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1 fDARE EVi: Balıkesir Şahmchmet sokatı dairci ~ 
, n~ahs~s.a TELGRAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON:)j 

CU:MAR.TESİDEN ~AADA HER. GÜN SABAHLARI 
.. \ Turkdılı ABUNA ŞERAfTİ: Seneliği 800, altıayhğı ~ 

ÇIK.AR.. 400, uruştur. Nüshası 3, eçmiş nüshaları 25 ku~I 

T ü r k S ö z 1 ü ğ ü. 
Türk sözlüğüne -temelolacarbasma ve yazma kitap

lardan Tür~ sözlerinin taranmasına başlanmıştır. 
lstanbul, 20 (A.A.)-T.D T. 

Cemiyeti ileride yapılacak 
büyük Türk sözlüğüne te. 
rnel atmak üzere basma 
ve yazma kitaplardan Tü
rk sözleri taramasına baş
lamıştır. Kendilerine tara
mu işi verilen arkadaş]-

arın fişlerini vermek, ye
niden fiş almak ve cemi
yetle haberleşmek gibi 
ihtiyaçları için lstanbulda 
Maarif Veklllcti basma yazı 
ve resimleri derleme cemi
yeti umumi kdtipliginden 
rica edilmektedir. 

-
Bütün dünya ef karıumumiyesi 

bu mesele ile meşgul .• 

İngiltere hü~Ometi Sar miiihhsınl polis gönderdi.. 

Romen 
. 

Kralına suikast mı1 
Romanya sara1mda silahlı 

bir Bulgar bulundu. 
B6lgrallo çıluın 15 tarihli 

Pravda gazetesi yazıyor . 

iki gün evci Homanya 
Kralı Karolün Sinıduki ı:; ı· 

rayının bir odasında gizlen 
miş olarak silfihlı ve bom-
balı bir adam yakalan-
mıştır. 

Bu esrarengız adam 
but ün tazyiklere rağ· 
men buraya hangi vası · 

ta ve hangi mııksutla gird · 
iğiui itıraf etmemiştir. Zab· 

ıta yaptığı tahkikatta bu ad
amın beynelmilel suikast 
cemiyeti fedailerinden bir 

---·Londra görüşmelerinden sonra •. 

' İngiltere Hangi Tarafla Uyuşacak? 
1 - · --

Amerika ile mi, yoksa Japonya ilf'! mi? 

Amari~ı Japonya hariç olmak üzere dört taraf h ~ir iti lif yapmak ırzusandıdu. 
Londradan bildirildiğine göre istihsali için böyle bir asi mehafılinin mühim bir kı· 
Vaşington itilAfnamesinin teşebbüste bulunmuş olması smının Japonya hakkındaki 
feshi artık önüne gedlc:mez muhtemel bulunmaktadır. sempatilerini muhafaza etti
bir htldise telllkki edil<liğ - Herhalde Japon itilAfgi- ği intibaı devumdadır. Bu 
inden devlotlerin buna göre rizliği oldukça karışık bir intiba, bu hal eski müttefik 
hattı hareketleri meselesi vaziyet ıhdas etmektedir. arasında gerginlik huduıü 
ortaya konulmaktadır. İngilizlerin Amerika ile Ja- tehlikesi gösterdiği takdirde, 

J ıponyanın, müz •ıkerelerin pon aleyhtarı bir müşte- İngilterenin Japon deniz ink-
bıışındaki vaziyetini değişti rek cephe manyarası gö- işafına mani olmak için, 
rmiyeceğini gösteren ceYahı sterebilecek ayrı bir iti· hiçbirşey yapmıyacağını 
ve Vaşingtonunda tavizlerde lı\f prensipini kabul ede- zannettirmek.tedir. Buna bi-
bulunmıyacısğının muhakkak cekleri şüphelidir. Fakat naen İngiltl3renin iki sempa· 

' olması müzakerelerin istikba. ileride iki taraftı itill\fJar ti cereyanı ve Amerika veya 
lini büyük bir betbinlıkle fikrinin derpiş edilmesi im- Japonya ile mukarenet ma. 
mütalaaya sebep olmaktad ı r. kô.nsız değildir. Bu itildf- nevraları arasında tereddü-

Times gazetesinin dün lar diğer devletlere açık düne şahit olunuyor. Bu lngiltere Harbiye ve Hari· manya aruında da esaslı hır 
ciye Nezaretlerinin Sar mın- dostluk mizanı olabilecek .sar 

· · · · · mıntakası daha ,.Jıemmıy·et taknsında ıu.ayı~ı temın 1çın • • 
k. b. 1 . b 1 ·ı 1 ket?bediyor. 

Bulgar komitccisi olduğunu 
meydana çıkarmıştır. Bu es- 1 

rorengiz suikastçının nrkad-
1 

sabah Vaşingtondan alıl ğı bulundurularak İngilizlerin temayüllerden hiçbirinin mu_ 
bir telgrafta, M. Nornıan ne suretle olursa olsun İç- zaffer olmaması ve Japon 
Davisin üç taraflı itilafın tinap etmek istedikleri Ja- cevabı esasına müıtenit yeni 

oşı da olduğu muha-
kkak addedildığinden po-

es ı za ıt erı, eyne mı e 

1
. f .

1 
.;:: .. d Almanyanın Milletler Cem_ 

PO ıs sı atı e ..,ara gon e- . 

ğ. h J" . 1. 'lt . iyetine dönmesınden sonra, race ı ava ısı ngı erenın . . 
b. k · t silahsızlanma kongresının 

lis dün bütün Bükreşi ab-
ır ço sıyase mu- J 

hitlerinde alAka ve dikkat yeniden canlanmo~ı veyn 
loka etmiş ve hüviyetini 
kanaat verici VüSİkalarla is-

uyandırmıştır. 

Bunun üzerine işin aslını 
avam knmaratiın<la Iforiciye 
Nazırı ::>ir Con Simondan 
sordular. 

~İr Con Siınon havalisı 

lıtısmen tekzip ederek: 
«Gizlı kapaklı hır şoy yo

ktur, dodı Bu ı~ ı~·ıu 

muracaat edenler şöyle bir 

gözden ge\· ırildi. l~e yarıya

cukların, ısımlen ::>ar hüku-

met komisyonuna bildıril

di. Bunlar münferiden mü
racaat etmiş oldukları kın 

lngiliz hükümetile hk alti 

knları yoktur.» 
Sir Con Sımon bundan 

sonru: 
«Bunların Sarda bulun

ma.sile, Sardaki htıdisele

rin tehlikesi azalacaktır. Nı
cin telllş gösteriliyor, anla
mıyorum » 

Diye hayret göstermiştir. 
Diğer taraftan Bitlerin şa

hsi dostu ve hususi murah • 
hası Ilorfon Ribentrop Ingıl-

tere murahhası Mister Eden · 
le konuşmalar.oda devam et
mektedir. 

Şimdiki halde belli olan 
birşey varsa, Almanyanın 
Milletler Cemiyetine <lönmeı,;İ 
herhalde tiar meselesinin ha
llinden ovel olmıyncaktır. 

Bu itibarin Fransa ve Al-

silah işlerinde herhalde ko-
nuşulmosı zaruridir. 

İngiltercde Sar irin polis 
toplonmn mcselt.!si, avam 

pat edemiyen binlere~ kişı

yi nezuret a\tına almıştır. 

