
Dimağın ıztırabı kalbin ıztı -
rabından daha 
dehşetlidir. 

Nüshası Her yerde 3 kuruıtur. 

PAZAR 22 TEMMUZ 1934 

Maarif Vekilinin 
Beyanatı 

Yeni değisiklikler olmıyacak 
ANKARA, 21 (A.A.) ve bir proğram haline vaz-

Maarif Vekili Zeynelabidin edilerek gelecek senelerde 
bey Anadolu ajansının mu- tatbikine geçilecektir. 
habirlne cevaben ıu beyanat
ta bulunmutlardır: 

1 934 senei tedrisiyesi es 
nasında Maarif Vekaleti es-

ki kadro tetkiliıt ve sistemi
ni muhafaza edecektir. Ga

zetelerde görülen birkaç te 

beddülat şayialarının tatbiki 
bu sene için mevzubahs de 

ğiL Her üç devredeki tahsil 
ınesailinde yapılacak takvi
ye, iılah, tadil önümüzdeki
sene zarfında düşünülecek 

~ 

Ziraat Vekili ağus

tos ortaiarında bir 
tetkik seyahatı ya-

pacak 
ANKARA, 21 (.SŞ) -

Ziraat Vekili ağustos orta

larına doğru zirai retkikat

ta bulunmok üzere Kara

deniz ha valisinde bir seya

hat yapacaktır. Bu seyahat 
Kars'a kadar uzıyacaktır . 

Maliye Vekili Zekai beyveiz 
Vekalet dairelerini 

teftiş etti. 
ANKARA, 21 (S.Ş) - Ma. 

Iiye Vekaletinde bir banka_ 
lar murakıplığı teşkil olun
muştur. Buraya Cümhuriyet 
Merkez Bankası memurların
dan Süleyman beyin tayini 
söylenmektedir. 

Maliye Vekili bey bu sa
bah erkenden vekalet daire
lerini ayrı ayrı teftiş etmi ş , 
memurların önünde buluan 
evrakın tarihlerini gözden 
geçirmiştir. Yeni teşkilat do
layısile Ankara defterdarlığın 

dan açıkta kalan bütün memur-
lar yerleı;;tirilmiştir- Adana, 
İzmir, Bursada'ki münhallere 
de s;k, sık toplanan Maliye 
Vekaleti intihap encümeni 
memurları tayin etmektedir. 

Nafia Vekili seyaha
te çıkıyor. 

ANKARA,(A.A.) - Nafia 
"ekili Ali beyin İzmir seya
hatine yarın çıkması muh
temeldir. Vekil beye demir 
Yollar umum müdürü Ke
mal bey refakat edecektir. 

Hakimlerin terfi listeleri 
hazırlanıyor. 

ANKARA, 20 (8.Ş) - Es
ki hakimler kanunu hüküm
leri dairesinde terli etme
leri lazımgelen hakim, müd
deiumumi ve icra reislerini 
tespit etmek üzere Adliyo 
müeteşarının riyasetinde 
temyiz mahkemesi azaların
dan mürekkep komiKyon 
iinümüzdeki hafta içerisinde 
loplanaralı: terfi eJenlerin 
listesi hazırlıyaraktır · 

ANKARA, 20 (S.Ş) - Ad
liye Vekaleti yeni hakimler 
kanununun tatbikı i{·in ha
zırlıklara başlamı~tır. 

Yeni vali muavinimiz 
ANKARA, 20 (S Ş) - Ba

lıkesir vilayeti vali muavin· 
liğine Aktehir kaymakamı 
izzet bey, Konya vilayeti 
idare heyeti azalığına Ayva
lık kaymakamı Rasih bey 
ta Yin edilmiıtir. 

Hilaliahmerin yar
dımı 

ANKARA, 20 (AA)- Hi
laliahmer cemiyeti Ankara 
ınerkezi bugün 150 çocu
ğu ıneccanen sünnet etmiş, 
çocuklara hediyeler vermit 
gece tehir bahşesinde eğ
lenceler tertip et mittir· 

zettin paşa 
Çeşme'de 
ÇEŞME. 21(A.A) Milli 

Müdafaa Vakili Zekai bey 
ile Ordu müfettişlerinden 

İzzettin Paşadün buraya 
geldiler. 

İran hükümdarına 
hediye edilen tayya 

re Tahran'a vardı 
ANKARA. 20 (S.Ş .) -

İran Şehinşahına hediye 
edilen ve Kayseri 'deki fab
rikada yapılan tayyare Tah
ra'na varmı§lır. Tayyarenin 
Tahran istasyonuna ınışı 

büyük tezahurata vesile ol
muştur. 

Yeni ilk tedrisat 
umum müdürü 

ANKARA, '.:!O (S Ş) -
Fransa talebe müfettişliğine 
tayin olunan eski ilk ted· 
risat umum müdürü Reşat 
Şemse'ttin bey İstanbul'a 
hareket etti. Reıat bey bir 
ay sonra Paris'e gidecektir. 
İlk tedrisat umum müdür
lüğüne maarif vekaleti u
mum müfettitlerinden Ali 
Riza bey tayin edildi. 

flaziz treni 30 Ağustosta 
işletmiye açılıyor 

ANKA HA, 21 (8.Ş.) - Ela
ziz treninin j:letmeğe kü
şadı 30 Ağustosta yapıla . 
caktır. Küşat resminin Baş

vekil İsmet Paşa hazretleri 
tarafından yapılma:;ı muh
temeldir. (;szi Hazretleri. 

nin Acustos sonlarında Elll
ziz tarnClarına gideceği söy· 
lenmektedir. 

Muğla tütüncülüğü 
MUGLA, 20 <A.A ı - Vi

layette tütünlerin vaziyeti 
fevkalade eyidir. Hastalık 

yoktur, Tütünlerin kimya 
ameliyesine devam edilyor. 
Havanın sıcak gitmesi tü
tünlerin kuruma sına son 
derece yardım etmektedir. 

Mahkumiyet kararı 
temyiz edildi 

A~KARA, 20 (S Ş}- Hüş. 
vet vermrk cürmile pura ce
zasına mahkum edilen )letr 
Sellim ve Faraci hakkındaki 
A~liye ceza mahkemesının 
kararını Müddeiumumilik te
myiz eylemiştir· 

CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGEREf" HÜRRİYET GETİRİR' 

GÜNLÜK SİY.ASI GAZETE 

Makdonald - 1, 
Roosevelt Çok elemli bir ölüm haberi: 

Müla~atından ve faydala
rından bahsediliyor. 

LONDRA, 20 (A.A.) 
Başvekil M. Makdonalt ile 
Ameri'ka R e 1 s i c ü m . 
h u r u M. Rozvelt a r a -
sında bir telaki vukuu fikri 
kabinede taraftarlar bul
maktadır. Böyle bir mülaka-
tın halihazırda meyzubahs 
olan meselelerin faydalı bir 
surette müzakeregine medar 
olacağını ve bilhassa bahri 
ve iktısadi meselelerin tet
kikine yarıyacağı düıünül 
mektedir.Londra'nın Ameri
kan mabafili ise bahri nok
tainazardan her türlü müza 
kerenin teırlnievvelden ev
vel mevsimsiz olduğunu söy
lemekte ve iktısadi sahada 
Amerika 'nın iktısadi siyase
tinde bir tahavvüle intizar 
etmek abes olacağını ilave 
ediyor. 

----~-~= 
şaı· k misakına 
Türkiye ve Yunanis
tan'da mı alınacaK! 
ATİNA 21 (S.Ş) - Lon-

dra'da çıkan The Econo-
miste ğazetesine göre, akli 
mukarrer olan şark misakı 
tevsi edilecek ve Türkiye ile 
Yunanistan da bu misaka 
alınacaktır. 

Balıkesir değerli bir 
Evladını kaybetti. 

Mebus Ali Şuuri ~ey uzun ~ir hastalı~tan sonra 
~ün vefat etti. Cenazesi İstanbul' da merasimle 

kaldırıldı. 
Dün gıındüt yelen bir telgraf bıdıin Balıkesir'li 

/eri derin bir leessıire yarketti. Bıı kara haberde 
Mebıısunıu= Ali Şuuri beyin vefalı lıildiriliyordu. 

Ali Şıııırl bey, menıleketimi;;i on iki senedenberi 
Büyük Millet Meclisinde temsil ediyordu }'ı/ksck ;;c
kô.sı, eyi ahldkı, vatanperverliıJi ile ıemayıi= elmiş, 
bülıin halka kendisini seııdirmfşti. 

Mer/ııım birkaç seneden beri tedaııisi müşkül bir 
hııslalıfja tıılıılnııış ve Jıer lıirlıi tıbbi tedbirlere rağ 
merı haslalıfjın ömirıe geçilememişti 

Son ::umarı/arda yine lslarıbııl'da tedavi altında 
bulunuyordu. 

Ali Şııııri bey rıııilkiye me:ıınu idi. Kaymakam 
lık ve avukatlık yapmış, Balıkesir'irı Yunan işaglin· 
de bıılıındıığıı bir sırada, bir iftiraya kı , r/ an 
giderek divanıharp kararile nıa/ıkıim olmuş ve Ali
na'ya sevkedilmişli. Kıırlıılıışlan sonra mebus seçil 
mişti· ıiç Üevredir Balı kesir mebusu idi 

Merlııımun kederli ailesine ve bıilıiıı Jitılıkesir'li. 
lere samimi ta:iyellerimi::I sıırıar ve mer/ııınıa da 
rahmet ve guf rarı diler/;;. 

ISTANBUL, 21 (AA) Balıkesir mebusu Ali 
Şuuri bey iki aydanberi İstanbul'c'a tedavi eiilmelıte 
olduğu hastanede vefat etmiştir Cenazesi bugün 
merasimle kaldırılmış ve Edirnekapu şehitliğir.e def
nedilmiıtir. 

