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ahtp ta başmuharriri: Bilecik mebusu Hayrettin 
U um n:şrıyat üdüru: Kenan Emın 

IDAR f IANEsl. Bahkesir Şahmehmet skağı dairei il 
ma susa TELGAF: Balıkesir Türkdili,, TELEFON: 

SAEA::HLAR.I ÇIKAR. 
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~ G zi V Şehi ~ 
i i kardeş devletin hüyükrelsleri arasında çolı samimi~ O~stl~rımız ara~ın~a Tür~ 

ve pek dostane telgraflar teati edil~i. ~ mıl.!etı ~adar azız .ve em-
A nkara. 10 ( AA. ) - lran Şehınsah Al.ı lfnreti : m Oıam yo~. dıyor. 

Hümayun Riza Ş:ıh Pehlevi llazrl'.ltl"lrinin topraklarımızı : 
• terkcderk<>n 6 7 934 t ırihinde R yaz tt::ın H İsİC"timhiir : • : llnzretlerine gönderdikleri tel yozısı berveçint dir: 
• : }'alovada nwa::am Tıirkiye ct1m/111riydi rl'İsi muhte-
: remi azametli .l111slufa Kemal /l<ı:rellerirıc 
• 
: Hu mevkide Tıirkiyeye veda ediyorum. /irsali ga 
: nimet bildim O büy11k birrufrrimin nwlıebl el ve sa : 
: mimi ilısasalı beni kalbimde unululımyacak lwltralar : 
: icaledeceklır. n;r dda daha il'şc klrnrlcrimi <1rzl ni : 
: hayetsiz Juirmelft>rimi takdim ediyorum Orada misa : 
: {erelim esnasrnda Iran lJe Tıirl'1ye millrliı in J:nlp Vl' 

: ruh birliğini gö:wnle gördüm. Zumafl lm rul ıfolurtn 
: mesut neticesini gosfereceklir. Buyuk kardeşime sd<i 
: met. u:un omıirler ve Türk milletine saadetler dih rim 

: Riza Şah Pehlevi 
• 
: HoisiC'limhur Hı:ızrt:tlni milşarıleyh Şehinsnh il zret- • 
i lerine şu cevabi tel y ız sını gönd rını!'!f rtl r: : 
• • 
: Btiyuk İran dwfrlinin mufılerem ve bmıuk Sf'/ıİI şalll : 

\! Karalı n 

~1o kova, 10 ( A.A. ) 
Mogol t ııı cümhuri 
y tinin onuncu yıldö ümü 
m r .... mine ı tirak etmek : Ahi Ha=reli llumayun /U:a Ptl1lc vı IJ1J=rtflcr11 <' : 

: J Alll?AN : uzt•rP '1o~olı ta a gond rı 
• .. en h y te rna et etrn kt~ 
: Tıırkiyeden kardeş memleket lopra!Jwu rwdel eder : 
: ken gôrıdumek itil/unda bulırndagurw:. yıireldt n gd : 
: me yuksek /ıislerle dolu lelgrofıwmei /ıtiım1y11nlurım : 
: sevinçle aldım Zatı Şehinşalıilc rile l irliA!e geçirdi!/ım : 
i gunler ve kudret ve f azilelinize bir kere daha şal it : 
: olduğum 11111/ıam rdc ri halırtmdcı siliıımez sure ile men : 
: kuş kalaı:akltr Milltill'fimi:in biribir111e karşı pek fa_ : 

: bii olau A·uvueill rabıi<!lan :iyareli Şelıinşalıilaile te : 1 • • : b(Jni: elmiş llt' huslnilıin kokl<'şmişlir. Bu kardtşlik : 
: hl3siııulwı J urk milleti ıwmrna tJe kendi namıma : 
: ar:ederken kardeş millelirı lniyuk Jıulwmdarı dostum : • • : ve kardeşime selametler u:un üe mesut örıwrler ue : 
: İran milleline /l>madU refah uc s<ıad( ller dilerim. : 
: Gazi Mustafa Kemal : • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• a•••••••••••••• 

Lo ra Gör·· ş i. 
İngiliz ve f ransız nazır 'an görüşmelerine ~aşla~ıJar. 
Görüşmelerin me zuu hak~ında ınalümat ver ilmiyu r. 

Londra, ı U (A A.) - Fr
ansızlarla İngilızler arnsınd
aki müzakereler dun başla-
m ştır. 

lnO'ı'lız uazctelPrinin rnr-
~ ' Mı 

tluk!arı bir ualc <'cvaben 
Fransız 11.ıricıye Nazırı, Lu 
ndruduki tel!\kkısiııinin uğr
a.şun iki hüyiık demokr.ıt 
hiıkum tın telflki ve temu· 
~ırıdnn ibaret olJıı;{unu ·:;ci 

ylemiştir. Ve mükalerıırlPrHl 
nıcvzuu hakkında nınlumnt 

vermekten iotink:H e)•lemı -
tir . 

L'>ndrJ, 9 (A .A.) '1 
Bartu vı' Pietri dün saat 
23. 21 de Londraya muvasa
lat etmişlerdir. 

Londrn, 9 (A A ) Fransa 
ile fn.,iltore arn~ındn muza

~ 

kerelere Londrı:ıda bugiin 
hüslnnmoktudır. 

Jl'ronsc.y ı llnri<'iyo nazırı 

M. Bartu ile Bahriyr. nı:ızırı 
M. Pietri. İngiltereyi Sır .lon 
Sımon, M. Baldvin ve Lort 
Eden temsil etmektedirler. 

D yli 'l'olgrofa göre. müz
akereler İngıltert'nin Avru 
pada yeni toahhüdato giri!":
miyeC'e~j ve bir jttifak mev
zubahs olarnıyacoğı sara. 
haten ihsns suretıl~ idar~ 
edilecek tir. 

Bu gazete bir ha va Loka
rnosuna dair son ileri sürü. 

- • ~ .. }e~ .noktai nazadurlB lngil-. ·-····-·-,·--- ... --

\ B 1 ı 

terenin Bı:ıl\-ık Ye lfoll,ındn
nın taarruzdan rnasuniy('
tın<> d ıir hır beya
natta bulunması meseleleri 
nın eiddi su rot le nazarı ıt i 
baro ıılınnını:ıırıın muhtcmc 1 
olmod.ğıııı yo:mıoktud r. 

