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GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON B!RtNCi YIL SAYI: 10188 

Balkan Fransızlar Ermeniler- fAt~tOr'k-1 1 
den AskerTophyorlar. 1 _,,_ . 1 Ek~nomıtonserınınçaıısmaıarı 

- - - - 1 Bursahlırm tartıp ıt- 1 
Auna, 27 lRadyoJ 18 

S ş k J h • d LI 1 , 1 • 1 Martta toplanan Balkan eko 
ancakta ap a A ey ın e na- 1 tıgı gecayı şereflen- 1 nom~ ~onıeyi me.ai•ini bi 

14ı Kandırmak lstiyen Yobaz- •
1 

dirdilır. : ur:;:!·:: 2s f A.A ı Ati 

l .
1. I nada Toplanan Halkan an 

ara 100 Altın Verı ıyor. '• A .. nkara, 27 (AA .) 1 tantı konıeyı mesaiıini bitır 
Bursaillarrn dtin nk- mittir . 1 ~am Halkeııindt laliµ ; Konsey bilhusa bazı hu 

I dllklcrl Ultıdafi yecesi 1 su"i mahıuli.tın satıımı te 
1 .4/allirkün giik.<;t~k /w - 1 min etmek üure Balkan ha · 
1 :urlarlfo t şsiz f>İ r neşe 1 rlci piyualarında müıter~k 
1 içinde ycçmlşlir. 1 bir siyuet tek;bı meselesini 

L----------~ tetkip etmittir. 

Edirnenin Kara Günü
Yıl O önümü .. 

ı •• nun 
Hataylı Tıirkltr bir mimayiı esn"sında ~- ~ f 1 ~ 

So ~nlcara, 27 ( Huıuıi ) - planılmakta ve ıapka Güzel Edirnınin Balkın harbinde uğradığı 8 İılt ya-

iıtiliya uğradıiı 

t " ıGnlerde Hataydaki aleyhinde vizlar verilmek· 1 'h 'f ,.. • ld 
'

2
Yllcler yeniden artmııtar . tedir Pi an 1 tı 1 ul acı ılı iRi 1. 

6 20e den fazla mlllı ile Hatta halkı camilere bu istanbul, 28 {Radyo} 

~I Franıız zabiti Şamdan Re maksatla tophvan yobazla 26 Mart Edirnenin Balkan 
l •Jae gönderildlfi Haleop· ra 100 altın kadar ücret harbinde 
~ hlldtrilmektedir. bile verilmektedir. Ru lca. tarihtir . 

~i 81.1 ıabitlerin maiyetinde · dar para verilmesine sebep Bu kara günün ve felike 
.1 '•lcerlerın hepsi Ermeni bu kötü iti yapacak adamın 

K o n t Ç i v a n o Dün 
Romaya Vard1.. 

-
İtalya hariciye nazın tayarı ile Belgrıddan ıynldı. Bu 

itilaf Avrupa ~arışı için fıydall alacaktır. · 
Belgrad , 27 (RRdyo) 

Baıvekil ve hariciye nazın 

Stoyadinoviç. ·Kont Çiyano
nun ziyaretini iade i çın Ro 
maya gicJecektir 

Hrükıel. 27 (Radyo) 
Kont Ciyano. ıarki Akdeniz 
vaziyetini takviye için Atin• 
ya gıderek siyasi r icalle 

, müzakerelerde buluna-:alctır 

Belgrad, 27 (Radyo) 
ltalya hariciye nazırı Kont 
Çiyano 12,30 da tayyare 
ile Roma ya harekeot ~tmit · 
tir 

Tayyare mf·ydanında bat 
vekil ve hariciye nazırı Sto· 
yadinoviç, harbiye ve bah· 
riye nazırları bulunmuılar

dır 

Helgrad, '27 (Rad)·o) -
Kont Çiyano hareketinden 
evvel saat 1 O da harici ve 

vel< a !etinde Stoyadinoviçle 
buluflTiuıtur . Saat l 1 re kadar 
müzakereler devam etmittir· 

Belgrad, 27 (Radyo) -
Paris siyası mehafil İtalyan 
Yugoslavya anlaımasının 6 
ınc ı maddeıini Fransa bakı · 

mmdan en mühim bir mad
de olarak addetmektedirler. 
Bu madde ıöyle: 

Madde: 6 - Yüksek akit 
taraflar ıurasmı kıuarlaıtar
mıılardır ki bu anlaımadan 

hiçbir fev ilci memleketin. 
esıuen alen; olan mevcut 

beynelmilel taahhütlerine 
muhalif telakki edilecektir 

StoyaJinoviç ittlifname · 
nin teatisinden sonra an· 
laımanm İtalya - Yugoılav · 
ya ile birlikte Avrupa barıı• 
için de gayet faydalı ola 
cağını söylemiıtir . 

~•r . tin yıl dönümü bu senede 
bulunmuandakl mOtlcillttır. 700 H b ı • • N ı 

~ Evediranceı iHlealhkaezvtirnJda:mteıtetsıırilrle a eş 1y1 a s 1 s_ nlcara, 27 ( Huıuıi ) - Diğer taraftan Antakya •· 
u latalcta ıapka aleyhi · ve Kırıkhanda me"kuf bu 
-.q" l Evin ıalonlar1nı btnlerce B ~ 1 d 1 
Hl 6rklere nasihatlar ve· lunan 25 Türke pek fazla o g a z a 1 a r ·q-.. •- Edirneli doldurmuf, ihtifa ~ de Gü:t/ Edirne • e111 tedtr. iıkenceler yapılmıthr. Bu 

A d t 1 bir nutuk verilerek Edirne Ayrıca ş ehit l ıklere de aidile . _ ı.._ 1.1 rnaluatla jandarma Türler kamçı ile öğü müt • . 
~:-a•ndanı olan bir Fran11z ler eolleri kelepçeli olduiu 1 nın düıtüiü felakete bir daha rneuklmbuuırtaulra. ra çelenkler ko· ı Hen .. erson bu kıtiliim hakkmdı izahat verdi. Milletler 

-==::... ------

'Qati b ı l h ld b ı d i dütmiyeceji heyecanla an · U "'- izzat me11u o - a e oyun arın an zene r~ ı 

~, ltt•dar Hal~camilere to vurulmuılardır. - lat~:;;~ı:· matem martını çal- ~ Avrupa da l Ceıiyeti infiali izhar ıdıcek ıi? 

k 1 
• d Londra, 26 ı Rap yo) ' Üzerlerine hücum edileorek 

~ el Re s ,· er ın e mııllr Şehttler ••Yi• ile anıl- d k ~ e m mıttır Üç Devlet Arasın- Adisababada suikas i ta ip hayvan gibi boiazlanmıı· 

,.. e n z ·ı 1 a t y a p 1 1 d ı.. da Yemnai Bmir ıA?nlaş- eden katlıim hakkında Avam lardır. 1 kamarasında Henderson iza Henderaon bu vaziyetin 

Dahi /iye hat vermiıtir . HPnderson iza· hal va tarafından tekzip 

q Puris. '27 ( A A.J 
. - ---- 1 r k ., . hat verirken amele sarala - edilmediğini de ilave ettik 

Jının tınundan alman resim 500 ~uruıa indirildi. ye f f ~;;;~:~~~: ~:a~:~1b;~1;1•:;;;; rında infial hareketleri gö ten ıonra Adisa· 

10 k " k El A • dp "I - t " babaya bir tahkik heyetinin 

S ... 1 dan uru' ılınıca azız e :lyareilnde. lnmurnifo ru muı ur . IDU ar 9 • mt:mırnnlyelbahş ııtlict. Henderson Adiıababadıtki gönderilmesi hakkındaki 