1 =~=- ---
IDip burnu hadisesi tamamile kapanmıştır. Adana 
ı Ölen Zabit İçin 

ıpamuk mahsulü 
Merasim yapılacak. Bu senede geçen 

ANKARA, 20 (A A} ritanya hükumetine cümhuri seneki hibj norm aldır. 
Hariciye vekaletinden bil· yet hükumetinin teessürlerini ADANA, 20 (A.A Bu 
diriliyor: beyan etmiştir Dost mem· sene Çukurova nın zirai va. 

Kuşadası'nın cenubunda leketler arasında cari olan ziyeti normal senelere uy· 
Dip burnu önünde bir İn- usule tamam ile uygun zih. gundur. Adana zirai tahmin 
giliz zabitinin ölümu·ne d bürosu 934 senesine ait ilk niyette ceryan e en bir müı 
sebep olan mu"essı'f k tahmin raporunu ne§retmit· tere ayın merasiminden 
hadise hakkında ı'kı' ta- f h tir Bu yekün 135/96 balya sonra müessi adise bir 
raf ihu-kümetlerinin aldık- olacaktır. Raporun hubul: at 

acılık bırakmıyacak surette ı b 
ları malümatta, hadisenin tamamı'le kapanını• addolu- kısmlında ge ince, ütün )e· 

• kün ar a geçen seneye na· 
kartılıklı anasırı arasında nacaktır. zaran fazlalık vardır. 
suiniyetten eser bulunma
dığı anlaıılmııtır. 

Donanmalarda adet oldu
ğu veçhile ölen lngiliz zabiti 
için hadise mahallinde isti
rahatı ruhu için merasim 
yapılması iki hükümet ara
sında dostane tekerrür et 
mittir Türk donanmasından 
bir gemi aynı merasime iş

tirak edecek ve donanmanın 
teessürünü ifade ı;den çe 
lenk atacaktır. Zaten Tür
kiye'nin Londra büyük elçisi 
hadisenin haber alınması ü
zerine emir alarak büyük Be-

Hudut 
Meselesi 

Macar ve yugoslavya 
arasında halledildi 

BELGRAT, 21 (A.A.) -
Müıterek hudutlar üzerinde
ki ticari muameleye ait bazı 
mesaili halletmek üzere top
lanan Macar, Yugoslav mu
rahhasları bugün itlerini bi . 
tirmişler ve alakadar itilaf
ları imza etmiıler, bu itilii.f
larla her iki hükumet istik
balde hudut hadiselerinin te
kerrür etmesine mani olacak 
mütekabil tedabir kararlaı
tırılmııtır. 

Kolordu İdmanbirliği ( A) kü
mesi şampiyonu oldu. 

Cuma günkü maç heyedanlı ve 
bir hava içinde yapıldı. 

, 
Kolordu İdmanbirliği 

samimi 

Dün İdmanbirliği·Kolordu başlamı~tı Sıcağın fozlalığı 
arasında Lik maçlarının so- oyunun ehAmmiyetini kırma
nuncusu yapıldı. Oyun umu. mıştı bile. Saat tam 17,35 de 
miyet itibarile çok temiz ve oyuncuları sahada dizilmiş 
zevkli geçti. Kolordulular bL bulduk. Hakem idmnn ıı;ü. 
rinci devrede attıkları bir etinden İsmail bey. Kaleyi 
gole ikinci devrede iki gol birlik topu kolordu aldıktan 
daha illl.ve ederek şampiyon sonra ~u vaziyette gördük: 
oldular . Kolordu : 

Birlikliler iki golle oyunu Rüstü _ Selim, Süleyman-
kaybettiler. İsmaıl, Behzat, Gafur- la. 

Maçın tafsilatı: mail, mehmet, Salih, Ziya 
Kalabalık dııha erkenden (Devamı ikinci sayfada) 

Müdafaai Milliye Vekili Zekai ~ey 
ve ordu müfettişi izzettin 
paşa ~eşme'ye gittıer 

Sahibi ve Batmuharrtrı 
Müstecapho~lu Esat Adil 

Birinci YIL - SAYI: 214 

Cümhuriyet idaresinin sıhhi eserlerinden 

Doğum ve çocuk bakım evi 
Yazan: Dr. Ahmet HalitDo~m 
ve çocuk bakım evi ser tabibi 

Bütün dünya milletlerinin az daha tabii bir keyfiyet 
ve bilh11ssa umumi harbe gibi telakkiye batladığı,her bir 
karııan her devletin bu gün
kü endiıelerinin en mühimi
ni ve esaslısını teıkil eden 
husus,mensup oldukları mil
letin nüfusunu çoğaltmak · 
tır. 

Asırlarca, milletimizin her 
haline her ihtiyacına olduğu 
gibi sıhhi dertlerine de lakayt 
davranan saltanat hüku
metinin affedilmiyecek o 
sakim idare tarzile zihinleri

mize yerleİtirdiği mutlak 
bir mahrumiyet mefhumu 

biz Türkleri her elim hale, 
hatta facia tabirine değer 

içtimai hadiselere katlanmı
ya mecbur etmi§ti. Bir iki 
asır evveline gelinceye kadar 
içinde bulundukları zamana 

nisbelen hastahaneleri, bimar• 

haneleri fakirhaneleri, içti
mai yardım teıekkülleri ile 
ve hatta tıp aleminde silin
mez izler bırakabilecek kud-

rette yarattığı bir kaç esa
tlzile tababetlmlzin o zaman
lar kafi derecede tekamül 
etmiş bulunduğunu tarihi 
ve ilmi vesikaları tetkikle 

anlıyoruz . Saltanatın son 
devresinde diğer idare ve 
çalışma ıubelerinde vukuu 

görülen inhitattan tababet 
aleminin de müteessir olduğu
nu ve onun da diğerlerile 

birlikte yokluk girdabına 

doğru sürüklendiğini tessürle 
görüyoruz. 

Değil yalnız Türkiye'nin, 
belki bütün cihanın büyük
lüğünü, tahtının kurulu bu· 
lunduğu sarayın pençeresJ· 
nin rüyet sahasile ölçen o 

saltanatların; milletin idare 
mesuliyetini kabul eden o 
vezirler alayının kondilerini 
sanki hudutları hepimizce 

malum olan o keskoca Tür· 
kiye ülkesini, bu aziz vata
nın her bucağında bir ocak 
tüttüren bu yükıek milletimi 
zi idare ile değil; ancak bü
yük bir sefahatgah kıymetin· 
den ileri gidemiyen sarayla
rını idare ve her ne bahası-
na olursa olsun yalnız o sa
ray mensubininin huzur 
ve rahatını teminle mükellef 
7h nnetmitlerdi r. Onların 

sırf bu mahdut endite ile 
hareket etmiş bulundukları 

milletin sürüklendiği son 
feci akibetler le tereddütsüz 
anlaşılmıştır. 

Kanmak ve doymak bilmi
yen o hükümetin o sarayla

na ağzını kapatabilmek için 
üstündeki yorgana altındaki 

yatağa varıncıya kadar her 
şeyini vermek, yok etmek 
mecburiyetinde bırakılan 

cetlerimiz ve hatta babaları
mız binnetice uğradıkları 

yokluğın doğurduğı zaruret

ler tesirile kendi refahlarını 
kendi sıhhat ve hatta hayat
larını unutmuılardı. 

llak ve insaf mefhumla 
rına agah bulunmıyan bir 

idare sisteminin zulmü lakay
dlsl belkide hakareti altın
da batınlar değiıtiren biça
re Türk milletinin her batın 
değiftikçe yokluiia bir az 
daha alıımıı olduğu; içtimai 
sefaleti, fakru zarureti bir 

felaketin gelişine, giditlne ve 
devamı anında yapacağı tah
riplere karıı el bağlayıp mil• 
tevekkilane beklemekten 
başka yapılacak bir çare bu· 
lunamıyacağı kanaatini bir 
az dahn kuvvetlendtrmlt bu
lunduğı muhakkaktır. 

Bu mühlik kanaat dimağ· 
larımızda o derece köklet • 
miıtirki,fu günlerde bile yal· 
nız tahsilden mahrum kal
mıı Köylülerimizin değil, 

aynı zamanda münevver te· 
lakki edilen zümre arasında 
bile her hastalıkta ölümü 
mukadder bir emri tabii te-

lakki etmeyi ve Allaha tevek
külle iktıfayl dini veya ör
fi bir vecibe bilen, tıbbi te
da vl ve müdahelelerin yapıl· 
masından kaçınan bir çok 
kimselerin bulunduğunu ko· 
!aylıkla hatırlıyabilirlz'. 

lıte asırlardan beri •üren 
ihmalin ve yokluğun doğur· 
duğu tU kanaat; ilmin, fennin 
teminine çalıştığı yardımla

ra, eyiliklere kartı gözlerini 
kapayıp kulaklarını tıkama

yı bir hüner telakki ettiren 
bu acınacak zihniyet harp 
ve hudut münazaaları gibi 
sebeplerle kırılan nüfusu· 
muz üzerinde baıka bir darbe 
ve diğer manasız bir ölüm 
pençesi teıkil etmektedir 

Köylerimizin ve hatta ya· 
kın zamana kadar büyük ka
sabaların bile gayri sıhhi hal
de bulunutu, evlerdeki temiz
lik kaytlarının sıhhi eaasata 
uygun olmayıfı, gıda ve 
bakımlarının noksan bulunu
fu , bulaııcı ve mühlik hasta· 

lıkların hangi amiller tesiri 
altında husule geldiğinin 

ve bunlardan korunma yol· 
!arının bilinmeyi§i ııibl bir 

çok fena sebeplerle tutulduk
ları hastalıkları tedavi etdir
mek için bir doklara müra· 

caata lüzum görmiyenlerlmlz 
maalesef elan ekseriyeti teı· 
kil ediyor. Demekki ilmi ve 
fenni terakkiye bigane ve 

eski yoksulluk devresinin aııl a 
dığı muzır tevekkülden ken· 
dilerini hala kurtaramıyan· 
büyük bir kütle mevcuttur. 

