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Balıkesir ve 
Bandırma 

İdman 
Mıntakaları 

VilAyet sporunun iki ay
rı mıntaka teşkil etmiş bu
lunmusı hatırladıkço üzüntü 
duyduğumuz bir vnziyotte-

d. An karada ık en 
ır. . 

Turkiye idman. .cem1-
yetleri ittifakı reiau Azız beye 
b;rleşmeıinde vilAyet sporu 
için çok faideli olduğu ha
lde bu iki mıntakAnın se
netleridir ayrı kalmak.ta 
olduklarından duyduğumuz 
ezayı anlatmış iki ~an.taka
nın birleşmesi için ıttıfakın 
tavassutta bulunup bulu-
nmayacağını sormuştuk: . 

Aziz bey de bize fıkırlerı-
ni şöyle anlatmıştı: 

-Ben şahsen Balıkesird.e 
iki mıntaka bulunmaeına sı
zin gıbi taraftar de~ıJim. 
Şüphe yok ki Halıkesı~ ve 
Bandırma mıntakalorı bırle. 
tirse vilayet sporu yükse 
lir. Ancıık, Bandırma mınta
kası viliiyetin kendisi~e yar
d m etmediğinden şıkAyet
çidir Kendilerine Band_ırma 
belediyesi yardım eJıyor
muş. iki mıntaka birleştiği 
takdirde belediye yardımını 
keser villlyet te yardım et 

. k" ı ... zı'yette ka 
ınezse muş u '" 
1 acaklarından korkuy.orla~ 
T kd" edersiniz kı hız a ır b 
herşeyden evel onların u 
endişelerini bertaraf etmek 
imkAnına malik bulunmıyo · 

ruz. . .. 
Muhterum ittifak reısının 

. 1 . d d .. an\ııllılncağın soz erın en ~ B 
· an nazarın Balıkesır ve -

dırma ıdman mıntakalaıının
ı n senelerdir ayrı kal oıalu -
rının sebebi Bandırmudekı 
spor teıkilO.tının viliyot~e 
kendilerine yardım edılını -
yeceği zehabını taşımaları 
dır. Halbuki bjz yakınen hı 
lıyoruı ki ne \'ıldyet ne Um. 
umi V ılııyet Meclııi memlek
etim izde gençliğin ve spo~
un yükselmesi ıçıo her tur 
lu fedakArlığı eıirgemıyor
lar. Sporcu Bandır.
malıların kendilerine vı-
14yet butçesinden yarJım 
edilmediğini söyleınekte bel 
ki hakları vardır . . Fakat 00-

lar bu haklarını vıldycı spo. 
runu ikiye bölen ayrı k~~
aıaktakı ısrarlarile degıl 
Balıkesir mıntak sı teşkila
tına bağlanarak daha ku,·
vetle istıyebılirler. Biz Ban· 
dırma beledıyesinin vildyet 
sporunun ıki ayrı grup ha
lınde bulunmııl rını teşvik 
etmekte olacağını veya hiç 
olmazsa bu ayrılığa mtiza
herette bulunacağını ıannot
rniyoruz. Bandırma beledi
yesi Bani rma mıntakasına 
yardım edivorsa bu ancak, 
Bandırmo.l sporun terakki
si içindir. 

Randırma belediyesi yar· 
dımına Bandırma spor ku
lupleri Bal kesir te~kilAtına 
bağlandıktan sonı a oradaki 
kulüplere nakti ınuaven Ue 
rde bulunmak suretilti de 
devam e~obilir 

- .,,,,'" :·. . . . 1»: ~. ;. . ~ ' • ,ı • -• 
Iranda müdhiş tuğyanlar oldu, 300 ölü var. 

Moskova Qyunlan 
1 

İran 
Güreıte birinci olduk. Yüzme müsa~akalann~a puvan Büyük bir felaket geçirdi. 
hesabile ikinciyiz. Müsabakalar alfü ile karşılandı. ! öıenıır 300 dan ıazıadır. Bir 

Mos~ovn, 6( \..A )- Ar ud- dostluk v bıı lığ nı soylıy- ı ÇOk ÇOCUk bOğUI~~· 

Avusturya Tabii 
Manzarasını A l ı y o r ! 
Örfi idare ve memnuniyetler kaldınldı. Alman Jimnas-

olu AJ· nsı hususi muhn- •n yar. lar ' e 1 yr ki ırlo Tahr. • 6 (~ A.~ - 1~hr 1 

birind~n: suslenmişti. lliikumot, epor Meşlı.et yolu uz~.rın?c I• ıruz tik teşkiıitma bağlı spor taşkilitı kaldullacık mı?. 
Dün dinnma stadındo yap- teşkilAtı erkdnı, maslahat nehrınde o.lan muthış tuğyan 

ılan yüzme nnisabakalorındn giizorım z ve sefaret erkAnı :or ~etıccsı~1d0 .. Jt(~.o d°:· fa\ 

Viyana, 6 (A.A.) - Memle· 
ket tabii manzarasını iktisap 
etmek üzeredir. Örfi idare 
ile diğer memnuniyetler 
kaldırılmıştır. Bunun 

Puvan itıbarile ı kinci 1 ız r hulu muşlardır '1 ınkslnn ho ;ıu1 § urt. ırç8~. . . . . . ~·o u ar o,.,.u muş ur. u-
olduk. Kul tur park n- 'ı uz·n mu;;ı::ıbakal:ırı Soy yük mikt ırdn hayvan znyi-
da yapılım giıreş mü_ et halkı taraf ndan çok de atı vardır. 
sabakal r nda galip geldık. rin alAkn ile knrşılnndı. _ ...... __ _. __ 

Stadın heri ki tarofı hususi Güreş te çok kalabalık h 1. • lır kanunu berab~r sokaklarda birçok 
asker ve polis müfrezeleri 

bir itina ile Türk ve Sovyet bir halk önünde yapıldı. lıfm 
Yeni HAkimler Kanunu göriılmektedi 

Hindenburgun Cena -
zesi Vann Kaldınhyor .. 

--·------------
Hin~anburgun cenaze8' Tananbarg muhırabesini tespit 

eden cenarallar kulesine defnedilecektir. 
M. Yon Papan bütün Almanyayı ittihada davvt ediyor. 

