
8AYl:4262 25 TBMMIJZ 1934 Çarşamba Dokuzuncu Sene -

ıMJ " bışmuhırrırı: Bilecıt mebusu Hırıattıı 
Umum Neşrıyat Müdürü: Kenan Emla 

~
=-= 
IDAREl IANEsf: Balıkesir Şahmehmet skatı dairei 
mahsusa TELGA F: Ralıkesir Türkdili,, TELEFON: 

a·crıv.t:AR. TESİDEN ~AADA HER GÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. 
il Türkdili ABUNA ŞERA.ITl:seneliti 1000, altıayhtı ~ 
~ 600,kuruştur.Nüshası 5,geçmiş nüshalan 25ku~I - --· 

Nafıa VekilimizlAli Bey Tetkik Seyahatine Çıktılar. 
------------------------------------------------------~-----

Japonya da Nafıa B e r g a m a Ovasında 

Tokyo. (A.A.) - Koronin~ 
cenubi şıırkisinde Pakutiko 
nehrinin taşmae1 yüzünden 
5< O evj ırn hıısmış yüzlerı'ı• 
ev mahvolmuştur. Rirçok 
ölenler vardır. Telefon n 

telgraf muharehatının mün
kati olması yüzünden fazla 
malumat alınamamaktadır. 

Bir gazetenin yazd ğına 
göre, 5000 kişi kayıptır, 
fakat bu r:ıkkam fıızlı gör
üniivor. 

Tokyo, 23 (A.A.) -- Kor
edeki su basmasında zarar 
gören halk 100000 kitiden 
fazladır. Yüksekçe bir yere 
sığışmış olan 1000 kişinin 
akıbeti meçhuldür. 400 evi 
su götürmüttür. 1000 evi 
ıu basmıştır. -·-Sporcuıınmmn Maskou seyatl 
Moıkova, 23 <A.A.) - Su

mor gazetesi Türk sporcul
arının Rusya seyahatine pek 
büyük bir ehemmiyet atfet
mektedir. 

Viyanalılar galip 
İstanbul, 24 ( A.A. ) 

Viyanalı profesoyneller dün 
ikinci maçlarını İstanbul 
şampiyonu Beıiktaşla yapt
ılar Te 7 - 3 galip geldiler. 

ıntaradı y11t bir tulOp 
Ankara, 23 (A.A.) - Da. 

gcılık sporunun Ankarada da 
inkişafını temin için bir ku
lüp kuruldu. 

Ve~ilimiz tetkik saya~ati
ne çıkıırar. LJ 

Vekil b:Y ne gü.ı geliyorlar ? 

Nafıa Yekılı Ali Bf. 

Ankara, 24 (AA.) - Na
fıa Vekili Ali bey hnkume-
timizce satın alınan lzmir
Kusaba hattını \'e diğer ha
tlarda nafıa teşkiltltıoı teftiş 

için dün akşam saat yirmi 
ikide fzmire hareket etmiş
tir Vc~.ıl heye devlet demi
ryolları işletme umum mü-
dürü ile diğer bazı müdür_ 
ler refakat etmektedir. 

** 
Nafıa Vekili Ali heyete -

ndi lzmirden sonra ıehrimi
ze gelecek Kütahya yolu üz
erinden seyahatlerine devam 
edecektir. 

Muhterem Nafıa Vekilimi
zin lırnirde ne kadar kalac. 
ağı ve şehrimize ne gün 
geleceği bilinememektedir. 

23 Temmuz hürriyet 
~ayramı 

Hürriyetin ilAn edildiği 

gün olan 23 temmuz günü 
şehrimiz bayraklıırln tezyin 

edilmiş akşam da tenvirat 
yapılın ştır. Resmi devnir 
ogün tntil c•dilmiştir. 

Antalya 
Mü 'ha~at beledıyeler b · r

~irli~ teş~il e~iyorlar. 
Antalya, 23 (A.A.) - An

talya ve mülhakat beledıyeleri 
leri kendi şehir ve kasaba
larının barıtolarını ve istik-
bale ait planlarını belediye 
yapı ve yollar ahkAmına 

göre zaptırmak için bir bir
lik teşkil edeceklerdir. 

