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Kurultay 
Ankara, 12 (A.A.)- Ata

türk, Büyük Millet Meclisi
ne Kurultay adını vermişler-

dir. 
~ 

Japonya Simali 
Çini Yutacak! 

Diğer uluslar ne yaparlars 
yapsınlar hiç aldırış etmiyecek 

FılAdenlfıye, : 2 (AA) - zim uzak arkta bnrış ve 
Bir gnzete bildiricismin Ja- duzenin kurulmo ma doğru 
ponyonın emperynlıst bir olan siyosomız nıhoy~t on 
impnrnturluk olmadığını lıyaccıklard r J ır~.onyn ora-
mevcut ani ışmulnrı do barış ıı yurunıesı ıç n 
ve bilhrısso Çındelı:i aç k ka. znruri gorıhığu i) asoy.ı 
pı siyasi nnloşmasını oldu- d~vnm l'deecktır Hatta bunun 
klıırı gibi korumak istedığı içın lngıltere ve Amerıkn 
ni söyl('dikten sonrn dr>miş ugrn (mıic delt•) etmek ge-
tir ki: rı kse lııl•~. J ıpom n bu 

Amerikcı, İngiltere bi· ( Devamı ıkinri sayfada ) 

G-ÜNLE.R.D ...... 

Baş~ammız dün akşam de
ğerli ~ir ~onf erans verdi. 
Vakillerde konferans verecek 

Kurultay bnşkanımı7. Kazım Özalp 

Ankara, 12 (Muhohirımiz

dun) 4) ılOııomı hoft:ıs nın 

b'lşlom sındnn ötüru Kurul

toy hoşknnı Kt\z m Ôz ip 

r:ıdyodn değerli hir konfe
rnn vermişlt•rdir. Konferans 

mP.ml ·ketin her tarof nn ya. 
yılmıştır. 

Pırka g ncl katibı ve 

b. zı B kanlar J, r dyo lıı 

konferans 'erccoklerdır. 

U uslararası konseyi kararını verdi. 

Macaristan Hiç Değilse İhmalile 
Mesuliyet A 1 tına Girmiştir!. 
Macar ~u~Ometi mücnmiyetleri anlaşılan ma~amlar: va~it geçirmeksizin cezalandı

rılması için alacağı ted~irleri ~omisyona bil~irmeğe çağrılma~ta~1r. 
Cenevre, 12 (A.A.) l lu. 

VE ER. 
. t A 

•• 
OkOnomi haftası başladı. 
İsmet İnönü Haftayı Açarken 
Değerli Bir Nutuk Söylediler .. 

Ankara Halkevinde büyük bir toplantı yapıldı. 
Kız talebeler« Türk Şekerin piyesini oynadılar. 

Anlı:aro, l 2 (A.A.) - Bug. 1 
ün 5 inci Ôkonomi ve yerli 
_malları yedi günü Btı ~an 
ismet lnönüniın llalkevinde 
seçgın bir kolah::ılık önıinde 

söyl · diği ıl<'ğcrlı ~öz erılo 
boşladı. 

K ılohalık llrosındo Kurul
t ıy Başk:ın. Ktlz.ııı Üzn ı , 
Lutun Boknnlıır, Halk Fırkası 
Genel kiı.tihı Boy H cep Pl -
ker ve bırrok Scıylovlor bul
unuyordu 

Mera 'me toın ~aal J 6 do 
Ankora k z lısesi tn!eb~·lcrin
\len bir grııbun hop b r oğ -
zdorı SÖ)·İedıklC>ri istikltil 
ın ırşı ıle b ışhndı. ı.,tıklôl 

mnrş ny ıkto dinlenıli. 

BunL.ın somn yınt• bir tn-
1 ibP ulusal i İr şarkı o'kun-

j 
ılıı. 

Ondurı sonr.ı \11k ırtı kız 

lisesi talebclorı Arıkora nv
lavı A\ı:agtirııliızun Turk s"-
keri, kümes oyunu piyl•slerı
fo kız lise inden bnynn Ne
zihanıo buhran adlı piyesini 
oynadılar ve çok bAğenildi
ler. 

Başbakammız Ankarada. 
Ankara, 12 (A.A.) - Ba. 

şbaknn İsmet lnönü berabe-

Baş1Bakanımız ismet lnönü 

Tutum Haftası 
rinde Sıhhat Bakanı Rcfık D h r. d k 
ve maiyetile birlikte bu sn- ün a, taya gir i . 
hnh şehrimize dönmü ve -- -

durakt. merasimle karşılan- Haf tanın ~aşlaması münase~etile mekteplude talebeye 

slarnrası Konseyi Yugosla\'
Maenr ihtil6fına nihny<'t ver
('O ve ittifoklcı kcıbul <'ıhlen 
karnr suretınde Mnrsily. t'U·

kastındo Qlonler tozim olurıd· 
tırdukton sonra her de\'lelın 
kendi arazisinde her hungi 
bır zorba! k fa ıliyrtine rw 

teşvik ne de höyle hır f ınl 
iyetp mus moha g-ö lı>rm

t'ınck v.ızıfcsi ıktııns nd ın 
bulunduğu, zorhııl k lı rok 

m-=ışt·='r. == =-.c==' tutum ve yerli malları mevzuu üzerinde ~onf erans verildi 

1 
Beyş~hir 

ell11rin n omi·•c germek 
ve onlorı lr>nkil <'lnw~ı 
]fizımgel lii'•İ ve uz ın z ı- Cen vrede uluslararası sarayı 
mnndo ke~ lisindon y:ırllım ıslnr ko'flı:wyi kurul rnkt r. Y"t elde eden Fransız Dış 
i tiyen Jcvlete yardımını i.,tnn?ul. 12 (T.l RKDILI) - Bnknnı M. L<ıval hararetle 
esirgememesi icop Attiğini 

1 

~ac.ır 'ı ugo lav ıhtılfifı hak- tPhrik odilmi tir. 
ve buzı Mocar memleketinin kında nıha\· t C' 8 ılı ırılc Gündüz M. Lavnl ile 
hiç df'l!ğilse jhmallerile Mor- hir nnlo ma el le edı1mis. ve küçük iti!M devletlerinin 
sılyn suiknstile oltlkodar bu biıyuk bır mrmnurııyet mümes~illeri bir nrnyn gel-
olmak üzere mesuliyet nltınn uyandırmıştır Bu uretle ye- erek her biri kendi duru -
girdikloı i tasrih edildikten nı ve parlak bir muvafiıkı- ( Devamı i.ıçüncü sayfada ) 
sonro, Mnı-ar hükumnti miic 

rimiyctlcri anlaşılon ınakam 
lnrın vakit geçirmeksizin 
ceznlandırılmosı için ol. coğı 
tedbirleri ulu 1 rıırası ko
mısyonuna bildırmAğ~ davet 
edilmekteı.l ir. 

