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. cin İlk Adımda Bah ir V rsi Buyr ğ O • Bi Lira Gönderdi .. 
Hükumetimizi 
Yürekden 
alkışlarız 

Yurdun cennet kadar gü
z l hir köşesini birden kap 
lıynn oran ( (oltıkPl ) bulut· 
lurı güıılerdenbc>rı buyuk 
tizuntümüz olmuştur 

Goz LJ(•dırnııyan bir guç'c 
durmndon yıkan z •lzPll'. arı 

ğı ( slır..ıbı) \'Oğullan f rt r n. 

bnsdıkları yerlPr zonğır z n· 
ğır titriyt>n, ba l ır ıım üs· 
tundo tamuluğ (cehennemi) 
ıslıklarla bora ve fırtına kuk-ı 
reyon birkaç bin yurddaş. · 
Koç gundiir cennet kadar 
guzol Kopıdağındun, ~forma 
ronın cennet kaJor glızol 
adalorındon heb bu duyum 
lor gelıyor. 

Yuroklerimizi sızlatan hu 
duyumlardan sonra bugun 
Anka radon, öz} urdun yur()ği 
olan Ankorndan alorok okor 
larımızo verdiğimiz hır tel 
yazısı işkılsiz giın lerdenbım 
arı duyan hepimizi sevindi 
recoktir. 

Okorlarını.zın hugiınku 

enyımızdo bulııcnklcırı bu tel 
ynzının kısası ~udur: 

<ı Kopıdnğında, ~1nrmarnda 

sorsıntılnr hnfıflemi tir. 
Hukıimot yıkılan köylerin 

yeniden kurulma ı içın 

ilk adımda Balıku ir ''alı i
aının buyruğuna on bin l ro 

gondcrıniştır. » 
Ge~·on gimkiı yazımıztlcı 

bız öyle demi tik : 
Yıkım. boran bizi yıldırn

moı, giiçlendirir. 

Kısasını yuknrıyn koydu 
ğumuz tol yozı ı bu soıum 
uzun dcyimıni guz,~l nnlntı • 
yor.. ) ıkım, buran bunla
rın .. ok kez oniine geçmek 
olur olamaz. 

) ıkım olur, buran gelir .. 
) eler ki onları önlıyecek 
gucumuz r ılma ın 

Bakonlor lıoyotınin toplo
nnrnk vc•rdığı kutknr i to 
bu yondon ozone dcğC1r bir 
anlam tn ıyor Yenı \•ıığımı 

r.ı.ln Lizi y rıl'eek gu\ yok 
tur. Tur· yurdu turlu 
borıınl rın ti tunJc bir " rlık 
1 urkıyo yurddo!'it ttirlıı kor-

kulor~lnn (tehlıko) korumlu 
bir crkdır [kudredJ Son 
lutknrilo" bu ger\~eğı yeni
den butuıı ocunn kor 1 oy
lt mı olon ilh nl ğım zı 
yurekton olkışlur . boron~o 
ren karde rimizın ncılnrını 
dindirdığinden okoclor ço~ 
tıvjnç duyduğumuzu bıldı. 

rirız .. 

K. E. flkman 

Sa~ıb ve ~ Hazğam ız 
İstanbul ion ~formnru ve 

Lrdeğo gecorck z lzcle m~ 
nt ko mı tlola un goz t mı

zın ah ıhı B 1 cık sayl 'ı 
b ıy Hnyri Koron kentimiz 
gcl ıı işlır 

Marmarada Sarsıntılar Hafifledi. Sıhhat 
Halk Yerliyerinde, Yuva Kurmakla Meşguldür Ba~anımız geliyor. 

Bakanımız zelzele mınlakası
nda halkla temas edecektir. Adalarda ilk günlerde yar..ılanmış olanlardan başka yeni bir 

vaka olmamıştır. Felaketzedeler ara.s nda hastalık yoktur. 

İç işleri Bakanlığ nın tebliği. 
A karo, 3 A A ) İ~ 1 eri Bcılrnnl ığ' nd. ı: 

f,rılek Kop ı.l ğ. Murımıra Adal rı y r rsır.tı orı 
lınJkındn B· 1 kc> ır Hılı le Dolıil ıye Tt ftış hflyetı ve Sı

lılı iye ba mufcUışı tnrofınd::ın tl{l•det morkozİnA gondc· 
rılen llll ıkin<'İ mııddcıdır devlet torofıııdon vcrılen ce,·ob 
do uçfıncu mcıddcdır 

2 - Y<1r e ır. ıntısındou fcltı.kete uğrnyon Mnrmorn 
adolarınJakı koylc:r gozılcrek tolıkıkat yopıldı Yer Ao
rsıntıı;ı en z,yadc Erdt•k nwrkez ve ıı ııllı kııtıle Mıtrm-

. ora Adnlorında ten crlrnı rlnı ılk lııırdu t 4· ~- 935 
cuma g-unu soot 4,43 de bu lomı ve fosılvlo in bugiıne 

kudor dovom etııııştır Bugun s:.ırs ntılor hofıfıır İlk ors
ıntıyı mutenkıp l~rd k Kuymokomı ilo b r t O)C'l ıı.lalnra 

göntkrıldiğı gılıı \ lı de r Jalon. gıdt rek irob cdrn t• rt
ibatı ı l<l ımış H ılk yardımlar )Dptıımı t r. )er aı· 
ıntı ndon brdek mC'rk(lz nd hirçok binolnr n duvar. 

lnrı ~·ok mu.şlur. 1\\ ıl ı . Ueuklor "tı 'l'uron O) ininde) ir 
n i uç rv tomıımilc yıkılıl . ~tnrınnrn ndolnrındo mcsk 
un olon 590 ev len 450 tomarı en ve di~erlerı k sınen ve 
gnyrı moskıin evi r tl c lnnıomen yık ldı. ~iıfu zayiatı 
4 olu, 13 ycırcılıd r. 1 hyvrır lurdon 6 ö]u, 36 yaralı vardır. 

11.ıh: ı n z rcırlı r ve ol'ıl ıhtıy ~·lorı tesbit edılJi ve dor
hol al nınosı gı•rck olrın leılbirler kororloştı. \'c hcılk 
doğruca yopobıl,.ccklcrı ı lerın j(asıno ha lotıldı. Adoln· 
rda monzoro çok {ecıdır llollun yiyecek YC giyecoğı 

enkoz oltındo kolm ''o kobılı sukno yer kalmamıştır. ilk 
i olorok baroka y pılmolttır Köylcrıle hu bor ıkolnrın 
ynpılınns na bn laı mı t r Bunlar n ılı hı artlaro yorc 
yapılması g<'rck "orulmuş ve Hıl< lınhmcrdon. nskorıdcn 
mulkıycden 335 çodır gelmı 'c halka dağıtılını tır. Barak
aların hemon yopılm ı ıno boşl, nnıası l zınıdır Yer ar ın 
tısı hofır surette devnın etmekte ise do yenı çokuntu yok. 
tur . Yurdıın ıçın io e 520 ekmek, 75 çuval un, 29 on
tlık ekı r, 1 ondık çay. 2 çuval pırın~· 2 çuv l s ıbun 
ı çu' ol nohut. 1 ~·uv 1 fu ulyo, :l5 sığır 25 kılo suruk, 
ı o tencko kın urm::ıdır l~rdc>k oza ı vo Marmara nalıı-
yosı ıl • uıeoıurını tıılıhıyeı in 'e t~ııAI uhnıcrın Maı marn 
o.d ıluı ının h r un felllkctzeJelorın yard mlnrına ko -
rnoları ıçın k zn emrınde bir motorun bulundurulması 

'» 
çok gere tar. 

