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Türk Dili Evi Ba/Jkesir =ıı 
Yıllığı: 800, altıaylı~ 400 kuruştur. Günü geçmiş 

sayılar 25 kuruştur. 

Büyük kurultay seçimin yenilenmesine karar verdi. 
Yeni bir 
Türe. 

Başkan JBüyük Ulus Kurul ayımız Kararını Verdi«-, 
LAikliğimiz iki gün evcl 

güzel hır türe (kanun) daha 
kazandı. Büyük ulus kurul· 
tnyının alkışlarla onayladığı 
bu türe (hangi din ve me=
lıebe mensup olursa olsun 
ruhanilerin mabet ve ayin
ler lıaricirıde ru/ıanf kisu~) 1 
taşımnlorrnı yasak eden tu· 
redir. Biz bu turrnin onay
lonmo ını Jtlıkliğimızı burodo 
bir kez doha öğmck ıç n 

cal mlı bul hı . 
Ltııkli;{im z hu kurunJo 

cclıı-nn nı korkutusilc (tPlı· 
diclıle) i görmt•ğe SO\'aşan 

gerilığin lcnrşılığıdır. 'r ınrı ıle 
kul oros nn girt>rck yurtdoş
lnrı t<ınrı adıno soran (istismar 
eden) osmnnlı şeri ıtçıl~ğı 
yerme tlıni sayın otağı, dın
daş vicdnnınn yükselten itlik· 
liğmizdir. Kutlu (mukaddes) 
dinini turlü pinti pnzarlıkla
rn meyancılık etmekten lllık
liğmiz kurtarmıştır. . . . . 

Biz nice kişiler bılırız kı 
elini kol•ınu sıvazlıyurak 
tanrı evi avlusunda dini bü
tünlüğünden değil alık avla
mak ıçin gezinir, görünür, 
dururlar.. Ltlikliğimiz iste 
bu ndamlnrın gizli yıırsıla
rınn (ihtiraslorınn) son ve
rmiştir .. 

Ltlikliğimiz yeni türe ile 
şimdi bir büyük adım daha 
atmış bulunuyor: 

Bundan sonra kendileri-
ni tanrıya, tunrı İ§lerin~ 
vermiş olanlar tanrı evlerı 
dışında ayrıca annık (alame
ti ) taşıyamıyacaklardır. 

Bu 0 demektir ki dine, 
' . 

dın işinde adamlara bır 
kat dclha sayğı kazan<lırı-

lıyor. . .. 
Bu sözümüzü ve ldıklığı-

rnizin bu yenı adımındoki 
doğruluğu onlumak i~i~ ço.k 
sarık ve cübbe gıyını~ış 
nyğ sızlık doğuracak a) 1 

rılıklarla karşıloşa gelmekte 
olduğumuzu dtişiinmek ye 

l 'r. 
Tanrı do, peygamber de U-

ikliğımizden öğrilnç·tür (hoş 

ismet inönü ~ün T ra~yaya 
yollan~ılar. 

Başkanıınız anayurda gwlen . 
kardeşlerimizle görüşecekler 

c, neral lsn el in ı 

Ankara, 5. (1'ÜRKDILt) -

Sevgili Başk:nnım z Cenernl 

ismet lnönü ak om geç vn 
kit İstonbulo doğru yollon

mışlardır. ismet İnön~ doğ· 
ruca Trakyaya gidecektir. 

Oraları gı)zerek ve bilhnssa 

anayurda gelen kn rde !eri

mizin vaziyetini yakından 

gorel ektir. 
İç ışlcri bakanı bay Şük. 

rü Kaya do Bnşkonımızla 

bera bcrd ı r. 

Adana 
A~ana~a me~us seçimine 

~azulık, 
4 ( • A) Yeni Adana, "· · 

mebu sPçımı haz rlıkları 

ilerli) or. Bu iş için dün ke 
nt kurult yı fevka1r1de bir 

topl:ıntı yopurok reye iı:ıti
rıık ede ı rin defterlerinin 

düzeltilınesiı.i leıııin ılo ası 
iması ve odlar n tf:tk'ki. unu-

tulanlnrın sözlerinin dınlen 
mesi vo eçıoıe bakma İŞ · 

]erini görmek 
çılik hir tefıi 

UZf'rO 12 kj 

heyeti seç-
nudur). 

K. E. P,kman miştir . 

S Af manyaya dönerse 

F r ~r n s a S a r d a k i 
Madenlerini Satacak. 
fransa ile Almanya bu TuSusta anla~t!lar: Hitlerin 

hususi memu~~ Parist!.~~er4 gc~.~ş!u? .. r i i 

. Pnris, 4 (A.A )- M. Hıl C'- hnkkınd~ki u~·lcr komıtesı 
tın h A u M [i'on n· usu 1 memur_ n ·- işini bıtirir bit rmcz ortuda 

thbcntrop dün Po.rısten Y.. ,00ı ş ş yınlar dönmeğe 
rılmıştır. Fon Ribh ntropkgol bışlndıaındon bu ı in ay. 
tu m 1 . • A pa mu ac ı:ı 
clernte ~rını.n \ rlaun tAsirİ ha- dınlntılması kın onnylundı 

ı uıerıne o · · · d kkı d . . ., 0 Roran r lrnı tır Heyınm ııt>tıcı "ın o 
n a kcndısıne sorb · 

R~zetecilere gülerek unları ortoyo çıkııca~ sıy ı.:al .. v_e 
oylomi tir: mali m •selt•l •rın hrıll nı ı~·ı 

- Sıze sonra ce,•np ''e~e alncuk bir pi. n h:ızır-
l'ot.· · muc:- ne ı t{ırni c:oylemekliğıme v ( ()evnmı tl\·uncu sayfoc ) 
u denizi rica edorinı. 1 

Otuz yaşına giren kadınlarımız 
da saylav seçecek ve seçilecek 
T eşkilô.tı esasiye VP. saylav secim türü/erinde değişıklikler . , 
yapıldı. Sevgili ismetimiz parlak bir nutuk söylediler. 

Ankara, 5 (TÜHKDİLİ) - .. 
Biiyiik ~1 llill Meclisi hugiin Ccncral l\:)zım Ozalpırı rPisliği11dP toplandı. İ11tihahıu ~·.,rıi-

ı .. 1111 w~ i lıa k k ıııda C<· i~e rnl i ~nwt i 11ö ı ı ii 11 ii ıı tak r·i ı·i al k ı .)al' hı ı in kalı u I c1 d i 1 di. T<\ k iJ:i ı ı t•s: ı 'i ~·p 
kanuullP intihap kaınmunda yapılması tPklif tıdıleu deği. iklit..IPI' ~f>riişiildi"ı. Bu nıiiııasPlwılt• 

Ccneral 1 met İrıiinli Tiirk kadınına veı·ilP<'t·k bu lıakk111 ııe kadar yt•ı·irıdt• olduğuuu giiıPI 
ve parlak hir nutukta izah etti. Muhtt'lif lıatiplt·r ~öz aldılar. 