Oiğer toroftnn Almanya
d.ıkı ı;:on vaziyetin ınkiş fı 

Fransız ve 1 •ıliz nazırları 
::ıros n ln h'r ı oktni nnınr 
fl'atİc;İne 'l'~;ı,. olı ı• ık ve 

'1 Litvınofun nııntnkavi 

mi oklar hokkırdnkı teklıf_ 
leri hususi bır dıkk..ıtle te_ 
tkık olunacaktır. 

D •vli Tclo·r f ,, zete~i .. t"'\ ~ 

.M Bartunun saueco bir sa-
.,~ D.~Ya.mı ikıqcj ş..ıyfadu ) 

ol n Sovyl.'t Hu vanın Anka-
" ra hiıyiık dçi i \1 K rahon 

bir g"JZc>t • nıüm iline dem 
i'l'tır ki: 

A karndokı 'nzıfen e 
Laşlom k an nı s bırs zl k
in b klıyoru n. Sıvv tler ıt
tih ıd ıı n h len A vrupn ve 
A ya hudut) r lıoyuncn ma

l k ol luğu bu un Jo ... tlıır or
:ıs ndo buyuk Turk mı letı 
k ıdor az z ve t•mın olanı 

yoktur. Hu do-.tluğ'un bugun 
isl kb.ıld, de mulı.ıf za ve 
ınk snfı İ('İn hııkıluı tımm 

beni ırıtıh ıp etme.; ııdr n dol 
ayı bahtıynr m. 

i ik ,. 1 
Müca~ele y p ıyor. 

D~hiliye Vekaletı ücdela ıç 
ın isıanbula da mır verdı. 
İstanbul, 10 (A.A.) - D 

hrhye \' k. 1 ti ıhtıkdrla 

nıucndPle ır n 'ıltlyete bir 

t lmim g-örıdMm stir. B 1 ,li
)Cden. t c.ırı•t o lu~ı dan ve 

\e ti g r ikt s.ıdl t s •kkıılll' 
r Jı•n b rL r ınuıneo:ı-.ılın ist -
irnkjl,_. l sk 1 e ljl C'Pk kom -
svon ıhtikAra at ~ k ly t ve 
ıhbJrlnr uz rın le t tkıkat 

\' p C'dk YC' \' L•k.11 t' < p 
E'll •n roporlnrı verrrt>klir. 
Aynı zamanda dn tt·ıne\ 'u
cab takıp ve kontrol ede
eektir. 

Romanya Başvekili Parisi zıy
aret ediyor. 

Hükrei-\ 1 W (A.A) - Ba-
ş,·< kıl hı ralH•rınde maliye 
nazırı olduğu halde dun 
f>Jriı:;e gitnıi8tİr. 

Balkan müsabakaları 
Sof ya, ( \ .\ ) Yugosl 

nvya, Homrırıyo, Bulg-orıstan 

ve Arna\utlıığun i ... tjrok l.'L 

~iği bnlkun ıuusabnk 

lnrı diın n t'crl nmi~tır. 
ril Galiplere kup lar te\ z 
ed~lmiştir. 

Tür 
• c 1 T 

goslav 
ik Edildi. 

~a~ ~en·n müza:{ res· mün s b tıl Haric·ya [ncüın~ni mazbata muharr;ri dedi ki: 
Tür~iye Gali ustafa K ma i s ~asınoa kendini büyük bir kuvveth hürriyet ve ter-

a~ iye sev~e~en cesJr mman anı ve duren~uş ~ir a~amı ~u lmuştur • 
B ı_..r ıt, IU (AA A) rı tlerı Turk yPyi muhoftızrı etmiş ovni zamanda B..ılkanlorda 

mecl s dun Turk ) ugo ' - ' fürkıye kr.ndını topl yıır yeni mesoi arknduşının tok-
yo doı;tlu~ mıs ık nı nlkısb.- ak yenı yollara girmiştır. viyet=ıi içir.ı cesur bir mesai 
rlu v ıttıf ıkl k bul tmı IJ.ırkıy (,1z \1 ıo.t fo Kemnl nrkadaşıdır. 
st r ın hos n ll kondını tıuyük 

lfar c\ rı z rının mi bır ku, \C't e hurri) l ve l• 

nk m t m' nkın ı 1 - r kkiye s \kc>d n cPsur 
m ·, t n 1 h den r. tk u- l<uın n t m v durenıli 

S .. yyah geliyor, 
~ 

ndıın so rn öz ol n m zb d "1 a lonıı bulmn tur. 'I u-
lstanbul, 10 (A.A ) - Te

mmuz, ağuı:stos ve eylul 
nylJrı içind~ şehrimıze sey. nt muharriri d mİ!.t rk: rk mı 1 ti y;ıln z hiirriv ti -

-Turk mıllı tinınziıı f!' kuv- rin az'mli 1 ir mu 1 ıfıı dPğil y ıh gelecektir 

1 a 
evJ tin' 2nc ş· detli 

ic a t ~urtara~il r. 
. HFssi söy Ed ğı bir nutuk. 
Old nbng. 9 (A.A. O k 

t 1 11 z 1 f 11' k 1 -

n n 16 b n mPmuru önun ie 
i t f'ltiğ'ı ı ukt ı Al 
m nyo~ a 'ızılıgın en C) i 
nskn: ri. ı n ry :v ı:;et L 
amlarıl mtlzr dPn kni 
hir Pcı u; temin tt ~ nı fioy-
1 nı i \'t:' 'i i r r i s ıl k 
v azimk 1r k llın ı dav t 
eyi m t r 

Ot hl k lı g-ıinlndı> dPv
leti nnı.:nk ı lıhtlı irraat ku· 
rtnrnhil r. Bovle b'r ldet
fp hor k t rttığ \''n '.\1. H t
lc>re m 'nn tt ır z \t l lıı"i b11-
nd n sonra Lııtiın snb k mu-
hnrıpl ri '" hılh'1ı:ı :ıb k 
muh'lriplPrİ "'Ilhn ıt ı, t 

•' ler»k d ım;s• r k : 
- Buyuk !'lullıun z m'nı 

ol n hiiyuk n k<'r tI nıt n-
b ırg lıurn l 
m •rnl k t 

k 

h r p Hıtl r v 
H il :ı 1 '°' 

