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Reisicümhur Hz. Yeni 
Büyük Reisimiz 
Bugün Boluyu teşrif ediyorlar. Reisicüm~ur Hazretleri 

geceyi Kuılca ~amam~a ça~nlar~a ~eçir~iler. 
Ankara, 16 (A A.) - Bu- ve Bolu mebusu İsmail Ha-

aabah Ankaradan hareket 
buyuran Retsicümhur Hıız
retleri refakatlerinde Dahi· 
liye Vekili Şükrü Kaya, Ga
zi Antep ır.ebusn K.lıç Ali, 
Nuri, Rize mebusu Hasan 
Cavit, Bılecilc mebusu Salih 

kkı beyler ile ordu müfett
işi FahrettiA Paşa ve maiy 
etleri olJuğu halde Kız lca 
hamamını teşrif buyurJular. 

Bütün köyler halkı yol 
boyunca toplanarak Reisie
ümhur Hazrellt·rini buyük 
sevinç ve tezahürlerile karş_ 
ılamışlard r. 

Reisicümhur Hazret -

........................... 
• • i Şehinşahın i 
• • : Türkive i • T ı 
~ . 
! Seyahati i 
• • 
: iki milletin birliğini : 
• • i teyit etmiştir. : 
= Tahran, 16 ( A.A.) - : 
~ İran Hariciye nazırı Pa : 
: rl<1mentoda bl~yanafla 
; bulunarak Şahrn Türkiq-
; eye ynpliğz ziyaretin çok 
~ dosforıe nıa/ıiyetini e/ıe-
= mmiyelle kuydrtmlş ve 
~ mükemmel rıeliceler 11er-Romanya 

Krah seyahate Ç!~ıyor. 
Lo n d r a. 1 6 ~!l!!!!!!!!!!!!!!!I 

leri geceyi burada ça 
mlıkta hazırlanmış olan ça
dırlarda geçirecok~erdir. Ya· 
rın Gerode üzerinden Solu
ya hart>k t buyuracaklardır. 

• b I L. '1" 'l • ; en u sPya ıa rn tf\l mı .• 
; lelin birliğı ııi leyi/ elfifjini i 
; söylemfş;ir : 
•••••••••••••••••••••••••• 

(A.A. )-Sun 
day ReCörec 
gazetasi Ro
manya kralı 
nm yakmda 
Par i s e ve 
oradan ibtj_ ııı..~ıi.illı 

mal Londra
ya geleceği- ıı.·r.:..-.; . .;:.;;;;;ı:7;;,::r:;"'.Jı1• 

Ankara. t 6 (\1uhabirimi
zden)- Heisjcümhur Hazr 
etleri otomobille memleket 
dahılinde bir tatkik seyeh · 
tine ç.ktllar. C ızi liazretle
ri geceyi Kızılca homamda 
gd~·irdiler, Yarın seyahatine 
devam ederek Boluyu teş_ 

rif buyuracaklardır. ni yazıyor. 
======= 

Bu.rsa Süt Tozu F abri
kası Merasimle Açıld1. 
Bursada açılan ~u fabrikanın vilayatimizd3 inakçilik ve 

koyunculuğun inkişaf mda ço~ fay~a!an olaca~tır, 
Bursa, 16 (ı\.A.) - lktı-

sat Vekili Celı1l bey dün 
lzmir Valisi Kazım Paşa, 
Bursa Valisi Fazlı beylerle 
birlikte Orhaneline giderek 
tetkikatta bulunmuşlar Vekil 
beyler avdetttt ulu dağına 
çıkmıştır. 

Bursada belediyenin teşvik
ile tesis edilen buz ve süt 
tozu fabrikaları ve soğuk 

hava mahzenleri bugün İk
tısat Vekili Cellll bey tara_ 
·ıından merasimle açılmıştır. 
Gunde 12 bin kilo süt işli
yebilecek olan memleketimi
zin bu ilk süı fabrikası çi
kolata ve pisküvit fabrikala-
rımızın bugüne kadar hariç
ten getirmekte olduğu süt 
tozu ihtiyacını çok fıızlasile 

temin edecektir. Bundan 
maada yakında peynir grav_ 

Ankara 
lzmir telefonu son~ıhara 

doğru ~itecek. 
Ankara, 16 <A.A.) - An

kara ile İzmir arasında ya

pılmasına devam edilen tel
efon hattının teşrinievel 

sonlarına doğru bitirilmesi 
ümit edilmektedir. 

Ankara_ Zonguldak arası

ında inşası muvaCık görü
len telefon tesisatı için de ic
ap eden malzeme sipariş 

edilmittir. 

l'abı•lkalnrın kı •ntlı ııı yapan lktı~-
at \' kılı Cr1aı bey 

yer, koymozu ve süt hul:1sa
sı gibi diğer süt sanayiine 
ait tesisat ve ildve edilece -
ktir fabrika memlnketin be
lli başlı !'Üt istih~aı mıntık
ası olan Bursa Balıkesir ve 
mülahakatınaa inekcilik Ye 
koyunculugun inkişaf.oda 
çok büyük tesirler olncnktır. 

Rüşvet 
Verenler hakkmda ma~ku

m:yet ~aran veril~i 
Ankara. 16 (A.A.} - is_ 

tanbul telefon şirketinin va
ziyetini tetkike memur ko
misyon azasından Rüştü beye 
rüşvet teklıfinden maznun 
Metr salem ve şeriki 
Faraci efenlerin mahkeme. 
leri bugün hitam bulmuş 
ve maznunların ceza kanunu~ 
nun 220 ci maddesine tev
fikan ve görülen eE1bab1 mü. 
şeddededeye binaen nlt.ışar 

( Devamı ikinci sayfada ) 

Yemen 
İmımı Mısula siyasi mü

nase~ata girişiyor. 
Kahire, 

t6(A.A.)
Yemen hü
ktl metinin 
Mlslrla si· 
yasi müna
sebat tesis 
etmek is
tediği ta
hakkuk et
mektedir. 
İmam 

Yahya nın 
saray n3- Mısıı kralı Fuat 

zırının bu hafta içinde bu
raya gelmesi bekleniyor. 

Ecnebi 
Gazetelerdan bir k'smı msm
leketimize so~ulmıyacak. 
Milli inkı'ap m cmuasi kapat.ıldı 

Ankara. 16 (A.A.) - le 

ra Vekilleri Heyeti Sonp ge
ne Seductıone, Curprise. Lh· 
amur, Paras, Plasire Para 

Mazııyine, Allo Allo, Beau· 
te, 1 \ıras, Sese oppell, para
,·ent sefret, de paros, Mec-

mualara je, Suis Pario-
un gazetelerini m e m-
leketi mize sokulmamasma 
karar verilmiştir. 

Ankara 16 (A.A.) - ista. 

nbulda çıkan Mllli inkılfip 

mecbasının neşriyatile me -
mleket idnde ve dışında fenıı 
bir cereyan husule getir
mek ve milli vahdeti bozm-
ak gayesini takip ettiği an
laşılmı~tır.Matbuat kanununun 
50 ci maddesi mucibince 
tatili icra Vekilleri Heyeti-
nce kabul edilmiştir. 

Hıma yietf alin yardımları 
Ankara, 16 (AA.) - Hi

mayeietfııl umumi merkezi 
temmuz 934 iptidasından 16 
ya kadar J 7 - 8 çocuğa 

yardım etmİ§tir. 

-Bir Seyahate Çıktılar. 
Belediye İntihabına Hazırlık. 