3 Mu terek tclinızi 1 loyctı \'okılcJc okuduk ve· 
rılen kararı tchlı~ cdıyorunı: 

) er 8 r ıntısı zarıırlıırı lınkkındo i raporu lleyotı Yek 
lcJ" okudum. in uatn ıı:ıtı nılt n on bın lırnnın h men 
~ nlı cımrıne v rılmotıi rupoı d ı go terılC'n ıhtıyarın llilll 

1 ahmcrre t ınıni muz kerf edilrnı tir. Buna Hıltilıohml'rin 

8
1arfıyutı Buyuk ~1ııl ·t ']elli ındon taheı ut olur.ık tnleh 

olun <' ktır 

Marmara Adalannda 
Hal~ yerlerinden alman11ya azmetmiş ~ulunuyorlar.fela
~etzodelerin [r~e~te iska~ıl~iğine ~air ~a~er asılsızdır 
cumurlyet gaz lesinin bir haberı adalarda asably tle karşılandı. 

Erd k, 14 (ll HKDILI) - sur hir defusındn 763 ekm 
Bugüne kotlar fultıketzedclc ek gondormi tir. j tnnbulda 
ro Erd kten he bini ıniıte- bulunon fü .. lekli tüccnrla-
ca'f iz ekmek ro d rıln i \C rJnn Ali ve ZokAi 
ayrıca 40 çuval un ' mikd- yardım ılo 95 lira toplamışlar 
arı kı'lfı <' z •ı t hbıy ' 'cu- vo Lrd k Hılillı hm r ube i-
zi mıkdnrda mum, kıbrıt go-
nd<1rılmı tır Balık ır l umu 
rıyet tlalk ı rk <ı n.n Lrdek 
B ılk F 1 k nu •ror d· r<l ğı 
100 lıru ıl on h ~ ~·u' tıl un 
alının , 1 ı m r ya gon 
tlorilmı tır. Bıı ıı n nte k h 

unlcrd il t. tıolınıcır Lrdek 
Şuh "li bir ıicfn~ınıln 400 kiı 

n gön lermi lrrdir. Bandır· 
m <•on n, Bıgu h lk ın 

yard m hu u unda t uyuk 
f dakıtrlıklorı ,.:-oruluıiı tur 

( umurıy l g 7. le inin ılk 

nıl ıki 'apurun h rck l 

cltırıldığınc kozu~ delC'rin 
( l>(•vnmı ikinci ayfndn ) 

•• o du 
Valimiz zelzeleler ve orangören kardeşlenmizin vazi. 

yeti ~akktn~a gazetemize iza~at verdi. 
Beş giındenberi Erdek ve 

Marmara ndolarındn bulunan 
\'alimiz Bay S 1 im Wın<luğoıı. 
k J..;lcrı bakanlığı tertiş lıc· 

,., ti başkanı boy Sobri, s 1ğ. 
lık i')leri b ıkanl ğı tPfıi lıe
yctı bo~knnı h:ıy Funı, nml
kiyo miifetl ı şı hay Orlı 11 

Sami ile b ·raber dun akşam 
uzeri kent n ııo cö1 n u~h r. 

Kenılisini gorcrek z ·iz e
terin ve orun görealnın v • 
ziydi hakkındn iznlı.ıt j,..tı 

y o y•1zğnnım ı z \'ıılıın z u 
bcyanott::ı bulınu tur: 

iç ve Sngl k i lorı L'.!kn 
111 klurındı n g-öndcı ılcn lı • 
yetlerle birlıkta hrdek Hı 
Marmara odolnrmdn totkıknt 
yaptık. FeJtıkPtzodelcrin is-

Ba\ "alırn lıundo ııı 

( Devamı ikinci sayfada 1 

Marmara Adalarında 
f vlerin yüz~e do~sam altüst şe~il~e yeri e beraber

dir. Yüz~e onu ise barmlamıyaca~ ~al~e~ir. 
Yazganımız gördüklerini anlatıyor. 

Rolakot mıntnko ını dola- mu.,. ve bozılarınırı enko-
şcın yazgonımızın görüşlorini. zı do kalmamıştır. Yozgo. 
duyu tarını yazıyoruz: Zol- nımız aclndaki on üç köyden 
zelo en ziyade Marmara onunu dolo mı dır. Bu 
ndasınılo yıkım yap- oa.nodn zelzelenin bazon 
mı tır. Marmara adalara hafıf boz n oldukca id-
tlordtl mcskıin biri 1ahibli del]i olmak üzere kıea fa· 
ve gayri meskı)n olmok ılolnrla devam ettiğini 

iızcro miınf~it ı:ıdalnrdan teebit etmi tir. 
ınurekkebdir. Bu ad lor 
ıızorinc!c on ti~· porçn köy 

vcırdır. Bu on üç parı,·a köy
de mormuu (2ö00) niıfusn 
baliğ olnn (570) ov Yar
dır . Ccr-.·i nı.lolardcıki mcs
konlC\r bu yek unun birka~· 
misli fazla i o de çoğu 
knbjli isknn olınıyacak \lcı
rN·llde ""elden lıorob ol-

Ynzgnnım ı z diyor ki: 

Ben 3 J 3 sen o indeki linl-
ıkesir zelzelesini 328 
seneRindo 'l'rakyoJn 
ohlukrn tnhrilıat ynpın 

zolz leyi g-örtlum. Fnkot f!On 

Mnrmurıı zolzolcsi kndor yıkı
m yapan zelzele gorınedim. 
Muhakkak olarnk meskC>ıılerin 

ayfodo ) 

B:ı) flr H<'fık 

Duyduğıımuzo göro Erılek 
z ·lz .. ı • sofhnsı snğlı k vn 

soy al y.ırdım teşkjll\tınm 
\•alı. rııolnrını ynkınden gör
m •k uzere Sıhh ıl vo içtimai 
Mıınvcnot lkıkonı hay H ·fik 
lıirt:, ç giino krdor kC'rıti
ın iz • ~ •h•cl'ktir Sıhhat Bo. 
koııım z huradon Lrıl()k ve 
~tarmaroyn gidocek zolzole 
mıntnka ını dola orak lılıkt1-

mot nnmınn halklrı tıımns 

eılecektir . 

Yurdda 
Saylav sıçimi. 

Yurdun birçok yerlerinde 
ikinci mintıhıb seçlıi bı~ladı. 
Ankarı, 14 (A.A.) _ Say_ 

la" seçimi için Mılnn eıaa 
dcfterin in~irildiğine dair uç 
Yiltiyetten başka hepsinden 
Dahiliye \'ektıletioo lıober 
gelmiş tir. Birçok vHA

yotlor ikinci müntehib u~i
mine başlamışlardır. liun
lardıın ilk ôr.ce ıuı~·imi biti. 
renler ~~anakkale ve Zonğu· 
ldnktır. Çnnakkalenin gecen 
93 I seçiminde ikincı munte 
bibi 452 ıken bu scçımdo ikinci 
müntchıb yckönu 180 kadın 
359 erkek olmak üıore 467 
tlir. Zonguldaldo geren YJ1 
d 586 ikon bu suno ıı4 
kadın, 654 erkek oJnrnk 774 
du bulmuştur. 

Alatürkün heykeli 
Adnnn, 14 (A A) Dökiı _ 

mu bıtirilcn Atnlürk'ün hey
keli dün gelmiştir. 

sar Artık Almanyaya Dönüyor .. 
Reylerin toplanmas.ı işi bitti, netice bugün belli 
olacak. Yüzde seksen Almanya istenilıyor. 