Hu birliğin esas nizamn
ame8İ vilAyetçe hrzırlanerak 
bu belediyeler meclislerinin 
tetkikine verilmiştir. Beledi
ye· meclisleri nizamnamenin 
tetkik ve ve tesdıki için bir 
Ağustosta levkAlaJe içtimaa 
davet adılmittir. 

Kanlı Bir Harp Var! .. 
Leyleklerle kaıtallar arasında olan bu harp ıehrimizda 

büyük bir alaka ile takip edilıyor. ---------
LP,ylekl rln kartallardan daha çok zayiat Hrdiğl anıaııllyor. 

Birkar gündenberi tehir 
hulkı çok garıp ve esrar 
engiz bir mesele ile meş. 

ğul.. Yedi ya~ıııdan yetmiş 

yaşına kadar bütün halkın 
ağzında hu esrarengiz 
hAdısenin tafsilAtı dolaııyor: 

- Duydun mu? Leylekler 
Bergama ovasında kartallar
la kanlı bir muharebeye 
tutuşmuş .. 

- Şu leylek yavrularını 
göriiyor musun .. Bunlar bir 
haftadanberi a~· ve susuz .. 
Ana ve babaları meşhur 
Bergama ovasındaki meydan 
muharebesine iştirak etmiş
ler de .. 

_ Yahu gördün mü felA· 
keti bizim komşunun damı
ndaki leylek yavrularının 
b hadan öksüz kaldı ğı anla
şılıyor. Dişi dün akşam yu· 
vnya kan içinde döndü. Fak
at erkekten eser yok. 

- Vahvab .. Şu yanucu -
ldara bakın ne bitkin.. Ay
ol yuvaları da pek yüksekte .. 
Dişi ile erkeği gelinciye ka. 

dar şunları doyurmanın bir 
çaresine bııkmalı .. 

Hakikaten şehirdeki bütün 
leylek yuvalarında bir halta
danberı yalnız yavrular Tar
dır. Anası babası gelmemek
tedir. Bu hususta da tek ve 
kati bir haber var: 

-Leylekler kartallarla mu. 
hare bede. 

Bu kanlı boğuşmaya 1e

bep nedir? Niçin bu 11kin 
hayvancıklar çok dütkün 
oldukları yuvalarından böyle 
uzun müddet ayrı kalmayı, 

yavrularını aç bırakmayı ve 
ölümle çarpışmayı göze al
mışlardır. 

işte bu suallere kimıe ce. 
vap veremıyor. 

Bu hAdisenin garip g6rün
meıi daha ziyade çok ender 
oluşundandır. Aralarında 

çok büytt.k bir ittifak elan 
leyle\derin böyle her hangi 
bir sebeple bazı yırtıcı ku -
tlarla topluca olarak çarpıı
tıklarınt anlatanlar "t'ardtr. 
( De-yamı ikinci Hyfada ) 

V u n a n Taya recileri 
1 s t a n b u 1 a Gel diler. 
Tayaracilar dün Taksimdeki Cümhuriyıt ıbidesina ıı
rasimle çelenk koydular, Şıreflerinı ziyafetler ıarildi 

lıtanbul, 23 (AA) - Üç 1 lstanbul, 24 (AA.) - Şe-
harp tayaresinden mürek- hrimizde bulunan Yunan 
ep bir Yunan fılosu dün hava lılosu zabitanı dün cü_ 
Yeşilköy tayare meydanı- mhuriyet abidesine çelenk 
na inmiş ve karşılanmışlar- koymuşlar, yerli mallar 
dır. Tayareciler meydanı sergisini gezmitler sanayi 
inmezden evel Türk ve Yu- birlığınin sergi binumda 
nan lıayraklarile süslenmiş verdiği öğle yemeğinde bul
bir paraşut atm ı şlar ve lst- unmuşlardır. Saat beıte 
anbul afakınrla bir cevelAn Yunan ıefırinin verdiği çay. 
yapmışlardır. Öğle yemı>ğini da bulunmntlar akşam ye
taynre cemiyetinin misafıri ol- meğinı de tay&re cı:>miyetinin 
arak perapalasta yemişler- verdıği resmi ziyafette ye-
dır. mışlı rdır. 

Dünyanı. 

