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Habeşistandaki Altın Madenlerinin 
işletilmesi için Almanya-ltalya Ara

~ sında Müşterek Bir Şirket Kuruldu. t 
'"'~~~... "' 

GÜN.DELİK. SİY ASAL GAZETE ON IKlNCI YIL Sl YI: 3709 

~lkm coıkunluğu ırasmdı Sivasa sonsuz sevmç, neşe veren Atatürk, bırabarlerinde Başve~il Celil Bayar, 
Dahiliye ve Naf ıı Ve~illeri olduğu haf de dün ~etinkayay' şereflendirdiler . 

iki Şehir Güreçileri Arasında 
Yapılan Yedi MiJsabalıanın 
Beş ini Gençlerimiz Kazandı. Ankara, 13 (A.A.) 

- Relılcumhur:Ata· 
lGrk beraberlerinde 
••tYektl Celil Ba · 
tır, Dahiliye ve 
Mıfıa Vekilleri oldu· 
lu halde Şark vl 
llJetlerlnde bir tet 
lttk ıeyahata yap 
lllak (izere dün ak· 

"• huıuıi trenle 
At.karadan ayraL 
"ıılardır. 
Relılcumhur lı

teıyonda B Q y ü k 
'1lllet Mecltıl Relıl, 
~GtGn v e k i il e r, 
llalıteıarlar, mebuı 
lar, ıeneraller, vali, 
lırnlzon ve merkez 
k11111andanlar1, ·ve 
k&fetler yükıek me· 
"urlara, emniyet dı
'•lıtörO tarafından 
'lurlanmıılar v e 
ltatabahk halk kOtleıl tara· 
'-dan da alkııfanmıılar ve 
-.llınlanmıılardar. 

Ankara, 13 (A A.) - Rel· 
lleıınhur AtaUirk bu ıabah 
"•t 9,40 da Sıvuı teplf 
... J'urmuılar vali, 'komutan 
te daha evvel huıuıi 
lrtnle ıelmlt olan davetli 
"'•bualar' h (i k a m e t 

halk tarafından karıılanmıı 
!ardır . 

Atatü·k, güzeıgihta yol 
lara dökülen ha l kın çılgınca 
tezahüratı ara11nda C H. 
Partisinin Slvrı kongreıi 

aktedı lm 't olduğu binayı 
ıereflendirmlıler, liıede derı-

hanelerl gezmlıler, talebeye 1 

bazı sualler sormuılardır. 

On bir onda b ü y ü k 
tezahürat arasında Çetin
k a y a y a ""'müteveccihen 
Sivastan ayrı 1 an Ata · 
türk, a yrılıılarında da top 
atılmak ıuretile selamlan 
mıılardır . 

Atatürk, Sivaata lileyl zl 
yaretluindeo ~ivası ilk ttı 
rifler ı n de kaldık l arı odayı 

ve koogr~nln topl ıuıdılı sa
lonu ı~zmiıler ve o günkü 
dekoru muhııfaza eden bu oda 

lngiltere 
Nastl bir dostluk istiyor? 

ve sAlonda o güne ait hah· 
ralardan bahaetmlılerdlr. 

Ankara, 13 (A.A.) - Relal 
cumhur Allltürk ougün on 

altı kırk beıte beraberlerin 
de Baıvekil, Dahiliye, 
Nafia vekillerlle refakat 
ve maiyetlerinde bulunan 
dığer zeva la birlikte Sivas 
Erzurum Kafkas battınm 

iltisak nokta11 olan Çetinka
Y"' yı teırıf etmtılerd l r. 

Ak sarayda 
Göçmenler için 400 ev 

yaptınhyor 
Ankara, 13 (A A.) - Ak 

1 
saray cıvarındakl Kuruaaz 

1 bataklığının kurutulma11 için 
1 yapılan çalıımalar muvaf· 

fakıyetle ıona ermlı, ıelclz 

bin hc?khrlık münblt bir 

lzmlr güreı takımı::dün 
ıehrimize ıelmft ve akıam 
Halkevlnde hölıemiz gOreı 

Japon 

çllertle mftıa bakalar yapmıı· 
lardır. 

Kalabalık bir ıOret me· 
raklıııaın bulundufu bu ıü
reıler çok allkah ve heye. 
canlı olmuı, iki İehlr gOreı

~ • t d h b' çllerl araaında yapılan yedi 
ımparı oru Ot UJI ar in müaabaka,. bölgemız ıoreı· 

bitmiyaceg·im' b'ıldı'rdı· çllerl iki mafldblyete karı• bet 
1 ıaltblyetle kazanmıılardır. 
1 Akıam Hat ZO de baılıyan 
ve geç vakte kadar devam eden 

bu mfiıabakalar 16ylece ne· 
llcelenmııttr: 

56 Kı 'oda: Ahmet (Bala. 
kealr} - Şefık (lzmlr) Balı 
keair aayı heaablle ıaltp. 

61 Kiloda: Oıman (lzmlr} · 
Huan ( Balıkeılr} lzmtr aayı 
heıabile galip. 

66 Kiloda: Enver (lzmlr)• 
Muzaffer (Balıkeılr) lzmtr 
tuıla aalip. 

71 Ktloda: Ahmet (Balı. 
keılr) . Bekir (lzmtr) Bala
keılr tuıla galip. 

arazi kazanılmııtır . 79 Kiloda: Muıtafa (Balı· 
keılr) · Muıa (lzmlr) Bahke· 

Bu arazi üzeı:tnde göç· JAPON İMPARATORU ılr tuıla ıallp. 
menler için 400 haneli bir T 1 87 Kiloda·. Muıtafa (Ba· okyo, 3 [ , A.)- Japon 
Safhk köyQ yapılmaktadır. 1 m p 8 r a t 0 r u ordu,a lıkealr) Ze1nel (lzmlr) Ba · 

b 
. J k ff ö n d e r d t f ı bir teb- lıkealr ıayı beaabile ıallp. 

'ıHa eşıstanaa ı rik ve teıvık meeajınde Alır ııklet: Şerif (S.bke· 
Uzak Şarkta devamla bir ıul· ılr) • Mehmet (lzmlr) Balake· 

tflc&nı, bando, askeri 
••ta, ınektephler, izciler, ret 
'-1, buıuıl teıekkOller mO · 
'aeııllleri ve kalabalık 

Müteakiben lokomatlf ve B. ÇEMBERLAYN 
vağon atelyelerl lnıaahna 

Al d 1 
• 'Al it ı · hun teıiıinln henQz pek ılr tuıla ıallp. tm mı en BUOI manya 1 uzak oldufunu beyan et. GGreıler baaln de deYam 

ya müıtarıkın iıletıcıklır ~mı~ıtlr~. ~~~~~e~de~ce~kti~r. ~~~~ giderek atdyeler hakkında Londra, 13 (A.A.) - in-
izahat almıılardar . gillz Baıvekili 8 Çember-..._.._ ____ -=ı===ı:====---===ıı:::ı======================I 

Kaçakçılar Hakkında Verilen 

ParaCezalannın Tahsili 
'1eEhemiyet Verilecek .. 
lıcıkcılardın, ııhkôm Billıkleıi para cezaları hapis, 

haciz ve taksit suratile tahsil edilecek 
Kaçakçılık para cezaları · 

ilan mahkiimun hap lı ceza 
111lın bitmealne bırakıldığı 
~'Platen çıkan ıuçluların ik
''-'etgih la rmı değlıtird i k lerl 
t•Ja bilinse bile çok uzak 
~IJlerd~ olurdukları ve bir 
1•1Dınan tı aramak için baı· 
~, Yerlere gittikleri, bundan 
6tGrn ıuçluların hapis ceza · 

'-rını bitirdikten ıonra ele 
••çlrrnenln zor elduğu ve 
~''• cezalarının bu yüzden 
:'lıııı edilemediji ve bu it 
trde Gümrük ve lnhiıar 
"•lburlarının tnf az takiple 
:lal, ıereken önemle yapma-
lldarı muhafaza lt'tk ı latınm 

:'Porlarmdan öfrenilmekte 

'''· 
Para cezalarında haber ve t, .. 

