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Güaü reçmiı sayılar 2S k~r. 

• • • 
Ataktürk ve ismet lnönü Dün lsta.nbula Vardılar 
Atatürk lstanbulda 

Sayalı önderimiz bir miJddet 
İstanbulda kalacaklardır. 

lıtanbul, 22 (Mu
habi.ıımizden) - Re· 
ıeicumur •taturlt 
beraberlerınde 8 •t· 
kun lamel lnonu 

oldu1tu hald huK
un Ankarıdan g 1 
dıler ve pek hora 
retlı bir aureUe 
kar ılandılor 

liiyllk onderımiıın 
bir müddet lıtan· 
b11lda ikamet bu
yuracakları tabmın 
f'dılmektıedir. 

latanbu1. 2?.(A A ) 
Reiıicftmur Mnı 

hfı K.,mol Atatürk 
b raberlerın l Rnş 
kıp lımet Jnonü 
olduğu hold hu 
ea.,ah 8,20 de llııy 
Jarpaıayo vatnl o\ 

mittar. 
Reiıicümur mer11im yapıl-

1U11nı i•temediğınden ıenlik 
yapal•amaıtır. Yalnıı iataıi
JOD önünde toplanan halk 
..... .,,.,._ tıddetle allufla. 

Ulu lar 
lonıeyi dağıf ~ı. 

iru - lr1k ı•nıat ıaııc . k 
llPI• tliı ııroınıacık 

Cenene, 22 lA A ) Ul-
uılar derneği koneeyinin 
48 ci toplantısı diin bitmiş 
tir. lran-lrak ihtilAfı bu iı 
nporuna gelecek topl 
ntaya barakılmııtır. 

nmı~tır. Rei11ıcumur motörle 
doğruca Oolmababçeye oit
miştir. Vali Ye Fırka idare 
heyeti reisi Atatürkiı vilAyet 
hududunda karı lam olar 

m nya 
Siyısısını dıihtirı yecık. 
ı ·maı ~OkOııli Şimdiki HZ
zırıtııi 11 ııııza ıtıııı f ı-

Jdııı ılı it•. 
Paris, 2J (A A.) - Havaı 

Ajanıının Berlio muhab1rim· 
isden· 

Sar reyiamı Almanyının 
dıf llJ8Ml&DdB değ191kl1k, 
yüpmıyacata bensiyor. Bay 
llıtler, öoce Almanya) a yen-

l .. t.lf;'llD.la ı••niı il· iden ıılAlalanma baldu tanı -
., N il il•• amadan Veraay anlaımaaıea 

b
• L 1 1 L gore gereken bertürlö ıill-

lftllfl lf ıl IJ lı bları bırakma mecbo11yetini 

A
nkara, 22 (AA) Bul· preaııb itibarile reddedece 

kmıf. Almanyanın Fransaya 
gariıtanda &icarı ıhı yerit yabdığı yegane müıbet tek 
tın batk• bir eebebden do. lıf Hollanda • Almanya aadl· 
ltaran her alacajl olanların aşm11ını btnzer bir ademi 
hu alacaklarıolD kurtarılmaeı tecavuı anlaımaıı akdine 
İçin Türkofıı şube1Jine veya daırdir. 
ticaret odalarana muracaaL Alman mehafılinin kanaa 
lara lösuma ilAo olunur. ( Denmı ikinci 11ylada ) 

~--------------------
Ambalaj Sugday 

lıHıksiyıı Tlrklfiııh Stıklırı lıi ll~tibtı ••-
ıe .. ir diliyır. 111 ı•ıyır. 

Ankara 22 (AA) - Ök- lıtaobul, 22 (A.A) - Bu-
oaomi &kanlağandan: ğdıy ıtoklarındaki tetkik 

llabtelif memleketlerde ata deHm edılm 1 9tir. Ziraat 
JUmarta elma, armut port- banka11 mudörti AhHnden 
akal li;.oo, yıı ye kuru sonra buğday aatıı amiri 
tlıii~ amb J ve ta101fıni Adil de açığa çıkıralmııtar . 

g6ıterir bır koli kıiyon bu Jıyınıdı kın•ıklıklır 
günden ıtıbıren lıtanbol Tü f • 
tkofiı ıubeeınde teşhıre Vıyono. 22 (A A ) So-
~laadı. AmbalAJ memurlara eyılıetlcrın ıubat ıhtildlimn 
lıtaabaldaa t0nra fsmır, Me birınci yıl donuma 
reua •e Trabıonda alAkıda- munas betile haz rladıkları 
rlarıa iıtifadelenae •rsedıle kart klıkların onüne g çmek 

ıtha '8dbırlet al nmııt r 

Saylav Dış Sathk Bakantm1z 
Olmak için lllrıcaıt ı~- 1 it'ıi '9t111 ı Plriıdı. Din kııtiliıMI ErMil ııçti. llihk Bıkanıııı Htün 

nlır cık. 
1 
ıau.- 1111 re-ıtıı ••r •r11rıyı ııc11ak f llült yıriı~ı tıttiııtlı bulunıcık 

Yıtındı futı ııraflMll .... lı~ıı il• •ırı•ı yı•ı. . Sağlık ve SoyHl Yardım 
Parıa, 22 (A A. ) Torlu- tlıkanı bay Refık dun An-

lıl ,,f •ıtllHll lllrl~ilClk ye D ş Bakını Bay Tevfik karadan kentımıze gelmiş ve 

Ankara, 22 (Muhobirımiz- Rti tu Arnı husu·ı r.'rdeL M .. tn l • . ,. . ı., • ve Ilı or:ıytı gı · 
dtm) S ıylnv ıçın Cumura suretle buraya uelmiş ve or. k B hJ 

u JL 
1
• k 

1 
, " o me uzero ırmoy, ge~· 

yet no & r oaı g"ne ktlt· Je yemıt~ını Oıı;ı 8 Jkan boy . , · I' l ı ı ,, "' rnıştır SJvın Bnknn ııtosı 
ıp ığm · yapı ın murnc·aat ar L:ıvolle bırlirhkte yemiştir " · 

L. 
1 

t Lt d ,. k yooda bay valı , kolordu ku 
f'peyyıaunumıa«ır. a- d fL · 

d r L b' b' b man anı ır&a vıl4yet bat-
an a ıraaca mu ım ır e 
yeoname neıredıle~ek ve ka~a YİIAJ•~ vı farka heyet· 
namzellAr hılkımııın intiba llltlf '8111111 ltrı tarafındaa karıılanmıt ı Bık nımı &11 R 11. 

b nıı ıunalacakt1r. lıtaabul, 22 (Muhabirimi· ve uturlaam t\ır dır. Bay Refık buaün h1tva 
._h .Bakanımıza ae1aı..,iade müHid olurN Marmara ada-

A n kara, 22 (AA).._ yv tclen) - Bdimede .büanan valimiz bRy Salim. Yillyet larını dolapcak ve atle-
rımis ılıinci müa .. hiltleri Kühör Bakanı laJ Abidin saA'lık itleri çevirgeni Yu- bi ihtimal altıam lıtanbula 
aeçimi dün bitmipır Ka~·~, Ôımen bugün lıtanbula gel- nuı Vaafi, aaflık ba9mtifet- geçecektir. Valimiz de yarın 
erkek rey sahıbı 4086o icil. mittir. tiıi Fuat refakat etmekte- kentimiıe dönecek\ir. 
Bunun 37542 ıireylerini ,--::------....---~--~~--------....;...;.._~,;;.;..;~~-.... 

