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BaşvekilCelilBayar Partil Belej_iye Umumi Meclisinde Okunan Rapor: 

. • Şehrimiz Be 1 e diye sinfn Bir Yll 
Grubunda izahat Verdi. içindeki MuhtelifCahş~aları 

Parti KamutaY Grubu Başveki
lin Yeni Kabinenin Proğramı 
llakkındaki İzahatını Alkış-

larla Karşıladr. 
Ankara, 6 ( A.A. ) - C. lar1 üzerinde Parti Grubuna 

ff P. Kamutay Grubunun izahat vermtıtir . 
~IGnkG toplant11ında ıaz Söz alan bazı hatiplerin 

Baıvekll Celil Bayar yeni kabinenin proğramana 
'ldt alliıılarla künüye alt beyanata dinledikten 
ltlerek 9-J l 937 ıalı ıGnü ıonra umumi heyet yOkıek 
~ile Millet Mecllıtnde yeni tezahürat ve ittifakla Baı-

. 

Harbiye 
Okuluna yeni giren tale~ıler 
laf ar ımlina çelen~ koydu 

Ankara, 6 (A.A.} - Jandar 
ma ıubay okulu ve pollı • 
enıtitüıü ile Beledi yeler 
Bankatı bugiin t6ren1e açıl 

mııhr. 

Polis 

Belediyece bir yıl içarıin~a 2935 hastımn muayanısi yapıldı. &&6 fakir yo~ıul 
hastı mıccınan tadııi adildi. 

Belediye kanununun 76 
mcı mddegine göre hazır

ladıiım 1936 yılı çalııma 
raporumu tetkik edilmek 
üzere huzurunuza ıunu10-

rum. Bir ıene içinde baıa· 
rılan itlerin hulatalarını aıa
ğıda ı6ylerken, ıöıterdlilntz 

kıymetli müzaheret ve yar· 
dımlarınıza da btlba11a le
ıekkür etmek lıterlm. 

ıehre çok hayırlı olan netl
celerl ve ılz aayın ıehlr mü· 
me11lllerlnin aynı zamanda 
muhtelif encilmenlerdekl ıe
blr itlerini yapmakta g6ıter
dlilnlz muvaffaldyetl tehir 
künüıOnden bir kere daha 
ifade ef mekle ıevlnç duyu
yerum. 

Daimi ıncDmın 

men bu ıene alınan netice 
dijer aenelere nlıbetle daha 
verimlidir. 

btnenln proiramı hakkında ve"illn beyanatmı tanfp ~ 

~caıı beyanatın ana bat· etmlttir Enstitüsü va jındarmı SU· Sehir meclisi 
~rbi Anadolu Futbol L I ld Şehtr Mecliıı 1936 yılı 

Belediye kanununun 83 
Onc6 maddealne ve diler 
huıuıl kanunların hGkGmle· 
rtne tevfikan ıayın heyeti
nizi temıll etmek Qzere ara
nızdan ayırdılınız arkadaı· 
larla daire ıeflerlnden mG • 
rekkep olan daimi encGmen 
bir ıene içinde (85) toplan· 
h vapmıt ve ( l l 49) karar 
almııtır. Her toplanhya (13· 
14) karar laa bet etmeıl bu 
heyete tahmil edilen vasi 

1 - Belediye baı hekimi 
bir yıl içinde (2935) baata 
muayene etmlıtir Bunlardan 
(771). baata görülen IGzum 
tlzerlne berayi tedavi mem
leket haıtabaneline 16nde
rtlml1 ve (7) baata lıtanbul 
baıtabanelerlne aevkeclilmlt • 
tir ( 1491) Klılye reçete ••
rilmtı (666) fakir ve~ yokıul 
haataya belediye heıabma 
lllç vertlmtıttr. Diıp&DMr• 
ıelemlyen (128) alır baıta 
e•lerlnde tedavi ve mua1e
ne edtlmlttlr. 

~piyonası Maçlar1: · bay OıU U iÇi 1 ıçınde iiç defa 1d1yen tçtt· 
- - Ankara, 6 [AA.] - Bu ma etmek ıuretile < 14) top· 

8• ı • k M • d D •• k •• ıene Harbiye okuluna ı6el lantı yapmıt ve ( 1 l9) karar 
ır 1 anısa a un u llıelerden gelen talebeler almııtır Muntazam bir ça -

M a ç ı K a z a n d ı . . ı=:=:=1~=:=~=~=~=;=:=·:=.z=1:=rf=:ı=:=. a=n=.t=ın=a==~=·:=:=e=b=~=a=~ .. =·u=~u=~=tl=~=la=~=:k=ra=r=;a=';: 2 - Emaf mua1enelerl: 

ldnaanbirliği Manisa Yıldırım Nakilleri Vapllan İlko-
Sporu 2. 4 Yendi. kul Öğretmenleri 

Bu aene etnafın 11hhi du. 
rumları iyi bir tetkl\ten ıe· 
çlrllerek (ııbbl mua7ene1e 
tlbl ( 690) emafıa her tlç 
a1da bir olmak Gzere bir 
aenede (2760) muayene J&· 

pılmııtır. Veıaltl nakliye ıü· 
rtlctllerl ve 16f erler tam bir 
hefetl ııbbıye muayeneılne 

tabi tutulmuıtur.) Bunlardan 
( 1 1 1) ıöfer ve arabacının 
mua1enelefl 1apalmııtır. 

'1antaa, 6 (Huıuıi) - eksik kadro ile oynamıılar 

f el erin ne kadar çok ve çeıltll 
olduğunu izaha klfldlr. lılerl· 
mlztn çabuk çıkarılmaaına faz· 

~bl Anadolu futbol ıam · dır. Çok heyecanlı ve ıeri 
~onaıı Balıkeatr, Çanak- ltlr oyundan ıonra maçı ~ 4 
~e, Maniıa, Aydın bölıe Balıkeılr blrJnciıl ldmanblr
~ lıcllerl araımda bugün illi kazanmııtır. 

Vitlyat dahilindı yırlari deüiıtir ilın öğretmenlere 
dündın itibıran tabliiıta ~asland1. 

la gayret g6ıteren ve meHI 
ıarf eden ve ılzleri bihakkın 
temıil eden bu deferll ar· 
kadaılarıma huzurunuzda te

ılaınııtır. Yarınki maç (bugün) Ay Vilayet ilkokul 6fretmen · 
~ lt1ı maç buaün Balıketir dın bölgeıl birincisi Nazilli leıi ııraaında yapılan ve Ve. 
l'loctıl ldmanbirllil ile Ma- Mendireasporla Çanakkale ' kiletçe taadik edilen kadro · 

"'- birinciıi Yıldırımıpor bölgeai blrlnclıi Biga idman lar alikadeırlara Kültür Dı-
''••ında yapılmııtar. yurdu araaında yapılacaktır. rektörlüiünce dünden iti· 
l. \'aıı B Lütfi Kırdarın da Bu iki takımin gallbı ıle bar~n tebl ıi edılmeie baı · 
"'il J 1 1 lanmıttır a1 ~ndu.ır.u bu maç ıaat 5 dmanblrllğl araaındaki mar 
"' • "' Nakil ve becaylılerl yapı -
~atlamıt ve Birl1klller da salı günü yapılacaktır . J lan öğretmenlerden teblli-

li er 1• n 05 I a r 1 n H asta l ık _ 1 leri yapılanları yazıyoruz: IJI Yağcıiar ıiahiyeal öiretıu 
ni Mehmet Alı Ataç Bil• 

larl lçl·n Tedb·ırler.. dıç ı.keıe kayü aıretmenli ğlne, Bandırma Çonlu öğ 

retment H a c e r Erdek 

lkııı Bıbnlığı mırinas ıİİİİİİkasındıki kayanların deri ~:;~i:.,~~:'ş:ı:.,,.mo~:: 
L Bandırma ikinci okuluna, 
llltlhklırtndın korUDntlll İÇİO tıd~ifllf lhJOL Bandırma ikinci okulundıın 

