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~-----.... -..--.._ ____________________ ...;k=t•nc~r~Y-IL~_ .._.2~95;... .. , 
~ŞEMBE l TEŞRİNİSANİ 1934 En Bu·· yu·· k bayram ı Cüml1uriyet BaJramı Cümhuriyetlıı il nci ydı 

ı Ankara' da coşkun tezahüratla nıDnasibetile büyükllrİllİ-. N ) Geçtı• za çekilen tıtlır 
ası e kutlu/andı• Reiltcömhur Gazi Muıtafa 

ft • • h Kemal hazretlerlae 

Ballkesl
·r Halk,nın- vµ·· ksek eısıcüm Ul Kazretleıi büyüklerimizin va Balkan Hari- 1 Yarattığın tnkildbın bil-. 1 l L 'kf · • 1, L I • me:z coşkunluğundan kı· 

CiY8 08Zlf 8rl01n lurl BrlnJ 18uU Biti. l vanç duyan bütün Balıkıılr 

1 lf ade Edecek ANKARA, 29 (A.A.) reiıicümhur Hz B M. M. uluıu kurduğun Cılmhurlytw 

C Oş k Un uğun u Cümhurlyetin 11 el yıldö- relıl Klzım Paıa, Baıvekll tin c on birinci Yıldllnümü-

B d 
nümü tehrimlzde coıkun te· ismet Paıa , b6yük erk&nı nd) yine stnln tıltrlndın 

l
·r Ke:ı·me Bulmak Zor ur. zahüratla kutlulanmıthr. harbiye reisi P•ta'•' lfz. ile olan Halktvindt doyumıuz ! Bütün Ankara halkı büyük Vekillerin B. M. M. azala- bir iıltk ve stvgiıtle yaıadı. 

~ • • • k h İ günü kutlulamak için ıa - ranın ve teırJJata dahil ze· Emanıltn olan Oümhurl-

ıalnız deneLı'lı'r kı' BalıkesirLal~mm şuuru derin,. sa.mım11etı a, ş lll~ ~yeca.m 88· bahan erken saatlerindf:n vatın tebriklerini kabul bu· yıtl11 on blrlnct yılının de-
L U il 1 U ıle hır ~alp ittbarf'n yollara dôkülmöt yurmuılardır. Gazi Hz. mü· rin ıtvlncini duyan biitdtt 
ıın ~ir gün ya~aJı'. Binlerce insan aynı gaye ssvıncı. ve coş~un ug . !erdir. Bütün caddelor geçi· teakthen büyGk ve •rla el- tolmlıln sonsut ıaygılannı 

y U lemez bir halde idi. Halk çilerle bu elçilikler erklnı, ıananı efendim. 
olarak çarptl. geçit resminin yapılaoaiı bayramımıza lttirlk etmek Babkeair halke•I relli 

H1.11. • b mı tam manasile cümhurl- sahaya gtden yollarda daha üzere aeımı1 otan mı1afJr 
~ttı':sa; 11 nci cümhunyet yı~ı ~~r~ bedileşmiş olduğunu gös· ı ziyade kesafetle mevki al· ecnebi heyetlerinin tebrikl· 

ıı Türk vatanında, Türk mrlletı ıçlM e makta idi. Balkan itilafı tını kabul etmtılerdJr: S.efa· 

t 
bir hadise olmuştur. devletleri nazırlarının Anka· retler erki.nandan ıonra re· 

8
. ere~ h'.il.. manzumesi. yJne lı ifUrik ettiği fener alayı rada bulunuıları Cilmhurlye· iıtc6mlıur Hzı Balkıta lUllf ı 

,b G l rnekteb ı nın u . tin 11 ci yıldönümOnO kut· T S 
ırinci gu··n ' A tıey un . . C"rnhuri muazzam' oldu. Balıkeılr konaeytnfn ikinci lrtfmaı 

b·ı t.h ıaat dokuza doğru az '11that Pata caddeleri adım b .. aıı yaıasm dolay11ile Ankara'ya ıelmlı 
Lı~ k glytnını .... l . i 1 yet martı ve ·' - ) Gazf, yatasın cumhu1lyet.. lulama meraıimfne ayn bir olan 'Romen vec: Yunan Hari· 
-ıı'lk Fark f ve gobfiis e~;n 1 rı ektebinin ( 29 teırkın lıah seıleri le çınlıyordu . revnak vermekte bulunuyordu. ciye N.:zırlarile YÜıoihlvya 
rı e asının ayra a· 

1
. 1 i ;\lişuuri rne te · k · Relıiciimhur Hz. saat 

cq •üslemiı bir halde isim 1 P yes ·· . Alt hl Halkevınde ı Hariciye Nazır muavini, Yu-
~h\lrt b i anzumes1 ıey 12,45 de 8 . M. M. ne teı · İk N 

edt Yet meydanına akın in n tn . . k 1 musamere nan bıtat azın ve mai-
Yordu !ün çiftçi kızlar pıyesı ço rlf ederek' tebftklti k•bul yelleri erklnı tebriklerini 
s,,t d k Jd alkıtlandı Halkevınde müsamere 

1•
5 buyurmuılardır. Retıtcümhur lııdı o uzdan sonra be- canlı o u ve k da baıladı . Evvela Halkevl· kabul etmlılerdlr. 

Ye ö .. N k Kemal me . Hz. nin 8. M. Meell•tne Har yarda CI d k il •• ~'l'd nunden cümh•ıriyet Sonra anu . nin yeni teşekkül eden bando R il U UraD&t. 
L lnana k d I a bi ·n (10 inkılap) pıyesl , I 1 1 1 teırlfleri esnumda B. M. Mec- ANKARA.· 30 (A.A.) _ 
ql k a ar o an s · te nı takımı ıtikıa marıını ça -
<:uk blldın, erkek, çoluk, ço- Alişuuri mektebinin rna~!'' &izi reisi Kazım Paıa, Baıve· Yurdun lher tarafmdan ge~ 
ıt... iltUn Babkesir'lilerle dol· istiklal mektebinin (Ron , u dı. .... kil lımet Paıa büyük Erkiı~ len teller dimburiyetln 011· 

"llıt. h b s,,t ...- nı ~r tye relıt Mütir Fevzi btrincl yıldönilmGnt:in candan 

kilta(i 10 da vali Salim bey Paıa Hz ,. ile Mecllı riyaHl teıJt edildiğini bildirmektedir. 

•6yteJe gelerek bir nutuk Divanı, Ankara valtai,:Anka· K" p • t 1. ı 1 Her Ve cümhuriyetin ra Mevkii Kumandan ve azım aşanın Ziya e ' 
k\lrı l'ıllık harikalarını çoş· 1 Muhafız a'ayı kumandanı, ANKARA, 30 ( A.A. ) -
v,1. b bir sesle anlattılar. Protokol um'1m müdürü ta 8 . M. M. reiıi Klzım Paıa 
d,t- 1 , .. eYin sözü bir saat ka - rafından _ kar91lanmıı ve bir ı Hı:. bugün mlaaflrler ıereft· 
l'Q.ı.ıh Urdu ve müt€madiyen kıta asker re&mi 5elam ifa ne huıuıl bir 6yle yemetf 
~ .. il;lıf yerlerinde alkışla eylemlıllr. Bir moadet itti'· 1 vermlttır.Akıama da Tevfik 
tol l. Nutuk bittik len son· rahat • buyurduktan sonra Rüıtü bey de verecektir. 

