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SabJp n başmuharriri: Bilecik mıbusı Hırrıttıı 

Umum Neşrıyat Müdürü: Kenan Emin 
iDARE~ f ANEsl: Balıkesir Şahmehmet skağ'ı dairei 
mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdilin TELEFON: 
Turkddi ABUNA ŞERAITl:seneliği 1000, altıaylıtı il 

CUıv.rAR. TESİDEN 1\1.IAA:OA~HER._G ÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. 600,kuruştur.Nushası 5,geçmiş nüshalan 25kuruştur . . -
lngilterelle MünasehatımızNormal,HadiseKaı)andı 

:• ... 
Dipburnu had isesi 
kapanmış addediliyor 
Ölen zabitin istira~ati ru~ülÇin merasim yapılacak ~u 
merasime Tür~ ~onanmasm~an ~ir gemi ~e istirak e~ecek 

Ankara. 19 ( A.A ) - Hariciye l'ekalelinden bildi 
rllmlşllr: 

Kuşadasımn la~ribcn .l5 kilometre cerwlmnda Dip 
burnu ömmde bir lrıgili= =a'>ifinin ölumırnt~ sebep olan 
müessif Jıddisc Jıakkrn~a i~i taraf lmkıimetlerirdn al
dıkları malıimafla hddısemn lmrşılıklt anasır arnsm· 
da suiniyellen est•r bulunmadığı a11/aşı/1111şlır 

Donanmalarda cidet oldu.ıju ueçhile ölen Jngıliz 
zabilinin fslira/ıati rulıu için hadise malıulli11de merasim 
yaapılması iki Juikıimct araswda dostane /a/rnrrnr 
etmiştir. Tıirk dona11masrndan bır g mi aym merasi 
me iştirak edecek ve dunanmamn leessw·urııi ifade 
eden çelenk alacak!ır. . . . . . . 

Zaten Turkiyemn I.ondra buyuk elçısı lwd1Ser rn 
haber alrnması ıi:erine emir alarak lniyıık Brilanycı 
luikiimetine ctim/111riyel /uiktimeli11f n i<'tssıir/crini be 
yan etmiştir Dost memleke_tla r:rasrn~a cari olan 
usule /ama mile uygun :llıniyett cereyan eden im 
müşterek merasiminden soma mu~ ssif luidise 
acrltk bırakmıyacak surelte tamrmıle /,a/Janmış 
ad dolu nacak Lır. 

Bugday Mübayaası 
Hü~Omet bu sene ~öylünün ~uğ~ayım 4,25 ve 3,80 

~uruş üzerin~en satın aJaca~ttr. 

Balıkesir Maarif 1 

Vali muavinliği.. Ve~aleti es~i ka~ro ve sist-
Akşehır kaymakamı izzet bey leminıini nıu~af aza edeceUir. 

vali muavini oldu. 

~ir va Bursa vali muavınlık
lerıne lzmir Kon)' ve S y
han vılnyetleri idare heyeti 

az 1 klorınn ve münhal bulunan 
knymaknmlıklara toyin di 
lecrkl rler becayiş edilecek 
kilymnkaınlnr için DahilıyP 
\ ektiletince hazırlanan kar
arname \ k illf>r Heyetinde 
gôrüşiılerek tnsvip edılmiş 
ve uli tasdika arzolunmu~t
ur. 

ffobcr aldığ mıza ~ore 

Maarıf Ve kılı mızın beynnaıı. 
AnkJrn, 21 (A.A )- Moa

rıf \'ekıli Zeynelnbidin bey 
efondi Anad91U Ajansının 

mulı rrırine e vaben şu 
beyanııttn bıılun lulnr: 

1934 senei t driı;;jyesi es 
nasında M nrıf \ ekt\leti skı 
kadro te k 1 t 'e sistemi 
nı muh f ızıı eder ktır 

(, z t lerd gorülcn bir 
ı. ok lehe ldul t şoyialarının 

t tbiki b J cene için me\'zuu 
bahs dP~ıldir. ller üç devrede
ki tah. ıl nwsuilınde ynpılıı-

c k t kvıy<'. lah, tadıl onu 
muzdek sene zı:ırf ndn duş 
unul r k ve bir · pro~ram 
halinde vazcdılerck gelecek 
s nel rdo tathıkırıe geçılec
ektir. 

Yugoslav 
ile Macaristan arasın~a~i 
hudut itt atları halle~il~i. 

B lgrat, 2 I (A.A) ~lu 

MBYcut mübayaa merkezlerını otuz ikı Şihır daha ılan adıldi. I 
Ziraat Bankac:ınca satın kezlerindeki borsoJarın um-

alınacak buğdaylar hakkında umi esaslaTı nazarı itıbar:ı 

Bal kesir vnli muavin -
liğ' ne Ak ehir koym -
::ık mı izzet bey 'e Konya 
vıh\yeti idare heyeti ozolığ 
ına AY'alık kaymakamı Rn
sım beyler tayin edilmişler
dir. 

