
~elgrat'ta İtalya saf arethanesi ~inası 
taşlan~ı. 

Niiıhıuı Her yerde 
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cOMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

alı~esir fut~ol şampiyonu Bandırma 
fut~ol şampiyonuna yenildı. 

Sahibi ve Baımuharrtrı 
Müstecaplıoğ-Ju Esaf Adil 

Birinci YIL SAYI : 282 

Yugoslavya - ltalya dostluğu sağlamdır diyorlar. 
On birinci yıl ,========= 

Fransız pOlisi iki 
Yugoslavya'lı tevkif etti. 

Cümhuriyet . Yeni belediye 

l\raiın cenı1ze ıııerasiıninde )Jtılun~
cak Türk heyeti bııgün Belg·rı1d'a g·ı-

diyor. 

lleigradıda halk, İtalyan konsoloshanesini 

Ve Hır·vat cemiyeti bi?~~1?a:re~~1!!~~!: devam 

bayramı 
-

Bu yılda Türkiye'nin her yerin
de büyük bir heycanla, canlı ve 
sesli olarak kutlulanacaktır. 
ANKARA,12(A.A) • 

Bu seneki cüm
huriyetin ilanı yıl · 

dönümü b Ü tün 

memlekette kuvvetli 

pacak şekil ve tarz -
larda k u t 1 u 1 a • 

RuA.~l<.ARA . 12 (.A.A.) - 1 1 s 1 n a 
1 

~Je~s~ndr'ın edecektir M. Yevtiç'in uzun 
y Yın IS inde Yugoslav· olarak Kra K . görü•meleri bunun bir de ve derin akisler ya· 
'l\r l ı· I yacaktır. ra • li a 1 müteveffa Aleksandr na~ını se am 

1 y os- !ilidir. 
'zretı 1 .. 1• • den sonra ug ~ti erine Belgrat'ta ya- ın o umun h 1 1 ı·talya Konsolosha· 
acak 1 'da sükilnet ası 0 

h~ı.. cenaze merasiminde avya . betinin nes1" taşlandı 
~llnı t· ve saltanat nıya 

heyet e ımizi temsil edecek ma.sı_ burada fevkalade BELGRAT, 12 (A.A.) -
eı..... tu suretle teşekkül tesısı 1 k ılanmııtır. •••ttir H . . .

1
• nuniyet e arş İnfial içinde bulunan halk 

· arıcıye vekı ı Tev· ınem . . Yu os-. Saltanat niyabetının g. . saray binasında ve Asiyek-
lavya'da istikrarın te~adıs~: te nümayiıler yapmıılar. 
ni temin için sarf e e~egl 1 

Hirvat cemiyeti binasile 

b ada teveccuh e gayret ur İ I ltalyan konsoloshanesini 

k
. d'lmektedir. ta yan b" h ta ıp e ı . taılamışlar ve ır ırvat 

illeti tarafından ızhar gczetesi binası yağma edil· 

nacaktır. Bu hayra 
mı, inkılabın kök Onuncu cümhuriyet bayramından bir hatıra 

leımesi telkinleri için çok· de teıkil olunan ve işe baş
tesirli bir fıuat sayan lıyan komisyonlara mahallin 
C. H. F. umumi idere heye en büyük idare amiri reis
ti bir talimatname ile bay · Jik etmektedir. 29 10-34 
ram şenliklerinin tafsilatını günü Cümhuriyelin 11 inci 

tesbit ederek vaktinde bütün yıl Dönümü her şehir , kasa
alakalı makamlara ve teı 

kllata yollamıştır. Dev· 
ba ve köyde gece ve gün
düz aynı coıkunluklu kutlu· 

1 

ıl 
1 

lı 
1 e t t e ' k i 1 a t 1 tara-

mi hararetli dostluk 
o unan y di. 
hazları ve bunların ugos Kabine ı"stifa etti. 

'd ··rdu""'•ü mukabele • 1 vya a go il BELGRAT ı 2 (A A ) fından yapılacak tertip· 

1 
a • röre bu iki mille· , . -Royter e hu gün parlamento ve üç !er için vekaletler emirler 

ı . b' ok senelerdenbrri B l 1 tın ırç . naip yeni krala sadakat ye- vermiştır ütün hazır ık ar 
1 hiç bır zaman gösterır.emıt mini ettikt~n sonra fevka . ı için onuncu yıl Bayramın· 

ld 
·u bı"r derec~dedir ve bu d k b k b 1 d o ug 'kb iade meclis ölen krala biliğin a i tat i tecrü e erin en 

k 
· Avrupa'nın istı a· f d d 1 k H 

)anacaktır. Bayram yalnız 
ıenlikle kalmıyacak. süs· \ 
lenme ve donanmadan bat· 1 
ka cümhuriyet ve inkılabın \ 
feyizlerini ve devlet çalıı · 1 i, 
masının esaslarını bütün halk : 

Fik R.:: evfik Rüştü bey 
tı\•1f uıtii bey ikinci ordu 

• etı· · ' 
t. 111 b• . . f 'k ı t-in p ırıncı erı zze 
Ciinı:ıa Hazretleri, rei&i 
Ya" ,ur Hazretlerinin bat 

ere . b den· rı inbaıı Celal bey, 
ız h tnand arp akademisi ku· 

halt anı ıniralay Fahri bey. 
har~ zabitı B.N.B Nami bey. 

ICiy 
rı c e 'ite altıncı daire ıe. 

e'ltat b •u1ı ey, hariciye ve hu· 
E:nıın kaleın Müdürü Refik 
ttıu1ı bey. Bundan baıka 
kay afız alay kumandanı 
lıeyllııı.kaın İımail Hakkı 

• al· d Ve b ay an bir kaç zabit 

mer ezı . ( Devamı ikinci sayfada ) isti a e e i ece tir. er yer 
. . t bir hadisedır. 

li ıçın mesu kk k ki ~- - -

~:~~::!.~;;;;~!! :::.:: Büyük misafiri-
mizizmir' de dır.Suikast ve sulh 

PARİS. 12 <A Al Kral 
B t ' un 

Aleksandr'la M. ar un, · 
ölümleri merkezi Avrupa nın, isveç Ve liahtı izmir'de par. 

yet hassas olan noktuın· 1 
~: sulhun esas'arını geniı· 1 lak bir surette kaı"şılandı. 
!etmek için icrası tasavvur 1 -
edilen uzun noktai nazar misafirlerimize lzmir'de Gazi konağı 
teatilerine mani olmuştur. tahsis edildi 
Mamafih iş geri kalmış de· iZMIR, 12 (A.A) - İs- muavini, belediye reisi, em 
ğildir. Belgrat ve Paris ka· ' veç veliahtı hazretlerile niyet müdürü, İsveç konso. 

bı·neleri sulhun muhafazası y ı · loıu lıveç tabaıından bazı. Prensler gelmiıtir · a ı ve 

tabakasına anlatacak mahi- ' 
yette canlı ve tertipli ola
caktır. Her yerde temsiller 
vr konferanlar verilecektir. 

Vilayet ve kazalarda C. 
H. Fırkasının serbest halk 

kürsüleri a ç ı 1 a c a k t ı r. 
23 10 - 934 de bilhassa 
memleketin her yerinde ga· 

zeteler mecmualar her 

günkünden büyük, renkli 

ve r e s i m 1 i ç ı k a c a k, 1 
inkılap ve istiklalin büyük i 

1 

kıymet ve ehemmiyetini an 
!atacak yazılar koyacaklar, 1 

cümhuriyet devri eserlerile 
sütunlarını süslüyeceklerdir. 

azaları 1
'. 
' 
1 

Aldıkları rey sırasile asli 'ı 
ve yedek azaları 

bildiriyoruz: 

Alınan reyler İsimleri 

:ı347 İsıııail .\'aei hey 
;)025 Esal .\tlil b(•y 
477~ 

47()7 
47 j;ı 
4700 
4670 
4!ia;5 
4524 
4519 
4516 
-1,4 51 
4J.'.?1 
-1,412 
4Jl(i 
4221 
40~8 
;){) l;) 

Civici d a madı \"asıf heY • • 
Ekrııc•k«•i lliise,iıı hey 
Tiridi ;,ade İı;ı;ıail lı~' 
Keklik zade ~lchııı<'I bey 
Üz zade Hifaı bt•v . 
Eczacı azııı i he' · 
ilacı İslünı zad~ kasiııı hev 
Dt> vet'i oğ:lıı Fail bcv · . . 
Havı oğlu İ bralıinı bey . . . 
Sıııdır~ıh zadl' ~lt·lınıPt bey 
Ci' iei ·Ka,alarlı Siilrii be~ 
~arrat' zacl«• ..\lııı;ct lıev · . . 
.1 iiste<'a hi zadt· :ı iisc~·iıı bey 
El hi see i ;\ I i bı•y 
l\ırınılı Hıfat onlu Basri be' 

~ . 
.\ttar ~cc•ip lwy 

;~4 77 
;)0;)4 
265 l 
2617 
2 fi 02 

11a<.frııli zade• llali! İbrahim hev • 

')" l'! 
wJ .. > u 

2071 
1970 

1686 
165:3 
1353 
L261 
1191 
1001 
98:ı 

9G 1 

Kıı·ırıılı \'eli lw' 

Yırealı zadı> Hiİıııi be~ 
Tı'rzi .\lıııH'I \'(•cali bey • 
A'ııkat ÜnH'I' Edip hey 
Ilalk:ik Rnsri lıe\ 
Eczacı Fahri lw~· 
i hralıiııı ~aıııi h~~ 

Yedek azalar 
E~iııli Sercf hl'\ • • • 

Eczacı Avni hev 
Beypaıarlı zade Sadri he) 
Ka hakçı o~lıı C(•ıııil hey 
Kırımlı Ziilıtii hrv • 
Salı zadı• lliise\İıı A' ni be' . . . 
Keı;lirı zadt• Ziilıtii 111 v • 
i ıııaııı zadt• .\'1.İZ ht·~ 

1 

1 

1 

'i 

: 
1 

1 

'· 

ıı 

1, 

iı le b eı bölük aıkerde heyet· 
tekt:rlıkte Belgrad'a gide 
tek r. Selanik yolu ile gide· 
laııı olan heyet yarın ak
tektı Be!grad'a hareket ede· 
f r. 

kuvvetlendirilmesi için !arı vapura gıtmiıler ve Ve-

_:e Fransız ===ba· ş vekı·ı· ı liaht hazretlerini ke.rııla-mıılardır. Mevsim çiçekle- Ankara 1 

Belediye seçimi 1, 1 

9:-ı3 

H-13 
942 
!129 
\) 1 o 
8!'18 
8\18 

rr~aıwı Aıiı lwv 
Sahin zade İhraİıiııı hev 

, L 

Oeaki zade İbralıiııı he\ 
i' 
' 

ransa C .. . umhur reı-

.<\ sinin cevabı 
ilet 

1
NKARA. 12 (.A.A.) -

ı c-1\,l\ı Utnhur Gazi Mustafa 
1~·1111 al Hazretlerinin M. Bar· 
•ız n 'ltefatııniinasebetilefran· 

reı · C leb 11 ümhuru M Albert 
•ıın ha 1 . .. d rııı, zret erme gon er· 
old k fı11 \l ları taziyet telgra· 

b
1 

il lllüıarünileyh ıu ceva · 
'ter .... · R. .. •ittir 
tiıi c·· h G . M !\ um ur azı · 

eına\ hazretlerine; 
~ Ankara 

Q)e, ılletlerimlzin dostu 
ıı b· ıı11 ır milletin kede -

ıe.11' ~eıadüfi bir surette karı· 
'ııate ran11z milletinin elim 
Ve T~ini zati devletinizin 
d~ \lrk milletinin ııtırakin· 
oldu dolayı çok mütehauiı 
kiirlın. Çok hararetli teıek-

eriın· k llızı 1 abul buyurma· 
zatı devi t• . d . ed. e ınız en rıca 

- --- -
M Dumerg hareiye 

B~rtu'n un yüksek. 

