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s o_v y e t R us ya ltalya_ yi~ Pa ŞehirinMahrukatihtiyacınaDair: 
· id r him ir Toplantı Yapıldı 

Şıddetle Protesto E ttı. Valimizin Ve Mebuslarımızın Hazır Bulunduk· 

ltQ/ya Rusyanın Taleplerini Redetti. /ngiltere ları Bu Toplantıda Mahrukat ihtiyacının Bir An 
lıkdenizin Garbındaki kuvvetlerini Takviye Evvel önlenmesineDairGörüşmelerdeBulunuldu 

Etmeğe Karar Verdi. 
)e~Ondra, 7 (A.A.) - Sov rinl ret etmittlr. yeni bir torplto denize in· 
S Rusya Akdenlzde iki Lonra, 7 <A ,.\ .) - İngil- dirmiıtir. 
-.

0
• 1et gemisinin torplllen · tere Al,denfzin garbindeki Lor.dra, 7 (A.A .) Ak 

l~ı'1 hadiseıfnden dolayı deniz kuvvetlerinin takviye denizde bir İngiliz gemlıi 
1'Yı rneıul tutan ve sine karar vermiı ve dört asi İspanyol donanma11 ta · 

ltı.._, rafından tevkif edilmlt Pal 
1 lıat ile beraber meıul muhrip daha göndermek 
•rı made Maaıargu leya götü 

,,_ bin tecziyesini iıtfyen bir suretile buralardaki deniz 
""Ot rülmüttür 
, , beıto notası vermlf, hal · cüzütamları adedini on İngiltere Franko iıükumeti 
ttt~ Qota ile birlikte Sov· beıc ıblağ etmlıtır. . nezdinde ıtddetli proteı -
~1Yanın bütün taleple. Roma, 7 (A .A ) - ltalya tolarda bulunmuıtur 

Kurtuluşumuzun 15 inci Vıldönümü 
Coşkunluk lçersinde Kutluland1.. 
llqüz binlerce halk büyük tezahürat yaptı. Gece geç vakitlere kadar şehir tam bir 

tt.l 6 Ey(fıl Kur

~~· b•Yramı 
~"' IQıııın CO§ 

tııt kletahüra 

bayram sevinci içinde çal~aland1. 

t.ıtlulandı 
Çak d..; b erken 

'-J l Gtlin reı 
Q1"al 

1-, "', ev· 
~; dllitkinlar 

' ' ki d,"- ''•rnızla 
stılrnııtı . 

C\dd akaklar 
~'- eltr glttık· 
~-ı b 

l•)a • al ıkla-
t , L 
~ qer ta · 
lı~ t bır caola. 

tG~ e hazırlık 6 Eyllil kurlllluş baıır<ımwda gece ve gündü::. binlerce Ralıkeslrlinin 
d1ı. ç''Pıyor- doldurduğu Mllllkııvvetler caddesinden hlr görünüş. 
l S,,t 1 ellerini çözdü . Ve direğe Bu söylevleri müteakip 
'l\I~ dokuzdan itibaren Türk bayrağını çeldi Aelediye Reisi' B. Naci Ko 

~,,,:' batan teıekkül!er Bu Rahne şehrin kurtul · danaz 6 Eylul önünde bü-
"''te~ln yapılacağı Cum· duğu günün bütün heyeca tün Balıkesirlilerin duyr ak · 
~tt alanına doğru akan nını yaıath. Bayra k direğe ta olduğu büyük se\'İnce 
•la 1' baılamıılardı. Saat yavaş yavaı çekilirken ban· tercüman olarak lttildal sa 

\>, ~ .. '
1 

10 arasında Beledi · do da fıuklal M e. r~ • mızı ça 'l "•l B vaıının baılangıcından ı tıba 
'lti'- a · Naci Kodanaz hyordu 
~,t k ren Balıkuirl ı lerin kurtulu 

~ S,,t 1 abu\ etti Marı baı1ar başlamaz bü 
; f)ll onda Valimiz ve C. tün hRzır bulunanlar 11aygı I" çıkmak ıçin nas.I çalış 
~)~11/tlıı Baıkanı B. Ethem ile bayrağı selamladılar . tıklarını iza h etti. Ve B Ü) ük 
:" ' tn b 1 N ki Kurtarıcı Atalürke, kahra ~ hett e uılarımızdan ~. ulu ar· 
~ ll~lttı lr1 Karan, 8. llaclm , man orduya Balıkeıirlll ei in 
~lç11~ '- Çarıklı , B. Rahmi Bunu müteakip Kurtuluı 1 minnet ve şükran hislerini 

~:''lıttd:e Partililer Parti timsali olan liseden _ba~an / sundu. 
1 

• 

ı, t.iıııik n Anafartalnr Fatma Tüzem~n kur~uye 1 Geçıtresmr 
,~I~ Uvvetler caddesini gelerek bu sevınçli ~unde ' 

111tt,tt Cunıhuriyet mey- Balıkesirliler in duyduğu se Evvela piyade kıtHı , da · 
l ~il aeldiler. vinci anlattı . ha sonra süvarı müfrezes i " •. ,,d 
't'hlc ~ asker, mektep Liseden Mehmet Ya· Orduevi önünden g~çitreı· 

