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Çıkarım Genel. Çevlrgeni: K . E . AKMAN 

/r Türk Dili Evi Ba/Jkesir -ı 
~ Yıllığı• 800, albaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 

~ Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 
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~ta.türk Dün Hükômet MerkeZimizİ Şereflendirdi. 
latanbul Mussolini 
r~amvay işi. 

Büyük U usu Kurultayımız bugün toplanıyor. 
;;ı;z-;=-z= r e a ~ -~ ,. 

Gunün b" -k 1 . l ti tr uyu sıyosa ış e. 
~il ' 11nda, değerınden de. 
b ' çolı: yanlış tutuluşunrJon 
lltkeain g- .. .. k b" 
~on ozunu çe en ır 

"le Q <nıevıu) , Ankaronın he-

• !1 6Ydınlatnn temiz hava
i 1 • 

dı ~nde, dün öz rengini al-
~~ ollarının ıert adalet ka' •ı ö .. d,,

1 
nune çıkdığını gören 

.. cılar· b. . . d .. 11,,.,. , ır ışe, eyıce uş-
... eden · · Pek gırışmiş değıllerdır. 

Doğu Af n~adı bir çete 
· harbine mi girişecek11. 

Londre, ·ıs (AA.) - Oeyli 
telgrafın gazetesi haJya - Ha
•eş ıhtılACının nlmış olduğu 

vaziyet karşısında Londraoın 
Jbir .w.'ı'ohetsızl ık ill;tt.duyduğun·,. 

do.o ve bay Mussolinin po 
halıya mal olacak bir çele 

harbine girişmiycceğine 

muh ıkknk olduğunu ynzıyor 

Kurultay Başkanımızin Beyanatı 
Kurultay ~ugiin topf anıcak ve kurultay bışkam ile Cümur Reisi seçimini yapa

cakdH~ Kuru'tay bundan somaki toplantllınnda neler gôıüşecak1 
Ankara, '.l8 (A.A) - Ku-

rultay Başkanı General Kftzım Say lavla rımız 
Ozalp <l Ulus » gazetesinde 
beyanatta bulunmuş ve de- Dün 
miştir ki: 

-Kurultay bir mo.rt cuma Gittiler. 
'"' .eıkj ve uzun yıllar onl
~e 10e.nd1rmışdır ki Türkiy· 

,._.tek,dar eğri, nekadar Atatu·· rk 
8öt~' dn gidilse gene omaca 

günü öğleden sonra en .Ya
şlı üyenin başkanlığa ııltında 

ac:::ıı-====;:::'=====-=~=== 1 en genç say lav lo rın da k tl t İ-·Y Urda bliği ile açılacaktır. Yemin-
den sonra toplanacak 

Büyük t.:lns Kurultayımız 
bugün toplanacokdı1' . Şehri
mizde bulunan ve kendıleri
ne tebliğat ynpılnn saylav
larım1z Hayri Karan, Meh
med Ca..-id Demir, 
Rahmi Selçuk dün. Kütahya 
yolu ile Ankarayo hareket 
etmiş ve durak.da başda 
vali ve belediye başkanımız 
e>ldu~u halde vileyeı, be-

o:_n bir yol bulunabilir. .ı ~ 

ıı,11ı~ görmu,ıerdir ki bir Dün Ankarayı döndüler ve Dı~dan Prı·nc sokulmıyacak 
olan meclie grubu başkanlık 
tlıv..ını için gösterilecek nıı
mıoıfor başkanlık dıvonına 
seçilecekdir. Bu işle!' tama
mlanınca Reieicümur se
çimi yapılacak seçimin eonu 

Kurultay Başbakanımız General 
bircok lık, bir bilgisizlik, 'I 
"-hık )'erlerde de bir soy_ hararetle alkışlan~ılaf • Ankara, 28 (A.A.) - 'fürk 

Ka7Jm ôzatb 
cek olan üç aylık çolışma· 
larımızın başlıca mevzını 935 
yıl büdcesi olacakdır. Uma
rım ki orman kanunu ve iş ka
nonu gibi esaslı mevzular da 

Jere ' doğru olmıyan şey- ofieden teblig- edilmişdir: 
"') gerçeklik vermiş, umul- i t b ı 28 (A A ) At Bazı ticaret odalarından ve 
t:....=. '

1
.ll . dilekleri yerine ge- s 00 u ' · - a-

-.. •"'= B tu" k bu kşam 6 ıs d p rinc müstahsillerinden alı_ 
le oÔr~'· u çok eski inanış r 

0 1 0 kendisine bildirilecek ve Re-

hıra~ Utler; yalnız kazanma hususi trenle Anknraya mü· r.:ın tel yttzılarında pirine 

'tta il~ karanlık duvarları teveccihen hareket buyur- ithalinin serbest bırakılııcağı 
ısicümur bunun üzerine Ku. 

beşinci seçim devre11inin 
rultaya gelib yemin eaecek. işleri arasına girecekdir. 

""'~il a kapalı kalmayıb cü- muşlardır. hnkkındaki habP,rin doğru 
9tj

1
,.,.UAun temiz aydınlığıodu olub olmadığını soruluyor 

tir. ~nkara, 28 (Muhabirimiz-
Kurultny tekrar tiir hafta den) _ Kurultay yarın top-

... ,, 1 Ankara, 28 (A.A.) - Re- U h · 
llılldt 0 saydı, dünkü davaM mumi ıt ul rejimimizle me- kadnr sonra toplantılarına lnnacakdır. 

le .Yeri olmazdı. ısıcumur At11türk bugün mlekoto pirine so~ulması me-
•. te.llbul t . L • saat 13 de istunbuldan An- d ı b ı ı ,._ d b 

başlıyacukdtr . Bu bir harta c. H. F. meclis grubu 
icınde eucümenieı de çalışa. bugün toplanarak grub "lll l)e ramvay şıra.atı - ne ı mış u unuugun an u 

""'" llet Şarasmda a~·dığı karoya o.vded buyurmuşlar - husustakı şayınların aslı ol cak arkadaşların kimler oln. başkan vekillerile üyolerini 

llli1ea:' \eknık yönüne gır· dır . 1 
m dı ğı bild ırilir. 

ll't ~·ı Duvao.ların duşü· tt._,;' -~uruolarındaki kötiı- r 
"Ot, .. ~u .kendı eözlerinin çe
~hffl 1 ıçınde göstermeğe 

cuğı tayın edıl~cekdir . Bun- secmişdir. 
dun sonra devamlı çtılışnm · 8 şlrn.n vekilliklerine bay 

() cıtıı. 
6 'l'tacıl 
rıu11, ar Devlet Şurası 

lllttı, '- gelaıekdtn cekınertık 
l 61tıcy •r(iıt 0 

6 gıtmek ısıemış. 
ı.. . uı 'l' -.ııll 

1 
llr ur&ıyeae adu. 

bttt, Q veya bu Jrnrumda 
ller1 flı olaııyücttg,m tulırle:ır. 
l 'Ura. • 
'' l 1 

11ecı~ 01uiın devM 
lal o l1tr 

1 
lltlu,üan •oın yalnız cu-

ı'tırıu~n "0 ouun &unun. 
ı"'t.1 guc u.luıok ça-
~ '!ı nı 0 
•ıtıuırı_, Krbuauşitmıır. tlu 

