
8AYI zunco Yıl Duka-17 Şubat Pazar 19~'5 - - İğesiBa,ya~ganı:Bilecik saylavı HAYRI KARA 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

/=== Türk Dili Evi Ba/Jkesir 1 
r 1 Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 

c:ro-1\~.AR. TESİDEN ÖZGE GÜNLER.D~ VE ER. iL Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. - . 
C. H. Fırkası Vilayet Kongresi Çalışmal~rını Bitirdi. 

İtalya -habeş itilafı , Bakanlar Fırka ~~ngresi. 
V - Heyeti Baş~a~amn başka-
a z iye Gitdi ce Gerginleşiyor. nlıüın~a toplanarak muht- Çahşma~ını Bitirdi. 

Itabeş hbkümetl italya')ın son günlerde asker elif işleri görüşdü. Yedi ki~il~k idare hey~t!nde. b~r. d~ bayan b~lunmık· 

11~~ p la y, ş ını şiddetli bir nota ; ı e protesto etti. ~~:~~ir~~::!ı"'Ei~~" d:.~ ta~! ~~~l1~~ ~~~1!r~~~_ vılayetımızı kımler temsı 1 ede cık. 
tist a, 16 (A.A.) - ilahe. İtalyanlar Vnlv&I vakusından kların kendı malı bulundu· ı!-'lı'g';ı'nd .. toıılnnmış muht. kı 'lA t k . 

an bu'" k, 1 .. .. .. b' J . . ğ · l l ',, (derse b · ... " .. sı vı uye ongresı 
Qtın umetı t uyan kıta. oturu ız en tazmınot ıst~ unu ıı uı~. ızım ~·· .. 
it ın seferberliğ ndı•n dolayı mekte ısror edecek olurlar. tıu esosl?r uzerınde uzlaş elıf işler üzerinde görü- cuma t;UDU de çalı~-
ıılyıın huku t . 

1 
sn ki t ırof.mızdon sc mnmızn ımktln olmıyncaktır. şmelerde bulunnıuş ve malarına devam atmış 

ııte t me ını tc> ıe pr- ' \' t k 1 l b · l l kk d k l · l · · · k d s 0 et . b b' t .1 . e o zamırn f' rar u us ar u ış er ıa ın a urttr or ve ış erıni bıtırerc a· 
tının 1 mı Vt> Habrş kıtna- e ıye verı m.ıyon hu derneğinr müracıınt edPcct vcrmi~tir. • l t 
~ rubnnl civarı 1da kuti vnka esnasında bırçok Hab ,-,iz)) ııvvıaı gı mış ır. . ... 
Jen tab . ı l r l t" Koııgrenın ogleJen 
~e şıJ cdilmedi<rini ıl§. eş 1 le e o muştur ve Pğer Lontlra, 15 (A.A.) - ~1u~. A L k ı, , uı .1 . . 

!Ylemiştir ~ İtnlyıı b Zf• nid olan topro- ( Devamı ikıncı sayfa.la \ nl\ara ayal\CI an uua- el velkı b .. cdelse~ınhde kaza. 
"Oın · arın u ce, esab ve 

~~d,r:~ 
15

k~~~;~ionu Yü~~e: Elenin Müdafaası. ğa çıkdılar. Ank ~~~:.:~ş !::~:d:nıe:~~ 
Ilur toplnnınıştır. Lursa, l S (A.A.) - bu hususdaki raporları 

'İ•t:rrıa, 15 ( \ A) ifa be- 8 k k h . h ld k ara yüksek zırırnt en8titlisü kabul edilmişdir. Öğle-
~Orb n ~~slcıhutgüznr 8. Af üyü er anı arbıye sul un müemmen o uğu ana- k z ve erkek okurlarından den sonraki çelseler de 

tirıe 'd Royter njıu sı muhabi- d d b 1 b b L • ı· • İ ( 1 L t CJluz kişilık bır kayakcı vHAyet idare heyeti ve 
l en11~tır kı: atin 3 r 1 unun a era er 113flUf U emmye er IU8 mı grubu dün §ChrimizA gAl- büyük kongreye vilA-

&ın~nlya ile llabeşistan nra nazarı mütalaaya almaUadır. mişdir Bugün Uludağa çı- yetimiz namına iştirak 
lla 

8 bır sovaş çıkması- ., kacaklar 'e yirmi gün edecek murahhasların 
~oruŞahsen Jlıtı'm.1 1 ver mı·_ Atina 16 (A.A.) - Yüks_ makta olduğu zehabını kalacaklarrlır. iki martta ot. se 'lm · h d'I · 
J • çı esıne asre ı mış- ". idare heyeti başkanı T. Fikret Sılıy 
lenin)' Bu sorumun cmese- ek Erkllnı fforhiyeden veri- verdiği söylenmektedir. Bü- uz kişilik bir grub daha dir. lu ve Esad Adil Müıtecablı 
llı\iin barış yolite halli mü- len bır teblığdo General yük Rrk:1nıharbiye sulhün g<·lecekdir. Büyük kongreye seçilen oğlunu istihHif etmit h'alun-
~a 01rnal.dır. , Ttıneyotjsın geçenki beyana· miiemmon olıluğu kanaa. İsfanbUlda koşular yapıldı mu~nhhaslar şunlardır: maktadırlar. 

