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Pazar 1935 - Dukuıuneu Yıl -
İiesi veBatyazganı: Balıkesir ıaylavı H.KARAN 

Çıkarım Genel Çe•irgenl: K. E. AKMAN 

Yıllı~: 800, nJtıaylı~ 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

ÖZG-.E G ıJ"NLER.D .E: VE 

Türk Dili Evi Balıkesir ! 
Günü feÇIDİf sayılar 25 kll1\lftur. 

Büyük Önderimiz Atatürk 

Cümur Reisimiz 

935 Büdcesi 
Büyük Kurultaya Verildi 

Hüktlmet 1935 büdce pro_ 
jesi ~e mülhak büdceler 
porjelerini millet meclisine 
vermişdir. 1935 büdce pro
jesinin masraf kısmı şöyle 
teklif edilmişdir: 

Meclis 2 859 682 
R. Cümur 386 792 
Divan 565 500 
BaşvekAlet 1 159 879 
Ş. Devlet 218 19J 
istatistik 5sO 852 
Diyanet 61 ı 986 
Maliye 12 784 179 

D. Umumiye 46 291 29J 
Tapu J 153 530 

i alya 
ile Hadeşistan birbirlenle 

anlaşabilece~ler mi? 
f ngııtere ıawassutda bulunuror 

Londra, J (A A .) - Röy
terin diploması muhabirine 
göre italya ile Habeşiıtan 
yakında aralarındak i İtalyayı 
(Devamı ikinci eayfada) 

06mdklılr 5 093 ola 
Dahiliye 4 347 908 
Matbuat 95 944 
Emniyet 4 137 499 
Jandarma 8 909 621 
Hariciye 3 262 J 40 
S ı hhat 4 892 184 
Adliye 8 788 478 
Maarif 8 948 4 45 
Nafıa 12 643 607 
lktıeuıa 4 053 150 
Ziraat 5 150 511 
M. ~ . Kara 48 087 816 
M. M. Hava 5 017 060 
M. M. Deniz 4 308 600 
Harita 623 965 
Yekun 194 882 727 

~ sar 
Resmen llıınyıya geçdi. 
Sanı Almanyayı iltihakı şın
llkleriıdı Hıttır dı bulunuyor. 

Berlin, 1 (A.A.) - Sarın 
Almanyaya dönmesi kutlulan
msıoda bulunmalc üzere bay 
Hjtler tayare ile hareket 
etmi~dir. 

Sarburken, J (A A.) -
( Devamı üçüncü ıayfada ) 

Yeni Cümurrıisi seçimi üzırina lııeı inönu istif ı etti ıe yeniden kabineyi tıı-
1 kile memur ~di. J eai kı~inedı Genırıl lizım Ozalp Mı lfl Müdıf aı Vakili alda fır. 
' BOyOk Mıclıs Rttslllina eski MaHya Batını ~ıy A'•ut~ıllk, Rııs Yıkillikleriıı dı Trı•zoı 
sayını bay Hasaa, Konya sayluı bay Tnfik Fıkrı t Sdıy" Gazlıyıtıp sıytatı bay luri seçildiler . 

Kabineyi yenideo teşkil eden 
General ismet lnönii 

Ankara. 1 (A.A.) - Bö-
yük- Millet Mecli•inin beflnci 
devrHİ bugün menıimle 

baılamıfdır. B•vell en yatlı 
saylav olarak Nacib Aıım 

Ynzıkuay • Baıkanlık kürsü· 
ıüoe çıkdıkdan sonrıı eaylav
larro yemin merasimi baş. 
ladı. Bu meraaimden 1onra 
seçimlere gcçaerek c\ velı 
Düyük Millet Mecliıi 11a1. 
kanl• ğına eak:i Maliye Ba
kam Abdülhalik Renda ee
çilmiş ve kürsüye 2eçerek 
arkadaşlarına · teşekkürlerini 
bildirmişdır. 

Reiı vekilliklerine e1ki roiı 
vekili H&1an Saka, Konya 
.aylavı Tevfık. Fikret Sılay~ 
Gaziantep 1&ylavı Nuri Çoker, 
idare heyetine Mardin eay
Javı irfan Ferit Alpoy~, Be
yazıt ıaylavı Hali\ Bayrak, 
Çoruh saylaya tİehmet Ali 
Zırh, kAtlblik1ere Ferit Ge141 
(içe}), Haydar Rüıtü (De· 
nizli), Nnııt Uluğ- {Kütahya) 
Sabiha Gökcöl (Balıkesir). 

Bu meraıhıı bit-

Kurultay reisi vekilliğine seçilen 
Tevfik Fikret Sılay 

tikden sonra Reiıicü
mur intihabatına geçilp:ıif 
ve KamAl Atatürk me•cut 
bütün eaylnvların rey birli
li~ile ve büyük alkıılar ara· 
ıında yeniden Türk cümuri
yetınin riyasetine seçilmitdir. 

Atatürk buna müteakıb 
Çankayadan Büyük Millet 

. 

Kabinede 
~ılli ntüdaf Ubakımndan -
maada bütün bakanlar yer
lerini muhafaza ediyorrır. 
M~clisine geJm i~ ve tiddetli 
ali şiar arasında kürıüye 
ç karıık. yemin ~tt i luien son 
ra meclise hakkında göıte
rilen itimattan dola11 teıek
kürlerini bildirmitdir. 

Bu iatihab her taraftan 
atılan toplarla teıjt olun
matdur. 

Atatürk lnındın sonra hü
kumetin, elçilerin ve HJl•v-

Yeni kabine de Sü bakanı Ge-
neral Kizım Ôıalp 

yeniden Cümurreiıliğe 
secilmitdir. Atatürk mecliı 
kürsütünde yemin etmiş ve 
sonra hakkında gösterilen 
itimada lqelrkür etmitdir. 

Reiıioümur intihabı üzere 

Kurultay Başkanhtına seçilen bay Abdülhalik. 
ların tebrik4tını kabul et . l lımet lnönü kabineıinin iıti
mifdir. faaıoı Reiıicümura takdim 

Yeni Reiıicünıur intihabı eımit •e tekrar kabineyi te
Üıerıne lımet lnönü kabine- şkile memur edilmişdir. Ye. 
nin iıtifasını Atatürke tak- ni kabinede eski Kurultay 
dim ~ efmif Te istifası kabul 
edilerelı: kendiıi yeni kabi· 
nenin teşkiline memur edil· 
mişdir. fBmet lnönü bundan 
sonra yeni kabinenin liıteıini 
Atatürke takdim etmiş •e bu-
nun kabul edildiği Reiıicümur 
tareFından tezkere ile B. M. 

M başkanlığına bildirmişdir . 

Yeni kabinede değişen 
vekAlet yalnız Milli Müdafa
.dau ibuettir. Oraya Kazım 
Özalp Vekil olmuşdur. 

