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- IAYI: 4272 - -
CUıv.IAR. TESİDEN MAADA -
Panayırlar ve Sergiler 

~~~--~~~---~~~~~~-

i stanbu I yerli mallar sergisi karşısın~a 
ıe izmir 9 eylOI panayın arfesinde .. 

Bir kaç seneden beri İç 1 pi
yasalarımıza f1'na bir dur
ğunluk Arız olmuştur. Bu 
durğunluk iktısadiyatımııın 
normal inkişafına mani olu
yor. 

Müstehliğin gittikçe tasar-
nfkdr olmakta bulunduğun
dan şikAyet etmek akhmıı
dan geçmez. Ancak bir ta
raftan memlekette hayet 
şartlarını ucuzlatmak diğer 
taraftan bu acuz şartlar da
hilinde alııveritin çoğalma· 
eını ve emniyetini mahfuz 
tutmak bize bugünün mühim 
zaruretlerinden görünüyor· 

Hü1ttlmet9e ihtikArla mü
cadeleye karar verilmit bu
lunulmuını bu itibarJa şa
yanı memnuniyet görürüz. 
Mesele yalnız ihtikArla mü• 
cadele edilerek hallonmu~ 
olrnıyacaktır. Çünkü iç pj
YlBalarımızın durğunluğunu 
doğuran sebepler artuunda 
re~kaJA.de zamanların kaza
nçlarına alışmış hareketlerin 
tesirleri mevcut olmakla be_ 
raber ıeneleraenberi pahalı 
hayat şartları içinde bunaL 
nıış kalmış olan halkın ar· 
tık bu al5-ır şartlara karşı 
mümkün ::'.)olduğu kadar ko
rıınmağı itiyat haline get.ir· 
miş bulunması gibi tamamen 
piaillolojik bir sebepte mev
cuttur. Ekseri ailelerin artık 
hattA. kendi maişetlerini 
tazyik ederek ihtiyaçlarını te· 
hvinde imsRkli davranmakta 
olmaları bundan ileri gelL 
yor. Bazılarımız bu balo ha_ 
karak muktesit bir millet 
olagelmekte bulunduğumu~ 
ıu zannediyoruz. Halbukı 
Umumi yaşayışımızın bu~
ünkü manzarası muktesıt 
bir millet mefumunun haiz 
olduğu vaziyetleri cami ol
ı:nalrtan uıektır. Nukt-
esit millet demek as-
gari maişetini bilt.4 
zorlıyarak yaşayan millet 
demek değildır . Ne ahlak ne 
de ikttsat ve içtimaiyat bu
nun aksini kabul etmez. 
Muktesit millet demek tasa_ 

rrur etmeği bilen ve bilhns 
sa iktısadi bünyesinde k.onlı 
ve canlı bir hayatiyet gö~L 
erebileo millet demektir. 
Nitekim bizim için ıl e asıl 

olan hudur: fktısadi bünyeı
mizi velut ve hareketli hal ı' 
getirmek. 

Düşüncemiz., gnre hu ne
ticırnin isti hsa)inde panıı y ı r 

ve ~r.rgilcr bü"VÜK rol oynı
yabilirlcr . Ucuz şnrtlı.ı r ~ö ~
ter~rek müstehliği haBsaten 

yerli malı ulmağa teşvik etmek 
az kdr fakat fazla eatı ş ya· 
parak yerli malı istihlAkine 
dolay ı sile istjhyafe yard ım 
etmek pnhalılıkln mücA ılde 
etmek, bütün bunların 
fevkinde olarak piyasala-
rımıza muhtaç oldukları ha
reketi aşılamak, alıcıya em
niyetini iade etmek panay
ır VP. sergilerden en tabii 
olarak hekliyebilcceğimiz 
faidelerdir. 

Tabii izaha lüzum görme
yiz ki vilayetimizin bazı kn
zalarında her sene kurulan 
panayırların artık birer sefa 
hat yeri olduğu hakkında 
son zamanlarda ortaya at·l
mış olan iddiayı cerh ı·tın ek 

maksadımızın harı·ind t \l ir. 
Esası muhafıtza ednek şikA 
yotlere mevzu ol wuş 
olan çirkinlıkler ida-
ri tedbirlerle pekd1ı1 

izale odilebilir.. Nitekim ıe_ 
rgilerden de mah ı, Jli ticaret 
erbabı memnun olmuyor. Bu 
ııiemi memnuniyetin meşru 

olmıyan tarafları ıstısna 
edilerek mukalli esn:ıfı kor-
uyucu bir takını tedbirler 
alrnırsa: kimsenin şikayete 
hakkı kalmas 

Hulasa panayırlar ve ser
giler bugün içind(I bulundu
ğumuz hayat ve iktısat şar
tlarını tabii cereyanlarına 

sevkatmok hususunda 
mühim rol oynıyabilirler. 
Şu ş:ırtln ki mernlekr.tte :-er 
gi ve panayır işleri tanzim 
edilmelidir. 

Kenan Emin 

-K a z a nç V e r g i s i 
Hakkında Maliye Vekaletinin ylnl bir -emri.. Mükellef

ler ne suratlı ruhsal tez~eresi alacaklar? 
Muhtellf işl9r)e meşgul olan 

kazanç vergisine Ubi mükel
leflerin ne suretle ruhsat 
teskereıi alacakları hakkın
da Mıtliye Vekdletinden vilA· 
yete bir tamim gelmitlir. 
Bu tamime göre yeai 
kazanç vergisi kanunda 
"ergiden müsteına tutulan· 
lar ile hızmet erbabı. karne 
almaları ı zı mgelenler hari-

cinde kalan bütün mükell
efler rnhsnt tezkeresi at m-

ağa mecburdur. Bunlar 
da hizmet erbabı lle karne 
alrn.alart lazımgelenler ha-

ricinde kalan mükellefier 
safi kazançlarını beyanna
me ile bildirmeğe mecbur 

olan ve bu kısım mükellefi. 
erden iken hususi muamel
eye tabi tutulanlar ve işgal 
ettikleri mahallerin gayri 
sa.fi jrat tutarlnrden ibar_ 

t:lttir. Ruhsat tezkeresi mü_ 
kellefin şahsına matuf olup 
icra ettiğ'i sanat ve ticaretin 
taaddüt "Ye tehalöfü ile alA
kııdar bulunmaı . Ruhsat te_ 
zkeresi almağa mecbur olan 
mükellefler kanunun 28 inci 
maddeıile 4 zümreye ayrılm

ıştır: 

ı - 6 ve 7 inci madded'3 
yazılı mükelleller 25 lira 
mukabilinde. 

2 - Kıymetli 

1 (De•amı ikinci 

evrak ve 
sayfada ) 
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JDAREl f ANEsl: Bahkesir Şahmehmet skağı dairei 
mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili,, TELEFON: 

\\ Türkdili ABUNA ŞERA1Tl:seneliği 1000, altıaylığı il 
HER. GÜN SABAHLARI ÇIKAR.. 1 600,kuruştur.Nüshası5,geçmiş nüshaları 25ku~ 

Sovyet 
Rusya ile Burgarlstan mü

nase~atı yoluna girdı, 

İktısadi 
Vaziyetimizi tet~ik e~en 

müte~assıslar gittiler 

----
Bandırmaya Tenezzüh 
Her cuma şehrimizle 8anfuma arasmda tenezzüh tre

ni işletilece'ktir. Bandırma~a on saat kalmacaktn. 
so•yet Rusya ve Bulgaristan müt- ~ütehassıs raporu neşredilecek ı ..-1111!11!1--.-..1111111111!!1--.... - .... _-
akabil taahhOdatta bulunuyorlar lstanhD:l, s (Muhabirimiz-

Sotya, 5 (A.A.)- Bulgaris- ~en) --. lktısadi ~ııziyetimi· 
tanla Sovyet Rusya arasında zı tetkık etm.ek u_zere ~r -
diplomasi münasebetlerin ofesör Kemerın rıyasetınde 
iadesine müteallik protokol obrnk Amerikadan getirilen 
dün Sofya ve Mo8 kovada iktısat mütehassısları hlzım 
ne9redilmiştir. gelen tetkikatı yapmışlar ve 

Bu protokala naıoran bu husustaki roporlarını İk -
iki taraf hiribirlerinin tısat Vekaletine takdim etti-
hükmü hültümranilerine hü_ kten sonra memlek etlerine 
rmet ve riayet etmeği tek_ müteveccihen hareket eylemi· 
efitll etmekte aynı ıamanda ılerdir.Mütehassısların .raporu 
hiribirlerinin dahili işlerine hüktlmetçe. . tabedılerek 
doğrudan doğruya veya do- B. M. Meclun azasına dağı· 
Jayısil c müdahaleden istink- tılaraktır . 
