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Güzel lzmirin Kurtulu
şunun Vıldönümü .. 
15 Yıl öocı Eğenin venıDİi va şirin bir parçası 

olan lzınir bugün kurtulmuştu 

a GOZEL IZMIRDENf:BIRtGôRONOŞ 
~ '-IGn tirin Efenin, ve- dalgalandırmııh. 
~I bir parça11 olan güzel Bu dalgalanıt bütOn dün· 
~D kurtulduiu gündOr. yaya artık bOtOn Türkiye· 

9" lıraman Mehmetcik nln kurtuldufuna, istiklale 
... ~I Jıl evvel buıiln Ulu kavutluiuna en bilyük bir 
"'- Ufdan aldıiı emri ye- ftarettl. 
~•tlrmıı ve ıanlı bay· Güzel lzmlrln kurtuluı 
~ızı İzmir ufuklarında bayramı kutlu olsun. 

ATATORIÜN 
CEVAPLARI 

6 Eylul Kurtuluı hayra· 
mı münasebettle kendile · 
rine çekilen telgraflara 
Cumhurbaıkanımız Ata 
türk tU kartıhklara gön 
dermiılerdir: 

Ethem Aykut Vali Ve Parti 
Başkam Balıkesir 

Balıkeılrin kurtulutunun 
yıldönümü münaaebettle 
bena lı arıı gösterilen tem iz 
duygulara tetekkür ederim. 

K . ATATÜRK 

Naci Kodanaz Hefrdiye 
Reisi Balıkesir 

Kurtulut yıldönümü mü 
naaebetlle sayan halkan ba
na karıı gösterdifi temiz 
duygulara teıekkür J ede · 
rlm . 

K. ATATÜRK 

Japonya Hitler Nurenberg Kon 
~ Olimpidıırının Tık- gresinde 
""Jl•ıl~sındın larığıt N u t u k 
" ıdıyer. 

Mühim Bir 
Söyledi.. 

-.. 
01tJo, 8 (A A.) - Do 

~J•n11nın ıpor mehaf i 

' 6irendlilne 16re Ja 
.....: llluhtemel olarak J 940 

~Jadlarının organlzas · 

... dan feralat edecektir. 

...:•dbır Japon siyasetinin 

... "-6me11illerfnin mühim 

""' lcıımının silah altana 

8 "
11 bulunmaktadır 

11.t ._ llaeıele hakkında mec · 

--;. bır ıuale maruz kalan 

''~U B. Konoye, bu hu· 
lıa-d kau kuarın pek ya 

~ •Por tetkillta ile latl 

~~e11 ıonra alınacafını bil
~""tttr 

B~v~nan ' - ~ "8ıu Bazc11dıdı karayı 
1 oturdu 

'at et,llbul , 8 (Husuti} 

~ \'unan vapuru P ireye 
~til "'4, en Bozcaada açıkla· 

~t ' lGrk suları dahilinde 
L '>'• 'ti oturmuıtur. Çanak-

h~•lcı kurtarma gemisi .... ,.. 
w_ kurtararak Bozca-
""')' l•Urmlıtir. 

Alıın dıılıt reisi nutkundl. Almanyamn mustemla
kııiz yııamasma imkan alındığım söyledi 

Nurenberg, 8 {Radyo) -
Nasyonal SosJallst Partisi 
senelik kongreıi, bügiln açıl-

mıtlır . 
Kongreyi, bizzat 8 Hı t 

Jer açmıı ve bir söylev ver 
mittir. 

Kongreye ıelen ltalyan 
heyeti ile General Fıanko 
nun gönderdiği azalar da ko 
ngreye ittlrak etın ı t l erdlr. 

Kongrenin toplandığı bi 
ne , elli bin klıllik bir halk 
kütlesi tarafından kuıatıl· 
mıttı. 

8. Hitlerden sonra kongre 
reisi [Rodolf Von Hels) 
uzun bir ıCiylev vermlt ve 
Alman Nasyonal Sos 
yaliıt partlılnin yaptığı it· 
ler hakkmda uzun uzadıya 
izahatta bulunmuttur. 

Hatip Hitlerin, Almanya
yı ihya etmek isted iğini be
yan etm i ı ve hazır bulunan
lar Hıtlerl selamlamıttır. 

Berlin, 8 (Radyo) - 8 . 
Hltlerln, bugün açılan Nu· 

reoberg koogreıinde verdiği 
ıöylev, bütün radyolarla her 
tarafa bildirılmiıtir . 

B Hatler, Nasyonal Sos 
yalist partisinin icraatı ha· 

B. HİTLER 
ve eylemlıttr. 

B HUler, söylevinin so · 
nunda Almanyanan İtalya 

ve Japonya ile münaaeba 

tandan bahsetmlt ve Alman· 

ya hal ya dost luğunun kuv · 

vetli olduğunu kaydetmlt 

ve bolıevlkliğe ıtddetle hü 
cum eylemlttlr. 

B. Hitler, {Yaıasın Alman· 

ya ) ıözlerile nutkunu bitir· 

mittir . 

1 Midilli Açıklarında da Bir 
1 Denizaltı Göründü .. 
Bir lngiliz Petrol Gemisinin önüne Çıkan Bu 
Denizaltı Gemisi lspanyol Asilerinin Bayrağı

nı Taşıyordu .. 
Loodra, 8 (Radyo)- Sov 

yet Rusya ltalyaya ikinci 
notasını verm lıtlr . 

Siyaıi mehaft! bu notanan 
cevapsız kalacağını tahmin 
elmektedi r. 

Londra , 8 [Radyo] - logil
tereye ait bir petrol gemili 
Midilli açıklarında bir deniz 
alh gemisine rastlamııtır . 

Petrol ıemial kaptanı h6· 
k6mete çektlil telgrafta bu 
denizaltı ıemlılnfn lspanyol 
asilerinin bayraimı taııdığı 

nı , ıuyun ilzerine çıkarak 

gemiyi gözden ıeçirdlflni 

sonra süratle dalarak uzak 
lattığını bildlkmlıtlr. 

Parlı, 8 [Rad}·o] - Dün, 
Romada slyaıi bir hadise 
vukua ıeJmtttir . Bu hldtıe, 
Ruı maalahatıOzarlle ltalya 
hariciye nazırı Kont Ciano 
araaınd :1 olmuıtur. 

Kont Clanonun, Ruı mH· 
lahatıüzarımn nola11nı red. 
detmeal ve Akdenlzde meç
hul tabtelbahırler tarafından 

Hakimlerin 
Terfihi 

Mevcut bir kanunun hü· 
kümlerine göre, hakimleri· 

mizln terfilerinde, Temyiz, 
mahkemesince tetkik edilen 

kararların tıudik veya boz 
ulmaaı Amil olmaktadır, 

V azlyet bu merkezde lk· 
en hakim lere atfolunamıya· 

cak kanuni aebeplerlt'! Tem· 
yiz mahkemesi bir çok ka · 

rarları bozmaktadır. Netek 
im yeni orman kanununun· 

da bir sene olarak kabul 
edilen müruru zaman müd· 

detl eski nizamname bük 
ümlerioe göre bet sene ola 

rak kabul edildifinden bir 
çok kararlar ıarf bu yüzden 
bozulma ktadır 

Temyiz mahkemesi , bu 
suretle hak imlerin terfllne 
mani bir vaziyet hadis ol
maması için hakimlere atfa 
kabil olmıyan sebeplerle bo
zulan kararlar için fiı dol · 
durmadığını Adliye V ek ale
tine bildlrmitllr. 

batırılaa Rus vapurları hl· 
dfleıinden halyanm mesullyet 
kabul etmedifi gibi tazminat 
dahi vermek lstememeıl, 

Moskovada derin aklıler 
uy andarmııtar . 

Parlı ılyasi mehafilf; iki 
devlet arasındaki ıbulafan 

hid bir deneye ılrdlilnl 
bildirmekte, Ruı ltalyan mil· 
naaebatanın lnkıtaa uframa· 
11 ihtimalini ileri ıGrmekte
dlr. 

ltalyanın bu yilzden do
layı Akdeniz konferanıına 

ııttrakl de 16pbeltdlr. 

