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www 

Yugoslav Me~lisi 
Yeni krala sadakat yemini etti, 
ölen krala birliğin kurucusu kah
aman Aleksandrunvanını verdi. 
Suikastin geniş iJir teşkilat tarafından Yaiiı!dığı meydana çıkı
yar Fransız zabıtası ı rafından bırçok kımseler yakalandı 

· ( , Bu h ıncle bulunu halk surav 
Belgrat 12 A.h. > - k · 

.. ' l uçlon Bo nndn ,e Aı Yl' te nuoın 
gun pnr!dK~enloo sadokot yislcr yopnıışlar, Hırvat ce· 
sonrn yenı rıı ') ı K 

. tt"kten sonra fev- miyeti bıno ılı> ita yan o. 
yemınını e ' . 1 · l ı 
kaldde meclis ölen Krnlo bır - nsoloshonosını loş omı ar· 
iğin kurucusu Kral kobrnmun dır. Vt hır Hır:ot. g~zetf'SI 
Aleksnndr unvanını tovrıtı b n ı.::ı yağma ılılmıstır 

· o er ctmı \'C Kr:ıl ık nrı 1 I)' 

hoy,•conlı bir tuııyet l lgr 
nfı. çek mi tır . Ko t>ıııe kanu
nu 53 i muc lıınre j-.t•f 1 t1 

mi so de Niyııhet koııseyı ta· 
rufıt d 1' l ugmıktl hnl.ı ılo 
vozıf sin'' devoın ctmt> 1 rı 
en edilmiştir. 

Yeni Kral 
Hareket etti 

Pori J~ (A.A.) Holk 
Yugoslavy 1 Kro~ı 2 ncı Pıy 
er nıutcessır 1 ır ekıld ve
do etmı tir. Yt goslnv kone-
oloshığundan ısta. iyonuna 
ka fnr yol rnuh fnzıı altına 
ohn oı tı 

Küçük K."ral 
Memleket ide 

B \orut. 13 (A. ) Krnl 
lkınl'/°'Pıyr.r bu~un Bclg.ra· 
tu vardı \'Cl hiıytik mera ım· 
le kar ılondı. Hnlk kuçuk 
Kralı çok atkı lıımıştır. 

Suikastçılar 
dan ikisi. 

Pnris. t 2 (A.A ) -
z bıtnc ynpılmnkta olan ta-
-'11 d kar 
hkıkot Kral Alcksnn rn -

1 olon suıknstın 
şı yııpt mış r d n 
reni bır şebeke tara ın t\ 

g · · il '\.'OV3"' id re cdıl lığını y.ı' J ')' 

meydan ~·ıkarınoktodır 
Katilın şcrıki curm~ ~lo~~~ 

Nevak ve Bens ısnıın c ı ı 
kişi tutulmuştur. Zobıtn Fe· 
oten B loda uçünru bdr şn. 

· e ov-hsı tutmak ıstemı .. o 
rak ve ıpasoportu tetkık ı6de
rkon m •rkum jnndarnın orın 
elinden koçL11tştır. 

Annemasse. 12 (A.A) -. 
onk ile Bens ellerinJekL 

Çekoslovak pn ::ıportlarıntn 
sahte olduklarını itiraf ctm
i lerdir. Bens nsıl odını ve 

Yugo~uvyodn doğd?ğu~~ 
•• 1 . 'ovak hususıy<'tını 

s~yl ·m.ışt.. ller ıkısi Klrm 
gız cmış ır. f 
' 1, 'stc t nıdıkl ırını o 
nnı nrı . . t 
kot bılvasıto <lohı suıkcı~ 0 • 

iştirak etınoıliklerini otmışlc-
rdir. 

Şüpheli Yugo-
slavlar 

· 12 A A ) Kl<'-Pnrıs \ · · 
.1 h Yııgoslnvla men ı e up 

rtn foıogrnfforı butun A uu-
pn polı kırıııe gônderılmıştır 

Yugoslavya da 
Nümayiş 

Belgrat, 13 ( A.A.} - lnfıal 

İngiliz Filosu 
Kıalın Naşını 
Selamlıyacak 

Lo d r ı. 13 ( A. A ) - Yu g 
oHln'') lim nlor ı ı zıy ı ı•t 

etn ktı• ola 1 gıl•nı nıı ok 
ıl •niz filosu Yugo len yan n 
() >lmwi ı< zıhl ınu ınuldk. 

olarak Kral Alr•kEnn lr n 
no ını selt\nılıync:aklır. 
Kralın ölumund('n onro 
Yugo lavyoda sukfınet has l 
olması v11 ılt 11 ıt niynhc
tinin tı•sis bularak fev
knlll.d tn"nınuniyetlo kor
şılonmı l r. Soltonot 
ni yobe1tmi ve '\ t~goslnvyodn 
istıkrarın t ınndisinı lPmin 
için sorf df'Cf\~ı wıyret bu
rnıln \M•Pccuhl tokıp edilm
ektedır. Jtıılyon mılleti toro
{ın hın izhar olunun harekH· 
tlı do tluk hnzlDrı \'O bunl
ar n ) ugo lavynrlo ı?Ör iuğü 

uıukahl'lfı Royter gorA bu 
iki mı iletin birçok 
senelerdenberi hiçbir zamnn 
götormemi~ olduğu hir df~rc· 
<'Nlır v(' bıı ın('rkezi \.vru
ponın ı tildtl.i ıçirı ıne ut hır 
hfidisc dır ur ı:ıı dn mukkok 
'ki mer kE'zİ Avrupndn Yugos-
1 , yn i tıkrnrı pek mühımdir. 

Sulhün Muha-. ,. 
f azası ıçın. 

Parı • 13 A.A.) - Kral 
Aleksnndırlo M Bnrtunun 
ölümleri mcrk"zi A vrupnnın 
goyet has us olan noktns~n 
dn sulhun (\ n larını grınış
l tm<'k jçın icrrısı taı-.nvvur 

edilen uzun noktai nozor te
otılcrıne mnnı olmu tur. ~lıHı
mof ıh i geri kalmış değil
dır. B lgrot ve Pnris kahı 

·leri "'ulhun muhafız sı ne .. 
ve kuvvotlendirilmesı l\"tn 

gayretlerıni le' hi~e devam 
C'dcrektir. M \ c\ıtıçın uzun 

.. .
1 01 lcrı bunun bir deligon 

lidir. 

Avusturyada 
Tertibat 

Viyana 12 (A.A.) .. ~. 
rsilyn sııikaıı1tı Cnıılının 
oriki curtimlerınin koçma 

mıı ı ıçin hukuml't C) yohl 
ar 11 korıl rolu h ıkkında hu
dut mcvkıl rin ıdd llı em· 
irlcr vermi tıı. Jfondon ha 
( Devamı U\'tİncu sayfadıı ) 

ı Belediye Aza Seçimi 
Vil~yetin Hertarafında Neticelendi. 
Hertarafta C. Halk Fırkası namzetleri kazandı 

Kral 
Ale~san~r için yapılacak 
merasim~e ~ulunaca~ ~e
yetimiz dün hareket etti. 

Anknra, 13 (Muhabirimiz
den) Ytıgo lnvycı Kralının 

r nnze mera inı nde bulunOn 
h• 'elım z hu.!tııı h rt kt'l 

ettı. Heytıt Hıırit"ıye \'Pkıliııı 

ızin riya etındcdır ve Bırincı 

orılu mufctti~i lzz ttin P~ş 
dn Jobildır Bir n kni kıt 

o dcı mero ınıe i l rnk ede 
CI' \İr. 

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

8andu ma belediye heyetine iki, Dursunbey belediye heyetine bir kadın aza seçildi. 
Bahtesir , Bandırma,Oursun~ey, Erdek, Havran ve Kep sütte intihabın verdiğ i neticeler. 