Uı ve bilhassa her türlü 
propaganda tahrikôttıın ve 
her türlü müdaheleden "Ye
ya bunJara müzııheretten 
içtinabı taahhüt etmektedir
ler. Keza iki taraftan biri 
aleyhinde miisellAh bir cid
::ıle kalkışmak gayesini tak 
ip edtın teşkilAtların kendi 
mtmleketlerı· 1 • l a -

Halis yüne suni yün 
katı laca~. 

Berlin, 4 ( A A. ) - İktısat 
n:..ızırı bir emirname ile r t,S· 

mi münakale ve siparişl erde 

elbise ve çamaş ı rla r için 
halis yüne suni yün katılma
!Hnı emretmiştir . 

Bandırma ~ehi r iıtuyonu 

Devlet Demiryolları idar _ ırmada on saatlik bir teva-
eıi güzel bir karar vermişt- kkuftan sonra 19,30 da ha-
ir: Cuma günleri şehrimizle raketle 22,50 de Balıkesire 
Bandırma arasında tenezzüh dönecektir . 
treni 1şletmek kararı . 

Haber aldığımıza göre 

Tren fiatları hakkında 
henüz bir maltl.mat olmadığı 
için Bandırmaya kaç kuruşa 
gidip gelineceği bilineme
mektedir. 

bu cumadan itibaren her 
cuma günü şehrimizden Ba
ndırmaya bir tenezzüh treni 
tahrik edilecektir . Bu tren Devlet demiryolları idare-

. . sinin ihzar 1cttiği bu güzel 
saat 6,30 da Bal ı kesır ısta- fırsattan bütün halkı mısın 
siyonundan kalkarak 9 ,30 da I istifade edeceği tahmin edil-
Bandı rmaya varacak, Band- mektedir. hilinde vücudc g'l'lmesi ve 

sıyo<1i ve içtim1:1i rejime ka
rşı cehir vfl ktıvv rtlo suikos 
tta bulunmak ist iyP.n veyah 
ut tethiş mı>mleketin~ teş
vı k e ılı•n re~mi, ı:1iyasi müe 
mc!'sillere ~nr~ı bu gibi ha 
rekdtı ihzı:ır eden teşkilAt

lar.ın vücut hulmaı;ııou kati· 
Y' n her türlü müsı~ll4h ku
vvetlerin veya bu teşlı:ilAt

larR ait mühimmat ve mo.1-
zemenjn kendi toprakları 

dahilinde toplanmasına ve -
ya topraklarına girmesine 
veya transit tnrikile geçme
sin9 müsaade etmemeği taa. 

Hindenburg Cenerallerl Avusturya 
Kulesine Defnedilecek ffü~umeti Von Papeni ~ir 

hüt etmiatirler. 

T anenberg muhare~esini tesit eden ~u kule bir tur~e hal
ine getirilecektir. Gazeteciler Mareşalrn odasına girdiler 

Berlin, 5 ( A A. . ) M. doktorluk diplomalarile dolu-
Hitler Mareşal Hıml~rhorgun dur. 
aılesile mutabık kalarak Duvarda harpteki ke.hrn-
mütf•veffa reisicümhurun manııne vaziyetinden dolayı 
Tenenbarı muhabbe8ini tes. Japon hükumeti tarafından 

pit eden Jenerallar kulesine Mareşala hediye edilmiş bir 
de!nedılmesini emretmiştir. kılıç vardlr. Yemek odas-

=====-=-===-=-a:ı=::===: Bu kule bir türbeye tah- ında Alman hük.Ometi tara-so vye t vll olunacnktır. tından 85 inci yıldön_ 
Neudeck, 4 (A.A.) - Ne- ümü münasebetile hediye 

1 
. . udeckte bulunan gazetecile- ~dilmiş hir Sevr porslen ta_ 

Tayareci en lltalyıya iadei rin dün Hindenburgun een. kımı vardır . 
• f r ıızesinin bulunduğu oılayu G:ızeteciler akşam üzeri 

ZIJ8f8 Y8PIJ0f lr, g irmelerine ınüsaa<lı~ edilm. Mareş ılın gez\nmeği sevdi-

SOtJ8f tsyaraclleri haıalandılar Pmıştir. ği parkı ve ecdadının metf-

k 5 ( ) M Mareşal ellerı· k a'•uı:ımuş un bulunduğu mezarl ı ğı zi-Mos ova, A.A. - nre- -ı 

B lb · d b;r halde uyuyor g i-bi t?Ör- yarat etmişlerdir . 
şal a onun rıyasetin e ..., 
İtalyan tayarecilik Alemi ünmektedir. Kuv\·etli çehre- Berlio, 4 (AA.) - Havas 

muhabirimizden: 
mümessillerinin yapmış oL ei balmumu gibi olmuştu 

duklarl Zl. yııretı· ı"ade L. d h' 1 k b Bazı haberlere göre Hin-Ayaa. ucun a ır çe en u-
etmek üzere taYare 1 b . d ,.. k Jeburgun Tanenberge göm .. 

., unan asıt ma enı aryo- ülmesine ailesi tarafından 
teşkildtı reisi ve askeri ta. ı d il · k ı anın yıının a e erınde 1 1• muvafaknt edilmemiştir. Çün-
yare akademisi reİ!'lİ ve di- çlarile dört zabit nöbet be-
ğer bir tak ım tayıır eciler kü Mareşalın son arzusu 

klemektedir · Cesedi örten Neudecktekı" ku·· ,,,u·· k kabrı"st-RomAya müteveccihen y 

beyaz ç:.ı r ş;ı fın üzerinde bir 

kurşun v.ı rdı . Bu Sadovada 
mülAzım Voo Hindenburgun 

havalanmı ş!ardır . Bindikleri 
üç tayarenin mürettebatı ~I 
kişidir. 

Moskova, 4 (A.A.) Fran-
sız hava müessillPrinin ge. 
~·en sene Moskovaya yapmış 
oldukları ziyareti iade mak
sad ı le bir Sovyet hava he
yeti 5 ağustosta Parise uça
caktır . 

İktısat 
Yektleti ticaret U. 11üdürlüğü 

Ankara. 5 (A.A.) - lktı . 

sat Vekaleti ticaret umum 
müdtirliiğüne ziraat bankası 
muarnehlt müdü:-ü lsmail ' 
Hakk.t bey tayin edilmil}tir. 

miğferini delmiş olan iki 
kurşundan birjd;r. 