ı·inden bahsettı. 
PARİS.13 (A.Al M· _B~r 
• cenaze merası mı tunun 

bugün yapıldı. Çelenkler 

da bilhassa Türkiye, 
arasın , 
Yugoslavya ve Japonya nın 
gönderdikleri çelenkler na 
zarı dikkati celbediyordu. Q 

• · yollar Cenazesinin geçecegı 
büyük bir halk kütlesi ta-
rafından doldurulmuıtu. 

Baıvekil Dumerg müte· 

ffanın siyasi hayatından ve 1 . 
bahisle bir nutuk söy emıf 

tir. d M 
1:5afvekil bu nutkun a . 

vekili 

değe-

, Yugoslavya'lılarm 
Bartu nun K M. Dom erg. 

·ı . kil ve kahraman ra 
ası a. . ve onun yardı- erkanı. ayan ve mebus, re· 
Jile bırlıkte I . is ve azaları . sefirler heyeti 

1 
Ih kuvvet enmesı mi e su un . sırada öl· milıi teşekküller bulunmuıtur. 

~•tın. ne çalııacağı b•~. i ve Fethi bey mümesil 

in 
. M Albert Lebrun müş olduğunu so~lem 1 ANKARA 12 (A.A) • 

Dllt Yugoslavya harlcıye nıizırı ' . 
~ ere ve İtaly a'da nın nati huzurunda fran~a- 1 Müteveffa Fran~a haricıye 

Yugo NIDRA, 12 (A.A 
1 

- nın sadakatini temin ed.,rım na:ıırı M. Ba~ıu_ya yap~la~ak 
ı avya 

1
. . . cenaze merasımınde huku·· 

ret t ımanlarını zi 1 demııtır. d b .. "k 1 . e lllekte ol 1 .. 1 . • • h ·ı bu .. tün metimizi Lon rıı. uyu e 
llın Ak an ngı tere· Reıaıcum ur ı e . t ·J ede 

'lty • denız filoıu Yugos ecnebi hükümetleri mümes I çisi ~ethı bey emil 
• rıııı Debrovnik zırh - 1 ıilleri ve bütün hOk6met ' cektır. 

• 
Varıınlı zadt• İsnıail llallı he~ rinden yapılmıı ve çok za 

rif büketler takdim etmiı
lerdir . Veliaht Hazretleri 
karıılayanlarla birlikte 
ve halkın alkııları 
arasında r ı h t ı ma 
çıkmıılardır . İkametlerine 

ANKARA, 12 (A.A) - · 
Şehrimizde belediye seçimi 
devam etmektedir.Bugün de 
birçok yurttaşlar reylerini 
kullanmıılardır. Bapekil 876 

862 
SfiO 

:\'ulat Sadıl hev 
Tieart•l odası haş'laıilıi Elreııı he~ 
Kaptan zade llasaıı be~· 
KoıııisvoıH·u llalil ~ı'cati be' , .. • ı. 

Kırıııılı Siilt>yrııaıı o~lu lluı;tafa bey ı.· 
llattal zadı~ "uslafa Cemil he' 

tahsis kılınan Gazi kona{ ına İsmet paşa hazretleri ile 
inmtılerdir Burada bir jan- \ refikaları hanımefendi, mil· 
darma kıtaatı kendisine ih : li müdafaa, hariciye ve na-
liram merasimi yapmıştır fia vekilleri belediyeye gi-

( Devamı ikinci .ayfada) 1 derek reylerini vermit erdir. 

,! Allar Liitfii lıt'\ • 

~ereııırıli zat.11.' llilıııi bey 

Muallinı kadrosu ı 

8 ~Hi 

Sil 1 
8:+ 
80Çl 

E111i rı hl'Y zade Eıııi ıı be\ 
~I iisk i ratÇi Osıııaıı ~ u ri 

0

bcy 
804- Gazl'lt'<'İ Kenan hry 
7!17 Kırınılı uncu Zi~a bey 

' 

1 

-
Vilayetimiz ilkmektepleri mu
allim kadrosu vekaletce tasdik .. 

edilmiştır. 

Kadroda ~ir çok değişiÜikler ve yeni mezun 
muallimler vardır. 

Vilayetimiz ilkınektep mu· 
alliınleri kadroıu dün veka
let tarafından tasdik edile 
rek vilayete gönderilmittir. 

Maarif müdürlüğünden 

aldığımız yeni kadroyu ay · 
nen neırediyoruz: 

Bolvadin Kocatepe mu 

allimi Kevser hanım Blga
dıç mektebi muallimliğine; 

Trabzon Akçaabat mualli 
mi AYfe Muhittin hanım 

Havran ikinci mektep mu 
allimliğine; Ha Han ikinci 
mektep muallimi Enver bey 
(Devamı üçüncü ıayfada) 

' 

7 80 \'o ter k:itilıi ~hıstafa bev 
i 7 50 Y11ıııurtal'ı Siil.-,nıan b~' .. . . 
• • • 
Kaçakçılık \ Maarif vekili 

• Aydın' da 

Bır haftanın IZMIR 12 (A.A)- Maarıf 
bilanCOSU nedir vekili Abidin bey bu 11üa 

, Aydın'a gitmiıtir. 

ANKARA, 12 (A A.)-Son _ç_a_ğ_ı _v_e_d.;;..i>-.v-iz-o~la-ra-k-ta_2_7_6 

beı gün içinde gümrük muha· Türk lirası, 9 İngiliz altını 
faza letkilatı tarafından 3 ü 3 ' 4 00 madeni Bulııar paraıı 
ölü, üçü yaralı olmak ür.ere 200 ltalyan liret lSOO Fr 

67 kaçakçı ile 7 4 kaçakçı hay- f 6 ' an-sız rangı, sterlin, iki tii-
vanı tutulmut Vf' 1400 f k b en ir tabanca ile . 
kilo gümrük ve ln)ıiıar ka- 1 rilmittir. ı•çı. 
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Yugoslavya - italya dostluğu 1 

(Üstarafı btrinci aayfede) Bugün m üte veffa Yugoslav 
korucusu kra l k ahraman \ Kralının istirahati ruhu için 
Alekıandr unvanını tevcih bir ayin yapılmıı Kral 
etmiı ve Kral ikinci Piyer'e Kraliçe ve bütün hanedan 
heyecanlı bir taziyet telgra· erkanı bulunmuıtur. 

~Si!: E·llll ,,f. \r i l.A YEll f. ~ 
~1'.--~· .............. --~--liiillii--liiiiill----iiiôiiiiiiliiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiii--~--liiiiil--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio--iiiiimiiOT";;:y--

Yeni belediye rrıeclisi ; Bandırma Alay idman 
yurdu fı çekilmtıtir. Ka bine, ka- j Hudutlarda ihtiyat 

nunu esasi mucibince istifa BELGRAT. 13 (A .A) _ 
etmiıse de niyabet konseyi Kral ikinci Piyer bugün 
tarafından bugünkü halt ile Belgrat'a vardı ve büyük 
vazifesine devam etmesi merasimle karıılandı . Halk 
rica edilmtıtir . k üçük Kralı çok alkıılamıı· 
Teessürlü bir veda tır Royter'in öğrendiğine 

PARIS, 12 (A.A) - göre: Yugoslavya kralının 
Halk Yugoslavya kralı ikin- tekrar İngiltere"ye dönerek 
ci Plyer'e müteessir bir ıe- tahsilini bitirmesi çareleri 
kilde veda etmiştir. Yugos aranmaktadır . Bütün Yugos· 
lav konsolosluğundan istas· lavya'da sükunet var. Felaket 
yona kadar olan yol ll'arezleri körükliyecek si· 
muhafaza altına alınmııtır. labları yakınlaıtırmııtır 

Suikast bir şebeke Yugoslavya ile İtalya ara 
sındaki münasebetleri boza-t ara f ı nda n yapıldı 

PARİS, 12(A A) - Zabıta· 
ca yapılmakta olan t a hki· 
kat Kral Aleksandr'a karıı 
yapılmıı olan suikastın ge· 
nit bir ıebeke tarafından 

idare edildiğini ya vaı ya 
vaı meydana çıkarmaktadır . 

Katilin ıeriki cürmü olarak 
Nevak ve Bens isminde 2 
kiti tutulmuıtur. Zabıta 
Fontenblo'da üçüncü bir 
ıahsı tutmak !stemiıse de 
evrakı ve pasaportu 
tetkik edilirken merkum 
jandarmaların elinden kaç-

mııtı~ 

iki mücrim 
ANNEMASSE, 12 (AA) 

Novak ile Bens ellerindeki 
Çekoslovak pasaportlarının 
sahte olduklarını itiraf et· 
miılerdir. Bens asıl adını 
ve Yugoslavya'da doğduğu· 
nu söylemiı, Novak büviye · 
tini ııizlemiıtir. Her ikisi 
Klemeıai Paris"te tanıdıkları · 
nı, fakat bilvasıta dahi sui· 
kaata tıtirak etmediklerini 
ıöylemiılerdir. 

Resimler polislere 
verildi 

PARİS, 12 (A .A.) 
Kalemen ile ıüpheli Yugoslav 
ların fotoğrafları bütün Av· 
rupa polisine gönderilmiıtir. 

Sıkı tedbirler a :ındı 
ViYANA, 12 (A A.) -· 

Mars il ya s u i k a s t i 
failinin. ıeriki cürümlerinin 
kaçmaması için hükumet 
seyyahların kontorolu hak· 
kında hudut mevkiler ne 
tiddetli emirler ver -
mittir. Bundan baıka ıe 
hir zabıtaları ecnebileri sıkı 
bir tarassut altında tutmak 
tadırlar . 

ca k hadisele r in önüne geç 
mek için Tiryeste, Livleliyana 
ve Zara civarında hududun 
her iki tarafında karıılıklı 
ihtiyat tedbirleri alınmak
tadır. 

ltalya sularında ge
çerken 

MESİNA, t3 (A.A) 
Kral Aleksandr'ın cenazesi -
ni taııyan Dobrovnik krö · 
vazörü buradan geçerken 
bütün halk deniz kıyısından 
gemıyı selamlamıf, İtalya 
donanması da karşılıyarak 

salov ateıile selamlamıı ve 
ltalyan sularında gece olun 
caya kadar beraber gitmiş· 
tir. 

