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urddaş! Bayramın Kutlu Olsun. 

MİLLİ ŞEF İNÖNÜ 

Bugün tebrikatta bulunacak zevatı kabulden 
sonra geçit resmini şereflendirecekler. 
Ankara, 28 [Hususi} -

Reisicuhur ve Milli Şefimiz 
İsmet İnönü yarın (bugün] 

öğleden sonra saat. birde 
tebrikatta bulunacak zevatı 

edecek, daha sonra 

yumu teşrif ederek 

stad

geçit 

Başvekilimiz 

Bayramı, mühim bir 
nutukla açtılar. 

Ankara. 28 [Hususi) 
Dün öğleden sonra saat bir· 
de Başvekilimiz Doktor Re
fik Saydam radyoda bir nu-

ISonu ikinci sayfada] 

Türk milleti; bugün 16 
yıllık ileri gidişin bayramı 
m kutlayor. 

Yıpratıcı, yıkıcı hareket-
lerile bütiin kıymetleri 

ayak altına ala'1 enerjisi tü 
kenmiş saltanat re11mının 
istiklalden, h.!r türlü yeni· 
likten mahrum ülkesi; bu
gün çocuklarımız için bir 
efsane, büyüklerimiz için ka · 
panmıyan bir yiirek yarası
dır. Varlığını başka kucak 
lara atan, yabancı ellerden 
kudret ve kuvvet uman bir 

nın, şuurun, yaratıcı ve engin 
bir muhayyclenin, tükenmez 

, enerjinin zaferi olarak de 
vam etti ve etmektedir. 

«Zafer» imiz siperde kal· 
saydı, siperimizin hududla 
hm aşamasaydı bügün yur· 
dun dört bir yanından yükse
len fabrika bacalarını seyre
demiyecek, çocuğumuzu çatı
sı altına sokacak bir mektep 
bulamıyacak, kör ananeyi 
ve irticaı boğamıyacak, dün 
Erzuruma giren lokomotifin 
sesini duyamıyacak ve niha 
yet kısaca «Yeni Türkiye» 
yi kuramayacaktık. 

Biz, kazandığımız her za 
feri, gelecek zaferleri yaka

(Sonu üçüncü sayfada) 

• 
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Bu akşam Halkavi sahnesinde bir temsil ve 1 

hükümet salonlannda bir balo verilecek. 
Dün saat on ikide, saat rifat sırasına göre büyük 

1 kulesinin düdüğünü müte- salonda hükumet namına 
akip şimendifer düdükleri tebrikatı kabul edeceklerdir. 
nin çalmasile Cumhuriyet Tebriklerden sonra, su-
bayramımız başlamış oldu. baylar, memurlar, cemiyet-

Daha sabahtan itibaren ler, asker, sporcular ve 
1 

şehirin birçok yerleri bay halk Cumhuriyet meydanın-
raklarla donatılmıştı. On iki da kendilerine ayrılan yer 
den sonra bütün resmi ve leri alacaklar ve 10,30 da 
hususi binalar tamamen bay- merasim istiklal marşile 
raklarla süslenmiş bulunu 
yordu. Parti ve belediye, başlıyacaktır. Vali mcydan-
Halkevi önlerinde. Cumhu da bulunanların, önlerinden 
riyet meydanında bandolar geçmek suretile, bayramla 
geç vakte kadar çaldılar. rını kutlayacak, bunu mü 

14 den itibaren Halkevi teakipte geçit resmine baş
hoparlörlerile, Halkevinde lan.acaktır. 
söylenen söylevler muhtelif 1 Öğleden. son_ra. şehir sta
mahallerde kalabalık halk 

1 
d.ın~a Eskı~ehırlıle~le:. şe~

kütleleri tarafından dinlen· 1 rımız Gençlık Kulubu bır 
di. maç yapacak, Halkevinde 

Gece caddeler, resmi ve : söylenen hitabeler hoparlör 
hususi müesseseler bol ışık- ! )erle neşrolunacaktır. 
la tenvir edilmişti. Uilhassa Akşam asker ve me!;;:tep
belediye önü, eski belediye liler tarafından büyük bir 
meydanı ve büyük şadırvan feneralayı yapılacak, Halk 
bol bir ışıkla yıkanıyordu. evi Temsil kolu milli bir pi 
Halk akşamın pek erken ı yesle bir komedi temsil ede
saatlerinden itibaren cadde 

1 

cektir. Vilayet tarafından da 
leri doldurmuş bulunuyordu. hükumet konağı salonların 

Halkevinin bayram müna- da büyük bir balo verilecek 
ıebetile gösterdiği flim de tir. 
çok rağbet görmüş ve sa 
Jon ağızına kadar dolmuştu. 

Bugün 
Bugün saat 9,30 da hü

kümet konağında Vali, teş-

Yarın 
Yine Halkevi hoparlörün· 

de söylevler verilecek, ge 
ce de Halkevi sahnesinde 
flim gösterilecektir. 

Yeni Doğumevinin dün açılma 
merasimi yapıldı. 

Şehrimiz Gençlik Kulôbü bıt 
Eskişehirle karşılaşıyor· 

Maç saat 15de Genfilaı Ali Hikmet sl8' 
dında yapılacaktır. 

Cumhuriyet bayramı mü· tarafından karşılan 

nasebetile, şehrimiz gençlik Maç, bugün saat 
kulubü, Eskişehirin Demir General Ali Hikıııet 
spor kulübünü bir maç yap· 1 da yapılacaktır ",,ıj 
mak için da vl!t ettiğini ve bu takımı oldukça kuff 
teklifde Eskişehirliler tara kadro ile gelmiş b~lel 
fından kabul edildiğini ev· Bizim takım da İY1 

velki sayılarımızda yazmış- !ardan teşkil edilirse,bi' 
tık. çok zevkli ve iddiab . 

