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llfı:)ARITTANESf?Ba ıkcsir Şahmchmct s atı daırei 
il mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili" TELEFON: 

ıv.t:AADA HER. GÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. 
Türkdili ARUNA ŞERAITf:Seneli~i 1000, altıaylığı 
600,kuruştur.Nüshası 5,gcçmiş nüshalan 25kuruştur 

:i.;.' . . ' • • ~ ----Şehadetnameniıı yol yaptığı göı~ülmemiştir! 
~------------------------------------~ Bilmeyin mektep mezunu işlemiyen traktor 
------~----------------------------=-gibi değildir. 

Ankara, 8 (A.A. - Fnlih 
Rıfkı bey (ikmal) başlığı 
altında bugünkü o Hakimi
yeti Milliye» gazetesine şu 
mokııleyi yazını tır: 

« Lise ve orta mektep ba 
kalorya imtihanlarından bu 
sene pek kötü neticeler 
alınmış olduğunu biliyornz. 
O zaman ne talebeler, ne 
do hocnlnr kusuru kendi 
Üzerlerine almak isteme
diler. İmtihan usullcrınin 
haksız ve yanlış olduğu
nu ileri sürerek gazeteler 
de kıyamet kopardılar. 
Nihayet ikmal imtihanla-
rına sıra geldi. Onun da 
neticelerini çarşamba ~ünü 
gazeteleıde okuduk. Hltls 
devam etmiştir. Meseltı. 
81 talebeli sınıftan ancak 
dokuzu muvaffak olobil-

İzmirin kurtuluşu .. 
• 
iz mir dün kurtuluşunu f evke-

lade tezahüratla kut/uladı .. 
İzmir, 9 (Muhobirimizdcn) 

- İzmir hugün 9 eylfil kur
tuluş bayramını büyük ve 

çoşgun tezahürat içinde kut
lulamıştır. 

Bayram münasebeti.le ya
kın Vilfiyetlerden. kualord
an ve köylerden birçok 
kimseler İzmire gelmittir. lz
mir bugün revkaldde günle
rinden birini yaşamıştır. mi,tir. 

Hemen söyliyelim ki her d 
sen• imtihanlarının bu kad- Deniz Londra a 
ar sıkt vo ciddi yapılmasını 
istemekten başka bir diyec- 1 • L LL J L 
eğimiz yoktur. Biz, istatistik mese esı ua~~mua ni11Bİ Büyük ~ir tren ~azası ol-
burolarına rakam değil, J l'f • d lı k f 1 1 
memlekete liynkatli adam apon te 11. u ~lf tan az a yara 1 var 
yetiıtirmek fıkrindcyiz. Muahede tadil edilecok mı?. Ll)ndrn, 7 (A.A.) - iki 

Cedvellorinde 81 şehadet. trAn, Glaegov merkez istasi-
nameli göstererek gururlan. Tokyo, 7 (A .A ) - Jnpon- :JOnu civarında çarpışmışlar -
' aktan fazla 9 hakiki mez- lorm deniz meselesi hak- dır. Mnkiniıt ile ateşçi ölmü-
unumuz olduğundan emin kındaki nihai teklifleri im· şlerdir. Kırktan fazla yııralı 

h d . B d parotora nrzedilmi tir . im- d ş h · b h olmoğı terci o erız. u e- var ır. e rın ütün asta 
rtlerden biri okumadnn şe- parntor bu teklifleri ister nakleden otomobillerine va-

eo tndıl edebilecektir. d'I · B h h detnnmo almak, şohudrt zıyct c ı mıştır. utün aet-
k TcklıflPrde be beş - üç h ı · d kt ) l nameden sonra kitnbı pa- o nno erm o or arı ace o 

. l nispetinin kaldırılması Va ı k k · 't · ı mak.tır. O kadnr kı < amğa· o ara uzn yerme gı mış • 
d şington munhedosinin tn- d' .., ·k' 1 h şehndotnamenin aramız a er ır . ~.arpışma ı ı yo cu 

k h ki dili veya yerine bir boş- · d 1 t ı 
neye deldlot ettiği pe a . '. trenı arasın a o mut ur. ...o. 

b'l' Bu ıkı < Devunıı ıkınci sayfndn ) ı.omotiflerden biri ötekinin 
olarak sorula 1 ır. a. 
dert kolnylıkln ortadan kal- B ı • üstüne çıkmıştır. iki erenin de 
kabilir o ıvy a iki iı~· vagonları ıçıçe 

Okuyan ve binlerce ş~- girmişler, pnrçnlanmı9lardır . 
hadetnome vermokle hır ile Paraguaylılar arasın.la- Oört hattın üzeri tahta 
liyuknti mütemadiyen imiL U ve demirlerle doludur. 

ihan nltında bulundurmakla ~i harp ni~ayet ~uluyormu1 Londra, 7 (AA) - Glaz -
iki bin genç jltimos ıl~ ğov cjvorındaki tren lrn-
mühcndi lik şehndetnamosı Vaşingtoıı , 7 (A.A.) - zas.nda yaralanan iki lo· 
alabilir. Foknl şehndetna- Hariciye nezaretinin Lopnz komotiften birisinin ateş-

- " l dan öıirendi~ı·ne nazarnn 'sı' <le o"lmu"•tu"r menin yol yaptığı goru - .... " çı :)' · 
d baRka <'ephedoıı avdet cdfln Reis· J.,ondrn, 7 (A.A.)- Glasğov 

momişlir. Bun an :ı-
her rrünkii fen terakkilerini icümhur ~ı Selanıako ora trı·n kozasında yaralanan 

" "h Jisin da orktlııı harbıye ıle istı- iki kadın, yJralarının te-
takip ctmiyon mu on io şaredo bulunmuştur Erkdnı sirilo ölnıtlşlerdir. Bu su-
clindeki şchodetnome t 

b 
.. h ırbiyo kondısino iki fi,. retle ölenlerin sayısı bo§ 

b. üddct sonra ütun ~· 
ır m . gün z rfındo cevop verece- olmuştur. 
kıymetini k.nybotmi . . olabı- ktir . Reisicumhurun ordu ~=~====ı ==-=h.:====-==b. 
lir. Bir yol mühendısı ken.- ifade eden art arı ıç ır 

k vaziyetinı cesaret verı' cı' ma- ti k b l t e • dı' sine vazife verıhlıği vn ıt sure e n u e ın moge 
1 hiycttc buldug-,u ve erk,1ın 1 t 'k tt ·- · b'ld' 'lmekte·1 • 

en 
son usullorlo yo yn. u e~vı o ıgı ı ırı uır. 

. harbiyenin kendisı'ni hezı'met ( o 'k' · .rad ) mütehassıs dcmektır. tıc;;:=,:=;.--=:=:::=:=;===:~~===~~ev,;,,;n~mı ı ıncı sayı o 
pan l 'k ı Sovyetler beş . sen~. 1 matlığı ne kendisine hat- kalkışırşa mazur görülm-
pldna başladık.t~n. hır mud- td ne de hrışkalnrınu elidir. ~e terbiye sistemini o 
det sonra istatıstık cedvell- kabul etıırilmoz. İdar - koymuştur, ne imtihon ıslah 
erinde rekor knzan.mak ede iltimas ve inhisar var- atını 0 yapmıştır, ne do hocasını 
hevesinde olanların bızznt dır . Kimsesizl~r sokağa o tayin etmiştir. Şehadetna. 

k d ksatmıR. atılmaktn4lır. lmtihanlnrd-
dnvayı ne a ar a . -s meden ev11l vo aehndetname-

l d B an rı lınan fona neti. "' 
oldug-runu görmüş er ır. u d den sonra liyakat mektepte 

·1 t k celer en en az mosul 
gün Rusyada işitı en e ı l t ı b ı ld ve mektepten sonra mütema_ o an arm n e e er o uğu -
ses şudur: Kalite. nu do söylemek ldzım di imtihnn, serbest iş bunu 

Fakat ilmiyen mektep gelir. H snp bilmiycn genç yapıyor. Devlet te bunu ya-
mezunu, işlomiyen trak~ör lisenin son sımfına kndar pncaktır . Devlet, ıerhest işe 
gibi değıl ır O ö~iı?cıye nasıl gelebıl rdı~ kendini kaoul ettirmiyccek 
kadar şohu letnnme mı tas· Coğrof a tıılmiyen deli . olanların emaret ocağı olm1-
dik otmiş olan devletın kanlı üniv rsitenin son yacaktır. Davnnın şehadet-
hnk istiyen, bnykırıp ba- sınıfJ:ırınn kadar çıkabili- nnmeye kadar olan kısmı 
ğıran bir mozh1mdur. rdı? Maarif Vekdletjnin şehıdeL 

işe yo rnmıy. n trnktor Eğ"r hu genç mahvo · nnınoden sonraki kısmı her 
bir köşeye atılabilir. Bir lup giden n güzel ça· ferdin k"n<lj mesuliyoti al-
şahıdttlnamenin işe yara- 1 ğının hesnbını sormağa tındadır. 

