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M arm ara da bir facia. Büyük ı 

Mı saf irim iz dün istanoula 
var~ılar . Elli altı yolcu ile Yalovadan istanbula gelen bir kayık bir motörle çar pıştı ve 

battı. Kayıkta bulunan otuz üç yolcu boğul~u ve yirmi dört yolcu ~urtarıldı. 
B u yürekler acısı facıa nasıl oldu? 

lslnnbnl, 7 (A.A )-- Bugo- şınn kolan knyık manevrn 

23 56 Yolcu kcıbiliyetini do knybettiğindı n 
co saat to 
ile dolu bir kayığı çe- ~ilepin onünJen koçnmnmı 
ken ,.

0 
çok yuklü olan nihayet kornnlıkta çarpı ma 

afıt p nıotorii Yolovodon Is- olmu vo kayık derhal b tın 
tnnbul gelirken Mnlte!)e ıştır. Ko) k\n\;j 56 yolcuJon 

1 le 33 kı b'l.i11lmu , 24 ki i 
önlerinde Furuzan opı · " 
kor tlo mıştır Motör koptonı ilt p loroiınd n kurtarılım tır 
çarpı .. ın tehlıkcsıni gör.u~- Ankoru, 7 (A A.) Dun 
ce arkadaki koyığın ıpı- Mornıorodn olon deniz koza· 

.!!n!::i :=:k~e:,:m~ı~· -'"~'O;_..,;k;.;o.;;n,;;d ı~=bo=-=z=s==ı =l~ı r=u=d o'"'-_lı_ uyuk b ı r le~. <:ur 

istanbulun Kurtuluşu ' 
-

istan~ul halkı ~urıuluşunun yıl~önümünü içten gelen 
bir sevinçle kutlula~1. 

lstanbulun umumi görünüşü 
lstonLul, 7 (A A.) - Dün ho to hrr sınıfınn oskeri kı-

butun t tonbul halkı kurlu l nt ?ulunduğu hol.~a ~e~-
1 ·· · ı"ç\en bir s •vinçle teplerın, halk leş kkullerının 

u"? gununu . . . 
kutlulodı ve bugüne eriştıren t • kıl ottığı buyuk hır n.lay 

l
.. 'kl · · bog·rlılığını ulton Ahmellen l ksıme 
nıyu erımıze . . 

k t 1 Olunda can \'O· kadar hır yuruyu yepm•ş 
ve ur u uş y . . 

· 1 k hramanlnr ı mızo Cumhurıyot olııde ınc ('Cleı.k 
rmı. o on o • h"" · • k n nı bir de koynıu tur. ıecc ulun e-
mınn t ve şu ro 
r d 

ı. ·ı lt Bu miıno- hır ba tıın ha o dolanın ş-
o oun toyı o ı 

sebetlo yapılan merasimde tır. 

İspanyada Kanşıkhk . 
Kolonya tam ısti~l31ıni e~ aldı. Karışı~lı~lar büiün 1 

i spanya~a ydyılnııştır . 
• r. A) Kahi- r• lcıı IPr ı vkıi ı d luıı tır 

'.\1u ı lrıt, ll \ > ı 
'·k"I t- l'\H". lıo .. ııırııln mo 

ne u ı.urı tlu lı "'l" u t 

nıiştır: 
Be vck ıl J, •rroux. huriciyc 

S ımp r, lloh lıye Vaşueı~o, 
horhıye Hıdalgo, mulıyc 
Morroco zirıınl ~limen< z Fer· , . 
nıındcs, tic ret ve sonııyı 

Orozco bahriye Hocho,muna
kolot Joloıı, ndliye Aizpun, 
maarif Villulobes, ncıfuı Cıdış 
Evguerra DoJojo. 

Devlet noıırlorı Honıero 
ve Martinez Dovolocco Knbi
nonin tt şek külü haber olınır 
nlınmaz umumi grev emri 
vcrilmı tir 

M drit, 6 ( <\ ) Cemon-
Y"kt n Modr • butiın ls-
J>onyada umumi grev ilA
nı yuzünden 400 kişi tev

kif cdilmiştır. 

Bulun gece, polis şe-

hirde yaya gozonlcro dö 
nmolerini söylemiş, itiraz 

h llı"'<I ı 1 • t ılı rrı)rıl yup· 
mı . nı lıokıkı hır ıl ıh 
ve ıııulıimmot dr po"u kt -
fclıni~, buradan eiHi.h ol 
nıoğ ı g len 200 ki i lcv 
kıf 0 lılmi tir. 

Sutçulr.r mu lesno. ind-
i utiın dukklinlar 

rıtto 

ıcupotıldı . 
Madrit, 6 (A A .) L mu 

mi grevtı goce yorısı bo la 
nmı tır . Ekmekçi! r \'Olı m
om ıktııdır (: rc:onlor, t ıksi 
ör rleri , e vatmnnlnk i lc

rını bırakın lorJ r. 

ımdiyo kodnr hir) ol 'c 
b r grevci olmu , yctlı kışı 
y.ıralonrnı .. , .iki yü~ ki '. tev
kif cdılmi tır . Polıs. b ı rcok 
yerlerde grcvcılerlo otc to
uti otmiştır. 

Kordu, Volons, Sevildedo 
( Dovo.mı ikinci sayfada ) 

uynndırm ştır. Dahıliye Vuk
ili • iikrü Kııya bey lstnnbul 
Volıı;İne verd.ği emirde 
Koz nın mtlseblıiplerinin mcy
dıına çık:ır imasını, ölenlerin 
mera imle Jcfoini, oi\elorine 
taziyede hulununmasrnı bildirdi 

Uşak şeker fabr kas ı 
l\nk, 7 cA.A .) \eker 

fııbrıkosı dün işe boşlamış ve 
şeker bugün ~·ıkınış\ır . 

Yunan . 

Fransa 

Türk of ıslni n bir feklıfi 
Ankoro, 6 {A A.) - Türk 

ofısi bıldıriyor: Fransa 
hüktiınetinin dördunciı ti~· 

aylık kont<'njan mıktar.ndan 
bize ayırdığı hisseler şunL 
ardır: 540 kontenjan mik. 
tarından 540 kental yumurta, 
1590 kor.tol orpa, 2500 ke
ntal mısır, t 4000 kental ke
pek, 6 00 kental bol, 325 
kental tohal hultlsası, 1 U75 
kılo koyun "e kuzu der isi .. 