Eskişehir sporcuları dün seyredeceğiz dernek~"' 
Kütahya trenile şehrimiz:e Bu mühim maç, 
gelmişler ve sporcularımız yesizdir. ~ 

Dahiliye vekaleti Ba~vekilioti1 
Belediyemiz kadrosu- Bayramı, mühifll 
nu yüksek tasdike nutukla açttl~ 

arzetti. (Başt~.ra~ı birinci ~ 
tuk soylıyerek, Cuılt 

Dahiliye Vekileti yeni Bayramını AtatnrkUo 
bareme göre hazırlanmış _,. 
b ı sek huzurunda hür.,.-

ulunan Helediyelerin teş- _s:. 
kilit kadrolarını tetkike lerek açıtıklarmı ,v 

devam etmektedir. Vekalet lerdir. . 
bazı Vilayetlerin kadrolarile Başvekil, Türk 
birlikte Balıkesir merkez Cumhuriyetin yaratt .. , 
belediyesi kadrosunu tedkik lipları yaşatacağını, • / 
etmiş ve· yükse~1' tasdike içinde Türk miUetiltİ'J 
arzedilmek üzere başvekale karla sükunla diloY' 
te vermiştir. ı 1 1 : . .. r.~ et erının gözü on"' 

Amerika silah ambar- rey~n eden i~~i~~0• 

' 

fakıyetle verdıgını 

gosunu kaldırdı 1 rak demiştir ki: 

ı "Dünyanın en 
Dün saat 15 te Doğum 'ı açmakla bahtiyar oluyorum. ngiltere, Amerikaya bft> devrinde bugO 

ve Çocuk Bakımevile Köy ı Memleketin ve bilhassa Ba· ·ık a t• 1 k it b. "1': 1 p r 1 o ara a 1 ın yarından emin bulull 
Ebe mektebinin açılma tö ! lıkeıirin imar bakımından • • d• 1 tayare sıpanş e ıyor. vetJi ve hakkına 
reni yapılmışbr. ı ilerdiğini gördükçe göğsüm 

Merasimde Vali, Korge· 1 k b B d . . Londra, 28 [Radyol_ - ve birlik içinde ne • 
1 a arıyor. en e, ımar ış- Dün akşam Amerika Ayan ne dahili hiç bir . 

neral, Fırka Müfettişi, Be ı 1 · d dı' v kadaşlar m b t 
1 erın e ger ar ı Meclisi Ambargo kanu~~ olmıyan bahtiyar ı -" 

lediye Reisi, Daire Müdü- gibi çalışmağı yüksek hu nun kaldırdmasını ve mut- olduğumuzu diifOoe~ 
ranı, Doktorlar ve kalaba- zurunuzda vadederken he tefiklere silah, cepha11e ve- altıncı yıldönümiinO _.,.~ 
lık bir halk kitlesi bulunu pinizi saygı ve sevgi ile se- rilmesini otuz muhalif reye i'•çirmenizi dilerios,, 
Yordu. istiklal marşmı mü· limlarım diyerek kordeli- karşı 63 reyle kabul etmıt· l d" 

" 1 . er ır. 
teakip Doğ":':mevi Baş Dok yı kestiler.. tır. ~ 
toru Halit Uzel misafirlere ı Bundan sonra hastahane Bu haber, Fransa ve İn G' d' ·ı 
hitaben bir hitabede bulun 1 gezildi. Vali ve General has 1 gilt.erede. büy

1
ük memnuAnil IY lfl en yaV..,.. 

ilu, kordelamn Valimiz ta. talaran lııatırlarını sordular. ' yetı fn~cıp beoklmuşt111':k b. Cumhuriyet Bayr..,.. manya ıse enmeaı ır 
rafından kesilmesini rica Müesseee baştan başa mo zamanda verilen bu karar nasebetile Çocuk 
.etti. dern iletJerle techiz edilmiş karıısında şaşırmıştır. Kurumu tarafından 

Valimiz Recai Güreli, kor- ti. Köy ebe mektebinin bü- İngiltere ilk parti olarak cuğa fÖiilaltik 41: 
1:1e..liyı kesmezden önce: tin konforu haiz ders ve altıbin tayare ile mühim suretile giydiri1111İf 

"Memlekete. Cumhuriyetin yatakhaneleri bilhassa naza· 1 miktarda denizalb avcı ge- çocuğa da kitap fi 
hediye ettiği bu gibi eıerleri rı dikkati celp ediyordu. mileri inşa ettirecektir. levazunı verilmiştir 
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ag llkteşrln 939 16 cı yıldönümü Balıkesir icra 
memurluğundan: 

.. Bugün, TürkÜn en kutlu ve mutlu bir gÜ· 1 (Baştarafı birinci sayfada) 

lllidiir. Çünkü "Cumhuriyet İn ilanı şerefini , lamak için bir enerji kayna-
~ " 1 ğı olarak kabul ettik. Her 

Yor. muvaffakiyet, bize erişebi 
(Jı_ Yazan: EMİNİTTİN ÇELİKÖZ leceğimiz yeni ufuklar ol 
~tarafı birinci sayfada) yepyeni ve yirminci asrm duiunu fısddadı. 16 yıllık 
~·- lldaştıran yalın kıhnçh medeniyetine denk bir mede Cumhuriyet, işte bu zaferle 

"Ctiirk·· .. C h · t' niyet sahibi koca ve dinç rin muhassalasıdır. umuz, um urıye m 
cua d bir Türk devleti yaratmışbr. Atatürkün, lnönüye dev 

Okçukara maballesindea 
Halil oğlu Ali Kepsütlüye 
243 lira ve masraftan borç
lu Hacıgaybi mahallesinden 
Tavukçu oğlu Ahmedin bu 
borcundan dolayı ipotekli 
mahcuz ve tapuca defter 108 
sahife 113 numara 39/12/934 
tarihile kayıtlı Hacıgaybi ma-'r u ur. 1 ~ ..... tardun, müstevlilerden Bu terakkiyi zamanla ölç rettiği meşalenin aydınlığı 

1 
~1 l k mek akıllara durgunluk ge it d B k b ·· 

hallesinde sağı Tavukçuoğlu 
Ali veresesi evi, solu Tavuk-~ z .enrnesi işinde yü a ın ayız. u ışı . u gu-