Nezahet Onal merkez Hacı· 
"-a "l.•raat Bakan1ılı, merlnoı I ki ceman 6.3.82 3. TOrk ılbey okuluna, Edincik birin 
tıl latakaaında merinoılııtı · merinos koyunu banyolan· el okulunda• Adile Temuçln 
.:,ıa koyunların bllha11a mııtır. I E an iırma birinci okuluna, 
" 1 ha.tala ndan korunma Manyas Çavuı köyü öğret 1 

~in yeni tedbirler almak r·ııı•stı•nde meni Fatma Yüksel 
a\ r. Bu cilml~den olarak Banduma üçiincü okuluna, 
t_ ~•nlık Bunanın Balat, ~ Gönen birinci okulundan Bed 

'-''·1~1. Uluabat mevkile- Yanı' ıavLı'f ıar yapıldı rlye Akman merkez Gazi 
e Gç ıabit koruma ha· 1 okuluna, Manyas merkez ' 

:---. teıtı etmiıttr. Bu ha· Londra, 6 (A.A) - fi · okulu öfretmeni lbrahlm 
.. ttıl,rın blriıl günde 5000, liıtlnde iki lngillz nderinln Yücel Bandırma ikinci oku· 
~r iklıi de günde 2000 öldürülmeal üzerine bir çok ı luna, Erdek Karııyaka· 
~ lıaoı banyolıyacak bü Ar.sp tevkif edılmlf, kaçmak dan Ekrem Tan Gönen 
~t~ltllctedir. Merinos koyun lıtiyenlertn bazıları c;ldürül- üçlincü o"uluna, Gönen 
~ 1 banyoya ıokulmadan Oç6ncü okuldan Cahlde Dil 
'-•el ayakları temizlenmek· müt ve bazıları da yaralan- maç merkez Haclllbey o1'u 
ıııı.~ bil&hara banyo yaptırıl · mııtır . luna, Sındırgı birinci okul· 
~~ .... 
~ ltd1r . Banyodan sonra o ı • 'f k d • 1 J dan Hikmet Göm•ç Erdek 
~,tltalar fıtlrahat mahallin ç er ıtı 8 1 ün llDZI anuı Karııyaka öfretm~nliilne, 
~tlrabat ettirilmektedir. Berlln, 6 (A.A.J Japonya ~ındırgı Kıhra k6yü 8lret· 
'-tL lelcetlmlzde tik defa meni Halit Uyıal Sındırgı 
ıl_ Qflc edilen bu banyolar- ile Almanya araaında üçOn-

1 
birinci okuluna, Gönen bl · 

'"\ ' ' cü beynelmilel komünist tah k ı d f G k ~ ... 
1 

•enik ve kükilrt ılntezl rlnci o u un an 11tma 6 · 
L"' , ... ı d 14 E l ld riki.tına karıı mücadele fık A l k S k k t ""il .. ı rnakta ır . y ü e er yva ı a arya o u una, 
\1,11

1tın koruma banyoları rile aktedilmlı o'an 25 ilk Edinclk birinci okul batöi 
,,ı_'ç a6n evvel bıtmııtir teırirı 936 tımhli protokolla r~tmenı Ece Şaııroflu Bnl 
bı t banyoıunda 12112, bugün Roma da aktedılt-n ya birinci okut baıölretmen• 
~~bat banyoıunda 40507 2 inci bir protokala halya lıtıae ve KOltOr tıyarlıiına, 

'1•1ıl baDyoaunda 12204 da lttlrak etmlttlr. Edtnctk ikinci okuldan Ki· 

mile Şatırojlu Balya ikinci ıelddlrii bir borç bılmekte-
okul öğretmenliğine, Gönen ylm. 
merkez birinci okuldan Nefi 

Riyaııt ~ılemi Göker Edıncik merkez bi 
rinci okuluna, Gönen ikinci 
okuldan Şadiye Göker Edln
clk ikinci okuluna, Bandır
ma Erkill köyünden Lütfi 
Ene r Ayvalık KüçGkköy 
baıöğretmenliilne, Ayvalık 
Alı.nova öğretmeni Raaim 
Ayder S1ndırgı Düvertepe 
öiretmenliğtne Şamh okulun· 
dan Adnan Batııoy Edremit 
Güre köyüne, Edremit Güre 
okulundan Aziz Dural Sın
dırgı Düvertepeye, BGrhantye 
Pelıtköy ölretmenl MGoev
ver Okyay Gömeç nablyeal 
öğretmenliflne, Duuuobey 
birinci okul baıöiretmenl 

lımail Hakkı Tabanlı mer
kez Kayabeyw öğretmenl i ği· 

ne, Su11ğarlık ikinci okul 
baıöiretmeni Şemsettin 
Solmaz Duraunbey birinci 
okul baıöğretmenllğine, ve 
K.OltOr ltyarlığ1na, .Su11ğır
lık Karapürçek baı6fr et· 

meni Ahmet Nuri Sayan 

Belediyemizin batan mu. 
amelltının ıeçtill bu dal• 
reden aldıiımız randıman 
mucibi memnuniyettir. Yeni 
btr çalııma tarzı ıle her ıo · 
nün tılerl aynı günde ya · 
pılmakta ve rlyaaet maka· 
mına Takt her t6rl6 mClra· 
caata vakit ıeçmekılzln 

derhal cevap vermektedir. 
936 B6tçeaindekı kadro· 

ıtle bu daireden bir yıl için 
de t6854l muameleli evrak 
geçmlttlr (Bu rakkama mu · 
htarhk ve evlenme dahil de
illdir.) 

Mülkiye müfetlfılerlnden 

B. Raif Tek belediyemizin 
933 ıeneıinden 937 yılına 

kadar olan muamelltını ve 
büt6n ıubelerin heıabatını 

encGmen ve mecllı kararla 
rını tef Ut etmlıttr. 

Sıöh~ iılari Su11ğırlık ikinci okul 
lıaıöiretm~nlifine, Altnıoluk Belediyenin yapılacak it· 
öğretmeni Mesut Ergiin Hav· lerlnln çoklufu ve çalıı
ran ikinci okuluna, mOlga ma vaııtalarımızın ihtiyaca 
lıtiklll okulu öiretmenl Ha- karıı çok az olmaaına rai-

3 - Dtlkkinlar da dai
mi teftlıe tlbl tutularak (455) 
dOkkin tefttı edilmfıtlr. Bun· 
lardan talimatnameye aykıra 
olan. (77) dGkklnın nokHn
la rı: tamamla ttırılm11tır. 

4 - Mektep talebeleri da· 
hll olclulu.t.. halde ceman 
(2322) ktıtye çiçek aıı11 ve 
(753) ktılye iki defa tifo 
aıııı yapılmııtır. 

5 - Yiyecek •e içilecek 
maddelerin ır .urakaba ve 
teftıılerl azami . dereceye çı. 
karılmııtır. Bunun netlceıl 

olarak bu ıene]700) adet 
!ııda maddesi muayene edil· 

mittir. BYnlardan (605) nln 
:ıtemlz ve (95) gıda madde
ıintn de bozuk ve karııık ol
duiu görülerek gereken mu· 
amele Japılmııtır. Ankara 
hıfz11nbb11 müe11eıl ve mem• 
leket baatahaneıl klmyaba
nelerlnde tahlillerl yaptırı
lan ( 153) ııda maddeıl nu· 
muneılnden (64) dG aaf Ye 
(89) zu katıklı ve 11bbate 
zararlı olduiu teıbU edil 
mekle ıahlplerl hakkında ta· 
klbat yapılmııtır. 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

cer Güner mtrkez Gazi oku· ı•========-±=============-=-=-====::;'\. 
luna. aynı okuldan Ahmet •• •• 
Sı:zer merkez Gazi okuluna !i Pek Yakında: · İİ 
mülga İıuklal okulu baı6i· :: il 
ret meni Sırrı Ôzbtlgln Gazi : : S, O S il 
okuluna, ayni okuldan Racta :: • • :: 
Ô 

. •• •• 
ke merkez AlııuQrl okuluna, :: •• 

ayni okuldan Nebihe Hacı :: Sergüzeşt ve heyecan dolu hakiki :: 
tlbey okuİuna, lvrındıden ii bir vakanın_romanı.. Merakla, alaka ii 
Şakir Ôke meı kez okuluna, 1: "I 1 h 1 t k" d k · · •• 

Allıuurl okulundan Sabire Olk~ il 1 e~ Ve eyecan a a ip e ece Siniz. :: 
AltıeylQl okuluna, Suııfırlık \. __ .....;;;;;;::;;::=================•' 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

• 
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"Öğretmen,, 
Beni Ayvalık ve Cw,ırı flakkwda 1 a 
rlhi Tetkikler l'apmafia Teşvik /~den 
El<REM ÇA. \TULDURı\ Armağan . 

