
SAYI 9545 -

Sar işı~. 
Sar l 880.69 kilometre 

-
ÖZG-.E 

16 ikinci k.Anun Çarşamba 1935 -
G-ÜNLER.D.E VE ER. 

dört kö elık (murabbalık) 
bir yere Vo.rso.y anlaşma 
sının koyduğu addır. Yoksa 
Sar Varsayın Sarı «Sarre»ı 
1 ı 6000 hektar vo oşoğı yu • 
karı J 6.5 milyon ton kara 
elmaslı (kömur) bir ycrJ ı r. 
G (\ıı e] sovn dan onrc bu Zf'TI Sar reyiamının bu neticeyi vermesi üzerine Fransız başbakanı 
gin madenler Alıııonlnrıııdı hiçbir Fransızın bu neticelere itiraz etmiyeceğini söyledi. 

Versayın 45 inri maddesi Sarbruk. 14 (A.A )-Hc>yİ 
ile Almanya Sar üzc rı ndeki om tam hir duzPn i ~ eri indC' Sar reyıamının resmı ı:e 
bu ıssılık payc> ini Po J rk hiç·bir hfl ıli e ç ıkmoks zın ,. • • 
t lıs'Je yıktığ-ı Fransız nın- ge~·m ~tır. <dfr·ıl ll ı tl ( rn dıye UmUml nefıceSl• 
denlerin i tu \'İZP n hutiıo ve bağıran. yn hut ki nnziler Sa l'l>t11•k. 1 ;> ( \ •• \.) - B ı ~ İn m ın J't•smi ' (' 
turlu borç ve hıpolekden oL tarzında scl.ım veren rey tllHlllllİ flP(İt'C i "'llCh11·: 
ornk on be sene için Fro.n sahihlerinın reyjne itiraz \ 1 1 ,-.. 47"" 09 • 1 · 
saya bırakacakdı. d"I . . I.! J7 d • rnan\H (' ıııw 'l • ' Statako eh111t• e ı memı tır ..,ant e re_ > .: 

Fransa Versayla kazandı- ylerin yüzdf' tloksonı toplan_ 4651 :.., I• ransa lclıin~ ~ 124, hoş pusula 3249. 
ğı bu poya 18 kdnunsani mıştı. Dun okşnm hi\·bir ~Hinl •lıihlf•rin \ liztlP doksau '('Oİ (iokuzu 

Duku.uncu Yıl -

- ğeıi Baıyazgam:Bllecik saylavı HAYRI KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E AKMAN 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir ~ 
Yıllığı: 800, nltıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. j 

Marmara Zelzelesi 
Marmara~a yer sartmtılau ey iden eyi hafifledi. Hüku
metin alakası felaket mmtakasmda sevinçle karşılandı. 
Vallmtz bugün tekrar Erdek ' YB Marmara adalarına gidiyor. 

• 

1920 de el koymu vo ma· şenlik yııpılmamı tır. Saat reviııi kullanmış .bunlardarı yiizd 88 J nıa-
denleri bir of ıs kurarak işi · yirmiden onra j pirtolu iç- ·.., I I . .. d' 6 • • _ .. , Kapıda~ı \ ar m Aılnsınııı ııınkt ır goruıııı .. 11 
etmiye koyulmu tu .. k"I kt K l ki · llYc.l e nne, )'UZ e o tatako lehıne, yuzde do- Erdek, 16 (Hususi mu hı . feldkotzedelerine büyük mi. 

ı er yasa ır. ar ı ı ı sı- • ., • . . . • • 
Aradan tam on beş yıl ge· IAh atıldığına ve kargo.-.:alık- rt F ran a lehıııe reylerını vermışlır. birimizden) - Yer sarsın- kyasto. yardım yapılmakta -

çdıği için şimdi yine versoy lur cıkdığına dair dönen de_ I tıları eyiden l\yiye hafıfle_ ,lır. Susığırlık ile Göbel ve 

antla masının deyimlerine dikodular nsıl ı zdır. Komunist Hı·tıe r sa·· yl u·· yor! miştir. Erdek Kapıdoğı ve Ômerköy nahiye merkezlc-
uyulnro.k Sarlılarıo Almanya· cebhesi uyelerinden olduğu Mormo.ra adalarında hnlk rinde komiteler geceli gün-
yı mı, Fransayı mı onaylıyac söylenen Pol Levi adlı 1 geni-.: mikyasta yapı ıle düzlü çalışarak halkın paro. 
akları aranıyor. o.damın cvelisi ok anı Sor- 1 meıguldür. HilAliahmer bü- ve eşya teberrülerini tesbit 

Sardan gelen duyumlar luide tevkif olunduğu res- Onbeş yılhk haksızlık nihayete erdi, sarda- yük yardımlar yapıyor. hü. etmektedirler. Şimdiye ka 

Plebisitin buyuk bir çok- men haber ve rıliyor. Bu ad· ki vatandaşlanzın ıstırabı bit ti. kumetin alakası burada se · dar felAket görenlere yapı-
lulda Almanlara son verdi . amın evı'nde 8 bomba _'>00 1 u 1. 15 (A A ) 8 vin~·le karşılandı. lon para yardımı yüz lirayı 

ı)er ın, - ay toprak namına hiçbir taleb. 
ğini gösteriyor. el bombası 30 kilo da di-

1 
Hitlerin Sardo.ki murahhası emiz kalmadı.Biz Almanya için Yali Marmaraya gidiyor· bulmuştnr. 

Varsayın ellinci maddesi- rıamit bulunmuştur . ı intihabat neticeleri malum h k k . . 1 Öğrendiğimize göro vali- Susığırlık.tın tavuk oğlu 
nin bir gelimindo (fıkrası) Bcrn, 14 (A.A.) Hey L u nrnsavatı ıstıyoruz. . B s r G'" d ğ lfüınü, terzi Cellil , knınb 
1 1 1 

k I olur olmaz Hitlere hitaben lfnkot aynı zamoodo. mı' ilet- mız .. o.y • o ım un. o an ,1 • b 1. ı · d 
uı ar urumu (milletler vormek 1·,..1• 0 oılcsı"le beraber .. 1 J'ğ" k b •r 1 b 8 d 1. d ,.,,ıyo. eoer ıra, uccnr nn ~· soy e ı ı nut a oy ııt er ugun an ırma ve ~r ı~e 

C'Cmiyeti) Sorlı ların verecek- Sara rriden Almunyonın \'ıv"' d . 1 ler arasınd11 tesaoüdü t h- "d L • Bayram iki lira, memur ve 
l"'I .1... ver ığı ccvııpta şun arı soy . . gı eceatır. 

leri reylerin sonunda ne cı na elçisi hay \'on Papan lemistir: akkuk ettırmek erzusundallı r . 1 Valj bu defa bilhassa yeni zabitler birer lira, Omerkoy-
ko.rsa bunn boko.rak Sarın ts,·içre telgraf OJnnsına Uluslar dırnaı·ı~ · 1 de başokutaoı Huııh beş, IS yıllık haksızlık nihı- 1 ıl ınşaa t a meşgul olnco lı: ihti- Horaıjt madenı doktoru Ah-
kime geçeceğini kutkarlaş- beyanatta huluno.rak. bu yete ermi tır Sardaki vatan- Cene\'re, 15 (A.A.)- l Juı-' mal dört beş gün Bandırma 
dıro.<.'nkdır denildiğine gore plobi itin neli<"osine go. 