B l k - d Ahmet bey, 4316 Müstecab- bey, ~98 Ticaret odası boş-
a l eSlT e znde llüseyin bey, 4221 ktttihı Ekrem bey, 898 Ku-

Belediytı serimi safahatı Elbiseci Ali bey, 4088 Kırımlı pton znde Hasan bey, 876 
nı olduğn gibi yazmı tık.Se- Hifat oğlu Basri bey. 3ol3 Komu yoncu Halil boy, 
çınıe çarşamlıo günlı Attar Necip bey, 3477 Ma- 862 Kırımlı oğlu Mustt>fu bey, 
akşamı saat on sekizde denli zode tlıılil lbrohim bey, 860 lfott-0t zııde Mustafa boy, 
nilıoyet verilmiş ,.e royl rin 3034 Kırımlı Veli bey. 2665 836 ı\ttur Lütfi bey, 836 
to nıfıne başlanmıştı. Tasnif Yırcolı 11 t Hilmı bey, :!617 Şer••mf'ltlı oğlu Hılmi hı·y, 

<'Uoıo günü bitmiş ve noıice Elbiseci Abm( l 1 t'cntı hey, 814 Emin boy 11 de Emn tıı y 
, ncok dün akşam iııtih.ıp en 2602 A,ukot Ömer Edip bey, 809 Müskirrıtçı Osnı.ın Nıırı, 
rum ninin mazhııtcısile tesp· 2516 lfokkli.k Basri bey, 804 Muharrir K non h"Y• 797 
ıt oiılmiştır MazbatuJoki ne- 2071 Eczacı Fahri bey, 1970 K rımlı Lncu Zıya LC:y, 'ı80 
lıcf yı ş ığıyo ti rrndıyoruz: Hncıkuyyıım zade lbrah ı ın Not r kl\tjbi Mustu/o bey, 

5347 Na<·ı lı ), 5025 Mü Somi hüy. 750 Yumurtacı Süleymn 
til cııbi zııd h t Adıl bey, Yedek oznlar: 1686 Egı h •y 
4772 Ispartal ı z ıılt• Vusır nlı Şeref hı·y, 1653 El'Z H. Dursunbe"de 
bey. 4767 Lknıe d llu eyııı Avni hey, 1353 Htypuznrlı T 

bey, 4739 Nıtrıt zodt• İsrnoıl z ıde Sadri bey, ı 261 Kab. Dur un bey. 12 (Muhabiri-
bey, 4700 K .. k\ık z.ıtle hh· nkçı zode Ceıml bey, 1191 miıden) - BelPdiye nza in-

Ankcrn, 12 (AA.) Bu met bey, 4670 Oz z>tdtt Hıf K ı rım l ı oğlu Zulıtti bey, tilıabı bitmiştir. Yeni bııled. 
n ·ın 18 inde Yııgo lnvyn Kr- ot boy, 4935 fü·zocı Azmı 1001 Şah zode llusl•yin bey, iyo hı·y"'ıım z nrnlor ıı.to hı-
nlı mutcvc·ffıı Aleksondr Ha - bey. 452411 ır lsltinı oğ zn· 985 K~sı..ın zıdoZuhtu hf' •• r ılt• lınıı nı olcfoğ'ıı 1ı .• 1tı. ıı 
ziretl<'rine Bı•lgrotto yapıla- ıf,. H.utııııı . 4519 D v <'ı 961 l ıı ım ı d0 • 'Z z lıı•\, .,_ ıtı ııı ı ı ~ ~up ıııı kl· dır: 
cnk cenozc mernsimınde Hu- ı oğlu F.ıık .boy, 451 o 1 >..ıyı 953 Lrğ.ıııcı ~h:hııwt Lı•), H.H' ~.1 ut ıh oğ u H ıh 
humttimizi temsil Pdecek he- oğlu lbrahım bey, 4451 Sn- 94j Şuhin znde lbrnhim bey, mi, Gene ağa oğlu hıslufu, 
yet şu suretle teşekkul etm- dırğılı oğlu Mehmet bey, 94~ Ocnki zod lbrohim bey, Jı~min efendi oA'lu Arıf. 
i tır: / 4~21 ~Kayalarlı ~ilde ('İvici 029 Vornalı zade lsmail ifa- Tahtalı oğlu Bekir, Kundura-

l lnr iciye \'ekıli Tevfık RQş_ Şukru bey, 4412 Saraç zudo kkı boy, 910 A=vu=k=a=t=S=a=-{==lık==i==-(===D==e==v=-=am=ı =2==-n-c==i =s .... ay""'r_aıı::cd_a_)_ 
tu hey, ikınr.i ordu Mufettişi • 
Birinci ferik in• ttin Paşa ita- 1 s v eç C ü m h uriyetin Onbi -

Veliahtı Hz. r İ n C İ V 1 1 d Ö n Ü m Ü. 
izmi~i tışrif ett!la~ " Ga- Hayrım har şehir, kısafaVa köyde gece YB gündOz co-

zrPtl rı. Hei icümhur llez-
rntlcrınin bnşyaverlori Bınba. 

ş Celtl.1 bey, demz harp oko
demisi kumandanı Miralay 

Fahri bey, Hova zabiti 
Binb ı • 1uri bey, Hariciye 

V klllı tı olııneı ,•aire şefi 
c; ,,0 ı bey, lforiciyc 
Vt'ktl\cti husu i kelem 
nıudurü Refık Am "r b,,y.Bun· 
dan hoşkn Muhofız Alnyı ku
mnncları lsmaıl Hakkı bey. 

Alaydan birkaç znbit ve bir 
bôluk askn de heyete birlik-

te Belgrnda gidecektır. old 
nık yolu ıle gidecek olan 

heyet yarın okşnm Belgrada 
ha roket cdocr.ktir. 

M. Lebrönden 
Gaziye Cevap. 

Anlrnra, 12 (A.A.)- Reisi
çumhur Gozi Mustafa Kemal 
HnzrC'tlerinin M. Barlunun 
vefatı münasebetilc Fransız 
lleısicumhuru Albert l..ıebr
on IIz. ne göndcrmi oldu
kları taziyet telgrııfınn mü 
arileyh u cevnbı vermiş· 

tir: 

Reisicumhur Gozi Mu~ta 
f1 Kemal füızretlcrıne: Ankaro 

Milletimizın do tu olan 
bir milletın olm matemi 
ne zatı ılovlotinizın ve Turk 
milletinin ij;;tirakınden dolny ı 

~ok mutr.has i oldum. Çok 
hnrnr tli tesekkurlerimı ka
bul l uvurınunızı zatı devle
tinizdc~n rica ~derim. 

Albert 4-ebrön 

,.z~ i ~o ~~a<ı~aA .~~ ı la~ ~ •• 
1
, şgun luklı kutlulanacaktır. Hartarı 1 ı~ ~a zır lık yapılıyor 

ı . bt H ti .1 Ankara, 12 (A.A.) - Bu lnrmı butiın halk tabakasına ve ıa ı ezre erı e prens . ,.. . . . . 
senekı t,;umhurıyetın ılAıu anlıtacnk mabıyetto canlı ve 

hazretleri ineç vapurile 
bu sabah limanıuıııa gel-

miştir. Vali ve muavini be· 
ledıye reııi, emniyet müdü

rü İsveç Konsoloıu, lneç 
to bansındıın bazıları vapura 
gıtmişler ve Veliaht baz -

retiormi karşılıımıtlırdır . 
Mevsim çiçeklerinden yapıl-

mış birçok zarif buketler 

takdim etmişlerdir. Veliaht 

hazretleri karşılıyınlarla bi. 

likte ve halkın alkışla

rı arasında rıhtıma çıkmı-

şlardır ikametlerine tıı. 

yıldonümü bütün memlekette tertipli olacaktır Her yerde 
kuvvetli vo derin akisler temsiller ve konferanslar 
yapacak şekil Ye tarzlarda verilecektir. VilAyet ve ka-
kutlulanacıktır. Bu bayram. zalarda C. H. F. sının ser. 
ın in k ılAbın kökleşmesi tel- best halk kürsüleri oçılaca. 
kinleri için çok tesirli bir ktır. 29-tO 934 do bilhn-
fırsat sayan C. H. P. U. ld- 11a memleketin hor yerinde_ 
are heyeti bir tnlımııtname ki gazeteler, mecmualar 
ile bayram şenlıklerinin ta(- her günkünden büyük renkli 
ailatını tespit ederek vakti- ve r e s i m l i çıkacak 
nde bütün alAkalı makaml- inkılAp vo istiklAlin büyük 
ara ve teıkilılta yollamıı- kıymet ve ebemmi,etini an-
tır. Devlet teşk ilatı latacak yazılar koyacokler. 
tarafından yapLlacak tertip- Cümhuriyet deni eserlerilı 
ler için vekAletlerce emirler siitunlarım ıüslüyecekl-
verilmiştir. Bütün hazırlıkl- erdir. 

