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Kahraman balıkesirliler bir bayram gününde helediye önünde. 

Halkımız güzel memleketimi
ze karşı vazifesini katiyen ih
mal etmemelidir! 
Unutulmamahdır ki memleketin muhtaç ol
duğu sıhhati. rahat/Jğı ve medeni vasıta/an 
temin edecek eyi bir belediye heyeti ancak 
bu suretle seçilmiş olacakftr. 

Belediye scçinıintle Lugün 
ıandığa rey atmağa başlana
caktır. 

Okuyucularımız Cümhuri. 
yet Halk F.rknsının. belediye 
azalığına gö terdığı namzet
ler listesini bugunkü sayı
mızda da bulacaklardır. Mn
hlm olJuğu üzere bu lis.te 
elli iki zattan ınürekkcptır. 

Belediye meclisi yirmi al
tı azadan mlirekkep olocıı
ğına göre belediye meclısi 
ıısil azalarının seçimi serbes· 
çe halkı bırakılmış bulun· 
maktadır. Bu nokta seçimde 
hilhnss11 dikkate şayan bu-
lunmaktadır. 

Muhtereın halkımızın 
şehre ve memlekete hizmet 
edecek yirmi altı azayı seçm
ekte tamamen serbest bulun
ması fırkamızın halkçı şiarına 
yaraşır hüytik t-ıir değl'r gö
stermektedir. Bu cihet hnl
kımızı çok memnun etmi~ 
huhınmaktad~r. Mernlc·ketı 
ve milleti her yönden yük. 
sehen fırkamızn karşı 
umumi sevgi ve bağlılık 
duyğuloTı bu vesile~e ye. 
niden VP. co ğun bır te. 
zohur holinıle canlanmok-
tad·r. 

liyetçe her türlü 
ler alıııaraklır. 

** 

te lhir 

SondıA-a rey atılın ıs•na 

tahsis olunan hu on gün 
zarf nda şehir halkının be· 
lediyo intihohatı miino <.>hct 
ile haklı olduklıırı s"vı. 

ncı i f L1tll'le11d i rnıek ı rııı 

bugunden itıhoren lıcr ta
raf dorıanncnktır. Rey ııt 
aıok sıralurJ gelen 
mnhollelerde bir gun f'vel 
~·olğılor çoldırıloc.,k ve bele
diyü önünde kurultır ık kur
suleriıııle muhteltf hotq>lt~r 
halkı rı•y atmağıt davet edi
cı hitabr-lt>r irat eclecekler
djr. 

Akşamki / eneralayı 

Bugun sandığa ilk rey_ 
]er ntılııenğı için dün ok om 
Cıimhuriyet tfolk Fırkosı te . 
kililtı terofındon biiyük hir 
fcıntırnl ıyı yop lını tır 

Alııy hukCımct mı•ydaı,

ında toploıım:~ oradon hn
nılo · ve <·olğılnrla hurck 
et ederek hukuınet end-
desini takiben Halkevi 
önüne kader inmi hu 
esnodcı intıhnhal münase
betilc büyük ve sevin<·li 
t• znhur yap lm !'lllr 

1934 seııesi BahkP~İr Bt·lt·tıiyt! aıulığı it;in 
fırka unıuıni rei lik divaıııı c•:ı . 5. lrnzira11 - n35 
tarihirıde kabul edilt•rı voklarııa wlirual11a11wsi 
nıucibiııce vaıulaıı set·nu:d .. a --avıda isimleri va-

1 

• • ~ rı • 
zılı fırkacı arkada ların st1cildik lt~ri11i, k t ·ııdilel'i~ 

• 
ıı · \Pl'İlt~cek Yazif•·Vi lwr ~uret le if,na t•hil olan 
hu arkadaşlara rp~· VPrilt·t•f•ğini fırka nıcıı:up
lar11111za hildiriı· Yfl Balık~siriıı değt•rli miinte
lıi pl.-riııiıı t:ts ' ihiıw arr.tıylt>rim efendim. 

C. H. F. Vilayet idare heyeti reisi 
Konya mebusu 

T. Fikret 
1 Avukut Ömer Edip bey 
2 Koptun zade Hasan bey 
3 Elbısecı Alı bey 
4 M.o~e~li zade Hali) lbrahim bey 
5 Cıvıcı Koyalarlı ıado Şukrü bey 
6 Beypuarlı zade Sadri bey 
7 Yırralı zude Hilmi hcv 

" 8 K" kin zade Zuhtü bey 
9 'Saru~· zade Ahmet bey 

10 Hacıknyyum zade lbrııhim ami bey 
1 1 Hnttot zade Mustnfa C··mıl bey 
ı i. Mü::ıtecabi zade Esat Adil bey 
13 Avukat Sadık b"y 
14 Komüsyoncu Halil Necı.ıti bey 

Eğinlı Şeref bey 15 
16 
17 
18 
'9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
jl 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Kabakçı oğlu Cemil bey 
Tirit zade lsmail Ley 
Kırımlı Hıfat oğlu Basri bey 
Müskirutçı Oıman Nuri bey 
ŞerHmetli ı. de Hılmi bey 
Eczacı Fahri bey 
Beledıyo reısi Nuci ht-y 
Eırnıekçi Huıeyin bey 
Varnalı zade lsmail ııakkı bey 
Hacı lslAm uğa zade Raıim bey 
Keklik zadtı Mehmet tıey 
imam zade Aziz bey 
Eczacı Avni bey 
Şahin zude lbrnhim bey 
lsporLc.ılı zide Vasıf bey 
Ôz zade Rı~l bey 
Deveci oğlu Faik bey 
Ocokizade lbrahim bey 
t\ttar Lütfi bey 
Mü tecıtbi zade Hüseyin bey 
Kırımlı Süleyman oğlu Muetafa efendi 
Muharrir K"nnn Emin bey 
O.ıyı oğlu lbruhim b •y 
Tıcarı·t oda11 boşkUihi Ekrem bey 
Et·zocı Azmi bey 
Attar Necip buy 
Nolt•r kAtjbi MustJfo bey 
alı zade Husevin Avni bey 

Terzi Ahmet Necati bey 
Kırımlı nru Ziya bey 
Kırımlı Ziihtu bey 
Sındır~ılı znde Mehmet ufendi 
liakkAk Baıri bey 
Kırımlı Veli bey . 
Yamurtacı Süleyman 1 ey 
Rmin hey znde Emiıı b ·y 
Urğancı Mehmet bey Sanclığ'a rr.y atmıy 1 hıı 

lor kon ~unu ışoreti 
zait görür uz ki, halkım z 
güzel mcmlrkctimizcı knışı 

ı Bulgar - Yugoslav Anlaşması mi? 
·r · · ·hmnl etm· VllZI esını kaLıyPn 1 ' 

rımelıdir. \le unutulmomama 
lıdır kı memlrıkrıtin muht:H: 
olduğu sıhl ıohn~l•ğı \'e 
mndeni -.·.ıfl t ılnrı temın etle-
Cl'k. eyı bir b!'l · 
eıliye heyr·ti ııncnk bu 
suretle seçilroiş olacaktır. 

** Halkın beleıliyeıle kola. 
ylıldo ve tom emniyetle 
rey atabilmeleri jçjn vıL 

Bulgaristan ile Yugoslavya yirmi seneli~ ~üşmanhğ ı unutup artı~ ~iri~irlerile ~ost 
olaca~lar. Yugoslvaya - itatya hudu~unun da düzelti l eceğ i ha~ar veriliyor. 

lstonhul, 30 (\1uohirimiz
ıfon\ - Yugo;,lovyo ile Bul· 

gorı!\tan orns ndn bir misak 
hrızırl:ınmnktadır.Gt>len haber 

lcro göre; Yugoslavya ile Bul 
o· ır stan nrusınılnki 20 sene ... 
lık soğukluk kalknc ıktır. 

İtalya ile Yugoslavynnın 

Konya Haynn Sarısı 
Konya,2Y (AA.) - Bu se. 

neki hayvı.ın sergisi çok 
mükemmel olmuştur. Sergi 
ye klsrak ve toy olarak 51 
hayvan j tirak etmiştır. Bi. 
rinci ve ikinci gf.'l~n hay
vanların mükAfarları yarın 
ttui edilecektir. 