"''• s ltultı alim bey, Kolordu 
lttda B et-k~ nı aari Paıa ve an, 

tı 't e"vela askeri kıtala-
t~ ~~ •onra sırasile dizilen - . . . . -

t~~' . külleri, mekteplileri · Milli bayramlara aıt bır ıntıba 
dıler Ô b. · an Bunu bandonun çaldıiı 

&()t'd l • nlerinde hatırlarını yine İstiklal rnekte •
1010 

m A 1 di"er hl 1 \tar V . Al" f dakar onuncu yı ve 5 r 
erin e . alt bey muallıın · ı zuınesi, Altı~yl~ un ;li uuri mar§ takip etti. 1 lalkevt 
tı'trız llerini sıktı . Muallim melek) isimh pıyeııi. l f Ka.. bandosu çok silrekli alkıı 
tol ., etlerinin önünde onla- mektebinin man~uİes 'dan· topladı . Bu suretle Balıke· 
}'~,,;~f elerinln kutsiliğini , ya bey mektebinm sv~ç.. ve sir'li]er cidden iftihar ede 
ltırıa. ~ ları günün büyükli\· sı, Aliıuurlnin ;ara ~o;.~:ıen cekleri Halkevi band0suna 
lattı Birkaç :kelime ile an· I urnum tarafın an .t ··sa olan memnuniyetlerini gös-
l'ett · u Yolda muvaffakı- onuncu yı l marşı 1 ~d~u Mi termit oluyorlardı. 
~e er diledi. Bundan sonra mereye nihayet verkı k al Bundan sonrada iki genç 
L •ttıtge - . . i .,avru'ar pe ço d 1 b ~,h çıt. baıladı En önde nı mın , H 1 k b . r kı!ımı birer şUr oku u ar ve unu 
te ~lrnan Mehmetcik)er kıılandı~ar:. la i ın dinliye~ek, '\ ka Gündüz beyin" Rey az Kah· 
llltı. Bunları Polisler, Mu· halk kurıJU er nı ezerek ; raman isimli iki perdelik pJyea 
•ıı'tll rnekteb· . ·ı . parklarda oturup! kg t Pa takip etti . Beyaz kahraman-
" j...., ı ızcı erı, mu· k da Ali 1 i me • t k .• , rnekt bt L E 

1 
k bir ısnıı dan sonra Halkevi caz a ımı 

\'e ı.-- e . ise r ce d maçı se yre- 'k d ı d' y 
1 

"'lıort k I : . k l şa sdatyornun a çok güzel müzı in en ı . e 
et- anıe tep erı ılkme • tılar. ld' G llkip . I : derek akşamı yap İstiklal piyesine geçi ı. e 
•ıllıf ettı. mtıyazsız, a 'k" . f da ) 

H~d~iye Vekilimiz 
Misafir nazır.lan şerefine 

bir ziyafet verdi. 
Ziyafette söylenen nutuklardan mütehassı~ olau illi Hızret
litının ·gonderdiiı hitabeyi Numaf Rlf at biy aı~ışlarla ıku•u. 

ANKARA, 31 (A.A ) - letınlnfn milli marıları te
Dün akıam Hariciye vekili renniimatı hitam bulm-uıtur. 
1' · Rüıtü 1 be;y tarafından Ziyafette ıöylenen nuttık· 
misafir nazırlar ıeref ine ve· ları radyo ile dtnlemlt o fan 
rllen ziyafette refikaları ile Retılcümhur H:i •&ylenen 
birlikte- baıvekll Pı . Hz 
heyeti vekile a z a a ı 
hariciye encümeni azaıı, 

riyaaeti cümhur k&Uhl umu
misi ve bnt yaveri "mul:afız 
alay K. hariciye vekili umu. 
mi katibi, baıvekalet müs -

bu çok samimi ıözlerden 
miltehasals olarak yazmıı 
oldukları hitabeyi ziyafette 
okumak üzere hariciye ve
kili Tevfik Rüıtil beye gön· 
dermtılerdir. 

Reilldlmhur Hazretleri· 

Baıvekll lınıet pata hasret· 
lerlae 

lıinl çizdiğini: yükıılmı 
en ~arayıılı bir ulusu olma
nın eılgl olan Halkıvtmlı 
yüceliklerin baıı olan Cdm. 
h11rlyelln on .ırincl yılutı 
kıvanç içinde gördü. Sı-

vlncinl ve büyük ıaygıaını 
bu ıt11inç ônıinü yaııyan. 

lara 11ınarı:z Efındtwr. 
Baltkeefr HalkeYI rellf 

C. H. F. KlHbl R~ep IMiJ• 
Budun yıiceltmtıinln itim 

verimi için dünya bllglılnln 
bulabildiği ın yüksek ldar1 
olan Cümhurlyetln on,,lrtn. 
el yıl d6nı1mü her zaman 
onun koruyueuıu olacak 
uatandaı yeltıllrıcek olan 
Halktvimi: dtrln ltıvaçlar 
içinde gtçlrirktn bu yükulc 
gunu katımıda da dırln 
saygılarımla kullularılfl •/tlf• 
dlm. 

Balıkeılr hallıe•1 retıt1 

ismet 
Parşa 

Sırui ııini · ııtı. 
ANKARA, 30 (A~A.) ~ -

Mıllı İklttal ve Taaarruf Ce• 
mlyetlnln tenlp ettlll 934 

aenell sanayi aerıtıl oemlye· 
tlntn yeni aerıi evi bu 

1111 &iıvelUI lamel Pata 

Hz. tarafın.lan açılmııtar. 

Cemiyetin kuruldulu ,Ondn 
ıerı1 evlnla açıldıfı buaiine 

kadar bu mnadet içinde ba
ıardıf ı tılerden bahatle Baj. 
vekil lımet Pata Hz. outuk 
iratla kurdeleyi keınıtılerdlr. •ıı h l'· .. . ece ( Devamı ı mcı say • 

~t 1ı1 a K kutlelerı de res- I d :ıde- 1-~.:;.,::~~~~~~---=~ 
ııı;eç · d D h t atı a cau =--

ç()k ı e g irdi. Resmigeçit a a saa ~a - Beşı·ktaŞ 
Ô Parlak oldu ]er kadın erkekle dolrna15 

lıı, kileden sonra her taraf· baılamııtı. Halkevinde .t~mt~ • ODU OldU 
llr 

1 
k 1 ınüsarneresı ıç Türkiyl fUlbO, şampıy • 

teıarı Hariciye vekili ikinci -daire Müdürü balkan itilaf 
devlet'erinin balkan memle 

1 

nfn bu yüksek ıözlerl harJ· l~::::=:=========
rtctye katibi umumisi Nu. Bir arıza dolayısile 
man Rlf at bey tarafmdan Ga:ıetemiz bir kaç ınn 

de U an halk kürsillerin- sil 0 unun h BURSA, 30 (A.A.) Dün 
~ \ıat d 1 den halk da a o sa• 
ey an aıla r coşkun ve atın e l doldurmuş oe• iktaı:la - Altay (1zmır) 

tıi ..ı'ica.nı. hatiplerin sözleri· atllerde sad onu ,_. ... ... k 
d ~ nled·ı b 

1 
bu unuyor u. arasında yapılan Tür iye 

ih önq ı er. Bilhassa e e · ı Vakit ilerledikçe kalaba· futbol ,ampiyonaları final 
Ji u kalabalıktı l k artıyordu . fırka be l c~i açında Beşiktaflılar 3 · J 

il 
alkevinde: ı yıe vilayet, llalkevı önlemi- krnazanmış ve Türkiye ıam 

ilik ' . r-ll! t-f evinde de ilk mektep- den hava ya çıkan havaı J· piyonu olmuılardır . 
S"-~ lnü ııarnerele r i vardı şekler, yıldız~ız g?klere bir~r tSTAN BUL. 30 ( ~ .A ) -

\'lıkton haddinden fazla kala günet kuvvetı verıyoreu san Şeref kupası için batlıvan 
~l~r 1 Miniınini yavrular aldı· ki .. 

