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iy u h Taraf ar ığı ı Kuvvetli Bi V eyiı. Etmek Yolundadır ---
şvekil" izi Nu 

ta a • -

Harp 
Japonya ile merika ara

sm~a nu olacak1 
Uzık şark hldiseleri H Fransa 

P:ıris 25 (A.A.)- Uzuk-sark. 
hlld:seleri F:rıınsız matbuatı
nın noıarı dikkatini celbet
mektedir. 

Büyük Memleket Anketımiz .. 

Veni Bele iy eyetinden Ne Gibi 
iş y p 1 

• 
1 1 . ? 

ıyorsunuz ... 
Ôn~imıi:de belediye intifıabatı. var. Şıiphe yok ki inlllıapla bütün hemşehrilerimiz 

yakı~uan aldkadar olacuklardır intihabat neticesinde belediye işlerini görmeğe t:lecek 
rneclıslen lwlkmıız ~ufrr bekliyor'! Düııindük ki büyle bir suali okuyucularımı;a sor
mak çok fayda il nellceler verecekllr. Bu düşünce ile anketimizi yaptık. Sucıllmlz şudur: 

- Seçilecek yeni belediye heyetinden ne gibi 
işler yapmasını istiyorsunuz? 
DiKKAT EDILEı:CEK NOKTALAR. 

1 - Cevap gilnderecek okuyucularımız isteklerinin muhakkak 
biiıiin nwmleketi alakalandıran bir mevzu teşkil etmesine dik
kat etmelidirler. 
An.ketimiz propaganda mahiyetinde değildir. Bunun ıcın 
o~t~yt~cularınıtzıu sırf Balıkcsirin yiikselmesine ait düşüncele.ri
ıu ısfı~oruz. Bunun haricinde lerıkit, takdir yazılmanıalıdır. 

A~kelimize gelecek cevapların ne~rlne ünümüzdeki pazar günıindtn itibaren baı
Llyacagız ... 

Askeri heyetimiz 
Odeaa, 25 (A..A..) - Huı

nsf muhabirimizden: 

Bayram günlerinden bir intiba Franı Meri Sovyet vapuri-
30 Ağustos Zafer bayramı ydan muharebesinin tarihç- le Fahrettin Paşanın riyue-

hnzırlığı devam etmektedir. osi hakkında yü eek 8,,1ıe tindeki 14 kişilik askeri heye-
Aynı zamandR tnyore hayra- bir nutuk söyliyecektir. timiı bu sobo.h Odeıeyu gel-
mı olan bu büyük gün her Tayare Cemiyeti namına da di .l tikbolde Roma büyük el-
yıl olduğu gibi bu yıl da pn· bir nutuk söylendikten son- cimiz Hüseyin Ragıp bey, 
rlak surette kutlulanacaktır. ra Kumandan Paşa nutkunu konsolosluk memurlorımt1, 
Gtindti=kıi merasim: irat edecektir. Sovyet askeri erkAnile mab-

Hazırlunnn progr:ıma gö- Müteakıben istikldl marşı ulli hükumet memurları ha-

Pöti Jurnal diyor i: re, o gün l\olorılu kurnon- çalınacak ve buııunn sonra zır bulundular. Bir aakeri 
«Sovyet Rusya, Milletler danı fto at 9 da orducvinde merasim geçişi bıışlıyncnktır. kıta seltm resmini ifa etti. 

Usssll'nı' SS 8f V8 zahitlefİ gÖSlBf~İ~leri beJen"t ffiıUkS· Cemiyetine girıneğe hnzırln zabitan v<' mensuhini askeri- Devumı ıkinci sayfada ) ( Devamı üçüncü ınyfodo ) u venin Vf.' 9,30 don itıboren- D u·. 
Vemet yu"'kse ~abiliyet ve inz.ibaltan ~olayı le rı etti. nı~::onya is . Pnsifık den'z- d . ıırzu e lı•n memurini mıiL ş Ü c E L E R .. 

nele vahım en<lişl'lerle k:ır!- kiye ve hnlkın tcbrık§tını C 
Skazr)cry

n, 25 (A,A.) -. rıne teşekkür etmiştir.. B' kabul ede cektır.Tebrı'kfit ı mü· emiyet de insan gibidir; 
ıloşmış bulunuyor. ınocn-

Büyük mnnevrol r ~it.mış AYUSturyada levkıfat alP.yh bugun neticesi belli tcakıp geçit rrsmi için ko- Hastalanabilir .. 
olduğundon M. Musso~ını ma. Viyana, 26 (A . A.) _ Es- olmıyan bir mücadeleye gi- şu ~·ınorınn gidıl"rf\ktir. 
n e vrnlıırn ic:tirak otmış olan 1 ki ziraat fırknsının M 0 .. 1. d "ld' Mernsiıno oskıJ ri kılont , J'an-

11' k "' rişmek znmonı •·ğı ır. 
bütün zabitleri toplıynro fusün katli htldisesınc karı- darma, polis, sporrular, 

k 
k t ı Oığcr tarortıın Pöti Pnr- ı. 

gerek zabitleri gere so. 1 cı _ şmış o mnsı muzkllr fırkan. me..tepler, comiyotler iştirak 
h d 1 

isiyenin Şonglıny muhabiri i 
ntı, gösterdıklcrı e cnı. '?ıu - ın pnr flınento grupu rcısı Oı ecektir. Merasime iştirnk 
knvemet, yuksek kobılıy~t M. Pogrzed.ıczin intihar • de ~öyle ynzıl yor: edecek kıtalar ve sair teşek-
ve inzıbnttıın dolayı tokdır 1 IDR sobop olmuştur Mumoi- İhtildf, muhııtlınde tetkik olu kiiller snat 10,30 clo. koşuçınn-
otmi tir. le ·h bu snbnh ölmüştür. nursa, uzaktan gözü ktiiği rın<la tertibat alacokl:ırclır. 

