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NANLAR Göl YAŞLARINI TUTAMADILAR 

İngiltere Hariciye Nazırının Nutku 

Sulh Tek liflerine Bir 
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1 uyu erımızın hatırasını hürmetle andık· 1 

Uçü.ncü .~oplantı.sın.ı Beledı'ye meclı's'ıne l b J l ~ ve st _ (Baş tarafı birinci sayfada) 1 larma o an ağı ıgı .. te'' 
Rasım Çaganın reıslı- . . . . t ~ ·ı {fos 

ğu hu ihtifale, tam saat do gıyı am manası e ,, 
ğinde yaparak yeni ıltıfatları. kuzu beş geçe, Halke•i Baş· yordu. k .. 

11
,,d•' 

karar)ar verdi. Milli Şefimiz Reisicum- kanı Sadık Deniz sahnenin Muhtelif teşek u t{ ı~· \ 
Belediye Meclisi üçüncü 

toplantısını Rasim Çağanın 
başkanlığında akdetmiştir. 

Zabıt hulasası okunduk
tan sonra, belediye reisinin 
938 yılı mesai raporu üze-

rinde görüşülmüş ve Necati 
Uğurun bütçe mesai encü-

•m eni namına reis mesai ve 

icraatı hakkındaki teşekkü
ratmı bildirmiş ve rapor he-

yeti umumiyece aynen ve 
ittifakla tasvip ve kabul 
edilmiştir. 

Sonra 938 yılı bütçe ve 
kati hesap cedvellerini tet 

kik eden bütçe encümeninin 
mazbatası okunmuş hesabı 

ka tilerin kabul ve tasvibine 
karar verilmiştir. 

Bundan sonrada ikinci 
celse belediye reisi Naci Ko-

danazın başkanlığında ya 
pılmış encümenlerden gelen 

e-naktan, kasap dükkinları 

hakkındaki talimatnameye 
tk maddeler tetkik edilmek 

ü.ıere muhtelif encümene 
lııavale, mezbahadan kasap 

dükkanlarına nakledilen et 
~e-rin ücret tarifesi aynen, 
~·emeklik yağlar hakkındaki 

talimatname tadilen kabul 
e-dilmiş ve elektrik kilovat 
iiıcretlerinin tesbiti hakkın 

daki mazbata okunarak it
tifakla kabul edilmiş evrakı 

Taridenin müzakeresine ge 
çilmiştir. Elektrik idaresi 
l>ütçesindcn münakale, elek · 

irik idaresinin usulü muha

s,ebesi ve belediye vergile
rinden yapılacak terkinler 

ielediyenin 939 yılı hütçe
siınde münakale yapılması 

orvukatlık kanununun 126 
ncı maddesi mucibince Ba · 
..-oya yardım edilmesine da-

·~r evrak okunarak ait oldu
tu encümenlere havale edil

miş ve cuma günü toplan · 
mak üzere celseye son ve · 
rilmi~ ve gelecek toplantı 

ruznamesi zabıt hulasası en 
cümenlerden gelecek evrak 
iıle evrakı varideden ibaret 
olacağı reislik makamından 
Wldirilmiıştir. 

hur İsmet İnönünün hali önüde g elerek: gönderilen çelenkler. IJ,~· 
içtimada bulunan şehir «Sayın Valimiz ve kahra evi önündeki caddede 
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meclisinin tazimatına kar- man ordumuzun burad~ ye lanmıştı. Biraz , sonra ) il~· 
şılık iltifatları gane mümessili degerli ku kalabalık önlerinde ~çe eP'! 

