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Büyük Reisim izi~ Sergi En büyük bayramımız. 
y Ü k s e k Hitabeler1.. Tasarruf cemiyetin 934 

senesi sergisi açıldı. 
CiJ.mhuriyet bayramı Balılıeairde çok canlı ve 

güzel tezahür içinde kutlulandı. Bal~an nazırlarının sözlerinden mütehassis olan Gazi Jaşukmıııız bir ıuıut snrııdı. 
Hızrıtlıri bir hitabı yazdılar va ziyafette okntturdulır · 
Hariciye VıkillıiZ 11isafirlır şerıflnı büyük bir zlyafıt Hrdi. 

Bütün bir gün va "bütün bir gıcı şehir bol ışıkh, bol renkli. bol sesh idi, 
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Ankare, 31 (AA.) - Dün 
nkıam Hariciye Vekili Tev
fık Rüttü bey tarafından 
miHfir n11ırlar şerefıne ve
rilen ıiyalette refıkalarile 
birlikte Başvekil Paşa Haz· 
retleri, lleyeti Vekile azHı , 
O.Millet Mecliıi hariciye encü
meni aıuı , Riyaaeticüm
hur kAtibi umumiıi ve Ba
ıyaveri. Muhafu: alayı kum-
aadıoı, Haricihe VekAleti 
umumi kUibi, BaıvekAlet 
müıteıarı, Hariciye V. ikin
ci daire müdürü, Balkan iti-

.. 
tuklııı-ı radyo ile dinlemit 
olan Reiıicümhur Hazretleri 
ıöylenen bu çok 1&mimt ıö-
zlerden mütehuıiı olarak 
yazmış oldukları hitabeyi 
ziyafette okunmak üzere ifa · 
riciye Vek ı li Te vfı k Ruştü 
beye gönderm işlerdir. 

Reiaicümhur Hazretleri-
nin yüksek sözleri harL 
ye kdtibi umumısı Nu 
mnn Rifat bey tarafın-
dan olrnnmut ve ter-
cüme edilmiş bundan son
ra da radyo ile neırolun -

ltf devletlerinin Ballan me- muştur . 
mleketleri elçileri, muhtelit Gazi Hazretlerinin hita -
mübadele komiıyo - heleri şudur: 
nu bitaraf anır, heyeti mu- «Balkon anlaım ı t dev-
rahh&1a reiıleri ile Balkın letlerinio Ankarada birlik-
itilAlı memleketleri Nazırları, te bulunan balkonların 
mai,,etiodeki zeva' haz_ır bu geco acunca it oJinmit 

J ı otan lurşılılllı sözlerini 
buluomuılardır. Ziya "t~~ dinledim. Balkan birlrğini 
nthayetiode Hariciye Vekılı 
ile diı'i>er Hariciye Nazırları istiyenler ve onu kendi-

e l lorino aiar c ıtinenler harp tarafından söylenen nutuk ar '$ 

ıle sulhun ne olduğunu Ankara, lsturıbul ve Bükreş 
tecriıho . ile bildikten. 

radyolarilo neşredilmiş ~e ıonra sulh sever olmoyı torcıh 
ziyafet dört balkan dev letı-

8 
ieolerdir. Beşeriyetin 

nin milli marşları terennüm- f h 
hak iki ıaadet ve re a ıoı 

atı arasından hi,am bulmu· d 
( Davamı üçüncü Hyf a a ) 

___ ıtur. Ziyafette söylenen nu- • 

Balkan Konseyı 
Rıis M. Bıma telgraf ~r~k sulh y~lundıki hiz

ııtin~ın ~olayı ~ın~ısmı teşe~~ur attı . . 
Dün zin neticelerinden hokıkı ima· 

Ankara, 31 (A.A.) - . d demittir. 
toplanan Balkan itilııfı daımi dımız var ır 
Konseyi namına L li hazı r- - - .. -~ • ..-._.-,- f • 
daki reiı Yunan Uariciye lizıı Pııımn zıya atı 
Nazırı M. Maksimos taro fı nd· B" 

N Ankara,30 (A.A.) - u-
an Çekoslovak Hariciye a. R · · KA 

l. yük Mill tıt Mecliıi eısı 
z ı rı Denese aşağıdaki te ı 

Z ım .Paıın Hozreıleri bugün 
\!ekmıı ve Balkan itilafı ,. ı i 

misııfirlc r şerefıno ıu. ıu.• l<onıeyini mesuiıi olan Bol. t 
L bı'r öğle yemeği vermıı ır. 
&an Devletleri müme1&illeri R" t " b 

Ak•nm da Tevfik Uf u ey 
nıaaını teıekkür etmiı ve su -ı 
lb \ gaJreılerini. vermiıtir. 

Ankara , 30 (A A.) - Mil· 
1i lktı sat ve Taaarruf Ce- Cümburiyet bayramını 
miyetinin tertip ~tt iği 934 Balıkeıir çok canlı ve güz· 
senesi ıergiıi cemiyetin ye- el tezahür içinde kutluladı. 
ni sergievindı bugün Baı- Butün bir gün ve bütün bir 
vekil lımet Pata Hazretleri gece 9ehir bol renkli, bol 
tarafındın açılaıı9tır . Cemi · sözlü, bol •Hli bol ıtıklı idi. 
yetin kurulduğu günden ae- Sabah olurken: 
rgievinin açıldığı bugüne Cümhuriyet bayramı ıa-
kadar bu müddet içinde ha- babına göılerini açanlar şe-
şardığı itlerden bahisle Ba· hri baıtanbaıa bayraklarla, 
ıvekil !ımet Paıa Haaretleri defne ve çam dallarile bir 
nutuk irRtla kurdeleyi ku gelin gibi süllınmiı buldu. 
mitlerdir. lar. 

