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İktısat 
Vekilimiz Bursaya geliyor· 

- -- .. 

Demiryolu faaliyeti !!illm~a iza~aı veriyor. 
Filyos-Çatalağzı hattı münakasaya kondu. Afyon-Antalya hattının 

yapılmakta olan birinci kısmının istikşafı bıtmlştir. 

Ali ~eyef en~i ~u ~afta için~e tetki~ seya~atine çıkı
yorlaL Vekil bey şehrimize ~e u~rayaceklardn. 
Ankara, 14 (A.A.) - Na-

fıa Vekili Ali beyefendi mu fi .. ~l!!l!~!!!~!!llı:milHBZ!il\I 
harririmizin sorduklarıııa 

cevaben u beyanatta bulu
nmuı-.lardır: 

- İstanbul Telefon 
şirketinin satın nlı
masınn Heyeti Vckilcce kar
ar verildiğinden \ okfilct bu 
hususta ic•abedcn te~ebhüs· 
lerde hulurın<·nktır. Bu 
sene znrfırıdn Ankara istasi
yonun yeniden ynpılmasınn 

karar \'erilmiş ve projeleri 
tertip ve tanzim edil~ıekte 
bulunmuştur. Bu sene içind13 
inşasına ha lanacak olan 
Filyos-Çııtaloğzı kömtlr hat-
tının )arın münnkasası yapı· Nafıa \Pk lıruı.1. .\ be~ 

lacaktır. Afyon - Antalya yakından tetkik ve hattın se· 
hattının bjrinC'İ kısmının etüt iti.met ve muvaffukıyetle işle
ve istikşafı bitmiş bugünle. mesi için icap eden tedbir-
rde bu kısmın da münakasa leri tespit edecektir.Balıkesir-
sının il§nı mukarrer bulun- Kütahya tarikile Eskişehire 
muştur. Diğer kısımların da gelerok oradaki müessesele
istikşt.ıfı bittikçe peyderpey ri de yakından gozden ge<·ir· 
münakasolcırına devam edi- dikten sonra Ankaraya nv
lecektir. det edeceklerdir. Ali Bf. 

bundon sonra sırasilı butün Ankara 14 {A.A.) - Na. 
l h1tları ve insaatı gormek 

euıgarJ!şveki i diyor ki: Cenu~u şar~i ~omşulanmızfa daima eyi münasebetler idame 
ettirmek ma~sa~ile sarf e~ec~ğimiz gayretler için zaruri olan sükunet ve itimat 

havasım inkişaf ettirmek ve kuvvetlen~irmek istiyoruz .. 
~orya, 13 (A.A.)- Başvekıl M. Gorgiyef dün milli tiyatro salonunda siyasi bir nutuk 

söylemiştir. 

Bışvekıl hükumet tebeddülatının arfesinde momle etin içinde bulunmakta olduğu va
ziyeti kısaca hulclsn ettikten sonra memleketi feltiketten kurtnrmonın yegtıne çaresi fır
kalıır haricin le htikılınet teşkili oldyğırnu ve ordunun milletin, kalkın kaJkınmnsıne yar_ 
dım etmek ve onu saadet ve refilh yolunn sokmak için ldzım olan kuvveti kendisinde 
lıulduğunu söylemiştir. 

Sözü memleketin dahili emniyet meselesine nakleden başvekil ihtillllci teşekkülleri 
.fe hedilerek bir takım oşhad elinde bulunmakta olon sjltıhların toplandığını söylemi§ ve 
sözü harici siyasete naklederek Bulgar memleketi her şeyden cvel sulhu sever olduğunu 
söyleın°'>lİr va demiştir ki: 

Hi::im mıi11/wsıran bir sulh ve bilaistina but ün milletlerle bir anlaşma polatika· 
sı takip etmek surelilc tedbirlerimizi kaliyeile arzettik. 

Başvekil komşu hükı\nıetlerle münasebetlerini mevzubahs ederken Türkiye ile olan 
münasebJtı da mevzubnhs etmiş ve demiştir ki: 

- Biliyoruz ki Tiirk-Bnlgar dostluk, ademi teca' iiz Ye hakem ınisakı
nı g<•çen sene temdit ettik. Biz hunu yapmakla ccnuhu şarki komşuları
mızla daiına eyi müna ebetler idame etmek mak adile sarfedeceğimiz 
ga) retler için zaruri olan "liktinet ve itimat ha' a.,ını inkişaf ettirınck , e 
kuvvetlendirmek i ·tiyoruz. 

C. H. F. 
Viliyet i~are ~ey ti reis
likleri arası ~e~e ğişi~li~. 
istanbula Cemal bey, izmlre 

Avni bey reis oldu. 

1 

Ankara, 14 (A.A.)- C.H F. fıa Veki i Ali ve Adliye Ve- üzere seynhntlerine devam 
kili Sara~· oğlu Şiıkrü edecek ve beraberinde dev- l'mumi idare heyeti azasın 
beybfendiler evelce 1 t d . il . 1 t .. dan Antulyn mebusu Dr. Ce_ 
kararlaştırmış ole ukları ve- dürü bulunarak1 r. mal bey lstanbul fırka ıdnre 

:l e emıryo arı ış e ınc mu 

1 

. . 

ç hile bu haftn kinde İzmi· heyeti reisliğine tayin edjl-
ceıııı b ) re bir seyahat yapacaklıırdır. Sovyet askeri heyeti miş ve İstanbul vilflyeti 

ıktı at \el, ıınıız ı·kt Narın \'ekili Br. H·'ma,14 (A.A.)- Homaya idare hevoti reisi Cevdet 
Ank ara, 14 ( A.A. )- .. 1- v J 

b Jun satın nlmmış olan İzmir- hir Sovyet askeri heyeti ge-
sat Vekili Celal ey . '"' 

h eket ettı. Kasaba hattını her hususta imiştir. 
akşam Bursaya =ar====-' =~===::__::..;.===.==;,::-o-,==== 

Şehinş h !!_azre leri lta_lya 
Tahran~a büyük tezahüratla kar~ılan~ılar. $er!flerin.e 
uörülnıemiş şenlik!er yapı!~~:i!~~~r ,~~~.~~~!~ s~~~~~~: 

