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iDARE EVi: Balıkesir Şahmehmet sokatı dairci l 

CUlY.rA.R. TESİDEN ıv.rAADA :B:ER. G-ÜN SA.BAHL.A.R.I - ---1 1-
j uıahsusa TELGRAF: Bahkcsir Türkdili, TE.LEFON:!ı 
1 

Türkdili ABUNA ŞERAiTİ: Seneliği 800, altıayhğı 1/ 
ÇIK.AR. 400, uruştur. Nüshası 3, eçmiş nüshaları 25 kuruştur1 -

hüyük Meclis seçimi yazdan evel yenilenecektir. 
C. H. Fırkası Grupunun kararı. - il\ 

Grup Başvekil Paşanın Teklifile 
Mebus Seçiminin Yazdan Evel ı 

Dost Misafir Vekil 

Yenilenmesine Karar Verdi. ı 
Fırka Reisliği intihap güniinii Büyiik Millet 1 

Meclisine arz ve teklif edecektir. 
Ankara, 14 ( .A. A. ) - Ciimuriyet Halk Fırkası Grupu idare He-

yeli Heisli~inden: 
Ciimurivet Halk Fırkası grupu Cemil heyin rt>isliginde toplanmış 

ve ismet ı>aşa söz alarak Bii~· iik Millet MecJisinin normal seyrile 
1935 yazında yeniden intihap )'apılması teşkilatı esasiyt~ icabından 
oldu ;;,;illi hatırJaltJk tarı sonı·a heyuel milel ~İ~'cıset alenıi hadist•ler \ 'C 

ihtiu~all(}rle meşbu oldu~undarı yeui "eclis irıtifıaLH için ~·az mevsi
nıirıi beklemiveı·ek kışın intilıahatırı icra ve iknıalile Ciinıuriyet JlaJk 
Fırka~ı ve IÜikiımctin müstakbel vaziyetiniıı milletin t\rasile yeniden · 
meydana çıkarılması nıeınlt•ket için faydalı oJacağıııı izah e~'le· 
mişti r. 

F11·ka ırruı>tı intihahatrn verıilenruesi iciıı alideki kar·arı vermistiı .. e . • ~ • 

« Büyük Millet Meclisi intihabatının yen- ı 
ilenmesi ve bu keyliyetin Büyük Meclise arz 
ve teklifi zamanını Fırka Reisliğini bırakı -
iması kabul edilmiştir. » 

Devlet reisleri 
Biribirlerine tebrik ve reşekkOr 

fi Ueri çaktır er. 
Ankara, 14 (A ,\ ) - Sevyet 

ihtilalinin ı 7 ci yıldönümü 

münasebetile Rc isicümur Hz. 
le M. Kalenin ve Başvekil 
ismet Pş . llz. ile de M. Mo
lotof urasın •la tebrik ve tcl
~ekkür telleri yazılanış ve 
alınmıştır. 

An~ara f uka kongresi 
Ankara, 14 (A.A.)- C ILF. 

Ankara vildyeti kurumu ya· 
riOdı:ın itibaren kongrelerine 
başlıyacaktır. 

===-=== 

Mektep 
T alı~elari sergi evini ge

zerek iza~at al~ılar. 
Ankara, 14 ( .\,c\) - D ıin 

ve bugün 2569 şehir lise ve 
orta, 2136 sı da ilkmektep· 

, lerden olmak üıw.o 4696 
talebe sergi evini ve sanayi 
sergisini gezmişler vo ıana
yicilerden sualler sormuş
lar, izahat ve notlar almıı-'- 1- - - - -· 

Almanyanın Karan. 1 lngiliz i K:;ı;Aıoniler 11tınmüdı-
Almanya Cene-;;;.eye dönecek mi Silih ticaretinde uzlaşmıya 1 

londra gôrüsmeleri hakkıni neşredilen resmi tebliğ. 1 varmak arzusun~adır. 
Londru, 13 (A.A.) - ll ı\vl s : görüşmüş olan ~.Rıbbentro.p 1 f ııgiliz 81'Hkilinln b&Jlftltl 

A' b ·· .. 'n umumi hır ı Y Jnnsınunn: ' u goruşmenı Londra, 14 (A.A.) - Beş-
M . . hh F 1 mah iyette olduğunu ve temas • llıtlerın mura ası on · d vekil söylediği bir nutukta 

Hibbontrop bondrada Alma- edilen meseleler a~osı~ a hükumetin bıırış dava-
d · · · · l n esıısı uzerıne nyonın Cenevreye av etı ıçın eyı an aşm . . . . . s;na olan b:.ığlılığını ehe· 

rnüzakorede bulunduğıı hak- 1 milletlerin teşrıkı mesa~::tl~ş · mmiyetle kaydettikten sonra 
kındokj haberleri tekzip inin de bulunduğunu 1 ır- siltih ticareti meselesinde 

etmiş ve bunların tamnman miştir. hükumetin beynelmilel bir 
hayali olduğunu söyle eni~ - ~eşredilcn resmi bir tep. uzlaşmıya varmak arzusun. 
tir. liğJe mükdlemenin üç çeyr- da olduğunu söylemiş ve bu 

M. Eden ile bir saat kadar ( Devamı ikıncıi sayfada ) meselonin her kim tarafından 
• 

faası ıçm çıhııyor. 
Kastamonu. 14 (A.A.) 

Tayare Cemiyeti valinin 
riyasetinde toplanmış villlyet 
içinde milli müdafuaya en çok 
yardım için esaslı tedbirler 
almıştır . Tayare hanımlar 
derneği adile bir dernek daha 
kurulmuştur . 

Sabık ispınyı krıh 
Vatikan. 13 (A.A.)- lspa-

nyonın sabık kralı On üçü
ncü Alfons ile uilesi dün 

akşam Papa tarafından ka

bul edilmiştir . 

Macar Başvekilinin_ beyanatı. 
Macarl

·s v~ komşuları olursnolsuns:ıhaya konulm.· 
tısı imkdnı olmıyan bir ted . 
bir olduğunu ililvc etmi ~tir ,,,,,,,,.= = 

Sa~o ihlilafı meselesi Ask eri 
M. GömMş iıalya-Macar dostluğu ço~ sa~imidir diyor. 

B l t 13 ( A A. ) - tnlı işt irakinı kaydederek 
uı npeş e . bu i ·tirnki müdrik olan A vus· 

Mucnr teJgrnf AJunsından; il d l ·t adnrnl:ırı da iki 
B . --, .. b'" h .. k tury.1 ev c 
nşvekıl M._ (,?m oş ~ı - dcvlot teşriki mesaisini sul · 

fıınet fır kası ı~·tımnında ırat h . ta Avrupa mesele. 
tt ·~ · · t le un \:C or e ıgı nutukta , Mo.curıs an a · . . f olarak dııhn 
h. r lerının ne ıne 

Y ındo bazı dljvlctler tar3 ı . .. . l ha nafı sekle 
.ı ·r · ·· muessır ve < a ~ 

nuan açılını~ olun ı tıra mu- 1 ııkt ·ıd rlnr 
~ koymoğn ~· il ışın , , . 

ca<lclosini hatırlaturnk ~1uca- . . 
rl. t l .1 1 · .. ,t demıştır . 

li nnın beyne mı c \'azıyv · . 
. • f l· b M Göınböş L ıj lıı~turılu Mu_ 

ı nı sursınngu matu o un u · . ·h 
il) .. • • k , l· cnristan arnsındokı tnrı ve 
ucullelenın akım a mış 0 h b 

<luğunu b il<lird ıkltı n ı;onra asırlı~ ~ünaseh?tı :e e~i~t;n -
Roma protokollar n muvaf bet hıııs ıyatını 1 z c.ı • J er 

fokıyetlc tatbik etmekte old- sonra Roma seyahatıne r>eç-
ur•un .. 1 · ··te"k mi ve bu hususta matbu 

6 u soy emış \'e mu ... 
b \ ,. tt intı".ıar eden yazılar-

ı en Varşova Homn vo ı- a a .,, 
Y ' · b l" re~rnı tobli"in Moca· ana oyahatlerın ılen ve u " ~ . F. 

