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" 1 O - 23 TEMMUZ "''"'"~~!m1Jıa~•e.m~"''"~!ı~,,~,!!!!'~"!"'~'""mıımımıınınm!!ııa.ıaJ1111eı 

=4 Bugün 10 - 23 temmuz, memleketimiz~e hürıiyet ilinının yıl~önümü~ür. t 
=~ Türk milleti ~altanat ve istibdada ilk darbeyi 10-23 temmuz 934 de indirdi. O sa itli nal ki 10-23 lf'mmuza ra~men ~ok geçmeden milletin ~ 

~ biitii~1 ~a_kı:ırrnı ink~r _ede~ ih~netiui göster.miş,. ta~~•.ını~ı .vr· meufaaıiııirı korunması gibi hasis karşıhklarJa yurdu düşman eHere tesJim eımek ~ 
~ zillet111ı ırlıkap etmıştır. \ e mha)et herkt>s1n bıldı~ı gıbı memlekellen ko\\ılnıuştur. r. 
~ Yurdumu:u medeniyet dleminde asırlarca geri nlikoyan ihmale. kar§t Turk vatanperverliğinin 10 23 temmu; 9.14 ile yoptıfjı hareket lam ve cezri olmasa da biiyük l 
l . h . d' , ~1 kıymelı aı: ır. 

--~ Her inkılapçı ve cümhuriyetçi hu kıymeti taldir edPr. ~ 
=j Bugün aynı zamanda J,ozan sulhumın imzalandığı giiııdiir. Lozan sulhu yalnız Türk tarilıiııiıı değil cihan tarihinin de bir dönüm noktasıdır. , 

it Yaşasın hürriyet ve cümhuriyet! •• 

•ıfüii~i~ı&ıi~i~iiıiiiimiiii~~ı11iiiiiiı·~rnmın1m iiiiıiıliıiiiiiiiiıiii~ıııınııi&i~~ımıı~Ji ~i ~nı~~i &ııiijiiiWii~iiiITTi~iıiji~~~ 111 ~i]miı ıijiii~ii nıınoo~ı™iiı~Wifüiii&1• 
•• Hadisenin son safhası. fA-:~;~;;i;k····1 F ransada 
Q 1 e n 1 n g İ 1 iz zabiti S Kralı i Bir kabine buhranı mı!. 
• ! Pek yakında mem- 5 
1 . A ,· n y a p t 1 d 1 • • Fırkaların arası açıldı. Kabin-ç 1 n y . : leketimizi ziyaret : enin razıyeti tehlikelidir. _ : ediyorlar. : 

ff Ad' h ıı· d 1 meras'me d : lstanbul, '12 (Mulıabl : ParİR, 21 (A.A.) - Kabi_ a JSB ma a ın e yapı an onanmamlZ : rimi=derı) - Meıı:mkarı ! ne M. Şeronun riyasetinde 

namma Kocatep torpitosu iştirak ettı. i haber aldıyıma güre Ar- : ~~:l~n:ıaş:~:·e~~da:~ vas~~:~ 
: navut kralı Ahmet Zoğo : 

Ankara, 2l (A .A.) - Bu~.ün saat 9,30 da lngiliz don. : yakmda Trirkiyeyi :iya- : M. ~eron M. DLJmergin nez-
anmasına mensup üç kruvazorle donano~em zn mensup : re/ edecek ve Ga:i Haz : dine giderek vaziyetten ken· 
Kocate t 't muhrıbi oldug;u halde dıpburnu önünde • . • . . • disinı· hnbertiar etmiye me· pe orpı o . . . . . . : retlerımn ımsafirı olarak : 
14 temmuz müessıf hAdısesınde vefat eden lngılız buhrıye • b' -d J 1 l k 

1
. • mur edilmiştir. • ır mu < e mem e e ı • 

zabitinin istirahati ruhu icin takarrür eden Ayin yapım ş- : mizde kalacaklardır : M. Şeron otomobille Tulus 

tır. i Diğer taraftan Arrıa i şehrıne hareket etmiştir. 
Merasimde İngiliz gemileri yerlerini alınca Kocntepe : vutluğun Balkan misakı- : Parjs, 21 (A.A.) - Fra-

kuoıandanının Türk don3nmnsı namına çelenk atılacağını : na gireceği bildirilmtk- : nsadaki dnhili vaziyet, M. 
bildiren mektubunu lngiliz amiralının bindiği kruvaıöre : tedı'r. : 

f • • Damergin kabineye riyaset 
götüren yüzbaşıyı ngiliz filosu erkdnı harbiye reısı •••••••••••••••••••••••••• k etme üzere alelac_ kabul etmiş ve teessüre gösterilen samımı ıılAkava teaek-

Mulı tc eın R rnkı l m e):ıha t P a ında 

Oto Başvekil 
J "' T b• ele Parise dönme-

kür etmiştir. er ıye p 1 b 1 ld' R 1 t .b . sini icap ettirecek kadar ci- aıamız stan u 1 ga 1 ay arın ecru ası Merasime saat 9,30 da bütün sancaklar yarıya indiriler_ ddidir. 9 • 

ek başlanmış zabitler kılıçlı ve mürettebat beyaz giymi- h ır k 1 d 8U tacrübıdı lafıı YatllJıl-şlerdir. 12 dakika stİr('O dini merasımden sonra haveya KonferaJısında Bunu kaydeden Royter YI arare 8 arsı an 1 
t k . Ajansı muhabiri aynı zama- m1z dl bilir bU1URdU. atılan üç el yaylım tü e ateşı aras nda borular ll!elAm hav- IUrabasrmrz OR SIRlffl. llllrıf nda diyor ki: Ankora,22 A A.) - Başv· 

ası çalmış ve arkasından çelenkler atılmıştır. 3 dakika il 1 ekil ismet Pş. Hz dün ak _ Ankara. 22 (A.A.) - De-
sükCıttan sonra lngiliz gemilerindeki bandolar milli marşl- faalıyetimll hakkında İzaat •erdi Tardiyönun M. Şotan ile şam trenile lstanbula hareket vlet demiryolları tarafından 

h radikal sosyalistlere karaı getı'rı·ıen otorayla '- fi arını Ye mtiteakıben matem avasını çalmışlardır. Cenevre, 22 (A A.J _ An- "' d y rın ı.ocr • 
b. . D h' Taki olan hücumları üzerine etmiş "~ istasiyon a e - heleri devam etmektedir. Bıı suretle merasim ıtınce evan ıre kruvazörü Kocatep· adolu &J·ansının hususi mu- h d' 1 killer, C. H. F. umumi kAtibi 

k d ki k k T k d ıs o an vaziyet kabineyi Dün akşam da Kaya11a kadar 
eye kırk metre 8