Sar Meselesi 
- --

Prepisit sırasında bulunacak 
alusal·kuvvetleri tespit edildi. 

iyasal zorbalık mnkso- CeMvrc. 12 ( \ A.) Sor-
dile tahlukat, teşebbüs veya da Prfısit sırasında hulun 

lyıın, 250 llolanJolı, 250 lsv 
edi uluslarnrosı kuvvete 
bır ing liz Gencrnlı kumnn
ıiı:ı edecek ve hiıtün kuvvet
ler bu ııyın 22 siııde Sarda 
bulunocaktır. 

çinoyetlerin tcnkilini temin 
edebilecek uluslar ar, sı hir 
lllukavele yapılması işini nra
ıtıroıak üzere bir mütehass-

3 cak olnıı ulu. lnrcırası kuv

vetleri şoyio tespit edılmiş 
tir: 1500 lngiliz, 13000 ita-

Barajı bu yıl bitece~ ve 
topra~ sulanacak. 

Konya. 12 (AA) Ziro-
ot Bokonlığınco Heyşehir 
hnrojının ·anına boşkn bir 
baraj açılarak sulomnnın 
bununla yopılması kornrlos 
tırılmıştır ve sulcımn çr.vir· 
gPnİ işine boşlamı tır. Nı 
on nyında hnr.ıj n~·ılncnk 

wc tam ~ulama çoğındn kôy
lünün tarlası sulanmış oloc- 1 
aktır. 

Denizlide ~al~a meyva fi
dam dağıtıhyor. 

Denizli, ı 2 (A.A.) - Hu 
susi idnre bu yıl meyva fıd 

anlığındn 73 bin 500 mey
vn fidıını yetıştirıniştir. Vıl 
tiyet i~·indeki mcyvn yet 
iştirmeğe elverişli lı:oy ve 
kentlere parasız dogıltılacok_ 
tır. 

Ôkonomi haftasında mektepliler 
Tutum huftası dün bıışlıı 

1 

bir surette iştirak edeC'ek_ 
mıştır. Haftanın hnşlcma ı lerdir. 

Balyada hafta 
münosehetile dün Orta ve 
ilk mekteplerde ınuollimler 
tılrnfındon ta le.beye okonomi Bol ya, 12 (T D.) - Tutum 
ve yerli malları mevzuu üz<> ho{t sı münnsebetile bu akşam 
rinde konferanslar verilmiştir Fırlı:a snlonundo toplonılmış ve 

Diğer taraftan mektep- kaymııkam Boy Rıfat Gennl 
lerde yarın yapılocnk ihtifal tutum ve okone.!li mevzuu 
için de hazırlık yapılmıştır. üzerinde değerli bir konferonı 
Mek~epler ihtifale t?lum vo \ ~or~iştir. ~onferansı oldkn 
yerlı malları orallarıle cnnlı ılo dınlenmıştir. 
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Bundan üç dört yıl önce 
idi. Daha dil işine o dek ıle
ğer ''erilmemiş, ancak baş· 
lo ngı~·ta bulunulmuştu. Bü
yük <liJ kurultayına amlrlık 
yapılıyor, her yönde sonıuz 
ı,; al ı şmalar, bitmez didinme· 
ler görulüyor<lu. 

Kendinize bir ad seçiniz! alanlar .. 
sayın 

Bu öyle büyük bir işti ki 
belki yüzde ellimizden artı
ğı bu işin boşarı labileceğine 
inanamıyordu . Ru gibi-
ler yalaız inanmamakla 
k Jlsolardı yine dü~ünmeğe 
ve yazmağa değmezdi. Fakat 

kendi anlayışsızlıkları yet
ınjyormuş g ibi, dar kafula
rının almadığl bu büyük 

kültür işinde susmak da bil
mediler. Önlerine g~len her 
kese -bilir bilmez - sataştılar 
ve ellerinden geldiği dek 
:ığılamoğn çalıştılar. Ne ya
zık ki bunların arasında sa
yısı oldukça artık uyanık 
geçinenlerimiz de vardı. 

Hoş .. Onların bulanık g/?z. 
!erinin gördüğü g bi dil 
bilim kavşıtları gerçekten ka
rarmadı ve bulutlu görün. 
medi ya .. 

Fakat gönül isterdi ki her 
dönenmemizde olduğu gibi 
büyük dil dönenmesi ba~
langıcında da genl-'l bir ça· 
lışma olmalı, boşladığımız 
ve başarmak istediğimiz işin 
bütün zorlukları yenerek 
başarılacağına genel bir 
inanma olmalı idi. Bunu 

1 

benimle beraber herkes de 
isterdi. Nitekim bugün bu 
dileğimiz oldukça yerınc 

gelmiştir. 

İlk çağların bu karma 
karış ı klığı öy ile ortadan 
kalktı. Fakat kendiliğinden 
değil, dil yolundaki çalış
malarımız ilk helgilerini ve· 
rmeğe başladığı gün .. 

O gün değil, belki bugün 
bile dil dönenmemizin Tü-
mütümüne başarılacağına ina
nmıyanlnrımız vard ı r. Eğer da.

1 
ha bu gibi dar beyinlilık eden. 
ler varsa onlara üç yıl önceki 
dil dönenme başlangıcı ile 
bugünkü ilerliyeşimizin ara. 
lığını ve bu aral ı kta yarat
tığımız belgileri göstermek 
ydtsc gerektir. Bunları gö
rerek te: 

-Eh belki olur.. diyen
lere karşı hiçbir söz söyle

Türk Dili Araştırma Kuru
munun soyadları hakkında 

bildirdiğı Ş ve T listesi şun 

lardır: 

-Ş -

Ş lmay, Şımır, Ş ı ramun, 

Şırı , Ş ı t, Şorman. Şu Şur,Şut 

Şabahat-Ş1ma~n~-- Ş.ı pu. 
lu·Süpul- Şavran_ Şuyır-

Şelimen-- Şen gel- Şeyhun 

Şah budak-Şımcı - · Şn pul ya -
Şayb1k-Şebü-Şelubuçin -
Şeyben- Ş~yremün- Şıramun 

-Şam - Şanda (ka)-Şası -
Şeyhan·Şeyh:ın -Şele- Şemin 
-Ştlyde. 

