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Cumhuriyet Türkiyesinde ir Çok Memle 
ketleri Kemiren iç Siyasi Davalar Yoktur. 

Komünizm 
Aleyhtarhğ' ve italya 

Roma, 9 (A.A.) - Sov
yetlerin Roma elçiıt İtalya 
hariciye nazırını ziyaretle 
ltalyan10 komünizm aley· 
hindeki pakta ııttraklol Vergilerin Tarh Ve Cibayet Usulleri ileri Bir Zih ı 

niyetle Ciddi ir Tetkikten Geçirilmektedir .. 
Çinliler 

~ang~ayı tahliye ettiler. 

hükümetinlngayri 
dostane bir hareket telAkkl 
ettiğini bildirmlotlr. 

Erzurumda 
Bir dakika süren zelzele 

''Fena Bir İlk öğretim, Fena Bir Hayata Başlangıç Demektir. 
Bu, Genç Vatandaf Karekterinin Teşekkülüne Mani Olur. Onun 

İçin İlk öğretime En Çok Ehemmiyet Vereceğiz.,, 

Londra. g (A A) - Şang
haydan bıldirtldiğ ı nden baha· 
le Tokyodan verilen bir ha 
bere göre Şanghayın Japonlar 

tarafrndan ihatası ve Çinli 
ler tarafından tahliyesi bu 

Ankara, 9 \A A.) - Dün 
Erzuruma bir dakika ıüren 

şiddetli bir zelzele olmuıtur. 

Hasar yoktur. Ankara, 9 (Hususi Muha· 
birimizden) - Başvekil Ce· 
il\ Bayarın Kamutay top 
lantasında kabına proğramı · 
Qı muf aaaalan izah ettiğini 

•e eıaa noktalarını bildirmit· 
tırn. 

Baı vekilin çok etraflı ve 
tenfı izahatının her veka· 
lete ait k111mlarının mühim 

hatlarını da bildiriyorum: 

Dahili işler 
Dahiliye itleri itibarile, 

'tkadaılı.u Cumhuriyet Tür 
~IJeılnde bir çok memlel;et· 
ltr( kemiren ve hükumetle 
rırıın belli batlı meıgalesi 
~ .. hnde o'an tç siyasi dava· 
1•r yoktur Türk hükumeti 
ilin ve TOrk millcUnio mür 
t,tek emeli milıi ve ferdi 
faaliyetlerin her sahada in 
~llaaız devam etmesi ve se· 
'-'ere vermesi içlo mevcud 
k,li emniyet ve tstıkrar ha · 
•••ının ldamesldir . 
Şefin millellmtzin layık 

01du~u yükıek medeniyet 
"e refah seviyesine varma 
' 1 nı alıkoyacak h iç bir en 
aeı düıünmeğe yer bırakıl 
'lladığı ve bırakılmıyacağı 
•~kltndekl yüksek ifadeleri 
lGtkiye Cumhurlyetindeld 

'lalı emniyet ve istıkrar 
~'"asının en büyük temina· 
lıdır. 

Pa.ru proiramının emret 
tıtı veçhile bütün inkılap 
lletıcelcrlni yurddaıların tam 

~G•enliğlni:ve ulusal düzeni 
~ 'nunlarımızla koruyan ve 
kıç bir hfıdise veya amil 
'tıısında sarsılmıyan hükü· • 

l'tıer otoritesini temel savı· 
Yoruı, 

i~a ı 6 v J bele~ iye 
d liusısi idarelere ve bele · 
~ 1Yelere Şefin ilhamını la 
1

1> ederek büyük kal kınma ,, 
"aııınızda baınrı hasılasını 

''t 1tacak ve huıuısı le hayat 
~t:\ızluAunu temin edecek 
'ılfeler vereceğiz . 

Saöhk işleri 
6 SaQlık itleri her z man 
d l~rJnde ehemmiye tl e dur
&"furnuz mıl ıi meselemizdir 

~~ husustaki çalıtmalara 
~ r r>lan dahilinde gen ı~lik 
~trn ~d ek siyasetine devam 
~Ceğız. 

'lhAın, ve çocuk hayat ve 
ti b,linın korunması için 
"-d· , 1 •Ye kadar t t sls edı lmif 

~,'Q doğum ve çocuk ba
.._ e\'lerlle çocuk bakım 

dispanserleri ve süt çocuk · 
ları müıahede evlerinin sa. 
yılarımn artmlmas1, köyler 

de doğuna yardımlarını le · 
mln edecek köy ebesi ye 
tlttlrmek için köy ebe mek 
ktepleri teılal. 

Adliye işleri 
Adliyemize geliyorum: 
Arkadaılar; 

Yurt emniyt l içinde fert 
lerfn emniyetini de layık 

olduğu derecede gözönüde 
tutarız Bu emniyet, Tür· 
kiye Cumhuriyeti kanun 
larının ve Türk hadimlerinin 

teminata altında en ileri 
ıekilde mevcuttur. Emniyet 
ve hak ıılerıyie alakalı 

uıullerde ve kanunlarda ko· 
!aylık, çabukluk, açıklık ve 
kesinlik esas olmalıdır Şe· 

fin dlrehtlfıdir. Ve Adliye 
tılerlmizde rehberimiz ola 

caktır. 

icra işlui 
icra dairelerinin ısl ahı, mu

amelelerin daha ziyade em· 
niyet ve süratle yürütülme· 
sinin ehem miyeti üzerinde 

durak lamağa ıhtiyaç yoktur. 
Bu ıslahatın tam ve ka ti 
olmasını temin için icra ka 
nununun mehazı olan İıviç 
re adliyesinin icra iılerinde 

bulunmuı bir mütehassıaı 

davet edeceğiz. Üzerinde 
çalıııldıktan ve ihtiyaçlar 

tesbit olunduktan sonra icru 
teıkı l atının vatandaıların 
icra dairelerile il ı ıık l erini 

en iyi bi r ıekt lde l· oln ylaı · 
tıraca l< hale ge tirilmesi te 
min o l unacahtır. 

(~onomi~ işler 
Şimdi arkadaı1ar, her za 

rnan ve her işte isabeti fRf· 

mı yan karaHerı olduqunu 
t ecrübe ile de b ıl dığı miz Şe 
fin bır hül d iye ıfode ettiği 

ekonom ık i ~. erden bahs~de· 

ct: ğlm. 

Önder bu kürsüden ıu h 
k ıkatları söylemfştır: 

"Derhal bıldirmeiiyim kı , 

ben ekonomılt hayat denin · 
ce ziraat , tıcnret, sanayi fa 
aliyetler nl . ve bütün nafıa 

iılerJnl birib i:indf n ayrı dü

şünülmesi doğru olmıyan bir 
kül sayarım. 

Bu vesile ile şunu da ha 
tırlahnalıyım ki, bir millete 
müsta k il hüvi} et ve kıymet 
veren siyasi varlık mnklue . 

sinde devlet fikir ve ekono· 

mi makanlzmaları birihlrine 1 nız en fenni ıekilde topra
bıığlı ve birbirine tabidirler. ~ın verdiğini fatlhsal et · 
O kadar ki, bu cihazlar bir- mek değil piyasanın istedi 
birine uyarak ayni ahenkte ğl niıbet ve ıektlde top 
çahıtırılmazaa hükiimt't ma . raktan almak demektir. 
klnesinln motörfı kuvveti Bu bakımdan modern çift 
israf edilmlt olur. Ondan çilik en çok bilgiye, itinaya 
beklenen tam verim elde ihtiyaç göıteren en aail be-
edlleinez. ,, ıeri çalıımalar arasına gir 

Onun büyük görüt ve il· mittir. Böyle bir zirai kal · 

hamlarının ıfadesi olan Par kınmayı her ıeyden önce 
ekseriyeti köylü ve çiftçi ti proğramımız taram ve en 

düstrl, madenler, ormanlar, 

tecim ve baymdnlık itlerini 
ekonomi baılığı c. ltında top· 
lamıı bulunuyor 

Şefın ekonomik itlerde 

parolası en ileri teknik f1e 
planlı ve en rımdtmanlı ıe· 
kilde çalıımasıdır. Şef bu 
nu bize çok yerlerde ruyo· 
nalleıme kelimesile ıf ade 
etmtılerdir 

Zıraat, Nafia ve hatta 
Malıye Vekaletlerinin uğ· 

raştıkları itlerin bir b irinm 

kuvvetini a za ' tmıyacak ve 
bilaklı artıracak ıekılde 
c erkezi bir koordinasyona 
tabi tutulması rıısyonal ça 
lıımanın tabıi icabıdır Bu 
istikamette çalııtıcal<tır . 

