
IA "rl 95 - - 2Slktncı klana Pnarte11 19JS - Dok•ıuncu Yıl -

- lğeıi Baıyaziana:Bilecik ııaylavı HAYRI KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

CUl\'.IAR TESİDEN ÇI:K . .AR.. -
Dün Gök Adı Sayğı ile Anıldı. Şehidi erimizin 
------------------------------1 ü r k - B u 1 g a r O ı ş Atatürk 
Bakanları Görüşdüler 

-
Dış işleri Ba~ammız Balgra~dan ayrıhrken mühim söz-
laı söyledi. Ba~anımız mem~e~etimize dönmekt~dir. 

Belgrnd, 27 (A.A.) Ttir- sozunun sonunda onumuz-
kiye Oı j teri Bakanı Bay aeki balkan nn1oşmıı ı kon-
Te•,fık HO tü Aras. dun An- (eran ının mayısdn Bukre · 
karaya hareket ct~ı tir Ua- le t 1plona<'n~ nı soylemı lır. 
zete<'ilore beyaoott ı bulunan 'ofyu, 27 (A A ) - Turk· 
bay Tev!ık Hu lu Araı;ı, bay iye i ler Bakanı Bay Tcvfık 
) evtı~· ılc aleıl odo noktaı Hu tiı Arns So(ya isto yonu-
nuz r ve malum ıt taoti in· n !an ge~·c.rken Dı ı teri 
de hulunmu oltluklarrnı EO· bakan ve fhkanlık genel 
yl lıkl 0 !;onn Bul~nri tan k ıtibi ile yuk ok m mıırl· 
on tın. liselere sozunu nak- arı Turkiye ve) unun stan ek 

!ederek Bul~nristandn yopı ılori) uğo Jcı, ·o mnslnlı ıt~uzar 
lan teb~dduHerin Krahn ıı- taraf ndon sclnmlanmı tır 
har etmiş olduğu arzu Jki bakou tren durduJu 
uıerine ierl\ edilm s ol mııdJctcc •öru mu ll"rclır 
duguno teminat \'Nm-

('kte bulunduklarını soylemı 
Hl 

Bu hale eyi bir hukt1m 
vermek için kA!ıdir. Zıra 
l\rnlın kom uları hnkkınd 
nki cmnıyot ve tovıs urlorı 
malümdur clemistır. 

Bay Tevfık 

llmanyada yani bir caza 
lhdH edildi 

Berlin. 27 A A > 'ı eni 
bir cez ıhrl olunmu tur 
Bu ceza h rhnn 'l bır kimse
nin kanun hariri idam cdılm-

Beyoglunda gezinti yapdt. 
18tenbul. 27 (A A.) · A-

tnlurk dün Boyoğlundn bir 
gezinti yapmı lar bu arada 
birkB\' muzeyedc ogrnmış
lardı,., 

Sporcuların 111mını taşıracak 
hır lıyare ıl nacak 

Ankara, 27 (A.A ) Spo· 
rcuların adını ta .yncnk 
bir toyare satın al nması 
1\ ın buyuk •hirlcr,l 4 ,kuçuk 

eh ırlC'rlle 2 en guç lu tofbol 
takımları orasında birçok şam· 
piyonluk mu nb kal ırı yapıl
llrak ve bu mu ::sbakol.mlon 
elde cclilc<'ek gelir t yare <'O 
miyetıne vei'ılerek:tir . 

Havalar ·ı azla soğu~ ıi~iyor. 
amsun. 26 (A.A.) - ) u. 

kralarda soğuk ve kar fırtın
aları de,amdadır. Bu taraflnr 
ın un ihtiyarını temin eden 
\J•ltık boğazındaki buyuk un 
f.ıbrıknları don yüzunden i 1-
cmemekledır 

Türkiye Almanya - Lehistan 
Hıkkmdı Taymis aızetı

sin~e çıkan bir yall. 
1 ondro, 27 (A. \.) Tay 

mıs g zolcsinın muhıbırı 
Turkıyc hnkkındo gondcrdıgı 

• hır makul de Turkıye cu· 
murıyetinin 11 inci yıl do
numu kutlulndığını k ydet 
tıkten sonra diyo rki: 

((Bu 11 soneden her birı 
hulun sahalarda pek mu
hım doğı iklikler getirmiştir 

ı 1 inrı 'yıl dönümü snnayı 
proğrnmla bilha1&n dikkati 
celh olmuştur. Bu program 
Turkun yapıcı meziyatlerc 
mnlık olduğun gfiıterınıkte· 

dir )) 

Almanyada maktebten clkHla
rıR 1$ hizmıtl 

Berlin. 27 (A A } Mekt 
cıbdcn çıkanların İ hiımo 
tın alınabilmclerı ıçin tedr 
ı t ) ılı ilkbnlıardn h lı) 
cak, ılkbahnrdn bİl<'rok 
lır 

Roma 
Anlaşmaları 

e. Lıvaı beraber toplanan Dış 
işleri mustemlıke n bahrlyı 
komı~yonıarınadı izahat verdi. 

Pori,? (\ A.) - Bero
b r toplanmış olan Dış 
ı l ri mu temlekeler vo bah
rıyc komısyonlarmn vermi 
olduğu ızoh ttn Boy L ,·al 
Fransanın Uıbulı Adısabahn 
demıryolları hJBBC sC1netlo
rınin ekseriyotıni muhafaza 
Devamı ıkinıJı oyfa<ln 

Hrasında bir anlafma mı? 

General Görinı dün Lehistını hareket ıtti. 
Bcrlin, 27 (A.A ) Buy 

tıoring dun 1,ehi tanda Bin
kovı li) o gıtmisdir Puru yo 
başkanı orada Lehi ton reı -
icumurun terlib oltıği avn 
j tırak eJorektır 

** Porıı; gazeteleri Al-
man nozırlnrıııdon ( ıocrin
gın Lehı ton seyahati h kkı

nda uun yazılar yazıyorlıır 
Rcho dt Pıırı go:ıeee ı yaz 
dığı makalede dıyor ki: 

c<I ran o, lniıltcre, holya, 
Sovyct Hu ya. k•çuk ıtıl ı r 
,.c B lkan itıl fı aro ındu 
ııyo ı konu molar olduğu 
bır sırada M (ıoerıngin Lc
h i tonn soy ıhntı ehcanmıyot
siz ,. k'o hır d ğılılır. An-
la ıldığ nn gore Almıın 
ya de' letl ar ndoki ko 
nu mnl rdon hu •unkıı h 
ııdutl r n ınuh fa7. h kk-
ınıl lıır nrıl ~mo ı,,ıkm · ı 
81 nJ n korkuyor. Bunun 

Fransız 
~ö~ümati yer sarsmtısın~a~I 
ötürü teessürünü ~ıl~ır~ı: 

An arcı, 27 (A A. Mnr 
marn nda l rdek buyuk 

yıkıntılarınn seh b olan nr 

sıntılorı 'uzund"n ulu u· 
muzun oğraJığı ve ge~ ır-

dığı ncıyı l ran ız lıukumet 
ulu unıında ı tirok ott1ği 
ohrımızdeki 1 ran ız 

Buyuk Ekı ı torafındnn 
lıukıımotimıze ula lırılmı \'C 

(Devamı ıkıncı soyfoda) 

ıcın Sark koınşularılo ~o 
ru mek ıslıyor ı> 

'1. 'ocrınğ 27 k tnunu ıu· 

nidc Vor ovaya varocak ve 
Leh hukOmet adomlarile 
goril ecoktir. · 

l• rı:ınsa Şark mi1nkı iııni 
\'iddi surodtlr. takıh ediyor. 
Orta Avrupa hakkındaki 
onla mlnr uzcrine ark mı. 
sııkındon vazgeçileceği 
hokk:ındn bır takım rı-

vayotler çıkmı tı. Bunun 
doğru olmadıf{ı onla ılmı· 
ştır. BılA.kis Fransa bu 
me eleyi çabuk halletmek 
istiyor. 

