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L 

Gazi Hazre • 
rı 

----
Tam Türkce vepekyüksek hır , 

hitabe .:rat b· yurdı ar. 
Rnısıciımhur il zrotl rı m fırl rı l"'v ç \ lıahtı 

Pren Guı;tav Ado f llazr ti rınc ırat burnrduml ı-

rı nutku mrtinidır 
Alles RuuayCıl: 
!Jııgece. ulu kunııklanım:a. 1 urldyı y~ uğur getir. 

diklerini sölJlerken. duygum. t11kt I u:gu bır /\wans lır 
Burada İwldujuu: u:crı si:i sarma/\la11 biç durım. 

yaca/\ ılık scvyi ·frinde. bu yurtla. yurdumı:. için bes 
lenmiş dtJygtJlarrn bir yankusıırw /ııılac.al\s11u: 

f :weç, Turk ııluslurrnw l\a:.a111mş oldukları utldıla
rtn silinme:. damga/arım tarih LaşmwMadır. Stıc rdcm 
li!ii. onu. bu iki ulus, unlu salllt so:leri11i11 dl rirılt[jı 
nde sonsıı: Lutmakiadır. 

Ancak. dalıa başka bir alanda da onlar ademle 
rlni 0 denltı yulllrtklı y6mlemle goslcıuıişlerdtr Uu 
yolda ka:andıkları utkular, gerçe/,feıı daha u: u:cnçc 

defjer degildir. . . . . . 
Aurupamn /ki bılım ucwıda yerleruu ber/nie11 ıılu 

slarwuz. alaç ôzlııkleri11i11 lam ısstlm ı olarok baysal\ 
onurmc. uygunluk kıldactlafl olım ş lwl.uı11yorlar; 011 

/ar, bugıw. en gu:el utkuyu ,a:wumya amklamyorlar. 

/Jaysal 11lk11s11. 
Allt.s Rut1ayfıl: 
Yetmiş l1eşinci doğum ytlrnda oiju:. babanı: bııturı 

acımda saygılı bir seuginin. s6~u11c11 ile çeurelendi. 
Gtnlik, baysal, içindt• eri~ s11rme11w y11c111şlt bundadtr 

f'nlu babam:, y11ksek l\ra:uu: beşinci Gm.iavw 
yô11e11ci için t!ll ısı dıltfderimı sunarke11. Altes Ruua
ydl, si:in. Alll s lfouayiil Prt11se~ l.ui:in. sevimli kı:ı. 
mz Altes Rtwayal ı~renses lngridin csenli!iuu. tu:un 
/s11eç uluswwn 9611erıci11c, genli!iinr ıçiyorum 

Nutkun OsınanJıcn kar ılıkl rı: 

Tukol Tam, Üzgü llu u ı, Kıvon -Z vk, Cz, uzc 
Muddct, mü ldcl\'C, Yan u - ksı ııdo, Utku Z fer, Suc» 
rdemlik-Askeri fazilet ve hııner. Alon ~oh , Erden
l~nzılet, Denlu Kadar, Yultırıklı-:\urlu, Yonılcn t ul. 
t rz, Öz nç C pt ı, Bıtim Nıhoy t. Bitım U<'U ı ıhoyet, 
B•r iten-1l' pıt eden. Alo~·-C ıll.ını. Ozuk V f 
Tüm-T mnm. 1 sı · hıp. 1 uy k lluzur Ö ıırmr 
11crnkki, l'ygunluk- \hPnk, 'Jfak, l\ıldru: - \m 1 Ar 
lnnmok il zırlanmak, Ba) l 8ulh, Oğuz Mub rı k, 
Soyüncu Nı!=lanei muhabbet t: r lık-Hı f h gı nıı-lık, 
grk urmek llukOmot icr ı rlmc>k, Gu~· Kll\ vı t, Cnlu 
Şanlı. Gönenç- Sno let l·u la", rak, E f\nlık ılıhat. 

Tuzun Asil .. 
Misafi imiz Bursa • 

VeliaM ve prensesler Hursanın te~aşaya şayan yerlerini 
gez~iler. Misal irlerimiz ~u~ün lstan~ula varaca~'ar. 

Ankoro, 6 (A A) iki Velıhatı v pren e l··r li z 
· d l • Re ı'cuınhur eratı 1\. r köy )Ol )p erı gun cnııerı . 

H 1 · · k ııtıkları ola- mizo g 1 nı lerdır. :;; •hır nzr l erının o 
k b 1 kt 0

1 0 lsveç Turk \C 1 veç bııyrrıklarılc 
ra u unmn n ) 
\' ı 1 1_. tl :ı0 zevcesi don tıln ı t r J rrns 'e l'ren. 

O 1 ıotı lllZfC 011 
d s }Ar c dd it rı dolılurnn 

düra ok anı oat Y rnıı 0 

Knrııköy yolu ıle Bıır ayn hnlk n uı klı alk 1 r çİn· 
gitm k üzere AnkorL don ny ıle ık ım ti •rine talı iti odi. 
rılını ı ırdır. Pron Jlnzr tlCI 1 n CHmlıurı) t ko kun" in-
ri nnt 8 de Kar koydcn o mı lc>rdir 
tornobılle Bursıı)n gıd cek
lir. 

1 l nbul, 6 (~1uh ıhirimizd
On) Isvnr Vt·lrolıt v~ Pre
nBl• 1 r ll'lzeıııtı du ı K r ı
koy ) ol ile \okıır J iun Bu 
rsnv gitıııi iM iir. 

Mi" f rl r Bur ... ıt buy 
ık m rn im l\ k r lan ı 
lrır " Cuı kn rır.a mı 

nfır Pr ns 
vo Pron Bur nın 

teııın aya ) ın yeri rinı 
g<ılmı 1 r H ucl ~n ~ ı· 

Yunan 
Ayan u c isı eçi anu-

nu u a~ul tm"di. 
Atını. 5 A \) Dıınkü 

ı.rün k ıbın topl nm s 'f' ı
) '"i v z lı ~ozden g çir

r 1 tır \y ın mıwli inin r idi 
n uğr ıy ın e ım k nun 

ıvıhns rıı h men ok m uze· 
" 

knıı 1 rdır. r 
t n t r. 

111 ıu n rz k rorln · 

\1i •fırler yıır n h;t ın 
bul ~eler kit r mutı b-

en lzmire gıdc>e kl •r ıır. 
Bur n, 6 (A \ ) i.,, 

B ~ a ' nd n B v"kıl 
M t 11 rı , huk ı tın, tadi 
J ıt, hır ıı rlh te kil dın •k 

Yurtta 
~ele~iye inti~a~ı. 

Birçok yaılerd.. nı hap netic
eLndı. Ve fırkamızın namze

lle~i kazandı. 
Arıkorn. 5 (A.A.) - Yurdu. 

muzun her torof nlJn Belediye 
zol ld. ~imi ho lr mı tır. 

Bu ı-ıol oh o]ılığımız td Jazı. 
larınd Art' ın, P. zar, Şo.:~ıJ. 
Borcikrı, Dinor ~ nzrıloı ındn 

ı.nrll ki ır \ ıhrr k yopılon 

r y "' ra om onunda C 11 
fırkası nnmz ti rinin koz Jltlık 
l ır onlnş im tır 

Hızo m" kt'z koza IA \1 p 
Hı ı .ıhıv ın iP ltız ın olan 
r<y ~okluğu nlınomodığ rı 

1 n r ·v toplama zamını hır 

h rııı uznt•lrnı t r 

i m r bors~sı da üzüm arı far 
iz nır 6( \ .) - Son bir 

lı ,fıa ı~ ınd11 1 or oılü on ·bu 
~ıık kuru t n yirmi bııı uk 
kuru o k dor 21 bin 404 
çuv 1 uzum v b kuru 
ton on lı kuruı:. ı kndar 
28 lıirı 105 \Uval inrir sa
tılmı lır 

IKtısa 
Ve~iliu iz Antalya~a t 

slar~a ~ulun~u. 
8· 

A lonyn, 5 (A.A.) - lktı at 

Vek lı C IAI bey dun hu 
ray g im' \C B ltdıyede 
nıemlekt l n iktı adi v ziyı ti 
v · ıhtiy çları uzcır ndı> holk 
mum 8 ileri ilr t rr ı ta hu
ltınn u ır \ kıl h"'y ynpa· 

ki ır t tkik ey.ıh -
tını devam etmek için k~n 

m buradan nyr lm t r. 

