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ANKETİMİZ .. Dünyada Hiç Bir M e m le k e t 1 e 
iç Bir i h t i 1 a f 1 m 1 z y o k t u r ı Anlandı konseyi Cenevre-

Ba an 
Ye • 

1 
:. . "' .. ' . . 

seçilecek 
riciyı Vekilimiz Milletler Cemiyeti mamblesinde mü~im bif nutuk söyledi ve 

8 
ıt 

11
da 10f 180:ı1 • 

11 ıekli alkışlarlı karşılandı. lnoiliz ve f ransız nazırları T. Rüştü beyi tebrik ettiler ~çın1"ç~:1~~1,:'~mr ~~~:ı~ 
Belediye heyetinden ıstekler •. 

~--- -
Cenevre, 17 (AA.) - MıL meselede arulıırınılıı 1 Cono,:rc, ı 7 (AA.) _ l"i 

tler Cemiyeti heyeti umu- ı;-ık ın ıhtilıH içın lrcn ve gun biribirıni miıtcakıp Yunun 

İlyaslar mezarhğı ~ir par~ haline getirilmeli, üslükler 
kaldıuımah, ekmekler makine ile yuğurulmahdır. iyesinin son toplontısındn Efgan hükumeılorinin 'rürk- ı lurıcıye Nazırı M. 

ylediği bir nutukta flo· ıyl nın hoke~ılığine müra- Muksıınoaun riyaseLindo top. 
Yeni seçilecek BeleJiyo 8oltmlması. 

ciye Vekilimiz Türkiyenin "ıat etmış olduklorını l ınon Balkon antondı dıımi 
kip etmekten biran hali hntırlatan Hariciye Vckıl- k r&' bu toplonLılar 

heyetinden isteklerim. 
J - İlyaslar mezarlığının 

6 - Hamurların elektrik 
makinesi ile yuğrulmuı ve 
fırınların sıhhi bir tekle 
konması, aynı zamanda ek:· 
meklerin camekAn içinde 
enıtırılması. 

. . . . .. d Ll b . onsey ıe• matlığı sulh ~ı~aset\:nı ımız gostolr lı• orıl u ıt· hııklunda ne~rettiğı bır telı-
kaldırılması, yerine park ya
pılmosı. 

h etmiotir. lforıcıye e- ımattan c o ayı ran ve 
1 

. M 
11 1 ' imiz bu yolda Türkiye. Efgan hükOmetlerine Turk- Jığdo, ~ovyet. crın . 1 .' cdt .. e~ 

~ Mademki garplıloşıyo. 
ruz, şu hnlde üslüklerin kal
dırılması. 1 1 1 Cenııyetıne gırmcsı ıçın or.. 'n BalLan Lomıu arı e o an iverıin minnettarlııç.ını bıldi 

• .. J " d ·t t"n lehte rey \"Crmesı- 7 - Seyahat için Balı_ 
kesirin, bütün mülAkatile 
beraber ufak bir lr.rokiıinin 
tabettirip bir ücret muka
hılinde sattırılması. 

eni muahedelo~i, şarki ~k- rmP2ı bir vazıfe bildiği- n:' keu~ar verıldığı bıldıril· 
niz komşularıle aktedılen milletlrr Cı nııJ .. ıır dl' mulıım l r ni söylemiştir. 

3 - Sokakların ve bil
hassa şehrin muntazam 
caddelerınin her ıa bah te
m ız lettirı lmesi. 

nutuk • \leHıı Uarıt'ı)o \'pk ı mız 
uohedeleri ve orta Aı:ıya T fık Hıl§tlı B ~ BAyanotına devom e.don 
vletleri ile ııkı mukare- olduğunu eöyliyerek d<•miş· 'I'ovfık Hüştü bey Ttirkiyenin 
t icin teze hür eden tir ki: Milletll't Cemjyoti mesaisine 
ııluız faaliyetin misal ola- -Dünyodo h;çbir memlPkt.-t_ ışttrtık etmekle gösLijrdıği 
k göstererek 1'ürkiyenin le hoyati veya adeco mühıoı gayeyi iz h ederek dem• 
ıredilmiyen, herkesçe ma- meseleler hnkkındo hiç bir iştır ki: 
m olmıyan ve Mj)letler ihtilAfımız olmadığını teyit -Horaya halli icoheden 

mekLe ve BaJkunJura wü· 
töullık meseleler hakiun<lu du 
i.onstıyıo butün bıı1kun dev
letltırıoıo teşrıkj uıesuısını 

tewın ıçin çulışnııığa devam 
eLmeğe karar vtmlmış oldu
ğu ildve olmuştur. 

4 - Ma hollo aralar ndokı 
umumi ht•ldlorın kuldırılması 

vo sıhhi biri şekilde yeniden 
inşa etti rilmesi. 

5 - Açıkta satılan moy-

8 - Tozlu ve sıcak bav'l
lnrda caddelerin bilh&11& iı· 
tasiyon caddesinin araıozlır 
tnrufından ıulattırılmeıı, 

Okuyucıılarımızdan 

miyeti tnrafındtın uıulü ı>dcrim. miişkullerimiz için değil fakat 
çhjle kaydedilmiş veya Milli hudut gibi hn bütün kuvvetimizle bizim 

Balkun anlandı konseyi 
gelocek jçtimoını "J.7 birin 

vcılo rın sıhhi hir şekılJı 
=================•a========-----

MEHMET il. 

ley incilik Kongresi 
(~rem itte ~ir zeytincihk kongresi toplanıyor. Konırı 

zeytinciliğe ait işleri tetkik edecektir. 

ilmek uzero hulumuş devletin üzerinde en zıyc.de gıbı beynelmilel ahenk ve 
bir muahede aktememiş hassas bulunduğu bir musolemeti artık muphem 

~·ı..---==-==========:n==-== bir em l değil hır lnılito 

M ·ı ı le le r Ce .1 e 1- olmasını istiyenlerın c eri • Y . rirıt' htltl m olmak i\:ıtı gel<l-
i k. 