~imdıye kadar bu mi-
akaf taraftar olmıyan Le

lıı t n son zaınenlarun va 

ziyetini deği tırmiştir. Bu 
suretle Almanya yalnız 
kalmektodır Varf.ova se
ynhatindc lııllıa tın bu şark 

mi akı ı ınin goruşulec ğı: 
,.e Almonyonın Lehıstnnı 

mi nkı kabul elmemefc 
tes' ık edee ğı nnhı~ılıyor. 

..... 
Amenkada soluklar 

Ne,·ycrk 26 (A.A ) - Kar 
yn\'G yovıı crimektedır. 

Hnnlor dnlıa az t iddet· 
lidir. 

Pnkaıl Mı i ıpi imal 
,tclto ındo u ba mı olan 
arazide bulunon 1800 ki 
inin cmniyetı lı:ıkk:ındtı C'n 

di eler vnrdır. 

Amerıkadıı bu hnftı ı 

{'ında ölenleri sayısı 200 
tahmin cdilıyor. 

Gök şehitleri ihtifali dün yapıld. 

Büyük ·ve Şanh Ölülerin Adı Dün 
Derin Bir Sayğı içinde Anıldı .. 

Bayrık yıvış yıyaş yanya ~adar indirildi. tebar yukınyı çekildi: Nutuklar 
siylın~i. lı~rımın ıskerlerimiz göğüs kıbartacık intizamlı gaç~ilar. 

İhtifal N~sıl 
Oldu? 

Hava tchitleri ihtıfnlı dun 
<lcrın bır ıntizıım kinde yapıl
m,s bu yük oluler Jer ın bir 
nygı hi si içinde anılmıt· 

t.r 
ihlifol "ant on Lir le ya· 

pılını!tır Bu 11onlte Ali 
Hıkmct l\,şo stodyomunJo 
oııker kıtulorı nıcklcblilor, 

vali, kolorılu kuoırındıınlığı, 

fırka bo kanı, vilAyet, adliye, 
Ye kolordu erktlnı ve rıt:isl

erı, Cumuriyet 11alk Fırkosı 
heyetleri ve yüzlerce hr;lk 
toplanmış bulunuyordu Ha
(lt tam on birdt nlılın top 
butua kenti bir dakika 
sayğı ıuımmuna rağırdı. 

B• sırada ihtifal ynrınd • 
rıB lı Juran bayrak yo\'os )avaş 
yarıya kadar iııdırildi Tclu
or yukarıya rekildı Sonra 
~uido bir zabitimiz iman 
dolu eesılo ~uzel bır Aoyln· 
snyl r 

n ıha •onra Tnyııre <·emi 
yeti ıdıno bir ~en~· alonn 
geldi Alanın duyğulu hava 
eını guzcl ve içdon sozle
rile bütün buton titretti. En 
11eft olorok: bir •angı ukcr 
kovaya •c el at<.ı§ ettikden 
sonra ihtifale son ''crilJi. 

ihtifılden ıonra asker kıt
olnrı, polis. jandarma miıfre· 
zclori, mekteblıler. Vali 
,.e kolordu kumandanı onu· 
nden geçmitlerdir. Ge~·it ~·ok 
guzel olmuş bu orada kahr
aman askerlerimiz goğüı 

lrnb.artacak intizamla ge9mi
şlerdir. 

U. Selim mıllw 

Aziz koro, dcnız, hava şc. 

hidleri. 
Bu~un izin feduklirlıklo 

dolu mubcc<'el hallrnlarınıu 

kutlulomnya toplandık. <ıFe
\lokArlıklo doluı> Jiyorum. 
1 langi revhor \'O hnDRI hn 
zine \'ardır ki, candan duhıı 
evgili ve Joha kıymetdar 

olıun' Siz onu dğocmek: ,.o 
esır elmuk iıtenrndiğıniz 

memleket ve milletler uğru· 
nn ibzal ettıniz. Sizin fedo
kfirlıklıırınız « fedokllrlık l) 

munnıının umulu lıoricindo 

kalır. \'e bizim minnettarlık

lıırımız lisanla ifade cdıl •• 
miyecek kadar derindir. 

Tencftu ctdi keo ciğerleri· 
mızi dolduran iıtiklAlin \'C 

hurriyotin nefesine, ayak 
bastıkcn benliğ'imiıo gurur 
veren hakimiyetin ı.eııni 
akıdılan temiz kanlarınızo 

borcluyuz 
Her birinizın 

,1,a ,..ukaddeı 

başın 

yadınızdan 

1\11 l ı an • k • rı 

örülu birer taç ve kolbinizdo 
birer « mechul kohrımnn » 
abidesi var. 
hayatımızdı sizi arıdıkl'a, 

gozlerımiz göklere bakıyor 
ve ruhumuza. nurlu )'aHı

)'M. 

imek lnzmı ~ehlığı yer 
de ohiınden kacanlu yo~a 
yıımadar. Ölüme saldır
malı ki o yaıomak ieteyen 
miJletin onunden korkarak 
kacıın 

Saygılı ohıtler iz hir 
amıı~· uğrunda olmenin yn
§amak olduğunu klllınlarn 

göıterdiniz Siıin bu fera
ğatiniı bugun 'l'urk mil. 
letini sevgili Mıtürku ve 

\ lf' ırıtı m ıl J,. 

kahraman orduları ile hur 
ve mesut ya atıyor. 

Biz snğ kalan ilah erlrn
daı;\arınız, bu mukaddcı gun 
dı, mukeddeı hatıralarınız 
knrş1stntto on derm hurmol 
vo huzu ilo eğiliyoruz 
B. Niyazi. 1 urltanuı ~oyfoui 

ayğı doğer b1tynnlnr bu 
ylar. 

iter yıl, oldu~u gıbi, hu 
yıl da, yurt, foia, olonlırin 
ionullerimiıde, yatadığını 
ve onların. sonıuz olarak 

1 

yaıoyıcıklarını aamak: için, 
loplandık. 

Bugun, yurdumuz iciı, go
klerde, puçalananların, uçub 
( Devamı tktiooti Hyfa<la ) 

Gök Sehitleri 
Dün yurdun har yönDnda hıvı sıhitleri11izin aziz 

hıtuılan derin sayıllırlı ımldı. 
Ankara, 27 (A.A.) Bu-

gun mcmleketimiıın her 
yerinde olduğu gibi Ank
arada da toynrc şehitleri ıh· 
tifnli yopılmıştır. ilacı bay
romdn şehitlik movkiinrle 
yapılan bu ihtifaldo Kurultay 

Bo kanı Ktııım Özalp, Bn • 
bakan ismet lnönu, şehrimi
zde bulunan Bakanlar ve 
saylnvlar, buyuk crkllnıhor. 

biye ikinci ha kanı vo Ln 
kıınlıklor ileri gelenleri, 
1'urk tııyare cemiyeti bele
diye ve diğer teşok:kullcr 

ınumouillcrı. bir(•ok zobjtler 
ve k:Jtlnhahk: lıir halk 

Kolimnos 
ldasm~a isyan yo~ mu1 
Stıf 1111 ajansımı tıkzi•i. 
Homa 26 {AA.) Sta{ani 

ajan11, yobnncı matbuatın 
Kalimnos aduıodo k.arı~ıklı· 
kJar oldu~ua~. bunun lt.alyon 
bahriyesinin mudehılcıini \C 

orfı idarenin ıllinını ıcabettır-
1liğino dair verdikleri hnborl
cri tekzii e'mektedir. 

hazır bulunmu , aake. 
ri kıtalar, poliı raufre· 
zesi, mektebler de merasime 
iştirak elmi , hava kuvvetleri 
Turk tnyore cemiyeti ve C. 

