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lltatürk, Büyük Millet Meclisinin Beşinci i 
Devre Üçüncü Toplanflsını Dün ffçtJ/ar • 

Ve Bi Nutuk Söy lediler. ~ 
~g..~ı.-41~~~~~g...~~~ 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YJL SAYI: 3698 

Büyük Şef Yeni Ve Mühim Direktifler Verdiler .. 
"Emniyet Ve Halk lşlerile Alakah UsuUerle; Kanunlarda Açıkhk, Kesin
lik Olmahdır. Endüstrileşme En Büyük Milli Davalanmız Arasın-

da Yer Almaktadır.,, <ATATÜRK> 

Cumhurreisimiz; Büyük Millet Meclisinin Beşinci Devre Üçüncü Toplantısını Tarihi Nutuklariyele Açtılar .. 

Her Çiftçi Toprak Sahibi Olacak. 
,, 

Baıta Vatan Müdafaası Olmak Uzere MahsilllerimiziKıymetlendirmek, En Kı•a Yoldan, En 
İleri Ve.En Refah Türkiye İdealine Ulaıabilmek için Bu Bir Zarurettir 

Ankara, 1 (A A.)- Relıl. 

cumhur AtaUlrk Kamutayın 

beıtacl devreılnln Qçünc6 
~•hıma yıhnı açarkea •ı• 
lıdakl nutku Irat : buyur J 

•uılardar: 

•Betlncl~ devrenin üçüncü 
Jılam açıy•rum . Herıeyden 
ince ıevılll Kamutay arka · 
datlar1mla yeni çahıma yılı 
baılanııcında kartı kariıya 
bulunmaktan duydufum de· 
rl• ıe.·lnç ve ıaadetı ifade 
etaaehylm. 

sı.ı Jiılceek •• ,.,. ile ael&m 
ı,, Ye bu çahıma yılında 
.. illet •e memleket için f e 
Jlalı baıaralarla bezenmHlnl 
dtlerlm. 

layıa millet •eklllerl! •. 
Me•nuniyetle 16rmekte· 

Jla ki, Cumhuriyetin rejimi 
Jur41umuada huzur ve ıük~
'•aı ea IJI yerleımeılnl temin 
•halı bulunuyor. Vatandaı 
ı_, •e bu yurtta oturanlar 
C11mhurlyet kanunlaranın 
.. it tartlara altında kendileri 
'ııa laaasrlanan hOrrl1et, re · 
f,b •e ıaadet lmklnlarandan 
'''•il lıtlf ade etmektedir · 
ı., . 

Mılletlmlzl llylk olduiu 
tGlcıek medeniyet •e refah 
"•lJHlne Yarma11nı, alıko 
''bilecek hiç bir eaıel dü 
lllnmıye yer baralulmadıiını 
•e baralınlmıyacaiını huzu· 
''-lluzda 16ylemelde bahti· 
''•ım . 

1'uncehndekl icraatımız 
"•ticeleri bu laaktkatın yakm 
'''•ıı, ileri hiluimetcllliln 
11•rı, halkan kudretine oldu· 
I'& lcadar ıefkatiue ıamlmi · 
'•tle lnandırabilmeıidlr. 
~ Bcıyak, küçük bOUin Cum· 
\lrlyet memurlaranda bu 

•1bnıyet en ıenlı alçüde 
1""'••fına 6nem vermek çok 
terinde olur. 

fiuıuıll idarelerin ıeçen 
)tllcı faaltyetlerı vertmll ol
"''-ttur. Ancak buıuıll tda 
~er ve belediyeler büyQk 

11 
11unma aavaıımızda bata· 

f,~'11luını artsracak vazi · 
, r almak ve huıuılle ha 
't '-cuzluiunu te-min ede 
~ Jerlne 16re tedbirler 
\ 1Qaala ve ıallbiyetlerlnl 

._ lcullanmahclnlar. 
'-iaırcllık ıılerlnde de 
tallı we .,ilah eeMlaı 

katle durulacak mtllll me· 
Hlemlzdlr. 

Safhk •• 1011al yardım 
veklletlnln hu meıele 6zerln· 
delıal ılıtemll çalıımalan, 
yQluek Kamutayı memnun 
edecek mahl1ette loklıaf et• 
mektedır. 

Aynı Vekllet kendine 
verdlilnlz 16çmen ııl erlnl 
de ıoıyal •e ekonomik po · 
lettkamısa uyıun olarak 
baıarı ile 16rmekte bulunan 
veklletin "Sailam ve ıOrbOz 

pft'AJ'Brt.•·ısvı .,,r·rt'•'ta 
yarak çalıımakta oldulunu 
takdire eleler btllrlm. 

Yace eaylavlarl.. 

Btllndiil ılbl biz yurt em· 
nlyetl içinde fertlerin emnl· 
yetini l6yık elduiu derece· 
de ıö:a 6n6nde tutara:a. Bu 
emniyet TOrk Cumburl1ett 
kanunlaranın TOrk hlklm· 
lerl temlnah altmda en 
deri ıekılde mevcuttur. 

Kanunlarımızda yaphlı
nız bazı tadiller ve kabul 
buyurduiunus methut cO· 
rOmler kanunu bu mak· 
ıada kuvvetle hizmet et· 
mittir . 

Adlll bGnyemlzl ve ka
nun diztjlmlaln dalma bu 
yönden incelemelerle TQr· 
kiye dinamik hayatına hiç 
taımadan uyıunluklar1 le· 
mln edilmelidir. 

Bu tozum kar1111nda kara 
ve deniz ticaret kanunları· 
mızın ekonomik bOnyemlz· 
dekl lnkiıaflara daha uyıun 
bale ıettrtlmeılnde zaman 
ıeçtrllmemeıl yerinde olup 

Vertn Cumhurrelılmlı Atatürk bir de ıu nokta 6zerlnde 
15 ncl Yıl Çalışmaları Üzerinde Yeni Dlrtktlfler durmama izin vermenlsl 

TGrk cumhuriyetini• ve enua 
yllk1ek, ciejerlı Kamuta1ının 
anlayııı tlerl bir anlayııttr. 

fımdl arkadaılar ekono
mi hayatımızı ıöaden ı•çl• 

rec•llm. Derhal bildlrmellyl• 
ki ben ekonomik bayat di
ylnce :slraat, ticaret, eanarı 

f aallyetlerl ve bOtOn nafta 
itleri blrblrlncien ayrı dlı6· 

nOlmeel dofru olmayan bir 
keli eayarım Bu veıtle tle tu· 
nu da hatırlatmalıyım ki bir 
m1 1let mOıtakt l bOrrl-
Ay'aiııı vbnK makıne 

ılnde devlet fikir ve eko · 
ooml bayat makanl•maları 
birbirlerin• balh •• bir 
btrlerlae tabttdırler. O ka· 
dar ki bu clba:slar birbirine 
•yarak aynı lbenkte 
çalııtmlmazıa bOkOmet ma
ktoeılnlo matrlı kuYveU lı• 

raf edllmlf olur. Ondan bek· 
lenen tam verim elde edile· 
me:a. Onun lçtndlr kl bir 
milletin kGltGr aeYlyeıl iç 
aahada, devlet, fikir Ye eko · 
noml ıabalarındakl f aall1et 
ve batar1ılara netleelerlnla 
baııla11 ile 6lçlll0r. 

Sayın millet veklllert! . 

Mtllll ekonominin temeli 
:alraattlr Bunun lçladlr ki ıd 

•••••••••••••~~·••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••\ rica edecellm. 

