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1.- BawuranuBlledk 1aylaft HA Yltl KARAN 
Çıbnm Ge,.el ÇeYir.-U: K. E. AKMAN 

Türk Dili Evi Balıkesir f 
Yıllıtı: 800, albaybtı 400 kuruttur, sayısı 3 kurut ' 

GGnG geçm1f sa,.ıar 25 bntblr· 

Başbakan ve bütün bakanlar dün reylerini verdil r. 
Yurdda 
Saylaı sıçiıi. 

A'klrl" ErZllCIHI •ı ikt
ftCt nrl~tıbıb seçimi bl$1!"ı 

Bııbakln va bütün Ba~ n
lır rıylınıi rardilar. n b 

Atatürk Zelzele devam ediyor 
1
v11ra•i111a lrllıiıissuU Marmarada Bir aat e 
Af ıturk ilı ı•ı1ssuu• 1r111Mı 

klfll~~ tılllr Olklldt. On A 1 t ı Zelzele Oldu. 
A k ra 19 \ ı\) Rei11c· ı·L• t f UL t • 1 1..1 u.11. 1 

umur Ataturk Arabiıt n Kr UıUll 11118 ıırın ırı '' JlnlHJlf. 111 ZI ZI· 
ı~: A1~~:~•İ• ç!~~;e':'d~a:ı: lııin tırdiii kırkıru llllırıt uıin~ ~ir. 

AD~are 20 (AA ) Ank· 
ara ikinci eeçmelerı baguo 
•• yarın aeçileoektir Dön 
rece belecli1e ~e C. H. F. 
•lllyet merkezı bina11 donı-

V•ı A t• • d • k • • oıkm&1ınan yıldönumu muna- VlliliZ ~IJ Saltı HHllH •il Er•mtaı llNI. 1 aye ımız e 1 1 n c 1 ıebetıle kendıni kutlulamıt \alımız ltay Salım G&aeD h11ırhklırla biıut valımiı 
•e oıel gönenci \le doıt Doğan dun Brdekten dönm 1Mf1Ul olmaktadır. 

talmıı bagön de ber tarafa 
Myraklar uıl"ıttır. 

mQntehl•b seçı•mı• milletın genliti için beıle- uıtör Muhendıı •efen memur. 
• • dıA'ı dılekleri sunmattur Öğrendiğımı.ze gore Mar tarı •atalar ye halk hep bi 

Kral da c"vabında bu h lr lütufkar tebrıkten ottirö ıe. mora na •Jeıı aclahtNada relen iapata itte Hyllmlf· 

Ankara, 20 (A A. > - Ba· 
il• ıelarimisde ba9byan ... 
1la• •oimine 22 ban kitP 

ly11lı1, Dırsan•ey kllllırı ilt lıflCI, 1111•. l•lı, tek"• .,.;, .... 41eıer1<ıe =~~~~~·',.~~~..:;.-.: 1·~·~e1ı:ıı < h b . :_ ... 

lıyıpa 18 Yıa .. cllır ııhiyılır:...ı ... •"•ı' Lı't'ırı'l.tı·. Tdrk mılletinin refah •• H· hertörla ihtiyaolar1aı karıd· :,. -~ • .,. ....... 

rey vermittir. Reyinı ve 
renler araıuu:la Karollay 
lqkanı Klıım ôsalp Batb· 
akae ı..- la6nö •e büUin 
•kaalu •ardar. 

VillJ•t kaalanndaki ıe· 
'fi• bitmiftir. 

Brsiıeu, 20 (A A ) - it. 
iMİ mtltteh1b. aeçimi vılftJe 
tin her taraf ııada batlamıt· 
tıt. 

litdı f 1rkı tanıreıi 

Saylav 11eçı ııınin ılk saf 
haeı bıtmek uıeredır Oun 
de AyYtıl k r>ureoobey ka 
ıalarile mer'-ese bağh nahi· 
yelerdea Korucu Yağ· 

oılar, IC yapa ve amh 
nabiyelerandft aayla• ıeçimı 
bitmııtir Bagiin vılAyetin 
her y6nunde ıeoım bıtmit 
bulanacaktır 

Ayvalık, 20 1 ~tahabirımiz-
den) lk ncı mnnt hib 
ıeçim hugun 

arre Meselesi. 
-

Sırrı llıınyıyı ıeçdıktın 1111 ıııiyıt. 
sırı•ı 1118 yıdıı A1111 p111~111 _..,, •111111•. 
V• Pı,ıiı 11r~ılı slflltiı iusıırarıu •lılllMıı ıklllııt. 

Cenene 19 (AA ) - ar lıl bu g bı haberlerıo eaa 
clalıi Ulu.tar ara11 kavHtlerİD • z ve eıyaa momHı h ııfa· 
2b Şubata dotro Sardan tıl uygun olmad ğ na ka· 
ayrılmata ba9hyıcıkları 110 nıatlerı olduklarını 101leme 
aeclıU1or ktednler E11ten halkın ek· 

Ooler komite11 Sarda teda- eenyetıae dayının ve tama 
wl etmekte olan Pranııı men lt1rleıık olan ~ vaaturya 
1ı a.an D mark de detııtı· kabınea nın muhtelıf be1an 
ral e . L at ,,ıarını hat rlamak llAlidır 
rı me11ne aarar Hrmıorır 11 V p · a. "fay oD apenın peaaı 

'-Ane•re, 19 (A A ) - Ha- ıiy11I olın bu beyanat Y"P 
vaı Ajanıınc:lan . mamıı olmaemı temenna et· 

Ulallarw111 gaıet leri m k l•ıımd r 
bıy Voa Papellİ ar ıeçimi· Roma ı9 (AA) ltal· 
D D muhtemel aki•leri ftıerı- y a g11etel8'1ne alSre ar 
ne yapmıt oldoA'o ıöyle· ıeçim nd n ıonr bay enl 
• 81 ele alarak, bunu ın yart ~ 10ylev Almanyanı 
AYUtar71nın ııtıklAlıne ka- n da ıtınk edeb leceA' t m 
rı yeni bar hareketin ha -.ıe ıenit bır Anapa ııtıkrarı 
bercilıi gabi tutuyor. manasını mümkün kılmakta 

A•aıtur1a murahha1I rı d r F Irat bu teırıkı m aa 
ıle tema1•• bulanın meha· ( D v mı il önca aayfada ) 

Japonya lngiliz 
rı Cı~ı ~ıst ııciaıcık lıllyı 81uaı11n izlıri 

• ı uuıı lııklı Hır tlrll illbııll ,arıı t11tıı-
1111•1tı11 ı•ı111Jıl 11r1nyır cık tı'-r silabl11111 ılııt .. 

Lond 19 (A.A ) - t,;ıa • Belf111t 19 (A Brı 
J pon doftane munaı betle· ıtanyanan &1kera ma raf 
r aın ıdareıı jçıD musak larınan artm'aıanı telmıb 
ende .bala mak öıere Jı eden M hy B k n t,;em-
poa ıbakanının aakıne berlayın demı tır kı 
•• huul bir th•.... iter bı 

(Devam 

1111 1 '' 1 1 adetını dilemiıtir. ayacak tedb1rler alınmıftlr n poe armara ada-
dın) ikinci muntehib 1-----------1 Adalarda ıdarl ıeıkilat ııncla uat cl6rtle bet ara1ın-
seçimı burada . ook Loyd Corç takvıye edilmit Marmarada on da oldukca kuvvetlı ıe BNe-
alAka uyandarmıt kadın yatakla bır revir kurulmuı kte muhtelif aa~llerde bet 
erkek bütan mtintebibler I I ayrıca yaıe tetkilttı rieude ur111tı olanqtur Sllı u 
ıeçime 19tırak etmıılerdir. 1 r•-•k iıllrır. getirilmııtlr.. olan bu •••ra 
Aralarında kad'1'da bulu. fllllJU -ll•I 72 1111 fd81- Zelzele mıntakuındaki ahtmıt ıibi i .. t\• daima 
nan fırka namsetlerı ae koylerde yıkılan ••lerin en- ku içinde 117blar1nı terk 
· d Dil llllllHlill plillDl l~I kazındın da iıtifacle edilerek etmektedirler. 

