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Türk DHi Evi Balıkesir ===-~ 

CUl\~A.R. TESİDEN ÖZGE G ÜNLER..:O .c..a VE ER. 
Yıllı~ı: 800, altıaylı~ı 400 kuruş tur. Günü geçmiş il 

sayılar 25 kuruştur. -
Hükômetimiz İstanbul rıhtımını 2 milyon liraya aldı. 
Kurultayımız. KazımÖzalp'ınSöylevi Yugoslav Türk - Sovyet 

Bir başkasının güzel sö
ztidür: «Bu yurddo yapılan 
yörencenin ( hayal) iıstündu 
gerçeklerdir (Hahikat) 

Doğrusu şudur ki, en ile 
riye akışımız görünen yaşa 

yış yalavına (moddi huynt 
Alemi) gereken deyimlerle 
anlatılamıyacak kadar güçlü 
okadar h ı zlıdır. Yurddo on
cak Türkün başorabilt-cEğıni 
ucuna inandıran \'etin işler 

görülüyor. Bir gö(·ıım 'e 
öltim önünde kalkınarak sı

ynsal, soral ve hutun bun
larda göslerdiğimız dırili

ktir. Ancok tarihin ızıni 

kurmuş Turkün oğullarına 
yaraşır kezde çok yüce hır 

oluştur. Bu oluşu yaratmak 
için ATA Tİ RK'ün çevresinde 
uluıca çalışıh çııbalomalorı 

mız ise yarına korşı büyük 
övüncümüz olacaktır. 

Bir gün önce beşinci top
lanma çağına girmek üzere 
dağılan kurultayımız da ATA 
'l l'RK yıllarının bu büyük 
güvencine kaynak olan ça· 
hşmaların özüdür. Kurtarıcı 

kurumumuz Gümuriyet Halk 
Fırkasının tahkırı olan ya -
rntıcı altı okun izinde dur
madan çalışan ulusun özü
dür. 

Kurultayımız kurulalıberı 
büyük döneni mi güçlendire
cek yasalar yapmış, sıyosal, 
soysal yapılar kurmu , 
ctimuriyeti pekiştirmiş vo 
yüceletmiştir . Bundan ötürü 
kurultayımızı ne kadar öv 
sek yeridir. 

Bazı bilginler büyük işle

rin kurultaylarla başarılamt
yacağını ileri sürerler. Ni 
tekim acunun bu us akışına 
kapılan yazğanlar bizde do 
göriılmnyor değil. Bı- . 

ze göre bunlıır düşunceleri

nde yanılıyorlar . İşin doğru
su şudur ki ATATÜRK 'c 
Onun ulus demokrasinin 
hem de tilkAl (ideal) demok
rasınin candan amaçkonları_ 
Jır. Btiyük kurultay bunun 
en gözde annığıdır (deJi.1) 
Oranlanır ki (takdir) ATATÜ 
Hl~'un boşbuğluğundn Tür 
ittin başdönduriıcu hızını ak 
satmadan ona ayrıca yasol 
bir değer kazandırmak ôylt· 
gorundüğü gibi kolay bir 
şey Jeğıldir. Kurultayımız 
bir yönden demokrasiyi Jıb 
diri yaşatmak diğer yönd~n 
buyuk bir devrim ve dönenı~ 
yaşamak gibi gü~·lüğü yenmış, 
engın giicile oC'unu demok
sinıizin üstün bayrağını ta
nıtmıştır. 

Kurultayımızın beşincisini 
de ulusca alkışlamsğa nnık. 
lnnmı bulunuyoruz 

K. E. f/kman 

<c8aşancllığımızm kaynağı Atatür~'tür. Onun açtıgı verimli 
yollar üstün~e yürüme~tir ki ülkeye yararlı ol~uğumuzu 
sôyliyebihr va bununla pek ~erin~e olarak övüne~ılıriz. )) 

Ankaro, 24 (A A.) Kur 
ultııy Boşkanı Ktlz m Ozalp 
dün Kurult 1y kaparken sö
yledığı lıır 80) l 'ıh• dörıliı 

ncü Kurult ıyın '257 tcıplJ ntı 

yopıırnk 801 kan un, 33 
tt'f::;ır , u ıYr <' ı 2u7 lur. r ,, 
vernı b ohluğu r u \ 'O 'l\ıı;:ıye 

n n hulu ı . l.ı ııl ırdan l'rgt'n
Jenml?si "'' yukı;olıne i ı~·rn 
Kurultayın 'er lığı cmPklPr-
jn lı h yurJs \'Mlik olduğ
unu v • bunu Tıirk tarihınin 

övün<·lo yozncoğ'ını söyledık
ten sonra s yr.snyo geçmış 

ve demiştir ki: 
- Dışarı sıyaeada da ver 

d ğiniz öğütle o göre çalış
an hukOmetımiz ulus için 
yarar anluşmolar başarmış 

böylt <'O Jı~arı sıyasamız belli 
ve sağlam tomclltır üznine 
kurulmuştur.Uluslar derneğıne 

girmemiz, balkon anlaşması, 
barış icinde ilcrlrme istek
lerinin doğurduğu işlerden 
başlıcalarmdıındır. 

KAzım Öz Alp bundan 
aonra dilimızin özleşmesi 
itinde kurultayın gö•terdiği 
balı lığın öviınçle anılmağa 
değer oldu~u ve 1Aik budun 
tutumuna uygun olarak çıka
rılan kılık kanununun cu 

, 
morluk Jestoklerinin bütün
leşmesi dolnyısile atılan 
adımların en hnşındıı gelen 
lerden biri bulunduğunu,bugu 
nün din yolundon kılık baş 
kalığ . 11m ölc,lon beri yaşa 
makto olduğu ayrılık Juşü 
nü ürüort ıJıın knlı.Jırcıc:ığ' n , 
birlik yarat coğını ve EtOv 
adı kanununun da soys ıl ılı•r 
lemcdo kıv, nrln onılocıık hır 
atl s ve Turlı: hırıhinın esk ı 

bay Kfızim Özalp . 
çağlnrındu yoşomış olan ve 
faknt saltonut ~·ağlarında 

boşta bulunanların ümmet si
yasası guderken ulusal duy
ğuyu gevşetmeleri yüzün
den bir yana bırakılmış o -
lan bu güzel türenin diril
tilmiş olmasının övünmeğc 
değer bir iş olduğunu ve ku 
rultayın Türk kadınına ver 
diği önürhi sıyosal ve ulu
sol horclarınııı en büyük 
!erinden birini ö lediğini 
söyliyerek söylevini şu sö· 
zlerle bitırmıştır: 

l~aylar, başr.rıcılığımızın 

kaynağı Atatürk'tedir. (Şid 

detli olk şiar . ) Onun açt ğı 
verimli yollur usıunde yürü
mektir ki, ülkeye yararlı 

olduğumuzu söyliyebilir 1 
ve bununla pek yerinde 
olarak ôvünebilıriz. (nlkış -
lıır) Ttirkluğe yaptığı 

sayıs z eyilıklcrle hep mizin 
yürekl.,rinde tükenmez gün
ce yaşatan l' lumuz Atoturlı.'c 
bağl lığ'ını \• ı aon uz oy 
ğ'ılar mı bır Joha sunar ııı. 
tı ~ pinıze e enler ve ulusal 
ışlerde oktumcr dilerim. ( 'u 
reklı alkışlar.) 

Balkan Andlaşması. 
------

Macar gazetesine göre •• 
-----

Bır fransız-Alman har~i ~alin~e ~u an dlaşma Yugos 
lav ya ve Ro111nya, f ransaya yardım için hareket se

r~~stligi vermaktir. 
lecek muhtemel bir hüc 
uma karşı koymaktır 
Çunkü Bulgaristan ve Arna 
vutluk, böyle hır durumda Yu 
naniston \'e 'l'ürkıycnin i~u 
karışmasından korkacoklor _ 

Başbakanı Dostluğunun yenı~ bir tezahilrü 
- ---

ilı devhl adıılarımız ara
sında pek samimi taıyazıları 

Sovyetler akademisinde Türk-Soryet münasebetleri hak-

teati adildi ~ında bir rapor o~un~u. T oplant~ı elçimiz de ~ulundu. 
Ankara, 24 (A.A.) - Yug- ~fosk~v~, 23 ~A .. A.) Tü-
l B k h "'evtı'ç rkıye Buyuk clrı ı Vasıf Cır os ovya a anı ay ı . . 