"'-k, k be:ılaı Vu;kıt kozan
(liJkta.ı •tı l.lukııtıdn özeninı 
~eQ gJ 

1 
Uı.tğıtınuk ısteğın-

A'ilı El bbıhr a·· l d e d oy e:ı ~-

~arıurıı ıytıbıltrıı kı Tiırk 
tııı ttt,nın h . 
ı. ner 

1 
uugı dii vuhı-

uıı ı · 0 erdo -ı ır1: goru lt.ceğ ı nı 
tı n oçı k 
\ kub yollur r,u kar-

1 ır ••cu g · oz yummuşlar 

Oıı, 
'il" acıltı.r ri 
~ llnd8 hh ' ııuvl l Şur•us 
ı: tş laıın.Ulı.Oınotle b ı r ölçude 
llıtQ 'ı~ldıkt l il lut 1 nrı nı, devletın 
ıtd' u acu&ı .. 1 . , rr. 1'ü k e nı soy c m1ş-
Gletde h'r ıyede hak ıstiy -
;;aı. 'I'~~ hır üstünlük ara 
, "de h nranılan şey her 
• ı d er '9 k' ' 
t\! a, de l n ıt teklere ka· 
~ "e ho.v ete karşı da, doğ 

lltluL llı olınakd c·· 
-ı ~de l ır. u-
1 t "eri v ~t ışl er ine dar hır 

ı l § goz . ·ı 
'~ • t klerın h ~ ı e bnk'1mJZ· 
i.t

3
Jdari d Ukfimetle olnc 

'll e 1.io, Qbalnrı için, Turk 
') ~~6\lt rd ırçok ileri me. 
'tıJ tı L·e olduğu gibi 

'lltı lt d l 
bıl "llrd n ° t!t ku-
·~no. . ır · Devlet ş.'\ 

fail etırı İll'h urası, 
dlll'lbelelerd; ıtz ettiğj i Ja ri 
"'' dolayı n ve kararlıır 
~ llf''ller· hnklnrını veya 

"'ller ~n~ haleldar olmuş 
•çın .. 

"ı dt . muessestir. 
ıncı ıayf •d•) 

"I hırımız hBşlıyacakdır. Saffet (Erzincan} ile Cemal 
C. H. Fırka Grubunda · Yaz tatiline kadar geçe- (Antalya) seçilmiılerdir. SaylavJarımızdan Bay Rahmf Se-

lçuk. 

G Ub Başkan Vekl.,,. 1'/1ı Jı."" "' S lediye rüesası Fırka ve be-
Tı ıyenın ıyasası tediye üyeleri ve diğer zavat 

U.. . S ·ıd· T .. k. K d" E ni eti tarafından uğurl•nm•td··· 
ve _____ y_e en eçı ı. ur . ı~e en 1 m Y Yurdumuzda kaeıkcılara 
Bay Safüt ve bay Cemal Başkan vekili oldular. ıçın Hassasdır. ımın milı~er. 

__ --- Ankara, 28 (A.A.) - Son 

Cümuriyet Halk f u~a üye- Baş~annmz Etrense1 ~tğerile tamr.mış obn fıinstzca yedi gün içinde muhafaza 
• • , , te§killltı tarafından. 34 kace· 

l&rJnB Ktmfe ı seçll~ı. {Vü) mec muasmda ~ir yazıyı neşı etdilır. kcı. ile 811 kilo güm!uıı: v• 
ınhısar kaçuğı, 105 kılo es-

Paris, 28 (A.A.) - Ana- oçılan sulh ve uluslararası 
1 

b rar, J 4 aded altın gümüı, 
dolu Ajoıısının hususi mu· birlik.de çalışma fjkir eri u zıynet 21. u.ltın lira 29, meci-
hohiri bildiriyor: F:·wnsel son senelerde temelinden sn - diye, t20 kA.ğıd lire, bir tü-

<l .. ğerile tanınmış olan ha(. rs.lm ış göründügünü. her ta fek, bir tabanca, 10 
tulık (Vü) ınecmuusı dün rnfdrı bu rıkirlerin nnzarıy- kaçakçı hayvanı yak.alan-
ç ı kan sayısının bo~t ı lsın «•t aldan ibaret ve us ıl emniy - mışdır . 
lnonii oldtığu halJh Fr n- etin sildh<ln ve ittıfak oldu = --=-===== 
sanın tanı n rrı.ş ş ı hı ı r •n n ğu zanlarını yemden cı nln-
inki!fib m z h.Jlc k ınu.ı ki -d" ndığ.n ı koydettikden sonrn 
ğ •rh yuzlların:.ı ve yurJu bunun geçır il ım ciddi ve fukot 

muza aıt birçok ı esi oı - muvukknt b ir buhrandan il - 6" ı b• d'I 
l ıH le baş lnııbo .n ) er i eri geldiği ibtımı:ıline inan- uze lr ·arar ver 1 er 
Türkiyeye tahsis etm işcl ı r. mok ist diğini . hüyuk ve Rızeda de artık Peçeler "8 
Başbakan ismet lnöniı bu esas meselonin milletlerin ' 

Bay ~affet Ra y ceıııı yazısında A vruponın l'idM biribi rlerine saldmş fıkirleri- şemslperler kaldtrtlıyor 
A ukara, 28 (A.A.) C.11.F. ~lecJis grubu bir siyasi buhran geçirdiğini, nden vazgeçecek Briyand. Rize, 28 (A.A.) - Beledi-

d büyiik hnrb sonunJnnbcri (Devamı ikinci suyfoda) ye meclisi Rize kadınlarının 
1 hugiiu öğleden Ronra snat 15 e J>arlirıin gf> - ==========================! peçelerini ve saklanma ye-

nel Başkan oru utn~ı Başbakan İ nönüııiin y y d rinde kullandıklara. şemsi -
Başkarıhğı altında toplandı. Önce Bii~1 ük ~Hl- eni ıl Bü cesi peleri kaldırmalarını ve çar-
ilet MPelisi11 de Bnşkanhk divanına aday gfist- - - ---- _ şaflorı da bir yıl içinde 

1 T k il h b d l mantoya çevirmelerine ka-
eı·il r• er k ola rıları sorıra da niznnnıanıe~ e göre ve i er eyetince tes it e i di rar vermiş ve bu karor 

pa r tinin meclis ~rnhu Başkan oru utakhğma Malı'ye Bakanımızın yen·,-,,, bu·.lcesl hakLında beyanatı mşeı~1d·~~~ sevincle karşılan-
Erzincan saylavı affet .Arıkaıı ile Antal)a U 1 " 
savı ı 1 [) r. c~ma 1 Tn uca \'I ve idare heyeti Ankara, 2s (AA.) - Mali- milyon 800 hin lira olsrnk • 
ü,,;elerine tİe .\ bdullah F;r;d (Erıirıcan), .. AJi yo Bakanı bny Fuat Ağrolı hozırlanauşdır. Varidat büt- Karsda fakır ÇOCU~IBrl 

haz ırlanmı ş olan yeni yıl cesi de bu masraf tamamen • ·ı f 1. 
Kılıç (<ıaıiarıtt>b ), Aziı A kyiir~k (Erz~.ru m ), büdcesi hı:ıkk ında dün goze. korş\hıyacak mikdordadır. UGSl8fl en Ş6 l\8İ 
D tınar .\rıkoğlu ( s~ylıan ), J·"trnd Unyuy tecilere bayanattn bulunmuş Bu fazlanın 6 buç;uk milyon Kars, 28 (A.A) - Kimse-
(Kırklareli), Gt')ıuwal İ lısan (Gire. ll il), Hamdi ve demişdir ki: liralık kısmı varidatımızın siz çocuklar kurumu burada 

-: l ~35 yılı ~üdceıi lcr~ı bu . ~?no. içinde görd~ğümüz seksen üç çocuğa her gün 
Yalman (Ordu), Hasih Kaplnn (Antalya), Ra- Ve~ıll~rı Heyetın~o :esbıt t~ bıı mkışafındandır . ~milyon sıcak yemek vermekdedir. 
sun Başaran (Sı vas) ı seçdı. edılm!ş ve ı ?34 budcesmden lıra raddesindeki kısmın da ıso çocuğa da elbiıe yaptır-.. ,ii!iliii!!iiiil~----------!!19-iiiiliill!!!ll~ 10 mılyon hrn faziaeıle 194 (Oevamı ikinci iayfada) ılaoıkcbr. 