Fransada büyük nafıa işlerine 
başlandı 

P Jrİ , 5 (A.A.) liPp ı 
ırin on mıly ı frnnk ayrıl 
ın lıtl\ uk isi rın h -.lunm ı 

ı r t .. ımindl', ·lün Bn \'• k l 
~1. Dounıergu len m ı 1 bir 
ık mu ı m ılı ıyetl r bul 

unmu tur 
Ger"k Boşv ·kıl Vl gerek 

n 11 un rı lıu muno ·bet-
le ırnt eltıklPri nutuklardn 
Frnn anın nti,ne hnmet ve 
aynı z mnndıı ı izlere ı 

t ıııın C'tnH k mok odd • gir 
ı 1 n lıu ışh·rın ehnmmıyot 

inı ko IPtmı lt·rdir 
~1. Dou mrrgue. ozu rı u 

ıtım t ' vulıd t temcnniya 
tılP- h t rın tır 

Dun ku t r mi ırro ed 
ih n tPzgiihlnr. Parı knplı<'
olarınd ı buyuk bir mar on
<lız gorı ın o.ıtını . tıh.lı f 
"rl • klır Bu ı ın ın r ıfı 
1340 nıhon tut ıc ık v • •~· 
çıl ıe 12. 00 (Ol gıır d lik 
s ~I ' r ık t r 

Vıy nada tlvk tat 
Vı, n . 5 ( \ A ) - F kı 

d n B 'ek llot ıfro kolcm
ind tıulur mu V1yonn poli 
kom rl •rınd n birinin dı• 

kar m s ol iu~u bır r sus
hık ıne Plı ıı ın nıc• 'lnı a 
~ k na ı uz •rın . z h.lJ 1 u 
·ırlaın n hır~·ok lo tlıırını 

tutnıu ., 1 r nıle r tırnıa· 

hr y ıpnıı t r 

·~ . . ..~ .. -Belediye Aza Seçimi. 
Dün Hacı· sna~, Vicoaniye, fı ec~iye ve Setimıze ma~allelen hal~ı reylaı im ku!landı
lar. Bu~un ıUStdfaf a~ı~ ttacıismail, irzaoey ve ziziye mahalleleri rey verecekler. 
lntıhap 

Yarın 
Neticeleniyor 

Belediye rey otımıno dun 
d • devam edılmıştır. Dıin 

1\11.:ciıiiyl', Selınıiye, V rtlunı
yc. llocıishok nuılınl111leri 

nıuııtc hiplcr snnılığo re· 
.ıtm IJrılır. 

Dünku intihap föoliy('tleri 
ılt• ruma nıı homızdn 

y zıi.ğımız hnv.ı iı:ıııde <'er

" rı tmı tır 

• u f rkl kı belulıvl' hi-
" 

na ı dol ılınli<• })(le d yı ye• 
ııı n up uzo lor n, nH: rı uı ı ı rı 

(' b led ye zuh t 1 f frı dın il 

hrl(' hvo n11fuzu u ır k s ııı 

Vugosl v 
Kral ve Krali

cesi Pariste , 
Be> gr t,6 (A ~) Kr:ıl \C 

Kralı\,.. Fro u H i ıcumhu
runu ne r: ı) d ttnıek 

üzere P ri f\ g in ı tır H.ıri· 
ciyo • 'ı:ızırl..ırı J yonlürıntln 

lıulumnktndır 

Lindber~in çocu2unu öldüren 
• e\·york, 4 (A A.) - Lind_ 

bergin çocuğunu knçırmok 

'e hobd ından fıJy, kopnr
m k u~·ların lan Jolcıyı nıt v
kuf bulunnn il rnptmnnın, 
oıuhnkeme i ayın on birinde 
goruleccklır. 

Ankara koşuları 
Anknra, 6 (A.A.) - Ankn

rn sonbııhor ot yorışlıırınırı 

birıncisi bugun yapılmı tır. 

fırk ı ıııımzetlerı lchın isti 
mnl etmek hu usundaki ole· 
ni funliyotlerine dün mani 
olunuyordu. 

Bu mcynnd t bole iıyeJ<' 
tanzim cdılıJığı :ınln laıı bir 
lısteyı zorla ıııııntehıplcro 
kabul cttirm ·k ıstiyon ~·ıvıcı 
'ıyuzj ısmıııdc bır efoııdı 
hına dulıilindc fooli) ellen 
mcnedılmiş ve lokılwtı im 
rıunıyedo hulunulrıw k uzı·r • 
hııkkıııdc.ı z bıt \uruko ı lu 
tulmuştur. 

Dün dort y uz koılor yur 
rtdoş re.) leı ını ku lnnmışlo· 
rılır . 

Bngiın M sl f ,f kih. Az 
yı~, il ıc is ıı ııl \'O ~1ıız..ı ı' 

ol 

muhollel 'rı halkı rny vcro 
<·Pklnrdır. Mlintrhiplcr Belediye oniiııdc 

Kaz larda İntihap. 
Susığırlık, 8 ly ve S ndirOida mtı~G p ~.tti. Buralar~a 
f ırKanıızın namzelleri nüyü~ e~serıyet ~azandılar. 
Edremit ve K psüUa b~ltaıya iDİıhabı bir guı.de bili illet kir. 

I brPml 1 il uınumt gorılnU§ıl 

Bnly::ı, 6 (:\tuhobırimızden) 

/ 

bey. tuccnrdan Adil bey 
B ·l~diyc ozo s~çımi • bu- oş~·ı Mustafa efımdi, Çı.kol~ 

gun hıtmı vo Cumlıurıyet lnrlı Ahmet efendi lsmail 
il lk Fırkası narıızotleri mti oğlu Mehmet cftındi' ko 
tl (f k ') • 1 d' 'V • 1 1ap 

P ı on scçı mış er ır. ı <!nı Aydın ctondı, molln Ahmet 
ııoyotlc uç te ıımelo hulun oğlu ·ı ovfık efendi, dereli 
nınktndır. oğlu ıDme B . . r çavuş, ıı-

Bolod~yeı hoyl l . u zevat_ h~·elerli Mehmet Şevket 
tan teşk!l etme~t.cllır. efendi, otclye ustıısı Elv-