H. fi'. namınn sö+r aoylen
miş, şehitlerin mezarlarına 
bir çok çolenldcr konulmuş
tur. 

18000 kişi lıhllkı~ı 
Mork, 26 (A A.) Kolo 

vıtcr çayının bir bu~·uk 

•ilyar dolarlık 11rnr ver 
mi tir· 25 ki i hoğulnıuı;· 
tur. 18,000 ki i de telılıko 
altındadır. 

Dostluk cımiyıti 
Mısırdı •öylı •ir cııiyıt 

kuruı~u. 
An karo, 'l.7 (A.A. \ - \lı

nın mnhlmata gorc Kahircdo 
Mısır turing otomobil kutu
bu reisı nenernl 1'ahirin h _ 
şkanlığındn bir Türk-Mısır do· 
stluk cemiyetı kurul•u hır 
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S.lYPA: Z 

Muallim 
FOLKLOR K,ÖZER 

B lı esirde halk adetlerinden: 
Çocuk hamam·ı, beşik düğünü .• 

Çocuk doğduğunun üçun
l'Ü gunu merosim yapılır. 

Bu • ertlsimda hı ım, akroho, 
komşulor toplanır. Ayrıra 

defci, dünhelekci de tutulur 
ve adetli bir düğün voziyeti 
nlınır. (Ahenk) devam eder. 
Sevin re diyecek yoktur. 
Bu esnada davetlilere şekerli 
peksemed ve yohut başka 

bir şey sunu tur. Ondan ~o

nrd da yemekler yenir. Nıha. 
yet rocuk okunarak, uflene
rPk maşallahlarla hazırlon
mış beşiğe konur. Bu işleı:

den sonra. davetliler getir
dikleri muht~lif hediyeleri 
löhusanın başı ucuna bıra
kırlar. Ve bir müddet son
ra da evlerine dönerler. 

Çocuk kırk günlük oldu
ğu zaman içine su dolduru
lmuş bir leğene münasib 
bir altın konur. Çocuk me
rasimle ve bu su ile yıkanır. 
Bunu; çocuğun «kırk hama
mı» denir. Aynı şekilde lö_ 
husa kadın için de «kırk ha_ 
mamrn ynpılır Ya evde yahut 
hamamda yapılırsa da löhusa 
yı i.andıkdan sonra yukarda 
söyledığimiz gibı içinde al
tın bulunan leycndeki sud
an kırk defa alınarak löhu. 
sanın başından dökülür. Ve 
en sonra bu sudan lohusu 
Ü\' yudum içer. Artık iş bi
ter. Löhu~a ( kırklanmıştır) 
Denir 1 .. öhusanın adağı var
sa. movlid okutur. Yemek 
yedirir. Ve bundan sonra 
da; serbestce çocuğunu ala. 
rak evinden ~·ıknr ve geze· 
bılır. 

Ad koyma 
~!ocuğn ad vermek işi de 

merasime tabidir. Bunun 
için daha evciden. ona, ba
ba, hısım, akraba tarafından 
muhtelıf adlar üzerinde ko
nuşurlar. Kimisi; dedesinin 
iamıni, kimısi, başka hı

sım vlj akraba isimlerini 
veyahud buşka adları beğe

nir. Konacak ad ballı olduk
dan sonra, ad konacağı gün 
çocuğun yüzüne bir havlu 
veyahud mendil, veyabuJ 
çevre tabir edılen iş· 

lameli bir (bez) örtülür. 
Çocıuk hısım ve akrabıı

hırdan münasıb bir ıhtiyar 

kadının kucuğ.nu verıljr, 

Bu kadın çocuğun kulağına 
hafıfce v üç defa ezan 
okur. Ve bellı olan adı 

koyar. Bundan sonra to
cuğun yüzündeki bezi alır. 

Ve merasim de nihayet bu 
lur. ferasim nihayetinde 
davethler getirdikleri muh
telif hediyeleri bırakarak 
giderler. 

Çift ad verme 
Bu ddet çocuğun göbeği 

g:esildiği vakit tatbik edilir. 
İlk konan isim göbek adı
dır. .ocuğun ebe tarafın· 

don gobeği kesıldıği zaman 
•rkekse Hasan, Hüseyin .. · 
Kız ise Ayşe, Fatma. Gibi 
isimler koo\ır. C.ocuk ha
zan go bek adile anıl r. 
Bo.zan do. diğer adile söyle
nir. Bunda kati birşey yok· 
tur. 

Yukorda ebeden bahset 
miştik. Ebelerin doğumdan 
evel ve doğumdan sonra 
löhusn evinden fnydalnn- · 

maları do ehemmiyetlidir. 
.Ebeler o zamanlar için çok 
mühim rol oynarlar ve 
birçok bahşişler de alırlar. 

Hatta çocuğun büyüdükten 
sonra bile süt nineler dere
cesinde löhutıa evinden istifa . 
deler temin eden ebeler pek 
çoktur. 

Ad değiştirme se
-bebleri 

Mevcuıl yormalara ve inan
malara göre: bır çocuğa 

ad verildikten ıonra; çocuk 
herhpngi bir sebebden dol 
ayı sık sık hastalanırsu ço
cuğun (adı ağır geldi) bu 
adı değiştirmek lA.zımdır 
denir. \'e bu tesirle çocuğ. 
un adı değiştirilir. Adı de
ğiştiren kımseye mendıl, 

çevre, peşkir °'f'esaire gibi 
şeyler armağan edilir. 

Hava şehitleri 
ihtifali 
( Üst tarafı birinci sayfada) 

da düşmiyenlerin, gidibJe 
gelmiyenlerin ve bu yükse. 
lişle ölmemezıiğe erenlerin 
günüdür. 

Yalnız göklerde değil. ye
rlerde ve denizlerde cun ve
rerek co.nlan!ln milyonlarca 
Türkün nnısı kafl:llarımızda; 

hayali gözlerimize, mezar
lurı göniıllcrimizde ... 

Onlar, bizi görüyor, bizi 
duyuyorlar. 

Onlar, bizimle bizi görü. 
yor; 

Onlnr bizden bizi duyu
yorlar. 

Çünkü biz. onlarla okadar 
biriz ki, o kndnr birleşmişiz 

ki snnki bizde onlar gibi yu
rda can verdık, ölaıemezlığe 
erdik. Yahut onlar da bizım 

gibi can vermeğe hazır ya
şıyorlar. 

Yaşıy an ölüler, size olan 
bnğlılığımızt, sıze olan bor
cumuzu ve daima sizınle be
raber bulunduğumuzu anlat. 
mak icm fani dıl yoktur. 

Sız, ölmedıniz, s1z, Türk 
budunun gönlündesiniz kat 
kat göklere çıkmış ebedil -
ığe karışmış .. 

Gucünüz o lrndnr ı:o.nlı, 

o kadar özlüdür ki. anımın

&z pMde, perde gönüllere 
sinmiş, canlılığa katılmış .. 