Tahran, 13 (A .. ) a Tahrana :ıvdetleri münose-
.. b' mürarekatten E.onr 

suren ır ... 1 mİ<ı .:.:pnliklcr icra edılmiş ve hükfı-
b t ·ı burada "orıı me 'ıs 3 • • e ı e "" 1 ette tezyın ve tımvır olmuştur. k . i mükemme sur . 
met mor ez d t ahür:ıt göstormış ve Şehınşah Hz. nin 
H lk Ccvkaı t e .. ez criçece<'i yollar üzerıno kıymettar 
saraya gitm..-k ıı~cr.e t" "" 

halılar tefriş cdilmı;1tır: saraya muvasıı!atlıırında meserret 
S;,hınşnh Hazre 1erı heyeti ile muhtolıf tabaknt ve ta

. · d b ı nan nazır ar ıçın e u u . . . k bul buyurmuşlardır. 
cirler mümessıllerını 

1 
° heyeti huzuru hümayun da bir 

~ıuteakıben nazır ar . 

içtima aktcyle_~;~tir~ un şerefıne dün gece lrnıı kulübünde 
Al~ H ı~r.e~ı ~i~ J afet verilmiş \'O bu ziyafette bih) m-

altı yuz kışılık. r yl heyeti Tahran mu\cbarum hazır 
d l t ricalı se ır er ' . . . 

um ov e ' . b" kabul resmı takıp ctmış ve cJ'c. 
b ı t Zıyafetı ır t"> 

u unmuş ur. t <ıonra)'a kadar dnns ve eğlence 
d b'rka .. san • re yarısın ıın ı ~ 

devam etmişt~ir~. ======.~~======== 

S~vyet Rusya 
Cenevre teşkilatına girerse !n~ilteıe bunu hararetle 
karşıhyacaklır, ingi~er~u. ha'.~~1Y.~1 g~!~,\~~nı~eş~~t3.~~!~ 

Londra, 14 (A.A.) H . ·ye ı katiyen taraftar olm~dığını 
Avam knmarnsında arıcı fakat kollektif sistemi dahi-

d· - · utuktn ln-
Nazırı söyle ı~ı n . 'b" l Devamı jkinci sayfada ) 

·ı . A upadıı barı ır -gı terenın vr 

lo~arno ~aricinde ~ir ta
a~~ü~a girmiyecektir. 
Roma, 14 (A \.)- Stafnni 

A j msı tarafından neşre !ilen 
bir tebliğde lngiıterc gıbi 
İlalyanın d '.l Lokarno haricin. 
do yeni bir taohhude gir_ 
miyereği fökı:ıt şark misa
kası projesini müsait bir 
tarzda teldkki edeceği t:ıli-

rih edilmektedir . 
Tebligde şnrk misakı pr

ojesinin Londrn müzo.kcre
lerinden sonra çok değişmiş 
olduğu vtt garp cihetinde 
Fr:ınsn ıle Almnnyanın ve 
şark cihetinde Almanya ile 
Sovyet Husyunın aynı seviy-
eye konulmuş olduğu zikre
dildıkten sonra Almanyanır 
hukuk mtisavntının z uınuıı 

kabul e<lılmis bulunduğu 

tebariız ettirılmektedir. 

Berlin, 15 (AA)- llnvas 
A jnnsının bildir<liğ'ino göre 
ltnlyan mehofılinde Fransız. 
İngiliz görüşmeleri neticele. 
rini müsait bir surette kar-
şılonmı~. toblığ Alm -
an siyasi nıclıafılınde şiddetli 
bir heyecan uyandırmıştır. 

1 taııbu. fırka rı>ı lıK ne tn)rıı (dıt ıı 
Antalya n t I u u t: nıal he~ 

Kerim bey de boşalan umu_ 
mi id!lro heyeti azalığına 
tayin odılmiştir. 

Ankara, 13 (AA.) - Yoz. 
gat mebusu Avni bey lzmir 
vilayeti Cümhuriyot Halk (ı'ır· 
kası idare heyeti reisliğine, 
Bolu fırka idare heyeti reisi 
Dr. Mitat bey Zonguldak vi
lfiyeti Cümhuriyet llalk Fır
hası idare heyeti reisliğine 

tayin edilmiştir. 

Şehinşah Hazretlerinin hllali
ahmere leberrüleri 

Ankara, 14 (A.A.) - Ir
an Şehinşahı Hazretleri Hi
Mliahmer merkezi umumisi
ne dört Hin lira toberrü 
buyurmuşlardır. 

Gtlm ~amııı.) onu ldruaobirlr klılcr. 

Birlik Birinci Oldu. 
---~--------

i~man~irlİğİ ~uvan iti~arile en önde gelmektedir. 
Kolor~u güme i~inciliğinde ~ald1. 

-----
Guma günkü maçla Kotordulular Güçlüleri yendiler . 

.. K.: İdmanbi~~iğ.i · . ld~an-

1 

kolaylıkla durduruyorlar. Va-
gucu cuma gunu Alı Hıkm. ziyet yirminci dakikaya ka-
et Paşa stadyomunda kala- dar böylece devam etti. Bun. 

balık bi_r _se~i~~~ ~~ünde mı- dan sonra vaziyet değişti: 
ntaka bır~.ncılıgı ıçın karşıl- Güçlüler kendilerini topla-
aştılar. Gu'· - Kolordu maçı- k b·ı h"' ı. mış ve mu a ı ucu-
na (A) gümesi galibini bel- ma geçmişlerdi. Güç 

li etmesi itibarile çok ehem- muhacimleri biribirlerile an
miyet veriliyordu. 

Maça snut lS.S de ldma· hşarak güzel akınlar. yapı
yor ve Kolordu müdaf _ nyurdundan l lulki beyin ida-

resinde başlandı 

Takımlar sahaya çıktığı 
vakit Kolorduda bazı de _ 

nasını müşkül vaziyete sok. 
( Devamı üçüncü sayfada) 

ğişikiikier yapılarak takıma lzmir Valisi Kazım Paşa 
kuvv~tli bir şekil verilmiş 
görüldü. Gti~· tnkıını aa bir 

kaç haftadır muvaffakıyetli 
oyunlar oynıyan eski kndr. 

osunu muhafaza ediyordu. 
Parayı Kolordulular kazand
ıp;ından Güçlüler rüzgar al
tına düştüler .. 