Noud~ck, 5 (A.A.) - Mn- h •yeti miıteff'ffnnın mlesı 

r~şnl Hi?denburgun c :,~di- ı , . .J eski lm~ar.ıtorluk ordusu 
nı hamıl tabut pıızartı>sıye mıımessıllerı i~·in ytırler ·ıy-
kadnr orada kalmak üzere r lmıştır. 

rnüteveff nın çalışma odasına 1 Mera im esnas.nda taya-
no.kledılnıiştir . r ] •rin "t n · · bir nıulıı"t da . ~ 

M:ır şal n s::ığ elınd ı u l3 lı !inde uçm ları men ·dıl 
şallık as3s1 sol elıı dt• ısc mıştir. 

bir gül demeti ':ııdır Cenn Berlin, 5 (A.A) Alman 
zeye Sonjan şedvau 'c lc:ri istıhbarat bürosu tarafından 
nin geniş beyaz mantosu tebliğ edilmiştir. 
giydirılmiştır. M. Hıtler Mareşal Hinden 

Bırçok köylülerle ı.l •• ha burgun uilesile mut:ıbık ka 
h şka zıyaretçiler NouJı.: ·ke l..:ruk müteve!fu Reisicuruh-
:ılt n c lıyorlo.r. Resmi sıratı , urun Tanenberg muhareb -
haiz zevat ile s.ın imi ılost 
lıırı N ·ud •c k köylnler ı \C 

"azctecılerde ı ma dıı l'enoz- ı n 
enin yanına kims ·yi bırakın 
ıyorlar. 

Neudeck. 5 (A.~) - Mn 
roşol Hıod~nburğun l' n ze
si p ı:ı zurt si gece yorıs nda 
Neudeckten kaldıracakt ır . 
Tabut bir top nrnba ının uz 
erine konacak ve evvelfi hn 
yvanlnrla sonra da tr ktörl 
çekılecektir. 

Hohinsteina varm: zdan 
evel M11reşalın Eyıy oprde 
Tannenberg muharebe:ııni 
idare etmiş olduğu jencrallo.r 

• tepesinde tevakkuf oluna~a

ktır. 

Mohınstl inden Tanne1ılıer
ge kadar binlerce nazı, mil ıs 
askeri ellerinde meşalelerle 
s raya dızileceklerdir. Tane
nbergte tabut jen rrıllor 
kulesine naklcdılerek orada 
L>ir sandukanın üzerine kn 
na~~aktır. Sundukanın ct rı.ıf . 
nda hukfımet erknnı, st>fırlcr 

Bınaenaleyh hız ıkılikle 

ortada ancak anl şnmamn
Jıktan başkn bir sebep gö 
remiyoruz . Her iki ınıntıık ıı 
nın Balıkesir sporunu büyük 
bir vahdet içinde yuksolt
m~k busu~unda anlaşma na 
gelince vilay t sporunun 
gittikçe zayıflamakta olduğu 
hakıkati knrş.sınlJa bunu te
min etmek aldkndarl ra d11-
şen aı~ıı hır \ , zifedir . 

Kenan Emin 

ını tı•sbit ed~n Jennr il r 

kulesirıe d~fn dılmesirıi om
retmiştjr. Bu k.ule bir türb. 
ey rnhvil olunacaktır. 

Be rlın. 4 ( .A ) Mütov«J-
ffo Reisicumhurun ı Aşını s -
lAmlnmak üzere Neudecke 
gitmiş olan Von Ptıpan Al 
man istihbarat bürosunun 
hır müıne~ııline be~·unatta bu. 
Junnrak domi~tirkı: 

Biıyiık Almanın huzurunda 
ougun bir kere daha dız 

çökebildim. Onun emrı ve 
idaresi altında asker •e de
vlet adamı olarak merr lı.. k-
etime hızmel edehilmiş ol
duğumdan dolayı Cenabı Ha
kka şükurl r ederım. lltr ne 
kadar onun himayek:ır elı nr· 

t k Almnnyanın mukaddera-
tı ıı hım:ıye etmiyorsa da ru· 
hu dıııın ı hızimle beraberdir. 
Onun ııfulu ıle bir dcvrın k:ı 
panmakta ve yeni bir devr
in nç ld ığm ı kabul etıem 
bile şurası nıuhokkaktır ki, 

ınilletlore tnkip edecekleri 
yolu gösteren şey her dev 
rin hakiki Şl1flerinin müme
yyiz v. sıfforını teşkil eden 
yüksek insani mez iy tlerdir. 
Hiç kimse Minder burgun 
tarihi esljr ni ve azamf1tini 
M. Adolf llitl r ka fo.r 
anlam ş değildir 

Yeni Almany. nın şefı ıl ·n 
Mitler tarihin en necip ana 
n s n n ınuhof zı s f tıle 
mutPveff.ı Mareşalın es r ne 
( Devamı ıkmci sayfada ) 

mucibince hAkim sınıfına da
hil olanlarla diğer adli v3z. 

ifelerd" bulunanlardan sicil 
leri veya ehliyelsiılıkleri 
itıb rile vazifelerinde bırak_ 
ılm ları caiz olmıyanlnr 
Adliyede teşkil olunan bir 
hl}yet tarafından yakında te
t-pit edılecektir . Adliye Ve
kı'lletı Hiıkımler K rıunıı .un 
namzet! K müddet ve untıh-
ının:ı dair ol n hukiı 
nılerini kanunun mer 
ıyate konacağı ı Kıınun 
ue\' 1 len itibaren tatbik l 
knrar v rmiştir. Bu Jr.nnunılu 
ikı s •ne o111rnk tespit crl" I· 
miş olan nrıınzetlık müdde 
tının ılerido dört scı eye 
çıknrılmnsını Mıllet M elisinc 
teklifı kuvvetle ıuulıtPmddir. 

HAkimler Kanununun tat
bikine birkaç sene sonra Ad-
liyemizde diploma11z hAkim 
kalmamaan temin ,.,Jilecektir. 

Sulh 
için an IJI tıdbir •arbiı ret 

11 def edılıesldır. 
Londra, 4 (A.A.) - M. 

Uenderson, harbin 20 incı 
y 1 dönümünün sulh ı~·ın sa
mimi ve yeni bir hareket 
başlanğ cına vesile olması 
icap ettığini söylemiştir. Su. 
lhun ıd. mesi için en eyi te
dbir, bütün meml k tler ha
lkı tt r fmd.ın harbin ret ve 
ıleffe lılın si olnı lıd r. 

lier mılletin hutiın işçiler 
her hangi şernit hında ol 
ursa oJırnn, hir millete kor 
şı hiçbir hücuma iştirak et
miyeceklerini veya yardım 
etmiyee •kl~rini bildirdi 
klerı ve huna karar 
verdikleri zomnn harp 
ortadan kalkmı olaca-

Viyana, 6 (A.A.) _ Avuı

turya katolik gençler birl

iği senelik kongresinde 
nozi faaliyetlerinin hiıküm 

Bursa 
Kasapları tayare cemiyet
ine teberruda bulundular. 

