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Bü~ük~ill~_tMeclisinde'~· ...... ~~Y~t····~ Bel~diyeUmumi Me~lisi DünÜçün
Ounku Muzakereler. lhıilalininyıldönümü ae- c u Top 1 a n t ı s ı n ı Ya p t ı .. 

lıllet Meclisi Atatüıkün Ouiuklaıile Hükümet Proğra- çitıesminde Mareşal Vo-
L d 1 · k d' Dünkü Toplantıda 1936 Yılının Heaap Kati mmm taue i mesrne araJ ver ı. roşilof a suikast yapıldı ,. 

Ankara, JO (A.A.) - Ka· ğıhlmaıı hakkındald takrir Vartova, 10 (Radyo) - Bü. lzahnamesi o k u n. a r a k Kabul Edildi .• 
lbutayın bugünkü toplantı- kabul edildi. yük Rua ihtılalinln yirminci 

:•llda 5 ıahaın ölDm cezası · Kütahya aaylavhğına aeçl · yıldönümü münasebetile ya . 
~ • Çarptırılmalan haklunda- len Ved ıt Uzgörenle , Rayazit pılan büyük geçitreami es 
L I rnazbatalarla, Refslcum- 1 J nasmda bir pençereden Ma · 
quruo yıl baıı nutku tle Hü · •ay av ığına seçilen Doktor 
~"lbet Proğrammtn baatm I Hüsam ettin Kural and iç- raıal Vorotilof a bir kurıun 

Beledlye umumi meclial 
dün toplandı. 

Atalürke mecllain açılma · 

ıı dolayıılle çekilen telgrafa 
gelen cevap ayakta saygı 

ile dinlendi ~bütün memlekete da 
1 
miılerdfr atılmıı iıe de Jaabet etme 

~us.va DokuzlarKonfe- :i.u:·.::b~::.~:·!:~:: ;:~- bu~·:.~::~:1 
oku .... k k· 

mıı iae de ıuçluyu yakala Bunu müteakip tarife en-
mağa muvaffak olamamııtar. cümenlnlo tezkerelerinin 

ransından_çekiliyor . . İngiltere ok~:~~::· ::.~~~~ı.ı.,ını 
lfariciye Nazırı B. lidvino f Ve ::r~~n~:;; :~~:::ı bağla· 
ltııs Heyeti BrükseldenAyrıldı italıa ile dost geçinmek ••<• ••• v• mu••k•d•• oı-

t0ndra, ıo (A.A.) - Sov· ı vaa Ajansının bıldırdığıne İSIİJOf ~:ı:r::~ ~=~:1ı:::s:~~:. 
~et hartctye komlıeri veBrü· göre Varıovadaki Sovyet Londra, !O (A.A.) - in - kında geçen yıl meclisin ha-
lel konferanaındaki Sov- maılahatguzarı h a r i c iye giliz Baıvekilt bir nutkunda zırladığı tarifeleri vilayet 

>et ı l lhurahhas heyeti relıf nazırını ziyaretle t'olonya Almanya ve ltalya ile doıt makamı be edıye kanununa 
ld•ınof Belçlkadan ayrıl- hükumetinin Almanya, Ital luk ve karııhklı anlaıma uygun görmed iğinden taadik 

"•ıtır. ya, Japonya arasında ak esası üzerine münaaebetleri · edılmemiı bulunduğu bildlrlll-
Bır Brükael telgnfı Sovyot tedilen antikomünist paktı- ol teıis etmek arzusunda yordu Hunlar hakkında muh . 

~tlrabha1 heyetinin paaifık na ilhakı halinde Sovyet bulunduğunu ·ve böyle bir 
1 

telif azalar ıöz aldılar. 
laferanıından tamamlyle hükumetinin bir haraketi ı:ınlaımanın umumi beyanat Neticede bu iki huauı için 

~llrneılnln ihtimali oldu - aleyhine huma ne bir ile değil daha ziyade yara 
tıu bildiriyor. hareket telakki ey lıyeceğin reami konuımalarla temin 

~ndra, 10 (A.A ) Ha · den haberdar etmtıtlr. edı l eceğini ıöylem lıt ır . 

aoo mercle müracaat olun· 
ması kabul olundu. 

,... .................... °"\ Hicaz Hükumeti 

Fransada Erdün Vefilistinffudud 

Yine geçen yılki toplanh 

da m en ı P- ıehadelname· 

!erinden harç alınma al için 
yapılan tarıf e de vilayetçe 
hayvan aağhk zabıta kanu 
nuna göre alınması yerinde 

görülmiyordu. lui~aıt hazuhyan ~ir d T h . d y 
ıedhişçiyakalındr un a a şı a apıyor. Helediye Relıi B Naci 

Kodanaz, müfettlıliğin de mü· 
taleasının kanunen böyle 
bir harç alınmaması yolun 
da olduğuoft ; dair izahat 

~.~~.~0 ~~~~~;>;: ::::r f ılistin gazetelerl; ingilteıi"i8~ip etliği ıazyi~ siynetin-1 

~hııçilerlnden Kolorrar den V8ZQ8Çm8ZS8 ~8f1Şlthğl0 devam 8~8Ceğini J8ZIJ0rl8r. 
t 'lloday, bugün burada. 
'~tlanmııtır . 

1 1' edhiıçinln üzerinde bu · 
~'-tn veıikaya göre, bazı 
~ dbııçller, Franaada büyük 

1~•atlar tertip etmek üze -t, 1dller 

Çin 
~onya iıe-müzatereya 

girişme~ istemiyor 
t londra, 10 (A.A.) Ma

~~ltl Şanka y Şek gazete
'lı,, 
J e anlaımazlığı hal için 
t'l>onya ile dofrudarı doğ . 
11, 
tııı • lnüzakereye girmeni• 
'I için kallyt n m evzubahs 

t '"'•Yacafını, askeri vazı · 
ttt , 1 tn ıa hsen ümltvar 

--f d u i u n u, n 1 h a i 
~ 0~'in Çinde olduğuna ka · 

"' dutunu söy l emiş ve Hrük· 
ı, konferansına itimadı bu · 

'-ı dulunu da tebarüz ettir · 
ltlr. 

/;'. - ••tt 
1ansız Müs -

1
ternlekelerinde 
11Jıra manevraları başladı 
~- l t\ r a, 10 (Radyo) - Bü· 

.._Oıtemleke manevrala· 

Kudüs, 10 (Radyo)-Kanlı 

1 

listin hakkında yeniden tet -
hatllseler, birbirini takip cdf- kikat yapmak üzere baıka 
yor. Bugün, Araplar tara . bir heyetin geleceği haberin, 

fından beş Ya hud i öldürül- / neoreden Ftlfstın) gazetesi 
müıtür. Bu münasebetle f Jngilterenın; Fı listiode taz 

Yahudi müesseıeleri. proles . ylk siyasetinden vaz geç-
to makamında ıki saat ka- nıesl lüzumunu ileri sürmek 

palı kalmııtır . te ve lngiltere Müatemlekat 
Nazırına şiddetle hücum et· 
mektedir. 1 

verdi. Neticede vilayetin 
noktalnaz.ın muvafık bu · 
lundu 

Büdcede münakale yapıl
masına da ir alt olduğu en 

cümenin teı:kerul okundu. 
Kabu l edıldi. 

lbrahim Sami bu müna · 
kale münasebetıle .. Kaaaplar 
mahallesine bir hela yapıl· 
maıını ve buna ihtiyaç oldu-

Tel Avivle Hayfn arasın 
dakı. telefon telleri keıilmlı . 
tir. lngilizler Silvan köyün

de Araplarla nı usademe et

mlıl erd ir. İ k i köylü ölmüş 
ve 17 k l ~i yara lanmı ~tır . 
Halk , köyü t erkederek dağa 

Sulhun, Sulh Y o 1 ile 
Mu haf azası .. 

çıkmııtır. • 

Kudüs, 10 (Radyo) - Ür
dünden alman son haberle-

re göre, ora da da bazı ha· 

dlaeler olmuıtur. Atı lan bom 
balar, bir kısım resmi bina · 
ları tahrip etmlotir. 