şark huJutlarını s ğlomlrı 

t•racnğı onlaşılmolı.tadır. 

lii krnl Sofya sarayında 
nnzırlorın do iştirak ile mü -

IAkat yaptılar. Hu münnse

hetle Bulgar matbuatı harı

r.,tli neıriyat yapmaktadır. 

l\m•'ntolur bırliğj konferansı tler erkllnı ile dığer rical 
bugün bitmiştir.Beis lfosan H. refıknlorile hazır bulunmut-
sôylediği kapnnış nutkunda lordır ıiyofetin sonuna do-
nltı giin sürrn çalı~motiı için- ğru Şükrü Kayn bey bir nuı-
ıle olınan ~ arnr 'e ncticele uk 8öylemiş ve huna sıra ile 
rden dolayı Porltlnı"nıolor Romen, Yugoslavya, Japonya, 
birliği namına tebrik vo le- Fransa. İsveç murahesları 
şekki.ir ettikten sonra: cevap vermi tir. Murahasler 

- Sulh rejiminin dostu, Cü- nutuklnrında Gnzi Mustafa 
mhuriyetçi Türkiye faeliye- Kemal Mz. nin yüksek rehb
tiniıo sahne olmakla bohti- erlikleri nlt.nda Türkiyedı 
yııtlık ve l!;tonbul şehri su- viicuıle gelen büyük inkılAp 
Jtı ve itiillCın bu osil teznh- horokütlerilo terakki eserler-
urlerine muhil teşkil etmek- ini takdırle yndetmişler, Tü· 
lo gurur Juymoktadır. Şanlı rkiye Cümhuriyetinin .sulhp-
Şefııniz Gozi Mustafa Ke- l'rver funliyetini tebarüz et. 
mal Hazretleri tarafı ndan tirmi~ler ve gördükleri hüı-
yapılan yenil ı k vcı mndeni- nü kahulden minnettarlıkla_ 
ye~ rserinin diğer milletler rını ,.e teşekkürlerini bildir-
torufından sevılmekte ve tn- mişlerdir.Bütün nutuklar ti-
\1.dir edilmekte olduğunu mü- ddetli alkışlurlR kuşılanoııot-
şn hede etmesilo müftehir ve ır . 
lıukfımetimiz horici siyase- lngiliz murahhası Sir Goft 
tinin sulh lehindeki devamlı Tıirkçe olnı:ak söylediği 
gayretlerinin takdir edildi. nu\kunu « eski doet 
ğini görmekle hahtiyorım, düşman olmaz» ci -
demiş VCI nutku şu sözle ( Devamı 2 nci l'ayfada ) 
bitirmiştir. 

- Cesaret ve hüsnü 
niyet sahibi eşhaı iıtikbel
den hiç. bir zaman ümidini 
kesmemelidir. lıtanbuhla 

i lırnmetinizden eyi bir hatıra 
saklamanızı V6 memleke-
tlerin ize lltılAmetle dön· 
menizi temenni eder ve 
otuıuncu Parltlmontular ko 
nferınsının hitmiş olduğunu 

bildiririm, demiştir . 

lstanbul, 30 (A.A.) - Ha
riciye, Vekili Şükrü Kaya 
bey dün akşam Parapalasta 
Bey len milel Po rlA morıtolnr 
konferansı azolıırı şerefine 

büyük bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette murahhaslardan 

Şarkta 
lüf us iıleri. 

NOf us umuı mOdOrü şarklı 
tıtkikıt yapıyor 

Kars, 29 (A.A.) - Şark 
mıntakalarında iıkan itlerini 
süratle bit irmek için tehrimi
ze gelen nüfuı ve iskan umu
mi müdürü Ali Calip bey mü
lhak ve merkez kazasında 

tetkiklerini ikmal ederek dün 
çok memnun bir surette bil
Omum memurin ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından 

uğurlanmııtır. 

Türk iye - V uğoslavya 
lstan~ula gelen Yugosıam&ran va mebusan meclisi 
azalan hep bir ara~a Mechs Reısımuı Ziyaret attılar, 

iatanbul, 30 (A.A.) - Tti- bugün hep bir arada Türki· 
rk meslektaşlarile temas ve ye Büyiik Millet Meclisi Re-
ik i yuwı Balkon devletini isi Kllzım Paşa Hazretlerini 
biribirine bağlıyan dostça Dolmabahçe Sarayında ziy-
h ığları sağlamlaştıTmak ma aret etmişlerdir. 
ksaclıle sureti mahsusaıla Türkiye parlAmento me. 
zevcelerile birlikto lstanbulıı hafilinde derin olduğu 

kaclar sanimi bir okis bulan gdc.ın Yugo,;ln\' Ayım ve Mo 
buson meclisleri murnhhns 
hı,yetlMi Yugoslav mil. 
lul ve ParlAmerıtosunun 
Türk milleti ve onun ulu 
reisi Gnzi Mustafa Kemal 
Huretleri hakkında besle· 
dıkleri dostluk ve sarsılmaz 
hoğlılık duyğulorını resmen 
teyit etmek ve bu suretle 
Ankara ve Belgrııt hükum· 
etlerinin şarki Avrupada sulh 
yolu ile düzen ve ileri 1-!'idışini 
sağlamlamak üzere kurıl

ukları anlaşma ve hirlcşnıo 

eserini kuvvetlendirmek için 

h~ ro~n_ıi ziyaret Yugoslav 
mılletının iki memleket 
ııradnk i miinasebetlere ba-
kim olan siynsete sadık 
hulunduğuna parlak bir 
delil sayılmaktadır. 

Gozellik baliçesi bir kızı 
geçirdi. 

Eı5ki güzellik kraliçesi Mü b 
eccel hanım Büyükndada ai
lesi ile yaptığı bir gezintide 
bindiği merkepten düşorok 
nyaklarındnn ağır surette 
yaralarımıştır. 
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Amerikan edebiyat 
kuş bakışı .. 

tarı.hine 

Yuzan : KE{.'ECİ OGLU HiLMi - ~-

-1-

Başlanğıç 

Amerikalılar edebiyatlarının diğer milletlerin edebiya
tından farklı olmasile öğünürler. Avrupa edebiyat ı ; sandet ve 
altın devrin in acay:p masalları , p erili g emi hik~yeleri ,ceddi 
Allaha varan krallar, tılsımlı mıntakalara girmeğe cüret 
ednn, orada ejderhalarla ve kranlıklar diyarının esrarengiz 
ku vvetlerile çarpışan kahrımanların menkıbelerile başlar. 

Amerikan edebiyatının başlanğıcı ise tarihi vesikalar, 

aşk mektupları, ruznameler, hatıralar , keşif haberleri , sev
gili bir idare reisilJin bir vatandaşın ölümile yazılan mer
siyeler<lir. Amerikan edebiyatı efsanelerle değil beşeri ma· 
ceralar ve çoşkuoluklarla başlıyan bir edebiyattır . 

** 
Millet kuranlann iki cephesi: 

Tarihler ilk Amerikan edebiyatının bir hiç olduğunu 
söylerler. Mektep kitapları da Amerikada millet kuranların 
artist ruhlu olmadıklarını, kalplerinin ahlAki taassupla ve 
saflıkla dolu bulunduğunu yazar. 

Muasır Amerikalılar; bu kitapları okudukları halde 
cetlerinin ince ruhlu olmadıklarını bir türlü kabullet· 
mezler; millet kuranların evlerinin şirinliğini , döşeme 
tarzının cana yakınlığını , mekteplere , kütüphanelere ver· 
dikleri ehemmiyeti, yazılarındaki üslup güzelliğini ve 
lisana hAkimiy .. tlerini uzun uzun söyledikten sonra 
birçoklarının da Yunanca ve lAtince şiirleri yazacak 
kadar edebiyata vakıf olduklarını ileri sürerler. 