Perens Polun beya• 
natı 

LONDRA, 13 (A.A) 
Yugoslavya naibi Prens Pol 
Dail Mail gazetesi Belgrad 
muhabirine beyanatta bu. 
lunmuı ve demiıtir ki: 

- Yapması üzerime dü
ten vazife korkunçtur.Fakat 
mütkülata karıı koyabilecek 
vasıfları haizim. Çünkü daima 

Kralın mahremidim Müte · 
veffanın Yugoslavya 'nın birli
ğini temin için yaptılı eser 

okadar sailamdır ki onun üfu· 
!üne rağmen yaııyacaktır. 

Diğer bir çok kimselerin haya
tını feda etmek icap etse de 
bu va"ıdet iti devam ede· 
ceklir Memlekette sükun var. 

Büyük misafirimiz 
lzmir'ae 

ilk toplantısını ne vakıt yapacak 
intihap encümeni dün 

mazbatasını hazırlamııtır . 
Bugün vi layete verecektir . 
Kanuna göre vali ley bele 
diye azalarına buyrultula 
rını gönderecek ve kendile 
rini toplantıya çağıracakbr. 
Bu toplanmanın çarıam ba 

günü yapılmas muhtemel
dir. 

Meclis ilk toplantısında 

yeni belediye reisini ve be
lediye encümenini seçecek 
tir . 

Birinci derecede usul ve 
füruğ, civar ve sabrı hısım
lar belediye meclisinde bir 
arada bulunamıyacağına gö· 

Hacim Muhittin bey 
GÖNEN, 13 ( S. Ş ) -
Ba l ıkesir mebus ' arından 

Hacim Muhittin bey dairei inti
habiyesinde tetkikatta bulu-
nmak üzere dün Gönen'e 
gelmiıtir 

1 

re asli azadan birkaçının 

yerine yedekten sırasile ge · 
çecekler olacaktır . 

İntihap encümeni kanuna 
gö re resen bu değiıiklik leri 
yapmıı bulunmaktadır. --
Fırka ocaı. kongrası 

1 lamidiye mahallesi ocak 
kongrası dün akıam yapıl · 

mııtır . Ocak idare heyetine 

Ali oğlu Mustafa . bakkal 
ı Mustafa çavuı ve nalbant Ali 

efendi. Mümessilliğe A li oğ 

lu Muıtafa ve nal 
bant Ali efendi seçilmiıler
dir. 

Poliste: 
Dün gece Martlı mahalle· 

sinden deli Emin oğlu fay· 
toncu Ahmet ile dinkçiler 
mahallesinden Hakkı oğlu 

Hali l kavga etmişlerdir. 

Belediye 
bitti 

intahabı 1 

* Şeyhlü tfullah mahal 
lesinden Halil İbrahim oğ
lu Nccati'nin evinde kaçak 
tütün bulunduğu haber alın 
mış ve derhal yapılan ara 
mada bir çuvalda on beı 

kilo 600 gram kaçak kıyıl. 

mıı tütünle bir tera.zi, yarım 
ekkalık bir dirhem görüle. 
rek a l ınmıı; suçlu ihtisas 
mahkemesine verilmiş ve 
kaçak tütün de inhisar ida · 

1 
resine teslim edilmittir. 

Belediye intababı bitti. 
Cümhuriyet halk fırkası 

namzetleri kazandı. iki gün
denberi rey tasnifile uğra
tılıyor.Yarın netice belli ola
cak. 

Hemen hiç bir ferd fırka 
namzetlerinden gayrisine re· 
yini vermemiıtır . 

Gönen'de yağmur 
Çiftçinin ıu son günler -

de beklediği yağmur yağmıı 

ve halk yeni senenin it1erl

ne başlamak üıere hazırlık
lara girlfmittir . 

ı Sanşın T akvımı ! 
1 İ TEŞRiNİEVVEL l 1 

1 8 1 

1 
Pazartesi ı1 1. Gün doğumu: 

1 YIL 93 
Zevali 6,6 : 

1 : 
1 4 Ezani . 12,20 1 

Nakledilen daireler 1 CEMAZEL AHİR 30 1 

I
~ 1 

Tahsil müfettiıliği emlaki 

1 
Cümhuriyet islamiyette 1 

milliye binasına ve emlaki ıurayı ümmet demektir -----------milliye de tahsil müfetıi~liği 
binasına nakledilmittir . 

Rir tavzih 
Fındık satışı 

TRABZON, 12 (A.A.) -
Ağustostan Eylıil sonuna 

kadar ecnebi memleketlere 
14000 çuval iç fındık ihraç 

edilmittir. f>u mikdar mın · 
taka istihsalinin üçte biri 
dir. 

1 Belediye intihabatı 
neticelendi 

BANDIRMA, 13 (S.Ş) -
Belediye intihabı müntehip· 
lerin n• sfından faz lası rey

lerini istimal etmek suretile 
neticelenmiştir. Sandıklar

dan üç bin altı yüz kırk rey 
çıkmııtır. 

Tasnifte isimlerini bildir · 
diğim zevat belediye asil 

azalığına seçilmiı ' erdir. Sa· 
bık belediye reisi Kaşi f bey 
üç bin altı yüz otuz bir rey 
almıstır. Reyler şunlardır . 

Sabık belediye reisi 
Kaıif bey 3631 

3tı03 

3606 
3595 

Tüccardan Süleyman lı 

Doktor Mustafa bey 
Tüccardan Hüseyin B 
Ko misyoncu lsmail B 
.,ıekerci Mehmet 
Doktor İsmail 

3593 

" 3588 
• 3586 

Manifaturacı Hakkı • 3578 
Emine hanım 3568 

Uncu Süleyman bey 3568 
Keresteci Rıza • 3566 
lslimyeli İsmail • 3564 
Bedia hanım 3561 
Nalbur Mustafa bey 3537 
Acente Suat " 3534 
Tüccardan Abbas " 3533 
Tüccar Emrullah • 3522 
Kayıkçı Sabri • 3510 
Kayıkçı Mehmet • 3443 
Tüccardan Mehmet • 3383 
Manifaturacı izzet • 2351 
Bakka l Bahattin • 3238 