çım e büyui ekaeriyet ka zanırak ikınci muntehıb ıllc adımdı iıklnı elverıılı vna,.ttea p,len h•JM' 
olmatlardır. barakalar kurulacaktır. Bu fenniye dtia Bandırma .. ,._ 

r 
Söyltlyor: 

lızif ııizi ~ir İlll 11• 
llWI YQ11t istiıenz. 

Bertin. 20 A A ) Hüc 
um k taları hderı kıtalaran 

v zıfelerı hakluoda I rlla re 
ıılttr ne ıöyledığı natukda 
aık ri bır iman H ııhni7et 
taıımalar liaamuna i aret 
~ım., ••. 

Vaıifemiıı bır iman 
~rduıu hahade yapmalı: iıt 
ıyoruı. Çünku inkalAblar to· 
pla tufekle de~ıl ımanla ka· 
ıan lır -------

IİIJ- c. yıti f ıHi Ce
na Jiıı.1. 

Ceno•a. 19 AA) 
Pol 1 Marail7a cinayetin n 
faılı olarak Cenovab Adriy. 
ane Ahvarı adında biri
nı tevkif, etmittir. 

T "'Zll~I hlM ~-' 
Trabıon 19 (A.A. _ Son 

gunlerde ı Dd k fıatlarında 
h Hedilir bir Jiik• hı var
d r Avrupa pı1aaalarında 
lıc lar çoğalm ıt r lç 48 • 

kabakla fınd k 24 dtir. M•h· 
ıulun verımindea ılkkAnan 
ıonana kadar ı 10 bin kan 
tar kAbukla ılara eıdia.rek 
mabıalüa 6 d ıkiı it • 

N 1 r. 
72 in<·i yıldonumu dolayı

sıle B Lo7d Corcun &eçim 
daıreıı olan Bonffarda yap· 
palan btiyuk toplantıda 8. 
Loyd Corç bar IOJle• aoy· 
lemit ve btifiik Britanyanın 
o~onomık meselelerini hallet 
'8ek ıoın kurduAu büyük 
plAnı anlatmııtır 

Pltaın ana hatları 9unl
ardır: 

Ounya barıtının lngıltere 
ve bwrlttlk A•erika devi. 
etleri ar11ında bır hareket 
birlığıle temıni 

Bflyuk Brıtanya tarifele· 
rinm Ye diter tedbir)enn ti· 
ddetli lllrette tatbikı Hyeı. 
ıncle alaılarara11 ticaretinde 
engellerin kaldarılmHı. 

lşııılerın hakikt menfaat 
t şebbüıleri sayesınde ve 
ayrıca 11raatte daha fazlı 

adam kullanılmak ıuretile 
alı,tırılmaaı 
PlAnın tatbikıne bıkmak 

ve mahyayı diseltmek üse 
re fırkalar dı nda nlfthı 
yeti btiyiik ltir konıey leş· 
kilı 

Harb lrabin11inde ol -
dağa gıbı mtltamadi· 
yen oı, •• lo •ıJ 
m Nlelerını tetkık eclMt 

bet t1elik bır 
Mil kar.al .. 

nun için yapılmakta olan { Devaaa ikiaoi .,,. .. ) 

ltalyan- Habeş ihf 1 fı 
iti •lllebl 

Genene O ( 
6a S.y L•••I &aen, Al 

0111 r•ı nda ap lan topla 
ntı net eeıınde l alya lıleıbe-
11tan ıhtıllfınıa dofruclaa 

dotruya ılrı h0k6met arHı· 
nda gorüıtllerek doıtca hal· 
ledılmni kararlattırılmııtır. 

1 ı-----

ı lafde •~I ol r 
lstanltal 20 ( ahab"r'9iL 

den) ltal1an ·Prauıı Ro-
1111 •Gıdlqaaaıaıa ....... ı&i
IAfına ~ar ı alaçatı •• ba
nan içta Akdeniı p,ı•lnnıa 
( Devaaı ikıaci lı yWa ) 

TtJrk dili ile tlu,falar: 

Acıdır amffta iJ ~dar/. 
Genç bır aclam, 1•larını V ı ili• oaua .Jarıklara an 

ıımııkı tu"alu dıaç bar ıı. orilü •••arlı ooa••• 
danayı çtıkıyor ellerini aradiı,,a 111(1~ 

Genç adamın kara öalü Ta batta ı&Yie •= 
tünde yer yer tne ka• D!' adam yalirı ı .... 
lekeleri var Goılerinin ak- tuttup dınç bır d-JI 
anada Hnkı bu kan lekele· göttirt1or diye. h lldn 
rınden bırer damla . Et- ardmelan o•n bir a1ab 
den ve eınirden yatb bir ,amalı oldutaa• anl•1t'N-
kay191 an ıran çıplak kol rmeliydim e iae.. Oldu 
lara bakdılu a ın11n bu kol bır keı •. 
lann boyun• bir dolanıtd• Deyiaoe cluaam kahma 
ı'lluA-unu durdaruverecetini 11tamadıtı belbelli. Glrltö-
dtittinerek içinden gelen ılütöntln verditi ••Yiatle 
bar korku ve urperıtı duyu -rayor, ıenç adaaıa b "• 
yor glcöaü vererek a,ı~datı J•· 
Kımb h~. Ba kayıı koli: ları tartülıy.,r. Sa.. IOla 

ar kaç çarpan yür I~ arkılarak ~bot hot.la•· 
dardatda? B r körük gıbı ık, zıplamak ııti71>r. Ob•ıın 
kalkan ın n ka~ cıterın kanını tı111iyen ıhkk •e 
ıoluma11na ıon •erdı? Yı- .wı.ılerine dirı'lıL • ... b'I' "" b L 8" il •• ..,. lfl• 
De .ım ı ır ı '"o ıau i• altında, göael bır ıokidea 
kaç göz . bu kolların bır batı dönmüıler gibı oıltın 
kımıldanıııle karanlıklara ıü- Za•allal •. 
röklend1 . . e·ı . i 1 IDIJOr 

Bıliyorum: Ondan ititt- kNlıın lu 
ım genç adamı anlatmada • Wr ak _,... 
( buk ıöyliyeyim '"o,•• Itır. ••n_.. 
kana ıa•yan • ı ....._. bir 
kaçatıdar, IHelL · Ba dino 
0.maala laaalfl ma ,..._ " ba g6Ydeyi bir 
ah bat O llerg- llatık '°' gıbı ıaoratan 
ID • · ~nat Hll'Jln ay ldar bowlu bo 
.,...... . ı•nJor. Hem nı•ereoek . .'' yunoa 1111-

cl• ller 1aoıaı ve kork 1 Ak" b 
uıa b" d "b' ' an °· unu naaıl d•-

z. " a am gı a ha- yabilır Te ınlayıbilir ki 
tı d\k, anb açık olarak Jfayı lü~ , · 

"eı çevırınıı ) 



IAYPA: 1 

1 FOLKLOR 1 
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K,ÖZER 1 
-··----------··---------··------~·------------------------------.:--------------!. Alanlar. Ekmek ' . 

