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Büyük Millet Meclisi Bu 
•• gun Toplanacak .. 

Yunan 
Kıah f ıansız Reisicumhuru 
ila görüşmelerde ~ulundu. 

Pazartesi Toplantısında Başvekil Kabinesinin 
ProğramrnıOkuyacak Ve İtimat Reyi İstiyecek 

Pariı , 4 rA.A.] - Franıa 
reiı cumhuru Yunan kralı 

ıeref ine b ir ziyafet vermfı 

ve kendiılle uzun müddet 
görüımede bulunmuıtur 

Ankara, 4 [Huıuıi Muha 
birimizden J - Mecllı yarın 
[buınn) toplanacaktır. 

Bu toplanhda B lbrahlm 
8 Dalkılıçla, 8. A bdullahm 

•efatları ve Doktor 8 
ftt1tbat Altıokun Dlyarbekir 

valllığıne tayin olunmallle 
açık halan mebusluklara alt 
tezkereler okunacaktır . 

B. Celal Bayerm kabine 
y e a 1 t proiramını 

pazarte.i toplantuında oku· 
yacağını anlaıılmaktadır 

Japonlarlmparatorun 
Y lldönümünü Nası I 

Bu proğrdm Rüyük Şefin 
nutuklarında verdığl dlrek
tıflerı ·htlva etmektedir. 

Yeni kabine proğranıında 
hayat pahalılığına kartı 

Tiacret 
Müzakereleri 

Ankara . 4 (A.A) - Va· 
ıtngtondan verilen bir ha-

ve vergılerin tenzıli için alı bere nazaran Amerıka Btr -
nacak tedbirlere dair fzahat 

leıtk Devletleri hariciye na 
bulunduğu anlatılıyor 

zın hükdmetlmtzle karıılıkla 
Zirai ve iktisadi sahada bir tıcnel anlaımasa mftza 

yapılacak yenilikler hakkın · kere etmekte olduiunu btl -
da da izahat verilecektir. dirmiıtir. 

Diğer taraftan Baıvekll Ankara, 4 (Huıual) - H0-
8. Celal Bayarın E1aa Teı kumetlmlzle Danimarka ara· 
kilit Kanununa göre yine 11nda aktedilecek ilk ticaret 

K U t 1 U 1 a d 1 1 a r pazartesi celsesinde Millet mul\hed!ıl için baılıyan mO· 
Mecllılnden ltlmad reyi zakerelere buıOn de devam 

S.nabıy cohııindı 11uııdıma ıura~bt bir zaman Flyecekt~ T olu:~uıtu:: K 
icin durdu. toplar l111iyıla geçti. YılfüOmD ~utlandı aŞISt ecavuzune ar 

Tıençln, 4 (A.A) - Ja · 
Ponlar Chengta battı üzerin 
de mGblm bir latasyon olan 
Clıeouyanıı zaptetmitlerdlr. 

Entereıan bir ıevkulceyt 
'ol&ta.ı olan Chcouyanı, Ta · 
1ıuana 60 kilometre me1a
fede kllndlr. 

Tıyençln, 4 ( ~ A.) - Ho· 
'-n eyaletinde Paiyanıtieo 
Hlı yakınında 300 hula ve 
ttrahyı nakletmekte olan on 
'lıı ufak seyyar hutahane, Çını 
••lcerloln taarruzuna utra 
lllııtır. Haatahanelere refakat 
•t111ekte olan kliçOk müfre. 
•e, kendiılnl anudane mO· 
d,f aa et mit, f akllt Çioltlerln 
llddetlı ateılnl yemlıtlr. Nı 
~•Jet Paotlnıden gelen Ja 
hQ takviye kıtaatı, bu müf 
'-ıeyı kurtarmııtır. 

Seyyar haıtahanelerle mu· 
~•fız mGf rezeden ıal ka · 
1-Qlar, dan Tlyençlne ıel
'-ttlerdlr. 

Şanıhay, 4 (A A.) - Ja· 
~Q kıtaatı, bilhe11a Çın 
'lları Gzerlne 100 pare top 

'8adah etmek ıuretile impa 
~•torun yıldönümünü kutlu 
'1Qıı1ardır. 

Cbanghay, 4 (A A.)-Ja · 
~il tayyareleri, Honan eya· 
.._inde K weitch tay yare mey· 
it, taını bombardıman etmlı· 

dır. 

8u tayyareler, ayni zam· 
~"4- Tıentain - Poukow hat
't Gıerlndekl demir yolunun 
~IJuan ile Penchov aruın. 

lu kıımını da bombardı-
11a,._ et miti erdir. 

tttV'ılnıton, 4 (A .A )-Ha
'-11e nezaretinin bildirdlji
~ 16re, timdi ye kadar Çin· 

' dııarı çıkarılan Amerl-
4S{) vatandaılarının adedi 
~ 1 bulmuıtur. Çınde 508Z 
'-ı tlkan vatandaıı daha 

llıaııtır. 

'lllondra, 4 (A A.) - Çın 
4' lası efkirıumumlyenin ve .:ha,, Nanklndekl, Çın 
"" leleri :kati ıurette ve 

ı.ltk olarak Japon1a ile 

• 

J \ PON iMPARATORU 
muvakkat dahi olıa herhan 

ıa bir uzlaıma aleyhinde ol
madıklarını ve Japonya ile 

her türlü diplomatik miina· 
"'betlerin kesilmeılnln dO 

tiin61düi0o0 bildirmekte-
dfrler. 

Londra, 4 ( A A ) - Çinli
ler Şanıl ayaletiol kurtar · 

mak için Hcı cepheden ta 
arruza geçmiılerdir 

Şırnghay cephesinde ı ı d· 

detli muharebeler olmakta 
dır 

~-

Sovyetlerin 

An karı sıf lrliüinı 8. Sur iç 
ııtirilecek 

Sovyetlerln Ankara sefiri 
Karıklnin değtıeceğini yaz 

mııtık. Sovyel Ruayada 

baıka bir vazifeye tayin 

edilen mumaileyhın ye· 
rine Sovyetlerlo Pariı elçisi 

Surlçln gellri 'ccejl ıöylen 

mektedır. 

Surlç, Karahandan evvel 
de Sovyetlerln Ankara elçi 
si idi ve bu vazifede on ıe· 
ne kadar kalmııtı . Kendisi 