M. u olini. miıteo.kıben Veltbalt - Weltblatt - ga- karlar korkutucu değildir. Kumondon Poşo scınt ı t de 
ole em;ıı,,rl.,re ve ecnehı as- zetesi, ziraat f 1rkas mebus· Moskova ve Tokyo hüku- merasim yerine gelerek kıt· 
kerih yeller nzasına hitep undon M. Devoti-Dt watynin metleri şiJdctli siyasi teşe· o.atı muayene ve tebrik cd· 
ederek, monevralord. bulu- tPvkif ini teyit cylomckted- hbüslerde bulunuyorlar ve ccek. müteakıbon en kıde-
nduklnrından doloyı kendile- ır ( Devamı ii~·üııcü sayfada ) msiz zabit torafındon bu 
~~~~==~=====-=======~ ===~============! gunün büyüklüğii, ordumu -

En eyi hır tasarruf, en karlı bir iş yapmak zun istiktfiı horbinıleki ku-
hramauca menokıbi, diişman 

ı•stersen koş bir erg· ani tahvili al! ordusunun imhıısı ile netie. 
elenen Başkumandanlık mo. 

Ktilleler,heytca nsız yaşa . 
yamaz. llddiseler, hatıralar 
bizde heyecan uyandlrıyor 
mu? Buna her glinlLik ce. 
miyet lıayatLTmzda bilhassa 
dikkat elmeliyl:. .. 

l!."ğer cemiyetllk bir hadi
se biz.de aldlrn ve Jıeyecan 

uyanyırmlyorsa mulıcıkkak 

bir tarafımız. hastalanmış· 

ltr. Hasla bir burun eyi bir 
kokuyu anlıyamaz Görmi
yen bir g6z güzel bir man-
zara karşısında körlıiğtimi 
mu haf aza edtr. Kıl ti ele re 
gelince, cuniyetlik Jıddiseler 
karşıswda heyecan duy-

mazlarsa karşısında heye
can duyulmıyan cemiyetllk 

hddlseye göre tedaviye mu
htaç taraf/an var demek 
olur. 

Etrafımıza dikkat edtlim: 
Biz neden heytcan duyu-

yorıız? l'ahut Jıangi hdtll. 
sefere karız aldkasız kalı-
yoruz. 

İçinde yaıadığımız ctml· 
yel hayatının hasta taraf. 
larznt böylece öğrenebilir ve 
eğer ellmizden birşey gelir
se onun tedavisine ıttap 
edebiliriz. 

•• 



Çocuklar için .. 
------------

DEN İZ VE KAVIKQILAR 
Deniz köpürüyor. Dalgalar biribiri ardınca sahile ko

şuyorlar. Uzaklaıdaki birkaç yelkenli yollarında güç
lükle ilerliyehiliyorlar. Sahile bağlı kayıklura dalgaların 
her çarpışı onları küçük: bir tahta parçası gibi suyun 
üzerinde oynatıyor, döndürüyor. Yazın durğun günl~riıı
deki deniz şimdi karmakar ş k. O vakitler mo.sma,·i bjr 
atlastı. Şiındi ise bembeyaz bir köpük .. 

Dalgaların sıra sıra olup bazı alçalarak, bazı yükse
lerek öyle bir ilerleyişi var ki. Önlerine gelen herşeyi kı
rmak, parçalamak, yıkmak için sanki sözleşmişler. Bu bey· 
az köpüklerin önünde titrememek mümkün değil. 

Fakat kimbilir şu anda bu koca dalgalarla nice insan-
la çarpışıyor. Viran kulübelerinde kendilerini bekliyen 
çocuklarına bir parça ekmek. bir parça katık kötürmck 
için bu beyaz köpüklü d:ılgaları ezip geçmeğe çnlışan ki· 
mbilir kaç kayıkçı vur. 

Onların sahilden uzaklaşmak için her kürek çekişi 

biraz da ölüme koşmaktan başka nedir? Fakat öyle iken 
tunç renkli çehreleri yine değişmez. Çelik pazuları hiç 
bir dalga önünde kuvvetini biraz olsun kaybetmez. 

Dalgalar büyüdükçe onlar dn büyür, çelıkleşir, sertleşi

rler. Sarı benizli çocuklarının beyaz köpükler arasından 

beliriveren yüzleri onları büsbütün tunçla~tırır. Sularla 
kucakla~ırlar, çarpışırlar. LAkin yine kırık teknelerle 
beyaz köpüklü dalgaları aşmaktan vazgeçmezler. Nihayet 
akşamın karaltıları gittikçe etrafı kucaklar, sarar. RüzgAr, 
fırtına, kar biribirine karışırken onlar viran kulübelerine 
gündüzkü kazançlarının neşesile dönerler. Gecenin koyu 
karanlıklarında dalgalar beyaz köpüklerle sahile beyhude 
vurur, döğünür. Fakat tunç çehreli, çelik bnzulu kayık~:ı. 

lar ninni gibi gelen bu se~ler arasında derin uykuya 
çoktan dalmışlardır. 

M. Cevdet 

Başvekilimizin Nutku 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
karşılıklı tanışma ve anlaş

ma için doıt milletlere ayr
ıca imkln vererek hizmet 
etmiş olacaktır. 

Sös, milletler münasebat
ına intikal edince size söy
liyebilirim ki bizim komşula
rımızla münasebetlerimiz ve 
beynelmilel vaziyetlerimiz 
eyi geçinme,ıulh ve beraber 
çalışma arzularına müsteni
ttir. 

Bu toplan maktan istifade 
ederek size son günlerde 
gazetelerde gördi1ğü

müz bellibaşlı htidiıeler ha_ 
kkıdda da malı'.lmat vermek 
isterim. Bu hAdiae Bulgar]_ 
standa d Türklerin fena mu· 
amele yüsünden hicrete mec. 
bur oldukları şeklinde mat
buatımızın neşriyatıdır. Ak
alliyet meseleleri ribi mill
etlerin hassas oldukl:'ırı mi
lli mevzularda matbuatımız 

bu kadar hassasiyetle alAka
dar olduğu meselelerde ha. 
kikatı tam öğrenmeğe çalı

şmak esaslı vazifedir sanır
ım. 

Bizim beynelmilel mutat 
olan usullerle Sof yadan edi-
ndiğimiz mah1rnato göre 
hakikaten mevzii htldjse 
vardır. 

Bulgar hükumetinin fen::ı 
muamele ve hAdiselere ma
hal vermemek için dostane 
ve kati temayüllerinden ha
berdarız. Zannediyorum ki, 
bütüÔ bu tafsiltit son günl
erde intişar ettiği gibi arzu 
edilmiyen bir vaziyetin me
vcut olmadığını kabul etmi
ye müsaittir. 

Bundan sonra İsmet Paşa 
umumi beyanata girerek de
miştir ki: 

- Size sulh poliıi ası hak· 
kında. zıt memlelu•tte göste
rilen hat iki fıkrayı tekrar 
söyJiyeyi n. Herkes sulhun 
bozulacağından kor:kııyor. 

Anlaşılıyor ki samimi ola
rak sulhu muhafaza etmek is
tiyeceklerin gerek kendileri 
ve gerek başkaları için kuvv-

etli olmaları esaslı şart olu
