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Turkdılı ABUNA ŞERAITJ: Seneliği 800, nltıaylığı il 

ÇIK.AR.. 400, uruşıur. Nüshası 3, geçmiş nüshaları 25 kuruştu~ - -
Başvekilimiz 30 f .Teşrinde bir nutuk söyliyecekler .. , __ ,_..,,__,_ _____ ...., _ _,....._... ___ =-- rrs ...._, 

Balkan itilafı Konseyi Büyük En Büyük Bayr a mı mızı Va r ı n 
Romanya Hariciye Nazın bugün. Yugoslavya ve Yunan 

Naznlan da yarm geliyorlar. 
Romanya - Bulgaristan müna.)ebatı artık yoluna glriy~r. 
Anlrnra. 26 (A A.)-Ru ayın Tıtüle ko Arıkaroyıı gıtmek 

otuzunda şehrimizde toplana- iızoro . burnd n g~~erkon 
cak olen Balkan jtiltHı kon- gozet<'cıler Bulgnrıetnnla 
seyine iştirak etmek üzeM Romanya arasında bulu-
Homanyo lloriciye 'azırı nan meselelerin iki tnrofı 

rıozar v Hariciye ve dn memnun edecek suret~ 
' ı unan h il d'l . ~ 

ktısat nazırları ve Yugos- te a e ı m.e~ı ı~ın mu-
lavya f:lariciye nazırı pazar- zakcrelero gırışmesı bokkı-
tes· ·· · h imizc gele- nı.la Romnnyanın Sofyo 

~l gud?u şe r elçisine talımat verdiğini 
ce er ır. A k d d ..... d 

Ankoro.1.7 ( ~.A ) Ro I ve n cırıı nn onu un e 
manya Hariciye Nazırı M. kendisinin harıciye nazırını 
Titulesko ve maiyeti yorın ziyaret etmek fıkrindc oldu-

M ğunu söyl •mi tir. Yun n Horiciye 1 ı.ızırı · 

Mnksiınos Vd lktısa Na- Tür~iye ~İSi~let ~irinci-
eırı 1 Pesmozoğhı 

ile Yugo. lvya Hariciye li~ müsabak&SI. 
nazırı muavini M. 

Poriç ve refakatlerinde 
bulunan zevatla 28 Bırinci 
teşrin sabahı ehrinıize ge· 
leceklerdir. 

Arıknra, 26 (A A.) Bu 
ayın yirmı ekızindı> yopı
Jacnk olnn Turkiye hı. ıklet 

bir inctlikl"rine iştirtık edt ce 
k olan bLiklctçilerden Jznııt, 

Sofyadan geçerken 
Sofyo, 27 (A A ) Ro 

manya H riciyo Nazırı M. 

r Ç mokkole, Holıkesir, Denizli 
bisikletçileri bugün şehrim

ize gelmişlerdir. 

Mecliste 
Yıkup Kadri beyin mebus

lu~tan istifası okundu. 
Ankara, 27 (A.A .) Bu-

yük Mıllet Meclisi bugun 
Rei vekili Esnt bey n ri 
ycısoti rılt nıl ı toplan m ·tır. 
Celsenin nçılmosını mutcakıp 

Ycıkup Kodri boyın 1 irnn or
ta ckılığıne tnyinınden dol
ayı Mı.ınısn mC'hu luğunJon 
çekıl fiğınt. dair istıfa ı oku
ndu. 

Reis E ıt hey rıımı:okM11 
edilPcPk b k,ı bır mnddc olın
orlığ m soylıy< rek.«hugı.inku 
toplantı ıl dördtlncii dovronio 
ücunru ıctinıoı nıhoyet bul. 
ınu o.uyor Te kilfltı esn ıy 

kanununun 9 ve dördııncu 
madde i Buyiık 1ılle~ ~lec. 
lisinin hor sene te~rını nnı 
ba ınd ı daHtsız olarak ict
İrnn 11decel'rjnı zıkrcd<ır O 
gün 1.er ~nıboye tcso~ur 
ediyor. Yeni içtima d vre ınc 
girerken heyeti C'elılcyo m.u
vnffnkıy ti r temenni ederım» 
don11 , içtimaın nıhoyct 

bulduğunu öyl<'miştir. 

Or~u at sampıyonası 
Anknro, 26 

İkı g-undonberi 
)'np lon or lu 

(A.A) -
şe.hriınizdo 
hizmet t 

t · Za mpiyonnlorı dun ıttı ,J 

hitleriııı zin bu miı..ı ılıoku· 
lordu "O t1:rdıkl1 me. 

!"' 

hor •t uvanı l kdir ''O 

tohrık gorulmuştur 1ınırı-

lik mektcıbınclen yiız 10 1 

'rovnp h y birıncı gelrn 
ını tır Aynı mektcıpte bı
nhn ı ve multı.zım l 'rıvnt 
boy ıkır c-ılıkt h"'rohorl' 
kaldı lnr. 

Sergievi 
30 teşrlmevelde açıhyor. 
aşY8kıllmız bu mOnasabetle 
mü hım bir 'utuk söyliyecek 

1 n t I' 

Ankor 1, 26 (A.A )- <' rgı 

1 vı 30 birıncı tcşrın salı 

••un sant 15 de o~·ılncok ve 
t• 
na vekıl 1 met Pa o Hazret-
i rı açılını. merr.ııioıde muh 
ım hır nutuk soylıyel'eklı rdir. 

fln~ara~a Ziya Gökalp günü 
Anknı o, 26 (A.A.) Z) a 

Coktolp 11 oıucııunuı. onuı 

)•ıl dönumundon öturu 
('l) • l 1 t 
Ankara llolke~ı c ı , . a -. 

1 
ılı ve odehiyot komıt<"sı 

toraf nd n bu~tin ak nın o 
, t J l,30 d 1 Ank ır ı l l11lkc
vını.lı' buyuk hır anı toplan 
tı:;ı yop lıııı , tQpl ~tıd Ank-
ır ının nıunC>vHırlorı vn h r~·olı 

Jı::ılk buluıı•n•ı tur. 

Ateşgüneş yen,l~i. 
Ankara, 26 (A. \ ) l tn-

nbul Jnıı gcılmis olan At ~gu
n s t k mı hugıın ilk ovmıu 

11 1 (:nnçlerhirlıği ılc oyno-
111 netıceıle uor~ bır oyuuu 
koy botm ı "tir. 

Reisimizle 
M. Zalmls arısında lelgraf

lar teati edildi 
Ankoro, 26 (A.A.) - 1. 