Rizeliler 
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Muallim 
FOLK L O·R 

1 
K,ÖZER 

Balıkesir halk adetlerinden: 
rlelya sohbetleri, Arıfaneler 

Erfeneler 
Vuktilc dedelerimizin gün· 

luk ça l ı şmnl rıru n bin türlü 
zahmctltırıni unutdurmuk için 
tertıb etdıkleri bu sohbet. 
ler hakik ten çok eğlonceli 
olurmuş. 

Pek tğilme Nafilesln 
Orta yerin hasırısm 
YüzLikculer esir/sin 
Haydindi ha yaran senin 
füztik senin, yaran senin. 

A 

lstanbul 
tramvay ışı 
Buraya tekler, devletce tüp
hesiz üstün olarak alınacak 

düzenleriu bir yanlışı varsa 
düzeltilmeei için gelirlir. Bu
rada adalet; bir üstünlük 
aramakla değil, devletce ya
nlış tutulmuş yollar vor 
sa onların doğrultulmasile 
uğraşır. Bunun için kurul
muş bir çatının altında, de
vlet benden üstün olmama
lıdır demek kendine verilmiş 
en yüce hakkı tanımamak 

olur ki, dttvacıların bunu 
unutmuı olduklarına da bir 
türlü inanmıyoruz. 

,--··----··-·· : Ş H i ----··---mm••------··-----•••-"'ı VEMÜLHAKATTA 1 

--··-------- ··"" -··-------- ··----------····--
Kültür 

Çevirgeni mektebleri birer 
bu er teftiş ediyor. 

Kültür işleri çevir~eni bay 
Salim Atolık kentımizdeki 

okulları teftiş etmektedir. 

Spor: 

Lik Maçtan. 
B defa cok hararetli olacah· 

# 

Lik maçlarına bugünlerde 
başlanması beklenmekdedir. 

Bu defa ki maçlara birinci 
takımlardan başka ikinci ta
kımların da iştirak edeceği 

kuvvetle umulmakdodır. 

ci· 
rın ayrı ayrı karşılaşması \ 
dden zevkli ve melllle~ll 
sporu için çok faydalı oıs· 
cakdır. 

Gücün haznhklın. 
ldmang ücü birinci ve İ;; 

inci takımları şu günle; 1 
başlanacak olan Lik 01s.C ,r 

Sohbet veya e<sıra» deni· 
len bu toplantılar kış mev
siminde, ho{tanın belli günü 
«snlı>> ki - Balıkesirin pazar 
akşamı - yani çarşamba ge. 
cesi, bazan da cuma gecesL 
yapılır. Bunun icin yatsı 

ezanını müteakib davetlıler 
sohbet yaptlacek eve ge
lirler. İçlerinden en zıyade 
sözü geçen bir kimse ida
recı tayin edil ır. Buna 
«Yurdn boşl)) dtjnır. O, mec
lısin bır köşes ,nde oturur. 
Emırlerı tutulur. Vtj itiraz 
edilmez. Sohbetde yarAn ba
şının tayin edeceği bir 
kimse de .eğlenceleri idare 
eder. Buna •ebe• denir. Ebe 
eğlencelerin tertib edicisidir. 
«Yaran başrn başlıımn ku
mandasını verince oyunlara,• 
eğlencelere başlanır . (Ebe) 
mendilden bir tura yapar. 
Davetliler hepsi ortaya çıkar 
ve bir halka olurlar. Evvald 
ebe, «dönımi» der. Bu söz 
hep bir ağızdan tekrar edi
lirki, bu oyunun başlangıcında 
bir nevi (yemindir). Artık 
oyundan dönmek yokdur, 
Holk.o.nın ortasına mumu yu
nan bir şamdan konur. (Ebe) 
herkese bir (yanıltmac) ve· 
rir. Yanıltmac demek «Ebe» 
nin sôyliyeceği, yapacağı 
herhangi (zot) bir söz de
mekdir. M"selA: (Ebe) şam
danı göstererek: (Kubbe), 
(onbilı), (Ztibbe), üç kerecik, 
maskarncık, (Ebir), (Dübür), 
(zımbır zımbır», der. Bu bir 
yanıltmaçdır. ( Ebe) bunu 
oyunculara üç defa tekrar 
eder. MerkAs bunu aynen
söylPmPğe mecburdur. Söy 
leyemıyen c~eza görür. 

Kırışlılar (be) turşrllarl 
Yüzük bilmezler ırgalar. 
(Ah ltlli) şaşma, zavallı 
Haydindi 1ıa bulamaz ha 
Yerinmeylıı iıte ha, l}irket, 1926 da yaptığı 

bir anlaşma üzerine yeni 
tramvay yolları yapmak, iş· 

Değerli bir maarıfcı olan 
çevirgen dün Alişuuri oku
luna uğramış, gerek tedrisat 
ve gerekse idare yönüoden 
okulun bütün işlerini gözden 
geçirmişdir. Çevirgen Alişu· 
uri okulu okutanlorının çalı
şmasını omnmiyet itibarHe 

· takdir etmişdir. 

Esasen ikinci takımlar bu
ndan önceki maçlarda biri
ncilerden daha çok muvotf. 
akıyet kazanmış ve maçlara 
g irmek hususunda hak ka

için eksersizlere başla01ıtla;; 
dır. Güçlü gençler maçlar s· 
eyi bir netice elde etmek • Çavdar ekdim amza 

Çwdı gitdi gôk yüzünt 
Bakın şunların benzine 
Araşdır ha, araşdır ha 
Bilemtdin tıle a hal 

Bir aralık şu beyit : 
Kalk al eline bir mendil 
Şunlarm gözltrlni sil, 

Diye söylenerek karşıki 
tarafın yüzleri silinir. 

Yüzfık. oyunu bu suretle 
devam eder. Artık oyuncu
lar coşmuşdur. Hele ceza 
yiyenler daha açık gözlü 
davranmak ıçın bütün 
kudretlarini sarfa ,bıtlamış
lardır. «Ebe-o başka bir 
oyun icad eder. 

Ağız, burun, bacall:J kol 
hareketlerile muhtelif takli
dler yapar. Bunları oyun. 
cular tekrar ederler. Me
sela: 

Oluruldoğu halde; dizler 
göğse doğru . müteveccih
Jir, elter yerdedir. Cemaat 
hep bir ağızdan «ehe» ye 
karşı ve gür eeıle: 

- Ebe bin pamuk aldım. 
attırmağa gittim. 

- Attıramazsın 

- Bak. naeıl attırırım . 

- Haydi sende .. 
- AUıramam mı? .. 
Diyerek döner. Bu; ga

yet bot bir itdir. Zevk ve 
neıeye diyecek yokdur. 