Bu Def aki Belediye İntihabı Alakalı Olacak. 
Cetvellerin tanzimine ~aşlandı. Ya~ında Mr intı~a p encümeni seçilecek. lnt:~ap 
[ylUf sonlarına doğrn ~itecek ve yeni ~ele~iye ~eyeti Teşrinievvel~e toplanıcaUır. 
İntihap 
Ne gün 
Başlıyacak? 

Eylfıl birde başlayacak 

olan beledıye intihabı için 
haz rlık yap lmaktadır. 

int hahata iştırak etmek 
hakkını haiz bulunan hem
şerilerimizin isimleri ya -
zıh cetvell{lr tanzim ediL 
mekteıf İr. Cdvellerin tnr zi
mi işi bir haftaya kaJar bi

p--
l·.-..ır~1·.-!:..<:N• =·.,.. . .--

tecek ve cctv ~ller şehrin ıı rt s ne eve! yapı ıın bel dl...-fl ııt 'ıahatına aıt l ır intıba: 

lıele lı) e onunde 
Miıntehıpler 

n uhtelıC yerlerıne as lacak-
tır. Cetveller on bPŞ, yirmi 

1 
giin kadar nsılı duracak, cet-
vellerde isimleri bulunmıyan 
hemşerilerimiz bu miiddet 

zarfında itirazlarını yapahil
eceklerd r. 

Maarif 
Ve~aletin:n ~ir te~liği 

Eser basanlar Maar,f Vekah
tme beşer nüsha verme~e 

mecburdur. 
Ankara, 16 ( AA. ) -

Maarif Vokôletinden teblığ 
olmuştur: 

1 - 2 6 934 tarihli ve 
12527 numılralı kanun mu
cibince Türkiy..,de 2-7-934 
tarıhınd~n ıtıbaren bııs 1 p 
neşredilen Ltııün basma yu
zı ve resimlerden beş nüsha 
eser basanlar taraf ndan 
MaariC \'ekôleti ernrine ver-
ilmesi mecburidir. 

2 - Bu eserler neşirleri 
tarihinden itıbnren en çok on 
beş gün jçin<le verilmelidir. 

3 - Anknrada basılanlar 
Mttarıf Vekdleti dııhilinde 
derleme memurluğuna, l::ıta 
nbulda çıkıcnlar İstanbul 
Ebüssuut caddesinde kırk 
sekiz numarulı ilk mektepte 
derleme memuruna diğer 
vilayetlerde Maarif müd -
ürüne ve kazalarda 
Maarif mPmurlarma makbuz 
mukabilinde teslim olunaca
ktır. 

Konyada katıl asfdı. 
Konya, 16 (A.A.) - Çu

mranın Göğercinlik. köyünd· 
en Şahmemet karısı Hediye 
ile oğlunu ve arabacllarını 
öldüren aynı köyden derv
iş Celil, Mehmet ve Recep 
haklarında ölüm cezası dün 
infaz edilmiştir. 

rr idam daha 
Sinop, 16 (A.A.)- Ka~·ı

rmn k istediği kızın ana ve 
babasını öldürmekten ve kı. 

Zl yaralamaktan suçlu Boya
battan düz kara ağııçlı katil 
İbrahim olunun cezası asıl
mak suretile dun infaz edil
miştir. 

intihabatı idare etmek 
yakında bir intihap encüme
ni sı>çılecektir. 

İntihap eylı11 sonlarına kad
ar ikmal edilmiş bulunacak ve 
V•'nı mı>cljs V•şrıni anide to. 

planacaktır. 

Bu defaki belediye intib
ah na bütün hemşerılerimız
in iştirak edecPği ve bu it
ibarla intihabatın çok hara· 
retli olacağı tahmin edilme
ktedir. 

Almanya Nazırı 
ile İngiliz sefiri arasrn~a neler uor ü~ül~ü1 M. Jnon Sim on 

ne ~iyor? İtalyan matbuatmın mülaleası. 
Paris 15 (A.A.) - La Ko 

respnndas Diplomatik gaz
etesi, İng lterenin yeni hıçbır 
mesuliyet deruhte etmiyece
ğine dair M. John Simon ta
rar ndan Avo.m kamarasında 
vaki beyanatı hakkında 
tefsıratta bu unarak diyor ki: 

- Bu sözlerin manası şudur 
ki Fransız plılnları hıçbir 
mecburiyeti tazommun etm
emekte ve diğer devletler de 
bu planların kıymetini bizzat 
kendi mesuliyetıne göre tet
kık etmektedir. 

Roma. 15 (A.A )- Havas 
Ajansındıın: 

Bütün ~azeteler Stefani 
ajansrnın Şark misakı hakk_ 
ın,{a tersiratta bulunaru.k iL 
alyıının Şark misakına ilti -
hakın n ilk Fransa projesi
nin Londrada değişiklik ol
mas ndan ileri geldiğini ka
ydetmektedirler. 

Londra, 15 (A A.) - İngi· 
liz gazetPleri ingilterenin 
Berlin sefıri Sir Erık Filıpec 
Almanya hariciye nazırı 
Von Ncurat ile görüştüğü 

sırada muaileyh üç vesika 
tovdi etmiş olduğunu ve bu
nlardan birincisinin şark 

misakı projesini, ikinr.isinin 
Fransa Sovyet teminat sis· 
teminin ücüncüsünün de bu 
temin sistemini ilk lokarno 
muahedenamesine intibak 
ettirmek usulünü izah ve tas· 
hih etmek bulunduğunu temin 
etmektrdirler. 

Resmi meharjl bu haberi 
tekzip etmektedir. Bu meha
fılde İngiliz sefırini Alman 
hükumetine bir nota tevdii ile 
iktifa etmiş olduğu ve buna 

lngilterenin Fransız projesini 
tasvip etmekte bulunduğunu 
hııyan ve lngilız hük6metin 
Almanyıınında buna iştirak 
arzu etmekte olduğunu ilAn 
edilmiş bulunduğunu tasrih 
etmektedir. 

Çın~e dahili harp 
Moskova, ı5 (A.A.) - Ta

~kentlen biMırilıyor: 
Cenubi Sinkiyangta malı_ 

alli hükumet kıtııatile cene
ral Macuın müfrezeleri aras
ıner ıO temmuzda vukubu· 
lan muharebeler neti.~esinde 
çenoral Mnçuin 3 zabit ve 
79 süvari ile birlikte lnkir 
ma yakınında SovyP.t hudu
dunu geçmiştir. 

Multecıler silAhlnrından 
tecrıt edilmişlerdır. 

Sovyet 
Rusya cemiyeti a~vam mü· 
za~eresine girecek mi?. 

Cenevre, 15 ( A.A.) - İs-

viçre telgraf Ajansı hilJiriyor: 
Sovyetler ittihadının Mıll

etler cemiyetine girmesi ha· 
kkınJa cereyan Pden yarı 
resmi dıplomntik müzakereler 
çok ilerlemiştir. 

Sovyetlerin Milletler ce· 
mi yeti umumiyesinin ı O ey
luldc Cenevrede aktedeceği 

alelllde içtimaında cemiyete 
girmesi muhtemeldir. Maa
mafıh saldhıJetlar mehaCılde 

Sovyetlerin Milletler cemiy
etine kabul edilmesi için 
hangi tarihte resmen müra• 
caat edeceğinden ademi ma• 
lumnt beyan edilmektedir. 



Sayfa: 2 

• İhtiyar Balık 
Dile Gel 

e sır 
s e ... 

