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/.J }',/ oncc bugun hl:z.i kurtuluşa kmmşturan 

11/ğil ord11mu:ı1, U/11 Önder Alaturk.e, arkada~larına 
ue bu yolda can tJeten aziz şdılil(!r/111/ze saygı, 
m;1111el ur şıikra11 .. 
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Aziz Balıkesirli! .. Kurtuluş Bayramın Kutlu Olsun . 
............ ;-:-------------------1< u ırt lYJ l lbll ş lYI li'ıl 
F='ecrn ını den 
N\JI rDlYI 
19ır Sabahaaa 

Y•un: Hayrtltln Karan 

Ba/Jkesir Mebusu 
d Arkaıında milleti can evJn· 
l •n urrnak lçtn aaldıren Hi· 
lfet orduleranın, dabiJde yer 
''' dal budak ıalan hiyanet 
~e lbelinttt ocaklarımn, da 
llet ve bozguncu kollarının 
._ihelbadl ve mezbuhane hü
c .. Cblarana rajmen, ekmek 
btç,lclarlle tıe baıhyarak kar
t••ttııda bütün cıhanın maddi •e 
"''"evı her tOrlü yardım ve 
._,1•heretlerine malik ve en 
,.,, t 
d eçhlzatla donah1mıı bir 
~ 'tıtaan orduıile on üç ay 
'dı11, erkek arslanlar ıibi ç,,., t le b 

t t ı tan ıonra er kar11 
ı op'•lıns rnubarek kani1e ıu 
~h •ulaya milli kuvvetleri 
... ııı d 
,1 " ahıle çekilmeıi ize. "' . t 11ıal altma giren kah 
.... 1 
~ •ıa ar yatağı Bahke1ir, 
,1.::ıa on beıinci lıcurtuluı 
"- la 116111ünü idrak etmekle 
'-d GrGlc ıününü yaıamak· 
t..,~'· O aGnOn acı, tatlı ha 
t.t_ •rını, kahramanı.~ tab-
~ tını birer sinema ıeridi 
~ tlzGnftn iSnOne ıellren 
!'M. lalakeıirllnln kalbi de 
'- ~iz en yOkıek ılrur ve 

'ü•nla çapmaktadar. 
'Gt IQurnı kurtutuıumuzun 
'- "'nı, rnllli tarihimizin de 
~ "'-fh ıa7felarını tetkil 
~I lc.~alıkestrltlerin o gün
'lt '•rnanlaklarlle Bahke 

. " '•lltıarı ne kadar öfün ULU ôNDERIMIZ ATATÜRK 

Başvekilimiz lzmirde .. 
/ Dün izmira aılen BııvakffiRİlz ıyın ifilıde Anka-
! rıyı döneceklerdir 
1 veklllmlz GeneraJ lımet laa. 

nQ buıün lzmir vapur&le 

uat 15 ıe doiru ıehrlmlzl 
ıereflendi rmtıler ve Fuarı 

gezmtı!erdlr. 

Baıvekilimlz lzmirde 

9 Eylül k ırtuluı bayramına 
kadar kalacaklardır . 

Ayın 12 ıinde Aokaraya 

dönecek olaa General lamel 

f oönü oradan Kaıtamonuye 
ıeçerek Kendir fabrika11 
nan açılma törenjnl yapa· 
caklardar. 

KüllOr Bakım izmirdı 
lzmlr, - K.ültQr Bakaaı 

iSMET fNôNO 1 Saff"t Arı kan dün buraJa 
lzmir, 5 (Huıuli) - Bat ı ıelmlttlr. 

Çine Hücum Zaruri 
Görülüyor .. 

Jıpın Diyet ııdiıi f ırkılidı bir ictiıı yıotı. Alını-
cık 1atlık tal,irleri ıısdik ıdecek · 

Tokyo, 5 ( A A.) - Japon ı lçtfmaaoa baılamııhr. Mec -
Diyet mecltıı d6n fevkallde- (Sonu üçOncil aayfada ) 