Veliahl Hızretlerl i >l ınbulda 
hususl ola ak oıura cakl&r. 
lstanlıul, 7 ( Muhobirimiz

den)- lsveç V11linhtı Cüslnv 
Adolr llazretlorile prensesler 
bugün Bursadan lstanhulo 
geldıler ve hararetli bir ıu · 
r ... tte karşılandılar. Prens 
Hııır~tleri lstonbuldo birkaç 

gün kalocoklnr vo carnileı i, 
muzı>leri gezeccklerdır. Prorıe 

ve Prense }erin lstonhulda 
ikametleri hususi mahiyellt.1 
olncııktır. 

İstonbul, 7 (A.A.) - tsveç 
Velıhntı ve Preneesler hıız. 

erolı bu akşam Bursa-

dan şehrimize gelmişi r
dir. Velihat Hazretleri ls
tnnbuldn husu i olarak 

Tür~ Dili tet~i~ cemiyet
inin tese~~ürü 

Ankarn, 6 (A.A ) - Tiirk 
Dili. 1,~·t~ık Cemiyeti l'mumi 
kfttıplığı Matbuat Umum Mü-
·lurlüğiıno göııdr.rdiği bir 
ını•ktupln Ttlrkdili bayramı
nda gazıotelcr, An dolu Ajansı, 
Anknrn ve 1 tnnbul radyoları 
~orııfından göslorilmiş olan 
ıçten olAkadnn doluyı t<'şek-
kürle rini bildirmittir. 

M a·arif Vekaletinin 

Güzel Bir Kararı .. 
Er~ek orta mekta~inde yeniden şubele r açı lacak va 

hiç bir talebe açıkta buakılmıyacaktu. 
Gençlar hemen mektep idaresine müracaat efmblldirlu. 

• • aza seçımı. 

bandırmada bir gazino ' 

MiJlhakatta İntıhap F aaltveti 

Erdekte Dün Belediye 
Seçimine Baş 1 andı. 
Ban~uma~a int i~ap ~ü;üf faaliyet içinde ilerliyor. 

Havran~a inti~ap bir gün içinde bitirilecıktlr. 
Erdek, 7 t~ahabiriroizden) belediyeye 2elerek reylerini 

Belediyeye oza saçımı Cümhuriyet Halk Fırkası na-
lıugün batlamıştır. Halk be- mzetlcri lehine kullanmıo 
lediye intihabına kar§' bü- lordır. intihap dört gün içj. 
·iık bir alAkn göstermekte- nde bitirilececektir. 

dir. intihap ınünasebetHe ka-
Bugiın yolı maholleeinde soba ba tnnbnşa bayrak\ar-

oturnn müntohipler fevç fe\'ç ( Oevnm1 6 ncı sayfada ) 



SAYFA 2 TROKDtLt 

, ' 
i Fırkamızın Belediye 

Dünya 1 ,-············~········· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ŞEHİAVEMÜ HAKATT~.il 

Harici vaziyeti. 
M. Benes neler söylüyor A z a N a m z e t leri. 

1934 senesi Rahkesir Belediye azalığı 

i<;in fırka umumi reislik divanınca ~5 - hazi
ı· arı - 9 35 tarihinde kahul edilt~n yoklama 

ı 
.ı Nevv Yorkta çıkan Jevish 

Daily Bulletin gazetesinde 
1 <;ekoslavakya Hariciye Nszı-

1 rı Or. Benes. bugünkü dün . 
talimat.rıanı~si mucibince yapılan seçmede 
a~aAıda i~inıleri yazıh fırkacı arkadaşların 

ya siyasi vaziyeti hakkında 

I 
' bir tetlcik neşretmekte ve 

1 

lj ezcümle şöyle demektedir: 
Cıhan harbinin zuhuru 

1 sN;iluikleı·irıi, keııdileı·iııe verilecek vazifoyi 
her suretle ifaya (\llil olan bu arkadaşlara 
rey verileceğini fırka nıensu plarınııza lıil

dirir ve Bahkesirin değerli müntehiplerinin 

J tarihinden bugüne kadar 
yirmi sene geçtiği halde bu
gün hdl~ o harbin do
ğurmuş olduğu buhranlar 
içinde lcıvranıyoruz. ' tasvibine arzeyJerim efendiın. 

C. H. F. Vilayet idare heyeti reisi 
Konya mebusu 

1 Avukat Ömer Edip bey 
2 Kuptan zade Husan bey 
3 Elbiseci Ali bey 

T. ·Fikret 

Bütün dünya tRhammür 
halindedir. Siyasi zümreler 
ve iktısudi teşekküllerde 

harp yüzünden vukua gelen 
büyük değişiklikler kar
şısında dünya, siyasi ve 
iktısadi bir muvazene el-4 Madenli zade llalil lbrahim bey 

5 Civici Kayalarlı zade Şükrü bey 
6 Ueypı:ızarlı zode Sadri b<'y 

i de edecek vaziyette de-
1 ğidir. Sulh muahadeleri ile 

7 Yırcalı zade Hilmi bey 
8 Knskin zrıde Zühtü bey 
9 Saraç zodc Ahmet bey 

IO Hocıkayyum zade İbrahim Sami bey 
11 Hattat zade Mustafa Cemil bey 
1 ~ Müstecabi zade Esat Adil bey 
13 Avukat Sadık bey 
14 Komüsyoncu Halil Necati bey 
15 Eğinli Şeref bey 
16 Kabakçı oğlu Cemil bey 
17 Tirit zade lsmail bey 
18 Kırımlı Kifot oğlu Basri bey 
19 Müskiratçı Osman Nuri bey 
20 Şeremetli zade Hilmi hey 
21 Eczacı Fahri bey 
22 Belediya reisi Naci bey 
23 Ekmekçi Hüseyin bey 
24 Varnalı zııde lsmail Hakkı bey 
25 Hacı lsldm ağa zade Rasim bey 
26 Keklik zade Mehmet bey 
27 İmam zade Aziz bey 
28 Eczacı Avni bey 
29 Şahin zo.de lbrahim bey 
30 Ispartalı zade Vasıf bey 
;j J Oz zade Rifat bey 
32 Deveci oğlu Faik boy 
33 Ocakizade Ibrnhim hey 
34 ı\ttur Lütfi bey 
35 Müstecabi zade Hüseyin bey 
36 Kırımlı SülP-yman oğlu Mustafa efendi 
37 ~uharrir Kennn Emin bey 
38 Oayı oğlu İbrahim bey 
39 Ticaret oda::ıı başkAtibi Ekrem hey 
40 Eczacı Azmi bey 
41 Attar Necip bey 
42 Noter kdtibi Mustafa bey 
43 Şah zade Hüseyin Avni bey 
4t Terzi Ahmet ~ecati bey 
45 Kırımlı Uncu Ziya bey 
46 Kırımlı Zühtü bey 
47 Sındırğılt zade M11 hmet efendi 
48 Hakkılk 8·1sri bev 
49 Kırımlı \'t>li bey. 
50 Yumurtacı Süleymnn bey 
51 Emin bey zrıdn Emin hey 
52 Urğancı Mehmet bey 

ispanyada 
Karısıklık lranda Firdevsinin yıldönümü 

merasimi ba . ıadı 
'lahran, 6 (A.A.) - Firde_ 

vsi.ıin bininci yıldönıimü 

merasımı diin başlamıştır. 
Bu ınüna:rnbetle ecnebi ve 
İran • ·arkçılorın iştirakile . 
bir toplantı yııpılm ~. Boşwkil, 
,\l:ıarıf n::ız,rı nutuklar söyle
mi" gece de temsillc>r ve 
rilmiştır. ' 

