleıi Dükkan 

o 

üıtte üç, altta bir 
oda btr antre 

o 

üıtte iki, altta bir 
oda bir antre 

o 
o 

84 
" 36 .. 

48 " 
18 " 
50 ,. 
50 kurut 

Yukarda yazıb ıayrJ menkullerin kiralanmaları 21 ·9 937 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle müzayedeYe konmuıtur Taliplerin ihale günü olan 5 10-937 u.lı ıOnl 
saat 15 de Defterdarlıkta Jçt~ma eden komisyonn :vüzde yedi buçuk pey akçelerile, faz 
lııı malumat almak llttyenlcrin de Balıknlr Mılıi Emlik müdGrlüiüne mGracaatları. 

4-1-407 



__.....-~\~P.,... 

SAYFA: 4 

PERMUTİT VflTER SOF TENER 

P - 3 Modeli S ilit esi 

Size, tazyikli ve tazyıl fiİZ n usl t• ğu buluıııırı , depo. 

çeıme ve hılumbadan içece k, y ı l<anacak. yemek pi

tlrecek ve hllttiı çanıa ıır y ı ka }·acak ı atlı su temin 
eder. iter musluğu kabili t a tbiktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak h içbir lo myevi mad· 

de bulunmaz. Bu cih<ı z lar vasıtasiyle milyonla rca ha lk 
beklediği istirahate kavuşn uşt ur. Peı rrutit lal lir rı lu 

varlarının i ht ıraı olan bu u l acıl< cihazları size ifti 
harla tekl if ediyoruz. E.mni) t le a ı ız im i E• ze t'n 

büyük teminattır. Bize yazınız size postb t • di) e li bir 
adet gönderelim . 

Muhltinlzd e bulunan herne vi suyı n kirt cini a la 

rak içilir tatlı su haline koyar. Sodayı <' V i nızden l<o· 

ğar . Mide, böbrek, mesane, bağırsak ve damar has 
1 talıldarına karıı ı ı hhatınızı lt oıur 

Kum sancı l arından rahattıız o 'upt a hayatı ıç ı n 
avuç dolusu para ıarfi l e dağ ıudan kh eçsiz menba 
suyu arıyanlar artık Amer kamn "Nevyork ~ şe hrinde 

son nıodel yeni ı cat t>d len ve İ&tanl l 1 Gülhan 
hastahanesi doktorla rının uzun uzadıye yapt ı ld aı ı 

tetkıkat sayesinde muvafık ne ı celer elde fdildiğıne 
dair verdıkleri rapor üu rine Hükürnet i Cu n hurfyerr i 

zin Türklyeye ithalili <' mür aı de ettiğ i 1 PERMlll iT 
VA l ER ~OFTENER J markalı ııu fi ihe ~ i so yeEtnde 

kireçsiz, temiz ve berralc su içmeğe ve bu sayede 

kum hastalıkları ıatirabmdan ''e inkıba ı ından l<ur
tulmağa muvaffak ol acağınız g t i, vcrl'.ce ğ ıniz su pa 
ra . arı da cebinizde kain·~ olacHktar . 

Bu alet, dakikada bir litre IU tahlıl ettiği gibi, 

kahve değirmeni cesaır. etind~c. r. l ağ . Lı hçt ve te 
nezzühe giderken yanınızda leş ı nır ve} f'D ek unasırcla 
tulumba veyahut kuyulardan çılrardığır:ız teze goğul{ 
suyu fılıtreye koyarak yemlk esnasmda buz gibi k ireç 
siz, temiz su lçmeğe muvaff alt olurrnnuz Her ı, eFe} e 
elverişli , fiatı ( 15) l iradır. Toptan ala n•arn iskonto 

yepı lır. Arzu edenlere reklamlardan g ön derilrr . Yazı· 
lan mektuplara derhal cevap ve rilir 

