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Belediyeciliğimiz Cümhuriyetin Yapıcılığına 

Kuvvettir! Kurtuluşumuzun Ytldönümü. 
B 

elediyecili~~imizin y~ni 
bir inkişaf dcvresme 
girmek üzere bulundu

ğu ıu günlerde en büyüğüm
üzün büyük bir işaretini 

hatırlıyoruz: 

cYurdumuzu diinya-
nın mamur ve en me
deni memleketleri sevi
yesine t;ıkaracağız.» 

Ancak büyük ~efımize hfis 
olan bir irade kemelile Eöy
lenmiş olan bu söz, yurt için 
Gazi ile beraber döğüşmuş, 
cumhuriyeti onunla beruber 
kurmuş, onun yarattığı inkı-
11\plan yuşıımı~ v" başar • 
mı bugıınkü neslin öı ul
kiisı.ine tercüman olmnk.tu ılu 
huk ikalerı nıiistesnn bir k u 
drete malik bulunmaktadır. 

Mazi bu aziz yurda karşı 
ihmalini onu nihnyet dü
ımanların eline verecek ka. 
dar ileri götürmü,tür. 
Bu kadar nankör, bu ka
dar hain çıkmıştır. Türk 
milleti yurdun en güzel par
çaları düşmana verilmiş ik_ 
en saltanatın elinden aldık
tan sonra onu yalnız düşm
anın elinden kul'lormakla 
kalmaJl aynı zamanda ma
ddi ve manevi her türlü f c
Jok.Arhklaro katlanarak on
armağa başladı. Bugüne 
kadar genç cümhuriyet se

nelerinin yaralt ığı eserler 
ihtiyar aeırlara sığmıyacak 
kadar çok ve buyiiklür 

Bugun yurdn karşı vaz· 
ifemizi mutlaka ılünden da
ha kuvvetle yapıyoruz ve 
yarın hu işimizde elbet d&ha 
çok kuvvetli bulunacağız ... 
Böylece biribirini takip ede-
cek Mnelere asırlnrın 
işlerini ıığdırnn yurdu 
Ulu Gazinin işaret ettiği me. 
rtebeye yükselteceğiz .. 

Bu neticeyi istihsalde en 
küçük kuvvetlerin bile işi. 
mize yarar olduğunu söy· 
lemeğe bilemeyiz lüzum var 
mıdır? Kı.ldı ki riımhurivot 
boleıliyı·ciliği oiimhuriyetııı 
yapıcılığı vonındu hundan 
ıonrn daha J ıağlam mev~ i 
alması ldzımgelcn mühim hır 
kuvvettir. 

Bu kuvveti belediye sınır 

ları JahıJindu o\uran yurt
daşların medeni, ı~·timai, sıh
hi hedii birçok ihtiyaçlarına 
kifuyet edecek ehliyete yük
seltmek yurda karşı halkı
mızın en mühim vazifesidir. 

Şehirlerimizi. knsnbaları
mızı yurdun birer ziyneti 
haline getırmekte mamur 
ve en mNleni seviyelere 
çıknrmaktn, ılahn ziyndP. ge
ri kal ımay 7. 

(enan Emin 

Karsta 
Bir hıytan sergisi açıldı. 
Kare, 2 (A.A.) - Dün şe

hrimizde açılan sığır ve nt 

sergisinde liob ve çıldıranın 

( De•amı ikinci aayfada ) 

Kurtuluşumuzun on ikinci yıl~önümünü~~yann~an soma heyEcınh bir surette kut
fulıyacağız. Büyük merasim yapılacak, a~ıncılaım şehre a· rişi tur sil eoilecektir. 

Balıkesirde htıyuk hayrım gunlerlne ıit bir intihı. 

Kurtuluşumuzun;on ikinci temsil edil"cek, nutuklar l!IÖ· bol ışık .. yanacaktır. 
yıldönümü yarından sonra ylenecek mütealııben asker Bundan başka Hnlkevi. 
heyecanla kutlulnyacağız. kıtalarının, mekteplerin, l!IP· nde de bir müsamere ve-

Belediye tarafından bu mP- orcuların vo eınal teşekküller- rilecektir. Daimi Vilt\yot 
sut günün güzel bir surette inin iştirakile bir geçit rel!I- Encümeni azasından Foyzi 
kntJulanması icin bir program mi yapılar.aktır. beyin hazırladığı ( Ku _ 
hazırlamıştıştır. Programa göre Gece de feneralayı ya- rtuhış) adlı piyesi temsil ed-
öğleden evel belediye önünde pılacak şehir dolaşılacak:- ilecek ve ayrıca Halkevinin 
merasim yapılacak, akıncı tır. Bu mesut gtinün yeni caz heyeti ve bandosu 
müfrezelerinin şehre giriti şeref ine ogP.oe ıehirde güsel parçalar çalacaktır. 

Ziraat 
Ve~ilimiz şark vif iyıtlar

inde tetkikat yapıyor. 
Kars, 1 (AA.) - Kağız

manda meyvacılığı ve tuzl
ucadaki barajları tetkik et
mek üzere giden Ziraat Ve
kili Muhlis bey dün sont 24 
de refnkatlerindeki zevatla 
birlikte şehrimize dönmü . 
lerdir. Vekil bey mıntakanın 
vaziyeti ziraiy" ve bilheHa 
orman ve baytRr iıılerile ya
kından nlAknriar olmuşlıır 
ve köylülerin dileklerini 
dinlemişlerdir. 

Erzurum, 2 (A.A.)-Ziınet 
kili Muhlis bey bugün Ka
rston Erzuruoıa gelmit ve 
mer!imle karııılaşmışlardır. 

Erzurum, 3 (A.A.) - %ıra
at Vekili Muhlıs bey bugün 
şehrimizden nyrılmıştır. Mu
hlis bey ş~rcfıne dun Bele_ 
diye larnlından bir öyle zi
yafeti ve Beledıye reisi tır
afından da Mebuslarımız Nafi 

Darısı Efgan 
Balıkesire! lstıklilinin yıldönümü müna

Adana belıd;yas~ ııektrtkll sabatile tahrik ve teşetkür. 
yuturma makl11sı kullaamıyan Ankara, 2 (A.A.) _ 22 

• 

flrlR iri klplffl. Ağustoıta Afganistanın isti. 
Adana, 3 (A.A.) - Bele- kl~l bay~amı ~ıl~~oümü 

diyenin mukarrer emrine, mu~aıebetıle Reısıcumh.ur 
tembihlerine rağmen düne Gazı . Mustafa Kemal ıle 
kadar fırınlarına elektrikli Afganıstan kralı Haşme
yuğurma makinesi koymı- tlQ Muh~mmet Zahir ifan 
yan fırınlar dün kapatılmıt- Hozret~~rı araaında tebrik 
tır. Mevcut makineli fırınl- teşekkur telgrafları teati 
ar şehrin ekmek ihtiyacını olmuıtur. 
temin ettiğinden şehirde her ffalyH askeri bayati Moskoıada 
hangi bir ekmek buhranı 

olmamıştır. 

Yunan tumaodanınm tışakkOrü 
Ankara, 2 (A.A.) - 23 

Temmuzda lstanbulu zi
yaret eden Yunan toynre 
filo u K. Knymakam Te-
melis ikametleri esnasın-
da haklarında gösterilen 
eyi knbulden dolayı tay
are cemiyetine bir teıe· 

kkür mektubu göndermi 
ştir. 

Moskon, 3 (A A.)- Cene
ral Gaa Franceskonun 
riyaaeti altındnki İtalyan aıs. 
keri heyeti bugtln buraya 
gelmıştır. 

çankırı panayırı 
Çankırı, 2 (A.A.) - Her 

ıene sonbaharda açılan Ça
nkırı puı.ıııyırı bu sene 
eyluhio on y~dısinda oluc
oktır. 

Atuf ve Asım beylerin de ı=====K= 
hazır bulundukları hususi u·· ta hya 
bir akşam yemeği verilmie- Romen 
tir. 