L.... ve tutanların hakları 

~lunduiu ve bir an önce 
' 111aar.k hak ıahiplerine ve 
~lllaeıl onların gayretini ar 
:~Cafı cihetle kaçakçılık 
~, cezalarının önemle ıü 

dülmeıi gereklidir. 
Para cezalarının bir an 

önce alınması için: 

1 - Hapısle birlikte ol 
mıyan ve katıleıen ilim hü · 
kümlerl derhal ıuçl ula r a te 
bliğ ed ı lmeli ve kanuni mü· 
ddeti içinde vermedikleri 
takdirde tahsilat kom is) on 

larıodan karar alınerak hac· 
zı caiz mallarma g i dilmelı 

dır. 

2 - Hapiıle blrl ı kte pa 
ra cezasına ma hküm o1an 
mahkumlar haplıte iken pa 
ra cezasını ödemelerinin 
kendilerine bildirilmesi ve 
bu ıarada da menkul ve gay. 
ri menkul mal ı aranm, hak 
ve alacakl arının da tesblt 
edılrnesi gereklidir. 

Bunlard ıın kanuni ınüdde 
ti içinde para ceza sını öde 
miycn1erln menkul ve gayri 
menkul m.:dla rının, hıı k ve 
alacakların h 1czi surt t •le pa· 

( Sonu ikinci sayfada) 

la yn bir nutkunda lnglliz 

harici ıiyasetlnin ana hat· 

!arını fU suretle izah etmiı

tir: 

"İngiliz menfaatleri ve in · 

giliz taba asını korumak, 

sulhu muhafaza etmek in · 

giltereye kartı doatluk his. 

leri beıllyen ve beynelmi 

lel kaidelc:re hOrmet eden 

milletlere dostluk mü 

naseb< tleri teıvlk etmektir" 

Roma, 13 (A.A.) - Ha · 
beılıtanda altın madenleri 

araıtmlmaıı ve ltletilmeıl 

için bir Alman ha\yan fit· 

keti kurulmuıtur. 

ingiliz-italyan aıroımılari 
Londra, 13 tA.A) - Roy· 

ter ajanıı lngillz ve İtalyan 
hariciye nazarlarının görüı 

melerlnin iki memleket ara 
11nda yapılacak müzakere 
lerln göllereceği terakkiye 
bağlı olduğunu bildirmekte· 
dir 

~--========================================= 

E ğ i t m e n K u r·s 1 a r ı 
Öğretmen ihtiyacım kariaİık için açılın eğitmen 
~urslanmn sayısı önümüzdeki yıl 12 ye çıkınlıcık 

Türkiyenln bütün vilayet 
!erinden ve köylerinde öğ

retmen ihtiyacına karıılamak 
makeadiyle alınan tedbirler 
müsbet neticeler vermeie 
başlamııtır Bu yıl muhtelif 
vilayetlerde açılan altı eilt· 
men kursundan 5( '0 kiıt me 
zun olmuılardır. Bu mezun 
lar Türklyemn muhtelif vi 
layet ve köy lerine dağıl mıı 

lardır. Eğitmenlerin, çalııma 

vaziyeti yle me11ıul olmak ve 
müıkülita uğradıkları nokta· 
ları kolayca halledebilmek 
için yakın köyler ara11nda 

bir de baıöğretmeo buluna
caktır Bat öğretmen ölretmen 
okulu mezunu olacak ve çavuı 
elllmenlere mesleki izahatta 
bulunacaktır . 

Önümüzdeki yıl eğitmen 
yettıttrmek için açılan kura 
ların ıa)ııı l2yeçıkacaktır. 

Bu on iki kursta ( ıOOO ) 
eğitmen yetııtırilecek ve bu 
nları yetııtirmek için de 
muhtelif vi layet kültür di 
rektörlerinden öğretmen ve 
lıpekter lıtenecektir. Kura· 
lar için ( ! 00 ) bin lira maa· 
raf tahılı edtlmitllr. • 

Salı GGnOnden itibaren 

TÜRKDILI 
Meraklı bir deniz vakaıının heyecanlı romanını 

oku yucularana ıunacaktır. 

S. O. S. 
lbtlyar, genç, çocuk bOtOn herkeıla okayabllecelt 

ve baıtan ıona kadar ayni heyecanla takip edecefl; 

BÜYÜK OKYANUSTA 
Yanan ve bütOn YenldQnya matbuatını velveleye 

veren bir ı•minln feci iklbetidir. 

- BOMBALARLA VAPURA GIREI ADAM KiM?" 
"Bir gün kaplan ôlii bulundu. Niçin? 

Kaptanrn ölıimü yolculardan nedtn gizleniyor?,, 
Bunlar gibi blnbir ıual ve esrarın cevabını ılze hep 

s. o. s. 
VERECEKTiR. 

Her satıra ayrı bir heyecan kaynağı 
rikadan bir parça daha: 

"Karanllklardan, biri haykzrdı: 
- Bir daha ağzını açarsan vururum 

mı benim. 
Diğer meçhul bir ses cevap vtrdi: 
- Sen bir yılan ve bir canisin?. 

s. o. s. 

olan bu tef-

Kaplan ral. 

işareti uermımekte isrttr eden, alevler içindeki 
gemide, makinistlere delice verilen bir emir 

- BOtOn Sürıtla İleri!,, 
s. o. s. 

Salı gilnOnden itlbare•, her gOn ılzl yeni bir he· j 
yecan ve esrarla kartı karııya bırakacaktır. 



Tarihi Tetkikler: XI 

Ayvalık T arihL 
Yazan: Kemal Özer 

"Öğretmen,, 

Bent Ayvalık ve Cwarı Hakkında 1'a

ri/ıi Tetklkltr Yapmajja Teşvik Eden 

EKREM ÇA l 'ULDURA Armağan . 

(Mışrutiyıtin nanı tarihinde) an hepımh: olduğumuz hat· 

Y8 sonra AJHlık de_ makaadım~z uğrunda 
mudaf aa ve mucadele ede 

Metrutlyetln tllnını bıldl- ce~t Bı· t d ı " z. z va anımızın a · 
ren 1 O Temmuz 1908 tarihli -t kkl h f ı ma mu eya z mu a ız arı 
bir telgrafname Ayvahğa olacağız . Bu suretle vatanı· 
geldljt zaman Ayvalığın Ya- mızı bu günkinden daha 
zlyetlnt (Jorı Sakkarl) den büyük ve daha tanlı bir 

dJnltyellm: vaziyette onun hakiki varlı 
Metruttyetln ilanı üzerine 

ilk tezahiir olarak Ayvahkta 
(Yunan ılyaıl cemiyeti) na. 
mile bir cemiyet tee11üı etli. 
(1) Bu cemiyetin nlzamna
meıl 20 eylul 1908 tarihin 
de büt6n azalarının umumi 
lçtlmamda tatdik edilmtıUr. 
Bu nizamnamenin makıadı 
benechl zir taarih olunur: 

1 - Yuaan cemaatı Ya · 
' zalf ve hukukunu ıarih ve 

hakiki bir ıuretle anlıyabtl· 
mek üzere o cemaata meı· 
rutlyet idare perenıtplerlne 

tevfikan lrae etmek. 
2 - Neıllmlzln terakki 

ve tealılnl temine matuf 
olaa efklr ve efali tehlye 
ve mGdafaa eylemek. Bu 
cemiyet tptfdalarda fikir ve 
makıadını ilerletmek için 
içtimai, terbiyevi konferanı· 
lar vermefe baıladı. Cemi
yeti• ilk teıebbüılle mem· 
leketln cahtl halk tabaka · 
larını eaaılı bir ıurette tah
ııl ettirmek fçln leyli bir 
mektep teıtı edildi. 