1 

Bütün milletlerin refah, in~işaf ve saa~eUeri için fi· 
zım olan tek şe~: Sulh 

1 , 
Avusturya basını, Duçe ı bırakmamcı!(tadır 

Din faıistlerln R o m a Duçe nutkunda bu tarihi 

lbnisauut, Ürdün huclutla

rma bet bin ve Fil istin hu 
duduna da on bin kııilik 
bir kuvvet tnhıit etmlt bu• 
luouyor 

üzerine yürüyüoleri günü devrede boıarı!mıı olan ve 

f 

nün yıldönümü münasebeti imparatorluğun yaratı l ma· 

1e aöyledlğı nutuk hakanda· eiyle en yüksek noktaeına 
k l tefsir ve mülahazalarla 

Kudüıc, 10 (Radyo) - Fi-
1 Bu ne§rlyata göre bu nu· 

mefguldür. 

tuk her yerde fevkalade b ir 
dikknt uyandırmıştır Mus-

rı, bugün başlamııtır . Bu solinln(n dığer uutuklau gl 

münaııebetle franııanın İater { bt bu nutku dahi t 8 kdire 
ha va istasyonundan 70 harp değer bir açıklık 8 rzetmek 
tayyareai kııllcmıştır . B~nla - f ıe ve on bet yıldanberi de 
rın dolıuzu Tunusa, on ık11ı l '\lanı ~den faş izmin ~endlsi 
Fasa, on sel..izl Şama diğer [ ne hangi hedt fleri tayin et· 
leri de Madagasl{ara gid e · 1 mf§ olduğuna dair kimsede 

cekttr. 1 hiçbir ıüphe ve tereddüt 

varan büyük itini iftiharle 
iıaret etmiı. ıulhpeıverliğlnl 

teyit ederek bu tiarın faılst 

rejiminin on altmcı yılında 

da hatd m olacağını bıl d r 

nıiıtlr. Ancak ~fuuolinl ha 

k ıkaten devamh ve müımf r 
bir .aulh için bazı muhtelif 

kayıt ve ıartları da ileri 
aürmüıtür Bu kab ı lden ola 
rak Avrupada bo•ıevjzrr fn 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

ğunu söyledi 

Reta o mahalleye ve iı 

tasyon civarına ön6milzdekl 
aene zarfında birer hela ya. 
pılacaiını izah etti . 

Baıka evrak olmadığından 
daimi encümen aeçtml ya 
pılacak ve teırlnaani top
lantıaına ıon verilecekti. 

Azadan Ekmekçi HüReyl
nln teklifi ile toplantınan 
cuma günü yapılma11 ve 
intihabın ogüne bırakılması· 
na ait takriri kabul edildt. 

Bu arada lbrahim Sami 
tehirin odun kömür ihtiyacı
na temas etti ve beledtyenln 

bu huauıta bazı tedbirler al-
masını iatedi 

Reiı B . Naci Kodanaz tim· 
diye kadar alınan tedbirleri 
anlattı 

Umumi mecltaln vereceği 
kararla ıehlrlo ihtiyacı nlı· 

betinde odun ve kömQr ge 
tirtmek ve bunu halka tevzi 

etmek yollarının mümkün 
olabileceğini fzah etti. 

Zühtü Keıkln havaların 

müsait gittiği ıu günlerde knl
liyetlt miktarda kömür ve 

~ 

odun mubayaa edilmeıl ve 
bu huauıta riyaset ve da· 
imi encümene salAhi;et ve 

rilmesinl ve bu it için bir 
_sermaye konulmasını ileri 
sürdü. 

Muhtelif aza bu huıuata 

aöz aldılar. Neticede yapı· 

lacak münakalenln encü-

mence hazsrlanmal\ ve buna 

bir karar verilmek üzere 

cuma günö yapılacak top
lantıda bu itin esaıla ıe&cilde 
halledilmeıl kabul olundu. 

936 Senasi ~asabı kati 
iza~namesi 

Devlet vesaltlyle tahıil olu
nan muıakkafat ve &caııanç 

vergileriyle av teskeresi har· 

candan Belediye hhseleri 
olup Bütcede muhammen 
miktarı 9-l30, tahakkuk ve 

tahaili 9856 lira 61 kuruı 
tur. 

Tanzıfat verglıinln Büt · 
çede muhammen miktara 14 
000 lira olup eaki seneler 

den devredilmekte olen 26, 
686 Ura 55 kuruı aabıka ile 
10765 lira 69 kurut haltye 
vergiai tahakkuk etmit ve 
bundan 11387 lira 85 kuruı 
tahall edilmiıttr . 

Tenvirat resminin büdce
de muhammen miktarı 7000 
liradsr geçen aenelerden de· 
vredilmekte 0

1an 13032 il 
ra 78 kurut sabıka ve 5342 
lira 74 kuruı haliye vergisi 
tahakkuk etmif ve bundan 
5829 lira 59 kurut tahıilat 
vuku bulmuıtur 

İnıaat ve tamirat ruhaatl 
ye harcının muhammen mik· 
tarı 1000 lira olup 716 lira 

43 kuruı tahakkuk ve ay

nen tahıtl edtlmlıtir. 
Lübiyat reamlntn bütcede 

miktarı l 000 lira olup 603 lira 
17 tahakkuk etmtı ve ta
mamen tahıll edilmtıtfr. 

Numara resminin muham
men miktarı 500 lira olup 
114 lira 94 kurut Hbıka 10 
lira 29 kuruı baltye tabak. 

kuk etmlt ve aynen tahıll 
edtlmtıtlr. 

Fenni tathlrat ve tephirat 
reımlnin bOtcede muhamen 
mlktlU'ı 600 lira llede 440 
lira 24 kuruı tahakkuk et
mit ve tamamen tahıil edil· 
mittir. 

Tente, atper aaçak reıml. 
nln muhammen miktarı 500 
lira otu,. geçen senelerden 
devredilmekte olan 2490 lı . 

ra 93 kuruı aabıka ve 559 
lira 68 kuruı. hallye tahak
kuk etmlt ve 32 lira 93 ku· 
ruı aabıka ıle 332 lira 88 
kuruı haltye tahsilatı vuku 
bulmuıtur. 

Pazar, panayır ve meydan 
itııaltye resminin bOdcede 
muhammen miktarı 4000 li
radır 4073 lira 10 kurut ha· 
ltye olarak tahakkuk etmlı 
ve tamamen tahsil edllmtı-
tir. 

Levha yazı ve ilan rea· 
minin muhammen miktarı 

1200 lira olup 2833 lira 20 
kurut ıabıka ve 604 lira 80 
kuruı haliye tahakkuk etmiı 
ıabıkadan 57 lira 6 kuruı 
ve haliyeden 604 lira 80 ku. 
ruı tahsilat vuku bulmuıtur. 

Kazan, motör, lnbtk ruh · 

satiye resminin muhammen 
miktarı J 000 liradır. 20 Li · 
ra aabıka ve 189 lira hail· 
ye tahakkuk etmlıttr. Sabı 

kadan 20 lira ve haliyeden 
93 lira tahsil edilmııtır 

Milli ve beynelmilel ıer
gilerden belediye hi11eal ola· 
rak bütce ile (50) lira tah
min ve kabul edilmtıaede 
tahakkuk ve tahıllltı yok· 

tur. 

Evzan ve damga muaye· 
ne resminin bütcede mu· 
hammen miktarı 500 lira
dır. 46 Lira 9 kuruı tabak· 
kuk etmlt ve tamamen tah• 
ati edılmlttir . 

Kontrata resminin mu · 
ham men miktarı l 000 lira
dır. Yalnız hallye olarak 

830 lira 80 kuruı tahakkuk 
etmlı ve aynen tahall edil · 
mi ıtır . 