u Günün Pro{lramı 
- -----

6 (ylOl lurtulus bıyrıaumızm ıırısiıi buıün 1111 
~::1t''· Çünkü babalar1n1n, ••• aaaanam••••aa aaaaaa aaaaaa aaa-• •aaaaa aaa1111aa aaa••• •• ..... ~1 ~t •rnun d61ctOkleri kır- • · ...... 

~~~~~~~t~:d•~.u;.·.~~u·~~ l 27 Bin Balıkesirli Bugün Tek Bir Kalb 'ı 
~·;:::~··•n ıaf•k•n• müj- . İ Halinde Heyecanla İnanını Tekrarlıyor . 

1 

(10.30) da bashyıcı~tu 
() Eylul baramımızı bugün 

ıu proğrama gört kullu
lıyacağız: 

kürsü yanında elleri ballı 

bulunan ( Bahkeıir Ttm1ali ) 

'- " aallletini liytk oldu- 1 • 

'\e :""•tnanlık tarihinin en 

1
• 1 

"~, •en ıerenı bır yerine Bu inan Ona, Kara Günlerin içinden Nur Serpen En Büyük 
L . r,._ ' t"d" 
-...._1" 

0 acınan bo,ok aıü- Atasının En Büyük Emane ı ır· 
~ .... , •lblerlmizln en nurlu I : 
.:'hl,,, 1 Bir hafta önce bugün ve unutmıyoruz. lıtiklll 

l - 6 Eyl6l Pazarteıl ıü 
nü 1aat J 0,30 da Komu 
tanlar. Subaylar, lıyarlar, 
Halk, Cemiyetler, Erad, Sp· 
orcular ve Mele tep itler 
Cumhuriyet alanında mevki
lerini almıt bulunacaklardır. 

nln ipleri bu müfreze komu
tam olan ıubay tarafıadan 

keıildikten ıonra dlrel• Tlrk 
Bayraiı çekilecektir. 

5 - Rayrelın direle çe
ktlmeılni müteakip bando 
lıtıklll marıını çalacaklar . *** lf'1,,

1 
nde Y•tahrken, o aziz 

n 30 Aiuetoı zaferinin yıl - ılzliiln, hürrlyehlzllftn, ")tı I Önünde hOrmet •e 1 
... 1 e " 1 dönOmGnü heyecanla kut vatanıızlajın ne olabilece• ~.. e.ı fr, bize zaferin • 

Canı alanmala lcaatedl· 

len Tftrkiyenln ufukların 

da dotan 30 Aiuıtoı ın L t•u ı luladık. ilni idrak edemlyen bir "'~t 1 zevkini tattaran 
>&..._ '"'•n y- k O d 15 Yıl önce en büyük millet yer y6zünde lnaan- netinin ha•at veren ııık-• ~) ur r uıuna, I , 
t..._1~ •eeıırnız yollarda aya- • TOrlcten ilerı!.. lıarelioi ca yatamak hakkını na11l ları Balıke1lre 15 yıl önce 
' a:6tçl1'eden bizi y6rü · a alan Mehmetcik; Dumlu muhafaza edebilir?. . buıün dütmüttü 
'" Jile Kurtarıcıya kartı 1• pınardan bir yıldmm hı Yokluk!ar, mahrumiyet · Bahkeıir 6 EylQlde 

11
_ 

~~net •e tilkran hlı zı He hürriyet ve lıtık lil ler lçerfılnde kazanılan te bu iıliklil gilnGnün 

~ı,'~.lfade ve izhar et· 1 diye çarpınan, ailıyan ve bOyük zaferin neticeleri yıldönümilnil kutluluyor. 
~ biz Bahkeıirltler dö Ü l E~ . k 1 önünde her yıl naaıl ıon· 

•ırur ve bahtiyarız. _ i nen YH 1 "enın ° . l Balıkeıirlllerin buıünkü 

~ 
larına ataldı . Bu atılııtakı ıuz Hvinç ve mili gurur 

duyuyonak; mazide be- heyecanı coıkunlufu, iı· 
!:,ı.rı•cı•ye : bütün heyecanı duyabil · cer!ksiz •e linetll eller Ukllline ne kadar bafh 

l.ı. .. , .~ • İa :ez:·n:naet•Y:~:~me~Onl~::: yüzünden çektlilmiz ıı · olduiunu btrlıcere daha 
''11111aı .u u u • kınhları, daktGlilmQz 16z açıklıyacakhr. 
~ .. ~z Mıtıksıılı airüstü,: küçücOk bir tablosunu yaılarmı da hatarhyoruz. Buıün ıeı. hareket ve 

\a>"',~:•, 5 (A.A ) _ Ha ıetlrmek lclfl.. İıtikbale emin adımlarla heyecan halinde ayakla-
> v le a B d · 1 ı• h aiderken maziyi unutma k I 27 b f ' "• e Uırnız d6n Atina- a iz aıma ıev nç ,, er • naca o an tn na uı-
>, L ""'•ı v C • ıün daha me1ut ve mü mak.. lu koca ıehlr; kurtulutu ile ıa'"elc e rece enevre • Her mllll ıGn, ka:ıandı-
ı ~h.. et elnıittir. 1 reffeh Y•t•mak lıtiyoruz. blrltkte bu inananı da tek· 
., .... ,.. fımız herhanıt bir mu 
)•t'""' batvekıli Rüıto aa Bunun için yeniye, iyiye rarlıyacaktır. 
"' .. vaffalu1et btse .. dün" 
>,f,t terefine huıuıi bir • ve ilerıye doiru kotarlum den biraz daha uzaklaıtı· Bu inan ona kara ıGn · 
. •aıı::,',:11•Ztlr ldlftldS• İ .. dnn" batında bulundu · i•mızı, yeni bir menzile lerln içinden nur ıerpen 
"'\ M 111 A iumuz uçurumun fellke- yaklaıtaiamızı mOjdeler. en bOyilk AtHının en bil· 

""' '~ı a k ı S l yOk emanetidir. ~it._. • S (Huıuıi) Ge- g tini, ara gün erin lıtlrap· evlnç erimizin, ıururu-
~..:•J Baıkanı Mara- a larmı, acılarını duyuyor muzun mani11 da budur. Cevdet Demiray 

t•lunak Aden•1• İ 
........................................... ~····· ...... 

• 1 • a 
a 
1 
a 
1 • 

1 
a • a • 1 

2 - Batna e.aaf teıek
külleri temıllı mahiyette bı· 
rer araba veya otomobil ile 
alaya ittlrak edeceklerdir . 

3 - Saat 9,30 dan JO a 
kadar Belediye kuralında 
Şarbay tebrtklta kabul ede· 
cektlr 

4 - Saat I0,30 da Ata 
türk Parkı yananda 21 par · 
ça top atılacak ve tik top
la beraber bir ıüvari milf 

6 - Kurtulut timsali olan 
mektepli kız kOraOde bir 

ıöy1ev verecektir. Ve bu 
ıöyle•I Şarbayın nutku ta
kip edecektir. 

7 - $aylevlerden ıonre 

geçltre11nfne •t•iıdakl t•
kilde batlanacakhr. 

A - Bando 
B - Kıtaatı askeriye •e 

ıOvarl müfrezeıl 

C - Jandarm8 
O - Poliı 1 rezeıl Kolordu çetmeılndeo 

a ıon ıliratle tlerltyecek •• ( Sonu ikinci sayfada ) 
• ==-----
! 
a Beynelmilel Antrepoloji kongresinde: 
a • 

i Türk Tezi Alaka ile 
1 K a r ş il a n d ı .. 
• • • • a • a 
a 

Kenara hayıti unıu11iyöf hyın Afeti ıatdirı ra 
labrikı k1rar •erdi 

1 Ankara, 5 (A.A.) Ba-

l l yan Afet Bükreete toplaD. 

• oluu 



SAYFA: 2 

• 
1 c 

• 
1 

AnkarA, 5 (t\ A.) - 1ku
sat Vekili Celal Be }'M bir 
muharrırlm ze dıı ticareti· 
mız haklnnda beyanatta bu
lunarak, -8 8 937 tarıhıude· 
ki klering hesapları baki· 
yeleri Cumhuriyet Merkez 
bankamızda 28672800 Türk 
lirnlık bir blokaj kaydet
mektedir. 

Alakadar memleketlerin 
Türklyeye ıvereıtye saltıkla 

rı malların bedeli de 
6,363,886 Türk lirası tut· 
maktadır. 

Vadeleri geldikce bedelleri 
Cumhuriyet Merkez Bankasına 
yatırı acaktır. Bu yekun da 
6 aya kadar, vııde ile mu· 
bayaa edi1mıı olan malları 

bedeli 2534747 Türk liran 