Zff ai inkişaf 
Sayın arkadaılar; 
Türkiyede t eknik ve ras 

)'Ooal zirai inkitaf meııe l e&i 

Türkiye endüstri sa vavına 
gireli timdiye kadar Türle 
tarihin de hiç bir devirde 
hafz olmadığı husmi bir 

ehemmiyet iktisap etmf§ 
bu ' unuyor Biliyort unuz ki, 

bu gün~ ziraat tekniği ynt 

olan ha1kımızın radikal kal 
kınması için vasi toprakla · 
rım1zm iklimimizin ve coi· 
rafi vazlyetimlLin bahıettığl 
büyük imkanı ticaret mu · 
vazenemlzde en kuvvetli 

\ 

eleman haline getirmek için 
ve pihay"'l eadüıtrileşme 
yo unda 11\•rllyen memleke · 
timlzde köylünün iftira kud· 
retinl artırmak için ihmal 
edilmez bir zaruret ıayıyo 
ruz. 

Piyasanın iste~iüi şeyi 
meydana getirme~ 

Müıtahsilfn, rıuyonal ça
lıımasl lazımdır. 

Bildiğimiz gibi müstahsi
lin rasyonel çalııma~ı demek 
istihsal edılebilen ıeyi istih 
lak etmesi demek değildir . 

Pıynsanın istedıği ıeyt 
t s t e d 1 ğ i miktar ve 
oekcllerd .. vücuda getirmek 

ve deiivmiyen vasıflarla va· 
ktinde piyasada hazır bu· 
lunmaktadır. Her hanei ve 
sanayi iptidai maddelerimizin 
malı dünyada rakipsiz sanmak 
hatadır Sureli umumlyede 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

gün sona ermittir 

Hariciye Siyasi Müs
teşarı Suri.veye Gitti .. 

Numan Menemenci oğlu SÜrlyi f evkalida Komiseri 
Kont dö Mutelin ziyaretini ia~a e~ece~ 

Ankara, 9 (A.A.) - Hartcl· 

ye VekaleU Sfyaıi Müıteıarı 
Numan Menemencloğ'u Fr
ansanın Suriye Fevkalide 
Komiseri Kont Dö Martelin 
ziyaretini iade etmek üzere 

dün akıam Suriye ye ettmtı· 

tir. 
Kendisine Hariciye Ve · 

kaleli daire retılerinden Eaat, 
Rtyasetlcumhur yaveri Cev· 
det ve slyaıt müıteıarhk 
huıusi kalem müdürü Cev

det refakat etmektedir. 

Sovyet lhtil~llinin Vlldö 
nümü Kutlandı .. 

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

iMili1in yıl~önümun~e yapılan büyük merasimde Mara-
şal Vor oşilof Kıztlorduya h\ta~en bir nutuk söyledi. 
Moskova, 9 (A.A.) - Sov 

yet hükumeti erkanı ve Sta-

lin, tlkteırln ihtilalinin yıldö. 
nümü münasebetıle yapılan 

büyük bir geçit resminde 
hazır bulunmuılardır. 

Moskova garnizonu kum 

andanı Budiennl kıtaatı Ma· 

raıal Voroıllofa takdim etmlt 
ve Voroıılof da askere hita 

ben söylediği nutuktn Kızıl· 
ordunun bir ııulh orduıu oldu· 

ğunu , fakat taarruza uğrar· 

sa harbi düım n memleket · 

lerlne götürecek kablltyette 

bulunduğunu beyan etmlıttr. 

Bunu müteakip piyade ve 

süvari kıtalar ile motörlü ku · 

vvetler geçmtıtlr Geçit reı· 
minin en parlak kıımını 

motörlü 200 topun ıeçlfl 
teıkil etmlıtlr. Bundan ıon· 

ra da her ceıamette tanklar 
geçmlttir. Bu eınada yüzler-

ce bombardıman ve o mik· 
tarda da avcı tayyareıı: 
meydan üzerinde uçuyorlar

dı. 

5 s. o. s. i i gilterenin · G. F ranko 
g Pd c yakwda lc{rlku elme[je başlLyaaıi}tnll= /Jıı lıa ::Jllg ya Karşı Al dıg., 1 Vaziyet .. 
g kild uakadan ba:ı parçalur: 

5 Telsizler Her Tarafa Soruyorlar: § [den, inglllereye tehlike te8kifedan ispanyadaki gönüllüla-
5 ··11ıevıer içinde Büyük Bir Gemi Görü- ! rin çekilmesi için Generaı f rankoya teklifler~e ~ulunuyor 
1 nüyor Bu ·Hangi Genıi? s. o. s. Se ':J İ ~ Londra , 9 (A.A )- İngiliz lngllterenln pek sarih olarak 
a /. ·ıt · · ·;> aa hariciye nazırı Eden Avam ı değtıttrdlği siyasetten bah 
a ş I I n I z m /. " d k , Ed 1 a a Kamarasında Salamanka se er en gazete.erin en n 

: Herkeı Birbirine lztirepla Soruyor: : makamlarile yapılan aolaı nutku için kullandıkları ke· 

a - Bu, YRnan ve imdat l§aretlerine Cevap.~Ver- 1 manın ademi müdahale si lime ıu.dur: 
g miyen Gemi, Hangi Gemidi r? D yasetine bir aykırılık teıkil "General Frankoya Alman 
: g etmedilini ve bu anlaşma· ve İtalyan ortaklarına karıı 
a S S g nın G-:neral Frankonun kon· bir mürecaat . ., . 
g ...._ • • ~ • a trolü altında bulunan yerler Gazeteler Edenin lspanyol 
g g mal<am l arının lng ı\tere tara . nasyonalistleri ıeflne ıu ıe· 
a Da Atlas ÜkyanusundR Koca Bir Geminın Alev · a k ld · ·t ttiği t h t la a a fından tanınması demek ol i e hı ap e n a ır · 
a ler içinde Keyboluşunu Merakla Taltlp Edeceksiniz. G madığuıı söylemtıtır. tıyorlar : 
1 g İngil iz matbu tı hüküme Bu anda asıler ecnebi nas 
g Yakında Neşre Başllyoruz. a tin G enemi Frıı nkoya karfl yonalisllerden karada gör-

:-============-=-===========,g aldığı y E>nl va z yeti birçok dükleri yard ımı çok ağır bir 
ıekillerde tefsir etmektedir. ıekilde ödemektedirler.,, 
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Yarasalar 
Karanlık, ı11ız ve harap yerler yaraaanm dostudur. 

Böyle yerlerde akıaman alaca karanhğmda bir ok ıüratl 

le uçuıan Y araaalar insanda bir büz.ün uyandırır . Çünkü 
bilirsiniz ki bu, gecelerin ılyah ve çirkin hayvanı yua ve 
ılyaha bürQnmOı, harap yerlerde yaıar; insan elinin değ 
medlil her yer, onun en sevdiği bir ziyaret yeridir . Onu 
g6rünce, buranın unutulmuı, bakımıız\ yıkık btr köte ol
dufunu derhal anlarsınız . 

insan emeğinin. insan zekasının bir ıel gibi aktıjı her 
yerde bu kuıu, gecenin ileri ıaatlerinde Lile göremezıinlz. 

Medeniyetin 1ıöz kamaıtırıcı ııığı onu ıerarmletir; yeni 
ve bakımlı tehirler ona yuva olmaktan uzaktır; kalaba
lık, gürültü ve çalııan ı~hirln hareketi Yarasayı ürkü
tür . Şu halde Yarasanın güneıle birlikte en büyük düı
manı medenlyetUr. 

*** loaan yapılı Yaraıalar da vardır. Bunlar da ihmal edil-
mlf, kültürden mahrum kalmıı ıoıyetelerde beltrirler Ka
ranlık içinde, döner; dolaıırlar. Mcdeni)etln, kültürün 
ıtıiı bu cemiyete kol attıiı gün lae, bunlar da ne yapa · 
caklarını ıaıırırlar, yalpa yaparlar; 11ianacalc yer ararlar. 
Fakat ıözlerl görmez, yollarını bulamazlar ve yorgun 
önünOze serilirler. Şu halde bu ceılt Yarasaların en bü
yük dütmanı yine medenlyeltlr . .. 

Onun için; aüneı bizim için ne ise m~denlyet de odur. 