Akdeniz Konferansına 
Resmen Davet Edildik 

----------~-----------

İngiliz satiri, bu husustaki nıtıyi Hııiciyı Siyııl 
mlsteıınmız lınımınciığlunı ıerdi 

8 . MENEMENClOtLU 
lstanbul, 8 (Huıusl)- ln· 

giliz sefiri, (Sir Peni Loren) 

I 6ğleden sonra Hariciye Ve· 

klletlmlz ıtyaıi m6ıteıarı e. 
1 Numan Rtfat Menemenci
! 
oğlunu ziyaret etmit ve uzun 

müddet ıörütmüıtilr. 

Alakadar mehafil, sefirle 

mQsteıarımız ara11nda cere. 

yan eden milkilemelere bil · 

yük ehemmiyet veriyorlar . 

latan bul, 8 ( Huıusi) -

İngiliz ıefirl Sır Peni Lo 

ren, bugün Hariciye Vekl· 

letimlz siyasi müsteıerı B. 
Numan Rıfat Menemenci· 

oğlu ile ikinci defa olarak 

ıörüımüt ve hükümellmlzln 

Akdeniz konferanaana davet 

edildliinl bildiren bir nota 
vermlttir. 

ların Akdenız vaziyeti de
vamına müaaade edilemlre
bir ıekle ıokmuı olduiunu 
ve emnlyetılzllie nihayet 
vermek deniz ıeferlerlne m6· 
tealllk hukukudi\vel kaide. 
lerlnl tanin etmek makaa· 
dile bir konferanıın toplan· 
maıı llzım ıelmekte bulun· 
dutunu beyan etmektedir. 

ikinci fıkra, daYeUn for 
mllllerlne tahılı edılmııttr . 

Üçüaci\ fıkra daYel edll
mlı devletleri ıaymaktadır. 

Sallhlyetlar mebaftl Fran· 
ıa ıle lnıilterenln aerl bir 
netice lıtlhıal etmek mak
ıadıle mGzakeratln teknik 

ıahada cereyan etmeıinl te 
mine 9alıtmak taaaYvurun· 

da olduklarını beyan ... etmek· 
tedlrler. 

2 5 Kuruslukl11 kinuneıııl 
sonuna kıdır tıdııüldın 

kıldınlıcık 

---==== ==== 8ıhhat v. 
4ııe4cUeti 
.,~•tef arı .. 

kkında uzun izahat verdik
ten sonra Alman milletinin 

yatıya bilmesi için müıtem · 
lekelere lhttyacı olduğunu 

ıöylemif, bu müslemlekele· 
rin, vaktile Almanya tara · 
fmdan ça l ınmadığını, bun 

Askerlik Kampları Daha Esas 
lı Bir Şekle Sokulacak. 

A lakadar mehafllde söy · 

lendiğine göre, müttefikleri· 

mizden Yunanlıtan ve Ro 
manya Akdeniz konferaaııaa 

ayni zamanda çafralmıılar · 

dır. Her iki bGkümet dave· 
te icabet edeceklerini der· 
hal bildirmltlerdir. 

H6k6metln Merkez BankHı 

vaaılaılyle yavaı yanı lop· 

lattırdıfı eski nikel 25 ku· 

ruılukların ıon ınnlerde bir 

hayli azaldıfı r6rllmektedır. 

Gerek maliye vezneleri, ıe· 

rekae Cumhuriyet Merkez 

Banka11 bu 25 kuruılukları 

birinci kanuna kadar yeni 

1üm61 yirmi beıllklerle de 

ilttlrecektir. Bu ıuretle eıkl 

yirmi beılikler ancak d6rt 

aydan az bir zaman için ela· 

ha tedavül edebilecektir. 
~--t~•t Vekaleti siyasi 
~Olct •rı ve Aydın mebusu 

~ bot liulüsl, Sıhhat Veka. 
\t 't11aafettltl Doktor Fu· 

t"-lc~lr gün önce 
'-1.._1 l •leden ıehrlmize 
IL-q't erd · D 
~la ~r. ofumevlni ve 
~Ji gezdikten ıonra 

• ıltmlılerdlr. 

lann, behemahal iadesi la
zımıeldiğlnl beyan etmlttlr. 

B. Hitler, Versay mu~he 
desinin artık mevcut olma-

dıfırı ı , Alman ordusunun 
müstakil bir A lmanyanın 
yatll maaı için kif i bir lıtl

naqib tefkll eylediiinl ıll· 

Maarif V ek al eli askerlik 

kamplarına daha eaaılı bir 

düzen vermeli kanrlathrdı 
Alakadar daireler bu mak 

ıatla talebelerin maddi, ma

nevi , 11hhi durumlarını gö 

zönünde tutarak bu devre 
kamplarından alınan umumi 

neticelere ıare yeni tedbir. 
ler alacak tar. 

1 
Kampların daha iyi ve 

faydalı olma11nı temin et
mek istiyen Bakan1 ık teıkt · 
lihna bir emir ıöndererek 

kamp masraflarını, kampl"' 
da rastlanan güçlftklerl, 
kamp yerleri ile mektepler· 
de olan mesafelerini, tezhl· 
cat, çadır, sillh vaziyetlerini. 
lttlrak eden talebenin ıayı· 
11nı teıblt ettirmektedir. 

Parla, 8 (A.A.) - Akde· 
niz konferansının davetna 

meleri dün a1lkadar devlet 
merkezlerine gönderilmtıttr. 

Yunanistan hemen kabul 
etmlttir. Davetname metni 

oldukça kıaadar. Üç fıkra
dan mürekkeptir. 

Birinci fıkra, ıon taarruz· 

Hükümel nikel 25 kuruı· 
luklara ıubatta tedavili mev· 

kiinden kaldırmak kararın

da iken aonradan bu mad. 

det uzatalmııta . 

Nikel yirmi beılılder l 1 

ıenedenberl ledavllde bu· 

lunmaktadar. 



SAYFA: 2 

Ok~ıyucularu111:rn /Juşıirıcelerl R. S. f. S. R ~e Me~l&p 

iz.mir Fuarında talebıleri 
Balıkesir Rusya Sovyetleri Sosyaliıt 

Pavyonu 
l :mir Fuan m :iyarel eden 

hir ok11y11c1111w:dan Ralrkı
sir puııyo11111111 duir dl 
/t'/,·/eri11l a nluicw l>i r meUup 
aldık. Okuyııcıımu:. bıı mtk 
li:pta şöylt' d/y(Jr: 

Her bakımdan ehemmi
yeti ha z İzmir Enternuyo
nal Fuarını geçen af-nelere 
niıbetle bu yıl daha müte· 
KAmil bır vaziyf'lte gör üyo· 
ruz p,,nayırııı e~onomsal 

ve tecim ciheti bence izahı · 

na inıkin o ' nııyan bir varl.k 
olma ındaıı yalnız temaı 

ettiiırn mevzuu kısaca izah 
edivereceğim: 

Lozan kapısından içeriye 
girJllnce emek sarfile vücu· 
d• ıelmlf, intizamla sıralan• 
mıı birçok pllvyonlarla kar 
ııl•ııyoraurıuz Bu vaziyet 
modern bir Avrupa kasaba 
ııını andırayor. İlk nazarda 
aöze çarpan pavyonlardan 
biriıi de fuar gazinosu kar 
111ındaki ( Türkiye T caret 
Odt.ları ) pavyonu. Heı ba
ıarnlllrlı, iki taraflı ıeoif . 
beton merdtveni, açık ıkl 
kapıaı var. Sol kapıda du
ran mllferli bir po 1 iı ıi'le 

nezaketle sai kapıyı göııte
riyor ve içeriye ıırıyonu 

nu:ı . İçeriıi hıncahınç, müı· 
takilen panayıra ittirak et 

miyen vilayetlerin iJtihaala
tını ıeyreden ziyaretçilerle 

dolu. Sağ köıeden ıeyre 
batlı)'oruz tik önce ıeliti 
ıüzel konuluvermiı. güya 
haaadı ifade eden 3 zeytin. 
ilkler, Balya boiuı, iılih 

edilmiı hayvan cinılerı ki; 
bö1ütülmüı 1 O fotoiraf.. 

İıte enternuyonal İzmir f u
armda RalJkeıir köıeai, 
Bahketir pavyonu. 