Z.ıırnisın Yun nıstnn Rei icu
mhu• luguno yeniden intihubı 
dolnyısile Gazi Hazretleri ilef 
mlisarileh ffozretleri arnsı
ndu tebrik ve tc ekkür telg
rafları tenli edilmiştir. Heisi
cürnhur Hazretleri Yunnnis
tonda k:Ain Astaces şehrinin 
uğr.ımış olduğu fcltıket dolo
yısılc M. Zoimis lfozrcllcri
nc· ayrıca tolgrafJı:ı taziyette 
bulunmalıdır. 

nkara 
R dyosu programh olarak 

çalışıyor 
Ankora, 26 (A.A.) - ikin-l 

rı. lo._r nin 1 inci gurıünden 
ıtıbnren yeni bir 
programlı işe boşJıyacak olan 

Ar karo radyosu şımdılik 19-30 
d.ın 21-5 kndor çalı ncoktır. 
Bu mıllet İçinde (ıkir ve kiıL 
tur hnrcketlı rıne ehemmiyet 
ve iJdiğı gıbi çok guıel vr 
en p bir ınusikı proO'rnmı da 
h z rlon•nı tır. Rod)'O İçin ye
nı csorler haz rlaınnkto. Tı.i. 
rk edebiyatının en güzel ma 
nzum ve mensur porçol rı 

Ankora rudyoı:ıunda dınlerıcce•ri 
gibi hocalnrı. t ılehelcıri k ızla~ 
k ' • 
oılrnlnr ve ya lı orı do rıdılrn 

ı t l:H ndnr 4 decek mevzu lor Ank 
oro rodyosunun i tigal mıwzıı 
t" kil edcl·ektir Bundan baş
ka bızz~t halkın do s11sleri 
dıııl" nere ktı r. 

Amerika 
ile yaptığımız müzakere 

kati neticeye var~ı 
nkora , 26 (A A.) 24 

Ktlnunuevel 1925 tarıhli itilAf 
n mcd<•n nıtitcvellıt olup ls-
t rıbuldcı miizokeroto zemin 
t kil C'trni olnn 'furk -
Arnerikon metoliholı mese-
s lesi kati bir nflticcye 
iktırnn etmiş ve huna ait 
ı uknv~Jenome dun An -
l ırndn ltarıcıyc Vokaletı -
ı in ımz ı eılılıni tır 

Tür kof ısinin te~hği. 
Ankara, 26 (A.A ) - Tür

kofı ten bıldırilmi tir: 

Who:ufole Berlin fırm-
rı ı on bın kılo koyun derisi 
'e Vurnıos pıprıkn Broıdau 
r rnıa ıdn <ırt neviden bin 
lolo kırmızı hur~nk satın al· 
ncakt r. İhror ıtçılnrınıız Turk 
ıı ulı uzeıııalen m~zkur fırm. 

:ılar ı tekl ft • bulunebılı ceklor 
ır. 

Kastamonu ~asta~anesi 
K ı tomonu. 26 (A A.) 

11 ılk n ynrJ•nıılc yopılmokt 
ı) n ha l ılı ne hınnlarının 

inş ,sı ılorlemeklodir. 

Fevka ıa de Güzel Kutluhyacağız. 
Vilayet dahilinde vücude getirilen biıcok , 
güzel eserlerin de yarın küşadı yapılacaktır. 

Rıiylil\ bayramımızın onuncu yılwda Balıktıir 

En bü\'iik hı1yramızı ya- desinA çelenk konarak, kay- ı mektep Bnşmuallimi Fahri 
rın lıı>vecnnlrı \tutlulıyaeo- makam Hifnt hey ve ikinci ( Devamı ikinci ıııyfado ) 

aıı ,__,.~.:a-~~~~.,....._~ır9'R-... 
B ıyr ın içi gurılc•rdenbcı-

ri ynpılmakto olnn hazırlık. 

lıırın dun bir kısmı bit
miş bulunuyordu. Bayram 
şehrimizde fevkolAde giizol 
hir surrıltc kutlulonacoktır. 
'ehrin muhtelif yerlerine 

vildyct, fırka ''<' helcdiy" 
tcırofındon laklar' Üt udc ge. 

tiri imiştir. 
Gundiiz Cı.inıhuriyot mey· 

dnnındn büyük mnosim yo
pılucak, merasimi ~eçit rr. -
mi tokip edecektir. Geçitte 
kıtonlı a lceriy~. jnndurnıa 
ve polis mufrP.zel<ıri. m11k
tı plM. Cflmiyl·tlor \'e hcılk 
i tırık ecll•ccktir Gece ,.j. 

ltlyt t torofrndoıı evkof binası 
srılonlorındo hüyOk bir balo 
vcırill"cck, H ı1ke,·inc1A 
mokt~plerdo mu omereler 
yapılac ktır. 

Yarın aynı znınunda vıli\ 

) t'tin muhtelıf yerlerinde 
vucudo getirilen giızel eserlerin 

ku adı icro edilecı>ktır Gö 
nen suyu, Knromon köyiın-
dı•kı rn okıep binası, köy 
yolları, koy konakları. 

koy nıcytlarılnrı ve koy 
konununo uygun ol
.ıruk y ıpılnn hırçok gu 
z 1 o erler bu mevnnda bul-

Yazı Müsabakamız. 
Hikay elerin neşrine 29 Ya
rından itibarPn başlıyacağız 

Gençlc·r arastnda açlığımız güzel yazı müıa
akasrna girme ~arif arını ve müıabakanın nasıl 
olacağım ymıyor::.: 

Gönderilecek yazJ/ar. 
Gondcrllteek yaulnrw c,/ezli kıiçük lıikciııt» oaı-

fım Jıalz olmaları yegane şarttır. · 
Mu.rnh<ıkamı~a işllrcı~ eden gençlerden y6ndere

ceklerl cde:.11 kuruk hikayeleri» ga::.dtmlzln iki süt. 
wııwıı lecuvü::. elmlyecek bir hacımda lerllp elmt l
arlnl rlcu edlyor11:.. 