C novrc, 13 (A A) l lıı- r---------~~~~~~~~~·~· ~~-. 
slar kurumu kon eyi dtin 
sahoh ittifakla kobul otmi 

olduğu beynnnamcyi elim 
::ık Jm Sor h lkınn hit ılıen 
nr r lm~ lir l lu lar kuru
mu te ckkülundenhori ilk 
ch1 fJ lır ki hır devi l h lkırın 

doj(rudan doğruy ı bır bo) n 
(D vamı l ~·uneu S:.ıy!oda) 

Yurddaş: 
Feldke.lli g1111/crde sana yardım rllnl uzalan 1-J/ldll 

ahmcr /nsanltıjw şrflml/rıden doğmuştur. Zengin, fa· 
J.ir, lwc/111, ukek /111/dsa hiç bir kimse kendini il/lali 
ahmrr/11 Jumayeslndt•11 11zak sayama::.. Senelerce e11-
11d kumlan im lıaylf ocayma a:cı lwydolurıu: 

Balıkesir 11i/a/iahn1er n1erkezi. 
~---~~----~~~~~~~=""!'"~-------~~ 



Sayfa 2 

Orangörenlere Vardım 
~~~~~----~~~~~ 

Haı~ım1Zın yü~sek yai dımlan devam etmektedir. 
Halkımızın zelzele orangörenlerine para ve mal _yardıml

nrı ılevam etmtıktedir. 

Saylııvlorımızdan bay Vasfi Şenı:ıözen ile bay Pertev orang· 
örenlere yardım olmak üzere telgraf havalesile Balıkesir Hi
ldliahmeri emrine otuzar lira göndermişlerdir. Bundan başka 
düa de Ayvalık Hilalitıhmer cemiyetinden dört yüz lira ile 
ıekiz sandık eşya g~lmi9tir. Dığer yerlerden yapılan yar
dımlar da gelmektedir. 

Kentimizdeki HilAliahmer yardım kolları topladıkları pa· 
ra ve eşyaları peyderpey HilAlıhmer 
merkezine teslim etmekte ve eşyalar 

cemiyet tarafından ambalaj edilmektedir. Eşyalar 

felAket yerine gönd~rilmek üzere bUJeÜn yüksek komite 
emrine verilecektir. 

Halkımızın oran gören kardeş· 
lerimize yaptıkları yardımlar. 

Lira K. 
335 15 Dünkü yeknn 

ı 

ıo 
Balıkesir Saylavı lbrahim Akdoğan 
fşbankası Balıkesir şubesi 

ı Kepsütlü Refet Hakkı 
50 Bakkal Abdullah H. Ali 

1 Ekmekci Hüseyin 
5 Osmanlı bankası şubesi 

10 Bakkal Kadir 
J O Bakkal Ahmet 
20 Kahveci Abdullah 

Otelci Ahmet Sabri 
10 Terzi Halil 
30 Kunduracı Hasan 

1 Berber Ziya 
J Diş tabibi Ziya 
1 Komüıyoncu Halil Rahman 

50 Terzi Mehmet Emin 
50 Yoğurtcu Eyüp 
50 Şapkacı Hidayet 

5 Çorapcı Servet kardetler 
2 Kanğal H. Mustafa oğulları 
2 lplikçi lsmail Şahin 

50 Saatçi Hamdi 
2 Helvacı Cafer 
ı Terzi Nuri 

50 Bakkal Balatlı Fahri 
50 Bakkal Melek Hacı Ali 

2 Pabuçça İbrahim 
30 Hamamcı Hamdi 
50 Bakkal H. lbrabim 

5 Acente izzettin 
Hüseyin Şadi 

20 Çarkeı laa 
Yağcı Niyazi 

50 Şapkacı Ali 
1 lplikci lsmail Hakkı 

30 Elbiseci Salih 
İplikci Adil Şahin 

30 Elbiseci Mecit 
lplikci Hasbi Ş ı hin 

50 Urgancı Abdullah 
1 İplikci Riza Şahin 

30 Bakkal Cemil 
5 l"abrikator H. Mehmet 

20 Uncu Nuri 
20 Kepekci Ahmet 
50 Zahireci Mehmet 
ıO Terzi İbrahim 
30 Kahveci Ali 08man 
20 Tütüncü Şükrü 

l Eminbey oğlu Hmin 
2 Avukat Vehbi ve Basri 

5o Budak oğlu Bahaddin 
• 1 Zahireci Edib 

1 Yumurtacı Süleyman şubesi 
5 Hancı köse Hüseyin 

50 Kiremitei Mehmet 
· 20 Berber Basri 

50 Mutaf Yusuf 
20 Tenekeci Mehmet 

10 lmamoğlu Rifat oğulları 
1 O Leblebici Mehmet 

5 Barutcu SülHyman 
50 Çarıkcı Sadri 

2 imam oğlu Basri 
50 Bakkal cumalı Mehmet 

50 Berber Ahmet 
486 35 Bugünkü yekün ! bu yekftna aaylnvlarımız bay 

Vasfi ve Pertevin hnğışladıkları otuzar lira da 
dahildir.] 

leh ;sıan Dıs isleri Bakım 
Varıova, 13 (A.A.) -Dışa- ı dün öğleden sonra Genevre

rı itleri bakanı bay Bek ye hareket etmiıtir. 

Soyadı 
Alanlar. 

Zahid AYDINALP - Ka. 
raköse süvari~rkası baıhe
kimi, Balıkesirli. (Kardeş
leri Hüıeyin Hüınü ve be· 
lediye sıhhat işleri kAtibi 
Mustafa Hayati de AYDIN
ALP soy adını almışlar
dır .) 

Şevket ŞENER - Süvari 
binbaıısı. 

Ahmet Emin ÇUDRI -
Belediye başhekimi. 

Halil UÇAR - Tayare 
cemiyeti İvrindi kolu başkanı. 

Mehmet BAYDAR - C. 
H. F. iv rindi idare heti 
azaaı. (Kardeşleri lvrindi 
çocuk esirgeme kurumu 
veznedar1 Ahmet, Hasan ve 
Ali de BA YDAI\ soy adını 
almışlardır .) 

lımail KARACA - C. H. 
F. İvrindi idare heyeti a· 
ZHl. 

Nuri ERCAN - İvrindi 
sağlık korucusu. 

Mehmet UÇ(iUN - lvrin· 
di - Gözlüçayır köyü .muh
tarı. 

Ali BAYCAN - J vrindi 
ta yare cemiyeti azası . (Knr
deşleri İsmail ve Abdullah 
dl:l BAYCAN ıoyadmı almı-
şiardır .) 

----.ı'!Jliır---

Valimizin 
Beyanatı 
( Ostarafı birinci aayfada) 

kAn, iaşe, tedavi ve türlü ih
tiyaçları için tedbirler alı

nmııtır. 

tık günlerde yaralanmış 
olanlardan başka yeni vaka 
olmamıştır. PelAketzedeler 
araınnda hastalık yoktur. 
Bununla beraber her ihtim
ale karşı 11hbt tedbirler al. 
ıomııtır. Halk yerli yerinde· 
Jir . Yeniden yuva kurmakla ı 
meoguldür. 

Hililiıhmerın yeni yardımıan 
Ankara, l 4 (A A.) - Hi-

lAliabmer cemiyeti enli:i 

1 

yardimlarına il4veten yer 
sarsıntııından zarara gören 
yuddatlara yeniden 5000 li· 
ra ve J 5o çadır ile evleri 
yıkılanlara nlerinin tamir 
ve inşaaına sarfedilmek 
üzere Balıkesir valiıi em· 
rine on bin lira gönderil
miştir . 

-·-
Marmara 
Adalarında 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
Bandırma ve Erdekte iskAn 
edildiklerine dair verdiği ha-

berler eıa&1ızdır ve buralarda 
asabiy11tle karşılanmıştır . Bir 