( Cst larnf hirincı sayfadu ) 
umumi grnv yapıldığı söyle 
niyor, ürfi idare il~n edile· 

ceği şayiası dolaşmaktud ır. 

Bütün İspanoyda sansör iJı1 n 
edilmiştir. Mürettipler işle 

•••••••••••••••••••••••••• : rurldaşl : 
: Bu cümlwriyet bayra· : 
• d ,. /' • : mın a yer ı mu wrznu.:rn : 
: resmi !/l'Çidi Ankara yeni ! 
: sagi evinde yapılacaktır. : 
• 1 

: Kışlık ihtiyaçlarım ııcu: : 
: ve sar/lam yerli mal/arı : 
Ö mı:.la im sercıiden tedarik : • • • • et. • 
:Mılli lı..tı at \'c.,.Ta•:ırı uı Crnıı) C ll: ······-·················· 

rini bırakmışlardır. Yonlız 

bu snbab, ~ıığ <'l!nnhn merı· 
sup iki ü~· gazııle çıkmıştır 

J.,ondra, 6 (A. ı\.)- RovtPr 
ajansının \ladritten og;on. 
diğinc Cl'Örı! ispanyanın muh 
telif yerlerinde ihtilaf h:ı 

rcketİüri ba~ göstermi~tir, 

Katolonya ParldmP.nto ~ u 
Kntlonyunın istiklalini ilnn 
etıni , ıir. 300 ki~i tevkif 
Pdilmi~tir . Vulıln~iya şı· lıri 

susuz v~ elektrik~iz k.ılm ~ 

tır, yiyccPk yoktur. 

~fo<lrit, 7 (AA.) Kar-

1 yaratılan vaziyete karşı 
olan aksüldmelin ve dolayı

sil~ beynelmilel nizamı yık
mak yolundaki mücade_ 
lenin son haddini bulmuş 
olduğu farz ve k~hul fldi
lebil\r. 

İktısadi müşkülAt ve çar
esizliklerden kurtulmak için 
b zı devletlerin iktısaden 

kendi benlik ve zati faaliye· 
tlerine teveccüh etmek ve 
şimdiye kadar meri olan si. 
stemler yerine muhtelıf anti 
liberal Vfi kooperatif sistem
ler ikame eylemek yolunda 
tecrübevi mahiyette sarfet. 
tikleri gayretler dahi son 
hadde varmıştır. Bu tecrü-
belerin,-iktısadi düşkünlüğü 
izaleye hiç bir ve~~hile~ yar_ 
amadığını ise bugün görmek 
kabildir. Halihazır müşkülAt 
ve dertlerini izale edecek 
yegdne çarenin otoriter hü. 
kümet şekillerinin tatbikında 
mündemiç olduğuna inanan -

· lur dahi aynı inkisarı hayu
le..ı.uğramışlardır. Dıktatörl

üklerın dahi yenemedikleri 
mani ve müşkülatın mevcut 
olduğu bugün herkesin gö
rüp bildiği bir şeydjr.Bu hal 
bilhassa merkezi A vrupada 
aynen,.görühmektedirir. 

HattA bu mani vo müşkü
ldt, demokrasinin maruz bu. 
lunduğu mani ve müşküldt. 

ttan ekseriya daha ağır ve 
zordur. Bunun için ne siyu 

si ve ne_ de iktısadi sistem 
lerde yapılacak herhangi b r 
değişiklığin arzu edıJen muc_ 
izeyi vukuu getiremiyeceği 

muhakkuktır. 

Merkezi Avrupa<la <;ekos· 
lovakya. dt•mokrat hükumet 
şekline sadık kalmıştır ve 
pi~man değildir. ÇE'koslava
kya demokraaisi, fırkalar ar
asında mevcut bütün ihtila-

fları Lızlaşmak <Konıpromis) 

ile halletmek suretile şu 

müşkül zamanın mühim ve 

cicldi müşkiildtını izule ede. 
lıilmektedir. Tecrübeler gös
teriyor ki bu ça re ve vası

t:.ı. burjuva - haklarının 

ilgasında, yahut da. 
hili harplerda ifadesini bu 
lan otoriter bir iradeden 
ekseriya daha eyi neticı•ln 

husıl etmekted ı r. 

ışıkLkl r hütün İ~pnnyaya 
yayılmıştır Katolonya tam 
istikJıllini ell' nlmıştır.Hiikılını·I 
bunu men ıç·ın ürfi idare 
ildıı etmiştir. 

••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••• 

Orta 
Mektep pansiyanuna 

Yirmi talebe alınıyor. imtihan 
dün neticelendi. 

Erkek ortamekt-;;binde a~'.J. 
lııcnk pansiyona Vilayet he
sabına alınacuk talebelArİn 

imtihanı dün neticelenmiş

tir. İmtihanda kazanım gen
çlerin isimlerini derece sı

rasile yazıyoruz: 

Gire9undan Mustafa oğlu 
Mustafa efendi, Dursunbey
den Ali oğlu Mehmet efen
di, Sındırğıdfln Ömer oğlu 
M Nihat efendi, Balyadan 
Mustafa oğlu H. V1:ıhbi ofe
ndi, llavrandun Abdurrnh 
man oğlu llalıl efendi, Bal
yadan H. Hilmi oğlu F .,hmi 
efendi, Konakpınard.\n Salih 
oğlu Ali Ulvi efendi, Sınd,r
ğıdun Muhittin oğlu Servet 
efendi, Balyadan İbrahim 
oğlu Fuat efendi, Sındırğı

dan Hasan oğlu Ali efendi, 
Kepsütten Süleyman oğlu 

İsmail efendi, Erdekten Hü. 
seyin oğlu Mustafa efend, 
Bürhaniyeden A. Ramiz 
oğlu Hayri E!fendi, Bal
ytldan Hüseyin oğlu M. 
Fehmi efendi, Erdekten 
Haydar oğlu Kazım efendi, 
Balyadan İbrahim oğlu Şer
if efendi, Sındırğıdan Alı 

oğlu Mehmet efendi, Yağlıl

ardan lbrahim oğlu Ali efe. 
ndi, Haydar köyden Abdull. 
~h oğ.u Mehmet efendi, Gö
nenden lsmail oğlu )1. İhso.n 
efendi .. 