-- T --

Taban Batur, taban, taba

zık, tacar, tacı kayan, taç 
yıldız, taçar, tağhan, tagay, 

tağ, t.ıgay, togluk, tağluk ti
mur, tagma, tagmat, tagrap 

tagrı herdi, tagtekin, taguşar, 
tahmaz, taka, takak, tak kün, 
talan, tnlay, talyak, tama-da. 

ma, tamaç, taman (ka), tamur 

bava, tamgaç, tamırak. tamu
ca, tan, tanatmış, tanboğa, 

tancuay - tanşehuay. tanju, 
tangı, tangudur, tanış, tan

kişi, tanuyit, tanrı bermiş, tan· 
rı kulu, tanrı verdi, taragay-

turgay, tarakay, tardu, 
tarduş, targay. tar-

gıt, tarhan, tarım, tarkan, 
tarirnn, tosun, taş, taşdemir, 

Canas, taşın, taşkan,taştekin, 
taştemir, taştimür, tatar, tut.. 

aş, tatu, tay, tayam, taybars, 
tayhoğa, tay bava, taygan, 
taysun, tayşı, taytuğlu cka) 

tayyan· tagyan, taz, tebingü. 
tekel, Pagatur, teke, tekeş, 

tekin alp, tekin tamgaç, te. 
kle, tek timür, tekye (ka) 

telimen, temir kıran, ıemü-

gan, temüge·temüge 

N uç in, temu r boga. te 

nim, tengiz, terdi, terim (ka), 
tıkna, tılmas, tırak, ti bin, 

tice, tigü, tilbe, timürboğa, 

timür Bonga, timüçin, timür 

türkan, timür kaan, timür ku
tluğ, timür kutluk:, timürtaş, 

tinbelc, tindü (ka), tini, toğa , 
toğucar, toğ ıç, toğan, toğa· 

ntekin, toğan timür, toğmuş, 

oldu toğrul, toğrulca, toguh, to_ 
miyeceğim, yuln ı z: 

- O:ur değil, 
diye yanıt verec.,ğim. gtay, togul, toka, tokak, to· 

kan - tohıın, tokar, tokcak, 

(ka), tokdan (ko), tokıl, tok

----.. ıs, tokmak, toksun, tokta. 

1 
toktamış, toktamur.tok tim-

O. Balkır 

i ur, toktaş, toktay, tok tem_ 
l ur, toku, tokuçin, tokur, to. 

Tanıtacağız! 1 

TORKDİLİ okuyucuları 
• 1 

tull soy adlarım basaca· 
kllr. Bunun için soy adı 
takı nan okorlarımızın 

adlarım ve soy adlarını il 
11e oturdukları yuleri bi-
ze yazmaları yeter. Biz 
böylece basılması istene. 
cek soy adlarını bir kar
şılık beklemeden basaca
ğız. Ve böylece yurldaş. 
Larımız için eyi bir iş gör.I 
nıüş olacağız .. 

· Bize soy ad/annızı 
l ı bildiriniz, onları ta-

nıta/Jm. 

~ - -= ... 

kuş, tokuz, (ka), tokuz tim
ür, tolon, tolan boğa, toldarı, 

tolmıç, tolu, tcluk, tolukırn, 
tolun, B ke, tolu timür, to. 

1 man, tomris (ka), tomuJ, to
na, tigin, tonga, tontaş, to-

nuç, topu, toraman, toran, 
torun, toruntay, torzok:, to. 

sun, toşa, tovmasat, toygar, 
toygan, tökel, tökü, töle, tö

la boğa, tolegP.n, tölek, tölü k 
tütük, töremen: tubay1 tuday 

tuduk, tudun, tugnc.ır, tugal, 
tugay, tugay timür, tugarti

mür, tulo{luk, tuhra, tugru, 
tugrul, tusal, tugtekin, tug-

un timür, tuhta kaya, tukL 

uk timür, tokta, takta kaya 
tuln. 

Hüdai Ekerman 
Hüdai EKERMAN - Ba

lıkesir ziraat çevirgeni. 

Fehmi ÔNGOL - İsti. 
hkdm tabur kumandanı bin. 

başı. • 

. Kumandanın cenazesi is
i tan~u!da büyük merasimle 

kaldınld1, 
Sayın kumandan General 

~ B:ısri Saranın cenazesi dün 
İt5tenbulda büyük meraıimle 

kııldırılarak aile kabristanı

na defnedilmiştir Duydugu
muza göre büyük ölüyü gö
türen tren istasiyonlardan 

ı geçerken yüzlerce halk 
tarafından selAmlımmıt 
bu arada Ômerköylüler 
cenazeye güzel bir çelenk 
koy muşlardır. 

Bandırmada yapılan ihti
fal pek parlak olmuş büyük 
ölü göz yaşları içinde tor
pitoya konmuştur. 

Zıya TEOMAN - istihkAm 
taburu k. muavini binbaşı. 

İstanbul muhabirimiz bize 
general Basri Sarımın cenaze 
merasimine ait şu haberi 
vermiştir: 

Adnan KARDEŞ - Balı. 
kesir istasiyon tefi. 

Zıya BAL~I - Küpeleı· 
nahiyesi çevirgeni. 

Oıman BALKIR 
Sarıbeyler köyü muallimi 

Abdullah BALKIR -
Kolordu levazım şubesi M. 
M. (O<Jman ve Abdullah ka
rdeştirler.) 

Celal ORAL - Balıkesir 
merkez hükO.met tabibi. 

Kemal ÇiViT -Sağlık iş· 
leri birinci yazğanı. 

Şuuri KINAY Özel 
sağlık birinci yazganı. 

Abdullah AYDIN - Ozel 
sağlık ikinci yazganı. 

Salih ÇUNA - Merkez 
gezginci sıhhat memuru. 

Zeynelabidin YtGIT 
merkez tephır memuru. 

Ali AKDOGAN - Beledi
ye yazganlarından. 

Süreyya AKDOG.t.N -
Çiftçi. (Ali ve Süreyya Balık
esir Saylavı İbrahim Ak.doğ
anın oğullarıdır.) 

Adil ÇETİN - İdmanyu
rdu birınci takım koruyucu

larından. 

Ahmet OZAN - Balıke

sir orta mektep 
Ömerköylü. 

sınıf 1 den 

' 
Hüseyin GÜLDIKEN -

Yenice mahallesinde börekçi. 

Ahmet T AŞGIN - Sandı. 
kçılar arastosında Sandıkçı. 

Mahmut ATALAY - Ti
rilyada bakkal (Tıkveşli) . 

Muıtaf a AT ALAY -- Em
niyet çevirgenlığinde polis, 
(Mustafa ile Mahmut yij-en
dirler.) 

(Üst tarafı birinci sayfecfo) 
meselede bir iç ulusunu kn-
prizlerin asla göz önünde 
bulundurmıyecaktır. Uzak 
şarkın barışı için zaruri gör_ 
düğümüz takdirde Japonya 
şimali Çini yutacaktır. 