ştcrek hudutlar uzcrindeki 
ticarı muomel ye ait bazı 

mesaılı h lletm~ k üzere top
lanıın '.\J car _Yugo lav mur
rahhastarı hugun işlerini bi
tirmi ler ve altı.kadar itil, L 
ları imza etmi ferdir. Bu itjld 
fJara her iki hükumet istik
balde hudut h.idiselerinin te
kerrür etmesine mani olac. 
ak mütekabil tedabir karar
laştırıldı. 

hazırlanan talimatname şudur nlınar11k komisyonca tespıt 

1 
Madde ı - Ziraat Bankası olunur. 

6 ncı maddede yazılı malıa- 3 - Buğday alım ve 
ilerde müstahsilin kendisine satımında aşağıda yazılı va-
satılığa arzedeceği buğday_ zifeler ve 2303 numaralı 
Iardan yıizde birden fazla sılo ve ambarlar atıdeki ka-
çavdar, yüzde birden fuzla nunun dördüncü mnddl·si 
ecnebi maddtıleri olmayıp mucıbinc;e icra \'ekilleri 
hektolitresi 78 den yukarı Heyeti kararile teşekkül et-
bulunanların kilosu 4,25 ku. miş olan silolar komisyonu 
ruştan, yüzde ü~·ten fazla tarafını.ton tespıt olunacaktır. 
çavdarlı olmıyanlarıda 3,80 l<omısyon Zırant \ ekdlc.tıne 
kuruştan satın al:ıcaktır. bağlıdır. l\omi yona Ziraat 

Bu fiat ekstra buğdaylar Vekıli olmadığı zamanda 
için azami olarak tespit edi- namına \ekilin tensip edece-
lmiş olup dığer buğdayların ği zat riyaset eıler. 
kalite farkları bu fıat üze- 4 - Komisyon: 
rinden tenzil edilecektir. A - İşbu tolimatnamcde 

2-- Satın alınabilmek şar- mtindoriç alım vo satım 
tları ve kalite farkı, ecnebi mahallerinin tebdili veya 
maddeler, çavdar ve saire ye:ıiden alım vn satım maho 
payı olarak tenzili },,zıı;n mi- ileri ihdası lüzumu halinde 
ktarlar istanbul, lzmir, bu hopta llcyetj Vekılcden 
Mersin, 8amsun gibi karar alınm::ık uzerındc tek_ 
İstihlAk ve ihracat mcr- ( Devamı ikinri sayfada ) 

Roosevelt-Mak dona it 
Arasında görüşme mi? 
Böyle görüşme halıhazu~a mevzu~a~s olan meselela · 
lerin faydalı bir surılte müza~eresine medar olacaktır. 

L ndra, :ı!O (A A.) - Baş- 8elclerin tetkıkine ycırnyacak 
vekil :\I, Makdonolt ile Ame- ğı düşunulm k tedir. Lon-
rık:a Heictimhur Roosvelt dranın Amerikan meh::ıfili 
arasında bir telflkj 'ukuu i e hohri noktni noıard:ın 
fıkrine kabinede tnraftarl:ır her durhi muzakerrnin l'eş-
hulunmaktadir. Böyle bir rinievelden evci mevsimsiz 
mülakatın hali hazırda mev- olduğunu söylem~kte 
zuu bahis elan meselelerin \'e ıktısadi salında Amcrikn
faydalı bir rnrette müzakere- nın iktısı:ıdi siyasetine bir 
•ine medar olacağını ve bil- talınvviılc ınt'znr etmek 
ha11a bahri ve iktısadi me- abes olncağını il.ı ve ediyor. 

Milli 
Müdafaa Ye~ihmiz izmir
den sonra ~eşmeye gitti 

t; sme, 21 ( AA. ) - M 
M Vekıli Zekfii h y ile ordu 
mufettışl rinden izzettin pa .... 
dün buraya g •idiler. 

Tur~iye - Mısır Ticareti 
« Muhadenot den: 
lskenderiye 'furk ticaret 

odası son çıkarttığı meemu
nsında 1933 senesinde M ısı 

ra ithal edılen l ürk mahısu-
16.tının cins ve kıymctlerıni 

gösteren şu cetveli neşret

miştir: 

Kaşkaval peyniri 3900 be· 
yaz peynir 150 koyun 11450 

S ğ r peyniri 1750 l\(•çi 700 
Pastırma 12 ,o ıeylın 5750 
kuru fasulya 900 sahlep 8 )0 
kuru inC'İr 14200, kuru üz 
tim 10800, fındık 15150, 

eeviz 14050, kestane 600, 
fıstık 6000, elma 4000, ar-
mut 4 O k vun 650, çam f -
stığı 3000, palıı.mut 7600 ze. 
ytinyağı l 55(l fut un {lla an 

keyf) 23000, tutun 120150 
maden kômuru 50000 sabun 
1400 travers 99000, keres
te 11500, kuru balık sarda
lyu 7600, muhtelıf 2200, 
yekun 400000. 

İngiltere 
Hava ~uvvetlerini arttuıyor 

M. 8al~vinin ~eyanatı 
Londrn, 20 (AA.) Boş-

vekıl muavini M. Bald,ın 

meclittc hava işleri siyase
tine ait beyanatta bulunmuş 

ve hav:ı ku' vctlerin artlırı
lacağ nı ôylcmiştir. Y~nidPn 

4 ı ha va fılosu vü ude f!Cti
rilece ktir. 

• 
ltalya 

Sanayi mınta~asın~a layare 
mü~afaa manevrası yaptı 

Roma, 21 (A.A.) Şıma 

lı halyanın sanayi mıntakos 

ında mtihiın tayare muda 
föa manevraları yapılmıştır. 

Belçika meclisinin bir kararı. 
Londra, 21 (AA.) Me-

clis vatı:ında lık vazıfesini 
ifa etmivcn Belçikalıların 

" Belçıkıı tnbiiyetinden iskat 
ve iftirakçılı:ırın tahrikıılını 

tenkile matuf kanunları ka
bul etti. 

Balıkesir kıymetli bir evladı 
Ali Şuuriyi kaybetti. 