Erzincan, 3 <AA.) - Zi
raat Vekıli ~1uhlis bey bu
radan geçerken köylüle
rle temas ve dileklerini kol
ordu ve diğer müessese 
ve daireleri gezmiştir. 

Çankırıda sıcaklar 
Çankırı, 2 (A. .A.) - dört 

gündenberi şiddetli sıcaklar 
büküm sürmektedir. Hararet 
gölgede 35 - 36 güneşte 

40- 42 dir. 

Ku :tuluşunun 12 inci yıl
dônumünü kutluladı. 

Kütahya, 2 {A.A.) - Dün 
Kütahyamızın kurtuluş günü 
idi. Memleketimiz 12 yıl ev-
el bugün aydın -

lığa kavuşmnıtur. Bu 
münaıebetle ilk kurtuluş 

hareketilorini temıilen ve 
her s nıf halkın iştirakile 
büyük bir mer111im yapıldı. 

Başvekili Tatares~o ~elg
ratı ziyaret etti. 

(A.A.) Belgrat, 3 

Romanya 

Tatııresko 

Başvekili M 
bu ıa bııh bu-

raya gelmiı ve istasiyo

nda Başvekil ve hüküm

et erkdnı tarafından ka. 

rşılanmııtır. 

Yardımcı Mühim Bir 
ANKETİMİZ .. 

Veni seçilecek 
Belediye heyetinden istekler •• 

1 
Yeni seçilecek belediye heyetinden 1 
siz ne istiyorsunuz? Bize yazınız! 

~ehre bol su getirilmelidir. Bu işe ~alediyenin parası 
kah gelmiyorsa hal~ın hamiyetine müracaat edilmelidir. 

Aoketimız büyük bir alı\- Bundan baııka ııehrin muh-
ka uyondırm ı ştır. Okuyu. telif yerlerinde çocuk bah
culnrı .nızd m hergün mektup- çeleri vücu le getirilmehdir. 
lor olmaktny z. Okııyucula- 4 - · Seyyar satıcılar sı-
rınıız bu nı ktup lnrın.tn ye- hhi ve daimi bir konturol 
ni seçı lecok bolı ılıye heye- altında bulundurulmalıdır. 

tırHieıı ist · kkr ı nt h ı ldirmı· k· 5 - Şehrin temizlıği lA-
tedirlt•r: yıkil ·· y •pılumıyor. MeıelA, 

Bugün do iki okuyucumuzun tanzifat amelesi sabnhları 
isteğıni basıyoruz: cadılf~leri süpürüyor. Fakat 

ı _ Su, ıhtiyı.ıçlarımızm cadde ve sokaklar e••el4 
en başında gelir . lcilec- sulanmadığı için ıüpürülür
ek suyumuz şimdilik ihtı- ken gelen geçenler yahut 
yaca kAfidir denebilir. Fa- ılükkAn ve e•ler piıleniyor. 
kat, temizlik, yemek ve ıoi- Bu mesele temiılik itinde 
re için mevcut sular hiç te birinci derecede ehe•miyL 
kAfı değildır. Civardan bol te alınmalıdır. 
ı:ıu bulunmalı ve bu ıu şohre 6 - Son iıtetim f8d111: 
akıtılmalıdır. Şehirde lıtan· Şimdiki belediye binua 
bulun Torkoe tesisatı gibi yıktırılmalı •e etraftan ela 
teıieat yapılarak bü1ün evler bir kııım dükkanlar iıtiml&k 
bu sudan istifado ettirilmelidır edılerek bura11 büyük bir 
Bu suretle memleket ihya meydanlıll haline getirilme
olacaktır. Eğer bu i,e be- liJir. Büyük ıefimısıD mat
lediyenin purQsı kAfı{gelruiy- aauver heykellerinin baraya 
orsa halkımızın hamiyetine reksi ve hattt buraya ol• 
müracaat edilmelidir. hurıyet meydanı adı •erila-

2 - lkinci mühim meae- eei çok muvafık olu. 
le heldlsr m.,1ele1idir. Hürmellerim efeadim. 
Çarşıdaki helalar ihti-
yaca kArı gelmemekte 
ve mevcut olanlara gayri 
sıhhi bulunmaktadır. Heill
nr çoğatılmıılı ve mevcut 
olanlar temiz tutulmalıdır. 

3 - Evkaf otelinin öniı, 
idmancılar mahfeli civarı 

park haline getirilmelidir. 

Okucularınııdıo Karaotlu 
mıhılleıirıdeD 

AHME1' <.:EVDEJ1 

• 1 - Şehrin kadaıtro •e 
planları yapılarak yapı it
lerinin doğru bir kılıta 
sokulması. Zira kardeıle
( Devamı ıkinci aayfada ) 

DÜ ŞÜNCE L E A .. 
---~ ---- -

Sporcularımız. 

Ve İz.mir Matbuatı. 
/311rada lzm1r ~ampiyonu 

Al/ayı yenen /dmanbirlikll 
ler geçen yı1rı lzmirde Al
tayla bir oyun dahıı oyna
dılar .. Bıilıin bir geceyi bir 
lrnmyonun yamru yumru 
srrlwcla ır[i<Jlunarak uyku. 
sıız geçirdikten sonra /::.mir 
salıasma turşu gibi çıkan 
sporcularımı:: bir kısuıuun 
yurcıJaı,masuıu ve kupla11-
larw111 da bacclk kemiği 
yai mfr /1 fırlamusrna ra{j
me11 muçı lwsit bir farkla 
kaybelliler. 

Hu netice karşısrnda asıl 
mııtec:;sif olması ldzwıgtlen 
taraf /uç şuphe yuk ki Ua
Lıkesirciir değil mi? Hayır. 
/:mir matbııatı böyle du
şıiırnıüyor. Jzmir ıpurunun 
bir ttirlu vazyc:çemedıijı 

megalomaııiyı bu veıilt ile 
<i<' sayf alurına nukltdiyor
lar Altuy fena oyununu 
uy namı,.. Niçin on yol 
alllmaımımıı bu oyun 
bUmt: takıma ... 

Anlaıılıyor ki iz.mirli ar-

kadaşlanmız - htoıi değil 
tabii_ çok aıil ve miıaf ir 
ptrvtr bir muhitin ltrcü. 
manı tfkdrı oldw<larını bir 
an için unutarak dediğimiz 
mtgalomaniye tutulmu1lar
d1r, Kendilerini sinir ndbc
li11e folulan haıtalar kadar 
mazur yörürüz .. 

Ancak bız de ıu haki. 
kati yazmak ııicriz ki 
J:Jalıktıir şampi1Junu Al
layı her zaman 11entbilir. 
Hele gördukleri tukun tak
viye t:<iilımş olurıa Altay 
muhakkak yenılir.. Arka-
daşlarımız iıterltrıt biı bu
nun tecrübesine dtld~l et
tnt!ğe amadeyiz .. 

Sözumuzu bitirmeden ~u
el kendilerine buradu bdgdk 
kabul göılerdiğlmiz Aglal· 
ldann misajirltrilli ajj11la
maktaki afjırlıklarına mu· 
kabil tayare cemıyeti J:mlr 
ıubeıinin gençlerimize g6ı
terdiği büyük alakaya min· 
nettarLığımızı kaydederiz. 

•• 



Çocuklar için. 
Y A Z 

Güneş nteş pü~kürüyor . F ı rlott ğı oklar dokunduğu 
her yeri yakıverecekm iş gibi k ı zğın .. 

Sıcak sıcak esen rüzgd r geçtiği yolları bir dil gibi 
yalıyor, kavuruyor Ekin tarlal a rı baştanbaşa sarı bir 
örtüye lıürünnıüş Ge lı rı cik çiçekleri bu sarılığın ıı,• ın
ılen bir aleır gı bı yüksel iyorlar. 

Çi(tçi k ı zlurının ellerinde oraklar.. Buğdayları dur
madan biçiyorlar ve yığıyorlar. Gözleri, dolğun, 1ri 
başak.fara tok ıldıkçn coşuyorlar, işte ovakit köy türkü_ 
leri sıcak rüzgArın önünde dalga dalga sürükleniyor. 