~0~·";·:1 ·: ... ::, •• ~~!~·::;· Jap nya Seçimin Neticesi 
mı lerdir 

Ankora, 21 (A A) -ıly 
lav seçimı işleri memleketin 
terafında eüra\lo ilerle•ek
tedir. Bırçok ydlerde ikinti 
mnQtebib sedmine baılandı 
ğı gibi birço'~ yerlerd@ de 
ikinci müntelıibleı aeçil•iı 
Ye her tarafta C .. H F. nı•
zetleri hemen hemen lttlf•· 
kla kaaaMl•tlard'r Oelea 
haberlere göre, ı~im 1118· 
naaeltetile beledı10 deirel ri
nin ~ntl bJr hayra• 7eti•i 
anam t~r Hılk 98\'1• 
j terine karı büyuk bır aı. · 
ka hôıtermekto ve reylerini 
içden gelen bir ballıhkla fı
rb namzetlerine nkmekte· 
dir. 

Şehrimiı ikinci miatebıb 
aeçimi yarın bitecektir. Her 
sanıf reylerini ver•ık içia 
büyük bir tehalük gôıter
mektedir. Isparta, Tekirdağı, 
Denısli ve Uıaktı Hçime 
buftia baılaacaaıtar. 

Ankara, 22 (A.A.)-Alaaan 
haberlere gir• Karüilede, 
Kıliıte, Şarkı Karahıurda, 
Rlazizde. Deniılı merkes 
kaza11nda ve kôyleried.e 
ikinci muntehıblerin 1eçim0 

leri bitmiş ve fırka nam· 
ıetlerj kazanmıştır Brsura-
mda, Antebte Bafrada 
ığde bugün beşlanmıftır. 

lıtaabul, 22 (A.A.) - lk· 
ınci seçim .bitmittir Yüsde 
aekaen yedi rey atılmııtır.Rey 

verenlerin yuade kark Hkiıi 
bayındır. Muıhakattaki net 
iceler bugun belli olacaktır. 

M1rıarisi tırf aUHıllk 
Marmariı, 22 (A. A ) _ Kaa 

ahaya yeni bir içeeek ıu geti
rilmektedir. Tarlanda cıltk 
Marmırııde çok ileri gide 
cek bir yol tutma tur. Hal 
ka paraaıı Yerinmek usere 
bir fadanlık vii 
cude getirilmektedir. Kua
bıda ve Boıburunda ıün
gercilik gittilıce ilül..,.k· 
l«,sdtr 

Süi•lırııı mit •rıttı ftalbııı C0111ir1t Mı• liiası tanfıtiıı ııııeriln 
lzıhdlnlt isli yır. nmdın rıy ııntık ıııli~ Alltlrb ıı C. H. f. 11 

l•• •11 ••ı•ıı slıllrl 
Tokyo, 2'4 (A.A .) -- l>at 

Bek••• uluıl• .. ı .INlele. 
ler lııakkıtacla be,..Uta ba
lumuttur. 8 bıa bu-- -,e-

aatı••· ..... ik İ"f&'AWH• 
6dm61ddt iltblı 4e"'•poa 
lmreratorana yap, •it ır) 
retı hatırlattı 'Dara () 
niı si14hlaıt •e 
çerek J11ponyanın herteydea 
onc~ ııllblaran e...&. bir 011:tte 
azal& lmaıı we her- banga. b r 
cle•letiı dıjwi11e turıu-.na 
iaak4aııs Mrak .. k ~İD 

teca.tı ıillhlarmm tamami
le kaldıralmuıauı bd ~-t 
dit eclil11191iai iıtedilini. Ja~ 
onya ile Amerika araeanda 
bir illtil&I obaacLA4at•!Japon
ya ile lagiltere aruındı ıyi 
bir ••••••• tlüı)'8' 1Ulha 
na miilli• yanı• tefkil ed· 
(llevamı ü~uaeti •yfadı) 

lnKiltere 
I~ liarıt 111Mdıai P. 

1111tlıri baılı,.r. 
latan bul, 22 (A.A.) in· 

giliı elçiai b'agiinkö trenle 
Ankaraya gıdecektır Sefir 
bu hafta içinde Ankaradı 
baılıyacak lngiliz-Tilrk tı 
cıret muıhade1i mü11kerıl
erini taluf) edecıkt1r. 

Ciı ıillllllif ırlli 
Tokyo, 22 (A.A..} ~in· 

V 01go tilMIMliferinln •tıl· 
muı hakkaada Japonya ile 
Sov1et Jelegelerı aruıada 
bir anlatma ha.al olmaı· 
tur. 

lı•iı 1111111 11111111 
MoakoYa, 22 (A A ) 

Leaiain 6lümtlnila .._ -.maoi 
yalcl6atialatla ..au,..Wı 
MOlkoTG tİJ~· '"11· 
Jik bir tqplaUI 7aF.••t -

bilMl11111 si knndi llliı~ lhtırıi~ır4ir. 

• Keatım ıln \Nflk ıtl4eJerlnd~tı b ı ı kn"u mııı11,. ı<Nee 

s.a~la~ aeoimi i~in birieci ittifakla rey vermiıler bu 
·~··ıcılefın vallyetın her yo- aurede 'Atatwk'ön Ye Cüm
nünde rey kullaodaklaraaı uri7et Halk 1"1rka11na bathl. 
7asm11tak. Halkımız Cömuri- ıklannı çok kuT•etli olarak 
1•& tlalk Parkoı tarafından ghtermiılerdir 
~·~set ~l~rak göa&erilın ik lkincı 11çioiler eeçimını 
ınoı aeçıoJlere ~er yerde ( Deva•ı ikinci 1&Jfada) 

Sark Elen 
ı-.11 icil IİI 11rici iki JIZ ıılliı tarırı ıl· 

lirltlllı nr ıık ihlİJRIHl~tr. 
Puiı, 21 (A.A ) - Tan lıtaıbul, 22 (A A.) - Atı 

g11eteai diyor ki: nadan bildirit,or: 
CeD6Yre göriipıelerınio Yunaniıtaoın müdafaaıına 

eonundaa bir -..rk anlatması ve aekeri ihtiyaçlaranı du 
yapılma11 ıçin ilmid vericı L 

ıuame&. üıere toplanan fı-
göruımıler var. Alaanya rka reııltri Yunaniıtaaın 
~ındı mufaıtleriaı karşı 
giderek eylül muhtarHında- 270 tayart al•ak ihtiyacm-
ki itirularıada auar bile ela buhındufanu aalat••t-

tır. 

ıta' orta Anupa barıf1Dın ı----------
ılbirliği ile verilecek ,._... 
larla kuvvetlendirilmeai fikri 
hiç de bırakılacak detiWir 

lır~ 
Ceaene 21 A.A) - Ha

YU Ajauından 
Lord Bela aon toplıntula 

~11kaa oıticeyi anlamak (&1e· 

re müracaat eden gue\eci 
lerP. konı.eyin bu akf'l1n dı 

ğılıaak ihtuaalı old~-6 
yle•iıtir. f nl!li• dılef .. ı 
8a.J Lıvalin •ü•kıreler 
• ..... vı •Uhwa Sar 
it•• laallı hueuıuadakı 

... i11ndea 11tayitle bahset
mit ve halyı Habeıiıtan 8 • 

rnıındakı bAdisenln Bay Le . 
vol'iı ••hıi ntifuzu uye. in 

de vahamet keabetmeainden 
knrudupnu iHve •l•ış\ır 

mt.ii~ı.:&_~~~~~~~~~~~--..........._-=-~ 

• 



• 
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1 . • ••• -··----------··---------··-------··--Sar Zaferinden 
Sonra Almanyamn iç ve dıı vaziyeti. Alanlar. 

İımail TORKERI - Eski
kuyumcular mahallesi eski 
muhtarı attar. (Oğlu Hüsnü 
ve torunları İsmail ve ismet 
de TÜRKERl soyadım al· 
mıılardır.) 