~ bır deha gösteren büyük tirir. neş altında ebedi Şefin onun-
M.. di Şef, eski batıl zih· Cumhuriyet, Ebedi Şef cu yıldönümünde haykırdı 
,Jttl · d d d Atatürkün emanetidir. O ~ 'b' b' d b ~ erı ur ur u; uyuştu· gı gı ı ız e ugün. aym 
L::tıd akideleri de sarstı, armağana sahip olan genç- tazelik ve canlıhkla haykı\1 U; kökünden söküp at- lik, onun icap ettirdiği her rabiliriz: 
)L~u gibi kötü fikirlerin türlü çalışmayı can ve baş Ne mutlu Türküm diye· 
~"'lltücülerini, mürevviçleri- kaygusu bilmiş; bugün dün- ne!.. 
-.loketti. Yirminci asrın künden daha güzele ulaş
~terakki milletlerine eşit mak, daha iyiye kavuşmak 

CEVBET DEMİRAY 

l"k~ürk n_ıille~i. yarattı. için gayretini arttırmış bu- malıdır. 
~. un sevıyesını, asrın en lunmaktadır: Bu yolda ener- Cumhuriyet. gençliğin ca-
~ekimil milletleri sırasına jisini kullanmaktan biran mdır. 
;.•'dı. hali kalmamaktadır. Cumhuriyet, gençlerin yo· 
~ Onattı., yıl, asrın vücu Bugün övüne övüne sayıp ludur. 
'1i ı~tirdiği terakki ve te- döktüğümüz terakki ve re Cumhuriyet, kat'i, büyük 
-.1~ lırv?ıine, Türkü ulaştır- fah eserleri: zaferden bir yıl sonra "923., 
"' kafi geldi. <•Cumhuriyet» in ün "iıkteşrin,, inin son saa-

~Urnhuriyetle beraber do- bahşayişidir. tinde memleketin şere-
~İaa ltımız, onun nimetleri Cumhuriyet, çektiklerimi fiyle mütenasip bir tantana 
'~-de büyüdü, erişti. Bugün, zin hepsine birden son ver· ile - ülkemizin her tara-
'-'ll'bL • t .. · · b fmda ilan olundu. '- QUrıye •ı reJımının a miştir. 
"dı&, · l · b b'I Milletle hemhal olan, t._~·~ ış erın aşına ı e Cumhuriyet, bugün onaltı 

L.~ış bulunmaktadır Bu asırlık felaketleri durduran, 
~d · yıl önce ilan olunmuştur. 
L; lr b · d T" Türk Başkumandanı, mür-.qtt.._. az ır zaman a ur- Bugün, idareyi elimize al 

'
"~e başarılan i,ler Tür- şit ve müncisi Ebedi Şef Ata 

' dıgw ı mız, bizbize kaldıgw ımız İsf d t k bT f · türk, büyük bir sevinç ve 
~ 1 a ve a 1 ıye 1010 günün yddönümüdür: 

bariz bir örnegw i sayıl- heyecan içinde Reisicumhur 
~'- Çok •anh bir dönüm!... ttı "l.a beraber, o kapaM Y seçildi. 
~ trın tenrniye ve inkişafın- Yirmi dokuz İlbteşrin, bi- O gündenberi, millet, ida 
~ kAtatürk, büngüldiyen zim kanlarımızı harekete resini kendi eline almış; her 

•ynak olmuştur. getiren, bize çok şeyler dü gün, dünden daha ziyade 
k_Onun eliyle maddi, manevi şündüren, anlatan en heye artan bir nura mazhar ~la · 
~a I d k 1 T" k canlı günlerimizden biridir. gelmiştir. 
tlatd n ar an urtarı an ur Bu mesut günü idrlk 
' ~ ve Türklük, gene Çok ferefli, azametli. çok 
... ~ •taret ve direktifleriyle edinciye kadar, neler gör· daha kıymetli o günün "Cum· 
._\a~•zi ve mütevazin terakki medik; ne itkencelere ma huriyet,, ilanı sabahının ul-

lllleleri göstermittir: 1 ruz kalmadık; ne ölüm azap- viyet ve haşmetini unutmak 
,~dliyede, ekonomide, köy- ları geçirmedik ki?.. mümkün mü? .. 
~•hı kalkınmasında, fabri Cumhuriyet, bizi berşey O sabahın nuru ile yıka-
~lıkta, şimendifercilikte, elen, her gerilikten kurtardı. yan Türk gençliji, her gün 
'-I tncilikte, kültürde, akar-' Cumhuriyet, bizi her lür· artan, alevlenen bir hız 
~"'~an faydalanmakta, lü, maddi, manevi her çe- o nurun kaynağına doğru 
~ıdı itimizi kendimiz gör tit beli zincirlerinden sıyır koşmaktadır. 
'itı te, elektrikçilikte, fen dı. Koşacaktır da .. 
Ci}·ı_ bütün ıubelerinde, çift- Cumhuriyet, bizi fuzuli Milli Şef, ismet İnönü, 
ti;:e, şehirlerin imarında, tecavüzlerden, salgmlardan, mübarek vatamn yegane Is
~ ve kuşamda, içtimai dütman hücumlarından ma- meti, Cumhuriyet nurunun ..:-tta, Onalb yıl, bizi ta· ıun kıldı. kaynağıdır. Ona bu yönden 
""'1111Yacak kadar de;iıtir Cumhuriyet, bizim; biz gençlik sarsılmaz bqhdır. 

p Ye yOkseltmiştir. Cumhuriyetiniz ... O, bizi biz- Cumhuriyet bizim öz ma 
~ eçe ve çartaftan kurtu- den ziyade korudu. lımız; Cumhuriyet bizim ca· 
' ~lirk kadını, Türk ana- Cumhuriyet bize, bizim nımızclır. 
~ r İfimizio başında gö- iJilitünize lizım olan her- Canımız, kanımız, herşe 
~~te, hayatımızı llam- feYİ eıirsemedi. yimiz Cumhuriyetiadir. 
'- il bir tekilde tazelelllİf Cumhuriyet, benim ida · Ey milletim, Cumhuriye-
--~.blandırmış bulunmak- wem; Cumburi1et, benim tinle bin yaşa .. 

benlitimin iclare• idir. Büytık bayı:amın kutlu ol· 
O•.ıtı yılhk Cumhuriyet, Cumburi1et, Türkla öz sun, koca Tilrk!. 