Halen nezaret altında yal-
nız sekiz hın ki~i vnnlır. 

kamarasında Başve- Bu hı1d1seler blıtıin Ho-
kil '1akdonnlt tarafın- many.ıJu derin bir heyecan 
dan da izah f'llilmiş vo fılh- uyondırmıştır. 
:ıkika bu iş için müracııat 

cdı>nlerdrm ehil olnnlorın S.ır 1 ** 
H"kA l k · Üç ,.,.iin evol Aj ıns habt?r· u ume omısyonuna lııl- 0 • 

d. 'd" - · · .. 1 · t' ı leri nras ndo, Homonya Kr-
ır. ıgını soy emış ır 

ll ı· ti · ı · nlı Koro!ün her kesi heyecana o ıs nomze erı ıır sor· 
gudan lı ı>~·irılrniş eskiden Ji.ı ürdtlğü bildıriyordu. 

böyle bir vazir··ılc bulunup 
bulunmndıklnr•, Al
manca veyn Frııns 1c·a bilip 
hilm<'ılikleri sorulmu~tur. 

Boşvckıl Mister ~lokdonult 
polis kaydetmenin gerek 

haric;yc gere~~e harhiye ne
zarptlcri l 'l r.ıf ndon gizlice 
y ıpıill ı ğı lıohf' rinirı ıloğru 
olcııa\l • ğ nı tokrıır l ıı 1nıştır. 

Sar komisyonu reyjlima 
müracaat ışınin sükuneti~ 

başarılabilmes . için polise 
ihtiyacı olduğunu bjldir· 
mişti. 

Bu sırııılıı l\zodun 
Mister MakıfonulJdon 
sormu~lur. 

biri 
~öyle 

- ln"gıltere Hiikfımetinin 

bu işt• •. üzerine hi~· hir me 

suliyet olmadığından C'nıırı 

olabilir miyiz? 
Mister Makdonald: 
- Evet. 

Adamın bu hareketi, her -
}teste yeni bir suikast olaca-
ğı kanaatini uyandırmıştır. 

A ılıyan adam, Ajanst:ı bildi
rildiği gibi bir mütekait za. 
bittir. 

Atladığı göriilür görülmez 
aynen Marsilyada vukubul

( Devamı ikinci sayfada) 

Cenevrede 
Yü~se~ ta~sil yapan genç
le, imiz cemiyet kurdular. 

Cenevre, 20 (A.A.) - Ce
nevrede yüksek tahsil yapan 

Tiırk geıı~·liği bir talebe 
cemiyeti teşkildtına karar 

vererek ilk toplantısını yap-
mış ve Bren P.l\.'isi Ce 
mal llüsnii bey föhri riis
liğe seçilmiştir. 

Almanya Sılahlanıyormu 

Fransız ve Alman Orduları. 
Fransa bu yıl ordusuna 5,689,000,000 frank 
tahsis ediyor. Almanyanın ordu mevcudu ise 
480 000 dir. Bu 935 de 600,000 ne çıkacaktır. 

Parjs '20 (A A) _ Par. istenen 800 milyon fırank Almanyanın sil:lh altında 
ltıınont ' l · ·k . nu hunun i~:in değildir. Ko- bulıındurciuğu adamların sa-b o ort u omısyo 
u yıl için orduya beş misyon rap~rundn A lma.n yısmın 480 bin olup 1935 

°i:lyar 689 milyon Cırank ordusunun sayısı ve sı- yılında bu sayısın 600 bine 
n \'ll koymuştur Sınırların lfıhları hakkında uzun uza. 
Yenileştirilmesi · için <lıya anlatmakta ve bugün çıkarılacağı yazılmaktadır. 

imkansızlığı halinde iki ta- pon aleyhtarlığı ıntibaına bir teşebbüsün tecrübe 
raflı bir itiltlf metni hak- mani olunabilecektir. edilmesi ihtimali vardır. 
kında M. Ruzveltin fıkrini Herhalde, iki taraflı an- Zennedildiğine göre, Tok· 
sorduğu bildirilmektedir. laşma telkini muvartakıyet yonun cevabı Japonlar tara. 

Resmi mehafile göre fev- ihtimali ne olursa olsun, siyasi fınden~ logilizlere ,izah ediL 
kala.de sefırin evelemirde mehafılJe helen hararetle mesini müteakıp Amerikalı. 
lngiliz heyeti murehho.sasilo mevzuu bahsolan fikirlerden ların bir daha istimzaç 
intişara etmeden, bizzat birini teşkil etmektedir. edilecekleri zannedilmeltte-
kendi hesabına malUmat Diğer .cihetten, lngiliz siy- dir. 

Epirde 
Arnavutluğun Yunan ekal
fiyetlerine aldığı vaziyet 

Yunanlllır da çocukl~r nı me
kteplere göndermemekıt ısrar 

ıdirorıar. 
İstanbul, 20 <Muhabiri 

ı Erzurum 
Va S11as tahvilleri. 

El ve Ev 
Sanatları 

(A) tartıbi ıtıocı klnuıun bı- Okonomi bıkanhğı [gıdı 
ıında sahşa çıkırıhror · tatkı'kıt yaptırıyor. Ankura, 20 (AA.) - Erzu-

rum• Sıvos dahili iıtikraz Ankara, 20 (A.A.) - İktı-
ının iki milyon liralık sat VekAleti el ve ev san. 
A tertibi tahvilleri ikinci atları hakkında tetkikatta 
kanun başında stttışa ~·ık- bulunmağa karar vermit 

mizden) _ Yunanistandan 1 arılacaktır. Erzurum .Sıvas ve ilk tetkikata Eıe mınta. 

ul ınan ha her le re göre Ar· ,==(=D=e=v=a=m=ı =i=k=in=c=i =tı,=a=yC'""'a'"'"d=a-) ====k=a=s=ın=d•a.,_n_h ... •=ş=la=m==ı==t=tı .... r . __ _ 

navutluk hükumetinin Yunnn 
eknlliyetine karşı eski va
ziyetini muhafaza etmekte 

olduğu unlaşılmaktaılır. Bu 
haberlerden sonra bura efid

rı umumiyesindeki heyecan ; 
daha ziyade artmıştır. 

Mevsuk mıınabiden alın

dığı temin edilen bir ha

bere nazaran da Zogonun 

hususi muhafızların

lian iki'yüz elli kadar Yunanı. 

ılnrı tethiş için (lliruara) ya 

gönderilmiştir. Bu haberde 

Arnavutluk hükumetinin ek . 

ulliyete karşı aldığı tedbirle
rin devam etmekte olduğunu 
göstermektedir. 

Diğer taraftan Korfo ada 

sından alınan haherlerdC'n 

~imali Epir.Jeki Yunanlıların 
çoruklarını mektep 
lere göndermemekte ısrar 

ettikleri aolaşılnııştır. Çocu 

klar hemen umumiyetle me 

ktepler ini ter keylem işlerıl ir. 
Çocuk velileri de Arnavut
luk hükumeti, muahedeler 

.hükümlerine riayet cdinciyo 
kadar \'Ocuklarını mekteple
re göndermiyecoklerini söy

lemektedirler. 