11
. k fenerbahçe • Galatasaray 

lçı ... ı "fl:ıifeyi t a m baııtarrnak Necati bey mua ~mlroed _. takunı araaında yapılan maç 
.. Çal ... · · ı ı l e ı -ıi ttlekıt1yor lard ı. Perde Ga· te bi ve lisesi :zc~;~ek orta- fenerlilerin sıfır bir galibiyeti · 

"e te.bıtebtnin istiklal martı ı ğer tal~belerk:rkıncı alayın le nettcelenmlıtlr. 
0 !lle açıldı . Hunu mektebı ve 

ketleri elçileri muhtelif muh-
telit mubadele komlıyonu 

bitaraf azaıı, heyeti m(lrah
assa reisleri ile balkan 
itilafı memleketleri nıtzırlar, 
ve maiyetindeki zevat hazır 
bulunmuılardır. Ziyafetin 
nihayetinde Hariciye vekili 
ile diğer hariciye naz1rları 
taraf mdan söylenen nutuk. 
ia.r Ankara, lıtanbul , Bük
ret radyolarile neıredtlmıı 
ve ziyafet d&rt Balkan dev-

okunmuı ve tercüme edtl- gördflfl\nüz ıektlde biraz 
mff, bundan ıonra da radyo ufak hacımh olarak çıka· 
ile neırolunmuıtur. caktır. Buna ıebep ıudur: 

Gazi Hazretlerinin hita- Büyük makine de uf ak 
be1erl ıudur: bazı arızalar oloıuıtur. 

"Balkan anlaımıı devletle· Diler makine iıe küçilk 
rinin Ankar&'da birlikte bu ve ıazetemlzln hacmini 
lunan Balkanların bu gece iıtiap etmemektedir. Bü-
olunca itldilmiı olan kıtrtı yük makinenin tamirine 
laklı sözlerini dinledim. Bal- kadar kGçük olarak çıka· 
kan birliğini hıtlyenler ve · cafımısı ae•flli okur· 
onu kendilerine ıtar eden· larımııa bildiririz . 

•=========-===========ılıl (Devaaı Bth.C ıarfüa) 
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Köy tetkike/eri: 

Eski Manyas 
Susurluk'un Göbel na-

hiyesine merbut Eski Man
yas 70 hanelik bir köydür. 
Bunun 25 hanesi Kafkasya' 
dan a-elen muhacirler ve 45 
hanMi de yerli ahali ile 
meskundur. Eski l:\lanyas 
Keltepe denilen bir tepenin 
eteğinde a vaçlık, yeıiJHk bir 
yerdır 

Köye 2 • 3 kilometre me
safede bir L .. J • _n fıtkıran 
su köyün :l geçe· 
r~k sulnmaktadır. Köyde 
Çerkes ve yerlıler arasn da 
geçimsizlik mevcut deifi 'd rr. 
Birbiri rlle daimi bir kar 
deJik vaTdtr. 

Yine köyün yakınında 

- ufak bar tepe üzerinde köy
lülerce Cineviz'lerden kal· 
ma olduğu rivayet edilen 
eski kalenin yıkık surları 
vardır. 

Köyün muhtarı genç, va
.zifesini müdrik çalııkan, bir 
&attır. 

-Jişanlanma 
B.:tı muharririmiz Eııat 

Adıl beyle Hasan bey keti 
mesi Macide hanımın nişan 
merasimi üç gün evvel Ed
remftte yapılmııtır. Bu m 0 S· 

ut akti kendilerine tebrık 
ederiz. 

Poliste: 
Evelist gece saat 22 karar-

larında Gazi mektebi 
önümlen geçmekte olaı Ba
hkesir be ediyesfnfn 20 nu
marasında kaytlı töför Nec 
mi efendı Martlı mahaHe· 
sinden keçeci Mehmet oğlu 
15 yaılarında llayrettin efen
diyi otomobile çarptırmak 
sureti le ya ralamtıtır. 

Köy tin f oaliycllai: Köy- * Yine aynı gece saat 22 de 
de mevcut bataklıklar ve 

1 Börekçiler mahallesinden 
bilhasaa tepecik yolu üze 

Yakup oğlu kunduracı 1 las· 
rindeki çeımenin suyundan 
hasıl olan bataklık kurutul- bi ve arkadaıı HacıismaiJ 

mahal sinden eskici Sait 
muı ve oradan itibaren kö-

oğlu Kadir huzur ve sükunu 
yün içerisine kadar 300 

· lhla edecek derecede sar 
metre tız'unhtğundaki kal· hoı olduklarından haklarında 
dırım yap•lmııtır. Köydeki 

tahkikata baılanmııtır. 
çeım~er 'köyün hayvanatı- ~~ 

na·\tafı getmedıtınden kö Aydıncık'ta 
yün muhtarı Klnıil alanın 
himmet ve yardımile ve 
iane top1anmak suretile kö
ye yakıl). s9jüt. yüzü denl
l~n mevkide bir de su men
baı bulunarak 20 . metre 
~zunluğ~nda 7 da.ne ahırı 
olan ' çeımenin yapı~n ası bit
miı ve köyliller tarafından 

kiiJat resmi yapıf m'ıt ve kö
)!e her. cihetten 'zararı do· 
kunan hayvanlar telef edil
mekte bi hassa yaban do 
muzl&rı ile y9pılan mücatle-

• 
1
' ·1e\ ıayanı llayrettir Sürek . . . avlarına · <ıkıldığı zaman 

iilnife · 8 • 1 O domuz vurul 
'ina1ctaHır. Bu '11ıisusta · k,öy 
nahiye müdürü beyin teti 
rlklne mazhar olmµıtur. 

' Ya'lnız ıtaj bir muallimle 
bir de mektebe muht•çtır. 
Mektep içfn köy yer tayin 
etmif ve inıaıına da yakın
d~ baılanacaktır ve seneye 

· ikmal edilecekti; .. 
Vilayet Maarif idaresinin 

bu . bµsustıt yardımlarını 

&ekleriz 

Ihsan 

idiler. Bu yüı:den ahalinin 
mağduriyetlerini mucip olma
mak üzere mumaileyh Şük· 
tü bey beledi1e önünde bir 
zeytin borsaıı 1eıktl ettire 
rek satılacak zeytinler mü
zayide suretıle satılmakta 

ve belediye kantarfle de veL 
nedilmektedir. 

-- n e ;; TSS--.-
Roman Tefrikamız: 14 

Uykusuz geceler· 
' HALİL BEDlt 

•• & 

Ne- söylüyorsunuz Me 
..ra,1 hanım? '8una imkan var 
mı?. 

- Niçin olmasın efendim. 
Bunu gayet tabii karıılama· 
~ız icap eder. 

- Ne ,ibi 
- Evet. mesela.. Söyle 

diklerim herkes'n kanaatme 

göre değiıen bir görüt ve 
duyuf mes lesidır 

Hu cihet belki varidi 
hatır olabilir .. 

De i mi efendim . Si_ 
ze lütfen sorarım.. Bugün 
mevcud'yetiniz1

' gü 
zellf ğin ve zevkine inan 
dığınız herhangi bir varlıia 
yarın aynı inanışla ba "'lana
bilir mi iniz? .. Bence ferdin 
her sahada telakkileri, diye-

bilirim ki hemen hergün ye· 
ni bir mecraya sürüklenir . 
Ve ruhan tekamülde bu de· 
llşmelerJe ölçülür .. Bilmem 
bir kitapta okumuıtum .. 
Muharririn biri ( ruhen te
kamül ve tereddinizi anlıya 
bilmek için aynı varlık kar
ıısmda dünkü telakkileriniz 
le bugitnkülerine bakınız. 
Aradaki tez t en özlü bir 
mlehenktir J diyor.. Hen 

bunun doğruluğuna katiyen 
inl\nmaktayım . . 

Hu nazariye belki 
doğrudur. Fakat ne derece 
hakikate yakındır. 

lıte bunu tetkik etmek 
lazım . 

- Evet, bunu ben ken-
di nefsimde de bizzat tec· 
rübe ettim .. 

Murahha,lıfa. 
Zahretttn B. 
Kenaf zade Lütfi 
Hacı Oıman zade 

katör Mehmet B. 