1 

daşlarımızın ıstırapları bit ]ar derneği konseyi bu 1 Erdek ve adalarında kala· 
reylerin ~onu alındıktan son- ro A\•rupo.do. ya barı ''e)a miştır Bugiın onların haya- obah ar seçim dernek ge : caktır. 
ra ·ar işi l !uslar Kurumu harb fıkirlorinı be !emiş ol. tı butun Alman milletinin ncl yaıganının izahatını 1 SUSlğırlıkta yapılı(yardımlar 

met Hüıeyin_ikj lira vcrmi. 
tlerdir . 

:}u bir.kaç gun içinde fel
t.k.etzadelere yapılacak yar
dımın iki uç yüz lıro.yı bu-na giriecektir. mıyo.cağını söylemi ve fak · hnyatıdır.'ı\vrupadn gerginlik dinlemek idn hususi hır <·e Susığırlık , 16 (Muhebirr.:-

Almo.nyo için olduğu kad- ot netieo hukkınde tahmini. zail oldu. Bizim Fransadan ise yapmıştır. mizden) - Burada Marmara 1 
ar bütün Avrupa huttd büt· erde bulunmaktan 
·· · · d ğ ak ~t r Bununla un o.cun ıcın özene e or I s ınmılf ı 
olan Sar'ın sonu ökonomi ve 

1 
beraber eski bn bakan pTe-

1 

sıyo.sa arunundo küçük değiş- pisitin ehemmıyt.tini ' 
iklcr yapııbilir . Onun içindirki kaydetmiş ve netıcenin Av 

Dun Plebisit neden koy- rupa barışı lehine olarak 

b 
LJ • 'd" e • Fransa ile Almırnyn ara nda 

ğu ile e ... anıyor ı 1ys 
b .. uı l k uınunun yeni munosubeller doğması-

ugun ue o.r ur I d d b"I ğ' . .. .. .. .. d Avruı>n no yor ıoı e c ı ece mı so-
goruşumu yarın a - 1 

1 
• . 

nın ôkonomik ve siyasal de· I Y emıştır . 
. . . S rburk 14 (A A.) Ple-

rıklı~ınde, muvozencsınde ya- . . . ' . . 
rp 1 ğ" "ki ki 0·)·lere bısıt dun ohırd" htidısesı:ı: 

paro5 ı < e ışı ı er . . 
b ki kt' ıkmul adılmış ve rey hnş-
e enece ır. E flk kanları halkı nizama ve 

K. · man nizamname tıukumlerine ri. 

lacağı umulmaktadır, 

Türk Musikisi Almanya Deniz 
""' 

Tür~ musikisi yü~se~ sanatkarane ~iymetleri ~aizdir. Uluslar ~urumuna girecek mi. Konferansı ıaplandi 
Bunu bütün dün ya görecek. Bir Sovy el muharrir inin y ız ısı 1 

iagillm bu iş için uıı aşıyor. KD1t1r ansa h1a 1ı derıııı11 
Moskovo, 14 1 A.A. ) - ltimışlo.r ve onları teshil et· l.ondra, 15 (A.A .) - Dün İŞfİrlk ldiJOr? 

mi lerdir. toplanan Balkanlar heyetin- Lonrlra, 15 (A A.) _ 1 _ Tas ajansından: 
ovyet kompozitörlerind· 

en lppolıtof iv~moi ovyet 
sanat mecmuasında. Türk 
musiki inkıldbına doir ne 
rcttiği bir makale~lc diyor ki: 

Turkiyede musiki inkıl6-

bının hareketi muhakkak 

Fa kat bir Avrupalı de en mühim müzakere Al- luslar orası deniz .konfe-
bu musıkinin çalınış- manyanın Cenevreye getiril- rnnsının başlangıç toplan-
lorındnn büyük bir zevk. mesi meselesi oluftıştur . An- tııı dün olmuştur. Amerika 
alamaz. Bunlar yontulma- cak lugiliz sıyasası lngiliz Belçika, Danimarka, FonlAn_ 
mı elmaslardır. Türk mu- ve Fransı z Dı Bakonlormın diya, Yunanistan, Holnnde, 
siki inin terakki edebilmesi ltalya, Japonya, ~orvec, la. 

gorüşmclcrinden sonra kat. 1 o.n '' 
J· ,..ı·n onn mu•"k'n" dcrn > ya ve JSVC'' i tı"rnk 

Gerkük 

ayete davet ıçin müdoheley~ 
luzum görmemi lerdır . htl -
ktimet komisyonu plebisit suretto f~n müesseselerinin, 

\ o] 1 ın mo ile ecektı' r . \ etmiştir. 
tekniğinde en eyi i(adesini •--------- ~-~-....:====~==--==== 

Petrol kuyulanm akdenize 
~a~hyan ~orular açildi. 
Gerkük, 15 (A.A.) - ne 

rkiık petrol kuyularını Ak
denize bağlıyo.ro.k olan bor
uların açılma resmi diın lr-
ok Krnlı ve lngiliz 
Dı İşleri Muştcşo.rının 

huzurunda yopılmı tır. Bu 
borular Fa ız , lngit:z, A. 
rnerika ve 11 ,ııondcı tıerma 

yelerinin bir araya gctiri 
lon Irak petrollorı uluslor 
oro ı kumpıınyasın.ı oiddır. 
Uzunluğu ı 200 mildir. On
rnılyon ln~iliz liraı::Jına ya
pı lmıştır. 

komisyonunun gö tordiği lu-
1 zum uzerine butün f?OZete· 

}erin çıkmn ını ve satılma

sını yasok otmı tır. Almo.n 
cobhcsinin fikırlerinı ya.zan 
Sarbruken Z.aitung. hileye 
mtlroroot ederek o kşam 
üzeri hususi bir niıslıa çı . 
ko.rmıs ve bunu gece ya· 
rı ından evol evlere dağıt 
mıştır. Bu nu hado yArın ne
lı<.'cnin illl.nındo.n sonra halkı 
ışsizlığc davet eden bir yazı 
vo.rdır. 

Müşterek cebheye men ub 
ların d!l aynı uretle har
eket etmeleri muhtemel old · 
uğundan alı gnnu poli ku
vvetleri pek mücıkul vaziye· 
ttP. kalaco.ktır Fener olayl
( Devamı iiçunru sayfnda ) 

bir üniversitenin, bir mu iki 
tiyo.trosuoun, bir konservat-

uvarın tesisi, ldtin alfabe i
nin kabulü vesaire gibi ye 

ni hnyot inkıldplarının neti
cesi olarak yeni Türk küllü 
rııntln tekll.müliınu <Postermc-

tı 

ktedir. Muıi ki alanındaki anane 
lerin ulu al bir vasıf ol rok 

halk kutlelerinin aihinlerin
de kuvvatlice yer alını hu
lunmolnrına ve ulustftn zor. 

lukla koparılabılmelerinc 
rağmen hayat hu saha fo 
yeni ihtiro.lor ıhisunmeğe ve 

yeni metodlo.rln yeni teknık 
ınalüınat elde etmeğe scv-

ketmekdir AIAkadarlar 1 iır
kiyede musıki olanında ga
y<'t kıymetli vesikalor top· 

bulan uluslaro.ruı bir dil 

llizımılır ve bu musiki muc
evherlerini herlcrini bu tek
nık vosıtosıle sanat kdrane 

bir surette işlemek icabet
mektedir. Türk musik iıi 
İ{·in yeni devir böylı; bo§ln-

mnlıdır. Bu sebebten ılolo.yı 

Tür musiki eenatk llrlarının 

Uluslarası Derneği 
işlerini bitiriyor. 