Seçim heyeti 

Gelce.ek ~a=:ları leikllc elmeklt bunlardan kaz,z-
n anlnrt se~ mc.klc edeblya mualllınl•rl .. / i· 

I l • .. • ga ... e em ..... 
lrı lahr r r: ya::;eflne yardımcı olacaklar 
ek/erdir, ve rty vue.c-

Kazanacaklar 

M11sabalwmı::. şöyle bcışlıyacaktır: Gorıderllcctk 
« le::.11 Jılkliye » ler/ yarıııda ltlb d • • /1 nren erce 
başlıyacagı::.. JJu lııkayeleri s"'çıı••kl ı. ı . ... ... e oıwyucu arımız 
arası11da ayrıco lnr 11111sabakcı / 11 1. .. ('_ 

I 1. 1 •. ·ı·- · erp~tı~or11 ..... °JC': çme ıeyc lllr.<' nr111<'1 ıyı kcı .. "'n k 1 'k~ .. ~, . ...... uca 11 ayeye , ... ı 
ver~1iş olan ellı okuy11c11nuıza mulıldlf Jıediyeler 
dayılacağı::. 

unnımoktadır. "' I' " l I' ı." · 
. :.u guzp ~t·z ı l\UÇtik hik:iyeyi yaznrı gf'-

l 'd Edrem1 ıtte . . ııet' gaz•'lPnıız hir ( kol ·aaıi) lu·divt> t°'di lt•-
~ ret 27 (' uhnhırımızd· ; k · lk' · .. .. .. t' • 

"n) Ed 'tt ıı d <'C tıı·. uıcı \f~ U 'Ull<'lİ\' •) Jriiıfll hirt•r dol ı , remı o ve nvrnn o • • ~ • • 
buyuk bayramımız için ha- ıııa ktılPm, dikdtiııclid il OllHllCU\'3 kadar 
zırlıkl.ır yupılmaktodır. Bay kı~ nwıli hirPI' kitap lwdhf• Pdilt•c

0

rk ı ir. 
ı nın hurnda fevkoltl.dc güzel Bu musabakada okuyucula;unızw 1wsıl rey kul/ 
kutlulankc-aktır. amıcaklanm llulde yazacağı.:. 

Balyada Gt•nt;leı·, izi kaltHıı i uizi tecrii beye• da ' Pl 
Balya, 27 (:ıttuhabiriıniz- etli~ uruz .. 

den) Biı)lı k hcı yr ım Birçok gençlerin biraz dnlıa mıiddet 11crllmc5f 
ıırnml ketin her tornfınıln lrnklwıdaki muracaalı uzerine gorıdu/luek uazıla . 
olduğu gihi buradu dn fe fi ay ba uıa kcıclar kabul t•fmek Jwraruıı ucrdi/\ .. 
' olA le t zolıur tin kul:ulo- Hikayelerin ne~rine yarw bcrşlcırwcafrtır . 
narJklır 02un (;nzı abi '-~~ ~ 



, 

AYFA 2 

Ecnebi matbuat: 

İngilterenin Sel~meti. 
İngiltere ~ükumetinin Hindistan hat~mda ta~ip ettiği 

siyaset.. M. ~em~erlainin şayanı dik~at sözleri 
«Timet.» yazıyor: 
!ngiltere Muliye Nozırı Mi

ster Neville Chamherlain dün 
akşam irat ettiği nutukta mu
htelıf siyasi fırkaların İçtima 
aktettıklerini ve bu içtimalar
ın oldukça eğlenceli safho.laı ı 
olduğunu bildirmiştir. Liber. 
aller iddialarınının ciddiyetle 
teldkki edildiğine birbirlerini 
ikna etm:ye çalışıyorlar 'e 
ölü bir n:.ım halindeki :;erbe
st ticareti k§.fi derı cede ka
mç ılnr larsa yeniden hayat 
bulacağı k::ınuatini besliyo
rlur. 

Sosyalistlere gelince; Nazır 
bunların güzel tertip edilmiş 
sahne idaresini takdir etm
ektedir. Görülüyor ki sosya
listler, Sir Stafford Crippsi 
noktai nazarını bildirmıye 

kalkıştığı zamanlarda dima 
buharlı bir silindir ma_ 
kinesi ile ezmişlordir; fa
kat nihayet eksiklerini ta. 
mamlamış hissini vererek 
Sir Stafford Cri ppin gale
be çaldığını gizlemiye ça
lı§mışlardı. Bütün bu faa_ 
liyetin sonunda sosyalist 
fırkasının eline fırsat geç· 
tiği zaman kuracağı şekil

den maudn her nevi fa
~ızm ve diktatörlüklerden 
vazgeçtiğini ilan etmekle 
herkesi memoun etmişler

dir . 

Bız kar:ır verdiğimiz za· 
man arnmızda ciddi bir 
fikir iht1ldC1 nadiren vaki 
olan bir şeydir.)) 

Bundan sonra Mister Cha
mherlain bugünkü hüku
metin idarı~ mevkiine ge
çmeden evel. sigortad:m nl · 
ılıkları paralar veyahut te
berrüat il~ geçinmekte olon 
s00,000 işçinin bugün çalış

maktn olduğunu ve « Hü
kl1met ne zaman işsizleri 

ılüşünecektir?» Oiye bnğı

ran halkın körlüğüne ve 
, s ğırlığına hayret ettiğini 

bildir m1ştir. 
· Nazır bundan başka bir 

bahse geçerek Avrupa kı

tasında son birkaç aylık 

hddiselerin birçok kimseleri 
endişeye düşürdüğünü ve Bri 
stoldaki konferansın, mem 
leketin seldmetini emni
yet altına ala bilmek 
ıçrn her hangi bir mas
raf hususunda hükumete ya
rdım vadetmesile bu endi
şenin teeyyüt ettiğini blldi
rdi ve dedi ki: «Bu hükum
etin veya bu memleketin 
harbe yol açacak bir hare
kette bulunacağına kimse 
inanmaz. Bütün müttefıkleri
miz sulh yolundadır. Hük-

... 11r s1t~ 
TÜRK DlLl 28 BlRtN~~.ı 

- ····d· 

Yunan 
........................... 90••···· .. •••••••••••••• ... , ••••••• 

E Ş E H İ R V E M Ü L H A K A T T ~ ... ,,ı 
1 •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••• 

Hükômeti i)e A~navut!uk Belediyeler Spor hareketle!!: . 
arasında bu hadıse mı? - B. ı · k A 1 ayı Ven dı. 

Atinadan alman haberlere Ne işler görüyor? 1 r 1 ---
göre ArnavutluktA Yunan / ~ ~ , -1 (J Ku,ı f 
ek:ılliyetlcrine karşı tezahü- Dahiliye Vekal~ti b~leciyeler- Alay-Birhk arasmda~i maç heyecan' o uU. f 
rat yapılmış. ve Yunan lerdan malumat istiyor. 1 f 'L· ı· .. h f d .13 ma~ fi · 
Konsoloshanesı taş!anmışt~~- Dahiliye Vekaletinden vilô- aumn lıUS uru azu an 1, yarm u 
Bunun üzerine ) unan hu. yetlere rrönderilen bir tamim- - ., 
kumeti, Arnavut hükıime- de, belediye kanununun neş· f -
tinizde şiddetli bir pretes r inden bugüne kudur bele-
toda buluumuştur. ıliyclerin yaptıkları işler 

Diğer taraftan Arnavut- h:ı kkındu ıstenilen ı.nlllfin a-
luk aJansı şu tebliği neş tın biran cYel gönderilmesi 
retmektedir: oilılirilmiştir . 