« .... Hayır, hayır; şu mlihaaak ki bu gün ben çok 
gen~im .. ve. ~·ui~çe dinçleşiyor, güzellesiyorum .... » 

Bır gu~, ı~tıyar B ılıkesir iki gün evel kendisini 
:ısırlur gormuş h3şını kal- boğrıma bastığım Gazinin 
dırarak dıle gel e, muhukk- ataları ... 
ak, söyliyecektir: Onlar, biiyük kavuklu, 

(< Yaşımı bilmiyorum.. hol poturlu idiler. Lll.kin, o 
Yalnız, Bizans papaslorının kadar cessur. o kadar çalı-
b?zuk kaldırımlarında, ağır şkandırlar ki .. 
hır şeyler mırıldanarak y\.ı_ Bir iki asır zarfında üze-
rü~lüklerini, Karesi beyin üz. rimde medreseler, yf'şil, paşa 
erınde at koşturduğunu.. ve y ldırım cnmileri yiıkse-
O~manlıların, kamburum üz- liyor. sadırvantar fışkırıyor. 
drınde, çok kıymetli eser du ... 
bırakıp gö~·tüklerini ve nı- O vakitlerde çok mesutt-
hayet.. Düşman ve sonra um ... 
evlatlarımın herbirini hatır- Fakat, can damarım sn 
lıyorüm .. \'e anlıyorum, ki yılan atalarımız, babalarım z 
ben yaşlıyım, ihtiyarım.. gulmez, eğlenmezler, olduk-

Fakat, siz ne derseniz de- ları zomon benim de göıılüm, 
yiniz .. knrardı ve dain.ı'i bir yeis 

Hayır, hayır, şu muhak. içinde yüzdüm .. , 
kak ki, bugün ben çok Bu acım, üzerinde yabancı 
gencim ''e gıttikçe dinçleşi- çizmelerin dolaştığı günler 
yor, güzelle iyorum.. son derecesini buldu.. Öyle 

Garip tolı değil mi'·· ki kalbimde, sanki ~·ıkarılm_ 
Siz insanlar, yaşlt.ındıkçn amış bir kurşun, bir süngü 

çoküyorsunuz.. duruyordu ... 
Halbuki, han üzerinden Halbuk• Gazinin tutuştur-

seneler geçtikçe çocuklaşı- duğu alevle yananlara, tutu-
yor, giirbüzleşiyor ve güze- şanlara düşman mı dayanır.'. 
lleşiyorum. Ve nihayet son teı:;surüm de 

Siz (,azi çoeukları. bir dağıldı ... 
gün benim şimdiki kamburla- Artık, yalnız ihtiyardım .. 
rımı, buruşuklarımı düzelte- 1 akat, neşem yerındeydi ... 
ceksiniz. Bugun on sene evelki -

Ve işte her gün yırtılmı~. no nazaran çok gencim ve 
yaması kopmuş, katmerloş- çok noşeljyım .. 
miı-ı, nasırlaşm § olon taraf- Bılhns.sa, yirmi <lort Haziran 
larımı yavaş yavaş t~mir et- günü ve akşamı, ben de sizin 
mek1e, yerlerine yepyeni- kadar belki daha fazla me-
lerinj koynıaktasınız.. suttum ... 

Oh artık gôğsüm durrılm- Şimdiye kadar, ynbanl'ı 
ıyor, eskisi gibi boğulacak bir milletin hükümdarını de. 
ı:ribi olmuyorum. Sızılarım, ğil, kendi padişahlarımı 
gittikçe eksiliyor. bıle görmezdim ... 

Kısaca, bahtiyarım, bugün.. Halbuki, bugün, öyle mi 1 •• 

Bir kelime ile ne elıyım, Dünyanın, en yüksek ad-
bugün.. amını sık sık gördüğüm 

Baznn kalbim taşar, ruh- gibi lrrın Şehin~ahını da se-
um co ar vo istemiyorek yrettim ... 
.ığlarım. 24 haziranı hiç unutamı-

Bu teessürüm ne damarı- yacağım ... 
ından akan pis kokulu do_ Bılhas a yirmi dört hazi-
re suyu i~·indir ve ne do ran gecesi Clu Gazımiz 
yollarımın sulanmayışından ne kadar neşeliydi ... 
ileri gelir. B 

en, bu sahne karşısında 
Bu göz yaşları zifıri ka- sarhoş gibi olmuştum .. Ka-

ranlık g~çen gecelerin ve lb' d 
ım en çoşkun hisler göz-

cski kapkara günlerim i<·in. !erime hucum ediyordu. 
dir. 

O hazin seneleri andıkça, O zaman ben de hağırm-
hatırladıkça gözlerjm crayri ak sesimi göklere duyurmak 
·h · t"ı istıyordum... Te mutlu ı tıyarı yoştırır .. 

İdmim Akiruosken, ben ne mutlu bize ki, üz~rimtle 
sefHhat, fuhuş ve sefalet sa. bir Gazi ve bir Türk milleti 
hnolerine kucak açtım. Ge tnQıyorum .. » 
ı·eleyin kendilerine günn h Evet, Balıkesir dile gelse· 
çıkartmak için gelen güzel ydi eminim ki böyle hay-
rum dilberlArİ iızerine a~· bir kıracak alınacak ve çılğın 
pars gıbi atılan papaslar mı bir sevinçle kahkahalar ata-

' d 1 k gorme ım . • abaha karşı ca ·tı .. 
çan seslerıle uyanan 
ve son bir defa sa-
kallı yüzünü iki tarafında 
yatan genç kadınlara uzatan 
ehvetperest dindarlara mı 

tesadüf etmedim .. 
,e günlerdi, onlar yarab

bi.. 
Jt'akat. bir sabah, şakırdı

yan nal sesleri gür, naralar
ln uyandığ m zam n hiç ha
yret ctmedım, korku duy 
madım. 

Çunkiı yenı bir hayatın 
başlanğıcında o1'Juğumu an_ 
lnmışt m. 

Tiırkler gelmiştı ... 
<.ok sevJiğim, canım 'l'ur· 

kler ... 

Mehmet Tuğrul 

Rüşvet 
Verenler 
Hakkında 
( Üst tarofı birin.•i sayfada) 

yzü liro. ağır <'ezııi nakli ile 
tecziyelerino ve an
cak hu i~ teşebbüş halinde 
kaldığı için 223 ci madde 
mucibince nısf nın bittenzil 
uçer yüz liraya ve meznuL 
ardan Metr Salem 65 yaşını 

tecavüz eylemiş olmnsına bi-

TORKOILI 17T!MMUZ 

Gönen 
İ~manyurdu gerıçf eri ~ug
ün ~ana~kaleye gidiyorlar. 
Gençler muraftakıyelli bir mü-

1•••••••••••••c•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
i S EH 1 R YE M 0 L HAK AT TA E 

samere verdiler. 
Gönen,pfohabirimizden)

ldmanyurtlu gençler Çanak
kale sayahati hazırlıklarını 

ikmal etmek için çalışıyor

lar. Çanakkalede vereC'ckleri 
müsamerenin ilk tcmsilleri
nı yıldız sinemasında üç 
defa tekrar ettil~r. Gençlerin 
cuma günü akşamki müsa. 
merelcrınde bulundum. Kısa 
ve fakat çok şiimullü bir 
mahiyet arzeden programın 
monoloğ ve piyeslerini bo
ğenenlerlo beraberim. 

Müsamere; Türk gençliğ
inin kıymet ve kudretini 
mehabetinde yaşatan istiklal 
marşı ile başladı. 