t,tt kuller ve halk göı. ıar Bahkesirln kurtu mine baıladılar. Parıldıyan 
~ S-,t )erlerJnı almıılnrdı. luıuna dair olan güzel bir süngüleri ile sert adımlarla 
t.t~ "•rtkf\tn 10,30 da Ata tlirl , Öğretmen okulun<ian k 1 .., .... ~eçen as er erimiz çok al · 
''t \1).,. ı Yanından 21 par Avni Can lsttkli.I aavaıı· 11ııı " kıılandılar. Onları Jandar 
~ ta.,.1 .. atılnıağa ba•'andı. mızı ve bütün Türldyenln l 1 "lif " .. b v ma, Po ıı, .ise ta lebesinin, 
~._ ttıeıı lrltkte bir süvari kurtuluıunu ifade eden 
"\tııf_ bı · · 1 h ı k d 1 Öğretmen okulu izcilerinin, 
~ °" r teğmen ku · şuran eyecan a o u u ar. 
~ 111ld V 1 İlkokullar talebesinin geçidi ~.-'tt .\ a ve onların ar alimizin kızı ıttklal Ay 

~~~'illd kıncılar Kolordu kut söylevile bütün küçük 
~ teçtı'rı ıGratle hare· lerln kurtuluıtan, bu çok 

~. t~ı,, b mutlu günden duydukları 
~1~1'•ı ar lllkın coıkun al - aevtnci açıkladı. Gerek liıe 
t\)d~ C ''•nda bir yıldırım den Mehmet Yaıar ve tlir 
lı)~l't. ~burıyet alanma okuyan dl~er genç Öğret-

-~ Q Ubay atından at · men okulundan Avni Can. 
~lıkesfr timsalinin lıtıklal Aykut çok alkıılan· 

6 çıkardı , baila dalar. 

takip etti. Daha ıonra Spor 
cular, Cemiyt-tler, Eınaf te· 

ıekkiillerlni temsil edtn oto· 
mobil ve ara balar aynı in · 
tizamla takip etti. 

Alay Millikuvvet1er Ana· 
fartala r caddelerini takip 
ederek Hükümet önüne ka · 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Mebz:slarumz 
darı B. Hay· f 
rtllln Karan 

Mebuslarımız -
dan B. Hacim 

Valimi::. 13. Ethem Aykut Mıılıiltin Çarıklı 
Tetkiklerde bulunmak etleri, daire ırüdüılui, Ti-

üzere ıehrlmlze gelen me · 
buslarım ızdan B. Hayrettin 
Karanla, Hacim Muhittin 
Çarıklı ıerefine Vail ve 
Parti Beıkanımız B Ethem 
Aykut tarafından Parti ku-
rağında dün saat l 7,30 da 
bir çay ziyafeti verıld i 

Zı yafette Belediye Reısı 
8 . Naci Kod naz, Partı vı 

!ayet ve lla .l<e vi ida re h 

caret odası reisi ve azala· 
rile Partililer hazır bulun. 
muılardır. 

Toplarıtıda ıamimi ko
nuımalarda bulunulmuı. bil
hassa mahrukat ihtiyacı 

iizerinde durularak nlınacak 
ted birler haklunda faydalı 
gö rüıme ler yapı l mııtır 

Hu hususta Valimiz ve 

op •• 
lngiliz Hariciye Nazırı Bu Kon·ı 
f eransta bizzat hazır bulunacak 

Londra, 7 (A .A.) - Ak 
deniz konf ernnıınm dave t 
nameleri dün alakadar dev· 
letlere gönderilm19tir·. 

İngiliz haric ı ye nazırı cu 
ma günü toplanacak ol&n 
bu konferansta bizza t bulu 
nacak tar 

Londra, 7 A A ) Roy 
ter ajansı bildirıy o r: 

Çı n hükumetinin Milletler 
Cemiyetine müracaa t ede 
rck Japonyayı teca vüz ıle 
ittiha m etmeğe ka rar ver 
mi§tlr . 

Maraşal Şan Ka y Şel< rad 
yo ile neıredl len bır nut
kunda ezcümle şunları §ÖY 
{emlıtı r: 

~imdıki vukuat Çinin hezı. 
meli d e ğıl belki Japonların 
iktlsaden çeldlmesini intaç 
edecektir 

Londra, 7 (A A ) - Ame 
rıka reisicumhurunun Ameri. 
kn tabaaına kısa bir zaman
da Çı oi terketmelerini tav
siye ıçin vaki o lan beyanatı 
Şanghayda bir yıldmm te · 
siri yaprr ııtır . 

Japonyanın t~ıglliz nota 
sına verdiği cevap Tokyo 
da neıredilm iştır Bu ce· 
vapta ş imdiye kadar yapıl· 
mıt olan tahkikatın bir J a 
pen taya recinin mesul ol-
duğunu meydanıı çıkarm~· 
mıt bulunduğu beyan edil 
mektedir 

Pekin, 7 (Radyo) - Çın 

kıtaları çete harbine baıla 
( Sonu üçüncü sayfada ) 

Zonguldakta 
~ 

8ir ma~en me~tebi açıl~ı 
Ankara, 7 (A .A.) - Ma 

denlerimizin ençok muhtaç 
olduğu ça VUf, baıçavuı gibi 
mP.slek sahibi tıçt yetlıtlr 
mele ü zere Zonguldakta bir 
mektep açılmııtır Mektebe 
l<ö ylG maden iıçtlerlnden az 
çok okur yazar tıçiler a•ın 
mıştır 

Yugoslavya 
ot:? 

Krahmn yll~önümü 
Belgrad, 7 (A.A) - Yu

gosl ıı v ya kralın ı n yıldönü
mü bütün Yugoslavyada bü
yük m erasimle tesit edtlmJı· 
tir. 

Muhittin Çarıklı ve B. Ha
yrettin Karanla daire m6-

dürleri ve Partililer ıöz ala. 
rak muhtelif mütalealarda 
bulunmu9tur 

Orman Baıınühendlıi B. 
Emin yeni orman kanunu 
hakkında ve katiyat yap 
maoın tekilleri üzerin
de izahat vererek ıon 

günlerde Savaıtepeye baih 
Hıdırbah k6ylülerlne 2,900 
kental odunun ihale edtldı
ğlnl fakat bunun ıehir ihti· 
ya cana kif 1 gelmtyeceflnl 
anlatmıf, aerbeıt aeıtaı Jap 
mak üzere ılmdlye kadar 
müracaat yapılmadıiı , bu 
yüzden sıkınhnan devam et
Uiinl anlatmııtır. 

Belediye Relıi k&y heyeti 
ihtlyariyelerlntn ıahılyetl 

manevlyelerlne ruhaat veril . 
meslnt, bu ıuretle köylülere 
odun tevziatı yapılarak ıe · 
bir ihtiyacının temin edil 
meslni ileri ıürmüıUlr. 

Ancak kanqnen k6yl6le· 
re odun ruhsatnameıi kQçGk 
arttırma ıuretile verUebile· 
ceği anlaıılması lzerlne be· 
lediyenlo teıebbüstle btr ıtr 
ket kurulmaaınm muvafık 

olacatı söylenmlııe de bu 
ıekildeki aatııta da bazı 

mahzurlar görülrniiıtür . 
Maarif . Müdürü 8. Emin 

Ergun da kıtın yaklaımaaın
dan dolayi gerek havalar 
ve kereke arazının vazlJetl 
ti bari le odun nakli ya· 
tınan güçleıecefini, onun 
içın Linyit k6mürünüo 
getlrilmeılnin muvafık ola · 
caAmı, bu arada mekteple 
rin de vaziyetinin müıldll 

olduğunu anlattı 

liasan Kaptanojlu , Hilmi 
Şeremetli , Sadık Üenlz Aiır 
Ceza Reiıl İımail Hakkı Tü· 
zemen, Ziraat Bankası mü. 
dürü Sadık, Hava Kurumu 
baıkanı Avni Sajlıkçı ve 
dığer hazır bulunanlar ı6z 

alarak odun ve maden kö 
mürü hakkında söz ıöyledt. 

ler. Gerek mebuslarımız, ıe 
rekse valimiz bu mühim ihti
yacın önlenmesine datr ileri 
sürülen mütalealarla yakın 
dan alakadar oldular ve ıı· 
rası dfiıtükçe fıktrlertnf açık
ladı l ar. 

B. Ethem Aykut kömilr 
meselesi üzerinde de halkın 
kömür y~kma vasıtaları ha· 
zır bulunduiu f arzedilıe bile 
halihazırda kömür getir· 
tebilmenin imkana bulunma 
dığına, çünkü maden k6 
mürlerimizln henOz ihtiyacı 
karııhyacak kadar sahta 
arzedılmemlt olduiunun bu 
itle alakadar kimıeler tara
fından verilen izahattan an· 
laııldığına fpret etU. 

B. Hayrettin Karama Mr 
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6 EylQI Ve Bahkesir • • 
((Bu günü heyecanla kutlulamak üzere ayaktayiz,» (( 15 
Yıl önce bugün istiklal ve ~ürriyetimize ~avuştu~.» ki Şehir Uelcdiye Reisi H. Nuci 

/{odana:.rn Nullrn: 
Sayın yurttaılarım; 

Milli Mücadele tarıhimizln 
göğsümüze gurur veren ıe 
refli günlerini yafı)'oruz. 

Milli savaıtn Türk vatımı· 
na, Türk milletine büyük bir 
inkilap, ıstıklnl ve Cumhu 
riyet kazandıran büyük gÜ· 
nün h ftası Balıkesirin kur 
tuluı günüdür. 

He)·ecanla bu günü bu an · 
da kutlamak üzere ayakta· 
yiı . Bundan 15 yıl önce bu 
gün düıman 11tilasmdan ve 
derin istiraplardan kurtul 
duk Hürriyet ve istiklaltmi 
ze kavuıtuk. Yaslı günlerden 
ıanlı bayramlara ert'n siz 
leri sev inçle selim la r ve te L. 