Balıkesirde halk adetlerinden: Sabri Sözen- Erkek orta 

Löhus ~ lık ve ilk meme. mekteb fransızca okutanı. 1 • •L -
1 

k '? 
(Kardeş i Zonguldak davavekili f 18tl8fl JU1S8 8C8 mı. 

Çocuk doğduktan sonra 
i.ıç ezan sesi duyulmnyınca 

meme vertlm .. z Lö lı . ~anan 

a ndakı ıh iyo'f' kadınlar 

kurandan h zı parçel"'r 
okurlar ve her sahıfe başı'-

nda parm::ıklnrını şekere ba
t ırarak bunu çocuğun ağzı
na sürt- rltr. Sebebi ıse: Ço
cuk terbıyelı ve sevimlı ol
sun imiş .•. 

Bundan sonra; soğan kırı· 
lır . Löhosanın arka tarafına 
atılır. Ve üç kere besmele 
çekilir ve ilk meme verılir 

Löhusa; evinde, üçüncü 
günu yıkanır. Löbusantn sü · 
tu üçüncü gtiotı gelır. Fazla 
gol ırse sut ı..ığılır. Ve bu 
ıut «soğan• sarımsak kabu· 
ğu, hır çıvı, bir parça ke-
mik, çör.-kotu ile bflraber 
incir ağ11cı dıbine döt.ülür 
ve gömü.ör. Gömülmezse 
ıeytan k81'ıtırmıı. Bu is~ 
löhusa için çok fena imiş .. 

Löhusa kadının; Löhusa 
bulunduğu müddetce ayağı 
ucuna emziklı dığer bir ita· 
dın gelıp çocuğunu emıire 
mez. Emzirirae löhosanın 
tek ıütü ke1flir diye itıkat 
edilir. ·• 

Löhusaya «Allaha ısmarla
dık» dıyen hır kadına «Lö· 
buaa» cgüle guleı yuhud 
«Uğurlar olsun» diyemez. 
Cuıı detilmiı. Çünku sütü 
geıilırmıı. Hazan löbuea 
nın arkası ve kolları ütOrse 
meme11 ııpr. Buna ka
dınlar aruında «Memeye 
kal darmuıı denır. Çeueei 
l6buAyı ırka üstG yatırıb 

meaeaını yavaı ya••t oğ
mak, ıaçına ıuya ve me . 
menın ö•tüne taramakdır. 

Taranıraa memenın ıııgm
lığı ınermıı daye ıtıkat 
edılır. 

Bazı zumanlarda löhuıa· 
nın sutti keeılirse: Evveli 
(llyuhl..twak - eıvaz,ıtmak) 

tttbır euiılen ıı ybp.lır. 8uo. 
duu uç gun •oortt kurıao 
dökuhır Nu:tbct alınır. 
O.abli olm11zıta (böğriılce) 
kuyoıALıl,r. Ve torbd ıçıne 

kouulur. H11ma111da löhu 
s.an ı li arkasına sıcak sıc11k 

konur. tlıa111amdKD l1Öuu9Je 
yıne ar k11aın11, fırındun \dH 

çıkuııı ekwek ko_ym .. k ta A-
det ve ıLıkı.uidır. 

liaıan löhusanın sü-

birisini ~·alar Çöplüğe p;s 
liğe atar. Ve bittabi!? işe 

şeyt ı n karıştığı için süt de 
kesilirmiş~1 Buna meydan 
vermemek için, alınacak: ye. 
gAne tAdbir, löbusanın sütlü 
<'bezlerini», gömleğini çok 
eyi saklamakla beraber, bun· 
l .. rı yıka.iıkdan sonra suyu
nu temiz bır çeıme ahırına 
dökmek icab edermiı!. . 

A.. Fehmi, oğulları Band·rma 1 -

inhisarlar çevirgınliği ziraat Ekmıkci esnafı narkıa yeni-
memuru Sezai ile rerıka131 den d&lişfirmBSIRi istedi. 
Dürdane. diğer oğulları An Ekmekci enalı son gü 
kara meteoroloji enstitüsü nlerde un lıatlarının çu · 
müdür muavini Hadi. Balı ke- val başında kırk, elli .ku
sir liıe ve orta mekteb ta- ruı yükseldiğini ileri sü
lebelerinden Bnver, Talha rerek ekmeklere yeniden 
ve kııı Tahire Sözen soyadı- nark konulma11nı belediye-
nı ılmıılardır.) den istemiııir. 

lbrahim ÖZEL - Sındırğı Ekmekcilerin bu isteği 
Löhunnın sütü keai\irse 

gelmezse hemen her yerde 
olduğu gibi Balıkeairde de 

camii cedit mAhallesinde belediye tarafından tetkik 
Kadı oğlu (Oğlu Yaicılar edilmektedir. 

sütnıne tutmak Adeı · ol
muıtur. Bu husuada alına
cak: sütninede aranılacak 
bazı vas f!ar vardır. 

nahiyesi nüfus memuru Halit -----

Özel soyadını almışlardır .) Belediye smulannda kasabhk 

Sütnıne olacak kadının 
soyu, sopu. sülAlesi çok 
temiz olueacalltır. Aksi .,,,_ 
sula haiz olanlar cocuğun 
iıtikbıtlıne müessir olurlar. 
Çocuk ileride fena bir in
san olur. Sütninenin kötü 
huylarını alır. Çocuk «süte 
çei:di » denir. 

Sii\nioeler; annelerin ye
rini tutarlar. ve çocuğu me
meJea Q•ilinciye kadar 
emzirirler. Müddet bı\ince 
kendisine para ve birçok 
hediyeler verilir. Süıni~e 
ölünciye kadar çocuğun eil
eai tarafından himaye görür. 

Al bısıası 

Marmara 
Zelzelesi 
(Üst taralı birinci sayfada) 
rile Marmara adHına 
gitmiılerdir. Haber ald ı ğı

mıza göre fellketzadelere 
yeni yapılacak evlerin bir 
çatı altında iki ev olarak 
kurulma81 düfiinülmüştür. 

Her biriıinde iki oda, bir 
mutbak, bir heJA •e bany
oıu bulunacaktı r. 

HükOmtstin bu yakın •e 
çandan olan alAkasından do. 
layı halk sonsuz tükranlar
ını arıetmekle ber11ber « A ilah 
devlete millete zeval verme
sin» diyerek binlerce el se-

«Al basmaaı» demek; lö- maya kalkarak mütemad 
huaayı yalnaı bırakmaktan iyen dua etmektedir. 
mütevellit ve löhusanın çar• Don valimiz Hay Salim 
pılma11 ve uğramaıı demek- GündoAan Bandırmadan 6 
\ır. Balıkeairde mevcut iti- numaralı gümrük motör ıle 
kada göre: Marmara adaaına geomiıler 

Bir löhutta yalnıı kalır ve ve ve orada yapılan itleri 
biraz da uyar• (canı geçe- yakından ıetkık ettikten 
ne) matlııka uğramaca sonra geç vakit Ben. 
olur; ıeytan çarpar, şeytan dırmaya hareket etmişler
korkuturmulj. Bunun için lö- d' 

ır. 