Bele lıye reısı Ahdııllnlı ( Devomı ikınci snyfado ) 

~~~1 

Yazı Müsabakamız. f 
Gençler arasrnda bir gıı:cl yazı mıisalıakası açacafi11m:ı ya::rmşlı/\. /Jugrirı 

musabakaya girme şartlarım lle rnıisalmka111n nasıl ofocağım yo::ıyor:.: 

Gönderilecek yazJ/ar. 
Gönderilecek ya:tlarw «lc::ll kııçtık Jıikiiye» uasrı m hal.. ol mala .c 

'' 

'J ' .... rı ı/tgunt 
şar ır. · 

_ '1ıısal1?k~mı=a. iştirak ı den 9c11çler<~t'l1 göm~crt•ceklerl <ıle:li fwr 11 f\ lıiktiyelai» 
-. gcı-l'iemi:ın ık/ sulımıuw ltcutm: ellmyecek lnr lıac11ndcı leriiıJ elıııcl l · · 

dl 
ur /il rıcu 

e yorıı:. 

Seçim ht:yeti 
Gclt cek yaztlaTl tetkik elllu·J.ie bunlardan ka:.rnanlart se.çmc/-i ~ d 1 . i 

~ 
muallimleri, ga:clemi:i11 tahrir riya eline .11ardwıcı olacaklar ue rey \ (.! c e uya 

1 uercceklcrdir, 

Kaz anacaklar 

~ 
.11Lisabalwmı: şoyle ba~ı111ucaklır. Göne/ rilrcek <• l""'lı' Jıı'J·~ı1,. ·' l l 1 ., • ...... Hı •. >, er on 1eş g11·1 

.....: so11m derce lıaşlı11acwjı: Jlu lıik<iycleri seçmekle ukuııucularu~ıı.. 1 ' 
l · ı · · · · - <ırası11< a at/rtca 
nr muscı/m w lcrlıp eduıoru: Sr·çmc ltı'yeli11cc hirinc·it:iı"i hl"' 11 ı ı ·ı ,. · · I . ·. ' ,... ı ıca \ 11 wy,·yc rl'l/ 
ucr11,ış o an elli olwy11cııma:a mıılılelif lıediyt'la dcıtjılacw ı::. 

. E_ıı gliz~'I l~·zl~ kii<;ii~ tıı.k:~~t'~ i yazan g.·rı •t· · g:ızııPıııiz bir ( kol 
~aatı) lıf'dı)t' ctlılP('<'Klıı·. lkıııcı W' li~iiııl'İİ)<' giizPI tıi 1·,.r dolma ka
l.-nı, dördliııc·iidl'rı oııuııcuya kadar kı\ rnPlh hirt•r kiıap lwdh t' 
Pdil(• ·rktir. · · 

lfo musabakada ok11yuc11/arımı:uı mlSll rey kullaıwcaMarım ileride yazacağı: 
G 'lll'l.-ı·, sizi kall'mİ ııizi lt cri'ı lıt•'t' da' f'l ••di' 01·11z •• 

Gondere.ceaini: yn:ılar on beş T,şrir;icut.le kadar 
0

kab11l edilecektir. On beş 
1'eşrl11it.•uelde m11salm/w1111: başlaımş bulumıcaklır 
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Amerikan edebiyat 
kuş bakışı .. 

tarihnie Eşya piyangosu çekildi. 

-6-

Yazan: KEÇECi OGLU HiLMi -- ~-

Games Fenimore Goofer. 
«1789 - 11351» 

Amerikanın ilk büyük romancısı hiç şüpesiz Cooferdir. 
O yalnız Amerikan romancısı değil bütün cihan romancısı
dır. Yazdığı bikftyeler Amerikanın her tarafında okunmak
la kalmamış Atlas okyanusunun büyük okyanusun öbür"sa
hilındeki memlek~tlerde de zevk ve heyecanla okunmu
ştur. 

Çekil işinde harıgi numaralara 
ikramiye Çlktı? 

ldmanyurdu kulübünün 

eşya piyangosu cuma günü 
Halkevi salonunda çekilmiş· 

tir. Piyangonun çekilişinde 

oüyük bir kalabalık hazır 

bulunmuştur. 

İkramiye kazanan numa-

raları yazıyoruz: 

Halı 2547. kostümlük ku. 
maş 488, mantoluk kumaş 

2025, krep hirman 928, fo-
Onun kitaplarına gösterilen rağbet dünya romancıları -

ndan pek :ızına nasip olmuştur Oooferin en büyük meziyeti tograf makinesi 291, mRsa 
okuyucularını eğlendirecek bir hikdye mevzuu bulabilme _ saati 1352, kol saati 1714, 
ıi ve o mevzuu alaka ve heyecan uyandıracak bir şekilde kadın portmeni 170ı, erkek 
anlatmasıdır. portmeni 1276, 29~3, foter 

Coofer bilhassa tabiat tasvirlerinde, balta girmelllİŞ şapka ı 793,erk.ek iskarpin 590, 
ormanlar'..' ~~rar~ngiz denizl~ri, kı~m~zı derili Hintlileri anlo. kadın is.k.arpini 17 ı t, kadın 
tmak.ta buyuk bır meharet go~termıştır. Cooferin üslubu pek k 2535 k d · i · d ·ld' . · şap ası , a ın şemsıyes 
eyı eğı ır. Fakat eserlerınde kullandığı kelimeler kendi ,, 
ruhu gibi temiz ve her günkü hayatta kullandığı kelime- - 357, . . 
ler gibi gayet nezihtir. . Erkek şemsıyesı 1699. Kad_ 

Eserlerindeki kahramanlar hayatta tesadüf edilmiyecek ın çorabı ı386, 1459, 2798, 
kahramanlardan değildir . Yarottığ ı kahramanlarda beşer! Erkek kemeri 899, 2099 
canlıl.k yoktur. T;,hta<lan yapı lmış suni kuklalıu gibidir. '.l983, Frenk gömleği 1419, 
Bununla beraber o bütün genç okuyucularını teshir etmiş 1836, 2512, Kolonya 1055, 
ve bu hususta herkesten ziyade muvaflak olmuştur. l235, 2739, Kasket 670,20L9, 

Cooferin üs lubundaki zdfın tek sebebi edebiyatçı oL 
maması ve edebi bir kültürle y ... tişmemesidir. O tesadüfen 
edebiyat Alemine atılmıştır. Asıl mesleği çiftçidir. Bir gün 
ocak başında rabat rahat roman okurken okuduğu kita
bı hiç beğeomediğıoi, isterse bundan daha eyi bir kitap 
yezabilect'ğioi karısına söylemiş karısı da « kendinize 
okadar güveniyorsanız bir tecrübe ediniz ,{e 
görelim » demiş bunun üzerine Coofer işini gücünü 
hır1tkmış derme çatma bilgisile İ ııgılizlerin içtimai 
hayatı hakkında Brecaution adlı kitab;m yazmış. 
Yazdığı roman o kadar ~·ok rağbet görüyor ki Cooper 
başka bir roman yozmağa ce~aretleniyor. <d821»de «Thı 
Spy » adlı bir roman daha yazıyor. Bu kitnplı:ır fevkaldde 
şöhret ve para kaz ıınıyor. Artık çiftçiliği bırakıp Nevyo 
rka birleşiyor birçok h ı kilyel e r ve romanlar yazıyor. 

Eserlerinin mühimlerinden bazıları: 
1, Preautıon. 2 The Sky 3 The Pılot, 4 Tbe Pioneers, 

5, The Bruvo, 6 The lle idenmnuer, 7 The Heodsman, 
8 Historyof tehe navy, Y Lives of Distinguisbed noval 
OCCıcers 

Kazalarda İntihap 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
an efendi, Doğanlarlı lla-

ıan efendi, ı~ıa.m oğlu 

Şaban efendi, Hengilerli 

Mustafa ef"ndi, Şirket tu

lumba çavuşu Yakup ef

endi, Mağara emını Has

an çavuş .. 

Susıfjırlıkla: 

Sutıığır1ık, 6 (~Juhuhirimi
zden) - Beledıye intıhabı 
bugün g•'Ç v..ıkıL bitti. Rey_ 
lerin tasn ifı işi vnkit huyli 
ilerlediği halde henüz bitiri
lmemi~tir. 

Cüıııhuriyet Halk Fırkası 
namzetlerinin büyük bir 
ekseriyet kazandık ları an
laş ılıyor . Namzetler arasında 
şimdiki belediye reisi Mu
stafa, Ali Kasım ve 
Hüsnü beyler bulunmaktn
ılır ki bu ve namzet liste
sintfe bulunan diğer ze
vat esasen halkın sevıli

ği kiıMıelerdir. Halk ye 
ni belediye heyetinden 
kasabanın umranı yolun-