B b ı. 1 • k "oşb arın huzurılo Sovyetler bırl -
nş :ı. an ıgu geçer en, u - . • . . • 

1 
ığı akodemıs nın ıhınkü lo-

i.lkun.mız fsmcl loönii ve Dış l t d 'k' · 'f' " k d'l' 
i . p on ısm a ı ıncı ur ı ı 
şlerı Boknnımız bay Te,fık kongresı ve Türk-Sf)vyet bi-
Hüştu Aroso çektiği tel yaz- rliği münosebetleri hokkındo 
ılarile kendılerini seltl.mlomış bir rapor okunnrak kabul 
ve şahsi merbutiyetini vo edilen hır karar suretıle ge 
ıki ülkenin dostluğu olan ncl toplantı iki dost memle 
tom ınanışını bildirmeyi ket orasındaki bilgi robıtal-

arının pekleştirilmesini kıv

ançla selAmlıyorok Türkiye 
ve Sovyetler birliği nrasınd

aki bılgi münasebetleri ko
misyonunun faaliyeti tosvib 
edildi Türk vG Sovyet birl 
iğinin iştirnkile Turkiye he. 
kkında yozılnra tahsis edil
ecek 'fürkce ve Rusca olar. 
ok hususi bir dergi çıkar
ılması düşünülmektedır. 

hir vazife saydığını sö 
ylemiştir . Bu düşüncesine 
ve nazik telgrarJara cevap 
veren iki büyük devlet ada
mı iktidar yerinin kendisine 
verilmesi suretile dost ve 

İstanbul Rıhtım Sirke
! t in i d e S a tın A 1 d ı k. 

~~u~.rı~ m.
0 ?1

1
eketjn ~ö~tc~d- A~liye ve Bayın"ır lık bakınlınmız C!irketin mazisi ve mu· -ığı buyuk ıtımadı hokıkı hır 1 U Y 

sevin.ele seıômtaJıkıarı~ı sö_ za~erelerin safa~Gtl hakkm~a kurultayda İza~at verdiler. 
ylemış ve ba~ladığı asıl va-
·r d t b' f' k t Ankara. 24 (A.A.) _ lsta-

zı t' e am ır muva ıtt ıye 

d · ı· k 'k' 1 k . b' . nbul Rıhtım ve Antrepo 
ı ıyere ı ı mem o elı ırı- T" k A . • k . . . . . • ur nomm şır atının ma-

bırıno boğlıyon eskı bogla- il •1 . . h ki 
d h . d k ti arı e ımtıyoz a arının 

rın a a zıy.ı e uvvo en- . 
_. .. . . satın alınmasına daır konunun 

('cegı umudunu gostermıştır. k it d .. k " 
1 uru ayın un u top antısı 

Elen 
Mımııketi f ıvkılide had

iseler içindedir. 
Pirede örfi idarı illn ıdıldi. 
Diler yerlerde de pek şiddellı 

tedbirh r alındı. 
Atiou, 24 (A A ) Veni 

zelos suikastı maznunların n 
muhukcmcsi dolovısile P re 

" de tirfi idore ılıın edildiğini 

ndo görüllülmesi dolayısile 
Bayındırlık Bakanı Ali ()etin 
kaya ile hülu1met namına 
şirketle mukaveleyi yapan 
Adlıye Bakanı Sareçoğlu 

söyledikleri soylevlerde Ali 
Çetinkaya hu şirketın ma
zisi ve hali hakkında ufak 
bir hultlsa yapmış, Saraç 

btitün şehırlcrde olduğu gi 
bi burndu d şeılit fakat ıst 
İsnni olmıyan tedbirler alın 
dığı gibi ve Juri heyet in -
den on dört ezo hazır bulu. bay Saraçotlu 
nmııdığı için muhnkemenııı oğlu da miizekerenin safhalı 

ve neticeleri etrafında ızatalik edildiği hildirilmakte 
hal vermiştir. dir. 

Ali Çetinkayo bu ---... ---- rıhtım şirketi imtiya -

Berlin elçimiz 
zının 1306-18!40 yıllarında 

80-85 yıl mtiddetle imtiyezı 
verildiğini ve imtiyazın ma-

lstanbul, 24 (TÜHKDILIJ- hiyet ve irnbında lstanhul 
Berlin büyük elçimiz bir ka- ve Galata torafınden ve iki 
za geçirmiştir . Kaza tshlike· 1 köprli arasında rıhtımlor ve 
sizce atlatılmıştır. ' antrepolor yapmak, rıhtım 

-bayındırlık bakanımız bay Ali 
Çetin Kaya 

tirketinin deruhte ettiği itl
erden yalnız lstanbul-Galata 
tarafından bir kısım rıhtım. 
dan ba ka bir şey yapılmad_ 
ı~ını ve bulunan siyasi ted
birlerile o zamanın siyasetine 
göre geri bırakıldığı ve Lo
zan muahedesinin akti tnri 
hine kadar bu suretle devam 
eden imtiyazın rıhtım sirkP
ti.niıı rümurluk devrinde ye 
nı şartlara .tev fuk noıelıyesini 
gördüğümüzü ve htikfimctin 
1928 do şirketin ve rıhtım 
vaziyetini yeniden tetkik et· 
tiğini ve satın almak imkA
nını aradığını • ve bu şirke
tin birçok vecaibini yap
madığının t.,shit edildiğini 
ve nihayet eski devirden 
kalma bir meselenin şirket
le hükilmet arasında bir 
ihtililfo sebeb olduğunu ve 
hundan dolayı hiıkOmetin 
vaziyeti bir daha tetkik ede· 
rek bu rıhtım imtiyazları 
nı şirketten olmağn karar 
( Devamı ikinci sayfada ) 

İngiliz-Fransız Görüşmeleri 
cd .. a Nouvelle Revue De 

1 longrİM>, mecmuası mer
kezi Avru p:ı vaziyeti hn
k k ındn neşrt:ttiği bir ma 
kolt>tle Balkan antlaşması 

hakkında şunları yazmak
tadır: 

Kont Bethlen Bolken 
antlaşmus nın hakiki de
ğerini, nazarı dıkkoti çe
kecek bir tnrzd.ı oylere 
meydana koymuslu : «B ılkon 

dır. Fakat ne Yugosl~vya 
ne de Homonya, üçüncti 
bir memlekete karşı Bol 
kan anlaşması Jolayısile 
1'ürkiyenin ve Yunanistonın 
faal hır askeri müdahalesi 

Hiç bir zaman hususi bir müzakere şeklini al
mamış daima umumi plan dahilinde kalmıştır. 

Par is, 23 [ A.A ) Frnnsız ile görüşmek arzusunda bu- tün meseleler tetkik edil mit 

ontloşması, ktiçuk ıtılfif 

içın bir askeri kuvvet 
fazlolnşmıısı l<>şkil etm-

ne gtiveııemezlcr Frans z 
bloku için bu antlaşmu. 

lorla lngilizler nrasındıı ya- lunuyordu . ise de bunlardan hiçbir Adi 

pılan görüşmeler hiçbir zo Maamafıh Cenevrede jogi- mtizakerelere mevzu teşkil 
men hususi' bir mıiz&kere liz mümessili bay Eden Fr- edecek surette özel bir tet-

Yani Türk IOgatı 
lstanbul, 24 iT( RKOILi] 

Yeni Türk lilgatı hazırlıın 
rnaktadır. LOgatın b!lsılma-
81•• yakında başlanacaktır. 

ez Bu ııntlo mo, ancak 
Yugoslavya ve Hornanyo
yı, başka taraflarda uğ_ 

roşırkPn , Bulgeriston ve 
Arnavutluk tnraCındon ge_ 

nın hulun dı•ğ'eri şudur ki 
bir Frunsız - Alman harbi 
hulinde bu antlaşma Yugos 
lnvyıı ve Romanya, Fron . 
s ıya yardım i~·in, hareket 
{ O 'vomı ikinci sayfada ) 

şeklini olmamış ve daima ansız lngıliz çalııma berab. kike bağlı tutulmamıştır 
umumi pltln dahilinde kaim- erliğini eyi bır neticeye ul- Paris, 23 (A.A.) _ Sir Con 
ıştır. Sir Con Simon Parise aştırmıt ve gayet nazik ol- Simon ile karısı Cannose gi· 
uğradığı zaman Cenevrede an Sar meelesini eyi bir su- tmiş istasiyondn Ray Lo.-
mülai olmak fır1&tını elde rette holletmeğe muvaffak vnl tnrnfındnn 1'1 

1 d · ld a. b L ı 1 u ugur anmış. 
e ememıt o ueu ay ava 1 o muştur. Avrupnya ait bü- 1 [ Devnaıı ikinci sayfada l 
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SAYFA: 2 
TURKDILI 

soyadı· Nizamnamesi Soyadı ,-·······----····-----··----.. --··-··-····-········ ! ŞEHIAVEMÜLHAKATTA 
Bugün de soyadı nizamnamesi· 

nin bir kısmını basıyoruz. 
Oevlet Şurasının tetkikin- lib nüfus kütüklerine ve 

Alanlar. 
Adil SAYAR - Muhase

beihususiye çevirgeni. 