tek ferd bile yurddan ayrıl· 
mamıştır. Hükumet işi cid-
iyetle kavramıı ve IAzım 

gelen tedbirleri almıştır . Es
aıen halk yerlerinde kalma
ğa azmetmişlerdir. Bazı 

gazetelerin yazdıklarına da 
inanmamak gerektir. 

Adalarda ufak tefek SJıra· 

ıntılar devam etmektedir. 
Gelen yelruların ~öylediklerino 
göre dün Rotyada yeniden 
yedi zelzele kaydedilmiştir . 
Evelce catlıyan binalardan 
ikisi yıkılmıttır . insan zayi. 
tı yok,ur. 

Ahm ve şalımı. 
inhisarlar idaresi Balıkesir
dın tütün almıya başladı. 
İnhisarlar idnresi dünden 

itibaren 934 mahsulü tütün
leri satın almıya batlamıştar. 

Dün ilk olarak Ovaköy 
tütün yetiştiricilerinden yir
mi kadar köylünün tütünü 
25-37 kuruş üzerinden alın
mııtır. Kazalarda da bugün
lerde tütün alınmıya başla

nacaktır. 

Cümuriyet müddeiumumi 
muavini hapishaneyi gezdi. 

Cümu-
riyet mü. 
ddeiumu -
mi mua
vini Hil
mi ~:il 
oğlu dün 
öğle den 
ıonra ha
pisa neyi 
gezmiş 

mahbus· 
ların va- Hilmi Çıloğlu 
ziyetini yakından görmüş

tür. Müddeiumumi muavini 
izinli bulunan Rahmiye ve 
kdleten adli ihtisas ma hke· 
mesi müddeiumumiliği vazi
fesini de görmektedir. 

Ruam mücı~elesinde öl
dürülen hayvanlar. 

Bir müddet önce vilAye
timizin muhtelif yerlerinde 
yapılan ruıım müoadelesi 
esnaaında haatalıklı olduğu 
anlaşılarak öldürülen hay
vanlarm takdir edilen be. 
dellerinin hayvan sabiblerine 
verilmesi için Maliye Bakan. 
lığından defterdarhğıı 'Te 
kaza malmüdürlüklerine e
mir verilmiştir . 

Sıh~at müdürümüz 
Erdekde bulunan vil!yet 

sıhhat müdürü Dr. Yunus 
Vasfi dün kentimize dönmü. 
9tür. • 

~ocu~ esirgeme ~urumu
nun balosu. 

Çocuk esırgeme kurumu 
tarafından verilecek olan ba
lo 7 şubat perşembe akşa-

mına bırakılmıştır. 

güzel olması kin 
~~alıtılmaktadı r. 

Balonuq 

şimdiden 

Haynseter bir kimyager 
Memleket hastahaoeıi ki-

myagı~ri yoksul çocuklara 
yedirilmek üzere yoksullar bi. 
rligine bir koyun bağışlam

ıştır. Birlik reisliğinden al
dığımız bir mektubda kend
ine teıekkür edilmektedir_ 

Sındırğı Beled~sı • 
Açıkdan akan suları boru içine aldıııyor. kll~ı~ı~ 
kakları yapdıriyor. Çorum nahiyesinde bağcılı• '' 

s nıiırA'ı, 12 cMuhabirimis- İnhisar bAŞ ?"speb• , 
den) - Simavın Çit köyün- lil Nedim Göknıl bU.,ltf" 
den alınıb Kırkağaca geçir. Sındırgı tütün to ~ 
ilmekte olan 44 koyunda yen~leştirece~ "e IPd•f" 
çiçek haıtalığı görüldüğün- geçırterelr. zurraa. ,aıti!
den lr.aza merkezinde tutul- ktır. Halil :Nedı~.. 'isi 

"\U1> 
muş ve koyunlar kordun nilin memleket tu ~-
altma ahnmıı:ı.tır. nü 2506 numaralı. d• ~ 

~ d · tıP ~M Belediyenin çalışmaıı: yazılı evsaf aıre . .,,,, 
· · .. sterdığı .,# 

Y b l d. · · · ılmaıı ıçın go eni e e ıye reısımız ··ıon • 
Mehmet Sıtkı memlek- ve çabşkanlığı tu . 

. · · d' ktedır· etin imarı için canı gönüld . rını sevın ırme 
en çalışmakta ve yatı mek. Çorumda bağcı~ ;J: 
tebile askerlik şubesine gi- Çorum nahiY'~sind•~ 
den yola kaldırım yaptırm- şembe günleri paı•f f11•~if 
akladır . acağı duyulmuştur· iti f. 

Kazanın en mühim ihtiy- de bağcılık için he"e ~·f" 
-eçlarından biri olan içme lışıldığl ve ihtiyar ,1. 
suyunun açıktan gelmesi be- odalarına sand~lye ;:b~ 
lediyece gözönüne alınarak' alındığı ve nahı~e ~fi" 
demir borular içerisine alın- eki oda ve evlerıo b•~ 
ması ve şimdiye kadar yan- ld tio ' ,e '~ 
g n tulumbası bile olmıyan le beyaza çevri i~ 1 ~·r~ 

ahırlarının Ja ev 
belediyeye yeni bir tulumba hi1' "ı 

edilmesi için na · ""' 
getirilmesi için teşebbüıa\ta Naıllll ff 
bulunulmaıına karar veril- eni calıtkan d J• . ~ 

alından uğraşıl ı ,,-,,,., 
diği işitilmiştir. h' ıo• • 

Martta na ıy• ,..,.~JI 
Tütün satı~ı: köylerde ağaç baY .,,,r 

Kazada satılacak tütün ka • 
pılmasına karar dir· 

lmamıı:ıtır. (Gılen) ve (Geri) . 1 .. - 1-ekt• 
~ ıevınç e goru .... 

Amerikan tütün kumpanya}- ağdl· J 
arı tesellüm muamelesini bi- Sındıryıya kar Y datr' .. 

d.b ~Son gu"nlerde sıo ·_~.il 
tirmiş tütünlerini sev e ı .. ıştır· ~ 
gitmi9lerdir. bol kar yagın . ,.,., 

lnhiıer id1reıi de leıellüme birikioli•i on i: ,/ 
ıu günlerde başlıyacaktır. bulm•ıştur . ~ 

A 

lvrtndililer 
Yardım 
Edenınız 
Bol olsun 

Erdek felAketzedelerine 
vilAyetimizin her köşeıinde 
derin yardım kayğuları uyan· 
mıştır . 1-trindi buna en önde 
bir örnek veriyor. İvrindi 
C.H.F. başkanı lsmail De
miralb kardeşimizden aldı· 
ğımız bir mektubda lvrin
dilerin teberrüleri yazılmak
tadır. 

Yardım edenleriniz çok 
olsun 1 vrindililer .. 
lvrindi liıttıi: 
Kuruş 

100 Nahiye cevirgeni Şevket 
ıOO H.F. baıkanı Demiralb 
300 » aza L Karaca 
100 » » kunduracı M 

Baydar 
100 • » M. Erkan 
ıoo Bakkal M. Uysal 
100 » A. Uçar 
JOO » Cemil 
ıoo • H. Kocagöbek 
JOO Muallim Öner Şakir 
100 Ali Kılıç 
100 Ahmet Taşkın 
100 Ahmet koyumcu 
ıoo SRlih Kurt 
100 Nui Nalbant 
100 Ömer terzi 
50 berber Ahmet 
50 Mehmet Aksoy 
50 Osman Dadalurb 
50 Yusuf Özen 
50 Raşit Kul 
50 Akif Byri orman muha-

faza memuru 