Milletler 
Cemiyetine 
Yarı daimi 
Aza olmamız 
Yunan Hariciye Nazırı Milletler 
Cemiyetindeki azılıRa girmı-

mlze müzaheret edecek 
Atina, 8 (A.A.) -·Gazete

ler Hariciye Nazırı M. Mak
simosun Türkiyenin Millet. 

ler Cemiyeti meclisindeki 
yarı daimi azahğo nomzol-
liğine müzaheret edece 
ğini ehemmiyetle kaydet-
mektedir. 

Mesojer Dnten gaıetesi 

haşmokalesinde Türk - Yu
nan dostluğunun aamımıy

etini kaydettikten sonra 

Ankara itilAfnameeinde 
buna müteallik maddeyi 

zikrederek diyor ki: 
- Bunlar ha.it birer 

sözden ibaret değildir. 

Bu maddeye hususiyet nr 
en tatbikini kolay · vıı ze_ 

vkli yapan ve münbnsır

an ahti mükellefiyetl~rin 

soğukluğunu üzerinden nl· 

an şey bu maddenin yal- 1 

nızca bir müiellefıyet ku- I 
rmak i~·in olmamasıdır Bu 

maddo iki memleketi ynkı-
nlnştıran ihtiyaçlardan ve 
samımı hit1lerden gıl"n 

bir vakıanın teyidi olarak 
gayet tabii bir tarzda 
meydana çıkmışlır . Bu ik

inci misakın vaktinden da
ha çok eval Yunan Harici

ye Nazırı Cenevrede şunu 

samimiyetle eöyliyebiliyordu: 

- Türk moılektaşımln 

olan temas o kadar kuv. 

ntli tesis edilmiştir ki 

kendi memlekellerimiz na

mına söz aldığımız v kit 

diğeri namına da konutu· 
yoruz. 

İsveç Veliahtı Türkiyeye 
geliyor, 

lave~· Velio.hıı Guıtatar 

Adolr ark memleketler-

inde dörl ay sürecek bir 

seyahnte çıkacak bu or

ada Türkiyeye de uğrıy· 

acaktır. Prens 

1 Teşrinievelde 

Hazretleri 
lstanbula 

muvasalat edecek Türki

yede ikametleri esnasında 

Reiıicümhur Hazretlerini 

ziynreı edecektir. 

YURTDAŞ! 

1 

ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •• 

1 
Yeni seçilecek belediye heyetinden ı 
siz ne istiyorsunuz? Bize yazınız! 

Temizliklerinden halkın alak
adar olduğu esnaf ve sanatga-
1 ların dükkan ve tüccarlar aık 

sık teftiş edilmeli. 
Bugün iki okuyucumuzun 1 

anketimize nrdiği cevabı 

koyuyoruz: 
Benim yeni belediye be_ 

yetinden iki dileğim vardır: 
1 - Orhaa çeşmesinden 

eskicamiye giden yol tamir 
ettirilmelidir. Çünkü bu yol 
çok bozuktur, bu yüzden 
birçok kazalar vukua gel
mektedir. Daha birkaç gün 
evel buradan geçen bir odun 
arabası kırılmış, diğer bir 
araba devrilmiş, iki tek ara
bacı da biribirine girmiştir. 

2 - Yine bu yol üzerinde 
bulunan aalbant Ahmet us
taya ait barı:ıp ev yıktı

rılmalıdır. Bu harap evin 
heran çökmesi ve bir 
kozaya sebebiyet vermesi 
muhtemeldir. Muhtemel bir 
kazayi önlemek belediyeye 
düıen bir ittir. 

Bilvesile Hyğılarırnı su
narım erendim. 

lzmirler mahallesinden 
ALİ 

• İzah iıtemiyen bir ba_ 
kikatLir ki belediyeler me
neniyet yolunun birinci 
rehberidir. Bu yüksek va
zifenin memleket ih
tiyaçlarının bihakkın ifası 
bütçesinin kudretine müte
vakkıftır. Ancak bu hayır 
lı müeHeeenin bazı ha
yaU i~leri vardır ki para 
aarfınn lüzum olmıyarak 
yalnıı himmet, oıim vo 
bu azmin takibile husul 
pezir olur. Hu cihetle
ri biraz belediye işleri
le meşgul olmuş sıfatla 

hi~· bir husuıi muksa· 
da müstenit olmıyarak 

hüınü niy,,ti tnmme ile aue 

derken be ediye mı:ıkamı 

nin yanlış bir telAkk.i 
ile görmemesini ve tabii bir 
hürmetle yazıldığına knni ol
mnsını bilhassa temenni 
ederim. 

Belediyelerin medeni ve 
bedii vazifelerinden evel 
numara alan ve ihmal 
kabul etmiyecek kadar 
mühim aynı zamanda ma-

sraf ihtiyarına lüıum hiı
settirmiyecek kadar möte
vazı olan sıhhat Te temis
lik va1ifeleri Tardır. Beledi
ye bu vazifeleri; kadroıun_ 
da bulundurduğ• memur
lar, ihtiyar ettiği masraf
larla ve fakat ancak him
metini ibıal azminde ısrar 
etmekle bihakkın ifaya •11-
Tatfak olabilir. 

1 - Belediye memleke
tin sıhhati için doktor 
ve ııhbat memurları bul
undurmaktadır. Bu mem-

urlar lokantaları, kahvel· 
eri, otelleri, bakkalları, 
berberleri ve bu gibi 
temizliklerinden halkın al
A.kadar olduğu eannf 'fi 

sanatk&rlarln dükkAıı Tt 
ticarethanelerioi gayri m•
ayyen günlerde teftit et_ 
mek ıuretile temizlik yo
llarında yürümeğe me _ 
cbur etm11i ayrıcı m&1-
raf ihtiyarnaa luıum olmı -
yarak bayırlı neticeler 
temi il eder. 

Cümlece malClmdur ki 
gerek beynelmilel gerek 
bir hükt\metin kendi me
mleketleri ar&1ında tica
ri ve Hİr 1e7ahatler o 

memleketin iıktn Te ia
aıe kabiliyetile terakki 
tedenni eder. Binaenaleyll 
Balıkeıir beynelmilel se-
yahatler için ıa\iıiat ol
mamakla beraber ciTarın 

ticari rağbıtlerini bile mü-
1&it vasiyette olcbatu 
halde iıka.n ve ıate 110_ 

kaanhğı 11bebile biıyük 

bir pazara malik olam
amaktadır. 

2 - Hayati ve zaruri za
manda masrafsız ifa edile· 
bilen iitinci bir vazife 
daha vardır ki bu da umumi 
temizlik vazifesidir. Memle
ket halkını temiıliğe davet 
eden ve buna ademi riayeti 
ceıa ile karşılayan beledi
yenin deruhte ettiği umL 
mi temizlik vazile1inde 
nümune ve rehber olma1ı 

( Devamı ikinci sayfada ) 

Ankarayı görmedin mi? 
Cümhuriyet bayramında açılacak aergi mü
nasebetile yapılacak tenzilatlı tarifelerden 
istifade ederek yeni devlet merkezimizimutlak 
gör! Hem ziyaret, hem ticaret! 