- Ne gibi Meral hamm?. onun her eeyi örten, halle · 
_. Demin Nimet'le ıöz den senesinde dinlenir .. 

gecelere intikal etmtıtl... Ondan kuvvet alır .. Ümit 
Ben geceyi gündüze telakki bekler. Hayat dilenir .. O, 

iderim demiıttm.l lalbuki timdi. verir, teselli tder, avutur.-
Mühendis genç kızın Sonra, dofuya, daha çetin, 

sözünü kesti. Münakap sağlam ve adeta yep yeni 
baıka mazeraya sapıyordu.. bir benlik verir . Beıeri o 

- Evet, Meral hanım.. nankör, zalim, yıpratıcı sa-
Geceyi seviyorsunuz. · Ben de bahlara metin bir azim ve 
diyorum ki, ıece sevilmez .. I imanla çıkanr. Salıverir .. 
Bunu daha eyi anlatabilmek lıte gecelerin müklf atsız 
için biraz maddiyata sapı· yorgunlukları . 
yorum.. Dah sonra Avrup1t'dan 

Bir meyvacı dükanında bahisler açtı. Gezdiği ıehir 
m11ınız; yığın yığın yemiı !erden, bilhassa, Paris ve 
arasından bahalı olmasına Viyana'da gördüklerini bal
rafmen mutlaka en eyisini landıra, ballandıra anlatı
alır.sınız .. Kumaıı mı slparit yordu . Meral bunların hiç 
edeceksiniz; solgun renklHe- birisinden zevk alamıyordu .. 
rine tenezzülen bile bakmnz· O, küçüktenberi hasret kal
sınız. Beıerin her sahadaki dığı Anadolu' ya, < B. N.) ka-
tabii faaliyeti sanırım ki sabasınm güzelliklerini bil 
doğu ile hatı arasındadır. diren, anlatan tasvirlere su-

-- Evet, tabii olan mad- samııtı .. Ah Anadolu .. Bur· 
di hayat gurupla biter .. Doğ- ca burca kokan yüce dağ
rudur Fakat bütün faaliyet- larile, Dört yerinde dört 
ler geceyi bekler.. Orada, mevsim tleliıen ıüzel di· 

yar .. Onun buzlu ırmakla- 1 
rından ıu anda toprak des· 
tilerle kana kana içmek 
için yakıcı bir özleyiıle çır· 
pınıyordu .. Mabendisln "ca
nım" dediği, o suni ve ya
bancı beldeler, ana yurdun 
yanında sönük viranelerdi. 
Pariı'in boyalu kuklaların
dan atzı sulana sulana hap
seden. zavallı genç, ynnak 

ltirından bir fiske vursan 
kan fııkır&n,toprak kızlarını 
harman, düven yıldızlarını 
gorse kimbilir. 

- Bunlar da kız kız mı? 
Yokııa Venöı'ün meleklerle 
ihtilatımı derdi .. Meral. çok 
sevdiği Anadolu'yu. şimdi 

çoğu az gören bir sevgi ile 
çırpınıyordu . O diyar ki 
Rahmi'yi lcoynuı da. saklı· 
yordu.. Müh rı,ıi Avrupa 
f aslandan sonra sözü bugün 
kü tesadüflerine intikal et
tirmfıtt. 'Bir aralık Meral'in 
yüzlne bakarak: 

- Ha, siylemeii unut-

dam. Nimet: f 
- Nere gldiyor111ılf 
- Bilmem. Bir ıfl 

Üsküdar'a geçmlt' 
ediyordu . . 

- Bari alıp gele1 

Genç kızın sözO ~ 
dtsi asabileıttrmittl· ol 
çatılmıftı. Vaziyeti 
etmemeğe çalııtı · 

~eral bunu farketı11if 
kadaıınan kırdılı potlJ 

maksadile: 

- Belki itleri vard' 

met? 

Dedi Suphi bey 0 

kada duyduğu sevıocl 
- .. ü kadı' omrun n sonuna 
tamıyacnktı.. Gell~ 
minnet dolu gözleri• 

ta .. 
- Meral hanılll 

söylediler.. Hakik•~ 
hım Itır lıt varmıf, 



R Bariye 
1"r• Hı·ııeı· Sovyt., • usya · 
J't Ve.kilimız 

Gazi Hz. ne tebrik lali çekli Tebrik lelıtrı ç kli. ıo.ıaraf• bırinci sayfede) 
BERLtN,30 (AA) -Türk MOSKOVA,JO(A.A.) ler harp ile sull un ne ol-

h i etinin 11 d k 
hli li bayramı münasebetile Türkiye Cüm ur y ı ı dug"unu tecrübe ile bil i · 
M . ld'" "mü münase ... etı e l 

· Bitler G zi Hz. ne incı yı onu R fen ten sonra su lh sever 0 • 
b· usya l d" ır telgraf çekerek ve onun Sovyet Türki mağı tercih eden er ır . 

SAVAŞ 

Teki ı~cıağ'da 
Cümhuriyet bayramı 
TEKİRDAG 29 (S Ş .) -

tef· . k d f i reisi h ki• . a 1 
tçin iyi temenniyatanı a a em 8 k d·ı· tet Beşeriyetin a 10 sa · 

ibl&~ eylemııtır. ye maarif v•. Tilr v~ 'tarih deli ve refabıoın sul\ için.de 

Sevk(d .. CPğimız gidai maôdal r ~iokmı·ıceesmin;y::~:k telgrafları yaşamakla kabil ko acaBgı 

Şehrimizde Cümhuriyet bay
ramı y~ksek bir heyecanla 
kutlulanmııtı r. Ciim huri yet 
meydanındaki Gazi Hazret 
terinin hP.yke'i önünde kuru . 
lan halk kürsüsünde büyi.ık 

inkılabım1zın ulviyet 'e lcud· 
siyeti hakkında bir çok ha 
tipler söz söylemittir. Tak
larla si' s enen ıehir heycan 
içindedir Bu günün ıerefine 

yeniden yapıhın asri inan1ı 

-'NK ... 1·nancına kani olaca · tır. u ARA,30(A A) Fransan·n t d ı J 
S3 • yazrnıt ır. kanaatte bulunan ev t:l er 
1 "'t senesi dördüncü üç :ıy - 'ınhıs~. r koydu. 
k k <lirki en önce beşeriyet l:a-

1 on1enj n miktarından SOFYA. 30 (A.A.) 
" fi üstünde yühselen la. nm .. ı\Unurta hissemiz 740 bakla · divilit inhirarı 
52 T··ı-n u"zerıne ması zarurı· realitelerinı gor ıOOO ve nohut 2 rno ken 1 u u l çeımesinin ve Çorlu istasyon 
at 'b k nu' muıtur. müıler ve onun değiıtiri e· 

..._.,.; 

1 .!.!~---- 0 

efend• cümhuriyete mez icap 'arına uygun olarak yolunun küıat merasimi ya· 
llutuk Irat etti. İ birer okudu 1 1 b. 1 miR pılarak hizmete açılmıtlRr· 1 't birer manzume . . re.:ı ı ostluk ar a ır ş ~· 

Bundan ıtonra fırka ve tay- al 
1 f'unları müteakip bırın· terdir Bu dostlukların be dır. O gece bir balo ve mek-

Yare . 1 b k .. ar. ı ıı · . 1 la 
l reıs eri ir nutu soy mektep baımua ıma 1 şedyetin bugünden so_nra teplar tarafından müsamere· 
fediler. Tayyare reisi Musta· ci bev Cümhudyct l·ak. tecel isine gönüldeı. intı;ı;ar ler verilmiştir. 
.. ~ bey nutkunun sonu:-ıda ~::da .bir nutuk söyledı. ettiğın iz dostluklarla örnek Edirne Tekirdağ 
I aha bir kaç gün evvel köy· Buna mukabi l kaymak:: olmasını temenni ederiz. 
erirnizde uçan tayyareleri· Rifat beye halkın _ Balkc\n anlaşması iıte bu 
nıızi ıördükc..: hepimi:.dn gö wı bir şeki de vecız beklediğimiz örneklerin ilki de Şehrimizde cuma günü 

maçı 

SAYFA 3 

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:-N••k•l•d•••: • s • • • a e ene 

/: ~~~~~ i Yataklı Vagonda i Türller : 
•Hikayesi• • • 
=••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••~•••••c•••• 

Oyun mncı.o<:ının yarı toru· kavernet c dl'medı ve cev p 
f na ıiönen M Bornher'e ar- verdı: 

katlıış ı M. Ş ' rbey sordu: - Peki .. Rnztyı 1n , l'akat, 
- Monte-Kur lo'yu nı· zu.ınıın burada değ l.Burad olama:ı:I. 

terk lıyorsuı nz? Bu sö.zlerd ·n M. Boınber, 
- Hafta son unda.. k:ı.Jının yalnıı olmayıp sıkı 

Bu esnada M. BomJ.,,r bi- bir koıılrola tnbi olJuğunu 

risinin kendisin~ ! . !dığını anlnc.lı. Dnhn e i idi )a!. Uu 
hissetti. Başını l.ııl lırdı; göz onu o derece al.lknlı, esrarlı 
leri bir •"OD\ k...Jıuın nuzar Y ıpıyorılu. 
lariİe krır~ıluşLı. h'.ad n mah- Şu h itle, ııoreıı"·, Diye 

b h .. t t sordu. 
cup, aşını emen ° 0 nra· - Paris'te .. B ni ı heınnn 
f.ı çevirdi. 

bu hafta nıho.yetınde Pııris'e M. Bomb er: 
1 

ı· 
dönm om azım ge ıyor. 