Naci Kodanaz mandammız Korgeneral ve lerle ağır ağır Atatur1'J'ıı~· 
kma doğru ilerliyordu. 011~ B · ı d' e Re' si aziz arkadaşlarım; taki "Atatürk,, mada.11. el 

1 
e e ıy BAL,IKES.IR l İhtilastan, istiklale kadar V ıa1 önünde duruldu. ' . jıı· 

1 

milletçe kazandığımız mu Kolordu, Parti, Halke\llı ol' 
Şehir meclisinin samı- ff k' ti · ~ ~ T ·r~ 

kk va a ıye erın yegane amı ı hisarlar, De. vlet deJlll ı.atl 
mi duygularına teşe ür b b k J pr 

d ·ı . olan devlet anisi üyü tarı, Ziraat, iş. Osman ı <l4 eder, başarılar ı erım. · rı" 
İSMET İNÖNÜ Türk evladı Atatürk, geçen kaları, Gazetemiz, Türl< fel' 

sene bu vakitte maddi ha va Kurumu, Posta ve fi 

Başbakanımızın yata gözünü kapamıştı. Bu graf, Emniyet, 0ojll111ebi' 
telgrafları rada bu toplanışımız onun , Baro, Himayeietfal,, ş•r,. ~ 

Naci Kodanaz elim olan ufulünün gönülle- ve gençlik kuliıblen ~ıe' 
rimizde bıraktığı elemin iz- fından gönderilen çeleB .,.,ı 

Belediye Reisi tırablaşan bir halde devam ihtiramla madalyona ka. -1t 

BALIKESİR etmekte olduğuna bir mi- duktan sonra, başta vab1~t· b. 
Belediye umumi mec1i- ı saldit. l korkomutan olduğu ~~fo ~ 

sinin içtimaı dolayısile Bu dakikada gözleri hey- bütün vatandaşlar ına ute 
b kk d · h d'I ı nun önünden geçmek 5 

.,,, ~ a ım a 1z ar e ı en keline, resmine, büstüne dey- ub"''v 
duygulara teşekkür eder tile, Atalarının aziz r. el' 

dikçe ıslanan her Türk bir bir daha hürmetle tazır: 
mesainizde muvaff akiyet- d b k k h kalp halin e üyü a ra- tiler. lı 
ler dilerim. manın manevi huzurunda D b b ı şe 

il Dr. Refik Saydam 1 ün, u münase et e l (ı 
şükran ve minnet borcunu rimizdeki bütün bayrak 11 

1 eda ediyorlar. Aynı kalbin ~- ·:ı k·1d· 
il

• k l . 1 yarıya 111.aaar çe ı ı. ı.j( 
1 Mua ım me tep erı- 1 aylnlmaz bir parçası olan Büyök ölüye bürmeteP ~' )ı 

ne alınacak parasız heyeti celilenizi de bu vazi- bir yerde çalgı çalınlll41 Jı ~>1 

Yatılı talebe feyi edaye iltihaken sa~gı kahvelerde oyuun oyna~T:l ~ 
susması yapmanızı rıca Birçok dükkanlar vitrlll e' 1\ 

Maarif Vekaleti, Muallim ediyorum.» Dedikten sonra ne, Atatürkün muhtelif ~ıe ~ 
, mekteFlerine alınacak para- lı y k Jkt .. tı azurun ayaga a t. simlerini koymak .sur ... Jı 
sız yatılı talebelere ait ikin Bu an, çok hazin oldu. aziz ölünün hatırasını ao0 

ci liste üzerinde çalışmala Bütün başlar öne iğilrııişti. Jar. 
rına devam etmektedir Bu · ·ı h' k k Arasıra İ§ıtı en ıç rrı ses· Mekteplerde: , 
ikinci listenin bayram erte l · aJ · ı·- · · 'h 

en s onun sessız ıgını ı - Lt'se, Ömetmen ve tılı~. 
si kati şeklini alacağı ümit ıı::.ı d' d 8 d. &· • 

edilmektedir, il e ıyor u. un an sonra kularda da Ebedi Şefin aıı 

Mesud akitler 
Hava teğmeni İsmet Evin 

ile Manifaturacı Ziya Ölçe
rin kızı Bayan Bebiyenin 
dün sabah Belediye Salo 
nunda aile ve dostları buzu 
runda akit1eri icra edilmiş 
tir. 

Genç evlilere saadetler 
dileriz. 

