
BAYI 4394 - - l 3 lkınci kAnnn Pazar 1935 - Dukaıuneu Yıl -

- ğeıi Baıyazganı:Bıleclk ııaylavı HAYRI KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

ÖZGE ~ 
Türk Dili Evi Ba/Jkesir 

Yıllı~ı: 800, altıaylığl 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 
Günu geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

GÜNLER.DE CUl.\4.AR. TESİDEN -
ÇIK.AR. -VE ER. 

.,. . , . ... .:~~· .... ~~ ' .:..:~ .. ~ 
' . -

Uluslararası konseyi İtalya - habeş işini görüşmiyor. 
Acı gören 
Kardeşlerimiz. 

İkinci kAnunun beşinci 
cuma giınündenberi yergö
ğün (tabiatın) yüreksiz gü
cü ( zelzele ), vilt\yetimizin 
zümrüt kadar güzel bir kö
fHİni sarsmaktadır. Erdeğin 
güzel odaları , Marmara dc
nızınm eşsiz süsü granit 
iapıdoğ yergöğün kudur 
muş , kızğın elinde günler
denheri hırpolonmnktoJır. 

Ulus çevresindeki duyu
mlar tüyler ürperticidir: 

Bir yönden yağmur, fırt
ına ve eo~uk diğer yönden 
tn üstünde taş bırakım. 
y D amansız sarsıntı, !Oreı

ntmın korkunç gürültüleri .. 
Topluca bütün yer, gök. de
niz yıldırıcı bir güçle orad
aki yurddıışlarımızın sağlığı
na, evincine saldırmıştır. 

Bugün artık Marmaronın 

şirin adalarında gönencin 
(saadetin) ılık hnosı esmi
yor. Yıkımın (felAketio) kor
kunç ıslıklı rüzgtrları doln. 
9ıyor. 

Binlerce 1urddaşım1z ev
siz, barksız kalmıştır. Zelze
le onları bugiin bile üzmek
te ve acık! ındırmoktndır. 

Büyük acık ônünde bizi 
adundıran tek ben ( noktu ) 
il bakanlığının ( hükumet), 
kırmızıay kurumunun ve 
oymağımızın ( halk) yerinde 
yardımlarıdır. Aı kurunda 
pek çok geni liyeceğine iş 

kilimiz olmıyon bu yardım
lar yaşamnlnrı büyük snrsm
tılar geçiren kardeşlerimizi 
az amanda eskisinden daha 
eyi bir evince engücü (mut· 
laka) kavuıturacaktır. 

Yıkım, boran (feldket) 
biıi yıldıramaz .. Güçlendirir. 

Olan karşısında. budunu. 
muzun içli düyguları ve ~e
rin yardım özenme bu ~oz
iımüzüo doğruluğunu hır kez 
daha pekiştiriyor. 

Budunumuzun yardımını 
alkışlarken (Türkdili) nin 
acı gören kardeşlerimize 
soğJık dileğini başlarına ge 
lenle yüreğimizin ııızı duy 
mnktn olan derin acılarını 
katarak bildiririz .. 

K. E. !tknıan 

Kurultay Başkam ve Bak
anlar Ankara~a 

Ankara, 12 ( A.A ) - Ku· 
rultoy Başkanı Ktızım Özalp, 
Moliye, Okonomi. Gümrük ve 
lnhiaarlor Bokonlorı boy 
l1ued Agrnbe, boy Celôl 
Bayar, bay Hona ~~rh~n bu 
sabah şehrimize donınuşlcr-
dir. 

izmirde f uka ~ongreleri 
lzmir, JO (A.A.) - C. H 

F. vıl.iyct kongresi dün 
toplanmı tır. 

izmir, 1 l (AA)- C. l~'.F: 
vilayet kongresi meaaısını 
bitirmiştir vn tazimatını Ata 
türkc, ismet lnönüne ve He· 
ceb Pekere tel yozılorilc 
bıldirdikten sonra y(\ni ida-
re heyeti se~·ilmi~tir 

Uluslar Ara ı 
Konseyi dün toplandı. 

----
Konsey ff a~eş-italyau işini şim~ilit görüşmiyecet. 
Cenevre, l 2 (A.A.) - L'L 

uslarorası kon eyi dün Tür
kiye Dış lsleri Bnkanı boy 
Tcvfık Rti tıı Arncıın Boşk
anlığındo toplanın tır. Bu 
umumi toplant dan önr ya-
pılan gizlı topl ntı la umumı 
kAtib lfobt hukfımetınin 
) r.ni bir i .. r lo lmlurıı,nc y 
kadar lt lyn il br ıhtılM -
om konSO) in gundel ğinı 
konulmıyncağını @ôylcm' tir. 

n 1 

Eyi malUmot alan mehafıJ-

1 

olduğu söyleniyor. 
de bu hareket Habeş ilo Roma, 12 (A.A.) - Bay 
ltalya orasındn yop lrı:okta Mussolini dun Hohl'§ mnsl-
ol:ın müzakerelerden ölürü ahotgüzıırını kahul etmiştir. 

Küçük 
AnlaşmE daimi ~onseyi 

Belgra~~a loplan~1. 
-

Toplanmadan sonra neşredilen 
rısml tebliğ. . YBYllcin sözleri. 

Bolgrat, 12 <A.A.) KlL 
çük anlaşmanın daimi konse
yi Jiın Honıen Dış Bakanının 
Bagkanlığındo toplanmıştır. 
Fransa ile italyo orc.ısın
dn Romada yapılan onloşm
olorı konuştuktan sonra ne
şredilen resmi tebliğe göre 
Boma anlaşmaları preneibl
orinio tatbik mevkiino kon
ması jçin en samimi bir ruh 
içinde ve aynı zamanda ul
usal menfnotların ve kiirük 
anlaşmanın her vesile ile 
( Devam• uçünriı sayfa lo ) 

Dış iş eri 
Ba~anımız Belgra~~a ~ay 

Yevtiç ile görüştü. 
Belgrat, lO (A.A.) - Tür

kiye Dış Bnknnı Bay Tevfık 
Hüşti.ı Arosla Başbakan ve 
Dış Bakanı Bay Ycvli~· dün 
iki defa göriişmuşlor ' iki 
memle ctı ala kudor eden 
mec:.~lelcr hn k kında noktoi 
nazar teatilerinde bulun
muşlardır. Bııy Tevfik Hüş
tu Aros S::ıltonRt Naibi ta
rafından k ıbul cdildikte.n 
sonrn Concvreye 
etmi lır. 

hareket 

Macar ~ış işleri bı~ını· 
mn sözleri 

Viyana, J 1 (A.A.)- Dışa
rı işleri bakanı Havas ajan
sıno Homn anloşmasınclon 
Avruptı \O orta Avrupa lrn· 
kınımdan ~·ok eyler bokle-
d1ğinden ve bu anlo~mnnın 
ltalya ıle Yugosloyyn ve 
Budnpc tc ile Bulgrod aru
sında devamlı bir salAh 
için on sağlam ümitler ver
mekte olduğunu oylemiştir. 