~uaalar (40) gün ve katiyen Kasamızın çok oahşkan 
gece günduz evde, odasında hük4met tabibi Mustafa 
yalnıı bırakılmaz. Yanında Demren Marmara adasında 
herhalde bir kimse b~lunm - ı' felaketzedelerle meıgul bu-
aeı lAıımdır · H tıt~ hır ooo · lunduğundan k&1a merke-
uk bulunsa kAfıdır. · d L· hüLA t · b 1 .. k ıın eaı aume ve e • 

Löhunlar (40) gun ay· edıye itlerinin bakılması 
nar, su bul1ttık •uyu gıbı için lı1taobul beledıye ta-
suları hıçbir yere dökemez-
ler. Bu anların üstünden bıblerınden doktor bay Sa-

bri dün kaı1tmııa gelerek 
atlıy1:1mazlar. Dökerlerse, at· vazifttye baılamııtır. 
larlarn ıeytan çarpar, (ağ · Bugün Gönenin Sllrıköy 
ramaca) olurlar, Al baaar .. 

nahiyeai yardım kolundan 
Al bllllll Marmara felAketzedeleri 

Çocuk doğdukdan sonra için 128• kilo buğday unu. 

hayvanlar otlatdmıyıcak 
Kasablık hayvanların be

lediye sınırları içinde otla
tılması belediyece yaaak 
edılmiştir . Belediye sınırları 
içinde ancak şehir halkı ta. 
rafından ıüt için beslenen 
sığır, koyun ve keçi gibi 
hayvanlar etlatılbilecektir. 

· Yani tayinler 
Memurlar arasında yeni 

tayinler yıpılmııtır . Oıman 

köy nüfuı memuru Mehmet 
Ali belediye ayar memurlu
ğuna, !,elediye ayar memuru 
lamet Dursunbey tahrirat 
kAtibliğine, Y ağcalar nahi
yeai tahrirat luttibi Zühti 
müıtafi sayılarak yerine 
Ömerköy tahrirat kAtibliğin· 
den açıkta Nesib tayin edi
lmiılerdir. 

Diğer bam memurlar ara· 
ıında dı değitikliklır olıaca· 
fı anlaşılmaktadır . 

Viliyeta gelen kanunlar 
Tatınmaıı yasak olmıy

an aillhların alım ve sa
tımı, aakeri ceza kanun.un 
bazı maddelerinin değiıti 
rilmeai ~e iki maddeıine 
birsr fıkra eklenmesi, gü.. 
mrük kanunun 29 uncu 
maddeainin değıııirilmeai 
ve memurin kanununun 
75 inc~i maddesine bir fı

kra eklenmeai h-ıkkındaki 

kanunlar viltyete bildırıl

mittir. 

Lıvhalara soyadı ıklın
mesi va damğı resmi. 

Felak etgören 1 
Yardım- komitesi dün toplanarılt 

da iş bölümü yaptı ve kararlar 
Erdek ve ha val isi felıi · Bay Behçet. 

ketzedelerine yardım ko . bnsebeciliğin• 
mitesi dün akşam toplan- hasebe müdürl 

mış ve komiteye Hid işler kAtibliğe 881 
üzerinde kararlar vermiş- ambar miir• 

Zühtü Keatiai tir. 
Valimı zin baıkanlığında Toplantıda 

olan komite &1aları ara- aliyetinin e 
ıında iş bölümü yapmı ş ı müş bunun il 
muhasebeciliğe defterdar rarlttr alındlJ 

Felaketgörenl 
-

Halkımızın yardıtfl 
Erdek Marmara felAketzedeleri namın• 

lAliahmer cemiyeti merkezine vukubolaa 
Jistesini yazmakta devam ediyoruz: 

Lira Kuruş • 
• 202 80 Kebsüt nahiyeıa ve 

200 Yağcılar » • 
59 16 Giresun » » 
85 95 Bigadıç » » 
54 80 Balıkesir memleket haataneli 

19 

16 

10 
ı5 
9 
6 
4 

4 
2 

16 

5 
2 
2 

1 

ı 

hemıire, memur ve müstabde 
27 Bolık.eair Kız orta mekteb; 

allim ve talebelerinden. 
50 Ali Şuuri ilk mektebi müdür. 

lebelerinden 
22,5 Gazi » » 
7 ,5 lstikUl » » 

35 M tatpap . » 
20 A.ltııylül . )) 
83 Dumlupınar » 
89 Kaynbey » 
15 Nttmık Kemal » 

Balıkesir muhasebei 
memurlarw tarafından 

Derici Riza mahdumlaı ı 
llncu Remzi, 

» 
)) 

)) 

, 
)) 

Gaı acentesi Bmin llikili oğlu 

50 
50 
!lO 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2Q 
ıo 
ıo 
50 
25 

Yemiıci Nail 
Kaaab lıımail Safa 

• Rıfat 

Otelci hayri Sarfaklarlı 
Yemiıci lsmıil ve Ahmet 
Bakırcı Mehmet 
bakkal Asım 

Kebabcı Ahmet 
bakkal baaan 
Kaaab basan 
Y agcı Mustafa 

• mehmet Emin 
Kasab mebmet 
Kebabcı muatafa 
Terıi hüsnü 
Y emiıci Arslan 
berber muıtafa 
Yağcı halil lbrahim 
Yemişci mehmet 

===~-
tuııü kueden keadırm~k 

ıçıu '1Üfwunlık y parlar. Bu 
'1UflDUDıığı yupm..ak JBLiyen 
bır kadın; tohua.anan me. 
mesıue koyduğ ..ı «bezler» d"n 

ltlhusaya, çocuğuna (40) 444 kılo mıaır unu Te ı 75 
gün umum yeıle ve al renk- i:ilo bulğur gönderilmiıtir. 
de bir kordell veydbud f l"k d 1 d beı buğl~mtr. Seoebi ise e a etzı e ere yır llD. 
çocuğu nazardan İsıanbul,20 (A.A.) - Yer 
st1klama.k, göze g.,Jmeme sar11ntıaıod ın mustariblere 

Maliye Bakanlığından vil
Ayete gelen bir buyrukta le
vhalara soyadı eklenmesin
den ötürü yeniden damğa 

resmi alınmıyacağı bildarılm· 
ittir. 

Loid Corç 
Ne y~pmak 
İstiyor 

'1Övdedeo gözıdrt bakı· 

yur, yur.,ğı çarp yor, ayak 
hıra govdu•ıuı MOLUruyur 

Ya!nıı tek oır eıaıği 
var: l\uf..aaı ıtl"mıyor. u.u. 
me gıderkeıı de onun \:•D 
bu k..adar sonsuz sevınc 
duyuyor .. . •• 8 dnc ' kufası itlemiyen 
ad ·m oğlu bu dinç boylu, 
poslu danadan biç de daha 
fıJZla d .. ğerlı değildir. 

Çunk.ü; onu da ayttldıırı 61-
üme b le goturse ışık dolu 
gözlerile o da onu görmiyec· 
ek ve kenJısıni dirhğin kuc
ağ na at ıyorum sanacaktır. 

Bu doğrudur. DoA"ru oldu· 
ğu ıçinde acıdar amma kafa
sı itltimjy~n adamın kasaplık 
d11nadan hiçJe üıtün olmıtdı 
A"ını .-öflAm .. k ve buna inan
mhk ger,.k . 

sini temin etmek için yardım için bugün Marmara 
imit·•. adalurına 3000 kereste, 240 

Çocuğun yüzüne ( 40) gün çuval un gönderılmiıtir. 
ve sarı renkJe bir (bez) ~...-

örtülürse 
0 çodcuı·yğeun ı·~ı~knazıi Samsun kıdınllrlDID top • 

sarurmazoıat 

edilir. lantısı 
ki lohusa (40) gün için. 

de kartılatırlanıt çocukla
•nı (40) basar diye yoru
lur. Netıce iıibarale bu 
karıılaşmadan dolayı ço-
cuklar hastalanırlar. Ve 
öllııciye kadar haata bü. 
yürlermiı. 