'l l t te "' u 
t(> lır, ..... ri 

L lılı k m 1 

mu:sa t h 
t ı eti k. 
l.f\h tand hır 

1 Pı ~u l 

da 'ski rn h rıl'l r ı:ır s n l 
M. il tlerin ~ rp koınsul..ır 
ınızla nnlo::-.ırırık ı<'İn y pt ğı 
~uyr tlerP n tı ııt bır eC'r · 
yun musahı•ıll'I ettik Biz sa
bık mnh'lrıpl r kif ıyet':i'z 
dıploma ın n bızı bir ker • 

duha kurban gıde< ğımız bir 
fı•laket iç'n de tahrıp c>tmfl ını 

ıst m'yoruz Y ln z ~1 H s 

bundm sonra '\1 Bırtlıuvu 

p k z vad haruretl ınethu 

ı:wna t:tınr ve dernıbtİr ki: 

Biıtun J• ransız ,.e Alman 
!arın Fr.ınsa-Almony::ı onla • 
m..ısında ıı flf f ntleri \nrdır. 
'I. llıtler Alm rny.ının te<ıli 
(D()vumı C çuncü sayfada) 

--=~~---==-=========::;;=== 

hiliye Vekilimiz 
H~lareli, Eoırne ve Tekudd~dan sonra ~a rıakka1eye 

ga,dı. Y2ııu ıl rın ~ıcreti mesti. sini Lt~ik edıyor. 

k nı l• tk ıt ) ptı~ı 'aı akkale 

K~ nn, 10 (A \.) - O.ıh- belediye dniresinde halk mü-
iljyp \' kıli Şükru Kaya bey mes illerinin ve memurlnrın 
r r kot) r'nrlekİ Zf"VOt jle bİ- ziyaretlerini ksbul ettikten 
rli t dt.in Kt ona gelmışl sonra akşam motörle Çana-
Ar vf' eoskun t z ıhurntln ka- k ı k a eye hareket et mişlerdir. 
r 1 nm !":l rd r ~iıkrü Kava 
IH•y K an ta ik ı:nnt knltlık- İstnnbul. ıO (Muhabirim_ 
tan c;;onro Celibolu• 0 hnrek- izdPn) -- Dahiliye Vekili Şil-
t Ptmısl rdır. krü Kaya bey Bdirneden Çan· 

(, l hlu 10 (A \ ) Dün akknleye gelerek yahudi yu-
s t 15 dP hırtı) m•l- rtdaşlarımızın hicreti mesele-

" l ıvtık t za - sını tetkik etmiştir. Vekil beyin 
lıur tla karş 1 nan Dalı ynrın ( bugün) İstanbula gelm-
ıl "• \'f'kıl ::;ııkru Knyn bey ı•sı hekleniyor. 

N ·ı 

Avu tury ~a~i t ı~·ş ~ re· 
~etine ~ am edivorlar. , 
\ h. no. 1 O ( \ A ) Avu"-

tury d naz l ri tl'th ~ 
h:ır k t ıl '.ım tm<'klı dır 

\1ıy n . 9 A.A. - İnsbr
ı k lan h 1 l rıl 1 ğ n • göre>, 
huduttakı k bnlordcı nosy
on 1 so:;v lı"tl •r bu, uk bir 
r !llıy t go~t rmt kto:lirl r. 

\1 kt<>p t ltil P.rİ münascb. 
tıl bugu lor lı yeni bir te

tlıış hnrPkC't no ıntızar edıl
mektNlir. 

Bazı ihb'lrlar ıızerine bü
tun bu hız rl klordan malu
mattur ol n hukum t memu-

rları n z tarruzlar.nın önu
nr geçmok ve hu har~ketle
ri ir bındn tenkil (lylemek 
İç n İ<'op eden tedbirleri alm
•~lardır 

Rayi~tağ meclisi 
H rlın, 10 (A.A ) Ra-

yiştog temuıuzuo on besin· 
de içtimaa davet etmiştir. 

======== 

Bal de 
Harp borçlau hakkında müh
ım müzakereler yapılacak. 
Bale 8 (A.A .) - Avrupa· 

nın başlıcn ihraç bankaları 

mtidtirlerinin toplanmaları 

mtinnsebetile önümüzdeki hrf

ta buroda umumi mahiyette 

muhtelif para meselerine, 

D.ıves, Yung istikrazları fa
ızi ve harp borçları mesele-

lerine ait mühim müzakere
ler yap lncaktır. İngiltere 

bankası müdürü 1. Montogo 
Norman beraberinde banka
nın erkfinından ve maruf 

maliyecilerden Sır Otto te

noyer ve Sir Siepmon oldu

ğu halde buraya gelmişti:. 

Ayni zamanda Nevyork fe

deral Rt>zervo bank müdürü 
ile müdür muavini ve bir 

de kAtip gelmişlerdir. 

Amerikalılar Bale istosiy

onunda beynelmilel tediyat 

ban kası müdürü M. Leo Fr· 
ııscer karşılamıştır . 
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Alman Ordusu Her Vil~yet 
Hususi idareleri hı~~mda 

1•••••••••••••a•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a-
5 Ş EH 1 AV E M 0 L HAK AT TA j • • . 

H i t 1 e r 1 e B e r a b er! 
. ......................................... ................................... : 

Kaçakcllar ~öylerimizi Tanıyalım! 

Cınar1I Blımberg: «ordu Alman milletinin ihyası hare
ketinde, Adolf Hitler ül~usila kaynaıti ,, diyor. 

yeni bir kanun. 
Büyük M.ıı.ı Medi•i Güzel bir köy: Balcı. 

yaz tatilinden evel - ---
vilayet hususi idareler Balcı suyu bal, hHISI IÜZ8I bir kGy818zdOr. Hu güzel klyüı 

$iddıtlı takip ı~iliyır. 
Oç kaçakçı dahı tıtuldu. Berlin, - AlmanyaJa mi- ı 

ili sosyalizm rejimi muh_ 
im bir dönüm noktası olan 
bir saatte yani 30 haziran 
gecesi Alman ordusu silı'l ha 
sarılıyor. O, Hitlerin tek bir 
emrine. bir küçük işar&ıe 
amade bulunuyordu. Faknt 