Yakın komfularımızd~ 

B u 1 g a r H ü k Q m eti 
Tuzu in~isır alıma aldı. Romınyada sanayi istihsalltı. 

f unanistandı tütün satışı va dış ticaret. 
1Hkt1met, bir emirname 1 rafında tuzun aynı fieta 

islar ederek Bulgaristanda satılmasını temin etmek. 

tuzu 
tır. 

inhisar allına almış· 

Bu kan una nazaran, bütün 

Bulgaristunda tuz üzerine 

yalnız devlet muamele ya
pacak ve teşkil edilecek 

inhisar müdürlüğü 

kette tuz istihsali 
meşğul olacaktır. 

memlo

ile de 

«Novi Dne» gazetesi bn 
inhisarın teşkili sebeplerini 
izah ederken gayeleri şu 

tarzda tespit eylemektedir. 

Memleket dahilinde tuz 

istihsalini ıslah etmek ve 
aynı zamanda teşvik eyle. 
mek. Yakın zamanda bütün 
memleketin ihtiyacına kAfı 

gelecek bir vaziyet ihdası 

için yerli tuzun himayeıini 
yapmak ve bu himayeyi gi
ttik~·e inkişııf ettirmek ve 

nihayet memleketin her ta-

Romanya~a sanayi istihsı
latı tiatlınmn mürakıbesi 

Romnnyada sanayi i ıtih
salııtırım memleket da bilin· 
deki fıatlarının Dahiliye ve 

Ticaret nezaretleri tarafından 

mürakabe edileceği hakkın

da hükumet kararı sanayi 
mehofılini ziyadesile dü. 

şündürmektedir. 

Sanayiciler umumi birliği, 
aktetmiş olduğu bir içtima
da hiç kimsenin fiatları 

yükseltmek niyetinde bulu
n mıya dolayısile tamamen 
lüzumsuz olan bu kararın 

geri alınmasını salA.hiyettar 

makamlardan rica etmeğe 

karar vermiştir. Sanayiciler 

umumi birliği bu kararm 

sanayicileri gücendirer.ek bir 
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Yabancı gazeteler: 

«Bugünkü Türk Eski 
Balkan 

Orta Kupa 
Komşularımıza 
( Üst tarafı birinci sayfada ) 

teha-

T ürkten Çok F arkhdır.» ~i:h:ı~i~:.:t~~~'~:~. 
E" I" · ~· . . -1 b ~ ~f 1 b h d' Yunamstanda tıcaretı '' ,~:,~~;~g»~~!!L ~~~~1~,ımı!"~~" t~ ii)i~ke k~m~!d!~~!; r_iye faaliyeti 

hah- Me~teplerde mü~urler mu- B gümesi maçlart 
alllmleri teftiş edeceklerdir. ( e ) gümesine dahil kulüpler 

Kadın 
Yüzünden yaralanan P. 
~apçı hastahanede il~l;i. 

Son gelen telgraflara göre, gibi. Türkiycnin osrileşm"si Elen lktısat Veklileti um-
Gazi ~lustnfa Kemal, Büyük için, küçük noktalara büyük umi istatistik. müdürlüğünün 
Millet ~1eclisinin birinci top- noktalardan evel ehemmiye>t bir tebliğine nazaran Yuna-
lantı:>ında , Ttirk musikisinin vermektedir. nistanın Eylul ayı zarfında 

·· d b k ·· ·· hariç memleketler ile olan en on e ve en \'a u goz o- Gazi, şark mu11ikisinin 
nünde bulundurulması lllzım ortadan kaldırılmasına ve seyrüseferin faaliyeti ben

gelen bir mesele olduğunu yerine g-arp musikisinin ko . 
söylemiş ve demiştir ki: nulmasına delalet ettiği icin 

«Bugün dinletmeğe yelte
nilen musiki, Yüz ağarta_ 
cak değerde olmaktan 
uzaktır. Türk ulusal mus
ikisi asrileşebilir ve evren
sel musikisinin yerini alabL 
lir.» 

gayet dE>ğerli bir harektte 
bulunmuştur. 

Dediğimiz gibi şerk mu
sikisi; Mısır şarkısı olsun, 
Ermeni şarkısı olsun, Türk 
arkısı olsun, Arap şarkısı 

olsun hakikat halde Bizans 
musikisidir. 

eçhi atidir: . 
Giren g milor: Mecmuu 

487387 ton hacminde 287 
yüklü vapur. Bunlardun me
cmuu 95488 toa hacminde 
olan 91 tanesi Yunan band
ıralı ve diğerleri muhtelif 
ecnebi bıındralıdır . 

Çıkan gemiler: Mecmuu 
462209 ton hacminde 279 
yüklü vapur. Bunlardan me
cmuu 51845 ton hacminde 

Bu beyanatı müteakıp Da
hiliye VekAleti yaptığı bir 
tebliğile bu tarihten itibar -
en Tlirk musikisinin ve Tü
rk şarkılarının radyo ile ne
şrını menetmiştir. 

Bu musiki Şarki Roma 
imparntorluğundan alınmış olan 3:! tanesi Yunan bandı-

' ralı ve· diğerleri muhtelif 

Binaenaloyh bugünden it
ibaren Türkler yalnız garp 

musikisini veyahut garp 
musikisine uygun şarkıları 

dinliyeceklerdir. 

Gazinin musiki hakkında 

aldığı bu tedbir, Türkiye 
için asriltışme bakımından 

uygun bir harekettir. G zi 
Hazretleri; Türkiyenin ş'ark-
tan tevarüs ettiği eski alet 
ve ananelerin Türkiyeyi ge
ri bırakacağı ve Avrupa 
devletleri ile yanyana iler
lemesine mani olacağı fikrin 
dedir ve bu Adetler muha· 

faza edildiği takdirde Türk· 
ıyenın inkıraza mahkum 
olacağı zannındadır. 

Gazinin düşüncelerinde 
bir vehim mevcut ola-

ve Mısıra. Snriyeye, Ira- • 
ka, Ermenistana, Arabis-

tana ve Trablu~garbe ya. 
yılmıştır. 

Mısır şarkıları Bizansın 

dini şarkı~ıdır. Bu şarkılar 
halihozırdn Mısırda kıpti 

kiliselerinde okunmaktadır. 
Bu kilise şarkıları, Bizans_ 
Jıl3rın bundan bin dört yüz 

yıl evel okurluğıı şarkılar
dır. Ve bugün bütün kilise 

binaları da Bizans mimari
sini andırmaktadır. 

Musiki hir millet için iler
letilmRsi ve yükseltilmesi 
g-erek olan birşeydir . Ve bu· 
nu yapmıyan bir millet inkı-

1 raza mahkümdur. 
Musiki Avrupa memleket

lerinde çok terakki etmiştir. 

bandıru lLdtr. 
Geçen senenin 

nispetle bu sene 
lü gemilerde de 
noksan vardır. 

aynı ayına 

giren yük. 
46048 ton 

Yunan tütünlerinin satllışı 
Kava.ladan, gelen maluma 

t;\ nazaran J 934 Şl\rki Make
donya tütün mahsulü pek 
ç·ok rağbet görme&tedir. Şi
mdiye k:ı dar 250.000 okka_ 
d3n fazla tütün satın alınmı
ştır.'·"verilen fjatlar geç·en 
senenink.ilere nispeten yüzde 
15 ilah. 30 fazJaJır. Bu hal 
bilhas9a Pravişte ve Drama 
mıntakalarında tecelli eylen. 
ektedir. Alıcılar, yıılnız tüt
ün müshassiller tarofındon 

ticaret alemince math1p şern_ 
ite göre ihzarını talep et· 
mektedirler. 

bilir. Bununla beraber Gazi 
Mustafa KemaJ, tanzim ette· 
ği programı adım adım tat
bik etmektedir. 