1 
• ffondırmrı iskelesi 

l~,1 lctaıad vekaleti. isk e nundan 75, bilumum alat ve 
~ ... olan bütün belediye ve e deva t , sanayıde mü11tamel 
I~ '-•l idarelerden gönderi kimyevi maddeler, mamul 
~'Pttllrifeleri tedkik ederek t>fyadan alınsn reıtm ton ba· 
t~ 1"i aynı hale koymuı- tına 200 ince alit ve ede
tıladePttubtellt maddeler üze· vat, sanayide müstamel ma-

4' 2 llllururiye reıimleri yüı:· ddeler, ipekli menllucat ve 
tll-S 75 derecesinde indi · sair kıymetli etyanın tonun 

···•tttr ) 
ft dan alman reıtm de Sl O 

1,tıı~:eozlllt hatalın ucuz kuruta indirtlmift ir Koyun. 
~I •ı Yolunda a lman ye· !ardan alınan iskele resmi de 

•e 
)ıl,, ~•ııir bir tedbi ı ıa bir kuruıa, sıfırlardan ah · 
t~ or' ••dik edt 1 mek üze- nan resim 1 O kuruta indiril 
1 -.elcill b ""-ra b er ey ,.Uoe aevko mittir . 
bıı~ u tarif eye göre, hu 

llt ,, -·:ı~·· ''-ll e •air top ra k m ah 
.. •rue '- S ht Par 111g._

6 
•IJID~ti az ltda, Q e a 

to,\l r •e satr maddelerin y / 
~\l .. \l"d•n •lanan reıim 20 apan ar 
._,,~" · Yaı , kuru ıebze ve Varıova , 27 <Radyo\ 

""'•r '-''htu ' madenler, mayi Sahte para buan bir ıebe 
l•d- icat, luynıeti yükıek ke meydana çılcanlmııtır . 12 
"'"ı._ "'•ddelerinden alınan Kalpazan yalcalanmıı. birkaç 
....... _1·~b batana 6Ü, aayri torba da Hht~ para tutul ·· 

Dpat 111al~e111esı to muıtur . 

• 

Eliziz, 27 (A.A .) Da· 

hıliye Vekili ve t'arti Genel 

Sekreteri Şükrü K"ya ya · 

nındaki zevatla birlikte bu 

ıün trenle saat 4 le ıehri

mize gelmlı1erdir . 

-==---~wr-====-=r-

Mısır 
niyabet meclisi reisi hastı 

Kahire, 27 ( Radyo ) -

Niyabet meclisi reisi Pre· 

nı Mehmet Alinin 11hhah 

mahsuı derecede iyileımiı · 

tir. 

Ağır surette hastalanan 

Prensin ani mustarip oldu· 

iu anlatılmaktadır, .... 
iki 
Başvekil 
Görüştll 
Peıte 27 (A .A.) 

I 

- Çekos 

lovakya baıvekili Viyana 

dan geçerken Avusturya bat· 

vekili ile görüımüıt&r. 

Bu ıörüımenin huıuıi ma · 

hiyette oldutu bllClltthnek · 

tcdir 

• 

Ler ulrndığı ut paskulyu- Amerikan Konsoloıhaneıine isteğini müdafaa etmiı ~e 

dan sonra lnyillere., Frarı 700 Habeı\inin iltica ettiği demittir ik: 
su ue lfrlçika aras111da ni ve bunların akıbetine Ame· Eğer İtalya bir tah· 
Relçlktıllln lumamiyelini rika kon"olosunun bizzat ıahıt kik heyetinin gönderilme-

hir menf aai mukabilinde olduğunu ıövlem ı ıtir Bu 7ıJO sindeon imtina edne 
olmakSt:ın ltmin cde.n Milletler Cemiyeti elli mil· Habetli müsbet muamele 
bir anlaşma .ııoınlacuy~ı 

görüleceği vadı üzerine dı 

~s=oy~l~t~:rı:=iy:o::r::. =~=~==~~ıa~r!ı ~ç~ık~m:ıılar , fakat derha l 

let namına 
etmelidir. 

infıaltni izhar 

Ne Kadar Zeytinyağ istihsal Ediyoruz? 

Vilayetimiz Zeytin istih· 
salinde en öndedir. 

Bütün Türkiyenin istihsal Ettiği Zeytin Yağı
nın Yüzde 62 ai Vilayetimizden Alınmaktadır. 

Ziraat Vekalettnce; Buraa 
zeytin mıntaka11 da villye· 

timiz ziraat zeytin mıntaka 

mOtehll111slıfına bailanmıı · 
tır . 

M6.tehau11 8. Nizamettin 

yirmi g6.n kadar Mudanya. 
Gemlik. Orhanrazi tarafla· 

rarında tetkiklerde bulun· 
muıtur . Uunun neliceıinde 

Bursada zeytincilik bakım 

ıekli teabit e dalmlttir. Bu ı 
cGmleden otmak Qzere birde 

Ayıtalık ut :eytiııyo{i ful>rikalcırı 
Gemlikte fidanlık y~rl hazar danhk yeri yüz dönüm ka-
lanmııhr . Gemlikteki bu fi ( Sonu ikinci Sa7fada ) 



---- ~ 

• e nayı anu-
if a e Ede 

lerin 
Sümer B nlon üç ıq da 

bir neşredi en 7 inci sayısın

da J ürkiyenin endüstrıyel 

kuruluşunu tetkık eden çok 
alaka değer bir yazı oku 
duk Sanayii teşvık kanu 

nundan istifade edf n nı üu 
setıelerin l 932 1934 sene

lerandt-ki inl'1şaf seyrıni tet 
kik mevzuu olar ak alan ve 

netiçede Türkiyenın ilıtisadi 

bünyesi bakımından ehemi 
yelli neticelere varan bu ya 

zıya vöyle hulasa edebılıriz: 

ıüessfse ade~ı azalıyor 
İstatistik umum nıüdürJü 

ğü taraf ınd n sana yil tefvik 

kanunundan istifade eden 

müesseselerm 1934 yılı vazı 

yeti h kkanda nevredilen sa 

nayl istatlstaklerınde göze 

çarpan ilk nokta sanayi mü

esseseleri adedınin 1932 ile 

1934 arasmda oldukça azal 

mt§ olmasıdır Hakıkaten 

193l de umumi yekunu 1473 ü 
bulan bu müesseselerin 

mikdarı ! Y32 de 1397 ye ve 

1934 de de 1310 a düşme 

sidir. 1934 de 1932 yekii 

nundao ) 63 müessese nok

sandır. Azalma nisbt-tı yüz 

de l l OG dır. Fakat müeue 

selerin Hyıca azalmalarından 

doğan eksilıoi, müessese-

lerin keyfiyetçe inkivafları 

f azlasile telafi etmiş bulun 

maktadır. İlk bakışta endüst

ri sahasında 1932 den l 934 

e kadar bir gerileyiş sanıla

bilecek olan mikdar azalışı 
nan ancak göz aldatıcı bir 

unsur olduğunu rakamlar 

üzerinde tetkikimizi geniş

letince çok iyi fark etmek 
teyiz. 

Ve chemmiyetce az mües
seseler faaliyetten çekilırken 

faaliyet vasıtalara ve istihsal

leri yüksek ö çüde olan 

müesseselerin kurulduğuna 

şahıt olmaktayız. Şu halde 
memleket cndüst.·ısi strüktür 

deil§meaini ifade. eden hır 

merkezle~m! had sesi karşı 

sındi:ô bulunmakladar. 