da çok şeyler bP.kleme -
ktedir. 
Sınd:rrjıda 

Sındırğı. 6 (Muhabirimiz
den) - Sındırğı belediye 
intihabatı bitm iş ve Cümhu
riyet lfo)k Fırkası namzet)e_ 
ri itti fa klıı kazanmış]ardır. 
Kırkağaçlı Kemal bey 642, 

Ali Rııgıp bey 643, 
Ali ağa zade Mehmet Sıtkı 

er~ndi 646, l lasan ağa zade 

Mehmet Şinasi bey 643, 
EJremitlı zade Mustafa efe_ 

endi 646, Köse oğlu ls
muil 642, bakkal Vehbi 
641, Hutat zode Ahmet 647. 
lerzı Mehmet Vasf: 644, 

Vecizli molla Mehmet 641, 

yağcı oğlu Halıl 641 ve 

ırıenJillı İbruhim beyler 645 
rey alın ışlardır. Yedekler 
ayrıdır. Kimin reis olucnğı 

hilirıememekte ise de Ali ağıı 

zade ~ehmet Sıtkı ve Kırk

ağa~·lı zadu Kemal beylerden 

bırinin reisliği kuvvetlidir. 
Edremitle: 

Edremit, 6 ( ~uhabirimiz· 

den> - Belediye intihabatı 

etrafındaki hazırlıklara dev 

ıım edilmektedir. intihabın 

burada hır günde b tirilme
si mukarrerdir. 

Hol k belediye intihabına 

knrşı büyük alllka gösteım 
~ktedir. 

Kepsülle: 

Kep~üt.6 {Muhabirimizden) 

- Hclediye intihabı pazar
tesi günü <yarın) y:ıp ılaccık· 

tır. intihap bir ~tinde bitiri
lecektir. 

2499, Bıryantin b05, 1289, 
148:>, Podra 811, 2351, 

2424,Krem 333, 2479,~564 

Tuyıtre bileti 1450, 167Y, 
2395, 2688, 2731, İp~klı er
kak m~ndıli 505, 8J4, _ 1886, 
ı951, 2139. 
Kıravat 89, 340, 1543, 

2076, 2563, Jartıye 347, 

617, 1137, 17~6. 2360, 184, 

963, lU64, 1088, 1 202, 1651' 
Drkek çonıbı 15Y6, 1782, 
1954, 2043, 2097, 2282, 
2336, İptkli kadın mendilı 
2:i6, 3ı8, 366, 98J, 1127, 

ı 3ıo , 1615, ~436, 2Y81, 

Erkektarağı 334, 34 ı, 413 

945, 1075, 1316, 1500, 1563 
1657, 2519, Kohii:ığmesi 491 , 

535, 73J, 735, 1152, )J18, 

1594, 1966, 2246, 2789, Dış 
macunu 1, 6 14, 812, 1109, 

1279, 1345, 1547, 16Y6, 1959 
2U46, 217'.3, 2794, 

Kıtap kazanan numaralar 
9, 1 3, 33, 55, 56, 66, 6~. 

102, 108, 1J9, 182, 228, 
229, 25i, 4 ı:ı, 416, 4~2. 
431, 476, 5tJ, 533, 53~. 

551, 559, 580, 6J3, 650, 
687, 736, 7J7, 741, 7ti2, 
161, 773, 18J, 7Yl, 799, 
8~8, 872, s~u. 892, ~o3, 
917, 915, Y8.+, 99ti, lUOJ, 
w ı 9, lU48, ı u59, ı 103, 
illi, llJ5, 1156, tlt>o, 
ıı67, 117J, 1198, 1205, 
ı 206, 12 ı 2, 1 ~85, 1300, 
1309, IJ30, l 344, 1409, 
1430, 1455, )469, 1476, 
1488, 1536, 1550, 1567. 
1576, 1584, 15Yo. 1593, 
ltil9, 1622, 1624, 

1625. 1628, 1684, ı 7oo. 1106, 
174~. 1760. 1751, 1792, 179b 
1854. 1858, 1892.1912, 1934. 
1957, 1960, ı980. 2017, 
2065, 2085. 2104, 2117, 2163. 
2167, 2168, ·~198, 2222, 
2224. 2235, 2247. 225 t ,225\1. 
2273, 2348. 2354, 2365, 
2~ 99, 2452, ~465, 2469,2480. 

1 2483, 2510, 2523, 2529. 
3534, 2542. 2552. 26ü9. 2679, 
2121, 2792, 2s!6. 2sf8, ı 
2849.~88s.~894, 2909. 2917 
2927, 2928, 2948, 2962, 
2970, 2989, 

TROKDtLt ,, .................................................................. ... 
! ŞEHİRVEMÜLHAKATT" . -. ............................................... ~··················· 

Kayapa 
Köyü Osmanköy na~iyesi

nin merkezi ol~u. 
İvrindi nahiy(:jsinin Kaya· 

pa köyü Osman köy nahi • 
yesine bağlanmış ve burası 

Osmanköy nahiyesine me -
rkez ittıhaz edilmiştir. Vil~
yet idare heyetinin bu hu
sustaki kararı ali tasdika 
iktiran etmiştir. 

Bir muallimimiz müfettiş oldu 
Dumlupınar mektebi mu

allimlerinden Ahmet Nuri 
bey Munisa vildyeti illr.t~d· 
risat mufettişlığine tayin 
edilmiştir. 

Kıymetli bir muallim olan 
.Ahmet Nuri beyi tebrik ed 
erız. 

Bir kız kaçırma vakas1. 
Ç~ğış nahiyesinin Değir

menh köyünde bir kız kaçL 
rma vakası olmuştur. ffüse
yin kızı Ayşe hanım köyd
en Ali oğlu Kurbon tarafın· 
dan zorla ka~·ırılmış , döğülm

üş ve sonra kızlığı bozulm
uştur. 

Kurbıın ile kendisin(: yardım 
ettiği anlaşılan sekiz kişi 

hakkında adliyece tahkikat 
yapı lmaktadır. 

İnek kırsıslığı 
Yağcılar nahiyesinin Alı

cılar köyürıden sekiz 
karasığır ineği çalınmışt. 
ır. Yupılan tahkıkatta in· 
ekleri çalanların Bıgadıç 
nuhiyesine bağlı Yumruk 
lu çetmi köyünden Bek 
taş ile arkaıiaşları oldu
ğu anlaşılmış ve hepsi 
yakalanmışlardır. 

Hırsızların yakalanmasın. 
da Bigadıç jandarma ka
rakol kumandanı Feyzull
ah efendinin büyük ga
yreti görülmüştür. 

Seyyar taoiplerın vazifeleri 
Seyyar tab.plcrin vazifel

eri hakkında hıfzıssıhha ka
nunu mucubince bir talimat
name hazırlanmıştır . Bıı ta
limatnameye göre seyyar 
tabipler şu vazıftılerlo meş
gul olacaklardır: 

Adi ve sari hastalıkların 

tedavileri, korunma usulleri 
köylerin i~·me sularının tef
rıkı, bataklıkların kurutul· 
ması, köy evleri sıhhi 
şcrnitinin ısluhı, köy sokak· 
larının temiz tutu)mntıı! köy 
mcktı plerinin tetkiki taleb
enin muayenesi, fabriku 
mad.on, ocağı. yol inşnsı gi· 
bi yerlerıle açılan amelenin 
sıhhi şartlarının tetkiki. kö
ylünün tenviri Yf' köylü· ar. 
a~ıadn sıhhi propaganda .. ---·----
Yunan secim , 

kanunu 
(Üst tarafı birinci sayfad'l ) j 
yalıutki konunu esesiytı mu 1 

Mıntaka Birinciliği 
Yarın Ayvalıkta yapılaC 

(A) gömesi şampiyonöbüSabah Ayvalığı ı'I: 

(A) Gıimesi şampiyonu K. tdnıaııLirlik.liler GUcluJerJe lıirl 
Mıntaka bırincılikleri mü· üzere 10 teşrinie"e 

sabakasında K. İdmanbirliği ha günü İstanbul• 
\A) gömesi ve Ayvalık ld- edecektir. 
manyurdu da cB) gümesi şa.· 
mpiyonu olmuşlardı. Cuma güntü m 

Güme şampiyonları mın- Cuma günü .ld ~ 
taka birincilıği için 8 teş_ birinci ve ikincı t• 
rinievel pazartesi günü (ya· İdmangücü-ldmanbİ 
rın) Ayval ıkta kar91l:ışacak- ci takımları srs• 
lıırılır. K. ldmanbirlıkliler maç yapılmıştır· 
m:wın hakemliğıni yapacak güzel ve heyecanlı . 
olan İdmangüdu Samı beyle fJınanbirli•;.i jkio0' 

birlıkto bu subah şehrimizden 1 .5 galip gelmiş, fd 
hareket edeceklerdir. • du takımları 1 - 1 

Mıntaka birincisi olacak 
takım Türkiye birıncilikleri 

müsabakulı:.ırına iştirak et. 

kalmışlardır. Yurt 