50 Hasan Karalrnçı:rn 

25 İsmail Pehlivan nalhant 
25 Salim Aydoğan nüfus M. 
15 Ahmet Kotan 
30 İbrahim çavuş 

2245 yektin 

Balyada J 
Muvaffaltıj 
bır sürek 
avı yapıldı .,~ 

b•bı,-wr 
Balya, ı4 <~0 gıo91.. 

den) - Kayalık~? bir 
nin tertibile büyu:ir •1' 
rek avı ynpılmıŞ '"'' -'1 
on domuz vuruıoıut .. d• 

0atı1>'"~*"-
Ayı av es f"~ 

gençlerinden. . 1110•' '-
ed oğlu Alının . 0cı J 

. b' nıt8 •• ı ,. 
mış 'Te . eyı ır b,1,~ Ali bu yırtıoı erdJİ~ f 
kurşunda yere ~ ·ıdi~~. 

Ayı köye getırı j~I 

nra çekılmiş tııın, ~ . . · tır· ellı kılo gel~ış 118ısJı ~ 
tarafından koy ıd•o I_ 
bağı şlanan bu 1Y11,ır· ı 
kilo yağ çıkarı~ kô1 
aın derisi ve 1•11:0,~&11 

d'Ke~;Üt10beİ;~iytSı;ı 
"ir ~ile~ ... o•' u • j\11" 

Kebsütlü bir 0 ~ 
bildiriyor: . 

1 
ça11 )'. 

K b ··d" n Kıl e ·~~ e su u bsY' &"... 
den güne koın . ., · 1ıl ~ 

n ı••,ı ·~ maktadır. On ° 8c;ğıJ _.. 
L " .. .. baı::ıno .. oprunun :ı- •10 r 
vak dikilerek ~~i0ıe~ıı.,,I 
ge~~mek ve ş 0 ~ 
. . ·1 • ı · HAlA ~ 
ıslenı mış ı . kıl"' 
danberi birkaç ,.I 

ktadır· . br~ 
ze çarpma berı r 

Pakat senede~ ·ııoed' 'l.ı 
b·ı dık• . •• 

bir ağuç ı e . .,·ırtJ'' I'. 
. . dııı~ı l •• ,J 

hı eskıde~ uh•'' r .. 
fidanlar bıle 111 ç.•1.. l 

. . rıher 'ıb• 
lememıştır. CJtJ k g . 

"ğ " t ka\18 a.ıt 
rına eo u , I< b•ii' 11 ~ 
eler di~~ljrse. epuııU 
daha şırınleşır · .b~l 

. d•fl süt belediyeııP 



SAYPA 3 

Elen Dil 
ka~inesin~e yeni nazulı r Kurumunun yeni ~ir bil~irimi 

Yunanistanda kabinede ba. Ankara, 14 (A.A.)- 1'. D. 
zı değişiklikler yapılacağı T. C. umumi kdtıpliğindon : 
birçok zamandanberi söyl- Son 2ünlerde Türkce 
enmokle idi . Son zamanlar- eözliik ve söz kılavuzu 
da hükumet turoCındıın isle- gibi türlü adlar altın· 
nıldiği kadar geni olma· dan ~·ıkarılan kit.ahların 
maklo beraber bir iki değ- ve gazetelerde basılan söz-
işiklik yupılmışt ı r. Zıraaı lüklorin T.<...T.G ile bir ili-
Bakonlığıno bay Dekoıos, şiği yoktur. Cemiyetin ('I· 

ökonomi Bakanlığına bay kardığı tnromı'\ dergisi bun-
Ste(anopulos ve kabineye don önce de bılJirildiği gibi 
dahil ökonomi Bakanlığı mü· kararla mış karşılıkları de· 
ıteşarlığını da bay Triku- ğil türlü kaynaklardan der-
pis tayin olunmu9tur. lenmiş kar ılıkları toplamı · 

Bay Dekazos ile Stelono· tır. Bu karşılıkların suıulup 
puloı yemin ederek resm- kararlaıtıralmaeı ıcin çalışıl· 
en vuifolerine başlamış bu- mcıkt ıdır. Uu çalışmanı n ''O-

lunuyorlar. Bay Trikupis ise rimleri vakti gelince ortaya 
halen baeta bulunduğundan konulocoktır Ondon önce 
ancak hastalığı geçtik.ten so- ortaya konnn karşıl ı klar 
ora yemin edecektir. yaznnlorın kendi dtlşüncele· 

Kabineden çekil• n boy rinden ha ka bir oy değil-
Teolokisin yerme tayin olu. dir. 
nan bay Dekozos selefı gibı 
meslek itıbarile ziraatcidır A da /arda 
ve ziraat odalarını temsılen 
Ayan meclisinde oza bulun
ınnktodır. Boy Trikupis ise 
Misolongi saylovı ve meclis 
ikınci reisidir. 

Başbakan Boy Çul<luris, 
Kabinedeki bu değişiklıkl 
erle alAkadur olarak gazete
cilere verdiği boyanolto demi-

ştır ki: , 
<<- iyetim kabinede daha 

buyuk mikytısta tebeddüldt 
yapmak ve bu suretle kobi· 
neye Jı~lefıerafron fırkasını 
ve aynı zamando halk f }ka. 
sının başka parlftmento 
kadrolarını iştirak ollirrnek 
idi. 

Fakat Bıy Metoksae ile 
son zamanlardı yaptığım 

mutead\lıd multı.kotlar maal
esef umumi mahiyette bazı 
dahili me elelerin tarzı tel
fikkisi üzerindekı görü lerı 
ıni:ııi ynklnştırmnk netıcesini 
nrmedi ve bu !Obebdeo do 
layı Bay Metok os, Elefter
afran fırkasının kabineye 
itıiraki hakkındaki duvotimı 
kabul edemedi. 

Bu vaziyette, kabinede 
daha geneş bir tebeddul yo· 
pmok niyetimi doğuran iki 
om iden birisi failıyata çık 
mıyacok bir hale gırinc<'. 
imdılik yalnız münho.l ma 

komlara Bakanlar tayin et 
mekle iktifaya korar vardım 

Bu hal kabinoJe vasi de· 
ğişiklikler ynpılmasındeıı 
vaıgeçildı demek değildir. 
Fakat bu tebeddülfıt şimdilık 
daha müsoid bir zamaDa tal· 
ik olunmuştur . Zornnnındo 
yapılocok olan bu geniş de
ğişiklik ile hukumet fırkas· 
ının dığer kadroları ılo hu
kumete mi.ııoherei eden fır-
kalar kadroları da hukOmetc 
iştirak ettirilecek ve bu su 

retle hükumet dohn kuvvetli 
bir halde vozifc ine devem 
edecektir ,.. = 

1 AVuKAT 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 
Yl'. l'F KEN.\ ' 

Yazıhanesi hükumet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda hor 
ne:vi do.va kabul vo surot
le neticelendirilir . 

Yazganımızın 

Gördükleri 
1 i~st tnrofı birinci sayfada } 
yüzde doksanı altüst şekild.e 
yerle beraber olmuştur. Mü. 
tebaki yüzde onu ise lamir 
kabul etmiyecek hole 
girmiştir. Çok oyanı dikkat 
vo memnuniyettir ki asıl ta
hribat yapan zclıele gurub
~an sonra herkbsin yuvaeın · 
do bulunduğu bir zamona 
tesadüf etmesine rağmen ve 
bu onda hiçbir canın sağ 

olarak kurtulmasına iınkAn 
yok ıkon adeta mucıze eseri 
olarak insonco. zayiat hiç de