bir nişanlanma 
Bandırma ikinci mektep 

muallimlerinden Osman bey 
Bandırma tapu memuru 
Avni beyin kerimesi Latife ı 

hanım ile niıanlanmııtır. Ni
ıan merasimi askeri nıah

felde icra ed!lmiıtir. Mera 
sim samimi ve eğlenceli bir 
surette devam etmittir. 

~~~~~~~~~~--:A 

Havranın Idmanbirliği 

Yeni Belediye 
azaları 

HAVRAN, 13( S.Ş) 
Havran Belediye seçimi bir 
günde yapılmıtlır. Tazif işi 

ertesi sabah saat dokuzda 
bitirilmit ve Cümhuriyet halk 
fırkasının değerli nam -
zetlerinin ittifakla ve halkın 
hakiki arzusunda doğan bir 
iştiyakla kazandıkları a nla· 
ıılmıştır. Yeni Belediye aza · 
ları sıras ı ııa göre ıunlardır: 

Bir eşya piyangosu 
tertip ediyor. ! 

İdmanbirliği zengin bir 
eıya piyangosu tertip etmiı
tir. Bu piyanko birçok kıy 
metli eıya ihtiva etmekte 
dir 

Piyagonun tertip vesair 
ihzaratı ile uğraşılmaktadır. 

Birliğin piyangosu her ta . 
rafta alaka uyandırmııtır. 

Daha §imdiden bazı sipa· 
riıler olduğu söylenmekte 
dir. 

Bize gelen~ 

Yeni Adam 

Band rma mıntak8 

şampıyonu lstanbrıl· 
da yenildi 

İSTANBUL , 13 (S.Ş),.... 
Kurada Bandırma'ya diltlU~' 
Cuma günü ilk maçı ıaal 
1 1 de Şeref ıtadyoırıund• 
oynadık ve maa ·esef feP' 
bir oyundan sonra 3.0 ye
nildik. 

p· 
Bandırma takımı iıta 

bul'dan 3 4 kişi ile tak\liYt 

edilmiıti. İtiraz edildi. fel · 
d p• 

kiklerden sonra her ne e 

se mescit olduğu anla1ıld 1 

Balıke!ir ıampiyonu keP 

dis inden beklenen oyun°~ 
üçte birini gösteremediler· 

dt Ve Balıkesir sporunun 
ğerini düıürdüler. 

- --
' Bandırma mıntak85 

Balıkesir mıntakas1 

şampiyonunu yend 1

• 

BAMDIRMA 13 (S Ş) 
Şimdi lstanhul'da TürkiY

1 

birinciliklerine ittirak edef' 
J· 

Bandırma mınlakası ıaıııP 
yonu ldmanyurdu kafile re

isinden alınan bir telgrafı 
~' nazaran Bandırma mınt& 

fampiyonu Balıkesir ınıııt•' 
pi ' 

ka ıampiyonunu Türkiye 

rincilik maçlarında (isi•~ 
bul'da) sıfır üçle yenert 

galip gelmiıtir. Netice Sa~· 
dırma'da derhal ilan edildi· 
Ve eyi bir tesir haaıl el

11 

Bandırma'lılar ıporcuları1'1~ 
galibiyet temadisini be~\I 
yorl11r. 

Zahir bey, Eminzadeler 
katibi Hasan bey,Ruhi bey, 
Kaptan zade fabrikatör 
Mehmet bey, Kenaf zade 
Lütfi bey, Hacı Osman za
de fabrikatör Mehm e t bey. 

Yeni Adaın'ın 41 inci sayısı ti· 
yatro ismini taşıyan çok güzel 
bir kapak içinde çıkmıştır. Mec· 
muada bu mevzu altında "tiyatro Jdman Haftası 

Eskici zade Oıman bey, Na- bocalaması" , "Rus tiyatro tecrü- I 
besi" başlıklı yazılarla lsmail Hak- Bu cuma günü Bir 1 

zif zade Ah met bey, Zeke· kı beyin "Türkiye de bir tiyatro • "$ 
riya efendi oğlu İbrahim derdi var,, isimli makalesi top- ve G uç arasında' 
bey, Fabrikatör Nihat bey, 
Numan b.ıy, Kamez zade 
Hüseyin bey, Manifatura 
tüccarı Mehmet bey ' Ah
met efendi oğlu çakır Meh 
met bey, Nalbant zade Ah
met Riza bey, Tüccardan 
Selanikli Hüseyin efendi 
oğlu M ehmet bey. 

lanmıştır. Diğer canlı yazılar ara- pılaca k 
smda .,fuhuş edebiyatına karşı" ' 
"Tütkiye'de sanayı mektepleri,, 
gibi yazılar, ayrıca dikkate diğer 
Siyaset alemi "il im, felsefe" say
faları yeni mevzular tutmaktadır. 
"Halk ünivertesi dersleri,, Radyo 
alfabesi" devam etmektedir. iffet 
Ömer ve Niyazi Remzi imzalı 
hikayeler zevkle okunuyor. Bu 
yazıları bir çok güzel ve canlı 

resimler süslemektedir. 

Haber aldığımıza göre !~ 
manbirlıği ve İdmanııD 
arasında bir İdman haftl 

tır 
yapılması kararlaıtırılırııf 

Bu \Hafta) önümüzdeki '; 
ma günü Ali Hikmet f'a 

bir istifa ve bir azil 
P ARiS 12 C A. A ) 

Dahiliye nazırı M. Saru istifa 
etmittir. Emniyeti umumiye 
müdürü azledilmiştir. 

(Üstarafı birinci sayfede) 

Veliaht hazretleri konağın 
önünde toplana n ve kendi 
!erine samimi tezahüratta 
bulunan ve alkıılıyan halkı 
selamlamıılardır. Her taraf 
Türk ve İsveç bayraklarile 
donatılmıı.Konağa İsveç Ve 
liahtına mahsus bayrak a sıl · 
mııtır. Veliaht Hazretleri 
bugün öğleden sonra Hal 
kevini ve müzeyi ziyaret 
edecektir. 

22 temnıuz tarih ve 214 

sayılı nüshamızda da tavzih 
ettiğimiz üzere l O temmuz 

934 tarih ve 204 sayılı nÜS· 

bamızda "Garip bir kaza. 
baılığı altında çıkan habe

rin yalnış olduğu, bakkal 
Hasan Basri beyin kuyuya 
kazaen düştüğü yoksa hiç 
bi r kimse tarafından atıl

madığı kendisinden anlaşıl 

ması üzerine vaziyet efkarı 
umumiyenin malumu olmak 
üzere o haberi tekrar dü· 
zeltirlz . 

Mısır kralı hasta 
KAHiRE, 12 (:;.Ş. ) 

Kralın sıhha ti hisıedilecek 
derecede ağırlaştı. Kralı iki 
İtalyan doktoru tedavi edi
yor.Maamafih telgrafla Ber
lin'den meşhur prpfesör Berg· 
man çağırılmııtır. j 

. .. . - .1 Fikir hareketleri 
Vekaletlere gunderıldı Hüseyin Cahit beyin her hafta 

ANK RA. 1 ~ \ S.Ş .) - muntazaman çıkardığı likır hare· 

stadyomunda yapılacak111~ 
Güç ve Birlik araıınd• ~ ı 
iki kulübün futbol 1, z. 
ncü takımları ve atft1~ 1 , 
müsabakalar yapacaklar 
Şimdiden hazırlık'ar bat

1
' 

Dini bir ayin yapıldı 
SOFYA 12 ( A . A ) 

Roman Tefrikamız: J 

1 

- Gece , o kadar güzel ki 
Meral, dedi .. 

iskeleden baıka lstanbul'un 
pek çok yerlerini bilmiyor 
du ... Genç kız saatlerdenberi 

devam • den sükutu yırtan Hemde ihtiyacı yok gibi bir Uykusuz geceler 

Gece bütün sessizliğile bo. 
ğaz içini sarmııtı. Tek, tük 
ifliyen şirket vapurlarının 

projektörleri ara. sıra çakan 
bir timıek gibi sahili aydın
latıyor. sonra birden engin· 
de sönüyordu .· Ay henüz 
doğmamııtı bile. . 1 

Bulutsuz gök yüzünün par
lak yıldızları , siyah kadife 
üzerinde ıerpilmiı elmas 
düğmeler gibi . .. Ara, •ıra 

esen ılık rüzgar. titrek ve 
kıvrak ıııklı da lgac ı kları 

yalçın kayalara savuruyor, 
yosunlu taılarda çırpınan, 

sonra sönen küçük su 
yığınlarının iniltileri kotran 
lıkların en özlü ninnisini 

HALiL BEDit bu ahenkli sesi itilince ba şeydi. O, büsbütün başka, 

tını kaldırdı. Teyzesine gü- büsbütün ayrı mizaçta ya-
besteliyordu. len gözlerle baktı ... Hiç ratılmış bir genç kızdı ... 

Gece, içli dul bir kadın sesini çıkarmadan, itini kü- Sık gezil"tilerden ziyade 
gibi idi.. . Dokunsa lar çük nakış sepetine koyarak küçük yaıtanberi evde 
ağlıyacak, ufak bir kanat pencereye yat. laftı. Geceyi oturmak, nakıı iş 1 cmek . 
çırpınsa, uzakta l: ir l<öpek beraber seyretnıeğe baıladı · örgü örmek, onun en güzel, 
bile havlasa, sanki derinden- lar. en eylenceli zamanlarını teş
derine hıçkıracaktı. Mera l; tadına bir türlü kil ediyordu . Teyzesinin 

Nazire hanım sendeler doyamadığı boğaz içinin çok kerre, ısrarları bile onu 
gibi yerinden ralktı.. . Bir bu ilahi güzelliklerini, kim bu huyundan vazgeçirme· 
ı eyi ürkütmekten çekinir gi- bilir kaç gece, uykusuz ka- mişti 

bi, yavaf, yavaş pencere- !arak kana kana içiyordu Yaşından ümit edilmeyecek 
ye yaklaıarak, hafifçe ka· Nedense o burasını çok kadar ağırla vırları.muhakeme, 
nadı itti ... seviyordu .. Hayatının hem en i dütünce ve fik irleri vardı .. 

Ilık rüz~a ;·ın dağıttığı en uzun çağını, oturduk Belki bu ruhi tekamül ök 
kumral s a çlarını zayıf elleri !arı yalının sahile bakan süzlük ve yetimliğinin bir 
ile arkaya atarak engine kıyılarında geçirmişti ... Ana · neticesi idi. . 
dalgın, dalgın baktı Sonra J dolu'dan ayrılalı, uzun se- Kahkahadan ziyade içli 
birden gözlerini hala nakış / neler olduğu halde, henüz ve temiz bir ıztırap ruhunu 
itliyen ıenç kıza çevirdi: boğaz içinden ve bir iki 1 daha çok okıuyordu .. Her 

Maliye Vekaletince hazırla· ketleri mecmuasının son sayısı 
doglun ve olgun bir halde geim· nan yeni harcırah 

projesi mütalaaları 
üzere vekaletlere 
ri lmittir. 

kanunu 
alınmak 

gönde-

ıeyin solgun ve elemli 
çağlıyanları, ömrünün en 
tatlı nağmesi gibi idi. . . 

Günün bile solgun rengi 
olan geceyi güneşli sa la h· 
lara tercih ediyordu. 

Güneşin Eyüp sırtla· 
rından batııını adeta sabır
sızlıkla bekler. ilk doğacak 
yıldızı, hasretli bir yolcu gi 
bi dolgun gözler ve heye 
canlı bir yürekle karıılardı. 

Daha on dokuz yaşınday · 

dı Tam on sene çektiği ız 

tırap, onun körpe gön ünde 
solgun emelle ri hatırlatan 

çok hassas ve göz yaılı iz 
ler bırakmıştı, . 

O solgun olan her şeyi se· 
