
Külliyetli sermayelerın de ıştırakı 
ıemın edıldı. 

Nüıhaıı Her yerde 3 kuruıtur. 

SAL! 9 TEŞRİNİEVVEL 1934 

CÜMHURlYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

GÜNLÜK SİYASI GAZETE -

İspanya grevi gıttı~çe ~üyümekle 
ve fecı ~ır şekıl almaktadır 

Sahibi ve Baımuharrlrı 
Müstecaplıoğlu Esat İldi/ 

Birinci YIL - SAYI 278 

Bu gün ve yarın reylerini 
• 

vermıyen vatandaşlar vereceklerdir 

Belediye Seçimi 
1 

B. M. M. 
Reisi kazım Paşa 

İstanbul' da ncak Bugün Ve Varın Kaldı.1 

i~i gün zarfında reylerini tullanmıyan yurttaşllr reylerini ver~cek. . . ! 
1).. .. v 1 - ., Börekçiler m ahallelerı re ylerını 

un Aygoren. karaog an ve 

I 

Dünkü gün Aygören. Ka 
'loğlan ve Börekçiler ma· 
h11Heleri müntehipleri bele· 

dtyeye ge,lmitler ve Feyzi 

beyin b e 1 e d i y e 
iııtthabının ehemmiyeti, eski 

Ve yeni intihaplar hakkın· 
daki nutkunu dinledikten 
sonra sükunet ve intizamla 
reylerini intihap sandığına 
t.trnıılardir. 

.......__Şimdiye kadar reylerini 

attılar 

-Balıkesirin uınumi görünüşü . 
her hangı 

vermiyen er 
il d olurca olsun 

maha e e 

b 
.. ve yarın belediyeye ugun .1 ·d- ylerini kullanabı e 

gı up re 
ki d . Yarın saat on 

ce er ır· 

. kadar nisap hasıl 
sekıze .. 

. ı·hap eııcu-olmazsa ın ı 
. b 1 diye kanuııuna 

menı e e 
-ddetiııi bir hafta tevfikan mu 

daha temdit edecektir. Şim
di e kadar kullanılan rey
le~ kamilen Halk fırkasının 

- ~ ---= 

İç 
Türkofisten=bildiriliYor: 

ve dış pazarlarda 
• 

Ticaret mallarının vazı-

göıterdiği ııamzetlerin lehi

nedir 

ISTANBUL, s tS ~)-Büyük 
Millet Meclisi Reisi K:1zım 
Paşa Hazretleri dün Ankara. 
dıın şehrimize gelmiştir. 

Paşa, doğruca Dolmııbahçe 
sarayındaki dairelerine git
mişlerdir. 

= 

Artırma ve Eksiltme 
-

H•1 kkınd•t hazırl•ınan 
nizamnıtme 

Büyük işlerden küçük sermayelerde isti-

fade edecek. 
ANKARA, 8 (S.Ş.) - Külliyetli itlerde sermaye. 

Maliye Vekaleti, arttırma 

ve eksiltme kanunu hakkın· 
da bir talimatname hazırla 
mağa b lamııtır. 

Bu talimatname. devletle 
ahı veriş edecek müteahhit 
)erin tatbikatta alınan tec 

!erin de ittiraki bu suretle 
temin edilmiş olacaktır 

Nurullah Esat bey 

rübeıere göre arttırma ve 

Yeti nasıldır? eksiltme formüllerini çok 
basit bir ıekle sokacak, bu 

ANKARA, 7 (S.s;) - Su
mer Bank umum m•ılürü 
Nurullah Eeat Bey geldi. Bir 
lı:aç gün şonra Kayseri'Je 
giderek yeni fabrikaların ya
pılmasını görmesi muhtemel· 
dir. 

Yunan 
Futbolcuları 

t:ümhuriyet bayrında 
An karaya gelecekler 

ANKARA, 6 (S.Ş) 

Yunanistan'ın Panatinaikos 
takımının Gençlerbirliği ta· 
kımi'e Cümhuriyet bayra 
mında burada maç yapma 
lan kararlaştırılmıştır. 

Gençler birliği, Ankara· 
gücünü yenerek şilt maçın

da finale kalmıştı. Fakat 
bir oyuncunun yaşının kü
çüklü ğüne yapılan itiraz üze· 
'ine,mır.tal a,Gcnçltcrb rlığ ııi 

hükmen mağlüp sayarak An

karagücünün ıampiyonlu i; u· 

nu ilan etmiştir Gençlerbir

liğinin federasyona yaptığı 

sikayet üzerine federasyon 
mıntaka kararını bozmuı, 

Çankaya takımile tekrar 
maç yapılmasını bildirmiştir 

Orta Anadola şampiyon 

luğunu elinde bulunduran 
Gençlerbirliği hazırlıklarına 

başlamıştır. 

Gençlerbirliği, yasasını öz 
dile göre düzeltmek üzere 
bir kongra yapacaktır. 

Yunan iktısat nazırı 
Ankara'ye geliyor 

ANKARA, 8 (S Ş) 
Yunan Milli iktısat Nazırı 

M Pazmasoğlunun yakında 

~nkara'ya geleceği haber 

verilmektedir. Bir ri,·ayete 
göre M Pazmasoğlu 29 teı· 

rini evvel Cümhuriyet bay- j 
ramında memleketimizi zi. 
yaret edeeektir. 

İspanya'da Vaziyet 
A.lrnanya'da ecnebi emtia fiatları hak- suretle müteahitliğe daha 

me çok rağbet temin edecektir. 
kında bir kararna k Hasit formu"llerle devletin ih· 

.. J temin etme mec-
..,. lnanya'nın bugünkü \ emteası d - tı'yaçları da daha çab•ık gö-

Grev HerTarafa Sirayet Etti. 
d" . rnde olma ıgını ve 0 viz mevaddı iptidaiye va- burıye ı . 1 - rülecekttr. 
ıı bil· kiı ecnebı ma 

Yeti ecnebi mallarının Al. a d . alardaki fi. Bu talimatnamenin mü -
Yaralı ve ölüler pek çoktur. rıı11 'd h . 1 !arının ış pıyas d b· . d oya a. el an pıyasa arın· .. b edilebildiği him hükümlerin en ırı e 

d11 k k atlara mu ayaa 1 1 ı 0 yü ıe fiatlarla mua· _ d Almanya için •udur: Teminat esas arı la 
rıı mud etçe ı • H f d ele görmesine sebebiyet hemmiyet ve kıymeti alabi- ahhüt mıktarı yükseldikçe er tara ta münakalat urdu - Barselon 

Vermektedir. Hatta bazan ~eceğini ifade etmektedir. nisbeti ~zaltmak ı surettle şehri nihayet teslim oldu - erzak cihetin-
lı11riçte yapı'an mübayaatta Dış panıul.. pi~asaları bir formule bağ anmııtır. 1 den güçlükler çekiliyor. 

i1ınanya'nın iç pazarların Liverpul. ı-J0.1934 8~ ·U.-;. yu•• k ı İSTANBUL 8 <lS.Ş) Mad İspaııya hnkumeti, Kata· j 
11 her ne pahaıına olursa Bugün piyasada peıin mua- rit'ten gelen haberlere göre lonya hükumetinin müs • 01
•un mal temin etmek gi- mele oldukça fazla idi, her İspanya'da umumi grev da· takil cümh.ıriyet ilaııını ka-

:lılı Yanlıt bir düıünce ile cins üzerinden külli~etli mı•saf ı•rı•mı•z hili harp teklini almııtır. 1 bul etmiyerek Katolonya'nın 
an piyasalarındakinden satış olmuş ve Amerka nın Anarıistlerle kraliyet taraf- merkezi olan şehrine asker 

Çok yükeek fiatların tediye peıin fiatları 9 puan yük· tarları da vaziyetten istifa- göndermeğf' karar verdi Ce. 
'dildıği görülmüştür. Al- selmlıtir. Meımnuniy~t- deye koyulmuşlardır. Bütün neral Bode'nin kuman-lasın 
tıı11ııya lktısat nezareti bu Amerikan vadellileri 4 6 ekstremi! elemanlar kanlı da bulunan hükumet ordu. 
~~ıiyetin önüne geçmek puan yüksek açılmış, fakat le ı•j fl İ SÖ Y} Ü- hadiseleri körüklüyorlar. Grev· su sabah saat beıte Barselon 
ın bir kararname neıret· fazla muamele olmamııtır. J ı ler Fransa'ya da sira Yet ıehrinin dışında vaziyet al 
~1tlir. Bu ka~arnameye gö· Akıama doğru biraz daha yo t• (l r etmiıtir. Lerouks kabinesinin mıı bulunuyordu. Önce 

• Almanya lktısat nezare· cıınlılık meydana gelmif ve İST ANBUL, 8 (S Ş.) aldığı fevkalade tedbirler he· ıehrin mühim bir 
li tar f d · d ı· ap Al- 1 d" k" lu"g"ünün de G Ad lf nüz sükuneti iadeye yetme· nalarından bazıları top ate a ın an ın e ıc ıter inin uş un İıveç Veliahtı üstav o 
rıı t f 1 5 7 puan 1 mittir. Askeri kuvvetler ve lnya resmi ilanat gaze e· yardımı ile iat ar · hazretleri ve refika arı pren-
•ind ) · t polis müfrezelerile grevciler e (Reichsanzeiger neşır yüksek kapanmıf ır ses Luiz, kerimeleri pren-
ve ı d · d ı ı · k arasında kanlı boğu•ma i an edilecek ipti aı Amerikan va e i erı a- A f • 
rıı ıes lngrid yasa yayı gez· olmuıtur Ölenler pek çok· 

addelerin alı•verişiııde ha- panı• fiatları ıöyledir: (Fi· dı'ler. Burada iki saatten b b k 1 • • 1 tur. Za ita ari at ar yapa· 
rtç Piyasalarda aynı cins ve atlar librede pene itibari e· fazla tetkikatta bulundular. 1 rak yolları tutan grevcileri 

şine tutularak mühim hasa 

rata sebebiyet verildi. Bun. 
dan sonra Katalonya hükü
metiııe şehrin teslim olması 
için on dakikalık bir müh
let verildi, 

~ - ~ 
1

! Çümhuriyet Halk Fırkası 

Belediye Aza 
Namzetleri 

1934 senes Balıkesir belediye azalığı için Fırka 
umumi reislik divanınca 25 - Haziran · 934 tarihinde 
kabul edile;ı yoklama talimatnamesi mucibince ya
pılan seçmede aşağıda isimleri ya~ılı fırkacı arkadaı· 
!arın seçildiklerini; kendilerine verilecek vazifeyi 
her scı · t le ifaya ehil olan bu arkadaşlara rey veri· 
leceğini fırka m<'nsuplarımıza bil-:!iı ir ve Balılıesir'in 

j değerli müntchiplerinin de tasvibiııe arz eylerim efen 
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C.M. F. Vilayet idare Heyeti Reisi 
Konya Mebusu 

T. FİKRET 

.\ ,ııı..at ÜnıPr Edip h<>~ 
K:ı pıaıı ladı\ rıa~an bt'!) 