Karışık Berlin-Bir Paris gazetesi 
13 ikinci kAnundan evelkı nü
shı:.tsında Sar intiha bının Al. 
mıınyrt için dı ş sıyasasmdan 

ziyade iç bakımmdan mü
him bir mesele olduğunu 
yaz ıyor idi. Bu gazeteye gö
re Sar intihabının verecf'ği 

netice Almanların netiorıal

sosyalizme karşı olan hiSBe
lerini gösterecekti. Demek 
oluyor ki Sar intıhabının ve
receği netice A iman halkı

nın geniş bir hürriyet için
de olduğu zaman dahi şi
diki idareye karşı olan se. 
vgiıini göstermek itibarile 
Hitler için tam manasile 
bir zafudir. Bundan tam 
15 sene evel Versar mua
hedesinin şartları görüşülü

rken Klemanso o zaman 
ancak 650 000 nüfusa ma
lik olan Sarda 150 000 
Sarlı Franıızın bulunduğunu 

iddia etmişti. 13 ikincikA
nun 1935 de yaptlan intiha 
batta ancak 2124 Sarlı F -
ransaya rey vermiş bulu
nuyor. Bu hakikat bize inti. 
habattan eve) çıkarılan şa

yiaların ve bu meyanda ta 
nınmı ş bir lıveçli gazete
cinin uzun boylu tetkıkattan 
ıonra gazetesine (Sar ahali 
'inin yüzde 50 sinin bita
raf olduğuna dair) yazd ığı 
yazının nekadar yanlış 

olduğunu ispata kAftdir . 
Almanyeda nationalsozia 
!ismin kurulması üzerine 
Sar · Almanlarının Alman . 
yadan ıoğuduklarıoı iddia 
edenlerin bugün yüzleri 
kızarsa §•tılmamalıdır . Sar 
intihabatından alınan netice 
ile Hitler yalnız Alman 
dütmanı olan memleketle. 
rın değil Almanyayı ob
jektif bir gözle gören 
memleketlerin bile hay-
retlerini uyandıracak kadar 
büyük bir za.rer kazanmış 
oluyor. Gerçi Almanyada 
bütün uluaun Hitlere tap
tığını :öyltımek (HıUerin 
hıç hır nüfuzu kalmadı

ğını iddia etmek kadar 
yanht ve gülünçtür.) Fakat 
bugün Almanyanın içinde 
ve dı şında buluı.an bütün 
Alma nhğın ekserıyetioın Al· 
m:ınyanın kurtuluş ve ıs 

tıkbttlini aocttk bugünkü 
rejımin d~vamında gördü. 
ğüne şüphe yoktur. Bu
günkü Almanyaoın iç va_ 
zıyetıni anlamak istiyenl~r 

unutmamalıdırlar kı Hitler 
her hangi bir anda ya
pılacak intihabatta daima 
kahir bir ekseriyet kaza· 
nacak vuiy~ttedir. Şurada 
burada arasıra &örülen 
mu~alif cereyanlar onu 
kudret ve nüluzunu sarsa
cak bir mahiyet ahtbilmek
ten çok uzak:tır. 

Acun aıyasallarınının da
ıma merak edib yakınd 

an ara,tırmak istedıkleri 

diğer öir mesele de AL 
man ordusunun bir tar· 
aftan Hitlere ve diler 
taruftan S. S. kurumları

na k:arşt olan vaziyetid
ir. Ordu ve S. S. ku
rumları hl\ıkanlarının Hit
lerin son app•li üzerine 
yaptıkları büyük toplantı· 
dan beri ecnebi gazetel· 
erı bu meseleye dair bin 
bir yalun neıretmışh,rdir. 

Mesela. Pariste çıkan (Fi
garo) bu toplantıda ordu 
efradının polis idar~sine 
mensub büyüklerden 40 
kişiyi hapis ettiklerini 
yazmış ve ordu il~ He
inrich Himmler tarafından 

idare edilmekte olan S.S. 
kurumları arasındaki mü-
nasebetin vakında ıilAhlı 
bir çarpışmaya müncer 
olacak kadar gergin hu~ 

lunduğunu bildirmişti. Ha
lbuki sü bakanı Ceneral 
Von Blombergin daveti 
ile yapılao ark:adaşlığ' 
eğlentiaine S.S. kurumları 
önderi Himmler ile birli
i.te muht~lif Alman me
mleketlerinden gelen büt
ün S.S. grup önderlerin
ın iştirak etmit olması 

bu şayıayı canlı bir ıu
retde teluıib etmektedir. S. 
S. Baş önderi Himmler 
bu silAh arkadaşları toplan. 
tısında · güzel bir nutuk 
söyliyerek S. S. kıırumları
nın yazılarını izah etmiı 

ve Ceneral Von Blombergin 
buna cevaben söylediği söz
ler aradaki dostluğa hiç bir 
,üphe bırakmamıştır. 

Almanyanın vaziyeti ıç , 
dış ııyaıaıı bakımından ve 
bitaraf bir gözle tetkik 
edilirse Sar zaferinden so
nra Almanyaoın alacağı 

vaziyetin Reichs dış baltanı 
ile Reichs propağanda bak
anlarının geçenlerde söyle
dikleri şekilde olacağı an. 
laşılıyor. Reichs dış bakanı 

von Neurath Sarın Alman. 
yayı döneceğine emin ol

Şevkif ALTUG ·- Ziraat 
bankası Balıkesir şubesi me. 
murlarından. 

Demir AYKAÇ- Dinkçi· 
ler camii imamı . 

t. ERTAN - Bürhaniye 
ziraat fen memuru. 

Zehra TAN - Susıgırlı· 
kta muallim. 
Şemıi SOLMAZ - Susı

ğırl.kta muallim. 
Münir ÔZEKES - Suaı

ğırlıkta muallim. 
Etem IŞIK - Susığırlıkta 

telgraf had çavuşu.(Kardeş
leri kahveci Ahmed ve 
koyuncu Rahmi IŞIK flOJ&· 

dını almışlardır.) 

Şümıettın·ARDA - Susı
ğırlık - Demirkapı başmual· 

limi. 
Hüıeyln ATIL - Kamcıllı 

köyünden berber oğulların 
dan . 

Ayvacık köyündı soyadı 
alanlar 

Mustafa DENKCl Köy 
muhtarı 

Vey1el ŞENGOL Köy 
ihtiyar heyeti azası. 

liamdl DURtUD - İhti. 
yar heyeti azası. 

Receb ZEHİR - ihtiyar 
heyeti ausı. 

Mehmet ÇELİK - ihtiyar 
heyeti oıaaı. 

Mehmet ŞENER köy 
imamı. 

duğunu ıöyledik.ten sonra korucusu. 
demitti ki: (biı Sarm -ana --·~ 

Lrahfm LOKMA Köy 

vatana iltihakından ıonra Almanya 
dış sıyaaamızda komşula-

rımızla daha eyi anlaşmam•- Sı"asası 
za ve döha dost geçinme- '.T 
mize hiç bir mani kalouya- ( Üıt tarafı birinci sayfada) 
cağını umuyoruz.) Vaziyeti tine göre Alman hükdmeti 
böyle gören yalnız dış ha- şimdiki vaziyetini muhafaza 
kanı değildir. Sarm Alma- ·etmeği faydalı göreceği cih
nyaya ıltıhalumtan sonra Fra• etle hJçbir l.luslararası taa-
088 ile anlatmamak ıçıo hhüd altına girmek arzuı:1u
hiç bir sebeb kalmıyac(l- oda değildir. 
ğını bizzat Hııler de bir Bay Laval ile Ba1 FlAnden 

7ere yağlar 
oon da ÜÇ kişiye aid kanş~k 

tarayatı tutuldu 
Pazarda satılan tereyağ· 

ları ve diğer gıda maddele
ri belediye tarafından sıkı 

bir ıurette kontrol edilmek
tedir. Dün Köseler köyün· 
den Ahmet oğlu Hüıeyin , . 
Karaman köyünden lbit oğ-
1 u Hüseyin ve lsmail oğlu 
Ahmede ait tereyağlarının 

karışık ve boyalı olmaıın· 

dan 1üphe edilerek müsade 
re edilmiş ve tahlil i~dn me
mleket hastahanesine gön
derilmi9tir. 