Kemal Demiray 

Tarihi Tetkikler: Vll 

Ayvahk Tarihi .. 
Yazan: Kemal Özer 

ili a a 

SEHİR HABERLERİ 
/ ,. .._ : ":._,-. : ..... __ . -.. 

' 1 ., 
Annelere Bir ibret Dersi: Manisadaki M a ç 1 a r 

Bir Yavrucuk Ka~nar Üzücü Bir Hal Aldı .. 
Suda Can Verdı .. 

Annesi Çamaşır Yıkarken Za
vallı Çocuk Kazana Düştü. 
Sındırgıda btr çocuğun 

ölümile neticelenen çok 
acıklı bir kaza olmuıtur . 

Kurtuluı mahalleıinden 
Ali ojlu Abdullahın karısı 

Kadriye , üç yaılarındakl ço· 

cuğunu yanına alarak çama
f" yıkamak üzere anneıi 

Fatmanın evine gltmiıtlr. 

Kadın çocuğunu ocak ba
tında bırakarak dııarıda ça· 
maıır yıkamafa baılamııtır. 

Aradan epeyce bir müd · 
det ıeçtlkten ıonra ocakta 
kaynayan kazandan su al · 

mak üzere dönen Kadriye 
çok feci bir manzara t 1 e 
karıılaımııtır . Zavallı anne 
çocuiunun kaynar ıu ile 
dolu olan kazana düıtüiü 

nü ve can verdlfinl 1ıörerek 
kendinden geçmlı bir halde 
haykırmafa batlamıttır. 

gözleri dııanya fırlamıf, bir 
halde bulunan ve moımor 

kesilen yavruyu kazandan 
çıkarmıılardır. 

lıe adliye el koymuı ve 
tahkikata baılanmıttır. 

lelediye meclisi ~ugün 
toplanacak 

Belediye umumi meclisi 
bugün yedinci devrenin 
üçüncü toplantmnı yapacak
tır. 

Bir istifa 
Havran Belediye tabibi 

Fuat istifa etmit. lıtlf atı, 

Sıhhat Vekiletince kabul 
edilmlıtır 

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

Birliğin Manisa ile yaptığ\ maç tekrar edildi. Yorgun tı· 
ktllt tıkrır maçı ·sakmı~ istiyarlır. 

ikinci Manisa Maçında Birlik Yine Galip·· 
Manlıa, 9 (Huıulİ Muha 

birimizden) - Bahkeatr, Ma
nisa, Çanakkale, Aydın böl 

ye bırakılmasını maçlırt 
idare edenlerden rica etoılf· 
lerae de bu haklı ve 111akOl 

kabul geleri arasında devam et· müracaat da henüz 
mekte olan maçlar burada olunmamııtır . 
Balıkeılr ıamplyonu Birlt· 1 Bu teklif kabul edilmedlft 
liiln aleyhine olarak kaıııık 1 

takdirde Bırllitn yarınki ID1çı 
bir ıekle alrmtıtlr. 1 kabul edeceği ıüphelidlr. 

Ayın betinde çekilen kur - H a k e m l n ldareıtslll1 

- - d ede• raya aöre bugün Balıkesir yuzun en cereyan ar· 
birlnclıi Birlık ile Aydın bl· hi.diıelerden Balıkeıirli ıp 
rioclıl Nazilli Mendlre11por cular çok mOteeulrdtrler. 

takımlar1nın kartalaıma11 li· I Bigı idıınyurdu gitti 
zımdı. I ı ti· Manlaadakt maçlara •f 

Fakat bu maç, me.çları idare rak eden Çanakkale ıampl• 
edenlerin tahammül edilmez 1 yonu Biga fdmanyurdu aıı· 
hataıı, nokıan ıörüılerl, ı el k nlıadan a v d e t e er• 
iltl,;amkar hareketi eri yü · tehrlmizden ÇanakkaleY' 
züoden yapılmamııtır 1 geçmlttir. 

ldmanblrliii ile yapılan ı -~--~--
maçta 2 · 4 yenilmlt olan 
Manlıa birincisi Yıldmmıpor 
takımı bu maçın oa 

"Ôiretmen,. 

Beni Ayvalık ve Cıvarı Hakkında Ta 
rihi Tetkikler Yapmajju Ttşvlk Eden 
EKREM ÇA l'ULDURA Armağan . 

1 

Zavallı annenin feryadına 
koıanlar kaynar ıu içinde 

Eüe ocağmm toplantısı 
C.H . Partisi Efe ocaiı akıam 

toplanmıı ve yapalan ıeçlm · 

de idare heyeti ıöylece ku· 
rulmuıtur: 

dakika nokıan oynandıiını 

ileri ıOrmüıtür. Onun üz 
erine bu ıün, (dün) Bal.
keıir - Nazilli maçı yerine 
Balıkeılr - Manlıa maçı tek. 

Muhtarlar 
Kursunda D/Jtl 
Verilen Der•l•' 

1 
mülhakatından olduiu defa
tiri kayudlyeden lıtinbat 

3 - 1 Eyliil 1831 tarihin· En nihayet Rynı fermanı 

den ltlbaren bu zeytin afaç· hümayunda: 
larıaın kendi eshabına iade "A1vahk ' kazasının Ye 
•fltlmit addolunacaklardır. voyoyoda naibinin ubdeıine 
Binaenaleyh r6ayanın ecri ihale edllmeıi ve yeni ab
mlı lo larak ödemeli kabul klmı kanuniye ile balada 
eltJklerl 6ç bin kesenin ( l) maharrer teratl dairesinde 
maliye varidat ıaadıiına mumaileyh tarafından zıkro -

tenlıe edilmeıt. lunan etcar :vesairenin aT-
Bu bedello üçte biri 1 det edenlere ladeten terk edll

mayıı 1832 ye mütebaki diklerialn ve kendtlerlnln 

Oçte ıktıi 1 may11 1833 ta
rihinde tediye olunması. Bu 

~edelin tahılh için muktedir 
ve m(lııaareae-li ve bir voyvo.ıa 

ile b~raber bet memurun 
tayin edihııesl . Bu memur 
lar Ayvalıkta kalacak ve 
maaılartle beraber idarel 
malıetlerl maaraflarını rla· 
yadan tahııl eylemeleri. 

4 - Ayvahia avdet eden 
ahaliye alt umum emlakin, 
yani bağların, tarlalaran, 
dükklnların, mengene ve 
lmallthanelerin, haneler, ar · 
eaların bu ahaliye bila teehhür 
iadeleri ve halli bu emllk· 
tan ıtmdlye kadar müıUl · 

manlara veya ecnebilere H· 

tılmıt olanlar dahi depo· 
zlto akçalarının veıalr ma
ıarafının eıki mal sahipleri 
tarafından tesviye edilmek 
ıartile avdet edenlere ladei 
teallml. 

zeytin mahıuhle mezruat 
verglılnden maada sair bil 
cümle vergllerden muftf tu 
tulduklarının kendilerine 
teblli olunma11,, emir edi
liyordu. lkı ıenellk mua· 
fi yet müddetinin laf azuın · 
dan ıonra; hükumet Ayva 
hk kazaaanı Karası Sancağına 
ilhak eylemtı ve Ayvalık 
qıemlekeUnln zikrolunan 
Sancak verıi bordroıuna 

5 - Avdet 

tdhal olunmaaını emir etmlt· 
Ur Fakat Ayvahklılar eıkl 
imtiyazatı ıler 1 ıOrerek ken· 
dllerlntn Karesi Sancajına 
ilhakları ve o Sancafın ver· 
gl mu•meleıine ittlrak etti 
rilmemeleri için hiç bir ıa · 
tk ve alakanın mevcut bu
luamama11ndan bahisle Ayva· 
lık tehrlne ıabık mahalli ve 
müılakll idarenin lpka11 lüzu
munu müdafaa eylemltlerdir. 
Bu mesele tam (8) ıene 
mualllk kalmıthr. 

eden kaza Nihayet Babılll ( 1840) 
r6ayallnın zeytin mahıulün· ıeneılnde lıdar eyledtii bir 
den yüzde on ve mezruat- hath h6mayunla Kareıi San 
tan y6zde bir olarak caiı aballıı Ayvalık kaza 
tarh edllmlt bulunan bütGn 

ı ı n ı n mezk6r Sancaa 
ıalr veretlerden iki ıene raJ>t ve ılbaklle me:ık6r 
için, yani 1 eyl41 1831 111 l ey- kazanın zlklrolunan San 
lul 1833 tarihine kadllr mu· 
af tutulmaları ve etcarı imar 
•• 6de~elint dernhde eyle · 
dikleri mebatııı teıvtye et
mek fıraatını bulubılmeıl 
için mOaaade olunmuttur. 