viyordu. Gece yi çok sevi 
yordu Çün~ü geceler. gün 
çiçeklerinin solgun d emet- 1 

leri idi.. 

iştir. 

Kuvvetli bir kültür yapmak 
istiyen okurları mız fikir hareket
lerini bir yana bırakamazlar. 

reşen bir damla yaıı yüzüne 
dökülen saçları ile sildi. Tey
zesine: 

- Gece. oh! .. Ne güzel .Ha
kikaten güzel, dedi .. Pence
renin nemli tahtasına yasla
nan iki baı; birbirinden 
büsbütün baıka, büsbütün 
ayrı hislerle doya doya, 
kana kana geceyi seyretti. 
ler .. 

Sonra birden ütür gibi 
oldular 

Nazire hanım sanki vü· 
cudunda soguk bir elin te -
masını hissetmiş gibi birden 
silkindi. Dudakları kıpır· 

dadı 

Ha va serinledi, Meral. 
Korkarım ÜfÜ yeceksin, dedi. 

Pencereden yavaf, yavaı 

uzaklaıtı . Duvardaki asma 
saat on biri çalıyordu .. Na. 
zire hanım genç kıza tekrar 

Genç kız kirpiklerinde tit· ı ihtar mahiyetinde ~eslendi 1 

mıstır 

" Hu (Hafta) nın çok c• 
ve alakalı olacağı an111P 

maktadır. 

- Saat on bir Meral 
Çok geç mi teyzec1~ 
Bilmem uykuırı gt 

de. 
ıl 

Siz isteraeniz yal•~,, 
Yok , olmaz Mera , 

~I 
gım .. Bak, uyku zaııı• 

bir ıaat bile geçti.. J' 
Sahi unuttum . Yar•"~ 

davetliyiz. Erken gıdecel,~, 
O zamandanberl b'~ı 

pencereden ayırmıyaıı 
1
r 

ral, son söz üzerine fe1&• 
sine döndü Hayretle ,or ı 

ıt· 
Ne daveti bu tef ; . o~ 
Bugün söylemeY1 

tum: . 1,ı Kızıl toprakla bir 111 

merasimine.. lt~' 
"ı Nazire hanımın •0 e~ 

bir ıztırap dalgası gib•~l 
kızın yüzüne çarptı... tJt~ 
merasımıne gidecekti · ~ı 

de Kızıl toprajta. Fak•
1 

t• 
nüz doğru, d.ürüst bi' 
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Muallim kaeroları IDiinya üzerın esıyasiveı tısa ı~ are etle,1 isK~~~~n! Kurt Ali f ~:~ 1 

~Oıtarafı birinci sayfada) l Bürhaniye Karaağaç mek· Pin - ltalya Avusturya istiklali ve mil· Bayarklar dalgalanıyor :~~:!:~i.: ................................ :.~::!:!.! 
Yvalık Gazi mektebi mu· tebi muallimi Münevvl~r Y Kumandan düıünüyordu; kalarından yollanıldı. 

alltınJ .,,. B- h ·ye Pe ıt "il Corr~.ere ~ella Sera,. dan !etler cem'ıyetı' •Slovo• dan ııı;ıne; Havran ikinci hanım ur anı .• Çin büyuk bır memleket· Payıtaht, tezahürat içinde ıenelerdenberi ele geçirile· İki saat durmadan dolu diz· 
lllektep muallimi Macide köyü _muallimlıgl;~. tir. Çin. arazisinin genitliğl "İl Popolo d'İtalia,. dan güneşli bir knç gün yaşadı. miyen Kurt Ali'nln takibine gin gittiler. Nihayet bir ya· 
hanım Edremit Gazi mek- Bürhaniye GomeÇ M~ 

1 
ve nüfuıunun çokluğundan Büyiik devletler, Avullur· Sofya sokaklıırındabinlerce adam göndermek boı yere mada gem kastılar. Soluk 

tebi mualitm\iğine· Edremit allimi Fakir bey B~r ~~ ye maada ıanlı bir tarihe ma· ya iıtik\i.li hakkında uyu· Bulgar ve Yugoslr..vya bay- kuvvetleri kırdırmak demek· ıtıklı bir köy görmüılerdl, 
lra&I k ' Muallımlığıne, . ıne tebi muallimi llu- Karaağaç M k liktir. ıamıyorlar ve mühim müt · raklıırı hAIA dalgalanmak- ti. Yakalamağa gidenler, yaklaıtı\ar. Karıılattıkları 
rııer hanım Balıkeılr Ka· Burhaniye-Kar. ağaç _ ~ · Çtn'in eski medeniyeti kü lat kartıaında bulunuyor · tadır. ölü veya yaralanmış olarak bir köylü, genç müli.zıma 
Yabey mektebi muallimliği. Muallimi Bedriye H_ 8.u~ a malumdur. Çin senelerce lar Bu mütkülit küçük iti- İki hükümd"ria mesul sedye ile geliyorlardı. Hü· bir kağıt uzattı. Hiç bilme· 
ne- B l k G - Muallımhğıne n k. alı'. .a ı esir Kayabey mu· niye o~e-~ _k Baş mual dahili lğliıaılara maruzkal· lif devletlerinden zuhur et· alAkadar devlet ricalı ara. umet bu eşkıyanın hala diği bir köyde, bunu kim 

ııııı Emine hanım Bandır· Sındırgı o cu 1 dıktan ıonra bu gün ıükü· mittir. sındaki mültıkatm neticesi tutulmadığı için kumandan· göndermiftl, yoksa Kurt 
~a 4 üncü mektep mual· ilmi llyas Faruk 8 ·. Ba.ya net halinde yükıelmeğe bat M. Barthou küçük itilaf hakkındaki resmi tebliğ lığa tiddetli tekdirler gön Ali mi yollamııtı? 
hnlığine, Ankara Nallıhan Ilıca Mek. Başmuallımli·ğMınue, dev1etlerini memnun etmek d deriyor, YEr değiıtiriyor; Okudu; evet Kurt Alı .. 
lllek d ki M ktebı · lamııtır neşre ilmiştir. Resmi teblig'· 
,.. tebi muallimi Ömer bey Balya Fın 1 1 e İtalya, Çı'n'de •ulh ve sü için yeni bir formül bul. d fakat bir türlü onu ele ge· Şu yazılar okunuyordu .. 
'>Ö K d · bey Baka· • eu, iki hükumetin asıl 

nen Sarıköy Nahiye mek· allimi A. a rı . . künun teeuüsünü teveccühle muıtur. Bu formül ıayeıinde hedefe doğru dikkatli adım- çiremiyordu. Nihayet; sağ "Mülazım bey, ıizinle 
~tbi muallimliğine· Gönen cak Mektebi muallimlığ~e, karıılıyor ve Çin yalnız Milletler cemiyeti !arla ilerlemekte oldukları veya ölü getirene ( 1000) ayanın odasında görüımek 
F arıköy mektebi 'muallimi Sındırgı-Yüregir ~ekS d U· piyasaıının yüksek ehemmi· Avuıturva istiklalini müda. anlaşılıyor. lira mükafat ve bir madal· istiyorum. Teslim olacağım. 

k~ruzıde hanım Tuzakçı allimi Abdülaziz ınıı· ır · yetini takdir ettiğinden uzun faa ve muhafaza edecektir. K ya vereceğini vadetmiıtı. Bu adamla her halde oraya 
oy- 1 k- ü mua ım· endi milletlerini lı1zum. 

R 

1

uk mektebi muallimliğine gı·Umur ar 0 YU 
1 

r mek müddettenberi Çin ile mev· Li.kin bu uıul, güç ve ıe· suz hayale kaptırmadan bu· Yeni çıkan müfrezeler; bir gidin .• 

t 

'bı· eair Dumlupınar mek· liğlne Sındırg.ı mur a B • cut olan samimi münasebet. meresiz görülmektedir. Çün· hafta sonra gidi•ten daha Ahmet bey düıündü, bir e s-ı günkü vaziyetin imkıı.n y 

il 
1 

batmuallimi Kemal bey tebi Muallimı u e~m~n. · !erini inkitaf ve 11\ah etmek kü Milletler Cemiyetinin ka· d az dönüyorlardı. tuzak kurduklarını zannet· 
"'"r . k-yu muallımlığıne. ve müsa esi nispetinde,müm· 1 

ti 
an2!nclmek ' epbaımual . Ergıne 0 k b' M arzusunu besliyor. Çin ile rarı ve faaliyeti, yavaı. ag"ır k" 1 O sene harbiyeden mezun ti, azım gelen tertibat alın· ınl · 1 ki Me te ı u· un o an neticeye doğru ığtne; Havran ikinci Sındırgı fi ar d İtalya arasında hiç bir ihti· ve uzun bir müddet zarfın k 1 L I olan genç mülazım Ahmet dı. Ve odada öttürece"I ltıek B Sın ırgı ya m ı .. yo u üzerinde yürü· 

5 

r
. tep baımuallimi A. Nu· allimi Rasim eyb. 

1 
Jaf yoktur. Bilakis bu iki da hasıl olmaktadır. bey de bu kumandanlık em· bir düdük üzerine hemen 

ı b B ·d' mekte 1 mua · nüyor. ey alıkeıir Dumlupınar Hamı ıye Ö devletin münasebetlerini Halbuki bu gibi hadiseler Eğer tetkik edilecek olur- rine verllmiıti. Kumandan içeri girmelerini emretti. 

getir· ~ektebi baıınuallimliğine; limliğine Edremit .N ren~ takviye eden unsurlar az karııaında süratle karar alın· h · Mahmut bey bu tecrübe> iz Köylüler ıelenlerln atla . ırab . . M k Muallimi evza 

1 

1 sa, e emmıyet vermiye IA· 
'" lon Akçaabat muallim> cık e . S"beylidere değildir. ma ı ve derhal tatbikatına yık olan bu netice, bı'zı' yeni mezunu bugün; son rını gezdirdiler, yem 
"ıufııtt· b ·k' bey Burhanıye u Ç " b 1 1 ) h d ·ı \ 'd· F h k 1 k b h d'l ti ın ey Havran ı ın· ıı· l'ğine Burhaniye·Sü· in ın eyne mi e sa a a geçı me ı ır. ransa ü ü sevindirebilir. Sofya'Jaki bu o ara u aydudun takibi- ı er .. 
R 1ınektep muallimliğine; Mua. ım 1 M k Muallimi lb- ı büyük ve mühim bir mevkii meli küçük itilaf devletleri· tezııhüratlı günleri idrllk ne memur elmiş gönder· Genç mülazım üç dört 
a ık · K beylıdere e · d ı· t b h \ d · k d · - d- h - t" d ,

111 
esır ayabey baımu- B 

8 
haniye Ulubey- var ır. f e u a va için e nı memnun etme için iğer edinciye kııdıır geçen "Ün· mııti. gun ur ayvan us un e; uy-

tni M-k B him · ur Ed 1 ı· 1 h '' k. ı· ç· il b- -k d 1 1 h bb 1 · " E t d' · d il k 1 kt k d lık.,,· u errem hanım a· ler köyü muallimliğine · ta ya u ume ı, ın e uyu ev et erin mu a e- erı hatırladığımız takd·rıle, ve , ıişıinüyor u. unca usuz u an pe yorgun u. 
b ır Altıeylül mektebi ·t Ş kviren köyü Mek. dostane münasebetlerini tak- tini kaybetmektedir. Fransa bu nt liceyi kemali sükünetle seneler, birçok tecrübeli Birkaç saat Kurt Ali'yi bek-
'tııı ıı · k . remı - e d k ç 'd k tb 1 1 1 d ' G'' 1 . 1 b Al Ua ımliğine; Balı esır 

11