Ko .seyıne Aza Olduk. ııariciyc Vekılimizın 
------ bu ııutku bırçok yerleri-

110l0R konsayı aza olmaaı kabul edilmedi. Sovyet rıde surekli tılkışlurJn ka-
l i.' nnnıış lngılız vo Frons-

8USY8 da cemiyete İC!tirak edıyor. iZ lforıcıye ozırlarılf.• dığer 
Y bırçok ınurahhoslar 'l'evfık 

Cenevre, ı 7 (A.A) - .Mi- sulus ekseriyet f'uzl H ıle Kü tu h1_1yin yonıııu gele-
etler Cemiyeti heyeti umu- Lu ııin edilrnış olduğu İ\·ın rek keııdılermi tebrik etmiş· 
iyeıinın bugün öğleden Sovyot Rusya Mılletler Co- !erdir. 
el yaptığı toplonııdtt Sov- miy.e~ıne dohıl oldu od\lolu- ==::=====-=:ı====z= 

el Ruıyanın cemiyete tnb nobılır. Sovyet cevabının okun Leh 
ü ve Çin ile lepanyonın ~n~sından sonra M. Henes 

kk t aza ola- ısım çağırmak suretıle reye 
o:ıey: muva ra "}miy müracaat etmi tir Almunya 

~o rar lse~ı .1P e~çıaker~ ve Jap nya ç ktıkton sonrn Hütômeti e~aliiyetlar mese-
e~ı .mese ~s.ını m:z kon '"'yde kalan ı3 uz,, ı ın les'ınde beyhude m'ı çall'IYOr tmı tır. Çının onsey~ onu evet d<'miş1n v' Ponn Y 
arı do.imi oıa olarak: seçı • p t k · A · . 

. . 1 . mo, or o z ve rJnnt•n Varşovo, 15 (A.A) - Yo-
"p .eerılmı~.eceğı mest! es~I mustonkif olduklar nı bildjr- rı re8mi Gazette Poleka Co-
e tse 

24 huküınet lehte, ınişlerılir. Portekiz baricjy(' nevrode M . ..,imon Bartu ve 
•ükOml ot aleyhhtokrkeyd ver4m~ nazırı Kayerodo.mara rnuhnlıf .\loisi tarafından ekalliyetler 

tır. spanyn n ın o ,_ ı 

1 b . t rey ve .. ınoıe tıı nvvurundo muohc desiı o dair yapı an ftkOmtıt e te rey v«.'rmış · 
11 

ğ " I . . 
r Konseyin muvakkat aza 0 ~ unu oy ı>m.ı tır. bliyuı.otı meyzuubahs Jerck 

k b · d 1 ·1 1 ımnr anın. ı tınktırı bek- .ekdlliyetltır ı.hkl\mının la-
ığının dıy etmles.ı 0 nkyısıoellı" lenmivordu. Çünku" btı ın •m- 12 
nhildl e en aza ıgn en uv J,., , dılı me eleı:ıini Lclııstunın 

T .. k' d ' Ve Tur lf'ket ~ovyel husyayn mü to- seneden beri beyhude yeı e 
namzet ur !Y" ır. t olm· o if murahhaslar tıırafın lon 
kiyonin yeguoo nnrnze . l ıl ri surdtiğl.İoli hatırlattıktan 

· "b b mri vaki ha- konf;r•ym gız 1 <'else inden sonra diyor ki: 
sı bu ıntı a 1 e . so~ır .. ı" ıH·şredılon teblığ i . 

iane getirilmektodır. tirok etmi tır. 11 rnn u, lngillt'r ve 
C J 7 (A A) Tu- İtcıh·ı tarafındıı.n tı..ı\•si,·e ed.1-enevre, · · Panoma murnhhn ı o küra J J 

iye 48 rttyle Konseyo oza rınd n Cenevre m tbunt ndo m ~ olu.1 hukuki ~·orelerın 
intihap cdilmiştır. inti ır eden makol«.'Jerd·•n tnt l·ik tt::ı mur eir olmadığı 

Cenevre, lf (AA.) - K?n: j eonrn rücu ettiğini söylemi- onkısılmı tır. ~- imon. Bar 
ıey aşağıdaki karar suretını ştır. He) for vurıldıkton son lu ve Aloisinin beyonatlnrın-
kabul etmıştir: ra ae'iomblooin r sı M Sont- da k:ıydedil(lcek hirt>OY var_ 

~ovyet Ruıya . tarn~ından ler B~royn~ ~az rtesi glinü 1 s ı o dn bunların Lchıstnn 
Mılletler Cemiyetıne gırmek saoı ı de ıctımn ı dovct ('d t r d k" 

1 
. 

l l . • ora ın an tn ıp o unnn sı-mesolesi h.ıkkındn Assnm > e eceğ nı ve ruzna'll~ye Sovyct
1 

.. 
· .. ·ı 5 • ~ - ı, · as,.tın dot7rohığunn ıtırnz reısıne gondurı en 1 "'u yunın, ıı l.ıızetıığını . ,., . 

934 tarihli mektuptaki teb kcıydederek bu husu takı ru 1 rtm1ş olınnnınlıdır. Lolııstn-
liğutı ıılun kon ey mis~~ n poru tanzim edilnwk iizP.re nın uzun diisüncelnıl<'n 1o1.on 
4 uncü m ddr~injn k••ndısıne m selenin 6 cı komi yona ra girdiği yoldan dönecoği-
verJiği s •liih y ıe tevfikan havalMı hakkında karar YO. 1 ni zrınnetnıek bir hata olur 
Sovyet Husy. Mil lrtler ril.ııı~sinı i tıylceğır 1 bildir· 1 Adanada av bayramı 
C 1miyetine kalıulii nssam~~~ mıştır. " . 
tarafından kabul edıldıgı ı ·nsı kom1 yonun bu hu-
ından itibaren konseyin da- su takı mut lı n ını 1 ıldir-
ımi az 81 olarak tayin eder- mek uzore salı tı. h ı muza. 
Konsey hu kararın tasdiki- 1 k •red bulunulııırt'H muhtn. 
nı asaambloye tııvsiye "der. 1 m •lrlir Au tııkdırdcı n snmhlo 

Ceaeue 16 (A.A ) - iki < Dev mı ık nri soyfödo ) 

AdaJ>< zurı, I 6 (A.A.) -
Adııpaznrı avcıl r kuliibiinün 
l· rtıp •ttiğı •vcıln r bayramı 

çok "ğ!oncC1li oldu. Kulüp 
az1s.n 1 n manda 200 dııvet 

lıyo ov eti ziy<.1fcti verild ı. 

ci loşrinde Ankırada yap . 
moğ.ı orar vermiştir. 

Belediye 
inıi~a~ıtına Muğla, 1 il ede 

hazullk. 
Muğla, 16 (A.A.) - Beledı

yc ıutıh hına uit defterler 

bugün Belediye ve hükumet 
lrnpılarıııa asılmıştır. 

Zıle, 16 {A.A.) - Bele<lj_ 
ye ıntıhop encıimenj intihMp 
bazırlıi.lıtrını ikmttl etmiş ve 

seçmek hakkını heiz olanla. 
rın isimlerini bavi defterleri 
bugünden ıtıhnren olLı guu 
müddetle şelıırde muhtelıf 

yerlere asmıştır. İntihtıp Lı
rinci teşrinın birındo boşla-

Gllzel Edrflmidin çırtı11 

Ankaradon haber verildiğine göre, Edremitte bir 
zeytincilik kongresi toplonacakt·r. Kotıgre zeytinliklerin mu
hnfözası, istihsollllrn orttırılmoeı ve ihracatın yoluna 
konulması gibi zeytinciliğe ait işleri görütecek ve bu 
hususta kararlar verecektir. 