(1) Bıher keıe (500) ku· 
ruı kı~mıtlnd• ldl. 

caiın v.~rıllerlne tıUrik 
ettlrllmeılnl talep ve lıt1r · 

ham eylediklerini, Ayvalık 
rQayamuo berblr verıtclın 

muaf tutulmuı oldukları iki 
ıene mQddetlo milrur etmlt 
bulunduju ve esaaen Ayva 
lık kızaııaın Kaı-.ı Saacajı 

edildiğini ifer ve Ayyahk 
v o y v o d a ı ı tarafından 

atldekl mevaddm allkader· 
lara tebhğ olunmasını emir 
ediyordu; ıöyle ki: 

"Ayvalık ıeh lrl eskiden 
olduğu gibi, timdi dahi Ka· 
reıl Sancağının mülhakatın· 

dan madCat bulunmala de 
vam edecektir. Ayvahklıla · 

rın vergiden muaf tutulmuı 
oldukları iki ıene m6ddet 
münkazi olmuı bulunduiun · 
dan btUün böyle tarh olu 
nan muayyen vergiltır tahıil 
edilecek ve bu baptaki 
cetveller tanzim olunacak· 
hr ,, 

Aynı sene zarfında ıadır 

olmuı olan d iler b r 
iradei aenlyye ile zeytin afaç· 
lariyle anaların Ayvalaklı 

lara iadeten teslim muamele· 
ıl ikmal ve intac edilmtı 
ti . Bu ıuretle Ayvalık ıehi · 
rinin yeniden teılıi ( 19) ncu 
asrın evuıhnda ikmal edili 
yordu. 

Bu leılı zamanlarında Ay 
valık ahalisinin vaziyeti ma 
llyesi ıu durumda ldl: 

Halkın hükumete ödeme-
ae mecbur olduğu 
ka ydedlyoruz: 

borçları 

l - Emvali aayrl men· 
kule için ahalinin kıbul et 
tl§i ecrlmtıl kıymeti olup 
hükCamet tarafından iki ıene 
zarfında teniyeal talep 
olunmut olan bir buçuk 
milyon. 

2 - Memleketin harabı 
yeti tarihinden mukaddem 
ahalinin muhtelif eıhaaa 
olan ve ıeklz yüz bin kurutfl 
baliğ olan borç vadeleri hu . 
lul etmit olan bu borçların 

teaviyeslne medar olmak 
üzere iıUkrazlar akdi için 
ittihaz olunan ilk tetbir 

- SONU VAR -

Mehmet Baydar, Oıman 

Nuri Ünl6, Mehmet Cumalı , 
Mehmet Akıun, Muharrem 
Karan; müme11llliklere rle 
İbrahim Sarı, Mehmet Bay
dar ayrılmıılardır . 

Bir Mahkum 
Hastahaneden 
Kaçtı •• 
Haplıhanede yatan mah · ' 

kumlardan lıtanbullu lbra · 
him otlu Necmettin tedavi 
edilmek üzere yathiı Mem· 
leket hutahaneıılnden kaç 

mııtır . 

Mahkum aranmaktadır. 

--~--

Kıf 
GiJnüniin 
Hıraı:zlığı .. 

Martlı maha ll eıinden lb 1 
rahim oğlu Salimin evine 
hırsız girmfı. bir palto ile 1 

bir ceketini çalmııtır. 

Bir çocuk ~iğarini ~ı;ıklı 
yırılıdı 

Sakarya maballealndeo 
Eıref otlu 9 yaılarındakt 
Yakup, Ete mahalleılndep 

kebabcı çıralı Hakkı oğlu 

12 yaılarındaki Şükrfiyü ek
mek bıçafı ile cliııden ya. 
ralamııtır . 

Tııla yarılım ıs 
Dinkçiler mahalleılndeo 

Halil kızı 22 yatlarmdaki 
Fatma, Yıldırım mahalleıla 
den Ali oilu Arifi tatla ba 
tından yaralamıttır. 

Suçlu yakalanmııtır. 

rar ed'ılmlıUr. ı 
Bu eürültGılü. yorucu maç· 

ta da Bahkeılr birlnctıi Btrltk 1 
1 

Manisayı O 2 matlup et· 
mlıttr. 

ldmanbirlffi çarıamba ıü · 
nft (bugün) Nazilli Mendlreı 
ıporla karıılaıacak böylece 
maçlar nihayetlenecektir . 

Fakat ıunu iararla ı6yll · 

yebilirlm ki buıftn tekrar 
edilen oyundan ıonra fev· 
kafide yorgun dOıen Bir 
ltklllerln yarınki maçı 

kazanabilmesi çok mütkül · 
dQr. 

Birlikliler çarıamba ıilnQ 
yapılacak maçın perıembe 

Merkez nahiye ve kir 
lerlnden ıelen 168 mubl., 
için açılan kurs devanı et· 
mektedir. Kurada der.., 
dokuzdan 12, l 4 den 16 1• 
kadar devam etmektedir· 

.uıı· Dünkü dertler Ziraat ... 
dürü 8. Hüdai ErkmeD, ,,. 
kerltk Şubeıi Reiıl Yarı-;. 
8 Sıtkı, Orman BaımOh•~ 8· 
B. Zeki, lnhiıarlar MOdlr 

faO· Salih lbıan Gençulu tar• 
dan verllmittlr. 

Bir tayin ... 
Manyas MalmiidilrO f •ti, 

mi Ero"lu 25 lira ıııa•I 
• d4'' 

mubaaebat Umum MO , . 
lOiü ikinci ıubeıl ıııe11111 

luğuna tayin edtlmtıtir· ~ 

Okullara Girme Şartları: 

Manisa Kız EnstitüsD 
Maniıa merkezinde bu 

yıl bet aanıflı btr kız enıti · 
tüıü açılacaktır. Gayest aile 
hayatında ve it hayatında 

nazari ve tatbiki bütün bil 
gl ve becerilerle kızlarımızı 
yetııtirmekttr. 

Enıtitü beı yı11ık öfretlm 
içinde öğrencilerine orta 
tahıll derecesini de kazan 
dıracaktır . Verdigl bilii ve 
becerlkler ıuolardır 

1 - Na kıt, dtkıı, mo· 
delcillk 

2 
3 
4 

reıl 

Şapkacılık 

Çıçekcilık 

Plt lrme ve ev 

5 Çoculc bakımı 

lda· 

Enıtit6den mezun olanlar 
kendi ba!larına . birer yurt 
açmak hakkını b6t0n genlı · 
lliile kazanmaktadırlar. 

Enıtltüye girme ıar!ları 
tunlardır: 

1 - Resmi ilkokulları 
bitlrmiı, 12 yatından kiiçQk 
ve 16 yeıından b0y6k olma· 
yan kızlar alınır. 

ıı· 
2 - Bulunduruhna•• 0 . 

zım gelen reıml evralı 1
11 

lardır: ,,ı 
a) llktabıil ıahadeto•ıll 
b) HGvlyet c6zdaD• 
c) Çiçek aım kijıd•4 tı• 
d) 4. 5X6 boyunda 

ne vesikalık fotofraf •'il 
3 - Her talebe bir 

ıöatermlye mecburdur ,ao 
Kayıt muamelesi her ,.-· 

sabahleyin aaat 9- J 3 ar• ~· ..... 
da Gazi okulunda yapı ~-
tadır. İlçelerden ve y• ,,.. 
illerden yazı ile de 1118,. 
at kabul edilir. bO· 

Bu müracaat yaıı•1~1(11ı 
tün evrakın tamam ,ı11r· 

tltttlrilmlt bulunma•• ,. GI' 
Enıtlt6 gündüzlodOr· .aı· 

lecek yıl bir panı1Y•0 il· 
kt elif• 

lenmeıl dütünfilme euerdl" 
çelerden ve yakın 1 dl ıb· 
gelecek öğrenciler k•0

1 1~111 
ttyaçlarını ancak bu 11 ,_.
kendileri temin etmek ,41· 
tile enıtlt6ye de••111 

bilirler. 
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~ediyeumumiMeclisindeOkunanRapor Başvekil Celal.Bayann Kamutayda Kabinanın 
BelediyemizinBir Yllda icraat Proğramı Hakındaki izahatı 
Yaptığı isler .. (Baıtara f ı birinci tıa yfada) 

toprak mahsüllerimizin ma 
llyetlerlnl rakip memleket· 
ler ftatlne behemehal 

Mevatme göre muhtelif 
Çetitlerde fidanlar diktlrllmlt 
le yettıt1ralmtıt1r. Parka ba· 
Ilı fldanhk da ikmal ettlrl 
lerek 936 yıla içinde JO 15 
bin fidan elde edilmif, bun 
ltrdan muhtelif yerlere dl 
lıihnek ıuretile lıtlfade edil· 
lllittlr. 

