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Veni seçilecek Yazan : Bilecik mebusu IJA J'RET1 iN 
Birkaç gün eye) te-

8adiif ettiğim letanhu 1 ol
alcilerinden birı «her se
ne bu menimde letınb
ul otelleri en tenha gii
nlerini yaşard ı Bozı se· 
nt>ler bu moYsimde otel
lerde tek bir müşteri 
bulunmadığı vnki olurdu. 
Fakat bu sene nedense 
bu mevsimde otellerde 
ver hulunmıyocak kador 
joıcu izdihamı vardır» 
dedi. Filhakika bu sene 
bu mevsimde Balıkesirde
ki otellerde tlAhi bu ca
nlılık göze çarpmaktadır. 

Bu hareketin, bu kay
naımanın ıebebi ~jç t~
peıiı timendiler ıdareıın
deki ıon inkılAptır. 

Her gözün görebilece-
ği kadar ıtikAr olan bu 
hakikat acab:ı şimdiye 
kadar niçin onlaşılamam 
ııtı? Şimendifer idaresin 
deki bugünkü inkılAp 
tatbik sa huına 2eçtjkten 
sonradır ki naıarlara 
baeit görünmeğe başladı . . 
Eğer basit idise bu ka
dar b&1it olan bir hn
kikati şimdiye kadar çok 
mudil, çok çetin göster
menın manası ne iJi? 

Bu hakikati anlamamo -
ğı adeta meslek ve in-
at haline getiren idar_ 
edeki bu ruhi marazdır 
ki eeoelerdenberi bey
hude yere memlekette ik· 
tısadi faaliyeti durdurdu. 
Yerine göre hem müı
tahııl ve hom de müstohli· 
ği mahrumiyetlere duçar e~
ti. Rn nibnyet bu lc Bır 
devlet bütçeıine kndar sari 
oldu ve bunun adına da 
«iktısadi buhran» denildi. 

Elbette cihan buhranının 
memleketimize tesiri olma
mı değildir . Fakat bizim 
memltiketteki suni bu h
ronın cihan buhranile ta
mamen alAkador olduğunu 
iddia etmek te cok yanlış 
bir tahmin idi. Nitekim şi
mendiFer idaresindeki son 
inkılabın münakalAta ver
diği inkitnf bu hakikati 
israt oylem l"!kteclir. 

Burada muhofazokilr ruh 
ile inkıJApçı ruh çarpı t ı. 

Ve inkılApçı ruh pek tabii 
olerok galebe çnldı Buh · 
ran dP.rhol tesirini koy
betmeğe başlad ı . Onümüz-
doki hc"1 •P senPsİ bunu 
daha hnri7. hir şek i ldcı 
bize uöstP.fec ı> ktir 

Sent>lerdenberi memleke· 
tin bir köşesi yokluktan 
diğer bir köşesi. d ı varl ı k
tan uıtırap çeklı. Ankarn
da bir tonesini otuz kurn-

a oldı?iım ı bir kaYunun 
Balıkeıi~de bir merkep yü
ku yirmi ku ru a satılıyordu. 
B:ılıkeıirdeki mustnhsıl nak
liyatın bu gayr i tabi~ ''e 
~ayri mantıki şaklınd en 
dolayı istihHlAlını tarlusın
da terketmeğe mecbur kn· 
lıyor, masraf ve emukleri 
heba oluyordu. Çunkü aattı· 

ğı mnhsu 1 hedeli t a rlasın
dan pazara get irmek ma_ 
s rnfını hile korumuyordu. 
Ankurndcı iQc en tahii 

ihtiyaçton ol on hu kabil me
yv:ı \' ü sebzoJeri bol bol 
yiyehilm ek i ~·i rı l ı ir inHn 
mutlıık u Pvinin koçonını ma
nav ılükkAnıno ciro etmesi 
lazım geliyordu Bu şerait 
milli iktısod iyn t ı mızın canl
onmosına olbotte imktln hul
unamozd ı . G ı d a ihtiyodorını 

insanların bu şeroitle kolay 
kolay temin eylemeleri eltı· 
ette kabil olnmozdı. Gıdasız
lık yüzünden tereddiye doğ
ru giden neslin bu yoksull
uk i\:inde sıhhatlerini muh 
afaza eylemeleri elbette mü
şkül idi. Dahildeki iktısadi 
durğunluğu doğuran bu hal 
müstahsılı devlot lehine elb
ette müfit eyJiyemcıdi. 

Kudret lı Nafiı \'ek l lı Alı Beyrıodi 

Arası Belediye heyetinden ıstekler •. 
Seferleri , .................................................. , 
K l J 5 DiKKAT! Ctvabımıı bııglin akıama kadar gôndt- : 
ı•a lı _ıyor. E riniz. Yarın anketimiz kapanacaktır. Ankelt mektup ! 

İSllRDUldH ıkpı lzarı kılka- ! atrmyacağr:. Ya!mz şimdiye kadar gôndtrilenltri neı- i 
I . • re dcuam edeCl'qiz. • 

?k •ır yala treni sabah ıyın : ............... ~ ................................... i 
ızmire rarıış buıı11catırr.. Kafesler kaldınlıah, bu emre itaat etmiven~rden bir 
Vekiletinia bu aüzıl te~- mai alınmalıdır. · 
bbüsü pak Jlktnda tıtbıt 1 - Memleketin yaşayıf 5 - Bazı vilAyet ve ka-

'• L ·..M tarzile taban tabana zalarda olduğ'u gibi Tilt-
mlftllnl ılnle11U. zıt bir manaara arzeden yetimizin de ıehir hari-

kateılerin kaldırılma11. Bu cinde bir asri kabriıtan 
emre itaat etmiyenlerden yaptırmaaı n medeni ı•-

bir nrgi alınmuı. birlerde görüldüğü Teçhile 
2 - Bınafiarın sık, ıık. bir cenaze arabasının bu

kontrolü, açıkta bolunduru- lundurulması . 
an maddelerin müsadere- Fakirler müstesna, n.lr.ti 
si Te tiddetle tacıiyeleri, heli yerinde olanlardan 
müsamahakar veya ihmal ( DeTamı üçüncü sayrada ) 
dikkaisizliği görülen me- ı----==-=--====-----Şu halde şimendifer idor. 

esindeki bu inkıltıp memlek· 
ete neler kazandırdı? lıte 
hunu görebilmek lAzımdı . 

lstıchullı lzmtr arı ıodı mUhim bir lıkele : Bandırma murların Tazifelerine niha- Asker"ı 
yet verilmek suretile ce-

Şimdiki idare şeklile iktı
( Devamı üçüncü sayfada ) 

Mevsuk istihbaratımıza na-ı gidip gelebilmeleri Nafıa 
uran fstanbul - Bandırma VekAleti ile fktıHt V•kAloti 
İzmir yolunda ekspreslerin arasında görütülmektedir. 
daha kısa bir zamanda ( Devamı ikiaei sayfada ) 

zalandırılması . 

3 - Eski numaraların 
hemen de~iştirilmesi. 

Heyetimiz Rusyadın dönüyor 
f ı•ımn pışanıı bayan atı 

r 

Defterler Dün Askıya Kondu. 
-t - Yaptırıldığı evelce 

söylenilen tehir pldnının 
biran evel tatbikile birj_ 
birine girift yollltrın aç
tırılması bazı uzun çıkmaz
ların umumi yollara raptı . 

Odeea, 14 (A.A.) - Foh
rettin Paşanın riyaseti ettiği 
Türk askeri heyeti dün Qi
~:erin~tı vapuru ile buradan 
ayrılmıt ve askeri meraaim
le uğurlanmıştır. Hareketin
( Devamı ikinci sayfada ) 

H e m ş er ilerimiz Bu Cedvellerde 
Kendi İsimlerini Mutlaka Aramah! Maili inhidam bulunan 

binaların yıktırılmB11 . 