Ankaradan sonra Bertin ve 
müteakiben de Parlıe elçi 
tayla edilmlttl· 

şı VapılanMüzakereler 
~~~~-----~~~~--

Brüksalde toplanan daıokraı dıılet ıura~hı~an 
arasmdı oizli müzakereler yapıhyor 

Vaıtnııton, 4 (A.A .) halline taraftar olduklarını 
Nevyurk Tlmu gazetul ıöstermtılerdtr . 

Brüluelde toplanan heyeU Mütee11lriz ki. bu konfe. 
muraht.aılar i>raunda faıiıt 

tecavüzüne kartı Demokrat 
devlttlu aruıncla bir bılok 

t~tkıli için glz' i müzakere
ler yapıldığını yazmaktadır. 

Brükıel, 4 [Rarlyo) -
9 lar konferan11, buaün ıa. 
bah aaat 11 de Akadr.mller 
sarayında toplanmııtır . 

Sarayın b0y6k aalonunda 
kurulan nal ıekltndekl ma · 
aanın etrafınba toplanan 19 

devlet del•ıaeyonları, yerle· 
rlni aldıktan ıonra Belçika 

Hariciye Nazırı H. Spakı re· 
lı intihap etmıılerdır. 

8. Spak, Belçika kralı ve 
hükdmetl namına deleıae
yonları ı~llmlıyarak: 

- Ho11reldıniz . 

Dedıklen sonra, Uzak 
Şarkta baılıyan ve bütün 
düny anan _ kanıık bulunduğu 

bir zamanda vaziyeti bir 
kat daha müıkılteıliren Çtn 
Japon ıhtilafının hüanü ıu 
retle halledileceğinden ümld· 
var olduğunu beyan etmlf 
ve demiıtır kı: 

- Bu gibi ihtilaflar, ıul
han ve ıüratle bertaraf edil 
melidir Akıl takdirde, 1914 
te batlıyan ve beı ıene 

devam ederek dOnyayı acık . 

lı vaziyetlere ıokan umumi 
harpten daha çok tahrlpklr 
bir felaket ba11öıterecek· 

tir 
Binaenaleyh, bu korkunç 

ihtimal karııaında herkea, 
mesüliyetlni idrak etmelidir. 

Bizim gibi küçük devlet · 
ler, ıimdiden itin ehemmi
yetini kabul etmtıler ve 
hüınünlyetle meıbu olduk
ları halde lbtıl&fın, ıulhen 

ranıa Japonya ve Almanya 
lttlrak ememltlerdlr n 

B. Spakdan sonra, Ame· 
rika baıd~legeıi B. Norman 
Da vfs ıöz almıı ve Çın Ja
pon hi.dlıelerlnin, bütün d6n· 
ya emniyet ve ıeJlmetınl 

tehlikeye dOtiirdOIOnO 161 
ledikten ıonre, kendilerine 
göre birer ıtyaaet taklbeden 
devletlerin, dünya ıulhunu 

ihlal cttlklerlnln farkında 

olmadıklarını ilave etmlf, 
bu gibi ılyuet•erden aakın· 
mak lizımaeldlflnl bıldır. 

mittir. 
MGteakıben lnailtere Ha

riciye Nazırı B. Eden ıöz 

ıöylemlf, konferan11n Ba· 
rGkıelde toplanmaaına mO. 
saade et lifinden dolayı Bel· 
çıka hükumetıne teıekkOr 

ettikten sonra, ıözlerine baı
lıyarak harbin, ıari ve leh. 
ilkeli bir h ıı stftlık haline 
glrdiiinl ve bu 1ebeple, Çin 
Japon ihtılafının biran ev· 
vel ve ıulhen halledılmeıfni 
temenni eylediiinl ıöylemlı 
tir 

Danzig 
Nısyonal sosyalist parti

sinin bir toplantısı 
Berlin, 4 (A.A ) - Dan· 

zlngde Nuyonal ~ oıyaliıt 

partisinin bir toplanh11nda 
mınhka ıef i 6ç6nc6 Relc -
hin bayrağının yakında Dan 
ztgln bayrafı alacafını ve 
pnlamentoda yalnız Alman 
Naıyonal Soıyallat 6: ünlfor 
maları bulunacatını aöyle· 
mittir. 

lngiltere, F ranko Hü -
kClmetini Tanımıyor .. 

~~~~~--- . 
Ademi müdahalı komitesi aldığı kararlan bugün Va· 

linsiyı ve Burgos hükümatlarinı bildiıacak 
Londra.~ 4 (A.A.) - Ha 

vaı AJan11 iyi haber alan 
mehafi lın beyanna tına atfen 
lngilterenln General Franko 
hükumetini tanımak Ozere 
bulunduğuna da ir haberlerin 
aaılı ı z olduiunu bi dirmek· 
tedir. 

Rurgoa, 4 (AA ) - Ha
vaa ajansı muha bı rinden : 

General Franko, lapanya 
gazetecilerine yapmıı oldu · 
tu beyanatta ezciimle ıöyle 
dem ittir: 

"Harp kazanılmııtır Harp 
arazı hergiln da ha zlyad ~ 
tebarOz etmekte olan ıaku · 
il bir inhidam ile neticele
necektir. 

GünOn birinde lıpanyol
lar uyanacaklar ve harbin 
ıona ermiı olduiunu hay· 
retle göreceklerdir . 

Salamanka, 4 (A.A.) -
Geaerel Franko, dahilde •e 
hudutta bir emniyet mOdO 
rlyetl lhda1 etmlttlr. Bu 
müdüriyete Primo de Rıve
ra zamanında ~ahlliye na· 
zırı olan ıeneral Anldo ta
yin edilecektir. 

Ovledonun mOdaf il ıene 
ral Aranda, Gallce kolordu 
ıu kumandanlıfına tayin 
edılmııur 

Londra, 4 (AA.) - Tail 
ftdeml müdahale komlte1I · 
nfn içtimaı ıonunda neıre· 

dilen bir tebllf, komitenin 
ıon içtlmaında kendlılne 

te•dl edtlmlt olan Ye eaaıh 
noktaları teblti e d 1 l m 1 ı 
b u l u n a n k a r a r ıure · 
tini m6zakere etmiıttr . Bu 

GENERAL FRANKO 
karar ıuretl Vallnılya ve 
Salamankaya teblli itedlle· 
cektlr. Tali komite, bu 
babda yapılmıı olan Yeaa
yanın metnini taıYlp etmit· 
Ur. 

Pariı, 4 (Radyo) - lhtl · 
illetler, buı6n yedi trlmot6r 
tayyare ile Madrid ıehrlnl 

bombardıman etmlılerdlr. 
BuıGnktı bombardıman, 

çok ıOrmüı ve yOzlerce 
bombalar atılmııllr. 

lhUlllcl ta11areler, bir 
aralık alçaktan uçarak mit· 
raly6z kullanmıılardır. Bu 
ateıten y6z yirmi kiti 61-
mOtUlr Yaralıların çok ol
dufu 16ylenl1or. 

Madrlt merkez komutan
htının neırettlfi resmi bir 
tebliie ıöre, ihtllllcl tay ya· 
reler bir okula bombalar 
atmıılar ve elli talebe 61· 
dGrm6ılerdır. 

BuaünkG bombardıman 
neticesinde Madrldln birçok 
binaları harap olmuıtar. 

Almanya ,Müstemleke 
Meselesi O z e r i n d e 

• 

Ehemmiyetle Duruyor .. 
Hitler, müslımlı~ı iılerini görOımek üzırı Rıyıııı 

meclisini yakmdı ictimıı dıııt edıcık 
Londra, 4 (Radyo) - De 

ylt Herald gazeteıl, B. Hat 

lerin, yakında Rayıtag mec 

liıinl fevkalade lçtlmaa da

vet edeceğini yazmakta •e 

b 1 içtimada müıh~mlekele · 

rin iallrdadı için bir karar 
iatiyecelinl kaydeylemekte 
dır. 

Ayal gazete iddia edl1or 
ki: 

.. Venay muabecleıtnln 119 

uncu maddeılne nazaran 

ltalya ile Japonya, mezkdr 

muahedeye imza koymuı 

olmaları baaebile A\manya
nın mlatemleke talebeni 

terviç eyhyecelderdır. Buna 
karıı, yalnız Franaa ve la · 

1 
giltere münferit kalacaklar 
dır. Netlcne ahdea, .. n 

daların yenlden~mOzakereıl 
mecburi olacaktır. 
Mandaların yeniden mOza

kereal halinde Almanyanın 

eski mOıtemlekelerlnl lıtlr· 
dat etmeıl OmOdt kuvvet 
bulacaktır . Bu takdirde ha· 
len Londra ıeflrlJ bulunan 
Von Rtbentrop, Londra ae 

f arelinden çekilecek ve dof
rudan doiruya Müıtemleke 
Nezaretine seçecektir. 

Romanya 
Krıh Yiyanayı gilti 
Bükreı, 4 (A.A.)- Relıl 

cumhur Beneıln daveti &ze
rine Romanya krah yanında 
veliaht olduiu halde Viya
nara ııtmlttlr. 
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Tarihi Tetkikler: 111 

Ayvahk Tarihi .. 
Yazan: Kemal Özer 

"Ô~rctmen,, 
Beni Ayvalık ve Cwıırı llakkwda Ta 
rlhi Tetkikler l'upnW!İ" Teşvik Eden 
EKREM {.'A l' ULVURA Armağan. 