Ankarll, 2 (Muhabirimizden) 
- Büyük Millet Meclisinin 
beıinci devresi beılamışdır . 

Bu münasebetle büyük mer
Hİm yapılmışdır . 

Başkanlığa eski Maliye Ba· 
kanı Çankırı Saylavı Bay M. 
Abdulhalik, Reis vekilliklerine 
de Bay Ha1an, Bay Tevfik 
Fikret Salay, Bay Nuri 1eçi· 
!mitlerdir. 

M~teakıbea Cümurreiılik 
saçımı yapılmıı Atatürk 
ittifakla ve Bürekli alkıılnrla . 

Kurultay idare imirlitine ~Jen 
Halid Bayrak 

Başkanı Ktlzım Özalp Milli 
Müdafaa \'ekili olmuıdur. 
Kabinenin diğer üyeleri yerle
rini muhafaza etmektedirler. 

Ankara, 2(A A .) - Kadın 
saylavların ilk: olarak itti
rok etmekte oldukları beıin
ci Büyük Millet Mecliıinin 
ilk içtima devresinin dünkü 
(Devamı ikinci ıayfıdı) 



3 art 

erkezi Avrupada. 
Macar iç politikasında buhran! 

Macoristanda bir torafdan söyJent!n ve yukarıda işaret 
memleketin dış politikosını edilen kombinezonla milli ıt
nlakadar eden reviziyon me_ 
selesi ve diğer taraCdnn 
d bü ü a nzi sahipleri 
ılo küçü çif cıler arııı:nndaki 
ı htıl lif küçük çif<.ıJer fırka~ 
sının sosyal ve ökonomik 
hususlo.rında yenilik ve ıs
lahat yapmak gayretleri 
dolayisile bu ay başında bir 
ic pol tika buhranı çıkmıştı 
Bu buhran son günlere ka· 
d r devam etmiştir. Buhran 
ç ıkması :ıe berabor Macaris
tonın {ferek yapılacak refor· 
meler hakanından iç politika
sı; gere se revizyon davası 

bakımından dış politikası 
• üzerinde birçok dedikodular 
olmuştur. 

tibad fırkaımın t1iyeai ro11e
rini tehdid edil ceğinden i::o 
rkuluyo u. Ve un o
lnyı başve · b6y1e bir kom· 
hine zona gimek le tahtıo edi
liyordu. 

Bunun üzerine kont Bet
len hükumet naibine mQra
eaotla ahval hnkkmdaki en-
dişelerini arzetti. Hükumet 
naibi Aı şjdok Jezefı de kab
ul etti. Başvekil Gömböşün 

de fakirlerini dinledi. Nihayet 
hükumet naibinin huzurnnde 
müzcıkereJer yapılarak netic
ede hüktlmet ve milli ittihat 
fırkaıı mehafjlinde çıkan hü • 
tün münaalı JJJ,eselelerin ha
llolunduğa, milli ittihat fır
kası içinde gerek ıahıslara 
gerek işlere müteallik bü. 
tün zıddıyetlerin ve ıui tef
ehhümlerin izale edildiği, 

Hüi::ümetin iş ve faaliye
tine şimdiye kadar ta. 
kibettiği program esasları 
dahilinde bundan aonra da 

Küçük çiftciler fırkası reisi 
Dr. Ekard\D başvekil Göm
pöş ile alaka v., münasebeti 
olduğundan ve başvekil Göm
böşün hiesiyet itibarile kü
çük ciftciler partisinin siya
si ve umumi programına 

meyyal bulunduğundan, in
tibah kanununun esaslı şe· 

kilde tadil olunacağından 
parlamentonun feshedilerek da arııası2 devam edeceği 
yeni secim yapılacağından resmf tebliğ ile ilAn edildi 
hüktlmet Naibinin hak ve Bu ıuretle Gömböş ile kont 
saltıhiyetlerinin tevsi edile- B~tlen uzlaşıb birletmit ve 
ceğinden, bük O.metin gen it mi. Ekard dı§arda y;ınhz kal
k yasta reform hareket ve fa- mış oldu. Gomböt bir merş
aliyetlerine girişeceğinden, 
miUi ittihat pertiıi idaresin
deki ve diğer yüksek mak
amlar 8 ı oaliıslirı ;iıtıfüiaf 
etlen değişiklikler yapılaca. 
ğmdan, hıristiyan milliyet 
perverler iktısat partisi lid
eri doktor Voltun da Göm
böş ve doktor EkardJa bu 
mesai yolunda birleıerek 
Macaristanda radikal bir si
stem deği9mosi yapılacağın 
dnn ve bu suretle yeni fi-

irlerin Macarietandaki lib
ernlizm, feodalizm ve kapit
lizme galebe çalacağından ve 
Macar gençlik bu üç zat 
etrafında toplanmıı oldu
ğundan ve bu halin geni§ 
kütle erm itimadını ta viye 
ettiğinden bahsedildi. Oığer 
tnrar&an böyle bir iç poli_ 
tikn kombinezonnnon dıt 
polıtiluıda da ku knlandırıcı 
bir istıkamet değişmesine 
dtJlAlet edeceği ve bonon 
memleketin neline uygun 
oJmıyacağı ortada meclisin 
reshınj istilzam eden sebcb
ler buluomodığı, yakında 
b Şhyacak ve orta A vrupn 
meselelerini de devamlı bir 
halle oloştıro.ca k olon ulusla-
rarası ltonuşmo.lnrın arifesin
de Macnristanın içerde ve 
dışrda tom bir birlik göster 
mesi ve her türlü iç kavga.· 
lordan çekinmesi iliz m gel. 
diği mılli ittihat fırkası me
bofıhle libernl ve kırallık. 
taraftarı matbuat tarafından 
ileri sürüldiı ve sabık bao
vekil kont Bellenin idaresi
ndeki mılli ittihot fırkcısın· 
dan bir KJik ortaya atılarak 
başvek1l Gömböşün küçük 
çiftçiler fırkası lideri Ekord 

ile olan miinasebetini izah 
etmesini Elcardlarla milli it
tikat Cırkasına ve kont Bet-

lene karşı aldığı vaziyetin 
takbih olunmasını ve hüki'ı 
tin politikasının yegane ami· 
li mılli ittidud olduğunu illin 
edılmesini istedi. Çunkü İç 

politikada vücude getirildiği 

ıim to:plantı11nda ıiyasi -pro
ğraminın tatbiki yolunda ıa
şır.makıuıın ilerl!Zeceğinin 