Xetice<le her iki ıc~klifi ittifakla alkı~'al'la kaimi edildi. TPşkil:itı esa~ı~PdP yapı-

lan tadıle ~·;rp ,·irmi iki va mı hitiren kadın twktık Tiiı·k nwbus secnıt·k lıakkmı haizdir. 30 
t • • • 

~aşım hitir ·u kadın, eı·kek her 'l'ıirk mebus ~e~ilebilecektir. 
İııtilıaJı karnıııdaki tadilt~ ı)"öre de kırk birı rıiifusta bir mebus secileePk, kıf'k hiıı ııiifustaıı ._ . 

yukarısı için şöyle muamele yapılacaktır: Elli hPŞ hine kadar hi1·, elli h('~ birnh'ıı doksaıı 

beş hirıe kadnr üç yiiz, otuz hP biuderı yüz yetmiş beş hine kadar dörf mebus .... e<;iJecck 
Vt' hu miklartlan viizdesi hu volda arttırılaeak. 

~ . 
• -=--= 
Türk Kadını Bugün Haklarının En 

.1 
Atatürk 

Büyüğünü Elde Etmiş Bulunuyor ~ocuk esirgeme kurumu
nu adladılar. Meden memleketlerin birçoğunda ~admdan asirğenen bu hak bugün Türk kadmm 

elindedir. Türk kadım onu salahiyet ve liyakatle kullanacaktır, 
Ankara, 2 (A A.) - Ata 

Türk himoyeietCol cemiye
tine (çocuk esirgeme kuru
mu) olarak adlandırmış ve 
cemiyet .. yeni adını kullan· 
mnğa başlamıştır. 

Cümuriyet Halk 

Türk 

Fırkası Meclis grubu kararı 

Londra Kadınını 
Kutlularız 

Ankara, 5 (AA) - Gumu
riyet Hulk F.rka ı ~1·ıcl s gu 
rubu dün toplonrrnk Turk 
ka<lın na ıylav s •çme v ~ 
sccilroc hakkını ver n t!ırıhi 
kararı .ılın !o.t r. 

Ata Ttirk.iin göshrıliğı 

yol in lJlıısu daima eyiv • 'e 
ıln"yo götiıri.icü kararlar nlnn 
fırkamızın bu son kararı Türk 
kadınına içtimai ve siynsi 
hoynttn bütiin uluslnrın üs-
tiı nıle yrr vermiştir Konunu 
mcılcni ile bütün içtima'i 
haklara sahip olan eldeki 
meden'i mevkiini srıl:'\hiyetle 

i gal ederek hayatın her 
safhosındn rnuvartakıyetlı.r 
gösteren siyasi hayatta do 

belediyeler seçiminde muvor 
fakıyetle tecrübe geçiren 
Türk kadını bugün hu krı

rnrla soylnv seçim ve seçil
me hakkını almak suretile 
hn klorının en büyüğünii 
elde etmi"itir Türk kadı-
nı bundan böyle ulusun 
muk ıddn::ıtınn hak m olacc1k 
medeni meıııleketlerin bir 
çoğunda kadından esirgenen 
hu h::ık bugün Türk knıhnı
nın elind~dir. Ve onu saltl
hiy"t ve liyakatle kullana
cnkt r . 

Ann.lolu Ajnnsı bu 
gün fırkanın bu tarilıl karo 
rını yayarken Türk kadınını 
kutlulamağı vazife bilir. 

Görüşmeleri 

Murn~~asslar sık sık gö
rüşüyor ve fa~ıt.. ~ir net

ıce el~e e~emiyor lar. 
Londrn, 5 (AA.) - Ami

ral Yomomota deniz murah
haslarının öğle yemeğinden 
sonra .ımirol Stnndley ile 

r.ıka Mr tıı; grubu ıctıo n lıalıııde uzun uzun görüşmüştür. 

Ankara, (A.A.) - C. il. F. maktn olnn verginin Bugün de bir ingiltere·Amo· 
sı gruhu idnrc h< ''eti bn- nüfusu nz olan 'k t ı t l J rı a op an ısının yapı acağı 
şknnltğından: kasohalnrılnn kaldırılmnsı bildirilmektedir. 

Cümuriyet llolk hakkında htikflmet teklifi Londrıı, 5 (A.A.) - Üç 
Fırkası gurubu boy Coınil \ Oevomı üçüncü sayfodn ) ( Oevmı üçüncü sayfada ) 
l ybadnnın başkanlığında to_ ==========:==========~~=~ 

P1"ı"d\ndırıl•rın mchu· •cı·- soyadı Alanlar 
meleri ve mebus seçilme
ini, seı;onlcrin yaşlarının 

18 den yukarı bir haddo 
Adları ve sa•ılarz. 

~·ıknrılmosı için teşkHAtı Bugün de soy adı alan 
e osiyo kanununda deği ik okorlarımızın adlarını ve 

yopılmnsı hakkında fırka sanlarını basıyoruz: 
cljvonın n teklifıni İsmet Mehmet Ali ÔZKAN -
lr önu izah etti. Fırka merkez malmı.idürü. 
grubu esns ve usul yün 
kerinden meseleyi uzun 
uzun tetkik ettikten sonra 
le~kilfitı esasiye ve inti
hııb mebusnn kanunlarında 

gerekli olan değişiklorin 
yepılmnsına muttefikan 
kar::ır verdi. 

2 Unlardan nim-

Ahmet Fehmi KANDEMiR 
- Cümuriyet müddeiumumi· 
)iği yozgnnı. 

Rasim AGILDA Y - Cü· 
muriyet miiddeiumumiliği 

yoıgonı. 

Edip ALKAN - ~1erkez 
polislerinden. 

Asaf GÜNGÖR- Bnhke-

sir inhisarlar başçevirgenli· 
ği muhasibi . 

Cemal ALAN - iohisarlur 
bnş~·evirgenliği satış nmbor 
memuru. 

Hacı Ali HA YV AÇÇE 
İnhisarlar odacısı. 

Ahmet CURA- inhisarlar 
oılncısı. 

llüsey ÇIKRIK - 1'nyare 
l'Cmiyeti muhaBibi. 

Cemal ORHAN - Tnynre 
cemiyeti ambar memut'u ve 
( Devamı ikinci sayfnt\u ) 



SAYFA. 2 

Yabancı gözile Türkiye. 

Veni T ·· rkiye 
Yapıcı guç ~urununa erişmiş bulunuyor. Türk-[Jen 

tütün anlaşması ve gazeteler .. 
ccArgus intern. )) y::ızıyor: 
Çok acıklı lir feltlket kur

un bölümünden (devre) sonra 
Tıı rk Ulusunun yeniden doğ
u mu, Büyük· Horp devri
n n en diklfote değer sıyasal 
1ı ti 1 selerinden biridir. 

u ılerlemcnin nıııl deste
ğ . \1ust:ıfıı l<emal gibi mcm_ 
ı. kı tinin dnima önden gitm. 

'-' 

esini istıyen bir adamın 

Ulu un tam ve bütün gidişi
ni eline alması olmu~tur. 

Mustafa Kemolin, güçlü 
istt>ği ve bütün mesul başk
nnla ra geçirdiği söz ve em
irler güzeyinde yeni Türki
ye kendini kurmıya ve ben-
liğinde şimdiye kadar 
gizli kalıp henüz açıla 

mnmış bulunan imkdnlarmı 

saymıya koyuldu. Böylece, 
y ·ni Türkiye yapıcı güç ku
rununa erişmiş bulunuyor. 

Gerçi şimdiye kadar yapı
lan çabnlamaların sürüm ve 
verimi hakkında bir fikir 
edinmemizi mümkün kı

lan bazı yazılara şurada bu· 
roda rastgelmiyor değiliz. 