Belediye intihabatma on bin üç yüz kırk dokuz ratındaş istir ak ıdlcıttir. Oc yere 
asılan ce~vetler dün birçoK vataniaşlar taraf mdan tetkik ıdilRli,tir. lnkılAp Bir Genç 

Belediye intihabatı ı çın 
defterler dünden ıtiharen 
askıya nlınmıştır. Hüktlmet, 
Belediye önlerinde ve Paşa 
camii avlusuna talik olunan 
coJvellor şehrimizde intnbn
hntu iştirak hakkın ı hoiz 
hemşehrilerin ısimlerini gö. 
stertDektedir. Altı gün müdd
etle nsk ı da durarak olan bu 
cetvellere noınron şehrimız 

de ( ı 0,349) vatandaş rey•ı 
iştirak edecektir. Rey sahi 
bi olan Balıkesirli ' hemşcrile
rjmiz bu cedvellerde ker di 

mıy t! n hemş Jri terimiz in-
isimler ini mutlaka aromal ı- ı d tihop boklarını be etliye e. 
dır . Güzel ve sovgili memlo- ki intihap encümeninden 
ketimize karşı bu hem bit mutlaka ıslo melidirler. 
hak hem do t>n büyuk bir Dikk ıt edel im: memleket 
vazıfeJ i r . vazifemiz ırndur: 

lsioılr rini cedvelde g öre- A l tı güne kadar behe-
=-:s::=ı--===-==-=--..,.;;..--~--

Milletler Cemiyetinde 
~aricirı Vekilimiz Rusyliiin cemiyete girmesinden do

layı Türkiyenin bahtiyar bulunduğunu söylemistir. 
Sovyet Rusyaya yapılacak davet va cnapta anlaşlldı. 
CPnevre, 15 (A .A,) - ~lil· ılııvot ve buna Huıyanın ve 

letlor Cemiyeti heyeti umu rer.eğ i r.evop etrafında 
niyesiııin bütün toplnntılor ı · iki taraf bir anlnşmıyı va -
nda söz alan Hariciye Ve- rm lnrdır . 
kili Tevfik Hüştü b ·y ~ovyc. t -- ,,. 
Ru ·ynnın Mıll rtl cr C:euıiyuıi Siirt HatkHlnin gezintisi 
nı t clisi nıos ısi ne k ıymnttar .. ıi rt , 15 (A .A.) - 11 ... lk-
mustakhel i tirnkinden dolayı evi azııları dun Kaplıca
Türkiyenin halıtiyıır bulu - lara bir gezinti yapm ı ş 

]ard ı r Bu gezintiye Ve-
nduğunu ı,ildi rıııişl i r . li v A Kumandan Paşa ile 

Cenevrr, 15 (A.A.) - Sov- cıvardon gelcın kalabalık 
yet Rusya M ılletler Ccmiye- bir halk kütlesi do iştirak 
ti ta rafında n yapılacak etmiştir. 

mehaı ced·nııerde kendi Şehitleri abidesi ziyaret Oıktırumuzu kıybıttik. 
iımimiıi ar11acqıı, bulamaı- d' d' 
sak intihap encümenine 8 il 1. Fan utruadı Dlıı dokloruıaz 
müracaat edeceğjı. A'ldeyi ZiJlflt ıtıık ıerıfl ıcın bOJDk ıerasimiyıpıldı. 

•• Pariı, 15 (A.A.) - Dört 
Belediye intihabatı mü- Ankara HılkHlnı d0111ı1ıır. ıenedenberi burada r ... 

naaebetile halkımız medeni Menemen, 14 (A.A.) - lı- tör enstitüsünde çalıımak-
alAkasını ishar etmektedir. mirin kurtulu§ bayramına to iken Ruam basili hakkın-
Cedvellerin dün birook ••tara ivtirak eden Ankara Halkevi da lA.burntuvar tecrübeleri 
daılar tarafından tetkik ırupu dün buraya gelerek yaparken yakalandığı hasta 
edilmeai bunu göıtermek- Kubilay ve onunla birlikte lık.tan ölen baytar yüıba. 
tedir. ( Devamı üçüncü sayfada ) ( Devamı ikinci sayfada ) 1,. .......................................................................... .,. 

~ TÜRK DİLİ i : . 
= 8 S a y f a - 3 K u r u ş. i 

Hatırlardadır ki bir nuiddet evtl okuyucularımıza gaztltlerini büyütmek fikrinde i 
olduğumuzu Jıabtr vtrmiş ktndiltrindtn biz~ arzularım bildlrmtk ltıtf unda bulurım- ; 
alarmı iıtemiıllk. ; 

O rıakit aldığımız birçok mektupların etüdıinü bitirmiş bulunuyoruz. Sorğumuza : 
cevap vtrm~k liılfunda bulunan okııyııclllarımızın ~kstrisi bizden gaultltrini daha ! 
ucuz bir fiutla tedarik tdtbilmtk imkanını istemiıltrdir. • 

Euutld bu büyük ve müşterek arzuya ctvap vereceğiz · ; 
A • • • 

T URK DJL/ nin her giinliik fiatı öııünıüzdeki cuma gü - i 
ı rıiinden itibaren 3 kuruşa indirilecektir. İ 

i Ev~I. TÜR f(Dİ L İ tyi yazıları, ıthre, viMytit, Türlciytye ut yttbancı 1 
i memltkttlert dair taıP. haberleri, kuvvP.tli menıltıket tetkikleri içtimai ! 
• A • "' ' '• ! iktısadi yazıları ilt TLJRKDJLJ cuma gününden ilibartn yalnız (3) 5 
• • : kunışa ıatılacaktır. 1 
: Bir taraftan böylt fiatları lndirirktn diğer tura/tan yine okuyucularımızın : 
: lsltkltrlni karfllamak için haftanın muayynn gıinltrlnd~ TUR•DIL/ hacm· : 
: ini dt büyütueğlz. • : 
: Altı ve sekiz sayfalı olacak bu nüshalarmuz ve çok tamnmı._ birçok ! 
i kalemlerin yaztlarile istifadeli mevzularla, makalelerle beu~necektir. : 
• • 
: . ( Tarh Dili 8 Sahife - 3 Kuruf) : 
: lıte bu dnüm%11dtki cuma günü bir hakikat olacaktır . ..................................................................... ........ ! 



Çocuklar için 
ÇİÇEKLR A°RASINDA 

- Küçük temsll-

Rol bölümü: 
Menekşe 8-9 yaşlannda bir kız çocuğu. 
Şebboy ,. " ,, ,, 
Mina ,, ,, ,, ,, 
Birçok çocuklar 

Sahnenİll görünüşü 
[Suhne yeşillik, birçok Şebboy ve Menekşeler} 

Menek~e - Oh.. Ne güzel bir ilkbahar eabahı .. 
Hertaraf güzel kokular içinde.. Aylardanberi özledi-
ğimiz bahara nihayeL kavuşabildik .. 

Şebboy - Evet, bu sene kış o kadar uzadı ki.. O 
eoğulc karlı günlerde böyle açılıp serpilebileceğime 

bir türlü inanamıyordum. Nihayet hepsi geçti. Bugün 
özlediğim baharla karşıkar,ıya bulunuyoruz. 

Menekşe - Nasıl kış günleri çok zahmet çektiniz 
mı Şebboy hanım? 

Şebboy - Ne diyorsun efendim. Az ütümedim, 
titremedim. Sarardım, soldum. Az kalsın çiçeğimi görme
den ölüp gidecektim. Bereket versin köklerime.. Her felA
kete katlandılar. Eyi, fena, az, çok toprak.ta bula
bildikleri gıdayı b:ına yetıştirdiler. Yoksa onlar da 
hastalanıp kopsalar, soğuktan çatlasalardı ıonum fe
nadı. Ya ıiz kışı nuıl geçirdiniz? .. 

Menekıe:- Beni hiç sormayın. Bu kış pek Sl

ltıntı içindeydim. Zaten felAket kıştan değil daha 
yazdan başladı. Belki ıaşacaksınız. Dinleyiniz de 
anlatayım. 