Bu zavallı kütle daha hlll 

Türk Adları 
( ç) 

Çan tay 
Çantu 
Çan dar 
Çandarlı 

~~akar 

<,:akın 

Çııkmak 

Çakım 

Çakı 

Çakıcı 

Çaksı 

Çakır han 
Çakır Alp 
(.akır T.ıkin 

C:akır Taç 
~:akırkul 

Çakır Sunğur 

~:akar Alp 
Çakar han 
Çakan 

Yeni doğan çocuklarınıza 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlannı toplamak 
tadır. Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildiği
niz adlar varsa onları da Hal
kevine bildirmenizi rica ede
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde neş
rolunacaktır. "H. işaretlileri kız 
adıdır. 

-- .:.,_ -
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Fener bahçe 
2 - 1 mağlup 

İSTANBUL, 21 (S Ş.) 
Viyana - Fenerbahçe maçı 
dün Fener stadında büyük 
bir kalabalık önünde yapıldı. 

Avrupa'nın en me§h~r 
müdafiini arasında taııyan 
meıhur Viyana takımı Fe
nerbahçeyi 2 - 1 gibi az bir 
farkla yendi. 

Oyunun ilk dakikalarında 
Fener daha hakimdi. Nitekim 
25 inci dakikada Şabanın 

ayağile yapılan ilk gol haf
tayma kadar vaziyeti değif
tirmedi. ikinci haftaymda 
merkez muhaclmlni değlıtl· 
rerek çıkan Viyana'lılar 

3üncü dakikada bir, 5 inci 
dakikada 2 inci gollerini 
atarak oyunu 2-1 galıbiyet

le bitirdiler. 
Pazarteıi günü Yiyana'lı 

lar Beılktaıla karıılaıacak . 
tır. 

İSTANBUL, 21 (AA.) -
Dün Avusturya takımı ile 
Fenerbahçe arasındaki maç 
Yiyanalıların 2 • 1 galebe
sile neticelendi. 

•ti='• 

İzmir devairi 
Öğleden sonra 

ta itidir 
İZ~iR, 20 ( S·S. ) 
Cumartesi gününden iti_ 

haren resmi devair yaz ta
tili tatbikine başlıyacaktır. 

Daireler sabah saat sekiz 
den öyleden sonra on dörde 
kadar billlfasıla altı saat 
faaliyet gösterecektir. Me
murların öğle üzeri yemek 
bahanesile vazifelerinden ay
rılmalarına müsaade edilm i
yecektir . Vazifelerini saat 
on dörde kadar bitiremiyen 
daireler daha fazla da çah· 
şabileceklerdir. 

Devairin günde eeltiz saat 
çalısması lazım gelmekte ise 
de vekiller heyetinden altı 
eaat çalışması hakkında ka
rar çıkmıştır. 

Bir haftalık 
kaçakçılık vakaları 

ANKARA, 20 (A.A)-Bu 
ayın üçüncü haftası içinde 
Cenup hududundan biri 
müsademeli olmak üzere 
14 kaçakçılık vakası olmuı· 
tur. Bu vakalarda 28 ka
çakçı ile 528 kilo inhisar 
ve gümrük kaçağı, sekiz 
kaçakçı hayvanı 131 mer
mi ve iki tüfek yakalan 
mııtır. 

her halde bilmiyerek anlamı
yarak, cehaletlerine her gün 
yeni ve acıklı bir kurban 
vermekte; kendi yuvaların
dan kendi aralarından ayır
dıkları bu kurbanların arka
sından naçar göz yaıı dök
mektedir. 

~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~=:-:~----~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
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fldliyede: Gönen maktubu: K(~bapçının Yıldırım 
Dünden itibaren Balıkesir U L' 1 ~ı Onra 

Adliyes! yaz satiline baıla- 1 zun uır ayrı in an s Eşyasını çalmış 
mııtır. ~u m~nasebetle mah- Go" nen yol unda Zahire pazarından Meci-

Bir kadını öldürdü 

keme gunlerı de azaltılmış- / diye mahallsimle oturan ke-
tır. Evvelce Ağır ceza üç Saat altı. Otomobilimiz hapçı Masan efendi karako· 

DURSUNBEY 21 (S.Ş) -
Dün saat 12 de baılıyarak 
epeyce devam eden yağmur 
her tar afi eyice ıslatmıştır. 

Gök gürültüleri ve şimtek 
ler herkesi pek korkutmuş

tur. Bu arada bir kaç tane 
de yıldırım dütmüıtür. Dü
ıen yıldırımlardan biri bir 
kadını öldürmüştür. 

gün iken şimdi yalnız Pazar 
ve Salıgünleridir. 

Gelenler, gidenler: 
Evvelce, Kütahya orman mü
dürlüğüne tayin edildiğini 
yazd ı ğımız vilAyet Orman mü
dürü Eyup Sabri bey perşem
nbe günkü trenle yeni va
zifesine gitmiştir. 

Balıkesir mebusu Enver 
bey dün Bursa'dan ıehri
rimize gelmiş ve Edremit'e 
hareket etmittir. 

Ayakkabı 
Çalmışlar. 

Dün Paşa camiinde na_ 
maz kılan Ali oğlu Hafız ve 
Mecidiye mahallasinden A b· 
rlullah oğlu Mustafa efendi
lerin iskarpinlerinin meçhul 
biri tarafından çalındığı gö
rülmüş ve takibata girişil
miştir. 

Sabun hırsızı 
Perşembe günü dinkçiler 

mahallesinden Fatma ismin
de bir kadın Paşa camii ci
varında Osmaniye mahalle

sinden sergıcı Mehmet'in 
sergisinden bir kalup sabun 
çalarken yakalanmış ve ev
rakı ile adliyeye teslim edil
miştir. 

Poliste: 

yon Askerlere çarıpt 
kamyon 

Dün aaat 17 sularında 
Aziziye mahallesinden Be
kir oğlu Mustafa idareıin · 
deki 28 numaralı kamyonla 
Ayvalık'tan Balıkesir'e gelir

ken Kazpınarı'ndan süratini 

açmıt ve kıtlalar önünde 
kıılaya kıta halinde giren 
efrada çarpmııtır. 

fundalıklar, çalılıklar ara
sındaki yoldan ilerlemekte
Şöför elile yeıil bir tepeyi 
iıaret ederek : 
-lıte burası Çalıoba ba

yırı.Biz bunu aşacağız.dedi. 
Aylardanberi görmediğim 

bu yerler adeta bana başka 
bir kisveye bürünmüt gibi 
geldi. Ben buralardan ayrı· 
lırken etraf bembeyaz kar 
!arla örtülüydü. Halbuki 
şimdi . . Tepeyi otomobilimiz 
tozu dumana katarak çıkı

yor. 
Uzaklardan yeııl ağaçlar 

arasında görünen minareler 
bizi selamhyor ve bize 
hoı geldiniz yeıil yurt "v
latları. Nerede kaldınız. Ye
til yurt sizin için süslendi 
diyor. 

İıte timdi artık burasının 
havasını teneffüs etmeğe 

baılıyoruz. 

Arkadaıım dürterek: 
Yak ıu cıgarayı. Bak, 

hem Gönen çayına geldik. 
Dedi. 

Gözlerimi bu güzel man· 
zaradan zor ayırdım. 

Yetil yosunlar bağlamıı 

sarı çakıl tatları derenin 
dibinde sanki birer sadef 
kakma. 
Çayın berrak deli suyu 

kayalara çarparak sanki bi
zim için meserret şarkılarını 
köpürerek söylüyor. 

Gönen'in su derdi. 
Gönen çeımelerinin; yeni 

getirilen su ilave edilerek 
su miktarı arttırılmış ve bu 

suretle halkın çeşme başla
rında saatlerce su için bek
lememeleri temin edilmiş

dir. Gerçi sular halka yine 
kifayet etmiyor. Bunu his
seden belediye tekrar su ge
tirmek te§ebbüsündedir. 

la g iderek kcbnpçılığa ait 
eşyasının çalındığını söyle. 
miştir. Çalınanlar Mustafa 
oğlu aşçı Osman'ın dükka· 
nında bulunarak alınmış ve 
sahb!ne verilmiştir. Ayrıc a 

hırsız müddeiumumiliğe tes7 
!im edilmiştir. 

raiti haiz olan bu çayın bir 
çok hastalık mikroplarını 

barındıran ve bu mikropla
r 'n kaynağı olan bir yer 
olduğundan kim şüphe ede
bilir. 

Bu açık olan mikroplu 
suyun halkın gerek evlerde 
ve gerek kahvelerde kul
lanmasının önüne geçebilmek 
için yegane çare varsa; ev
de ya suyu terıime, takim 
veya doğrudan doğruya çe
çeıme olmıyan bu mahalle· 
lere çeşme yaptırmak ve 
yeni gelen mdan bu ma
halle halkını müstefit et
mektedir. 

Sıhhi işler 
Bazı memleketlerde oldu

ğu gibi Gönen belediyesi de 
sokakları süpürtürken ıslata 
bilir. 

Umumi büyük caddesi ve 
bilhassa yukarı mahal le, de
po caddesi süpürülürken 

çok mıktarda toz kalkmak. 
tadır. Sebebi bu caddenin 
kaldırımsız olmasıdır. Hiç 
olmazsa haftada bir deta 
süpürtülen bu caddenin ıs

latılarak süpürtülmesi la
zımdır. 

Süpürülürken kalkan toz
lar civardaki dükkanların 

Vaka ıöyle olmuıtur: 

Molla oğlu mahallesinden 
abdal oğlu Hafız Ahmet 

efendinin karısı Ümmühan 
kasabaya 10 dakika mesafede 

bulunan bağında çalışırken 

yanındaki tarlada orak bi • 

çen işçilere elma götürmek 
istemiş, tam telgraf direğinin 
yanından geçerken bir yıldı

rıın düımüf, zavallı kadın 
10 dakika yatadıkdan sonra 
ölmüştür. 