Sıze saygılarımızı sunm:ı

ğa kalksak eldemi? 
O kadar yüksektesiniz ki .. 

Stzo minnetlerimizi söylemc
ğe kalksak doğru mu:1 

O kndar gonlümüzdesioiz 
ki .. Yalnız şunu bağırarak 

söyljyeyim: Sızin canınız 

bizde, sizin gücünüz bizde 
sizin ününüz bizde ... 

Korumak için yükseldiği

niz göklerde biz uçuyoruz. 
Vermemek için düştiiğtinüz 

topraklarda başımtz yücelmiş 
hız geziyoruz . Bulandırma 

mak için daldığmız denizle
rde bizim bayrağımız dalg
rlunıyor. 

Hu, böyle, dairun ve duı· 

ma böyle olacak ... Genç yo · 1 

rtdaş; aıiım unutma. sana 
verilen vazifeyi an; Damarl
arındaki kanı bulandırma; 
.\ ·ıa, unutrua barık.ılar a r fC\zıılır. 

ıtr ) ıldırımdı lıır • N l'. bır g lge 1 
ılcvrılır. 

--------------- -

fURKDlLI 

Soyadı 
............. 

T-r 

Alanlar. Ek k 
Mahmud AKŞUN - Hacı me Narkı değiştirilme 

ishak mahallesınde 123 nu· =-=-"--

maralı evde, Mustafa oğlu, Va ·ım·ız 
(Oğullıırı Mustafa vt Meh- · 
med de AKŞUN soyadım al
mışlardır ) 

Mehmed DERELİOGLU -
Hacı ishak mahallesinde 99 
numaralı evde. 

Sadık COŞGUN 
keme odlıcısı. 

Mah-

Mümin TURHAN - Ban
dırma Şcvketiye nahiyesin
den. 

Kadri Atare -Balya madeni 
fletasyonunda şef (knrdeşle_ 
ri Antalya bayındırlık başmii
hendisliği fen memuru Emin, 
Balıkesir ota mektebde ikinci 
sınıfda Celtll aynı soyaJıoı al 
m ışlardır.) 

Yaycılar nahiyesi köylerinde 
soyadı alanlar: Korucular kö

yünde. 
Haıan BALGÜN - Köy 

muhtarı. 

Süleyman HALDEMIR -
f htjyar heyeti azasından. 

Hüseyin BALCAN - lhti· 
yar heyeti azasından. 

Süleyman BALTA - ihti
yar heyeti azasından. 

Hüsnü BARUT - ihtiyar 
heyeti azasından. 

Bugün Er~eğe gi~iyor. 
Valimizin bu seyahati üç gün 

kadar sürecektir. 
Valimiz 

8. Salim 
Gün doğ on 
bugün Er-

değe gi
decek tir. 

İkj üç gun 
kadar sü. 
recek olan 
bu seya· R. Sal m Gllndoğan 

tinde valimize vilfi yet sağ

lık müdürü ile bayındırlık 
başmühendisi vekili refakat 
edecektir. 

Soyadı almak istiyenler 
için bir kolaylı~. 

Soyadı işi hakkında İiç 
işleri Bakanlığından vilayete 
yeni bir emir gelmiştir. Bu 
emre göre, soyadı alacak 
yerli. yabancı ve mis.afırlerin 
vilAyetde vilayet mako.mam
na ve kazalarda kaymakam-

ı lıklara istida ile mi.ıraca· 
' atlarına lüzum yoktur. Bu 

Oervlşler köyünde gibiler belediyece tasdikli 
Emin BlRTEK -Köy muh-1 soyadı kdğıtlarile doğrudan 

tarı. doğruya nüfus müdiirlük 
.lbrahim BiLDiR - İhti. l veya memurluklarına mürac· 

yar heyeti azası. ant ederek işlerini görrlürc· 
Mustafa BİNCAN - İhtı_ , bileceklerdir 

yar heyeti azası. 
Ahmed BlLIR - İhtiyar 

lıoyeti azası 

lbrahim BIRSİN - İlıti-
yar heyeti azası. 

Aygören ma~allesinin 
ele~tinği. 

Aygöron mnhnllesindcki 
Avcılar köyünde. eloktirik vo ttirckıeri ııeıe-

Ali Bf NTAŞ - Köy mu h- diyeco eı klaştırılncnk ve bu 
tarı. suretle bu mahallede diğer 

Mehmed UOZDOGAN -- mahalleler gibi bol ışıkla 
ihtiyar hcyoti azası. ış1klandırılacaktır. 

Mustafa BOZDE\IIR - Aygörende oturan halk 
ihtiyar heyeti azası. direklerin seyrek olmasından 

Halil COŞGUN - İhtiyar ı elektrikden lfiyıkile istifade 
heyeti nzası. 1 edememekte 1 idi. 
Şikrü BARAN - İhtiyar 

heyeti azası. 

Roma 
anlaşmaları. 
(lıst lara !ıbirinci eayfado) 

ettiğini söylemiştir. Sonra 
39 scnedenberi devam eden 
Tuousdaki Jtalyan ipotekinin, 
kaldırılmasına matuf anlrış 

mnlnrm şümulünü tayin 
etmiştir. Bay Laval bu on 
taşmanın Ouçenin müdaha· 
lesi ve şahsi temastan do 
ğan samimi lıova sayesinıle 

kabil olduğunu söylemiş 
müstemlekeler anlaşmasının 

1915 de yapılon Londra 
anlaşması neticesinden ol· 
doğunu göstermiştir Fran
sa tnahhüdlerini yapmış ve 

İtalya da kati ibra almıştır. 

Hıı ııfku ıtıl a ılır, yuksdlr hayııt 
,u, clmılın dıı~n . ~a ıcrakkı )<ı 

ınhıtaı 

\ilk clnrnlı. dokuıım.lı anlııı seıııa· 
!:ıra 

[)c,ymaz lıe§rr dıdıklrrı ku§ ıtıl:Hnr11, 

Uğraş didin, dü-iin nro, 
bul, koş, atıl, bağır; 

Durmak zamanı geçti. Ça- ! 
lışmcık zom anıdır. 

Cümuriyet mü~deiumumisi 
Cümuriyet müddeiumumisi 

B. lbrahim Sünuhi Adliye 
Bakanlığından bir ay izın 

alarak dün lstonbula gıtmış· 
tir. 

Pamukcu va~asmm mu
hakemesi. 

Ağır ceza mahkemesinde 
Pamukçu vakasının muha
kemesine dün de devam 
edilmiştir. V oka şııhicllerile 
hukuku umumiye ahidleri 
dinlenmiş gelmiyon şalıidle
rin ihzaron getirilmelerine 
karar verilerek muhakeme 
7 şubata bırakılmıştır. 

Ku ~açuma vakas1. 
Büyükbostan('ı köyiinde 

bir gi.io önce bir kız kaçırma 
vakası olmuştur. 1ustafa 
oğlu lsmail adında biri köy
den it Süleyman oğlu Meh
med ·kızı llabibeyi knnd ra
rak ka~·ırmış sonra da kızlı_ 
ğım bozmuştur 

İsmail yakalanarak kenti
mize getirilmiş ve adliyeye 
veril mi tir. 