şehirl erde gördüğü samimi ristanın it alyaJun ~znklaş 
kubuldon hnraretli bir lisanla makta olduğuna ılııır ~·ıknn 
L o.hsetmiştir. R tşvekil Mııca · hayali hab erlerin uydurma 
ristanla Avusturyayı bağlıyıın ( Devamı dördüncö aayfada 

C"nevre, 13 (A A.) - Sako 
ihtilfifı uzlaştırma kamitesi itilaf yapılmadı mı. 
kabul ettiği bir karar sure- 1 h • 

ti ile Milletler Cemiyeti reisi Uç dBYl&I arasında bir askırı 
ı:o u ıu u_m i kıl ti binden ihtilıl itil3f yapıldılına dair habar-
fı n hnllınue Amorika ile Bre- ı t it · d'I. 
Z ·ı lyanın t 'k' · . . bZIP 8 l IJOL , ı~ ~rı ı mcsaısını 

temin i~· in miisoit znmanın 1 l\ır;s. 13 (A.A.] - Jt'ron-
intihnbını rica etmi~tir. ı sız, İng;Jiz ve Belçika er~A~ 

-------- _ nıharbiycleri orasında gızlı 

Bur~ur yolunda bir ~aza hava mukaveleleri mevcut 
olduğuna dair çıkan haberi-

Burdur, 1J (A.A.) - Bugün 
BurJurd:ın Antalyoyıı giılen 
bir otomobil ~·ubulc boğazın 
da dev r ilaıi~tir . Dört yııralı 
vardır . 

Bur~ur Cümuriyet meydam 
Burdur. 13 (A .A.J - Şehr. 

imiz Cümuriyct mrydıınının 

yap law~ ı kin belediye 1600 1 

lira para vermiştir. 

n üzerine eyi maliımnt alan 
mehafil bu haberi kııli sur 
ette tekzip etmişler ve salA
hiyattar yegdne makamlar 
olan hükumetler haricinde 
ıı sk e ri mukamlor tarafından 
bu de, oce nıiilı i ın itilarların 
tasavvur cdilmiycceğini bil
dirmişlerdir . Paris resmi 
!nehafıli do aynı surotle ka
ti beyanatta bulunmuşlardır. 

Buraada sanayi müesseselerini 
ve tarihi eserleri gö.rdü. 

Ökontmi Bıkan mız tayOnden Tei8n heyetle Bursada görüştü. 
Bursa, 14 (A.A.) Yunan 

Okonemi Baknnı ile Okonemi A 1 manya 
Vekilimiz Celdl bey beraber-
lerindeki zevatla birlikte 
dün vildyeti ziyaretten sonra 
ipekiş fabrikasına gitmişler 

ve fabrikayı gezmişlerdir. 

Yunan Ökonemi Bakn· 
nı ayrılırken fabrikanın 

gösterdiği terakki ve ku
maşlardaki incelik ve aefa
eeti takdire değer bulduk_ 
tarını söylemiştir. İpekişton 
ıonra urf kaplıca, muradL 
yedeki tuihi ev ve türbe
ler, ipek böcekçiliği enstitüsü 
Sait Ethem beyin ipek fab_ 
rikası, yeşil cami ve türbesi 
gezilm: ş ve Mudanya üze-

(Oevamı ikinci sayfede) 

Ordu mevcudunu üç yüz 
bina çıkan yor. 

Bir ·gazeteni habariH görı .. 
londro, 14 (A.A.) - Mo_ 

ring posta gazetesi Alman 
ordusunun en yeni silAhlı 

ve teşkiltltlı olarak mev
cudunu 300 bine 
çıkardığını yazmakta ve hü. 
kumetin pek yakında aske_ 

rlik hizmetinin mecburi ola

rak kabul edeceğini ilA ve 
etmektedir. 

ıı:> ı ı<ıcA ırl\"' E ıt:: 
Halk oe şehir iş istiyor. İhmal 

tevil, inkar değil ... 
Hukıimel vr istaıiyon ca· 

ddelerinin birleştiği yer olan 
belediye meydomnda taıla
rtn aşwmış oltlııyu11u bu 
nun müessif kazalara stbtJI 
olmakta bulundufiunu bun. 
dan bir ıene evel yazmıştık. 

Uı1akfl belediye reisll!il bi:e 

bir mektup göndermiş: 

« Bunu lı e ledi)e de gör
ınüı~tür . Nitekim bir iki ~ü

ne kaJar Yeşill i caddesinden 

haşlıyr r ak bütün meydanda 
nşınmış l'ışları altüst etmek 
suret ilc kı:ıy,ğanlığın önünu 
geçeceğiz.» 

Dc:mişli . Gerçek ovaklt 
yol ameleıi Yeşilli caddtsi
llilı parke laşlarLnı altüst 
etmişti. Fakal bu amele 
nedense belediye meydttm· 
na teşmil edilmemişti .. 

/fondan tam bir sene 
·sonra hirkaç yıl 11 eve/ •<Sa· 
vaş» pek hak
lı olarak belediye meycfo
randa birçok ıw:alar olma
kla bulıınduğurıdan bura
sının onarılması ldzımgcl 
di[Jinden bahsdti .. 

Hir senr evel bize b11 
işin yapılclccı!/1111 te
min eden im:a bir sen e• 
sonru Savuş gazetesine maval 
/rnblli11de11 bakınız neler 

olan bu mahallin bozuk olmı
dığı nakil vasıtalarının ge
çeceA"i yolların belediyece 
gösterildip-i ve binaenaleyh 
merkep ayağ· nın kırılması 

bir kaza olarak vukua gel
diği beyan olunur.» 

Belediye mtydamndaki 
taşlar aşı nmışlı r. Pnrkt aşı _ 

mrsa kayar. Onun için her 
yı•rde parkeyi çenltrlu . 
Htltdiye meydanlığwda bir 
sene tvel yapılacak iı bu 
idi.. Nitekim bugıin de bu· 
ndan başka birıey delili· 
dlr .. 

Bundan ötürü belediye 
reisi bey belediye meydanı_ 
nda yapılacak iş olmadığı 

nı söylen111t'kle hem kendi . 
si11i hem de hakikati tek -
: ip t•lmiş olmuyor mu? 