Bacak hareketlerile tek-
rnr bir oyun başlar. Oyu

letmek için halktan para aL 
mıştır . lstonbul belediyesi 
yolltm açmadığmdan hu iş
leri yapmadığını ileri ıürü. 

yor. Bu doğru olabilir: an. 
ancak yapılmıyan ve işlen~ 
meyen tramvav yollarının 

karşılığı olan paralar gene 
halka -Yerilecek yerde başka
larmın kazancına doğru na· 
ııl yol bulur buna inanrmı· 

voruz. Binlerce zavallının 
ekmeğinden uzun yıllar ke-
•ilerek biriken paralar, 
ancak lstanbulun 
her yanında bayındırlığı 

artırarak it ve geçim ala
nını genitletmeğe Terilebi
Iirdi, ıuna buna değil. 

Yurdda itliyen yerli, ya
bancı her kapitalin normal 
ücretini almasını gerekdir. 
Cümurluk en açık yürekle 
bu sıyasıyı tutmuı iler
leme ve yücelme ııkıntıları 
içinde bile eski diş · borc
larını ödeme yolundan ay-· 
rılmamıtdır. 

Hayındırlık bakanlığı ka
zandığı dünkü davasile ka. 
pitali değil. eski duşünce
lere saplanarak doğruyn ve 
yeniyi görmekden uzak 
kör bir para gücünü yen
mitdir. 

Kemal Ona/ 
VeDlrmenci aldı tlint bir 

kötek 

Cez,ılur çok oğ rdır . Yü
zük.oyun yere yat ı rmak, mu 
htolif hayvan beğırmalorını 
taklit ettırmek vesaire .. Oy. 
un değ ışir. Ş1mdan yine or
inda aynı vuziyetdedır . (Eb~) 
şöyle hır (yanıtmoc) daha 
eöyler: 

ncular « eyi; örüıse, örüse (Kel) kôpek dôntr, hem 
darılmaca yoğiıe» diyerek külük döner 
baca hırını havaya kaldmb 
aeviııolılik göıterirler. Sl:zln tarlanın, bizim tarla-

«Ebe-o durmadan oyun bu· 
lur ve cemaat, tepe U:tklak Sildir, 

nın arayerindt 
mildir bir diken 

gelir. Muhtt!lı{ ve güzel 
hareketlerle ve birçok hayvan 
bıtğıraıalarını taldid ederlP.r. 

«Şomdon dibi, ortosı, te- (YarAn başı) kendini koearak 
pesi» hunu do üç defa tek- sedirinde oyunları seyret-
rar eder. Oyuncular gnycıt kd d' H' b' k' d mo e ır. ıç ır ımse e 
oynakdır .. «~be» oyuncuları ı cıvıklık yokdur. Herkee 
Ş ~şırt~~k ıçın şnmdnn dibi oyunlorile meşguldür. Bir 
dıyccegı yerde. bazen: (Bıbi) müddeJ sonra yorgunluk 
d~r. Vöyahut ortası der, tepe- kahveleri gelir. Bıraz din
sıde demez «bortosrn (pepesi) lenilıb, tekrar oyunlara baş
der. O esnada oyuncular ya- }anır. Bnzan oyunlorn daha 
nıltmnçcı ~y· · ı t k 1 tl ere e me ziyod& zevk ve sevine kat-
mecburıyetinded 'ırl""r Fğ k . . . "' · " er mo ıcın; oyuncuların ellcrı 

ağacı bltmlı 

Bir yanına anacık binmiş 
JJir yanına babaı:lk 
Babacık anacığı .silker. 
Anacık babacığı silker 

Bak ağzıma 
Eğrlse tğrl (de) 
Doğruıa doğru (de) 
~en benim ağzımın kdhya 

sımm 

( Zıbmn) ummaca 
Oç kere ağzım açıb yum· 

şoşırırlorsa •ehe• torafındon .. I . b B d b' 
1 d 

yuz erı oyanır. u a ır maca 
ceza an ırılır. Bu iş epeyce novi Alem ıçinde Alemdir. Üç kere de arkaswdan 
dovnm edı:> r. Bundan sonra {r.b ) t k it l K hk J il / •!. e e rnr yanı mac ara a a ıa e gü mece 
«ebe» te rsr e~i.r ;erir. beşlor. Bir yaııdonda helva- Denir ve üç kere gülünür. 

Oyunda değ ışıkhk: lı'lzım lar çekilir yopılır ve arada Bütün bunlar gayet sür-
dı r. Yüzük oyununa başlan . yenir. Yanıltmaçlorın bir atle ve şaşırılmadan söyle_ 
anukdı r Oyuncular ikiye ay- kaçını yazayım. necekdir. Aksi takdirde cc-
rılmışdır. Yüziığü herhangi Çıktım dingil kozun tepesine za görülür. Ceznlardnn ev-
hir taraf saklnr. JJ6ndtim arkama baktım elce yapılan yemine görP; 

O t'..iraf beyit eöylemeğe Alaşelıir yakası beypazar .. kimse müteessir olmaz, darıl· 
b şl r. Bww bilirsen bilirsin maz. 
Dam ardından keçi geçer Bilmezsen cümle dltm /cey- Bazan; okadar ağır cezn-
Sayzn bakın kaçı geçer tini bo:ar l lar tatbik edilir ki: Oyun-
Yüzıik bilenlere gt çer lurda yenilen tar of sohbet 
Olacakd1r sohfıel senin Şu karşıdan gelir bir köpek yapılan evin yakınında çeşme 
Yaran senin. yaran ıenin. Değirmene girdi yedi kepek 1 ayağı ve yahud herhangi 

Daimi vilayet encümeninde 
Daimi Vilayet Encümeni 

dün mutad toplantısını 

yapmış biriken işleri gö
rüşmüşdür. Encümen bu 
husuıda kararlar vermişdir. 

Halkevimizin müsameresi 
Halkevımizin tertıb ettiği 

müsamere dün ak§aiıı ve· 
rılmişdir. Müsamere arasında 
Necati bey muallim mektebi 
ve lisenin değerli edebiyat 
hocHı bay Bakinin verdiği 
kon{rans büyük bir aldka ile 
dinlenmişdir. 

---ıınG:ır-=--

Yenı yıl 
büdcesı 
(Üst tarafı birinci ıayfadA) 
büdce haricinde cereyan et. 
mekde olun bazı irad ve ma
sraf mahiyetinıieki muamele
lerin büdceye alınmasından. 
dır. Mütebaki ki mil yon liru 
da bazı nevi varidatımızda 

yapılacak ıslahat ve tadılle
ri den tahakkuk edecek fark 
dır. Yeni büdce demiryolları 
programını tamamen derpiş 
ettiği gibi, sanayi programı 
için de 3 milyon liralık bir 
tahsisat ayrılmış ve Maarif, 
Ziraat işleri için de 2 milyon 
lirnlık bir para tahsis ve mil· 
il müdafaa hizmetleri ve 
diğer VekAletlerin i htiyacla. 
rı da ayrıcll temin edilmio -
dir. 

bır su bırıkıntisine göıurti· 

lür. Ve orada eyice ısladık
tun eonra, tekrar. ayni vazi
yetde eve dönülür. Bilhassa 
sohbete geç gelen da.Tetliler 
ortada hazırlanmış bir kilim 
içioe konarak yere vurulub 
yani (Altı okka) edilir ki: 
Bu çok zorlu bir cezadır ... 