** Yaz nine! .. S •nden nası l vazgeçebiliriz? Ambarımızı 
buğdayla. yulafla, arpayJo Joldurmnsan kışın karlı günle
r;nde bizler ne yaparız? Yalnız bu kadar mı ya? 

Her yıl sepet sepet getirirdiğin kapışarak yedi
ğimiz şeftalileri, kayısıları , erikleri daha türlü tür
lü güzel meyv&ları hesaba katmamak insafsızlık olur. 
Do!-rusu.. Hele o Temmuz, Ağustos aylarında önü
müze serdiği n kavun ve karpuzların ve adları sıı . 
ymakla bitmiyecek kadar çok olan sebzelerin .. 

Bütün bu bolluk içinde biz, senin güneşinin al
tında terlemeğe, yanmağa çoktan razıyız .. 

** Yaz nine!.. 
Ayrılık uıun sürmesin.. Haziran ayının batında 

biz ıeni yine karşılarız. Sakın meyva eepetlerini 
boş getirme emi? .. 

M. Cevdet 

Anketımize gelen cevaplar 
(Üıt tarafı birinci Hyfada ) bunun hir sesle duyurulma-
rımızın diıinden, tırnağın- sı. 

dan arttırıp ömründe biri. 12 - Evlerin ve dükkAn_ 
cik yaptırdığı evleri - çok 
yazıktır ki - günün birinde 
her halde yapılacak olan 

ların sağlık ve tamizlik işle
rinin çok '. eskin gözetilmesi . 

13 - Yoksullara yard1mla 
yeni pllnlarda cadde üzl\_ 
rinde belki kalkacak ve iki dilenoiliğin önüne geç ı lme-
yakab ziyan olacaktır. Bu sı. 

14 - İşçi , çiftçi. tüccar 
plAnlarda sokaklara göre itlerinin ilerlemesi i\~İn (Birl
yalnız evlerin katları ve 
görünü9leri değil boya ve klerile) çok düşülüp ka

lkılması. 
badanalarına bile bel ko 
nacaktır. 

2 - Yeni örnekte lAğım 
örülmesi. 

3 - Şehre büyük akar 

ıu getirilmesi. 
4 - Sokakların hepsinin 

keame taıla döşenmesi. 

5 - Şehrin gün batı ya
kaıındaki bayırlarına ağaç 

dıkilmeeı, caddelerdekilerın 

de bir ıoya ıokulmaaı. 

6 - Yeni mezarlıkların 

ın güHl kılığa sokulmHı 

•• öui tMfıma ıuabası yapıL 
ması. 

7 - Kır korucuları içın 

aemt ı~mt kul~ler yupıııp 

y.snı gorguler ornek outru~ 
tarlaıtt.rın JLorunmMın. 

8 - tioJLGklurın hergun 
ıaıanmulu, t~wızhk. ve lfUL 

iı1erıne çok keı:utın go:u~ 

bl:lJUhlUlll. 
9 - 1'~l~fon 17inin yapıl

maaına Çl:l!ıfılwası. 

lO -. Koyıulun Mlışverişı -
ne CQDlM D•11la bı.dLılWiUh. 

11 - Ouıuulnlurın bellı 

bir saatte açılıp kapatılması, 

öğle paydosu yupı lması vo 

Hintte 
Müslümanlarla HındOJır yi
nı bin~irlırinı g,rditer 

MaJraa, 3 (A..A) - Dün 
akşaıo vukubulan bir ka•

ga esnas ı nda bir müslüman 
bıçak dorbesılu öldürülmüş 

on müıhiman ve üç Hindu 

15 - Zenaat kursları 
açılarak ustalara bilgi k4ğ. 

ıdı verilmesi. 
16 - Hersene armağan

lı zenaat sergisi açılması 

ve güzel işlerin müzede 

gösterilmesi. 
17 - Camilerden birinin 

müzeye çevrilme11i. 
18 - Her zenaate ayrı 

samtlerdo çarşı açarak ge
r.İci ve sergiciliğe son ve
rilmesi. 

19 - Yaya kaldırımlara 
hiç birşey k onulmaması. 

20 - Her sene parlak 
yetişen memleket gençler
inden şehircil i k bilgisi için 
Avrupnya gönderilmesi. 

21 - Yeni belediye top
tnnı belediye işlerini eskis-
ının yaptığı işlerin ayrılık 

ve kötülüklerile beraber 
üzerine alması. 

22 - Şehrin hütiin bele
biye işleri yasasına uygun 
görülmesi. 

Gerçi saydıklarım bir ba
kışla parttyı düşundürürse de 
Türk soyunun kala ve bileği 
dünya para varlığından daha 
zengin bir defıne olduğunn 
göre birlikle yııpılacak bir 
kuruluş ve dernekle bu ba
samaklar denk olarak çıkıla -

cak ve günün birinde insıın 
lık gösterişli yeni beyaz köy 

vo şehirlerıle genç Türkive 
dü uyaya düzenlik, ynşrıyı ş 
öıpeği olocoktır. Yalnız gö -
nül ıster kı Balıkesirliler ba
yrak savnşındn olduğu gibi 
iş savaşında da diğer yutda:;;
larının öncüsü olsun. 

Sovyet 
,....................... . ................................................ . 
! ŞEHIRVEMÜLHAKATTA 
• • •• ················································~························ 

Rusya~ın C~miyeti A~vama c. H. F. Kongre 1 eri Baş il yor. 
gumesı meseleSI - _ .. - ~ 

Paris, t (A.A.) - Dün ak·· Fırka - -
şam çıkan müteaddit Paris K l . 
gazeteleri Soyvet Rusyanın ongre eTl 
~illetler Cemiyetine girmesi 
m~selesini tetkik etmektedi
rler. 

Vilayet kongresi en son olarak 
16 kanunusanide toplanacaktır. 

Tan gazetesi, başmakale
sinde, tiovyt- t R usyonın Mil
letler Ceıniyeti haricinde ka. 
lmasındaki mahzurları bu 
müesseseye girmesindeki me· 
nfaatleri kaydediyor ve Sov_ 
yet Rusyanın Cenevreye gi 
rmesi ile bu memleketin 
asyai siyasetinin nihayet 
bulması ve diplomasi usulle
rine uydurması muhtemel 
olduğunu ilAve ediyor. 

Entransijan gazetesine gö
re, Sovyetlerin Cenevreye 
iştiraki beylenmilel vaziyet 
noktai nazarından fevkalAde 
mühimdir. 180 milyon hal
kı temsil edAn memleket, 
cihan muvazenesinde her ha
lde mühim bir kuvvet teşkil 
eder. Bu .kuvvet ihmal edile. 
mez. Sovyet Rusya Cenevre 
müeHesesine girmeldir. 

Lahey, 1 (A.A.) - Holanda 
hiikumeti Sovyet Ruıyanın 
~tilletler Cemiyetine girmesi 
meselesinde asıamblede itti
haz edeceği htıttı hareketi 
tetkik eylemektedir. Şimdi
den anlaşıldığına göre flo)a
nda Sovyet Rusyanın girme. 
si aleyhinde rey vermiyece
ktir. Faknt lehtemi rey ve· 
reeeği ve yahut istinltAf mı 
edeceği de malam değildir. 

Pariı, 1 (A A.) - M. 
Bartu M. Titü-
lesko ile Sovyetlerin Mil
letler Cemiyetine girmesi, 
Avusturya vaziyeti ve şark 
misakı meseleleri hak
k1nda ggriişmüştür. Pariste 
Sovyctlerin Milletler cemi
yetine girmesi için başlıyan 
müzekkerelerin neticesi 
hakkında nikbinlik göste
rilmektedir. 

Bu it münhaaıran as
sambleye tealluk etmekte 
ve iki sülüs ekseriyet kAfi 
gelmektedir. 