! BüyOk Şefin Zirai Kalkınma üzerindeki Mühim işaretleri:; Emniyet ve halk itlerlle 
! .. Zlraatle kalkınmaya bliyıik önem vermekteyiz Köylere kadar yapılacak p~on : allkalı uıullerde •e kanun· 
: ramlı ve pratik çalışmalar bu maksada erlımeği kolaylaştıracaktır. Hu hayatfg işi 1 larda kolayhk, çabukluk, 
İ amacına ulaştırmak için ilk önce clddlğ etutltre dayalı bir ziraat siyaseti teıbll : açıklık ve keıtnllk eaaı ol
: etmek ve onun için köylünün ve bülün vatandaşların kolayca kavrıyablleceği ve ! malıdır Bu aebeple Yatandaı · 
: severek tatbll< edebileceği bir ziraat rejimi kurmak ldıımdır. _ İ ların icra dalrelerile olan 
: ... Bir defa mtmlekette toprakııı çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha o_nemli : 1 ıllııklerlnl kolaylattırmak 
! olan ise bir çiflçl ailesini gf.çindireblltcek toprağuı hiçbir stbep ue surtlle b6lunmtz : ı makHdlle yapılan eUltlerln 
: bir mahiyet alması büyük çiftçi ue çifllk sahiplerinin iıleteblltceklerl arazi ge- : blr an e••el kanun haline 
: nlşllj1l, arazinin bulunduğu memleket bölgtlerlnln nüfus kesafeiine ve toprak verim l 1 ıetlrtlmeılnl tanlye1e llylk 

İ derecesine göre sınırlanmalıdır. ,, J bulurum. 

raatta kalkınmıya btly8k 
6nem •ermekteylz. Klyler• 
kadar yapılacak prolramh 
ve pratik çahımalar bu 
makeada erlımeyl kolaylaı 
tıracaktır Fakat bu hayalli 
ııı taabetle amacına ulaıtt
rabllmek için ilk 6nce eld
di etOtlere dayah bir ziraat 
ılyaaetl teablt etmek ve 
onun için de her klyltl ve 
b6t0n vatandaıların kolayca 
kavr17abtleceil ve ıeYerek 

tatbik edebileceli bir ziraat 
rejlml kurmak llzımdır. Bu 
ılyaaet aetlcHlade 6nemle 
yer alabilecek noktalar bat· 
lıca ıunlar olablllr: 

Bir defa memlekette top 
rakıız çiftçi bırakılmamalı
dır . Bundan daha 6nemlt 
olan lıe bir çlf tçl atleelnl 
ıeçlndlrebılen topralın hlo 
bir aebep ve ıuretle b61Clne. 
me~ blr mahiyet alma11 bl· 
ytk çiftçi ve tlftllk .. 1aı.
lerlnlq lfletebtle .. ldert araal 
ı••ılllt, analnlD buluan• 

• •••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••••••••••••••,.. Bu lıaret ve taYıl1elertmln .................. 
dahilinde çahtmak lizımdır. ulraıacak merk~zde bir tek· killpçıhiın çeıitli ve hayalli iyi karıılanacalına flpbe 

Bunun için' belediyeleri · nik bibol kurulmaıını tavıt vaztfelerl verdlll TOrk va- etmem. Çıakl her Hhada 

d 1 tandaıının ıalhlı •• •ilam· oldulu ılbi adlll uıGller 
ml:r.I türeli bir ıurette aydın ye e er m. ..ı_ 

K•ndlne lnklllbın ve in· lalı her aaman IHrlade .. k· • " ku..a.r •la••acl• -latmak, kalavualamak itil• '"' 
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Büy··k a.vra 
k u 1 u k 1 ç in d 

Şehrimizde Coş- Belediye Meclisi Top
Ku t 1 u 1 a n d ı . 1 ntllanna aş 1 ad 1. • 

Bostancı 

Balıklı 
Okulları acıldı 

Bavramın Gündüz Ve Geceleri Çok Parlak 
Geçti. Şehi Ulusal Bayramın Sevinci 

İçinde Çalkalandı.". 
Cumhuriyetimizin 14 ün· nı ıevinç lçeralnde idi. Hal mını cidden parlak tekilde 

cü yıldönüm<l 29 Birinci· kevl hoparlörleri vaaıtasiyle kutluladı. Havanın yaiıtlı 
tetrin günü tehrimizde bü- halk hatipleri ıöylevleri - gitmemeıl ve açık ol-
yük tezahüratla kutlulandı . ne devam ettiler. Bütün bu ma11 da bayramın daha 
28 inci günü öil~yln batlı ıöylev ler kalabalık bir halk canlı olmasına yardım etti . 
yan bayramın coıkunluiu kttleıl tarafından alaka ile Buyılkl bayramın en büyük 
erteıl gilnü bGıbiltün arttı . dinlendi . bir huıuıiyeti de taklarla 
Sabahleyin erkenden halk Gece Halkevinde müaa birlikte dokuz, on zarif ıd· 
merasimin yapılacağı Cum mere verildi ve ılnema göı· tunun Anafartalar, Milli. 
hurlyet meydanına doğru terıldi . t'artl, Belediye kuvvetler, Gazi bulvartle 
iniyordu Valimiz ıaal 9.30 ve Cumhuriyet meydanın· Vasıf Çınar caddelerini ve 
na hükümet konağının ıa da halk uluıal oyunlar oy· eski belediye meydanını 

lonunda Korıeneral Sabit nadılar. Ve bu, geç vakte ıüılemHldir. Btlba11a bu ıo . 
Noyonun ve maiyetlerinin, kadar devam etti. nuncu ıütun çok ydluek ve 
daha ıonra da tetrifat ııra · Balıkeııir .büyük bayra- çok zarifti. 
11na göre diğer zevatın hü 
k(\met namına tebriklerini 
kabul etliler. 

Saat l O na doğru aıker, 
poliı , mektepliler, iz 
eller, ıporcular, bütün halk 

Cumhuriyet meydanında 

kendilerine ayrılan yerleri 
almıt bulunuyorlardı 

Saat 10 30 da Vali 8 . 
Ethem Aykut yanlarında 

Korkomutan Sabit Noyon 
bulunduğu halde Cumhurl 
yet alanındaki aıker , poHı, 
jandarma, Partililerin, okut· 
ların, ıporcularm ve cemi 
her birinin ayrı ayrı bay· 
ramlarını kutluladılar . Aı 

keri bandonun çaldıiı lı · 
uklil martı saygı ile din 
lendi. Onuncu yıl martını 
müteakip geçltreami bat 
ladı . 

Piyade, topcu , nakliye lu
talarınan geçlti halkın ıü
rekli ilkıılartyle kartılendı. 
Malul. ihtiyat ıubaylar, po 
hs, müfrezeleri, daha 
ıonra izciler ve öğret · 
men okulu, liıe, ilkokullar, 
ıporcular, cemiyetler straeilc 
V alJ ve Komutanın önünden 
geçerek ıelam resmini ifa et · 
tiler. Guruplann her biri ayrı 
ayrı MHlikuvvetler cadde 
sinin iki yananı dolduran 
halk tarafından çok alkıı
landı. 

Öğleden ıonra saat 14 den 
18 ze kadar Halkevi hopar· 
lörlcri vaaıtaslylc halk ha· 
t ipleri söylev verdiler Ge· 
ce asker, talebe tarafından 
feneralayı yapıldı. Hele 
gece kalabalık son haddini 
bulmuıtu. Bütün Balıkesir, 
Anefartalar, Millıkuvvetler 
V aııf Çıoar caddeleriyle 
Atatürk parkını hınca hınç 
doldurmuftu. 