dır. Memleketimize \'eresiye 
satılan mal bedellerini de 
C . Merkez bankasında blol'e 
bulun n mllıtara ilave eyle 
dlğlmfz takdirde dlııponibi

tlle yekQnu 35 milyon &ı Q 

sur Türk lirasına baliğ olur. 

Bunun lf ede ettiAi mana 
alak darların memleketi· 
mlzden bu miktarda mal 
allp ihr cat etmeleri de· 
mektlr. 

Almanyaya gelince ayni 
tarihte Almanyada Raischb. 
ank nezdinde · 30447894 
Türk liralık bloke paramız 

mevcut bulunmaktadır Bir 
kaç ay evveline gelfnciye 
kadar bu rakam 44 milyon 
k<1sur ltrayi bulmuıtur. 

Halen Ralschbank nez· 
dindeki 30 klısur milyon 
Türk lırnlık bloktııya muka· 
bil Almanların memleketi 

• 
i 

Berline bu ay sonunda gi
decek 

Berltn, 5 (A A.) - Y • 
rı resmi bir Alman kayna · 
ğından bildirildiğine göre 

Mussolini Hıtlerl ziyareti es 
naıında büyük manavralar -
da hazır bulunacak ve ağ· 

lebi ihtimal ondan ıonra 

Berline gidecektir. 

Ziyaret proğramı kati ıu· 
rette tesbit edılml§ değıldır. 

Bundan dolayi Mussolini. 
nln ziyaretini bildiren resmi 
tebliğde bu taf 1 at zikred,l· 
memektedir. 

Londra 5 (A.A) - Al · 
man ajansı Mus olfnlnin bu 
ay sonlarında Hıtleri ziyaret 
edeceğini bildirmektedir. 

.c=::::::=::...1'i) Ciır""'===:ac,,,_.... 

Arkeoloji 
~ ongresi 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

ki tetkikahnı izah etmiş ve 
bu izahat büyük bir alaka 
ve takdir uyandırmııtır. 

Arkeoloji · seksiyonunda 
da tarıh kurumunun arkeoloji 
faaliyeti ve elde ettıği son 
mühim neticeler hakkındn 

mufassal malümat vermiştir. 

Ba van Afete tebrik ve tak
dir ve heyeti umumiyece te · 
ıekkürlerınln kendi ine ib 
Jağı hakkında vPrılen takrirce 
kongre müttcfllfen kabul 
edil nlştir. 

1 • • 
mize verf'siye ııatt kl1H1 m11I · 

lar bedellerinin yekünu 
31187 169 Türk lirasıdır Bu ye 
kunun 88304 ! 4 lıra sı altı aya 
kadar vadeli mubay"'elara 
ait bulunmaktadır Bu mik 
tarlardan vadesi gelenler 
Cumhuriyet Merkez banka
mıza yatırılarak Relschbank 
nezdlndeld blolte paremıza 
mahsup olunmaktadır 

Şurasını da kaydetmek fay 
dalı olacakhr ki Almanya 
dan ıiparlti mukaveleye bağ·. 
lanmı§ olduğu halde henüz 
ınemleketimize ithal edilme 
mit olan mallar bedelleri 
yukarıdaki 34, 187, 169 Türk 
liralık yekunda dahil bulun 
mamaktadır. 

Almanya ile Rerlinde bu
lunan murahhas heyetımlz 

a r ı ı n d a Raichbankdaki 
bloke p a r a 1 a r ı m ı z ı n 

blran evvel eritilmesi için 
cereyan eden müzakere bir 
protolrnl imzaaı suretle ne· 
ticelenmittir. 

Protokol 31 temmuz 937 
den itibaren meriyet mev 
kllne glrmltllr Her iki hü 
kiimetin karvıhkh ticaretle· 
rinde muvazene tee11üsünü 
samimi bir ıurette arzu et 
tikleri anlaıılmaktadır. 

8erllnde devam edilmekte 
olan ticaret anlaıması mü 
zakereleri ııon safhaya gel 

mit bulunmaktadır. 
Müzıı kerelerin netlceaini 

yakında öğreneceğimizi ümit 
ediyoruz. Tebeyyün edecek 
n~tlceye göre dıı ticaretimiz 
l:akkındaki tedbirlerimiz 
prenıip halınde ayrıca jJan 
edilecektir. 

• z 
Devletleri konleransmda 

neler görüşülecek ? 

TOitKDILl 

Ayvalıkt Kadın Yüzünden: 

ise T lebesi • 
1 

d Ü .• • •• 
cıo 

Katil genç, sevdiği 'admla dolaşan rakibine ııcele
Y in sokakla bıçakla hücum etti 

Bir gfin önce Ayvalıkta ıormak lstiyen ve büyük bir 
aık yüzünden f~c1 bir cina · tehevvür ve aaabtyet içinde 
yet olmuıtur. bulunan Musadır. 

Haber aldığımıza aöre li· Çok geçmeden iki itık 
se talebesi olduğu söylenen arasında tiddetli bir müna· 
Musa adında bir genç di kaıa baılamııtn. Nihayet lf 

(ter bir meale ğe mensup ge· büyümüı, münakaıa çetin 
nci öldürmilıtür. bit' mücadele halini alatak 
Kadın yüzünden olduAu iki taraf bir biri üzerine 

anlatılan facia ıöyle cereyan atılmııtır. 
ctmittir: Bu sırada Muaa yanındaki 

Musa tatil münaeebetlle bıçaiını çekerek humının 
aittiil Ayvalıkta bir kadın muhtelif yerlerine rastgele 
la tanıımıı bulunmaktadar. saplamağa baılamııtır . 

Genç; ıon günlerde bu Genç aldığı yaraların te-
kadının diğer birisile alaka· •irile acı bir haykmıla kan 
dar olduğunu öğrenerek bu lar içinde yere yuvarlanmıı 

k tar. 
yüzden kendisini büyü bir Feryat Qzerlne sokaia fır 
tee19üre kaptırmıthr. lıyanlar karanlıkta birinin 

Şüpheleri artan Musa Ay· koıtuğunu, diğer bir bsıka 
vahğın Kemalpaıa mahal sının da kaldırımlar üzerinde 
leıinden olan kadını gizliden 

inlemekte oldujunu farket 
gizliye takip etmeğe baıla mitlerdir. 

mııtır. Pollı, jandarma d"rhal 
Nıhayet hadise günü ıüp- hadiseye el koymu§tur 

heleri tahakkuk etmıv ve Fakat yarala ifade verme 
kadının kol koln ğe tmkan bulamadsn hemen 
bir meılek sahibi ge orada ölmüttür. ' 

6 EYLÜL 9~1 

ABERlER ) 
Bir B kçi 
Ateş 

ki Çoc ga 
E t t i 

Çocuklar Ağır Yaralandı/at· 
Suçlu Bekçi Yakalandı .. 

Evvelisi iÜn Y enlköyden bu iki çocuğa çifte tüfei1 

Ahmet oilu 16 yaılarında ile ateı etmlttir . Haı•P 
Haaan ve Osman oğlu omuzundan alır ıuretteı 
J 5 yaılarındakt Hakkı bir Hakkı da batından yara· 
bai kenarından geçerlerken lanmıthr. Yaralı çocuklar 
bir adaman hücumuna ui- teöavl edilmek üzere ıebrJ 
ramıılardır. mlz Memleket haetabaotSI· 

Tarlada bekçlltk yapan ne aıetirilmtılerdlr. 
bu köyden Hasen isminde Jandarma ıuçlu bekç1Y

1 

biri, henüz belli olmı- yaka1amııtır Vaka hakkırı 
yan btr sebepten dolayı da tahkikata baılanmıtl~ 

B. Hacim 
Muhittin 
Şehrimizde~. 
Mebuılarımızdan B. Ha 

cim Muhittin Çarıklı blrgün 

önce lzmirden ıehrtmlze 

gelmittlr. 

Oo~tor Zahit 
Şehrlmlz Askeri baataha· 

nesi eıki baıhekimi hemıeh 

rlmiz Yarbay Zabıt Tolonun 
bu defa Albaylığa terfi etU 
ğini haber aldık. Tebrik 
ederiz. 