Vakur alnının göklere hi
top eden gururunu; yumruk
larında temsil eden Sal~hat
tin beyin okuduğu <(Gazi» 
şiirjnde ne büyük canlılık 

vardı. 
Zeybek oyunu; tarihi var

lığın ifadesi olan bu oyun 
sazın mühtez tellerinde in
ce bir sanat güzelliği ve
rdi. Ruhiyenin; bu temiz 
Türk kızının «di~ ağrısrn 
monoloğu hepimıze kelpcden 
t'ef asının acılıklarını hatırlattı. 

lstikl<tl pıyesı; gençlerin 
çok muvaffak olduğu en 
mühim parça da bu idi. Piy_ 
este ihtiyar ve mazlüm bir 
baba rolünü yapan Niyazi 
beyle Kemal ve Faruk bey_ 
lerin yüksek birer snnat 
ruh kabiliyeti ile vazifeleri
ndeki meharetleri nihayets
iz takdir ve alkışlara maz
har olmuştur. 

Sadett:n beyin pürüzsüz 
okuyu~u etrafa tatlı bir şiır 
zevki yaşuttı. Babirşahın 
seccadesi komediai kahkah
alara başladı ve ayni güze
llik ve ne~e içinde geçti. 
Burada Yahya beyin oıuvaf· 
fakıyeti en kıymetli bir ha
tırası olarak yükselmi tir. 

Müsamere iştiyakını duyan 
memleket hnlkına çok neşeli 
vakıtler yaşatım gençleri 
tebrik etmek bir borçtur. 
Memleket heyeti umumiye
sının müsamereye karşı 

gösterdikleri yüksek alAkn 
şükranla karşılanacak bir 
keyfıyettir. 

İJmancılar ayın 17 
ıncı sah günü Çıınakka· 
leye hareket edecekler 
orada üç gün kalacaklardır. 
Genderin bu seyahatten av_ 
Jetlerinde müsamere ve 
temsiller vermek üzere ka
za köylerine mütenddit ge
zintiler yapacaklarını haber 
aldım. Memleket muhitine 
karşı İrs t duyguları ile 

çarpan yüreklerinin bu yük
sek vazife aşk ve imanların
da da muvaffak olmalarını 

temenni etmek ııe büyük 
bir zevktir. 

naen <'ezanın altıda birinin 
tonzili ile kendisine ait mı

ktarın 250 liraya indiril
mesine ve fılin mahiyeti iti
bnrile teli} hususundaki 
taleplerinin reddine ve rüş

vet olarak vermek istedik 1-
eri beş yüz liranın müsade
re ve mevkuf kaldıkları mü. 
ddetin bu cezadan mahsub
una karar verilmiştir. 

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

İhtikarıa · 
Müca~ele ~omisyonu ~ün 

faliyete geçti 
lhtikdrla mücadele etmek 

I üzere teşkil edilen komisyon 
~ dün vildyet mektup~·usu 

Hilmi beyin riyasetinde ilk 
toplantısını yapmıştır. 

Komisyon ihtikt\r yapılıp 
yııpılmutJığının anlaşılmama

ması için evelemirde ölçüler 
kanununun nevrinden evel 
ve sonra eşya liııtlarmda 

vuku bulan temevvücntın te
spitine lüzum görmüştür. 

Komisyon pazar günü tekrar 
toplanacuktır. 

Sın~ırğı ~aymakamı. 
Dahiliye VekAletince S nd

ırğı kaymakamı Muzatrer 
beye bir ay mezuniyet ve. 
rilmi tir. 

Gönen kaymakam1. 
Gönen kltymakamı İzzet 

bey bir meselenin tahkiki 
için Erdeğe gitmiş ve bir 
müddet orada kalmıştır . İz. 
zet bey Gönene dönmüştür. 

Yeni nahiyemiz: Gô~çedağ 
Dursunbey kaymakam 'e

kili Osman hey kazanın ye. 
ni nahiyesi olan Gökçedağ:ı 

gitmiştir. Kaymakam vekıli 
bey Gökçedağda bir müd 
det kalarak nahiyeye ait 
idari işlerle uğraşacaktır. 

Beylöy Ay~ıncı~ na~iyesi
ne ~ağlan~ı. 

Umumi Viltlyet Meclisinin 
kararına tevfıkan Beyköyü
nün Gönenin Kavak nahiye
sinden bağlılığı çözülerek 

1 Bandırma kazasının Aydın -
cık nahiyesine bağlanmıştır. 
Beyköy yakın . olduğu ıpn 
bütün işlerini Aydıncıkla 
görmektedir. 

Hasip bey 
Mahfel mudürü llasip be

yin memuruiyeti Kayseriye 
tahvil edilmiştir. Dürüst ve 
kibar bir zat olan Hasip 
bey aramızdan birçok güzel 
hatıralar bırakarak ayrılıy
or. 

Hasip bey birka~· güne 
kadar memuriyet yerine ha
reket edecektir. 

Zeytin sineği ile müca~ele 
Vılfiyetin zeytin mıntoka

larında zeytin sineği jle mü
cnıleleye devam edılmekte

dir. Bu meyanda evkafa nit 
zeytinliklerJeki hastalıkla da 
miicadele edilmiş ve eyi bir 
netice alınmıştır. 

Neşriyat 

Yeni A~am 
e<Yenj Adam)) çıktı, maka

leler arasında İsmail Hakkı 
beyin Kadroya cevabı, Cami 
beyin siyaset tıleminde olon
hır, Hüseyin Avni beyin 
hayat pahalılığına karşı ara
nılan çarelere dair yazıları 

var. Ayrıca halk üniversite
si dersleri devam etmekte· 
dir. Okuyuculurımıza tavsiye 
ederiz. 

Spor: 

Birlik 
Güme şampiyonudur. 

Final maçı bu cuma başlıyacaktır. 
iki aydır yapılmakta olan 

maçlar geçen hafta bitmi 
ve ldmanbirliği on beş pu
van alarak gümf\ birincisi 
olmuştu. Kolordu İdmanbirl
iğinin Birlik ile yoptığı ma
çta hükmen mağlubiyeti 

kabul etmediği anlaşılmakt
adır. 

«Savaş)) refıkimizin K ldm
anbirliği umumi kaptanın 

bir prolosto mektubuun 
neşretmesi üzerine dün 
fut bol heyeti reisi Hamit be-
ye müracaat ettik. Hamit 
bey bize dedi ki: 

« - Birliğin müracaatı üz
erine yaptığımız tetkikııtta 

Huştü efendınin istıfasının 

akabinde Kolordu maçlarına 
girdiği anlaşıldı ve bu se
bepten Birlık Kolorduya 
hükmen galip addedildi. İJ
manbirliği güme birincisidir. 
Biz bu cuma gimü fınal ma
~·ını yapmak üzere olftkad::ır
lara tebligatta bulunduk )) 

Diğer taraftan tlün idman 
birliği umumi kaptanı Şevki 
beyden bir mektup ald k. 
Bırlık umumi kaptanı mek
tubunda diyor ki: 

«Efendim, ı 6-934 tarihi
nde Kolordu ile yapmış ol
duğumuz maçtıı kaleci Rüş
tü efendiye itiraz ctm iş ''e 
bu itirazımız futbol heyeti
nce kabul edil•!rek Kolordu
nun hükmen mağlubiyetine 
karar verilmj':>tır. 

«Gazetelerde neşriyat bu 
kararın haksız olarak verd_ 
iğini yazmakta olduklarınd
an kuliıbümüz hu moselo 
hakkında muhterem mınta

kamızın nazarı dikkatini c·o
lbe matuf olmak ve haklı 
olarak verilen bir kararın 

gazetelerde efkftrı umumiye
yi teşviş edecek mahiyet 
arzetmemesini temin etmek 
için itirazımızı nizamnameye 
uyğun olarak yaptığımızı 

tekrar arzetmemize müsaade 
buyurmanızı rıca ederiz. 