Şayet kartılaşırlarsa ıu 
tedbirler alınır : 

Hemen iki taraf biribir
lerile para ve yahud 
yerden bırer tat alıb de· 
ğitirler. Tatlar arkalnra 
atalır. Bun.Jan sonr ı artık 

löhuı al1:1ra zarar gelmez · 

Samsun, 20 <A.A.) - Sa . 
msun kad nları soysal bir 
i:urom yapmak için H.ılke

vınde toplanmışlar ve ida. 
1 re kom ıtesini seçmiştir. 

Bıy Edıı:n bir söyleıi 
Uenevre, 19 (A.A) - İn

giliz heyeti murabhasasın
dan bay Eden bir söylevinde 
demiıtir ki: 
-Sıyaaamııan·Avrupaya ka 

rtı bıricik isteği komıuları 
mızlll açık doıtluk baA"ları 
nın yeniden kurulmasını, yö 

ladm ha111ımla11nm ııziyıti 
Dün bir okuyucumuzdan 

şehrimizdeki kadın 
hamamları hakkında bir 
mektub aldık. Okuyucumu. 
za göre, kadın hamamla· 
rında kurnaların çoğu ha
mamcı tar&lından yülisdl 
ücret mukabılınde bir kı
sım müşterılere tahsis edil-. 
mekte bir iki kurna da ıli
ğer müşterilere bırakılmak· 
dJdır Çok defdlar kurna 
hatlarında yirmi otuz kadın 
toplanmakta bu suretle 
lAy ı kıle t"mizlenilememekde .. 
dir. 

Sağlık i ~ i oll\n bu mese
le ba&kında sıhhat mÜılür

dikkatini 

( Üst tarafı birinci sayfada) 
lnaıltere bankasını da şıddet· 
le tenkid ederek demiıtir ki: 

_ lngaıere bankasının geç. 
mit\e verdiği tavsiyeler b zi 
bayata dutürmüttür. Çün
kü bu tavsiyeler, çok kı
sa görütlü lıkirlerlf: do· 
lu bulunmakta idi lngil
\ere bankası bir hüküm 
et müesııeseai olmamalıdır . 
Fakat ayrıca ticaret ile 
sanayi arasal)da doha ya 
km bir temas edf'cP,k bir 
ıdare kurmcılıd r . 

B Loyd Corç bankalar 
ın ulu"'laştırılmasın>\ nley 
htar olduğunu bildirmiş 
ve sözönü teklifıerinin hiç 
bir fırka ıibniyetile mün
aıebeti olmadığını söyli-
71"k bııir~pir. 

yetişecek 

maş olmah11 
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Roma Anlaşmalan. Sarre Ve Almanya 
( l sl tarafı birınci n fııda) 

Gazeteler neler yazıvor? isteklerı Alman gozf lt lc>rin in 
J Almanya hudutlarının yenid-

h8RSIZ gazeteleri anlaşmayı f ransız d plomasisinin ~İl ::k::~~~~~;~ v~;;:~ı:'~~r ~:~; 
zaferi olarak tavsif ediyorlar. İhlyEn gazehlerine göre.. ştırı~?;;~·imı \er ay mu ıhour-
ıtoıuan gazetelerinin neşrly- iyerek tamornon bunun aks- sinin tatbikin" ıl a hildir Mu 

alı. ini söyloyib mudefaa etme. ahedolerin yeniden letkıkı 

gore icrd' edılerektir. Bunun 
ıı;in oldukc- ı geni mikyasda 
tıcari murnzcnolere lüzum 
vard r 

Fransa ile Almanya aruı
nda okononıJlr. mıınasebet
lerin ulu@lar kurumu kont 
rolunden hııri~· bulunduğu 
muştereken kabul olunmuş. 
tur 1 luelcır kurumu biltlkis holyon gazeteleri, Fransıı- s ı ıçın kMı gelıyordu ne de~ l . ar Almanya tft 

ltalyan anlaşmasından ziya- Her s h da ve her ves rafından ulu ol bir 1 • ele mcızınin tasviy sıne veya 
desıl sevınçh gözukmekted- 1le ıle bu s rt mu<'odele olorok halhukı, Avusturya yeni reJİmın kurulmasına oıd 
irler devam ed ıyor v hnrkeııı ltalya, Froneo ve lngiltere butnn diğer moselelerın halli 

MılAnoda cıkan popolo korku içınd bu kadar bu turıır nd •11 ve lngilterenin tıı. ılc rnuvozzo{ olacaktır Her 
d'Italia Roma muahedesi ve yuk bır h('yrcanla Hıtler d ı k rttıA'i Romada yapı ıki hukOmet konseyin kara. 
nnlo molorından duyulan Alman asının ernellerilt> hir lan Fran z- Hrılyon anlaşma rlarının mecburi mahiyette 
sevinri tebort1z ettirdikten lik olon ltalyanın nerey~ !arına uvgun olarak ulusl- olacağını şimdiden kabul 

vormok ı sh dığini soruştur- · ı d' sonra diyor ki: arnrJ,., bir me le olarak etmıt er ır. 
«Bütün bu sevinçle berob- uyordu görulmekted ı r Nihnyet ar mıntaka11nın 

1 le o zamonlardn idı kı 'k h d h"l or kendimizi Mussolinin de Cenevrll, 19 f A. A J ar Vt·rsay tatbı sa o sına a ı 
d d' . ' b f 1 b" 'kb" '1ar Oonold Romnya gitti hakkında dun lıo .. l olnn 1 bunlunen gayri askeri hole 

e ığı gı 1 az a ır 01 ın ve ornıla sathi bir mont " ılığo kaptırmak doğru dPğil anlıı malor n C'f4aslıırına dair ılrağı diğer Ron oruıiıi ki-
" n ıc beltireceğ temııyull i ld ğ 'b ' Al t dır. Biz, tarihi hcrgün hıraz r> şu mtilemmim malumat "eri - •c e o u u il ı mnnye 

0
-

erd n çok ba ka te. k b ı d'l · daha ilerleterek yopmolr. orz liyor: rafından o u e ı mıştır . 
mayuller gordu Hokı c 9 IA A J uıundayız \ enedık Sor y n kııtte llıtler zmin kurl utoı Uluslar kurumu konseyi enevre, l · · 

dn imzalanan ıınloşmolor bu 
81

;
8 

hıı lıd 01 ltalya U\ uncu taraf ndan kayda geçirilen Havaı ojansandon 

ld b 
ı. b' d d r Fa r "' R } ı b Sor mtlltecilerinın istik-

yo a uyua. ır a ım · l\cıcbden yırmok arzusunu oma on a~mo orı o meııı 
knt Genel mııhıyette ahenk ı bcklemelı ıdı Fakat Rom dn elelerin en ehemmıyetli holleri ile uğratmak için Ce-
bır iş birlığine varabilmek bu o~· kt n 1 ~ ığ gost rılmek kısmını eıasen pren- nevrede bulunan osyalist 
ıçin geçılecek daha çok yol ıstemıyor ve vaziyeti kurla- sib itıbarıle hıılletmı bu lider Maks Baraun Hıriıtiyan 
vardır. rmak ve aynı zamunJa m!l lunuyordu. Hu cümleden ıendikalar müme11ıli Hofmao 