Buna mukabil şark mil
letlerini Bizansın ataletini 

andıran şarkılar kaplamış· 

tır. 
'Yugoslavyada mısır mahsulü 

Bugün Türkiye veya Mı
sırd3 bulunan müterakki 
adamlar, hu nğlatnn şarkı
l::ıra tahammül edememek-

Gazi Mustafa Kemal on bir 
yıl zarfında Türkiyeyi yeni
den değiştirmiştir . Gazi Mu
stafa Kemal on beş yıldan tedirler. Bugünkü asri ada-
beri düşündüğü yenilikleri ve mm ruhu, yüksek bir yeni-
değişmeleri birdenbire Türk liği taşımaktadır. Bundan 
milletine yaptırmamıştır. dolayı Avrupımın şarkılarına 

Gazi, bütün bu yenilikleri meyyaldir, 
tedricen tatbik ettirmiş Biz şark musikisinin or-
ve her sene bir veya tadan kaldırılması için bir 
iki esaslı yenilik ihdas et- kaç defalar yazdık ve Mısı 
mekte bulunmuştur . Bu su- , rda bulunan şark Konserva· 
retle Türkiyede vücude ge -
tirilen esaslı yenilikler yir
mitlen fazladır. Bugünkü Tü_ 
rk, C'ski Türkten çok fJrkL 
ıdır. Bugünkü Türk şcpka 

giyiyor, sokaklarda mektepl
erde kadınla r ile y:ınyana 
bulunuyor. . Ltitin harf-
ler ilo yazıp okuyor. 

Din meseleri do Tü:-
kiyede devlet işlerinden ay
rıl ouş tır. 

Şimdi bugünkü Türk şark 
memleketleri nrkısının yer-

ine, garp şarkılıırını ve garp 
musikisini dinliyecektir. 
M ısır milleti. Türkiyenin 

yaptığı y13nilıklcrin bazıları 

ndan hoşlanmamıştır. Dnha 
doğrusu .Vlısır milletine göre, 

bu yeniliklerin bazıları okndor• 
zaruri değil idi ve konun 
ile infazına ihtiyaç yoktu. 

Lftkin Gazi Mustafa Kemal 
büyük bir kumandan olduğ-

tuvarınıp ldğıv ile yerine bfr 
garp konservatuvarı konulm
a~ını birkaç ılefa İgteılik. Bu 
suretle gevşek ağlatan ve 
ruhu zairleton sarkılamızı 

knldırmağa muvnffnk oln

bileceğiz Fak&t yüksek 
hir düşünce ile ynzdığımız 

bu şeyler ~~.sırda menfı 

bir 8Urette ko.rşılunmıştır. , 
İşte bugün şork milletle. 
ri 3 rasın ıl:ı hir millet 
kendi musikisini ve şarkıla

rını kold rmıştır. 
Niçin biz de hakikati söyl

emekten çf'kiniyoruz? 

.Niı;in Mısır milleti bu es

ki ve hazin şarkıları ortadun 

kaldırarak ve yerine gf!n~'L 

erimizin ve kızlarımızın ru -
hl r n1 ş"r.na t vo sebnt rfn 

yğulnrı nş lnyan garp musı

kisini koymasın? 

Yugoslavyada bu sene 
2 milyon hektar araziye 
Mısır dikilmiş ve vasati 
olarak hektar başına 20 
kental he8abile, 53 miL 
yon kental mahsul alın-

mıştır. 

Bu miktardan 12 mil-
yon kental Mısır ihraç 
olunacaktır. Hu senenin 
Mısır mahaulü 1932 se
nesine nispeten daha eyi 
olarak tecelli etmiştir. 

Zira 1932 senesinde Mı 

sır mahsulü yalnız 4~ 

milyon kental idi.. 

Bulgaristamn yemiş ihracatı 
lfütün mevsim zarfında 

Bulgaristan 3685 vogon ya
ni 2121 J940 kilo yenecek 
üzüm ihraç etmiştir. 

İbra<· olunan ceviz mikta. 
rı ise 31 vağonrlur. 44 vağ
on da kuru erik hari ce çıka
rılmıştır. 

Bulgaristanın ihrııç ettiği 

meyvanın en mühim alıcısını 

Almanya teşkil etmektedir. 

Belgrat - Zağrap yolu 
Belgrat ile Znğrı:ıp ::ırası.

nıln asfnlt bir şose yapılma· 
Bı i~·i11 hüklımet 800 milyon 
dinnr tahsisat koymu:ıtur . 

Bu husustaki pl:1ular tasv ip 
olunmuştur Yakında irışu :t 
i~·in münakasa açılacak ve bu 
yolun mühim bir kısmı gele 
cek. seneye bitmiş olacaktır. 

Maarif Vekaleti bütün or- bU ayın OtUZUOda kafŞl\IŞIYOrlar. İki gece evel istasiY00 

tamektep ve lieelere bir ta. 
mim göndererek mektep 
müdürlerinin ders esnası

nda muallimleri teftiş etme
ı:;ını bildirmiştir. Tamimle 
birlikte V ~kAletçe hazırla

nan tefti§ fişleri de gönde
rilmiştir. Müdürler mek
teplerindeki muallimlerin 
menşerleri, ders verme ku
dretleri ve takrir tarzları 

hakkındaki teftiş neticele
rini bu fişlere yazarak Ve
kil lele göndereceklerdir. 

Muallim me~tebin~e ve orta 
mektepte iki muallimhk 

Kütahya lisesi Fransızca 
muaJlimi Ismail Mahir bey 
Necati bey muallim mektebi 
Franaızca muallimliğine, Ma_ 
lııtya İnönü başmuallimi 

Sami bey de erkek orta 
mektep Türkçe muallimli
ğine tayin edilmişlerdir. 

Bir muallim tayini 
Smdırğı birinci mektep 

Futbol h~yeti düu ak~um 
toplanarak mıntoka futbol 
işlerini bu meyunds kupa 
maçları etrafındaki l aziyeti 
görüşmüştür. 

Futbol heyeti tar afınJan 
verilen karara göre mınto ka 
(B) gümesi maçları bu ayın 
otuzuncu cuma günü ,başhyaca 
ktır.Maçlarıı Edremit, Ayvalık, 

Havran, Bürhaniye İdman 
yurtlularile Gömeç Yıldırım 

spor kulübü girmektedir. 
Futbol heyeti dön kü to

plontısında İdman yurdun· 
dan irfan beyi kdtipliğe, 

ldmanlıirliğinden Münir be
yi de mutemetliğe seçmiş

tir. 

oı• 
varında bir evde kadın "' 

. 18• 
selesinden dolayı bır tı 

l 'k. k' . )aolllıf o muş ı 1 ışı yara ... 
Ye.raJılarden kebap~ı l'I• I• 
tedavide bulunduğu ıııelllat 
ket hastahanesinde 61111 

llir ~ 
Vakadan sonra yaksl•• ki 

katil uzun Hasandan bBf ,. 

lzmirler mahallesinden l~~ı' 
il kızı Ganime ile AY"~:d•' 
Kazım Paşa mahall881 

_., 

Mehmet oğlu Sabri de "ı 
ile nlılkadar görülere~ 8 

'fr 
yece tevkif edilmişlerdır· ; 

ı k ' kıt8 ka hakkındaki ta ı ı J'r· 
liyece devam edilmekte 

1 

---------·---------~ 

Balyada Bir Vaka. 
Maden yolunda -iki ~ühendisin önüne geçenler rılt 

landılar ve mevcuden adliyeye verildiler. ~ 
Balya, J 9 ( Muhabirimiz- ra yollarına devam ed;(I" 

den ) - Dün akşam kasaba kasabaya gelmiş ..,e jefd-' 
ile maden arasında bir vuka yetten zabıtayı ha~e r~ 
olmuştur. Saat on yedi sıra- etmişlerdir. Zabıtaca s ,ı' 
ların<la kasabaya gelmek tahkikata girişilmiş az ~•f 

muallimlerinden Mehmet bey 
Kırşehir vildyetindo Avunoz 
Göynük mektebi muallimli
ğine tayin olunmuştur. 