Elhi~p(•i Ali hr~ 

)f:ıdc>rı li zad.- llalil İlıralıiııı ht>\ 

Ci,·iı•i ı..a,,ıladı Siil..rii hP\ 
... ' ~ . 
Bl'~ pazarlı zadı• Sadri be~ 
Y ıı·ı·alı zad(\ llilıııi hP-v 
Kt>~l..iıı zadt~ Ziilıtii bt'~ 

• 

Saraç zalfp .\lıııwt ht>~ ı 

l\Pı't>t'i zaılı• daııı:ıdı İhralıiıııSaıııi bey 1 

llataı zadt' llusıafa CPıııil lw~ ~ 
)J ib!t>eahi zati .. E~at .• \dil hry 
A vukaı Sa ti ık h<'\ 

• 
Konıisyoııeu flalil 

ı-:, inli SPrf'f hı·' . ' ' 

Kahukı•ı o~lu CPıııil lw' . . . 
Til'iı zade İsıııail ht·~ 
Kı rıııı lı Hifat oğlu Ba~ı·i he~ 

.,liisl..iratı;ı Osıııan ~uri he~ 
St'rerııt•lli zade llilıııi lwv . ' 

Eı·zat•ı Falıri he\ 
• 

BPkdİ\{' n'İ-;i ı'aci h!'\ . . 
Eh. nw l..ei il iise' iıı hıı\ . . . 
\'arııalı zadc· İsıııail llakkı he~ 
llaı•ı İsl:iııı zadt• H:ı~inı hı•\ 
KPklik z ıd(~ \lt'lınıet hı>) 

İııı:ıııı zade .\ziz ht>y 
Eı·laı·ı .\ nıi hP\ 

Sahin zade İbralıiııı hev ' . 
Civiri daıııadı Vasıf hı•' . . 
Üz zadf) Bifal hı~\ 

• 
1 ip\ <'l'i o••lıı Faik bev I" • 

Oı·al..i zati<' itıralıiııı bı·v 
• 

.\ıtar Liiıffı lwv . 

• 

\lıi~lc>t•ahi zadı· lliisP\İıı lıe\ . . 
Kıı·ıtıılı Siilt>)IHaıı oglu ~lııslafa efendi 

ı;azPI( ı·i Kt•rıaıı Eıııiıı he\ 

ll.l\ ı oğlu lııralıinı he\ • ' . . 
Ticar<'t Oılası haskiilihi Ekrc•nı bey 

' . 
El'zal'ı ·\zıııi lıPv . 
.\ ı ıar ~t'l'i p lw~ 
.\" ol<'r l..:\t hi \f u:sıara IH'\ 

' 
Salı zadt> lliist'!\ iıı ;\ vrıi lıı•y . . ' 

evsaftaki mallar için cari dir.) Müzeler müdürü t.arafı!1dan I dağıtmak için, göz yaşartan 
Ve Bı'rinci teşrin 6,67 ikinci h idi 1 b 1 k 1 muteber olan umumi fi 6 3 prense iza at verı · sveç bom a ar u ı anmıştır. Bü · 
t.t] . 6 64 B kanun 6, 1 1 

Katalonya eyaleti reısı 
45 Müsyü Kompani Ceneral 

Tt>rzi Ahıııt•t ~ecati lıt'!\ 
• 

Kırıııılı lllll'U Zi)·a ht>) 
ara, ticarette mutat ve teırın • sefiri Veliaht hazret etiııin yük ıehirlerde hayat dur· 

~liteami( olan masraflarla 1. kanun 66.4, şubat 66·2• ~nkara'daki temaslarından 1 
mut gibidir 

lı lıançların ilavesi suretile mart 66. 1, nisan 6.60, ma- çok memnun kaldığını söy- Tren münakalatı, poıta 
b~ııl olan fiattan yüksek yıs 6.56haziran 65.S,temın.uz ledi. telgraf ve te'efon itleri bü· 
ır fıat talep veya teklif 6 57, ağustos 6.54, ey1tıı Tayyare seferleri yük müıkülatıa işlemekte· 

"1tııek veya ettirmek mem 6.51, birinci teırin 6.49, ANı<.ARA, 7 (S Ş\- Yolcu- ! dir. Sol cenah fırkaları la· 
~lldur · Bu ahkam hilafında Mısır pamukları: - Sa- ların sigorta meselesi halle- mamen cümhuriyetçi bir 
b 

11
;ten veya ihmalle vuku kallaridis kontratları ı:ek dilğinden gelecek paz.ardan hukumet !etkilini ve kortez 

<: u acak efal·ve harekat ağır sabit devam edememi§ ve ı'tibaren Diyarbekır'le lstan- meclisinin dağıtılarak yeni 
eı:alar .. k k ı• 1 J d ı rnustelzim bulunmakta ı 2 puan düşü apanm •• bul arasında tayyare ile yol-

1 
intihabat yapı maıını iati-

ır. Kararname Alman iktı. i tır. Upper kontratları flat 1 k 1 •a.dı h cu taşınmasına baş ana~a ~ 1 yor ar. 
v f ayatının her ne ıart larında değitiklik olmamıı· MADRIT, 8 (S.Ş.) 

e latla oluraa olıun ecnebi tır. tır. 

f1ade ile görüşerek asilere 46 
dokunulmamak şartile şeb- .17 
rin teslimini kabul etti. .ı ~ 

Kırınılı Ziihtii lıt>~ 
Sı ııılırgılı zaılt• lklııııet t>fendi 

lla kk:'ıl.. Basri lıev . Hükümet kuvvetleri saat 
6 yıon beıgeçeıehiregirerek ..t.D l\.ırınılı \'l'li lH'\ 
en mühim noktaları işgal ;)0 Yıııııııı·t<H'l Siile\lııaıı ht•' 
ettiler.Ceneral Bodo Barse· ı ı - [' · 1 ' I ' 

1 
D 1 '.ııı.ıı ıt'\, zadı> Eıııirı >P~ 1 lana girerer girmez örfi ida· 

re ilan etti. ve kargaşalık. 5~ l'rga111•1 .\leıııl'l ht'~ 

ların şiddetle bastırılmasını ==============:.::-----._..,! 
emretti. iki tarafın insanca · -· 

( Devamı ikinci sayfada ) 



.._ __ ......,,...5AYFA: 2--.... -------------------------------------.ııcSAVAŞ~,,_----------------------------------·-------
1. TEŞRiN 9 ____ .,._ 

Çin Başvekilile Mülakat 
(Dünkü nüshadan ma bat) 
Vang-Çiyang-Way büyük 

bir nezaketle bana çay ik
ram ederken memleketin 
dahilen kuruluşu hakkında· 
ki proğram ı nı izah ediyor 
Demlryolları nazırı ve Pa· 
ria Darülfünununda doktora 
imtihanı vermit olan Çen
Çong Ming lüznmunda baı
vekilin sözlerini tercüme 
ediyor Kanton'dan Hanko · 
v'a giden bir demiryolu 
ikmal edilmiıtir Çekinyang 
dan Hupe'ye giden demi r· 
yolu ve Kiyangıu ile Kvan
tung arasındaki i l tırnk I· attı 
inşa edilmektedir. İki sene 
de yirmi bin k ilome tre 
uzunluğunda ıosa yapı ' mıı· 
tır Havacılık tam b ir i n~ i
ıaf halinded\r . Çin Japon 
harbine ve ma li sıkınt ı ve 
mütkCılata rağmen son iki 
senede baıarılan itlerin bi
lançosu takdir ve hay retle· 
re ıayandır. Vang - Çiyang· 
way bir münasebetini düşü
rerek Çin'in inkiıafı için 
müterakki milletlerin yar 
dımının lüzumundan bahset 
ti. Kend ; sıne sordum:" Japon
ya'nın 17 nisandaki beyena
tı. hükCımetinizi bundan 
sonra ecnebi m emleketler le 

ı tekra r ykleltmek ve diğer 
taraftan da ta lebenin ıer 

ke~lik ve itaatsizliğinin önüne 
geçmektir Ceneral Çiyanıı· \ 
Kay.Şek zapt ve raptı şid· 
det le iltizam etmekte ve 
ahlak ve adetlerde basitliği 
istemektedir. Faıizmin bu 
memlekette yaııyacak gıda 

mesai 

vazgeçmeğe sevk 

midir? " 

etmekten 
edecek 

1 
bulunmıyacağına hükmet· 

ümek için siz Çin'! ki.fi dere 
cede tanı yor ve biliyorsunuz. 

- Mavi Cömll'k er hak 
kında ne d er!lniz? 

- Bunlar iptidada, aske· 
ri disipl nin muhafazası ile 
mükellef bir zümredir Bu 
Mavi Gömlekltlerin(Yeni ha. 
yat ı hareketi ile hiç bir 
a laka ve münasebe tler i yok· 
tur. 

Sunjatsen'in bu telmiz inc!e 
müruru zam an ile husule 
gelen tahavvülü göstermek 
için bu beyenat kafidir 
O , daha on ıene evvel Çi -
yank - Kay · Şek ile birlik
te ihtilalci, gayri dini ve 
burjuva düımanı hareketin 
batında idi ve bu haraket 
Ruslardan Borodin tarfın-
dan idare ediliyordu. O 
zamandanberi Kuomingtang 
o vakitler irtica denilen ıeye 
inkılap etmiıtır. 