~~llle~ı~a~ı.~, .. B. Akfvorb hü. tının mübJlagnlı bir surette tindedır Bununla beraber İstonbul, 16 {A A.) - Ha· Sadık Deniz, Peyzi Sözen- Fırkamızın yeni idare he· 
!Elti tedd tutu~ ay ırı istek. nakledildiği ve bu suretle vazıfesi icabı olarak tat- lkovihin tertip ettiğ~ üç kL or, Dr. Fadıl Doğan, Ali yetine muvaffakıyetler dile-
~lldu~ l' me azminde hu bey ... nutda öyle bir şey olma·ı biki hükumete ait bulunan Jometrelık tarla koşusu Reşad. Covded Denizer. '': d,,~~;1; ~ıylodokt•n so- doğı halde sanki bir harp her türlü emniyet tertibutını ilo beş kilomelrelık büyük vilayet idare heyeti de şu rız. ** 

'V . tehlıkesı varmış gibi aleld- nnzarı mütoleaya almakda- koşu dün y::ıpılmış ve ilkin- suretle teşekkül etmektedir: C il. F, tarafından kong-

~u r
azuıyetl tşuaduyr: EğeBr aceleşmiık'dafaaa nterıtmibatı ıazlın· "dır. µe Beyoğlu spor kulübü Başkan Tevfik Fikred Sıl- re murahasları ~erefine cuma 

Sar ikinci de Beşiktaş takımları ar.. Yegtın~ Akboş, Feyzi günü aktamı kulüb salonlar-
biri'ıci gelmişlerdir. Soz6ner. Sudık Deniz, Ahm- ında mükellef bir ziyafet ve-

- isfanbUlda flk maÇllfl ed HulOsi Küçükler, Halil tb - rilmişdir. ıiyafetde sayla•t-

1 
Da~ İspartaya vard clar. itinde f ransa ile Almanya ' lstanbul, 1.6 (A.A) - Oün ~~~m Aksoy, Rasım lsltlm :·YZ ::::~.:rd~~~:m~e~~:~~~ 

L V 1 )'Opılan lık maçlarında ()g ·• 

•ilanımız önümüzdeki yıl cennet gibi güzel Aydmm anlaşdılar 1 Fenerbah~·e Vefuyı 4-l, Ga- Ye:~:etAf~~~nşsivil~;;~~~e:~: Mu~:~:~a~~a:~~:m;:~~:~ne 
Lir c 16 (A

9 

A) Sar latasaray Siileymaniyeyi 4 O, heyetinde Naci Kodanaz oğ- dönmüşlerdir. 
~}d Yarh~ ve yaşayış kıynagı olacağmı söyle~iler. işle:i:~~r:~sviyesı . i~in-ulu- !~:;:r~ir. Beykozu 

9-ı yen- ========= 
llltıty ın 15 (A.A.) - Kur- slar kurumu tarafından tes- e·. Aksaray 1 Antebde 
ıılll O Başkam (ienersl Kô· bit edilmi~ olan mühlet dün 1Sık1ıf yarışları 
ıd ııı}p d.! ·h · · bitmı".,dı"r ~ Froıı ızlorlo Alın· Ankara, 16 (A.A.) - Dün 

en un şe rımı · ~ • h d ayrılm d . anlar arasındaki müzaker· şe rimizıle Ankara bisiklt>t 
/' "•l ış •r. lstasiyon- heyetinin tertı'p ettib•i bisi-
qnı 8 

1 'e h'"kQ t k eler neticelendii,inden önce 
' eled u me er 0 klet müsabakaları -\le ı ıye ve C. H F hususi hiı celse aktetmesi 

'il iaiıs.0 . 
t }eler· "1 ha kanları ve ıhtimııli varJır. 
~lltar.n~a ''e bırçok halk 
eri ı,.- n Uğurlanmış ask-

•ea '-fır ··r ~ llıj y nıu reze sehim 
dzı-01ô 0 Prnışdır. uenflral 

!!t'. Ztlp l~l lflın us nnzetel-
o du 0 

lluttu b YUrumcusunıı bey-
ltıi dit ki: ulıınnıuş ve Jc- ı; nı>ral Kız nı tiz ılp 
d ' Avdı tte uyand r.fığı ç·alışma nr. 
ilr gör· nı şimdıye ka- zusu büyükdür. ÇoC'uklar a 

•uı rnenıi r b ku ım. Ancak ulu sorgular f:ordum. hPmrn 
iiyuk rtuıu tarihimizde hepsinde U)'Onık bir zekl'l, 
~"d Y"ti 1 .. 

J ın1 o an auzel yürek<len gelen bir )'Urt 
~ n . tı 
l unund ıu('a<lelinin ilk sevgısı ve ayğısı var. 
'% enberi " . ·ı d eJj yakından ta cabrikalnrda çalışan ışcı er· 
tıkcl Yorum Şel ·· le hasbıhaller yaı)dım in-An ' lrl (l'Qf 

ttttıb sonra ·· d tı b 1 · ld • )o ayYelecnd ote enLni tı n ar mın P.yı o ugıın u 

11 
llttıış, e yaşıyan söjlıyebılırinı Devletru bu 

ş hnrab olm rada incir alınmasını ve bu 
lrıobl Aydın mahsulün dt1ö-erlendırilmesİ· 
~ tır yerine ö • .. · · 
&iıtı \'le guzel bir Aydın n~ ç·ok yardım cttıgını 

~en· 0 ·lu. y . öğremlım Ünümüzdeki Y.ıl 
L. ış c enı y 'P im ş d l.. 1J1llr.ıl adı.leler cenn~t gi bj A • ının uı r 
ı\ ttlor ' modern varlık ve yoş ıyıs kay. 
h.Y<lın bıze ''enı· b' l d d OIL ha- l J ır naüı o acrığ na · şım ı en 
l ıcını... g · )or. Bunu m;h..ıkkok --~ozi.e h.ıkobilı-
ışk .. ın ya --
it ıtnlılc P•<'ılık ve ça rım. 
aıt rubu b • 

R loprağ - ngı~laınışdır. Donızlı, 15 (AA ) Kur-

\' llc~n Yıld 0 
''0 mahsule ultuy Bdşkıını G·mornl Kfiz-

~el "o ••ıı an dnhu çok kuv· ım Özılp b.Jrt1berlt1rındoki 
~1

11tıl!1u: dYrett' Str.lmışdır. zıw.ıtl..ı dun şehr.ınizı:: ge-
t:ın e"lt>t k t'~ bu . k CC\ urulu('ak lmii'lordir. 

