
SA )'l 4395 14 ikinci kAnnn Psznrteei 1935 Dukuzuncu Yıl -- - ğeıı Baıyazganı:Bileclk saylavı HAYRI KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

r 
r=-== Türk Dili Evi Ba/Jkesir 

Yıllığı: 800, nltınylığ-ı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

CU-1\a:AR. TESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE VE ER ÇIK.AR.. 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

-
Marsilya cinayeti işi yenidenCenevrede görüşülüyor 
Cenevrede sıyasal görü1meler 

Dış İşleri B kanımızla 
Bay Laval görüştüler. 
Macar hükumeti uluslar ~urumu genel katipliğine 

Marsilya cinayeti ha~~mda ~ir nota ver~i. 
Cenevre, ı 3 (A,A.) Bu· ye O.ş Bakanı Tevfık Hü tu 

rnda hususi konusmoJnr Arasla gorüşmüşlıir. 
dev:ım etmeıktedir CenevrC', J 3 (A A) 

Fransız Dıı:ı bnkunı Turki- \l rsily:ı suıkustı ınesulıyet

Harb 
-

T eMı~eleri artık orıa~an 
kal~U mı1 

Fransız başbakanının söylevi 
Paris, 13 <A.A.) Ba bn-

knn eoylediği bir nutuktu 
Mnrsilyn suikaslı ile vahim 
bir şekil alan hnrb tehli· 
kolerinin bertaraf edildiğini 
ve dünkü Roma anlaşması 
ıle yarınki Londra görü me
lorinin biri takviye edece
ğini ôylemiş ve fr sıyasal 
hakkında Fransenın hiç enfı-
1 \ksiyon yapmnyıb frnnğın 
islıkrarının muhafnzn edile-

lerı hakkınJaki Macar mu. 
hlırnsı l'luslor kurumu ge
nel klHibliğine gelmiştir. 

Bu ışın raportöru olnn bay 
eden raporunu gelecek haf-
ta hazırlıyacnk ve orta 
Avrupu ha~kındaki Ro 
m:ı nnlaşmal.ırının tat· 
bikını kolaylaştırmak idn 
bu de\'renin sonunundan 
önce işin tesviyesine çalışı

)ncaktır. 

izmir~e i~inci müntehip 
seçimi başla~ı 

İzmir. 13 (A A.) - Merkez 
kazasıle mulhokatta ıkinci 
se~·melor ba><lr.ım stır. Se\'İnı 

bu ayın on sekizınde bıter

ektir 

Maarifte Yeni Teşkilat 
Kültür işleri ~~kanlığı teş~ilatrn~a esash ~eğişık- ı 
li~ler y pılaca~. Te~ris işleri ~ir araya toplanacak. 

Hazırlanan yeni teşkilat ıayıhasır ın esas hatları nelerdlf? 
Kultur İ leri Ba anh~ı " 

tc kill\tı knnun ltı.yihnsı hoz 
ırlanmı tır. \'!'irilen knnırla 
ro gorc bakanlık ttı~ki 1 fit1 

C'Sa lı bir surl•tte ıl<>ğı tirıl
ecektir Bugünku te kılata 
ilk, orta, yuksek diye umum 
mudurlukler vardır \ enf 
te kılı'l.tta tedrisat umum 
mudürlüğu yapılarak hi.ıtun 
tedris işlerinin bir aray:ı 
toplnnması ve bir tedrisat 
mu te arlığı yapılması da 
du ünülmektedir. 

Bundan başka dığer Bak
anlıklar da olduğu gib' muhte
lıf sahol ır içın miıs virlik 
ler t('.1 kilı do zoruri goriılm 
ektedır. Mu avirlikler ıcın 
ovelcc unıversıt("de prof eso 
rluk etmiş veya doçPntlık 
yapan ihtitius adoml rı scıd
lerektır. ~eşriyat işleri i~·ın 
do baslı başına bir mudürluk 

yopılacoktır. Aynı zamanda 
nosriyo.t mudiırluğune bir de 
neşriyat mu aviri verilecC1· 

ktır Bugiınku teşkil.Hta, on 
uğır yiık orta tedrisat daır 
esinin üzerinde bulunmak
tadır Bu dairenın içinde. ec
nebi ve huausi mektc-bler ıçin 
oyrı ayrı udurlükler tes
kıl dılcc~ktir Oığor tarai 
tan A vrupu \C Amerıkad::ılıi 
nıektebcılik ve terbiye 
cereyanlarını takib etm ·k 
ve talelıe mufettıı.lcrınin iş 
lcrıle alllkodnr olıı,ak uzere 
tıyrı lıir büro teşkil edilr.cc-

h t r ta r Bıı) al ır zm o 

ktir. Bu buro dunyodnki kü
ltiır i terini de takib edeC'e
ği için B kanlığın en elıe
mmiyetlı burolarından bi
ri olaraktır Bir lle güzel 

ranntlar muJurhi~u to~kıl 
edılrbektır Bu mudurluğun 
resim, mu ikı, h(·ykPl ube
)C1ri -olarnkt1r. _ _.._ 

Bir ~af tada ne ~adar kaç
akcıhk va~ası ol~u1 

Ankara, 13 (t\ A) - Ayın 
bırinJc>o dokuzuna kadar 
ırumruk muhof zo teşkıldtı 
t'I 

torafınd n bıri ohi be ı ya· 
ralı 38 ka~·akcı, l2 ko~·akC'ı 
hayvnnı yakalanmı lır 

Teftiş heyeti reisi 
. \nkarn 13 (A. \,) k 

bnkanl.ğı Erdek ve Morma. 
rn ad ılarınd:ı yc>.r s r ıntı -

I sından fel krte uğrıyanloı·a 
no uretlf' yardım edılmc •· 
ni tC'sbit \ c f 1 ıkot mıılıol
lini gornıok üzere teftış 
heyeti başknnı bı1y Snhriyı 
Bolıkllsİrl' gonılermi tir. 

Atatürk Kapıdağında Marmarada 
İtalya büyük elçisini kabul A -' • 

buyurdular. Zelzeleler Hala Oeyam Edıyor. 
Elçisi ilimatnamesini verdi. 
Hllaliahmerin yardımiarı 
Ankara, 13 (A A) it· 

alya büyük elçisi dün öğl
eden sonra Çankaya köşkü· 
nde Heiı;icümur Atatürk ta-
rafından knbul eJılmi" \'O 

itimatnamosini vermh•tir 
Oı bakanl ğı vt·kılı Şukrü 

Kaya büyük elçının kabulü 
sırasında Atattir'kün 
yanında bulunuyorlardı. 

Türk 
Alfa~esinin latinceleştir· 
ilmesi ve Türkıyede bitik 

~asım1. 
Tnss njansı. bildiriyor: 
«Le livre changern mec

muasının ikinci nüshusmda 
«Sovyct sınırları ötesindeki 
bitik)> adlı bir yazı, Türki
yenin bitikevlori ve basıme· 
vlerinin faaliy<'tine dığar 
ulkelerinkinden farklı olan 
bir çeşni vermektedir. Yeni 
lfitin alfabesinin Turkiye bi 
tik basımı ve bitik ticareti 
inki ofı iızerindeki tesiri me 
selesini mcvzuııhohs ederken 
bu ya:r.ının muharriri şöylo 

nylüyor: 
«Turk alfab<' irıırı değişi. 

mi {inkılfibı) Turkiyedeki 
bitık basımının inkişafına 
teşvikci •ıe yardımcı olınu· 

ştur. 