arasındaki moç ge1., 
mn tekrar edil~ 

Himayeietfalin Var 
Himayeietfal cemiyeti wu-il~ mektep talı 

defter, kağıt ve ~alem dağıtacaktır. 
liimayeiet.fol cemiyeti şi- mektebe yapıJsc•~ 
r k d · ·ı mı ıye o ar kıtap, defter, yardım miktarı b• 

kulem altımıyan fukir çocu- heyeti talimiyenin 
kların ihtıyu~·liırını temine d l~ı 

1 
.
1 0 

k . . e a et erı c geçe 
nrar vermış ve ıl k mektep o 

b 11 . 1 ki . . nıf geçmis bulun• 
oşmua ım ı nıne bır ta· ıı d ı 

mim göndermiştir. lerd.,n tedarik e 1 

Bu tamimJe; cemiyet ta kitapların da o s101 

rafından fakir yavruların le- ge~·miş olan fakir . 
vazımı tedriyt>si i~·in her verılmesi rica edıldJ 

Sındırğı (Muhabirimiz bil
diriyor: 

Kaymakam vekili Gölcük 
nu.hiyesi müdürü Refık be

yin Ilıca nahiyesine tah· 
vili haberi kasabada teessüriı 
mucip olmuştur. Gayyur bir 

idareci olan Hefık bey halka 
kendisini çok sevdırmiştir. 

Kuza jundarmıı kumandanı 

ytizb.ışı Remzi heyin Hadım 

kozasına tahvil inden beri 
yerine kimse gel ınemiştir. 

Karakol kumıırıdıını İbrahim 
onbaşı işe bokmcıkto<lır . 

Sındır ğıda masut bir düğün 
Bu hnfto Sındırğı neşeli 

günler geçirmiştir. Karnkös 
Pde Halıkı•sirlı Komnl P11 ~ -., 
anııı c mır zubiti süvari 
hinbnşısı MustaCa ııu ; fısi be
yle Hohcrt Kolej Amnıkon 

lisesınde 1nhsil görmüş kız
larımızdaıı Şatır zoılo mer
hum Mehmet hey kerimesi 
11..ı.lıJe hanımm <luğüııleri 
yap ı lmıştır. Bu ıminnsebetle 

Bolıkcsirılcn ıncesaz getir 
tilıniş eğlenilıniştir. 

hnlif tı>Jbirler almnk iizere 1 " , , • 
OZ TCHK«.~E. ÖYLE c;ün BIH KA ... t yenideıı se\·İm yaptır:ıcıığına v f, '' 

doır sah:ıh g·azeh>lcrındu TIB Kİ ONB.\I\ DİLl.\IİZE S.\ÜLIK \! :1 
'-

\0 ık an haberleri tekzip etmi- LIKIK .AK.\C.\KTIH. 
ştir. 
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:o ÜNÜN HABERLERİ: : . Viyana şubesinin müdiırü Uswld 
Kubastanın. bevunotına gö-

" 

,, -, 
Fırkamızın Belediye 
Az a Na m z etleri. 

re: 
••••••••••••••••••••••••~D•••••••••••••••••••••••••• :Son iki ı;cne icind. olduğu 

~ıhi bu sen" d:ıhi Hı:ıvag, 
«Musiki Jo tlar ı ı•f'mıyetP> 

iÇTE: -
Yumuta i~raca ~ak~ın~a 
Yumurta ihracatı hakk

ındaki nizamname ali tasdi· 
ka iktiran etmiştir. Bu niza
mnaınl•ye göre, Yumu
rta ihra~· edecekler 
ticaret odasına kaydedile
cektir ihraç edilecek )U

murto.lnr yıkanmış, temiz. 
lenmiş olocok ve klerinde 
bozukları bulunmıyncaktır. 
Yumurtolnr taze ve kon-
serve diye iki kısma, 
ağı rlık itibarile de dört 
kısmo ayrılmaktadır. 
Yumurtalar nevi ve kısımln· 
rıao göre nizamnamede tes
pıt edilen sandık ve amba· 
lajlarla ihraç edilecektır. 
lhracotçılar mallar nı bir 
b yanname ile kontrol he· 
yetine yirmi dört ı:saot ev' 1 

müracaatla kontrollorını yn
rtırocnklordır. Kontrol. san
dıklardan yüzde he~ tef
riki surC'tile 'J orııacakt r. 
Sandıklarda yüzde be mik. 
torda sınıf vo nevi değışild
iğinc müsaade dılebılece~
tir. Nızamnamoye muhalıf 
hareketle bulunoıılor t ica re
tte tağşişin meni kanununa 
göre ceznlan<lırılocaklor \'C 

müddei umum iti klere teslıoı 
edıleceklerdir . 

ihracat ) tonbul, lzmır, 
Mersin, Ant 1lyn, Bartın, Sa -
msun, Gıro un, l robzon, fı'~t 

lnebolu, limonlorı -88, 

le Uzunköprü ist syonlnrın-
dan yopılacnktır 

~al~an güreşleri 

Çoban Mehmet ~ehli~an 
Balkan güreşlerıne 1. t.nn: 

buldıı boşlonroıştır. Bırır~.cı 
·ı · ·z bulun moçtn gürC§ÇI Prırnı . 

sikletlrrde galip gelmı lerd-
. T k .k ncticell'r şudur: ır . t' nı 

) )'oc:nr Tot (Yugoslav -
(Türk). Yo nr kendi~d.e~ 
daha cüs eli olan rokıbını 
puvnn lıosnbilc ycnıni tır. 

22 Kilo. A olof (Bulg' r] 
Snyis [Yunan l· Snyıs rok 
ıbine 43 soniyrJe tu in gn· 

lip gelmiştir. 
66 Kilo Oeloko p 'ugo lav) 

Pongokolos (Yunoı J. Yuco ~-
1 h ·· kmcın ...,0 lıp gelıııı-nvyn ı u l" 

ştir. 

66 kilo. Fay lonof ~Bul-
s · (Turk) Soırn rn-norı • ı11m · 

kihini 4 dakikada tuşla Yf'· 

nmi tir. , 
72 kilo varı orto. Kalyof 

(Bulgor) ı...ıhoryo (Yunan). 
Yunanlı do oniyedc tu la 
g lıp olmu tur. . 

72 kılo . Bü uk Huse ın 
(Turk} • 81rillie (Yugo lıl\ ). 
llusııym rakıbinı 11 36 sn~ı
yede tuşla ınoğlOp etmı · 
tır. 

oışT A: ı Radyosunun yıl~önümü. 
M. Tatar es konun ~eyanatı 1 Viyana radyosu şımdiy& ka- 1 ile hirlikte e<Mıı iki cemi-

yeti» salonunda altı büyük Romanya Boşvekih M. Ta. dar 08 yaph Y8 ne yapacak? 
Symphoni k oııs~ri t~~t!.P :,ııi.~ 
lecektir. Kerıdı rojısorhığu 

1 934 ~f'rıPs i BalıkPsir Bl'ledh·e azalıcrı 
tnresko son kabinıı değişık «Ncues wjı>ncr Togehlath> 
liği hakkında matbuat miı. yazıyor 

• 
içirı fırka umumi reislik divarııııca 25 - hazi-

mesillcrinc b ynrıntta bulun· Yukında Hnvog ılenilen 
muş ve czcuınlc d ·mıştır ki: Viyono radyosu, onunru yıl 

altında yopılocnk opora ne~
riyotı şunlorılır: 

r arı - ~l8f> larihiııclP ka bul Pdiltın yoklama 
taliıııatnamP~İ uıut•ihirıce yapılaıı scıt:nıt·de 
aşağıda i~irııltır·i yazılı fıl'kacı arkadaşlarııı Yeni knhineyi <' kısiııin dörıunıunun kutlulıycıı ktır . 

istif..ı ının erte ı güniı hemen Bu C'beple matbuatla tcm3 

Weherin, Surynnthesi, 
Flotowin Ales öıdro Stra· 

ılellusı, 
teşkil ettim. Binaenaleyh eıiılnıi • ge~·on on sene kin-
bugun hozı Homcn ve eene de radyo tılemincleki ternk 

Fransız bhmhltin f?rcdi . 
gundisi. 

1 ~P<;ildikleriııi, keııdilPriıı) \eriltıct•"- vazif··yi 
her surcıJe ifa~·a t)hil olau hu arkadaşlara 
rey verilt!ceğini fırka mcıı ·u plar11111za lıil
dirir ve Balıkesirin değerli mürılehiplcriııiıı 
tasvibine arztwlerim e1t•111lim. 

bi gazetelerırıin nleJôde kn- kiyata nil malumata göre 
bincdc yopılon 1adılt\tı bir 1934 birinciteşrinde radyo 

(Üstadın doğduğunun . 60 
ancı yıldönümü münosebetıle) 

buhran dıye tavsıf etmeleri il~ nPı;riynt muddeti hofto-
ne ştıın Jo 20 sool tutuyordu. Ş m. 

holyon radyoları nf'şrL 
yatınclan Ho sinınin . Bor~i~r 
