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V a r O 1 8 ü y ü k K u r ta r ı c ı, Y a ş a, O r d u n 1 a B ü y ü k Gazi! 
Büyük 
Reisimiz 

Kurtuluşumuzun Vıldönümü .. Sevgili Balıkeslrimiz, on iki stne euel bugün 
iki sene, üç ny, allı gün devam eden esaretten 
sonra anavalana kaımimuştu . 

ilı Alman devlet reisi arasınp 
da samimi telgraflar teati etti 

Ankoro. 5 (AA.) - Alın · 
anyoda yapılan Heisi<·Üm~u.r 
intnhobotı dolayısile Reısı
cümhur Gazi M. Kemal Hz . 

Bugün en mesut ve en sevinçli güniimüzd-/ir. 

Bugün saat 10 da Belediye önünde toplamlaca~, ~urtuluş ~atuısı tesit edelece~. 
Sevinçli kurl11luş güniimüzıin yıldönümu 

~ 
miinasebdilt büliin hemşeriltrimizt bayramı- ~ 
nrz kutlu olsun der, kurtarıcı yiğit ordumuza 
sayğımızı ve dtrln bıığlılığınuzı yükseltiriz. Gece ~e büyük bir fen el alayı yapılacat rnüsımere ver ile cet 

.. ~~-..~~ --~~~ -4 

ile Almanya. Devlet reisi ve 
Başvekil M. Adolf Hitler Hz. 
ora ında aşağıdaki tc-Jgrarl
or teati olunmuştur: 
Devlet reisi M. Ado/f Hitltr 

/Jz . ne 
Berlf n 

Almnn devletinin en yü 
ksek ııınkamıno intihnbınız 

dolayısilP en snnıimi toprik
lerimi arzoylC'moklc . b~
htiyarım. Çok yüksek ıhtı
ramatımın kabul buyrulması
nı rica ederim 

Gazi M. Kemal 
Türkiye Rtislcümhurıı Gazi 

N. Ktmal Hz. ne 

ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •. 

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

Hal yapılması, ilyaslar mezarhğmm park balina getir
ilmesi, umumi evlerin biran eıel ıçılması istıniliyır. 

Anketimize cevaplar ge- \ duğu yer pek mün11ip· 
lmekte devam ediyor. tir. 
Bugiin okuyucularımızdo.n 3 - Sokaklarda eeyyar 

Vazıleme başlamam ve ile
sile göndermek )Qtfonda 
bulunulan tehriktıttan dola
yı hareretli teşekkürlı)rimin 
kabul buyrulrnnsını zatı dev_ 
)etlerinden rica ederim 

Bahkesire ilk giren kahraman akıncılarrmız 
Ömer Lütfü beyle imzo- satıcıların ve tanıifat ar. 
sının konmasının istemiyen abacılorının a'fuı çıktılı 

Bugiin kıırtuluşumuzun on ikinci yıldönümiidür. Hu ============ı 

mesut. giınümiizün fı>vkulfıtle güzel bir surette kutlulan - Beled·ıyeler 
mosı için hir progrnm h ızırlanmıştır . 

ihtiyar bir asker müte- kadar haykırmalarının 'fe 

Almanya Dnlet Bnı~ekllı 

Hillu. 

AsKeri 
Heyetimize ziyafet. 

samiml nuiükilrteati adıldi. 

Programa göre, vıltiyet ve ordu erkdnı, memurlar, 
mektepler, cemiyetler ve holk bugiin saat ondo beledi. 
yenin kuvoyi milliye cnd<IC'ııi torafında toplanmış buluna
c tır Snnt on otuzda yirmi bir p:ıre top atıloco k, müte
okıb ' D bir süvari müfrezflsİ ıstosiyorulon kolkerok beledi
ye önüne gelecek ve müfreze kumandanı hitcıhet kür
stisü önunde yarıya indirilmiş o!on şanlı boyrağımızı 
çekecek bu suretle kurtuluşuınuz ıforlelendirill'ct>ktir . Mü
teakıben istiklal mnrşı, nutuklor söy1erlecek, asker kıtala. 
rı, jandarma, polis müfrezeler ,.e mekteplerin i'tirakile 
bir geçit resmi yapılacaktır. 

Giındüdcü merasim bu kndnrdır. Gece JP. büyük bir 
fener olayı yopılocnktır. Alay şehrin başlıca cadde ve 
sokoklorını doln acık bıı nr:ıd:ı hiıkt1mcl konağı, kolordu 
kumondon l ığ. cümhuriyet halk fı rlrns •, btlediye ve holke 
vıne uğr yarak hurolnrdu tezuhüratto bulunııcnktır. 

1 Bundan hnşka gece halkevinde umumn müıomere 
, vorile<'ektir. 

İkincı Diı Bayramı. 
26 [ylül günü dil bayramı yapılacattır. Ogun dil sı-

~f. \oro,iıor l\ı 0_. vaşı nakKmda nutuKlar söyleneceUir. 
Moskovo, 4 (A.A ) - y T " k D I' T k'k " . . . k' l t 

fte bulunmnktn ol. 0 müda- . uı 1 1
• eit hı. Ce~nıy.etı 

1 

gı saatlerJe ve ı.m er ara~ 
( • M Voroşilof nır,rımnnmesın< e ırıncı Turk lındnn söyleneceğı ayrıca 
na komıscrı . d'l' K it 1 • ) 

k A T" k heyeti şerefıne ı 1 uru ny.n n lop onJ ğı ilno edılect•ktır. 
as erı ur 26 ifil · .. .. . JL l · bir ziyafet vermiştir Ziya- ey gununuo cemıyet 2 Bütün Ha &e~ erm-
fette Turk heyotind(\n h ışka azal a rı arasında dil boyrnmı de 1' D. T. C nın vıll\yet 
Budiyenni, Al ksinis, ~ame- olnr. k kutlulonmosı yozıl d. merkez \'e kaza şııbo lıeyet-
ref Okranya htikOmotı azası ır. Geçen yıl bu bayram leri olan dil, tarih ve ede: 
ve' Kızılıordu yüks~k k~m- yaln z cemiyetin Ankara biyat komıt ininin nezare~ı 
ondo heyeti mumos.ııllerı de I merkezinde bir kabul rcs- altında kutlulonmo merası-
hozır bulunmu lJrd r . ı mile kutlulanm ştı. Dil cemi- mi yapılmosı ve dil snvaşın n 