Argirokastrod:.ı sakin bir y 11Ayet nelediyt>ler t:ıra-
surette gayt:t büyük h ı r fıod:.n istr nilr•n nınlı1m-lt 
miting akteıiılmi9tir . Mitin VekôlııtP ~.rörıderilmekt edir. 
ge bütün Arnavut halkı .\·

le Yunan ekalliyeti işt . rn k 

etmiş ve birçok hatipll' r 
söz alarnk Yunan matbua- Köy bekçilerine eloıse 

yaptınhyor. 
tının ekalliyet ınaktepl .... r ı 
meselesi h9 kkındaki tn h
rikamiz neşriyatı ve Atinoda 
aktedilen mitingte söylenen 
nutuklar. protesto etmiştir. 

Miting neticesinde ittifak
la kabul edilen bir ·ka
rar suretile bu tahrikdt ale
yhinde Milletler Cemiye
tine msracat edilerek ha
kikatın olduğu gibi bil -
dirilmesi kararlaştırılmıştır . 

Tezahüratçılar Arnavutlu_ 
gun aralarında biç bir zaman 

ne i btildf ne de mücadele zu
hur etmemiş olan iki memleket 
halkı arasına ihtillf sokmak 
i11teyen bazı ecnebi mehafıli
ne korşı derin ne(ret ,.e 
infi:ılle r ı ni izah etmişlerdir . 

Miting esnasında hiçbir 
hridise olmnmıştır. 

Köy bekçilerine dokuz yüz 
yirmı altı bkım yeknasak 
elbise yaptırılacaktır. Bu 
hususta vilayetçe bir müna. 
kasa açılmıştır . 

Yakasız günler 
Cuma günü ve dün şe-

hrimizde hiç bir zabıta 
vakası olmamıştır. 

Büyük 
Bayramımız. 

Alay ldmany:rdunu yenen İdmanbirlikliJer ıııı 
Cuma (J'ünü ldmanbirliği toplanarak bu cU .., 11ç

1 

o k aw 
ile Alay ldmınyıırdu urasın. y:ıcak olun up ·ı etıll 
da hususi bir maç yapılmı- f iküstürünü tespı jl~ 
mıştır. Fiküstüre nazar3fl Gll~ 

Maç çok samimi bir hava Birlik-Alny "
3 

içinde ceroyan etmiştir. Bi- arasındadır. . esJ 
rinci devrede her iki taraf ta Fikistürü ynrıo1'' 
sayı yapmağa muvaffak ola zda basacağ·Z· 
mamış ancak ikinci haftayı r 
mm sonlarına doğru Birlikten Yarm ma~ YI 
Şevki yaptığı bir sayı ile ıııı'ıı 
beraberliği bozabilmiştir. Haber aldığı b8;11 

Birlik ikinci sayısını da on yarın bu c uaıll bosırl ~ 
dakika soara Ağıının nyağile kup ::ı maçlarına oJI~ 

k .. ııtrıı t 
yapmıştır. ma uzere < 

Oyun bu suretle 2-0 neti- Alay ldm?nyurd.~rd~ 
relenmiştir. man"ücü - Idrnıın} bir 0 dn 

K M 1 
maları arasın . ~ıs 

upa SÇ arı takarrür etrniştır·ıtur Hindistan meselesine ait 
münakaşalardan bahseder_ 
ken ~1ister Chamberlain fJin
distarı hakkında verilecek son 
kararlarım yeni bir vaziyet 
ihdas edebileceğini ve bugün
kü müldhazaların son teklif-

umetimizin bütün gnyretlljri 
hnrbe yol açacak sebepleri 
ortadan kaldırmağa matuf
tur. Fakat bir gün memle
ket düşmunlarına karşı ken-
dini müdafaadan dciz bir 
mevkide bulursa bunun 
büyük mesuliyeti, bizim üz
erimizde olmaz mı? Hükumet 
bu mesoleyi uzun uzun tet-

1 

fransada devlet radiyosu
nda yeni teşkHat 

(Üst tarafı birinci sayfada ) 
bey taraflarından nutuklar 
söylene•'e ktir. Belediye tara_ 
fından inşa ettirilen itfaiye 
garajının küşat resmi de 
yapılacaktır. Büyük gunun 
şeref ine birinci mektepte 
gece ve gündüz müsamere
ler verilecektir. 

M.ntaku futbol heyeti dün am ~ 

Güçlülerin Kongre5 
. kş4~ 

lere esas teşkil edemiyece
ğini bildirdikten sonra diyo_ 
r ki: 

«Bizim fırkamızın şu nok. 
tayı hatırlamasını isterim: 
Fırkamız · içinde Hindistan 
meMlesinde ihtilaf zuhur 
edecek olursa bunun neticesi 
olarak S'>synlistler işe vaz
ı yet edecektir. Bu takdirde 
sosyalistlerin ne suretle ha
reket edec ğini M. Lansbury 
esn~en bildirmiştir. Yani 
derhal Hindistanda, bir Mü
essisan Meclisi toplamak 
vo Hmdistnnın, Kıınunu Es. 
asisinin tanzimini bu mecli
se bırakmak\ır.» 

:vJister Chnmberlııinin gör
uşune nazarcm konft:ranc:ı n 
belli başlı vnsıflarındlln biri 
bir fırka hiıkfımetin.Jen ziya
de milli bir hükumetin idar
esi oltında işlerine devam ed
ecekleri kana'ltidir. HükOmet 
şimdiye kadar meşgul olma
dığı mese.lelerle her gün ala
kadar oluyor ve hükumet er_ 
kdnı bu meseleleri tamamıle 

yeni bir zıhniyetle tetkik et
tikten sonra mümkün olabil
en sureti haller hııkkındn bi
tarafane hükümler veriyor. 
Nazır diyor ki : 

<tBiz vaziyetimizi işte 
bu suretle ifaya • çalışt

voruz. Vakıa bu mesele· 
leri her birimiz ayrı hir 
zaviyeden görürsekte. bu 
gibi zamanlarda bu bir 
zarnr değil, fnyda temin 

eder. Bu me~eleleri her 
cepheden tetkik ettiğimi· 
mıze emın olabiliriz. 

kik etti ve şu hükmü verdi: 
Hiç bir memlP.ketin silah

Sızlanmndığı hatta silahlarını 
arttırdığı bir dünyada bizde j 
yenı bir program tat-
bik ederek hava sildh-

lnrımızı memleketin mü. 

dufııasını emniyet altmıı ala

bilecek dereceye çıkarrualı
yız ve diğer kuvvetlorimizde 
de şimdiye kadar birikmesine 
müqande ettiğimiz birçok ek. 
siklikllerimizi tamamlamalı

yız. 