Istanbul, 21 (AA.) - Ha
lıkesir Mebu u Alı Şuuri bey 

iki aydnnberi lstnnbultln 
t ~dnvi edılmekte olduğu hn-

stnhnnede vefat etmiştir. Co-
naz s' bugün m<'rnsimle 

kaldırılmış ve Ldirnekapı 
sehiıliğine defnedilmi tir. 

** Ali Şuuri beyin vefatı 

haberi dun akşam uzeri şe

hrimızde duyulınu 'e butun 
memleket t csure garkolmu-
ıur. 

Ali Suuri b yın hastalığı 

son gunlerde artını ve 
teda, ı için lı;;tanbula 
gotrirülmu tu Bulun ted v 
jye rııjmen hJstal ğ n n eyi 
olmadıjı nnlasılıyor. Merhum 
ikinci Buyuk Mıll t Meclısine 
Balıkesirden mebus seçılmı. 
sti. O vakitten b rı Bal.kes· 

ir mebusu bulunuyordu .. Ali 
Şuurinin olumü ile Balıkesir 
~·ok kıymetli bir evlddını ka
ybetmiştir. 

Kederli aileye ve bütün 
hemşehrilerimize beyanı tazi. 
yet ederiz. 

Cuma günkü spor hareketi. 

Kolordu C u m a Günü 
İdmanbirliğini Yendi. 
Kolordu güme birincisi olmuştur. İdman gücü ikinci 

takımı da idmanbirliği ~üçüklerini yenmiştir. 

(A) u e ı lıb h 

Cuma gunü Alı Hikmet 

Paşa staJyomu heyecanlı 

maçlara sahne oldu. Cuma 
günu İdmanbirliği ılo K. İd
manbirlığı lık mn lnrı gume 
birinciliği için, ldmnngucü
İdmanbirliği ikinci takımları 
da husus} olnrnk karı:;ılastı_ 

lar. 
Evveld Birlik-Güç kü~·uk

leri arasındaki maç yapıldı. 
ldmangtirti birinri takımdan 
bazı oyuncularla takviye 
edılmi Birliğe naz -
aran çok kuvvetli olnrak 
göruliıyordu. Mnçın devamı 
muddetincc Gu~ hdkim 
bir oyun oynıyarok rakibini 
5-ı gıbi buyuk bir farkla 
yendi 

ldmanbirliği K. ldmnnbi 
rliği maçına saat 17 de 
Güçten Ismaıl beyın idares
inde bnşl.ındı.Bu m ça gume 
birincisini tayin etmesi itiba 
rile çok ehemmiy t veriliyo
rdu. Bu itibarla 5aha mu _ 
tadın fevkinde kalabalıktı. 
Takımlar sahaya çıktıkları 
vakit Kolordu takımında 

ehemmiyetli değışıklik-

1 
lor görüluyor buna mukabil 
Birlik mutat ve kuvvetli 

ı ul r hır mı tan e\el 

kadrosunu muhafaza ediyo
rdu 

Hirinci haftayimi Birlikli
ler rüzgar altında oynadılar. 
ilk akını Birlıkliler yaptı. 
Kolordu müdafaast hunu ko
laylıkla atlattı. Bundan son_ 
ra Kolordu hücuma geç • 
ti, fnknt bu da çok sürmedi, 
oyun mütevazin bir şekil 

aldı. On beşinci dakikaya 
kadar böylece devam etti. 

Soldan inkişaf eden güz
el bir akınla Kolordu ilk sa
yısını yaptı. Bu sayı Birliği 

gt.ıyrete getirdi. Bundan ıo
nra Birliği hep hücumda 
görüyoruz. Fakat Bırlik bu 
akınlar esnasında birçok 
güzel fırsatlardan istifade 
edip !ayı yapamadı. Devre 
( Devamı ikinci sayfada ) 

Avusturya 
T a~ımı f enerbahçeyi 2-1 

mağlup etti. 
lstanbul, 21 (A.A.)- Dün 

Avusturya takımı ile Fener
bahçe arasındaki maç Viya
nalıların 2- 1 galebesile net
ıcelendi. 



• 
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lçtinıai dertlerimiz: 

Moda salğınd 
Garba doğ'ru olan hamle

lerimizde nyoğımızı uydura
C"ağımız tempo; medeniyet, 
teknik ve ilim tem ı\osud
ur. Garhi taklit ancak lıu 
yoldan olmalıJır. 

Memleketimizi eennet ya
pacak ve millE>timizi en 
ileri seviyeye yükseltecek 
olan bu yolu çoktan tuttuk. 
Fakat ne olurdu yolumuzu 
süsleyen ve ruhumuzu tes 
hir eden bu medeniyet gü
lleri arasında zevkimizi tır
mıılıyan, bizi sadelikten uz
uklaştıran bir takım moda 
dikenleri bulunmusoydı .. 

Evet, milll geyinişimize, 
ve miJli bedjiyatımıza hi~· 
uymıyan garp zevkini ayn
en taklit etmiyerek kendi 
nevi şahsımıza has geyi
nişimizi asra göre mükem
meJleştirip kendi güzellik 
zevklerimizi !nceleştirmiş ol
saydık eyi olmaz mıydı aca
ba~ 

Moda mtiptellllorı memle
ketimizde günden güne ço
i!nlıyor. Öyle sanırım ki Pa
riste hile bu derece moda 
salğını yoktur. 

Fantaziye ve lüzumsuz sü_ 
se verilen ehemmiyet yerine 
sadelik sürüm bulsa hem 
tuhları okşamış olncak. he
m de aile hnyntında daha 
ziyade bir refah ve saadet 
hüküm siirecektir. ~1emleke
timizo flrız olan moda hasta· 
lığı ferdin ve dolayısile ce· 
miyetin iktısadi vuziyetini 
gittikçe sarsmaktadır. Esas_ 
en buhran sebebile güçle_ 
en hayat bu hastalıkla bir 

kat daha ağır baskı oltına 
girmiş bulunuyor. 