Serin bir ak9am ü,;eri idi. Yapraklıırımın buruşukluğu 
gitmiş, her yanım taptaıe bir hale gelmişti. 

Sıcak bir günden sonra serin bir rüzgAra kaYuşmak 

kadar bana hic birşey zevlt vermez. Ne ise 
lAfımı uzatmıyayım. Ben zevkimde iken karşıdan bir 
kaç haıarı çocuk görünmesin mi~ birden yüreğim 
hop etti.. Ya şimdi b"ni yolupta bir kenara fır
latı •erirlerse.. Ne ise korktuğum baııma gelmedi am
ma hızla çi~neyip geçtiler. Birden keyfim kaçmıt
tı. Adam akıllı hırpalanmış, ezilmiştim. Cün geçti
kçe rengim uçtu. Yapraklarım soldu. Köklerim ıu

yu, gıdayı topraktan güç alabiliyordu. Ufak bir fela
ket beni mahntmeğe kAfi idi. Onun için bütün yaz 
günlerinde kendimi tedaYi ile avuttum. Hakikaten 
vücudüm eski kuvvetini tekrar kazandı. Böyle ol-
masaydı kışın kuru soğuklarında çoktan ölmüştüm. 

Şebboy - Vah zavallı güzel komşum.. Ben ke-
ndi geçirdiğim kış hayatımdan şikAyet ediyorum. 
Meğer benden daha beter olanlRrı varmış .. 

Menekşe, - Ne diyorsun kardeş.. Az çekmedim. 
Günlerinizi sıhhatle geçirmişsiniz. Bahtiyarsınız doğ. 
rusu. 

Şebboy - Evet.. Fakat bu sene ben ne yap-
Hm yok. Halimi çok düşünüyorum. 

Menekşe - «Merakla> niçin bir rahatsızlığınız mı 
.,ar? 

Şebboy - Onun gibi birşey.. Geçen sene ekil-
miıtim. Bizim cınsımız ancak ikinci sene çiçeklen
ıyor. Bu iki ıene zarfında da hemen ihtiyarhyo· 
ruz. Kuruyup toprağa dökülüyoruz. 

Menekşe - Vah zavalh komşum .. Demek ki öm· 
rünüz bizden de kuıa imiş. Biz menekşelerin kö
kleri yeni yeni sürgünler peyda ettiği iki sened
en fazla yaşıyabıliyoruz. 

Şebboy - Demek ki kasımpatı gibisiniz .. 
Menekşe - Evet hemen ömrümüz aynıdır. 

Şebboy - - Ne mutlu sıze .. 
«Kenarda onlara kulak veren Mina da bu ıöze 

karııır.» 

Mina - Yine ölümden bahsediyorsunuz galiba? 
Şebboy - Ne yapalım gittikçe kısalan ömrümüz

ün önünde gör. yaşı döküyoruz. 
Mina - A.mma da göz yaşı dököcek şey bulmu· 

şsunuz ha.. ' 
Menekşe - «Şaşarak» A.. Buna. Göz yaşı dökül

miyecek de ya neye dökülecek? 
Mina - Hiçbir şeye.. Olacak olur. Göz yaşı 

dökmekte ne mana var? Ağlamanızla birgün daha 
fazla yaşamanızın imkAnı var mı? 

· Şebboy ve Menekşe Hayır. 

Mina - Şu halde bu morak, telAş neye? Ağlamak, 
sızlamakla ömrumuz geri verilebilecek olsaydı b•1nn 
aklım ererdi, Fakat kendi ömrümüzü kısaltmaktan başka 
birşey yapmıyoruz .. 

Şebboy - Ne gibi? 

Mina - Ne gibi olacak. Üziintii, kadar göz yaşı sıh-
hati harap eder. Neşe, kahkahada ömrü uzaltır. 

Hem düşünürıüz ki ben hu sene ekildim. Bütün 
cinsim gibi yine bu sene ölüp gideceğim. Öyle ik. 
en en ufak bir keder beslemiyorum. Yetiştireceğim toh
umların gelefck sene tekrnr birçok Minalar meydana 
getireceğini düşünmek benim İçin en büyük zevk.. Hi~· 

ölmiy<•cek gibi çalışıyorum. Gülüyorum, eğleniyorum 
Şebboy - Ne eyi yapıyorsunuz? 
Mina _ Elbette .. 
Menekşe - Bize eyi bir den verdiniz güzel Mina. 

Küçük haberler: ,. .. ••••••••••••••••••••~•••••=•m••-=-••••• ••••••• .. •••••••••••••••• 
! ŞEHIRVE ÜLHAK TTA 

Nüfusumuz on sekiz mil- • •••••••• .. ••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••• 
' yonu geçıyor. 

Af kanununun neşrj ta
rihinden eyh1lün ilk haf
tasına kadar gizli nüfus. 
tan 2,684,644 doğum, 

J ,568, 761 ölüm1 842.269 
gizli evlenme vakası tes
pit edilmiştir. Kanunun 
meriyet müddetinin so
nunda Türkiye nüfusunun 
on sekiz milyonu geçece
ği tahmin edilmektedir. 

İlk ekt pler 
Ve Fırka reisiıDiz Bandır- Tedrisata aş 1 a;n 

maya gittiler. M' h · - ~· 

Valimiz Dün 

Valimiz Salim hey ve Cü- it atpaşa f8 lstıklal me tepl6f İ bir binada ulf 

::a~ri~:~s~iızk F;0:ar~~ ;:~ ildi. Dört kazanın mektepleri de derslere ~aı 

Parlamentolar konferansı 

Beynelmilel parl4mentolar 
konferansı 24 eylülde lsta
nbulda toplanacaktır. Konfe_ 
rans için İstanbulda hazırlık 
yapılmaktadır. 

iş Bankasının sergisi 

Türkiye iş bankasının İs
tanbulda Galatasaray lisesi
nde açtığı sergi kapanmı,. 

tır. Sergi, iki üç yüz bin 
kişi tarafından ziyaret edil
mittir. 

Zeytinyağı piyasası 

Cihan zeytin pi1asası son 
ilerde olduk~~a hararetlenmi
ştir. Fiatlar ağustosun son 
günlerde şu suretle teapit 
edilmiştir: Ekstra neviler 
ı 00 kilosu 730 liret ve ha
lis nevilerin 100 kiloau 730 
lirettir. 

Anayurda dônenler 

Memleketimize hicret •e 
iltica eden (898) ırkdaşımız 
tabiiyetimize kabulü lcre
Vekilleri Heyetince karar
la9tırılmıştır. 

Sefirimizin istizahı 

Yapılan ıilih satı9ları-
n1 tetkike memur tahkik 
komisyonundaki ıözleri İn
giltere. Aarjantin ve Şili 
hükumeti protesto etmiş

lerdir. Türkiyenin de ismi 
bu itlere karıştırıldığın

dan Vaşington büyük elçi-
miz Münir bey tahkik 
komisyonundan istizahta 
bulunmuştur. 

M. Henderıonun büıtü 

Macar hükumeti Millet
ler Cemiyetine M. Hen
dersonon bir büstünü he. 
diye etmiştir. Büstün açıl
ma merasimi münasebeti-
le M. Henderson bir 
nutuk söylem it ve 
silılhsızlanma yolundaki 
gayretleri bırakmamağa 

katiyen azmetmiş bulunu
yorum demiştir. 

inkılap 
Şehitleri 

( Üst tarafı birinci sayfada) 
şehit düşen bekçilerimizin 
namına dikilen abideyi 
ıiyaret ederek aziz şehitle

rı mızın hatırasını taziz et· 
mişler ve abideye bir 
çelenk koymuşlardır . Tamam
lanmaıından sonra abideye 
ilk çelenk koymak şerefı bu 
suretle Ankara Halkevine 
düşmüştür. 

kret bey cuma gunu 
otomobille Bandırmaya git
mişlerdir. 