Kantar resminin bütcede 
muhammen miktarı 100 il· 
ra olup haltye olarak 389 
lira 34 kuruı tahakkuk et · 
mit ve tamamen tahail edil· 
mittir. 

lhtııap reıminin muham-
men miktarı 8000 liradır. 
7986 Lira 23 kuruı tahak· 

( Sonu ikinci sayfada) 
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Tarihi Tetkikler: Vll I 

Ayvalık Tarihi.. S E H i R H A B E R L .E R i 
Yazan: Kemal Özer 

" Öğretmen., 

Reni Ayvaltk ve Cwarı Hakkında Ta 
rlhi Tetkikler Yapma{ja Te~vfk l!.den 
EKREM ÇA l'ULfJURA Armağan. 

· Tırpanla İşle e Kanii Belediye Umumi Mec-

Midilli vallı l Kulaksız zade 
Mullafa Ağa Ayvalıklılara 

mühim meballğ tkrez eyle
miıtt. Fakat vali bu feda· 
karlığı tle her halde memle· 
kelin ortasında klln mühim 
birtakım anaları yeddi tasar
rufuna reçlrmek istiyordu ( 1) 
Bütün bu maddi vazlyetin 
fenalığı ahaliyi cemaat rüe· 
aaıı aleyhine isyana ıebebl· 
yet ver mittir.,, 

Zaten; ahalinin hükumete 
kartı takındığı lıyankir •a· 
Eiyet de baki idi. Bu ıeralt 

dahilinde hükumet cemaatla 
rüesa aruındakl bu gayri la· 
yık hareketlerin önüne geç
mek ve ileride her hangi 
bir kıyaman önünü almak 
üzere ( 1842) tarihinde ma yı
ıın ( t8) inci gününde iki 
yQz a11kerl hamil üç kıta 

harp gemlıl AyvahSta mu va· 
ıalat eylemlıtlr Bu bahri 
kuvvetin kumandanı Tevfik 
Bey tehire girmff, be~denin 
en mühim yerlerini ltaal 
ettikten ıonra; mütecaviz 
ihtilalcileri lstanbu1\. izam 
ehnlıtt . Bu ıuretle tehirin 
durumu sükdnet keıbetmtııt . 

(AynlıRın ikinci devral ltmali) 
Ay•alıkta (1821} ıeneslntn 

izleri yavaı yavaı zati olmaia 
baılamııtı . Sabunculuk, diba
ğat tılerile bıçakçılık, ba
kırcılık , müskirat itleri lnki· 
ıaf ve terakkiye doiru mQ 

hım adımlar ahyordu Zira. 
at ve sanayi memlekette 
inklıaf etmekle beraber 
bahri hareket ve faaliyetin 
müıkllatı dolayıalyle umumi 
ticaret hareketleri pek ge· 
riye kalmıı bulunuyordu. 
Ayvalı~ı n güzide limanı ta
biatın mevcudiyetinden illi· 
f ade edtlmfyen kıymetli bir 
yadtıirıdır . Bu iıtlfadeslzli · 

ğln sebebi, bu limanın met
hali, hatta vasati hacmi illi 
abideki ıefinelerln bile 
yaklaımuına müıalt bulun 
mamasından ileri ıcllyordu 
Ltmanın (Dalyan), (Dolap) 
namırıdakl iki methalinin ıu· 
ları o derece ıığ idiler ki, 
ıular çektldiil zamanlarda 
inıan yaya olarak bunların bir 
tarafmdan öbür tarafına geçe· 
bilirdi . Bu methaller laylktyle 
ıeddedtldiklerl takdirde hem 
külliyetli ve hem de enfes 
balıklar kapanabilirler pek 
nadir ve pek mükemmel 
birer dalyan ıeklini iktisap 
ediyorlardı ( 1840) Senesinde 
bu methallerin derlnleıttril· 
meal için cemaat heyeti ta-

rafından Oımanlı hükumeti 
nezdinde lcrayi teıebbüaat 

edtlmiı iıe de muvaffak olu. 
namamııtır . En nihayet son 
bir tetebbüıle ( 1880) tari
hinde müsaade alınarak 

eyliil ayanda boiaıın derin· 
leıtfrilmeıl ameltyeılne baı 
lanmıth· Bu ameliy., iki ıc· 
nede ikmal edılebilmlıtir. 

(1) Bu arsaların bulurı. 
duyu yer: şimdi Ayvalıkta 
(Pazaryeri) na mile amlan 
çarşwm bir kısmıdtr. Bura · 
da müieaddil dü.kkô.n ue bir 
de •ü~ük han uardır. 

Körfezin asıl derinlettirllen 
mühim boğazı limanın garbı 
cenublıine müsadıf olup 
(Dalyan) iıımlni ta~ıyan met
h a lde.n ibarettir ki , bunun 
tulü (1 500) ve arzı ( 44) ve 

B .. ir Yaka .. 
iki köylü kavga-Btti. 8irid1Uerinin kollarını tırpanla 

ağır surette yarala~ı 

umku (6) metred ir 

Çağı ıın Derbe köyünden 

Veli oğlu Arifle Yuııuf oğlu 1 

kolu muhtcllf yerlerinden 
fena halde yaralanmıt ve 

üttü batı kan lçerıılnde kal· 
Bu suretle Ayva hk lima

nıoın bahri harekl t ve faa· 
liyeti tablatln bu boğazda 
kurduğu maniadan kurtul · 
muı ve ( 1882) tarihinden 
itibaren bu memleketin bah· 
ri muvaula ve münakalah 
manlaaız ve kemali lntızam 
la baılamııtır. Ehemmiyeti 
mevkiyeal dolayıaiy le Ayva
hk m r.mleketl Asyayı uğra 

sahillerinin ticaretgah bel 
deler i meyanında nazarı 

dikkati celbedecek bir ıe 

htr manzarasını arzedeceğl 

muhakkaktı . Memleke t (Hin· 
terlandı ) fena bir durumdıı 
idi. Ayvalığı; ne vi layet 
merkezi olan Balıkeıl re ve 
ne de Edremit ve Bürhanl · 
ye, Bergamaya ve ne de 
civar köylerine baihyacak 
ıayaoı zikir hiçbir umumi 11e 
muntazam yol yoktu. 

Fakat bahri münakali.tın 

ve muvasalahn memleketin 
tkthadi inklıafını süratle 
teıhll ve temin etmesi; kı· 

ıa bir zaman zarfında zey· 
Unyajı htihea lat ı aanaylio'o 
terekklyatına muvafak fenni 
bir uıu1 ıle meydana ~elmlt 
ve bundan ıonradır ki, zey· 
tinyağı fabrikalarının teıi 
ılne baılılDmııtır 

Otuz ıene zarfında ile 
bu fabrikaların adedi yir· 
miyi ıeçmlıtır . Bu suretle 
evvelce mevcut bulunan 
yağ mengenelerin in adedi 
ehemmiyetle azalmııta. Zey. 
tlnyağlarınm iıtihaa I U1ulle· 
ri bu ıuretle lılah edilmit 
olduğundan Avvalak yağları 
az zaman zarfında ecnebi 
piyasalarında kcıbi ıöbret 
etmlt ve büyük bir raibet 
kazaomııtır . 

Son senelerde iıe münhası · 
ra sabun imaline mahıus 

(Pirina) ya~ı çıkarmak üzere 
üç adet (Pırina) fabrika11 
dahi teıls edildi. 

Sabun itt daima geniıle 
mekte idi. (15) Büyük,ve
ealr bit çok ikinci dereceli 
sabunhnneler, evlerde kul 
lanılmak üzere halis zeytin 
vafmdan pek nefis sabunlar 
yapılıyordu (Pirina ) yağ· 

larından imal olunan ikinci 
nevi ıabunlar ise Türkiye, 
Bu l garh.tanın amele ıınıfları 
tarafından sarf olunuyordu. 

Un ve değlrmenclhk f~t dahi 
tayam zlkir bir revaç ve vü
ıat keıbetti . Memleketin cı 
var tepeleri üzerintle kain 

Feyzullah kavga etmiıtır 

Her iki köylQ kavgada 

fena halde aaabileımif , bir. .. 
birlerine aılrmlılerdir. Bir 

aralık Feyzullah evine ko · 

ıarak blr tırpan yakalamı~ 
ve Arifin üzerine ealdırmıt 
tır . 