En ~üyük sa~it havuzu 
Napoli~a yapılıyor 

Rf)ma, 23 (A.A.) - Nap 
oli şehri bundan böyle dün
yanın en büyük kuru 

havuzuna malik ve ltalyan 
transatlantikleri ıçın bir 

merhale olacaktır. İntaat ihale 
edilmiştir. Yeni havuz yalın

ız büyük gemileri değil in

şası mutuavver gemileri de 
alabilecektir. ioıaat beş sen
ede bitecek ve elli milyon 
liraya mal olacaktır. 

Şark 
Mlsakmı İsviçre hü~ômı

tide mi gniyormn. 
Stokholm, 24 ( A.A. ) -

Hariciye Nazırı söylediği 
bir nutukta demiştir ki: 
-Eğer şark misakı ıark "f'I 

merkezi A vrupada istikrarı 
temin etmek gibi bir netice 
verecek oJuraa lı"f'IO 
bunu tanip eder. li· 
mal memleketlerin Taziyeti· 
eri .. Hen müstakar oldal
undan lıvecin bu misaka 
iıtirak etmemesi için hiç bir 
sebep yoktur. So•yet Ruı

yanın Milletler Cemiyetine gi
(Devaaıı dördüncii ıayfada ) 



So.yfa: 2 

Gönen 
S~orculuınm ~ana~kale 
seya~ati güzel ol~u. 

Gönen, (Muhabirimizden)-
17 temmuz salı günü Gönen
den hareket edt>n idmancı -
lar snbnhn karşı Çannkkn
leye varmışlar, vcıktin geç 
olmasına rağmen spor ku
hipleri mensupları tarafın -
dan kıırşılanmışlardır. 

Çarşamba giinii her iki 
memleket gençleri arasında 
tanışma temaslorı yapılmış 

ve memleketin temaşaya de
ğer mahalleri gPzilmiştir. 
Gene verilen müsamereye 
gençler bütün Çanakkale 
halkını davet etmi lerdir. 
Müsamere güzel olmuş ve 
halk üzerinde çok eyi inti
bnlar yaratmıştır. Zengin pro
gramın her numorosı 

biribir~ne rekabet ederceBİne 
mütezayit takdirlerin nibay· 
etsiz alkışlarına mazhar ol
muştur. 

Çanakkalelilere güz -
el bir gece ynşııtan Gönen 
gençleri; halkın kendilerine 
karşı gösterdiği yüksek al
:'l.ka ve misafirseverlikten 
dolayı çok memnun kalmış
lardır. Perşembe günü mot
örle Maydo~a geçilmiştir. 
Seyahat programı dahilinde 
'l'ürk büyüklüğünün tarihi 
en büyük abidesi olan harp 
seh::ısı gezilmiş ve şehitler 
abidesine çelençler konmuş
tur. 

'~uma günü Güçspor kul
übü jlo yapılan maç çok 
samimi bir hava içinde ge
çmiştir. Her iki tarafta ki
bar ve Türk sportmenliğine 
)'3raşır çok nezih bir oyun 
göstermiştir. Futbolcuların 

eanla başla çalışmasınn ra-
ğmen galibiyet sayısı 
yapılamamıştır. Ma~: 

2 - 2 beraberlikle nihayet 
hulmuştur. Oyunun tafsiltitı 
spor haberleri mektubum
dadır. Gönenliler ()anekkole 
seyohatind11n çok memnun 
olarak avdet etmişlerdir. 

Bergamada 
Meydan 
Muharebesi 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 

Bir muharririmizin dün 
malümatına müracaat ettiği 

yaşlı bir zat: 
- Kırk sene kadar olu

yor. O zamanda leyleklerin 
böyle kartallarla aynı şekil
de kavg!lya tutuştuklarını 

eyice hatırlıyorum, demiştir. 
Bu da gösteriyor ki bu 

kanlı muharebe ilk defa 
cereyan etmiyor. 

Bergama ovasında topsuz, 
tüfoksiz kanat ve kağalarile 
çarpışan muhariplerin ku -
vveti hakkındaki şayialara 

bakılırsa leylekler dört yü
:r.ii, kartallar da altı yüzü 
bulmakta imiş .. 

Bu sava§ neticesinde ka
rtalların muzafferiyeti elde 
edeceği ve zavallı leylekler
in çok büyük bir hezimete 
uğrayacakları kanaati vard
ır. Bugüne kadar leylekler-
in pek azının dönmüş olma
sı bu kanaatleri kuvvetlend_ 
irmektedir. 