Geçen hafta tutulan Orta· 
mandıra köyünden Hasan 
ağlu Mustafa ve Tahir oğlu 
Rızaya ait yağların tahlili 
yapılmış ve mahlüt ve bo
yalı olduğu anlaşılmıştır. 

Hasan ve Riza hakkında pa
ra cezası verilmittir. 

Riyaziye okutınhğı. 
Erkek ortamektebi riyazi

ye muallimi vekili değerJi 

genplerımizden Kerim Demi
relin asaleten bu muallimli· 
ie · tayia edildiği 

Kültür Bakanhğıudan V alılığe 

bildirilmiştir . 

Ortamekteb Tabiiye okut· 
.anlığı, 

Erdek Orta okulamız Tab
iiye okutanlığına tayin edil. 
en S&vH Kız Ortamektebi 
okutanı Ayşe Mukaddes ge
lmiş ve yeni işine başlamış
tır. 

çok deftalar soylemit bu ay sonunda Londrayı zi-
T& bu mesele halledılditden yareıleri •ırasında bu meae. M 1. ' 1 • ·ıı ' . 
sonra avrupa auıbunun dttha le hıc ıtıpheıız nazarı itib- U118CH enn Ye mu BClr-
eyı sağlamlaşabılecttğmı id- ara aı,nacttktır. lerin getirebileceg~ i muaf eşya 
dıa etmışd.ı. Dem4'k oluyor ı====--=====-======= 
kı Alwunyanm dış sıyasas1 

bak1mından Sllrıo tekrar Al
munyaya avdeti Almanya 
ıçın avrupa sulhunun deva
mına çahımasına yenı bir 
sebeb teşkıl edecektir. Sarı 

kazandıktan sonra artık 
Ju1vgası kalmadığından Hit. 
lerın komşularile dost ge
çinmeğe çaiışmaaı gayet 
tabiidir. Çünkü Almanya İç 
işlerini daha eyi diızeltmek 
ve ökooomik ilerleyışi ne 
yeni bir hız verebilmek 
için dış sıyasasında rahatlık 
ve dos~luğa mubtacdır. 

Propaganda bakanı Dr.Go· 
ebbelsin ıç aıyasaya dair 
söylediği sözler de bunu 
iıpat etmektedir. Dr. üoeb
bels diyorki: (Biz 1935 se
nesinde öllonomik: kriz ia 
yurddaki son izlerini de or
tadan kaldırarak Alman 
ordusunun bütün kollarını 

memleketin ökonomik yük
ıelmeeinde aktif bir hale 
koymak istiyoruz. G~rek 
yurdda ve gerek bütün a-

cunda işıızlığin ortadan 
.11.alkdığınJ ve ucunun bar1ş 

ve . bcıymdırult yollörıııdu. 

ıltırıytı doaru yuruduğunu 

görwek bızım eo ouyuk 
amıAcımızdır.) Propagtında 

bukanınıo bu söz1erınm 

Alman ulusunun içten ge· 
1•n duyğutarını ıfaue etıı-

2ıne aııu tübhe edume- ı 

melidir. 
Almanya bugün dış 

sıyüaas,nda amacına er-
mış gıbıdir. . Çünkü Sar 
Berlinde beklenjldiği kadar 
kolay ve gürültüsüz bir şe
kilde anavatana dönmüş bulu 
nuyor. Bu kazancın yeni hü· 
kumet için iç ve dış sıyasası 
bakımından bir zafer olduğu 
muhakkaktır. Fakat Almanya 
hu zaferin kendısıne vere
ceği kuvvet ancak Dr. Go
ebbels ve Neurathın söyledi
ği şekilde istimal etmek 
azmindedir ki bu da ulusların 
barışı ve A.lmanyanın iç ba
yındırlığında amacına erış

meıi yoludur 

Gümrük ve inhisarlar Ba · 
kanlığı muhacir ve mülteci!· 
erin beraberlerinde getirebi 
leceklerı muaf eşyalar h.ık
ında gümrüklere bir tamim 
yapmıştır. Bu tamime göre 
muhacir, mülteci ve aşi · 
ret ferdlerinin getirec-
eği eşyaya muafiyet 
tatbikı İcab edib etmediği 
hususu, hunların geldikleri 
yerin en büyük miilkiye me
murunun tasdikine bırakıl . 

mıştır. Etyanın muhacirin ke
ndisinin olub olmadığını ~
ya ortada bir kayd veya 
muvazaa bulunub bulunma
dığını araştırmakta mülkiye 
memuruna ait elacaktır. 

Mülkiye m~murunun ve
receği vesika üzerine eşya
nın gümrük.süz yaya güm
rugu alınarak geçirilmesi 
lAzımgeleceği yazılacaktır. 

•Gümrük resmi alınması İcab 
edince muamele beyanname 
ile, gümrüksüz geçirilecek · 
ise mülkiye meınurunun ve. 
si kas ile ya pıla<·aktır . • 

Göbelde Çahşrna· 
Nahiyenin her yönünde canlı bir bayıÖdıılrk ça! 1ıım~j:ıı çarpıyor. Birço~ köylerin tarlaları imece usul_ı .a 8 

/( 
~usığ ı rlık (TÜl\KDlLİ) -- Muradiye, .s~;t;c ) 
Kazamıza bağlı Göbel ~lanyas "e le ~jt)Bfl !' 

nahiyesinin 9 köyü vardır. lerinde köy ko~ı§• bO 

Nahiye merkezi dört yüz pılmasma başl~n 
0 

S 
evli <1980) nüfusludur. lardan MuradıY ;

0 
dO 

Nahiye köylerjne tal imat- köyleri konak.l~r:jştir 
nımesıne göre imece su_ kısımlarını bıtı~ki kliY 
retile birçok köy tıtr- Nahiyede 1 taııı'dl 
laları ek.dirilmiştir. Köylü şmesinin suyu dall• ~ 
bu usulü çok faideli gör- kurumuş olduğun eu ~ 
düğünden gelecek yıl bu şka yerden de lk bU ! 
maksatla ekilen tarla mik. ·ı d·- · d n hıı ~~ rı me ı gın e k ntı ce 
dari daha fazla olacaktır . zden çok sı 1 

MahsulAttan alınacak. para ~deydi . .. .. ıuğüııtl~ 
köylerin bayındırlık işle- Nahiye 01udut rıı;ıır 
. h Lt t. ile s .. r 

rıne arcanacaa. ır. heyetin gayre 1 .• b oğ• ~ 
Muradiye koyünde 90, neticesinde Eyu 

1 
ell bO 

Omidilinde altmış=· Kepek- sında gayet b0 btl 1 
lerde ve Ilıcada yirmi beş muştur. Buluna.~ O~ çei-
Çamlıda yırmı, Eski Men- su dörd btı§ bU1~ ~· 
yasda otuz dönüm köy yi idare edece beııı•' 
tarlası ekilmiştir. olan bu suyun 811 gıı1 