Arif kendisini bu hücum 
dan korumak lıterken eli, 

Birlik 
Dün~ü · maçta yenildi 
Maniıa , 1 O ( Huıusi ) -

Devam etmekte olan Garbi 
Anadolu maçları bugün so· 
na ermlttlr . 

On dakika noksan oynan 
d ığı iddiasile dün tekrar edl 
len Manlıa maçmda O 2 ga lı p 
eelen Birl ık üstüate yaphğı 
maçlardan sonra yoreun 
düımüı ve Nazi lli Mendlres· 
ıpor maçının perıembe günü 
ne tehirini lıtemlıtt . 

Birliğin bu lıteği kabul 
edilmlyerek maç bugün ya · 
palmııtar. Mendirenpor takı · 
mı bu maçı 1 · 2 sayı ıfe 

k~zanarak ırup birincisi ol 
muıtur. 

Bırl ı klller yarın ( bugün ) 
Balıkesl re döneceklerdir 

-~ 

Muhtarlar 
Kursu 
Dersleri .. 

Muhtftflar kursunda dün 
kü dersler Sıtma Mücadele 
Reiıi B. ııhnl, Halkevl Reisi 
B . Feyzi Sözener, llkö~re 
tim lıpekterlerlnden B. Mu· 
zaffer, Askerlik Şubesi Reisi 
Yar bay 8 . Sıtkı tarafından 
verılmiıtir 

Gece de Halkevlnde muh 
tarlara ıinema göıterilmltlir 

Tı~ıüt maaş yotlaması 
~ısladı 

Bilumum mütekaldln, ey 
tam ve eramil maaılarının 

ve rilmesine ayın birind" 
baılanaca&ctır . Bu r ibilerln 
oımdiden yoklamalarını yap• 
tırmaları lazım eelmektedir. 

Bankadan Iskonto ıuretilc 
maaı alanların da cüzdan1 arı 
tebdil edtlınektedlr . 

--
Bir memurun saati çahn~ı 

yeldeğlrmenlerl yerine (2) Sındırgı rzıraat bBnkası 
dört adet buharlı un f abrt· memuru Sükrü oradr. veri· 
kası kaim oldu. len bir temsile ııtrerken Lon· 

(1907 ) Tarihinde dibağat Jln markalı bir saatini çal 
sanata dahi eski devirdeki ipti· ~ırmıttır . 

---------·--------------da i iuulleri!,terke batlamıfh. Su ti ı ı · ne ce er a ınnııı ve zeytin 
lllnat için dahi buharlı fabrJ- htlhıalatının vasati -olarak 
kalar tesh ediliyor ve itlen ıenevi (dört milyon) okkayı 
mit deriler hazırlanıyordu bulduğu görülmüıtü. 

Btlahare, müteakip ııene Bu mahsulü veren ze y· 
lerde imar ve timar edilen 
zeytinliklerden yine feyizli 

(2) Bu de{jirmerıler halen 
harap ve mclrüktcir. 

tinliklerin genlıliği (ise alt· 
mıı bin dönümden) lba 
rettir 

- SONU VAR -

mııtır. 

Vaka yerine yetltenler 

iki tarafı ayırarak bu feci 

vakanın önünü almıılardır. 

Yaralı ifade veremedi it 

için kavganın neden çıktı

ğı bel lı değil d ir . 

Suçlu Feyzulleh yakalan· 
mııtır . 

Yüzünden kanh ~ir va~a oldu 
Keslrven köyünde Rama 

zan oğlu İsmallle Nuh oğlu 
Ramllzan araıında tahta JÜ. 

zünden bir kavga çıkmııtır . 

Bu kavgada Nuh oğlu Ra. 
mazan İ smaili bıçakla ağ1r 
surette muhtelif yerlerinden 
yaralanmııtar . 

Zavallı 
Amele 
•• 

Oldü •. 
Muharrem Hasbi un· fab 

rikaaının yıkama dairesinde 

çalııan amele krindinln Ko · 
caeh köyünden . Tahir oihı 

flüseyfnfn ıol kolunu maki
ne kayııma kaptırdığını yaz
mııtık. 

Zavallı amele tedavi edil · 
mek üzere kal dırıldığı Mem · 
leket hastahanesinde aldıiı 

yaraların te1irJ 1e ö lmüıtür . 

Müddeiumumilik hidlıe 
hakkında tahkikata batla · 
mııtır . 

f zmir güreşçileri gelece~ 
İzmir aıüreı takımı cumar· 

test günü ıehrfmlze gelecek· 

lir Ogün ıehrimiz ıüreıçi

lerlle müıabaka yapılacak · 

tır . -
Çağışta 
Bir Yaralama 
Vahası .. 
Çağıı oahiyeılnden Meh· 

met oğlu M~hmet ile Cafer 
arasmda henüz sebebi belli 
olmıyan bir meseleden do
l ayı kavga çıkmııtır . Kav. 
gada Mehmet, Caft:ri bıçak
la ıöğsüoden ağmr ıurette 

yaralamııtır. 

Suçlu yakalanmııtır. 

Bir Kadın 
Yaralarııdı .. 
Eğe mahallesinde oturan 

Suaığırlıklı Oıman oğlu Ha 
san bir buçuk aydanberl 
beraber yaıadığı 38 yaıl a

rındakl Mefkureyi bıçakla 

kolundan yaralamııtar. 
Suçlu yakalanmııhr. 

• • • .. .,il- • 
' .!' • 

lisinin Dünkü Toplantısı 
(Baıtarafı birinci ııayfada) 

kuk etmit ve tamamen tah· 
sil edilm iıtir . 

Dellaliye resminin bütce . 
de muhammen miktarı l 000 
lira olup 900 lira 42 kurut 
sabıka ve 2088 lira 87 ku· 
ruı hallye tahakkuk etmlt 
sabıkadan 83 lira 41 kuruı 
ve hallye tamamen tahsil 
edil mittir . 

Kara veealU nakliye res · 
mi 2000 lira tahmin ve büt 
cede kabul edtlmftlir. Ge· 
çen senelerden devredilmek 
te.-olan 67 36 lirn 27 kuruı 

eabıka ve l 355 lira 89 ku· 
ruı haliye tahakkuk etmlt 
339 lira 3 kuruı sabıka ve 
1355 lira -89 kurut haliye 
den tahıtlat vuku bulmuı 

tur. 
Süs ve av köpekleri res

minin bütçede muhammen 
miktarı 50 liradır 76 l Lıra 
55 kuruş · ıabıka ve 118 11· 
ra 50 kuruı haltye tahakkut 
etml11 23 lira 75 kuruı sa
bıka ve 2 1 lira 75 kurut 
haliyeden tahsil edi l m ııtir . 

Piyango ikramiyelerinden 
belediye..,hi11esi o larak 5 li· 
ra tahmin ve bütçede kabul 
edilmlt iıede tahakkuk ve 
tahsilatı yok tur . 
Mevaddı müıtelle depola· 

rı ard iye resmi olarak büd 
cede kabul edilen miktftrı 

1600 lira olup 29 lira 36 
kurut ıa baka ve l l 86 lira 
88 kurut haliye tahakkuk 
etmif, 29 lira 36 kuıuı &ahı · 

ka ve 1186 lira 88 kurut 
haliyeden tahsil edilmiıtir. 
· Mevaddı müıteile iıtthlak 

resmi olarak bütcede kabul 
I edilen miktar 5000 lira olup 
ı 7066 lira 83 kuruo tahak

kuk etmtı ve tama men tah
sil olunmuttur 

Yüzde on gümrf\k hlsie· 
lerfnden alınan meballğin 

bütcede muhammen miktarı 
24000 lira olup 9442 lira 
64 kuruı sabıka ve 17972 
lira 40 kuruı haliye tahak· 
kuk etm lı ve tamamen tah· 
ıil edilmittlr . 

Şeref iye reımt olarak 500 
lira tahmin ve bütcede ka 
bul edt l miı lsede yalnız 5 
lira ubıka tahakkuk etmit 
ve aynen tahsil ed ıl mittir. 

Müceddeden yapılacak la 
ğım ve ka1dmm n ısıf masa · 
rafı inıe lyeafnln bütcede mu
hammen miktarı 1000 lira 
olup yalnız 903 lira 22 ku 
ruı sabıka ve 7 lira haliye 
tahakkuk etmit ve bundan 
96 lira 97 kuruı eabıka 7 
lira haltye tahıil edi~miıttr. 