Dığer uluslar ne yaparlarsa 
yapsınlar ehemmiyet verm
iyecektir. 

İstanbul, J 2 (Türk Dili) -
General Basri Saranın ce
nazesi bugün torpito ile Ban_ 
dırmadan getiril erilerek 
büyük merasimle kaldırılmış 
ve aile kabristanına gömül
müştür. Sayın generalın ce
nazesi önünde heyecanlı nu· 
tuklar söylenmittir. 

idare heyetinde 
VilAyet idare heyeti 

dün vali muavini Bay Kkre
min başkanlığında toplana
rak memurin muhakematına 
ait işleri görüşmüt, kararlar 
vermittir. 

Bandırma kaymatamı 
Bandırma kaymakamı Bay 

Rağıp dün yerine dönmüı

tür. 

Muallimlerin çayı 
Kentimizin muallimleri dün 

nkşam yeni Kültür işleri çe
virgen1 Salim Atalığın şeref
ine bir çay vermişlerdır. Çay 
iki saat kadar ıürmüş, mesl
eki görüşmeler yapılmıştır. 

Yağmur yağ~ı. 
Dün öğleye kadar açık gi

dttn bava öğleden sonra ka· 
panmış ve yağmur yoğmıyu 
başlamıttır. Yağmur hafıf 

hafıf akşama kadar sürmü
ştür. 

Cümhuriyet. Halk Fırkası 

kaza kongresi bugün öğle

den sonra fırka merkezinde 
toplanacaktır. Nahiye mü
meesillerinin çoğu dün ken 
timize gelmiştir. 

Dün de yazdığımız gibi 
kongrede mahalli ihtiyaçlar 
üzerinde hararetli görüşme
ler olacağı ve güzel karar
lar ~lı nacağı umulmaktadır. 

Saylav Seçimi 
O e f le rler in ha zırla n m asilşf bugün bitir i 1 i yor. T ıfm 

heyeti cnmartesi günü resmen işe başhyor ·
0
.,.-

sayıav seçimi etrafındaki günü resmen topl• . ..,-

1 · · l l · t " · d tetkı ça ışına epı ı er emış ır. defterler üzerın e 
Defterlerin hazırlanması başlıyacaktır. .,,, 

bugün akşama kadar bitiril- Kazalarımızdn bu rll" 
miş ve merkez kazada seç. 1 • bası 

Balyada defter er.ıo . s-*' 
meye iştirak edecek ne ka- .,~ 

ması i•i bitiriloııştır· . ~ 
dar kadın ve ne kadar erkek ~ ı rı ,,.. 
ıd l 1 ı k ıarda da tel'tiş heyet e o uğu an aşı mı§ o aca tır. 

Teftiş heyeti cumartesi başlıyacaklardır. 

Köylirde 
Adliyesinde değişiklik. Ö~üz ve -diailrı ,.., 

Cümuriyet müddeiumumisi is- hHSIZ yakıKl~n~" 

-Vilayet 

faObUI 8Sliya 3ZUI Oldu. Son günlerde up ~ 
Adliyeciler arasındaki de. İvrindi nahiyeleriod• -

ğişiklik yüksek taıdika ik- hırsız türemiş, birçok oJll 
tiran etmiştir . Buna göre selerin Öküz ve 1>•0~ Üsküdar müddeiumumi umu- böylelikle ortadan 1 
misi Haydar Naki Balıkesir muştur. . .;'_ 
ceza reisliğine, Balıkesir cü- ' Nahiye müdürlerı {~ 
muriyet müddeiumumisi Ze- seleye el koyoıuılar ~ 
ki Çangır İstanbul asliye b" t·· lu·· oıe~ 

l ı hı r~ızı ır ur .,
1
. mahkemesi aza ığına, sta- 1., 

nbul sulh hAkimi Sünuhi çıkarm tmışlardır . . eıi ~~ 
Balıkeıir müddeiumumiliğine, dün Küpeler nabıY P"'. 
Bandırma ağır ceza azası- dürü Ziya d" 
ndon Nafiz Edirne azalığına, yaptığı araştırmal~r i::, f 
Kurteli hAkimi Necati Ba- olarak hırsızı keotılP ı-'* 
ndırma azalığına Susığır- kalamıya muvaffak :o 
lık sulh hAkimi Yu- tur. Hırsız .Kurtludöğ0~ 
suf Ziya Söğüt hukuk yünden Emın oğlu ~ 
hAkimliğine, Susığırlık hu- dır. Osmonın çaldığı ~ 
kuk hakimliğine Bandırma ve danaları Bozalan • 

müddeiumumi muavini Hü resmi mühürile sah'•k 
seyin Hüsnü, Bandırma aza haber yaparak &alı 
mülAzimi Fahreddin Ban-
dırma müddeiumumi mua
vinliğine, hukuk mezun
larından Şabezat Bandırma 

aza müldzimliğine Sındırğı 

müstantiği İsmail Fuat Kay

seri mtistnntikliğine tayin 
edilmişlerdir. 

Yeni ağır ceza reisimizle 
müddeiumumizin bugünlerde 
gelmesi beklenmektedir. 

ıhtis~s ~atimliği. 
Kayseri ağır ceza reısı 

Mesut Balıkesir ihtisas ha· 
kimlığine tayin edil mittir. 
ihtisas hAkimi Kemal İstan
bul ikinci ceza reislığine gi
tmektedir. 

iki hamiyetli terzimiz 
Çocukları esirgt)me kuru

mu taraf.odan bayram mü
nasehetile mekteplerde oku· 
yan yüz kadar yoksul çocu
ğa diktirilecek elbiselerin 
erkeklere ait olonı hamiyetli 
terzilerimizden Mustafa, kız
larınkioi de Bi~~ki yurdu pa. 

rasız olarak kesip biçmeği 

kabul etmişlerdir. Varolsun 
hamiyetli terzilerimiz .. 

fakir çocuklar. 
Halkavi içtimai yardım ~u . 

besinin deUlletile köy yatı 

pansiyonlarına yeniden beş 

fakir çocuk yerleştirilmiştir. 

H:laıiahmer ·~urumu 
Kuvayimilliye yolunıla Ev

kafa ait ev UWUiahmer ku· 
rıımu turafından kirularımıt

tır. Kurum birkaç güne 
kadar buraya tatınacaktır. 

kasaplara .s~t~ığt O 
köyünden bırınıo de 

la birlikte çalıştığı '
0 

maktadır . 