hsıs kıhnan Gnzi konağına or için onuncu yıl bayram- ı===-=============--

inmi !erdir. Buradn bir juu. ındaki tatbik tecrübelerinden lıçıkçıhk Vlklllfl 
darına kıtoôtı kendilerine ih · istifade edilecektir. Hor yer · 

tiram merasimi yapmış, Ve 
liaht Hazretleri konağın ön
iinde toplanan ve kendileri · 

ne samimi tczalniralla bulu· 
nan ve alkışhyon halkı c-

11\mlamışlordır. ller tnrııf 
Turk vo lsveç boyroklnrılo 

donatılmış, konağa lsveç Ve. 

liahtına mah us bayrak ası. 

lmıştır. Veliaht llazretlori 

bugiın ôğleden sonra lfnlke

vini ve müzeyi ziyaret Pd
ecekt ir. 

de teşkil olunnn ve işe baş
lıyan komisyonlara mahal
lin en büyük idare amiri ri-

yaset etmektedir. 29 -
ıo - 934 güniı Cünıhuriye
tin 11 nci yLldöni.ımiı hor 
şehir, kasaba vo köyde gec 
ve gündüz eynı coığunlu 
kla kutlulon n c o k t ı r . 
Bayram yalnız bir 
şenlikle kalmıyacak suslome 
ve donanmndan bcışka <,.ıimh 

uriyet ve inkılAbın feyizlerini 
ve devlet çalışmasının esas-

Ankara, 12 (A.A.) - Son 
beş gün içinde gümrük m• 
hafazo teşkilıttı tarafından 
3 ü ölü, üçü yaralı 

olmak üzere 67 
kaçakçı ile 74 kaçakçı 

hayvanı tutulmuş ve 14000 
bin kilo gümrOk •e inhisar 
koçağı ve döviı: olarak ta 
276 Türk lirası, 9 lngiliz 
nlt ını, 4300 anadeni Bulgar 
pornsı , 2000 hal ·on lireti, 
1900 Fransız frnnğı, 9 ster· 
lin iki tiifok bir tabanca ele 
geçirilmiştir. 
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Belediye aza seçimi Şampiyon 

Vilayetin Hertarafında 1 akımımız Ba

i n t i h a p Neticelendi. 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
cı Süleymun. Çiftçi oğlu Ah
met, Ali efendi oğlu hafız 

Ahmet, Hüseyin hoca oğlu 
İbrahim. N ığdeli oğlu Nafiz, 
llelvacı Nafiz oğlu Hiiseyin, 
Rüştiye lıocası oğlu Ahmet, 
Tavşanlılı oğlu Faik. 
Meleş oğlu Mehmet Ali, 
Dokuduk oğlu Yakup, Kas
nak oğlu lfolıl lbrahıııı, l'u_ 
hak llaljt, Hacı Sadullah 
oğlu Fehmi, Hacı Ömer oğ_ 
lu Ümer, Köse oğlu Aptnll. 
:ıh, Bekir oğlu MuharrPm 
1' . nğır o~lu Mustafa, h c•lvacı 

fhıcı lbruhim oğlu Halil, Ra
mazan Başit bey ve e fenıli

lP. r , ZeynP.p :Solih hanım .. 

Erdekte 
Erdek, 12 ( ~1uhabirimiz

den ) - Relediye intıhabının 
neticesini bildiriyorum: 

Hamdi bey, Fehmi bey, 
Salahcttin bey, İsmil bey, 
Fefmi bey, İmam zade Hü. 
seyin bey, Pılav zade Hasan 
bey, Hamdi Çavuş, Uncu 
Ahmet bey, Hamza Usta, 
Bakkal İbrahim efendi, Ka
dir bey, Mehmet Çavuş, 

Abit bey, Bakkal Ali efendi, 
Hakkal Sabri efendi .. 

na derin bir şetaret)e gele
rek ilk rey atmak arzusu ile 
kadın ve erkek müntehipler 
arasında tatlı cereyan ve he
yecan olmuştur. 

Her yer donanmış, her ta
rafta dnvul sesleri yükselmiş, 
her bucak gülüyordu. Neşe
ler içinde gelen vatandaşlar 
sandık başında serbestçe rey- 1 

lerini istimal ediyor, masa 
başında yard ı mcı k<ltipl t> r 
durmıynrak mütemadiy"n on 
<lört snndık etraCınılaki söy. 
1 en eni yazı yorlarılı. 

Saat altıda başl ı yan inti
hap, dört ı:mat sonr:ı yüzdP 
yetmiş nisp ı·tinde muvaffa
kıyete erişmiştir. Halkın ru -
hunda o kndar iştiyak mev
cut idi ki, minimini kız 

evl~tlarının elinden tutarak 
rey atmağa gelen adamlar 
deyneğine yaslanarak koşa- ı 

rak gelmek isteyen maluller ı 
bile intihap baçehsinde gö 
rünüyordu. ı 

Kemali faaliyetle tetkik 
yazifesini gören encümen 

ndırmaya ma
ğlup oldu. 

Istanbul. 13 (Muhabirim
zden) _ Türkiye birincilikleri 
müsabakalarına dün başlandı 
Balıkesir Bandırma ile Bur_ 
sa Adapazarı, Çanakkale Beş
i tıış karşılaştılar. Bandırma 

Bursa ve Beşiktaş galip ge
geldiler. 

lstanbul mıvtakası lik ma_ 
çında Gı:ılatasuray lstanbul 
sporu 1-0 yenmiştir . 

1111!9 1 

Maarif Vekilimiz 
İzmir, l 2 (A.A.) _ Maa

rif Vekili Abidin bey bugün 
Aydına gitnıi~tir. 

An~arada ~elediye seçimi 
Ankara, 12 (A.A.) - Şeh. ı 

rimizde belediye seçimi de_ 
vam etmektedir. Bir. günde 
birçok yurtdaşlar reylerini 
kullanmışlardır. Başnkil 

ismet Paşa Hazretleri ile 
refikaları hanımefendiler, 
Milli Müdafaa, Hariciye ve 
Nafıa Vekilleri belediyeye 
giderek reylerini vermiş

lerdir. 

Fmdık lhracaatı 

~············ .. ······ ............................................. . 
! ŞEHİRVEMÜLHAKAT T~ ,1 
• • ••• ················································~··················· 

Deli Maarif Kadrosu 
Apti bir ~a~ta!ımızı az j Kadro dün t~iikten ge~I~ 

kalsın olduıuyoıdu. Muallimleıden kimlerin yerleıi değiştirildi, yenı ~ 
Azğın dsli sonradan yakalandı. 1

ve hariç viliyetlerden verilenlere neıeye yeri~~ 
I ViMyet ilk tadrisat kad- mektebine. BürbsOI~ 

Deli Abdi 
İki gün evet Postahane 

sokağında bir dükkanda bir 
badise olmuş, VılAyet Sari 

Hayvan Hastalıkları Mücade

le reisi baytar lsmail Hakkı 
beyin bir deli tarafından fe
ci bir surette öldürülmesi
ne remak kalmıştır. Ha.disa 

rosu dün gelmiştir. Bu ka- raağu~· mektebinden i \-,;;, 
roya nazaran başmuallim hanım Gömeç ro:teJıl 
ve mualıimler arasında bir Sındırğı Gölcük ıne b'1 
çok değişiklikler yapılmış muallimi 11yu Farult 1~ 
bulunmaktadır Ilıca mektebi bsşın;.1 

Kadroyu aşağıya koyuyo- ğıne, Balya Fındı ,J 
ruz: mektebi muallimi ;\-~ 
Yer degişiklifji bey Bakacık ~-e a 

Havran ikınci mektep mu· S: ndırğı Yuregir k
0! sİ. 

nllimi Enver hPy Ayvalık allimi Abdülaziz be~ fi 
G ı z i mektebine, tL.ıvrun iki . rğı Umm lıır köyüne, .. 