rik ederim. 

Düımanın izmire ayak at 
tığı gün Anadoluda bu meı
um hareketi ilk defa telin 
eden, bu haksızlığa bütün 
varlığlle haykıran ve bu iman 

ıehametini düıman cepherıinde 

bılfiil ihzar ve isbat eden 
Balıkesir halkınm da maddi 
ve manevi yüksek feda kar 
lığını bu tarihi günümüzde 
yadetmeyi bir vazife bilirim. 

İstiklal uğruna kan dök 
müı, tarı hine şerefler ke y 
detmiı olan Balıkesir bir kaç 
yıl kabuslar içinde yaıadı. 

Yıllarca gözleri Ankara 
ufuklarma çevrildi Uf ak bir 
kıprmlı, hüçük bir haber 
ıehri ümitlere, heyecanlara 
düıürürdl. Nıhayet bir gün, 
yine böyle bir gün kahra
man Türk süvarisinin atla
rının nal sesleri ltitildi 

Hi-zc hürriyet, şeref ve 
istiklal ıetirdi. Göz yaşla

rile bağrımıza bastık. Bu 
hadiseler, şimdi yine gözü
mü-zün önünde canlanıyor. 

Büyük Baıbuğumuzun 

muzaffer Türk orduıuna hi· 
tap ve iıaret buyurduğu 

lHedefiniz Akdenizdir) mir 
kumandası bugün bu ~ehir· 
de tahakkuk etmi~ ve düt 
man buıün gitmittir Bunun 
ıçlo 6 Eylul Balıkeıirin ta
rihinde, her Balıkesirlinin 

kalbınde mübeccel bir hatı
ra olarak ebediyen yaııya -

caktır. 

Hatırla o 1ıünleri arkada~! 
Gururunun, mılli hayıiyeti · 
nin rencide olduğu ıünleri 

hatırla . 
Yurdumuz bugünkü ka

yıhız ve ıarhız istiklaline, 
miİletimizin tam hürriyetine 
Cumhuriyetine, yükselmeğe. 
refaha, bülisa hakkı olan 
ıerefli mevkie götürülrnü~, 
tnkilaba varabilmek için çe· 
tın. kanlı ve savaılı bir 
yoldan geçmek mecburiye 
tinde kalmııtır. 

Bu yol; kendisine sunduju 
nimetl~rin çokluiu kadar 
güçlükleri de ihtiva ediyor· 
du. 

.Onu geç~ek, baıı dönme 
den, düımeden bu yalçın 

kayaları aımak için bütün 
tarih buyunca milletimiz 
kadar savaıa, güçlükleri yen 
meğe, alıfkın olmak ve ken 
di sineıinden çıkardığı bü· 
yük evlitlarının ıösterdlil 

yolda dieiplinle, azimle yü

rilmeği bilmek lazımdı Mad 
di ımkinları 

B. NACİ KODANAZ 
kabul etmiyecek kadar çok 
o'an bir hayli mağlüp mU 
let arasında bütün arzuları· 
nı büyük bir harbin galip 
terine kabul ettirebilen ye 
gine millet oluıumuzun se· 
behlnl başka suretle izaha 
imkanı yoktur. 

Bisi~latçileri arasmdı 
müsabaka 

Marmara turuna çıkan 

Bursa Acar ldmanyurdu 
ıençlerinden üç bisikletçi 
pazartesi günü Bandırmadan 
ıehrimize gelmişlerdır. 

Şehrimiz bisikletçilerile 
Bursa bisikletçileri arasında 
dün saat 18 de Cumhurlyet 
alanında Tepecik ıosasında 

gidip gelme 14 kilometre 
mesafe dahilinde bir yarıı 
yapılmıştır. 

NPticede Türkiye bisiklet 
sürat üçüucüıü olan misafir 
bbikletçilerden Hekir birinci, 
şehrimiz bisikletçilerinden 
Sabri ikinci, Hikmet (Bursa) 
üçüncü, Mehmet (Balıkesir} 
dördüncü, HOaamettin {Bur· 
sa) beşinci gelmişlerdir. 

Bursa bisıkletçıler ıeya 

hatlarına devam etmek üze· 
re bugün şehrimizden ayrı· 
lacaklardır. Yurddaılarım; Hersene bu 

günlerde, yıldöoümünün ba
ıımızı arkaya çevirip geçir 
diğimlz çetin yolu, aarfetti · 
fimiz fevkalbeşer emeği göz· 
den geçirmek mutlakn la 
zamdır 

· Bursalı 

öğretmenlerin 
Seyahatl .. 

Bu sevinçli günün on be· 
tinci yıldönümünü kutlar· 
ken o ordunun, o milletin ' 
Ulu Batbuğunu. Atatürkü 
en derio hürmetlerle an, teb 
cil et.. 

Onun yılmaz ve inl<ilapçı 
arkadaşlarını daim" kalbin· 
de tut. Bu sevinçli ve mut
lu günlere kavuıturmak için 
kanlarını feda etmiş olan 
lııtlklftl ıehitlerimlzi hürmet 
le an 

Buua öğretmenlerjnden 

18 kitilik bir kaf ıle dün ıe· 
hrimize gelmiıler ve Necati· 
bey öğretmen okulunda 
mlısnfir edılmiıl~rdır. 

Dün ıehrin muhtelif yer . 

lerini gezen öğretmenler 

bugün İ.ımire gideceklerdır. 

Bisiklet kadma çarptı 
Börekçiler mahallesinden 

Hakkı oflu Rıdvan İstasyon 
caddesinden bııikletle gider 
ken Aygören mahalleıinden 
Salt kızı kırk yaılarında 

Şevkiye adındaki bir ka · 
dana çarpmııtır. Kadın ha 
f if §ek ilde baıından yara -
lanmıştır. 

Suçlu yakalanmııtır. 

Köylülerin cirit oyunu 
Altı Eylül günü saat 16,30 , 

da Kurtulu~ bayramı müna 
seb~tile fthrlmize gelen kö · 
ylü atlılar Ko~uçınarıoda 

cirit ve d~ğnek oyunları 

oynRmıılardar. Oyunlar ala 
ka ıle karıılanmııtır. 

Hakaret etmisler 
Hörekçiler mahallesinden 

Kahveci Şakir öt~y gün 
ıaat 20 sıralarında ailesile 
bir'ikte faytonla kırdan şeb 
ire gelırken yolda Kasaplar 
mahl'llleıinden Kuıçu Sarı 

ve arkadaılarının kendi 
ııine hakarette bulunduk· 
larmı iddia ettiğinden tah· 
klkata ba~laomııtır. 

inkllibın o günkü kadar 
feraRat iettyeo, siperlerinde 
yer almasını bilen arkadaş 
lara ve cümlenize 6 Ey· 
lulümüz kutlu olsun. 

Varolıun Türk milleti ve 
Cumhuriyet 

V aro1sun ezeli ve ebedi 
Türk milletinin sönmez gt 
neşi Atatürk .. 

Varol sun Cumhuriyet 
Yurdda~larun; Devam eden orduıu.\ 
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Bi Ad a mı n Yüzünü 
Kezzapla Yaktılar 

..... 

Kapının Uz.erine Kezzap Dolu 
Şişeyi im Yerleştirdi? •. 

Bir dargınlık yüzünden 
ıehrimizde feci bir vaka ol· 
muıtur 

Mf!cidiye maha ilesinde otu 
ran fiuan otlu ekmekçi 
Ahmetle Hisartçi mahalle
sinden Sinan oğlu Mehme 
din arası açıktır. 

Bu dargınlık bir müddet 
tenberi devam etmektedir. 

Bir gün önce Mehmet dı · 
ınrıdan evine girmek üzere 
kapıyı açmııtır. Fakat bu 
sırada birdenbire yüzüne 
yakıcı bir mayiin aktığını 

hiuetmittir 
Ellerine de dökülen ve kez· 

zaba benı.iyen bu mayiin 

Garso u 
Yarahyan bekçinin muha

kemesi 
Hundan bir müddet evvel 

Abdullah adında bir ganonu 
geceleyin yaralayan ve sonra 
bu yüzden ölümüne sebep 

' olan llacıiımail mahal-

tesiri le Mehmet kapı arasan 
da kı vranmaia bnılamııtır 

Neticede kapı üzerinde bir 
tiıenin içinde kezzapla dolu 
birhalde asılı bulunduiu. ka· 
pı açılır açılmaz ustalıkla 

yerleıtirilen flteden kezza
bın dökülmeğe baş\adığı 

anlaııfmııtır. 

Eli yüzü tehlikeli ıekilde 
yanan Mehmet bu tiıenin 
darım bulunduiu Ahmet 
tarafından oraya inUkam 
almak makııadile yerleıthil 
mit bulunduğunu iddia et · 
mektedlr 

Suçlu yakalanarak tahki· 
kata baılanmııtır . 

Halk evinin 
geceki müsameresi 
Akıam Halkevinde 3 per· 

delik Sakarya adındaki pi· 

yesle, Kılıbık adındaki ko· 

madi tekrar edilmittir. 

Tem ılde kulabalak halk 

bulunmuıtur 

L J 
Bir Adam 

Öldüren kadmm mu~akemesi 
Geçenlerde Savaştepeııitı 

Hıdırbalı k6yüoden Mustaf • 
adında bir adam f atrtı• 
adında bir kadın tarafındatı 
öldürülmüıtü. 

Bu cinayete ait da va.Y' 
dün ağır cezada de"'rrı 

de 
edtlmiıttr . Bu muhakerııe c 

müddeiumumi muavlnlB· l'%. 
mettin Yeıll iddiasında, dfe t 
leri tahlil ederek suçlu 11 

manın Mustafa tarafınd•; 
vaki olan taarruzu defe ti 
mek makıadile bu cin•Ye 
itlediğini ileri sürerek •0:~ 
lunun ceza kanununun 
ncu maddesinin ikinci bt:r 
dine göre beraatlne k&' 