Bandırma, 15 (Hususi mu
habirimizden) - Balıkesir 
Valisi Salim bey ile Cü
mh!Jriyet Halk Fırkası Vi-
layet reisi cuma gunu 
şehrimize gelmişlerdir. 

TeYfik Fikrtıt hey be
lediye intabahna ait fır

koca yapılmakta olan ha
zır lıklsrı tetkik etmekte
dir. 

iki mebusumuz 
Mebuslarımızdan Vusf i bey 

cuma günü Kütahyat renile 
şehrimize gelmiştir . Mebus
umuz bir müddet burada 
kalacaktır. 

Bir müddettir Edremitte 
bulunan Muzaffer bey de og
ün Bdremjtten gelerek İsta
nbula geçmiştir . 

Bahkesir civann~a bol su 
aranıyor. 

Balıkesir civarında bol su 
aramak üzere bir sondaj 
makinesi getirildiğini yaz
mıştık. Bursa vilA.yeti su 
mühendisi Suphi beyin 
bir kaç güne ka-
dar gelmesi beklenmek -
tedir. Mühendis gelir ge
lmez faaliyete geçilecekt
ır. 

H. lütfi bey 
Bir müddettir şe)ırimi

zıie bulunan hemşerimiz 

Erzurum Sulh HA.kimi H. 
Lütfi bey dünkü trenle 
Erzuruma gitmiştir. 

Bir günde iki vaka 
Cuma günü Edremitli Sa. 

lih oğlu Nusret son derece 
sarhoş olduğu görülerek 
tutulmu' ve arnndığı vakit ' 
üzMrinde vesikasız bir taba_ 
nca çıkmıştır. * Şeyhhitfullah mahalles
inden yumurtacı Alinin e, i
nde yanğın buşlanğıcı görü
lerek komşuların çalışması 
ile etraia sirayetine meydan 
verilmeden söndürülmü~tür. 

Yapılım tahkikatta ev sa 
hibinin fazla hasır yakma
sından ocaklık kurumlarının 
birdenbire tutuştuğu ve et
rafa alev saçtığı aniaşıl
mıştır. 

Giceki tutma 
Akşam başlıyan rüzgar 

gice yaaısı fırtıkaya çevirm
iştir 

===.:.===================--=======-=-====-~===-==~-
Bundan sonra ben de sizin gibi yep&cnğım. 

Şebboy - Ben de .. Ben de .. 
(Bu sırada sahnenin dışarısında 

abaları işidilir. Koşarak, z • plıyarak 
na, Menekşe, ve Şebboy da dahil 
bir hahar mar9ı Röylerler.) 

çocukların şen kahk. 
sahneye girerler. Mı-
olduğu holde şo krak 

- Perde iner 
M. Cevdet 

Mitat Paşa ıle ısliklfıl mcktelıiııın birlcştırıld i~ı btPll· 

Dün şehrimizdeki ilknıı3kt- yarım gün tedrisot 
eplerde ve aynı zamanda ~ok maktadır . Öğleden e"el 
nüfuslu kaznlarımızdan olan pnıa talebesi öğleden 
Bandırma, Gönen, Ayvalık İsti idi talebesi der• 
ve Edremit mekteplerinde maktadırlar. 
tedrisata başlanmıştır. 

Diğer kazaları Ol 
Cuma günkü nüshamız-

da yazdığımız gibi fstikldl mekteplerle nahiye 
ve Mitatpaşa mektepleri mektepleri de dündeO 
bir binada birleştirilmiş haren :ı~:ılmış talebe 
~litatpnşanın durduğu bi - kabulüne başlıınını§t~r 
na bu iki mektebe tahsis 1 mekteplerde 1 teşrıııı 
edilmiştir. Bu mektepte tedrisat ba~lıyacaktır· 

Hamamlı 
Köyünde bir kaza ol~u, bir 

köylü kansrnı öldürdü. 
Bandırmo, ( Muhabirimiz. 

ılon)- Şevketiye nahiyesi. 
nin Hamaml ı köyünde bir 
kaza olmuş, bu yüzden bir 
kadın ölmüştür. Kaza hak
kında edindiğim malumat 
şudur: 

Hamamlı köyünden Hasan 
oğlu Hüseyin ile Fatma 
karıkocadır. Hüseyin köy 
kenarındaki kavun tnrlnsı· 

nı beklemektedir. Geçen gün 
tarlasından evine geliyor. Ka
rısı kendisini karşılıyor ve 
elindeki eşyayı bu me
ynnda çifte tüfeğini alıyor. 

Bu sırada dolu bulunan tü· 
r~k patlıyor, kadıncnğız ka· 
rnmdan yaralanıyor ve der
hal ölüyor. 

Vakoya adliye vazıyet et
miştir. 

Kar~eşini öldürüp denize 
atan adam. 

Erdek, (Muhabirimizden) 
- Ge~~en gün ölü olarak 
denizden çıkarılan Şa-
lı in burğaz köyiı _ 
nden Fatmonın ölümile aL 
:lkadar olarak biri erkek 
di<Yeri kadın iki kişi tevkif 
edil miştir. Bunlardan erkek 
olan Fatmanın kardeşi çakır 

~lohmet, kadın ise Çakır 
Mohmedın kar ısı Eminedir. 
Çakır Mehmet ile Fntman ın hır 

miras meselesinden dolayı 
çoktanberi dorğ:n bulundukl
arı anlaşılmnktodır . 

Tohkıknta adliyece rlovom 
edilmektedir. 

~-

Yahudiler hakkında bir mem
nuiyet 

Berlin, 15 (A A.) - Alm
an polisi Yahudi tuşekkiıllc 
rının alenen husust kıyc.fe
tte ve grup halınde soko.k. 
lo.rda dolo.şmıılarını menet
miştir. 

İskan 
1 

Talimatnamesi vı 
teMig of unou. 

Dahiliye Vekaleti 
tali matnomesini 
yeılere tebliğ 
Talimatnameye göre 
muhacirin huduttan l 
esile başlı yarak 1er 
ildiği yerde istihk8 

nn yapıların ve tor 
rın tapulnrile beril~ 
lim edilmesi ,,e 11 

vasıtalarının ve bir 
yiyeceklerinin verı1 

bitmektedir. 
HükOmetten 

miyen muhacirlere 
namile hiç bir yardı 
pılmıyacn ktır. Yalnı• 
ardan hükumetin 
·- · •t ol ıgı yere gı mış 

toprak verilecektir· 
ırkından olan aı•b 
tercih an akraball1rııı10 

ndukları yerlere iskAO 
ecektir. Türk kültilra 
oğlı olup tn Tiif~ 
başkıı dıl ile koll\J 

1 
hükumetin gösterec~I 
re isk§n edilecekti~· 
ebeler d~ muhacirlerıO 
oldukları iskan muoıııe.,, 
tabi olacaklardır. 'f::ılı 
mede nakletme ve 

~e 
dırma, yerleştirme 

hocirlere inşaat ve 
,8rı 

sol vosıtalnrı ., " 
hakkında hükümler 

Bir gencitı .. 
Olümü r 
(f"st tarafı hirinci sB~ıl 
şısı Kemal Unmil bo1.

1 . . d .. ı)ııfl ze merasımı un 
nında yopılmıştır M~r~ 
Türkiye büyük elç 1~0 
ret erkanı ve Türk 
hazır bun ua nıuşııır 1 
titü muavini prof esôr 

11' muteveff anın tobutıJ 
dir nişanesi olarnit 
b ·ı · · 1 b··,·u~ ı er ıçın o an u .. 
yayı koymuştur. 



ı6 RYLUL 

De iz Silahla ı ın Azaltıln ası. 
Bu işin de çıkmpza sapmasından korkuluyor. 