necek derecede az olmuştur. 
Yalnız dört olu vo 13 mecr
uh olmu tur. 

ıki OİU doba YOrSO da ID• 

hıd 101 neticiıi olmemi lerdır. 
Bir gcee yağmur vo kar 
oltındn kalmaktan mutevol 
lit ha talık nttice i gozlori 
ni hayata kopomı lardır. 

iç i lerı Bakanlığı tefli~ 
hoyetı reııi bay ~fahri, mül 
kıye mufettışi Orhan Samı 
8,hbiye Bakanlığı bnşınu(otti 
şi Fuıtdan murekkeb 
olon Aokorn heyeli volı ıld 
borabtır yerınde bulun koy· 
lülerı dula mak ı:ıurelile tet 
kıkut yapmış a(·ıkto kolon 
hulka nnkdı yardımlarda bu 
)unmuş, bıran evel bar ka
tarın yapılmaııı kin ôcil te · 
dbirlt!r almı lır. tloyctin gc 
zmosi halk uzerinde derın 
hıeler bırakmıştır. Ku -
zn kaynıaknmı hrdekt n 
Mormoroya nakledilerek 
gecolı gundüzlu holkm i ti 
rohatinı temıne ı·olışmokto 
d r- Bu itıbnrla cümuriyet 
huk\lmetınin cfkatli i<.'rau
tındon bolk ~ok memnundur. 

Hıliliohmor ruue se 1.1 mız 

halka çadırlar dağıtmış hi 
IAlıahmer yardımının uzun 
znman devamı temine alın-

mıştır. 

Müessir bir hamiy&t eseri 
lforekoti nrzın ilk güniı 

bayramın gelme ı dolny sil 
BanJırn10 ve Erdek halkı 
bayrama mahsus olmak uze 
re sureti mcıhsuRada yabdık· 
farı viy cck elemek) rı. o • 
kerlordo bir gunluk 
tayınlarını ilk ııril yardım 
olmak uıere {elıtketzedelerc• 
verm )erdir 

Halkım z n içtimai yardıoı 
hissinin n · der ' n olduğunu 
bu rnisal ne rıınlı olarak 
gılstoriyor . 

ftJJ\KDlLl 

Sar artık 
almanyaya 
Dönüyor 
(Üşt tarofı birinci sayfada) 
nname ile hilab etrnektedır. 

Konsey bu beyanname i· 
nde Snr h olkından sükunet 
ve vekur ile reyini bildir
mesini istemekte ve S:ırlıla 
rın bundan sonra da yakın 

kalacak} r. ve konseyre 
reylerin tasnifi neticesinde 
en kısa bir z mondo vcrı 
lecek kararı itımadla bekli
yccekleri umidı izhar olun
maktadır. 

Bu beyannamenın ne rine se· 
beh Sar hükumetin in konse
ye gönderdiği bir r:ıpordur. 
Snr hükumeti memlek(•tle 
heyecan olduğunu vo h ulko 
Plebist idnresinın gene kon
seyin elinde bulunı.Juğunn ve 
reylerın belli olmosile bunun 
neticesinde verilerek arar 
arasında hiçbir la ılo olmıy-

ocağma do.jr temincıt \'erilm
e ini istemi tir. 

Berlin, 13 (A.A ) Poli 
Fransız gazetelerinin bir('o 
ğunu ve 1 aymis hariç olmak 
üzere buliın İngiliz goıetele· 
rini mü adore etmiştir. Sar 
plebisiti münasebetile Borlin 
halkı evlerini donontmışlor
dır. 

Sarbruk, 13 (A A.) - Bu
gün 550 bin Sarlı kadın ve 

1 

erkek reylerini kullanmak 
h kkına malik bulunuyorlar, 
Pleb:sit neticesinin ne 
olacağını vo fı r. 
kalardan her birinin toplıyo. 
cakları reyin nisbetini şimd 
iden kesdjrmek mümkün do 
ğildir. 

1'ekmil fı rkalar btiyiık bir 
faaliyet göstermekte ve son 
kozlarını oynamıya hazırlan. 
maktadırlar. 

Sarburk, 13 (A A.) Pi . 
ebisit bu bah anot 7,30 
da ho§lnmıştır. Buyuk bır 
kalnbolık intibah daırelerjnj 
doldurmaktadır. ·aat onıı 

kadar hiı·bir hAdı o olmam 
ıştı r 

0 Jrburk, 14 (AA.) - 872 
intihob sıındığ'ının toplanma. 
sı bu eabııh s ot beşte 

bitmiştir. Hoylorin tnsnı(ı 
yarın sabah bitecektir 
Almanyonın reylerin takri . 
ben ) uzde seksenini aldı 

ğı umumiyetle tahmin olun
maktadır . 

Viyana, 14 (A.A.) - Sa. 
rın Almanyoya dönme ı lehın· 

de dün bazı tezııhurat yapı. 

im ıştır. 
Lon.dra, 14 [A.A J - Bay 

Uıtlerın ...ırdoki mümessı-

li ve Sarın ınuhtomel valisi 
değil meylin hususi muhab· 
ırıııe unları söylemıştir: 

S.ır komun11tlerı sardnn oy
rılmomoğa davet edecek ve 
kendılerıne hiçbir f euolık 
yopılmıyacaktır. ıı rlı dört 
bin Yohudı t momen Almıın 
Yahud 1 rınin tabi 
oldukları muameleye t hı ol
ııc"1ktır. Vatanperver Yahud
iler hakkında fena muom lo 
yapılmıyııcaktır. 

Berlin, 14 (A A ) - Alman 
ı tihbaratı bHJiriyor: Sorın
Almnnyoya boğlınması hal
inde tohddüs edecek bo lıca 

me eleler m denlorın tc eli 
iımti frank ·erine Mnrkıo ko 
nulması \'e ~ır okonomİ roj 
iminin l\.lmon ökonomı ı te
mine kar ılık olnıodan uyd • 
rulmosı me oleleridir. Almo
nyanın-l•ron odoticaret mu. 
ohud~ iui d' hı~ olmaz mu· 
vokknl bır zaman ırin bazı 
dcğişıklıklor i tıycceği z nn 
cdilmokteclir. 

Romanya 
petrolasanayiinin bitancosu 

L İndcpendonco Roumu 
ine gazetesi Homonyo pot· 
rol sanayiinin gr cen yıl ici
odeki vaziyetini tahlil eden 
makalesinde, bu s!lnayiin 
1934 yılı nda hiç do oyi gi
tmediğini tebaruz ettiriyor 
vo diyor k ı: 

1933 yılı sonuna doğru 
fio.tlar bıroz yukselmeğe 

başlamı tı. Fokot maalesef 
bu hareket uzun muddet de
vam etmedi ve fıatlar mü-

him miktarda du tü ve btl · 
tün yıl ı:orfındo fı tlnr 
üzerinde vaki olan tahvil
lere rnğınon bir daha kal
kamadı. 

Gazete müesse!clerin foz
lu istihsal yapmaktan kaça
rak en kolay ve en eyi su· 

ntajları işletmekte oldukları· 
nı söylüyor ve bu yıl için
deki istihsalin 8 milyon ton

dan a ağı olduğunu bildiri· 
yor. Bu sanayiden olınan 
kdr hakkında iıe diyor lr.i: 

Petrol anayicileri elektr· 
ikle bu yıl içirde petrol se
nayiinin kdr bırakmadığını 

söylüyorlar. Moaleıef kork