Ankara, 6 (A.A.) Bursa 
kasapları 934 ağustoı iptid
asından haılamak üzere 
mezbahada kesilecek her 
huyük hayvandan beş, koy
un vo keçıden ıki, k.uzu ve 
oğlJktan bir kuruş 'fiirk 
Tııyare Cemiyetine teberrü 
ctmeğe karar vermiılerdir. 

Hamiyetli Buna kasapla
rının bu teberrülerinin ıen. 
(Devamı ikinci sayfada ) 

Sergi 
Eıinin inşaatı bu aym so

nunda bitiyor. 
Sırıı için morıcaatlar '•ılıdı 

Ankara, 6 (A.A) - Milli 
iktısat ve tasarruf cemiyeti
nin şehrimizde yaptırmakta 

olduğu ılk sergi evinin inşıı
atı bu avın sonuada bitecek 

"' 
ve 29 bjrincj teşrinde bir 
milli sanayi sorgisıle atçılac

aktır. Şimd,den iştirak müra-
caatlar lıaşlamıştır Mura _ 
caat müdd~ti bir eylill de 
bitecektir. 

Zağrep 
So~ol cemiyetinin ellinci 

yllı kutluland1. 
Belgrat, 6 (A.A.) - Zag

rt'p jimnastik kulübünün el· 

kt r. P rııs m ak n ıntuka. 
vi ade ııı tecavıiz mi" klnrı 
mılletl rı murıferıden ve mü
ı.?l rekcn, harbe kar~ı mu
hafaza edecek mah iyettcdir. 

Bu ın isaklar dünya sulhz linci yıldöniimu münasebe
içinhakiki znmanlar tesisine tile Zagrepte Yugoslavya jim
matuf teşriki mesai gayre- nastik cemiyeti şenlikleri 
t!erini iföde eder. yapılmıştır . Yugoslavya-

Bunlarm ruhuna sadık ka- nın her tarafındnn 
lmak için bunlar.lnn gelebi- gelmiş olan takriben yüz bin 
lecek bütun netice! rı meta-
netle kabul etmek mecbu kişile kırk bin sokol şe -
riyctinıfoyiz. nliklere iştirnk ettiği gibi 

. u halde iki memleket ar- Leh, Çekoslovak, Rusya, Bu

as ndakj rabıtaları sıklaştır 

mak için bu vnziyetten ni 
çin istıfnde etmf'melı. ı\vru. 

pan n emniyeti ancak Akde-
(Devamı iıçüncu sayfada ) 

lgar sokolları gurupları da 

iştirak etmişlerdir. 

Kralın hususi murahhası 

Zagrep ıokol cemiyetıne 

yeni bir bayrak Yermit\ir. 

sürdüğü Almkll jimnastik te· 
~kilAtına bağlı bütün ıpor 
taşkilAtlarının feshini hük6-
metten istemeli karar verm
ittir. 

Viyana, 6 (.AA.) - Aw
ıturya Baıvekili Macar 
Maarif nazırnun davetine ic
abet ederek tarihi bir piye1in 
açık havada yapılacak tem
silinde hazır bulunmak üz• 
çarıamba günü Budapeıteye 
gidecektir. 

Maraş 
Halkevi köyleri yak1ndıı 

tetkik edıyor. 
Maraş, 6 {A.A.)- Halkevi

nin köycülük ıubeei dün 
vali ve fırka rei•ile birlikte 
köyleri gezmis, köylerin 
umumi ·nıiyetlerioi ya-
kından tetkik etmiıtir 
Bu köylerin bir kıımına 

eyi su getirilmeae Te koope
ratiheşkilltına te1ebbl• ed-
ilmittir. Çeltik babrika&IDID 
elektirik ıantrab ikmal ed
ilmiştir. 

Muhafız 
Güçlü bisikletçileri tura 
muvıff akıyıtlı hitirdiler. 

Samsun, 6 (A.A.)- Türki
ye bisiklet turuna tam kad

rosu ile bir arızaya utra
madan büyük bir başarııla 

ıona er'1iren Mubafııgücü 
biıikletçileri çok dinç, aindı 
ve neıeli olarak dün tehri· 
mize gelmişler ve çok sami

mi bir surette kartılanmış

lardır . Sporcular 7 ağ'uıtoı 
salı günü Ankarıya d6ne
ceklerdir. 

Dünya 
Sul~u kuıvetli bir inıiliz 
ba~riyesilı temin olunıcık. 

Londra. 6 (A..A.) - Met
hur Nelsonun amiral gemiı

inde nutuk söyliyen amiral 

Beatty demiştir ki: İngiltere 

lmpratorluğunun araziıi o 

kadar geniı ve usaldara 

yayılmııtır ki lmpratorlutun 
refahı ancak denizlerin em

niyeti ile kalil olabilir. Bahri 
kuvvetlerimizin bu emniyeti 

temin edecek kadar olmam

asından endite ediyoruz. 

Sulbü daha kuvvetli bir 

lngiliz Babriyui ile \emin 
oluaacaktır. 



Sayfa: 2 

• 
1 ele ry vu • 

Hakkında neler yazılı ı1or? 
Fransa, İngiltere, itaryavB Çekoslovakyaya göre .. 

Fr~nsızca «La Lournre İn- A vn tury:ı dnhıliilll ~ de bir 
dustrıclle>) ılen: çok tehlikeler 'ordır. Dikt-

V ıy ı<ıa h.ı Hs 1 rinde~ s- atörliik henüz esaslı hir 
yon 1 so yaJ stlP.rı ı ığ Pnç henüz esaslı bir temel : t n-

harakeJ le rint ve oportünist amıştır. K.uşıs nda hir tara· 
manevraların a şi fdetle tenkit ftnn gc~·en şubatta k r p 
ve Başvekil Dollfussun sİ- ta öldürmediği fal at 
yns~t hnyutını methüsena huna rağme11 arı muam l 
ettikten sonra L<ı Journal elerle dnrılttığı sosyı:ıl.stıer 
lndusrielle gazetesi 29 <'PphPsi diğı>r tarnft::ın da 
Temmuz 19J4 tarihli bir tenkillt•ri bir hsyli müşku-
yazısında Avrupa sulh ve latn sP.bebiyet verecek olan 
sel~meti içın müstakil bir Nazi cPphesi ahzı m vkı et 
Avusturyarıın mevcudivPtini mistır Avusturyada büyuk 
feda edılemeyecek bir wıl.İzum mi yasta Juhili bir harbin zu 
olarak takdim ettikten so- hor etmesi imkfio dnhilinda 
nra makaleyi şöyle bağlıyor: görülüyor. 