Viyana, - Siltı.hsızlo- geçenlerde gerek Japon bu noktndo. her u~· de-
nma yarışman ve gerek lngiliz resmi vlet de muttefık ı elor 
hutün hızılc ilerlediği bir ajansları tarafından neşre- de ( tecnvüzi silAh ) tob
mcvsimde bozı Avrupa dilen bir karorn göre Jıı- iri altında no anlaşıldığı 

l h 1 meselesinde her birinin ke gnzotelninin Rİ A sız : nma ponya; birincı teşrinde Lond-
meselesile m şgul görül- roda işe l.>eşlıyacnk olan adine göro diışün<'csi 

k vardır, Japonya tnhtolhoh-
melerinc hayret etmeme ( büyük doniz<'i dıwletlor 

k b irlerin hır ınudc.ıfun silA. 
imkansızdı Çün u u konferansı ) nın müza. 
İfin hnllinı üzerine nlmış korıHı bir snfhu _ hı olduğunu lıinaennleyh 

eyı azalt imaları enir: olmıya-
olan ( sildhsızlonmo konfe- ya girmeden (Vaşington 
ransı) konferanB reisinin deniz uzlnşmnsı ) nın fes- cnğını iddia ettiği halde 
ciddi voitlerine. ve azala- hini talep otmiy<>cektir. Bun- lngiltere osıl tahtelbahir-

lerin ortadan k'lldırılması-
rın biiınüyetlerine rağm. dan bo ka hponyanın 
men fena bir çıkmaza su- Londru müzakerelerinde nı İ temektedir. Diğer tn-

pmıı< ve bu çıkmazdan le lif elmeğe karar ver- raftıın Japonya tayorc gc-
~ milerinin tam manosile 

bir türliı kurtulamamıştır . diği yeni bi r uzlaşn o 
Gerçi konforoneın manen plAnı ( 1922 Vnşington uz- •ıeca.viızi bir silAh olduğu-
elan yaşamakta olduğu loşması ) nın fl'shini ttılep et· nu Vf' Japon sahillerinin 

··ğ·· ı · t mesı"ne ha,.ot bırakma ehemmiyetini tehdit ettiğini ve gil\tu u gaye •'rın JU ~- I 
Jefnki Cemiyeti Akvam to maktadır. Bu yeni Japon iı.ldıo ettiği halde; ngiltere 

b b d Pltınının teferruatına d ır ve Amcrıka gemilerin her 
Plantısında mevzuu a s e d d 

d h h. b" 1.'\ t mo ern ono.nmada bulun-
jleceği söyleniyorsa o; enuz ıç ır ınn uma 
hakikatte işbu koctı mıın mevrut değilse de, - sold- ~a ı icobeden on tabii bir 
konferansın debdebeli içti- hiycttar Japon gdzetele- 1 sılAh olduğunu: ve toyare 
malarınn ehemmiyet veren rının yozılurına göre- g •mı ı ol"mıyan bir dona 
hiç bir millet kalmadığına bu pldn her devletin bnh- oma tasavvur edilemiyceğini 
şüphe yoktur. Demek ol- ri kuvvotlorine ton vah _ 1 söylemektedirler. 
uyor ki beynelmilel eilll- dikiyosisi üzerinden muny- Bütün hu mühim te
hsızlnnmn konfero.nsınn yn· yen bir haJ çizılınf'sini furruot üzerinde iıç dev-
o.yan bir ölii veya tam ve tlon nm·ılnrın tPcaviızi letın 1922 den beri . birçok 

menasile cnnlı bir cenaze silAhlorının azultılmasıııı is- defolar müzakerat yaptık 
nauırile b::ıkmak gayet tcmektedır. Japonyanın bu l::ırı ve - bütün uzlaşma 
münasiptir. Fakat; silfihs- plıın.J:ın kazanmak isted iği gayretlerine rağmen - bir 
ızlanmn mesolesi acaba istıfadeler meydandadır . türlü uyuşnmodıklnrı düşü-
bu cenazenin gömülmesi Deniz kuvvetlerine çizilecek nülürı:ıe yapılacak yeni kon-
veya bu yaşayan ölünün haJ, gemilerin miısaadA fernoslarıo vereceği notice· 
sesini kesmesile bitiyor mu? edilecek ton miktarları !erden şüphe etmek Jtl-
Şimdilik hayır; Çünku yekunu üzerinden kabul zım gelir Kaldı ki in-
onun kendinden daha mü- edilırsc; Japonya kendine giltere, deniz işlerine dair 
him, ve şi mdilik daha zin- müsnnde edılec k ton yoku her hangi bir muahedeyi 
do goruncn hir yumurca· nu dahilinde kendi harp imznlnrkon Avrupadn son 
ğı vardı r: Deniz siltthları- gemıl,.rıni kendi ihtiyacı- giinl ·rde gittikçe hararet-
nı azaltma konferansı. İş. nn en uygun hir ŞPkıl- lPııcn beynclmılel sildhlan 
te bütiın Avı upa siyasiler. de imol cdtbılı>cok . Fukot ma yarışırıı ve bilhassa 
inin gözü kulağı asıl bu_ dığor tar ftnn tecavüzi hır Fran a ile ltalyunın deniz 
re.da . sildh odcl ttıği razı btiyıik kuvvetlerini arttırmak hu-

J 935 do toplanması mu- deritontları vo don lnnı ı · usundaki gayretlerini onu 
karrer olan (biiyiık donizci 1 rırıın on c n alıcı ı- göre tutmoğu mecburdur. 
devlet konforan ı ) nın ltıhlarını zoy flntmı olu- Butün bunlar 1935 <le 
esosetını görüşm('k iizer e: <'llktır. toplanmusı beklenilen Lond. 
aldkador ingıliz nazırla rı jl1> J ıponyanın kendi mena- ra deniz konfer nsınıs 1922 
Birleşik Amerika cümhurıye- fııni temin ıçın pek gü ddkmden de,büyük ''e halli 
tinin murahhasları ve Jııpo- zel scçtiğı bu plllnın glic miışküllerle karşılaşılo· 
nyanın Londra sefiri nrosı- muzakerl'sinde ba göstere- cağını ispata kdfıdir. 
nda bir oy evci uıun boylu cek mü ükültltı tnhwin ct-
müzakereler cereyan e ttiği, nrnk do güç değildir. 

· · Bir defa hntırlordod r ki ve bu müzakcrPler netıcesı- "" 
nde konfornnsın Jopon eh- Amerı ·anın bahriye n ızırı Jstanbuldan 

d lm ( Swon on ) geçeni rd~ bır .... 
livukufunun Lon raya gil - J 
e ini beklPmck uzere birinci nutuk ~öyı<>miş vı:ı Ame- Zrnire 

ld . ı· rı · nrn kondi ııl6nı 
teşrine tal ik cdi ığı mo um-

üzcrindc ı rar d" d (> ,._ 

u~~mmuzdn yapılan işbu ceğini bildirmıştı. Bu plA-
d J na göm deııiz kuv\etlerı 

müzn kereler esnasın a 0 pon 
ofirinin gayet ıhtıyutlı bir ton Yl kunu üzorirıden d(;ğıl; 

tavır tukınmoeı kor ısında doğrudan doğruya sın (sın ıf 
gazeteler. Jnponyflnın 1935 tcı kisve.) a tahdıt rdilnıelı; 
konferansında büsbutun f!"r- y.ıni her devletin u veya 
bc ~t koJo} ilmek için t 1922 hu cin gemiden n nııklarn 
Vaşington deniz uzlaşma- malık olmusı l'aız olduğu 
sı)nı feshe karor verdiğini tayın ve ıespit edılmelidir. 
yazmışlar ve hotttl bu ı le Bu esas d hılinrle olmak 
al kndor Japon nıolıofıli ara- uzere Amerıka mevcut deniz 
sında hu nokta iizerındc mu kuv,•etlerinin yuzde 20 ve hn. 
him ihtilAf çıktığından da ttıt yuzdc 30 tcnkısine rnzı 
bnhsetmi terdir. Bu rivoyet- dır. Amerıko bu esn uzeri-

J h h ·ye nd · ısrar ede<·e vo GJ'Dı lere göre opony ı o rı 
nazırı Amiral (Osuoıı) hıışta zamanda Japonya ıle mu a-
olmo • üzere hiitun Japon vrıtı da k bul et mı) ecektır. 
erkdnıharbiye i 1922 uzlo mo İngılterenın de .l ııpony ı ıle 

( Üst tarafı birinci soyfcde ) 
~arın Vekllletinin bu mu

him ıeşebbüsu a şom üs
tü lstrrnbulJan hnrekel e
decek yolcuların sabuhleyin 
lzmire varabı l melerini temin 
i~·in yopılmıştır. 