M. Voroşilof ve Bu<lıycn- yetı bu yıl ikinci Tür Dili Türk milletinin vorlığ1 ve 
ni ılo Fohrettin ve MusafCer 1 Kurultayının dıı toplnnmı~ yükselmesi üzerintlo yapn
Po :ılnr nrAsındn nutuklar olması münasehctile dil cağı yüce tesirleri teba-
tc·ati olunmuştu~. Ukrnnya bayramını doha goniş bir rüz ettirecek nutuklar 
el hiliye komiserı M. ~ales- ölçüde kutlul::ıuı oğa koror ve konferanslar verilmesi 
tiki Ukrrınya hukOmetı lnd~- vermi ve hunun iı,:'n umu- ( H.ılkevlerinde söylenen söz ' f (~re hoş ge I· 
ı~ına mı~ · mi merkez heyeti şıındiden ler ın birer örneği mer. 
nız donııştır. . • şu noktala rı kar rl ştırmı keze ı•öodorilir P. bun 

Voroşllofun hedıyesı t.ıı: - ıardon rıuygun görülenler 
lzmir, 4 ( A.) - S )~vet ~6 oyhil gurıu cemıvet bülteninde de neşro. 

orduları ho kumandanı \ or- Ankara ve İstonbul H:ıdyo- luna~aktır.) 
oşıJof conaplorı İzmir bole- Jarındn l '. 11. il ıızalorı 3 26 oylGI giınii mer· 
diyesine K z lordu~un l~ütün tarafından dıl savaşı ve dil kı!z ve vilAyetlerJeki bütün 
har klltını göstr.rır bır~?k 
rn'iimleri muhtevi bir nlhum bayramı için nutuklar söy- go?.ctelerde dil svvoşı üze-

lonmesi ( bu nutukların han- ( D vıımı ikinci eo.yfödo ) gondermiştir 

kııidi ve kahveci lbrahim bilhııssa sabahları sütçüleri• 
nğanın cevaplarını yar:ıyoı uı: sureti kati yede meni. 

bınkası heyeti umumiyesi 
Ankıradı toplandı 

t - Ticaret serbest ise 4 - Gezinti ve eğleDtİ 
de memleketin şerefli ca- mahallerine pek çok iht-
ddelerinde mmiar, müste- iyıç olduğundan llyaalar 
kreh sanatların meni ic- mezarlığının parka ifrag-

Ankara, 4 (A.A.) - Bele- in dükktın sahiplerinin ının tacili. Memleketin pek 
diye Htmko.sının heyeti 3 ' bu kabil esnafa dükkdnla- yakınında dört bet ma-
eylillde divnnı muhasebat rını vermemelerinin ve ha- hallenin gezinti mahalli 
reisinin riyaseti nltında Şüre. zı dükk!nların önlerindeki olan medine boğuındaki 
yi Devlet Te divanı muhase- gayri muntaıam saçtan, 
bat ikinci reislerile Dahiliye tenekeden yapılmıt sı-
Vek:Aleti erkdnındaa ve perler kaldırılarak mu p 

Banka serm a y e s i n d o ntazam tenteler yaptırıl-
an çok hissHi olan Belediye masının tahtı teminine al· 

1 reislerinden mürekkep içtimn ınması. 

etmiş ve gecen 933 senesi 2 - Her sokak buşın-
hoaap devresine ait plAncı- da gelişi güıol açılmış 
lar hosabntını bitirerek itti- kasap ve sebıe dükkAn 

f11kln kabul ederek banka idare larının bir an evel ka
meclısinin zimmetini başına dırılmosı için mükemmel 
safi kArdan sermaye ayrılan -.o bol sulu nsri bir halin 
yüzdo 34 <len hasıl olnn pa- :nşası. Eski keten hanının ol. 

Romen 
Ve Yugoslaı baııı~illari 

dostça görüıtülar. 
Belgrat, 4 (A.A.) - Ro

manya Baıvekili dün 
akşam Yuıoftlavya Baıvek
ilini ziyaret etti . İki Haıv
ekil bir eaat kadar doıtça 
görüştüler. 

ranın fevkalade ihtiyat ak
~·esi olarak tı•frikino ve 
rakamla gösterilen aııfı 

kdrın nizamnamesi mucibinin • 
İşin Yeni bir şubesi. 

tevzii~e karar verilmiş. ve. ~34 f ş ~ın~asmın (~irne şu~esi dün parla~ meraismle açıldı 
senesı hesap devresı ıcın 

1 

... _ • 

eski Ankara mebusu ihsan - • 
hey mür:ıkıp intihap olmu tur. 

boluda sıcaklar 
Bolu. 4 (A.A)- Bir har 

t:ıdır Boluıla bunalt cı sı-
caklar hüküm sürmektedir. 

Ankara 
Bele~iye inti~ıbım bir gün 

içinde bitirece~tir. 
Ankara, 4 (A.A.) - Diın 

toplonon 116 mahalle müm
essili şehir m('clisi azalığı 
intihup enciımPnini FOçtj Şe · 
h ir meclisine yeni nza inti
habı birinci teşrin 10 cı 
günü yapılac·ak ve o gün 
bitecektır. 

- OU:ırl b:dlrn<'rıln urnumt görUrıll§~ 

İstanbul, 5 (Muhabirimiz- lkt111at Vekili r 

den) - İt bankasının Edirne 
şubesi bugün parlak mera

simle açılmıştır. Merasime 

aset atmiş,F' 
banka erkdnı 
bir halk. kütlea 
ıade bulunmakta 



Çocuklar için .. 
-------

SONBAHAR 
Ben kimim öyle mi küçüğüm? .. 
Gel kendimi tanıtayım: 

Görünmiyen bir zehir taşıyan rüzgll.rlorım geçtik_ 
leri yerlerdeki bütün yeşilliği sarartır, ağaçların ya
praklarını yerlere serer, dallart ~~ırılçıplok bırakır. 

Yaz sebzeleri, meyvalar daha beni kapıda gördükleri 
gibi: 

Ne yapalım? ömürümiiz bu kadarmış... Diye 
önümde boyun eğerler. 

Rüıgdrlarımın gücü bunları yapmağa yetişmiyec
ek olursa ne mi yaparım? 

Hah.. Hah.. Hah!.. 
Onun kolayı var küçüğüm.. Birkaç gece ardı 

ardına çiy ve kırağıyt bastırdım mı ne solmadık 
çiçek, ne de sararmadık ot kalır. Hepsi oldukları 
yerde boyunlarını büküverirler. 