MiLLi iKTiSAT ve TASARRUF CEMlYETl 



Sayfa 2: TDU DiLi 10 ~ 
Koyunculuk bahsi: 2 

Merino lrkı. 
Merinos koyunları bütün dünyaya ne suretle yayıldı? Bizim 

memleketimizde yetiştirilen merinos ırkı hangi ırktandır? 
ispanyadan Merinos ih nlm1ştır. Frnnsodn yetiştiri-

racı tevalı ettikten son- len merinoslardan mütoad-
rn gittikleri muhitin ve elit sürüler Kap ve Arj
bakıro tarzının şekline gö- nntin müstemlikelerine do 
rA Merinos ırkının üç gönderilmiştir. ı9ı0 senesi
mühim tenevvuu meydana nde mezkur havalide 67 
gel~i. milyon baş merinos vücude 

t) Rlektural: Merinos ır- getirildiği ve aynı tarihte 
kının bu tenevvuu lspa- Avusturalyada dahi 62 ınil
nyadan Almanyanın sak. yon baş merinos bulunma
sonya havalisine 1765 ve kta idi. 
1779 tarihlerinde ithal İşte merinos ırkı bu su-
edilen merinoRlardan hu- retle Avrupanm hertara 
ıule gelmiştir. fına Rusya, Afrika, Ameri-

. 2) Negreti: Bu tenevvu ka Te Avusturalyaya vel-
ise 1spanyadan Kont Ne- hasıl dünyanın her tarafı-
gretti sürülerinden ahzı na y vaş yavaş intişar ve 
menşe etmiştir. gittiği yerlerdeki mahalli 

:1) Rambuyye: Bu ten- ırkının yapağılarını ıslah et-
evvu da Fransada on- miştir. Yapağıcılık zaman 
altıncı Lüinin Rambuyye zaman değişen piyuıyu ve 
malikAnesini satın alarak kumaş modasına tabi ola_ 
bu malikdnede bir ağıl rak yetiştirme veçhesi de 
tesis ve 1785 senesinde değiştirilmiştir. Ve son 
İspanya kralından hedi- asırda elektural ve Neg-
ye 8Uretile aldığı 334 retti gibi dört A ve beş A 
merino• koyunu ile 42 derecesinde inceliğe malik 
koçu Rombuyye ağılınd , 4-5 santimetre tulündeki 
(istifa) usulile teksir ed- yapağılııra rağbet azalarnk 
erek işbu merinos tene- BA. A derecesinde bulunan 
vvunu meyd na getirmi- ve fakat elyafının tulü 
ştir. l 2,8 santimetre olan tarak 

yapağı merinoslarının teksiri 
Şu saydığımız merinosun taammüm ve intişar etmiş-

üç mühim nevi dünyada . hr. 
merinos yetiştirilmesinin Elyevm tarak yapağı me-
en ehemmiyetli Te müe- rinosu yetiştirilen mahal en 
8&İr amili olmuştur· ziyade Almanyadır. Bununla 

Bu üç tenev'fudan El- beraber Macarlarda tarak 
ekturellar Almanyada Nug- yapıığı istikametinde merinos 
rettiler Avusturya ve Ma- yetiştirmesine ehemmiyet 
caristanda ekseriyetle ye- vermişlerdir. Nıtekim bun
tiştirilmiş fakat bilAhare dan dört beş sene evel 
Rambuyye ile mahalli ka- memleketimize ithal edilen 
ba yapağılı koyunların te- tarak yapağı merinosları 
sallübü taammüm ve ın- Macnristandan mübayaa ve 
tişor ederek Elektnral ve ithal edilmiştir. 
Negretti gün•len güno az- il. Behçet 

Bolivya 
Parağuvay 

Harbi 
( Üst tarafı birinci saf ede ) 
Bu nikbinlik, Paraguaylılar-
ın üssülbaraketlerinden uz
ak bulunmalarından ileri ge
lmektir. Zıınnedildiğine göre 
Bolivya kendisine yapılan 
teklifı ancak bazı şartlar 

altında kabul ede -
cektir. Bolivya se -
fareti, Parağuaylıların , ta-
ahhütlerine muhalif olarak, 
teklifi kabul ettiklerini 'fak-
tinden ~ e'fel bildirmiş ol
malarını protesto etmiştir. 

Anketimize 
Gelen 
Cevaplar 
( Üst tarofı ikinci sayfede ) 
lüzumu tabii ve derklir 
olduğundan hu emri mü
himmin ifasında temini mu
vaffakıyet için hali hazır 

tanzifat kadrosuna birşey 

ilavesine lüzum olmıyarak 
belediye tavuşlarının tanzL 
fat memurlarını dahn ciddi 
ve dnha sıkı kontrol et
mesi ve Sflviye it.i bari le 
mazbut bir zatın umum] 
tanzifato. memur edilmesile 
kabili temindir. 

Kııy uı-uları nızdan 

P. İHSAN 

Balıkesir Doğum 

Küçük haberler 

İktısat Ve~ili Alpullu fa~
ri~asım gezdi. 

lktısat Vekili Cel~l bey 
Edirneden Alpnlluya ge-
çerek şeker fabrikasını 
ve müessesatını gezmişt· 

ir. Vekil bey şerefıne kırk 

kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

Buğ~ay ihracatımu 
Ziraat bankası tarafı_ 

ndan Alman yaya ilk 
parti olarak yüz elli 
bin ton kilo buğday sat-
ışı yapılmıştır. Banka 
Almanyaya külliyetli mi
ktarda buğday ihracı için 
Almanya jle hali mfıza

kerededir. 

T rablusgarpta Türk tütü
nünü yetiştir ili yor. 

İtalya hükt1meti, bir şi
rk.etle Türk tütünü yeti
ttirilmesine pek müsait 
görülen Trablusgarbın 
sahil kısmında tütün zi
raati yapmak üzere bir 
mukavele ynpmıştır. Şirk

et bu araziye beş sen
ede beş yüz aile iskA.n 
etmiş ve bunları Türk 
tipi tütün ziraatine se-
vkeylemiştir. Bunlarm 933 
seneıinde istihsal ettikleri 
tütünleri 2, 152,000 lira 
mukabilinde ltalyan rejisi 
satm almıştır. 

Ayasof ya muza, Su ilan 
Ahmet kütüphane oluyor 

İstanbuldaki A.yaıofya cam
isinin müze ve Sultan Ahmet 
camisinin umumi kütüphane 
haline getirilmesi Maa
rif Vekaletince takarrür 
etmiştir. Ayasofyanın bir 
kısmını Hizanı eıerlerine, bir 
kınmını da Osmanlı devrin-
den kalmıt tarihi eserlere 
tahsis olunacaktır. 

--- .. 
Deniz 
Meselesi 
Hakkında 
( Üst tarafı birinci 'fayfede) 
kası yapılma11 vardır. 

Bu siyaeetin tasvibi bu
gün kabineden iıtenecektir. 

Japonya, aynı zamanda 
saffı harp zırhlıları ile 
tayaro taşıyan gemılerin 

tamamen kaldırılması veya 
cezri bir şekilde tahdidini 
isti yecektir. 

. r. Ve Çocuk Bakım Evi. 
1 - Vilayelin mer;~ez ve miilhakatı, şehir ve köyleri ahalisinden miL 

racaat •'den gebelerin tahii ve nıüşkiilath her nevi do!'umlarım ve alel
umum kadın ameliyatlarım nıüe!'isese meccanen yapar. Çocuk düşür
mek tehlikesinde bulnııauları da kezalik meccanen vatırarrk teda' i 

~ 

eder. 
2 Süt çocukları ve iki yaşına kadar olan k iiçiik hasta yavruları 

dahi müe sesede yatırarak her zaman meccanen tedavi eder. 
~ 

3 - Süt cocuklarnıın hakmı tarzları hakkında ıniistakhel velidelere .. 
ve gebelik t•snasın<la vukuu melhuz arızalara karşı tatbiki lazımgelen 

tedavi ve tcdhirlerin ahıımasını :rebef~re iiğretnu·k iizcre dersler verilir. 
4 - Ciimhuriy•~tinıizin Hahkesire hahşeylediği bu faideli ve lta~ırlı 

ınüe sesedea muhterem lıall\unız istifadeye koşmalıdırlal'. 

~ ,. .. ••••••••••a•••:•••.. •••••••••• .. ••••••••••••••••• • ••••••••••••-
: ŞEHIRVE Ü HAKATTA . ~ . ...... ii~~--······p·~·~······k·ç·~···cı·~~·yet 

Ye orta mekteplerde 
Le yit ve meccani imtihanlar .. 