Bundan başka şark misa-
kı hakkındaki noktai na_ 

zar teatisine aldkadar dev
letler arasına devam edil
mektedir. Fakat bu müze k
kere\erin daha bir müd
det devam edeceği anlaşıl
maktadır. Bu iki nevi mü. 
zekere arasında hiç bir mü
nasebet yoktur. M. Bartu 
ile M. Titüleskonun 7 - 9 

tarihinde Cenevrede daşlıya
cak olan müzakerelere 
iki memleketi bağlıyan sıkı 
dostluk ruhu dahilinde 
ve müşterek hazırlandıkları 

zannedilmektedir. 
Lodra, 1 (A.A.) _ Röy -

ter ajansı bildiriyor: Gayri 
resmi Lon<lra mehrıfıline 

göre, Sovyetlerin Cemiyeti 
Akvama gırmeleri hukkında 
üç büyük devlet 
tarafından muhtelif hükumet 
merkezlerinde yapılen teşe

bbüse verilen cevaplar cesa
ret v-0rici muhiyettetlir. 

Röter ajansı, 80,·yetlerin 
İngiltere, Frtınso. ve İtalya
nın teşebbüı:ılerinden sonra 

Cümhuriyet Halk Fırkosı 

kongreleri bu ay içinde bn
şlıyacaktır . .Fırka VilAy~t 

idare heyetinin dün geceki 
toplantısında mahalle, köy, 
semt ocaklnrile nahiye, kaza 
ve vilAyet kongrelerinin topl· 
anma günleri tespit edilmiştir. 

Buna nazaran, mahalle, 
köy, semt ocakları kon· 
gresı 15 eylO.lde başlıy
acak t 5 teırinevele ka-
dar bitirilmiş olacaktır. Nah
iyeler J 5 teşrinieveld -
en 15 tetriniaaniye kader 
kongrelerini yapacaklardır. 

Kaza kongrelerinin batlama 
tarihi 15 teşrinsani, hitam 
tarihi 15 kA.nuneveldir. 

VilAyet kongresi 16 k4n
u11uni 935 de toplanacaktır. 

Belediyenin plan su ve 
ılıktı lk işleri. 

Dahiliye VekAleti tarafın

dan belediyelerin pldn, su, 
elektrik gibi hizmetlerinin 
bugünki vaziyeti hak
kında malumat istenmiştir. 

Bu husustaki malumat şu 

günlerde V ıkAlete gönderil
ecektir. 

Gizh nüfus sayımı 
Gizli nüfus sayımı bir bu

çuk uy uzatılmıştır. Bu mü
ddet zarfında ölüm, doğum, 
gaip, ve evlenme vaka -
}arının yazılması icap etme
ktedir. Yazdırmıyanlar hıık . 
kında c~za tatbik edilecektir. 

Dün mahalle aralarında 
davullar dolaştırılmış ve ha· 

Ik keyfıyetten haberdar ed_ 
ilmiştir. Bundan sonra bel-
ediye ye birçok mürncnnt 
yapılmıştır. 

Bir ayda evlenenler, 
Ağustos oyı idnde beledi

ye nikdh memurluğu turafı
ındnn on dokuz ~· ifıın medeni 

nikAhı kıyılmı~tır . 

Daimi encümen~e 
Oaımi Vıl4yet. Encumeni 

dün Vali beyin riyasetinde 
mutat toplantısını yapmıştır . 

Stndlrğı panayın 

Çanakkaleye bir bakı§ 

Bahkesir - Çanakkale 
Arasın~a bir posta servisi tesis e~il~i. Posta hafta 

üç gününde gidecek üç güuünce gelEcek. 

1 

Şehrimizle Çanakkale ar_ 

asında posta servisi tesis 
edilmiştir Bu posta hafta
nın üç gününde gidecek di
ğer üç gününde gelecektir. 
Gitme günleri cumartesi, 
pazartesi , çarşamba günleri, 

gelme günleri ise ps.•. 
salı ve perşembe günlerid 

Balıkesir- Havran-Edre 
ve Bandırma- Kı: raca bey
rsa arasında da hergün 
vilAyetle diğer kazalar ar 
sında muayyen günle 

ı postalar işlemektedir. 

KöselerKöyünd 
Biri bacanağını yaraladı. $idi iki bacanaktan ~· 

~asta~anede ~iğeri ~apishane~e yatıyor. 
Birkaç gün evel Kösel- evine giden bncanağıO 

er köyünde kanlı bir vaka arkasından ko9muş 
olmuştur. Vaka şöyledir: tam evine girec8 

Köseler köyümlen Korani sırada yakalıyar 
oğlu Arap Cemil geçen ak- bacağını bıçakla bir 
şam bacanağı Hasan oğlu yerinden yaralamış . ıo 
Ahmedin evine gitmiıı.. İki kaçmıştır . .Arap Cemıl fP.b 

'$ • • • ·1 k le 
bacanak bir müddet oturmu- ımıze getırı ere mem 

ş i a r, konuşmuşla r, sonra 
arap Cemil kalkmış evine 
gıtı.n i ş.. Fakat ıki bacanak 
arasında bir miras meselesi 
vardır. O akşam da konuşma 
mevzuunu bu mesele teşkil 

etmistir. Arada fena ıözler 
geçmiş olmalı ki Ahmet 

Bir yazıcı hakkm~a tah
kikat yapıhyor. 

ldmanbirlığinin yıldönümü 
ınunnsebetile geçen hnftn 
şehir sinemasında temsil 
eılılen ve Ramazan Göko.lp 
efendi tarafından yazılmış 
olan (Bir meşele söndü) pi
yesi cümhuriyet miiddeıu
mumılıği \ardından tetkik 
edilmektedir. 

Piyeste vatanperverliğin 
netayici ölüm v~ vatanper
verlerin de akı betleri sefa
let ve mabrumıyeı içinde 
gösterilmekte olması nnzorı 
dikkati celbetm iştir. Esasen 
p iyı-ısin polise ibroz ~dilme 
den ve müsandesi alınma
lhı n tHmsil edild i ği anlaşıl 
maktadır. -··· -

hastahanesinde tedavi al 
alınmıştır. 

Vakayı müteakıp k• 
Ahmet yakalanmış ve 
mevcuden adliyeye tef 
edilmiş oradan da hapitıtıO 
sevkolunmuştur. 

Tahkikata adliyece def• 
edilmektedir. 

Mecmualar: 

Olkü 
Hnlkevlerj mecmuaeı 

kü) nün 19 zuncu s• 
dolğun olarak çıkmıştır· 

(Ülkü) nün bu sayı•• 
şu yazılar vardır: 

Türk dili karultayı: r' 
Atuf, mesuliyeti h~~· 
telAkkileri: Ahmet N esiı:P 1ı 

talyanın ehemmiyeti: Is~ 
Hakkı. buğdayı korurno: 
mal Zaim, milli sermaye 
Ergani istikrazı : S., bel 
yeler: K. Naci, cemiyflt 
mının tezatları: Meb 
Servet, tarih, arkeol 
müzele, tnrizim: Re' 

' Oğuz, mekteplerde 1 
coğralya: Osman ti' 

l Karsta 
Çorum: Ömer, propağaf 
ve resim: Ali Snmi, y•r 
kok: M. Rüştü, ayın po l Serği 

1 (Üst tarafı birinci sayfada) j Sındırğı huyvon ve emtia 
panayın 15 eyhilde açılacak 
ve beş gün surccek.tir. Sın
dırğı hule diycıi panayır ı~·- 1 

in şimdiden hazırl ık yapm. 
aktıhl ır . 

en meşhur ırkı olan kırm
ızı ve sıyilh renkl i inekl· 
erıle boğıılnr ı halis
ve yarım kan kısrak ta. 
yları bulunmaktadır. 

kası: Zeki Mesut, deli (ılt 
Ferit Celdl. köylünün ' 
hayvanlarının haczedilııı 
Yukın, Hoynınnanın ~ 
kuyu köyü: Oaman No~ 

Okuyucılaı ımıza ta11 

ederiz. 

1 

Cemiyeti Akvama girmek 
hususunda en müsait bir me-

İdmanyurdu eşya piyangosu biletlerinde 
birer tane edininiz. Mutlaka sevineceksiniı 

6 Eyltll perşembe giinü çekiliyor. vkide bulunduklarını öğre-
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Ecnebi Gö;zile Tiirkiye - • • 1 

Veni Tü kiyenin Örnek ZEIS iKON I 
Şehri: ANKARA •. 