Belediyenin ekmek __na 
• L 9;iiCWi: ~-

1, 2 i ci vieKm 
e i t·a a ıl ca 
Ekme~cilerin isteği belediYeCe" onayı nma~ı:1 ler birinci ve ikinci nevi e~mek çıkara~1 

Belediye daimi encümeni nevi çıkaraın1Y011 

dün toplanmış okmok narkı nci nevi ~·ıkorıb 
işini görüşmüştür. nevj ekmek çıkar• 

Ekmekciler son günlerde mekciler bundan 
çuval başında kırk kuruş iki n,.,vi ckrnek 9& 
kadar bir ziyadelik olduğu- ceklerdir 
nu ileri sürerek narkın da . · •b' bitıJI 

Eskısı gı 1 

ona gore değiştirilmesini ekmeklerin kilos~ 
istemişlerdi. Ekmekcilerin 30 ve ikinci ne\'l 
bu istediği belediyece ona- 7 k 
Ylanmamıştır. Yalnız birinci in kilosu da 

1 kt•f· 
ntwi ek_m_ak __ ç·ıkarıb ikin_c_i_p_a~ 

Dükkan sığı 
' 

Ve evlerin yazllması bitirıldi Spor faaliyeti 11 
Bazı semt ve mahalle adları lan~I. Gençler 
Belediyece değiştiriliyor mu? 

Kentimizde ov ve dükktl
nların yazılma işi bitirilm
iş, belediye sınırı içinde bu
lunan bağ, bahçe ve çiftlik 
evlerilo ağıl ve mandıraların 
da yazılmasına başlanmıştır. 

Bu iş de lıugün bitirilecek
tir. Ynzılun ovlere eğreti bi. 
rer numara konmuştur. 

Bu numarnlııro. göre ya
ptırılacak Ievhalarlu sokak 
levhaları yakında yerlerine 
konaco.ktır . 

Üz Türkçe olnııyan bazı 
semt ve mahalle adlarının do
ğiştirilmesı belediyece düşü. 
nulmüştiir 

Dünkü yağmur 
Dlin öğleden sonra ke_ 

ntimizo yağmur yağmağa ha. 
şlamış fasılasız fikşama kadar 
sürmüştür.Bir aralık yağmur 

şiddetlenmiş hükumet ve yeş. 
illi caddeleri kısa bir zam. 
onda küçük birer dere 
haline gelmiştir. 

uün dereycde fazla su ge
lmiştir. 

Mesu~ bir nişanlanma 
Merhum Bulıkesır suylavı 

Alı t'uurinin kızı bayan 
Cavide ile maden mühendi. 
si B. l luhlsinin ni~onları cu· 
mrı giınü imtiyaz sahibimi
zin ve birçok ailelerin huzu
rıle yapılmıstır. 

Uenç nişnalılara snndctlC'r 
dileriz. 

Sovyet Rusyada matem 
Moskovn, 27 (A.A.) - Ku 

ılisefın olumu daloyıBİl~ bu 
tün Sovyet Husy.ada mntcım 
mitinglc>ri yap lmaktndır. 

~···--

Fransaııın 
Tceesürü 

( ( st tarafı birinci sayfada) 

Fronsız hükumetinin miıtc

essir ve mütehassıs oldu
ğunu büyük ekiliğe bild"ril
miştir. 

Maçlar için de h 
Susığırlık. (1'( 

Bura ldmıınyurdU 
mandonberi hctD 
bir faaliyet ~o9*' 
Bugünlerde bu bl 
bir ı,·alışmanın 
duğunu sevinçle 
Bir gün cvel so~ 
yapılnrak yenı 

.. dpl 
heyeti s(>ı·ı~\ J bit 
lik ~·ok buyc k . 
reylerini değerh 
.. . d toplıtth 
uzerıa e t 

Heislığc zirn• 
Nazın i Perk. ':ı
inhisarlur ıneıD b 
Tut~nn. ~l'znrJsrd 

~ ·o e 
('Ostn ıuud iı rl rıı ıs 
umumi kabd l\ ~bl 
Ali Onan, katı 
belediye başk0~1 re 

k' cı Karaşahin, ı 10 
8 orman ml'ın uru 

ınişlerıl ir. 
v .. J c he1 
ı enı ı ar b 

teşebbiısü kulub dat 
ndn buvünr kil • 

r- ı od 
edilemiyrn ~a 0 

mesı ve buranın 
toplanubil rcği 

1 
hnline sokulabılt119 

0 
laştırm ş ve 1ıe;.ye 
lanmıştır sclcı ~e 
A i Kasım Balııt i 
Cııtbol snh:ısı 

bütun gucil0 

da vadetmiştir 
•0 eO 

G{\nçlorımızı b• 
~llerınden biri Jc 

J ı;y& 
lacı.ık om~ t~r. o. Jı 
göstermek ıçın ,ı 
futboldaki 1:

011 "'[Jl 

şlıyacaklard .r · 

•<1~ 

Ameri ~a~a ço~ 
şehir ~ul 

"'. t' los (AP19 
.,o Hl teb 

Etnografya ıııu ııııO 
pston 8onorll dl 
şimdiye kadıır cot 

1 aıU~ 
ıı.eh ir bu un · _ .. ı 
~ yıfl"""" 
hir bundan p.s1 önce oralo.rda dl 

ırnıfl 
Mısırdan gcı .. 

l ~ nı jv nm yaşaı ıı.{I 

tedir. 



28 lkıncı kanun 

Denizde 
Bir facia· 

Amerika sulınnda iki va
pur çarpışdı ve biri batd~· 

evyork. 26 (AA.) - Bır 
sıılııl rem ısı olenlerdcn 

M • 
s e k ı z ı n i n c c s e d ını 
bulmutıtur. Bundan evel 6 
r esed daha bulunmuştur. 

Kaybolan 32 kiıiyı bulm
ak umidılı gıbı gorunüyor. 
neniz kU\ vederinin taya 
re ve dirijabları kaza ye 
rınde uçmnk.todır. Fakat 
ho sandallardan ha ka 
hırşey görememektedirler. 

Nevyork, 26 (A.A) . 
Mohavk g..ımisinde 14 kı 
iaın daha cesetleri bul· 

1tnmu tur. Bununla öleni· 
erin sayısı 15 oluyor 
Gemınin ustunde kalmış 
olan suvari gemi ıle be-
raber kaybolmuştur. Ge 
mı 7 metre derinlikte ya· 
tmaktadır. Çarpışma esn 
asında Mohnvkdon iki kışı 
eıılmiştir. \akit geçtikçe 
kaybolmuş olen 32 kit1Y1 

hulrBak umidi gittikce az
ahyor Yolculnrdan çoğu 
denizde uzun muddet kal. 
mı olmaktan muztaribdir
ler. Elleri veya parmak· 
ları donmu olanlar var· 
dır <_;orpışma olduktan 
sonra gemide panık çık 
mamı olmakla beraber bı· 
rçok yolcular denize alt
ılmamışlarJır. <Jarpmonın 
no ıl olduğu hır muamma 
olnrnk kalmaktadır 

Kap moy 'ı eni Jersoy) 
2ö (A A.) 1'ayaroler 
tarafından idare edilen sa
hıl muhafııı gemiler do-
nmu bAt ceeed bulma 
lor iır. 

\ a inglorı 26 (A A.) 
Mohavk fneı sı hokkında gcl<'n 
r p rlnr uzerino lıay Huı 

ld len izlcrinılo ıns n lı 1 

Yatının emniyetini temin 
otmek u:ıere 1929 larıhi 
od Londrndu tunzım edıl
m ış olan seyrusefor mu· 
kaveloeinin tanıbını ııyano 
tasvıye olup olmadığını 48 
suald1Jn evci cıddı bir su
retcle tedkık cdf'reğinı so 
ylcmı tir 

Meis 
lçıklanndı f ıciı mı? 