Yalnız şunu dn ilıhe etm
ok isterim: Bir taraftan silô
hlarımızdaki noksanı tell\fi
ye ~~alışırken, diğer taraftan. 
,i:l gerek bizim memluketim 
izdu ve gerekse harici mem
leketlerde silAhlttr mesele~in

de muayyen dir seviye temi 
ni için çalışmaktan geri dur
mıyacağız. » 

llllte---
Almanya ~ir şe~avet ~a

, disesi. 
Almanyada iki maskeli şnki 

bir çiftliğe hücum ederek 
çifllik binasında toplanmış 

olan bir köylü ailesine tn
hnnClllorla atrş etmişlerdir . 
Köylü ilo kızı ynrnl:ınmış

larsu da ailenin diğer efrndı 
sopa ve ~Jndalyalarla tı ıki

lerin üzorine yürümüşler 

ve hunlarden hirini nğır 

yaralı olnrak yakalamışlar 

dır . Bu adam bılahurc öl
müştür. 

Fransız hükumetinin res
mi gazetesinde, Devlet rad 
yosunun tamamile yeniden 
tanzimini istihdaf eden dik
kate şayan iki kararname 
neşreılilmiştir. Bu kararnam. 

enın hükümleri huldsatun 
şudur: 

Verici radyo istasyonları_ 
nın her birinde on beş az
adan mürekkep müşaverl! 

meclisleri bulunacak ve bu
lar istasiyonun mali ve idari 
işleri, programların tespiti 
hükumet kazalarının tatbiki 
ye radiyo neşriyatının mü
rakabesi vezaifi ile iştiğal 

edeceklerdir. Bununla 

Adapazan Bankası 
Adapazar, 26 (A.A) - Tü

rk ticaret Bankası umum 
hissedarları bugün fevkaldde 
toplantısını yapmıştır . Bank
anın esas mukavelesine bağ
lı maddelerin tadili ve merk· 
ezin Ankaraya nakli teklifleri 
kabul edilmiştir . Yedi azadan 
müteşekkil idare meclisinden 
istifa edenlerin yerlerine ye
ni azalar seçilmiştir . 

bu heyetlerin ittihaz edı: c- şriynt meclisı) Jir ve bu me
ekler~ kararlar istişari mahi- elisin hükmü bütün devlet 
yctte olup tabikinden evel radyo neşriyat şebekesince 

postu nezaroti tarafından meridir. Bu neşriyat m0-
tasvip ve tasdik cliRİ yine Posta nazırı ta-
edilmek lılzımdır. Mti- nıfınJun tny in olunun ot-
şavrıre meclisini teşkil eden uz azadan müteşekkildir . 
on boş azadan beşi umumi Bunlar dnhi üç sene mü 
h izmetler şubelerinin vekil- dıletle tayin olunurlar. Bu 
lni, beşi müşterekülmenfua radyo neşriyat meclisi ayda 
ş " r ketlerin vek ılleri ve be- bir defa ya k<'nrli kar:ırile 

ş de radiyo dinleyicilerinin yahut posta nazırının daveti 
vekilleridir. Bunlar ü~· sene ıizerino toplanır. Bu me-
müddetle Postn ~ozırı tara . elisin vazifesi prowamlurın 

fından tayin olunur ve bu tanzimi için ana hatlar tes-
memuriyet müddoti ge~·tik- bit ve tebliğ ve buolurın 
ton sıınra tekrar seçilebilir- tatbikini kontrol utmekten 
lor. Müşavere heyetinin te ibarettir. Bu radyo nı-·şriyat 
şekkül P.ttiği irsal istasiyo- meclisi ile birlikte üçüncü 
nunda memuren veya ücret. - bir komisyon dahn teşkil 

lo ~~alışanlardan hiç bir Jii- ''dilmiştir ki bunun başlıca 

mse bu hovete merbut dı:,- vazifesi devlet irsal istn~ -
ğildir. ı yonlnr arsın hir müştere k ve 

Bundan başka bu karna - Ahenk tesisine çalışmııktndr. R1-
me ile ikinci bir teşki - l d_yoneşriyat meclisinin başında 
ldt yaratılmaktadır. Bu ikinci ı devlet radyo işlbrİ neşriyat 

teşkilatın ııımı (radyo ne_ 1 umµmi katibi bulunak ır. 

ldmangüçlüler cuma a f~f· 
f evkalcide kongre yaptı 0, 
İdmangücü dün gece kulüp 

binaeında fevkaHl.de kongre· 
sını )apmıştır. 

azaların bazılo.rın~ıı 8ç • 
etmeleri meseleY1 

•• tBr 
k d09 

bariz olara 0 eti 
Kulüp idare MY toıef 
talep etmiş ve bU (ı~ııo 

··ıte ya konakak mu 
mat olunmuştur· ~ 

11ro 
Kong-reden eo bit 

et beyler seçilmiştir. Silah- mensup gen~~ler 051 ( 
1 r s ~ 

are azadan İbrahim bey söz muhtelif marş 3 lıltııf 

Kulüp roisi Şevki bey 
toplantının maksadını kısaca 

anlatmış bunun üzerine kon
gre reisliğine İsmail, kdtip· 
liklere de Ramazan ve Ahm-

alarnk kulüp heyeti idaresi- ve monoloö-lar 90 
,-1 

o t rııO 
nin nizamname mucibinco mu- samimi toplan 1 ce . gtı 

ntazamrın inikat etmediğini soviç ile eyi tıır 
ve intihapları üç a)ı bulan mişlerdir . 
idare heyetinin kulüp hak. ~ 
kında ltlkayt bir vaziyet r 
al dığını ıı.öylHmiş ve kon Sessı'z toı~'·~tıl t 
grenin sehebi vücudunun ..ı• 
ancak bu meselen;n ha iline <' Pariser TugelıbjJılİr l 
mütedair olduğunu beyıın İ stokholmdtıfl 18,cC 

1 
et:uiştir. B:..ızı (]iidüler ıse ne göre elye."ıJlu .u~ ~ 
hu fikre tamamen i'?tirnk h1ye Ntızar t'tı \J :eoı ı 
ettiklnini izrdı etmişler- tumiyet içinde ) cr~be 
dir . Umumi kaptan Hamit 8 essiz topun ıe tor 
bııy serdedilen fikirl erin yapmnktadır .. J_W cııt 
doğru olmallığını esa~en ko- Isveç miihen<lı::il 1 ifl ıll 

l · -· beıor . ngrenın top anmasına aıt tir . ilk tecru ıs,·e\ 

takririn usulüno tevfikan fakiyetli olduğU 001r~t 
ynzılıoadığını V'd tl\kriro imza makamında ı;ÖJA 