1821 Tarihinde A)valılın ilk veyahut işled ı ğı bır kabaha-

h b• fi tten dolayı bu vekillerden 
ara ıya birisi meclisin kararlyle azil 

Teyzesini Boğ" ı Ada-1 Her Mevsimde Avcıhk 
;m ı n M u h a e m es i.. V a p il m a m a 1 ı · d ı r .. 

"Yukarda bahııedilen mü ı b k ıotı'hap ve )er ne at aaı 
aaidat :e lmtiyazat sayesin- olunuyordu . 
de Ayvalık memlekettnlo 
tarzı idaresi rüaya ile müte 

mekkin sair Türkiye memalıki · 

nln uıulü idaresine ntsbeten 
bir istisoaiyeti haiz bulunu · 
yordu . Memlekette Türkiye 

hük6mellni temsil edenler(Ağa) 
namı verılen btr mutasarrıftaıı 
hakim vazifeıint E6ren bir 
(Kadı)dan, birde rüıumat 

memurlarından ibaret bulu 
nuyordu. 

Mutaaarrıf ın kuvvei icral 
yeıl pek mahdut bir tekilde 
tdi. Kadıyı lae pek cüzl dava· 
lar metgul eyliyordu. Ce
maat umur ve hususatın •a· 
sıtai icra ve idaresi cemaat 
heyetinden i1ç azanın uhde· 
ıine ihale edllmtı bul.unu
yordu. Bu üç aza Ayvahiın 
en 'büyük olan (Yukarı), 
(Orta), (Aıağı) mahallele
rinden ve memleketin eıra
fı tarafmdao meruimle her 
sene mayıaın ilk aününde 
intihap olunurdu. İntihabatı 
müteakip toplanan halk ta
rafından münteblp aza le· 
zahüral alaytle hükumet 

konaiında tehir alasının 
nezdine kadar gönderiliyor· 
du. Memleketin idaresi birse
ne müddetle ıeçtlmit ezaya ve-
rildiğine dair resmi mazba
ta tanzim ve taadık edilı . 

yordu. Müntehip azan ın 

bathca vazifeleri: 
Evveli, verıllerln ıerek 

hükümete kartı olan mem 
leket mecburiyetine nazaran 
ve gerek cemaatlar ihtiva· 
catına kifayet edecek dere 
cede lf vzl ve tahıtllerlnlo 

temini 

Sonra; memleketin faali 
yeti maliyetinin inkitafına 
ihtimam edllmeıl, daha 
ıonra; memleket emniyet 
ve asayitlnin umru muhafa
zası ve buııun için ekseriya 
(~50) neferden mürekkep 
yerli sıkerler, veyahut ıece 
hı:kcilerl istihdam olunuyor· 
du Bununla beraber mün 
tehip üç azanın böyle pek 
mühim bir kudret ve aali · 
hiyetlle idareyi haiz bulunma 
lariyle beraber bunlar, kim
seye kartı heıap vernıefe 

mecbur bulunmadıklara gibi, 
hiç bir taraftan dahi kon 
turol gibi, teflit muamelatı

na tlbi tutulmamakta idi
ler . Fakat bu üç azadan 
maada aymzamanda birde 
dokuz vekil ile iki katip 
lntlhıtp ediliyordu . Hu vekil · 
ler cemaatin iiç azaalle be
raber ( 12) kitlllk bir mec-
liı teıktl ediyorlardı ki: 
Haftada blrkerc içtima 

Bundan maada; icabında 
yani cemaatce büyük karı· 

tlkhklar vukuunda veyahut 
fevka lade müşkH J:.ıaller ve 
vaziyetler zuhurunda bütün 
cemaat azalariyle vekil 'er
den ve memleket etraf ve 
vücuhundan mürekkep umu 
mi meclisler akdi içtima 
edıyordu . , 

Bununla beraber bu ıe

kil idare halk tarafından 

büyük bir hoınutsuzlukla 
kartılanıyor Bı r çok tıki

yetlere proteııtolara teveuül 
eyliyorlardl . Hatta bu ıale · j 
yanlar bazı zamanlarda adeta 

1 
bir iıyan mahiyetini alıyor · 

lardl 

Aradaki fırka itirazı ve 
kavıaları, manafll ıahstye 

temini için teve11ül olunan ci· 

nayetkiırane desiseler, hare
ketler cemaahn haktki terak· 
kiyatma mani o luyordu 

Bu halin devamı; civar 
daki derebeylerin nazrından 
kaçmıyor ve onların faali · 
yetlerinl tahrik edi) ordu . ,, 

Memleketin tatlı ıılneainde 
mahut inıtıyaıal ı le zengin
leıerek bir çok ıervetlt'f el · 
de eden yoraba, hükumete 
olan borçlarını ( vergtlerıni) 
de vermeğe baılamıılar ve 
bu hususu kendilerine büyük 
bir hak olorak tanıtnık isti · 
yorlerJı . 

Türkiye hükumeti verel · 
lerl cebren tahsil etmeğl ve 
bu husustaki müıevvikleri 
cezalandırmaği dütünmeğe 

batladı. Her türlü refah ve 
saadet içinde yaıadıkları 

halde nankörlük ederek hü· 
kumete olan borçları•ı bile 
vermekte taannut eden yora

banın bu harel..atı hükumet 
nezdinde pek fena tesirler 
yapıyordu . Vaziyet bu du
rumlarda iken cemaat ara 
ııodakt bazı f luı ıelenlerin 

akdettikleri bir lıtlkraz ne 
tlceainde hükumete olan 

verei borçları ödennıit ve 
bu suretle nlsbl bir sukun 
elde edilmtıtl. 

Yunan nnlletinin istiklali 
uğrunda yaplllı lıyan pat· 
lak \'erdiği zaman Ayvalıiın 
umumi vaziyeti bu mer 
kezde idi .• 

[SONU VAR) 

---'ü~"" 
.. w.. • 

oi.ecegını 

Bilen kadın 

eden bu mecliı ahali bey · 
nlnde tahaddüs eden ihtilifat 
davalarını ıörüyorlardı Bu· 
nunla beraber bu meclisin 

Napollde, Bn. Adelya Ka 
fiyeronun hemtireal 35 yaf 
larmda Amelya, ölecetıoi 

evvelden haber vermittir. 
Btr gün öi:e yemeiinden 

sonra biraz U) uyan bu ka 
dın , uyandıktan sonra hem · 
tiresine bir telgraf çek miı 
ve eğer 24 saat içinde ye 
lltmezae heli.llaıamıyacakla 

rını, çünkü o zamana ka
dar ölmüı bulunaceiını bil 

dirmittlr. 

çıkarmakta olduju ili 
mat_ katlyetl haiz olmayıp 
kadı nezdinde kabili bttnaf 
bulunuyordu. (9) Vekilin 
reıü idarede kalmaler1 müd
deti ıeyri mahdut idi. Yal 

nız taay1ln eden aczln.ien 

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

p rasma tamah ederek teyusini boğan, sonrı da dere- Bızt yerlerde mevsim haricin~e, kanuna aykuı olarak 
ye atan adamm muhakemesi dün baıladı yapllın avcıhk mene~ilecek 

Ziya adlDda biri Bandır 

manlD Erkilt köyünde kah · 
veci Şabanın kahveılnde 

teyzesi Nefiseyi öldüımüıtü . 

mııhr. 