Mıntaka birinciliği. ; ~Y 

K. İ rl İ k Boğalarının muı, 
Ve Ayvalık yurdundan hangisi?! Kep,üt va duraktı~ 
8 . ·~ · - -; A köyün boğası •r~ 

ugun 11\I şampıyon yv- Bir ıki gündür ~ 

ah~ta karşılanacak . (~~~~n~nehv~!~Y:~1 b~P 
935 senesi mıntaka futbol etmiştir. .~JI 

birinciliği bugün Ayvalıkta ınüdl''', 
8aytar .. ı'.. 

güme şampiyonll\rı arasında KepsÜlte kaldığı _ıiıı. 
Yapılacak mü~abakada belli n daW 
olacaktır. 

ınde bu nahiyenı. 
Durak nahiyesinı 

1 A) gömesi sampiyonu K. köy boğalarını ıo 
ldmanbirliği takımı dün snb- etmiştir. Haber 
ah Ayvalığa hareket etmiştir. 
Futbol heyuti namına müsab-
akanın hakemliğini yapacnk 
olan Idmangü~~lü Sami bey 
ıle güme şampiyonumuzla 

birlıkte gitmiştir. Bukalım 

bu yıl mıntuka birinciliğini 

hongi kulüp alacak~ .. 
Ayvalık, 7 (Muh.:.1birimiz

ılen) - Mıntak.a birincilik 
müsabakası yorın (bugün) 
Ayvalık stthasıncla (A) göm
esi şampiyonu K. İdmanbir_ 
liği ile (B) gümesi şampiy
onu Ayvalık İdmanyurdu 
ara8ı nda yapılacaktır. Ayva
lı klılar müsubakayı kazanm
alarından çok ümitlidirler. 
lfarhahle güzel ve heyecun
l ı bir oyun seyredeceğiz. 

(A) gümesi şampiyonu geç 
vakit gelmililor ve sporcu 
urka<laşları turafın<lun karş 

ılanmışlardır. 

Tabanca taşıyan ~öylü. 
Vicdaniye mahallesind"'n 

Şerif oğlu terzi Mehmet sa. 
rhoş olarak mahalle kahve
sinde rezalet ~·ı kordığından 

tutulmuş ve hakkında kan
uni muameleye girişilmiştir. 

mıza göre 
·* ve Durakta yirlll1 el 

boğasının Jaroızlığ8 

olduğu görülerek 
erıl 

lara vesika .; 
Dığer on yedi k01

6 

ğaların ddmızlığ11 ti 
olmadığı anlaşılo:ı~Ş tel' 
edılmiştir. Bu k0ı1 
bül<·eler ine koyac9 

d• 
sisatlu yeniden ,dl" 
boğa satın alacakla 

---· ·-
Mülakatta . 
intihap 
Faaliyetı 

I 
haiz olmaları V 

Seçim hr=yeti edt 
Gelecek yazılan tetkik elmekte bunlardan ka:.ınanlıırı seçmekl<' ~it 

muallimleri, ya::.elemiz.in tahrir riya~cliru yardımcı olcıcaklar ve rey verece 

Kaz anacaklar 
Mı"isabakwm:. şdyle lmşlıyacakiLr: Gönderilecek «lezli Jıiluiyeı> lerl oıı [ıC:g~ 

sonra derce başltyacafir:. Hu hikciyeleri st>çmcklc ukuyucularumz arcısuı<!"evt 
bir müsabaka tertip ccliyoru:.. Sc·çme Jıeyelirıce birineilf!ii kaz·rn ıcak Jıik0Y 
LJermiş olan elli olwyııcıımaza mıılıtelif hediyeler dariıtm:ağı:. . . , ( ~ 

En güzel lt•zli kiiçük lıika~·eyi yazan gPncc gaz<'lt1ıııiz hır ,1 ~ 
saat.i) lwdiye edilt~cekıir. İkinci VP iiçiiudi~e gliz<·l biı·t•r dolı~ı~Jı' 

? lt•m, dürdii rıcii<len omuıcuya kadar· k ıyrnet 1 i hi l'Pf' ki wp 
1 

cu ilccek tir. ı 
• • (l:t 

~ Bu rnıisrıbakcıda nkııyucularum:ın nasıl rey lwllanacaklarım tlerıde Y 
7 (} 'flÇler, Sİzj k : tft~lllİllİZİ ltıeı·liheye li<l\'Pl (\di~rof'llZ.. Vl' 
~ Gundereceüini: yıızılar orı beş Tcşrirzievl•le kadar kabul ccli/cıc:eklAf· 
~ Teşri11iı•11clcie mıisal>alwnuz haşlamış lmlurıacaklır 
6..~-4-c.~~~~~~~-16-~~~ 
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Za~ıtlerimizin muvaffakıyeti Ouçe ~öylülere ~1r geçıt 
Viyanada beynelmilel ııth resmi yapt1f dl. 

·· b k l yapılmaktadır. . mu a a a ar . . ltolyon Başvckılı ~f. Mus-

TORK D1L1 

Alman borçtan 
« Monchoster Gunıdion » 

yazıyor: 

, k . 
Bah esır 

Britanyn snnoyi f ·ıla rasyo. 

.. 3 SAYFA ____ , 
Belediyesi İntihap 

Encümeninden: 
Bu ıııi!salıukolardnn lıırınde ssolinı Mıln ı O) u ıiyart t et-
zaLjtlcrimizdon hirincı ııı.~ıl miş ve orada on heş bin köy-
dzım Cevnt bey altıncı, yuz- ı lüye geçit r!'smi yaptırmıştır. 

nunun Mr. Rurıcimonn gön

derdiğ mektup, ihracat sa

nnyiinin ingiliz - Alman ti
caret buhranı hokkındokj 

noklaı nazarını iz ıh olmek

tedir. Bu mektup Almonyn 

hükumetıni. tnkip ettiği si

ya etten dolyı itham \'e Bi 

ritony.ı hükumetini de lngı
liz ulucaklıların hukukunu 

miıdnfaa edemediği için ten. 

kit edıyor. Yalnız ortoda 

dönen bir k..ınaol vardır kı o 

da Almanya ile yopılon bitmez 

J - Beledt'ye meclisi azalığı intihabı 1 teş
rin ievel 934 pazartesi günü sabah saat (9) 
da başlıy .. -ıcak ve 10 teşrinievel 934 çarşam-

ha ı Cevat hey dokuz~n~u Köyliıler buğ !ay ve aırn 
olmu hır, dığer zobitlorımız gibi yerli mahsullere nit ba günü saat (18) ze kadar (10) gün devam 

edecektir. do eyi derece ı:ılmışlardır manzarolorı gösteren aroh. 