Envesıisın nlar aıtıyor 
Müesses"' sayısının azalma 

sına kcr~ı ık cno!istd mües 
seselerıne )apıl n en\estis 
manların ehemmıyetlı uret 

te genışledığını görmekteyız. 

Mesela müesseselerin maki 

nelerınin tahmini kıym tlen 
) 932 de 55.882,396 lıra ık
en yüzde 13.4 artışla 1933 
de 63,372,79J liraya ve yuz 

de 109 artışla 19J4Je 67, 
761 807 lıraya çıkmıştır. Mü 
essesel .. rın l<endılerıne a ıt 

olan bin ların tahm na kıy 

ıneti 1 ~33 de 45, l 47 ,078 
ıiradan 1934 de 50 79.ı, 118 

liraya yükselmiştır . Her ıkı 

sı bırlıkte müessest: erin um 
um envestısman yekunu 1932 
de 101029,4741iradan 1934 

c·~ ll8,556 025 lıraya çık 
mışlır. Artış nisbeti yüzde 
27 ... 5 dir. 

arttığını görmekteyiz i932 
de çalaşan 1473 müessesenin 
kullandığı muharrik kuvvet 
102,650 beyğir kuvvetinde 

iken 1934 de 1310 müesse 
se ] 36,258 beygir kuvvetine 

maliktir. işçi mikdarı da 1932 
de 55,321 den 19J4 de 
69, 150 ye imalat mıkdarı 
ise 137,933,000 Jira dan 

182.739.Ü(JO milyon liraya 

yükselmiştir 

Büyük müesseselerin ~aki
miyeti 

İstatıstıklerin tetkiki bize 

eneüstrlel çalıımalarm daha 

ziyade büyük müe&&eselerin 

eliode temerküz etmiı oldu 

ğunu ve bu temerküz tema
yülünün gıtgide artmakta 

olduğunu göstermektedir. İs· 
tihsal mikdarları 500.00U li-

radan fazla olan müessese 
ler sayısı yalnıı. 63 dür, bun 

lar umumi yekununun an· 

cak yüzde 4 80 ini teşkil 

eder. Fakl'lt bu 63 müessese 
bütün endüstride mevçud 

beygir kuvvetinin yüzde 57 
sine ve işçi mikdarının yüz

de 55 ine s~hiptirler ve ima· 

latm yüzde 62 sinı vermek-

tedirler. Fakat bazı endüstri 

branılarında büyük müesse 

selerin hakimiyeti çok daha 

barizdir Me&elA istihraç sa· 

nayti sahasında çalı§on 23 
müt>uesenin yalnaz 6 sı işçi 

miktarının yüzde 83'78 ine 

sahiptir ve bu ıubedeki ima· 

lalın y_üzde 79 60 ına ver

mektedir Dokuma sahasın

da çalışan 300 müeesseden 
l 3 ü yani yüzde 4.33 ü, 
dokuma endüstrisindeki bü · 
tün iıçi mikdarının yüzde 
St 59 unu ve imalatın yüz

de 67,79 unu kendinde top· 

lamııtır 

[n~üstri programmın ~u in-
~işaf üzerin~e rnlü 

Fakat nailli endüstriyel is 

tihsalin daha geniı ölçüde 

temerküzü hadısesini bılhas
sa be§ yıllık enıJüstri prog
ramının tatbtkir>den sonra 

müşahede edeceğiz. Bu pro 

gram mucibince kuru1an fab 
riknlar, biri veya birkaçı, 

bütün memleketın o snha 
dcıki isHhlakini tamamen ve 

ya büyük bir kısmı itibarile 

karşılayacak genışlikte ünite 
lerdır Mesela Sümer Ban 

kın İzmit kağıt fabrıkası i 

memleket kağıt ıhtıyacınan 

yüzde ellrsini karşılamaltta 

dır Şimdi aynı yerde ayna 
büyüklükte kurulmakta olan 

ıkinci kağıt fabrikasının ta 
mamlanmasiyle l Ü.Ün ~ağıt 

istihlfıkimiz bu ıki fabrika 

tarafından karşılanacaktır. 

Bunun gibi senede 180,000 

ton demir ıstıhsal edecek 

olan Karabük demir ve ç~ 
lik fabrikpıı da. memleke
tin bütün demir ıhtiyecına 

BE iL le R 
• ~ .. ,.... • ·~~. ~\. •. il: !'"- ) -- " 

ı • :::_.? ,~ ; '. ~rMw_.1ıı~·: · '\. . 

u sı ğ ı r l'ı k t a 
ı 

P a k.. Dünkü aça Devanı 
Susığırlık Parkına Yeni Çiçek 

Fıdeleri Dikz~lıyor. 

Susığırlık Belediye parkı 
Susağırhk, 27 (Hususi) - tanzime baılamııtır. Parkın 

Burada havalaT son günler- arka tarafındaki parmaklık· 

de epeyce açmı§tır. Susığır lan ikmal edilmiş, yeni çi-
lık tam bir bahar havası iç çek şidanları dikılmesine ba 
inde bulunmaktadır. şlanmıştar. \ 

Belediye ıyl havalarda Ayraca Cami meydanlığı 

halkın belediye parkından da küçük bir bahça haline 
iııtıf ade etmesi için parkı getirilmiştir 

Edilemedi . . 
ihtilaf çlUt. Bandnmalılar bir gol attıUan sonra saha .. 

yi terk ettiler. Ayvah~ltlar galip 2ddedıldi. 
B Gümesl birincisi Ayva 

lık ldmanyurdu ile C gü
mesi birincisi Bandırma İd-

1 

manyuıdu dün karıale.ımıf 

IMdar. • 

İki takım arasında çıkan 
ihtilaf yüzünden maçın nl 

hayetleomesi•in imkanı ol

mamııtar İhtilafa Bandırma 
İdmanyurdunun Bandırma 
H i r l i k s p ·o r u n d ,; n 

kadroıuna iki oyuncu almış 
olmasıdır. Hakem Birlikten 

Münir bu ıekli gayri niza 
mi bulduğunu anlatarak 

maçın ancak hususi mahiyet 

te olabileceğini söylemittlr. 

Maç bir müddet devarfl 
etmiş, Bandırmalılar Ayva 
lıklılara bir gol de atmıılar· 

dır. Fakat bilahara Bandır 

ma İdmanyurdu maçı huııJ 
si olarak kabul edemtyecek 

lerini söyliyerek sahayı terk 
etmiılerdir Bunun üzerine 

Ayvalık 1 d m a n y u r d ıı 

Bandırmalılar aleyhine ıert· 
moni çekerek galip addedil 

miılerdar 

Buna nazaran bu gün aa•1 

15 de A gümeai birincisi ld ıı:ı•' 
gücü ıle Ayvalık kartılat• 

caktır. 

Çifte 
Karıştırıhr~en atEş afara~ 

bir adamı öldürdü 

Neka ar Zeyti yağ 

1 ihsal E d i y o r u z .. 

Bu su retle bunların gali 
bi bölge şampiyonu olftca k 

hr. .. ,. ..... , ........... 
Ayva ilk 

İômanyur~unun Hal~evin~d 
temsili 

Sındırgmın bir köyünde 

feci 

tur. 

bir ölüm vakası olmuı 

Evvelsi gece Işıklar kö 

yünden lımail oğlu Hüseyin 

Hasan oğlu Velı, lbrahim 

oğlu Hasan, Aktaı köyün

den Ali oğlu Ahmet Ta~ 

köyüne gitmek üzere yola 

çıkmışlardır. 

Yolda İsmail oğlu Hüseyin 

elinde bulunan çifte tüf engini 

karıştırmoğa baılamı§hr 

Tüfenk ansızın ate§ almış · 

tar. 