01nizde yOz,arcı tı11kı •11-
zın uril " kerıstı bulundu. 

Ankara, 26 (A.A.) Me-
i alası gemırılerı tarafınd 
an ohılleriınızJen ıekıı on 
mıl a ·ıkta yuzler< e tenek.o 
h nzın ve benzin varıllerı ıle 
bırçok kereste hulunar k 
gumruğe teslim cdılmı tır. 
Ten kelerın uzerınde en ol 
henzın nefsendikot markası 
Turk "' olorak yozılıdır. Ke
r l it r ~vrupıı kereıte idır ~ 
Bunlıırın onbe ~un ovelkı 
fırt nada botrnış olması muh
t m 1 bır vapura ıd oldu ·ru 
tohm n , dılmckt dır 
r- ... 

Doktor 
Mııduh Ahmet 

ÇOCUK 

/ı.aslalıkları muuhas11sı. 
Muııyenehanesini postah-

ane civarında Zemen ao
kaA"ına nakl tın ıtır 

TORIDIL1 

Yabancı gazeteler: 

8ar1ş Meselesi. 
~ ranıın .. liyanı uyelerındcn 

Ye eski bakanlardan B. Ha· 
nrı 1 emerin yazısı, Lo Mond 
Modern mecmuasından alın

mı lır: 

\vruponın şimdıki duru
munda uyğunsuz ve endi e 
verıci bir hııl vardır. Bu
yuk savaşdun berı hır bir 
ıo.man barı ın oğlamlotmn 
sı i~ in go terilen iıtekler 
bu gunku kadar ~ok ve mu
brem olmamıt ve hiç bir 
zaman da kor§ lıklı kuvvet
lerin gt'r~ınlığı bu gun ve. 
rJığı yuksek kerteyi bulma
mıştır. 

Onun ıçın umutla korku 
aroıındn suruklenen uluslar 
kati hır barı ıkhk isteğı ve
yıı hır onla moy varmanın 

imkCın ızlığı hakkında bir 
turlu sarih bir karor vere 
mcmektedirlcr. 

By yoldaki tez:.ıdlor bıllın

ssıı B. tonley Boldvinle 
B. Lavalın ulkelerinin 
porlan enll)larındo yııptık · 
ları bıldirimlerde gozc 
çarpmaktadır: l zun u 
zun rluşunulerek hazırlanmış 
olan hu hıldırımler tiitler 
ve mua-. inlerınin muhtelif 
ve8 lelerle söyledikl ri yatı • 
tırıcı soılere do~rudan doğ

ruya degılee de sarıh ur 
tte vcrilmı bır ce\'ahtır. 

lngil z bııknnıylc F rnnııız 
bakanı umumı mehıyetlc 

sozlcrlc ve fokat hiebir sui 
tefsire yol oçmıyocak suret 
de Almanya ılo ı birliği 
yaı mak ~·arelerinı ura dıro<· 
aklarını ve b )yle<'e Je gen
el bır aılA baızlanm nnla~ma 
aını mumlunleı&ırmek umu 
dunu beeledıklerinı ı ylemı 

şlordır Anc ok bo sozler sö 
ylrnırkr>n hM ikı hulrnmct 
de ulu al korumu ı~ in pıırl

<1mcntolorındnn muh m rnik 
dordo tnhsısot nlıyorhırdı 

Bu bır bırıne uymıyan 

tomayullore bokorak uluelor· 
araııı sıyaeaıının ne suretle 
ınkıtof edeceğinı kesdirmek 
hatttl onun ıılocağı >onu an
latacak olon noktalorı bile 
gostermok ka~:ıJI ölur mu 
işte ben bu bakımdan ara
ştırma) r yapmak ıslıyor

um. 
B Stanley Bnldvin Al 

manyanın buyuk olçude 
sılAhlonmasındon ve bıl· 
hassa bu "ıldhlannınnın ho 
kıki chemmiyetı ıl genel 
proğramının bilınmemcsin 

\ten doğan rahatııı lığı ~oz 
ı nundA tutarak hu hu usta 
B. Hıtlerin kcndıeı tarafın
dan bazı sarılı izolı ıt Ye 
rilmesını dıl mı tır Boy 
1 ced Almonyan n y nıdcn 
ulualur d rne 1 ıne tilrme i 
, e >r:hlo ht'r ulıısn mu
sııo l • edılt n sıJAhlonıno hal 
iıni te pıt ede ek olon bır 
anlaşmanın konu molarına 
kııtılmoRı mumlrnn olarnk 
lır 

Bu sozlırd sil lıs zlan-
mo konferansı esna ındo 
lngılizlerın ılerı urluk 
lerı du onr l rın nr lmoz 
çizgılerinı yenıd n gormek 

1 çın \ok du unmek gerek Je
ğıldir bu sozler M kdonolt pi 
nına nvdet etml k demektir. 
'ı aloız arasın lakı bırıcık ra 
rk Almanyanın imdıki vıı 
,ayete yıkla mık ı ın mal. 
ık olmak 11\edığı atk rı 

kuvvet hnddıni kendisinin 
teebit etmeıinden ibarettır 

Biz bu haddjn,1914 dcn
beri yapılan teknik lera 
kkilerde dahıl olmak uzere 
t914 doki hııJ olduğıınu 

tahmin ediyoruz. ~u halde 
her ~eyden once bilinmesı 

gereken nokta. Almany ın 
ın yaptığı silahlu'rı unhmnk 
voyı kıımen t~hrıb et.mek 
ışıne yana ıb yana mıyaca
ğı ve bunu ya pmo k iıte
m('Z e. snvaştan eınce oldu 
ğu ıribı sill\lılı hır barı a 
avdetin mumkun olub olm
ıyaroğıdır. 

Bu yüzdende lngılizler 
m ıleri ıurduk leri duşu 

ncelerde hı~· bırşoyc raa
thmmamaktadır. Yalını va. 
klile bu duşunceleri ak
ım bırakan artlar da şi
mdi duyulur bir ehemm 
iyet gorblmek.tedir. Şu ha 
ide bu duşunceler dune 
gorc bugun daha fazla 
yaşayacak bir mııhiyette 
değıldır. 

** 
8. Laval Alman ıdare 

adamlarının aolaıma deve. 
etlerine doğrudan doğru 
ya temas etmekıizin. fra
n anın Almanyayı yalnız 
bırakmak için hiç birşey 

yapmayacağını. Almanya 
:ındla malarının tanınması 

esasına muslenit olarak 
urekli bir barış kurmak 

ı~·ın snmımı bir ı birliği 
yapmak istese hazır-
lanmakta olan mu~terek 
guven paktlarına otekı 

ı\lutlerle tamamen muaavı 

haklara mahk olarak gir
mekten baıka yapacağı y 
olmadığını soylemektedır. 

Almanyanın bu ıiurotl• 
ıyı niyetlerini gosterme ı 

ılnıdc silaha zlaamo ıtını 

do gerçokleıtirecek olan 
bir yakınlaımanın başlan
g cı olacaktır 

Bu sozlerc kartı Alma
nya, B. 1 on Noyral'ın M0-
sacoro gazet.e11nin Bertin 
muhabırine yıpdjğı bildi· 
rıı 1 yoluyle red rcvabı 
vermı tir Zaten mılııyttı 

ve manası ne olursa ol
sun herhın i bir yenı 

anlaşmaya girmeden once 
Almanyonın eskiden oldu
ğu gıbı «hukuk beraberli~j. 
nin onceden tonınımasını 
istiycce~ı anla~ılmaktudır. 

llokık tdn ise butun a-
nlo ma umudlarının her 
lıırafın kar ı tarafın kendı 

"'oru une yaklasdıgı ka
nantı uzcrıne kurulduğu 

nu teslim etmek m chu 
rıyetindeyiz 

lngıhere, Almany:ının sıl 
.ı hlnnmasını f ransanın t ını 

ya cağının 'e hokıkı hiç bır 
kontrol ve ker~ılıklı yar 
clım hususunda hi~· hır 
katı ~aruntı ihtiva otm;y 

.t>n. Jenol nıahiyotte bır 

anin mayi kııbul edecP.ğini 
ummaktadır. 