Balkan Alman 
Ya~u~i ~eyecan~al ö~onomi Konseyinin son to

oıi ışıerı bakanının b' sözü plantısm~a ver~iui kararlar 
YahUdİı&ri heyecana dÜŞÜrd0. Atina, 10 (A.A.) - Bal-

Berlin. 12 (A.A) iç llo- kan anlanutı dovlıtlcrinin 
kanı Amerikan gazetelerine 

istişnrl ökonomik kon eyi 
yaptığı beyanat ~lman ya-
hudilerinde ıddetlı heyecan evvelki karar surotini ıhtiva 
uyandırmıştır. Bakan bu eden bır protokol tespit 
beyanatında arı ırkınrl ~ıcn~ etmi tir 
sub olmıynnların u~un~u H 

1
(, 

1 
, I 

rayi h devlotınin teşckilflt a ~ ev erinın ça ışması 
konunclıı modcnı haklarını Ka~tıımonu. 12 (AA) 
knybed rck ecnebi .l !dkkı Hnlkevindo Volinin Ba koni 
e~ilc c kl rin i oy lem ı tır. 

Bulgaristan~a Yahu~i ala- t! v:·;~::';,"; "oki·~~:-
y~Jarhg .. 1. kılo bir topl nlı yapılmu; 

llU eHn muddi durumun tıuıtı 
Sofyo. 12 (AA ) k Ba okonomik ve cılt biyat ubo-

kanı Mnkodon) n grnçlık ve 
ı 1 1 1 ğ tomoyul hElrınin ayı bırka~· d rı 

ahudı n e 11 ar ı -
y 'd ·11 yctıH:ın er - konferan 1 r verm i işi go-
yatı gu t'n mı ı 1 . . 
kurumları doğıtını tır. ruşulmu~tur. 

Korkunç Zelzeleler. 
Marmara Adaları sık sık Derin ve 
Kork u n c Uğultularla sarsllıyor. 
Adalarda ve Kapıdağı yarımadasında köy -
fer hemen kô.mılen deneceklderecede yıkılmııtır 

Evclki <'Uma gunü Balı

kesirde de kuvvetJe duyul 
muş olan zelzele vilayeti
mizin çok güzel bir koş13-

ı:1ini lıfılll snrsm:ıkto ve taş 

ti tüne taş bırnkm kta d ~ · 
vıı m etme ktod i r . 

Erdek kazasına boğlı '1 ır 
moru n hiyosi ile Kop doğı 
y.:ırımadası mk sık ve ıf,... 

rin korkunr uğultulorlo sor 
sılmaktadır. 

Erdek nebi rınJ'l v t Kop 
dağı ynr madasıntla köyln 
hemPn tamamr.n lenecök 
derecede yıkılmıştır. llolk 
zelzelenin devamı yüzünden 
zaten açıktadır . 

Feltlket sııhosına. dort yiiz 
kadar çaJır cönderilmiş bu 
l'luretlc fclAkctzedoler brırı
nılırılmı~tır. 

Açlık susuzluk vo hasta 
lık g hi hnlloro mPydan ver 
memek için hiıktlmet ynindc 
geniş kikyasta tedbir almış
tır . Bu teulıirlcrc Valimiz 
Bay Salim Günduğan bizzat 
gözcü olmaktadır. Diğer tar
aftan llilAliahmer do halka 
foldkctzedelere yardım elinj 
uzatmış halk büyük bir te
halükle hiJAliahmerin bu ya
rdımına önayak olmağa ko
şmuıtur. 

Onun için foldkot gören 

sarda 
Reyler toplanıyor. 

Reyamın neticesi ancık önüm
üzdeki salı günü belli olacak. 

Sarsburk, 12 (A.A.)-Hoy
lerin pazartesi gunu 
tasnifine boşlanacak ve ne· 
tice snlı eabnhı ill\n edilcee
ktir. 

Almanya uluslar arası ~o-
• • • 

nseyme oumıyor 
Berlın. 11 (A.A.) Alman

ya ulu lar derneği konseyi
ne _işti~ak için lngiliz büyiik 
elçısının yaptığı toşehbüsle· 
re menfı rcvob vcrmişt r. 
l\lçi Almnnyanın konseyde 
temsil edılmcmesinin pek 
ziyade şayanı esef olacağını 
ve bundan mahzurlar doğa
hilereğini bildirmiştir 

Kastomonu~a ~avalar eyi· 
leşdi 

HU\ uk rı la •t'I rl •r ı ~ ~~ r le ın!!oııhı b r gor ııı\ı~u. • --
yurddo.şlarımızın her :tiırlül emniyete lalınmı§tır. 

tehlikeden korunmnları yo- Valimiz, Dahiliye VekAleti 
hınn girilmiş ve hayatları ( Dovamı üçüncü sayfa.la ) 

Felaketzede yurddaşlarımıza 

Halkımızın Yardımı. 
Cümuriyet llolk Fırkasında yapılan büyük bir tophdak

ta teşkil edi1C'n hiltllinhmer yardım kolları çarıı ve mah
nllolerde gezerek hnlkımızın zelzele felAketine oğruyan yu
rddaşlarımızn ynrdımlurını tesbit etmektedirler. Halkımız 
felt\ketzadelere yardımda adeta biribirlerile yar19 etmekt
edirler. 

Hiltiliahmer çar ı kolu tarafından teıbit edılın yardı• 
listesini bugiinden itibaren basmıya ba9lıyoruı. 
Lira K. 

100 C. ll. F. Merkezi HAyetinden telgrafla g6nderiltn 
ıo C. H. F. Vill\yet roiıi Bay Tevfik: Fikret Sılay 

( Devamı üçüncü sayfacla ) 

saylav seçimi. 
Fırkamızın ikinci müntehip 

namzetleri tesbit edildi. -
Vilayetimiz bu yıl 1109 ı~inci müntahip çıkınyır. 
Saylav seçimi için asılmı da yoklama için bü-

olan defterler indirilmiş yük bir toplulak: 
ve aradan altı gün germiş- yapmışlar ve reylerini kul-
tir. Defterlerde isimlerini laoarak Balıkesir ka111ınm 
bulnmıyan yurddaşlnr secim ikinci müntehib seçjmjnde 
teftiş heyetine bo~ vurmuş- gösterilecek Fırka namzet-
lor isimlerinin yazılmasını lerini seçmişlerdir. Diğer 
i temislcrdir. Dune kadar kaznlarımızda da Fırkamızın 
suren itiraz muddeli dün namzetleri nyrılmı ve vi. 
hıttiğindcn artık ikinci mü- lAyet idare heyetinin t81_ 

ntehib seçimine girile- vibinden geçmiş olduğundan 
cektir. Fırka Bı kanı intihıbdan 

Öğrendiğimize göre viltL hir gün ovel •ilAyetin mün-
yet kinde münteh ibı tehib ıani namzetlerinin jeim-
sani intihabına ayın yirmi. lorini holkımıza bildirecektir. 
sinden evol başlana.cnk tır. Fırknbn namzet olarac ay· 

lntihnb günleri teftiş he· rılan müntehib 111ni1er ar11-
yotl rinco teshit olunacaktır. (Devamı l)çüncü Sayfada) 

*~~ r " 
T ısıkkür ıdıriz. Diğer taraftan seçim kin 

rırkncn çalışmnlarn Jevnm 
Kastomonu, 12 (A .A) olunmaktadır. !•'ırka viltlyet /Jayram munaıebttllt 

1'urkdl/lne ve Tıirkdlll 

çevlrgenllğinc ftlgrajla, 
mtklubla ue kartla tclJrlk 
göndermek lıilfmıda bııl· 
un,rn okorlarımrza teşek
kıir ederiz. 