Bu ılralarda Yunan do· nı müeddi olmuıtur Kraliyet 
nanmaaandan bir klsmı (Cun· ( 1831) de teesüs etmiıttr.,, 
da - Allbey) adanndakl Bu devrede; Ayvahktan 
kaçmağa kazırlanan ahaliyi kaçan Rumlarm Akdeniz 
ıemllerioe alarak (İpll'ı.ra) adalarındn kalmı§ olan bir 
aduile sair adalara nak k11mı hulundukları yerlerde 
ediyordu. Ayoı sabahm cemaat teıkilitı tesis etml§ 
ıaat dokuzunda ıehlr limanı bulunuyorlardı . 
methallnde bir çok ihraç Bu sıralerda firarilerden 
kuv'Vellerlni hamilen ve mü bir kısmı Ayvahğa avdet el· 
ıellehan bir takım kayıkların meğe baılamııtar . Avdetin 
geçip eelmekte oldukları bu ha re keti bahusuı ( 1827) 
aörQodü. Bu kayıklar sahile ıeneılnden sonra daha büyük 
yaklaıtıklau zaman mülhit bir faaliyet gösterdi. ( 1830) 
bir musademe baıladı. Sa Senesine kadar fsa Ayvalıkta 
htllerde mevki tutan Türk- toplanmıı olan nüfusun mlk· 
ler gelen ihraç kuvvetlerinin tarı eıkl nufusun dörtte bl-
sahlle çıkmasına mani ol· rlni teıktl ediyordu. (2) 
mak için bu kuvvetlere der· Tekrar Ayvalığa dönen 
hal ateı açmıılardı içeriye ve dönmeğe baılıyan Rum 
glrmefe muvaffak olan bir ahali TGrklye hükilmetlnln 

klllm ihraç kuvvetleriyle ittihaz edeceii mukadderata 
TOrk askerleri eruında vu. intızar eyliyorlardı Bilahare 

kua gelen muaademe, muha Ayvalıklıları• Ayvalıktaki 
rebe bütün ııddetiyle devam emlak va akarah üzerindeki 
ediyordu. Bu eınada ıehlr 

hukuku taııarrufiyeleri hü · 
alevler içinde yanıyor ve lı-

kiimetce tanınmak ıartlyle 
yanlcir ahalinin cinayeti 

Ayvalığa avdetlerine mü11a 
tamamlanıyordu Ayvalık bir 

ade edilmiıtl. (3) 
(kol) haline gelmfftl. Halk 
muhacerete baılamıı ve ek· 
ıerlıl (lpsara) adaama ait· 
mtılerdl. 

(Tıkrar Blrleımı Oırrasi) 
.. Yunan milletinin müca· 

hedeal hitam bulmak üzere 

idi. Yalmz bu milcahede bü· 
Ula milletleri kahreden 

(İttifakı Mukaddeı)in ( 1 )efklr 
ve esaaatmın (hükümran) 

olduiu bir zamana müaadif 
olduiundan Avrupa zümrel 

dQvelJyesl nezdinde ıuite 

fehhüme uAramıı ve bu lı

yan harekeU nakifl olan 

kendi kuvveUle baıarılmaia 
terk edilmltli· Bütün bu eı · 

baha binaen bu hareket pek 
meıekkatla bir devreye ıtrmiı· 
ti. lhtılllcllerln yeıane ümit 
ve teıellilerl Avrupadaki 
Yunan muhiplerinin ve hür· 
rlyetperverlerinln müzaha 
retlerinden ibaret lcalmııtı. 

Bu ıuretle yedi sene kadar 
ıüren bu dehıetlt mücadele· 
nln emsali nadir kaydedil
mittir " 

Bu zaman Yunan isyan 
ve thUIAltnln ıtddell biraz 
yahımıt olduğu devreye 
müsadlf bulunmuı muhte 
meldir. Zira; ( 1827) tari
hinde firarilerden külli yelli 
bir miktar Ayvalı~a avdet 
etmeğe baılamıılardı. 

Ayvahğın harablyetlnden 
ıonra; buradaki umum em
vali 1ıayri menkule tabii ola· 
rak hükumet eline ıeçm it ve 
mal miri olarak ıayılmıth 

Emlikı mcz"urenln idare· 
ıi de Babıilınin emriyle Mı. 
dilli valisi Kulaluızzade Mus. 
taf a Ağanın uhdesine ıhale 
edtlmifli• Muıtafa Ağa da bu 
emlaki mmtaka mıntaka 

icara veriyordu. Nihayet 
Türk hükümellnin lütüfu 
allfeti dolay11iyle ( 1832) se· 
nesi eylülOnde isdar olunan 
fermanı hümayunla rüaya 

nm Ayvalıia avdetıle bu 
memlekette yenldı n bir ka
za teıkılahnın teılsi irade 
edildi. Fermanı hümayunun 
mevaddı münderlcesini ya· 
zıyoruz: 

Son ltııaıat esnasın· 

da hükümet tarafından va 

H lkevi i 
ğramı Hazı 1 

Pro-
ı .. 

Halkevl önümüzdeki ay
lar için yeni bir faaliyet 
proğramı ha•mlamıştır 

Bu proğrama göre her 
hafta muhtelif mevzularda 
birer konferans verileceh, 
Türk büyüklerinin günleri 
ye:nlacak, hatıraları anıla 
caktır. Ayrıca hafta içlerin· 
de ve sonlarmda temsil ko 
lu tarafından ulu11al temsil · 
ler verilecek, kültürel filim
ler gösterilecektir 

Yıldırım 
Ocağı 
Toplantısı .. 

G H. Parth.I Yıtdırım 

ocağı kongresi R~fam top 
lanmııhr. 

Ruzname mucibince e'lve· 
la idare heyetinin bir senelik 
çalııma raporu okunmu~tur 

Dılek1er okunmuı ve bun· 
fara ait kararlar verilmlotir. 

Yapılan seçimde idare 
heyetine Sururi Yenay. Is 
mail Nalbantoğlu, f atk 
Devecloğlu, Mustafa İrep, 
Hasan Tur, nahiye kongresi 
mümenllllklerıne de Faik 
Devecloğlu, İsmail Nalbant 
oğlu ayrılmııtır. 

Kapısı 

Kırılan 
Dükkan •. 

l vrindmin Sığlr köyünden 
Abdurrahman oğlu Şevkınin 
kap111 kırılarak içeri giril 
mit ve 80 lira He J 00 kilo 
kadar yün çalınmıştır. Hır· 

sız aranmaktad1r._ 

Bir kil kıçnma vakası 
Bığadıcın Çam köyünden 

Halim kızı Kezban bu köy 
den Halil oğlu Ahmet ile 
kardeıl Ali tarafından zorla 
bahçeden kaçırılmıftır. 

Suçtular hakkında tahki · 
kata baılanmııtır . 

Yakalanan soyguncular 

1 fransızca kursları açıldı 
Halkevl tarafından hiç 

bılmiyenlerle azbtlenler ıçin 
birer Fransızca kursu , açıl 
mıotır. 

Dünden itibaren f aallyete 
geçen bu iki kurs 19 dan 
20 ye, kadar 25 21 ,5 ka· 
dar dır . 

Dersler 8. Kamil tarafın 

dan verilmeli tedlr. 

Belediye 
KömüY 
Getirtti .. 

Belediye dün Savaıtepe 
den bir vaion kömür ge 
tirtmlttlr. 