İlk Amerikaya yerleşerılerin artist ruhlu olmadık
ları ıçın değil müstakbel Amerikayı vücuda getirmek 
için çok çalıştıkları hür fikirli gürbüz bir bük -
umet kurmağl gazel okumağa tercih ettiklerinden 
edebiyata fazla ehemmiyet vermediklerini söylerler 

ve bunları müdafaa ederler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
! GÜNÜN HABERLERİ! 
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Tür~çemizin zenginliği f irdevsinin bininci yıldönümü 
Meşhur İran şairi Fidevsi. 

nin 1,000 inci yıldönümü. 

nü kutlulamak üzere dünya
nın her yerinden İrana alim 
ve şııirler gitmektedir . Bu 
maksatla lstanbula gelen ve 

dil bayramında bulunan İng
iltereoin en meşhur müsteş 

rikı Sir Denison bir gazete
ye şu beyanatta bulunmu. 
ştur. 

- Türkçe çok zeng-in , çok 

harikulılde bir lisandır Yıı l

nız mikrofon, telfon nevinden 

tabirleri yeniden yaratmağa 

kalkmayı zait bulurum. Bir .. 

ikincisi de cümlelerinizi olan, 

bulan, ettiği, bulduğu şekill -

erile tertip 

kim, ki şeklini 

edeceğinize. 

nahvinizde 

canlandırmalısınız. Bu önü

nüzde yepyeni bir ufuk aça

cak ve sonsuz k olaylıklara 

nail olacaksınız . 

Vatan~aşlar tayare cemi
yetine yardım ediyor. 

İ · t u nbuldak ı Hum, Ermeni ve 

Yahudi vatandaşlar arasında 

dernekler kurarnk tayare 

Alman şnrkiyat cemiyeti 
siyasi mehafile mensup bir 
çok zatın huzurile meşhur 

Iran şairi Firdevsinin doğu
munun bininci yılı kutlulan-
mıştır. 

Alman maarif nazırı na· 
mına bir nutuk söyliyen 

müşaviri Firdevsinin eski 
Cermenlerle eski haniler 

arasındaki akrabalığa şeha_ 

det ettiğini teyit etmiştir . 

İranın Berlin sefıri de İranL 

lerin vatanları olan İran 
memleketinin Adler memle· 
keti manasına 

şeref ve gurur 
nı bildirmiştir. 

-·-
gelmesinden 
1

duydutları. 

Trende ~ir çocuk öloü. 
Dün İzmirden gelen tren. 

ele on beş aylık bir çocuk 

ölmüştür. Hükumet tabibi 
tarafından yapılan muayene
de çacuğun ecelile öldüğü 

anlaşılmıştır. 

Vapur ahmyor 
Vupurculuk şirkı· ti bir va-

pur almak üzere seyahate 
ce miyetine vard ı m için ~· u· 

- ., r• k mışlurdır . Heyet şimdi 
l ı şmaktad ı rlar. Ermeni va- Mur~ilyada bulunmaktad ı r. 

t undaşlunlan mürekkep ŞimJiye kadar tetkik olunan 

bir numnralı dernek vapurlar arusındo Piyerloti 

g~çenlerde dört bin liralık ve La martin vapurları beğe-

TROKDtLI ,, ................................................................... . 
! ŞEHIRVEMÜLHAKATTA 
: .................................................................... . 

Parlamentolar 
Bırlığı 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
mlesile bitirmiş ve şiddetle 
alkışlanmıştır. Bu nutuklar 
İstanbul radyosu ile 
bütün dünyaya veril -

Orta ve İlk Mekteple 
Ocak kongreleri devam ediyor Talebeye Belediy9intihab8tihakkında ders nr!ı.ıl 
şiıdiye kadlrdört samt ocaıı Maarif Vekaletinden Vilayete gelen ımız. J 

Fırka 

miştir. Ziyafeti bir suv -
are takip etmiştir. Şükrü Ka
ya bey şiddetli alkışlarla 

karşılanan nutkunda milletle
rin müntahap vekillerini Cü
mhuriyet hükumeti namına 

seldmlAmakla, Türk milleti
nin parldmentolar konf eran
sının 30 un<'u içtimaı ıçın 
misafir etmekle haklı bir 
gurur duyduğunu bu meyan

da milli temsillerde hakiki 

olan mevkii işgal edecek ol
an kadının ehemmiyetli çok 
büyük bir takviye unsuru ol -

acağı muhakkak olduğunu 

söyledikten sonra siyasi ols
un iktısadi olsun veya 

içtimai bulunsun beşeri faal. 
iyetin bütün sahalarında mi
lletler arasında menafi iştira
ki bir hakikattir. Toplantıl
arınızla meşgul olduğunuz 

işler itibarile ve mütekftmil 
anlayışlarınız hakkında elde 
ettiğimiz malumat sayesinde 
mukarenetleri daima kola
ylaştırabilirsiniz. Ve 
bahusus bu menfaat iştira_ 

kinin en salim ve en müs
mir tatbik tarzını temin su 
retile ona intibak edecek 
eserin kurulması sırasında 
jçtinabın gayri kabul olan 
tesadüflerini tahlil edebilirsi
niz . Biz Türkler bunun bariz 
bir tecrübesini yapmadığını 
ve bu tekarrüplerin taha k
kukunu temin ve gerek mı
ntakavi anlaşmalarımızla ve 
gerek devletlerden bir ço-
ğu ile aktettiğimiz 

itil A f l a r l a s u l h u n 
nefine olarak bu tesadüm
leri bertaraf etmeğe muvaf. 
fak olmadığını Türk mitleti 
böyle bir tahakkukun temini 
İçin kendisine lAzım olan ku 
vvetli en büyük HaldskArları

nın mefkuresinde buldu fahir 
ve gururla diye bilirim ki: 
M. Kemal Beynelmilel sahada 
kuvvetli bir sulh ve terakki 
amilidir . Veronun bütün cih
anın teslim ettiği ihata, 
intibah ve icra kuvveti Türk 
milletine binlerce yıllık ecd-
adınn has ibda , ihya 
ve tanzim kabiliyetlerini 
meydana koymak imkanı var
dır. Demiştir. 

Şükrü Kaya bey 
nutkunu şu cümlelerle bi

tirmiştir : 

- Şahıslarınızda ben 
milli hakimiyeti selamlıyorum 
Kadehimi hakim millettlerin 
ikbal ve refahına kaldırt· 
yor ve sıhhatinize, zarif 
huzurile bu masanın revnıı

kını arttıran hanımların sıh

hatine, mesainizde muvııf
fakıyetinize ve beşeriyet sa
detinin bağlı bulunduğu miL 
letler arasındaki yaklaşmıya 
içiyorum . 
~-

Bir dersten ipka ~alan 
talebeler 

kongresini yaptı Belediye intihabatı hakkı- tal~bemiz icin de . 
c.. h · t H Ik F k nda Maarif Vektıletinden vil- hakların en yükseğıff 

um urıye .a ır ası A t b . . 1 . . hakkını kullanme1' .• .'J 
ocak kongrelerı devam et- ye e ır tamım ga mıştır . b d " vsıil"' .. 

kt d . Halk h4kimiyetinin canlı bir 1 ra u me enı me e ır. ve 
K b h ' · · 0 misali olan belediye intihap- yapmak fırsut -' 
~ya ey na 

1~68•11nınH s- larının yaklaştığı ve bu intT- kazandıracağı taıııİ 
manıye semt ocagı ı e acı_ 
·1b h. · · B.. k ·ı habın ilk ve orta mekteplere dirilmiştir . Jll 
ı ey naH ıyesını~ or.e çı er d d h .. . .h Yine bu tamioıe f"ıjj 
Martlı, acıgaybı·Eskıkuyum- evam e en ve enuz ıntı ap d . ·haP 

ı Y . o· k ·1 hakkına malik olmıyan tale. mektepler e ıntı 
cu ar - enıce ve ın çı er . h f vel~ 

1 . . be için hayat bilgisi ve yurt - den bır a ta e 
semt ocak arı kongrelerını . . b .. .. d sıer 

1 d· ı kl · · · bilgisi dersl~rinde çok ıçınde utun er .4 yapmış ar, ı e erını tespıt r 1 . b ıedıı:.ı 
etmiş ve idare heyetlerini faydalı ve canlı olacağı mec

1 
ıs erı ve e et?: 

· l d ' gibi orta mekteplerle liselerde hap arı mevzuu 
seçmış er ır. l 1 k 

. intihap hakkına malik ulan yapı aca tır . 
Osmanıye semt ocağı kon- ----

gresinin dil~~~er.~ ara~ında B·ır çocuk ru·· rk·ı"' 
sıra çeşmelerı ustundek1 ha. J 