Ztlrrl aeçen (Yunan Siyasi 
Cemlyetl)nin (1909) seneat· 
nln mart ayında akdeltlil 
mühim bir lçtlmaında cemi · 
yet azalara teklif olunan bir 
(ılyasi yemin) t pek büyük 
bir heyecan ile fıttmai ey · 
lemltlerdtr. Cemi yetin heye· 
ti idaresi lae bu (ılyaıl ye
min) 1 bGyük bir levha 
üzerinde ahın harflerle yaz 
mıı ve levhayı cemiyet tda
rehaneılnfn vaai aalonunun 
en ziyada nazara çarpan 
bir mevkilne talik etmlıttr. 
Mezkur yemin zirde ay-
nen naklolunur: 

Ecdadımızın muL.addea 
emanetinin hakaret görme· 
ılne mibaade etmlyeceflz. 
Maili ıüzeralhımız üze. 
rinde vatanımızın yanı ba
ııİıuza terfik eylemlı oldu 
iu kardeılerlmlzl terk eyle
mlyeceflz. Gerek tek biri· 
mlz olıun ve ıerek müctemi · 

(1) Bu cemiyet Ayvalık 
Rumlaflmn ikinci _isyanım 
lıaı11lamzştır. 

lerlne teslim edeceflz Mil · 
letfn ve vatanan namuıunu 

lekeılz olarak vikaye ede· 
ceilz. Mukaddes dinimize, 
ecdadımızın akidelerine ve 
kı ymetlt emanetlerine sarsıl
maz hürmetimizi muhafaza 
edeceğiz. Pek nezih olan 
olan gayeleri için fedakara· 
ne ıarfü aayret edeceğ i z . 

Muhartb neıltmize kartı ttl · 
mat ve emniyetimiz layetelzül. 

zili olacaktır. Muhabbet ve 
terakktnın babası olan kud· 
retli ve büyük allih bizim 
bu taahhGdabmıza ıahlt 

olsun. Yukarıdaki (ıtyaat ye· 
mln)e bir de Ayvalık Rum
larının lisanen ve fillen yap· 
tıkları tezahüratı da tlive 
ederaek Ayvalık ahalisinin 
ne yapmak istedikleri mey 
dana çıkıverir. Haklkatta 
Ayvalık Rumlan arhk bir 
isyan ve ihtilal ateılnt yak · 
mak için fıraat arıyorlardı. 

Reeıkarda bulunanlara karıı 
yapılan coıkun ve taıkm 
hareketler hükumetin nazarı 
dikkatini celp ediyordu. Nt 
hayet civardaki Yunan kor · 
sanlarının filli tecavüzleriyle 
tehire ıtlah vesaire gibi 
döktükleri mevat dolayısiyle 
lyyao ve ihtilalin baıladığı 

görülüyordu. 4 Haziran 1909 
tarihinde Ayvalıkta aılah

lar patlamaia baılamıı ve 
ihtilal kendini göftermJıtt . 

Hükiimet bu durum karıı · 
sında memlektl karadan ve 
denizden hakiki bir muha-
aara çenberi içine almıı bu
lunuyordu. Memleketteki 
daimi aakeri kuvvetler tak 
viye edılmlt ve ıehlrin yük· 
ıek mevkilerine de toplar 
yerleıtirllmiıtı. 

Limanda bir iki harp ge· 
miat demlrlemtı~ idi. Aynı 
aünde memlekette ldarel
örftye tlan ediliyordu. 

Yapılan ıllah ve kaçak 
eıya yoklamalarında külli · 
yetli miktarda aılah, bomba 
ve diğer kaçak etya ve me 
vat bulunmuıtu. 

- SONU VAR -

Orta Avrupa Meseleleri 
Ve Macaristan .. 

31 ılkteırln 1937 tarihli 
Reicheıpoıt ıazeteal "Ma 
carlıtan ve komıuları,. bat 
hfı altında Budapeıte muha· 
birinden aldıfı bir mektubu 
neıretmektedir. Bu mektup· 

ta Macarlıtıanla halef dev· 
letler araaında bir anlatma 
vilcuda ıettrmek üzere ya
kında m6zakerelere ıirltile · 
celine dair yabancı matbu
atta aylardanberl haberler 
intlıar etmekte olduiu, bil · 
ha•a lnılllz ve ltalyan mat· 

buahnın bu meıele ile .,müı· 
bet bir tekilde ve etraflıca 

me11ul oldukları, timdi bu 
haber ve rivayetlerin Ma
car hariciye nazm Kanya 

nın K~rjer wanzwıkl gaze 
teılne yaptığı beyanat ile de 
reımen teeyyüt ettiği muma 
lleyhin bu Polonya ıazeteıl 
müme11illne: "Macarlıtanla 
halef devletler araaında ge 
çen yaz mevalmlnde Sina 
jada baılanan müzakerelere 
ıeçenlerde Ceaevrede de-

vam olunduğunu, bununla 
beraber Macarhtanla küçük 
itilaf aruında müzakerele · 
rln Küçük itilafın bir Kal 
lektlyun olmaıı itibarile güç 
olduğunu, bu sebeple Maca· 
rlıtamn halef detletlerle 
olan m ü n a ı e b e t l e r in 1 

normalleıtlrmek için ayrı 
ayrı müzakere yolları araı 

tırmak lazım geldlflni,. söy
lediği yazılarak bu beyana · 
ta ıl yaıa l mehafllde fevkala
de bir ehemmiyet atfolundu
iu ve bu sözlere bu devlet
ler münaaebatında vukua ge · 
lecek değltikliiln ilk hat
vesinio lf adeal nazariyle ba · 
kıldığı kaydedildikten ıonra 
tU mütalealar yürütülmek· 
tedir. "' 

"Halbuki bundan daha 
bir ıene evvelJne geltnciye 
kadar böyle bir değiıtkltğtn 

vukuu münkün addedilemez 
di ve her iki tarafta Maca· 

rlstan la halef devletler ara · 
11nda daha iyi bir mÜbaae· 
bete yol açmak hususunda 
yapılacak her teıebbüıü mil· 
li menfaatlere hiyanet te 

lakki eden hl11lyat hakimdi 
Fakat t :mdt coğrafi ve ik 
Uıadi zaruretler körükörüne 
bcılenen kin ve lntikan hiı· 

!erinden ve hakikate uymi· 
yan siyasal kombinezenler 
dan daha kuvvetli ıörün 

mektedir . Naaıl ki Alman 
ya Venay sulh muahedesini 
artık tahammül edilmez bir 
hal alc\ığı için merlyetten 
kaldırmııaa, aym veçhile 