1 llsın 1n yu dokuma f.ıb - lspnrte. 16 (A A ) Kuru-
s tndidcn bu muhı ( Dı;va.mı ikinci s yfadu ) 

Ne~ri ~ondu. 
Sofyo, 16 (A.A} Soğu· 

ğun şiddeti • orlmışdır. Bazı 
mınt knlardn sıf rın altında 
30 derece kaydedilmişdir· 

Tuuo nehri donmuşdur. 

euıgarisf anda çok şiddetli bir 
soğuk hüküm sürüyor. 

Sofya, 15 (A.A.) - Rütün 
memlE>kette şidıletli bir kış 

hüküm sürmekdedir. Cenup 
da kurtlar birçok kosabnl
aro hücum etmişlerdir. 

Avusturyada~i balcılar 
~irlesdiler mi? 

Viyana, ı 6 (A A) Kra-
lcıların fıkrini neşredon 

g ızctcnin yazdığına göre 

Avusturyadoki bütün kral
lık taraftarı teşkılı'\tlorı ıle

mir yüzük namı altında 

bı rleşm işlerdır. 

nın ıkincisi yapılmışdır. Mü
sabakaya 15 hisikletci gir
mi~ bırinciliği Muhafızgü. 
cü kazanmışd ır. Dün aynı 
zamanda Oikmcn tepelerin· 
de kayak sporları yapılmış
tır 

Eski Hicaz krah öl~ü. 
Bağdat, 15 (AA.) - Hic

azın eski kralı Ali ölmüştür. 

Parjs, 15 (A. A.) - Frans
ız hükQ eti ltnlyon - Habeş 
haJiselerınin, Fransız Somal-

isinde eşum nkisler hasıl 
etmemesi kin icap edenlere 
ihtjyati tedbirleri almalarını 
emretmi ir. 

Mı sn tahvilleri 
Kahire, l 6 (A.A.) - Yüz· 

de üç faizli Mısır kreJi 
konseJİ tahvillerinin 15 · 2-

935 de çekilmiştir. -;, u nu
maralar kozanmışdır: 1886 
tahYillerindcn 162065 nu _ 
marnlı tuhvil 50000 frank, 
1903 tahvillerinden 422780 
tahvil 50000frank, 1911 ta 
hvıllerdon 30009 numralıdo 
50000 frankdır . 

-
Sular altrnda kald1. 

Aksoray, 15 (A.A.) _ Kıı

rların erimesinden ve yağ
mur yüzünden kasabanın or · 
tasından gecen Uulu Irmak 
taşmıştır. 

Adana dada grib salgmı var. 
Adana. l 5 (A..A.) - Snlğın 

şehrimizde de genişlemiş ve 
okulalar bir hafta tatil ed-

ilmiştir. 

Tra~zona kar yağdı 
Trabzon, 15 (A.A.) - Tr

abzon ilk karı dün görmüş· 
dür. Fırtınadan telefon tel-
leri bozulmuştur. 

• 
Gediz köprüsü 

lzmir. l 6 (A.A.) - Mene
men • Bergama arasındaki 

beton Gediz köprüsü bitmiş. 
dir. Yakında açılış şenliği 
yapılacakdır. 

Dışarı işler bakanı 
Berlin, 15(A.A ,)-Vışarı işi· 

er bakanı Almanyanın 2 Şubat 
tarihli Fransız - İngiliz teb
liğine cevabını voru:iştir. 

Alman oıomobll serıısı 
Bedin, 15 (A.A.) ~ Alman 

otomobil sanayi sergisi dün 
llıtlor tarafından bir nutuk 

\ la a\·ılmı~t.r. 

---
Yağmurlar zarar yapdı. 

Antep, 16 (A.A.) - Yağm. 

urların tesirile iki ev yıkıl· 

mış ve bir kadın, üç kız ve 

bir çocuk, iki deve, bir me. 

rkep enkaz altında kalarak 

ölmüşdür. 

İzmir vilayeti büdcasi. 
İzmir , 16 (A.A.) - Villye

tin yeni yıl maırar bütcb

si bir milyon 14 bin lira 
üzerinden hazırlanmışdır. 

Bu yıl Maarif işlerine daha 
çok ehemmiyet verilmekte. 
dir. 

Kıyamet Günleri 
(Kıyamet Günleri) dün 

ak.şamdan itibaren Şehir si

nemasında gösterilmeğe ba

şlanmışdır. 

Daha evel ıinema müd-
ürlüğü tarafından tertih ed

ilen hususi bir süvarede şe. 
hrimizin tanınmışlarına gös
terilen bu filim umumi ha-
rbe ait bütün hAdisat 
ve muharebatı tamamen 
hakiki ve tnbii olarak 
göstormektedir. Tarihi bir 
kıymeti lıaiz olan bu filmi 
her kes görmelidir. 
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FOLKLOR 
Muallim 1 

K, ÖZER ~ 

B .... lı esirde halk adetlerinden: 
Bayram 

Balı kesirde öteden beri 
her iki bayramda da dede. 
lerden kalma birçok Adet_ 
ler vardır. Oıni günlerden 
sayılan b.1yrnmların Balı
kesırde bazı hususi,,,.t}nri 
göze çarpır. 