arız ki bu sözler ho.kiiata 
çok yakın olıun. 

Gazete, petrolün memlek
ette birçok esbabtan dolayı 
fazla satılamadığını da bildi · 

riyor ve ihracat hakkında 

ise şu mütalealorı beyan ed 

iyor: 
ihracatla da ketrol sana. 

yii büyuk zorluklarla karşıl 
aşmaktadır. Bu ıorlukların 

Mecmualar: 

Yeni Adım 
«Yeni Adam» ın 54 ünctl 

sayısı ('ok değişik bir şe· 
kılde çıkmıştır. 

Kapakta ) erli bir sıyosal 
karik ıtür bulunmaktadır. 

içindeki değerli yazılarındın 
birkaçı lsmoil llokkının (dil 
devrimi üzerine), Hee1Bm 
Ali Avni ile görüştük). (top
lu tedris) ve (Polılivonlık 

nedir neye yaror1
) ba lıklı 

yazılnr , Lüigı Pırondell-
onun (nlay nedir?) 
Arif Bedıı'n in ropor -
tajı (hamnm), ~üvit Os 
man [eyi fotograf nnsıl cek
ilir) , lffot O.narin loğaçlarımd
on birıJ, okonorni, Siyasa 
acunu, [karagöz] piyesi il , 
1 bon nasıl romancı oldum.) 
hikAyesi ve birçok resiml
erle karikatürler. 

Teknik 
«Yeni Adam» Halk bilgil· 

erinin 2 inci kitabı olan 
«Teknik» cıkmıştır. Bu 32 
sayfalık kitabın içinde mü· 

ıs ikinci kanan 

Balkan 
Konseyi toplımyor. 

Yunan dış işleı i bakanı Cen
ınaye gitti. 

Atine, 13 (A.A.) - Dışarı 
işleri bakanı bay Maksimos 
balkon antantı konıeyino 
başkanlık etmek üzere bu
gün Conevroye hareket odc
cekt ır. Yıırı resmi moJOmat l 

göre Rom onloşmnlarmdnn 
doğon yeni durum kon ey 
larofındon tetkık olunacak-
tır . 

hendis Nüvit Osman ımdi. 

ye kadar yazılmamı eode 
bir dille giıntlmiııün ve ge
leceğin ren htldiselerini ani 
atmaktadır. 

Hn anlaşılmaz ve karı91k 

görünen bahisler bu kitabın 
herkese hitab eden dilile 
çok açık olarak onlatılmıt

tır. 

~2 ayfa renkli kopnk İQİ· 
nde ıO kuru tur. 

Sıvas - Erzurum 
istikrazı. 

Viliyet Oefteıdarhğmdan: 
tıeliri tamam n ıva -Erzurum rlemiryolu -

nu n inşa ma tah .. is olunan 'ıva. - Erzurum i. t
ikrazmm iki mil~·on liralık yüzde 7 faizli hirinci 
kısmımn kayıt muamele ine ı O- 1-935 tarihind 
luşlauacd k H· 15- 1- 935 tarihinde niha\'el ver-
ilereklit·. " 

e? mühimi bittabi dün~a Bu rniiddet zar·fıuda eümuriyel merkez, Zi-
pıyasalarında fıa lın çok du- l"l'l l ' 'e f l . ı . l 1 1 · l 1 l 

) 
, , :: •,uı ~a arm11l şu le erı m tmaıı ı[)r 

şui. olmasıdır . Ayrıca pe-
trolların ve bilhassa malıalde ondokuz Jira ihraç fiaıı iizerinden satışa 
Amerike petrolünün re- t;Jknrılacak oları 20 Hra itibari kıymetli bu ıalı\'i-
kııbetini de ehemmiyetle llcr unıumi \' • miilhak lıiitçclerJf> idart-ı olunan 
nazurı dıkk.ate alınacak zor· J • cıan·t> 'P miif·~. elercr. Ytı vila.'"·,~tleı· lıu u i ida. 
luklordondır. Ancık ecnohi .1 

relcrile Belediyeler,.e ıemiııaı olarak v:. Hazine-
sermaye ile işliyen biıyuk 
şirketler, ecnebl memleketl
erdeki muazzam teikİl~ der 

ına istınoden ıhraco.t yapa 
bilmektedirler. Diğer virke 
ıler ise guçlükle muhrec 
bulmaktadır. 

L,ındekence Houmoine 
mokalenın sonunda vaziyeti 
şoyle hul 18 eımektedir: 

Petrol sanayii az çok tu
tunmaktadır . Momafıh hi~1bı r 

zaman vaziyeti mukemmel

dir denemez. Bıliikis olduk
ca fenadır . Darhol lfizımge· 
len tedbırlcri alnrnk vergil -

eri azaltmak ve ihracatı ko 
layla tırmak gerek.tir. Şunu 

unutmamalıdır ki potrol sa-

nnyii Homanynnın es.ı on 
oyiidir ve bu eonayiinin ta· 

bii inkiş ıfını muhafaza etm 

cık Rı.ımanya icin on zıyado 
lAzım olan bir harekettir. 

("f' ~atılmı-ı 'P ·atılacak milli cmh\k hedt•lle.riuin 
tcdise. i11de itihari kıynıeıleri iizeriııdcıı kahul olu
nacağı gibi hu tah\• illeriıı lwdel ve faizleriniıı her 
liirlii VPrgi \'t' rH, iındtın ııurnf olduAu da kaııun
la teyit edilmi tir. 1 tirak edenler en faideli 
ve ağlanı ve a) ili zaman mdaemlf>ket için veri-
mli hiı· i"e ırnralarnıı yatırmı olacaklardır. 

B a l ı k e s i r- Bigadıç
S ı n d ı r ğ ı Otobüsü. 

Balık.-.sir - Biğadı" - . mdırµ,ı ara:ında oıo
hli. Pferlt'riıw ha lanııu"tır. Otohii. lıergiiu To
katlı oıt•liud 'il ınii .• H·rilf'rini alarak ~mdırğı:a 
hnrPkrt Nler. Ve ~ iıw hergiirı '" mdırğı Ye Higa
d1r ~olcularmı Bahke. iı·r· gPtirir. ~t1forlPr rahat 
ve ucuzdur. 

'rüRKDİL-1 Neşriyatından: 
Çocuklar· için. 

Ya zan: Mehmet Cevdet 
llayııt l>il rj iııe ~y•rtııı ttl •• •~<ık ya
zılııııştıı• , He r kıtapçıd<l s<ıt.ılır. 



TÜC OR 
GEL i YOR? .. 

E N U C U l K ı R T~ S İ Y E f t G Al S l 
Jükl)nıet caddejnde Zarhali oteli al

tında yeni a~<lığım dükkanda kırtaSİ)'e, zü
caciye çeşidleri11in en e. i i ve piy'1 sadan 
en ucuzu ufarak bulunur. Hillıa sa mckteb 
talebelerine aid muhtelif dc)fter ve kalem 
vesaire diğer ticaretlıanrJrrdeıı ıwk fm·klJ 
ve ehven fiatlesatılır. 

TORIDILI 
-· o 

Bah~esir hu~uk 
Hakimliöin~en: 

· uaığırlığ ın Göbel nahiye 
si Furnfa hamı diğer Çamlı 
köyü ahalisi na ına mümess
ili Muhtar Tekıli nvuknt Sa
bri tarafından lstanbulda şi
şlide Oıman beyde oabi ı~a
ddesinde Kefoh opnrlumnnı- 1 
nda ı numarada Hayriye me· 1 

lek ve Faika ve Naciye hnn- ı 
1mlor aleyhine açtı kları Me
rn davasının muhakemesin 
de ikametgfihlerı meçhul bu 