Rüzgarıma her gün biraz daha zehir katar, soğuklarıma 
hergün biraz daha hız veririm .. Daha ilk ayım olan Eylftl 
girmeden ne uzun gağaları yekdiğerine çarptıkça bir çift 
\ahta kaşığın sesını veren leylekler kalmış, ne 
de havayı bir ok gibi delen kırlanğıçlar ve ne 
de daldan dala sıçrıyan, cıvıldıyan kuşlar.. Herhiri 
daha benim solğun yüzümü görmeden ya sıcak ilL 
ere göç etmişlerdir, yahut ta birer köşeye ıinmiılerdir. 

Geceler mavi göle yüzü bulanmağtı, hele günler de~kı
sahp uzamağa başladı mı her yerde bir hazırlan
ma telaşı baş gösterir. 

Harmanda sürülen, savrulan, temiılenen ekinler am-
barlara taıınır. Tohumlar tarlalara saçılır. Bahçele-
rdeki patlıcanların, tomatislerin, bamya ve fasul-
yalarm yerlerini lAhna, pırasa ve patatesler alır. 

Bağ kütüklerinde bir gelin gibi süzülen uzu-
mler toplanır, ezilir, sıkılır. Pekmez ve sirke kü-
plere doldurulur. 

Turşular basılır, odunlar yarılır ve iıtif edilir. 
K11aeaeı kışın karlı günlerine karşı koymak 

için }Azım olan herşey benim mevsimimde aranır, 

bulunur ve saklanır. 

** Küçöğüml.. Herhalde kendimi artık tanıtabildim 

değilm mi~ 

Haydi öyle ise şimdi hemen eve koş ve haykır: 
Anne... Anne.. Sonbahar, so1ğun bahar nere_ 

de ise kapımızı çalacak. Aman vakit geçirmeden ha
zırlıklara başlıyahm. 

M. Cevdet 

A nketimize gelen cevaplar 
( Üst tarafı birinci safede ) 
çeşme civarına çam, ak
asya, ıhlamur gibi ağaç
lar dikilmesi oralara sü
prüntü dökfüriilmemesi me
mleketin nezafeti noktai 
nazarından pek hoş olur. 

ihtiyar bir asker miitekaid i 

* Halkın yeni belediye he-
yetinden dilekleri hakkında
ki anketinize iştirak edip 
etmemek için nefsimle biraz 
mücadele ettim. Çünkü di
leklerin yapılabilmesi ıçin 

belediye heyeti evveli büt
çesine bakmak mecburiye
tinde kalacaktır. Hepimiz 
memleketimizi dünyanın en 
meneni şehirleri gibi güzel, 
süslü ve temiz görmek arzu 
ederiz. Fakat asırlardanberi 
harap bırakılmış yerlerin bu 
şekle ifrağı için neler la
zım olduğunu yazmeğa lü
zum yoktur. Bununla bera
ber memleketimizde para
sız ve "az para ile yapılabi-
lecek ve bugün herhangi 
cepheden bakarsak bakalım 
yapılması zaruret halinde 
olan bazı şeyler vardır. Bun_ 

lardan hatırıma gelenleri 
aıağıya yazıyorum. Tnhiatile 
benim hatırıma gelmiyen 
bu kabilden yapılacak daha 
birçok şeyler vardır. Tabii 

bunları da herhalde memle· 
ketle ıılAkadar herhangi bir 
arkadatım düşünür ve yazar. 
Dileklerim ~unlardır: 

1 - Cümlenin ve bilhassa 
memleketimizde henüz şafak 
vaktinden, yatma zamanma 
kadar eokaktan eve girmi-

yen çor.ukların sıhhatini 

muhafaza için herkesi evinin 
ve dükkanının önünü daima 
temiz tutmeğa mecbur etmek 
ve bu husu1'ta katiyen müsa
maha göstermemek. 

2 - Halka yaptırılacak bu 
temizliğe belediyece yar
dım etmek, analara ve 
öteye beriye bjrşey at
tırmamak ve bu gibi ha
li mahalleri temizletmek, 
halkın temizlik yapaca~ı 
sabah ve akşam Üzerleri 
her mıntokada çöp ar. 
abaları gezdirterek topla
nacak süprüntülerin dağı

lmasına meydan verme
den kaldırmak. 

3 - Hiç olmazsa um-
umi caddelere çarşıya 

ve miinasip mahallerde ıiÜ

prüntü atılacak sandıklar 

koymak. 

4 - Sokaklarda tavukl
arın ger:mesini menetmek 

5 - Pazar günleri mü· 
stesna yaya kaldırımları
na sergi ve öteberi ko_ 
ydurmamak bu kaldırıml 
arı halkın geçmesine se
rbest bırakmak.' 

6 - Berber, gazino, ha
mam ve otellere bilhassa me
mlekete gelecek mi saf irl
eri müşkülden kurtarmak 
için f iat tarifeleri astı_ 

rmak. 
7 - Cadde ve sokak 

başlarına cadde ve mah· 
alle isimlerini gösterir 
levhalar astırtmak. 

8 - Ynlnıı belediyeye 
ait emlAk üzerinde bulu
nan Türkçe numua\aj 

Sovyet 
---

Rusyamn Cemiyeti Aktama 
girmesi meselesi. 

İsviçre buna hayır diyecek .. 
Bern, 4 (A.A.) - Harici 

işler federal meclisi azaıı 
ile İsviçrenin Milletler CemL 
yeti murahhasları üç saat 
devam eden bir celsenin 
iki saatini Sovyet Rusyanın 
Milletler Cemiyetine girmesi 
meselesine tahıiı etmiş 

ve müzakereden sonra bu 
mesele Milletler Cemiyetinde 
reye kolunduğu zaman ha_ 
yır reyi verilmeıini federal 
meclisine teklif etmeğe mü
ttefikan karar verilmiştir. 

Hava 
Manevraları. 

Belçikada da han mOda1aa
sı için manana yapılıyön 
Brüksel, 4 (A.A.) 5, 

6 ve 7 eylülde burada 
ve civarında hava 
müdafaası için bütün harp 
zamanı vasıtaları kulla -
narak gece ve gündüz man
evraları yapılacaktır. 

levhalarını 

dükkA.n ve 
etmek. 

şehrin umum 
evlerine teşmil 

9 - Gece tasarruf ma
ksadile muayyen bir za
manda birer aşırı IAmba_ 
lar söndürüldüğü zamun
da bazı sokaklar çok ka
ranlık kalmaktadır. Bu 
gibi mahallerin aydınlat· 
ılmasının temini. 