Alaturka saat ikide baş· 

lıyan bu cümbüşler, saat ye
diye kadar devıım ~der. 
Artık hayli de Yorunulmuştur. 
(YarAn başı) sohbet sahibini 
çağırır, memleketin meşhur 
kaymaklısile süFlenmiş ye
meğin hazırlonmasını emre
d"r. Yemek hazırlandıkdan 
sonra; cemaat adedine göre 
sofralara taksim edilir. Ye
mekler yenir. Kahveler içi. 
lir. Boş on dakika sonrn, 
tekrar birer kahve daha 
sunular Ve orada ortaya 1 
sureti mahsusnda hazırla· 
nmış VA etrafı yanmış fener. 
)erle süslü bir ıskemle ve 
bunun üstüne de bir fmcan 
kahve konur 

Gelecek hafta için soh
bat sırasını alacak kimse 
o knhveyi içer. Hunu rnüte
akib davetliler dörder, beşer 
altışar kişı odanın bir1ır köş 
esine otururlar. Ve sohbet 
alan kimseyi karşıl ı klı ve 
ahenkli bir makamla, aşa- ' 
ğıdaki beyitleri söyliyerek 
nıetbe baelarlor: 

zanmış bulunuyorlar .. 
Birinci ve ikinci takımla- minıledirler . ,..,,,,,,,, 

istasyonda Bir Hadise 
Alacağını almak isterken•· 

Dün istasyonda dikkate kdon sonra istasyon ıııe::ı 
şayan bir hAdise olmuşdur. murları tarafından yakalaO 81 
Çivi Ahmet adında bir kah- ve hırsızlık yapmış oırıı;et 
veci izmire gitmekdc olan ihtimaline binaen bir mii~ııt· 
bir alacaklısından iki üç li istasyonda alıkonulm~t ,ı. 
ra kadar bir alacağını almak Kahveci nihayet üç 1ırs r· 
üzere trene binmiş bu sıra- acağına mukabil ıld'.ğı 1;,. 
Ja trenin birdenbire kalkması ım liranın üzerine bır ? bir 
üzerine trenden at. dar daha eklemek yanı dl' 
lamışdır. İş bu kadarla kalma. lira c~za vermek ıure 
mış kahveci trenden atladı· serbest bırakılmıtdır. 

=-======--==;============-·-=====-=-=--=---/ 

tlirkıyenın eıyasası . ·ıı· 
(Üst tarafı birınci sayfada) 1 ve eski düşmanlıkları 1~1 

r 
Kellog misakındaki eski ve lerde yenmek i~io çalışıf • 
ana maksadın ameli bir su. Elde etdiğimiz oeticele~ ~· 
rette temin olunması tazı- müsbet ve çok mühırJJ d• 
mgeldiğine aksi halde dün · H .. ıta bizim politık81P1'1 ııı 
Yanın herhangi bir köşesin- biribirile düşman oldukl•~ıK 

·ııe.,.. 
de herhangi bir devletin kendi- zanneden diğer bazı m1 or' 

· nı her kayıttan azade eanarsn, ri teşvik edecek güzel ~eo· 
her tnrftn biribirine emni- nekler vordtr. Türkiye e1!' 

yetsizlik ve hor tnpaftn ge. di emniyeti için çok h
99 ddl 

lecek endişe uyanacoğınu dır. Bu endişesini ııı9 ,fi 
ve yapılacağına işaret otm- tedbirlerin yanında bil.~9ıst' 
ekde v., yazısını şu sartırlarla kendi eyi niyetini go~ ri' 
bitirmekaedir: mek suretile eyi niye' 'ıt'' 

•-Türkiye on seneden fazla ı sempatisini toplamak18 

komşularile anlaşmak için min etmeğe ç~ 
Gelin; başdan başlıyalım · lıktml~nin tlrafına 
Haşlamalar haşlıyalım Fenerleri hep dizeriz··· 
Mthmed ağa solıbtt aldı {ıO' 
Huna neler lsliyellm. Denir, iskemlenin etr•,,~ 

Sevdiğim bir ruh 
Sardığım da ruh 
Olacak sohbet senin 
Yardn senin .. 

Kahueclğin ağır olsun 
Kulacığın :Ja{jır olsun 
Sohbet senin, yaran senin 

Eşeğim gelir odundan 
Ilelvası yenmez dadmdan 
Eti de (dombay-manda bu-

dundam 

Babu~cularm muştası - bir 
nevi deri dövmeğe malısus 

• mahruti demir 
}'ambaşmda ustasl 
Yarau kaymaklı hastası 

Uzun çarşı baştan başa 

Keklik seker taştan taşa 

Melwıed ai}a solıbel aldı 
Huna derler hacı paşa 

Evlerinin önıi iğde 
iğdenin dalları yerde 
(l)azttr) gtinti al tavanlı 
(Şelmişenli) yüksek ePde 
Tuplamş (yaran) bu yerde 

Engin derede gezer/:; 
Derin ıularda yüzeriz 

da yanan fenerler sh08,t1• 
davetliler çoşğun tazabil' JfP 
evlerine dağılır. au~,rll 
ba9ka birde (avcı sohbe ıl•' 
vardır ki: bunları da •"~0Jı . l 

tertib ederler. O hafta ~~1-' 
her avcı vurduğu ·b~' 
sohbet yapan evin s0~\l 
teslim eder. Gece top ~ıır· 
zevk ve eğlenceler yaP ~ 

Arfaneler=Erfe~~,ı 
llolk orasında (Br: f~ 

tabir edilen bu topl80 ,r' 
eğlencelerle, sohbetler (ıOr 
sında fark vardır. ~r gr 

kdıf· terde masrartar orta b"o 
kişi parn sarf eder~~ ıerl 
dıın yemek listesını ,i~' 

'968 t eder ve her kes h• 1jo 
düşeni verir. BunJntl~ ~b 
helva sohbetlerindek1 fD 
ve ona benzer b:r çoi {l1 

lor yapılır, eğlenili~·rıde ~ 
ekseriya: On bllŞ gu 1' 
bnzan dn oyda bir ~er;~f 
pı lan bu toplantılar 'ıi <' 
Alemleri ko dar ze-vi r ~ 
neşeli geçmez. Arfon°16 ~ 

1 len eskisi gibi değil9ed' 
bttşka şekillerde o1 ~I 
üç dört ayda bir de{tl ~ 
klileri tor af mdan yaP' 
dadır. 



,ı aan 

~lf gazeteler: 

Macaristan meselesi 
Macarlar neleı,. istıyorlar? 

Macariıtanın bir tarardan 
~ernleketin dış politilr.aeını 
' llklldar eden revizyon me· 
•el · b~ ••ı v.e diğer taraf dan da :Jiik. arazı sahiblerile kü
~ k ciftciler arasındaki ihti
) rl ve küı;ük fırkasının 808. 

' ' ' ökonomik hususlarda 
181lilik ve islahat yapmak: 
erretleri dolayııile, bu ay 

tında bir ic politika buh. 
tt!ıı çıkmıtdır. Bu buh· 
~ IOD günlere kadar da 
;•• et1Ditdır. Buhranın 
~ lllaıı ile beraber Macaris
Ql il gerek yapılacak refor-

lltr bakımından iç polıtikası ,, 
, gerekae revizyon dava-
~ b~kuıundan, dış polıtikası 
ı,. erınde bir çok dedik.odu-

1'8 ol11ıu1dur. 
~ u dedıkodulorın ortasın
" top~ak reformu iıtiyen 
b~ bii7u11: toprak sahiblerıle 
1!'1)tik ıermayedarlara kar-
1 Vaziyet alınmasını dile· 
,:,1l. küçük ciftciler fırkası 
'-t•ı ~kbart duruyordu. Bu 
b tle başvekil Gömbö,in 
,,ııı k 

'1 h anaatta oldukları zan-
\o 1 

t1l41, Gömböş ılc büyük 
.lr•k ıahıblerini temıil 
~erı " •61'ikl ~ont Bethlen arasına 
ibi ~lllitdir. Oyle ki, na . 
~e hukt1111et Horty müda· 
'-lln etaı~g-e mecbur kalarak 
i~İ•in. Dıuzakcrelerden sonra 
''ffa~n ara11nı bulmeğıı mu· 

at olınuıdur. 
lef~ctr naibi büktımetine 
ot./'' haklar dolayisile, Ma
itik~:1aeısında yapılan değ. 