Maarif Vektlletinin idare. 
sindeki lise ve orta m13kte
plerde leyli meccani olmnk 
istiyenlerin müsabaka imti
hanları 30 eylftl 934 pazar 
günü saat 9 da başlıyacak
tır. Müsabakaya iştirak ede
ceklerin müracaatları 29 ey
h1l cumartesi günü akşamı
na kadar kabul edilecektir. 

Müsabaka imtihanlarına 
iştirak edecek namzetlerin 
haiz olmaları lazım gelen 
şartlar şunlardır: 

Türk olmak, (ecnebi tabi-
iyetindeki Türk soyundan 
çocuklar da dahildir.) Lise ve 
orta mektepler talimatnam_ 
esinin her sınıf için 
tespit ettiği yaş 

hadleri içinde bulunmok,be
dence ve ruhça hasta,malUl, 
sakQt ve kusurlu olmamak, 
vt-ıliıi kendisini tahsil ettire
miyecek kadar fakir bulun. 
malt:, zekası. çalışkanlığı, 

ahrn.kı mensup olduğu mek· 
tepten alacağı fotograflı ve
sika ile sabit olmak .. 

Müsabaka imtihanları 
Türkçe, edebiyat, riyaziye, 
tarih, coğrafya derslerind
en ve tahrir] olarak ya-
pıla<:ak ve Vekdletten gö
nderilecek kôğıtlara yazı
lacaktır. İmtihan lisede 
yapılacaktır. 

imtiyaz sahibimiz. 
imtiyaz sahibimiz Bilecik 

mebuıu Hayrettin bey dün 
lstanbula gitmiştir. 

Vilayet nüfus müdürlüğü 
Vılayetimiz nüfus müdür

lüğüne Yozeat nüfus müdürü 
Osman bey tayin 
edilmiştir. Vil4yet Nüfus 
itleri bir müddetteu 
beri Bandırma nüfus mem. 
uru Ata bey tarafından ted
Tır ediliyordu •. 

Poliste bir terli. 
On sekiz numaralı polis 

memuru İsmail efendi Komi. 
serliğe lerfi etmiş ve Küta
hya Vilayeti emniyet mıhlür. 
lüğü emrine verilmiştir. 

iki tahrirat kiti~i 
Erdek tahrirat kfitıbi Sa

dettm ve Ayvaıık tahrırat 
kAtibi Hidayet efendiler vil
Ayetçe becayiş edilmişlerdir. 

landırmahlar geİiyor. 
İdmanyurtlular geçen cu. 

ma Bandırmaya giderek 
ora muhteliti ile bir maç 
yapmış ve 1-2 galip gel
mişJerdı. Idmanyurdu bu 
maçın ani ve hazırlıksız ol-· 
duğunu dü~ı.inorek Bandır
ma muhtelıtine hır mnç tek 
liC etmiştır. Bu maçın önü
müzdeki cuma günü yapıl
ması muhtemeldır. 

ere etli yağmurlar 
Dün akşam tlzeri şeh

rımıze bol yagmur 
yağmıştır. Yağmur osnnsırıda 

Ka.ratepe civarındaki tarl
alara yıldırım düşmü se 
do bir zararı olmamıştır. 

FailleriTu uld~ 
Yaka failleri dört kişidi~un arın ~u cinayeti -

mu a~ilinde yaptı rJarr anlaşıhyor. 
almak iızere i•1 Yirmi giın evel Pamukçu

da bir vaka olmuş, bakkal 
İımail efendi dükkanında 
öldürülmüştü. O vakitten beri 
zabıta ve adliye bu işin tah
kikatile meşgul bulunuyordu. 
Tahkikat neticelenmiş bu 
vaka ile alfikadar olarak 
dört kişi yakalanmış bulun
maktadır. Giresun nahiyesi
nin Hızırbalı köyünden ko
ca Mustafa, karn Ihsan, Mu
hittin ve Konakpınnrından 

Mehmet Ali isminde olan 
vaka failleri dün şehrimize 

getirilmişlerdir. 
İsmail efendiyi öldürenle

rin Kara Hasan ile Koca Mu
stafa olduğu diğer ikisinin 
bu esnada gözcülük yaptığı 
anlaşılmaktadır. 

Havanın kararıp ta he-
rkesin yemek yimek üzere 
evlerine girdiği bir 
sırada kara Hasan ile 
koca Mustafa İsmail 

efendinin dükkAnına gi-
rmişler ve: 

Bize bir tütün veri 
demişler .. İsmail efendi tütün 

Bir klza tecavüz eden yo
bazlar. 

Bigo.dıç nahiyesinin I§ık

lnr köyünden mundazlı Hü 
seyin oğlu Mehmet, Cema-

lettin oğlu Kadir ve Mehmet 
oğlu Ahmet isminde iiç kişi 

hakkında adliyece tahkikat 
yapılmaktadır. 

Tahkikata glire, ~1ehmet, 
Cemalettin ve Ahmet evelki 
gece annesile birlikte evine 
giden Kasım kızı Gülıston 

bR.nımın önüne geçerek zo_ 
rla köy dışına götürmü-
şler ve bu sırada da 
derdestlerine giden köy 
muhtarı Mehmet ve ihti
yar heyeti azasından İsmnil 
ağalara siJ.Ahla mukabele 
de bulunmuşlardır. Mütec
avizler ertesi gün janda
armo tarafından yakalana
rak adliyeye teslim edi
lmişlerdir. 

araçam köyün~e vaka 
Dursunbey kazasına bağlı 

Karaçam köyünden Rasim 
aynı köyden Ali Osman ağa 
yı birkaç yerinden yarala
mıstır. Altmış yaşında bulu
nan Ali Osman ağanın yara
sı hayatını tehdit edecek 
derecede ağırdır . 

Rosim vakayı müteakıp 
kaçmış ise de biraz sonra 
vak \lanttrak adliyeye teslim 
" 
edilmiştir. 

Bir nişanlanma 
Alemdar zade Ktlmıl efen

di kızı Nebahat h nımln 
ağır ceza mahkemesi zabıt 
kdtıbi Hüseyin Avni beyin 
diın akşam nişn.ı!nrı adlıyt 
arkdnınm ve davetliler'n hu 
zurilo icra dilmiştir. Yoni 
nişanlılar kutlulnrız. 

sırada iki el silAh f' 
amış ve zavallı f 
kanlnr içinde yere 
rlanmıştır. 

Bu cinayetin parn f1I 

bilinde işlendiği tesP1
' 1, ilmiştir. Bu mesele ile • ~ 

dar olarak baıı tevkifBt 
masına intizar edilmek 

Başta jandarma si~~ 
manuanı Hasan bey, vıl 
nahiyesi müdürü BılA 
olduğu halde jondarlll;J 
cinayeti meydana çıkar~ 
la büyük bir muvaff8 

kazanmış oluyor. za .J 
mızı bu muvaffaluyr ., 
den dolayı tebrik ederı 

"*~* . İsmnil efendi ikı .J. 
ne evci Fazlı ku11l 

. et bir tren kazası netıcı 

1 ölen Pamukçulu f8m.?il 1 

1 

nın oğludur. Kepsut 
at mektebi mezunlarınd• 

1 
Byi bir ziraatci ve e1 
makinistti. Kendi trakl 
çift çubuğunu kendi 1 
misafirperver, kjbnr 18 

lôk bir efendi idi.. 

Ken~isine memur 
veren adam. 

!\1anyasın Kızıksa 

nden Hüseyin oğlu 
tafa efendi dün 
dinkçiler mahallesinde 
ncanın evine gitmiş: 

- Ben taharri nıe~ 
yum, odaları kontur0 

eceğim, demiştir. 

Kendi ıne memur ~ 
veren bu adam ıu*'\1 
''e hakkında tah~1 

girişilmiştir. 

ivrin~ide bir vaU 
Oiın gec~ lvr:ndi ııob 

sinde kanlı bir vakn °1111 

h. . K 1 ~o na ıyenın oz uçayır 
nde Abdullah oğlu ıı; 
Kaleoba köyünden · fe tı 
oğlu Osman tarafından 9 ~ 
kurşunla yaralanmıştır· -
şun Has nın koburğa ~ 
klerinin arasından gı~ 
ve sağ tarafında:! öne . 
rn meylederek tehli1tel1 

yar açmıştır. 