Tuna havzasında ıulh mua 
hedeleriyle yaratılmıı o lan 

ahval ve ıeraltln de taham· 
mül edilmez bir ıey olduğu 

her tarafta takdir edilen bir 
hakikat olmuttur Hata Tri-

anondan sonra Tuna havza· 
11 ekonom• k ve etnoğraf ik 
durumunun Ttlanoa tekad

düm eden zamanınki ile kı · 

yas edilemlyecek derecede 

fenalattığını itiraz ve teslim 
eden Fransız polttikacılarmın 

ve aazetecilerlnln adet lerl 
artmııtır Blnanealeyh bu 

meselenin halli lüzumu ıl 

yast bir mütearife olmut· 

tur. Meselenin kati ve ni
hai tarzda hallı herıeyden 

önce Macarlıtanın ve halef 
devletlerin battı hareketle 
rlne baflıdar. Büyük devlet· 
ler bu bapta bir takım" ar· 
zular izhar edebilirler, tav 
ılye ve irtadatta bulunabi · 
lirler, yahut da Tuna hav 
zatındaki devletleri tazyik 
edebilirler. fakat ıon söz 
dalma Macariıtamn ve ha· 
lef devletlerin olacaktır. 
Bunun için itin doğrudan 
doiruya bunlar tarafmdan 
derplt ve müzakere edil
mesi pek münasip bir hare· 
ket olur. Arada mevcut bir· 
çok ihtilaf ve zıddiyetler 
kar1111nda bu vazifenin lfa
ıı pek kolıty değildir Ma· 
car hariciye nazıra Kanya 
dahi bu fikirde olduğundan 
beyanatında "Eaaı itibarile 
bir anlaıma vücude retlr 
mek mümkün olsa da buna 

münasip ve tetmlnkar bir ıe 
kıl vermekte daha birçok 
aüçlüklere tesadüf edilecek· 
tir. Macarlıtanla halef dev· 
letler arasındaki münasebet· 
lerln normallettirilmeıl yolu 
hayli uzundur ve ıabırlılıiı 

lıtllzam eder.. demiıtır. 

Bu beyanat bugünlerde bat · 
(Sonu 6çlncn ıayf ada) 

~l=========================================ı~ . 
!>EHiR 1-IABIERLIF.Ri 

~~=====. ====================================~ 

C. H. P a r tisi O c a k 
Kongreleri.. 

!Pul 
Va kıymetli evrak kolileri 
postahınelerde ne ıikil~ı 

açtlacık 
lrvana, Çandır, 
Çay Ocakları 

lrvana köyü Cumhuriyet 
Halk Parti ı i Ocağı ıe · 

nelik kongreıini Parti Ka 
mun Yönkurul batkanmın rl· 
yasetinde köy kurağında yap
mıı, Parti tılerl ile dilekler 
üzerinde göıüımelerde bu· 
lunulmuıtur. 

Yapılan intihapta ocak yô· 
netim kurulu baıkanlıiına 

Hüı~yln Zeybek, KAtiplfie 
Hüseyin Orhon, azahklara 
da Muharrem Demir, izzet 
Duman, Mehmet Kurt; na 
hiye kongresi müme11l}.ltğlne 

de Mehmet Zeybek ile Veli 
Doian ıeçilmiılerdlr. 

Kongrede üyeler ıu dilek
lerde bulunnıuılardır: 

1 - Bir okuma odası açıl
ma11. 

2 - Bir numune tarlası· 
nın kurulmaaı. 

3 -· Tohum makineıt te 
mini. 

4 - Fidanlık teıiıi. 

5 - iyi tohum temini . 

6 - Köyde bir ı a i 1 ı k 
dulabının kurulmaaa ve köy 
mera11ndakl bataklıfın ku 
rutulmaaı. 

7 - Rir okul açı1maıı. 
Köylüler, okul binasının 

hemen yapılmağa baılanma· 
ıı için; kiremit, tuğla, kireç, 
çimento, ağaç, l<ereıte, tah
ta ile birlikte 350 lira da 
para temin etmiılerdir. 

Yalnız, 400 · 500 lira 
kadar bir paraya daha lü. 
zum vardır ki, köylüler bu
nu da Kültür Direktörlüğün· 
den beklemektedirler. 

~andtr ocağmm toplanıısı 
Akıam , Çandır Cunıhuri 

yet Halk Partlıi ocağının 

yaptığı toplanhda intihap 
yapılmıı; baıkanlığa Meh· 
met Emin Önder, katipliğe 
Hasan Yıldız, üyeliklere Hü
ıeyln Ferahlı, İbrahim Par· 
lamıı, Alt Kuzu; nahiye mü 

me11illlflne de lsmail Temuçin 
Nebi Özdemir ıeçtlmtıler-
dır. 

Bu toplanhda; köylüye 
pulluk, tohum makinesi te 
mini ile okul, numune tar 
lası tesisi, sağlık ve yol itleri 
üzerinde dileklerde bulunul. 
muıtur. 

Oruçgazi ve ~ay uca~ 
~onurıleri 

Akıam saat 20 de Çay 
ve Oruçgazl ocak kongrele· 
rl Kayabey nahiyesi bina· 
11nda toplanmıtlardır . 

Her iki kongre kaza ida
re heyeti batkanı l3. Hilmi 
Şeremetlloğlunun batkanh · 
ğında ayrı ayrı toplanmııtır 

Oruçgazi ve Çay ocak 
idare heyetlerinin bir yılda 
yaptıkları tıleri bildiren fa 
allyet raporu okunmuı ve 
onaylanmııtır. 

Hundan ıonra yine her iki 
ocak 6yeler1 dileklerini bil · 

Oruçgazi, Ve 
Toplantıları • . 
dirmtıler, bütce yapılmıı ve 
ıeçime geçtlmittlr. • 

Oruç~azl ocak baıkanlı· 
ğına Abdi Ağabeyoğlu, he 
yete Hakkı Oruç, Mehmet 
Güreıken, Talat Özgel, 
Haaao Kamadöğen, Yakup; 
müme11tlliklere de Hakkı 

Oruç, Alı Tekirdajh .. 

Çay ocağı idare heyettne 
de Kemal ÇtvJtçl, Mehmet 
Ayder, Mehmet Savran, 
Mehmet Kocadereli, Hasan 
Erdtl; müme11llllklere

0 

de Ah· 
met Ayder, Rüatem Talu 
seçllmftlerdlr. 

··············-·········· • • 
! Bir Arkada- ! • • 
! ~ımızı Tebrik! s y • 

Üç yıldanberl Bunada in 
Utar etmekte olan "BUR 
SASESLERI.. arkadaıımız 
29 llktetrlnden bert dört ıa· 
yf a olarak ve büyfik kıtada 
çakmağa _baılamııtır. 

Arkadatımızı tebrtk eder, 
muvaffakıyetler dileriz 

> ·= ~ 
Muhtarlar 
Kursu 

Dersleri dün sona erdi 
8 ikinci teırfn pazartesi 

günü Halkevinde açılan; 

merkeze bağla 12 nahiye 
ile 360 köy muhtarlarm· 
dan 168 zinin lıttrak etUil 
kura dün sona er mittir. 

İkinci muhtarlar kursu da 
16 lklnciteırtn ıala günü 
açılacakhr 

Oü~~in~an pırı ve yapığı 
çalan adam ya~ılın~ı 
lvrindinin Yenice köyün· 

den Abdurrahman oilu Şev

Pul ve kıymetli evrak ta
limatnamesinin 6 ıncı mad· 
deılnde Damga matbaaaın 

dan vilayetlere gönderilen 
pul ve kıymetll evrak koli 
lerinin defterdar, merkeZ 
malmüdürü veya koli itle
rinden anlar bir memur ye 
idare heyetinden bt r aza ha· 
zar olduğu halde açılacafı 
ztkredllmtı olduğu halde 
milfettlıler tarafından mal-

. sandıklarında yapılan tefttı · 

lerde pul ve kıymetli evrak 
tahmatnameatnln mezkur 6 cı 
maddeıl ah"imı tamamen 
tatbik edtlmediği yani koli 
lerin açılmaıında poata mO· 
dürü veya koli itlerlndell 

' anlar bir memurun ha:ıır 

bulunmadıiı,uıulen tan:ıllll 

olunan zabıt vuakaları 1110· 
nderecahndan anlaıılmıt ve 
blnneUce pul ve kıymetli 
evrak kolilerlnln açılına•• 

için teıekkül edecek heyete 
poıta müdürü ve koli tıle· 

rlnden anlar bir memuruo 
ltUrakine imkan aarnhne· 
mit olmaaına binaen ıösil 
aeçen pul ve kıymetli evrak 
tallmatnamealnln 6 ı o c 1 

maddeı(nln (tnaliye, pul •• 
kıymetli evrak aelince. ma
hallin en büyük mal meaıu· 
ru veya onun taraf andan 
münasip ıörülecek bir me· 
mur, posta mOdürü veya 
memuru bunlardan tevkil 
edeceği bir zat, idare heye• 
lince tenıtp edilecejl btr 
mutemet hazır bulundulU 
halde postabanelerde açıl· 
maıı) ıek ltnde tadiline ınali 
müıavere en c 6 men 1 n c t 
5 • 8 - 1937 tarihinde ka• 
rar vertlmlıtlr. 