Dursunbey 
panıtyırı 

10 Ağustosta 
Bu sene ilk defa açılacak 

olan Dursunbey panayırı için 
bir çok tertibat alınmakta

dır . Panayırın çok güzel ola
cağı anlaşılıyor 10 ağus

tosta açılaC'ak olan panayır. 
şehrin en güzel yerinde 
kurulacaktır. 

Dursubey'e 
Bağlanan 41 Köy 

Orhaneli kazasından kaza
mıza bağlanan 41 Köyün 
devriteslimi için Orhaneli 
ne giden Kaymakam vekili 
Osman bey işlerini bitirerek 
dün dönmüttür . 

sahiplerini ve müıterilerini, ı --G=-ö-n_e_n_'_e __ y_a_g_w_m_u_r_ 
yoldan geçenleri taciz et 
mekte ve onların sihhatleri- yağdı 
ni haleldar etmektedir. 18·7-934 Günü akıam ü · 

Yukarı mahallede beledi- zeri Gönen'e dolu yağmış 
yenin yaptırdığı umumi ve bir müddet sonra dolu 
halalar fevkalade pistir. Hal. ı yağmura inkılap etmittir. 
buki bir memleketin hala· Yağış müddeti bir çeyrek 
ları o memleketin medeni-
yet derecesine ne kadar yük. saat kadar devam etmiştir. 
selebildiğini, umumi sıhhat Yağmur miktarı takriben 
kanunlarına ne dereceye ka- bir buçuk santim etrekadardır 
dar riayet edebildiğini bize Günlerden beri yağmur 
gösteren vesikalardı. bekliyen tütüncüler ve diğer 

B h l • ı .. I t halk muvakkat bir :sevince u a a ar gun erce e-

kolordu cA) kümesi şampiyonu oldu-
(Ost tarafı birinci sayfada) hız alan Kolord 
Hilmi beyler. uzun pasJve kaleye inişlerile 

Birlik ise: topu ağlara takışları bir old 
Mithat- Münir, Mustafa· bir Daha üçüncü dakikad• 

Abduliah, Ağa, Ziaa, İsmail gol ikiye çıktı. 
Fuat, Şevki, Necati, Melih Oyun ileriliyor. Top ek' 
Beyler. seriya nısfı sehaaında. 

Oyun başlar başlamaz bir Selim'in bugün fevkalade 
dakika içinde top her iki oyunu her tehlikenin bert•· 
kaleyi de birer defa ziyaret raf olmasına kdfi geliyor. 
etti: Kalecilere selAm verdi. 40 ıncı dakikadayız. sığ· 

ilk beş dakika kolor· dan ortalanan nefis bir Ko· 
du nısıf sahasında ge~·ti. lordu pasına bir gol naz•• 
Aç ık bir akın birlik knlesinde rile bakıyoruz Fakat olını• 
soluk aldı. Takip eden ikinci yor.İleri geçenMünir, ferdi bU 
akında çok beslenen sol açık gayretle kaleye iniyor ' 
uzun bir pasla topu ~ağ açı- güzel bir şutla ilk birlil 
ğın önüne düşürdü. Sağ açık golünü kaydediyor. 
fırsatı ka~' ırmadı. Bir şutla Bir dakika sonra ikinel 
ağlara taktı. Golll penaltı ile ve gene Müoir'i• 

Saatlerinizi ayer edin . : 2 ayağile ikinci golünü kaydelo 
dakika olmuş. ti. Kolordu seri paslerfl 

Kolordu sadece bir gol İ manbirliği kalesine aktı~ 
değil kuveimaneviyede ka. son dakikada üçüncü golüdl 
zandı. Birlikse kaybetti. atarak galibiyeti sigortaladJ. 

Topta ya sıcaktan veya Hakemin bir uzun düdüği 
başka bir şeyden dolayı bir şampiyonluğu haber verdi. 
sarhoşluk var: Dünkü oyun çok temiz get 

ti. Mer iki takım da bize bel: «Kdh sağa, kll.h sola ço· 
ban {'eşmesi» gibi. Devrenin lediğimiz zevkli oyunu gör 

t 1 d B" l'kt b terdiler. 1 or a arın ayız. ır ı e u- Kolordudan Selim, Behs• 
calamak fazla. Kolordu oyu- Salih , M. Ali; Birlikten Mi' 
na hakim. Hani o Şevki, ne. nir, Abdullah, Necati beylel 
rede Ağa, nerede Necati~KoL muvaffak oldular: 

ordudan Selim.sol açık, ka- Oyun müddetince çalın-' 
leci ne güzel. Kolordu uzun- düdükleri saydık. Her iki tr 
paslarla kaleden k~leye kımın yaptığı cezaları kayd,t 
inerken bize. tik. ~ 

«Kalden kaleye şahin u- Bu suretle ümit ediyoruz 
çur. dumııu hatırlatıyor. size oyunda hangi takııD~ 

Birlik kısa paslarla akına daha müvaffak olduğunu gfl 
geçti galiba . termiş olacağız. 

Top Necati'de. iki oyun· 1,5 Saatlik bir oyunun U' 
kımlar aleyhine verdiği er cuyu atlattı. lzunca bir 

' k "' zalar : şutlar kale dibindeki Şev ı ye, 
verıli . Ş evki muhakkak bir 
gol kaçırdı. Saati utanmamak Torosspor 
lıl.zım: 4 üncü dakika... d 

ikinci haftayım: Balıkesir'e mi geliY 
Top birlikte. Anında kale_ lzmir kulüplerile birer 111'1 

deler. ikinci partiye imanla yapmak üzere İzmir'de btl' 
çıktılar. Seri gidiyorlar. lunan Adana Toroupr kuliıl' 
ikinci dakikada bir düdük 29 pazar günü için Halılı:• 
birlik lehine penaltıyıh aber sir ldmanyurdu'na bi ııı-' 
verdi. Şevki ikinci muhak- teklifinde bulunmuştur. il 
kak golü kaçırdı. Bu tehli- manyurdu bu teklife henill 
kenin mükemmel geçişinden cevap vermemiıtır. __,! 
Cezalar Birlik aleyh_!ne Kolordu aleyhiıı' 

Korner 
Ta~· 
O fsait 
Hentbol 
Penaltı 
Favül 
Gol 
Avut 

l inci devre 
2 

12 6 
1 
54 

214 

112 
83 

2 inci devre 
37 

11 8 
42 
3 1 

2 
56 

2 

Bu çarpışma neticesinde 
Malatya'lı Hasan oğlu Ra
mazan, Sındırgı'lı Halil İb

rahim oğlu İsmail ve Hasan 

oğlu Hüseyin. Konakpınar

lı Mehmet oğlu Ali 
efendilere çarparak yarala
mııtır. Şöför yakalanmış ve 
hakkında kanuni takibata 
giritilmittir. 

Çeşmeler yine eskisi ka • 
dardır . Çeımelerin miktarı 
halkın suya kartı olan ihti

yaçlarını tamamile karşılı

yamıyor. Bilhassa yukarı 

mahallelerde, depolara ci

var olan yerlerde çeımelere 
hiç rast gelinmez. Bu mahal
le halkı hiç bir sıhhi ıera
iti haiz olmıyan çaydan 
su ihtiyacını temin eder. 
Halbuki bu çay suyu yazın 
pis, kışın bulanıktır . 

mizlenmeden kalıyor. Etra· 
fa pis , müteaffin kokular 

kapılmıılar, fakat bu sevinç 
uzun sürememiş ve ya
ğan yağmur da halkı mem-

8~ 
~m-ü_d_d_e_t-en-:-be_r_i_k~u-r-a~k-g~l~tm-e---:-.-e-s~i-:'b~i-r~k-a_z_a_e_s~e-rı~'d~i-r.- ~' 

Üzerinde tabanca 
bulundu 

Hakkında ıahsi dövme da
vası açılan Martlı mahalle
sinden Vehbi efendi üzerin· 
de vesikasız bir bravnik 
tabanca bulunduğundan a
lınmıt ve hakkında takibat 
yapılmııtır. 

Yazın binlerce kayvanın 

su içtiği, mandaların her 
gün içinde durduğu, yüzler
ce kitinin 'içinde çamaıır 
yıkadığı akar bir sudur. 

Kıtın sularının miktarı 

çoğalarak feyezan eden çay 
her rarafı istila eder ve 
sarı çamurlu, bulanık olur. 

Yukarıda söylediğim ıe· 

intişar ediyor. Halalara ai nun edememiştir. 
var olan evlerde, dükkanlar-
da oturanlar bu kokular ne- Bu sene Gönen'de 
ticesi sıhhatlerini gün geç- tütün mahsulü ;,z. 
tikçe kaybediyorlar. Bu sene tütün mahsulü 

Halbuki belediye halaları geçen seneye nishetle fev 
çarıı halası gibi her gün kalade bir derecede azdır. 
ve sık sık temizlense. bolbol ı Halk geçen seneki fiatların 
su ve kireç kamağ dıöktürse düşüklüğü yüzünden ekmemisl 
bu müteaffin kokuların inli- ve eken kimselerde az mi- 1 

ıarına mani olabilir. Ve bu ktarda ekmiştir.Ve bu ekilen 
1 

suretle halkın sihhatini bir tütünlerin nevilerini islah 
dereceye kadar takviye et· suretile olan bir ekindir. 
mit olur. Tütünler ahvanın uzuu 

si sebebile bazı mıntakalar zanın hiç bir garabeti yo~ 
müstesna, büyümemiş · tur. Hadisenin adeta baılı:', 
tir. Halk yağmur bekle· ları tarafından cebren ihd~, 
mektedir. şeklinde gösterilmesi t•P' 

mevkiimi ve ticari ıerefıl 
ihlal maksadına matuf İ 
binaenaleyh garaz mahııı~ 
dür. Bu işin hakikatı Mar 
keme kararile tezahür ed' 
cektir. 