Arab alfobe inin 
( Devam u(·unrü 

• 
ıspanya 

) 

ile ticaret işlerimiz yoluna 
~oyul~u 

Ankara, t 3 (A.A ) - Mem
leketimizden ispanyaya gon
derilmi olan mııllardun 933 
yılının 2 ikinoite rJn gürıu· 
nden Ön<'e ithol edıldiğini ve-
ıkasıle isbat edecek olanl· 

arın bloke edilmi dövızlori 
yopılan te ebhus uzerine ta
mamen serbest bıraktırılm

ıştır. Altlkadorlar lıu O'jbi 
mallar ıçin evrakı musbıte 
olarak 1 panya gumrukleri 
taraf ndan verılen ithol§t ve-
sikasilo l paoya Hariciye 
bankosıno ispanyadaki bir 
banka vasıtosile baş vurdu
klarında oltikodar makam 
bu mallara oit hloko nlacok
ları tamamen serbest bıra
kılmasına müsande ederek tir. 
Bundan ba ka şimdıyc kad
ar lspo.nyndo para ı ultma 
nisbetle dü iık olan munzam 
vergi yine isponya hukum
et i nczdindoki te ehbü lorı
mız uzerine halledilmiştir. 
Bu hu ustaki kararname dti
nku İspnnyol resmi 
gazetosinılo rık mıstır. 

Felaket gÖTen yurddaşlarımızınher türlü tehli
kelerden korunmaları icin tedbiTler alındı. , 
Kopıdnğı ynrımodosınJa ve 

Marmarn ndnlorında zelzele 
ılevam etmektedir. Mahallin 
den ahnon haberlor~ göre 
odalarda dün de birkac sor. 

sıntı olmuş fakot hafıf geç
tiği için yeni bir hasnr 
yapmamıştır. 

Feln.ket gören yurddaşla
rımızın her türlü tehlikeden 
korunmaları icin yerinde 
tedbirler alınmıştır. Feldket 
yerini görmek, felt\ke\e uğ
rıyanlorn yapılacak yardımı 

tesbit etmek üzere birkaç 
gündür Erdekte bulunan 
Jç işleri Bakanlığı 

tefti~ heyeti reisi bay 
Sabri, valimiz bay Salim 
Gündoğen ve müfettişler dün 
Bandırmaya gelmişler ve 
oradon Gönene geçmi lerdir. 
Bugün kentimize gelmeleri 
beklenmektedir. 

Zelzelenin yaptıRı hasar 
Resmi ınalıi mata göre 

ErdAk merkezinde sarsıntıd

an 756 ev çatlamış vo iki 
boraka yıkılmış ve 'arlı koy· 
ünde ıso ev tamamen 7o ov 
kısmen,Ocoklar koyünde 4 ev 
tamamen Turan koyunda bir 
ov tamamen, Marmara adası· 
nda 100 ev tamamen ve 37 
ev kısmen, <;ınulı köyün· 
de 20 ey tamamen ve üç ov 
kısmen Gundoğdu köyünde 
45 ey tamnınon ve 16 ev kıs· 
men yıkılmıştır IJündoğdu 
köyunde 2 kişi ele ölmüştür. 
Paşn lımanında 12 ev ta
mamen, 45 ev kısmen 

yıkılmıştır. Burada dört ta. 

ne de yarah vardır. Balıklı 
köyiınde 5 ev tamamen ve 
2 ev kısmen, lforman· 
lı köyünde 55 ev ta-
mamen ve 4 ov kısmen 

yıkılmış ve 6 hayvan 
ölmi.ıştür. Poyrazlar köyün. 
do 9 ov tamamen ve 
66 ev kısmen yıkıl-

mıştır ve 36 hayvan da ya
ralanmıştır. Hohla köyiınJe 

13 ev tamamen ve 28 ev 

kısmen, Aemolı köyünde 3 
ev tamamen ve 91 ev kısın 

en yıkılmı tır. Türkoli koyiı

ndt! 1 ölü ve 4 yaralı ''ard
ır YiğitJi köyünde ı ölü ve 
1 ynrnlı vardır. Ekinlik kö· 
yünde 30 ov tamamen ve 
26 C\' kısmen yıkılmıştır. 

A ywalıKla da zelzele oldu 
Geçen giinkü zelzelenin Ay· 

vnlık.ta dn zarar yoptıgı an
in ılmaktadır. Ayvalık mu-

habirimizin bildirildiğine 
göre. orz sarsın tısındnn bir 
ev yıkılmış ve bir (luvar 
çökmü tur. Avcılor kulübü 
ve f ernh otefü•rinde bi rim\' 
yerler çatlamıştır. Sokaklar. 

ın dorlığı halk üzerinde 
müdhiş bir paniğe sebeb 
olmuştur. 

Hil31ahmarin telikıtzedelere 
yard ımı 

\'ıl~)<'lınıi:ırn guıf'J lıır kufC ı Kr lıık 

Ankara, 1.i ( A.A. )-Yor 
snrtıntısındnn muztarip olan
lara yardım için Hildliahmer 
2000 lira tel ha,rnlesi ver. 
mi tir. 

Orangören-Kardeşle
rimize Vardım .. 

Halkımu geniş yardım lardabıiiunuyor . Heyetler geceli 
gündüzlü çahşara~ ~ıl~tmllm yardımım toplamaktadir. 

Erdek orangörenlerine (fe. üzere altı komite daha ayrıl-
lAketzedelerino) yardım için mıştır. 

Bahkesir halkı geniş bağış- Çarşı komitesi şu yuıd-
lamalnrda buhınmaktodır. daşlardan müreki.obdir: 

Diin yazdığımız gibi bu- Vnrnulı lsmal Hakkı. Bey-
nun icin seçilen heyetler pazarlı Sadri, Abdullah Fc-
geceli gündüzlü çalışmakta yzi, Tavşanlı Fohrj, Yırcnh 
ve çok hamiyetli halkımızın Hilmi, Attar Lütfi, Keskin 
oron2oren kardeşlerimize Zühtü, Ahmed aaraç oğlu, 
yardımını toplnmoktadır. bakırcı Arif, ekmekçi 7.ıeko. 

Armağonları toplıyan riya. 
hoyotler voli ve belediye Mahallelerde halkın tobo-
reisi Bny Solim Giındoğanın rrülorini kabul eden ,.6 Hil· 
fahri rcisliğınde, Fırkn,.ba • t\liahmere bu husustn yard-
konımız Bay Tevfık fi ıkre· ım eden .komiteler de 
t . • l' , d b l fU ın reıs ığın e u unmnkta- kişilerden mürekkebdir: 
dır. Aziziye mahallesinden 

Hrdek orangöronlerine Rifnt oğlu Basri ve mani fa 
merkez yardım komitesi turacı Ziyo, lfocıiemail ma-
dediğimiz gibi Bay 1'evfık lıallesinden silAhcı Şevki ve 
Fikret S.layın başkanlığında C..:omalettin, Mirzabey maholL 
şu yurddaşlarla teşkil edil. esinden Muharrem 
miştir: ve z· . uncu ıyn, 

Hasan Kapdaıı oğlu, Hilmi Hacııshak mahallesinden do. 
Şerometli, lsmail Hakkı Var. veci oğlu Nuri ve Cezayirli 
nalı, Abdullah Feyzi, mu- Ahmet, Okcukara mahalleş. 
allim Bedri, muallim Sab- inden Şahin oğlu lbrahim 
ri, Kcnnn Emin Akman.. Vt} bakkal deveci oğlu Faik. 

Merkez komitesine yardımcı Vicdoniye mnhallesinden ha-
olarak biri çarşıda ılig-ori kırcı Mehmet, Ekmekci Zo. 
mahallelerde vozile görmek (Devamı ikinci sayfa.do) 

Erdek orangörenlerine 
yardımı yapanlar. 

mal 

Erdek orangö.renlcrj için Beypazorlı Sadri yirmi yedi 
parça prı.lto,battanıyo,ntkı, başlık, karısı Firdevs yedı' - . pnrçn 
manto.yun cokot,b!oz, fnnıltl, manifaturacı Tavşonlı Fahri üç 
parça manto, mnnıfnturocı \eli yedi pnrça yün erkek fona· 
lhı ve çornbrı Ahmet bir kadın caketi vermişlerdir. 