- ---

Adanaclan 
Gelen 
Bisikletciler .. 

, kar> 
Yurt içinde bir tura çı 

\jÇ 
Adanalı blıikletçllerdeP 
kltihk bir kafile culParte 

ıer· 
ıi aün6 ıehrlmlze gel1Pif ~-
dt. Bisikletçiler bir gOn ıe"rı 

dtı rlmizde kaldıktan ıonr• 
Bandırmaya hareket etrrılt 
lerdlr . 

B. Muzaffer b. 
Büyük Millet Mecliıl OJMıı 

zen evrak müdürü B ııe 
zaff er Ankaradan ıehrllfl 
gelmittir. nçle glttijlnt ıörfince büs- Ctna~et yerinde yapılan 

bütün ıuurunu kaybetmiı, araıtırmada k tilin bir ce· Bugece 
bu ıuunuzluk içeriıtnde beı keti ıle mektep kasketi bu- Bandırma 
baıa dolaıao iki genci sa· lunmuıtur. Gardenparti 
atlerce arkalarandan dola Ceketteki nüfus cüzdanı Ba lıkeSİT 
ıarak gizliden gizliye takip firar eden ııuçlunun hüviye· Var.. Muhtelı·ıı· 
etınittir. Unf meydana çıkarmııtır. 

Gece geç vakit genç er- Yapılan ıtddetlı takibat Bugece Atatürk parkın 8 b. atıır 
kek kadını evine bırakmıı· nctlceıinde katil Ayv"hktan da Bel diye tarafından bir ugün 1f ffi8Ç yapac ,ı:ıı• 
tır. Fakat biraz ilerleyince kaçmak ıeterken tutulmuıtur j gardenparti verilecektır Bugün 6 Eylül baY' 

1
,. 

tanımadığı birtıl ön6nQ kes· Hadiseye ebebtyet veren 1 Kurtuluı bayramı müna dolaylıtle ıehrtmtz ıporc~ ,ı 
mittir Bu, rakibine hesap kadın da yakalanmıtıtır. ıebetile Belediye park havu rı ile Bandırmalı ıporcll "tt 
1!!!!!!!~--~-'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"91!"--~'"!!!!!!~......,.-~~~--~~~~ zuna büyük bir fııklye yap araaanda bir maç yapalacıı 

K p s. 1 H 1 evi l tır;:1k:::trikle ve renkli hr Bu maçtft Bandırl'll3 ~.~ Londra, 5 ( A .A . ) 
Resmi mehafiller, lngiliz hü
kümetinin Cenevrede Akde· 
nfz devletleri konferamıına 

mühim tekliflerde bulunaca· 
ğını bıldiriyorlar. Bu teklif
lerin filoların tefriki menisi 
prensibine dayanacağı ve 
alakadar her devletin harp 
gemileri tarafından diğer 
devletlerin ticaret filolarının 

1 korl 

I
Oun ~eymnllUüreşler oldu 

1 

Temsil kol;un ak,amki 'ı :~·;:~ ,:~~~~; 0~:.k 
1

··~;~: ~:~:;~~: .• m~h:~.!~ıı~~k ~;;," 
V açılacaktır. canlı olaca~ 

_ Kepsütte Parti yararı~a · güzel müsameresi _... .......... ~~~~'!9'!.~~~~™~!!!!! 

himayesi taahhüdünü taza 

dun alaturka pehlivan gu- B·u Gu·· u Progw rarrıı.· 1• Gece Halkevinde temeil 
reılerı yapılmııtır. 

kolu tarafından bir müsame .,e ' 
Güreıler öğleden ıonra re verılmlttitr . (Bat tıuafı birinci sayfada) diye önüne gelinecek ktı'' 

saat 14 de baılamıt ve çok Gençler üç perdelik Sakar· E Mektepler ay burada dağıl•'" detl 
ya adındaki uluıal piyeıl F - Parti letkilatı <Parti ve Halk tarafı~ıı. ~· 
muvaffaklyetle temsil etmi•- H Sporcular yapılacak fener alayına e"' 

,.. de' 

alakalı olmuıtur. .... 
Civar köylerden gelen gü· 

mmun edeceği anlatılmakta· reı meraklılarının adedi bet 
lerdir Piyeste rol Alan genç · l ·- Cemiyetler evi bandosu ltlirak e 
ler bl'ltarılarından dolayı ha 1 - Mılli süvariler tir.) ee 

dır. binden fazla tutmakta idi. 

B·r 
Tayyarecim ·z 

Hava~a 14 s t 30 da~i~a 
kaldı 

Ankara, 5 (AA) Dün · 
ya rekorunu kırmak üzere 
havnJanmış olan pilot Ali 
rüzgar ke ildlğı ıçin ha va da 
14 ıaat 30 dakika kal 
dıktan sonra inmıştir 

Profesör Ha an Reşit 

Tankut da Güneş Dil Te. 
orislnin l\na hatlarını izah 
etmiş ve d ğıtılan broşür 

ler pek elaka uyandır 
mıştır. 

Sekııiyon komikasvonu bu 
tezlerın teb ve neşrıne kftrar 
vcrmitlır. 

Güreşlere 25 çıft pehlivan 

i§tlrak etmiıtir. 

Orta güreıe Sındırgılı Şe 

rif, Hayraholulu Mustafa 

güreımiı Şerif galip 

Hayrabolulu Mustafa ıle 

Gönenli Kara Hüseyin 

güreımlı ve Hayra-

bolulu Mustafa galip. 

Haı altına Af yonkarahisar

la Yarım dünya Süleymanla 

Manisalı Ali güreımif Y n 

rım dünya Süleyman bata 

kalmıştır. 

Akhisarlı Ömer pehlivan 

Gönen 1 Hamdi ile güreıml§ 

llnmdi g11llp; başa Yarım 

dünya Süleymanla Gönenli 

Ha m<ii güreşmitler Vl" bir 
s ate yakın güzel bir güreı· 
lt:n ımnra berabere kalmıı· 

lardır. 

zır bulunanların takdirlerini G - Eınaf teıekküllerinl 12 Fener alayını. ılı: 
toplamıılardır. temsil eden otomobil ve ara· lediye zabıta komt5er• Jttl 

1 _ ~ wjjrJD 
Müsamerede Valimizin balar Emniyet dtrelctorlug ,ıer 

küçük kızı İstiklal Aykutun 8 _ Alay sıra ıı~ Milli memur edilecek kol'll~;,eıı 
oynadığı Kazaska büyük bir Kuvvetler ve Anafartalnr ve Parttnln memur e ıdtt' 
alaka ile kartılanmış ve caddelerini takıp ed~rek Hü· arkadaılar idare edece 

yavru çok alkıılanmııtır kümet önünde dağıltı.caktır. dir. 1ıo•ıı•' 
Kılıbık adındaki komedi- g Ô 1 13 _ Umumı· ..,e b•f - ğ eden sonra saat .. 

de de temsil kolu ayni b b l u~ndüt ıı 16 da merkez kulüpleri ar· ütün ina ar g &el"' 
muvaffakiyeti göıtermlttlr. asında Stadyomda maç ya rakla rla ıece de at• 

Müsamerede C. H. Partisi 
pılacaktır . ıüılenecektir. il fe 

Baıkanı Valimiz B. Et hem 1 O Cumhuriyet alan· 14 - Kurtul ut giiO ırıJe 
Aykut da hazır bulun · f-jalke~ e 

ında inzibat Emniyet mü· reffne o gece le ~ 
muşlardır ııect , 

dürlüğü i le Heledlye taraf- bir müsamere ver 1<d•' 
Müsamere bu akşam da ından temin edılec•ktir h ldo~u t• ıe ~ ava müsait o ı-; 13e 

tekrar edılecektir. G E C E .· p kınd• .. 

Evlenme löreni 
Dumlupınar okulu ôğret

ınenlerindt n B. Hikmt!t Hal 
Jaç oğlu ıle B ndırma Bü 
yük otel mü~h'!cirl B. Kad 
rlnin kızı Melihanın t vlen · 
me töreni yapılmıvtır. Ge 
nçlerc saadetler dileriz. 

) 1 ·- Gece saat 2 1 de 
fener alayı yapılacaktır Bu 

alnyır Halk, Mekt~pler. Sp 
orcular ve Parti teıekkül eri 
ittirak ederek Hükumet ön 
ündıon hareketle Anafartaler 
ve Milli Kuvvetler caddele· 
rlni takiben Halkevt önün· 