çuoğlu Hakkı iken şimdi 
Ahmet, arkası Saki oğlu Ah
met, önü Mescit çıkmazı ile 
mahdut tahtani tavanlı ve 
tavansız 2 ve tabanlı ve ta
vansız bir ki ceman 3 oda 
ve tavansız zemini çimento 
bir koridor kapu ve pençe
releri ve müşterek bir kuyu 
mevcut tamire muhtaç ve 500 
lira muhammen kıymetli bir 
tamamı aşağıda şartlar ve 
açık arthrma ile satılacak 
hr 

Birinci arttırma günü olan 
1 27 /11/939 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü saat 15 de 
Balıkesir icra dairesinde ya
pılacağından taliplerin ogün 
hazır bulunmaları ve arttır
ma şartnamesi ilan tarihin· 
den itibaren herkes tarafın
dan görülmek üzere icra da
iresinde açık bulunduğu ta
yin edilen bu günde arttırma 
bedeli gayri menkulün mu
hammen kıymetinin yüzde 7 
şini bulmadığı takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırmanın 15 
gün daha temdit edilmiş ola
cağı ve on beşinci günü yani 
13-12-939 çarşamba günü 
aynı saatte gayri menkulün 
ençok atbrana ihale edilece· 
ğini ve satış pefin para ile 
olup ancak müşteriye icabı 
halinde bir hafta kadar me-
hil verileceği yalnız sa tıı gü· 
nü ihaleye kadar yüzde 7,5 
pey akçasını derhal yatırmak 
lazım geldiği ipotek 1ahibi 
alacaklılarla diier alakadar
ların gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialanıu 
evrakı m&abitelerile birlikte 
yirmi ılln içinde icra daire· 
ıine bildirmeleri akai halde 
hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça 1atıt bedelinia 
paylatmaıından hariç ka 
lacaklan ve satıf günü hazır 
bulunmıyan miifterilerin 
vaz heçmiş sayılacaldarı 
ilin olunur. 
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Bahkesir Ziraat müdürlüğünden: 
Mülğa Kepsüt ziraat mektebine ait tarla, bağ, bahçe 

yoncalık ve çayırlar 25-1 0939 tarihinden itibaren iki se 
ne müddet le icara verileceğinde taliplerin ihale günü olan 
10-ll-939 tarihinde ziraat müdürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 342 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Balıkesir - Bandırma yolunun 26+344 ncü kilo

metresinde 6,60 açıklığındaki ahşap köprünün tabliyesi 
nin betonarmaya tahviline ait iş açık eksilmiye konulmuş· 
tur. 

2 İşin keşif bedeli 1700 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
Proje, keşik hülasası, mesaha cedvelleri, Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, eksiltme şartnamesi ve mukavele 
örneği olup İs ' iyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünde görebilirler. 

4 Eksiltme 16/11/ 939 tarihine raslıyan perşembe 
günü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapılacağın

dan isteklilerin vakti muayyende mezkur encümene mü· 
racaatları, 

5 İsteklilerin bu işe ait 127 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminatını hususi muhasebe veznesine yatırdık
larına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul ban 
ka mektubu ile ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir 
Valiliğine müracaatla evvelce bu i şe benzer 1500 liralık 
iş yaptıklarına dair referans ibraz ederek alacakları ehli
yet vesikası ve ticaret odası vesikası ile birlikte yu 
karıda yazılı gün ve saatte Vilayet Daimi Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 4 - 1 - 343 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 - Bandırma - Gönen yolunun 5+4000 ncü ki!ometre

sindeki ahşap tahliyeli köprünün betonarmeye tahviline ait 
iş açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşin keşif bedeli 674 Jira 59 kuruştur. 
3 - Bu işe ait evrak şun l ardır: 

Keşif hülasa ve mesaha cedvelleri, Bayındırlık işleri 
genel şartnamesi : eksiltme şartnamesi ve mukavele projesi 
olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa müdür 
lüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 16-11-939 tarihine raslayan perşembe 
günü saat 10 da daimi encümen huzurunda yapılacağın 
dan isteklilerin vakti muayyende mezkür encümene mü
racaat.arı, 

5 - İsteklilerin bu işe ait 50 lira 59 kuruşluk temi
natını Hususi muhasebe veznesine yatırdıklarına dair mak 
buz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu ile 
ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir valiliğine müra 
caatla fvvelce bu işe benzer 500 liralık bir iş yaptıkta 
rına dair vesaik ibraz ederek alacakları ehliyet vesikası 
ve ticaret odası vesi kası ile birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olu 
nur. 

4 1 344 

Ballkesir AskeriSatın AlmaKomisyonundan: 
1 Askeri ihtiyacı için mevcut evsaf ve şerait dahi-

linde olmak ve on gün içinde teslim edilmek şartile 73350 
kilo benzin, 3530 kilo muhtelif makina yağı ve 900 kilo 
gaz yağı kanunun (M] fıkrasına göre pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 Pazarlığı 6·11 939 günü saat 10 da yapılacak-
tır. 

Basıldıtı yer: Türkdıli matbaası-Bahkuir 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninde~~ 
1 - Balıkesir - Sındırgı yolunun 58+400 ncü kıl ff 

resinde Cehennemdere köprüsünün 288 lira 50 kurof~ 
34+750nci kilometresindeki köprüsünün 375 lir• S6 ~ 
ruş, 58+ soo ncü kilometresindeki ahşap Simav kiiP 1 
nün 264 lira 16 kuruş ve Balıkesir - Biğadıç yolu11u11

• r;I' 
600 ncü kilometresindeki ahşap köprünün 316 lira ~·.; 
man 1 '244 lira 22 kuruş keşif bedeli tamirat işler• 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: .~ 
Keşif hülisa ve mesaha cedvelleri, bayındırlık 1 1" 

genel şartnamesi ve mukavele projesi olup istiyel•~~ fet 
evrakı her gün Balıkesir nafıa müdürlüğünde görebılit _,b' 