:;h~~ı:~:~nü:01 y•i~:·:~~m·:~ Dün dayısı yaraladı. Atlatizm müsabı~~ 
getırılmesı, ktrkyalan çı- ___ • , 

kma~ına kaldırım döşen _ Babası u dayısı çotuğu tH- bBS!OC\ derece~& 
mesı ve lağım açılması da bih etmek istiyordu. Ye.. T· .. k. 1 f ıP _ .. ,, 
bulunmaktadır. 1 ur ıye at~ 1 ~ le~/ 

Dün akşam üzeri şehrimi· kaları cuma gunu l 
Osmaniye ocağı idare d b' k ı z e ır va a o muş, on y_ apılmıştır. An.kara,_.. 

heyetine Beypazarlı zade onbir ya9larında Mustafa 
1 

. B 1 k 6d"':'J 
Sadri bey, Kırımlı zade Mus· isminde bir çocuk dayısını zmır, a ı esır, . ı~' 
tafa efendi, elbiseci Şükrü bı çakla yaralamıştır. takaları atlAtlerinıJJ ~ 
efendi, Nahiye mümessilliği. Vaka Sahanhisıır mflhalles- yapılan müsabak

8111 

ne arzuhalcı Yusuf Ziya ve ı·brahı'm efe- nız ldmanbirliğindeO inde gazozcu tr' 
yemişçi İsmail Hakkı efendiL ndinin evinde vukua gelmiş, Niyazi bey 400 oıe d 
er s~çil~iştir . - . 1 tir . Mustafa, İbrahim efendi- cisi olmuş maalesef dlı 
. Dınkçıler ocagı ıdare h~ye- nin oğludur. Bir kabahat iş- derece nlmıya aıu~& 

tı.ne bakkal Şevket, ~uzcu Isın_ lediği için babası tarafından mamı şlardır . .Al 
aıl ve Mustafa efendıler, nah_ tevbih edilmek istenmiş, bu- Bu suretle geçeP Y~ 
iye mümessilliklerine mü!tü ndan muğber olan Mustafa kiye üçüncüsü olafl. 
zade Nazım ve Mustafa hey bıçağını çekerek babasının amız bu defa beşiocı 

zade Şeref efendiler seçilmiştir. üzerine hücum etmiş bu sır-
ede kalmıştır ! ~ Börekçiler-Martlı semt oc- ada çoçuğun da•ısı lsmail 

J du .. P 
ağı idare heyetine terzi Necati, efendi de araya girmiştir. Gö - Atletlerimiz 
Doğanlarlı oğlu Mehmet Ta· zünü kan bürüyen çoçuk bu ze eönmüşlerdir 
bir, Sındırğılı oğlu Mehmet defa dayısına saldırmış bıça- IJ.J 
efendiler, mümessilliğe ecza- ğını dayısına saplamış ve Bir nüfus memur• 
cı Azmi bey ve müstecabi birkaç yerinden yuralamıştır. ·~ 

zade Hüseyin efendi intihap Hastalıklı olduğu anlaş ılan ~ İ ( kitİp~ll· _i 
edilmiştir. çocuk vakRdan sonra yakala- k··y ~~· Gönen Sarı .o 

B k 'k I y · nmıştır . s ı uyumcu ar - eoıce- Tahrirat katipliğıne 

Hacıgaybi semt ocağı idare Koni erans azası nahiye kfttipliğind8" 
heyetine komüsyoncu Hafız Ahmet bey, Bandırlll' 
Halil, ocaki zade İbrahim Parldmentolar birliği konf- ıı 

nahiyesi nüfus meıP . 
efendiler, kahveci Ali çavuş, eransında bulunon murahhas ı 
mümessilliğe Varnalı zade heyetler azası evelki gün Yeniköy nahiye k 'I 
İsmail Hakkı ve doktor Ali adalarda bir gezinti yapmış- den açıkta lsmail i'I' 
Riza beyler seçilmiştir. lardır. • tayin edilmiştir._,,J 

~ ~~ 

yazı Müsabakamız. 
., Gençler arasında bir güzel yazı müsabakası açacağımızL yaznuştık· B" 1 mıisabakaya girme şartlarım ve müsabakanın nasıl olacağım yvzıyorz: 

t Gönderilecek yazılar. J 
~ Gönderilecek yazıların «lezli kriçük hikaye» vasfını haiz olmaları Y 
7 şarttır. . . 'l/J 

Müsabakamıza iştirak l'den gençlerden gönderecekleri «te:li kıiçıik JuM\ 
ga::.etemi:.in iki sıitıınunu lt·cavıi: elmiyecek bir hacımda tertip elmeıarlfl 
edlyoru:.. 

Seçim ht:yeti ıebl 
Gelecek ya%ıları tetkik etmekte bunlardan ka:.ınanları seçmekle et 

1 /< e 
muallimleri, gazetemizin tahrip riyasellne yardımcı olacaklar ue rey verece 

Kaz anacaklar 
l bd Müsabakamı::. şöyle l>aşlıyacaktır: Gön< erilecek «le:li hikaye» lal on {1gt' 

'9 sonra derce başlıyacq[jı::. . Jill'lıikayeleri seçmekte okuyuc11larımız nraswdll e 
iT( bir ~misabaka tertip cdiyoru: . Seçme heyetince birincili!}i kaz·ın . ı cak Jı[/aiyeY 
~ vermiş olan dli okuyucıımaza mulılelif hediyeler daf7ılacağı::. . ( ~ 
... En güzel tezli küçük hi k~\yeyi yazan gence gazetemiz bir ~ 
~ saali) hediye edilecektir. İkinci ve iiçiinciiye giizt>l hir~r doh11~Jİ 
~ lem, dürdünciiden onuncuya kadnr kıymetli birer kitap 1ıe 
et. edilecektir. • 
iT( Bu müsabakada okuycıculanmızrn nasıl rey kullanacaklarını ileride ya~" 
-\ H•~nçler, sizi kalemi uizi tecrii heye davet ~eliyoruz.. . ,,, 

teberrülerine ilaveten bu defa nilmiştir. Uyuşulab i lirse bu ik i 

Maarif Vak.Aletinden Maa 
arif müdürlüğüne gelen bir 
emirde Lise ve Orta mektep
lerin ikmnl imtihanlarında 

sın ı fta kalan talebenin imti
han kagıtları yeniden tetkik 
edileı~e k ve bir dersten ipka 
kalanl ar yeniden imtihana 
tabi tutulacaktır. 

~ Uönderectüini:. yazılar on btş Teşrinievele kadar kabul tdilecekltf· l 1 Teşrinievelde müsabakamı= başlamış bııiıınacakiır 
da Tnyare Cemiyetine üç bin vnpurdan biri sı:ıtın alınacak-
lirn teslim etmişlerdir. tır. '. '-~ ~~~"'~.,,, 



1 BIR1NdTEŞR1N 

B u T e ı a ş N e:d e n? 
Bütün milletler haV.lliöilrim ıakıiyı ediyorlar. Bu 

hal tehlikeyi azaltacak yerde arttınyor. 
Eski Fransız hava nazın ne diyor? 

fi h b. ı r"n'ın büy- a ,nının kullanılacuğını farz ava mu a 1r e ı . . ... 
·· k hl'k l · dolıyııile büt- ve kabul ettık, hıılbuk1 ılım 
u te ı e erı l b · ·· h" .. ı L ti 'ın umumi on beş sene< en erı mut ış un mem eae er . 
fk d dırdığı endi- keşifler yapmıştır Bu ışle-

e Arın a uyan · b"l' · · F 
1 ·· d "ne artmakta rin en eyı ı ıc ısı ranı:ıız 

şe er guo en gu . . ( • , . 
·· f t db"ırleri isten. dlımı pro esor ı~angevın ve muda aa e . . .. 