«Rüştü efendi mıntaka ka
yıtlarında ldmanlıirliğine 
mensup bir oyuncudur. Me
rkezi umumi ve Futbol he
yeti müttehidesinco musad
dak lisansı gelmiştir. Kolo-

rdu İdmanbirlığince Rüştiı 
efendinin 933 tarihti istifa
namcsi 15·5 934 tarihinde 
kulübümüze varilmiştir. Hal
buki sivil teşkilnta tabı 

askeri yurtlar müntesibini 
kulüplerinden istıfo. cttıkleri. 

zaman alelusul evvela mınt
aka merkezine ve hodehu 
kulüplerine ihbarı keyfı yet 
ederler ve ihbar turihinJen 
ancak bir ay sonra müsab
akalara iştirak edebilırler, 

şeklinde J 26, 129 cu mndJA
lerinde aralrnti tamme var
dır. 

«Hüştü Er. nin mıntakayn 
istıfası haber verılmi ·tir. 
Ve yukarıda arzedildıği gi
bi Kulübümüze de 15-5 934 
tarihinde ihbar edilmiştir. 

«Binaenaleyh 15- 6 - 934 
tarihinde müsahakalnra i ·t 
irak etmesi icap ederken 
l - 6 - 934 tarihinde kulüb-

Bağlan 
Köyün~e ~anh ~ir vaka 
oldu. Bir ~adrn öldür üf dü. 

Dün Küpeler nahiyesinin 
Boğalan köyünde kanh bir 
vaka olmuştur. Şehrimize 

gelen malfimata göre Ba ;3_ 

lan köyünden Yusuf oğlu 
ibrahim isminde bir şahıs 
i.,mail çavu§ ile karısı Fir-
devsin değirmene gittik-
leri bir sırada önlerine 
geçmiş ve bir kaç el sil§h 
atmıştır. Kurşunlardan biri 
FırJevsin karnına saplanmış 

ve cı~rhal ölümüne sebebiyet 
vermiştir. 

Cumhuriyet mıiddeiuuıum
iliği vakadan dün öğle üzeri 
haberdar olmuştur. Miiddei 
umumi muavini vekili Faik 
br.y hükumet tabibi ile bir
lıkte vakn mahalline gidcrt k 
tahkıkata vazıyet etmiştir. 

\'akayı müteakıp ka~·an 

katilin yakalanması beklen
ınf>ktedir. 

Di~katsiz bir ara~acı 
Dün öğleden eve) hükfim_ 

et caddesinde Burhanettin 
isminde bir arabacı, Nozmı
ye isminde bir <·ocuğun ot· 
tan düşmesine ve çenesinden 
mecruhiyetine sebebiyet ve
rdığioden dolayı zabıttwa 

tutulmuştur. 

Bahçıvan Tal tt 
kızı olan Nazmiye 
şındadır. 

efendinin 
sekız ya-

Ban~uma~a bir kadm e!ekt· 
rik cereyanına tutulara ~öldü 

Bandırma, (Muhabimizden) 
- Dün bir kaza olmu tur. 
fohkeme zabıt kdtiplerin · 

den Ömer efendinin refıka ı 
honım akşam yemeğini haz
ırladıktan sonra elektrik duy .. 
mesinj revirmis ziya verm
emesi üzerine ampule dokun .. 
muş ve bu sırada elektrjk 
cereyanına tutulmuştur. Zav 
allı kadın birkO\' dakika 
kinde kömür haline gelmiş 
ve ölmü tür. 

Bıı htldisede elektrik şir .. 
ketiııin de bir mesuliyet hiss
e i olması ltlzım gelir. Şirket 
her ş03yden evci şebekesini 
ve muamelfilını ıslah etmeli" 
dir. Bu işler yapılmazsa bil 
gibi müessif hfidiselerin tek.' 
crrur edeceği muhakkaktır 

Katil asıldı. 
Bandırma, 16 (Muhabirimi• 

den)-Lrdeğin Yukarıyapıcı 

köyünden katil Mehmet oğ· 
lu kora Hasan hakkında1'1 

idam kurnrı bugün sabahll 
karşı inföz edilmiştir. Katıl 
hükmün infazımı kadar soğ• 
ukkanlılığ nı muhafaza et 
miştir. 

ümüze karşı oynamıştır. 

<(Bu şekılde tamamen gs 
yrı nizami bir surette oyı> 

ıyan Kolordu takımının htJ 
kmen muğlubiyetine verıle1 

karar nasıl haksız olur. 
(<[i'utbol heyetince verile 

kararın tamamen isabetli o 
duğunu ve böyle muhik b 
itırazın gazeteler vasıtası! 
haksız ı.>lduğunun işaosıı> 
musnade huyurulmomamıı• 
nı temin etmek lutfunu ktl 
ubiımüz rica ve istirhıı 
eder efendim » 



Dışarda neler oluyor? 

Denizde Müsavat! 
ltalya ile f ransı arısındaki ıaziyet. 

Fransa Bahriye Nazırı M, 
Pietrinio Loodrayı ziyaret 
eden Barthunun refakatinde 
bulunması hesabile deniz 
kuvvetlerinde ve bilhassa 
ltalya ile Fransa arasındaki 
müşkülôtı bütün Avrupa 
matbuatı mevzuuhas eyle
mektedirler. 

Daity Telegraph ve Journa) 
de Geneve gazetelerine göre 
ltalya Hükumeti 35,000 ton
luk olmak üzere inşasına 

karar verdiği iki zırhlının 
vaziyeti bu mül§katta görü_ 
şülecektir. Bu gazeteler ile 
birlikte İnformation gaz.ıte
si İtalya Hükumeti deniz ku
vvAtlerinin Fransa ile müsa
vi olması talebini doğru 
bulmuyorlar .Gazeteler Fransa 
deniz kuvvetinin İtalya ile 
Almanyanın müşterek kuv-
vetlerine müsavi olması 
lüzumunda ısrar ediyorlar. 

Bjz hu meselelere karşı 
ketum davranmak istedık 
L4kin Avrupa matbuatı 
bu meseleye şiddetle temas 
ettiği için bu husus hakkı
nda neşriyatta hulunmağa 
mecbur olduk. ltalya hüku
metinin inşa edecPği bu iki 
zırhlı meselesi bahri konfer
ansın vereceği kararlara te_ 
ıir edemiyecek bir tebdbir
djr. 

Çünkü bu iki zırhlının iu
~ası maziyet ait bir hesaptır; 
bazı muahedelerden iktisap 
edilmiş bir haktır. Biz bu 
haktan istifade ettik. washi
ngton muhahedesinde, logil· 
tere, Fransa ve İtalya hükO
metlerine, yani beher devle-
te 35,000 tonluk iki zirhlı 

inşasına hak verilmiştir. ln
gilteae hükt1meti bu hakka 
istinaden 1925 senesinde 
Nelson n Rodney zırhlıları_ 
nın inşasına başlamış ve bu
nları 1927 eenesinde itmanm 
mettitir. Fransa hükumeti 
de 1932 senesinde 26,000-
tonluk Dunkerpuz zırhlııının 
inşasına başlanmıştır. Bv se
nede bu geminin difer bir 
eşini yapmağı kararlaştırıl
mıştır. 

Buna mukabil ltalya bü_ 
kOmet beklemiştir ('ok bek
lemiştir. 