Garbi Anadolunun topra 
ğının kuvveyi inbatiyesınden 

en iyi cinı hububat yetiıti 

ıen vlliyetlnln Bal.keıir ol 

dufunu bilmem yazmftğa 
lüzum var mı? 7 cinı buf 
dayı, bakla, nohut, faaulya 
ve ıuaamm meb7uJiyeti ve 
iyi cinı olma11, elde edilen 

rnnclımanı vıli1etımi7.in tam 
verimli b .r reoçber memle

keti oldujunu ifade eder. 
Tütünü, ıon zamanda hız 
verilen pamukçuluiu da ili . 
ve edenek bir tranıit mer 
kezi olan Halıkeıirin müı
tahıil vilayetlerin önıafın · 
da ıeldiği aörülür. 

Memlekette fabrik.ı mı 
yok. ( Selinik İ<ılise'i ıü 
tunlarına varıncıya kadar 
imal edil~n ) Palatyanın 
mermer taı f abrikaıırıdan 
baılıyarak adedi fazla un, 

!"enıucat, zeytinyağı, sabun 
veıair fabrikaları Hayatan 
feyzi olan Halıkf'ıir mahıu

litını da saya ıaya tükete 
meyiz. 

Gönen, Sındırıa ve bir 
kumı ıeçen ıenekl mülki 
teılcilatta Çanakkaleye bai· 
lanan Ajunyanın tütünü, 
Kapıdajı, Erdek ve Edinci 
iin koıaaı, Ayvalık . Bürha
niye ve Edremidın zeytin
yafları . Marmara adasında 

imal edilen balık konıerve 
lerı ki (bırkaç ı.ene önce ba 
lıkçılığımızı iılih için hükü
metçe celbedılen Almanyanın 
eıki nazırlarından Vebar 
man Marmarada çıkan ba-

f ederatıf Cumhuri)1dınde 

önümüzdeki tahsil senesinde 

mekteplere gidecek talebe 

mıkterı, 18,5 milyonu bu

lacaktır. Bunlardan 3,3 

mll}·onu mt-ktebe yeni ıire

cekleri tet'-<ıl eylemektedir. 

Bu ~ene, R.S F S.R. de 
' 

84,0(10 ılk mektep genç ço· 

cuklara kültür ıtıiı verecek 

tir . 

lıkların nefaseti ve çeştlerı 
ilıbıuile dün yanın h ı çb ı r ye 

rindt- ç•kmadığırıı ııöy1 em 1 tti 

Şınıdı biıyük bir felaket ge 

çıren adada ıki firma ile 
konserve yapan üç bRlıkha -

ne vardır.~ Bal ıarııını Kaz 
dağı etejtnde Kovancı mev

kiinden alan arıların yaptığı 

çam kokulu, Edremidin De 

reli köyünün balı, esuen 

adı da Rumce ballar 

balı demek olan Marmara 
nahiyesine batlı Kalemi kö 

yünün balı, merkezin mer 
hur Haaanbey kavunu ve 

Çepnl yajları.. Acaba bun
lar İzmir panayırında teıhir 

olunacak mevat ve müstah· 
selit dejıl midir? Bunlar-

dan maada vi1iyetimiz hak 
kında bayındırlık, köy kal 

kınmaları, maarif ve bayta
ri cihetten yapılacak bir iıı· 

lalhtik ile, Halkevimizin 
faaliyeti h"l<kında yapıla 

cak ırafikler, Belediyemizin 
dar bütçeıile vücuda getir 

diği, lzmir panayırının ku 

rulduğu buıünkü güzelliği 

ile Kültürparka ve Bahri 
baba parklarına bi ' e tat çı 

kartacak ( Atatürk parkı ) 
fotoğraf ileri ziyaretçilerin 
nazıularını l<olavca olipr, 
onlara tetkik zevki vermez 
mi idı?. 

Doğruyu ıöylemek icap 
ederse ben ~vve 1 a ticaret 
odaları pavyonundaki Balı 

keılr köıeeini ifade eden on 
tabloyu bir fotoirafha -

nenin reklama :unnettim . 
Balıkesir rençperliğinl ifade 

eden 3 tablo yeri 
ne Gelendurosun balta "'ir 
memit çam ormanından bir 

parça ve Gönen• kaplıcaları 
manzaraın, memleketin or· 
manca çok ungin ve kü 
kürtlü, çelıkli , ıifalı 11cak 
sulara malık olduiunu ifa 
de eder zevkle seyredi lir, 

dünyanın en zengin maden· 
!erinden biri olan Balya 
maden nümunel~ri bilhassa 
e~nebi z lvaretçilerin naza
rını çekerdi 

lzmirde çıkt1n bir gazete 
panayir günlerine tesadüf 
eden 27 Ağustos 937 cuma 
nüehumm 2 inci sayfurnda 

tahıts ettiği süt unla: 
- Balıkesir cidden gü:ıel 

ve temiz bir yurt Baılığı 

altında Balıkeıiri meteden 

yuılarını ıöiıümüz kaba 
rarak okuyoruz. Bınaenaleyh 

memleket taoınmııtır. F1tkat; 
Hlllıkesirl 93H Enternaıyonel 
İzmir Fuııınndıı öyle değil, 
müstakil bir pavyon halin 

de . pek haklı olarak lıöyl'" 

görmek ve vataııdaılara ta 
nıtmıtk iııttvoruz. 

R. Yönel 

TOllDILI 

.... " ... ·. .. . ·":" . . . . . . ·. - . 
. ~ - ' . .. 

iLiMiZDEN HABERLER 
1. 
Susığı ~ hğın Kurtuluşu- Trene Binerken 70 U-
nun 15 inci Vlldönümü ray i Ç a 1 dır mı ş. · 

· Susığırlık Milli Gününü Parlak 
Bir Şekilde Heyecanla Kutladı 

Yeleğin iç ce~inden 70 ıUanm çahndığım hissı~illl 
yoldan gerisi gariyı dönüp aıldi 

Tllvf a nlının Ulucami ma- mıo ettiğinden fıtasyonl~ 
ha lleıınden Abt lin oilu Meh birine gelince geri ıl 8"1 

met İtm i rc g itmek üzere dönerek f"hrimize gel .... 

şehrimizden trf'ne binmlıtlr . ve polise müracaat et1111t11' 

F ttkat yo lda y~leğinln iç Bunun üzerine tahktr::' 
c -bine evvelcP. yerleıttrdlii batlanmııtır . Mehmede ,. .. 
yetmif beş liranın yerinde tJ.ıP' 

ıeyin oğlu Halil ., 
yeller e tiğini fark etmittir. 

sabıkalı yanketlci ıötl 
lttn::t il e sakladığı parası- ,,,,. 

nın böyl~ çalınmıı olmaaı Mehmet. bu adamın ~....la 
b inerken kendisini ııkıttJP'" 

Mehmedi f&fkın bir hale " 
getirmiıtır. Hu paramn tre· ğını hat.rladıjını 16yle1Dtfl 

bir ne binmek laterken kalaba Hunun üzerine Halil 1' 
SUSIGIRLIKTAN BiR GÔRÜNCŞ 

Su11aırlık, 8 ( Huıusi ) - bütün eınaf teıekkülleri 
Susığırlık bf!f eylül kurtu geçitresmi yaptılar 
lut bayramını büyük bir ıe· Bayram pazara da ra.ıt l a· 
vinç içinde kutluladı . dığından bu suretle heryer 

Bırai\n evvelden bütün kapah bulundutundan 
dükkanlar dallarla ıüılenmif, halk o gün akıama kadar 

belediye ve hQkumet yanın · muhtelif eilencelerle neıeli 
da büyük btr tak taptml- bir vakit geçtrdı. 
mıttı. Saat 9 da canavar Suııfırlık kurtuluıunun 
düdQiünün verdiil iıaret 

üzerine kase banın dört ta 
rafından ıüvari ve piyade 
kı\aları içeri akın ettiler. 

Bu hey~canlı giri~ Cum 
huri yel alanını dolduran 
halk tarafından tiddetlt- al· 
kışlandı 

Topluluk fttiklil martını 
saygı ile dinledi. ikinci 
okul baş <'ğretmeni Şem · 
si Solmaz giizel bir söylev 
verdi ve alkıılımdı Süva
riler, topçular, okullar ve 

on beılnci yıldönümünü di-
ğer yıllardan çok daha can

lı olarak kutlulamııtır. 