Kongrenin günü Ziraat VekAleti tarafından teıpit 
yıp onuncu gunü bılecektir. edilecektir. 

.ı········· ~· ································································" 

~ TÜRK DİLİ ~ 
• • 
~ 8 a y f a - 3 K u r u ş. ! 
! IJ__altrlardadtr ki bir müddet evd okuyucularımıza gauttlerini büyıitmek fikrinde '! 
: oldugumuzu lıabtr vermiş kendilerinden bl:e arzularım bildlrmt.k lıitf unda bulu

11
m- : 

: alarmı i&lemi§tik. : 

O vakii aldığımı:. birçok mtktuplaruı eltidum1 bitirmiş bulunuyoruz. Sorğumuza 1 
ceuap vermek lıilfunda bulunan okuyucularmuzm ekserisi bizdt·n gazeleltriııi daha : 
ucuz bir {falla tedarik edtbilmtk imkanını istemi~ltrdir. : 

Evvela bu bıiyük ue müşterek arzuya cevap vereceğiz : 
"" . . . 

T URK DiLi niu hrr ~iinliik fiatı fiuümüzdeki cuma gü - ! 
• rıiinden iıihart•n 3 kuruşa irıdirilPcektir. : 
• • . ,, . . . 
: Eve.!, TUR KD/ LJ eyi yazıları, fthre, vilc1ytle., Tıirklytye ve yabancı ! 
: memleketlere dair laz«1 haherlf•ri, kuvvr.tli memltıltıl tetkikleri, içtimai, E 
: A • A • 

: iklı adi yazıları ile TURK DJLJ cuma gıiminden ilibann yalnı% (J) ! 
• • : kuruşa sattlacaktır. 1 
~ Bir taraftan b6glt fiulları indirirken diğer tora/tan yine okuyııcularımızm : 
: ~slekltrlni M karşılamak için haftanın muayynn gıinlerlude TURKJJIL/ hacm- : 
: uıi dt buyültctğlz. : 

i .\iti ve sekiz ·a~1fah olacak hu niishalarımız ve <:ok tanınmış hirçok ! 
: kalemf(lrin yazılarile isıiradeJi me,zularla, makalelerle heıenecektir. : 
• • 
; ( Türk Dili 8 Sahife - 3 Kuruş) : 
: l#e bu IJmimzüdekl cuma gılnü bir lıakikat olrıcakllr. 
• ................................................................. &.k • •••••••• : 



lap: 2 

Çocuklar için 
------

ÇİFTLİKTEKİ HAYVANLAR 

(Bu temsilin giiıel ve eylenceli olabilmesi için 
O§ağıdaki hayvanları temsil edecek olan 
çucuklara bez u~ kayıtlardan maıke ve el
bi.~elu yapılmalıdır.) 

ROLBÔLÜMÜ 
Horoz ve tavuklar Beş, altı çocuk tarafından 
Kazlar... " " " " 
Koyunlar... " " " " 
Koç... Bir çocuk tarafından. 
Çoban köpeği.. " " " " 

SAHNENiN GORONOŞO 
f Bir çif llik bahçesi.. Çiçekler, otlar ut ağaçlar .. 

yanda akmakta olan çeşme.] 

BİHİNCİ TAJlLO 

Bir 

/Horoz ve tavuklar ıalıneye hem ağır ağır girerler, 
hem de gıt, gıl! .. diyt söylenerek yerden yem topluyor
muş gibi yaparlar . Çeşmenin başına gelerek su içerler.] 

Horoz - llo.va çok sıcak .. Bo.hçe serin ... Kimseye 
görünmeden şurada biraz nefes alalım ... 

Tovttklardan biri _ Çok eyi olur horoz bey .. Oh!.. 
Ne güzfll, ne şirin bir rüzgAr esiyor. 

Diğer bir tavuk - Aman şu bizim kümeste ne sı
cak... Hele öğle güneşi de bir vurdumu sabaha kadar 
oayar, cayır yanıyor. 

Horo~ -Dertleşmeyi bırakın bakalım da artık istirahate 
çekilelim. 

( Hep bir tarafa dağılırlar. Kanatlarını açarlar. Ho-
ros da bir dalan altına yatar. Çok geçmeden dışarıdan kaz
ların büyük bir gürültü ile gak.. gak diye bağrıştıkları 
duyulur.) 

Horoz - Gördünüz mü bela.yı şimdi •. Kazlar da bura
ya geliyor galiba ... 

Tavuklardan biri - Aman şu pisler burada da mı bizi 
rahat bırakmıyacaklar .. 

Diğer bir tavuk - Koğalım biçimsizleri .. 

(Bu sırada kazlar aynı bağ ı rışlarla birer birer sahneye 
girmeğe baılar lar.) 

Horoı - Geldiler bile .. 

iKiNCi TOPLANTI 
Horoz - Tavuklar - Kazlar .. 

(Kazlar doğruca çeşme başına giderler.) 

Kaslardan biri-Aman yalağa dalayım demeyin .. Çünkü 
yasak .. Geçen gün yıkanayım diye içine girmiştim. Bahçıvan 
gelivermeıin mi? Ôyle bir taş fırlAttı ki biraz çevik da -
vranmasaydım halim fena idi. 

(Suyu ellerile karıştırırlar ve bağrışırlar. Tavuklar ka
lkar, horozun arkasına talulırlur .. ) 

Horoz -- (Gururlu) Hey bana bakın komşular.. Sizde 
hiç aayğı yok mu? Gelip rahatımızı bozduğunuz yetişmiyor
muı gibi bir .le biçimsiz sesinizle etrafı yaygaraya veriy- · 
onunuz. 

Kazlardan biri - {Alaylı) Oo .. Sisler de mi buralarda
ıınız efenJim.. Bilmiyerek rahatsız ettiğimiz için atfeder. 
ıioiz horoz cenapları.. 

Horoz - Fazla laf lazım değil . Çekin arabanızı şurdan 
Kazlardan biri - Çok hiddetlisiniz, yine bugün horoz 

hazretleri.. Fakat ne hakla bjzi buradan kovuyorsunuz? 
Kazlardan biri - (Aynı alayla) Tııbii kovar ya canım .. 