1
ar ya 8.şarla geçer en ür istikldl habiri bildiriyor: Tardiyöyu dinlemek İ"İn ve Ankarada bulunan meb-

marşını çalmıştır. ngiliz amıra ı motörle Kocatepeye gö • ~ bir tecrübe yapılmış ve bu 
· 1 k Beynelmı'lel üçüncti tedris umumi bir İçtima aktetmı'ye uslar ve VekAlet1er erkAnı tecru" bede Nara Vek'l' Al" nderdiği kendi yaveri amıra ın teşe kürüni şifahen söyle- O 1 ı ı ı 

dikten sonra Amiralın kartviziti İngiliz Amiral zıhlısına ve terbiye konferansına Tür- =(=D=a=va=m=ı===ç=ün=c;.:..:ü:-:s=a~y=fa=d=a)=~( ~D;,,ev=a=m=ı ==ik..,;.in.;,;.c;.;.i..,;;s;..;,.aı::..yr;..a,;,,;.da;.~)~b~e~y=d;~e~b.;.ul;.;u.;;;,nm;;.:uş~t;,:.ur:.;,. __ _ 

giden zabitimize verilmek üzere Kocatepe kumandanına kiye kükumeti namına Amer·ıka 
bırakılmıştır. müfettiş Kadri bey 

Merasim esnusında Sısam.ı~ kadın .ve .erkekten mürekkep iştirak etmiştir. Murahhası-
halk kafılesi motörlerla İngılız gemıler! etrafında ve Koca mız cümhuriyet hükOmPtinin Bahrimu~iti i~İ nüfuz mı-
tepe etralında dolaşmışlar ve dostane aıdkalarını göstermiş· d b . 'f f 
1 d' on sene en erı maarı aa- f L d 
er Hır~d. • L 1 d ' 11 . 1 liyeti hakkında verdiği izahat n aıasma mı ayn 1. 

8 ISlnlR ıapanmas ft 80 unan gaz 8 8(1 memnu. konferans muhitinde gayet Vaşington, 21 (AA) -
Atina, 22 (A A ) -. Türk - İngiliz h'1disesini büyük eyi intiba ve tesirler oya- Havas Ajansı bildiriyor: 

alAka ile takip etmış olan Yunan matbuatı bu htldisenin d t Japon sefıri M. Sayitonun 
. b' tt L n ırmış ır. A 'k h"k·" t ' . B h . memnunıyete ıayan ır sure e .. apatılmış olmasından merı a u ume ını, a rı 

müteveJJjt memnuniyet izhar etmekte ve Ankara hükfıme_ MuhafızaOçlüler lrltindı muhıti ıki ı üfuz oııııtı katıı. 
tinin bu meselede yapmış- olduğu uzlaşma zihniyetinden & na taksim etmek ve bir 
hıhseylemektedirler Artvin, 22 ( A..A.) _ Tür- aılemi tec:ıvtlz mısakı yup· 

mak ıçın bazı beyunatta bu-

Amerika j Konyada 
Bahriyesini dört senede Yun~n ve Roma devirlerine 
azami miktarı çı~arıcak ııı eserler ~ulundu. 

Nevyork, 22 (AA) - Konya, 22 (AA.)- Konya_ 
-Risicümhur M. Rezvelt nın Yağlıbayat köyünde 

k eski Yurıan ve Roma seyahat etme te 
olduğu kruvazör mürette- devirleri arasında yapılmış 
batına hitap ederek Amerika olan musanna merbut bir 
bahrıyes'nin dört sene için- IAbit bulmuştur. Bundan 
de nıuahedelerin tespit etti- başka yine bu köy civarın-

ı da içinde yazılı ve resimle. 
ği asami miktara çıkarı ac-

ri de bulunan kırk parça es. 
ağını söylemiştir. 

SOYyıt sfirlmı ziyareti 
Berlin, 22 (A.A.) - Sovyet 

sefıri bugün Hariciye müste
şarı ile görüşmüş ve şark 
misakının mutat olduğu temi-

er meydana çıkarılmıştır. 
Lı'lhit ve bu eserler Konyaya 
getirilmektedir. 

natın Almanyaya teşmil edi
lmesi arzusunda bulundu
ğunu bildirmi,tir. 

kiyenin bisiklet turunun bü_ 
yük bir k sının muvafCıkıyet 
le başaran Mııhaf zguci.ınün 

İdmancıları diın buraya 

gelmişlerdir. Halk tarafından 
derin bir heyecanla karşıla
nan Güçlüler şehre girme· 
den önce hudut taburu tara
fından hazırlanan kır büfe

sinde izaz ve ikralJl edılmi

şlerdir. 

DlllZll HalkHI blslklıtçilerl 

Denizli 22 (A.A.) - Halk
evi bisikletçileri komşu Vi. 
lı'lyetlerdeki turlarına muva· 
ffakıyetle devam etmektedir
ler. Dün Bozdoğan yolu ile 
Ödemite gitmitlerdir. 

lunduğuna daır b ızı şayın 

lar ç km şt r 
M Saitonun ıkinci nokta 

hakkında bu huktlm tle 
görüştüğü teyit cdılebılır . 

Fakat bu mü .. pet bir tekli
ften ziyade bir yoklamadır 
Bunun Amerıkadaki inikAsı 
tamamen menfi olmuştur 

Dün Tokyoda neşredılen 

resmi tekzibin sebebi bu 
akistir. Amerikanın vaziyeti 
ittıfok mahiyetinde olabile
cek her hangi bir anlaşma 

şekline muhtelıf olan ananevi 
vaziyetıdir. 

Amerika Briand - Kellog 
misakından evel Fransa ile 
Amerika arasında bir ademi 
tecavüz misakı yapılması 
için M. Briandın teklıfine de 
( Devamı ıkinci saylada ) 

Zeytin Mıntakasında 
Zeytin Sineği ile mücadale. 