~ron a ıso lngılterenin 
nctiredo karı-.ılıklı yardım 

ı~ ın yapılacak ol n mı t 

erek bir teahbude muacer 
olacak olan bır ırn pa
ktlar yıpılmaııını kabul ed -
roğinı ummaktadır Fransa 
AlmRnyanın da boyle hır 
~eye gireceı.dnı ve evelc 
hararetle ordüi" HYllJO-

Avusturya 
Hakkındı Mussoliı!ı yazısı. 

Paris, 27 (A.A.) Jurn • 
al gazeleai A' usluryanın ta
rihı yazifesi hnkkında bay 
Mussolinin bir makaleıini 

ne~retmektedir. Bay Muss
olini bu makalede Avııstur

yanın fılhakikn bir Ccrmon 
devleti fakat kendi mukad. 
Jeratınn kRtiyen hakkın bir 
devlet olduğunu yazmaktadır. 

nizmden "azgetece~ini an 
)atmaktadır. 

Almanya da, oteki uluslıı
rıa ortadaki emri vaki kah 
ul edecek.lerıni ve kendi ınin 
1914 den onceki vaziyete 
avdet edebilmeıı ıçın 

normal mtlnasebetlero 
giri9ecelı:lerini ummaktadır. 

Bir anlaşmanın yapıla-
bilmesi için, buna giri9en
lerden birinin isteklerinden 
fedakArhk yapması gerek
dir. Acabıı bunu Fransımı 

yapacak'.l bu husUBta giri
~eceği her hangi bir pa· 
zarlık andlaımalorm - hiç 
olmaZ1a askeri tartlarının
iptıl edildiğıini ve ulu11l 
koruma 19inde uluslarara11 
bir rraranti olmıklızın ha
kımiy•tin tabdiılj prensibi· 
nin kabulunti tanımak de
mek olacaktır. Fakat bu 
iki nokta iızerinrle 8. 1..nal 
va B. Flandcn o kadar kati 
ıozlır söylemişlerdir ki 
onların bu huıueda hileli 
formüller altına ~ıslenmı9 
bir gerıleme yıpmıyacak· 
lnrına inaomak gerektir. 

:-iu halı.le bu vaziyetten 
\'ıkmak l\'ID hi\·bir t•are 
yoktur ve bunun böyle ol
maaıoa da t•ımamalıdır. 

• e türla paktlar yapılır 
sa yapıleın AvrupaJa uç tu-
rlıı hukucnet vardır Bunla 
rdan bir kıımı kendılerıni 

memnun eJen ljımdıki "ui 
yetin kalmaeını ıeteyorlır, 
ık ine iler sava takı magJu 
biyetlerinin netıcelerini orta· 
dan kaldıracak olan bir He 
vızyon isteyorlar; ucuncti
ler ise. bu yolda yapılan 
konutmalarda hakemlık yap· 
mak ve rolleridi buyultmek 
~ulyasındadırlar 

\)aşmaların imzalanma 
sındanberı Almanyanın ıill
hlandırılması 1919 dı ku· 
rulon rejimin iıtikrarı için 
bırıcık. garantı idi. lngJltere 
ile italyanın aldırış etmeme
lırı, Pran1anın hayale ka
pılarak gosterılığı bir mu. 
samııha neti• esi olarak Al
manya kuvetlerini yeniden 
tamamladı. 

Boyle bir bırak.etin fU· 

mulıuz ve notİl'Htz kal
maaı nasıl iııtenebılir, 8. 
Bitler. 9erer meseleıınden 
buhscdıyor. Bu.hayıiyet aı 
eselcııı yani kuvvet yol-
ıle fakat kuvveti duyur 
ınndın elde edılecek ye
nı menfaatler demektir. 
Alınanyadn barış yolundu 
soylenen sozler ış yolda 
yapacağı fedakArlığa tiek· 
ulun e ıusuvermektedir 

Almanya kılıcını bileyor. 
fakat kırmak veya korl 
etmek idn değil onun İç 

m Avrupa Almanyanın mu
tekebbir Ye mufrit haki 
mıyetini kabul etmeli yah 
ud da bur kalkam iaıiy· 
en uluelar, h4dıaelerın ko 
ndiJerıne yuldediklerı gay
ret Ye v111feltrı kabul 
ederek " onalığı kırıt 

SAYPA. 3 

Vilayet Makamından: 
So~adı alac:aıık ~erli, ~·ahan<·ı \P mi afirleriu 

makamı 'iJ:iyete i~ı ida İl•· mürac·aa tlarma lfizum 
olmayıh bt· l ~di~·edera w~dikli soy adı ka~ıthırilf> 
vilfı~el uiifu .. u miidiirlüj:'cii11e müraraı t ~tmrleri. 

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

BahkP.sir - Bi~adır - . 'uuhr~ı arasında nlo
hii~ :t•ferl~rirw haşlaımaı~lır. Otobü~ her~iiıı To
kath oıeliudeıı mii._ tP.ri lt~rini alarak Sın~ır~ıya 
hareket eder. \"e ) ine hergün 'ındırğı ve Bif(a
dw .' olcularmı Bahke .. ire ~etirir. eferler rahat 
~e ut·uzdur. 

Balıkeair belediye 
bafkanlığından : 

Bedelı ketfi 240 lira olan Martlı mahılle1inde yeni açı
lan ve Martlı camiıine kadar usanan aokatın IA~l• ve 
koldırımları in9aeı p11arlığa konulmuıtur. 

Taliplerin belediye beıkanlığını aıuracaatları iltn olanur 
( 3 19) 

Balıkeair belediye 
bafkanlığından : 

Bedeli keıfi 146 lira 7 kuruş olan Kuablar mahalle1i
nde Ham çıkmazının kaldırım ve taeviyo İ§i pazarlıkla Jll.· 
ptırılacaktır. 

Talihlerin belediye başkanlı~ına mıırıcutlerı ilAn olunur 

( 3 - 18) 

Balıke•tr belediye 
ba,lıanlıfıntlan : 

Bedelı keıfı 203 hra 40 kurutdan ıbaret bulunan Mır 
th aıahallf'lıinde Allık cıkmaıı kaldırım iti pazarlıkla yap 
tırılacaktır. 