Bu kömür, kömürsüz hal
ka üç buçuk lcuruı ftatla 
tevzi edllmlıtfr 

Önümüzdeki günler zar. 
fında belPdfye üç, dört va
ğon daha kömür getirterek 
halka dağıtacaktır. 

Kömür, müracaat eden bir 
ıahsa en fazla elli kilo ve 
rılmektedlr. 

•• 
Oğretmenlerin 
Kıdem Zam
ları Geldi .. 

Tasdik edilmek üzere 
Kültür Bakanlığına gönde 
rılen ilk okulların öğretmen 
kadroları tasdık edilmiı ve 
dün vilayete aelmi§Ur. 

Birinci teırfn ayından Hl 

beren kıdem zammı alacak 
olan öiretmenlerln 
- gelen listeye göre 
kadardır 

-*~-

sayısı 

yüz 

Bir Köyde 
Soyulan Ev .. 

Kepsüt nahiyesinin Bey 
köyündenl lsmail karısı Ha 
ticenin b u 1 u n m a d ı ğ ı 

bir sırada evine hırsız gir
mf ı ve bazı etyaları çalmıı · 
tır. Hırııııt araotırılmaktadır. 

Be ediye UmumiMec
lisind Okunan Rapor 
(Baş tarafı birinci sayfada) 

6 -- Zührevi hastalıklar 
muayenesi: Zührevi hasta 
lıklar ve fuhuıla mücadele 
komisyonu taraFından tescil 
edilen c49) genel kadınla, 

görülen lüzum üzerine hu 
susi muayeneye getirilen (29) 
ki ceman (78) kadının haf· 
tada ikiıer defa olmak üze
re bir yıl içinde 4056 mua 
yenesi yapılmıı ve bu mua· 
yenele-rde {26) bel soğuklu 
ve (7) firengill kadın tes· 
bit edi lerek berayi tecrit ve 
teda vl har.tahaneye sevkedil
mlttir 

7 - Belediye ebeleri ta 
raf andan bir sene içinde 
(204) doğum yapılmıı mer
kez vilayette bir yıl içinde 

(135) kız, (165) erkek ol 
mak ÜT.ere cemen (300) do
ğum vakıuı kaylt ve' tescil 
edtlmi§tlr. ,. 

8 - Bir sene içinde { 436) 
ölüye defin ruh11atlyesi ve· 
rilmfş bunlardan (42) si be-

lediyemiz tarafından teçhiz 
ve tekfin edilmlşUr. Ölen 
lerin (2 1 2) si kadın, (224) dü 

erkektir. 
9 - Eski ve kullanılmış 

' etya pazara çılcmadan di 
zenfekte ve tephir ettiril 

mittir. 
ıo - ( 1343) acize infak 

ve iaıe edllmlı. \280} fakire 
nakdi yardım yapılmıştır . 

11 - Halka zararı mel· 
buz ba§ı boı köpekler dai
mi surette takip edilerek 
[783) adedı ltlAf ettiril mit ve 
lrnduzdan ıüpheli [ 18] kiti 
berayı tedavi hastahaneye 
gönderJlmitUr. 

12 - Halkm aıhhatı üze 
rinde fena tesiri olon ve es. 
ki yılların adetlermdeon pen
çere kafesleri hıfzıssıhha ka-

nununa ve mecliılnfzin ka· 
rarına tevfikan tamamen 
kaldırılmııtır. 

13 - Hava hücumlarına 
kartı gaz tathir itinde çah· 
ıacak teıktlatımıza [20] adet 
maske alınmıı ve kireç kay 
mağı araba61 Kızıla ya slpa · 

rlı edilmlttir. 
14 - El ve ayakla yıka· 

nan ıusam ve helva yapın• 
ıekilleri ıslah ettlrilmiı -.e 
ma kineleıtirilmittir. 

15 Cenaze otomobili 
ve ta butlan ihzar ettirilmif 
ve sıhhi bir vaziyete konul· 

muıtur. 

16 - Gıda maddelerinin 
açıkta satılmamaııı, camekan 
ve tel kafesler içertllne al· 
dırılma11 üzerine flal ve eti 
ket konulma11 temin edıl· 
mittir. Süt ve yoğurtcul•' 
hakkındaki talimatname bil• 
küm!erl tatbik edilerek ( 13) 
dane ııhhi yoğurt yapılll 
evinin açılmaıma ruhsal •e· 
rilmit ve ıeyyar olanları 
hakkmda talimatname hO· 
kümleri tatbik edilmtıtlr· 

17 - Un ve ekmeklerin 
daimi mürakabc ve muaf· 

h uf yeneleri yapılmıf, mu te 
t rı• zamanlarda tahliller yap 1

• 

larak uygunsuzluğu görOlen· 

ler cezalandırılmıthr. 
18 - Yapılan teftlt 11e 

bO" 
kontrollarda çüı·ük 'le Si 
zuk olduğu görü 'eo [2 I 
kilo sebze, ( 315 J kilo rneY"

8 

[250] kilo et [ 1215 J bahlıı 
[80} kilo süt, 175} kilo yo· 
yurt ve (18] kilo tereyal• 

imb~, edihnitlir 

Evlenme işleri 
Kanunu medeninin verdi 

ği bu soysal ödevi ifa 1'
10 

bir ıene içinde [232'1 çift e\' 
lenmek için müracaat etr1'lf• 

bunlardan [204} çiftin ..,e J 
deni akidleri yapılmııtır, I~ 
çiftin ilan vesikası verilere 

btl' 
nikahlan bnıka yerde • " . dilmtı, [ 1 O] çifte ait DJU 

1 dl. 
mele de 937 yılına de11re 

mlıtir 
•çlO 

Evlenme muayenesi 1 ,,t 
sıhhat dairemize mürac 
eden ve köylerden gelePıer· 
le birlıkte [ 458) çiftin ,.,u• t 
yenelerl yapılarak sıbb• 
raporlara verılmlvtlr . 

Baytari. işler 
1

. 

Bir ıene içinde ..,e .. 1 , •••• 
bahadıı kesilen hayvan aıerl 

(1821) Seneıinde aktolu
nan (Edirne Muahedesi) Yu
nan iıyan harekatının izli· 
raplarını muvakkat bir le 
vakklf a mazhar eylemiftl. 
Erteal ıenenln iptidasında 

Londrada { 1829} seneılnln 

martında içtima eden kon· 
feranıln ç1zmlt olduğu 

dar hudutlarla mahdut Yu 
nanlıtanın uf ak bJr kıtaaının 
tam bir tatıklalı tanınmııtır. 
İıtlklll tarihinden iki ıene 
ıonra teeuüı etmlı olan kralı 
yet devresi Yunan milletinin 
uude bir hayata kavuıam11· 

zlyet olunan zeyttn a~açla · 
rının sahiplerine icıdcıi ve tki 
seneye kadar eıhabı isbat 

Konakpmardan Yusuf o§· 
lu Süleymanm dükkanına 

giren ve bazı eovalarım ça 
lan bu köyden· Ahmet oğlu 
Osman, Mahmul oğlu Göl 
pınar, Mustafa oğlu Ömer, 
Ali oğlu Hasan yakalanmış 
lardır. 

Nakille i yapılan llko
fenni ve uhhi muayePe 

telif cırı•· .,. 
te (25221) hay n keıllr1' 1 

h•· 
tir . Bunlardan mezbıth• 1

5
4) 

vücut edemiyecek olan em
lakin hükumet ~mrlne ipka· 
ları. 

k u I öğre menle • 
1 riclnde kaçak kesilen ( ,lı 

kilo et musadere ed11'' 

(1) O tarihlerde meıhur 
Avuıturya başvekili (Meltr
nlnç)ln slyaıell eıui olarak 
Rusya, Avusturya ve Fran · 
ıad11n müteıekktl olmak ıizere 
Avrupada mutlaklytl idare
yi idame tlllrmck ve akal
llytllere isliklô.l lddlcısında 
bu.lunmalarwa me~dan uer
dlrmemek esasma müstenl 
den bir (Mukaddes itti{ ak) 
vıJcude getlrllmlıli . 