Bununla beraber insanlık 

kaygumuz. bizi, mümkün 
olduğu kadar açık ve özlü 
bilgiler eılinmiye ve artık 

söz götiirmez belge ve mu
kayesli hükümlere baalan-

1:'."1 

mıyn götüriiyor .. 
işte Ank:ır:ıtlaki İç Bn

konlığı mntbu:ıt umum mu
dürlüğü tarafından her iki 
eydn bir çıkarıhm «La Türk
uia Kemalist» ndlı mecmu· 
nsı içimizden en titizlerini 
bile kondırncak (tatmin ede· 
cek) özlüktedir. 

1934 ağustos nüshasını 

karıştıralım: BurnJa Ulusal 
ökonominin ilerleme ve ya- ı 
yılması hakkında çok de

ğerli kalemler tnrnfından yapıl· 
mış yerinde araştırmalar, 

Türkiyede sanata dair zen 
gin resimli roporlar ve hiç 
şüphesiz en sevimli belgeli 
bilgiyi t0şkil ı den geniş ve 
k açıcı manzaralara has_ 

VA güzellik çeşnisi katmak
tadır. 

Le Messngerd Athene Ati
nadan: 

ccAnkaradn 'l'tirkıye ıle Yu-

nanistan orasında yapılan 
takas nnlaşrnnsının metnini 

dün neşrettik. Yunonİ8tao 

iı;in elverişli temeller üstiiıı

do yapılan bu anluşma ile 
birlikte Ulusal Ökonomi lfa. 
kanı M. Pesmozoğlu Ankar-

du diğer bir netice elde 
etmi!'oitir: Kendisi Ankarada 
iki memleket benzer mahs-

ullerınin ve bilhassa tütünler
inin yaboncı memleketlerde 

sürümünü temin için y:ıptığı 

anlaşmayı eyi bir neıic-

eye vardırmağa muvaffak 
olmuştur. M. Pesmazoğlu-

nun bizzat söy leJıği gibi An
karada konuşulmuş olan ana 
çizgıler 15 kdnunuevelde sa. 

mimi bir faaliyet halini ala
caktır. Bu tarihte Ankaruya 
ekspreslerden mürekk*ip bir 

Yunan murahhas heyeti gi
decektir. 

Bu husus için dtı henüz 
kati malüırıut yoktur. Fakat 

masrafları iki memleket tara
fından ödonectık ve Türk

Yunon tütünlerini kuvvetli 
bir propagonda ile dünyaya 
tonıtucnk olan bir tütün bür
osu kurulması düşünülmekte-

dir. Bulgoristunın do bu ofıse 
girmeğe davet edilmesi kar-

arlaştırılmıştır Bulgaristan 
şarktn tütün yetiştiren başl
ı(· ı memleketlerin üçüncüsü 
demektir. 

Türk meselesinde Türki
ye ile Yunanistan arasında 1 

iş birliği yapılacağı hakkın. 1 
deki haberin Atinada aldkadar 

mahfılıerde yaptığı tesir umu
miyet bakımından elverişli-

dir. Bu mehnfıllerde <'Şark 

redilmiş sayfalar bulacak 
sınız. 

• tütün » adı altında tanınan 

tütünlerin üçte ik'.isini yetişti. 

Bu nüshanın ha· yftzısı, 

çok ince fikirli ve derlitop· 1 

hı bir üslfırla kaleme alın- ı 

mış olan Vedat Nedim bevin ı 
bir makalesidir ki, yazan,~ ye·l 
ni Türkiyşye gelipte, orada 
:ıncnk geçmiş zamanın soluk 

ve silinmiş hayallerini boşu
na nrıyan kimselerin hatala· 
rını çok güzel gösteriyor. 

Bu yozıdnn sonra bu nüsha
daki yazıların en başlıc:ılorı_ 

nı saymak şartile -Ank:ıra
nm yüksek· ziraat enstitüsüne 

dair bir oroştırma, znmanımı 
zın en tnnınmış Türk yazıcı-

larından biri olan Falih Rıf. 

kı bey1n son kitabından alı

nmış birkaç sahife, beş se. 
nelik sanayi programının bir 
kısa anlntılışı, Türkiyede ar· 

keolojik araştırmalarına dair 
hir makale ve Ankarado ha· 
şnrılmış olan yapıcı gücün 
ortaya getirdiği eserlerin bir 
sıra resimleri vardır. 

Mecmuanın artisçe duyğu 
ve düzenine göre meydana 
getirilmiş olan görünüşü» La 
Keoue Turi maliste bir lüks 

ren bu iki memleketin e\'ve· 
Ji\ büyük piyasalarda yaptık· 

lnrı rekabete nihayet vermek 
ve ondun sonra du tlıtünle-

rin satılması için propagan
da da bulunmak için iş bir
liği yapmakta çok menfaatli 
bulunduklorı beyan olunmak_ 

tadır. 

Türk mahsullerini dış pi 

yasalarda sürebilmek için sonl 

zamanlarda tütün monopolu 

tesis etmiş bulunon Bulgnris· 

tanın Türk - Yunan ııolaşm. 

asına iştirak edeceği şüphe

lidir. 

1932 yılında Balkan kon-
f rooı::ındn alınan buna 

benzer bir karar ka-

rşısında Bulgaristnnın takın

mış olduğu tavır şüpheleri 

kuvvetlendirmektedir. Ma-

mafih, haiz bulunacağı ge

niş saldhiyetler ve emrine 

verilecek büyük mali vası

talar ile ofisin sırf bir Türk. 

Yunan ofisi olarak kalması 
çok muhtemeldir. 

TURKDtLı 6 ilk kAnU~ 

Soyadları ··--··-11• • • •IHI-····----- ··-··--···· .. ·····--··-·········-··1 H V H K TA 1 • • 
Türk djlj araştırma kuru

munun soyadlalnrı hakkında 
bildirdiğı C. listesile De. li
stesinin birinci kısmı aşağı
dadır: 

• ••Ci!• ......................... -................ ·········•• --
Caf-cau-Cakilboey.-Consı 

-Cırık- Cuci-Culibigünı
ka-Çaça-Cagatay- Çogri
tekin-Çnhontimur- Çakar -
Ç.lkırço -<ı;ııllıan- <;amtuımn 
-Çapak Çnvdur - Çeçe 
Çekçen Çengiz-Çıbuk-Ca 
rfı -Calnyır-Cantimur- Cıc.ı 
-Cucuboğa-Culu-Çagalu 
Çagırbeyke ka-Çaho-Ça
kabey- ı;ııkas - Çakmak 
Çalma ()amırTuş -Çarhoğ'a 
-t;avummirzu _ Çeı;en - Çek
im -Çerdik- ~iılgasıt - Ca 
nimkurbigi - Cavlı - C,çjn 
- Cucum - Cuya - Çogan 
Çağribey - Çahan - Çok[ rı 
- Çukırbey - Çalbay -
Çam - Çapar - Çava -
Çavlı - Çeçen - Çamuka
Çetkin - Çıbık - Çımtay -
Çıngay - Çintimur - Çiğçi 
- Çoban - Çoku -Çormon 
- Çur - Çüwendur - Çın-
kılıç - Çırıka- ka -Çımon 
- Çocyuk - Çolpan- Çuğ_ 
lan - Çurkatay - Çingılıç 
- Çicek - ka- Çintoırnn -
Çokan - Çorabatur- Çobar
tur - - Çulpan - ka _ 
Çurku. 