den, uzun döıemeden Bele 

de Atatürk ar dt" 
bir Gar 

diye tarafından 

parti verileceldir dlYe "1e 
15 - t:ıki Bele ,,ı~ -

·yel 
ydanında, Cumhurı y arıle~ 
nıoda, Parti ve Ur" 8ı0cll 

d . l!e.r ç ııı.r 
rinde gec.c •" u ytıf1 
ve muhtelif rnılli, 0 

tertlP 
"') ncf'ıer ovnanarak eg e "' 

o!unacaktır. 

' 1 

' Q 

1 
1 
1 

ti 

1 
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Bugün .. 

bi BuıGn hepimize büyük 
~ le•lnç, hepimize büyük 
dt b~Jecan veren ıün · 

r. lo Yıl ev9el bu güzel 
:•r btr kurtarıcıyı bek 
f or, ıecelerl gündiizOndeo 
.tlcıız bir kurtaraoım olıa 
d Je ı61clere feryat ediyor 
'-·Yalnız Ba l ıkeair mi. Ha 

)ıt, her aall aahıblnd~n ay · 
tılllbıt kahramanlar yataia 
hrdun birçok tehirleri .. . 
~ra kuvvet, ıaltanat, 

Q ~ • 
f •zıt ıultan sanki bu içli 
lrJatlar onun evlatlarının 

Clterlertnden dökülmüyor
~ aıbı Zevk, ıafa itret, 
~ b, bunlara çok benzer 
~1•rle bat bata milletini, 
._ feJlnt un\Jtmut . Müte 
~dl •altanatını, tahtını dü
'- G1or, yanan, yıkılan, dün 
ı.,' beıllyen ıarayını bin 
ı., te alda ıelmedik antika· 
ı_ 1• •Gıllyen bu yurd evlat 
._" defllmit ıtbl, umurla-

Jordu l:ıle. 
&p S..rıayordu ki.. Eteklerini 
~efe kadar ileri ıttttli 
._ llılclar, ona yardımcı 
dt''Jına, zevkine ıafa11na 
'-a~lQıcı kfllacak.. Buna 
Mt lll mı •ardı. llbette ha· .. 

' 'a " IDUlet ylfitlerle, ka 
ltt IGr IDertlerle dolu mll 
'8alrandan tarihin kayıt 
"4 eclifl ve etine eala te · 
'ti Gf edemtyecell, biricik 
'6 ldıllı batta ıörünce .. 
~ MrGyor Sakarya, Dum
~r, Jnaoü nihayet 
"'9 iliz.. Doludan btr ıü
' ttbı dolup batıya yıl-

Ollb llbt akan oluyor. 
"9 bırıcık yurdun oilu, 
._ '" alkııladıtımız her 
ı.. '-•n lc .. lbtmi'Zde tatıdıiı · 
t~~~tatürkümüz] ona, hak 
ltt Yunıruiu vuruyor. 'e buıün 6 Eylul düt · 

~.ır. lıtUaıı altından kurtul· 
•'1aııu .. S ı gun .. 

,, lhııoınnü takmıt Salcar· 
~ llbı, Kızıhrmak gibi tat 
t.a;f•lcan yurdun oiulları 
"- llbetterın ıehrlmlzt d6t-
' ~.il bGyük bir datoıten ,, lı 

8 Urtardıiı gün .. 
-- '11Gn, biz Balıkealrlilerin 
ltt~"'ı1acafı g6ndür. B z. 
I" b~ ıtbi ölmez dönüm· 
~,~ lcavuıturan Atamıza, 
~~'lbtn ordumuza bin 

•t ve tükran .. 
M. Ali Kayman 

Sovyet 
l~ıt ıUıi~inin f aıliyeti 
tı1 •Jet Ticaret gemileri 
'I ~l.lnun gittikçe genitleme 
t'~ e bGyGrneıl netlceıl ola 
'-..~ So•Yet1er 8trltii taraf· 
,._ 1httyaçları karıılamak 
~it: lcıralanan ye hancı ge 
t,td, •dedı m6hlm mik· 

193 tenezzül et mittir. 
--~ 1 •eneılnln t'k altı ayı 
''

11ld ,ı,,,lc '• nıuhtellf madde 
--~la 3 100.ooo ton eıya 
e.._11 lçıll yabancı ticaret 
"'a~d ''i lcıralanmııtır ki bu 
' lt tltt • leçen ıenenln aynı 
~t t 1"' Diıbetle, yüzde 13 •. '"' "'"· ZzCU lrae etmekte 

Q &o., 
ltft.ıı.1 et ıerni'erl, Sovyetler 

) • "d '-•n en ihraç rdilt"n eı· 
'l '4 '-•leh lceyflyt>ttnde fa· 
ıı.,._:~ol OJnamakla kal · 

:!_d, b::· fakat aynı zam 
.. ~ L Jabancı limandan 

Qlt b 
Ja ancı limana da 
llaallerı, taıımak· 

ıoıuwıu -
Türk lnkilAbının Baş 

Döndürücü Seyri .. 
Müteaddit lıkandinav ga 

zetealoin muhabiri ve ıon 
zamanda Baıvektlimlz lımet 
lnönii ile müllkat yapmıı 
olan lıveçlt muharrir A . 
Ftıcher Ankaraya gehnit 
ve orada üç ıün kalarak 
aanayi ve külUir müeue-
ıelerlnl tetkik etmlftir. 

Büy6k bir Türk doıtu 

olan M . Flıcher Adanadan 
ayrılmazdan evvel "TOrk 
Sözü., gazeleıtne b6yüklerl· 
mlz hakkında ve TOrklyede 
devam eden aeklz ayhk ıö 
rüt ve etiidlerl neticesinde 
edlndlit intibaları anlatan 
ma16mat vermittlr Fiıcher 

bu beyanatında iıtik 

balimizoen bahıednken 1 ür· 
kiyede ıördüiii ileri ha
reketi daha evvelce ziyaret 
ettiği Balkan memleketlerlle 
mukayese ederek demtıtır ki: 

"Bu milletlerle Türkiye
nln en büyük farkı onlarda 
inkltaf hareketinin ya vaı 
bir ıeylr takip etmPıine 

mukabil Türklyede reform · 
ların bat döndllriicü btr ıa
rat almıt olma1ıd1r. lnaana 
en çok ıaıkınhk ve hayran
lık veren ıey T6rkiye gibi 
çok 11cak bir iklimde para 
ıızlık içinde lnunların teki 
m6le karıı göllerdiil bu 
derin ıevıı ve inkitaf arzu· 
ıunun ortaya keymut oldu · 
iu muazzam eıerlerdir. 

Bu kanaatimi tamamlle 
ifade edebilmek için bir 
Türk doıtu olan lsveç ıe· 
fırının ıu ıözlerlnl tekrarlı 
ya cağım: 

.. Bir ıteplt'n ıbaret olan 
eıki Ankaranm yeıtnde bu 
günkü modern Ankarayı 

gördlkten ıonra burada ıe · 

kizlnci acalbl ıebanm mey 
dana ıelmlt ve Türkıyede 
büyük bir mucizenin vuku 
bulmut oldufuoa inanma 
manın im kam yoktur . ., Be· 
nim kanaatime göre AtaUlrk 
tarihteki büyük adamlar 
areaında olduiu ıibl bug6n 
kü bGyük devl~t adamları 

araamda en büyüjüdür. fıl 
hakika bugün bırçok mem 
leketlerde de inkılap yap 
mıt boyak inıanlar vardır. 

Fakat, hlçbirlıi Atatiirkün 
yaptığını yapmamııtır. Hiç 
bir milletin büy6lü Atatür· 
kün ite baıladığı zaman 
içinde bulunduju ıartlar al 
tında elden çıkmıı bir va-
tanı kurtarmamıt 

tulmut harabeyi 
zaman içinde bir 

ve kur 
k11a bir 
mamure 

tadır. Mesela, Kübedan gar 
bl Avrupa Uman lan na teker 
tatınmııtır. .. Frtedrich En· 
gelı., motör ıemlıi , Hind11. 
tanın Karatl limanından No. 
rveç için krom madeni yük-
lemittlr ... Çapaev,. Sovyet 
gemlıi de Bombaydan An 
vene maden yükü getir 
mittir . Mtıil olarak göıterl 
len bu vı.kalardan anlatıla . 

cağı vecihle, Sovyet ge. 
mil eri, f aallyetlerlni dünya 
denizlerinin hemen hemen 
her kıımına teımil eylemtı 
bu· uomaktadır 

Di~er taraftan, Sovyetler 
Ltrliğınde, Sovyet Ticaret 
fıloıuoun durmadan fazla 
l aımuı için de tnıaattan bi~ 
dakika geri kalınmamakta

dır. 

denebilecek hale getirme 
mittir. Atatürk 1 ürkiyeyl 