Sıtldetli soğuklar biroz ha. bnsknnımız -boy 1 evfık Fik 
fıflemı tır Soğuktan bir ki re>t Sılay bu hazırlıklnrı eh 
i olmu" kapalı ilk mektep cmmıyetle takıb etmektedir. 

lf.'r nı;ılmı tır. Bayramın uriıncu gununo 
IMbolu, ÇJnkırı vo Ankarn drnk gelen 8 kı numı onide 

yollarının anlmasına çalıtjıl- ı fırka idare heyetleri Bny 
maktadır. Tovfık Fikretin lıa~knnlığın-

~'~iiiiiii---~-.. 



SA.YPA. 2 TURKDILl 1 s tkinoi 

Görü_şler: 

Zelzelede So ra ... 
Kuyruk acısı - Hal~ arasın~a - Bir müezzinin anlat
tıkları- emle et ~astanesinde neler ol~u1 - Sinema

da komi .. 
Z lz0 lenin, şehrimizdeki 

sarsıntısı hnfifdi, amma içı 

mizdeki sarsıntısı «zangıır 

zongır!» denecek kttdar 
kuvvetli oldu .. 

Zelzele, Bolıkesiri değıl 

bizi sarsdı ... 
Bir yazganım zı, yer tt•p · 

rentisinin neler yaptığını 

anlatmak için muhtelıf semt. 
lcre gönderdik .. 

Sözü ona bırakıyoruz: 
« .. Sinemada locadayız .. 

Fılm i n en heyecanlı yerın

de, solonda, balkonda ve 
localarda, ani bir kalkınma 

oldu ve onu devrilen san
dalya görıiltüleri, bağırış· 

malar takib etti. 
- Ne oldu? 
- Ne var? 
Demiye vakit bulamadan 

etrafımdıı kimse kalmadı .. 
Apere dairesinde bir yan · 

gın çıktığını zannettim ve 
ben de koşuşanlar arasına 
.karıştım ... 

Meğer zelzele 
Haberim yoktu ... 

olmuş. 

Her yerde aynı kargaşaltk 
olmuş ... 

Rilhassa hakve ve gazi. 
nolardan kaçışmalar pek ga
rib bir vaziyet göstermiş
ler ... 

dan ne ynptıfor, diyordum ... 
ÜrJya kndor gitmeden, b'r 
inci yert< prendisind( hasta 
fü de bulunan bir dostlo kar-

şılaştım: 

- G rçe ten, göriılecek 
m nzarn idi. inson, oğlomo.

lı mı, giılmeli mi o vaziyet 
k rş s nrlo? Bır türlü kesti· 
rilmiyor . 

Birincj zelz~ı.., olur olmaz, 
eli oyoğı tutun bütün h::ısto.

lar dtiş" kalka k pıyı boyla. 
dılar vo nobetcı doktorun, 
hemşirelerin menetmelerine 
rağmen, hemen her hasta 
dışarı çıktı ... 

Görmoliydiniz; Uzun enta· 
rili, picamalı geniş bir ka
labalık... Her ağızdan bir 
ses çıkıyor ... 

Hemşireler bağırıb çağı

rıyorlar ... Fnko.t kimse içeri 
girmek istemiyor. 

Nıhayet, koridorda dur
mak şartile burayn girildi. 

Battaniyesini kopan kori
dora koştu, kimisi çömelerek 
battaniyeyi sırtına örtmüş 

kimisi dizlerine koymuş, tit
reşib duruyorlardı. 

Bir kısmı da kapı dibine 
yığılmıştı ... 

Hemşirelerde bir faaliyet 
bir kumandocılık .. 

Az çok sağlam olan has
tnlnra talimat veriyorlar: 

Soy dı 
Alanlar. 

Cemal KAM'ER - Viltl- ' 
yet varidat müdürü. 

Fahri 1MREM ~ Varidat 
müdürlüğü mümeyyizi. 

Arif A YDEMIR - Keçe 
ciler içinde uncu. ( Oğulları 
Bahaddin ve Vehbi do AY 
DEMİR soy adını ulın şlordır.) 

Fehmi KARABEK'IR 
Vılfiyet emniyet müdurluğu 
kısmt adli r İ'lı, bn komı 
ser. 

Aziz ZANBADOGLU · 
Band rmıı ~C\ ketiyo nah y · 
sine boğlı Doğancı kö) ünde, 
Hııcı Yusuf oğullar ndan (Kar 
dcşi Ahmet\'~) torurılnr B -
lıkesir hukuk evinde Bürh· 
an, Karncabcıy-t;lual:ıad knr
Clkol kumandanı Yusuf, Ham· 
zn, Necnti, Mehmcd vo kızı 

lfndiye de Zanbad oğlu soy 
adını n1mışlarıhr.) 

Ziya CENGİZ - Korucu 
nahiyesi tahrirat ktltibj. 

Galib PALA YAN '""' Ko
rucu nahiyesi orman muha
faza memuru. 

Mehmet YILMAZ - Ko
rucu nahiyesi hükumet ko_ 
nağı odacısı . 

İsmail ÇOBAN - Korucu 
! nahiyesi Yenireikebir köyü 
muhtarı. 

Tahsin TÜRKBEN - Ba. 
lıkesir telgraf muhabere me
muru. 

Ahmet Emin ŞUDRİ -
_ Belediye bnşhekimi. 

İsmail YAVUZ - Dursu· 
nbeyde hafız Mustafa oğlu. 

Bunlnrı, merak ettim ve 
ertesi günü birkaç kişiye, 
o akşam, nerelerde bulun
duklarmı sordum; enteresan 
olanlarını size naklediyorum: 

«- Sen şu bacakları kesik 
1 

çocuğu sırtlayıb şu kapıdan 

alyahlann f elaketze~ele
re yardımı 

lzmirler mahallesinde bir 
kahveye gittim... Kö§ede 
sandalyayn bağdaş kuruh 
oturmuş, küçük boylu, biraz 
kanburıı, gözleri çipil çipil 
bnkan yarım santim sakallı 
kasketinin şemsi siperini içe 
sokmuş tipik bir adamın: 

_ Buyurun paşa oğlum, 

buyurun buraya ... 
Davet üzerine yanına ot

urdum ve biraz konuştuktan 
sonra ona akşamki zelzele
de nerede bulunduğunu sor
dum ... 

« - Ah aman oğlum, 
hiç sorma; aman am ın 
uklımo geldikce fena oluy
orum ... ( . .. ) camide müez
zin olduğumu biliyorsun ... 
Efendiceğizimize söyliyflyim 
elli paralık ekmekle, elli 
pııralık peyniri cebime ko· 
yarak camiye gitmiştim .. 

Ezana pek az kuldığı için 
minarede bekliyordum. Bir
denbire noldu, bilmem ki min 
are bir sağa, bir sola yot
ı b kalkmıya başlamasın mı? .. 
Aman, hakteald hazretleri, 
diyerek' açtım ellerimi gö
ğı.• . Fakat, o sallantıda ora
cığa bir düştüm ki. . 