Cenovre, 15 (A.A.) Ul-
uslar derneği konseyi işler
inin cumartesi bitirileceği 
hildiriliyor. Fransız baş ve 

dış Bakanlnrı gelecek hafto. 

ba§ında Londrayn gidocekl-
erdir. 

bu yola girerken 
en evet konservatu- r-=~-:--,...-~~..-;.--~~-~~~~~~~~~,.._..-

varlarda ve musiki mekteb. 
!erinde bu halk şarkılarını 

tetkik etmelerı ve bu şnrkı 

lorın mvlodi ve ti hen k hu . 
su iyetlcrını kcşlotmiyo ça
lı molurı ~·ok liızumlu bir 
iştir. 

Turk sanatkarı nın bilhas
( Devamı ikinci ınyfoda ) 

Feldk~lli gırnlerde ıana yardım elini uzatan /Jlldll 
ahmer /11sanlı!iın şefkatinden doğmuştur. Ze11glrı, fo 
l<ir. kadın. erkek lm/dsa hiç bir kimse kendini U/lal/ 
ahmerin lıimagesirıde11 uzak sayama: . Senelerce ev
oel kurulan bu lrayır ocafjrna auı lrnydolurıu: . 

Ba/Jkesir 11ila/iahmer merkezi. .. -.!!'!!!!!!~~~~~~ ~~ 



, 

Sayfa 2 

Felaket gören 
----- -

Kardeşlerimize halkımızın yü-
ksek yardımları devam ediyor 

3 
14 

1 
12 

1 
1 

1 
1 
3 
1 
1 

1 

48ti 35 Dünün yekunu 
5 !üccar hacıköse oğlu Halil ve İbrahim 
2 iş pankası müdürü Cevat Sami 
2 Avukat Tevfik zerdeci 
2 Fabrikator Muharrem Hasbi. 

Tüccardan İsmail Şefik 
J Kunduracı Mustafa Oaman 
1 Pabuççu Faik 

1 
1 
1 

5 
2 
2 
ı 

ı 

t 
1 

1 

1 
2 
3 

3 

539 

25 Terzi Sıtkı 
25 Kahveci Ali çavuş 
ıO Satıcı lbrahim 
10 Kebıbcı sarı Süleyman 
25 Tenekeci Mehmet 
25 Terzi Hasan 
50 Bakkal Mustafa 
25 Kasab Ali onbaşı 
25 Bakkal Mehmet Ali 
25 Kasap Halil 
20 Kunduracı İsmail 
1 O Ali çavuş"' Melek 

25 
25 

25 Kunduracı Talib 
Kunduracı Mehmet 
Pabuççu Cavit 

25 
25 
25 
25 

» Şükrü 

» Ahmet 
Kunduracı lsmail, Mehmet Ali 
Pabuççu Ahmet 

25 
25 

Zekeriya Kuvayi milHye caddesi 
Kunduracı Muharrem 

25 
25 
ıo 
25 
10 
ıs 

25 
10 
50 
25 
10 

25 
JO 
35 

25 
50 
50 

20 
30 
30 
~o 

• 
10 
20 
30 
20 
30 

Pabuçç,u Osman_ Nuri 
» Camcı oğlu 

» Mehmet 
>> Hakkı 
» CelAl 

Çivicj Mehmet 
Kasab İsmail Safa 
Kahveci lbrahim 
Bahçıvan Hüseyin ve Mehmet 
Kasab Emin 
Kahveci berber Muharrem 
Pabuççu İbrahim usta 
Çivici Halil Hııkkı Kavasoğlu 
Çivici Ahmet Hulusi 
Saraç Şakir 
Saraç Mustafa 
Kebabcı Mehmet Ali, sobacı Mustafa 
Balıkesir Palas müdürü Salih 
Manifaturacı ıiya 

» Buldanlı Hiza 
Elbiseci Ahmet Ferhat 
Yumurtacı Süleyman çetirı 
Uncu Ziya· 
Helvacı Somalı Kasım 

Kasap Rifat 4 

Bakkal Şah Mehmet 
Elbiseci Mustafa 
Uurganoı Mehmet 
Kuyumcu Hulusi 
Kepekci Hamit 
Terzi A. HulCısi 

Uancu Kasım 
Sandıkcı Ahmet 
Hancı Sabri 
Manifaturacı saraç KAmil 

» Ödemişli Nuri 
iplikçi Hazım 

» Mustafa 
Terzi Mustafa 
Şapkacı Ferit 
Kebabcı Haaan Celil 

» İbMhim 

Bugünün yekunu 

• 

. Mal yardımı yapanlar. 
Purça caket, kazak tüccıırdan Yırcah llilmi 

)) Don, gömlek yıızmn tüccnrdan Şayakcı Ali 
Çıft Mest Pabuççu Derviş 

}) Çorab Çurnhcı Haydar kardaşlar 
Yorğan ManifaluraCl Sandıkcı oğlu Fahri 
Çı{t patik Pabuççu Muhiddin. 

)) » )) Mustafa 
)) Mest Kunduracı Halil 
)} )) Pabuççu Mustafa 
)) Pabu~· }) Osman \ 

)) ~ )) Faik 
)) Mest )) Kara Ahmet 
)) Pabuç )) Hüseyin Mehmet 
)) )) » Çakır Mustafa 
)) )) ..-)) Şevket 
)) )) Konduracı Ali 
)) )) Pabuççu kara fsmail 

Osman 

TORKDILI 

Soyadı 
Alanlar. 

Hilmi Karaboğa - Posta 
havale memuru. 

Ahmet Karabulut - Ka. 
sablar mahalle'3inde (oğulla
rı Memleket hastahanesi pa · 
nsumancı Hüseyin, hükumet 
caddesinde berber Hüseyin, 
duvarcı İsmail, berber Ali 
ile kardeşi Halil, 
yiğenleri Ahmet, buğday 

koruma memurlarından ib_ 
rahim ve kalaycı Mustafa da 
Karabulut soy adını almış
lardır.) 

Necib AYDIN - Susığır-
lık Karapürçek köyü O· 

lay başokutanı. 
Naciye Ôzaydm -- Su sı · 

ğırlık - Karapürçek köyü o· 
kulay okutrnı. 

, ... -··----··-··----····--··-··----•a:: ! . ŞEHIAVEMÜLHAKATTA 
• ····----------··---------··--··-··-.;: 
Müntehib seçimi Vann B~~ 
İkinci Müntehibler. Tütün 

• 

Seçim yarın başlıyor. 
----

Kadmlanmızm da iştira~ile seçim çok ala~ah olacak. 
f 1rka namzetlerinin e~seriyet kazanacağı umuluyor. 

Yarın şehrimizde ve aynı 

zamanda villlyetin her yö
nünde ikinci müntehib şeçi
mine başlanacakdır. 

Seçim etrafında bütün ha
zırlıklar bitirilmiştir. Şehir 
muhtelif intibah dairelerine 
ayrılmış olduğnndan mün
tehibler intihabın devaın 

ettiği günlerde bura
larda reylerini kullanacakla
rdır. Bu defaki seçime kadı
nlarımız da iştirak edeceği 

için seçimin çok aldkalı ol
acağı ve fırka namzetlerinin 
bü yiık bir ekseriyetle ikinci 
müntehibliğe seçilecekleri 

• tahmin edilmektedir. 