Oyunun ilk beş dakikası 
mütekabil akınlnrln geçti. 
Bundan sonra Kolorduluların 
rüzgdrın da ynrdımilc huki
miyeti ele aldıklarını ve Güç 
kalesini zorlamıyn başladık. 
larını görüyoruz. Fakat Güç 
müdafaası çok kuvvetlidir. 
Mahmut ve İbrahim Kolor
duluların tehlikeli akınlarını 

İzmir Val-
isi Kllzım Pa.. 
şa cuma gü
nü Bergama-
1 vrindi üzeri
nden otomob
ille şehrimize 
gelmiş ve Bu. 
rsaya geçmi
ştir. Mezun 
bulunan Paşa 
mezuniyetini 
Boranda geç
irecektir. 
Paşanın İzm-

Kaz.aı Pa a ire dönüşte do 
şehrimizden geçmesi muhte
meldir. 



Sayla: 2 

Avusturya sefirinin mühim bir makalesi. -
Türk iye İktisaden de 
Yükselme Yolunda. 

Türkiy9nin ıkfısadi inkı'abı da planlı iktısat fikirlarile taayyün 
etmiştır, lktısadiyatı devlet idaresi altına almak bir umde olmuştur. 
___ Yazan: Avusturyanın Türkly; Elçisi GAROL BUCHBERGER-

Benim idareme verılmi" 
olan elçilik, Avusturyanı~ ı 
Asyada yogdne siyasi biı te· 
msil makamıdır ve yakın şa. 
rkta Tiırkiye, İran \'6 Irak 
memuriyetim sahasına dahi
ldir. Müstenen i kültürel ''e 
iktısadi münossbetlerle bağlı 
olduğumuz bu memlekotlerde 
cihan harbinden sonra dahi 
Avusturya büyük bir kültür 
Jevleti sıfatile kıymet ve İt· 
ibarını muhafaza edebilmiştir. 
Yakın şark cezri mahiyette 
siyasi ve iktısad1 inkılfip
lara sahne olmuş, Tür kı
ye ve İran büyffk fikri 
inkıltlplar gedrmiş ve bu 
memleketlf'rin kö.iltür bünye
si on yıl içinde öyle cezri 
ve esaslı bir surette değiş
mislir ki emsalini cihnn ta
rihinde oramnk beyhudedir. 
Tiırk ihtiltll vo inkılfibı, Lo
znn sulhu ile intaç edilen 
istiklal harbi Osmanlı impa. 
ratorluğunun enkazından to
plu vo kuvvetli bir bünyeye 
malik Türk milli devle
tini Türkiye Cürnhuriyetini 
yaratmıstır. Bu inkılap Jıihi 
bir kumandan ve siyaset 
rüclü olan Gazi ~fostafa Ke· 
nıa] Paşanın eseri olup ke
ndisinin bihakkın cihan teri· 
hinde bu) uk adamlar arası
nda. sayılmaeı ldzım<lır. 

Bütün inkıhiba remiz ola· 
rıık buradn kul!::ınılan bir 
tnbır ile Kemalimizin lürki· 
yo ıçin yeni bir devrin 
haşladı •ınn al ımet olup Türk 
milletıni iktısa<li jçtimai ve 
kulturcl sahada yenı bir 
ruh ile canlandırılmış ve ye. 
nı bir ıtila Jevrino gotiırm
üstur Bu hareketin Lir 
.lbido ve hatırası olmak üı
ere Türk milleti Aanadolun
un kalpgahında yeni bir 
lıukumet merkezi kurmuştur. 
A~yanın yüksek stepfori 
ortasında cihanın modern bir 
hükıimet merkezini inşa eL 
mek ve ona Avusturya inşa 
sanatı ile karakteristik bir 
mahiyet vermek Avusturnı ., 
mimarlarına nosip olınuş
t ur. 

1'ürk:yenin iktısodi ilki-
1 ibı da planlı iktısat fikrilo 
taayyün etmiştir. lktısadi
y.ıtı Devlet idaresi ahına 
almak bir umde olmuştur 
ve milli hdkimiyetin ancak 
iktısııdiyata hı1kim olmakla 
kuvvetlendileceğini ifade 
eden aşağıdııki düstura sa
dakat gösterilmiştir: «Siyasi 
vn askeri zaferler iktısadi 
zaferlerle tetevviiç ctmcclL 
k< e baka bulmoz.» 

eski Osmanlı imparator
luğu zamanında tamamen 
mefkut olan bir Türk sana
yii yaratmak bu surette ilk 
ihtiyD~·lar sırasına girmiştir. 
Zamanımızın h.1kim cereya
nlarından olan autnrkie fik
rı bu tesebbüste di<rcr o 
avamil arasında müessir 
olıııu~ olsa gerektir. Fakat 
bnşlıc hedef kendi ham 
maddelerinin kulla-
nılıp kıymetlendirilme
si vo hu suretle itbnlfitın 

azaltılmasıdır. Harici ticaret 
biHlnçosunu tevazün ettirm
ek için ithalAtın yüztle 30 
azaltılması ümit edilıyor. 
Yeni 1'ürk zimamdarlarının 
1'ürk sanayiini ilk on yılda 
ne kadar süratle inkişaf et
tikleri, teşviki sanayi kan
ununun himayesi altında san_ 
ayi miiesseselerinin miktarı 

ı 933 ton ı 934 Je kadar 140 
tan 23 J 7 ye cıkmış olması
ndan pek al6 anlaşılır. Tür
kiyenin sanayileşme faaliye· 
ti beş senelik plfi n csnsatı 
üzerine J 933 den beri devam 
etmekte olup 200,000,000 
Avusturya . ilingine l>aliğ' 

bir sermaye ile mensucat 
fabrikaları, sanayii madeni
ye sellüloz, k§ğıt ve kimya 
sanayii kurmak mutıısevver_ 
dir. Sanayi pr·>grnmı resmi 
ve hususi teşebbüslerde bir 
koordinasyon vücude getir
mek suretile tatbik edilec· 
ek vo bu meyanda hususi 
müesseseler dahi devletin 
vasi mikyastnki kontroluna 
tn.bi tutuladaktır. Bu sanayi 
tesisatı, bir sene evel 
20,000,000 Türk lirası (80 mi
l yon şilin) ile kurulan Süm
er Bank vnsıtasile fııınnse 

eJilecektir. Mensucat sanayı
indcn ilk tescil kombinları 

geçen ay Kayseride faaliye
ge~· mistir. Mensucat sanayii 
tosisatı Suvyot Husyanın 

yardımile yapılmaktadır. 
Sovyet Rusya uzun 
vadeli kredilerle makine ve
riyor. Türk mansur.at sanayii 
imdiye kadar memleket da. 