• -----··-----··-------··-··-········-······-····--
Pazar r Köy 

den geçti.kten sonra Bakon. doğum kağıtlarına yazdırılır 
la.r heyetrntfen pkan soyadı ve hu suretle seçilen soy 
nızamname~inin baş tornfını adlarını bu kimseler kullan-
dünku sayım:z<la ne)'retmİ:;ı- mağa mecburdurlar, 
tik. Nızamnomenio bir k s - Madde 31 _Soy adı kanu· 
mmı da bugün basıyoruz. nu ile bu nizamnameye gö. 

Madde 24 - Babanın öl- re başkalarına soy adı seç-
ü mü ile ana evlenmiş veya mekte kendilerini haklı gö 
baba akıl hastalığı ve akıl r~nler arasında çıkacak: ihti 
zayıflığı yüzünden vesayet ltlClar kozalarda kaymakam-
nltına alınarak evlilik zeval lıır ve vildyet merkezleri ile 
bulmuş ise, çocuklara soya. bu merkezlere buğlı köyL 
dı seçme ve nüfus kütüğüne erde valiler veya bunların 
yazdırma hak ye vazifesi memur edeceği kimseler 
babanın kan hısımlarından tarafından katiyetle hallolu-
en yakın erkeğe ve bunlar- nur 
ın en yaşlısına ve kan yok
sa vasiye ait olur. 

Madde 25 - Akıl hasta. 
lığı ve akıl zayıflığı yüzün. 
den vesayet altınn alınmış 
bulunan reşi<lin soyadını ba
bası yoksa anası,o da yoksa 
vasisi seçer ve nüfus kütü-
ğüne yazdırır. ' 

Madde 26 - Bir evde ya· 
şıyan öz üvey ve kayın ana 
babo, büyük ana, büyük ba
ba ve kardeşlerinin ve diğor 
kan, civar ve sıhri hısımla
rın soy adlarını seçtirip 
nüfusa yazdırmak vazifesi 
n ile reisine aiddir. 

Bu akrabalardan bir soy
dan olmıyanJara aynı soy 
adı takılamaz. 

Bu akrabalardan reşid ol
mıyanların ve akıl hostalığı 
ve akıl zayıflığı dolayısile 
vesayet altında bulunanların 
soy adını takmak hok ve 
vazifesini taşıyan başka kim· 
se yoksa bu aile reisi bun· 
lorın soy adını vazifeli me_ 
murlara seçtirip nüfus kü
tüğüne yazılmak üzere ta
kip eder. Ancak hunlar-
dan reşid olmıyanlar, rü-
şüd yaşına geldiklerinde 
ve hastalar eyileştiklerinde 
muhkemeye müracaatla bu 
adları değiştirebilirler. 

Madde 27 - Rnbası, an
ası, baba tarafından erkek 
kan hısımı olmıyan veya ol
up la akıl hastalığı ve akıl 

zayılıığı yüzünden vesayet 
altında bunan küçüklttrin soy 
adını vıısileri seçer ve nüf -
us kütüğüne yazdırır . 

Aynı vaziyette olub akıl 
zayıflığı yüzünden yesayet 
altında bulunan reşidlerin 

de soyadını vasileri seçer 
ve nüfus kütüğüne yazdırır. 

Madde 28 Anası ve 
babası ve baha tarafından 

erkek kan kısmı ve sasisi 
bulunmıyan veya anası ve 
httbası belli olmıyan çocuk. 
!arın soyadlarını köylerde 
muhtar ve ihtiyar heyeti 
azaları ve mahalleler-
de bele.diye mümessilleri 
kaymakamların ve vjlllyet 
merkezlerinde valilerin mu
vafakatini alarak seçerler ve 
nüfos kütüklerine yazdırırlar. 

Madde 29 - 27 inci ve 28 
inr.i maddelerde yazılı ço
cuklar, rüşüd yaşına geldik· 
lerinde kendilerine takılmış 

bulunan soy adlarını mahke
meye müracaatla deği~tire

bilirler. 
Madde 30-2 7-936 günlc

mecine kndar kendilerine 
soy adı seçrniyenlere vali 
vıya kaymakamlar veya bun . 
ların m,.mur edeceği kimse
ler tarafından ıoy adı ııoçi· 1 

Bölüm 
Soyallarınm yazimı 

Madde 32 -2-1-1935 gü
nlemecinden 2. 7- 936 günl
emecine kadar her aile reisi 
evindekilerden soyadı çeç. 
mek hakkı • kendisine aid 
bulunanlar için ad seçerek 
ve soyadı seçmek hakkı ba. 
şkalarına aid bulunanlara bu 
adları seçtirerek ltöylerde 
muhtar ve ihtiyar heyetine 
mahallelerde belediye müm
essiline yazdırmağa ve def
terde kendi evi sırasını gü
nlemeçliyerek imzalamağa 

veya mühürlemeğe ve_ 
ya parmak bas. 
mağa ve doğum kdğıdlarına 
bunlarm soy adlarını koy
dur11.ı ağa mecburdur. 

Kendi soy adını bizzat ya
zdırmak istiyen reşid erke_ 
klerle dullar da bu müddet 
içinde adlarını seçib bu def
terlere yazdırırlar ve doğum 
kdğıdlarına koydururlar. 

Madde 33 - Muhtarlar 
ve mahallelerde belediye 
mümessilleri 28 inci madde
de yazılı kimselerin soy ad
larını '.:! 7 · 1936 günlemecine 
kadar s~çip hazırladıkları 
soy adı defterlerine yazmağa 
vo hizalarını imzalamağa ve 
bunu valilere veya kayma_ 
kamlara imzalntmağa mec
burdurlar. 

~ladde 34 - Köy muhtur 
ve ihtiyar heyetleri nüfus 
dairelerinden verilecek nü
munelere göre kendi köyle
rinde ynşıyan yerli ve ya-
bancı her ferdi, yerlileri ayrı 
ve yabancıları ayrı deftere ol 
mı.ık üzP-re aile sırasild soy 
adı ddterlerine adlarını ge· 
çirib hizalarında soy adlarını 
yazmağa ve soy adını seç
mek hakkı olan her aile 
reisinin veya reşiulere ken
haneleri hizusını günlemeç
tirerek imzaltamoğa \'eya mü
hürletmeğe ve mühür yoksa 
parmak izilo tasdik ettirme_ 
ğe mecburdurlar. 

( Devam edecek ) 

• 
lngiliz 
Fransız 
Görüşmeleri 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
tır. Söylendiğine göre Fra
nsız lngiliz devlet adamları 
urasındaki" konuşmanın a
macı her ıki hükumetin ha-
rışın korunmasına son dere 
ce faydası dokunmuş olan 
karşılıklı anlaşma ve çalışma 
brraborliği hakkında fikir 
teatisinden ibaret olmuştur. 

Lütfi UZKUR - Yeşilli y • • 1. IAk ,rı· p A · I 
camii mütevellisi. [oğulları en IS ım 8 8ul ıyor. 8- mu Ve memur an. Yollan üzerin~e ~u 

~ir faaliyetle çah ~~:if~~~m k~:t~~\:c: s~:~:~ zar yeri mükemmel olacak, Büyüklerimizlnbuyrugu baka-
nı al mışlc r<lır . J Ali Şuuri mektebi karşı- Ollkfan Jif3y&f8 bildirildi 

Ferit AKBAŞLI - Sası- sındaki eski medrese arsal-
Viltıyetimiz köyl 

köy yollarının yııpılıJJ 

lışmasına yeniden bati 
tır. 