------
Seraiti sıhhiye, en ileri n üstün tutulan ahkamı kı-

nuniya mertebesin~e meridir. 
B ı ve s inemaların ağaçlar yetiştirilmektedir. 

or arın O 1 . . 'l .. 
d. t' ıobiidir slü Cuma gun eı ı yanı t ıtı gun-

mevcu ıye ı · . . h lk 
kopalı hır pazor hali tnmrımı- ını ıı ·ı ŞPll 'd) otır, temız 

ı C"mdnn yoıııi- Jl!ik, lı"P ı hıttobı Anupn ı 
P. ·ımento ve .. 
mış olup bir operasyoıı f;nlo- k ynfetıu<lı, k ırl nl ır tar şofh 

'b' ı ·or Bu memle- ve k:ıp lı olnwkı> zın ve an-nu gı ı pıır ı) • 

k 
· · ı k 0 sıhhi Aort cok uzılorın n hoşlar nda 

etın temnı: ı " " - .. .. .. 
l 

· ·ı · "t · u" lmu·· A ve bar;; oıtu u bulunduğu holde 
arı en ı erı go ur -ı " .. 

h d 
· d ·ayet 0 <" zer ve eğlı ı ır goruyoruz 

er şey on zıya e rı - ~ l . k . 
ı k 

~ hk" merte- Talim rJe it< rıs mer c.:zı unan enunı o um 
besindedir. Bu sayede umu- Ankorado, oteller, eyi ve 
mi manzaranın «Pitoresk» modern oteller de vardır. ~u-
vaıfı ortadan kaldırıhnıştır. nlardan biri olan (Ank nr::ı 
Şehirde Gazi namına dıkil - Palns) fıatı ıtibarilo değıl, fil-
miş olan üç abide imalı ken kat konforü itibarile Merkezi 
dilerine sipariş edilen haly- A vru panın~ en eyi oteller ile 
an ve Avusturya heykeltra- mukayese edılflbilir Bir hini-
şlarının biraz mi.ıboleğah cılk müesHs! s , bir "ta ly-
sevklerile tunçtan mamul om VP. u ri hır taynre nıeyda-
birer Melodramdır. insan şe- nı vnrclır. Fııkot burada her 
klim tenim ve ımal etmek ~ryden zıyndc nıiihım olı.n 
hakkı, memleket için honuz mckteplerdır. Buulnr ş• hrin 
yenidir. ve memleketin gurur V<' jf_ 

An karanın mücadele ve tihnr müesseseleridir. (Gazi 

f otoüraf Ma~inalan 

Oiinyada hirincili~i ka
zanan « ZEIS1KO ~ » 
fotoğraf maki nPl11rinin . 
934 ot•ımatik nıod~llt>-
rini makin~, 8t~hpa ' 'fl 

çautanh1r1m << 'I ;\il ~IEH 
\1ET ~t.\llDrMr nü -
SEYI N A VNI ticarP.t -
hanP!'ind') aravnnz . . 

.kahramanlık zemnnlerındd Terbiye Enstıtüsü) ve miısta-
ve dnha ı927-t 928 senele- khelin ev kadını ve kndın :-=::mİİİİİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİı 
rınde sefaretler, şinıendıfer işleri için tcsıs erlılmiş olon 
vagonlarına yerle tirılnıiştı. \İomct Paşa Kız Erıt:itıtüsiı), 

<l k ki del'.k T L ) v · ll k ve anııya hnreket ve mu-0 vakitler e so a ar ( ıcnret ıscsı , ( ı enı 11 uk 
deşik ve geceleri zifıri ka- l'ukiılLt:sİ ) C) j düşürıiılm- amt•lı:ıt-inin yanlışlığı ıükQ· 
ranlıktı . Şimdi ise Anka- üş (Musıki Konservntuvarı) bu netle ihtnr ve ifham edile_ 
rada örnek vo model ol kabildendir. Bu güzel mti- cekt ir. 
mıva değer caddeler verJır. esseseler para ısrar oluna- Bugünün Ankorasındn 
ve· bu caddelere - vakıa rnk gösterış yapmok için belki nazarı Jikkatı celbe-
benüz küçük fakat taze vücude getırılmiş olmayıp den ıjey; günün ~·erçeveıi 
n istikbalin ümidi olan hedef vo gayeleri bilmen içınde biruz büyük, fovka-
ve yeşillıksiz kurak bir "'e yeni bir mıllete şekı1 lade 1 kuikulAdo ve m:ıtlfi-
ehir için birer hazine renk ve hureket verecek, bun fevkındn gibi görünen 

teşkil eden - eğnçlor dikil. 1 k ol t r le yo açuc~ on u ım r- şeylerdir. Fakat buııJ.ı r, 
miatir . KAfı miktarda su b. muos eaeleridı·r Bu ~ ıyo · yarının hizmetine ıknme o-
bulnmnmasınn rağmen oğ C müesse~c!cr dış mıınzoroln rı 

ll
'k · lunmuş şeylordır. 

dıkmek ve y~şı ı yetış- ile dahi - öğrenmek için M d b' l k r 
d fdl 

. oern moır, onor, 
mek hususun a sor e ı nn içerisine girmıyenlerı, oraya · ıı · k a ~t·· b 1 ğl . . . yeşı ı .. . . u un u şey er 
gayretla, inson o unun devam etmıyenlcrı bıle - . .. . 

burad
n en ağır Han _ h . .. • t . b' t . 1 bırçok paralara mutevakkıf-... arıçten ogrı> ıcı ır esır 

1 
·1 b' oyun l l kt d l A tır Bununla beraber bu '-likap şart nrı ı e ır . n ınn a rna a ır or. ynı .. 

· · · ektedır "t 1 1 (Y L k z şuyler mektep lıarıcınde hır 
oynadığı hıssıoı vorm . · mu a eo ar u"se ~ıroot 
Bu oyurıdo. muhasım taraf Eosti tülerı) h:ıkkrnda da talim ve terbiye vasıtasıdır. 
yani tabiat rnoğltlp edılm- varılır . Bu enstitüler beş Çünkü, Tür.kiyedeki hulk 
iştir. Şehirden 10 kilomcl fakülteden mürekkep muaz- her şeyı nıektepıen 
re uıok olan kıraç ~ubuk zam bir heveti mecmua I beklemez. Vticude getiri-
vadisinde inşası bıtmekte halinde Phrın henüz kı1m- len bu şeylerle parasızlık 
olon muozzam bir brnt ılcn g ıyri mfzru olnn şımal yüzünden tatmin edilemıyen 
görünüyor Bu sayede An- I ucundu kuıu mu tur mühlik bul!IUSİ ıhtiyaçlar te-
karo artık kapalı ş'.şe.ler-

1 
Ve bır zırnat memleketi vlit ve ihtıroslnr tahrik: edil-

deki içme suyuna ıftıkar içın büyuk bir ehemmiyetı mez, zırcı ht.ırkes bilır ki bu 
atmiyecektir. Bundan maod~ haız olduğu Yeçhılc bu şeyleri yalnız devlfjt yapa-
Gazinin oz:m ve iradosı müesseselerde t lim ve bilir, o devlet ki, kuruluşunda 
şehrin garp ucunda ken~i tedris u ulleri naznı i olmııy herkes ferden ferda ona 
numune çı fLliğ ;nde genış ıp tecrubevi ve nm••lidır. y'.lrdım ve hizmet etmiştir 
bir « o~·ık havo yuzme hn- ı~ın·li tnlt be bu der lı rle ve o, sın Harkları tanıııııyan 
vuzu » yaratmıştır, hureJo bi;lıktP- Spartol lnr turzındn ou memlektltte yegAne haki-
musıki ve dans ta vardır. sağlJm hır terbiye dahi ola- m ve nazıın bir kuvvettir. 
Bu suretle Anudolu kurı•- c -k t r An karo. bır hülu1mel mer. 
kl ığının ortosınd bir sahil Ankar doki numune has- kezi olmaktan daha ft zlo hir 
ve plAj hulyası uyandırılın- tohnm·n 1 dc- kayda şu- şey, aynı zamunda bir mıllel 