Vank Çiyang way sözle
rine devamla "İçtimai me· 
sele Çin'de en mühim mese
ledir. Sefalet, bilhassa köy. 
lülerde çok büyüktür. Hal· 
kın taliini düzeltmek için 
yirmi senedenberi her vası· 
ta teemmül edılmiştir. Fa
kat arazid vasati olarak 15 
· 2J Mou {takriben iki bek· 
tar) a ba ! iğ olan bir mem
lekette komünizmin manası 
yoktur Sovyet fikirlerinin 
kök salmıt olduğu mıntaka. 
lardakilerln çocuğunu terhis 
edilmiı askerler, yahut fa · 
kirleşmiş köylüler teşkil et· 
mek'e olup bunlar eıkiya 

olmuşlar ve küçük arazi sa· 
h iplerini kovarak onların 

yerlerini almıılardır. 
Ceneral Çiyank • Kay Şek 

bunlara karıı mücadele etmek
tedir ve komünizmin kud 
ret ve nüfuz dairesini haylı 
küçültmüıtür Şimdi büyük 
vazife temizlenmiş olan yer
lerde hayat ve faaliyet nl • 
zammı tekrar kurmak ve 
köylülerin vaziyetini düzelt-

mek ve bu maksatla Kiyang

' 

4~ ıı: lll il ı~ 1-, ıı: 1 , lll-I ı ,, ıı: lrlr ıı: ~ Tekirdağından haberler: 4> rıii 11 
" ~ rıii ,Jı ~·rn~ 1 rıii . rıii /

1 

Tekirdağında ihracat işleri 
Kolordu takımı Balya'da A~=r~~~D~;A:r~:~~~ı~ ti· re~luan;e::h~::::~ıe:::!~~!: 

caret limanlarından hububat İktııadi noktai nazardan çok 
almak üzere Tekirdağ iske · ehemmiyetli olen ve Trak· 
lesine ara sıra bazı tilepler ya'nın inkitafına amil yeııA· 
gelmektedir. Bu sene thra- na yol sayılan bu yolun kıt· 
cat işlerimiz çok bati bir tan evvel inıaatını ikmal el· 

surette devam etmektulir. mek üzere yevmiye tle anıe· 
Limanımızdan Temmuz, le ve vesait tedarik edı'ırıir· 
ağustot, eylCıl ayları içinde tir. Bu yolda çalııtırılınak 
Almanya ve Amerika'ya üzere Çanakkale'den getiri· 
3000 çuval kutyemi , yalnız len 8 ve 12 tonluk silindir· 
Almanya'ya 20CO ton buğ- lı:rin de noksanları tamam· 

day ve 2000 ton mısır ih - !anarak yakında bu yol• 
ro catı yapılmıştır İhracat sevkedilecekleri haber alııı· 
iılerile alakadar olan bazı mııtır. 

Ayvalıkta galip geldi 
İntihap tezahüratı 

BAL YA, 8 (S.Ş.} - İki 
gündenberi halk coşkun bir 
surette intihap tezahüratı 

yapmaktadır . Geceleri fe· 
ner a ayı tertıp ederek bele
d iye ve Halk Fırkau bina
l arı önlerinde milli havala r 

Mıntakamız şampiyonu yarın Türkiye 
rinciliği için İstanbula gidecel~ 

bi-

__ ,.._ 

çal dırarak oynamaktadır 
Bu tezahüra t esnasında cuı 

ve huruıa gelen halk hatip · 
!eri halka hitaben veciz nu· 
tuklar söylemek edirler 

Balya'n1n Pazarköy 
nahiyesinde imar fa· ı 

aliyetleri · 
Kıymetli Pazarköy nahi -

yesi müdürü Ha ır. di beyin 
himmetile Pazarköy'de plan 

Kolordu ldmanbirliği takımı üzerine muntazam cadde er 
açıldı ğı gibi bazı yerleri is· 
t im li.k edi lerek büyük b ir 
cümhuriyet meydanı yapıl· 
mıştır . Yapılan cümhuriyet 

Mıntakamı z (A) kümesi A kümesi birincisi Kolordu 
ıampiyonu Kolordu takımı takımının galiblyetile neti· 
(B) kümeli gali Ayvalık celenmiştir 
takımile karıılaımak üzl're 
Ayvalık' a gltmiıtı. Kolordu 
orada (B) kümesi galibi 
Ayvalık takımını yenerek 
mıntakamız tampiyonu ol
muıtur. 

Dün Ayvalık'tan ıu tel
grafı aldık . 

AYVALIK, 8 (S .Ş)- Mın· 
taka tamplyonluğu için bu· 
raya gelen (A) kümesi ga
libi Kolordu takımı bugün 
(B) kümesi ıamplyonu Ayva· 
lık takımile karıılaımııtır. 

Maç güzel bir ha va içeri 

sinde cereyan etmiş ve 2 -

Vazifesi değişenler; 
Şevketiye nahiyesi mü· 

dürü aynı maaıla Aydıncık 

nahiye müdürlüğüne tayin 

edilmit ve vazifesine bat 
lamııtır . 

*Lağvedilen Yeniköy nahiye 
müdürü, Afyonkarahisarın 

Mıntakamız bu sene İs- b b meydanına ir i. idenin ya· 
tanbul gurubuna dahildir. Bu 1 . · h ili b · k 

ı pı ması ıçın ma a ır o· 
gurupla bizden baıka stanbtıl . t kk-ı tt• - · · mısyoııun eıe u e ıgını se· ı 

Kocaeli, Pursa , Bandırma . 1 h b ld k o 

d 
vınç e a er a ı nu ça· 

var ır. 

1 b 
,, b 1 k 1 lııkan arkadaıları takdir ede· 

stan u oa aı ıyaca a an 
Türkiye birinci likleri için riz. J 

mıntakamız birincisi olan Pazarköy nahiyesi 
Kolordu takımı yarın ile Ovacık köyüne 
İstanbul'a gidecektir. t" "ld" 

Bu kafile ile mıntakamız· SU ge ırı I· 
dan hakem olarak futbol hey- Pazarköy nahiye müdürü 
etinden Münir bey de gide· Hamdi beyle Pazarköy ve 

cektır. 
Kolorluları tebrik ederiz . 

Gelenler, gidenler 
Rüştü bey 

Bursa defterdarı Rüıtü 
bey dün ıehrimize gel mittir . 

Rüştü bey birkaç gün 

ıehrimizde kalacaktır. 

Davulga nahiyesi müdürlü 

ğüne tayin edilmiıtir. 

ve Ovacık ihtiyar heyetle-
rinin himmetlerile iki kilo 
metre mesafeder. köylerine 
su getirmiılerd i r . Bu hayır
lı itleri yapan kıymetli ar 
kadaıları takd ir ederiz. 

Ovacık'ta mektep 
yapılıyor. 

Susığırlıkta intihap bitti .. 

Pazarköy nahiye müdürü 
Hamdi beyin ve köy heye · 
tinin himmet'le iki dersha
neli ve bir muallim odasi le 
bir müze odası yaptırılmak· 

tadır . irfan müessebeıine 
hizmet eden bu kıymetli 
arkadaıları candan takdir 

SUSURLUK, 8 (S • 
Ş ) - Belediye lnti · 
babı hitam bulmuı 

ve reyler bugün ta 
snif edilmiıtır. Cüm 
huriyet Halk Fırkası 

nın namzetleri müt 
tefikan kazanmıılar · 

dır 

ederiz 

Güreşcıle1 ım ız 
Balkan birincisi ol

dular 

tüccarların •Öylediğine göre Çorlu istasyonu altındalıi 
bu seneki ihracatımızın ge · köprünün tamiratına batlaıı· 

1 mıı ve Çorlu . Silivri yoluıı· 
daki menfezlerin lnıaatı bil" 
mittir . 

çen seneye nazaran yüzde 
75-80 nispetinde noksan 
olduğu anlaşılmakta dır. 

Yeni bir silo 
Şehrimize 22 kliomelre 

mesafede bulunan inanlı ay-

gır depolarına ilave inıaatı 
olarak 12650 liraya yeni 
bir silo yapılacaktır. Silo 
inıaatı müteahhit Hakkı be· 
ye ihale edi l miş ve inşaata 
baılanmıştır 

Kurnalı köprüsü 
Şehrimizin methalinde ve 

Tekirdağ ·Malkara, Tekir· 

dağ . Hayrebo 'u yollarının 

mebdeinde bulunan Kurnalı 
köprüsünün darlığı hasebile 
vesaiti nakliyenin geçmesine 
mani teşkil ettiği görülmüş

tür. Bu köprünün genişle

tilmesi için 398 liralık bir 
ilave ketfi yapılarak köp • 
rüdeki tadilata baılanmıştır. 

Tekirdağ-Hayrebolu 
yolu .. 

Yeniden inıa edilmekte 
olan Tekirdağ . Hayrebolu 

Kürt muhacırları 
Dün sabah tehrimize ıarlı 

vila yetlerinden 93 hitilik bir 
muhacır kafilesi gelmittlr· 
Bu Kürt muhacırları Trak· 

ya köylerinde yerleıtırilecek· 
tir . 