- Hele şuna bn\r, şuna -B,.n .1 0 o zn·nun dönii· 
bak! Di_y*' <löşün hi. VA 
M. Şnrb y'le konuşm.ığn de
vam ettiA"i müddPtçc, gr.nç 
kaı\ının bütün hareketlerini, 
bir Jakiknı·ık olsııu, göz n
den kaçırma,iı. Knılı rı b zan 
oyun mas •larının y ııı na ku

dur yflklaşıyor, sanki oyunu 

yorum, :\lüsnatlo Ollereeniz, 
ıkiıniz i~·in yataklı vagonda 
hususi mevki angaje edece
ğim. 

Genç kadın gülümsedi, 

d
liisleri kab~rdı. O gün \1er- lıyacag k belede bulun b l 1 Edirne muhteliti ile Tekir· 
ı~ sözlerle rnu a bu ilk örneği yapa i en er 
sirniz paraların nereye git· ki T ·· ki dag" muhteliti arasında yapı· ti d ı·çı·nde bulunma a ur ye fi t k · l .. u . bu" yük ku k 

n endi gözlerimız e gor· Mahallin en bahtiyardır. Bu iıte kendi- 'an futbol maçında her i i 

takip eJiyormuı gibi hozan 
da durarak uzun uzun bakı. 
yor.lu. Fakat, lıc rşey.len ov· 

hıırıfr kızardı ve nihayet 
muvu rak:.ıt cevnhı verdi. 
Hareket günlerini karMlnştı
rıua.k nyrılııılar. V M Bom· 
her. yaptığından memnun, 
tekrar oyun mn!:l:ısına döndü· 

diik. Rüyük Gazimizin kuv danı olan şube reisi )erile beraber çalıtmıı oldu taraf 1-1 berabere kalmıılar · 
letlt nüfuzu ve göklerimiz· m~n tı·n bey ile kayma l 1 d d S 1 h kt bi 
de Husamet f d' birer ğumuz dev et eri can an ır. ~ porcu ar a en ar r 

uçan tayyarelerimiz va· Rifat beye en ı takdir ve tebrik ederiz. Rü oyun oynamıılardar.Bu heye ~l\trnıza çullanmak istiyen kam 1 önüne gele-
1 d" birer grup arın b ik et tün sulh ve müsa emel is· canlı maçta vali ve dijer Ufınanlaran gözünün kurdu rek bayramlarını te r 1 tı'yen medeııiyet a leminin 

vel M. Bombor'ın dikkat na_ 
zarını celbetm .. ğe ~~el şlığı 

anlaşılıyordu. Vo hatttl bir 1 

defasında • evet, hundo hiç l 
bir ihtimal olamaz • M. Bom
ber' e t~ bessiiın hile l'tl.İ 

Krtesi günü onunlo, yatak
lı vagonlar acentesi yakınla
rında karşılattı. 

tıu k h b a vilayet erkanı da bulunmuı-
l trdı ve bugün harp te . tiler ve resmi geçide ~ıas: karıısmda şüphesiz ki Halkan tardır. 
!keleri te-amen zail oldu,, halk muzı b ı t'rd'X.i ----------·---d ••• mak üzere .. . an' a•masmın ir eı ı lg 
edi. 1 J Önde maluller doı " k y l tbi Kralisl 

-llele ~una da hak!Bunun 
hafıf bir kadın ol ıbi l t>c• ğine 
katiyen inanmaztlım. ~1. Bom· 
her kendi kendine böyle söy. 

Gülümsiyerek izah eıti: 

·- Bilet ıılmağa gidiyordum 
Genç kadın da gülümsaJi: 

M. Hoınbor, kendisine refa
kat <'tınesini ricJ otti. Genç 
kadın kabul etmiş gibi gö
ründü; fakat acentadan çıkar 
çıkmaz ondan nyrıl trak: 

b a ı çehre insanlık sulhperverli , ugos a vya na ı "Ve sonra yarın vukua ge· aı · ilerinde bay· b h prenı pol Hz. ne niya-
e k der olarak ve e Mali\lleri kardeılik çehresidir u çe 
1 ce bir harpte Türk gema raklarla geçtiler. fradı re ile dünyaya görünmekte bet meclisi 
lrı, Türk gökleri Türk tay· takip eden jandarma eunta- h H e sına ve olan Romanya, Yu· 

) k olan Reisicü r:n ur z n ' 
lresile dolacak ve Tür . b"l"k olarak vem l y goslavya ve Türk milletleri-

" hır o u A Romanya kıralı 1 z ne. u bıUrduna katiyen yat ayak b' ıekilde geçti . r ne zevk ve saadet dilerim. 
il t l zam ır ik' · 1 goslavya Kralı Hz . ..!!..'!.:..e----------~-
s ırı nııyacaktır.,, dedi ve d birinci ve mca alan hanımlar ve erkekler 

llddetle alkıılandı. kasın aln geçtiler Birinci -:•a;7" tertip ederek maden 
O d mektep er 1 1 h sine kadar mütkülat çekmeden yerleri-

aza- ledi. 

Daha evvel onula bir ka~· 
defa kumar sıılnnunda, tra
çad ı,pakrtu karşılaştığını ha· 
tırlıyordu. Genç kadı n h.ı

kikaten güzol bir tıızeye ben-n an sonra fırka binasına ·kı i mektep er ayrı !lirketi yazı ane .. K 
ıırıd ı ne " ş k l ni bulup oturuyorlardı. a· .. ildi ve orada da müdür ve ve 1 k cümhııriyet tim ı gitmiılerdir. ir et u cum - 1 

Fır'- ayrı o ara f ı ını uzak dm, erkek, ihtiyar, Q'enç salon 
b "a reisi beyler tarafından . . arlak surette can huriyetçl ener a ay -
l l ına P ı 1 k d' lcapuya kadar dolmuıtu. Sa-

ziyordu. Halbuki, kendisi 
oldukça y11şlıyıl1 Buna rağ
men, hdlıi kadın peşinden 

- Burayı terkedinctye ka
rlar bizi beraber görmeseler 
daha eyi olur. Sizin ıçın 

korkulacak. bir şey yoktur .. 
Sisi alılatmıyacağım; cumıı 

günü garda bulunacağıma 

dair söı veriyorum, dedi. 
Ayrahlılar. rer hitabe irad edildi. sa d ıılar.Kağnı araba arı 

1 
tan karıı amıt ve en 1 

O d h ı lan ırm b .. nhu· terine izzet ve ikramda at yirmiye halk bir sükünet 
d ra an da toplu bir a · .. · de yapılan u cuı . 'j içinde ı"ntizar ediyordu. Ka· e t ·d·J uzerın 1 ketı· b ı lardır ayyare cemiyetine gı ı · ileri meın e u unmuı · 
dı V ü riyet Umsa b'lere 

1 

Halk sabaha kadar eylen nuni Osman bey ve yeUı • 
d' e cemiyet binası ön n · · de bulunan ecne 

1 dirdiği Havran talebeleri ta 
t e de nahiye müdürü bey mız b'r dersi ibret olacak mişlerdir. 

koşuyordu. Nihayet bir knç 
gün sonra moçhul kadmıı 

sokulabilecek ve onula konu
şah imek fırsatı buldu. Bu 

Bu defa M. Bomber «hu 
kadının bütün hareketlerini 
muhakak biri takıp fldiyor. 
Hııkik.atPn, bu çok eıraron
giz bir kadın olsa gerek .. )> 

Diye düşündü. 

llyy . d · kart• 
1 

1 , d raf mdan istiklal ve Cümhu · 
k d are cemiyetinin ııın ı~e kadar canlı olmuıtur. lk Havran 3 riyet marıı ile müsamere 1 
f ' ar gördüğü büyük vazı 1 müteakip Ha HAVRAN 30 (-S. Ş) - ı l 
ele d Bun arı k baılam11tır. Bütün halk ayak.