Parkan alt kıımıodakl 600 
llletre tulündekl yolun tea 
"iye ve lmla11 yaptmlmıı 

le Karatepeye giden yol ik· 
inal etUrilmfttlr. 

Su iılıri 
Seller dolay11lle bozulmuı 

olan Y eniıu men baları ta 
lnir ettirllmlt· Türbe ıularmın 
kGnk olan ( 1000) metre kıı 
lnı demir ve pik borulara 
thnmıı ve Büyük ıadırvan 
•t11uoun yollarında künk ol
ll\ 600 metre yeri değiıtiri· 
lerek demir boru döıettlril
lllit ve bozuk olan yerleri 
ltoıtr ve lıllh ettiril mittir. 
Ç•rııdakl ıadırvanlarm eskl-
1-ılı ve bozulmuı olan ıakaf. 
ltrı tamir ettlrilmlt ve bo 
ttttırılmııtır. 

Atatürk parkına gerekli 
•u,u yetııttrebJlmek için Az· 
''Yan fabrlkaıı adıyla anı 
1th araadakl ıuyun nok · 
••n ları tamamlanmııtır 

Halkın ihtiyacı için biri 
li6cılımaU mah.ıJ l 'eılnde di
leri istasyonda yeniden iki 
Çetıne yaptırılmıı, Ayıören, 
~llzlye ve Martlı mahalle• 
tindeki çeımelerin ıu yolla . 
tı la mir ettlrılmittfr. Ve hl· 
'"11ıum ıu depoları temizlet
tftilerek kapakları yeniden 
hptarılmıı ve tamir ettıril
lblttfr. 

Memleketin hayati thtl 
)6cından olan ıu itini kö 
kGtıden halletmek için gere 
ken teıebbüaat yapılmıı, De· 
teçlftlık ıuyu fçln mühendiı 
i\.ovacm verdiği raporlar ve· 
~llete gönderilmft müteka · 
ll teklif ve tetkikler üze. 

~ilde yürünürken mühendiı 
ovacın ölmeılle bu it mu 

~lllckaten durmuı hede ye 
lalden tetkikata glrlıtlerek 
'-'llcyaaı itibarile vekaletin 
110~tatoazarıpa uymıyan 
l)ereçıftlik ıuyundan daha 
iyi bir ıu bulunmaıı dütü· 

:Glrnüı, memlekete gelen mü· 
ebaı111 ve su mühendlıle 
~111den iıtif ade edilerek ıe 
bit civarında yakın ve uzak 
t GtGn ıular tetkik eltirllmtı 
~t. Bu meyanda in Ana, Su 
lt•lcta, Söğütcük, Kucapmar, 
I ltnedereıl. Kayıplardaki ıu· 
.,''111 tahlil ve tetkikleri 
'Ptarılmııtır. Neticede bu 

:~ltrın da mlkyaaıma itiba · 
ttı e 6ranılan evıafı haiz ol · 
\ldıkları anlatılmıt ve en 

•a 
d Q celbedilen ıu mühen. 
1•i D h S " lı~ u. A metle uaıgır-

dt Civarında Görüce köyün· 
~ kı Bıçkı dereııi ıuyu men 

~ '"• kadar gidilmtıtlr. Bıç· 
tı' deresi suyu bol ve ıeh · 
b~ lhtıyacını karıılıyacak 
,~t •u olduAu görüldükten 

'-r~ tahlili yaptarılmıthr. 
tı ~rlt-daılar; yıllardan be
~eledlyemiz için bir dert 

ilde uzayıp ıtden su iti · 

ni halletmek için yapılan 

bütün tetkikleri celbedllen 
mühendiı raportle Dahiliye 
ve Naf fa Vekaletine arzet 
tik. Ahnacak muvafakat ce 
vabı üzerine mikyuımaaı iki 

ıerbestçe r a k a b e t e 

olan ve ıehrtn içme ve kullanma 
ihtiyacını temin edecf!k olan 
Bıçkı dere suyunu biraz ma 
eraflı dahi olaa ıehre izale 
etmek mecburiyetinde oldu 
ğumuzu ıu mühendiılnln ya 
ptığı tetkikat ve müteaları
na atfem arzederim. 

imkan verecek seviyede tut 
mak bu direktiften ayni za· 
manda çıkan manidar. Bu 
mülihazalarladır kt ıurt:ti 

umumiyede ruyonal çalıı

mıya Şef in ita ret ettiği tet· 
ktllllanma ve teıkı' atlan 
dırma, tip üzerine çalııma 

meaalılne hususi ehemmiyet 
vereceğiz. 

Teıkilatlandırma ve tef 
kilatlanma kelimelerile kae· 
tedilen hareketin ruyonal · 
leıme ve rıuyonalleıtirme 
ıayelerl ve münferiden ti · 

cari hedefli bilumum ku . 
rum tekilleri olduğunu tas 
rih etmemize lüzum yoktur. 

~ehir haritası ıe imar plim 
Mecllılmlzln verdiği tah 

slaatla 936 yılında kanunu 
mahıusunll tevfıkan Dahili 
ye Vekiletı imar heyeti fen 
ıefliğlnce tehrimlzln halt ha
zar haritası münakasaya lto· 
nularak ihaleıl yapılmıı ve 
ite batlanm~ıtır. Altı ay zar 
fında bu it ikmal edıleceği 

gibi daha altı ay aonra da 
imar planı ikmal ettirilecek· 
tir. 

Bır yıl içinde (83) yeni 
inıaat ve {308) tamir ruhıa · 
tlyeıi verllmlttlr . 

Mali vaziyetimiz 
936 Mali yılına alt l<att 

hesap cetvelleri Daimi En· 
cümenln mütaleastle yükıek 
mecliltnize ıunulmuıtur. 

Bu cetvellerde varidat ve 
masrafın faul ve madde u· 
raıile müfredatı ve varidat 
kıamıoda varldahn muham· 
menatıle tahakkuk eden ta· 
hsil ve devrolunan bakaya 
miktarları ve masarif 
k11m1Dda d a b ü t c e 

ile verilen tahılaat ve yapı· 
lan tediyat mıktarları gös 
tertlmektedir. 

Endüstrileşme davanuz 
Şımdl endüıtrileıme kıa · 

mına geliyorum. 
Şef diyor ki: 
Endüstrtleımek en büyük 

milli davalarımız arasında 

devredllmıı, ıenesl bütcealn· 
de ıerek memur maaılarm 
dan taanrruf ve gerekıe yı

h içinde sarfedilememesi yü· 
zündeo geri kalan 5010 it . 
ra 41 kurut tahıia&t imha 
edJlmiıtir. 

Evkaftan alınan binanın 
936 takıldi, Belediye ve 
Cumhuriyet merkez banka· 
larmın hl11eleri tediye edil 

mittir. 
Arkadaılar; 

Heıap devremize mali yıl 
itibarile bir hazirandan bat· 
lıyarak 31 mayıata bittiği 

için bütçemiz kati hesabı· 

mız da bu hesap devresine 
ait muameleleri göıtermek .. 

tedir. l 

936 v!~~~~~!~~~~lz varl · i 

Büdcenin vQıatı dereceain· 
de belediyeye düten vazife· 
ler mecllılnlzln verdiği ka
rarlarla imkan dairesinde 
yapılmıt ve baıarılmııtır 

Balıkeıf rin ıeneden seneye 
genlılediğl ve dolayıılle be· 
lediye hizmetlerin arttığı 
bellidir. Bu hizmetlerinin kar 
tılamak için varldahm,z ki 
fayet etmemektedir. Blnae 
naleyh \'arldatımızın tahıllı 

muntazaman takip edildiği 
gibi, tedlyat daht vaktinde 
yapılmakta ve maaılar muo· 
tazaman verilmektedir 

dat bütçesinin muhammen 
miktarı 130 bin liradır. Bu 
varidattan ıeneıl içinde ya 
pılan tahılıat 101, 157, lira 
51 kurut ve ıabıkadan ya· 
pılan tahsilat iıe 16,504 U
ra 59 kuruıtur ki bütce mu 
hammenahna göre tahsilat 
yekQnu umumisi 117 662 li
ra 1 O kuruıtur. Şu hesapla 
yüzde 90 tahsilat yapılmıt· 
tır 

Bu rakkamlar varidat ve 
tahıilat tılerlmlzln çalııma 
ıekilleri ve baıarııı hakkın · 
da müıbet bir f iklr vermek· 
tedlr. 