ğırlık maarif memuru. (Es- arının belediyece istimla.k edi-
ki aile adı ve nü(usda dLl lerek buraya bir pazar yeri 
kaydı Akba§lıdır. ) yap:lacağını yazmıştık. 

İsmail BAKUT - Su.:;ı- Belediye bu arsaları şu 
Köylülerimiz şirndİ 

larda hummalı bir raeli 
çalı~maktadır Duydu 
z:ı göre, vilayet nufı• 

ğırlıkta muallim. • günlerde istimlAk edecek 
Fadıl ATILGAN - P<.1şa ve hemen işe başlıyacaktır. 

camii yanında 63 numaralı Pazar yeri pazara gelecek_ çesıne konan par' 
dınumit satın dükkılnda marangoz. leri i~·ine alabilecek biiyük-

Kazım ACAR - Bürhn- lük ve mükemmeliyette 
niye posta ve telgraF çevir- olacaktır. Puzartesi ve salı 

r:.ık yollarını yaptıraO 
lülere doğıtmıya karst 
miştir.Her köye on bef 
dinamit verilecektir 

genı. günleri kurulmakta olan 
Sami ÜNSAL - Bürha- pazar buraya kuru-

niye posta ve telgraf \:evir. lacak bu suretle pazar h.u Köy yollarından 
genliğinde muhabere memu- günkü dağınık vaziyetten Emniyet çevirgenimiz bay Sait bir kısmının ı. bu yıl bı 

ceği umulmaktadır. ru. kurtulacaktır. Reisicümur Atatürk ve 
Behcet KARAMAN - Bü-

rhaniye posta ve 
çevirgenliğinde 

memuru. 

telgraf 
muhabere 

Cemal MENKİ - Bürha
niye posta ve telgraf tevzi 
memuru. 

Ahmet ÇOŞGUN - Bü r _ 
haniye posta ve telgraf te
vzı memuru . 

Salih UYSAL 
hanında odabaşı. 

Ali GÔKHAN 
hanında kAtib. 

Pamuk 

Pamuk 

Nureddin AKBULUT 
Balıkesir sıtma mücadelesin
sıhhat memuru. 

Süreyya DEMİRHAN -
Bergama inhisarlar idaresinde 
takib amiri [kardeşleri Balı
kesirde şoför Ahmed ve ele· 
ktrikhanede makinist İbr
ahim do DEMiRHAN soy 
adını almışlardır.) 

Hüımü TÜKEL - Aydın 
Gazi bulvarı numara 20 
bakkal. [Oğulları Ay<lın kent 
kurultayı üyesinden Hilmi 
Hüsnü, Haydar Hüsnü, Neca. 
ti Hüsnü de TÜKEL soy adını 
almışlardır.) 

Şevket ŞENA Y -- Balı
kesir icra dairesi kAtibi. 

İbrahim ERSOY - Ba
lıkeıir Osmaniye mahalle
sinde Sadettin oğlu. 

Mustafa DEMİRKAN -
Askeri miitekait. 

Bedri BİLGE - K. şube 
9 muamele memuru.(Kardeşi 
Ahmet te Yılmaz BİLGE 
soy adını almıştır.) 

Rüotü ÇIVITCI - Muha
sebeihususiye haciz memuru 

8aldhittin ERDiK - Er
dek belediye başkanı. 

Muammer EROEM - Er· 
dek sıhhat memuru. 

İsmail AKGÜN - Erdek 
mnhasebeihususiye memu· 
ru. 

Ferit GÜNGÔR - Erdek 
ziraat memuru. 

İbrahim AKTAŞ- Erdek 
nüfus memuru. 

Nuri CANİÇİ 
balık memuru. 

Hıfzı BEYCAN 
mahkeme başkatibi . 

Erdek 

Erdek 

Fahri KIZILTAN - Bele
diye baytarı 

Mehmet ÔZ - Nüfus ~·e 
virgenliği ikinci katibi . 

Belediyenin fakirlere yardımı 
Belediye kentte bulunan 

bin yüz elli f ukire dağıtılm
ak üzere elli bin kilo köm. ı 
ür satın almıştır. Kömürler 
otuzar kilo olarak fakirlere 

Başbakan İsmet İnönünün 
vazife başında polis Amir 
ve memurlar.nın vazifeleri 
için seldm resmi ile meşgul 
olmamaları hakkındaki buy-
ruğu İç işleri Bakanlığından 
vildyete bildirilmiştir. 

Bundan sonra sırf selAm 
resmı yapmak üzere müf-

dağıtılmaktadır. ' reze halinde çıkarılan 

Vali muavinimiz 
İki üç. gün önce Bursaya 

giden vali muavinimiz bay 
Ekrem kentimize dönmüştür. 

polis ıtası müstesna olmak 
üzere nöbetci. noktada, se
yrüseferde, devriyede ve va_ 
zifeye giderken üniformalı 

polis ilmir ve memurları va
zifeyi eyi görebilmek içjn 
selfim ifa.sile mükellef değil. 
dir. 

E~remit yolu 
Onarılmakta olan 88 

Edremit yolundan o& 

ve araba gibi nakil 
arının bin ınf 
gelmekte oldukları 

mize haber verilın8 

Bize söylenildiğine ~ 
lun Hamasçakılı deoı 
smında kırılan taşlsl 
üzerıne dökülmüş ..,e 
adeta bir çakıl hıilioİ fi 
tır.Şimdi burası oto y 
~r~balurıı geçit verı1l . ~ 

ımış. fi'-~ 
Vilayetin bu 

nazarı dikkatini eelb 

lstanbul Rıhtım Şirketi ti 
' ( Üst tarafı birinci sayfada) şirke~in resmi, bll~ b 

vakalan : verdiğini ve bunun bir ha. tün emval ve :~!d d• 

Susığirh~ta ~usızhk 

, _ 1 yli zaman karşılıklı müna- kuk ve menafıınıP tP' ~;# 
Susugırlık, 24 (TÜRK.?ILI) kaşaya müncer olduğunu .ve ge~·ti~ini ve buo8 ,,ıı ~ 

- Kazamıza bağlı Gobel ld k .. h. fh 1 devletın evveltl OslP --~'l 
nahiyesinde son zamanlarda 0

. u ca __ muk ıml sal a or gtı- çlı:ırı tahvilleri b0
1 
~ 

. çıren muza ere er• en sonra . • 3 
bazı evlerden buğday ve . d 

1 
k haız 715 frangın ,.U ·~ 

pazara gelen satıcılardan netıc~ .c satın ~ ·~~n.n. ~e- milyon franklık ~~1 fi~ 
b h 1 ki l selesının halltıdıldıgını soy- bonolar verecer,ınıJ 1~ azı eşya ırsız ı arı o mu . . · e • J":..J 
ştur. Teşrinisani ayında da lemıştır. yen üç s.?n.ede ay:ı~ t' 
pazRra gelen satıcıl~rdan Saraçoğlu . söylevi- f~~nk .. odıy~ce.ğıO~oo~,,,, 
Karacabeyli Vehbinin nde mukavelenın dört gün y.uzde dort faızlı 5 ertİ,>~ 
arabasından beş takım yeni önce imza edildiğini ve lı.ra~ık b

1
orcu_ ve:. 1B 

ıh . l k · · · d rımıze a acogımı rıO 
e ıse ça ınmıştır. Nahiye şir etın tesısın e sermaye h .. d k' kslPI• """' 

··d·· l'. - ·· · d arıcın e ı ra b~ mu ur ugu ve ıan armanın olarak konan 23 milyon . k 8peıı 
k b. k'b' · h' İ .1. nevı ta as ve ıo ıd sı ı ır ta ı ı ve na ıyed- franğın tam yarısını ngı ız l . d 'b re& o 

1
,,.fl 

eki kasab Mehmed oğlu devlet ve dığer yarısını da ~-e lesı~ en 
1
vea ~- .J 

. . soy emış . .,.· 
Mustafanın .. e~ı.n~e ~apılan ~sı:n~nlı ba~kala.rı temı~ e~~ şu ~uretle bitir_ın•f ,oıi. 
aromada bırıbırını takıb eden tığını ve :sırketın buguoku Şirketin hususı, re 111ıl~ 
hırsızlıklıkları yapanın Mus- sermayesinin ve movavdu me,·cudu takriben 3' ub'~ 
tafa olduğu anlaşılmış, evde nun ı,:ok az farkla aşnğı yu. frank 70000 liroY' ~o 9"j, 

ç~l·ı·n~n el~iselerle diğer üç karı aynı olıluğunu ve _i m- edilmiş do_mektİ~· rıbtı~ 
kışının evınden çalınan 35 ti yazın . onuncu· senesınde borç oldugund11 e"cıJ I 
şinik buğday ve kaplıı~a ile şirketle hüküm~t arasında rke~inin bütü_n ~O ~;,'f. 
yap ılmnkta olan mektebe aid k "ht'l'fl h'd b. d poşın puru ıle 0oooO . 