Teki• dağ'ında bir 
cinayet 

Şehrimizin Kurnalı nıa· 
hallesinde gece saat 9 rad· 
delerinde feci kir cinayet 
olmuf ve çete İbrahim Is• 
mindeki bir adam tabanı;ş 

ile öldürülmüıtür . 
Çete İbrahim'! öldQrmek· 

ten maznun Maalkaralı 
Mustafa ile arkadaıı Tekit· 
dağ pastahanesi telgraf nıu· 
habere memurlarından Meh· 
met Ali efendi tevkif edil· 
mitlerdir. Cinayd bir na· 
muı meselesinden ileri gel· 
mittir. Hadisenin mahiyeti 
muhakeme neticesinde belli 

olacaktır. -------
Fransa intihabatında 
Gazeteler son yazılarında ne"' 

ler di vorlar 

Vang-Çiyang. Way cevap 
verdi: "Bizim memleket; mi 
zin tiddetle muhtaç olduğu 
teknik aahada ki 11. üıterek 
mesai mevzubahs o' unca 
bundan tüpheslz fariğ ve 
müstağni olmayız. Japonya 
bizim kapılarımızı kaı:at

mak, Çin'I hayvanlığa mah 
küm etmek ve kendisi için 
Çin'de bir inhisar yaratmak 
hak ve salahiyetini haiz 
olamaz Beyanatım , hükii 
metimizln bundan sonra ta
kip edeceği hattı hareketi 
göstermektedir. Fakat Ja. 
ponya ile olan diplomatik 
münasebetlmizdeki müıkü 

liit devam etmektedir. Bi
zim milletimiz gibi sulhu 

ıeven bir millet harp· 
ten bahsedemez Askeri ba· 
kımdan yalnız muzafferiyet
ler kaydetmit olan Japon'ya 
kendi faıkiyetini ve tesliha · 
tının kuvvetini bize hissettir 
mek için her fırsattan isti· 
fade etmektedir. Şüphesiz· 

dir ki Çin, Şimal eyaletle· 
rinin keyfi istila ve iıgaline 
muvafakat edemez. Fakat 

posta ve demiryolu irtibatı · 

nın tekrar tesisi meselesi, 

Milletler cemiyetinin nz za 
man evvel verdiği karara 

si de olduğu gibi koopera· ı-------------------------1 

İSTANBUL, 7 (A.A .) 
Dün biten üçüncü Balkan 

PARIS 7 (S.Ş} - Muhtelif 
siyasi fırkalara mensup ga. 
zeteler.bugün yapılacak na 
biye intihabatı için kendi 
okuyucularına son bir hl . 
tapta bulunmakta, başvekil 
M. Doumerg tarafından söy· 
\enen nutkun bir çok vatan· 
daşların tereddüdünü izale 
edeceğini söylemekte ve in
tihabat neticesinin siyasi va
ziyete müessir olacağını yaz· 

La Republique gezeteıi, 
radikallara memlekette ko· 
müoizmi ikameye matuf bir 
siyasete alet olmamaia· 
rını ta vıiye ediyor M. Her• 
riotun söylediği nutukta 
"kültürsüz avamfriplere, 
tiddetle hücum etmeıi siya 
ıi fıkralar arasında mütare· 
kenin uzatılmanna taraftar 
olanları bilhaı!a ıev ndit' 
mittir. 

lifler tesis etmektir." 

göre tarr amen teknik 
mahiyette bir it olup 

Küçük habrler: 

Maarif vekili ı 
Eskişehire gitti 

AFYON, 7 (A.A l - Ma· 
arif Vekili Abidin bey Es- 1 

kiıehir'den gelmiı ve lise 
ile ilkmektepleri teflit et · 
mittir 

Ankara 
C. H. f. namzetle

rini ilan etti 

şampiyımu güreıçilerimiz 

birinciliği. Yugoslavlar 
ikinciliği , Yunanlılar üçün

cülüğü almışlardır . 

Yine mağlup 
iSTAN ttUL, 8 (S . Ş) - Şeh . 

rım izde bulunmakta olao Çek 
Bohemyens takımile dün 
ikinci maçın ı yapan Fener
babçe takımı 1 - O gene 
mağlup olmuştur. 

maktadır. 
Populaire gazetesi r.f. 

Herriota ıiddetle hücurıt 
ederek diyor ki: 

"Milli birliğe bir rücU 
demek olan bu acemice ııtl' 
tuk, M. Herriota faydalı 

Petit Jurnal gazetesi sos· 
yalist komünist cephesi ile 
milli cephe arasında vazı. 

yet a lan radikal sosyalist 
grupunun hakem vaziyetin 
de bulunduğu:n:u;_~y~a~z~ıy~o:r~·_;_o_I_m_ı~y-a_c_a_k_tı_r~";...._~-----../ 

ispanyıı'da vııziyct -

t 

t 
~ 

Mançuri'nin Çin'ce imkansız 
olan tasdiki keyfiyeti bu 
itin içine karııtırılmaksızın 

o mahiyet bakımından tet
kik ve müzakere edilebilir .• 

Evvelce samimi bir ıair 1 

ve sonra ihtı l i.lci vasfıle ha· 
lis bir ide o log olan Vıı.ng 
Çiyang wav nüfuz ve ikll 
dar sa'1ibi s fatile müsbet 
itlerden zevk duyan bi~ 

adam olduğunu gösteriyor 
Devlet itlerinin baıında in· 
ce, kibar ve tatlı tebessümünü 
tekrar bulmuttur. Ceneral 
Çiyank - Kay · Şek'in kuv. 
vetli, kudretli, sert ve kati 
idaresinde böyle mülayim 

Temiz mah
kemesi binası 

ve alastikiyetli bir muavine ANKARA, 8 (S.Ş. J 

ANKARA, 8 C A A . ) -
C. H Fırkası belediye a za 
namzetleri bugün ilan edil

miıtir. 68 namzetten dördü 

hanımdır. Ayın onunda baş
lıyacak olan seçim altı gün 

sürecek ir 

Adana belediye 
çimi 

ADANA, (A.A .} 

se-

Galatasar~y t o rih 
malimliği 

İSTANBUL 8 ( S.Ş) 

(Üstarafı birinci sayfede) 
zayiatı 100 kişiy" baliğ olu· 

yor . 

PARIS, 8 ( S . Ş) 
Katalonya 'da Federal lı 

panya cümhuriyetine dahil ) 
bulunmak üzere müstakil ~ 

_i_h_u_y_a_ç_va_r_d_ır _______ ! Yeniıehirde yapılmakta olan Yine sordum: "Ceneral 
Çiyang • Kay • Şek'in temyiz mahkemesi bina • 

temsil ve müdafaa ettiği Radyo sının 29 Teırinevvelde ad-

iYeni hayat) nazariyesi id. 9 TEŞRİNEVVEL SALI lı 1 yeye teı imi icap ediyor-
dia edildiği gibi bir fa•ist IST ANB UL, d • " u Binanın bir kısmındaki 
lik temayülü müdür?., Plak neşriyatı. 19 Mesut Ce· 

C 
lnıaat evve ı ce tatil edilmi• 

evap verdi "Yeni hayat mil Bey tarafından çocuklara ma· • 
1 19 30 T .. k k. olduğundan binanın 29 tef· 

nazariyes 'ni ortaya 2.tıldığı sa. , ur musi ı neşriyatı: 
ık (s -dyo h t· M hl.k rinievvelde teslimi mümku"n 

i günden beri tasvip et _ · u saz eye ı e ı a ve 
C Nedime Hanımlar). 20,45 Münir olamıyaca"hr. 

tim eneral Çiyang · Kay Nurettin Bey ve arkadaşları . 21, T t J b 
Şek her ıeyden evvel Çin 20 Ajens ve Borsa haberleri. 21, l p a e e 
ahlak umdelerini mahveden 30 Stüdyo caz orkestrası. 
komünist fikrine karıı mü BUDAPEŞTE. 550 m. yurdu 
cadele etmek istem itti, Biz Tagannili konser · Müsahabe. ANKARA. 7 (S Ş.) 
komünizmi fikri vasıtalarla 21 Macar halk şarkıları . 22,20 ı T l 

haberler. 22,40 Caz musikisi. Mü· ıp ta ebe yurduna alına -
zayıflatmak ve milletimı·zı·n k 1 b 1 b sahabe. 23,40 Frilin idaresinde ca ta e e erin seçimi u 
esaa faziletlerini tekrar ıka - opera orkestrası. hafta içinde yapılacaktır . 
me etmek isteriz Bunun BÜKREŞ, 364 m. Yurda girmek üzere müra-
içindir ki "yeni hayat na - Gündüz neşriyati (Plak) . 18 1 caat eden talebelerden ba-
zariyesinden doğan hare Milli musiki (sigan takımı) . 19 ha· 1 ı · 1 t h · b . . . zı arı ıse mezun ye şa a-
kete yardım ediyoruz İs t erler. 19,15 Mıllı konserın de- 1 d t I . S hh k. e· j · 20 K f - • e name erim ı at v· a-
diğlmiz ıe ail . k vamı. on erans. 20,20 Plak. , 

. . y enın ıymet 20 45 Konferans. 21 Senfonik kon- Jetine göndermediklerınc'en 
ve ıtıbarını ve - ' b ı 
1 k 

munevver- ser. 22 Konferans. 22 15 Senfo· u gibi er yurda alınmıya-
ere ar h- ' fı urmet hisalni uik konserin devamı. 23 haberler. caktır, 

Be-

lediye seçimi rey toplanması 
bitmit ve sandıklar mühür

lenmittlr . 

Din ve dünya 
işleri 

ISTANBlJL, 7 (S.Ş) Din 
ve dünyn işlerini birbirinden 
ayırarak lılyik bir idare vü 
cuda getirmek hususunda 
ermeni meclisi cismnnisi ta
rafından yapı lan tcşebbüsat 
neticesinde şimdiye kadar 
Kumkopıdaki ermeni patrik
hanesinde çalışan meclisi 
cismani katipleri dünden 
itibaren Beyoğlunda hususi 
bir daireye taşınmışlardır. 
Kumkapıdaki patrikhanede 
yalnız pııtrik Taroyan efon· 
dile ruhaniler kalmışlardır. 

Yüksek tedrisat umum mü
dürü Hamit bey Galatasa
ray lisesinde tarih muallim 
liğ i ne tayin edilmişti. Ha
mit beyin yerine Maarif ve· 

kaleti umum müfeitiılerin· 

den Salih Zeki bey tayin 

edilmittir. 

Veni tarihi esertar 
KÜTAHYA, 7 (A.A.} -

Çavdarhisar harabelerinde 

yapılan hafriyatta yeni ve 
çok kiymetli eski eserler 
bulunmuştur . 

' üks k zir al enstilüsü 
ANKARA, 8 (S.Ş.) 

Yüksek ziraat enstitü•ünde 
tedrisat bu ayın on betinde 
başlıvacaklır Hu sere mek 
tebe sekiz profesör daha 
getirilecektir. Profesörlerden 
l.evi ::ialmon ile Kasner şeb \ 
rlmize ııelmiılerdlr. 1 

Ceneral Bade'nin bu mu· 
vaffakıyeti Madrit'te büyük 
nümayiılere sebebiyet verdi. 
Lerout hükCımetl vaziyete 
tamamen hakim olduğunu 
bildirmektedir. 
PARİS, 8 (S.Ş) - Madrit 

şehri karıtıklık içindedir. 
Grevcilere karşı hükCımet 
kuvvetleri mitralyöz ateşi 

açmıılardır . Yalnız Madrit'
te ölenler 250, yaralılar 
400 kişidir. Madrtt'te tram
vayları askeri ekipler idare 
ediyor. 