yor. 

Türkiye sulh taraftarlığı

nı kuvvetli bir varlıkla. teyit 
etmek ve kıymetlendirmek 

yolundadır. 

Milletlerin münakaşası ni
hayet umumi bir takım an
lsşmalara müncer olacağını 

ümit ederim. O vakite kad
ar sırf tedafüi olan mıntak
avi anlaşmalarıe faidesi aşi
kardır. 

Balkan misakı bize bu hu
susta eyi bir ınisol oldu. Uü
snü niyetle bir~·ok müşkü· 

ldt iktiham edildi. 

Faknt hikAyesi mübal:1ğ
aya uğramıştır. 

Balkan devletlerinin hudut 
emniyetleri, yani cerben o.r
rıızi nlıp vermek davalarma 
mahal verilmiyeceği, beyn· 
elmilel yeni bir taahhüde 
raptolunmuştur. 

AlAkadar devletlerin uzun 
emeklerle vücude getirdikl
eri bu eserin ciddi ve fili 

bir teminat kıymetini haiz 
olaca2'ında tereddüde mahal 
yoktur. lJmuyoruz ki Balk
an milletleri biribirini anla-

mak ve yakııılnşmak ıçın 

bundan sonra daha geniş 

ufuklara mıılık olacaklardır. 
Mılletler arasında teması te
min edecek her rabıtayı te. 
~vik etm~lıyız. insanlar tanış
tıkça birıbırlcrine sevgıleri 

artabılir. ~hiuusebe\lorı bu 
istikametten takip etmeliyız. 

Umarım ki İzmir panayırı 
bu noktadan da çok feyızlı 

bir eser olsun. Bu panayır 

için her sene faaliyet göste

ren Vali Paşa Hazretlerine, 
kıymetli belediye reisi Beh-

çet Salih beye teşekkürleri 

mi ifade etmek isterim. 

Ticaret ve sanayi oılalor:

nın, milli bankaların gertk 
sanayide ve gerek ziraat te 

hususi kurum ve müteşebbi
slerin gösterdi ·leri himmet 
takdirlere !§yıktır. 

Süveyş 
Kanah ehemmiyetini kaybetti 

Kanalrn açılması geçeh asır
da beşerinin en üyük muci

zesi idi. Fakaf şimdi. 
«il Gorriere della Sera» 

gazetesinden: 
Büyük Britany, Hindistan 

daki menafıini Süveyş kunalı 
vasıtnsile temin etmektedir. 
Süvyş kanalının açılması 

geçen asırda beşeriyetin 

en yüksek bir mucizesi 
olmuştur. Sunanla beraber 
askerlik tabjyesi noktai na
zarmdan bu kanal, eski 
kıymetini kaybetmiştir. 

Çünkü tayarelerde husule 
gelen son inkişaf ve ter
akki dolayısile Süveyş kan
lı, her türlü hava taarruz 
ve tecavüzlerine maruz 
bulunuyor. Bu suretle eski 
Albione ( İngilterenin eski 
ismi) Bahrimuhiti Hindide 
bulunan müstemlekelerini ve 
bu müstemlekelere ait yol· 
ları muhafaza için başka 

çarelere teveHül etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

İngiltere bu meseleyi ş• 
tarzda halletmeyi dütünüyor; 
ileride bir harp zuhur eder 
ve Süveyş kaoalı tayarelerin 
müthis hücumlarına maruz 
kalırsa, Hayfa - Bağdat 

demiryolunun inşası sayesi
nde Hindistan yollarını ıL 

de etmiş olacaktır. 
Bu plfin, bütün İngiliz mill

etini şiddetle alakadar ett. 
iği için sevinç ile ko.rıılan
maktadır. Planın tatbiki 
halind6 Filistinin de Ak
denizde yüksek ticari bir 
mevki ihraz edeceğine şii

he yoktur. 
Hayfa - Bağdat demiryol

unun pltlnı nasıl doğmuşt

ur? Bu mesele hakkında 

birkaç söz eöylemeği fay. 
dalı buluruz. 

Tam seksen sene evel 
bir milyon altın liralık ser
maye ile bir şirket tesis 
edilmiştir. Bu şirket, Akde
nizi Fırat nehrine bağlam
ak için Hayfa ile bağdat 

arasında bir demiryolu te
sisinin lhım olduğunu dü. 
şenmüştür. O zamanlarda 
Fıratın seyrüsefere müsait 
olduğu zannedilmekte 
idi ve bu suretle İngiltere 
hükumeti nüfuzunu ta Bnsra 
körfezine kadar tevsi eyliy_ 
ecoğini tahmim ediyordu. 
O esne da bütün İngiltere 
Lessepsin büyük eserine 
karşı rekabette bulunmak 
maksadile, bu projeyi tasvip 
ett. 

Hükumet te hu projeyi yü
sek bir al4ka ilo karışıldı. 
Bununla beraber İngiltere 
hükdmeti, Fransanın muh
abbetini kazanmak için bu 
büyük planı terketmeğe me· 
cbur oldu. 

Alman hükumeti 1888 
senesinde Anadolu demiry-
ollarının ınşası ıçın bir 

imtiyaz nlmış Te hemen 
faaliyete başlomıştır On 
sene sonra, Almaya devleti 
Basra körfezine kadar bir 
hat temdidini i~temiş ve 
imtiynıı da verilmiştir. Bu 
hat bir taraftan Halep, 
Musul, Bağdat ve Fırat ha
valisine kadar uznnncak 
diğer taraftan da İsk~nde
run limllnına kadar ayrı 
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"""""Zi~~~·-·······s~·i·~·di"Y~··I~·t·i·h·~·b;··aiı 
Bın~ası ~eyeti umumiye
sine üç mura~has seçil~i. 

Mebusumuz Pertev bey 

Belediyede, belediye encü
meni ve ziraat odası azalar
ının iştirakile bir toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıda 

Teşrinievelde Ankarada top
lanacak olan ziraat bankası 
heyeti umumiyesinde vilAy
etimizi temsil edecek mura
hhaslar seçilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi reisi 
Kbım Paşa Hazretlerile 
mebuslarımızdan İbrahim 
yörük ve Mehmet Pertev 
beyler bu sene de ziraat ba
nkası heyeti umumiyesinde 
vilayetimizi temsil edecekle· 
rdir .. 

bir demiryolu inşa edilecek. 
tir. 

işte Berlin - Bağdat ha
ttı namile anılan bu hat 
bütün cihanda büyük bir 
heyecan uyandırmış idi. 

Umumi Harbin ilftoına 

rağmen hattın inşasına 

devam edilmiş fakat mütare
keden sonra hu mesele büs
bütün değişmiş ve hattın bir 
kısmı Turkiyenin bir kısmı 

Fransanm ve bir kısmı da 
lngilterenin eline düşmüşt
ür. 

İngiltere, şimdi eski pro 
jeyi yeniden ihya etmek o.r
zuımnu gösteriyor, yani Ha
yfa ile Bağdat arasında. bir 
demiryolunun inşasını isti
yor. Bu projeyi hazırlamak 