Batvekil buna lüzum görm
edi. Zira o, asileri tenkil 

etmeğe karar verdiği zam

an, fırkada vapılacak temiz 

lik işini kendi kuvvetile ba

şarmak kanaatinde idi. Ev

et o, bu dakikada vaziyete 
hAkim olduğunu, evinin sa

hibi bulunduğunu, harici hk 
bir yardıma ihtiyacı olmad

ığını hatta aekeri muave

nete bile liizum göıtermiy

erek kendi itini kendi eli, 
kendi kuvvetile yapmak ve 
yapabilmek iktidarında old · 
uğuna idrak ediyordu. Onu 
bu karua sevkeden fikir 
Almanyadaki mevkiini tah
min ve harice karşı da va-
ziyeti tenvir idi. Bitlerin 
kanaatince Alman ordusu 
siy&1i bir lı rkanın aleti, bek· 
çiıi olmamala. İstene bu fır-
ka bizzat devletten başka 

bir şey olmasın. Bilhassa 
ilk tenkil haberleri et. 

raftı yayıldığı zaman 
hariç, ordunun Jena. 
ral Sehlayherin amt\line 
hizmet etmekte olduğunu. 
bir taklibi hükumet yapnca_ 
ğını zaneediyordu. Rsaıen 
ötedenberi ordunun Hitler 
Ye milli soıyalist fırkasına 
kar~ı olan vaziyeti şüpheli 
göriılmüıtü. Alman ordusu 
canlı bir mumya hatta camit 
bir heykel haliııde tasvir 
ediliyor ve pek nazik bir 
Hatte yalnız bıraka -
cağı ve belki de muhal f bir 
cephe alacağı bekleniyordu. 
Binanaleyh bu 9ayialarin 
ve kanaatlerin doğru olup 
olmadığını anlamak ve göı
termek ıamanı hulftl etmit 
bulunuyordu. işte böyle mü
him bir anda yani 30 ha
ziran gecesi ordu milli reh
berin emrine ama,fe olduğ
unu ilan ediyor. Birçokla
rının varlığını zannettiği şü· 
pheli maakeyi ordu yırtıp 
atıyor ve timdiye kadar va
zifesinden aykırı bir harek
ette bulunuş olmamasına 
rağmen vaziyetini bir kere de 
tüphelilere karşı tavzih et
mit oluyor. 

Harbiye naz.rı Bloberg Jo 
hazirnn gecesini takip eden gün

ün aabahı gazetelere verdiği 
beyanatta Alman ordusunun 
hükumetin emrine amade olı 
duğunu beyan etmiştir_ Bu
t.ir teHdüf değildi. Zira ha· 
rbiye nazırı o zamana kad11r 
cereyan eden vakıyi hakkı

nda maili mat sa hı bi idi. Bu 
beyanatile yalnız millete ka_ 
rşı ordunun kimin tarafında 
olduğunu vakit ve zamanın
da bildirmiş oldu. Harbiye 
nazırının bu hareketi pek ye
rinde idi. Çönki o, bununla 
eu nazik bir zamanda me
mleketin sükftn ve asayişini 
temin ~tmiş oldu. Diğer tara
ftan haricin en mühim bir 
uda aahibi aalthi1et hir 

şahsiyet vasıtosile vaziyet 
hakkında malumat alması 

ayrınca bir kıymeti hnizdir. 
Harbiye nazırı Blomberg ma
hlm beyanatında şöyle diy
ordu: 

-Alman ordusu bugün tıp
kı 193J senesi 30 kAnunu 
sanisinde olduğu gibi, bütün 
varlığile milli savaş uğrunda 
emirber bulunuyor. Vazifesi· 
ni, hedefini bilen mu haf aza . 
sına memur olduğu millet 
ve devlet arasındaki sıkı ir-
tibatı tam manasile anlıyan 
bir ordu, yaşamağa. tepcile 
hak kazanmış bir var
laktır. Ordu Alman mil-

letinin ihyası hareketinde, 
Adolf Hitler ülküsile kayna· 
~·yor. Alman askeri kendi
liğinden yani içinden doğan 

inin mali vaziyeti hakkında halkı uıumiyıllı tOtüncDIOk H çiflçiHklı lşllgıl ıtııkhdlr. 
bir kanun kabul etmiştir. Ka- Gönen muhabirimiz yazı- Balcının sağında ve solu-
nun şudur: yor: ndn ıs şer dakika meaale-

Maılde 1 - Hususi idare!- Gönenin cenubu şarki isti- de Ekşidere ve Dede köyle-
erin 1933 mali senesi sonunn kamtttinde ve iki saat me- ri vardır. 
kadar ödiyemedikleri maaş sa(ede kAin Balcı köyü ta- Hu üç köy hiribirine o 
ve ücretler y~kunu olan biatın en güzel bir parçası. kadar yakın ki bir sathı 
597,000 lira aşağıdaki şekil- dır .. Bir taraftan Gönen çayı mail eteğine ııralanm.ş gibi-
de hninece tesviye olunur. köyün eteklerini öperken dir. Balcı itte bu köy· 

A _ 1933 maJi sentsi diğer taraftan Ektitfere na- lerin orta 1erindedir. 
sonuna kadar umumi bütçe- mile meşhur küçük bir su Balcıda açılacak mektebe 
ye dahil memur ve miistahd- köyü baştan başa kateJer. h_iç zahmetsizce çocuk gele_ 
emlarin maaş ve ücretlerind- Balcı; suyu bol, havası çok bılmek imkAnı tamamen 
den kesilip merkezce hesabı güzel bir köydür. Burada mevcuttur. O zaman Balcı_ 
L ~1 • · · mektebi hiç ıüpbesiz 180 
-.atı erı netıceeıne göre tev- tamamen mefl~6.n "~~ ~a~e mevcutlu olarak her üç köy 
zi edilmek üzere alakonulan mev~utt~~·Aha!ı•~ tutuoculuk çocuklarını talim ve terbiye 
ve nazım hesaplarda kayıtlı ve çıftçılıkle ıştıgal eder. ve tedris kucatına alma~ 
bulunan paralara ait olduğu Ziraat işlerinde çalıtkan ol- bulunacaktır. Her husuıta 
mahallere bakalmaksızın me- an Balcılıların yetiştirdiği tü- kılrh bir vaziyet arzeden 
zktlr hesaplara masraf kay- tün eyi satış gören mıntak- bu kö1e taaarrur edilecek 
di suretile, alar •eyanındadır. Balcının muallimlerden bir tane 

Ağunya nahiyesinin Cam
baz köyünden İsmail oA-lu 
Mustafanan evinde yapılan 

aramada bir havan ile iki 
bıçak bulunmuttur. Muıtafa
n ın meıhur bir tütün kaça
kçısı ve kıyıcısı olduğa an
laşılmaktadır. 