Von Sevilası ve Donız•·ttının 
Rcgimentslochteri naklen ne. 

Parlrlm entonun aç lmosı di 1 e bu müddt•t hemen ., C. H. F. Yifliyet idare heyeti reisi 
Konya mebusu nın arifesinde hükumetimız beş midine çıkmıştır. Yani 

tarnf.rıJa n mazide yop ı lmış ~·imd: haftada 95 saat rod- şrolunoco k tı r T. Fikret 
olnn şeyleri H hcniız holle· yo ne · riyalı yopılmoktadır. 
dilıııemi olnn meselı:lı•r ı · Gramofon plliklı neşriyatı, 

Yeni deşriyat senaninin 
ilk ılört oyınıla bunlardan 1 Avukat Omor gılip boy 

2 Ko pıon zado Husun boy 
3 Elbıseci Ali bey oıt ı tikb ılde yapacağımız konser \'0 op<'ralnrın naklen 

i leri tokdır etmek uretil' neşrı ılk zamanlnrda hiç va. 

başka «Straussadan LPohra 
kadar)) ''O cdfochvom Kuh
lenberg» i mind<'.ki iki ye~i 
roclyo Potpourrisı neşredı. 

4 Madenli zode llolil İbrahim bey 
5 Civici Kayolorlı znd Şukrü bey 
6 Boypoznrlı zade Sadri bey 

voziyetın yı•ni<l<'n ~özdrn ge. ki değildi. 1933 te 773 pltlk 
~·irılmef'inın zaruri olduğu 320 kon er ve 44 opera 
mutolPo ındn bulundum Hu ne red ıl mi tır. ilmi konfc. 

leeektir . 
Ravogın edebi kısım di-

7 Yırcoh zade llilmi bey 
8 Keskin zodo Zııhlü bey nun iç·in 1 ütuıı kohinrnin 

i tir ını krnl ı tnkdiın ettim. 
Krnl Hozrc>tl(lri. ·uk Pk iti 
mntlnrını t<'zyıt dt1lı:r vı 
kobıne dl' hugun teşrkkul rttı. 

Bız v ktilo iktıdnr me\'kii
nin mr uliyetlC>rini kllbul l't
tığ'ıınız znmon, kralın ta vi
b n • " " butün memleketin 
ta d kın<' mazhor olmu olan 
programa d \Om edeceğiz. 

Bu progrnm ı.udur: Dahilde 
mu ol met, a ayjş \'C urııran 

siya e tı , hiıriı:t<', ıttı(uklorı

mızın ve dostluklorım zın 

muhafnzu ı, kuçtik itılAfın 

yıkılmak bılmez tes ınüdünün 
teyıdi \ o kcndisıno ıHıniın 

ananeleri \ 't• hugunüıı yiıksı·k 
men(oatlerılo 1 ğl bulurıdu

ğ'umuz Fronti ı ılo tı şrıkı mf'

s ıımızın dıılın zıynde s ki. -
tır ılnın~ı. 

Bu ıki siyo<1etın tahakkuk 
r·tıırılırıP ı ı tıkbnhlP lıukO 

metiınızın Pn lıllkım g ıyeı:H 
t l ıc· ıkt r. Ytrıı t~11ek kul ı d 
en hııkuııı •l Y'•nı un urlorla 
ortaya ı,:ık akl dır. Bu urıı:;

urlnr gon~· nebi n yardımını 

~· tıriyor. 

\1. Tıtulf' co ıll• tı rıki ıııe. 

soi edip dmı)' eğı hakkın
dı onıl ırı u h· ccrnbım 
B.ı vekil lıo.ricıye n z retıni 

dı ruhtP dıııe ıı i munınılı v. 
" 

hton riro otıııı olduğunu 
,.0 M. Tıtule conun, pr('n p 
itibarıle bu l lehe muv ıf kot 
C'dec-ı ğini ve Bukrı e h ırPkcıt 
Ptmek üz •rcı bulunduğunu b 1 

dırmi ol hı~unu .. öy t' J k• •n 
onra. <,Kendi i buraya gP-

lır gı•lııwz t l' rikı me nımi 
zın rtlorını knrıırlcı tıroca-

(r zı> demı t •r 

79 kılo ~ur ı ('l'urk) - Ya
nt f (Bu ~ar) . 'uri ı 4 d ıki-

kodn hukmen gol p olmuş

tur. 
Zonut (Yunnn), Ko!o>trır- ı. 

kof (Bulg r) Z nut hukmen 
" ılı Jl f'I y 1 ıı ı t r. 
tt . 

Ynrını af{ır Buyuk Mu. t 
fn ( fnrk) Strndal ı kis (Yu 

n ıı) Mu,;t ı r ıkıl ını 27 a 

niyedo ıılt ctmi tir. 
Ağır ıklet. ~oki 

() u~o la ) Dııııitrof N ıki 
h r solto ılP gcılıp g im t r 

~ol nn \1c>lı n<>l (Tur k) Ln. 

1 y () unorı) <;oh n M hnıPt 
ro.kı.ıırıı ort ı la hıruz doln 

ro larl.ı haber servislerinin rektörü Prof. Dr. Hons Nü
neşri vu tiyatro oyunlarının 
nnkli hoşlong ç z monlıırın
du rnolum olmıyon ş ylerdi 
Nt>şır müddetinin yiizde 
99, 1-2 ğu muRıki ile dolmuş 
ycıln z yüzde yarımı cdobi
yoto ha redilmiş idj. Bugün· 
ku progrorııdn i e bu müJ
detin yuzde 65 ini musiki, 
yuzJe 7.8 ıni edebiyat, yüzde 
12,4 uniı ılmi neşriyat teşkıl 

etmektedır. On senr, evci 

chtrenin ızohotıno görı: Hir 
«Mızoh vo neşe» servi indı>n 
«Ayın komodyo ı» ismi ile 
her oy bir eğlence tertip 
edilrcektir. 

"Kltlsık ve halk külıiırü» 
İKmı altında diğer bir ser
\'ts neşriyot • nı Avusturya 
hnlk miızelcrmin üstadı ya

pacaktır. Hovelin ~1ııtler~orges 
Anzeogrberin, Moineidbouri, 
Haimundun, çok nadir işitil-

miş Moisosurs Zaub ·rflucht 
her rodyo dinleyicisi lwher ismindeki esrarengiz nıasıl-
ne rıyot saati kin iki buçuk lorı hu moynncla temsil ve 
Gro eh rodyo abone üc- neşrolunocnktır. 
reli tediye ederdi, hugün Kltlsiklerin temsiline S<'h . 
ıs~ hu ücretin oncuk IH·şto illerin, 175 irci yılılöniimiin-
birıni vedyor. dn ikinci t('şriııde Yııngfrııu 

lstatistıklorın wroiği ma- von Orlran tem ili ile başla. 
hlıııato nozarnn, Vıyana r d- nac ıktıı. 
yoı,unun bu sene 3 J ağu8to Memleket İn şair ve odiplc-
t;lu 51, ,O ,6 ı.Jırılt•yıci ın~len ri de konferanslor verer.ektir. 

Bu koıreranslarn Frunz Kei_ yuzde 52, 94 u \'ıyonulı, yü-
8 min, Münchhouserıs letzo zde J 7, 9 z a oğı Avuslur-

1.üğ • ısmind •ki kom<ıılısinin 
yal • yuz it• 1 O, 19 u lstırynl ' tems ıli ile bsşlonacoktır. 
·uzıh• 7, 59 zu yukarı A vu - Bufülan sonra • ölümünün 
tıırynlı ıdı \'ıyuno doirel, rı. yırmin<'İ y lılönümu ikinci 
ııden Lnnd trosse 23, 339 l!'şrine isobet eden - G .. org 
abone ılo başta bulunmak Trahlin. hat ırası yaded ilece_ 
t ıı dır. En oz dınJeyici Simın - ktir. 
erıngılc ol.ı p mık tarı 48~7dir. \'ivono radyosunun ilim 
Vıyana ruılyo. u on yıl ıç~ıı· şubr.~i müdüriı D ·. llenzin, 
de 32 oOo ~ıırıl nr> riyot yop- \'erciiğı ıııolOmuta noznron 
Dil lir kı bu UÇ SC'lll'df'n r~z(o da fl.ovog ilmi ve fıkri hoyat 
bir zaman deınektır. Bu zoma- ve faaliyetı ytlksolnı('ğe ve 
ndon rnusikıyr 16, 967 saat, hılhos~ıı holkın yotıştırılmr>. 
.. debi ·oto 2, 563 s at. ilmi İn<', trılim terbiyesine çulı-
ne riyota 1 I, 4 ı 7 snat hosr- şan t.ütun mÜ+>I! "sat vn ce· 
edılmı tir . miyetler ıle temas \'e mü-

9 Saraç zudo Ahmet bey 
IO Uocıkayyum zado lbrahim Sami bey 
11 lluttcıt zado Mustafa C,·mıl boy 
ı?. Müstccahj zodo Esnt Adil bey 
J 3 Avukat Sndık ht'!y 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
l8 
29 
30 
.j 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4Y 
50 
51 
52 

Kom\isvonctı llnljl Necuti bey 