3 - Eksiltme 16/11 939 tarihine rashyan perft"' 
günü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapılacai•:,.r 
isteklilerin vakti muayeninde mezkur encümene ınura 
ları, ;ç 

4 Taliplerin bu işe ait 93 lira 31 kuruşluk rnıJ:--
kat teminatı hususi muhasebe veznesine yatırdıkl~ 
dair makbuz veya bu mikdarda şayanı kabul bank• ·lif 
tubu ile ihaleden en az sekiz gün evvel Balıkesir ,,ala f 
ne müracaatla evvelce bu işe benzer 1500 liralık İŞ 1~ 
tıklarına dair referanslarını ibraz ederek alacakları ~ 
yet vesikası ve ticaret odası vesikasile birlikte yuk• ,t 
yazılı gün ve saatte vilayet daimi encümenine müra~ 
ları ilin olunur. 4 -~ 

Bahkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
1 Balıkesir Sındırgı yolunun 34+60 ı ncü ki.1°1 

resinde ahşap köprünün tulani döşemelerinin tamirılle ~ 
960 lira 60 kuruş keşif bedelli iş açık eksiltmeye kO 
muştur. 

.!. Bu işe ait evrak şunlardır: 
Keşif hülisa ve mesaha cetvellerile bayındırlık 

genel şartnamesi ve mukavele projesi olup istiy o!~:,, 
evrakı her gün Balıkesir nafıa müdürlüğünde görebıl~ 

3 Eksiltme 16-11-939 tarihine raslıyan perŞ f! 
günü saat 15 de daimi encümen huzurunda yapılac';I 
dan isteklilerin vakti muayyeninde mezkur encümene 
racaatları. · ,,, 

4 Taliplerin bu işe ait 172] lira 191 kuruşluk.~ 
vakkat teminatını hususi muhasebe veznesine yatır~ 
rına dair makbuz veya bu miktarda şayanı kabul ~ 
mektubu ile ihaleden en az sekiz gün evvel t.~alıkesit 
liliğine müracaatla evvelce bu işe benzer 1000 liral~ 

, yaptıklarına dair referanslarını ibraz ederek alac~ 
rı ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikasile birlikte 
karıda yazılı gün ve saatte vilayet daimi encümenine 
racaatları ilan olunur. • 4 1 - 346 --Balya asliye hukuk Asliye hukuk ti 

hakimliğinden: mahkemesind 
Balya hazinei maliyesine (TASHİH) 

borçlu Balyanın Fındıklı 
köyünden 932 senesi muh- Gazetenize gönderile:l 
tarı Mehmet oğlu Bilal hak- 10.939 gün ve 1008 
kında yapılan muhakemede ilanda duruşma günü ~~ 
müddeialeyhlerden Bililın 939 olarak gösterıl;':I 
hali firarda ve ikametgihı yerde yanlışlıkla 24-10-M. 
meçhul bulunduğu namına olarak gösterildiğindeO 
çıkarılan gıyap kararına ruşma gününün 24 11 f! 
mubaşır tarafından verilen olduğunun~tavzihaD 
meşrubattan anlaşılmaıına olunur. ~ 
binaen bu kere ilanen teb ~ 
liğat yapılmasına mahke kuk mahkemesine ge~ 
mece karar verilmiş oldu aksi takdirde mabke~ 
ğundan yevmü muhakeme gıyabında devam ed~ / 
olan 23-11 939 perşenbe tebliğ makamına kaıll9 

! saat 14 de Balya asliye hu mak üzere ilan olunur· 
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TABiATLA MÜCADELE EDEN TÜRKÜN ZAFE~I 
D~möıry©h.ıı Söy©ı~~tümö~©l~ Büyük lnkö~8f 

B ~;,::.~d:~~ ~ha ı~f ;,.~:iz ~uıınunumnımnııııııııııııııııııuııauoııııııuııuıııuınnıııııtmııııuu1J11uıuııa~uuııııııııw1U1Hıııuııılllllllnımııımuııııınuııuııınınıııııııııllı 
vardır. Demiryolunun Sivasa = 8 h İl T k · ·ı · · T' k f İ ff0f ~ varışı, böyle bir merhalenin u . a ar ür iŞÇi ertnın, ur enninin çe in ve muza 1 
zaferidir. Ve bizde demiryo- t 0 JJ 
ıu .- politikası, mim ihtilalle = bir imtihanıdır. Mühendislerimize ve bütün _işçilerimize v .. a a 1 
yaşıttır. Dokuz yıl önce, po fi 

ıitikasmın bir milli eseri oıa- :: müteşekkirdir. . 1 N O N O 1 
Fak Sıvas demiryolunu açar .,,,1 

~:;. i;:0:ö.~:r ıet~;~~eth:~i- ~ttıııııııııııınııııımnııuııuııııııııııııııııııııııııııuıımııııuıııuıuiHB!mııııııııııııııınıııımınıuuılBIHUHHUHllBHll•ınıuılllllllllllllHlmllllllll_..1. 
yordu: 1 y 1 d tek santiminin bize bir ::ı 

•Büyük Millet Meclisinin ..,.."'ID. 1 a li kazanç getirmesine, 
0 

Gazinin riyasetinde topla Ji müdafaa, ticaret, ek~~~· 
nan ilk hükumeti, 336 da M•}JA S M•JJ'" T k •ki mi, bayındırlık ve blP•b~ 
dinyanın bütün ateşleri ba- ı } ) ermaye .ve ) } e llJ e naik hayatmt alakalıya.P 3ı ı 
fına yağarken yarınki mev- ı 3189 KiLOMETRE tün mevzularda in~oıol~f11ı 
e.udiyeti hazin bir şüphe al faydalar temin etmıŞ 
tmda iken, vatandaşlar ya· Dem Ü lr\\D@U y YaRtDk . ya dikkat ederek... tot' 
lınayak ve sopa ile müstev ' YI ~ On beş yılda, irnpara JııO 
lilere karşı komaya çalışır 1 ~ _ _ luğun, 62 yılına çok 'fa "' 
larken, bütün mamureleri bir iaşanm yanı başında ~" 
elinden gitmişken ve hazi 1 onun kadar, belki d~..ıi' 
nesinde bir tek lira yokken ·h· l k k d t111ır mu ım o ara ay e b8 11cı 
ilan ettiği ilk proğramında lazımgelen mesele, ya . ti 
Aıtkaradan Yahşibana şi demiryollarınm '!lillete 1~,· 
mendifer temdit edeceğini kafidir. Aydın, lzmir - Jt' 
söylüyordu. Bu hazin hadi saba ve temdidi, şark 