Ramazan veya şeker 
bayramı 

Her Türk müsliman Ra
mazan ayını müteakip Ra 
mazan bayramına girer. 
Ramazanın sonuncu gü 
nüne (arı!~) denir. Bugün
den itibaren her evde bay· 
ram hazırlığı başlar. Ye
mekler, baklavalar, türlü 
türlü tatlılar yap.l.r . .....-0· 
gün bilha&aa memleketin 
çocukları dehşetli hır ke
yıf içınd"'dir. M<ihalle ara· 
larında (arf" çiçeldı, çiçekli, 1 

bayram, köçekli, köçekli, 
bugün arife yarın bayram) 
dıy~rek ahenkdar bir ta · 
kım seılerle buğırışırlar. 
ıninirler, eğlenirler. Top · 
ların atılması bu sevinci 
bir kat daha artırır ve 
böylece akşam olur. Her
keı ertesi bayram gününe 
hazırlanmakda olduklarından 
eksiklerini tamamlamak 
jçjn faaliyetdedirler. Ouk
kAnlar, mağazalar hemen 
hepıj sabaha kadar açıkdır . 
Yollar çok galabalıkdır. 

Sabahleyin irili ufaklı 
her şahıs bayram nam-
azına gider. Namazdan 
ıonra; yıne bayram to-
pları atılır. Evlerinden 
fırlıyan, sokaklarda bağı 
ran çocuklar camiden çı

kan baba, kardaş ve
saire akrabalarına katıla
rak bu heyecana birkut 
daha heyecan katarlar . 
Bundan sonra; evlere gi
dilir. Ve (Allaha tekrar· 

ına kavuşdursun) denile· 
rek el öpmeler ba,lar. 
Müteak ı lıen hazırlanan so-
fralara oturulur Gülünç, 
ıevinç içinde yemekler 
yenilir. Art:k ilk meras
im bitmiştir. Akrabalard· 

an yaşca büyük olanl· 

arın ellerini öpmek ve 
onların gönullerini almak 
lbımdır . Huyramın birin 

cı gunu ziyaret günüd· 
ür . Bugun her aile me_ 
zerlııra gıderek ölülerın~ 
Kurıt:ıdan (Yasin) cüzıınti 
okumaları dıı Adettir. Bu 
du ölülerin ruhi rını şad 
içindir. 

B tyramın ıkinçi ve üç-
üncü günleri çocuklarla 
luldınlura ve gençlere 
aittır . 

Herkes bayramlık yeni el
biselerini geymişdir. Ş~. 
hrın mühtelıf yerlc> rindeki 
bayram ınuhu ı lori çok kala
balıkdır. 

Kadın, erkek, ~·ocuk her 
nevi insanlar bnyram yerle
rının bitmez tükenmez eğ

lencelerine k~arlar. Ara
balar. otomobıllıır, kamyonlar 
faaliyettedir. Dolaplar, atlı 

~arınceler mühtelıf eğlence 
vasıtaları mütemadiyen işle

mAktedir. 
Çalgılar. davul, zurnalar 

moy.lanlarıla oynanan milli 
u7unların-ıeJbek ve diger 

" Adetleri. 
oyunlar-nozımıdırlnr. Bütün 
bu neşe ve zevkler dört gün 
<ievnm eder. 

Ş ~ker veyahud Ramazan 
buyramı Balık.esirde dört 
gün yapılır. Bayram gün
lerinde Balıkesirde mevcud 
un:ıneye göre: Fok irlere sa 
<laka vermek, açları doyu-
rmak, düşkünlere yardım 
etmek, yetimleri geydir-
mek, süprüntü arabacıla-

rına, Ramazan davulcu-
lurına, mahalle bekçilerine 
hamam dell4klorına vesair 
kimselere susamlı, karan-
fılli bayram ekmeği, 

kurban bayramı ise et 
veyahud münasib bir hah-

. şif vermek Adetdir. 

Kurban bayramı 
Bu buyratmda hemen he

men aynı şekildedir. Bay· 
ram namazından ıonra; 

duha evelden süslenmiş. yal
dızlanmış kurbanlık. koyun
lur için hazırlanmış yerle
rin batında (tekbir, tehlıl) 

getirilerek kurban kesme 
ııine baılanır. Et yüzü 
görmiyen fakirlere dağıtılır. 
Bırinci günti bu itlerle 
uğraşılır. Kurban bayramı 

Balıkesirde beş gündür. 

-·-
Kurultay 
Başkanımız 
lsp:ırtada: 

( Ostarafı birinci eayfada) 
ltay Ba~kanı general Ktzım 
Özalp beraberinde bulunan 
zevatla birlikte dün şehr.i
mize gelmiş ve VilAyet 
ennırında Isparta saylav
ları Vali, l?ırkn, belediye 
ve C. H. F. reisleri tarafın_ 
dan karşılanmışdır. Şehre 

girerken askeri kıtalar, 
okullar, sporcular ve halk 

tarafından selAmlanmış iır. 

Brışkan VılAyet, Fırla K. Be 
lediye ·e Ualk Fırkasını 

ziyaret etmişler, Halı 

f.Jb ıkasını ve fabrikadaki 

daınıi hulı mrşhf'lrıni g~ımi
şlerdir. Başkan Hulk.evinin 

çalışmaları üzerınde tetki
kl1-1r yapmışlar ve akşam 

Belediyede şereflerine verilen 
ıiyafetde bulunmuşlardır. 