Aç ve babalar şu birkaç 
gün zarfında da yuvalarına 

avdet etmiyecek olursa ya-
vrularının açlıktan ve bu sı

cak günlerde susuzluktan 

ölecekleri bütün halkı endi
şeye düşürmüştür. 

Onun için esnaf ve mahal· 
le sakinleri leylek yavruları-
nı mümkün olduğu kadar 
heelemeğe çalışmakta yuva
larına bağırsak, e1. vesaire 
atmaktadır. flattA dün çarş-

ıdoki bazı dükkdnların kir_ 
emitlerine çıkıp kap içinde 
yavru leyleklere su koyan
lar bile olmuştur. 

Yine çarşıdaki bazı yuva
lardaki yavrucuklar bitgin 
bir halde yere inJirilmiş ve 
şadırvanda yıkanıp, serinle
tildikten ve karınları da do
yurulduktan sonra yuvaları
na bırakılmı§lardır. 

Türk-İran Bu hal belediyemizin de 
nazarı Jikkatini cAlbetmiş 

Da tluğu olmalı ki Dün bir kı!'ım 
( Ost tarafı birinci sayfada ) tenziCnt amelelerinin bir 
holde bu yakınlık ve birlik ka~: merdiveni yekdiğ-
yeniden sanat sahasında erıne bnğlnmak sure-
ve içtimai varlıkta medeni_ tile tırmandıkları yuvalara 
yetin yeni ve parlak bir de- yiyecek şeyler bıraktıkları 
vrini açacaktır. görülüyordu. 

Türk milletinin iran Şahın ller ne olursa olsun mu_ 
şahını karşılamakta göster_ hakkak olan şudur ki bu 
diği yüksek muhabbeı teza_ yoz leylekler biç te asude 
hürieri, bu vesile ile ıöyle- bir hayat geçirmediler. 
nilen değerli nutuklar iki Kendilerini kana boyayan 
milletin yürekten dost oL ve birçoklarının da telef olm_ 
duklarını tamamile ispat 
etmiştir. 

Türkiyenia büyük varlığı 
İranlılar için bir sevgi kay· 
nağıdır; bunun gibi lranın 
terakkisi Ye yükselmesi de 
Türk milletini vecde düşü
rür. 

Bu birlik ve dostluk ufuk 
)arda pnrlok bir güne~ gibi 
parlıyarak şarkı umran ve 

asına sebep olan böyle bir 
feltlket gören yaz mevsimi 
asude geçti dedebilir mi? 
Z:ıvallı hayvancıkların sonb
ahar dönüşü çok her halde 
çok hazin olacak!. 

·~· 

Fıransız 

Kabinesi 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
bir kabine buhranına ma -
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Merinos 
Mınta~asmda tetkitat 

Ziraat mütehassıslarından anı 
kişilik bir heyetyakında geliyor. 

Ziraat Vekdleti mütehass
ıslarından altı zat Merinos 
mıntakası olan Balıkesir, 
Çanakkale ve Bursa vilayet
lerinde tetkikata memur ed
ilmiştir. Ha her aldığımıza 

göre bu heyet yakında şeh
rimize gelecek vildyetin 
bazı mıntakalarını dolaşarak 

Merinos meselesi üzerinde 
ve aynı zamanda hayvan 
hastalıkları ve bu hastalık· 
ların izalesi hakkında tetki
katın bulunacaktır. 

VilAyet baytar müdürlüğü 
mütehassıs heyetin tetki -
katına esas olacak malfı ma· 
tı ihzar etmektedir. 

Heyetin vilAyetimiz dahi
linde yapacağı tetkika vila
yet baytar müdürü de iştir
ak edecektir. 

ıslah müfettişi 
Bir müdeettir Karacabey 

harasında tetkikat yapmakta 
olan mıntaka ıslııhı hayva_ 
nat müfettişi Fehmi bey 
tetkikatını bitirerek avdet , 

1 etmiştir. 

Baytar müdürü 
İki gün evel Ayvalığa gi

den vilayet baytar müdürü 
Behçet hey şehrimize dön_ 
müştür. Behçet bey Ayvalık 
ve Altınovada bir meselenin 
tahkikini yapmıştır. 