" tler bir manii aıarak ye-
ni Macar hayatını yaratmağo 
çalıtacoğın1, Macariıtanın 

muhtelif sahalarda reform

lara ihtiyacı oldutunu, §ryet 
hükOmet bu 11lalaıt faaliye
ti sırasında enğellerle karıı -
laıırsa bunları mutlaka izole 
ederek laaliyet yolunu açık 

tutaoağmı tôylemiı ve IOD 

hadise hakklnda efkArı omu. 
miyeyi tenvir için de rad. 
yoda Maca teltrf Koreıpon. 
e bilrNa muhabirine bir mü 
llkat vermiıse de Maear 
efkııri umumiyeıi 1iundnn 
inkisarı bny4le eğramıtLır 
Çünkü Başvekil gömbötün 
kont Bellen tarrfından konan 
şartları kabul ettiği anl~ıL 
mıvtır, Yeni milli ittihat 
fırkası hükOmette yeğ4ne 
siyasul bir amil olarak ıonı
nmış heranği bir Kovalısyon 
Politikaıından vaz geçılmiş 

reform teıekküllerine red 
cevabı verilmiı, Or, Ekard 
tehdit edilmiş, bir vakıtlar 
ileri sürülmüt olan reform 

proğramından eser kalmamış 
toprak reformu mutedil bir 

iskAo politikası şekline kon
muş ve bu iskan işi de 
mali meselele dolayııile gü
pheli bir şekil o.lccıştır. Hu
lasa Başvekilin Kont Betten 
için bir lı.opitülasyon tanı-

dığı ancak diğer teroltan 

da Naibi hükumetinin se]Ahi
yetlerinin tevsii ile bir nevi 
tevazün husule getirildiği 
unlaşılmııtır. 

i-d : 

Paris Büyük elçimiz 
Pnris, 1 (A.A.) - Dııarı 

itleri bakanı Türkiye büyük 
elçisi bay Süadı kabul et· 
miıdir. 

Büyiik 
Millet 
Mı clısi 
Toplandı 
(Oıttarafı Birinci ııayfada) 

toplantısl Millet Meclisinin 
levkaJ&de gün erine mahsus 
localardan ayrı olarak top-
lantı salonunun bir parçası 

da bu tarihi toplanttda bu
lunmak istiyenlere ayrılmış 
olmaaına rağmen birçok 
dinleyiciler yer bulamamışlar. 
Ve meclisin açılıtınt saylav. 
larıo and ıçişini ve nihayet 
Reiıicüm ar intihabatı oa ay
akda ve koridorda tei::ib et
mek mecbur~yetinde kalmı
ılardır. Uaıkanbk künüıü

nün ııığında ayrılmıt olan 
kısımda vekAletler erir.Anı 

yer almıılardı. Büyük ve or· 
ta elçilerle elçilikler erkAnı 
kendilerine mabıuı localar· 
da hazır bulunuyorlardı. Sa
at 14 de doğru hemen bü
tün aaylavlar yerlerini 
almıılar. Büyü Millet Mec
liıini• çatııı altında ilk ola. 
rak yer aldıkları bu topla. 
ntıda kadın saylavların he
pıi !>•tları açık olarak iıti
rak etmiıler Ye bir çokları 
IİJ•lıl kofilm, tayyar ve kr
avat baAlamıtlardı. 
Reisicümur Kım41 Atatürk 
mevoot 386 Sayln·ın ittifa
kile Cümur R'9iıliğine ıeçi
ldikden ıonra Büyük Millet 
Mecliıine gelerek saylavlar
ıa ve h&1ır bulunanların çok 
heyecanı. dakikalarca ıüren 
allı.ı9ları araaında Başbaka
nlık yerine geçmit ve şu 
nutuklarile and içmitlerdir: 

- Kanun tayın sayın üy. 
eler: 

Kanun tayca bu secim de
vreai içinde Cümurluk Baş· 

kanlığına seçmek yöniyle 
yüksek Türk ulus adına gö. 
ıtermit olduğunuz büyük 
gü•enoinden dolayı eğilerek 
hepinize aaygılarımı ıunarım. 

Reisicümur 11fatile 
Cümuriyetin kanunlarına 

ve hakimiyeti milliye eı
Hlarma riayet ve bunları 
müdafaa Türk milletinin Ha
detine sadakane ve bütün 
kuvvetimle aarfl mesai Türk 
deYletıne teveccüh edecek 
her tehlilteye kemali tiddet
le men, Tii kiyenin ıan ve 
ıerefini viiay~ ve il4ya 
der uhde etdiğim vazife
nin icabatına abari nefaet· 
mekdeo ayrılmıyacağıma nıı· 
muıom üzerine söz veririm. 

Bayanlar, baylar, bu iç
diğim andlara üzerime aldı
ğıDl onurlu ödevin kutsal 
olduğu kadar ağar da buldo~ 
ğumu pek iyi anlıyorum. 
Buna benim özel gücüm an
cak ıizin ıcçgen arkadaıla
rımın ayr1lmoz birliği ve 
orasız yardımı ile yetebilir 
Bu değirim o güvencin ben
.ıen esirgenmiyeceğine ina
nım büyük.dür. 

Arkadaılarım katınızdan 

çekilirken başladığınız önem· 
ti yurt ve ulus işlerinde 

sizler için mutlu verimli 
çalışmalar dilerim. 

Sık sık alkıtlanan ve ya_ 
şa sealerile karşılanan nut
kundan sonra Atatürk baş. 
'kanlık yerinden ayrılır. Sa
londan çıkarken saylavların 

ve dinliyicilerin yüksek sa
ygı ,ve bağlılıklarının coşgun 

1 bir i!adeıi olan heyecınh 

SA.YPA t/ 
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1 Gülnihal n Seferleri. 

ir eğlentil. 
--~-

Vı sonra p lis karıkolu ..• 
flaaan, Tevfik, Ramazan, 

Ahmed ve Mahmud adında 

beı kişi hakkında zabıta ta
hkikat yapmekdodır. Bunla· 
rın birkaç gece önce Şey
hlütfullah mnholleeinden ke
çeci oğlu lbrahime aid bn
ğn girib jçerido içkili bir 
tığlenti yepdık1orı ve eonrn 
bağ fıdanlarından bir kaçını 
aşırdıkları anlnşılmak<ladır. 

Bağ sahibinin müracaatı 

üıerine zabıtaca tahkikata 
girişilmiı ve kısı bir zamn· 
nda hüviyetleri tesbit edil
miıdir. 

Mırı ıyllklan 
Umumi muvazeneden ma

•t alan memurlara mart mn
aıları dün verilmitdir. 

OiiDlıüı 1117 
Yenice mahalJuioaen bo

yacı Şükrü nbıtaya baş vu
rarak Haoıiıb"k mahalleıi
aden Bein ve arkadaıı tı-

111 tarafından döğüldüğünü 
ildirmi~ir. Zab•taca tahk

ikata ha9lanmttdır. 

Bir cerh hidiaesi 
Ay gören mahallesinden 

Mehmed oğlu Demir Ali ile 
Osman oğlu Mustafa arasın· 
da bir kavga çıkmış ve kav· 
gacılar taşla birbirini y,ara
lamışlardır. Yarası diğerin · 

den ağır olan Mustafa has
tahaneye kaldırılm1şdır. 