Habeş 
ILalya itilafı 
(Üı5t tarafı birinci sayfada ) 
solini terufından tfabeşistana 
4 maddelik kati talepna-

mtt oqerilmiş olıluğuna dair 
çıkan haberleri İtalya büyuk 
elçiliği katiyen tekzıb et· 
mekı.ledir· Ru ş ıyialar, geçen 
ilkkdnunda Vulval hddise

ltJrinden sonra ileri sürü
len isteklerin büyütül· 
müş yankılarından baş· 

ka bir şey değil-

dir İtalyanın, kendi bayra
ğının bo.ş oçık selAmll\n

masını istediğine duir olan 
~ayialara gelınce esasen 
hOtüıı Habet a1keri 'fe kah. 

flJRKDtLI 11 Şa\ı~ __ ..... ,--··----··-··-----··----··------····-----· . ! Ş E H i R V E M Ü L H A K A T T A ..... J =-··----------··---------··-------··--····-Maliye 
Bakanlığının bir tamimi. Belediye 1 ç. Esirgem KurnmU· 

Kazanç H buhran 11rgi11rl nı 1 rt 
Sil ılmıcık? Meclisi mahalle ve sokak Vilayet kongres.i cuma günü .topla.ndı. Yeni mırkez hıyıti 

Bazı maliye memurlarınca dl d v• d' · 1 ldUB h8J8tl8ffR8 klffif&r S6Çlldt? 
60

., 
2410 numaralı kanun mucib- 8 8flnl eglŞ lrlJOf. Çocuk esirgeme kurumu kana, C. il . F. Genel yazg u 
ince kazanç vergilerıne iliL Belediye meclisi ikinci vilı'lyet kongresı cuma gü ına çocuk esirgeme ıorudlp· 
ve olunan başta bir nisbeti- toplantısını dün yııpacakdı. nü öğleden sonra Halkevi genel merkez başkanına k:J· 
ndeki buhran zammı matra Vali ve belediye başkanının salonunda çocuk esirgeme grenin tazimatı telgraflı 

11
• 

hının tayininde vergilerioi Erdekde bulunması dolayısile kurumu villiyet kongresi dirilmişdir. intibah neticeflf· 
vaktinde ödemiyenlenden meclis dün toplanamamışdır. , toplanmışdır. Merkezin yap. de merkez hflye\ine şu ıe 
2395 numaralı kanun 77 in- ' Duyduğumuza göre, bele· ~ dığı müteaddit müraceotloru ot seçilmişdir: .. {)o~ 
ci maddesine göre yüzde 10 diye mı:wlisi bu toplanma rağmen Edremid, Bürhaniye, Ekrem vali muavını, 

1 
~,S 

tahsil zamlarının da eklenm- devresinde eskiliği ifade Kepsüt, S ı ndırgı, Bandırma tor Kı'lmil Sesli ıneın e bt 
ek istendiği anlaşılması üze- eden mahalle ve sokak ad- Gönen, Huvrnn kollarımızın hastahanesi kulak bo~8~6111• 
rine Maliye Bakanlığı bir tıı· çalışı b çalışmadık lnrını gös- r. un mütohr.ıs.sısı, R .. oeıCb•'' ti lıırının değiştirilmeei hak- ı g h 1 t 
mim yapmııdır. Bu tamtmde kında bir kııra verecekdir. teren bır molüınat gönder- ıra~· .. a ı ıye mu oc~ 
kanuni ıebebler dolayısile medıklerine göre buralarda Halıt Uz.el doğum . ve :b"''' 
k · · 'd yüzde e [ Ad L kurum kollrırının fual olma- bakımevı baştabıbı, Mb •"' 

azaahç .vl ergısılne aı b h . nver 818n dığı anlaşılmışdır. Buralar· A.li Aksoy memleket 8 

6
11 

on ta sı zam arının u ran . . . abr 
Snylavımız Enver Ada- da teşkildtın hararetle takıb hnnesı etil ve ı ,,\lı vergisine matrah ittihaz edi

lmiyeceği bildirilmektedir. 

Bir hayırseverlik. 
Yokıolları Gözetme Birll~inden: 

Memleket hastanesi kim
yugeri bay Abdi yoksullara 
yedırmek üzere 8alıke11ir 

Yoksulları Gözetme Birliği

ne bir canlı koyun bağı şla· 

mıştır. Hayır sever arkada
şımıza açık olarak teşekk 

ürü bir borç biliriz. Ve ya· 
klaşan Kurban bayramında 

daha birçok hayır seve
nlere nümune elmasını dil· 
eriz. 

Avcu kulübünden: 
Avcı kuliibü senelik der

nefinin, azadan dörtde üçü. 
nün bulunamamas ndan ni
zamnamenin 18 inci mad
desi mucibince bir hafta 
sonraya yani 23 şubat 9351 
cumartesi saat yirmiye bıra
kılmıtdır .Ogün kulübe mensub. 
azanın gelmeleri rica olunur. 

Soyaaı alanlar. 
Omerköy nahiyeaine bağlı 

Rişadiye köyünde soyadı 

alanları aşağıyıı koyuyoruz: 

Süleyman ÔZKAN - Köy 
muhtarı. 

Ahmed ŞAN 
heyetı azatıı 

ihtiyar 

Ahmed YILM,\Z - lbti-
yar htıytıtı azası. 

Ahn ed DÜNDAR - iht
iyar heyeti azı:ısı. 

Muıa GÜLER - İhtiyar 
heyetı azası. 

Ahmed ORHON - Köy 
imamı 

Hasan TUNÇ Köy ko-
rucusu. 

Oıman DALKIRAN · 
Köy kahyası. 

Yusuf GÜNDOÖAN 
Köy halkından. 

Süleyn.an ÜNAL - Köy 
halkından. 

Salih DURMAZ - ihti. 
yur heyeti azası. 

Hüseyin AKTAŞ 
halk:ınılan. taşcı oğlu. 

Köy 

Yunuz ÇALIŞKAN - Köy 
halk ı ndan. 

Heleri boş açık gezer den
iliyor. 

İtalyan tabası yerlilerden 
boş neferin hayatına mnl 
olan son hadiselerden ötürü 
şüphesiz tazminat istenece· 
ğıne dair olan duyuğum sı
bhatı teyid edil111ektedir. 

kan cuma günü şehrimize edilmesi iç.in icnbeden tedb- hastalıklar mütehassısı. dl 

gelmişdir. irlorin alınması hususunda Riza Tezel baştabih, ~~,ı 

Olçüler müfettişi. 
Okonomi bakanlığı lr.mir 

mıntakası ölçüler müfettişi 

Ihsan Kent şehrimize gel
mışdir. Müfettiş birkaç gün 
şehrımizde kalacak Ye bu 
müddet içinde elektrik sa· 
utlerini ve Cııbrikalartlaki 

büyük kantarları muayene 
edecek ve dnmgalıyacakdır. 