16tonbul - BnnJırma ılc oiz 

yolculuğunun osgeri bir m\ld
detc inı.lirilmesj Bundırma 
ıle lzruır nrasındo 

kutorların bir oz 

daho surntli gitmesi ve bazı 
i;;;t l ıyonlıırda fuzuli olornk 
te\'ukkuf etmemesi halinde! 
Lunıı imldln bulunmı.ıktodır. 

Bızim duyduğumuza nnza_ 
rnn bu güzel ıeşcbhu pek 
yakında Nofıa ve lktı ot 
Vekil lt~tlori ta r:ı fındıın tothi k 

nın reshl·nı istedıklım halde mu ovntı kabul etm dıği ve 
bunu bır ın ğlubıyet teltlkki mevkiine konulacaktır. 

hariciye nazırı böyle sert . d 
cttığı uşünulur o Jnpon 

hır adımın atılmasına nıa-
Temmuzda pitin nın k rı;ıla ncıığı muş 

kullcr koJayco ani ılır Fu 
kıt lıuna mukabil lngılll'rc; 

JJpon plfınının ıl kısııımı 

t kıl en \ nhd dat n ton 
yekunu iızerind n y. pılma
sı) o asın..ı kuvvı tlc tarn
ft ırdır. Donanmnlnrın 

ni oloıu tu. 
çıkan bu yialora innn. 

""sok bile, bugiın J ponyn 
bn vekilile hnhriye v ha 
ricıyc n zırlorının Ja~on 
yanm deniz siynsetındc 
atacağı adım üzı r.n<lo 
anlaşmış olcluklarmı kabul 
etmek ldzım gelir. Çünkü 
29 ığu8tOffto verilmiş olup 

tecuvüzi sildhlorının nznl
tılması hnh ine grlincc; 

r•••••• •••• , 
~ UKAT ~ • t 

!Rıf :~.!,~!!~: A:0~!!,!!,~f ı~ı 
i Merkez vekuzalnrdo her 1 

nevı llava kabul edıJir ve 
sürutlı..: neticelendirılir, ................. 

TORKDIU 

Şıme dıfer 

ldareaınde 
.... 

inkılap 
( Cst tarafı birin i ~lıyfcde ) 
sndi vücudün kan damarları 
tanzim edildi, vücudün her 
tarafına kol ııy lık lu kan cere· 
yno etmeğe hnşlodı, bütün 
vücudün nzaları hareket ha 
!ine geçti. Bu hareketin fey· 
izli eıerini momleket pek 
yakında ve geniş mikynsto. 
idrak edecektir. 

Bir harlıne, bir k~limesi · 
ne, tek bir rakamına doku
nulması şimendifer idaresini 
ve hattd devlet bütçesini 
alt,üst edeceği tevehhüm olu 
nan tarife, meselesi hiç 
bir gün, bir saat bile şim
endifercilikle meşgul olmı
yan, fııknt milli ıhtiyacı pek 
buyük bir adese ile seyreden 
bir inkıldpçının dimağından 
bir gün doğuverdi. 

Kafaları yalnız kılişe 

edilmiş program ve naza
riyelerle dolmuş olarak 
mütehassıs geçinenlerin bü
yük bir inatla bağlı olduklorı 
muhafazald.r zihniyeti ter
keJememolıri yüzünden 
memleket iktıındiyatı se
nelerce zarar gördü. El
hasıl nozariyat milli ih. 
tiyaca tevafuk etmedikçe 
memlekete faide yerine 
zarar getireceği ıon ta
tbikatla bir kere Jnha 
anlaşılıverdi . 

Ctimhurjyet demiryolları 

memlekette bir etiket 
veya ıüs değildi. Demir 
yollarının hikmeti tesisi 
memlekette illtısadi canlı

lığı arltırm.:ık ve emtin nn
klini kolaylaştırmak mnk_ 
sadına müptenj idi. Fakat 
gaye unutuldu. HattA mües
sese dığer nakliyat vasılola. 

rının rekabeti karşıııoda 
devlete bor olacak vaziyete 
düşmekte idi. Fakat Cümh. 
uriyet demiryollnrı, sağlam 

bir kofa ile idare edilnıeğe 
boşladığı gün, oiomlokcıt 
ihtiyacına uymıyan progra. 
mlar, nazariyeler bir anda 
iflds eUi IUdısatın mekte
binde okumamış olanlar ka. 
fıılarına. istif ettikleri prog. 
romları dünyanın sonuna 
kadar değiımıyocek zanned
iyorlardı. l.4'akat bir gün hd
dısıtıın mektebinden dıplorua 
almış olan bir inkılApcı att
ığı hır hamla il" bulun bu 
nıızarıyelerin bir işe yarama· 
dığını bir anda ispat 
~dıverdi Ondan sonra 
meuılekette hareket ba,-
ludı . Müstahsil ınemlekut 

dahilınde satamıyarak tarl
asında. çurumeğo mahkum 
tuUuğu ıstıhsaHıtını me
mleketın her turafına gonde-
rorek masrafını . emeğinı 

kurtardı . Para kuzandı. 

Yuzu giıldü. Vcrgılerını 
kolayca öliedi. füı mev
ıuk ve saldhiyettar me
mbadan öğrenJığımıze gö
re şimendiferlerın eskııı

ne nazaran varıdatı tah
mınin fevkınJa hır terak
kı gösterdi. ÔnumüzJ.oki 
sene devletin variJat bü
tçesi rm tesirı dalıu ba
riz bir şekildu göster~c

eklir. Gıda fın tları ucuzladı . 

Halk yeni hayat ve sıhhat 

membaı buldu. Gıda fıntla
rının pahalılığı yüzüııdı..ın gı

dasını en asgari mertebeye 
indiren halk, ucuz ve bol gı . 

Leh 
Hariciye Nazuının sözleri 
Polonya da fena tesir yaptı 

Cenevre, t 5 (AA.) - Le· 
histanın ekalliyetlere ait 
mukov~leye knrşı almış 

olduğu v&1iyet ve hu 
mese le hakkında Lehistan 
Hariciye Nazırının Milletler 
\feclisi hoyoti umumiye-
sinde söylediği nutuk 
Polcmyada fena bir 
hava yaratmıştır. !ngiltere, 
Fransa ,.e halya Lehiıtanın 
ekalliyetler mesele1indeki 
vaziyetine karşı müşterek 
bir hattı hareket takip ede
cekleri sezilme lr.tedj r. 

Ziraat bankasının atdılı bul .. 
daylar. 

Andıma, J 4 (A.A.) - Mev
ıimin başlanğıcından bugüne 
kadar Ziraat bankası tarafı
ndan mıntakamızdn satın alı 
nan buğday miktarı beş mil
yon kıloya varmıştır. Ban
kada. bulunan buğdaydan 
7000 tonu ihraç edilmek üz
eredir. 

Çankırı, 15 (A.A..) - Zir 
aat bankuı burada huğ . 

day Htın almıya batla · 
mıotır. 

Kaçakçılık yapan bir kaptan 
mahkOm oldu. 

Mu~la, ı4tA .A.)-Adnlardan 
aldığı kıyığı kaçak ola
rak sokmak istiyen gü-
mrük muhafaza kaptanı 

Mehmet efendi sekiı ay 
hapse ve para cezasına 
mahkum olmuştur. 