Mesele Neymiş? 

-
. Aliş ver_işi ıtl 
inhisar idaresi tutOn 1 

. deva111. ediYo.r. diiO 
inhisarlar ıdoresı 

1
, l' 

kentimizde tüt~n sllll~ir f 
vam etmiştir. idare.. ,,, 

. ıütllll ,,,, 
önce ve dün epı. {'at"" 
ıştır. idare eyi bır ',ıif' 
mekte olduğundan 1

1
, 

ciler tütünlerini idare 
· ıer· . .ıl ve seve vermektedır tP' 

· d dB 1 idare kazalar ıı ~-
m übayua ya başhınoc9ti~ 

Birkaç gündü~. k.~:lll~ 
Atıf Baykal - Susığırl k 

Karapürçek köyü okula o
kutanı. 

Vahti Erkişi -· Altıno
va yazğanı. 

1 Pelit köyünde hal~ arasmdalüyler ürpertici bir haher 
oıara~ dolaşan hadise meğer bir hırsızhk imiş .. 

bulunan umum ınuduz· 1 
mütehassısı Yusuf ~ı;~ 
başmüdürlük baş 001( 
Nedimle birlikte ;.ğ 
gitmiştir. Müteh0891

:
8 

müddet Al?unyodn ·ıı Ji' 
ora tütünlerıni tetlıı NedimAydınoAlu - Susı

ğırlık malmüdürü. (Refikası 
ve oğulları ikinci mülAzım 
Nedim, Adnan, Süyehl, Er
doğanda bu kadim Aydın 

oğlu soy adını almışlardır) 

Susığulık - Yıldızköyünde soy 
adı alanlar. 

Cahil Gürsan - Köyo -
kulay okutanı. 

Mehmet Aydemir - Köy 
muhtarı. 

Hüseyin Erkan Köy 
ımamı . 

Sactd Ersan - Köy ihti
yar heyeti üyesi. 

Ahmet Ercan - Köy ih
yar heyeti üyesi 

lımail Y almaz - Köy ih 
tiyar heyeti üyesi. 

Hüseyin Ertaı - Köy ih· 
tiyar heyeti üyesi. 

Mehmet ince - Köy ıhti. 
yar heyeti üyesi. 
Muıtaf a Çoıgun 

korucusu. 
Hanefi Taıkm 

kahyası. -8-
Türk 
Mu si kısı 

Köy 

Köy 

Bürhaniye, 14 ( Muhabiri- esi ile de hakikat olduğu 

mizden) - Pelit köyü muh- gibi meydana çıkmış, mev_ 
tar ve ihtiyar heyeti tara- kurtar salıverilmiş, Cümuri
fından zeytin hırsızı diye yet adaleti tecelli eylemiştir. 
yakalanan Balyanın Haydar Hadisenin doğrusu şöyle 

oba köyünden İsmail oğlu imi~: 
Mustafanın döve döve öldür_ Ameleden lfaydarobalı 
üldüğü ve ölüsünün ortadan MustoCa Pelit köyünde gizl\-
kaybedildiği Bürhaniye jan ce zeytin donesi satarken 
darmasına haber verilmesi yakalonıb köy korucusu ta
üzerine iş büyük bir ehem- rafından getirilirken kahve· 
miyetle adliyeye geçmış he. ler önündeki kalubalık aras
men müddeiumumi vekjJi ından kaçmış bunu görenle
başktı.tibden, jandarma ku- rin ve korucu tarafından at
mandanındnn, hükümet dok_ ılan kuru sıkı siHih sesine 
torundan mürekkeb bir toh- yetişenlerin yarı.lımile kaçak 
kik heyeti , bir taraftan kayı- tekrar yakalanmış ve gelirken 
hın ölüsünü zeytinlikler ar_ t ekrar koçmaya çalış
asında aramağa koyulmuş, masından, halk hırsızı linc 
diğer taraftan Pelit köy ı edecek kadar hırçınlaşmış. 
muhtarile korucularını tev- Nihayet Haydar obalı Mu-
kif altına aldırmış idi. stafo muhtar odasında mu-

Bu hadise yalan yanlış hafoza ve emniyet altına al-
dedikodularla tüyleri ürper- mış, sorğuya çekilmiş; Mus
ten bir cinayet haberi olarok tafn (diğer amele gibi ye
halk arasında iki gün çal- meklik zeytin biriktirib sat· 
kandıktan sonra Edremit mak istediğini) söylemesine 
kaymakamı Mıtat Ke- karşı hakkında davacı çık-

ma! ile Balya kaymakamı madığından ve hırsızlık şüp· 

Rifatın telefon haberleşmf3si hesini doğru gösterecek ba-
üzerino gaip diye aranan şka 'bir delil bulunmadığın-
Nuetafanıri kendi köyünde dan kanunen iakibe değer 
sağ olduğu anlaşılmış ve bir iş sayılmamış, dışarıdaki 
Burhaniye - Balya jandk_ halkın hırçınlığı yııvaşlayıb 

rma kumandanları arasında dağılmasından sonra Mustafa 
açılan tel yazısı haberleşm- salıverılmış imiş ... 

= 
Sar reyiamının sonu 

(Üşt tarafı birinci sayfada) 
arı yapmak İçın bırçok mü. 
so.ade istekleri de vardır. 

hükumet komisyonunun ka
rara ıtaat etmıyenler hakkı

nda polisin müdahaleye ma-

kapandıktan sonra reisler 
sandıkları mühürlemişler ve 

bitaraflnrla iki tarafın hazır 
bulunan murahhasları maz

bataları imzalamışlardır. ::>a-

ktir. 

-
imtiyaz sahi~i~~ 

Gazetemizin iıntıY fi 

bi ve Bilecik sjY1',rt 
Hayri Karan dÜD zOI 

tmiştir. 

Balya madeninin ._ 
yıktı rıh yor· bır 

Balya, 14 (Muh
9 r•~ 

den ı - Belediye b:,c 
halde duran maden 

1 
bl 

b o s 
bir kazaya sebe 10 
ğini Juiı.inerek borsP 

dırılmasını maden c' 
tinden istemiştir. sıı 

ktır· kınd ı yıkdırıhıcıı 

-
Bir çorab ~ır~~.~ 

. Hamidiye msbJtJP ~ 
lsmail kızı Fat~e 1118b-"" 
yerinde Vicdıınıye 1 •I'a. 
. d ıı1·· . kar•' 1 

sın en " umın ıı 

nin çorabını ~·alarlıe ·ıııı 
"er• 

muş ve adliyeye 

~· 

Sovyel serıidso 
. ) / ,'I 
lstanbul, (A.A tJsr 

Fındıklı güzel s008 ,itil 
demisinde Sovyet re 
gisi açılacaktır· 

ıesıııde /. 
an Plebiı:ıit ınose e''' sllr ı 
aheclelerin t~ın 111ıı 0 

l Üst tarafı birinci sayfada J 
sa bu halk şarkılarındaki 
ulusal hususiyetini sezmeleri 
ve kültürleri ilerde bulunan 
uluslar arasında yer alabil. 
mek için bunları muhafaza 
etmeleri lbımdır. Sanatta 
böyle bir yürüyüş ulusal 
musikinin kondine has vasıf
larını kaybettirmeden yeni 
eserler TÜcudo getirmek 
için zengin bir melodi mev· 
zuları ve makasları malze
mesi verır. Ve Türk musı
kisinin ne kadar yüksek 
sanatkdrane kıymetleri haiz 
bulunduğunu bütün düny:ıya 
gösterir. 