Bundan batka Balyanın 
Çaydem köyüade iki kaça
kçı on dört kilo tütünle biri· 
ikte tutulmuştur. 

Kaçakçılar dün ıebrimise 

getirilerek Adt ihtiı .. mah-

kemesi müddeiumuailifine 

teslim edilmiılerdir. 

Çaltı köyü ıık111 f ıillııi 
tutuldı. 

bir his Ye kararla her zaman 

ıiyaai fırkaların aleti olmak. 

tan uzak kalmıştır Bu onun 
seciyeıine yakışan bir hare. 

kettir. O, kendi kendini ve 

hayatını lazla para veren 
taralı satan bir köle değiL 
dir. O, kendi vatanına ve 
kendi milletinin büyük fiki
rlerine hizmet eden bir va_ 
rlıktır. 

B - (A) fırkası mucibin- bir hususiyeti varsa o da gönderilmtsini villl1etin 
ce tediye edilecek kısımdan halkın çok maarifsever ol· maarif ihtiyacını pek ciddi I k" B!.g~dıç A n~hi1~ıinin Ç::• 
kalanı 1935 umumi bütçe- masıdır. Senelerdenberi bir takip ve tetkik eden maarif 

1 
oyun en 11 e . an~mı • 

sinde huıuıi idarelere ya- muallim elde edebilmek em. idaremizden bekliyen köylü- ğen ve kız~ Zelıhayı •orla 
rdım namı altında açılaHak ellerine muvaffak olamayan lerin bu isteklerini TÜRKDlLİ kaçıranlar 1andarmamıı tar
bir fasıldan mahsup olun- bu köy halkının teeı,.ürüne iş- ile iblat etmek büy".ik alından yakalanmııtır. Dal
mak üzere hazinece temin tirak etmemek mümkün de- bir vazıfedir. Cümhurıyet atlı köyünden kapı11z oğlu 
olunı.cak kredi ile, ğildir. Köylüler her zaman mualliminin feyizli irtat ve Ali ve kubat Mehmet ismi

U- Bu madde hükmüne için güzel bir mektep yap- rehberliğine ıuıayan bu iiç nde olan vaka failleri bir g-
göre hazinece yapılacak mıya amadedirler. Yeter kı· köy halkına müjdeler ıun- u··n e el hr'm' t' .1. v şe ı ıze ge ıra ıp 
tediyeler; 1934 mayıs sonu- maarif idaresi buraya bir mak bakalım ne zaman kut~ adliyeye teslim olunmuılar-
na kadar zimmetlerinde muallim göndermeği muva · lu olacak? d 

Bazı alakadar kimselerin tebeyyün edipte isimleri ve Cık ve münasip gör.ün.. Demiray 
ır. 

ordu hakkında bir mumya borçlarının miktarları, Dahi· vilayet hususi idarelerinin na kadar alacakları olan 
tabiri kullanarak onun kıy- liye Vekalerinr.e tasdikli ce- Maarif Vekdletine ödiyecek- 422,580 liradan bu mekte
metini düşürmek istedikleri tvelde gösterilen vilAyetle_ leri paradan ı00.000 liraıı 
zaman çoktan maziye karış re yırdım teklinde verilir. I mezkur hiB1eden olan borç-
mıt bulunuyor. Ordunun Madde 2 _ Ankarada ya- ları nispetinde vi)Ayetlere 
vaziyeti artık hiç tüphe ka- pılmakta olan viJflyet1er evi- tevzi olunur. \'e hük~metçe 
bul etmiy"cek kadar vazıh nin taahhüt bedelinden kar- bu vilayetlerin 1934 bütçe
ve açıktır. O. varlığına bü- şılağı bulunmuyan 334,000 ferinin masraf kısımlarına 
yük bir kanaat getirdiği bu liralık kısmı hazinece der- ilave edilir. 
devletin hizmetine amAde bu- uhte edilir . Bu miktar te- Bu hisserden 2098 numa_ 
lunuyor ve pek haklı olarak dıye edeceğı seneler bütçe- ralı kanun mucibince ödeme· 
milli rehberin işaretini bek- lerine konul&cak tahıisattan leri lAzımgelen borç baki-
liyor. O, yalnız silılhlı bir mahsup olunur. yelerinin bu 100.000 liradan 
kuvvet değil, ayni zamanda Madde 3 _ Yüzde 10 mu maad88ı vilAyetlerden alın-
devlet ve millet tarafından ta- allim mektepleri inşaatına maz 
nılmış bjr itimadı taşıyan muavenet hissesi olarak Madde 4 - ı 934 senesi 
milli bir varlaktır. Eğer ec- yol parasından vilAyetlerce 
nebi matbuatı bu vaziyete temellerini kuran mesaisi - Nafıa Vek111eti emrine veri
rağmen onun mevkiini şüp- ne iştirak eden ordu bu ha- ı~cek para 800,000 liraıJır. 
heli göstermek isterse, onl- reketile f'ski, büyük, anane- Bu miktar 1934 bütçeleri 
ar bu hareketlerile Almany- vi ordunun varisi oldu. nakdi yol parası muhamme
ada olup biten şeyleri ka- Anane birşeyi tekrarda natı ile mütenasip olarak 
vramamış olduklarını göste- veya geriye gitmekte değil, hükumetçe vilAyetlere tak
ermit olurlar. Ordunun ku- bilAkis başlanan bir işi ileri sim ve bu bütçelerin mıısral 
vYet membaı Almanya ve götürmekte.tir. Mevcut şera- kısımlarındaki miktarlttr o 
onun yaşamak hakkına olan it ve veeaitle ve daima taze suretle tespit olunur. 
itimadıdır. Ordu ve millet ümit ve kudretle ilerlemP.k Şose ve köprüler kanunu· 
biribirinden ayrılmıyan bir inkılabının ruhunu teşkil nun 22 inci ve bu kanunu 
varlıktır· eder. Biz nazik zamanlarda tadil eden 1882 numaralı 