üzere madenden ~·ıkan mü- failler yakalanmıştır. V• il 
\ hendis M. ~e~kue ve M. Kanu yap .ınlur Hacı İbrah}dJ a~~ 

1 
yarı yo:da ıkı ş:ıhs ın t~~rru. kara Mehmet ile ) nyl 

Niyazi bey 
.\.li İktısat Meclisi azasın· ı 

dan Niyazi bey Ankara.dan 
şehrimize r,elmiştir. 

Bir okuyucumuzun şikayeti 
Dün Abdullah efendi 

isminde bir okuyucumuz 
idareeviınize gelerek ke
ndisine yapılan haksız bir 
muameleden yaaa yakıla şik
dyet etti. Okuyur.umuzun 
şikAyeti şudur: 

Abdullah cfandinin Arif 
isminde bir oğlu vardır, 

lstikltll mfıktebinin üçüncü 
sınıfına devam etmektir. Ok
uyucumuz istiklll mektebin
in uzaklığını düşünerek 

çocuğunu evine daha yakın 
olan Gazi mektebine vermek 
istemiş ve mektep idaresi
ne bu hususta bir müraca
at yapmı~tır .. Frıkat nedense 
bu müraC'aat mektep idaresi 
tıırufındun eyi karşılanma
mış ve kendısine nakil ilmü 
ha beri ve nüfus kdğıdı ve
rilmemişti r . Çocuk şimdi bu 
yüzden mektebe devam ede· 
memekte imiş .. 

Bu çocuğun tahsilden 
mahrum bırakılması doğru 
muılur? Maarif müdürlüğünün 
dikkat nnzarı nı celbederiz. 

zuna ugramışlor<lır. Muhen- Ali oölu Himmettir. .., 
disler mukavemet ettiklerin- Bu~ün herikisi de tab~d" 
den iki şahıs kaçmıştır. evrakile birlikte aıe"cO 

Mühendisler vakndan son- adliyeye verilmişlerdir·/ 

Eızurum 

Ve Sıvae 
Tahvılleri 

(Üst tarafı birinci sayfada) 

tahvilleri Ergani tahvilinde 
olduğu gibi yüzde beş 

faiz ve 
miyelidir. 

yüzde iki ikra-

Maliye VekAleti 
susta 

mıştır. 

hazırlıklara 

Romanya 
Kralına 

bu hu

başla -

Bır suıkastmı 

duğu gibi, atlı bir bir zır 
bit derhal sı~~ramış ve 
kıl ıcını çekerek ::ıdamın ko_ 
!asına indirmiş ve yıır::ıhrnı

ştır. 

~ncak yaralı bir halde 
karakolil götürüldüktırn son· 
ra, hüviyeti anlaşılabildiği 
son gelrn lngiliz gozeteleri 
yazıyor. 

Fransız 
Ve Alman 
Müzakeresı 

ı-'' 
Paris, 2o (A.A.)-.. ~~et' 

Fransız iktısat oıtJI 

lerine başlanmıştır . 

r ~ 
ıı 
1 

Doktor 
Memdu~ A~111ıt 

ÇOCUK ; 
hastalıkları mtite/ıl1sS' 

ıt' 
Muayenehanesini pD 1 

ane civarında Zeı:nefl 
kağına nakl~tuıiştir· 

Bir kayıp . eti, 
Türk Maarif GerıııY r' 

rafından ~·ıko.rılaP eşY:,~ 
yangosu biletlerinden 9rı 
ait bulunan 5211 ııuıJl 11• 
bilet k::ıy olmuştur 
olunur. . fs~' 

Mübaşır ~ , ·.,,,. . . . . .. .......-"ıll! • -· 

Köy yurdumuza sevgimizin kaynağıdır· 
Yurtdaş ! Bu kaynağı zenginleştirnıelt 
vazifendir. 

....... ' l. "'' .- • ~·,• .. _.. ••• •f' '-.,.. •;ıt- ~ ·" .. <'9~'f'' ' . '"Jr<" IO'<' 

• w-......,: ... ~· "' al' •• > • ·'· ---· 
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r····················M···:····b····;;···············5 ·~·~~!~~~~~--!!~~!~!!!~!l!!l!,!l.1 Bıılıkesir l\11 ili i Eınlak 
• Yazı usa a ası • =i! • • d 1 ·· d ·· ·· .... ·· l 
................. ., ............................. u •••••• J Şehır Sınemasın a ~ u ur l ııgıınc en: 

- 19- ~- ;. 'I 1 ı·. "k • • 1-=] Bu akşam ,, ıı _ıte ıt ı~u .taı·. ve ı~ıev~i<le .. 21 p~H\!t' ta~·~~ 

1 n S 1 Z A 11 fi. ~ ;,: sııuclık \ 'C 1 vrıııdıdc hır dukkaııııı hır seııchgı m a • . 1., Sabırsızlıkla beklediğiniz~ icara ı·erilecek \C 8-. 12- 9.34 tarihinde ihalesi 
1ki gündenberi ki)ydeyiz ğı i~·in kaJınların ön kısmı- El#~ l deflerdarhkta ıcra edılecektır. Fazla mah'ımat al-

i< h t f nn f,rlaılı. Düşiinccsinılc aj l , l . '-1 'll' E ızgın güneş er ara ı ya· ::::s~ Had>i umuıuiniıı korkun lıakikatlt~rim t•ıı ;,_- mak isleyen er111 ı' ı ı ~ ml<lk llüdiirliiğiine miira-
kıyı kavuruyordu. Köy deli- y.ınılmamıştı -j .... 

kanları zeybek elbisesile Saçları doğılmı~ atlı ser- =1 Gl.ZLI• KUVVETLER ~~ c.ıallHrt. [27 1 J 
meydanda kurumlu dolaşı yo- seri davulcnlıırı g: 1 z küfü- . ~. JI! Balıkesir Evkaf 
rlar. Ve yo.lnız ~lemiş ağanın rlerlc durdurdukton sonra ·ı 
oğlu Mehmet bey; dü- kaılınların üzerine yürüyor- K4 r Müdürlüğünden: 
ğününün çok şerefli olacağı. du . Efe beygirin önüne gc· IA Hu fıliııı hakiki vesikalara istimıdt•ıı ve 1 Edremit knznıının Edremit merkezile Zeytinli vo Kızıl 
ndan bahsediyorlar. Bu dü. çerek: ~ mil \'Onlarca dolar sar·file H~ Lil'kac İn- r. ke~~ili wıntuk.ueındaki mazbata ve mülhaka zeytinliklerin 
ğünün zenginliği, köyde çal. _ Ali yapma oğlum! Ay- l 4 san~n ha~·at ıııa rııal olmak s-uretil~ 'Ü· J 934 mahsulü on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
kalnnıyor. Hem şehirden ıp senin rfeliğine dedi . ===4 cudc ~etil'ilmi~ biiyük muvaffakıyet ~- hn1esi 21-11 ·934 ~·nrşomha ifil1ü saat 15 de içra edilece-
civor köylerden okın, akın Fakat bu sözlerinin orka- ~ eseridir. "I İğinden tıılip olanların yevmi mezkurdA Edremit Evkaf da-
gelfln düyüncüleri hayrette k hk h - - ~ ireeine mürlnrı iltın olunur. (258 - 2) 
bırakıyor. 81.nı coş~u~ bi~ ~ 8 