Hüseyin namlıyı yukarı 

d?ğru tutmakta olduğu için ı 

çıkan kurıunlar zavallıyı ba 

şandan ağır surette yarala. 

mışhr. 

Hüseyin derhal ölmüştür. 

Vaka mahalline hükumet 

doktoru, müddeiumurr i, jan 

darma kumandam gltmiıler. 

dir Hadise hai<lunda tah -

kikat devam etmektEdir 

hıma halınde bu unan üç 

fabrıkası (Bakırköy, Kayseri 
Ereğli) memleketin 171,984 
olan iğ mevcudunun } üzde 

34,42 sine (59 200 ığ) sahıp 

bulunmaktadır Nazillı 

Malatya fabrikalarının 

ve 

da 

tamamlanıp faaliyete geçme 
!erinden sonra 1938 de dev-. 
let endüstrisınin iğ mikdarı 

97. 700 ü bulaca!< ve hususi 

fabrikaların iğ mevcudu de 

ğişmediği tal< dır de ~ütün 

memlekette mnvcud iğ mık 

darının yüzde 46 sı Sümer 

Bankın kontrolü altında bu 

lunacaktar. 

u temerküz ıadise i sa 

yesınde. lstıhsal ünitt>lerini 

elinde bu'unduran devletin 

istihsal ve istih ak piy sala 

( Aaş tarafı Birinci sayfada) 

dar olacftktır. Bundan baıka 

vilayetimiz dahilinde de 

bır zeytincilik istas -

yonu yllpılmak için ha 
~ 

zırlıklarda bulunulmaktadır. 

Buna ait tahsisat gelince 
yeri istimlak edilec~k ve he· 

men i§e batlftnacaktır. Bu 
zeytincilik istasyonunun he· 

nüz nerede kurulacağı kati 
olarak tesbit edilmemiştir. 

Yalnız Edremidde yapılma 
sı düşünülmektedir 

Ziraat vekaletince zeytin 

ciliğe dair hazırlanan kanun 
projesi büyük mıllet mecli
ısıne verilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun çıktıktan aonra 
Türkiye zeytinciliği yeni bir 

inkişaf ve faaliyet devresine 
girecektir. \'ılayetimizin bi 

lhassa zeytin iltıhsalinde eh
emmiyetli bir yer tuttuğu 

için yeni yapı1acek teşkılat 

da daha ziyade viliiyetın 
zeytin mıntıkalarını alaka· 
dar etmektedir. 

FHhakika vilayetimiz da 
h:lınde tahminen altı mil 
yon dan f aı.la zeytin ağacı 

vardır. 

46, 120 hektar kadar tu 

tan bu zeytinhklerimizden 
86 milyon kilo kadar zeytin 

bundan da 16 milyon kılo 
yağ ıstihsal edilmektedir 

Bu suretle Türkiyenin istih 
sal ettiği zeytin yağanın yüz· 

de 62 sine yakın mıktarı 
vilayetimizden çıkmaktadır. 

Ayrıca zeytin yağlarımız 

n~fasetile lıiitün dünyada 

hakh bir §Öhret kazanmıthr. 

Zeytınyağ ve sabun f abrıkaları 
Ayvalıkta 27 fabrika, 1 me-

ngene, Bürhaniycdc 23 fabrıka, 
Edreınllte 4 mengene 30 
fftbrika vardır. Hu rakamlara 

nahiyeler de dahildir 

Mahsulün az olduğu yıllar 

da Şubat ortalarında İf er 

biter. 

Satun fabrikaları 
Ayvalıkta 1 ~. Bürhanivede 5 

Edremltte 2, mecmuu 19 dur 

İmal edilen beyaz ve pirne 
sabun miktara 3,350,000 kı 
lodur. 

Görülüyor ki vilayetimiz 

tam bir zeytin mıntakasıdır. 

Hükumetimiz de layık ol

duğu ehemnıiyetl vermekte 

ve yeni 1·eni tedbirler al 

mak suretlle zeytinciliğin ın 
kiıafı yollarını açmaktadır. 

Maç yapmak üzere ıehrl' 
mize gelen Ayvalık İdmatı" 
yurdu gece Halkevind' 

"Ana" adlı piyeıfi temıil el 

mitlerdir. . 
Ayvalıklı gençlerin verdık 

leri n üsamerede yüzlere' 

halk bulunmuıtur. Salon t• 
mamen dolmuıtu 

Gençler .. Ana)) piyeııııl 
muvaffakiyetle ten ıil tt[Jlif 

ler ve çok cllkıılanmıılıır 
mııladır. 

--~---

Bü ha iyede KöyCü, 
lük Ç a l ı ş m a 1 a· r .. 

. ---------
Köylerde Kültür Hareketlerin' 
Ve Tavukçuluğa, Arıcılığa 
Ehemmiyet Ve rilmektedir .. 

köylerinde ilk defa olar•~ 
21 mart pazertesi günü 11 

pıldı Geceleyin HRlkevi fllO 
sameresınde de Seyyııır ıt.1 
tin bal:ım i11arı H. Ceni~j 
bu günün kıymeh hakkırı ' 
hır söylev vermiştir. 

Bürhaniye, 27 (Hususi) 

Bürhaniye köylerinde kenu· 

nun icap ettirdıği çahımı lar 
çok iyi gitmektedir. Bu hu 

susta gü~el neticeler alın· 

maktadır. 
Bu çalışma 1 ar bilhassa 

kültür ve ımar bakımından 

verimli olmaktadır 
Köylü çocuklarının tahs1l 

siz kalmamaları için hazar 
lanan 937 bütçesı ile yeni 

köy mektepler1 inşasına, 

köy varidatım arttırmak 

için de zeytinlikler ve arazi 
açımına, ayni zamanda ta 
vukçuluk ve fenni arıcılı~ a 
da önem verılmeğe başlan 

mışlır. 

Bür~aniyede ilk ~efa ola
ra~ ağaç ~ayramı yapıldı. 

Bürhaniye, 27 (Hususi) 

Bütün memlekdte ağaç sevgi 

sinı uyandırmak ve yurddaı· 
!arın bu yönden bılgıler ni 

Bürhanıye Halkevi gösl'1 
ıil kolu üyeleri 21 393 
de İıtıklal piyesini muvaff' 
kıvetle temsil ettiler mO'', 
mereye katılan Ar kolu rıl'11 
suplan bu vesile ile ver•~, 
çalı~malarınm sonucunu 

topladıkları sürekli alkıtl~:, 
la görme fırs,atını elde ettı 1 

ler Diğer kollar kendı ıı1 811 
lannda çalıımaktadırlar• 

lzmi 
Vilaıet umu~i iiieclislniı 

. verdiği kararlar. v' 

işçi ve imalat artıyor temin edecektir. 

Pamuk endüstrisi 
ı rını memleketin rncnfaatle 

Erdekte 4 tane f brika, 

17 adedet dP yağ mengeneıi 
bulunmaktcdar. Bütün yağ 

fabrikalarının mecmuu 84 
tür 

Ma~sul miktarın göre 
arttırarak topraldarımıll ye 

şı ı liklc:rle bezemek gn)csl ı!e ı 

lzmit. 27 (A A) - 1,1 
layet umumi meclıııi ç" 

Envestismanlar birİikt\! 't u 

nun t bıi bir neticesi olarak 

işçi ve imalat mikdarmın da 
Pamuk endüstrisi sahasın 

dn Sümer ankın bugün ça-

rine göre tanzım imkanları 

na tanıamiyle mnlık olacağı 

muhakkaktır. 