Çam ağaçlan. 
Belediye top bayırına, ye

ni mezarlığa ve şehrin muh
telif yerlerine dikilmek üzere 
Susığırlık ve Giresundan çam 
I idanı getirtmişdir. Yeni me
zarlığa yRlnız çam ağacı di
kilecekdır. 

Karışık ka~vı S6 tan ~uru 
ka~ıeciler. 

Kuru kahveci Hüsameddın, 
Abdullah, İranlı Mijhmed, Ha-
lk oteli altında Azjzın ya. 
pt• iları kuru kahvelerin ni. 
şaştolı, vesair hububatın ka
vrulmuş unlarıle karıştırıl

mış olduğu anlaşılmaktadır. 

Belediye encümeni karışık 
kahve satan bu kahveciler 
bak.kında para cezası ver-
mişdir. 

Polıs~e teı f ı imtı~am 
Dün vildyetde polıs terfı 

imtihanı yu pıluıışd ı r. lmtıha

na ikınci komısor Salfiha
ddın, Ömer ve iı~·iıncü komi
serr Nıyazi gımişdir. 

Or. Osman Yaşar. 
Sağlık bakanlığından viltl -

yete bilılirıldiğıne göre, Ban -
dırma eski belediye tabibi 
Or. Osmun Yaşar Meraş bel 
ediye tabıbliğine tayin edil
mişdir. 

faideli kararlar verılmiştir. Altan rontgen müteb·~daril 
Bal ıkesir merkez kaza vil- Salim Atalık maarif oı~. 111 eıı F . g- encU 

Ayet idare heyeti Başkanı, e!z~ ozener fo't 
eski. Başkon vekılı Nıyozi Sö daım1 azası, orl' 
kmen, Hilmi Yırcalı evtılki Gündüzalb kız . ..,o 

kt b '"d" .. AYDI senelerdeki eyi çalışmalarına me e mu uru, .. ..,o· 
binaen takdirname ile evelce allim mektebi mudur (0' 
teltif edilmiş bulunduklarını avini, Niyazı Sökll180

111..,1J 
k b. B u• . bunların nizamnamenin zı . m~. to ı. rş.rn şan''. 

59 ncu maddesine tevf:kan Faık ~zçelık (~lı. a•oı' 
ahın mo.dalya Foik Özçelik mektehı Başmuallımı) r•~ . ' ' . e• 
Gtlmi Sak.başın ilk olarak Sakbaş vılAyet ctl'· 
takdirname ile. diğer kol- şefı Hilmi ~ıt ttf' 
lara nazaran Ayvalık kolunun VilAyet idare heyet• 
da fazlo. gelir. Temin etmiş kil edilmiştir. . 56,ıı 
olduğu gösterdikleri büdce Başkan Dr. KAaııl ~· 
ile sabit olduğundan vo « Vekil Niyazi Söko>8~,ııf 
kaza kongrelorinden de he· LiL Gdmi Sakbaş, M0 ~ı· 
yeti idare nıesaısı tak Ftfik Ôzçclik, Vezned•t 
dir edilmiş bu- lmi Yırca)ı . 
lunduğundan bu heyete da- ---

hil olan başkan doktor Mesut ~ir evlenmı ... b, 
Muzuffer, Celtıl. Muharrem, ~·"' 
Ömer Akıf, Fahrinin de fülremiıl hükumet 00olf 
takdirname ile taltıflerini Dr · KAmil Emin ,~e· 
genel merkezden Rira cdılm. ile Havranın tanıoaııf (ıt· 

. 1 ı l' k.1• 1 
esine kongre heyeti umumiy lerınden at•ı A 1 'fi 
esince karar verilmişdir . vahırin niktlhlandıkları ... ,~· 

"de JJ 
Umumi kongreye Kuru ltny geçen perşembe günU Jd1gıo1 

bflşknnı Kı'lzım Özalp se~~ılmi· randa düğuııleri y8P1 
Jel 

şdir Uıu Önrier Kanı dl Atat duyduk. Yeni evlilere••• 
ürke,Kurultny Buşk<1nına, baş· ler dileriz. 

İvrindi Nahiyesiilde . .,,., 
Muhtar ve ihtiyar hejeti seflJı· 
büyük tezahürler ıçinde yapı~~· 

bar• '" lvrindi, 14 (Muhabirimiz
den)- Muhtar intihabı yapıldı 
lntihab hakkı olan l700) kü
sur birinci seçmenlerden 
bir k.smının hıırıç de bulun
masından tam beş ylız birinci 
se~·men intihaba iştırak et
dı Yeni kanuna göre muh
tar intihabı oyrı, ıhtiyor 
heyeti. aza intihabı ayrı 

yapıldı. Fırka namzedı 

lsmaıl Oemıralp (470) reyle 
tekrar muhtarlığa seçıldi. 