Bir ıakanın tavzi~i 
S:ı vas gazetesi müdürlü_ 

ğüne: 

Gazetenizin 1 temmuz 934 
tarih ve 204 No : lu nüsha
sının ikinci sayfasının 4 ün· 
cü sütununda münderiç ve 
imzasız bulunan yazıyı ara
dan günler geçtikten sonra 
şimdi bir arkadaı delaletile 
gördüm. Kuyuya düıme hadi 

Matbuat kanunun sara~ 
tına tevfikan aynı 
efl<arı umumiyeye arzın• 
ca ederim efendim. 

Gön"" bakkal 

H. Basr~ 
~oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao• ı bugünkü kadar, gene beraber yaıasa, 

o• Edebi tefrikamız:2 °0 muhakkak ki. yarın hiç tereddüt et-
Botvinya kasesini geriye itti. Bir ; - Adımı öğrenip tene yapacaksınız? 

acı kahve istedi. Cigarasını yaktı ve bü- ı Ben, denizler kıralıçası Mari Marevna'· 
tün varlığı ile dütünceye daldı. Şimdi. yım... Herhalde güzel bir yabancı ... 
ne yapacaktı:' Bu ani. bu umulmadık Size, bu kadarı kafi değil mi? demiıti
aıktan kendini nasıl kurtaracaktı1 Ma- Postahanenin yanında, köşede bir 
mafih, kurtulmanın artık imkansız ol- fotoğraf vitrini vardı. Onun önünde 
duğunu kendisi de biliyordu. durdu. Patlak gözlü, dar alınlı, insana 

: , , : meden ölmeğe razı olacaktı. Evet. 

ı:. SEÇMERUS HlKAYEL' ERi" : o~unla yal~ız ~ir gün yaşamak kafidi'. 
a - - - ~ - - - - a zıra bu bır gun zarfında her ıeyı 
g G .. g anlatacak,kendisini nekadar heyecanlı, ıs-
: uneş çarpması ı:. tıraplı bir atkla sevdiğini söyliyecek. 

: _ İVAN BUNIN'den ':. isbat edecek, ikna edecekti ... 

Çeviren: A. Gaffar Niçin isbat edecekti?Niçin iknaedecekti? 
Şimdi herıey ona güzel görünüyordu. Niçin isbat edeceğini kendisi 
Sanki herteyde sonıuz bir saadet, de bilmiyordu. Lakin bu, onun hayatı 
büyük bir neıe vardı; hatta bu cehen- için elzemdi 
nemi sıcakta, bu pazar kokusunda,bir eski; Mülazım, votka ile beıinci kadehi 
kaza otelinde... Hasılı bütün bu yalan- doldururken : 

cı kasabada yalnız o kadınla onun bı - - Sinirlerim nekadar da gevşe -
rakmıı olduğu neıe vardı. Bununla be· miti.. dedi. Bir fite votkayı kamilen 
raber mülazımın kalbı teessürden par- içmitti. Zanndiyordu ki ancak iç

çalanıyordu. Rezene ve tussuz hıyar- mekle sinirlerini uyuıturacak, sarhoı 
dan ibaret bir meze ile birkaç vokta içti. olarak elem ve iztıraptan kurtulacak
Ah! Şimdi bir mucize ile o kadını yolun.

1
- tı. Fakat hayır, elem ve ıztırabı aza

dan çevlrebillrae, onunla, hiç olmaua lacağına bilakis artıyordu. 

Ansızın yerinden fırladı. Kasketle gıbta verecek kadar güzel, çatal sakallı , 
kamçısını aldı. Postaneyi sordu. Ona üzeri baıtan baıa nişanlarla süslenmiş 
çekeceği telgrafın cümlesi kafasında geniş göğüslü ve sık apolet)i bir zabitin 
hazır. oraya doğru hızlı hızlı yürüdü: büyük bir resmine uzun uzun baktı .. 
"Bütün hayatım, bugünı!en ta mezara Teessürü anında, imana en hayati. en 
kadar ebediyen sizindir .• Fakat posta- tabii şeyler bile saçma, vahti, korkunç, 
hanenin kalın duvarlı eski binr.sı önüne adi. bayağı görünür Mülazım timdi 
gelince, durdu. Gerçi onun hangi ıe· kendisinin de aynı hislerle mütehassis 
birde oturduğunu, kocasının sağ oldu- olduğunu anlıyordu. Hem. tıpkı kuvvetli 
ğunu, hatta üç yaşında bir çocuğu bile bir "Güneı çarpması,. na benziyen çok 
bulunduğunu biliyordu . Fakat a,sı! lü - ' büyük bir aşk ve çok büyük bir saa
zumu olan kendi adı ile ailesinin adını- 1 detten gelen bir hisle mütehassis oldu
bilmiyordu. Dün, otelde yemek yerken 1 ğunu anlıyordu! Sonra dönüp yeni ni
kaç kere adını sormuıtu. Her defasın· kiıhlı bir çifte baktı. Uzun ceketli, be-
da da gülerek: yaz yakalı , alebruı saçlı bir gençle, ko· 
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Grevin doğurduğu 
maddi zarar yüz 

milyon dolar. 
M. Roosevelt Srev hakkında 

söz söylemiyor. 
VAŞİNGTON, 20 (A.A)- müzakereler olm~ıtur. Bu 

San Fransisko ihtilali hak- müzakereler, munı:.zaanın 
kında hükümetle N R. T. hakem tarikile halli ihtima· 

h h lini kuvvetlendirmiı olmak· muhterizane bir attı are· 
ket takip etmektedirler Bu· la beraber, patronlarla ame-

l J h le arasındaki münaziünfih nunla beraber cenera o n· 
meselelerin ehemmiyeti naza. 
rı dikkate alınırsa bu ümidin 
tahakkuk edeceği füphelidir. 
Dün, grev, San Fransisko'nun 
varoılarına da sirayet etmit· 
tir. Grev komitesinin aldığı 

ıon, ıiddetle umumi grev aley
hinde bulunmuf ve bu grevi 
"Dahili harp. diye tavsif et· 

mittir Mumaileyh bu gre· 
vln hükümete ve ahaliye 

karıı tevcih edılmit bir teh· 
dit olduğu mütaleasında bu tertibe t neticesinde ıehrin ia-

lunmaktadır. fesi eyi kötü temin olunmuı 
Mesai nazırı Mis Perkins ve bu suretle ıimdilik açlık 

iıe bilakis amelenin göster- tehlikesi bertaraf edilmiılir' 
miı olduğu itidali medhüsena Portland'da yaziyet her za
etmi~ ve amele ve patronlar manki gibi vahim ve grev 
tarafından gösterilen anlaş- tehlikesi ayııı ıiddetle mev· 

ma zihniyetini takdir eylemif: cuttur. 
ve nakdi yardımları kesmek SANFİRANSİSK0,20(AA). 
suretile seyrisefain kumpan 
yaları üzerinde bir tazyik 
icras' hususunun mevzu. 
baha edilmesini muvafık gör-

Rıhtım iıçileri reisi M.Ridğeıi 

umumi grevin bittiğnie dair 
haberleri tekzip etmesine rağ. 
men grevin tiddeti azalmış· 

müttür. cutır 

SANFRANSISK0.20(A.A.) 1 Yavaı yavaş umumi hiz· 
- İki günlük umumi grevden metlerde faaliyete baılanmak
sonra vaziyet biraz ümit· 1 ta ve yeniden yiyecek mad· 
baht gibi görünmektedir. 1 del~r: gelmektedır~ San ~ran· 
Dün iki taraf arasında sisko nun zararı yuz mılyon 
müteaddit konferanslar ve dolara baliğ olmaktadır. 

Bükres'te büyük bir cep~a- 'ı 
ne deposu infilak etti . 

İngilizler 
Hava kuvvetlerini 

arttırıyorlar İnfilak neticesinde 
1 

100 bin el bombası 
berhava oldu. 

ATİNA. 20 (S Ş.) - Bük
reıten bildirildiğine göre 
Bükre'ıe yakın Tonaride bü
yük bir cephane deposu in· 
filak etmittir 

İnfilak 0 kadar şiddetli ol-
muıtur ki, 15 mil 

mesafeye kadar evle· 
rin pençereleri ve mağz.aların 
camekanları kırılmııtır . 

Yakınlarda bulunıın ve gi· 
dip gelmekte olan trenler 
kuvvetli bir sarsıntaya uğra 
mıılardır Yüz bin el bomba· 
11 berhava olmuıtur. 

Üç nöbetçi nefer ölmüıtür. 
infilakın ıebebi son günler
deki fevkalade olan sıcakla· 
ra atfolunmaktadır. 

Yeni gelen malümata göre 
aynı zamanda bir çok cepha
ne depoları daha infilak et· 

mittir · 
Tahkik etmek için ceneral 

LONDRA, 21 (A.A.) 
Başvekil muavini M. Bald
vin mecliste ha va itleri siya
setine ait beyanatta bulun· 
du ve hava kuvvetlerinin 
arttırılacağ•nı söyledi. Yeni· 
den 41 Ha va filosu vücuda 
getirilecektir. 

Belçika meclisinin 
kabul ettiği kanunlar 

BRÜKSEL, 2 l (A.A.) -
Meclis vatandaşlık vazifesini 
ifa etmiyen belçikalıların bel· 
çika tabiıyetlnden iskat ve 
ihtilalcilerin tahrikatını tenki
le matuf kanunları kabul 
etti. 

- ---
Tayyare manevra(arı 

ROMA, 21 <A.A.)-Şimali 
İtalyanın saııayi mıntaka
sında mühim tayyare müda. 
faa manevraları ya pılmııtır. 