kıaa bir zamanda Avrupa 
laıtırmı va ve kuv vetlt bir 
devlet yapmaya muvaffak 
olmuttur. 

"Türk lnkilibının buıün
kü ıeyrlne ve aaAlam adım· 
larına göre Türkiyenlo ne 
kadar bir zaman içinde Av 
rupanın herhangi büylk bir 
millet ıeviyeslne de çıkbt

leceitnl zannediyor muıu 

nuz?,, Sualine M. Ftıcher 
ıöyle cevap vermlttlr: 

" - Tiirk tnkılAbın bu 
ahenkle, bu arzu ile ve bu
günkü gibi bilerek Atat ürk 
ve arkadaılarının ldareıl al 
tında ıeyrlne devam edecek 
ve harp ıibi manialarla kar
ıılatmıyacak oluna 30, 40 
ıene sonra Torklyenln her· 
hangi büyük bir Avrupa 
milleti aevlyeıfne yOkıelrce· 
ğlne tOphe yoktur ., 

Çine 
HucfJm 

A A 

( aıtarafı birinci ıayfada) 
lıı lçtımaı d6rt gOn ıürecek 
ve Çtndeki m•huamahn ge· 
nlılemeılnden alınmaaı muk
tezi iatlınal, mali ve iktı 
ıadl tedbirleri taadik ede· 
cektir. Hükumetce meclfıe 

verilen munzam bOtçe iki 
milyar 22 mtlyon yendir. 

Japon baıvekili mecliste 
azimkarane bir hattı hareket 
kabut etmeldifln ve Çtne 
dofru yolu bulmai• icbar 
eylemekl•i•n Japonya için 
bir zaruret olduiunu ı6y 
lemittlr. 

Japon donanmıuı ve ta
yareleri Çinlilerin Amoz it 
manm1 ve tayyareler ayrıca 
Çinlilertn Şanghay Chope ve 
Paotongdekl mevzilerini 
bombardıman etmtılerdir. 

Japonlar Ttençlnin 60 ki· 
lometre meıafede toplanmıt 
olan 37 ve 38 inci Çin fı.r 
kalarma kartı taarruza geç 
mitlerdir 

Çin ajanaı Çtnlllerln Wo· 
oıung clvarmda ve Lotlen 
de bulunan Japon kuvvt:l 
lerl araıında lrtabah kestik· 
lerlni ve Japonların Çın hat 
larını yarmak üzere yap· 
tıkları taarruzların tamamı· 

le tard ve Japonların sahile 
doğru ricata mecbur edil· 
diklerini ve Japonların Şanı· 
hay c~pheıioe tam mevcut
lu iki fırka gethdıklerini 
bildirmektedirler. 

Şanghaydakl lngiliz, Fran 
ıız ve Amerikan gennal 
kooıoloalara üçOncü Japon 
kumandanın Japon gemHe 
rinln Japon konıoloıhane · 
ıi önünden en az 150 met· 
reye çekilmelerini ve Şang· 
hay belediye birinci reiıfne 
de Çin kıtaahnın Futongton 
geri alınmasını ve bu ıu -
retle &ivil ahalı araaında 

bOyük mlkyaıta zay'lahn 
önüne geçmek için bir kilo 
metrelik bir bitaraflık te 
ılsınt illemlılerdir. 

Nankln, 5 (A .A ) - Nan
kioden timdiye kadar 700,000 
kiti tahliye edllmtıtlr. Tah -
liye itine devam edllecell 
161 lenmektedir. 

Sovyetler 
Birliğinde yabancı turistler 

Sovyetler Btrllfinde, bu 
gün tam turizm mevılmin

de bulunmaktadır. Temmuz 
ayı zarfında New · Y orktan 
gelen bet gemi, Lenlngrada 
2 200 yabancı turlıt çıkar

mııtır. 1 em muz ıonunda da 
New Yorktan gelen "Roma., 
vapuru, Yaltaya 500 turist 
çıkarmıt ve bunlar, Kırımın 
en ıüzel yerlerini ve bu ar 
ada Ltvadia, Alupka ve Ma 
ıandra yı gez mittir 

Me11aguieı Marltimea Fr
anıız kumpanyaımın vapur· 
ları, mevaim zarfında on Qç 

dt.fa Havredan Odeaa ve 
Leningrada gidecek ve her 
def asında 70 ili 100 turlıt 
ıetlrecektlr. 

Grup halinde turizm, mü 
hlm bir ıenltleme arzetmek. 
tedJr. Sovyetler Birliil, Ame· 
rikadan, Franıaden, Çekoı
lovakyadan, lngiltereden, 
lrlindadan, lavlçreden, Çtn
den, Hollandadan ve daha 
dlier memleketlerden 1 O tli 
100 kı1ıltk gruplar halinde 
gelen turlıtler tarafından ıe
ztlmektedlr . 

Franıada Sovyetler Bırllil 
Doıtları Soıyeteılnln tertip 
ettiği 0 üç bftyük kafilenin 
memlekete gelmf'ıl beklen 
mektedlr. loıtltereden bir 
kooperatifçiler ırubu ile 
Amerika Bırletik Devletler 
inden kadın kuJubO Feder
asyonunun azaıından mürek. 
kep bir grup gelecektir. 

Sovyetler Birliltndekt ha 
yatı tetblk etmek 6zere bil 
ha11a memlekete ıelen ıey· 
yablardan baıka, bu aene, 
binlerce turlıt için de tran
ılt gilzerglhı teıkıl eyliye 
cektir. Ayrıca dflr.yayı dev· 
reden bir çok ıeyyablar da 
Sovyetler Birliği yolunu ih 
Uyar ctmeğe baılamııtır. 

Yani kOkürl maddeleri bulhn~u 
Volıa (\zerinde, Kuyblıev 

(Eıkl Samara) ıehrl civarın 
dakl kük6rt madenleri etra. 
f ında bu ıene ıentı ve de· 
vamh arattırma ameliyeleri· 
ne devam olunmuı ve bu 
faaliyet muvaffakıyetle ne· 
tlcelenmittir. Filhakika, bu 
mıntakada, kükürt madeni 
damarlarınan takriben 40 ki
lometre kadar uzamakta bu 
lunduğu kati ıurelte teıblt 
olunmuıtur. 

Alekıeevkoye kükürt da 
marları, bunların en zengl· 
nidlr. Burada, 30 ıantimet 
re kalınlığında ıaf kükürt 
tabakaları ve krlıtal halin 
de tonlarda kükOrdü ihtiva 
eyliyen damarlar mevcut bu· 
lunmaktadır. 

Mükürt cevheri, buralar 
da, ekıertyetle toprak ıat 
hından on, yirmi lll otuz 
metre derinliktedir. Mama• 
fi, toprak aathına pek ya 
kın bulunanlara da vardır. 
Kükürt miktarı, yüzde 15 
tla 20 dir. 

Keıfedtllp tetkik olunan 
madenin en bariz vasfı, ka· 
yaların buralarda bitümlü 
bulunma11dır ki bu keyfiyet, 
yakınlarda petrol mevcudi· 
yetini lfrab eylemektedir. 

Ayrıca , kalker arazide, 
l>trblrlnln üıUine iıtlf olmut 
bulunan kükürt madeni da 
marları araaında, bor made· 
ol de keıfeddmtıttr. 

SAYPAı J 

nim mi mJ l!ıl!Jlil l!J liJ im l!J IJ liHI: 11 IJIJE! l!JliHm lil~ il I 
~ . 

~ BURSA F E S T İ V AL 1 
~ . 
i KOMİTESiNDEN: 1 
~ Birinci Bursa f esiivali liç gün dtvam tfmtk üıue 1 
ffiJ (10 - EYLÜL. 1937) Cuma günü başlıyor. lil 
WJ 10 . Eyldl . 1937 Cuma DAG GONO fil 
liJ 1 J • Eyl61 . ı 937 Cumarteıi SU GONO fi 
ifil 12 - Eylül . J 937 Pazar DENiZ GONODOR. liJliJ 
El 
~ Banyolarda, Otellerde, Lokantalarda 1 = Tenzilat Yapılmıştır. 1 
~ Bursa Festivali Gelenlere Renk, Güzellik 1 
mı Ve Sonsuz Bir Eğlence SunacakfJr. 111 
l!J Bu fır1at ılzlere eilenceden baıka tarih ıebrl Bur· il 
~ sayı, dünya cenneti Uludafı tanıtacak ve ılneıtn, ayın 1 