.. IJI" 
nci mektepten ~laeido hanını rU-ı Omurlar köyU • 

o ene . " l·:dromit Gazi mektebine, Süleyman bey Erg ~ 
Bal ı k esi r Kııyahey uıektebı- ne, Işıklar köyü ıPfl.( 
n•lea Emine hanım Bandır- Rasim bey Sındır~ı ~ 
ına dördüncü mekteh ine. Gö· diyt- köyüne, Edreaııt, 
nen Sarıköy mektebtuden köyü muallimi Ne,·ı' e 
Firuzide hanım Gönen Tuza. Bürha~iye Söğütliid~~ 
kçı köyiı mektebine, Balıke- allimi lbrahim be~ ~ 
sir Dumlupınar mektebi baş- er köyüne, Edre~ıt. 
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muallimi Kemal bey Havran köyü muallimi G~)s~ i6', 
ikinci mektebi başmuallim- \ ım Edremit. Zeytıolı.1,a liğıne, Havran ikinci n,.., Ayvalı~ Cü~hur~f 
mektep başmuallimi Ah - \ ktebinden lbrahıın b •.'.J 
met Nuri bey Dumlupınar suna, Erdek Mar0'.l 8r ~ 
mektebi başmuallimliğine. 1 tebinden Kerim beY 
Balıkesir Kayabey başmual- ı köyüne, Sarıbeyler 
limi Mükerrem hanım Balık- muallimi Kemal beY 

Bandırmada 

heyeti bahçenin ortasında 

hususi yapılmış yüksek mev
kilerden bütün vaziyeti gö
zlüyor, yorulmak bilmez bir 
rabıta ile çalışıyordu. Böyle 
büyük bir istek ile sessiz 
geçen intihap gününe tari 
hin sayfalarında zannetnıe

mki tesadüf edilsin, bu ka
dar sevgi ile intihap meyd
anına koıjulsun, kalpten do
ğan bir zevk ile rey istimal 
edilsin. İşte Havran intihap 
tarihinde kıymetli sayfaları 

arasına geçirmiştir . 

Trabzon, 12 (A.A.) - Ağ

ustost3 n eylul son una kadıır 
Ecnebi memleketlere 14000 
çuval iç fındık ihraç edilmi
ştir. Bu miktar mıntaka isti. 
hsalinin üçte biridir. 

1 şöyle olmuştur: 
esir Altıeylul başmuallimliğ. ye kövüne, EdreIJlit . 
ine, 8alıkesir Altıeylul baş- çavuş -köyü mualli~ı 

Bandırma, 13 (Muh,ıbirimiz
den) - İntihap neticesi bu
gün belli olmuştur. Yeni be
lediye heyetine iki de kanın 
aza tieçilmiştir. 

Yeni belediye azalarının 
isimlerini bildiriyorum: 

Kaşif bey, Doktor ~1usta
fa bey, Tüccar Süleyman 
bey.Komüsyoncu İsmail.bey, 
Şekerci Mehmet bey, Dok
tor İsmail bey. Manifaturacı 
Hakkı bey, Emine hanım, 

Uncu Süleyman bey, Keres
teci Riza efendi. İstimyeli 
İemail bey, Bedia hanım, 
~albur Mustafa bey, Acenta 
8uat b~y, tüccar Abbas bey, 
tüccar Emrullah bey, Kayı

kçı Sabri efendi. Kayıkç! Meh
met efendi, tüccar Mehmet 
efendi, Manifaturncı İzzet. 
bakk11l Bahsettin efendi. 

Kepsütte 
Kepsüt, 13 (Muhabirimiz 

den) - Belediye 1 intihabının 
bittiğini bildirmiştim Bugün 
intihabın neticesini yolluyo 
rum: 

Ali Riza hey, i\ ılbant Şuk 
rü efondi, Tahir oğlu Hakkı 
efendi, Saraç oğlu Hakkı 

efendi, Ayan zade Nizamet. 
tin ef13ndi, Bakkal Ali efendi, 
Kurcıkayalı Sabri efendi, Ça
kır oğlu Ali efendi. Keçeci 
oğlu Cemalettin f3fendi, Molla 
Emin oğlu Süleyman efendi, 
Eskici lbrahim efendi. 

Bu zevattan Ali Riza bey
in yeniden belediye reisliği
ne getirilmesi kuvvetli bir 
ihtimaldir. 

Havranda 
Havran, 1 ı (Muhabirimiz

den) - İntihabın bir günde 
yupılma~ına karar verılmiş, 

10-10-934 Çarşamba günü 
sabahleyin sııat alt:da intİ

habu başlanmıştır. 

Mahalli intihap olarak be_ 
lediye bııhçeı:Si hazırlanmış, 
halk nkenden sandık başı-

Halk koşuyor, sandıklar 

doluyor, denizin sahile hüc
umu ile yükselen beyaz kö
püklü dalgalıır gibi rey pu
slaları mevceleniyordu. 

Saat on iki. Sandıklar do_ 
ldu, altı saatte 3 J 00 münte
hibi olan Havran yüzde se
ksen muvaffakıyet elde etmiş 
bulunuyordu.Bu esnaJa meb
usumuz ~1uıaffer beyle, ka
kazamızın kıjmetli kayma
kamı Mitat Kemal bey bir 
otomobille intihap mahallini 
teşrif ederek, vaziyeti ya
kından teftiş buyurdular. 
Halkın şetaretli tehacümünü 
yakından gördükten sonra 
memnuniyetle kaza merke
zine avdet etmişlerdir. 

Sevgili kaymakamımız in
tihap işlerini daima yakından 
takip etmişler Havranın bu 
yolda mesaisini takdir et
mişlerdir. Verilen karar 
mucıbince saat yirmi iki 
beklenmiş, son saate kadar 
sandıkların başı müntehipsiz 
kalmıım ıştır. 

Vakt:ıki sııat yirmi iki 
oldu, sandıklar vazifedaranın 
sıcak elleri arasında meclis 
salonuna göturüldü, masalar 
ılızildi, kdtıpler hazırlandı. 

Hütün encümen azalarının 

huzurunda reyler tasnife 
başlandı . 

Sulonu derin bir sükunet 
kaplrımı~, yalnız ve yalnız 

rey pusları okuyan kfttip 
lerin sesleri işidiliyordu. Sa
atler ge~·iyor, yorulmak bi
lmiyen bir azim ile çalışan 
encümen ve k:itipleri mesai 
terlijri içerisinde daima çalı

şıyordu. 

-oiill-
Himayeietfal cemiyetinin 

tebrik telgraf nameleri. 
Himayeietfal Cemiyeti; 

tebrik talgraflorı için zarif. 
süslü telgraf kağıtları ihdas 
etmiştir. Bu kdğıtlar her tel
graf merkazinde bulunur. 
Tebrik tclgraflarınızın bu sü
slu il.Ağıtla muhatabınıza ver_ 
ilmesini isterseniz arzunuzu 
telgraf memuruna söyleyiniz. 
Telgraf üzerinden başka ver
eceğiniz ı5 kuruş maksadı
nızı temin eder. 

Tebrik telgrafınızı süslü 
kağıtla alan muhatabınız faz
la mEımnun olacağmıı ve z&r_ 
afetinize hükmedeceğine ~ü
phe yoktur. 

__,_ 

Sabah olmuş güneş yük 
selmiş, henüz tasnif mesaisi 
bitmemişti. 

Saat dokuzda muhterem 
f:rkamızın kıymetli namzet
leri ittifakla ve halkın haki
ki arzusundan doğan bir 
iştiyakla kazandıkları anla
şılmıştır. Belediye meclisini 
teşkil eden zevatı rey sıra

sına göre bildiriyorum: 
Tahir bey, Emin zadeler 

kdtibi flasnn bey, Ruhi bey, 
Kaptan zade fabrikatör Me
hmet bey, Keşşuf zııd~ Lütfü 
b~y, Hacı Osmıın zade fabr
ikatör Mehmet bey, Eskici 
zade Osman bey, Nazif za
Mehmet bey. ıekeriya efendi 
oğlu İbrahim bey, Numan 
bey, Kamez zııde Hüseyin 
bey, manifatura tüccarı 

Mehmet bey, Ahmet efendi 
oğlu çakır Mehmet hey, na . 
lbıınt zade Ahmet Riza bey, 
tüccardan Selı1nikli Hüseyin 
efendi oğlu Mehmet bey .. 

İsmail Hakkı boy bozulan 
çini sobasını tamir için po
stahane sokağında Hasan us
taya vermiş, ertesi gün tam
ir edilip edilmediğini öğren
mek uzere dükkd · 
na uğramıştır. Bu sırada 

deli Apti de dükkAna gelmiş
tir. Deli A pti kendisi hak-
kında «Delidir!» raporu 
verdiğinden dolayı hükumet 
doktoru Faik beye kızmak

ta ve intikam almak iste
mektedir. DükkAn eahibi ile 
görüşmekte olan İsmail 
Hakkı beyi arkadan Faik 
beye benzetmiş ve eline 
geçirdiği koca bir varyozla 
üzerine saldırmıştır. Deli 
Apti varyozu kaldırıp ta tam 
İsmail Hakkı beye vura-
racağı sırada Arzuhalcı 
Ayvatlarlı Hasan efendi ye
tişerek delinin elinden var. 
yozu almış ve bu suretle 
belki ölümle neticelenecek 
bir hAdisenin önüno geçil
miştir. 