E k. M L k. . · ı . ııı ve Fe ı ı anyaa a.öyü, ö· bele getırı aıı":f . tir· 
ylünün hayvanlarını sula- ğün önüne geçjtııu: ol~~' 
mak için yedi su yala- bu su bulunoısını oc~~ 
ğı ile büyük bir çeşme bu kadar bol sU ~8ıit1 
yo.btırmıştır. Bu çeşme lerce lira sarfil9 • b•I~ 
gerek yolcular ve ger- lirdi. Onun içı~jrıde 

4 etse harman zamanmda yüzden pek . ye e"iııç 
halka ~~ok faydalı olaca- rak büyük bır 8 

ktır . muşdur . ıoer~eı 
llıca köyü iki yüz Yine nahiye bO~ P 

meırı tuhıode kaldırım yapılmakda olaD ·şJı o• 
yabdırmıı, çeşmesını de ve yatıya ef\ret~ y•~ \ 
ıamır ettırmiştır . 'arzda bir aıek\e gslfll 

Ümiteli köyünde mo.arL makta, orınandı•n Jir110l~0 
fın pUlnıoa uyğun olarak restelerin ıes h8r• 
bir mekıeb yapılmasına başlanmı~ tır .. jtk~~tir· 
başlanmış temel kısımları ru yapı ilerlıyec bİ1e' 

H 1 , .. bel n8 1 
bıımıştır. ava ar eyi gı- VeJhasıJ l•O bir 
ttikce binanın yapılmasına her yönünde canlıJod'' 
devam edilecektır. yet göze çarpl]l8k 

============================='=~ 
• 

Secimin neticesı 
(O:t tarafı birinci sayfada) ~0ete' 

ait rakamları halkımızm eı-
1 

Hepimizi meaınu~ııı'Jlısr' 
yasal haklarını kullanmakta düşünerek bu /~ruı: 
olduğunu göstermektedir. 1 orlarım1za verıY ifl 

·m cıı 
Balıkesir merkez kazasmın ikinci müntehlb se~ı ~·ı• r 

\ ıızJc • euııte ' in li h al ı ~ · Bir inci müıı te lııb Se<·ımdc rı>y veren 
~ayısı J c-ı muııteb ılı sayılil 

Kıı . Er .. Yek iı n Ka. Er. 'ıekiın 

Izmirler 991 961 1952 540 643 1183 
Mecidiye 796 790 1586 ' 6 l 2 774 ı 386 
Hacıishak 480 484 964 440 462 90~ 
Aziziye 684 651 1335 40 l 560 96 l 
M. Fakih 810 842 ı652 453 5~4 1047 
Sahnisar 693 699 1392 535 623 l 158 
Kasaplar 765 764 1529 562 611 J 173 
Hacı0uybi931 91 2 1843 849 902 1751 
Zıyaretli 437 395 832 231 365 596 
Gökköy 363 371 734 337 351 688 
Kalaycılar 326 324 650 258 309 567 
Karaman 357 J48 705 333 366 69~ 
Köseler 469 491 960 -150 4 70 900 
Çandır • 331 302 1474 625 667 ı292 
Bakacak 630 542 14 72 290 3 ı O 600 
Aktarma 153 160 313 420 580 1 üOO 
Y enik:öy 436 224 460 178 l 88 366 
Pamukcu 771 760 153 ı 670 740 1410 
Çağış 2054 2065 4119 1946 1889 3835 
Küpeler 1144 1716 3460 1202 1241 2443 
K.Pınar 2'275 2271 4546 t-551341 2696 
Şamlı 3671 3571 7242 2578 2295 4883 
Korucu 2502 2467 4969 1 350 1399 27 49 
Giresun 3448 3322 6770 2325 2180 4505 
Kepsüt 1790 1818 3608 1463 1519 2982 
Durak 1916 1831 3747 1309 1363 2672 
Bigııdıç 23t3 2213 4576 2374 1910 4284 

YıJğcılar 1157 1107 2264 1004 928 1932 
l vrindi 1825 l 7 42 3574 l 269 14 l 1 2670 
Osmanköy 1351 J 378 2789 768 701 J 469 
Fındık. 1322 12~H 2543 621 651 1272 
Osmaniye 1601 1608 3209 980 1034 201 4 

ilyaslar 1560 1503 3063 1742 1202 2674 

'<'hiır. 41496 •105\JO 82086 30328 30730 öl0
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Roma Anlaşmalan. 
TiJrkiye, Yunanistanın vaziyeti 
fr11sa tırıfındH n1şr1dil11 ııtlnler, Türkiye n Yunalstaaın 
anlaşmayı iştirakini mümkün ıörOyor. iralya tarafınfın nış-

' adilen mıtlnlerdı ısı .. 
Fransa dı:ı i leri bakanı 

Laval ile ltalya baıbnkanı 
Museolini arasındaki Roma 
konuşmalarının esaıları hak· 
kında ma)Qmat vermıttik . 
Gecen haftaya onaran vazi
yet dıba inkioaf bulmuı ve 
gazeteler daha doğru bir 
tekilde acun umumi fıkirle
rinin bu mesele hakkıodaki 
mütalaalarını ilerı ıiırmüş

lerdir. 
ltalya matbua/,: 
8 ıon kADlın tarihli (<il 

14'opolo d'ltalil)) gasetesının 
ba9makalesinde denmekte
dir ki: Roma ınlatmıları her 
ıki dnletin gerek mesleki 
menfaatlarını ve gerekse 
Orta A nupa v&1iyeti,!li ıiı 
k6n ve ıulb jçinde halleden 
bir auret temin etmektedir 
La•al ile Mu•solininin dedik
leri gibi Fransıı - ftalyan 
anlatmaları hiç kimsenin 
aleyhinde değildir . Sulh an · 
cak mütekabil icabların mu
nsene1ine istinat edebilir 
n milletlerin samı -
miyetı ve birle ik 
c•lıtmall da bu muvaze-
neyi temin eder. halya, 
daima bu hattı hareketi 
takib etmi dir 

Aynı tarihli «r.orrjere 
delta Sıra)) da şu mu· 
taleıyı terdetmektcdir: 

Bu anlnşmalnrda ıki 

progr&fD \eıbit cdilmişt
ır. 8ir111 her ıki de•let 
araıınıia mevcud meselel
erı halletmektedir. Dığerı 

gerek A vrupo me11.,leleri
nde vo gerekec hor ık i 

de•ldt arn11ındo zuhu r 
edecek ihtildfloı ın lı ili 
için tutulacak to rıı gos 
termektedir. 

Birka~ ay evel bu 
anlaımıya kimıe ınanmıy · 
ordu Mu11olini demişdır 
ki: ·1935 yılı, Franaıı-lt 
alyan anlışmalarının ver· 
dıği bir hız ile ha lıyor 

Fransa matbuatı : 
«Le Journal ele Debats)ı 

1 l. 1. 35 tarihli nu8hıı8ın· 
da demektedir k~: Balkan 
anlatması u:asından olen 
Romanya ve Yugo81nvya. 
Torkiye ve Yunanist~n d:ı 
Romada yapılan yenı an· 
laşmolnra i tiraile ı ini J8· 

temektedırler. 
Romo anlaşması hakkında 

Fransa tarafından neşre

dilen metinler , Turkiy~ 'e 
Yunnnistanın bu anla ma
ya iştirakın i mumkun gö 
rurken ltalya taraf ndan 

. t·ntor bunu nışredılen me J 
imkAn11z 1:-!ormoktedır . 