Her ne ise bizim asıl işa
ut etmek lstedifjimiz be.le 
biyenin kendisi11e düşen iş
lui ne kadar u.: benimse_ 
difilni göstermektir. Uele
diyt! reisi efendi tarafın· 
dan bir sene eve/ lritf en ka
bul edilmiş olan bir :arure
lin bir sene sonra nasıl in · 
/\ar olundw/wm yukartdakl 
mlsul çok eyi canlandırı -
yor.. Halbuki 11e ne. yazık· 

okuyor: ki bu misal bir tek dt!)ll· 
«Belediye dairesi önünde- dir .. Hütün şehir, şehrin bü

ki meydanlı ğın bozuk ol- tün malıalleleri bakımsız
masından bir merkebin aya- tık içindedir. 
ğı kırıldığı •e bu facialara Halkın 11e şehrin h/zme
nihayet verilmesi 11\zımgel- tinde bulunanlar ~ahsi en-
diği yazılıyor : Parke dfşeden 11: a/\ bulırnmağı 

tal)lı döşenmiş me_ bilmek mecb11riyellndedirler. 
ydanlıkta hk. bir bozukluk Halk ve şelıir senefrrdir 
yoktur Aneak şehrin vaziye- \ iş istiııor .. ihmal , fevil i 
. .. . ' ll-
tıne gore su cereyanlarına kcir dcyil .• 
karşı fazlaca meyil verilmiş * * 
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1 HALK BiLGiSİ DERLEMELERi 1 Veni 
Balıkesirde Doğum Göreneklerı 

ve Çocuk. 
Türkıye 
---

Bir ıspanyoı ıazet~sinin yazısı 
Bereketli 
Yağmurlar. 

Fırka Kongreleri. 
Kaza konresi bugün toplaöiYor. Hacıilbey nahiyesi !ır

ka merkezinde dün akşım kongresini yaptı. og· 

«Docum~ntation internati
- 13 nsle» den: 

Toplıyan: A. OSMAN 

- Bunlardan birine tükür, denir. 
Çocuk tükürür, tükürdüğü daire onun yeri olur ve ismi sö

ylenir. Bu suretle bütün çocuklar getirilip aynı mf'rasim 
yapıldıktan so:ıra hepsinin nereye dü~tükleri söylenir. En 
sonr.a [A~~eshan~] ye düşen çocuk 6öylenerek hep birden 
semıne cızılen d•ırelere «Tn. Tu. » diye tükürür ve kaçı
şırlar. 

Garp efkArı umumiyesi 

için sadece büyük devletle

rin sahası dahilinde cereyan 

eden bazı beynelmilel vakıa 

ve tezahürlerin tetkiki ktrı 

değildir, zira 1914 - 1918 

harbinden sonra dünya, bil· 

hassa Tuna ötesindeki Ale
mi baştnnbaşa değiştirmiş 

Çil tçimiz memnundur. 
!fava Jün de yağışlı git· 

miş, bir gün vel yağan bol 
yoğmurJan sonra yeniden 
yoğmur yağmıştı r. 

yoktanberi kuraklık hü· 
küm sürüyordu. Toprak 
ysğmureamıştı. Son yağmur

lar toprağı adam akıllı ıs 

latmı(? v~ tavn getirmi~tir . 

Havalar açılır açılmaz ~~ iftç i 

faaliyete geçecek ve kışlık 
mahsulünü eket!ektir. 

Mahalle ve semt ocaklarından sonra nahiyeler de ~o fı· 
relerini bitirmi ş bul ınduklarından kaza kongresi buguo ~·· 
rka Vildyet merkez binasında toplanacaktır. Kongreye .. ,, 
hiyeler namına iştirak edecek mümessiller dün şebrıo>• 
gelmişlerdir. 

Du .. n akşam ( Ha*cı -* .. ~. eb•' goruşmeler yapmış "~ ~ 
ilbey ) nahiye kongresi mmiyetli görülen dıl~~~ 
Kasaplar, Dinkçiler mahalle kaza kongresine ~erıl .. ". 
ocaklarile Martlı ve Hacıgaybi üzere tespit etmişti~. tlU~t 19 - Elek pelek 

Bu daha ziyade yedi yaşından aşağı çoeukların oyun
udur. Küçük oyuncular yere daire halinde otururlar, ayak· 
larını uzatırlar, büyücek çocuklardan biri - Ekseriya anne, 
abla, ağabey - oyunu idare eder. 

olan taba nüllere şahit ol

muştur. 

MeselA işte ispanyanın 

semt ocakları müme!silleri- akıben nahiye heyetı 91e. 
nin ittirakile fırka vilayet za mümessillerini 86çınit'1'_ .. 
merkezinde toplanmıştır. be1"" 

Çocuklar ayaklarını uzattıktan sonra oyunu idare eden 
ayak~arı şöyle söyleyerek parmağıle sayar: [Durak yerleri 
de vır gül ile gösterilmiştir] 

bile Türkiyeye ticaret sa· 

hasında yaklaşmasınm mil

letler arası bakımından eh

emmiyetli olacağından kim 

şüphe edebilir? Bu yaklaşma 

idare ~eyetinde 
(Hacıilbey) nahiye .-

Kongre Nahiye heyeti eski heyetin aynı 0ıorık.,r. 
reisi Ekrem bey tarafından kt dı açılmış müteakıben doktor suretle teşekkül etme e ı' Vıl !l y e t İd :ı re h eyı. ti Jün 

vali muavini Ekrem beyin 
reisliğinde toplanarak me
murin muhakemntına ait iş 
lerle meşgul olmuştur. 

Ali Rıza bey reisliğe, Şeref Kenan Emin boy. g~r()I. 
ve Halil İbrahim beyler kAtip bey, Sıtkı bey, Mustafa .f~l~pe~ek, ?l~en çıkan, sarı kız ın sarısı, sarı koyunun 

derısı, ındım gıttım kulağına, knlağıud:ı bir ayı var, ayı benı 
korkuttu, kulacığını sarkıttı. Alla gittim. pulla gittim, çek 
şunun biriıini.] 

her iki devlet için de muhakkak 

surette faydalı olur, zira Tür

kiye menfaatleri itibarile 

İspanyaya muarız bir mevk-

liğe seçilmişlerdir. Kongre iki mil bey, Nazım bey .. 
saat kadar süren toplantısında Mümessiller şunlardır:~·' 

Halke•i güzel sanat,ar şubesi 
ocakların faaliyetleri ve di- Kenan Emin bey, A 10 

Bunun muayyen olan durak ycrler}nde parmak bir aya
ğa temas eder. Kimin ve hangi ay:•ğ ı nda nihayet bulursa 
e ayağını çeker. Bn suretle bütün ayaklar çekilinceye 
kadar aynı nakarat ile sayılır. En sona kalan ayak sahibi 
«değirmen» yapıltr. Bunun için de e\•velA şöyle bir tekerle
me söylenir. Oyunu idare eden sorar, çocuk cevap verir. 

tekleri üzerinde hararetli S:ıdık bey.. ____.-/ 

Halkevi güzel sanatlar k:o-
ide bulunmadığı gibi ne Tü- mitesi dün akşam toplanarak Kayahdere 

Köyündeki kanh vaka. 
- Burdan bir öküz geçti mi? 

rk istihsali İspanyol istihsa- muallim ressam Sırrı beyi 

lini ne de lspanyol istihsali reisliğe ve Muallim mekt
Türkiye kimi herhangi bir ehi musiki muallimi Kadri 

piyasadan dışarı ıürmek beyi de mümessilliğe seçmiş Katil dün şehrimize getirildi 
vaziyetinde değildir. tir· Bir gece evel Kayalıdere 

İşta bütün peşin hüküm- f · 'k ı· il' ,. • köyünde bir vaka olmuş 
leri ve batıl fikirleri zih1nl- IZt ve ımya mua ım iği, Memat Ali isminde biri 

- Geçti . 
- Alnı sakar mı? 
- Sakar. 

erimizden çıkarmak ıamanı Necati Bey Muallim Mek- Ali Osman kızı Ayşeyi ağır 
artık gelmiştir: Bugünkü Tü_ tl bi Fizik ve Kimya muallim- surette yaralamış ve onunla 

- Gübre!i korkar mı? 
- Korkar. 
- Arpa, üzüm yer mi? 
- Yer. 

liğine sitajiyer olarak yeni münasebette bulunan köy 
rkiye hiçbir veçhile sultan- mezunlardan Esat bey tayin muhtarı lbrahimi de öldürmüş-
lar ve uraylar devrinin şa- edilmiştir. tü. Katil dün jandarmalar 
tafath ve gevşek Türkiyesi- tarafından şehrimize getiril-

!
' ld ne benzemiyor. Bu hakikat Tuz kaçakçıları miş ve adliyeye teslim edil-

- Değirmene gider mi~ 
- Gider. 