Az daha gidiyordum . Ah 
ke ki ölseydim de din uğ-ru· 
na şehit olsayd:m. • ·eyse 
evlddım, aşağı indim de yer. 
de okudum ezanımı . » 

**~ Bütün mahnllelerdo ve 
her evde aynı teltlş olmuş 

ve korku atlatılmış .. Çünkü 

3 t 3 .. Balıkesir zelzelesini bi-, 
lenler bugün oheınmiyetsiz 

bir sarsıntıdan ürküyorlar .. 
En mühim yer memleket 

hastanesi idi. .. Acaba ora-

~·ıkacaksın. Anladın mı .. 
- Sende, zelzele boşlar ba

şlamaz şu ihtiyarı alacaksın .. 
- Yooo, neren hasta se

nin?. Pek fılti bir insan taş . 

ıyobilir in, şu bnyğın o.dom. 
cağızın koluna girecijksin ... 

Eyi dinle beni, Meh-
met 
hal, 
Hayır 

oruz .. 

demir gibisin der
Mehmedi sırtına .. 
hayır itiraz dinlemiy· 

Dedik ya, görülecek yer 
hastane idi, o akşam. » 

~,, .,, 
~il~ 

Aradan bir hafta geçdiği 
halde, haltı dedikodu mev
zuunu «zelzele» teşkil edi
yor .. 

Hergün yeni yeni duyum 
lar yumurtlanıyor ve yeni 
yeni hikdyeler anlatılıyor ... 

Haktealllnın , dinsizlere 
oruç tutmıyonlarn kızdığını 

mı söylemiyenler var. «Gnz
nb1 ilahinin>> dehşetinden mi 
bahsetmiycnler... ~eler, <'a· 
nım, neler .. 

Rıımozon bittiği halde, 
iftorlıklara bir son verilmesi 

(Sen-Tu) 

Yur~~a ~ava ~uruşu 
Ankara, 12 (AA.) - Zi 

rant Bakanlığı mcteorlldi 
enstitüc;ün verdiği malömatn 
göre son 24 saat içinde 
yurddo. bava Trakyada ya
ğışlı diğer yerlerde açık 

geçmiştir. Yağış yağmur 

şeklindedir. Heryerde gece 
ve gündüz ırnhunetleri 3 
derece farkında yuks imiş 
tir. Orta anııdolunun batı 
kısmından manda ytırlor vo 
doğu anadolusu tnm 1 ıilc 

karla örtülüdür 

Balya, (TÜRKDILI) 
Zelzele feltlketlerine karşı 
halkın yardımlarını tesbit 
etmek üzere bir komite fa. 
aliyeto ge~·miştir Daha ilk 
mahallede yüz liradan fazla 
bir para toplnnmı~ ve yük
sek komite emrine verilmiş
tir. Halkımız feldketzede 
kardeşlerine seve seve ya· 
rdıma koşmaktadır. 

Balya maden kumpanya. 
sının da f eldkotzedelere mü
him miktardrı yardımda bu
lunacnğı tahmin edilmekte
dir. 

Er~ek~e yanğm 
Erdek (TORKDiLI) - Ge. 

çen pazartesi günü ismet 
Pnşn mahallesınde Çank.ırlı 

hocanın bacası tutuşmuş ve 
ıslak çuvalla söndürülmüş. 
tür. Faknt bacadan ayrılan 

urumlar gecenin sükO.ne. 
tinde yann yana bitişikteki 
oduncu Nurinin evine düş· 
müş vo kimse tarafından 
görülmemiştir. O gice saat 
12 de hu nteşli kurum par
çaları Nurinin evini sarmış· 
tır. Evdekiler asude uykuda 
bulunuyorlnr Evlerin ~ok 
sık olmasından duman} r 
komşu evlere do geçmiştir. 
Komşu bııy Hasan yangın 

olduğunu anlamış ve kom· 
şusunun evine dalmıştır. 
onları yanmaktan ancı:ık ku
rtarabilmiştir Ve silfih seı;ı 
leri soğuk kış gecesinde d rı 

kavurur gibi p tırdamıyn başlrı
ınışlır. İtfuiye, kumanıl nı 
henüz evinde giyinib ge· 
lmediği için yanğın yf\rıne 

koşmuşlarJır. Evin yır ı 
yandıktan sonra anrnk gol · 
bilmişlerdir Ve tamam n 
yanmış va kom{IU ev tah ib 
edilmek surotıle yanğının 

1 nnrnk önünC\ g çil bilmistir. 

··'"'-··---..-·· ···-••la!ll---.ıııı-··-··-- ··-· ........ • • • • 
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u 
Şehir ~ulübü açlld1. 

Kulüp kentimizin büyük . bir 
eksıkliğini doldurmaktadır. 

Şehir kultitii 

Belediyenin himayesinde 
Balıkesir şehir kulübü açıl

mıştır. Bu münasebetle bay
ramın ikinci günü kulübde 
iki yüz kişilik bir çny veril
miştir. Çayda Valimiz ve Be
lediye başkanımız bny Gün
doğnn güzel bir nutuk söy 
lemiş sözlerinde kulübün iç
timai rolünü cıınlandırmıştır. 
Büyük bir eksiği dolduran 
kulüb rağbet görmektedir. 

uallimlerin kıdem zamlan 
Bu yıl kıdem zammı gören 

ilk mektep munllimlerine nit 
liste Kültür işleri Bakanlı

ğından viltıyete gönderilmiş
tir. 

Duyduğumuza göre Hav_ 
ran mektebi başmunllimi 

Kemal Özer bir derece terfi 
ettirilerek maaşı yirmi lira· 
ya çıkarılmıştır. 

Başmühendis vekili 
Vilfiyet yolları başmühendıs 

vokilliğıne tayin edilen Ahmet 
Zıyaettin dün Ankaradan 
kentimize gelmiş Ye işine 

başlamıştır. 

Pamukcu vakasmm mu~a
kemesi. 

Pamukcu vo.kasının mu· 
hakemesine dün de ağır ceza , 
mahkemesinde devam edil
miştir. Dün de bir kısım 

şahitler dinlenmiş gelmiyen 
şahitlerin bu meyanda hu
kuku umumiye şahitlerinin 
dinlenmesi icin muhakeme 27 
ikinciktı.nunu bırakılmışt r. 

Bir açakci tuıul~u. 
Ş ımlı mıhiye .. inin Yağlılar 

köyünde bir knçnkcı Jt kaln
nmıştır. Manisolı Ahmet adı-

nda olan bu kaça cı yaka· 
l ndığı vnkit üzerinde iki 
kutu k ç k sig ra k6ğıdı bu
lunmuştur. Koçnkrı kentimi
ze gcıf rilerek o<lli ihtisas 
mahkc>mesin , vt rılmist•r. 

esut ~ir n ş nl m 
l l r m murumuz Sur y

ya T lay ıle B0 dır nn n 
ta nm ş 1

(4 r.rindc>n fabr'
karı ÔmClr kız F vz'yenın 

i a 1 rı 'lnrlırmadn icru 

ulunmu nişıınla mayı 

lı rnr tli hir sur tto kutlu-
1 m l rdır. 