lunan müddcioleyhler na_ 
mma ılAn suretıle tebliğo 

rağmen gelmediklerinden ~ 
haklarında gıyab kararı ve
rilerek bunun da ilAn yolu ile 
tebliği tensib kılınarak mu· 
hııkemeıi 28 - Kftnunusnni 
935 pazartesi günü saat 1 O 
na talik edildiğinden o gün 
gelmedikleri takdirde gıyab
lorınua devan edeceği ilAn ol-

., 
ı. 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklenetı 

OR A ç·FTL"GI 
Bira Fabrikası amulatı 

A K B . R AS 1. 
G LDi GELJJ GEL • 

1 
Toptan satış yeri: 

A DR 

mı ımnmıımmıımııımmmııımıııııımwJı1mı ı111111,1 1ırımı11rmııı1111mıı 1 ~ ·~ ı 1ınıım1111ı ı11ın:ıe -~ 
e~(R;~a ı;;·;~ m~;""'~7,'i,;k··~ık~nhk

4 

a;:;;;:ı,. .. ç;;;· .. :;1, 
1 

, 

er b yi ve Loka tada arayınız! 
• • Si ~ ~ 'if.' 

Tü 1 trik ~ı ı 
Te mofo u~~ 

Balıkesir: yeşillide No. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay ~! 
~ . =-= flC Ökonomi Bakanlığının 18 şubat ı 933 tarih ve 1499 numara ~~ 
-~ ve on beş senelik ihtira beratım haizdir. Muht~rem hekimlerimi- ~ı 

~ zin tav~iyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlenlede, ' 
~ sıcak kum ve hava haııyo ve pansumanlarında istimal olunmak- ~· 

• f: tadır. Hararet için sandalyalara ve yatak içerisine ,·esair lüzum &!i r:€ görülen yerıerede koııuıaııiıir. ııer nıenııeketin voıtııııa ı;iire 1ıer ~El 
~şekil ve ehadda imal edilir. - TElliNA'fLIDIH r 

r~ atış yerleri: lznıirde Pt'~lPmalt1ılarda Sevdi s~hirli ~f elımet ~u 
~ • • • i ~JJŞ'fj 

~ · Tevfik elektrık licarethan~. i. -~ 

~.ı Bursada Setbaşında Alımet Tevfik eczahanesi :~ 
i ' Jnlaubulda . hsır çarşı ında attar il. Hüsnü ''e mahdumlaı·ı ~~ 
ii~ ve Galatada Yoyvoda caddesinde edkardöle'i elektrik deposu. , .. 

~ Ankarada Evliya zade ıtriyat ve ecza deposu. ~a 
_-=, Sıvas ve ~amsuııda İbrahim Ft)rit ışık elektrik deroları. r 

• . Konya da Ali l'lvi tnlıafiyt> ve ~ramofou ticaretlıane~i '~ 
( !~ Afyonkarahi...ardu Hüsnü Hiza istanbul eczahaııesi. ~· ı 
114 Uşakta diş tabibi llay Y 11 uf. ... I 

6~ijiiiiiliiiii~fil~~iiijiiiijiii~iiiiii~ii~iii~iiijiii~.]ii::~ijii~ipi~ij~
111

niil ·a~iiliiWıijii~iımıijiiiiiiıiijii\\iiiiiil 

r İN 
13 i~inci~anun pazar iti~aren 

en \HES BOYEH ' NATJl.\LIA PALEY \'C PİEHHE HİCIJARB 

Gibi büyük artistler tarafından temsil edilmiş olan beynel
milel şöhreti haiz 

ATMACA 
.Memleketimizde diiııvaıım lıer ıarafmda s•k sık ıenısil t>dilen .. 

1 fevkal:hle rağbcl ve L. kdirler kazanan hu est•r çok mükeHımel ve 
c k. hi .... i ve edebidir. Bilha ·sa üc hüvük aı ti t tarafındau tenısil 

Q • • v 

edilmi'"' olnıası eserin kıymet \e t1 henııuiyctini hir kat daha arttır-
mak tadır. 

Ayrıca 

• A KA 1 RGA 1 
Haydutluk, kahramanlık, a k ve macera üzerint1 olan hu filinı de 

1 

çok rnel'akh ve heyca11hdır. ı 

ilaveten .. FOKS JÜHNAl.J 1 

-Aş ağı ya has tığını ız re lı be r talı 1 o lı a 1 k 11111 zııı lı er ı ii 1 ii i lı ti) 3: 1
: 

rını en rahat, en eyi, 611 ueuz ve tın a~lam şartlarla nerede, 
1 

terden karşılıyabilecekleriui gö. teriyor. 

Rh b 
. ,,ıı 

a at ir otel i tiyo sunuz •. Hangı o 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakka da temiz mal bu unar?· 
Nered eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını hu tabloda aravınn., . 
. . . ıı•' 

T'DJ .... KOT' AJ• Mehmet Servet örme evi, ~1 1Hl) 1 

.n. n • ve caddesi numara: 98 
KIR T S j y E. · Mu staf~ Fehmi. il ii kıl ml't caddesi 11°~ııı 

• ne sokagı. 

k d O 1 K . ·ıı· , c~dtfe : aptan za e te i .. uyayı mı ıyt OTEL 
- sinde.. 

1
,j 

Bahkesirpalas -- Kuvavi millive caddt~ . . . de· 
A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hlikıimet caddC51 11 

; 

1 ·· ~t)(I 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1 u 

, eaddesiude Ahm~l e~şnw~i karşı~ında 

BERBER : Moda berberi S~bri bey. lliikfınıl't l'n'
111 

sinde .. Darbalı oteli altında. .. ~Mrıf' 
Yeni berber ıbrahim Dural: lltı 
caddesi Yıldız Karaathanesi "-ar~ıs111 1 i . ~ 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gıllf 
• kolonyacısı .. A hacılar <'adde~i ~o. 31 , 

o~' L O KANT : Sabri Lokant sı: ~alı ~1t>luuet ~ 
numara 18 rf-• 

B A K K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman N~d' 
Paşa camii cadde indP.. 1<>) Jıane l 0~3ı',,di 
Bandırma hc-tkkaliytısi Ahmet Hi:mi ~fe ~· 
lliltımumickilt~r koıı erve w) s )kf'ı' ct·~ıtlr 

TERZİ 
.. ' "'' • 1 

: ~us~afa b.e~:· .. ı•ostalı~ııe ~okağı No. :.1~,f 
1 erzı ve <~rucu Celafettın bey· 
nıi'Jiye caddesi No. 163 ter 

• •f,1' 

: Ahmet Nuri efendi: Balık<·sirin ('il e!°'kt ~ 11,ı ... ,, 
okM~ . cisi. Hiikfımet caddesi, postala< ne 

mara: 24 , 
. "' • . ıı " NJF A TU :Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fanta· ·ııi~ 

ııl • 
nifatura ve kuma mağza~ı. Ku va) ı 1 

• 

cadde i numara: 52 1 nıe1'1 

VA 1:· Cumali Hasan Yap1 Vf ' l'(Jn~per ,(c·~',.e 
• deııı ir lıır<la,at, ho~a, eam, t:inıeto · 
Sarc!•:laı· başı. 

il.-_------------=,,_ ____ •. Balıkesir Vildyet atb sında b 