Taklar, ıütunlar, resmi ve 
hususi büyük binalar bol 
ıtık fçen lnde ıııl ıtıl yanı
yordu. 

Ayna akıam vilayet tara · 
fından Şehir Kulübünde ve· 
ri len balo çok parlak oldu 
Oavet' iier neıelf lıfr aıece 

geçirdi1er. Yme o gece Hal · 
kevinde halka bedava ıi 

nema göst erildi Burada da 
yüzlerce halk filim ıeyret
tller 

Üçüııctı gün: • 

Bayramın üçüncü cumar · 

Bayramda Vapllan 
Spor Müsabakalar1 

-------------------- --
Yurllular (s~isehir Tür~gücü takımmı 2-4 yen~iler, 

Bisiklet ve k'r koşulan müsabakalın yapıldı 
Cumhuriyet bayramının 

ikinci günü aııat l 5 de Ge· 
neral Ali Hıkmet ıtadında 

Eıkitehlr Türkgücü takımı 

ile ldmanyurdu araaında bir 

maç yapıldı. ___ ------
yapılan bu maç çok alakal. 
oldu ve kalabalık bir ıpur 
meraklııı tarafından h~ye 

canla takip edıldi. 

Yurdlular misafir takıma 
nazaran çok seri ve canlı 
bir oyun göıtP.rdiler. Bu ıu 
retle birinci hııftayımda üç 
gol yaptılar, 

ikinci haftayımda Eıkiıe 
h lrlilerin vaziyetlerini düzelt 
mek için azami gayret sar· 
fetttkleri görülüyardu . Nete · 
kim bırinci hafta) ı TJda hiç 
aııyı yapamamıı olmalarına 

rağmen iki gol yapmağa 

mutaff ak oldular. 
Yurdlular bu haftayımda 

bir gol daha yaparak maçı 
2.4 kazandılar 

Eıkitehirli ıporcular cu· 
marteıi günü oehri mlzden 

izciler 
Ankara dan 
Geldiler 

Cumhuriyet bayramı me
raıimine ittirak etmek üze· 
re Ankaraya giden Necati 
bey öğretmen okulu ve liıl" 
izcileri kendilerile birlikte 
giden müdilrleri B. Retat, 
B. Vicdani ve j imnaııtik 
öğretmenlerfle birlikte dün 
tehrimize dönmüılerdir 

izciler, Vali B . E them 
Aykutla arkadaıları tarafın. 
dan karıılanmışlar ve H a lkevi 
bandosunun ref ak a tın da 
mekteplerine gıtmtılerdir . 

Bir tayin 
Nafıa baş mühendisl iğ i fen 

memurlarından B Azmi ma· 
aıı 40 dan 45 lira ya çıkarıla 
rıtk terfıan Mnrrlin yapı itleri 
dördüncü ıınıf baı fen me 

ayrıldılar . 

Bis,klet koşulan 
Cumıutcsl günü Bandırma 

ıoıa11nda 50 klloınetrelik 

meıafe dahılinde saat onda 

Sabri {Güç) birinci, Seyfi 
(Birlik ikinci, Süleyman 
(Bırlik) uçuncü olmuıtur. 
Birinciye bir kol ıaati, diğer-
lerine de birer dolma kalem 
veril mittir. 

Ku ~osulan 
Spor bölgesi tarafından 

bayram münaıeb~ttle bir k1r 
kotuıu tertip edtlmittlr . 

Ziraat behçeıl ile Halk· 
evi araaındft yapılan bu ko 
fUY& bir çok atletler itllrak 
etmiı ve neticede Sermet 
(Güç) birinci, Fehmi (Birlik) 
ikinci, Sabahattin (Birlik) 
uçuncü Mehmet (Güç) 
dördüncü, Alı [Güç) beılncl 
olmuılardar. 

Kazananlara bölge tara 
fından muhtelıf hediyeler 
veril mittir. 

Susığırlıkta .... 
Cumhuriyet ~ayrımı 
Suaığırlık , (Huauıi) 

Cumhuriy~t bayramı bura 
da candan tezahüratla kut
lulandı 

29 BirtncitetrJnde Kay 
makam B İsmail llakkı 
Gıdc, memurların ve hal 
km tebriklerini kabul etti 

Bilahare resmigeçit yapıldı. 
Partililer ve halk ııevlaç 

içinde, muz•ka önde olduğu 
halde Parti ocaklarım ge~ -
mitler ve milli oyunlar oy 
namışlardır 

Gece de Cumhuriyet mey
danında eğlenceler yapılmıı, 
halk kür11üsünde söylevler 
verilmiştir . 

Ras thane müdürü g'tti 
İwtanbul Kaodillı rasa tha· 

neııl müdürü B Fa tin Kü
tııhyadan ~ehrlmfze gelm iı 
ve pazu günü Manlsaya mü 

• • -
1 

• ' il • 1 1 ' 
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Dün yapılan toplantıda encümenler aynld1. Reis bir 
senelik mesaiyi anlattı 

Şehir Meclfıl dün saat 15 
de B. Naci Kodanazm reiı

llğinde yedinci devrenin bi · 
rlnci toplantı1101 yaptı . 

8 Naci Kodanaz ekıeri· 
yetin oldueunu ıöyltyerek tu 
sözlerle toplantıyı açtı: 

.. Sayın arkadatlarım; 
Belediye kanununun 76 

ncı maddeılne göre hazırla· 

dığım 936 yılı çahtma ra 
porum ve kati heaap cetvel · 
lerlle buna alt daimi encü · 
men kararını tetkik etmek 
üzere mecltılnize ıunuyo · 
rual. Mecliıinlzln itimat ve 
yükıek müzahereti ile baıa 
nlan itlerin hulasaları çalıt· 
ma raporumda ayrı ayrı ar 
zedilmittir. 

Üzerimize aldifımız öde 
vin mühim bir kıımı bütce 
nin müaaadeıi ntıbetinde ya· 
pılmıı ve baıarılmııtır Bun · 
)ardan bilha11a . tehirin ima 
nna taalluk eden harita iti 

rarı okunarak tetkik edil · 
\ 

mek üzere bütce encümeni· 
ne verildi. 

isttta eden azalar: 
Avukat Ömer 

Mehmet Özveren, 
Edip ve 

Hakkak 

Basri mazeretlerine binaen 
mecllı azalığmdan iıtif a et
tiklerini blldirlyorlardı . 

latif alar kabul olundu ve 
yerlerine yedeklerden en faz
la rey alan Zühtü Keıkin, 

Aziz İmanoğlu, Mehmet Ur 
gancıoın davet olunması ka· 
rarlattırıldı. 

Evrakı varideye geçilerek 
bundan evvelki toplantıda 

karar verllmit olan vilayet 
makamınca tasvip edtlmiyen 
bazı tarifelerle, Yumurtacı 

Süleymanın latldaıı tarife 
encümenine havale olundu. 

Mecllı cuma günü toplan · 
mak üzere dajıldı. 

, 
Dün Valimiz 8 . Ethem Ay· 

kut beraberlerinde ilk öire

Um fıpekterlerlnden 8 . Sırra 
Oymak, 8 . Zeki Ülke ve B. 

Muzaffer bulunduğu halde 
öğleden sonra Büyükboıtan-

cı, Balıklı köy okullarının 

açıhtını yapmıı tardır . 