ü\'PA 3 

Fransız ve Romen 
Dış işlari bakanlan izvestiya gazetesinin Cenatrı mu

habirine mühim beyanatta bulun~ular. 
Moskova, ıo (A A) Fr 1 tahakkuk l'ddirme~• ~·ulı-

ansa vo Homanya l>ış Bo- ııcağız » 
kantarı İzvestiy.ı gnzelesi Romanya n ş B:ıkBDI de-
nin Cenevre muhabirine mittir ki: 
beyanatta hulunmuşlordır Kuçuk: ımlaıma ılc 
11 ranea Bakanı beyınntındı : Balkan ınlo matıı ve 

u - ı ransanın sıynsıı aulh ı-~raoıa ıle olan ittifakının dıt 
perverliği vo menfaat end. eıyoeamıım e8&1ını teokil 
ı esinden uzaktı r. Bar le etmektedir. Romanya ile So-
hindeki davetler artıyor . "yet Rusya araeındaki dı-
Bu davetleri rılıyata plomael munaaebetlerinin 
kalbetmek zamanı yeniden teeiı edilmit olma-
gelmiştir Bu huıu- ıı keyfıyetin ııiyul hayatı-
sta bir takım teklıfJer nın en muhim itlerinden 
ileri surulmtiştur. Bunl- addediyorum Biz Roma 

itilAfının Tuna kaz&1ıoda 
ar kabul edilirse bar1•1 bozmak Y yepılııcak bir teıriki meeai-

istıyen her hangi nin eaa11 addctmekteyiz 
hır devletin önuno bir l lomaya bir itilAfa butün 
mani çıknrılmı olocaktır 

Şark samımiyetle iotırak edeGek 
misakı pro1eıınin ta- fakat bunu yaparken 

hakkukuna uğraşmaklo be- kucuk anlaımanın Te Bal. 
raber Bay Mu11otini ile kan anloşmaeının aza aıfa-
tamamen mutabık kaldı- tile girişmiş olduğu taahut. 
ğ.mız noktaj nazarları da ı~ri be1&ba katacaktır.» 

Mecmualar: 
Torinodu çıkan Stampa n vrııy ı koloyl tırmak ıcin olarak maden ocaklarının ile beraber Cenevredeki 

gazetesi ise anlaşmaların i0· Almanyay kar 1 buyuk bir yeniden salın alınmaları bulun uluelar gaıetec M• 'k S U &. ,, • 
nel kısmından ziyade müstc- temuyul gost rıliyordu ı~tc için Almanya tarafından ilerini toplıyarak , Soran uzı va anıt nlJ8ıB an 
mleklero aid kıemını tahhl Dortler ın sakının esasını tet· F rcınsaya odenecek raron- Almonyayn geçmeıinı ı le· Her ayın ba~ında çıkan, komiıyonu, eczacı 11natlr.ar 
ederken 01le diyor: kıl ed n bu hal lir ın miktarı teshil olunmu miyenlerın korunmasının mu-

1 
konser, opera, ti atro hak- larımız arasında , Anadolu 

Fransa ile ltalya arHı- Ah; bu Dörtle misak . ne tur. Bu pôra ovelemir- him bir mesele olduA-unu kında yazılar ve tenkitler muıikiıinin bir iki ka. 
ndo uzerinde uyuşulamamış kadar munako alara n kod- de .. ardo muledavıl akç- öylemi dır bulunan bu değerli mecmua rakttristiği Sadi Yaver, 
meselelerden birisini de mu· ar korkulara yol nçmıştı enin deği mesilc elde edi Maka Braun seçim nehre•İ · nm bu 8ayııındaki yazı lar ıes tekniğinde hançere 
atemleke i~lcri teşkil ediyor- Muı:ıhedcleri todıl yolunda lecek, Fransız franklarıle nde 20.000 kişinm hicret unlardır· ve leneifüı cihazı uralloh 
Ju. Venayd l o zamnnkı it- bir te ebbu gıbi gorunduk- fazla ı da b ene mi:ıd- etmesi Jtız mgeldiğini oy1e- Muzik yuruyiııumtlz ecilı evket, musikiciler ve mat· 
.alyan devlet adamların n be çe bu mıı1 ıkın uroda bura d tle her sene hir mikt yerek gazetecilerin ora gi- Ali , yeni bir e( Abdulhalık buat Nuri Çelik, uç tenkit 
ceriksiılıği yuziınden kayb- do koli muh ı 'etlere uür ı- or komfir vermek suret dıh vaziyetı ''OZlrrile go. ı • 1 .h . miınasebetile Va11f Lutfı ı !:" " uoıııı • para- ı lı88s - organı- N d' 
olan bu i i bı\İrmek lAzım yaroğ t hıı ıdi E tts n Fr~ ıle odanerektır rmclerini r1ca etmişt i r Soz ıHyon M. H lstnnbu\dn ilk tanbur tipli çalğılar e ım. 
gılıyordu Rvelce lngilte nsonın vozıyetı bu hu u ta Bundan bo ka Alman lerinı bıtirirken '.\foks Bre· . 1 . h hayan 'e\ile Tevflk Daniş, 

1 l ğ l 
opera verım erı. ru iyol h lk ı M Saki bı 

re 1 e yap 1 ımız an aşm- hiç bir upheye mahal bıro huk(ımeti Sardo muhtelif un s 0 ı:imin sulh muaha 11 le 
8 

oyun arı • ._ r, r 
alardao anlaşılaroğı gibı kmadı fi akut fi rnnsız diplo işlere yatırılmış sermaye- rinde duşunüldiiğu gihi 1 ur knrşııındo öğrenme ve ôğ hali ıiiri (bağlama) rağ-
•teklerımis çok mutevaıı lerden dola•ı Fransız hu 1 k 1 d 1§. b' retm~ profesör Mustafa Şe · bot etmediğimiz snzlar A.h-
bır halde Londra muahede ma•ı•ı aynı amanda unu J o ara yapı ma ıeını ır . namesinın ı 

3 
iıncu madde- anladı kı ~uHolının dutund eu11i 11ermayedınlarına ker ı daha tt\krar etmiıtir. kib. ctimuriyet devrinde med Eıref, Seril Muhittın 

ınin de dunundıı kolmı Jnr- uğü bır tadıl omelıyeeınden borçlu bulunmoğı lınbul Berlın. 2o (A A) Bay musiki folklora M. Şakır, konaeri Eıref •. 
J aıy d ıkı sıyosa arasında •lm; tır. Ancok bu bor laron il ti •r S ron Alruanyaya ba- Avrupaya muzık talebeai Okuyucularımıza Muzık 
ır · hır oh verış muome tahakkuk tıcatı muvazene ne- ğlanmnınndan eonra Sarbur- gonderelim Mahmud Rağıb. ve Sanat Hıreketlerin1 takih 
Corrierc delin • era ~r- 1 d v ı ı h kO tiresıode haeıJ olncak faılol ğa ka • ıdc ektır. Ank•radakı bu•uk muıiki etmelerini tavıı•e oderıı nsı z - ıtalyon onl m s d - e 1 ır. e to Y u mPl J J layısile mevzuub hsedıl· re ı ı bu mi akı bır paravn· bunda ltalyaya bırııkt•ğ .. ı .. m_u __ -lıı=r"°'ın=d~o-n~-==-b-a_h_ı_e=d"'"e~r- •-------------------------

meğe baglonon Mncıır pı- na gıbi kullonmaktıdır. Bu· noziıunfıh orazı yoz bin kı- ken bir mesalenin hot 