B l C.ızı Ç ftlığ ı ıçın i,.timoi bır mihek taşıdır, 
ı~t r. ızzo yandır. Bu hastane, bınıı b" k b' . ftl - · 
cı\nrında 20 kilometre uzu. -.e lP i at ıtıbilrıle Avru· duyu ı rl k~u.~ulno çı •tg ı-
nluğunda yeni yapılmış 

1 

ır Nas ı to yn. ye I§-
padıı eşı guı,.· bulunan bır · · 

Olr
alt yolların merkez no.- .. d l} ' ınekte olan genç ncsıllerını 

ınue sese ır. ı ır çocuk 
ktnsında hır mucize dıye ıı. zamn.D zaman Romayıı \'ekı. 
k d'l eğe lt\y ıkt lr . mürebbı) esı goruyoruz, ~knr 1 yorsu. Türkiye Johi yetiş · 
r~ 1 t toze akAS) odan gibi beyaz boşlıgı uze. mekte olıın kcndı nesıllcrınj 

ın erco lı'\ t . 1 rındo kıpkıı mızı hır hılll\ mün Jsip znmnolıırdn Anlrnra 

~VWW"...-. .......... -.~ i $\ ..... .. • 

......... .. .. .. ~~-....ı:M '"'* 

Karlı Bir Tasarruf! 
Erğani istikrazının · Son 1 ertibi de Satışa 
Çıktı. Bu Tahville den Birer Tane Edininiz! 
Yıl::de 5 tni: ve. yti:de 2 ikrarnlytsi olun im islikra:rn son tertibi dt. tvelct ilıraç 

olunan A ve /J serilai yibi aynı /ıak lle imliya:ları Jıcıvi heheri 2U lira itibari kıyme
tle. hamline mu/ıarru ~ou bin lalwildı•n iburel olup, fam lulwitin iiçle birini fc:mıll 

duektir 
Hu talwiller, kamm mucibince. umumi l1e mıillıak bulçelalt idare ulunan daire ue 

ımiessestlerce, mldycthr lwsusl idareleri ue belediytltrct yapılucrık ımi::.uyt>de, miina
kasa ve muka11eld•rde /t'mİnul olarak l>e /ıa:i11ccc satılrm~ ue sutılucak olan milli 
emldk bedellerini11 tediyesinde ilibw f kıymetleri ü:erimfrrı lwşabaş kcılml olun lir. Ta
lwil ve kuponları ile tediye/ ·rinc mlilt.'allik eurcık ve stndltr.fııiz ve ikıamiytler ve dliJer 
muamefrler i~likra::lll lamamPn ifjasma kadar her türlıi rtisun ve vtrgı<icn muaftır. 

Yüzde beş faizden başka senede iki defa yapJ/acak keşide/erde 
de kazanan numarala, a aynca ikramiye verilecektir· 

......... ••" -- --------· 
,. e. -'Wiıi«9 ...,..~ 

Balıkesir Doğum 
Ve Çocuk Bakım Evi. 

ı - Vilftyt·tin nıf'rkez ve miilhakatı, şehir ve köyleri ahalisinden mü
racaat eden gellelPrin tabii 'e müşkülatlı her nevi doğumlarını VP, alel
uınurn kadın ameliyatlarını miiessese llltlCCanen yapar. Çocuk düşür
mek tehlike inde bulurıaııları da kezalik. nıeccauen yatırarrk tedavi 
eder. 

2 - Süt çoeukları ve iki yaşına kadar olan küçük hasta yavruları 
dalıi müe~ est·de ya nrara k. Jıer z~ rmuı nıt'C<'aıırn tl'(havi eder. 

3 _ Süt cocuklarınıu bakım tarzları hakkında nıüstakbel velidelere 
• 

ve ge belik t• nasnu.la 'ukuu ıaıellıuz arızalara karşı tatbiki h\zımgelen 
tedavi ve telibirlerın alınma ını gebelere öğretnıek üzere dersler \'erilir. 

4 - Climlıuriyetimizin Bahke~ire balışeylrdiği bu faideli ve hayırı• 
nıüessesedeı.ı nıulıteı·t•m halkımız isıifadf')'e koşn ı alıdırlar. 

lilJ •• l!lmımımı S ı n d ı r ğ ı P a n a y ı r ı il11ma1111 
~ . 
~ Her serw açılmakta oları SINDIHGI P.ANA YIHI bu ~ene de 15 Eyl-1 
~ fıl cumartesi günü ~u;ılecak \'C 19 Eyhil çarşamba güııü k.apanacak.lır. l!I 
~ Pauayırda lwr türlü enılia Ye her cins hayvan sa11lır.. llil 
~ Panayır müna:seheıile ahcı ,.e satu~ı olarak geleee~lerin her türlü 1 
~ istirahatleri temin edilecektir. 1 
~ . 
rm SINDIRGI BELEDİYESİ • ~ . 
~ . 
~E~m~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~m•••••ma•~••••• 

VURTOAŞ! 
Ankarayı görmedin mi? 

Cümhurıyet bayramında açılacak sergi miJ
nasebetile yapılacak tenzilatlı tarif eler den 
istifade ederek yeni devlet merkezimizi mutlak 
gör! Hem ziyaret, hem ticaret! 

:\JILIJ İKTIS .\T ve TASAHRUF CEMiYETi 
Y.gelmeklu muırnl ıef tutuyor. 
Valtıa bu, propegandudır, f -
knt oynı ıamando o nesille. 
rin öğrenmesi, şuur sahıbi 
olması ıuoksorlınıı mebnıdır. 
iste memlckctın en uzok kö
şelerinde wukim en basit 
körlüye varıncıyıı dadur her
kes Ankerayı tanır ve muv 
cudiyetl"rinın dinanııkımn 
orada olduğunu anlar, bılır 
ve söyler. 

Van der Berg h 

Daimi Vilavet Encümeninden: 
Ayvalık-Altınova yolunun 6-588-8-765 inci 

kilomctrel ri ara mda ._artrıame ve keşifname 
mucihinct> ) avılacnk ır. viyei turahiye ve kaldı
rrnı in~~a~ı 1 U-Eyh11 ~34 tarihine nıiisadif paza
rlt•sı ~umı aaı ou lu~ Le kapalı zarf usulılt~ iha
le edilmek iizcrt' miiuaka ... aya komııuştur. 

Bu in aatın bedeli k()şfi 8305 lira 68 kuru
ştur. 

rnüteşekkıl bu P 
11 

DJ 
1 
.. 

0

1 var Reraitj sıhhiyt nin bu· 
k il tıayrf•t verP.rı gu 1 · ":> ' o ı nro tün kavaıd ne ı ı ıyet edtı-

bahçoleri, su pek oz ve top . 
. ·· b t olıluğu rek hır çocuğu uyutmıyn \ 

. . ~,\\ışıyor ışsrı a hır vn-

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: rak goyrı mum ı \ D d 

halde b ) uk bır 'nnrJı. sal- lıdc y~r., tığılmış toz top \ 
r d·1 ı. ucude e1etırı - . . . Bulıke--ı r garnızon kıtaatı ba.,,vanlorı i.,jn 250 ton "e 

r e ı erı.... ı-ı rnk ıçerısındc çekınmeksızın J 
miştır ı sosen Turklcr nğaç Sus ğırlu k ta ılih ıy' onları jçin ı 50 ton ) ulaf 28. 9 934 