Demiryollarında münaka
lat durmuş gibidir Madrit'· 
in erzak ihtiyacını teminde 
zorluk çekiliyor. HükCımet 

bir beyanname netrederek 
greve iştirak ederek vazife
leri başından ayrılan me
murları derhal vezifelerine 
baılamazlarsa mazul saya 
cağını bildirmtıtir. 

cümhuriyet ilan edildiği 
haberi burada bomba gibi 
patlamııtır Grev Kataloıt' 
ya'nın iktısadi hayatını kii 
türümlemittir. Halk heye 
canlı nümayiıler yapıyof· 
Barselon' da Katalonya'ıı 1~ 
i ıtikli.li lehinde tezahür• 
yapılmı,tır. Kanlı bir k11r · 
deş harbından korkuluyor· 

lı 
b 

1 

li 
b 

MADRIT 8 (S Ş)- urıııı· 
mi ıırev, yavaı yavaı dahi A 
li bir harp ıeklini alıyor· 
Maamafih Asturide rnad111

" 

mıntakalarında polts en rıl· 
hayet vaziyete hakim oırııur 
tur. Asiler dağlara çekılrııif" 
!erdir. Tayyareler tarafınd•" 
takip olunuyorlar. 

Madrit'te bir kııla etrafııı1· o. 
da tiddetli musademeler 

tıı• 
muttur. Barıelonda vuku ~ 
lan müsademelerde bir ço -

telefat vardır. 

, 
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Mussolini diyor Ki! 
l'erki teslihatÖlmüştür.Hen
derson bile yıkılan sulh abi
desini yükseltmeğe kıtlkmıız 

MILANO, 8 ( SŞ) - M. 
~-U~s~li-~i dün burada 500 000 
ışı onundA çok mühim bir 

~utu.k söylemiş ve 11zcümle 
eınıştir ki : 

((Sarb ~ st iktısat devri biL 
ııı. 

ıştir. 19 uncu asır, serma-
Yenio azamet devri idi. Yir-

bllıincj as ı r devl.ıtin müraka_ 
e . 81 altında iş asrı olacak-

tır. Bolluk arasında sefalet 
ilı&nzarasına tahammül ve 
ııı .. 

Usaade edilemez. 

~11iaric.i •. siyasete g.ı linc~, 
ıryatık ın öte tarafında bı

te haklı bir tehdit voki ol-
~adıkça hiç bir tehlike yok ' 
... r. Dostluk yalnız siyasi ' 

1
• · 

"'Uaııı 1 1 . . M Musso ını 
Ilı e e ere ınhısar etme- · .

1 
t dar 

eli, halk arasında da mev- ı M. Henderson bı el · op sulh 
cut belerile yıkılmış o ~ 0 
( olınalıdır. Terki teslihat abidesini yükse\tmeğe teşeb-
,00feransı ölmüştür. Hatta büs edemez». 

ltalyanların 
Tahkimatı 

On iki <ıdııda y<tpılıyoı·. 
L • - k ·k· h Clki limanında 100 tayyare alaca 1 1 an-

gar yapıldı . 
İSTANBUL 8 (S Ş) - it. dan bııhsetmekterlırler. 

eıy • k b'r membııd ın ~ anlar, on iki adada tah- Me~su. . 1 
.. . are 

l ııııQt yapmakla meşguldür · öğrenıldığıne gore, t~y! 
er Lera d Lll.k' ı· karar"ahı kurulan lAkı hm:ı-
llıa s a asının ı ı "' crelmiştir. 
~ahnınn büyük tayyare karar· nına 45 hyyare " 
) ı kurulmuştur Söhrimi- Bu limanJa kurulan tayyare 
t~ gelen yolcular. ·İ;~lyan'la· karargAhında . 1?0 tayya:e 
lı:ı buralarda askeri hazır- istiap edecek ıkı hangar y -

ar yapmakta oldukların- P lmıştır. 

Yu .5 bir Amerikan nan 1 - Ceneralı 
tan' da 

~arrıizonlar sefer
er halinde bulun-
A.l't duruluyor. 

h,lıf NA, 6 (S.Ş.) - Mu· j 
l, bf.rkaların reisleri, Gi~it
t,ı tılunan M. Venizelos a 
lak~rafla müracaat ederek 
~~lh il edecekleri hattı hare
~ı 1'kk1nda fikir ve mütalaası 
~. 0tınuılardır. Dahiliye ne· 

•tı· 
ti~d 1

• anlaıma teşebbüsle· 
~'lı 'n bir netice çıkmıya
heıı:' kanı bulunduğu ci
lı~ı ' Yeni intihabat hazır· 
le ;rına hummalı bir suret· 

Lı '"aın d 
L 'ilik· e lyor. 
~ar11 ll~et her ihtimal.e 
~cılltı Atına ve Pire gamı · 
bllltı 1111 seferber vaziyette 
der1111dtıruyor. Girit'e gön
)'tıı llılı olan alayın yerine 
~lllııı bır piyade alayı ko 