;:lı;;!c~~z:i!~tik~~;i~i~~:~~~ Vı'la"yet Ma~am .. ~~ 
bün föaliytıtiiıirı yerinde ol- ·ıfı)'e' ı 
ılnğunu, faaliyet movsımı Balık .. sir Vı 9"6 
0lmadığı irin henüz ozanın Köy bekçilerıfle ~e. t 
lwyf'ti idaroyi munh:ızeye ve radılesind e elb İ:;rbo:·, 
tenkit etmcğej hakkı olmadığını yı§ı ve ekmek ,. 
vo hu topl.ınm :ıyı mucıp tme suretile tıhZ '1 1 

ıttır· olan vazıyetin ancak idare tespit olunoco ı;ıflı 
heyetine gnyri memnun bir nlorın niimune 111 ~ 

. . . .. {irl'fl ııı 
kıı~ k ış inin tahriki olduğu- ve şeruıtını 0 o., 09 
nu a1,:ık bir lisunla izah et- Vilfiyet J. K. Iıg' ol~ . · ıo.o 
mi~tir. Takriri ımza eden at uylemeJerı 1 
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Doktor AVUKAT 
Mem~u~ A~met 

Dogum ue çocuk bakı meui 

ÇOCUK 

Jıastalıkları mıiielıassısı . 

Muayenehanesin i postah
ane civa rında Zemen so-j 
lrnğına nakletmişt i r . 

.. =========================== 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yl'!Sl1F KE 1A , 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

~orkez ve kazalarda her 
nevi dııvn kabul ve surat
lo n ~ti cel cndirilir . 

A"rıların ve soğuk alg ın l ığı nı n seri. ve 
ı:ı b ı · e komprıme· kati tesirli devası, am a aJ v h 

!erinde ffi.alA~eıi far i kasını taşıyan a· 

kiki ASPTRINdır. 

., -
israrıa ~S ...... ,,,f,!,J.ft. 

2 ve 20 komprı 

.-~ Amb3lajlarda 'e kompri· 
melerin uzerinde 1• 

~ kasının mutlaka 
bulJnmasına dık- , .. ~ •• , .. " '""" 
ka' ~iniz 1 

TOllll 

KIRATHANESİ 
Kahvemizin \'e bilı'unum nıeşruhatmuzın temizliği ve nıiişterilerimize gösteril. ~n hiisnii 

tıizrueı dnlayısilf' muhterem miişlerilerimizden de gördii~linı rnğh~t iizt,rine ahvalin d~rhğı 
da <lii~iiniilt·ı-ek diğer hili1111111u nwşruhatıuıız gihi o~· ,rnla i dan içile<'Pk meşrubat.ıh dahi bn 
~iirıden itibarcrı iit; kunışa indirildiği ihlıt olttı . ur. 

~IÜSTECIHI ~I. ~\IJ 

. ı ' f 

Bürhaniye Ziraat Bankasından: 
Aşağı la isi mlAr İ yazılı eşlıns n bankamıza oloo bor\·larını ödemediklerinden h izalar ı nda enafı yazılı gayri menkul 

ipotc kl~ r i 1697 nurnarul ı knnunn tevf ikan 2Ş-10 - 934 tarihinden itihoren hirhuçult uy miidJotle artt ı rmaya çıkar ıl
mışt ı r llı n lo 25 - 12-934 "'alı giinü saot 15 te bank ı\ b i nas ında icrn k ı lınaca~tı r . Fazla malQmat almak 
istiycnlerin Biirhoniye ziraat hanknsıon müracaat eylı· moleri ildn olunur. 

No: İs ın ı Cinıt i 
ı 85 Tutluca. K Ali oğlu Abdurrahman Tarla 

l30 Kı s ı ld ı. K. Molla Mehmet . O. Halil 

191 Kızıklı . K. Mustafa, k ızı Hatice 
166 Kı zıklı Mehmet oğlu Huan 

170 Kızı kl ı Mehmet oğlu lbrahim 
17 ı » Kırçan oğlu Musta 

ı 72 Kı zıklı cıtmi Muıtara oğlu llalil 
173 » Mustafa oflu Mehmet 
J 74 » M uetafa oğlu M :) hm et Ali 
J 80 » Sarı Mehmei oğlu Is mail 
204 Kara ağaç Mehmet oğlu Ha1an Hiiıey l 

162 Karaağaç lbrahim kızı Şerife 
16 t » AIAiyeli Abdurrahman oğlu Ali 

194 Koraağa~· Hüseyin oğlu Ali ve İlyas 

)) 

:t 

Zeytin 
Tarla 
Zeytin 

Tarla 
)) 

Zeytin 
Tarla 

• 
» 
» 

• 
» 
» 
» 

Zeytin 
» 

Ter la 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

• 
1..eytio 
1'arla 

)) 

)) 

Zeytin 
)) 

) ) 

)) 

)) 

Tarla 
Zeytin 

)) 

)) 

ıt 

)) 

)) 

» 

Mevki i 
Kızıkl ı. K. Ka·Hkh 

)) 

)) 

Tutluca 
)) 

• 

Ka•ı yolu 
Çile 
Ala \epe 
Şerement 

Kıs ı kla Kankh kuyu 
» Uzun kara ağaç 
» Mezarlık 

Köy kıyısı 
» Çile kır 
» Marmar tarlı 
» Göl yeri 
» KoYalık 
» Ukul köprü 
» Uan kara ağaç 
» 
» 
» 
)) 

Kenan yeri 
Sinaa dede 
Çile 
Çukur tarla 

» Sarı Hüaeyin yeri 
» Uzun kara ağaç 
» Ahlat 
» Çlle kır 
» Kara demirler 
» Kara ayıt 
» Binek taıı 
» Sünnetçi kuyu111 

» Kavalık 

» KoYak çukuru 
» Gömeç koca çayırlar 
• Kara ağaç ıeriolik 

Dönü• 
4 
2 
4 
2 
6 
2 

1 ı -• 
9 
3 
2 
2 
6 
5 
2 

12 
3 
1 1-'4 
ı 2-4 

• 
1 ·-· 

J 

3 
8 
3 
3 
2 

» Koca mezarlık ciYarı 

10 
l 
i 
1 
5 
5 
6 
3 
7 
8 

» Emir Ahmet kuyuıu 
» Y a&11 tepe 
>> Kara yılan yatatı 

Gömeç Kara ıinan 
» Kot• başı 

Karaağa~· Babu dere 
» Koca badem 
» Ya11ı tepe 
>l Dua tepe 
» Kuru lbrahim ce§meı i 

1 
2 
9 .. 
1 

2 •·• 
------~--~~~~~--------~------~~s~üı~------------~ı()()()~ı-------~2~so~o~-------

Yoğurt 3000 4000 Necati B.M. Mektebi Ve 
Lise Müdürlüğünden: 