Mecmualar: 

Yeni Adal 
«Yeni "Adam» •0 ~ I 

sayısı h~r zamanki c ~ 
·1 çık" ' vzulu 1 yazıları e ~ 

Bay İsmail Hakkı» b'İ's 
kurumu toplanacak ' ~ 
il yazısında öocedeO dJ:. 
giitıüğü kültür yayıııı s,f 

Dt· 
ncelerini anlatıyor· 

1
..,, 

ettin Vedatın, c<fJU b:;,a~ 
d··1cs 

Balen» Bay Ah u V 
ccUlusan EJebiyııt »ı ~ 

Gültekinin « Toplulu:,ı~ 
biyatl)) başlıklı ~8 ~lt,
lffet Ömer, Niyazı r'f 
Baltacı oğlu ve OoğaO ,;f" 
nü imzalı dört hikAY" Oi'6~ 

ısr'' asa ncununda olan ıi 
iyet terbiyesi ve Jab',,;;I. 

değerli yuzılar bU d•odJ' 
topladığı yazıların 

..----
1 YUHTDAŞ! 
1 ,, 
1 Zengin, Fakfr, bif P 
1
1 

Erkek hulasa JıfÇ /ı; 
. . ı.ı·1allO•· ı11 1 mse kenduıı TJl sirı"I 

1 rin Şef katli JıinıtJ!/~ıJ ~ 
1 uzak sayamaz. rd ,,a 
1 kat yurdurwn ya ';;..I,' l line giimin birindi ,,,1 
I taçolabileceğf nıi:l ere' I' 

1 
mamalzyızl Senel btl 1' 
vel kurulmuş olaf10zıı~ 

1 yır ocaJı ıw az~ ı-uı•tı• 
BalıkeSll 

' ---··-----.......-



TURKDILI SAYPA: 3 
--------------------------------------------------------

Köylere 
Yeni ad. 

Ulus 1 arar ası Bıı lıkesir ıııilli emlak 
çevi ı·genl iğinden 

Yak:n pomşularımız: 1 

Alrrıanya ve Balkanlar 
Köylüler birer ad seçinizl 

il Popolo d, 2 BirincikAn- ı 
un 1934 

2 - ltalya, balkanlarda 
müstakil :ve iktısadi bir si
yua takip etmektedir. İtal
yanın mevkii balkanlarda, 

Konseye 
Kararını verdi 
(Üst tarafı birinci sayfede) 
şunu ve menfaatlerini anla
tmış ve saat 15 de de Mille

tler Cemiyeti konseyi topla-

Milli emlake ait 2 ı parça tarla ile lıir dükkan 
iki yıllık icarı 15-12-934 r;iinünde ihale ~·apıl
mak için bir hafta uzatılmıştır. Ankono, J 2 (A.A )- le iş 

lerı Bnkonlığının çıkarmış 
olduğu köylorım iz aclındak 
bitıkten B. Atalayın soy adı ol· 
'1r1tk seçtiği soy adleri liste
einj dağıtıyoruz : Arbaç, 
Albnk, Acar, Adar Adım, 
An, Adır, Afşar. Ağın, Agluç, 
Ahiboz, Ahoun, Akbaş, Ak
çım, Akçın , Aklorj, Akhan, 

İtalyan Oış işleri Boksnlı ğ-
lığın neşrettiği gündelik bü
ltende «Bollettino nffari Es
teri)) Almanyanın Balkan 
memleketlerindeki nüfuzu 
hakkında enteresan bir ma 
kale ç ı kmıştır . Bu makaleyi 
ehemmiyetli bulduğumuz için 
oynon neşrediyoruz: 

Almanyanın Balkanlarda 
yayılma dileği Nosiyonal 
Sosyalist ne9riyatından bü
yük bir yardım görmektedir. 

Akman , Aksin, Aksongur, 
Aksungur, Aktaş, Aktogan, 
Alacam, Alagez, Ala, Koç, 
Albes, ı\lça, Alcalı , Aldış, 
Alpa, Alpogut, Alpavut, Al
pu, Aloş, Altunan, Ahun buga 
Altındış, alzııgut, anar, alçun, 
arman, araç, araı, ardil , 
argu\, arisan, arkat, ancın. 
orman, arac, nraş, ardil , urg 
ut, arisan, nrkat, arpaç, ar 
pas, arslandoguş, aralan
toğmış, arzuman, arabek, 
a\ay, aten, atlan, averbet, 
avran, ayas, aybaı, aydin, 
aydoğmuş , ay kan, 
aydemir, aydoğan , 

Aydoğdu, Aydoğmuş, Ayvaz, 
Azı , Azman, Babu. Bacı, Baç 
nal, Bogra, Bahadan, Bahsi, 
Balkan, 8 Jksı, Balaban, Bal 
cım, Salcın. 

Yumurta ihrıcatımll 
hakkmda 

Kabuklu yumurta ihrJcat 
racat nizamnamesi mucibince 
yumurta ihracatı yapmağn 

salAhiyetli gümrüklerin 
Ticaret odulıırınca verile
cek muvakkat yumurta ih 
racotcııı vesikalarının bir 
ay nrlında asıllarile de 
ğıttirilmesi ıartile gümrük
lerce kabul edilmeıi alAka
darlara bildirilmiştir. 

i~racatımu ~üzene giriyor 
Dış Bakanlığınca gösteri · 

len lıizum üzerine Dış Bak. 
unlığında Dış ticaret umum. 
müdiırü Bay Bedi. gümrük 
inhisarlıır tedkik müdürü 
Bny-L Nurittin, Türko(ıs beş 
muşavırı Bııy liur-
han Merkoz Bankası 

kambiyo şefı Bay Cabirdcn 
murekk:ep bir komisyon ku . 
rulmuştur. Komisyon, Tur k 
ihracat emtiasınm transit me-

rkezlerinden iıtıhlAh me-
rkezlerine dağılışlarında bun 
lara oralardaki konsolosları
mız tarafından ne - suretle 
ınonşe şehadetnamesi veri 
leceğini, dövizl~rjni~ . n.e su 
reUe tediye edılcce~ını tes· 
kit edecektir. Bu gibı eşya· 

ların kleriog lere girip gır· 
ıniyeceeği hususunda bazı 
anlaşamamozlıklar olmakta
dır . 