1 
~ 

seyi, nesiJlerimizin zihinleri· demiryolları, Bursa-Mu0 '
1
.(' 

diferin hasretiyle tutuştuğu yana cephede, ve ana kız fil 
ne yerleşecek bir ibret der ya, Anadolu-Bagw dat de 

nu biliriz.» yanyana Anadolu yollarında 
si telakki etmez misiniz?•• yollarını sa tın aldık. .., 

S E 1 
Bir mifü hasret bugün din- hizmet istediğimiz vatandaş- • 11uı1 ıvas, rzurum yo unun k d' 1 1 k d ki 1 ş hacminde artış ... ~ı9r 

w k 'd' ç k me te ır... ara ayı ol u arı ve va 
apgı yu arı yarısı ı ı. o inanılır bir haldedır· 1 .~ b d l d Burada, gelecek nesillerin dettiğimiz neticeleri göster 0 ~ çetin ir müca e e en sonra te beş milyon olan Y 

0
, 

önünde daima minnet ve mek için yaşıyoruz.,, ·111 
lokomotifin refah ve medc sayısı 1937 .de yirmi (llJ' 

niyet götüren varlığına ka
vuşan ba tarihi şehrin bay
ramını açan İnönü, 30 ağus 

· tos 1930 da, kı.ığın bir yaz 
güneşi altında uzun ve ta
rihi nutkunu söylerken bir 
milli hasrete işaret ediyor· 
du: 

'' - Aklımaz ermeğe haş
ladığı gündenberi bu mem 
leketin asgari olarak Ru
meli hududunu, Anadolu bu· 
duduna bağlıyan bir şimen-

..:.."' - _,,. 

şükran duyacaklan bir bü B u neticeler, vatandaşa 
yük medeniyet ve bayındır · yeni zamanlar hayatı-
bk eserine dair notlar ve nı temin eden eserler halin· 
rakamlar okuyacaksınız: de verilmiştir. Demiryolları 
Sert, asi ve serkeş bir ta bu eserlerin başında geliyor. 
biat üzerinde, ileri ve garp· Kervan ve yaylı devrinden 
lı bir hayatın tesislerini kur ray devrine geçiş, ağırların 

istihalelerinden sonra 'ücut mak, ona hüriyet kazandır- 1 

bulmuş bir iokılaptı: Biz onu, 1 
mak 'kadar güç olmu.ştur. b dık on eş yıla sığdır . Yüz 1 ' 
Milli Şef, bu nesil için hun· senenin işini bir tek yıl için-
ları başarmanın bir şeref za· de halletmek Kemalizme ı 
rureti olduğunu söylüyordu: has bir vasıf ve Demiryolu 

" Biz baba ogw ul yan- b h k"k · · d u a ı atın eş~ız esari ir 

( 

.............. .,.,, ....... , ... 

İmparatorluk 62 yılda 4088 
kHometre1 demiryohı yaptı- 1 

rabilmiştir: bunlardan tek 
bir metresi daha milli ser· 

· maye ve tekniğin eseri de
ğildir. Hiç bir zaman milli 
ihtiyaçlara uymıyan bu hat· 
lar, bir spekülasyon mevzuu 
olarak, memleketin iktısadi 
ve milli menfaatlerine, hat· 
ta hürriyet ve politika ~art
larm asla utgun olmıyarak 

yapılmıştır. Biz., kendi ser-.· 
may .! v -~ kendi bilgimiz ile 
on b.!ş yalda l189 kilomet- ı 
re demiryolu inşa ettik. Bir 

•• 

ıı' 
nu geçmiştir. Gene 'i,e 
müddet zarf mda yapılaO 

1
4 

kilometresi 5 milyondan , 
milyona çıkmışbr, yoku b:~ 
sılatı dört milyondan ~ 
milyona1 eşya hasıtatı 0

, 

milyondan yirmi beş Jl)ih'0 

na yükselmiştir. , 
Tarifelerde yapılan te', 

zilat, memlekette canlı, ı.: 
reketli bir iç turizm bat . 
keti yaratmıştır. Milli e1'~, 
nomioin, endüstrinin tie• , 
Ün ve mübadelenin Jüııı"'. ı 
lu gördiiiü tedbirler aJ~, 
mıştır. Madenlerimizin <Je' 
ihraç metaı olmasmcfa, -
miryol tarifelerinde aflJJ°'~ 
tedbirlerin büyük h~e 



CUMHURiYETiN 
Kadın aı verdiği 

- - --

Büyük Haklar 
Modern Türkiyede ·Hakim Kadınlar 

"l"ürk Kadını, Bu Mesuliyet ve i\ğır 
'tlfeyi Muvaffakıyetle Başardığını isbat etıniştir. 
~"'"•lul gazetesi "Mo Atatürk olabilirdi. "Türk · I sal müteaddid kadın serileri, _ 

l'ürkiyede hakim ka lerin babası., olan yalnız o. entelektiiel bayata dahil ol-
.r. başlığı altında neş- kadınların serbestisini ve bu· ı maya başladı. Bir çokları 

\iı bir yazıda ezcümle kukta erkeklerle müsavatı tedris hayatına, bir kısmı 
L~tedir: m ilin edebilirdi. Türk ka da siyasi meslekler~ dahil 

\ ~&. kadınlann hayat- dınları, önlerinde genif uf- oldular. Bir takımı da içti 
1 k•ıanmak üzere inti kuo açıldığını ve kendileri- mai şulerler buldular, ve 