/Jaltkesir l'llôyt ti Umumi Acen/( si lfrv
rarıda Manif at11racı Hıisnü Kdlryaoğ/11 

irO ş 

liği • 
• 

Arttırmaya çıkarılan partilerin Beherinin mıktan Yekün 

Cinsi Adedi Kental Kental 

Meıe kömürü 8 5 l 400 

1 Balıkesir vilayeti merkez kazasının Savıııtebe na· 
hiyesi dere ören cıvarındakl Keranlı~dere baıit baltalık 

devJet ormanından 400 kental m e§e kömürü elliıer ken 
talltk partiler halinde 8 partide satı§& çıkarılmı tır 

2 - Satıı ellişer kentallik partiler halinde iç pa,zar 
larda s tılmak ınrtile Orman kanununun 18 net maddesin 
deyazılı köylüler araunda yapı acaktır 

3 - S11tı§ 1 l. . 10 937 tarihine rastlıyan salı günü 

ıaat 14 de Orman müdürlüğü daireısind her parti a)•rı 
ayrı ihale edilmek üzere yapılacaktır . 

4 - Beher kentalin muhammen fiatı 30 kuruştur . 
5 - Şartname ve mukavele guretler l Orman müdihi 

yetinde görülebilir. 

6 Her parti içJn muvakkat teminat 1l3 kuru§lur 

4 - 1 - 416 

TÜRKDILI 

•• • o J 
KLERT MARK ALI 
l•ünvaıım Pil uı r~lıuı· ve ıa11111111ıs ıııulı-. ~ ,, 

t•·lif c;t•şiıl i ( Tir~,,,.) bu~da~· : ı ~ıı·nıa kal-
hu r· ııı ak i w· it· ı·i ~t1 l uı iştir. 

SATIŞ DEPOSU 
• 11a~ 

Meınduh Özindn ve flhn1et Kun1rulu 

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

IJALI KESiR ACRNTES/ 
SABRİ SARFAKLARll 

B lıkesir Askeri Sat n Alma 
Komisyonundan: 

Kor Birliklerinin ihtiyacı için 37 ton.ru fasulye açık 
ekıiltme suretlle 9 l teırı n 937 cumartesi günü saat 1 O 30 

28 EYLÜL 937 ,,,. 

-- ;, 
Türkiye piyasa11nda yüksek mevk• kazanmı§ olan j! 

dünyırnın en meşhur ( [ İL l ROT J Kalbu r f abrl ~ 
4 6 s- * kaıının mamulatı olan kalburlarından 5 ve nurrı 

rn l ı bütün ve i~i parçalı bü) ük hasılatlı makine er 

tıcMethanem ıze ge mişt ır. 

İstanbul Piyasasından yüzde yir .. ~ 
~ mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl
~ maktadır. 
~ Bu Bir rirsatttr. 
• man Ele Geçn1ez. Köylü Ve Değirmen· 

cilere Ehemn1iyetle Tavsiye Ederiz. 

AHMET ve İBRAHİM CUMALI 

~'lvlcller içinde /Jırdavul, /)~mir, !11ş{1oi ~ 
Malzemesi Rençber Al, ''"rl 1 
Alım l'e Scıtwı Yul 

....w~Jll<}-~ 

. ~~~ 

YOR~ 
da ihale edilecektir Mezkur fasulyenin muhammen bedeli 
(4810) lira, tik teminah (361) li raôır. lıtekltlerln ınrtna. 
meslnl görmek üzere her gün ve eksiltmeye İftirak ede- ~ 
ceklerin de tayin olunan gün ve saatte teminat m akbuzla - ~ 
rıle Kor Satın alma Komisyonu baıkanlığına müracaatları it, 

4 - 1 - 403 ~ 

Ormanlarımızı korumak 

için odun yakılmıyncak. 
Lunun ıçln ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
Kullan!lacak D i y e 
Düşünn1eviniz .. 