Oeıam etmekte olan mucaddın şımdıd.n eyi neticııar ılınıyor 

Ayvalıkta b:r man zara: caml ık 

Vill\yetimizin z~ytin mınt- ı sahiplerinin iştirakile !apıl: 
akası olan EJremıt, Ayvalık, makta olan mücadelenm eyı 
Bürhaniye, B ındırma v" neticeleri şimdiden görül-
Erdekte zeytın sin eği ile meğe başlamıştır. Mücadele-
yapılmakta olan mücadeleye de zeytin ıin•ğinin tama· 
hararetle devam edilmekte- men imha edileceği tahmin 
dır. edılmektedir. Zıraat VekAie· 
Bandırma ve Erdekteki 1i yalnız bu mıntıka içıa 

mücadelenin birinci safhası kırk ton melas, bin yüz kılo 
birkaç günü kadar ikmal arsinikiyyeti sut,yüz dokıaa 
edilecektir. Haber ald ğ m za tulumba vermiştır. 
göre bu mıntakada iki zir- Burhaniyede ıinek uru 
aat fen memurunun n zareti denilen haşere ile yap lan 
altında omelei mtl'kel- mücadeleden de eyi bir ne-
lefınin ve zeytinlik ( Devamı ikinci nyfada ) 



Sayfa: 2 

Bir Y ildönürrü. 

Hürriyet., Sut~ 
Hürriyet .. Oh yarobb~! bu

ndan dahn eyi dunyada ne 
var, 

H ürriyc t.. Ey bütün harf
leri kudrf't, kuvvet nPşe, lın 
yat ve t ls m ~olu kdime .. 

Bize yaşama kudrf'tini ve
ren ~c nsin ve biz Henın iç. 
in yaşıyoruz. Oünyndn in.:::ın
lar kndar hayvanlar da sana 
fisıktır S nin u~run la rrm 
'eren hı:ıyvan, brnce, yine 
senin uğrunda r::ın veren 
insan kadar az .ldİr Onun iç
in sesi guzel bül uhi takdis 
eder ve severim. 

Bülbülü y:ıkalamok, kare. 
st? bf'!!I mek mümkün deği
ldır. Cünkti o, lıurriyetin tış-
ıkıdır. Fğer yakalamt:ığa 
muvarrak o up ta kafese ko
yacak olursanız kedısıni na
sıl oradan oraya rarpt ğını 
canınız ac yarak görürsünüz. 
O hürriyete kavu mak için 
kendisini öldürür. 

Bülbül Ac"zdir. Kafesi kır
ıp hürriyete kavuşamaz. Fa_ 
kut insanlar içinde hurriyete 
en fazla ti.şık olan Türk ftc_ 
iz değıldir. Onun hurriyeti 
elinden alınJmaz.. Alınsa 
bile o, yine bir gün iltlhı 
hamlesıle zafer bayrağını 
hi.irrıyet u(ukları ve h&vası 
kinde da.iğ laudırınıyn kad
irdir. X tekım buııu zom . 
an zaman duny.ıyn gösterm
iştir. 

g~oretin, taassubun ağır 
sılindırlerı altında yıllnrcn 
inliyen Turk mılleıi, asil 
kanındakı kudret kıvılcımla
rıle tutusturduğu sarsılmaz 
iman ve destani kahrnmanL 
ıkla 324 senesinde hiırriyet 
güneı-i yaratmış ve drinya
ya en kutlu bır millet oldu-
ğunu ılk defo bıldırmıştir~ 

lhirriyete knvuşmnk . Bu
nu nasıl anlntuyım.> 

Esnrct gören bir kimse. 
bunun ne demek olduğunıı 
elbette bilir. \ e biz hepımiz 
bunu bıliyorıız \'o bugün, 
bu hnyat guminün yıldonu 
münde duyduğumuz sevinen 
tnşkınlığilc kendimizden ge
çıyoruz. 

Hürrıyete kavuşmak bakı
mından en kutlu ve mutlu 
Q"Ünlerimizden birindeyiz 
1 telik, bu~iınun 11iırk ta _ 
rihi için ayrıca bir değeri, 
ayr ra bir şerefi de vardır. 

Uııçlu imonile hayatını knz
annn Turk milletinin hürriy 
etini bütün milletlor de, on 
bir sene c,v 1 Lozanda bugun 
yeniden kabul etm '..,terdir 

Tıırkiın idam b ratı df!m· 
ek olan S vr p:ıç avroları 
Lozan sulhunde yırt.larük 
bu kutlu milletin yaşama 
hakkı t:ınılmıc;tır. 

Bu yıldönumu mun1sebe
tıle Turk vnton°pervnliö-irıin 
:!3 Temmuz 324 d ki hare 
k tini takdir etmek 'e Bü
yük Gazimizi, dıplomatık 
dehasile mılletini temsil ed 
ip Loıandan nwrnleketine 
R nlı o]ar:ı k dönen değ-erli 
Basvekilimızi hürmetle anm
ak hır bor< tur. 

Vehbi Evinç 
• 

Zeytin 
Mıntakasında 
( Üst tarafı birinci sayf ıda ) 
tice. al na<'oğı ümit edilmek
t Jir. RJremit zı>ytinlerin le 
de hastalık varsa da zararı 
o derece f zla değ ldır. Ay
valıkta eyi bir umitle mü
cadeleye dovam edilmektedir 

TORIDlLt 23 TIMMUZ 

Amerik •••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••m~•••••••••ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
! ŞEHİR VEM Ü L HAK ATTA ~ ,. . 

Amel~ gre~iHi~~yete. er- ı····ıhtiki~İ~·····E···~~-;~jt"H"~-~İ~.h~~~~i:···~;~~~··· .. ·············· 
dı, vazıytt duzeldı. 

1 
Mıntaka 

Se~~rn t:~~in~·:~eo ~~d~~ ~~;. Mücadele. Belediyelerin teşkil ettigi Sl~~i ~irli~ tarafmdan tesis 
ıştir. İçlerinde muhtelif mn- Komisyon ~azı mevaddm edil en ~u ~astahane ya~mda açıl!yor. 
Har olan kamyonlar dün 

soknklardım gaçmışlerdir, f iaatlarım yü~se~ buldu. 
::~~;;11;r Kda~ı~:~r:i~.!0~!t~ İhtiktlrla mücadele komi-

antafor. son günlerin maru 
miyPtİni öd('mek için oğızl 
arına kadar doludur. H htı-
m isçil»ri daha işlerine 
ıleğıllerdir. Iı~akat birkaç 
güne kadar bir hal tarzı 

esası bulunıırrnğı ümit edi
liyor. 

Oklanda ve Berkley şehi 
rlerinde ve dış mahallerin 
de grev durmuştur. Fakat 
arobncılar rıhtım işçilerinin 
grevinin devamı müddetince 
münakaldt yııpmamağa kar-
ar vermişlerdir. Bununla ı 

her ber Portlantdıı vaziyet 
düzelmiş değildir. 

Seetlede sendikalnrll dohil 
olmıyan işçilerle dahil olan 
işdler arasında yap lan çar· 
pışma esnasında, dört polis 
yarulanmış :!9 kadar grevci 
ağl tıcı bombalarla zehirlen
miştir. Polis mütearrızlorı 
püskürtmüstiir. 