il koynunda doiup, balhiı Marmarada unutulmaz bir il 
mJ ıece yatatacaktır. il 
l!J Bursa Festival il 
lİI Komitesi 1 
lım lililliJl!llillillill!llilllllril IJ " liJEJIJ l!Jllll!l lil •• 1 
Balıkesir Orman 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli mecmuu. 

Lira 
1464 

K. 

Beher kentalfnln 
muhammen bedeli 

Lira K. 
o 32 

Miktarı 

kental 
Ctnıı 

4575 Çam çıra 

J - Balıkeılr Vlllyetl Edremit kazaaı dahilinde B61Gk 
tepe ormanandan (4575) kental çıra 15 g6n m6ddetle aç· 
ık arttırmaya konulmuıtur 

2 - Arttırma 2 9 937 tarihinden baılar. 17 9 937 ta· 
rlhlnde saat ( 15) de Edremit Orman ldareıfnde mfUeıek· 
kil komlıyon huzurunda thalei evvellyeıl yapılacaktır. 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli 32 kuruıtur. 
4 Muvakkat teminat 109 lira 80 kuruttur. 
5 - Satıf umumidir. 
6 - Bu huıuıta daha fazla malQmat almak lıtlyenlerln 

Balakeılr Orman BaımOhendlıllilne m6racaatlara llln olunur. 
4 - 1 - 371 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Memleket ha1tahanealne alt reno markalı Ye 70 lira 
muhammen bedelli btr adet kam1on villyet makamında 
mGteıekkil dalmllencOmen tarafından 9 tyl61 9~7 tarihine 
raılayanJ pertembe giin6 Nat 15 de pazarlık ıuretile aatı
lacaikndan taliplerin belit 16n ve saatte villyet daimi en 
cümenine · milracaatları ilin olunur. .. 

'·· • TÜRKDİLI Kıyıp lüblr 

1 

Pazarteılnden baıka her 
1ıün çıkar. Siyasal ıazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhjı:400 • 

Say111: 3 " 
Günü geçmiı ıayılar 25 

ı 
ı kuruıtur. 

1 

ADRES: 
BALIKESlR TÜRKDlLI "--------------ti 
Kiralık Ev 
lıtaayon civarında, Ata. 

türk parkı kartıaında dö· 
rt oda, bir ~ hela, banyo 
ile bir mutfak ve geoit 
bodrumu havi önünde iki 
dönüm yetltmlt balı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzara11 güzel olan Otel
ci BedriJe ait ev kiraya 
verilecektir 

Taliplerin Yeıtlll clva 
randa Terzi Ziyaya m6 
racaatlara ilin olunur . 

Kayıp şıhadetname 
lranın Tebrlz vılayetl or 

te mektebinden 330 aeneıl 
nrle aldılım mezuniyet ıa 
hadetnameml kaybettim 
Y entılnl aldıiıaadan eeklti. 

304 Numaralı Şe•ketlye 
Tarım "redı Kooperattfln· 
de tatbik miihürüm6 zayi 
ettim ve yenlılnl yazdırdım. 
Bu tarihten itibaren eıklıl . 
nln hOkmü kalmadıtı illa 
olunur. 

44 Numaralı Ortak 
Deydtn k61ünden &ı 

maıl Şen10z 

Kıyıp MO~üı 
304 Numaralı Şevketiye 

Tarım Kredi Kooperatifinde 

tatbtklt nıühürümO zayi et· 

tim ve yenlılnl 1azdırdım. 

Eıkiılnln biikm6 kalmadılı 
ilin olunur. 

304 Numaralı Şevketi 
ye Tarım Kredi Koo 
peratlfl 129 Sayılı Or· 
tak Etref Ôzekea 

nln hükm6 olmadılı tl&n 

olunur 

Bahkeair Kasaplar mabal

lealnde 32 numarala hanede 

llelamet AlpaJ 



SA YF.4: 4 

Belediye Riyasetinden: 
T emhdik ameleıi için numuneılne ıöre "42 kat elbiıe 

yftptınlacakhr. lhaleti 8 9 937 çarısmba ıünü taat 16 da 
Belediye encUmtnlne yapılmak üzere açık ekılltmeyc çı· 
karılmııtır lıteklılerin beledıyeye müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 343 

Belediye Riyasetinden: 
Haıçeıme ve Sütlücede toplanan gObreler on beı ıün 

Açık arhrma ile ıatalRcaktır . ~ühren fn tek arabası 5 ve 
çift arab81ı için 10 kuruı kıymet takdir edtlmlotJr. 

lhaleai 1 O 9 937 cuma günü ıut 16 da Belediye encü· 
numlnde yapılacaktır TalJplnin mür&caatluı tlin olunur. 

" . 1 344 

Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

Nunuuaıı 

71 1 

71 2 
71 3 
71 4 

47 

Cinai 

Majaza 

.. 
.. 
n 

Sebze 
bahceıi 

Mevkii 

Unıurbey mahalle 
ılnde 

" .. 
,. 

.. " 
K.111.aplar 

Muhammen 
bedel icarı 

Lira 
30 

30 
30 
30 
20 

ldarei huıuıiye alıcaratından olup yuknrıda cinıi, 
mevkii ve muhammen bedeli icarı yazılı dört parça ma 
lna ıle bir ıebze bahçeılnin bir ıenelik icrarları on beı 
ıün mOddetle açık artırmaya konulmuıtur . 

2 - ihale 13 Eylul -937 tarihiııe raatlıyan pazartesi , 

ıünü ıaat 15 de vilayet makamında milteı~kktl daimi 
encümen huzurunda yapılacaktır . 

3 İıtekli l erin yukarıda yazılı gün ve saatte mu 
hammen bedelin yüzde 7.5 nlıtebinde muvakkat teminatlarını 
malıandıfına yatırdıklarına dair makbuz ve banka mek 
tuplarlle birlikte encümene mfiracaatları ilin olunur. 

4-1 3Sl 

fURKDILI 6 EYLÔL Y3'1 ~ 
& ,. ' 

Balıkesir Askeri Satın IBat• .. •••• .. ••••.-.. •• 
Alma Komisyonundan: 1 · ~ 1 ~·' 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için l 0,000 kilo kırmızı 1 -~ ~ -J,t . -~~"":~ 
mercimek 8 Eylul 937 çarıamba günü ıaat 11 de açık ek- • ~~~ -.. _!~ 
ılltme ıuretile ihAle edilecektir. Muhnmmen bedeli 1500 • .-- _,- ~d~' 
lira, ilk teminatı 112 lira 25 kuruıtur. isteklilerin ıartna- it :. ~~ J~ 
meaini görmek üzere her aıün ve eksiltmeye lttirak ede- M """ · ı 
ceklerln de teminat makbuzlarile vakti muayyeninde Kor 1 ıt ~· : 4 'l :ı 
Sahn Alma Komisyona Baıkanlıiına müracaatları . . 1 . _

6 
~ __ 

Balıkesir Askeri Sat:~ 
1 

-

336 

1 jJi~:jirl; 
• Alma Komisyonundan: 1 

Balıkeairdr yeniden altı adet askeri btna inıaaı kapalı 1 
zarf uıulile 7 eyl(il 937 salı aıünü saat 10,30 da ihale edl. Türkiye piyaaaıında yükıek mevk' kazanmıı olall 

lecektir Hunlaıın umumunun keılf bedeli 10200 lira 72 d.. h { EMl•l MIROT } K lb r fabrl 
kuruı tik teminatları 765 lira 53 kuruıtur. İsteklilerin fen· unyr.nın en meı ur 1 a ~ ... 
ni ve umumi tartname plln ve keıfini görmek üzere her • kaaınm mamulatı olan kalburlarandan 4-5 ve Ö nulP 
ıün ve eluiltmeye iıtire.k edeceklt-rin de et<aıltmeyi açma • ralı bütün ve iki parçah büyük haHlatlı makineler 

11\aUndan bir aaat ı-vvllne kadar teklıf tnf'ktuplarile ve bu • ticarethanemize gelmitltr. 