hıli ihtiyacının ancak yüzde 
yirmi beşine kifayet edecek 
vaziyette iken diğer mensu
cat komitalarının ikmalinden 
aonra iç pazarlarının büyük. 
bir kısım ihtiyacı yerli inıa
lfı t ile tatmin edilebilecektir. 
Avusturya için ehemmiyeti 
malısusayı haiz olan kağıt 

fabrikası tesisasıdır. İlk ka
ğıt fabrikası hu sene nihaye-
tindt:l raaliyete geçecektir. 
1'iirk sanayi savaşının 
Avusturya - Türk ticaret mü
nasebetlerinin müstakbel 
inkişafına yapacağı tesiri 
tetkik etmezden evel bu ti. 
cari münasebetin kısaca mü
tcltlsı faideli olur. Ceçen 
sene bizim Türkiyeye yap
tığımız itlıaltH mecmuu 
7 milyon şiline baliğdir. Hu 
meyanda bizim başlıca ihra 
cat e~yam ız olan kt1ğıt, ka
rton, demir malzeme, yün 
ipi ve makine vardlr. Türki
yenin A vusturyaya ihracatını 
başlıca tütün, İındı k. üziim, 
palamut, inrjr, V. S. teşkil 

etmektedir. Avusturya - Türk 
ticaret mukovelesinin esasını 
geçen sene on iki temmuzda 
imza edilmiş olan takas 
itilfifı teşkil eder ki bu ser_ 
best tediye münasebeti üze· 
rinc mütevazin tediye bilan
çosuna jstinat etmektedir. 
Türkiye hükumeti tarafından 
ahiren feshi ihbar edilen 
bu takas kompensasyon 
itilllCından en mühim Avus
turya ihracat emtiası için 

TOIUtDtLI 15 T!MMCZ 

Kaçakçılık 
............................................................................. 
! S EH i R VE MÜLHAKAT TA i 

Cenup hududumuzda bir haf
tada ne kodar vaka eoldu? 

• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vali bey 
Gö~el naMyesine gitti ve 

tetkıkat yapU 
Valimiz Salim hey cuma 

Ankara, 13 (A.A.) - Tem· 
muzun birinci haftası içinde 
cenup hududunda üçü müsa· 
demeli on yedi kaçakçı v&k
ası olmuştur. Bu "fakalarda 
biri ölü 31 kaçakçı ile 14 

. günü Susığırlık 
kaçakçı hayvanı ele geçirilmış 

Göbel nahiyesine 
ve 2 11 kilo gümrük ve in-

kazasının 

gidip geL 
miştir. 

hisar kaçağı, 3 tüfek, '1.7 me· 
run, t800 defter sigara kdğı· Vali bey Göbelde birkaç 

saat kalmış, bu müddet za· 
dı yakalanmıştır. 

ff llAI' h . d I r!ında nahiyeye ait idari ve 
a ıa marın yar ım an. iklısadi işlerle meşgul olm_ 

Elfiziz, 13 (A.A.) - Kale uş ve bu meyanda köy ka
köyü seyltlpzedelerine Hila· nununun ne dereceye kad
liahmer cemiyeti elli bin lı- ar tatbik edildiğini tetkik 
ra göndermiştir. etmiştir. Valimiz Göbelden 
kıymet üzerinde kontenjan evel ıle Ilıca, Kepsüt, Kon
verilmiş Avusturya ihracatının akpınarı ve daha bir kısım 
ithalatı ile mütevazin olması nahiyelerimizi gezmiş bural
esas tutulmuştu. Serbest te- arda tetkikat yapmış bulun-
diye münasebetinin temin maktadır. 
et.tiği faide kartısında kıyın- • 

ete nazaran. tespit .. -~dilmiş. lhtikarla mücadele komisyonu 
olan kontenjanın surum ko. . . .. 
njunktur ne arzu edildiği lhtıkdrla mucadele etmek 
bir vüstııtte tekabül edeme- üzere vildyetçe teşkil edi-
me$İ mahzuru bulunuyordu, len komisyona belediyeden 

· tirit oğlu İsmail bey aza geçen senenin sonundanberı 
Türkiye clearing prensibini seçilmıştir. Komisyona vilı1-
kendi ticaret siyasetinin ka_ yet mektepçusu Hilmi bey 
idesi haline koydu ve hem. riyaset etmektedir. 
en bütün devletleri clearing 
mukaveleleri aktine sevkelti. 
Kezalik Avusturya ile de tL 
cari münasebetin clearing 
esası üzerine tanıimi derdes
ttir. 

Bu suretle Türkiyeye ih
racatımızın clearing usulüne 
uydurulması zarureti vordır 
ve ümit edilir ki clearing ya
pan memleketlere gosterılen 
müsaadat, Avusturya ihracatı 
için sürüm konjunkturünde 
tamamile istifadeye imkan 
vereı·ektir. 

Yaşar ~ey 
Aksaray mebusu Yaşar 

hey cuma günü Hursadon 
Şehrimize gelmiştir. Ynşar 

bey şehrimizde birkaç gün 
kaldıktan sonra memleketi 
olan Akhisaro. gidecektir. 

Kuk beş esnafa para cez
ası verildi 

Belediye tenhihrıtı hilafı

na hareket edip haklarında 
zııbıt \1 aralusı tutulan kırk 
boş esnaf belediye encü
meni kararilc muhtelif ('e. 
zalar ile cezalandırılmıştır. 

Belediyenin Yapacağı 
50 Bin Liralık İstikraz. 
Banka bu para ile yapılacak işlerin proje ve keşiflerini 
istedi. Bele~iye mühen~isi şim~i ~unları haznlıyor. 

Belediyemizin Belediyeler htelif yerlerine heJAlar yı.p. 
bankasından yapacağı elli tıracak, zahire hdlini ik· 
bin liralık İtıtikrazın muam- mal ettirecek, fenni bir Cır -
elesi tekmemül etmektedir. ın yaptıracaktır. Belediye 

istikraz için Belediyece bu parayı beş sene içinde 
gösterilen k&rşılık Bankaca taksitle ödiyecektir. 
kilfj görülmAmiş bu para 
ile yapılacak işlerin projesi 
Ye keşifleri <le istenmiştir. 
Şimdi Belediye mühendisliği 
tararındnn elli bin lira ile ya_ 
pıl ıcak işlerin proje ve.ke
şıflerini ihzar edilmektedir. 
Bu işler bitince muamele de 
tamam olacaktır. 