Ankara, 3 ı (A A.) - Dön Sokaklarda dahi çok er-
MilU lkt11at ve Ta11rraf Cem ·ı k~n ıaatlerde . levkalAde 
iyeti tarafından tertip edilen gunlır~ ~~hıuı bır kayna-
934 

. . .
1 

. . ımo goruluyordu. 
ıeneyı aergııı e ceaıyetıo 

Y • t J h • • • 1 Gündüıkü mtraıım 
enı yap ır ı ~ ı eergı evını 

açarken Baptkil Poş ı lfu- Saat lam dokuzda Vı(i, 
retleri şu nutku irat buyurm ~ey VilAyette tebrikAtı ka-

l d oul etmeğe baılamıı bulu-Uf ar ır: 
. nuyordu. Kolordu kuman-

- Hanımefındıler, beyef- d B · p H tl · 
anı aerı aıa ısre orı 

endiler; Bu giiıel Heri, aer · ' 'e maiyetleri, Adliye, Maliyıt 
giev~ni .l~tısat YC T11arruf 1 rüeHa ve memurinj ,mttdiran, 
Cemıyetının çalı9maaıoa ve büktlmet deniri menau!Jini, 

bb .. .. Bo 1 1 onun teıe uıune re uyuz. memurlar 11ra He tebriklUa bw-
Cemiyet üç dört sene evel 1 lundular. Saat dokuı buçukta 
memlekette çalı9malarile 

1 

Cümhuriyet Halk Fırka11 
t alakayı uyandırdı reiıi ve Konya mebuaa Tev-

umu3m4 . •'nde vardı~ı l fik Fikret bey Fırka ve 
ve _ ıene ıçı e kk "ll "d h 1 . 
memleketin her tararıoda teıe. u er ı are eyet erı ez-

b · C · t meaai ve olarıle beraber vilAyete gele· iaa ot ettı . emıye .. . 
. . . rek Fırkanın ve teoelı:kullerın 

faalıyetının bır ekıik olma- t b 'LI . . d l .1 b' e rı .. erını ıun u ar .. 
sına tahammül edı mes ır . 
varlık bir faaliye'. şekline Heımı. kabul eaat ontt 

. ' idi C ·yet huzuru- doğru nıhayet buldu. 
getırı . emı 

nuıda bütün millete kartı Bu oınada cömburiyet 
takdir ve tebcil etmek be- meydanında on bini müte-

. b' ·ı J' Şı'm caviz hılk "e aaker kıtaları, nim içıo ır vaıı e ır. • 
di sergiyi açacağız. Sergi mektepliler intizamla yer 
memleket icin lAzım bir un- ılmıı bulunuyorl ırdı. Sant 
surdur. Bunu .erginin te- on buçukta vali bey cüm-
ferrüatını geıip gördüğü - huriyet meydanına geldiler 
müz saman dabo eyi anlı_ ve programda d ı itaret olu-
yacağız, Sergiye vakit nan nutuklarını söylemek 
vak it gelecek olanlar üz .. re kiirııüye çıkt ı lar. 
her k ı sım önünJe dıkkntle Zalimlzin nutku 
tetkik edecek ve anlamıya 
çnhşaceklar SerKİ memlek
et için çok faydalıdır. Ve 
maseisi bizim için daha ve
rimli olacaktır. o .. zdiğ ımiı 
zaman göreceksiniz ki ıergi 
için çok çn lışılmışt ı r . Buyu-
run arkadaşlar, 

bu ıerg i yi hep herobr r 
açalım ve eserleri zevkle 
tetkik edelim. 

Rusyamn tebriki 
Moıkova , 30 (A.A) 

Türkiye Cümhuriyetinin 
ı ı inci yıldönümü mü-
nosebetile Sovyet Rusya 
fen akademiıi reisi Türkiye 
MJarif Vekılioe, Türk Dilı Tet
kik cemiyetine ve Tarih ce
miyeti:ıe tebrik telgrafları 

7uaııtar. 

Valimizin nutuku çok gü
zeldi. Valimiz Türk m ılletin
ı n kenJi tarihi iciode göste
rdiği büyük kebi .iyetin eser
leri torihio cok esli devirle · 
rinden oldığı misallerle çok 
canlı bir şekilde izahtan so· 
nro Cumhuriyetin ilanına 

t kaıldüm eden ao ı htıdiıeleri 
h atırlattı . Bu arada umumi 
h ırbin en nazik bir aafhası 
olan ()anakkale harbinde 
btiyük şef im izin naııl bütıio 
bir vat (l oı kurtardığını anla. 
tı rkeo çok alkıılaodı V uli 
bey bundan ıonra iıtik. 
itli harbini hu harbi ya 
ratan gücü Cümhuriytttin 
rt!yizli eaerlerini derin bir 
kudretle tep ıh etti. 
Guinin •ıhha'i Cüm 
hariyetin ıellmeti Türk mil-
etiaia IUdeti ltaaeıuaiyıtile 

Bılıkeılrlller bUyUlı. bıyramlırın ı kutlulu) orlır. 

nutkunu bitirdi. Valimizin eserlerinden bah1eden nu
nutku dinleyicileri derin ih- tukle.rını din\odiler . 
tiıas içinde bırakmıştı . Al- Halkevinde öğleden sonra 
kı9larla ıık 11k kt1ilen nu. bir mü&ımere verildi. . 
tuk yarım Hat kadar ıür- Gtct 

mü9tü. Gece taraf taraf bol ıtık 
ICutlulama ioiade idi Kadın, erkek on 

Vali bey nutkunu bitirdik- binlerce halk sokaklara dö
l··• ıonra Kumandan Paıa küldü Ye geç vakte kadar 
ıle beraber bütün grupları yapılan tezahürata İftiralı: 
geHrek büyük bayramı kut- etti. Tertip edilmit olan fener 
luladılır. alayı tthri dolaotı. Gece vi -

Kutlıılıma meruimi de lAyet bir balo, hallı:evi ikin-
ci bjr mü11mere daha verdi. 

çok heyecanlı ve güzel ol- Balo derin bir nezahet icin. 
du. Hele Yali bey maJQI ga- de ve büyük bir muvaffakı
ıileri tebrik ederken göı yıtle gec vakte kadar devam 
yaprtacak bir aahne oldu. etti . 

Vatana bir kolunu vermiı Müaamerede de altı rüz 
mahll bir kahraman cümhu- den fasla yurtdıt bulundu. 
riyetine diğer kolunu da feda 1_M_ü_ı_am_er_e_d_e_co==k~g,_ü==z .... el_d_i _ 
etmekten çekinmiyeceğini 

ıöyleyince kimsede muka-

vemet kalmadı . kadınlar •A'· 
laımıya baıladılar. Bu öyle 
hır 1ahoe idi ki onu ancak 
Türkün yükıek ulviyeti ya
ratabilirdi işte yaratmıştı. 
Gt<:ll resmi 

Bu sene ge\•it . resminin 
CovkalAt.lc giizol olduğunu 
ıöyliyebiliriz . Kahraman ala
yım ı zın kıtalorı celik adım
larla ol adar güzel ve munt · 
azım geçtiler ki .. Bunu tarif 
etmek bile mümkün değildir. 

MektepJilerimizde bu ıene 
geçitte büyük bir mevcudi
yet gösterdiler. 