Muhakeme 
bi için baıka 
lık ~dilmtıttr 

t•hitlerln ceL 
bir güne ta 

Dahıliye Vekili C H. P. 
Genel Sekreteri 8. Şükrü Ka· 
ya kara avcılıiı hakkında 

alakadarlara bir tamim ıön 

Tahkikat ıonunda Nt:fise 

nin Ziya ve kahv~ci Şaban 

tarafından parasına hmaan 
boğulduğu ve bir çovala 

~onularak köye bir taat 

Çırak Mektep Ve Kurs-
1 arı Açılacak .. 

kadar meıaf ede bulunan 

dereye götürülerek ayağına 

taı bağlanarak ıuya atıldı 

ğı nnlaıılmıı 'e o zamanı 
bu vakayı yazmııtık. 

Küçük sanat sı~iple rine kı e~i verilecek, ~u 
sanatlar intişaf ettirilecek 

Küçük sanatlar kanun pro- muhtelif sanatlar. 

Ceıedln bir müddet sonra 

su üzerine yükselmeıi ile 

cinayet meydana çıkmıt ve 
Z tya ile kahveci Saban ya 
kalanmıılardır 

Dün her ıkiılnin muha. 1 

kemuine ağır cezada~ıtılan-, 

Sındırgı 
Parti Ve Halk
evi Binası .. 

Sınd1rgıda yapılmakta 
olan Parti ve Balkevi bfna-
aının inıaa t ı yakında bit~ 
cektir Sındırgı Halkevt, 
Halkevlerlnln kuruldu~u gü · 
nün yıldönümünde açıla 
caktır 

--"'""""''!lliır---

y aptırılacak 
Yollar .• 

Vilayet daimi enct\meni 
dün top\anarak Edremit-Un 
lıkeslr yo lunurı yedi bin 

jesinln bir çok tamamlayıcı 

ve değerini artıracı hüküm 
lerle bezenmft olarak Ka · 
mutaym bu devreıinden çık 
ması bekleniyor. 

Bir usta kendi nam ve he· 
sabına ve baılı baııoa ken 
di muullyetı altında evinde 
veya mahıu~ bir yerde Bile· 
si ferdlerinden olan veya 
olmıyao, sayısı onu geçmiyen 
çırak ve kalfalarla birlıkte 

aıağıdakl aanatlııırdan birisi 
ni el emeği ve ıhtısa.ını kul· 
lanarak yapana , bu kanun 
dan faydalan~caktır: Elbise 
imali sılnatları, deri ıaoat 

ları, ahıap ve plastik eıya 

sanatları. maden itletme ıa 
nayli , mensucat sanayii top 
tak ve taı sanayii, k imya 
sanatları, ıekll, raka m ve 
yazı ile alakalı sanallar, gı 
da sanatları , inıaat sanatla 
rı , bu gruplara glrmiyen 

Akyar Köyü 
Cinayeti .. 

Her sanat ıubeıinde veya 
ya grupunda geçirilmesi me 
cburi olan çıraklık ve kal 
f alık müddet ve ıartlyle im 
tihanlarının yapılma ıeklı 

ve bir usta yanında çalııa· 
cak çırak ve kalfalarla arrie 
leuin azami miktarı bu ka· 
nunun yürürlüğe girdili ta 
rlhten itibaren en geç dört 
ay içinde yapılacak nizam 
nııme ile tesblt edilecektir. 

Küçük sanatların lnkiıafı 

için ıu tedbirler almacaktn: 
Muafiy~tler verilecektir Kr· 
edl temin edilecektir Çırak 

mektep ve kursları açılacak· 
hr Sergiler açılacaktır lı
Uh1ak aatıı kredi koopera 
lifleri teıkil edi lecektir. Pa· 
zarlıkla yftpılacak mubayaa . 
larda ayni ıartlar ve bedel 
ahanda küçük sanat lllhlple
rinin telifleri tercih edilecek· 
tir. 

\Bugün 
1 Ramazan yüz kırk bet liraya ihalesini 

yapmıf; Edlnclk- Belklı, Ban . 
dırma . Belkia, yollarının Ça~ıı•n Akyar köyünde ' 
münakuaya konmasına, Si · olan cinayetin muhakemesine 

Bugün Ramazanın birinci 
günüdür. 

Dün bir çok kimseler bu 
günün hazırlığı ile me1aul 
olduğundan çarıı akıam ü:ıe 

rl diğer günlerden .Jaha ka
labalıktı. 

mav ~e ~tlo_ köprülerinin j dün de ağır cezada devam 
yaphrılması lçın talipleri tara edilmlıtır. 
fından verilen bedel yerin 1 Muhakeme bazı t•hitlerln 
de eörülmediğloden temdl- celbi için batka bir güne 
dine karar verilmfttlr 1 b k ı t , I ıra ı m ıt ır. 

C. H. Partisi viliyet idare i Sehir Ku-lüb~f ,-ıisliğinden: 
~eyeti toplantı11 Kulüp nlzamnameainln 

Okuyucularımızın Rama · 
zanını tebrik ederiz. 

. 8. Arif Güngören Ankara-
l ya tıyin olun~u 

der mittir. Bu tamimde tôf 
le denilmektedir: 

"Yeni kara a\•cılıiı ka 
nuounun 2 inci maddesinin 
3 üncü f ıkrasile geyik; dağ 
keçisi, dağ koyunu, karaca 
y a v r u ı u, sülGn gibi 
hayvanların ve kuıların av 
lanmaaı her mevılmde ya · 
sak edilmltlir. Kanunun bu 
açık memnuiyetine rağmen 
bazı yerlerde bu nevi hayva· 
nalın avlanmasına devam 
edildiği ıörülmektedir . 

İdare amirlerımızın avcı · 
lık kanununun tatbikattle 
yakından alakadar olm•I•· 
rını ve avlanması memnu 
olan ve memlekette Orettl· 
meıi matlup olan bu nevi 
hayvanların cinslerinin mu· 
hafazasına itina edilmeıılni 
dilerim.,, 

························~ • • • • • • • • • • •• •• 
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Dahiliye Vekilinin 
Teşekkürleri 

Vali Ve C. H. Partisi 
Ba~ka nlığı na 

BALIKESlR 
En büyük bayramımızın 

yurdun her yanında ve bu • 
arada viliyetlnizde de aa 
nün eısiz kıymet ve ehem· 
mlyetine laylk bir ıekilde 
kutlandığı anlaııhyor . BaY 

ramı idarede gösterilen in · 
t . t Lut• tizam ve ter ıp en ili 

lulamanın bütün memle , 
kete mal edılmtı olmasın~ 1 • dan duyduğum memounl • 
yet ve takdiri komitelerde 
vazife alan arkadaılar• 
bildirmenizi sevgılerimle 

ı • rica ederJm. • 1: DahlllyP- Vekili Ve 

1
i Parti Geni Sekreteri 
• Ş KArA 

: ·-' ••••••::::. •• l' P •• •• •••••• 

Yeni Adam 
Bu emektar fikir m~cOJ 

... 
asının 28 i lkteırin t•• 

rihli 200 üncü saym ıu y• ' 

zılarla çıkmııtır: lsmail Hak 
kı Ra hacıog"' lu Y etlttlrlltfl 

t..fil' talebe döınnez, HayatırP· 
•• 

Parti viJiyet idare heyeti 
dün ııaat 17 de B. Ethem 
Aykutun rh·uetinde toplan 
mıt , fa , ti itleri üzerinde 
ıörütmelerd~ bulunmuıtur. 

bazı maddelerinin tadili için 
Kulup azalarının bu ayın 14 

üncü günü yapılacak top· 
lantıya gelmeleri rica o1u 

Şehrimiz Cumhuriyet Müd· ; 
deiumumlsi B. Arif Güngö 
ren terfian Ankara 11ğır ceza 

ıeyln Avni 48 1aat, HO• 
aıo· meddia Bozok Hotanma 

'a y olmalı , .:3 uphi Nuri ileri~ 
s·· fillatlnln taksimi, Kerim nur 

----------------------Trenle Nakliyat Bu 
günlerde Artt1. 