.\rkadrşımızı kutlularız 

Bayramda spor hareketleri• 

irlikle V · r Beraber 
ldmangüçlüler de ~ayramdillrBmide gideıa. arlı 
ın ç yaptılar. Havr n idın .yuıdu üm~ ~am~ı!!! 

Kııp • moç·larınıı cuma gü ltıdan ıstıfad 
nü hlmanbirliö-i İdrnrınyurdu erdir. 

C'I ,,, * ~ 
takır 1. rı ·arasında devam K nJ~rı. gelec• 
edılruiştir ~ldpa mg. ücü ile ldlll' 

ma man .~ 
Guzel h'r havada ıki tar- liği arasında ya~ıl•\i_. 

af tıı guzel bir oyun oynam larln bilmekteJır· ., 0 
ış s yırcıler hey(lcanlı dok. İdmonyurdu on beŞ g~c6 
ik l r ynşo.mıştır. Buna en öndedir. tdmıı~ o 

manbirhgini y<'nece bel 
rn ;m n iki taraf soy onun d 1 puvnnı ~rı J il• 
ynpınağn muvaffak olamam c>ak bu tokdirdC' ) or 
ış oyun O.O brroberlikle b ·- bırincılik bir def il 

tmi~tir Birliklıler bir pen±nrşılncnklnrdır : JI 
ldma güçlülerin Edre111ıd 

Eclrcmlllıl"rle oyn:ıyıın idnıangılçlUler. ( d• 
İdmnngüçlüler bayramda rağmen iki tora l• 

Edremide giderek ora fdm. yapmıyn muvoffcık 0 o-O 
anyurdu ile bir maç yapm- böylelikle oyun itdt 
ışlardır. Duyduğumuza göre raberlikle neticelonOJ çl• 
Edremid.Güç maçı çok sam. 1 Edremitliler gefl 

6 
. l . . . d r· b' de gece ım'i nr hava ıçın e cereyan şere ıne ır .

8
, 

etmiş gençlerimiz güzel oy. esi tertib ederek flllG• 
unlnrile Edremidlilerin t-0k- ini ağırlo.mışlardır .. bİf 
dirini kazanmışlardır. Oyu- 1 imiz Edremidden e~ı 

'b ·ı d" .. Jerdır· nun canlı ve seri olmasına. tı a ı e onmuş 

- - - - . o 
Huvranlılar köme şamP'!od•' 

Havran, ( TPRKOiLl ) - pek müşkül oldug'~asıll 
Geçen cuma günü J~dremid şampiyon tokırn 8 ııb• 

H ran 8 
sahasında Hrıvrnn - Ayvalık son maçın av h 

1
es 

takımları arasında yapılan yapılması fudb~l e 
Kupa maçında Ho.vran tak· rica edilmekLedır. dile~l 
ımı 1-2 galib gelmiştir. Havranlılar bu ekted1 

'k · b b österırt · 
Havran takımı Edremidle 1 1

1 
se e E gh ı bostJ91 

l d . - ş as eııC berabere ka mış ve E remı- . 
1 

. d 
1 

an g 
_ . ış erın e ça ış ı.8loJ 

de hukmcn galıb olan Ayvn. . 
1 

• d hrum .. 
- " . ış erın en mn lıgı yenerek 8. kumesı şam · 1 ., 

arı. ,,. 
piyonu olmuştur. Buna .. naz~ 2 _ Herzam.an ~ .. 
aran Havranlılıırın A. kumesı spor foaliyetlerıne 
şampiyonu ile karşılaşmak an Balı kesire nozar911

6, 
üzere Balıkesire gitmesi icab canlı bir çalışmayı i~8dl 
ediyorsa da hepsi işci olan ve binnetice daha ı t1ıı" 
ve mevsim dolayısile iş bıı- şvike muhtac olorı bılıO 
şında bulunan Havran gon~·· böyle bir maçın ~o. cBııd 
!erinin Bnlıkesire gitmeleri ın daha föydolı 0

" ı 

Dık atsiz bir 'lracı z ~a· 
lsın ~ir evi ya~ıyordu. 
Perşembe günü hacıismail 

mnhallesinde Emine adında 
bir kadının kim İl(l oturduğu 
cıvJe yonğ.n ~·,kmıştır. Mnnga 

ı hbn sıçrıyan ateş bnı:;1adı· 
ğı anlaşılan yangın etraftan 

~ görulerek büyümesino mfy 
do.n ver lıned n söndiıriılmii 
bu suretle> muhtem l bir 
fP-IA ket ön len mi tir 

Uıkk t iz kiracı hakkında 
zabıtaco tahkikat yapılmak
tadır. 

• • s .çımı 
~1 rnş 12 (AA) - C.H.F. 

hına ıncla ikin<'İ soçicıler 

yoklamıısı yı:ıpılmışlır. l 1lus 

C\Vİnde bir kondor vorihniştir 

lih· 
Piyangoda üç ~118!1 

~in lir ~u,ıu .• 
8uoJ 

Tayare piyango ·ye d 
bin liralık jkraını .

11 
s 

. ç ki) 
11725 bilet sevın 0 · 1 ,,otil 
bayi Mehmet 1 e urtl 
.. h . mertl up aneSl 
klu ve tnY?r tfO 
iytıti muhnsibı 11~ 

k of9r ld tarafından ortn f o 
·1 t nısı mıştır. Bı c . ti( 

içinin iki bin tıro d tet . e ı 
arnsındn t ksıoı 

1
., 1 

hayvan sa~ ıı,, 
İzmir, 12 (~·\)8jııd' 

yıl iÇindc to.ş jslc:r:sb' 
hayvan tnk ı ,pıl 
bir de ldbrotavnr Y 
tır 



SAYPA 3 

Korkunc 
~ 

Zelzeleler 
(l'st tarafi birinci sayfada ) 
umumi müfettişleri, hildli
ahmer müfettişleri, vilayet 
sıhhiye müdürıi ve birçok 
doktorlar Erdek ve Marma
rnda bulunmakta ve halen 
folftketzodelere yapılan yar
dımlarla meşgul olmakta, 
tcdhir almakta tedavi et 
mcktedirlcr. 

Dahiliye Vekaletince Ana 
dolu Ajansına verilen mah1-
mnto naznrcın on zelzelele
rde Balıkesir merkezinde 
hu ayın dördıincü günü baş
lıyorok sekizinci gününe ko
dor, Kopıdoğ yarımadasında 
ayın dordunden beşinci gün
ünde Erdek ve civarında 2 inci 
gününden 8 inci sabahına 
kadar muhtelif fasılalarla 
vo çoğu şiddetli olarak Jev- , 
um etmiştir. Bu sar- 1 
sıntılardan Balıkesir merke
zinde 12 ev kısmen, Erdek ı 
merkezile ııindoğdu, llçak.1-
o.r, Turan, Paşalimanı, Avşa, 
Ekinlik, Asmalı, Harmanlı, 
Poyrazlı ve 1'ürkeli köyler
inde 364 ev tamamen, 922 1 

ev kısmen yıkılmış, beş ins
an ôlmüş 14 insan ve 36 
hayvan yaralanmış, Mormn
ra Adasında ise oturulabile
cek tek bir ev kalmamıştır. 