** Memleket hastanesi kıy 

metli Doktorlarından Rot 
ken mütehassısı Salahattin 
Kar ile 8. Asaf kerimesi 
Melek Eşsizin Belediye salo 
nunda nikahları kıyılmış 

lise Türkçe öğretmeni Cez hatırası sayg1 ile anıldı. 
1 mi Berktin Atatürkün, as- Her mektep içtima salO 

ı keri, siyasi, hay-:tını, yaptıaı tol' • nunda ve bahçelerinde 
inkılapları, halkm ona kar- lanarak, muallimleri ut' 
şı gösterdiği sevgiyi, ve il- fuıdan, Atatllrkün ha)'~t•; 

1 
me karşı olan alaka~mı ve yaptığı ve kurduğu esefe 

ı Türk milJetini dünya mede anlatıldı ve Milli Şefin bt 
niyetinin en ön saflanııa ç.ı yannamesi okundu. 

j kardığmı çok kuvvetli ifade 
ve misallerle anlattı. İngiliz Hariciye 

Nazırının nutkıl 
(Baş tarafı birinci saytad•~ 
Halbuki nazır bu nutku lt' 
zırladıiı zaman teklifte: 
haberdar değildi. Bu itibatl. 
Hariciye Nazınnın sözle'': 
söz teklifine cevap te1A1'~1 

edilmemelidir. 
ve akşamda kulfıb salo- f 

nunda Doktorlar, akraba 1 

ve ahbaplarının hazır bulun ı 
duğu bir süvare verilmiştir. 

Genç evlilere saadetler 

Dinleyiciler bu kıymetli 
ve ateşli sözleri derin bir 
sükut içersinde dinlediler. 
Bunu Esat Budakoğlunun 
kısa bir nutku takip etti. 
En son olarak da lise tarih 
öğretmeni Refet Onur hı, 
Reisicumhurumuz İsmet la 
önünün milletine hitabea 
bir sene evvel neırettiği be 
yannamesini okudu. 

Hu suretle Halkevi•de ya 
pılan ihtifal ıona crmitti. 
Halk salondan aynhrkea 
çelarelcrindeki teessür, Ata-

Londra, 10 ( Radyo J / 
Romaı1ya Kralı KaroJ, fngil 
tere, Almanya ve Fransa11 

telgraflar çekerek sulh te' 
şebbüsünün muvaffak otoı' ' 
sım dilemittir. dileriz. ı 
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Belçika ve Hollandada Endişe Arttı. 

' ~er iki Hükumet de ihtiyat 
~ 'tedblrlerı Almış Bulunuyor. 

~LMANY A HUDUDA ASKER SEVKEDİYOR 
- l o , ~iti lldra, 1 (Radyo} - Ne Tahliye planlan büyük bir Hollanda hududu civarm 

~li~tde. gemi ıeferlerioin itina ile hazırlanmaktadır. da ;\iman süvarisi görül· 
~ edıfmesi hükumet ta Londra, 10 [Radyo] müştür. Trenlerle askeri 
~ ~dan Pmrolunmuştur. Dcyli telgraf gazetesinin nakliyat yapıldığı bildiril-
' •rar halk arasında t e askeri muhabiri yazıyor: mektedir. 
"-ı '-Y•ndırmış, Amsterdam Eğer Almanya, Hollanda Brüksel, 10 !Radyo) 
,_~ Brüksel müdafaa nezareti \a Yat şirketlerini düşün- ve Şarki Belçikayı almak bildiriyor: 

l t •evketmiştir. için karada harp yaparsa Ana yollar askerle tutul-
~~.lldra, 10 ( Radyo J - kazanacak, havada hareket- muştur. Alber kanalından 
~-:ll~a son hadde kadar te bulunursa kaybedecektir. her hangi bir tehlike vuku 
~ıru müdafaaya hazırdır. . Londra, 10 (Radyoj - unda, memleketi su altmda 
~ bctçiler sevkulceyş nok- lngiliz istihbarat nezareti bırakmak için istifade edi-

hıda beklemektedirler. bildiriyor: lecektir. 