-D-

Dakak-Dayan-Demirba -
ga- Dengiz - Dipbakuy -
Doğantimur - Döğer - Dö
ker - Dulnn - ka - Duran 
- Dursun - Duvdurga -

Dündar - Oariga - ka - Ua
ye - ka - Demir<ln~ - De

rin - Dolanbay - Donat -

Dönder - Dulundu - ka -
Duratimur - Duva - Duyu 

e 
idare ~eyetin~e. 

ömerköy müdürü ile katibi 
mah~e eye Yeriliyor. 

Yali Muavınımi:ı: Bay Ekrem 

Viltlyet idare heye\i dün 
vali muavini bay Ekremin 
başknnlığındn toplanmış me. 
murin muhakematına ait iş

lerle uğraşmıştır. 
İdare heyetinin dünkü top

lantısında üç gün önce ve
ktllet emrine alınan Ömer 
köy nahiye müdürü Nazım 

Bozkurt ve tahrirat katı bi 
Nesip hakkında lüzumu mu· 
hakeme kararı vcrm iştir. 
Müdür iletkAtibin cümuriyet 
bayramında hnlkın siltlh 
atmalarına müsaade ederek 
büyükçe bir hıtdi -
senin çıkmasına sebep ol
dukları anlaşılmaktadır. 

f nka başkanım iZ 
C. H. F. Vilô.yet idare he

yeti başkanı Konya saylavı 

bay 'l'evfık li'ıkret dün Ed
remide gıtmiştir. Fırka baş
kanımız Edromitte fırka iş_ 

lerini yakından görecek ve 
ihtimal oradan Bürhaniye 
ve Ayvnlığu da geçecektir. 

Fırka ong eleri. 
Bür~aniye, Dursun~ey, Erde~ ve [dremit kazalan i 

.. kon~relerini yaparak. dile~lerini tespit ettiler. .ı 
Cumurıyet Halk Fırkası vı. İbrahim (fırıncı ve 1 

ldyet kongresine hazırlıklar satğanı), İsmail ti•~· 
ilerlemektedir. Balya ve Su- kı (Belediye kııtibi). ~tJ 
sığırlıktan eonrn Bürh::ıniye, messiller Ferit(Gömeçli), ~ 
Durscnbey, Erdek ve Edrc- nderli Hüseyin, Nediın, lsııı• 
mit koznları do kongrelerini Hakkı p1anıfoturacı). 
yuparnk dileklerini tespit ve Erdek kazası C.H.F. lıi~rı' 
idere heyctını ve mümessille- heyeti SalAhattin cbelrdıJ 
rini se~·miş bulunmakt:ıdır- reisi), Fehmi. Hnson, is~;' 
lar. Sedat ve Niyaz: 

Dursunbey C il. l?. ka- koruludur. Mlımessiller Ssl• 
idoro heyeti şöyle kurul- hattin ve Fehmidir. 
muştur: Edremit, 5 ( 1 OHODJLf) 

Ahmet Hulusi Kü\ tikler, C.H.F. Edremit koza kongre' 
Arif, Hnhmi, Mustafa Meh bugün toplanmıştır. K~~~ 
met, Süleymnc, İbrahim. de kazanın ihtiyaçları uı le' 
~lümessiller Ahmet Hulusi nde hararetli görüşııı~1_. 
Küçükler, Ali Saydnlı. !ap.ılarak kararlar ~er~ 

Bürhonjye C. H. F. kaza ış, ıdare heyeti ve ınuııı r 
idare heyeti şudur: iller seçilmiştir. idare ~e i' 

T~li, .. Henderli Hüseyin, eti ve mümessiller eski1110 

Fent (Burhaniye yoğ satganı ), anı gibidir. ----Beledıye Başyazganhğı 
Vilfiyet maiyet memuru 

Hakkı, vjltlyet tarnfındun be
lediye Başyazganlığını vek
tHeten görmeğe memur edil
miştir. Değerli ve çalışkan bir 
idareci olan maıyet memuru
muz beledıyo de işe boşlam 
ıştır. 

(~mek fiatları 
Belediye ekmeğe konacak 

narka esos olmak üzere 
ticaret ve sanayi odasından 
un fıat lnrını 

Diğer yiyecek 
moddclerın de 
edilmektedır. 

sormuştur. 

ve İçecek 

fjntları tespit 

SoyAdı 
Alanlar 

ı d• 
(Üst tarafı birinci ssY • 
veznedarı ,r' 

Mustafa TEKiN - 'f91 
cemiyeti odacısı. / 

Muharrem AKÇAGOr' l 
Maliye tahsil şubesi teb 
memuru li 

Mahmut DÜNDAR .... p 
m:ıngücü birinci tnk.ıIJl lı' 
tanı. Iİ 

Mehmet ARSLAN .

mangücü kalecisi 

Ahmet Şükrü ôZE~ ,.,s 
Balıkesir Varidat çe"ır~· 

tiğinde yazıcı. 

- Tuyu - Davatimur -
Day karnen - Deniz - De
rse - Dolbun - Oormıın 

- Dalkadır - Dumrul -
Durman - Duvahan - Dü
dük. 

Hakkı ÖZER -
0 

Elkek orta mektep hususi muöhasebe me::;,,, 

d k 1 81.f nı'şanlanma Kemal ZER - ı·ıısı 
O tor UğU. ikinci mektep başmu011 

" 

t Agah ÖZER - Bolı~9 
Sıhhat ve çtimai muave- Eskikuyumcular mahal- d trD' . . ı·-ner 

net Bakanlığından viltıyete lesinden çerççi lsmailin k:zı emnıyet ~~evırgen ıgı 
Susığnlık bele~iye başkam gelen bir emro göre mem- Latife ile Fevzipoşa - Di. lis. ~el' 

leket hantahanesi dahiliye y::ırbekir hattı memurla- Kamil AKIN - Blllı 
Susığırlık belediye haşka· mütehassısı Dr. Haif Demir- rından izzet Çakırın dün üçüncü mıntakn ynzıC':ıı•' 

nı Ali Kasım Balat dün ye- alp erkek ortamektep dok· akşnm nişanları yapılmıştır. Mustafa ACAR -B il 
=r=i=n=e=d=b=·n=m=lı~·ş~t=ü=r·~~·~~~~' -t~o~rl~ugğ~u~n=u-d~n~g~ö~r~ec~e~k~l~ir~.~~~N~iş~anlıları kutluları~. sir milli emlftk korucuS,r' 

Tefrikamız: 11 alışmış olduğundan onlarsız yo1 yürümek ona ve" 

Yazan: 

Vilhelm havi 
Türkçeye çe.vlren: 

fi. flvni 

ıındando geçirdiği geceler canına tak ettiği ıçın 
küçuk Muk, kunduraların sırrını do meydana attı. 
Fakat bir ayak ile topuk üzerind'3 üç defo dön
mek ldzım geldiğini mahsus söylemedi. 
.. Hükümdar kunduraların (büyük) kuvvetini denemek 
ıçın onları ayağına geçirdi. O saat bahçe içinde divane gihi 
dolaşmıığa başl11dı. Vurmak istiyordu. Fakat ne yapmak 
ldzımgeldiğini bilemiyordu ki ... 

Bu esnada Muk susuyordu ve bu suretle biraz olsun 
öç almış oluyordu. 