işte bugün Oollfuss Sinyor Almanca cd)ester Llovd» 
Mussolini ıle buluşmak üzere den: 
Riccjoneye. gidecekti. Vene_ Avusturyadaki hf.idiseler 
dikte, Hitlcrin Mussoliniye, münn~ebetile İtalyan mnthu-
Avusturya istiklli1ine yapıl- atının bir kısın nın Alman-
ması IG.zım gelen hürmet ve yaya karşı hücumlarını bü-
gösterilmesi icap eden riayet tiin matbuat şiddetle red -
vaitlerinin Nosyonol t:OS) a- detmcktedir. 
liatler tarafından hatırlan- Berliner Lokalanzeiger ga_ 
mamı · olması yüzünderı, İta- zıJtesi. İtalyan matbuatının 
lya hu son günlere ait Viya.. şiddetli hücumlarından balı-
na hlidiseleri karşısında epe- sederek hütün bu tecavüzle-
yce hesaas davranmaktadır. rin manasız olduğunu, eğer 

H.itlerizmin, A vusturyn aley- hu gazeteler hakikati öğren-
hıne vaki ihtilalci te<'::ıviizü, mek zahmetine katlanırlarsa 
arkasında gi:ılenmrkte oldu- Alman hi.ıkumetinin ne doğ-
kları meskenin yüzlerinden rudnn doğru ya ve ne de biL 
düşmesini intaç etmiştir. Bu vasıta Avusturyadaki son 
harekAta, İtalyanın akaülA- hAdiselerle alıikası olmadığı-
meli tabiyntilo kati olacak nı tespit edebileceklerini, bu 
ve söziinün rrcçme - baptaki su1tefehhlimleri or _ 

. b 
sıno ıalih olmakta gocikmi- t~dan kaldırmak ve yeni 
yecektir. suitefohhümlerc meydan 

Diğer tarnfton, hu aksü_ vermomok için Almanya ha_ 
IA.melin munferit kalmasına kikotcn herşeyi yaptığı hal-
imkAn yoktur. Müttelıit Av- de bunu rağmen ltalyan 
rupa artık altlkadar kirnsel- matbuatının tahriktıtn deva-
ere A vusturynda Alm nlorın mı mesuliyetsiz bir hareket 
gizlemedikleri yardıınlarilo olduğunu yazıyor. 
llitlercilorin <lev.ım ettikleri Berline. r Börsezeitung ga_ 
keşmekeşin bundan böyle zetcsi, Almanynya tecavüzl. 
devam edemiyecP-"'ini kuvv erinde her türlü mikyası ve 
tli bir lisanla bildirmelidir. hududu aşan f şist meha.fi 
Küçük Avusturya Cümhuri line faşizmin mevki i ih.tidarı 
yeti mtistnkil kalmalıdır. eline aldığı gün ecnebi mat-

Müetakil bir Avusturya buatı faşist rejimin kan ve 
. ~er zamandan ziyndo bug- teror ile mevkii iktidara ge
un Avrupa sulhü için feda ldiği ve cebir ve teıyik me-
edilmiyecek bir liizunıdur. totları kullanmak suretile 
Esasen, son Viynnn faciası_ hAkimiyeti tesis ettiği hak-
nı doğuran hticliseler bu Jü_ kırnlaki neşriyatını hutırlnt-
zuınu, sarahatle biitün dün · maktadır. Buna mukabil nn· 
yaya bir defa daha göster- syonal sosyalizmin meşru yo 
miştir. ldan mevkii iktidoro geldi-

cdngilizce The Statesman ğini nasyonal sosyalizim dü-
and Nation)) yaııyor. şmnnları bile itiraf ettikle-

Viyana isyonın•n muvaff- rini, Avusturyadaki hndise-
akıyetsizliği Avusturyn için lere karşı Alman bi.ıkumetL 
olduğu kadar Avrupa için nin aldığı teJbir ve ta kınd-
tle nıüşküJ Yfl tehlikeli sarh - ığı vaziyet hakkında ernPbj 
alara yol açmaktadır. Pek matbuattn hemen bahs~ dil-
muhtttmeldir ki Dollfussun memesinin, Almanya nlPyhi. 
halefi süratle mukabil hare- n<le çalısmak mevzuu buh-
kete geçecek ve ~azi har_ solunea hakıkato ne kadar 
ekatını temizlemek ışind~ az mevki verildiğ ine delti-
hnriçten de yardım görece. let ettiğini yazmaktadır . 

ktir. • Çekçe << Prager Presse » 
Almanya vakit geçirmeden yazıyor: 

kendisini i yan hareketinden 30 Haziran ve 2fl temmuz 
sıyırmak gayretini gösterdi. tarihlerinde vukubulnn h§ -
Ve kuvvetli komşularından <liseler; demokrasiye hura-
bilbassa İtalyanın bu mese- retli taraftarlarının mısırrane 
le üzerin f' n lJığı gergin ta- gayretleri<' temin etmek is-
vır, Bitleri arzulnrında daha tediklerinılcn çok fozlnsını 
ihtiyutlı huflutlnr ~·izmeğe yapmışlo rJ r. 
sevkctti Büyük devletlerin Bu ıkı gün öyle uçurum_ 

1 
Almanynyn daha biıyük tnz- lar açmıştır ki. bu uçurum- 1 
yıklerle yıikleneceklerinJcl lurın önundeki nesiller urk
şüphe yoktur. e • rek geri çekı.ece.klerdır. 

ltaly.t Çekoslo,·akyu ve Fr Hız y..ılnız ıdnnılnrd ı. mi.ı . 

ansunın A,. uschluss kokusu- ı, fausız m vlrnflar.ı yap lnn 
nu veren her hareketi me moz lımJen bahsetmiyc 
nP.deceklninden dolayı ruı. Aynı znmnnda bugünl-
heynelmıl 1 bır hı:ırp zuhuru f r ic moydana çı ·an alıltiki 
rufilhuz <leğıldır. Fakat t fe suhu duşuniıyoruz. ihıı 
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net ve hiyanet, vefasızlık 
ve sadakatsizlik, sözden ge 
ri dönmek ve ahlA.k fesadı 

gibi fena günlerde dost
lorı ve kanatları terkettiren 
halleri düşiinüyoruz Dikta
törlüğün ahl§ki tasfiye har
eketi bumudur7 Bu ruhta 
ve bu numunelere imtisalen 
mi bir milyonlarca halkın 

gözünü açtı. Ve gösterdi 
ki ılik\atörlükler hastalık 

t zahüratı olup tedavi ves-

aiti dc>ğildirler. 

Stavjsky htidiırnsi yüzün
den demokrasi ne kadar te_ 
caviizlere karşı ·oymak me· 
cburiyetinde kılfmıştır. Bulu
nla bıırnber yine bu mace
raperest, demokrasi tarafın
dan her defasında mahke-
meye gönderilmiş ve her 
ne kadar daima herhangi 
bir suretle arlalet pencesin
den kurtulmağa muvaffak 
olmuşsa da bunun mesulü 
demokrasi idaresi değil, her 
cemiyette bulunan bazı sefi
ller olmuştur. 