~alom olduğu üzere bele

Belediyelerin varidatı çoğaldı 
Belediye vergi ve resiml

erine bir madde illlvesine 
dair kanun viltlyete tebliğ 
edilmiştir. Bu kanuna naza. 
ren imtiyazlı elektrik 
şirk.etlerinin getirecekleri 
mazot, bakure ve morir.den 
alınacak istihlı\k resmi he-

diye istikraz edeceği hu pa- her kilovat saat başına yir
ra ile şehrin en mühim iş- mi para hesabile şirket ve 
lerinden olan ve şehrin sı- elektrik müşterilerinden ta. 
h halini tehdit eden çay der- hsil edilecek ve belediyeye 
esini kapatacak, şehrin mu- verilecektir. 

Yeniköy 
Nahiyesi lagve~i1di, karar 

vilayete teblig olun~u. 
Yeniköy nahiyesinin lağvı 

hakkında Omumi \'ililyet 
meclisince verilen karar 
ahiren ali tasdika iktiran 
etmiştir. 

Bu husustaki karar Da
hiliye VekAletinden vilftyetc 
tebliğ olunmuştur. 

Nahiyenin ldğvı üzerine 
Yeniköy ve Karakaş köyle_ 
ri merkeze, Çaypınıır, Davu
tlar, Yaylabayır ve İbirlcr 
köyleri Şamh nahiyesine: 
OJalıd:ım köyü de Ômerköy 
nalıiyesine bağlanmıştır. 

Havranda 
Üç kişilik ~ir kaça~çı şe
bekesi meydana çıkanld1. 

Havran,(Muhabirimizden)
Dün burada kaçak rakı çıka_ 
rıp satan Hecep oğlu iımail, 
İstanbullu Muhittin ve kas
ap har z efendi isminde üç 
kişilik bir kacak~·ı şebekesi 
meydana çıkarılmıttır. Kaç
okçılarm kira ile durdukla
rı evde inhisar idaresi me. 
murları ve jandarmaca yap
ılan aramada altı kilo rakı 
ile teferrüatile birlikte elli 
litrelik bir rakı kazanı, to
prak bir küpte tahammür 
etmiş erik ve armut cibresi, 
bir alkometre ve ayrıca 

Türk emtinsının Avustur
ya.ya ihracının artması Av
usturyanın Türkiyeye fazla 
ihracat yapması demektir. 
Bu itibarla ihracatımızı art
tırmak İçin Tükiyeden itha
lôtı arttırmak hususunu na-
zarı dikkate almalıdır. Tür
kiyenin istihsal ettiği tütün, 
incir, kuru yemiş, pamuk 
ve bilhaasıı taş kömürü gi
bi bir takım mahsulAtın mü
bayaası ticaret münasebetle· 
rinin sıklaştırılmasında me
vzu bahs olabilir. Avustu
rya senede cemo.n yekun 3 
milyon ton gibi ehemmiyet_ 
siz olmıyan bir miktarda 
taş kömürünü 'fürkiyede 
satm alabilir ve mukabilinde 
Türkiyeye muadil kıymette 
mal ihraç ~derek .müte
kabil ticaret münase -
beterinin genişiletmeşi imkA
nı elde edilir. Bu mübadele
de bilhassa ATusturyanın 

ağır sanayii (makine, vağon 
v.ı.} istifade edebilir, ıira. 

akti mutaasavver bulunan 
clearing itilafından satın 

alınacak taş kömürüne mu
kabil pozisyonlar emre 11.ma. 

idmanyurdunun piyangosu 
1 . hl~anyuruu . kulübü zen On beş 

gın hır eşya pıyangosu ter- senelik kansi ka
çınlmış. 

taktir edilmiş dôrl köfe erik 
ve· armut cibresi bulun nıuş 
ve müsadere olunmuştur. 

Aramayı müteakıp tutul· 
an kııçak.çılar Balıkesir 
ilıtis .s mahkemesine gönue
rilmek üzere Edramit Cüm · 
huriyet müddeiumumilığine 

teslim edilmişlerdir. 

de bulundurulacaktır. 
Avustuaya ile Türkiyenin 

ikt saJi ve kültürel münas
ebetinin artması için ge
çen ay Türk Turing kulüp 
reisi Reşit Saffet beyin Viy
anayı ziyaret ve orada bir 
kouferans vermesi müna
sebetile Dr. Starallanın riy· 
aseti nltmdo bir Avusturya 
Türk cemiyeti teşekkül ede
rek her iki taraf müna~ebe
tinin bir pltlna müsteniden 
• • ner sahada canlandırılması-
na gayretli demektedir. 

tip etmiştir. Piyangoda bir 
çok kıymetli ikramiyeler 
arasında bir de radyo bu
lunmaktadır. 

6 eylOlde çekilecek olan 
piyango biletleri yakında 

satışa çıkarılacaktır. 

Ova ~öyün~e bir vıka 
Dün gece Ova köyünde 

bir cerh vakası olmuştur. 
Vaka şöyledir: Köy halkın
dnn Şakir oğlu Niyaıi yatsı 
sırııların<lo yumurtacı oğlu 

Kdmilin köy yakınındaki ba
hçesine girmiş ve armut to_ 
plamağa haşlamıştır. Bu sır. 
ada l<dmil de bah~~eye gelm
miş ve Niyaziyi armut toplar· 
ken görmüş ve tüfeği ila ateş 
ederek Niyaziyi sol bacnğı
ndan yaralamı~tır. 

Mecruh Jün şehrimize 
getirilerek Memleket hasta
nesine yatırılmıştır. Yaralan-
dıktan sonra epi kan zayi 
ettiği anlaşılan Niyazjnin ha
yatı tehlikeli görülmektedir. 

Dün sıcak fazla i~i. 
Dün şehrimiz çok sıcak 

bir gün geçirmiştir. Hararet 
gölgede 33,çe kadar yükselm. 
işti. Dün akşam üzeri umu· 
mi caddeler belediye arazo
zu tarafından sulnnmıştır 

Yağcılar NııhiyeAinin Kırca 
köyünden hüseyin zevc('sı 
Şuuri kızı Hatice aynı köyden 
.\leh met oğlu f sınai! tıuafın. 
dan kaçırılmıştır. 

Haticenin Hüseyin ağanın 
on beş senelik karısı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Acıkh ~ir ölüm. 
Telgraf memurlarından Mü

nir be)· dün kalp sektesinden/ 
vef .ıt etmiş ve cenazesi ar _ 
kadaşları trraCındnn kaldırı- I 
lınıştır. Merhum halQk ve 
rolışkon bir memurdu. 