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

k k d' k" nunln beraber gecırilmedı . lomelre murabbaıdır Maa- b yasasına do umıro ıyor ı . E<'ncbi do tlarının 0 zaman ırokılmış olmuınılan dolayı 
Yuğoslavya v" ltomany.ı bıına aoyledıkleri daima ha ma{ıh bu arazinin ltalyaya teeHufunu izhar etmekten 

tarafından bir tehlike gibi tırımdodır llıc- hır zaman verılmeıı <;ut havzasında kendini alamamaktadır Bu 
gosterılmek Macar todılc-ı 

1 
d F ıle bir Fransız mustemlekeleri nra- mesele de deniz teılihatı 

11yasa1ı nihuyet çok sakin dıyor ar 1 rans 
1 

1 
meseleıidir ki gazete 1 un-

ve barı ı sever hır hareke- anla mo yap1mıyaca sınız. sındaki muoakaleyı ke m-
Dortler misnk sızın aleyhi- ektedir. usun istikbalı bakımından 

tten bnşkıı bir şey cleğı nızde harPkct t Jec k ve Akdun ızdeki ltalyon donım-
ldır . Bu ıebepten dolayı bul sızlerdc ııter ı temez tad 1- <c omalın do ltnlvayn bırıı masının bu vaziyetini ~·ok 
anık suda balık ovlam k kılan arazi ise bın lrilometr uh· Lt dı b ci piyasanın çarhları orn- m ım gormea e r 
ıstiyenlerin ~·ıkardığı u ıu sında kend nızi kaptıracak murabbaıdır. Ayr ca ltslynya cdfoho de Parııı» gazete i-
nı fırtınıı gewirıldıkten so sınız hnlyo 8 izi Almanya Ai ı Abobn Cıbotı demiry- nde Pertınar ıse töyle du 
nra ltolyanın Avusturya 'e 1 t k ke d" oluna yuzde yırmi nİRbetin - şunuyor 
Macaristan ile olan anlo mo- 1 0 uyuş uraca vo n 
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1 
hak rn vozıfe 101 gorccekt r. de iştirak hakkı tnnımıştır imdi bulun mesele ita· 

lı:ırı daha ziya.de kuvvet )U lya h LA t' · · · b" Fran z matbuatının bir kıs- Sütun bunlar ltolyanm Uaume 1 reısının ızı 
laC'aktır. ın nın du ııncelerı de bundan Af 'L Dortler misakı ııtikametıode 

b ık rıaodoki mustemleke ıete- r Bu barı sıynsası. 1 nzlıı çekilib çekmiyeceği ve 
onların nıhoyetın \o Turk bn kn turlu değ!ldi Fo~ot klerine nıhoyet vermektedir bizim de bu yolda kendııinı 

l
•eyc Lodar "•nıAl"mlA bu- Frıınsız dıploma ı ı se t D ğ t f 1 l T L"b . . J a. r- ,, ~ ,. ı n arn tan ta ya unus- tnaı l('ın dostluklarımızdan, 
lunduğundıın bizim kin bu ttı ve yolunu kaybetmek doki tebaıılarının hukukund- ittıfaklarımızdan fedakArl k 

n(lnn Sonra Yaı>ılacok 1 1 tem Jı rınd n dolay heT l ki b 
d 

an vazgeçmiştir kı. hunun 1 ar yapı yapmıyo<'ağımız-
Fron anın y rdınııle esn en cana da du m 1 rt) e ılır. Bunu hıze istıkbıl aos 

b J tl r. b 1 o du Bu •uretle cıh mmıyctı inlr. r dılmiyec- "' 
JI hır yuruyu tokı e n gı t{IOI I ıy r a lorcoektir 

ıtalyan Yugosla' munascbe Dortler misakı ımza dıldı B k d MC'ede t uyukttlr Tnh L F d ,. B Lanl, bıze emniwet ctmi 

tlerl.ni eyıle•tirmektedır misaa. ransanın ıst ~· iıyet me elelf!rı de halledıJm J ,, d olan de\ letlerın menfentlt rı-

l•ran."t!" gn:elelerrn/11 il ş ,,.ıden k sıır iğı veçhı ı tır. Otuz ene sonra itol•nn ·~ - h. J Ol rrôz önunde tutmoktun 
rl.!/lıfı •. tnd lcı yo ayn ıçl ır ıınn \C bnbadon do,,. u 8 bu i ı b ı t ı "' 1 c vaz~eçmedık demekle ('ok 

Paristr. çıkan ~ Fıgaron ga Y r ım< 0 u un ma 1 rRn tun ro ukla holyan tel:ıkLi 
L r i tehi k~I b a ıyı ctmiştır Rsasen walundn 

z tesinde wlodımir d oro - sayı -.en( 18 1 ın 1 ır edılrniyec«'klerJır Dutun bu - J 

1 ette Alm nyn ile Onl nl \'Ozıyet tamAmı'le anla•ıla-

08800 
L'rans z • ltulvoıt an OA sur · 1 1 ı.; " " J ... d ı: k nar a r ransnnın Tunusdıki lr 

d 
v d oyo m rhur tme ı ro t C'R tır. 

maeı hakkın a arransız 1 istıkbolı tem1n edılmi tir 

l ılomosı·nin bir zoferi» h şl dığer tnraft n Fr n -ltaly · 
k ı d nn vokl m no muhım u Lıberte)> .:az tesı Fran 

ğı ıle yazdığı bir ma 0 e e l s z - h ıly n nlo mo 
ılıyor kı r tt y rd1m tti tc hu 

<cGeçılcn y lu y ce o\ - dortl r mısak1dır kı Hıttler 
~hılme çin hm dor ıkı vıl 1r dP yardımıl bug nk ı r-
once 1933 martı ıunl rınıı \o molnro yol açmı lu 
bakmak ltlz mdır 1 rnnsız yor 
ltalyan gNgoınlı~ı o devırdo «T n 1 ~ z t sı 