Evvela Büyükboıtancı kö · 
yüne, oradan da Balıklı kö. 

yüne geçilerek B Ethem Ay · 
kut her iki okulun açıhıını 

bizzat yapmıtlar ve bu mü · 
naaebetle köylGlerle ıamimi 
bir haabihalde bulunarak 
Cumhuriyet idaruinin köy
de maarife verdljl ehemmi· 
yeti ve bu okullarıo kurul• 
maaı yolunda gösterdikleri 
çalatmadan dolayı köylüleri 

takdir etmtıler ve daim• 
böyle eıerler beklediklerini 
anlatarak köylülerin alkır 
lara ara11nda ıözlerlne ıoP 

ver mitlerdir. 
Her tkl köy halkı Vallnıl· 

zin ıözl~rlnden ve bu yakırı 

alakasından ço" memnun 
olmuılard1r. -:~:·~.:ı~:~:: .. ~· müteahhidi 

1Cumhuriyet Bayramın-
Verdiğiniz tahıiaatla mem· .> 

lekeUn ııbhat umumlyeılnl da Açılan E s e r ' e r 
tehdit eden Çaydereai kana· • 
lizaayonu da baılamıt ve bin 

lrüıur melrr.lik kııımı hıı &Pn• layramda yani hükumet konıg"' mm, Atatürk Mıdılyo-il<mal edilecektir Mecliıi -

nizin önümüzdeki •eneler nunun. Harı Kurumu binasının re Ebe me~tebinin 
de vereceği tahıtaatla bu 

ıene tamamen ikmal edil açdma merasimleri yapıldı. 
mit olacaktır. 

İmar itine taalluk eden 
d ığer kmmlar da çalııma ra· 
porumda ayrı ayrı arzedil
diilne göre bunlar hakkında 
ayrıca tafailat vermlyeceğlm. 

Yedınci devrenin birinci 
inikat ve birinci celıHinl 
açarken ılzlerl ıaygı ile se -
lamlar ve bu ıeneki çalıı· 
malarmızın da mt>mleket 
için verımli ve faydalı ol· 
maaını temenni ederim." 

E ık Devecto~lunun Ata -
türke ve diğer büyüklere 
tazim telgrafı çekilmesine 
ait teklift ıttıfakla kabul 
edildi 

Bunu müteakip gizli rey 
ile reli vekilliklerine Azmi 
Sakol ile Fahri Karaman, 
katipliklere faik Devecioğ. 
lu , Şükrü Kaylar ayrıldı 
lar. 

Encümen seçimleri: 
Bütce ıeçimlne seçilenler: 
Azmi Sakol, Halıl lbrahim 

Madenli , Şülcrü Kaylar, 
Şeref Eğinli , Cemil Kabakcı, 
Necati Uğur, Raaım Çağan, 
lımail Tiritoğlu, Sadri Bey 
pazarlı ) 

(f arıf e encümenine ıeçi · 
leni er: 

Vaıııf Ispartalı, Ali Uzkan, 
Hüseyin Nızamoğlu 1 Rıfat 
Öz, Hüıevin Avni Şahlan, 
İbrahim Sami Kayyum, Fa 
ik Oevec ıoğlu. 

Meınyı encümenine ıeçt 
lenler: 

Hilmi Yırcalı, Fahri Ka
raman, Nfcip İnal, Mehmet 
Keklik. Basri Kırımlı, 
936Yılı hesap kati cetvel · 
leri ile eDcümen daimi ka • 

29 Birlncltetrln Cumhu · 
rlyet bayramı günü öğleden 
ıonra Hükumet Konağı ile, 
Atatürk parkına dikilen 
Atatürk madalyonunun, Ha 
va Kurumu binasının ve 
Sıhhiye Vekaleti taraf ı~dan 
t ik defa olarak ıehrimlzde 
açı l an Köy Ebe okulunun 
açılma törenleri yapıldı. 

Her dört açılma merasi 
mlnde Valimiz 8. Ethem 
Aykutla birlikte Korkomutan 
Sebtt Noyon, daire direktör 
lerl, Partililer ve kalabalık 
halk kütleıl hazır bulundu . 

Saat 15 de evvela Hüku 
met Konağmın açılmaaı ya 
pıldı. Yüzlerce halk binanın 
önünü doldurmuıtu 

Valimiz B. Ethem Aykut; 
S altanat 1 lükümetinln yurdun 
bu millete ait olduğunu is 
bat edecek belli batlı hiçbir 
eser bırakmadığını, milletin 
itini gören memurların ça 
lıttıklan yerlerin ekıeriya 
bir lzbedeo, bir inden iba 
ret olduğunu anlattı ve Cu · 
mhuriyet Hükumetinin reımi 
daireleri kira yerlerinden, 
izbe yerlerden kurtarmak 
olduğunu, bunun için de yer 
y e r r e s m i bindlar 
yülnelttiğinf v e yepyeni , 
modern bir ıehlr olarak 
meydana çıkan bugünkü 
Ankara ile dünkü Ankara 
arasındak ı büyük f arlu ıe · 
barüz ettirdi . Ve dedi ki: 

- Dün~< Ü Anktt rayt bu· 
günkü Anka ra ile nasıl kı · 
yas etmek laz ı mdır . Oradtt 
yapılan eserler vıliyetlerde 

yapılacak eıerler ln enmuze 
eldir. 

Aarıleımeğe, coğrafi v•'" 
ziyett Ue ilt>rlemeğe lfyak•' 

bil· göıteren e,. lıkealrin de 
tün daireleri bJr araya toP" 

bl• lıyabılecek modern bir 
naya ihtiyacı vardı . Selefiıtl 
B. Salim Gilndofan da b6 

yle dütünmilt ve bir vtlayet ,. 
merkezi bfnaaına baılaPIP1 

ı·· tar. Bendeniz bunun ıoP 
rına doğu geldim Gerçi b" 

bina, bütün devairl ııtl•P 
edecek vaziyette deitldir 

•• Fakat bir baılangıç1 bir • 0 ıt 
dır. Maliye ve Adliyeye •11 iki pavyon ikmal edJldl 

Ctı· 
gün Cumhuriyete layık, it 
mhuriyetfn tacına gefıP e 
olarak memurları ıioeıll1 
alacaktır. b&J 

Eıki. devlet tetkilatıle . 

günkü devlet tetkilatın• ıP: 
kaycıe etmeğe imkan ~:"ı 
tur . Devletin her nokta f 
tetkilatı, meaaiıi ayrıl'11' ' 

far•" modern bir devlet 0 
1 makine gibi ıılemekted r·elı 

~rec 
Binayı timdi go 

1 
te 

o lanlar herteyden ~vve k•' 
kimü e doğru glttığırrıi:ıe cıı· 
naat getireceklerdir· l{e~•" 

b kt• lcrlnin bilha11a u oo .,de 
tetkık etmelerin! rtca 

rlm.,. 0010" 
B. Ethem Aykut ıle 

Kurtarıc ı nın adtnı ı•Y81.1ı11 
ar., 

anmıtlar ıözleri Y 
' ur alkıtlarla karşılanın•t k•P' 

İlerlıyerek konak ıtl' 
ı nda Türk 01tlletlrıe 1.,,ı .. "kter t 
adaletli ve en ~~yu 1ııı1J1e 
z in iıteJikleri gıhı d r "' 

. t e 
görmesini temennt 56•· 

ıftıharla kesbiıeref eyler :relı 
Dl 1U 

lerile korda layı _ aY fad• ) 
( Sonu üçüôcO ,., 
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Cumhuriyet Bayramın- Büyük Şef Veni Ve Mü- Vilayet Daimi 
da Aç11an Eser 1 er .. him Direktifler Verdiler Encümeninden: 
Bayramda yeni hü~Omıt foiiaumm, Atatüı k Mıdılyo· 

nunun, Havı ~urumu binesmm ve Ebe mektebinin 
açılma merasimleri yapıldı. 