Geçidı uker kıtalar•, Balı
keıir liaeıi, muallim mektep. 
ler, kız ve erkek orta mek-

tepleri, 'ehrirniıin bütiin id
maocılıır, Ciimhuriyet Halk 
Fırkuı moHupları bütün 
teıekknller, atlı köylüler 
iıtirak et mitti . Büyük bir 
intizamla YO çok derin bir 
iCtihar bırakarak geçtiler .. 
ÔUltd~n ıonra: 

O#leden ıonra halk kür
aülerinde faaliyet bıtlıdı, 
binlerce yurtda9 kürsülerin 
etrafında toplanarak hatip-
lerin cüaıhuriye\in feyiıli 

sel~m 
Soıyıtlır hılkmm Türk 

milletine sılimı. 
Cümhuriyetimizin on birinci 

yıldöoümü münaaebetile doıt 
Sovyetlor itt i hndıntn Ankara 
büyük elcisi M. Karnhan (Ha
kimiyeti Milliy )ye gönderdiği 
bir mektupta OV) etler hal · 
kının kardeşçe ael6.mın ı Türk 
millet ine i bl~ğ etmekte ve 
demektedir ki: 

«Bu son yıl znrfındn, Tür. 
kiyenin do bütün mesaiıini 
sulh usurlarımn sağlumlaıtı
rılmosmo , harbi hozı rlıynn 
ve arayanların entrikalarına 

ıet cekmeğe doğru tovoilı 
edilmit olduğunu bılhaua it
aret etmek isterim. Türkiye 
ve biz bu istikamette yapılan 
bütün itler için biribirim ızi 
kar9ılıklı tebrik edebiliriz. 
Türk milleti için inşaaında 
oldufu kadar ıulh için mu"
adıleıinde de çok muvafrnk
ıyetler dilerim .» 

Bul~ıristan~a tütüncülük 
of yn, 30 ( A..A..) - 'rutün 

üıerine devlet inhisarl ko
ıulmuı\ır. 
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Balıkesirde Doğum Göreneklerı ······::-········ .................. ............................ : .. ·············5······· .......... .. 

ve Çocuk. Mulhakatta Bayram T ezahuratı.. PM ht lit 
_ o Balya, Gönen, Dursunbey, Edremit, Giresun, U e 

Toplıyan: A. OSMAN 

J O -Olen çocuğun bütün eşyasını ('Ocuklara dağıtmak 
lAzımdır. Kardeşlerine geydirilirsc onlar da ö~ür. 

J 1 - Erk"k çocuğunun boynuna tesbih takılırsa dul 
kadınlıı evlenir. 

12 - Çocuk iki ııyağının arasınJan eğilip bakarsa 
kış olur. Kapıya veya cenuba doğru bakarsa mistıf ir ge
lir. 

13-0klava ile döğülen çocuk, k ı ı iee çocuklu erkekle, 
oğlan ise dul bir kadınla evlenir. 

14 - Yemek pişirifon tenceriu dibini knzıyıp yiyen 
kızın düğününde kar yoğ~ r. 

15 - Kırlanğıçler geld ği zamorı ilk gören çocuğun 

ağzına tükürür"e çocuk dilli olur, çocuk konuşur. 
17 - Yeni doğan çocuk komiuya göliirülılüğü vakit 

ev sahibi tarafından ço('uğuo koynun:\ yumurta konursa 
çocuk yumurta gihi kuvetli ve toplu olur. 

17 - Yeni doğan çocuğa ölen knnleşlcrinin ismi \'eril
mez, o da ölür. 

18 -- Çocuğu olup ölen aile çocuğuna kız ise anasının, 
oğlan ise babasının ismi verilirse o çocuk yaşar. 

19 Adet halinde bulunan bir kadınla mücanaat edilir 
ve kadın hamile kalırsa doğan çocuk esmer olur. 

20 - Çocuk salıncakta sallanırsa akılsız olur. 
21 - Salıncak boş iken sallanırsa çocuğun başı ağrır. 
22 -- Çocuk ölmezden evel hasta yatarMa ebeveyninin 

günahını bağışlatır. Hastalık ne kadar devam ederse oka~ 
dar çok künah bağışlanmış olur. 

23 _Çocuklar ekseriya müşkülatla teslimi ruh ederler. 
Azrail ruhlarını kabzedeceği zaman anam var, babam var 
diyerek müşkülAt çıkarırlar. Azrail türlü oyuncaklarla 
aldatmak ister. Nihayet çocuğa anasının hayalini göstere
rek ruhunu kabzeder. 

Devamı Var-, ................................................ '\ 
!GÜNÜN HABERLERİi 
• • 
··························~························· 
DIŞTA: 

lı kanunu liyihasmm ihtiva 
ettiği esaslar. 

iş kanunu ldyihası hakkın
da VekAletler mütalealarını 

Devlet Şurasına vermişlerdir: 
Layiha şu esasları ihtiva et
mektedir: 

1 - İşçi ile iş ııahibi ar· 
atında yapılacak hizmet ek
ti mutlaka yazılı mukavele 
ile olacaktır. 

2 - Müddetsiz akitlerde 
her iki taraf on beş gün evel 
ihtarla mükellef bulunacak · 
lardır. 

3 - işçiler mecburi kaz
anç sigortasına tAbi tutula
cak, sigorta priminin dört
te birini işçi, dörtte üçünü 
iş sahibi verecektir. 

4 - iş saatleri iş sahası 

ndaki ihtiyaca göre bir ni
zamname ile tespit edilece . 
ktir. Yalnız bir günlük çalı. 
şmıı saati geçkin adamlar 
için sekiz saat olacaktır . Fa 
zla çalıştırmak ihtiyncını hi
Heden müesseseler işçiye 
her ıaat ıçın iki ücret 
vereceklerdir. 

5 - Grev, LÔkavt karşısın
da cezai müeyyedeler vardır. 
lhtila.tların halli için mahaL 
lin en büyük mülkiye dmir
inin idaresinde bitaraf ve te. 
msili hevetler teşkil edilec 

" ektir. 
6 - Devletin idari işlerin

de çalışanlar hariç olmak 
üzere devlet müesseselerin
,leki işçiler ve iş şortları 

da bu kanun hükümlerine 
tabi olacaktır. 

7 - Küçüklerin ve kadın

. ların istihdam şartları vo iş 
eaatleri kanun projesinde 
hükOmlerle teıpiı e ... ·~~ 

iÇTE: 

Siamda ~ir ihtilal mi1 
Siam milli meclisi ıon ka

bul ettiği bir kanunla idam 
etmek salahiyetini Kralın 

elinden almıştır. Hunun ü· 
zerine Kral bu kanunu tas
dikten imina etmiş ve bu 
yüzden meclisle Kral arası
nda bir ihtilAf çıkmıştır . 