1 O - Memleketin yegA.ne 
gezinti mahalli olan şi

mendifer hattına muvazı 

şoıenın tozdan kurtarılm

ası için hiç olmazsa me_ 
zbaha yanındaki köprüd
en geçen sene kapatılan 

dereye kadar olan kıs

mının asfalt yapılmaaı Te 
boş kalan kısımlarda ağ
aç yetiştirilmesi. 

Ayı;örcn mahallesı kn orta 
mektep ıokaıfı 44 numarada 

ÖMER LOTFO ' 

1 - Şehirde birçok çık-
maz sokak var. Bunlar 
açtırılmalıdır. 

2 - Kasaplar deresinin 
alt kısmı kapatılmıştır. Fa
kat üst kısmı h6.la açık 

duruyor . Buranın da kapat
ılması. 

3 - Şehirde bir umumi 
ev olmaması yüzünden bu 
gibi kadınlar mahalle arala
rında oturmaktadırlar. Bu 
çok mahzurludur. Diğer ta
raftan bu gibi kadınların 

gizli fuhuş yapmaları yüzün
den birçok kimseler züh . 
revi hastalıklara tutulmakt
adırlar. Bunun içindir ki um
umi ev biran evel açılmalıdır. 

4 - Kasaplar mahallesi
nde Namık KemHl mektebi 
civarında bir çıkmaz sokak 
açılmış fakat kaldırımı hen
üz döşenmemiştir. Bur:ıya 

ve diğer bozuk yerlere kaL 
dırım döşenmeliJir. 

Benim isteklerim bundan 
ibarettir efenJim 

Kasaplar mahallesınderı kahveci 

iBRAHİM AGA 

,. ...................... lt:m ............................................... . 

i ŞEHIRVEMÜLHAKATT~ J 
................................................ ~························· 
Eski Valimiz Hemşehrilerini Tebrik Ediyor•· 

Resmi 1 

Dairelerde ka~ro harici 
kimse çahştınlmıyacak. 

Devairde ancak muhassas 
kadro daireainde vaıifedar 

bulunmak icap ederken ba
zı dairelerde bu lAzımeye 
riayet edilmiyerek hariçten 
bazı kimselerin istihdam edil· 
mekte olduğu anlaşılmakta
dır. 

VilAyet devaire gönderdi
ği bir tamimde bu halin bir 
çok yolsuzluklara sebebiyet 
vermesi ihtimaline karşı re
smi de•air ve müesıesatta 
muayyen kadro haricinde 
her ne suretle olursa olsun 
hariçten bir kimsenin çalışt
tırılmaması emredilmiştir. 

Vilayet idare heyetinde 
VilAyet idare heyeti dün 

Vali muavini Bkrem beyin 

riyasetinde toplanarak: me
m•rin muhakema\ına ait iş
lerle uğraşmış ve bu huıuı
ta mukarrerat ittihaz etmiş
tir. 

Yeni ticaret itilafları. 
Türk ofısten bildirildiğ -

ine göre, Türkiye - A•ustu_ 
rya ticaret itilAfnamesi 21 
temmuz 934 den itibaren 
muteber olmak üzere ali ta
sdika iktiran etmiştir. 

Türk - Yunan ticaret an -
laomaıı 1 Teşrinevele kadar 
tediye edilmiştir. 

Gelenler .. Bidınler .. 
Bandırma Kaymakamı Ra. 

gıp, Erdek Keymakamı Sa
it, Erdek Belediye reisi Su 
ldhettin, Balya Belediye reisi 
Abdullah beyler kazalarına 
ait işler hakkında Vll4yetle 
görüşmek üzere dün şehri· 
mize gelmişlerdir. 

bir günde üç vaka 
İvrindı nahiyeıinin Kaya

pa köyünden Abdullah oğlu 
Mustafa çarşıda kavun alm
akta iken ceketinin dış ce· 

binden üç lırası çalınması 
üıerme zabıtaca tahkikata 
gırışilerek hırsızın Yaya 
köylü çoiak lımail oldugu 

Keki nlımi:r: rn hl'mşelırimiz lbrahım 
Et!'m hey 

Malatya valisi İbrahim Et
em beyden dün bir telgraf 

aldık. Sabık valimiz bu telg
rafında kurtuluş günü mü-
nasebetile hemşerilerini t e -

brik etmektedir. 

Telgraf şudur: 

Kurtuluş günümüzü kut
lularım Saygılar ve sevgi
ler .. 

Malatya Valisi 

JBRAlliM ETEM 

Pamukç~ 
aid Köyünden İsmail 

öldüren kimdir1 vı 
On, on beş gün evel 

mukçu köyünde bir 1~ 
olmuş, bakkal İsmail ~ 
akşam dükıcAnında otur0,r 
en dışarıdan a\1lan bir ~ 
şunla öldürülmüştü. tJ 

Ovakitien beri jand~~ 
ve adliye bu işin tabiı ·~ 
meşğuldür. Fakat t~b~1ff' 
henüz müspet bir netıc• •' 
rmemiş katil meydana çı 
rılamıştır. .. t/t 

İsmail ağanın ölüma I> 
afında birçok rivoyetJıır ~ 
laşmaktadır . Bir ri~''i' 
göre İsmail ağa düşoı~j,I 
tarafından para mukabıl I' 
birisine öldürtülmüştür· I 
ğer bir rivayete göre 1 
bir alacaklısı tarafındsO ~ 
dürülmüştür. Katilin şu :J 
nlerde meydana çıkarıla 
umulmaktadır. 

' Spor Hareketle~ 
Bisiklet r Yurtıuıar 

Müsa~akalan yann Edre
mit şosesinde yapılacak. 

Bisiklet müsabakası yarın 
yapılacaktır. 

Mıntuka bisiklet heyeti 
dün akşam toplanmış mü
sabakanın başlama saatini 
ve müsabaka hakemlerini 
seçmiştir. Müsabaka Balıke
sir-Edremit şosesinde ve 
otuz kilometrelik bir saha 
dahilinde yapılacak ve saat 
ıO da başhyacaktır. Müsaba
ka İdmangücünden İsmail, 
İdmanbirliğinden Lütfü, Hü_ 
aeyin ve İdmanyurdundan 
Muı-tafa ve Münip beylerden 
mürekkep bir heyet turafın
dnn idare edilecektir. 