gibi iıleri muvaffakiyetıe ba,ardıktarana dair devaıri aide 1 ista nbul Piyasasından yüzde yir> 
sinde taıdikli veıaiklerıle Kor Satın Alma Komiıyonu Paı .... mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl
kanhfana müracaatları 

4 - ı 340 • maktadır. ------------------1 Bu Bir FırsatfJr. Bu FJrsat Her Za~ 
Doğunı Ve Çocuk Bakımevi • nJan Ele Geçmez. Köylü Ve Değirn1en 

Baştababetinden: 1 cilere Ehemn1iyetle Tavsiye Ederiz. 
Köy ebe mektebi ihtiyacından olup münakasaya çıka

rılan aıaiıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem erzak ve 
mahrukatın 11 Eylul 937 tarihine teHdüf eden cumarteıi 
günü saat 1 O da müna kata ve ihaleleri icra edlleceiin· 
den talip olanların uıulü daireıtnde müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Erzakın nevi 
Ekmek 
Et -

Maden kömürü 
Pamuk 
Sadeyağı 

Pır inç 

Bulaur 
Makarna 

Kilo 
6000 
2300 

30000 
840 
388 
648 
324 
324 

Erzakın 

Şeker 

Tuz 
Sabun 

nevi 

Soğan 

Zeytin yaiı 
Kuru sebze 

J 

Kilo 
300 
163 
l44 
588 
145 
613 
178 
144 

1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

1 {.'lu/cller İçinde Hırdavat. /J~mir, /rışaol I 
1. Malzemesi Rençba Alt;' 1,.rl 

Alım Ve Satım Yrrl .1 
=··~--~-~~--~·-·· .• [ . ~ esz~::zı~:sı~ız:1:21::ısJ 

ğ Bayan Ve Baylar lçirı 
&Ucuzluk Yeri .. 
" 

• w B 1 k 1ırde 
Taze ıebze 1368 

Peynir 
Zeytin 
Çay 

Bu kerre Sındırııdakı maıazamızın a ı e 
J 4 n Tokatlı Otelinde 14 numarada b ir ıubesini açtık · 

•.ı 353 M Bu şubemizde kazn1ir, ketenli, sel~~ 
Balıkesir Askeri Satın r ~ .. .. = ve lüks setenıe, kJ/, teıa ve bunıann cı~i 

~Jtt'(~~\ı .~tf.~~~~i"'&-\~~~~-~ ti sleri ve halkımız için keten ve çulha 
Alma Komisyonundan: IH M 1 y ı· • V 1 tt hazır elbiseler bulunur ve ehven fiatln 

Kor Merkez birliklerinin ihtiyacı için 21 Ton Nohut 1 er a ın er ısı ar ••ı p sal!/Jr ve yapağı a/Jnır. . 
açık eluiltme ıuretile 8 . Eylül -937 Çarıamba gün~ saat ~ " Bu d ela ünlü ve k I ·/Jk çeşitlerin71Zfe 
15 de ihale edilecektir. Nohutun muhammen bedelı 1680 ft tt Y Ş 
lira, ilk teminatı 126 Liradır lıteklilt:rin ıartnameıint gör ~ "" H fant/alanmız da gelmiştir. . e 
mek üzere her ıün ve ekıiltmeye ııtırak edecekıerın de 11.. ,. tt Sayın müşterilerimizin şubenııt. 
"dı geçen aün ve aaatte teminat makbuzlarile Kor satın ~ "il ıı bir defa uğramalan menfaatleri iktl' .. 
Alına Komıiyonu Baıkanlıfına müracaatları ~ ) N zasıdır. ··r 

4 - ı - 339 it. ~ •t SındırgJ/ı Mustafa Kar agu 

--------------1 1 =z:::zz:zzz::z:zzz:z:s 
~ ı, 
~ ışrn YERLi MALI MAKiNE BUDUR 1 Köylülere M ü j d e 

Mahalleoı Sokai• Bir ıenelik Hududu Cin1i ,I Uzııtı .<tneltrdtnbtri /tcrılbt• 11tllctsl oltırnk lırr 1 K l E R T M A R K A l J 

Defterdarlıktan: 

Mutlı Hükümet caddeıi 
Hapishane içi 

icarı I" dıi:cni bfr Ttirk sanatkdnnın dinden plrnıı lıı ı!Jaau ;111 11t1h"' 
ı · ırıt. L H ·h d-kk ~ il. ~ 1 Hi uvc. uııı fl u nuı slı ur ve ı au 111 mış ı 

1 -
0 

• apı aane u an ~ deme kalbur maklnderlni piyasaya ar: eciiyoruz "1f ~ ı . 

Umurbey Cumhurıyet 
içı it. ~ ıdif t;t•Şiıli ( Tir~·or ) buğday :ıvıruıa l\tt"' 

ıou L. Önü, ıolu, 1 Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar içio 1 bur makiıwlf'rİ gt>lıııi~lir. 
arkası yol, en el vertıli ve en uygun bir ıelulde tecrübe)< rle ya 

aatı ev Mağaza " pılmııtır. Saatte muhakkak dört yüz kilo buğdayı ıf 
Yukarda evsafı ve mevkii yazılı bir bap mağaza ile it her çeıttte ayırır ve temizler. ~ 

hır dükkinın bir ıenelfk klral.ın111aları 25 8 - 937 tarıhin » 1 
den 8 9 Y37 tarihine kadar 15 8 ün müddetle müzayede· t; Makineyi Kullanmak llvrupa /v1akine/e - "il 
ye konmuıtur Talip olanltırın ı hale aünü olan 8 9 937 it. rinden Çok Kolaydır. ~ 
tarıhine müıadif Çarıamha günü H&t 15 de yüzde yedi 1 Va. ı 

1 !,, Çünkü dtğerleri gibi ağır değildır ve ayakta çcv· uçuk pey Akçelerile Defterd11rlıkta mut~ffl!ldul komiıyor.a ve 1' .. 

1 rilmez. Oturdujunuz yerden kolayca hatti bir çocuk 1 
daha fııı.la malünıat almak lstiyenlNin de Mılli Em l !ık dai 1 tarafından bile çok hafif bir hareketle idare ed ı leb i lir 
reatne müracaatları 4 - 1 - 365 

-----------------------·---! han bir Türk iıçiılnin emeği ile olan bu makineler · ~ 1 
Böyle bir makineye sahip olmak htiyenlere terci · 'ıf 

den almalarını ehemmiyetle tavtiye ederiz. Tecrübe- 1 
~ lerini her arzu edene herzaman göıteririz. lf « Tlcaretlıanem/:ıde inşacıla ait d~mlr, çlmr.nlo. ~ 

! çfol l1e!alrt gibi her du:rn ııe kdylı i frr/111/:. için el~ 1 
herneof rcnçbtr dli:.uıl /it erı iyi boya ve haya !J<l!İ · 

J! lan b11l1111ıır. 

Defterdarlıktan: 

---

SATIŞ DEPOSU 111 
/Vlemduh Özinan ve flhmet ~umr;,, 

oğlu Türk Z iraat Kol/ekti! Şırketı Oa 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

HAl.IKESIR ACRNTESI 

Manyu ıölfi civarındaki tuzla binuı dahil olmRk üze 
re Manyaa gölünün (otuz üç bin) lira bedeli muharnmenle 
aaydiye reımi ve avlamak hakkı haziran 937 tarihinden 

itibaren üç ıeneltii IU 8 -937 tarihind~n itıbaren yirmi 
iÜn müddetle açık artırmıa ıuretile müzayedeye konulmut 
ve ihale ıünü olan 30 ajuıtoı 937 tarihine kadar talip 
9ıkmadıiından 9-9 937 perıembe ıünü ıhal e edilmek üze· 
re 31 ·8 937 tarihinden ıtibaren on gün mlddetle temdit 
edildıfi t1ln olunur. 

1 Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De- 1 
~ fa Deneyiniz.. ~ ~ 

~ Saraçlar Başında Denıiı ve HJrdavatçı 1 İyesi veBa,yazmanı: Balıkesir 

SAHRl SARFAKLARLI 

1- J 

ı Hasan Cumalt l ı Çıkarım Genel Direkt6rQ: FUAT BİL'AL .;,., 

1•~~~~»14~~~~~~~· Buımyerl : ll Baıımevt 