Para yardımı yapa~lar. 
. ll~lfi.liah~.er çnr~ı kolu tornfındon teıbit cdılen ynrdım 
lıstesım bugunden ıtibnren hosmıyn başlıyoruz. 

Lira K . 

2 
1 
3 

50 
50 
30 

50 

Attnr Hakkı 
>> Çantay Abdullah 
)) Ali Teke 
» Halil lbrnhim madenli oğlu 
l) Aksokeli Mehmet Ali 
>) Hüseyin \ osıf 

Kunılurocı Halil Hilmi melek oğlu 
AUnr Zühtü melek oğlu 

( Devamı iiçiincü snyfo.cln ) 



Sayla 2 TOftKDILI 

Yakın komşularımızda: Soyadı 
Bu 1 gar - Yugoslavya Alanlar. 

Pakize ÔZKAN- Memle-

Bulgar - Yugoslav münasebetlerinde durğunluk varı Bul
gar ve Romen gazeteleri arasında münakaşalar yopıhyoı 

ket hastahanesi hemşirele_ 

rindı n. 
Sabri SÜER - Giresun 

vilAyetinde piyade milAzımı, 
Balıkesirli . Atin .ı dn çıkan Eldteron 

Vima gazelosinin Sof ya mu 
habirı gazclcsıne yollad ğı bir 
mPktnpta Bulgar _ Yugmılav 
münasebetleri hıı kkında di 
yor ki: 

Bulgar sıyasal mehafıli 

Vf· Bulgar efkilrı umumiyesi 
Bulgar-Yugoslav hududunda 
Drogoman - Çarıbrot şimen
difer yolunun cenub ve şim
alinde üç geçit açılması hak
kında mütevefCa Kral Alek
sandrın Sofyoyı ziyareti es
nasında verilen kararı Yu
goslav hükumetinin daha ta
tbik etmemesinden dolayı 

sıkıntı altı.imi göstermekte
dir. Yugoslav hükumetinin 
verilen kararları tatbik etm· 
emesi burada bedbinlik uy
andırmaktadır. 

Umumiyet itibarile ve 
Bulg:ır matbuatının Yevtiç 
kabinesi hakkında yazdığı 

sitayişli makalelere ro 
ğmen Bulgar Yug-
oslav münasebetlerinde 
bir durğunluk vardır. Bulg
arlar, Yugoslavların Macar
lıırla olan ihtilAfiorını Cene
vrede hallettikten sonra Bu 
lgarlarla anlaşmak jçin ok 
adar acele etmediklerini ve 
hilllkis çekingen bir vaziyet 
aldıklarını görüyo:lar. 
Yugosfov gazetelerinin krul 
Aleksandırıo katilinin bir 
Bulgnr olması dolayısile 
yazdığı makaleler Bulgaris
tanda çok fena tesirler 
uyandırmıştır. 

Bütün bunlar gösteriyor 
ki Bulgaristan ile Yugosla
vya münasebetlerinde hiss
edılir bir değişiklik mevcut
tur. Bulgnrlor şöyle düşünü

yorlar: Yugoslavlar. Bulgar
lara karşı samimi dı>ğildir
ler ve Bulgarları kendileri 
ile müsavi saymıyorlar, da
ima onları fena mevkide 
bırakarak müsavat esasına 

dayanan bir nnlaşmıya 

yanaşın yorlor. Sonra Yu. 
goslavya küçük itilMla Bal
kan itildfı ile ve Fransa 
ile sıkı bir dostluk halinde 
bulunduğu için Bulgaristanla 
uyuşmağa bilhassa eğer bu 
uyuşma Bulgaristan lehine 
bir takım tavizlere mal ol
mosı ihtimalinde, yanaşmak 
istememektedir. 

Fakat Bulgoristanın Yu 
goslavya ile olan münasebe
tleri bu suretle gittikr.e ge
vRerken Bulgarıstanın dığer 

devletlerle münasebetleri de 
oyileşmemektedir. Rodob or. 
mantarı meselesi halledilmiş 

olmakla beraber Bulgar - Yu
nan münasPbetleri hiç bir 
terakki göstermcmıştir. Bi · 
la.kıs Giorgief hükumetinin 
Trakya teşkilatlarına verdi 
ği serbestlık bu münasebet
ler için tehlikeli gözükme
ktedir. Filhakika Yugoslav
y.ı ıle uyuşmayı temin eme. 
lile Makedonya komitesi 
dağıt•hlığ! halde Bulgarları 

Elenler ve Türkl~r aleyhine 
r şkırtan Trnky.ı teşkilatı 
ınutlnk bir sor bestiye malik 
bıılunmakt:ıdır 

Trakya teşkildtının İdeol
ojiesı tam ve sarih bir sure. 
tte devletin ideolojieıi 

cltikki olunmaltto ve bu su
retle Trakya muhacirlerinin 
memnuniyeti celbedilmekte
dir. 

Umumiyet itibarile Bulgar 
Trakya teşkildtı tarafından 

yapılan Trakya propaganda
sı, Sofya hükOmetinin müz
ahereti ile, şiddetli bir sur-
ette devam ediyor. Bu 
propaganda, Bulgaristanın 

cenub komşularına, Tür-
kiye ve Yunanistana karşı 

bir nevi harız tahrik gibi 
teldkki olunabilir. Sistemat
ik bir gidiş olan bu tahrik
lere bir nihayet verilmeıi 

lAzım geldiğine kani bulun
maktayız. 

Plevne muhasarası hakkı
nda bir Bulgar - Romen 

münakaşa Si 
Plevnenin sukutu yıldönü

mü münasebetile Bulgarista
nda, yapılmış olan şenlikler

de bu muhasarRya iştirak 

eden Romen kıtautınm me · 
vzuubahs edilmemesi Romen 
ve Bulgar matbuatı arasında 
münakaşayı mucib olmuş
tur. 

Bu meyanda Bulgaristan· 
da tafih nasıl yazılır başlığı 

ile L,mdependance Roumaine 
gazetesi neşrettiği makalede 

'Bulgar gazetelerinde bu mu
harebeye dair verilen tafsil
Atta yalnız Ruslardan bahs. 
edilerek Romon ordusunun 
iştirakinin sükütla geçiştir. 

ildiğini işaret ederek bunun 
bir kasd eseri olub olmadı 
ğını kendine sorduktan son
ra diyor ki: • 

«Halbuki h11kikat başka 
türlüdür ve bunu tesbit eden 
vesikalar da mevcuttur. Osm-
an Paşanın müdafaasını eze. 
meyen Çar Aleksandr Rom
anya Prensi Şarla, derhal 
yardıma şitab etmesi için 
ricakAr bir mektub 
yazmış ve esasen Osman 
paşa kılıcını Prens Şarla 

tesliD! etmif!ir. 
Tarih bunları kaydetmi§

t ir. bugün Bulgor"lar bunu 
gerek gazetelerde gerek 
resmi nutuklarda sükutla 

Haki YUKDAKÔK- An 
kara levazım Amirliği yiye
cek ambar hesob memuru. 

Ali EMTEKlN - Karaoğ
lan mahallesinde H. Şerif 
oğlu paşa hamamı müsteciri 
(kardeşleri Osmaniye mahal
lesinden Ferhat ve Rifat da 
Emtekin soy adını almışlar
dır. 

Kenan AKIN- Omerköy 
istasiyon çevirgeni. 

Sefer ERDEM - Ömer 
köy istasiyon yol çavuşu 

Ali GÜLSÜN - Ômerköy 
istasiyon geçit hekcisj. 
Raıim GÜNGÔR - Ömer 

köy istasiyon amelesinden. 
Mehmet Vehbi 80 -

LAK - Eski mebuRlardan. 
Ali Haydar KIZILTAŞ -

Hacııshak mahallesinde 1 
numaralı evde mütekait. 

Yunuı TAŞKAN - Azizi
ye mahallesinde. 