Mivssoko, 21 (AA.) _iç. 
inde yiyecek dolu olan bir 
kamyonun, sendikalara dahil 
olmıynn işçiler tarafından 
tahliyesi esnasında, grevci
lerin mani olmak i temesi 
e nasında aralarında <·nrpış
malardn bir polis grevcıleri 
pü~kürtmek i~·in at~ş açmı

ya mecbur olmuştur. Yara. 
lanan polis bir arkadaşının 

kurRunile kazren yaralanmı
~tır· 

Mineapolis, 21 (AA.) -Ka_ 
myoncular grevinin ikin<'İ 

gününde iki Polis ve 3 ı ki· 
.,,inin yaralanması yüzünden 
500 muhafız şehirde toplan
lanmıştır. c;revcilcr kamyon· 
ları durdurmağa teşebbüs 

etmekte ve kavgalnro sC'hc
biyet vermektedirler. 

Vıniueh, 21 (A.A ) l>iin 
ak am ~1inebolisten bombar
dıman trıyarclcri buraya 
gelmişlerdir. Admonn doğru 
yoll rına dev::ım edeceklernir 

Sıın(aransisko, 21 (AA.)

Rıhtım ustabaşıları birliği, 

233 reye karşı, ı J 38 reyle 
ise baslamağa karar vormi-

' 
şlerdir. Bu suretle grev ni-
nihoyet bulmuştur. 

Seatl~, 2 ı (A.A.) Sen-
dikalara dahil olmıyan İşçi

lerin vnpurlnrı boşaltmaları

na mani olmak istiyen 200 
grevciyi dağıtmak için polis 
200 ağlatıcı bombn kullan
mıştır. Bunu muntazam bir 
hnrp takip etmiştir. 4 polis 
ağır surette yaralanmış, 12 
grevci gazlarla boğulmuştur. 

Başvekil ilimiz 
İstanbulda 
(f st tararı birinci sayfada ) 

tarafından teşyi edilmişlerd

ır 

inhisarlar Vekili Ali Ra
na bey d ~ aynı trenle lst -
anbtılo gitmiştir. 

Istanbul, 22 ptuhabirimi
zden) - B::ı~vekıl İsmet 
Paşa Hozretleri bugiin lsta_ 
nbula geldi ve hararetli 
bu sure\te karşılandı. 

syonu dün de mektupçu 
Hılmi beyin riyasetinde top_ 
lanarak mesaisine devam 
etmi~tir. 

Komisvon dünkü toplant
ısında helediye ve t•caret 
odasından gelen listeler üz
erinde tetkikat yapmış bozı 

meval ve eşyanm fıatlarını 

yüksek bularak bunlar üze_ 
rinde etiit yapılmasını kara-
rlaştırmıştır. Ko.misyon 1 
Ağustos günü ıekrar topla
nacaktır. 

Enver bey. 
\Jebuslarımızdan Enver 

bey Borsadan şehrimize ge
lmiş ve Edremide ge~·mış
tir. 

Maiyet memuru 
Viltlyet maiyet memurluğ 

una tayin ediJ,Jiğini yazdığ
ımız Hakkı bey dün Edrem. 
itten şehrimize ge1er6k 
yeni vazifesine başlamıştır. 

l eytincilik ~ak~mda tet
kikat 

iktısat VekAleti tarafından 
viltlyet:miz zeytinciliği hak
kında tetkikata memur edi-
len zeytincilik mütehassısı 
Nız1mettin hey zeytin mın
tak::ısında tetkikatına devam 
etmektedir. Mütehassıs tel· 
kikatı neticesini bir rapor 
halinde tespit edecektir. 

Avcılar için makine ve 
suni gövercin getiriliyor. 

Şehrimiz avcılar kulübü, 
avcıların mümareselerini te
min etmek maksadile lstan
buln bir makine ve birkaç 
suni gövercin sipariş etmiş
tir. 

~1akine ve suni gövercinL 
erin birkaç güne kadar 
g~lmesi beklenmektedir. 

Bunlardan kulübün azası 
bulunan bütün avcılar istifa· 
de edecektir. 

-

rtızcl E lrem d•n \ar ı ı 

Edremit, Bürhaniye ve VekıHeti tarafından tayini 
Ho.vran belediyelerile ııvorızı yapılmıştır. 

bulunan köylerin teşkil etti- Haber aldığımıza göre 
ği sıhhi birlik tarafından S ıb k Saf ram bolu hastanesi 
Edremitte yirmi yatakh bir opP.rotörü olup bir müddet
hastohane tesis edilmiştir. enberi Edremitte oturan 

Eski mahkeme binası es
aslı tamirden sonra hasta
hane ittihoz olunmuştur. 

Hastahanenin allitı tıbbiye. 

karyola ve sair bütün lev
azımı mahallen temin edilmiş 
doktı>r ve hemşiresinin de 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Dr. Nedim bey Edremit ha-
stanesi operatörlüğüne, Ispa
rta Memleket hastanesi he 
mşirelerinden Fntma Kerim 
hanim da hemşireliğe tayin 
edilmişlerdir. 

Hastanenin yakında mern
si mle resmi küşadı yapıla

C'nktır. 

·~----·---------------------

Bayram 
~ehir bayraklarla süsle
necek , devair tatil~ir. 

23 temmuz hürriyetin 
ildnı yıldönümiine müsadıf 
bulunmosı dolnyısile bugün 

bütün devair ve mtiessesat tutil 
edilecek, şehir bnyraklnrlıı 
süslenecek ve ayrwa g"ı'<'O 

tenvirat yapılacaktır. 

Vilfıyet matbaası da hu 
meyanda tatil ynpacağındun 
gazetemiz yarın \·ıkamıya 

caktır. 

Kepsüt ~a~isesi 
Kepsi.it yolundaki kız ka~·ı

rma vakası faillerinden ikisi 
8usığırlıkta yakalanmış vo 
kaçırılan Ak~·a köylü Hiza 
ağanın kızı Şekibe de yine 
Susığırlıkta bulunmuştur. 

Vaka faillerinden üçü he· 
nüz tutulmıımıştır. Bunlurın 
,ın yakalanmaları beklenme 
ktedir. 

Balıkesir 
Mezbahasrn~a bir ay için~e 
ne ~a~ar hayvan kesildi? 

934 senesi Haziran ayı 

ic;·inıie Balıkesir ınezbahasın· 

do 128 koyun, ı 2 keçi, 
2019 l<uzu, 1524 oğalak, 

21 ~ sığır kesilmiş, ŞP.hirde 

sarf ve istihlak edilmiştir. 