~e~ler galip 
(j"koslavokyanın birinci 

profesyonel lıkine mensup Bo-
myans takımı lstonbulo 
gelmiş ve ilk ıno~·ını Fene~ba
h~·e birinci takımı ıle 
yapmıştır. Oyu~ 'l - O Ç~
klerin lehine netıcelenmıştır. 

Balhn güreş ınüsa~a~alan. 
Halkan güreş müsJba 

kalnrına ist ubulda devam 

edilmoktedır. urc çilerimiz 
iştirnk ettikleri müsabulrnla-

rın yedisinden ollısın.ı tuşlo 
ve birisini sayı hcsobılo kn
zanmışlardır. Teknık netice

ler şudur: 
56 kilo . Muşonof, (Hulg 

nr) Hüdeyin ( Türk ). llu 
seyin 4,46 dakikada Bulga
rı y nmi tir. Boris (Yun n) 
Sncbergor (Yugo 1 ıv). 
Yunanlı 11 inci dakıkodo 
Yugo lavın Aırtını yere g?t
irmek suretilo golıp gelmı 

tir. 
61 Kılo, Tot (Yugoslav) -

Mu onof (Bulgar) Yugoslav 
2 d kik ılı r ıkibini yenmiştir. 
Yaşor 11ürkl - Snlit !Yun
an] Yaşar 14,Ô dakıkoda Yu 
nnnlı •a galip gelmiştir 

65 Kılo, , pa of [ Bulgııı ). 
Dekolo P ugo lo' J. Bulg
ar rokıbini 1 j ,20 dokıkad.n 
ınağlOp otmi tir. Soim (Tu 
rk] - l'Jng.ınolos < \'un~n ) 

S . hnsııı nın 3 47 ılokıkc-
oım .. 

d rtını yere getirmı lır. 
o 61 1 f .. 

72 kilo. Anknrnh u .~-
yin - Zaharyo (Bulgar). llu- j 
s11yin hiikrncn mııglılp so 
Y lmı~tır . Snriti (Yugoslov) 
Kaef (Bulgon Bulğar gnlıp 
olmu tur 

79 kılo Zomot ıYun ın -

Yono p ııgoslov). Yan<' sa 

h b 1 <Yolip uyılmış-
yı r.so ı t"' • • 

t ~ . (Turk) _ Konstuntı-•r, , urı 
nof (Hul"ıır). Nuıi 3,32 da-

:-ı t )'e k ı kaıln Bulgorın sır nı -

re g •tırnıiştir , _ 
87 kilo, Pişrr- ('\ ugoslu.v) 

f tradıvokist (Yunan). ) u. • 

1 14 47 ıiakıkotlu gnlıp gos n \' , 
gelıni~tir. , 

Ağır sıklet. ~ ıgi ( ',ugu-
lav)- L ıl.ıy (Yunon) ) u~o· 

slov ı 1 .32 dokıkoda gHııp 

1 l ''ohrn M ·hnıel -o mu .. ur '-' • 
Dimitirof (Bulgar) Mt lıın~t 
4:J aniycdo Bulgıırı ınog 

lup ctmı tir 

Gümüş paralar t • 

) . . "ş paraların ..>ır onı gumu 
1 r k l ··r b ıııılmosınn 1 ı tn J ı Ul " 

K l ul odılen ha lonac·nkt r. cı > 
• •• h 25 50 ve numunryc gorc ' 

· · pnrala 1 Oo kıı ru lu umuş 

1 "loc ık ,.c rın kon ır. lırlı sız v 

kubcırlm ek n Jo 'furkıye 

alada Duçenin önünden ge
çmişlerdir. 

M. Oumergın ~eyanatı 
Fransız Başvekıli M. 

Dumorg rnılyo ile neş-

redilt•n bir nutuk söyle. 
miştir Boş\'ekıl. huı ün ı la 
hat projolorinjn Fransayı hır 
veya birkol,! odamın dikkntö
rlüöünden kurtarmoğa mnluf 
olJ~ğunu kııydetmı tir. M. 
Dumerg, Bo VflkAlete, biıtün 

idorelt rdcn t çılecek uzuvla 
rın raptedılme ini iı;tediğini, 
bunun Boş,ckıle nıuhtrlıf 

nezaretlorin fooliyetini t.ıkıp 

etmesinj temın \'c umumi 
uhongın tahakkukuna yurıyo
c ığını söylomi~lir. Buşvekil 
lutc umumi kıtabotten bo ko 
milli ınudofna yüksek korıS"· 
yılc milli iktı at konseyinı 

ropledeccktir. Mılli iktı at 
korısl~yi hükumet tarnfınd.ın 
tayin edılen ikt ot i lerırıdc 
salfthİ) t sohib1 kim elerden 
olacak .mıntaknvi kon eyler in 
de şini koloyla tırncak, hu 
konseyın isti ari saldhıyeti 

olcıeoktır. Bundan oıırn, por· 
iti rneııtoyn siy o i vo fül'i ık 
tıdorlıırın tonıomen tt frik 
edilmesini temin odcc. k olnn 
projeleri vcre<'cıktir. 

Hicaz ve şar~ı erden ba
llan görüşecc~ mi? 

llıcnz huku uJorı lhni ı;u 

ut Ş rkı erden krolı Alı 

arasında ıhtilAf vardır. in. 
giltcro hiıkQıncti bu ihtılAr 

1ı ını:s •lelerin hallı için Jbni 
s uut w Alinin her iki de 
vlet m ·rkozine oynı uzak
lıkla bulunun Akobe körfö 
zınde hır Jngılız hnrp gı mi
sind. ı,:oru ıııcleriııi teklır 

t · tır İki kral ornsınd ı (' llıl • 

yapılocak gôru nıedc Y dm 
1 mo ole inin ın •vzuh ılı 
uı . 
edilocoğı tohınm edılmek\e. 

dir. 

ingiliz kralının o~lu evleni.yor 
lnırihere kralı, pren Ce-

r- 1 . 
le l)renses arınanııı org•· ı • 

fi\ lenınf lorıne katı mu n Jr-
. . ''"rrnı tır. (ıeorge krol

sını • u 

ttilcenmez pozarlıklordan dola

yı dığer memleketlerin biz 

den doh eyi mevkilere yük

sclmelcridır. Alman tacirleri

nin büyük bir ekseriyeti 

borclnrını tediye etmeğe ra

zı oldukları halde ve buna 

hükumetin musoııde otmediğı 
katiyctlc, bilinirken, Dr .• eh 

ochtın, «Alnı ınyo borı,·larını 

ledıyo edecek vaziytıtlo değ

ildir» şeklindeki protestolo· 

rını reıldetınck hueusun<lnki 

ı ror, bu gıbi sebeplerden 

doc'tnakta iır. Bu senenin o 
ılk oltı ayı zarfında ticari 

hesaplardan biriken borçla

rın mi ktorı el ört milyon lng
ılız lırnsı krıdordır. 