Zehra YÔNDEM - Halaç 
oğlu Hasan karısı. (Kızları 
maarif daktilosu Firdevs, 
Ferdiye, llikmet, torunları 
Gıyaseddin ve Ihsan da Yön. 
dem soy adını almışlu.rdır ) 

Baırl GAZEZ - Maarif 
müdürlüğü hesab memuru 
(oğlu Edhem de Gazez soya
d mı kullanacaktır .) 

Ahmet ÔZÇAKI - Maarif 
müdürlüğü kA.tiblerinden. 

Nuri ÔZTÜRK - Aygören 
mahallesind~ bakkal (yeng-
esi Gülsüm, aHesi 
Ayşe, og-lu Ali Hiza, 
Ahmet Necati. Vahit, kızı 
Memnune ve yiğeni hilaliah· 
mer tahsildarı İbrahim El
masda ÔZTORK soy adını 
almışlardır. 

Sığırcı atik köyünde soyadı 
alanlar. 

A. lbrahlm DOGAN-Köy 
muhtarı. 

E. lbrahim ÖZEN- ihti
yar heyeti azası. 

Halil ÔZCAN - ihtiyar 
heyeti ezası. 

Tevfik KALINCAN- İhti· 
yar heyeti ezası. 

M. Mehmet ELCIHAN -
ihtiyar heyeti azası. 

Mustafa AKGÜL..- ihtiyar 
heyeti azası. 

A. Mehmet ClN- ihtiyar 
heyeti azası. 

A. Ah ôZDEMİR - ihti-
geçiştirmek istiyorlarsa bu yar heyeti azası. 

hol tarihi değiştirmeı fakat Osman KARANFIL - lht.i-
anrnk şayanı tossüf bir ha. yar heyeti azası. 
leti ruhiyeyi gösterir. Ali BALKAN - Köy ko-

Sofyada çıkan Mir gazel. 
esi buna verdiği karşılıkta -
htldisenin Romen muhitinde mıza karşı gösterilen emel-

leri hiç nazorıdikate alma eyice anlaşılumamış oldug-
dan, daima medyunu şükran 

unu yapılan şenliklerin Sent 
bulunmaktadırlar. Biz Romen 

Nıkola kilisesinin yuzuncü 
komşularımızı bazı sinsi ha

yıldönümünü Plevne elaymın 
zaferi ile birlikte PJevne raketlerinden dolayı beğen. 
şehrinin Türk boyunduruğu miyebiliriz. Fakat bu vak· 
dan kuruluşunun kutlulanm- tile yaptıkları eyilikleri unut· 
asından ibaret olduğu şekl· maklığımıza bir sebeb teşkil 
inde tevil ederek Bul • etmez. Tarihi hif bir şey 
garların katiyen eyili- değiştiremez . Aaırlar geçer. 
ği unutur insanlar olmadığı. hırslar yavaşlar ve hakikat 
nı söylüyor ve Plevne muh- kalır. Biz eminiz ki istikba
arsbesine Romenlerin işti· ide hu harb hatıraları yade
rakini hiç kimsenin unutm. dildiği zaman Romanyalılar 
adığını tebarüz ettirdikten bir daha unutulmıyacaklardır. 
sonr3 diyor ki: 1878 de yaptığı büyüklükler 

«Romenlerin 1878 de Bul- için Romen ordusuna şükran 
gar vatanının kurtulması 

için yaptığı kahramanlıkla

rdan dolayı Bulgarlar Ho
menlere, aonradan 

borcumuz vardır. Fakat bu 
kahramanlıkları takib eden 
hAdiseleri de daima teessürle 
yadediliyoruz. Bu müessif 

,~-··----··-··--------··-··----··-····--! ŞEHIAVEMÜLHAKAT-r 
• -··----------··---------··-------··--
Vilayetimizde 18 Ulus Ok 
Açllıyor. Kıdem Zamla 

O~utanh~lara Orta Me~teb 
mezunlan tayin e~ilecek. 

Vil'1yetimizde mektebi ol
mıyan on sekiz köyünde ul. 
us okulası (Millet mektebi) 
açılacaktır, }forolara orta me· 
kteb mezunlarından okutan 
tayin edilecek dört ay 
sürecek olan tedrisata 
mukabil her okutana 
elli lira verilecektir. Okuta
nların yeme, içme ve yat 
maları köylü taroCından te. 
min edilecektir . 

Kültür işleri çevirgenliğin. 

ce yakında okutanların ta
yinleri yapılacak ve okula
ler faaliyete geçirilecektir. 

Muallim tayinleri 
Sındırğı·Çorum nahiyesi 

okulası okutanlığına vekdle
tinde bulunan Tevf]k ve Al
acaatlı köyü okulası okutan· 
lığınada yine vekfiletinde bu
lunan Fevzi tayin edilmişle
rdir. 

Ayvıhk icra memurluğu 
Ayvalık icra memurluğuna 

14 lira aylıkla Nallıhan icra 
memuru Ali Galib tayin edi
lmiştir. 

Köyde bir bakkal dükkanım 
soyan husular. 

Birkaç önce Bigadıç na
hiyesinin Işıklar köyünde Ah
met oğlu Hasana ait bak_ 
kal dükkftnı soyulmuştur. 

Jandarma tarafından yapılan 
tahkikat neticesinde hırsı

zın bu köyden deli Hasan 
oğlu Mustafa ile Mehmet 
oğlu Ali olduğu anlaşılmış 

ve dükkAnda çalı nan eşyalar 
Mustafanın anası Kezbanm 
evinde bulunmuştur. 

Hırsızlar kentimize geti
rilmiş ve adliyeye verilmiş
lerdir. 

Sarhoş şoför 
Abahane hanında oturan 

şoför Necmeddin oğulu 
an Sabrinin dün gece sarh. 
oş olduğu görülerek tutul 
muş, dliyeye verilmiştir. 

Bir doğum 
Üğrendiğimize göre avu

kat Emin Vedadın dün er· 
kek bir torunu doğmuştur. 

Yavruya uzun ömürler diler 
kendisini kutlularız. 

13/R YAMLJŞLIK- Dün
kü sayımızda Brdekte yan · 
gın çıktığı hakkında bir 
haber vardı. Ayvalık muha
biri niz tarafından gönderi
len hu haberin başına yan
lışlıkla (Erdek muhabirimiz· 
den) denmiş ve bu suretle 
yangın Krdekte olmuş gibi 
gösterilmiştir. Düzeltiriz --
hA.diselerin hatırasını aneak 
her iki taraftan yopılacak 

yeni kahramanca ve nsilAne 
hareketler ununtturobilecek
tir .» 

Otuz sekız okutanımız 
kıdem zammı gör 

Bu yıl kıdem zammı gören 
Vildyet ilk okula okutanlarına 
ait liste Küllür işleri Bakan_ 
lığı iarafından tasdik ediler
ek vilAyele gönderilmiştir. 
Bu listeye göre bu yıl on al· 
tısı baş okutan ve yirmi ik 
iıi okutan olmak üzere 
otuz sekiz okutan te
rfı ettirilmiş ve aylıkları ar
tırılmıştır. Aylıkları artan 
başokutanlardan ikisi aynı 
zamanda kazı maarif memu
rudur. 