ıer eua e çocug un ayağı .kaldırılıp yavaşça yere 
vurulur. Son suale «giden diye cevap verince ayakları bugünün en bariz hakikati ik- Dün Ayvalıktan şehrimize miştir . 
yeıien kaldırılıp. Sırt üstü yuvarlanır, oyun da biter. en birçok insanların el'an Hüseyin v~ Hasan isminde Yıtpılan tahkikata gö-

20 -· Çömlekcik vaziyetten bihaber bulundu- re Ayşe ile Meh-
kları ve Reisicümur Kemal iki kaçakçı getirilmiş ve met Alinin beş altı ay-

cvelA bir ebe intihap edilir. Ebenin intihabından son- ihtisas mahkemesi müddeiu-
kl 1

. 
1 

· Paı:ı.a ile Türk münevver küt- dan beri karı koca gibi 
r çocu ar yere çöme ır er. içlerinden biri lAalettayin: ~ mumiliğine verilmiştir. Bun-

- Ebe çömle2'im kırıldı, diyerek a '1ağa kalkar. Ebe lesinin . kimi terakkiye bizzat 1 k k bir arada yaşadıkları anla-
.., J memleket içinde Amil olmak arın ayı ~~ ı olduğu ve tuz şılmaktadır. Mehmet Ali o 

o ayakta iken eliltı başına <leğmek ister. Ebe o taraCa ko- ka"ak" 1 ğ t kl J 
k

. · d · T .. k" · h · Y yl ı ı yap 1 arı an u- gece muhtarın evine girdL 
şar keo diğljr çocuklar da: ımı e yenı ur ıyeyı arıç- . l k d 

Eb 1 te temsı'l etmek suret'ıle, j' şı ma ta ır. ğini duyunca hemen eve 
- e cöm eğim kırıldı diyerek kalkar. Bu defa da 

ebe onlara koşar ayakta el ile değmeğe çalışır . Hangi ele le çalıştıklarını bilmedik. N• f 1950 • d koşarak ikisini de bir 
çocuğa ayakta iken değehilirse o ebe olur ve diğeri lerine ne kadur teessüf ed- u usumuz senesm e arada yakalamış evvela 
kurtulur. ilse azdır . Bugünkü Türk- 30 35 milyona varacaktır 1 muhtarı sonra Ayşeyi 

B 
'Ll'ğ' d·LL t' · ıt· b. d ı'ye, gerı·11· ~ı·n boş bı"r «Pito- - • birkaç yerinden 11aralamış-

u çevıa. ı ı ve ır.aa ı ıçap e ıren ır oyun ur. ~ ı J resk» yaldızının en son teza· Dahiliye Vekili Şü.krü tır.Dünkü sayımızda da yazdı -
~1 - Bezfrgdn başı hürlerini de tamamen sıyırıp Kaya beyin ~üyük ~1ıllet 1 ğımız veçhile muhtar lbra-
Bu mekteplerdede oynanan bir oyun olduğundan atmış, büyük bir devlettir. ~1eclisinde soyleyip dünkü him kalbinden aldığı yara-

bir kıymeti olmnd • ğı söylenebilirse de mahallAtta Bu günkü Tür kiyede bü sayım_ı.zda çıkan nutuklar~n- nın tesirile biraz sonra öl· 

oynananı ile mekteplerde oynana01 arasında netice itibarile münakale vasıtaları baş da (nufusumuz 1950 senesın- müş'lir. 
fark bulunduğundan bunu da kaydetmek lüzumsuz olmaz. döndürücü bir suretle artmış da 30-35 milyona Bu kanlı vaka hakkında 

Oyuna başlamazdan evel büyücek çocuklardan iki geniş orman uhaları Ceyizl- varacaktır.) cümlesi tahkikat yapmak üzere Ka-
elebaşı bir de p'.)Jta başı ayrılır. Elebaşları parmaklarını endirilmiş ve bir müddet telgraf hatası olarak yalı<lere köyüne giden Cü· 
biribirine geçirerek ellerini başlarından yukarı kaldırırlar, sonra garp sanayii ile adeta (nüfusumuz ı935 senesin- muriyet müddeiumumisı 
bir kavis hali aldırırlar. Diğer çocuklar posta başı önde rekabet edecek mahiyette olan do 3o-35 milyonu varacaktır.) Si:llıh Zeki bey tuhkikatım 
olmak üzere birbirlerinin arkalarına dizilirler ve tutuşu- ı bir sanııyi hareketi bütün şeklinde çıkmıştır. Bu yanlış - bitirerek dün şe hrimize <fön· 
rlar. Poata başı hususi bir ahenkle: memlekette yol almıştır. Di · lığı özür dileyerek düzeltiriz. 1 müştür 

- Aç kapıyı bezirgan başı, bezirgdn başı! deyerek. ğer taraftan maarifte çok 
Rle başlarının yanlarına gelirler. Elebaşları da aynı ah- ilerlemiş, mektepler, çoğal-

enkle: mıştır. Bugünkü lstanbul, 

- Kapt hakkı ne verirsin, ne verirsin? der . henüz rüya dolu köşelerden 
Bunun µzerine posta başı : büsbütün mahrum kalmış 
- Arkadakiler yadigdr olsun, yadigdr olsun, der elebaşları· bulunmamakla beraber bü-

ollerini kaldırarak kapıyı açar. Çocuklcır buradan geçerler. yük ve dinamik bir şehre 
Ele başıları en arkadakini ynkalıyarak cvelce kendileri münkalip olmuştur; merkeze 
için tespit ettikleri isimleri yavaşça söyli- nispetle ikinci derecede kal-
yerek sorarlar. Çocuk la yine yavaş sesle isimlerden masına rağmen şimdiki Tür-
biri söyler. Hangisinin is nini 3öylerse onun arkasına geçer. kiyenin asri ahengine uy-

Diğer çocuklarda ayni minval üzerine ikiye ayrılırlar. maktadır. 

Macar başvekılının 
beyanatı 

mü hım 

( Üst tarafı birinci sayfada) 
olduğunu isp ıı ta kdli buldu
ğunu söylemiştir. 