Bugün SBker müttehit bir Alman istikbalini biiyük es- kanunun ikinci maddesine 
mjlletin siyasi hayatının şu- erıni ikmal için birlikte ça_ göre yol parasından tahak
uri bir surette tam ortasın- lışmıya çağırıldık . Fakat ba- kuk eden yüzde 50 ve yüz· 
da bulunuyor. O, yeni haya- şka devletleri tehdit eden bir de 15 Nafıa Yek.Aleti hisse_ 
tın doğurduğu h ıldiselere mütecaviz sılatile değil. an- lerinden ı 935 mali aenesi 
candan iştirak ediyor Fakat cak bir milletin muhafızı sıf. sonuna kadar vil~yetlerin 
bu iştir.tkte o. kendine ma- atile. Bu millet kendi muka- zimmetinde kalan alacaklar 
hsuı ayrı bir gaye takip et. dderatını kendi eline almış YilAyetlerden iıtenmez 
mıyor, ancak Alman- ve keni evinin serbest sahi- Vilayetler 800,oOo liraJan 
yanın müşterek bir bi olmaktan başka bir şey birinci fıkra mucibince ay_ 
salAhiy~t hududunu tadil ist<'miycn bir millettir. Biit- rılan hisselerini , her ayın 
ederek ona Alm.ınyanm ihya tün millete beraber olar..,k yol parası tahıihltmdan Na
ameliyatlarındaki iştirak biz askerler. Almanyanın ye- Fıa VekAletine ait miktar nis
hisseıini gösterdi. Askerlik niden doğduğuna alAmet olan petinde olmak üzere nihayet 
hizmeti Almınyadı gene şerr. başlarımızdaki çelik başlık ertesi ayın on beşine kadar 

plerin geçen senelere ait 
ve evrakı möapiteye müıte-

nit olarak tahakkuk eden 

126, 701 liralık bo-

rçlarından geri ka. 

larını huauıi idarelerden is_ 

tenmeı. 126.701 lira mez

kur hi11eden borçlu vilAye
tlere borçları nispetinde te. 
vzi ve hük6metçe bu vilAy
eU&rin 193.ı bütçeleri mas
raf kısmına ilAve olunur. 

Madde 6 - Mıntaka yatı 
mekteplerinin vil4yetlerden 
ı 933 mali seneai sonuna ka
dar alacakları olan 116.908 
liradan bu mekteplerin geç-
en ıenelere ait Ye 
evrakı müspite ola -
rak tahakkuk eden 
39.619 liralık borçlarından 

geri kalanı husuıi idareler
den istenmez. 39 619 lira 
mezktlr hi11eden borçlu vi
l~yaUere borçları niıpetinde 

tevzi ve hükdmetçe bu vilA 

yellerin 1934 büt~·eleri ma. 
sral kısmına ilAve olunur. 

Madde 7 - Nakdi karşı· 
lığı olmakıuıın 1934 veya 
ıiti seneler tahsilatından öd-

enmek iıere yapılagel
mekte olan devri tah-

sisat URlü ilga edilmiştir. 

Ancak bunlardan bu kanu
nun neşrine kadar mukave-

Er~ıktı zıytin ıiıqi ilı 
ıücıdılıyı bıılıııyır. 

Erdek, (Muhabirimizden) 
Bu aene de kaza dahili

nde zeytin sineği ile müca
dele yapılacaktır. Yakında 
başlayacak olan mücadele 
için kaza ziraat memurlu~
unca hazırlık yapılmaktadır. 

Mücadeleden eyi neticeler 
alınacağı tahmin olonmakt_ 
adır. 

Landra 
Görüfmeleri 
( o~t taralı birinci sayfada) 
mimiyet ve dostluk hav111 
içinde lngiliz nuırlarile Av_ 
rupanın bugünkü vasiyetler 
muhtelif misaklar ve müıa_ 
kere edilmekte olan projeler 
hakkında ve daha böyök 
ve kuvvetli bir emniyet 
temini hususunda noktai 
nazarlar teati etmek iate
diA"ini ilıl ve etmektedir. 

Londra, 10 (A.A.) - Dün 
İng i liz hükılmeti tarafından 
verilen öğle ziyafetinden 
sonra Fransız ve ingiliz 
nazırları ile yüksek memur
ları ara11nda görüımelere 
tekrllr batlanmııtır. Hariciye 
nasırlara Avrupa meaeleleri 
hakkı~da noktai nazar teati 
etmişler, Bahriye nazırları da 
konreransın ihzarı hakkın da 
görütmüşlerdir. Doner Sa-
yanora göre Franııı ve 
İngiliz nazırları mütekabil 
müzaheret misakı projeleri 

fii mevkiini aldı. Sılaha ve üniforma ile beraber mezkur vekAlet emrine ver-
daYet edılen kimseler azim- devletin başbuğu, mek suretile öderlf r . Bu 
kAr ve mefkureci bir kuvvet büyük harbin mareşalı, Re- miktarı miadında vermiyen 
halinde yeni hayatın yolcu - isicümhur Yon Hindenburğa. itat Amirlerile muhaaiplerden 
larile beraber ayni gayeye onun büyük kumadanma ve maaıları nispetinde veril-

leye bağlanmıı olup t& 934 
veya möteakıp seneler için

de istimal edilebilecek olan
ları hu hükümden müıteı. 

nadır. ı 
Madde 8 - Husuıi idare mu

huebe müdürlerinin tayinler 
dahiliye vekiline aittir. 

üzerinde bilha11a durmuıl

ardır. 

Londra, 10 (A.A.) Fran-

hizmet ediyorlar. Umu- memleketin rehberine, içi- miyen miktarın yüzde onu 
mi harpte hendek mizden yetişen ve daima kadar para cezası alınır . 
kazalarının müşterek müca _ içimizde kalacak olan milli Madde 5 - Mıntaka san
dal• uğrundaki mesai gibi ıef Adolf Hitlere kartı ant 1 at mekteplerinin vilAyetler
Adolf Hitleriu 1eni hayatın t içer ve arsı 1adakat eyleriz den 1933 mali 16Deıi eooo-

Madde 9 - Bu kanun 

1 

netri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 -- Bu kanunun 

1 
hükümlerini icraya İcra Ve
killeri He1e\i •••urdur. 