Terfi listesi şudur: 
~aa~~I_ memurları: 

Erdek maarif memuru 
Hasan Basrinin aylığı 1750 
den 2000 ne, Bürhanıye ma. 
arif memuru Yakub Nazım. 
ın aylığı 2000. den 2200 ze 
yükselmiştir . 
Başokuianlar: 

Havran ikinci okula baıoku 
tanı Kemal Özerin aylığı 
1750 den 2000 ne, Bandır· 
ma - Aydıncık birinci okula 
başokutaat Mehmet Edıbin 
aylığı 2000 den 2200 ze, 
Balya ikinci okula başoku· 
tanı Fahrinin aylığı 2000 
den 2200 zo, Balıkesir Şamlı 
nahiyesi başokutanı KAmil 
Kudretin aylığı 1750 <len 2000 
ze, Balıkesir - Ergene k~yü 
başokutanı Mustafa Nurinin 
aylığı 1750 den 2000 ne, 
Balya • Kayalar köyü baş 
okutanı Mehmet Nurinin 
aylığı 2000 den 2200 ze, 
Erdek - Marmara nahiyesi 
başokutonı ihsanın aylığı 
1600 den 1750 ye, Bandır_ 
ma üçüncü okula hoş 
okutanı Bedianın aylığı 
1750 den 2000 ne, 
Bandırma dördüncü okula 
başokutanı ismail Hakkının 
aylığı 1750 den 2000 ne, 
Susığırlık ikinci okula baş 
okutanı 'Mehmet Mithatın ay· 
lığı 1750 den 2000 ne, Su
s:ğırlık - Omerköy nahiyesi 
başokutanı Rasihin aylığı 
2000 den 2200 ze çıkarıl 
mıştır. 

Okutanlar: 
BulıkesTr-Kayabey okulası 

okutanı Ahmet 
lığı 2200 den 
esir Altıeylfıl o 
Hüsniyenin ay ... 
2000 ne, Bah~ 
süt okutaıı 

Mehmet Dürrülll 
2000 den 2300 
tbrahimin ayb~ 
2000 ne, Mehil 
aylığı 1600 de• 
Kepsüd·Karacal 
tanı RamazanıD 

den 1750, ye, 
nahiyesi okula8' 
rünün aylığı 17 
ne, Balva-Da 
okutanı Ahmed 
aylığı 1750 dell 
Bandırma-Aksak 
tanı FikiryenİD 
den 2200 ze 
okutanı Mu 
aylığı 1750 d~ 
Ayvalık cümh 
okutanı Ahmet 
ğı 2200 den 
haniye ·Kızıklı 
Hüseyin Avninia 
den 2200 ze, 
köy okutanı Me 
aylığı 1750 dl 
Bandırma.ManJ 
okutanı lsmail 
aylığı 2200 
Susığırlık - Bab 
Mustafa HaliliD 
den 2500 ze, SU 
mirkapı köyü 
hiddinin ayltl' 
2500 ze. Edrenıı 
okulaHı okutanı 

aylığı 1600 del 
lsmetpaşa ok.ul 
Nahidenin aylıfı 
1750 ye, Dura 
okula okutanı 
fiğin aylığı 17 
ze, Kasimin a 
2200 ze, ikinoi 
tanı Ahmet Hi 
1750 den 2000 
Alibey ukulası 

benin aylığı 
ze yükseltjlmi 

Orangören Kardeşle 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
kariya usta, Bekir, Dobran 
oğlu Hüseyin, fırıncı Musta. 
fa, Mecidiye mahallesinden 
uncu Osman, berber Kadri, 
pabuççu FAik, bacak ~fosta. 
fa oğlu Halil. Osmaniye ma. 
hallesinden Cemal, ~:erni Ha· 
kkı, sarac Lütfı, Beybazarlı 
Sadri, Kırımlı Mustafa, Seli
miye mahallesinden börekci 
Hüseyin, noter kütibi Mustofı\ 
İzmirler mahallesinden imam 
Osman, urğancı Mehmet, 
bakkal Ahmet, Mecidiye malı: 
allesinden, Mustafa usta. Mu
stnfa, arabacı Bekir, Ahmet, 
ŞeyhlütCullah mahallesinden 
Ayıboğan oğlu Ali, Hacıköse 
oğlu Mehmet, Sahnisar ma · 
hallcsinden Ahmet, Ali oğlu 
~1ehmet Emin. l'murbey ma
hallC'sinden pabu~·~:u Mustafa, 
Salıb oğlu Mustafa, At~naslı 
oğlu bakkal Abdullah, 8altl
lıittin mahallesinden bakkal 

an, Melek 
Mustafafakih 
.H. İsmail oğlu 
faklarlı IJasaD 
cib, tabak R 
lan mahallesi• 
Süleyman, na 
Emin, AygöreD 
den fırıncı Abd 
ve şapkacı Ali 
Börekciler 
Yırcalı Şuayi 
cı Yusuf, 
Martlı mah 
Halil, kahvecl 
bi mahallesin 
Tahir, zürra 
ciler mahalle 
Halil, bakkal 
lar mahalleıin 
oğlu Mustafa, 
rezzak, Yeniot 
den Sındırğıh 
buç~·u MuhiddİO. 
cular maha 
çakır oğlu M 
MuıaUer. ına 

Tokatlı boca, Zahireci Ha1. met Tahir · 



SAYPA 3 

Yabancı gözile Türkiye: 

« Türkiyeyi daha eyi tanımak 
ve anlamak lazımdır.» 

.ı·urkı rhe ı•o t• azcıes rıde •frıtz TıeY• ımıa Jr .ıu
rkıy<')I daha eyı tanımak V< anlamak lazımdır• ba~
lı~ı altın la lı r ~azı cıkınııt r. T rkl)C\e freleı }ala-

ll<'llar 1 amına hır zıbnıy<'t ti ll'• ıklı'ırıı ırrıde <'lıne t 
ıharılc çok dıkkatc 'ıı)arı l:ııı bu uıınııı ıcrtUrııfl -

111 ku;pt) onız: 

Yıldonümundo başımızı ar
kaya çevirerek ~eçen yıl 
içınde neler olub bittığine 
bakarken. yeni Türkiyenin 
şimdiye kadar Avrupa dev
letlerınce ne derecelerde 
anlaşılmış olduğunu da göz
den geçirmeyi münasib bu
luyoruz. 

Geçen yıı bu yolda Tür
kiye hakkında Avrupadu 
evveld bir kulak kabArtıb 
dioleme, sonra teemmül ve j 
mtlldhazo, hunun üzerine de 
bir anlay19, hayret ve t~k
dir his ve lıareketlerıne 
daima geniş bir mikyasda 
tesadüf edildiğini memnu
niyetle teebit edebiliriz. 'ftlr
kiye dhhilinde kültürel ~e 
ökonomik sahalarda muhım 
inkişaflar yaratan büyuk 
işler, tesbit ettiğimiz bu 
muvaffakıyetde omil olmuş
tur. Tamamile fakir dü~müş, 
ıonu g~lmiyen hi~çok . ha
rbi erle 1.aifiem iş bır mı ile
tin kendi kuvveti ile böyle 
çabuk ve aynı zamanda 
sağhtm bir inkişafı başara· 
bilmesi nasıl mümkün olmuş
tur ı Bu sualin cevabı bize: 
bu inkişafın memleketin ha
rbden evelki zamondarlorın
ın zihniyeti ile katiyen alA: 
kası olmadığını, ve yenı 

Turkiyeyi sevk ve idare ed
enlerin eskilerle iştiraki 
ancak memleket isminin miı 
~terek olma.andan ibaret ol. 
duğunu oğretir. 