Ben modanın memleketi
mizde bu derece ileri gittiğ
ine tabi:i vaziyetten çıkarak 
:ınormnlleştiğine hayret et
mekteyim. Nasıl hayret et
miyeyim ki gün geçmeden 
yeni bir şikAyet kulağımı 
tahriş etmektedir: 

- İllallah şu modadan, al
dığım muaş vallahi karımın 

üstüne başına yetmiyor. He
rgGn bir alacağı ç·ıkıyor. , 

-- ~u modayı icat edenin 
köküne kiprit suyu .. Boğa
zımızdan arttırıp karının gö_ 
nliinü yııpmağn ~·alışıyoruz. 

Eskiden yozlık, kışlık diye 
tuttururdu şimdi her ay, hatta 
her hafta yeni bir moda
dan bahsetmesi yok mu be
ni artık baştan çıkaracak. 

Daha bunlara benzer ne 
şikfiyetler görseniz .. bir ar
kadaşım tuhaf iyeci dükklin
ında düğme alncak olan bir 
müşteriden bahsetti. Hanım
cağız sapıtmış mı, şaşırmış 

mı bilmem dedi. Bu haftan
ın modası düğmeleri göste
riniz demesin mi? 

A dostum dedim. Sen, ben 
haftalık düğme modası kar_ 
rşısında hayret ediyoruz 
amma, kulaklarıma çarpan 
şikayetlere bakılırsa bunlar 
birer hakikat. Kadının sapı
tt ı ğine hiç hükmetme gün
liik bile moda varmış diye 
onu az çok tenvir ettım. 
Fakat ey moda sevdalıL 
arı, ailenizjn refahını yarıya 
indiren ve hatta söndürme
ğe kadar bile giden bu ha
stalıktan kendinizi sıyırmıy
acak mısınız? Bu sapkınlık 

yolundan bir gün ~·ıkmaza 
gireceğinizi hiç hatırınıza 

getirmiyor musunuz? 
Sanmayın ki hergün yeni 

bir moda değiştirmekle gü
zelleşiyor ve zarifleşiyorsu· 

nuz .. Bilfikis .. 
Hele o tabii güzelliğinizi 

boyalarla söndürmenize hiç 
aklım crınıyor. Kendi ken-
dime yoksa diyorum, yalnız 
benim ruhumun gözü mü 
kadını fazla süslenince ve 
boyanınca çirkin görüyor. 
Fakat hoyır. soruyorum ıli
ğer erkekler de benim fikri· 
mdc ve benim duyduğum 
gibi duyuyorlar. 

Doğrusu modanın bu 
dererosini hoş görüp haz· 
medemiyorum. 

V. E. 

Buğday Mubayaatı 
( ( st tarafı birinci sayfada) yhan,Eskişebir, Antalya. Bala· 
liflcrdo bulunmak. dız, Çardak, l 1şak, Bandırma, 

B - Buğday alım zama- Karabiga, Çanakkale, Babeski, 
nının başhmgıcını ve sonu- Lüleburgaz, Çorlu, Bursa, Gö-
nu ve satıs mevsimlerinin lbaşı, Çivril, Söke. Dikili,Kara 
fiot miktarını ve zamanını man, Küllük. 
tayin etmek. Ziraat Bankası icap etlen 

C - ller miibay~adan ıla hazırlıkları yaparak bu yeni 
o sone zarfında ıılınınası lft- merkezlerden de buğday sa-
zım gelen az mi miktarı ta- tınu]ma yapabilecektir. 
yin ve tespit ve icabında 7 _ Alınan buğdaylar s:ı. 
bu miktarları tadil eylemek tın nlma yerlerinde icabı ha-
gibi boşlıda vazifelerle mü- le göre münasip yerlerde 
kelleftir · stok olarak muafoza olun-

5 - So.tın alınal'ak buğ
daylar borsalarda, borsa ol· 
mıyan yerlerde pazar yerle
rinde veya istasiyonlarda do
ğruda'n doğruya müstahsil 
elinden alınır. Müstahsil bu
ğ'dayını banko.nın deposuna 
teslim cıler. 

6 - Buğday alım yorleri 
~unlardır: Mevrut mübayaa 
merkezleri: Pulatlı, Cskiı:;e-

hir, Kütahya, Afyon, Akşe
hir. Konya. Konya Ereğlisi, 
1 erikli, Yerköy, Sıvas, Şar
kışla, Denizli, Dınnr, llacı8. 
cföatli,Tekirdağ, Uzunköprü, 
Adana, Zile Balıkesir. 

Bu sene teşkil ohınacaklar: 
llavz«, Hacı bayram, Fakili, 
Yahşihan, Çankırı, Alpokoy, 
Bozüyük, 8..ılköy, Çay, Saray-I 
önü, Çumra, Bor, Tarsus, Ce· 

ur. 
8 Bankaca satın Alınon 

bu~ılayların esmanı malın 
tslimini müteakı r derhal 
ve nakten mal sahibine 
ödenir. 

9 - Devlet Dem ıryolları 
ido.resi, ziraat bankasınca 

huğllaylnrın muhafazası iç
in talep vukuunda kendisine 
ait ambar, depo. hangar ve 
siloları tamamen veya. kıs

men bankanın emrine terk 
ve tahsis edecektir. 