Deli Apti hddiseyi mütea
kıp zubıta tarafından yaka
bnmıştır. 

Kıymotli mücadele reısı-
mize büyük geçmış ol~mn 
deriz. 

Hüseyin Sa~ri ~ey 
Milfis hakimi Hüseyin Sab

ri bey mezun en şehrimize 
g-elmiştir. Hüseyin Snbri bey 
hundan evelde Susığırlı kta 
hakimlik ynpmış kıymetli bir 
hukukçu muzdur. Menni, et 

"' 
müddetini şehrimizde geçi-
recektir . 

Süreyya Opereti 
Süreyya operoti dün akşam 

m 11hfı • l sinnmasıntla son tem
silini vermi~tir. Operetin 
tr.msiileri hu defu ~~ok rağ

bet görmüştür. 

muellimi Nıyazi bey Balıke- 1 Şevket bı!y Edrelil~ •İ 
sır Gazı mektebi başmualli- köyüne, Balıkesir l•

3 

mliğine, Balıkesir Gazi mek- tebinden Naciye bı:ıoıııJ 
tebı başmuallimi Kemal bey sir İstikldl mektebine· 
İvrindi mektebi başmuallim- lstikltll ınektebindtıfl 
lığine, İvrindi mektebi başın. liye hanım Sındırğı. 
uallimi Süleyman bey Band mektebine, Balıktıl!lr 

d. e 
ırma Kızıksa köyü başmual- mektebınden Na ır 
limliğine, Balıkesir Gazi me- Balıkesir Dumlupın9r 

1 
ktebinden Recep bey Ayval- bine, Balıkesir D~:,ı 
ık İstiklAl mektebine, Ayva- mektebinden H. 1'11 
lık İstiklal mektebinden Te- . G · ı:ne• 
vfıka hanım l:falıkesir Ga- Balıkeslr azı • 

B 
Balıkesir Altıeylul JJle 

zi mektebine, alıkesir Kay-
apa köyü muallimi A. Sabri bey den Hayriye hanııP U 
Balıkesir Aslantepeciği k.ö_ Alişuuri mektebin~d: 
yüne, Bandırma Çl3tmi köyü mektebinden Ca"ı • 
mektebinden 1:1. HulO.si bey Balıkesir Altıe.ylul ı:,_-.., 
Gönen Körpeağaç mektebine, Erdek mektebındeO ~~ 
Gönen Körpeağaç mektebin- Balıkı~sir Gazi ın;6f'j 
den Nıyazi bey Bandırma l Balıkesir AktbarIJla DıJ'~ 
Çavuş köyü mektebine, Ban_ l allıaıi Tulat ey i~i 
dırma Çavuş köyünuen M. \ birinci ~: iı~J 
Hamdi bey Bandırma <;etmı 1 G ö n e n trJJİ l"J 
köyü mektebine, Bürhuniyo ı mektep başmual ı ô1 
ıkınci mektebinden Fahrı ım bey Gönen .sa~:~11,. 
bey Ayvalık lstikldl mekte- tehi başmual_lu1.1lıgeb~ 
bine, Ayvalık İstikltll mek- köy başmuallımı B ~~p 
tebinden Sabire Ş. hanım Gönen üçüncü 

100 tl''J 
Ayvalık Cümhuriyet mekte- muollıruliğine BulJll

1 
rl'J 

bine. Sındırğı birinci mek- ba köy mektebindeP oof'J 
tebindon Rüştü bey Edremit Nuri bey Balya 1••"" 
Altınoluk mektebine, köyü mektebine, ~~eO 
Altınolak mektebinden H yahey mektebıtı·ııiıı~ 
Ziya bey Edremit ismet hanım Bürhaniy_e 

1 G•" 
Paşa mektebi başmuallim- ktebine, Bıılıkesı~ be1 
liğine, Yeniköy mektebinden ktebinden Hüseyın ıeP.:I 
Şükriye hanım Altınoluk dırma birinci ıııe1' it" 
mektebine, Giresun mekte. limliğine tayin edi~ 
binden 811diye hanım Yeni Hariçten verllerıle ' - :ıeıı :J 
köy mektebine, Gönen Surıköy Hariç Vılôyetlert08uilj 
mektebin.len M. Ali bey Ko- yetimize verılen rıı re'J 
nakpınarı mektebine,Edremit den Bolv3din Koc~ı:JıÇ 
Cazi mektebi başmunllimi Kevser hanım~ BıS ı\• 
Cemil bey Balıkesir Kayabey tebine, Trubzon f'b'J 
ba<:ıınuullimliğine, Edremit mektebinden Ayşe 

1 
'-" ... . ·oc 

İsmetpaşo mektebi başmu - hanım Havran ıkı tP 
allımi Abidin bey Edremit bine, Ak.~·aabat r'ıı :J 
Oazimektcbi başmuallim ve Fahrettin bey Ho." c'~ 
maarir memurluğuna, Bür· mektebine, Burs11 

111,-

honiyc Kuruağn~· kiiyü mek- muallimi Saadet hıt ~ 
ı11e 

tebınden Münevver hunım valık Altınova .. d 
l J<Or 

Pel ı tköy mektebine, Bürhani- Orhoniye lleus ar e1 
ye Gömeç mektebinden Fa- allimi Feyzulloh b 

, kir bey Bürhaniye Karaağa~~ mora mektebine, 
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inhisar idaresi Mısırda Yunan meclisi ken~iken 
bir fabrika açıyor. dini f es~ediyor. 

Yutıanistanı n sıy!l!İ vazi . Tıitiın inhisar idıırcsi Mısır 
piyasa ındıı tütün ve sigara. 
larımııın rovacını temin et
mek üzere Mısırda büyük 
bir fabrika açmak kararını 

vernıi tir. 1 
Mı ır fabrikns nın kullnno- 1 

cağı Türk tütünleri, lstanbul. 
da işlenecek ve harman ya. 
pılarok oraya gönderilecektir. 

Gümüş Haralar 
t 00 kuruşluk gümiış pıı 

ralnrıo basılmasına heş altı 
gün sonrıt başlan nco ktır . 
Yeni bası)ıco k olan yüı: ku
ruşluk paraların talditlı 
mtlmkıın olıımıyacağı anlaş 1-
moktııdır. 

Hakimler arasınoa tastiye 
Yeni hdkimler kanununıı 

göre HAkim sınıfına mensup 
olanlar orusında tusfıye 
yopucnk olan encütDen me. 
saisine başlamıştır. Encümen 
hAkim, mtiddoiunıumi ve 
icrn heyetlerinin sicillerini 
tetkik etmektedir. 

Muhacir A~mı 
Balkanlardan muhacir gel

mesi de,•um etmektedir. 
Muhacirlerin lstanbul rıhtı

mına gol.r gelmez bekleme
meleri için ltı.zım gelen ter
tibat alınmıştır. 

================ 
Yenişehir mektebinden Mus-
tafa bey Uacıhtiseyinlerköyü 
muullimliğine, Karacabey 

ultnniyo lcöyünden Naciye 
hanım Susığırlık Knropür
çck köyü muallimliğine, 

lnegöl cemiyet mektebinden 
Salih bey Dursunbey 1 k. 
lor köyü muallimliğine, lznik 
Akçeolnn köyünden _ Atı! hey 
Susığırlık Karoporçek köyü 
muallimliğinP, Berğnmtı Zübey 
de hanım mektebioıloo Nahide 
hnnım Ralıkeıir Gıızi mektebi 
bışmuullimliğine verilmişler. 

dir. 
Yeni muallimlu· 

Yeni muallim mektebi 
mezunlarından Vildyetimiz 
emrine verilen muallimlerden 
Fehim hey Balya Ilıca mek
tebine. Halit bey Gönen Sarı 
köy mektebine, Sıtkı ~ıcy 
Karaman köyü mektebıne, 
~uatafo bey Uncukırı 
köyıi mektebine, Vehbi 
Evinç bey Erılek merkez 
mektebine, Noziha hanım 
Brndırma üçiinc•ü mektebine, 
Cnhidc hıınım Gönen üçtinciı 
mektebine, Suat hanım Sarı 
köy mekt bine, iffet hanım 
Balıkesir Kaya bey mektebi · 
ne munllim tayin olunmuş
lardır. 