Ziynretç·iler mareşalın te

rcihan oturmuş olduğu od

aya alınmıtlardır . Mareşalın 

boydan boya bir resmi var

dır. Muhtelif hatırıılar ı n bn· 

lunduğu bir cemekl\n içinde 

m,ıreşalın Sadovada mülb. 
tm iken iştirak etmiş oldu

ğu h.ırpte delinen miğferi va 

rdır. Külüpbaneainde birçok 

fahri diplomalar, fahri hem

şehrilik mektupları ve rei

sicümhura verilmiş fahri 

ana gömülmektir. Bu şer
ait altında Tanenbergde 
salı günü sadece merasim 
yapılacaktır. 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Mareşal Hindımburgun 
cenaze merasimi yapılması 

için verilen ve geri alınan 
emirlerin sebebi şayanı iti· 
mat membalardan alınan 

habere göre vasiyetna-
mesının bulunmamatHdır. 

Vasiyetname Berlinde riyas. 

eticümhur Barııyında ve 
miralay Oske.r Von Hinden

burg ile ailesi tarafından 

Neudeck şatosunda aranm
aktadır, 

türlü ka~ul etmiyor. 
Viyana,4 (A.A) - Royter 

Ajansının öğrendiğine göre 
M. Von Papenin Viyana 
orta elçiliğine kabulü mese• 

lesi gelecek kabine içtima
ında mevzubahı olacaktır. 

Kabinenin gelecek hafta to
planacağı zannediliyor. 

Viyana, 4 (A.A.) - Hapi
une hastahanesinde bulu. 
nan doktor Rintelin dön bir 
kalp sektesine uğramış ve 
sol tarafına inme in mittir. 
Vaziyeti ağırlaşmıştar. 

Viyana, 4 (A.A.) - Baş_ 

vekil Doltusun katili Plane
ttanın avukatı doktor Co.e
hrin evinde yapılan araştır

ma neticesinde tevkif edil. 
miştir. Poliı evinde birçok 

vesikalar bulmuştur. Bu 
vesikalar avukatı rok m·· v Uf-
kü} vaziyete koyacak meT-
kidedir. 

Viyana, 4 (A..A.) _ Nazi 
temayülü göıteren Deutscher 
·rurnabunda bağlı spor cemi· 

yetleri aşağı Avuıturya diy· 
( Dcnmı ikinci sayfada ) 

Giresunda 
2 5 O şer Jatath iti ~öy 

yatı me~te~i yapıhyor. 
Giresun, 4 (.ı\ A.) - Vil4-

yetimizde yeniden 250 şer 
yataklı iki köy yatı mektebi 
yapılmaktadır. Bu mektep
ler cümhuriyet bayramına 

kadar bitecek ve tedrisat 
başlıyacaktır. Ayrıca Yavuz 
Kemal nahiyesinde de yüz 
yataklı diğer bir mektebin 
yapılmasına başlanmak üze
redir. 



Sayfa: 2 

Tarih Bahsi: 

Ankara Savaşı. 
Biiyiik Türk milletinin kıymetli evladı 
Ômcr Halis Pş. Hı. ne arzı şükran için 

4 -
Bt1 suretle nP.lİcelf'nm i 

olı:ııı Ank:ır:ı muh::ırt·hesi 

~·ok şilldctli olmuş ve Timur 
ordusu ıızirn zayiata uğ'rn
mı~tı r. Hemon de pirusvnri 
nddedilebilen bu muharebe
deki zayiatın şimdiye ks
dar verdiği ınuharebelerin 
nn hüyüğıindeki zayiatın 
yedi misline çıktığını «An
kara savaşı» müellifi muh
teremi ifaıfo buyuruyorlar. 
Mevziin kuvveti, muh:ırebe
nin sureti cereyanı goster
rnektodir ki eski tabirle no
aimi zafer Yıldırım tarafına 

vezan olmakta iken bir C'İl

vei rürgAr ile iş değişmiş 
biribirini müteakıp soldan 
sağdan vukubulan ihanetler 
harp meydanlarının bu yıl
maz kaplanını yere sermiş. 
tir. Muharebenin kaybedilişi
nin binnetice şark ve gar
bin semaıında büyük deği
şiklik yaptığını ve bıı muha
rebenin tarihte bir dönüm 
noktası olduğunu hattd zafer 
bizim taralımızdon kazan,1-
mıt olsaydı Süleyman za
manlarındaki son istilA ham· 
lelerinin çoktan bize 
~eçmit ve l(lmamile 
ısldmlaşıp Türkleşmiş bir 
Macar ovasına dayanan VL 
yana üssülhnrekesinden gnr
be doğru akın edeceği ve 
Avrupanın bugünkü manzara. 
sının bambaşka ve şimdi 
idealimizde temsil eden ha
yalin bir hakıkııt halinde 
tecelli etmiş olacağını kay. 
dediliyor. 

Çok hayattar bir hissi 
askeriyenin iladesi ha_ 
linde şanlı ırkının 
en celli bir vasfını tebarüz 
ettiren bu şun sever beyana
tın o şeraitin usulü halinde 
tahakkuk edeceğini bildirm. 
eden Kulofçaya kadar gec
en iki asırlık tarihimizin 
ıureti cereyanı kendiliğinden 
gösterir. 

Bugün de hatt§. bütün 
Humeljnin de elimizden çık-

mış olduğu neticesine bakı
nca Ankara savaşının milli 
tarihimizde ne derin bir te
ıir bırakmış olduğu tezahür 
eder. 

Timur tüphe yok ki bü
yük bir fatih ve bir dahi idi. 
Onunla nncak İskender ve
ya Sezar mukayese edilebj_ 
lir. Fakat dünyanın üç bti
yük kıtası vo en ~·etin mill
etleri araıında teessüs etmiş 
devletimiz ve milli tarihim_ 
iz noktainuarındnn bakı1ın
ca Timur İçeriden patlamış 
bir bomba gibi milli bünye· 
mizi huap etmit ve akıbet 
impara,torluğun rmkutunda 
cok mühim bir amil olmuş
tur. 

fımcr Halis Paşa Hazretl
erinin kıymetli eserler beş 

buçuk asır Çubuk ovasında 

gömülüp kalmış bir iftihar 
levhosımn üzerinden t0z_ 
lu hir unutknnlık 
sisini koldırıyor. Muharebe. 
nia türlu tiırlü kalan tabiye 
vuziyetlerini bugiın herke
sin en vazih bir rehber ha
linde istifade edebi IAceğı 
bır şekilde ızoh (•diyor. 
O zamunlar ırıuhorebe fr
in arazi hakkındaki mal-

umatın ne kadar vası ve 
araziden irıt.if:ıılo tarzının 

tlırufırnız·lnn ne huyük 
bir Jıkkat vo isabetle tatbik 
ecl ile bileceğini göstermek 
itibarile bu kitap f evka_ 
lftde kıymeti haizdir. Yüz 
senelik yeni muharebelerim
iz hariç eski muhare
batımızın hiç birinde bu 
kadar mükemmel taC::;iltlta 
malik bulunmuyoruz. 

Şimdiye kadar alelade 
muharAboler yaparak yaln
ız cepheden vuruşmalarla 
kazanılmış zannolunan es
ki muharebelerimizin bi
liikis bizde o zamanlar 
tamamile sanat haline ge
lmiş bir askerliğin ma
hsulü olduQ'u yeni t"tki
kat ile anlaşılıyor. Ne fai
cle ki eskiden bu usullerim~ 
ize dair yazılmış eserler 
yoktur. 

liAlbuki mütekamil harp 
fenninin tedrisinde esas 
olan hatta büyük Fre -
derik ve Nopolyondan 
evel gelmiş kumandanların 

muharebeleri bütün tadildti
le hıf zıdilmiş bulunmakta
dır. Yıldırımı ancak cesur. 
ve kaba bir muharip gibi 
gösteren eski kitaplarımızın 
müelliflerimizin cehil ve gatl· 
etini artık şöyle kapayarak 
Pnşa Hazretlerinin bu kıy

metli eserlerinde görüldüğü 

üzere hakikaten namağlup 
bir kumandan olan Yıldırı

mın çok güzel tabiyesine 
ve çok muvaffakıyetli muh
arebesine roğmem mağlup 

oluşunda denebilir ki kader
in açık hir hükmü okunuy
or. Bu galibiyet cihangir 
Tim•ra bu muharebede de 
istihkak kesqetmiş olduğu 

yeni askeri bir şeref vermi
yor. Tim ur burada ancak 
saferin şerefini almıştır. 