Şiddetli 
Sıcaklar ~üküm sürüyor. 
Dün şehrimizde hararet dere
cesi kırka kadar yükseldi. 

Bir hafta evel başlıyan 
sıcaklar tedricen tiddetini 
arttırmış bulunmaktadır. 

Dün §ehrimizde çok sıcak 
bir lodos esmiş sıcaklık 
derecesi 40 ka kadar çıkm
ıştır. Bu derece sıcaklık 

şimdiye kadar şehrimizde 

ne görülmüş ne de işitilmiş

tir. 
Havanın bu derece sıcak 

olması şehirde hayatı birde
nbire durdurmuştur. Soğuk 

meşrubat satan dükkAnlar 
dün dolmuş boşalmış hirı;ok 
kimseler buz ve kar tedari
kinde müşkü!tlt çekmişlerd
ir. 

Yazlık mahsulün sıcakla· 

rdan çok zarar gördüğü ıö· 
y lenmektedir. 

Or. Osman Oğuz bey 
~ugün gidiyor. 

Edirne sıhhat müdürlüğü
ne tayin edilen eski sıhhat 
müdürümüz Dr. Ot'man Oğuz 
bey yeni memuriyet yerine 
gitmek üzere bugün şehri

mizden ayrılacaktır. 

Serbest tnbip ve sıhhat 
müdürü olarak on senedir 
şehrimizde bulunan muhte
rem doktor bu zaman zar_ 
tında birçok güzel işler gör
müş kendisini bütün halka 
sevdirmiştir. Osman Oğuz 

bey dün veda ziyaretleri 
yııpmış hu meyanda idare 
hanemize de uğrıyarak veda 
etmiştir. 

Muhterem doktora solti
metıer temenni ederiz. 

On köyde ı; ize! hır manıara 

Köylerimizde Faaliyet. 
-

Birçok köylerimiz~e köy tarlalan, ~öy mey~anlan 
yapıldı. yeni yeni mektepler inşa ediliyor. 

Köy kanununun tatbiki etmek üzere faaliyete ge~m-
yolunda vilAyetçe alınan ted-1 işlerdir. 
birler şimdiden eyi neticeler Bu köylerde y:ıpılacok 
vermeğe bo.şlamıştır. mektepler maarif idaresinin 

Haber aldığımıza göre, plan.ına uygun ve beş dert3h-
vi1Ayetin bu husustaki emrine a~e!.1 ~l~~ak ve 
tevfikan köylerin birçoğunda hutun koyun mektc·p 
b d O L"' K ihtivacını karşılayacaktır. u meyan a va a.oy, or- .. . ... 

k.. y k Karaman koyde ıkt u~ ay 
a~on oyd'·- ab up eve! inşasına başlanan mek-
koy ve ıgAr n - b' k ·· d" 
zı ova köylerinde köy tar 1- ti\.('l Pkt ıbtı;n~ . uzerle ırk. 

.. 1 I o · ep m zemın o mn 
aları, koy maydanları yapı - .. 'k" k tt b d 

~ ~ uzer~ l ı a ır ve eş o a_ 
mış, sıhhı ve fennı mektep lıdır. Zemin kattaki odalar da 
inşası için faaliyete geçilmi- icabında dershırne olarak 
ştir. Köy tarlaları köylerde kullanılAbilecek bir haldedir. 
bulunan çi~t .. adedi~e ~1ektebın yapılmosınde köy 
göre meseltl hır koyde yuz ihtiyar heyetinin ve bütün 
çift varsa o köy için yüz dö- köylünün olduğu ko.dor 
nüm köy tarlas1 hal mualliminin de biıyiik 
ine getirilmektedir. Bazı bir şeref hissesi var-
köyler bu miktardan dır. ~foallim ve köylii 
fazla da yapmaktadırlar. Bu vücuda getirdikleri bu irfan 
t<trlalıır köylü tarafından abidesile cidden iftihar r.de
ek i lecek, biçilecek ve vnri- ebilirler. 
datı köyün sıhhi, zıraı ve 
diğer mühim ihtiyaçlarına 

sarf edilecektir. 
Köylerde mektep 

Balıklı ve Ova köyleri halkı 
köylerde birer me\tl~p inşa 

----
Bu zaman~a av yapılmaz1 

Memnuiyet müddeti henüz 
bitmediği halde bazı avcıla
rın avlandıkları guzetemize 
haber verilmektedir. 