Adalardaki feldketzedelelere 
hnvanın şiddeti dolayııile 
motörlerle erzak ve saire 
gonderilemediğinden ilk ve 
çabuk yardımlar Bandırmada 
bulanan Antalya vapuru ile 
yapılmı tır. Balıkesir viltl.yet 
nafıa dairesilo Edremidde bu 
lunan çadırlar kdmil o sarsı
ntı yerine gönderilmiştir Ek
inlik, 1vşn ve Paşalimanı 
koylerine Antnlya vapuru 
ile gidon heyet fırtınadan 

knrayn henüz çıkamadığı 

jçin hakiki hnsnr ve ihtiyoç 
tcsbit odilememi tir. 

Geno Dahihye \'<•killiğıno 
gelen haberlere nazaranı 

Bursadnki zelzele de ayın 

dörduncfi akşamı saat 16.5 
da ve 18, ı5 te şiddetli iki 
sarsıntı halinde kpydedilmi • 
Mudanyanın Tirilyn nahiyes
inde de bir evin bacası yıkıl. 
mı tır. 

Çanokkalede, ayın 4 ünru 
günü ikisi oiddetli ve ikisi 
hafı{ olmak üzere dört sar-
sıntı olmuo ve vilAyet merk
ezinde bazı evlerin duvarları ı 
çatlamıştır. Gelibolu kazasın
da 8 ev çökmüştur, zaror 
15 bin lira tahmin edilmek
tedir. Lapsekinin Bayramıc 

nahiye merkezindeki çl\ mel
orin suları tamamen ç kılm. 
iştir. Biganın, Oimekotn na
hiyesinin Ambaraba köyün 
tın Camisi, KarnbigaJıı 
bir ev ve bir moğnza k s 
men, Karalı köyünde bir a 
manlıldn iki minare ve ba
zı hocalar tamıımen yıkılm
ı~t r. insan ve hayvan zayı
ııtı yoktur. Edırnedo nyın 
4 Qnciı günü (asılalı üç vo 
beşinci günu do 2 sarsıntı 
olmu tur. Bu sarsıntıların 
ikisi şiddetli olmakla bera
ber znror yoktur. 

t'URKDIL1 

Felaketzede Yurtdaşlara Hal
kımızın Yardımı 

5 
5 
2 
2 
2 

50 
2 
2 

50 
J 
2 

30 
J 

50 
30 

2 
ı 

50 
] 

2 
1 
J 
1 
2 

50 
50 
50 
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50 
50 
50 

50 
50 
50 

1'üccnrdan 
( l st tarafı birinci snyCo.dı ) 

eskin Ziıhtü 
(( Attar Lütfı 

Furuncu Zekeriyyn 
Bakırcı Arif 
Kırımlı Abdullah Foni 
Ticaret od sı b1şktltibi Ekrem 

<< « vE>znedurı Mehmet 
ı;t•zacı Avni 
Elb ·seci Alı 

Kahveci Çakır Mustafa 
Furııncu Haşim 
Kırla iyeci Remzi 
Karcı Huseyin 
Kebabcı Mehmet 
Şırocı Tahir 
Tuhıncü l"nbri 
Borber Lüıfı, Ahm t 
TuhofıyC'cİ Kadri 
Berber lbrnhim 
Berber lluseyin 
Kırtasiyeci Fehmi 
Şeker<'j Ahmet Nuri 
Snatci Ahmet 
Yıldırım camii hatıbı Nnsuh Öğretgen 
Sabık ağ r cezıı hakimi Behçet 
Lokontacı Mustofı:ı <Turan a ovil 
Furunru Faik 
Şekerci Kemal oğlu Rifat 
Tuhofıyeci lbrahim Sami 
Şehir sineması müdürü Cemal 
~tuh\ü Naci 
'l1ekaüt Mehmet Ali ve hafız Osman 
Yoğurtcu Besim 
Kunduracı Salih 
Bakkal Hayati 
Kahveci Bnhatt n 
Yoğurtcu Dıramalı Hasib 
Kangal oğlu Ahmet Co(er 
Ekmekcı Osman 

1 Pul bayii Nuri 
25 Fotoğrafcı Hüseyin 

f?ofoğrfrı Refık 

Arzuhnleı Mehmet 
Avukut Ahmet fiilmj 
hundurncı Ahmet 
Bokkol Ahmet 
) omi~ci Hutıeyin 
14cblebici llalil İbrahim 

50 Berber Osman 
l'ahsildar Ahmet 

2 
50 
20 
25 
25 
20 

2 

1 

1 
2 

Arnb Ali oğlu Basri 
30 Konduracı Mahmut Hakkı 

Doktor Mehmet Ali 
50 BillO rcu ,oci 

Tekaüt lsmail Hakkı 
50 Saatci Emin 
30 Kebapcı Mehmet vo Ali Osman 
50 Çengel oğlu Nozım 
50 Yıldız kırathnnesi sahibi Foik 

gczacı Azmi :\e et 

50 
50 
50 
25 

25 
50 
25 

Acente ytizba'"ı oğlu HeCık 
Bakkal Ahmet 
Emanetci Ktı.zımler 

Saatci HulOsi 
Topu katibi tlulOsi 
Tatlıcı Bursalı Alı usla 
Peynirci lfolil 
Kırtasiy c·i Kadri Lütfi 
Berber lfasan rahsin 
B kknl lloıan 

Konduracı .\dıl 

Bandırm lı yemişci Ahmet 
3 
2 
5 1'urc rdan t1 onyolı Mehmet vo Arabacı oğlu Alı 

ortc klar 

J 
J 

ı 

J 

1 
ıo 

1 

Şapkacı erer 
Yomişci Ali ve Mehmed kerde ler 
Kuyumcu Abdullah 

25 f\uru kahvecı Abdullah 
Kondurrıcı Yağcıbedirli Mehmod 
l:lbiscrı Musa 

20 Attar !fason 
Elbiseci Rifal 
Mütoohhit Eyinli oğlu Şeref ve 
Attar • 'ecıb 

ortağı 

( Devamı var ) 

, 

Manisnnın Demirci kazas
ındn ayın d · dıindc biri şi
ıidellı diğ rı ho( C olma~ 
uı re ikı v gone aynı gu
nde Gördes kaza ındo da 
şidJetli iki sarsıntı olmuş 
vo bir hasar yapmamıştır. 

•• , ;f ~ il!l!!i!~e." ~~m J;.,...~..---.Bnlli 

11 
TUCCAR HORN 

17.mirde y lu z Ödemiş mınt.
o.kaeında bir iki sauıntı hı
fiMdılmişsede zarar yapmo.
llUtlır. 