Bilecik mebusu Hayrettin 
ve Balıkesir mebusu Vaafi 
beylerle bu ovayı tamamen 
dolaştık. Ordunun tuttuğu 

mevkileri, gerideki yar ha· 
yırları ve civarını isim isim 
tetkik ve Yıldırımın firar 
ettiği istikamette muhare
be mevkiinden altı saat ge
ride Yıldırımın esir olduğu 

Mabmutoğlan köyüno kad
ar gittık. Yalnız köyün ar
kasında ve ta ak teponin 
eteğinde köyden görünmiy
en bir "an kurtaran tepesi 
vardır ki Yıldırımın maiyeti 
artık başlamış olan gece 
karanlığımla ornyn çekilerek 
kurtulmuşlardı. Bn isim on
un için verilmiştir. Va.kit 
çok geçmiş olduğu jçjrı or
ayn çıkılamadı. 

Akşamın kızıl rengi Çub
uk ovaaını ve mavi dağları 

hir şarap rengile" örttüğü 
sıralarda biz ovanın Timur _ 

un atlısını doyurmuş 

duyulmuş olan sarı tar
laları arasından Ankaraya 
avdet etmekte idik. Paşa 

Hazretlerinin eırnrlerini oku
duktan sonra hemen Ke
çiören bağlarının arka_ 
sındo unutulmu ot.ki bir 
destan gibi mağmum ve 
tehno. uyuyan hu ovayı 

ve meYkilerini görmek m~ 1 
rakı kendiliğinden hasıl 

oluyor. Oraya bir heyecan 

Kaza ne , 
Vergisi 
Hakkında 
( Oıt tarafı birinci sayfada) 
dam~a pulu bayileri ha
rıç. olmak üzere 8 inci 
mııddode y117.1]1 mükelleCI-
er 4 lira mukRhilinde. 

3 - fıgal ettikleri ma
hallerin gayri ıafi iratla-

rı bet yüı 
fazla olan 
lira. 

lira ve daha 
mıikellefier 2 

4 · işgal ettikleri ma· 
hallerin gayri safi iratları 

beş yüz liradan aıağı olan 

mukellefler ı~ kıymetli evr. 
ak ve damga pulu bayil· 
eri 1 lira mukabilinde bir
er ruhsat tezkeresi alar.uk
lıırdır. 

RuhHt tezkeresi alınma 

zamanı olan haziran ayı içi
nde bir nevi işle meşgul 

olanlar o neve mahsuı ruh
ıat tezkeresi ve müteaddit 

işlerle meşgul olanlar da it
tigalleri olan işlerden en 
yük.sek harca tAbi bir ruh-
sat tezkeresi alacaklardır. 
Haziranda ruhaat tezkeresi 
alan kimse yeni bir işe baş

lana ve bu it daha yükıek 
harca U.bi ruhsat tezkeresi 

alınmaaını istilzam ettiriyorsa 
mükellefier varidat dairesi
ne müracaatla ilk aldığı ru_ 
hsat. teskeresini iade edec_ 
ek -ye aradaki farkı verek 
yeni ruhsat teskeresi alaca· 
ktır. 

Sene ortasında ite başlı· 
yan veya evelce tuttukları 
işten daha büyük bir işle 

istigal edenler bir ay Hrfı_ 
nda maliye dairelerine mü-
racaatla ruhsat tezkeresi 
alacaklardır. 

Merkezi başka yerde bu
lunan v~ müstakil eermaye 
la iş gören müessese tube-
leri için ayrı rusat tesker
eleri alınacaktır. 

Zıımanın4a ruhsat tezke
resi almıyanlar hakkında 

kanunun 85 inci maddeıin

deki cezalar tatbik edilecek· 
tir. 

lzmirde üzüm sıtışı. 
İzmir, 5 (Hususi) - Bu 

senenin kuru üzüm piyasası 
dün Borsada açılını~ ve sat-
ışa ba9lanmıştır. Aynı zam
anda ilk mahsul çekirdeksiz 
üzüm de dün Avrupaya ihraç 
Ptlilmek üzere vapura yükl-

otilmittir. 9, 16 kuruttan 
yuz yirmi çuval üzüm aat
ılmıştır. 

Fiatlar geçen aenekine 
nazaran <lütüktür. 

duyarak gitmiş idik. Gör

dükten sonra da yeni bir 
heyecan duyarak avdet ett-
ik. En büyük mağldbiyetleri
mizin yerinde büyük bir ga
libiyet esbabının temin ed
ilmiş olduğunu görmek 
ve göıtermek gibi pek 
şayanı dikkat bir tetkik ya
pmış olan Omer Halis Pa-
şa Hazrdtler ine yurdu yadi
kar bıraktıkları bu pek kı
ymetli eserlorinden ılolayı 
arzı şu kran ederiz. 

Milat Kemal 

a AGUITO! 
........................................................ . . .................... ~ 
! ŞEHIRVEM0LHAKATTA : 
• • ........................................................ . ··················••1• 
Balıkesir 

Vali muavinliği. 
lnıgöJ kaymakamı Ekrem bey 
vali muavınuııno tayin edildi. 

Rasim bey 

Yeni ihd88 edilen vilAyeti
miz vali muavinliğine İne
göl kaymakamı Ekrem bey 
tayin edilmittir. Bundan 
başka AyTalık kaymakamı 
Rasim bey Konya idare he
yeti Azalığına, münhal ka· 
lan Ayvalık kaymakamlığına 
Geyve kaymaka
mı Hüsnü bey, Dununbey 
kaymakamlığına da hukuk 
mezunu olup sitajını bitiren 
Azmi bey tayin olunmuş_ 

tur. 
Yeni vali muavinimizin 

vazifesine başlamak üzere 
birkaç güne kadar gelmeıi 

beklenmektedir. 

Sın~uğı kaymakamı 
Dahiliye VekAletinden ke

ndisine bir ay mezuniyet 
verilen Sındırğı kaymakamı 
Muzaffer bey Konyaya git_ 
mek üzere dün Sındırğıdan 
şehrimiz şehrimize gelmiştir. 

Muzaffer beyin gaybub
etinde kaymakamlık itleri 
Gölcük nahiyesi müdürü 
Refik bey tarafından görül
ecektir. 

*SınJırğı malmüdürü Edip 
ve jandarma kumandanı 

Remzi beyler de dün şehri
mize gelmişlerdir. 

Sıhhat mü~ürü sıhhi mü
esseseleri gez~i. 

Yeni sıhhat müdürümüz 
Dr. Yunus Vaafi bey evelki 
gün memleket haatahanesini 
dün de doğum vo çocuk 
bakım evini ve diğer sıhhi 
müesseseleri ziyaret etmiş
tir. Yeni müdür hastane ile 
doğum evini pek mükeoınıel 
bulduğunu söylemiştir. 

T ü t ü n E k i ci 1 i ğ i. 
inhisarlar idaresi zürram mahsulünü eyi hazuhyabil -
mı~i içi~ ~ir ~eyanname hazırlıyarak riliyete rerdi. 

VılAyetımız biıtün zürraı - geçireceği 11fahat hakkında 
nın «Ekiciden tütün alma» uzun uzadıya tafsilAt verilm
kanuııuna uygun bir surette ektedir. 

mahsulünü hazırlıyabilmel Haber aldığımıza göre 
eri için Balıkeair inhiealrar vilAyet tarllftndan bir kom~ 
başmüdürlüğü tarafından bir isyon te9kil edilerek beya
beyanname hazırlanarak vi- nname buraya verilecektir. 