çı on ı ı a arın n ır e· f k · 20 ı..ı tuzla ve keresteler ve ayrıca . . . . rnn a yanı JA~~ 
d k k .. .. vreye gırdıkten sonra ımtı mübayarı cdilınİ§ te çiO JI 

a açaM htııtun elde olunm- yazın 41 milyon Cranğa is· ebilırız., Bu borçl~r ı 1"" 
uştur . e med oğlu ~1usta- . d 1 1 · t 'ti .. . ~ ·rnız . . tır at eı ı m ·ı espı e ~ayet sene odıyecegı 
fanın mahkemece tevkıfıne mübayaa m elesi bir sene 230000 liradır . -
karar verilmi9 ve suçlu Ba- ... 

zarfında ikmal olunmazsa 
lıkesir ceza mahkemesine hükumetin 2S bin lira tuz- Mecmu~ il' 
verilmiştir. U 

minat vermesi kararlııştırıl- 8 1 d. mec"' -·" Hırsızrlık vakaları on beş e e IYB 11' ••• rr. 
mıştır. Vo bu uzlaşmanın 1 " ı?Ün içinde meydana ~·ıkarı b ı diyee • 

,. - tetbikinden çıkan ihtilAflar Istanbul e e 01•" 
lmıştır. ktO ~ 

siyasi ihtilflfat tevlid ederek ndan <'ıkarılına J2" 
h v ı; · 1 ı ve • ava sogux Mid illi adosmın Fransa do- mecmuanın 2 ol•'' 

Havalar soğudu, yağmur nanması tarafından işgal sayıları bir ııradCJ ebİ'c~ 
devnm ediyor. ~dilmesi gibi elim ve acı kmıştır. İçinde § blJl;i 

inhisarlar memurlarındon 
(oğulları Balıkesir inhisorlar 
bıışçevirgenliği sicil amiri Mus· 

bir tarih yaratmış olduğunu ait Jeö-erli yazılar 1 o 
o il sın 

ve kendi Cıkrince şirketin belediye meca1u d ri•· 
. e e 

bu tarihten sonraki zaman- arımı~.a t.avsıye Jl•r 
ıardoki muvarrakıyetsizli _ Oz Tu·r~ça 8~~c1 

idris YAZICI - Manifatu 
racı (yıızıcı oğullarından] · 

Mazlum ERDOGAN 
Tophane karakolunda polis 
memuru . 

tafa vo Ayvalık inhisarlar takip 
gının en büyii k sebebi bu ô ıut~ _. 
olduğunu söyledikten ve on- lfolkcvil'llİZ [ z; bit 
dan sonraki senelerde liirke_ !ar] adile 1 küçiik Oi0rl•_, 

Şohabettin KARAOGLU -
1 

~oför. 

Haaan ÜNAL - Gönen 1 

fimirj Şükrü de Gnal soy 
adını almışlardır.] 

Hüseyin GÜNAL -
tle oıamnn hiikfımetleri ara_ bnstırm ı tır. 

1
• 

Ve Yen Ji 
Em- sında ve son müzakereler es· eEıki B" 

'fllde naklıırd:ın iı;'tı ıJ ı niyet ~·evirgenliğinde polis 
memuru 1 kıır<loşi zahireci 
Tahsin ele GÜNAL soyadını 
almıştır.) 

nasında ge~·en safhfllurı rın 

lattıktan sonra yapılan mu
kavelenin anahtarlarına ge· 
çerek yapılan mukMvele ile 

vü<'ude getjı\ileD bı·di' 
1• rne ı 

birer tan o eu ı0 

5 kuruştur. 



SAYFA: 3 TOl\XDILl 25 ilk kanun 

Yabancı gazeteler: Balkan Anlaşması saylav seçimi 
defterleri asıldı 350 Milyon Nüfuslu 1 

Koca Bi.r Memleket. ! 

Ve Macar Gazeteleri 
( Üstarafı birinci sayfoda ) 

serbestliği vermektedir » 
Bu surede Balkan ontlnş· 

ması Romanya ve Yugos-
L • lnvyaya hareket serbestliği 

Bu memlekette Aryen fatiMeri hat~ın çoğunu uir esır veriyor, fakat aynı zaman-

ı '? do ocoba bu hareketi 
gı~i kullanular. Hindistan ingilizlerin etine nası geçtı. garnnti ediyor mu? 

Londrnda Oaily Exkress'- prensi ıfotile hüküm sürm- B"r Frunsız - Alman an-
den naklen 1 ilkkfinun to- ektl'dir. Bunların toproklor- inşan nmazlığı. yeni Mıı. 
rihli C<LU» dan: ındon ortan kısımloro da l~- car ve Avusturya 

Hindistlın Asyonın öt~ki giliı Hindistonı .den~e.ktedır.. toprakları zabdetmek ihtim 
kısımlarından aşılmaz dağ- Prenslerin hepsı lngılız. «mu- alini göstermediği takdirde 
lorla oyrılmış bi°r toprak m~s.sih>lcri tnro(ın.~an !dare acaba Kı.içük itilafı bu işe 
purço. ıdır. Bu toprak Rus e !ılır ve onların soyledıkler- korışmıya sürüklıyccek nıı? 
ya hnric olmak üzere ini yopJrlar 1 Frnnsa, doğu Avr-
Avrupa kaJor büyüktür. Bu ye:li hiık~imetle.~in eh~ ı upasındak ı ittifuk o~ını ho-
Orndoki halk ile 350 mil- j emmiyctı, ycrıne gore çok ssotnn Anschluss bır Alm-
yon kişidir. Bunlar dn 1 değişir. Faraza bu hük um- l lınyn· A vu ·turyn birJcşmcsi 
Avrupadn bulunan ırklnrdnn etlerın en büyiığü oları Keş- ne karşı kurmuştur Holb-
daha fazlo mikdorda ırklara mir Fransa kadar geniştir. uki Aııschluss, ne Hom-
mensubdur. Mogollarıu ahfadı tarafından onyanın ne tle Yugoslavya 

Hindistan ahalisi ırklnra idare edilen Haydarobo.Jın nın mF>nfuatlcrinc karşıdır. 
ve mezheblere ayrılmıştır. da 14 milyon nufusu vardır. Fakat bu son iki memleket 
Ardı arkası gelmiyen istild- Diğer hükumetler faraza bugünkü infırad vaziyeti 
lurın sonuncu olarak orada Kotynver gihileri ise Parist. erinde ne bu tehlikenin ön-
birçok halk ve ırk ta- eki, Bulonya ormanından üne gı:ı\·ehılirler ne de kü-
bnkalarına rastlanır, Ar· büyuk değildir. liindistanda çuk ıtılıHın muhalefetine 

h. d l hı"ndli denilen bir halk ve rn"mcn ikilik bağlarıle yen ırktan olun ın u ar f'ı 
ülkenin en büyük parçasına hindce tıir dil yoktur. Ora. tnhtı emniyette bulunan, Kra· 
kendi dillerini knbul ett_ir- da 252 Jano dil konuşulur. Ilığı yeniden tesis edebilir-
nıişlorse de hAld Bindiston- Hindistarı , ulus bakımından ler. 
da bu dine girmemiş olub tamamen lngilızdir. Muhte. Bu suretle, Ans~hluss bo_ 