11 
GELİYOR? .. 

·----Wli!Dlt ....... ı 

Saylav 
Secimi , 
(Cst tarafı birin<'İ envfadn) 
ında bütün \'ılly t lar 
kadın vardır Koz larım zın 

sırasile çıkarorakları rnunte
hibisani yekunu şudur: 1 J 09 
fırka namzetleri olorak fırka 

voklamolarındn knznnrın nn-., 
mzctlorin k ıdın erk k y k-
llnları kar.nlnrda ayrı ayrı 

şudur: 

Balık s r 88 zi k ıdın 303 
çi.ı erkek 391. Bandırma 26 
sı kadın 99 zu rkek J 25, 

Erdek 7 si kodın 29 zu erk k 
36, Gönen 6 ı kaJın 121 ri 
erkek J 27, Susığırl k 15 i 
kadın 65 şi erk k 80, Bolya 
: ı ri kadın 72 si erkek 83, 
Sındırğı 20 si kod n 57 si 

erkek 77. Dursunbey 13 ~ü 
kadın 52 si erkek 65, Ldro· 

mıd J 2 si kadın 108 zi erkek 
120, Ayvalık 14 dti kadın 

40 kı erkek 54, Btirhaniyo 
3 rtl ko.dın 48 zi erkek 51 
mıiodehibdir 

Kificük 
' 

Anlaşma 
( l ııt tarafı birinci snyCo lo) 

sadık ve azimli mud fıı 

bulunduğu genel menfaatin 
himayesi endişesile hütun 
aldkodar devletlerin iş bera
berliğinde bulunmoğa karar 

vermiştir. Yugoslavya Ba~ 

bakanı Ko.zelecilere Küçük 
anlaşmanın durum imdiye 

kndor olan durumun aynı 

olarak kalmı tır. Bütün 
menfnatlarimizin ve mtittefı 

klerin Balkan antantı m(lml 
oketlerilo olan munasebotlC1ri 
korurken genel cımniy('tiııi 

ve barışın rnenfnotlerino hi 
zrnete devam cdereğız dC'm
istir. 

~·· 
f stan~ulda~i m çlar 

1 tanbul, 12 (AA) Dun 
burada yapılan fudl ol ıno
çında Fenerbnhçe 4·2 He ik
taş ı, Galotosaroy 4-2 lstnn
bulsporu yonmişlordir. 

13 ikinci kAnen 

Sıv - Erzurum 
1 tikrazı. 

Vilayet Oufler~arhğından: 
< ~eliri ı:ırııa meıı S" a -Erzurum demiryolu -

nun inşa. ına tah~is oluııatı • ıva - Erzuruııı i~l
ikrazının iki mil~orı liı·ahk ~ iizdr 7 faizli hiı'iııci 
kısmının ka) ıt 11Hınnwlesine ı O- 1-93.) tarihinde 
h ı~lana(' k H' 1 5- ı- H3;> tarilıin<lf• nihayet , er-. 
ile('ektir. 

Bu mfıdd<'I zarfında Clinıuri~el merkez, Zi
raat \e i~ lMrıkalaı mırı uheleri lıulunan her 
mahaldr ondokuz lira itibari k"met1i bu tahvi-. 
llrr umumı \C' miillıak hlitcclcırle idare olunan • 
daiı·p \n mlic ~~f'lerc~ \P \İhhetler husu~i ida-. 
relrrile BrlPdh PIP.l't't' teminat olarak 'r. llazillfl_ • 
c<' ~aolrııı~ '<· ·atılacnk miHi f•mlttk hedellerinin 
lNli~esinde itibari kı~ mrtleri iizerinden kahul 
oh111arak.tır. Bu talı\ illrı·in bedel ve foizleı·i lırr 
tiirlii \rrgi , .. rP~imdeıı muaf olduJ,"m da karıurı

la tr~ il t dilıni tir. ı~ıirak Nlenler ('il faideli 
'" ~n~lam 'c a~ rn zamanda nıenılrkel için veri
ıııli hir i P p .. ralarım ~atıı·mı.., olacaklardu·. 

ll«ı lık( .. Sİ 11 «tskeı .. i Sel tın 
(l l 111 a k () 111is)7o11 u il el (l il: 

Bahke ir a ·keri kıtaatı ihti)acı için açık ek
siltme dürt bin kilo toz ekeri beş yiiz kilo kır
mızı bi her, yiiz kilo ca~ atın almaca~ tır. 

İsteklilerin rksilıme giinü olan 13-2. Karnın 
- 935 pazar ~ünii ~aut onbirdr 155 lira nnnak
knl teminat akçajlr hirliklf' kolordu karargMn 
civarında n. krri satın alma komi. yonuna miira. 

• 
raatlar'ı. 324 

alık esir- Bigadıç
ı d ı r ğ ı Otobüsü. 

Balıkt•sir - Biğadı<' - Smllırğı ara ında oto
hii~ st ft l'l<>riıw haslarınııl"tır. Otohiis lı~rgün To
katlı otelindcu mii~lN'ilt•ı·ini alarak Smdırğıya 
hclı't1 kt•l rdrr. \'r ~ine hr.rglin Sındır~ı ve Biga
dw ~olcularını Bahke. İl'{' getiı·ir. Seferler rahat 
n) 1u·uzdur. 

SEH.R İNE 
13 i~inci~anun pazar itibaren 

CllAHES BOYl~H , :\.\Tll \Li.\ P.\LEY Hl PİEBHE ldLllARn 

Gibi büyük artistler tarahndan temsil edilmiş olan beynel
milel şöhreti haiz 

ATMACA 
~lt·mlt•ketiıııizd<' diin~a111n lırr ıarafıuda . 1k sık tcnısil edilerı ,~ 

fe,kalthle r,ığhel \(' l. kdiılt r L1zaııan lnı C'~t r ~ok 111iikm·umel 't' 

1 

c· ~ lı!ssi 't) t1 d<'hi(~ll. BiJlıa1..~a ü(• hil~ i~k ~ tist Huafındau t~m~il 
edılnn~ olması ('~prırı kı~ ııı<'t '(' t lı(•tııııu~ l'lmi hiı· kat daha arltır
maktadır. 

Ayrıca 

TE A IRGAsl 
11,nduıluk, ~aftr.rnı .. uılık, a"'k ' . maef•ra iizt•ri ıw ola ıı hu fili rıı 
t'ok nır.rukh \e lıt"H'anhdır. . . .. 

İl:'h ( tt)n .• FOKS Jl B \L 



1.YPA. 4 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPiRİN, Ef1 marka
sını faşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,, '8~ "müstahzarı olmalıdır. 

Satllık lngiliz ayla ı. 
Karacabey Harası 

Müdürlüğünden: 
Karacabey harasında yetiştirilen pedigrileri 

mükemmel anadan ve babadan yarışcı 933 do
ğumlu dördü erkek beşi dişi dokuz baş safkan 
İngiliz tayı 12 - kannnusani 935 inei cumartesi 
giinii saat on dörtle her ha~ ayı·ı ayrı açık ar
tu·ma sure tile satılacaktır. Bu taylar 1 ngiliz tay 
yarışlarına iştirak edebilecek evsaftadırlar. 

Pedigrileri, mufassal cşkftl!erile fotögrafları 
Ankara, İstanbul, lzmir, Bursa, Balıkesir bav
tar müdiirliiklerile Ankara atlı ..,por kulübiiiıe 
ve İstanbul sipahi ocağma gönderilmiştir. Satı
şa iştirak etmek istiyenlerin satış gününde te
minatlarile birlikte hara merkezinde bulunmaları 
ilan olnnnr. 313-4 

Belediye riyase inde: 
Hükumet caddesinde halk fırkası binııeı yanında inşa 

ettirilen belediye binası elektrik tesisatı pazarlıkla lho.Ie 
edilncektir. 