Belki büyük devletl~r, de· 
niz kuvvetlerıni azaltmoğa 
çalışacaklardır, diye bir 
ümit beslemiştir. 

Hatırlatmak isteriz ki,Jtalya 
Hüktlmeti, 1930 da Londra· 
daki deniz konferansına de
niz kuvvetlerine dair bir pr
oje taktim etti. ~u gayet 
makul ve musip bir proje 
idi. Fakat reddedildi. ltalya 
büktlmeti de hakkı olan bu 
iki zırhlının inşasına karar 
verdi. 

Bugünlerde A nupa mnt· 
buatında bir tel'; neşrediL 
mektedir. TabiMir ki, bu 
tez Fransadan doğmuştur. 
\' şu tarzdtt izah edilme
ektedir: Madam ki ltalya 
hukfımeti eski olan zırhlıla
rını ldğvetmi ş ve bunların 
yerlerine hiç bir zırhlı inşa 
etmemiştir. Şu halde ltalya 
hükilmeti büyük zırhlara 
malik olmak istemiyor ve 
lüzum görmiyor. Bu tf'z ya
lnıştır. Çünkü İtalya hükum-
eti zırhlalırı şimdiye kadar 

inşa etmişse bu hal deniz 
silAhsızlunmasına bir yardım 
göstermek arzusundan doğ
muştur. Ve büyük devletinin 
deniz kuvP.tleri hakkında bir 
anlaşma yapacaklarını ümit 
etmesinden ileri gıolmiştir. 

Büyük devletler ise d~niz 
silA.sızlanmıısı hakkında bir 

türlü uyuşamadılar . Bu sur· 

etle İtalya, hakkı olan bu iki 
zırhlının inşasına karar ve-
rdi. İtalya hükumeti yeni bir 
tAY ihdas etmedi. Yalnız 
Vaşin~ton muahPdesinde ve
rilen hakkı tatbik etti. 

İnşa edilecek olan bu iki 
zırhlı teslih ve teçh:z ciheti
nde, İngiltAre zırhlılarını 
nazar!ın daha haf.f ve za
yıf olacaktır. 

Avrupa gazetelerinin İt
alyanın Fransa ile mü~a
vat:hııkkı talebini doğru bu 
lmadıklarıni göyledik. Biz 
bu müsavatı talPp etmedik 
Çünkü bu müktesPp hir ha
kkımızcfır. ftalya hüktlmeti
nin Fransaya karşı denizde 
aşağı küçük bir vaziyette 
kalması hakkında hiç bir 
müahede yoktur. Bilakis 
Lokarno misakınıı göre ita. 
lya hükt\meti, Fransanın 
ve Almanyanın emniyetini 
temin f1dtm bir misaka gi
rmiştir. 

Fransa hükumeti müste
mlekelerinin gayet vasi oL 
doğunu iddia ederse ceva
bımız budur. Napoleon diyor 

ki: müstemlekAtın mukadderatı 
daima Avrupada Viıtol neh
ri civarında hallolunur. 

Vaşig&on konft5ransında İo· 
gilterenin mürahhası olan 
Mr. BalCour İtalya hakkında 
demiştir ki: ltalyaoın ceog
rafı vaziyeti denizde güçtür. 
İtalya kapalı bir denizde bu .. 
lnuyor. Buna mukabil Fran
sanın coografi mevkii çok 
müsaittir. 

Evet eğer Fransanın mü
stemlekeleri dünyanın her 
tarafında doğ-mık vaziyette 
ise ltalyanın ahalisi de her 
yere dağılmıştır. Ne 40 mi
lyonun gıdası uzak kıt ala
rdan giliyor. 

Binanaleyh ltalyanın deui
zlerde kuvvetli olmasının 
sebebi üç noktada temerküz 
ediyor: 

l - İtalya hükumeti ka·· 
palı bir denizde bulunmak
tadır ve bütün boğazlar 
yabancı devletlerin ellerin
dedir. 

2 - halyanın BBhilleri 
geniştir ve müstemlekeleri 
de vasidir. 

3 - halyanıo hayatı ma
işeti ozak mıntakalara mer
huttur ve milyonlarca ltalyan 
dışarıda yaşamaktadır. 

lsterizki Avrupa devletini 
bilhassa bizim ile dostluk 
iddiasında bulunan devletler 
bu mühim noktaları takdir 
etsinler. Çünkü bizim pole
tikamızda egemonia yoktur. 

ızılrdı sıcak 
!zmir, 16 (A.A.) _ Dün 

gölgede hararet derecesi 35 
bulunmuştur. Her tarafta bir 
sıcak dalgası hüküm sürm
ektedır. 

Son 
Hadiseler munasebetile 
Almanya~a idam edilenler 

pek fazla~u 
Londra, 15 (A.A.) - Sa-

ndey Taymis gazetesinin 
Bertin muhabiri diyor ki: 

30 Haziran tarihinde id
am ~dilen şahısların tam 
bir listesini öğrenmek kabil 
olmıyacaktır. 

Almanyada umumen besL 
enen kanaate p;öre başvekil· 
in vermiş olduğu 77 raka
mı hakikatten çok aşağıdır. 

Royter ajansının bir mu
habirine beyanat veren Ra 
yşver nbitlerinden biri i•l 
em edılPnlerin 186 kişi old 
uğunu söylemiş, diğer tara_ 
itan bir ecnebi diplomatı da 
bunların hakiki adedini 
200.300 arasında tahmin et
miştir. 

Ru tac:viyP iş\ hnkkındn 
başvekil trır ı-. f nıfon R" yşt 
ağ mPclisinde verilen izahat 
mumııil~vhin avam nazarın
da nüfuzunu muvakkatflln İa· 

de etmiş olsıı dııhi, yolnn
un uzerindeki bir müskiilatı 
hallA yard m PtmiVP<'Pktir. 

Hü<"llm kıtelorını tPşltil eıl· 
en ü- milvon pfrat ha la ha
zı fesatç lar tarafından iğCal 

olunmaktadır. 
Milvonlarcn ev ka,fını ha

yat pahalılığı ile mücadele 
halinıfedir. Gelecek kış için 
y'iyecPk azlığı ciddi Pndişe
ler doğurmaktadır. 25 mil· 
yon katolik gayri memnun. 
dur. Naziler tarafı ndan sın
ai müesseselerin başına ge
çirilmiş olan müteaddit mü· 
him şııhsiyetler istifa Htmiş -
tir. 

Oiğer taraftan Almanya
nın harici siyaseti meselesi 
yakın bir istikbalde Phem
miyetli bir dava halini ala. 
caktır Hassaten Fransız me 
hafıli başvekilin bu hususta 
ki sükutunu çok manalı 
bulmaktadırlar. 

ispanyada yeniden bonba
1

ar ..--Belediye Dispanserinde--~ 
patlamağa başladı ı 

Barselon, 15 (A.A.)- Ho_ ı Muayene Günleri. 
1 siptalet köyünde üç bomba 

patlamıştır. Bunlarc.lan biri 
bir elektrik kfresinde infj -

1 Cumartesi günleri: Öğleden sonra saat 14 den 16 ya 

t kadar dahıli hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet 
Emin hey) 

ltlk ederek maddi zararları ı Pazar günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 