·ı l'f yerlerde1
·1· hı'nduler kımındon, Macarist'ftnın me-tabiat11 tapınan ı 1 mı yon ı • 

aralarında yalnız İngilizce nfantleri. Fronsanın menfao-kişi vardır . 
Hindistnnın Aryen fatihleri konuşurlar Hindistanın isti- tleri ıle beraberdir, halbuki 

yerli halkın ekserisini esir kldli için kurulan fırkanın güçük itildf bu işle olllkadar 
gibi kullandılar. Bunlardan kongresinde konuşulan res- görünmemekte ''e hatta bu 
çöpciılük, odunculuk ve sa mi dil de lngilızcedır i ·te menfaatini aksi istikam-
knlık gibi tı.di iş_lerle uğ Hinıiiston'u ilk rıkan lngi- ette bulmaktadır. 
raşon , tazyik altında bir !izler, «doğu hindjstanı ku- 2. - eulkan antlaşması 
sınır çıkordılor. Bu şimdi mpanyası'b nın tacirleridir. iltl Şark antlaşması, Bulga-
bilo böyledir. Bunların foktori denilen ti- riston ve Rusyanın lıitarof-

1562 de Hindistan İranlı- carethurıeleri, şimdi Çin li- lıklurını dıı ancak muvakkat 
lor, Afganlılar ve 1'ürklcrden manlurında gorulen KonsPs- bir zaman için emniyet altı-
mute ekkil bir ordu taraf- yon'Jnro çok benziyordu. na almaktadır. Japon geniş-
ındao istila edildi. Bunlar Hindu prensler arasına leyişi durur durmaz, yahuJ 
voktile Normonların lngili- giren nnorşi vo bunların Bulgaristanm ökonomi şero-
1 · 1 ld ki vaı>tıirı fenalıklarln ı>ortcki-z orı esaret o tına a ı arı J 0 iti sağlamlaşır asağlomlaşm-

b · 1 zlerin, fronsızlnın Te holl gibi liindistonda ir miıs - az, bu memleketlerin Hnsnr-
onriolurın çevirdikleri entrik ümaa imporatorluğu kurdu- . abyn ve Dobriça için olan 
olar İngilizleri sı\·asal olanı · ki · d lor, Arab tacirler in Hindi- J ıste erı yeni en doğacaktır. 
çiğnemeğe mecbur bıraktı. U d 1 atana, gelmeleri isldmlığın u urum, en geç o arak 
lngilterenin hindistonda ılk . b" . d 

11iıfuzunu daha ziyade yaydı. yenı ır Avrupa cengın e m-
ele geçirdiği şehir olan J k k h "k" Bu yabancı müstevlilerin · ey unu çı uca ve u ı ı 
Bombay bir portckız prens. 

1 
1 k · t.' b .. 

ahladı şimdi Hindistanın, k 1 "k' mem e etı, ,, ronaanın ugu-
zengı"n ve kibar müslümnn. inin olup lngiltore ra ı ı ı- nkü menfaatlerine karşı 

nci Şnrl ile e\ilenen Katcrın 
ınr Sınıfını teşkil etmt"kt · · l k yürütecekti!'. O zaman, dö Brogan5'ın çeyızı o ara ., 
')dir. Fakat hindulordnn toz- · bugünkü untlu~mndu veya 

e:ıi Berlin ile ~loskovn 
arasında bir uzlo~mn muhak
kak gibi görülmektedir. 

4 _ Almnnyonın menfo
ti, merkezi A ı rupndnki vazi-
yetlerin karış ı k girift kol. 
masındandır. 

5 - Homonyonın dahili si
yaset durumu ile Yugos
Jo.vynnın harici siyaset dur
umu bu ikı devletin doha 
uzun bir müddet sözde bile 
olsa Fronsnnın müttefıki 
olarak kalm ıyocnklarını gös-

termektedir. Romonyadu 
yalnız bir fırka, Liberal 
rırkası Frunsız dostluğunu 

mütemayildir, halbuki milli 

köylü fırkasile ehemmiyeti 
gittikçe fazloloşmoktn olan 
demir muhafız teşkildtı Al-
man toroftarıdır. Roman-
yado muhtemel olarak 
teldkki olunabiltıcek yakın 
bir rejim değişmesi, Pıfris 

ile Bükreş arasındaki mü
nasebetleri cezr surette 
değiştirmekten hali kalmı . 

yacaktır. 

Diğer tarn(tan Yugoslav· 
ya, Kral AleksanJrın ölü-
münden evelki devrede 
aşağı yukarı resmen Al-
man toroftorı bir siyas"t 
takib etmekte idi. Yugos
lavya gazetecilerin Berlin 
zıyoretleri ve Almon gaze-

tecilerinin bu ziyareti inde 
etmeleri bunu bir misaldir. 
Belgornd gazetelerinde Al
manya lehıne sesler gittikçe 

fazlulnşmuktnd ır. Yugoslav 

ya ile Almunynnın llnbsburg
ların tahta dönmelerine mn· 
ni olmak için çok çabuk 
bir surette uyuşahilmelori 

i~·in çok çabuk bir surette 
uyuşnbilmoleri de bu nok· 
tadan insanı düşündürecek 

altımetlerdendir. 

Saylav seçimi gözetleme kur umu başkanlıRından: 
1 _ Saylav seçimindo ikinci se~·imi seçmeğe hakkı olan 

((22)> yn~ından yukarı Bnlıkesirin bütün mahallelerinde otu

rnn erkek ve kadın nüfusunu gösteren derterlerden birer 

nüshası intihnb şubeleri merkezlerine asılmıştır. 

iz mirler ve Hp mdiyn mahalleleri lzmirler mnlıollesinde ; 
Mecdiye, Osmaniye, ::ielimiye ve Oruçgazi mahalleleri deft. 

erleri Mecdi ye mnhollesinde; IJacıishsuk ve Vicdaniye mahal
leleri defterleri Hacıishak mahallesinde; Aziziye, Mirznbey 
ve f:lacıismail mehollelori ,fefterleri Aziziye mahallesinde; 
Mustafafakih, Kuraoğlan , Aygören ve Okcukaro mahallele
ri de(ıorleri Mustnföföki h mahallesinde; ~ahnisar. SalAhıt
tin, Şeyhlütfullah ve Umurbey muhalloleri defterleri Snhni
sar mahallesinde; Kasaplar, Dinkçiler ve Yenice mohallele
ri Jefrnrler i Kosublur mohallesınıle ve Hucıgaybi, Martlı, 
Börekçiler ve Eskikuyumculor mohulleri defterlerı Hacı 

gaybi mahallesinde asılmıştır. 

2 - Defterler buralarda «5» ikincikAnun 935, akşamı 
saat « 18» e kadar asılı kalacaktır. 

3 - Seçim hakkı olub da defterlerde isimlerini bulam1-
' yunlnr ve yazılmok ltizım gelmezken yazılı bulunduğunu 

görenler ~saylav seçimi gözetleme kuruluna birer istida 
vereceklerdir. 

4 - Seçim kurutnu, tetkik sonunu dilek sahibine yazı ile 
bildirilec·ekıir. 

Ma~e~onyı ~omitesi hak~m~a bir Bulgar gazetesi
nin neşriyatı. 

Sof yada ~·ı kan 'ovi Dni 
gazetesi Potri\· mıntakası· 

ndaki vaziyete ve Make· 
donyn dnhili ihtilt\I ko -

mitesinin fenalıklarına ye
niden temas ederek diyor 
ki: 

«Mücrimlet, 
işlerin hesnbını 

ynptıklorı 
vermek 

üzere Bulgar mahkemeleri
nin huzuruna çıkmnlufırlor. 

Bulgar devleti bu fenalıkları 

tas(iye etmek mecburiyetin-

de idi. Nazinin tekrar gel
mesine mani olmak için ku. 
nun kuvvetinin herkes 
tarafından hissolunmnsı ldz
ımgeliyordu. Milli ve umumi 
vicdan da, kendi ihtirasları

nı tatmin etmek veya yalnış 
likirlerine hizmet etmek için 
Bulgar şehirleri ıokaklurın. 

da adam öldürenlerin cinay. 
etlerini tnkbih etmektedir. 
lilusal ülkü bu işten mühim 
surette müteessir olmakta
dır. 