bik ı laz ım olınosıııı 6 ~ 
dıkları Cluslnrarnsı k.taları- sevincini bıldırrrıİŞ. ~eter~.., 

hur olmasından korkarak at 21 den itibaren rey san. 

hu mi.ısuııdeleri vermesi iht
imali mevcuttur. h f d k etıC ~ıJ"' 

l 

1 
» » Ali Mehmet 
)) » Pabuççu Rahim 

Sarbruk, 14 (A.A.) - Ha
vas ajansından: 

Saat 2 ı de Soo komünist 
eaternnsyonnlı söyliyerek bü
yük sokaklardan gecmışler
dir. Fakat hiçbir htldiso ol-. 
mamıştır . Saı;t 20 de reyler 

» Patik » Huh1si 
» Terlik » Hüseyin çavuş 
>) » >> Hüseyin usta 
» » » Mustafa 
» Pabuç » Süleyman 
» » Konduracı Sabri 
>> » Pabuççu h. Mehmet 

nın mu ıı azasın n ·amyon- Frnnsızın bu . ~ 
60

yl"" 
larln sevkedılmiye başlanmı· raz etmiyereğını 

ştır. 

Sarburk, 15 (A.A.) - Bugün 

bütün Franfurt dükkllnları. 

kapamış mektebler tatıl edi-

demiştir ki: 8ııf' '( A(fll Fransa ı er> ıe 

d k. b"t·· p1esc ~ 
sın a ı u un ,·ıe 

tn!I · 
lar Kurumu vnsı '' 
. ktnJB ~~ 

dılccek ve ~a 1119c' 
imiştir. Reyiam notire~inin müznkerelerı bıı§ 
illlnını mütenkıb şehirdeki r-
büyük evler gamlı haç taşı

yan bayraklarla donatılmış 

tır . Yarın kurtuluşu şenlik

lerle kutlulamağa davet ed· 

en duvar ilıinln~ı yapıştırıl

mıştır. Hoyer ajansı Sor 

Doktor 
Memdu~ A~-11 

çocoK ~ 
rıı1ieJı 

/7 astailkları 108jpİ 
Muoyoneb80 

""''' • zel>" 

1 
ı 

)) )) 

» Patik 
)) 

.)) 

Nuri 
Ahmet 

komünistlerinin bu sabah 
tevkifJerine başlandığını ya
zmaktadır. 

ane civarında . ıir· 
kağına nakletııııŞ 

Paris, 15 , ·\..A.) - Başbak_ .... _ 



SAYFA 3 TURKD L n 

Verin sarsıntısı. 
Zanğır.. Zanğır.. Zanğır..61cird. glcııd. gıcırd.. Birkaç 
ıMiyar ka~m (( Allahım sen~en imda~n diye bağuyor. 

Mecmua~~;;e 1Hikaye1 iki Damla Göz Yaşı. inanç J 

Dahiliye Vekdleti tarafın· -------=----------------------.:....---------! 
dan çıkarılmakta olan <ıİdnre» Nejod kı.ır ıs nı ~·ok t:'ver_ ılcrlcdı, yavrusu yntoğn sa- oldu do aldattın. Demek \'O· 

aylık mecmua ının 8 inci di Evleneli be sC'ne olduğu rılmı : cuğun benden değil öyle mi ~ 
Dur Nejot. ~e ... 

Gece yağan karın erimes
ilo husule gelen çamurlara 
dala, çıka ilerliyorum. Sert, 
İnce bir rüzgl\r yüzümu ka
mçılıyor. Gök baştan başa 

bulutlorln örtülü Bir an ov· 
el ailelerine kavuşmak i~·in 
Dukk.mcılor kepenkleri ta
tnngırdotıyorlar. Hertorofa 
o.kş rnın sükutu çokmiı .. 

Mahalle sokaklarındayım· 
Birden kuloklnrımdn bir 
<'om takırtısı: 

- Zanğırl.. Zanğır .. Zan
ğır .. 

O yanından geçtiğim evin 
camlarına baktım. Camların 
znngırtısı devam ediyor, ev 
sollanıyor gibi idi. Gözüm 
diğer evlere ilişti; onlarda da 
uynt hnr'eket ... Saııki bütun 
hınalar - elektrik direkleri de 
d hil olduğu hal-
de hafı(, mu-

ğırışıb ağlaşıyorlar.. Kadın 
çocuk bağırt maları sokok
nlı:lorı inlotiyor. 

Yerin sarsıntısı dindi Fu
kat korkulu gozlerle biribir
lcrino bnkı~an halk evlerine 
girmeyi bir turlu cc orot 
edemiyorlar lı. Aradan on 
bes dakika geçli. Palaz gibi 
çırpınan kalblor biraz saki
nledi. Herkeste biribirini les· 
ellı isteği uyandı. Demin ko
rkudan çeneleri tutulan bazı 
ihtiyarlar bunun bir <,gazabı 
ilfihıı> olduğunu, tövbe istiğ 
far etmek lıtzım geldiğini 

söylüyorlnrdı. 

s~yısı neşredilmiştir. Yurdun holde ondan bıkmnmı . hat- Baba! Cici babal kalk 
iç i terinin idaresine taalluk ta daha ziyode ' sevmeğe diyordu . Nejat. yorgana sı
eden karar ve tnlimatnom- ı başlamıştı. Hele rocukları kıca sarılmıştı. Sarı saçlnrı 
elerin bir kiılliyatı olan hu oldukdan sonra artık biribi· yastığın üzerine dökülmüştü . 
mecmua, aynı zamanda gay · rinden ayrılmaz olmuşlardı. N çocuğunu elinden tutn· 
ri resmi kısmında çok foyd· Xejat, Osmanlı bankasında rak geri çekeli. Yavru bo-
olı maknlclerlo bozcnmi ~·alışıyordu ~nlıahın sekizin- yuna tepiniyor, ağlıyordu . 
bulunuyor. Jc neşeli olarak gider, yine - Anne! babumı öpmeden 

Yeni nüshada Na itin • o aynı scvin~·lo eve doncrdi . gitmem diyordu. Onu ku-
hirler ve mahalli idareler Her gelişinde karısını kapıda cağına aldı, :ı:ıodarını okşı-
toplant•lurı• hakkındı tctki- görür, öpüşürler ''O kucak yarak: 
kli b;r yazısı ile «Mercurc» kucağa içeriye girerlerdi. - Onun yerine heni iki 
den tercüme, memurlara ı 2 Bazen bu iki mesut çiftin defa öpersin olur biter dedi. 
açık mektub \'O ilı'\ve olarak arasına minimini bir baş - Olmaz cici anne. 
da Barthelemynin <(hukuku karışırdı O zaman ikisi de - us yavrum baban ha. 
idaresi)> vardır. gülümser, bu minicik bnşı sla onu uyandırma.. Haydi 