Başvekil diyor ki : 

- ltıJlya-Macuristan münn
sebutı hararetl i vo çok sa

mimidir. Ve istisnasız bü
tün Macarlar tarof ından ta
kdir r dilen büyük devlet 

itiraz götüremez. neman 31 
milyona baliğ olan ve n is 
pet itibarile eski Avustury::ı

Maccıristan imparatorluğunda 

ya9ıyan diğer milletlerin 
hepsini gecen Macar mille-
tinin kendisine ımlh 

muahedesil~ t erke -
dilen 95 bin kilomotre mura-

Bütün çocuklar bittikten sonr posta başı eleba91ların aras- Yeni Türkiye daha ~·ok 
ından süratle goçer. ÜçüncüsünJe yakalanarak ayni sual uzun, zamanlarca tükenmek 
ve cevapla oda bir tarafa ayrılmış olur. bilmiyecek olan zenginlıkler 

Bunları müteakip zemine müstakim bir çizgi ve ~·izg- dolu birçok yerlere mahk adamı Ducenin harici si- bbaı araziden dahn tuzlasına 
inin iki tarafına da ayni uzaklıkta iki çizgi daha çizilirki olan Lir~ok yerlore malik yasetinin bütün gayrttleri- hakkı olması tabiid ir . Buna 
ortadaki müstakim çizgiye mesafesi ancak bir adLmd1r. olan bir memlekettir. Bunun nin temeli muslıhane vasıta . mukabil bizi çeviren devletl-

Balya 
Bele~iye meclisi mutii t 

timalarma başla~ı. i' 
Balya, 14 [Muhabirİlll 

den] - Balya belediye ~ 
lisi mutat içtimaların& bll.t;, 
başlamıştır. Meclis ikiocı; 
lsesini önümüzdeki P1 

günü yapacaktır. ff 
Belediye meclisioin r i 

namesinde kasabaya ,,; 
birçok mühim i~ler bulu 

ktadır. 

Misafır 

Sefır · 
[ Üst taralı birinci 
rinden lstanbula 

edilmiştir. •• 
Cel§l bey hareli•' 

tinden evel GeıP (. 
köyü olan Umurbeyd~O ' 
len hoycti kabul etnııt ;_ 

zeytincilik ve bu 'd• 
zeytin mahsulü hakkıO 
hat almıştır. _.....-.. -... ~-
Almanyanıtl 
Kararı 
(Üst tarafı birinci s•Y; 
ak saat sü!düğü '.\1. f\ı .ti~ 
trobun yeni hiçbi.~ t:..,6' 
bulunmadığı ve mukAI ~·f 
in yeni hiç bir un~ur .14# 
amil tevlit etmediğı bt 
mektedir. ff 

Londra, 14 (A.A.) -:;.,, 
raya gelmiş .olan M. tl•.c~ 
murahhası lngi liz rı ) 
görüşmeleri esnasındD ııed' 
manyanm Versay ııı08 -~ 
sinin askeri şartlarını C 
dır mak şart ile Milletlerle'~ 
miyetine girmesi 11188~il' 
asla ın evzubahs edil~eıoı:ı:ıif 
Royter Ajanıına s0Y 
tir. 

Doktor 
Mem~uh Ahmat 

çor:UK ' 
hastalıkları müteJıasS' Çocukların en kuvvetlileri öndtı olmak üzere her iki içindir ki Türkiye Avrupalı_ larile muahedelerin tadilini er de bu sulh munhedelı:ıri 

poatada yekdiğerinin bllorinden tutarlu. Ele başları ayak! ların olduğu kadar ve hatta temin etmektedir. Bu husus- sayesinde kenJilorina ni~p.:t - ' 
aruı ı ortadııki çi.ginin üz"'rine koyarak iki posta birbirini daha ziyade İspanyol entell- tHk:İ h:.ıkkLınız geruk sulh siz bir surette verilen arazi 

r . rMJ~" 
Muayenehnnesinı r ,t' 

ane civarında Z00190 

ka•rına nakl ~!m i şt : r. 
" 

kuvvetle çekor. Ele başısı yan çizkiye kadar hangi taraf ektüellerinio ve iş adamların muah edeleri osuıından ge- i\· inıle dnha nz nüfusta mille
çekilirse oyunu kayetmiş •e oyunda bu suretle bitmiş derin ve 11&mimi dikkatini l rek t::ırihi hnklar ve hııkka_ tl er üzerinde hukuki lıüku -

----=ol=ar=-=-. _________ ........ _..__.____.__, __ ....... .ı...-..:ı...-...._:~be:;;,.:.::r..::in:.:•:....:ç.:.•k=m=e.:ğ.:..e _l:..:.A:!y.::ık~t:::ır~.-~ll=i"!_y.=e~t ~v_::e_=::iı~\a~t=İ•::t:ik::l:er~e_:sa:s:ın::-~mleri tatbik edilmektedir. 
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..., t 5 IKfNCtTEŞRtN 

Ecnebi matbuat: 

Doktor S chactın bugunku oko- , Şehır Sınemasında t• 
nomı ışlert hakkındakı sözlerı -~ ~ 

Aeues Wiener Abendblnl- edecektir. Almanya•la ham 'li Bu akşam ~ 
- Anneniz nasıl? te Berlinden 30 ilk teşrin- madde sanayii son aylarda ~ ~ 
- . • . • . de bildiriliyor: fevkalAde bir surette terakki ~ il İİ Y İİ k T Ü R K F İ 1 ili İ J. 

~····· ~ ·············································• • • L Yazı Müsabakası ! 
····································~············· -14-

Ölüm. 
kir ilkbahar gecesınm 

yıldızlı örtüsü altında her 
"~rlık mesutken, yalnız 
hır bucuk son dakikalarını 
Yaşıyor. Vakit gece yarısı. 

Herşey uykuda. Bu şen ge· 
cenin içinde her tarafı ölüm 
C~ınberile sarılan yalnız bir 
a.ıle görülüyor. Etrafında uğ
u~~aşan hulyalar birdenbire 
kukrediler Onu yıkmak is\i
Yorlar. Camın aralığından 
korkunç ecel üfürükleri , ha
yaletler ,fersiz yanan lAmbııyı 
hatıf~·e üfledıler . Şimdi kap
ıyı zorluyerlar. Aylardanbtri 
dört nemli duvar arasında in
li yen hasta, yavaşça kımıl
dadı Yalvarır gıbi kollurrnı 
~çarak, aralanan siyah kirp · 
ıkleri arasında ilri damla 
göz yaşı akıttı . Sonra baktı, 
_baktı . Sanki ona herşey üm. 

-N•jnt ve Kevser ikiıi de Thüfngen sanayi meha etmiştir. Son haftalarda suai ' • • 
bir şey söylemeyip başlar ı nı fıli dün w imarda büyük kovucuk ! molınd 1: t~.mnmile .~. M 1 LY ON AVC 1LAR1 ~ı 
önlerine eğmiş duruyorlurdı . bir nümayiş Ye tezahürat muvnfCalııytt hasıl olduğunu _ ;. 
Ahmet bey bird<'n- yapmı§tır. Au tezohuratın ve bizim şimdi ıuni ipek 1 ~ 
~:ı:r1·~~n.~~;~rine ç;;i~~f ~!:; ·~·k·a:~~::ın:~k Re~~~.~:: ~·.t:: on~:tii' 1~. c~~~~1;·:i~ 4 Tamamen Tür~çe sözlü ve sarkılıdı. ''im 
Göğü• geçirerek muhabbetle •an bir nutku teşkil etmiş- mizJc muvaffakıyet vadeden j ,1.S evlAtlarını kucakladı ve bağ· tir. Doktor Schachl döviz neticeler verdiğini söylorsem ~ 'femıil edenler: ' 
rına bastı . Mendili le onların meıelesindeo bohsettikten müba 'Ağ> etmemi§ olurum. • Erı ıığrul Mu lısin, Feri ha Tevf ık, lı: 
göz yaşlarını silerken, daya- sonra sözünü A.lmnnyanın Ecnebi memleketlerle ol m ~ llelek NPcla, il azım, Muamnwr, , 

k 
·· 1 · l d l h ticaret münasebetleri bah-namıyara goz E1rı yaşa o - am maddeler ihtiyacının Feı·dı", '1 ) t 