L d' p lAmentolar bu- ancak bırkaç toyarcnın bu-
mede ır. ar · h · ·· t ~ d · · h · •lar kabul Te yük hır şe rın us un en uç-nun ıçın ta ıuıa. . . 
h- l b a fı'IOlarını masıle bu şehrı tamamen 

ukumet er 8T • • r· . 
. d" l ve bu hal ıebırlere garkedeceğı ılı::rı-

ta~vıye e ıyhol~~r . asaltıcak ndedir ve ildve ediyor ki, 
muşterek te ıaeyı . · b 

rranH son hiç hır guz maskesı U 
yerde arttırıyor. k h rr . 

b
··t . den gazlere a rşı to a uı temın 

aylarda alelAde u çe91n B h l .. b ' ı l'h t · çin at mez. u a yuz ın erce 
başka havı tes 1 ar ı ki 1 k erkek, kadın ve çocukların 

.. ·ı ran ı 
ayrıca uç mı yar kati ölümü demektir 
tahsisatın sarf ına kar~r ve- Bugün ancak ı ve 2 kılo 

· · 1 'it re dohı ken-rmıştır. ngı e . d h sıkletinde yangın bombaları 
d · h k vetlerıne n 8 

ı ava uv. . .. ad- vardır. Tek bir homba toya-
41 filo ilAvesına luzumlu resi bu bombalardan yedi 
detmiştir. . sekiz yüz tanesini Paristen 

Acaba bu telAş ve enddı- ~ Londroyo tuşıyabilir ve 
. l e haklı mı ırı 

şeler yerını e v t bu miktar, Londrn. yahut 
Hava muhaberelerine karşı a- Pnris itfoiyo kuv\•etlerinin 

L b'l 'rlir? Bu sun -ha(foz all ı mı söndürmesine yetişC'miv-
11 . ,, da münaluaşa et . -
erı aşo"'ı eceklerı derecede çok 

mek isterim: . yangınlar ikoına kAfıdir . Uz 
Ben bu hususta b.edhın • un müddet Pııris itfaiyesini 

ler sofınA iltihak .. edı.!oru~. hlare eden bir Fransız Ceneralı. 
Tehlike çok büyuktur. \ e her türhi tahaffuz tedb ı rinin 

TORK DIL1 SAYFA J 

Serbest Sütun: 

İş yapabilene 
Verilmelı'dir. 

, . 
Balıkesir Belediyesi intihap 

Encümeninden: Bir ~·ift ayak kabına 

ihtiyacımız vnr. Yapnhileni 

aror, tarar, sorar, bulur 1 - Belediye meclisi azalığı intihabı 1 teş-
ve yaptırır•Z Geliti gü. f 934 .. b h ( 1 } 
zel « AıJam sende» deniz işi rinteVe pazartesi günü Sa Q Saat 9 ,J 

yapabilen usta ilo görü- da ba-clıvacak ve 10 teşrinievel 934 çarşam-
şür. her yüzünü nnlat r. Y' 'J .. 

ondan eonra ısmarlarız. ba günü saat (18 \ ze kadar (10 \ gün devam 
Bir tokım elbise, Lir ev, './ 'J 
bir oda takımı, torlomızl edecektir. 
sürmek için bir çiftçi, • 
bağımızı bellemeır. için bir 2 - intihap sandığı Balıkesir belediye da-
işci.. t;eri kolan bülun • .J b l J • ı · · / k l 
kendi ihtiyaçlnrımızda böy- iresı11ae e e ıye mec lSl Sa Onuna onu a-
le yürürüz. Ve sonunda caktır. 
da ihtiyaçlarımızı güzel 

hazırlad,ğımız için kıvana k1- 3 ·- Hangi mahalleler halkının hangi gün-
vana yer, içer, giyer, koşar, 

gezer ve yaşarız . lerde reylerini kullanacakları aşağıda ya-
1,,tlk ın; ayak kabımızı / 

beceriksiz Lir ustaya ye - Zf mışfır: 
ptır•rsak büyuk veya kü- J teşrinievel 934 pazartesi günü: Dinkçi-
çük geldiğine göre aya-

ğımızı vurur, topuk veya /er, Kasaplar ve Martlı mahalleleri. 
pnrmııklarımızda nasır ya , l 934 J V • H 
por, yürümemize güçlük 2 teşrinieve sa 1 günü: ı enıce, acı-
verir ve işimizden. gücü gaybi, Eskikuyumcular ve Umurbey mahal-
müzden u\:kor. 

Elbııewizi ehliyetsiz bir le/eri. 
usta dikerse; . dar 

veya bol, kısn veya uz- 3 teşrinievel 934 çarşamba günü: Şeylut-
un ohluğuna göre kıva . r l h S h S l h Ok k 
narak gıyemeyız. Belki JU La , a nisar, a ô attin ve çu ara 

seneden ıeneye de inkıtas z hayali olduğunu ve halkın 
buyüyor. Zira hancılık ~le. böyle bir anda hııl4sı, yaln ı z 
mindeki terakkiyat daıma kaçmakta bulabileceğini tıÖ· 

çıkarır aıar, ehven bir mahalleleri. 
para ile satarak gözüm 

görmesin deriz. 4 teş_rinievel 934 perşembe günü: Hami-
ve 8 üratli bir .te~po ile ar· ylemektedir . işte tehlıkeler 
tmaktadır. Karıları~ bu bap· böyle büyük ve hiamandır 
ta birkaç rakam oğrenmek Hükumet merkezleri birkaç 
isterler mi? giin içinde tamamen tahrip 

Bir lngiliz mütehassısı, Ce- edilebileceğino nazaran büt· 
neral Groves, Umumi Harpte ün medeniyetimiz tehlikeye 
1914 ten 1918 e kadnr otuz moruz bulunuyor, ılcmf· ktir. 
ton mevaddı müşteilerin Fal:at şimıli bunu ılıyece 
l .. ondrıı üstüne atıldığını halı ininiz ki «Düşmun t ayarel
rlatmıştır. Bu otuz ton 1800 erile harbetmek üzere on1a
kurbana malolmuştur. Cene- rın karşısına tayare1er ı:ılrn 

ttir ev yaptırırız . Ar. J l O O 
zuya uygun olmazsa diye, zmir er, ımaniye ve ruçgazi ma-
yaşadığımız günlerce gö h [f [ . 
nül sıkıntısı çeker, döş- a e erı. 
eğe dü er. Ge~· olsur. 6 teşrinievel 934 cumartesı günü: Mecıdi-
belki mozarn kadar do. 

gideriz. Tarlnınız güzel ye, Selımiye, Vicdaniye ve Hacıishak ma-
sürülüp ekilmez. bı.ğımız hallelerı· .. 
eyi bellenmezse ekin ve üzü-

mümüzü eksik alırız . .. 7 te!llrinievel pazar güniJ: Aziziye, Mirza-
uunlar ve bu gibi ge y rol Groves, halihazırda bir rılo bilir» Şüphesiz bu yapı-

günde 600 ton mevaddı mü · labılir, fakat düşmanın zı ya· 
şteilenin Londra üstüne ata- kalıyabilireenjz . "emrı büy 

ri katan bütün kendi iş - bey, Hacıismail ve Mustaf afakih mahallelerı 
lerimizi erbabına yaptırır& . 

b
.1 - · (' kr 'ı ndP.dir Bu bol- üktür VI'} u~·u yolları hats ı z 
ı ecegı ı J • • 

11 • mübalfiğalı bir tohmın- ve hesapsızdır. 
~ B "ıçi n biz bunu Daha son harpte uvcı tay-

dır . unun . l 
~ b' h dde indirip 300 arelerı, muhasım arını anc. 

asğarı ıra ·k · k"lAt l 
k kahul ede· ak huyu muş u ı e 

ton olara · ' b"I " l r O k' . ı ( lhakika hır yokulıyo ı ır er< J. va ıt. 
lım \ e 1 • ı· .. 
ha~a filosu 300 ton mevad bu tayoren5ı0n ı.. ·v1 asa ı s~1r. .. . · k kolaylıkla ati saatte ı aı ometre 11 ı. 
dı muşteıleyı pe 350 k"I 

. . . hükOme merke- Bugün saatte ı o · 
l?gıhzlerı~ . A oı imkl\n metre kateden bır tayore · 
zıne atabılır. Y · ı.. k · ·· • 

l B l·n J>rag yo yeıı mea. ço gu~·tur., p . B .. kse er ı ' ' 
orıs, ru ' t3elarot yn- Bundan bJ ka yalnız duşm-