Şımdiye kadar transit su-
retile geçen mallarımızın 

tnente şaahdetnumelerini ko 
neoloslar:mız değil, mahalli 
ticaret odaları vermekdeydi
ler. 

lngiltere 
Sekiz buvazör ve yirmi 

iki torpito yaptınyor. 
Londro, ı 2 (A A) - Deyli 

telg rafa göre 934 yılı son 

Unda inşaat tezgtı hl3rında 
80 kiz kurnvnzörlc 22 1or
pito 6 deniz altı ve bir tnyl 
•re gemiı bulunacaktır· 

Almanyanın Yugoslavya, 
Romanya, Bulgariıtan ve 
Yunanistanu münasebet. 
leri hakkında uzun ma · 
kaleler ve hususi bültenler 
neşredilmektedir. Bütün bu 
neşriyata göre son zaman· 
larda halya ve Fransanın 
Balkanlarda nüfuzu aran
maktadır. Buna karşı Alman
yanın muvafrukıyeti Balkan
larda günden güne artmak
tadır. 

Bu iddiayı nnzilerin bir 
nevi p :-gpogandası addederiz. 
Hunun için bu tezi ihtiyat 
ile telAkki etmeliyiz. 

Zeitechrifıfür geopolitik, 
Balkanlar hakkında hususi 
bir nüsha ne retmiştir. Bu 
nüsha aşoğıki tezi ortaya 
atmaktadır. 

Son zamanlarda Yugosla
"Ya ile Bulgaristan uluslar 
münasebetlerinin eyileşmesi 
dolnyısile halyanın yakın 
doğuda kıymeti eksilmiştir . 

Goebels, «Der Balkan» 
batlığı altında uzun bir yazı 
neıretmiştir. Bu yazııında 
diyor ki: 

Balkanlar, Belgrat ve So
fya dem~ktir; bu iki millet 
nsker ve daha doğrusu çif
tçidir. Bugün Balkon ulusL 
nrı emonside ve bir
birine bağlıdır . Alman hük-

1 umeti, Balkanlara elli se
ne önceki gözile bııkmıyor. 
Almanlara göre bugiın Bal
konlar, A vrupanın siyasası 
için bir ulet olmayıp başlı 
başına ıpiıhim bir unsurdur: 
halya balkanlarda sunayı 
bakımından bir iş göre bilır . 
Buna mukabil Almanlar da 
ziraat işler :npe menafı elde 

1 
edebileceklerdir. 

Goebbels, Yugoslavyayı 
aldatıp kandırmak için aşa

ğıd ıki tezi ort:ıya atmışt ı r 

ve demiştir ki: Yugoslavlar 
asker ve sert bir ulus old· 
uğu için bir takım hasut 
V I} dıiş..man komşu! rla çev

rilmiştir. Yugoslavlıırı Bııl
kanlımfo. Avrupıdııki Pnı

yalılara benzetebiliriz. 
Cocringin Yugoslavyaya 

yaptığı ziyaretler ve söyled
iğı nutuklar herkesce main 
mdur. 

Almanya ile Yugoslavya 
arasında ıson zamanlarda ak
dedilen ticari anloşmanın bu 
iki ulus ara~ınılJkj miıno e 
betlerin sıkloştıracağına şüphe 
yoktur 

B z liıtlerin propogandelo · 
rın ve propagnndacılnrına 

s9oğıdokı noktulıırı hotı rlom· 

ak isior'z: 
t S<·h ı clının hiç bir 

vokıt ö h•memek siste· 
mile, hi~·Lir Y"r<le iktısadi 
ve siy:ısal mtinasubetler ya
pıllllRZ 

&ağlumdır. 

Italyanın Homada aktetti
ği iktısadi protokollardan 
orta Avrupa ve Avrupanın 

şnrkıcenubi memleketleri da 
hi istifade edebilirler, bu 
protokollara herkes İ9lirak 

edebılir . 

ltalya hüklimeti Bulgari• 
tan ile yeni ticari bir onla 
~ma yapmıştır ve Yunanist
an ile münasebetlerimiz do_ 
etluk ve samimiyet havası 

İçindedir. 

İtolı on ın Atn...ıvutlukla 
olan işbirliğı irıkişaftadır. 
İtalyrı , Yugo luyadı:ıki ithol
dtçılar 'o ras ı nda en ileri me
mleketlerden sayılır. 

İtalyanın Tuna hııvzasındo, 
Adriyatikte , Arnavutlukta ve 
Egede kazandığı sıyaeal "" 
ökonomik mevki, nazilerin 
yayılmasına karşı kuvvetli 
bir cephe teşkil etmekte4ir. 

Afnanyadan çıkan şayialar 

nmıştır. 

Reit1 Franaız muhtırasını 

okumuştur. Muhtıranın bao 
lığı şudur: 

(Zorbalık maksadile ya 
pılan cinayetleri tenkil 
için ulular arası mu kavPlo
ıinin e1aıları.) 

Muhtırada, zorbalık: ma-
hiyetioi haiz bütün cinayet, 
suika1t, teşekkül ve propa

gandaları tamil ve kalpazan 

lığın ten kili için aktedilen 

1929 anlaımaıından mülhem 

bir mukavele imzalanması 

ileri ıürülmektedir. Muka-
vele mücrimlerin iddiasını 

tanzim ve aahte paH· 

port işlerini takibe-
decek ve zorbalık: huır

lıldarına dair malumat ve · 

rilmesini de mecburi kılacın • 

kdır. Beş h4kimden mürekkep 
Uluılar arası bir mahkeme 

kurularak: bu mukavelenin 

hil4Cında yapılacak hareket

leri muhakeme edecekdir. 

Af hakkı münhasıran Millet-

Almaryada kararsızlık ha. 
berleri bu hafta içinde har 
zamandan çok ititilir ve 
bunların çoğu Reichswher 
önderler ile nazi partisi haı

kını araınndR görüt fark-
ları olduğunu bildiriyordu. ler Cemiyeti konseyine aid-
y alnız reısmi ifad~nin intiıar dir. 
etmesine müaaade edılen bir 
memlekette şayiaların çık
masının önüne geçilemez. 
Vakıa Reichsvvherin gücünü 
büyük bir tesir yapa
rak kullanacığı vaziyetler 
yarsa da, bu iıte ııya_ 

sayı üzerler ine almak 
istedikleriae inanmak için 
ortada birtey yoktur, Fa
kat ıeçeıı salı giinü hu ıa

yiaların resmen tekzib edıl
mesi gösteriyor ki hükOmet 
hem Reichı:ıwher, hem de yi
yecek maddeler meselesi de 
zor bir vaziyet karş·sında· 
dır. Hem ne kadar açığa 

1 

vurulmıyorsa da hoınutsuz· 

Muhtırada mukavele harici 
olarak mücrimlerin iadesini 
icabettirmiyecek: siyasi suç
lardan katilin hariç bırakıl
m&11 da teklif olunmaktadır. 

Franuz prajeıi okunduk· 
tan ıonra Romanya Ha· 
riciye Bakanı M. Titülee· 
ko söı alarak uzun 
beyanatta bulunmuı ve ölen 

iki büyük adam için mane
vi tazminat istediğini ilAve 
etmiştir . 