1
• 1 .: 

h 
sinde Doktor Sch 'lchl Auta- ~' tl llllll ue\' er.. ~ 

du. Yürüdü yavaşça aetanm temini işine intikal ~ttirmiş · ' r ··kr· rchieje temaı ederek j , yanıno ço u: ve iç pazardu görülen canlı- ı'deal- ~- Her yerde ve horkeı tarafından mazharı takdir 
A A. d'ye seı ı N (Bu b ızıl. rı için bir - yşe. yşe ı ığın, ı ıııısyonııl Sogyalist ~ olan bu milli fılmi herhalde !!Öriinüz. lstanbulun lıı.' 

d
. F k t t k n ..ı" · dir, fak:.ıt içinde bulunduğu- ... ... il! len ı. a a o, ar 

1 
so cı - reJiminin ittihaz ı·tti~i ted- =1 en güzel ve "airane manzaralnrını bu filmlle <.,o·· - i! 

d Ah t ~ muz şu an iı·in değil. ) .le. · • 
0 

•· kikal!lrını yaşıyor u. ene birlerle ham meddelerin bü mış ve sözlerine devam- ~ recek ve en müntehap müsiki ve şarkılarını din . ~ 
bey oğullarını bütün samimi- yük hir mikyaıir istihlAkini I~=:"~-:. leyecekıiniz . J. J kt la: (Bizim milletlerle 
yetile kolları arasın• a sı ı. icap ettirdiğini bildirmiştir. büyük ve devamlı bir emtia 
Kendini tutamıy:ırak, aylar- Ereatz mahiyetindeki •ad- mübadelesi faaliyeti ve dola- L .\ V E T E N 
danb.e~i sabı.r ve m?tnne~le \ deler sıınayiinin terakkisi yısile de fikri münoselıet çektıtı •• kımseye hıssellır· bahsinde Doktor Schıoht içinde bulunmak amısundn i F O K S J () R N A L 

ıhizlik fısıldamış gıbi 
mediği acıforının bu _anda demiştir ki: olduğumuz burada bir kere ~ O ıon haddine vardığını hısset d h .. k k r d = yuna tam saat 8 de başlanacaktır t 

«Ecnebi memleketlerden a a yu se sealo i a e ve i 
başını eğdi. Etrafını 
saran yavrularını gördü. 

ti. Artık dayanomozdı. ll ıçkı- aldığımız ham maddeleri bir ilftn edebilirim ve ecnebi me- j Pdrşembc ve cuma Matinelerimiz:saat 2.30 dadır rıklarln dolup boşalan göğ- AZ azaltmak hu•u•unu bize nıl e kctlerde bizim fikir mol· • ~ 
Onların ıstırabı ile tekrar 
kendisini ölümün so~uk ve 
korkunç kucağına atacak 
0 lftn döşeğini serdi. Pençe. 
rede oturan Nejat göz yaş
larını silerek yavaıca anne 
ıinin yanına yaklaştı . Kar
deşleri ağabeylerinin ağladı 
ğını görerek hep birden 
mahzunlaştılar . Şimdi. bütün 
gözler, bütün ümitler, ölgün 
yatan annelerinin üzerine 
çevrilmit~ aylardan beri tat
madıkları şefkatli anne ku
cağı, •ıoak arıne öpücükleri 
ister gibi onur. yüzüne ba
kıyorlardı. Beş ı kte :yatan 
L~ylA birdenbire çığlıklar 
kopardı V avrusunun ses ile 
göz kapaklarını kaldıran an · 
ne, müşkülAtla dudaklıırını I 
biribirinden ayırarak «Leyla» 
diye haykırmak istedi. Pa
kat artık. hiç takati kalma
mıştı. Sonra onu ister gibi 
yine göz örtülerini birjbirinı 
kavuşturdu. Gittikçe fenala-

sü".: ~ı~r:;1:' ıen bunlara ~~ta~a~;1 •~il;•::.:;:~· ::et~:~ ~:;:~~;~~·:iç ~~r!:!.:ı'.0~r::~. lliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU 
acı, dedi. Sonra ıııbaha olJu~umuz miktardan fazla Rinae: nrıleyh bugün ecnebile-
varmadan kara topraklara b" h re k:..rşı ıııu hitabımızı yükı-ecne ı am maddeler almad. ~ 
kurban vereceği Ayşesine ~itmek İl!lteriz : Biz ıizinle ti-

ığımızı söylemek isterim. 
döndü. Ve solgun yanak- caret yapmak ve sizinle fıkri 

Fakat ecnebi memleketler \arından sızan göz yaş- münasebetlerimizi devam 

şan Nejat pencerenin eli 
bine oturdu; birdenbire 
yüzüne çarpan ılık 
ilkbahar rüzgArı, parlak 
ay ışığı, or.un en de-
rin yaralarını yeniden 
kurcaladı. Başı. iki eli 
nraıındo, yalvarır gibi 
uzun zomun gö~e boktı, 
sonra: 

- Tanrım dedi, ne 
olurdu her bahtiyar gi -
bi böyle mesut g eceler
de biz de şen olup, an· 
nemizin etrafında , onun 
samimi kucağında unu
tulmaz dakikalarımızı ya
şosoydık . Ahi N olurdu. 
Biz de o mesut yaşayan

lar gıbi , şen ve sevinı;li oL 

saydık. 
- Tanrım artık bize 

bütün dünya karanlık, 
bütün dakikalar geçmez 
günler, tükenmez seneler 
gibi gc>lıyor. No olur 
onu bizden oıirgeme . 

Nejadın kaneız yunak 
larındon göz ) a lorı , titrek. 
ciudaldarındnn sızarak hıçğı -

rıklarla boğulan göğsüne 
damlıyorJu . Bu sırada dı şa 
rıılan gelen boğuk bir ses 
evin sükununu sildi . Bab:ı
lorı geliyordu. Nejat ,.e 
Kevser lrnlkoru!: onu selfim
lnJıbr. 

larile onun 
lo.ttı. 

bize ham madde veremezler-saçlarını ıs- ettirmek arzusundayız 
ıe biz başka suretle başımı- Fakat bunun ıçın sizle-

Nejat aylardan beri 

annr.sının hicranile sarsı 
lan vücudünü babas•nm 
kollarından atarken, için, 

için oğlıynrak: 
- Baba, artık bütün 

ıevdilr.lerimiz gibi anne-
mi de kaybediyoruz . 
Gözlerimiz artılr. biribi -
rini hiç görmiyecelr. , sen
den b:ışka bizi kalpten 
seven, okşıyon bir kim-
se daha olmıyacak de-
ğıl mi bobacığımi' der-
ken, annesının sevgı. 
şefkat ve hasretle inip çık.on 
göğsü üsLüne düşürdüğü 
başını, onun yanakla-
rıno. götürüyor, göz yaşlnri
le karış .k öpücülderlerlo 
son olarak ona veda 

eılerken, sıcak nefesini 
doya. doya içine sindiriyor
du. Çok ge~·medon kıvrımlı 
t epelerin ulocakaranlığı kızıl 
~·arşafn bürünmüş, güneş 
bu yerlere şualarından tabl
olar çizerek ysıvaş yavaş yü. 
kseliyordu . Pakat o son ve 
en azaplı demlerini ya~ıyan 
hastadan ayrılış hatırasını 
esirıeinedi . Pençere arasın
dan yolladığı son öpücüğü 
onun yüzüne kondurdu lşte 
bu öpiicük nur Aleminin ona 
sunduğu son hatıra oldu. Bi
raz sonra haıta sıkışan kir

pikleri arasından iki damla 
göz yo.şı akıttı. Ve titriyen 
dudaklarile evlatlarını dünya. 
ya emanet ederken göılerini 
ebediyete yumdu Şimdi fec 
rin sessiz ufuklnrı ağlıyan. 
boğ'ıran, anne iciıı çırpınan 