Birlikliler 
Eskişehire 
Gitti •. 

kinin dükkanından 80 lira Bölgemiz tamplyonu ld· 
ile 100 ktlo yapağı çalınmııtı. manbirllil Kütahya trenıle 
Yapılan tahkikat netlceılnde dün Eıkııehlre eltmltlerdlr· 

bu hırsızlığı ayni köyden Muı- Birllkliler, bugfin ıaat 15 
tafa oğlu Süleymanın yap- de Aydın bölgeıl ıamptyo· 

hğı anlatıldığından ıuçlu nu Nazilli Mendlre11por ta· 
yakalanmıı, adliyeye tes lim kımile ikinci maçlarıDI ya · 
edilmtıttr . 1 pacaktır • _. 
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KaçakCılar Hakkında 
verilen Para Cezaları .. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

ranın alınmaaa 16.zımdır 
3 - Mahkumlardan hac· 

zl caiz mal ve alacakları 

bulunmamakla beraber ceza 
borcunu takıltle ödemek fa 

ti yenler hakkında da 8. 1 Q.935 
gün ve 3445 · 1203 aayılı 
aenel buyruk datreılnde 
it yapılma11 fcabeder. 

4 - Haczi caiz malı bu ·· 
luomıyan veya böyle olmak· 
la beraber taksite de bağ · 

lanmıyan ve bu suretle tah. 
allı kabil olmıyan para ce 
zalarının, hapae çevrilmesi 

için cumhuriyet muddefU 
•• mumllaklerlne müzekkere 1 

zılmaladır. 

Hapisle birlikte hükmedl· 
k•" len para cezalarından yu 
a· rlki fıkraya göre alınlll 
a· 

11 milmküo olmıyanlu, 111 

hkiim henüz hapiste ıkerı 
hapse çevrilmelidir. 

1 rı · Kaçakçılık para ce~a • 
ıbl 

nın yukarıda yazıldıiı IJ l 
aüdülmesinl ve bu ıuret e 

l h ılılı para ceza annının ta 1 
1 lralmuına yer verllmelll81 

liaımdır. 

... ... .._ ............... ___ -- - ,_,..~_ .......... , .... 
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TEŞR N 937 

Nikel 25 Kuruşluk/arla Bronz 
10 Kuruşluklar Tedavülden 

Kaldırılıyor .. 
Maliye Vekaletinin Deflerdaıhklara gönderdiği tamim. 

1 - 2267 Sayıla kanunla lerinln hemen tesviye edtl · 
•eri len ıalihlyete htlnaden meıl. 
e••elce yapılmıı olan ilan 3 - Ziraat bankaları mü 
"-ucıbınce eski nikel 25 ku. badele edeceji paraları ay 
tıııluklarla bronz 10 kuruı· ıayelerinde heıabı carilere 
lıılclaran 30. l 1 937 aktamın- müıait bulunmadıjı takdirde 
d,h ıonra tedavül etmlyece· bir miktara mütenazır ma 
fı •e tedavülden kalkacak halJi malaandığından hazine 
olln bu paralara malık ol- ve ıuabatmdan mehuzat 
•nların bu tarihe kadar bı - kaydını .. natık olacakları 
lııQıum malaandıkları vezne- makbuzlle merkeze mal ede 
d,,lıiını yapmakta olan zı- rek buraca mahıubunun ya 
t'•t banka tube ve sandık- pılma11 esasları tekarrür et 
1•rına veyahut Cumhurlyt:t tlrild iğinden bu tekilde ya 
'-'erkez bankası tubesloe pılacak muamelelerden do
"-Gracaatla mübadele etti - layı hiç bir ıuretle mütktlat 
~'bilecekleri hususunun ali · çıkarılmaması ve malıandı-
•darlarına tebhll ve halka ğınırı ve gerek bankanın 

11ltıı valilıklere yazılınııtır . toplayıp verdiği paralarında 
d ~ - Bu ıuretle malsan ay ıayelerl itibarile Darp 
•lclarına vukubulacak mü hane ve Damga Matbaa11 

t'cııatlarla tebdili htenilecek Müdürlüğüne irsalat kaydı 
~arın alınarak mukabil- ıuretıle ıönderllecektlr. 

Orta Avrupa Meseleleri 
Ve Macaristan .. 

( lktnct ıayf anın devamı ) 
•tkU Daranylnln hük6met 
••ttııı müzakerelerinden bi· 
~'-de ıöyledlil ıözlerle de 
d''tıtrnen tetabuk etmekte. 
bir, Bu ıuretle Macariıtan 
ti). Yola girmek cesaretini 
~"termit ve muhtelif hak 
~ltleplerinden ve tikayet 
~ inden birçoğunu ı imdHtk 
~' tarafa bırakmıttır. Bun
d tdan bfrtıl de revlıfyon 
~t . Mamafl Macarlatan 
tıı talebinden vazgeçmlı de· 
•dır. Eıasen vaçıeçemez 
~ 
) teçemlyecektir. Ekalh· 
~~tler hukukunun ameli ıe · 
~ d, temini husuıunu lıe 
1,~c•rlıtan timdi mevzubahı 
ı. •ıt1ıanan ilk hareket nok· 

mühim oldufu,, keyfiyetidir. 
Reımi Macar politikası da 
bu kaideye baflamıt ve ne 
tekim hariciye nazırı Kan · 
ya beyanatında: "Müzake 
relerin muvaffak olup of .. 
mamaıı herıeyden e~vel ha
lef devletlerin ekal liyf'tler 
meıeleılnde takip ~decekle-
rl hattı harekete bailıdar ,, 
Demtıttr. 

Denebilir ki Macarlıtan 
timdi henüz halledllmemlı 
problemleri politika mevzu 
undan tecrit ederek öyle bir 
formüle baf lamııtır ki bu
na halef devletler dahi Ma· 
carlıtanla müaasebetlertnt 
düzeltmek arzuslyle muha -
lefet edemlyeceklerdfr. Bun 
da diğer devletlerin dahili ~., . 

''d "e eıas tarh saymak itlerine müdahale mevzuu 
1
' · • aramak ha l ve keyfiyetin 

1 Qıı karar bilhassa Trans · aıikitr ve müıellem olan •• ~t "'-lı polttık n cılar ve ga · durumu karııaında varld ola · 
\dı~Cller tarafından iltizam mn. Böyle bir tefsir ve 
\ lblttfr . Bunların yıllar · mülahaza yürütmek, ümit 
~ '-berı baflandık 1 arı kaide verici temayül ve tertipleri 
~,t'tıılivanyadaki Macarla- daha baılangıçta akim hı 
ı'tl lbilli istlhlaıının reviz - rakır . Bunu ise bugOa hiç 

1•t propağandadan daha . kimse istemiyor.,, 

8ahkesir Tapu Sic-il-· -
Muhafızhğından: 

Ctnsl 
Ev 

Hududu 
Sağı ve önü yol solu Ta· 
bak Muıtafa evi ukaaı 
Akukalı Ahmet vereıe

sinden oğlu Mehmet Emin 
ve ıalre. 