Vnrşova, Ro~eu, chi'rlcri ile anın nerede bulunduğunu f>ğ 
hut Buılape§ ş b"lct"ımle renmek kifayet etmez. Una 
G b• A upanın ı · 

ar ı vr . . . lo.hi yaklnşabılmelidir. Bugün 
· erkezı ıcın 1 

senayı m S t ·ui- hafif tnyareler kadar surntli 
varittir. Yalnız ov_.yed 

1 
lan ağır toyureler yapılobil 

h l f dan vur.u e ge- o 
8< ı tora ın . ,_ · r Hofıf teyare hava-iıı 

· ı b" .. k sanayı meraez· ıyo 
tırı en uyu .. d harp iı;in dahn elverişli w 
l . b kAnın harır.ın e 
erı u ım So t kullunışlıdır . Fakot her e-
knlır ve hu sayeıle vye. len evel dü"ınon tayorı>si nc 

h r l hususı yı ')' 
R.usyn hu.~ p ~ ın ı er onunlu hnrbedebilecek hır 
hır mevkıı hnız olu · . mesafeye kodur yaklaşmak 

Ş. ll' bu JOo tonun tesır- d . 
ım ı . Bunla- lt\r.ım ır, 

lerıni tetkik edelım. Kör u(·uş usullerinde de 
rn •olnız bir giinde Avrb~- buyu' k ternkkiler y:.ı p ı lmıştır . 

J • b"' ük ır ponın herhangı .. u~. .. Bu sayede bir vakitler her 
h. d 8 000 kışı oldure· . . . . e ır e ı , .. ( bomha tayuresı ıçın gayrı 

1 :ı.·ı kt ' On g un zor ın- · 1 t k l Ct•ı ecA ır. kabili j~·tinop mnnıo nr eş ı 

dıı bu su rntle 180,000 k u;- len sis ve bu 1 utlar bugii n 
l O(} "Ün zarfın 1 el f J .. "I 
rnn. 1 rı .1 k hişman tara ın11nn goru OH'" 

ı ,800000 kuı hon . v~· rı ehce. <k 1' z'ın h cdefınc yııklnşmuk 
1 bır ta rı- s 

d mektir Bu nev b'l k 'stiycn her teyo rccioın çok 
t ede ı ece ı u 

he mukoveme. ve bö le kıymetli yardımcılarıdır uu 
tek bir Jcvletın ky . sebeple gtccleyin ,.e bulut-
bir hale 'htiltll çıkormo 8

d
1 

1 hnvrılardo tecaviızler )iİZ 
l · ı k derece e u .. . 1 zın duyano ıı c do yüz muvaffakıyet um ı t e 

kuvvtlidır . . .11 · ıe doludur. Tavnroye karş ı 
rk t k b r {111 e- rı "' 

sinirlere ma ı e ı d::;. kullanılaca k topçuya gelin-
tin mevcut olduğu znnnle h ce cıti phesizdir ki, bu kıyme 
ı b. ı· 1 Fakat bu ' u 8 

• 'j • .. e ır ır mı . . . b t' kiiçiiltulemiyPcek bı r mu 
h' b' l · · ıtır Bız u ı ıç ır §CY 't?gı l . h t Jnftln tedhiridir. Bunn roğ-
mütulealnrımızda ııon ~rp e ( f)evnmı dörılü cii s ıyfoda) 
kullnnılmış ol:ın bomba arın 

ak sevinç içindo yaşadı. 8 teşrinievel 934 pazartesi giJnü: Kr.ıraoğ-
ğ.mıı gibi yap.ı n. ustu d.a 1 [ A .. B" k l h /l [ • h l 
güzel anılarak ışında yu.

1 

an, ygoren Ve Ore Çİ er ma a e erı a -
kselır Yurtdoşları arasın- kının rev/erİni kullanmaları Ve ayın onun-
d mesut ve kıymetli ol- J 

u~. Tersine olarak ehline 1 CU gÜnÜ Saat (J8) den SOnra reylerin kabul 
yaptı rmaılı ğı mı z. işlerimızden 
dolayı iç sıkıntıları çek i edılemiyeceği lan olunur. 
er, yapıın ustayı da kötu. I • 
lukle tsnar ve onun da kö-
rele körele alı sanı unu- ğrudıın lloğruya halkın ı ına koyacağız. Vaktimız 

tulur gider. pldnı, hava, su, yemek, 1 çok . u8:rdır: . Adam için iş 
\'u ı t işlorinde kendi iş- ) ol, IAğım, ışık, temiıl- dPğıl ış ıçın ada.m kay-

. d ik, duzenlik, yaşayış, ıracağıı, kardeo1erım . 
lerimiıden daha zıyo tj Sındıkcı oğlu 
canlı ve oynak davraı. - sağlık , işçi. çj(tçi, tüc- M Ed 

·r · car... Ölüm gıbi toplu • ip 
mak hakkımız, vo.zı emız~ ve teker teker kendi TASHİH: M. Edip beyin 
dl·r. namusumuzdur. Kendı d · k "' J k i ·lerinın gözctılm,.ıi ve un u sayımız a ~·ı an yuz . 
işlerimizde kar.şı.lıklı k 0~~- görülmesi olduğuna göre ısında müessif tortip yanlıt-
rnk lı i rıhir\erımııın e sı t-e\•ilecek yurtdnşlarımızın lıklorı olmuŞ. bu meyınJu 
erini boğışl ıyubiliriz . Çiiıı- bu işlerde bilgi~· ol- (Türk ulkosınıio sınır yok. 
ku kdr ve zarar i kı vo- masını göz önünde bul- tur) cümlosi (Türk ülkesin -

ve de hayır yoktur) ,eklinde 

Ziraat • 
Bahçısinda eıcan müsmirı 
f ıdanhğı tesis ediliyor. 
Zıraat fidanhğında bu yıl 

bir de eşcarı müsmire fidan
lığı tesis edilecektir. İıtim
IAk edilen yirmi beş dönüm-

tanJoş arasındadır ur.duracoğız . Mill"t . . dizilmi ştir, Özür dı1eriı. 
LAkin millet ve me- memleketın yüksek ışlcrı -------------

mlcket işlerinde oslo' görülrcektir. Bizim için 1 AV u KAT 
lük yer kıymetli ziraat mü
dü~ümüz Hüdai beyin neza
retı al~ında sürülmüş, güb. 
relenmış ve fidıın dikilmeğe 

Çünkii toplu işlerde nsırlorco önde Avrupaya 
zorur ve ziyan millet '\'C 

1 
ulaımall varlığı mız için 

· d' llo vo.ıı'(emı'zdı'r. Örnek ve memleket üzerınt! ır . 

Ik idart•sinde mıllet \'u model orasıdır. 
memleket işlerinin den k Bır merdiven Lıısamak-
ve düzgün yüriımı•sindl n !arını denk ve hızlı ik-
mesul bızzat millet n ke işer, ll\'cr ntlaılığımız gi-
ndisıdir. bi ıısırları senelere sıkı-

Onümüzde belediye se- ştıracağız. Bu i şleri ha11a. 
ç·iıninde işi düşünmek ld - ra bileni euyıp, taray-
zımdır Belediye işleri do· up, bulup se\'İp ış hoş· 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKlLl 

Y[S[F KENAN 
Yaz1hanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 

hazır bir hale getirilmiştir. 
Sipariı edilen fıdanlar ge· 

lir gelmez buraya dikilecektir· 

Asma lıdanlığınden oldu~u gibi 
lidaolığından~ da bütün vil4yet 
halkı istifade1 edecektir. 

r .. Yurttaş! ........ , 
• : Hlldllahmerl unutma/ : 

1 : ıstırap çtktn inıanlara : 
I nevi d_ava ka~~ı. ve sürat- 1 5 tyllik yardım edtn odur.: 

le netıcelt11ndırılır . ••••• ••••••••••••••••••••• .. , 
Ergani istikrazının son tertiptahvilleriden aldınız mı? 