a ta- ~ Bu fılinıde harbi umuminiıı nwş hur kor·r -----
kıp etmıştı. Alı eyılorok efeyo =.; k 1., . . . k a'I D·ıı'ıııı'' \! ı• f fl~yC( Köyün ileri gelen efeleri ~§ · unt; casusu •,, 3 ılt~ ~labcı ma~ ın Ol'- i < < • ı 

bir arııda oturuyor; etrafta doğru bnktı. ı=~ k l · 1 · · -- l:.ı"' •• • d - o ... Sen ho! Sen bur ~ 'll ll<j UHlCPJ'a arını ve Jskajarak ( enıırn- ~ı CIDCUmenııı eıı: 
karı, kız, çoluk, cocuk pür r 
neşe, eylcniyorlardı. Bir ada ne güzel karşılaştık be ~ dt~ harhüım~ım~ı~in akıbl'liııi haıır~~ya.ıı ~ Balıkt•sir<le evelce yanmış olan Milat Paşa 
ııralık iki, üç el t4ilah atıldı. hergele dedi. Öyle bır kırbaç =~ ,\lmaıı ve lu~ılız douaumasıııın nnıtJuş '- k · ·ı · 

l l allı ki efe neye uğradıfını =-: ~ı IHC ·tebinin keşifname \H şartnamesı IHUCI HnCe 
Bunu duyan delikon ı ar anlamsmıı:ıtı. ~-~ mu_ha. re\ws.ini tahtelbahir ve tayare .harp- f_ miibrem aksammın ~'t'niden inşası 3 K<\nuınwvel 
davulu önlerine kattıktan Y b l 
ıonra büyük bir aloyla dere- Ani bir surette Aliyi attan ~ leı·ını torpıl t'ndahtını, a~ır·ı an drıtnot, ~ı 934 tarihim~ mihrnidt' Pazartesi giinii saat 15 le 

indirdi götürüp bir yerde ~~ tahlcllıalıır 'e ha va harbınJe ' 'anarak J. 
ye doğru yürüdüler. d y· = · · l Vil:lyet makamında müteşekkil Enciiıueni vilc\-

Ben hayret etmiştim! emi- uyutmak istiyor u ıne ta- ===~ deııize düşen t .. yarelt·rin feci akıbetini, j=: 
· tlılıkla. - .. · ı yelle ac.~ık •·ksillme ile veriln\ek üzere 

nimki köy düğünü görmenıış h·ıı · k ____ ,i Londt'amn homb.ardıma. uı işi ııde ca .. sus- l 
l 1 h k d"l - OL1lum Ali cu 1 1 ya. r. miinakasava kounnıstuı·. 

o an nr do ayrttten en 1 
- tı l' 11.::: ların O\.' llUOtkları roller1, karada ltr\•(er . .; . 

elerı'nı' alnmnzlar. pınu! Git yat det ı. J l.,,,,.. 1 . l d ) k f 1· 70 k 
.. ··d h 1 == ı.· ı · ı · ··k ı · ı ,..,.._ hı 11 ışa<tfın >e t' i t~Ş i 3990 ıra uru~ Çünkü, böyle bir anda Fakat manasız mu 11 0 e- ~ ürperleıı la1'.ıp erı, >liyu · nr ıeyeeaıı . 

leri ile can sıkan Ali efenin =-= k d · · ~:1§ ve teminatı muvakket(·Si 300 liradır. ~lü-herkes teldşa düşüyor mey- .......... ~ ve ah\k.a ile., ta ·ip • t>ceksınız.. .5 
bu tatlı muamelesinden daha """"""'"-: = ı , l k } . 't" b alı· sı' I'e danda gençlerden hiç eser :::=,; Ayrıca Foks JUrnal. Dünya baberlerı.. .... ll31\aSaya nıes e ıaysıyet Ve 1 1 arı Ill 1 

kalmıyor. Sonra misafirler yüz alarak C4 Mevkilerimiz numaralıdır. Biletlerinizi gündüzden rl!E itinıal olunan ve belediye \'I ya devairi saireye 
bilhassa köyün kıvrak yos - Ne ..• gideyim ha! me lf!!iii'.J alahilirsiniz. l 
mııları teltışa düşmüş no yıı- ydon size mi k ol<lı be? -~ p E K y A K I N D A ~ re yahut serbest olarak birkaç bt~tonarma 
kacoklıırını bilmiyorlardı. Diyip galiz küfürler sav- ~ ali§ binayı bile\ münazaa metin olarak vücude ge-

Bı'r ı11hza evel dere•e do- urarok bir iki de atmıştı. ==~ llnhi Artist LİLfAN HARVEY in ~.1§ 
ğru ağ~r lJğır ilerliye/alayın Doğrusu tahammül edilir ~ ' tirmiş olduğuna dair vesika Ve ticaret odasına 
arkasından ben do kendimi şey değildi. j : Çıldırtan dudaklar ~=-.1'ili muka.\yet olduğun-. dair ınakbuz ibraz eden 
salıverdim. Efe kendine yapılan küst- .. \ -i5il mühendis, mimar ve kalfalar iştfrak. edebilirler. 

nençler derenin yanma ahça muameleden okadar = · ··ııımııı-·•ııııılf•' ·ııı111111' '11111Jıt' · 1ıı ntttt'"' 'lllfflll'"''lllllfll' "'llltfftl' · •ıııııııw · ııııııııw ·ııııııııw = 
v il r d 1klnr1 Zil m 3 n s ilıl h ları n ı kız m 1 ş t 1 ki kendin j tutamı y- illlllllllllllllllliımııııııııııııııııı~m~wmımmııııııım~ıııııımııııı1111~11111111111ıı1111111111ııı1mımııı1m1 Bu s ll retle tali p o J a ula I' yevmi rn ez k t'ı rd a vak tı 
çıkarıp hnv.ıy:ı oteş ettiler . uruk tabnncasıııı ~·okip Aliye Bıı lık(•Si r er kek mek tehi mua~)·eninde vesaiki mezk.5re ve teminatı lHU-
Sıldh gürültüleri arasında doğru 'ttu. Ali htlltl gulüyor, vak.kale makbuz veya mekluplariJe uıakamı 
tarafı çınlatan bir nnre yü- ulay ediyor, gizlıctH,;epkonin MüdürJÜİi-Üfl((en: 
kselt.lİ: altına hjron eli JdVOŞ yaYaŞ e Vilayetle fllÜleşekkil eUCÜnlellİ ' 'ilayete \'e btı 

_ Hey . .. Hey .• Hey ... Var tapancasını çıkarıyordu. Ffe Erzakın <·insi Asgari kilo Azamt kilo lıusu~ta nıahimat edinmek ve bihi bedel şart-

ol efeler. gür sesile haykırdı. Ekmek 3000 3500 . name suretini almak ve ph\nı görmek istiyen-
ı\det üzere ufnk bir mer- _ Çık··r köpek tabancanı. Koyun eti 300 350 .1 I .. . I Ik" . I ,J v 

imanı yok givur Ali Eğlen- Kuzu eti 500 600 ı ıa e ~untint en eve · ı gün erue r"nciimeni vi-
aeimdeo sonrn geriye dönüy- o 5 o I' k l · ·· · 1 · 'IA l ce o·ünü ~·ocuklara harıım s ğır eti 40 o ayet ·a emme ıınıracaat etme erı ı au o unur. 
orduk. Bayrnğın altında hi· c- 200 250 

· b' edilir mi be? Yazık senin Sadeyağı 
zimle beraber tellenmış ır ı oo 

, feliğine... Zeytinyağı 80 
dana vardı ki: 

Bu düğün evine sarı efe 
tarafından hediye edilmiş gü
zel bir hayvandı ... O taraflar · 
da ün sıılan bu sıırı efe ağ
ır başlı, geniş omuzlu, iri 
\'Ücutlü, pala bıyıklı bir ka
badayı! 