Ölümü arkadaşlnrını çok 
müteessir etmiş ve ağlatmıştır. 

Allah rahmet eylesin 1 

Bundan başka Hananın 
Ebubekir mahallesinden ha
ncı oğlu Mehmet ağa da 
kaçak tütün kullanırken tu. 
tutmuş ve hakkında kanu
ni tnhkiknta girişilmiştir. 

Bandırma~a ~eyecanh ~ir 
maç yapll~1. 

Bandırma, 14 (Muhabirimi
zJen)-Dün Yavuz futbol ta
kımı ile birlik spor arasın
da bir maç yapılmıştır. Mnç 

çok heyecanlı ve güzel ol
muş ve J-3 berabere netil'-
elenmiştir. 

======== 

Sovyet Rusya hakkında. 
( Üst tarafı birifü~İ sayfada) 
linıle sulhun temini kin alı. 

nacak her türlü tedbirleri 
memnuniyetle tellikki edece
ğini bildirmiştir. 

Nasır nutkuna devamla: 
- Sovyet H usyanm şa· 

rki Avrupada her misaka 
iştirak etmesi ve bu i~tira

kin i milletler cemiyeti ansı 
s ı fatile yapması Iilıııııdır. 

Bu noktai nazardan İn~ilte
re hükumeti Sovyct Rus -
yanın Ueoevre te§kilttına 

kabul 
1 
girişini hararetle 

ı edecektir. 

1 . Nazır bundtın senrn 
ı Ingilterenin Avrvpada yeni 
' bir taahhüde girmiyeceğirıi 
söylemiş Fransa tarafından 

teklif olunan mjsııkların rra 
hiyetini bildirmek ve bu 
misakların muvaffakıyetini 

temin icin ne kabilse yıp
malarını rica etmek üzere 
bazı aldkadar hükumet me
rkezlerinde teşebbüsatta bu_ 

1 lunduğunu ildve etti. 
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Hitler 
Almanyanrn itiraz götürmez Hava ~uvvellerini çoğaltı-
llderı olduğunu ispat etmek yor. Baldvinin planı. 

isliyor fakat Lodrtı ı 2 (A.A.)-<dJeyli te_ 
Nevyork. 12 (A.A.)- Ra- lgraf»a göre M. Baldvin ta-

yiştoğın ansızın gelecek en- rafından tasavvur cdıl1;n ha-
ma günü i~·in içtimra devnm va programında, İngiltne 
edilmesi hakkında Nevyork hava kuvvetlerinin en kuv· 
Timf~ gazetesi diyor. ki: . vetli ecnebi hova kuvvet -

«Anlaşılan Başvekıl M. ~ı- }erile müsovi oluncıyo kador 
tler bir defa daha mütlehıt kuvvetlendirilmesi düşünül 
Almanynnın itiroz götürmez mektedir. 
lideri olduğunu ispat etmek Bu iş için beş seMlik bir 

istiyor. plAn tasavvur edilmiştir. 
Fakat şimdi vntandaşl?rı- Pldnın tatbiki esnasında ln-

nı ve dünyayı ikna cde~ıle- gil z hava kuvvetlerine 48-
cek bir sahne göstermesı ke- 50 (ilotilil do ha ilô ve edile
ndisi için imkfinsızdır: ~ım_- cektir. Bununla bernber, 
anyanın dahiJi ve hnrıcı sı- beynelmilel siyasi vaziyette 
yaseti lıütiın Almanların na- değişiklik olduğu takdirde, 
zarında birçok muvalfıtkıy- hava kuvvetlerinin nrtması-
etsizliklere maruz kaldığı nda deği§iklikler olabilir. 
İçin Almanyanın yepyeni bir Procrrnmın ilk senf'yc ait 

o . 
tecrübeye girişmesinin gay- kısmı için 4.5 milyon lngiliz 
ri kabili İçtinap olacağı ani· lirası sarfcdılecektir. 
a ılmnktadır.» Bu gazeteye göre Bahriye 

Berlin, 12 (A.A.) - Hav~s Nezareti hava kuvvetlerinde 
ajansından: M. Von Pepenın İngiltere, Ameriko. ve .lopon-
vaziyeti htllG tenvvür et~ ya arasında d('niz kuvvetle-
erniştir. Söylendiğine. gore rindeki nispetle olduğu gibi 
son hd<liselerden pek zıyade 5 - 5 _ 3 nispetinin tcsısını 
müteessir bu)unmukta ve arzu etmektedir. Bohriye 
samimi ahhnplarile olan gö- Nezareti daha ziyade Ame-
rüşrnelerinde, daima iş ar~- rikan ''f! Japon hava kuvve-
adaşı von Booseın 1 tlerinin tenzilini istemekte-
idamından ve das- 1 dir. 

Birlik birinci 
Oldu. 
(Ü~t tarafı birinci snyfnda) 

uyorlardı. Güc muhncimleri 
bu arada birçok srıyı r rsot 
lnrı da kaçırdılar. Otuz beş· 
şinci dakikada Kolordu ilk 
sayısını iiç dakıka sonra 
da ikinci sayısını yaptı. 

Kolordu ılk sayısını pcnnltı

don ynpmıslı. 
Birinci devre leki oyunu· 

na bakılarak Güciın ikinci 
devrede daha giızel bir 
oyun oynıyacağ'ı ve galıbiy

eti temin ~decek sayılar: 

yapacağı tahmın ediliyordu. 
Güç ıkinci devrede bu tah
minin tnmamrn aksi olarnk 
fona bir oyun oynnı.lı, Kolor
dunun Ü{' sayı ıno ınuk bil 
nncak bir s'.lyı yapabildi ve 
bu suretle 3 - 1 rakibine 
yenıldi. 

Gtiç J\uçuMcri galip 

Kolordu - Giiç maçından 
evci de l lmnngueü - ldınan
yurdu ikinci arasında husu.si 
bir maç yapıldı. Kü<·üklerın 
maçı çok sa.mimi ve guz:ı 
oldu, Güçliılcrin 4 - 2 go.lı
biyetilo neticelendi. 

Maçlar neticesinde kuliı p-
leri mizin aldığı puvanlıır 

şunlardır: 

Güme. birincisi kim? 

-
ZEİS İKON 
f oto~raf ma~ineleri 

Dfırn'ada hirincHiği kn
zana;ı « ZEISIKON » 
fotoğraf makiıwlrrinin 

934' ot lınatik modellP.
rini makin(\, Sf>lıpa vr 
cantanlarını «Ş.\ il M~H 
jıET JIAllOVMU llC -
SEYIN AVı. Ti ticarrt -
hanesinde arayınız. 