(Baıtarafı ikinci sayfada) 
h alkıtlar arasında keımlt 
lerdır. 

Batta Vali ve Korkomu 
tan, devalr müdürleri ve 
Çok kAlabalık halk olduiu 
lıalde konafın her tarafını 
ıezmttlerdlr Hazar bulunan
lar konaktan toplu olarak 
doğruca Atatürk pllrkına 
Rltrnltlerdtr. 
Parkın ikinci antreaıne 

ıarif bir kaide üzerine ko
hulan ve bir bayrakla he
Q(l;ı örtülü bulunan madal . 
1on kartıaında hazır bulu · 
hanlar Halkevt bandoıunun 
hldığı istiklal marıını say· 
I• tle dinlediler. 

Müteakiben Belediye Rei · 
•t 8 Naci Kodanaz bir söy· 
ley vererek Büyük Şefin 
'dını tatıyan parkta onun 
btr madalyonunun buııün bu 
~Ötede yer aldıfını; Balıke 
•lrlilerln bundan duyduğu 
•e.,ınce tercüman oldu 

Belediye Reisi bu müna. 
•ebetle Atatürkün adını ta· 
t•Jan parkta plan mucibln 
te Yapılan ve yapılacak it• 
1erı ıaydı. Ve BüyOk Kurta
tıcının adını saygı ile ana 
tllc •özlerine ıon verdi ve 
tlddetle alkıılandı . 

8 Naci Kedanaz madal 
torıun B. Ethem Aykut ta· 
t'fından açılmasını rica etti. 
lt Vali; Atatürkün Balakuirt 
'n Şehniıahı ile birlikte 

~reflendirdiğl ııünlt"rde bu 
'brııtana yıldırım gözleri 

ıaı iltıtirdlği zaman: 
- Ne iyi park o1ur. 
Dedıklerfol anlattı: 

d ~atürkün gözlerinin gör · 
llfu, Büyük Müşirin ltaret 

:ltilclerı her it gibi bu parkın 
' vücude gelm ş o\duğunu 

' 6Yledi ve dedi kı: 
- O parmak ki Türk 

Qtduıuna Akdenlzi göıter· 
~1ttı . Büyük Şef neye lıa
tet 

ederde a6vendlğl milleti 
tı~Q emrini ıf a etmez. 

~ 8. Ethem Aykut; Balı 
) eıırın, Ulu Şefin daha bü 
ltlQk bir heykelini ihmal et· 
aıe~ı, bulunduğunu; her tıte 
~ tu tle, planla hareket eden 

~ı~'liirkün heykelini henüz ı 
dı~tıı olmıyan ıehre rastaıele 
.. 'Denin doğru olmayacağı · 
'IJ• 
ttı' onun için planın ık 

~e'11nden sonra büyük bir 
~ )kehn dikilmeıinin mu· 
tı~tftr bulundufunu ilave et · 
ta' her zaman Büyük Şef'n 
~t~t'rdığı yoldan bütün mil 
tı;ıı itimat ve emniyetle 
d,1eceaınt ıöyliyerek ma -

:onun kurdelasını kesti 
~I 'Yrak kalktığı zaman 
~,~ Önderin tunç üzerine 
''""tına madalyonu hazır 
~tıtltıantarıo cotkun alkıt 

~.;~·'K~~~m~·bi;;;,~;~'·· 
" ıçıhşı . 

'~ıl lttürk madalyonunun 
~, ~'••na alt merasim ıo 't 'tdikteb ıonra Belediye 

''•ı " "" bu yıl içinde ya 
liava Kurumu binatı 

önOne rellndı . Burada Ku
rum Baıkanı B Avni Sat
lıkçı V alJyJ, Korgenerali ve 
diğer hazır bulunanları ıe

lamlıyarak Hava Kurumu 
tubesinln mesaiıini daha der 
11, daha toplu yapabilmesi 
için bir binaya lhltlyacı 

bulunduğunu, buna merkez 
umuminin de muvafakat 
ederek tu binanın bugüo 
meydana aetirildlğlni, bu 
yolda yardımlara dokunan 
vilayete tetekkürle Türk 
Hava Kurumunun me· 
mleketln müdafaaındaki bO 
yük rolüne temas ederek 
bioayi açmalarını Valimiz· 
den rica ettiler; ıözlerlne 

Büyük Kurtarıcıyı anmakla 
ıon verdiler. 

B. Avni Seğlıkcının söz · 
lerl alkıılarla karıılandı 

B. Ethem Aykut bu eseri 
meydana getirmek yolunda 
Hava ~urumu baıkanmın 

ve idare heyetinin ıayan 

tebrik olduğunu ıöyledi 

Muvaffakıyetlerinden do 
layı ayrı ayrı kendilerini 
tebrik etti 

Türk Hava Kurumunun 
memleket ve millet için ba· 
ıardığı büyük itlere temas 
ederek Türk ıemalarma bir 
çok uçaklar hedi)'e eden Bal
ıkeair Hava Kurumunun da· 
h" böyle bir çok hediyeler 
vermt'sl temennlli1e .l<urde · 
layı a l kıılarla kestıler. 

Bina aıczilJı . Hazır bulu 
nanlar bir müddet tstirahaU 
müteakip Ebe ol-.uluna ha · 
re ket ettiler. 

Köy f ~a okulunun açılma 
. merasimi 

Burada gelen1eri DoAum
evi bathekimi ile doktor
l arı ve okulun talebeleri 
kartıladı 

Evveli okulun idaresi uh 
deıinde olen Doğumevl baı · 

hekimi B Halit Ôzel ziraat 
Bakanhiınm bet yılltk pro 
ğramt mucibince ilk 
köy ebe ok u 1 u n u n 
Ba lıkutrde açılmıı bulun
dufunu, bir yıl sonra vazife 
alacak olan talebenin köy 
analarının ve çocuklarının 

hayatlarını ~ kurtarmak, on 
ları vatana hadim kılmak 

için çalıtacaklannı anlata
rak yeni kurulan bu teokl 
latın ehemmiyeti ü:ıerlnde 

durdu 

Müteakiben Valımlz Sıhhat 
ve içtimai muavenet Veka 
leti tarafından kurulan bu 
müessesenın faydaları üzerin. 
de durdu Ve buraya gelen 
talebenin bir meslek sahibi 
oldu\<larım, dijer tararaftan 
köyde görülecek çok mü 
htm bir vazife aldıkları

nı, gayelerinin köy anasını 
ve köy çocuğunu yaşatmak 

ve onları kurtarmak olduAu· 
nu ilave etti 

Valimizin l<urdelayi ke" 
melerini n1üteakip okula 
giri ldi Yatakhane, dershane 
kı11mları ııezlldi. 

Valimiz Ye hazır bula· 

(Baıtarafa birinci sayfada) 
ğu memleket bö1gelerloi 
nüfuı kesafetine ve toprak 
verim dereceılne göre 11nır· 
lamak lazımdır. 