Zııbıto bu hlldiseye el 
koymuşdur. 

Tel hırsızı 
Dinkciler mahallesinde Sü

leyman oğlu Mehmed aske
riyeye aid telleri oaldığın
dan yakalanmış ve adliyeye 
verilmişdir. 

Gir:eson 
Nahiyısinie muhtar seçimi 
Yını hayatı klmlar glrdl? 
Gireson, Z (Muhabirimizden) 

- Nahiye merkezinde dün 
ihtiyar heyeti seçimi yapıl
mışdır. Seçim nııhiyemizde 
büyük bir a ı ftka ııyandırmı
tdır. Hemen bütün seçmenler 
ıeçime iştirak etmiş ve se. 
ve seve Cümuriyet Hıılk Fı
rkası namzetlerine rey ver
mişlerdir. 

Kadir oğlu Muıtara Zey_ 
bek muhtar, Necati Öner 
Hamid Zftybek, Mehmed Ali, 
Emine Aygün, Meh_ 
med Efe daimi üye, lbrahim 
Sevin\~, Fahriye, Süleymnn 
oğlu Mustafa Zeybek, Raz
iye, Hacı Ramazan, Zeki Sa. 
vaı yedek üyeliğe seçilmiş

lerdir. 
===--= 

tezabürlerile uğurlanmıştır. 
Mecliı martın yedinci pe. 

rşembe günü toplanacukdır. 
Reieiciimur intihabı münase· 
betile şehir bayraklarla ~üs
lenmit ve gece bütün resmi 
ve hu11uei binalar donan
m19dır. 

Gülnihal 11pulU pazir ve Çlrşamba günlerinden bntl 
cuma ve sah günleride andırma dan set er yapaca~~u. 

-

Gill~~J ~ 
Bnndırma, Z (Muhabirimi· 1 kalmıyncak cuma ve sah • 

zden) - Denizyolları idar- nleri de ar seferleri yar~~· 
esinin 1 martdan itibaren tn. nkdır. Gülnihal diğer gii IJl' 
tabik mevkiine konulan rde de İstanbuldan Bandır 
..eni tarifesile Gülnihal vap- aya hareket edecekdir· 
J 1 ıatJ' 
urunun Bandırma - letanbul Bu suretle Bandırma ~ İf 
seferleri sıklaşdırılmaktadır. bul seferleri intizama gıro>a· 
Yeni tarifeye göre idarenin Te yolcular her suretle ııı •• 
en eyi vapurlarından biri kemmel bir vapurla seyabı• 
olan Gülnihal bundan sonra etmek imkdnını elde et~,; 
pazar ve çarşamba günleri bulunmıtkdodırlar. Tilc<',ar 
ekspres seferleri yapmakla bundan pek memnun~ 

Fransada 
l skerlik müddeti 
1 iki seneye çıkarıhyor 

Paris - Gazeteler, eski 
harbiye bakanı Mareşal Po 
tenin Revuede deu mon
des ed oskerlik hizmetinin 
iki seneye çıkarılması için 
yazdığı makale üzerine mü
talea yürütmekte ve birço_ 
ğu bunu tasvid etmektedir· 

Le Pelit Jouruual, şunları 
yaz1yor: 

e<Sildhları bırakma saatı 

gelmiş değildir. Başlanılan 

müzakereler uzun olacok 
ve ancak müesıir bir hima· 
ye olursa neticelenecekdjr. 

Le Journal, Almanyanın 
tekrar ıil4hlanmıt olduğunu 
ve daimi surette 600.000 
kitilik kuvveti olduğunu bu
ıia kar ılık Fransanın oske_ 
ri hizmeti emniyet zamanl
arı almadan üç seneden bir 
seneye indirildiğini yazıyor 

Roho de Pariı gazetesi 
diyor ki: 

«Vaziyet Franeaya ot.sur
ane ve seri kararlar alınm

asını icabeUiriyor. 
Alman sililhlanmnsınının 

çok tehlikeli olarak kendini 
gösterdiği bir sırada Fran
sada bu her ihtimale karşı 

durabilecek vaziyete mii1 

Emniyetin muhafazası için 
lazım olan bütün tedbirler 
alınmalıdır. 

Sosyalist Populair gazet
esi, biıkumetin bu mesele 
üzerindeki noktai nazarını 

sormıikdadır . Bu gazeteye 
göre, iki senelik askerlik 
hizmeti lehine yapılun neş

riyatta lıi~~bir vatanperverlik 
yokdur. Uu sadece sildh fa. 
brikatörlerinin orzusudur 

Kadın 
Saylavlarimız için uıaı 

bir ziyafet wer~i. r' 
Ankara, 2 (A.A.) - Bı\,aı 

öğleden sonra l HWJ g0'jiııe 
kadın say]avlarımız ş~r 1e 
bir çay ziyafeti vorıııı§ ııOI 
ziyafette mutbunt 001g6, 

mü<lürü Türk ve ecnebi 
zeteci]erj bulunmuşd~ 

1-===-=======-=-===-""'.~toıı>•e' 
Sovyet Rueyamn dıp d•ıı 
bakımından tanınınıısıO ,d· 
rücu edilmesini iltiz0 11l .,,ıı· 
en takrirjnin ı 9 aıort~IJdit· 
zakeresine knror verııı•Ş tı•1 

Daha evel dyands?1 bir 
Bıırbour buna mil1I1

881 

teklifde bulunmnş jdi. dıt•' 
Söylendiğine gore bit 

i~leri bakanlığı bö11~1 jod~ 
takririn knbulü ole}' ~· 

. ld 1. . • 1 d bllıcıtı t• 
şı' et ı ıtıraz ar a 16ıe 
okda ve bu gibi oıe~e 0,0~ 
de münhasıran reisictıll' 1ıet1 

selAhiynttnr olduğuoll 
sürmekdedir. bol 

• • ~8 o 
Böyle bir tokrırıD b'tı 

"n•se ıır Rusya ile olan mu .. ~6 
sevk ve idaresini (l)U~ 
ştirecekJir. 