Çanakkale ye gidiyorlar.! 
mir seyahati geri U: 

ldmanyurdu kulübü 1.,; 
nda Çanııkkaleye gidece ti 
İdmanyurdunun bu. hUS~ 
ki teklifi ora IJınaoJ;, 
du tarafından kabul edil f 
yalnız maç günü kararl• 
rılmamıştır. ,1' 

~laçın hu ay nibayetle ,1 
doğru yapılması muh' 
eJdir.. I 
İdmanyurdunun lz01ir 

yahati g eri kalmıştır. 

Yurdun piyangosu. 
ldmanyurdunun eşys P~ 

angosu bugün çekilece' 
Piyangonun çekilmesi 21 
lule bırakılmıştır. 

anlaşılmış ve \udmuştur. Ganakkall'ycgıdet>ek olan ıdmanyoı Uular .) 
1===;;=========================~~ * Mecıdiye mahaHesind- A 

en kır Hecep oğlu sabıkalı ikinci dıl TirediyonLa' 
takımından Ahmet çavuş B j K 
rezalet çıkartacak derecede ayramı ongresi ti 
sarhoş olarak berber Kadi- ( Üst tarofı birinci sayfcde ) Londre, 4 (A.A.) - 1' 
re tecavüı etmiş ve döğmü- rine yazılar yazması ve hiç diyonlar kongresi açıl~ıf.J'! 
ştür. değilse bir sahifelerini öz Kongreye 1933 senesıı>~ * Aziziye mahallesinden Türkçeye yazılmış yazılar in J 00 bin noksanile 3,294~ 
kasap Ahmet sarhoş olarak süslemeleri. azayı temsil ,s 

ötakıne berHdne tecavüz Bütün Halkevlerimizle 210 sendikaya ait 570 ·l 
ettjğinden tutulmuştur. gazetelerimizin ve Ankara rııhhas i ştirak et1JJ1 

• ve İstanbul radyolarının bu Ruznamede maden so.rıs1 
8 ••• Si 

eoludı panayırl ar 
Bolu, 4 (A.A.) - !ki gün 

dür devam eden Bolu 
panayırı bugün kapandı. 

Geçen Eeneye nispetle hay-
van satımı daha çok 
olmu~tur. Ayın onunda 
Mudurnu kazasının ve J5 
inde Düzcenin 28 inde de 
Geredenin panayırları n~·ıln
caktır. Bu panayırlar üçer 
gün devam edecektir. 

esaslara göre şi mdı<len bü- nın bir prograoı 
tün hazırl ıkları yapmalarını sosyalize edilmesi 
ve neticelerinden Uemiyot sinden munda faşist 
merkezini haberdar etmele- htarı mücadele ve 
ri T. O. T. C. Başkanlığından mukavemet meseleleri rJ1 
rica edilmekted ir . cuttur. Heis M. Conle1 ti_ 

mıoınıı 

flk elma mahsulü 
İnebolu, 4 (A.A) - Bu 

yıl ilk elmıı mahsulii bugtin 
merasimle vapura yiiklenm
ittir. 3 bin ıandıklık bu ilk 

seyi açarken 40 s•'J 
hafta hakkında bir ıı0 

söylemiştir. 

olma Yafaya gönderilll' 
tir. Bu yıl elmn mahsul 
bereketli olacağı anlııf 
tır. 



6 BYLUL 
TORKDllJ 

, __________ , londra sefirimizin İngi-

0 EYLUL 
Can odile erlilik tutsaklık /*} zincirlrıi ... 
Yüz binlerce yıkımdan saymadık hiç blrfol: 
Ne ip dedik, ne ateş saqnağı dedik; 
isllkldlin uğrunda kan borcunu ödedik ... 
Tawı on f ki yıl önce 
Gıindıizümıiz geceydi .. Ömriimüz bir işktnce
Gibi sürıip giderdi ... 
Gönülleri kaplıyan ölüm yıizlıi kt.derdil .. 
Önümüz bir uçurumdu, yönümüz de kapkara; 
Bir «kurtuluş güneşi» işle doğdu o sıra: 
Bu ışık denizinden, 
Türkün secde edilen muciuler izinderı 
«Büyük kazanç» kıi:ne.ki {**} yayılırken göklere 
Bugürılere ermişlik kurbanlar vere vere ... 
Ey tarihler sevgilisi, ey Balı~eslı:_ . 
Sen hiç bir gün olmadın elı baglz bır esir: 
/Ik atımından {***} tutup son kutlu güne 
Eresiye şan rJtrdin bu milltillk düğüne .. 
Bugün hürsün, can evirıden kopsun sevinç alkışın 
Dünyalara beş eğdirir aslanca bakışın ... 

5 Eylül 934 Balıkesir: Aygören 

1 brahim Şevki 

[•] Tutsaklık: Esaret 
[ .. ] Küznek: Aksi ziya. ışık vunnası . . 
[***] Milli harckitta ilk kurşunu atan Bolıkesırdır. 

1.-----===---:mi 
Bir avuç atlıyla. 

-Gönenin kurtuluşu mıinaJebttlle
Bir avuç o.tliyle Göneni ald ık , 
Çarşamba gecesi s.ehe~ vo ktiııde , 
Bir avuç ntliyle ıçerı daldık 
Başbuğumuz emri neyrli yağız atında 

** Sen efe sıkı tut şose yolunu 
Geçmesin yabancı bir tek arRdan 
Sen efe unutma debboy kolunu, 
Bu ııkşam bizimle birdir yaradan. 

** tık silAh ilk hedef Gönen deyin. 
Kurtuluş aşkile koştuk ileri, 
Arkadan Nuri efe (*) bize crınce , 
Ölmek var dönmek yok diyordu geri , 

** Bu sesi duyunca atlar şehlandı , 

Efeler çılğmca atıldı koştu, 
Her yiğit kalbinde bir alev yandı, 

Memleket ko vğa için yürekten coıtu, 

Salih Vecdi 
1"10 gec k ı harl'kal ı iare eden a ltı parmak Nıırı efe 

bulgaristanda tütün monopolu 
Bulgarietanda ?1ünteşir - Bız , birçok büyük bor-

y · u·· n» gazetesı, Bulga- çları karşılamağa da para « enı g 
. t d k' tiitün monopolu bulacağız . 

rıs un a ı . 
hakkında fU malO.matı verı· - 7.ıürrnın monopoldan 
yor: memnun olduğu görülüyor. 

Maliye nazırı G. Petro 
Todorof, tütün monopolu 
hakkında atıdeki beyanatta 
hulunmu tur: 

T ·· ı·· mo Gazeteciler - u un -
nopolu iti ne oldu? 