Burnlan başka aynı ay 
iç-inde 100 kuzu, ı 1 O sığır. 
40000 kilo yapağı ve 8800 
kuzu ve oğalak derisi için 
sağlık raporu verilerek hari
ce sevklerine müsaade olu
nmuştur. 

Olmyunılarımzzrn dileği - .._ 

Maliye Vekaletinden bir 
temenni 

Dün ll::ıliıne isminde bir 

okuyucumuzdan bir mektup 

aldık. Umurbey mahallesin
de fnbrikn çıkmazı sokağın-

• 
1 Me leket e Te • 

da ı 17 numaralı evde otu

ran bu okuyu<'umuzun mek

tubunu Maliye VekAletinin 

Memleket dahilinde tet~i~ seyahatine çıkan genç 
muallimler ~ün şe~rimıze gel~iler. 

U:ırbi Anudoluda bir tet • 
kik seyahatine çıkmış olan 
Gozi terbiye enstitüsü tale-

beleri dün Kütahya yolile 

şahrimize gelmişler ve Nec

ati Bey Muallim mektebine 
misa(ir olmuşlardır. 

Enstitü resim muallimi 

Şınasi Hüsnü beyin idaresi
nde edebiyat zümresinden 

mezun Hüseyin Avni, Pede

ğoji zümresinden mezun 
Hurrem, Remzi ve beden te
rbiyesi son sınıfından Recep 

beylerin iştirak ettiği bu 

seyyah kafılesi Ankaradan 
şehrimize kadar olan kısım 

da trenle seyahat etmişlerdir. 

Genç muallimler şehrimi-

zde birknç giin 

kalarak iktısadi ve İ~l -
imni tetkikattn bulunac kl
nr müteakıben tetkiklerin'! 

devam etmek üzne bisiklet 

lerle Ralyaya hareket edece

klerdir. 

~uallimhır B, lyadan onra 

s:rosile C lremit, Bürhaniye. 

Ayvalık. Bcrğnornya uğrııy

nrak lzm"re gpçı•cekler 

Aydın. Antalya. lc;pnrta ve 
Afyon üz0r"n len Ank raya 

dönecekler bu mudJet zart 

•n la sehir. kasaba ve köyl-

erde tetkıkat yapacaklardır. 

Bu güzel t~şebbüsleritıden 

dolayı g0nç muallimleri hn-

rnretlc tebrik eder muvarra. 

kıyetlcrini dileriz. 

, 

nazarı dikkatini celbeder 

ümidile aynen koyuyoruz: 

«Erendim; üç dört oydan· 
beri istihkakımızın verilme 
sırasının yakınlaştığı ümi
dinde bulunarak sabırsızlık. 
la bekle:nekteyim. Maliye 
Vekfi leti celilesine 4-6 · 934 

tarih ve 14 - 1 ~8 numaralı 
lflhriratla tnkdim kılınnn 

arzuhal muktazası da seme-

• resiz ve cevapsız kalmıştır. 

Dıleğim istıhkakımın bır an 

evel gönd~rilmcsi talebi idi. Vt 
talebıme de Maliye Vekaleti 

cel lesince cevap verilmedı· 

ği gibi gayri mübadiller 
takdıri kıymet komisyonuna 

da vnki mütenddit miıraca

atlarıma cevap verilmemek
tedır. fstihknkırnın bir an 
evel verilmesi hususunun 
icap edenlere tınıir verilmesi 
snbırsızlıkla boklerjm.~> 

Bisi~let ~irincili~leri. 
Müsabakalar bu cuma yauııacak 

934 senesi m.ntaka bisik
let birincilıklflrİ müsabakıısı 

bu cuma günü yapılacaktır. 
Mıntaka bisiklet heyeti 

t::ırafından tespit edilen bir 
programa göre, sürat bir 
k )om trel1k, mukavemet te 
elli kılometrelik mesafe 
dahilinde yapılacaktır. Sürat 
müsabakası o gün sa_ 
at tO da, mukavemet 
müsabrıkası 17 de başlıya

caktır. Müsabakalar Balıke-
sir - Kepsüt şosesi üze.rinde 
vapılacak ve Oaniş, 1rf an, 
~evki. Lütfi beylerden nni
rekkep hakem heyeti tarot 
ındnn idare olunacaktır. 

Bisikl<'t heyeti müsaba -
kalarn kaza kulüplerinin de 
iştirakini temin için merkez 
ve kaza kulüplerine bir ta
mim yapmıştır. 

Müc;:abaka birincilerinin 
bu sr·ne yap lacak Türkiye 
hirincilikler:ne iştiraklerinin 
toknrriir etmiş bulunması 

sporculnrımızın aldkasını ce
Hwtmiştir. Merkez kulüplerin
den birçok sporcular müsaba· 
kalarn haz.rlnnmaktadırlı:ır. 

T orosspor geliyor mu? 
Adana 'I'orosspor kulübü 

İ Jmnnyurdunn müracanl ed· 
erek bir maç yapmak üzerıı
ŞPhrimizc gelmek arzusunu 
gö~termiştir. ldmanyurdunun 
bu talobi kabul edip etmiy
eceği bilinememektedir. 

Ban~umahlar Bursaya gi
~iyor. 

Bandırma muhabirimizin 
bildirdiğine göre. Bandır

ma sporcuları halkevi takı 
1 mı ile bir maç yapmok üzere 
1 yakında Bursoyn gidecektir. 

Bunun İ<"in Bandırmadn mu
htelit bir takım teşkil edil
miş ve ekzersis yaptırılmı~ 
t r . 

Bandırmalılara şimdiden 

muvaffakıyet temenni eder· 
JZ. 

(Sav~ş) gazetesi ma~ke
meye veril~i. 

Cümhuriyet müddciumu
milıği hilafı konun neşriya
ttan dolayı «Savnş» refikimiz 
aleyhinde bir dava a~·mış -
tır. Bu davaya 1 ağustos 
çarsambn giınü asliye ceza 
mahkemesinde başlanacaktır. 

Sıca~lar ma~sule zarar 
• 

ver1yor. 
Havaların son genlerde 

çok sıcak gitmesinden yaz-
lık mahsulün zarar verdiği 
unloş lmakt::ıdır. Sıcnkların 

pn çok zarar gören kavun 
ve karpuz olmuştur . 

amerika 
Bahrimuhiti. 
(l\;t tarafı birinci sayfa.da) 

oynı menfi cevabı vermiştir. 