Petresko'nuıı riyaseti altında 
bir mütehassıs komisyon teş 
kil edil mittir. 

fDünya üzeri;de siyasi ve iktısadi hareketler 1 

Amerika' da yeni icraat ve ayan azasından Bora~'ın tenkitleri Dünya işsizliği ~akkın~aki 
0 Times" den 

Ayan azasından Borah, 
Roosevelt'in "yeni icraat 
planı" na hücum ederek inhi· 
sar ve bürokrasiye sebebiyet 
verildiğini bildirmıtir. Bu 
hücum, siyasi vaziyeti bütün 
çıplaklığı ile ortaya atmıı 
ve matbuatın ve efkarı umu· 
miyenin tiddetli münakaıa
larına yol açmııtır. Ferdin 
serbestisine inanmak ve hüku
met müdahalesinden hoılan· 
mamak Amerikan karakte -
rine kök aalmıt iki esaslı his· 
tir. Borah halkın bu hisleri· 
ne hitap ederek müzaheret 
göreceğine emin bulunuyor 
du. Düıüncelerinde yanılma
dığı kendiıine gelen yüzler
ce tasvipkar mektuplarla 
matbuatın dostane mütalea-
!arından anlaıılıyor. 

Bakalım Borah bu müsait 
telakkileri siyasi bir silah 
olarak kullanabilecek mi? 
Ortagarp ve garp eyalet -
!erinde yapacağı seyahatte 
kendi düşüncelerinin asri ha· 
y1<tın hakikatlerine tamami
le uygun olduğunu isbat et
tiği takdirde bu arzusunda 
muvaffak olabilir. Pek eyi 
biliyoruz ki bürokrasinin neı· 
vünüması Amerika vatandaı· 
larını kanunu esasinin ken · 
dilerine bahıettiği ha -
yat ve serbesti hakların

dan mahrum edecektir. Bu· 
nu söylemek kolaydır; fakat 
bürokrasi hükumet yardı

mından doğmuıtur ve bu 
yardımı talep eden de yine 
halktır. Pekala biliniyor ki 
bu yardım olmasaydı mem· ı 
leketin yediği iktısat darbe. 
si bir felakete müncer olur
du. 

Hükumet yardımı zaruri 
olarak hükümetin kontrolu
na yol açıyor. Bu kontrolun 
tatbik ıek li bir çok hususlar 
da halkın ademi memnuniye
tini mucip olmuıtur. Zirai 
muvazene idaresile milli 
kalkınma idaresinin siyaset· 
leri memleketin bazı mınta
kalarında nahuı tesirler 
uyandırmııtır. Bunu inkar 
edemeyiz. Fakat it sahasın· 
da büyük bir ekseriyetin 
ayan azası Borah•ın idealin· 
deki gibi yıkıcı serbest re· 
kabet sistemine avdet et
mek istiyeceklerinden şüphe 
ediyoruz. 

Amerika 'nın ileri gelen 
Cümhuriyetçi gazeteleri a. 
yan azau Borah'ın ferdin 
serbestisi yolundaki müdafa 
asını alkışlamakla ve bürok
ratik hükumet tarzına 
karıı yaptığı hücumlarda 
kendisine hak vermekle be
raber bugünkü dünya me. 
selelerinin bugünkü tekamüle 
eriımemif bir devrin prensip 
!erile halledilemiyeceğıni 

kaydetmek mecburiyetini 
hissetmiılerdir · 

~ıese~a .~ashington Post İSfatistİ~fer 
gazeteıı ıoyle ediyor: 

"Senator Borah içtimai za· 
rarları intaç edecek Anti· 
Tröst kanunlarla cebri reka· 
bet rejimine avdet etmenin 
ne demek olduğunu düıün 
müyor." 

Hükumet nezareti altında 
rekabet usulünün tanzimi 
dola yısile elde ettiğimiz is· 
tifadeden mahrum kalmadan 
inhisar ıeklinden kurtulma
mıza imkan vardır. 

Memleketin Roosevelt'e 
ve siyasetine kartı beslediği 
itimat Literary Digest'in bu 
mevzua dair yaptığı bir an· 
ketle bir daha sabit olmuı· 
tur. 

Ankete gelen }, 772, 163 
cevaptan 1,083,752 si Roo
sovelt'in siyasetini tasvip 
ediyor. Yalnız Vermont eya. 
Jeti Reisicümhurun takip et 
tiğl ıiyasetin aleyhinde rey 
vernıittlr. Zirai eyaletlerde 
verilen itimat reyleri azal
mıı, buna mukabil sanayi 
eyaletlerinin verdikleri müs 
bet reyler artmııtır. Bundan 
anlaıılıyor ki milli kalkınma 
siyasetinde sanayie ziraattan 
daha ziyade ehemmiyet ve· 
rilmektedir. 

Müni~'te ecne~i lisan ile te
lefon mükalemesi mene

~ilmiştir. 
"Neue Freic Press.,den 

Münih siyasi polisi, ecne· 
bi memleketlerle ecnebi li
sanı ile telefon muhaberatı· 

nı menetmittir.Bu memnuiy· 
etin esbabı mucibesinde: "Hali 
hazır vaziyette harice ne 
gibi haberler verildiğini res
mi makamatııı bilmesi la 

zımdır. denilmektedir. Ti. 
mes gazetesinin muhabirine 
ecnebi memleketlerle yapı· 

lan mükalemelerin dinlen
diği bildirilmiıtir. 

Bağdat ile londra 
arasında telefon irtibatı 

"1\ırkischer Post" dan 
Bağdat ile Londra arasııı· 

da telefon irtibatı tesisi 

tasavvur edilmektedir. İrak 

telsiz istasyonu Londra ile 

doğrudan doğruya muhabe· ı 
re edebilecek derecede kuv· 

vetli olmadığından Filistin 
veyahut Mmr istasyonlarının 
birine hat çekilerek Londra 
ile muhaberenin temini dü
ıünülmektedir. -·-

"The Economıst"den 
Biltün dilnyada iısizlerin 

adedi gitgide azalmaktadır. 
Son toplanan istatistiklere 
göre ıosizlik Amerika'nın al
tın standardından ayrıldığı 

tarihten itibaren mütamadi 
bir tekilde azalıyor. Diğer ta · 
raftan paraları düıen millet 
!erin bu husustaki istifade-
leri altın standardını muha· 
faza eden milletlerin zararı 
kadar değildir. HRkikat ıu 
merkezdedir ki, paralarını 
dütüren memlelerde itsizle· 
rin adedi bir haylı azalmış· 
sa da, altın standartlı mem· 
leketler umumiyet itibarile 
eski seviyelerini muhafaza 
ediyorlar. istatistiklerin elde 
ettiği, on dokuz mem-

1 eke t ten yalnız 

Fransa ile Lehistan'da 
1933 senesi mart ayına kı-
yasen bu senenin mart ayı 
zarfında itsizlerin adedi ço
ğalmııtır Paralarını düıür€n 
memleketlerden bilyük Bri· 
tanya, Amerika, Danimarka 
Avusturya, Çekoslovakya 
Kanada, Yeni Zelanda. Nor
veç, İsveç, Finlandiya, Lit· 
vanya ve Filistin'de itsizle
rin adedi azalmııtır. Ameri· 
ka' da bir sene zarfında iısiz 
lerin adedi 13,689,000 den 1 

10,905,000 e düımüıtiir. Çe
koslovakya' da 878,000 den 
789,000 e düşmüıtür. 1934 
senesi şubat ayında Çekos· 
lovak kronunun düımesi bu 
sukutta mühim bir amil ol. 
muştuı-. 

Altın standardını rnuhafa. 
za eden mt'mleketlerdt'n 
Frarısa'da işsizlerin adedi 

314,000den 346,000 e çıkmıı· 
tır. Lehistan'da 23S,OOO iken 
388,297 yi bulmuıtur. İtalya, 
İsviçre ve Holanda'da pek 
az bir tenakus vardır. İta! 
ya'da 1,082,000 den 1 ,057,000 
e düşmüştür. Altın stan
dartlı memleketler içlnde yal
nız Almanya'da itsizlerin 
adedi mühim ~urelte azal
mııtır. Fakat bu tenakus a 
normal sebeplerle elde edil· 
miştir. Umumiyet itibarile 
altın standartlı memleketler 
bu sahada diğer memleket 
!erin erittiği muvaffakiyete 
nail olmamıılardır. 

kürnetin kısa bir 7aman için 
de ıekeri inhüara tabi tn· 
tacağı eyi haberler alan ma· 
hafilde katiyetle söylenmek 
tedir Kahveye de inhisar 
konacağı söyleniyorsa da 
bu pek kati değildir. Şeker 
inhisarı, müskirat inhisarının 
tabi olduğu ahkam dairesin· Romanya'~a seker ve kah

veye in~ısar kon~u 
' "Pesıer Lloyd., dan 

Bükreş'ten bildiriliyor: Hü· 

1 de idare edilecektir Yani 
tütün inhisarııı<'a olduğu gi 
bi hususi ticareti büsbütün 
ortadan kaldırmıyacaktır. 

SAYFA: 3 
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-Ohh .. Yoruldum. Giılsüm, gitmez olsaydık) Ufak, tef~k 

bana hır kahve pişir kızım. 1 aldık ve istııayona indik. 
Sekeri bol olsun. Tren kalkmak üzere idi. Ek· 
• -Peki hanımcı ğım. rem koştu, biletlerimizi aldı. 