Fakat diğer taraftan es 
efle knydedılmek ldzımdır kı 
harbden cvelkı 1'urkiye hn 
kkındo vnrid olub şimdi es
eri knlmıyan eski alaturka 
telAkki ve itiyatlora ısrar 
ve inatla bağlı knlıb bunla
rJan ayrılmamak istiyen or
ta sınır Avrupalıların adedi 
daha hayret edilecek derec 
ede çoktur. Bu adamların 
kendi memleketlerindeki 
matbuatta Türkiye hakkında 
tenvir ediri mahiyette neşr
ıyatın nokıan oluşu yiızü.n: 
. ı Türkİ)'e ahvahnı uen . b' 
bilmemeleri. öğrenıb ı-
lmek hususunda da 
fıkri atalet içinde bulunmııl-

d bı'r r·okla-
arı aynı zaman a ~ .•. 
rınrn sahte romımtıgın 
nnanevi, batıl mcflıumlorınd
•n ve buna bağlı olon dekn 
ns tezahürıttından ayrılmamak 
i~·ın içden bir muku' emet 

gosterilmeıi gibi ıwbohl:r 
zamaaımıza yalı:ışmıyan u 
«kendini aldatmak'> hareket· 
İnin haşlıca seb11.bleri olsa 
~orektir Bugün halfi bırçok 
orta sınıf Avrupalıların kafa-
sında ctŞork'>· «yakın şark». 
c<Asya» gibi mefhumlar ve 
bunlııru bağlı sayılan zon ' 
vr telllkkıler koynoşmoktn 
ve hu teldkkilerden bir kıi!
mı hıssı bir suretde Türki
ye hakkınd varid sayılmak
dn Te bu genç Avrupalı Cum 
urjyetin aynı zamanda e~ 
lftodern rejimlerden hı-
rı oldu'•u ve inanılmı-

1"' 

yacek dere rede kısa 
bir zaman ı(·inde Avrupa 

ba~arıldığı duşünülmemekttı

dir. 
Tiirkiycnin inkişafında 

tatbik edilen suretli tempo 
kinde bugün daha bazı ge
riliklerin bulunma11 tabiidir. 
Fakat yine tabii bir hal ola
rak yeni Türkiye bugün her 
A vrupolıdan bu geriliklere: 
inkişafın bundan sonraki 
safhalarında ya büıbütiın 
kaybolacak yahudda gele
cek nesiller ic,:in ibret ve 
ikaz misali tetkil etmek üz-
ere müztılerde yer olacak 
şeyler diye bakmasını bekl
emekte hokl}dır. Bu itıbarla 
bugün dahn mevcud olan 
lı:ifayet9izlık en imktlnsızlığı 
- takdirsizlik ıle. yahud 
adi tesirler uyandırmak he
vesi ile Avrupa efkO.rı 

umumiyesine yeni Türkiyen
in çehresi diye göeterib ta
svir etmeğe hi~· bir ıuretle 
müsamaha edilemez. 

Orta sınır Avrupalının ye
ni Turkiye hakkındaki (ıki

rlerini değiştirmek ve 
düzeltmek işi, kendilerine 
<(Memleketi tanıyan» ve «Orı
sutalist>' •usu veren bazı 
kimselerin neı.-1riyat saha
sındaki snyğısıı taşkınlık

ları yuzündon ~üçlettirilib 

geciktirilmektedir. Bu ada
mlar eski idraki kıt. ihatası 

dar kafalarının bir taraflı 

dütünceleri iJe bir milletin 
yeniletme muciz,aini onll
yamıyorlar ve bu aebeblo 
bu yeniletmeyi mumkun 
bulamıyarak bu hareketi red 
ve inkftr ediyorlar. Bun
lıırdnn harbeden evelki eeki 
tolllkki ve malumat kisvHi
ne burünmüş olan bazıları 
dt1 yeni Tdrkiyeoin inkişa
fını ştipheli tarzdı yahud 
şefkat ve ıempati ile irıad 
etmek iıter bir vaziyetde 
tenkid ediyorlar. Bu bir 
taraflı kıt idrt\klı ve dar 
ihatt1lı düşünce ve tel~kki 
tarzına bir miıCll olmak 
uzere unu kaydetmek iste
rız. 

(iarbi A vrupada çıkan bir 
okonomi mecmuHının son 
nusbRsında eski «Osmanlı 
devlet borçları idareıi» me · 
murlarından Türk limanları. 

nın ovelki bu yük faali 
yetlori horbd~n evel~ı 
Tı.irkiyenm parlak tıcaretı, 

o vakıtler memleketteki al
tın bolluğu o zamunki me. 
uJ vo kolay hayat 'e teş

ekkul eden servet hakk.nda 
bır yazısı vardır. Bu odam 
Turkıyenin bir daha tekrar 

0 meıud zamana kovutub 
1 

ko,uşmıyacağını soruyor. 
Kendısinin harbden e\·el-

ki tecrübe ve malumat haz 
inesinden auçdığı cevherler 
bu bakımdan karadır. Onun 
fıkrine gore bir ıanayiletme 
programı ile değil, anrak 
memleketin tabıi mahsullcr
'nin ihrarı surotıle Turkıye 
1 b' . evelki cennet gı ı vazıyAt. 

ine tekrar kavu~ahılir. 

ıaılletletler i arııı. nda kendine 
tereffi bir yır almoğı bilib 

.\rohn böylo bir tPltıkki 
ile zamanımız ornsımla bir 
koprü kurmak iınkı1nı var 
mı ki.' Bu yazının muharr-

\ iri acaba bir on düıundti mti 

!URKDILl 14 ikinci kAnun 

Para ve mal yardımıyapanlar 
(Üst tarafı birinci sayfada) 

Mıcıristı ıe ~üçük itilif 1ürk 
A lfebesi 

2 

3 
3 

7 

~ 

3 
2 
5 
5 
2 

2 

1 
1 

15 

5 
5 
1 
2 

1 
3 

2 

l 
ı 

2 
5 
1 
5 

10 

50 Attar Riza 
50 
So 
50 
20 
So 
30 
50 

ıo 

20 

50 

50 
30 

50 
30 
50 
40 
50 
50 
20 
20 
10 
20 
20 
10 

30 
20 
20 

50 
50 
50 
30 
10 
2o 

30 

5t> 
70 

30 
50 
50 

Kunduracı Ahmet Giimüş 
Köseleci Ahmet melek oğlu 
Bakkal Eyüp Selilnikli 
Allar Hfüıamettin 
Ekmekci Ali 
11iilün ve bilet bayii Mehmet 
Bahçıvon ve bolıkcı Ahmet 
Tüccar Halebli Mohmed 
Kepenkcı Cabir 
Sobacı Hakkı usta 
Müskirat ve bakkoliye 
Bakkal Aziz oğlu \eli 
Bahçıvan Kerim 

Osman • urı 

Kasab lbrahim 
Merkez kırataneai müdürü Haaan 
Sigara satıcısı Ali Rize 
Ekmekçi Mustafa (Aygörenden) 
Bakkal Eyüb oğlu Mehmet 
Bakkal P~tricli Şaban 
Bakkal Tev(ık 

Osmaniye mahallesi namına Muıtafa ve Cemal 
Bakkal AbdiısselAm Ri(at 
Yağcı Ramazan 
Soatci lemaıl 
Klbiseci Oıman 
Kuyumcu Emin 
Kebabcı Mahmut 
Osmaniye mahalleıinden Fatma 
Terzi Salih 
Kımlı Haaan vı Muıtara karde9ler 
Pabuççu Ahmet 
Attar H. Ali 
Kunduracı Nihat 
Sarra( Bozuk oğulları 

Sarraf lalahanlı Ahmet 
Sarraf H. Emin oğlu Ahmet 
Varnalı lsmail Haklı:ı 
Cumalı Haaan oğulları 
• ekerci Ali 
Terzi Mustafa 
Yağcı lbrahim 
1 enekeci Niyazi 
Leblebici Hakkı 
Terzi Abdullah 
Dursunbeyli KAmil 
Sar(aldarlı Mehmet 
Zııhireci Kemal 
Zahireci Muetafa 
Tokatlı otlu Muıtaf a 
Zııhireci Muharrem 
Timurlu oğlu Hilmi 
l ncu kırımlı karde9lır 

Zahirecı Bekir 

Münir 

Ziraat bankH(miıdür ve memurları 
Manifaturacı SaJetıin ve oğulları 

» YU1uf Memit 
Manifaturacı Cemil Kobakcıoğlu 
Manifaturacı Yusuf 
M.anifaturacı Selim Hüseyin 

» Galib 
)> lsmail Hakkı 
» Danunbeyli H. Mehmet Te kardeti 
» Tevfık budak 
» Muharrem Sandıkcıoğlu 
» Bekir 
» H ifat 
» Hilmi, S.tkı Ş.remetli karJe,Jer 

Otelci Kaptan oğulları 
Dııcı Fuat 
Fabrikator Sawi ve Mehmet 
Doğanlarlı Halil Hilmi 

(Devamı Var) 

L'lndependance ro umaine 
gazetesi Macaristanın Ki.içtik 
ltj)d{Ja olen münuebetleri 
hakkında dıyor ki: 

Mauilya cinayetinde Mac
nristanın nziyeti hakkındı 

Yugoslavyanın müracaatı uı
erine Uluslar kurumunu bu 
hususta verdiği kararı takib 
eden günlerde Macar matbu· 
atı kaatı mahsusla lisnnını 
yükseltmiş ve kararın manevi 
ittihamınden utanacak yerde 
Budapeşte gazeteleri küçük 
itildf devletlerine karşı tah
rikkAr yazılar yazmağa başl
amı,lardı. 