1 t . Cabri-Nazır - Deve 10 

k'k kacı olması meselesi tet 1 

1 Tu~ tu·· n (obri keları o unuyor. 
satın alınacaktır. 

- Para nereden bulacnk-

ınnız? 

- Eminimki, memnun 
olacaklard ı r Bunun ikt ı sadi 

ciheti de va rd ı r . Devlet vaL 
nız fabrıkacı olmıy;cak 
ayni zamanda tütün olıc ı sıda 

olacnğındnn bunun tütün 
piyasvsı üzerine eyi tesiri 
olacaktır. llükumotin harici 
tütün ihracatına da karışıca 
ğına dair henüz bir şey de
nilemez. 

Vurdun piyangosu. 
Balıkesir idman yur~u riyasetin~en: 
Altı Evhilde keşidesi mukarrer bulunan eşya 

pyango _ 1; 1~~~- ?ftkilmesi 21 E~ hil Cuma giiuüne 
tehir erlıldıgı ıl,nı 

Şehir Sin~ması 

6 EYLOL 

liz ğastelerine beyanatı 
Tiirkiyenin Londru sefıri 

Fethi bey, bu ynz mevsi
minde büyiik Britanyada 
bulunan en mühim sanayi 
mıntakalarını ziyaret etmiş· 
tir. Bu ziyaretten sonra 
ingiliz gazetesinin muhn-
bjrleri efir beyin lngiliz 
sanayii hakkındaki ihtisns
lorını öğrenmek istemişle r 
'f'e Fethi b•y kendilerine 
şu cevabı vermıştir: 

lngilterenin en meşhur 
ıanayi mıntakalarını ıiyaret 
ve iyi intibolnr hAıul ettim. 

Bu huıuıta en ziyade 
nezar1 dikkatimi celbeden 
iki şey vardır: 

ı - İngılizler, Amerikanın 
Virginia tütünlerini kulla
nıyorlar. 

2 - lngiliz hanımları ha
lılara fazla meraklıdırlar. 

Beni eo ziyade memnun 
b ırakan mesııle şudur ki, 
Türk tütünlerinin kullnnılm 
ası ve lzm1r halılarının 
istimaline dair tavsiyelerde 
bulundum Bu tavsiyeleri
min müspet semereler ver-
diğini görüyor~~- Fethi be! 
Gazi Hazretlerının en aamı

mi arkadaşlarındandır. Ken
disi vaktile Tür~iyenin Baş. j 
vekili idi. Fethı bey Trab. 
l usgarp muhar~besinde 
erk:Anıharp reisi s ıfatile hu· 
lunmuş ve Bulgaristan sefi· 
rliğinde epeyce ıaman kal 
mıotır. 

Romanyada bir mecburiyet 
Roma, 4 (A.A.) - Resmi 

gazete tarafından derhal tat
bik edilmek üzere neşre

dilen bir kararname mucL 
bince Alman ithalAtı kıymeti 
ne olurea olsun milli kam
biyo enstitüsünden satın 
alınacak Alman markı ile 
ödenecektir. Başka türlü 
tediye memnudur. 

Rus fıtosu 
Varşova, 4 (A.A.) - Bir 

Sovyet deniı Cılosu Gedin
ya limftnına geldi. Eyhll 6 
ya kadar kalacak 't'e za.o 
bitlari iki gün için VartoTa· 
ya gelecektir. -
ZEIS iKON 

foto Oral Makinalan 

jUünvada biriuciliği la
c zana·n « ZEISIKO J )) 

foto•rraf makinelf'rinin 
=--934 otrımatik modelle-

rini ma~in~, ehpa ve 
KurtuluJı bayramı münasebetile çantanlarnıı «ŞA!I MÜEH 

T • MET MAHOUMlJ H -
gündüz matınası SEYİN A VNI ticaret -

SAAT 2,30 da hanesinde arayınız. 

Radyo İle U z a k t a n 
Gö rü şü 1 bi lecek mi? 
Berfin radyo sergisinde hayre
te şayan yenilıkler teşhir edildi 

Berlin; ( J 934 Borlin ra- j zesiılir . Çti.nkü sergi binasın· 
dyo sergisi ) pek parlak Jon çok uzakta .. ~ulu~~n 
olmuş ve \,ok büyük muvaf umumi radyo mursılesının 
Co.kıyetler kazanmıştır. Ser- gönderdiği Cil iml~ri alıp gö~
gi her gün on binlerce t~dr?n yBegtl nl e nhhkız.ek onunk~ 

· t · ·ı .ı ı uş ve bu e ı ır. u a e\ o ı aten çoa. 
zıyare çı ı e uo m .. . 
keyfjyet Dr. Goebbelsio «ro.· uzak bulunan mursıleye ~" 
d Alman ada halkın gün- kablo ve ne de başka bır 

yo Y .. surette merbut olmadığı 
delik manevi gıdasıdır» 80· . 

1 
• • 

.. .. . ol resım ve ses mevce arını 
sunun nek.adar yorınde • \um manasile havadan ala-
duğunu göstermi ştir. Al~a~- bilmektedir. 
yada radyo abonel erının Ahizenin değ irmi adesesi 
miktarı 5,360.000 olduğu üstünde dört köşe olarak 
ve 19~3 radyo mamulA~ının tercssüm eden sahne ve şa-
180 mılyon mork kıymetınde hısların büyük.lüğü sinema 
olup bir sene evetine nıı- perdesindekınden çok köçük 
zaran yüzde 40 arttığı du- olmakla beraber eyice te· 
ıünülürse, memleketin siyasi, frik. edilecek kadar temiz 
iktısodi ve terbiyf vi i şlerin. ve vazıhtır. O kadar ki aktö. 
de radyonun ne mühim bir rlerin yüzlerindeki mana 
rol oynadığı kolayca anla- tebeddülle~i b_il.e pek ba~~ı 
şılabilir. Almanyada rodyo- o~?~~k seçılebılı1or .... Bugun 

bu mevkie çıkaron Dr. butun bu nevı ahızelerde 
~:ebbelı olmuttur. Dr. Goeb. iıtimal edilmekte olan(katod 
bele birçok uğraşmalardan ş~aatı ~oru~u)nun . u~alt~~ 
sonra bu zaferi kazanmış gorme ışlerınde . ıstımalını 

r d h k en evel keşfetmış olan ve ve son sene zar ın a er e . . 
· t ı b'l "'· k d daha ( 1931) ıeneaındekı ae. 