Eğinlı Şeref bey 
Kobııkcı oğlu Cemil bey 
Tirit zode lsmuil bey 
Kı rımlı Uıfut oğlu Bnsri bey 
Mtiskirolçı Osman Nuri bey 
Ş !'! remı-ıtli zede Hilmi bey 
Erzacı Fahri bny 
BPlrdiyo rı~isi Nad boy 
Ekmekçi llü eyin boy 
Vornalı zııdc lsmııil llnkkı bey 
llııcı IRlfirıı nğ'n znıtı Hosim bey 
Keklik zade Mehmet bey 
lmum ztulo Aziz bey 
Eczncı Avni hov 
Şahin znde lbrr;him bey 
lepnrtolı zoıle Vıısıf bey 
Oz zocle Hıfot bey 
Dttveci oğlu Fııık bey 
Ocnki zııcle lbrııhını bey 
Attnr Liit(ı hey 
Müstecnbi zode llüıPyin bey 
Kırımlı Sulf'yman oğlu Mustu fa efendi 
Muhorrır Kennn Emin bey 
lluyı oğlu lbr ıı him bey 
TıcJrtıl odası boşlu1tibi Ekrem bey 
E<•zocı Azmi bey 
Atlar Nt>cip bey 
Noter ktttit.i Muetora bey 
Ş ıh ınılo lhiMyin Avni bey 
Terzi Ahmet Necati bey 
Kırıml ı Uncu Zıy 8 bey 
Kırımlı Zıılıtü bey 
Sındırğılı znde M~hmet dendi 
llokk. k Baerı bey 
Kırımlı Vt11ı hAy 
Yumurtacı Süleyman bey 
Enıiıı hı·v z • ıİ·· Emin bt·y 
Urğancı ~\lehmot bey 

Bu sefcrkı vıldönumü mu. nosebrıto girişerı k bu yolda • 

no obctıle Me"'s epalastdn bir :wşriyı:ıt yopııcoktır. -~!i!!~~~~~~İi!!İl~i!iii~~-~~~~~~~---
llafıado bir defo ıln halk · · .. 

rady•J sorgisı o~·ılacaktır. ~·~"~ .. ~~~....,..~~~ ...... ~~~~ 
k Rarkıları neAredilecektjr. ~-.Y-ü-~V-öV..:.»' ~' r-.:.:.°'h".:."'"'~~ ~~ Bu sergırıın Pfl ontı resson ı ',)' 't ~ 

1 srııı hPr h ıl<le Studio kısmı R.ovı g idaresi yeni bir rıı· !1. ş h • s• 
ola~aktır Sı•rgıııin bu ıudio ıl!~ birıosı inşası . ~eselesi- ı~ e ır ınemasında 
kı mındn 400 ki ılık bir din sını de tetkık etmı tır. eş· ~ t 

lt>yİcıln g-ruhu neşriynt sroiynnrtak~ı r·ıOnf,krr •. :amrıınndına vı;,uı:.oyı ~ Gösterilen arzu ve ran~r te ~ ·naen )1 
sıra ın in h ızı r olobıleccktır. 't ~ ti ~ 

Bu, roılyo tnrıhindc bu lrnb ~~~in:ı~<>~·~h~7n~•İ\:mi~f'tl~~ Ar Tf'BKCE SÜZL" 1 
ıl fpn ilk bir tl:'rruhedir. lıinnrın kurıılnıusı ınro~ı le<ıi. ~ AS LAN• ADAM ffJ A\'U tııry ı ıicmıryoll.ırı ' '4 

i 1 · L-. rı n. ,·n k ı dıı miuııwt hir su- i ~ .. umumi nıuı uruğu. 1111 ı-ıerg , 
ının hutun 211 •orctçı'erıııe retl<• ıntııç ı <lıle<'eğı ılf' ümit 
1 ırıfı•dekı trı•nlc-r irın v11 ycıl (•dılmt•ktedir 

1 
Filııııuıu ı rae~i ~J Eyiul ~-tıh ak~auııııa 1 

nız lüks trenler mü tesno i, -A--v--u-K--A-T--il kadar dt•vam t!<lect•ktir. Sa rıa t, l e kıı ik \ 'U 
olm ık uzerc ~eyahnt ucretle- 1 k 

1 1 ~ wyt>cau a.vua.i:rı olaıı hu fil imi 11öreıı lt•r hir· rındt• yıız lo 33 J 3 nispeti- ~ e '11 
n le tenziltlt yapmoğn ITlU\' 1 k 1 daha gÖl'rHiyenler IUUllak cr(jrmeli<lidcJ' ~ 
fakat etnıi tır. H. Tevfik - Sadı 'ı : M • ;j 

llu vıldönümunü kutlulnnın DAVAVEKILI : lldveten FOKS JURNAL '1Jı 
~:~~nn~ndo Viyonıısor~~~~~~ Yl'SUF KENA 

1 1 Pazartesi matinesi saat 2 30 da~ır . « 
t ktcın oırı ltııu nim 

"' hır burgu ılc hn mını 
yıınmi tir. 

pro~rom Yazıhanesi hükumet caddesin· 1 l)EK YA L·J NI 1 
~ı;n u;!d~o~:,~:~ ~~e ~:~:.~:ık 1 ~~ :hmct çq~csi t·7·sı:d• ı 1 c E PH E D~ E Bn. ·ı R),\ G 
çal mo dovrındekı ıııkı ıırı - er elz vck lozlı arı o er 1 ı· ECE 

1 
k . I IH'\'I {ava u nı vı· surat- 1 

r 111 go tn('C'f tır I 1 t 1 1. 1. 1 ,. . • o n > IC(' f>nt ırı ır 
\ ıynnn rndyoeunun ınusıkı ----------- _ ~~~~~~~~~~ ~ 



• 
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1 - Beled;ye meclisi azalığı ·ntihabı 1 teş
rinieve 934 paznr esi günü sabah saa (9) 
da başlıy cak ve 10 teşrinievel 934 çar, am
ba günü sa.at (18) ze kadar (10) gün devam 
edecek ir. 

2 - İn ihap sa dığı Balıkesir belediye da
iresiııde beledıye meclis salonuna konula-
caktır. 

3 - Hangi mahalleler halkının hangi gün-
lerde reylerini kullanacakları aşağıda ya
zılmıştır: 

i kci-1 teşrinievei 934 pazartesi gün~: 
ler, asaplar ve Martlı mahalleleri. 

2 teşrinievel 934 sa!ı günü: Yenice, Hacı
gaybi, Eskikuyumcular ve U..rnurbey mahal
leleri. 

3 teşri ievel 934 çarşamba günü: Şeylüt
fullah, Sahnisar, Salahattin ve Okçukara 
mahalleleri. 
4 . teş_rinievel 934 perşembe günü: Hanıi-

diye, lzmirler, Os laniye ve Oruçgazi ma
halleleri. • 

6 teşrinievel 934 cumart.esı günü: Mecıdi- .. 
ye, Selımiye, Vicdani) e ve Hacıishak ma.:. 
halleleri~ . 

7 teşrinieve pazar günü: Aziz ·ye, Mirza-
bey, Hacıismail ve Mustafafakih mahalleler 

8 teşrinievel 934 pazartesi günü: K'lraoğ
lan, Aygören ve Börekçiler mahalleleri hal
kının reylerin· kullanmaları ve ayın onun
cu günü saat (18) den sonra reylerin kabul 
edılemiyeceği lan olunur. 

İsrarla 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRİN, EB marka
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuraca~ınız deva, dünyada 
meşhur,,. ~agd 11 müstahzarı olmalıdır. 

~lli~:- ~~;i,_'!'V· < • : ,. •• • •·j;. i''. .. ~·.;. ~.- -.. 
~ ... ~, . .:ı",• • ·' ....... -~· : .... -. 

8a~ı1rnsir Hukuk 
Hakimliğin~en: 

Vicdaniye mo hali esinden 
molla Mehmet kızı Nnzife 
kocası ~1alknra kazasının Hn
<'t Sonkurdo oturnn kara 
Şerıf oğlu kara Mustafadan 
boşanmasını istiyor. Musta
fanın oturduğu yn belli ol
madığı cıhetle tebligat ya 

1 
pılamadığı cihetle ilfinen ya

l pılmnsına knrnr verilerek 
muhakemesi 14. 10·934 snot 
ı O na talik edilmiş olmağlu 
ogiın gPlmedıği tn kJirrlr 
gıyop kornrı verileceği teb
lig- makamına k:::ıim olmak 
üzere iltın olunur. 

7 BtRtNCtTEŞ 

lnnilterede sessiz bomba fl~f,J~l!~!!!~~m!!~!~~~!f:~!!!l@.!~l!!~~~~!~!l!!~~l!!~!!~!I~~~ 
tayareleri _ ~ ı· •t . . 

<eManchoster Guardian»den: ~ 1 a iZ 1 
Kraliyet hnva kuvvetleri. i 

nin gece bombardıman ta
yarelerine silosöz ( Ses du
yurt mı yan cılet ) ler vazede-
r-eği haberi: hiitün ~ivil hal
kı alflkaılnr eden heyecarılı 
bi r haberd'r. Yalnız hu işi 

binz izah rıdclirıı: Bon;ıbar

dınınn tnyarl'lorinde yapıla

cak hu tadilfıt ile esasen 

___ ! şü 
~-=~~ 
-=-----4 

~ 4 
~ 
-~ 
::-~ 

:==.E 
:1 

===== =~ 