1 
I· I' en ve orduya kıymet- k ubu fırkanın •Y 29 - 10 934 Pazartesi sabaha ta hep bir ağızdan hUklal ı y d d .... Fır ası gr ak 
d t\r •rnları dokun ugun 1. bayrağını tatıyar saat 9 da kasabanın her buca-1 ve Cümhuriyet marılnranı 

1 
an bahsetti ve halkı cemi· met .

1

1 aı kırmızı sevimli bayraklarla : ıo"yledi Alluılarla ıalon in )ete A geçti er. 1 den o 1 
Yardıma davet etti. Y· H Ik fırkasını ta dp e bezenm'ı bütün halk nete i, J liyorc!u Çok güzel bir hava ,. 

;•ca tayyare reiıi bey de tay- em:yetler bayraklarilekte ıetaretli büyiik günü kutlu içinde cereyan eden müsa . 

d:l'e~rin müıtakbel harple;· ~nlerinde süvari zeyb.e c:r lıyorlardı . merede m6vaffakıyetli nıilli 

kadın muhakkak ki, başka 
bir mohlükatu. D.ıima müte

bessüm ve cazip görünüy•>r, 
v~rilen her randevüye icabe
diyorJu. Fııkat, M. Bomber 
elirıi dizlui üe.Hine lıoymok 
isteyince her dı-!ı sındı, son· 
ki vücuduna ıoğuk su dökü· 
lüyormuı gibi ürderiyor, bun-

Vo Cuma günü kadın, 

l il recegt mühim btzme • illi bir kıynfetle geçtı • Muntazam bir proğrarna temsiller ve oyular yapıl . 
~ri anlatt m . k. eden halk k" k 

C ı. . miyetlerı ta ıp . ide uyarak Havran ve oy me · mııtır. Havran gençleri 
ılnn son ra ciddileşiyordu. Hn-

sözünde d u r a r a k 
onu aldatmadı. Kararlııtırı_ 
lan dakikada onu garda buL 
du. Fakat,!. Y amnda bvgaj 
namına bir şey yoktu; yalnız 
elinde bir el cnntası taşıyor_ 
ılu. Vıkıt gelince M. Bomber, -
bir genç gibi. hemen trene 
atladı, ikisine mahsus kom· 
part1mana binince kalbi şid

detle dövüyor,kıırşısıno. oturan 

güzel, genç kadını hayretle 
seyrediyordu. Yakın akşam 
hertaralı bostırınca, yatağt 
dii~ünPrek sevindi. Tıtriyor_ 
ı.lu. Fakat, niçin? Bunu kon· 
c.lisi du bilmiyordu . Bolki 

İıttı e.ce de mektep muallfmı bayraklarile resmı geç teplerinin ittiri.kile kadın takdir edilmiıtir. 
aıl hey taraf:ndan fener l .. k tmişlerdir . erkek bütün halk Cümhuri Susurluk'ta ~la l ki iştıra e . t mey· 

tla~ arı tertip ve çocu 1 ar 1 Resmi geçit cümhurıyı.e ağı yet meydanını doldurnıut sa- SUSURLCK. 30 ( S.~ ) 
tye dahilinde dolaştı ar d 0 ka \makam on al dokuz buçukta Nahiye . . . . . 

G 1 dan n 
8 

• d 1 n cümhuriyetımız n on hırıncı 
1 ece Yarısına kadar ça gı· ı d hükumete ka ar 0 a müdürü Avni beyin kıymetli 
ar l yanın an 1 ıtır 1 yıl döoüınii k zrımızdn p.ır· 
1 ça ındı ve zeybek oyun· 1 fe içinde yapı mı . ve değerli nutuklari e mera ' lak hir snrıHlO kutlulanm ~. 

B . ye en "kran k tır. D.lha rrkenıl ıı lı(lr tnruf 

' rnlı\ bPraber o, M. Bomber'c 
hrr mevzu rtrJftnlla serbest 

konuşmak hakkını vermişti. 
M Bonıheı-'ın daha ilk gün
kü teklifleri ise, her dakika 
biraz ılaha harAretlt•aiyor, 
seyrini takip ediyordu. 

) " M höyle hir giindo M. arı oynandı. 1 meôsal d sonra saat 14 de sime batlanmııtır. Mütema· 

tı u bayram da Cümhurıye- b 1 diye önündeki fU diyen alkıtlanan nutu tan yeıoı_ ı'll kl r vo h '' raklarla siis-
ll o " de e e ktepliler' 1 b 1 1 · "" "'I nuncu yıl dönüm un bidesı· etrafına me • sanra mektep ta e e er nın .. t d l t ı 

.. d a l ll lenmiş. vA koza ı n mu ı'n ı ı / Uğu gibi bü ük bir sevinç- . . halk, ma u er, .. 1 manzumeleri dinlen· kl k l 
le k , Y k"' Jandarma, lan· guze y13rlcrıne t a ar uru muş 

Bomb ·r. çotılıın ~·ırnlarıı ar
tık alev vermek istAyinec, 
g ·n~· kudrn duha fıızla mu. 

. utlu andı. Ve bugün ço ::! b"'tu"n cemiyetler top mı'1t hele bir ağızdan yükse- . 1 l t h lk 
tüze} .. 1. 1 ve u baımual· y Cü h . 1 ve vec·ıze er ::ısı rıı · ı; u 

ve eglence ı geçt . d ı·kinci mektep len istiklal ve m urıye ''e ıı ır kttınlilt•r fe\'~' fevç bu 
a. G . . ha· b f k ıı r Balya'da liıni Fahri bey azının nlı marıları kasa anın ~ a 1

• ı büyük günii tesit için Cüm 
l' BALYA, 30 (S.Ş.) 29 yatından eski köhne Osmaf ol· inletmittir. Bu merasını bıt huriyet ıneyı.l ınına okın et· 
~iri . .. .. 1 ğ nun yapnu kd onr· Cümhuriyet Halk 1 l l ! l k t nıevvel Pazartesi gunu imparatoru u 1 .. ti en s " 

1 
me d'ıı b 1ş amı~ nrı ı. r e-

ller t k ve fena ıgı k • nı memurını ..., H araf süslenmiş,hükı'.imet duğu fenalı tan . Fırkası er a sin <'"hrosindJ nRŞO vı siirur 

t ilik Fırka ve ikinci mek· deviren Gazinin T" l . ıne- mülkiye ve belediye ile bü- niim qan ve m r,1 imin hir n 
~p .. 1 k . k lap ur tıY " L lk ve mektepliler biı· b 

1 
k on erinde de birer ta ı kilabına ve ın 1 • tun na ovvd Lınşlumosını sn ırsız ı -