'41 
lere gelince: 

1 •llt ittı' h d . . . 3 tlQ a partısının ayın 

'1 loptde Y•pılan riyaset dıva
ihq.· •ntıııoda, hükumet nn
L. ın •alAh· tl . . .. .._kL u ıye ermın te ... ·z11 
la llllQd L 
"Jihaı ' -.abul edılen kanun 
dde)'i i~r~ 8tnğıdaki dört ma-

l tıva etmektedir: 
._,,,;t liük!ıınet naibi, parle
lt1ib ı:rafından kabul edilen 
~tco kayıtsız 

ve şartsız tasdik, veya redet
mek salahiyetini haizdir. Ha
lbuki şimdiye kadar hüktlme\ 
naibi bu bahta yalnız bir defa 
için veto hakkına malikdir . 

2 -Purlamentoaun hükil· 
met naibini mesul tutmak 
bakı lağvedilecek, ve hü
kt1met naibi karalla müsavi 
tululacaktır. 

3 - HükClmet naibliği 
makamında bir inhilAl vu 
kuunda nazırlar melisa o 
makamın ıalabiye\lerini kul
lanır. Bundan ancak kanun 
ları lastik hariç tutulmuş · 

dor. 
4 - Hükumet naibinin 

saldhiyeti hakkındR şimdiye 
kadar cari olan 19:.0 t~hri 
hli kanun hükümden düşece 
kJir. 

Hülr.Qmet partiıi~i hükOmet 
reisı ile vaki bu uzlaşmasında 
hariçde kulan küçük ciltçi · 
ler fırkası önderi Ekhard, 
J 7 şubat tarihinde söylediği 
bir nutukda, Kont Bethlene 
şiddetle hücum ederek, re· 
form sıyaıosını başarmak 
üzere kendiıjnin Gömböşle 
birlikde çalışmasına Beth
lenin engel olduğunu E'öy
lemişdir. Aynı zamanda Ek· 
hardio irtica kuvvetlerine 
kartP.lelerle bankalara kartı 
gazetelerde ve sıyasa ala- ' 
nında bizzat savatacağı fır. 
kası ile temin etmişdir. 
Dış sıyasada Macaristanın 

hak müsavatını süratle el
de edoceğini ve kendıısinin 
hudut tashihi hakkında ilk 
fırsatta bahsı tazeliyeceğini 

ilAve etmitdir. 
Şu vaziyetten anleııhyor

lr.i Macar yurdunun gecirdiği 
buhran ezeli bır davanın 
tekrarıdır . Bu son fııaliyetle 
toprak feodalitesine daya
nan rejime Liraz daha 

t 
kuvvet kazanmış bulunmak· 
dadır. 

• Bu gl ar 
f btınının ıöyleıi ıe gazeteler~e~i a~islar i 

t Of7a 26 
Jtıa11 ' • (A.A.) - Bulgar emmiyetinin, kıral, orJu ve 

g'-•ı.ı bıldiriyor : Bütün ulus arasında kati surette 
''"ti er dün başbakan Ge· tesis ·edilmiş olan ahenkde 
~le1ail11a~late tarafından olduğunu yazmaktadır. 
l 
1 

1 lltıt ki 0~n nutku-ta- Novidini gazetesi, devlet-
11'-tltd '1. - clıye tavsif ey- in ı;ı e klı'nio Bulgnristanın ta . 

8ıt edırler " 
'o '4liin · rihi mazisinin onanelt'riııin 

il )'a ,•ıeteler kabinede tnrif etmekde olduğu şok ıl 
~bebı•rip~ an değişık:liğin de kalmış bulunduğunu ya-
t •t ve nı batbakanın dil· 
6\L aç k zmaktadır. ıı. illik ı bir suretdc 
~er et11181· · Mir gazetesi buşbnkanın 
bi.. gorllleLdını takdire de- sarı'lı beyenatınm bütün Bu. 
"'nin " (j vo yeni ka-

:~rı tırn Programı bulgor lgarlara geniş bir nefes nl-
~ 1116ren btıruiyesini endişeye dıracağını yazmakda ve bu
~l'eta bi aıı kokulara son ndan beyle kral, ulus ve 

dıtlar Dıthiyıtte saymak- ordunun beraberce yürüme-
bQ Uazet~} klerini illlve etmekJedir. 
ı:ı Olan Ler, devletin üc rük- Slovo gazetesi başbakanın 
ta &raı ı b ''nda t .' u us ve ordu nutkunun Bulgar efkdrı un-
etlıL ıkır · ı· b · · · 'd·1 1 th. " "e . ı ı nrilı:s hera- tmıyesıoı şı uet e meıguı 

,1
1

111: ()lı:na ıcroat itibarile bi- eden sorumları ayJınlatmış 
'd sında d let 6 •e"İn n olayı fevk- olmıısındıın dolayı memnun-
. c göstermektedir- iyet göstermekdı:sdir. 

~1 lltro g 1'utkun dış aıyı:ısaya dair 
bi &\efu1 &ıeteıi, başbakan u olan kısmından bahseden bu 

~ h Si.ı lfln ° l ' ' 
tl~tıı· ll•a İçind 8 kavuşmuş g11zete, türk gazete erının ya 
ıu11 1t oldu~ e sabayı temi- zılarının türk de,·let udamln-
''ı. •,urı ordu ıınu ve kralın, rının takib etmekte oldukla 
• 1 •n nun ve ~ d ld l~jl\ , llltık munevver rı sıyasnyn zı o uğuııu 

'li ~e, 8uı nd.drs bir vnh<l.et yazmakta. ve obe<li bir do~
de "' tetni garıstrının iıtikb . tluk anlaşmasının Türkiyeyi 

"ler n edecek l 
---~ 1 tetkil od o a~ yeni bulgaristana bağlamakta ol-
ı.. ltdır. ecelderıni ya- duğunu hatırlutmektu<lır. bu 

' ita gazete diyor ki: 
•t.ıi. nutkua eh. Bu aadlıtm• bir foraıül 

İngiliz - Fransız 
--------~ 

Dış Bakanlarının Görüşmesı 
- - --------

İngiliz dışın işleri ~atam bugün Parise harek~t ediyor 
Londra, 28 (AA.) - in. Parise gidecek ve aynı 

gilterenin Roma sefiri e•·- zamanda orado Fran11z 
nebi memleketlerden ltnlyaya Dış işleri bakanı ile görü-
yapılmakda olen ithalAtın 1 şecektır. 

tahdidini protesto etmişdir. BakOda bir indifa 
Dış işleri bakanı bu me· Moskova, 28 (A.A.) _ Ba-
ıeleyi yeni baştan tetkik kOd.ıın 15 lcilomet.re mesaCe
edecekdir. da bulunan Lokbartan yan. 

Londra, 28 (A.A. ) - Dıı ardağı üc senelik bir fasıladan 
işleri bakanı Jngilterede ıonra yeniden faaliyete 
parlAmento rejiminin tatbi- baılamıtdır. lndifalar şiddetli 

katı hakkında bir koofe- değildir. Yalnız bürükanı 
rnnı vermek üzere bugün bir gaz yenmakdadır. 