Ş~hirler ve mnhnlli idareler birden öperlerdi Bu üç son- mektebine geç kaldın. 
toplantıları hakkınd ki yozı_ odcnberi hiç aksamadan böy . 1 Çocuğunu mektebe yolla-
dn Lyon kongresinde veril- le devam ediyordu. Saodet dıktan sonra yatağu yaklaş. 
miş ol ıo lngiliz roporu ile yo ufukları hiç korormomış tı. Yovaşca titrek ellerile yo-
llar hakkındaki sorğular ve sevgilerini hiçbir engel boz_ rganı açınok istedi. Ya Ne· 
verilen cevab\ar ızah edılme- amo.mış\ı. Aysız gecolerde zadına birşeylor olduysa?. 
ktedir. «N .... » piyano çalar, eza- Bu muthiş düşünce beyn-

t da kemanla buna karı ırdı. ini sarstı. Dayanamadı, uza12 açık mektubda ise. me 
murlardı:ın görülme i ldzım 

gelen vasırtarln memurluk 
lıuyatında muvaffakıyet elde 
edilmPSJ için nasıl harek· 1 
et edilmek iccıb ettiği açık ve\ 
temiz bir lisanl sayılmaktn· 
dır. Yalnız bu yazılar mecm -

ndı. Titriyen dudaklarını so
vgilı hocoıının saçlarında 

gezdirdi. Anlınu elledi. Ayvah 
Nejadı ateşler i\·inde yanıy-

ordu. Ne yapmalıydı? 
Acaba doktoru ~·ağır_ 

sam~ Ya bir tehlike vorso. 

ntazam bir hareketle rakse
dıyorlar. Gözlerim dönuyor. 
ayağımın altındaki taşların 
sarsıldığını hisseder gibiyim. 
SQllanmo yavaş yavaş fazla
laşıyor Kapı nıenteşele~i 
kuçuk çocuk salıncakları gı· 
bi bir ses çıkarıyorlar: 

- Gıcırd' .. gıcırd .. gı. 
cırd ... 

Bazıları do. harcketiorzın 
gece tekrar olmak ihti
mnlıni ileri surüyorlardı. 
hvı viron olanlar sağlam 
ve ôloberi sarsıntıyla yıkıl
mıyôcıık kodnr dayanıklı ol
an evlerin ahiplerinc mür
acaatla kendilerini bir gec 
elik konuk kabul etmeleri 
için rıca ed!yorlordı. Nıhoy
et sinirlcrı biraz yatı an ni
lo\er birer birer evlerine 
dağılıyorlar . Demin kadın, 
çocuk velvelesıle çalkanan 
sokaklar yav1J yavaş boşa· 
lmnğa başlıyor, etraf kork
ulu bir sessizlık kaplıyordu. 

1 uo.nın kıymetini yüccllmeğc 
kAfı gelecek derecede mühi
mdir. 

Saatlerre çalarlor, hiç üşe· 
nmeden, bıkmadan bnşboşa 
kahrlardı. Aylı, yıldızlı gcc
elerdn kolkolo dolaşırlar Ta
biatın korkunç jç çekişlerini 
öperek dinlerlerdi Bozan do 
evlerindeki ha .. ·uzun karşısı
na oturuh; maıiyi, tamş\ıkl
arı günleri hatırl...rdı 

** Clı ' .... » sekizdenberi ı 

'e fayda kendisi bnkrmu
mıydı. Eyi kötü bir tahsili 
vnrdı. Bir iki tane aspirin 
getirdi Biraz ıhlamur kayn
attı. Şimdi kocaeını nasıl uy
ondıro.caklı .1 . Bir sandolya 
\'ekti Parmaklarile kocasın· 
ın giıl yüzüniı okşadı . Bu 
sırada onun gözleri oçılma-

Kadın çığlıklarile binala· 
rın ar ılmasınılan meydana 
gelen vah i, korkunç şangı 
rtılor , tıkırlılor, gıcırtılar bir 
birine kavu uyor. <;ocuklo
rın <rnnıH·ığım, babacığım» 

çığlıklerı, ıhtiyarlarm kor· 
kunç ~·otlak, niyozk:lr koli
ıneişehadotleri uhrevi gürul
tueunde boğuluyor, kapılar 
a~·ılıyor; \'Oluk, cocuk. ıhti

yrır, gen~·k c&kı bir gore 
nakle emekliye. emekliye 
d !oii rıyo fırlıyorlar. Büti.ın 
~ozler korkud( n yerlerinden 
fırlamı ~ibi .. B:ıkı lo.r \'U

'h i .. 
Be dakika evci i.ıcıi gibi 

arınım kadınlar şimdi kor
kudan bo lnrına «üeluk»ler 
ini bile olmoğı unutmuşlar. 
Elinin hamurıle dışarı fırlı 
yan i man bir kadın ner 
eye gideceğini oşırmı'$ bir 
halde iki tarafa koşuyor .. 
Birkaç ihtiyar kadın «Allo 
hım senden imdat» diye hrı -

Bir saat sonra evlerde 
toplanan kadınla r bir zomon 
bayılanlara ıııt bir ürü dedi 
kodu uydurdular. HaU.1 Ho n· 
nın korıs nın ı;ocuğunu du 
iındüğuni.ı hılC' iddia <'ddıler 

fokot hr.psinde hır nPşesizlık 
vardı l lıç rf{lencmıyorlanlı. 
Gromofon çolmolc, ma 
sal soyleırıck akılların
d:ın bılP- geçmiyordu l lı psinin 
kofo ını bir korku kemiri 
yor ve ,\olıb d11hh gidıyor-

1. rdı. B muzanın ruubarek 
gunlcrındc i !edikleri gunuhlar 

. nkıllnrınn gcldi.kçe «gaz bı 
ilahiye)) kendıleri eheb ol
duklar nı zannederek ilıkle
rine kddar tıtreşiyor ve: 

Allahım bizi aCf el diyo 
oğloşıyorlardı Hottd hnya~ 
larında bir defa Allah demı 
yenler bile o gun Allah ko
rku undan tıtre tiklerinı irı· 

kAr ctlemezler . 

Mehn1et Yaşar 

' , 
KADRİ UZKUR 

[H UCUZ KıRTASİYE MAGAZASI 
lliikıiıııct eadd(·~inde Zarhali c~tt>h ~~

tında yerıi at:dıgmı diikk:1ı.•f!H kırrn:ı~P. zu-
. 1·lıleı·iniu en e' ''' 'e pn ,ı~adan ac•ı)e et\ ı . · . • 
• ,;tı (ıl·ıı··lk huhımıı·. Bılha~ ·a ıııektt>h 

il ucu,, ' l k 1 
tah•hclerine aid muhtPlif dPfWr \t' a f•m 

. . . dı·itar tieaı·etlıarırlPı'drıı prk farklı 

cıidartnl mecmua ı buyük 
bir dikkat ve maharetle tın · 
zim edilmi tir. l 'lusnl kütup 
hanemizin en kıymetlı kullıy
atı arasında ('İdare» mecmu· 
asını do i"aretlcmek çok doğ· 
ru bir harekettir. 

Mührümü kaybettim ye· 
nieini çıkaracağımdan htik
mu olmııdığı iltln olunur. 
hacı Homuzan oğlu Kurban. 

Yiti~ 
'ühurlo'rimızı kaybettılc 

yeni ini ~·ıkarnroğımızdan 

eskisinin huknılİ olmadığı illin 
olunur 

Kepsiıdhn 8eyk6yünden 
Hü eyin oğlu Ro id, ho.lil 
oğlu Cemalettın Derclikdyti · 
nden ~erıf oğlu Kerim, mo 
lımed oğlu Nuri mehmedler 
koyiınden 'l'orun oğlu mus 
tofo Eyübbuktinden 1 ahir 
oğlu Abdullah. Kepsüıtün 
Camii tik mahall ~sinden Os
man oğlu Ra id. 

r- • .._ 

1 AVUKAT 
1 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yr L'F KE 'AN 
Yazıhanesi hükumet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazılarda hor 
nevi dava kabul ve surat-

.l •==le==o=ot=i=cc=l=c=n•d1:ir::1il•ir;;ı.m::ı--•!I 
'e:-,t11 e t"-' 

, f' cin .-n fiatlf'l~ntılrr. 