A. llftnr. 

-'ia.~~NA, 7 (A.A)-:- A~ina 
h1ır ~ bıtd~riyo: R~ı~lc~m
b,1 · Zaımis yenı ıntıha-
~~~. kıtnununun neıri için 
•ı~dllıneıle muhalefet ara-
lı' il. b· 1 1 tııı ır an aıma husu e ga 
bq,1 tk Üzere son bir teşeb-

«Japonlar baş kaldırıısa, Ja
ponya 'da taş, taş üstüne bırak

mıyacağız. » diyor. 
PARIS, 8 (S.Ş.) - Va 

şington' dan bildiriliyor. Hava 
nezareti müdürlerınden Ge 
neral Wiliam Mitchell Ame 
rika'nın lla va müdafaasını 
hazırlıyan homisyona Zep· 
pelin sisteminde kabili sev~ 
balonlar yapılmasını ta vsı
ye etmiştir, Ceneral rapo
runda diyor ki: 

_ Bu kabili sevk ba · 
)onlardan elli tanesi müda
faamızı temine yeter ve 
ıayet Japonya batını kaldı
racak olursa bu kuvvetle 
doğrudan doğruya Japon 
topraklarına hücum edere~ 
iki günde bütün Japonya · 

- tu"ne yı taş taı u s 
kalmıyacak surette mahv 
ve tahrip edebiliriz. 

ıD .. Ü d "V kt d'h k tl -1 :savaı'ın: Ç f : Yazan: unya zerın esıyası eı ısa ı are e eıı : Küçük: Meçhul e e : Ka -Do: 

:Hikayesi : : : 

Asuri'lerin yerleştirilmesi masalesi lngiltere'de s!yasl fır~alar 1···;;~~·:::::tı:::::::::~;_···~:tl·d·e~;·;ı;::·;:;~i:;:::::~ 
"Le Journal de Cenevre,, den 
Suriye'lilerin yerleıtirilme· 

si meselesini tetklka memur 
Milletler Cemiyetinin Al. 
tılar Komitesi, yakında top
lanıp, önümüzdeki hafta zar· 
fında Konseyin bu bapta 
vereceği kararları tayin ede
cektir. Burada mevzubahs 
olan mesele, 35 bin hırlsti 
yan Asuri'nin lrak'tan muha· 
ceretinin kabil olup olmadı

ğıdır. 

rargi.hları ve dolayısile Hin· "Pariser Tageblatt" dan nin yirmi beıinci günü. Kar ra muavinini yanına çafırdı. 
di&tan yolunda hakimiyet Philipp Soupault, lngilte· olanca tiddetile ve bora ile - Gel bakalım ıöyle kar-
mefhumu tehlikeye düımüı re'nin siyasi ahvali hakkın- karııık yağıyor. Hava çok ııma otur da geç kalmanın 
olur. İngiliz vesayetinden da Excelsior gazetesinde bir soğuk. Akıarnın henüz ala- sebebini, baıına gelenleri 
kurtulmak istlyen Bağdat, tetkik neıretmekte ve bunda ca karanlığında caddelerden anlat. Belki ben bilmlyerek 
Asuri'lerin yaıamasını im- baılıca netice olarak gerek birinde iki kiti birbirine seni azarladım. Ama ne iıe 
kanıız kılmaktadır. Bunların muhafazakarlarda, gerekse ıokulmuıl u r, gayet yavaı ve 
gitmeleri mandater devletin liberallerde siyasi faaliyeti adeta etraftan işitecekler 
lrak'taki mevlıiini zayıflat- idame edecek yeni adamlar diye korkarak konuıuyorlar 
mıı olur. bulunmadığını tesbit etmek- ve yollarına devam ediyor· 

otur . 

Bize kalırsa bu yalnız 

lnglliz efkarı umumiyesi tedir. Bu iki büyük parti- lardı. İki caddenin birleıtiğl 
bundan müteessir olmakta- nin batındaki zevat vakıa noktaya geldikleri zaman ı 
dır. İngiliz dini reisleri İngl· bazı noktai nazarları müda- durdular. Birisi, diğerine: 

Hey, oralarda kimse yok
mu, Patron nerdeıln? diye 
bağırdı. Meyhaneci koıarak 
reisin yanına geldi. 
-- Birıey mi emrediyorsunuz. 

dedi.. 

kabil olan bir ıekil değil 
aynı zamanda lazımdır Son 
senelerin müessif hadisele 

1 
ri ve bilhassa 1 1 ağustos 

1933 kıtali. lrak'Jılar ile 
Asuri'ler arasında dolduruL 1 
ması çok güç olan bir uçu
rum açmııtır. Bu karıılıklı 

düşmanlık Türk'lerin bırak . 1 

tıkları memlekette otorite
lerini birleıtirmek içın Asu 

lız kilisesinin itirazlarına faa etmekte iseler de, bun 
tercüman olmuılardır. Lord lar fikirler için mücadele 
Noel · Bokslon Lordlar Ka- etmiyorlar. Muhafazkarlar 
marasında lngiltere'nin Asu· ve liberaller arasında muha 
ri'lere karşı almış bulundu lefet cenahları teıekkül el 
ğu taahhütleri hatırlatmıılır. mittir. Soupault bunlar hak
İngiltere'nin en büyük dini kında ıöyle diyor: 
gazetesi olan " Church Ti - Sağ cenahta Winston 
mes" bu rr.evzudan tiddetli Churchill bulunuyor, kendisi 
bir lisanla bahsetmektedir. tekrar muhafazakar olmuı 
"Times" dahi bu hususa da. tur, büyük otoriteye malik
ir protestolara sa hıfelerini tir ve müfrit bir muhafaza
açmııtır. İngiltere hükumeti karlık siyaseti taraftarıdır. 
bu neıriyata kartı ıhmalkar- Churchill Mısır'dan dönen 
lık gösteremez. Fakat çok Lord Lloyd tarafından yar · 
sıkıntıda olduğu da muhak- dım görmektedir. Mumaileyh 
kaktır. İngiliz · Irak muahe· mensup olduğu partinin Hin· 
desinin tadili pratik bir ıey distan'a karııı aldığı vaziyeti 
olmaz. Asuri'leri, aynı zam· çok muahaze etmektedir. 
anda hem Irak, hem de İn· Churchill ve Lloyd, Bald _ 
glliz tabiiyetini h.ılz olarak wln'i zaaf göstermekle itham 
Irak haricinde yerleıtirmek ediyorlar. Bir kaç ay içinde 
müıkülatı refeder. Bu hal Hindistan meselesi tekrar 
garip görülebilir, fakat bir had bir ıekil alacaktır. 

ri kıtalarını kullanan Man · 
dater makamatın takip et
tiği siyasetin netlcelerinden
dir. 

Asuri'lerin muhacerati bü· 
yük manialarla kartılanmak
tadır. Bu kavına karı kati 
ve muayyen taahhütler almıı 1 

bulunan lngiltere hala, ha
kimiyeti altında bulunan 
genit diyarlarda, 35 bin 
Asuri yerle§tirecek yer bul 
mamııtır. Halbuki Çin kadar 
büyük olduğu halde nüfu-

1 

su Yunanistan'ın nüfusundan 
fazla olmıyan Avusturalya, 
Asuri'ler için aranan bir 
yurt olabilir Yerleıtirme 
için lazım olan sermaye 
Asuri'ler refaha kavuıup 

müstahsil haline geldikçe 
itfa bulunabilir. Bu suretle 
kurtarılacdk olan küçük 
bir millet, lngiliz bayrağı 
altında milli mahiyetini 
milli kıymetini, dilini ve 
şahsiyetini muhafaza eder. 

Maalesef Asuri'ler hala 
lrak'ta bu bir türlü eriımt

yen günün huliilünü bekle 
mektedirler Bu Komiteye, 
tenvir, ve temin edilmeıi 

maksadile takdim olunan res· 
mi rapor ve vesikaların 

muhtevi bulundukları tezat
ları meydana çıkarmak için, 
bunların, dikkatle tetkik 
edilmeleri kafidir. 

Halihazırda lrak'ta bulu-
nan Asurl'lerin himayesini 
temin için Altılar komiteıi
nin kararlar almasını bek· 
lemek icap ediyor. Bu bap-

ta ittihaz olunacak en ipti
dai tedbir: Asuri'leri hima-

ye vazifesile mükellef olan 
ve fakat taallyeti ile ne kı· 
tallerin ve ne de devam ede· 
gelen elemlerin zuhuruna 

mani olamıyan İngiliz me 
murlarının yanına, Asurl'ler 

için kati emniyet verecek 
bir yardım ve hatta tahki -
kat komisyonu göndermek 

tir. 

çok emsalini göstermek ka- Muhafazakarların 4 ve 5 
bildir. Bu hal tarzı kabil teırinievvelde Briıtolda vu· 
olmadıiiı takdiı de 1925 se- kubulacak fırka kongrala 
nesinde gönderilmif olan Te- rında hükumetln Hindistan 
leki komisyonunun tavsiye- politikaaı,ruznamenin baıında 
terini takip etmekten ve Asu bulunuyor.Muhafazakarlariçin 
ri'leri, Türklye'nin bu hu- deki sol cenah muhalefetini 
sus için bırakmıı olduğu terakkiperverler teıkil et· 

mektedir. Bunlar umumiyet mıntıkada, Irak çerçevesi 
le genç parti azaları olup içinde olmak üzere, toplu 

ve muhtar bir halde yerleı · umdeleri gençleıtirmek fik· 
rindedirler. Terakkiperver tlrmekten baıka yapacak bir 
ler bir çok meselelerde 

ıey kalmaz. Bundan baıka mutedil iıtikametli amele 
her hangi bir bal çareıi Aıu fırkacıları ile hemfikir bu
ri'leri ölüme mahkum et· 
mekle müsavidir. 

ltalya'da zirai kooperatifler 
,.11 Popolo d'lta!ia,. dan 

Fatiıt rejimi zirai koope· 
ratlflerln tetekkülü ve lnki 
ıafı hakkında her türlü yar-

ı 
dımlarda bulunmaktadır. !tal· 

ya'da zirai kooperatiflerin 
faydaları az zaman içinde 
nazarı dlkakati celbetmlıtir. 

İtalya hükumeti, İtalya'da 
faaliyette bulunan koopera 
lifler hakkında bir istatlıtik 

neıretmlıtır. Bu istatistiğe 

nazaran ltalya'da zirai istih
sal kooperatiflerinin adedi 

220 dir. Zlraate lazım olan 
iptidai maddeleri satın al -
mak için teıekkül etmlt olan 

zirai kooperatifler 254 tür. 
Bundan maada İtalya' da 
meyva ve limon mahıulleri 
kooperatifi l, içtimai kan 
tinler 11 1, sütçülük koope
ratifleri 4120 dir · 

Bu rakamlardan anlaşılı

lunuyorlar. Amele fırkaaı 
terakkiperverler gı upuna 
iltihak yolunda günden gü
ne ilerlemekte ve onlarla 
bir intihap ittifakı aktine 
amade bulunmaktadırlar . 
Mu haf aza kar kabine azaları 
arasında dahi tam bir fikir 
ittihadı mevcut değıldir. 
Bunlardan bazıları gümrük 
himayesine tiddetle taraf· 
tardırlar, diğerleri ise liberal 
görüş sahibidirler 

Liberallerin timdi iki 
gruba oyrılmıı olması mu 
vakkattır. Zira bütün libe