2 - Bu zeylin afaçları · 

nm bundan böyle (Rayet) 
verelsinden muaf tutulması 
ve yalnız bu ağaçlarden mü
tehauil zeytin yağının l üzde 
onunun tahıil edılmeıi . 

Tarlalardan lıe eskili gl · 
bl yüzde bir tahıll olunması . , 
Ahali zikrolunduiu üzere yüz· 
de on vergisini teavlye ettikten 
ıonra; zeytin yağlarını is· 
tanbula tahmil ve iraol ile 
orada Htm1tia ve oradan 
maada baıka yerlere götürüp 
bir deıli ile (beyi) etmeğe ı 
mecbur olduğu . 

- SONU VAR -

(2).Cski ııüf us (40,000) idi. 
(3) Tıirkü11 dllcenaplzğı 

Çalınan 
Hayvanları 
Bedelleri .• 

Kalaycllar köyünden Meh· 
met oğlu Hüseyin, lbrahlm 
oğlu Ahmet, Karaman kö 
yünden Emin ile Emin oğlu 
Mehmede alt ıhı kurağın 

çalındığı ıtkayet olunmuıtur. 

Yapılan tahkikatta çalı· 

nan hayvnnlar meydana çık· 
madığından Dahiliye Veka 
letinln bu gibi hırsızlıklar 

üzerine bildlrdıği emre gö 
re hayvan bedellerinin köv 
halkına ödentilme11i karar· 
laıtmlmııtır . 

(Baıtarafı birinci sayjada) 
birinci okuldan Emine mer
kez Aliıu<irl okuluna, lvrlndt 
okulundan Hakkı Üstüner 

merkez Alııuriye, Ayvalık 
Cumhuriyet okulundan HaUt 

Üngör merkez 6 Eylöle, 
Zonguldak Gazi okulundan 

Eltof Amaç merkf'z Gazi 
okuluna, Gireıun Gürele 
baıöğretmeni Ethem Gö 
bel baıöğretmenliiıne, aynı 
okuldan Şehriban Göbele, 
Akhisar Sendi köyünden 
Şevket Güner Sındırgı Dem 
yanlar baıöğretmenllği 
ne, Vakfıkebir bat öğretmeni , 
Sıtkı Suuğırlık Karapürçek 1 
baıöğretmenliğine, Bürhanl 1 

, ye Büyük dere köyü öğret-

..•. ,~- ~ .. · - ~,..~ ....... 

meoi Ali Kemal Balya Man · imha edilmiıtlr 
h•I· 

cınık öğretmenliğine, Büyük· 2 - Bir ıene içinde · 
9 ~-dere Muzaffer merkez ıv· ke ait (388) hayvan ıı> , 

rindi okuluna, Gönen bl · 1 yene edilmtı ve buP1:ı, 
rlnci okuldan Hüseyin Sön. mallein tatbik edilmlıtlr 

mez Ömerköy okuluna, Gö· beygir de itlaf edılndıtl' 
1
e 

nenden Cemile Sönmez 3 - Ayrıca muaftne
1
.,, 

Ömerköye, Ayvalık Küçük tabi tutulan muhtelif c 
dii'' köyden Naim Avcı Altınoluk hayvan yEkiinu (363) 
110

,o 
öğretmenliğine, Erdek mer· 4 - Müıahedeye • 11.,, 
kez okulundan Saim Ertan (20) köpekten (15) t 1 :;of 
Susıiırlık merkez birinci oku- çıkmıt ve (5) köpek a 
luna, Band1rma Üçüncü okul- 'ı tür . bafır· 
dan Bakiye Gönen merkez bi · 5 - Yün, tırnak. 1 .,e 

Ö ~· rincl okuluna, merköy oku sak, deri, boynuz, .,.t 
!undan Sadık Altay ve Kad· av derisi gibi h11 1"8ıerl 

eP" 
rtye Altay lvrlndlye, Balya maddelerinin mua1 ıo•· 

b11de 
Ilıca okulundan Sadiye mer· yapılarak menıe 18 

kez Korucu öAretmenllAlne melerl verilmtıtlr ) 
tayin edilmltlerdlr. ( SONU VAlt 
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Bu lfkşamdan İtibaren Küçük Dahi flrtist 
CHİRLEY TEMPLE nin 

Yeni ve Büyük Filimi 
•• RE ) 

•• 

G 
Ba§ Rollerde: James Dunn ve Judith Ollen 

Küçük Chırleyi tanımayın ve sevmlyen . var mı? 
Ufacık boyuna rağmerı pek büyük bir san' at kudre • 
tile çevirdiği bütün fillmlerl, hayatın tam bir ifade · 
gidir. Onlarda, elemlerile, 01eserretlerile bütün bir 

hayatı okumak kabildir. 

(;(r.LDÜllE J GÖZ ER 
Clılrleyln en ziyade muvaffak olduğu filimltr· 

den biridir 
"Bir zamanlar dıinya rekorunu kırmış büyük 

bir ilıyyarecl olan Chlrleyfn babas1 bir kaza neti· 
ceslnde öldliklen sonra kriçük yavrusunu tayyareci 
arkadaşlarına bir armağan olarak bırakmıştır. 

Ne yazık ki zavallı dul kansı da kibar laslafiı 
bir aile yanında /ıizmeiçflik elmekledlr. işte Chlr-

l 
leyle annesinin fslirap içinde geçen lwyalları. . ,, 

Hıilıin bu elemleri um:tluran bir şey varsa o da: 
Chlrleyln grilen ve ( GÜLDÜREN GÖZLER) dir. 

1. A~rıca : Taht YB Aşk - Dünya Havadislerüı ffi3i!li 

Türkiye 
Bankası 

Cumhuriyeti Ziraa 
andırma Şubesinden: 

2836 Sayılı tarım kredi kooperatifleri kanununa uy 
iuo o\arak meydana getirilmiş olan buç uz ve zincirleme 
•eravlı 757 numaralı Deblekl tarım kredi kooperntifinin 
kuruluou Ekonomi Bakanlığınca kabul edilmlt ve noterlik
çe de tegçill yapalmıt olduğundan sosyetenin resmen ite 
baıladığı ilan olunur. 

O/iv Norton 

f ıfim çevirmeğe ~ şlad1. 

, ,.······~···· ··~······· .. ı ! T RKDILI : 
: Pazartesinden ba§ka her 

: gün çıkar . Siyaeal gazete •. • : Yıllığı: 800 Kuru~ 
: Altı Aylığı:400 
: Sayuıı: 3 • " 
: Günü geçmiş sayılar 25 
• • • • 

t uru~tur. 
ADRES: 

OJiv Norton, dört ıene
denberı Ho lıvutta oturduğu 
halde, ismi sinema studyo 
Jlltıoın haricine çıkmamı§hr, 
Bunda vaşılacak blr §ey yok . 
Cünkü, gayet yakı§ıkh ve 
ten bir lnz o•nn Oliv, oım- : 
diye kadar ancal< " dubl n 

olarak fi' im çevirmlttir. Ya · 

BALIKESiR TÜRKOİLI • 

•••••• •••••o •••••• ' 
güzel kızı uçuruma atarken , 
yıldızın )erine geçecehti. Bü· tıı, meşhur yıldızlorın dört 

lla•a at kofturmaları veya 

~lr uçurumun üzerinden teh 
lkeli sıçrayıılar yapma 1arı 

icap edip de bunları becere 
tlıedıkleri zaman onlarm ye
tine geçiyordu. 