1.------

'rÜRKDill Neşriyatınd-;~:
Çocuklar için. 

' 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bi1°·isine ~y~·un olarak ya
~111şt11·. Her kıtaıJçıda satıhr. 

----- - • 

bekliyordu Saat dokuz ol· 
d uğu halde Nojadı eve gı>l · 
memi ti Yerinde duramıyor 
du. Odayı sert adımlarla as
nhi asabi dola§ıyordu . Kom
şuda çalınon kapı sosıni kn
lbı çarparak dinliyor, soka
ktan geçenlerin ayak tıkırt· 
ılarını nefesinı keserek sa
yıyor Kapıya koşuyordu . 
Daha çok bekledi. Ay, bir 
tloğın arkasına suzülerok 
kayboldu liccenin kesıf kor 
anlığı her tarafı sormoğu 

başladı. Saat on.. Kor sı 

daha gelmiyordu. Bu be~ 
senedcnhori daha yeni gor 
Ulüyordu. ~ejot hor
gün eve lam vaktinde 
gelirdı Açık pencereden du
rmadan sokağa bakıyordu. 

lier yer karanlıktı . Tabiat 
ırnsmuş; geıonin müstesna 
hayatı sönmcğe boşlomı tı. 

Etrafına baktı. Komşularda 
lambalar sönmüştü Yalnız 

sokak ba larmı aydınlatan 

elektrik ışığında sonük göl
geler uçuşuyordu. Perdoyi 
indirdi. Döndü. Sofraya hak
tı. Yemekler epey soğumuştu. 
nr. şimdi ofrayı kim loplı· 
yacnktı.1 Orasını Loş ~br 

mek blumden de ağır geli
yordu. Hizmetcıye izin ver
diğine pişman oldu. Keşki 
onu eve yollamosaydı:ı . 

ofrnyı toplamak istedi. 
Hayır: Bileklerinde kuvvet 
k imamı lı. Be~ı ağırla tı. 
Zaten gözleri de kapanmağa 
ba lanııştı. Bir kanopeye ya
slandı . Ve öyleı·e kaldı. 

*~* 
t:üneş; altın huznelcrilo 

odanın rutubet kokan <luvo· 
rlorını yıkomoğa haşlemıt 
nazlı ollerilo. ~ , .. ı) unun yasl · 
nnJığı kıınapeyi ok uyordu. 
Dalğındı. Bir ses ışitli Acıy· 

la, korkuyla doğruldu yatak 
odasından kesik kesik nefe
sler ve ara sıra bunlara 
bir çocuk sesi karıır 

nıyordu. Arkosınu bııkmadan 

ko du. Odanın kopıaını za
ton a\·ık bırnkmıştı. Biraz 

ğa başlamıştı Hoyocunlo, 
nefesini keeerok Nejadıno 
haktı. 

- • 'en var cicim. Nejo.d
ım .. 

Oodi Hayır lcocneı us 
vermiyordu. Hıçkırıkları boş 
odanın boş koşelorindo aki
sler yaparak uzandı. Bu 
sırada lelefön çalmağa baş
lnmışdı . Herhalde bankodan 
olacaktı. Koştu. Evet yanıl
mamıştı. Nejadın ge~· kalıı,ını 

merak eden müılür «Ne oldu~» 
diyordu. 

Onun ağır hasta ohluğunu 
söyledikten ıorl'a acele ko
casının yonıno clöndü . O, şi

mdi demire sıkıca tutunmuş 
doğrulmak istiyorllu ımeri

ni tuttu. 
- Nen Yor cicim.. llasln 

mısın iki gözüm?. 
Hastanın yeşil gözleri pn. 

rlodı . Dudakları kıpırdadı . Ve 
yalnız hir isim tckrarlıyorok 
yatağa yuvorltın<lı . 

ı ·... Donmuş knlrnıştı . Bu 
isim beynini altüst etti 
~imdi maziden bir sahne
yi tekrar gördü . Hrıı,ı dönü 
yor; durduğu yerde sııllanı 

yordu. Peki o ölmemiş mi
ydı? Nejat neden onu tckr
nr hatırlattı ? Hem şimdi bu
nun ne nemünaseboti vardı .1 

Bir zamanlar onu çılgın gibi 
sevmi ti. Fakat imdi kocas
ını, yalnız kocnsını soviyor
du. Hem de tom manasile me. 
auttu Kocasının ateşin gözleri 
yuvasından f,rlamıştı. Demek 
b . . 1 k 1 u ısım «· .. .. » na o aı ar 
çok tesir etmi di. Bir ro
nnvar gibi fırlndı Artık hiç 
bir ey görmüyordu. 

Saçları dimdık olmuştu. 
Karısının beyaz ince hoy

mına kabo parmaklarını geç. 
irdi. Kudurmu en ına bağır

dı: 

Kahbe' kuhho! ben\ nnsıl 

-Durayım mı? Yaşamak 
çok mu hoşuna gidiyor~ Ar· 
tık elimden kurtulamazsın. 
Hak sana bu ismin anılma· 
sı bile soni sarhoş elli. 
Kimbilir onu gdrsen .. N ... 
göıleri gittikco ufcılıyor, 

hoğazındon bir hırıltı gibi 
~·ı'kon nefesi kesiliyordu. 

- 'ısıl ha! nnsıl? Sen 
bana oyun oynadın amma 
hen sona daha eyisini oy_ 
nadım. rrebeşir tozu i~·tim. 

Beni hasta zannet\in değil 

mi? A, kahbo karı ! Ko ki 
bunu evciden bilseydim. 

Ellerini gevşc\lİ. (;özleri 
daha ziyoıle büyüdü. Geriye 
çekıldi. Önüne serilen man
znrayn dehşetle baktı. 

Karısının ağzından kon 
gclmoğe başlamıştı. Yava 

yavaş yere 'eğildi. Baktı. 
~~vet kan kıpkızıl koni yere 
kopandı haykırdı. Karısının 

ruhsuz cesedini öpüyor sık· 
ıyordu. Yüzü gittikce solu
yor. Kıvranmaları kesiliyor
du. Uözlerinde yalnız iki 
damla ynş kurumuş kalmıt
tı. Bu ıırada bahçeden kıvr· 
ak bir çocuk sesi geldi. 

- A.nnel Annol Cici annol 
Nejat; teltışla doğruldu. itte 
çocuğu geliyordu. Şimdi no 
yapacaklı? Kırıyn koıtu. 
Çocuk babasını gordü. Sar
ıldı. Kucağına ~·ıkmk 

iıtiyordu. Baba onun masum 
gül ynnnk.lnrına baktı. Son
ru itti ... ()ocuk feryad etti. 
Yer luzıl bir ~eyle boyan. 
mı tı. Baktı baktı. Tekrar 
haklı. Annesi L orada uyuyor
du. Koştu ağzını annesinin 
yüzünde gezdirerek: 

-Anne!Anne! Cici anne! l\n-

lk. Baki Bey babam kızğın 

diye bağrıyordu . 
Bab&1ının göıleri ellerine 

ilişti Onlar kaskatı kesilmi 
şlerdi. Şimdi katil olmuıtu. 
lh·et katıl. Hım de bir ma
sumun annesini öldürmüvtü. 
ôyle yu çocuk ondan değiL 
ıe do annesindendi... 