Almadınızsa aman vakit geçirmeyinız. .. . . 
Ziraol barıkas: Balıke&ir ş:1hesi alıcılara kolaylık gôsltriyor. Barıkadan taksılle lalıvıl ledarık tlmtk .• ·, 
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SAYFA 4 · TORK Dltt 

Bu Telaş Neden natıkesir Tapu ı •m!~!~!!!~ıı!!!!!!!!~~!!!!!!!ll!~~~J!!l~.~!!~l!~ırn!!~l~'!!!!. 
bi tmisli da~·et etmek. de.. Müllürlüğünden: ~4 ı· t•f d · · . ( Üst ta;orı üçüncü sayfada) · 

men ben bunu aı müessir 
addediyorum. :-on harplen 

.. nlınnn tecrübeler bu mevzuu 
iı;pnt etmiştir . Şu· muhak-
kaktır ki topcudoki t ••rnkki. 
yat. havacı i ı ktok inden hüJük 
değılılir. Herhnlıle hava 
tanrruzlarınm muvaffukıyeti 
ümidi çok fuz l.ııl r . 

Bir hava fılo!'luna karşı 
gayri kabili i ~·tinap bir 
m·nnia tacı.kil eıle b i lmek ı ç i n 

tek bir ç .ı r e vard ı r ki o do: 
Onların mu ğnetlerini şunlar· 

la laalıyetten menetmek . lh 
ihtira maııttef.'ssüf daha he
nüz ihm ·ıl eılimil$tir. Bunun 
in beraber bu ~: nren i n tPsir 

mektir Fııkat hnrp Mahalleai Sokağı Cinsi Hududu ~ s 1 a en iZ 1 
ilıln edilmeksizin ve evelden Vicdaniye Mezarltk Ev Sağı Arif ağa , sofu Tahir ===... J 
haber vermeksizin bir hük. oğlu Mustafa karıs ı Şadi- ~.· o u•c şu·· n u·· n ultO ı. 
umet merkezini bombarJı m- ye iken şimdi Arif zev· ... 
anlo ~ yakmak , her yaştan cesi Adile hanım. arkası e:::~ 
ve her cinsten on beş yirmi Mehmet ağa haneleri, ~ 

~:c~:ı:i!n:ha~\~i h:;:~:.~~: Evsafı yukarıda yıızılı evin yer~n~~:s~~ mutaf hacı Ab · ~ 
Dünyoıla mccnunl ::ır ın IH•psi durr:ıhman ağanın tarlası olup ev yapmak üzere taliple- ~ 
hapsedilmiş değ i ldir. rine sattığı sırada bu evin yerinıle otuz b o ş sene evel ~ 
Şimdi benden «Hangi ~·ar- haricen gayri malüm bir bedel mukabilinıle tütüncü Veli j 

eyi teklif rdiyor:-unuz?»Diye ağaya ve Veli ağada aldıktan sonra kenıli parası ve ==== 
soruloroktır Ben yaln • ı bir levazımilc ev ynparak senetsiz tnsnrruf etmekte iken ~ 
çarei hal görüyorıım·. ki aş~- 320 tarihinde yine haricen ve ndiyen Tutnr köylü fili - ~ 
ğı.JalC i ''üç . te klıften teşk- seyin ağaya bedeli gnyr ; m:ı itim mukahılınde sattığı a 

.. kül ~de bilir: v e mumaileyh Hüseyin ağa da nynı S'!no içinde mutaf Musa =~ 
< 1) A<1keri huvacıl ğın lnğ- oğlu Mehm'3t karısı Tarife valide8t ve Ahmet kızı Zeynep 4. 
vı , hanıma yine' gayrı ma lüın bir bedelle sutnrak o tarihtenberi ~ 

ederniyeceği ".ağır yağ motö- 2) Beynelmilel bir hava mezburenin senetsiz ve r. izasız hüsnü niyetle ve malik. sı· ~ 
rleri de hu yolda . vukubu zabıta kuvveti vücude creti- ' fatile bilfiil tasarrufunda bulunduğu unlaşıld ı ğınd~ın keyfi- _j 

locok terakkiyat, bu müd·a- rilmesi, r, • ~ yetin .mahallen tespit ve tahkiki için bir memur izam edi- ~ 
faa. tedbir \'6 raresine de 3) Tıcııı i hın·acıl ı ğın ko. leceği cihetle bu ev ve yeri hakkında bir h·ak ve tasıırruf §_=-~~ 
tekaJ<lüm eJe,•ektir. ntrolu (ticari hava cı lık ş i d- iddiasında bulunanlar varsa on gün zarfında istida ,ile vj_ 

Şu holde geriye daha ne Jetli bir kontrola tabi tutul- ldyet tapu müdüriyetine ve onuncu günü mshallıne gele- _§ 

kalıyor? Mukabele bilmisil mazsu derhal bir anda harp · cek memura müracaat eylemeleri lüzumu iltın olunur. ~ 
yapılacağı korkusu. Fakat havacılığına inkıllp edebi- =~ 
öyle adamlıır vardır ki Bedin lir.) ' 1 =' . 
yahut Romımın tahribi ihti. Hu çarei ha~li ben Fran- Dıamı Vılayet Encümenınden: =~ Bına yaptırmak mı i st ıyorsunuz? İlk ,\ef8" 
mali onları Londra, ya- sız havacılık nazırı sıfatile ~ carethanemize uğrayınız. Binonızrn ıkmııli için )16o" 
but Parisi tahrip etmek silahsizlanma konfe"wnsına Susığırhk - M. Kemalpaşa yolunun o+060 =-~ tün lovaz m mağo znın ı zıla mewuttur. 
arzu ve ihtirasından vaz- teklif ettim'. • Maamafıh ben kilometrt~Sindeki ahşap Yayaköy küprü~li şart- ~ Dem ir, h ı rdn vat, cıı m. <·imcnto. pullıık ve• 
geçiremez. Bir feldket mutlaka yalnız bu çare nan}esi ve keşifname~i mucibince tamir edilnwk =~ nci ral fı. tı bulunduğu gibi yak ı n zııman ı~ n n o•• 
arkasından ikinci bir fe_ üzerinde saplan ıp kulmam. .. } satmağa hıı şlaıl ğ ı nı • z her nevi yağlı ve bııdll~ 
ldketi vukun getirmek o· Diğer tatmin · edici bir tek- ve 6-teşr.inievel- 934 tarihine miis~ı<lif pazar·te~i § boya ve yağlarının tern ·z ve hirinc i cinsinden ° 
Celfikcti telAf i edemez. lilı de maalmemnuniye din- ~ünü saat on lwşte ihale edilmek üzere yirmii ] mıısı müşterimizi ID Pmnun etmişt i r. 
BilAkis tetdit eder. l~r ve onun tervicine yardım güıı müddetle aleni münakasaya l\onrutı~lur. Ta- ~ Her nevi ölçü ve tartı Aletleri J c satılıı111~ 

Mukabelebilmi .. il kor- ederim. Fakat bugün halk · l . b d l f =.: tu dır 
kusu. mütearrızı süratle içinden basit bir ~kimse ve nııratı mep nıseaıın e e i keşi 2595 lira 1 l9 ~ Saraclar haşrnda hova ve L ırdpv:ııÇl 
harekete ve hasmına de- hür bir adam sıfotile irfan k~ruştur. Talip olanların bu miktar iizeriıı<Jeu ~ "C J iJ , ~ 
rhal büyük bir . darhe ve vı'cıJ ·ınımdrın rrelen ı'lham '-'llZde '-'e<)ı' llllCllk r11"spet1'11de teıı ı· ·ıtı tllll\" kke =~ Uma l na ~aıc 