J O - Satın alınan buğda

ylorın ambarlarda yangın 

ve sevkiyatta kazalara karşı 
sigı>rta ettirilmesi hususuna 
banka mezundur. Kezalik 
banka malın hüsnü muhafa
zasına müteallik bilcümle 

Cuma 
Günkü 

ı·············~g······••11C••·················································-
: S EHİ R VE MÜLHAKAT TA a • • • ·········································••B••••B••··························· 

~~f!~~rinci ••yf•J•) Mezarlık Yeni bir mektep açıldı. 
:ti: o Kolordunun lehine bi- r oyğar tepede yapılaca~ me- Darül~uff az Tsminde olan bu me~te~in açİlmasmdan 
hi~~:~~i~~ı::~:: ~~~f~~~ r~;~_ zaıhğm projesı hazırlamyor. vil_ayetin ha~eri yok.Me~tep hak~rnda ta~kikat yapıllyor 
attaıı istifade edip gol ı:ıkar- Mezarlık yapılmak üzere lki giın evel şehrimizde ı cı zade hafız Mehmet efen_ 
acağını umuyordu. Fakat Bilik belediyece istimJnkine karar . (Darülhuffaz) isminde b:r mo. diyi buraya muallim tayin 
devrenin ilk dakikalarından verilen toyğnr tepedeki ara· ktep a~·ılm ıştır. ederek keyfıyetten müftülü· 
itibaren hllkim bir oyun ıi sahiplerinin itirazlarını Bu mektebin rıçılmnsından ğü haberdar etmiştir. Bu-
oynadığı halile bir türlü sa_ tetkik etmekte olan komis- viltlyetin haberdar olmadığı nun üzerine mektep geçen 
yı çıkaramadı. HaUA bir yon mesaisini bitirmi tir. anlaşılmaktadır. Filhakika çarşamLa günü müftülük 
penaltıyı bile yapamadı. Bu Komisyon tapu aenedine viltıyet mektebin açılmasın- tarn~ında_n a_çıl.~~ştır. Diyn-
devrcde Kolordu ikı sayı tcvfıkan hak talep ve iddia dan bir gün sonra bazı ço- net. ışlerı reıslıgınde? gelen 
daha yoparak sayı adedini edilebileceğiDe bunun haric- cukların ellerinde eski arap eı~ır.de. b.u ~ektebe ılk tah-
.. · h fJ ·ı ı .. sılını bıtırm1ş olanlnrın alı-uçe çıkardı. Buna mukabıl indeki iddiaların l!ayri varit ar erı e yazı mış amme euz- k d"I . f( 

· · "' 1 · ld h ld nacoğı ve ~n ı erme u_ 
Bırlık devrenin sonlarına olduğuna karar vermiştir. erı 0 uğu 11 e mektep ranıkerim talim ettirileceği 
doğru biri penaltıdan olmak Komisyonun hu kararı arazi ittihaz edilen Kayabey me - bildirilmektedir. 
üzere iki sayı yaptı. Ve oyun sahiplerine tebliğ edilmiştir. dresesine girerlerken görü-
böylece 3 2 Kolordunun ga_ Arazi sahipleri bu karara da lmesi üzerine h:ıbcrdar ol-
libiyetile neticelendi. itiraz edecek olurlarsa me_ muş ve meseleye vazıyet 

Hakem oyunu tam bir sele mahkemeye intikal ed- etmiştir. 
bjtaraflıkla ve güzel idare ecek bu hususta mahkeme- Haber ald ğımıza göre, 
etti. Kolordudan kaleci nin vereceği karar muta Oiyanet işleri reisliği şehrim-
Rüştü, müdafilerden Selim, olncaktır. izde bir ( Darülhuffaz) 
muhacimlerden merkez mu_ Diğer taraftan toyğar te- açılmasını tensip ve hamam-

Zabıtaca yap lon tahkika 
ta göre Darülhuffaıa ilk mek
tep tahsilini bitirmemiş olan
ların da alındığı ve orop 
harfferile tedrisat yapılrlığı 
anlaşılmaktudır. 

Bu hususta tahkikata de. 
vam edilmektedir. 

hacim, sağ ve sol açıklar pede yapılacak asri mezarl- B • •• d ---
çok muvafruktıler. Birlik ık için hazırlık yapılmakta- 1 rgu n e 
takımı umumiyet itibarile dır. Adliye 
13yi olmakla beraber Fuat Belediye tarafından veri-
Melih, Münir eyi adiler. Bil- len bir karara göre eski 
hossa Münir son dııkikalar- Garipler mezarlığının etr:ı-
dı:ı muhacim hattına geçmek fındaki duvarların bugünden 
ve takımına bir sayı kazan- itibaren yıkılmasına ve taş-
dırmak surctile eyi bir larınm Toyğar tepeye nakli-
oyuncu olduğunu gösterdi. ne ba~lanacaktır. 
Kolordu gıintt birincisi. Belediye mühendisligi de 

Bu maçla Lik maçlarının yeni mezarlığın preje ve 
(A) gömesi maçları bitmiş keşifnamesini yapmaktadır. 
bulunmaktadır. KGlordu İd- Proje ve taş ihzaratını rnü-
nıarıyurduna hükmen galip teakıp Toygar tepede duvar 
addedildiği ve Birliği de ye- inşantınıı başlanacaktır. 
n<liği için ı 7 puvonla bir· Şehirle yeni mezarlık crn-
inci olmuştur. İdmanbirliği sında bir de muntazam 
13 puvanla ikinci, İdmangü- şose yaptırılacaktır. 

CÜ üç·üncü, İdmanyurdu dör- KaymaLamfarın mezunı'yetı' 
düncü derecede kalmıştır. fi 

Kolorduluları tebrik ede
rız . 