Havagazı ıu, elektrik 
tenvir ve teıllatından ruh · 
sat harçları olarak bütcede 
100 lira kabul edilmiı ise· 
de tahakkuk ve tahsilat 
yoktur. 

Tecrübe rapor ıahadet· 

name, ehliyetname .. ve_ ıalre 
harçlarrnın bütcede muham· 
men miktara 2464 liradır 

97Z Ltra 36 kuruı haltye 
tahakkuk etmit ve tama 
men tahsil edilm tıtir . 

Harita, plln, kroki kayıt 

suretlerl ve harita keıif har· 
cının bütcede muhamrne0 

mıktarı 1 O lira olarak k•· 
bul edıl miı ise tahakkuk 
ve tahsilata vuku bulma11>1f 
tar. 

Hafta tatili ruhıat harcı 

ısoo lira olarak tamin "e 
kabul edilmlı olup yahııt 
haltyeden 1435 lira 25 kll" 
ruı tahakkuk etmit ve ..,. 
nen tahlil edllmiıtlr . 

Umumi evlerden alınacak 
mebahğin bQtcede mıkt•'' 
500 lira olup ya lnı7. halife 
den 815 lira 12 kurut tı · 
hakuk etmiş ve aynen tah 

sil edllmiıtlr. 

Beledi ye vergi ve reıifll" 

lerinden yüzde on cezalı'''" 
bütcede muhammen mil.tar• 
700 lira 6 l kuruı sabık• 
ve 137 lira 86 kuruı haliYe 
tahakkuk etmlı tamafllerı 

"" 
tahıil edilmlstlr. 

Belediye vergi ve reılfll. 
leriyle ruhsatiye hsrcı mek; 
tumat cezaları olarak kabı> 
edilen muhammen mıktllr 
100 lira olup yalnız hali Ye 
olarak 17 lira 3 1 kurut ta· 
hakkuk etmlt ve ayoeO 

tahsJl olunmuıtur . 
Ceraimi belediye par• 

cezalarının bütcede muhafll · 
menmıktarı 1500 Hra olııP 
1893 hra 43 kurut tabak· 
kuk etmiş ve tama111eP 

tahsil edtlmiıttr. 
1 b~!' lmtıyazlı Şirketlerden 

lediye hlneai olarak biltce
5 

de muhammen mıktarı 

lira tsede tahakkuk ve tah 
silah vuku bul mamııtır· 

il' Slğorta tlrketlerfnder> 
fatve hi11esininSbütcede 111"' 

hammen miktarı J 50 ltr: 
olup yalmz haliye olıır• k 
87 lira 48 kuruı tahakk&> 
etmiı ve aynen tahıil ol"" 
muıtur 

0 Müıterekl masraflard• 
- e' 

istirdat olarak biilC 
k•· 

de 5 lira tahmin ve lı 
bul edllmit ile de tabaklı" 
ve tahsilatı yoktur. . 

Fazlat mehuzat veııtrt! 
den istirdadın bütcede r11ı>. 
hammen miktarı 5 lir• ı•e 
de tahakkuk ve tahıilltl f&I 

ku bulmamııtlr. IC' 
Emlak ve akar bedeli ,, 

rfl' annın bütcede muhaa>
159

6 
miktarı 7000 lira olllP 

79
90 

lira 6 kuruı eabıka 11e lf 
l k etı:O ira baliye tahakku k"' ' 
ve eabıkadan 47 lira 57 ıır• 
ruı ve haliyeden 777~1,. 
39 kuruı tahsil edılmlt 11 .,. 

Emlak, arazi, arıa ~O· 
ve satıı bedeli olara&. ı I ıı• 
lira tahmin ve bntcede 10 
bul edılmıı olup 71 ıır:s18 
kuruı s«lbıka ve b lı' 

ta • lira 23 kurut haliye tıalı' 
kuk etmlt ve tamarnef1 
ıil edilmiıttr . biW 

Mezbnha haıılntın1"ı1ıt•'' 
cede mutiammeo "' b•'' 
16000 ltra olup yaloı;4 "',. 
ye olarak 14852 lira 1-

e • ruı tahakkuk etrnff f 

nen tahıll edtlmiıtlr 
1 
uoıO 

Sular ve haller ha•• 
8 

111ııı· 
büdcede muhamnıeP b•"' 
tarları 15 lira isede tad• ) 
( Sonu üçüncü ,ayf• 

t 

ı, 

~ 

' 
~ 

lı 
f, 



Sulhu.n, Sulh Y o 1 i 1 e 
Muhafazası .. 

Bütün milletlerin refa~~işaf -ve saadetleri için 
lillm olan ıet şey: Su\~ 

(Baı tarafı birinci sayfada) 
lnahvedılmeslni, sulh mua 
hedelerlnden bazı kayıt ve 
l•rtlarm kaldırılmasını ve 
İtalyanm rahat bırakılmasını 
1•temtıtlr. Bu meyanda 
~uuolJnl bilhassa Alman 
ltıillettne Afrike güneıl al
tında da layık olduğu mev· 
kııo verilmesi lcızumunu te 
ba.rüz ettJrmtıtır. 

Bu suretle Ouçe Alman 
Yanın koloni taleplerini ter
"iç etmektedir. halyanm bu 
hareketi Mu11ollnlnin Berlin 
•eyabatınin müıbet bir neti· 
cesı olarak telakki oluna 
bıtır 

Almanyanm koloni talep 
lerinln böylece ltclya tara 
fından terviç ve iltizam 

edilmesi Mussolinlnln nut
kunun beynelmilel matbu
atta tef 11fr ve rnünakaıaaın
da bir mihrak noktaeı teşkil 
etnıektedir 

A vsturya basınında kayıt 
~e tesh il edildiğine göre 
Versai lJe sulh muahedesi ile 
1ka edilen haksızlıkların ta
dtlı ve bu meyanda gasbe
di!nıit kolonilerin iadesi 
tıınnında ileri sürülen talep· 
lere karşı Fransada h ı çblr 
\'akit ıtddetli ve reddedici 
~lr vaziyet alınmış değildır . 
llgllterede he bu bapda iki 

Cereyan ve.rdır Bazı ' arı Al 

'-'anyanm bir koloni devleti 
01ınasını katiyen istemiyor 
11lr, bazıları da •eııelenin 
'-'üıbet müoakaıasfyle meı 
lul olmaktadırlar. Ancak 
bunlar arasında da muhte
lif teklifler yapanlar vardır 

Duçenin b e y a n a t ı 
ile bu mesele yeni bir ıaf · 
bilye gi rmiş oluyor. Binae· 
tı~leyh beyneJmilel efl<arı 
111llumiyenin bu mesele 

~e timdi ehemmiyetli 
fr rnrette m e t g u l 

oı 
111 tnAı tahmin e d i J e· 

bııır . Şu halde şimdi 
dıqlomasi alemi üzerine ye 

ili hır vazife daha almıt ol· 
~Yor ki bunun halli büyük 
bit ~e~anet, kıyuet ve dur 
Qlnlığı istilzam etmektedir 

1 
Uliin devletlerin ve millet · 

t rfn fey iz, lnkiıaf , refah ve 
''adetleri için 1 azım olan 
'Ulh, sükün, huzur ve emni

~ttın Avrupa ve cihan her 
1 için temini matlup olun 

c, halli lazım gelen birçok 
~eseleler arasında Alman· 
t'Ya kolonilerinin iadesi me 

''1eıfnin derpit edilmesi la
~11rıd 

ır. 

rvıu11ollni sulhün yine sulh 
~~lıyle muhafazası flkrinde-

1"· Ve hakikatte de bey
llel 
t ltlilel hayatın tasfiye ve 
d''-ıtnıinde muvaffakıyet el 
, ' edilmek isteniliyorsa bu, 
~ bcak muslihane vasıtalarla 
ıe ıu l h mefhumuna sad ı k 