-Hem bak bakalım. ka- Eşyaları vagona yerleştirdi. 
pıcıya sor, mektup var mı.'. . Beni trPne bindirdi, gitti 

-Peki hanımcığım.. ve hemen geldi. Bana 
llizmetı·i sıçrayarak oda- sığara almağa gitmşi. Geldi 

dan c ktı. yanıma oturdu. Terlemiş, yo· 
Güzin hunımefendı men- rulmuştu. Onu serinletmek, 

tosunu çıkardı , yaylı koltu- yorgunluğunu iidermek la
ğn uzandı. Ayak ayak uıe- zımdı. Memnun olsun diye, 
rine oturak siğarasını tel- beni memnun elliğini anla-
lendırmiye başladı. sında sevinsin diye: 

Gülsüm koşarak iı·crı gır- -Maşallah arı gibisin! 
di. Elindeki mektubu hanı· «Dedim Ekrem'in bu sö-
ma vererı'k. ziimle sevineceğini, kendi 

- Mektup varmış hanım- harnarııtlığından bahsedildi-
cığım, dedı. ğini duyunca yorgunluğu. 

Güzin mektubu aldı, ııı·tı, nun azalacağını beklerken. 
imzaya baktı. Leman'den ge. ne oldu bilir misin?. 
lıyordu Okudu. «Ekrem birden değişti.Ren· 

C<Cüzin'ciğim; gi mo•mor oldu Ne olduğu. 
cıSasa aylardır mektup ya nu sordum. 

zamamaktan çok mütees•i- • Kalpsiz kadın,bana böy-
rim. Buno sebek. «her hal- le iltifat ha dedi. Ve hemen 
de yine kimbilir hangi er- henüz hareket ·etmiş, deha 
kekle mektuplaşmakton bn· istasyondan çıkmamış olan 

na sıra gelmı•di ıliyorBun» ama, 
Güzin, hayır nrtık çapkınlığı 
bırakmıştım. Fakı.t nı• ya 
payım ki All:ıh müsaade et. 
medi: (Vallahi bu i~te ben!m 
kabohatim yok) Ekrem ile 
olan maceramızı bıliyorsun. 

Onu nasıl seviyordum de· 
ırjJ mi? .. Ve yine de öyle se· 
vıyorum Ah. nA yapayım. 

Yine hl\IA ~uviyorum \'alla. 
hi benim kabııhatim değ;I... 

Saçmalıyorum, ku~ura bak
ma c;üzin'cifim .. 

«Bilsen haşımıı neler golıli .. 
«Nelıır mi~ . 
<ıHıç Ciizin hi\' .. l'fnk bir 

hıırf hatası . Bu benim hn· 
tam de~il , dılimin hııtosı 

Oh. nasıl anlatayım bilnıem

ki? .. Dilimin hatası deılı 

isem Mkın gevezelik sanma. 
«Evet onunla da ııyrıldık .. 

Şimdivc karlar sevdik) rim
den ay~ıldığ'ım gibi Fakat 
istiyerek deR-il ı:üzin, billıılıi 
istiyerek değil .. Aksi gihi 
en ı·ok ta onu sovmi•tim 
O en güzellerı idi de .. Be· 
nim istediğim gibi; grnı o
muzlu. uzun k ı vrıcık saçlı, 

mavi ı;ozlıi , enine bo) una 
bir Jı>likunh, tam,bir erkekti 

trenden atlayıverdi. Kala· 
balık ara•ında kAyboldu. 
Ne yapaceğ mı ·ışırdım. 
Ona ne olmuştu.. Bnn ona 
ne demiştimki birdenbire 
kaçtı. 

«Bu dü~ünceler, fikirler;ka
famda sıralanırken; karşıda. 

ki kanepede kundaktaki bir 
çocuğun konuşmak ister gi· 
bi ağzını oynattığını gor. 
düm ve derhal hatırladım. 

iki sene evvel dudağımda 
çıkan bir yaradan, ameliyat 
olduktan sonra bnzan gayri 
ihtiyari olarak R hıırflerini 

Y telaffuz ederdim. 
• Ekrem'in birtok cümle 

ıiznine neden benden kaçtı· 
ğını şemdi ıınladın değil mi? 

Söyle Güzin, ~öyle bunda 
benım kabahatim yok de· 
ğı lmı. 

«Kalbim yanıyor Guzin. 
Ateşlı dudaklarımla gözle
rinJen öperim (;üzinciğiml.ı> 

Leman 
Güzin bu mektubu okur 

okumaz Leman'c şu telgrafı 
çekti. 

«Merak otme cicim. Allah 
bir yenisini verim .......................... 

• • t~ -· j • • 
uuzın . • • 

«Ne kadar ıl:ı )·akw gozl ri: Yoksul/aı·ı yediren, : 
• • • vardı. llcm Zt'ngındı de. Dı. : gevdiren Ve herma• : 

1. k • J • 
ım ·urusun.. .. : nada gözeten Yok- : 

«Ah ynrabb!nı.. • : 
((Hen ne deliyim (Juzın. : su/far Birliğine seve : 

Bövlo beylerden sana no.. : seve yardım ediniz. : 
Zaten senin kendi derdin : : 

• • kendıne .. Fakat huyır, hny r. : roksıılları Gözetme : 
söyliyecPğim. Sana söylemi- : Bili[jl : 
yeyim de kime söyliyeyim, =••••••••••• •••••••••••••= 
kime ıınlatay.m Hakkım var 
değil mi:' 

«Bilmiyosun ki ge{·cn hor. 
tu İzmir'e tennziih 'ardı. 
Ekrem'le bizde gidiyorduk . 
llem ucuz,du ht•nı de üç gün 
üç gece İzmir'do kulıp boş 
başa gezebilecektik. [ Keşke 

Kahraman 
Mehmetci 

Milli temsil 
Mahfel sinemasında 

Pazaatesı gecesi 
manzarada, cenuba has birıey vardı kı, 
Sivastopol'u, Gerç'i. Anape'yi hatırlatı· 
yordu . Bu ise, onu bilhassa çileden 

k d Ziyanın şiddetinden göz. çı artıyor u .. _ . . 
leri kamaıtığından başını onune ığmıı, 

1 burnuna bakıyor, yalnız ayakkap arının 

büsbütün beyaz gorunen mavimtırak 

göz akları "ve yanıklıktan grileıen 
alelade zabit yüzü - şimdi heyecanlı, 
delirmit gibi bir hal almııtı. Dik ko
lalı yakasile beyaz . ince gömleğinde 
çok toy ve zavallı birşey vardı. Ya.tağın 
üzerine sırtüstü uzandı. tozlu çızme· 
lerini karyolanın demirine dayadı. Pen
çereler açıktı; perdeler inik . Yakıt 

vakıt esen hafif bir rüzgar onları ka· 
bartıyor. kızğın damlardan, eskiden 
dünyaları göğsünde beslediği halde ıim
di bomboı kalan dilsiz Volga'nın alem 
!erinden getirdiği hararet ve rayıhayı 
adaya dolduruyordu. Mülazım ellerini 
batının altına koyarak uzanmıı ve göz· 
lerini önündeki boıluğa dikmtıtı 

tekilde tecessüm ediyor;kafasında inat- ı 
çı bir istihar fikri gittığide büyüyordu. 
Gözlerini kapadı, keskin ve sıcak yaı 1 
damlalarının gözkapaklarır.dan süzülerek 
yanaklarına yuvarlandığını hissediyordu. 
Nihayet uyudu Gözlerini açtığı zaman 

perdenin arkasından akıamın sarı·kırmı· 
zı güneıini gördil. Rüzgar dinmiı, oda 
fırın gibi kuru ve boğucu bir hal al· 
mııtı... Şimdi dünkü günle bugünkü 
sabahı on sene evveline ait bir zarran· 
mıı gibi hatırlıyordu . 

İskeleye geldikleri zaman artık ma. 
vi bir yaz gecesi Volga üzerinde mo· 
rarmıı, bir çok rengarenk ıtıklar neh
rin her tarafına serpilmit ve süratle 
yaklaıan vapurun direklerinden birçok 
ampuller serkıyordu. 

Bir dakika sonra vapur yukarıya 
sabahleyin "Onnun gittiği tarafa doğru 
ilerliyordu • 

Yaz akıamının kızıllıkları uzaklar· 
da sönerek,koyu,mahmur ve rengarenk 
bir halde suya aksetmiıti. Bunun altın· 
da, ta uzaklarda titrek beneklerle parıl 
dıyan bir ziya vardı ve etrafın karan
lıklarına serpilmit ıııklar, bu akıam kı· 

b . . d 1 arak mahmuz-acakları birbırıne o aş ' . 
ları yekdiğerine takılarak • sendelıye 
sendileye yürüyordu .. 

b't in Yorgunluktan otele okadar ı g 
bir halde döndü ki sanki Türkistan 
çöllerinin veya Sahrayıkebirin büyük me· 
aafelerini uzun zaman ket'etmiıti ... Artık 
son kuvvetini de toplıyarak kendini 
büyük ve boı odasına kadar sürükledi. 
Odası "ona. ait hiçbir ıey bırakılma
dan toplanmıftı. Yalnız tuvalet masa· 
sının üstünde bir toplu iğne duruyor
du. Ceketini çıkardı ve aynaya baktı: 
yüzü - güneıten yanarak adeta kırlaşan 
bıyıkları ve iÜnet yakmasından akı 

Kafasında uzak cenubun manzarası, 
gilneıi. denizi, hayalmeyal canlanıyor, 
nazarlarında onun gittiği ve timdi belki 
de vardığı o emsalsiz ıehir efsanevi bir 

Tembel tembel kalktı, ai(ır ağır gi· 
yindi, semaverle hesap puılasını istedi, 
dalgın dalgın limonlu çay içti. Sonra 
bir arabacı çağırdı eşyalarını emretti 
ve sarı, soluk m a k a t 1 ı bir rabaya • 
otururken uıağa bef ruble verdi. Ara
bacı dizginleri kavrarken sevinçle : 

- A .. Beyfendi, dün gece de gali. 
ba b~n getlrmiıtım, dedi . 

Arabacı hulus çakmak için: 

- ·Tam zamanında yetiıtik! dedi 

Mülazım ona da beı ruble verdi. 
Biletini alarak iskeleye çıktı. 