için üç senedenberi çalışıl
maktadır. Yapılacak demir
yolu, İngilterenin nüfuzu 
altında bulunan mıntakalar 
takip edecektir, yani Htıyfö· 
dan başlıyacnk, ~1averayişşe
riadan geçecek ve lraka ka-
dar gidecektir. Bu pldnın 
tertibinde beş yüz kışj ça 

lışmış ve yüz bin altın li
ra sarCedilmiştir. 

Hayfa - Bağdat denıiryolu 

inşasının dört sene kadar 
süro.ceği söylemu tedir ve 
sekiz milyon İngiliz lirası 
sarfedıleceği de tahmim ol
unmaktndır. 

Aynı zamanda lnrk petrol 
şirketi tarafından Akdenıze 
kadar petrol akıtmak ma. 
ksadile demir boru ferşiy
atma dair bir proje hazırl
anmaktadır Bu şirketin 

sermayesi Fransız ve İngiliz 
gruplarından temin 
olunmaktadır . Bu 
iki grupıın memnun kal
ması için borular Fırat ne_ 
birine geldiği noktada iki 
( Devamı Üçüncü Sayfada ) 

G ü n d e ·v apllacaktır1 

Belediye intihabın bir günde yapjjamıyacığını ilerı ~ 
rüyor. Bu hususta viliyetçe bir arar verilece~ 

Belediye intihabatının bir tço henüz tetkik edilJlle ~ 
günde neticelendirilmesi ha- tir. Bu hususta Vali 
kkında Dahiliye VekAletin Ayvalıktan döndükten so 
son yaptığı tamim haber karnr verilebileceği onl 
aldığımıza göre vildyctten ıyor ~ 
belediyeye tebliğ edılmiş Bizce Vekaletin eınr1 ' 
fakat belediye şehrin vazi- güzeldir. İntihap İsta~b J 
yetini ve Balıkesirde beled- ve diğer şehirlerııo 
iye şubeleri olmadığını ileri olduğu gibi sehrimizde 
sürerek bu tamimin burada her mahalleye sandık )to~ 
tatbik edilmemesini istemıştir· ak suretile bir günde 

BP,lediyenin itirazı vildye. aiti neticelendirilebilir .. 

Memleket hastahanesi göl ıarllİ mahallesinde • 
mütehassıslığı çeşme yapıldı ... "' 

Memleket hastahanesinde Beledıye tarafından o;°I 
ihdas edilen göz hastalığı mahallesinde. ~optırılo:>.,.., 
mütehassızlığına Adana Tr- olan çeşmenın ın.şası ~ ; 
h h h . b b"b" ştir Yalnız demır bo .. a um asta anesı aşta ı ı · 

1
e r 

D ıh b . d"l . şenip henüz \'e~me r. san ey tayın e ı mı- . . . ;s 

. 1· h b · .. 1 d verılememıştır. 
ştır. san eyın şu g:un er e 

t~hr~mize gelerek yeni va ı·tfaiye ef radımn el~i-
zıfesıne başlaması beklen- . . . ıtl. 
mektedir. ltf aiye efradı ıçtn P98~ 

Daimi encümende 
Daimi Vilayet Encümeni 

dün vali muavini Ekrem be
yin riyaseti altında toplana
rak hususi idareye ait i~leri 
müzakere etmiş ve knrara 
bağlamıştır. 

Çmar köyü 
Dahiliye Vekilletinden l'ila

yete yapılan tebligata göre, 
Bursa vilAyetinden vildyeti
mize verilen köyler arasın· 

da ( Ki>kçedağ ) ısının -
de bir köy olmadığı anlaşıL 
mı-stır. Bu köy (Çınar) kö 
yüdiir. 

Valimiz Ayvahkta. 
Ayvalık , 27 (Muhabirimiz

den) Valimiz Salim bey 
dündenberi ~ehrimiz<le bulu
nuyor. Vali bey bugün hü
kumet konnğını ve belediye. 
yi ziyaret etmiş, beledıyedc 
şehir işleri hakkında beledi
ye reisi tarafından verilen 
izahatı nlAkn. ile dinlemişt!r. 

Vali bey Ayvalıktan sonra 
Bürhaniye ve Edremide de 
uğrıyncak buralarda da tet
kikat ve teftişatta buluna
caktır. 

Aiti ıumarcı kumar oyn
arken tutul~u. 

Bir gün evel Dinkçiler 
~luhallesinde bir kahvede 
kumar oynıyun altı kumar -

cı zabıta tarafından ctirmu 
meşhut halinde yakalunmış
tır. Kumarcılur Dinkçiler Mu-

hallesinJen Hüseyin oğlu 
~1ehmct oğlu Hakkı, 

Serezli Ahmet oğlu Hüseyin, 

Bayram oğlu boyacı Hüsey
in İzmirler Muhallesinden 

Paşa Köylü SDit oğlu Ah -
met, Kasaplar Muhallesınden 
M hmet oğlu berber Hulfis
idir. Kumıır oynatan kahve
ci Hüseyindir. 

Gerek kumarcılar ''o ge
rekse kumar oynatan kahv-

eci hakkında kanuni takib
ata girişilmiştir. 

lık suretilr. on beş kat 
se yaptırılacaktır. 

Oç bahçıvan ceza gör'-
Bahçelerjni lftğım 611 

ile suladıkları anlaşılan ~ 
h1tfullah mahallesinden i~ 
çıvan Hacı Ahmet, sn '1 
oğlu Recep ve bodur 0 1. 
Mehmet ağalar hakk1

:,-

belediyece para ce _, 
verilmiştir. Bundan . btı~ 
müruru ubura . ma.nı o!,, 
ğundan dolayı Dınkçılcr 
hallesinden tek arabacı ~ 
de ceza görmüştür. 

1 

Birliğin müsameresı 
Idmnnbirliğı gunlerdeıı 

ri hazırladığı mü aınercll~ 
bu akşam Şehir sınemas101,ı 
Yerecektir. Birçok kiınse 
müsamereye çağrılmıştır· 

Zafer 
Bayramı 
(Üst tarafı birinci 
Tam zev11l vakti yirnı1 

par6 top atılacaktır. 
Gece eğlenceleri 

Gece fenerulayı terli 
edilecektir. Feneralayı ıı; 
at 2 l de kazpınarındao IJ' 
reketle Paşa camii - pıeio' 
ane boğazı - tapu ve nll 
dairel~ri - hükumet kooııf. 
hükOmeı caddesi - beled1 

dairesi, kuvayi milliye ~ıı&I' 
esi - orduev; ve şosey1 

kip edecektir. 
flalkevinde müsamere 

Hnlkevi bu büyük giiııiJ, 
f . b' . e ter 

şere ıne ır musamer ıı 
ip etmiştir. Müsamere h0

. 

evi salonunda verilecelttırl 
Kayserida bayram hazırlı~ 
Kayseri, 26 (A.A.) "':' t' 

Ağustos büyiık zuferjnıo 't> 
!dönümünü Kayseride \ 

0 
parlak bir surette kuthıl il 
acağından kolordu buguıı 
lflyık olduğu veçhile . ıe&( 
edilmesi için zengin hır ~r 

.. d . P1 ~ti ogrnm vucu e getır r 
Halkevi de ayrıca bir _rr0jD 
ram viıcude getirmiştır· tı 
Ağustos gecesi kolordu 
yuk bir bıılo verecek 
yeniden yapılan as eri ıJJ 
hfelin de açılma resıni ye.P 
lacaktır. 
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Ecnebi Matbuat. 