vertlmeıini lstemiıttr 

btJ" 
Heyeti hakime kararı 

güne bırakmııtır. 

Meş~uı cürümler kanunun~~ı 
elde edilen neticeler us~ıt 

ediliyor btl' 
Adliye Vekaleti ..,,e, 1rıe 

cürüm kanununun tatb~ıltl1 
baılanılıdanbert elde e ,.er 
neticeleri tesbite kerttr ııf' 
miılir. Vekalet, bu htJ~eıı 
ta müddeiumumiliklef ~e 
malumat istemı,. h•rt;edi· 
ay itıbuiyle v•kalar ll d' 

rt1 il ıı 
nin en kısa bir ze 

. tlt 
bildirilmesini emretl111~ 

• 
leııi bekçi i Osmanın muha · 
kemesine dün de ağır cezada 
devam edılnıiştir. Muhake
mede suçlunun yazıla müda
faaname i okunmuıtur. Hek· 
çi müdafaasında meırü bir 

müdaf a \re vu.ıfe sebebi 
ile Abdullaha ateş ettiğini 

iddia ederek beraatini iste. 
mektedir. Mahkeme kara· 
rını vermek üzere muhake· 
meyi bugün saat ona bırak· 

mıştır . 

ıs incı kurtuluşumuzun 
yıldönümü 

·rıo•"' 
parti verildi. Park gaılı 11tı 

Bitirilemiyen 
Bir Mac .. 

' Handırma Halkevi takı. 
mile Yurt-Güç oyuncuların 
dan müteıekkil ıehrimiz 
muhteliti arasında 6 Eylül 
günü saat 16,30 da bir ma· 
ça baılanmıııa da maale111ef 
hiç bir netice ahnamadan, 
ıki tarafın anlaıamama~

lakları arasında oyun ikinci 
haftayimde yarıda bırakıl 

mı otar 
Birinci devrede her iki 

takım ikiocr gol )laparak 
beraberliRi temin ettiler. 

Fakat ikinci haftayimde 
oyun gittikçe ıertleıti, asa· 
biyet arttı. 

Bu devrede Yurt - Güç 
muhteliti biri penaltıdan ol· 
mak üzere 2 gol daha yaptı. 

Bundan sonra verilen 
uçuncü penaltı cezasına 

Bandırmalılar itiraz etti lla
kem kararındnn dönmedi . 
Ateılı münskaıalar dakika 
larca devam ettikten sonra 
Bandırmalılar sahayi terk 
ettiler 

Tabii Yurt·Güç oyuncula
rından müteıekktl şehir mu 
htelltl de galip addedildi. 
Halk da zevkle seyretmek 
üzere geldi~i oyunun bu ıe· 
kilde bitmesinin verdliil te
e11Urle stadyunıdan ayrıldı. 

( Baı tarafı birinci sayfada) 
dar geldi. Burada dağıldı. 

Gece eğlenceleri: 
Parti ve Belediye tarafın 

dan Halkevi bandosunun 
ittirakile büyük bir fener· 
alayı yapıldı Alay Hükümet 
önünden harokel ederek 
Anafartalar · Millikuvvetler 
caddesini Halkevini takiben 
geçti 

Bu iki cadde ve Cumhuri· 
yet meydanını binlerce halk 
doldurmuıtu. 

Resmi, hususi mü.-sseseler 
bu arada Parti, Belediye, 
Halkevi, Orduevi, Şehir ku· 
lübü bol ıtıklarla aydınla 

L1lmı tı. Üçüncü işletme mü 
dürlüğü,lltatyon binası d.- çep 
çevre elektrikle donatılmııtı . 

Eski beledive meydanın· 

da, Partı ve Ura y önünde, 
Cumhuriyet alanında davul 
lar çalıyor, haik ve köyler · 
den gelen köylüler neıe 

içinde oynuyordu. Şehir tam 
bir neıe ve 
geç vakıtlere 

laodı. 

sevinç içinde 
kadar çalka · 

Halkevinin hoparlör neşriyatı 
Halkevi de hoparlör vası· 

taaile gece neıriyata devam 
etti. Kurtuluşumuzu ve Ha 
lıkeıirin ıevincioi ifade eden 
tilrler, ıöylevler hoparlörler 
vasıtasıle yayıldı . Bu tiir ve 
ııöylevler binlerce halk ta 
rafmdan alaka ile dinlendi. 

Atatür~ par~ır da garden
parti: 

Gece d~ Hel d ıyc tarafından 

Atatürk parkında bir garden· 

park elektrikle donatı ıt'lt~ 
a e 

Gazinonun taraçaııf1 11,. 
aıılıf'' 

trikle "Kurtuluf,. Y 
1 
... 11' 

r111 " 
Gardanpartlyi .V& ~1"ıı1 

kızı bavan Neyır r'~ 

b k ·r .. le ,çıı lr aç zarı so~ 

gelenleri selamladı. gır" 
Çok eğlenceli iefeıı 

11
1,r' 

r11•' denparti de birçok nl.l f' 
.. ıld• 1" musabakalar da yaP ı;ı•' 

mukçu zeybeklerinin r• 
çok alkıılandı. "t'ıt 

88Jı 
Halasa bütün 1,ı 

15 iJlcl ı." 
kurtuluıunun ,,v 

teııı 
dönümünü candall 

ratla kutluladı. 

---c::P::P ~ 

Şehrin 
Mah.,ukat 
ihtiyacına 

dair 1 

(odıı 

(
JI f b" . d t;&'! b" aıtara ı ırarı .;e 

ı 111 ıııı 1 ı'" komisyon kuru d- t S 
~ 1.1r ı.il 

komisyonun uç, te•v 
. ekli ,~ 

ıçinde kanunı 1 pılıı' 
etmeet, böylece yıı 10ıı1ıt 

1 aıtJ'1 ııı" itleri karar attır k bll 
daki teklifi rnu\lttfı 
du. . I'od'1 · · N•'' d'ı 

Belediy.e Reısı obeıı "' 
bat"' 1 

naz Orman 0~111 • ı,ı 
' ır pt&O ~' 

Emin, Hasan~• ıl tfll ı 
· · lsrrıa r•' 

caret odası reıısı ı· "e ~ı 1 b" 
Hilmi Şeremet 1 

,. ~ 
··dürü S ıe' 

Bankası mu r' ııdl ~' 
komisyona tefri_k ~ ~o"ııf ~ 

Toplantı samı!'"'" 111 Jı 
19 

tar raeında ~ ntd 

hllyet bulJ .. u. 
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6 EylCılde Nutuklar .. Kaçak cll k Va k a 1 an pmmmımmımlilmıl!!ll!lımıııı:Hıımır ~mı1: liill!J., ı 

Aza 1ıy 0 r.. İ BURS~ FES T 1 V ALI 
Milatçı ılınan lıdbırleri&Cenup hudullarımıda her 1 K O M 1TES1 N DEN: l;l 

/(urtuluş GüniJ~üzde Söylenen 
Ve Balıkesirin Sevinçlerini 

,. 

AÇiklıyan iki Nutuk .. 
ltatnıu Tıiumeıı/11 11utku: rl tarafından i11al edılmiı 

Sayın Arkadaılar; vaziyette bulunurken millet 

I ı· ı· J 1 ... • • 1 I mi Birinci Bursa feslivali liç gün devam etmek ü:ere llil 
Uf U ÇIPU CU UgUn OnU 8 inmiş lr. ~ (10 ·EYLÜL. 1937) Cuma günü başltyor. 1 

Buıon 6 Eylulü. en ıev- içinde, uluı ara11nda, mllle -
Gümrük ve lnhiıarlar ve verilen peıtn ikramiye mJ 10 - Eyl61 . l 937 Cuma DAG GÜNÜ lüJ 

bakanlığı kaçakçıhiın azal- ler birinci takıltfn tevzii ee· iJ 1 l • EylQI . 1937 Cumarteıi SU GÜNO fil 1 , 
Qçh bır gtinümüzü kutlulu- tin vatanın uçuruma doiru 
1oruz ıürilklenlp yıkılacaimı çok 

maeı için aldıiı tedbirler nasında alıkonvlmak ıure- l5J 12 - Eyl61 · 1937 Pazar DENiZ GÜNÜDÜR. mJ 
çok k11a zamanda teerlleri· tiyle dafıtılacaktır mJ 151 

8 
On beı yıl önce buıün yakından gören ve anlıyan 

•lılceıtr iki yıldan fazla ıü· Büyük Milli Şefin nurlu aö 
ni aöetermıı ve hudutlardan lçınde bulundutumuz matı mı Banyolarda, Otellerde, Lokantalarda im 
Vekalete eelen malömata yıl zarfında tahıll edilJp de ~ T ·ı A y 

'•a eıaretten ıonra hilrriye. rütü Balıkesfrl de zillet bo 
le lca•uıtu Ve gene on bet yunduruiundan aydınlıia 

aöre btlhuıa cenup mlnta· bQdce gelirine alındılı hal mı enzı at apılmıştır. ~ 
kalarımızda kaçakçılık azal- de hak sahiplerine dafıtıl l!J B F · { Q Jı /ı lffi 

Jd 6nce buaün ayna ıevfn kovuıturdu . 
~"· lJnı milli duyguların çoı· Büyiik Şefin, Ulu Önderi· 

mııtır Bakanlıiın bu yolda mamıı olan cezalu vakit mı ursa estıva J e en ere Renk, Güzellik mı 
aldıiı tedbirlerin biri de eeçirilmeden müıtahaklara mJ Ve Sonsuz Bir Eğlence Sunacaktır. l!!.I 

'-oluğu içlndt- idi, ve .rene o mizfn vatanın bu ıeki]de 
1~0 kehraman orduıunu ve uçuruma dofru ıürOk1endl· 
' bayratını bairına baıtı. ilni söyledlil ve ayni da· 
f Balıkeılrlller; iki yıldan kikada faaliyetine batlama
i lıla •üren kara eünler iç il üzerinedir ki ilk olarak ıl· 
iade •onauz bir yurt beye- lah patlatan hepimizin bil 

.. peıin iL.ramiye,. uıulildOr. tevzi edilecektir. Bundan l!J Bu fınat ıizlere eilenceden baıka tarih ı~hri Bur- l!J 