Yerinden fırladı. Çekmeceyi 
\•ekti on• da öldüreceğim 

dedı. Tabancasını alarak 
uzakla tı. 

Biraz ıonro banko miıdu
ru eve giriyordu. Merdiven
leri dort atlıyarak yukarı 
kata ç·ıktı. Küçük yavru an
nesinin eteğine snrılmı onu 
uyondırmnğa çalışıyordu. 

Tekrar baktı , evet kanlı pn
rmuk iılori şüphesi kolmn
mıştı. Nojıtt katildi. 

** 
A rodan on bc!1 sene ge~·

m işti. Bir ilkbahar sabahıy
dı Kftinat mütebessimdi. Ge
nç bir çocuk elindP. lıir de
metle mezarlığa ilerliyordu. 
Annesinin mezarını uzaktoıı 

giirılü. F 11 lı:o. t !.. Evet orada 
birisi duruyordu. Yanaştı ... 
Baktı ... Bu çehre kendisine 
yabancı değildi. Yoloız yıp
ronmış, ihtiyorlımıttı. Jlem de 
0 adom annesinin mezarında 
ağlı) ordu. Gözlerinde iki 
damlı yaş vardı. Duasını 

bitirib eve dönerken o çeh
renin maziıleii hayalini go
rtlu. Bu zavallı babo ıydı. 

Evet onu tamrnış\ı . Fnkal 
heyhat!. . 
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13 ikinciklnun pazar itibaren ! • 
Aylardanberi sabıraızlıkla beklene 

ORMAN CIFTLIG Dünyamn en büyük va en müthiş heyecan va sergüşast f iliıi olan 1 
• TRADER HORN 

TÜCCAR HORN 
FiLiMiNi TAKOIM EOIYORtZ: 
Ru öyle bir filimdir ki şimdiye kadar daha bir eşi ya pılarnamış

tır. Başından sonuna kadar sizi hayret ve dehşet içinde bırakacak
tır. Uekor yoktur. Herşey tabii, ve bütün hayvanat tamamen vah

. şidir. ilaveten: 
1 - FOKS JÜRNAL. 
2 - HAYVANATIN DANSI. 
llayvnatın dansı filiminde her cins hayvanatın nasıl dans ettikle

rini büyük bir hayret ve merak içinde seyredeceksiniz. 
Bu hafta perşembe nıaten1inde 1 - (.ATMACA) 2 -- gösterilen 

arzuya binaen (ROMA ATEŞLER iÇiNDE.) 
Cun1a ınatinemizde «TÜCCAR HORN» filimleri gösterilect>k\ir. 

,, 1 1 1 
ıı,: ı 'ı 1 1 

ı,ıl' ' 1 

Balıkesir Mahkeme Başktitibliğtnden: 

-

Balıkesir Sahnisar mahal- rilmiş ve mahalli mezkure rtesi günü saat 16 da 
lesiodan nalbanJ zhde lsroaiİ 1 ehlivukuf ile gidilerek üç bin olarak tayin edilmit olup ko· 
Hatkkı ve Eskikuyumcular 1 lira kıymet takdir edilib nulan bu kıymeti muham
mahallesindım nalband zade açık arUırma suretıle satıh- minesinin yüzde yetmit beşini 
Ş Cık kerimesi Müfıdenin ğa çıkarılmııdır. Bu babda bulduğu takdirde son arttı 
şayian ve müıtereken muta- tanzim kılınan ıar\nameyi ranan taahhüdü baki kalmak 
sarrıf · oldukları Sahnisar görebilmek üzere 20 kAn - şartile ikinci arttırmanın 17 
mahııllelinde kAin uğ tara unuevel 934 tarihinden itiba- - şubat - 936 pazar günü 
fı Kuruoğlu hacı Kadır, so- ren on giin müddetle Balık- saat 16 ya temdit edilmit 
lu arabacı haaan veresesi esir mahkeme kaleminde olduğundan almak ve ıart

ve arkası leblebici İbrahim açık bulundurolacak\ır. nameyi görmek istiyenlerin 
çavuı ve yal k oğlu lbra- işbu 'hane hakkında hak pey akçasile birlikte Balı 
him haneleri ve cebheıi yol iddiasında bulunan varsa kesir sulh hukuk mahkeme
le mahdud ve yukarıda tarihi ildnınclan itibaren yi- sine müracaatları ildn olu-

Jört odıı ve aşa a tabanı rmi gna içinde enakı müs. nur. 
tahta dört oda bir mut. bitelerile birlikte aatııa me-
bah v su kuyusu ve mur tayin edilen mahkeme Yıtik bol miktarda avluyu havi başkitabetine müracaat etm
hane kabili taksim olmad- edikleri ılakdirde hakları 
ğındıın dolayı Bahkesir au tapu sicilile sabit olmadıkca 

Şimdiye kadar imza kull
snayordam bundan ıonra 
tatbik mührümü kullanacağ
ımı ilin ederim. 

• Bira Fabrikası Mamulatı 

İ ANKARA BİRAS 
1 GELDi GE~ 
1 Toptan satış yeri: 

1 BANDIRMA BAKKALiYESi 1 Her bayi ve Lokantada arayınız! ............... ·-···-----·-· 

Aşağıya bastığınıız rehber tablo halkınuzın her tülü ib • 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlanı şartlarla nerede, 
)erden karşılıyabileceklerinj g.österiyor. 

Rahat bir otel iatiyoraunuz •• Han6i 
tercih etmeliainız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur. 
Nerede eğlenebiltrainiz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız . 

TR/KOT AJ • Mehmet. Servet örme e ·l uva 
• ye caddesı uuıuara: 98 

KIRTASiYE· Mustaf~ Fehmi. Hüluin1et ... "si 
• ne sokagı. 

o T E L : kaptan zade Oteli .~K;;ayi milliye 
sinde •. 
Balıkesirpalas - Kuvayi milliye cad 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükumet cadd 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· B 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hüktame& 
sinde •• Darbalı oteli altında. 
Yeni berber ıbrahim Dural: H 

. caddesi Yıldız Karaathanesi larşısır~d 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye v• 
• kolonyacısı .. Abacılar caddesitNo. Sl 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osm•" 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane b 
Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hi:mi 

TERZİ 
Bilumurniçkiler, konserve ve Ş'3ker ç 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 
Terzi ve örücü Celalettin beY· 
miHive caddesi No. 163 

ŞEKERCİ : Ahm~t Nuri efendi: Balıkesirin en es 
• cisi. llülumet caddesi, postahııne 
nıara: 24 

MANİFATU -1:Tavşanldı Zade Fahribey. Fan 
nifaıura ve kunıaş mağzası. Kuvayi 

caddesi numara: 52 
HIRDA VA rr. Cumall Hasan - Yapı ve rençper 

ı • demir hırdavat, boya, canı, çin1eıo 
Saraı;lar başı. 

lh hukuk hakimliğin• 18. satış bedelinin paylaştmlm
tenımuz 934 tarih ve asından bari9 kalacaklardır. 
535 ~ 4 Numaralı ılAmile Birinci artırma 2 Şubat 935 

Y.•llf"ID izeleıine karar ••- qrUıiue milladif 
Kepıüdün Ka11b zade ma. B l;. L. • 

halleıioden Şakir otlu Nulf ı d uce•ır 