Devlet Oemiryollan 
7 nci iş letme Müfettişliğinden : 

lngilterey~ ·geçtı · 
Yik goren o og'"rı hnlk tabo- d p ı hiıkümd muaheleler, umumi harbin ı··zıılı·ı· _ l)"'l ııllıı·ııı•,\ Yolunun 2H4 CÜ kilo mcır, ~indeki Mu lafa Ke ... 1757 ° ,enga bidayetinde i ttifokı müsell- · >u 
kulnrı rohat etmek ıçın arı Kalku"" tn'.luki ingilızlerı · l · i k" · kk t i k 1 k:l illi 'lrıı· 0 35 t 0 rı'J ı'ı ı"ı "lk es K ı ı ma Pa"a i. . nuıH e ı uıuva ·a tura • ıuı l v u ı ı ı ı ... 3-muslumaolıg'"ı kabul ettiklo- ' ın omanyo ve ta yaya -

öldı.irttu. Bunun uze- aid hükümleri gibı kalacak- atinden itiharerı . e'\.Tİ lıafif Vt> ·eyri.·c ı·i vt• ıııe. aJ(1 1'İ muameHhma kaıta-rinden isltımlur arasındoda rıne Robert Kloyv'ın ku - ·7 

birçok tazyı k görenler va- manda ettiği bir İngilız t ı r. tılat--ak ve oradaki nwnıur da kaldJrılacakıır. Fakat ~·olun, muhtfllit IJ't>n-

ordusu alelacele Madras'don 
3 -Alm..ınya ile Lehistan leri dura;;111 hulundtw.'u rıokıada t1 \ \t•lki ~ihi durar·ak )'Ol<'ll iııdirip biıı-rcl ır. 

Xvıı "o'e xvıı ıncı yüz yıllnrd& 
müslümon mogol impnroto. 
rlnrının kudreti ozalmağn 
ve hindu nüfuzu yo-
niuen dirilıneğe hoşlu-
dı. llindi8tanın conub 
dağlarında yaşıyan ~1ohrııtta 
kubıloleri, istiklflllerine yen
idAn sahib olarak, y.ığmacı
lıkla yoşamağo başladılar. 
Sıkhs adlı bir mezheb de 

Poncabtlu müstakil bir hük
umet kurarak t844 de ing· 
ilizlor tnrufındon ycnilinciye 
kndor oradaki miislumnn· ek
seriyetine tahakküm etti. 

lngilizlerin gelişinden önce 
Hindıston durumunun pek 
kotü olduğunu oroyo giden-

lerin hepsi gördüler. Ülkeyi 
voyo hostolırıı, savaşlar, kı
tlık ve yoğa askerler 
kırıb geçiriyordu. Hindistan 

:n o znmonkı tınlı. Çinin bu-
günkü durumundun 1.1aha 
berbattı. . 

O zamanki hnydudlnrın 
Çocukları llindiston halkının 
dortte bir uzeriude bindu ı 

aros ndoki müsnndckllrlık :-oı :-ı 
gelerek Hindu prensını muohodesi müddetinin bitm- dirtWf~k ,:e volcuların hagajlarını da alat·ak \'t~ \' Precckıir. 
müthiş bir şek i ldo bozdu. =======~·,=====-·==========:====;:;=;~~==:"=:="":====:===~=:==~~==:'"'!""""'-:==;=""~;=:=z::a 
Bundan sonru da llindistan Hın<lulerin çok az bir kı- oradaki gezginci doğlılnrın orin genişletilmesini tavsi · bit edilen bir nisbet doiree 
kumpanyası Moğol imporn- smı hu kongrenin üyelerıni haydutluklarınn nilınyet ver- yo otti ve h"lkın bu mecl- inde meclislerde temsil edil· 
torunun «Vice - roz>) sulli- seçdıklcrinclen, ded iğim iz ko miştir. 1 islere girmesinin ~·ok lehinde ecek, hu suretle do meclisi· 
hiyetini kendi eline aldı. ngre hiç bir suretle flindist - · 1919 do hem Hindistanı, bulundu. Sir Con Snymenin eride hindulnr, müslümunlar, 

Misor bozgu {J luğu , Vel· anı temsil etmemektedir. genel savaşta gö terıl iğil 1 raporuna göre eyaletlerin eyrli hıristiyanlar ve parya-
lington'un Mnhroto'lorln ga Bu kongre şimdi uç gru- aı:ıyretlerden dolayı mü\dif~· lngiliz olun validelerinin lor görmek kabil olacaktı. 
lehe çalması ve Sikh~'ferin ~a oyrılmı tır: Bunlar da, lngı · tlımdırm:ık, ingillereki libe· düzen ve konunun korunması Sir Saymenin de raporunda 
teslim oluşları, lngilizlerin lızlere ile j birliği ynpmoğı raHeri memnun ııtmok için mesul hindu bokanlar to· yazdığı gibi, polis meclisle-
1-tindistonı istifli edışlcrinın kobul etmivcrek barı y~lu için Hindistnfülaki, c(Krol yine soldhiyeti olacaktı . Ay rin kontrolu altında olaca k. 
mütea kıb safholnrı oldu ile Hindist~nın istı"klAlini eL · · ·ı ·· t ~1 t nı zamanda bu voliler, rızlı- tı . 

ır d" k munvınn~ ı e mus eşor l ' on -
1858 de de ın ıston um- de etmPk istiyen Gamlhinin 1 klorla ordtınun hakların ılı l 929 da Hindistanın ı'thul J ki agü. hir sıra ıleği iklik er 
ponyosı bütün Hl .a rını laro(torla rı ; Gnndhi mezheb- koruyacaklardı. ettiği c~ynnın değeri 225 m-

i d tt ı yapmoğn bo ladılor. . )' 
lngiliz kro ıno evre 1 er ve sınıflar nra ındaki k l ıı · ı· t b h w ilyon, ihrncatı 259 rnı' lyon · · Viltıyııtlcrle mor ezı o ını ıs nn u raporu ng-

Yukurda hohsettiğımız ~o.rklnrı kaldırmak istediği sterlindi. 1933 ıle Hindistan · ·ı· 1 se~·ım yolile kurulun vo Pnmediğini gürültü vo pııtırtı 
ve Hindi tanın lngı ız er~ ıçın onıın dii üncelerine düş- ı'le bı"ldı"rdı· . 17 milyon sterlinlik makine 

b 1 k etı 1 1 billıosso yorlilerden mÜr('k-düşmnn aş :c uvv man o on or; bir de Nehrun- ve 3 milyon sterlinlik de"e-
. · · 11 t "d · d k keh olnn me<"lislere ınnorif Bütiın İngiliz ve hinılu ~· olan kongrenın ısmı n l 0 ı- un 1 nrPsın e i komünistler- lik ve demir satın nlmı tı. 

b k d. ve sağlık "ı:ıler· bnkımındnn ()Ortileri ıniimesLı" lleri nrası· cıdır. Hnkıkattc u ongrc ır ı')' 1 "' Hindistan alış verişinın aşa-

' 
ık l 1 t fı · d" t d 160 00 1 · hu··yu'"k sı:ıl11.hı"yetler verdı"ler rulo yapılan üç «yu\'arlok Hinıli ton 10 ı nı em 1 e - 1 ın ıs on a O ngı· u • ğı yukarı yüzde 45 ini Bri-

k 1. f.1 ' d 1 1 u·· ı · 1 B ı d Ot"' ynnd do 1 "nduların me mıısn konferansı>> nı_lon son-mem(' teı ır. ltn u ere 1 
• ız varc ır. un or on 60 000 '- an 11 - tanyo lmparatorluğula yupar. 

kumetin nozoriyut ''O askPr, 45 000 ü kadındır mur ve zahit olobilmeler ro çıkorılon beyaz kitoh, bunun içinden yüzde 30 u 
om liyotını o~ rctmek .. yı bokımındon çok oz olan ini mumkün kıld ı lar . bir (( ln~iliz lfindistanı vo lngilterenin hissesilie 'düşnı· 
iizere hir Jngil iz tnrofındon hu halk yığını demiryolları, 1929 do, ir Con aymenin yerli prenslikler federnsyo- ekt,.dir. gğer hindiston oıki 
XIX inci yuzyılın SOnl rlrlCl ŞO e}cır, hos\ohane}er yapın· t.a kanlığı oltındnki hir ko- nu)) kurulmasını, bunun ulu. znnıanlurdaki gibi yeniden 
doğru kurulan hu kongro ıstır. Biribirlerino dü man misyon Hındistano giderek sal meclisle vilfiyet meclisi- rnar iye düşerse bu, Britnn 
genel srıv:ıştan sonra bir obn mezhehler orasında bu değışiklik lorin nasıl eri sayesinde, müstakil olm- y~ i~pnratorluğu ile yılJa 
lnğiliz düşm rnl ğı dleti olmu · barışı yopan odur. Batı şim_ ç·alıştıklarını yerinde gözden mnsını tok lif eciiyordu. J ... O mılyon sterlino mal o\n-
ştu~ ulindeki sınırı koruyarak geçirdikten sonra hürriyetl. Azlıklar , hük.Ometce teliJ- caktır. 
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flı.~ı!~!~ı1~!!~!!~~J!~~!~!!~!!!!!!!!!!!!~!a!ı~~~!!!!l~~!!~~!~!~!!!!!!~!!!!!1Bl!!!!!l!!!~~!ı!!•ıııa ' 
§~ - • ı Okuyucularımıza Bir Kolayhk· 
~~ Romatizma ve soğuk alğınlıklarına çare ~B 