GnmrOk idareleri kaçak eı- ıonra tahıl olunacaklar da iJ aayı, dünya cenneti Uludaiı tanıtacak ve gOnt>tin. ayın OD 

~ m yaya aft peıin ikramiyelerle aynı baait uıulle memurlara iJ koynundo. dojup, battığı Marmarada unutulmaz bir ÜÜ 
tabıil olunacak para ceza· verilecektir. mJ gece yaıatacaktır. l§J 
larınm ııtıhkak aabtplertae rm Bursa Festival mi 
ıüratle daiıtılabılmeel huıu · Akdeniz [§] K •t · i 

'~"ile çalııtılar . Hiç bir en- diil eıbı kahraman Balılce · suna büyü'< ehemmiyet ver- fil omı esı f.1 
mektedirler. K ./! ~ li1 1 onları yollarından çevir· ıirlilerdir . 

"•dı. ÇGnkü biliyorlardı ki DDnya durdukça baıımız- onTeransı §mlmJmırmmmım1mımımımım1mı11 rmmıl!lmımım:mı 111 ~ 
Pdsin ikrımiyı (Baıtarafı birinci eayfada) 

lltttkleri yol onları nihayet da bulunmaeını temenni et· 
:iz bır kurtuluıa çıkaracak tljlmiz Ulu Önderimize olan Tutulan kaçak etyaya alt 
ı, Ve bGtün TQrkHlk bu borçlarımızı ödiyebtllr miyiz. peıin ikramiyelerin derhal 

)olda k d V V arolıun bizi bugünlere tevzllni kanunun emri 
~u otuyor u. e ıeoe hükümlerinden bulunmakta 
~ Yol Büyük Komutan kavuıturan Atatürk ve onun 
1 tatiirkün yolu idi. Ve Ba· ölmez ordusu.. dır. Fakat bazı millteına 
•lce 1 ı ı · ı --===::ır:::::::..JmG.ı--=- hallerde ikramiyenin kaza. r ı er onun yürüdüğü ... .--

)ald,n d• d 1 N h u k ranya nana verilmeıl uzamakta · ~" unme i er. l ayet 
"'1 ,ı\ıı. dır. Bunun için bakanlık, t• suıtoı zaferinden ıon 
-. haberdar edilir edilmez ha· .. "•tan parçaları birbiri · 

.. , tkl s ı d b' • vale göndermek ıuretlyle 
tlill endı ve 

6 
Eylallde ıeh· 10810fJ01 lflft 8 lf llf · vaktin uzamaıını &nlemek 

~ •ıe (firen Türk ordusu bize 

.. ~'luluıumuzla beraber ye- yon cocu~ tedtr. 
~ l'Grkiyenin, Atatürk TGr- Petia ikramiye, tutulan 

1 )eaıaın kurtuluıunu mGJde· Bu ıene, Ukranya eana· kaçafın cezaıly)e ıif kıyme 
•dUer. toryomlarında, 426.500 O ti tutarından muhbirlere ve 

l'o tehirlerden ve 624.50() ü mlıadere eden memurlara 
t Praklarının her bir ka 
11• ı ı köylt·rden gelmek Ozere yüzde 25 niıbetlnde veril· t• ç n mllyo11larca can ve-
"'- bn. 1 .051 000 çocuk iltirabat mektedtr . Ancak bu mtk 

mıtlardır . Mama fi bazı 
çapulçular da fıreattan fıtf 

fade ederek J•imalar yap· 
mıılardır. 

Pekin civarında bir ma 
naatır yafma edllmııttr. Ja· 
ponları, ıQvari mOfrezelert 
takibatta bulunmaktadırlar. 
Fran11z ıeffri Japon ıüvarl
lerile manaatıra kadar 11t
ml1Ur. 
Şanahay , 7 (A.A ) - On 

beı Japon tayyaresi dün 
6ileden ıonra Hanıoeuyl 
bombardıman etmtılerdtr . 

Haearat ehemmlyehizdlr. 
Çtn tayyare1erl mutaarrız

ları kaçırmıılardar . 
d~ ... tün Türklük bu illke-
ııı. hbancı bir nefeı yaıat etmektedir. tar tutulan malin maliyet ı•.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!:!!!!!!~'\ 
,.,,,Caklarıoa and içtiler Bu çocuklar. 84 daimi kıymetinin yarııını geçmf- TÜRKDiLI 
~rk d ıanatoryom ile 200 mev · yecektlr. Eler vakada muh p d b k h a •ılar; aaarteıln en •t a er e,, ._ ılmlik 11natoryomlar ara bir bulunmıyorea buna an ·- s 1 t .. 1 ••esir ietiklal ve kur- ıün çı.ar . tyata ıazete .. 

"'\at · ıında takıim edilmtı bulun- hi11enin üçte lldıl de yaka y 11 ~ 800 K laı- için nuıl AtatürkQn ı ı5ı: uruı 
"ld maktadır. Bu aanatoryom~ lıyan memurun ıkramiyesi Alt A ı i 400 )ıld ea ayrılmamıtea on beı ı Y ı ı: .. 

'""b lara ayrıca bizzat kolkhoz · ne ilave edilmektedir . 5 3 lttı .. eri aynı inktllp iz aym: • 
te Gı.erinde yürüyor Ve lar tarafından ve aahhat Meıela bir ihbar netice Günü geçmit ıayılar 25 

"' 1 halk komiıerllii mıotaka ıinde tutulan 10 kilo kaçak kuruıtur . ç, .. d a11r arca onun O 
' ı~ı 1 1 idareleri tarafından vftcuda tütün için bir kilo tütün 4 ADRES.· '"" • z erd~n yürüyecek, { 
"ti 1 ıettrilnıit olan 300 çocuk kurut ve bir kilonun cezaeı BALIKESİR TÜRKDl' LI t1 k "e ıevıi ile anacak a · 

t,,.k•litne ıu olacakhr: Ata ıanatoryomunu da ilave et· 5 lira oldufuna göre muh \. -.. ,1 
k • l'Grklerin Büyük Ataıı . mek lazımdır. bite ve milıadere edene 

"' 'hkeıtrliler; Bueün büt· Bul.ara 'ehrı'n'ın ı'mırı ı'ç'ın ı 3.50 lira ikramiye verile 
kıı ı il V cektfr. Ve bunun 4.05 llruı tı P erile eana olan ıay• 

'~ ~t bailılıklarını bir kere 300 milyon ruhla sırf edildi derhal tedly~ ed~lecektlr. 
~ •• ı:ı tekrarlıyorlar ve Balı Buhara ıehrinin imarı Hemen tahsil edılen ceza-
~ Her daima ıenjn yolun· için. ( 1938 1942) üçüncü 1 ı· 

/
6
'iiJeceklerdir. beı yıllık plan devreıi zar arı ga ınca 

~.t(i'ta. çok yaıa Tnrklüğü fmda 300 milyon ruble ıar Yakın zamana kadar 
~ .. "dünyaya ıaydıran, ona f dil ı ti B h d k 1 ...... , e m f r . u ara a a an hükmü müteakip derhal 
~-tGk~e aururunu tanıtan mevcut dar ve lvicaclı ıo- tahııl edilen paralar önce 

\' Atamız. kaklar ve duvarları muhad büdceye trad kaydedtlmek· 
> .. 1'''••n lıttklll ve hürri· depleımlı e 1 k ld l k .. , .._ v er • ırı aca te, zonra hak eahiplerine 
-· L lıi Yaıatan kudretli ve yerlerı'ne etraf i 1 1 

" 111 1 
• aç ara dağıtılmakta idi. Fakat bu 

/ U""etlı Ordumuz. ıüılenmit eenıı ve aydınlak uıulüo tereddGdlere ve ge· 
!1~kldl Aykulttn nutku: ıokaklar ve büyük ve mo 
:.~)161 , dern binalar konacaktır. clkmelere yol açtıfı a6rüldü· 
q .. IG Halen ıehirde yalnız 22 iü için batka bir ıekil bu 

' 1_ n ailzel Balıkeerimi lunmuı ve uzun formaliteye 
ıııı._ lllUtt ı 5 hektar mesaha kaplayan 
_,.,Ud U Utunun 1 inci lüzum a6rQlmeden tahıl( 

" ld d yeıılltk mıntakalara , bet ee· 'f.. ' 1 Önilmü ür!. edilen paranın derhal tevzi 
.. ,dd ı ne ıonunda, 1942 ıeneılne 

~ •ı. edtlebılmeıl imkanları temin il. "tıd dofru 142 hektara çıkarıla-
~'-' an tam J 5 yıl önce caktır. edllmtıttr . 
l~ı:" boyunduruiu ve Gümrn.•~ memurlarımızın ~ .. ,ly Bu meyanda, yeni yeni ua 

L.. 'ti ~u altında, elinden mektepler, kulüpler, çocuk vazlfelerlnt kolaylaıtırmak 
'it ~etı, iıtıklalı ahnmıt l k i 
L " ı bahçeleri, muhtelif eflence ve a aca arı parayı, aylar 
"\.. ' de iken için, için b ki 
~ "'-•t yerleri ile bir tiyatro. bir ca e emeden ellerine ge · 1 "'e 

811 
Türk damarında · ılrk ve hir de muazzam çirebllmelerlnl temin etmek 

~- ~:~dı:e temiz kanları · ıtadyum inıa olunacaktır. bakımından bu yeni uıulnn 
'tı,l • 1 ıecaat ve ceaa ne kadar yerinde oldufu, 
'"': dGırnanın zilletinden, ı---·---------ı derhal teılrlnl ıöıtermeıiyle 
~t~. "'" boyunduruıundan Kay ı p mu· hu· r •• bu oımuıtur. 
~~~~:~· Y•~=~~!e':~.u:: M. Aydın adlı mnbDril- Tıbitle tahsil edilen CI· 
'I ç ,6.,~e"e seve vereceilne mü kaybettim. Yentılnl ala Zlllf 
1 •tıı't e etmtyen Halıke - caiımdan eıkiıinin hükmü 
'tıa.1" bua6nün meıut an - olmadıiı ilan olunur. 
-:•it terrıellerini kurdular . Kepıüdün Eteler kö-
.. ~ "e rnukaddeı vata yünden lımall oflu 