Fakat Hltler Reichstagdaki 
nutkunda kendi erkanı har
biye reisi Röhmi, 12 milyon 
markı zimmetine geçirmek 
ve kendi maksadı iç.in kul
lanmakla itham etmemiş mi
dir. HerŞeyden sarfınazar 
bu bir suiistimal değil midir 
Ve 30 Hazirandan ıonra SA 
hücum kıtaatı şeflerinin elL 
erinden alınan lüks otom a
billeri ve lüks apartımanları 
nereden gelmiştir? Aylıkları 
ile mi bunları tedarik etmiş-
lerdiri1 Bu 30 Haziran vo 
25 Temmuz diktatörlüğün 
ithamı tecrübesi idi. Demo
krasi bu tecrübeyi kazanmı
~tı r. 

c,La Republigue » den: 
Pierri Doummipue, M. Mu

ssolininin Avusturya hüku
metine gönderdiği telgrafıu~ 
ki iki esas ibareyi kayde
diyor ve İtalyan gazeteleri_ 
nın bazı şedıt cümlelerini 
ııaklettikten sonra diyor ki : 

((Büyük bir ılevlet olon 
İtolynnın Fransa tarafından 
daima ihtiyar edilmiş olan 

bir tarzı hareketi takip eL 
mesi bize nahoş gelmiyor. 
İki komşu - iki dost demek 
c saretinde bulunulacağım 

Lt'rııberce Avusturya istik
lt\lini müdafaaya borçludur. 
Es::ısen bu hareket. ker tü
rlu tadildt fikrini reddetmeğe 
ve muahedeleri aynen ida. 
moye yol virir. 

Bize, böyle bir harekette 
İt ılyan karşısına Küçuk it
ılRrın çıkacağını söyliY,enler 
h ı t l ederler. İtalyanın mat· 
hı ıtınm Çekoslavakyaaa ka
r~: ittihaz ettiği dostane ta · 
vrı evelden işnretlenmiştik. 

~unu da ilt\ve edelim ki Bel-
gr.1t ile Homanın menafıi 

Belgratta mezcolur. Ne Ro-
mo., ne de Belgrat, büyük 
'e orkunç bir Alman yanın 
komşuları olmasında menfa
at bekliyemez. Burada dai
ma ileri siirduğümüz tez ~u 

olmuştur ki Kuçiik itilfifın 
müttefıki ve ltaiyanın dostu 
olan Fransa, bir taraftan 
M. Mussolininin diğer 

taraftun M. Benes ve dostlu-
rının oochlussu men ıcın 

yaptıkları saatin birleştirile
bılmesi ne deldlet etmelıdır. 

Bu mesui yarın birleşebilır. 

lt:ılya kendi için en l uvük 
tehlikenin Tirolda o:duğunu 
bilir. Nasıl ki Yugoslavlnrda 
Cerınenlığe Sclfinik yo!unu 
k pJ lığına vakıftır. F'rnnsa 

~···· ....... ·········~··················································· 
: ŞEHIAVEMÜLHAKATTA 1 • • •••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • · ktısa Band·;;;;:;~·;:~~~~;ühü" 

Ve ilimiz Erde te. 
-

Vekil bey kasabayı ve gemi-
leri ziyaret otfl. 

lktısat \'ekılı C(')al bey 

Erdek,6(~uhabirimizden) 

İktısnt Vekili Celdl bey refo. 
katinde bazı zat bulund -
u ğu halde dün Erdeğe gel
miş kasabayı ve Erdek kör
fezinde bulunan gemilerimi
zi gezmiştir. Vekil bey mü
teakıben lstnnbula dönmüş-
tü r . 

Sülümaniye kulü~ü şehri
mize gelme~ istıyor ,_ 
Süleymaniye kulübü ld

mangücüne bir mektup 
göndererek bir maç yapmak 
üzere şehrimize gelmek is
tediğini bildirmiştir. 

İdmangücünün bu teklifi 
kabul edip etmiyeceği bili
nemomektccljr. 

Birliğin müsaneresi 
İdnıanbirliği kulübü yakın

da bir müsnmere verecektır. 

Kulüp müsamere için hazır 

lnnmı:ıktoılır. 

Havalar sıcak 
Şehrimiz dün de fazla sı 

cak bir gün yaşamı~t:r. Ak
şam üzeri çıkan rüzg§rdan 
sonra hava bira;ı; serinlcl 
miştir. 

Bursa 
Kasapları 
( Üst tararı birinci savfa Lı) 

elik yekunu 1200, 1500 lır 

aya bnliğ olacaktır. 
Türk Tnynre Cemiyeti hu 

değerli vatanda~larn teşekk

ür etmiştir. 

ı========::;::=========~ 

bunu Roma ve Belgratta 
samimane, fakat kuvw.: tlc 
tekrardan hali kalamaz. 

Maksadımız eyi unlaşılsın, 

Bandumaya birinci mevkide 130. ikincide 100, üçüncü
d~ 80 kuruşla gıdilip gelinece tir. 

Devlet domıryolları idare Tenezzüh treninin fiatı 
sinin cuma günleri şehrimiz~ hakkında dün emir gelmiş

tir. Buntı nazaran gidip geL 
me birinci mevki ı 30, ikin-

le Bandırma arasında tenez
züh treni işletmPğe karar 
vermiş bulunması Balıkesir 
halkını pek sevindirmiştir. ci mevki 100, üçüncü mey_ 

Yazın sıcak günlerinde bii- ki 80 kuruştur. Yalnız git-
tün halkın bu tenezzühten me birınci mevki J oo, ikin-
istifade edeceği anlaşılmak- ci mevki 80, üçüncü mevki 
tadır. Birçok kimseler daha 70 kuruştur. Bu fiatlar yal-
şimdiJen tenezzühe hazır- nız tenezziih trenlerine ait 
lan maktadırlar. olacaktır. 

Mareşal 
Hındenburgun 
Cenazesi 
(Üst t ırafı birinci sayfada ) 
d··vam edecektir. Birçok 
hususta bizi anlamak istem· 
iyen bütün dünyayı müte
veffanın azameti huzurunda 
sükuta mecbur eden ve 
Al manyanın mukadderatını 

göleleyen bu hu feci ondn 
Hindenburgun bize mirai ol
arak bırakmış olduğu ann
eye ancak hir suretle 
tevfıki hareket edebilıriz. 

Büyük ölünün baş ucunda 
ebeJi Almauyamızın ve onun 
Avrupauaki, mu~lihane vezi 
resi namına Alman millPtinin 
safhrını sıklaştırmnk ıle. 