-ı 

• 
Mevsim icabı mahrukat, 1 edl 20.10 i geçmlttlr. Krom 

hububat ve inıa malze mesi 1 nakliyatı umulanın üstüne 
maden nakliyatı ile pancar 1 çıkmııtır. Divdğin lt letmey~ 
sevkıyatı tlmniye ka dar eri t açılmıuiyle yemi bir nakıl 
ıemedlii mfl,tara yülıcselmit kaynağı vücud bulacaktır. 
bulunuyor. Bu ıün 'erde gün · Demir yollarına uç olan li 
lük vağon yükleme adedi manlaıda hamule alan ve 
1400 ıü bulmut ve aımııtır. veren vapurlar aayıaı, bazı 

Hunlardan baıka muhtelif günlerde 15 şl bulmuı ve 
hamlelerle ana merkezler geçmittfr. 

arasında seyrüsefere konan Devlet demiryollarmca 

yüzlerce ooılnibüı ve muh· muhtelif merkezler araamda 

tel~f etya vafonları vıudır. tertip edilen doğru martan 

Bir aünde trenler üzerin- diz katarları müıbet netice 
de bulunan Ulrlü valon ad- vermlıttr. 

rei sliğine tayin ediln ıı ve 
emri aefmittir. 

Kendiaıni muhite ıevdl 
ren değerli adliyecimizln 
aramızdan ayrılıtı ile duy 
dufumuz teeuürO terfi ile ta· 

dl Merxın maddeclUii -1t 

1 Ksntm idealazml, lzzeddffll 
Att' Şadan Türklyede m• 

yini tahf ıf etmektedir 1 

Nevruz akıl hutalıkl•''' 
Saadeddin Vedad: Darflll 
ve Transformizm, Tarık oo· 

Yeni vazifelerinde de mu· 
vaffakıyetler dileriz 

Balıdiyı Umumi Meclisi 
Belediye umumi ı mecllıl 

bugün yedinci devrenin ikin
ci toplantısını yapacaktır 

Birlikliler 
Mani saya 
Gittiler .. 

Bölge futbol samplyonu 
ldmanbirlıtt tle Çanakkale 

1 tk"' an A riıto , Göbbe ıln nu cfıl 
Eıplon (roman), fç ıoıyete• 

11 
soavete, ha beri er, haft•~iı 
dOtüncelert. Ehemmi Ye 

ta vıi ye ed_e_r_ız_. _____ -1( 
bölgeıi ı•mplyonu füg• pda' 
manyurdu takımlısrı dOn • s ,, .. 
nisaya aitmitlerdir pO 

6
1 

lar C. H Partisi ve ıpor bt\f 
gesi baıkana B. Ethelll 

1
. 

1 fili kut tarafından uiur an li . 
lardır Garbi Anadolu • 1 • 

1 OJ' yet futbol birincllerln • lı' 
~ b•f 

çı yarından itıbaren 

Jacakt1r. 

.. ..,_.. ~r-·•• . ' 
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Tiirk - Yunan Dostluğu 

Takviye Edilen bir Sulh 
Kararı .. 

Nereden Bakılırsa Bakılsın 
Tenkitten 

Türk - Yunan 
Masundur .• Dostluğu 

21 ıO 1937 "Le Me11a.ger 
d Atheneı,, gazetesinden: 
Möıyö Metaksasın Anka· 

l'&)'ı ziyareti ıöyle tarif edi
lebılir: Sağlam bir devletin 
en resmi ve en popüler ha 
raretli bir teyidi. lkı hükfı· 
illet reisi araaında teati edi
len sözler, kökleri halkın 
içinde bulunan tabii bir his· 
•lyatın ifadesi ıeklinde gö 
ıüküyorlar . Bütün ıağlamhk 
•e dPvamlılık kinleri Türk -
Yunan dostluğuna, ıeklinl 
"e ıumulünü, vnmekte bir. 
l"fiyorlar; ve Ankara ziya 
tet :erlnde bu dostluğun esas 
l"rıahlyetine hllkh olarak ifa 
ret ,.dılmtıtır 

Bu dostluk, ıulh fst iyen 
bütün memleketlere, bir mi· 
•al olarak, hakiki bir hür 
tıünlyetl~ hareket eden mil
letlere muvaffak olacakları
na bir l~bat olarak JCÖsterllebl 
lır. l 5 Sene evvel , Türk -Yu · 
ilan mukarenet i, birçokları 

tarafından bir he.yft l o 1arak 
telakki eıHltyordu. 
Buıün, mukarenetten dos · 

tluğa , dostluktan ittlfak11 gl 
den bütün merhaleler at 
lannıııhr ve hu lttif ak. çok 
doiru bir tabir veçhile bü 
, .. B 
Un alkAnlara ıamll, daha 
tenit mihvere inkılap etmiı 
lir. TPzahüratın haraketf 
''&sında beyan edıldl~I ka · 
dar, tenkid ziyası altında 
da mütalea edildiği zaman 
hı, vaka vard•r ki gavri ka · 
bılt inkardır Nereden bakı · 
lır.a balnlsın, Tnrk - Yunan 
ittifakı tenkldden masundur. 
Ç(inkü istinad etti(tl temel 
1enkid edilemez. iki devlet 
"e iki millet bugünkü teni · 
"ett t"Saa ittihaz ederek an· 
1aunıtlardır . Bu anlaıma, ne 
tılttıinln ve ne de bütün 
'k•ır iki memleketi ayJran ff· 

lrlf'rfn bir devamıdır . Haki 
kat önfinde gözleri kapamak 
ıanıanın ve ha diselerln ge· 
lirdtği tahavvüllere uymak· 
tan içtinap etmek , belki ca· 
h1t> bır hatad ı r , fak at her. 

lllde çok tehlikelidir . 

Mertce, açıkca . Yunanlı · 
tan ve Türkiye , baıl:aları· 
tıın ınüdahalelerind~n vares· 
tr: olarak beraberce hakika· 
~e inlıbak ettiler. Bu ıekil 
k t takviye edilen bir sulh 

l 
lltarı, ancak samimi olabi
lr. 

Esasen, iki memleket için 
de btr ihtiyaçtır, · her iki 
lk)enı1ekf'tin de dahilde ba 
larılacak büyük ıılerl var
dır Oirçok noktalarda Yu · 
llanıatan Türklyeden ilerlcle 
~I; bun" mukabil Türkiye 
lllı tabii ıervetlere Yuna. 

~tıtandan fazla maliktir Her 
b alde her ikisine de kara 
f \ldudları dahılinde çalıımak 
''•atım temin edecek rahat 

"le huzur lazımdır 
Bu hududlardan ötesine 

~thnce, her iki memleketin 
0tnıu n illetlerle dost ge 

çınnıek ve uzaktakilerle de 
a'Ynı ıdeal için lt!frlkl me

•aı etm,kten b"ıka arzuları 
)oktur. 

Bir yolculuğun sonu 
("Messager dAtheneı" 23 -

1 O 1937) gazetesinden: 
Yunan baıvekilinin Türki

yeyi ziyareti, ha raretli teza 
hürat arasında hitama 
e rmftUr Çünkü Möıyö Me· 
taksaaı bek liyen istikbal yal
nız hüktimetin içtimai siya 
setine bir cemile değil fakat 
harici siyasetinin k a yıhız ve 
ıartsız bir tasvibi mahiye 
tinde o' acaktır Böylece Türk· 
Yunan doııt l uRu . E~enin bir 
ucundan ötekine kadar, bt 
la inkıta, ha l kın tasvibine 
mazhar olacaktır . 