Belki bahçenin tapusu onun üzerinde .. 
Tavnklardan biri - Tuu.. Yazık bize.. Şu aptal 

kulara karşımızda boyun kırdırarak 
ettiriyoruz .• 

kendimizle alay 

Tavuklardan biri - Ayol horoz bey; senkj bütün 
döğüşlerJe düşmanlarına (pes) dedirten, adı dört yana 
yayılan bir kahramansın. Nasıl oluyor da şu boyun)aı ı 
kopas•calara ldl söyletiyorsun. 

Kuzlar - t llep birden) Gak!. Gıık .. G11k!. Gak . 
Horoz - E.. Artık çok oluyorsunuz.. Kesın sesı. 

nizi.. Yoksa tepelnim hepinizi .. 
Kazlar - "Do.ha yiiksek sesle:-. Gak!. Gak .. 

Gak.. Gak ... 

lloroz - <cİlerliyerek» HdlA mı susmıyacaksınız? 
.Kazlardan biri No istiyorsunuz allah a§kı· 

na bizden? Anlıyabilir miyiz'~ 
Tnvuldardnn biri HAlı'I da soruyorlar koca 

ahmaklar .. Buradan deffolup gitmenizi istivoruz anl
ıyabildiniz mi? 

Kazlardan biri Evvela ıizi terbiyeye davet 
ederim şı mıı rık komşum . Ruradan gitmemize gelince 
buna ımk§n yok.. C)ünkü biz bu çiftliğin öz 
evlAtlarıyız. Burada eğlenmek, lürlü çiçek koku-
ltırı ile dolu olan bu havnvı teneffüs etmek 
ancuk bizim hakkımız.. w 

Horoz -- Vay.. Siz lıu çiftliğin öz cvldtlarısınız 
da biz üvey e\'lıltl:ırımıyı:r.? Hem fazla lllfn va
ktimiz yok dedim ya.. Haydi bakolım çekin ar
abanızı .. 

Kazlardan 
çekilebilecek 
mnun oluruz. 

biri - Bizde ne arobn var ne rle bir arabayı 
kuvvet.. Sizler bu işi yaparaanız me-

TCR D1Lt 

Bağ 
.,. ............ =········· ~········· ·············••M••••··············--
: ŞEHIRVEMÜ H KATTA 
: ••••• • ••••••••••••••••••••••••m•••••• ••••••~••••••••••••••••••••• •• 

Ve bahçe yapmak lstiyen
lere arazi verilecek 

Talimatname vilayetlere bildirildi 
Dahiliye Vekaleti tarafın

dan yeni iskfin kanununa 
grire (bağ ve meyvalık yeri 
dağıtma talimat~aınesi) haz· 
ırlanmış ve viltyetlere gön
derilmiştir. 

Talimatnameye göre mu
hacirlerle naklolunanlara 
ve yerleştirılecek göçebelere 
ve yerlilere bağ ve meyvalık 
yapmak üzere iskdn kanu
nunun yirmi birinci madde
sinde yazılı topraklardan beş 
dekara kadar toprak verile· 
cektir. Bu topraklar ü~: yıl 
içinde imar eden namına pa
rasız tapuya bağlanacaktır. 
Verilen toprağı iki yıl için_ 
de imar edenlere isteği üz
erine on dekara kadar top
rak verilecektir. Bu toprak da 
yine üç yıl içinde imar eden 
namına parasız tapuya bağ
lanacaktır. İşlenen veya am
ele işletilerek bağ çubuğu, 
meyva fidanı veya tohumu 
ekilmesi ve hunların en az 
yüzde altmış bet tutmuş 
olması, yabani ağaçlar ekil
miş ise bunların aşılatılması 
ve aşılatılanlardan yüzde 
altmışının tutmuş olması 

verilen yerin imar 
edilmiş olduğunu göstere_ 
cektir. Bağ ve meyvalık. 
ekmek suretile imar edilmek 
fizere verilen bu yerldrden 
bir aile için üç yüz metre 
murabbaı yer ev ve 
yapı yapmak üzere boş 

Nahiye 
Mü~ürlerinin top antısı. 

Yatı mektepleri işi görüşülecek 
ve bir karar verilecek. 

Merkez nahiye müdürleri 
bugün ıaat onda vilôyelte 
toplanacaklardır. 

Nahiye müdürlerinin bu 
toplantııında bu sene vildyet 
dahilınde açılması düşünülen 

yatı mektepleri hakkında 

görüşülecek ve mekteplerin 
nerelerde açılacağı Ye ne 
şekilde idure edileceği kar
arlaştırılacaktır . 

Tamir e~ilece~ mektepler. 
VilAyet dahilindeki mekt

eplerde~ Bandırma birinci, 
ikınci n üçüncü, Balya bir· 
inoi ve ikinci, Dur sun bey 
birinci ve ikinci mekteplerıle 
Suıığırlık, Erdek, "Erdek-Ka
rşıyaka, Şamlı, Altınova, 
Giresun, Manyas, Marmara, 
Ilıca, Kovacık, Ömerköy, 
Karacalar, Oımanlar mekte· 
plerinin tamir ettirilmesi 
takarrür etmiştir. Diğer bazı 
mekteplerin de tamirine lüzum 
gösterilmiş ise de bunların 
tamiri Lu sene geri bıra

kılmı9tır. 

Sıhhi müesseseleri teftiş 
Birkaç gün evel şehrimi

ze gelen sıhhat müfettişi 

Sabri bey sıhhi müessesele· 
ri teftiş etmeğe başlamıştır. 

Haf ıa Başmühendisliği 
Müfettişlığe tayin edılen 

Ko kpınan da Güt 
Ab e Vaplld 
-- - -----

Vılayet ~ah ilinde bir benzeri olmıyan ~u a~idı n~. 
ye güzelli ver ı ektedir. t hiyeye su da getinl 

Konakpınarı, (llusu!i mu
habirimizden) - Konakpın
arına tabiat çok şeyler 
bahşetmiş ve fakat nahı
y e bokımsızlıl yüzünden 
çok geride ko.lmıştır. Ko
nakpınarı bir orman ke. 
narında kurulmuş şirin bir 
kasa bncıktır. inkişafa çok 
müsaittir. 

Şimdi nahiye müdürü Gn. 
lip bey ile uyanık bir 
zat olan merkez muhtarı ~ü 
krü efendi elele ver· 
miş nahiyenin umranı iç
in durmadan çalışmaktad. 
ırlar. Bu çalışmanın güzol 
bir neticesi olnrak. 
cümhuriyet meydanına 
bir Abide dikilmiştir. Abide 
hükumet konağı önünde ve 
meydanlığın tam ortasında-

•• oy ere 
Oamllhk ~oğa ahmyor. 

Damızlığa yaramıyan dokuz 
boğa lhsa edildi. 