Brıtanyo anrıyı ft:dernsyo 

nunurı ısrarla tol<'p otıiği bır 

şey vardır ki o do Berlindekj, 

ınıizakorntııı netı ccsın<lo bir 

klırıng sistemi çık c..ık olur 

sıı e vtJlom ir<le mevcu l borç· 
lor meselesinin hıılledilmosi 

kcyrıyetidir. Bıttubi J\lmnny:ı 

hurıci tıcoretınin son zanırıı.· 

lorda mukezılc tırılmiş kont 
rolüı üıı buguııkü dövız 

oııl, mJ!arı UZl•rind~ ne 

gıbı tesirler yupııcağı ıııcılfim 

ılcğildir. 

Fakat mektuplu §U cihet 

tosrilı cılılmektcdır: 

2 İntihap sandığı Balıkesir belediye da
iresinde belediye meclis salonuna konula
caktır. 

3 - Hangi mahalleler halkının hangi gün
lerde reylerini kullanacakları aşağıda ya
zılmıştır: 

J teşrinievel 934 pazartesi günü: Dinkçi
ler, Kasaplar ve Martlı mahalleleri. 

2 teşrinievel 934 salı günü: Yenice, Hacı
gaybi, Eskikuyumcular ve Umurbey mahal
leleri. 

3 teşrinievet 934 çarşamba günü: Şeylıit
f ullah, Sahnisar, Salahattin ve Okçukara 
mah lleleri. 

4 teşrinievel 934 perşembe günü: Hami-.. 
diye, lzmirler, Osmaniye ve Oruçgazi ma-
halleleri. 

6 teşrinievel 934 cumartesı günü: Mecıdi
ye. Selımiye, Vicdani)e ve Hacıishak ma
halleleri. 

7 teşrinievel pazar günü: Aziziye, Mirza
bey, Hacıismail ve Mustafafakih mahallelerı 

8 teşrinieve! 934 pazartesi günü: K~raoğ
lan, Aygören ve Börekçiler mahalleleri hal
kının reylerini kullaıımaları ve a_yın onun
cu günü saat (18) den sonra reylerin kabul 
edılemiyeceği lan olu,,ur. 

1. 
Karasu bataklığı kurutulnyor 

Ak aray, 7 (A A ) - Karo 

su bataklığını kurutma 

nıncliyesi bugün rnorasimlo 

ba lanmışıtr. Bu ış ı~·ın 

ı 700 nınele cnlışlırılacak. 

-· 
onluşmn Jovrıııı odecek olu 

rso. Alman ıhrocııt\·ılorı. t-l 

erling ıle t diyntta • ror < t 

ınclerınu mu katııl hu u i lıı'

sapton tcdiyatı kohul ctuıe
ğe ıcbnr cdılnıelidırle r . Al 
nlJnyanın ithaldt ticoretınde 
İogilterenin hı se ini nyır"1-
ak hususunılo Almanya ·ı 

ikna ııınidiniıı oz veya çok 
olduğu kobilı ınunakoşodır. 

Fakat lngilterenin davası sa-
ğlamdır. Almonyu, bizden tır . Gösterilen arzu ve rag~ete ~inaen 
psptığı ıtholfitı muntazaman B I I I h Ik k 11 S' ft~ .. .. .. 
az ıltrııokt.ı devom edtr, e - eyne mı 8 nacı 0Rr,f8 1 ~ Ti' HKCE SOZL 
ki ıthulı'ltın tedıyolını )'· p- Va irıgton, 6 (AA) Be- ~- • 

ınnz ve ı tikb ıld • yap:ıe 1f{ yv·unre
1

1
1

m
1 

ıl••ıl,uhr:\1'n1 <' lık11 ,,klo. cngkrlesri. , .. "" AS LAN 1 illı.ıllit g·ın de goyri ınukul ... .. • 

1·1 1 kredılcı teııııııinc kJlkış r"'n "' ~ f ranslz 1 OSU. Kongre) c 24 dl·,·letQ ııı ·nsup 

ın oğludur. 

ADAM lngıltcroye ıhrocal yapını 

ikı ınuhripten nıure~k.ep 1 umidinı ho loınomc ı ınzıııı 5~ .murolıhna i tir•k eılec- ~ Filıııiııiıı iraı•si \l Eylt'ıl 1Salı :ıkşaıııırı:ı 1 
hır Fran ız fılosu Tu rınıe· gelır. e tır. ~kadar tlt•\:llu Ptlt\ceklir. Sanat, t<"krıik \'t' "JI 

l onunda l t ınhula g• k· ~ ~ 
''

0 

ın 1 · k 'tl'l ------------ı lı••.vt•(•aıı ka.\ rı:ı,ğı oları hu filimi -."iiı·•,•ıı lPr hir I k lirıı ındo ıır o~· g 1 .ı .ı .., • 

~~ı, 
1

ıcdktır. r =====::::=====::=:::====== ... ı A Vu KAT ,ıaıı .. :«irıııiyı·ıııer ııııııı:ık l(İil'llıt·liılirlur. 
Doktor 1 H. Tevfik _ Sadık ı ı ıınvoıen ııoKs Juıı 'AL ı 
Meın"u" A~nıet l oA v AvEKILI '" Pazartesi matinesi saat 2 .30 dadır. 

u il 1111 
11 Yl' l'F KEN.\N 1

1
1t. PEK YAKiNi>.\ 

Cumhuriyeti kelim ·lerını mu 

h . bulunacaktır. ck ız 
tevı 

. c •t•ılı ınılyonluk µ-umu. '' 
milyon lirolık nıkı•I P ra h -

8 ılacoklır 

.. :. ·· · ., (, f' B l ~ i H 1\ \ Y ~ \ 1\ -
oz Tl'Bl\LE, o' .Lı~, ·z· F , \f~Lll\ \'EL.\~
TIB l\İ O'.\" U.\~ UILl\I ~' . 