Gelen bir habere göre 
Kralın feragat etmesi üze
rine mesele halledilmiş, di
ğer bir habere göre de 
iki tarafın ısrarı yüzünden 
mesele hAd bir safhaya 
girmiştir. 

Kralın hususi kAtibi bu 
mesele hakkında beyanatta 
bulunmuş ve: 

-- Hükümet milletin iz
har ettjği bu arzuyu kabul 
ederse Kral da yarinde kal
mıya amadedir demiştir. 

Gümüş paralar 
Gümüş paraların İstan

bulda başılmnsına devam 
edilmektedir. Yeni paralar 
on güne kadar piyasaya çı· 

karılacaktır . 

Türkiye şampiyonluğu 
Türkjye fotbol birinciliği 

için Bursoda yapılmakta olan 
müsabakolar bitmiş en son 
karşılaşmada fstonbul şam· 
piyonu Beşiktaş takımı İz
mir birincisi Altayı 1-3 yen
miştir. Boşiktoş hu suretle 
934 senesi Türkiye birincisi 
olmuştur. 

~eref ~upası maçlan 
lst nbulJa Şeref kupası 

için Fenerbahçe Gulntusarny 
takımı arasında yapılan maç 
Fenerlilerin sıfır bir gali. 
bqeıjle neUc~ · ııir. 

Havran ve diğer yerlerde en büyük bayramımız 
cok sevincli tezahüratla kutJulandı. , , 

Balya, ( Muh · ... _ 
abirimizden ) -
Cümhuriyetin on 
birinci yıldönümü 
bumda coşğun 

sevine teznhüratı 
içinde kutlulandı. 
Her tara fbayrn -
klar lu süslenmiş 

hükumet, fırko. 
belediye ve bi · 
rinci mektep Öiil
erico tak lor ku
ru lnı uştu . Bu hal· 
ile B lya çok 
güzelleşmişti Saat 
9 dun itiboren 
kaymak om ı mı z 
RiCat bey makam
larında memur, 
bele diye ve fırka 

azalarının ve halkın tebrik§
tını kabul ettiler. Saat 9 
Cümhuriyet meydanın~a me· 
rasime başlandı. Memur, ~
şekküller ve kadın erkek 
bütün Balya halkı büyük 
meydı.nlıkta toplanmış bulu. 
nuyordu. Evvela iki mektep 
talebesi müteakıben birinc,i 
mektep başmuallim.i ve ka· 
za maarif ro:emuru Hasan Riıa 
bey birer nutuku.şöy!iJ_erek 
'bu kutlu günün ma~~mı an, 
>attılar. Sonra Kaymakam 
bey yer yer alkışlanan hey
ecanlı nutukonu irat etti. Mü
teakıben geçit resmi boşladı. 
Fırka ile :birinci mektebin 
müştereken vücude getirdik
leri timsal takdir kazandı. 
. Küçük mekteplilerin ve 
sporcuların geçişi de güzeldi. 
Çok çok alkışlandılar .. 

Öğleden sonra Cüm-
huriyet a b i d e s i n e 
çelenk kondu ve burada da 
nutuklar söylendi. Belediye 
tarafından yapılan itfaiye 
garajının küşat resmi icra 
edildi. Bundan başka birinci 
mektepte (İstikldl ve inkıld
bımız) ııdlı bir müsamere veril· 
di. Bu müsamere akşam da 
tekrar edildi. Müsamereden 
evel değerli kaymakamımız 

Rifat bey (Hak ve halkçılık) 

mevzuu üzerinde bir kon
ferans verdi. Mektebin mü
sameresi pek muvaCfa~tı. 

Bilhassa eski ve yeni kıya-

fet, eski mektep ile yeni 
mektep ve eski ile yeni 
harfleri canlı bir surette 
gösteren tablolar ve zeybek 
oyunu çok alkış topladı. 

Gerek gündüz ve gerekse 
geceki müsamere çok mu
vaffakıyetli olmuştur. Baş

ta başmuallim Husan Ri-
za bey olduğu htilde 
mektebin çalışkan talim 
heyetini ve talebelerini tab
eder z. 

G .. ce büyük bir fener 
alayı yapıldı, kasaba dola
şıldı. Sabııhlara kadar yer 
yer çalğılar çaldı. Oyna
nıldı. Eğlenildi .. 

Velhasıl bayram burada 
çok neşeli ve eğlenceli ol
muştur. Denebilir ki Balya 
şimdiye kadar bukadar güzel 
bir bayram yapma mıştır. 

Oursunbeyde. 
Dursunbey, (Muhabirimiz 

den)- Oümhuriyet bay-

Gliz:cl Balyanın umumi gorlir.lışll 

ramının on birinci yıldönü
mü münasebetile Dursnn
boy çok sevinçli bir gün 
ve bir gece yaşamıştır. 

Ogün kasaba baştanbaşa 

bayraklarla ve çam dal
larile süslenmişti. Kıymetli 
kaymakamımızın şahsında 

hükQmet tebrik edildikten 
sonra merasım yapılmış 
tiu ' kutlu günün manası

nı · izah nutuklar söy-
lenmiş müteakıben geçit 
· esmi yapılmıştır. Gece 
de sabahlara kadar muh
telif suretlerle ~ğlenilmiş. 

tir. 

Gönende. 
-Gönen, (Muhabirimizden) 

En büyük bayramımız Gönen
de fevkalAde tazohürat içinde 
kutlulanmıştır . Bu kutlu gün
de şehre getirilen suyun kil

.şadı da icra edilmiştir. 
Bundan başkıı Sarıköy nahi 

ye merkezinde de Gazi heyke
linin ve belediye 
' a r a f 1 n d a n yap
tırıhm kapalı çarşının küşa 
dı yapılmıştır. Sarıköy halkı 

heykelin küşadı büyük şefi
mize bağlılığını ve ona olun 
sonsuz sevgisini bir kere 
daha izhar etmiştir. 

Edremitte. 
Edremit, 31 (MuhPbirimiz

den) - Cümhuriyetimizin 
on birinci yıldönümü fevk -
kalttde tezahüratlıı tesit ed
ilmiştir . O gün gündüz 
büyük bir toplantı yapılmış, 
burarln nutuklar irot edilmi§ 
ve bir geçit resmi yapılmış· 
tır. Kahraman askerlerimiz
de çok çok alkışlnnmıştır . 