Cevlzleraraaı Tarla Doiuıu yol batı Hekim 
oğlu Melek Ahmet poy
razı Memiı oğlu Hıcı 

Mehmet kıblesi İplikçi 
Hacı Hafız lımall tarla11. 

\~'-dut ve bulunduğu yer yukarıda yazıla evi 60 ıene 
'ı~ı Dervtı Mehmet oflu Hüseyin ve hl11edarlarından 
\,t 1 layrl malum mukabilinde utan almak ve tarlada 

tt tı Martı mahallesinden Semerci oğlu namtle anılan 
~ '-'111 ıenetstz mali ıken 30 sene evvel ölümlle yeglne 
u, ~bdullahı badehu Abdullanın da 322 de ölmealle ev · 
'~1 P.tehmet ve Faize ve Şaziye ve Semine ve Hasibe 
'~ı~'lıdeyt badehu Haatbenlnde 332 de öltrımile kızları 
'1._ e •e Hafizeye kaldığından bahlıle namlarına teıçil 
~,~•i lıtenlldiğlnden tahkikat yapmak için 24 1 1 937 de 
-'1 lırıe memur gönderilecektir Bu yerler hakkında 

:"dan baıka bir hak iddiaıında bulunanlar vana bu 
\~ı lçlnde yazı ile Tapu sicil muhafızlıiına ve yahut 

11ıe ıelecek memura müracaatları lQzumv tlln 

TORKDILI 

Vilayet Daimi 
Encü_meninden: 

1 - Belk11- Bandırma ve Belk11 Edinclk ıoıalarımn 
muhteltf kilometrelerinde ke-tifnamelerl mucibince yapıla · 

cak eıaalı tamirat 25 1 t .937 tarihine raıthyan pertembe 
günü saat 15 de ihaleleri yapılmak üzere J 5 ıOn müd
detle açık ekıiltmeye konulmuttur. 

2 - Belkıs·Bandırma yolunun ketif bedeli 1585 lira 
muvakkat teminata 118 lira 88 kuruıtur . 

Belk11 Edlncik yolunun ketif bedeli 1126 lira muvak - ı 
kat teminatı 84 lira 45 kuruıtur. 

3 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme ıartnameıi 
B Mukavele örneği 
C - Ketlf cetveli ve teferruata 
F - Nafia itleri ıeraitl umumiyeti 
İıtlyen ler bu evrakı vilayet daimi encümen kaleminde 

veya Nafia müdürlüğünde görebilirler. 
4 - ihale muayyen vakitte vilayet makammda müte · 

ıekkıl daimi encümen tarafmdan yapıl acaktır . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden sekiz 

gün evvel Nafia müdürlüfünden bu gibi iılerle uğraıtığı· 
na dair vesika alanlar glrebtlırler . 

6 - İsteklilerin yukarda yazılı gün ve ıaatte muvak
kat teminatını malıandığına yatırdığına dafr makbuz veya 
banka mektubile Vtliyet daimi encümene müracaatları 

tlin olunur. 
4 ) 505 

1 apu Sicil Muhafızlığından: 
Vilayeti Mevkii Cinsi 
Balıkeıir Deli Yuıuflar Tarla· 

Hududu 
Dofu yalcı Halil vereıeıi
nden oğlu Halli poyrazı 

Alet oğlu Nuri veresesln . 
den lımatl bata Mehmet 
kızı Emlneye müfrez ma
hal olup vefatile kızı Ce
milenin Muıtafakkı mahaL 
lesinden lımail oilu Ka
mile saattıiı mahal kıb 

le Ekmekçi Ethem verese 
ıiDdearŞeha bettin. 
Doğu Ali ojlu Mehmede 
müfrez mahal olup ılm · 
dl Mecidiye mahallesin 
den Ahmet kızı Neffseye 
aattığı mahal batı Kaba 
ıoian oflu vereıea• tar · 
laaını ayıran patika yolu 
poyraz Ateı oğlu Nuri 
verceeıinden İl'mall kıble 
ekmekçi Ethem ver•H· 
ıinden Şahabettın 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla Karaoi 
lan maha'leafnden deli Mustafa ofullarından Mehmet kızı 
Emlnenln ıenetılz malt iken 40 ıene evvel ikiye bölerek 
1 numaralı hudutla mahdut mahalli 35 sene evvel Muı· 
taf akkı mahallesinden nalbant Ômer ojullarından Ali oğlu 
Mehmede bedel mukabilinde satarak 3 numaralı mahal-
li de kendi uhdeıfnde ipka eylemek suretlle ıeneteiz olarak 
ayrı ayrı taıarruf ve zlraatlarında iken Emtnenln 20 sene 
evvel ölümlle bir nefer kızı Cemileyi terk etmlt olduğun 
dan bahtıle bunlar namına teıçll edılmeıi iıtenlldiğt tah 
kikat yapmak için 21 -11 937 pazar günü mahalline me 
mur aönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan baıka bir 
hak iddiasında bulunanlar vana bu günler içinde yazı ile 
tapu ılcil nıubafrılıiına veyahut mahalline ıelecek me 
mura miiracaatlan lüzumu ılan olunur. 
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Bu Akşamdan itibaren Gösterilecek 
Olan 1938 Filimi 

Bey<ız Kadııı Ticareti 
Fllimlnln Se::.on tarihidir. Müessesemiz 1Y38 senesi
nin ilk flllmlni daha şimdiden sizlere gösterecektir. 

Bu harikulade - lıtanbulda henüz Beyoilunda on 
gün oynadıktan ıonra getlrdiflmlz - BEYAZ KA
DIN TiCARETİ fi liminde oynıyan Katede Naiyl, 

Bery Julis, Suzi Prem, Jen Plyer, Aumont gibi kıymetli 
artlıtlerin çevirdiği bu filim acı lıtlraplarla dolu 
zavallı genç kızlarm l&tlkballerlnl tehdit eden binblr 
türlü tehlikelerle muhattır . insaniyetin yükıek tahammü 

lüne rağmen bu zavallılar bir talcım sefil dOıüncell adam
ların bazlçeıl olmaktan kurtulamamııtar. Eıtr ticareti 
bugün bütün dünyaca menedılmiıUr . Fakat bir takım 
tecrübeıi z genç kızları para, sanat ve ihtiıamla 

aldatarak onları dofru yoldan saptıran haydutlar da 
ekıik de ğildir. 

Be)r<• z K<ıdın Ticareti 
Cenbi Amerika ile Avrupa aratında kadın t icareti 

yapan teıkll atın bütün gizli ve asri esircilerin 
eline dütmüı k ı zların felaketlerini olduiu gibi 
ve bütün açıkl ığı ile gösteren çok meraklı bir zabıta 
romanıdır Tamamen yeni ıeralt içinde çevrilen bu 
- 1938 SUPER FiLiMi - nl tavsiye etmekle zevk 
duyarız. 

- İşte Filimde Bir Telgraf -

- Paris çiçeği soldu, Yenisini göndiriniz -
Katede Nağyl, bu ıuh ve güzel artist Jean Plyer 

Aumont bu gizli teıkilih meydana çıkarmak lıterken 
birbirlerine aıık olan iki gazete muhabirinin rolGnO 
yaıatmaktadır. , 

1 
Bu Filime ilaveten 

İpekçi Kardeılerfn getfrttff i J 938 seneılnln Türk 
ce ıözlü öiretici fil imi. ... . .• 
Defterdarlıktan: 

MevkU Ctnıi Bir senelik bedeli icarı 
Sahnlıar Miıi İbra Fevkani oda 12 lira 
hım bey ıokağı : 
Camlı bedeıtan . 