1 
kulak, burun, boğaz hastalıkları muayenesi (Doktor mucip olmuş, bir mansucat 
Mehmet Kil.mil bey) 

fabrikasının pençeresine hı-

1 
Pazartesi gunleri: Öğleden eve) saat 10 dan 12 ye 

rakılan diğeri geçen bir kadar dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet 
yolcuyu ağırca yaralomıştır. 1 Emin bey) 
Üçüncü bomba gene bir 1 Salı günleri: öğleden evel saat JO dan 12 ye kadar 
mensucat fnbrıkası sahibi- Oahıli hBstaliklur muayesi ( Doktor Ahmet Emin bey 
nin evinden içeriye atılmı- 1 Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat 15 den J6 ya 
ştır. Bu son iki tecavüzün ı kadar do bili hastalıklar muayenesi (Dr. Hasan Raıf bey 
mensucat sanayii usbbaşı- Ptırıjembe gunleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya 
tarının ihtilAfıle aldkaılar 1 kadar cildi ve bevliye hastalıkları muayenesi ( Dr. 
bulunduğu tahmin edilmekte- Mehmet Ali bey) 1 

dir. 1-------------------------J 
e1~:mBalkesirin Şifa Kaynağı ın!!!!~,,~~•ı• 
=== ~~ 

:! DAG ILICASI!; ===., f~ 
=.: ·-t ·Havasının, suyunun lrtaf(\ti Ye şifa hassalarının t 

~ ftl\'k , ıh'u.Jt>Iigi romaliznıa, kum ve böbrek. hastalık- ~-
1 larma ka:ası Ja ıufi olduğu herkflSCe mahim bulu- f'i55!i. 

~- ~ u • ~5551 

§! nan meşhur B A L YA D A (; J L - r.:: 
=~ I C A S J · ı · ili =~ ou kern idarei ıususıyece ~ 

§j tamir edilmiş, hanımlar için de ayrıca tenez- i 
==~ ziih yerleri yapılmış 'e arzu edilen derecede ~Eli 
=~ f~nni ve sıhhi hir h ı~e getirilmiştir. Gerek Ba~ıke- ,. 
=-4 sır 'e geı·ck. Balya ıle olan ~-olları da otomobıl ve ~==ıı 
_, kaıııyoıılarııı kolaylıkla gidip j:Plrııesiııe rııiisait bir [ I 

I~ şekle konulmu~tur. Yeni 111üstecir ıarafmdan la- ~ 
~ zımgelen tefrişatı yapı.I<lığı gibi arzu edenler~ ~ar- ;• 

_4 yol~ ve yatak ta .tem11! ~l~mınıştı~r: ~~babı.ıstıra- ~ı 
==~ lıatı hazırlanan vılayetınıızın bubırıcık Ş J FA~ 
§: w ~ 

ı• ~. A Y N_ A G / ııın bu~ kcrl~ ç.ıık temiz ve ~-
-~ mukenımPI lnr sıırette a~ıhhgı ve frntlarda zam ~== 

ili l ) apılrııaılığı rııulııercrıı lıallıııııza rııeıııııuııiyl'tle 1 
~· arzolu rıur ( 16 - ı 26 ) ;. 

•ııiiiiiiiiiiiiijijiiiiiiiiiiıiiji~ıııııiif ıiiiiiiiiiiiii~iiııııii iiiiiiiiiıiiiiiiiiiimi ii11ııııın;ıi11ıııı11ii iiiiiliiiiiiiii~iiiiiıiiiiii i11ıııııı1iiiiiiiiiiiiıiiiiii~iiij 

Daimi Vi1ayet encümeninden: Askeri Satın alma 
Komisyonundan: Azami nıiktarı 

500 teneke 
50 

100 
50 

(( 

(( 

(( 

Cinsi 
br.nzin 
gaz 
,.a;;on \'auı l' ., r" 

valvalin yağı 
20 « ~ıres ~ağı 

Vihiyflt yollarında çalışan kam)'Oll ve silindir
lerin bir senelik ihtiyacı icin lüzumu halinde . . 
alınmak üzere balada miktarlarile cinsleri )llZ· 

ıh ya"la şartnamesi mucibince ınüh~n1aa edilemk 
~ . 

ve 13- a~ustos-934 tarihine n1üsadif Pazatesi 
"iinü saat on beşte ihale edilmek iizere bir ay 
~ıüddetle aleni münakasaya vazedilmiştir. 

~ 

Talip olanların yiizde yedi buçuk nispPtinde 
teminatı muvakkatelerini vezneye teslim ile tica
ret odası vesikalarile birlikte yuvmi mezkurda ve 
bu hususa dair fazla nıahimat almak istiyeııle
rin daha evel enciimeni vilayete gelmeleri ilan 
olunur. 4 - 134 

Balya Belediye reisliğinden: 
Balya belediyesince yeniden inşa edilecek 

1738 lira 72 kuruş bedeli keşifli itfaiye garajı 
binası 5- 7- 934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile nıiinakasa)a ,·az
edilmiştır. 

ihale tarihi olan 25-7- 93! pazar giinü saat 
16 dadır. Taliplerin şartnameyi görmek ve daha 
fazla malumat almak isteyeıılerin her giin Balya 
belediye reisliğine müracaatları ilan olunur. 

( 4 - 129 ) ' 

Balıkesir merkez kıtaatı için aşağıda yazılı üç 
cins erzakın 28 - 7 - 934 cumartesi giinti saat 
onda al~ni münakasa ile ihalesi icra edilecektir. 

Taliplerin mezlulr gün ve saatte Balıkesir as 
keri satı 11 alma komisyonuna nıiiracaatları ilan 
olunur. 

Cinsi 
Patetes 

K. soğan 
~lerciınek 

Mikdarı Kilo 
30,000 
22,000 
15,000 

4 - 127 

Milli Emlak Müdürlüğüden: 
Ağoren m1h1llesinde 116 metre 60 santimetre arsa 

yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmif}tır. Taliple-
rin satış komisyoauna müraçaatları ilan olunur. 

( 131) 

'it~~~~~~~~~~M~ "' 

1 En Serin Ver! 1 Eğer sıcaklardan çok müşteki iseniz ŞEHiR SİNE» MASI na giJiniz. Çünki Balıkfsirtle EN SERİN YER 1 
~ şehir sinemasıdır. Binanın huqushdtınden mada 1 
~ SOGUK llAVA makinaları ve VANTILATOR ları daima 
~ hali f J&lıyettedir. 

1(~~~~~~~~~~»1il~ 
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1 Şehir Sinemasında 11 Foto ve Film Sümer inşaat sahiplerile mahendis 
~· ~ ve ustaların nazarıdikkatine 
lt:i 15 Temmuz 934 pazar akşamından itibaren 1 Avrupadan getirdiğimiz si- ı » Kurt anlan ve balık marka çimentolar her zaman 

~ ~ gayet taz" olarak ticarethanemde bulunmakta birinci 

~ ESRARENGl·z ADAM~~ nema alma makinesi ile ı lt. nevi her eşit yağlı boya ve yağları ile her renkte 
ı; ~ ' 1 boyaları ve bilumum malzemesi betonarmede kulla-

1 nılan her \· eşit istenilen boyda demir bulunur. Çam 

9 MU h tel l•t POZ çimento aldtı ziraiye demir her nevi hırdavat ve ~ Temsil edenler: ~ malz"mei ınşaiyede rekabet kabul etmeyecek dere-