Hükümdar ta ki dermansız kalıp ta bnyğın bir surE>tte 
yere diişünciye kadar hiç ses çıkarmadı. llukümdor kc;n
dine gelince fena halde kızdı 

- Verdiğim sözü tutacağım. Sn.na sağlığını ve ser_ 
bestliğini bağışlıyorum. F .ıknt on iki saot zarfında ulke
mden çıkmalısın; yoksa kelleni aldırırım 

Bostonu ve kundurnları hükümdar zaptctti ve hazine
sine koydu. 

Küçiik Muk, geldiği gibi ~eş parasız, yola çıktı. Yol
da mahzun mahzun yürüyor ve yaptığ'ı sersomljkler
den dolayı kendini lanetliyordu. 

Taliine, koğulduğu memleket küçüktü ve sekiz saat 
yol gittikten sonra sınıra geldi, fakat sevgili kundurnlorına 

geliyordu. M 
ttudı>~ 

Sırnrı geçtikten sonra o. bütün dünyodan soe 11J 
İçin, yot.lnn saparak dağın ıssız ve sık orına0~1~

1

1 
yuşuıııağu karıu verdi. Dağda kendisine kuytu bır " 

k 1 
.. )110 

seçere oraı ıt yatıp kolknınğa başladı. Büyük, g? ~ 0cl 
ren incirlerle çevrilmiş berrak dere ve zümrüt gıb1 . b' 
onu:ı çok hoşuna gidiyordu, O, yere serildi vo artık tıı~rıl • 
!:§OY yimeyip ölümünü beklemeğe karar verdi. Böyle kllr ~I 
düşüncelerle çabucak uyudu. Uynndığı zaman o.cı "'

6 ~.,, 
kin bir açlık duydu Açlığından ölenin pek feno. oıduııı,r 
i~itoıiş olduğundan etrafına Lukınarak yiyinti ar

3 ~ 
Jıı" başladı. Altında yattığı nğnçlnrıo dalları~ çı~ 

ğun ve imrendirici incirler sarkıyordu. Ağacın bir108 gıl 
tı ve tıka basa yedikten sonra su içmek jçin J13roY~ ,u~ 

Suyun yüzüne eğildiği zaman bir de ne go;, b'' 
başı kocaman bir bir çift kulak, uzun ve kB. 00 
hnrun ile süslenmiş. Ürkerek kulaklarını tuttU· rıd'
lar gerçekten büyümüşler ve her biri yarıcıı o.r§ı 
fazla olmuşlar. O ıaman kendi kendine: . ef ~ 

- Bon eşe· kulaklarına müstahn ım, dedi; zıro. 
gibi kısmetimi teptim. d~1 

rll" d Bu kılıkla dağda gezerken Muk, tekrar ıı~ b 
mağa başladı. incirden bnşka yiyecek bjrş?Y i d 
lamadığı icin yine onunla açlığını giderdi. (kıf1C01 / 

yedikten sonra, gülün\: durmamak i\dn, kulakt 9r'1ı11tı• 
rığı altına sııklamoğa çalıştı. Birdenbire uzUP 1,ıı 
l:ırının kaybolduğunu göriince sevindi. AcabD ııol•~ 
mıyor mu diye hemen siğirtti. Sahiden ne uzun ,d ,, 
lordan ve ne de bfrimsız burundan eser ko.lfJl 
gördü. dıV,d 

(/\f 
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Hekim Anaharsis ve içki 
düşmanlığı 

Yazan: lstanbul üniversitesi doçentlerinden 
AHM TT SÜHEYL 

E<:kı Jııkityndn mütemek 
kin Türklerin çok maruf \te 

Atinnya kudar seyahat etmiş 
'Ve Miltl.ltnn eve! 6 ıncı asır· 

da yoş mış çok büyıik bir 
hekimimiz ve lılozomuz var
dır 47 inci Olimpiyatta Ati
noya gelmiş ve birçok mu· 
usır fılozoflorın devrinde ya· 
§amıştır. Bu adam hakkında 
bütün fel efe torihler~nde 
ıktymetli maliimatn tesadüf 
edılmektedir. LAkin bu adam 
felsefı efkfirına içki düşman
lığını da ilı'lve etmiştir. Nit· 
ekim güzel gözleri meyanın 
da şunları kaydedebiliriz: 

- Bağlardan üç nevi üz
üm hasıl olur. Birisi neşe ve 
diğeri sarhoşluk ve üçüncüsü 
peşimanlıktır. 

- Yunanlılar iptidnyi ta
emdn küçük kadehler ile 
rnükeyyefat istimal edip ta· 
amın nihayetinde sarhos oL 
oıağn başladıkları vakit bii
yük kadehler ile içmelerini 
istiğrap ve mecliste halkın 
fazla serbestane hareket
lerini takbih ederdi. 

B. .. bı'r a · 1amı •a-- ır gun u -s 

rap içmekten nasıl menet. 
oıeJidir diye sual olundu. 
kta, eyice ahvaline d.ikkat 
edilmek için önüne hır sa
rhoş koymalıdır; bundan 
Alo çare olmaz, dedi. 

Bir gün bir sokaktan ge. 
ecri.on bir sarhoş delikanlı 
kendisine bazı mertebe itolei 
lisan eyledi. Anahorsis ono 
nnzor ederek oğlum eğer 
sen g1Jnçlık esnasında şarabı 
gö\ürmüyorsan, ihtiyarlıkta 
çok vakit su götüreceksin 

dedi. 
Görüluyor ki , beşeriyet ta 

o zamanlarda bile içki ile 
nıü cadele etmiştir Bağlardan 

uç nevi üzıim hasıl oJur Ji· 
ye bunun tabii olarak istih· 
Jdkin in insana neşe verece. 
ğini. bundan yapılacak içki
lerin insanlur !'4nrho~ ederek 
neticede peşiman olacakları· 
n beyan etmektedir. 

işret ku ı lananların meclis
lerde serbest ve ltı.ubali va 
ziyetlerini Annhorsisin naza
rı l'ikkat ve istığrabını r.el
betmiştir. 

Bir udamı şaraptan nasıl 
menPtmelidir dıye sorulnn 
suale Anuharsisin eyice ııh
vuline dıkkatedebilme i idn 
~nüne bir sarhoş koymalı 
cevabı çok hakim:ınedir. 
Hakikaten işretten nt'fr• t 
etmek için hır sarhoşun yap 
tıklnrını tetkik etmek en 

büyük ibret dersidir 
üençlıkte şarabı göttirmü· 

yorsan: ihtiyıırhkt~ \'Ol{ .~·a.: 
kit su götüreceksın sozu 
çok hakimanedir . Bunların 
ihtiyarlıkta birçok hasta· 
lıklnra duçar olarak inliy
er.eklerine ve çok zahmet 
çekeceklerine işarettir. Onun 
için 26 asır evel bir Türk. 
ün bu vadide söylediği sözl · 
erin bugün için bile çok kıy
meti vardır . 

lçk i asır la rdanberi insani
yelin başına bir belli. kesilm-

1 iştir. Birçok ohidm koy
makla ve :ıncak zecri tedb
irlerle kısmen önüne geçmek 
istemişlerse de yine ins 
anlar bu kötü itiyattan kolay 
kolay vazgeçememişlerdir. 

Bır millet neslini dtizeltmek, 
memleketini veya yaşodığı 

muhiti cennet yapmak ve in
sanlar arasında yük Q}acak 
bozuk ve mütereddi bir ne
sil bırakmak idn içkiden son 
derece nefret etmelidirler. 