-
Yatalanan hırsız daD 

\' ııoe ~· Sabıkalılardan u tııı•İ~ e 

gece Vicdaniye moh~ efiP 
·ııo f en Halil oğlu isaı01 • lt't 

. . d s:.ıhib1d feiO 
gırmışse e ov . ıc ıtı a 
tından görülerek 1~ır· \t 
yapamadan kııcııı•9 1111~d1 

nus zabıtaca ynkolatı 

İtaly 
Habeşistafl ı,J'1 

i eo.1 ~~ 
(Üst tcıroCı birınc riltı ~ 

Ameri~ada Sovyet düşmanlığı 
diplomasi müznkereleeoill 

. . 1 ·ıter ~ 
ledılecokdır. ogı dtt~ı . 
ma ve Adis Abob~ ııDjJıl~ 
mossillcri iki dovlo ıı ~ 

Viş ington,28 (AA.) - Rö
yter ajansı bildiriyor: 

Dışarı işkri bakanlığının 

protestolarına rağmen mü
messiller rnecli i hariciye 
encümeni bay Finkdtımın 

0uıı ~,, 

uluelar kuruınu 111tl r' 
. · · do ı' ettiğı şckıl ıcın ;çiO t 

rede. bulunmolarıeditoıl' 
etmekde devanı 
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ı.. P. T. T. Tarihine aid tedkikıer· ! 
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urdumuzda ilk telgraf türesi 
Umum telgrafcıları anzııı tc§ebbUsat '"e harekAtı 
mlJl iyemi:ıe ıra eyledikler i fedakftrane lıı:ıme
tlerlııln milli tarıhım izde w Ulıım mcvklı nrdır. 

KAM,\ L ATATl'RK 

- 4 -

telgrafname Hhibini bula
mazsa veya telgrafnameyi 
teslim edemezse telgrafha
neye nvdetle memuriyeti 
keyfiyetden haberdar ede· 
ceği; 

3 - Telgraf merkezlerine 
bir eaatden ziyade buudü 
mesafede bulunan mftrsi-

DokUZUnCU ıynmı 2 - Başçavuşlar dahi di· liilcyhlere teslim olunan 
d' 1 - Şak i rdliğe kabul e- ğer sıra ~·avuşanı misillfı telgralnamelerden dolnyı 
~leoekl~rio sinni ( 18 ild 30) hatdn bir bozukluk müşahi- vuku bulacak kıyık veya 

'2'ında olmak IAzım geldiği; de edild iği anda derhal tam- beygir ücrPti gibi maera-
-. Ok b ir edect klor i, ve oıemur ol-

Lilh uyu ynzmağo, dukla r ı hudud dahilinde ne /ın mürsilileyhden taleb 
ııa L •taa besab ve kıtabete edileceği; 

11•\tdir ı ı kodar çovuş mevcod ise bn· kirdli• o mıyan arın şa. 4-Telgraf merakiıine bir 
&j,. "'' kabul "dilmiyece- nlorın vezaifi mevdualarım aaatden az bir meaafede 
e if o edib etmediklerini 

3 L 1 kl mu·· •-ctlef bulunan mürsiliılflyhlerden 
- Ş L • dl · b b aontro etme e .. İfl a..ır crın as a ı musil mubarrerotın bahıiş 

eı 'Ye · t 'k d b bu lunJuklu r•, bu husuu~tda 111 ıs ı amet en u ves·Aire namilu hiç bir şeyi 
lb:~laı ve bir töhm, tld hı.ı ftudn bir kere h ıı t boyuna taleb etmeğe veya olmata 
~ehenı bulunmaması hu. g1tlıb gtt l cc tıklerı ; 1alfthiyet ve hakkı olmadı-
tın llda iki muteber za. 3 - Telgraf merkezleri - ğından, ıayed hilAf ına ha-
bQ .tehadetini istihsal mec- nin kurbünde ikamet eden reket ettiği sabit olur veya 

l'ıJttinde olduğu; çavuşların; hatların işleyib telgrafnameyi vakdü Ja-

Kayseri de 
Atatürk'iJn 
1-Jeykeli 
(Üst tarafı birmci sayfada) 
mışdır. sab~hdan meydan önü 
binlerce haJk ile dolmu§dur 

Kurdelayı kolorJu kuman
danı Gena.rul Ali Hikmet keR· 
miş ve kısa söylediği çok özlü 
söylevi hıılk:n süMkli al
k ışlarile kıır91lanm ·şdır. Hey 
kelin üzerinden bayrak alı . 
nırken on binlerce h lkıa. 

- Yaıaaın l\tatürk, -'J fi, 
varol büyük Ooder! .. 

Halkın bu esnadaki öıden 
ve candan gdlen tezahürü 

1 çok büyültdü Aıatürkün hey. 
keline birçok çelenkler kon · 
muş ve ondan sonra Ja bir 
geçit resmi yapılmışdır . 

ce-'fle 4 
- Şakjrdlerin ndedi işlemediklerini anlamak için menile sahibine teslim et

ik' •1 
.. det merkezinde on hergün telgraf merkezlerine miyecek oluraa hizmetden Sar 

ik:-..."e taşra merokizinde gelerek bulutun ahvalini ihrac olunacağı yazılıdır. 
~ ~ neferi tecavüz etme- müdürden sual edecekleri; ** Al manyaya 

;ı; 4 - Tellerin, ve88İr şey· Telgraf umum müdürlö-
kia' - Taıra telgraf mera- lerin serian tamiri çavuşanın ğünün yurdumuzda İlk ku. Geçdi. 
•-ı,·lOble f,Uird olabilmek 1''liD, cümlei vezaifıoden bulundu· ro}Uf ça11>101D ne kadar ka•· • • d ) ._ ~, e ~ · ( Oet t11rafı birincı ea1ı• a 
leh ;rın yazı ve hüsnühal ğundan hergün tuluu şemada ğılı bir samana düşdüğü Bay Bitler Sarın Almanyay 
"Gı' etnaoıeleri o mahal dolaşmağa çıkacaklart ve düşünülecek olursa ılk u_ ı'ltitiata _umııeriDde bdltta .. 

SAYPA 3 

Balıkesir Belediye 
Başkanhğından: 

Kasaplar deresinin arınnıası için yapılacak 
mecra işln8e ·~denen çahşacakların ıuartın al
tıncı çarşamba g~nii ehir nıezbahası yanında. 
ki köprü t.aşında sabah saat sekizde orada bu
lunacak memurnna müracaat etmeleri son defa 
ilan olunur. 

işleme aygıtları hazırdır. 58-5 
r.~-~~~ 

Doktor bakterly"lok Doktor o~roliJr 1 
IEDEHI •KKEMD SADİ ÖZAT l J 1 
iç ve salDın hastalıklar Cerra~i hastalıklar 1 

mütehassısı mutehasszsı 

VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene 
evinde hastalarını her gün öğleden sonra ka-1 
bul ve tedavi ederler. 1 
~'ttWWW~~WWW~~ 

• 

Karacabey harası 
Müdürlüğünden: •ttitı' t f d 'd tellerın sehimlerinı' menimo ··d- a·ııurı· sade Meh r• lllttk . ara ın on ı nre mum mu ur ı - b ı · d' 

... _d ezı.ne.gönderilerek mü- göre tadil edecekleri ve fı . med efendinin yedi yıllık mak üzerr ura1aı,ge ••t ır. Hara ve ıneriııos 1etiştiro1e c.iftli!ii havvan-
-... e l b' d ı · · d L S'ar idareı~Almon hii~Clmeti- J c .J ti·, ıstıhaali icab etti- ncan arı tat ır e ecek erı; memurluğu içeraın o gere.. ,.arı için yü! ilti1>in ifo yulafla 'rfiz dok.uz bin 

6 
5 - Telgraf merakizi mü· Anadoluda ve gerekte Rum- ne resm&n devAailiiıiİdir . l k l J 

d (4 03 k·1o Şe ı·Lı ı kdad r i o arpa ana ı zarf usulile eksiltnıeg'"' e konul-4i... - kabul edilen takir- diranının çavqların keıtü elide kur u~ ' ) ı • o ıa er Y'PI mı ı · ~ 
" t } L.. 1 d ' LL L} } ıJ. d k' t 1 f lllllStUr r~· ilerin Sekı"z Vl .. JZ lı·ra fl}U""kkat le• 'de e graf eerarını ketm- auzar arına ıaaat edecea e- metre uıun u&un a ı e gra 8~ .. , -. 