~l TERE, HITLERE YAPILAN SUiKASD HAKKINDA DiYOR K[ I 
· Undan Kimin Mesul Olacağı Hak
~lflda Cevap Vermekten lngiltere-

, ~in MazurGörülmesini Rica Eder. 
~~d•a, 10 [Radyo) -
~~ ~r alan mahfillerde 
~Üdiğine göre, Hitlerin 
~ nutkunda sulh tekli
\ ~ 11 hiç bahsetmemiş olu 

I• ~ '- teklife hiç ehemmi-

' '"'d "ermediği intibamı 
~ '"maktadır. Hitlerin 
,ı,""da. tarihi vakaları 

1 l~termesi cevaba la
\ ~tlilmemiştir. ingilte 

i suikastan alakadar 
>it ti meselesine gelince 
~~tJ ~i yangınını muvaffa 
,"l\ b Yapmış olan insan

lı huıusta uıta ola-
1 kabul etmek icap 

\..~~;su ıuikaıtın Hitlerden 
1ı1"1\., '-'ak iıtiyen bazı in 

. tarafından yapılmıt 
\~ bundan kimin mes
~ lece; i hakkında ce
.. ~lllekten lngilterenin 

"' ıarnlmeıini rica eder. 
~~•, 10 (Radyo J -
~'-~' ve Berlin radyola

i ~uikaıdından lngil
'-dr ul t~tmaktadır. 
t'f il, 10 [Radyo) -
~-- devletlerde <c Münib 

~ '-t '''" manisı harbi 
't~•ktadır. ı> Deniliyor. 
~ 10 [Radyo) Bu 

F ranııı gazeteleri 
l,.a"ıilcaıdile mefgul ol 
~l ... 

Ôvr Diyor ki: 
"Bu hareket hangi nev· 

midane hareketlerin başlan 
gıcıdır . ., 

Paris gazeteleri bu esas 
üzerinde fikir yürütmekte 
dir ve biç birisi Hitler reji 
minin salabeti lehinde değil · 

dir. 
Gazeteler suikast hakkın . 

da iki faraziye ortaya ko
yuyorlar: 

1 - Bu suikast ya Sta
po tarafından hazırlanmış · 
tır. 

2 - Veya bu bir gay. 
ri memnun tarafından ya
pılmıttır. 

Güsta vher, Viktuar da 
"akle daha yakın olan ci
betki Stapa tarafından ya-

1 
pıldığıdır" demektedir. • 

Niyöskaranigel de ıöyle 1 

diyor: "Harpten beri Alman 
yada vukubulan ilk infilak 
bu değildir. Suikastin yap · 
ma veya hakiki olduğu ' 
bugünkü Alman ıiyasetine 
bakmakla anlaşılabilir. 

Amıterdam da çıkan bir ı 
gazete de •Münib Birahane· 
sine yabancı ıahıslann gir
mesi imkinıızdır. Onun için 
Entelijana Senisin bu işe 
karıımaıını kabul etmek 
dotru olamaz 

• 
DALADİYE 

Askeri ve iktisadi 
meseleler hakkında 

izahat verdi. 
Pariı, 10 (Radyo! Re 

iıicumhurun başkanlığında 
Fransız nazırları bu sabah 
toplanmışlar ve başvekil Da
ladiye askeri ve iktiıadi iza 
hatta buıunduktan soara. 
nazırlar iktisadi meseleler 
hakkında fikir teatisinde 
bulunmuşlardır. 

Lebrön bu hususta hazır 
lanan birkaç kararnameyi 
imza etmiştir. 

Paris, 10 [Radyo) - Na 
zır Pol Reyno umumi ma 
hiıette bazı meselelere te 
mas ederek F ransanıa nihai 
zafere kadar çarpışacağını 
ıöylemiştir. 