Balıkesir inhisarlar 
Başınüdü r lüğünden: 

Sındırgı Jııhisarlar müdüriyeti anbarlarında 
bulunan tahminen otuz bin kilo raddesinde id· 
are mali yaprak tüliinlerin Balıkesir istasyonu
na nakil ve leslinıi 19-2-935 tarihinden 7 Mart 
935 tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuş
tur. Taliplerin bu habdaki şeraiti anlamak. üzere 
mahalli lnhisarlarile Başmiidüriyetimize müra-
caat eylemeleri ili\n olu nur. ( 43·3) 

Balıkesir Askeri satın 
alına konıisyonıından: 

Susığırlıkda bulunan kıtaat icin 100 ton Un • 
kapalı t•ksiltme ve yirmi ton Bulgur, beş ton 

SA.YFA 3 

Şehir sinemasında 
21 Şu~ıt 935 Çarşamba akşamından iti~ıran 

BHfGTTE HELM in EN BÜYÜK ŞAHESERi 

A TLANTİO 
Brigtte Heloı ile beraber oynıyan diğer artistler 

JEAN ANGEL ve PIERRE BJNNGHA 

Brigtte Helm bu filminde bü)·ük sanat kuv
vetini ve kabiliyetini göstermişdir. Aşk, nla
cera, kin, intikam, ihtiras ve heyecanla do· 
lu olan bu meraklı ve esrarengiz filmi her 
halde görünüz. 

A~·rıra: ı -Foks Jurnal. 2-Dans oryantal 

Mevsiın münasebetile hu akşanıdan itibaren 
süvare saat 8.30 da başhyacakdır. 

Pak yakmda 
Dünyayı ölüm şuaile tahrib edilmekden kurtaran 

SA NDU 
Moriı Şuvalyamn şaheseri 

Mösyö Bebe r-------· 
kuru fasul~· a, beş ton nohut, beş 1on 
Priıu;, iki ton K. Üziinı, bir ton Zeytin yağı, iki iç ve salğın hastalıklar Cerrahi hastalıklar 
buçuk ton Sabun, beş ton Tuz, bf>Ş ton (;azyağı mütthassısı mütehassısı 

aç!k cksiltmeı nsulile 20 ~lart 935 çarş~mba gü· VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene 
uu saa_ı ~ 1 de sat111 al1na_cakdır. . .. . evinde hastalarını her gün öğleden sonra ka-ı 

Un ıçııı muvakkat temınat altı yuz ·yetmış beş bul ve tedavi ederler. 
lira diğer erzaklar için dört yiiz seksen dört Jira 
yPtnıiş beş kuruş gazyağı için yüz bir lira on ~»~~~~~»ı.t~ 

kn~~şj;:~~c llalıke8i~de Kolordu karargiilıı civa- =- -=---c,;:c~~-"-~- - " -=--~--'=-~--_=- -'\ 

rmdaki Kolordu artırma V(~ eksihnıe komisyo- ! 
1 Ba"' ve Meyva 1

' 

nunda yapılacakdır. istekliler şartnanıeleri gör- 1 ı 1 li 
ınek üzere her gün iş zamanında ve I ı : Fenni Aşıcısı 
pazarlığa gireceklerin eksiltnıe günü belli saat- ' , ı 

den evvel muvakkat teminatlarına aid nıakbnz- Bağ ve meyvalarını muhtalif cinsde aşı 1 ! 
larile birlıkde komisyona gelmeleri. 51 - 4 yopdırnıak arzu edenler 

Kuvayi Milliye Caddesinde 1 

Karacabey. harası 
1 
i Balıke•ir Palas Karşısında 

Hara ve ~r~o?~i~ı~~~~~~~~.: J. i Berber Şakıre baş vurmala::. 
Jarı için yiiz iki bin kilo yulafla yiiz dokuz bin 
kilo arpa kapah zarf usulile eksiltnıeğe kouul
nıustur. 1stt1 klilerin sekiz )'Üz lira muvakkat te
minatlarile hirlikde eksihme günü olan 10-nıaat 
-935 pazar günü saat on dürtde lıarada bulun-
maları ilan olunur. 45- 4 

Balıkesir İnhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

c; kır inhisarlar memuriyeti anhariannda 
bulunan idare malı yaprak tiitiiıılerin Göneu in
hisarlar anbarlarrna uakli 19-2-9 35 tarihinden 
10-3- 935 tarhine kadar açık eksiltnwye çıka-
rılmış olduğundan bu müddet zarfuıda zuhur 
edecek taliplerin şeraiti anlamak iizere mahalli 
inhisarlarile Gü ıen ve başmüdiirivetiıuize mii-
raacat eylemeleri iları olunur. · 49-3 

değıldır. Biz türkler ile iyi 
dostluk vo iyi komşuluk 
mü .. asebetleri idame etmoyi 
samimi surette ieıtiyoruı. 

Slovo gaaeteıi yazılarının 

sonundn Türkiye ile Bulgıı
ı·istnn atasıodn çizilmiş siya
sal yolu karartmamaları için 
türk matbuatına hitab ve 
1DürecaaUa buJupmaktadır. 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

l - 934 senesi tanzifat ve tenvirat vergi ile 
tente, siper ve Iavha resirnleriui ödeınek için 
son taksit müddeti mart ayıdır. 

2 - Tayin Ye ilaıı edilmiş olan bu ·on tak
sit müddeti olan mart ayı içinde ödemiyen mü-
kelleflere borçlarının imkdarma göre yüzde on 
zam edilerek tatı~ili emval kanununa tefikaıı "e 
belediye kanunun l 12 ci n1addesine da,·anarak 
tahsil edilecektir. · 

3 - Yukarıda yazılı vergi ve r~simlerdtın 
:bakayası olan borçlulara hu kerre yazılı ihtara 
kağıtları imza n1ukabilinde birer birer do~rıtılnuş 
olduğu için kAğılta yazılı kanuni müddeti içinde 
ödemi yenlerin haklarında tahsili enıval kanunun 
Jayanarak bak.a)'ası dahi tahsil edilecekdir. 



SAYP1.· 4 

,~---..-

.. O kuyu ' uz! 
Geldi! 

Saf Değirmisaz 
l y nit. Ma en Kömürü 

OJun gibi yazdan tednr ik etmek ve hcıftolarcn pa. 
zar yerler inde odun ornmak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vnkit cvınize, dairenize "lı'olhasıl h er yere 
isted rğiniz miktarda kömür g etirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kılo oduna muodıldir. "Dt'ğirmisoz Liynit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda., kul· 
lanalabilir. Hararet derecesi pi,osadoki kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve prok:ente o)arı:ık mcığozıım ı zdn 
en ucuz fıutlu satış yap ı lmakdadır. Askeri, mülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin edilır. 