Yukarıda evsafı yazılı hazioeye ait 
senelik kiralanması 2 l l ·93 7 tarihinden 
müddetle milzayedeye konulmuttur. 

bir dilkklnın bir 
itibaren 15 ınn 

Talip ol anların müzayede günO olan 16 11 937 tarihi. 
ne müsadlf sah günü ıaat 15 de yOzde yedi buçuk pey 
akçalarıle defterdarlıkta müt~ı~kkil komlıyora; faz la ma· 
luwat almak t ıtiyenlerln de milli emllk müdürlOlüne m6· 

racaatları . 4 1 489 

Balya Tayyare Şubesinden: 
Balya Hava Kurumuna alt 11 000 kilo buiday, 6000 

kilo Arpa , 2400 ktlo Çavdar, 600 kilo M111r 2 1 l-937 tart· 
hinden itibaren 15 gün müddetle ve açık artırma ıurettle 
müzayedeye konulmuıtur. ihalesi J 6 · l l ·937 ıalı gOnü 
saat 15 dedir . Tal iplerin ve daha ziyade malumat almak 
lıtlyenlerin her gün Balya Hava Kurumuna müracaatlar1 
ilin olunur. 

2-1 493 

roo;':/;R-;~;~-;9\l ı ~~~orenıere ~e KATRAN HAKKI EKREM 1 /jKf<.O YUNLu gogus nezlelenne 
I ÇOCUk HEklMI I -
ı iş .Baılkası yanın- ı Orman Baş Mühendisliainden· 1 dakı muayenehane· ı & • 
1 sinde her gün saat Beher kentalinin 1 (1.5-JB)e kadar hajs· L K 
I ta/annı kabul eder. Ormanın lımt Cınıl Miktarı Muhammen bedeli Teminatı 
.. __________ Ekizce Meıe köm6rü 459 31 10 68 

~······················~ ! TÜRKDILI ! 
: Pazarteıtnden baıka her : 
: ıün çıkar. Styaıal gazete •. : • • : Yıllığı: 800 Kurut : 
: Altı Ayhğı:400 • : 
• s 3 • • ay111: .. • • • : Günü geçmit sayılar 25 : 
: kuruttur. : • • : ADRES: : 
• BALIKESlR TÜRKDILI 1 
~....... . ............. .. 

Kokurdan Mete odunu 1080 1 O 8 1 O 
Kömür alana Meıe ve mahlut odun 16 l O l O 1 O 27 

1 - Balıkeılr Vilayeti Gönen kaza11 dahtlinde Guburlar köyü civarı Eklzce orma
nından 459 kental kömür Kum köyü civarı Kokurdan ormanından 1080 kental m~ıe 
odunu ve Üçpınar köyü civarı Kömüralana ormanından J610 kental mete •e mahl6t 
odun açık artırmaya çıkarılmııtır . 

2 - Muhammen bedel ve teminat lar yukarıda göatertlmfttlr . 
3 - Artırmalar• 16 11-937 Salı ıünü saat 15 de Gönen orman ldareılnde müteıek· 

kil orman aatıt komlıyonu huzurunda ihaleleri ayrı ayrı olmak Gzere yapılacaktır. 
4 - Şartname ve mukavelename· ıuretleri Balıkesir ve Gönen orman idarelerinde 

görülebilir. 

+1-503 



~Au·~: 4 

Çanakkale 
Defterdarlığından: 

Takdir İradı 
Olunan 
Muhammen Tahrir kapu gayri 

Bedeli mahalleıi SokaAı Cinıl No: No: 1aftıl 
Lira lira 
1300 Yalı Park maamüıte 277 35 156 

meydanı milat hane 

Yukarda cinıi mevkii tahrtr ve kapu numaraları ve mu
hammen bedeU yazılı maa müıtemllat hanenin mQlkiyett 
peıtn para ile satalmak (bere 1 • 1 1 ·937 gününden t 5- 1 1 · 
937 ıününe~raıtlıyao pazartesi günü ıaat on beıe kadar 
on beı gün~ müddetle açık arthrmaya konulmuıtur. 

Taliplerin yüı:de 7,5 pey akçalartle kestirilen ıün ve 
1aatte V artdat dairesine ıelmelerl ilin olunur. 

Beher metre 
murabbaının 

muhammen 

** 
4. 1 494 

Bedeli Mahalleıl 
Lira K. 

Sokafı Ctoıi Miktarı Kıymeti 
M. M. Ltra 

1 50 Arslaoca Bah9evan duvarlı 135 316 
HOıeyln arsa 

Kapu No 
10 eski 
36 yeni 

Satılacak hl11ede 
miktarı 

Kırk bet hl11e 
itibarile otuz 
dört hl11eıi 

Yukarda clnıl miktarı ve kapu .... numarulle metre mu· 
rabbaı ve muhammen bedeli yazılı arsanın kırk bet hi11e 
otuz dört hl11eılntn mülkiyeti peırn para fle eatılmak üze· 
re 1·11-937 &ününden 15· 11 937 gününe raıthyan pazar · 
teıl ıünü ıaa t 15 te kadar 15 ıün müddetle açık artır -
maya konulmutlur. 

Tal iplerin yüzde 7 ,5 pey akçalarlle keltlrllen gün ve 
ıaatta Varidat c.laireıine gelmeleri illn olunur. 

Tamamının 

muhammen 
bedeli 
Lira 
150 

Maballeıl 

Yalı 

** 
Clnıl 

Yıkık 

depo 

Satalacak hl11e miktarı 
On ht11e ltlbarlle do-

kuz hı11eıl 

Yukarıda clnıi mevkii tle tamamının muhammen be 
deli yazılı Yıkık deponun on hl11e itibarile dokuz hl11eslnln 
mülklyettfpeıln para ile ıatılmak üzere 1-11 937 günün
den 15 11 ·937 gününe raatlıyan pazarteıl günü ıaat on 
beıe kadar~ on bet gün müddetle açık arttırmıya konul . 

r muıtur. 

Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçalarile kestirilen gün ve 
ıaatte : varidat dafreıfne gelmeleri ilin olunur. 

4· 1·496 

Tamamının ** 
Muhammen Tahir Kapu Iradı 
Bedeli Mahalleıl Sokaiı Cinıl No: No: Gayri S 

Lira Lira 
180 Yalı Çarıı Depo 97 77 48 

Satılacak ht11e 
miktarı 

On hl11e itibarile 
dokuz ht11eıl. 

Yukarıda cinsi mevkii ve kapu numuraaı ve tamamı
nın muhammen bedeli yazılı deponun on hı11e itibarile 
dokuz hi11eıin ln mül~iyetlnln peıln para ile satılmak üze. 
re l 11-937 gününden 15-11 937 gQnüne rasltyan pazar· 
lesi günü ıaat on beıe kadar on bet gün müttetle açık 
arttırmaya .konulmuttur. 

Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçalarlle keıtirilen gün ve 
saatte varidat datreıine gelmeleri ilan olunur. 

** Tamamının 
muhammen 

bedeli Mahalleıi Sokağı Cınıl 
Ltra K. 

Tahrtr kapu 
No . No. 

4 1 497 

Satılacak 
hi11e 

müıtemtlatı 

800 00 Yalı Balıkhane Hane 212 20 
miktarı 

Beı oda 10·9 
Iradı gayri S 

Llra 
120 

Yukarda clnıi mevkii ve kapu numaruı ve tamamının 
muhammen bedeli yazılı hanenin on ht11e itibarile dokuz 
hl11eıinin mülkiyeti pefin para ile ıatılmak üzere 1 11 937 
den 15 1 l · 937 gününe raıtlıyan pazartesi günü saat 15 
ıe kadar 15 aün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçalarile keıtırllen gün ve 
saatte varidat dalreılne ııelmelerl ilan olunur. 