~ 

~ 
~ 

~ ş 

··he d"s iği • 
• 

Beher kentalin 

Muhammen vahit flata 

Lira Kuruı 

8 
Miktarı 

600 
Cinıi Ormanın fsmi 

Kireç ocnğl. Elmadere 
çalısı 

Balıkesir viliyetir.in merkez kezaaınrn Ktpsüt nahi)esi 
teke ı §ıklar köyü cıvarında Elmadere ormanından 600 

kenta mahlut çalının 25 9-937 gününden itibaren, on b~f 
gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 artırma lJ 10 937 tarihine ruthyan çarşamba 
günü saat ı 5 de Orman müdüriyetı dairesinde müt<'ıekkil 
komısiyondn yapılacaktır. 

3 · Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruıtur. 
4 - Muvakkat teminatı 3 lira 65 kuruıtur. 

5 - Şartname ve mukavelename suretleri orman mü · 
düriyetlnde görOlebılir. 

6 - Satıı umumidir 

k 

Beher kentalın 

muhammen vahit fjata 

Lira Kurut Miktara 

8 360 

a 
"ği 

Cinai 

Kireç ocağı 
çalısı 

4 1 415 

B ş 
e • 

• 

Ormanın ismi 

Çerkcs orma 

modan 
1 - Balıkesir Vılayetl merkez kazasının Ziyaretli 

25 9-937 köyü hududu dah ilinde 360 kenta l mah;ut çalı 

gününden itıhaten on bet gün müddetle açık artırma 
ya konulmuıtur . 

2 Arttı rma 13 IO 937 tarihine restlıy n Çarşamba 
günü aat 15 de Orm•n müdüriyeti dairesinde müteoekkil 
komisyonunda yapılecakhr. 

3 Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuru§tur 

~ 

flprliirlii köuıiir 

~'akara kullarıı~lı n~ 

ftı: lwr kes<~ye l'lv•\ri~li 
it.. Zou~uldak vt~ Ualk 
l ti plcrirıtieki sohaları 

t i<·art)t Jıaıu·uı İi'. dt• hu-
lac.i ksmız .. 

1 >uman n• ıs yap-

~ 
1 
1 

uııvarı <·ok davaıııklı «Tiirk .\ııtl'asidi» 11 11'' . . . 
hu l uuaeaidır. 

Yapı düzeni için lüzumu olan demir. çiıne010 ' ~ 
~ çiviı cam gibi çeşitler de mağazamız da her yerdtJ1 J 
lf ucuzdur. ?. 

En birinci boya yağları, boya malzemeside tlcll 1/ 
rethan,mizde ehven fiatlarla satılır Bir defa dene ~ 
yiniz. 

Mevkii 
Börekçiler mahalle 
si Tapuk sokağı 34 

·r Saraçlar Başında Den 1 ıı 

cimi 

Ev 

Ve Hırdavatçı 
Hasan Cumalı 
~~ tı« ~~ 

a • 
• 

aatıı bedeli 

lttş 

480 lira üstte 3· fi b•' 
2 odıı ve 

rnedhol 9· 
21 

Yukarda evsafı yazılı hazineye ait evin satışı, Je)e 

937 tarıhtnden itibaren 15 gün rr.üddetlc müıaYt'ıfıl'1t 
lrnnmuıtur. Ta liplerfn ihale günü olan 5· l O 937 tar ede 
müsadif ıalı günü saat 15 de Defterdarlıkta fçtirt &fit' ,e 
cek olan komi yonn yüzde yedi buçuk pey akçe:e~pı16~ 
fazla malumat almak i tlyenlerfn de Balıkeıslr Milıı 

40
6 

müdüf ıüğün müracaatları 4 - 1 ~ 

4 - Muvakkat teminatı iki lira on altı kuruıtur f yesi ve ·~atyazmanı: Balıkesir snyJavı H. KAMA~ 
5 - Şartname ve nıukavelename sureti orman müdi- ı--- -

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL riyetfnde görülebilir. 

6 - Satıı umumidir. 4 - J - 417 Baeımyerl : İl Basımevl 