'"P•tyahzm devletle Muıtafa AJdın 

Parça parça tahıtl edilen 
para cezalar1 da, tutulan 
kaçak eıyanm ıif kıymeti 

birinci talnlte na •• edilmek 

Kiralık Ev 
İıtaayon civarında, Ata 

tQrk parkı kar111ında dö
rt oda , bir hela, banyo 
ile bir mutfak ve ıeniı 
bodrumu havi önünde iki 
dönüm yetıımlt bağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzara11 güzel olan Otel· 
el Bedriye ait ev kiraya 
verilecektir . 

Talıplerln Yeıllli clva 
rında Terzi Ziyaya mü 
racaatları ilin olunur. 

Bılıkısir icra 
Memurluğundan: 

Milli hazineye borçlu Su· 
11fırlık kaza11 hük6met ta· 

bibi Feridln halen oturduiu 
yerin belli olmadıfı borçlu 

namına yazılan fcra emri 
arka11na verilen mübaıtr 

meıruhatından ve mahalli 
zabıtasınca yapılan t•bldkat 
enakından anlaıılmıı oldu 
fundan borçlu hakkında 
bir itirazı olanlar vana 
teblli tarihinden itibaren 
bir ay içinde yazı ile veya 
ttf aben bildirmedikleri tak · 
dirde itiraz hakkının dQ · 
ıeceil ve hakkındaki icra 
takibatının intaç edıleceil 

teblli makama katm ol 
malr lısere llln olunut. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Balıkeetr · Edremit yolu ilzerinde Çrnıeloilu 
ve Erıama mevkilerinde yapılan taıntrat daimi e~luinln 
ikmali tnıaah 23 Teırlnievveı-937 tarıbine raetlıyan per
ıembe ıünü eaat 1 de thalrlerl yapılmak üzere 15 aiin 
mftddetle açık ekıJltmeye konrr uıtur. 