; bu fabrıkı,ların faaliyeti Teş· 
rinisanı nthayetinden Mart 

ortalarına kadar devam eder 

' 

Türl y~nin her tarafında 

kutlulıınan agaç bayramı 1 
Bürhat1ıyeuın de açind~· ve 

malarını bıtırmııtir. ,.
11
, 

Yeni mali }"I içinde 0
11 

mli i~ler yapılmasını kllr 

laıımıfhr. 



' 

-SUKUT-
lıte gün ııığı soldu; yağ

murların gölgeı( günü baı · 

t•n baıa kapladı. 
Uzak g6klerd~n bir du

man gibi dökülüp, ılrr§ek 

btr ağrı gibi çakarak sivri 
tırnaklarile göi6n mai atlas 
Örtüsünü delik deıik ediyor. 

Rüzgar; tuzeğa düşmüı 
hır kurt gibi a~aç delları 
nın arasında homurdanırken 

hen muıambamın yakalau· 

nı kaldarmıt üst üste in an 
Yığınları arasında ezilmem 

ek için yürüye, yürüye Os 

illan beyden Şııliye doğru 
Çıkıyorum. 

Bulutlar sevgilisinin ardan 
dan aflıyan genç itıklar 
aibı ıöz yaıları dökerken 

düıünüyorum 25 yaıında 
Y1r11, 75 lira aylığım var. 
Bekarım. Bununla beraber 

annernden baıka kimsem 
Yok. Fakat meıut muyum? 

liayır,. Betbaht mıyım?. 
Hayır, peki neyim? İtte 
henüz çözemediğim bu bil · 
llleceyi çözmek için muha 
kenıemi tıletirkeo 

Allah aıkına beı ku· 
tul Ver diyen bir St-Sle ra

lll!lı yerden kaldmp kendi · 
Reltyor ve ark a ma döndü· 

VGnı zaman göz!erim kara · 

rıyor . GördOğüme inanamı 
)C\r ve rüya gördüğümü 
ıtnn~diyorum. 

Acaba hakikat mı?. Bu 
l>tçavraların içinde benzi 

'
0 luk, gözleri çökük zaif 
'dattı o mu? . . . Bu yağmurun 
'\tında sırs ı klam gelen ge· 
Çtrıden para ıatiyen dilenci 

<>n Yıl önce üç den yılı be 
r,b 
b er oturduğumuz ve ba· 

I '•ı öldüğü için ondan ka 
' 11 Yükıek mirasa ve bazı 

'okak arkadaılanna alda · 
tııır k 1 
1 a iseyi son sınıfta dip-
otll 1 k a a acağı bır sırada t e r 
~tdıp, plajlarda hususi o to

' 
0

1 
bille gezen Beyoğlu, Şııli 

ıı orı ld a Yı ızları arasanda adı 
otçen eıki okul arkadaıım 
ıdernır · 'd ·f I . mı ı ı ... 

ika ttc rüya görmediğim aı 
, t, O da beni tamdı, ut 
, l\ft.lı, kızardı Lak ın belki de 
t al tll et . ve açlıaın · zoriy e 
erırne sarılarak: 

} Çetin beni kurtar di 
t hılcdf. . 

d lierşeyin olacağına inanır· 
ltll f 

tö,.' akat onu bu halde 
Y(ll 'ceğlrni bir dür ü ta h a y· 
ı ede nezd m Ne çare k ı ; 
u. 8 d 
•çın ~v iğim bır arkadaş 
,, dt·ğll herhangi bır in· 

il i . 
~ Çın bile affetmek ıste 

tcf ığ · 
fili im acı hak ı knt \'e SC 

~t bu -
tırr.d gun çıplak l ığııe kar 

a sırıtıyordu 

Ôzdemir du ne haı :1 
l\ Sorma Ç etin açım. 
"'ıılı" bır gını verince ilk işim 

'" otornobıle at i o y ı p onu 
e göt~ 

bır urmek oldu Ann • m 
aı r tıı Yu l<a yüreklidir Be -

'l'I b" ı t~.. oy e bir dı lenci ile 
"aeı· bak l§hrıe tuhaf nazari rla 

1111, llıakla beraber ne de olsa 
1 o o1a 
"l'll h n rnisnf ırin sır ık 
ltr,k illinden ··mütPt-sslr· ol . 

Yllnak larına yuvarla 

Salih Vecdi Bora 
nan iki küçük damlayı ıak 

lıyamadı. Çamaıırlarını de· 
ğiıtirdim ve ona kendi el 

biselerimden birkat elbhıe 

de verdim . 

Ş .mdi ikimiz de çıtır çıtır 

yanan ııohanın yanında ye 

mek masasrnda karıı karıı· 

ya yem~k yerken iktm ı z de 
konuşmıyoruz . 

Odanın sıcaklığı ve bel 

ki de günlerce göremediği 

yeyltlnden anlatılan yemek 

le beraber içtiğı ıarabın te
sirile yanakları penbeleıti. 

Soğuktan titremuı geçti. 
Yemf'ği yiyip de koltuklara 

eömüldüğümüz zaman kah· 
velerimizt içerken ilk konu 

ıan o oldu: 

- Çetin, bugün beni 
muhakkak olan ölümden, 
açlıı. tan , köpekler gibi öl 
mekten kurtaıdığın için sa· 
na. ne kadar teıekkür et· 
sem azdır. Beni bu hale 

dütürenlerin sonraki halini 
gördükten sonra yine gelip 
bir ark~daıın beni kurtara· 
cağını hiç aklıma getirmez 
dim. Sen benım yegane ha· 
lukarınıı1ın dedıği zaman 
ben: 

Ôzdemir ben vazifemi 

yaptım . İnsan olan herkes 

zaıflere, muhtaçlara yardım 
etmekle mükelleftir Uına · 

enaleyh ben sana vaıifemt 

yaptım . Senin yerınde mer 

hametime sığınan kinı olH 
yapacağım hareket bundan 

ba'fka bır§ey olamazdı. . 
Yalnız sen timdı eğer ra -

hatsız değılsen §U macera 

nı anlhtta yarın 

yollarını arıyolım 
an 1atmağa baıladı 

kurtul ut 
diyince 

Lise~e beraber geçen üç 

seneden sarfınazar; ~ aloız 

ıon ıene artık lııeyi bitır. :ı 

mek üzere bulunduğunıuz 

sene babamın anıızıu ölü 
şü , annemın ışier nı } o una 

koymak için çağır 111 hı lhas · 

sa babamdan kalan çıttlik 

lerle beraber bankada beni 

bekliyen 15 bin lıranın bu 
lunınası lıseden ftyrılmama 

sebep olmuştu. 

Okuld n çıktığım senenin 
ılk üç ayını çift ıkte geçırdik · 

ten ııonra lst a nbula g e lince 

uzak yakın bütün arkadaş · 

lar etrafımı aldı l ar, bana 

bir. bir tP.selli muamelesi 
yapmağa ve İstanbuıda kal. 

maklığım ı çın bın türü 

ınanavrnle rla ve dalkavuk 

ça sözlerle ben• avlaınağa 

çalıştılar ve muvaffak da 
oldula r . 