Uasan şehrimize geııt 
rek memleket hastane~ 
yatırılmıştır. Osman d:J 
adan sonra yakalonııı1f 

[fdek saniılerin~e ~uıun 
ceset. J 

Erdek sahilinde bir ~· 
cesedi bulunmuştur. ~~ a 
sedin Şabinburğaz ~0J0 

j don Fatmayn ait ol·~ 
1 tespıt edilmiş ve tob~~tır 

adliyece azıyet ediloıh 

• 
Y ' ---,... urttaş. •••• 

• Hilallahmeri unulfT 
: ıstırap çeken lnsof1~ 
: t!yllik yardım edtrı ,. 
•••••••••••••••••••• 
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HaYicte neler oluyor? 
~~~-,~~~~-

Al a dış oli ik Si 

Or. Schahtin şayanı di~~at beyanatı. 

Mecmualar: 

Yeni Adam 
36 ıncı sayısı Jikka-

te değer bir şckıhle çı

ktı. İçindekiler, lsmail 
Hakkı, Damlupınor savaşı, 

TORKDILl 

Yeni ~ir tavsiye 
Hamur aşı meraklılarına 
Gunh3muru, k ı şlık nı.ıkar

nıı koskos ve emsali humur 1 

aşına meraklı bulunanlar 

Sayfa: 3 

Erkek orta mektebine 
Kayıt ve kabul. 

Erke~ orta meUap müdürlüğünden: Döviz taksimatının ilgası -. ıkı taraftı takas ve mübadele-. 
yerli mevaddı iptidaiye - . piyasadaki para azaımıy~cak .. 

Reichsbank Müdürü 'e mnhıl bir halde bulundurmak 
İktısat Nazırı M. Schacht arzusu umumun zararına ola_ 
Leipzig sonbahar . panayı~ı- rak hOkıru kaldı. 
nın küşadı munasebetıle fi r ne kadar bugünkü 

cami siyaset fileminde ol
anlar: A. Te\'fık, halk ün-

beledıye civıırında uncular 
arastasında 14 vakıf 2 t be
ledıye numaralı yoni açılan 

ivereitesı derslerinden ::uz- ticarethaneye müracaut et-
iyat, F: Molnar, Gümüş sinler. Ne fıs un satılmakta-
kabza. 1 maıl Hakk ı , :Sait dır. 
çolehi (Dram). v. Gülte- :l------:1:--"'."'. ----

Orta mekteplerin talebe kayıt ve kabul muameleei 10 
cylul 954 tarihino kadar rlevam edecek bundan ıonra hiç
bir talebe alını.nıyDcaktır. t:ençlerin bu tarihe kadar mek
tep idarelerine mürnoantla kayıtlarını yaptırmalarını dileriz· 

matbuata verdiği beyenatta ı\lmon harici bor~·lnrı, mn- kin şiir aleyhinde. L H. 8Yf ---------------------
ezcumle şunları söylemiştir: hıyeti osliyeleri itıbarile 

_ Birçok muşküller ve hususıle tirilmiş tamirat 
fenalıklarda olduğu gibi borçlarından başka bir şey 
bizim şimdi içinde bulundu- değılso d Almanya hiç hır 
ğumuz muşkültltın da kökü vakit bu hususi borç mu-
meşum \'eraay ( Vetsaille) kuveloleri altındaki imzasını 

Bayi derdine çare, Rus- Bandırma gümruğunden 

yada çocuk şehirleri, A. almış olduğum 63 No: 
Cemil sessiz isıanbul, mü- 29 - 8 - 933 tarihli ithaldt 
hendis N. Osman, inema 

hillelMınin fenni cephesı, 

lsmail Hakkı: Suphi Nuri 

nusha için muktazi muam
eleye teşebbüs ctti~imden 
zayi makbuzların hfr bir 
suretle hükmü kalmadığını 
ilAn ederim. 

Bandırmada tüccar 

ilan 
muahedesine dayanır. Her inkAr etmemiştir. Bilftkis Al-
ne kadar ecnebı mehafil manya namuslu bir borçlu 

beye açık mektup, Yeni 
odam alfnbesi: izzettin 

beyannamesine nıt 445578 ~80 
numaralı üç kıta depozı -
to makbuzlarını kazaen 
zayi ettim. Bu dı.:fa zay
iinden olarak alınacak hafız T_a.,ıı:y_ır.__ __ _ 

Bıllkısir icra mııu -
rlugundan: 

bu mevzu hakkında şimdiye olarok bor~·larım ödi) ehil
ko.dar omuz silkmiş itıe d~ mek için son derPce gayrct
nrt.ık şimdi vaziyet tedric~n le çabal mış ve llf'içhsban-
her ke i ikaz etmektedır. kın 3 nıilyor Heichsmorkı 
Alman föız tedıyatının ınkı- müteca,•iz altın vP. döviz mev-

Şadan, Sokrnt bir homo

sek iiel mizdı?. Dünya il
ım, san ıt. tenkit haberL 
eri ve resimler. 

tua uğraması ve Alman sa- cundunu buna hasretmiştir. 

tın alma kudretinin azalma_ Kezalik Almanya ihracutıııı Balı'res'ır ı·ıcaret odasından·. 
81 Alman oblignsyonlarının arttırmak g yretıle pıyns·t- K 
e~nebi memleketlerdeki hıl- dakj paranın , zaltılması 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Ayvalık-Allmo.va ~olunun 6-588-8-7 65 inci 

kilometreleri arasında şartname ve keşifname 
mucibince yapılaeak lt> viyei turabiye ve kaldı-
rım inşaatı 10-EyhiJ 834 tarihine miisadif paza
rtesi günü aat on beşte kapalı ıarf usulile iha
le edilmek üzere münakasaya koumuştur. 

Bu inşaatm bedeli keşfi 8305 lira 68 kuru-millerıni ve ecnebi mü~ta~- tedbirlerini ihtıhaz etmiş Sicil numaraıu: 789 
sıllerini müteessir atmıştır. ve be tedbir • Basel Balıkesirde dvicile'r için- ştur. 
Alman iktısadi vaziyetini.n miıtehosısının 1931 kflnunu- de 12 numaralı dükktın- Miinakasava: Livakat.i fennivesi haşruühen -
cihan burhanındoki tesır evel tarihli ruporundn koy- Ja ikttmetkthı ticari itti- di Iikçe tas<İik ediıcnlerirı iştirak mesuliyetleri 
ve alAkaıı belli olmuştur. dedildiğı veçhıle - modern haz ederek Nalburlukla i§- ile calışacaklar. Ehliyet vesikası ve ticaret Yesi-
Umum cihan ticaretini çok mevzuatı kaouniyede emoa tiğal oyledığini beyan e- kası' ibraz edenler kabul olunacak ve bu vesika-
şiddetli ye mahııOs . b!r isiz bir tedbir olmuştur. den Turkıye cümburiyeti . 1 1 1 l:i k l k. .. ] b 
tar•dn mu"tee1Eir etnıeksızı_n Alm nyo ne karlar gayret lar ye\'llll İ la e( en ' 3 ·a Se iZ gun e\'C 3Ş 

., tebaasından Balıkesırli Ço • d" ı·- "b J•ı · l 1 k T ı· el.banın U'Üncü dt3recode bu- sorfetmiA ise miıtebokı mÜlıeal I 're I raz eol nllŞ lU UllHt3 'lir. 8 tp 
~ :ı k ban Mehmet Pehlivanın 1 l b .. d d" t Yuk harici ticur et memle- cihanın Almanyaya arşı olanlarm hu \'0 aik İ C )era er )'llZ e ye 1 lUÇ-

Hafız Abdülaıiı efendi
ye borçlu lvrindi nabiye
ıinin kooaeli karyeain
den hacı memair oA'lu 
homit ve inindinin kadim 

mahallesinden Ali efendi 
biraderi mecit efendilerin 
deyinlerinin temini iılifHı 
zımmında haosedilen İT -
rindi kaeabHında Taki 11&-

L 1 db' 1 · d unvanı ticaretı (Çoban Meh_ k 
Letinde yaşamak imaAn a_ zıt ve ret te ır erı o er· ıık nisılelinde teminatı muvakkate ma huz veya 