Ecnebi .Gözile Tür iye •. 
Japonya ile 
Amerika 
Arasında 

Karlı ir Tasarruf! 
Hasta adam ölmüştür. Genç 
bir adam ayakta duruyor .. 

(Üst tarafı Birinci sahifedt) 
bıı teşebbüsler mütekabilen 
hande ile karşılanıyor. 

l)ünkü her iki taraf ta diğe
rınio blöf derecesini pekAltt 
bilmektedir.» 

. 
Erğani lstikrazının Son Tertibi de Satışa 

Türkiye yanmn en ileri ~ir memleketi olaca~rır. 
Holandada çıkan De. Te

legraa/ gazetesinin 5 Ağus
tas 1934 tarilıli mislıasın
dan çıkan baş makalenin 
tercümesidir: 

Bir nikbinlik banyosu: 

Forzedıniz ki bu sene hori. 
ce bir tatil seyahati yaptınız 
,.0 bu seyahat sizi zengin bir 
tabiatla ve meraklı şeylerle 
karşılaştırdıktan başka yab
ancı bir millete mensup in 
sonlarla da sıkı bir temasa 
getirdi. Şimdi bu seyahatten 
döndünüz ve dostlarınıza 
tehaseüs ve jntibofarınızı bil
diriyorsunuz ve bir nikbin
lik banyosu içinde garkol
duğunuıu söylüyorsunuz. 
Bu dostlar size inanacaklar 
mı? Ve daha ziynde şüphe
li biraz do noho§ ve i tihzah 
blr tarzda gülmiyecekler mi? 
Halbuki biz, Yeni Türkiye
nin, Meriç ile Fırat ve Akde. 
niz arasında bulunan, Gazi 
Mustafa Kemal . Pa~an.~n 
şahsında timsnlinı gord~
müz bu memletin b~yük hır 
kısmında seyahatle hakika. 

ten eyi tesirli ve fe
rahlık verici bir nikbinlik 
banyosu aldık. Binaenaleyh 
şimdi size Kemalist 'l'ürki
yeye, yaptığımız seyahat 
hakkında malumat ver..,ceğiı. 
Fnkat bu izahatımla cam
ilerin, antika. hnrabelerin ta
svirinden, yahut uydurma 
maceralnrm hiktlyesinden 
ziyade genç 'fürk devleti
nde Türk milletinin hakiki 
hayat ve mahiyetini size on_ 
natmoğı arzu ediyoruz. Bu 
suretle sizleri de haki aten 
bir uNıkbınlik banyosu» n 
dan giçirmiş oluruz. 

Şimdi ovelomirde- miinteşir 

ve anlaşılması kolay hoıı 
sebeplere istiDat eden- üç 
yanlış fikir hep birden ret 
ve tekzip etmeliyiz Bu hata. 
h fıkir ve teltikkilcr şunlar. 
dır: 

ı) Bugünkü ~ürki~e~.in 
guya Asyalı hir dıkkatorluk 
devleti olduğu, . . 

2) Tiırkiye Cümhurıye~ı 
Hük'llmetioin, 1932 ılk teşrı
nde htikOmet merkezini Bo
ğaziçindeki büyiik lstanbuld~n 
Anadolunun yüksek steplcrı 
ortasındaki ·u<·ük Ankaroya 
nakletmekle gfıyn kasten Av
rupaya vo uç ık denize arko-
ını döndüğü, 

3) Kıtnmızın _f1lhakika 
en güze] şehri olun fst:ınbolu 
gören bir kimsenin yalnız 
bu görüşü ile guya Türkiye
yi tanıdığı zan vo zehabı. 

kat sıhhat VE:ı zindegisi hari
kuladedir. Bu genç adam 
Garbın herşeyi ile alAko.tlar 
olmuş, Garbın bütün ilim 
ve fennini ve kültürel varlık . 
larını almış fakat nncak horp 
sonrası devlet teşekküllerL 
nin i~·indc yegAne olnrok 
Garp de\·letlerinden para 
almamıştır. Gaz{ Türkıyesi 
on bir seneye y.:ıkın me\•cu. 
diyetinde Avrupa ynhut A
merika ıermnye pnznrından 
tek bir istikraz yapmamış
tır. 

Şu da dikkate şayandır ki 
yeni milli devlet, sabık Os. 
manlı imparatorluğunun ru
bu asırlık bir mücadelede 
mağlubiyetinden doğmuş 
ve kendisinin 160 bin kilo
metre murabbaı tutan ülkesi 
o İmparatorluk ülkesinin 
ancak dörtte birini teşkil 
edebılmekte iken Hcvisioni
st değildir. O kendi ülkesin
de aynı cinsten toplu, mütt
ehit ve mütecanis bir varlık 
içindedir Ye kendi hudutla-
rındao tamomen memnun
dur. Artık hiç bir kimse 
onun bu hudutlarına göz 

dikip bir münazaa çıkara
maz. O yani yeni milli 
Türkiye Balkanlar, 
Aarbistan ve ilAh ... 
gibi kaybettiklerinden vaz
geçmek ve sarfınazar et
~tmekJe ve bir lrredenlo 
tanınmakla kalmamıştır, ay
nı zamanda ecnebi ırktan 
olan, ecnebi kültür ve 
ecnebi emellere sahip bul
unan ve Üı,;monlı İmparntor 
tuğunda daimi bır nızi.I 
ve ihtılııf mevzuu vo harp 
tehlikesi ve binn cnalcy h bir 
df teşkil etmiş olen bütün 
o vnsi yerlerin ana.yurttan l 
ayrılmasını ağır bir yükt
ten kurtuluşun Yımliği bir 
memnuniyet ve fcrohlıkla 
karşılamış ve bu memnu
niyetini gizlememiştir. Bu 
his ve likirde bütün Tür· 
kler müşterektir. Milletin 
içinden herkes size şöyle 
söyler: 

1 

Jurnal gazetesi ise diyor ki: 
«Hakiki ihtilAf Aaıerikn 

ile Joponya :ırısındadır. Pa
sifık denizinin hdkimiyeti 
için ezeli deniz rekabetinin 
yeni bir safhasın şahit ol
uyoruz.» 

..... ..., __ 
Dil ~ayramı 

İstanbul, 27 (Muhabirimiz
den)- 26 cylOl dil bayra
mı olarnk kabul edilmiştir. 
Ogün konloranslar verile
r.ek, gazeteler öı Türkçe 
olarak çıkncaktır. 

Şarklı bir rejimin mesnetleri 
ol:ın müeeeeselerin tamamile 
laik bir halk devleti 
olan Cümhuriyete mtıv-

k ilerini terke nasıl icbar 
edildiklerini hatırlatmak is
terim. Sağlam temeller in
kişaf ve tarak ki etmekte 
olan bu Cümhuriyetin AY
rupa kıtasındaki arazisi ya
lnız iki milyon nüfusu iht. 
ivn etmekte olup Asyada· 
daki araz ısının nüfusu 

da t 3 milyon olup Asyada -
ki nrazisinin nüfusu da 13 
ile ı5 milyon araeındndlr. 

Bu flUretle memleketin baş-
1ıl'n kuvveti tabiatile Asy
acla bulunuyor. Fakat böyle 
olmakla beraber yapılan ye
nilikler ve rdormlarla me
mleket günden güne dohn 
fıızln Avrupalıloşmaktndır. 

Bu sebeple ve buna ildvetcn 
de tabii evkulceyşi mülı\h. 

azalur ile Ankaraoın niçin 
hükumet merkezi olarak seç. 
olduğu anlaşılıyor. Bano. ra
ğmen şüphesizdir. ki -~ski 
zafer hatıraları yıoe Turlr.-