Bundan sonra M. Beneı 
söz almış zorbalık ve millici · 
lik arasında bir ayrılık göz
eltmek istiyen tetebhüsleri 
reddetmiştir. Müteakıben M. 
Yevtic söz alarak Macarların 
Yugoslavyanın, jç işlerine 
karıımasını proteıto etmiş 

ve meauliyetler iyolunda eve 
iki ithamlarını tamamile mu
hafaza eylemiotir. 

Nihayet Nacar murahhası 
M. Yon Ekhart bütün hatiplerin 
Macaristanla eyi münase· 
betler kurmak arzusunda 
bulunduklarını müşahede 
ederek Macaristanın da kom· 
şularile hattA uluslaraıı mu
kavele dışında zorbalık toh 
rikAtına karşı anlatmıya ha-

Jukların gizli olarak yayıl. 
dığı bellidir. Yalnız ki, li
se işlerinde görüş farlderı 
acığa vurulabiliyor, ve Re· 
ich baş papazı Müllerin Hitler 
tarufından vazifesinden atıl · 
dığından beri müstakillerin ha
reketleri rejime karşıdır di
ye gösterilemez. Geçen Paz
ar günü Reich başpapasının 

gazQtesinin polis ıarnfından 

kapatılması M llitlerin kend
isini ilk defa namzet göster
enlere karşı yaptığı mukave
leler bir örnek olmnı itiba 
rıle kayda değer bir hareke 
tt. Al p t t L ı· · ıır olduğunu bildirmit tadil· 

ır. man ro es an .. ı ııesı . 
aha son eklini almış olaraktan cilılr. tezini tekrar ele olarak 

Alıcıların Defderdarlığa müracaatları ilan olunur. 
296 

'ı Balıkesir Cuıııııriyet 
1 Müddeiıı ıııu ıııiliğiııden: 

Balık~sir ceza evine alınacak ekmek beş 
ayhk olarak ve kapalı zarf usulile indirmeye 
konulmuştur. Ekmeği vermeğe istekli olanlar şe
raiti öğrenmek için hflrgiin müddeiumumilik dair 
esinde toplanan komsiyunu mahsusuna sormaları 
VH teminatı nıuvakkatalarını yaparak verme gü
nü olan 22 - 12- 934 tarihine rast gelen cuma
rtesi günü saat 14 de Komis~·ouda hazır huln-
nmaları ilan olunur. (285) 

bunun bir sulh vaeıtası ol-
doğunu söylemiş ve Triya
non muahedesinin imzasın
danberi Macaristanın komş· 

ularının hasmane hareket· 
leri nJen ıikAyet eylemiotir. 

Konsey bu nutu klarJın 
sonra İngiliz murahhası M. 
Edeni Yugoslavyanın \alebi 
için re portör tayin ey lem iş· 
tir. 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

YrSUF KENAN 
Y Uthaneai hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 

Bunun üzerine Fransa Dış 
Bakanı M. Lavaiküreüye 
g~lerek Sar itinde yaptığı 
tavassutla iktifa etmiyerek 
bugün diğer bir mühim işi P 
üzerine alan lngiltereye ale. 

nevi dava kabul ve surat-
le neticelendirilir . 
-·-------- --

Doktor 
... 

1 

nen te9ekkürde bulunmuttur. 
Nihayet koneey ıiyaeal 

zorbalık maluadile yapı-
lan tabrilrtt tetebbüeü •eya 
cinayetlerin tenk:ilini temin 
edebilecek uluılar ara&ı 

bir mukavele yapılması 
ioini tetkik: etmek üıere 
bir mütehaeeıılar komitesi 
teıkiline ve bu komitenin 
Belçika, lngiltere, Şili, lıpa
nya, Mecariıtan, İtalya, Lehi
stan, Romanya, lsvicre ve 
Sovyet Rusya müme11illeri. 
den mürekkep olmuına ktt· 
rar vermi§tir. 

Cenevre, 11 (A A.) - M. 
Laval konseyin karar sureti
ni lttif akla kabul etmeti üz 
rine şu beyanatta bulunmu
ştur : 

- Milletler cemiyeti bir 
defo daha sulha hizmet 
etmiştir. Kabul edilen 
karar sureti bizim 
duytularımıza tercüman 
olmakta, prensipler koyma. 
kta, htdiseler tesbit etmek
te ve neticeler çıkarmakta-

Mııduh Ahııt 
ÇOCUK 

haıtalıklan mütehauııı. 
Muoyenehaneeini poıtah-

ane civarında Zemen ıo
ka~ana nakletmiıtir. 

Yitik 
Mührüm kayboldu yeniıini 

alacağımdan hükmü olmadı_ 
ğı illn olunur. 

Şamlı nahiyeeinde 

lbrahim oğlu Ibrıhim 

dır. Arza edilen sükfinetin 

tahakkuku şimdi Macar hü

kfametine bağlıdır . Konseye 

gelince, asıl vazifesinde ku. 

ıur etmemiş olduğunu eöyL 

emek lAzımdır. 

._:olr. uzaktır; (cıkot muhakkak ,~ ~ _=._ -

~\~:.~~i~'~rç:i~ ..... :~~ ;;., 1 ru·· RKDİLİ Neşriyatından· 
Mullerın ona vermek ıstedı- f • 

gl şekli alamı)acıaktır. 

Yet ık 
ilkmektt p ehııdetnamem 

zayi edilmiş olcluğuııdan bu 
kere Bandırma maarif me· 
murluğundan yenisini ala. 
ğım cıhetle işbu şehaJetna . 
menin bir hükmü kaim clığı 
ıldn olunur. 

Band ı rma \'ınarlı mahal 
lesinde Sünyoyli Kadir 

oğlu Omer 

Çocuklar için. 
Yaz an: Mehmet Cevdet 

Ha yat bilg isine uygıın olarak ya
lı!! zılmıştır, Her kitapçıda s<ttılır. 
, _ _ ii'.: XCT5 = zrr ---===- --=- - - .._- === 
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·---t En Eyi Bayram Hediyesi! •ı•' · ' 
Okuyucularımıza Bir Kolaylık. 

Yaklaşan bayram için lıediy t ıııi düşünüyorsunuz? 