Cinsi ııa o ri Azami 
Kilo Kilo 

Ekmek 22000 25000 
Koyun eti 4000 5000 
Kuz )) 2000 2500 
Sığır )) 2000 2500 
Sodc ytı ğ 1800 230o 
Zeytin yağ 1400 1700 
Merc•imek 500 800 
Nohut 500 800 
Bezelye 200 300 
Pı rinç 3000 3500 
Peynir ıoou 1200 
Kaşar 300 400 
Soğan 2000 2500 
Patetes 6000 7000 
Şeker 1400 1700 
S:ılıun 900 1100 
Makarna ve kuskuı 1500 1800 
İrm i k 150 200 
Şehrıyo 150 200 

Un 800 1000 

Soda 800 1000 
Koyası 150 200 
Kuru üzüm 250 30o 
Siyah erik 100 130 
İncir 400 5QO 
Zeytin dırneıi 500 700 

~IPkt~hin May1ıs H35 gaye~int~ kadar ihti\'acı 
olan azami ve a~ rari miktarım bildiren· ve 
' -lo-H34 tarihinJeu itibaren yirmi giin müddt,· 
tle miiaka ·" · ı ilan edileu erıak miktarmda bazı 
ladil:\t yapılmasına zaruret hasıl olduğundan hu 
l ıdih\tm a~.ami VP a~gari miktarı \'Ukarn1a t•ık -
arılmıştır. ihaleleri 4- l l-934 taril;inde a\·rı ~,· rı 
icra edileceğinden istekliler mezkür giiı;de s~al 
14 de depozitolarilt~ heraher mekteplt' ntiileşe•
kkil miibavaa komi~Yonuna miiraeaat elmeleri 
liizumu ihln olunur. · 

ASIL IKTl ~ATÇ.\ YAR I ı\ICSTEMLRKELt 
KTEN KrnTrLL1P ı.:nK I RI nr l IKTl~A lllN .\-
(j~;CfYOHSA K UJ L AVAŞl~A l>A KÜLT.'tH • 
MOSTEMLRKELf«ilNt>EN ÇIKIP nruu 1 nüTU-
NLüGO E (;t nıvonrz. 



SAYFA: 4 TORKPILt 

\ . 
ŞEHİR SİNEMASINDA ·· . ' .. . . . 

28 teşrinievel Perşembe~en itibaren 
. . 

BA Y.R.A'M MüNASEBE4TİLE . 

. BEKAIJGA VEÖA .. 
Temsil edenler: 

MARTHA EGGERTII 
ı , ..... ,., P·Atlt .. HÖIWİGER ., 

. 
. ~ . ' 

_ EHN~TE. VE6EHEH - ~ \ tt 
. ~ .,. ! ı li~ . ,., . 

Bir Kolaylık· 
--·~ ··" Aşauıva bastı~mıız rehber tablo lıalkınnzın ltPr tiilii ihtiyaçla" 

Okuyucülarımız 

. _, J , ... • jOl" 
rım eıı rahat, en eyı, en twuz ve •'n ~ağlam şartlarla llt'rr,dn, k 
lerrlcn karsıl ı va bi lt)cckleri n i gilslf'rİ yor 

6 .. t_; ... • ' 

Rahat bir otel istiyorsunuz.; Hangi ate ı 
tercih etmelisiniz? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· .. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

·ıu-Çok eğlenceli, ~~ok neşeli ve çok zarif olan '"bu filmi• l)jl hassa ' l)ayfam) münasebetile' J I 
programımıza koyduk. Eğer bayram. günlerinizi ve. geceler.tni:zi eyi geç.irmttk' 1İster- 1 

' seniz• bu fılmi mulloko görünüz Sizi çok eğlendirecek· ve çok memnun edecektir. · ı 

ilfıveten FOKS .JUHN.\L · ... "• ,. . . . il 
TRl-K OT' AJ· Mehmet Servet örme evi, Knvayi 11

11 

""' • ye caddesi rıumaı·a: 98 ; 

Klrn T' Ası· YE: Mustaf31 Fehmi. Hiik.tiuH~l cadcİesi postah• 

l 

' . 
__ sa_y_ra_m_m_a_ıi-ne ... le-r~i:_ı_>a-zn_r_te-si_, _s_aı_ı _v_o -ç-ar_ş_am_b_a_s_a_aı_2_d_e-di_r ·------· •ı\ 

ı I 1 

1 1 

Pek ya k . ı n da 

Doktor Mabüser1in 
' • f • 

ı Vasiyetnamesi 
)\ En esrarı engiz en heyecanlı filmlerden daha esrarıengiz ve daha heyecanlıdır. 

~ r 

Günlerin kısalnlası Sfl be bile 31 tcsrinievcl çarşamba akşanıından 
itibaren su vare)'e tam saat 8 de başlanacağını arzederiz. 

' . 

1 . 

.n. n • ne soka~ı . 
• 

O Te L : kaptan zade Oteli 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükt'ımct caddcsindt· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik<111 

caddesinde .Ahmet çeşmesi karşısıuda 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup sa 
Jlliktinıet caddt•si 

. . 
G A Z / N O : Merkez krathanesi: Paşa l'~\mii caddrsıfl 

' ~- - _ ··_:-=- -=~-- -- - , . 

Toplarla havaya sıkılan li- ~~~~~~~~~~~~~~ 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiikfuuet cadd~ 
~ 

sinde .. Oarbalı oteli altında. 
Yeni berber ı brahim efendı: Uiik•i0 

caddesi Y ıldıı Kara al hanesi karşı!'ımda. 

",,Parİ•!a ~~!!~~~ı» g•••t- ~ Sıhhat ve iç~ma muavenet müdürlüğünden: ~ 
esi yaz·y~r= ·. 1 Balıkesır Dog ... um ve c, ocuk 1 

Uzun tecrübelerden sonrn 1 
Kielhasus ve Chriııtmas , is bakımevı 
minde iki mühendis . hayaya ~ 

ziyn şuaları end:ı~t eden bir 1 1 - Vil:i velin merkez ve rniilhakatı, sehir ı 
nevi top icat etmişlerdir. Bu • • 
şualar tayarelerin uvuşlarma ve köyleri aha!isiııdeıı illiİl'acaat eden gehe-
devamını imktınsız kılmakt- ~ leriu tabii ve ıuiişkiih\tı her nevi doğumları- i 
nı.lır . Bu hava müdataa ~op- m ve alelumum kadın ameliyatlarını mües-
ları mucitleri tarafından hır ., 
çok defalar tecrübe edılmiş ~ sesedc nıeccaııen yapar· . Çocuk ~~i.şiirn1e~ ·'JI 
ve hu gösteri§ tecrübelerin· ıft.. tt;hl i kesinde bulunanları <la kezalik ıuecca- ~ 
de şimdiye kadar yalnız az neu yatırarak tedavi eder ~ 
miktarda ziya kuvveti kul- ,r1 

lanılmıştır. Fakat ziyıı kuvv· Ji'1• 

eti ne knclar çok olursa t&' 2 -- Siit çocukları ve iki yaşına ·kadar o-
topların tesiri üe Q nispette ~ lan kiiçük hasta yavruları dahi müessesede e A 

fazla oluyormuş ~lucitlerden Vıtl1!'3rak her zanıarı lHCCCaııeıı tedavi eder. ';J 
biri tesir için hudut olmadı- !~ · JI; 