Çıftliği ıc ra ve rdik An 

n emle birlikte İstanbula 
yerleştik. Arkadaşların leş 

vikile güze l bir lüks otomo 
bıl aldım. Yaz günlerini 

arkadaşlarla plajlarda. mc 

slrc: nıahaJll!rinde en tanınmış 

kadınlarla beraber vakıt ge 
çirmeğe başl adım G ec .. le ri 

Beyoğlu . Şiıli salon ' arında 

ve poker m ısa İa rınd11 ay la 

rca sab8h 1

ad1 '11 Tıpkı bı r 

prens bir H int mıhıa cesi 

gıbi id•m: . · 
Hangi salona girsem gözler 

Uzak 
SarUa ~adm ve çocu~ 

t careti 
Uzak ıarkta lngilterenin 

en kuvvetli deniz üssü o lan 

!:>lngapor ayni zamanda en 

kötü bir ticaretin merkezi 

dtr; burası kadın v e çocuk 
alım ntımınm pazl\rıdır. 

Mala y" adalarında bil has · 
sa Çin kadınları için çok 

istek li aatıı pazarları vardır 

ve hükumet bu alını utım · 

)arın önüne geçememekte· 

tedit. 

Yoksul ana ve babaların · 

dan henüz yavru iken bir 

ile üç lngiltz lirası fiatla 

satın alınan kızlar, eıır ta· 

cfrleri taraf mdan mektep 
lere yerleılirilerek büyütül
mektedır 

Kazın yetittlrllme ve ok
uması ı 2 hazan 16 yatına 

kadar devam etmektedir. 

İngilizce konuımaaını öğ
renen, hele güzel olan kız 

lara bazı Çınll tacirler çok 

yüksek f ıatla~ vermektedır. 

Mekteplerde yetıttırilen ve 

liaan öğrenmif bu kızları 

zengin Çınlıler 500 İogi ız 
lirası lcadar para ver~rek 

satın almaktadır. Bunlar 
cariye ve odalık olarcık ku
llanılmakta-dır . 

ban& dıkılır gençler ıhtıyarlar ı 
hep etrafımı sarar saatlerce 
yalnız benimle alakadar 

1 

ol'urlardı. O derece ki; mu 

kaddes kıtapların yazd ı ğı 

. gı ,bi kendi"'!i cennette y~şadı ı 
iımı zannediyordum Çüı kü 

' . 
bır· dediğim iki olmıyordu . 

Annem ara sıra bu mas 
rnfların önünü · a!mak ıçin . 
nuıhat ;erınrğe klllkınca 1 

hemen katlarım çatılar, mah 

zun bir tavur aldığım za 

ınan anneın de bjrıcik ev 
· •A-d~nı~- Üzaı~;..;ie~i ıçin ~öz 
söylemekten vaz geçerdi. 

İki •eJl!!:.. . çılgıncagına ·ya -

tadım . Bazı gecf'ln fa'!lpan 
ya ile ~ı'ıeriml yıkadım . Ve 
öyle gf'ce'f'r oldu kt; barla
rı, tiyatroları hutün e~len· 

ce mahallerini kendim ve 
a rkad.sfldtını için k8pathm. 
Neler, nt- çılgın 1 ıkla~ yaptım. 
Ôvle b 'r haval geçirdım ki; 
benim bövle yaıamak için 
varatı'dığımı ve he.yatta 
yaıamanın bu şekilden baf· 

kasıııın hayvanca olduğunu 
zannedi} ordum. Çürıkü ar 

kadaşlarım bunu telkin edi· 

yorlardı. 

Babamın 30 yıl çalııma 

mahsulü olan on tıeo bin 
lıra barlarda, poker masa 

larında ve bir sürü dalka 

vuk aras ında ancak ıki se• 

ne dayanabildi. 
Bankadan paranın son 

bin lirasını çektığim uman 
aklım baııma ge!ir gibı ol 

du 
Ve hu gidişin herhalde 

iyı neticeye varmıyacağmı 

düşünerek çiftliğe taıınmıya 

hazırlanırkl n yine bazı ar 

kadaşların ve para mdao ben 

den çok istifade eden doıt 

ıarımın: 

Ôzdemir sen deli mi· 

ıdn, bu para yemekle bitm 

e~, bu yaşta . köye çıftlığe 

gitıııelc budalalıktır gibi sö 

zle rine kanarak oraya ~ıt 

mekten vaz geçtim. 

- SONU VAR 

Ge 1 BayasalM( 
Güvenlik İşi 

Ve 
• r ı • • 

aıağıda izah olunduğu veç
hile y&pılır: 

A ) Asayif i§lerine ait do 
aya lar vılayet •erde emniyet 
amtrlJğinde top1anır ve tu 
tul ur . ~ 

Madde 1 - Genel baya· 
ııallık ve güvenlık ı§lerindc 

ve her hangi b ı r 

kuunda mahalli 

uçun vu· 

hükümet 

reislerınin emniyet ve jan 

darma teşekkullftınin vazı 

fe, saliıhıyet ve mesu lı yet 

leri hususi kanun nizamna 

me ve talimatnamelerde ya 
yılıdır. 

Aynı ışler için k~nunen 

mükellef ve muvazzaf bu· 

lunan bu makam ve teıek 
küllerin birbirile olan mü 

naaebat ve vazıfelerinı ne 
suretle yapac.akları bu ta 
limatnamede tesbıt olunmuı · 

tur. 
Madde 2 Vilayet : kaza 

ve nahiyelerin emoıyet ve 
asayifindeo doirudan doğr · 

uya valf, kaymakam ve· ııa· 
hıye müdürleri mesuldür· 

ler. 
Bunların icra vasıtaları 

jandarma komutanlerı,., em· .. . •, 

niyet müdüril veya . . memur 
!arıdır Emniyet teıkılitı ol 
mayan yerlede .ise ~·andarm 
ndır. 

Madde 3 
llerın ıyi vazife görmelerin

den ve maksada uygun bir 
tarzda kullanılma arından 

hükOmet reiılerioe kartı ke 

ndı komutan, rnüdü_f' veya 

memurları mesuldür 
Jandarma komutanları ve 

emniyet amirlerinın ·aldıkla 

,. vazıfelerin yapılmaa'ı ıçln 
kullanacakları vaeıtaların in· 

tihabı kendile rine aiddir . 

Ancak üzunı gö;dükleri ta
kdir.de salahıyetli mülkiye 

amırlcri bu vasıtala~ı bizzat 
da tayın edebilirler. 

Herhnn'gi bir 'Yakaya kar 
fi jandarma vey_a emnıyet 

larafrndan yapıl11uuı·· va li 

tarafından emredile~ bir ho · • 
reketın rcra .. keyf h'eti ve te 
ferrua~ı ~·mniye,t, . V;..e ,jandar· 
ına tarafından °yapıfir :Jan 
"<farına·· ve =emntyet kuvvetle

ri bu iti baıarırken saflia . 

safha ı·apor vermekle ~ra 

ber sonunda icraatlarını mu· 
faual bir raporle valiye bil· 
dırmekle mükelleftirler. 

Madde 4 - Emniyet ve 

asayit ıtleri vilayetlerde ıu 
suretle yapılır: 

A) Her gün saat (11) bü · 
tün Türkiyede enınıyet ve 
asayif saatıdır. Muayyen 1§ 

olsun olmasın tam bu saatle 

ve mühıın hadıselerde saat 
l<aydıle mukBY)et oln aya 

rak derhal emnıyet amirleri 
ve jandarma komutanları ve 

bulunmadıkları takdır deve

kilini beraberce valinin ve 

bunlar bulunmadıkları tak 

dird1! vekılleri yanına davt' t 
edilmeden gıderler 

Emniyı t am rl eri ve jan 

darmıt komutanları (2-t) sa

at zarfında kendi memuri · 

yet ve inzıbat bölgeleri için

de olan bütün vukuatı (sı 
yasi, idari ve asayi§e mü · 

teaılik) ve aldıkları haber 

leri, bunlara karşı alınan 
veya alınması gerekli olRn 

tedbirleri ve teklıflc rını bil 

dirirler ve o gün ıçin hlzme· 

te amade olan kuvve:t mık 
tarını da lznh ederler 

Vali veya vel<ilı izahatı 

aldıktan sonra emır ve dı 
rektiflerini ağıı.dan bildıdr . 
Mülkiye amirinin verdiği 

emir ve direktifler "eziyete 
uygun görülmez ve yapıla

cak iş de netice itıbarHe 

mesuli yelli görülürse jan· 
dar ır. a komutanı ve.emniyet 

amı ri bu husustaki . ınüta le· 

ahırın ı bildirirler .. ~on karar 

mülkiye iimlrıne aiti ir. Bu 
taktirde mülkiye . amirleri 

bu emfr ve direk Uf terıoi ya· 

zılı olarak verirlu ve. : itbu 
emir mülkiye amirinin me 

ıuliyetı altında yapılar. 