!Ayete verilmiştir. Komisi yon beyanname 

Dokuz maddeden ibaret üzerinde tetkikat yapacak 
olan bu beyannamede tütün ve icap eden tadilatı yapac-
ekicilerininin mahsullerini na- aktır. Komisyon ticaret,ziraat 
sıl yetiotireceklerj ve nasıl odalarından birer .zat ile 
kıracakları ve ne şek ilde ku. tütün ekici n alıcılarından 

rutacakları tarjf edilmekte ve ve alAkadar memurlardan 
piyosaya getirincıye kadar müteşekkil olacaktır. 

E r d e k D e n i zi n d e 
Geçen cuma günü deniZYanılau yapıld1. Yanılır 

güzel ve eğlenceli olmuştur. 
Erdek, {Muhabirimizden}- 1 kurbağa yarııında dört yüz

Erdek 'Ye Bandırma spor ücüden üçü favul yaparak 
kulüplerinin iştirak.He bu dört dakika iki 1aniyed.tt 
cuma Erdekte deniz yüzme Erdekten Şakir elendi biri
yarııları yapılmıttır. Müso- nciliği aldı. Bir müdliet ist
bakalara Erdeklilerden mo • irahaıten sonra 50 metrelik 
ada Bandırma, Gönen ve Ay- teşvik yüzme yarışında 
dıncıktan da birçok halk gel- birinciliği Erdekli Mehmet, 
di Donanma muzıkasının ikinciliği Bandırmalı Rüştü 
çaldığı güzel bir hava ile efendjler kazandı. Yüz met-
yüzme yarışlarını başlandı. relik sırt üstü yüzme yarı-
YüzmeyA iştirak eden genç_ şında 1 dakika 35 saniyede 
lerimiz donanmamızdan tnh- Bandırmadan Ahmet iki dak. 
sis olunan hususi motörle ikada ikinciliği de Erdekt<>n
yüzme yarışı mahalline S!V- ~ehmet efendiler kozendı.400 
kolundular. metrd yarışta 7 dakika 50 

E 1 O 
saniyede birinciliği •İne 

V'Ye A 1 O metre sürat " Erdekten Şakir, ikinciliği 
yüzmesi yapıldı. Bu yarııında Bandırmadan Ali Avni efeodi-
1 dakika 35 saniyede Er- ler, 800 metre mesafeli ya-
dekten Şakir efendi birinci, rışta ı 7 dakikada birinciliği 
1 dakika oı45 saniyeıle Erdek- Erdekten Mehmet efendi al-
ten Ali efendi ikinci geldi. J 1 ı ar .. 

Bundan sonra 200 metre
le serbest yüıme yarışına 
haşlandı. Bunda da J dak -
ika 8 saniyede Erdekten 
Mehmet birinci, 3 dakika 45 
saniyede Erdekten Hamdi, iki 
nci Bandırmadan Emin efendi 
üçüncü oldu. 200 metrelik 

Avusturya da 
( Üst tarafı birinci aayfada ) 
etinin kararile feıhedilmiş
tir. 

Viyana, 4 (A.A.) - M. 
Zehner nazilerin tenkiline 
iştirak eJen zabit ve asker
lere hitaben bir teşekkür 
beyannamesi neşretmişlerdir. 

Viyana, 4 (A.A.) - Şu_ 

bat ayı isyanında tevkif ed
ilen Viyana sabık belediye 
reiıi sosyalist M. Seltzin serbn 

Havaler sıcak ui~iyor 
Havalar birkaç gün ser

in gittikten sonra yenidt!D 
sıcaklar başlamıştır. Dün 
tehrimizde sıcaklık derecrsi 
gölgede 36 ya kadar yük~
elmiştir. 

Vaziyet Nasıl 
rşı daima samimi duygular 

1 
beslemiştir. Ve İtalyanın bir 

1 

kaç defa da kıymetli misafiri 
olduğunu hatırlıyacaktır. 

st bırak.lacağına dair çıkan 
Vilayet başmü~en~isi şayialar kati bir surette 

tekzip edilmektedir. 

Tarih. bu asırda yeni feci 
bir sahife kaydediyor ki bu, 
yirminci asrın medeniyetini 
şereflendirmiyen bir kJ!diH
dir. Çünkü hu cinayet bir 
inkılAbın neticesi değildir 
ve beklenilmiyen bir darbe 
olmuştur. Fakat hedefine ve
ramamı§tır. HükCımetin oto
ritesi her yerd~ hAkimdir. 
Biz bu harekete cinayet sil
silesi teımiye ederiz. Bu gibi 
cinayetlerde en büyük me
sul müşevviklerdir. 

Yeni yapılan bir yolun tes- . ** 
ellümünü yapmak üzere bir il Corriere della SeraJen: 
hafta evel Çanak.kaleye gid- Avusturyanın Başvekili öl-
en vilAyot nafıa haşmühe-
ndisi Seyfı boy şehrimize dö-

dürüldü. Rpeyce zamonda-
• oberj Avusturyada yopılan 

nmüştiir. cinayetlerin en büyüğiı * VilAyet nafıa mühendis- ve en f ecii bu olsa 
terinden Bedri bey Sıvas gerektir. Bütün cihan, 
vilAyeti nafıa mühendisliği-

bu hAdiıeden müteessır ke-
ne tayin edilmiştir. o lf lacaktır. o ues, masa baş. 

Kulenin tamiri bıtti 
• Şehrimiz saat kulesinin 
belediye tararınaan yaptırıL 
makta olan tamiri bitmiştir. 

Kulenin tnht-ı kısmı kurş. 

uni, taş kıl'mı beyaz boya 
ile boyanmıştır. 

ında. A vusturyanın istiklalini 
müdafaa hizmetinde bulunu_ 
rken öldürüldü. Vo Avustu
rya istiklAline kurban oldu. 
İtalyan miiletinin DolfuHun 
katlinden pıık ıniiteef!ıır ol
acağına tüphe yoktur. İtal
yan milleti M. Doltusec kn-

Dollussun katli siyası ol
maktan ziyade adi bir cür
üm Hyılır. Bu gibi mücriOJ' 
lere inkılApçı denilemez, ce 
mlyet icin en tehlikeli .,e 
adi caniler denilir. Biz soıı 

zamanlarda «A vusturyadB 
irtikap edilen cinayetler 
hakkında uzun uzadıya ya" 
zmış ve bu hadiselere d•1 

ir mufassal malQmat ver' 
miştir. Avusturyalılar bu ci 
nayetleri nefretle anmııkte' 
dır ve müsebbipltırıo anca~ 
nesyQnnl sosyalist tf\şkill\tııı• 

• 
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Ecnebi Matbuat: -
Napolyonun 

Reichıpotden: 
Maldm olduğu üzere. Fı

rnasanın Korsikalı dikta -
törü, matbuatın kudret 'H 

nüfuıu hakkında yükıek bir 
flkre eabipti. Bu sebepledir 
ki: Be9inci kuvnt Matbuat. 
Sözü ona atfedilir. Napoleon 
daha genç ~atında 
iken çok gayretlı ve 
devamlı bir gazetl' karii idi. 
Gazeteler, tarihi ve ukeri 
maltmatı jhtin eden eserler 
onun çok ıeverek okuduğu 
ıeylerdi. Bun.~ mu~abil ede· 
biyat ve bedııyat ıle, kend-
iıine bir edip ve uııatktir 
takd;m edilmek llzım geldiği 
zaman meşgul olurdu. Rdebi 
yata karşı olan bu alAka· 
ııılığa Napoleon buı mo.d· 
ern dikatörlerle müıterektır • 

1799 aen11i 1 O teıriniaa· 
ninin gıce yarııında Jena~al 
Napoleon Bonabart, mec.lıae 
dönmelerin• mtt .. ade edılm· 
it olan meb•ılar tualından 
Franıa Cümhuriyetinin biri
nci konıülö tayin olunmuştu. 