Final maç·ı gelecek cuma 
günü KolorJu ile (B) güme· 
si galibi Ayva!ık İdmanyur
du arasında yapılacaktır. 

tedbirleri ittihaz edecektir. 
Bu hususun icap ettirdiği 
masrafları banko ihtiyara 
mezundur. 

11 - ~1iibnyaa edilen bu
ğdayl:ırın satış zamanı ve 
satılacak buğd6yların miktar 
va fıo.tını ve satış mahalli
nin tespit ve tayini için ko
misyona srılllhiyet verilmiştir. 

12 - ıiraat Bankası alım 
ve satım miktarile ambar 
mevcudunu vo nakti vaziyeti 
gösterir tafsilatlı hulfisai he-

sabiycyi ayda bir buğday 
komisyonuna tevdi eder. 

13 Ziraat Bankası alım 
satım,muhofuza ve idare hu
susatının temini ifası için 
ihtiyaç ve lüzum nispetinde 
ve Ziraat Vektlletinin muva· 
fakatile ekspor, bekçi, kan
tarcı ve hademe istihdamına 
mezundur. 

Bandırma Kaymakamı Ha_ 
ğıp beye Dahiliye Vekdlet 
ince bir ay mezuniyet veri
lmis, Edremit Kaymakamı 

Mithat h'.emal beyin mezu 
niyeti on bes gün uzatılm
ıştır. 

Vilfıyet Evkaf müdürü 
Behzat beye de Evkaf l.;nın

m müdürlüğünce yirmi gün 
mezuniyet verilmiştir. 

Vilayet maiyet memurluğu. 
Yilayet Maıyct memurluğ

una hukuk mezunlarından 

Hakkı bey tayin edilmiştir. 

Hakkı bey hukuktan mezun 
olduktan sonra maarife inli
snp etmiş ve yakın zemann 
kadar Edremit orta mekt ... bin. 
ıle tarih, coğrafya muallim
liği yapmakta bulunmuştur . 

~orum mü~ürlüğü 
Çorum nahiyesi müdiiriı 

11 ıi seyin Avni bo). dahil iye 
memurları tehdidi sin kanun
una tevkifan tekaiit edilmi 
ştir. «;orum müdürlüğüne 

Pamuk~·u ve Dereiviran na
hiyelerinin lfiğvı iizerine a~·
ıkta kalan miiJürlerden bir· 
inin tayini muhtemeldir. 

Allı zabıta vakası oldu 
Cuma gunu şehrimizde 

altı zabıta vakası olmuştur. 

Bu ,·akaları sırasile derce-
diyoruz: 

Dinkçiler mahallesinden 
kıplİ Bayram karısı Fatı 

Osmaniye mahallesinden Me
lımedin sergisinden bir ka
l r sabun çalıp kaçarken 
tutulmuştur. * /;ahire pazarında ~leci
diye mahallesinden kobapçı 
Yemen efendinin dükkilnın-

don eşyası ~·alınması üzeri. 
ne zabıtaca yapılan tahkikat 

ve aramada bu eşya Mirza
bey mahallesinden aşçı Os
manın diikkdnında buluna-
rak sahibine verilmiş ve 
su~·lu yakalanmıştır. * Hükt1met caddesinde 
Karncabeylilerin lokantasın

da çalışan Vicdaniye mahal-

le~in<len Osman oğlu liüse. 
yin düyunuumumiye otelinde 
misafir Nuri efendinin oda
sında asılı bulunan ceketini 
çald ğınılon tutulmuştur. 

~f; MirzoQey mahallesinden 
Ali o<,lu hufız İsmail efendi 

tl 

ile Mecidiye mohallesinden 
Abdullah efendinin cuma 
namaı ı nı kılmak üzero gır-
dikleri Paşa camiinden ay-
akkapları <,·alınmıştır. 

Bu hususta zabıtaca tah
kikat yapılmaktadır. 

~ff Aziziye mahallesinden 
Bekir oğlu Mustafa 28 nu
maralı kumyonu ile Ayvalı-
ktan Balıkesire gelmekte 
iken kazpınarı mevkiinde 
dört kişinin hofıf suretle 
yarnlanmasile neticelenen 
bir kazaya sehebiyot vormi. 
ştir. Yaralananların· isimleri 
~unlar<lır: Malatyalı lluseyin 

Banka Ziraat Vekaletinin 
tensihile bunlardan başka 

olarak merkezde muamelfıtı 

umumiyanin tedviri için ica
bı kadar memur istihdamı
na mezundur. 

Vilayete tebliğ olunan 
~anunlar. 

• oğlu Ramazan, Sındırğ. lı 

14 - fler sene mubayaa 
başlamadan evol geçen 
seneye ait buğday vaziyeti 
ve mübayaadan miitevellit 
kı'l.r ve zararı gösterir bir 
cetvelin tanzimi mecburidir. 
Bu hesabın çıkarıldığı zaman 
mevcut buğdaylar o tarihteki 
pıyasa fiatıııa göre hesap 
edilir. 