Küçük, büyük bütün çift 
çilerin it vantalarına artar 
mak, yenileıtırmek ve koru
mak tedbirleri vakit ıeçlrU 
meden alınmalıdır. Her hal · 
de en kOçük bir çlf tçl alleıl 

bir çift hayvan aahibl kılın· 
malıdır. 

vamh olarak karıılamuı icap 
eden ormanlarımızı, muva 
zenell ve teknik bir suret 
te itleterek istifade etmek 
eaa11 ıle makul bir surette 
teltf etmek mecburiyeti var 
dır. Buna Büyük Kamutayın 
liyık olduğu ehemmiyeti 
verecellne tiphe yoktur. 

Sayın millet vekilleri!. 
Dıı ticarette takip ettlll· 

mlz ana prensip Uca. 
ret muvazenemizln ak
tif karakterlerini muhafaza 
etmektir. Çünkü Türkiye 
tediye muvazenesinin en mü · 

l - Balıkesirde milceddeten yapılacak Dofum ve Ço
cuk Bakımevt ve Ebe Mektebi binasının Nafıa vekiletln· 
den muıaddak projesi gereğince Ye (81814) lira (66) lcu
ruı ketif bedeli üzerinden IDfHI 15·T Sani 937 tarıhlne 

raatlıyao Pazartesi günü aaat 15 de kapalı zarf uıultle 

ıhalesl yapılmak üzere 15 g6n müddetle eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

2 - Bu ite ait evrak tunlardar: 
A Husud tartname 
B Meaaha cetveli 

D Vahidi flyet cetveli 
C Keııf!cetveli 
E Projeler 
F - Ekılltme tartnameal 

Bunda ideal olan öküz de· 
ğll, beygir olmalıdır. Ôkilz 
ancak bazı tartlar da henüz 
temini güç bölıelerde hot 
görül ~ bilir Köylüler için 
umumiyetle pulJuğu pratik 
ve faydalı bulurum. Traktör· 
ler büvlik çiftçilere tav.iye 
olunabilir Köyde ve yakın 
köy!erde müıterek harman 

hlm eaasını bu httkil eıJer. Son 
yılların rakamlı ve geçirdi · 

G Mukavele projesi 
lstlyenler bu evrakı Bahkeslr Villyetl Datml Enc6men 

kaleminde veya Balıkesir Nafıa Müdürlüiünde ııöreblltrler 

3 - Muvakkat teminat bedeli (5340) lira (74) kurut· 

makineleri kullandırmak 

köylülerin ayrılamıyacaiı 

bir adet haline ıetlrllmelıdtr 
Memleketi ıkllm, su ve 

toprak verimi bakımında zl 
raat bö\gelerlne ayırmak 

icap eder. Bu bölıelerln her 
birinde köylüleri, göz\erlle gö
rebilecekleri, çalıımaları için 
örnek tutacakları verimli . . 
modern pratik ziraat mer· 
kezleri kurulmak gerektir. 

Bugün devlet ıdareıinde bu 
lunao çlftllklerfo ve bunların 
içindeki türlü ziraat sımaylğ 
kurumlarının bir k11ım ziraat 
hayat ve faaliyetinin bütün 
sahalarında herlürlü tf'knik 
ve modern tt-crübel ~ rt ık 

mal etmlt olarak bulunduk· 
ları bölgelerde en faydalı 

ziraat usul ve F.anatlaıını 

yaymaya hazar bu1unmakta 
dırla.r. Bu, vekalf't için bü· 
yük kolaylıklar temin ede 
cekttr. Ancak gerek mev
cut olan ve gerek 
bütOo memleket ziraat b61 · 
gelerl için yeniden kurula
cak zlraal merkulerinln sek 
leye uğramadan tam verim· 
lı, faaliyetli, tlmdiye kadar 
olduğu gıbı devlet bOtçeline 
ağırlık vermeksizin kendi 
gelirlerile kendi varlıklarını 

idare ve inkltaflarını temin 
edebilmeleri için büUln bu 
kurumlar btrleıUrilerek ıe 

nlt bir ltletme kurumu tetkll 
olunmalıdır. Birde batta 
buğday olmak üzere bütOn 
gıda, ihtiyaçlarımızla endüst 
rlye dayanan türlü ipttdai 

maddeleri temin ve harlclğ 

ticaretimizin esasını tetkil 
eden çetltli mahsullerimizin 
ayrı ayrı her birinin mikta
rını arttırmak, kalttesini yük· 
seltmek, istıhıal masraflarını 
azaltmak ve haatahklılarını 
ayırmak için gereken teknik 
tedbirler vakit geçirllmeJen 
alınmalıdır. 

Orman servetimizin ko· 
runmuı lüzumuna ayrıca 

ııard etmek isterim. 
A1Jca k bunu da mühim olan 

l ı oruma esaslarını memleketin 
türlü ağaç ihtiyaçlarım de· 

nanlar okulun temizliğini 

bilhassa tekdir ettiler. 
Akıam ıaal 18 ze kadar 

devBm eden bu açılma me· 
r.utmlerile Balıl<esir en ıe
vlnçli gününde Cumhuriyet in 
bıtkaç eserine buden kavuş
manm nt.teaint de ciuymut 

ğimiz ıenenln bu güne kadar 
göıterdlği seyir ve istikamet 
takip ettlilmlz prensibin elde 
edllmlt müıbet netice' erini 
göstermektedir. 

Kootenjen usulü, muay. 
yen anlaıma tartlarını kabul 
etmlı memleketler için 
büıbütOn kaldırılmııtır. 

Bu memleketlerden pl1a· 
sanın kayıtsız ıertaız, tthali.t 
yapabilmesi temin edilmlttlr. 

Dıt ticaret poletıkamızın 
huıuılyetl ıudur: 

iç ve dıt vaziyeti, icapla · 
rını dalma karıılamak sure 
tile ıeytrlerine intibak et
mek, iç ticarete gelince, bun 
da en önde görd016m0z eıa1 
teıkllatlandırma ve muay
yen tipler üzerinde ltleme 
ve rasyonel çalıımadır. 

Kesin zaruret olmadıkça 
piyasalar karııılmaz. Bu
nunla beraber hiç bir plya· 
sa da baıı bot deftldır. 

Aialürktin, Rıiyiik Millet 
Meclisini açış nutuklarını 

tamamen vumek imkanı 
sayfalarımızın mıisaadesiı 
/Jğlnden hasıl olmadı. 

Bu. çok kıymetli nutkun 
diğer kısımlarmı da yarın 
ki sayımızda neşredeceğiz. 

ter. 

4 - lbale Bahkeslrd~ Vıl&yet makamında teıeklıll. 
edecek encümeni daimi huzurunda yapılaeaktır . 

5 - latekltlerin t 937 yılı içinde Naf la •ekllettnden 
alınmıı mOteahhltlik vesikasını ve bu ite ıtrmele aallhl· 
yet veren resmi Yesaikl ibraz etmeleri ıarttır. 

6 - Teklif sahipleri ihale saatinden bir saat eyvel de· 
rununda teklif mektubu zarfı ve 5 ncl maddede yazılı Ye• 

sıka ve ticaret ve temlnahnı malsandıi•na yatardılına 

datr makbuz teyahut banka mektubu olan zarfını 2490 
numaralı kanun h6kümlerine a6re tanzim ederek makbua 
mukabilinde vlllyet makamına teallm edecektir. 

7 - Postada vaki olacak ıectkmeler kabul edll•••· 

4 - 1 - 482 
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daki muayenehane· 

: Günü geçmıı ıaydar 25 i 1 sinde her gün saat 1 
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Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine · KATRAN HAKKI EKREM 
Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden: 

Emvali gayri men · Nevi 
kule no: 

18 
19 
20 
29 
30 
34 . 
53 

55.57 
65 
68 
75 
76 
92 

181 
6 
9 

17 
53 

ı 10 
118 
120 
121 
125 
127 
128 
129 

10 
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.. 
.. 