rallerin tabi oldukları esas 
kaide bir ve aynı olarak 
kalmııtır. Onlar bir kaç 
aydanberi ancak teferruatta 
değiıiklikler göstermektedir
ler. Liberallerin artık bun
dan sonra muhafazakarların 
dununda kalmağa ve - lngil· 
tere'de söylenen bir tabirle
onlarla bir gemi tayfası 

teıkil etmeğe tahammül 
edemi yecekleri günden gü· 
ne tezahür etmektedir. 

İngiltere'nın Asuri'leri baı· yor ki İtalya'da zirai koope- Liberaller, İngiliz iktısadi· 
ka bir nam altında, hala ratifçilik inklıaf halindedir. 

tayyare karargahlarının mu s 1 • 1 • • 1. • 1 ft' • 
hafazasında kullanması, mev- ovye reıs erının uır e ışı 

kların çoğalmasını "Pariscr Tageblatt,, den 
cut zor u d R · K · ı ktadır lngiltere Sovyet ittiha ı eısl a 
mucıp oma · , . . 

Gece yarısından yarım 
saat sonra Milat paşa cad. 
desindeki yeraltı meyhane· 
sinde beklerim 1 ler halde 
gel. Çünkü çok mühim iş · 

!erimiz var. Yapacağımız if, 
bilirsin ya şu çiftlik iti• Di
ğer arkadaılara sakın daha 
birıey, söyliyeyim deme.I Ü· 
tün planları bu gece bera 
berce kararlaıtıracağız, on 
dan sonra haber vereceğiz. 
Diyor ve etrafına bakınıyor
du. 

İki arkadaş oradı.n ayrıl
dılar. 

"' . • 
Gece yarısı . Saat tam on 

iki. Her taraf derin bir ses· 

Bir ıişe konyak dedi. 
Recep yolda gelirken Üfümüı 
bunu içsin de ısınsın · Ee 
söyle bakalım , Recep 

1 

akıam ayrıldıkdan sonra 
nereye gittin? 

1 

Recep, gelen Konyaktan bir 
iki kadeh içti. Epiçe ıaın-

1 
mııtı. Yavaı yavaı anlat· 
mağa ba,ladı: 

·- Akıam senin yanından 
ayrıldığım zaman doğruca 

eve gittim. Yemeğimi ye
dim. Bizim kör oğlu ile öte
den beriden biraz dertleştik. 
Sokağa çıktım yolda dalgın 
dalgın gidiyordum. Saat te 
henüz dokuz idi. Cadde üze. 
rindeki kahvelerden birine 

sizlik içinde. Selanik'in meı· oturdum Bir aralık ııelen 
hur batakhanelerinden biri geçenleri seyre dalmıştım. 
olan Yeraltı meyhanesinde Oturduğum kahvenin kar-
ipsiz,uğursuz takımından bir ı111ndaki dar sokaktan üç 
iki kiti var, onlar da biraz el silah sesi itittim Heman 
daha oturup içkilerini bitir· oraya koıtum. Bir de ne 
dikten sonra kalkıp gittiler. göreyim; usta: birisini boylu 
~leyhanenin kuytu, nisbeten boyuna yere yatırmıılar. Al 
karanlık köşesinde birüi mü- kanlar içinde çırpınıyordu.Kur
temadiyen içiyor Ve ara ıunlar beynine isabet etmiı. 

sıra meyhane patronunu ça
ğırarak birşeyler söyhıyor . 

du. Meçhul kimsenin, zihni· 

ni ifgal eden, onu yoran 
birşey var ki yerinde dura
mıyor,sabırsız l anıyordu. Ade
ta öyle bir dereceye geldi 
ki birdenbire ayağa kalka
rak büfeye doğru yaklaıtı. 

Bir kadeh dah.ı rakı içerek 
meyhaneciye 
-Şu herife bir daha bak. 

Acaba bir tarafa takılıp 
kaldı mı?Çabuk bul ve bu
raya getir dedi Meyhaneci: 

- Peki efendim , emreder· 
siniz reis. Dedi. Kapıdan 

çıktı. Meçhul şahıs saatine 
baktı. Kendi kendine:" Saat 
yarımı geçtiği halde bu ser· 
sem herif nerde. Meydanda 
yok. Halbuki bunun böyle 
yaptığı hiç vaki değildi. Ne 
oldu buna? Yoksa baıına 
btr felaket rni geldi? Hay 
Allah belasını versin " Diyor 
ve aşağı yukarı dolaşıyordu. 
Tekrar büfenin yanına yak
laıarak bir kadeh daha 
doldurdu. Ve bir ham· 
lede onu da içti Yerine 
oturdu. Biraz sonra meyha 

neci yanında bir kiti daha 
olduğu halde geldi. Meçhul 
ıahıs bunların geldiğini gö
rür görmez yerinden fırlıya
rak ayağa kalktı. Öbür he
rifin yakasından tutarak 

göğsiine doğru kuvvetli bir 
yumruk salladı. Herifi can· 
sız olarak yere yuvarladı : 

Reis sözü kesti. 
- Ne dedin? 
Kurıunlar 

ha .. 
beynine girmiı 

-Evet usta beynine glrmiı 
Herlfceğiz biraz daha 

çırpındıktan sonra öldü. 
Ölünün yanından ayrıldım. 
Tam sokağa dönüp caddeye 
sapacağım sırada iki kolla
rımdan sıkı, sıkı tutulduğu

mu gördüm . Baıımı arkaya 
ça virince bunların kim ol
duklarını anlamakta gecik
medim. 

Reis tekrar sözü kesti. 
Aman Recep çabuk 

söyle kim imiı bunlar ,çabuk 
dedı. Recep •Özüne devamla 

- Evvela ben bunları 

vaka mahulline gelen polis
ler zannetmiştim. Fakat ya
nıldığımı derhal anladım. 

bunlar bizim Hasan ile Meh
met lmitler, Bana çabuk bu
radan uzaklaı yoksa nerde 
ise polislere yakalanacağız 

dediler. Ve beni de geri çe· 
virerek karanlık sokaklar· 
dan biriııe sokdular. Onlara 
bu adamı kim öldürdüğünü 
sordum ise de bir türlü ce
vap alamadım. Hasan ile, 
Mehmet yalnız diyorlar ki: 

Jıııtl~ bulunmağa karar ver· 
' r, 

lllsüı Samuel 
leyı..· 

d kt 1 lenin in beraberınde Sov> et 
4ile Irak arasın a a o unan 1 K . . M' 

'b' b . t ittihadının a~e omıserı ı muahede mucı ınce u ıı e 

yatıınn büyüklük ve kudretini 
teıkil etmit olan serbest ve 
müıterek me~ai politikasına 

dönmek lüzumunu ileri sü
rüyorlar. İktısadi tecerrütten 
vazgeçmek hususunda libe • 
rallerin nazariyesi memleket· 
te daima artan bir muvafa· 
kat ve taraftarlık bulmak 

Ulan kahbe ben senin 
kölen miyim,ben senin oyun
ccağınmıyım ki brni saat lerce 
burada bekletı yorsun Sen 
kimsin ., Göya bir işe yarar 
diye seni bir de kendime 
muavin yaptım. 

Orası sana ait değil. Sen bu
radan çekilip git. Polisin 
bulamıyacağı bir yerde ıak
lan. okadar. Haydi.

0 
Bunla

rın sözünü dinliyerek bizim 
ıu meyhane gibi yer altı 
kahvesine gittim. Ortalık
tan el ayak sesi kesilinceye 
kadar orada oturdum. · Ca. 
nım sıkılmağa baıladı Ar
kadaılardan birlle vakit geç· 
sin diye altmıı altı oynadık. 
Oyunu bitirdik. Saate baktım: 

ıııne 143 milyon 
t>Aıoıarlık dava 

to'd Is. 8 (S Ş) - Şıka
lııHy n bildiriyor: Müflis 
~iııı1:·~~~ fnsül Samoel a 'ey 
\ıır dol 3 milyon dolarlık 
~a. 11 Bndırıcılık da vaıi da
'ııetırnııtır: Bu davanın 

lıı 11ll lerı çok kuvvetli addo 
Yor·S 1 I 

"tık ti· arnoe nsül'ün 
'~I, \ 1'i;b netice hakkında 

in ııilrlinmiyorlar. 

k I k il kojan bulunduğu halde teb-
yalnız Irak lbıtak .arı A u ~nl ı· dili kıyafetle halife llarunür-
labilir Ha u ı surı er . tadır. 

b h d reıit'ln hareketıne benzi· , -------------! hem Irak te aaı, em e d M ,. 
1 . , f k 1• d dk yen bir teftıı maksa ile oa· 
ngıltere ye ev a a e sa ı .. .. d 
1 k 'b' iki falkiyete ma· kova'da bir fırının onun e 

oma gı ı k · · b kl' 
lik bulunmaktadırlar. Asu- ekmek alma ıçın e ıye~. 
.. A t ı e hatta ~atkın içine karıımaları, bu-rı ler vuı ra ye. v 1 

. • kledilecek olur· yük bir heyecan uyandır· 
Surıye ye na k 
sa Irak tebası sıfatını kay· mııtır. B.u t~f~lıte ek~,. _tev-

ki · d bir daha ziatı aksı gıbı her gunkun-bedece erın en, 
• k'ld Irak'ta kul· den daha ağır oluyormuı. 

hukukı ıe 1 e b -k d 
1 • k • n kalmaz. her iki Sovyet liyu a a-

lanılma arına ım a f 
d 1 t Yyare ka - mına 11ra relip kendileri ı· Bundan o ayı a 

rının önüne varınca satıcının 
bunları tanıması yüzünden 
bir panik hasıl olmuıtur. Ka
lenin ve Mikojan bir kelime 
söylemeksizin fırını terket· 
mlılerdir. Fakat fırıncıya 
karıı olan korkutucu bakıı
ları, fırıncı için pek eyi 
mana ifade etmiyordu. 

Muavinliği alayım da gör. 
Diye bağırdı. Demek ki bu 
herif. meçhul çetenin reisi 
ve diğeri onun muavi
nidi. Bunların kim oldukla
rı aralarında ceroyan eden 
konuşmadan anlaıılıyor. 
-Kırkorı meyhanecinin ismi) 
,unu kaldır eledi. Meyhaneci 
yerde yatan herifi kolların. 
dan tutarak kaldırdı. Reiıin 

On ikiyi çeyrek geçiyor. He
men kahveden çıktım. So
kakta da kimseler yok. Bu
raya gelirken yolda bizim 
Klrkor aııaya rast geldim. 
Senin iki sa attenberi bek. 
lediğlni söyledi. İkimizde 
koıa, koıa geldik. Halbuki 
benim hiç kabahatim Yok 
usta. Eğer o adamı öldür
memiş olıaydılar, tabii ben
de bu kadar geç kaln:ıaz_ 
dım .. 

( Devanı edeçeJt ) 
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Balıkesir intihap 
riyasetinden 

encümeni 

Belediye Azalığı intihabı 1- 1 O - 934 
pazartesi güı1üı1den itibaren 10-10-934 
çarşamba günü saat on sekize kadar 
devam edeceği ve hangi ınahalleleri11 
hangi güıılerde geleceği gıızete ile ilan 
edilmişti 8 - 1 O- 934 ııkşaınınıt k<tclar 
mah<ıllata ayrıln1ış0.laııgüı1ler bitıııiş 
olduğıındaıı ayın 9ve1 O cıı güııleri bü
tün yirıni altı ınahalle müntehipleri
ndeıı gelıııiyenlere tııhsis eclilıııiş bıı
lundıığııııcla 11 ayııı 9 ve 1 O cıı güııleı·i 
intihabı1 iştiı·ak etıneleri ve teşrin 
evveliıı 1 O cu g·üııü sa<1t onsekizclen 