Do!i11m. çocuk bakunevi ~ 

1
• G E c E 

1 YaZ1hanesi hükümet caddesin- 1 c E p HEDE B R lwslalı klrm m11tehass1s1 1 de Ahmet çeşmesi karşısında 1 • ~ 
~luoy<>n ·hono 1111 po t ıh 1 ~lerkoz vo kozalonln her 1 ~ 

ono civor ında Zenıeıı o- 1 1 » ~ ııovi davn kabul vo surat I 
ko.! n ı nokJetm i~ tir . 1 1 t' ı ı · ·ı· 

Lll\11\ .\K.\C.\l\TllL 
--ı•ı 

,. I o ne ıco ene ırı ır 1 \V.. ..c;~ . .,.,\...c;:a.JI "-~\.L~~~~ ~.,,,~~~'--~·~\...._~ 
.. ... --------- -- ~ .. Y""'lf' .. ID"'"Y .... ~ ... ~ .. ..,..~..r-ııırlt~j,~~~fj;-.. .,,..,.L. 



SA. YF'A -t 

C. H. F. Viıayet İdare 
Heyeti Riyasetinden: 
Bürhaniyenin Keremköy hududu dahilinde Balıkesir 

Türk ocağından müdev,·cr fı rkamıza ait malı1mülhudut iki 
parça zeytinlik 2- Teşrinevel · 934 tnrihinden itibaren 21-
Teşrinevel - 934 tarihine kodu 20 gün müddetle temliken 
11atılmak üzere miizayedPye çıkarılmıştır . Ş eraiti anlamak 
ve d1tha fıızla izahat nlmnk istiycnln Balıkesir , BJ•emit, 
Bürhaniye. Ayvalık lıalk fı rkusı riyaııet i nden tafsilat olm1 
ları ve tıılip olanların '.!J / Tf· şr ;niev< l / 9J4 tarihine nıü 
~adif paznr giınü saat 16 do 1:3nlıkesirde C il F. \'ıldy&t 
ıdnre heyetincie ihlıle edileceğinden tal ip olunlu rın yuka 
rıda isimleri yazıl ı r rka 1 iynst:tlerinc müraro o tlorı ılan 
olunur. 197 

il:\~ iYE: 

İşhu iki parça z~ytiulik ~35 scne5'i mart1rıa 
kadar Zaryalı Zade Hakkı heyin tahtı isticarında 
hulu::du~uıHian ~hcımn intif~ hakkı bu tarihten 
!"Onra haşhyacakt.ır. 

Nec«ıti B. Mualliııı ıııek
lcbi ve lise~i ıııii(IÜrliiğii
ııdeııden: 

Erzukın dnsi Asgari Azami 
kilo kilo 

Ekmek 35000 40000 
Koyun eti 8000 10000 
Kuzu eti 3000 4000 
Sığır eti 2500 3500 
Sade yağı 3000 3500 
Zeytin yağı 1500 2000 
Zeytin danesi 700 1000 
Kuru fasulya 2500 3000 
Mercimek 600 1000 
Nohut 800 ıooo 
Bezelye 400 500 
Pırinc 4000 5000 
Beyaz peynir 1200 ısoo 
Kaşar 500 800 
Soğan 2000 2500 
Patates 7000 8000 
Şeker 3000 4000 
Sabun 1200 1500 
Makarna ve kuskus 2000 2500 
İrmik 200 300 
Şehriye 200 300 
Un 1000 1300 
Süt 5000 6000 
Yoğurt 6000 7000 
Soda 1 JOO 1300 
Kayısı 200 300 
Kuru üzüm 400 500 
Siyah erik 100 200 
incir 400 500 

. 1-~lektebimiz ihtiyacı için Mayıs 935 gaye
sıne kadar yukarıd ı cinsi, azami ve asgari mik. 
darı yazılı olan 29 kalem, cı·zak vesairenin 28 te-
rjnievcl pazar günü saat 14 de ihaleleri icra 

edilmek üzere 8- ıO- 934 tarihindf·n itil>aren 
2o giiu müddetle ve ayrı ayrı miinakasaya 
çıkarılmıştır. 

2 -Şartnameler her ~tin mektepte göriHehilfr. 
f ~tt>kliler ~ iiz<lt· 7 ,5 nispdi ııdedPpozitolarile- mul
eher banka mektubu da kabul edilir- beraber· mu
ayyen giirı ve ~aaue nwktepte nıliteşekkil mii· 
hayaa koruisyorıuna müracaat etmeler. 

Necatı Bey Muallım Mektebı . 
Müdürlüği!J.ndeıl : 

1-- ~lektr.himizin Mayıs 934 gayesine ka
dar ihtiyacı hulunarı ( 300 ) t.on kok kömiirii 
lG-to-934 taı·ihinde saat 14 de ihale edilmek ii
ztırc 2o ~iiıı nıiiddet!e ve kapalı zarf usuliJe 
miinakas:tva cıkarılrııı~tıı'. . ' \ 

2 - Talipler şartnarıwyi nıekteple görebılir .. 
Ve ihale ~ii rıii de teklif mekluplarile mekteple 

m liteşek.kil m ııbavaa komi~ vorıu rıa m iira<•aatJarı . . 
195 
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Balıkı~sir sıhhat dairesinin ihtivacı icin 500 =i§ • 

liralık ki ııi il şartnamesi ıııuci bi ıı~e rııÖ ba~·aa =~ 1 s ti fa de izi 
edilmek ve 25 teşriuievel 934 tarihine miisadif =1 O .. .. ,. · 
perşembe giinii saat nn beşte ihale edilmek iize- -=l u şunu 
re ,·irmi ~tin müddetle aleni nıiiımkasaya vazt·- = • c....: .. , 

dilmiştir. =:4 
Kininin belıer kilosu 32 liradır. Talip olan- =~ 

ların yiizde yedi buçuk nispeliııde tt•nıilwtı mu- ._~======:=-=· 
va kkate makbuz ve~·a nwk topları ve ı icareı 

odası vesikasile birlikte yevmi nw:t k lır<le Bal -
kesirde eııciimeni vilavet.-, snr·tnamesini görmek 1 

' 
0 ESE 

ve bu hususa dair mahlmaı almak is ı ivenlerin daha=~ 
evrl lstauhulda sıhhat mfüliiri~·etine. ,.c merkez- 4 
de enclimeni vilavet kalenıinH miiraca:H etme- - :i 
leri ilan oluııur. · 4 - 211 ~~ 
D · . -V-.l-"' -t-E--... --.-d--·~' 
aım: ı aye ncumenın en: d 
(~iin~örmez-hrindi voln üzerinde Kıııık 'e =1 