1 Yalnız ticarethanemizde Değirmi az Liynit 
ınaden kömiirü 

1 Ancak tecrübe neticeyi nnlatacakdır. Her halde 
bir kere tecrübe etmekliğıniz size büyük tasarruf 
t~min edecekdır. Daha fazla tafsilat olmak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler çarıısındn Dı:ı mir, 
hırdavat, dlatı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahman zade 

•• Ticar t 
Anlaşmalannda ne suretle 

bir değ \ş\klik olacak1 
Ankara, 28 (A .A.) - Mem· 

leleketlerle movcud muvak· 
kat ticaret anlaşmalıırı hü 
kümlnrine göre yapılarak 

ı ihoacat kıymetlerinin tes. 
bıti ve mukabil idholt\ta 
aid muamelelerin ifası ile 
meşgul olmak üzere ih -

1 racat merkezlerimizde vali 
ı veya muavinin riyaseti altın· 

da ıve Türk ofisinde 
Kambiyo müdürü, ihracat 
gümrüğü müdürü, ziraat 
bnnkusı müdürü, ticaret od
etıı umumi ve başkdt.ibi ve 
ticaret odasından seçilecek 
bir azado.n mürekkob bir 
Takas heyetinin te§kili için 
icra vekilleri heyetince on
anan kararname bugün Cü
mur reiıl ığınce tasdii. olun

muşdor. -·-Sovyetler 'adynsnnda Tür· 
kiye hakkında müsamere 

•• • 
flhmet flulösi 

---· -
Moıkova, 28 (AA.).__ Bılg

inler akademisinin Türkiye 
ile bağlı münasebetleri ko
misyonu mart şyı içinde 
Moakova radyoıunda veril. 
mık iilere konferanalar te
rtib etmiştir. Balıkesir Belediye 

Başk anhiından: 
Kasaplar deresinin arınması için yapılacak 

mecra işinde bedenen çalışacakların n1arlın al
tıncı çarşamba günü şehir ınezbahası ~anında. 
ki köprü ltaşında sal'3h saat sekizde orada bu
lunacak n1emurnrıa nıüracaaı etmeleri son defa 
ilan olunur. 

İşleme aygıtları hazırdır. 85-5 

Dııı·sııııbe)r "f•tyare Ce -
ıııiycti lııtşkıtnl1ğındaıı: 
Dursunbey Tayare şubesine aid olarak top· 

lanacak olan kurlian deı1lerinden tahmiııeu 700 
adet ko~ u u, 500 adot keçi, 6 adet sı~r df'risi 
bayramırı 1-2-3-4 cü ıgü ı ı, rinde vo tıızsuz ola-
rak leslirıı edihrwk şart i le •ıçık artırma a çıka
rılmışd ı r. ~luh:rmnwıı bedel 'koJtın dt)r·isiniıı ade-.. 
di 50 kt•çiniıı 46 ığ ı·ın 466 knru~tlur. Uel'ile-
rin 15-3-935 cuma gürıü ihalesi icra kılınaca
ğından iste~lerin ~üzclt· 7-5 te11ıi11atı nıu\akkate 
ukçalarile ıııiira<'aatJarı ilftu oJunur. 62-3 

Bcledi)re B•ışk•tnlığınd«tn 

Açık taıekkur 
Çoooğumun tedavi•İni bü .. 

yiik bir ıefkat ve sadıkatle 
başaran doktor Ferid Buybu· 
rda teşekkür ederin .. 
Beled ıye meoıtsl tlyelerıııden t Ucca r 

A. NECATI 

1~ Doktor 
Memduh Ahmet 

ÇOCUK ~ 
hastalıkları mütehassısı. 

Muayenehanesini post.ah· 

an~ civarında Zemen so- ıı 
kağına nakletmıştir. l 
~- .. 

lı 
AVUKAT 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKlLl 

Yl'L [~" KENAN 
Yazıhniıesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalardn her 
nevi dava knbul \' C surat-

ıı le neticelen.dirilir. 

Y eniçeşid tuhafiyeci ~ 

KADRİ ı 
evsimlik en son mo· 

a d fe şabkaları· ~ 
m z gelmişdir. Mevsim 

ıza 
., - -. ; ~T . .U.0 • '• ' ·- ,~ 

Aşağıya bastığımız rehber tablo hal ınH1Jn her tiilü ihtiya~la"' 
rını en rahat, en ~yi, en uruz ve en sa~lam şartlarla nerede, lofll"' 
ferden karşıhyabileceklerini gö teriyor. • 

Rahat bir ot i tiyorsu uz •. Hangi otelı 
tercih etm~lisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur? . 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü uallerin eevaplarım bu tabloda arayınız 

KJRTAS/YE· Mustaf~ Fehmi. Hükön1et ~ ~ 1 esi postah
9
' 

OTEL 
• ne okagı. 

rırı ........ • 

: Bahkesirpalas - Knvayi milliye caddesı 
~aptan zade Oteli .. K uvayi milliye cadd"' 
sınde .. 

A V U AT: Emin Vedat bey ... Hükumet cadde iude· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hük•'"'~ 
cadde~inde Ahmet çeşmesi karşısında 

BERBER : Yeni berber ıbrahim Dural: Hük(ırn~1 

caddf)si Yıldız KaraathanPsi 1\.arşısıı ı· 

LOKANTA : Sabri Lokant sı: 
numara 18 

Şah ftlehmet sok9jl 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
• Paşa camii caddesınde.. ftleylıane l oğaııu011·• 

7 E R Z / : Mustafa bey .. Po. tahane ·okağı ~ 4 7 

ŞEK R Cİ : Ahmet Nuri efendi: Bahke irin en eski şı•ket' 
cisi. Hüktinıet caddesi, po. tah; ne :okağı rıll 
mara: 24 , .. 

MANİF AT j ~:T,!lvşanhh Zade Fahri bey. Fantazi "~ e 
nHatura vt~ kumaş mağzası. K u vayi ruillıY 

caddesi nunıara: 52 .. 11 j. 

Cumalı Hasan - Ya ı)ı \ 't• ı·em~ıwr duıe • • aıre· • df~ ııı ir l11rda,at, hoya, eam, çiıue lo Yt) S~ HIRD 
ar,!'"lar ha ı. • 

Okcukara malrallf·siıuleıı H-7 6 nıetre nıuJ'ah· 
bauıda yol artığı bir yer satılmak üzere 1-15-3 
-9ö5 "Üıılenwciue kadar açık artdırmağa çıkarıl· 
mışdır. hste~lerin l 'ı-3-935 pazar giinii saat on 
ahıda belediye ye gelmeleri ilan olunur. 

(60-4:) 
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Karacabey Harası 
Müdürl'"ğü n: 

Mehmed ervet , 
OR E EVi 

1 

KA Rİ UZKUR 1
1 

f H U ·C U 1 K 1 R T A S i Y E M A G A l A S 1 
Hüktimet caddesinde Zarbali oteli al- ' 

tıuda ~Teni açdığım dükkanda kırıa iye, zü
caciye ç~'şidlerinin en e)İSİ ve piyJsadan 
en ucuzu olarak bulunur. Hilha sa mekteb 
talebelerine aid muhtelif defter ve kalem 
vesaire diğer ticarethan elerden pek farklı ı'ı 

1 ! ve ehven fiatlesatılır. 1 

I.; · ______ i#U#it ff&rit#. 

Harada teşekkül eden Merinos ) tıtiştirnıH 
çiflliği ihtiyacı için on adet yiik arabasilA ou 
adet koşum ve yirmi beş kısl'ak topda ıı ve pr· 
rakend~ suretile ve aleni (lksiltme suretile mii-
bayaa edilecekdir. isteklilerin ter 1i 11alla ril(l bir
likde 16 • mart - 935 cumartesi gii11ii saat on 
altıda Harada bulunmaları iJfın olunur. 

(55 - 6) 

c.~"' ayl r, bayanlar; tuhaıtJ 
1 

ve örme eşyanız iş ba'!.kj;,, 
karşısı d OR E Vl tı 

er yerd da a ucuz ola -
r k ala ·ı rsiniz! 

Ba .. ını Y''ri VİL.\YET MATBAASI 