Gönenin ~urtuluşu 
Gönen , 8 (Huıusl)- Gö 

nenin kurtuluıu olan altı ey 
lül pazartf'ıi günkü mera 
sim çok parlak c>ldu . Gece 
Parti, Belediye-'ve Cumhu. 
riyet meycianlarında saba 
h~ kadar milli oyunlarla 
bu sevinçli gün tesıt edildi. 

Garsonu Vuran Bekçi 
Cezalandırıldı .. 

Mahtame ~e~çinin 8 sene müddetle ağu hapse 
konmısım kararlıştudı 

Hacıısmail mahalleai bek ' masım tstemlıtir Mahkeme 
çiıi Oıman Haziran ayı için dün bu da va h ıkkındaki 

dt" bir pazar geceıi iki el kararını bildirmittir. 

silah atmak ~ureti l e garson 

Abdullah adında birini ağır 

şekilde yaralamıf ve l.ıu 

yüzdeo Abdullahın ölümü 
ne ıebep olmuıtu Bir gün 

öncekı muhakemede iddia 
makamı fıili müeaslr yapmak 

ıuretıle Abdullahın ölü 

müne sebep olduğundan 

dolayi bekçinin cezalandırıl 

Bir Kadın 
Beraat ~ıran aldı 

Sa vaıtepenin Hıdırbalı kö
yünden f Rtrrıa admdd bir 
kadın eıki kocas ı Muıtafll y i 

öldürmüıtü. Bir gün evelkı 
muhakemede iddia makamı 
yapılan tııhkikattan Musta 
fanın kRdının n1tmusuna te 
cavüz ettiği, Fatmanın bu 
tecııvüzu defetmek maksa 

dile bu cinayeti itlemeğe 
mecbur ka ldığını söyliyerek 
beraatını isternitti 

DOnkü muhakemedt! he 
yetihakime f'atmanın bu ~u 

çu namusunu korumak mRk 
aadile işledlRi neticesıne va

rıldığını ve müddeiumumi İ iğin 

talebi veçhllc lıeraatına ka 
rar verıldtftni bı ldtrdl. 

Buna göre ııuçlu Osmanın 

öldlirnıek kaadi ile Abdul

lahı y6fa lıyarak öldürdüğü 

anlaııldığındau Ct•za kanu 

nunun 5 1, 25 1, 448 i ı. cl mad 

delerine göre sekiz sene 

müddetle ağır hapıe mah· 
l<üm edilmesi ve üç sf'ne 

memuriyetten mahrum bıra 

kılması kararla1hrılmıt1tır . 

Havrar1 
Kurtuluş bayramım ~utladı 

Havran, 8 (Hususi \ - 8 
eylül Havranın lrnrtulut 

bayramı çok büyiil. sevinç 

ve heyecanla kutlulanmııtır . 

Kurtulu§ günü ıerefinf" Par· 
ti binaaında Havran beledi 

yeııi tarafından on bet öksüz 
çoc uk sünnet ettirılmiı ve 
h~psine elbise geydlrtlmittir . 

Müftülü~ten: 
Rasathane direktörlüiln 

ce tesbit edıldiği veçhıle Re 
c.ebişerif in baıı Eylül 7 937 
salı gününden .ayılmı~ ol 
makla 9- 1 (1 Eylül Perıembe 
ııeunu akıamı L~ylelreıaip 

olduiu blldtrtll . 

lık ara11nda çalındığım tah kalanmıftır . ~ 
az ı s z4-csz: zsm u 

Nahiye . Tuz 
Müdürlerinin Tsti11kilı hir f iatlırı hıı iıntıb!!t 

toJlıntı yapıldı ayrı ayrı teshil li:., 
Dün Vali B. Ethem Ay- Tuz kanunu muc:I _. 

kutun riyaaetinde Huıuıimu· tuz fiatları heıapld'{, 
hasebe Müdürü B. Raııt teıbit edılmiı ve buou• /)' 
Sekendiz 'e m~rkeze bağla memleket Karadeniı, 
bütün nahiye müdürlerinin denız, Adalar denizi, ~ 
itlirakile bir loplanh yapıl - bul ve Marmara olmak 
mııtar . Bu toplantıda Vali beı mıntakaya ayni•~ 
miz köv kalkınma11mn mak- Sahi l mıntakaların• 

1
,, 

sat ve ~a yelerini, köylerde 1 deniz mıntakuı lçlll isi~~ 
ehemmiyetle nıızarıdili kate 1 3,63 kuruı. Adalar •• "'' 
almacak itleri izah etmlt deniz mıntaka11 tuı 'İ.-' 
lerdir. Bu aradıt vergi tah j ları için klloıu 3,60 ~ 
ıilata hakkında da konuırr a ve Foça ambarları b ,,., 

lar yapılmııtır. hariçtir). lıtanbul d• ~ 
mara mıotaka11 afllbt~ 
için 3,43 kuruı olarak ~ 
edilmiıUr Hu aene •~1" jl 
kuruı olan yüzlük "'ıJlrf' 
kuruı olan 50 lik çu•• ~ 
bedeli hariç o lmak -,.
bir eyliilden itlbarell 
ffatlar tatbik edılmektel'' 

Terfi eden 
Memurlar .. 

3203 Numaralı kanunun 
ikinci muvakkat maddesine 
tevfikan Garbi Anadolu 300 
tekni müfettııi Haaan Feh· 
mi !)5 lira ıu l i maaıla 300 
tekııi birinci ıınıf mütehu 
ııı ıefliğlne tayin edilmiıUr . 

Vlliyc thtıiz 3~03 numa· 

rah teıkı l at kanunu muci 
bince Zirut müdürü Hudai 
Ekerman ın maaıı 55 liraya . 
7.iraal mütehuııaı Nizamet
tioin maaıı 45 liraya ıbl ii 
edil mittir . 

3203 Numaralı kanunun 
muvakkat birinci maddeıine 
tevfikan Bandarma iıkele ve 
Vetedner müdürü İkbal 35 
lira, Balya mücadele veterı 
neri Eut 40 lira, Edremıt 

Sihhiye veteriner• Sa fa :m 
lira maaıla mahall~rı vt t •· ri· 
ner müdürlüklerin~ . merkez 
mücadele veterineri Salihat 
tin tevf ık an 40 lıra maaıla 
Ba lıkesir veteriner fen me 
murluğuna , Sındırgı sıhh iye 

memuru Şahap 17 ve Bür 
haniye sahhiye memuru 
Kadri l 6 lira maaıla nam 
zet olarak hayvan sailak 
memurluk larma tayin edil 
mittir 

Biöadıçta bir hırsızh~ ıı
~ası oldu 

Biğadıçta bir hıuızlak va -
kası• olmuıtur . Öğretmen 
lerJen Atıfın e vır\F giren 
bir hırs z baıı eıyayi alıp 

götiirmüıtür . Çalınan etya -
nın kıvmeti viiz l ira kadar 
dar. 

1 
Mebusumuz iıJın sil 

Gikcül ııbriıizi,,, 
MebuılarımızdaP :-

Sabiha GökcOl dün 
den ıehrimize ıel111•t11' 

lurulı biiitlıtciW..., 
,1111 

Marmara turun• J/I " ' 
Buna Acar ldmanYll'~ 
sikletçilerl seyyah• çı 
devam etmek üzere dfiO 
n akkaleye gitmlıl ercltr· , 

Bursalı iirllmlnıı ~ 
Rursadan bir g011 _.,il 

fehrlm ize geleD ötredt .,. 
dün lzmire gitmitler 

lıbıklı Hindi bir ~ 
Merkeze baih "• ~" 

köyünden Yunu• ol1~tl ti 
rettin Cemil ojlu Ha 

1
,r• 

rafından aAır surette t..-' 
lanmııtır Y arah ha•••,,~• 
ye gettrilmtf, ıuçlu d• 
lanmııtır . 

- ~-

Anaf !~!~.~ !~!!ı~ıı•.t: 
bahçıvan lbrahilll ol ".,b~ 
file ıerhot olarak P•~· ti 
civarında bal:çı9aP ./f: .,_ 
S a lih i dögdüiü ıd~~fll 
dutundan tahktJ':ft• 

mııtır . 