Merkeze bağlı köylerde 
mevcut damızlık boğalar 

baytar müdürlüğ'ünce mun· 
yene edilmiştir. Muayenede 
on ıiç boğanın damızlığo. 

elverişli '>lduğu görülerek: 
bunlara damızlık vesikası 

verilmiş, dokuz boğa da 
mızlık evsafı olmadığından 
ihsu edilmiş, on üç köyün 
do damızlık boğası olmadığı 
görülmüştür. 

Boğaları ihsn edilen kö-

Konak pınarında yıpılall }. 

dır. Ve nahiyeye ziynet 
mektedir. 

Abidede şu yazı .,ar 
«Cümhuriyet meyd•. 
Bundan başka nsb• 

eyi ve bol su getirilıll 
teşebbüs edilmiştir. BıJ 
de pek yakında başarıl 
ümit edilmektedir. --

Hayvar1 
Sergısine kay~ü ~ı 

Kayıt muamelesi bugün 1 
nıyor, yarın purantıj bl 

Cuma günü açılocaJ 
d .. ~ 

van sergisine kay u ()ö' 
devam etmektedir. . 

birrok hayvan sahipler• 
rgi komiteıine ıııiir 
ederek knyıtlımnı yaptır 
lardır. 

Kayı muamelesi b 
kapanacak ve yarınd80 

b h 1 Pu•• eren ayvan arın 

ına haşlnnacaktır. 

b~rakılabilecektir. İmar baş
lrınğıcı ilk ekim tarihlerin
den hesap edilecektir. Üç 
ekim devresinde imar et
miyenlerden toprak geri alı
nacaktır. İska.o gören çiftçiler 
ve sanatkArlar en az ikişer 

dekar bağ ve meyvalık ya
pmak mecburiyetindedir. 
Yerlilerede köylerde bin 
evden aslık kasababalarda 
ve etrafı geniş ve müsait 
üç bin evden fazla kasabal
arda aile başına iki,er de. 
kar bağ ve meyTalık 
yaptırmıya çalışacaktır. Oo 
bin evden fazlalı kasaba 
ve şehirlerde yerlilerin bağ 
ve meyvalık yapmaları mü
racaatlarına bırakılacaktır. 
Bağ ve meyvalık yeri alıp 
imar etmek hakkından büy
ük küçük bütün memurlar 
da istifade ediJebilecektir. 

VilAyet Nalın başmühendi

si Seyfettin hey dün ye
ni vazifesine başlamak üz
ere Ankaraya gitmiştir. 

13eşmühendisliğe kimin ta
yin edileceği bilinememekte· 
dir. 

1 

ylerle hiç boğası olmıyan 

yirmi iki köye, köy bütçel
erine konulan tah isatla bir 

Hasta~ane göz he~i 
Memleket hastahane9İ 

hekimi Dr. lhsan bey. 
mize gelmiş Te vl1Z1 

mi? 

Susuğuhk ~aylan. 
Susuğırlık baytarı Necm· 

ettin bey yirmi beş lira ma. 
aşla İnebolu iskele muay
ene baytarhğına tayin edil
miştir. 

Horoz - Demek hAld inat •e hdla da alay öyle 

Aynı kaz - Elbetto inat ve elbette alay ya .. Kır 
mızı ibiğınJen başka bir lieğeri olmıyau kü~ük b~y .. 

(Birıhirlerinin üzerine doğru yürürler. Hepsi de ha
ğrısl.ırla döğıişe hazırlanırlarken d şarıdnn koyunların 

meleyerek sahneye doğru yakloştıklorı işıdilır. Hiı· 
yük bir gürültüden sonra kavga başl::ımak uzon• 
ıken koyunlar içeri girerler.) 

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI. 
(Horoz - Tavuklar - Kazlar - Ko~: ve koyunlnr.) 
Koç - Bu ne gürültü a oanım.. Bu ne kıynm -

et.. Kulakları tırmo.lıyan çatlak seslerinizle ortalığı 

velveleye verdiniz. Susun baknlım, anlıyo.lım derdinizi.~ 
(Sesler kesilir, iki taraf ayrılır.) 

Kozlardan biri - Ne olacak? buraya geldik. ı·cşme
drın su içtik. Şöylf' biraz dinlenelim diye bahçenin bir 
iroşesine sığınncnktık. Şunlnr dn buradn imişler. 

Bize ille buradan gideceksiniz diyorlar. Hiz de git
meyız. Oiye ayak dircyoruz. Bu yiizden aramızda 

kavga çıktı. 

Koç - Peki anlaşıldı . Koğulmanıza sehep ne~ 
Kazlnrdnn biri - Buraya yakı maz imişiz ıle on-un İçin. 
Koç - {Horoza dönerek:) Sehop bu mu~ 
Horoı - (Gururlu) Evet .. 

( Devamı var ) 

M. Cevdet 

heyet marifetile Balyadan 
boğa mübayaa ve teui ed
ilecektir. başlamıştır. 

a dırmanı Bayra 
Güzel Bandırma Dün Kurtd 

'Beyramını Kutluladı 

iz len Bnndır anın on 

iki <'I ku tuluş yıl 'önümü 
ht .{UD harııretli ırnvinç tf:\za
hiir·ıtı içind<' kutlulanmıı:.tır. 

Rnvra.n gece ve gündüz 
çok gu ı>I vo C'nnlı olmuş, 

halkımız bu VP.sile j!ç., cüm

heriyete ve onun büyük bd 
nisi Caziye bağlılığı hir ke-

• ro daha göslt!rmiştir-

1 YURTDAŞ a 
1 Bu ctimlwriyel b 111' l ımnda yerli malları d 

I resmi geçidi Anka' 1 I ni sergi evinde gaP~ff 
1 ktır Kışlık i/ıtfyaçl 
1 :ı ucu: ve sağlaf11 ql 

mallarmuzla bu se( 
1 tedarik el! 
1 M li tktısat \e .. __ ~ __ ............ 

. 
1 
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······························•••••••••R•• •••••••se. • • • 
!GÜNÜN HABERLERi ! 
• • •••••••••••••••••••••••••c•••••••c•a•••••••••••••••• 
iÇTE: DIŞTA: 

Başvekılimiz İş bankası Paiiamentof ar kont eransı 
sergisini ziyaret etti re halya. 
Galataso.ro.yda açılan İş M. Mussolini ltnlyan me. 

bankası sergisini ismet Pn- buslarının Rolgralta topla
§& llazretleri ziyaret et j nan parlAmentolar iktısnt 
mişlerdir. Ba~vekil Hazret- konferansına i tirak ettir 
leri sergiyi gezmişl~r ve memiştir . Buna sebep Yug. 
takdirlerini izhar etmıılerd- oslavyn gazetelerinin ltolyo 
ır. aleyhinde şiddetli neşriyat 

Vergi usulleri yapmalarıdır. 
Vergi usullerinin dRha 

koloylaştırılaıaıı için bir 
(büro) teşkil edilmiştir. Bu 
büro vergi kanunlarından 
başka yeni hnrcirah ve tah
sil emval konunu projeleri
ni de hazırlıyacaktır. 