Türkiyenın bu .a?lo ş uın· 
lara i ştirak etmeıını muo~ 
kun kılmak yerinde hır 
ıiyuet olur. Bu herşey-
clen onee buyuk Avrupa 

L da kuruk Herleri au uıın ) 
itilAf ile Balkan oolaşması 
aruında (ılon mevcut tesa· 
nudu ~u terir Bundan 
ıonra da Turkiye · ovyet 
doatlu~u için do ıla ha zi· 
yade ltarınma1ına meydan 
•ermıden Avrupa menfoal
ları 1:·erçeveıi ;çinde tut
naak dımek&ir 

, Tımpı » g1ıeleıio1D 
13 ı p tariblı ntit~unadı 

da u /ı kırler .. yazılınıktadır : 

Umumi sulhun ağlamlat · 
tırılması Avusturya istiklAl
inin peki lirilme i ve 1' una 
r erçevesindc okonomık duz 
enin korunması bakımından 

it birliği çok değerli olaıı 
kuçuk anla§manın bu yolda
ki duştinceleri çok kıvanç 

verır . 

Bu da Avrupa duzenınin 

verimli olmaaı için. Frann 
ve italyonın sürekli hir iş 
bırlıği yapmalarının gerekli 
olduğu yolundok ı duşuncele
rin doğruluğunu goslermek
tedir 

~ ranım sol cenah matbu
ntı Roma konuşmalarından 

memnun değıldırler oaya
list ve komunıat.lcr hu anla-
mayı emperyalist bir anla

şnıo telAkki etmektedirler. 
Bu onl şnuıyı ileri aiıren 

<ı L' Uumanıt(»> dıyor kı : 
il •m Avrup'.l, beın de Af

rıka k tolorının hoyntı men· 
fuotle rın e dokunan muzake
relcrin adece giı\i diplo
masi ani mı vaaıto eile goriı . 
şulüb, Lu me elelerlc alAka
dar ol n yuzlerce milyon
luk ahali kıtlelerinın hı~· bir 
ljyden lıaberdu ~dılmeme-

leai zaten ak ı llaro sığma• 

yan bir bir kcyfıyetdir. 

Alm011 Matbuatı. 
Berlin 'de ~·ık an ((Corres

pondance Polıtıka et Dip
lomatı ko'» ga1ete11, 7 1 35 
turıhlı nu•hHında d.,mekte
dir ki 

Anla man ın ~ım.ıh Afrika 
Ja Fren o . lıalya mus\ m
le kelerılc al kal ı t arafı 1'u· 
nusluJorın mıllıyetı ve Li
bin hudutlarının duzeltilmeei 

j gibi ıeylerdır. , 
Mahaıa, Habe ııtan n Er· 

ytre hakkındı alınacık ka
rarlar oynı zamanda ulııılar 
arHı meofaotlorı ı.la muteee. 
ıir eJebılir . 

Orta Avrupaya daır \erı. 
len kararlar içinde bilh 11 a 
ik ı nokta dıkkat gozumuzu 
çekmektedır. Bunlardan birı
ıi , Fransız- ltalyb danışma
lı ( consultatı( ) uzla mos , 
diğeri de orta ovrupada hı r 
ademi mudahole andla mıısı 
projesıdır Da nı malı uzla 
mn ltaly anın A'u turyn JA 

tıkl !l lın ın d amesı husu undn 
yalnı z lı o ıno te lbırler 1 
ma kt n q r 1 ka\nr k il ransa 
ılo bor b r hor() kct d eğı · 
nı tesbıt ct rr. f'itedır Bu an
la mayo A \;ustur va -.c kom-
ulorı do çatrılacoktır, 

A \'rupadn h ır tlemi 
mudohnlc andlufmasına e 
lince: Onun tahakkuku 
yalnız FrBnsn ve lralya 
ya değil aynı r.amanda 
bu nndlıışmayo ı tmık 
etmiş olan buyuk ' e 
kuçuk butun de•letlerın 
alacakları vaziyete bağlı-
dır Ru itibarla Ma l'ari 
stanln Kü uk ltılfifın 'e 
bilhasaa bunlarla ) ugosla 
vya. Jı <'e r t.nraftan Yu 
goslavyo ıl e Hnlyu araıı 

ndaki munn ebetle rın in 
kişafı gittilce ehemmiyet 
kazanmaktadır. Mamofıh, 
bu ••ttlerıa gördfilaau· 

Avusturya 
Müstakil yaıımıltdır. 

AYHsluryı Bışbıkanı yeni •ir 
sö loindı neler dıdı. 

\ iyana, 21 (A. A .) - Sal
zburgdıı vatan oebheıinin 
bir toplantıs ı n,la bo bakan ı 

hay ~u inğ demı tir ki : 
- Herkes Avusturya'nın 

hır Alman ulusu olduğunu 
bilir. F o kat Avusturya ulu
ısal vazifeıini ancak musta. 
k ı \ ve hAkim kald ı kco yapa
bilir. Bu iatiklAI ''e hakı
miyet ve bu hürriyet bizzat 
Alman milletinin ve dünya 
banşmın menf aetı namına 
koruaacnktır 

Bay Şuşing hukfünelin iç 
sıya1aaı prqğramını anlet-
mı ve dütman olarak gos 
terdil,.i nazıler. ihtilAlci soı 
yaliıtler ve komuniıstlere kı· 
rşı hukOmetın intizam ve eu
kfınetini korumak uzere te
dbirler alacağını aöylemit 
ve demittir ki 

- Bize samimi olarak 
gelenlere hariç eh uzatalım 
Fakat A •ustarya fıkri ile 
istıkUll prensibi üzerinde hic· 
bir miınıkaıa kabil değıldir. 
Bütün Avusturya vatonse•er
leri yeni vatan cebheıinde· 
dir. Hur&11 A vuıtur1a fıkri 

ile uluırnl duyğunuo temelı 
dir . 

Nazi çıhımııı 
Vıyana, 21 (A.A.) o 

ye• V ıner T agoblata göre 
Avusturya'.takı aıi te9kılAt 

ları mü(etti ı Bay Babibı 
Mundkiltltları gelmi tir. Bu 
şeh irde • azı faaliyeti yenı · 
de başlamı tır 

sonraya bırakılmış gıbi. 
dır. 

Souyel matbualuun <fRoma 
müldlıah• tirajında flldrlerl 

8 -1-935 trırıhlı «lzvee 
tıa» gaıetoei Roruada 
Laval·Muwsolıoi aruıııde 
imzalanan protokol un mu· 
stemlekeler noktai nnart· 
ndao büyük bir mana 
ıfade ede•;yeoeği , ancak 
Avualurya meselesinde 
her ıki devletin tamamen 
uyu tuklarının ve Avuı-

turyaya her hao~i hır 

tara(dan hır tecnuı oluna 
ı ki dcvleLın burabor e 
karar alacakları işaret 

edıldıkten sonra demekte· 
dir ki: 

l~ğer Homa protokolun
do A vusturyaya olacak bır 
tecavuzde iki devletin be 
rabercc harukoti arıkca 
hır tecavuzdc bu protokol 
25 temmuz hadiıeeınden 
evelk ı vaziyetı takviye 
etmi olamaz. \ u e Avus· 
luryn nr de uldkadar dev· 
lotlerin enıniyetıni tckefCul 
edemez. 

Diğer protokole gelınce , 
bunun bu tun A vusturyanın 
kom uları ve hottô Almanya 
tvra(ındoo kabul edilme-
8ine kuvvetle hukmolunu
bilir. Protokolu imzalamak 
Almanyayı eıaıen bir ta 
ahbut altına aokmnz 

Roma multkatları rroto
kollar boyle csaseız beyan 
ata mı yoksa luzumunda al 
ınacak tedbirlere mi ııtinaJ 
ediyor burasını f:tOı\ermiyor 
Herhalde Koma mul katı 
ehemmiyetsiz ıayılımaz in 
gılızlere bakılırsa. protoka· 
llar Almanya ıle aılq .. yı 
zemin h11ırlamak 
edilaıflerdir. 