. . Gülsüm H. E re· viye etme için, in e i ma uatına göre, büyük dev takdir etmek vazifemizdir. mü azım ar ve neferlere ya· e ı. . oz erı yumu mıya at· 

"lıeyt·ı b N' mua ımı · ı · .. ·ıt·ğ· · r h 1 1 ti . A ki 1 1 k 1 b 1 1 d B· k ll b u aımuallımi ıya· mit Zeytinli köyü mua · _ım- mumessı ı ını ıe aret a ine e erın, vusturya isti a i 1epimizm çok eyi hatır· a anmıyan u azı ı Kurt'a a ı.. ıraz sonra uy uya 
ıı:ı e~ Gazi mektebi bat· hğine, Ayva•ık Cümhurıyet koymuıtur. hakkında, anlatmıya muvaf· ladığımız bu!(ünlerdtı itimat· son genç mülazımlardan bi· daldı .. 

l uaUırnliğiee; Ha\ıkesir Ga· kt bi müallimi lbrablm B. l1ral etmekte bulunduğu fak olacakları ümidi beılen sızlık ve rlüşmanlık havası, rini vearkadaılarını kurban Sessizce dolabın kapağı 
l ıı:ı k me e .. k d d K Al ille.\ e tebı baımuallimi Ke· Gireson nahiyesi Mek. mu· yüksek mevki itibarile ge- me le ir . münasebat:mızı zehirliyor gönderiyordu açıl ı; urt i tıpırtısız 
bl bey lvrindi mektebi dürlüğüne Erdek Marmara niı bir kalkınma hareketi Asıl güçlükler. İtalya ile ve. bu yakınlığı istemiyen. *.* mülazımın yanına oturdu . 
ıı:ı:~ua.llimliğine; iv.rindi Nah Mek Mualli~i Ke~.i~ icra etmekte bulunan Çin'e küçük itili\f devletleri ara lerın, en müsaıt şerait için· Takip müfrezesi Çukur· Omuzuna hafifçe vurdu .. 
.... lebı baımuallimi Suley· b Gönen-ı\laettın koyu yardım etmek ltalya için sındadır. de, entrika rcvirmelerine ovaya gelmiıti; akıam ol- Uyandı, tabancasını gele. 
"'"n b ey 1 ~ V b 1 ki ey Bandırma Kızıksa M Uımliğine Orhane i Re- çok kolaydır. Küçük itilaf devletleri imkdn veriyordu. muı koruya çekilmişlerdi. ne uzattı. e i e erini ke· 
llıekteb· b 1 1 ıı· ua M k ıı · i O 1 Çi 'd b A • fk Gün batarken uzaktaki lepçeledi .. 
llal _ı aımual im i 11 ıne; suller köyü e · mua ım ç sene evve n e u· vusturya nın istiklaline ta- i komşu millet ve mem· 
,

11 
ıkeıır Gazi mektebi mu- Feyzullah bey Erde~ mar· lunan Conte Galeaz:ı.o Cia- raflar bulunuyorlar Bu dev \eket arasında yakınlık köyden davul ve zurna ses· Ahmet bey hayrette kai-

l ~trıi Recep bey Ayvalık mara mektebi Muallımliğl· no tarafından verilen direk· !etlere göre, Avusturya mil istemiyenler çevirdikleri en· leri geliyordu. Meıalelerin dı; senelerce tecrübeli arka· 
;itıltlal mektebi muallimli· ne Sarıbeyler köyü mek. lifler, Çin ile İtalya araıın · leti bir ecnebi tecavüzüne trikalarile vaziyetimizi pek dolaıtığı; ve bir çok el şa· daılarının ele geçiremedik. 
t ~e; Ayvalık İstikliıl mek· muallimi Kemal. . b_ey daki münasebetleri bugün maruz kalına, Avusturya is· gergin bir hale getirmiye kırtıları itidiliyordu. leri bu eıkiyanın keııdili· 
Q 1 llluallimi Tevfika hanım Orhaniye Köyü muallımlığıne kuvvetlendirmiye amil ol . tiki alini müdafaa ve himaye muvaffak ta oldular. Bugün· Genç mülazım buraların ğinden gelivermeıine taıı· 
ı'lıkesır Gazi mektebi mu· Buna • Yenişehir muallimi muıtur. edecek devlet ltalya olmı- kü neticeyi geniş halk ta- yabancısı idi. O, buradan yordu .. 

: hınliğine. Balıkesir Kapa· Muıtafa bey Bürha~iy_e .~ Yeni ıefaretimiz, ltalya yacaktır. bakası tarafından malilm dolu dizgin üç gün, üç ge Kurt neıe ve sevinç için· 
A a köyü mektebi muallimi llacıhüseyinler muallımlığı ile Çin arasındaki dostane Çekoılovakya devlet adam- olmıyan Belgrat ve Sof ya cede gidilebilen; Palandö . de idi, batından geçen bir 
c.' Sabri bey Aaılhantepe ne; Edremit · Aıağıçavuf münasebetlerimizin takviye larına göre ltalya bükümeti ricalinin bir çok defalar ge· ken eteklerınde bir köyde afk hikayesini anlatmak iı· 
,,ığı ko"yu" muallı·mıı·ğı'ne·, muallımı· Nazmi Şevket bey ·ı· al k 'h · d' ı d ğ ı· d "e. d 

1 
k" ü mu· •ne ç ışaca ve cı anın üç ıart ile Avuıturya iıtik. çır ıği korkun~· ve ızlıroplı o muıtu. Annesi küçükken ıyor u. 

leb~ ırrııa Çepni köyü mek· Edremi~ · Naip 1 oy. Sul· ıulhuna ve milletlerin refa · lalini müdafaa ve himaye zamanlara da borçlu olduğu· ölmüı; baba11 da mektebe Müfreze kumandanı, ıa· 
G-' ınuallimi H. Hulusi B. allimliğıne; Karacabe'. H hına büyük bir hizmet ıra edebilir. muzu unutmamalıyız baılamadan kaybolmuıtu . baha kadar kendisini dinli· 

onen. Kör "a köyü taniye muallimi Nacıye . eyliyecektir. Ç k 1 k Münaıebatımızın düzelmcsı' Öksüz bir çocuk sayılabilir- yeceğinl söyledi; o anlatma· 
ll:ıekt pea" ç K .. ek mu· e oı ova ya 'nın ıartları ebi muallimliğine· Gö· Susurluk · arapurç ıunlardır: için o zamanlardanberi bir dl. Ninesinin anlattığına gö· ğa baıladı. 
~e~ ICörpeağaç'köyü 0mek· allımliğlne; İnegöl · cemıye~ ] _ ltalya Habıburg ha- çok teşebbüsler yapılmıştı . re annesinden kalan bilezi- " - Uzun seneler Sarıçiçek 
8e i ınuallimi •Niyazi bey muallimi Salih bey Durs.un Japnya'da çı'mentO sana- nedanından vazgeçecektir. Bundan tamam bir sene ğin yarısını oğlunun boynu- dağlarında sürülerini otlatan andırma • , Çavuf ko"yü bey. l•ıklar köyü muallım· na dlg" · ı k dı bir çobandım. Her zaman ın • 2 - Avusturya. Macariı - evvel Yugoslavya hüküm- ' erın en yanına 
d ektebı muallimliğlne;Ban· liğine; l:ı.nik . Akçaalan ~u- rı'ı'nı'n kontrolu tan ile İtalya arasında Ro- darhrı Eksinogrııtt'a hülı:üm- almıftı . Ahmet bey babası· gün batarken pınar yolun· ırına -Çavuı ko··yu- mektebi allimi Atıf bey Suıurlu • 'd n k f k t b' ı·· dan aı}ıla dönerdim. Bir ak-... ma a aktedilen ıktııad·ı darlarımıza 1· ıL zı'y.ıretı' ı ço aramış, a a ır ur-
"1Uallt B . k muallimliğine; "Japon Weekly Chronicle• den .. •amd Ç b d dır mi H.Hamdı bey an· Karapiırçe . k b' . lü bulamamııtı . Ninesinin • 

1 

• eıme aıın a ırıaç k . G me te 
1 

mu Japon'ya ticaret ve sanayi ve ticari anlatmalardan Çe- yapmışlarrlı ve o zamandan I bakraçlarını dolduran,· saçla-
tll· epni köyü mektebi mu Bal esır azı 

8 1 
. d I . ' hlılk koılovakya dahi istifade sözü üzerine ana ve baba ırnliğlne·Burıa Umurbey allimi Naciye hanım. a; mü ür üğü ıstı ' eşyası edecektir. bugüne kadar iki tarafın yadikarı bileziı}in parçaıını rı topuklarını döven bir 

llıua. lirııi Saadet hanım Ay- kesir istiklal mektebı mua · sanayii kontrol kanununun gösterdiği hü~nüniyet bugün- ~oynıından hiç ayırmamııtı. kızla karıılaıtım . ilk gördü-
~lık . Altınova nahiyesi lımliğine; istikll~I mheknt~~ ikinci maddesini çimento 3 - ltalya hükumeti Avus· kü mesut neticeyi meyda. 1 idadi ve Rütllye'yi bitirdik· ğüm o güzel kız benim içl-

Utlli 
1 

h . ı ı'mi Cema ıye a sana•iine de tatbik etmek turya istiklalini himaye ve na getirmi•tir Yugosla 1 t h b mı· dağladı. ."'usamııtım. 
lk ın iğine· Bür anıye mua . J ~ • v. en sonra ar iyeye girme· rı ibncı mekte~ muallimi Fab· Sındırğı birinci mkek.teb~ m~· kararını vermiştir. Bunu müdafaada bulunduğu tak· ya ile anlaşmıımız İçin doğ- ğe muvaffak olmuı ve ikin· Uzattığı tastan kana kana 

1 

ey Ayvalık lıtikliıl mek· alllimliğine; Balı ~sırN dazı uıüteakip fiatların indirilme_ dirde ltalya'nın hareketi ru yol keşfedilmiş bulun- ciltkle çıkmııtı.. pınar suyunu içtim .. Gözle· 

lebı mua\lı'm\iğı'ne· Ayvalık mektebi muallimı 8 lre si için üçüncü maddenin Milletler C e mi Y etinin makt -, dır . rim, gözlerine iliıll, yüzüm • D ) k 1 Okurken zekası ve ninesinin 
•tikla\ k b' ilimi hanım Balıkesir um upınar tatbı'kı'ne geçileceği bazı ma· 0 n t r o u a 1 t ı nda Şimdi tıım bir şuurlu, il d • kızardı .. Sürüyü önüme ka-S me te ı mua B I k · Du b l yo a ıgı paralar çok iti· abıre S hanım Ayvalık muallimliğine; a ı esı~li 1 lı:ıfılde söyleniyor. Bir müJ- u unacaktır. fazla hayale kapılmadll'!I ne yaramııtı. tıp uzaklaıtım.. Erteıi gün 
C(ilnh . ınlupınar mektebi mua m Romanya hükumeti, Avuı- ve durmadan bu yolda ı·ler· ld d" k Ilı Urlyet m e k t e b ı H. Nihat bey Gazi mektebi dettenberi çimento müıtah- Çıraların dola > tığı bu köye aynı yo an oner en, yine liı dıı a 1 1 i m 1 i ğ i n e ıı·mliğine· Altı eyl\11 silleri cemiyetinde, teni turya meselesine dair illek· lemek lazımdır. ~:ünkü Bul- gitmek istiyordu. Dinlendi - onunla karıılaıtık. Bir tasla 

n ır"- b· . . mua ı • . h' d'I !erini bildirmittir. garista'nın terakki ve tea- kanmadım, onun elindekı' 
ali· ıı;ı ırıncl mektebı mu-

11