Son günlerde kendisinden 
bahsedilmesine sebep olan 
h.rip bir hadise geçmiştir. 
Meşhur bir erkek yıldız . 

birçok defa, bu güzel kız 
dan rande\'U almıya çalışmıt 
~e nihayet muvaffak olmuş· 
lu Fakat uzun müddet, tes 
bıt edilen yerde beklediği 
halde genç hz gelmemişti 
~iha yet meseleden haberdar 
edilenler zavallı yıldızı o 
\>eıiyette, sevglltslnl bekledi 
~hıı görünce hayretler için· 
de dona kalmışlardı. Çünl ü 
bu adam, en güzel kadınla 
tt ı>eıınden ko§lurmaldn şö 
hret almıştı 

Fal;at, güzel Oliv Norto 
'un, oynodığı uyun bundan 
ibaret değildir: 

Seutz filim z manmda bir· 
Çok nıuvnffaklyetler kazan· 

~11 olen ve zengin bir ban· 
lciyle evlenerel< slnemnyı 

lerkeden eski bir yıldız, bir
dellblre, tekrar kendlsioi be 

hı perdede se} retmek ar 
ıu,una kapılmıştı . Bunun 
Gıertne kocasının verdiği pa 
talarta sa b1k yıldız bfr filim 
ç~\>irmıou . Bu filım tam bir 
ı\ ~~erlkan mevzuundaydı 

Uzel bir kovboy, genç ve 

yük bir te adüf eserJ olarak 
Olivle asıl yıldız, biribirlerl 
ne son derece benziyorlardı. 

Oliv, bu sahneyi muvaf· 
ftskiyetle bavardı. Ve tabii 
vazife f bitti. 

Bir müddet sonra yıldız 
meydana çıktı. Kendisini kur-
taran güzel kovboyun atana 
atladı ve beraberce, evlen 

mek üzere bir papasa git 
tiler Bu sahneyi güzel bir 
huse bitirdi 

Makıne henüz dönüyordu. 
Tam bu sarada, localardan 
bir çığlık ve kırılan bir cnm 
gürültüsil duyulC:u Sahne 
bitince, rej ısörle aktörler, 
hadise ycı ine ko§tular Ve 
ne görseler beğenlralniz? 

Küçük bir odaya kılitlen 
mfo olan hakiki yıldız, müt
hlt bır hiddet içinde, eline 
geçen her ıeyi fırlatıyor. in . 
rayordu. 

Tabii, anlamıısınızdu: Oliv, 
yıldızı iyice kapandıktan ıo· 
nra, yalnız lntıhar sahoeıılni 
değil, diğer sahneleri de ra 
hat rahat çevir mil', hiç kim· 
se bunun farkına varmamı§ 
tı. 

Sabık yıldız, filimin tekrar 
çevrilmesini latemiıse de, ge 
rek rejisör, gerekse tir ket 
müdürleri, Olivin büyük bir 
muvaffakiyet kazandığını, 

diğer taraf tan bu hadisenin, 
güzel bir reklam olacağını 
nazarı itibara alarak. onun 
bu arzusunu yerine getirme. 

mitlerdir. 
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1 - Balıkesirde müceddeten yapılacak Doğum ve Ço. 

cuk Bakımevi ve Ebe Mektebı binasının Nafıa vekaletin· 
den musaddak projesi gereğince ve (81814) lira (66) ku

ru§ keoif bedeli üzerinden ınoası 15·T Sant 937 tarıhine 
rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulıle 
ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle eksiltmeye ko

nulmuştur 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
A Hususi ıartname 
B Mesaha cetveli 
D Vahidi fiyet cetveli 
C Keılf cetveli 
E Projeler _ 

F Elulltme şartnamesi 
G Mukavele projesi 
lsUyenler bu evrakı Balıkesir Vilayeti Daimi Encümen 

kaleminde veya Balıkesir Nafıa Müdürlügünde görebilirler 

3 - Muvakkat teminat bedeli (5340) lira (74) kuruı
ter. 

4 ihale Bahkeslrde VJlayet makamında teıekkül 
edecek encümeni daimi huzurunda yapılecal<tır 

5 fateklılerin 1937 yılı içinde Nafia vekaletinden 
alınmıı müteahhitlik vesikasını ve bu iıe girrneğe salahi· 

yet veren resmi vesaiki ibraz etmeleri ıarttır 
6 - Teklif sahipleri ihale saatinden bir ıaat evvel de

rununda teklif mektubu zarfı ve 5 nci maddede yazılı ve
sika ve ticaret ve teminatını malsancl.ığına yatırdığına 

dair makbuz \eyahut banka mektubu olrın zarfını :!490 
numnralı kanun hükümlerine göre tanzim ederek makbuz 
mukabilinde vılAyet makamına teslim edecektir. 

7 - Postada vaki oJacak gecikmeler kabul edilmez 

4 - 1 - 482 

e darlık a· • 
• I 

Mevkii Cinsi Bir senelik bedeli icarı 

Sahntsar Misi İbra 
hım bey sokağı 

Fevlcani oda 12 lira 

Ca mh bedestan 
Yukarıda evsafı yazılı hazineye ait bir dükkanın bir 

senelik kiralanması 2 l l ·937 tarıhinden itıbaren 15 gün 
müddetle müzayedeye konulmuştur . 

Talip olanların müzayed~ günü olan 16 1) 937 tarihi 
ne müsadif sah günü sl\8t 15 de yüzde yedi buçuk pey 
akçalarıle defterdarlıkta müteet:lddl 1 omlsyoı o; fez 1a ma· 
Jüwnt almak lstlyenlerin de mılli emlak müdürlüğOne mü 
racaatları. 4 1 489 

Bah~esir icra 
1 emurluğun~an: 

Bandırmada komslyoncu 
Tayyıba borçlu Zahireci Dur 
sunbeyli Kamil Ôzerin bor 
cundan dolayı 13 11 936 
günlü zabıt varakasında ya· 
zılı malları haciz edılmit ve 
mnhcuz mallarm bozu\mağa 
yüz tutmaundnn 1 19 uncu 

madde mucioince ıatı§ı icra 
kılınmıştır. Borçlunun ika

metgahı meçhul bulunmasın· 
dan 1 OJ den davet varaka· 
sına kaim olmak üzere. borç 
tunun it bu tarihten itıbaren 
on gün zarfında haciz ve ıa · 

tııa bir diyeceği varsa 
icraya müracaat etmesi, bu 

müddetin müruı undnn ıon 
ra satıı tutarının alacaklıya 
verileceii ilan olunur. 

------
Kayı~ mü~ür 

lıbankaıı B lıkesir ıube
sindeki tevdtatımda kullan 
dığım (Muhterem) adlı mü· 
hürümü kaybettim. Yenisini 
alacaiımdan hükmü olmada 
ğı ılan olunur. 

Y ~niköyün Mu ha car 
mahallesinden Se -
lim oğlu Muhterem 

yap kararı tebliğine kar r 
verilerek duruıma 29 1 1-937 
saat 1 O na bırakılmııtır. Mez· 
kür günde Sabriye bizzat 
gelmediği veya bir müdafi 
göndermediği takdtrdE: gı 

yabmda duruımaya devam 
la oeUceye göre karar ve · 
rilcceği gıyap kararı tebliği 

mak mına kaim olmak üze 
re Hin olunur. 

Vilaye D imi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir - eandırma yolunun muhtelif kilomet
relerinde 1 O adet menfezin beton arma ve ferbetona tah· 
vılleri 18 10 937 tarihinden ltlbaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmu~tur' 

2 - Bu işin keılf bedeli 8900 lira, muvakkat teminatı 
667 lira sa kuruıtur. 

3 - Bu ite alt evrak §Unlardır: 
Eksiltme ıartnamesl 
fenni oartname 
Ketlf cet veli 
Mukavele örneği 

Nafia tıleri ıeraiU umumiyesl 
lıtıyenler keılfname ve evrakı vilayet daimi encüır.en 

kaleminde veya nafia müdürlüğünde görebilirler. 
4 - İhale 11 -11 937 tarihine raatlıyan perıembe günü 

saat 15 de vilayet makamında teoekkül edecek daimi en 
cümen huzurunda yapılacaktır. 

5 - Ekıiltmeye bu gibi i§lerle uğraıtığına dair Bala 
kesir nafta müdürlüğünden laakal sekiz gün evvel vesika 
alanlar girebilirler. 