S<)nra reyleri kabııl edilıııiyeceğini 
ilan oluıııır. 

Burhaniye Ziraat bankasından 
Ataitıda isimleri yazılı kimıeler bankamıza olan borçlarını ödur~dık l er i r d•n loizala· 

da evsafı yaz ı lı gayri menkul ipotekleri 1697 No lu kanuna tevfikan 
6 10 934 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık arttıı rr ağa çıkerı1 mıttır. iha
le 20-11-934 salı günü saat on beıte banka binasında icra lıı ıııacektır. Fazla malümat 
almak lıtiyenler Burhaniye ziraat bankuına müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Ng İsmi Cinsi Mevkii Dönümü 
224 Koca cami mahallesinden zeytinlik 

Mehmet ajta oğlu Etem 
ve Ahmet efendiler 

" 
" Tarla 

" 

" 
" 
" 

195 Koca cami mabaliesinden zeytinlik 
Oıman zevcesi Zeliha H. 

" 

Çayırlar namı diğer 

kabristan 

Sarı köprü gamber kuyusu 
Kafir çeımesi 
Koca alhat namı diğer 
Okuf köprüsü 
Bahçeli namı diğer 
Eıek tepesi 
Eıek tepesi 

" " 
Çayırlar namı diğer 

Kabristan 

Döıeme batı 

Pelit köyde Bahçe batı 
namı diğer Ilıca 

Maa eıçar Hamam civarı ve ka . 
sebze bahçesi vurma dejtirmeni 

159 Koca cami mahallesinden zeytinlik 
Hafız Mehmet Eıref ef. 

Selvill kuyu 

bin Bekir 

169 Koca cami mahallesinden 
molla Mustafa ojtlu mol
la Mehmet 

183 Koca cami mahalleıinden 
Hüıeyln ojtlu Mehmet 
Salihattin ef. 

211 Koca cami mahalleainden 
Oıman oğlu lımail ef. 

184 Koca cami mahalleıinden 
Abdurrahman o. İsmail 

158 Hacı Ahmet mahallesinden 
Süleyman >ğlu Şaban ef. 

187 HacıAhmet mahallesinden 
Emir Hüseyin O· Sabri ef. 

214 HacıAhmet mahalleıinden 

Buldanlı lsmail Hakkı ve 
ojtlu Behçet efendiler 

222 HacıAhmet mahalleıinden 

Ali ojtlu Remzi ef 

223 HacıAhmet mahallesinden 
Emir Uüseyin oğ lu hafız 
Mustafa ef. 

Bahçe 
müfrez tarla 

Kavurma değirmeni 

Çimenli kuyu 

Tarla 

zeytinlik 
zeytinlik 

" 
" 

Tarla 

" 

" 

zeytinlik 

zeytinlik 
bağ 

zeytınlık 

" 
" 
" bağ 

Tarla 

Marmara namı diğer 

Kızıklı yolu 

Pelit köyde Çökek 
Pelit köyde Sivice 
Kozluk 
Vakfı emrudda 

Börezli'de tepe 

Çoruk Çeltik alanı 

Balıklı da 

Harman altı 

Kasaba civarı 

Vakfı emrut 

Eıek tepesi 

" " Kemer clvavı Bulgar taıı 

" 
" Alı B. harman yeri 

Servili kuyu akar kuyu 
Meryem kuyusu 

2 

2 
3 

14 

18 

24 
7 
5 

3 

4 

1 
5 

29 

5 
2 
2 
5 

10 

40 

12 

2 

4 
3 

2 
6 
o 
2 
4 
4 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

C.H,F. Balıkesiı· Vilayet n=:::::::::::.-::;:::::::o 
iclaı·e heyeti riyıısetiııden r~ --
Burlı J ıı i ~ e'ni n Keremkü) hududu dahilinde Türk U --

oc..ıklarıııdan müdev ver fırkanııza ait mah'ımül- n 
hudut 7 parça zryliıılık l-tPş rin c vvel -934 tari- H 
hinılrn it il>aren 20 trş rııievvc l 93 -± tarihine ka- rı 
dar 20 gii n nı iiddetle tenılikt>n ı:;atılrııak üzere tf 
ıııii~aye~l cye çıkarılrııı~ ıı~'- Şe ra~li aıılanıak ve da- := 
ha l.ızla ız.ahal alıııak ı ı:; tı~ onle nıı Ba lıke ı:;ır , Edre- tt 
ıııiı , Burlıaııiye, A\valık halk fırka~ı r i nısetlrri11- tf 

Temaşa 
OTEL VE GAZİNOSU 

Şeref Bey idaresinde 

Balıkesiriıı lırr lıususta en 

• • • •• miikeınnıd otelidir. ~ 

ti · ıı laf,ılaı alrı ;darı' r t.tl ip olanl a nıı ~ü tı·ş ı·iıı- ,. 
e' \t•I 93 -! tar .hine müsadif cuıııaı lesi 1-(Üııii ~a- tf ~~ 
at 16 da Balıkı · s ! r\le C. il. F. vihlyeı i'darc he- ıı 
~ ı ~ liude ilıalı' i•dilt>c P ğindeıı talip olaı la: · :ıı ~ uka· •d! 

Koni or. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ci~diyet, emniyet 

rıda iı:;inıl e ri ~ azlı fırka ı i~· asetlPriııe ıııiira<'aaıhırı t: 
ila ıı ol111111r. •• 

•• •• 

Gerek Memleket halkının, 
gerek bütün misafirlerimizi 
umun1i takdirini celbetmiştir 

C.11.l~. B<ılıkt•siı· il<tyet :~ TEMAŞA Gazinosunda 
i<l<ıı·e heyeti r İ)1 <1setindtı. n ıı . Güzel Sesli Bir Ra~yo . 

. . tf Sehrirı, l s ıaııl>ul vP ızıııiriıı biitiirı gazetf'IPrı 
llııı-lı:ırıiv<'ııiıı Kt>reıı ı kih lıududu dnlıılıııd t C • lt · Jf . ·.. _ . .. . t rırnvcu ur M 

Ba l ı ~esır Tuı·k oı ·<q.~mdaıı ıı ı tıdt'\ \(lr lıı·kaııııza f Balıkesi rin en eyi tanınmış bir oturma ve ~ 
·· ıil ıınlı'ııııiillıtıdul iki ııar<·a Zl'\ tiı.lik 2 ıesı·iıı- 4 dinlenme yeridir. .-lıl 
c 1 .. .. • ... ..... ,.. .................... .,..,. 'C!Y ............. .. 

C\Vl'I !1 3-± ıarilıiııdeıı itihal'(' ll 21 (('~l"llH'\ \CI ................. ~~----- -~------~ ı. 
93-~ t:ıı·ilıirıı· katlar 20 güıı rniiddellP LPııılikeıı lll@Hil~~~IHt~. liHiHi!il.19iSfSiBiHftiilHllOlfl 

~aıılıııtık üzı· ı·p ıııliıa~~Pdey~ ı;ıkarılıııışııı:- ~l'ra- 11u·· RK MAHSULÜ 1 
!iti aııl:ııııak \I' dulıa .ıazla ızalıa_l alnıak ıstı~eıı - ;it 
ı · riıı Balıkr~iı-, Edn•nııt, Buı·lıaıııyr, .-\~ valık lı:ı l k il 1 
fırkası ri~· a~ı·ıleriııdrıı tafsil:it alı_ıı~ları H:. tali!l. 1 
olaıılarııı 21 teşrinevH•I 93-± tarılı ı ıw ıııusad,f it 
pazar ~üııii saat ı 6 da Balıkeı:;ir'dc C. il. F. 'i- it 
hiyrt i~lare lıeyt>ti ııdc ihale edilN·eği ı ı ıle? talip 1 
olaı ı larırı vukarıda isiınleı·i vazıh fırka ı·ı.\'as e t- it 
İ ı'rine ıııiiı:aca atları ih\n t1luıı{ıı·. 1 

Ha i yP: it 

Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa 

KUM ASLARIN 1 
Fahrik:ılarııı s:ııukları fiauaıı dalıa ucuz 1 
M3zamızdan temin edeceksiniz. I 

EN LÜKS iNGtttz KUMAŞLARI DA 1 

Mevcuttur 
i~bu iki parça ıPytinlik 935 sı>ııPsi ıııarııııa 1 

kadar l)arhalı zade llulı'ısi beviıı lalılı istica- I! 
rıııda bulunduğundan alıcıııııı i~ııifa lıa"kı hu : it Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 
tarilıt(•n ı:;onra haşlı~aea ktır. il her cinsi müken1mel ve fiatlannda 1; büyük terfzilat yapJ/mıştır. 
~ . • •t tı• Bey ıa ,ı na ııı· ııı M ek- ~ Rıına ıııiiııı:ı~il ~ üıılii ıııaıııo~uk, ı oplu~ .!orjt'' 
L ~ ec, 19' ltt kııloııları dalıa \li'llZ tt->Jlllll Pi nıek ll'IJI 

tehi i\llüdürlüğünclen ı •ı MuMerem müşterilerimizin ~ir defa mazamızı 
ı - Mektebimiıiıı ıııayıs 934 ga~ rsiııe kadar \ teşrifleri kafi~ir. 

ihtiyacı bulnııan 300 toıı kok köıııiirii 16-10-9341 
tarihinde saat ı 4 de ilıal(' edilnırk iizeı·c yiı·ıııi 1 • 

gün müddetle ve kapalı zarf usulilı> ıııii · akasa- 1

1
~ 

TAVŞANLfLf ZADE F AHRt 
va cıkarıınıı tır. Fantazi Manifatura Ve 
.. 2 - T~.li1~~er ~arın~ıııeyi ııı e kli' ~)te görebilir. • Kumaş Mazası 
\ t' ihale guııu de teklıf nıektuplarıle 111ektrpte il K . M·ıı· C dd . N 52 ·· kı ' ı ·· b ı · ·· 1 ~ uva~ı ı lye a esı o: 
muteşe "ı nıu a~aa "ornısyoııııııa nıııracaaı arı. •IHi!itliHi~liHtUililUtHt8iHit*•• 

~~!ijijiii~~!!!!!l!l!!!i!~,~~-•. iiıiii!ii!~~~~. ~r 

B<ılıkesir Askeri Sııtın ı ı 
alına kumisvoııııııdan ı \ ., 

Kütahya topçu taburu kuru fasul~e ıııiitealıhi
di ihsan bey taalıhiidüııü kısnı(·n ıfa t>denw<li· 
1rinıJeıı nıiilealıhit nıunıaile\lı ııanı '"" lıı · salıına 
~ . 
813 kilo kuru f:ısulyt> pazarlıkla s0tııı alınae~ı k-
tır. Taliplerin ihale ~iiııii olan 15-10-\:l:l+ pazar
tesi giirıü ~mat 10 da RalıkPsiı· : · ~keri satııı al
ma komis~onııııa ıuür.ıcaatları. 

ıl 

il 
r 

Balıkesir E\lkaf ı' ı 
Müdiirlüğünden 

Edremit 'e lıavalisi dahilindeki nınzlıuta \C I 
ıniilhaka zı'yliııliklrl'iııirı 934 senesi ıııalısulii · 
9 - 10 - 9;34 tarilıiııdPıı itih:ırpıı nıiizav( dPve cı-. . . 
karılıııı .' tır. 

Edremit ve llavraıı nıııııal.;ıı:;ıııdaki ze~ tiıılik

le!'iıı ihalesi 2 O- 10 - 934 Cuıııart<· si Ze.' tiııli, 

ŞEHİR SıNEMASJNDA 

6 Teşrıni evvel Cumartesin~en itı~aren 
T .\llAMEl'' TÜHK~:E SÖZLC 

ASLAN ADAM 
Ü)nıyanlar: 

Hl' TEH CRA PLE 
FlL\XSES DEE 

Filiıııirı iı ~w~i \l t>\'lıll ı:;alı aksaıı ıı a ~' 
dar de\aın ı·dı • ı·ı·klir .. S::ırıaı, tek;ı ik H' tl 
yeeaıı k:ı~ııağı hu filiıııi göl'eııler bİI' d;ıl1• 
~örıniy<'ıılı•r mutlak ~ilrıııelidirler. 

İL .\ \"ETE:\": FOKS JURNAı 
Pazartesi matinası saat 2,30 d•tJıl 

Kızılke<,;ili, Güre, Talıta ki\~ 'e .\ vcıhıı· ııııııtaka- [ Pek yakındP 
~ındal.i zpvfirılilderiıı ihalesi 21 - 10-934 pazar c:.l 

ve Xarlı , ;, .\ltuııol11 k ıııırıt:ıka~ıııdaki zt·~ ıiıılik- 1 • c' 
)priıı ilıalı•si . p 22 - 10- 94 pazartesi ı.ıiinleı·iı ı dı · . CEPHEDE BiR GE ~ 
saat 15 u~ Edrdıııit evkaf dairl'sirıdP yapıla a - 1 i 

1 

ğıııdaıı isteklilerin lıildirilrıı güıı \t> ~aatlı · r<le !~~~~~~~~~~~~~--~~~ 
gelmeleri ilan olunur. 9-12-20 1 