Vapurun bağlandığı halkalarda tıp· 
kı dünkü gibi bir gıcırtı vardı. Müla. 
zım sallantıdan hafif bir bat dönmesi 
hissetti İskelenin bir tarafı havaya kalk 
tı. Azıcık geri geri çekilen vapurun al. 
tından geçerek çarkların önünde ileri 
doğru fırlıyan, kaynıyan suların fokur· 

1 dosu itidildi. Kalabalık, ziya ve mutbak 
kokusu mülazımın fevkalade hoıuna 
gitti. 

zıllığı içinde geri geri yüzüyor, yüzüyordu. 

Mülazım güvertede tentenin altına 
oturmuı, kendini dünkünden on yaı 
daha ihtiyar zannediyordu. 

Bu gece ve gündüz 

Yeni Türkiye 
Eczanesi 

Nöbetçidir . 
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<ıluııı komisyonıınd<ın: 
Balıkesir nıerkez kıt'atıııııı ihti~·acı olan aşağıda 
cin i ve miktarları yazılı erzaklar münakasa su
retile satın alınacaktır. ihalesi 13 agustos 934 
pazartesi günü saat onda icra edilecektir. Talip· 
!erin mezkiır gün ve saate Balıkesir satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
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l~ i 
Temaşa --- a 

Cinsi 

Nohut 
Odun 
Koyuıı eti 

• 

Mikdarı 

30,000 
350 000 
12,000 

----'- 1 
1 ŞEHİR 1 1 MAHFELi 

Sinemasında SİNEMASINDA 

19 Temmuz 934 Pazar dan iti~aren 

OTEL VE GAZİNOSU ~ 
Şeref Bey idaresinde 

Balıkesiriıı iter hususta en 
mükenııııel otelidir. 
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Dıırsıınbey Hapishtıne 
Komisyon tından: 

DAGLARIN Kili 
Teııısil edenler: 

" 18 Temmuz 934 Çarşam~a dan iti~aren = ' 
Evlenecek Kızlar~ ~~~ Konfor. Temizlik, Servislerindeki 

nezaket ve ci~~iyet, emniyet 

XANEY BHOY\'J\' 
HARHY \'VELClDIAN 
BTTV STOCKETD 

Bu şen ve hoş filimi IJ ~: Gerek Memleket halkının, 
gerekbütün mısafir/<•rimizin 
umumıtakdirini cebetmiştir. nursuııbey kazasıııın 213 lira lıed~li kesifti er-

• 
kek hapishanesinin tamiri ve )Ukarısına kadınlar 
için bir oda, divaııhane hela le gusullıanf' ile a
~ağıda gardi)·anların oturmalarına nıahsus bir 
oda ve sair tamirat münakasaya yaz olunmuştur. 
Bu hususa ait şartname lıapisane komisyonun
dadır. 8-8-934 tarihine nıüsadif çarşamtıa günü 
saat 16 da ifa kılınacak miinakasada talip olan-

Eıkiyalar üzerine o1an bu operat flimf 
fevkalade nefis ve zariftir. Çok güzel bir 
gece geçir~ceğinizden hiç şüphe etme-
ylniz. 

İlaveten 
flim ... 

manzara ve dana orsina 1 

Yakında 
HARP MUHABİRİ 

görmenizi tavsiye 
ederiz. 

Mevsimin en kibar fi/imidir. 

ların yiizde yedi buçuk nispetinde pey akçasile 
1 

, 

birlikte komisyona müracaat etmeleri ilaıı oluııur· 

~~~·~~~~~~~~~~-' 
Balıkesir \ ilayet daiıni 
Encüıneninden; . 

Azami n1ikıarı 
teneke 

500 
50 

100 
50 
20 

Cinsi 
Benzin 
Gaz 
Vagon yağı 
Valvalin yağı . ' 
(;ı,.es yağı 

Vilayet yollarında çalışan kanıyoıı Ye silin
dirlerin bir senelik ihtiyacı için liizumu l\aliııde 
alınmak iizere balada nıikdarlarile cinsleri yazılı 

1 
yağlar ~a tnamesi mucibincr mübayaa edilmek ve 
13- agustos- 934 tarihine ınüsadif pazartesi gü
nü saat onbeşte ihale edilmek üzre bir av nıiid-

• 
detle eleni miinakas;ıya vaz edilmiştir. 

Talip olanların yüzde yedi buı:uk ııisbctinde 
ırminatı nıuvakkateleriııi vezne~ e teslim ile ti-

Bu kere İstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müı
külpeaent bey ve ha· 
nım efendileri mem
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka

lar ima 1 edildiği gibi 
eski şapka-lar da ye
ni bir hale getiril-

• 

BiR 

Defa 

Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün
lü kumaş-far ve elbi· 

seler üzerinde olan 

bi lumum lekeler beş 

ılakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebşir ederim. 

ükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi /v1i/liye caddesinde Ziraat bankası kaı·şısında 
ŞAPKA YAPIM EVİ Mustafa Zeki 

caret odası vesikalarile birlikte yrvmi mezkıir
da ve hu hususa dair fazla malumat almak isti
yenlerin daha evvel enciinıeııi Vil:iyrtc ~elmele-

ri ilan olıııııır. ~~~· ----~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bandırma sul~ ~ukuk 
Hakimliğinden: 
Tamamına Bin lira lı:ıymet 

talı:dir edilen Mamun karye

sinden müteveUa Ahmet ça

vuş veresesinden zevcesi 

l'enbe hanım ve oğlu Arif ef· 

ve rüfekasının kabili taksim 
olmıyan Mamun karyesinde 

malumülhudut bir kıta sebze 

bahçesi şuyuunun izalesi için 

açık artırma ile satışa çıka~ 

rılmıştır. 

Birinci artırma 18·8 934 

tarihinde cumartesi günü sa

at 14 ten 16 ya kadar. 

İkinci artırma- 2-9- 934 

tarihinde pazar günü aynı 

~ııatlerde Bandırma sulh hu

kuk mahkemeıinde yapıla

caktır. 

Talip olanların yüzde 1 O nis. 

betinde pey akçasını müstes

hiben ve şeraiti müzayedeyi 

anlamak ve fazla tafsilat için 

634-8 dosya No: sile miira

caatları ildn olunur. 

Erdek Kazası Mal Müdürlüğünden: 
Mahalle ve 

karyesi 

Erdek lıudıı 
)) 

Ekinlik 
Aşagı yapıcı 
Tiirkeli 

)) 

)) 

)) 

(~iindoğdu 
' 

Mevkii 

Ranına 
)) 

sahil kenarı 
Söğütlüdere 

Köy iı; 
)) 

)) 

)) 

)) 

Tahrir 
No: Cinsi 

Rir kısmı tarla 
Rataklık arrzi 

)) )) )) )) 

harap yol de~irmiııi 
nag Kiitiik: 230 

54 maa arsa daııı 
3 ~ıaa arsa harap maza 
2 ~taa aı·sa hara hane 

17 )faa arsa harap hane 
92 llarap kalıY<'lıane 

( Tespit ) 
T ekdiAerine nı11tta!'ıl 

Muhammen 
Miktarı kıymet 
M. M. Lira K. Kimden metrük olduğu 

-
G440 35 00 ~luhadil nıııı(ıııeı;lıııl) 

6060 
400 

11 50 
230 
75 
85 

105 
10;) 

±0 
;ıo 

15 
25 
30 
40 

00 )) )) )) )) 
00 )) )) )) )) 
00 Deli Kosta 
00 
00 

Bahalan Hirto Kirı.e 
Leoııidi oğlu Taııas ' . 

00 )) )) )) 

30 OOLcoııidi dama ıl ı Nikolaki 
GO O<Hlıılıadil r11111 (ııw<,:htıl ) j 

Xefsi &larnıara ~lektep 30 iki lıap maili inlıidaııı 02 00 )f itro Kolı>ra 
Yolıı 29 Harap hane (An kazı) 

Yukarıda cins ve tafsilatı sairelt•ri yazılı on paı·ç:ı ga~ri ıııcnlul eıııvaliıı, inde! ıııüza~-etle la- 1 

karrur edecek bedelleri peşin para ( Ankaz bedeli nakittir.) YP)a 1 iııei tertip ıasfi~e lıonosii~le ı 

defaten tediye edilmek ve ilan ücreti, tell:iliy<', pul vP saire ıııas:ıı·ıfatı nıiişteı·i~e ait lıııhııınıak 
üzere dokuz parçanın mülkiyeti ve bir parçanın da yalınız arıkazı: 

11 - 7 - 944 tarihinden bilitibar 30 temmuz 934 tarihine miisadif pazarteri gürıü saat 15 iP 
ilıaleleri yapılmak. üzere yirmi giin müddetle aleııi nıüza~ edeye konulmuştur. 

Taliplerin yevmi ınezklırda yüzde yedi buçuk depnzitolarile ve şartnameleri giirnıe~ 'e taf~i- -
lat almak istiyenlerin her iş gürıiindr Erdek maliyesine müracaatları il:in olunuı·. 
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TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo 

Bahkesirin en eyi tanınmış bir oturma 
dinlenme yeridir. 

SAGLAM, 

ZARiF, 

Satış yeri: 

T1A V'ŞANLILl ZIDE FAHRİ 

ve 

Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

.. ,. ,. 'j,. • • - > 

Foto Filim Sümer 
Bu defa Avrupa'dan getirdiğimiz 

son sistem filim makinasile 

9 muhtelif poz 35 kuruştur 
Vesika işlerinde de kullanılır 

~Hiesscse sahiplerinin sinemaya 'crr
<·ekleri yazı, reklaııılal'ı ucuz fi<İtla ~·apılır 

Balıkesir namazgah caddesi ma-
arif dairesi arkasında 

Neıriyat müdiirü: ESAT ADIL 

Vlli.yet Matbaası - Balıkesir 