Sar Almanyaya dönerse. 
. d ) C S ·monun Ja bu top-( Cst tarafı birincı sayfo a on B) 

O b ı ak ihtimali lanmo.sı isteniyordu. ~·ler lantıdo. u unm 
d d henüz bu hususta komitesi oran karşısın a vorso a 

İdi. Statuku veyahut ::>arın kati bir karar yoktur. . 
Fransaya veya Almonyaya Londra, 5 .. <A:~} - ::;.ar 
b ğl b'lhassa üçün Almanyaya donduğu takdır-

a anması. ı 1 · t l a 
c" .. · · duruıun sebe- de maden erın sa ın a ınm • u oran uzerıne k' F Al 
b. b b' k ı'nce me- sı hakkıı.do ı raas•z - • 

ı u oranın ırço L d d 
d r Al mon nnlaşmn ı on rn a 

selı•leri ortaya ntması ı . k b. sevınçle kar· 
nıanyanın rey vcrmiyenler pek büyiı ır 
hnkkındaki teminatı ırk ve 1 şılunmıştır. 
dil farkı gözetmektedir. Öbür _ _ ._..e...ı---
laraftan Sar Almanyaya dö. 
norso bu düşünüş nasıl ola 
Cağını gösteren tedbirler ah· 
nacaktır . 

Muayyen bir zaman ıçın 
111Uhnceretler mallarını orıt
~n ve dövizlerini çıkarmak 
ıcin serbest bırakılacaktır. 
Mali anlnşmıyn gelince, Sor· 

do.n ynlnız Fransnnın 900 
llıilyon alacağı gözukmekte· 
dir. 950 mılyonn yükselen 
\'e · · en }ıus-nnlaşmıya gırmıy 

d ll i ıılncnklar bunun dışında
ır.Bundnn başkn f ansa Va~nt 
tıındenin ı 1 milyc tona oıt 
hı sesinı de alacaktır. 

Londro, 5 (A.A.) Sur 
ho.\'ıaeındn icra edilecek re. 
~iarn meselesini görüşmek 
~Zere toplanarak olan u~u~
~r birliğinde bulunmok ıçın 

· Eden Londradnn Cenev· 
teye hareket etmiştir. Sir 

Londra 
Görüşmeleri 
deniz heyetini bir aroda 
toplıyon öğlo ) emeğinden 
sonra Amerikan mchnr ilinde 
hasıl olon isteklerinde diren. 
mekle beraber beraberliğin 

deniz programlarının tebliği 
için gerek bir şnrt olmos · 
ından vnzgcçtiklori yolund 
adır . Eğer böyle işe bu du
rum İngiliz arıcı tekliflerin
den mühim bir kısmının ka· 
bulü domoktir ki mahdut to 
olsa hnzı umutlara yol aça
bilir. Gerçek lngiliz şifahi te
klifi ııntlaşmoyı imzahyacak 
devletlerin gemi yopma pr
ogramlarını ve hu yapılabL 
lecek dcğişikliklerı karşılıklı 
olarak biribirlerınc dair bu
lunuyordu. 

Fırka 

Grubunun 
Kararları 
( Üst tarafı birinci ssyfada) 
umumiyetle tasvip olundu. 
MalOm olduğu üzere buğ_ 
doy koruma kanunu gereği 
olarak alınan un vargısı 

müstahsil köylünün kendi 
yiyeceği için knrrıdeğirm

enindc üğültüğü undan 
nlınmnmak mak ndını güder. 
Ulak kasabalarda buluna
nların bir kısmı müstah. 

sıl olduğu halde kas:ıbalı 
sayılarak bu vergiye tabi tu
tulduğu adan hu tadil teklifi iie 
tatbikatta büyük eyi! k olı:ıc 

ğı görülmüştür. 

3 - lnhiearlnr idaresinin 
sattığı hızların tütün ve is · 
pirtolu maddeler gibi her 
yerde nynı Cıutla sntılması 

ve ziraat bankasının esas 

bünyesinin ıslohı, siloların 

çoğaltılması zirant bıınkaııno 
borçlu olan \•iftçilerin tediye 
vadelerinin uzeltılması ı~·ın 

hükOmetin düşündüğü ted
birlerin yeni intihap beyan· 
namesinde millete ilAn edi
leceği hakkında ismet lnöoü-

nün verdiği malumat fırka 
grubu tarafından alk ı şlar

la karşılanmıştır. 

4 - Büyük M. M. nin ye· 
nilenmesi teklifı. 

5 - llkkdnun çarşıımba 
günü Yuca meclise arzoluna 
cağından ismet İnönü fırka g· 
ruhunu haberdar etmiştir. 

Büyük Millet Meclisi yenile

me kararından sonra' da Cali· . 
yetine devam edecektir. 

r • .._ 

AVUKAT 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 
vrsı~F KENAN 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat
la neticelendirilir. 

Balkan komşularımız: ' Mıraşal Petenin ~ir yaZ1s1 

Yugoslav Birliği. 
Fransız mareşalı Peten, 

İtalyadaki eski Fransız sa
vaşçılarının \'ıkardığı «Tre
dünyon» g&zetesinde şöyle 
yazmaktadır: Yugoslavyıda din ve ülkü ayrilığı üzerine kurulmuş 

her türlü cemiyetlere müsaade olunmıyor. «Renden Brennere kadar 
olan topraklarda la.tin Bl'Un· 

unun başka bir kez görme
diği iki yüz yıllık bir barış 
çağıtatılmıştı. Bunun Romen 
lejiyonlarıoın kılıcı tutmuştu. 
Şimdi de gene hu sınır· 
larJa yiiz milyonluk bir kal
abalığın gücü barış için en 
güvenli bir and olabilir. 

Yugoslavyada llükumet fı-
rkası merkez icra komitesi 
Başbakan M. Uzunovkin baş 
kanlığında toplanarak görüş
melerde bulunmuş ve dört 
gün süren bu konuşmalarda 

bugünkü bütün sıyasal mese· 1 

leler inceden inceye tetk.ık 
olunmuştur. 

Gazetelere verilen reımi 
tebliğe nazaran, Kral Aleks
nndrın ölümünden sonra, de
vletin ve millt tin birliği hak 
kınduki fırka prensiplerinın 

muhafaza edilmesine ve din 
ve ülke ayrılığı üzerine kur· 
ulacak her türlü cemiyetlere 
müsaade olunmıyacağı karar
laştırılmıştır. 

Mebusan Meclisinin faaliy
etine gelince, resmi tebliğ 
umumi valiliklerin muhtariy
etleri hakkında derhal bir ka
nun çıkarılması ve Okonomik 
durumun inceden inceye gö. 
zden geçirilmesi lüzumunda 
ısrar eylemektedir. 

Romınyı ile Soryıt Rusya 
arasmda şimendifer nakliyatı 

8ovyet H.usya ile Romanya 
arasında sıyasal münasebet
lerin yeniden başlaması üz. 
erine iki memleket arasında 
ıimendifer nakliyatının yeni
den kurulm11sı meselesi dü-
şünülmektedir. Her iki mem
leket Şimendifer İdareleri 
murahhasları bu iş icin bir 
hafta evel Tiraspolde bir 

yeni köprüler yaptırmak ıu. 
retilc iki memleketin şimen
diferle biribirine birleştirilm . 

esi i\'İn görüşmelere başla
mışlardır. 