Bugünkü baıvekil , Yuna 
nlstanın Türklyeye karıı si 
yaaetlnde, evvelce vaz edil 
mit bir teamülü buldu Fa -
kat o bu dostluğu l!llğ1am · 
laıhrmak daha l!lln bfr ser 
vette kuvvtlendirmek, ve 
bizzat kullanm ıı olduğu la 
bir veçhlle Türk·Yunan itti 

fakının dinamizmini en yük 
sek mertebesine lrlttirmek 
fıraatını buldu 

Mösyö Mt-takııas bu siya
setin yeni bir mürev" icl de · 
ğildir . Hatırlandıtına göre 
Türk Yunan itilafı kendiıl 

nln eıki ve hararetli b ir ha· 
yalı idi. 

yük bir ıehlr olacaktır . An· 
karalılar Metakse 11 içten ge· 
len bir ıevlnç ile karııladı · 
lar. Şehir baıtan baıa dona· 

tılmııh. 
Yüksek devlet memurla· 

rından müteıekkil büyük bir 
heyetin yaptığı istik bal proğ 
ramı, harfıyyen tatbık edıl 
mittir Sultanlar Türkiyesi 
ile htçbir rabıtaları kalma 
mıı olan Türkler, Galatya 
asaletinin her tür' ü esrarına 

vakıf bulunduklarını bir defa 
daha lsbat etmişlerd i r. 

Esasen asri payıtahtları 
da bunu meydana koymak 
tadır. Huıule getirdikleri 
güzide sosyetf"de. Atatürkün 
f ev kala de rubu göze çarp 
maktadır. Yeni Türk nesli 
eski Türk adt!tlerini htç bil 
miyecektir. Türk milleti ön 
derine itaat etmekle bu 
mertebeye vasıl olnıuıtur. 
Türk milleti büyük ıeflni 
tapınırcasına sevmekte ve 
yaratıcı işı nde ona son de
recede . it aat etmektedir. 
Terakki içinde en çok çalı 
ııın kadınludır. Ankara 
Türkiyenin a ynaaıdır. Bu 
husuııta baıka batka yazı · 

lar da yazacağım . 

T. Çakirldis 
Eier bu doıtluğu ilk tesis 

eden o olmuısa, onu sağ 

lamlaıtırmağa en fazla ça 
hıan kendtıl rolmuıtur . Yu
nan ordtaunun yeniden ttn· 
siki kendlainln eseridir . Bu 
itin ehemmiyetini a nlatmak 
için. birşe y ilave etmeğe lü· 

I "Kendinden 
Geçm ,, 

filimi ~a~ramam nasıl meş-
zum yoktur. Dostluk ve bil · 
hassa lttifaktn tnhmil ettik· 

1 ~ur ol~u 
lerl vecibelere, ne kadar de· 
rin olursa o l11un, hi11iyat kil · 1 

fi değildir. Mütekabil hür 
mele müstenit olmıyan, le 
d~lhace tezahür etmeğe ha ı 
zır olan bir kuvvetin vicda 

nı tarafından tasvip ed ilmtt 
bir hlsaiyat gayri nıüel!Bir bir 
itilaf olarak kalmağııt mah
kümdur . Ve tarih göstermit 
tir ki böyle ltillfların ömrü 
uzun oluyor. 

Türkiye eahıin kıymetini 
takdir edf!n bir memleket · 
tir . Bunu görmek için, 20 
sene evvelki lmperial Tür 
kiye ile kuvvetli ve müte 
fekklr bir hamle ile yeni 
leımlt ola n bu ıünkü Tür 
kiyeyi mukayese etmek ki 
fidir . Esasen milletlerln ha
yah bununla kaimdir: De 
vamlı sai. Milletler arasmda 
dostlukların en iyisi, aynı 

maddi ve manevi gayeye 
müteveccih sal müıabeheti 

ne istinat edenidir ... 

Ankaradan yazılıyor: Bun· 
dan 15 yıl evvel' 20 bin nü 
fusu olan bu ıehrln, buıün · 

kü ahalisi 125 bini bulmuı 
tur Matbuat Umum Müdü 
rü B. Vedat Törün dediği 
gibi Ankara küçük bir ço· 
cuk tarzında büyümekte ve 
her ıene değiımektedir 

Yenlıehire nazaran eski 
Ankara küçük bir mahalle 
ıibt kalmıthr. On yıl sonra 
burası 300 bin nüfuslu bü · 

Hollivud, Danyel Daryö 
lerden, Anna Bellalardan 
ıonra timdi.bir "yeni gelen" 
daha Lekliyor 

Hedi Ktesler ilmindeki 
bu artist Çekoslovakyadan 
geliyor ve "Kendinden Geç 
me,. fihminln kahramanıdır 

Onun bütün töhretlnt teı· 
kil edeu güzelliğinden ziya 
de, bu filimde batından ge 
çen maceradır: 

Bir Çek sinema müe11e 
sesi Anunla "Kendinden Geç 
me" fıltminde çalıımak üze 
re mukavele yaphğı zaman 
artistin fU arzuıunu kabul 
etnı iıtı: ...... 

Hedi yapacağı rollerde 
çok açık olarak ıörünmek 
tedi Artist buna razı değil 
dir. Onun fçln , Hedl fil im 
çevrilirden bu uazlyetlerl 
alacak, fakat, film , ılnema 

hileıiyle o ıekle konulacak 
ki, ç ·hreai görünmlyecek 
veya çehresinin yerine bat 
ka bir kadın )'ÜZÜ takıla . 
caktır. 

Bu suretle böyle bir rol 
de kendiılni kimsenin tanı 
mıyacağmı düıünerek Hedi 
ftlimt çevirmeğe razı oluyor 
ve çeviriyor: 

Fakat filim çevrilip bittik · 
ten sonra artht beyninden 
vurulmuıa dönüyor: Filimde· 
ki o llçık aahnelerde vücu
du ile beraber olduğu gibi, 
kendi aaıl çehreslle'?de gö 
rülmektedir . Sinema kum
panyası o tarta riayet etme · 
mtı ve onu bütün ıabılyetl 

Kutup 
istgsyonunda 
Tetkikler 
Şima l Kutubunda lturu 

lan Sovyet lstaayonunda 
kıılı yanların bildirdiklerine 
göre, eylul aJı zarfmda, Is· 

tasyonun bulunduğu buz pa· 
rçaaı, kuı bakııt yle cenuba 
doğru 80 mil katetmlf, 
ay sonuna doğru hararet 11-

fırdan aıağı 18 e düımüı ve 
buz üzerindeki kar tabakaaı 
l ,5 metre fazlalaımıthr . 

Sovyet a limlert, muhtelif 
istikamette kayakla üç ge· 
zintl yapmıılar ve istasyon 
dan 15 ilci 20 kilometre uz· 
aklaşmıılardır Deniz üzer 
indeki buz sahası, arada 
uçurumlarla, muazzam bir 
saha kaplamaktadır. Yapı· 

lan son ölçü, denizin derin 
liğinin 3600 metre olduğunu 
göstermltt ir. 

Kutup sahasına giden At· 
lantik sıcak su cereyanının 

üst taraftaki haddi, denizin 
sathından 200 metre klldar 
l!ıf&ğıdadır, ve bu cereyanın 
hareketı sıfardan aıağı bir 
derecedir. 