Bu kutlu giin veı:;ilesile 

Edremit, Bürhaniye ve Hav
ran belediyelerinin ve köy
lerin iştirakilo vücude geti 
rilen hastahanenin ve muht-
erem Ed remi ti ilerin muavene· 
tlorile vücut bulan orto.mektep 
binasının küşadı ynpılmış. 
mektepte müsamereler veril. 
miştir. 

llavranda· 
Havran, 31 (Muhnbirimiz

den) - Pazartesi sabahı sa
at 6 da kasabanın her bu. 
cağı kırmızı sevimli bayra
klarla bezenmiş bütün hnlk 
nc>şeli, şetaretli büyük giinü 
kutluluyorlnr. 

Muntozorrı hir progr::ıma 

uynrak Havran vo köy mc 
kteplerinin iştirakilo kad n 

erkek bütün hnlk Cümhuri
yet meydanını doldurmuş 

saat 9 buçukta nahiye mü
dürü Avni beyin kıymetli ve 
değerli nutuklarile merasi· 
me başlanmıştı. Mütemadiyen 
alkışlanan nutuktan sonra 
mektep talebelerinin güzel 
manzumeleri dinlenmiş hele 
bir ağızdan yükselen istik-
1§1 ve cümhuriyet marşları 

kasnbamn afakını inletmiştir. 

Bu meraeim bittikten sonra 
Cümhuriyet Hnlk Fırkas' 
erkdnı, memurini mülkiye ve 
belediye ile bütün halk ve 
mektepliler bir alay halinde 
bütün kasabayı dolaşmış ve 
cümhuriyetin on birinci me
sut yıl ını idrakten mütevellit 
neşesini her tarafa saçmış-
tır. 

O gece Halk Fırkası salon
unda Havranın yatı mektı· bi 

menCaatino Havran ldmanyur 
dunun saz ve temsil heyeti 
tarafındon fövknltide bir 
mü~amere tertip edilmiştir. 

Dvetlilerin numara sırıısi 
le koltukları ve sandalyele_ 
ri hazırlanmıştı. Eline bi
letini alan hanımlar ve er
kekler müşkültlt çekmeden 
yerlerini bulup oturuyorlar
dı. Kadın, erk.ek, ihtiyur, 
genı;ler salon kapıya kadar 
dolmuştu İdmanyurdu mu
siki ve temsil kolu gençleri 
tarafından istikldl marşlari
le mtlsamereye başlandı. 
Bütün halk hep bir ağızdan 
istikldl ve cümhuriyet mar· 
şiarını söylediler, salon alkı
şlarla inliyorılu soz arasın· 
Ja bilhassa cümbüş! Seyfi 
bey f ın sazının dolğun 

ve tatlı sodalnrile samıın 

üzerinde derin iz-
ler bırakıyordu. Temsil heye 
tinden mütekait Kani bey 
tarafından tertip edilen sevr 
muahedesi hakkında üç pc· 
rılelik. bir tablo hararetle 
alkışlanm ı ş vu takJır cdil-
miştır. Çok güzel bi'!' lıavo. 
içinde ceroyun eden müsa
mert>de nıuvaffakıyetli tem
siller ve milli zeyhek),.r oy
nonaruk Havran gı•nçleri 

şiddetle takdir ed i lmiştır. 
Musiki ve temsil kolunun 1-
1 J 934 günü Biirhaniyede 
bir n üsomue 'ermesi 
t karrur etmiştir. 

Giresunda 
Gir·sun (Muh!lbirimizdcn) 

-Cumhuriyet bayramı bu-

Ta~ımlarm oyunu. 
Güç-Yurt muhteliti BikHk·-' 

muhtelitinl 1-2 _ye~~~1 
Bayram günü Bırlılt: ,. 

ve Güç. Yurt muhtelitlerı ~ 
sındu bir maç yııpılııııtJ 
Bu cuma başlıy• ~ 
kupa ıı1açlarına h&11~ 
mahiyetinde olan bu of' 
iki t:.ırnfı teşkil eden oyd~ 
lı.ır i~·in hirıbiılerile snl d'1 
d. klarından pek ok• 
eyı ve zevkli olmamıştır~ 

Mumuf ih Güç· Yurt Jll .. 
h liti oyunun devamı ırı .,.-
clP t : ııcr• ekseriya b .-lf 
kale önünde o~o• ti' 
ı,:ok tehlikeli vozıY~ 
ihdas (•tmişti r Fakat. bİ·f;d' 
güzel fırsatlardan ııtı 

edememiştir. . ~· 
Gü~: - Yurt muhtelitı ~. 

!ik· Alay muktelitinin İ~1 f 
devrede yaptığı bir 88~ 
ınuknbil birinci de"' ~ı 
bir ikinci devrede de ~ 
sayı yaparak 2-1 galiP.,jJJ 
muştur. Maçın b§keıııl1; 
Gü~·ten Sami bey yap 
tır. 

Vilayet def terdan "" 
. Bandırma havalisin~e 1 

kık ve teftiş aeyabotıoe ~ 
kan Vildyet Defterdarı 9' 
çet hey avdet etmiştir. 

Maarif müdürü .. tıi 
V ılfiyet Maarif M~d P 

Vusıf bey Edremit, Bordl 
niye ve Ayvalık kazalllrıP bİ'! 
mekteplerdeki tedris ve ... 
vazi_yetlerini t_eftiş ve .. t8' f( 
etmış ve şehrımize don" 
tür. 

i~i tayin ~r 
Şehrimiz kız ortaıne~~• 

Fransızca muallimliğine e~ 
ci, kdtipliğine de muba• 
hususiy(kAti plerinden l~dl 
beyler tayin edilmişlerdit'· 

Mesut bir nişanlın~ı fi 
(Savaş) gazetesi sah•P..dı 

başmuharriri Esat ~\ 1 
beyle Edremitli Hasan lı', 
kızı muallim Macide b•~ı 
mın nişanları iki gün ' 
Edremitte icra ~ ediltnl~ 
Nişandıı aile dostları '16 , 

çok güzide zevat hazır b 
lunmuştur. a 

Bu mesut nişanlanma dl 1 
nnsebetıle Esat Adil b'r 
arkadaşımızı 'e ~acide ~ 
nımefendiyi hararetle t 
rik eder iz 

cSavaş) bir yaşm~ı 
(Savuş) gazetesi son.~ 

yısile neşir hoyatının i~1~, 
yılına g;rmiştir. Arkadat1 

zı tebrik ederiz. 