Her iki teşekkülün amiri 

bu tebligatı not olarak alır 
lar . J::mnıyet veya jandarma 

ma· dairesinde bu not üç 
kıta ·olarak teksir edilır ve 

jandarma komutanı ile em· 
niyet amiri tarafından imza 

edilerek birısi jandarmada 
dığerl emniyette bu notların 

saklanması içın açılan dos· 
yalara konur. Üçüncü nü& 

hası ; ~mniyet teıkHita ola o 
yerlede emniyetten en yük 

sek q_aü lkiye iımirıne bılgi 

içın sunulur. 
l 

u l Emniyet ve aıayiıe 

taallak eden her türlü ihbaf' 

ve mah'imatı emniyet amir 

lerl ve jandarma komutan· 

ları reıen yekdiğerine bildir· 
mekle mükellef oldukları 

gibi bu haber ve majü ınahn 

aıayi§ saatinde arzını bek. 

leme.k herhanhi bır fenah · 

ğı iotl'ç edecekse .8YOJ u . . ' ' 
mandll ve dt rhal mülkixc 

amirine de bıldirilır. Mül 
• l' 

kiye .birleri bu malümatm -. 
ma " a sn vaııtaıile tea tısıni 
eınredebilirler. 

• 
M.~mleketin emniyet ve 

asayif!ne müteallik ihbarlar 
doğruca C. M. U. l ı ğın~. ya . 

pıldığı takdırde müddeium 

:uıitılık gecikmekıi~ln bu · ıh.-

bar v.eyll tikayetlerden;. •ma· 
halH hükumet Teısini ve mü 

· stacel• hallerde aynı .zaman 
da ıtgllt bulunan emniyet 

amiri veya jandarm
0

a komu. 
taninı da hat:>e·rd'ar' 'eder:' 

Suç iılendığinl ılk haber 
a ı nn veya nıemurjyetine mü· 

teallik olarak resen nya 
resmen takibat icrasını mü 

stelzım bir cürme vakıfot. 

an emniyet amiri veya jan 

darına komuta n ı k e yf ıyetı 

valiye bı 1 dırmekle beraher 

C. M U. liğını de haberdar 
eder. 

Madde 5 Yaz ı 

Vukuat raporları Ööğruca 
valiler tarafından emniyete 
havale ofunur. Emniyet bu 
raporların, hiç vakit geçir. 

meden " bir örneğini çıkarıp 

vıl ii yet J . Komutanına -gön 
dermeğe mecburdur, ~-

B) Vukuat raporl~rı ıffre 
ile gel mit iıe · viliyet kale· 
mince açılarak 

0

bundan iki 

örnek çıliarılır Blri~r · jan

darma komutanfığına diğeri 
emniye.t i.01irltğlne gönde· 
rilir ve · he'r • Jki suretin 

altında hem emnıyet 'V~ hem 

de jandarmaya gönderiJdiğf 
işaret · olunur. · Emniyetten 
veya jandarmadan : y:alnız 
vukuat ıraporlanna :ait tif. 
reler de vilayet kaleri'ıtnce 
kapa.nır "' ve · tfıüsveddeii al. 
tına {şifre edilmiıtirJ · ~aydı 
yazılarak ait olduğu'· aaire
slne iade edılir. 

· C)~ (A) FıkrAeı mucibince 
vukuat raporlarını alan em
niyet müdw veya memuru 
bir örneğini hiç~ vek"tl': kay· 

hetmod~ ~a.gdarm~ ~Ömuta
mna gÖ,l>defirke-n emniyet 

bakımından bu vakaaın eı 
b,_bına · ~e falllerioln-.neyda. 

na çıkarılroauna dair f§e ya. 

rar bilgH.eri ~arsa maluma 

ıen raporun ahına ya.zar. 
MGhim hMlıa~lere alt ra· 

porlarıp muhteviyatından ya· 

zıh ö~nek gönderilme~n ön . . . 
_çe emq.iyet .ı\mırj jtcndarma -.... - .... •" .... 

komutanın.• btt raporjffi. mu· 
\ • \ .. ,. ~ r 

hteviyatınaırn ııf ah en de ha · 
• • "'"it .,. ,. 

berdar ·eCler. :.-: .. - ., . . ,.. .. .. 
Yakalara karıı ~lınacak , . 

tertibat,. Jftpılacak harekat .. . .. .. . 
veya snvkolunacak k.,wvet· 

l~r h~.kkın.da vali ti.,.~· görü· 
fÜp ;,kararlaıhrmak ve ken· 

. dısfoc;leo, etlanacak. "oıre göre 

sevk ve idareyl temin :etm 
ek doğrudan doğru}"tl vtlayet 

J "Komu'"tanhfının vaı-if esi · 
dtr. Şu :kadar V-ar ki .ı ·Taki 

bin yapdacağı böl~ haikı 

nm ruhi halieri, - mızaçları, 

hükumete olan · bağhhl< de 

receleri, asayiı bakJmmdan 
d urumlarıı elterinde. silah ol · 

up o 1manığı varsa cins ve 

miktarı bu bölgelerde haber 

alma ve lulavuz 1 itlerinde 

kimlerden istıfade edileceği 

hakkında emniyette .malum 

at va rsa bunları eınnıyet im 

iri bilgi ıçio J Komutanma 

bıldirir. 

SONU 'VAR 

B.ılıkestr Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Ç l\ nakkal t" müstahkem mevkii için (25) edet nakliye 

arc1bcls: imRli eksiltmeye konulmıtur. İhaleıi 8 4 937 sa 
at 15 tedir . Muhammen b edeli (2500) l iradır Muvakkat 
te ıninatı (187) lir 50 kuru~tur. isteklilerin ıartname 
sıni görmek üz.ere her gün ve adı geçen gün ve saatte de 

temlnatlarıle l\o ordu SBlın Alma Komisyonuna müıa 

caatları . 
4 - ı - toi 

.. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun ihtıyac• olan ( 17000) kı lo süt } 3 4 937 
salı günü saat 15 te açık eksiltme sure t ıle ihal~ edilecek

tır . Muhammen bedelt (1360) lira. Muvakkat temİJlaf~ (102) 
lıradır . İsteklilerin ıartnamesi~i gör~ek üzere h~r gün ve 

· Rd ı geçen gün ve saatte de te m.inat makbuz1nrı ile · Kol 

ordu setın alma komisyonu başkanltğına münıcaatları . 
4 - 10- 11 
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~:;_~.: iztiraplardan kurtulmhınız. EE 
Haydar çavuı cad. 25 Riza Hangül. Salih Er soy Başınız. dişıniz ağnyabilir; so,ijuk alabi- :: 
Gazı P•ta .. " 320 Oo • • • • • • •• lirsiniz nezle olabilirsiniz, romatizma :: 