Huıuııi aletlerle buzun yü · 
rüyüıü hakkmda yapılan 

güodelik tetkikler, bu yürü
yüı üzerinde arzın hareket
lerinin ve denizin yukarı 

cereyanla rının müh m rol 
oynamakta olduğunu göıter 
mittir. Ayrıcft bu yuru 
yüıte rüzgarların tesiri de 
sabit olmuıtur 

Eylül ayı zarfında, Sov
yet kutup istasyonunda kıt 
lıyanlar, htdrobio1ojtk mOıa 
bedeler ve ayrıca cezp ve 
sıklet meselesi üzerinde de 
çok ehemmiyetli tetkikler 
yapmııl ardır . 

l 7 Teırinevvelde yapılan 
ketif, bu tarihte kutup iı · 

tasyonunun üzerinde bul · 
unduğu buz parçaaırıın, 84 
derec~ 4~ dakika arzı ti · 

malinde ve 6 derece 30 da 
kika tulü ııukide bulundu· 
ğunu göstermektedir. 

Japonya da 
Pirinç 
Kıtlığı var 

Bizde meıhur bir hikaye· 
d ir: 

Karadeniz sevahlllnde mı· 
SJr mahsulü çok gOzel ve 
lezzetlidir. Bu sebeple hal · 
kın büyük btr kısmı mmr 
ekmeği ve muır unundan 
mamut bazlama yerler; bu 
taraf halkı "kıtlık oldu az 
daha bu~da y ekmeği yeme
ie mecbur kalacaktık" der 
lermlı 

J aponlann da en ·baıh gı 
dut hatlanmıı pirinçtir Ja 
ponyada ekmek kullanılmaz . 

Fakat son zamanlarda pi· 
rincin kıt ve pahalı olduğu 
zamanlarda Japonlar da ek 
mek yemeğe baılamıılardır. 

le, ou h•lde teıhır etmittir 
Arttst, kederınden basta 

lanıyor ... Fakat, ftltm gös
terilip kendisi bu rolü ile 
büyük ıöhret kazanınca bel· 
ki bundan biraz da memnun 
oluyor. Çünkü bu surdle 
meıhur olmuttur. Amerika 
nın yolunu da böylece bu -
luyor. 

~· ................................................. , r.------------------------·· 
il DOKTOR !i 
li 'f AHİll ASl.ıAN !i 
il il 
il il 
11 MEMLEKET HASTAHANESi il 
il BAKTERiYOLOJi il n VE SARI HASTALIKLAR MÜTEHASSISI u 
il il n Her gün Ôğleden ıonra Saat Üçıen lıtbaren Ah n 
il mel Çeımeıi Karıısındakl Huıuıi Muayenehanesinde il 
il Hastalarını Kabul Ve Tedavi Eder. il 

!'------------------------!.l ~-••••••wwww ••••••••••••~ , 
HAlK SIN(MASINDA 

Bu Akşamdan itibaren Senenin En 
büyük Filimi 

1\Şli ve rl'1\HT 
Ba~ rollerde Piyer Rfıar Vilyam ve Mataliy Poley 

olmak üzere yirmi tanınmıı artistin çevirdikleri 

MUAZZAM FiLİM 
JJarls opereti balet lıeyellnirı de işllrak elll!fl bu 

filimi y 1izlerce genç kızlfı şulı dansları clıislenıekt 

e.dlr. Aşkı için tcıiılımn yalancı süsıinti ve ilıllşamı
nııı tukeden, orduya CJ:iker ulnıağa girt.•rı yenç 

µerensin romam. Nihayete kadar heyecan 

• 
Balık 

!1ynca 
NATAŞA 

V[ EH YlNI HAVAD1SlER 

i Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Mülga Kepıüt Ziraat mektebine ait tarla, bağ, bahçe, 
yoncalık ve ç&yır l ar 3 1 1 937 tarihinden itibaren iki sene 
müddetle icara verileceğinden taliplerin ıhale günü olan 
18 11 ·937 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur 
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Balya Tayyare Şubesinden: 
Balya Hava Kurumuna alt l 1000 kilo buğday, 6UOO 

kilo Arpa. 2400 kilo Çavdar, 600 kilo M111r 2 1 f .937 tarı 
hinden itibaren 15 gün müddetle ve açık artırma sureti le 
müzayed~ye konulmuttur ihalesi 16 1 1 ·937 sala ıünü 
saat 15 dedir. Talıplerln ve daha ziyade mal~mat almak 
lıtiyenlerln her gün Balya Hava Kurumuna müracaatları 

1 ilan olunur. 
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1 
~----------------------------------~ 

J Aydıncık Nahiyesi 
Belediye Riyasetinden: 

Eksiltmeye konulan ve 1 11. 937 tarihinde ihale edilecek 
olan kasabamız plan ve hali hazır harltuının tanzimi mü 
teahhitliğlne talip zuhur etmediğinden eksiltmenin 11 11 937 
t arihine rıutlıyen peııembe günü seat 16 da ahale edıln~k 
üzere 1 O gün uzahlmıı olduğu ilan olunur. 

Ortaokulundan aldılım me 

zuniyet ıahadetnameml kay

bettim. 

Bu kere yf"o iıinl alaca· 

iımdan eıktslnln hOkmü ol 

madıimı 

lanlarlı 
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Defterdarlığından: 1 
İradı it. 

Çanakkale ~~~~ ~ ~!!~~!!!~@~~~!!!!!!!Jl~~!!!!!ll~~~~!!~l!W,!!!~!!~!ll!!~~!ll!!!ll 

K 1 S G E . YOR ı~~ SRI MUCELLIT;ı Takfıllr 

Olunan 
Muhammen 

Bedeli m~halleıl Sokağı Cınıt 

Tahrir 
No: 

kapu 
No: 

Lira 
1300 Yalı Park maamüıte 277 35 

g6yrl 
ıafıai 

lira 
156 

meydanı milat hane 
Yukarda cioıi mevkii tabr1 ı , e kapu numaraları ve mu 

hammen bedeli yazıla maa müıtemilit hanenin mü' kiyclı 
peıtn para He satılmak üzere 1 1 t 937 gününden l 5 · 1 J 
937 gününe ruthyao pazartHi günü ıaat on beıe kadar 
on beo aün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur . 

Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçalarile keıtlrilen gün ve 
saatte Varidat daireıine ıelmelert ilan olunur. 

Beher metre 
~murabbaının 

muhammen 

** 
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Bedeli Mahalleıi 
Lira K. 

Sokaiı Ctnıi Miktarı Kıymeti 
M. M. Lira 

1 50 Aralanca Bahçevan duvarla 135 316 
Hüıeyln ana 

Kapu No 
lO eakl 
36 yeni 

Satılacak hl11ede 
miktarı 

Kırk beı hi11e 
itibarile otuz 
dört hl11eıi 

Yukarda cinai -miktarı ve kapu numaraaile metre mu· 
rabbaı ve muhammen bedeli yazıla anının kırk beı hine 
otuz dört hflıeıınıo:mQlldyeti peıln para ıle ıahlmak üze· 
re 1·J1-937 aününden 15 1 l.937 gQnQoe raıthyan pazar· 
teıl günü_ıaat 15 ıe kadar 15 aün müddetle açık artır 
maya konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçalarile keathilen aün ve 
aaatta V arldat dalreılne gelmeleri ilin olunur. 

Tamammm 
muhammen 

bede it 
Ltra 
JSO 

Mahallul 
Yalı 

** c•nıi 

Yık ak 
depo 

4. J .495 

Sahlacak ht11e miktarı 
On bl11e itibarile do· 

kuz ht11eal 

Yukarıda clnıl mevkii tle tamamının muhammen be
deli yazıla Yıkık deponun on ht11e ttibarıJe dolı uz bl11eatnln 
mQlklyeU pefln para ile ıatalma k üzere 1-11 937 günün 
den 15 11 937 güoQne raıtlıyan pazarteıl günü saat on 
beıe kadar on beı aün müddetle açık arttırmıya konul
muıtur. 

Taliplerin yQzde 7,5 pey altçalartle keatfrllen gün •e 
ıaatte varidat dalreıine gelmeleri illn olunur. 