. . Hayriye il Alı projesıoın te ır e ı meei ler ve tertibat alarak köye ıını R- _ mua ımı . Yugoslovya hu'' ku"metı' lisi birinci derecede ve mut· t ld · t· j ..\lı Uftu bey Edremit· . mektebi muallimliğıne yüzünden dahili bir ıhtilAf f , • girdiler. Köylüler halka ol. ası a ım; ıç ım.. çtlm. ınoluk k b 

11
. Şuurı b ıı·mı· talya nın Avusturya hakkın· lak surette garp komşumuzla "Her akıam·, gu··n batarken 

l::d me te i ll'ua ıme Al' Şuuri mekte i mua 1 vardır. Vtıkıa son zamanlar· 1 d .... renııt·A·tınoluk mektebi C 1 id H Altı eylül mek- da her türlü . müdahalesine eyi geçinmemize bağlıdır. muı ar 
1

• bir kısmı Sivas o yerde buluıurduk. Hirçok 
·••Uall· av e · E d k dıı bütün azaların tevsi poroğ. muarız olacağını beyan ey- halıları üzerine bağdat kur günler böyle geçti. 
lı ırnı Ziyabey Edremit ı-Li mualliml.ğine; r e b' d h ıı:ı~t ou ramlarını ır sene a a lemı·ııı·r 1 1 "M h t ğ 1 
.., ç. Pata bat muallimliğine, muallimi i. Fuat bf'y Gazi muı ar, oynıyan çocukları e me a aya, sürü erini ı en k tehir etmeleri şartile bir an- H lih d b bir muahede mevcut oldu- d ı d ti tt ğ • d Ş • ı öy mektebi muallimi ktebi muallimliğine; d 1 . d a azır a, u mesele seyre ıyor ar ı. Ayağa kalk- o a ı ım agamı &Ön erdim. ııkrı h k bi me k ili !aşma temin e İ mışse e hakkmda her devlet mev ğunu kaydetmektedirler tılar,· gelenlerı· seıa· mladılar Onu istettim. Fakir olmam, 
Ilı Ye . Altınoluk me te Aktarma Köyü me .mua · b' k'I • Ilı lle.lliınliğine Giresun Nahiye mi Talat bey Dursunbey vaziyet hAld kati ır şe ı zullnl almııtır. Avusturya'· Mevcut muahede hükmünce yer gösterdiler.. çoban bulunmam; paraya 
'\' ekteb; muallimi Sadiye h. birincimektepbaımuallimliğlne almamıştır . nın istiklaline dair kararın bu üç devletten her biri Genç mülazım kumanda- tapan ağanın hoıuna gitme· 

llıııenli köy nahiyesi mektebi Gönen-Üçüncü mektepbaşmu Ticaret müdürlüğü, bir ta· önümüzdeki birinci teırinde diğer iki devleti haberdar nından aldığı talimatı hiç di, fakat kız beni çok tevi 
ıı:ı il lııni\ijtine, Gönen-Sarıköy allimi İbrahim bey Gönen raftan fabrikaları tevsi etmek, ittihaz olunacağı tüpheıiz· etmeden Çın mümessilliği unutmıyarak tetikte duru- yordu. 
1\ ektebı muallimi M. Ali bey Sarıköy baımuallimliğine diğer taraftan da istihıalAtı dir. nin derecesinde hiç bir yordu. 

11 
Otıakpınar mektebi mual- Sarıköy mek. bat mua~lim_i azaltmak arzularının doğur- __ değitiklik yapmamağı taah- Oyunu seyretmeğe baıla-
ll:ıltğıne· Ed •t. Gazi Behçet bey Gönen üçuncu duğu tezadı ortadan kaldır~ hüt etmişti. Bu mülahaza· dılar. Yanındaki ko"ylu-den, 

~ 'lı k ' remı ı 1 "' B 1 · 1 h k d Ç 
I; bee tebi baımualliml Cemil mektep Baş:u~l .. i~ i~=~te~I mok için, çimento sanakyiinı MaLallı'n"e olmıyan b' ar a llZ ır. ünkü mev· kimin düğünü olduğunu sor-
' t ~ Balıkesir Kayal:ey mek· ya-Haydaro a oyu b B 

1 
istihlı\k eşyası sanayii on. il U lr cut muahedede eğer bu üç du Bir çobanın düğünü ol-

"Ayanın oğlu Ramazan 
benimkini severmiı: benim 
istetliğlmi duymuı; iki üç 
kiti gönderip beni uyurken 
dövdürmüıtü . 

e ı baımuallimlı'ğı·ne· Ed· muallimi M. Nuri ey a 
1
Ya trol kanununa tAbi tutmanın Layret devletten maada batka bir duğ k d ,, re • k" ·· mua d d' il unu; arıı a oturan ağa. 

• b trııt ismet paıa mektebi Doganlar oyu. e zaruri olduğu kanaatin e ır. devlet Çin'deki mümeuilli· !ardan birinin yakın bir 
, r 'lnıuallımı Abidin bey Ed- limliğine Balıke11r:Kayab HY Hüktlmet memurları istih- «il Cornial d,ltalya• dan ğinl sefaret haline yüksel- köyden ona bir ağanın kı· 

r· ~tit Gazi mektebi başmU· mek muallimi G:zln 
1
• saldtın kontrolıle miistehlikin İtalyanın Çin'dekl elçili· tirse. bu üç devletin de zını aldığını, düğün masrafı. 

f ..:._ İtnlig'ine Mf M Bandırma-birinci aş ~ua ·k menfaatini de himaye etmek ğinin ıefaret haline terfii hareketlerinde serbest kala- d k d ~ ve 1 k · G zı me nı a en isi çektiğini söyle. 
"ale . · limliğine Ba ı esır a lüzumunu hissetmektedir. Bu haberi Londra ve Parls'te cakları zikredilmlıtir. d nı tı bile yoktu. Teyzesi· mual'imi Hüseyin bey Ban- ,,u"n çı'mentonun beher çuva- hayret tle karıılanmıttır . S t R ç· i. n, bın b· ktebi ,.., ovye uıya ın mü· Bunlar konuıurken köy-
•onr . ır tüdü ricasından dırma birinci me z- lı 1 05 yendir ve bunun bir Fransız ve İngiliz gazete· meaailliğıni sefaret haline \ ı ~ a, elınin emeğile ka· muallimliğine Bergama u ') . d'I' Ü erden bir kısmı ve ağa da ~andığı k 

1 
yene indirı meıı arzu e .ı ı- leri ile Royter Ajansı aynı yiikseltmiftir Bu hadise a ğ k lkt 1 

par d b d h e mua - ya a a ı ar, atlarına 
nıe. 

1 
a an, terziye ıs· ey e anım m yor. Sanııyi ko.ntr. ol komıte- hayret binini göstermek· kar1111nda, biz de bir hak ı 

k ·ı r ıı.dığ 1 tuvalet daha di· )imi Nahide kanım at ayup uzaklaıtılar. Mü\a. ı merıı· b b sınin gelecek ıçtımaında bu tedir. Bunlar Çin, mümes· kesbediyoruz ve Çin mü· z ğ k ld 
dil. • 1fli ile . Cenç kızın Balıkesir Gazi mekte i mu· h · ım a anın im o uğunu IUndu''ğü k'l meselenin oörüşülmesi mu - ıilliği hakkında, lnglltere, mesailliğini sefaret haline sorunca: Kurt Alı' cevabını 
Iı nü gören Nazire allimliğine tayin ve na 1 

"' 1 •nıın •ordu: edilmiılardır. temeldir. FranN ve taly.. arasında koyuyoruz aldı. Silih baıı yapıldı ar-

, 

"Çok düıündu"m , vazgeçe-
medim .. 

"Blrgün köye inince 
öğrendimkl sey. 
gilimi o akıam Ramazan'a 
veriyorlarmıı, birkaç gündür 
çeımede buluıamıyordulc. 

Batım karııtı, bir silah ya
kalayıp, gece yarıaı odaları
na girdim. Ramazan'ı .. 1• 
dürdüm, kızı aldım ko 
t 

ve aç-
ım. 

( Devamı Var) 
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Bandırma Ziraat 
Bankasında ıı: 

•.........•..............• , 
• • ı~~~~~-~ • • • • i Göz hekimi ; · Belediye Dispanseirnde 

_ _ , 0::::::::::::::::::::::::::0 

Temaşa 
OTEL VE GAZİNOSU 

Kayacık karyeıindan deli Ahmet olluAhmet mahtumu ! Dr. Ihsan Ahmet i Muayene Günleri 
Mehmet ağanın 695 No:lu ıenetle latlkraz eyledlii 250 lı. : : 
rayı &demediğinden dolayı bankamıza ipotelı.li Kayacık ! Memleket lıasıalıane- ! ı Cl:lJA BTESİ GÜNLERi 
kar:reılnde pekmez topraiında bir kıtada 82 dönüm 2 : .. I ki : 
eYlek milstakıl tarlanın. : Si goz hasta 1 arı : 

Kayacık karyesinden deli Mehmet oilu Aahmet : mütehassısı : 
m a h t u m u İımall ağanın 34 No: lu ıenetle : : 
lıtıkraz eylediii 664.82 lirayı ödemediğinden dolayı : Hastalarını her gün sa- : 
bankamıza ipotekli Kayacık karyeıinde eski çeıme civa- : at 3 den sonra Kuvaimil· ! 
rı ak çeımede 65 dönüm müstakil ve yine killık dereıl : )iye caddesinde 159 nu : 
kara toprakta 1 dönüm müıtakil ve yine köy altı arpa· : maralı muayenehaneıin- ; 
lıkta 1 dönüm müstakil ve yine pekmez toprağında 80 i de kabul eder. i 
dönQm 2 evlek müıtakil ve yine Elif çeımede 55 dönüm : : 
3 buçuk evlek müıtakil ve yine Arapboğanda 4 dönüm •••••• •• .. •• •••• .. •• •• •• •• 
1 evlek müıtakıl ve yine Arapboğanda 2 dönüm müıta- --- -
kıl ve yine köy altı nam Ömerköy altında 7 dönüm müı-1 . Dr. M. Ali 
takıl cemao 8 kıta tarlaların. · ı 

Manyaı'ın Kızıl köyünden Rafit olu kurt İsmail Ala- / '1 1 ı 1 1 
617 N 1 1 . d . . ·' enı ~ .. et ıa:-1.a ıa-

oın o: u ıenet e uttkraz eyle iğı 40 lırayı ödemedi- . . . 
ğinden dolayı bankamıza ipotekli kızıl köyde bulamor 1 111'~1 Cilt~ frrııgı. hf'l-
altı kumlukta 2 dönüm müıtakil yine kum azmakta 1 : ' so~uldu~ıı lıasıalıl.ları 
dönüm 2 evlek miiıtakil ve yine kermeyan civarı eıki , nıiitelı:.ı~sı:-;ı. 
boıtanlıkta 1 dönüm müıtakil ve yine kara otluk altı ı· 
civarında 1 dönüm müıtakıl ceman 4 kıta tarlaları. 1 Hastalarınıs aat üçte 

Manyaı'ın Kızıl köyünden kürt lsma ı l ağa ve zevceıi hükümet caddesinde mu-
Emlne hanımın 616 No: lu senetle istikraz eyledikleri 90 Jll ayene haneıinde ka·b·u· .1 ve 1 
lirayı ödemediklerinden dolayı bankamıza ipotekli Kızıl ~avi eder. _ __ 
köyde kara toprakta 6 dönüm tamamı ve yine bağ ye- J 

rindeldönüm tarlanın tamamı ve yine ak kulakta2dönümün 
tamamı ve yine dağ yolu mevkiinde 1 dönümün tamamı /'"'· '""""!!""!!!!!!!!!!!!O~O!!!K!!!T!!!O•R. --!!'!!!!!!-!!"''!!!_~ , 