~fer Yapılmııtır. Bilhassa 'ne ait veciz tarihi bır nu· alay halinde bütün ~as '.bayı la hC'k l ı·yo •du. S at on bu~·uk. 
~·lk " sı "tea· h elın 11 
t"' Fırkası önündeki cum· t 1• söyledi . Bu nutku mu·d dolaimış ve cüm urıy tn maknmıncln knymnkıım 
"lir· u.. bı e . sut yılını idrakten tG ... 'Yet meydanı bü kip saygı ile Şükran a incı me vPkili N 1bjl bry lıolkın vem'· 
\> ·• bayraklar, elektrikler . çelenk asıldı. mütevellit neıesini her tara· murinirı tnbrikAt nı knhul etti 
~ ı sıne k 1 kla k"h ("' h · t ~, ~ecizelerle süd~nmiıt · Halk sevinç ve cof un u fa saçmııtır. "'' mtilı~a ı en .ıım ıırıyc 

l •t dokuzdan ona kadar . t m ydanına çaı · Hav.can'lılara neşe m 1_1vdanınn gelindi. şu ılnk ikn Q\l~. l . cümhurıye 1 . . b l () 1 ~d \iQlette resmi kabu ıcra 1 1 ·derek akşama ca veren bir gece da ruernc.ıjın aş rı.mıştı. rtaı il 

ildi O d 1 " iaa- gı ara gı L3 da yi· duran kürsüye "V"C !il k-ıy-t . n n atı an uç ~ d lendiler r ura ~g. 10-934 Pazartesi gece· . ~t t · · ar ey · 1· ~ k ı· b kt 1 b opu uzerine merasame 'kincı· mektep baımua ı nunda moknın v ı nye \' ır. 
•1

1 

d ne ı " sı' halk fırkaı:ıı sa 0 

•n ı . hnlk kür!IU· kt b' Yaşııri•gwımız hu lıü ilk ı.;ün "u" ' . lı'mi Fahrı bey ., . Havran'ın ~·atı me e ı men ~ 
'- rll"ur t eyda · ı an İ y ı kkın.Jn olk slarln dinlı nen tlırı ıye ~ . ünde l~öhne ve kö e o m .. faatine Havrnn dman ur~ 

1 da toplanan ıe 1 t aıle s torluğu bugünku z ve temsil heyctı lı t hesrınıl •n sonrn Kii rRiyo 
el'I . k lı imp'.lra dunun sa l ti' -.: hr •· t~ 1' gazı ve malülJcr, me . " .. huriyet mevzuu üze· f d n fevkali>.de bir µ; ·n nu ı ım 'i mı;ı ) ın 
Pile · d 1 bur cum f tara ın a . . L ı ı 't hr.leri ve onu tl\ r . Ja.n arma ar. me- lk bir ko eıans .. re tertip edılmiştır. ııoyer. ın ı l a 
llti h lk rine ha a nıusame ·ı k' H ifil' h l r nn nı t&ıtel":I cemiyetler ve a mittir. Davetlilerin numara sıraın e mıit • ıp ı ı l n ı . 

ı_ rı en yerlere ahzı mev- ver ·· u··nde cuı ve d 1 ı nn r •miyet rciı:d Cı:ımnl hf'y 
1(( G fırkanın on 1 k' rı ve ııan a ''a arı . 

leketimizduki ı~·timni varlık 
yüksek gLıye vo muvıtffakı_ 
y tli hizmet lerini saydı. Rn
nu müteakip mini mini ınek

t"plıler hugtin hakkınd ki 
nıüleadd t manzumeleri kNıdL 
lerine hasr bir lisnn ve he
y canla okıı lular ve siirnkli 
alk ı ::ıh ndılu r. Mekteplilerin 
h11p hir ağızıl ın söyloılikleri 

fstiklııl marşı konrn1i ihti
rnmln rlinlrniMi. Vo g11rit. reı-ı 
mi brı~ladı 

Mekt ·plılıırin iştir:lkile ya
pılan gl'\'İl raı-ııni rok mun 
tııznm V•' pnrlak olıhı. 

etnıiılerdi ece ve eylenen ko tu .a tornfma HilAliahmerin nıtm-
() · h la oynıyan h 1 omııtır Eline biletini llcı._ hu on geçe birinci ve :rıı.u,_şg_.de-12J'~· y_ıu~· k~b~i.:_r __:f..:.e_n_e_r_:__a_zı_r_a ____ · ----------·:;.__:·:....-...:... .. -..._......._.._._.._lLJ,..._.._____...~-~~-

Gor. her taraf tenvir f"ıJil 

di Rrı l Pdiye öniin le hrılk oy
lenceleri çok güzel oldu ma 
nn ve kor l köylülerin millt 
oyunlar oynanıldı. Ru nel:?e 
ve sıwinç gece yarısına lrn
Jnr devrtm etti. Knza miilhn
kııtmdodıı flynı ne§e ve sürur 
ıdnde kutlulaom19tır. 

v ••111.ll .... l----

de hoyocanıiandır. 
Yarı gonç adnm nihayet 

daha f ızla dııyannmadı. Me~·
hul bir kuvvet kendisini teş. 
vik: etli; genç kudını kucak
J,ynrnk aldı 

• Fnkat,hnyır! O ha değil! 
Oiı nPr. Akılfnİzın soncuz 

mavıliklerinde par ldıyor, tren 
bütıin l"Ürntile ilerliyordu. 

M. Bomher (uzla ısrar et
oı•· li. Tnliini denemek kin 
Jıhım gelen zamnn, :ıt'1u rsilya. 
İlfl Pnr iı:ı arasın lüzumundan 
fazla meycutu. Knrnnlık bn
ı:ıınrnyn karlar gevezelik et
tiler . Bu esn:.da, ~. Boınher 
kenllisine biraz daha nlfika 
C'elbettirmeğo {'cılı~ıyor, genr 
kadın İAe ynlnız, arada sıra
ıln tatlı gülüyordu Akşam 

y meğini « V::ıgon Lokanta» 
dıı vediler. Ve sonr~ tekrar 
ko~pıırlımana - kendi oda· 
]arına <lönclıilor. M. Bomber'in 
kalbi - aman Allah - gene 
şiddetle çarpmağa haılamı9tı. 

(Sonu yarına) 

ı 

k 



L 
il 

1 i 
•I 

•' 

lt 
b 

SAVAŞ 

Balıkesir Vilayet Daiıni 
'1~ncüıneniııdeıı 

Rigadıç'ın hisar karye~indP kainkaphcanırı ı 7 
aylık icarı müzayede~e 'az ve müddeti te111dit 
edildiği lıaldP teklif edilen pey haddi layık görül
ınediğinden 15 - teşrin ~rıi-934 tarihine miisa
dit' ı)erşemhe giinii saat on heşe ~ adal' hir a~ zaı., 

fında pazarlık ~mretile 'erilmesi ne karar verj]-

Balıkesir Necati Be 
Mııalliııı Mektebi Lise 

ııdiirlüğ~üııdeıı: 
Asgari Azaaıl 

Erzakın cinıi Kilo Kilo ....,,.. 

Ekmek 22000 25000 
Kovuıı eti 4000 5000 

' 
Kuzu » 2000 2500 Şeref Bey idaresinde 

Bahke:;iri11 lu~r lıu~usta <·n 
mii"emnu~I otrlidir. 

" . mhtır. 
Sı~ı r » 2000 2500 

Konfor, T emtz ik, Servislerin~e~i 
n z ket ve ciddiyet, emniyet •• 

!• Gerek Memleket halkının, 5 
gerek bütün misafirlerimizin ı 
umun1i takdirini ce/betmiştir. 

TEMAŞA Gazinosunda 

BAI~IK ESİR'İN 

-~ ll(~t\llA 1rEl~l5 
$ARABi~ 

Her hususta emsaline iistiindl'ır. B,llıkesir'in 
bu uef is KAHATEPE şarahı herkese 

Zevk, Kuvvet, Sıltlıat verir. 

Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 
Birinci Noter altındaki mağazada 

1. -- an=-~ w al 
itim IS "M "W:~1t•?011tl1• 

HANIMLAR İÇİN 1 
1 !\tlevsiııılik ıre kışlıkt•n 1 
1 son ııı(lll<t ıııantolıı , ~ 
~ ı•opltık, yiiıılii kııııııış -1 
IJ l•ıı· ve f«ınile lıazenlt~ı'i-• 
1 ıııiz g·elıııişlir. 