' 
,, 

,, 
I' 

il 

1 

jP 

~· 

~· 

r 
ır , 
fi 

6 ,, 
t 

ııı 

1 

f 

,ı 

1 ,, 

, 
e 

9 EYLOL 937 ... 
== 

Ayak .. 
izleri .. 

liıede idlm Bır arkadaı 
la bir münakaıada ileri git 
tık . Arkadaıımın 
•iır ıöı.ü §U oldu: 

en ıon 

- Köylü! 

Hen buna bir hayli üzül 
diirndü . Köy lü olduğumdan, 
tthlrlı olarak doğmadıfım 
~~n delil .. Nıçin köylülük 

al& - bazı a nlayııs11.la r l1t · 
rafından bir hakaret mani · 
11118 kullanılıyor diye . 

~ Ytne birgOn fakültede 
iP.rrrıan Kolb namında bir 

.\iman seyyahı , Türkçe ola 

~~k bir konfera ns verf"cekti . 
UyQk sa londayd ık 
B· d ır aralık salona girenler 

k enblri, yanımda oturan ar · 
'daıın dıkluııtlni çekti ve: 

fi Şu ıon ıiren acaba kim? . 
il er halde bir köylüdür . 

•vretle ıordum: 

-Nıçin? 

b Evet köylüdür. Zira 
0 Yun bağını dOzsıün batlı · 

htııarnıı, ceketinin omuzla 
•ı d" -· Ufuif , yalca11 gCSmleAlne 
~Yrn Uyor, pantalonu ütG yü-
ın .. 

ııorrnem 'ı, saçlarını sıfır 
ııurn 
dı ara ile traı eturmlı de· 

ve lllve etti: lıte bu 
''b'Plerden, bu k6ylüdür. 

~ Sonra öğrP.ndlk: O ar . 

bı'd"ı köy lü clefll, bir ıe-
•li ldı 

ı, Yakınlarda yine bir aenç
l konuıuyorum Tatilde bir 
l(İ) 

k 
1
'Ye Kltrnlı . Ancak üç gün 

''b"J 1. d ç k ~ıl ı rn iı .ay e . o 11-

d mı, . kövün çok güzel bir 
'•eıı \' · bahçeleri . bağları 
l\tlll • 1 k 11i ınsan arı cana ya 
'rırn B ••be 1f ütün hunlarla be 

()~ t ka lamamıı köyde. 
t Ordüncü gün hemen ıeh 
' lcaçrnıı . 

d - Hakkın var arkadaıım 
'd•rrı 

lı l\l'tlanyada yükıek tahıl 
Qı 

l I te.rnamlamıı bir in · 
"' tiltüel (! ), memlekete dö· 
~ lltünde lıtanbulu ve hiçbir 
,1~•dolu ıehrlni beAenmez, 
b ıeııecek Lir yer ve vasıta 

ll • 
t 'hadığından ı ıklyet f!d · 

1'•e, •en bir köyü nasıl be 

'"eblltrıin dedim ve acı 
l\cı gü(d .. 

S um. 
~ •nkı o genç münevv~r 
lı ellll~ketin refahı için ça · 

Y~l~aja değil. ellenmek için 
~'dır ıöz nuru dökmüı .. 

,
111 

ene baıka bir arkadaı 
~a lltıyordu : Blr köye gttmiı , 
~.:ı Vde haftalarca kalmıı, l.l,, .. I 
v ll erle hemdert olmuı 
~ 0tılarl a o kadar kaynat· 
ıt't kı !.öyden ayrılmak iı · 
"o~trnı, . Fakat üzüldüiü 
d tctlar var: Bir paUka-
'tı k"' ı,td oye dönerken kum · 

ç, 
1
• (ayak izleri) görmüı. 

tt I> ilk a Yak izleri. Ve d ı kkat 
'biı · tt 

tile · u çıplak ayak izle· 
Ôk(ll>llralel giden öküz izleri. 

~ay1~ün ayakları nallı , fakat 
ll Çıplak ayak. 

8 ** ~., erı de her tatilimin bir 
ı.. "••nı k- - d ... "6 I oyum e geçırırım . 

,,~ Glerırnın içindeyim Çok 
)ot 'tıdart onlarla kaynaıı · 
dl!)~lll. Onlar henden hlçhir 

bıı1t~Ularını ıaklamazlar. Ve 
c. tr kı. 
'l(i • 

~ .. ı, YGk Ataları , A lamız 
ta 1 • 1 h )~tı azımıe en e emmi · 

'(. "errnıı ve "Memleketin 
"lld· 

lft, \' 111 köylüdür ,, Demlt· 
.,. e Rene onlftr bilirler ki: 
"'nd·1 -.,1, 

1 erine çok iyi mua· 
hpan, kendilerini dü-

Santander 
Şe~rinin zaplı hakkın~a 
ilılyan gazetelerinin yaz

dıklan .. 
İtaJyao matbuatının baılı · 

ca yazıları Santanderdekl 
Franktıt zafere aıddir. 

Gazeteler Santanderin ıu· 
kutunun ltalyan kuvvet leri 

nin h immetiyle temin edıl · 

mıı olduiunu tebarüz ett ir 
mektedir . 

Şehrin ıukutundan ıonra 

esirlerin say111 meıelestnde 

İtalyan gazeteleri mütezayid 
bir nlsbet ile eıtr mlktarmı 

çoğaltmaktadır Bu mikdar 
Popolo d'ltallaya ıöre 30 bln, 

La Stampa ya göre 35 bin, 
İl Corriere della ıeraya gö 

re 50 bin ve il Giornale d' 
İtallaya göre iıe 55 bindir. 

26 Ağustoı 1937 tarihli 
lt Popolo d'halia, Franktı 

1 kuvvetleri Ue berf\ber mu 
harebe eden ltalyan gene 

rellerlnin iıim ve reıtmlerlni 
neıretmektedir Bunlar: Gene· ' 

ral BoıUco, generaJ Roatta, 1 
general Pertl, general Teruz. ! 
7.İ. sıeneral Fruıci, general 
Btazzonl, ı c neral Bergozoli, 

generaJ Franciıci, generaı 

Bııcaecia nU. generd l Veler 

di, general Manco ve gene 
ral F ı\Vogrosııı dır. 

ltalyan gazeteleri, Mu110 
hol il e general Franko ara 

sında teati edilen telgrctfları 

büyük serlevhalarla neıret 

mekted irler Mu11oltnfnln 
tebrik telgr"f ı ajansımız ta 

rafından neıredilmlttir . Fran 
konun telgrafı iıe t•Jdur: 

"Kıymetli lejiyon kıtala · 
rının milli kuvvetlerle tet

rtki mesai ve kardeıl i ğlyle 

Santandare glrildtğl ıu sıra

da her ikisi Asya beraber 
ltğıne karıı garp medeniye 

ti namına bu harbin en pa
rl a k bir zaferini elde ctmiı 

bulunuyorlar. Ben bu kuv 
vetl~ri emrim altında bulun · 

durmue o ' makla büyük bir 
ıurur hi11inl duyer ve bu ka 

dar çabuk bir ileri hareket 

tahakkuk eltirmlt bulunan 

lejl)·on kuvvetlerinin göıter 

dikleri cHaret ve tecrübeye 

kartı en ıamlmi takdirleri 
mi ekıelinaımıza arzederlm ., 

İtalyan matbuatına göre , 
Sanhındar harbi do l ayısiyle 
İtBlylln zay i atı f1Jn l ardır : 
Ôlü 16 zabit ve 335 nefer, 
yaralı 6 fJ zabıt 1616 nefer· 
dır 

ltalyan gazeteltıri. Akde
niz korsanları hakkında ha 
riclye bskanlıiımızın diplo 
mattk miKyonlara gönder dı 
il iki notanın hüla~aaını 

neıretmektedlrler. 

Gazeteler, bu husull• mü
talaa yürütmemektedirler. 

ıünen gençler pek çoktur. 
Ve bu gençler Büyilk Ata
nın izinden yürüyorlar On · 
lar düıünürler: 

Pek ya k'n bir iıtikbalde 
kendtlertni hllkir gören tek 
tOk kimselerin de, fikirlerini 

değtılirip onlara iyi bir göz 
le bakecaklarmdan emindir· 

ler . 