a. d d' · ı t' met Pehlivan) olarak ti-rını sıstemntık bir tarz o ece iddetlen 1rı mı ırt nwktuı>lnrile \!.,'cvmi mezkfırda w) \akli muayyr-
Dezetmek mümkün değildir. Borçluya borcunu emtia. ile caret kanununun 42 inci f 

d 1 ·
1
d · 9 111"11de, usulü dairesinde P.11ciimPni \'İhh.·ete azla Fakat Versaydn bundan ödemesıno müs ade e dı. e-

1 
mnu esı mucıbınce 9 934 

gı ve önü yol ve ıolu 

Abdülaziı efendi haneai 
ve arkası earı Haean haneai 
ile mahdut semini toprak 
tavanlı tah\ani dörı oda 
Te gün bataıı tarafından 

on iki bayTan alır ahır 
ve baıka sol ıarafmda 
on hayvan alır bir ahır 

ve bir ıu kuyuau ve 
800 arşın miktarında bah-

h k hir şey ynpılmıs de- cek, yahut borcun te ıy- turıhınde 789 sicil numa- mahimat almak istiyenlerin dalıa •~val başmiih-
ğildir. Alnı nyadan kendi esinden s rfınnzar olacıık rnsına kayıt ve tcscıl edil- endisli!'e veya euciiııı~ni vila~ret kalemine miira-

çeyi müıtemil bir bap 

ulke ve arazisini. gaspındun yerde alacaklı m~mleketler ı mış olduğu ıltın olunur·. <•a:ll elnıeleri ila11 olunur. 166 
ve Alın nyayi pek hüyuk himaye gümrüklen ve~t- ı~h~P~r~h=a=ng~i~s=or~b=e~s~t~~t~ic~n~ri~=,~Ja~k=u=ıı=a=n-ıl=m=n=s=ın=ı=t=c=m~in~i=ç~in~=a=n=y=a=v=e~g-e=re~k=e=e~ec~n=e~b~i-m~e-
maddi kul(elero maruz hı- mek ve para kıymetlorıni hır teşebbüsü yok eden bir takım mevnddı iptidaiye_ mleketler için acı neticeler 

kmoktan nrfı 0QZ8l' 25 di.JşÜrffi{IK gibi tedbirlerle b b .k d k L' • • ğ" L 

hanenin 48 payda 21 pa
yı ile hükumet karıuıaoda 
aagı Abdüleıiz efendi diı.k

klnı ve solu aefer efen-
ra .. ır tiro rnsinin zuhuruna yi mürakahe e eco teş&ı- verıp vermıyece ı no..tnıı 
ml.l""''r }tın marklık ecn hi borçluların gayretlerini r.e- b 1 J IAt kurduk. Bu tedbirler üzerinde tevakkuf etmek 

J.. d tıcPsiz hırnkmışl rdır. Bu se ep 0 uyor. A manynnıo u 

sermaye tesısatı 0 gcıepe- olocakları ılo bu roohsup henüz kllfi derecede muvaf i~temem, fak•t şu da muhak 
l . t' H )buk! Almanya gayri makul sistem. fıatların · ı (l · J" B kaktır ki her tarafın iktısa-tı mış ır. 1 sukutunu ve cıhnn ticaretinın ıtı fi arı mevcut kaldıkça rakıyot tamın etme ı. unun 

bu sermayoniıı kazan<'ı 1 
e meva<ldı iptidaıyc ~ıkoran sebebi kısmen şudur: diyatı ve bununla alAkad:ır 

1 kendi. ı'thalAt fazlası- felaketAmiz hır şekıldo geri '"'anı' daha evel mu'"bo- olon içtimai bayatı bu hal-ce 

1 
memleketlerden iptidai ht1m ı 

"v B d gıtmesinı intaç atmıştır. den çok mütee11ir olacaktır. t d. e ediyordu. un un muddeler satın almak icı"n yaa konturatları aktedilmit nı e 
1

Y l · Bugünku cihan ticaret Almanya kenJi batına bu ba lrn Aamaoyndan ko onı- hemen hiç bir para art. olması dolayısile gelecek 
ı . t'r Halbu· hasılası, doha beş sene ev malların kabul edilmesi vaıiyeti değiştirmez. Hunu 

leri do gaspetı mı§ 
1 

~ v vclki cıhon ticarAtinin hası_ mıyacaktır. değiştirmek için her iki 
ki bu koloniler bnrp en e - lnsmm tlçte birinden nzdır. Bio•enaleyh Alman hükil- ldzım geldij(indendir. Fakat turalın teşriki meoaiai !Azım 

ile milyar- b başlıca ıebep: Tediye iti-el Almnn pnrası . Bugünl.u ..,;azıyct tokrih~n metine, takıp ettiği ış ulma dır. Bizim hararetle iımit ı b 1. · at te liycsıne ı k · ı ldfları mucibince ecnebi ura a ığ tomır 1900 sen.- inde ı vgziyet po ıtı nsı ıle A manyanın ve temenni edebileceğımiz d ıd F k t bu para ı k ı k bT nukut bankaları namı Reich-ıcb ır e i ı .. seviye ınd dır. Ve daha hı - borç ar müna o e n ı ıye- şey; Beynelmılel ıktısadi 
lerın münka]esi mum· nuz gcrılı ve ukut dur tmi müteessir ve ihltll etti- sbankta açılmıt olan hususi kıyaset ve aklı ıelımin ba-
kün olmad ğ hakikolı ani durulmu ,ı ğildir. l'ıatl r ği yolunda yapılan terizler heaoplarla bu tedbırlor hay zı •ıyaai l&mayullere galebe 
şılınca 1924 ve 

1930 
en- 19.m send inın fıatlnrıno bu ahval ve şerait muvace- li hulyavi bir mahiyet almış- calmHıdır. Alwanya bu ııte 

lerınde tamirat tazminatı- nnz ran trıkriben yüzdtj 50 besinde tamamen manasız- tır. Bu hnsusi hcsoplnr bu muoıerek mescu Hrluıa 
k ] 

· jçın ecne ş k' N senenı'n nı'ııanındanberı, veni d E nın müna a esı . . i te dü~ük:tur Ve bu cr.ı t dır. üpbesizdir ı as- .1 ıun1t1.1e ır. ~er dıger mıi-
bi kr ıdiler verıl.dı. ş k altında fuiz ve ona odemQ yonal sosynlist idareıi, ev- ithalatımızı tahdide mecbur 1etter bıııuı goruşumuzo 
bu koredılcr şimdıkı . 1~

0:. - mük .. llefıyotlerı uzerin<lekı velce takip edilmiş olon olduğumuz ondanberi bizim ıtıın.k. etmezhır•e bız on-
• ı11t doğuran onıı er ır. 1 k d · t ğ ı Oerıa ı'on polıtiko ının Alman daimi endişemiz olmuş laru turız eıweyu, fu-u u ı J h t h- tozyı ın oıma nr ıp o ır u - ı 
Ben seneden srıneye o ~ n mrıkta \ e g'O) ı ı kobilı ta. işçisinin u~·te hirinı sokağa tur. Bu hususi hesap- kut, lm:, bıze cubren k.a-
lik li bir hal ulan hu 

0 
unç h mmul bır şekil u mak- attı5-ını ve bundan ho ka lar<la daınıa artan mutlOpl- uu1 ettırıııue.k uıLımılen baaş-

1 temine karşı • . r::ı I • ı bunlar mark k t r go u ı.. parn n ma 
1 

1 ta olduğunu ız ha luzum borçlar ınunoka e kabı iye- ar •Op anmış ve d ıı ı ~e aıar~ı, a.eo_ 
dah iptidadonberı ~eı~~: yoktur. timizı arltıra<•oğı yt rde aznL fıatından gayri miısaıt tesırl. dıwızı wuı.ıufauyu wecburuı. 
aloıı bulunuyorum. ı° vs- rlıze cebren kabul etlirıl- tlığını göruncc bu sefor er ıka etınıştir. Hulti&a, nh- Ahuuoyu .buyuuıwue1 hayat-
b m dığor ıhtor '' i.1 ı .l k l · ı f val ve şerait değişince bu tu '1tuwu tiuyuk t<rednkan enı . . b cihet on borç ar muuo a e ıtııt\ , diinıcni şiddetle tersine 
iyelerım gıbı u 1 na beyne milel tediye ve mah- çeYirrniştır. Bu siya6 et ri- itilliflnr tauıawcn aloyhinıı· puroJaı:>uu Luuauştur. )unı h ar itib rn a ın ı . I' nera.tıtilü keuı.u ~cıa.u v41 ıur-J ı naz 1 1 l koredı' - j sup muamelelerınde otom- · t · ı· ze nelJce vormışLır. ~ğor 