Bu andan itibaren dikkat 
ve itina n~ takip ettiği dii· 
er tedbirler ara11ında gazet
eleri tamamile kendi nüfuıu 
altına almağ11 gayret etmiş
tir. 

Mapoleon, kenrliıini Fra
nıanan bış ga1eteciei ye 
propaganda ıelı sayadı ve 
konıullüğe tayininden az sa
illan eonra mutemetlerinden 
b;rine demiştirki: 

[Bğer ben matbuata gem 
vurmazsam, mevkii iktidarda 
üç 11.y bile kalamam.] . 

R. M. C. Nain Vılsonun 
Letizia ismindeki kitabında 
hildirildiA'i veç bile daha 17 
iAnunieani 1800 akşamında 
birinci Konıül, bir. i.ctima~a 
u ıözleri eöylemıştır:. (B1r 
gaıete nedir? Baıka bır nem 
ıle bir kulüptür. Biı:_ ga~ete 
lcendi okayucaları uıer~n~e 
aynen Demagogin, kandı dı -
nleyicileri özerintle yopms~ 
iıtediği teıiri yapar. 1~ 
• • L • b ıızamı ııt1yor1unuz .. ı eD, 
400 iJA 500 kişi tarafından 
dinlenilen hitabileri men ve 
fakat binlerce kişinin okuya 
bileceği netriy~t hitabPlerin' 
nıüaaade edevım · J 

Nepoleonu~ kendi ~athu
nt orgam Monitı~ur lJnı\•er~el 
idi ki bu gazetenin 1799 ılA 
18J4 senelerindeki nüshala· 
rı Napoleonun teıirile bilv
a11ta ve yahut doğruya kcr.· 

menıup olduklarını söylem. 
ektedirler. 
~ . Oollu11 ölmüşse ele 

A:vusturyonın ıiyasl va~iyeti 
d~ğitmemiştir ve tleğışme
yecekti,. Hü k ılmet vaziyete 
hlkimdir. Bugün A~usturya 
hüktlmetinin istildthne daha 
bağlı olacağına şüphe yok
tur. Ve bu hedefte yüriıy
eceği herkesçe rııahimdur, 

Avusturyanın yeni hökü· 
meti müıkül vaziyetlere ma· 
ruz kalacakt1r. l..Akin millet 
hükftmetine bağlıdır . Avus· 
tarya hükQmetini, iıtiklAli 
İçin alacığı tedbirlerde 
haklı buluyoruz ve bütün 
cihanın seoıpatiıini kazana· 
nacaiını <la temin eıleriz. 

Asıl sayanı tnacrtip olan 
tey 11.ıdur : Asil~rin teldill~
rini müdafaeda bulunan hır 
ecneb1 devletin müm seili 
~örölmüt ve bu he 1 herkesi 
hayrette bırakmıştır. ltalyan 
milleti, Avusturya bAdisele. 
rini, soğukkanlılıkla karşı· 
lamaktadır. ftnlyaaın şimdiye 
kadar takip ettiği siyasette 
hiç bir tebeddiil oloııynca
ğını söyleyebiliriz. 

Gazeteciliği 
diıi tarafından yazılmış mn 
kalelerle doludur. Moniteur. 

l Yoğuslavyada 

Memur 
Kadınlar 

ün tab .Pronlarının her gün Völkischer Beobaçhterden: 
Napoleona taktimi mecbuT"İ· Yugoslavyada ötcdenberi 
yeti vardı. O bunları biıyük kadın memurları devlet hiz
bir dikkatle tetkik eder ta- metinden çıkarmnk cereya
ıhihleri yap3r ınülAhazot ve nı vardı. Devlet maliyesini 
anotları tavzih ederdi. ıslah için ahiren parlAmen· 

Napoleon harbin dev:ımı todan aldığı saU.hiyet çer
müddetince miktarı 60 tan \ çeveai dahilinde memurin 
aşağı olmıyan muhtelif isli- kanununa bir zeyl i lve 
kametlerdeki Paris gazetele· etmiıtir. Bu zeyle göre ko
rinin intişarını menetmit ve caları dulet memuriyetinde 
neşrine izin verd!ğİ gazete-

1 
bulunan evli kadın memurl-

lere de tiddetli bir Hn4Jiir ar devlet hizmetinJen çıka-
koymuştu. Bu gnzetel- rılabileceklerdir . Bu yeni 
erde kendi siya~eti karar malum olunca Yuıos-
icin muva((akıyetle yol açar lavya kadın teşkil4tı Belgr. 
ve kendi ııiyaıetini her sabah atta, Serajewoda Te dii
ve akıam Frnnıızlara yem 1 er büyük tehirlerde 
gibi yedirip hazmettirmek ' büyük . mikyaata pro
için ustalıklı metodlar içat testo tı;.zahüratı tertibini 
eder ve bu yolda devam ve ve hükumete - bu tnehüra\ 
sebat ederdj• 1 toplantılarına iştırık edenle-
Sözlerle hor zaman ayni ıese rin cümlesi tarafından imza· 

ve yeni hayat her muvafakl- tı_ muhtıralar takdimini kar
yetli poropogandanın sırrı 1 arlaşmışlardır. Fakat bu iç. 
olduğunu bilirdi timalurda kadın memurların 

Napoleon, gazeteleri tle kendi arnlarında anlaşamama-
dıima okurdu ve rcnrı!ıj ~a- zlık. hasıl olmuş ve bu yüı-
zeticilerlcı her vakit daima den ancak ı O bin imza top
ve münasebetini muhafııza lanabilmişti. Çünkü evli ol
ederki ve hunları kendine mıyan kadın memurlar, hü
kazanm~ğa çnlıtırdı, t11biidir k.Qmetin kararının kendiler-
ki bunda her vakit muv ffak ine taalluku olmadığı beya. 
olamazdı. nile imıadan iıtinkAf etmiş-

Dikkate tnyandır ki gaze lerdi Fakat bır müddet &O· 

tecilik sahasında Napoleonun nra mczk.Clr kararname neş-
en tehlikeli muarızı bir ka- redılıp te yalnız başına olmı-
dın idi Bu Maliyo Nazırı Ne · 
ckerin kızı muharrir Mt:\dam 

yan, yani ebeveynı nez-
dind~ ikamet <Hlen, ya. 

de Stael idi. imparator, yük- but ebeTeyninJen binsi 
sek bir §UUr ve gurur sahi- davlet hazinesinden tekaü
bi olan bu kadını bir defıı diye, eramı~ maaşı ve Mİro 
istihfaf etmit "e gururunu gıbi httrbangi bir nam ile para 
kırmıştı Kadın müte.,ssir alan be.kir kadın memurlara 
oldu ve bundan dolayı hay. 1 Mayıs 1934 ten itibaren 
atının sonuna kadar NnpolP.· yüzde 25 pahalılık zammının 
ona karşı mülhit hir dü9m-

artık verilmiyeceğı anlaşı · 
anlık bealedi ve onunla ça-

lınca bu bek.Ar kadın mewu-
rpıtmaktan bir an fariğ rlar dahi karlın teşkilAtlarına 
olmadı. Madam do ~ taelin 
ecnebi memleketlerde İsvi. 
çrede Almanyoda Jngilte
rede birçok dostları ve 
nüluılu tanıdıklerı olduğ

undan kendisinin Fransız ''" 
ecnebi matbuntında Nopole
ona karşı vurduğu iğne da_ 
rbeleri yeni rejim idn çok 
fına tesirler husule getirdi 
Ajoccio hanedanı [•]tabirini 
muhtelif gazetelere tezyif 
makamındn ıoknn VP. U ur_ 
patorün iptida f "'J Allahlık 
tulamasını "e sonrn df:l bı· 

rdenbire dini akaide İMreti 
ni mizahi bir lisanla tasvtr 
eden Madam de Staeldır. 