Puris, 5 (A A.) - Ağusta
-.t._\ Almanyadn yapılacak re_ 
yiıımdan bahseden Petjt .lur
nal diyor ki: 

« Hi tler icraatını tae\'i p et
mesi için millete mür:ıca11t 
edC'rken hiçbir tehlikeye ına 
ruz bulunmıyor. Bu reyiam 
bir riyadan başka birşey 
doğildir.» 

E~e Nouvello diyor ki: 
«ister Avusturya meselesi 

ister Almanynnın yeniden 
siltlhlanması veya ister şark 
misakı mevzuu bahsolsun 
cmlhperver milletlerin sıkı 
hir surette teşriki mesni 
etrnolerine hiçbir zaman bu
gıinden ;ı;iyado lüzum vo ih
t y.ıç hasıl olmamıştır. 

Sulhun muhafazası Franscı 
ile ltalyanın büyük bir ba
si ret ve azim göıtermelerine 
bağlıdır, 

Amı Du Peupie diyor ki: 
Almnnya bizi ne gibi ak

ıbetlere süriikliyecek?.. Bu 
gnzete Avrupanın emniyetı 

namına ltnlyn ile bir itilaf 
akteuilmesini tnveiye etme
ktedir. 

Amerika da 
Amele 
Grevi 

Vaşignton, 4 (A. A.)- 31 
işçinin ölümüne ve 300 ki
şiden fazlasının yaralanma
sına sebep o)an son grevl-
er hi~· te biteceğe benzeme
mektedır. Cıncago komis
yon müoesseselerinde çalışan 
400 memur daha işlerini bı

rak ın:şlardır . Bu suretle gr -
evcilerin sayısı t 600 olmu-
şlur. 

Ncvyorkt:ı inşaat sanayiine 
mensup 75.000 işçi yeni 
Hudson tüneli işçileri hesa
h no bir tesanüt grevi yap
ıp yapmamağn bugün karar 
v ~receklerdir. Minneapoli ·de 
kamyoncuların grev yapacaf? 
zannediliyor.Bütün memlekette 
iş izlerin sayısı l 0,000,000 
nşmnktndır.. Muvakkat iş 

hularak çalışmakta olan 4 
milyon işçi bu rakoma dahil 
değildir. 

Slr Simon yahudi olmadığını 
iddia ediyor. 

Londra, 4 (A.A.) - Sır 
.lohn Simon, neşrettirmiş ol
duğu açık bir mektupta ke
ndisinin Yahudi olmadığını 

söylemektedir . 
Bu mektup, Sir Archibald 

llurnun bir mektubuna <:P-

vaptır. 

Sir Archibnlcl Hurn, bo 
mtktubunda, lııg ilterede ve 
hariçte Sir John Simonun Yu· 
hudi olduğunu ve bundan 
dolayı hariciye nazırı sıfa

tile milli hükumetın poleti
kasına kuvvetli bir surette 
nüfuz ve tesir icra ettiği 
hakkında şnyia1nr dolaştı

ğını knyıleylemekte ve bU 

meseleye nazarı dikkati cel
betmekte idi. 

Vaknyi ıki Lfttin milleti 
birbirine yaklaştırmış ve ,. .. Yurttaş! ........ ., 
onların arasında bir m nn- : Hilô.llahmeri unu/mal : 