1 ERKEKLER İÇİN • 
~En liiks Pal oluk ar.1 
~ desü liik \Tl~ <ıskeı·i k<ı-1 1 pulluklar giizt~I .desen. il 

31 Jerde )'t~rli \Te ııgiliz . 
!elbiselik kı ınaşlar11nızl 

ıtı(~vcııtt ıı' 

~ Me em nıüştenleri ızu bir d fa mazamıza 
t şnfl r' ~afinir. 

TAVSANLILI ZADE FAHRi 
~ Fantazi Manif atu:ra Ve 
I! Kumaş Mazası 

Kuv~i Milliye Caddesi No: 5 2 
il : ~ ~ ( ~ ~ , ~ ~ ltl!lt -

Ne,riyat müdüru: ESA T A.DfL 
Vilayet Ma.tbaası Bahk .. tr 

• 
Talip olanların teminatı muvakkatf1 lerile bir-

likte c•nciime ni vilfn ete ~eJmeleri ilan olunur. 

alıkesir ·ueıediye 
Reisliğinden 

1 - Ertuğrul ve Yenice köylerinde belediye
ye ait değirmenler 934 seııesi kasımından 935, 
senesi kasımma kadar bir ~Pırn icara ,·erilmek 
üzere miizayideye çıkarılmıştır. 

2 - İha e i 8- Teşrinseni 9ö4 Perşembe giinii 
belediye daire inde saat ı 7 de yapılacaktır. Ta
liplerin ve fazla ınahimat almak i tiyenlerin be
lediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

Belediye Riyasetinden 
Reledive meclisi 4-11-934. tarihine miisadif • 

pazar giiuü saat 14 de Belediye dairesinde nnl-
tat içtimaım akt ile a~a!'ıda yazılı ruzname nıü
zakere edileceğinden azayı kiramin muayyen 
vakıtta Belediye dairesiııi TeşrifJeri reca olunur 
efendim. 

RrZANAME: 
1 - Heis vekilleri ile katipler meclis 

.. 
eucu-

menleri intihabı. 
2 -- 933, senesi hesabı 

ve tasdiki. 

Sade yağı ı 800 2300 
Ze) ıin yağı 1400 1700 
Mercjmek 5o0 800 
Nohut 500 800 
Bezelve 200 300 . 
Pirine 3000 ö500 

• 
Peynir ı 000 1200 
Ka&şar 300 400 
Soğan 2000 2500 
Kuru fasulve 2000 2500 
Patates · 6000 7000 
Şeker 1400 ı700 
Sabun 900 1100 
~lakarna ve kuskus 1500 ısoo 
irmik 150 200 
Sehrive 150 200 
rn . 800 ıooo 
Siit 2000 2500 
Yoğurt 3000 4000 
Soda soo ıooo 
Ka~ ısı ı 50 200 
Kuru üzüm 250 300 
Si vah ~rik 1 oo ıao 
f n~i r 400 500 
Zevtin danesi 500 600 
Me

0

ktebin mayıs 93 f) gayesine kadar ihti,8 

kat'ilt~riııin tetkik olan ctzami ve asgari miktarını bil<liren, s-ı~-9 
tarihinden itiharf'n yirmi giin müddetle nıu~t' 
ka~ası ilan edilPn erzak n1iktarında hazı rnd• 

1 

yapılmasına zaruret hasıl o'duğundan bu ıad1 ------------ H\tıu azami re asgari miktarı yukarıya çıkal'I 
Balıkesir Vilayet \ mıştır. ttıaıe1eri 4- ı t-934 tarihinde ayrı ıı. 

3 - E' rakı varide. 

Dıtiıııi ~ııciiıne11i11d(~1ı 1 icra ı•nilecf·~İıHINı isırldiler lll zkfır giir de sak 
14 df1 deıwzitol,d·ilı· h~rnhı1 r mektepte miitP e 

Bulık(1 Sİı' memlek(1 lwstahaııt•si ieiıı nH'' kiı le • kil ıniilJ:n an koıııi~'ornıırn miiraf•fü1t , vlı•rnc 
münakasada bulunan ecza~ ı tıhbiye ve pan u- liizuıııu jfo 1 ol 1111 r: · 
man melze 11<-•si i~in talipl<'ri tar afmdarı tPkJif 
edilen pe~ler bedeli muhammenirn n ızaran lınd- --· 
di layık görıilmediğinden ıö-ırşı·inisaui-934 Bit lıkesi ı• Erkek ()rta 
tarihine ınii~adif fı(lrşenıbe ~iirıii ~mat oııhf1Şc nıektebi Miidiirliiğünd 
kadar hir a.v zarfında ılazarlıkla ihale .. ine karar -"' Azami AııaJ"• 

verilmiştir. Erzakın cinsi kilo kilO 

Talip olanların tt-ımin:-at ı n ti\ akka lfll~ı·i ile Ekmek 3000 35oO 
uirlikte enciinıenİ Vİh\yete li~lf\ Y(' şartııanwyi . ·Koyun eti 200 :: 

gürnıek istiyenlerin daha ev,el taşrada İstanbul ~::; : !~~ 500 
sıhluye miidiiriy<·tiııe ve Bahkesir'dt· enciimeni Sade ynğı 200 2sO 
Vihh,•et kalemiııe miiracaatları ilan olunur. Zeytin yağı so tOO . 

Zayi l BahkPsir a liy(~ hukuk ı ~=~:~mek ı~ı ~~ 
Kooperatifte kullandığım tat- mahkemesmdt1 ll Bezelye 80 to0 
bik mührümü zayi ettim ye- Bahkesir'in eski kuyumcular Pirinç 200 260 
nisini alacağımdan eskisinin mahalleıfnde kayıth Börek- Peynir 70 sO 
hükmü olmadını ilan ediyo· çiler mahalle~inde mukime Kaş r 40 sO 
rum. Çantay zade Hüsevin efendi Soğan 300 350 

kızı Lütfiye hanımın vekili Patetes 200 2So Çağıı Nahiyesine bağlı 

Yenice köyünden Ali çavuı 
k121 A) ıe. 

Kooperatifte kulland,ğım tat
bik mülıürümü zayi ettim 
yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan 
ediyorum. 

Çağı§ Nahiyesine bağlı 

Yence köyünden Arif kızı 
Hanife. 

avukat Ahmet Vehbi bey Şeker 250 280 
tarafından Lütfiye hanımın Sııbun 100 120 
kocaın olup Şeylutfullah ma- ~lakarna ve kuskuı 140 JSO 
hallesinde mukayyet, halen İrmik 40 50' 
oturduğu yer belli olmıyan Un SQ 10 
elektirikçi Kemal efendi aley- Süt 100 ı20 
hine açılan boıanma davası- Yoğurt 100 J20 
nın muhakeme günü olan Soda 100 tZO 
30 Teırinevvel 934 salı günü Kuru Üzüm 25 30 
saat 10 da Bu ıkesir asliye incir 25 3 
hukuk mahkemesine gelme Zeytin danesi 15 20 
si lüzumu ilan olunur. Kuru fasulya 100 ı20 

Kooperatıfde kullandığım tat. Mektebimiz pans·yonunun Mayıs 935 gayeıioe Is 
bik mührümü zayi ettim ye- ihtiyacı o an 26 kalemden ibaret erzak ve safre1loill 

bik mührümü zayi ettim ye -" 
ntslni alacağımdan eskisinin· leleri 21 1 l-934 çarı mba günü saat 14 te yapılrll~ 

ni ini alacağımdan eskisinin alı 
hükmü olmadığını ilan edi- re 1 1-934 tarıhinde itibaren aleni münaka1aya ç 

hukmü olmadığını ilan edi· f 
yorum. 

Çağıf Nahf ye ine bağh 

Bayındır lcöyünden ilacı Ya· 
kup oğlu İsmail. 
Kooperatifte kullandığım tat-

mıştır. Şc rlnarrelu l er gün mektepte görülebtlfr. 
yorum 1 lerin ihale günü mektepte ınüteıeklctl mübayaa ko1111 

Kep üt Nahiyesine bağlı nuna yüttle ( 7 ,5 nispetinde teminatlarilr. ) ll'iir• 
Kalburcu köyünden Ali zev eylemeleri" ilin olunur. 
cesi Fatma. 

.. 