Napoleon, ~adam<l~ ::>ıaeli 
Parieten, sürdu isede yine 
onun dilinden. kaleminden 
ve hitabelerinden kurtulama. 
dı, lciz kulıh. Napoleonuo, 
mahrem ailevi vaziyetleri 
zevcesi Joeefine in, ge~· miı 
hayatı, hem§irelerinin mace
ralarıda ecnebi mntbuatt11 
nahot dedikodulara ıebet 
oluyorduki bunların h~pei 
Madomde Staelin. ,.(i altından 
çıkıyordu. Napoleonun, gaze
teçilik faaliyeti hakkıPda Fra 
nsada, birçok kitaplar ne~
redilmittir. Bun)ardan en 
mufasssh A. Perh·ierin, yaz
dığı kitaptır. Fakat bunlorın 
hiç biri bu enteresan mennu 
tıımamlıyamumııtır. 

[•] Korsika odasının mer. 
kez şehri olup NapoleQnun, 
doğduğu yerdir Nüfusu 23 
937 dir. 

müracaat ederek menfaatle. 
rinin himayeıi ıçın 

müzaheret talebinde bul. 
unmuşlardır. Fakat bükti 
metin tebbirleri ka\t olup 
bundan kndın memurların 
mümkün olduğu kndar dev
let hizmetiııdon uzaklaıtır

mak iıtediği anlaşılm
ııtır. Esaaen Yu~oslavyada 
kadınlar siyaai huku-
ka malilt olmadıklarından 

hükumetin bu tedbirlerinıo 
tatbikındo hi~~ bir parlAm
aııtır mani ve müşküldt 
çıi:mıyacağı ve hükOmetin 
cvvlet memurları cihanın 

ıslah kin kati bir karar 
vermiş olduğu ve bu kara
rından hiç bir tesir ile dö. 
nmiyeceği anla ·ılmaktarlır. 
HükQmet ittihaz ettiği bu 
tP.ıl hirler ile tlevlet hizmeti-
nde açılac•\k memuriyetle
re şayet bu memuriyetler 
tasarruf sebehile ilga eJilm· 
ezıe yüksek tah9il sahibi 
erkekleri yerleştirmeyi ve 
bu suretlH münevver sınıfı 
devlet lehine kazanmağı 

istihdaf etmiştir. 

Diğer taraftan hu kanuni 
tedbirlere karşı koymak içın 

bekar knJ.ın memurlar ken· 

TORKDILI 

Mecmualar: 

Kaynak cı~t1. 
Halkevinin çıkardığı (Ka 

ynak) oldukça uzun süren 
bir fası ladan ıonrll ı 6. J 7 
ve 18 inci sayıları bir arada 
olarak çıkmıştır. (Kaynak) 
bu sayısını Bulı kesir liıesi, 

muaallim mektebi ve kız, 
erkek ortamckleplerine tah
sis etmiştir. içinde bu mek
teplere ait muhtelif resimler 
ve yine bu mekteplerin mu· 
allim ve talebeleri tarafından 
yazılmt§ kıymetli yazılar 
vardır. 

Okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

ZEİS İKON 
f otograf makineleri 

Oünvada birindlilti ka
zana~ « ZEISIKON » 
fotoğr~r makin~leriııin 
934 ot >matik mo,ıeıı~

rini makine, sehpa ve 
cantanlarını «SAll MEH . ~ 

MET M.\11nr11r HÜ -
SEYIN AV 1 ticar~t -
han') ·irulP. arayınız. 

1::1 
l:!J 

Kepsüt Panayın. 
Bahkesire 27 kilometre nwsafede muntazam 

hir şose iJ,\ merbut ha,·a, su ve güzel bahçeleri .. 
le meşhur olan Kepsüt nahiye nıerk.ezinde ağu
sıosun 18 nici cumartesi giinü açılacak vt beş 
glin dP\'am edecek.tir. 

Panayırda her (•ius danHzlık ve kasaplık hay 
'anal bulunacaktır. Panayırın kurulduğu mahal 
'asi çayırlıkta tatlı su membaları olup gelecek 
olau ha~·,·anat sahipleri hayvanlarının iaşesin
de müşkülat ~ekmiyeceklerdir. 

Panayırda her nevi eşya ve enltia alış verişi 
yapılacaktır. Hariçten gelecek tütccar ve esnaf 
malleriuin hüsnii muhafaza ,.e kendilerinin esbabı 
istirahatlerinin temini maksadile ayrı ayrı maha
ller ihzar ve her türlü ihtiyaçları da tenıin ed
ilmiştir. 

4-151 

Daimi Vilayet EnciJmeninden: 
Balıkesir memleket hastahanesi ihtiy acatı için 

nıevkii münakasaya Yazoluuan 58 t lira 40 ku -
ruşluk yerli malı ve 999 lira 70 kuruşluk ecn
ebi malı edviye, edevatı tıbbiye ve pansunıan 
malzemesi listo ve şartnamesi mucibince 23- ağu .. 
stos - 934 tarihine miisadif perşenıbe günü 
saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi gün 
müddetle aleni münakasaya konmuştur. 

Talip olanların ticaret odası vesikası ve yü
zde vedi buçuk nispetinde teminatı muvakkate 
makbuz Yeya mektuplarile birlikte yevmi 
mezktirda Balıkesirde encümrni vil~yete ve 
fazla malômat alnıak liste ve şeraitini görmek 
istiyenlerin lstanbulda vilayet nıekamına müra
caatlerı ilan olunur. 

4 -152 

Ziraat Müdürlüğanden: 
Kepsüt ziraat mektebinde on bin kilo kuru ot 24 -7 93' 

arihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vased
ilmi tir . Taliplerin ziraat müdürlüğüne müracaatları. 147 

r,:, 
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DURSUNBEY PANAYIRI ~ 

r::ı 
1:.:1 

Su, ha' a v~ muhtelif nu~yva ve ha~·vanatı chliyesile nıeşhur 
hulunarı Rahke "'İr-Kütahya şimendifer hattı üzerinde Dursuubey 
kaza"'aıacla ilk defa açılacak olan pana)·ır 10 ağustos 934 cuma 
guııtı başh~arak 14 ağusto~ 934 sah günü hitam bulacaktır. 

Panayır mahall i knsnbn n şimalinde saı çayırı mevkiinde olup mıbıu· 
len mem!JA suyu ve hayvanatı eh ye için hudayi nabit mühim miktarda Te 
meccanen taze çayır bulunmaktadır 

2 E,yayi ticnriye satıcılorı ve 11&nat erbabı için belediye tarafından 
sureti mahsuı1tda ve mtikemmel surette ihzar Te imal ettirilen binalarla açık 
01111 nk verilecek olan nıahaller fevi:alAde uouz ücretlerle verilecek.tir. 

3 ilk ılefa olarak kiişat edilecek olan panayır mahalıinde satıcı Te alı-
üil cıların istir hatlorı için tertibatı lAzıme alınouı ve her suretle ihtiyaçları te-

min edılmekle herabır getirecekleri hayvan VA emtianın hüsnü muhafazaaı 
için muhtelif suretlerde muhafaza tertibatı alınmııtır. 

l!l 4 - İşbu panayıra iştirak edecek: olan zevatı kiramın kanuni rüaum Ti 
vargiden başka hiçbir masraf ihtiyar etmiyerek bilcümle iılerini kemali ıuhu

.151 let ve emniyetle göreceklerinden çok memnun ve müıtellt olacakları ilan olu-

il 

111 

(*]Gayri me ru surette 
devlet idaresini eline alnn mü 
stebit adam. 