H1rs1Z bir kadı~ d' 
Dinkçiler mahallesın ,ııt 

Balyalı izzet kızı Ayşe .,ı 
yeriş için getirdiği ba~,,, 
lbrahim ağımın dükkti01 t ,., 
şeker çalıırk;ın tutuhn~Ş 1' 
A.yşe dün ınevcudon adlıY8 

verilmiştir. ,,/ 
~,, 

rada çok parlak bir s~.re <fi 
kutlula.nm ştır . Bütün guD al 
gece halk neşe ve eğle~ır 
kinde bayram yapınıŞ. 1 
Nohiye hulkının muavenet 
yapılan hükumet kons~1' 
küşat reımi de yapılmı 
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Zavalh Muharrir! 
. Salonda bir hazırlıktır 

gıd' . 
b· •yordu. Kazar~ kırılan 
J ır bardağın sesi bütün aa-
onu sa k' b' l n ı ır oam parça-
nrından biri böğrüne bat-
rnı 'b· . gı ı ınlıyor; dcek hü 
kelleri m .. . k asn uzerıne onu 
~or Ve salon her <laki ka
a şeklini değiştiriyordu 

ed.Bugün şair, muharrir, 
,
1P Remzi Alp beyin yir. 

:
1
• Üçüncü yıldön ü mü idi. 

Vrnde bu büyük günün şe
refine bir ziyafet verilecek 
Ve d'b' 
1 

e ı ın arkadaşları, mes-
ektaşları ve prestişkArları 

davet edilecekti. Remzi Alp 
lllaruken koltuklu gayet ~ık d .. 
oşenoıiş odasında bir kol-

t~ta gömülmüş bu büyük 
gunde söyliyecPğİ ~özleri 
tekrar ediyor; nrn sırn en
dam aynasına giderek ala· 
ottı tavırları prava ediyor 
du. 

Vakit gelmişti. Davetliler 
teker teker gelmeğe, kapı
nın önü otomobil ve arnba
lırla dolmağa başladı. So
kakta halk pençerelere ba
kıyor ve 9airi birazcık gör
r.llek icin gamlı gözlerle 
aranıyordu. Kendisinin bu 
kadar büyük olduğuDu Rem 
ıi Alp oimdi anlıyor ve bu 
hisle koltukları kabarıyor, 
yüzü sevjnçtan kızarıyor, 

heyecandan ne yapacağını 

taşırıyordu .. 
Maaa başında idiler. Neşe 

ile kadehler kırılıyor, şişeler 
boşalıyor ve garsonlar fırıl 
fırıl meze taşıyorlar .. Hamm 
efendiler alkolün tesirile 
ınahmurloşon gözlerinin sar-
hoş nazarlarını şairin üs 
tünde gezdiriyorlar. 

işte Meliha banımefen -
di de ona bakıyor ve gitgi
de süzülen gözlerile sanki 
Şaire meftun olduğunu an
latmak istiyordu. Alkol. 
Kadın ve bu bakışlar ... 

Reazi Alp bütün bun
ların, bütün bu alt kanın 
k~ndine olduğunu gördükçe 
goğsünü biraz daha kabar
tıyor, kendini biraz daha 
kasıyor, mütebessim söy
lüyor, i~iyordu. Se -
nelerdenberi meftunu ol-
duğu Meliha hanımefe-
ndi kenllisile aldkudor olu
Yordu demek bu ne saadet
~· Sokakta' yaşa sesleri 

Balyada 
Kanh ~ir ha~ise ol~u, 

~ir ağn yarah var. 
Balya, 3 ı (Muhabirimiz

den) - Dün o.kşam bu
rada Hacı Hüseyin oğlu 
Haydar, İvrindili ka:a 

Mehmet ve berber Yunus 
0~lu Remzi isminde üç 
k' . 
ışı arasında çıkan bir 
knvğa bunlardan llayda
rın nğır surette yrıralar-.
rnneile neticelenmiştir. 
. Vakaya eski bir husumet. 
~ sebebiyet verdiği, gerek 
. nydnr ve kerekse ca -
rıhlerin vnka esnasında 
BQrhoş oldukları onlaşıl-
lllaktad r. Haydar vakayı 
lllOteıık h 1P memleket hacıtn 
'll.'•İnde tedavi edilmek 

ve bu seslere karışın kadeh 
şakırtıları, mahmurlaşan gö
zler ... Ne o? işte Meliha 
hunımefendi yerinden kal
ktı ve kendisine doğru y_a. 
klaııyor, işto .rna bir z ırf 

verdi. 
Hunu dedi, yarın sa-

- 1 

bahleyin okuyunuz. 
Artık her yerde 

kcıkin bir alkol ko-
kusu ve sarhoıluk. Dave· 
tli!er geliti güzel serpilmiş
ler; ~·ift, çift batbıt~o ko
nuşuyorlar Bak Melıho ha
nım Ja hendiıine gülümse
mekte. Ne saadet yurabbi? 
Sok ıkta halkın yaşa sesl~ri, 
çolınnn davullar S(lh ~eızlık: 
larını anlat yor ve şaır yenı 

bir ayak kn bı geymiş küçük 
bir ~·ocuk gibi yalpnlıyorak 
ilerliyvr. Balkona çıkıyor, 
söyliyeceği yüksek cümlele
rin krokisini çiziyordu: 

Şairi balkonda gören halk 
hep birden yaşa diye. ~ağ~
rıyor, gök gürler. gıbı bır 
ses, htılkın attığı sılı1hlarl . 

** Pençereden gelen rüzgar 
bakkal çırağının açık bırak· 
tığı kapıyı hızla örtüyor 
ve Remzi Alp gözlerini ara 
hyor. daha halA aynı Alem
de, aynı neşo içinde masa
sının üzerinde duran zarfı 
titrek ollerle alıyor . Meliha 
hanım acaba neler yazmış? 
Rüyalı nazarlar beyaz kAğıt 
üzerine serpiliyor. 

«Remzi A]p bey; 
« Altı aydır bMcunuz olon 

kırk beş liradan bt'~ parn 
vermediniz. Biz de çoluk 
çoçuk snhibi kimseleriz. 
Eğer bugün yarı ynrıya 

teslimat yapmazsanız mnhke 
meye müracaat edect>ğimi 
arzederim.» 