Banduma iskele ~aytarhğı \ Mahkemelerde: 
Bandırma iskele muayene Qg~ U 1 Gazi Spor: 

b3 ytarı ihsan bey Kayseri 
mücadele baytarlığına tayin 
edilmiştir. Bir baytar tayin 
edilinciye kadar iskele bay
tarlığı vazifesi •ck:ileten 
belediye baytarı tarafından 

görülecektir. ---
Maarif mü~üru mezun 
Viltlyet maarif müdürü 

Vasıf bey bir ay izin almış_ 
tır. Vastf bey mezuniyetini 
Bandırmada geçirecek, ken
disine ilktedrisat müfettişi 
Zeki bey vek<\let edecek -
tir. 

ilk tedrisat müf et işi 
Maarif Vekdleti tarafından 

lstanbulda açılan ticaret ku
rsuna vilAyetimizden ilk ted_ 
risat müfettişi Ali Riza bey 
iştirak etmiştir. 

Yeni sıhhat mü~ürümüz. 
Haber altlığımıza göre ye

ni sıhhat müdürümüz bu ay 
sonlarına doğru lzmirden 
şehrimize gelecek ve ay ha· 
şında vazifeye başlamış oL 
acaktır. 

Enstitüsü talebeleri dün şeh· 
Katili hah dün Ağır cez- rimizde tatkikat yaptılar. izmirin en kuvvet~i takımı 

ada maL~u"m oldu Garbi. Anadolu~ıı tetlcik V8~1fl~3 g hJOf. 
111 • seyahatı yapmak uzere şeb- • . . 

Ş h · · h · · l G · T b' Altaylıların şehr1mıze geL e rımız ağır ceza ma - rımıze ge en azı er ıye .. .. 
· Enstitüsü tslebeleri tetkikle_ mek uzere muracaatta bu-kemesı, oğlu Mehmetli çifte ı h b · ı rino devam etmektedirler. Tn- lunduklarını eve ce a er tüfeğı i e öldürmekle su~!lu b 

!ebeler dün toplu bır halde vermiştik. Altaylıların u a.r. 
Yaylabayır köyünden 'fu- şehrin görülecek yerlerinden zusu esas itibarilo kııbul 
zaklı Mustafa ağanın muhak- başlıcalarını görmüşler bu edilmiş ve ne gibi şeraitle 
emeıini dün bitirmiş ve knr- meyand orta ve ilk mekt- gelecekleri kendilerinden 
arını vermiştir. eble~i, Zağouı .. Paşa. ~am~ini, sorulmuş ve bu defa cevap 

Avukat Sadık bey karar- Karaısabey turbesını zıya_ 
1 

t 
a ınmış ır. 

dan evel müdaf.ıasını yap · ederek not ahnışlardır. .. 

mı§ hAdisenin müdafaai nefis 
halinde olduğunu iddia ede
rek Mustafa ağanın beraatini 
istemİ§tir. 

Mahkemenin knrarına gö
re, meselede şiddetli tahrik 
görülmüş ve bu sebepten 
dolayı Mustafa ağa dört se
ne müddetle ağır hapse 
konulmuştur. Karar ekseri· 
yetle verilmiştir. 

= 
ndi Paşa camii önündeki şa
dırvandan aptest aldığı sıra· 
da şadırvanın demirinde ası-
lı duran ceketinden yırmı 
lirası aş.rılmıstır. Mehmet 

K r·ı . . 11. ş· Haber aldığımıza gore a ı e reısı mua ım ına- . A 

· tt·· ·· b d.. k günü honiız malum olmam-sı usnu ey un a şam I 
üzeri vali beyi makamında akla beraber Altaylılar dm-
ziyaret etmiştir. ~nbirliği ile maç yap~~k 

Talebeler seyahatlerine uzerc pek ~akmdn şehrımıze 
devam etmek üzere bugün geleceklerdır. 
bisikletlerle Balyaya gidec-
eklerdir. Talebeler şehir ve 
kasabalardan ziyade yolları 
üzerinde bulunan köylerde 
durarak köylünün yaşayış 
ve ıldetlerini tetkik edecek
lerdir. 