Köye girerken kıvrak yıış
mnklara yan bakışile ta. 
kalplerine kadar nüfuz eden. 

. Bu .. Kızlar hnkkındn türlü, 
türlü ofsoneler uydurdukları 
ere yine bu. 

Bu sözlı.•rdon sonra gd vur Mercimek 80 100 

Aliye dikil«n sözler o~u ye
rde serili gördu· Efe ıstem
iyerek elini pis ka na bulaş
tırmı~tı . 

Alinin boşıııa ynkluşarak : 
- Sor ·eri oyun bozanlı

ğın mükdf ıt n ı gördün mü? 
.. Oedı ve kollııyauk meçh 
ul bir Hemte doğru yürüdü 
gıtti . 

Nobut 100 120 
Bezelye 80 100 
Pirinç 200 250 
Peynir 70 80 
Knşıır 40 50 
Soğan 300 350 
Patates 200 250 
Şeker 250 280 
Sabun 100 120 
Makarna ve kuskos 140 180 
irmik 40 50 

1 rkek Ortn ıı ı ı ktep 5 2.Ş.lUio 61 Un 50 70 

/v1. flor Süt 100 120 

Yorrurt 100 120 o 
Soda 100 120 ** Ay neşeli kahkahalarını r-=--------~ 
Kuru üzüm 25 30 
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Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

Balıkesir Sıhhat dairesi ihtiyacıiçin 500 li
ı·ahk. kinin münakasaya vaz ve müddeti temdit . 
edildiği halde şerait dermayanı suretile talibi 
tarafındau teklif ettiği bedel haddi layık görül
ıııediğinden 3 - kanunuevel 934 tarihine ınii
sadif pazartesi güuii saat on beşe kadar bir ay 
ıarfında pazarlıkla verilmesine karar Vt.'rilmi
ştir. 

salıveriyor; bilmem AVUKAT 
yılıhzlar onu çok mem-
nun etmiş olacak ki: Ar· 
zumuzu bu akşam giimü~ 
ışıklarilo yıkıyordu. Mcy,l 
nnda sislerle karışık taşk . n 
ve kırmızı ışıklara mehtnr• ta 
birlikte katılarak ortal ğı 
drtha eyi aydınlatıyordu.· 

İncir 25 30 Talip olanların teminatı muvakkatelerile 
'lıeztin tanesi 15 20 birlikle yevmi mczkt'ırda Encümeni Yilayete 

Iferk<'s şen ve §atır eylen
iyor. Sa rı cfo ~·nlğının yan 
tarafına oturmuş delikanlıları 
irlarc etli yor· ara1-1ıra şişe-

' l . den bir iki dP. atıyordu .. kı 
tiç el sılııh sesi ve g:ıyet 
eyi Lir at k nemesi efeyi 
harekete gc t'rmiştj. Olduğu 
yerde hirnz davranarak se
sin gdd ;ğ ı yera djkkatlo 
Lnktı ve heklccli .. Hu \'Ok 

sürmcıli 

Azğın bir at üzerinde sa
ğa solo sııhlıran biri görün
<ıü. Efe bunu pek eyi tanıdı-

H. Tevfik - Sadık 
DAVA VEKİLİ 

YCSUF KENAN 

Kuru faıulya lüO 120 ırclmeleri ih\11 oluııur. 
Mektebimiz pansiyonunun mayıs 935 gayesine kadar o 

Yazlhanesi hükümet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalardn her 

nevi ıluva kıı.b~~ VI' surat- ! 
lo neticclendırılır . 

ıhtiyacı olan 26 kalemden ibaret erzıık ve sairesinin iha
leleri 21-11 934 çarşamba gunü saat 14 de yapılmak üze
re 1-11 .934 tarihinden iti baron aleni münakasaya çıkaııl
mıştır. Şartnameler her gün m~ktepte görülebilir . Talip
ler ihale günü mektepte miitoşekkil miibııyaa komisyonuna 
(yüzılc715 nispetinde teminatlarile) müracaat eylemeleri 
ilfin olunur. 
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~ f'Y)1<ırt~ (~cıııi)reti 1 itlıkesir 
· 81ıbesinclen. 

" Tavarc cı·miyctiııe ait lıiiktıııwı t·fülcltısi ııdeki ar·!"a ıııiizayt• dtı suretile 
satılığa· cıkarılmış olduğundan l t·~iıı paı a ilr. ~ıl ('I lnıhıı nıadıAı takdirde 
rıwzk;~1 r ~ ars;. rnn birinci hcrecedtı ve hi ı·iı ı di sırada (!Prni yetP ipotek sure
ti lr. df~ tak!"İllP ~atılacağmdarı talip olarılarm şulıernize miiraeaatlan ilan 

(2() 8) 
oh11n11·. 

( 244 - 1) 

Balıkeair Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir kıtaat efradının ihtiyacı için 20 şer 
-biıı kilo lalın.a, pırasa, ispanak. ve 3 lıin kilo ka
rmlm lıar, 5 hin kila k<·ı·eviz, 500 kilo he) az pe
ynir, 400 zer kilo kıy~ı \re vişrıe,erik rt1~·cli 24-
2. Teş. -~34 tarilı Cum:ırtesi ~iinii saat 14 den 
itibaren acık indirm•· surelile satııı alıııat•aktır. 
Taliplerin· şartııanıclcri ~i>ruıek içiıı her ~ün \"C 

arıtırmıva h~tirak icin de viizde vedi hucuk mu-. ~ . . .. _, 

vakkat ıemiııatlarile birlikte arttırma ~iinü mu-
ayyen saatte kolordu satın alma komisyonuna 
müracaatları. 4 - 243 
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r TURKDILI Neşriyatından: 

ıl 
1 

Çocuklar için .. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bilgisine uygun olarak ya- 11 

ıl zıhnıştır, Der kitapçıda satılır. ı'ı, 
'9~-~ , 

' Okuyuculanmıza Bir Kolayhk. ~ 
, . ~ . , . ....._ 

Aşağıya bastığımı z reh her tablo lıa l k ııuızırı lı er tülü ihtiyaçla
rını en rahat, en e-vi, en ueuz ve en sağlam şartlarla nerede, kim-

., ·-
1 erden karş1hyahilecekleri ni gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz .. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarmı hu tabloda arayınız .. 

TRİKOTAJ• Mehmet. Servet örme evi, Kuvayi milli
• ye caddesı rıurna ra : 98 

KIRT ASİYE· Mustaf~a Fehmi. Hiiklinrnt caddesi postalla
• ne sokagı. 