Fransn için hile Amerika 
bir harbe süriiklenmekten 
korkmuştur .. Japonya ile ya
pılabilecek b1r misak daha 
tehlikeli olabilir. Zirn bu. 
Çindeki açık kapı siyasetinin 
terki ·ınanas nı ifodc eder. 



(Türk Dili) nin Hikayesi 

Nifanlımı n!çin bıraktım? 
Bir ıubırrlr, ıısd lllr kıdıııı 11l1111lldlr? 

Merak ediyorıun, del 1 mı? Amerikanyaıf hareket eden
Sana, hepıini anlatacatı• ler müıteına- biltün mem-
0 .. yl leket halkı tanır ve ıever. eyıe .. 

Belki, birkaç aaat, atlr•- Kendiai, bana bir kardeı 
eli gözlerin luzaracı~, boğ- muamele11 yapar ve berşe 
azında hıçk rıklar diifamle- yimle cıddi surette alakadar 

L olar. nece •.. 
Fakat, ikimisia de iıtikb· Her çıkan yeni kitabım 

ali için, eeni birkaç 18at için kıymetli görüılerıni es. 
üzmiye karar verdim, giis- irgemez 

Ooa niıanlandığımı ve se-
elıaı.. k nin ne karekterde bir genç 

«B'rkaç saat •· Çin ii, kıı olduğunu yazmııt m .. 
ıenin teeHürün u1Dn ıürm- Gelen cevabı aynen koP"' 
iyeçektir. ye ediyorum: 

Üç ay gibi kısa ~ır ma- « Canım, 
ziye malik olan nıVlllıl k Niıanlandığını okuyunca, 
hayatımıH, ben daha .bir gülmekten kendimi alama
halta eye) nihayet vermıtt- dım: 
im. Hayret etme.. - Demek ki, diyordum, 

işte, bir haftadır, dehte· bizim küçük te evleniyor, 
tli fırtınalara g6tiis ge~D nihayeti •. 
bir yelkenli vesi1etiadeyım. Fakat, nişanlının bususi-

KAb, dalgalara çarparak yetlerini anladıktan sonra 
devriliyor, kAh '8, yolunda biraz evelki göl:.imsemf', 
ilerliyebiliyoru•·· dudaklarımdan silindi. \ e 

LAkin, fUD'I emin olmalı•· ruhuma bir sıkıntı tökUi •• 

18 ki bu deraol micadelede Sana, biıyük bir itirafta 
fikri~. mantılJm galip gel- buluna ağım, sevimli delıka

nb .. 
ecektir. 

.&·kım kalbimde tortul~
""l t IL•t bir 

§illada, henüs •. B "" ' 
gün onu kurutacafım . 

S . .asait bir •ahıt 
eYgı, mu ki 

b 1 . kı'pf eder, ka e. u ursa ın 

LAkin, mütee11ir olma -
yacaksın, değil mı? .. 

Metin olmahsın. Metanet, 
her19yde lAıımdır. 

Sen, niıanlını bırakacakL 
ın ... Anladın mı? .. Sana kal-

ıirVe bu ıımaala olur.. eminle emredıyorum. 
HAibuki, ıtkımıı, henb Güneı gibi parlak olan 

1 d 
Bis bunu kırıp ıt- istikbalinin kararmamaaı iç-

cı ıs ır.. ' in aeni ünceğim. 

ab:iz.. bir haftadanberi, Hayır, ıeni. bulunduğum, 
uç m::ıap gönderdin: mevkie düıürmek istememi •• 

Niçin gelmediğimi eoruy- Çünkü, kızıl hir koru k6-
nıür edecek o aipnhndır 

ordN~•h··· t dün kendin de senin •.. 
ı ayı, 

geldin.. k m Sen bugün kısal bir kor-
Fakat, kartında, ar~~·. - ıun .. « Kömür olan kor »• 

daa belki dönerim, ii~ıdı ,118 yazarken ben de heniis 
L d' · de wnk dedırtıım. kıvılcımlar saçan bir kor aen ımı iT J- av 
Mecburdum bmıa, 1 - gibiydim. 
ram Fakat, evleniıim beni ka-8; kararı•daD . dö~mek rarttı ve kaıkatı yaptı: 
benı·m inin nAk vahımdi. Bu Bugün kömtlrden, odund-

.,. r 7 .... ..Ji · san 
kabalığımı ıff'eclıı:wve·81 • I 8D fark n ne?. 
nediyorum... Yaıamıyor, okuyamıyor-

( ktabunı da cıv•.P um .. 
ç me · •tee11ır B beb" L· d" b" vermeyiıim, ıenı, mu. unun 11 ı &ım ır, ı· 

etmemek içındı .. ytın sa~ lır misin: 
•an geldı. Aı1&k. her191ı O kadın. 
aoylemeliyım • Onu hAlA deli • 

8. hafta ıveldİ·· Goete- cı se•diğim halde, kendiıi-
ır kJa met· ne olan h ncım ara sıra kal 

ae yası )la11rla•• • . . 
galdfim. Poıtacıaın getardılı bimi zedeliyor ve karına, 
•ektupları görünce, yaıı~ı biran için müthiı bir kin 
bıraktım ye • k,tupları bı- duyuyorum . 

1. 0Lıımıya Fakat, onun aevgi do rer birer açarsa a 
lu bir paeeıile kinim. haıladım. . 

1 1 . d 
0 

birinin adresı- nefretim, her ıeyim kay-
ç erın e ' . al bir bolayor . 

ni ~ortın7 blb;::u; etti. Miitekabil aevgUer karıı-
;:~:: ::.c·~çarak. okudu- ıuadı herıeyin ericJıtini iki. 
.ır...• bu mektup beni birden miıde görebilırsıniı . 
eu fik . r• Sana, niıanhndan vıı geçi 
bire ıarstı •• ı rıme, dı1ııımin 1&beplerini ıöyli-
huma bır balaaakhk bıraktı 

yecektım. Kendi, hanıl 
Bana, bu kadar ıeıir ~·- bayatımı anlatmıya baıla_ 

pabilecek, hayat m iiıer;:ı; dım.. Banu tuhaf bulma, 
rol oynıyabilecek hakıb çtnktl, benim ıimdiki hıya-
rı' "a•ma'- cilretıade bulaaaa • b' d ol 