Sayfa: 3 

•• , ., tı·, ,ı~~.. ~ \• 
# '-~.;.•'- 'h H~t .( 

' inemasında 
15 temmuz 934 pazar akşamm~an iti~aren 

DAG ÇOCUKLARI 
Gençlere, sporculara ve dola
yısile herkese tavs(>•e ederiz. 

~evirenler: Loi T renger ile meşhur artist Mari Glnri 
Birnz hul sa: Torı At n, Rıılf Sarel ve Jnn Kost 

rr:msanın en m ur k z.ık şnmpiyonudurlnr. Dağ
larda, şarkı sôylı) r k ~ z rlerken Meri isminde bir 
Amerıkalı kızı b r k r y ğ nından çekip kurtarıyorlar. 
Bu sıcak ve bun'lltu·ı havalarda çok giızel bir mev
zu değil mı~ Karlı da -,ınrda bir iki saat serjnlemek 
ıslt'mez mısiniz~ O hal.le ~1ahfel sinemasına geliniz! 

J> r K '\ A K 1 N O A 

Ben bir pranğa kaçağıyım 

r ................................................ .. ················································.;;! - -- -- .. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
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tu Ebgarb .Junkun ölümün- Bahriye Nezaretinin kru-
den bahsetmektedir. Artık vazör adedinin büyük mık-

Mıııtakn futbol heyeti diın 
akşam topl nnrnk mıntaka 

birinciliği ma<·lorı etrafın-

:: Dava Vekili :: 
•• •• ---------:i Yusuf Kenan !! ... -

nezaret nltında .bulunmoma- I y?sta arttırılması talebi kn • 
sına ve bütün ış orkadıış- bıne tarafından tamamen 
larının serbe:-tt bırakılmış 1' kabul edilmektedir. 

d..ıki vaziyeti lıu mey -
nda ynpılan itirazları tetkik -ii1uıhmsı hOkOmet caddesinde Ahmet çeşmesi kırşısmdı 5 

!! ~lerkez ve kazalarda her nevi dava kabul !i ı '! Von Pa-
o masana rağmen •' · .. . A k l k'·· 
pen hüko~<>tteki muı.11~ ~I OŞB ftUf 
rolüne tekrar başlamak ıçın 

etmiştır Hnber aldığımıza Vl.a"yet ,. "are heyP.\İn~en: 
göre futbol heyeti maç U v 

rsnas ınd:ı hakeme hu kar -

\Azım olan teminatı bulama-
maktadır. . 

Bununla beraber 30 h~zı
ran hadiselerinden pek zıya
de müteessir olan Sar hav-
zasına ait işlerle meşgul 
ı d ·ı ek-o acağı temin e ı m 

tedir. 
Berlin, J 2 (A.A.) - Bir 

kaç aydan beri Alman iktıs
adiyatını idaro etmekte olan 
M · Ph il ip Kesslerin azli ol
dukça ehemmiyetli bir hdd
ise addedilmektedir. 

Resmi tebliğler Alnıan 
iktısodiyall meselelerin pek 
yakında kati surette hılled. 
iteceğini ve şimdiki halde Ko· 
nı von Dergoçun muvakk-

Refıkamın rahatsızlığında 
şifabahş kucağını nçon 
doğum evimizın ve onun çok 
değerli ve hazik müdürü 
Dr. Halit beyin ihtimnoıile 
muhakkak bir ölümden ku
rtulduk. Refikam ve ben ken
disine ve müesseseye karşı 

namütenahi teşekkürat ve 
hürmetlerimizi arzed1:ıriz. 

Marnngoz Faik 

et 6.miz sözler eöyliyon Mm· Tahkir mo.ddesinden suç-
auyurtlu bir oyuncu hak~•- lu sıtma mücadelesi Kepsut 
nda boykot kararı vermış, mıktaknsı sıhhnt memuru 
berabcrl.kle neticelenen Ko- Esat ef •ndinin Türk ceza 
lordu - Birlik maçı hakkın. kanununun 482 inci maddo-
da Birliğin itirazı muhik si mucibince lüzumu muhn-
bulmuş ve bu maçta Birl!ğl kemcsine dair viltlyet idare 
hükmen galip saymıştır. Id- heyetince ittihaz olunan lü-
manyurdu - Kolordu m.nçı zumu muhokeme kararı bu 
hakkında sorulan sunle ld- efendinin ahiren vazifeden 
manyurdu taraf ındnn henüz çıkarılarak mahalli ikametinjn 

===========ı bir cevap verilmemiş olma- meçhul bulunması hosebile aten iktısadi işler müdürl- b' k 
sından bu hususta ır ·ar- kendisine teblig·r kabil olm_ üğüne tayin edilmiş oldugu· 

1 ar alınamamıştır. nJıfrından tcblığ makamına nu "'azmnktadır nr. 5 ld .... 
J ldmonbirliği 1 ı mong- kaim olmak i.ızero keyfıyet Şunu da ildve etmek ica. d 11 ld 

ücü 11, Kolor u ' mnn- ildn olur. P eder ki bu makomın voz- 1 t 
yurdu 7 puvo.n n mış ır. ,.. 

0 
• 

ife ve saldhiyetleri hfrbir Kolordu-Yurt moçın<la Ko- H , , N iL 
zam sarih surette tayin edi- lordu galıp nddedilirse Ko. , 3f ICIY8 8Zlrlnln .nu ~U 
imiş değildir. 4 y d 

E ve süratle neticelendirilir. 5 - -- -- ...................................... .... 
~:::::: ::: ..........•...... ····················~ 
Milli Emlak Müdürlüğüden: 
Ağortm mahallesinde 116 metre 60 s~ntimetre .ana 

yirmi gün müddetle mtiz~yodeye çı~arılmıştır. Talıple-
rin satış komisyonuna muroçaatlo.rı ıl~n olunur. 

( 131) 

Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir merkez kılaatı için aşağıda yazılı üç 
cins erzakm 28 - 7 - 934 cu uıal'lesi günü saat 
onda alt·rni miinakasa ile ihalesi icra edilecektir. 