Taliplerin şartnameyi öğrenmek üzere belediye encüme-
ni kalemin\ müracaatları ildn nlunur. (327) 

Mecmualar: 

Kaynak 
Halkevimiz tarafından çı

karılma ta olan Kaynakın 

yirmi ikinci sayısı dolgun 
olarak cıkmıştır. 

Hasan Alinin «çevirme 
yapmıyalım», 1brahim Şevki 
lşıkmonın «İleri hat», M. Lk
remin «Eski eserler tetkika
tındn bir düşünüş», İsmaıl 
Hakkının «Köy edebiyatı» 

başlıklı yazıları Kaynakın 

bu sayısında bulunan başlıca 
yazılarından dır. Okuyucula4 
rımıza tavsiye ederiz. 

~ucu~ ~a~ımı ~a~krn~a 
öğütler. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
(Himayeietfal) annelere çoc
uklarının bakılması usulleri
ni gösteren öğütler hazu la
m ıştır. Bu öğütler süt ça-· 
ğıadaki bebeklere birinci 
aydan başlayıb 12 inci aya 
kadar ne şekilde bakılacağ

ını bildirir. Istı yenlere her 
ay için bir öğüt parasız ol
arak gönd.ırilir. Ankarada 
Çocuk Reirgeme Kurumu ba. 
şkanlığına bir mektubla ço
cuğun kaç aylık olduğunu 
ve bir de adres bildirmek 
kACidir. 

Kurum çocukların t.erbiye 
ve hastalıkları hakkında so
rulacak suallere de parasız 

cevab verir. 

8 ahkesir asliye ~ukuk 
~akimlioin~en: 

Dinkciler M. den Hasan 
oğlu Hnsan çavuş tarafından 
Kırkağacın Emirağa mahnll. 
esinden Kadayifcı Mehmet ha. 
nesinde parmaksız kızı Seniye 
aleyhine açtığı evvelce al
dığı boşanma ilAmında vnkua 
gelen isim hatasının tavzihi 
ta le bile açıl on davan· 
ın muhakemesinde: Saniyen
in oturduğu yerin belli olm
nmosmdan tebliğatın iltln 
yolu ile yapılmasına karar 
verilorek~muhokemesi 4 şu
bat 9.:S4 pazartesi günü saat 
ona talik edilmiş olduğundan 
o gün gelmesi aksi halde 
muhakemeye gıyaben bakı. 
lncoğı iUin olunur. 

Dl!'~!!J~W,~!'!!!!!~!!~'~" ı~~!U!~~rın~~!!!!!!! b• •• ~l,Wl!!f~!! aım1 
• Romatizma ve oğuk alğınlıklarına 

I! Türk le trik 
•i Te mofo 14 Balıkesir: yeşillide No. 32 Kuyumcu A~meı Ça tay i~ 
84 Ökonomi Bakanlığının 18 şuhat 1933 tarih v~ 1499 numara ~~ 
f!fff§S ve on beş senelik ihtira beratını haizdir ... h1htt>ren1 lıekimlerimi- "~ 
~~ zin tavsiyesile ı·omatizmalarda, a~mhi hastalıklarda, terlemede, 

~ sıcak kum ve hava banyo ve pansumanlarında istimal olunmak- ~ 
=t·tadır. Hararet için sandalyalara ve yatak içerisine vesair lüzum il! 
- ~ görülen yerlerede konulabilir. Her ınemleketin voltuna gUre lwr .--

., 
ı. 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklenen 

ORMAN ÇİFTLiGI 
• Bira Fabrikası Mamulatı 

A N K A R A B i R AS 1. 
ı GELDi GELDi GEJ-~ 

Toptan satış yeri: • 

BANDIRMA BAKKALİYESi 
Her bayi ve Lokantada ara)lınız! . •• . . •• •••.• ···- •• 

~ ~ -;:. . ' .. 
. .. ... . \ " ~ 

"~. ,, ~ .. ·ı 
, . -Aşağıya bastığımız rehber tablo halkııııızın lıer tülü ihLiY•t 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 
lerden karşıhyabiJeceklerini güsteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi 0 

tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?• 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarım bu tabloda arayınız .. 

T RiK O T AJ. Mehme~ Servet örme evi, Ku"ayi 
111 

• ye caddesı numara: 98 . a 

KIRT ASiYE· Mustaf~ Fehmi. Hükumet caddesı r0
--

• ne soka~ı. 
t 

O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi ınilliY8 cB 

sinde.. dde.si 
Bahkesirpalas - Kuvayi milliye ca ·pi' 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... lliiktimet cadde~ı ~ 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· ff tı~ 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiikt~ımrl es 
sinde .. Oarbah oteli altında. ..k~/ 
Yeni berber ıbrahim Dural: fhl 

• ca~de~i Yıldız Karaathanesi karşısınd · rJI 
TUHAFiYE• Muftu zade Abdullah tuhafiye ve 1 

• kolonyacısı .. Ahacılar ı·aıhlesi No. 31 J 
O KANT A: Sabri Lokantası: Şah ~Jehınet 

numara 18 İ 

K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osrrı • 11 ~ 
Paşa camii caddesinde.. ~leyJıane l .0~f ,'1 

Band1rma bakkaJiyf'si Ahmet Hi:Sııı ~ıtetl· 
Bihimumiçkiler, kouserve ve ş~kt>I' çeşı , 1 

T E R Z İ : Mustafa bey .. Postahane sokağı ro. ıol 
Terzi ve örlicii Celalettin beY· 
mi 11iye caddesi No. 163 . ~ 

~ ekil ve ehadda inıal edilir. - 'fE~JIN ATLIDIH 
C Satış yerleri: lznıil'Cle Peştemalcılarda Seydi Şehirli lelınwt ı:.-_ 1 

· Tevfik elektrik ticarethanesj. F 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en r.5~' 
· cisi. Hiikumet caddesi, postalwne sok~~ 

Bur ·uda Setbaşında Ahmet Tevfik eczalıanesi 
İ!Slanbulda ltsır çarşı. ında attar il. Hüsnü ve n1ahdumları 

ili.: ve Galatada Voy,oda caddesinde edkardölevi elektrik deposu. 
ır Aııkarada E\liya zade ıtriyat 'e ecza depo. u. 

~ Sıva ve Samsunda İbrahim Ferit ışık elf.lktrik derolaı·ı. 
~ Konyada Ali [1 vi tuhafi) e ve gramofon ticaretlrnne~i 

el4 Afyonkarahisarda Hüsnü Hiza lstanhul rrzahanesi. •4 U~akta diş tabibi Ba 1 Yu4.;uf. 

•fü~i iiiıfiiiimiii · 't!r.1ntl7_,.,,.. 

ınara: 24 . / 
· ., uı'' N/F TU :Tavşanlılı Zade Fahri bey. ı~aı~ rJ1İ 

nifatura ve kumaş mağzası. K ll\a) 
1 

-·' 

cadde i numara: 52 d~ 
y AT.· Cumali Hasan - Yapı ve r(·nçper "ef" 

• demiı· hırdavar, boya, cam, çimcto 
Sarw;lar başı. 

a ıkesir Vi ayet Matbasında b 