., • a i&m, ADI eyı ır era a. 
adaa kimdi. bilir miıin? caktır, kona .• 

Bundan .,.. altı sen• eYel Oaun ioin nna karımın 
« kömflr olan kor • iımied• ha1at m berindeki tuirleri
bir romana ile flhret halan ni birer birer anlatacağ m .. 
ve bu romanı 8tlyeıiade sen. • * 
gin ol , fakat, ılk •• ~el:i Senıhı. tam muhayyelem-
de ıon eseri sayılan ek~ r de oanl8ndırdığam bir genç 
olan kor• undan .-onra, •ır· kıldı. Beni, « kömür ola1l 
denbire sönüveren 18 -~ kor 1 romanımı okudotu 
hur Nıhat Ferdi idi saman merak etmit ve kal-
adam . binde ban• kartı eyi hiıler 

llk eseri ile badt1ın~ beılemi7e ba1lamı9 •• 
edebiyat t~e ebedi bır 

1
1a_,.e, gb. ~.-

tallt braD ..... ' ~· .... 
~· 

Ecnebi Matbuat: 

Sulh Çalışması 
ümitl r b ıl aıekte olmadı

«Le Journal bıduıtriell » ğım sı açık a ı6ylemekten 
den 88Ja çekinmemekteyiz. Ş rk 

Son Frans z lng'liz görü Lokarnoıu bilha sa, bız m 
tmesi bıze, Paris ve Londra So~yet Rusya ·ıe devam 
hükdmetlerinin Avrupa tiya edeg len dost n muna -
setlerı etrd ndaki lılirleri b tlermize ıst nat tm kte-
nin biribirlerile çarpıımama. d~r ~ kat bu d st na mu 
makta olduğunu, bır defa da- b t IAyılı oldum. ehem-

L • L . nase e , & .. 
ha_ göstermeate ~ecıamemı- miyet vı itımadı maaleı f, 
ştır Zaten bu netıced n ba- d kadar her nedense 
şka bir netice beki n mezdi. ıım ıye . 

B ık . E l"'ld I .1 1 . ıhraz edememııtır. Fransız • e r y u e, ngı ız erın . L 1 • 
1 f L M fi Sovyet tıcaret muaave eaı 

arzu arına tev ıaan ve ·. e- uz tatb katında aranı-
nderıonun davetı iiz rıne, hen ük m 
ıılAhsızlanma konferansın n lan ve çok ıstenı!e~ m e -
bürosu faaliyete geçecek ve miliy ti göste~mıştır. Buna 
tetkikatını devam ettirecek- da eebep henuz akıtten bu
tir. Şimdiye kadar hiç bir güne kadar fazla zaman ge· 
müspet netice vermiyen bu çmemıt olmasıdır. Daha Po
araıtırma, belki 0 zaman ko- lonya ve AlmanyH ıle cere
nferansta bir anlaşma temini ya~ eden ve ed.ecek olan 
ni tahakkuk ettirecektir. D'· siya1i görüşmeJerın alacağı 
ğer taraftan 1932 senesinin istıkameti tayin edebılme~ 
sonlarındanberi, Fransız ıçin elde müspet veya hır 
Hariciye •İyasetinin temel dereceye kadar m~spet delA. 
ıa,ını teıkil eden sulh teşk. il mevcut değ 1 ıken ağır 
ilAt sistemi, mıntekavf ademi davranmak her halde fayda .. 
tecavüz mütekabi! yardım hdar. Bırçok meçhu11 rin 
muahAde ve mukaYelleri sa- m tbaldar oldukları meı "ide 
yeıinde kurtulab•lmiıtir. boyl b rek t etmek en do· 

A141ı:adarların menf atleri ğruıu olur. 
tetabuk eyled!ği tak~irde~ Dıplom ti kta, niyet ve 
bu umumi sıy~_eet ııst~mı teı(llbbuıler neticelenmeden, 
mtııtereken tecrube edıle- yani ııtenilen maksatlar ta-
bılir. hakkok etm den evel alkL 

Teknik birçok nokatı ih- lanırsa, büyuk bir h11ta de-
tiva eden ve haddi ıatinde ~ektır. Buna mukabil, mat
diğer mesaile nispetle, daha lop basıl olursa, niyetler ve 
sarıh ve daha kat,I ve ozon neticelerıni alkışlamak hakla 
boylu tetk!klere ~uhta~ olan yere bir sevinç eıeri olur. 
bazı bahrı mesaıl barıc _ tu- Şu halde emniyet hususu 
tulac~~ olun~, ~ondra gorü- dakı vaziyetımısı terketme· 
ımesının yenı hır mukave- D • • 

1 .. t"bd f t d·~· klığımız, emn yetbahş netı-
eyı ıs ı a e me ı~ı mey- . 

1 
ı · b 

dana çıkar. Avrupa karıı _ celerın busu e ge mesıne a 
klığın·n vehameti berkeşçe ğlı bır hu tur 
teılim olunan bir hakikattir. lngıltere g'ibı hayırhah se
Ve bu korkunç karıı klığı yir ıler bulmak ~iraz da mü
bal ve izale için ıki •İy&Ht kll bır •u ledır. G leoek 
m todunu yanyana teeffibe iıatlsakerelerın Cenevr de e-

Mahf el Sinemasında 
28 temmuz ve muz 934: 
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I Harp Muhabiri 

etmek miimk6n olmıyan bir reyan tmeıi çok muhtem ( Ost tarafı bırıncı aayfada) merkes heyeti biroıu, il. 
ıey değ ldir. Zaten bu ıkı aldır Rus arın MıUetler 0~ m bar etm t r M T rdı Tarclıy6n110 tahkik komiıJO
ıuh teşkilat ıiıtemi biribirile •ıye\in• muhtemel olan g1.. yönun beyanat nın mühım nu huzurundaki beraaatı I· 
gayri kabili telıf bir halde rı ı, ba ib~imali oldukoa ııyaaf akiıler yap•••• m11- s rioı tahaddb edea YUl
dahi değıldir. Botun mese- kuvTetlettırıyor. işte o 91kıt, htemeld r yetı mlıakere etmıı Ye iUl-
lenin merkezi ıikleti, bu ik1 ıılAbları bırakma konferaa... Gerek M. Tard yö ve ge· fakla fırkanın h6~dmıttekl 

·~~~- ~ 
Fran adq Kabine Ba'laranı mı. 