Uk önco Romanyada Tur_ 
nu Severin ile Yugoelnvyada 
KJadon arasında bir köprü 
yapılması işi gelmektedir. 
Bu köprü 400 milyon leye 
malolacak ve masrafların ya· 
rısı Romanya yarısı da Yu
goslavya tarafından verilece· 
ktir. Yine Yugoslavya ile 
Ronanyn arıısında ikinci bir 
köprü de Paznevo yokınındn 
kurulacak ve gazetelerin ya· 
zdıklnrına göre bunun yap· 
ılmasına 1935 Mayısında ba
şlanacaktır . 

Bulgaristan ile Romanyayı 
biribirine birleştirecek Rus
çuk-Yerköy Feripot nakliyatı 
için de Bükreşte görüşmele
re devam olunmaktadır. 

Bulgarlstınırr istekleri 

İki ulus arasında sıkı el 
birliği yalnız iki milyon 
ölümün manevi vasiyeti 
ile değil Avrupanın ilerisi 
içinde her kurumdan çok 
geraktir. » 

Bütün 1talyan 
Meraşalın 

«Tredünyon» 
basmışlardır. 

telerı 

yazısı 

alarak 

gaze
bu 

dan 

Balıkesir emniyet 
çevirgenliğinden. 

Futbol B&hasında yerde 
bir adet nltın lira çuyreği 

bulunmuştur. Sahihi çıktı

ğında müdürlüğe müracaat 
etmesi ildn olunur. Neuilly muahedesinin sen

ei devriyesi münasebetile 
neşrettiği bir makalede sory. .,.ııt=:================ .. 
ada çıkan lskıra gazetesi dL Doktor 
yor ki: 

«27 teşrinisani 1919 tarihi 

Bulgaristan icin en kam gün Mam~u~ A~met 
olnrak kalacaktır. Mütareke- il 
nin imzasından sonra on ÇOCUK 
gündür ki bizden bir suru hastalıkları mütehassısı. 
arazi alındı. Balkanlarda sulh Muayenehanesini postah-

toplantı yapmışlardır· muabedelerinin ve hassaten 
Dniester nehri üstündeki 

ane civarında Zemen so
kağına nakletmiştir. 

Neuilly muahed•ısinin haksız. 
Tıraspol- Tigina köprüsünün ·~====~====::::::::::::::::::::::::::::::::::::rli 

lığın• tamamen hiesediyoruz. 
harap bir halde bulunduğu R . W 'l ldi,;ini biliyoruz. Fakat yine 
ve bunun tamirinin çok zam. eıs ı sonun programının " 

h. b' k b'L ı inanıyoruz ki bu vaziyet ebe-ana müt9vakkıl olduğu enin- ı~ ır ısmı tat ıa o unma-
şıldığından, şimdilik nehir mıştır. Millici veya heylen- di olamaz. Biz dıt sıyasası· 
üstünde gemilerden mürekk- milelci olsun, harbi sevsin nda sergüzeştçi değiliz vı 
op bir köprü. kurulması ve veya ıevmesin her Bulgar her türlü mütearrız tadilcili· 
demiryolunun bu köprüden ırkımızdan bir kmmını esare. ğin aleyhindeyiz. Fakat har-
geçirilmesi kararlaşdmlmış- te atan ve: milli inkişaf için pten on beş sene aonra Bul-
tır. lA · f d ~ h Ll d gar meselesini hal içinde 
Tuna Ost.Ondı kurulacak yan·ı uzım en ıp • aı a .. arın an 

mahrum bırakan bu haksız!- bir çare bulması da IAzımdır. 
köprüler ığın acısını içinde duymu- Balkan milletleri arasında 