"'' k bıı ltla ıuret ! yle elde edile 
it, 

tı ltal)·an matbuatı faılıtle 
ı,11 Rorna üzerine yürüdük 
'-'tlrıın on beıinci yı1dönümü 
~ lll\asebeUle Muuolin lnln 
"ı~tdiii nutuk ile metgul ol· 
ı 1 'ktadır. Gazeteler, Mu110· 
ı:'nın nutkunu, yüzblndcn 

ti, halk kütleai önQnde 

1 trad ettiğini tebarüz ettir 
mektedirler. Nutuk aynen 

aıağada nakledilmiıtir: 

"Arkadatlar! On bet yal 
evvel tam bugün, milletimi· 
zln hayatına temas eden 
muazzam bir hadile vuku 
bulmuıtur. Faıiıt alayları, 

ıosyaliıtlert ve komünistleri 
cürijm ortaklariyle birlikte 
ezdikten ve İtalyanın her 
köıeslode asil kanlarını dök-
tülden sonra, Roma üzerine 
yürümüıler takat, mülevves 
ve rüıvetçi demokrat liberal 
parlmentarizmin sınıf anı or 
tadan yok etmi~lerdir . 

lıte on bet senedenberi de· 
vam eden faş ist lnkllabı o · 

. zaman baılamııtır. lnkilip, 
rejim olmuıtur. Bu rejim 
yeuilen en ve kuvvetlenen 
halyan u lu unun. malı ol 
muıtur. Her kimE: oluna ol
sun , kuvve t lenen bu İtalyan 
ulusu ile silahla karııl&ıma-
11 bugün fevkalade tehlikeli 
b ir İ§ olacaktır . Führerln bu 
bayram dolayıslyle liess, 
Frank, Lutze ve Wainer gl 
bi en güzide mümessiller ini 
gônderdığl için kendisine te
ıekkür ederiz Bunlardan sa-

vaıçı en eıkl nasyonal sos
yalistler ve büyük harbin ve 
Alman inki labımn malülle 
ridir. 

Unutulmıyan Münib, Es 
sen, Mecldenburg ve Berlin 
mülakat ve tezahürlerini 
müteakip bunların neticele
rini Roma Ber1fn ılyasi mıh · 

veri içinde ve ikı rejim ara 
smda heran daha ziyade in
kltaf bulduğuna . sıkt bt te -
sanüdün ve lki ulus araım · 

da heran gittikçe hakikat 
halini alan blr dostluğa da· 
filet ettiğ i görülmektedir. 

Arkadaılar, sizler birer 
ıefsinlz ve tefliğin ne de
mek olduğunu bil irsiniz . Bir 
ıef kendi neferlt!rinden ta 
lep edeceği birtakım fazı 
letlere malik o 1 malıdar . Şe 
ftn faziletleri ıunlardır: Va· 
zife h issi, fedakarlık, ruhi, 
oahd menfaatten tecerrüt, 
fizlk ve moral cesaret halk 
ile temasta bulunmıyan hal · 
kın, ihtiyaçlerını ve hisleri 
ni a .. lamıyan ve halkı tem
sil etmiyen bir şef, ıef de
ğildir 

MuazZ8m teıkilatımızı 
ifade e den ral.amları oku· 
dumuz Bu rakamların ar 
kasında her fedakarlığa ha· 
zır milyonla rca müıellih 

adaml.ır vardır . Bunun için
dir ki A vrupanın sözde ef · 
kara umumiyesinin, aldığımız 
ma i tedbjrler hakkında ile • 
r f ıürdüğü hükümlere gül 
dük. Btz ıülQnç he1&plarla 
hükümler k9bul edemeyiz. 
Fatist ltalyada sermaye hü
hümetin emrinde bulunmak-
tad ır . Bunun hilif ını istiyen 
"ölmez prensipler . ,. Memle 
ketıne hicret etmelidir. Ora· 
da sermayenin altında bükü 
metler bulurlar. 

Biz bant fr.terlz f ,akat 
sulhün feyizli ve devamlı 

olabilmesi için Avrupadan, 
ite İspanyadan baılamak 
üzere komüniıtliii kaldır-

Atman 
Müstemleke talepleri ve 

ingiltere 
Londra, 10 (AA.) - ln

glllz müstemlekat nazırı 
Avam Kamarasında Alman 

müstemleke taleplerine dair 
İngiltere tle dominyon hü · 
kumetleri arasında hiç bir 
muhabere veya müzakere 
yapılmamıı olduğunu ıöyle
mtıtir . 

,-----------, 1 DOKTOR RHMET 
1 flKKO YU/'llu 
I Ç~CUk HEklMI 
ı iş BaıJka s·ı yanın

: dak i muay~nehane-
1 sinde her gün saat 1 (1.5-JB)e kadar has· 
ı ta/arınık abu/ eder. 

~-----------.ıl mak lazamd1r. Sulh muahe 
delerinden bir takım gülünç 
ve manasız ahkamın çıka 

rılması lazımdır. Alman m il 
leli gibi büyük bir milletin 
Afrika günüıleri altında 

vaktiyle malik bulunduğu 
yeri tekrar alması llzımdır . 

Nihayet İtalyanın rahat bı
rakılması lazımdır. Çünkü 
imparatorluğu kam bah ıuı · 
na ve kendi vatııtalariyle 
kurmuttur ve baıkalarınan 

lmparator lutdarmdan bir 
metre murabbaı bile yer 
almamıİtır . 

Roma güueşlnln teref ine 
bayraklara kaldırınız. Bu 
bayraklar, yalnız fikir, dok· 

trin ve inktlap bayrak l arı 

değil asrın ba yraklar1d1r. 
Bu aaır faı izmfn asndır. 

RKDILI 

Belediye Mec
lisi Toplantısı 
( İkinci sayfanın devamı ) 

kuk ve tahsilat vuku bul 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

18, 19, 20, 29, 30, 53, 56 57, 65, 68, 75, 76, 92, 6, 
9-10, 17, 53, 110, 118, 12 ), 125, 127, 128, 129 Sayılı 
emvali gayri men kuleye 3 1 1 937 günü hiç talip bulun · 
madığından on gün temdit edilerek ihalesi 13 11 ·937 Cu · 
martesl günü saat 1 O da yapılacaktır istekli olanların 
yüzde yedi buçuk muvakkat teminatile birlikte Vakıflar 

müdürlüğünde müteıekkil komisyona müracaatları. 

SA YPA.ı 3 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkeıirde müceddeten yapılacak Doğum ve Ço. 
cuk Bakım evi ve Ebe Mektebi binasının Nafıa vekaletin· 
den musaddak projesi gereğince ve (8 l 814) lira ( 66) ku
rut ketif bedeli üzerinden lntası 15·T Sani 937 tarihine 
rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf uıullle 
ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle ekıiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Bu ite alt evrak tunlardır: 

A Hususi ıartname 
B Meıaha cetvel• 
D Vahidi flyet cetvelt 
C Keıif cetveli 
E Projeler 
F - Eksiltme ıartnameıi 
G Mukavele projeıi 

lstlyenler bu evrakı Balıkeıir Vilayeti Daimi EncGmen 
kaleminde veya Balıkesir Nafıa Müdürlüğünde gör~blljrler 

3 Muvakkat teminat bedeli t5340) lıra (74) kuruı· 
ter. 

4 teıekkül 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Manyas kazaıanda müceddeten yapılıcak afat 

istasyonu binasının mevcut proje ve tartnamesl mucibince 
2130 lıra 05 kuruı keıif bedeli üurlnden toıa11 15-11 937 
tarihine raslayan pazartesi günü saat 15 de thaleıl yapıl · 

mek üzere açık ~kstltmeye konulmuıtur. 
2 - Bu ite alt evrak tunlardır: 
A 
B 
D 

Husuli ve fenni tartname 
Keııf cetvelı 

Vahidi fiyet cetveli 

E Proje 
F - Eksiltme ıartnameıl 
C - Mukavele örneği 
İstiyenler bu evrakı vlliyet daimi encümen kaleminde 

veya nafia müdürlüğünde gör~bilırler. 
3 - Muvakkat teminat ketif bedelinin yüzde 7 ,5 ğu 

oları 159 lira 76 kuruıtur. 
4 - ihale Ba1ıkesirde vilayet makamında teıekkül 

1 edecek encümen daimi huzurunda yapılacakhr. 