e h&ndo (.ıyda teruın e mış ır. ~ h ı 
d ve beyne mı t d ıl k b ayni net'ıce kendılerinın al- 1 ""' liUıjUUca gore weaut 0 -' ı şıtirılen atık arz 3 mu a ır 66 milyooluk bir milletin 
nın tamı1r9a.~ 1 a

1 

ze mevsım- khrıngc sevkeden bir yol eybme teveccüh etnıış ol- lllıt•t uı1.1esuıe rtayet otwı~ıır. 
b 1 ., y artan ınayi kuvveti, bey- ll1zuu uıacuL emtıo.wıı e-. 

3 
onu Bu cıhan a"mıAtır. Cıhanı Y vaş yo.- saydı, hi·· şüphe etmem ki d tladı \ :J' I k nelmilel Oeflationu moğlOp ~ 10 0 

pa. ·s,,rsıt•ı tesıri vaş tecrıt edı mış bırço ecnebi dovletler bu itil fları 
r ı~k n ... ' k etmek için mühim ve kaıi ıe a ·etını kl büir.0.- kuleler hulıne so on bu ma ~·oktan fushederlerdi. Şimdi it d b 1 alaca 

1 
Jb l hır yardım husule ~etir-

n ınl a b fcl8kete karşı hsup Yu bklırıng ted ır ~rı mi"-tiı. Fokat buna rorr- karşımızda görünen vaziyet mot er, u 1 buh- mevcut a ıyosını e tam- :ı t:ı 
koymnk \ e b ş ıy~n b .. 1 amen harap etmek tema- men ecnebi devletler. AL şudur: Alman ihracatına ka-
ranı tedrıc n ve u u un yul ve ıstıdodını gösteri- manyanın artan ithnldtının rşı tedbir almaktır. Ecnebi 
tahrıbatı meydo? ver~~- yor. Zır l hu ule gelebılec tediy si ıçin ınomultl.t ih- ılevletler Almanyayı borçla-
k izin ko r tıon yo ıde cek her hır f.ırk bu ted- racatını kabul etmediklı ri rını tedıye etmek imktinınd-
tcsviye etmek hususun n birlerle ortadnn koldırılmo gibi borçlar meselesinde on mahrum etmPkle kalma. 
bir kar r nlmadıl~r. . ktadır. de bir kolaylık göstıarmemiş- yorlnr. Aynı zurnanda onu 

Anc k Amorıka eısıcu~-l Ru tedhirh r biıtiın trıı- lerdir. Bu yüzden biz vukit alıcı sıfatile cihan piyasası-
huru Houver ıle beynrlmı e n ıt j lermı tomamcn vıı znmnnile mühım mevnddı nn çıkmaktan men ve bu su-
tr diynt nıu"ozene bnnkası kını bıro.k yor, tıcarelı gn- ıpdıdoiye miıhnyaa tnhdidatı retle Almanyayı Otorşiye ic_ 
hu hususta çıılıştıl r, fakat 11 k vaz"tmeğe mecbur olduk b:ır ediyorlur. Bu halı'n her · · e yı 1 tobii 1.onn ara sev '° 
hukumetlerın egoızmı v d ve bunların idarttli bir tara- ikı ıaraf yani gerek Alm-Alnıanyayı mağlup ve muz • cdıyor ve nufuıu altın a 

cnebi memleketlere bırakılm
azsa, yahut boykot edilirse 
bundan obligasyon denetleri-

mizi hAmil olan ecnebiler ve ec· 
nebi ihracatçıları müteeBSir 
hiltıl olur. Alman mal 
larına boykot etmekle 
aynı ıamanda Avuıtur -
ya yün ve Amerika pamuk 
müstahsilleri Roubaixdeki ip
lik bükücüıü ve Lancaıhire 
deki orucü ve Schotlanddaki 
Ringa balikçısı ve lııpanya 
portakalcısı <fa aynı de_ 
recede müsteesair olur. 

di hane ve kahvehane-. 
ıi n arkHı ibrahua ça-

vuı oğlu Muııafa haaeai 
'Ve önü yol ile mahduı 

fe'Vkani ufak bir ıaJ01a 

Te bir oda 'Ve ıah\aai 

aeminı toprak bir bap 
dui.kloın nıslı açık ar
tırma de eatılığa ç1kar1lm19\ır. 

Bu hMpta 1aı1lao şarln

ameyı herkes görebılmek 

Jüzere 9-9.934 liırihi11dea 

.ıtıbaren on gun müddet-
le icra daire11aden açık 

bulundurulmaktadır. Bu 
babda bir hak ıddiaaında 
bul uoanlar varsa tarihi 
ildndan itibaren on gün 

i~~inde evrakı müıbiteleri
Je birlikte icra daireaine 

gelmedikleri takdirde ha

kları tapu siclllile aabit 
olmadıkça aattş bedelinin 

paylaşmasından hariç kal
acaklardır. Bırinci arttırma 

ıo_ıQ.934 tarihine teaadil 
eden Çarşamba gunu 

günü 1&at ı 6 olarak ta_ 

yin edilmit olup o gün 

konulan pey muhammen 
kıymetin yüzde yetmit 

betini bulmadığı taktirde 
arttırma 25 - 1 O - 9J4 tari-
hine teandüf eden Pert-
embe günü aaat 16 ya 
bırakılacaktır. Ve o gön 
en çok arttıranın üıtüne 

bırakılacaktır. Almak Te 

ıartnameyi görmek iıtiy

enlerin 934 · 179 , doıya 
numaraeile Balık81İr icra 

dairesine gelmeleri ilAn 
oluuur. 



Sazla: 4 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balıkesır garnizon kttaatı hayvnnlart i~in 250 ton ve 
Susığırluk kıtaatıhayvanları için ı 50 ton yulaf 28-9- 934 
cumartesi ıünü saat ı O da kapalı zarf usulile satın alı
nacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de Balıkesir için 940 ve Susı

ğırlık için 565 lira muvakkat teminat nkçalarile birlikte -
yukarıda yazılı günde muayyen saatten evel Balıkesir . 
de kolordu satın alma komisyonuna müracaatları. 

169 - 4 

Balıkesir t vkaf 
Müdiirlüğiinden: 

İbrahim bey camii karşısında Evkafa ait 231, 232, 233 
numaralı iki dükkan ile bir yağhane mtlyıs - 935 gayes
ine kadar icara verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
lbaleıi 15 - 9 - 934 oümartesi günü saat 15 te icra edile_ 
ceğinden talip olanları Balıkeıir Evkaf müdüriyetine müra
caatları .lln olunur. 
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Hayvan sergisi. 
İki bin beş yüz liralık yüksek ikramiyeli Balı

kesir hayvanat sergisi 21 Eylül 934 cuma gü
nü koşuçınarı mevkiinde açılacaktır. E,·elce 
ilan edilen resmi talimatnanıesindeki şerait 
daire ··inde havvanlarını ser~ive kavd,,ttirn1ek ._ ,..., ._ ... 

isti yenlerin 15 eylül 9 34 tarihinden itibaren 
18 eyhil 934 akşamına kadar her giin hayvan 
pazarında Hüseyiıı çavuş hanında kayıt ve kabul 
hevetine miiracaatları. ., 
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TOH Dll.I ıO BYLUL 

Dünyada birinciliği ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik n1odelle
ri ni makine, sehpa ve 
çantanlarını «ŞAH MEH 
MET M.AHDC~IU HÜ -
SEYIN A VNI ticaret -
hanesinde arayınız. 

-

• 

SINDIRGI BELEDİYESi 

FOTORGAF . 
M İ LERI 

Şah Mehemt mahdumu Hüseyin Avni ticaret~anı' 

, Agf a f otograf maki elerı. 
nin Rahkesirde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGRAF MAKINELEHİ 
Yedi yaşında bir çocuk. tarafından dahi ~ayret 

kolaylıkla kullanılır . 

Nüfus İşleri Balıkesir Askeri satın Jdl 