Reyno, düşman naaıl top 
yekun harp istiyorsa, Fran 
sanın da top yekun sulh 
yapmak isteuiğini tebariı 

ettirmiftir -

Yukan Adigedeki 
Almanlar 

Budapeşte, 10 (Radyo) -
Peıte Napl gazetesi Yukarı 
Adigedeki Almanların Al 
manyaya naklinin normal 
devam ettijini yazmaktadır. 
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ANKARA 
Yardımseverler cemiyeti 300 

aileye erzak dağıttı. 
Ankara. 10 1 A.A.) Ba 

yan İnöoünün himayelerinde 
bulunan Yardımseverler ce
miyeti tarafından buglin üç 
yüz elli muhtaç aileye er
zak dağıtılmıştır. 

Okuyup yazma kurstan 
Parti mühim bir ka

rar verdi 
Ankara 10 IA.A.] 

Cumhuriyet Halk Partisi bu 
kış devresinde her Halke
vinde o, muhitin imkan •e 
ihtiyacına göre, Tirkçe 
okuyup yazma kursları açıl 

masını bütün teşkilatına 
emretmiştir. 

Bu kurslara 18 yaşından 
yukan, okuma yazma bilmi 
yen, kadın ve erkek vataa
datlar almarak Maarif Ve
kiletinin millet mektepleri 
programına uygun Dİr fe
kilde okutulacaktır. 

Bu kurslara devaa edea
lerden fakir olanların oku
ma mabemeleri Halkeviace 
temin edilecektir. 

Cumhuriyet Halk Permi 
nin ehemmiyetle üsta.de 
durduğu ve takibettiji bu 
teşebbüsüa mühim bir yurt 
ihtiyacını karşılayacaiı fip· 
hesizdir. 

Renkli kopya kiğıt
lannın ithali yasak 

edildi. 
Gümrük ve İnhisarlar V c

kileti, memnuniyeti mucip 
bir şekilde azalaD kapk 
tütün kullanılmasını ta11a
mea önlemek maksadiyle 
beyaz renkli kopye kiirtla
rında olduğu gibi berbanri 
renkte olursa olsua bfttln 
kopye kağıtlarını• ymcha
muza sokulmasını yasak et-
miştir. 

NEŞRiYAT : 

Yeni Adam 
Yeni Adamm Atatürk 

matem sayım dolıua bir p
kilde çıktı. Bu say.da Ata 
tiirke tal:ıais edilen muhte 
lif k17metli ya:ulardaa hat · 
ka lamail Hakkı Baltac..; 
lu, Htisamettin Bouk, Nu · 
rullah Ataç, Falaretün Ke 
rim, Yu~üa Kizım imaab ya
ular ve haftanı• eD mtilmlı 
sanat Ye fikir laaberleri var
dır. Taniye ederiz. 
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8 ay ram için her nevi şeker ve şekerlemelerinizi (ŞEHİR ŞEKER· 
. CİSİ) Reşat Dadandan tedarik ediniz .. 

En büyük fabrikalann en iyi ve nefis mamulattnı ancak burada bulabilirsiniz. 
~ FiVAT DA O NiSBETTE EHVENDiR. / 

VilaYet Daimi Encümeninden: Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundafl: 
1 - Bandırma - Manyas yolu üzerinde Ergili ahşap 

köprüsü aÇ1k eksiltmeye konulmuştur 
2 Tamirat keşif bedeli 762 lira 7 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminata 57 lira 20 kuruştur. 
4 - Nafia müdürlüğünden alacağı ehliy~t vesikasını 

ibraı ermeleri. 

1 - Askeri ihtiyaçları olan aşağıda cins ve rnikt~. 
lan yazılı iki kalem erzak kapalı zarfla eksiltmeye k<>' 
muştur. aiJ' 

2 - Tahmin edilen bedel ve muvakkat teminatl 1,,ı 
ihale günleri yine aşağıda gösterilmiştir. Evsaf ve şart 