HAIA aynı rüyalar içinde 
bucaloyan şair mırılJanı-

yor: 
_ Aktam bu kadar çok 

mu muraf yaptık acaba, 
amma ne canım 
daha bir gün bile •>lmadı. 
Ve tekrar hulyasına kapıl
mak için gözlerini kapatı
yor.. (ki gün sonra 'Rem
zi Alp bir polisle beraber 
çürük otel kapısından 5en
deliyerek çıkıyordu. Zav~l~ı 
şair, zavallı rüyo. muharrırı. 

LI e . 

M. Halim 

M. Hitlir Gazi Hazretle
rini tebrik etti 

) Türk Berlin, 30 (A.A. -
'ili bayramı münasebe-

uıı G . 
tile M. lfitler ıı:ızı 

Hz. ne bir telgraf çekerek 

n ~efı için eyi temen-onu ~ . 
niyutını iblAğ oyleruiştır. 

Yurtta bayram teza~~ 
Ankara, 30 (A.A.) - Yu

rdun her torafınılan gelen 
teller cümhııriyetin onuncu 
ıldonümii candıın tesit e ı1il-

y ·ı . t' diği bildirı mış ır. 

üzere Balıkesire 
miş ve cıırihler 

gönderil
yukalan-

mıştır. 
Vako. hakkında zabıta 

ve a ili. ece 
pılm.ık,tadı r. 

tnhkikat a· 

Ecnebi matbuat: ---- - -

Türkiyenin Kalbi. Ankara 
«Deutsche Allgemeine Ze_ 

itung» gazeLOsi yu z ı yor: 
«Türkiyenin, kalbi Anko.

ra ismindeki Ankara fılmi, 
kendisinden beklenen ve iste• 
nıleni yüzde yüz vermi~tir. 

Hu filim bir Sovyı:t Rus 
f1lim şirketi tarafından Türk 
M ıarif \'oktlletinin yard ı mı 
ile çevrilmiş \'O burada Ber
linde hir ıwyirci kütlcbine 
O"Öiterilmişlir . Resimler: o 
e<Propoganda, propagondo l » 
diye haykırıyor. Başlıklarda 
bile propaganda var, mna
mafih bu Rusça olduğu için 
biz pek anlıyamıyoruz. Ga
zinin, on sene kinde yarat
tığt şeyin abidevi binalarile 
yeni Ankaranın, ordunun 
ve Türkiyenin, müttefikleri -
nin, zimamdar şahsiyetlerin 

ve Cümhuriyctin onuncu yıld 
önümü münıısebctile Anknr
aya, gönderilen Sovyot •lele 
gasyonunu teşkil eden Voro
shilouv, Karahan ve Budje
ny gibi Rusların, kendi ad_ 
amlarının propogandası .. 

Sanatlarının, bütün kudre
ti He Sovyet Rus operatör
leri kendilerini hu vazifeye 
vermişlerdir. İptida gölge 
taraf yani eski uyuıuk harap 
ve viran Ankara, huzur ve 
sükun içinde olan dükkdn
cıklart ile pazar semti ve 
rengdrenk kalabalık göster
ilmiş, sonrada parlak taraf 
geliyor yani süslü görülen 
bunlar göz alıcı dimağı ten· 
b:h e<lici ve seyircilerin <'k
seriyetini teşkil eden Türk 
erkek ve kız talebelerine 
h<'yccon verici şeylAr . Gazi
nin ve ismet Poşanın mikro
foncla görülüşü Erkı\nıhorbi 

ye Heisi Fevzi Pnşon n ge
çit resmindeki seı t bakışla

rı milli marş .. Bütün bunlar 
rulılerı elektriklıyor ve alkış 
tufanları kop ıırıyoı · Fakat 
'ftirklerin, ruhunu ve bu 
ruhtaki gizli olup çabuk yü · 
kseliş yolundu sa.rfedilen mü
him mesai ve gaileler içinde 
bile mahfuz tutulduğuna şii
phe olmıyon ~ıcak~ı~, .. samİ· 
miyeL ve güzellıllerı furklc
rin ha1sasiyetini, incelıkler. 
ini ve keskin {erasetlerini 
bilenler Türklere, ait men
asip mevzuu bahsolurkt:n 
bu fılimde gösterilenlerden 
boşka daha bazı tam kıyme
tli evıaf ve kabıliyetleride 
düşünürler. Acubn bu Cılmin 
oporatörleri niçıo Türklcrın 
ılk sahnelerde göruldiığü 
gibi ııyuyan ve yürüyen ha
yvanlarla ve memleketin iç 
tararlarına doğru inkişaf ed
en _ kenJileriM mahsus 
kültür hıslerı arkasından 
ıritnıedılerİ1 Kezolık çulğt 
~alan Türk gençlerini göste
ren resimler, yalnız parlak 
ve miibaldgalı suhnelerle de. 
ğil aynı zamırnda basit vas
ıtalorlada derin tesirler hu
sule getirebileceğini ispat 
etmektedir. 

Fila1in gösterilişinde Sov
yet Rus seforoti ktitibi llir
sufeldin daveti üzerine Tür
klerden ateşemiliter kayma
kam Cevdet bey ve zevcesi 
sefaret k:Hibi Lutfi bey ve 
valı ı lesi muallim Cevat bı y 
ve ailesido hazır bulunuyo 
rlardı Türk scıfırine fılım 
daha evelre boşkn bir mü
nuebeUe göaL01ılmi1ıi 

TORKI . 

ingiliere ile Mısınn arası 
açıhyor mu? 

Gelen haberler Mısırda 

. Büyük 
Reisimizin 
Hitabeleri İngiliz mehafili ile kral aa
(Üst tarafı hirmci s3yfada ) rayı arneında bir gerginlik 
sulh içinde y11şamnklu kn- olduğunu bildirmehtedir. 
bil olacağı irıoncına kani (Deyi Telgraf) gazetesi bu 
olacaktır. Bu k ·ınaatte bulu- hususta şöyle bir ha-
non devletlerdir ki en önce her neşretmektedir: 
beşeriyet La; ı iistün,l ~ yiik- «M ı sır fevkalılde komiser 
selen t<· nınm ı ş zaruri re.hı- muavını Mr. Moris Petersoo 
talarını görmüşler ve onun Kral li'uat tarafından 

ıieğiştiriltmez icaplarına kabu! edilmesini istemi§ 
uyğun olarak rral dostluk- ise de kral kendisini 
larla birleşmişlerdir. Bu do- kabul etmemiştir. Diğer 

stluklulların beşeriyetin bu- cihetten İngiliz fevkalAde 

8AYPA 3 

komiserile Mısır Başve! 
kil Yahya Paşa ara-
sında da vaziyet gergin
leşmiştir. Başvekil, gaze
tecilere verdiği son bir 
beyanatta. İngiliz {evkald
de komiserini, Mısır da
hili s yasetine olur olmaz 
müdahale ile itham et-
mektedir. Bu kati ve 
tevil knbul etmez bire 
meydan okuyuştur.)) 