Fakat bu hal k11a bir zo-

( (' starafı birinci 11yfada) 
lerde, resmi dairelerde ve 
matbuatta tamamen ortadan 
kaldırılmHı eayeıinde, hır 
~ok bitiklerin !Atin harf!erile 
olmak üzere, yeniden basılma-
ları icabetmiştir.Edebiyata ka
rtı gittilı:ce artan rağbetin 
v" daima yeni yeni bilgi-
ler kazanmak arzuıunun 
Tiirk budununu gitgıdc 
sard:ğı ve boylece yurdun 
edebiyat veriminin ziyadeei
le yükselmesine veaile oldu
ğu görülmektedir. BugQn 
artık eski arab har(Jerile 

mana inhisar etmiotir. yazılmış bitikleri ancak 
Haberlerini daima ıalAh- kenar ve köte dükkA.ncıla-

iyaUar mehaCilden toplıyan rında ve lıtanbul ve lzmir-
Neue Treie Rre11e gaıetesi- in cami kapılarınde ticaret 
nin Budapeşte muhabiri son yapan lr.üçük satıcıların eli-
günlerde gazeteaioe gönder- nde görmek mümkündür. 
diği bir mektupta Macaris- Yazınm muharriri, bun. 
tanın dış sıyaıasınJa bir ta- ları söyledikten sonra ay
biye değitılr.liği ar(eıindı rıeada şimdiye kadar bitık 
bulunduğunu söyltiyor ve dı- ve basım evlerinin merkeıı 
yor ki: Ulaaal emellerinden lstanbulda olduktan sonra 
sarfınazar etmemekle bera- bu merkezin artık yeni ve 
ber Macar hükumeti dahil genç bir merkez olan Ank-
ihtiyatkAr n daha mütey- arada olduğunu kaydediyor. 
akkız bir variyet alacak n 
fazla gürültülü hir hareket tadil barak.etine rağmen, 
le tahrikkArlıklar yapmak- Macaristana, semereli bir 
tan çekinecektir. Son zama- ökonomi ile iş birliğ: icio 
nlarda Kont Bethleain de daima samimiyetle eJlerioi 
dediği gibi Manilya tecrüb- ezatmışlardır, fakat timdiye 
esi Macarjıtana bu ihtiyatı kadar bu yoldaki gayretler 
emretmektedir. daima boşa çıkmıştır. Acaba 

Eğer hu havadis doğru bundan ıonrı vaziyet de. 
ise bundan dolayı Macaris_ ğişecek mi? istikbal yakında 
\an hükumetini ancak tebrik bize öğretecektir· 

edebiliriz ıntikamcı bir ta- lalgrıdla Roma ırasmda 
hrik sıyaeaaı ve manasız oL 
duğu kadar tehlikeli bulun- Daily Telegraf gazeteıinın 
an muahedeleri tadile doğru Belgrıd muhabirinin verdi-
vaziyet alan hareketler diğ- ği malumata göre Dr. l'u-
er bütün memleketler gibi riç Yugo&lavyanın Homael -
ökonomik ve mııli sıkıntı- çiliğine tnyin olunacaktır. 
lar içinde bulunan Macaris- Diğer, taraftan hal yanın Tür-
tanın menfaatlerine hiç bir kiye büyük elçiliğine tayin 
zaman yarayamaı. olunan~ bay Gallinin yerine, 

l .. cari•tanın bütün .kom- halya htikOmeti Belgrad el-
ıuları, bütün entirikalara çiliğine Kond GiorgiA dı 
manevralara ve muahedeleri Compal\oyu ~önderecektir. 

----------•======-==-==c==-~-=~=-

Sıv as - Erzurum 
istikrazı. 

Viliyet Oıf terdırhğ1ndın: 
Geliri tamamen Sıvas-Erzurnm rlemiryoln -

nun inşa ma tala. İ.'.' ohıuau ... ıvas- Erzurum i~t-
ikrazmın iki milyon lirahk ~'iizdf' 7 faizli birinci 
kısmının kayıt muamele. ine 10- 1-935 tarihinde . 
başlanacak ve 15- 1- 935 tarihinde niha) et 'er
ilecek tir . 

Bu miiddet zarfmda Cümuriyet merkez, Zi-
raat ve 1-ı harıkalarınırı şnbelf~ri hulurıaıı hel' 
mahalde orıdokuz lira ihrat; fiatı üzerinden satışa 
~ı karılacak olan 20 lira itibari kıymetli hu ıalıvi
llt'r umumi vt- miilJıak hlitcPh~rle idar~ oluuan • 
daire ve miif. selerc~ vt} vilayetler hususi ida. 
relt\rile Beledh1elerce t~minat olarak ve Hazine. 

miz adamın fıkirleri uıerind
en de a ıp ilerliyacektir. 

ki harbden evelki senelerin Cf' satılmı~ ve ·satılacak milli t'mhlk bedellerinin 
parlak zamanları ve tedi~·e inde itibari kı) metleri üzerinden kahuJ olu-
0 zamanlarda kaza- nacağı gibi bu tah\illerin bedel ve faizlerinin lıt:'I' 
nılan servetler herkesi fay- tiirJii ver~i ve re. imden muaf olduAu da karaun-
dalandırdığı halde yalnız 1 
Tiırk milletinin ozüne bir la tryit edilmiş1ir. tirak t•denler ma faideli 
fayda vermemiştiri) ve 'ağlam vt• a~·m zaman mdaemleket için Vflri-

Bugünkü günde yalnız zira- mli hir i e paralarım ~·a1trmı"' olacaklardır. 
allo iştigal eden bi r meınle- """=B-a--=ı~1--:--k-e-5~.1-r --::.- -8-.1g_a_d-ıç--ketin yabancı kuvvetlerin oyun 
topu menzelesine düşeceği 

YA Türk sanayi programının s d /y Ot b .. u·· 
Türk milleti için bir hayati 1 n 1 r g 1 0 us • 
ihtiyaç ve zaruret olduğu d j 
hakikatioi bu anda düşündü Rah"esir - Bii(adıc - Sın ır~ı ara.,m< a oto-
mü kP hiis seftArlerine başlannu tır. Otohii. hflr~iin To-

Geriliği kabul etmiyen kath ott>linden mii~tf'rilrrini alarak. Smdırğıya 
modern inkiıar hakikate ya har~kt>t ed~r. \'e ~ irw hergiiu Smdırğı ve Bi1'D-
bancı olan her türlu fıkir ı"'"' 

llakikate uymıyan aldatıcı 
ve yanlışlıklara sebebiyet 
verici bu kabil neşriyata 
karşı bütün Türk matbuatın
ın hep birden yoptıklcırı en
erjik müdafaa ve Matbuat 
lJmum Müdtlrlüğiıniın tenvir 
ve İrşad yolunda işini ve 
hedefıni bilir muvaffakıyetli 

propaganda me aisi ayak 
basdığımız bu yılda da yeni 
Turkiyeyi harice tıınımak 

yolundakı propagandaya Tü
rkiyenin inkışafına tamamile 
UJE!Un bir tempo ile devam 
edileceğine dair beslediğimiz 
arzu v~ temennileri tahakk
uk ettirenek kudretde amil-

i lArdendir. 

ve telAkkilerdzerinden ve b11 dıc ~olcularını Hahkesirt~ getirir. ~efel'lf)r rahat 
meyanda yukarda ıikrettiğ'i· 1 Ve Uf'UZlhtr. 