,, 320 "'• • • • : -- : • •• :: / ... 
o~:vfı tokat• ., " :: ağnıarı size çok iztirap verebilir. :: 

.. .. .. •••• Dil •••• ıcu •••• uoı -·•••IKJI •••• ı::1 :: Hiç merak etmeyin eczahaneden yukarıda ıeklinl g6r - :: 

lıkele caddesi ,, 1 :: düğünüz mavi renkte rnühürlü HASKALMIN kaıelertn :: ,, " .. LOtfen Ok uyunuz .. ,i :: denk bir kutu iıteyintz . Ani ve yöıkıek tesiri sayesinde:: 
Park •e hük(imet cad . •. :: pe az ıonra ağrılarınızdan kurtulmuı olacakıınız :: 
HokOmet caddesi i!S :: HASKAl.MlN bayanların muayyen zamanlarmdaki :: 

" Bayanlar , Baylar!. - :: huıuıi aancııarına karşı da pek tcıirltdir . :: .. . .. ~ .. ,. .. 
Vah boyu " E •: :.:. D J K K A T :.:. " ltnlzde hatıra olarak .aklanacak öyle etki re 
H\lk~met ca . •e lıkele , , •• :: 
meydanı 

lıkele meydana 
Park caddeat 
lımetpaf& caddeat 
ldınclk tabakhane 
dereıl 

Tutlu mezarlıja 
Edinctk cumhu· 

" 
,. .. 

dutluk 

tarla 

rlyet caddeıi araa 
Ec:llnclk hacıH01eyln Baf yeri 
çeımeıl 

Edlnctk çal tel 
.• bedenuı Zeyt10llk 

E<ftnctkG&bekU çefm~ ,. 

,. Keçi yolu .. 
.. Gemi 5nü " 
•• Malta ,, 

" 
., ,, 

• .. topraklık ,, 

" .. . . 
.. Semiz ftyu ma .,.. 

ılmler vardır ki bunların iyi bir ıektlde taahlhini 'le · 25 :: D J K K A T :: 
ya büyQUilmeıinin kabil olamıyacağını zerrneduıiniz ~ :: :: 
lıte bütün bu dOıOncelerin akıini iddia ve iıbat : :: Kutular üzerinde bu ıördOiGnüz alameti farika :: 
d 

• •• l ki d •• e tyorum: • 1 •• pu ıe in e b u l u n m a ı ı ,arttır . •• •• • • .. -
Ç ok t·~ki H~ ~· ıpı·annuş ı·~~imlt>ri hiiyiik § :: ~ 55 

.. Taklitlerinden sakınınız . .~~ · • bir a~ı·.ıudis111a11 fabrikasında karaka- • :: .r.v.:p\. - ~ :. 
1 

• •• HA SKALMfN kutuları ma- ı.: • ~vı {~ , _ ~ :: 
ı. .. ru. ~epya, pastt-> yt~ ~·ağlı hoya olarak İS- : :: vl renktedir . ~".. Mi •• 
teniltııı hovda W' ~izi uu~mnun ~tlet·ek hir -- .:.: _..,.. ~ ~ :: 

• ~il!' ...,,, ' v •• .... •• ..c.::::::- /// ~r--...-...... •• 
ş~kilde uiiyii t olaı· .ı k ~·~ptırm~kfa~mı. :: :: 

• •• •• 
• HPsimh~riui1.d•· İ!'l('IH'I\ h~ı· tifl~işildi~ ya- : :: HAS KALMIN :: 

pılabilir. :: Cu-lp. Bay . ~, R.oma,i;ıma :: 
!ra 1) l \;ıeilı l J ı. ·ıı :: ağ r ıl.:ır ını dind;rir. •." 

I
•:. 1a~·an ar ıc:ın . ~ wya ar ın rn!'!'a şa- ':.~ :: 

va111 1 (1\'~İv~dir. :: Ft11h Her yerde 1.s kuruıtur. :: 

. R~Pı' r~~i11ıleri rıiz f.CÜZt->I olurs~ ıwtict•. • ••••••• .................................... • 1111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11111 
ler d~ rwk ~iizt·I ohu·ak ~··l··~~k Vt-' hf'~~ni-

• IPcektir. Q 
i Sipariıler bir ay sonra iade edilir.· Fiatıaı pek u~uzdur 1 ~I #~~~~ıı::fü'd<~~~~~~• 

Bandırma lcazuında e•kafa ait yukarad" ıa:ıılı 45 par· 
t;a em valf ıayrt menkulenln peıin para ve l 5 sOn müd· 
detle açık arttırmaya konularak temliken sahlı~a çıkarıl 
mfıtır . lhaleıt 8 4.937 perıem be eünü Stat '4 le Ben dır 
ma e•kaf tdareal btnuında yapılacaktır. iıteklı olanların 
muhammen bedelleri yOzde yedi buçuk ntıbetlnr teminat 
akçelertle birlikte muayyen ıOn ve ıa'ltte m6recaatları 

i!5 Masala: 30 x 40 ebatra kara kalem 275. yaflı bOJ8 B ~ H T . . [ e· .k o·ı v• 1 
• 350 kuruştur. • ~ er ectmenm n uyu ı egı: ı1 

. i Nümuneleri hergün mağazamızda ! . . . . ,. ~ 

• Saraçlar başında Cumalı Hasan oğlu Q ~ t' ı\ K ı\ T 
1 • fiBDULLfiH ı:l ı . . 1 ~ 

llln olunur. 4 - l 98 

,.~~~~~-~· ...:::::.-= -4\ 

TÜRKDİLI I 

;ı .... ıcıı .... ı:ıı~!!.-11111 
.... ııııc .... ~ 1 Satışta Birinci Şart: 1 [ 

Pazarteıtnden baıka her 
gün çıkar. Styaaal gazete . . 

Y ıllıfı: 800 Kurut 
Aiti AylıiJ:400 
Sayııı: 3 

Günü ıeçmit eayılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKD1Lf • 

~. ~ 

Dünkü un ve za~ire fiatlın 
UNLAR: 

Azami Aıgari 

K. K. -
55 Randıman 910 900 
60 870 860 
70 

" ' 830 "" 820 -80 770 760 

BUGDA Y PİYASASI 

Yerlt Sert 

Yomu14k 

4,75 

5 ,50 
4,620 

5,25 

1 

Hariç piyaıadan ııelen bufday 

Yumuıak 7.25 6,25 

M111r 

Arpa 
3,50 

3,50 

t.. 1 !j ---..ı...~~..;.._ __ __._,ı__ __ 

E~er ~f!1cf!#ıını1lv. 
ıç ın Lu3um/u [ş_yaLarı 

!~adan UcuJ ·ı7f !tnJ 
_..=:_..___;. _ _.. 

BizJe en eyi Bo!I~ 
YAGLA.RJNJ 

'Burada bula blli1Joru3 

Biı:. kOyliı/erde 
Pullu}\ ve ~enç ber Du~eninı 

, HEp Burada.n A!ırı;;z_ 

1 "REKLAM,, DIR. i 
1 Satacağınız Malınızı 1 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 f 
j ,. t' Hu ~ c khl 111 la rınızı.ı ~ 
~ ( TÜRKDiLi) nt' \ :t'riniz ~ 

İ TORKDILi 1 
1 Baltkesirin B iricik Gil7.etesidir ~ 
~ Heı Yerde Okunur-J 
~~~~ ~ ',§-..ı, ~~~~')At~'ıi?<· , 

iyesi ve Kaşyazmana : Balıkesir s aylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'Al 

Baaam Yeri İl Batın evi 