Binadan düşen ameleler. 

Küçüklerin maçı 
İdmangücü ikinci takımı 

ldmanyurdu ikinci takımına 
bir maç teklif etmiş ve bu 
teklif Yurt tıırafından kabul 
edilmiştir. Yurt - Güç küç
üklerin maçı bu cuma Ko -
lordu - Ayvalık fınnl maçın
dan evel yapılacaktır, 

- ırna-

refaha götürecektir. O zaman 
bütiın dünya görecektir ki 
geçmiş zamanların medeni
yet beşiği olan yerlerde sulh 
ve selamet, ebedi neşl:) ve 
insaniyetin yüksek meziyet
leri yeniden vücut bulmakta 
ve beşeriyet, yenidım şarkta 

yüksek snndet ve bahtiyar
lık seslerini duymaktadır. 

Bir ~usu tutul~u. 
ruz kalacaktır.Bu M. Tardiy
önun Stuviski işini tahkike 1 

momur komisyon huzurun
da M. Şotana şiddetle hücum 
etmesinin neticesidir. 

Pazartesi günü Martlı ma
hallesinden KAiım efendi oğ-

1 lu yağcı Mehmet Emin efe-

Emin efendinin şikayeti üze
rin~ z:ıbıtaC'n t::ıhkikat yapıL 

~ış ve hırstzın nönenli M~
hmel isminde bir sabıkalı 

olduğu anlaşılarak tutulmuş

tur. 

Evelki gün hükumet cad
desinde Emniyet müdürü be
yin oturduğu evin cephe 
kısmında yapılan tamiratta 
çalışan iki amele iskelenin 
kırılmasilıJ dört metre aşağ
ıda kaldırım üzerine düşm
üşlerdir. Düşme neticesinde 
ameleden birinin heli incilm
ış diğeri hiçbir şey olma_ 
mı ·tır. 

r·· Yurttaş! ........ .. 
: Hildliahmerf unutma/ 5 
il • l • : ıstırap çektn msan ara • 
: eyilik yardım edtrı odur : 
•••••••••••••••••••••••••a 
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(TürkDili)nin 1-/ikfıyesi 

Nişanlımı nicin bıraktım? , 
Bir muharrir nasıl bır kadınla BYlenmelidir? 

T0RKD1Lf 

FOTOGRAF 
MAKİNELERİ 

Sayfa: 3 

emasında 

Bu filmde topçu, piyade ve toyore harplerini ve 
bu mııyanda bir takım macera ve aşk sahnelerini di. 
kkat va heyeconl.ı seyreddceks.niz. 

Ayrıca 

• 

AMET VESİKASI 

Erdek Malmüdürlüğünen: 
EınlAki kodimeden Erdek hududu dahilinde yüz altmış 

lira bedeli sabıklı u~ıkıs kölünün 934. Senesi yaz 
mah u(ij p"şin p rn ile s ıtılıktır. ihale 9 Ağostos 934 pe
rşembe günü saat on beştedir. Taliplerin pul ve ildn m88 4 

ra(ı alıcıya aittir. Taliplerin yüzde yedi bucuk depozito-
1 rile yevmi mezkOrda Erdı;k Maliyesine müracaatları. 

4 - 140 

r--Belediye Dispanserinde-
Muayene Günleri. 



Sayfa: 4 

Mecmualar: 

Yeni Adam 
«Yeni Adam» ın 30 nncu 

~a!ısı cok güzel bir kapak 
ıçınde çıktı. Yazı ları liolk 
ünıversitcsi derslerinden ma
ada, Tıyatro ve Aktör, r118_ 

tona] Sosyl.lliznı nedjr'.1 Yeni 
Adam Radyo rılfnbesi başlık
lı m.akaleler, hiktıyder. kısa 
tetkık ve tenkitler vardır. 
Okuyunuz. 

Balya ~a~vecilerinin mür
acaatı ~a~~mda 

Balya belediyesinin taya
re r(lsmi olarak kahvelerde
ki gramnfon plaklarının be
herinden on kuruş f.ızla re
sim ald ı ğı ve kt.ıhveciierin 
bu fµzla rcı!min iadesi hus
unda belediyeye müracaatta 
bulundukları yazılmıştı. Dün 
Balya belediye reisi Aptul
lah beyden ald ığım , z bir 
mektupta hu meselenin be
lediyeyi aldkadar etmediği 
ve böyle bir müracaatın ma
liyeye yapıldığı bildirilmek
tedir. 