' ' n ,x • ,1 • ,, · ' · ' l 11" d - ·•ııııııw · 1 111111111••1111111,..· ·•ıııırıı""''lllllll' .. '•ırıruı• ·1111111111 · •ıııııııw •ı'Jl'1Jı • ·•ı-. 
vurmak "3 Y re tine s<>v ke- ile derun ki: a; zettİğim ç:ı - le l.lla k IHJ \ veya nıek tupf : ı rİ Je lİCa f Pt oda~t \ P i11mı111111111ıı11ıırııııııııımııııııı111ıınıı1111111ııııı11mııııııı111111ıııııı1mıııııı , ııı;lııl/llif1 
der. Harp zuhurunda bir reden buşkal:Avrupa mcde ehlıvel.i ferınive vesikalarile birlikle vevuıi 

~~~ :.. İ•::~;;;···~uk::~~ ~'.~~;~" ~" •.• k~~;:~~;:;u~~in ıııe~k_ıır~a ve ~u hu su sa dair fazla ıııahl ıı;a t al- 91111illlll~~DJlll-millılmll!!ınlmııı•ımıı~mııillll 
ııı ak ı sıı yeni e rın daha eve 1 e ıı c ii ııı ırn i vil:i yete l!" ·•11111

" '""'''" '"'""'·· ""'""· •"'""''···""'"''··"""'''· ''"""'···"""~·· ""'"·· 

Balıkesır İnhısarlar 
mfıracaatları ilan olunur. ~ 

-~ 1 4 - 184 

Başmüdürlüğünden: Daımi -V---ı-la-Ay_e_t_E_n_cü_m_e_r:_ı_n_d_e_n_: .~ 
l - Balya, Bigadıç, Kepsiir, Sındırgı idare- Susığırh~. - , ıı. K~maJpaşa yolunun ı +o 12 ~ 

1erjne Balıkesir istasiyoııu rıdan \·eya Başmiı - inci kilonu~ıresinde 60 metrelik ahşap ve ı +3? 4 =~ 
düriyet aınbarıudan gönderilecek nıauıuJ ~tütün cü' kilometresinde 3o - 4o hk ahşap ve o+34o =~ 
ve nıiiskiratı götiirmek ve <ıynı nrnhallerdt-\n u.ıcı kiloınetresinde 14 metrelik ahşap küprülr.- ~~ 
iade olunacak boş s uı<lıldarı dairenin gö~ter·e- rın şartname ve keşifleri nıucibince tamiratı ==4 
ce!ıi ıııa halle lesi i nı etmek. esasi yel~ri .. s-.. teşri nievel 9 3 ~ ta ri lı_ine m i~_sadif İ-. ıi • " • • 

') K'"t t .. ı. tl · .. l. . ·ı B l k . \ 1 pazartesı gunu saat on beşte ıhaleedılmek uzere =~ Mışl en Lastıklerı. 
w - u a a\a ht ı 1~ asl\oım ı e a ı esır · · ·· .. ld 1 ı · , ·· k 1· •• .. , . .. . · yırmı gun muc ete a enı nıuna ·asa va vaz ecıı- 1 ı tasıyorıurı ara~ındakı sahada ho~ ve dolu _san<lıkları ı Jmiştir. · .~ .. . . . .. ~ , 

nakh)vl · mek · u··l k"" .. .. . . . 
3 87 

ı· t En Lemız kavuccuktaıı \:3pılnu~ )lf' 
'.. · ı ç opruuun tamıratı esasıyesı 5 ıra • : k JA t"k· • • ı· t1·· • sa,.. 

.. •• • • • • 1 28 kuru tur. • ıuuşa A ~~.a <ıS ı ı~· et ı, un~·arnu eıı .... " 
3 - Başmndurıyet <laıresınden Bahkesır ı T· 1 .ş 1 1 

.. d "b k . . i lanı lastıgı olan ,\lışlerı hlstiklerirıi dıger · ,,· ·· ı ·ı ı . d 1 l d k a ıp o .. narın yuz e vedı ucu nı~petınde ~i 1• • • • •• •• • • 
ısta~ıyouuna gont erı t~Cel\ o u Vt! ıo~ san ı ·fa- . · D .. • 55.-:;rııarl\alara tercıl1 ed1111z. Curıku llıluuıll 

1 . . . . · lenıınatı muvakkate makbuz veva mektupları- ==~ ı 'ki · · .: - ı .... ,.,, r a ısla~ı\'ondarı daıreııııze ~elecck dolu tütüıı · l . . 1

• ~ ~1sıı · erırı ff'\ kındf' oldu~u ~a~lnnı ı~ı 
• ·- e ti cart> l 1 ' ' • 1 r r r f . ' ' . k. ı . 1 == l: ' • 

ve mliskif'at sandıkları ve hidoıılarmın nakli~·esi 
1

. ·l·k ' ~< ~sı_ ,., e ~ ~).e ,1 .. . e~u .. ~e ~esı _ el ~rı e =~ l~criilw edilmiştir. 
tar .ılıı· ı"l-'tııdarı ı·tı'I> •r ' ı ~o) .. .. 1' ti .. )il ı le veHnı mezkuı da ~aı tnanıe 'e keşıfna- =s 

' < " " ı ~ ~un UHH ı ıe e rnnn- · · :. . . . =~ uı·~ıt•rl · t··ıılt·r·k,lııfc·ı· IA.._~ıı·kı .. rı· ı·ı,. ke' 
. k· .. .. k 1 ... . . mesıuı gormek ıstneulerııı daha f~Yel Erıciinwui ğ .u ·• ' ;, ' " • , 
1l ıt~,t~a onu nıu~ıur. l>alıa hızla nıahmwt al- \'"l•A .. • . , =~ rııali ~rnniH~ttf' ~tı,ahaı t·tlilir. llPr tıo~ 

, k · . . .. .. , . ı <1vete nıuracaatları ıtan olunur. -~ ~ · 
~ı_ı,t ı~tı~·eıılerıu haşınndt11·1yet mamulat şuhe- • 

4
_ 

1 
§~ darı nwvendumuz hulmıur. 

ıne muracaatJarı. 86 ~ Mişlen lAstikleri 8alı k " sir ve mülhakatı acanttt•
1 

3 - 199 

Necati Bey Muallım Mektebi 
Müdürlüğender.: 

ı -- ;\IPktchimizirı ~1avıs 934 !!avesirıe ka-
• t • 

dar ilııiy.:wı lıulurıarı ( ;;oo ) f 011 kok körniirii 
16-lo-934 tarilıİiıdc· saat 14 de ilıalt• Pdilnwk ii -
zef'e 2o giiıı ıııiiddc't!e ve kapalı zarf u~ulilt~ 
mliııakasa~·a <;ıkarılıuışlır. i 

2 - Talipleı· ~arltı:lltl''Yİ nu·klt·pU· gürehilir .. 
Ve ih:dP gti ii <le teklif ıııt•ktuplarilt· nıt->ktepıc 
miile~t·kkil nıühayaet kom is~ oııtuıa nıiiracaat.Jaı·ı / 

195 . 

_
1 

Yanyalı zade 

D l d 
~~ il. Nl'SBET 

aimı Vl ayet encümenin e.n ==~ Zarlıa lı lıaıı-Balıkt~:--ir 
es~ Bi~adıc nahivf•sirıin IJisaralaıı kch·ündek -- .ııııııJ 

k a p lı ~a :ı 5-!l-\l il 4 ta ri lı i 11 de ıı i ı i ha rıııı 2 5-2-n 3 6 lruİJijiiji~iiijiWii~JJJiiJİIİii~JJiJiiİİİJiJJ~iJİI İİJii~~jjjjjiJWlijOOiW~~· 
tarihine kadar 17 aylığırırn icarı şaıtnanıcsi 

ıı~ucilıiııce ~- __ ıe~riııievel-HH4 l~rihirıe ıııiisa-· Satılık arla ve ba Ö' ye 
dıf pazartc~ı gunu saat o;; lH'~t«' ıhalc cdılm~k & 
üzre yirmi giin miidd.-tle aleni mii
zayP<l«'ye konmu~tur. 17 aylığrnın hf\d~li rnu
harımH'llİ 1 Ho liradır T:llip oJarılarırı hu miktar 
lizeı·iııderı yüzde yedi huçu k nispeti rıde lf•miııa tı 
nıuvakkate makhuz n·~·a nıekt.uplarile birlikte 
ye' mi uwı~ürda şartuanıesirıi fiğrt'rınıf>k · isıi
vcnl• · ri" da lıa . e\·pJ Pnclimt-'nİ 'ih\veıe ırelrnele-
, ' • M 

ri ilan olunur. 4 - 180 r 
1 

. 
Bandmıa ~olu iizpı·iııdP , iıwk fabri~ası itli 

Jiııde bağ" VP kö~k )Hpuı:ığa uıii~aiı on beŞ 
rıiim nıiktaı·ırıda hiı· tarla kısmt•ıı veya wuıafl -
yine o civarda, çı·ııgcl rı : evkiindtı tİokuz dÖ~ 
ııııktaı·uulaki lıfr tarla sa ılıktır. isıc~· eıı 

9 rahacı zud•~ ~\li heye rniit'i.WatJarı. 5 ... l 
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