Buğ~ay mübayaası 
Bir eydnnberi buğday fi. 

atlarındn yükselme vardır. 
Alım merkezlerinden biri 
olan Bandırmada da yakında 
mübayaaya ba§lanocaktır. 

Arnavutluk Krah. 
llCrnl Zoğonun memleketi

mizi ziyaret edeceği haberi 
teeyyüt etmekte ise de bu zi~-
aretin tarihi henüz bellı 
değildir. 

incir satışı 
Sovyet Rusyanın lzmirden 

incir almıyo devam etmesi 
dolnyısile fiatlar dört kuru
ta kadar yükselmiştir 

Askeri heyetimiz 
Kızıl ordunun manevra

larında bulunınnk üzere bir 
müddet evel Sovyet Rusya
yı giden &1kert hByetimiz 
lstanbula dönmü9tür. 

İngiliz manevralan 
Havaya htlkim bir şimal 

devletinin İngılt re sahilleri 
ne oıı1ker çıkarmak mev
zuu etrafında yopılon İngi
liz manevraları nihayet bul 
muştur. :\tanovra<lnn alınan 
neticı>ye göre lngıltere bu 
günkü silAh şartları İçinde 
böyle bir devletin istilası. 
na karşı ncık bulunmnktn· 
dır. 

M. Roosevelt yarışlarda 
Amerika reisicumhuru 

yatı iio (Endcovur) ısimlı 
lngiliz yatının \ıııeriko ku
pası icin y11pacığı ynrı ı 
soyro gitmiştir. Kendisinin 
grev ho kkında daima mulO
mnt alması İçin icobeden 
tertibat alınmıştır. 

Bir kaçakçı gemisi 
Hayun Maru ismindeki bir 

balıkçı gemi i koçak teş
kilAtı tarafından foCtiş edi 
Jirken geminin tnyfası tarafı 
nd1.1n iki gümruk memuru ıle 
bir polis memuru donize at
ıJmıştır. İki Amerikan sohi 1 

muhafaza "Vapuru bu japon 
vapurunu takıbo çıkmıştır. 

Fransız 

Parasının . 
istikrarı 

Poris, t6 (A.A.) - M. Go
rmnin ~artin 1935 senesi 
büt~·ıJsinin e babı mucibo la_ 
yihosında. paranın istikrarı 

esasına ınüstonıt bir siyaset 
takibinin muthık surette el 
zom olduğundan bahsetmek-
te par t kıymetinin 

indirılme ini t ,ı kbih ey-
lemekte "VC parnların düşü

nilmesi veya kaldırılması 
gibi muamelelerin hoıuk 

olan iklls:ıdiyatı ısloh için 
hiç bir zaman müessir bir 
<:nre olmamış olduğunu iltl
\'C etmektedir. 

Japonya, Amerika ve in
gilterenin altın esasını tflr_ 
ketmell'rİ jc:tenilcrck değil 

mecbur kılınnrok yapılmış 

b : rşeydir. Ve her defasında 
muhtelif eheplerdon dolayı 
ve muhtelif maksatlarla ya
p lmo~ınn mecburiyet hasıl 

olmuşur, 

M German Martin ticorI 
mübndc lelnin orlırılouısmı 
istemekte ve Frırnsonın, bir 
sPneılenh"rİ biynelmilEıl mü
bn·ielelerin ıslohı İçin 23 
mukavelename nktetmiş ol
duğunu memnuniyetle kay
dotmPktedir. 

Nazır. nakit piyasasının 
zenginleşmiş olduğunu ve 
bu sayede devleti birçok: 
kolaylıklara nail edecek ,u_ 
rott,. foız fiatlnrında umumi 
bir tenezzül hu6ulo gelece
ğini beyan etmoktrdır 

\fumaıleyh para Cıatının 

düşürülmesini, lLlyihıının so 
11unda bir kere dohn muva
fık bulmadığını tekrar et
mektedir. 

1MILSD 

Balıkesir Ovaköy Pa 
Tehir edileu Ovaköy panayırı ·_4 r.ylfıl pazarle~i giinii açı

lacaktır. Panayır t) kiden le. piı t•dile11 )'CrdP yarıi köyiin ru giizPI \:f' su 
ilfl ee vrilm i., o\ aeık iizeri ndt• k 11 ru laca k ı ı r. 

• 

Ooaköy Panayırı İlk dPfa kurnlmnktadır. Bahke. ir ilt) ciYar 

vilavet ve ·ııalardan vt,. nahi~ Plrrdt•n ~t>h•cc·k esnaf w~ t•f'lrpJeriu her 
tiirfri i. tirahaıleri kö~ ihıi~ar heyeti ıaraf111dan ltımin edilrcPktiı·. Pana\lr 
yt·rinde ayrıca t;ardak vr. ~ölgt~tiklf·r viicude getirileeektir. · 

Ovaköy panayırının husu. iyeti köyiin ova. ı tanı orta. mda 
~uyu bol, hava ı giizP.I hir yPrinde olma ulır. 

Ecnebi matbuat: 

Fransız Diplomasis 
1

, ....................... 9\ 
• • • • 

1
5 Yoksulları yediren, ! 
• d. h • : gey ıren ve erma- : 
: nada gözeten Yok- : • • 
: sul/ar Birligwine seve : • • 
: seve yardım ediniz. : • • : Yoksulları Gözetme : 
: Birliği : 

ı • • 
• • •••••••••••••••••••••••••• 
Cenubu şarki hududu meıe
lesj açık bulunmaktRdır. Fra
nsa ltalyanlora Borku ve Ti
besti eyaletlerini bırakacak 
mı? Bu eyaletler eıkiden Tü
rkiyeye ait olup bugün ihti. 
la{lı kalan arazi meyanında
dır. Bu hareket anlatma lık
rioio hakiki bir delilini teı
kil eder. Zira, böyle birtey 
tahakkuk ederse ltalyan tL 
c.lfeti Çat ve Gine körfezine 
kadar kendine yeni yollar 
açacaktır. 

Son ıeneler tarihinde ra· 
kip büyük de-.letlerin mu. 
ayyen erazi üıerinde si
yasi ve iktısadi menfaatle
rini tuhdit eden aolaımalara 
teaadü{ olunur. 