~ tttilcteri meslekler çok ni yeni vaziyete uydurmak mühim bir kısmı da hukuka 
'!tli! tenevvüler göster için asırların geçmesi lazım intisab ettiler. Ankarada 
' tdır. Düne kadar yal- geleceği zannediliyordu. Ha- 1925 de bir hukuk mekte
~ ~keklere mahsus oldu kikat ise başka suretle te· bi açıldı. Esasen bir tanesi 
~ \ "~dilen bu meslekle· celli etmiştir: Modern Türk de İstabulda mevcuttu. Her 

:dınlar da intisab et- kadını kendilerini demir iki fakültede kız ve erkek· 

1 
tdirler. Şüphesizdir ki çenber içerisinde tutan hu- ler yana yana oturarak bu

~ ''k!ürk kadını denildi- rafelere karfı intikam ve kuk tahsil e~tiler. Kanuni 
~ ıt, barem, uzun ve aksülamel hususunda mü stajlarını ikmal ettikten son· 
) ç•rşaf,kalın peçe ha- kemmel bir liyakat ve kim ra da hikim tayin edildiler. 
'" bir çok kimseler senin beklemediii bir ener Öyle ki, bugün Türkiyede 

\ ~-.'. Bununla beraber es· ji göstermiştir. Cinaiyetleri kırktan ziyade kadın bakim 
ı....~:-~feleri derhal atmak araaındaki her nevi ihtilaf· vardır. Türkiyede, bizim Ro
.'\ ~~rı içtimai meslek· lar ve manialar zail olunca, menlerinkinden farklı ola
\tı~taı Yiiksek mertebesi neticeler derhal kendilerini rak avukatlık hakimlikten 

'trnak hususunda Tiirk gösterdi. Kız mektepleri bir- daha üstün addedilmektedir. 
t~ ~nlı bir misal teş denbire çoğaldı. Ünivenite Yeni mezun kızlar, stajlarr 

~ıç elctedir. ler büyüdü ve genifledi. nı ikmal ettikten sonra ev-
0ti1phe etmemelidir ki, Hükumet liyakatlı kız tale· veli muavin sonra hakim 

~ •ıııanlılar diyarında helerini, Sorbon ve Oksford tayin edilmektedirler. ilk 
teıri bir harekete te gibi garp müesseselerine kadın hakim, 1928 senesin-

edebilecek ancak göndermeye başladı. Velha de tayin edilmiştir. Bu ka-

~-· "1emleket hayvan· komşu memleketlerde bu · dın hakimler, ozamandanbe 

Bir Köylü kadını 
Bir çok hakimler ve aYukat
lar mevcuttur. Mahkemeler 
de üç derecedir: Sulh mah 
kemeleri, mahkemeler ve 
temyiz mahkemesi. Bunlar· 
dan her birinin üçer haki· 
mi vardır. Türk iyede bakin: 
ler tamamen müstakildirler. 
Ankara mahkemesinde iki 
kadın vardır: Hayruunisa ve 
Rebia, Rebia henüz 25 
yaşmdad1r ve Türkiye 
nin en ıyı haklın lerin 
den sayılmaktadır. Bu geaç 
hakimleri gören ki111Seler, 
bunlann her türlü de 

... 
1 t"•vik, hayvan ibra- luomıyan kapasitede bir ri erkekler gibi her türlü • 

y ..., a viyi rüiyet edebileceklerine 
)it bayat ucuzluğunu cer atelyesi tesis edilmiş, davaları hal ve fasletmek- güçlükle inanabiliyorlar. 
·~~lır111ak için tarifede vagon tevzi büroları teyit tedirler. Bunla beraber bu bir laaki· 
il 1llder icra .edilmiştir. edilmif, hatlar iktisadi mın- Türkiyede kadınların ad 1 kattır. Türk kadınları b11 
'"•htım, iskele ve ha- takalara ayrılmıttır. liye mesleğine intisapları 1 mesuliyeti ve ağır vazifeyi 

'tarifeleri, memleke- Bütün bu faaliyet, cum için çok kolaylıklar vardır. muvaffakiyetle başardılda-
lai; faaliyeti, ucuz ta- buriyet bilkômetinin bu- Orada, jüri heyeti yoktur. rını ispat etmişlerdir . 
.,; 'tleri, halk ticaret ,Onkü ileri, 6rnek ve mun
. ., anıplar için ko tazam demiryollanna viicut 

t
t biribirini takip eden yermiftir. Bu eserler, bizim 
tedbir milli prurlanmız arasında 
~ . ler halinde de- yer almlfbr. Bunu, milli Şe 

· llbzın milli hayat fimizin aelihiyetli lisanm
't ı ••zifeaini verimlen- dan, millet namına tekrar-
~!6raul lendirmittir. hyalım: 
-~~n yftkaelifine .. Bu hatlar, Tlirk İfçi-
" olarak artan leva- lerioin, Tlirk fenninin çetin 
-.._-.Jzeme ihtiyacını ve muzaffer bir imtibanıdar. 

' le bir milli imal Mühendislerimize ve blltthı 
\ -.:l•rak ele alınımı işçilerimize vatan mlltetek-

lcaatla Sivasta eşi kirdir .. ~ 

,.. -
Bütün memleketi baştanbaşa 
demir ağlarla örülmüş gör

mek en büyük azmimizdir. 

iNôNO 



Atatürk'e ait 

Bir Hatıra 
VilAyetimizin Baytar!§; 

lerine ait bır sene~ 
rakamlar. 

S.CW- cumhuriyetin ilk 
öksh bayramnn katluluyo
ruz. O, Yarattıiı biyilk ese 
rİa 16 IDCl yıldlJnÜmÜDİİ fÖ• 

rcmeden aramızdan ayrtldı. 
Koskoca bir milleti ve 

muztarip lair imaalığı yetim 
bırakarak gitti. 
Bayramın büyüklüğü önün · 

de coşup taşıyor, fakat Ata
sıı of maaın verdiği kederle 
gözlerimizin nemliğini saklı 
ya•ıyoruz. O.un arkasın
daa çok ağladık: bir millet 
bir çift göz olduk, onun ar
kasında• ağladık. Onu ha
tırladıkça gklerimiz sula
nır içirnitde bir pınar haiin 
hazin çatlar ve her an 
•Ah!» ederek onu düşünü· 
rüı.. Şu anda imanımızı ta
rilüa çarkında biliyor ve 
zafer tcraaelerini anarak 
hayraaı katluluyoruz. Rir 
aae evvelki Cumhuriyet 
Bayram mı düşünüyorum, 

lı.asta halile o kahramanı, 

gözlerimin önünde canlandı
r.yorum. Hususi hekimlerin
tle• olan bir hocamın anlat 
taklarına daya•arak size o 

j ruld11. Askeri liselerden bi
rinin talebeleri 15 inci yılı 

ı tesidc giderken vapurlarını 
I saraya yanaştırmıılar, Bü. 

yük Atalarını selimlıyor· 
lardı . 