Ankara, 30 (A.A.)- Fran
sanın 934 sene11i dördüncü 
üç aylık kontenjan mikta
rından yumurta hissemiz 740, 
bakla 52000 ve nohut 2190 
kentala iblağ edilmiştir. 

günden sonrn tecı:llisino ı...-;....;;;~-.;.....o..= 

gönülden intizar ettiğimiz Sonbahar at koşuları 
dostluklara örnek olmasını 

temenni ederiz. Balkan an
laşması işte bu bı:ıkledi -
gımız örneklerin ilkidir 
Bu ilk örneği yopabilrnler 
içinde bulunmakla Türkiye 
bahtiyardır. Bu işte kendi
lerile beraber çalışmış oldu_ 
ğumuz dcvlet1eri candan 
takdir ve tebrik ederiz Bü
tün sulh ve müsalemot isti
yen medeniyet dlemi karşı
Rında şüphesiz ki Balk.on 
anlaşmasının birleştirdiği ~e
hre insanlık, sulhporverlik, 
kardeşlik çehresidir, nurlu 
çehredir. Bu çehre ile dün: 
yaya görünmekte olan Elen 
Reisicümhuru Hazretlerine, 
Romanya Kralı Hazretlerine, 

Yarış ve ıslah encümeni na
mına Balıkesirde yapılacak 
SONBAHAR AT YARIŞLA
RI na ait kayıt muamelesinin 
handikap koşuıu 3 - 11 - 934 
diğer koşuların 6-11-934 ak
şamına kadar baytar dairesin
de yapılacağı ilan olunur. 

r 
Yugoslııvya Kralı Hazret-

1 
j 

terine ve Yugosıa,·yn 

Naibi Kro lisi Prens Pol 
2Hazretlerine ve niynbet me. 

clisi azasına ve Elen, Ro_ 
manya, Yugoslavya ve Türk 
milletlerine znvk ve saadet 
dilerim. 

Pek yakında 

RASIT RİZA BEY 
Yeni kadrosile Şehir sinemasında 

, .... 
ŞEHİR SİNEMASINDA~ 

1 tasrinisani çarşımbı gününden itibarın 
• 

İKİ ZENGİN ve MUAZZAM PROGRAM 

-1-
ffkJ/lara hayret ve dehşet veren 

DOKTOR MABUSENİN 
VASiYETNAMESİ 

~leşhur vazu sahne F r i t z La u G ın riyaseti altında. 
~leşlıur· artisl.lrr Jiu Geralo - Hene Ferle - Moioue Holland - Thomv . 

Rour llanıel )lendaille • RudoJeeinn Hog~e. Tarafıııdan temsil edil .. 
mişlir. 

Bu fılim en şayanı hııyret bir serküseştin muazzam bir surette vazı 
edilmesi suretile vucüde getirilmesidir. 

Filimin ciiretkdrane, şoytnni, müheyyiç ve fevkaldde olmasına bilhasaa dikkat 
ve itinn edilmiştir. Şimdiye kadar gördüğümüz en esrarı engiz ve en heyecanlı fi
limlerden daha esrarı engiz ve daha heyecanlıdır. 

Bir tavsıvc - Asabı Zaif olanlarla Çocuklar Bu Filime Gelmemeli-
dirler. · 

-2-
İlaveten 

YILDIZLAR REVÜSÜ 
2 Kısım 

En güzel müzik, en büyük belo, büyük ve meşhur artistler, enfes var) eteler .. 
Doktor Mabuso nek:ader müheyyiç ve şayanı hayret ise Yıldızlar Revüıü de 0 de 
rece zevkli, neşeli. eğlenceli, zarif ve istifndııli bir filmdir. 

Bu akşamdan ilihar•~n süvareye saat 8 de başlanacaktır. 



SAYFA: 4 TCRKD1Lt , ',. 
Okuyucular1mıza Bir Kolayhk. ~ 1 

. , . 
~ ~ _.. , ' . .. .:·· ·~~ ..... ... . - - -- ._ --· 
Aşağıya bastığımız rehber tablo halkınHzın her tülli ihtivacJa-.. . 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla ner~de, kim-
l erdeıı karşılıyalıileceklerirıi gösteriyor. 

R ahat bir otel istiyorsunuz.:; Hangi otel~: 
ercih etrnelisiniz? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

TRİKOTAJ: Mehmet Servet örme evi, Kuvayi milli
n ye caddesi rıuuıara: 98 

~ 

KIRT ASİ y E. Mustaf ~ Fehmi. Hiiktınıet ca<l<lesi postalıa
• ne sokagı. 

O Te L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde -
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hlikiımet caddesinde. 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hülulmet 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hükumet caddesi 

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

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hükumet cadde
sinde .. Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: Hükumet 
cad<lesi Yıldız Karaathanesi k.arşısında. 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah ~leh met sokağı 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri .• 
Paşa camii caddesinde.. ~leyhane hoğazında .. 

TERZİ 

Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi .. 
Bilômumiçkiler, konserve ve ŞJker çeşitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Kuvayi 
mi 'liye caddesi No. 163 

TUHAFİYE· Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Alenı-
• ' dar zade .. Kııvayi milliye caddesi No: 48 1 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şeker
cisi. llükômet caddesi, postahc·ne sokağı nu-
mara: 24 

lstan~ul-lzmi.r ş~kercisi M. Reşat. Hükumet 
caddesınde şehır sıneması ahında. 

MANİF A TU'?.: Tavşanhh Zade Fahri bey. Faııtazi ma· 
nifatura ve kumaş ınağzası. Ku vayi milliye 

caddesi numara: 52 
- ~ . ._ t . - ..... ::~~ .... ~.-· .. '4':··,·· "\ 

MERKEZ KIRATHANESİ 
Kah ''emizin VB bihimum nwşrubatımızın tenıizliği ve nıiişterilerinıize gösteriL~ıı hüsnü 

hizmet <lolayısilt~ muhterem miişterilerinıizderı de gördüğünı roğhl1 l üzerine ahvaliu darhğı 
lda diişliniilerek diğer bilfrnınm meşruhatmıız gibi oynnlm·dau içilecek m~şruhatın dahi bu 
günden ililıaren üç kuruşa iudirildiği ilan olurıuı-. 

MÜSTECiRi M .. \LI 