ve yine dağ yolunda 2 dönümün tamamı olan ceman beı 
kıta tarlalarının 

ASfM NiHAT Kıymetleri bermucibi kanun icra marlfetıle tahmin 
edilerek 45 gün müddetle açık arttırmaya çıkarıtmııtır. 
Muhammen kıymetlerinin yüzde 7 ,5 miktarına kadar pey 
ıüren alıcı olduğu takdirde müddetinin hitamın<! a alıcı 
üzeriııe muvakkat ihalesi 15 gün ıonra da kati ihalesi ya· 
pılacağından alıcı olanların Bandırma ziraat bankasına 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

GÖZ HST ALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Meyhane boğazı No. 65 1 

Maliye tahsil şubesi ittisalinde 
hergün saat 13- 17 e kadar 
hastalarını kabul eder. 

Öğledeıısonra saall4den16)a kadar dahili 
lıa-t;• lıl..lar nıuayrnesi ( Doktol' ..\ lııneı 

Enıiıı bey) 
P.\Z.\R GÜNLEHİ: • . , 

Şeref Bey idaresinde ~= 
Balıkesiriıı her hususta en 

miil..eınnıel otelidir . 
ÜÇ(le\leıı ~mıra saat ı 5 den 16 ) a kadar •• 

kul:ık, Lıııruıı, hogaz ııastaııı..ıarı ıııııa)e- ı: Konfor. Temizlik, Servislerinde~i !j 
nesi (Ool..ıor \ elııııet K:'ııııil he)) •• k t 'dd' t ' t " 

PAZAHTESİ GÜNLERİ: = neza e ve cı ıye 1 emnıye ıı 
Öğleden e\ \CI saat 10 daıı 12 )C kadar M Gerek Memleket halkının. 
ualıili lıastalıkla r nıııayrııesi (Dol.. lor Alı- = gerek bütün misafirlerimizin 
mel Enıin bey) M umumi takdirini celbetmiştir. 

S.\LI GÜNLERİ: " A 

Üğlı>den e\vel saat ıo dail 12 ~e f..adar =. TEMAŞA Gazinosunda 
dahili hastalıkla " nıııa)· t•nrsi (Dol·.lor Alı- tf H 
lllf't Eıtıin he~) ı n . Güzel Sesli Bir Radyo ~ 

Ç.\HŞ.\~JB .\ Gf1NLEBI: 1 n Şehriıı, lstanbul ve ıznıirin büıiiıı gazf'teleri M 
Öğleden soııı·a saat 15 dPıı 16 ya kadar I N mevcuttur '' 
dalıili hastalıklar ıııua~enesi (Doktor lla- tf Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve M 

! ff dinlenme yeridir. ~ 
~an Paif Lt>.v) · -....,·•-•wwwwwwwwwwwww_w_.,,f 

\ ·-----------------PEHSE'1BE GC!\'LEHİ: i ~ 
• • • 

1 ?~HllHi!!iiSiHi11t•-lf.BaBEIE•Dlf~ 
Oğlctlı-ıı ı;oııra i'aat 15 dt~ıı lG )a kadar 1 ~ •• •• 1 

D _ ci idi Y" '" h,•' li ye hasıal ıkla rı ıu uaw rı•»i ~1• ! T u R K M A H su L u : 
- (flnkl<H' lleluıırı .ili bt•)) - ; ; 

, eııı•ıe.m ~~ _ _. "m* 1 I Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa ı 

Fahril.alarııı sattıkları fiatıan daha ııcuz 
if Mazamızdan temin edeceksiniz-

Bal~kesir ~ ec~ ti . Be~ 'ı Kohinor diş ıaütün ağrıların eA2eR Kati davasıdır.~ lıtt EN LÜKS İN'Gfl İZ KUM & SLARJr ~&, ~ 
Muallıın Meklebı Lısesı il macunu ı ~ R "~ ! ; . ,M_.ı.ı 1 

tt Jıl , - fiil 1 
raı1 •• d ·· ı ·· '"' ·· d Dişleri beyazlat1r, ~ w 1 evcu ur lWI ll lir U :rUO eO: ~. A_ ıpirin a_ lırken _ha_ kikate. n Aıpirin al.dığınıza d. ikkat a3 . . . . . . . . = etlerini kuvvetlen- ''" d H k k A b k b ı • ı v / B • e lnız. a 1 i ıpırın yerme aı a ırıey verır ene ~ r enı ge en ursa ıpek/J çeşlflenmızın 

Aıırari Azami dirir 1 reddediniz. Çünkü hakiki Aspir'.n.in :a.p~ığı teıir onun '1 her cinsi mükemmel ve fiat/annda 
Kilo Kilo yerine verilmek istenen baıka ısımlı ılaç la yoktur. fi' • 

. Her yerde arayınız ı it 1- büyük tenzilat yapJ/mışfJr. 
ı! ı ' *!i•&HIHlliBit•Bltırtt?llti.lf:~&* ; Bııııa ıııiiıııasil yiiıılii mantoluk, rophık jorjet 

Erzakın cinai 

Ekmek 22000 25000 
Koyun eti 4000 5000 
Kuzu » 2000 2 500 
Sığır » 2000 2500 
Sade yağı 1800 2300 
Zeytin yağı 1400 1700 
Mercimek 5o0 800 
Nohut 500 800 
Bezelye 200 300 
Pirine 3000 ;ı 500 • 
Peynir l 000 1200 
Kaşar 300 400 
Soğan 2000 ~500 
Patates 6000 7000 
Şeker 1400 ı 7 00 
Sabun 900 1100 
Makarna ve kuskus 1500 1800 
İrmik 150 200 
Şehriye 150 200 
Un 800 1000 
SüL 2000 2500 
Yoğurt 3000 4000 
Soda 8.00 1000 
Ka\lsı ı 50 200 • 
Kuru üzüm 250 300 
Siyah erik. 100 130 
İncir 400 f>Oo 
Zeytin daııesi 500 600 
Mektebin mayıs 935 ga)esine l..adar lhtiyaci 

olan azami ve asgari miktarım bildiren, 8-10-934 
tarihinden itibaren yirmi giin müddı>tlr miiııa
ka!'ası ilan ı>dilen f'rzak nıiktal'ında lıazı tadil:it 
yapılmasına zaruret hasıl olduğundan bıı tadi
l:hın azami ve asgari mıktarı lukarı,·a cıkarıl

mıştır. İhaleleri 4-11-934 l a ~ihind~ ay
0

rı ayrı 
iera P,nileceğindrıı isLeldiler m zkı'ır gürıue saat 
14 de depozitolarilt' beralwr ıııcl..teptt' müteşek
kil mübavaa koıııisvonun:ı miiracnat evlı~meleri . . . 
lüzunıu ilan olunur. 

1 • /it l..ıılonları daha ueuz lt>nıiıı etnıt>k ieiıı 

B<tlık esira s~e r i Sa tın , 1• Mu~terem müşterilerimizin ~ir defa mazaôııza 
Alınıı Koıııısyonııı1llan teşrifleri ~alidir. 
Balıl-esir garnizon kıtaatı ieirı 1000 kilo atll- ~ 

Abone ücreti 

'

' il~~~ şat:a.lık pan11ll. 18-lo-934 tarilı perş,eınbe • TAV&ANLILI ZADE FAHRi 
uııııu saat 15 le pazarlıkla satın alıııaı·aktır, W - · - ' - · · · -YILLIGI 800 Kuruı o IE 

6 AYLIGI 450 • 1 r.al'.pleriıı yiiıde yedi huçuk teı~ıinat ak \;ıl~_rile • Fantazi Manifatura Ve 
3 AYLIGI 240 • / bırlıkte kolordu satın alnıa koınısyonuna nnıra- • K M 

Abone ücretleri taksite caatları. i! Uffiaş azası 
bakıanabilir. 1 ·Balıkesir Evkaf 1 . Kuvayi Millj; Caddesi No: 52 

SAVA Ş, a gönderilen W lli"~Wl!M~'lft<Wlı!il.ı:!ı!: ııım111:~~ -~ 

1\/1 u•• dı•ı• rıu•• i!-u•• nden 1 ::ırtl'll<:ı11'1.:ııııtl'll.'A!<~Y~~m. ı,,;ı=Jlll<:, mm:ı;ı;:=_• -yazılar geri verilmez. '.I ~ """' 

Burlıaııiye \e Ayvalık lıudutlariııdaki E\kufa 1
, 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

ait zrvıııılikleriıı 934 seııcsi nıalısulu 13-10- · 
Gaze~eye alt he_r ~u~usta 934 t~rıhiııdeıı ilibareıı artırmava konnlnıuslur. 1 
Neırıyat müdurluğıine ! ' • 11 llıı. 111

( 11 ~i 111111( 
• 

müracaat edilmelidir. Burhaniye hududundaki ıııaıb.uta ıeytiıılikleriıı ' 8 içki \ 7 e l)i kiş \T u ı·(f tı I, 

ihalesi 24-10-92-lt'arşaıııha ve ıniillıaka zı>,tiıılik- _ 
SAV AŞ Cumarteıi günleri J • . - ' ' ' 

k erın ıhalesı 2o-10-934Perseıııbc \P .\ \ ,·alıl. lıudu- Ma "f y; k "J t · t t 0k j 
~~ i dund,ıl-i maıbııta ve ıııüll;aka ıcytiıı.lih.l,·riıı ilıa- arı e a e ınce as ı 1 

IP::;ide 27-IO-\l;).+ ı·iiınartrsi gi"ıııleriııdı• ve saat 1 edilen ve Balıkesir Maarif ' 
SAVAŞ ! 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

L) de yapılacağından isteklerin bildirile glin H' i müdürlüg"' ÜnÜn mÜsaadesife 
saatlarde Burlıaııi' e ve .\ vvalık ev kal' dairele ri- i 

Telgraf adresi: Balıkesir - artırnı ı \ a ~elıııelP.l'İ. . ~ birsenedenberi f aaliyeffe brJ"' 
SAVAŞ B<tlİkesir E\1 kilf ! bulunan Ve42talebe yetiştirmş ofa() 

Bahkesır icra 
memurlu~undan 

Hamide hanıma borçlu 
Köseler köyünden Halil oğ
lu Ramazan ile Ali oğlu 

Ahmet'in Köseler hududu 

Miidüı•lüğüııden 11 Yurdumuz Kış de,rısi i~·iıı :?O P)lı'ıl 9;jJ 
Edreıııit ,e lı:I\ : ılisi dalıiliııdrki ıııazhuta ve ı dt'rı itibarrıı h.a~ ı n· 1-alıııle lı::şlaıınııştıı·. · 

rııüllıaka ze~· tiıılil..leı·inin 934 senesi ıııalısulü Kavt muaııu•lt>si lıir a\ de,aııı 1>(!<-t·<'l-lir. 
9 - 10 - fl34 tarilıirıdt>ıı itih:ıl't'll miiza,ı·(h•Vf' ('1- l 1 • Yurdumuzdan baıka 'ıube açılmıyacaktır 
karrlıııı. tır. · · · i ; 934 birinci teşrinin birinci gününderı 

EJreıııit ,e Uavraıı ııııııtal..;ısıııdal.i Zt'~tiıılil.- J 1 itibareıı derslere başlanacaktır. 
!erin ilıalt'sİ 2 Ü- IÜ - \134 Cuınarlt'Sİ ZC.\linli, 

1 

ADRES: Borekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa caddesi ' 
dahilinde haciz edilen bir Kızılkrçili, üürt', Tnlıta kii~ VI' \ vcılar ııııntaka- No: 6 İLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdürü 
kıtada otuz dönüm tarlasının 
birinci ihale günül1-T.Sani- sıııdaki ze.vtiıılil..lel'İll ilıale~i 21 - 10-934 pazar Fikriye hanım 
934 ve ikinci artırma gÜ· \'I' .\'"arlı \'(' .\ILuıı ıltıf.. ııııııl:ıl-aı-.ıııdaki Z('~tiıılik- flamdi IY_ uriye H_· ~ 
nü de 26 T. Sani ·934 tarih lrriıı ilıafıısi p 22 - 10 - !)-1 p iZ ırtı~Sİ ~İinkı·irı(lt• · - ~ 
yazılmak lazım gelirken ı ı saat 15 ılı~ Edrdınil evf..af dairesiııdt• yaı)ıla a - ---------- - - __.. 
ve 26- Kanunevvel . 934 
yazılmıı olduğundan tashi· ğındarı istrldilerin hildirileıı güıı \e ~aaıfı.rdt' Neıriyat müdürü: ESAT ADIL ,,. 
hen ilin olunur, gelmeleri ilan olunur. 9-12-20 ---- - - VılAyet Matbaas~ - Balı~' 