Gençliğiu cotkun sesini 
duyan Büyük Ata, yataiın · 
dan doiruldu. Talebeler 
kendisini rörünce bütün 
kudretlerini sealerinde top
layarak ona «Yaşa!» diye 1 
haykırıyorlardı. Tarihin sey 
rini değiştiren: 

- "Hedefiniz Akdeniz
dir!.. İleri!. .... . Kumandasını 
bütün bir milletin enerjisiai 
üzerinde tophyarak vermiş 

' olan parmaklar timdi güç· 
lükle katlarına kadar kal
dırabiliyordu. 

Ruhunda binbir kudret 

Geçen seneden bu aeneye 
kadar baytar iflerinde de ı 

Cumhuriyet hükumetinin fe 
yizli çalışmaları göjüs ka-

bartıcı mahiyettedir. 

Baytar işlerinin bir sene

lik pilinçosuna kısa bir na 

zar atfetmek bükumetimir.in 
faaliyetini açıkca gösterme · 
ğe kafi gelir: 

Hayvan sergisi 
ve eaerji kaynarken tabia 

tm kendisinden en küçük 
bir kudreti esirgediği bir 
anda büyük kumandan çok 
müteessir olmuştu. O şim
diye kadar içinden taşan 

bir nikbialikle hastalığın 
verdiği takatsizliği irade•ile 

17 Eylülde açılıp 18 de 
kapanan Balıkesir 939 yılı 

, Balıkesir ehli hayvan .sergi· 
sine 46 muhtelif cins hay 
van iştirak etmiş ve bunlar 

cülere yüksek 

encümeniain 

tevzi edilmiştir. 

Panayırlar (1 
939 Yılı içer9inde ; 

yetin, Gönen, MaoY85' / 
w ()ur•" dırma · Sıgırcı, 

yenmeğe çahşıyor ve mu-
dakikaları yaşatmağa çah· , vaffak oluyordu. Şimdi ar· 
t•caiım. 

Hocam derdi ki: 
Şu büyük üzüntüyü 

oau fikrinden caydırmakta 

çektik. Bütün hastalığına 

Ye hitkia haliae rağmen An

karaya · gitmek istiyordu. 
Elile yarattığı fehirde va 

taaı emaaet ettiği gençliğe 
aoa bir defa hitab edebilmek 

oaua en büyük arzusu idi. 
Biti• kudretini topbyarak 

gir sesile cihana yeniden 
bir ders olacak olan son 

aöderiai söyliiyerek gözleri· 
ai mikrofoa batıada ve mil· 
Jeti•in karşısında yummak 
istiyordu. Mavi gözleri biz 

llea kendisine bu beşeri 
kutlrcti verecek dermaaı 
•ua•a•ızı dilerdi. 

Oau arzusuaua iaki•sız
hiı•a güçlükle inandırdık. 
aa laaliae rağmea iter aa 
Aakaraya gitmek için emir 
•ermesinden korkudık. 

Sarayın sol köşeıiade de 
aiz keaarnıda yatardı. Cum 
·1auriyet Bayrantı sabahı de · 
aizdea gelen bir bando se 
u ft ~rce sem. ,... 
niaatan ife yatajıadaa tılef· 

tık hastalığını saklayamıyor 

kendi kendine de itiraz edi
yordu. 8\1 acı itiraf onu 
çok üzdü. 

Mavi gözlerinden billur gi
bi yaşlar dökülürken bir 

dağ gibi yatağına düştü. 

Madde ile maneviyat çarplf 

mış1 maddi varlığın iflası 

ooun ruhunda derin akisler 

bırakmıştı. Bir defa anası 
nın kabrinde ağlamış olan 

o büyük adam, büyük ese 
rinin bekçilerine son bir de-

fa bütün varlığile haykıra
madığı için ağladı. 

Bu onun son selamı ve 
son göz yaşlarıydı. O ölüm 

dötej'inde de yalnız mille
tini düşündü. 

B r sene evvel Cumhuri
yet Bayrammda biz onu 
laastakjile bqbaşa kalmıt 
diye cfltlnebilirdik 

O bastahiını değil, sade 
ce büyük milletini ve ebe-

di eserini diişünürdi. Bir 
fani ile bir cbf.dinia soa 
demi bile birbirinde• ae 
kı•r a,rn eillJor ... 
Dr. ENVERiÇAVUŞOGLU 

dan 13 baş tayh kısrak sa Kepsüt, Suaığırlık.' ~/ 
hibinc 430 lira, 15 tay sa- Sındırgı Bigadıç, f\'rı ~ 

bibine 510 lira, buzah inek hiye ve kazalannd• 
1 

sahibine de 175 lira gibi ' yırlar açılmış ve kö1 I 
ceman 1115 lira tevzi edil / tiricilerin iktisadi k•1~ 
miştir Bu sergi mükafatı / sma devam edilmiştir~, 
deYlet bütçesinden halka On bir kaza ve ıı• 

I 

teşvik maksadile dağıtılmış 
tır. 

At koşulan 

939 Senesi İÇİ&Mie ilk Ye 
Mnbalıar olmak üere iki 
at yantı yapılmış ve bu ya 

t rıtta birinci, ikiDt:i Ye ~ün 

açılan panayırlard• 

bat hayYa• sahi ..... 

lira hasılat olmutt"'\, 

Bu panayırlarb 

hayvanların yüzde d 
ııjır ve mandal•r t 

•ekte idi. 