Bu husuıta anlaımak iıti
yen devlet tarafından büyük 
fedakdrlıklar yapılmaaı icop 
etmektedir. Eğer bu hal 
vaki olmazsa MuHolininin 
ı 8 Mart tarihi nutkunda te. 

eadüf olunan şu sözleri, bir 
kaç aya kadar tahakkuk 
edecektir: 

Fransa ile İtalya araaında 
ne büyük, ne de küçük 
meıelt5lerin hiç biriıi hallo
lunma mıştı r. 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Haranın lsmmet Paşa merası 10 teşrinievel 
934 çarşamba günii saat 15 de pazarlıkla icara 
verilecekLir. Taliplerin yt1 ,•mi mezk.urda temin. 
atlarile birlikte Hara nılidürliiğüne müracaat _ 
ları ilan olunur. 179 

Hayvan sergisi. 
Baytar müdürlüğünden 
iki hin beş yüz liralık yüksek ikramiyeli Balı

ke ·ir hayvanat sergisi 21 EyhU 934 cuma gü
nii koşuçınarı nıevkiinde açılacaktır. Evelce 
il:\n edilt•n resmi t.alimaı namesindeki şerait 
daire~inde hay\'arılarırıı ~-~rgiye kay<lettirnwk 
isLiyenlerin 15 eyhil 934 tarilıintlcn itibaren 
18 P~'hil 934 akşamrna kadar her giin havvan 
pazarında llüseyiıı çaYu-ı hanında ka)1t ve kabu 
lu~yeti ne mliracaa tları. 

3 - 176 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balılcesır garnizon kıtaatı hayvanları İı:in 250 ton ve 
Susığırluk kıtantıhay-.anları için ı 50 ton yulaf 28 9- 934 
cumartesi günü saat tO da kapalı zari uıulile aatın alı
nacaktır. Taliplerin 9nrtn•meyı görmek üzere her gtin 
ve münakasaya iıtirok içjn de Balıkesır için 940 ve Suıı
ğırlık jçin 565 lira muvakkat tenıinat okçalarile birlikte • 
yukarıda yazılı gunde muayyen saatten evel Balıkeıir _ 
ılo kolordu satın alma komisyonuna müracaatları. 

ı69 - 4 



Bu akşamdan itibaren 
l AR YETE Hem SİNEMA 

Orijinal rakısları, mütenevvi danaları ve nefi! operet parçalarile PARİS 
NlS, ROMA, MISIR, FAS, TUNUS. bütünSÜRYA ve JSTANBUL umuzda 

ı büyük rağbet aören ve alkıılar toplayan meıhur Türk ıanatkirı: 

RAKKASE ----------------------... -~ • 
IF • _____________ .., __________ _ 

Hanım ALEMAN 
ve arkadaılarınan ıehrimizde kalaçakları müddet zarfında verecekleri bu 
aüzel ve nefiı tema illeri görmek f ıraatını kaçırmayiniz. 

FiLiM 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

i ÇILGIN uÇUS l 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oyunlara tan1 saat 21 de başlanacaktır- Kişemiz din1a açıktır. 

FlATLARDA ZAM YOKTUR. 

Pos/ahan~ sokağında 

• evy rı . 
Kasaplar mahallesind~ Bigadıç ve istası 

şosesiniıı hirle~tiği; İnhi ar dairesinin tanı k3 

şısındaki 8 döııüru balıce veri satılıktır. Bu . . .. 
Merkez vekazalarda her şehrin en güzel ve ev yaptırmak için en nıu 
nevi dava kabul edilir ve bir yerfrJir. Parça parça istenilen mahalden pi 

t süratlo neticelendirilir, ) ıı 
.. wwwwwwwwwww... re ile verilecektir ... \lmak aı·zsı~uııda bu uııa 

Şeremetli zadel~re miiracaal r·tmelidirler 

f otograf makinelen 

Dünvada birinciliiti ka
zana'n « ZEISIKON » 

8)ij!l!!S.,Jl~ı~ooı.~Wı!m'1~!!!l!~ı!~i@~~!~!-1 
filli' 1 

ı~ 
:-... ~-J. 

c=s 
~~ 
-=~ ==== E§~ =· .:o=~ ==as 
\ğ'§§~ 
='i ; 
i Lastikleri . • 

iŞ 

• En temiz kavuççuktan yapılmış yu
• nıuşak ve alastikiyetli, diinyaıun en .,ağ 
=J. lanı lastiği olan ~lişleu IAstiklerini diğer 
e;5nıarkalarn tercih ediniz. Ciinkii hiltınnıP = . 
... 13sti~lerin .re, .ki~de oldu~n sa~lamlı~il~ 

~ h)crubt~ edılmıştır. ~ 

GELECEK PROGRAM rini makine, sehpa ve I:; Mişlen siiperkonfor lastikleri ile ke- ı 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik n1odelle-

ı'VOLGA VOLGAI çantanlarını «ŞAH MEH =~mali emniyette se)ahat t·dilir. Her boy· 

ı • 1 MET MAHOUMr HU - ~~ ,ıan uuwcudunnız hnhmur. 
SEY İN AVNİ ticaret _ -~ Mi~lcn ltistikleri RalıkPs i r ve mülhakatı nc:antnsı • 

1 

I• 1 ı \ 1~ Ynnyalt zade ~ "I · ı ~ han,~sinde aravınız. 
ı' uazza m tarı l1 eser &;;;;:iiiiiii;;;iiiiiiiiiiii. iiiiiiiiiiiiil 1 1 ~ H. ı Tr S H ET 

~·~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d ~ Zarlt1 lı tıaıı-Balıke~ir .~ 
Daimi Vilayet Encümeninden: Daimi vilayet encümenin eı· ·~~ ~ 

Susığırhk - · 1\f. Kemalpaşa yolunun o+060 Bigadıç nahiy~sinin Hh•araluıı kö~ iiııdtıki ifi~iifü~iiii~iffiiiiiiiii~llmlfillmii~il~i~füi~iffi~;nınıii1ijijOOJ00f'Q~ 
kilometresindeld ahşap Yayaköy köprüsü şart- kaplıca 35-9-934 tarihiuden itibaren 25-2-936 Daımı Vılayet E11ncümenınde 
namesi ve keşifname~i mucibince tan•ir edilnwk tarihine kadar 17 aylığının icarı şartnanwsi Balıkesir memlekot hastnlıanesi için mühayon e 

ve 6-teşrinievfll- 934 tarihine müsadif pazartesi mucibince 6- teşrinievel-934 tarihine müsa- Iecek yerli molı 75 ton kok komürü şartn•lll 
DÜnÜ saat 011 bPŞle ihale edilnlek Üzere yirmi dif pazartesi gÜnÜ saat On br,şte ihale edilmek mucibince mübayno edilm r• k ve 1- teşrinitwel -
~ tarihine müsadif pıızar tesi günü saat on beşte 1 

gün n1üddetle aleni münakasaya konnıuştur. Ta- üzre yirmi giin müddetle aleni mü- le edilmek üzere yirmi giın müddetle oleni ,_ 

miratı mephuseuin bedeli keşfi 2595 lira 19 zayedeye konmuştur. 17 aylığının bedeli mu- nakosaya vazedılmiştir. 
kuruştur. Talip olanların bu miktar üzerinden hanımeni 160 liradır Talip olanların bu nıiktar Kok kömürünün beher tonunu bedeli muhıııP, 