Yeni mczunlordnn Suat 
hunımlu Vehbi E"inç ve re
him boyler nazı terbiye 
enstitüsü imtihanında mu 
vaf(ak olmuş ve enstitüye 
kabul edilmişle rdir. Bunların 
yerleri miinhal kalmışt ı r . 

yetinde yeni bir değişildik 
yoktur. Haşvekil M. Çoldaris 
gazetecilere yeniden ver· 
diği bir boyonntto Meclisi 
Mobuerının cuma günkti ic
timoında kendikendini re -
hine kııror vereceğini oy 
lem iştir. 

~in ~ark şimendiferleri 
meselesi. 

Çin Şark Şimondif rin -
ıleki ·ovyet memurlorından 
tevk:f oılcnlcrin ıknmet gtlh
ları Japon gıırnizonu trıro
fıntlnn i gol edilerek eşya
.arı sokoğa atılmıştır . Ja-
ponlar bu indi hareketle 
ikt fo oımi) erek imcmdıfer 
idaresine aıt eldeki eyi daı
releri ıle işgal etmektedir. 

Mısu Krahnın sı~~ati. 
~tı ır Kralı Fuat liı:ızret 

lerinin sıhhnti on günlerde 
fevkaH\ılo güzelle mi tir . 
Kral 1 lnzretlerini tedavi 
eden Joktorlor huşmelpeı ı a

h ı n tedricı n tnbıi faolıye ı i

ne ba lıyubileceğini zann(l
tmttktedirler. 

T ur~al şe~er fa~ri~ası 
Turhal eker fabrikası ı 9 

Terinievelde !ktısat 

tarafındlln açılac fl ktı r . 

Pamuk sanayiı. 

Vekıli 

Memleketlmızıle tesis eı.li 
lccek paıouk iplıği ve men 
sucnt sanay ii hukkındo Vı.ıkiL 
lcr Hoyetı nııaknrrcrot ittıhaz 

otmışlerdır. 

Almanya tütün ahyor. 
Almnn fabrikul rı memle. 

kotimizden tütün 
korur vermi lordir. 

Mecmualar: 

Karmca. 

nlmuğa 

Türk Kooperafçilik cemi· 
yeti tarafından çı knrılm llkto 
olan (Karınca) nın he inci 
sayısı kooperoti!çiliğe ve 

köylüye ait faydalı yazılnr

la ~·ıkt ı . 
i\arını·anın bu ayı ındo 

köyde okumo • yazma (Dr. 
Cevdet Nusuhi), Kooporutıf\·i 
lerıle çalışma yolu (Mehmet 
Servet). Samsun kooperntif
~· ıleri arusıncla (Aydoslu Sn. 
it), ı_ır:ıi kredi kuoperotı fleri 
hakkında bir dertleşme ( ,u
sret Namık), Kemali t Türk 
köyu (Ali ür yyn), 
orman yanğını (bir Anknral1)1 

yumurtncılığımızı canlandır
mak lC.E) bu lıklı yaz ı lar 
ve a)· rıcn faydalı bilgiler 
ve Eyliıl nyınn ait haber 
bulunmnktaılır . 

Okuyucularım zo tavsiye 

ederiz. 

'.\SiL iKTIS.\TÇA YAHI .\IÜSTEMLEKELf 
KTEN Krl rrıJ 'P EBKİS BrPl'N İKTl~:.\ l>I .~.\
n EC j y o H s ı\ 1\ u 1 L s A v .\ ~ 1 ~ A 1). \ K ' I ~:r ~ B 
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NLÜGÜ 'E (;luiYuHl'Z. 

Yumurta 
i~racat vaziyetimiz 
iç piyasalarda waziyet; 

Türk ofısin raporuna gö
re birinci teırinin ilk hafta
sında yumurta vaziyeti ge-

~·en haftalara naznran ancak 
lıat üzerinde bir tahavvül 

knydetmi 'tir . Müstehl ı k pi· 
yusaların dnimi talepleri ti. 
otlıır uzerindo tesirini de,•am 

ettirmekte ve taraf taraf lı
atlor yükselmektedir. Bu yü-

lr:eelişe memleket içinde mal 
azlığı dohi mÜP ir olmnkt-

od ı r Bu hafta gelor. malu
motn gör o EylU 1 D)'ı içinde 
Alnıanynyn C: sın ı (ındon yu
murta sevkin e iın kAn bulu

nmuş ve hu piyaaadu yum
uı hılar ı m ı z yer tutmağa ba. 

lam ı tır. Yumurta ihracatı. 

nın bazı m ı ntakalnrda hus · 

uE:i bir urette le kilfitlnndı_ 
r ima sı ve alıcı piyDsnlarm 

istekler ine uygun olmak a 
rtıl muntazam evkiyata 

inı kAn vnmi tir. lhrııç isk
Plelerinıle toplanan yumurt-

alnr hiç he kletıl neden se\' 
keılil nıok ted i r. 

l ' nıumi vaziyet hize şunu 
gösteriyor ki. yumurt ı fıat

lnrı alıcı piyaso)or ı ndaki arz 
ve tnl"be göre tutkunluğunu 
kaybetmıyccektır . 

Bu hafta umurla nizam
namesi illi tasd iko iitiron 
etmiş ve neşi r tarihi olon 
7 1 ı 934 ten ıtibrı ren 45 
gün sonra ınerıyet e gi rmı 

Lulunaenkt ı r Bu nizamnam . 
en in yumurta ihracatı üzer· 
inde müstah ilin vo ıntisteh· 

l ı kin lehine ve ol ı cı pıyasa 

lnrın ş rtlorına göre çok fa 
ydnlı ve müessir olacağı 

muhaklcoktır. 

Karadeniz sahilleri: Fiot
lar umumiyetile mütec:unistir. 
Birinc i sınır iskelelerde mol 
azlığından dolayı Cnoliyet 
rlurğun olmakla beraber ıe 

viiyat devam etmekte ve 
stok mııl kalmamaktadır. Fi. 

atlar geçen sonenin aynı ha
fuısınıiaki dereceyi bulmağn 
müıaittir. Muhtelit iri mali 

arın 1440lıksandıkları 15. 17 

lira arn ıodo, yarım eanılık . 

la r ı 7,5· 8,5 lir o ara ınıla 
muamele görmektedir. Lo 
mbnlı malların rıatlarınıla 

2 lira fıızlalık vardır . 

lstanbul piyasası: Byltllün 
sı>n haftasında Almanyoyo 
1351 iri yarım sandık yum 

urtn ihrucatı yııpılmı tır Bu 
piyusa ıstokli lir. \1üvnriılntın 

azlığı talepleri kar ı l ıynmo 

maktadır Geçen sene uynı 
hafta muridııtı arasında yu. 

zdc 30-40 noksanlık vardır. 

Birinci teşrinin ilk hafta 
sında lstonbulda fıatlor 1440 
lık iri m llar 30 32 lira 720 

lik dft sanı l ık lar 33 32 lira 
üzerinden muomele görmü -

liır Bu fıntlar gecen sf'ne
nin aynı hnftasınn nazaran 

dnha uygundur. İ tonbul pi
yasa ı bilhas a Almanya ınal 

ihroç elmi ve İ p nyn tnl
eplerine de kı men cevar 

vermi lir 1 tnnhulıtoki yu 
murtu birliği sız zamanda 
ihraentımız uzerinıle eyi ne. 
ticelcr veren nyaLı nıoııın_ 

uniyl•t "'' sni gö trrmı-kt~dir. 
MJrmara sahilleri: Fıatlar 

TURKDlLt 

italyada yeni mat~uat, pro
paganda müsteşarf ıgı ve 

salahiyeti 
<< ll Corriere delin Sera » 

yazıyor: 

ltalyada teşkil edilen mat· 
buat 'e propaganda müıte. 
şnrlığının vazife ve saldhi· 
yetine dair kıtnun resmi ga
zetede neşrdilmitir. Bu ka. 
nuna göre BnşvekAlete mer
but olmuk üzere bir matbu
at ve propaganda ınüstt> Ör· 
lığı kurulmuştur 

Bu müsleş&rlık dört umu
mi müıltirlükten mürekkep 
olacakt ır: 

ı - ltalya dahili noşriynt ı 
umum müdürlüğü 

2- Yabancı memlekotler 

neşriyHt umum müdürlüğü. 