Vergi bakayes.nın tasfıye
si, kazanç vergisi kanunun_ 
un birinci maddesinin son 
fıkrasını;ı Ie;;;tirilmesi, Su. 
riye(ieki 'fıi rkl"re ve 11ürki
yedeki SurıyolılJre uit eml!lk 
itilufnıımesinin ve tahsili 
emval kanununa bir ma<l Je 
ild vosi hakkındaki kanuni r 
vilAyete tebliğ olunmU§tur. 

l lalil İbrahim oğlu lsmail, 
l lasnn oğlu 1 lüseyin ve Ko
nakpınarlı Mehmet oğlu Ali 
efendiler Şoför vakayı mi.ite· 
akıp ya.kalanmış vo hakkın-
da tahkikata girişilmiştir. 
*Martl ı mahallesinden Ve. 

hbi efendi oğlu Memduh eC-

cndinin üzerinde veeikasız 

bir brovoning tabancası bul· 
unmuştur. Hakkında tahkik_ 
t~ yapılmaktadır, 

Dün yaz tatili yaptı. 
Dtin memleketin her tara

ında olduğu gibi şehrimizde 
ki mahkemeler de yaz tatili 
yapmı~lardır. 

Birbuçuk ay kadar süre
cek olan bu tatiHen yaln ız 

hukuk. sulh hukuk ve sulh 
ceza mahkemeleri reislt-ri 
istifa.de etmektedirler. Ağır 
ceza ve asliye ceza mahke
meıleri müstacel vo 
mevkuflu işlere bakmak iız_ 

ere mesaisine devam edece
ktir. 

Ka~rıman Me~metçi~ piy. 
esi temsil ediliyor. 

Yarın akşam Muhföl sjno
mnsında «Kahraman Mehm
metçik » adlı bir piyes tem_ 
sil edılecektir. K. lluseyin 
beyin idaresinne gençlerimiz 
tarafından hazırlanan bu 
temsilin çok muvaffakıyetli 
olacağı ümit edilmektedir. 

Temsil Salı günü akşamı 
tekrar edilecektir. 

Barakalar 11Uırıhyor, 
Paşa eamii civarındaki Be. 

leıliyeye :ıit barakalar y kt
ırılacaktır. Baraka müstecir
lerine çıkmaları İçin tebligat 
yapılmıştır. 

Mesut ~ir nişanlanma 
Vil.lyet matbaası başmü

rettibi Nazım beyle 1 lasköy
liı Mehmet ofendi kızı Bah
riye hanımın cuma günii 
akşamı nişanları iera celil 
mistir. 

Genç nişanlıları tebrik 
etler, saadetler dileriz. 

1 
Adanada 

Zirai vaziyet 
çok eyidir. 

Adana, 20 (A.A.J- Buse
ne <;u kurovnn ın zi mi vazj, 
yeti normal ırnnelere uygun
dur. 

Adana, 20 [A A.) 7.irai 
tahmin bürosu 934 senesine 
ait ilk tahmini raporunu 
neşretmiştir. Bu yek On J 3596 
balya olacaktır. Raporun 
hububet kısm ı na gelin<"e 
bütün yekOnlarda gc1;en SC' 

1 
neye nazaran fazlalık vardır. 



ettigi IİJllll nıdir?. 
leri esuaaında. sil4hııılanma 
hakkında kendisine pek çok 
ehemmiyetli olan fikirlerini, 
birdenbire yeniden ortaya 
atmaRa kalkıfmıyacak madır? 

Fakat septik olmağa JGz. 
um yoktur. 

Gerek M Baldvin, gerek 
ıir John Sımon, yabancı k.,. 
lacaklarını açıktan açıl& be
yan ettikl•ri bir projenin le. 
f errüatnıa karıımamak üzere 
ittihazı karar eylemiı olduk
larını teyiden ildn etmiıler
dir. Şıı halde demek oluyor 
ki, Bertin, Rooıa ve Varıo
YJ •••••deri anoal mevz-
1"1 J;ahia Franı ı projeıil)ia 
hututu asliyesi etrafında ve 
~ct(erıttattan art, beyanat ~e 

iefebbüı tta bulunacaklardır. 
Halukat te budur. Zıra şayet 
Dovnioı Setreet, Fransız 

dtplomaaiıine mütkülAt çıka
rmak iatemiı olsaydı, taıav
tlll' olunan yeni mıntakavt 
Ye karıılıktı yardım mi-
saklarının Lokarnoda uıiin
akıt «Rhim• miıakile gqri 
kabıli telıt öldugu möltba.
ıaıı herine fezlasile ıır.er 

edebilırdı iı logiltere IOn 
Lndra 16rilımeı,rinde boou 
yap•~•ııtır. 

Meıetı • Franıısiam, 
yle di.rlerdi: 
Lokamo ıııtemi ile oriye

ntal ıttıfaklar sistemi ara
sından biriıini tecrit ediniı. 
lngiltere eski dS:ntente Co. 
rdiale» i yeniden ihya ede
~ ce kendi emniy4l\~ 

-1• 1-~k ~ 

«Tass» Ajanıı bildı1iyor: 
Ural m1Dtakasında kimye

ei ve medeni biıyuk b r ko- lil 
mbinanın inpsma baılanmı
ştı. Sovyet ıuraların1n en 
zengin madenlerinden olan ~ 
Deghuyarık madeninin filiz. 
leri bu kombinada itlenece. [i 
ktır. Kombinada senede elli 
bin ton bakır verecek olan 
bir bakır dökümhanesi, kü- i 
kirt, aıid sülf ırik ve kimye-
vi gübreler ist1hsali İçin 1 
kimyavi fabrikalar olacaktır. 