~~~ ==== 
~ === -=-~ 

nciz bir mevkıde bulunan 
mudofan sistPmi büsbütün 
ikiz içine düşmüş olacak
tır. N~ gördüğiımüz ne do 
iş tobihlığimiz bir tayarenin 
hiic.umlarına karşı kendi
m ızi nasıl müdafaa ede
biliriz? =---.. .! 

bu· E::=E Böyle bir tokfimül. 
gün voyn yarın <'rişebiL 

ml\k birşP.y olmıyabilir; 

fakat bunn istikbalde mu-

1 
voffo.k olunacnğ: muhnk -
kattır. Sessiz uçuşlarin 

F- -~ 
~ 

-- ~ 
T:i 

~--~ 

== :::=:..;: 
~ 

o• ı' U· 

teminine doğru gö:ıte -
rilen gayret, önüne ~e

çilemiyecek mahiyettc•dir. Ti. 
caret hava nakliyat müesse· 
seleri, yolcularının istirııhati 

için böyle bir Ş f' Y ister. Ha
va yollorının uzaması ve 
knlnbalık şehirler üzerinde 
daimi nakliyat olması dola_ 
yisile umumi halk kütlesi de 
yakında bunu istiyecektjr. 
Askeri tayarecilik, kendi 

==c -, [) . . . d .t tı -E. uına ynptırmak mı ıstıyorsunuz? ilk ~ıtı 

- ~ carethanemize uğrayınız. Binıınızın ikmali i~·in bil' 
~ tün lııvazım mağazamızdn mPvruttur. . 
~ . Demir, hırJnvnt, cam. çimento, pulluk ve zı· 
~ ncırah1tı bulunduğu gibi ynkın zıımnndon ber, 
~ sntmağa hnşlndığımız her nevi yağlı ve bod811 

=== boya ve ·ı t h. · · · d n °1 =§ yag arının emız ve ırıncı cınsın e 
1 mnsı müşterimizi memnun ı'tmiştir. 
§ Her nevi ölçü ve tartı aletleri de satılına~ 

:::=:.-:: ---= tadır. 
§ ~·\ra<•l··ı· l)a "ıı--cl· to a l l ,,,,,ıcı ara .... tırmalarrndan manda tj_ ~ •:1t ' .. ~ 1 ,\ n y ve ,} f( ( , ( 

cari. ınaksatınr i.ci~ yapılan 4 Cumalı Ha ~arı. 
te t k ık le r ı l P. n de ıstı fn ı l P et m L - ::::::::= "•ıııııııı• .. •ıııııııw .• ,111111,.. ·•ıııtnP"."•mıııır .. ııııııı•• .,11111111 •.•• 1111111,,. ··•m:•ı•· .. ,1nı~ · 

1 
~ t ~d i r · T ~ Y n re g 11 r ti l l~ 1: r inin ;JlJJl/f f /////jj///jlllj/llllllllll/1/IJl:mımıWiil/ll/jmlllllll/l/lllll/11111//f/llllll/l/Jl/;ıjlllJ//lllljjjjjj/m!I 
ıkı sebebı vardır: liırı eg-

;~ ~: os ·~~; ~ jı t ~!~erir~;;.: n :
1

~ ~; IJJJll/llI/llllllllllllf lWlllllfflllllllmmmıı11001m1111Wllllll/lllllllllllllllllllllm1111f lllllll!lllllllllllll 
1 k

. ==..: .ııııuıı •.• ıııııııı. • .ıllllllı. .. .ııllllhı.·dllllllı. .• .ıııtıııı.. ı1ltlllhı .. ıtlllllhı .. ıllllllıı.~ ,,,1111111 ' 
o mı)·an ve ma ınenin veri- == 

i§ mini eksıltmiyen silansörler .._ __ -.; 
~= vazetmek suretile azaltılobi- =§ 

lir. Pervaneye gelince; müh- -] 
omlisler pervane uçlarının § 

-=:.-:: 
seyrindeki sürnti azultmnk === ==== ikı kol yerine üç dört - ~ 

kol kullnnmnk ve pervane - -~ 
prejelt rinde umumi bir tek- - ..,,~ 
niıc yopmnk suretile peı va- ==s 
ne gürültülerini har.fletmek- E~~ 
teılir. Bugün bütün müdaföa ~ 

~'lii 
tertibatı bombnrduman tay- ::::..._-'=s arelerinin ses ve gi\rültüleri ~t;; 
üzerine iptina ediyor. :~ 

Jngiltere topraklnrındn bu- A işi en Lasti leri. 
lunan her projektör, tnyare -·~ 
sesleri ile mevkilerini tayjn --:_J .., . tl' 
eden aletlerle mücehhezdir. =:~ En teıuız ka\'uççnktan yapılnu~ ) 
Bu ulc>tler işlemedikçe pro- _:-~""'~ nıuşak Ve al:lstikiy~tli, dlin~·arnn en s1l 
jektörler k'>r gibidir. Bu ;-:J lam lastiği olan ~lişlPn lastiklt•rini diµer 
makine Jüşm 11 tayaresinin ~markalara tercih ediııiz. Ciinkii biluıııtı 
sesıni .. ?lır, tak~ib~ .0klnrak ~ l:\stiklerin fevkind~ oldu~u sai{lnnıhPi1*" 
mnvkıını ve seyır ıstı ·nme- ~~ .. . • . • • 
tini tayin eder, projektörle- =~ tecrnbt• ~dılmı~tır. 
re ve hava toplarına ihtar- :=;7ı Mişlen siiperkonfor lastikh·ri ile ~e' 
da bulunur. Verilen malum- -~ 1 \' 

. ::_1 mali rnıui ... Yf'lh-~ se.vahat t•dilir. llf•r )0; 
ata görr, yeııı Rilfı.nsörlerle 
mücehhı z toyareler üç bin ~~ dan ıneveudtmınz bulunur. 
metre yiiksoklıkte u~·tukları ~~ Mişlen lastikleri HalıkPsİr ve mtllhnkatı cı<.·aotıı'' 
zaman, ta yare seslerini kay- - --~ Yanyalı :ade 
ded n makineler hiç bir şoy t= =·~ iL X[SH f'.. T 
duymuyor. Halbuki bugün ~_;~ Zarlnlı harı-Balıkt•:-İf' 
döı t bin b"ş yuz metre yü- _ -~ .. ~ 

~:~ ~:: ~ k .. ~~ lJ ı ~ .0~:',~ r ı :~: ~ iJjjJJii~ilı!iiiiffii~OOWiiiJifüi~iiiiii@iiiiiiiifü!ii!~ijiiiiii!İİ~~iiiiWiffii~ii~İİ~~i~il 
ki htırph rın r.n mühim vas 
ıtalarınd n biri ciaho... () f• (} (~(} J JT 14 ı·· Si 

.. e İİ 0~ü ııLIC l 
o. 

Bah kesir köyleriııde lt~sis ohı na(';ık tt)lcfon 
lıatlarımn trsisi Yt' i<l:ımt."!'\i iciıı oııh.-~tw lira uylı-. " . 

llaranrn ( 23 7 5) kilo kn ıı·t·ık ve varıf11 ... 

~ üıılelcri 8 .. tt·~rinie,el - 934 paza.rt<·Sİ ~ 
saa l on ht>slP Bu r .. a ha \'tar nıii dü ı·lül!iinde 

tt • o 

k la ii ç çavuş alrnacak t ı r. .\ skt• rli k t e t dcfoıı n• 
telgraf i~leriııdP ~·alı~mı~ vr· telefon işlt>rindPu 
hakkilP- anlıvarıların Vilttvt\t makamına rııiiral'a-. . 
atları il~in oluııur. 

zarlıkla satılaca~ı ilfüı oluuur. 
' 

1 