Cıktı. Bu Tahville den Birer Tane Edininiz! 
' 

Yıi:de 3 tal= ve. yı~:d~ . 2 ikramiyt•si olan. bu islikraz~n son ferlibi de eve/et ihraç 
ulunan A ve IJ senlcrı yıln aym hak ve imtıya-:lart ham beheri 20 lira itibari kıyme
tle. Jıcımline 11111/ıarrer '200 bin talwildt>n ibaret olup, fam lalwllirı ıiçte birini temıil 
der.ektir· 

Bu talwiller, kaıw11 m11cibi11cc umumi ve mıWıak btitçele.rle idare olunan daire ve 
mıiessese'ierce, vilayetler hususi idareleri ve beleciiyclerce yapılacak müzayede, müna
kasa ve nıufccwdclcrde 1-:mirıal olarak ııe Jıa:i11t ce satılımş ve satılacak olan milli 
em/dk bedellerinin tediyesinde itibari kıymellerl li:erinden haşabaş kabul olunur. Ta
Jwil tıe lwpnnlart ile ledlyel •rine mıileallik evrak ue senetler,/ aiz ve ikramiyeler~ diğer 
muame/der i,·likra:.ın lrwıamen ilf asrna kadar her türlri rüıun ve vergiden muaftır. 

Yüzde beş faizden başka senede iki defa yapJ/acak keşide/erde 
de kazanan numaralara aynca ikramiye verilecektir. 

Askeri 
Heyetimiz 
(Üst tnrafı Birinci sahifede) 
Milli maaşlar çalındı. Heye
timizin geçeceği yollar kd
milen Türk ve Sovyet bayr
aklarile donatilmıştır. 

Bııgün saat ikide heyet az
alarının şereflerine Londra 
otelinde bir öğle yemeği ve
rilecektir. Heyetimiz hu 
akşam Moskovaya hareket 
edecektir. 

Süveyş 
Kanalı 

Rimayeietfal cemiyeti riyasetinden: 
30 ağustos zafer bayra

mına müsadif perşembe gü
nü cemiyetimiz tarnlından 
sünnetleri yapllmnk üzere 
kaydedilen çocukların elbise 
provalarını ve noksanlarını 

ikmal için 29 a~uıtoı çar· 
şamba günü sa t 15 te Fer-
nh oteli karşısında Kemal bey 
apartmanında cemiyetimi:1 
riyaaetine müracaatları ilAo 
olunur. 

Askeri Satın alma 
Komisiyonundan: 

Balıkesir ınerkez kıtaatının elli bin kilo bul _ 
ıruru on iki bin kilo kuru üzümü ve elli bin ki
lo kuru fasulyası 3 eylul 934 Pazartesi saat 
oıı<la aleni münakasa ile ihalesi icra edilecektir. 

(Üst tarafı ill:inci ıahifcde) Taliplerin mezktlr gün ve saatte Balıkesir A~k
yol takip edecektir. Biriıi eri Satnı .\ima komisyonuna müracaatları: 
Trablusşamda ve diğeri 
Hayfadn nihayet bulncaktır. 

1 
_______________ 4 _____ 1_5_5 __ 

Asıl dikknti celbeılen no 
kta şudur: 

lngjliz grupunun inşn 
edeceği borulnr, fngiltere 
hükOmetinin yapncoğı dcmi
ryollarına muvnzi olnrak gi
tmiyecek, bnşka bir yol ta
kip edecektir. Bunun ehep· 
leri ancak zaman ile onlo
şılnbilecektir. 

Viyana hAdiseleri 
Viyana, 25 (A.A.)- Bavas 

Vılayet Daimi Encümeninden: 

ojanıı bildiriyor: 
iyenin Zabıta, ıiraat lırkaeına hiikumet merkezi 

Vilayet ayğır deposundaki damızlık ayğırlar 
için mevkii münakasaya vaz ve müddeti temdit 
edildiği halde kuru çayır otuna vazedilen pey 
haddiJ:iyık crörülmediğinden ve yulaf için talip 
zuhur et.mediğiuden 24 - Eyhil - 934 tarihine 
kadar bir ay zarfrnda ihale edilmek üzere paz
arlığa bırakılmıştır. Talip olanların yüzde yedi 
buçuk nispetinde teminatı nıuvakkate makbuz 
veya mektupları ve ticaret odası vesikasile bir
likte encünwui vilayete miiracaatları ilan olun-

istanbulda nlıkoyab- mensup eski naztrlardao M. 
ilirdi. Her ne Bahayinger Bacheingeri tcv-
kadar lstanbulun v11iyeti kif etmiştir. Ziraat fırkası ur. 
şimdi yabancı tesirlerle mebuslarından M. Devati 
değişmiş dahi olsa hükt\met Devatynin de tevkif edildiği 

merkezı işaret edilen hatır- zannolunu)or. Diğer tarnftan ı----- ,------------------
alarlo oraya bağlı kalabilir- ziraat fırkası reisi olup Çe-
di. Fakat yeni Türkiye es- koslovakyaya ilticn etmiş Askeri Satın alma 
ki fetih ve istilA tarihine da- olan eski batnkll muavini 
yanıp knlmak istemiyor. Bu Vinkler Haymverei matbun-
hnl hövle milliyetçi bir Jev tın şiddetli hücumlurına uğ'-

_, raınaktndır. Büyük Almnn 
Jet için son derece dikkate fırkası mcıbuslarındnn Hnm- Susığırhğın ~ıtaat hayvanatının ik iyüzbin 
şa yaıı bir keyfiyettir. Yeni pelin tevkifi ha heri henüz kilo arpası muhammen fiata naıaran kapalı 
Tiırkiyede o eski tarih t .. t t · ı · 

ocyyu e memış ır. zarfla ihaıc~i ieap ederken v:ınlışlıkla aleıı"ı lllu"-tamamile unutulmamak la he· •••••••••• ••••••••••••••• .J ~ 
rahcr yedi asırlık Osmanlı : ııaka a ile ihalesi icap rdilmck üzere ilan edi-
hfikımıyet Jevrosi 1'iırk ınil· E 30 Ağustos lııwsc de yeııiılmı yirmi gün ıııiidıleıle il:iıı ve 
Jetinin zuhur Ye inkişalında : Yurtdaşl ·ı 1 · J 'l 93 
«Tılli Jerecei ehemmiyette : 30 Afjoslos Zafa ue / ı ıa f'. ı 5 ey u 4 çarşamba günü saat on-
bir aralık hlidise olarak me- ! 1 uyare bayraım yak/aşı. • tla kapah zarfla ihalesi icra edilecektir. TahJll-

4 - 167 

Komsiyonundan: 

Hu fıkirlerjn hepsınin ta
mamen yalnış olduğunu be-

yan cdoriz. 

«Modern bir Türk devleti 
kurmak ıçin bizim dahn bir 
osra ihtiyacımız vardır. De 
vlı t içinde ecnebi unsurlrır 
bu kurulu u imktınsız yo.pHr
l?r. Bız bir urı ecnebi top
rağı ıstemeyiz, nerede kol
dı ki koloni istiyelim. Fa
kat bjz 16- 17 mılyoıı nüfu
zumuzla yeni Tiırk v taııınıı
zın her karış toprağını ıs. 
tila ve ruustewleke hırs ve 
hevoölerino karşı_ mutecaviz 
Jüşman kim olursa olsun 
miıdufaııya nıncıdeyiz. 

Devlet ue millet bakımw-