Taliplerin nıezktir gün \P. saatte Balık<>sir as 
keri satın alma kom is) oııuna nıiiracaatları ilan lordunun puvanı 1 ' ur un Paris, ı 4 1 A A.) - Ingiliz 

~ ~ puvanı 8 olacaktır.. . Hariciye nazırının nutku Par- kd ·~~~~~ ~~~~I Bu tasnife göre ldmnnbır- iste eyi bir intiba bırakmıştır. Cinsi ~fi arı Kilo 

I~ Şehir s·ınemasında liği güme birincisi .. 01~u~ .. Yurttaş!.......... Patetes 30,000 

olunur. 

it. demektir. tdmonbırlıklılerı r . K ... 22,000 
• / . 1 1 • sogan b 'k d · • Hilalin ınıerı unıı ma • 

te rı e crız. • • 1'f • ıok 15 000 1 r.· l • ıstırap çeken insanlara : 1' ercırı '-· ' 1 rıncı maçı • d • 
34 L~amınJan 'ıt'L . • eyilik yardım eden o ur. • 4 _ 127 15 Temmuz 9 pazar llt U luaren ~ Fınul maçı bu cuma ~ehrı- =···~··~··~·~··~··~·~··~··~·~··~··~·~··~~~~~~=~=~~~~~~~~ 

~ mizde (A) gümesi galib~ ,. 

ESRARENGl·z ADAM iİ idmo.nhirliği ile ~B> güm~sı • 
galibi Ayvalık ldmnnyur u 
arasında yapılacaktır. 

1 
Bu sene mıntakn birinGil-

'f cmsi I edenler: iğini Ayvalık mı Birlik mi 

ua, ri Pil alarak~ Bunu bize ancak 
flj Cuma rrünü yapılacak Birlik 
O liva F rid 1 Ayvalık maçı göstererek tir. 

. . 1 Vilayet i~are ~eyetin~en: 
1.,.1. .11 ııı~vztrn ısnıındeıı anlaşılmak-

8 
d 

1 
t b'b' Ri 

.... •) Jllll J ' • ;ll , .tma muca e e a ı ı -
~ B 111 icirı fazla hH'Şü) yazmıyaca - ~ dvan bey hnkkıntln V. idare « ta<lır Ulll o f'J' . ] 1 . 
~ ~, • ktH' \etli aşk YC nıa<'Cl'3 1 lnlllH eıı heyetince müttehnz m.enı 

~ız. Bu k· I .. k ·ınız ~ muhakeme kararı ; ınumaıle-
lft hcl'lıalue ıueııınuu cı ac~• ~ ·· ~ yhin mü .. tek isi Sıtma mil<·~-
« ~ deJe memuru Cemal efcndı_ 

FOTOGRAF 
MAKİNELERİ i 

~a~ Me~met ma~~umu Hüseyin Avni ticaret~anesi 

Agf a fotograf makineleri 
nin Bahkf•. irde yeg~'tııe ~:Hiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 
~ t serin ve bahçemiz mükemmel ~ nin ahiren VJzifoden çıkar-« Sinemamız gaye 1 ılorak ınrıhalli ik.ımatinin r h 
"' d Yeıli yaşında hir çocuk tara ınd:ın da i gayret ~ ve muntuzam ır. müşterilerimize PASl'MTln ve ~ m ~·hul bulunması hosebile kolaylıkln kullanılır. 1 
1 Yakında muhter~;. crüzel ve nefıs eserler takdim ~ kendisine tebliğ kabil olma-

AGFA FOTO<~HAF ~IAKİNELEHİ 

DAİ:Lı\RIN KIZI gı 1 0 
. 'ij Jıüındnn tebliğ makamına 
~ ~ , ,, ı~~~~ ~-~~ =~~~ü~re key~• ·~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~=~~=~~~~ ,.~~~~~~~~~~7!. . ;: 



Sayfa: 4 

Bahkesir icra 
memurluğun~an: 

Balıkesirin oruçgazj ma
allesinden Ganime hanımdan 
para istikraz ederek bir bap 
hanesinin nısfını birinci 
derecede ve birinci sırada 
ipotek eden sahanhisar ma
hallesinden !brahim çavuş 
kızı Fatma hanımın mezkur 
mahallede ve zemen sokagı
nda vaki sng tnraCı cvunyalı 
Emin efendi veresesi haneleri 
solu ·hacı tatar kızı garbi 
hatun hanesi arkası pamuk 
havaların iken elyvm nalba
nt Şefik veresesi haneleri 
önü yol ile mahdut fevkani 
tavansız ve kapı pencereleri 
olmıyan iki oda camekdnsız 
bir sofa ve tahtani tavan 
ve tabanlı ve yüklüklü ve 
dolaplı iki oda ve bir soşe 
ve bir miktar havlu ve bir 
su kuyusu ve bir mutbı\h · 

ve bir halı\ ve bir dut ve 
bir kayası agacı ve bir as
ma ve mezktlr hudut dahi· 
li nde ve hanenin sağ hud-
udunda ayrı bir kapılı mıı. 
biye 4 lira icara verilir 
havlusuz küçük bir evde bu 
hudut dahilinde olduğu halde 
mezkur hanenin nııfı açik 
artırma ile satılığa çıkarılın. 
ıttır. Bu bapta yapılan 
şartnameyi herkes körlj 
bilmek üzere 14-7-934 tarL 
hinden itibaren on gün mü
dddetle icra dairesinden açık 
bulundurulmaktadır. işbu 
hane hakkında bir hak i<ldi
hasında bulunanlar varsa ta-
rihi ilandan itibara yirmi 
gün iç!nde evrakı müskitel
eriyle icra dairesine mürac
aat etmedikleri takdirde ha
kları tapu sicitile sabit olm
adıkca satış bedel
inin paylaşmasından hariç 
kalacaklardır. 15- 8-934 ta. 
rihine tesadüf eden çarşamba 
günü saat 16 olarak tayin 
edilmiş olup o gün konulan 
muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı ta
kdirde son artıranan taahhüdü 
baki kalmak şartile artırma 
on beş gün sonraya 31-8 934 
tarihine tesadüf eden cumar
tesi günü saat 16 ya temdit 
edilecektir. ve o gün en çok 
artıranın üstüne ihale edile
cektir. Almak ve şartnameyi 
görmek isteyenlerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey 
akçasile ve 934-96 dosya 
numarasile Balıkesir icra 
dairesine gelmeleri ilan olu-
nnr ... 

TORK DiLi 

Manisa - Bandırma kısmı y o 1 c u 
ücretlerinde yüzde 50 tenzilat. 

Devlet Demiryolları 7 inci işletme 
müfettişliğinden: 
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