5 - Dosyası daimi encümende ve . nafıa müdürlüğün-
de görülebilir. • 

6 - İhalesi 20-11 9 39 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de vilayette daimi encümen odasında yapı
lacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte vesika ve temi-

her gün komisyonda görülebilir. "' 
3 Eksiltme Balıkesir Kor Satın Alma korui5Y~" ~ t 

da yapılacaktır Taliplerin hizalarında gösterilen S'~Je 
saatten bir saat evveline kadar kanunun 2-3 ruadd~llte~· 
gösterilen vesaikleri ve muvakkat teminatlarını ha\'I ;· 
lif mektuplarını komisyona makbuz mukabili teslim et te' 
leri lüzumu ilan olunur. (Postada vaki geçikmeler '°11 

aatfarile müracaatları ilan olunur. 4 - 1 - 356 

Bahkesir Ziraat Müdürlüğünden: 
Mülga Kepsiit ziraat mektebine ait olup 10-11-939 ta

ribiade talibi çıkmıyan yasıı, çayır ve boyalık tarlalarla 
bai, bahçe ve Sülüklüçayır bu defa on gün temditle tek
rar artırmaya çıkarıldı. Taliplerin 21-11-939 günü saat 14 
de Zi~aat Müdürlüğünde komisyona müracaatları ilan olu
nur. 

Balıkesir Ticaret ve Balıkesir asliye 
Sanayi Odasından: 1 hukuk hakimliğinden: 
Balıkesir Vilayeti merke 

zinin Oçkukara mahallesi 
Afankuyu Sokak (17 J nu- . 
maralı evde oturan Türkiye 
Cumhuriyeti tebaasından 

olup Yeiİllİ caddesinde (12) 
Dumaralı dükkanı ikamet-

Kayabey mahallesinden 
Mustafa kızı Fatma Kırbıyık 

tarafından aynı mahalleden 
kocası Ali Kırbıyık aleyhine 
açılan ihtar davasının yapıl-

makta olan duruşmasında: 

Müddeaaleyhin ikametga 
gahı ticari ittihaz ederek hının belli olmamasından 
936 yılından beri terzilikle 

dolayı davetiyenin ilanen 
~ştig~t e~tiğin~ beyan. eden tebliğine rağmen duruşmaya 
lşınaıl oglu Zıya Uzehn un- 1 l d·-· d b d d ge me ıgan en gıya ın a u 
vanı ticareti bu kerre terzi ruşma icra~ile kendisine yi
Ziya Uzel olarak tescil edil 

diği gibi bu unvanın imza 
Şf;1di Öc Türkçe et yazısı ile 

Ziya Uzel olarak ticaret ka
nununun 42 nci maddesi mu-

cibince Balıkesir Ticaret Ye 

sanayi odasınca 13/10/9~9 

tarihinde (1105) sicil sayı
sıaa kaydedildiği ilan olu · 
nur. 

ne Hanen gıyap kararı teb 
liğine ve davacı tarafından 

getirilecek şahitlerin dinlen
mesine ve duruşmanın da 
4/l2/~39 saat 10 na taliki 
ne karar v~rilmiştir. 

Ali muayyen günde du 
ruşmaya gelmediği veya bir 
müdafi gündermediği tak 1 

dirde gıyabında duruşmaya 

r.••••• •••••, devamla neticesine göre ka 
• Sevgi ve şefkate t rar verileceği kıyap kararı 
f t tebliği makamına kaim ol . e muhtac yavrular t mak üzere ilan olunur. 
• Şen ve mesut yavrula- • ---
t rmızm bayramhklarmı t Kayıp mühür 
f hazırlarken, Çocuk Eair- 1 (Ahmet Çetin) adlı mü
f re•e Kurumunun koru • t duğu yavrulara da sevin . J hürü mü kaybettim. Yenisini 
t dirmenizi Kurum saygile t alacağımdan hükmü olma-
• diler. t dığı ilin olunur . 
.. .., •••••••••~ Nerkiı köyünden Halil 

oilu Ahmet Çetin 

her değildir.) 

LR. KR. LR. KR. 
Bedeli Muvakkat 
Muhammen teminat 

7040 528 00 
6710 503 25 

Miktarı ihalesi 
5''t 

Ton Cinsi .~ 
22 Sabun 21 11/939 Salı ! l JI 
30,5 Şehri- 21/11 939 Sah 

ye ma
karna 

4 - 1 - 349 _______ ____.;:.-/ 

1 