Tamamının 

Muhammen 
** 

4 1 496 

Tahir Kapu 
Bedeli Mahalleıt Sokaiı 

Lira 
Clnıi No: No: 

Iradı 
Gayri S 

Ltra 
48 180 Yalı Çarıı Depo 97 77 

Satılacak hl11e 
miktarı 

On bl11e itibarile 
dokuz hl11eıi. 

Yukarıda,.!clnıl mevkii ve kapu numuraaı ve tamamı
nın~muhammen bedeli yazılı deponun on hı11e itibarile 
dokuz hlaseıfnin mül"-iyellnin peıin para ile satılmak üze 
re l · 11-937 rününden 15.J 1 937 günfine raalayan pazar
teıl~günü ıaat on beıe kadar on bet gQn müttetle açık 
arttırmaya konulmuıtur. 

Talıplerin yüzde 7,5 pey akçalarıle keıtlrilcn gün ve 
saatte varid t dalreıine ıelmelerl ilan olunur. 

4 . 1 497 

** Tamamının Satılacak 
muhammen Tahrir kapu hine 

bedeli Mahalleıt Sokağı Ctnıi No. No. müıtemili.tı 
Ltra K. 
800 00 Yala Balıkhane Hane 212 

miktarı 

20 Beı oda 10·9 
Iradı gayri S 

Ltra 

ı~aıu• • 

120 
Yukarda cinai mevkll ve kapu numaruı ve tamammın 

muhammen bedeli yazıla hanenin on hı11e itibarile dokuz 
htaseıinln mülkayeli peıin pa ·a ile aatalmak üzere } J 1 937 
den ı 5 11 937 gününe raatlıyan pazarteai günü ıaat 15 
ıe kadar 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 7,5 pey akçalarile keıtfrilen gün ve 
saatte varidat dalreıine gelmeleri ilin olunur. 

Tamam mm 
muhammen 

** 
bedeli Mahalleal Sakağı Cıoıl 
Ltra 
900 Yalı Bahkhane Hane 
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Tahrir kapu 

No. No. Müıtemilitı 

213 22 Beı oda 
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j EYUP ÜLKÜ t 

~ bunun için ne vapacaiız? ;fi -. 1 k fi ~ 
it. ~ i Her Nevi Defter, Kitap, B o no arş i Maden Kömürü ıı, =~ Dibi Meşin üstü kamilen bez ve ~ 
'f'> Kullanılacak D i Ye ')I E3'l her tarafı bez yumuşak cilt işleri ~ 

12~ Düşünmeviniz.. ~ §.~ gayet şık ve ucuz olarak yapıhr. ' 
Jieı·ıür·Jii kömiir JJŞ§_• ~ 

' ~~ istasyon Cadde&inde Kaptan Oteli Karı.unda. f 

~ ~~~a ~ e::~~~:
11

:'.;:.~ .. i;;: ı •~iiiifüiffiiiiıiifili~~;Wiiiii~iOO@®iiıiiiiii~IDiiıiiiiiiil i Zonguldak ve Halk » :aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa••:
11 it. tiplerindeki sobaları 'i a 

l ıic:ı reıııaıı~ıı . iı<ldıu- 15 Dr. Salahattin Karay 1 
ı lacctksnnz.. il ag llONrl~(;EN İ 
~ duman ve ıs 11 

1t : MÜTEHASSISI 1 ~ yapmıyan çok dayanıkh sömikok i : 1 

l
lt. «Türk Antrasidi» de geldi ıi g Milli Kuvvetler caddesinde 18 numa- 1 

Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, "1 g ra/J apartmanda yeni getirttiği Rontgen = 
'"çivi, cam gibi çeıltler de mağazamız da her yerden 1 : cihazı ile her gün saat 1.5 den 19 aka- : 
~ucuzdur. · ;lf a dar hastalannı teşhis ve tedavi eder. 11 

~ En birinci boya yağları, boya malzemeaide Uca ~ 1 = 1 rethaneınlzde ehven fıatlorla ıatılır. Bir defa dene « : a aaauaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaDD 1 

w; yinl•. Saraçlar Başında Demir 11 a&Blll•-•--H181Hllilll 
it. Ve Hlfdavatçı )1 IK kV S •• • K kT •• k 1 Hasan Cumalı ~ Q e Qml Q Ur 
'ı»'\t»?it»'\t»?it~»'\t~~~ıAını;~~»'\t• 1 • . G 1 d . 

Mudur ugun en: 1 fJzda kullanJ/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk i 
. flntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-i - Açık artarmayl\ konan ıı : Bandırma kazasında • . 

yaptırılacak liman daireıı ın1aata olup keııf bedetı 4298 ll ven Fıatla Satdmatadır. 
lira 23 kuruıtur. ı 

2 - Bu ite ait doıya muhteviyatı ıunlardır li 
A - Ekılltme ıartnameıl • 
8 Mukavf'le projesi 
C - Rayındarlık itleri genel ıatnameal 
D - Fenni ve huıuıi ıutname 
E - Metraj, huliaai keıfı , fiat vahidi cetvelleri. 
lıttyenler iıbu tıe ait dosyayı Bahkeıir Nafia müdür 

lüğünde görebilirler . 

3 - Açık ekıiltme 17 lkiociteırin 937 tarihine rast
layan çarıamba gün(i.e.llU\t J 5 de Balıkesir Nafia müdür
lüğünde kurulu komlıyon huzurunda yapılacakbr. 

4 - Ekıtltmeye girebilmek için 322 lira 37 kuruıluk 
teminata muvakkatenin maliyeye yatmldığına dair mak 
buz veya bu mlktarda ıayanı kabul banka mektubu ve 
yukardakl)tl yapablleceilne dair ekıiltmeden en Pon ıe 
klz gün evvel müracaatla Balıkesir Nafta müdürlüğünden 
atanacak veılkanın veya bu tıe glrmeğe ıalihlyet veren 
evrakı mOıblte ile birhkte Nafia VekileUnden alınmıı 
937 yıla müteahhitlik veıikaımın ve 937 yılana atd ticaret 
veılkaıının ibraza gereklidir. 

5 - lıteklllerin 2490 numaralı kanun hükümlerine 
göre bu evrakı hamilen ilin edilen gün ve saatte Bala · 
keılr Nafia müdürlüğünde bulunmalara ilin olunur. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor birliklerinin ihtiyacı için 9 ton kuru üzüm 6 · ikin 
el teırlo 937 cumarteıi günü ıaat 10,30 da açık ekııltme 
ıuretile ihale edilecelctir Muhammttn bedeli 1900 lire, ilk 
teminatı 142 liradır . lıtekhlerln ıartnameılni görmek üze
re hergü.n ve eksiltmeye İftlrak edeceklerinde vakti mu 
ayyeninde teminat makbuzlarlle kor ıatm alma komlıyo· 
nu baıkanlağına müracaatlar• . 

AHMET VE lBRAHiM CUMALI 

Çiviciler l'e Demirclle. Çarşısı 
Drmlr- Hırdavat- l'opı Maıları 

Çi{lçi Aletleri Altm So/1111 Eol I 
~ • ını•~••••• 

Şükrü Kaylar -Ahmet 
Saraçoğlu 

Çiviciler araalaaındakl 17 numarala dükkanımızı 

ayni ıırada 14 · 15 numaralı dükkana naklettik. 

fler türlü insaatın biilün malzemeleri bil-• 
hassa kert·sle, ziraat alatları, demir, çimeu~ 
to:ıurdavat, her ebatta su boruları, odun 
ve maden kömürli sobalarmın Cf>sitleri nıa-• • 
ğazarnızda hulurıur. 

Gerek topt ·n ve gerekse parakente 

Baıımyerl : İl Baaamevl 
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