Beledl·ye Rı·yaset·ınden· 5 - Eksiltmeye bu gibi itlerle uğrattığına dair Balı. 
------

•
1 

kesirde nafıa müdürlüiünden laakal ıekiz gün evvel veat· 

Düzeltme: l _k_•_a_ıa_n_ıa_r_8_ırebt l ırler 4 - ı - 484 

"Belediye riyaselind~n" Baılığı altında dünkü nüshamızda! 
neıredilen Helediye :ıab ı ta memurlarınft yapılacak elbiseler \ 
ilanının ihalesi 19 Birincfteırin 937 cuma günü yazılacak 
iken tarıbi unutulmuş olduiundan tashihen ilan olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Köy: Mahalleıl: Mevkii: 
Balıkesir Ova Harmanı 

Cinai 
Tarla 

Hududu 
Doğu: Yol, Batı11 Ka· 
dtr h iHeıine bölün 
müt yer, Poyrazı Ka 
dır, cenuben Süley 
man hl11esine b6l6n 
müı mahal. 

Yukarıda bulunduğu yer ve hududu yazılı tarla Şeyh 
lütfullah mahalleıtnden Şahlnoğlu Haltlin tasarruf ve zi
raatında iken 50 ıene evvel öldüğü zaman mlrasca olarak 
terk ettiği evlatları Abdülkadir ve Hüseyin ve Süleyman 
ve Dudu, aralarında bilumum emvali gayri menkullerini 
haricen rizalarlle yaptıklara takıtm neticesinde ııbu teıci· 
li latenileo tarla Hüseyin hi11eıine ve ölmesile veresesine 
kaldığından bahisle namlarına tescil ettirmek lstedıklerın · 
den taaarruf hakları tahkik edilmek üzere 19·T . Sani 937 
Pazar günü mahalline memur gönderilecektir. itirazı olan· 
laran bu müddet içinde yazı ile Tapu Sicil Muhafazhğına 
veya mahalline gelecek memura müracacaatlan illn olu 
nur. 

Vilaye Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balakeıir - Dursunbey yolunun 26 ncı kilometre · 
ı l ndeki tamirler i açık eksiltmede bulunan~Kille ve Simav 
köprülertnin tamiri için talip çıkmamıı olduğundan 
15-11 . 937 tarihine rasthyan pazartesi günO"'saat 15 de ih· 
aleleri yapılmak üzere ekıiltme müddeti 1 O gün uzatıl

mııtır. 

2 - Su itin keılf bedeli 9183 lira 75 kuruı ve mu· 
vakkat teminatı 689 llradı!, 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A Eksiltme ıartnameıl 

B Fenni ıartname 
C Mukavele örnefl 
F Keıtf cetveli ve teferruatı 
C Nafıa itleri ıeralti umumlyeal 
lstiyenler bu evrakı Villyet Daimi encümen kalemin. 

de veya nafıa müdürlüğünde göreblltrler. 
4 - İhale muayyen vaktinde vilayet makamında mü. 

tetekkil daimi enctlmen tarafmdan yapılacaktır. 

5 - Ekılltmeye girebilmek lçtn nafıa vekaletinden 1937 
yılı için alınmaı mfiteabhltltk veatkası ve bu ite ehliyetini 
lsbat edecek vesika veya Balıkesir Nafıa müddrlOğünden 

alacağı veaikayı ibraz edenler ılrebillrler . 
6 - lıteklilerln yukarda yazılı gün ve 1&atte muvak. 

kat teminatına malıandılına yatırdığına dair makbuz ve
ya banka mektubu tle Vtllyet Daimi EncQmenlne ml

racaatları llln olunur. 
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Defterdar~ığından: 
1
) AVUKAT f ~ 
i BÜUHAN YENEI\ : 1 

Çanakkale 

Takdir 
Olunan 
Muhammen 

Bedeli mahallesi Sokağı 
Lira 
1300 Yalı Park 

meydanı 

Cinsi 

maamüıte · 

milat hane 

Tahrir 
No: 

277 

İradı 

kapu g&yrJ 
No: saflıl 

35 
lira 
156 

Bandırmadaki Yazıhanesini Hükumet 
Caddesinde yeniden İnşa Ettirdiği Hususi 
Daireye Nakletf!ğini Sayın Müvekkilleri-
ne ffrz Eyler. • 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Ormanlarımızı korumak 
it. için odun yakılmıyecak, 

l} bunun için ne yapacağız? 
~ Maden Kömürü 
~ KullanJ/acak D i y e 
~ Düşünmeyiniz .. 

Yukarda clnıl mevkii tahrir ve kapu numaralan ve mu- ~ 

ha mm en bedeli yazılı maa müıtem il at hancnJn mü ki yeti __ J_ll!!!!!!l!!l!!~~~~J ~!!!!!!!!!l~JJ!~l!!~l~!J!!~!!!!!!!~!!!!l!~!!!~!!!!!!J~!!~!!!J!J!!!!!~!lL='·I ~ H ( · J' 1 ii r 1 İİ .k Ön ı ii ı· 
pefln para ile satılmak üzere 1 1 l 937 gününden 15 . 1 1- '§!!§ ~ ~·a k.a il kul la nı~lı ve 

:!7 b::nı~nne ;:~~~:~~ :;.~ar~:t•tiır~:yüa •:::u~::.:~: kadvaer :_=: AS R ....... , M U'"' c EL L ı• T ;_~· 1 € lıeı· keseye t>h•eri~li 
Taliplerin yüzde 7,5 pey akçalarlle kut ırilf'n gün . ~ .. « Zonguldtık ve llalk 

lllatte Varidat daireıine gelmeleri ilan olunur. -- -- ~ tiplerİIH.İ('kİ sobaları 
1 494 -~ .. .. f « 4

• · =' EYUP ULKU &~ lf· ticHn'tlwıwn i~ d•· lıu-
i:=:h /i!!!fğ il. 1 k =4 Her Nevi Def!er, Kitap, Bloknotlar }11 ıac(_ı smız .. ** Beher~metre 

murabbaının 

muhammen 
Bedeli Mahalleai 

Lira K. 

i Dibi Meşin Ustü kamilen bez ve ~= ~ duman ve is 
Sokağı Clnıi Mıktarı Kıymeti 55!i] her tarafı bez yumuşak Cİit İŞieri f== it_ 

M M L 55- === ~ yapmıyan çok dayanıkh sömikok 
1 50 Anlanca Bahçevan duvarlı ;35 31;~ , gayet şık ve ucuz olarak yapıhr. t= it «Türk Antrasidi» de geldi 

Hüseyin ana •; fatasyon Caddeainde Kaptan Oteli Kart aında. ~ 1 Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 

~;Pe:k~0 Sa~::~~ıhiHede •miiiiiijijiii~iiiilfiiiiiiiiiiJ~)fiiiWi~ijii~iiiil]ili~iiiiW~iiW~~ffl I ~~v~~d::~ gibi çeıttler de .mağazamız da her yerden 

36 yeni Kırk beı hl11e ~ En birinci boya yağlara, boya malzemeeide Uca 
utbarde otuz , -.._ 11. rethanemizde ehven fiatlarla satıhr . Bir defa dene. 
dört ht11eıi ~ 1 yiniz 

HAlK SIHEMASIHOA ~ . Saraçlar Başında Demir 1 
Yu"arda cJnıf miktarı ve kapu oumaruile metre mu· 

rabbaı ve muhammen bedeli yazılı auının knk beı hisae 
otuz dört hbıeıJnfn müllcJyeti peıln para ile aatılmal< üze
re 1· l 1-937 ıününden 15 11 937 aOnüne rasthyıın pazar· 
teıJ ıünQ ıaat 15 ıe kadar 15 ıün müddetle açık artır· 
maya konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 7,5 pey akçalarıle keatirilen aün ve 
ıaatta Varidat c.laireelne gelmeleri ilan olunur. 