1 
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G e 1 d i! 
•••• -~ ··- ~--·- ·t 
Geldi! ~ KAŞE 

(Jrip 
Btı~ t1{frılar11uı 

) ·'I a<rrı/~r11u1 

Roın 'il izn .. ( n 

, 

~Lo··ı .... 
·ıa 

2 
6 \. (.' 

12 klı~t. li/. 
•~uluları isteyinıı 

EN UCUZ KıRTASiYEMAGAZASI ' 
lliikunıet caddesinde Zal'bali oteli al

t1nda yeni at;dığmı dükkanda kırlaSi)'e, zü
caciye çeşidlerinin en e) isi ve piyasadan 
erı ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mektrb 
talehP.lerine aid mnhttılif defter ve kalem 
vPsail'e diğer ticaı·etlı(tnelPrden pek farklı 
ve ehven fiatle satılır. 

1. --- -
B<ılıkesiı· Evk•ıt 

Müdürliiğ·iindeıı: 
Evkafı mazbutaya ait tahminen 1400 ve mülhnkaya ait 

400 kilo buğday sııtılmak üzere ı 3-1-935 gününden iti ba-

1 • •• 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklene~ 

ORMAN ÇİFTLiGI 
Bira Fabrikası Mamulatı 

BİRA-Si 
GEL_Qj 

AN K ·ARA 
GEL • 

1 
Toptan satış yeri: 

• 

BANDIRMA AKKALİVESI 
l 

ren yirmi gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 
5 2-935 salı günü saat 15 de Bvkaf dairesinde yapılacak 
tır. i tekli olanların müracaatları iHin olunur. 

mmı~ . ıı rı mıı~ıırıınıııırıı:~mwııııııııııııııJ~'ııııımıııııııııııııın~ınııımınmmııııu11ıı11~1111100~~ij•ınıınımıa 
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Her bayi ve Lokantada arayınız! 

··~····· i! •••• ••• ~l!illi itli ···--
~4 Romat "zma ve oğuk alğınlıklarına çare ;; 

T iJ Elektrik ti 
VE!EI!1 

T ermof oru ~= 
lıkesiı: yeşillide No. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay t! 1 

Ökonomi Bakanlıgımn 18 ş~bat 1933 tarih ve 1499 numara ~ 
~~ 'e on beş senelik ihtira beratını haizdir. Muhterem hekimlerimi- ~ 
=~ zin tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terleınede, ~I 

~ sıcak kum ve hava banyo ve pansumanlarında istimal olunmak- F'c§§!' 
~E tadır .. Hararet için sandalyalara ve yatak içerisine ' 'esair lüzum ~!j ! 

1 görülen yerlerede konulabilfr. Her. ınemleketiıı vohuna güre her ~. 
pJ~ şekil ve ehadda imal edilir. - TE~llN ATLIBIH y_ 
=~ Satış )'erleri: İznıirde Peştemalcılarda Seydi ~elıirli M~hnıet f§= 
-e=.~ Tevfik elektrik ticarethanesi. ~, 
.===~ Bur ada Setbaşında Ahmet Tevfik eczahanesi r~ 
E§~ i tanhulda ~lı ır car ısında attar H. Hüsnii ve mahdumları ~= 

": • :-.=::= 

~ ve Galatada VoY\Od3 caddesinde edkardölevi elektrik deılosu. ~§ ! 
~ • es= 1 

- .Ankarada EvJiya zade ıtriyat ve ecza deposu. ~= ı 
"'nas ve amsunda İbrahim Ferit ışık elektrik deroları. ~ 
l{onyada .\li rl Yi tu hafiy(• ve gramofon ticarethane. i p== 

... \fyonkarahisarda llüsııü Hiza istanhul eczahanesi. jB 
8 · [şakta diş tabibi Bay Yu uf. ~ 

8ı~ii~i1iiilli~lıi~ii~iiiffi~iiirıi:r~nırı11~·ili'f1l~iı~i~ij~i:iiJ& iiJ~iiiWıijiii~i~iii~iiiHiiiiiıi!i I , . . -- -- ' 
SEHi INEM SINDA 

13 i~inci~anun pazar iti~aren 
CHAHES BOYEH , XATllALİA PALEY ve PİERHE HİCHARI> 

Gibi büyük artistler tarafından temsil edilmiş olan beynel
milel şöhreti haiz 

ATMACA 
.Memlt>keti mizde dü 11 vaııın her tarafrnda sık sık temsiJ edilen 'e . 

fevkalade rağbPl ve t. kdirler kazarıan bu füwı· çok miikeHıınel ve 
c· k hissi ve edebidir. Bilha~sa iit• büyük artist tarafından temsil 

o • 

edilmiş olması (>Seı·in kıymet 'e tllwıumiyetiııi bir kat daha al'llll'-

nıaktadır. 

Ayrıca 

TE 
Haydutluk, kalıramanlık, a~k vt~ 

çok meraklı ve heycanlıdır. 
lh\vrten .. FOKS JÜHNAL 

nıacera 

/ 

üzeriuP oları hu filiuı de 

, 
Okuyucularımıza Bir ~~ 

- - "'f : - . . . !.(':.~ ,.~ • - ;~-. ' .... "'~ , ••••. ,-•. }ı'I.' 

. .· .. ..,,' ~, . ' 

l . ·açll" 
"Aşağıya bastığımız rehber tab o halkımızın lıer tülü ihtl) . 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlan1 şartlarla nerede, ~· 
terden karşılıyabilecekleriui gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi otl 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
r 

Nerede eğlenebilirsiniz? 
gibi türlii suallerin ~evaplarını lıu tabloda arayınız .. 

TRiKOTAJ• Mehmet. Servet örme evi; Kuvayi 
111 

• ye caddesı numara: 98 ,
13 KIRT ASJY E· M"1fstaf~ Fehmi. Hükfımet caddt>si po~ 

• ne soka~ı. 

OTEL k d O 1 K . · ı l. cadl : aptan za e te i .. uvayı nıı ıyr 

sinde.. i 
Balıkesirpalas Kın avi milli\ e cadde• 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiikfunet . caddesirıd~~ 
.. k ı)P"'~ 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· nu 
cadde~inde .Alınıet Pesmrsi karşısrnda 

BER 
~ ~ d 

E R : Moda berberi Sabri bey. Hiikt11ııeı '"
11 

sinde .• Darhah oteli altında. ··kı)r 
Yeni berber ıbrahim Dural: Un 
caddesi Yıldız Karaa hanesi karşısın 1 i ' 

TUHAFİYE• Müftü·zade Abdullah tuhafiye ve gi)lf 
• kolonyacısı .. A hacılar caddesi No. 31 

~o~ LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lelıınet ~ 
numara 18 ti-' 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osmar'I N~d' 
Paşa camii caddesinde.. MeylınnP. 1 o~aı•.,I' 
Bandırma hakkali~esi Ahmet Hi:mi ~feri· 
Biltimumickilrr, koıısrrvr ve ~vkt>r ( • ., ·ııle 

TERZİ 
• • • 1 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. ; .~• 
Terzi ve öriicii Celalettin bey· ~1 

mi liye caddesi No. 163 ",.,, 
. ·~' ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin ~11 e~kt ~ ıı" 

f,J 
postalı' nr sokrt,., . cisi. Hüktimet caddesi, 

ınara: 24 
. ıi ıı 

MAN/F A TU '""' :Tavşanhlı Zade Fahri bey. rant3
' .11; ·r k - K ... ,.i ı11ı 

nı atura 'e unıaş ma~za U\<1 • 

caddt•si numara: 5 2 1nı~ HIRDA VAT.· Cumalı Hasan Yapı vt' ı·rrı<;per ,\)~ı 
• drnıir hırd~nat, hoHt, cam, einwto 
Sar~v:lar haşı. · · 