Hasan Ali Türker 

TORKDILI 

Kafes 
Arkasından 
Semaya .• 

Y u n a n gaıt.lelerlnde11 
Elefterorı Vfma 

" Hanım ıemalara çıkmıı!,, 
Baılığı altında tunları yaz 
maktadır: 

"Kafesten ıemaya epey 
meaafa vardır . Uçalı ile bt· 

ze gelmekte olan Sabiha bu 
mesafeyi kat elmiftir. Ka . 

dınlık tarihinde, "Hanımla
rın ,. gösteıd ı ği süıati baıka 

yerde bulamauınız . Dün, 
yüı.lerlnl güneı bile görmt· 

yen , erkek görünce gözünü 
eğen, harem ağalarmın bek· 

!ed i ği, efendisinin kt>yfıne 

göre çırak çıkarılan, tram 

vayJarda bile perde arka· 
ıında oturan Türk kadmı, 

bugün göklere yükse1mltUr. 
Harem boıalmıı, çarıaf par· 

çalanmıı, Türk kadını ha·. 
yata l\hlmıt, her kapıyı açık 

bulmuı. adliyeye poJtıe ıo· 
kulmuı ve hayatın her ıa· 

hasında görüJmüıtür . Bayan 
Sabi ha r üı.garlarla çarpııe. 

rak bize kadar gelmektedir . 
Bu ceıur ecnebi kızını ha va 

meydanında karıılıyacak bir 
tana btle Yunanlı meılekta· 

ıı yoktur . Yunırn kızı "Se. 
malar Krallığını,, fethetmek · 

te iıtfcal göatermemlttfr. Ar· 
zın zenginltfi tle lktif a et 
mektedlr. 

Mamafı Yunan kızı terak 
ki yolunda yerinde sayma· 

mııtır . Evvell hiç bir vakit 

eıaret ıörmemlttlr . Kocası 

her vakıt onu aayardı. Bel
ki müsavalt mutlak olmıyan 

devirler olmuısa da . kendtnt 
dolma aaydarmııtır . Bir E 'e· 

nimizi aldılar diye , Tureva 

kıyılarını on yıl kana boya 

1 Tayyare 
İle koyun 
Naklıyati 

Türkmeoiıtan Sovyet cu · 
ınhu riyeti ıivll tayareclltk 
filosuna mf'nıup ağır tayya
reler, Sovkhozlardao Taıa 
vuz mmtakaıı kolkhozlarına 
sevkedilmekte olan IÜ,000 
koyunu, Kara kum çölü 
üzerinden hava tarikiyle ta

ıımafa baılamıılardır. Ko· 
yunların hava yolu ile na 
kli, kara yolu tle nakl ınden 

daha ucuza ve sağlama ve 
kolaya gelmektedır Zıra 
kara yolu ile nakliyat uzun 
müdclet olduktan baıka , ha 
yvanları Kara kumda doyur· 
mak ve muhafaza etmek 
için bü)'.ük masrafları icap 
etmekte ve fa zla olarak ta 

nayvanların yolda ö lmesi 
ıhtlmallerint bertaraf etme 
mektedir Halbuki, tayyare
ler, koyun 1arı , hlç zayiat 
verdirmeden Akıaba<ldan 
Taıavuza, 550 kilometrelik 
mesafeye daha ucuz ve em· 
niyetli olarak iki buçuk ili 
üç saatte götürük bırak 

maktadır. 

Müdhiı bir f ırtmı 
Londra, 8 (AA) - Bao· 

badda dehıetlt bir fırhna 
çartıyı tamamen ıu altında 

bırakmııtır. 

Her biri yumruk bQyüklü 

ğ6nde yağan dolu b6tün ev· 

lertn camlarını kırmıı, bah 
çelerl, çeltik tarlalarını ki 
mllen harap etmlttir. l , -, 

1 

TÜRKDİLl 
Pazarteıinden baıka her 
ıün çıkar . Siyaıal gazete .. 

1

1 YıJhiı: 800 Kuruı 
Altı Aylığı:400 .. 
Sayııı: 3 ,, 

1 Günü geçmit aayılar 25 

\ kuruıtur . 
l ADRES: 

l
i BALIKESİR TÜRKl>lLİ 
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~BURSA FES T 1 VAL ~ 
~ ~ 

i KOMİTESiNDEN: i 
iffi Birinci Bursa festivali tiç gıi n devam etmek ii:cre ffil 
'8.1 (10 - EYLÜL - 1937) Cuma günti başlıyor. ffiJ 
ffi) 10 - Eyldl - 1937 Cuma DAG GÜNÜ ffiJ 
fiil 11 • Eylul . 1937 Cumartesi SU GÜNÜ IDJ 
mJ 12 • Eyl61 . 1937 Pazar DENiZ GÜNÜDÜR. ffil 
~ ~ = Banyolarda, Otellerde, Lokantalarda ~ 
mı Tenzilat Yapılmıştır. mı 
~ ~ = Bursa Festivali Gelenlere Renk, Güzellik ~ 
mı Ve Sonsuz Bir Eğlence SunacakfJr. rnı 
(fil Bu fırsıtl sizlere eğlenceden baıka tarıh ıehrl Bur- mJ 
{il sayı, dünya cenneti Uludağı tBnatacak ve güneıin . ayın mi 
~ ~ iJ koynu od~ doğup, battığ ı Marmarada unutu lmaz b ir [lll 
mJ gece yatataca l<tır . ffi1 
ffil Bursa Festival m 
~ ~ 
mı Komitesi mı 
~ . ~ 

~mımımı mı mı mı mı mı mlmımımı mı lil mı mı mı mı mı rm mı 11 s~ 

Gönen İcra 
Memurluğundan: 

Demet Makine buımı Cınıi 
12316 313 Bujday 

10060 l4J Arpa 

3721 261 Yulaf 
1886 Bl Kap ıca 

Hacı Altbey çiftl•ilnln yukanda göıtertl~n nı• hrn1ü 

makine ile harman edime it• eluiltmeye ve ı 275) kı ! e 
bakla ve 21 ·5 buçuk kile keten ve 7 buçuk kile burçak 
mahsulü de açık art ırmaya konulmuıtur Artttrma ve el-ııit· 

me itine J5-Eylu l ~37 çarıamba günü saat 14 16 )a luıdtır 
icra daireıtnde batlanacakhr. Dıl ~" lıl~r in O/o 7 ,5 buçuk de
po akçnlariyle birlikte yevmi mttzl<tirde daııede hazır bu 

luom,_ları ve daha faz1a malumat almak iıt ı yenlerın •ak
tiyle memurlyetinaiu milrdcaatları ilan olunur. 

Balıkesır Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

dık Bugün en medeni mil 
!etlerin bile hor gördükleri 
kadınlara en eıki devirlerde 
biz {etera · ıukadııı) ünva 
nını verirdık. \ unan kızı 

ıerbeeltfine raimen inkiıaf • 
ta yavaıı tercıh ederek, 
tehlikeli çıkıtle.rdan kaçın 

mııtır Çıkıt zevkini koca · 
sına bırakarak yerde çlvi 
lenmit kalmıı ve pilotluk 
mesleği onu Çfl!kmeaılttlr . 

1 • 

Susıtnlık Garnizonu ihtiyacı olan 235000 "tlo odun 
açık eksiltme ıuretile 24 Eyı (i ı 937 Cuma günü aaat J5,30 
da alınacaktır . Tahmın edıltn bedeli 23ÖO lıra, ilk tt"ml
natı 176 iıra 25 kuruıtur lstekl ı lerln ıö:ı ü ff çtn i ün ve 
saatte Su11jırhktaki komisyona müracaalları 

O pilotluğu hazan evinde 
yapar. Kocumı her vakit 
ve otomobiltni uf alt yol 
düzgünse idare edu Fakat 
profeıyonel vatmanlık, kap 
tanlık ve ıoferlık yapma 
mııtır. O yalnız karanlık 
ılnema salonlarında küçük 

bir ücret mukabilinde ıeyir · 

cilerin yolunu aydınlatarak, 
kılavuzluk yapmayı kabul 

etmiıttr . 