sın sa ın a a ı ece&ı a ar 'd b.. · h' le te . . rgı e u nevJ a ıze r t· 
ucuz ve kullanabıleoeğı ka- h. d ( A denne)· ra . • ar e en von r , -
dar basıt ahı~eler yapılma- dyo ile uzaktan görme ahi-
sını d~ tı~ın ederek rad- zelerinin bir iki seneye kad. 
yoyu luks bır eşya olmak- ar herkesin satın alabileceği 
tan kurtarmış; onu en tobii şekilde tekemmül etmiş ola-
bir ev e9yası heline getir- cağını söylüyor. Halihazırda 
miştir. reeimlerin adese Ü1'3rinde 

ı 934 radyo sergiıinin o sıl teresııümünü ayaretmek old. 
can noktasını teşkil etlen ukça karışık bazı redbirlere 
§ey uzııkto.ki birşeyi hem muhtaçtır . Fakat aletin naeıl 
dinleten ve hem de göıteren işlediğine ait biltlmum !iıi· 
radyo cihazlarıdır . İşte bü- ki hAdiseler şimdidun tama-
tün halk asıl bunları görm- mile isah edilmiş olup ahize-
eğ'e koşuyor ve her kes asıl n~n y~niden keşfe muhtaç 
bu cihazların etrafında top- hıç bır ıırrı bulunmamakta. 
!anıp daruyor. Muntazam dır. Binaenaleyh bir iki 
zamanlarda (radyo ile görüş- sene zarfında ahiıelerin her 
me aletleri mürsileleri) tara- hangi bir iasan tarafından 
fından neşredilen tanıtmış istimal edilebilecek 'ekilde 
bazı filimler ahizeler tarafı- basitleştirilmesi kolaydır. 
elan alınarak halka göste- Diğer ahiselerden Alman 

~itiyor ve dinletiliyor. Ahiz. posta idareı_inin te,~ir etmekte 

1 d b. . . (S . . olduğu ahıze ( \\ ıtzleben ) 
e er en ırısı aıson ın d .. .1 · · ·· d 
Kaira halkı= kairede tcb. rıı yo mursı eıını_n gon n-

. . . . . . . mekte olduğu resımlerı al-
dılı hava mcvsımı) !ıl~ını mağa çal ışmış ise de pek 
ıılıyor; Meşhur muhte.rı (.fa- okadar uıuvaf(ak olamamış 
nfred vo~ Ardenne)n.~n ku~- tır. Busuıi ıirk:etler tarafm-
duğu ahıze (Der Storenfrı- dan teşhir edilmekte olan 
ed) filmini gösteriyor; üçün - ahizelerse aletten ancak 
cü bir abise İtalyan tenoru birçok metre ötedeki mür
(Lauri Volpi) nin (Das Lied silenin gönderdiği mevceleri 
der Sonne = günoş şarkı) almakta jdıler. Yani ahizedeıı 
filmini, Almanya postn ida- birka~· metre ötedeki miır
rcıinin ahızeei (Jt' . P. l ant- ıile çevrılmektc olan hır 
wcrtet njch= F. P. ı cevap lılmi alıyor , elektrik nıev-
vurmiyor) fılmini; (Fernseh- celerine tahvil ederek ~a-
A G) . h ' . de bir es- vaya neşredıyor, ve ote . . nın a ızesı h' h 
k. f 'l . . .. t . n·· kenarda duran a ıze u 
ımo ı mını gos erıyor . u- l . · · t h 
~ . 

1 
mevce erı yme zıyaya a -

tun hu ahızelerde ses er .
1 

d k · Ll ' 
vı o ere rosım şıa. ıne 

çok temi:ı ve resimler mü gösteriyordu. 
kemmeldır. Hele eakimo Faknt seyirciler bu 
filmi çok rağbet görüyor ve tertibat ı anlıyamomıştır . 
eskimoların şarkıları Albers Alet.in olelade bir sinema 
Fritsch ve Luuri Volpinin makinesi olduğunu ve çev-
tapunu birden adeta bB1tı- rılen bir fılim in perde 
rıyordu . yerine lr.ü~:uk bir ades~ 

Ahizelerin kendilerine ge- üzerine teressöm ettirilJi
lince bu şayanı hayret ahize. ğini zannetmişlerdir. Hal
ler bildiğimiz radyo ahiıe - buki ahize ile mürsileyi 
terinin böyükçeleri kaılnr aynı oda içer isine koymak. 
olup sesleri gayet temiıdir . tan yegtne mnkaat, usak: 
Resimleri ( yani sohneleri bir mürsile ile ahize 
gösteren resimleri ) bazıları arasına lüzumıuı bazı 
15 bazıları ise 20 santim mevceler sokabilen elektrik
kenorlı bir murabba büyük. le müteharrik fabrika mo
lüğünde olarak teressüm törleri 'f'e sair elektrik elet
ediyorlar. Fakat şuraıını da !erinin havaya neşretmekle 

ildn edelim ki tam mnnnsi- oldukları meTcelerin yapabi
le telsiz olarak resim alıp leoeği karıtıklıklerdan kurt-
gösteren yega.ne olet (Manf. ulmaktı. Çünkü bütün lhu 
red 9fOD Ardeone ) ııin ahi- aletlerde iıtimal edilmekte 

Sayfa: 3 

olan ve (7 • 8) M. boy
unda bulunan ultrakiaa 
mevceler; havt1i tebeddüller
in ve şimşeklerin neırettik
leri mevcelerden mütee11ir 
olmakta iaeler de, elektrik
le müteharrik bazı motör· 
lerin havaya neırettikleri 
bazı mevcelere karıı pek 
haHas bulunmaktadırlar. iı. 
te bu gibi tesirlerden ku
rtulmak: için mürsile ile ah
izeyi ayDl salon içeriıinde 
koymayı münasip bulunanlar 
bu tertibatın ıeyirciler tar
afından alelAde bir ıinema te
rtibatı olarak te14kki edil
eceğini düşünememitlerdir. 
Halbuki alel4de bir sinema 
makinelerinin prenıibi di>n-
en bir filmi kuvvetli bir siya 
şuaı ile projektion ettirmek
tir ki bu prensip sergideki 
aletler k:atiyen iıtimal edil
memiıtir. Orada dönen bir 
fılmin reıimleri müraile tar
afından radyo me•celerine 
tahTil edilerek ha•aya neır
edilmi§ ve nhize bu me•cı
eleri havadan alarak tekrar 
reame tahvil etmittir. 