kteplcrde bilo ikinci pldnu : yor. liu bıiylik .<Jlind~ 'J'Lirk : · k' .. B l k 
utılm tı » uzağı görür bir • Tı • m·ın mez ·ur gun ve saatte a t esir As. S\ı. Al. 
. ı~ r . ·11 b" : aya re Cemiyt'line yardım: Ke. ııtı r'a r•ıt'ı· rac•\:ttları ıdare altında bu mı et U · • etm k b -k b' 

1 
• • • u, 

Keznlik eski z monın mu
ayyen mefhumlarının do orta
dan halkmış olduğunu kay. 
detmeliyı Bu kabilden « lla
stn ndam», BobıAli», cıJon 
Turkler» ve hattti cıŞarkl) 
mefhumlarının medlulü bugün 
artık yoktur. «lia ta odam» 
tlfiyct bulmamış ve nihayet 
ölmüştür, onun yerinde gene 
bir adnm vardır. Vakıa bu 
genç ndnm fakirdir, bütçesi 
nhn httnüz mütevazidir. Fa-

dan yeni Türkiye nedir? 
Devlet sistemi bnkımınılnn 

kısaca ve tarıhi cihetlere gi 
rişmeksizio yalnız: lfokikn
ten horikulfide büyük ve mü
him bir mıllet şefı. bir ku
mandan ve devlet adamı 
olan Mustafa Kemal Paşan. 
ın nüfuzu altındo yeni Tü. 
rkiyonin bünye "e nizamının 
temenin<len nasıl değiştiril

diğini ve Saltanat ve fliltHet 
gibi h<'r ikisi de tamamen 

. • e en uyu ır y11r • 
tün varlığı ile dıkkate şaynn : borcund : 
. ·ı . t"k • ur. bır tıırzda tamamı e ıs ı - ••••••••••• •••••••••• ••• .,: 

bale dönmüştür. Şimdi yenı ~ 4 - 158 
Türkiyeyi, millet bakımından ,- • • 

tetkik edelim: SANAYiCi! Cümhuriyet bayramında An-
Bu mevzuda tehlikeli bir • • 

söz oıan «Demokrasi» keli- karada yen .. (SERGJE VJ) nde açılacak sa-
mcsi kendiliğinden tebarüz k rı b 
etmektedir. Türk milletinin nayi Sergisine iştirak etme şereTıl İr VQZ• 
bu cephesini size daha ko
lay olarak anekJotik bir 
tunda izah edebilir miyim? 

( Sonu yarın ) 

ifedir. Şimdiden yerini ayırt! 
Milli 1 ktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
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r·· Yurttaş! •••••••• , \ •1!~1~~~~11!~!1~~!~!1~.!!~l!~!~!~rn~!!!!~l!l,~1~!!~!!!1 ~!l~W!!!~I !!~!!~ !~!~ın!tnn-. 
• Hildlla/ımeri unutma/ : = ~ B 1 k e o •• p ~ 
~ ~::rı°t y~':cı~~ :::~n~a;,,~ i iii~ a ı esır va oy anayın. ~ 
•••ınıı•••• rı. ••••••••••••••• -~ B l k . 1 • f d } 1 OV KOY d e~ a ı · esıre nr saat mesa e e )U una n . ·~ ~ 

-~ (Atanus) küyiin en ~iize l ve su ile çevrilnıiş adacık üzerinde ılk 1 
ZEI• S ı• KQ N =, defa olara~ ~)İr e?·hilde_ ~anayır açılacak ve dört gii_n siirecektir. ~ 

~s Balıkesır ılP c1var vıhneı ,.e kazalarda ıı ve nahn elerden ge .. ı 
1 .... -.. ,, • 

fotoğraf makineleri =~ lec~k esııaf ve ceıeıılı>riı~ her ~ürlü istirahatl~ri köy ihtiyar he- ' i yetı tarafmdan tenn ıı edılecektır. Pana~ n· ycrınde ayrıca çardak ~ 
C; ve gölgelikler vücude g~tirilccektir. ı 

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime· 
lerinde EB alameti farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPİRİNdir. 

~4 ov AK ö y p ANA YIRI nın hususiyeti köyüıı 1 
~ ovam ıı ta ııı ortasıııda, suyu bol, hav~ ı giizel hi r yı> ri ııdP ol nıasıd ır ·' == · ·•ıııııııı" '''llllP'' .. llOlll"' ·•ıııııııı•· ·•ıııııııır ·•11111111• ''11111111'' ·•ıııııııw · •ıııınıı" ·11umıı" ·•ıııııııır · 1 ıııııııv· .. ,ııııı;ıı· "lllllllP' .. 11111111" ·•ıııııııw ·• ııııll1" 
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ısrarla 

ELERI 
Şah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticarethan 

Dünyada hirinciliği ka
zanan « ZEISIKON » 

foto~raf makinelerinin 
;Agf a fotograf makinelerı 

•~~~~~~.- 934 otomatik nıodelle-
1 

nin Rahkesirde vegane satis veridir. , . . ~ ' 
l Levazımı en has ve en ucuzdur. 

! AGFA FOTOGHAF MAKiNELEHİ ~ çantanlarını «ŞAH MEH 

1 26 Ağustos pazar akşamından itibaren MET ~ıAnoı:~ır nü -
• SEYIN .~ VNI ticaret -

VAHSI AFRİKANIN 1 hanesinde araymız. 
Yedi yaşında bir çocuk. tarafından dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

l·c v u·· zu·· I ~~"~u ~ ı.tllllA.......ılll~· lll ~~ • 
~ ~ il 

Afrikanın şimdiye kadar gidilmeyen ve görülme- '.1\ A V U K A T ~ I! Aşçı Ahmet Usa 
BANDIRMA sam bir filim. ~ .e 

yen yerlerin<le çekilmiş hak iki vesaiki havi muaz· ı .. ~ )1 

Bu Filimin Asizifrikan,n bu ıHız ve korkunç E " 1 
ve bilhaBSa vahşi ve yırtıcı hayvanları keşif ve bun- ~ 
lar üzerinde tetkikatta bulunmak üzere yola çıkan ~ 
heyeti seferiyenin hedeflerine vasıl olmak için çekti- ~ ~., 
kleri mezahim -.e geçirdikleri müthiş "fe korkunç teh_ ~ ~ " 
likeleri birer hakikat olarak gösterecektir. Filimde lJ " 
kati yen dekor yoktur. Hayvanlar ka - ~ ~ 
milen vahşi ve bütüu sahneler tabii ve normaldir .~ 

BALIKESiR HÜKUMET CADDESiNOE (Ilı. 
Ceza, tiearet, hukuk, ihtisas, mahkemelerile ~ 

divanıharploserde dava deruhte eder, istişare yapar, ~ 
fikir verir. ~ 

~ ~ ~~ :,t ~~ e ~ ~J~:J:'~~ 

Bu &ebeplerdir ki Filimin vücuda ıetirilmesi esnasın· r••••••• •••••••••••o••••••••••••••••••••••••••••-. 
da üç kişi maalesef vahşi hayvanlar tarafından parça. •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
lanmııtır. Bu Filimi her halde görünüz. Çok heyecan- :: AV u KAT :: 
h -.e çok istifadelidir. :: :: 

9' Ayrıca: Dünya Havadisleri. "li :: :: 
« Suvare: Saat: 21 dedir. ~ :: H T fk S dk :: 

1 Bayram münasebetile 30- Ağuıtos perşembe günü :: • J eV - a 1 :: 
2, 30 da matinam ız vardır. 

1 
:: :: 