§ ;m 
~ Türk Elektrik ~1 1 

=~ T ermof oru t: 1 

§4 Balıkesir: yeşillide Ho. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay i= 
=~ . , • 
t \~ Ükonomi Hakarıhğmın 18 şubat ı 933 tarih ve 1499 numara i 

i! ve oıı beş eneli k i 1ı ı ira beratını haizdir. Mulı tı· rem hekiıııleriıııi- ~. r 
j zin tavsiyesil•~ ronıatizn1alarda, asabi hastalıklarda, terlenıede, ~ 
~ sıcak kum ve hava hanyo ve pansumarılarında istimal olunmak- J-= 
~ tadır. IJurarct içiıı sarıdal~·ulara ve yalak içerisine vesair lüzum i 

=J görülen yerlerede konulabilir. Her memleketin voltuna göre ht>r ~= 
~ şekil ve ehadda imal edilir. - TE~IfN ATLIIHH r= 

§.~ Satış yerleri: lzıuirde Peştemalcılarda Seydi Şehirli Mehmet ~9 
l Tevfik elektrik ticarethanesi. ~. 

=~ ~ursada Setbaşında Ahmet Tevfi!' eczahanesi [--t fstanbulda .\'lısır çarşısında . attar H. Hüsnü ve mahdumları. ; 
~~ ve Galatada Voyvoda caddesinde edkardölevi elektrik deposu. i 

~ Ankarada Evliya zade ıtriyat ve ecza deposu. ı 
-; Sıvas ve "'amsunda İbrahim Ferit ışık elektrik depoları. l 
-=4 Konyada .\li Clvi tuhafiye ve gramofon ticarethanesi '~ 
~~ Afyonkaralıisarda Hüsnü Riza İstanbul eczahanesi. , il 
==~ Uşakta diş tabibi Bay Yusuf. ~ 

s='i " 
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ŞEHİR SINEMASINDA 

1 
1 

2 5 Kanunuevel sah akşammdan itibaren 
Yalnız bir geceye mahsus olarak 

İKi FiLM BİHDEN 

1 _)-

Sevimli artist Anni Ondranın şaheseri 

MADMAZEL HOFMAN 
KAHKAHA, ZEVK VE NEŞE FILIMt. 

-2-

BEN HUR 
Tarıhi muazzam eser. 

1 Bu program ~'almz hu geceye mahsustur. Hem gülecek, e~lerıecek 
ve hem de tarihi bir gece yaşayacaksınız. 

P E K Y A K 1 N O A takdinı edeceğimiz filimlerdeu 

Ejderin Kızı 
E S R A R ve H E Y E C AN 

Çingene Hırsı 
Çok zengi 11 ve nefis bir operet .. • 

, t En Eyi Bayram Hediyesi! 
Yaklaşan bayram için hetliyt~mi diişiiniiyorsu nuz? 
O halde lıiikümet caddesinde şehir sinaması altında 

.... .... 

iz.mir - lstanbul şeherisi Mehmet Reşat 
adresine nıüracaat e<liniz. Hediyelik herncvi Kt:TU ŞEKERİ, 
~EKEHLEME, ÇiKCLAT ve ayrıca Haıuazan için HELV.\ 
ve HECELLEHi orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-• 

. . . .. ~ ~ . . . . . . - ' - . -
l ı .. ı ·· ·ı ıh'açl•" Aşağıya bastığımız rehber ta llo halkımızın wr tu u 1 ı . kiO' 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en saµlam şartlarla u~rede, 
terden karsılıya hiltlceklerini gösteri vor. . . . . . ı,lı 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangı o 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayımz .. 

T'Rf KOT AJ• Mehmet Servet örme evi, 
n • ve caddesi numara: 98 .. 

1 Klrn TASI" YE· Mustaf31 Fehmi. lliikt'11ıwt caddesi posta 
n • ne sokagı. 

O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye ead 
sinde.. i 
Bahkesirpalas - Ku vayi milliye cadtlt>S 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliiktimet caddesiode 
I .. klt11 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1 u 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri be~. lliik\ıınet ead 
sinde .. Darbalı oteli altında. 
Yeni berber ıbrahim Doral: llfıkı) 
caddesi Yıldız Karaathanesi kar~ısıııda. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gDlf 
• kolonyacısı .. Abacılar caddesi No. 31 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah Mehmet so~ 
numara 18 

8 AK K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman NLld• 
Paşa camii caddesinde.. Meylıane hoğaııfl 
Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efef1. 
Bihimumiçkiler, konserve ve şeker çeşitlef'I· 

• 
TERZi : Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 ~ 

Terzi ve firiicü Celalettin bey. l{u\1• 
ınillive caddesi No. 163 •· 

ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Rahkesirin en eski şekl' 
cisi. Hüktimet caddesi, postalwne sokağı 06 

mara: 24 

. . ""' MANIF A TU ,:Tavşanhh Zade F~hri bey. Fa~tazı." 
nifaun·a ve kunıaş uıagzası. Ku vayı ıuıl 1' 

caddesi numara: 52 .. 
8
,.i, 

HrrnDA VA "T'. Cumalı Hasan - Yapı "'~ rençprr duı ıı+ 
ı n ı • demir hırda vat hova canı ci meto vesB 

• 
Gönen asliye 

ma~kemesin~en: 
Gönenin Sarı nahiyesinin 

orta mahallesinden Halil kı
zı Gülsüm hanımın aleyhine 
ikamesinde bulunduğu 
feshi nikdh do.va -
s1nda mahalli ikameti meç
hul bulunduğu anlaşılarak 
bitarıkılilAn kendisine icra 
kılınıın tebliğata atfen gel. 
miyen müıJdeaoleyh Dere 
karyesinden tekaüt Mehmet 
oğlu Usman hakkında işbu 

davanın gıyaben icrasına ve 
kendisine gıyap kararının 
trıbliğine ve muhakemenin 
16_L 935 tarihine nıiısadi{ 
çıırşıımbn günü saat l 4 do 
talikine karar verilmiş oldu
ğundan müddeaaleyh merkum 
Osmnnın bir itirazı vars.1 
tarihi tebliğden itibaren beş 
gün idnde itirazııtını derme· 
yan etmesi ve yevm ve va· 
ktı mezkurda Gönen asliye 
hukuk kısmında ya bizzat 

' . ' ' . Saraçlar haşı. 

ı~~~~~~~~~ ' 
1 TURKDILI neşrıyatı~ 
~ 

• • 

. ,,, 
1 Bır perdelık mektep tenıs 

1 
Fiatı: Beş kuruştur. 

ı · i ılare evi ııı izde \'e her ki ta pçııla b ııl uııur· 

~~~~-~-~~~~~~ ,ıo•ıt ~ 
bulunmas ı veyıı bir vekili an boşanma da"8 h•lJİ;; 
kıınunl bulundurması aksi 1 mahkemesinde JJlğ ,.,ı A 
halde bir daha muhakeme. ı meti meçhul kaldı ~bddPol' 
ye kabul edilmiyeccği ~ihi an aynı karyeden g111iıt ttl' 

. . 
0 hman oğullarından 0bP .. 

hakkındakı 1şbu davnnın da 1 ıı r dinin ıo d•~ 
gıyaben rüyet ve kararı kn- u !as elel~k bllto011;.t 

menın mua u . I':,., 
nuniye ra.bt kılınacıığı illi.nen 14 1-935 pnznrtesı ·~ .~ 
t.obliğ olunur. saat 10 da nönen aslıb~~ 

. ·n ıs § Gönenin Yenice Ka. Ah- kuk mahkemesını bO 
met kızı Fatma hanım tara· hakimliğinde hazır pol. 
fından al~yhine ikame olun- ası ildnen teblig ohı 