Cek}erjn ) f L rj Ve ÇIVUŞ(ln arkadaf)&rına tebekeeile, bugünkü tel~raf r-==== = ======•I minatlarile birlikde eksiltflle günü Olan lÜ•Olirt -..._;.,. e ve te gra aa . k 
itib: . ve nız"matına hat güzargAhında te~döf türe ve yasalarımıııD bnzı Do tor 935 pazar gün 'i ~·\ ~ dö~a harada bulun-
~.. 'Jhyeceklerine dair edinciye kadar battı takib ayrımlarında ıatiii ve yek_ malan ilAn olunur. 45_ 4 
liain~lldttde telgraf mP.clL ile mükellef oldukları; pare değerde yer alan bu 'tJ l;, •ftR >\ ·'' • 
-ecı·~.~~ taırada memleket 6 - ~:avuıan ve baıçav- ilk telgraf türcsi bize Meb- Mımdub Ahmet B ı kesı· r Inhı· sarlar 
Oekı ·~rınde tahlif edile- . uşlorın keştü güzar eyledi- med t-fımdinin yalnız gö. a ı 

7 erı; 1 kleri yerlerde Ye köylerde nüllüce ~:nlışdığını değil di. ÇOCUK başmüdürlüğünden: 
~İıl 7 Fransızca muhaberat ahuliye bir güna teaddide siplinli bir telgrıfcılığı da l hastalıkları mtiie/ıası ıı. 
'1tı•~ lll&cıa ıakirdan adedi bulunmıyo.call:ları, hayvani- o~tay~ k~y~uğunun OD güsel j Muayenehanesini postah· Ç k.ır İDlJİsar.lar men1priyetİ anbar}arında 
tile" teoa~üz etmdmek şar- arına meccanen yem taleb hır gozgösu oluyor. ane civarında Zemen BO- bulunan idare nıah yaprak tütünlerin Gönen in-
°'-•~' .~beaj 08maniyeden etmiyecelderi, eğer bunun 11. Baha Oökoğlu ka~na nikletmiıtir. fıisırlar iftntiarlarına na'tti 19·2-935 tarihinden 
~t te~zere, yalnız Dersa- hilt\Cındn hareketleri vaki (Sön) ~ .,~~ ıo .. 8- 935 arbine kadar açık eksiltmeye çıka-
~'11 ecı· gr~r merkezine ka- olur~a. ceza . kunun?amesi l!ll!llillllJ!Jalilr!JliilJ~•lllillillJiJl!llllElllllllJli r1lun~ oldu"'unı;ıaıı bu nıu"' ddet zarfnıda zutaur 

8 ılebıleceği ; mucıbmce teczıye edılmekle 1!J ı .. e P 
dQıu; Şakirdan telgraf mü- beraber memuriyetden de tard liJ Mü •d f · edecek. taliplerin şeraiti anlanıak. üzere ınahalli 
'-ti h.Un huzurunda muallim- edilecekleri; l!I fJ e. . il inhisarlarile Gönen ve başmüdüriyetimize nıii-
lllttib 

1'~ bulunduğu halde bil- On birilCİ aynmı. =-- 1 raacat eylemeleri ilan olunur. 49-3 
b,tet'~11batı ehliyet ve mt) . 1 ~ Çavuşan nizamname l!I s o·k· l .......... 'lf .. ~pııı.-~.;+illf ........... ~-ııa~~"!"İ191İ~----------
lttt>..,.i .erek •air şurutu mat- ahkdmına muhalif harekette l!!I ovyet 1 1$ ' "llaye( ~ı,,apu 
~btre duna} etmedikce mu- bulunduklarından veyahud 8 M .. d •• ı ·· O. d 
,,,., .... :eınuru olarak ••yin ı sair hususatJan dolayı bir • M k ·ınele . Geldı·ı .. u. ur u~ ün en 

9 - ~ ~~kları; defasında mıuşının nıafı il a . rı t Vilaye meYkii cinai mikdarı hududu 
ht etd~ ırdanın i&batı ehli- k~tolunub . defai saniyeıiıule 1 Balıkeair toygar ıtarla 2756 poyrası Kötayalı lb-

~~ııı~k~::u~on;~rüj~~~ ~:zmetden ıhrac oluna~akla- = _ Sa~lanıl~k, miike~ıııeliyel, tasarruf ve. altı ~:~: v~:: ... ~ot:~ 
~ill te~ tC!lgraf müdürleri- 2 - Bir sene zarfında ma- l!J ışlem Sl katıyen tenunatlı OllOI~ W lesi ıahin lbrahim 
tiıı~ .._ •det ve inhası üze- aşından teknıil bir aylık ma- 8 erkek ve kadın terzilerile elbise işcileri ve gün batısı medine ta-
~'!-ıı::•a n~il olabilecekleri, aşı, cezaen tevkıf olunan lil nakış sanatkArlnrı heme titr el alinesi \ rlalarile mahdut. 
~ıldikce Ye~ı. merakiz küşat çavuşanın senei atiyede cüzi il . 1..-:. k 1. l d ·r Enafı. yokarıdı yazıh tarla berber Ali ataıından kalma 
liyetı,... ııtıhkak ve ko.bi- kabahati vukuundn hizmet- 1 fıatmda ()lan ·uç çe mece 1 ıeoı e 7.arı tıiz teNmfma 1kel 25 eYel nlAtları Abdul· 
le t,;.rıe göre memuriye . den ihrcıc olunocakları; mJ V pratik liiks mobilye şeklinde bir • lah ve kamil ve Havva terk ederek ölmesile bunlllr· 

IO ın edilecakleri- 3 - Bir ~·avuşun cüz'i il ft k b' dı' Lı·ı L" • il da aralarında1aptıklar takdi. bu .tarJa vermede KA-
•i1'aı'"d-, Şahkird_anın yaz