umumi siy&1et aiıte- ında, bu kabıl beynelmılel rek M H ryoaua aynı 
18 

_ mti1De11ıhne itimat MJU 
minin biribiri harıı· görlımelere hu ananevi manda 11tıfa etmelerı ahtım. etm tır. 
sıada ve bıribıri aleyhinde muıtullerle k r9ıla9acat m- al dahılinde görüliiyor lotıma bir aaat kadar 
kullanılamıyacağı keyfıyeti ıı, muhakkak gıbidır lıte Parıs, 21 {AA.) _ M. Şe- lflrmüftiir llerkeı laeyeti 
ıdi. Bu da doıtane olan ıon asıl o saman Franaız lng- ron M Heriyo ıle konu mut- azaları M. Tardıy6nun mL 
Franııs - lngıliz görüımeaini ıliz doıtluğunun bulanı~ !u tur. Muteakıben radıkal ıo dahelea nı 11yııl mahiyette 
sarurt kılmıştır. laranda bal~k avlamak ııtıy syaliıt nazırlar de radıkal &elAkki etmekte, binaenaleyh 
Şu halde, görülilyor ki, in- ecek çok kımaeler oyunlar- ıosyalıst ı rkaıı merkez rad kal sosyahıt nasırlana 

giltz Amele Fırkaaı menıu anı oyoamağa kalkıpcaklar- heyt>tı buroıu. bırlikte bır bu müdahedenin ••J•el Te 

b ninin heyecanla izhar ettL dır. İçtima aktetmittir M hükdmeto ait netıcelerini 
kleri telAt pek luzumıuzdur. Fakat her halde, Fransız: Ş ron bu içtimaa ıkt.ıbam etmesi lAsımgelditi-
Biıım mıntakavı anlaımalar lngılız do.stlutu, bu hı ııt rak etmiıtir nd D ve M. Tardıy6nun nıye. 

•9 t' 0 ·ıpetel lngiliz muıköllerın önüne ge ebıl içtimadan sonra büro •t tlerini ve bundan çtkacak 11,,ase ıne ı ' L • • k · d kafi 
. . h b b me& ıçın eneııın e a ı ağ dakı teblığı neıredılmiş- netayıci bılecek yetane •ll-lerın ancak hır « ayır 8 

deret"ede kudret ve isabeti t hıyattar 1ah11 oldu&ıaU, 
bitaran lda izharı ff)' eyle- bulmakta a çınm yecektir. r~Rarlikal osya1ııt I rkaıı r L k 1 1 d 
meleri belki Fransızlar nra 1~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u~t~t~1·~~a~m~1t~a~rir~r~» 
sanda bir inkiıar husule ı.:: 
getirecektir. 

Bız böyle bir inkisan ye 
rinde bulam yoraı Dığer 
taraftan, yeniden kendılerine 
yol açılan diplomatık tema 
ılar hakkında da pek biiyök 

e canlandırd ğım h yat ar
kadaıımıo tıpkıaı idi 

Birabirım"ze kartı olan 
sevgımız pek çabuk inkitaf 
etti. 

BTlenmemiz pek çabuk 
oldu. 

Babası m bus olduğu İç· 
in Ankaradı idı. 

Niıanland ğımım ona tel· 
grana bild rmiıtık. 

Şöhretim nyeaı e menfi 
bir ceYap yerıne ıımımf 
bır tel yası geldi 

- De mı JUID -

n. 

• FOTOGRAF 
MAKINELE J 

Sah lı~ıet mahdumu Hlseyiı lııi tinrılURı i 

Agf a fotograf makineleri 
nin Rahke irde yepne aıi eridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

GF A FOTOGRAF MAKi ELERI 
Yedi yaıında bir çocuk tarafından dalı 

kolaylakla kullanılır 
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f otograf ma~ineleri 

Diinyada'birincili?ii ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik modelle-
rini makine, selıpa ,.e 
çantanlarını <ıŞAll }1EH 
MET ~f AHDU~IU HÜ -
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DURSUNBEY PANAYIRI 

Sn, hava ve ınuhtelif n1eyva ve hayvanatı ehliyesile meşhur 
hulunaıı Balıkesir-Kiit:lhya şimcndifoı· hattı iizerind'~ nursuuhey 
kazasında ilk tlefa açılacak olan panayır 10 ağustos 934 cuma 
giinii başhyarak 14 ağustos 93! sah giinii hitam hulacaktır: 

35 Kr. 

mJ l ve ustaların nazarıdikkatine 1 Kurt anlan ve balık marka çimentolar her zaman 
'.[ 

1 

~ gay~t tnzn o!arak ticnrcthanemde bul~r.maktn birinci 
.IJ!. nevı her eşıt yağlı boya ve yağları ıle her renkte 

1 

~ boyaları ve bilumum malzemesi bctonarmede kulla-
[! . . it, nılan her \·eşit istenilen boyda demir bulunur. Çam 

; \1; çimento aldtı ziraiye demir her nevi hırdavat ve 
.. .'1. malzemei ınşaiyede rekabet kabul etmeyecek dere-
fil) 1 cede toptan va perakende ucuz f iatlo satılmaktadır 
~ Siparişler sürat)e sevkedilir. Eyi ve ucuz malzeme 

1iiJ it. almak istiyenlerle menfnatlarını müdrik zevatın her 
~ halde ticarethanemize uğrayıp çfşitlerimizi görmeleri 
~ menfnatleri iktızneındandır. » Bandırma ismet Pnşn caddesi 
~ demir tüccarı Hatip zade 

il. ~IEHMET NCRI 
~ ~~~~~~~~~~~~ 

,. ................................................ .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - --Balya Belediye reisliğinden: 
Balya belediyesince yeniden inşa edilecek 

17 38 Jira 72 kuruş bedeli keşifli itfaiye ~arajı 
binası 5- 7- 934 tarihirıden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya yaz
edilmiştir. 

Balıkesir merkez kıtaatı için aşaAıda yazılı üç 
ciu erzakın 28 - 7 - 934 cumartesi günü saat 
onda aleni münakasa ile ihalesi icra edilecektir. 

rraliplerin mezkur gün ve saatte Balıkesir as 
keri satın alma komisyonuna miiracaatları ilan 

.. .. 
ii AVUKAT ii •• •• •• •• !! H. Tevfik - Sadık i! 
•• •• :: Oava Vekili :: 
•• •• ii Yusuf Kenan !i 

f hale tarihi olan 25-7- 934 pazar giinii saat 
16 dadır. Taliplerin şartrıameyi görmek Ye daha 
fazla malumat almak isteyenlerin her giin Balya 
beledive reL liğine n1üraeaatları ilan olunur. 

• • 
( 4 - 129 ) 

olunur. 
Cinsi 

Patetes 
K. soğan 
~lerciınek 

llikdarı Kilo 
~0,000 

22,000 
15,000 

4 - 127 

•• •• ::Yazıhan si hOkOmet caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında :: 
i! Merkez ve kazalarda her ne,,i rlava kabul !! 
:: ve siiratle nP-ticeleudirilir. · :: .. ~ Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeıeeee ................................................... 
BALIKESİH VİLAYET MATBAASINDA BASILMIŞTIR. 
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