6- isteklilerin yukarıda yazılı gün ve saatte muvakkat 
teminatını malsandığma yatırdığına dair makbuz veya 
banka mektubile vilayet daimi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

4 - 1- 473 

Viaye Daimi 
E cümeninden: 

1 - Nafıa yollarında kullanılmak üzere açık elutltme
ye konulup müddeti temdit edilen alatı turukuye için iı

tekli çıkmadığından 18 l 1 937 tarihine rasllıyan perıembe 
günü saat 15 ıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla alınma
sına karar verllmtıttr. 

2 isteklilerin 18-1 J 937 tarihine kedar ihalesi )'&pı1a· 
cak olan encümeni vilayetin toplantı günleri olan ·pazar
teıl ve perıembe günleri saat 15 de vilayet makamında 
teıekkül edecek encümeni vilayete müracaat edt!bilfrler. 

3 - Alınacak malzeme ıunlardır: 

500 adet 3 kıloluk ve tamamen çelik yerli malı kaz· 
ma, beherinin rayiç bedeli bir liradır. 

500 adet tamamen çelik yerli malı 3 köıe delildi kü 
rek beheri :is kuruı 

100 adet demir el arabası bel:aeri 750 kuruıtur. 
4 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
Eksi ltme ıartnamesl 
Hususi §artname 

İsUyenlcr bu evrakı ve numunelerini Vilayet Daimi 

encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde görebilir-
ler. 4 - 1 - 474 

Vilaye Daimi 
Encümeninden: 

1 - ldarei hususiye akaratından hükumet caddeıtnde 
sıhhiye dairesi ittlsallndekl kahvehane bedeli pefln olarak 
temliken satılmak üzere 25 1 O 937 tarihtndeD itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen satıı bedeli 1000 lira, muvakkat te
minatı 75 liradır. 

3 - İhale 18 11-93°7 tarihine rastlayan perıembe gün6 
saat 15 de vilayet makamında müteıekkll encümen daimi 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - istekliler yukarda yazılı gün ve saatte muvakkat 
temlnatlaranı malaandığına yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplarile birlikte encümene müracaatları 
ilan olunur 4 · 1-485 

Bah~esir Asliye 
Hu~u~ Ha~imliüin~en: 

a aş ühe disliği en: 
Beher kentalinin 

L K Susığırlık Kadıkırı köyün· 
den olup Balıkcslrln Hacı · 

ishak mahallesinde oturan 
Kadir oğlu Akif tarafından 
Susıaırlık Kadıkm köyünden 
olup Hacıfımail mahalleıin 
de oturan Naclp kızı Sabri 

ye aleyhinde açılan boınn· 
ma davasında müddcaaley 
hanın ikametgahının belli 
olmn.masından davetiye tla · 
nen tebliğ edllmlı ve muay · 
yen aünde duruımaya gel
medlilnden gıyabında du
ruıma icraslle kendisi ne gı 

Ormanın ismi Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Teminatı 
Ekizce Me~e kömürü 459 31 10 68 
Kokurdan Meıe odunu l 080 1 O 8 1 O 
Kömür alanı Meıe ve mahlut odun 161 O 1 O 1 O 27 

1 - Balıkesir Vilayeti Gönen kazası dahilinde Guburlar köyü civan Eklzce orma

nından 459 kental kömür Kum köyü civarı Kokurdan ormanından 1080 kental meıe 
odunu ve Üçpınar köyü civarı Kömüralanı ormanından 1610 kental meıe ve mahlQt 
odun açık artırmaya çıkarılmıotır. 

2 - Muhammen bedel ve teminatlar yukarıda göstertlmlıttr 
3 - Artırmaları 16 1 1 ·937 Sah gü:ıü saat l 5 de Gönen orman idaresinde müteıek· 

kil orman satıı komlıyonu huzurunda ihaleleri ayrı ayrı olmak üzere yapılacaktır. 
4 - Şartname ve mukavelename suretleri Balıkesir ve Gönen orman idarelerinde 

görülebilir. 

4·1-503 

• 
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KIS GELİYO 
Çanakkale 

Defterdarlığından: 
Takdir İradı 

Oluna o 
Muham~en Tahrir 

No: 

kapu gayri ~ Ormanlarımızı korumalc ~"'i r 

No: saflıl "ı için odun yalulmıyacak, §~ EYUP ÜLKÜ ,, Bedeli mahalleıl Sokaaı Cınıl 

lira bunun için ne yapacağız? ';il = · · O 81 k l ~ Lira 
1300 Yala. Park maamüıte 277 35 156 AA ~ E3 Her Nevı efter, Kitap, o not ar' 

meydanı mılat hane 1 ırıaden Kömürü ~ ;::3.~ Dibi Meşin Üstü kamilen bez ve ~ 
Yukarda cinai mevkii tahrır , e kapu numaraları ve mu 1 Ku llanJ/acak D İ Y e ıl ---~ h t f b k "it · l · =~ 

hammen bedeli yazılı maa müıtemilat hanenin mülkıyeu Düşünmeviniz.. ~ ~ er ara 1 ez yumuşa cı ış en ~, 
peılo para ile aatılmak üzere l 11 937 gününden 15-11 · « ~ gayet şık ve ucuz olarak yapıhr. , 

ileri ürlli kömür §~ • 
937 eününe rastlayan pazart"i günü aaat OD beıe kadar ~ lıtuyon Caddesinde Kaptan Oteli Kartııında. v. 00 ~:l1;~;10m:::;~\~ç~e;·~~~~::ı~e k~:.~:~1:~··~un ve 1 i;:~aı~ e:~~:aı:f !~ri ;~ «

1 
~Wiil\\\\iı\iiiil\lllli\\ii\\\\\\\\iiliijrniifiliiiiji\lli\~lij\\~~ii\liiiili\iiiiiiiiMiiıiliiliiiiil. 

saatte Varidat dalreıine gelmeleri tlan olunur. ~ z ld k H lk 
4

_
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it ... ongu a · ve a · » aaaaaaa11aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaD: 1 ti plerin<leki sobaları ~I g 11 

Beher metre 
murabbaının 
muhammen 

Bedeli Mahalleıi 
Lira K . 

1 50 Anlanca 

l tiweı1ıaııeıı ıiaıe1ıu- 15 Ur. Salahattin Karay 1 
1 jacJksmız.. 1 ga l ONr ' (~EN ; 
~ duman ve is ;ı, 111 

dl! I~; MÜTEHAS8181 1 
fit yapmıyan çok dayanıkh sömikok g ii 

** 
Sokaiı Cl~ai Miktarı Kıymeti 

M. M Lira 
Bahçevan duvarlı ) 35 316 
Hüıeyln ana 

Kapu No 
10 eıkl 
36 yeni 

»it «Türk Antrasidi» de geldi ı1 a Milli Kuvvetler caddesinde 18 numa· 1 
Satılacak hiaaede Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento. ~ : ralt apartmanda yeni getirttiği Rontgen il 

miktarı 1 1 aa 
11
• çivi, cam gibi Çetitler de mağazamız da her yerden cihazı ile her gün saat 1.5 den 19 aka-

Kark bet hlaae ucuzdur. a 1 
mbarıle otuz 1 1 a dar hastalarını teşhis ve tedavi eder. 11 

En birinci boya yatları. boya malzemealde Uca a • 
dört hl11eıl a 

Y k d 1 Y
reinth1za.n~mizde ehven flatlarla satılır. Bir defa dene. 

1 
aaaaa-uaaa111aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa11• 

u ar a cinai miktarı ve kapu numaraaile metre mu· 

rahbaı ve muhammen bedeli yazıla arHnın kırk beı hiue *~*••~**•--·~··lıaı..•**••••• ~ Saraçlar Başında Demir ;ı, m.'JW!t~m m~ ~ lWt m 5116« 
otuz dört hi11eılnin mülkiyeti peıln para ile ıatılmak üze· it. ~ 

re 1·11-937 gününden 15 1 l.937 gününe rastlayan pazar· 1 HVeasHanırdCauvmataçlıı ~ ·.KokVeso·· m·ı Kokru·· rk 
teıl günü ıaat 15 fe kadar 15 gün müddetle açık artır ~ 
maya konulmuıtur. 