11. LJ • p ·ı ~ 1 cede toptan vft perakende ucuz t iatla sntılmaktadır. 1 nar rı ı 1 3 5 Kr. Siparişler süratle sevkedilir. Eyi ve ucuz malzeme 
~ Q ı · F •d almak iıtiyınlerle menlaatlarını müdrik zevatın her « ıva rı halde ticarethanemize uğrayıp çeşitlerimizi görmeleri 
~ Filimin mevzuu isminden kıvmetide ";I Vesika işlerinde kullanılan nlilessese sahip- menfaatleri iktııasındandır. 
~ artisti11den anlaşılmaktadır. Bunun {cin faz- :?1 terinin sinemaya verecekleri sessiz yazı 1 Bandırma ismet Paıa caddeıi 
~ la bir .• ey yazmıyacaı;'lz. Bu çok kıy;ııeılı ve« rekl:\ıııları ucuz fiaıla yapılır. ~ deM~ı~~~T ~~~İade 
1 zarif macera fıliınden her haldi'. çok memnun 1 Namazgah caddesi maarif dairesi arkasında ~~~~~~~~~~jlt 

1 ~~a~ı:~::'.''z Ayrıce diinya ııa,·adisleri ve za-ı =kalık:: askeri satın alma :: ~!~~~m~~~-@~J!!!m!!/l!l!~i[!~~-J~!!!!!!!~l!!~l!~IOO~!!~ 
1 Sinemamız gayet serin ve bahçemiz mükemmel 1 komisyonundan: =l f stif adenizi düşününüz f İ' 
~ ve muntuzamdır. . 'ij .... . . . . . . ..... . i 
it. y kın la muhterem müşterilerimize RASPUTln vel\ Su sıgırlık kıtaatı ıçm yırnn hın kılo sıgır etı .e=J 
ı D.\ÜL;RIN KIZI gibi güzel ve nafis eserler takdim ı ile yiiz. ~l~nıı~ bi_ıı ki!o odun. ve. l'.ay~aııa_t içi_ıı ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ nıuktazı ıkı ~·uz b!n kıl~) a~pa ıle ı~ı yuz bın kı- e~ 

" Jo sam~mn ~halesı alcııı nnınakasa ·~~ ~apılacak- ~4 
.. tır. Tahplcrın 9-8-934 perşt1 ııılıe guııu saat on- =~ 
~ da Balıkesir As. satın alma komisyonuna nıii- ~ Mahf el sinemasında racaaııarı. ( 4-132) ı , 

15 temmuz 934 pazar a~şamm~an iti~aren 

Gençlere, sporculara ve dola
yısile herkese tavsiye ederiz. 

~evirenler: loi T renger ile meşhur artist Mari Glor ı 
Biraz huldsa: Torj Aton, Raif Snrcl ve Jan Kots 

Fransnnın en meşhur kızak şampiyoniıdurlar. Dağ
lardn, şarkı söyliyerek gezerlerken Meri isminde bir 
Amerikalı kızı hır kar yığınından çekip kurtarıyorlar. 
Bu sıcak ve bunaltıcı havalarda çok g-üzel bir mev
zu değil mi? Karlı dağlarda bir iki saat serinlemek 
istemez misiniz? O halde ~fahfel sinemıısına geliniz! 

PEK YAKINDA 

Ben bir pranğa kaçağıyım 

•!ım~~1ıtD.1ıa1!~•1~ıt1ınıımım[~~~m~ııa~• ~~ 
~ ~~-~ 

=~ ~- ==1 
i ~ !ii:E:~ 

=~ ~ .:::= ~., 

~ t 1 ~ 
== =- ı =u '} ~== 1 
_§ e= ===== 
-=-~ r.:::= ı , 

; p ı ~ r == A L ~ ii!!llif. • .. , 
=::ıı ~Ea =§ !I == =-=~ " 

J i~'~' . =s -~I ='= . if 
~ • A • 

1 
• ~~ ifiS.i Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? ilk defa tica- ~ı 

~ Mışlen Lastık erı. f 1 ~~ r~thanemize uğrayınız. Binanızın ikmali için bü- " 
~ ~=e =~ tun levazım moğazamızda mevcuttur. ı 
~ En temiz kavuccuktan yapılmı~ ,·u- f 1 ~ Demir, hırdavnt, cam, çimento, pulluk ve . 
~ J • • • • • •• • -. "' .... i~ ~ zincir alAtı bulunduğu gibi yakın zamandan beri J 
, nluşak ~~-alastıkı~etlı, d~un.yanı~l .en .:ag-r =' ~ satmağa bntladığımız her nevi yağlı ve badana ~ 
§ lanı lastıgı olan )lışlen lastıklerını dı~cr ~= ==5 boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden ~ 

===J,narkalara tercih ediniz. Ciinkii bihinnm ~ 1 J olması müjşterilerimiıi memnun etmiştir. ~ 
~ li\stiklerinfevkinde olduğ~u sağlamh~ile r I ' Her nev ökü ve tartı allitlari da satılmaktadır. ,. 

! tecr~be edil~ıiştir. . . . . f:ı -] Saraçlar başında ho~a rn hırdevaıcı ! 
• "' ~ ~ışlen . superkonfor last_ı~lerı ıle ke- != ==~ Cumalı Hasan ; Vılayet Evkaf 14 malı eııınıyette seyahaı edılır. Her lıo)·-9~ §'~ il 

Müdürlüğünden: =~ ~~ş~.:·~~;~~~r~~~.~.~~1~!·~~1hakatı acın•••• J -~~liii~iiiiiWı~fili~Mi~i~ii~ijjjfüJW@iiiii~iiiUİM 
Balıkosirde vaki evkafa nit 8 43 . 47. 48. 62 . 63 . 70 . =~ ~== -

73. 93. 105. 106. ıt~. ı 15 . 117 123.~ 124. t~~. 145. =~ Yanyal: zade [-= ~~:I:~~:J:,i1~U'1f...1:aUi.%1J'5l~i\1'*.~ 
167. 193. 198. 202. 216. 4 numaralı 24 dukktıno muzayede- 53§ il. NL:SRET e== 3 E 
sindo talip zuhur etmodiğinrlen beş gün temJit otliJerek =~ Zarbalı han-Balıke~ir ~= A V U K A T 
ihalesi 2 ı - 7. 934 cumartesi giinli saat 15 de icra ediloc- ıc=~ f===-

;;;;ı:nt:!ip olanların e"k•f müdüriyetine müracantları •İ•iii~i~iiiiiiiiWiiiiil~~iWiii&mii~• 3 E M i N v E D A T E 

Dünyada birinciliği ka
zanan · « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik ınodelle-
rini makine, Sflıpa ve 
çantanlarnu « A il MEH 
~JET MAHOCMU IJÜ -

EYf N A VNI ticaret -
hane .. irıde arayımz. 

- '~ . 
FOTOGRAF 1 ~ BALIKESiR llÜKÜMET CADDESiNDE ~ 

3 
Ceza, tir.aret, hukuk, ihtisas, mahkemelerile E 

MAKl•N ELERI• divanıbarpleserde da.va deruhte eder. istişare yapar, 
fikir verir. 

ı ~,~~,x~,~~'~''~-n~~T<D~ Şa~ Me~met ma~~umu Hüseyin Avni ticaret~anesi: 

Agf a f otograf makineleri 
nin Balıke~irde yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGF A FOTOGRAF llAKİNELEHİ 

r ................................................ .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - -- .. 
ü AVUKAT ğ •• •• •• •• :: H. Tevfik - Sadık !! 
:: Dava Vekili :: •• •• •• v f v •• ii ı usu .n..enan !! 
!!Yazıhanesi hükOmıt caddesinde Ahmet çıımesl karşıs1ndı !i 
ii Merkez ve kazalarda her nevi dava kabul i! •• .. ı . 1 d0 ·ı· •• •• ve surat e netıce en ırı ır. •• •• • • .................................................... .................................................. 
BALIKESİR VİLA. YET MA'rBAASINDA HASILMIŞTIR. 