1 

mev_ kobahotı' zuhurıında maaaın· m US 1 108 1 ' Rllıl08SI il 'l i rıJ k ti t f d 'L ı 7 .. _ -s mı payına y ara o ure e esarru un a ıaen ee-
~'t on 'k~rgun sabahleyin dan heş günlüğü katolun. = Elde elnrnlidir. daha ucuz arzu edenlere 1 ne evel karısı Vade ve kızları Hesine ve Emindyi terk 
.,, ''IQ. üı~/ (alaturka) dan acağı , her hangi sebeble il yalnız il ederek bNilğ;i an~Uan ve bu arla ıenıtsiz tasarru_ 
ı ~, 1 saat ona kadar olursa olsun bir orizayı 8 · (1 k • ı · .... L: ... ı •. • [I fundan 1tu\onmak1' mahalline l'Ö-3·935 pazar günü mc-
'"1 (ti llle•ıiminde Hbah~ hali üzere bırakıb tamir • il 11 llCI l 111111111111 il mur gönderilecekı,·r tasarruf iddia11oda bulunanlar varsa o, b· aturka) .. d 

, ..... lre de . uç en akşam ctmiyen ve arıza hakkın- lil mizi tavsi \' P. ederiz. Eski makine8İ oJubda ı evrakı müsbitelerile birlikde tapu dairesine veyahut ma· 
,.... .... ·ı ~ın tıtlim ve te· • .ı h ı· l k - ti l" l ı ... ı e da •a nlıR- malumat veren d ..... · k · · l e · k.' ·1· nl ınc ge ece memura muracaa arı uzumu i An o unur. 1 ı _ ş 11ıeıgul olacaklorı· J -s liJ egıştırme ıstı yen ere Y nı n1a ıne verı ır. 

ııa .ılt' ' ve hattı dolaşırken arizuyi • k L 1 26.2-935 
ı._llti1eı ırdaa resmen me· El ınaki:,esi oluhda a~·a · Utablak ~nzusunda 
~t e alın d k gôrmiyen benimsemiyen ~~o- eg 
~ e od ma 1 ca muha. vuşanın hizmetlerinden ihrnc il bulunanlara yalnız ayak kısmı da verilir. • 
ı_~9ltlert'ı~a . duhul edemi. oluaocoğı; il Avrıca makineler de tamir olunur \e maki- •. 
\ •ia ed'l gıbı, kendılerine (§] • 
~'lldlln b 1 en nıuhabere aıa. On ikinci aynmı mı ne alanlara kullanma şekli ve nakış ıuecca- 11 ı. 
ıy,Cıtkı:~~.aınna dR dokuna. . .ı - Telgraf merakiz~~e m~· lil nen üğretili r. mi 

Oıu ' sılı . muhnrrerd :::r: <.muve~zı~ il Fiatlar ucuz olduğu kudar tadiyatda da kolaylık 1 
Bağ ve Meyva 

Fenni Aşıcısı 
ltt~ ~ ç,~~Utl IJlflmbl t~yın olunan hnclemın vazıfeı = gosterilir. Makinelerimizin bilumum yedek parçaları "9 ı 
t ıı e .... · ı . ar aıcavuı . hızmet, mevrude telgrafname- m b ı d "" .,.ibi her nevi makinelere uyar makine ve 11 ı Bağ ve nıeyvalarını nıuhtalif cinsde aşı 
Q~ -ır er l . . ~ . l hl . . 1::1 u un UeU ~ 
~ l altında ola- erını l?1ursıı e~. ~rı ıneh' bısal mı gerek parca üzerindeki fiatlarda yüzden yetmit bet lil 1 yopdırınak arzu edenler 
~ •ıı'-tı ~eınur edildikleri ve tee ım C murıı ey ı u ifil t 'lAtla ut ılır. l!I 1 • r J • J 
•tı .._tike~ı:~ühalde tutmak· lunmazsa a.il~sinden birisine l!J enzSt\TIS YEUi: • 1'uvayi Mil/ıye Cadueaınae 

ı, olub, hatlarda veya vAkılınc) ve makbuz lil ~ " • ı .. 
"'4 "uku u ~._. itler· un & telgraf veya 
~ re leb ~&rafından verilen temhir ettirerek telgraf " · • • j 1 8 b .~ L b l 
~-~ ~ aıyeı edecekleri ve memurunll ita eyıemekden i Sabrı Sarıfakıhlarlı •

11 
er er ,,.,aıııre af vurma arı 

1 '''-•y~\:kl.arı vakit altltı ibaret olduğu; 1) • 
lllll bulunacakları 2 - · Musil muharrerat ••1Ji11&1•••ll•ll•••ll01•il•llB••ll•• ~::::s:;_= __ ~--- ---=-· ~ --~ ~?~~-
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DEN iZ YOLLARI iŞLETMESİ .. , -l!IJ!!!l!ll!l.llD.Wlt-....... •-.--
I KÜLNIHAL VAPURU 1 ~ı Kuvayi.milliye caddesinde 

1 1 ,,_. Y eniçeşid tuha.fiyeci ~ 
3 Ma~t pazar günD: akfamı Bandırmadan • s 

1 yolcularınıa'lıİatbanbula hareketedecekdir. I .. ..: K AD R 1 1 
I! ~OT: Gdloihalın hareket _gü~ü- ~rogr•'?'•rı ~aayyeo olmadığından. daima goze. • ; = temızle Bandırmadan hareketı gunu dAn edılecekdır. lstasyonl~rdan tafıılAt alınabilir . ~ ........... ~ ........ ~... ............. ~ 

Mevsimlik en son mo· 
da k ad,fe 

1

şabkaları· 
mız gelmişdir. Mevsi 

Bürhaniye Ziraat Bankasından: ~ · t , sonu münasP.betıle şap 
Bankamıza aid aşağıda yazılı gayri menkuller açık artırma ile satı

hkdır. istekli olanlar şartnamesini gfirmek üzere Bürhaniye Ziraat ban
kasına müracaat etm .~leri iJAn oJunur. 

~ kalar 150 kuruşd ı r. ~ 

Mikdarı 

~· :t'llHll"" "~· •11111u•· :'1111111''"1ıııııu ... ·•ıq1111ır~·:"lftlJll''"'ll1ll":"lfRntP-:ııttılll• .... ,1111111•·. ~ 'tflAP::........:~ 
wmw~m111~11111111ımım1~111ıı111ım•ıı1111w111111111111~~11ı~1 

Kazası Köyü Mevkii Cioıi Metre murabbaı ihale tarihi 

14 4.935 
ı3 4.935 

-
Burhaniye Karaağaç Kılıç kaya 

)) Hiaar Kala6ık eımece 
)) Kasa ha Balıklı 
)) Bahadınlı Kapanca 
» Kaaaba Balıklı 
)) Koca 1-W.. Toprakkk 
)) • Koca havlu 
» Koca kır Rıki auaalla 
)) Koca ha•lu 

--
Zeytinlik 

» 
Tarla 

Zeytinlik 
Tarla 
Zeytitllik 
Sebse bahçeai 
ZaJtinlik 

• 

60195 
4600 
1040 
5520 
3680 
2670 
2300 
5520 
2320 

» )) 
» » 
14 )) 
• » 
13 )) 
14 )) 
J 3 )) 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk. 
... ' - • .. "' ,.. - <r.0:.''"' ~ -
Aşağıya bastığınuz rehber tablo hal~ımızın her tülü ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en saf!lam şartlarla nered~, kinl"' 
terden karşıhyabileceklerini gösterivor. 