• • ni 30 liradır. Talip olonların )Üıde ~edi buç.u~ 
yüzde yedi huçuk. nispetinde teminatı nıuvakke- uzeriuden yüzde yedibuçuk nispetinde tennnatı petinde depoziyolarını vezneye teslim ile ticaret 

te makbuz veya mektuplarile ticaret odası ve nıu vakkate makbuz veya mektuplarile birlikte dası vesikasile birlikte yevmi mezkurda bu bu• 

ehliyeti fenni~Te vesikalarile birlikte yevmi yevmi nıezkurda şartnamesiııi öğrenmek isti. dair fazla malumat almak istiyenlerin daha el 

mezkurda ve bu hususa dair fazla mah'ımat al· yenl~rin daha evel encümeni vilayete gelmele- Encümeni VılAyetA müracaatları ılan olunur. 4 - , 

mak istiyenlerin daha eYel eucünıerıi vilayete ri ilan olunur. 4 - 183 Daimi Vilayet Encümeninde_fl: 
müracaatları ilan olunur. Balıkesir meıuleket lıas1alıanesi ihth·acı ı 

4 - 184 li~tesinde nıuha:-rer 99 kalenı eczayı. tıbbi 
Daimi Vilayet Encümeninden: ve pansnınan melzeD1esi şartnaQıesi mucibi~ 

Susığırhk - ~I. Kemalpaşa yolunun 1+o12 miihayaa edilmek ve 6-te~rinie'· ~I- 934 tariJlJ .1 Daimi Vilayet Encümenindeıı: iuei kilometresinde 60 metrelik ahşap ve ı +324 nıiisadif pazartt-si ~üuii saat on beşte ihale ed1 

Güngörmez - f vrindi yolu üzerindeki Kınık cü kilometresinde 3o • 40 lık ahşap ve o+34o mek üzere yirmi giin nıiicldetle al~ni ıniinak9 
ve Balıkesir - Edremit yolu üzeriııdeki Oerr·ivi- ıncı kilon1etresindc 14 metrelik ah~ap köprü!~- va konmuş1ur. Mezktir nıelzemenin bedeli ıJl 
ran köprüleriuin şartname ve keşifleri nıucihiıı- 1 rin şartname ve keşifleri mucibince tamiratı tıamnıerıi 669 lira 70 kuruştur. Talip oıa11I• 
ce tamiratı esasi~eıe:i 6- teşriuievel 934 rnrihi- ı esasiyeteri 6- teşrinievel 934 tarihine müsadif rıu yüzde yedi buçuk nisp,~tinde teminatı 111 

ne miisadif pazarte~• günü saat on beşte ihale pazartesi günü saat on beşte ihale fülilnıek üzere vakkate makbuz 'eya m~ktuplarile ve ticar 
P,dilmek iizer•~ yirmi ~iin müddetle alt•ni miina- yirmi gün müddetle aleni münakasaya vaz edi- odası ''e-.ikalaril•~ hirliktt· enciimeui "Ha~·e( 
kasaya konn1uştur. imiştir. şartname ve listeyi ~örmek isti~·enlerin dah3.e 

Her iki köpriiniin bedeli keşfi 22o21iradır. Üç köpriiuün tamiratı esasiyesi 3587 lira el İstanbulda sıhhat miidiiri~Tctine, Bahkes1•
1 Talip olanların yiizde yedi buçuk ııispetiude 28 kuruştur. Pncümeni vilayet kalemiıw miinwaatları 1 ~ 

teminatı ıuuvakkate nıaJ, buz ve ya nıcktuplariJe Talip olanların yüzde yedi buçuk nLpetinde olu nur. 4 - ı S 
ticare1 odası VP. ehliyeti fenııi)'e 'P-sik.alarile teminatı nıuvakkate makbuz veya nıektuplari-. ai i Vıla et Encümeninde 

1 birlikte yevmi mezk1'ırda şartuanıe ve keşfini le ticaret odası v~ ehliveti fenni\,'e vesikalarile 1 
1 

c, 
" Banıızhk av~ır ar ihıhTacalı icin 24- r'. 

görmek istiyenlerin her giln Enciimeni Yilaye- hirlikte yevmi mezklirda sartnanıe ve kf)şifua- k . ._ · • rlı 
· · ~34 tarihine adar hir ay ıniiddt~tle paı3 

le gelmeleri ilau () uınır. me~ini §.!Örmek isth. enlerin daha 'wel Enciinrnni ııı .._, bırakılan ve azami nıiktarı 25 bin kilo ~'u 
en: Vilayete müracaatları ilan olurıur. beher kilosunu 3 I· uruş 15 para)a v~ro1 

______________ 4_-_186 talip zuhur t~tmiş <:)lmasıııdan 2o - eylül 9 . Vilayet Evkaf MüürlüğHn 
Evkafa ait . kü~·ük şadırvan karşısında 207 No. lı 

kahvenin cam, cnmektln ve camlı kapısının miicnd • 

deden tamiri açık münakaşaya çıknrılmı tır. İhnlt\ 
1 10-934 pazar ertesi günu ıcra erlilecektir. Talip 

olanların ı 4 lira teminat akçnsile birlikte Balıkesir evkaf 
müdiriyetine muraeo.atları. 

2 - 177 

Balıkesr Evkaf Müdürlüğünden tarihinde ve saat onheşte pazadık suretile'e 
Yeşilli caddc~i?de. E~ka~~ oit. 160 16~. no.lı dükkAn- 1 ilet•eğindeıı daha aşağıya talip olanların t~; 

ların cephe t.nmırı yırmı g-ıın m.ul~detlo. munalrnaaya. ç ı ka- JI mezkfırda Encümeni Vihh'ele gelmelerı 1 
rılmıştır. Talıp olanların yevmı ılıalesı olnn 20- 9- 934 • 
perşembe günü sa:ıt 15 de 16 buçuk lira teminat nkçası ı olunur· 
ile birlikte mürncaatları il tın olun ur. 171 --B-AL_J_K_E-Sl,_R_V_I L~A.-Y""'"E...,'I'-~ A_T_B_A_A._S-IN_O_A_B_A_Sl-L~M~JŞ~TI 