Tamamının 

muhammen 
bedeli 
Lira 
150 

Mahallui 
Yalı 

** 
Cınıt 
Yıkık 

4 J.495 

Satılacak hiue miktarı 
On hl11e itibartle do 

kuz hi11eal 

Yukarıda clnıJ mevkfl Jle tamamının muhammen be
deli yazılı Yıkık deponun on hl11e itibarile dokuz hlsaeslnln 
m61klyetl peıtn para ile ıatılmak üzere 1·11 9~7 günün · 
den 15 1 1 937 ıüoünP. raatlıyan pazarteıl günü ıaat on 
beıe kadar on beı ıün müddetle açık arttırmıya konul
muıtur. 

Tallplerln yOzde 7,5 pey alfçalarile keıtirllen gün ve 
ıaatte varidat daireılne gelmeleri ilin olunur. 

Tamamının 
Muhammen 
Bedeli Mahalleıl Sokağı 
Lira 
180 Yala Çarıı 

4 ı 496 

** 
Tahir Kapu Iradı 

. Cinsi No: No: Gayri S 
Ltra 

Depo 97 77 48 
Satılacak hlıee 

miktarı 

On hl11e itibarile 
dokuz hl11eat. 

Yukarıda~clnıt mevkii ve kapu numuruı ve tamamı
nın muhammen bedeli yaz lı deponun on hisse itibarile 
dokuz hl11eatnln mülkiyetinin peıin para ile satılmak Qze. 
re 1 11 937 günOnden t5.J 1 937 gününe raılıyan pazar· 
teai gOnü ıaat on beıe kadar on beı gün müttetle açık 
arttırmaya konulmuıtur. 

Ta!ıplerin yüzde 7,5 pey akçalarıle keıtirllen gün ve 
eaatte varidat dairesine gelmeleri ilan olunur. 

4 ı 497 

** Tamamının 

muhammen Tahrir kapu 
Satılacak 

hisse 
müıtemilatı 

miktarı 

20 Beı oda 10·9 
Iradı gayri S 

L<ra 

bedeli Mahallesi Sokağı CJnei No. No. 
Ltra K. 
800 00 Yalı Balıkhane Hane 212 

120 

Yukarda cinıl mevkii ve kapu numar•ıı ve tamammın 
muhammen bedeli yazılı hanenin •OD hisse ltlbaril~ dokuz 
hlıseeinln mOlktyeli peıin para ile 1atalm11k üzere 1 11 937 
den 1 5 11 937 gününe raıtlıya n pazarteıl günü saat 15 
ıe kadar 15 giio müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 7,5 pey akçalarile kcetirilen gün ve 
saatte varidat dairesine gelmeleri ilan olunur. 

Tamamının 

muhammen 
** 

4· 1 498 

Tabrlt kapu 

Bu ffkşamdan İtibaren İki Büyük Filim € Ve Hırdavatçı '11 

B I• R (~ E ~,EN ı· N «. Hasan Cumalı ~ 
_,.. ~ ·~~~~~»?it~~~'IPl.~'1#4· 

i 6 K A ND Al. J r-----•••1ı11-••if 
K /ark Kable ve Kostant Bene! 

CiNAYE'"fCEZASI 
Ken Maynar 

BiR GECENiN İSKANDALI Bize Amerikanın tı 
hayatını, bütün inceliklerini olduğu gibi göstermek 
itibarile çok kıymetll bir mevzu teıkil ediyor Klark 
Kable bu ftltmd~ ıevdalı bir gazeteci tipi yaratıyor 

Amerika, garibeler. memleketi 10.000.000 Milyon 
lnlllmn para kazanmak hırslle bir makina ditllıl gibi 

IKokVeSömi KokTürk 
1 Antrasit i G e 1 d i .. 
• 1 Her Cins Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -
• fJzda kullanJ/1r. Kok Ve Sömi Kok Türk 1~ l 11ntrasiti Kömür/erik Tecİmgemizde Eh· 
I! ven Fiatla Sat!lmatadJr. • 

AHMET VE IBRAHİM CUMALI döndüğü it ıihlr ve teknik ıehrJ Newyork. 

B 1. il G E ~.., E N ı· N 1 ~ ifi lJı mir ~lrdavat- l'apı Mal/~rı 

1 
Çiviciler \'c Demircile. Çarşısı 

1 S K 1\ 1'., D A L J il Çiflçl Altileri Alım Salım Ev!,. 
L~ •• ~11•• •llSI •1tliltl'ltE••••,., 

Si ı d l ............... -- -------------·' : erf. suatlerce heyacan an ıeyecana srinıkli t• •• •••••••••• .• •••••• •••• •••• ••••••••••••••••••• • 
yeceklir. Para, aşk, l/ıliraı, cürei, entirlka gibi insan · ·= E z m e v e K 1 r m a : 
!arı bir çok le/ıliktlere düşürebilecek lnilli11 lıayat ti İ 
unslirlarwz slzla Bir Geetnln lskaııdulinda göre •: 1 •· M t .. .. · 

1 ceksiniz. Nlinıl çeviren orllsllerl gözörıune koyarak !i: 0 0 r U • • :
1 {azla laf sllô.lı zail buluyoruz • 

A)rıca: Taht YB Aşk - Dünya Havadislui · t: Palamut. bulgur ve tuz kırması. arpa 
• _ • :; ezmesi, mısır kırması, öze, fi bakla, bur-
.. .. •: çak, çavdar k1rmalannı son sistem ola-

ıe rak meydana getirmiş oldu,quın afatlar va
t: sif asile en seri ve ·en temiz olarak klfma-

Balıkesir Askeri Satın 

Al K d ı: yi veezmeyi ehven fifıt/a taahhüt eylerim·: ma omisyonun an: ti AuREs: ; 

Kor merkez birliklerinin ihtiyftcı fçin 6 kalem kıı seb
zeal pazarlık ıuretlle mukaveleye bağlanacaktır. Pl\zarlığı 

22 2 teırtn 937 pazartesi günü saat 11 de cümlesinin tah 
mln edilen bedeli 1612 lira 50 kurut ilk teminatı 123 li 
radn. İsteklilerin ıartnamesin~ görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye itlirak edeceklerin de vakti muayyenlnde te 
minat makbuz.larile kor ~atan alma komisyonuna müraca 
atları. 4 - 1 - 501 

t: Deve Loncası Caddesi i 
ı: Motörcü İsmail ,i 
.:w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••::arar ......... .. ... .., ................... ···~ -·••••••••••••••m•••••••n•e••••••••••••••••••• . --
u-------()()Ki='~-R----- 1 
il 

--~-----------------------11 T Allİll t\SLAN 
il 

No. No Müıtemılatı il 
, 

bedeli Mahallesi Sakağı Cinsi 
Ltra 
900 Yalı Balıkhane Hane 213 2 2 Beı oda n MEMLEKET HAST AHANESI 

İradı G . Satılac ak hisse il BAKTERiYOLOJi 1 
Safısl m i ktarı il VE SARI HASTALIKLAR MÜTEHASSIS! 

1 Lira 
120 On hisae itıbarile llll h 

il Her gün Öğlede n ıonr11 Saat Üçten itibaren A ı· 
dokuz hisaesi de 1 

d il met Çeşmni Karıısındakl Hususi MurıyenehaneslO Yuk r a c n sı mevkii ve !t pu numa ı ası ve tamamının 
il Hasta larını Kabul Ve Tedavi Eder. -:..-muhammen bedeli yazılı hanenin on hisse itibari le dokuz r..ıi 

hlııııenin mülkiyeli pt'ş ln para i'e setıl ına lt üzere l · I 1 937 !'-------.:. __ ,_ ___________ :., 
den 15 11 937 gününe rasthyan pazartesi günü s&at 15 ıe 1 ~. wwwwwww wwwwwwwwwvww••-
kadar 15 gün müddetle açık artırmay a konulmuıtur ! iyesi v_e 'Janazrnanı: Balık esir saylavı H. KARAN 

Taltplcrın yüzde 7 ,5 pey akçelerile kestirilen gün ve 
eaatte Varidat dairesine galmelerl ilan olunur 1 Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 

4 1 499 Baıımyeri : İl Baaımevl ---