MısraflanmlZ 
Belediyemizin 936 yılı 

masraf bütceıl de varidatı 
na mütevazin olarak 130 
bin lira olup geçen yıldan 

proiramlı tahılıattan devre· 
dilen (17,811 ı lira 60 kurut· 
la birlıkte ıafi tahılaat ye 
künu 147 bin 881 lira 60 
kuuıtur . Bundan 123,337 
lira 5 kuruıu ıeneıi içinde 
ıarf ve tediye edılmlt 19, 
579 lira 30 kuruıun mevcut 
nakit karıılıjı ertetl yıla 

Halkımızın belde tılerin
de, belediye kanunlarıoa ol· 
an bailılıklarını da bize da· 
ima muvaffakiyetle ve hol
aylıkla it yapmak fırsat ve 
imklnlarını vermlı olduğunu 
ıükranla kaydetmeyi bir ve· 
cibe sayarım. 

936 Yılında tatbik ettiği · 

miz bütce ve yeptığımız it 
lerl arzettim Mecllatnlzln bu 
toplantı devreıinde de vere 
ceği isabetli kararlardan ku 
vvet alarak halkımızın refa · 
hına, ıehrlmtzin imar ve ıü· 

zelllğine çalııacağımızı arz 
eder ve tehir mümeuillerl 
arkadaılarımı aaygı ile se 
lamlarım. 

Belediye Reisi 
/. N. KODANAZ 

- SON -,. ...................... .. 
i TÜRKDILI ! 
: Pazarteılnden baıka her : 
• w k s· l • • ıun çı ar. ıyaıa gazete .. • • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Alta Aylığı:400 : 
• • • Sayııı: 3 .. • • • : Günü geçmlt ıayılar 25 : 

: kuruıtur. : 
: ADRES: : • • : BALIKESiR TÜRKDILI : 
......................... 

yer almaktadır. Çalıımaaı 

ve yaıamaaı içtn ekonomik 
elemanları memleketimizde 
mev~ut olan büyük küçik 
her çeıit 6anayli kuracağız 

•e tılt:teceğlz En baıta va · 
tan müdafaa11 olmak üzere 
mahıüllertmlzl kıymetlendir· 

mek; en kııa yoldan en ile· 
r1 ve refahlı Türkiye ideali
ne ulaıabilınak için bu bir 
zarurettir. 

Hıyat pıhahhğı ile müca~ıle 
Türkiyede hayat ucuzluğu 

memleketin ıerılmlf bulunduğu 
kalkınma ve endüıtrileıme 

ıavaıı bakımından da tealı 

ve mu haf azasına birinci de· 
recede ehemmiyet verme· 
miz lazım gelen bir mevzu· 
dur. Bunun için üç ıene ev· 
vel Türklyenln iktisadi ba· 
kımdan tetkik ettirllmeıi 
maksadile Amerikadan ge
tirdiğimiz heyet gibi ilmi 
bir heyeti tavzıf ve hayat 
pahahlığı ve elemanlarını 

birer birer teıbit ettirerP.k 
radikal bir mücadele pllnı 

yapacağız. 

Oemiıyollan inşaatı 
Arkadaılar; 

Nafıa aahaıında Şef; Cu · 
mhurlyetin tik ıenelerden

beri dıkkatle, iararla üzerin· 
de durduğumuz demlryolla
rı tnıaat ıiyaaeti hedeflerine 
ulaımak için durmadan ba. 
tarı ile tatbik olunacaktır . 
Direktifini vermtılerdlr. 

Bu direktif ıimendiff r in · 
ıaatı itlerlnde · rehberimiz 
olllcaktır Stva1. Erzurum ve 
Diyarhekir, Irak ve iran hat· 
larmın inıaatına mevcut ka· 
nunların ahkanıı daireılnde 

devam edeceğiz. Bunlar ha 
riclnde mesela Burdur An 
tal ya gibi inıaları•ı da ta · 
ıarladığımız hatları ve bü· 
yük limanların intalaı ını ma
li ve teknik imkanlar dai . 
resinde ve ekonomik, aske
ri ehemmiyetlerine aöre, ıı· 
raeıle ele alacaAız. 

Mall poleti~amız 
Arkadatlar; 
Maliye bir memlekette 

ıajlam bir it gidtıtnln mlya· 
rı, cemiyet sağlığının nabzı 
dır. Fertler araıındaki mü 
oaaebetlerde karıılıklı taah· 
hürlerin munzam ifa edil· 
meroeıt nasıl ki milli bün 
ye üzerinde rahatsızlık vü· 
cude getirirse bir devlet ma· 
llyeıloio taahhütlerini ifa 
huıuıunda herhangi derece· 
deki intizam11ılığı da daha 
kuvvetli olarak bütün bir 
memleket ha vaaındakl iti · 

madı, lıtikrarı ve it sela 
metini zehirler. 

Böyle bir vaziyeti önll
yecek yeglne yol aamiml 
denk bütce poletlkaaıdır. Bu 
poletakayı ve Cumhuriyet 
bütcelerlnin koruyucu, ku· 
rucu ve verici itlere her yıl 
daha fazla niıbetlerde pay 
ayırma valfını itina ile mu · 
hafaza edeceilz. Varidat 
fazlalarını evel emirde mil· 
li iıtihıal hacmini artıran 
ve artıracak olan verimli 
itlere ve memleket müda· 
faasına ha1redeceiiz. Malt 
yemlzin taahhütlerini nokta
sına tutmaktaki büyük iti· 
nuı herkeıçe bilinmektedir. 
Devlet itibarını milli serma· 

ye ve esham kıymetlerini 

kuvvetlendirecek harekat 
ve tedbirler üıerJnde sebat 
olunacaktır. 

Mevcut vergiler 
Mevcut vergilerimiz ve 

bunlaran tarh ve clhayet 
uıullerl ileri bir zihniyetle 
ciddi bir tetkikten geçiril · 
mektedir. Netice yükıek 

meclise su r.ulacaktlr. Verrt 
hadlerimiz milli tatihıal ve 
milli hayatla ayarlanacaktır. 
Hayatı ucuzlatmak için büt
cede göreceğimfz imkanlar 
nlıbetinde tahfiflerln yapı'· 
masına devam edilecektir. 
Milli iıtthsal maliyeti üze 
rine müe11ir vergi ve resim· 
leri ve karlçten almağa mec 
bur olduğumuz iptidai mad· 
deler üzerine mevzu rüıu 

mu kaldıracağız. Hayvan 
vergiıi ıekli ve mahiyeti 
itibarile üzerinde tekrar ça 
lııacağımız bir meıeledtr. 

Buhran ve muvazene ver 
rJlerf zaman ile mukayyet 
olarak konmuıtur Bu bakım 
lardan üzerlerinde durulup 
tetkik edllmeğe muhtaçtırlar. 
Bütçe muvazenesi esaaını 

bozmıyacak gurette ıenelere 
bağhyarak hal çareleri arı 

yacaaız. 

Gümr uk ve inhisarlar 
Sayın arkadaılar; 

Gümrük ve inhisarlar 
mevzuuna geliyorum. 

Gümrük ve inhtsarlar sa· 
bumda düıündüğümüz bir 
çok ıeyler vardır. İnhisarlar 
muamelatında bu kurumla 
rın mali monopol idari te · 
ıekkül ve milli valörlzHyon 
karekterlnln ahenkli tekilde 
tecelli etmeılne çalı§ılacak

tır. 

lnhlHr mevzuu maddeleri 
araıında tütün devlet büd
ceıi bakımından olduiu ka
dar milli Uca ret çerçlveıln · 
den de husuıi bir ehemmi 
yet ihtiva eder. Devlet mo· 

nopolu mevzubaha olması 

bakımından iniılaarları tütün 
imalat maliyetini indirmek 
ve daha fazla llcari bir ha · 
le getirmek suretı1e harice 
satıı imkinlarmı artırmak 

ve hası 1 i.tı yükı;eltmeğe ça
lıımak bizim için bır zaru 

rettir. 