Mli na kasaya: Liyakati fenni yesi başıııühen -
tlislikçe tasılik t!tlileııleriu iştirak mesuliyetleri 
ile çalışacaklar. Ehliyet vesilası ve tıcan~L vesi
ka~ı ibraz edt~nler kabul uluııacak 'e lıu ' resika
lar ye' ıui ihaleden hiakal sekiz gün evd baş 
müheudisliğe ıbraz edilmiş buluımcakur. Talip 
olauların lıu vesai"' ile beraber· yüzde yedi buç
uk uispetiudt> teuıiııau nıuvakkaLe nıaklıuz veya 
nıe"-tuplarıle yt~\nıİ uıezk.unla ve \akli nıuayye
ııinde usulü daire~iude eucümeni ,·ilayele fazla 
uıahimat almak istiyeulerin dalıa e'cıl başmfth
endisliğe V•') a encümeui vilayet kalemine müra-

dıkrn~kte, park yetıştirmek- \ ç ıcuğurıu Y .~ır ).Or. M~o~ I curn rl sı güt.ü ~ ıt ıO da kopalı zarf usulıl" s ıtın nlı-
k ti. müstmt ve se::ıeler, kMıdıhırınden ı tı , n c 1.tır. Talıı>lerın şortnameyı gö mek üzc~ro her gun 

te pe g.ıyrc ı, 1 • 
a k · k Türk fcıdo edec k kımse erden ve münaknsn\'tı ıştirnk icın de Balıkesır jçın 940 ,.e Susı-

wohnretlıdır r.n uçu 1 · . · J 

b 
_ b h. vo ug· a ıl ıha çohtık yenı l şmış ır. ğırı k i~·i n 565 lira muvakkat teminat akçıılaı ile birlıkto -

kasabası, ag, l çe 

ı ı b 
·t'ır Bövl~ce !?Jkot dışnrıdu {'oruğunu yuk,lr d ı yazılı gunde muııyyen saatten evc>l Bcılıkesir _ 

\. ar a ezcnmıli . J • • 
Ankarnnıu. her ıarafındo ev- t rtnn an ı d rhol ıçerıy e de kolor lu !;Utın alrnı\ kom•syonuna müracantları. 
ler araaında yeşıllikler ve g"tirildi. Çocuk yıkcmucnk \ 169 - 4 

caat etmeleri ilau oluuur. 166 
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HiKAYE·. _..•••:•••••••••••:•••••••••••••••••••• .. •:•••::•~ ,.,.....,...,..,~~IWU!~~~IW~~~fÇJ• r •••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••• ••• •• , ..-"""'~"""~ 

Bir'!~~.~!~:!u~r~ ~.!~b~~~!~.~~· kir• Ü AVUKAT ft 1 Şehir Sinemasında 
bir mektepte okudular ve meselesile meşğul olan ka· •: H T LL S d •• " 2 ( J I .1 • 'b 
bir yerde büyüdüler. ra gözlüklü adam, Sıtkı so- ff • I eVT R - O ık ii it J Ô PIZ8ru8ft 111 lrBn 
ba:.:~!:~.r~~i~'.i,;~ı:~:.; ~:~ ğu~ b~~~:~:1~'u,erref oluy- 5 llrn VP.lı. i l i r: 1 Bili istisna herkesin görmesi lizım gelen mull-

a b .. k.J 'd •• Yı ··~ nıy n u uc ar aııaş orta oruz eıen im diyince Hadi •• usu( Kenan •• za b" r 
h 11 ·· ·1 . •• •• m ır e•a ·. a ı u~ aı enin evlerinin kalbınden vurulmuş aslanlan- :: :: ~ O 

yakınlığı dolayısile bir ma- lar gibi titredi. Ve bir saniye_:: . . . :: it. ,. Ki. vu·· ZLu·· ADAM 
hallede doğdular, hir mek- maziyi, beraber günl~rini ::YızthlllSI hükUlll Cl~İISlldl lhııl çaşıısl kli$1SIHİI :: i 
tepte okudular ve bir yerde hatırlayarak eski arkadaşına: i! Merkez ve kazalarda h~r nevi dava kahuJ !! 
büyiidiiler. İlk tahıillerini - Yanılmııım efendim :: ve süratle neticelendirilir. :: DOKTOR JEKYLL-MR. HYDE 
ayn• sırada ve hemen ay· diyerek oradan ayrılabildi i.::••••••••::•••••:••••••••••••••••••••••••••••:•::i Temsil edenler: 
nı derecede bitirdikten son- ** •••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••• • 1 FREORRİK MARCH 
ra yine kalplerindeki ar- Yine bir gün bankadan ~;~U~UMi.3.~-'~Ut;ı. ·UfıU~1A1'*-~ " FREDERlK MARSH 
kAdcılık bağlarının teıvikile itini bitirmit köprüden ge- 3 ~ il. 
iiçü de aynı liıeye yazıldılar. çerken Turğuda on bir ıene A V U K A T k ~ MYRIAM llOPKıNS 
Bet ıenelii ilk tahıil ha- bir sırada oturdukları bir • it. ROSE HOBART 
yatından sonra altı senede ma.ada yemek yedikleri 3 E M 

1
. T ~~ 1 

hergön bir anda dolııarak beraber atladıkları ve beraber N v E o A Hayret, dehıet ve heyecanın en son haddi bu filill" 
bir dakıka bile ayrılma. güldükleri Turğuda raat ge- dedir. Fakat bu dehşet ve heyecan ıimdiye kadar . 
dan vakit geçirdiler. idi. Turğut iki güzel kısın 3 ~ li; düğümüz gibi alelade bir cinayet veya herhangi bil' 

Son bakaloryayı da ver- ortasında Karaköy tramvay BALIKESiR HÜKÜM ET CA ODESINOE t; it. hA.dise değildir. ilim ve fennin akıllara hayret ve 
dikten ve. yaldııh diploma· durak yerinde neşe Ta se- . . . ~ ~ hşet veren bir harikn sıdır . Hu filimi görmemek büy~_k 
larn ı..a;..L.... .. "d . 1 d 1 .. 1 .1 'a! Ceza, tır-aret, hukuk, ıhtısaa, mohkemeleriJe ~ il' b" . 1 F k BiLETLERiNiZi gu" 

a ••-D IODra uou e vınç ~ o~ ıoz erı e yanı-~-•: divanıbarpleflerde du,· :ı dnuhte eder, istişare yapnr, ~-"" ~ ır zıya ı ır. ırsalt açırmayını z . 
a"Patrnı masinı·n tatlı demle- d L b 1 1 t ~ du"zi n teda "k cdin"z J n a&ıne ırıey er an a ıyo- fikir verir. tt it. ı .. rı ı . 

rint anmak ve bugünkü mu- rdu. Hadi bir defa da onu ~- ._.....MJll .....,...~ı 1 ,~)' (lf'f&~t>'ııı~~ ~ ~~ '1: llAHIH Dünya HaradiSIHi: 
'faffakıyetlerini teıit etmek tecürübe etmek için korkak -r;ırr-~ .,,,~ •l·• ~~\~ lll• :ti..:- ..V •1JJ ,... ... ~\~ '*' •;11~~ ~o; .. ~~\t it Suvare Saat 21 dedir. 

. -•- Jıı. -•- iı. -1'- Jıı. -•- lıı. _,,_ ,,_ 

=i:.:yii..:•~!:çhi~~!!:ı~: :~.~~:~· on• d;!:;ud~; p&•n••:t1•illit.•lil!l_.l!!l!&!H• ı~~~~~~-~ ~~~~~ 
çiıdiles. Sevdıler, aevjldiler. müst~hzi nazarlarla ona h<t- • 1 . 
:ı.r.ıörlö ... kıeo •••ip ~~;:·~~:.~t.;::."ı:po::~::i ;:· Aşçı Ahmet Usta : i }l~i.11!!11~1!~!!1.llf!!!~ıı!! ..... 