• =5 

Balıkesir-Edremit yolu liztH'İndt• ncreiYinuı kö- 1 
prüleri tamiratı esasiyeh·rini talip zuhur etnw- ~ 
miş olmasından 15-TeşrinicH~l ~34 tarihiııfl mii- ~ 

==.-= 
sallif pazartesi giinii saal on he~te ihale edilLHek ~ 
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Üz.er:- münakasa müddeti bir hafta tenıdit edil- ~ Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? ilk defo 
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mıştır. =~ curethaoemize uğraymız. Binanızın ikmali için bil 

Talip olanların vevmi ınezkllrda teminatı mu- ~ .tün !(• yazım mağazamızda m<> Vf'LJtlur. 
, kk · , ' I' , . · , 

1 
, • •• ~ • De~mir, hırdavat, cam, çimento, pullnk vo 

1~1 
Va ate tıcarel ve efı ı)etı fenm~e \tSıkalarıJe ~ n cı rnlatı bulunduğıı gibi vak ı n zıımandıın pl' 

birlikte encümeni vilayete ~elmelr.ri ilan olunur. ~ ırntmağa başladığımız her "nevi yağlı ve badııJl,ıı 
' §~ • · ~~ .boya v~. ya~la~ı?ın t emiz ve hi_ri~ ç i cinsinden ° 

~ ~ . -1 mns ı muşterımızı mr mnun ctmıştır . 

Susıgırlık-~1. Kemal paşa yolunun 0+060 k1- =~ Her nevi ölçü ve tartı aletleri J e sotıltJ1·1~ 
lometr~sindeki ahşap Yayaköy köpriisiiniin ta- =J tııılır . 1 
miri münakasaya vazedildiği ha,de ·alip zuhur ~ Saraçlar baş111da boya ve Lırdt·,·;ılÇ 
etmediğinden 15-Teşrinievel-934 tarihitıf' mii~- =~ Cumalı Ha ~an. 
~ d i r p a ~a rte ~ j gii n ~i sa a t on be~ t e i ~la l (~ : d i l Hl e" aıiıiiiiliiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiımimı'ı111/nııllliiiiii111/1/1llıiiii11111111/1/1l
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ile birlikte enbümeni vilAyete gfJnı~lrri ilan ol- G 
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Susığırhk-~I. Kemal paşa yolunda10+12 in-=~ 
ci kilometresinde 60 metrelik ahşap ve 1+324 ~ 
üncü kilometresinde 30,40 lık ah~ap ve 08+40 ·~ 
ırıcı kilometı·esinde 14 metrelik ah~ap köpriile- =~ 
rin tamirlerine talip zuhur etmemi~ olmasrndau ~ 
15-Ttlşrinievel-934 tal'ihirıe ııılisadif pazartesi ~~ 
günü saat on beşt~ ihale edilmek iizere miinal\- ~~ 
asa müddeti bir hafta tenıdil edilmiştir. , ~ 
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Talip olanların yevmi mezklirda lemiııatı ~ M • 1 L A • • 

ınuvakkate ticaret ve ehliyeti fenniye vesi kala- ,-~ iŞ en astık lerı. 
rile birlikte encümeni vih\vete ~eJnıcleri 'ılan C 
l . ·- .ı E . k ı . ,ıı' o unur. ~ n leu11z a' uççuıdarı ya pılını~ . 

en .. • ~ k ·9 ~~ asf muşa ve alastikiyetli , dün~·aıırn eıı -~. 
Ballk•·sir Memleket hastahanesinin m.·vkii ~.€ lam lastiği oları )lişll'ı ı lüstiklt·riııi dıJ!(t 

münakasada bulunan eczayı t1bhiy<' ve pansum- ~ıunr~alflr~ tPrcjl_ı t>di ı iz. Çiiııkii hilıııı~~;,. 
an malzernesine talipleri tarafıuda11 teklif edilen ~ U\!'il ı klt~rm fr \' k ıııdtı olduğu :':q~la nılı~ 1 

peyler bedeli muhammenine ııazar<ıu hadd ı ıa ~. ~J tecrülrn edilnıişti r. 
ık görülmediğinden 15·Tcşriuiev('l·934 tw ilıiı . P ~ ~lişlen ·iipt~r~oııfcır ı~~ıiklı ri ik ~··, 
mlisadif ı>azartesi g-ünü saat 011 L>e~te i lı·(ıle 0, 1 1ı·- ·-~--~· 1 ı' c " ~~ ıııali t•rııııh·•·tlP !'\P\alıal • dilir . llı · ı 11 
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lm ı•k üzere münakasa müddeti bir hafta tenıdıt ıs"=.,. ı · · < aıı mt~\'('tıdıınıtız lıııluııtır'. ,. 
edilmiştir. =.~- Mişlen 11\stik:leri Balık•·ı-i r ve mülhaluıtı n<'ııll16 

Talip olanların yüzde ~Tedi buçuk ııi~petiııde -=_-___ 1 Yrınyalı zade 
tem:natı muvakkate Vt' Licaf'el vesikalal'ile bir'li- il. ,\U~Hl·:r 
kte ve yevmi mezktirda Encumeui \'ihlvete ~e- ~ Zarlı ılı lı ~ı n-B:ılı~ı·-ir 

~ ~ 1 ~~11: ı~i~;: 1;1111 ~ ~ ~i ~: ;. ~ ~ :: !.e 
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; i ~ 1 ~11~. 'ı'1~1~~ ;~ 1'. ~ 1 ~1111 :: ;; ~ IJ~iiIDiinıiiiiiiiiiiifüiWii~ı~iiiiiiiiiıiiiiifüiiiiiiiiiiiiiiii~iiiifüiiiiiiıiıiiiiiiiiWiıiiiiii . ..tı 
meni Vilayete ıııiiraca~~~rı itan olunur. Telef o cu Ar ,,.... 1 yof · 

Bigadıç ııahiyesinin Hisar karvesiııdc kam 
kaplıcanın icarı müzayedeye vaz(:dildi~i twl<le 
talip zuhur flmemış oJnı.ısından 15 - ıeşrinievrl 
934 tarihine miisadif pazar lf\~İ giinü snat ouhe
şte ihale edilnwk üzere miinaka~a müddeti bir 
hafta lt~m<liı edilmistir. • 

Talip olanlaf'J rı yüzde yedi huçn k nispeı inde 
t~mi rıa tla fi ilt~ birlikte Eııcii meni Yila) ete gel
meleri ilan olunur. 
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hakkilı• arılıvaııiarııı Vilnvet nıakarnıııa 11
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