Yıtik 
75 ~umar lı mektı.h 

Ralı~e. ir - ttiAadw - Smdır~ı ara~nnda oto
büs 't•ft1rleriıw haşlaımu.,tır. Otobii.. her~ün 1'o
kath ott•li ndeu rnii t~rilerini alarak Smdır~ıya 
har~ket eder. Ye ~ine herf(iin ındırğı 'e Riga
du· ~ olcularmı Bahke:ir~ f(etirir .. ,eferlt•r rahat 
\ (' u<·nzdu r. 

~~~~~~~~~~ 

TURKDİLİ nefrivatından: 

Doğru Yol • • 
YAZ 

Bır perdelık 
~- CEVDET 

mektep temaılı 
Fıatı: Bet kuruttur. 

.-.vimizde 'e her kitapçıda bulunur. 

M>n derecrsıoı bulmuştu ( ı• nloı;ım lor nın Afr kov ı 'c 
n vrede sılAhsızlnnma g< ru mu"tı""rnl k 1 ri 1 kod r • l 
ımelerınde Frons z murahh l'D kıs mlnrındakı mutekahıl 
ıının ağıını nçmR~I ltalyan f ılnk lrl klor t dAt tmokt-

ha letnamemı zavı ettim ) c-
" 

nı nı aloc-a~ımdon ,,8kı ının 

hukmu olrnod ~ı ılAn olunur. 
f dr~mit nafıa yol çavu9u 

Oğlu Nı7azı 

\'\TA t•f·1~u..- i hıli~iğindeLi mua~ene t•\ inde ha~talarmı heı·giin 
iiğl~d~n "orıra kahul V(• teda' i t•dPrlf>r. 

murahbalUUA derhal öz uıt- edir Pranaanın 1 ıbyo c·enu. 
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20 ikincitinun paza:dan ıti~aren ! Aylardanberi sabırsızlıkla bekleneni 

ARTiSTKANI 
~IE(; LEJ10N~İEH iV \~ KOV,\L S.\~IBOBSKI 

Büyiik siı·k lwyatı . . \rtbıleri11i11 iç yiizii. llulıtelıf canbazlıklar. Ya-
yPte uuıııar.ılı 'e sairt~... . 

11 

.\ ~· ,.ızam:ı rıda. Aşk maeraJarJ. Kin. l ı ıtiras v~ ci ııayet .. 
iLAVETEN.. • 

r 1- İki kısımlık komik. (Radyo çtlğınhklan) 
2- Foks Jurnel. 

Pek Yakında 
iki büviik arti~t.:-

. GITTA Alpar VE GÖSTA Y FHÖllLICll 
Tarafından temsil edilen 

• ~ • • • • 
ORMAN ÇİFTLiG 

Bira Fabrikası Mamu[atı 

ı A N K A R A B i R A S . 
! GELDi GELIDi GE! 

• . 

~ .. 
• Toptan satış yeri: 

· i . BANDIRMA BAKKALİYESi 
1 
İ Her bayi ve Lokantada arayınız! 
............................... SAADET ŞARKiSi 

•~~~çu_k_•·e-ris-ve_ç_ok_c_azi_p_hir_o_~_re-ııiı_··~~~-~ ~ Qkuyucuları~ıza Bir KolaY 
•BıB.9.!!!!~!!~!Wf!l!~!!!!!':lu~ll!!l!!!!!!!!!ll!!!I• 

~ Romatızma ve soğuk alğınlıklarına çare~ 

~ Türk Elektrik ~ 
~ . . T ermof oru tı 
~ Balıkesir: yesılhde Ha. 32 Kuyumcu A~met Çaytay .. ı 
~ Ökononıi Hakanh~ının 18 şubat ı 933 tarih ve ı 499 numara p 
~ ve on beş senelik ihtira lwratmı haizdir. Muht· rem hekinalerinıi- ·- -
~ ziu tav!'iyesile romatizmafarda, asabi . hastalıklarda, terlenwde, ~ 
~ sıcak kum ve hava bauyo ve pansumaularmda iMinıal oluıınıak- ' 
4 tadır. llararet için saudalyalara ve yatak içerisine v.-sair lüzum ~ 
~ görülen yerlerede konulabilir. ller. me111lekt·tin voltuııa göre lwr ~ 
~ şekil ve ebadda imal edilir. - TE~llNATLII)IU ;_ 
~ Satış ~'erleri: İzmirde Peşt~malcılarda Seydi Şdıirli Mtılınıet t 
~ Tevfik elektrik ticarethanesi. ~ 

~ Bur~ada Setbaşında .Alunet Tevfik eczahanesi " 
~ lstanbulda ~lısır çarşısında attar il. Hüsnü ve mahdumları ~ 
~ ve Galatada Voy_voda cadde~inde edkartlöıevi 'elektrik deposu. ~ 
j Ankarada Evlıya zade ıtrıyat ve ecza deııosu. ~ 
~ Sıvas ve San1sunda lbrahim Ferit ışık elektrik deroları. J 
~ Kon yada Ali ı ·ı' i ıuhafiye ve gramofon ticarethanesi ~ 
~ Afyonkaralıisarda lliisuii Hiza İstanbul eczahanesi. ~ 
~ Uşakta diş tabibi Bay Yusuf. 1 
iiiiiiiijiiiiiiiiii~iiiiiiii~iiıiiiiiiiiiii9 ! 

H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKlLI 
Yl'St.:F KE.\.\~ 

. 
Y Ulhanesi hükümet caddesin· 
de' Ahmet çeşmesi karşısında 

\t ·rkez ve k ı:tal ır.l ! her 

lliiktimel cadcJe~irıde Zarbali oteli al
llııda )'eni açcJığım diikkauda kırtasİJt•, zü
ccıciyt! ç··~iJlı·riuırı eu e~ isi ve piy sudan 
t•tı ucuzu olarak buluııur. Bilhassa rııekteb 
t.ıld•··leri 11•· ai<l 111 ulıtt·li f tlefıer \' t~ im lem 

n~vı d.ıvu k ıbuı Vt• surat- l • j' 1 1 1 k t ki V•·~a11·e t ıg ~r tic .tr~t ı ,aue erl en pe · ıar ı 
le n"tıc~lenılırılir . 

ve eh veıı fia tlı·sa tılı r. 

p-ı-=-=====,11. 
Doktor ,. 

il 'turddaş: 
Mem~Uh Ah:nel I Fdaktlli günlerde sana yardım elini uzatan Hilali 

ÇOCUK / ahmer /11sa11ltğın şt:{katindtn doymuştur. Ztngin, f u . 
, _ kir, kadın, erkek hLJlôsa hiç bir kimst kendini Hilali 
· lı.asMtalıklarıh multhassı.~~h· l j ahmerin . himayesinden uzak sayamaz. Senelerce tv 

1
1 u11yene anasını poswa .... 
. ene cıvarın a emen so- · 

--- -~ 

-

Aşağıya basLJğmuı reh ht·r tablo hal kımızın her tiilü ibiİ 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve t)n saAlam şartlarla nerede, 
lerdeıı karşı h ya bilecekleri ııi gösteriyor. 

• 
Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hanı• 

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

gibi Liirlii suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız 

T'DJ"KOT' AJ• Mehmet Servet örme e 
fi ~ • ve cadclesi numara: 98 . 

KIRT AS/YE· Mustaf~ Fehmi. flliktlnwt 
• ne sokagı. . 

O TEL : kaptan zade Oteli .. Ku,:;yi 7ııilliye 
sinde.. d 
Bahkesirpalas KuYayi milliye ca .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Uük•imet cadde 

. Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Uii 
caddesinde Alınıet çeşın~si karşısmJu 

B E R B E R : Moda berberi Sabri be.y. HiiktiıueL 
sinde •. Darbalı oteli ahında. tıif 
Yeni berber ıbrahim Dural: 

1 

caddesi Yıhhz Karaalhanesi karşısın 1 

TUHAFİYE: Müftü zade Abdullah tuhaf.iy~ v~ 1 kolonyacısı .. Abacılar caddesı No. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah .\lelınıeL 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osnı•11 

Paşa camii caddesind~.. MP-yhaue '· 
Bandırma bakkaliytısi Ahmet ttj:rnı !:d 
Bihimumiçkiler, koııserve ve ş ~kt•r Ç~~· 

11 • 
TERZi : Mustafa bey .. Postahane sokağı N°·" 

Terzi ve öriicü Celalettin beY· 
mi liyt' c~ıddesi No. 163 . ~ 

ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balılt•siı·iıı eıı 11""1~ 
cisi. lliikumet caddesi, postaln ne s0~8 
mara: 24 

• F rııs-MANJF A TU ::Tavşanhh Zade Fahri bey· 8 . 

• 
nifaıurt.t ve kuma~ mağzası. Ku~ayı 

t"addesi numara: 52 r d 

H1RDA VA rr. Cumali Hasan - Yapı v~ reuçP~ 91 1 • dt•ıııiı· hır<la 'al hova t•auı dnıt>lO ' . ' ' . Sa r~dar ha ı. 
o 

• · d z j j uel kurulan bu hayır ocaqrna aza kaydolunuz. 

i kağına n uı h o t t ır . 1 · Balıkesir Hilaliahmer merkezi. · 
~. .. , Balıkesir Vilayet Matbasında b_sılmıştı 