Mill1 ~ültür ~avamll 
Aı kadaılar; 
Parti proğramımızdalct di . 

rektiflere göre, milli kültür 
alstemimizin inklıafına aza
mi önem vereceğiz lık öğ 
relim her bakımdan üzerin 
de duracağımız ve en çok 
ehemmiyet verecefimlz me
vzudur. Aile ocağmdan ıon · 
ra milli kültür ile tik te. 
maa ilkokullarda baılıyor. 

Genç vatandaı her ıeyi be· 
nimılyen ve henüz temyiz 
kabiliyeti teeasüı etmemif 
olan taze zeka.ile ancak en 
dojruyu, en iyiyi ve en gü- 1 

zeli öğretecek bir müe11eaeye 
emanet edilebıtır. ilk tah · 
ıllde alınan fena intibaları 
m ü t e a k 1 b e n düzelte 
bilecek alı bir tahell siıte· 

mi henüz lcad edilmemittlr. 
Fena bir ilk öirettm fena 
bir hayata baıla yıı demek
tir. Bu.geç vatandaı lcarak 
terinin teıekkülüne mani 

o 1ur. Ve, tik öğretime en 
çok ehemmiyet vereceilz 
En kıymetli en iyi yetlımlt 

ve en kuvvetli elamaolarımızı 
bu itle ve bu it için ·adam 
yetııtirmekte kullanacaaız. 

İyi bir ilkokul öiretme
nlnlo en yükeek bir okul öl
retmenfoden mahiyet itiba
rile daha az mühim bir va· 
zife almı§ ıaymıyoruz. Ve 
kendilerinin hayati le, ref ab
larile ve bu mühim vazifeyi 
baıarıı ka billyetlerıle en ya. 
kından aıakadar olmakta 
devam edeceğiz. 

Dış poleti~amll 
Arladaılar; 

CumhuriyeUn hiç değiı

miyen dıt poletllcaaı meçhu
lüoüz değildir AtatürkOn 
yüksek irade ve trıadlarm

da temelini bulmuı yür6ye· 
ceği yolu çizmlı olan bu ıl · 
yaset ayni ıulh doıtluk •• 
teyakkuz yolunda devam 
edecektir. 
Mevcut karıılıklı doıtluk

larımız.a ve taahhütlerimize 
her zamanki aibl ihtimam 
ve riayet, doılluk dairemi
zin bu ahenk içinde lnktıa
fına dikkat, baıhca vazife· 
mlz olacaktır. 

ŞefJn nutuklarında lıaret 

buyurdukları noktaların ta 
klbine azami itina ve lhtl. 
mam ile çalııılacakhr . 

işleri kati neticeye bağlama~ 
Arkadaılar; 

ileri idare tekniil ıallhl· 
yet ve meıuliyetl elele ver · 
mektlr. lılerl kıta bir za 
manda kati bir neticeye 
bağlamaktır Kırtaalyectlik 
asla eaaa ve ııaye deiildtr. 
Kırtaalyeclltğln manieı tek 
tatbik ıekli ıüratle ve fakat 
l1abetle verllmit kararların 

ve itlerden alınan maddi 
verimli neticeleri tevılktır . 

Dilsizlik bıhsine tutuşan 
bisikletçi 

Svetiılav Romarıovtç ad· 
ında bir Yugoılav aporcuıu 
Balkan yarımadaıında 18.000 
kilometre bir meuf eyi bi 
ıikletle dolaıacaiını ve b6-
tün bu seyahati esnasında 

bir tek kelime bile tellff uz 
etmiyeceğini iddia etmlt ve 
birisiyle bahıe tutuımuttur. 

Yugoılav ıporcu timdi bu 
bahşi kazanmak üzere bu 
lunuyor. 

filhakika, IU söylememe 
al yüzünden birçok müıkt 

lata maruz kalan Svetislav 
Romanovlç, 8 ay içinde bu 
ıekilde 1 o.000 kilometrelik 
bir mesafe katetmit bulu 
nuyor. Takarrür eden müh · 
letln ikmalinden evvel daha 
9 aylık müddeti bulundufu 
için bu müddet zarfında, ıe· 
rl kalan 8000 kilometrelik 
mesafeyi de kolaylıkla l:a · 
tedebileceğlnl ümit etmek. 
tedlr. 

Bu garip inatçı, ıazetecl · 

!ere verdlil bir "beyanatta!,. 
kağıt üzerine ıunları yaz · 
mııtır: "Memleketime avde· 
timde, bahis neticesinde ka
zanacafım üç bin lira:ta ve 
ıerefe değil de, nihayet •1-
zımı açıp laf ıöyllyebilece· 

ilme ıevinlyorum ,, 
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Balııkesir Nafia 
Müdürlüğü 
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den: i ncunAN \7ENEll ~r:!ASRi MUCELLiT~ 

: Bandırmadaki Yazıhanesini Hükumet : ~ 'I 1 - Açık artırmayi\ konan it : Bandırma kazasında 
yaptıra la cnk ltınan dairesi lnıaata olup ketif bedeli 4298 
lira 23 kuruştur. 

i Caddesindeyeniden İnşaEttirdiği Hususi : ~ EYUP ÜLKÜ J 
! Daireye Naklettiğini Sayın Müvekkilleri- ! 1 ~ Her Nevi Defter, Kitap, Bloknotlar• 2 Bu ite ait dosya muhteviyatı ıunlardır 

A Eksiltme şartnamesi 
B Muknvele projesi 

i ne ffrz Eyler. : =~ Dibi Meşin Üstü kamilen ·bez ve 
~ .. a ............................................... : _, her tarafı bez yumuşak cilt işleri · 

C Rayındırhk itleri genel fatnameal 
D Fenni ve hususi ıartoame 
E - Metraj, hulasai keşfJ, ffat vahidi cetvelleri. 
İstiyenler lıbu ite ıut dosyayı Bahkesir Nafia müdür 

lüğünde görebilirler. 
3 - Açık eksiltme 17 İkinciteırtn 937 tarihine raıt

lıyan çarıamba~günü:sut 15 de Balıkesir Nafia müdür
~lüğünde kurulu komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Ekslltmeye girebilmek için 322 lira 37 kuruıluk 
teminatı muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair mak
buz veya bu~mtktarda ıayanı kabul banka mektubu ve 
yukardaki iti yapabileceğine dair eluiltmedfn tn ron "se
kiz gün evvel müracaatla Balıkesir Nafia müdürlüğünden 
alınacak vesikanın veya bu ite glrmeğe salahiyet veren 
evrakı müıbite ile birlikte Nafia Vekaletinden alanmıı 
937 yılı müteahhitlik veıtkaaının ve 937 yılına ald ticaret 
veaikaaının ibrazı gereklidir. 

5 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun hükümlerine 
göre bu evrakı_ hamilen ilan edilen gün ve eaatte Balı· 

keıir Nafia müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur. 

1-4 486 

Balıkesir Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Mülga Kepsüt Ziraat mektebine ait tarla, bağ, bahçe, 
yoncalık ve çayırlar 3 11 937 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle icara verllec~ğloden taliplerin ihale günü olan 
18· 1 l ·937 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

4 1 492 

Belediye zabıtası için mühürlü kumaı ve harçlarına uy. 
gun olmak ıarttle mevcut numunesine ve verilecek ölçü 
lere göre 8 takım elbtae yaptırılacaktır. lhaleei cuma gü· 
nü saat ı 6 da belediye encümentnde yapılacaktır. İstekli
lerin ve fazla malumat almak tıtlyenlerin Beledly~ye mü-
racaatları tlan olunur, 4 - 1 - 502 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mevkii Cins ve nevi 
Çukurlar Tarla 
mezarlığı 

Köyü 
Kayapa 

Hududu 
Gün doğusu Boyoluk de. 
re11l 1 gün bat111 Koç lb
rahtm, kıbleai lımail Peh· 
livan, poyrazı Koca bıyık 
lbrahlm tarlaları . 