Ana 
Dükkan 

Kiremithane 
Dük kin .. 

sebze ba hçesl 
araa 

dükkan 
ana 

bağ yeri 
dükkan ve ev 
han anata 
dükkan 
tarla 

" 
" 
" 
" 

" ,. 
•ı 

Mevkii Muhammen bedeli 
Lira Kurut 

Cami çetme sokafı 100 00 
S016klil çeıme 200 00 
HOkflmet caddeıl 4000 00 
Y etilli çıkmazı J 000 00 
Bliadıç caddesi 400 00 
lıtaayon civarı 250 00 
Subacıkarda 500 00 
Hayvan pazarında 500 00 
Emin ala cami 1000 00 
Boyacı ıokaiı 1000 00 
istasyon anbarı cıvarı 500 00 
istasyon civarı 400 00 
Peyntrcllerde 1500 00 
Çona sokajı 500 00 
Ayazmada 20 00 
Şamlı caddesi 560 00 
Eskicilerde 3000 00 
Şadırvan meydanı 500 00 
Pataköy çayır 200 00 

.. Keklik tepesi 200 00 
Pateıköy Atçıdereat 700 00 

,, Taı altı 15 00 
,, Tahir çetmesl 150 00 
" Ulu mezar 500 00 
,, Orhanlye Atçı dereal 200 00 
., " 50 00 

Yukarıda mevki, numaraları ve nevileri yazılan emvali ıayrl menkulenln hizala· 
rında göat~rllen bedeli muhamminlerile temliken satılıia çıkarılmıthr . lhaleai 3 11-937 
çartamba gfinü saat 16 da yepılac&ktır. istekli olanların yüzde yedi buçuk muvakkat 
teminat akçalarlle birlikte Vakıflar müdürlOlünde müteıekktl komlııona •6racaallan. 
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Defterdarlıktan: ~ ~~~~~~M~ı ~ıuı~~ı.ıııı~~~~ı·!~!!!!!ıı~m~ı~!!'~~~ı!ıııııı!ıııııımw!~~~M!:I 

K S GEL 1 YOR i~ASRI MUCELLIT~ Mevkii 
Üıte 3 . oda a ltta 
2. Oda ve bir metha l 

Numarası 
.:f 4 

Sataı 

480 
bedeli Müıtem i\ah J 

Börekciler 
mahall~ıi Ta-

Yukarıda evsafı yazılı ev müzayede ve 
detlerl içinde talfp zuhur etmedliinden bfr 

pazarlığa vaz edilmittlr . 

buk sokağ ı ~ 

temdit müd · « 
ay müddetle ı 

Ormanları mızı koruma" 
için odun yalul mıyecak , 

bunun için ne vapacağız? 

Maden Kömürü 
Kullandacak D i y e 

';f ~~ .. .. ~ 
~ §14 EYUP ULKU ,, 
1 1 Her Nevi Defter, Kitap, Bloknotlar~ 
1 =~ Dibi Meşin Üstü kamilen _b~z v~ ı.. 1 :l her tarafı bez yumuşak cılt ışlerı ~ 

Talip olanlarla pazar'ığan icra kılı naca ğı A6 1 1 937 
tarihine müsadıf salı günü saat 15 de yüzde yedi buçuk 
pey akçalarile defterdarlık dairealnede müteıekkil komla· 
yona ve daha fazla malümal almak isteyenlerinde m illi 
emlak müdürlOğüne milracaatları . 

4 l 469 

~~ gayet şık ve ucuz olarak yapılır. ; 
';\ =ı istasyon Caddesinde Kaptan Oteli Karısında. , 

Düşünmeyiniz .. 
1 lt'rl ürlii kömür 

yakaıı kullam~lı ve 
'll lfjffjf§.4. 1 1 iijii~ii~iıij~iiiiWiruinı iiiiinı8~iiiiWii&iiiiii 
ı·------·----·~ 
«IKokVeSömi Kok Türk 

Dilayet Daimi 1 ~~:;ıı~~={'.\tv·;;~;~ 
1 tıpleruıdekı sobaları 

Encümeninden: 1 ıicareı1ıaııcıııizı1e1ıu-
ıacl• k~mız .. l - Balıkeılr - Dununbey yolunun 26 ıncı kilo 

metresindeki Kille ve Simav köprillerioin tamiratı 
l 1-10-937 tarihinden itibaren 15 ıün müddetle açık ek-: 
slltmeye konmuıtur. 

2 - Bu itin ketlf bedeli 9183 lira 75 kuruı, muvak 
kat teminata 689 liradır. 

3 - Bu ite aft tartneme ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamest 
B - Fenni tartname 
D - Mukavele örneii 
1 - Ketlf cetveli ve tef erruah 
F - Nafta itleri ıerattl umumiyeıi 
lattyenler hu ketlfname ve evrakı vilayet daimi en · 

cümen kaleminde veya nafıa müdürl6iünde gôrebilirlt-r 
4 - ihale 4 · 11 -937 tarihine raslıyan perıembe ııünü 

aaat 15 de vilayet makamında müteıel.kil daimi encü · 
men tarafından yapılacaktır. 

5 - Ekalltmlye girebilmek için nafia vekaletinden 
1937 yıla için alınmıı müteahhitlık ve11kası ve bu iıe 
ehliyetini isbat edecek veaika veya Ba lıkuir nafia mü 
dürlOıJünden eksiltmeden en son sekiz gün evvel nıüra -
caatla alacağı veetkayı ibraz edenler glrebıltrler 

6 - latekltlerin yukarıda yazılı gün ve aaatte muvak 
kat teminatını maleandığına yatard•ğma dair makbuz veya 
banka mektubfle vilayet daimi encümenane müracaat el· 
melerl ilin olur 4 - 1 - 458 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkeılr-Edremlt yolunun 7s+ oo Os2+476 ncı 
kilometreleri arasmda taılara izhar edllmif bozuk k11mı · 
nın e1aıla ıoıa tamiri ekılltmeılne lıtekli çıkmadığından 
4 11 ·937 tarihine raeliyan Perıembe günü saat 15 de iha
lesi yapılmak üzere ekıiltme müddeti J O gün U7.atılmı~tıt. 

2 - Bu itin keıtf bedeli 7449 lira 85 kurut muvak -
kat teminatı 558 lira 74 kuruıtur, 

3 - Bu Jıe alt evrak ıunlardır: 
A Ekıiltme ıartnameıi 
B - Fenn(ıartname 
C - Keıtf cetveli 
F - Mukavele örneği 
G - Nafıa iılerl ıeratti umumiyeti 
İstlyenler bu keıtfname ve evrakı Vıliyet Datmi En · 

cümen kaleminde veya Nafıa müdürl6ğünde görebilir it r . 
4 - ihale Balıkeslrde Vılayet makamında teıel6kül 

edecek Encümen Dalmi huzurunda yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye bu gibi itlerle uğrathğına dair Balı -

keetr Nafıa müdürliiğünden veılka alantareaırebi l ir . 
6 - lıteklilerln yukarıda yazıla gün ve saatte muvak 

kat temioahna malaandığma yatırdığına dair makbuz ve 
ya banka mektubtle Vi1ayet Daimi encümenine rnüraca 
atları tlan olunur 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Maoyaa kaza11nda mQceddeten yapılacak ıfat 
iıtu1onu binuıoın mevcut proje ve tartoamui mucibince 
2130 lıra 05 kurut ketlf bedeli üzerinden lnıaaı 15-11 937 
tarihine raalıyan pazarteıi ıün~ saat 15 de ihalesi yapıl ·· 
mek (lzere açık~ekatltmeyeZkonulmuttur. 