ı - Çenıeloğlu mevkilndekt bınanın ktılf bedeli 
( 442 ) lira ( 70 ) kuruı, muhakkak teminatı ( 33 ) lira 
( 20 ) kuruttur 

( l60 l ) lira ( 99 ) kurut ve mu•akkat teminatı (120) 
lira ( 15 ) l<uruıtur . 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardar: 
Keılf cetveli ve ke1ıf evralcı 
Tahlil flyet cetveli 
Ekıiltme ıartnameıl 

Mukavele 6rnel1 
4 - İhale muayyen eün ve aaatte vi11yet makamında 

teıekkül edecek daimi encGmen huzurunda yapılacaktır. 
5 - Bu ite ılrmek lıtlyeınlerin 1hale tarlbınden 1Aa· 

kal ıekls ıOn evvel nafta müdiirlüfünden bu ııbl itlerle 
lftigal ettilfne dair ve bu ite ıtrebileceline dair veaıka 
almalara llzımdır. 

6 - lıteklllerln muayyen ıOn ve ıaatte veılka ve 
muvakkat temluahnı maleandıiına yatıraldılına dair mak
buz aenedı veyahut banka mektuplartle villyel datml 
encümenine ıelmelerl tlln olunur. 

4·1 374 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkeıirde müceddeden yapılacak doiumevi lnıa -
atının projeıl mucıbince ve vahidi fiyet cetvellerine ı&re 
(14500) liralık k11mının inıaeı 23 Ey161 937 tertbıne reat
lıyan perıembe günü eaat 15 de kapalı zarf uıultle abaleai 
yapılmak ilzere 15 gOn mQddetle ekılltmeye konulmuıtur . 

2 - Bu tıe ald evrak tunlardır: 
Husuı1 ıartname 

Keıtf cetveli 
Meıaha cetveli 
Vahidi fiyet cetveli 
Projeler 
Eluıltme ıartnameıi 

Mukavele projesi 
3 - Muvakkat teminat keıtf bedelinin yilzde 7,5 fu 

olan (Bin eekffn yedi) lira (50) kuruıtur. 

4 - ihale Bahkeılrde viliyet makamında teıeklıil 
edecek encümen daimi huzurunda yapılacaktır . 

5 - lıtekltlerin 937 yıh için Nafıa Vekiletlndf'n alın
mıı müteahhitlik veılka11nı ve bu tıe glrmt le ıallbiyet 
veren reımi veeatkı ibraz etmeleri ıarttır. 

6 - Teklif eahlplerl ihale günü ıaatlnden bir ıaat 
evvel derualade teklif mektubu zarfı ve beılnci maddede 
yazdı veıika ve ticaret •eııkaaı ve teminat makbuzu •e 
yahut banka mektubu olan zarfını makbuz mukabilinde 
Vıllyet makamına leılım edeceklerdir. 
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KıJıp mu~ür 
Tatbik miihürftmil kaybet 

tim. Yenisini alacafı.ndan eı 

klılnln hlkmG olmadıiı ll&n 

olunur. 

Kavaklı köyünden Aıter

bu otla AWuıralamu 



SAYFA: 4 

;, 

Devlet Demiryolları Uçüncü 
İşletme Müdürlüğünden: 

Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, miktar ve 
vaaıflara aıağıda yazılı balaatlara talip zuhur etmediğin · 

den dolayi I 4·9-1937 Sala günQ hizalarında yazılı saat· 
lerde yeniden kapalı zarf uıulıle Bal ı kesırde 3 incü it 
letme binasında ıahn alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin yine hizalarında nıı"terları 

yazılı munkkat teminatlarla k anunun tayin ettiği vesi
kaları ve reım1 gazetenin 1 7-~37 gün ve 3645 rı unıarala 
nüıhasında intııar etmlt olan talimatname datrealode alın 

mıı veaıka ve tekliflerini aynt gün Muradiye için ıaat 

14,30 ve Sığırcı civarındaki balastlar ıçin net ) 5.30 za i<a 

dar komisyon reisliilne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler Balıkealrde 3 üncü tıletme müdürlüğün 

de. Muradiye ve Sağıcı iataayonlarında parasız daiıhlmak-
tadır . 

Balashn bulunduğu yer 
Muradiye 

Ktlometreıi Cinai 
41 - 50 Toplama kırma 

328 - 330 Ocak balta ıı Sığırcı 

Miktarı m 3 Muhammen Muvakat teminat ihale 

6000 
6000 

bedeli lira Saati 
Lira 

8880 
7800 

666 
585 

15,30 
16,30 
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Balıkesir Orman 
Başmükendisliğinden: 

Kentalinin 

Ctnıi Muhammen vahld flatı 

TÜRK.DiLi 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor Merkez Btrlıklerioto ihtiyacı için 28 ton bulgur 
açık ekıiltme ıuretile 9 ·eylul 937 perıembe günü saat 15 
de thale edilecektir Muhammeu bedeli 3920 lira , ilk le 

mlnah 294 liradır. İsteklilerin ıartnamealnl görnıek üzere 
her aün ve eksiltmeye i ıtirak l'decelderln de va~ ti muay 
yeninde teminat makbuzlarile Kor Satın Alma Komlıyonu 
Baıkanlığma müracaatları 4 - 1 - 337 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

8 EYLÜL 937 

Kor Merkez Birlikler in ihtiyacı içjn ~·06 ton arpa ka 
palı zarf usulile 9 eylul-937 perıembe günü saat J 1 de 
ihale edilecektir. Muhammen bedeli 9270 ltra, ilk teminat. 

695 lıra 25 kuruıtur lıteklt lerln ıartnameılnl görmek üze Türkiye plyasa1ıoda y~ksek mevki kazanmıı olaP. ~ 
re her gün ve ekıiltmeye tıtlrftk edeceklerin de ekıtltme- ( ( l MARUT ) ~\ 
yl açma 111atl olan aaat l J den btr aaat evveline kadar dünyl\nm en meıhur MI Kalbur fahri if1 
teklif mektuplarile Kor Satın Alma Komiıyonu Baıkanh kasının mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 nuuıa· ! 
ğma müracaatlan. 4 - l - 338 • 1 b ı b k h l l k 1 r ~ ra ı ütün ve iki parça ı üyü aaı at ı ma ine e i1 
Bal k sir Askeri Satın uca~ethanemıze ge ' mııtir. ~ 1 e . l: lstanbul Piyasasından yüzde yir-1 

Alma Komısyonundan: il mi Ve Virmibeş Eksik Fiatla Satıl- ~ 
Balıkealrde yaptırılacak 6 adet askeri blnanm ınıası = maktadır. 1 

kapalı zarf uıultle iha le edlleceii ilan edilmit ve vakti ~ B B . F B F H Za ~ 
muayyeninde talipleıl tarafından teklif edilen fiat lar ko • u ır ırsatfJr . .. u .. Jrsat w~r ~ ~ 
mtsyonca gali görülmüı olduğundan yeniden ve bır ay 1E man Ele Geçmez. Koylu Ve Degırmen il! 
müddetle pazarlığa konulmuıtur Pazarlık 24 eylul·937 ci/ere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. ~ 
cuma günü saat 11 dedir. Mezkur binaların muhammen " 
keııf bedeli 10200 lıra 12 kuruı ve ilk teminatlan 765 ura AHMET ve IBRAHİM CUMALI 1 
53 kuruıtur . lsteklHerln ıartnamesini görmek üzere her l i:! 
gün ve pazarlığa tılirak edeceklerin. de bu aibt tıleri mu- <;lvlciler içinde Hırdavat, D~mlr, I nşaa il 
vaffaktyetle baıardıklarına dair deveirl aldeıinden tasdikli • Malzemesi Rençber Al.;'111rl 1 
vesaik ve teminat makbuzlarile vakti muayyeninde Kor • Alun Ve Satım Yeri il 
Satın Alma Komlıyonu baıkaolığıoa müracaı"'I~~· _ 