11zlarla lngiliıler arasındaki 
müzakereler dön batlamı9tır. 

r•• Yurttaş! •••••··-, 
1 Hildliahmıri unulmal : 

l
e ıstırap ,tJc~n inaanlara : 
: egllik 11ardım edın odur. • 
••• ~ ........... ! .......... 
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AimanyaJa ' Manisa - Bandırma kısmı y o 1 C U 
Şiddetli Mahf el ~inemasında ücretlerinde yüzde 50 tenzilat. İcraat b L .1 · -~ 
( Üst tarafı hiriMi sayfada) il temmuz 934 çarşam a aışamınuan ılı aren Devlet Demiryolları 7 inci işletme 
hat meselesinde dahil olduğu • AG~ M ESi · mür ettişiig'W inden: halde bütün sahalarda yaL B ı R As K N 
••• müsavi bir nıuameıe 1-15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Ban· istediğini tAyit etmektedir. T b · 

Almanyanın ,ark hududu- Rişar 1 a erın dırma - Manisa kısmı yolcu ücretlerinde yüzde nda makul misııklarla iki 

büyiik komşu milletin sulhu- llıı ıaııı 111111~ yii ksck arı i,: ti 11 çe \'İ rılij:ti bu e /l i te nz i/ô.t yapılacaktır. 
nu tekeffül ediyor. Hem hu- cok güzel filmi görmenizi tavsiye ederiz. 
dut momıeketıerinin de kar· • - 1 ·k· ·ı 2 _ Bu suretle Manisa - Bandtrma kısmı ,'-ftıtena şarkıları Yt• <;ok giizP nıu~ı ı~ı c şllılr:lı anlayış esasına müs- lf • -

teni! müsalemelperverane herkll~İ fl}l'ff llll l'dPC~ktİr- istasiyonlarının yekdiğeri arasında Seyahat muahedelerin bu mem-

leketlere harp malzemesi bi- Hu fılim; medeni insanların medeni gıdasıdır. edecek yolcular ve Manisa - Bandırma kısmı-
riktirmekte daha biiyük bjr Bu filimin şarkıları yalnız odeon pltlklarında tega· h b • • • d D / D • 
emniyet temin ııdecoğini pek nni edilmiştir. nın her angi ır ıstasıyonun an ev et emır-
yakında anlamalarını temen- O . 4506; O · .ı507 Numarolu plakları arayın z. b k • • h h • b · · · 
ni ederiz. yolları şe e esının er angı ır ıstasıyonuna 

Bugün hararetin 90 dan k b •d k / k / [ 
fazıa olacağı tahmin edili- Boş zamanlarınızı: latif manzaralı ve mütea l en gı ece ve ge ece yo cu ar 
yor. Muhtelif noktalarında bahçemizde güzel çam ağaçlarının Manı·sa~ Badırma kısmına ait seyahtaları ic, in eıcaldar yüzünden orman ya- d · 
nğınları çıktığı haber veri- serin gölgeleri altın a ınce sazın na- d ıı · ·ı A l • t b ·ı t e l ki d 
Imelı:tedir. 1 ğmelerile geçiriniz. yüz e e ı tenzı at ı azıme ı e ı a aca ar ır. 
8

·•~in, 9 (A.A .. ) - M. ı 3 - Nızamen nısıf ücrete tabi cocuklar da u .. ~ ırat etliği bir nutukta ' ~~~~~~M~~ • A • • • 

ezcumle demiştir ki: ~M~ ıı bu tenzılattan ıstıf ade ederler. Başka s _,retle 
!" .. h~.!i:l·~:;,;~e~!~u~~: ! Şeh·ır Sinemasında "N. tenzitaı1a sevehat edenlere ayrıca tenzilat ya-ol~mu •• manı olmak ıçın it, ~ A • • • • / 

•uıka.stç ıların ölmesi lazım ~ ,, j . -~ «ı pılnıaz. Fazla malumat ıcın ıstasıyon ara 
f:~~fe'!~~~ü~~mi:;~:~;'.~~- ~ il Temmuz 934 çarşam~a BAŞamın an ılıuaren ~ müracaat edılmesi mercudu;, 
kaları olmamıştır. Hainler bi-1! •• AH KAi\ R K 1 z ~ r~aç yüksek şef ve mürte - ~ G u N ~ 
cıden ibarettir. f5, ıf i 

Muhoripler Bitlere sadak. l2 '.!J:ı ,. 
atJe hizmete devam edecek ~ Temsil edeııler: 'ıl • 
lerdir. it_ '-

3 -- 133 

Müte~kıben M. "••• 30 ~ Marcel/e Romee ~ 1 

haıiran· hıııliRelerinin başlı- I! Andre luguet ~ 
calarını batı: latmış ve ten ki- ~ 

FOTOGRAF 
MAKİNELERİ Iin şi~ldetini haldı göstererek - Jean Gabı·n ;ı1 

Şarki Prueya nazırlarının va- ~j 

•fı ola.n .aakeri ruha i~aret Bu fliıııde aradığıııız \C istııdij(iııiz her ~ 
eylemıftlr. . ı. , k · 

1 
• - , 1 "l • {( 

ı 1 · - .: •• ,., lttıl·•c:..r"'"'ınız.. ·"~ , cıuavc , 111 ~•, ıe\< c-,.me e grevı 'tlı ~ · u '"' • .. • • • • : • 

S f . k 8 (AA) ~ ··ıı IC"31lnı, mu~ıkı ~UZPlhk h~ı>sı bu fıhrn-~ ~ an ransıs o . . - ~ a ~!""ı , • 

45 hin ameleyi temsil eden I~ de llll'H·uttur. Billıa~~a apa~ flllntcıralaı·ı vt• 
120 senaikanın ~urah~asl· ı~~ har~k<•tl~ri çok şalıtıser<lir. 1 
arı dün akşam bır top antı ~ I" t · I' -J •· ~ı 
Y 1 1 d l{ fı olarak J \ \'flCi.I < Ufl\a HlVc.lC I~ Cl 1. ıpı mış Ar ı r. :.ı 1 · • • . .ı 1 
aktedilmiş olan ~u celsede Su yare fi .00 cunıa nıatın~sı 2 ,30 u3( ı~·· -jj 
murahhasJıır, se~ız reye ka_ 11 Sirıamarııız fuır ~·f>rden serm \e h:ılı~·enıız ~ 
rk.' 156 reylke bır <kıgre."t sP_ ~ tl·a1·1aı·t ıuulıkr·.-nı nıü~terilı•riıuizt> acıktır. ~I 
ız reye arş.ı omı .e~ı" ı~ • l ·s • ~I 

naınils bir komıt•ı teşkılıne ~ 1 

~ah Mehmet mah~umu Hüseyin Avni ticaret~anesi 

1 Agf a f otograf makineleri 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF.\ FOTOnBAF ~J.\Kİ~ELEBİ 
Yeıli yaşında bir ~·ocuk tarnf n Jan Jahi gayret 

kolayl ı kla kullan ı lır. 
karar vMmişlerdir. Bu ko - I~ k d 
rniıe grevcilerin ıabiyeıerini ~ Pek ya ın a ı • 
idare edecek ve umumi it .. ===================·;;::;;;;;;;;;;:;;;::::;;;;;;::;: 
gre• ıliin edildiği z.amanl~r~ »ı. Ki. vu·· ZLu·· ADAM '• Mecmualar: 
da grevcil~rin r~nlıye_~ıerını ~ 