Birleşik Amerikada işçi
lerin Ceneral Johnson hak

krnda~ı hissiyatı 
Nevyork Timesin San Fran· 

oiıco muharriri bildiriyor: 
Puzartesi brtinıi nçılmaaı 

takarrur eeen umumi kong
radan evel şubPlor müznke
ratı için tohrimiıo golen 
AIJ'lerikan mesai fı•deruyonu 
lidAri iizerinde Ceneral Joh. 
nson istifası h ·ıheri muhtelif 
tesirler uynndırmıı,tır. lçle
rınden bazıları, onun ant ve 
düşünçeeiı hareketlerinin 
zaman zamı-tn kendisini müı
kül mevkilere dü ürmü• ol
ğun u söylemekle beraber 
N. K. A. don çckilınosine 
müteessir olmuşlurılır. Diğer
leride· Cenarnlın iki hafta evel 
C ırnegie Halide kanunname 
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Yugoslavya 
parlamentosu 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
tka şehir ıabıtosı ecnehil
eri sıkı bir tııra11ut ahınJn 

tutmaktadırlar . 

Bartuya 
Merasim 

Ankara, l 2 {A.A.) _ Mü
tevef(ıı Fransa Hariciye Na
zırı M Bnrtuyn yapılacak 
cenaze merasiminde hükume· 
timizi Londra htiyük elçisi 
Fethi bey temeil edecektir. 

Sof yada 
Ayin yapıldı. 

Sofyn, 12 (A.A.) - Bug-
\;.. mütevef!ıt Yugoslavya 

3 - PropaganJn umum vı'lzıı ol n heyet huzurunda men· 

mın istirohut i ruhu için 
\>jr uyin yopılmış Krnl 
Kraliçe ve bütiın hıınedan 
erkdnı bulunmuştur. 

müdürlüğü, 

4 - Sjnoma umum mtid

ürlüğü. 

Bu umum müdürltilder 
ılığer namzetlerin umum mti. 
dürlukleri derecesinde bulu
nııcoklnrdır 

t\ynı kaııun mucibince mu
kaı.ldemn korporasyon vo D.ı
hılıye Neznretleri ı:ıldhiyot· 
leri dahılinde olun fılimlttrİıı 

kontrolu vazife ve soldhıye. 
ti de matbuat müst11şarlığına 
geçecektir. 

Kontrol vazife i, matbuat 1 
mtist eprlığırıa merlıul olm 
akla beraber, iki lrnıııisyon 

tarafından ıfa olunacuktır. 

Bu iki komisy 'lnun birın c ısı 

fılimlori kontrol, i kıncisi du 
ıtirnzlnrı tctkık udoccktir. 

Hırıncisi koınısı on oşuğ ı 

dukı tıza ı urdun to~okkul od. 
ecektir: 

1 - Dahiliyo Nezarı ti me· 
murlnrındon, 

2 Korporaıyon Nezore-
ti memurlorın<lan, 

3 - ltorbiye Nezareti me
murlarından, 

4 - Pnşi t fı rkn111 miıına 

11illerindcm, 

5 - Üniversite grupu mü· 
messillerinden. 

ikinci komisyonu teşkil 
edecek azalor da şunlardır: 

1 - Dahiliye nezareti me· 
murlarından (grup A, dere
de 6), 

2 - Korporuyon nezareti 
memurlarından {grup A, de· 

receai 6), 

3- IJarbiye nezaret me· 
murlorından, 

4- Ftlşist fırkası azası n

dan, 

5 - Üniversiteler g rupu 
mümeHillerindcn birinci ko
misyonun reisi matbunt mü-
te ar lığı memurları nras;n · 

dan tayin edilecektir. İkinci 
komisyonun reisliğini mat
buat ve propaganda müıto · 
şarı biuat deruhde •1de1Jek · 
tir. 

köylerde do ytikaoimiıtir. 
Toplama istosiyonlıırınıla 100 

• yumurta 130 kuruşn kador 
talip bulmu ve lstnnbul.ı 

mütt•mudiyon Mvkiyot yap 

ı lmı tır. Bandırma \ 'ö hııvo. 

li intle buyük yumurtaların 

1440 lık andıkları 22-24 
lıra ora •nda, cırım çift a -

ndıklnr 24 26 ıırv. ı nılu mu · 
amele görmtişlür. Bu hn"a -
lido loıı - 150 kuruşa knılor 
yumurta toplanmış tır . Hiç 
bir yerde ıtolı 

0

ınnl yoktur. 

sucat vaziyoti hakkındıı irat 
ettiği nutkun, mumaileyhin 
vazifesinde devamına imkdn 
b ırakmadığı kano.atini gös
termişlerdir. 

M. Saru 
Istıfa etti. 

Müteloal&rının ne redilm· Paris, 12 ( A. A.) _ Da b-
esini istemiyen bazı birlık iliye 'azırı Soru ietifu et _ 
rueeasııla Cenoroiın aık s ı k ın i ştir. Emniyet Umum mii 
siyaset değiştirdığini, bugun lliİrll nzloılılm şlır. 

verdiği vaitton yarın vnzgo\~- ı.----:--~======-== 
ıniyeceğine kimsenin itimat rnı z oldu isrı uo onu du 
eJemodığini ildvo ediyorlar. rii t ve hok tıınır bir uılam 
M ıumofıh hütün bu zevat olarok biliriz)) Jiyor. 

1• H. A. vazıfösının bir hey- Beynelmılol elektrik ış. 
ete tevdıino muarır.ıl ı rl .• r. Uu çilııri nıuhodenet cemiyeti 
idornnin y ı OP. bır şuhso vcrı· r P- ısı D niel 1'racy cıdoinıo 
ime inı vıj l ıu ~uhs n verd ğ orzulnrım ı z ı kendısıne hıl-
korarları.la sebtı l ederek nok· dırmek fır at ını bulabılirdjk.» 
tai nozarının ne olduğunu Alçı vcı \' İmonto işçılerj 
keııılilerinc kati, hir surclto birlıği roiı;j M. J Coll •rman 
hılJırmeeitıi tenwnrıi ctmPk· <ıCerınııl Jolınson dııımu hi-
todır . zıın tcşkılfttııu ı zlo hı ·m sevi· 

M111leni nı ıHldı·le lil'arrıt i Y'' vı• horn ıiı>rt iıl \) ıtiyor, 
yapun bir şııh ı ş C nerolı 
öyle tasvir ediyor: 
«~lumaileyhin ıuk sı k tck

errur eılen yol u:r. işlni var
dı . F Jkııt yaptığı iyi işler 
daima fenalarını gölgede bı

rakırdı.» 

Beynolmilol arabacılar ve 
ooförler muhndcnet cemiyet i 
reisi Dnniol J. Tobin Genor
olın artık fayda vermez hir 
hnle geldiğin i söylemio ve 
demiştir ki: 

«Ceneral Johnsonun istilas
ının milli kalkınma idaresi 
İ\'İn olıun . mesaj ve ticaret 
için olsunn çok eyi ve hay-
ırlı bir şey olduğunu mem 
nuniyetle kaydederim» 

Banou ma Aslı ye Hu uk 
n:a~b mesinde n: 

Çınarh mahollosinden Yar
nıılı Mehmet oğlu İsmail e(· 
endi ye: 

Zevceniz lımail kızı Emi
ne hanım taralından verilen 
30 - 9 - 934 tarihli biı· lkıta 
arzuhalde bet ıenedenberi 
kendiıioi terkle evliliğin uh. 
Jonize tahmil eylediği vazi!
eleri yapmadığınızdan hanei 
~ev~iycto dönmeniı talep ed
ılmış ve talebi vaki de mun
ık olmağlıı bir ay zar{ın<la 
hanoi zevciyete dönmeniz 
ve v~zifei zevciyeti ifil eyle
menız huıuıu teblig ve iht
ar olunur. Umumiyetle yapılan ten

kitlerin birle11tiği noktn, Ce
narulın mensusat grevi hok- r===~============~::::::::, 
kındn söylediği nutuktur .1,1-

1 
Doktor l 

din edildiğine göre Cenera) 
Johnson mensucat g revi 
hnkkıntlaki nutkundan iki 
saat evol Heisicümhurun om· 
rirııloki mensucat tetkik ho· 
yoti reisi ile tolofonlu. görü-
müş ve mensucat vaziyetin

den hahsetmiyec~ğini kenıl

iıine ndetmiştir. 

Aynı vadi n eisicümhur 
Roo11evclto de verdiği mov 
sukan nıuhokknktır. 