Tehplerin belediye ba,kanlığınn muracaatla rı ilAn olunur. 
(3 17) 

~~~1iW~~~~~ 

TURKDİLİ nefri)'atından: 

Doğru Yo·I • • 
1 

YAZA : M. CEVDET 

I bır perde!!~ .. ~u~=~~p temıılı 

1 
idare evimizde e ht'r kitapçıda bulunur. 

»14»\t~).Ae~~~~»\(~ , 
KADRi UZKUR 

EN UCUZ KıRTASiYEMA~AZASI 
1Hikt1nwl t•adllff·indtı Zarhali oteh al

tında ~'eni açdı~mı diikkanda k1rta iye, zü
eat•i) t• çe idleriniu en eyi i 'e pi ya adan 
('fi ucuzu olarak bulunur. Rilha sa mekteb 
laleb~leriue aid muh&elif defter ve kalr.m 
ve aire dif(er licarelhan~I rden pel farklı 
ve ehven fialle ttlır. 

tıranlara kartı iradelerin
in ve kuvvetlerinin birlt
meıile. kartı koyarak \ıi. 

.. 
Heleri ne düteni yapmalıd. 
ırlar. Zaten bu yolda T•pıl 
acık batkı birıey yoktur 



SAYPA 4 

~~ ~~~~~~ 

~ Doktor bakleriyolok Doktor operai6r Doktor 

MEOEHi Eft[llı 1 iç ot salğın hastalıklar 
~ mutehassısı 

SAOi ÖZATAY 
Cerrahi lıaslaltklar 

mütehassısı 

[HM[J KABALAK 
Clld ve zührevi haslaltkları 

mıitelıassuı 

V.\ TAN rczanr.si bitişiğindeki muayene evinde hastalarım hergiin 
öğ"Jrden sonra k,., bul vu tedavi ederler. 

~..ı'P''Y-".n"""lrı.~~~~ ~~~~~~-»1i1.ıwww'.:.~ 

~ını~ooıımnıı 1Il~11ııııımij ıınııı ~mıı ıııı ı ı , ı 
==."A 1111 ... dıım·ıı.. .. .. ııoııı1ı ... ııııu11ı .. ttı1 • .rı ... :ııııı ... t:::.t • .cın ııı. 1 .. :;.m .. . •. uıı .. = 
__ , Romatizmave soğuk alğınlıklarına çare 

Türk Elektrik ~ 
T ermof oru ,

Bahkesır: yeşillide Ho. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay ~l!I 
.. =~ 

Okoııoıni Hakanlığının 18 şubat 1933 tarih ve 1499 nunıara ~-
=--

~~ ve on beş senelik ihtira beratını haizdir. ~luht~rem he imlerimi- "'=-
E§.~ ziu tavsiyesile romatizmalarda, a abi hastalıklarda, terlemede, . 

~ ıcak kum ve hava banyo ve pansunıanlarında istinıal olunmak- _ 
~~ tadır. Hararet için '-'andalyalara ve yatak içerisine vesair lfızunı : 

J görülen yerlerede konulabili~. Her nıemleketin voltuna gfire her l-= 
:a şckH ve ehadda imal edilir. - 'fEMiNATLIDJH ; 

-C Satış yerleri: f zmirde Peştenıalcılarda Seydi ~ehirli Mehmet &. 

~ 'fe,·fik elektrik ticarethane i. -
Bur ada Setbaşmda Ahmet Tevfik eczahanesi 
İstaubulda ~lı 11· çarşısında attar H. Hüsnü ve nıahdunıları 

~ ve Galatada Voyvoda caddesinde edkardölevi elektrik deposu. 
Ankarada Evliya zade ıtr·iyat \ 'C ecza deposu. 
nas ' 1e am. unda İlwalıim Ferit ışık elektrik de11olaı·ı. 

Konyadu .\li l'Jvi tuhafiye ve gran1ofon ticarethanesi 
Afyonkarahisar<la Hüsnü Hiza lstanbul eczahanesi. 
Uşakta diş rahibi Bay Yusuf. 

, _ 
ŞEHİR SİNEM SINDA 

1 

27 i~inci~inun pazardan itibaren 
K .A H K A H A, Z E V K 'e E G LEN C E K H A L 1 

• 

L T O N 
B[BCLU T CETESİ FİLMİNDE .. 

Miltonu görünüz va tanıyınız? •. 
Çünkü Milton dünyanın eu zarif ve en ince komiğidir. 

1 

Miltoııun bu yeni eseri cidden çok mliktımmeJ, ~ok zen~in ve c;ok 
eğlNırelic!ir·. Saatlerce giilP.cek ve efdcneceksiııiz. 1 

iL.\ VETEN .. Meki ~tavus. 

Bu hafta cocuklarınızı sakınınız! Zira?. .. 
( ) üse eorf Vampiri 

Pek Yakında 
GENERAL PLA 1 OF 

Büyük Rus filmi 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

- · 
--

ayal biJg~isine uygıın olarak )r<ı
zıl 111ştır, eı· kit<ıpcıdıt satılıı ... 

- o 

••••• Ge 
Aylardanberi sabırsızlıkla bekleneflj 

ORMAN ç·FTLiG 
Bira Fabrikası Mam[ılatı 

• 

R 
G:ELDi 

Toptan satış yeri: 

BANdlRMA BAKKALİV 1 
Her bayi ve Lokantada arayınız! 

•••••••••• 1 ••• • •••• 

Okuyucuları 

Aşağıya bastığmuz rehber tablo halkııuızın lıer tülii ihlİ) ~ 
ruıı en rahat, en eyi, en ucuz ''e en saAJam şartlarla nerede, 
)erden karşıhyabileceklerini gö~teriyor. 

. ote 
Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangı 

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

gihi lilrlii suaJleriu eevaplarmı bu tabloda arayımz . . ,, ı 

T'RJKOT'AJ· Mehmet Servet örme e ; tn3
)

1 

.n • ."1e caddesi numara: 98 ı,ı l ·' . pO" KIRT ASJY E· Mustaf~ Fehmi. Uüktınwt esı 
• ne sokagı. 

1 
O T E L 

._, . . . (':tt 
: kaptan zade Oteli .. K tn·ayi mıllı~ • 

sinde.. Je"ı 
Balıkesirpalas Kuva i milliye cad 1 ., • ... • ııt 

.A V U K A T: Emin Vedat bey ... llükfımet cadde~1,., 
Utıl\t 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 
caddesinde Alıınet çeşmesi karşısında l ı~ 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. Hiik(ınıet 
cfl1 

sinde .. Darhah oteli altında. 1 •• ~ıW 
· Yeni berber ıbrahim Dural: ht' 

J 

caddesi 'Yıldıi Karaathanesi karşısııı'' 
.. .. .. aışe 

TUHAFiYE· Muftu zade Abdullah ttJhafiye ve g 
• kolonyacısı .. Abacılar cadde~i ~o. 31 , 

•(111 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah MeJırnet · 
rı mna ra 18 f 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osnıa~ ~~ 
Paşa camii caddesinde.. feylıan() tı.0~f efl~ 
Bandırma bakkaliyf'si Ahmet Hi1nıl ~ılt'rı· 
Bihimurnit~kiler,t konser,·<) v.- s •krr çt»~·· r: 

, TERZİ 
.. . • 41 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No, ~ıı''' 
Terzi ve örlicii Celalettin beY· 

.. milliye caddesi No. 163 . öif'~r 
ŞEKERCi. : Ahmet Nuri efendi: Balıke .. irin eıı esk1:;ı ıı' 1 

• • LJ •• k" ld • ılkflr cısı. ı: u umet cac es1, postalı' rır to 

mara: 24 1 . ~ 

MANİF A TU '"":Tavşanlılı Zade Fahri bey· f3 ''. 13:,:iili~ 
ııifatura ve kumas mai!zası. Ku,a.' 1 

• •• 1 
cadde i numara: 52 . tfiİıe, 

HIRDA VAT.· Cumali Hasan Yapı ve reuçpeı ,e~l1 1 

• demir hırdavat, bo~·a, eaın, (;inıe 10 ~ 
S:ıraı;lar 1 :ışı. _,tlf' 

··.··1~· ... ~·· .:''",· . . . 

B A S l M Y E R İ: Vilayet Matbaası 