Yukarıda bulunduğu yer yazılı tarla eıaaen Kayapa 
oahlyeıinden Pehlivan oğlu Mehmedin iken tarihten 40 sene 
evvel ölmeıile veraaeti oğlu i11mall, kızı Fatmaya münha
ıır olup bu iki kardeı de o zaman bu tarlayı ıktye bölerek 

yukarıda hududu yazıla maha 1 vereıedenFatma hltseılne ayrılmıt 
Fatmanın 1331 de ölümlle kendinden evvel ölen oğiu Rı 
zanın kızı Zeynep Ue keza kendinden evvel ölen klZI Nes 
18.hanm oğlu lımatl ve kızı Ayteyl terk ederek ol ıuretle 
taaarruflarında buluoduğun~an bahisle VHeseden Zeynep 
ve Ayte hiHeleri için senet almak istediklerinden mahal 
linde tahkikat yapmak üzere 21 11 937 tarihine müsadif 
pazar günü memur gönderileceğinden bu yer haklondıı 
bir hak iddiasında bulunanlar vrasa bu müdet içinde yazı ile 
Tapu Sıcll muhafızlığına veyahut mahalline gelecek memura 
müracaatları ilan olunur 

~~ gayet şık ve ucuz olarak yapılır. P. 
t letasyon Caddesinde Kaptan Oteli Karı ııındo. ~· 

iliiiliIDıliiiiııırııınmıınııııiıimiiiruiijifiliijHiiiiiii~i~iimiiiiiiiiiwıi• 
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: 1 
: Dr. Salahattin Karay ; 
a ' : lON"l't;EN ı 

5 . ÜTEHA88181 ! 
a ı 

g Milli Kuvvetler caddesinde 18 numa- 1 
g ra/J apartmanda yeni getirttiği Rontgen 1 
: cihazı ile her gün saat 15 den 19 aka- 1 
a o 
a dar hastalannı teşhis ve tedavi eder. o 
a • 
:aaaa•aaaaaaaaaaauaaaaaaaaaaaaaaaaaao•" 

-~················---·· • .KokVeSömi KokTürl< 
1 Antrasit i G e 1 d i. · ı 
JJ Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -
~ f!zda kullandır. Kok Ve Sömi Kok Türk li 

il ffntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh
~ ven Fiatla SatJ/matadır. 

" 
iji AHMET VE lBRAHIM CUMALI ,-----------, ·~ 1 DOKTOR ffHMET ı • Çiviciler ı'e Dl·mircile. çarşısı 

Ormanın iımi 

Göl 

Cinsi 
Beher kentalin Bedel 

Miktarı Muhammen bedeli Müvakkat temfnah Mecmuu 
L K 

Meıe kömQrü 532 20 15,96 212 80 
Meıe odunu 2128 5 

Sarıyol Meıe odunu 1735 5 651 86 75 
Kocadüz .. " 993 8 597 79 44 
1 - Balıke11lr Vilayetlntn Dursunbey kazaaının Mezitler lciyü civarında göl ormamn· 

dan 532 kental meıe kömürü ve 2128 kental meıe odunu yine Duraunbeyln Kireç na· 
biyesine bağlı Akçagüney köyü civarında Sarı yol ormanından 1735 kental meıe odunu 
ve merkez kazanın Savaıtepe nahiyesine bağlı Karapunar hududu dahilinde Kocadüz 
ormanın.fa 993 kental meıe enkaz odunu açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - Beher kentalin muhammen bedelleri ve yüzde 7,5 muvakkat teminatları yuka
rıda göıterllmiıtlr. 

Artırmaları 19 1 l.937 taribfne ' raehyan Cuma günü uat 15 de Balıkesir Orman Bat 
mühendisliği binasında müteıekktl komılyon huzurunda ihaleleri ayrı ayrı olmak üzere 
yapılacaktır. 

4 - Şartname ve mukavelename ıuretleri Orman mühendisliğinde görülebilir. 

4 1 500 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

_______ .._ 

Orman Baş Müh~ndisliği e 
• 

Beher kentalinin 
L 

• 
• 

K 
Ormanın ismi Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Teminatı 
Ekizce Meıe kömürü 459 31 10 68 
Kokurdan Meşe odunu 1080 IO 8 IÜ 
Kömür alam Meıe ve mahlut odun 1610 10 10 27 

1 Ba l ıkeıir Vı layetl Gönen kazası dahilinde Guburlar köyü civarı Ekizce ormo· 
omdan 459 kental kömür Kum köyü civarı Kokurdan ormanından 1080 kental meıe 
odunu ve Üçpınar köyü civarı °Kömüralanı ormanından 1610 kental meıe ve mahlut 
odun açık artırmaya çıkarılmıştır. 

~ Muhammen bedel ve teminatlar yukarıda gösterilmiıtir 
:3 Artırmaları 16.11·937 Salı günü saat 15 de Gönf!n orman idaresinde müteıek· 

kil orman satı~ komısyonu huzurunda ıhaleJerl ayrı ayrı o'mak üzere yapılacaktır. 
4 Ş.ırtname ve mukavelename suretleri Balıkeıir ve Gönen orman idarelerinde 

görülebilir. 

4·1-503 

1 · Demir - Hırdavat- l'apz Malları 
1 ff KKO YUl'llu 1 • Çiftçi Aletleri Alım Satw1 Eoi 

I Ç~CUk HEklMI ı •. itil• -~-~Si~•l11t•' 
ı iş Banka~·ı yanın- ı --·• 
1 k . h 1 A A A A AAA AAIA•1111•, da I muayene ane· t•••••••ı:ı•••••ın~•••••••• ••a••••!'J• •••••••••••••• : 
ı sirıde her gün saati ı~ E z e V e K ı m a i! 1 (15-lB)e kadar has· l ti !; 
, talannı kabul eder. , ~= M 0 ö r ü =' .. ___________ ... : . . =ı 

•• a ' 
K 

L t: Palamut. bulgur ve tuz kırması, arp : 
ayıp mü11üf 1: ezmesi, mıSJr kırması, Öze, fi bakla, bur· i 

Zat tatbik mühürümü kaza· ti çak, çavdar k1rmalannı son sistem ola- !' 
en kaybettim Yenisini ala · • ld /" I va"'·' 
cağımdan eıkialnln hükmü ·= rak meydana getiı miş o u,quın a at ar =ı 
olmadığı ilan olunur. ci sJfasile en seri ve en temiz olarak kJ{ma"' ! 

Savaıtepe Nahlyestntn Me· ı: yi veezmeyi ehven fj~f/a taahhüt ey/erif11·; 
Ctdlye köyü muhtarı t: AURES: =J 

Mehmet Akyol ti Deve Loncası Caddesi !, 

Balı~esir Ticaret ve 
Sanay 1 o~asm~an: 

Balıkesir vılayeti merke· 
zinln Büyük Bostancı kö 
yünde ( 144) numaralı evde· 
oturan Türkiye Cumhuriyeti 
tabaaamdan olup nyni köy 
de ( 144) numaralı dükkanı 

ikametgahı ticari ittihaz 
ederek 929 yılındAnberi 

baltknl ve koyunculuk tica -
retile iştigal ettiğini beyan 

eden Kurban oğlu Halitin 
ünvana ticorcti bu kerre 
( Kurban oğlu Halit Gün
doğan ) olarak tesçil edildi 
ği gibi bu ünvamn imza 
şekil de Türkçe mühür yazı· 
sıle ( H. Gündoğan ) olarak 
ticaret kanununun 42 inci 
maddesine göre Balıkesir 

Ticaret ve sanayi odasmca 
!::140 ıicil sayaama kaydedil 
diğl ilan olunur 

ilan numara11 : 201 

• • •• • : Motörcü lsmail ... ~ .. . ..... .., .. • ~~···················•~M••··············!ı:., .. .•. - - . .. --~ 
-··~ ••• 1 •• ••••••••••••••a1J•••••e•• te11•a•••••••D•••••fl 11 ~ı 

,:.--.. -'-- --- --- - ---- 1 il 1 

I' TOR 11 
il u 
i• TA 11 .'l.AN il 
1 '• il MEMLEKET HAST AHAN ESi lı 
1 . 1 1ı 
il 

BAKTERIVOLOJ 1
11 ' VE ~ARI HASTALIKLAR MÜTEHASSlSI ti 

il .. Atı ti 
1 Her gün Öğleden sonra Saat U~ten ltibarerı de. •ı il m et Çeşmt>s i Karşısındaki Hususi MuayenehııneslfJ lı 
il Hndalarım Kabul Ve Te davi Eder. -: 

il --~ .. -- -----~~-~-1 ~ • .,. ... •••• ----

iyed veBaşyazm onı: Ba1ıkesir rnylavı H. KAl<AN 

Çıkaram Genel Di re ktörü: FUAT BİL' A{_ 

Baıımyeri : ll Basımevl 