Hakikatin böyle olduğuna 
iıpat edecek müteaddit hA_ 
disat vardır. Mesela. alelade 
bir sinemada film çevrilirken 
de resimler perde tiserinde 
rörünmeğe başlar. Halbuki 
burada mürsile iılemeA'e 
hatlar; ahise de iılemeğe 
baılar, "e ahiıe işlemeıe 

başladıktan ancak birkaç 
dakika sonra radyoda oldu-

tu gibi alet klli miktar 
ııınmağa başlayınca rHim
ler göriinür. Bundan baıka 
halkın yanlış bir fikre dii
şebileceğini daha evelden 
tahmin etmiı olan bir ıirke
tin aldığı tertibat da hakikati 
iıpat eder. Bu ıirket kend
iıine tahıis edilen hücrenin 
bir köıesine bir tek mürıile, 
diğer k:ö9elerine ise mütea
ddit ahizeler koymuı •• bir 
tek mürailenin göndermekte 
olduğu filim radyoda old11-
ğü gibi bir buçuk ahi1elerin 
aynı zamanda alabilecekleri
ni göıtermiıtir. Bu eanada 
hadis olan k:üçiik bir teaa
düf de bak:ika\ın daha eyi 
anlışılmaaana ıebep olmuıt

ur. Ahizelerden biriıinin tu-
lümevç burguıu eyi 
ayar edilmediiinden 
resimler ötekilerdeki kadar 
temiı olmıyordu . Bunu aeyi
rcilerin oradaki memura ıö· 
ylemelerj iıı~rine, memur 
lulümev~ burğuıunu çevire
rek ayor ettı ve reıimler de
rhal daha temiz görünmefe 
başladı. 

liütün bu tafsilAttan anla_ 
şılır ki dünya yepyeni bir 
icadın tekAmül denesi önü· 
nde bulunuyor Te icat ileri· 
de pek çok işlere yarayabi· 
lecek mahiyettedir. Bu yeni 
ketfıyat aayesinde çok ıür· 
meden; uzaktaki doıtları an· 
zın ıeaini itittiğimiı saman 
duyduğumuı aevincin yanı
nda onların canlı reaimleriDi 

görmek saadetini de duyacatıı. 
Bundan batkı. sinema, opera 
ve tiyatro gibi aana\ eıer-

lerini görmek için yalnıı 
ahiıemiıin baııoa oturup 
tulü meTç burğuıunu ayar 
etmek kAfi gelecek Te bu 
gibi eserleri görmek ıçın 
katlandığmıı sah metlere 
hacet kalmıyacak:... Fakat 
aceba bu icat karııaanda 
sinema salonları ne olacak? 
ve sinemacılar ne yapıcak

\ır? lıte halli ıüç bir ıual"· 
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• • 
mucibince• ~rapılacak tesviyf1 İ turahi~'e Vf' kaldı-
rım inşaatı J O-Eyh11 934 tarihine miisadif paza
rtesi giiuii .. aat on hcştc kapalı zarf usulilc iha
le edilınek iizerH miinakasaya konnmstur. 
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Bn inşaatın bedeli keşfi 8305 lira 68 kurıı-

• 
kanunnna teyfikun tasil olunacağı Belediye kanu-
nunun 112 irıci nıadde8İnf• istinnden ilan oluımr. 
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'tur.. Balıkeair Askeri satın 
Münakasaya: Liyakati fenni~ esi başmühen -

dislikçe tasdik edilenlerin iştirak mesnliyctlP,ri alma komusyonundan 
ile çalışacaklar. Ehliyet ''esikası y~ ticaret Yesi- Bahkesir merkez kıtatının 50,000 kilo kuru. 
kası ihraz edPnler kahul olunacak ve hu vesika- fosnlyasına verilen fiat gali gi>riildiiğiindcıı 
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miihe11di lige ihraz edilmiş bulunacaktır. Talip Pdilnıek iizere hir hafıa ~onraya talik edilmiştir. 
olanlarm hu , füscıik ile beraber yiizdn yedi huc- THliplcrin vakti muayymıindf' Balıkesir askeri 
uk rıi pelinde tPmiuatı nrnvah.k;tc nıakhuz VC):a satın alma komisyonuna miiracaatl:..rı. 

n~ektuplari~~ ~'~vm~ nıezk1ir:~a v•: r~~k.ti mu~yye- Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden 
lıllldt' USnlu daıre~ıude üllClllllf~nı \ ılayele fazla Yeşilli caddeıinde Evkafa ait 160 161 no.lı dükkan

maJlmıat almak isf.ivenlPriu dalıa C\':tl haşnıiilı- lurın cephe tumiri y irmi gün miı<ldotlo münaknsaya çıka-
l d" -.ı· er .. • • ·ı. k 1 . .. rılmıştır. 'fulip olunların yevmi ihalosi olan 20- 9. 934 
t,rı ıs ı~e veva Prıcunu·m vı ayel :-. ernırw mura- b .. .. t 15 d 16 t k ı· · k 

• .. ~ perşem c gunu saa e ıuçu ıra temınnt a ~·ası 
caat (•tmelnrı ılan olunur. 166 ile birlikte müracaatları ilan olunur. 

""" ~ 
~ ~· 

1 İnşaat s hipleri e ühendil 
~ ve ustaları nazarıdikkatirıe 1 Kurt aralan ve halık marka çimentolar her za0'1 

fit gayet taz ' olarak t · c·nrethanemde h1tlunmekto birıı> 
it. navi her eşit yağlı ho. n ve ynğ1ar ile hôr ren~" 

boynlıırı ve bılilmum ınalzeınesı betonaroıed ktıll 
. '( b ,~-nılan her ·eşıt ıstenı en oydv dAmjr bulunur. y· 

çimento aHitı ziraiyf' demir her nevi b ırdavıı ~ 
malzcmei ınşniycdc- rrıkabet kabul etmeyecek d ·r 
<'ede toptan ,. *' per kende ucuz { iatl.ı sutılmnkt d•' 

~ Sipnrişler stiratlP sevkedilir. Eyi ve ıruz mntze 
l;t '1lmnk iıtiyenlerle menfaatlarını müdrik zovntırı f 
~ halde ticarethRnen izP. uğrayıp <''".:itlı>rım zı g-örmel 
P ınenfn11tlrff iktız:ıRındandır. 
1': Bandırma ismet Puşn r.add » demir tüc:c rı Hatip zod~ 
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