• t -fi vahdeti , ucuda getirmiş : ıs lrap çeken insanlara ' 
tir. : eyilik yardım eden odur i 
~~~~~18 ... M~~~·~ 

ti 
• 

bu .düşiıacemız harp tehlike ~ 
sının zuhur attığını ıfude , ~ s hir 1 ema ında 
maksadıle değildir. Harp. "' 
ncak büyük devletler itidali 
demleı ın ı kaydederlerırn ha~ 
gös\erebılır. Londra, Homa, 
l'ttris bloku önünde 

Haşvckıl liıtıer rı-

5 Ağustos Pazar gününden iti~aren 

ŞK HAZRE ERİ 
llakikaterı bu filimde aşkın büyükliiğiinü 

'e hakimiyetini göreceksiniz .. \, m ıamaudn 
~ok zengin \e cğleıH·f'lidir. ~lcı~mun kala(•a-
ğınızdan şiiphe <\tme~ i oiı. J 

c..ıl edel'1.Jktir. Liauteyin mL. 

shur sozü idi: «Kuv,·eti k~· 
llomağa ınerhur olmamak 
ıcın onu tebarüz ettirmek 
kdfidir.» Ne diyorum? Sarih 
ve ati söylemek, işin duz_ 
elmesine kMı gelecektir. 

.\yırca dii uya havadisleri. J 
~ ~ .1 1·~~~~(M ~~~~ A,·~~ 



Yugoılavya ticaret •• ~
nayi U11rı M. De•tovıç 
matbaata Ttirk- Yugoslav ti
caret itilafı hakkında beya
natta b•hmmat ye demit
tir ki: 

_ Yugoıla•ya ile Türki~e 
araıında yeni aktolunalı tı
caret muka•ıleııle, hır iki 
memleket ioia de ıararlı olan 
uzun bir muka•eluiı miD•· 
ıebat dı•reıi hitama ermit· 
tir. Tabii ticaret m6aa1ebet
leriain teıiıi, iki memleket 
araıındaki iktı .. dt balların 
kuvvetleameeini, tekAmill et
meeini temin edecek ve bu 
mukavele miiı~kbel ticari 
mdbadeleler için ,.,lam bir 
temel tetkil eyliyeoektir. 

ltilAf mıhiyeten ma'fakk· 
attır "' kabili temdit olmak 
üaere altı ay ioi• muteb~r
dir. Bir aJ e•.ı haber ve~ı~
•k prtile ..... holanabılır, 

Tirkiy9 ile tiearl mflna1-
ebabmııın geoirdili on ~et 
ıenelik bir inkıta devreıın
dın ıonra daha geniı temel 
dzerine mflı1111 bir muka
vele alnedemeclik. oıatu, 
ietikbal ioiD biıe yol 
göıterebilecek tecrtlbttlerclen 
mahrum balanuyordak. Bu
nunla beraber, baglnkü va
ıiyetincle dah~ mukavele Ti 
rkiye ile Yupla•ya ar.a~ı
ndaki ticari mfinallbet ıç~n 

L .ıısait bir ıemın 
ço.. mu B' 
\etkil etınektedlr · ır 

·.-de maz-kere en ıı,,-

h ... d. millet ka7dını 
ara mu 

L.. • awa koymakta ve 
ıne'f .. ıı ıcr ~ -
11falnin drbell ıurette 111· 
ii 

, . . .... 181·n eylemekte· 
r seıerını -
dir. . .. 

Ti L. ede kontenJıtn re11 
raıy . . 'k' I 

Yugoıla'f malları ıoın ı ı . ı· 
ıte teıpıt edilmiıtır • Bu lıı. 
telerden biriıi Yagoı~avyanın 
11rbeıt ihraoatına aıt bulu~ 
amakta diftri de-Yagoıla~ya 

. ' ı konteDJ•n ıçın llıım ge en . 
miktarını temin etmektedır. 

liUJt + 11•i + T njil + llhlı = 

Orijinal Bir Yazı ••. 
-·-

Bir,kiitl .. 
B. L ' ""f u..-1 uwuma, .• 

ır, .. 1111 •• _..., ' " 
Sana aöyliyoram ... Raca~lı
rını, daha göıterecekıın ·· 
Götıfinü daha fazla aç, kıı~m 

Hah giiıel ıımdı .•. 
Bır kiii ... 

Biiir ... 
Haydi biraı dinlenia, 08 

dakika ıonra aabnedeıioiı ·· 
dokuz buouıa on -.ar ... 

•• Heeeey, halk sabıreıslanı-
yor. Ne yapacak .. n Y8 P··· 

Ayok patırtıları. el pkır
tıları b rtııbğı ıfade eder. 
bıbaeliai 

Rejieorum, be,rejiı6r ... Bu 
kadar 1ene, bir ıtUçü beyt-
irı gıbi hayat yıprattım b 0 

bu •hntde .. Bilette bağı 
racatna ... 

Salon balak ıstıfa, ayltımı?. · 
loerde, bunaltıcı blf bava 

•ı var? .. Çare mi arıyı• ... ~ .. 

Hayata ve edebiyata daima "oriji-
nalite. J6zlütfi ile bakan dostum 

Mustafa Niyaziye 
Bunlardan, bana ne? .. 
Biraz da, onlar ııkıntı çek 

ıin. .. B n burada, bırns z 
lıktan, rakısızlıklan Ana.Jelu 
toprağı gibi çatlıyorum .. 

Bana acıyan var mı? .. 
So1leeee? ••. 
Pek mi fazla çıkıyor, 1e-

1ım? . Demekki, eeyırciler, 
benı ııitiyorlar, öylemı? .• 

Hayır, balıracacaıım, hay-
kıracağım .. 

Oooof, 11ıım b ~azımdan 
bir Nıyagara ıellAleıı gibi 
dökülürken, batım n~rdeyıe, 
Veıü yanardağı gibi feve 
ran• başlayacak .•• 

Ey..aaab, üç dakiyka var, 
batlamaeına .. 

Haydi, be çocuklar, nArde 
sıoiı? ... Balet h yetı. heey! ... 

Perdeci, perdeyı, çimen. 
lerde sürön n hır kadın 
ıı ti hııırtıaı ıle. yavq JL 
At •O··· Fak:ıt ıabı:o, ancak, 

Dünyada birineiliAi ka
zanan • ZEISIKON » 
fotoğraf makinelerinin 
934 ot'1matik modell~
rini makin~, ehpa ve 

cautanlarını « :\il MEH • 
MET MAHDrMr HO -
SEYIN AV I ticar~t -
hanesinde arayınız. 
---- -r -

üç dakıka ıonrs, ı\:bir ae 
lan ~ı kadar açılsıo. D -
dik ya canım; ya-.ıaat yıaa
aa-.aa11ttl 

Kızlar haydi.. ikiniz, hu· 
radan, üçiınür ortadaki ba 
hçe kap11ından, b~tiniz de 
kartıdan... Marş. yavaş 

yav•f·· 
Perdecı, sen da daha 

yavaı .. 
Muzika, dikka.t, muz ka 

Ş forkeıtar, bir d kıka. bır 
dakika ... Baş aaal 

Aman, k zlar kulaklarını· 
zı bana verınıı, tebe1&umün
üıd halka, gözlerinde, ıeh· 
vetin kıııl kanı parhyan, 
bakıılarını baoaklarıoızda, 
baldırlarınııda, g61•iınüıde 
ve nihayet boyalı yüıüniizde 
dolaıtır n, ıu ş hvut yıl
ma ınsanlarıu arzularına 
saçınız. 

Seyircı dediğimiz, bayatı 

makıatlı io•anlar, burayA, 
benim ve arkadatlaramın aa
natlarımıı ıçin değil, •izin 
için geliyorlar, çocuklar, 
ıisin için .. 

Amaaan, ne yapıyoreuo, 

küçük çapkın? ... Utaodın mı?. 
Ayaklarını, •na, yiyec k 

gibi baba ıu ••1iroiler ku.. ı 

1 

Mecmualar: Pehlivan gureşleri. 
1
veni 

Adam. Ourıunbıy T ıyırı 8ıbııiıdıı: 
<<YPni Adam» zengin mün

derecatla ç ktı H 1 k ün· ver· 
ııtHİ der"'l • rinı n maada 
şu makalel( r v ırd r: Sıyos t 

alemind~ olanlar. guzellik 
t IAkkiı:ti, deniı ıpora güzel
lık mektebidir Naayonal 
sosyaliım nedir? Maymunla
rı naeıl terbiye ederler, rad· 
yo alfabesi, -.e hikAyeler 
karikatürler vardır. Herkeıe 

okumalıdır. 

Dur unbey kazasında ilk defa olarak açılacak 
olan panayırın onuucu 14 ağustos 934 Sah günü 