Talfplerln yüzde 7,5 pey akçalarile keıtırilen gün ve 
ıaatta Varidat datreıloe gelmeleri ilan olunur. 

Tamamının 

muhammen 
bedeli 
Lira 
150 

Mahalluı 

Yalı 
** Cloıl 

Yıkık 

depo 

4.1.495 

Satılacak hi11e miktara 
On hi11e itibarile do -

kuz ht11eıi 

Yukarıda cloıl mevkii ile tamamının muhammen be 
deli yazıla Yıkık deponun on hlaae itibarile dokuz hl11ealnin 
mülkiyeti petln para ile aahlmak üzere 1·l1 937 günün
den 15 ı l ·937 gününe rastlayan pazartesi eünü ıaat on 
beıe kadar on bet gün müddetle açık arttırmıya konul
muıtur. 

Taliplerin yüzde 7,5 pey alıçalarile 
ıaatte varidat dairesine gelmeleri llan 

keıllrlleo gün ve 
olunur. 

4 1 496 

** Tamamının 

Muhammen Tahir Kapu lradı 
Bedeli Mahalleıl Sokaiı Ctn•t No: No: Gayrt S 

Lira Lira 
180 Yalı Çarıı Depo 97 77 48 

Satılacak hlaae 
miktarı 

On hl11e itibarile 
dokuz hi11eal . 

Yukarıda cinai mevkii ve kapu numuraaı ve tamamı
nın muhammen bedeli yazıla deponun on biaae itlbarile 
dokuz hiaaeıinin mülkiyetinin pefln para ile satılmak üze. 
re 1 l 1 937 gününden 15-J 1 937 gününe raılıyan pazar- . 
teıl günü ıaat on beıe kadar on beı gün müttetle açık 
arttırmaya konulmuıtur. . 

Taliplerin yüzde 7,5 pey e.kçalarıle kestirilen gün ve 
saatte varidat daireılne gelmeleri ilan o'unur. 

4 1 497 

** Tamamının 

muhammen Tahrir kapu 
Satılacak 

hlaae 
bedeli Mahallesi Sokağı Cinai No. No. müıtemllah 

miktarı 

20 Bet oda 10·9 
Iradı gayri S 

LCra 

Lira K. 
800 00 Yalı Balıkhane Hane 212 

120 
Yukarda cinai mevkii ve kapu numarası ve tamamımn 

muhammen bedeli · yazıla hanenin on hl11e itibarile dokuz 
hiueıinin mülkiyeli peıln para ile ıah'mak üzere 1 11 937 
den 15 l 1 937 gününe rastlayan pazartesi günü aaat 15 
ıe kadar 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 7,5 pey akçal~rile keatfrilen gün ve 
: saatte varidat dairesine gelmeleri ilan olunur. 

Tamamının 

muhammen 
** 

bedeli Mahallesi Sakağı Clnıl 
Lira 
900 Yala Balıkhane Hane 

4 ·1 498 

Tahrir kapu 
No. No. Müıtemilatı 

213 22 Beı oda 

• 

Encümeninden· 1 Her Cins soba ve ocakl!kta ve Maı .. 
• it tızda kullanJ/1r. Kok Ve Sömi Kok Türk ı 

1 - Manya1 kazasında müceddeten yapılıcak afat •• Pıntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh• 
fatuyonu binuıom mevcut proje ve ıartnameal mucibince jM 
2130 lıra 05 kuruı keıif bedelı üurınden inıuı ıs-ı 1 937 il ven Fiatla Satılmatadır. 1 
tarihine raalıyan pazartesi günü saat 15 de ihaleıi yapıl · > 

me; üzer::~;~ =~·t~::~• .~:~:~7,~ıtur. 1 A H;~:ll:E :cB~~;::il~~:~~;, 
B - Keılf cetvelı • Çiftçi Alelleı i Alım Sa/mı Eui 
A -- Huıual ve fenni ıartname Drmlr- ljırdauat- Yapı AJoJl~rı 1 
~ ~ :,:~;di ffyet cetveli :..... ••••• •••••••••••• 

F - Ekılltme ıartnameıl aaaaaaaa••••••••••••aaa~: 
C - Mukavele örneği t• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •••• •• • 
ı.ııyenler bu.evrak • . vlllyet daimi encümen kaleminde ı! E z m e Ve K ı r m a i 

veya oafia müdürlüğünde görebilirler. •• • 
3 - Muvakkat teminat ketif bedelinin yüzde 7 ,5 ğu ·= M t •• .. :, 

oları 159.Jıra 76 kuruttur. ·= o o r u . . ;, 
4 - lha!e Balıkealrde vilayet ; makamında teıekkül t: : 

edecek encümen daimi huzurunda yapılacaktır. ~: Palamut, bulgur ve tuz kırması, arpa : 
5 - Eksiltmeye bu gibl~lılerle uğraıtaiına dair Balı . 1! ezmesi, mısır klfması, öze, fi bakla, bur-· ! 

keıirde nafıa müdürlüğünden laakal sekiz gün evvel veat ·= çak, çavdar klfmalarını son sistem ola- i 
ka alanlar girebilirler. 4 - l - 484 t• • 

Belediye zabıtası tçln mühürlü kumaı ve harçlarına uy
gun olmak tartile mevcut numunesine ve verilecek ölçü 
lere göre 8 takım elbiae yaptırılacaktır. İhalesi cuma gü 
nü aaat 16 da belediye encümeninde yapılacaktır. İstekli
lerin ve fazla malümat almak lstlyeolerin Belediyeye mü-

ti rak meydana getirmiş oldu,ğum afatlar va- b 
f: slfasile en seri ve en temiz olarak kırma- ıı 
ı; yi veezmeyi ehven fiatla taahhüt eylerirn. il 
t: AURES: : 
t: Deve Loncası Caddesi : .. . : 
~: Motörcü lsmail :• 
·=········································ ····-·•:,iil ..• ··-----· ---··--·---racaatlara ilan olunur . 4 - 1 - 502 

B l k 
.. A k .. S ••.•.•...•••...• ı::ı • •• • • •• •• • • ........................ , 

a ı esır s erı ~tın =-------------------------•, 
Kor me;k;.t!~~in~~ı~:.~~no6nk~:'rn~~~:. ıı DOKTOR lı 

zesl pazarlıkr.ııuretile mukaveleye bağlanacaktır. Pazarlığı il TAJIİI.\ J\ ~LAN 1
1
1 

22-2 teırln 937 pazartesi günü aaat 11 de cümlesinin tah · il a ' ı 
mln edilen bedeli 1612 lira 50 kuruı ilk t e minatı 123 li il 1 
radır. isteklilerin ıartnamesin\ (görmek üzue her gün ve il 1 
ekılltmeye İftirak edeceklerin deKvakti muayyeninde te il MEMLEKET HASTAHANESi lı 
mlnat makbuzlarlle kor ıatm alma komisyonuna müraca- il BAKTERiYOLOJi il 
atları. 4 - 1 · 50 l il ı,ı1 VE SARI HASTALIKLAR MÜTEHASSISI 

İradı G . Satılacak hisıııe 
Safi si miktarı il l ı 

Lira il Her gün Öğleden sonra Saat Üçten İtibaren Ah i l 
120 On htue itibarile n met Çeımesi Karıısındaki Hususi Muayenehaneıınde il 

dokuz hlutsi il Hastalarım Kabul Ve Tedavi Eder. iıll! 
Yukarda cinıi mevkii ve !tapu numarası ve tamamının il .- " .----- ----- -----------, muhammen bedeli yazılı hanenin on hiaae itibarile dokuz •• w-w --w ___ --

hissenin mülkiyeti peıln para tle satılmak üzere I · 11 937 
den 15 l J.937 gününe raatlıyan pazartesi günü acıat 15 ıe 
kadar 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur 

Talfplerin yüzde 7 ,5 pey akçelerile kestirilen gün ve 
aaatt~ Varidat daireılne gl\lmeleri ilan olunur. 

4 1 499 

- -- -- ···--··---
iye.si ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KAKAN 

Çıkarını Genel Direktörü: FUAT BİL' Al 

Basımyerl : İl Basımevl ---