Bireylillde her tarafta köy muhtar ve azaları . alma komusyon~n 1~ 

kaza nıerkezlerine davet edilerek vali kaynıa- Bahkesır nıerkez kıtatının 50,000 kıJo .. ~ 1d 
' f ı ·ı r· ı· ·· "'ld"' ""uıı kam beylerin gizli nüfus vakalarının ehemmiye- , . asu y~sına verı en ıat g<l 1 •• .~oru ug . ·c 

tinden bahsedeceklerd"r ıhalesı 13-9-934 perşembe ~unu saut ond,ı. 1 

Belediye ve köy ııı~ıİııarları kasaba ve köy- !'dil~ııek. iizeı·e !•ir lıafıa ~ı~ııraya talik eı!ilııı~~ 
lerde davuJlarla halka bir eyhilden itibaren ilan !ahplerın vaktı. muay~·enı~~t.lf' Balıke~ır :ı~ 
edilecek ve bir buçuk ay içinde her aile reisi satın alma koırnsyonurıa nıuracaatları. ~ 

kend! evin.deki veya ~mri aııınd~ki, ı~er veli ve Belediye Riyase i de~ 
-------------------• layetındekı, her vası vesayetındekı bu ana 

11
, 

Daı·mı· 1r1·/a",vet Enc.1!.menı·n -'en: kadar nüfu~ ~airelerince yazılarılardaı~.~ayri yazıl 934 _s:-nrs~.tanzifat ~·e ı~n.vir~t Yeı:g.isi., ~n~1 
Y ı ..,, u a~ mıyarak gızh kalmış doğum, gaip, öhım ve ya- knkatı ıçın mukelleflerırı bırıncı tak ıtı E)11 

Bahkesir - Edremit yolunun oo+63 - 00+61 kilomot zılmamış cvlennıe vakalarının kily muhtar w~ yıdır. Bu aym içinde mükellef hu verginin 11\ 

eleri arasındaki kısmın tamiri ıartname ve keşifnamesi ihtiyar heyetlerine ve kasabada, şeİıirde belediye- m ödemcz~e yüzde on zanııuile vr. talı sili C11 ~ 
mmcibince yapılmak ve 27- Eylfil - 934 tarihine müsadif lere bildirmeğe behemehal nıecbur hulundukla- k:ıımnnna tevfikan tasil olunacağı Bt'lediye k~1 ı 
perşembe günü saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi ftıfl 
;ün müddetle ve kapalı 11rf uıulile mfüaakasaya vazedil _ rından müddetin hitanundan sonra böyle nüfus nunun 112 inci maddesine istinaden ilan o O 
mittir. Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 ku- işlerini yaptırmıyanlar hakkında ceza tatbikatı- 17 

ru9tur. na haşlanacak tır. •ıılllıllllmll~lıııınm~~ ımmıımmmııımmımmmmmııı -~ 
Münakasaya liyakati fenniyeei başmühenndislikçe ~-,

1
r. ~:t~> 'i!ı. ~ 

11 

* -M~:: = .. ııııtııı. ... ııııııııı.;.uıı .dlnttıı ••• lllhı ... 11mıı1ı .. .ıııııu1ı .. .ııııııı1ı • ..ılllllı1ı .. ı11111ııı·· ıt 
tudilı: edilenlerin iştiraki meeuliyetlori ile çalışacaktır. ~ •-• J. .ddl= ,~ 
Ehli 

L • 'k 'b .l 1 k b 1 ~ -~~~:· 'yet ve•i&Hl ve tıcaret veaı ası ı raz e.en er a u 
elunacak ve bil vesikalar ihaleden lAakaJ sekiz gün A V U K A T ~ 
ıvel başmühendisliğe ibraz edilmit buluaacaktır. Talip ~ it!§== 

olanların bu THaik ile beraber yüzde yedibuçuk nispeti E M 1° N v EDA T ~ -~ 
n~e temkin0atdı muvakkka~te makbu~ dveya me1~t<lup~ari~edyev- ~ ~ i(~ 
mı mez r e Te va tı muayyenın e usu u aıresın e en- ~ I_~ 

oümeni vilAyete fazla maltlmat almak istiyenlerin daha 11 -~ 
evel başmühendisllfe veya encümeni Tildyet kalemi- BALIKESIR HÜKÜllET CAl>DESİNOE r:· ==~ 
ne müracaat etmeleri ilin olunur. Ceza, ticaret, hukuk, ihtisas, mahkemelcrile ~ ~"@ 
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divanıharpleserde dtna deruhte eder, istişare yapar, { 

1
4 

fikir Ter ir. . ., 

-------------------------------~ ~~:reyı~ ~~ 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
ılıca - Bürhaniye yolunun 94 _ 96 kilometreleri arasm

dıki kasının tamiratı esaıiyesi şartname ve ketifnamesi 
mucibince yapılmak ve 27. eyl61 - 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi 

~········································· ...... .. iı······· ······~~~·~~:r:···············ii 
•• •• •• •• •• •• •• •• !! H. T evfk - Sadık :: 
•• •• gün müddetle Te kapalı zarf usulile münakasaya konmuf. :: :: 

tur. Tamiratı esasiyenin bedeli keşfi 5454 lira 2'0 ii Oava Vekili :: 
kuruıttır. :: Yusuf Kenan ·:: 

Münakaeaya liyakati fenniyesi baş mühendislikçe :: :: 
1 •• •• 

taıdik edi enlerin ittiraki mesuliyetıeri ile calışacaklar !!Y zıhınesl hOkOmat cıd esinde hmef ç şm si arşısınd~ :.:. 
ehliyet vesikası Te ticaret vesikası ibraz edenler ka-

:: Merkez ve kazalarda her n~vi ıiava k ·~hul :: bul olunacak ve bu vesikalar ... evmi ihaleden la.- •• .. •• 
J •• .. ı . 1 ..J" .,. •• 

akal ıekiz gün evel başmühendislig-e ibraz edil - •• VP Surat e netJCP. P.füılfl lf. ee •• •• mı·a bulunacaktır. Talip olanların bu vesaı·k ile L ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• • ~ 
~ .,••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••eec ••••• .. 

beraber yüzde yedibufuk nispetinde teminatı muvak. 
kate makbuz ve ya mektuplarile yevmi mezlu1rda 
ve vakti muayyeninde usulü dairesinde encümeni vilfi. 
yete fazla malumat almak istiyenlerin daha evel 
başmühendisliğe veya encümeni vildyet kalemine 
müracaat etmeleri ildn olunur. ,. 
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Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden 
Yeşilli caddeıinde Evkafa ait 160 _ t61 no.lı dükklln

ların cephe tamiri yirmi gün müddetle münakasaya çıka
rılmıştır. Talip olanların yevmi ihalesi olan 20- 9- 934 
perşembe günü saat 15 de 16 buçuk lira teminat akçası 
ile birlikte müracaatları ilAn olunur. 17 l 

~: e:4 
f •4 En temiz kavuççuktan yapılmış )ll' 

liflj ınuşak ve ahistikiyetli, dünyanın en sa~ !I, lanı lastiği olau lişlen IastikJ(~rini diµer 
f 1,m~r~alnr~ tercil_ı ediniz. Çiinkii ... bihill~~::: 

~ lastıklerın fevkınde oldu~u saglamJıµı 
J tecrübe edilmiştir. 

== 
u~ Mişlerı ·iip rkonfor 13stiklni ile ke' 

~ mali emniy ttC' eyahat edilir. Her b0~' 
=-= 
=~ dan mevcudnmuz bulunur. 
- ~ Mişl n lastikleri Bnl•kP.sir ve mülhakatı ne ntııtl 

ı i Yrınyalr =adt a 
e:~ H. NCSRE1, rı 
~~ . 
~- Zarb·1h han-Ralıke~ır 

li~iiii~1iiiijiJ~iı:~ıiifilOOii:iiii~ffiii-~i i··~~ 
BALIKESİR VlLA YET MATBAASINDA BASiLMiŞ 