1 
y . A.1 

tanzim eylıyeC'elı::tır. Dun ak. ~ 8nl u8ID. 
ıa.m ıtü.~iln içind.? geçmişti~. ~ Ha1 ukilade bir eserdir. (<Yeni Ad:ım)) ın 28 inci Mıtralyozlerle mucehhez hır it 
kıta, rıhtımları muhafaza e- ~;:~7~~~~~~~~~~~~ say.sı hir\·ok ilim, sanat ve 

J ~Wı."r"'G siyas~t tetkjklerile ~·ıktı. Bu diyordu. Amele ihtil:ll arını . 

L l 1 d f d ~a,· ıda halk üniversite~ı .ıı;ongrenı., tarihinı en eve M·ıı · E l "k Mu.. u"r u .. g.,u .. n en: J 

neşredilmiş olan kanuna te l l m a derslerinden maada medeni-
V(ikan halletmeğe memur r>: Aygörcn molıallesinde 116 metre 60 sııntimetr~ ar~ll yet lOğatı haşlıyor. Bu lfığat 
laralı: M. Rooseveltin teşkıl yirmi gun nıüıldetle müzayedeye ~ıkarılmı tır. Talıplerın cemiyet bilgileri sahnsında-
otmiş olduğu komisyon 9 satış komisyonuna ımirocaııtlurı ilAn olunur. ki en lüzumlu tabirleri Ye-
ınayısta başlamış olan Dok ni Adam okuyucularına gös-
•rneleıi grevinin esbabı ho- ( 131) termekt~dir. 
k.kındaki aleni ve umumi 
tahkikatına pazartesi günü 
hntlıyacaktır. 

Japonya kabinesi 
Tokyo 8 (A.A.) - ı >lu<la 

kabinesi Mikadonun huzu
rıle bugün ilk i~·timaım ya. 
pınıştır. Yeni kabine şu ~U· 
retle teşekkür etmiştir: 

Başvekil ve deniz a~ırı 
işi rı nazırı M llirota. Dahi· 
liye nazırı M. Coto. Maliye 
naıırı M. Fujii. Harbiye 
nazırı ~ . llayaslıi. Bahriye 
nazırı ~t Osumi. 

Minseito fırkASı reisi Baron 
Vakatsuki yeni kabineyi tu. 
tacağını kati yen temin 
etmiştir. 

ingiltaredı f azıı sıcakllr var 
Londra, 9 (A.A.) - ln~

iheredeki sıcak dalgası de· 

Balya Belediye reisliğinden: 

Balya belt)di~·esiru'P yeniden inşa edilecek 
17 38 Ji ı·a 72 kuru~ bedeli keşifli itfaiye garajı 
bina~ı 5- 7- H:>4 ıarilıiııdt'ıı iıiharen 20 giin 
miiddetlP , .. kapalı zaı·f U!-iulile miiııakasa~·a Yaz
edilmiştır. 

ihale ıa ıi lıi olau 25-7- U3J. pazar güuii saat 
16 ,Jadıı·. TaliplP-rin ~cartname~·i ~i>r·nıck ve daha 
fazla rnahinıat almak isleyenlerin her ~iin Balya 
beledive reisliğine müracaatları ilan olunur. . 
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Okuyucularımıza 
ederiz. 

Zayi mühür 

tavsiye 

Resmi bir kAğıt mühürle
mek için bir araya getirilen 

(Halil İbrahim) ve (Ali) ve 

(Hulıisi) yazılı olan mühiır. 

}erimiz kavbolmuştur. O miı · 
hürler ile" hiç kimseye kar~ı 
bir senet ve taahhüdümüz yo 
ktur, ilci n olunur. 

vam etmektedir. Dün mem- ı dan. fpzla ~ahr.en.hayt dere- Alı' 
leketin orta kıs111ında 90 ceıı kaydedılmıştır. 

Bürhaniyenin Ağacık kö· 
yünün ihtiyar meclisi az. 

asından 

Halil İbrahim Hulusi 

askeri Satın Alma 

Komisyonudan: 
1 Edremit ve A~'valıktaki kıtaat için aşağı-

da cinsi ve mikıarı ~'aztlı aı·pa kapah zarf usulü 
ile ve samaıı, kuru ot aleui miinaka .... a ile 18-7-
~134 ~arşaııılJa giiuii :aat ı 5 te icra ~dilecektir. 

~ -- Ev af ve ~eraitiııi görmek istiyenlerin 
hergiin ve taliplerin muayyen glin ve ~aatte Ed
reınille askeri ~atın alma komisyonuna mliraca
alları ilan olunur. 

Kilo 
432000 
ı ıoooo 

8Uooo 

Cinsi 
Arpa 
Kuru oı 
saman 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 

A!'gari irtifaı 1- 35 olaıi hr~gir ıle ~t~gel'İ iı·

tifaı 1 - 25 olau katır daha fazla irıifada lnıiu-

nau brygir 'r katırtırdan a 11 aeaktır. P(Jıaı·Jık 

suretile satrn alınacağuıda rı lıa' 'arı :satacaklaruı 
~ ~ 

25 temmuz 934 tal'ihiııdt•n iıihar rn 
j~·iııdt• her·giiıı Ba~ rtJrnı<;ta lıa~ '~ıra 

komiS)OHtırı:l IJa~ vaıil ilt• lH'ralwr 
ctmı~leri. 

Askeri Satın aln1a 

Ciıı~j Mikdarı Kilo 
30,000 

K. ~oğau 
Jlert-.i me k 

22,000 
15,000 
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1 

• • 4- l 17 · ·.... ..... · Bahkesit Vilt1e Matbuımcta ,baetlmıftır . 