di akrabaları ile hjrlikte 
ikametten sarfınıızarla ken
diler ini iktıtaden müstakil 
y&]lmağa ve evli kudın me
murların hircoğu da koca
larından ayrılımı davası oç
mağa teşebbüs etmişlerılir. 

1 ~lı,·= ===sı:;:::==::;Wl======lil==:: ===IID====lil=====imı~:: =:;;mı:====iiimlii==il!l~===;::::;;ı~ı ı~'U/ 



TtJRX DiLi 

FOTOGRAF 
MAKİNELERİ 

Bandırmada Maanf Oten 

Sah Mehmet mahdumu Hüseyin lıni ticarethanesi 

IAgfa fotof(raf makin,.·led 
.. J ... "" " ( .... 

1 

nırı Balık~:-:inll' \e0:iıw ~·ttis v<~ridir . 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGH:\F MAKl~ELERI 
Y:edi yaşında bir çocuk tarafından d ıhi gayret 

kolnylıkla lrnllanılır. 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

Otelin mobileıi, lokan
ta11nın bDtün takımları 
yentlenmiıtir. 

Kontur.. T eıizlik .. 
Harsey mübmıeldir. 

· --------------
Pehlivan güreşleri. 

l1111l~ıy T ıyıre Şubesin~eö: 
lhırsunhey kazasında ilk defa olarak açılacak 

olan panayırın sonuncu 14 ağustos 934 Salı günü 
Tayare Cemiyeti menfaatına icra edilecek olan 
pehhvan güreşine iştirak edecek pehlivanlara 
aşağıdaki ikranıiyder verilecektir: 

Lira 
IMtf"hliTırD• 25 
ea.,ıtına 15 
Üçüncüye 10 
Dördüncü ve beşincilere birer koç < 1 - 8 ) 

l~~=~;ı 
5 lğustos Pazar günunden itibaren 

--- Belediye Dispanserinde~--· 
Muayene Günleri. 

Cumarteai günleri: Öğleden sonra eaat 14 den 16 ya 
kadar dahili hastalıklar muayene1i <00ktor Ahmet 
Emin bey> 
Pasar günleri: Öğleden IODra ıaat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz ba1talık.la~ı muayenesi <Doktor 

1 Mehmet KAmil bey) 
Pazarteıi günleri: Öfleden eTel N&t JO dan 12 ye 
kadar dahili hastalıklar muayenHi (Doktor Ahmet 
Bmin bey) 

Salı günleri: öğleden evel Hat ıo dan 12 ye kadar 
Dahilt haataliklar muayeai ( Dok.tor Ahmet Emin bey 
Çarşamba günleri: Öğleden ıonra saat 15 den 16 ya 
kadar dahili haıtalıklar muayenesi (Dr. Hasan Raif bey 
Perşembe günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya 
kadar cildi ve bevHye h11talıkları muayenesi { Dr. 

Mehmet Ali bey) 

-------------------------
" ' i' ı, , : ı 1 , , "I 

• 

~~~ıı ~~l~~a~!' ~y~k~ğLii I' tJJ~--~.,..-~~~. 
ve hakimiyetini göreceksiniz. Aynı zamanda " f 
çok zengirı ve eğlencelidir. Memnun kalaca- 1 t 
8Jnızdan şüphe etme)iuiz. 1 .: 

1 Ayırca diiııya ha,·adisleri. ~ ; 

~»l&~JAt~~~~~-- ~ 
~~~~~~~~~~~ ~ 

• 
inşaat sahiplerile mühendis 
ve ustaların nazarıdikkatine 

Kurt aralan ve balık mıırka çimentolar her zuman 
gayet tas" olarak ticarethancmde Lulurınıakts birinci ';ti 
neTİ her eıit yağlı boya ve yağları ile her renkte ~ 
boyalan ve bildmum malzemesi betonarmede kulla
nılan her ;99it istenilen boyda demir bulunur. Çam 
çimento al!ltı ziraiye demir her nevi hırdavat ve 
malzemei ıntaiyede rekabet kabul etmeye<'<·k dne
cede toptan v., perakende ucuz l jatlo 1&tılmaktadır 

Siparitler süratle sevkedilir. Eyi "fe ucuz malzeme 
almak İ•tiyenl~rle menfaatlarını müdrik zeTatın her 
halde ticarethar•emize uğrnyıp çeşitlnimizi görmeleri 
menfaatleri iktızaeındandır. 

Bandırma ismet Paşa caddesi 
dıJmir tüccarı Hatip zade 

MEHMET NCRI 
~ ~~~»14~ .. ~~~;.tw .. »7w.~ ;J 

•• • • .. ________________ ., _____ .. 
Foto ve Film Sümer 

Avrupadan getirdiğimız si-
1 

nema alm ~ makineai ile , 

9 Muhtelif Poz 
35 Kr. 

Vesika işlerirıdf> kullanılan miiesse~e sahİJl

lerinin sinemaya vrrecekle.ri st·~siz yazı 

rekl3ınları ucuz fiatla yapılır. 
Namazg~h <'addesi maarif dn iresi arkasında 

ı .. - - ------.. 
··----------------------------------····· 

~ 
1 ~ 
ı Mişlen Lastikleri. ı 
1 En temiz kavuççuktan yapılmış yu-1 
~ muşak ve alastikiyetli, dünyanın en sağ~ 
~ lam h\stiği olan Mişlen lastiklerini diğer 1 
~markalara tercih ediniz. Çünkii biltınıum~ 
~ lastiklerin fevk.inde olduğu sağlarnlığil~ ~ 
~ tecrübe edilmiştir. ' 
1 Mişlen süperkonf or lastikleri ile ke- ~ 
~ nıali emniyette seyahat edilir. Her boy-ı 
~ dan mevcudumuz bulunur. ~ 
~ Mişlen ldetiklori Ralık~•İr ve mülhakatı acantası P, 

4 Y nnyalı zade ~ 
~ H. NUSRET ~ 
~ Zırbalı han-Balıkesir 1 
·~"!'llllll""'l~····ııt1P. ·~~:!191':"'9'!:~~···....-: ... , .. ' ' ' ' ' ' ı,, ı 1 'il 

' 1 1 1 ' 1 1 

Balıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

Susığırhk kıtaatı için yirnıi bin kilo sığır eti 
ile yüz altmış bin kilo odun ve hayvanat için 
muktazi iki yiiz bin kilo arpa ile iki yüz bin ki
lo samanın ihale~i aleni nıünakasa ile yapılacak
tır. Taliplerin 9-8-934 perşembe günü saat on
da Balıkesir A~. ~at.ıra alma komisyonuna naii
racaatları. 

( 4-132) 
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3 AVUKAT .. 
~ EMİN VEDAT 
~ BALIKESiR HCKüMET CAllDESINDE 
~i Cesa, ticaret, hukuk, ihtisas, mahkemelerile 

divanıbarpleaerde dava d.-ruhte eder, i•\itare yapar, 
fikir Terir. 

:J "ı '"' ••tr:r.: ~~, ,~n~ ntJJ --·~ 
r·······ı••::········.·.·.·.· .. ···:··············:·ıı•!'im ....... .. ······· .. .............. . ··~ 
İ .AVUKAT İ 
§ H. Tevfik - Sadık i 
!! Oa va V f.k ili !! •• Yı .. :: usul Kenan il 
HYızıhıAısi hükOmat C3ddısindl Ahııt çışıesı kırıı11ı•ı B 
ii Merkez VP. kazalarda hf'r n~vi dava kabul H = v~ süratlfl net.icelenrlirili r. a 
19•••ı••••••••••••••••••••••••••••••:•:n: .. ııı:• ..... .....•...............•..••.... . .. . 
BALIKBSIR VILA YET MA. TBAASINDA BASll.MIŞTlll. 
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