Üzüm te incir satışı. 
lzmir, 14 (A.A.) - Eyltll

ün sekizinden on uçune 
kadar bouada ıekiı bu
çuktan yirmi kuruşa kn
dar 26,510 çuval üıüm 

ve beş kuruştan on dö-
rt kuruşa kader 10558 
çuval incir satılmıştır. 

Bir deniz f aclası daha 
Krıstobal. 13 (A.A.) - (Pa

nama) Japonyaya gitmek 
lizere 9·9 da hareket etmiı 
olan 4700 tonluk lngıliz 
bandıralı Bradburn yük 
gemisinde yangın çıkmııtır. 
Gemi hareket noktuı olan 
8albaoya süratle dönmekte
dir. 

Çin tıyarımı ıldı 
Nevyork, 13 (A.A.) 

Heruld Trıbiin l l lerald Tri
bune) hır kıılıforniya kum-
panyasının Çine (evkelAde 
modon 22 avcı tayareıi 

sattığını ve tesır sahaları 

büıün Amerıkıı tayarelerin
den fazla olan bu tayarele 
rın 450 kilogram bomba 
ve mıtralyoz n 3200 kilo
metre ıçin kAfi miktarda be.. 
nzın ıaşıyabıldiklerini yaz
maktudır. Kumpanya bu ye. 
nı tıpi gayrette bulunduktan 
sonradır k'ı ecnebi memleket
lere ıoüracaat etmiştir. 

dalar temin etmeğe başladı. 
Ucuz seyohatlerle şevk 
ve neşe arttı. Hükfimetin 
yüksek gayesi tahakkuk 
etti. 

Oh ne 1aadet ... Ne fe
yizli eser ... 

Ve itte inkılApcı ruhu. 
Hılccık Mııbuııı 

I {ay rettin 

Anketimize 
Gelen 
Cevaplar 
( Cst tarafı birinci srıyfede) 
bir ücret alınması. 

6 - Yukarı mahallAtın 
susuzluğu aynı zamanda 
yolların pl4nsıı geliti 
gür:el yapılmış bulunması 
bir yangın vukuunda ara_ 
zozların ıerbest bir ıurette 
geçişine mani olacağı nazarı 
dikkate alınma11 iktiza etti· 
ğinden süratten kazanmak 
•e dolayısile 1anğını biran 
ovel ıöndiiret>ılmek için me
zktlr ma hAllaua miinasip 
yerlerde, sekiz on ton su 
iıtiabedebilecek büyüklükte 
birkaç ıu depoıunun in9a
ıı da ıayanı temennidir. 

7 Halkın açık ve temiı 
ha.vaya olan ihtiyacı dü9ün
ülerek yaptırılan parklar 
adedinin tnyidi, hatta bun-
lardan birkaçının mahall4t 
arasında yaptırılması kadar 
büyük bir hizmet taeav•ur 
edilemez. 

8 - Kasap Te bahçıvan 
eımnflarını istiap edebile -
cek büyüklükte bir (Hal) 
in9aaı. Boş yere zobil olan 
IJOlhnan suyunun biç olma· 
zsa nısfının Hale verilmeıi 
ihtiyaçtan fazla bulundurul
acak Etlerin Hal dahilinde 
yaptırılacak mahzende muha· 
{azası. lfottl icabı halinde 
esnafın mü tereken temin 
edecekleri buz kalıpları 
•eyahut temini kabil olan 
birkaç Vantil4törün Et ma_ 
hıenine 1'oydurulmaaı. 

9 - İkinci bir Hal yaptı
rıhp burası Yağ, Yumurta, 
Yoğurt vesaire getiren köy
lüye tahıiı edilmeli. Bu ıu

retle hem uzun yoldan gelen 
köylünün ve hem de yağmur 
çamur altında dolatan ııhir
linin sıhhati düıünülmüı 
olur. 

Buradan (Sergj vergiıi) 
namı altında bir vergi alın
mak auretile bir gelır temin 
etmek. 

Hal in,aaı bugünkü .hüt
çe için külfetli bir İf ol-

bilir, fakat yarınki bütçı
miıin bir yardımcıaı ola. 
cağına göre ihmal edılm
emelıdir. 

Esasen müneYver bir 
hak kütlesini sine1ınde ... 
metmit olan Balıketirde 
böyle 11hbati umumiye 
ıçın hayırlı işlerin eıtirg
cnmemeai <lileklorinıizden 
dir. 
lrıhi11rla ıdıreıı Mubaııebe kılcmındtı 

A. CENGiZ 

Askeri 
Heyetimiz, 
{ Üst tarafı birinci aayfede ) 
den cvel Tas Ajansına hey. 
anatta bulunan Fahrettin 
Pı,a, Sovyet topraklarında 
yirmi gün devam ikameti 
esnasında heyetimize karşı 
baıta Sovyet orduları Bat
k umandanı M. Voroıilof ol
duğu halde So•yet hükOm
eti ve halkının gösterdiği 
eyi kabulden dolayı ıeşekk
ürde bulunmuıtur. 

-------
Şehitlarimlzin hatırasını taziz 

Adana, 15 (A.A .) - Milli 
mücadelede ıebit kahraman. 
lanmızın ho.tırası bugün 
burada bütün halkın iş\ 
ettiği bir merasimle tı 
edilmittir. 
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Bulgar kral nm kabulü 
Sofya, 13 (A.A.) - Evel

ki akşam kralın sarayında 
Bizans konferansı murahhaa
ları şerefine büyük bir 
kabul resmi yapılmış mera· 
simdf! hükumet azası, kong
rede temsil edilen memle
ketlerin s,•faret heyetleri 
ve Dıılgar Ünivar@itcsi men
ımpları hazır bulunmuştur. 
Kral cc~ebi ınurahhaslarla 
uzun müddet görüşmüştür. 

Belediye i i h P E c ü m e i iffiımım - llill!lll!lliil lillill!lmı 

Rei liğinden: ~ Şehir Sinemasında 
Aza intihabına rey vermeğe hakkı olanların ll 16 eylül pazardan itibare 

ve aza intihap olunmağa salahiyeti bulunan- l!I 
ların ayrı ayrı yi1 mi altı mahallenin defterleri ~1:~~ 

ÇI LG iN UÇUŞ 
hükumet Ve belediye daireleri kapılarına QSI• Temıil edenler: 

Lacaktır. lil Harri Kendal Oün akşam başvekil M. 
Ceorgiel murahhaılar şere
fine bir akşam ziyafeti ver. 
miştir. 

Defterlerin 15 eylti:l 934 cumartesi gün'ilnden mi Barbara - Gotte 

' .. ·- •• 1 .4. . ......... ;.,~ ....... . , . - -------
ZEİS İKO 

itibaren 20 eylül 934 perşembe günii akşamı fi Filmin mevzuu isminden anla 
saat on sekize kadar asılı bulunacag., ı ve mez- fil '!"a~t~dır. Bu kuvv=tı.~ ~.acera ve • "' .. . 1i fılmını her halde gorunuz! 
kur gun saat on sekızde kaldırılacağı ve def-

1 
l 

. ., la veten dünya havadisleri. 
ter erı,ı asılı kaldıgı altı gün müddet zarfında 11 

isimleri, hüviyetleri defterlere yanlış veya mü- ffi:'------------
kerrer veya hiç yazılmamış olduğuna dair ileri l!J <~elecek program. 

VOLGA - VOLGA s~ra_Lecek iti~azlar intih?p encümenince .di?le- U 
nıp ışbu encumen kararıle liizımgelen tashıhat U 
yapılacağı, 20 eylül 934 sal'Jt on sekizden son- •muil- ·~ mJl!!JmJI! = Bmll!.11!11

--

Bünyada birincili~i ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik n1odelle-
rini makine, sehpa ve 
çantanlarını «ŞAH M~H 
MET MAHDU~IU Hl -
SEYIN AYNI ticaret -
hanesinde aravnıız. .. 
--

'' 

ra itiraz iddiası dinlenmiyeceği ve her münte
hibin behemehal def terdeki sıra numarasını 
kayıt ve numara ile intihaba iştirak edeceği 
ilan olunur. 