On bir üDe, tabiatın ken- ayrıldı. • ı ' 
dilerine bahıettıği vücutlarını Bir sene birçok müzayeka- ı ~ ~ 
id11n •alunninın olğunlaı- lar içinde çırpınarak yaşadı. • B A N D I r M A ı' ~ 
mail için her türlü, tabıl 932 klnunuevelin son ayları- • • i 
gayri tabii hAdiseleri muha- oda haftalıklarından ayırdığı • • , ~ 
k · · a.;·· • Balıkesir vilAyeti dahilinde temiı ve nefis yemek: ~ eme ve eyıyı &otiiyü ayır& para ıle bir senebaşı bile- • 
edeoelı bir olgunlatmı için ti aldı Te en büyük ikramiy- • pitirmekle methur olan Ahmet uıtı bu defa maarif 1 j 
çalıımıılardı. Şimdi d&ı beşe. eyi ka1andı . • otelini bırakıp Cümhuriyet meydanında Şehitler ahi- ~ 
rr İJ bölhröude hi11elerine vazeteler bir bankı kAti- • deıi karşııında yeni yapılan dükkAn ve bahçeye • ,. 
d .. · · · •"h • L • geçmiatir .Yemekler rekabet kabul etmi•ecek derecede ı 

UfeD ıtı ın.ı ap e.mı& za- binin en büyük ikramiyeyi • ~ . " . 
manı gelmitti. kazandığını ve onun kısaca • ucuzdur. PılAv ve çorba (5), etli sebzeler (10), et 

1 
j 

Turtut mülkiyeye, Sı&kı tercümei halini büyük harfi- • yemekleri { 12,5) kuruıtur. içki farkı alınmaz . ~ 
~kuka, Hadi ticaret hayatı-- erle b.. 1ahifede yaısJığ'ını ı • i 
• atıldı. Üç sene biribirler!. görenler ve onun iki 1enelik: • ~ M • 1 L •k 1 • 
.. görmediler, fakat muntaz. ııkıntılı zamanında ne halde ...................... _. iŞ en astı erı 
aman mektuplaştılar. olduA"unu aramıyanlar, bat- • • 

·rurı~ c1oısun bir maaş- ta yolda ıeaadüt edip ıe yüz· Balıkesır Evkaf 
(a; bir daireye Amir, Sıtkı ü~e bakm_ıyanlar bu ya~ı~ Müdü 1 .. ., d • i En temiz ka vuççuktan yapılnnş yu ... ı 
Wkim, Hadi de tüccar olm- mılyon . ııranın hatırı . ıçın . . .. r ugiin en. ~ nıuşak. v~ alfıstiki v~tli, dünvanın en ~ağ 
111&0. l'urğut her 1&bah ya- onu m.azıde beraber geçırd ı k ibra hım bey camıı karııaında Evkala ait 231 232 233 ~ . ~. '. • : • . ..... 
tağındaa kalltır ve ayrı bu- leri Hayattan eaki zamanlar- numaralı iki dükk&n ile bir yağhane möyıı _ ğ35 ~ayes- .ı lauı h\slı~ı ola~1 ~lış~r ~ · las~ıkl~rın~ ~Jı~er 
lmıduğu daireye gider işile dan, mahalle Te mektep ar- ine kadar icara verilmek. üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 4nıarkaiara tercıh edır ı ız . Çnuku hıhımuuı 
mayul olurdu. 8ıtkı ıırın kadatlıklarından ıon aldı.k!a.- İhaleai 15 - o - 934 cümarteai günü saat 15 te icra edile- 1 lastiklerin fevkindtı oldu~u ~a~l~nıh~il~ 1 
bir laıada vazifeıinden em- rı apartımanın ıon takııtını ceğinden talip olanları Bahkeıir Evkaf müdüriyetine müra- ~ .. b d"l · f 
in inaanların halile yatıyor veremediklerinden müşkül caatları .lan oluaur. ~ teeru e e 1 mış ır. 
ve kiase ile konuımayordu vaziyette kaldıklarını yaaa 2 - ı 72 ~ ~lişle11 siiperkorıfor lastikl~ri ilP ke-
Hadi iıe hergün Üsküdar yakıla anlatıyorlar ve oaJan I' · I d"l' H l 

Y
üzüne bakmak teneuülön- .ı rna 1 emnıyett e ~e~·a lal p 1 ır. er wy-

iıkeleıinin yanında mağaza- 1 
sın* yeni getirteceği kom- de bıle bulunma~ıkları, Hadi- B 1 d. R. t• d ~ dan mevcudumuz hulunur. 
atların renk:lerjle uğraşıyor den şereften, vıcdondun, sa- e e ıye ıyase ın en • Mişlon li\slikle r i BuJ.k,.. Hir \'(' rnulhakatı tlC&ntal'I i 
.,8 bot zamanlarında iki se- mimiye\ten, arkadaılıktan ~ Yanyalı zadt ı 
nedir mektubunu alamadığı bahsederek yardım dileniyo. 934 Senesi tanzifat ve tenvirat vel'gisi ıahak- ~ H. N~SHET 1 
.,kada,ınt arıyordu. Tanıdı- rlardı. kukatı için nıük.elleflerin birinci taksiti Eyhil a- • Zarh~ h han-Bahke~ir 
klarına IOrdu, gazetelere il - Sa fi h Vecdi d B a . . d .. k il ( b . . ( ~ Anlar verdi. F•kaı bir türlü ·-- yı ır. u yın ıçın e mu e e u vergınııı ıııs ı. iijliiJli''•••• • "'""""'1111·~,ı·ıiiiiiii"lfjfii~ 

Lt la r·· Yurtta _·' .......... nı ödemezse vüzde 611 zanımile ve tahsili enlval mea up rma cevap vermi· • 
yen arkadaılarının yerlerini ~ Hilô.liahmerl unutma/ ! ı kanunnna tevfikun tasil olunacağı Belediye kanu- ~ 
bulamadı. Aradan bet ıene : ıstırap çek~n insanlara : ı nunun 112 inci maddesine istinaden ilan olunur. ı~~ıt.·~ ~~~~ ~~~ 
geoti. Bir gün bar k .ı pıcının : eyilik yardım eden od.ur : , 1 70 1 
dilıi•tıi•liti ve kumaılar •••••••••-•• .. •••••• •• .. • 

aN~•~·~hlr~~ny~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' · ~faatsah~~r~~ahen~ 
züoden mağaza1& yandı, İf-

::~:1::~.!~~~.~~~~ FOTORGAF. . I İ "::~~~~~~::.:::~::~:'::::r'~:; 
dolaımat• baıladı. M AK ı N ELER ı 

1 
gayet tas" olarak ticarethanemde b1'lunmakta biriuoı 

Bır gün yine ba kar.tık nevi her eıit yağlı boya ve yağ~rı ile her renk" 

itlerının verdiğ, üm1tıızhkle f h M h hd ı· . A • • h . boyaları ve bildmum malzemeıi betonarmede kull•-
Oıküdardan Butıkıaıa geçer. ,a e emt mı umu useym Ynl t1Caret anesı nılan her \~eıit istenilen boyda demir bulunur. Çalll 
ken birden enkaz halınde olcın 1 çimento alA.tı ıiraiye demir her nevi hırdavat •• 
mağ..zastn1 eski debdebe•ıle malHmei intaiyede rekabet kabul etmeyecek de~-
görür gibi oldu. Yanı batı- cede toptan "'" perakende ucuz f intla ıatılmaktadır 
nda ultto baaonlu ve altın Agf a f otograf makinelerı " Sipariıler süratle sevkedilir. Eyi Te ucuz malıeOJ• 
çerçeveli aıyah gözlüklü be_ it, almak i•tiyenlerle menfaatlarını müdrik zevatın be~ 
yaz eldı•eoli şık bir beyin nin Rahkesirde yegane saıiş yeridir. ~ halde ticarethanemize uğrayıp çeşitlerimızi görmeler• 

il menfaatleri iktızaeındandır. 
gözlerıDI kaçırmasına ra~m- Levazımı en has ve en ucuzdur. 1 ;~ Bandırma İsmet Paşa caddeti 
esn 811.kı oldağunu tanıyınca it. 
.karınlıkta bulunan yolcular- I » demir tüccarı Hatip zade 

AGF A FOTOGRAF MAK NELERİ j 
ın •tık görünce kalplerinde · ~ 1 
doğan yapmak arzusunun Yedi yaıınıla bir çocuk tarafından dahi gayret 

1 'I MEHMET NUR 
· · ı L L ı kolaylıkla kullanılır . 

ıe•ıncı e ona aoıaııaa: 

- Merhaba Sttkıcıtnn' 
dfye eline 1&rılınca ogün al- ---- --- - ~-