Cene rulın istilası ndan mü
teoHir olanlar bu:aabık sü. 
vuri zabitinin ateşli idorcai 

altında mesainin biiyük ter. 
nkkilere mazhar olduğunu 

söyluyorlar. Hoyneımilel de. 
mır i~çileri cemiyeti reisi 
P J. Morrin ıdledefıni 

oyi gören bir uıiamdı 
a) rıld.ğınıı çok ıııiıtecssifinı» 
dı mi~tir. 

lnşant ticoret -ubosi ~cfı 
M. J. Donou~h IJ.. aru 
sırn kendisilc mücnılelo-

Memduh Ahmet 
1 Doğurn ut çocuk bakımeul ı 

ÇOCUK 1 

lıastalıkları mütehassısı . 
Muayenehanesini poıtah- 1 

1 

nne civarında Zemen 10• 

kağına naklatmi ttir. 

... ~======~~~ .. ,.. .. 
AVUKAT 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILl 

Yl'SlJF KENAN 
Ynzıhnnesi hükümet caddesin· 
n Ahmet çeşmesi karşısında 

rkez vo kazalarda her 
nevi dava kabul vo aurat
le neticelendirilir. 
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,~S~e=h~i r~S~i~11=e~r~A~,a~ .. ~~~~~l ~I n~d~a 'I _ . Aş~ı~ ~~il~i~!~~~~~l~ ~~~n~~ ~l~t~~~n~ö~:~k~erindeıı Jıizala~·ıı~d:e~: 
yazıh gayri menkul ipote~leri 1697 numaralı kanuna t.evfikan 11 - 10 - H34 tarıl.~111 

•. 

haren birh\ıçuk'. a)· . müdd~ll~ l~çık :ar.ttırma~·a çıka,.ılnııştır. İhale 25 - ı ı - 934 Pazar ~~ntı ı ~ 
! on beşıe: banka binasında ic~a kılıı.ıacaktır. Fazla mal\nuat almak isti)·enler Bürlıaniye ıır33 

• t 

.Bu akşamdan · itibaren 

MANUELA .. 
Tem sil edenler: 

• 1 MO~A ~IAIUS 

VAHNER BAKSTEI{ 
1 

ANroN'ı'o . ~IORE;xo 
MARr DOrGAN 

Aşk, muhabbet, sevda ve hayolin bütün kudretiJe 
hükümran olduğu Meksika hududunda Riorandede 

• bir a§k faciası. Bu f.ilim sizi çok' tı·JAk~dar edecek ve 
eyı bir gece geçireceksiniz. İlaveten filim: VARYETE 

-· Çok beğeneceğiniz ~ir filim 

Bürhaniy;enin Keremköy hududu dahilinde Balıkesir 

Türk ocağından müdevver fırkamıza ait malumülhudut iki 
parça zeytinlik 2- Teşrinevel - 934 tarihinden itibaren 2L 
Teşrinevel - 934 tarih~ne kadar 20 gün• müddetle temliken 
satılmak üıere müzayedeye çıkarılmıştır. Şeraiti anlamak 
Vd daha fazla izahat almak istiyenler Balıkesir, Edremit. 

bankasına · niiiracaat evlenwJeri ilan olunur. 
1 No: İsmi · · · ·· · · 

160 ·Ytihus: ,~: Hacı Ali. O. Cemil ef. .. 

t • • " -
• 

Cinsi 
Balam ut 
Ba" ~ 
Zevtin 

•' 

Mevkii 
Heşit. K. nt·ris 

T ku'u Ka~aha merveın · 
Ta ~' hili K. llöuciirlfı~ 
Ka~aba koca avlu 

186 · Yunus. M. Hec.ep Recep oğlu il asan ve Osman Tarla Ka~aba kara verlel' . 
• t 

203 Memiş ~ı. Mehnıet oğlu ismail 
197 Mahmut oğlu Hasinı · 

. 
Vilayet ~vkal 

Müdürlcğünden: 
, 

Edremit ve havalisi 1dahilindeki mazbuta ve mülhak zeyt-
inliklerinin 934 senesi mahsulü 9 - 10 - 934 tarihinden İt· 

: t vecik 
: Bahçe pınar 
: Balıklı 
: ~lanııar 

•0 ı' U· 

., 
Biirhoniye ve Ayvalık. hudutlarındaki Evkafa 81 jbl'ıl 

nliklerin ~34 senesi mahsulü 13 - 10 - 934 ts~~ 
itibaren arttırmoya konulmuştur . Bürhaniye bud0 a~ 
mazbutn zeytinliklerin ihalesi 24 - 10 - 934 49~ ve miilh:ıka zeytinliklerinin iholesi 25 - 1 O - 93 •f''4 
be ve Ayvalık hududundaki mazbuta ve mülhokn .:Je 
ki erin ihalesi do 27 - t o - 935 ı·umartesi günleri fe 
saat 15 de ya_rılncağından isteklerin h~ldiril.en gi~ıır~ 
tlerde Bürhanıye ve Ayvalık Evkof daırelerıne ~ t 
gelmeleri. / 

ibaren müzayedeye çıkarılmıştır. 
Hürhaniye, Ayvalık halk fırkası riyasetinden tafsilAt alma- . 

Edremit ve Havran mıntakasındaki zeytinliklerin ihalesi c H F v • ~ A • d ları ve toiip olanların 21 I Teşrinievel I 934 tarihine mÜ-' 1 aye 1 a re ~O_ ı o - 934 cumnrtesi Zeytini;. Kızılkeçili, Güre, Tahtn-
sadif pazar günü saat 16 du Balıkesircle C. fi. F. VilAyet • • • ,{ 
idare heyetinde ihrıle edileceğinden talip olanların yuka. köy .ve .Avcılar mıntakasındaki zeytinliklerin ihalesi 21 - d f' 
roılduanuirs.imleri yazılı fırka riynsetlerine miiracaatıl9o7rı W\rl 10 - 9J4. pazar, Narlı ve Altınoluk mıntakosındaki:zeytin- • Heye ·ı ·ıya se ·, n e 

1 liklerin ihalesi de 22 • 10 - 934 pazartesi günlerinde soat 
ııA c ı· y v 15 de Edremit Evkaf dairesjnJe yapılacağından isteklilerin . ~ 
r Ç r .. : ld 1 · 1 1 Bürhaniyenin Keremköy hududu d:ı hilinde Tiıt 1 bi iri en gün ve saotlerde ge me eri. t 
İş hu iki parça zeytinlik ~35 senesi martına lorından müdevver fırkam ızıı nit mnhlmülhudu te''' 

zeytinlik t- teşrinievel 934 tarihinden ıtıbnren 20 9,,1 
kadar Zarhalı Zade Huh'ı~i heyin tahtı isticarında ~ı 934 tarihine kauor 20 gün müddetle temlikeo: 
hulu::duµ-uııcfarı alıcımn iııtif~ lnlkkı hu

1 
tarihten \JH.34 Pf·rşemhe gürıii ~aat l ı de ka. pah zarf u~u- • . l< ' 

==" üzere miıznyedeye çıkarılmışt ı r . Şeraiti unlnnıo 66,ıı• 
sonra h:ışlıyacaktır. . ~ lıie ayrı ayrı satııı alınaca~nıdan taliplerin şar- fazla izahat almak istiyenler B:ıl.kesir, Edremıt, "t 

tnanı-;yi görmek için her gün münakasaya işti- Ayyahk Halk Fırkası riyasetinden tafsi!fit olmoları 0.., 

k · · d .ı ı· l olanların 20 - 'J'esrinievel 934 tarihine müso.dif c }ı ra · ıçın e yüzue ye< ı m~uk muvakkat temi na- e 
günü ı;aat 16 dn BoLkesirde C H. F. Vill\yet jJot 1 

tlarile bif'likte yevmi_ mezloird~ nıua~·yen saath~n nde ihale eliıleceğın<lon talip olanların yuka rı<lo 

1 

ev.:-1 Ralıkesi r kolorClu satın alnıa komisyonu rıa I yaz ı lı fırko riyaset ferine mür~cnutları ilan olunur 

piriıH; 1 b ton sahuıı ve ı 2 tou zeytinyagı 25-1 O- muracaatlar1. . 4 - 250 1 BALIKESİR ViLAYET MATBAASINDA BASILMIŞ 

Askeri Satın Alma 
Komısyonundan: 

Balıkesir askeri kıtaatı ihtivacı iciıı ö2 ton 
1 • • 