378 
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Defterdarlıktan: •• ı; 
1 - Balıl ... ır v ı li yetinin merkez kazma ba ii lı Hey tebl;;h~!:a.~:::0::~d:.:::~:1 k~0n!~:nu:·~:~.ı ·::~yd:'. n Baya n ve Bay 1 a 1 ç i rı n,: 

köyii hududu dahilinde Koca Çal ormanındarı (480) ken· d k f h · l l d 15 9 937 t ih ' N u 1 k y • , ıln e 1 evıa 1 aız o an ar meyanın a . ar ıne •••• c u z u e r 1 • • u 

Lira Kr. 
o 8 Çalı 

Miktarı 

Kental 
480 

tal kara diken çalısı 26 8 937 gününden ttıbaren onheı mOaadıf çarıamba günü saat ] 5 de müaabak~ imtihanı •• ~ 
aOn müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. yapılacaktır. Müsavi derecede hntıhanda ı hrazı muvaffa • . de ,, 

2 - Arttırma 9 9 937 tarihinde saat on dörtte Orman kiyet eyllyenlerdl'n hizm«!li filıyei aıkeriyeıini ifa etmiş •• Bu kerre Smdırgıda ki mağazamızın l e lıkesır ,, 
Bat mühendisliil binasında teıekkül eden komisyonda ya· olanlarla ortamektep veya lise mezunu olanlar tercihen 41 Toka t l ı Otelinde 14 numarada b ı r cubf r.·n i a ç t ık ,, 

pılacaktır . tayjn edilecektir. Tal ip olanların evrakı müsbite lerile bir · Bu şubemizde ~ az mir, A eten fi, sel~~ ,~ 
3 - Beher kentalin muhaır:men bedeli l8) kuruıtur. ilkte Defterdarhk makamma müracaatları 1 2 - 376 I ve /üks selenle, kJ/, tela ve bun/ann cıf1. :. 
6 - Şartname ve mukavelename projelui Orman Baı ~ ~ı:ı\. . ~r~~~~ ~~:1"~ l~ . .. ... sleri ve halkımız için keten ve çufhakl ,. 

müdüriyetinde g6rüleblltr. i 'li J ,. 
6 Satıı umumidir. 354 H M 1 Ye ı·ıs·ı v ~. ~· hazu elbiseler bulunur ve ehven fjatn,, ---------------- er a 1 ar .. ı l •t safJ/Jr ve yapağıaltnır. . . ~~ 

~ t 1 Hu defa yünlü ve k ış/Jk çeşitlerımız/e p• 
Balıkesir Orman it 91 fanilalanmız da g~lmiştir. . U 

Başmahendisliğinden: 1 1 •• Sayın müşterilerimizin şubernıı~ ,ı 1 l lı bir defa uğramaları menfaatleri ik11 .. ,~ 

Cınıl 
Kentalin ~ 941 zasıdır · ··r ı• 

Miktarı Muhammen vahtd flatı it. '' Sınd1rgJ/1 Mustafa Kara§!"Y, 
Kental Lira Kr. " ~ awwwwwwwwwwvwwwww••••-.S-" 

Çalı 480 O 8 it. ~ waa .. a A ••• aaa.a ••• 
1 - Balıkeılr Vilayetinin merkez kazaıma baih Sa- ~ , • 

it. ~ vaıteµe nahiyesi hududu dahilinde Mermer mevkii orma· • ~ ıJ 

nıodan 480 kental mahlut çalı 26·8·937 aününden itiba it iŞ 1 E YERLi MALI MAKiNE BUDUR ~ Ko·· y 1 u·· ı ere M u·· J. d e 
ren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur . ~ ;f 

2 - Arttırma 9 9 937 tarıhinde saat 14 de Orman Baı-1 1l. Uzun senelerdenbui /ecnibl' rıetlcesi cloroli lıer 'ı\ 
müheodilliği binasında teıekkül eden komiıyonda yapıla· 1 düzeni bir Tcirk sanatktınmn elinden çıkcın bu!}day 1 
caktır . ~ eleme kalbur mal<inelcrlnf piyasaya arzediyoruz ıl. 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruıtur. it, 1' 
4 - Muvakkat teminat (576) kuruıtur . ~ Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar içın "ıf 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Baı. • en elveritli \e en uygun bir ıekılde tecıübelf r le ya ~ 

müdüriyetinde görülebilir. ~ pılmııtar . Saatte muhakkak dört yüz lolo buğdayı ;ti 
6 - Salıt umumidir. 355 it. her çeıttte a yırar ve temizler. ~ 1 Makineyi Kullanmak !ivrupa Makine/e- 1 

Balıkesir Orman ~ rinden Çok Kolaydır. 

Başmühendislığinden: » 
Cınıi 

Pırnal çalm 

Mıktan 

Kental 
612 

Kentalinin 
muhammen vahld 

Lira K. 
o 8 

fiatı 

1 - Balık~ılr Vilayetinin merkez kazasına bağ l ı Kavaklı 

köy hududu dahıl inde Kurudere ormanından 612 kental 
ptrnal çalaaı 26 8 -~37 gününden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmaya konulmuıtur 

2 - Artırma 9 9 937 tarih inde saat 14 de Orman 
Batı MühendiıllA binasında teıekkül eden komisyonda 
yap ı lacaktır . 

3 Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruıtur . 

~ 
Çünkü di ğerleri gibi aiır değildır \ e ayakta çe v- " 

rilmez Otu rduğunuz yerden kolayca hatta bır çocuk 
tarafından bıle çok hafif bir harekttle idare edılebılir 

Böyle b ir makineye sahip olmak htiyenlere terci 
han bir Türk iıçlslnin emeği ile olan bu makineler 
den alma l arını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe
lerini her arzu edene herzaman göaterirlz. 

Ticcırı1lharıemlz.dt• inşaata aft demir, çimento, 
çivi vesaire gibi ha dü:en ııe köylült'rlmi: için el(' 
hertıeuf renç/Jer dti:.enl ile erı iyi boya ve baya ycı[j. 

ı fon bulunur. 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

K L f" E R T M A R K A L 1 
1 J>lirwanın en mt>~lnu· ve 1aıı111nıış rı 1 111 .. . ~ k~ı--

ttdif <JPŞitli ( Tir~oı· ) huğday :ıyırwa ., 
LH lf' m a h. i ne 1 eri g .. 1 nı i ş ı i r. 

S A T 1 Ş O E P O S U /LI 
Memduh Özinan ve !ihmet ~urn~~to 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şirkefı Qa 

• 

Tünel caddesi 83 İstanbul 
UALIKESIR .4 CEN7'/iS I 
SA HRl S ARFAKLARll 

4 - Muvakkftt teminat 735 lrnruıtur. 

5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Baı 

1 
1 
~ KAf< ,A.ii~ 

Bal ı k «>sir sa ylavı H. -~ Saraçlar Başında Demi; ve Hırdavatçı "1i lyest ve Ba§Yazman ı: 
Hasan Cuma/J '11 ı , 1 Müdüriyetinde görülebılır. 

6 - Sattı umumidir. 

,. 
~ Çıkarım G enel Direktörü: FUAT B L'Ai- .... 
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