Maliye 
Bakınhiımn tekıDt tırnı
nu hı~kındı bir tamimi. 

Maliye Bakanlı~ı tekeut 
kanununun 26 "e sı ıncı 
maddeleri mucibince yıpılan 
tediyeJero dair vjlAyetlere 
bir tamım yapmıştır. 

1'am iınde Buyuk Millet Me· 
cliıinin bu huıuıtakı takyid 
kararının ne euretle tatbik 
edeceği geni9 tında ııah 
olunmaktadır. 

Millet Mıcliıi meakCır mad. 
deler mucibince yapılan to 
tan tediyeleri bizmei muka
bilı tazminat hikmünde ad
detmiş olduğundan bu pa
ralardan buhran nrgiıi ke
ıilmeıi icabedeceti vı takyid 
kararları makabline 9ami1 oldu 
ğundan şimdiye kıdar biım· 
mukabili olub olmadı~ı naza· 
rı itibara alıomıksızın kı
nan ve nizamlara göre ve
rilmiş ı)lma1ından dolıyı 
buhran vergiıiDt U.bi tutul
mamıt oiın uzmioatlardan 
da bu verginin ahnmatı ik· 
tııa edeceği teminde tasrih 
olunmaktadır. 

•• 1 ~-

Japonya 
Ve sildhlar 
Meaelesi 
( Oıt tıırıfı biriıci sayfada) 
ece~ini söylenmiı ~e Çine 
tem&1 ederek bu memleketi 
samimi bir te rikı mesai si
y11eti takibine dovet etmış· 

tir 

apnıD •iltM••-•• itiae, 
Mjlletler Cemi.yetine dönme•
i111 taalluk ediyor. Alman -
,a ıiltklarını çoA"altbkca, 
uy1&llsil &ı:Jlar. 

l .. ehı•tan Tuna itJıra ıle 
olAkadar olmak ietemeı İH 
de, belki A •uet ur yanın ııli 

klAlinin teminı kaydilı hu 
mukaveleye girıcık\jr. 

Sovyet birliğine gelince; 
onlar umumi meselelerin ha
lledilmesıne tarafdardır. Ay 
nı zamanda, ş,rk mıntak 

avı andlavmaeı fıkrınin 
miıdafıidır . Çiiiku bununla 
Şar~ milletltrınin emniyetl
eri t)f, iye ed ilecıktir. 

E11een, diğer rejyonııl 
mcaelelerın de aynı tarzda 
hallolanması ve ;yapılacak 
uzlaşmalar araaında munba
sıran iştirak edenlerin had 
ve vuifelerini aıırahatlıı ta · 
yin eden uzlaşmaların mu· 
teher aJdolunması karar aL 
tına nlınmı dır. 

Fransa - ltalyn uzlaşması 

bu şeraite riayet edild1ğın i 
gösterırse , hu anlıımadan 

en zıyade sevinç duyacak o 
lanlar Moeko"a'dır. 

((Pravdn~ gazetesi g·J- 935 
tarihlı nusha11nda, Roma 
göru ·melerinin Almanyahın 

silAhlanmasına karşı Fronsn 
ve ltılyada duyulan endiıe
nin tıbif neticesi olduğunu 
dörtler mıeakının teber cı · 
nlandırılma11 ihtimolinin 
pek az bulunduğu , Franıa 

ve ltalya emperyaliıminin 

l;enub1 A vrupaya göı dıken 

Alman emper1aliımine kartı 
koymak ıçin birleıtiklerbu 
mamafih. dortler miaakıoın 
tekrar 11urulm•• ltılrluad•lu 
teıebbuılerıa "9tik ciavlet 
lerı tetktk dd\'ranmı 
nt iai or 

F el~ket Görenlere 
-

Halkımızın Yardımı 
-

Erda~ '' Mır mırı f ılı~ıtzadalırinı halkııızm yardımı 
25 ltbankaıı Balılceıır şub11indea 
8 32 Ova köylerinden 
9 22,5 Ayvadlar 
5 KüJteler nahiyeıi Deredftlik k.öyunden 
5 Doğumıvi baıhekimi bay halit 
2 'abık Balıkesir aaylavı bay Vehbi 
2 Belediye muhendııi bay Kemıl 
2 SıbniMr mahıılletinden helvaeı IH 

Doktor bay Raif 
Abpiaar mıhalle1inden ıplikci oğlu bay Ahmed 

» • » » Bay Haean 
Ağır ce11 uuındao bay Tevfik 

ahni1&r mıhıll11inden hacı Rifıt oğlu 
Mulaarrem 
» Manifaturacı bay Klmil 
lımirJtr mahelleainde iplik fabrik1eı ıahibi 
bay Rizı 
liimlecinıli bakkıl bay Mehmed 
• )) >t » Bay Haean 

t 
ı 

Mar\h mahılleaindın bayan la'ffet Vehbi 
:. ,. Hacı ftaik refık&11 bayan Hafize 
» >) Ali Hu1eyin refikı11 bayan Hatice 