Fırka ihtiyar heyeti oza. 
lığına ikısi bayan olmak 
üzere 24 namzed gösterildi. 
Bu yirmi dörd nomzeddcn 

Jntihab çok d r ~ 
oldu Şimdıye ~8 ~~,,~ ,t 
rindide bövle hır ~,ol 

J \'.... ,, 
yopıl momış, ve se e 1. 
ıntıhabıı sevide " if11' 

eU8 
yet şen hır sur 
rak eylemişlerdır. ble11: 

Cuma günü so~~bııl>11111 
bugün muhtar ın 0od'P 
başlanacağı ve saat 80ııtd' 
on iki~e kada.~ a~d•r ıi' 
ve on 1kidl'n uç~ erıOtı~ 1f' 
Bayların rey lerını "pıPd' •' 
in Cümurıyet uıeyd08bsld~i 
elce 1 lızar ed ı len lllelrJ'el.rı
intı hah mahullıne g 11ile '•' 
köy ktıhyası vı.ıstllde fır,,, 
Pdildi. Sabah sekıZ 8,ııl .... 
• • • • 11e I•" 

! 6 sı asil, 6 m do yedek nzn-

1 

lığıt intehab olunılu 

idare heyetı reı~ı 8ıB JI 

ile .. muhtar heyetı bins•'ıı"' 
OJUteceman fırka d')ı:rıİf j 

geceden ihzar { J lsrl9 r~ 
fotoğraf ve bııyrskb 8ıı11 _..j 

yin olunmuş jotıh~ t ,pe1;, 
ını olarak Cuınurıye beı•'" 

Asil ozalığn seçilenler 
şnnlardır : 

Bir cer~ vakast 
Ay gören mahallesinden 

1 
Bay Abdulluh Üzer 

» lbrohirn Korakoş 
Raşid oğlu lbrnhim,oynı m:ı 
hulleden celeb ! insan oğlu 
Salıhi çakı ile kolundan yar- , 
uıamışdıl' . ibrahim zabıta ta· 
rafından yakalanaruk udlıye
ye verilmişdir. 

Bir sar~oşlu~ va~as1. 
Hcıcıgaybi mahullosinJen 

Vehbi oğlu Memduh dün 
gece sarhoşlukla bir vaka çı -
karmışdtr. Memduh yakalan· 
arak adli1•1e Terilmitdir. 

» Ağı Yılmaz 

» Hnsun Koç 
» Ali Korkud 

Buyon Ayşe Sürgüd 
Ye lck ozelor dn nşoğıdo

dır: 

Hnyon Emine Taşgın 

Boy Ahmed Avcı 
>' Ahmod F::ıfu 

'' Mehmed Uysal 
ı> Mehmed Dede 
)) Kudır Lüleei 

anındaki mahnllı o>
9 ıf 

~ddıldı. 'z gt\1i11~i 
Hayıınlar ıeoıı .. e ,, 

ve ôdeta düğU~ bir 1,6ı der g bi şen şı.ıtı 8 b•~,iıt'' 
ziyette n k ın eııneğkİ •..,,• 
Onlar cedvelle.rl1~0ıJıJr ,~1 
leri bulmok ~·e .. bir 01' 

SUrPtilc rnutıürJll ı..scB ~19P 
Fır• a•" puslası alıb dl ri ~ 0ıır' terilen nomıe tı 

8
; bO~ 

~eçirdikılon 8011r.
0 

ifl 
" k' o• dan on ikı ıtı 
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ıftçıler, Boz ırk sığırlarımıza 

eyi bakınız! 
(
. Yazan: Baytari mücadele reisi Hakkı User 
Jlkenıizd ·ft ·r · büyüle e çı cı ığın e:ı una yedirmiyeceği bir fıatla 

81
,_ kuvvet kaynagı sdtılmak:dıuhr. AvrupaJa nü-
ıs1r olduğu d b ı. r 

81 ıı. I n nn ve oz ıu. us <·oğal rıış ve günden giı-
ıs1r arının k L b'l' lerı .. k oşum .. a 1 ıyet- ne artmakda bulunmuş ve 

garbi Y~ sek bulunduğun- bu yiızden arazi darla~m ş 
"ala . nndoluda hususıle olduğu holde sut. bizo nis· 
r. 

1 
YetımızdıJ bu ırkın ço- 1 beten doha ucuzdur 

l!>a tırılnı - · da ae•, sıg r ıslahın- YukJrJo ısöyıuJiğim gibi 
eıas tutul b . lda. 

1 
muş ve o yo oz ırk ıneklerının sut verim 

8u c8 ışılmokdo bulunmuşdur. kabiliyetleri azdır. Fakat 
. • cok doğ . k: · b t h · . lıd ru ve co ısa e er sığır ırkmıla olduğu gı· 

~ırır- Çqııkü bu ırk sı bi eyi bir brıkım ve gıda 
llıir arı c.ok kuvvetli, de- ile ayrılabilir. Ntıtekim Bul-
ltn gıbı dayanıklıdırlar. garistımda bu ırkın süt isti. 

cak, b t .. I" hı· bil er uru e ı kametinde dııhi inkişafı için 
bıı Y\>anlardn olduğu gibi çalışınakda ve muvufCakıye-
8,,. ırk hayvanlarına da tli odımJnr atılmakta bulun 

J 1 bat L b l • d • Jed' ma.. un arı eyı muş ur. Unutmamalıdır kı Bu 
ey· ıroıek ve doltıyısıle lgnristan hayvan ohm satım 
b 1 beslemek ister. Yoksa pazarında bize çok reka-
d: ırk dahi bozulur gi· bet etmekdedir Buna kar- ' 
Ja~· Netekim ötedenberi şı tedbirler nlmaklığımız, 
'e 8~1 bulunan Balyada ulusal ökonomimiz iktiza-
tı' bunun gibi az ot ye. sındandır. 
hn .1 ler· Vı Ayetin başka yer. Bızl.l artık A vrupadan 

lı •nde gıdasızlık ve ba- ne biçimde olursa olsun 
Çellısııhlı; yüzünden gıtdik- gerek süt gerekse tereya-
k, bbozulmakua, güzelliğini ğı ve peynir gelmemeli-
0 ! etoıekdedir. Bu sözümü dir. Bunun ç11resi çok 
'-ed~ibi yerleri bilenler süt veren çok sağmal 