Tamamının 

muhammen 
** 

4· 1 ·498 

Tahrir kapu 

1 - Balıkeılrde müceddeten yapılacak Doğum ve Ço. 
cuk Bakımevl ve Ebe Mektebi bina1ının Nafıa vekaletin· 
den muıaddak projesi gereğince ve (81814) lira (66) ku
ruı keıif bedeli üzerinden ın1a11 15·T.Sanl 937 tarihine 
rastlayan Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf uıullle 

ihaleıf yapılmak üzere 15 gün müddetle ekıiltmeye ko· 
nulmuıtur . 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 

A Huıuli ıartname 

B - Meıaba cetveli 
D - Vahidi flyet cetveli 
C - · Keı lf cetveli 
E Projeler 
F - Ekılltme ıartnameıi 

G - Mukavele Jprojeal 
lıtlyenler bu evrakı Balıkesir Vilayeti Daimi Encümen 

kaleminde veya BalıkeıJr Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

3 Muvakkat temloat~bedeli (5340} lira (74) kurut· 

ter. 
4 ihale Balıkeıirde Vilayet [makamında teıekkül 

edecek encümeni daimi huzurunda yapılacaktır 

S - lateklilerin 1937 yılı içinde f Nafia vekaletinden 
alınmıt müteahhitlik veıtkaamı_ ve bu~ lıe glrrneAe ıalahl · 

yet veren resmi vesaiki ibraz etmelerJ ıarttır . 

6 - Teklif ıabtplerl lhale 1aattnden bir saat evvel de· 
rununda teklif mektubu zarfı ve 5 nci maddede yazılı ve
ılka ve ticaret ve teminatını malıandığına )atırdıiına 

dair makbuz ~eyahut banka mektubu olanT [zarfını 2490 
numaralı kanun hükümlerine göre tanzim ederek makbuz 
mukabilinde villyet makamına teılim edecektir. 

7 - Poıtada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4. - 1 - 482 

• 

~ Ormanlarımızı korumak )1 

l
lt. için odun yalnlmıyacak, 

1
~ 

bunun için ne yapacağız? : 

~ Maden Kömürü € KulltJnJfacak D i y e '11 
it. Düşünmeviniz.. ~ 
1 tlertürlii kömür ~ 1 yakan kullanışlı ve 

Zonguldak ve Halk '11 
~ tiplerindeki sobaları ~ 
il. ticarethauenıi~d .. lıu- ~ l lac.ı ksmız.. . ı 
il. duman ve ıs '-

1 yapmıyan çok dayanıklı sömikok ı 
~ «Türk Antrasidi» de geldi 
il,. Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, '11 
~ çivi , cam gibi çeılller de maiazamız da her yerden ~ 
it, ucuzdur. il 
~ En birinci boya yaA 1arı , boya malzemeaide tlca '
it rethantımizde ehven flat larla .atıhr . Bir defa dene J 1 yinlz. ' 
~ Saraçlar Başında Dflm ir 1 

1 € Ve Hırdavatçı 1 
« Hasan Cumalı ' 
·~~W~~~~~~»lti~~I 

1 ----------------------------------~---------
--------------------- •• llM •••••••••••••• ~···--

Vilayet Daimi 1KokVeSömi Kok Türk 
Encümeninden: İ Antrasit i G e 1di..1 

1 - Manyas kazasında mQceddeten yapılacak ıfat ı 1 
ı1ta1yonu binasının mevcut proje ve ıarinamui mucibince • Her:Cins Soba Ve Ocakltkta Ve Maı ... ~ 
2130 lıra~05 kuruı keııf bedeli üzerinden inıaaı 15-11 937 • tızda ku/lanJ/1r. Kok Ve Sömi Kok Türk-~ 
tarihine ra1hyan pazartesi günü ıaat 15 de ıhaleıi yapıl ı· flnfrasifi Kömür/erik Tecimgemızde Eh-
mek üzere açık eksiltmeye konulmutlur. 1 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: ven Fiatla Sattlmatad1r. 1 
A ·- Huıuıl~ve fenni ıartname~ AHMET VE IBRAHIM CUMALI 

B - Keıif cetvel ı = Çiviciler Ve Demircile. Çarşısı ~ 
D -~Vahidi fiyet ; cetvel• it Demlr - Hudauat - l'apı Mai/arı 1 
E Proje • Çiftçi Alellul Alım Salım Ev~. 
F - Ekılltme ıartnamesl •• ......... ••••••t •••• ,. 
C - Mukavele örneil 
lıUyenler bu evrakı vlllyet daimi ~ncümen kaleminde ,, 

f d 1 d b ı l -----------------------·t:·, veya nı la mü ür flğün e gör~ i lr er. t• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •••••• •• •• •• •• •• •• : 
olar~ 159 .. ~::a;;~~rt:;~:~t keıif bedelinin yüzde 7,5 ıu •li=. E z m e V .e. K .. ' r m a !!.;lı 

4 - ihale Balıkeıirde vilayet makamında leıekkül : 

edecek encümen daimi huzurunda yapılacakhr. M 0 t 0 r u 
5 - Ekıiltmeye bu gibi.aitlerle uğraıtaiına dair Balı ıi • • 

kestrde nafıa müdürlüAnnden Iaakal ıekız glin evvel veıi· t: Paıamut, bulgur ve tuz kırması, arplJ 
ka alanlar girebi lirler. 4 - 1 - 484 t• t: ezmesi, mıstr kırması, öze, fi bakla,~buf' 

B 1 d• R' . d l ti çak, çavdar k1rmalannı son sisten1 o/8"" e e ıye ıyasetın en:ı ı; rak meydana getirmiş oldu,ğuın afat/ar VlJ" •' 
t: sıtasile en seri ve en temiz olarak kırm8' !f 

Belediye zabıta11 ' tçln mühürlü kumıt ve harçlarına uy. ı: yi veezmeyi ehven fifıt!a taahhüt ey/eritI7• sJ 
gun olmak tartlle mev~ut numunesine ve verilecek ölçülere ·= AURES: :' 
göre 8 takım elbi.e yaptırılacaktır . ihaleıi 19 ikincltetrln ti Deve loncası Caddesi !, 
937 cu~a günü ıaat 16 _da belediye encümeninde yapı f : .. .. · '/ if 
lacaktır. l.teklilerln ve fazla malumat almak llliyenlerin •: Motorcl!_js_n:a~~ 

············································~ .. -Belediyeye müracaatları ilan olunur •••••••••••••••••••••••-
4 - ı - 502 

bedeli Mahalleıi Sakağı Ctnıl 
Ltra 

No. No. Müıtemilatı 

900 Yalı Balıkhane Haae 2 l 3 
İradı G. 
Safiıl 

Lira 
120 

22 Beı oda 
Satılacak hi11e 

miktarı 

On hi11e itibarile 
dokuz hl11t ı i 

Yukarda cınıi mevkii ve kapu numarası ve tamamının 
muhammen bedeli yazıla hanenin on hlase itibarile dokuz 

hiuenin mülkiyeti peıln para tle ıatılmak üzere 1·l1 937 
den 15 1 t .937 gününe raatlıyan pazartesi günü nat 15 ıe 
kadar 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur . 

Taliplerin yüzde 7 ,5 peyt akçelerlle keatirtlen gün ve 
saatte Varidat dairesine galmelerl ilan olunur. 

4 1 499 

...... '4. 

····················~ ~ ························· • 

AVUKAT 
BÜl\Hı\N \1l~Nl~ll 

Bandırmadaki Yazıhanesini Hüküf11e~ 
Caddesinde yeniden İnşa Ettirdiği Husu~, 
Daireye Nakletltğini Sayın Müvekki//erı 

' ' ' ' ' ~ 
ne flr z Eyler. ,,l 

• •••• 
·····················~··················~ 

iyesi ve Baıyazmanı : Balıkesir saylavı H. KAR~ 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL'AL 

Baıımyeri : ir Ba11mevl ----
' • -'-.4"" ... - ... t• "il: ...................... -·----