2 - Bu ite ait evrak tunlardır: 
A~ - Huıuıl~ve fenni ıartname 
B - Ketlf cetYelı 
D - V ahtdı ffyet cet.-elı 
E - Proje 

F - Ekılltme tartoameıl 
C - Mukavele örneft 

İstlyenler bu evrakı vilayet daimi ~ncümen kaleminde 
•eya nafıa müdiirlQğünde ıörc~biltrler. 

3 - MuYakkat teminat keııf bedellaln yGzde 7 ,5 lu 

Duman ve is 11 Ant r a s i t i G e 1 d i .. * 
yapmıyan çok dayanıkh sömikok °ll • u c· Soba Ve Ocak/Jkta Ve Maı -. .d. d ld" ~ • ı ıer ıns '1ı «Türk Antrası ı» ~ ge ı fJzda ku/lanJ/ır. Kok Ve Sömi Kok Türk it. Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, 1 . . Eh 

~ çivi, cam gibi çeıttler de maiazamı z da her yerden ı flntrasili Kömür/erik Tecımgemızde • 
it. ucuzdur. » • ven Fiatla SatJlmatadlf. 
~ En birinci boya yağlara , boya malzemeaide Uca ~ 
it. rethanemizde ehven flatlarla satılır. Btr defa dene ıJ ı AHMET VE IBRAHİM CUMALI 

1 yintz. ~ ,.. Çivici/er Ve Demlrclle. Çarşıll 
~ Saraçlar Başında Demir Demir Hırdavat - Yopı Malları 1 
it. Ve HJrdavafçı "ll Çiftçi Altilui Alım Satım Evi 1 

Hasan Cumalı ~ = ••• ••••• •••••• ...... , 
~ '~~ :.Al(~~· ............................ w .. aı;;•aa•F"A ti;Si 

Defterdarhktan: 1 $ükrü Kaylar -Ahmet 
Sa~~:::ı tahta ~~:·~in 1 . Sen~~kıı~:deli icarı i , s a r a ç o ğ 1 u 
pazara sokağı t 

Yukarıda evsafı yazıla dükkanı bir ıene müddetle kt • Çiviciler arastasındaki l 7 numaralı dübkaounııı 
ral a mağa müzayede ve temdit müddetini içinde tal ip zu · t ayni sırada 14 . l~ numarala dükkana naklett~k .• 
hur etmt"diğinden bir ay müddetle pazarlığa konulrnu~tur t ff(ır türlü iuşaatrn hiitiirı malzt~nıelerı tnl-
Talip olanlarm pazarlığın icra lulınaceiı 16 Teırinıan • k • I' l 1 · • ıt•Jl-
937 tarih ı ne müsad ı f ıalı günü saat 15 de yüzde ,5 pt>y • 7 • ı ha~sa ·ert·ste, zıraat a at arı, {(•mır, çın 
akçalarilt: defterdarlık daireetne gelmeleri ve daha fazla t to, hırdavat, heı· ebatta SU boruları, tHIUll 

malumat almak latlyenlerin milli emlak müdürl üğüne ~ vn maden kümiirii sohalarınm çt·~itleı·i nıa-
mürac aa tları . 

4 1 471 
t l(azanıızda hulur ı ur. f 

~l ., Gerek topt·ın ve gerekse partJkenfe 
Orman Başmühendisliğinden: •' suret,1e tatış yapJ/" ve bütün inşaat iş/e

Bt>herinıo muhammen bedeli Teminatı ~f ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir· Mık tarı 

M3 03 Adedi Kilo Cin11 
Metre mikabı j · . -- --Lira Kurut Lira kuruı 

6 070 13 Çam dört köte 15 00 
o 212 20 Çam tahta :!O 00 8 47 
o 252 14 Çam ımk ıs 00 
o 558 26 Kaym yutak 15 00 

81 
Beher a dedi 
Lira Kuruı 

6 Meıe araba artı 00 30 
39 kaym a raba - 00 25 

oku. 2 79 
61 kayın dingil 00 35 
86 Ka yınesbit 00 05 

192 Beher kiloıu 
Lira kurut 

1 1 10 çam çıra 00 02 1 66 
14006 meıe odunu 00 00.75 7 88 
3062 meıe kömürü 00 02 25 5 17 

1 - Kaçak olarak naklinden dolayı hAzıoe nemına 
müsadere olunan yukarda miktar ve cinsi ayn ayrı yazıla 
kereste ve mahrukat ihaleleri 3 11 937 çarıamba günü 
aaat 15 de orman binu ndakl ıahf komılyc•nu huzurunda 
ayrı ayrı yapılmak üzue açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - Her birinin muhammen bedel ve teminat mik 
tarları hizalarında gôıter iloı1 1t1r . 

3 - Şartnameleri Orman bat mühendisliğinde aörü 
lebihr 1-4 - 466 

Defterdarlıktan: 
Manyaa g61ünden 1 Teırlnevve l 937 tarihinden itibaren 

balık avlanma11na baılanacaktar Balığı almak istiyeole
r in Sıfırcı istasyonundaki balıkhanede yapılacak müza-
yedeye lttlrakları ilin olunur. 4 1 479 

• ~~-... -~--~~-~-~--·--~--· .. -~--,.... d ...... ., aaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaoo 1 
: 1 
.a Dr. Salahattin KaraY ı 
1

İ l\ONTGEN 1 
i MÜ'fEHASSISI ! 
g Milli Kuvvetler caddesinde 18 num8.. ! 
ğ rafı apartmanda yeni getirttiği Rontge~ ; 
a cihazı ile her gün saat 15 den 19 a kB ' 
İ dar hastalarını teşhis ve tedavi eder- i 
1 o••d' aaaaauDaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaao ,, 

1 ~-----, aaaaaaaa ~•Aea .. ••••••~11••• : •..........•.... ................•.....••.. ' 
~i E z m e Ve K ı r m a l 
•= M .. .. : li otoru .. ı 
t: rp8 ' 
•: Palamut, bulgur ve f~z kı.rmBSI, ~ur İ 

1 

ı: ezmesi, mıslf k1rması, oze, fJ bakla, 18, 1 ti çak, çavdar klfmalannı son siste,_m 0 va'! 
1 ı: rak meydana gelirmiş oldu,<}um afat/ar ır i 
ti sif asile en seri ve en temiz olarak kır~f(I· !I 
~! yi veezmeyi ehven fiaf/a taahhüt ey/er ; 
·= ADRES: si : . •i . Deve Loncası Cadde !, 
t: Motörcü lsmail ,,.,;ti olan 159 lira 76 kuruttur. •: . •••••:l~iı' 

4 - ihale Balıkesirde vıliyet makamında teiekkül t:;:.;;;99;;;:9;;;;~;.;;R;;,~~AN 
edecek encümen daimi huzurunda yapılacaktır. iyesi veBatyazmanı: Balıkesir ıaylavı H. K ___. 

5 - Ekılltmeye bu gibi itlerle uğrattıfıl?a dair Balı Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BiL' Al 
keılrde nafta mildürliliiinden laakal ıekiz ıOn evvel veel· 
ka alanlar ıtrebllirler . 4- 1- 484 Basımyert : İl Basımevl 

• , • • ..... ...,......-.. -....... "1 • 