J » >> Bayan Pethiye Kenan 
1 > » Bayan Hadiye ••uka\ Te·dik 

ISlfklil lkUll lkUfll)lrllll fi A ağı küçük 

ıılıbıltrlıl1 y11 ıırstıtısındıı Y~karı küçük 
K01eler 

lllHSSir Dlllllrl y11•111. 
· Kuruı 

Naciye 
Akif 'ıı'eaıöaen 
Hacer Oktem 
Nebihe Oı:onglu 
Rıciha Seıgin 

Bedriye Akıu 
fayka oyer 
Lutfiye Akman 
Ba okutan Hacer 
4 SıD1f 

'4 Sınıf A. 
4 8. 
3 Sın&I 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

100 
115 
100 
132 
197,5 

i 

3 
A. 133,5 

)) 8. 162,5 
>' A. 305 

3 )) 8. 62 '•Pi• .... , .... 
YIPll klflllır 

Karabahçe 

Aıayer 

Alan 
Boıbük 

H.cı Ömer dere 
Dnrişler 

Kııılçukur 

Okcalaryeri 

4ıağtd6rea 

Yukarıdöreo 

Yağcılar 

Dadıca 

.:ruraj'aa 
Da-.u\lar köyu 
l"iler 
1'opulak 
Köni 
Ta9keııfı 

Altualar 

700 
400 
300 
700 
goo 

1500 

900 
1200 
llOO 
500 
500 
60U 

1500 
1000 
700 
500 
250 

1800 

Kallat 
1800 
400 

Kunt 
400 Oundatarcık koyu 

~~~~~~~~-~~~~~~~-

Yurtltlaı: 
Feldktlll gunltrdt ıaııa yardım elini uzatan 11/ldli 

ahmtr fnıanlınw ıefkalinden do§pıu,ıur. Zengin, lu 
kir, kadın erkek lıuldsa hiç bir kimıe ktndlnl il/lali 
ahmtrin himageıtnden uıak .ayama:. Senelerce ~u 
ııtl kurulan bu Jıayır ocağına aza kaydOlunu: . 

Bahkesir Hi/8Jiahmer merkezi. 

KADRİ UZKUR 
[N UCUZ KıRTlSIYEMAGAZASI 

Hiiktimt'I eadde iude Zaı·bali otelı al
unda ~·~ni a~dığım diikk:\nda kırta~i)e, zü
caciye çeşidleriniu tın eyi. i 'e pi~ a adan 
eu ucuzu olarak bulunur. Hilhas a mektf'b • 
lalehelerin~ aid muhtelif defter vP kalP,nt 
'e airf' diğer licar.-ıhaılt'lerdeıı ıwk farklı 
\"f' ~ın P.n fiatle a tıhr. 

• • 
8 a l ı k e s i r - Bigadıç-
S ı n d ı r a ı Otobüsü. 

Rahle ir - Biğadıe • . '111d1rğı ara. ında olo
bü ef~rlerine batlaunu Lır. Otobüs lwrgün To
katlı otelinden mü a..,rilerirıi alarak ." ındırğı, ·a 
hareket eder. Ve yirw hergiin • ındırğı ve Rig-tı
dıc ~ olcularmı 8ahke~irt• ~etirir. , ·f.f~r1~'r ı·~hat 
ve ucuzdur. 



• 

llA yp l 4 ftJRKDILI ıp Jkjnoi ~ 

'#~~·~·~-:~~~~~-~~~~~~~J!l§· ı···-···---······ ·-·· ~ ·····--d 1 • 1 Doklar bakltrigolok "Doklar optralllr ' Doktor .ti G e 1 d il G e 1 d i! ~ 
1 iç ~E~.~,,~,E~~1~~,Jdar ce~,~~; !!.,!~L cıı~~~!L!~!~~~!kıarı ı. Aylardanbe i sabırsızlıkla beklenefl 
~ mutdıassısı mıitehasııaı mütehaısııı ı 

~ VATAN ~czaııesi bitişiğindeki muayene evinde hastalarını ht:rgün 1 Q R M A N Ç İ f T l İ G 1 1 öğleden sonra kJbul ve t..-da vi ederler. 1 1 
lliAe~~~·~lA!~ , • Bira Fabrik"ası Mama[citı 1 

••m~!IJ9!!t. .. .ıa•~•----·-Jıaa 1 A N K A R A B 1· R A S 1. ! 
-~ Romatızma ve soğuk alğınlıklarına çare 1 1 . GEL od 

~ Türk Elektrik : 1 1 GEL D i GEL Di :_/'! 
14 T ermof oru •• 1 Toptan satış yeri: 1 

~ Balıkesir: yesillideNo. 32Kuyumcu AhmeıÇaytay ti 1 BANDIRMA BAKKALİYESi i 
~ Ökorıomi Ba~an.lığ~rıın 18 şubat _19~3 tarih ve 149~ nun~a~a PJi 1 Her bayi ve Lokc;ntada arayınız! --
• ve on beş senelik ıhtıra beratını haızdır. ~luhı renı he~ınılerınıı- l - .. •••••&••••• •••••••1tlnlin1181 •••··- 1 • ziu tav:ı;iyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlemede, '- 1 
~ sıcak kum ve hava lı;ıııyo ve paıısunıarı!arırıda islinıal oluıınıak- ~ , 
- ta .. dır. llararet içiu saudalyal.ara ve yatak içe.risine Vf'Sair lüzum ~ ok 1 . . s· K. 1 yit~· 
~ goru_len yerterede k.ouulalHlır. Her meuılekt>tlfl vohuna göre b ... r ~- ~ uyucu arımıza ır o.a~ 
~şekil ve ebadda inıal edilir. - 'ff:MIN:\TLIDJR -,s_ 1 

' -~ 
~ Satış y~rleri: lzuıirde P~şı.-malcılarda Seydi Ş~hirli llt>lınıet ~ ... ... . .. .. . j,· {l~la' 
~ Tevfik. elek.ırık ticarethauesi. ~ Aşagıya bastıgu~ız rehber tablo ha~lınuzın lıer tulu ıht • ~jrıı' 
~ Bursada Setbaşmda Ahmet Tevfik eczahanesi , ,; rını en rahat, en eyı, en ucuz ve en saglam şartlarla nerede, 
~ İstanbulda Jlısır çarşısında attar 1'· Hüsnü ve nıahdunıları . 1 lerden karşıhyabilecelderini gösteriyor. 
~ ve Galatada Voyvoda caddesinde edkartlölevi elektrik. deposu. ~ 
~ Ank.arada Evliya zade ıtriyat ve ecza deposu. ~ 

~ Sıvas ve San1sunda İbrahim Ferit ışık elektrik deroları. ~ 
~ Konyada Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon ticarelhane~i r. 
~ Afyonkarahisarda Hüsnü Riıa lsıanbul eczahanesi. f 
~ Uşakta diş . tabibi Bay Yus~f. . 1 
ijdiiijiii001aiiiii1iiiiii8riiiriiiiiii. 

ŞEHİR SINEMASINDA · . ·' 
23 ikincikinun cırıambadan itibarın . 

iki büyük artist.. · 
GİTTA ALPAR VE GÖSTAV FRÖHLİCH 

Tarafından tenısil edilen 

·S A A O E T SA R K 1 S 1 
İlahi bir ses, nefis musiki, zengin, zarif ve cazip sahneler .• : 

s~sinin güzelliği ve sauatınıu yü~se~liği ile ALM,A~YANIN · BÜL 
BÜLÜ u11varı1111 alan sevimli yıldız CİTT ı\ ALPAR ve kocası nwşhur 
ve St•vimli saımtkar GCST.\ V FPÖHLICll il.-, beraber c~virdikleri bu 

• • 
f ı lm diiuyaı ıu her ~arafuıda fevkalade takdir ve <tlkışlar kazarınuştır. 
Şelırimiztle do bu takt.air ve rağbeti kazauacağıudau eıuiııiz. 

iLAVETEN .. 
1- Foks Jurnel. 
2- Mevki Mavus. 

· Pek Yakında · 

Lüks Vapur Yolcu lan 
.TORKCE S~ZlO 

1. ---------'----"----· I 

1 1 

2 

, 
· te·1 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangı 0 

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

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız ' ·ıli' 
· 011 

T·nı"KO T' AJ• Mehmet Servet örme e uvaY
1 

.n. . "" • ye caddesi rıuuıara: 98 ·uılı3' 
KIRT ASJY E: Must~fa Fehmi. Hükumet esi P0~ 

ne sokağı. ~ , 

O T E L - . - . . cadı e 
: kaptan zade Oteli .. Kovayı mılhye 

sinde.. desi 
Bahkesirpalas - Kuvayi milliye cad . tfe· 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükumet caddesırı 11eı 
H .. k•'' Sadık ve Hacı Tevfik beyler· u 

caddesinde Ahnıet çeşmesi karşısında tW 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hüktinıet cad 
' sinde .. Darbah oteli altında. .. ~i1111eı 

Yeni berber ıbrahim Dural: 11° 
caddesi Yıldız KaraaLhanesi karşısın '; ~ 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gLılş' 
• kolonyacısı .. Abactlar caddesi No. 31 ~1 

"0~~' 
LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehnıet ~ 

nunıara 18 . 
urı·· 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osrn•~ .~1J9·· I 
Paşa canıii cadd~sin~e.. ~leylıane ı 1_og~ıırıdi 
Bandırma bakkahyt>sı Ahmet Hihııı ~ ~ri· 
Bihimun1içkiler, konserve ve ş~ker ç~ş:t 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı N°· ;~;9!i 
Terzi ve örücü Celalettin bey· 
mi'liyP- caddesi No. 163 .. ~e~tıf' 

ŞEKERCİ :. Ahmet Nuri efendi: Ralıkesirin en eski w; ııll 
eisi. Hüluimet caddesi, postalu ıne solw~ı 
marn: 24 , 

. pıP 

MANİF A TU ~ :Tavşanhh Zade Fahri bey. Faııtaı'·ıföe . uıı . 
nifaıura ve kumaş mağzası. Ku vayı . 

caddesi numara: 5 2 · diİıe111 ' 
HIRDAVAT: Cumalı Hasan - Yapı v~ rençpr.r es~ıre· 

• deuıir hırda 'at, lloya, canı, çirneto \'ti"'. j 

L 
Sa f(!';lar lJaşı. ~ 

. '~~--~·--
BAS l M Y E R I: Vlllyet Matbt\aH 