ü~: öksüzün ı:seslerile boğul-
uyordu 

~ıuallım \lcktchı 

Enver Kemal 

zın çaresine bak.mağa rinde bizim yaptığımız gibi 
çal ışocağ · ı Yakın bir bu işte yüzde elli yardımı
zamanda bütün ham mad- nız ıa.zımdır. Muadil ve mu 
delrrin muadili kıymetteki kabil olmadıkça böyle bir 

Ersatz istihsaldtımız o dtre- münasebet mümkün olmoz.» 
ceyi bul!lcak ki artık bu hu- Bundan ıonra doktor Sc-
susta ecnebi ham maddele- bacht sozunu Frnnıa ile 
re hiç ihtiyacımız k:ılmıy.&- Kliriııg itilAfına intiknl etti-
caktır. Bu şüpbeaizdir ki bu rmıo ve bu itilAf 
işle kendimizı çok sıktık, tatbikatı neticesinde Al-
fekat yılmağa ve ümidi manyanın zararlı çıktı~ını 
keımeğe hi~~ bir sebep yo . Fransadan Alman yadan mal 
ktur. alan Fransızlara hile tediyat 

Mamul eşya ile ambarları
mız okadar mebzulen dolu. 
dur ki müstehliğin endişe 

yopmadığını binaenaleyh bu 
şerait altında Kliringin ma
nası kalmadığını bu sebeple 
muvaffakıyetsiz olan bu ıis
teme devamın doğru olup 
olmadığını tayin etmek ve 
buna göre bir karın vermt:k 

şimdiki zaruret vaziyetinde arftısinde bulunduğunu bil

etmesine hiç mahal yoktur. 
Ersatz maddeler eanayiindo 
Alınun icat ve ihtira zekası 

bize çok yardım etmiş ve dirmiştir. 

Edremit icra 
Memurluğundan: 

EJromitte taş~· ılık. yapcDlŞ 

halen ikametgahı meçhul 

Nevşehirli Ali •staya: Hük1L 

met binasının inşasında 

kefılleriniz taraCından öde· 

nen borcun bu kere kefılle · 

riniz icra dairesine müraca· 

ath kesbi katiyct eden 

borcunuzun temini için Edr. 

emitte mukim halvacı Hü

seyin ef. yedinde bulunan 

ve size ııit olduğu ikrar 

edi 1 ip haciz. edilen ( l) sıdet 

'3U dağarı musluklu 1 

iki adet Somaki direk J 

beheri iki metre tulünde 1 

muzayik masıı taşı bir met
re mıırabbaı bir hamam 
kornası dağarı iki parçadan 

ibaret (2) çift (4) adet beyaz 

mermer mezar taşından ibar

et bulunan menkul malları

nız 30-10-934 tarihinde çar

şamba günü icra edilmiş 

olan arttırmada tolip zuhur 

etmediğinden 21-11-934 tar

ihine müsadif \~arş:ımba 
günü Edrcmitte aşağı çar'*ı 

da saat (16} dn satılacaktır. 

Tebliğ meknmındu ilô.n olu
nur. 
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YURrl"DAŞ 
N.\SIL iKTlS.\'fÇ.\ YAHI MCSTE~LEKELtKTEN KrırrcLrP EH

KİN 1nınt N İKTISAUINA (~Et;lYORSAK UIL SAVAŞINA OA KÜLTÜB 
~ÜSTEMLEKEIJ(}INOEN ÇIKIP HrulJN BÜTUNLÜGÜNE (ilDIYüRl Z. 

Mahlel ainemasında 

lif Mı\ Y El ETFALIN iDARESiNDE 

13 ikinci teşrin çarıam~a akşamm~an iti~arın 

Yirmi bin Senelik 
Kürek MahkUmlar1 
Ayrıca: 

Yugoslavya kralı Aleksandr llazrederi ve 
M. Hartuııun nliimile netieelen~n Mar~ilva 
faciasına ve kral hazretlerinin eeneıe nıe;a. 

tnıiııe ail fil~ııı gösler~nı~ktedir. 
1 

Halkevi Riyasetinden: 
flalkevimizin kurslar şubesi tarafından halkı 

nıalısu~ serbest ye nıfl<•cani okuma yazma bil
meyenlerlt· az bHeul~r<· mahsus olmak iizere 
iizere Ali Şuuri nek1ebinde ( 15) Teşri11i~anid~n 
iti haren gece der~leri 'ermeğt> başlıyacakt ır. 

Yurtdaşlarımızm nwzktir mektep Başnnıal
limliğiuc ruiiracaaı edt•rek kayıtlarını icra ettir
ıneleri ilan olunur. 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

Ba~ı~e~ir -~ıhhat dairesi ihtiyacıiçin 500 li
ralık. kımn munakasaya vaz ve müddeli temdit 
edildiği halde ~erail dt~rmayam ~urt-tile talihi 
taraf~~ı.dau te.klif e~lliği hedel haddi layık gürül
medıgınde.n 3 - kanunue,·t·I 934 tarihine uıii
sadif pazarle i günü saat 011 beşe karlar hir ay 
~arfında pazarlıkla verilmesine karar verilwi
ştir. 

Talip olanların t~ıııinalı mu vakk.at~lt·ı·ile 
birlikte yevmi mezktırda Encümeni Yih\,·ete 
gelmeleri ilan olunur. · 
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SAYFA 4 TORKDILt 

Balı~esir icra 
memurluğundan: 

Balıkesiriri İbirler köyün-
den Nbbas oğlu Mustafa, 
Süleyman zevcesi Fatma ha "' 
nım ile oğlu Yusuf ve Havva 
ve Süleymanı n kendisinden 
evel vefat eden oğlu Must
afanın evlatları Süleyman 
ile '!brahim ve Meryem 'e 
Halıme hanım ve efandilerin 
köyde kdin sağı Emin ta_ 
rlası arkası mera solu Ali 
Osman hanesi ve önü yol 
ile mahdut ve şayian muta
sarrıf oldukları üç oda bir 
dam ve iki adet samıın damı 
ve çitle ayrılmış biri büyük 
kıtada iki. avhyı havi 
ve Mustafanın ev l a.tlıırı 

tarafından meşgul Ölan 
odanın önünde üstü ayrıca 
kiremitle örtülü evin an
barı mevcut olup mezkur ha. 
ne g ayri kabili taksim oldu
ğundan dolayı Balıkesir sulh 
ihukuk hakimliğinin 17- Teş-
rinie vvel 934 tarih ve 130· 
338 numaralı ildmile şuyu-
unun izalesine. karar verilmiş 
v_e müddeabih haneye iki yüz 
lıra k ıyme t takdir edilerek 
. açık arttı rm a ile satılığa 
Ç ı k :ı rılm ı~t ı r. Bu bapta 

't ı oz im olunan şartna~eyi 
her kes' g ö rebilmek üzere 
~O- 10- 934 tarihinden iti ba
ren on giı n müdde tle B.ıl ı

k-es ir Ma hkemo K'llemind~ 
oçık bulundurulacaktır işbu 
hane hakkında bir liak j(jdi
a.smda bulun anlar vorsu 
tarihi Wlndan itibaren yirmi 
gün jçinde evrak!' müspite
lerile birlikte satışa m·emur 
edilen mıdıkome ba.şkdtibi 
Fa ik beye müracaa·t etme
dikleri takdirde hakları tapu 
sicillile ijubit olmadıkç.a sa
tış bedelinin p&ylaştırıl . 

masından hariç kalacaklardır . 
. . Biri.nci arttırma : 20. Teşr 
ınıaanı _934 salı günü soat 
on olarak t iyin edilip .mez
kur günde konulan pey kıy. 
me.ti · muhamminı;ısinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takd 
irde son arttırma taahhüdü 
bakı kalmak şartile 5- .kdn-
unuevel - 934 tarihine mü
sadıf şarşamba günü saat 
ı 6 ya temdit edilmiş olmak_ 
la almak ve şartnameyi gör
m'ek iatiyenler;n pey akças
ile birlikte Balıkesir mahke . 
me kalemine müracaatlar.ı 
ildn olunur. 