O Te L : kaptan zade Oteli 
sinde .. 

K u vavi milli ve cadde -.. ~ 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... ll üktımet caddesinde. 

• 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· HüktiuıcL 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında . 
Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hiikfımet caddesi · 

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

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. Hü ktinıet cadde
sinde .. Darhalı oteli altında . 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliiklimet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında . 

LOKANTA: Sabri Lokantası : Şah ~leh met sok ağı 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri .. 

TERZİ 

Paşa camii caddesinde.. l\leylıane 1 oğazmda . 

Bandırma ha kkaliy~~i Ahmet Hilmi efendi .. 
Rihimumiçkiler, konserve ve ş~ker ç(lşitleri . 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 
Terzi ve örücii Celalettin bey. Kuvayi 
mi1Iive caddesi ro. 163 • 

TUHAFİYE· Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Af(Vn
• dar zad~ .. Ku vavi miJJive caddesi No: 48 . . . 

Sm~trğı suih bu~uk 
hakimliü inden: 

Onu senelerden beri tanır, ağrılarda ve so~uk 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz. ' . . · ' buO• EB markasının tekeffül ettiği AS~lRIN, sızı 
dan sonra dahi memnun edecektır. 

miktarında bir kıta tarlanın 
tescili davasının Sındırğı 
Sulh Hukuk Mahkemesin.de 
cereyan eden mahkemesjn<le 
müddeabih tarlayı 20 seneyi 
mütecaviz bir zamandan beri 
nizasız ve fasılasız ziraat 
ettiğinden fevkallide müruru 
zaman sebchine müsteniden 
iktisabı mülkiyet iddiasına 

mebni müddeabih tarlada 
bir hak iddia edenlerin tari
hi ildndan itibaren bir ay 
zarfında Sındırgı Sulh Hukuk 
Mahkemesine müracaat etm
eleri lüzumu ilan olununr. 

israrla .... 
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§ Şahın haya köyünden 
İdris oğlu Mustafa tarafı nd
an hazinei maliye aleyhine 
ikame eylediği kara ballı m. 
evkiinde şarkan Hasan oğlu 

Ahmet garben kasap Ömer 

fllll!~!~!!~~~!Wı!!l~!~!!!!!~~~~!~!l~~!~!!!!!l~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dlP 
===~ 

~~ İstif adenizi 
oğlu Ahmet şimalen dere ce- =~ 
nuben Hacı Mehmet tarlalar- ( ~ 
ile mahdut bir dönüm ve -~ 
yine aynı ınevkdc şarkan - = 
Mehmet Qğlu Ahmet ve gar- ==] 

ben yol şimalin Ahmet ve -~ 
cenuben Al:ıkir köyünden ha- ===-= 

==== ==.:e yramın tıırlalarile mahılut 

bir dönüm miktarında iki 
parça tarlanın tecili ıla va sın 
ın cereyan eden muhakemes 
inde müdd~abih tarlayı 20 
seneyi mütecaviz bir zaman
dan beri nizasız ve fıısılas z 
ziraat clliğinden f.., vkolade 
müruru zamon sebebine müs . 
teniden iktisabı mülkiyet id • 
dias•na mebni müddeabih ta. 
rlada bir hnk iddia edenlerin 
tarihi il4ndan itibaren bir ay 
zarfında Sındırgı sul hukuku 
mahkemesine müracaat etm_ 
leri lüzumu ildn olunur. 

i~ 
~c 
E!ii:E:~ == 
E§.~ 
'=":.,~ 

ii!Eifi2:i.: 

~, 
~ 

• =: 
ff t 

Düşününüz! 

it 
"1.

75 1§:§~ Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? ilk defa ~'.' 
Ş h. K k.. .. d .~ carethanemize uğrayınız. Binanızın ikmali için bu· • § a ın aya oyun en .e ~ 

M f ti f d h 1
, ~ tün levazım mağaznm ızda mevcuttur. 

mıta a yas tara ın an a- =, . . ll k zi • . · r l h. "k s::.s Demır, hırdavat, cam, çımento, pu u ve . 
zıneı ~~ ıye a ey .ıne ~ ~~o \ = nciralfitı bulunduğu gibi yakın zıımandan ber~ • 
eyledığı Kara ballı mevkıın- ~~ satmağa başladığımız h~r nevi .. ya.ğlı. v~ bodan

1
_ p. 

1 de şarkan yol. gar ben Hasan -~ boya ve yağlarının temız ve b ırıncı cınsınden o • 
oğlu Ahmet şımalen kısmen j ması müşterimizi memnun etmiştir. ~ 
hali çayır ve kısmen yol ~ Her nevi ölçü ve tnrtı dletleri de satıloıalc · • 
cenuLen Ahmet oğlu Ahmet -~ tadır. ~ 
ve yine aynı mevki,Je şarkaa #!f§'.ı Saradar başmda hova \'{\ 1 ırtlt~vft t ~J • 
dere garben alakirdan Bay- §~ • C / LJ ı 
ram şimalen Mustn~a oğlu -==~ Uma l cıa .;;aiı ~ 

:ı;ıt:b~~~lı 1d'~.·~;,~d:~,i;~k~:1h:: §~~iı'ı'ı'ı'i~iıiOOfili~ii~]i~iiiiiiiWWiilıifilıiiiiiıiil~iiiiiiıiilıiiiiiiiiiiiimfüinıiiii~f1 .. 
t u ırer onum en ı ı, on. '1111111 .--".":. 
üm miktarındaki iki parça ~~~~~ ~~~~~-R-7...., 
tarlaların tescili davasının 1 " 

1
. " . d , 

cereyan eden mtıhakomesinde ~ TURKD LI neşrıvatr!!.=E!!:

SEK ERCi , 

miiddeabih tarlayı yirmi sc- it. 
neyi: mütecaviz bir znmandan ~ 

: Ahmet Nuri efendi: Ball kcs iı·in en eski şeker- beri nizasız ve fasılasız zira it. 
· · H .. k ' d 1 · 1 k ı· nt.. ettiğinden fev. kaldd .. c ~ 

Doğru Yol • • 
cısı. u · 11n.ıet ca ( esı, posta H•uc so ağı ını- 6J! 

mu~nru 7:a~an sebebı~e ~us-~ )'T,\Z ,\ ı~ı .. ', 1 (','~\7 1 )J;ırrı 
rnara: 24 1 tenıden ıktısabı mulkıyet it. ~ 1' " • r~ J 

1 

id<lias ı nn mebni müddeabih ~ ·ıi 
lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. Hiik ti nıet tarlnda bir hak iddia edrnılP.- ~ Bir perdelik mektep temst 
caddesinde şehir si neması a hıııda . ri.n tarihi ilan~un itiurıren ~ 

MANİF A TU '?.: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi ma
ıı ifatura ve kunıaş mağzası. Ku vayi milliye 

caddesi numara: 52 

lıır ay zırfırıda Sındırgı Sulh ~ Fiotı: Beş kuruştur. 
Iiukuk ~ahkemesine müra- I~ 

caat etmeleri lüzumu ilfin o. ~ İdareevinıizde n~ lıcr kilapc:ıda huJuııU J'· 
lunur. il 

(276) I~~~~~~~~~~~ ~tŞfJ 
_B_a_l-:k-e-sı_r __ Vı---ıl_a __ yet Matbasında Basılmıştı r. 