' ları11I palan ıı~r siylüyır 
Rahat bir otel istiy~rsunuz ... Hangi oteli 

tercih etmelisinız? Okuyunuz! •• bllaıin lizlari Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

•• 

Gel.dil 

Saf Defirmiaaz 
Liynit Maden Kömiiril. 

Odun gibi yazdan tedarik etmek Te haftalarca r•
ıar yerlerinde odun a~ HhlM~tn kurtuluyor
sunuz Her Takit e'riniae, dairenize valbuıl her yere 
istedifiniz miktarda k5mtir getirtebilitıiniı. 1 kilo 
kömür 3 kilo odmıa mı1adildir. •DeA'irmi1&s "iynit 
maden kömürleri her ıobada ve ooakluda tul· 
lanılabilir. Hararet dereceai pi1a1&dakj kömttrlerden 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mağHamııda 
en ucoı fiatla . satıı yapalmakaadır. Aıkeıt, müUıı1 ve 
huıuat taahtiütlMde balunalur w gtlaü gGnüne 
temin edilır. 

Yahnz tiear.elhaoemilde Depisaz 
macMtı tlmtiril 

Anoall: tecrübe neW.1.i •.lelloMdır. Her halde 
bir kere tecriibe etmekliRiniz ııze büyük tanrruf 
temin edeeekdir. Daha fasta tafsilat almak iıtiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğNnebilirler. 

Balıkeair çiviciler çarıt1ında Demir, 
hırdavat, Alatı ıiraiye •e in9aat malzeme1i 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahman zade 

flhmet Hulüsi 

1. -------

Nevyork. 28 ( A.A.) - Ame· 
rika Y aluadi k~ereıinin ka
dın ıubeıi toplantıımda Pr _ 
efeıör Ayn9tayn, yahudi al
uıundan tarihi ferdiyetini 
korumu1aı •• batka uluılara 
tema11ül fikrini bırakmasını 

iıtemi:t •e demiıtir ki: 
cAlman yahadilerinin akı

beti, ıize iıtildAliniıi koru
mak için tazyik zamanların· 
da müracaat edeoetiniı bir 
•arlık yaratmak yolunda 
ibret olıun. Alman yahudi· 
}erinin çoğu, uluılararaaı 

bir yahudi cemaatı kurulma 
ıı lim aleyhinde idiler. On
lar, Alman ulusunun Adetle· 
rini k&rü körüne kopye edi

yorlardı. Va iıtedikleri .ade
oe uıllannı •e men9eleri· 
ai unutmak idi. Bu an i9in-

de, 'f'akarlarını ve ana•eTi 
f erdiyetlarini feda ıuretile 
elde ettikleri moayyea telı
TTUkları kaybetdiler. 
m r ., 

:A~uKAT 
H, ~evfik - $adık 

DAVAVEKJU 
YUSUF KENAN 

Y uıhaneai hükGmet caddesin
de Ahmet çeımeai kU'fwnda 

Merkez ve kazalarda her 
nevi daya kabul ve ıurat-

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hükunıet · esi postal1'"' 
• ne sokagı. 

OTEL -1 r"'"" 

: Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
~aptan zade Oteli .. K uvayi milliye cadde· 
sınde .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hükumet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hükunıel 
caddesinde Alınıet çeşmesi karşısında 

BE R B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: Hükuıne• 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısııı 1i ·. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet soka~ 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
· • Paşa camii caddesinde.. Meyhane boğazında·· 

TER Z / : Mustafa bey .. Postahane sokağı ~ <' 47 . 
ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şeker

cisi. HüktJmet caddesi, postah<ıne sokağı nıı 
mara: 24 

MAN/F A TU ?:I!'vşanl~ı Zade Fahri bey. Fantazi ıı>'
nifaıura ve kumaş mağzası. Ku vayi 01illiYe 

caddesi numara: 52 . 
HIRDA v AT· cu~alı Hasan - Yapı ve rençper diizeıt•: 

• denıır hırda vat, bova, <·anı cimeto vesaırf .1 , • 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

1 - 934 senesi tanzifat ve tenvirat vergisile 
tente, siper ·ve IAvha resimlerini ödenıek için 
son taksit müddeti mart avıdır. 

lı•l•e •n•et•ic•el•en•d•irı•·li.r .mİlı .. ..11 • 
Saraçlar başı. 

·.•.. 7' 
• ı. ••• __.. 

.. 
2 - Tayin ve ilan edilmiş olan bu son tak

sit müddeti olan mart 3)'ı içinae ödemiyen mü
kellefle~e borçlarının inıkdarına g9re yüzde on 
zan• edılerek tahsili en1Yal _kanununa t~fikan ve 
belediye kanunun ı 12 ci maddesine dayanarak 
tahsil edilecektir. 

3 - Yukarıda yazılı ,.fi 1 ~i '.- resinılerden , 
bakayası olan borçlulara bu kerre yazılı ihtara

1 

kaf(ıtları in1za mukabilinde birer birer do~tılnuş 
. olduğu için kağıtta yazdı kanuni nıüddeti icinde 

• 
ödeuıiyeııleri ·• haklarında tahsili enıval kanunun 
dayana~ak bakayası dahi tahsil edileeekdir. 

57 - 5 
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KADRi UZKUR · 
EN UCUZ KtRTASiYEMAGAZASI 

Uükömet caddesinde Zarbali oteli al
tında yeni açdığım dükkanda kırtasiye, zü-

11 

caciye çeşidlerinin en eyisi ve piyasadan 
en ucuzu olarak bulunur. Bilhassa n1ekteb 
talebeleri ne aid muhtelif def ter ve kalem 
vesaire diğer ticarethan elerdeıı pek farklı IJ 

ve ehven fiatlesatılır. ,, 

- ~ ;.:~.:;; _:::s:;_ .. - • 
~- ----

Mehmed Servet ~ 
ORME EV/ 

Baylar, bayanlar; tuhafiy1 

ve örme eşyanızı iş banko'' 
karşısında ORME E Vi ,.Jefl 
her yerden daha ucuz ola ~ 
rak alabilirsiniz! 

--------------------------------~~~~~~~~~---- ·~ 
Basım yeri VIL.\ YET MATBAASI 