ıl!lıınmımımı S ı n d ı r ğ ı P a n a y ı r l lill!ll!llilım~ 
~ ~ 

~ 
4 

Her sene. aç.~ln~ak.ta olan SINDIRGI PANAYIRI ~~ ~ene de 15 Eyi-= 
il ul cumartes1 gunu açılecak ve 19 Ey itil çarşamba gu nu kapanacaktır· mı 
~ Panayırda her türlü emtia ve her cins hayvan satılır.. im 
mı Panayır münasehetiJe alıcı ve satıcı olarak gelecek.lerin her türlü ifil 
~ istirahatleri temin edilecektir. ~ 
mı SIND1°G.,I BELEDl.YESI. mı 

.......................... ın:ı ~ lil 
: :mı mı : Av u K AT : mı mı mı cm mı mı mı mı mı Iın ~IDlmlfi!lmlmJISJ rınmımımım1mım1mıl!lmlrEJ mJffilmJ IDl mımımıcmıınmımı 
5 ! YURTDAŞ! 
5 H. Tevfik - Sadık 5 Ankarayı görmedin mi? 
• . DAVAVEKILI • c h b 5 vrsuF KENAN i üm urıyet ayramında açılacak sergi mü-
! Yazıhanesi hükumet caddesin- ! nasebeti/e yapılacak tenzilatlı tarif eler den 
: de Ahmet çeşmesi karşısında : • · L: J d k • J J k · [ k 
: Merkez ve kazılnrda her: lStı,-a e e ere yenı aeV et mer ezimizımut a 
i nevi d.ava ka~~ı. ve sürat- i gör! Hem ziyaret hem ticaret! 
: le netıcelendırılır. : ' 
~ ........................ : ~111.ıLİ İKTiSAT ve TASARRUF CE~ffYETİ -
Dami Vilayet Encümeninden: ! Hayvan sergisi. 

satıhk ev yeri 
Kasaplar mahallesinde Rigadıç ve ista 

şosesinin birleştiği; inhisar dairesinin ıanı 
şısındaki 8 dönüm bahçe ~1 eri satılıktır. BtJ 
şehrin en güzel ve ev yaptırmak için en J1l 
bir yeridir. Parça parça istenilen mahalden 
re He verilecektir. Almak arzusunda bulun 
Şeremetli zadelere müracaat etmelidirler 

ı••ımm11ı~~•ı11ı•ı•m~ın f '"""·'~'""· - .- ........... ~1111 ..... 11 ........................... .. 

' ~ ~ 
~ 
~ 
'.4· 

' i ~ 
R4 
ıı Mişlen Lastikleri. 

Balıkesir - Edremit yolunun oo+ 63 - oo+67 kilomet 1 
eleri arasındaki kısmın tamiri şartname ve keşifnamesi 
mmcibinco yapılmak ve 27- Eyliil - 934 tarihine müsadif 
perşembe günü sant onbeşte ihale edilmek üzere yirmi 
gün miiddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedil -
miştir. Tnmirntı mcbhusenin bedeli keşfi 7520 lirn 99 ku
ruştur. 

~ En temiz ka vuççuktan yapılnuş yll' 
~ ınuşak. ve alastikiyetli, dünyanın en ~a~ 
~ lam IAstiği olan ~lişleıı lastiklerini diğer 

Baytar müdür 1 öğünden ~marka ıa ra terci 1ı e.ı i 11 iz. ç ii 11 k ii 1ı i 111 n ı ~ı~ 
1 ki bin beş yiiz liralık yiiksek ikramiyeli Balı- il l:\sti lleri ıı fevki ııdl' old ıı ~ıı •a ğl:ı ııı tı~M 

=~ t~crübe edilmiştir. . 
kesir hay"anat sergisi 21 Eyllil 934 cuma gü- ı• 

Miinakasnya liyakati fenniyesi başmühenndislikçe 
tasdik edilenlerin iştiraki mceuliyetleri ile çalışacaktır. 
Ehliyet vesikası ve ticurct vesikası ihraz edenler kubul 
olunncak ve bu vceikalrır ihaleden lAokal sekiz gün 
ıvel başmühendisliğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Tolip 

ola nlnrın bu vasaik ile beraber yüzde yedibuçuk nispet 
ndo .teminatı muTakkotto makbuz veya mektuplarile yev -
mi meıkfirde :ve vakti muayyenindo usulü dairesinde en 
ciimeni vilayete fazla molOm ıt almak istiycnlerin daha 
evel boşmühondisliğe veya encümeni vilftyct kalemi-
ne müracaat etmeleri ilftn olunur. 4 - 174 

V ilayet Evkaf Müürlüğünden: 
Evkafa ait küçük şadırvan ko.rşmndrı 207 No. lı 

kahvenin cam, conıektln ve r.amlı kapısının mücad -
deden tamiri açık münakaşaya çıknrılmıştır. ihnlc 
1. 1 O 934 pazar ertesi giinn icro edileeektir. Talip 

olanlarııı ı 4 lira teminat akçasile birlikte Balıkesir evkaf 
müdiriyetine muracaatları. 

2 - 177 

ııii koşuçıııarı nıevkiiııde açılacaktır. Evelce j ~!işlen siiperkoııfor lfıstikleri ile ke' 
ilan edilen resn1i talimatnamesindeki şerait _ _. mali enıni)·~tte seyahat ~dilir. Her hOY' 
dairesinde hayvanlarını sergiye kaydettirm~k ~ dan nrnveudnnnız huhınur. 

i li Mişlen 1Aıt1klori Balık~sir ve mülhakatı acant•'' 
istiyeııleriu 15 eyhll 934 tarihinden itibaren ~ fanyalı :adt i 
18 eyltil 934 akşamına kadar her gün hayvan t H. Nl"SHET fı 
pazarıııda Hüseyin çavuş haııırıda kayıt ve kabu ~I· Zarhah han-BahkP~ir 
lwyP.Iİrıe n1iiracaatları. """ - ·~ .. ·ını•···ı1111~···ııı1Hll' "11111111' ··ınııııw·•ı1111ıı"··lflftftll' '"'4llltl"'' 1ıını~··•lll""..ıı1 

_______ 3 =._ı 1_6 -•'•~••ııııııı~ıı•ıı~~ııımı~~ı•ı1MUI 
Daımı Vılayet Encümenınden: 

Balıkesir memleket hastahanesi için mübayaa edi-
lecek yerli malı 75 ton kok komürü şartnamPsİ 
mucibince mübayaa edilmek ve 1 - teşrinievel _ 934 
tarihine müsadif pazar tesi günü saat on beşte iha
le edilmek üzere yi rır.i gün müddetle aleni mü
nakasnyn vazed\lmiştir. 

Kok kömürünün beher tonunu bedeli muhamme-
ni 30 liradır. Talip olanların yüzde 1edi buçuk nis 
petinde depoziyolarını vezneye tcsl im ile ticaret o-
dası vesikasile birlikte yevmi mezklırda bu hususa 
dnir faıln mahlmat almak istiyonlerin daha evel 
Encümeni Vilıiyete miıracantları ilan olunur. 

4 - 178 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünde, 

Ibrahim bey camii karşısında Evkafn ait 231, 2321 

numaralı iki dükkan ile bir yağhane mhyıs - 935 g~ 
ine kadar icara verilmek üzere müzayedeye çıksrıllll 
lbııles i 15 - 9 - 934 cümartesi günü saat 15 te jcra 
ceğinden talip olanları Balıkesir Evkaf müdüriyetjne ISJ 

caatları .lan olunur. 1 
2 -

BALIKESlR ViLAYET MATBAA.SINDA BASILMIŞflll 