ğını beyan etmiştir. ~nsrafa· ~ 3 - Süt. eocuklarııım bakını laı:zfoı·ı · İıak- ~ 
bakılmazsa topfür istenilen .. • . . ~ 
büyüklükte inşa edilebilir. ~ kında uıustakbel vahdelcre ve ~elıehk esı~a-:- 'N 
llattfi havayn. 5 milyon mum ~ sıru.Ja vukuu melhuz arızalara karşı tathıkı ~ 
kuv,·etin<le ziya şuaları anda- ~ !:hını gelen teda \'İ ve ~ed hi rlcri n ah_ııı~ı~!Sını ~ 
ht ea .:bilecek toplur bile iıno.1 ~ .. da ~ebeleı:e öğretmek lizere dersler verilir. 'i' 
edilebilir. Böyle kuvvetli ziya ~r . . ~ 

şuaları so.hasmdaki_ lıer .. t~:- ı 4 - Cumhuriyetimiziıı Balık-esire balı- ~ · 
nre derhal bnşasagı ılusup 1 ı·-· r . l l" 1 1 .. 1 ~ 

:ı "l' !-WV et ı~ı aı( e ı ve ıavır ı muesseset en • 
hnrııp olocakıtır . Elye'm ~ • • . ' ·.- • 
mucitler toplarını Fransız ~ ıı,ıulıterenı halk.ınıızm tSllfadttyc koşı,naları. ~ • 
askeri makamatının tecrübe- ~ lazımdır. ~ 
lerine nrzetmişJerdir . ..: ~~~~ ~i'Y~~~~~:Ji 

Kitr<ıc<ıbey 1-lar«tsı . V1layet Daimi 
' 

LOKANTA: Sabri Lokantası: ah 
numara 18 

. . 
B A K K A l: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Ntıt,:. 

Paşa eanıii caddesinde.. .MeJJıanc 1 o~nzıll di· 
Bandırma hakkalivt•si Ahmet Hilmi efef1. 

TERZİ 

Bih'ımnmiçkiler, k(~nserve ve ş ~ ktlı· çr.şitler1 • 

: Mustafa bey .. Postalıanf sol, ağı No. 4 7 , 
Terzi ''e örlieii Celalettin bey. 1\0 '

3
' 

mi 1liye caddesi No. 163 . 
TiJ HAFİ YE· Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. AıecıY 

, ·. • clar· zad<' .. Kııvavi 111i1Jive caddt•si ~o: 48 
. 

ŞEKERCi 

. . 
: Ahmet Nuri efendi: Balıke~ irin mı r~ki şekf.~ 

.., fl" 
ci~i . lliikt'11neı caddesi, postalı; ne ~oka~' 
mara: 24 

1 1 .. ~ti 111" stanbul- zmir şekercisi M. Re.şat. llu 
caddesinde şehir ~irıenıası alımda. 

. . oıB' 
MAN JF A TU 0 : Tavşanlıh Za~e Fahri bey. Faııwz1 • ·~e 

" .... K . ııı1Jlı. ui fatura ve J\Unıaş 11 ıagzH~ı. tl\ ayı 

a l'l ·~ı· ı•lııılara: 52 el t "ı ;:"I .• 

:. .• . .. . .. <· 

, Miidiirliiğ~inden: 1 Encümeninden: 
Dainı"i \ 7ilciyct ~: 

~11cii 11ıe11iı1d" 
Hara ls!•H~t Paşa uwrasının paıariıkla ica- ıir' 

ra \'erilnwsiniıı 25 · '.~irinci lt>Şriıı - 934 pcr- MPrnleket lıastahanesiniıı 15 - T. Sani -~t34 
senıhe :,riiııii ~aat oıı dörde uıatıldı~ı ihirı olu- ' t .1 . k 1 b. f d 

. ı 1 d . . 1 . . . 500 l Balıkn ır sı ı ıat aırPsı ı llıyacı ıçrn " 
hk • kiniıı miinakasa~'3 vaz(•dildiği ltnlde. ~ 

• • · · aı·ı ıınc ·a( ar ır av zar 111 a IHlZiH'lıkla veı·il-
nur. • 

4 _ 233 ıııe~i mukarrer yetmiş ht"'Ş loıı kok k.ümiirfiniiu 
___ Kı_e_p .. _s __ u_· _t_b_e_L_e_d_ı y_e_s_i_n_d_e_n_:__ ~~eh er toı.• tı." 11 yirmi se~ iz hu çu k ı i ra~· a :·p ··~ıc~ 

Kep~iiı hcl~t.liyPSİllC ait (Çukur· ağıl lllf'fH~ı) Hzm·e talıl>ı zuhur etmı~ olnıasırulau ı - r. ~etili 
koyuncular içiıı '\H i kışlık otlakiyesi hilmiiza- ~)34 tarihine mfürndif perşerııbr f.,!iinii ~aat. on 
yed<· ve <t>) ay müddetle icera verilt eeğiııd.-ıı ı heş de pcızarhk suretile ilıalt· siıw karaı· \crirni~
yeHııi ihale oL ı: krıs11nd n hi!· giiıı ('Yel 7 tcş- ı iı·. l>aha. aşagı bedelle fHtzaf'lık suı·ctile verıue- . 

rin aııi. 934 tarihinde taliplr,riıı K~psiit holedi- ğc talip olanların yevmi nızktirde tlipoz itlPrile 
ye dairf• siııe müracaatla'ri fiizuıını ilaıı olunur. Encümeni Viltlyete ırelmeleri ilan ulunur. 

~. 4 ·-...- 236 ;:, 
.&.!&': ..... ~ _ :.ı ..... __,,_ 

. 1 T . . ... nı zuhur otınemı~ olma~ınc au 1 eşrııı1~' e i~ 
tarihine mibadif perşembe giiııü saat 15. 

1 ı1aı 
le edilmek üzere nıii naka "'a nı iiddeli 1>ıf 111 

tt~ıudit ()dilmiştir. 'falip olaulal'ln teuıiııH 1~11t 
vakkalelerile birlikte ~evmi mezkt'ırda 
ıııo•ni Vil:\yellı Heln elr.~i iiaıı oluıııır. ~ 

Vitdyt< t Matbaasmdabasıif111~ 