ıuııarıstııda ıaııı sııayıl 1 
Bulgaristanda elyevm dö

rt kAğ'ıt fabrikası çalışıyor 
ve bunlar Belovo, Kostenez im 
Banja Knjaschevo, ve Kot
achineroVo şehirlerinde kA- il 
indir. Bu fabrikalar başlıca 
daba kAgıt nevileri ambalaj 
kAğıdı ve karton ve az mik- = 
tarda da yazı ka~ıdı imal 
elmektedir. Bu fabrikalar 
mutedil bir gümriik himaye
sinden müstefit olmaktadırlar I 
KnjascheVo kAğoıt fabrıkası 
az zaman evel böttiu tesisa. 
tmı A1man makineleri ile te
obiz ve takviye etmioJir. 
Dıter k4fıt fabrilralarıda 
rekabet sahasından geri ka
lmamak için ayni veçhile 
makine tesisatlarını yenile
aeğ'e mecbur olıeaklardır. 
Şırndilık Bolga.ristanda gııe .. 
te ~Ağ'ıdı imalAtı Bulgaris
tan ipin ıimdilik idareli ol
mayacaktır. 

Sn, ha va ve muhtelif mey va ve hay-vanatı ehliyesile nteşltur 
bulunan Balıkesir·Küt=thya şimendifer hatıı üzerinde Dursunbey 
kazasında ilk defa açılacak olan panayır 10 ağustos 934: cuma 
günü başlıyarak 14 ağustos 984 ah günü hiıam bulacaktır. 

ı Panayır mahallı kasabanın ıimal nde .aı oayırı mevkimde olup mebsu 
le~ memba suyu ve hayvanatı ehlıye açın hudayi nabit mühim miktarda •e 
me aoea taze çay r bulunmaktadır. 

2 Bıyayi ticarıye ıatıcılorı ve unat 9rbabı için belediye tarata•a. 
euretı mı1ıausada ve mukemmel surette ihlar '8 imal ettirilen iri~ açık 
ola k verilecek olan mahaller fevltalAcl• ._ löl'ellerle Terıleeektif. 

3 ilk defa olarak kiipt edılecek olan panayır mahallinde sahcı "" alı .. 
lar n istirahatleri içia tertıbatı IAzımt alınmıı ve her suretle ihtiyaçları te

ıain edılmekle beraber getırecekleri ha7ua "" emtianın hini muhafaHsı 

1 10 mubtelıf suretlerde muhafaza tertıbatı abntnııtır. 
4 _ lşbu panayıra iıtirak edecek olaıa z•va\ı kiramın kanuni riaum ve 8 

vergiden başka hiobir ma•raf ihtiyar etmiyerek biletimle itlerini kemali ıuhu
let ve emniyetle göreceklerinden çok memoun •e miiıtefıt olacakllrr ilAn olu-
nur. 

Mahf el Sinemasında 
23 temmuz ve 24 ıenımuz 934 

Büyük tarihi askeri eser 5 perde 2 tablo 

Rejiıör ._ .. H/Jseyin 

23 T ıııız pızartni glnl gDndlz kıhrııın ııkırlı
ıitizı i• 11111. 

24 T ıııız Sıll ıına aDnllz mıkllphlıra ık1111 

Şehir Sinemasında 
ı2 T ı• 934 flzır ıbaıı~ıa iUUren ı 

DAGLARIN KIZI 1 
'f em · edenler: 

1lattcy Brovn 
llG"y Velalman 
Btty Stocltetd 

askeri Satın alma 
Komisyonunda 

Edrenıit k.ııaaıı hayvaoaıının ihtiyacı 
432oooOkilo arpa :a ııooo kilo kuru oıa 
lutaaııuın 8'0000 kilo samanına verilen 
ddi llyıkıqda gôrülmediğinden ibal~leti 
kla 26-7-634: perşembe günü saaı 15 de 
aeaktır. Taliplerin mezkı\r giinde Ed1$1i& ~~· 
eri satın alma komisyonuna müracaaılan . ......... -ıw. 

askeri Satın alma 
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Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve soğuk 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsin.iz . 
ffi markasının tekeffül ettiği ASPiRiN, sizi bun

d~n sonra dahi memnun edece~tir. 

İsrarla \flSPİR • 
'.:? vo '20 koııprımeltk amoaıaılarda bulunur .----. 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde b'1 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
k .,t ediniz 1 

Dünyada hirineili~i ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf n1akinelerinin 
934 otomatik ınodellf>-

.. ---.. , ~ .. - .. ~~~~~~~~~ı 1 

Foto ve Film Sümer 1
' İnşaat sahip/erile mühendis 1 

Avrupadan getirdiğimiz si
nema alm cı makinesi ile 

9 Muhtelif Poz 
.&5 Kr. 

Yesika i.)erinde kullanılan ıniiessrse sahi])
lerinin sinema) a ,·erecekleri sessiz yazı 

/ rekrnıııları ucuz fiatla yapılır. 

Namozgilh caddesi maarif dairesi arkasında 

t ve ustaların nazarıdikkatine 1 1 Kurt anlan ve balık marka çimentolar her zaman 1 
~ gayet taz" olarak ticarethanemde bulunmakta birinci ~ 
il! nevi her eşit yağlı boya va yağları ile her renkte l' 
~ boyaları ve bilumum malzemesi betonarmede kulla-1 nılan hor \·eşit istenilen boyda demir bulunur. Çam 
it. çimento alıitı ziraiye demir her nevi hırdavat ve 

mnlzemei ınşaiyede rekabet kabul etmeyecek dere
cede toptan v" perakende ucuz t iatla satılmaktadır. 

Siparişler süratle sevkedilir. Eyi ve ucuz malzeme 
almak ietiyınlerle menfaatlarını müdrik zevatın her 
halde ticarethanemize uğrayıp ~·rşitlerimizi görmeleri 
menfaatleri iktızasındandır. 

Bandırma ismet Paşa caddesi 
ft: demir tüccarı Hatip zade 

~ MEHMET NIJRI 
~;lAt~~~~~~~#.ı 

EMİN VEDAT 

H. Tevfik - Sadık 