Sevimli miaaftrimiz, ıe · 

malarda Atlnah hemcinıle 

rln1 Rramaaını allahın akıl· 

lı kulları teh likeli uçutların 
yerine ye71 makinesinin ta 
kırtıla rını tercih ederler. 
Onlar yalnız hayallerini 
yücelere doiru pervaz etti· 
rerek, kendilerini hayat mü 
cadeleıinln ajırlığından kur· 
taracak talihlerini ararlar. 
Bayan Sahihe! Şimdi eter 
"Uğur ve Talih,. inin meni 
ve mefhumunu kavrayacak 
değilıenlı, rüzgarın kafamı· 

zın içinde prllttk düıünce 

zerresi buakmamı§ oldufuna 
hükmetmeniz iktiza eder. 

P. Paltologoı 

Kiralık Ev 
İstasyon civarında , Ata 

türk parkı karıt1ında dö 
rt oda , bir hela, b1Jnyo 
~le htr mutfak ve genlt 
bodrumu havi önünde iki 

dönüm yeliımtı baAı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzarHı güzel olan Otel 
el Bedriye ait ev ktraya 
verilecektir 

Talıplerin Yetillı cıva 
rında Terzi Zi1aya m6 
racaatları ilan olunur. 

Bahkesir Ticaret ıa 
S 1nayl O~asmdan: 

Sa hkeıit Vlli yetinin Sın 
dırıı kazasında Ca mil Kebir 
mahalleılnde 23 numaralı 

evde oturen Türkiye Cum 
hurlyeti ta ha asından olup 

Türkocatı caddesinde 9 
numaralı dükkAnı ikamet 
giıhı ticari ittihaz ederek 
935 yılından beri zahire. tü · 
tün llcaretıle ittlgal etliğini 
beyan eden Muıtaf a oilu lı 
mailin ünvanı ticareti bu 

kerre (Muıtaf a oilu lımatl 
Karagür ) olarak teıcıl edll

dlil gibi bu ünvanın im~a 
tekli de Türkçe el yazıalle 

(1 Karagür) olarak Ticaret 
kanununun 42 lncı maddeıi· 
ne ıöre Balıkeılr Ticaret ve 
Sanayi Odasınca 928 sicil 
aaymna kavdedildlil ılln 

olunur 

1 1 - 4 - 377 

Baytar 
Müdürlüğünden: 

19 Eylül 937 gününde Balıkesirde Koıu alanındaki 
se rgi yerinde açılacak hayvan ıerıislne tıtirak ~d~cek hay 
vanların kayt ve kabul muameleılntn 14 EylCıl 937 saat 
l 7 de bitecejtl tlin olunur 

381 - 3 

Ba ' ıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahlyeıi 

Bıiadıç 

Mahalleıi Cinıi 

Ortamahalle dük&.in 
Çarııda 

Hududu 
Sağı Satt zade Haltl ik~n 
halen Mehmet oj u lama 
il ıolu {hacı) lımaıl iken 
halen Faraalı oğ lu Meh

met oalu Cemtl dükkan· 
Jarı arkası Emır zade Ah · 

met iken timdi vereaeıl 
hanı ön6 yol. 

Hudut ve bulundufu yer yukarıda yazılı dOkkinın 17 
de 11 ıehmine ıeoeden ve altı ıehmlne de (hacı) Muıtafa 
ku111 Zeliha ve (hacı) Ha1an kızlara Hamide ve Klmile 
ve toruou Ayteden yirmi hra altın akça bedel mukabilin· 
de haricen ve adiyen mübayaa etmek auretlle 38 ıeneden 
bert Çakan Ağa zade Ahmet oğlu helvacı hacı Hüıeyln 
zlllıyettnde bulunduğundan bahlıle namına te1çllden ıonra 
ahara satmak lltediği mezkur dükkanın mahallen tahkik ve 
tetkiki için 19 9 937 pazar aünü mahalline memur gan
derllecektır Bu yer hakkında bundan baıka bir hak tddl· 
asında bulunanlar va rsabu günler içinde yazı ile Balıke 
ıir Tapu Sk!l Muhnfn,1 ığına veyahut maballlne gelec~k 

memura mOracaatlar1 llln olunur. 



• 

SAYFA: 4 

Balıkesir Vakıflar 
Müdürlüğünden: 

Balı kesirde hükQrnet caddesinde vakfa ait arsa üzeri· 
ne yeniden inta edilecek zemin kat dükkanlar, birinci 
kat vakıf ar müdür lüğü ikinci kat ikametgah blraaıı ol 
mak üzere kapalı zarf usulile 25 8 937 tarihinden itiba· 
ren 15 gün müddetle ekıtltmeye konulmuıtur . 

J - Jıın muhammen bedeli 13347 lira 28 lrnruıtur . 
2 - istekliler bu işe alt fenni tartname, proje ve sa 

ire evrakı 250 kurut bedel mukabilinde Balıkealr vakıf· 

lar müdürlüğünden alabllirler. 
3 - Eksiltme J 0·~·937 tarihine müıadıf cuma günü 

aaat 16 da Ba lıkesir vakıflar müdürlüğünde mütet~kkll 

artırma ve eksiltme komiayonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aıaiıda 

yazılı teminat ve veıaıki ve teklif mektuplarını ayna gün 
ıaat on üçe kadar komisyon reislerine makbuz mukabl· 
linde teslim etmlt olmaları ve nihayet bu saate kadar 
komisyon reisliilne gelmit bulunması lazımdır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilemez. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 17 inci maddelerine 
uygun 1002 bin ıki liralık muvakkat temlnat . 

B - Kanunun tayin ettiği veılkalarla 4 üncü mad· 
desi mucibince ekıtltmeye glrmlye bir manll bulunmadı 
iına dair lıtekU tarafından lmzalanmıt bir mektup 

5 - isteklilerin bu it hakkında izahat almak ve evrakı 
görmek üzere Bahkeıtr Vakıflar müdürlüğüne müracaat 
Jarı. 

4 • 1 . 347 

Balıkesir P. T. T. 
Müdürlüğünden: 

TORKDILI 9 EYLÜL IJ7 

Balya iskan Komisyonu :•'1••••••--•••--•••--•••1 
Riyasetinden: = fı1°~· -c~? 

Mülteciler için 3·9 937 de mübayaa edileceği bildiri- • ~ '"' -
le_n .. m_alzeme eörülen lüzum üzerine 15 9·937 çarıamba • -- ~ ~~ :-lı' 

1 
guou oğleden sonraya talık edtlmlttir. Taliplerin Balya lo· 1 ~ 
kan Komisyonuna müracaatları. ~ ~- "ft""-J~ ı~ 

Mt 
~ -~ 

ere • ~~ I ı 
70 90 Yerli malı elbJıeltk kumaı [ıayak) • ,--

450 500 Amerikan bezi (geyik marka] • il- ...:~,_ > _ -..5~ ~ 
450-500 Kayseri bezi • j ,..

1 
~~ 

230 · Karamandul 1 ~--- / -lt; -~ 
50: Keten yerli • ' !J 
50: adet Kasket • · ~.~ 

l 28 çift Ayakkabı 1 -: ..... ~ 
30 40 Kadın elbiıesl dikimi -· • · · ·- -· 

30 40 Erkek » • " 4 _ ı _ 366 • Torkiye piyaeaıında yükıek mevk~ kazanmıt olao 

Balı kesir Askeri Satın Alma 1 dünyum en m•ıhur ı EMiL MAROT ) Kalbur fabrl" 
• kaaıoın mamulah olan kalburlarından 4.5 ve 6 nu111a· 

Komisyonundan: • ra1ı bütün ve iki parçalı büyük haa1ıat1ı makineler 

K h d 
* tlca.rethanemlze gel mtıtir. 

üta ya a 6 adet askeri bina inıuı kapalı zarf usu- m 
ıııe 10.9 937 cuma günü saat 10,30 da ihale edilecekur Jt lstanbul Piyasasından yüzde yir .. 
Muhammen bedeli ( 10430) Ura (8~) kuru,, tik teminatları it mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl· 
(782 lira 32 kuruı~ur) latekltlerin ıartnamealni görmek ı· maktadır. 
(lzere her gOn, eksıltmeye ittlrak edeceklerin de bu gibi it· 
lerl muvaffakıyetle baıardıklarına dair veıalklerıle ve Bu Bir F1rsatfJr. Bu Fırsat Her Za-
tekltf mektuplarile ekııltmeyl açma saatinden bir saat • man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 
evellne kadar kolordu ıatın alma komisyonu baıkanlıima • cif ere Ehe m. eti T . Ed . 
müracaatları 4 - 1 - 349 • m Jy e I 8VSJye enz. 

~ AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

• • • • • 
Çiviciler İçinde Hırdavat, Demir, inşaat 

Malzemesi Rençber AleU11rl 
Alım Ve Satım Yeri 

1 - idaref Huıustye akara tından Anaf artalar caddeıl ·················••&. ··-
Veaaltt ıenellk mu· Muvakkat mü· üzerinde ve Sıhhiye dalreal iltlıaltnde (61] numaralı Kah· ~.:z:::zzz:z:xzz:z:zz::ssS 
nakliye hammen bedeli teminat ddeti venin bir senelik lcarına talip çıkmadıiından 2 Eylôl 937 • 

Ltra. Kr . Lira. Kr. tari~inden itibaren mlc.ldetl on gün temdit edilmiıtır. ru Bayan Ve Baylar ıc·ın 
Ciheti 

Balıkeslr·Havran · Edre· oto 1500 00 l] 2 50 bir ıe .. - Kahvenin muhammen bedeli icarı [60) lira mu-
mlt·Bürhanlye Gömeç vakkat teminatı (4] lira [50] kuruıtur. 
-Ayvalık ne 3 - İhale 13 · Eylul 937 tarihine raatlıyan Pazarteıı t u C u z 1 u k y e r •ı 
Balıkesir Havran-Edremit " 800 00 60 00 aünü Vilayet makamında teıekkü14 ed<e~k E11c6mtn Dal- ti . • • 
Balıkealr·Bliadıç Sımdngı " 500 00 33 75 " " mi huzurunda yapılacağından isteklil~rln muvakkat t~mi · tt Bu kerre Sındırgıdaki mağazamızın Bahkeıtrde 
Balıkeair · Balya · Yeatce Kı " 1800 00 135 00 " " natlarını malaandıAına yatardıklauna r dair makbuz veya ı= Tokatlı Otelinde J 4 numarada bır ıubulni açtık · 
razlı Çanakkale .. .. Blanka mektuplartle birlikte Encümene müracaatları ılsn " Bu şubemizde kazmir, ketenli, setef1 

o unur. 
Balıkeaır-Kepıüt .. 450 00 22 so .... ...,~~~....ao~.-...ıı&...r~~.._.. •'! ve lüks selenle, kJ/, tela ve bunlann cirı~ 
Balıkeılr lstaayon payton 500 00 37 So ıır"-~'"'° 'i.~''V...:.T'\h:lı "\"-"'"'7~~,-,,~~~~~ • ki Balıkeıır l1taıyon 

500 00 37 50 
_ • • ı ~ M sleri ve halkımız için keten ve çulha 

.Teahhüt müddetleri bite~ yukarıdaki poıtalar, 28 ~ç;;;e ~Her Malın Yerı·ısı· Va :91 :: hazlf elbiseler ~ulunur ve ehven fjaf/fJ 
ta~ı~inden itibaren 11 .9 937 tarihine rHgelen cumarteıl « r ••ı M safJ/Jr ve yapagı a/Jnır. 
gunu saat (9) da thale edilmek üzere (15J aün müddetle ~ tt Bu defa yünlü ve k ış/Jk çeşitlerimizle 
açık eksiltmeye çıkarılmııtar. Fazla izahat almalc istlyen· il it · · · 
lerln Balıkesir P. T T . müdürlüğün~ müracaatları. ~ ~ tt fan!lalanmız da gelmışflf. 

4 - ı _ 358 ~ :ılı =~ Sayın müşterilerimizin şubemit~ 
------------ "- 1 tt bir defa uğramalan menfaatleri iktl' 

~ 11 . tt zasıd1r. 

Ballkes·ır Orman Baş llt ~ ı1 SindırgJ/ı Mustafa Karauijf 

~ -~---------------------~~ ---~-------------------~ Müdürlüğünden: 1 « , ~ 
Cinsi 

Miktarı Beher Kentalin Bedeli Mecmuu » IŞrE YERLi MALI MAKiNE BUDUR 1 Köylülere M Ü j d e 
muhammen bedelt 1 Uzun senelerdenberl lecrı1be 11elicesl olarak her 1 

lira kuruı lira kuruı it., düzeni bir Tıirk sarıatkdrının elinden çıkan buğday '11 
Kuru meıe odunu 1144 O 8 91 52 fit: eleme kalbur makinelerini piyasaya arzedfyoru: ~ 

Balıkesir vilayeti Kepsüt nahiyesi Dere köy hududu l4l! '1' 
clvarıoda vaki bahc,e Kuzu devlet ormanında bermuclbl ~ Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar için "11 
keııf teıbit edılmiı olan (1144) kental kuru meıe odunu lf. en elveriıli ve en uygun bir f€kilde tecıübelo l e ya ~ 
3116 say.ılı orman kanununun muvakkat (6) ancı madde ~ pıl.mııtır . Saatte muhakkak dört yüz kilo buğdayı ;rf 
sine tevfıkan 2490 aayılı ihale kanununun 41 inci madde :€ her çeşitte ayırır ve temizler. ~ 
sfnfn {E) fırkasına göre 21.9 937 tarihinde ıaat 15 de Ra. llt ;t# 
l k d 

Makineyi Kullanmak ftvrupa Makinele- ~ 
ı esir e orman baı mühendisliği bhıasında orman satıı ~ ;ti 

komtayonu huzurunda yapılacağından taliplerin yüzde 1,s it. rinden Çok Kolayd1r. ~ 
teminata_ muvakkate akçalarile ihale günü aatıı komlıyo. 1 ~ Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve ayakta ~'.CV · "JI 
nuna muracaat etmeleri lfo huıusda fazla malumat al ~ rllmez. Oturduğunuz yerden kolayca hatta bir çocuk ~ 
mak iııtlyenlerin orman baı mühendııliğlne müracaatları ~ tarafından bile çok hafif bir hareketle idare edılebılir 1 
ilin olunur . ~ Böyle bir makineye ıahlp olmak htlyenlere terci · '11 

4 - 1 - 369 it. han bir Türk iıçisinln emeği ile olan bu makineler ~ 
-----------------------1 den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe- lf 

~ lerinl her arzu edene herzaman göıteririz. ~ 

Edrem•t B ı d• lf. Ticarl'llıanemfıdc inşauta aft demir, çimento, ı . 1 e e 1 ye ~ çivi vesaire gibi h~r dıizen ve k~yllilcrlmiz için de "' 
,il. lıernevl rençber dur.eni ile erı f yı boya ve baya yağ. ..,. 

Riyasetinden: l 'a" bıııunur. . ! 
Edre mit Belediye Hastahanesine muktezi 47 kalem erzak il Fiatlanmız Çok Ehvendir' Bir De- ~ 

KLERT MARK ALI 
Biin~'anm en nwşlıur ve ıaııınmış uıtıh' 

h1 lif ~eşitli ( Tiryor ) buğday ayırma kal ... 
bur makineleri gt'lıui~tir. 

SATIŞ DEPOSU ıu 
Memduh Özinan ve fthmet Kurnru 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şirketi Oa/ata 

Tünel caddesi 83 İstanbul 
IJAl.IKESIU ACENTESi 
SABtd SARFAKLARLI 

ve malzeme [Edviye) hariç 6 kayme ile 15 gün müddet- ~ fa Deneyiniz.. 'fi 1
• 

le açık eksiltme ye konmuıtur. lhaleıi 16-9-937 Perıembe it. .'1Ja .. 
günü Belediye ~ncüm<ninde yapılacaktır. Bedelf muham 'it Saraçlar Başında Demiı ve H1rdavatçı ı1 1 Al\'J' 

>' : . . ~. , '( ~ ,; .,." 

men 5199 lira 95 kuruıtur. lıteklllerin ıeraiti müzayideyi ~ Hasan Cum / ~ iyesi veBaıyazmanı : Balıkesir seylavı H. KA~ .. ~ 
anlamak için Beled ıyeye müracaatları lüzumu ilin olunur. il a 1 ~ Çıkarım Genel Direktörü : FUAT BiL' A~ .• 

1 - 3 - 380 ·~~~»liıt»1'»'l&~~~~~· Basımyerl : il Ballme_v_ı _ 