Sıcak 
Dalğası 
(Üst tarafı birinci sayfada) 

Arknnsnsta mahsulde yüzde 
25 tşn yüzde 50 ye kadar. 
Luisyanda yüzde kırkta~ 
yüzde 50 ye kadar zarar va_ 
rdır. 

Şark 
Misakı 
(Ost tarafı birinci sayfadn ) 
rmesi Cencvrede sulhun ten
ııiki için sorfedilen mesai~i 
kolaylaştıracrıktır. 

- . -lı"ı. . " ., .... 
. " 

-------...... ------~~~ 

ZEİ 
• 
KON 

f otograf makineleri 

TORK DiLi 

Bandırmada Büyük Otel 
1 
Bandırmanın 

en temiz, 
en güzel 
en rahl t 

otelidir. 

Otelin mobilesi, lokan
tasının bütün takımları 
yenileamiıtir. 

r::ı 
ı=ı 

.. .::. 

! 

.. .. 

Su, hava ve muhtelif m~yva ve ha)·vanatı elıliyesile nıeşhur 
bulunan Balıkesir-Kütahya şimendifer hattı üzerinde Oursnubey 
kazasında ilk defa açılacak olan panayır 10 ağustos 934 cuma 
günii başlıyarak 14 ağustos 934 salı günü hitam bulacaktır. 

l - Panayır mahalli kasabanın şimalinde saz çayırı mevkiinde olup mebzu- i 

25 TlllM'tll 

~~~~~~~~~ı 

İnşaat sahip/erile mühendis 1 
ve aslaların nazarıdikkatine 

len memba suyu ve hayvanatı ehliye için hudayi nabit mühim miktarda ve r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. Düın'ada birincili~i ka- - _ 
• meccanen taze çayır bulunmaktadır. -.. •• 

ZEISIKON » 15) mı ::·.·: AV u KAT =:.·.·: zanan « :.ı 2 - Eşyayi ticariye sat.cılorı ve eanat erbabı için belediye tarafından 
fotoğraf makinelerinin sureti mahsuı1tda ve mükemmel surette ihzar Te imal ettirilen binalarla açık •• •• 

934 otomatik modelle- !) olarak verilecek olan mahaller feTkaldde ucuz ücretlerle verilecektir. mJ :: H ,.,.. fı•k S d k :: 
3 - ilk defa olarak küşat edilecek olan panayır mahallinde satıcı ve ah- :: • l ev l - a l :: 

· · ı. · l :: Dava VeL ilı· • •• • rını ma"ıne, Sf ıpa ve r.:1 cılnrın istirahatleri içi& tertibatı 16zıme alınmıı ve her suretle ihtiyaçları te- •• •• ru •• 
ı::a •• •• v •• 

çantanlarını «ŞAH MEH min edilmekle beraber getirecekleri hayvan VA emtianın hüsnü muhafazası :: 1 usuf Kenan ::. 
ftfET ~IAHDUllU HÜ • iç.in muhtelif suretlerde muhafaza tertibatı ahnmııtır. •• 

ım 4 - tşbu panayıra i~tirak edecek olan zevatı kirftm·n knnuoı riisum ve rm ::fızıhınest hOk011at caddesinde Ahmet çışmısl karşısında !! 
SEYf N AVNİ ticaret - vergiden başka hiçbir masraf ihtiyar etmiyerek bilcümle işlerini kemuli suhu- · ii Merkez ve kazalarda her nevi dava kabul !! 
hanesinde arayınız. ,ffi] Iet ve emniyetle göreceklerinden çok memnun ve müstefıt olacakları ilan olu- eı 1 !! ve süratle neticelendirilir. !! .. -----------1 ~nulr. fi) 1t.••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı•ı••••••••• ..a ................................................ 

~ ~~~=®~·~~~~~l~~~=·~~e~· ~~~~~~~=~~~~a~=~~~~ıı BALlK~iR ~LlYET MATBAASINDA BASaMIŞTIR. 
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