~~~~~»liı~~~~~7~, :: Dava Vekili :
0 

~~ .. .. 
:: Yusuf Kenan :: 

Bandırma mal mildürlüğünden: :: ii 
Muaınele vergisinden borclu Bandırınanıu sı- .:Yczıh ns~ı hükOm t cad~osinde Ahmst çeşmesi karşısmaa =~ 

• ~ •• ı . 1 1 •• 
ğır yolunda kain Renızi beyin ınülkiyetine ait i! M~_rkeı ve ~azalart~a. ~ı~r nP.'1 d~ va l\~l 11 :: 

(20) bin lira kıynıeti muhammcneli Türk un fa- :: ve• ~uratlf' net1eel~ruhrıh r. :: 
b 'k b" ·ı · · 1 k" · .. •••••••••o•••••••••••••••oeoecıe••••••••••••o••~• ~ rı asının ınası c ıçınt e J n1evcut hır adet(85) ••••••••• ••••••••••••••••••••••••••4)•• ••• •• •• 
beygir ku,·,·etinde isveç markalı mazot motoru ~~ ~ ~ ~~ 
ve bir adet (55) beygir kuvvetinde gazojen tank- it. ~\ 
ey nıarka_h m~tt:r yedi un ele~i 'e hir un har- i İnşaat sahiplerile mü endis ~ 
nıan makınesı hır vals toruası ve 8 vedek vals ~ ~ 
topu bir levaj makinesi bil' levaj ıul~mbası bi~ it. ve qstaların nazarıdikkatine ~ 
kuvu su tulumbası iki irmik isejörü 4 buğday ~ 

.,.b b' 1 k" fA d 11!, Kurt anlan ve hRhk marka çimentolar her zaman 
nıa arı ır va s ·ı cenl3n 29 parca a ut ve e a- ~ t t 1 k ı· th d b ı Lt b" · ~ 

1 
b. l'k . l ·ı· . l k • k fıt. gaye GZ" o nra ıcare anem e ,ı unma-. u ırıncı ~ 

Vat a lf l le ta lSI l enH a an unu ah amına ~ neTİ her eşit yağlı boya ve yağlar ı ile her renkte ~ 
tevfikan 21 gün nıiiddetle aleni müzayedeye it. boyaları 'V0 hıh1mum malzemesi hetonarmede kulla- rıt. 
çıkardarak .. 2~. Ağustos 934 . t~rHıine nıiisadif ıP n!lan her \·eşit .ist~nilen b~y~a demir. bulunur. Çam ';il 
çarşamba gunu saat 15 de hırınci ihale~i icra tr ~·ımento . nlAtı. zıraıye demır ner novı hırdnvnt vo ~ 
kılınacaoından taliplerin Bandırma mali ·esinde it. ınalzemeı ınşaıyede rekabet knbu~ etmeyecek dere- ı 

.. t) • • •• '5 ~ cedc toptan ·oıaı perakende ucuz f ıotla satılmaktadır. 
?tuteş~kkıl komısyonu mahsusuna mur~waatları it. Sipariıler süratle sovkedilir. Eyi ve u~uı malzeme ~ 
ıla n 0111 nur. 16 7 ~ almak iıtiyenlerlo menfaa.tlnrını müdrik zcrntın her 21 « hnldo ticarethanemize uğrnyıp <'eşitlerimizi görmeleri ~ 

Zayi stiknamemi zayi ettim yeni- ~ menfa tlari iktızasındnndır. ;fi 
sini alacağımdan eskisinin ft Bandırma ismet Paşn caddesi ~ 
hükmü kalmadığı ilan olun_ ~ demir tücı·arı Hatip ~nde 1 

letanbul Darülfünunu lltihi. 11. 
nur. " 

yet Fakültesinden aldığım 1 Aslnhnn tepeciği köyirn- it. MEIJM hT N[ Hİ 1 
8 · kftnunuevel 927 T. ve 1 den Ahmet oğlu İsmail 
1262 Numurulu mektep Ta- HAKKI ~\ ~~ ~Z 

' Balıkesir vildyeti dahilinde temiz ve nefis yerrı6• 
pişirmekle meşhur olan Ahmet usta bu defo. oıs&t 
otelini bırakıp Cümhuriyet meydanında Şehitler abl 

it desi karşısında yeni yapılan dükktln ve bnhce1' 
geçmiştir Yemekler rekabet kabul etmiyecek dereoe~ 
ucuzdur . Pilfiv ve çorbı:ı. (5), etli sebzeler (10)· 
yemekleri ( 12,5) kuruştur. lçki farkı alınmoz . . ~ iiil .mı ~ 11 ıt ,_ ~ ~• w• 
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La • 
1 

ça~ =e En tenıiz kavuc_-çuktau yapılmı~ ~tt' Fj n1u~ak ve aHistikiyetH, dünyanın en ~9~ 
!!-~ lanı lastiği oıan ~lişleıı l:lstikh~rini di~er 
=~markalara t(1 reih ediniz. Ciinkü hilfıJJl'1~ 

~ lastiklerin fevkinde oldu~u r.;aµlnnıhf!-ilt' 
~ tecrübe edilmiştir. 

= ~ Mişlen süpPrkonf or l:l .. tiklrri ile ~r 
s=~ mali emniyettr . eyahat (•dilir. fJrr bO~ 

~ dan mevcudumuz hulnnur. _-: 

~ Mişlon lfistikleri Balık,,sir ve mulhakntı ncant•' 
~ Yanyalı =ade 

.c:::-~ H. N(SRET 
=-= 
- ~ 
e::::=a 
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BALIK ESİR VILA yg1' MATRAASINDA HASJı..,Ml;ı 