Rumanya ve Yugoslavya ştu r. Bugünkü vaziyeti na· anlatma bu esas dahilinde 

~~~~~~~~~~~~~~b§ü~ku~m~~§tl§er~i§,~T§u§n§a~§ü~z~er~i~n~d~e~~ıa~r~ı~d~ik~k~a~t~e~a§l~ln§a§k~ld§z§ım~g~e~-~§k~a~b~ı·ı~d§i~r~>§~ ~~~~=::::ll\ 

ALTIN MAKAS 
C~ huçuk sen~ .. \ lrnaııvada tahsil etmiş sanatm hütün inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
mı ınııı aliyyiil:'lla derecede nıakastarlık şt1hadetnamesini ve ayrıca şt•ref diplomasını haiz 

MUHARREMHASB • 
1 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Makasları bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini gorunuz. En 

zarif geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmit bey~rendiler Altın makasın muhterem müıterileridir. Modellere 
muvafık olmıyım ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

(~üzel VP pahalı olan kumaşlarmııı yalnız ALTIN MA KASA biçtiriniz. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyeler1nde şık 
biçilm iş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

Erkek atalyıs postıhanı sokağ No. 50 
Hammlar atelyasi Kıraoğlan mahallesi iknaci sokağ No. 24 

• 
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', ~~~!-'~· ...... ıl.· l ~;-_ ı • .:_. • .• ~-.: . ~., • •• . ~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!Wıl!!!!!!J!~!l~!~u~~ı!~l!~!~!!!!lWı~!!!l~~~~~!!~~'J!~!!!l!!!!!~!!!!!!!~~!~!OO!~!!!!~!!~!!~!!I~ , 
i~ ŞEHİR SİNEMASINDA ~i Okuyucularımıza Bir Kolayhk. 
=.: ·= -· -§ğ ~ 
E§.~ 5 kanunuevel <~erşambadan itibaren ~-=a . ~ 
== '§ 
=~ Dünyanın ~eyecan ve kor~unç rekorunu kıran ~~ 
-~ r 
-~ H O R T L iV A N M U M VA i~ 
=: :r==: t Cihanşümul artist: ~= 

~ K A R L O F F tarafından temsil edilmişCir ~. , 

5 4 Şimdiye kauar yapılan korkunç ve heyecanlı filinılerin hepsi- P~ 
E • ııiıı fevkindedir'. Billwssa KarJoff ~ihi diiıı)·anın en bü)'iik facia ~ 
1- ~ arli~ti tarafındarı ternsil edilnıiş olnıa~ı filinıfl dalıa lıüyiik bir eh- ~ 
E=?, cmnıivet ve hususivct vt1 rnıektedir. ~ 
~~ Çok biiyiik feda~arhk ve muvaffakıyetle temsil edilrni~ olan ~ 
( f l~u filim ~izi ik~. s~at mi~tcm~Hl.i):en korku ve heyecan içinde ~5 
_,e tıtrctecek ve buvuk tak<lırlcı·mızt kazanaecıktır. ~ 

~ • §:== 

' ~ tldveten: ' _:; M" . N . ...== §~ u n ı r u r e t t ı n i n ~~ 
§~ gsaı 

i Gayet nefis halk türküleri {g =s =§ 

il~ Aynı zamanda FOKS JURNAL. Su~are Tam saat 8 de Gündüz matineleri: Per-f = 
' şom saat 2,30 da cumn saat 2 dedır. ~ 

Ef p E K y A K 1 N D .-\ i= 
~j ~ I! Ç e 1 i k A d a r§ 

mi !1 
-~~~i~ı•imMiiiifiliiı1iiiiiiiıi@ill~iıimiiiiiiiiiıiiiiililim~nıı1ıiıii~&ı~iiııiiiiiiiı~iiiiıiiiilWiID~iiiiiiiW~füfilıijfü/Wfüijmf 
Balıkesir ma~~eme 

Baş Katipliğinden: 
Bal:kesirin lbirler karyes

inden A bbns oğlu mütevefCa 
Süleyman zevcesi Fatma ha
nım ile oğlu Yusuf ve Havva 
ve Süleymnnın kendisinden ev
el vefat eden oğlu Mustafanın 
evlatları Süleyman ile ibralı 
im v~ Meryem ve Halime htı. 
nım ve efendilerin karyede 
kdin sağı Emin tarlnsı :ırkası 
mera solu Ali Osman hanesi 
ve önü yol ile mahdut ve 
şayian mutasarrıf oldukları 

üç oda bir dam ve iki adet 
saman damı ve çide 
ayrılmış biri büyük 
kıtada iki avluyu havi 

B<ılıkesir Cuıııııriyet 
1\tl üfldei ıı ın 11111i1 iğ·inden: 

Balıkf>sir cf'za evjııe aJmacak ekmek heş 
aylık olarak ve kapalı zarf usulile indirmeye 
ko11ulrnuştur. Ekrneü-i verme~e istekli olanlar s~-... .. "ıl 

raili öğrenmek için herglin miiddeiumumilik dair 
esinde toplanan konısiyonu nıalısusuna sornıaları 
\'ö tc~minatı muvakkatalarını yaparak V()rme gü
ııii olan 22 · 12- 9D4 tarihine rast gelen cunut

rtesi günii saat 14 de Komisyorıda hazır buln-
nmaları il:\n olunur. (285) 

Er~e~ Orta M ekte~i Satn Alma Komisyonundan: 
ve Mustafanın evldtları 
tarafından meşgul olan odan. , ~20) Parasız pansiyon yatı talebesi için elbise, ayakkabı, 
ın önünde üstiı ayrıca kirem- terlık yaptıracaklar~ır. Açık artırma 26- 11- 934 ten itibn
itle örtülü evin anbarı me - ren yirmi gündür. isteklilerin 15- 12- 934 Cumartesi Mek-
vcut olup mezkür hane ga- tepttı bulunmaları. (286) 
yri kabıli taksim olduğund
an dolayı Balıkesir Solh Hu_ ~~~~~~~~~~~~~ 
Hukuk hakimliginin 17- Teş- 1 1 
rinievel - 934 tarih ve 130- ~ TLJ" • • 
338 numaralı şuyuunun iza- ~ RKDILI neşriyatından: ~ 
lesıne knrar verilmiş ve ~ ~ 

müddeinbih han3ye iki yüz 11. D 0 g_, r u y 
0 

I ~ 
lira kıymet takdir edilerek ~ • • ~ 
açık arttırma ile satılığa çık- ~ ~ 
arılmışdır. Bu bapta tanzim ~ '-T \Z tNr r ~ 
k l · h k it. ı. .~ı. : ll. CE\ DET ~ 

ı ınan şartnameyı er es ~ ~ 

görebilmek üzere 2· t O· 934 ~ • • • • ~ 
turihinden itibaren on gun ~ Bır perdelık mektep temsılı ı1 
müddetle Balıkesir mahkeme ~ ~ 
kaleminde aç ı k bulundurula- 1 it.. Fintı: Beş kuruştor. 1 
caktır. İşbu hano hakkımla ~ . .....~ 
bir hak iddiasında bulunan_ it. ldarccvi nıizde ve lıer kitapçıda hulun ur. ~ 
lar varsa tarihi iltinclnn iti- ~ 
bnren yirmi giin içinde ev_ ı . ~ 
ra ı müspitelerilo birlikte 

1
" Pıt ~~~~~~l~~~~ifl 

satışa me~u.r ad.ilen mahk~- vel 934 giinü bedeli müzay. temdit edilmiş olduğundan 
me başktltıbı Faık heye mu- edeye iki yüz elli üç Jirayn yevmi mezkurde şartn.amoyi 
racant etmedikleri takdirde . _ . . 
} kl t 

.. 
1
.
1 

b't bolıg olmuş ıse de hıssedarın görmek ve artırmnk istiyen-
ıa arı apu sıcı ı e sa ı . .. .. 
olmadıkça satış bedelinin 1 bılmuracan daha on beş gun ler olduğu takdirde yüzde 
pnyloşmasından hariç kala- 1 miizuyoclenin uzatılnıa8ını yedi buçuk pey p:.ırasile bi r-
cnklardır. , İ8temiş olıiuklarındnn talP.p likte Balıkesir mahkeme kıı 

Mezkur hanenin son art- üzerine son artırma 20 kan_ lemine müracoat etmeleri 
ırma günü olan 5 kdnunue_ unuevel 934 perşembe giino ill\n olunur. 

Aşabrıya bastığımız rehber tablo halkımızın her tülü ihtiyaçla· 
rını en rahat, en eyi, en ucuz vt1 en sağlam ~arllarla nerede, kin1• 

lerden karşılıyabilcct)klerini ~österiyor. 

Rahat bir ote istiyoTsunuz .. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayıııız .• 

TRİKOTAJ· Mehmet Servet örme evi, Kuvayi nıill1" 
... n • ye caddesi ııunıara: 98 

KlD Tr AS/. YE· Mustaf~ Fehmi. UiiklimP-l caddesi postnlı3" 
.n. n • ne soka~n . 

O Te L 
• 

: kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde· 
sinde .• 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... IHikfnnct caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· llftkt'ııı eı 
cadde~inde A lımet ccsrıwsi karsı~ıuda • • • 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. lliik\lmel <'addtl• 
sinde .. Darbah oteli altında. t 
Yeni berber ıbrahim efendı: lliikı~n1e 
caddesi Y ıl<lız Karaathanesi karşısı uda. 

TUHAFİFE: Müftü zade Abdullah tuhaf.iye ve gülşe" 
kolonyacısı .. A hacda r ('addesı No. 3 ı 

LOKANTA: Sabri Lokantası: ~ah ~lehmct so~ 3~ 
rıurnara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri· 
Paşa camii caddesinde.. ~leylıaııe l ogaııııd~· 
Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi•' 
Billımumiçkiler, k~nserve ve ş~k.t~ı· ç{lşitkri. 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 4 7 . .__ ,, 

. 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Kuv3• 
nıilliye caddesi No. 163 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Bahkesirirı en eski şeker' 
cisi. il ii kti met caddesi, pl>Stahıme sokağı ııll" 
mara: 24 

• . 1119' MANJF A TU '"':Tavşanlıh Zade Fahri bey. Fantazı . e 
nifatura ve kurna~ mağzası. Ku vayi ınilll) 

caddesi ııumal'a: 52 

• - " •. . 

·~~ En Eyi Bayram Hediyesi! ~ 
Yaklaşan L>ayram için hediy•\mi diişiiniiyorsurıuz? 
O halde lıükiııııet cadtlesiııde şehir sıııaması aııı1111; 

izmir - lstanbul şe -erisi Mehmet Reş"1 
adresine miiracaat c'li niz. llcdi yelik herııevi Kl'TlJ ŞEK B~~; 
SEKEHLE~IE, ( .. ~IK[LAT ve a'.rrıca Hamazarı ıcın 111~1) : • • k '1" 
ve RECELLEHi orada hulacak ve ucuz olarak tedavi Nlecr · • 

Yazan: Mehmet Cevdet 

H<ıyat bilg·isiııc ııygıııı olarak 
zılınıştıı·, Heı· ki_t<ıpcıdıt satılıı._ 

' - - - v 