O halde hükumet caddesinde şehir sinaması altında 
.... .... 

lzmir - lstanbııl şelcerisi Mehmet Reşat 
adresi ne miiracaal eıli niz. Hedi velik heı·nevi KrTU ŞEK EHİ, 
~EKERLE~IE, ÇiKULAT ve ~yrıca Ramazan için HELV.\ 
ve HEÇELLERİ orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-

,~~~~~~~~-_, 

ŞEHİR SİNEMASINDA 
12 Kanu·nuevvel çarşam~a akşamından iti~aren 

İKi FİLİ~I BillDEN 

1-
Fen, mucize ve sanat abidesi 

ÇELİK ADA 
CIL\RLES BOYER - J.\N MURET -- DAJllELE PAllOLA tarafın
dan tenısil edılmişıir. 
Bu filim fen, sauat mucizesi olduğu kadar heyecan, aşk, sergüzeşt, 
hayret ve dehşet kaynağıdır. 

1 -2-

İ lav eten 

VİYANA' AŞIKLARI 

1 

ROLEN TUTEN tarafı11dan trnısil edilmiş çok neşPli, zarif ve eğlen .. ! 
celi bir operettir. ı 

· Ayrıca . I 

Deniz Kızı . EFT ALYA ve .. 
Arkadaşları tarafından ZEYEBK TÜRKÜLERi ve rakısları bu filim konsere İHtan

bulun en mümt&z sanatkArları iştirak etmiştir. FOKS JÜRNAL Suvara saat 8 dedir 
ki~emiz daima açıktadır. 

Ramazan miinasebetilP ~latinderimiz. Pcrşemhe saat 2 de Cuma gü
nü saat 1,30 dadır. Her metinede iki filim birden gösterilecektir • . -· 

, . :• - '-1~ ,.. - \ • . . - ~ - - . 

Aşağıya bastığımız rehber tablo halkımızın lıer tülü ihtiyaçla
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artlarla nerede, kiOl" 
lerden karşıhyabileceklcriui güsterivor. . 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlii suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız .. 

TDİKO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Ktnayi miUi-
.n rl • ye caddesi numara: 98 

KIRT' ASJ .... YE· Mustaf~ Fehmi. IHikllnwt caddesi postah
8 

.. 
n • ne sokagı. 

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

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliiktimel caddesindt>· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliikt'1111e' 
cadde:--inde Ahmet cesnwsi karsısında • • • 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. lliiktlnwt cadde" 
sinde •. Darbalı oteli altmda. 

1 
Yeni berber ıbrahim efendı: Jllikt1me 
caddesi Yıldız Karaathanesi kar~ı~ında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülşefl 
• kolonyacısı .. A hacılar caddesi No. 3 ı 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lehnıet sok 3~1 

numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri· 
Paşa camii caddcsindf'.. MP,·lıane l or?:azıııd~ 

Barıdu:uıa bakkaliyt'Sİ Ahmet Hilmi efendi•' 
Bihlrımmiçkiler, koıı crve ve ş ~kt·r t;t>Şitleri. 

TERZİ 

.. 
ŞEKERCi 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 
Terzi ve öı·ücii Celalettin bey. Kuv31'
ıni!livt'. caddesi No. 163 • 

: Ahmet Nuri efendi: Balık esirin en e~ki şrket' 
cisi. lliiktlmet caddesi, postahc•ne sokağı ntJ 
nıara: 24 

. . 8" 
MANİ FA TU n:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazı (il . ı· • 

nifatura V(\ kumaş mağzası. Kuvayi nııl •) 
caddesi nnmara:.52 

1
•. aııi, 

zerıci r ( uıv 
1 HIRDA VAT· Cumalı Hasan - Yapı v< .. 

• 1 • demir, bo\ a, lıır<l~n at vesaıre. 

Ban~ırma asliye ı~~~~~~~~~~~~~ . · ~araclur b3Ş' 
~ 

Mahtemesin~en: ı » .. · · ~' • 
Müddei. Ba.ndırmanın Edi- ~ TURKDILI neşrıyatından: 11 , -----_-_ -

ncik nahıyesınde emır sultan 1 i l 
M. den Mehmet kızı Şerife 1 o o ör u y o 1 lı 1 BALI KEsı· R PALAS hanımın kocası Edinciğin & • • 
hisar M. d~n Osman oğlu I" ~l 
Hüseyin aleyhine boşanma YAZAN: M. CEVDET ~ 
davaaı ikame edeceğinden ~ 
sulh teşebbüsünde bulunma- 8 d l k k / ~ 
8101 talep eyl'3miş ve kocası » ır per e ı me tep temsı ı ~ 
Hüseyin namına çıkarılan da- fit ~ 
Yetiye ikametgAhınm meçh- it. Fintı: Beş kuruştur. ~ 
ul bulunm"ası hasebile billl ~ . ~ 
tepliğ iado edilmiş olduğun- it_ ldareevimizde ve lıer kitapçıda bulunur. ~ 
dan °:1umaileyhe ilanen teb~ ı . eı 
lığat ıcrasına ;e bu baptakı ~l#ilit~~~~~~~~.c::a-.1~ . "~~ 
muhakeme de 22. 12.934 cu· " ~.....,~~~- ._, 
martesi saat 14 de talik edilmiş 
olmağla tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfıyet 

ilAn olunur. 

Bandırma asliye 
Mah~emesinden: 

Müddei Bandırmada ma
aifot11racı Hamdi 'Yekili Cem-

al beyin müddeialeyh Ban 
dırma<la sa.bık emanetçi Be-

kir efendi aleyhinde ikame 
eylemiş olduğu alacak <lav-
asının cari muhakemesi sır 

asında: MüdJeaaleyh namı-

kkında yemin teklif edecek · 
lerinde.n bahsile ildnen teblig · 

o.t icrasını istemiş ve 'mahk

emece ildnen tepliğat icrası 

na karar verilerek yevmü 
mahkeme 29 -12-934 cuma . 

na ~:ıkartılırn davetiye ikam- rtesiıo günü saat 13 çe talik kı. 
etgtl.hının meçhul olduğundan lınmış olmağla tebliğat ma 
bilA tepliğ iade edi\miş ve, kamına kaim olmak üzerş 

müddei taraf ta dantleri ha- 1 keyfiyet illn olunur. 

' 
Teşrif eden en müşkülpesent müşterileri~• 
dahi memnuıı eden temiz,konlorlu ve ser"''· 
mükemmel, ücretleri herkese elverişli, yefl' 

' inşa ettiği sıcak ve soğıik asrımıza uygtJ~ 
ıl\i f evkalô:de banyosile tavsiyeye değer btf 

oteldir. 

1 

' • ·e.)rİ 
.\hında gazi11osu vardır·. GAZİNO ... UND.\ şerait sılıh 1 ~ ~ 

haiz iter nevi meşrubat. bulunur. M(_)11alekf'ti11 iter gazete ve uıe 
nıualarıııı b~lundurur. Güzel sesli radyosu mevcuttur. 

• 
Balıkesir Vilayet Matbaasında basılmıştır 