Tayare Cemiyeti menfaatına icra edilecek olan 
pehlivan güreşine iştirak edecek pehlivanlara 
aşağıdaki ikran1iyeler verilecektir: 

Lira 
Bat pebli-.ana 25 
Bataltma 15 
Oçünciye 10 
Dördüncü ve beıiacilere birer ko0 ( 1 • 1 ) 

--------------------------------------------

• 
il 

• 

• 

• 

• 
DURSUNBEY PANAYIRI 

u, hava ve muhtelif m~yva ve hay,anatı ehliyeıile nıeıhur 
bulunan Balake ir-Küuıhya şimendifer hattı üzerinde Dursunbey 
kaza ında ilk defa açllacak olan panayır 10 ağusıos 934 cuma 
günü başlayarak 14 ağustos 934 salı günü hitam bulaeakıır. 

1 Panayır mahalli lıasabar. n şimalinde 181 çayırı mevkiinde olup mıb111-
len memba suyu ve hayvanatı eh ye için hudayi nabit miihim miktarda •• 
meccanen taze çayır bulunmaktadır 

2 Eşyayi ticariye eatıcılorı v HD&t erbabı İOİD beledi1e tanfıadu 
ıureti mıhıa1ado ve mükemmel ıurette ahar ve imal .Uirilea biaalarla .,ık 
olarak Terılecek olea mahaller fe-.kallcle •ous loretlerle -.erilecektir. 

3 - ilk defa olarak ldlpt edilecek olan puıpr mahalabade aaboı ft alı
cıların iıtirahatleri ioia tertabatı llııme alnım ı ft her ıuretle ilatiyatlan te
min edilmekle beraber getirecekleri hayvan 'H emtianın huınfi mabalaaıı 
ioin muhtelif ıuretlerdı muhafua tertibatı almmıftır. 

4 - lıbu panayıra iıtirak edecek olan ıe-.atı kiramıa kanuni rillam ft 

Yergiden baılra hiobir murat ihtiyar etmiyerek bilclmle iıleriai kemali 11lh•· 
let 'fe emniyetle göreceklerinden ook me•aan ve atlııelit olaoaklan ilin ola-

• il • 1 1 • 
tirahat .. 

Batım çıtlıyor, batım. 
Salih beeey buırmıean?. 

RoUındekı muvaffakıyetle be
nim de hiıeem olacak değil
mi? .. Onan için, şerefimi, ıe 
refımisi ıen koruyacak11a, 
hu akıam .. 

Sahnecileeer, yanıma 
gelın... Dikkatiniıi ı• gür 
aeıim bir ıu delirmeai 
gibi işletmelidır ... 

Sahne ıöyle tanzim olun
acak: 

Bir doktor mayeaıhan11i . 
Sol tarafa iki, talda bir 
masa... Ve Üzerlerine de, 
depomuıdakı, btitöa tıp al 
etlerini dolduran.. Kapının 
tam karııeında, doktorun 
yaz haneıi ve koltuk.. Penç 
ereden bulutlar görönu. 
yor .. 

Vakit akıama yakın .• 
LAmba yanacak. 
Tabıi, yere hala ttırmeti 

ve duvarlara levha asmaya 
unutma1111nz 

Haydi, kotun; uç dakika .. 
da olmalı bunlar. 

Ayy, göılerime, klınataa 

b tUn uykuıu damla damla 
ak yor. 

861le 7.orgun amanlar 

1 • 
ioın, tiir, bire birdir, der
ler ... Habalaıt ••• 

Birde: 
•Bir daluıta meıtt.tı a.enı llMI 
ıöılerin .. . • 

g bi mııralar mı okayaoa.. 
tım? .. 

Göıler? ... Hangi gözler? .. 
Şu İ\l yüılerini bildilim, 

en mahrem yerlerini bile 
karı mda açan, pirlerin ba
yıldıkları, eı yatından bqb 
birıey olmayan ı• kaloalua, 
götüıleri geniı kadınlana 
gözlerimi, meateıti, .... 1 .. 

Vah n•allı, kadın nedir ki 
onun göıleri de ne olaoakP. 

Kalp incelili Tarmıt: filrde; 
aık akarmıı tiirlerdın .• 

Şiirın anaaı aık••t·· 
Bana ne? 

Omründe •ıkın tadım la&
mıynna tiir tavıiye edilir mi? 

Neee, geleli mi. Takit?. 
Baıım tıtlıyor, .,..t1arı .. 

romıtismanın aopk i,..ı.ri 
batıyor ... Oooof, ben de •• 
kadar batırıyor, ae b
dar didinıyoram.. Ba
gfin, bu Afi• J•ri, boa. 
bir meıar kadar kor o 
geliyor ... 

Mehmet Tu4rul 
(l)eyama YU) 



TURK DR.IJ 

ı,~~~~~~~~-

FOTOGRAF 
1 

Bandırmada Maarif Oteli 
-~1f0ı . A İNELERİ , 

{) / $9h Mehmet mah~umu ~üseyin Avni f caıethanesi 
' 

Agf a , uto1ıraf nıuk 11 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

. \GF.\ FOTOGH.\ F l1AKİNELEHİ 
Y P.ıli yas n<ln hir <;ocuk t ırof n· : n ıl hi g yr~t 

kolaylık! ı KUli.ın 1 . 

Bandırmanın 
en temiz, 

en güzel 
en rahat 

otelidir. 

ı Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
yenilenmittir. 

Konfor.. Temizlik .. 
, i I Herşey mükemmeldıı. 
11.--------

Hakiki, saf, lcati tesirli ASPiRiN, E0 marka
sını taıır. AOrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için ba,vuraca§ınız deva, dünyada 
me,hur,,. .,._ "müstahzan olmaleclır. 

35 Kr. 
v~sika işleriudc kullarnlan nıücsses~ ~:ıhip
lerinin si rn·anaya 'ere('ekl~ri ~('~~iz yazı 

reklamları ucuz fiaıJa yapılır. 
Nam zgfilı ddc nıııarıf doıresı urkasında 

--Belediye Dispanserinde---. 
Muayene Günleri. 

Cumartesi günleri: Öğleden sonra ıaat 14 den 16 ya 
kadar dahili hastalıklar muayeneıi (Doktor Ahmet 
Emin bey) 
Pazar günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz haet.alıklorı muayenesi <Doktor 

1 Mehmet KAmil bey) 
Pazartesi günleri: Öğleden evci saat 1 O dan 12 ye 
kadar dahili hastalıklar muayene11 (Doktor Ahmet 
Emin bey) 

Salı günleri: öğleden evel saat 10 dan 12 ye kadar 
Dahili hastaliklur muayesi ( Dok.tor Ahmet Emin bey 

1 Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 )·n 
kadar dahili hastalıklar muayenesı (Dr. Hasr.n R ıf bey 

1 Perşembe gün] eri: Öğleden sonra saat J 5 den J 6 ya 1 kadar cildi ve bevliyo hastalıkları muayenesi { Dr. 
I Mehmet ~li bey) 

•-------------------------

Ynnyalı zade 
H. NUSRET 

EMiN VEDAT 
BALIKESIR HÜ1'.L'MET C.\Dl>ESJNDE 

Ceza, tfoaret, hukuk, ihtisas, nınhkemelerile 
Jivanıbarpleıerde duvn deruhte eder istişure f&par, 
fikir verir. 

r ···················.·.·.·····················::::• ·············••··• ..................... . --• •• •• •• •• •• •• •• •• •• H . 
A 
Te"J ıh - Sadık 

:: 1) ' \ p .li •• .. , 
:: ısu r Kenaı •• •• ::Y , 6 nd Ahmaı c esi k1r11111~1 
:; \l?r ~t·z H' k. ız,tlart!, hPr nf>vı 'lava kabul 
:: VP ,ij r:-t11P nPtİc"Pf P uli rili 
• • .. ·······································:·ı··:·· ••• •••••••••••••••••••••••••••e••••••• • •• •• 
HALIKBSİR VİLAYET MATB.USINDA BASILMIŞTIR 