· Okuyucularımıza Bir Kolayhk· ----' · . . s,"l , » • . 
I .. '-' . "'/ _... .... - ........ : • - .ı. • 

Aşağı ya bastığımız rehber tablo halb nnızın lıer tülü ihtiyaçla-
rını en rahat, en eyi, en uruz ve en sağlam şartlarla nerede, kioı
lerrlen kar~1hynbilf'ceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Ha~gi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gihi tiil'lii ~ ~ıallerln (~evaplarını bu tabloda arayınız .. 

TRİKOTAJ· Mehme~ Servet örme evi, 
. • ye caddesı numara: 98 

·ıliK u va v i oıı . 

KIR TA siy E. Mustaf~ Fehmi. lliik(ımel caddesi postalı3" 
• ne sokag~. 

Ö T ~ L : ka,ptan zade Oteli .. Kuvuyi nıilliye cadde· 
,. sindeu 

A . V U K A T: Emin Vedat bey ... Hüktimet caddesinde· 

Sadık 1 

ve Hacı Tevfik beyler· 1Iükt1rı 1c' 
cadde~inde Ahmet çeşmesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hükt'ınıef caddf'si 

. 
G A Z / N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde· 

B E R ·B E. R : Moda ' berberi Sab~i bey. Hiikümet cadde

• 1 

sinde .. Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: llüktinıet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısınd<t. 

L·OKANTA.: Sabri Lokantası: Şah Mehmet so~ağı 
numara 18 

• .. J \ 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 

• 
·7 ER Z I 

Paşa camii caddesinde.. .Meyhane lıoğazmd~1 • 

Bandırma b<Jkkaliytlsi Ahmet Hilmi efendi·· 
Bih'ımumiçkiler, konserve ve ş~ker çeşitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane soKağı No. 4 7 . 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Ku va)'1 

n1illiye caddesi No. ı 63 

TUHAFİYE· Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Aleıll' 

~~~~~~~~~~~~',. [2:~ 

~ Sıhhat ve lçtımı muavenet müdürlüğünden: 1 AV U KAT 
• dar zade .. Kuvayi milliye caddesi No: 48 

1 ŞEKERCİ : ~h_me~ Nuri efendi: ~lalıkesirin en esk.i şek.er· 1 
cısı. Hukt1met caddesı, postalwne sokağı ını ... 

1 mara: 24 1 Balıkesır Doğum ve çocuk. li H. Tevfik_ Sadık 
~ bakımevı 1 DAVAVEKILI 

~ 1 - Vihlyetiıı merkez ve mülhakatı, şehir 

1 
YUSUF KENAN 

6! ve k<iylcri ahalisin<l<)n müracaat eden g~be- Yaz\hanesi hükumet caddesin-
~ de Ahmet çeşmesi karşısında 
~ lPrin t,ahii ve müşkiilfıtı fıer ııevi doğumları-

Merkez ve kazalarda hçr 
m ve alelumuııı kadın ameliyatlarım mües- ı nevi dnva kabul ve surat-

lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. llükumet 
. caddesinde şehir sineması altıııda. 

MANİFA TUR: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi nıH' 
nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi milli~ 6 

ı 
sesedc mecca11en yapar . Çocuk <ltişürınek le neticelendirilir . 

tehlikesinde bulunanları da kezalik mecca- 1
1
•.;:=-:iiiiiiiii==iiiiiiiii=========' • 

ll <' ll ya tır.arak 1~davi eder· 1 
caddesi numara: 52 J 

1 2 -- S iil cocukları Y•: iki \aSıııa kadar o- ;11 Dainıi \ l ildyct Encümeninden: . 
~ 13 u kiiciik l~ıasta yavruları d·ahi m üessese<le ~ Balıkesir<le evelce yanmıs olan ~lita ı Paşa binayı bila münazaa melin olarak vücudc ge.1 

it. ~'a tı rar~\k her zan;an nı«-ccaıHln IPda vi eoer. ~ mektebinin keşifuame ··ve ~a;·tuanıesi mucibince tirmiş olduğuna dair Yesika ve ticaret odu511~;1 
~ 3- Si'ıı •:ocuklaı·111ııı hak mı ıarzları hak- mübrem aksauııuuı yeniden inşası 3 Kanunuevel m~. ka~ ,v~t ol~uğun~ dair ma~b~z ihraz. ~~~ı~r· 
~ kında mii~ta klw l valid('l ı· re Y<~ gt·helik esna- 904 tarihini' nıiisaidf Pazartesi giinii saat 15 le nıuheıı<lıs, mı~1ar ve kalfalar ı.ştırak ~~debılıJa~tı 
6t. smda vukuu rııdtıuz arızahıra karşı tat\ıiki Vilavet nnlkamında miites<)kkil ·Encümeni vila- Bu suretle tahp olanlar ycYnıı ıııezkurda ' 111 ... 

~ hilım gelen tedavi Ye ıedhirlerin alırımasıııı vett~ acık , ksiltme • ıle verilnıek üzere muayyeniııdc vesaiki nırzk5re ve tm.niııatı ~~1111 
1 da -t' 'Cht>IPı·e · fi.~ ı·c tııı ek iizl're d')rslP.r verilir. ~~ · ~ va"-kate ınakhnz veva mektu1llar1le nıak• 1 

" rniiııakasava konmu~tur · tııı 
4 Cumhnri~1etimiziıı Balıkesire hah - ~; · " · vıl:iyeUe müteşekkil cuciimeııi vHayete ,,c ,1, ;:r Bu inşaatrn hedflli keşfi 3990 IİI'a 70 kuruş lıu~tı'1lc.'l ı\ıalı'ııııat n(lt'ılnl<•k ' 'e ),ı·l,•'ı ı.e(lel 5i.ll 

.)~.vl ecl iği fai dPli ve lıa.vırl1 mii r. ssrı~Nlcıı '1; " " 1 
\-. u • 

1 
. ve teminatı mu vakk.etesi 300 liradır. Mli- name suretini almak ve l,h\rıı u:ör·mek istiyeı~" 
mulıt<•r<•m lıalkıuıızın istifadeye koşnıalar ı ·11 k 1 k 1 · · · ·ı · ..., J' 

• U':, l:\zııudır. ~ ııa ·asaya me~ e · rn~ ~ı~·et vr. ıtı mrı nıaJisin~ ihale gününden P\ elki günlerde Encümeni ~· 
~ itimat olunan ve helediy• ~ v~ ya devail'i saireye la,'et kalemine müracaat etmeleri ilan oluuuı · 

\: ~~~~~~~~~~~~~ ve yahut serbest olarak birkaç br.tonarma .. (262) 