ık ederler sanırım. hayvan yetitdirmekdir, 
Şilbd' Bunun · · d h b' gez· ıye kadar vilAyetin ıcın e em ır 

h ıb dolaşdığım köylerinde yandan eyi ve bol hay-
ı.•le ovad L'l d k vani gıdalar yetişJirmeğe 
-. a .. ı er e topra _ h d . 

l 
rının L b'l· . 'k em e obır yandan sağ-

i 
1 

.. rı ı ıyetıne ve ı 1 b Ilı erinin 
1 
ğ .. mo ayvanlarımızı ıslah 

11 ~ır bakı uygu~ ~k un.~ J.~re etmeğe ve coğoltınuğa 
Citt öküzlmı?ıde 81 bgor ul m. ~~al ı şmaklığımız gerckdir. 
1> erın en aşka arı , . 
aeneı ol k \ ıldyetımizde boz ırk sığır-
t&rda ara yaz kış dı lorını çoO-dltmek üzere 
l,..: ot111klarda bulabildik- b k l 

0 
.. 'b d 1 L 

·ı otl . . oz ır l an muoası amız IA 

ı, .. , b arla geçınırler. Bun- boğalsr tedarik etmeğe ve 
~'"lll Urçnk veya arpa uygunsuzlarını tenasül kuv-
~ıı 811 ve kuru ot gibi · ''tıtl' d 

1 
_ vetınden mahrum bırukmak 

111 ı gı o or lioyle dur- .. 
il sam b'l . uzcru enemeğe çalışmakla 

"'~ a.n ı e nadır ola- b b b • 1 . "er·ı· G . era er o ogalar a ~·ıftleşd. 
''"' ı ıyor. erçı ak- . 1 k k . ı.ı .. 

'04 otla.ki d ırı ect· nynı ır ıner. erını 
•hırı ar aıı saya veya d h' en . L .;a · &tın d" a 1 ço.. lua 
llle\tt 8 onen soğmal 
'eti)·ere kı>pakden biraz yal verenlerJen seçmelidir. Siit 
b,y 'Yor. Fukot bunun kabiliyetleri pek az ola-
•ni ~anı beslemek için değil, nları ise ya işaret ede· 
"1tı:'S'8l ederek sağmak fı- rek cifllPşmekden menet 
•etil:~ e.lo geçirmek için meli veyahut semirtip kı· 
kı1111 ğını anladım. Hele sablera ımtmalı<l•r Bu yo· , 
!ilen taze cayır otları he- lda hareket edilirse birk-
l'~ipl •~dan ibarettirler. Te. aç yıl sonra bugüokün· 
lll•nder1ınde hususile sığır ve den deh ~·ok süt veri-
de.r '~rı besliyebilecek ka- mJi boz ırk inekleri m•y-
Pe~ esleyici maddeler da•ıa gelecekdir Hele vı-
~C\ik az bulunur. Bunlar lt1yotimizin o yüksek tabii 
lecek t~~ hayvan besliyebi- kalriliyetlerindcn istifııde ed· 
~e oıelliğini ancok nisan erek suni ~·:ıyırlar duh\ 
"'hil~;Y18 aylarında kaza· yetişdirilir ve bu gıbi sa . 
lly1 0 

r ~r. Bu sebebden dol- ğımlı inekler eyiya nri-
"' gıbj k . JIJen 

1 
uvvotsız otları lirse tıiitlerinin bir kut Ja 

~ok ~ııyvanlor, ne kadar , ha urtnc ğından şüphe yo· 
d•r b Yıseler gerekdiği ko. ktur. Bugiin zenginlığimi-

eslen Rere'- enıezler. Bu ıse zin başlıı"ası çiftcilik zeng. 
· il et 1"-inj gerekse sut ver. inliği olduğu gibi yarın 
lrı, ,, 81Zoltır . llalbuki sığırL ımızı yaratacuk ve yaşa 
r ,, 8 nız k 1nde değ·l oşum i tıkome taeak olon yine \·iflcilik 
et " 1 ' aynı zamanda ve hnyvan~ıhkdır . Buna 
d e süt · · erı d h' ıstıkometlerin- kamb inanmamaz ve ono 
.... a ı y t' . '<4Qlıdır B~ ıştırmeğe ulı~- göre ç·alışmnmnz gtırckllır. 
0ııoıni b oyle olursa ök -
lik akımdan y t' d ... • sığ e ış ırıcı-
olur. ırcılık daha kdrlı 

8oı ırk · 
"ernıeı. ıneklerinin süt 
l il k b'J. ' lltırıı.· n ı ıyetleri başka \.. .. iline er" , -
~}le ·ıc t;ore azdır . Hal 
e...· ı en e . d 
,, ı Yedir·ı yı e bnk ılmaz 

dııh ı oıezse .. bh . a \'ok şu esız 
:hn1l11ı azalocnkdır. Eğer 
bit 'Yorsanı k . . e süt ,, ontımızde 
)•~ı v e dolt.ıyısilc tere 
berah e peynir bol olmakla 
$İit fer Ucuz du d • 'ld' ' akır ı· egı ır. 
)'°'iı Hr aılenin nlumı-

Ve Joluyısilo çocu~-

• 
lmgiliz 

Tayara duşaüı içindekilerin 
dokuzu da ya ~dı 

Mesinn, 16 (A.A) - Şe. 
birden 15 kilometre ıneaııf
edekı Bcritımya ha va kuv 
vetlerinin 206 ncı rılosuna 
mensup ve Singapura gitm_ 
ekdo olan bir tayare düşm
üş idndek.ilerin dokuzu dn 
yanmııd1r. 

TDRKl>ILl S~YPA. 3 

Dış gazeteler· Otuz altı yıl Önce İvrındı 

ı~~~rao~~~:iı~~i~~~ay:~b•I ;Zelz ..le Nasıl Olmuştu? Nahıyesınde 
1935. ___ ( Üst tarafı birinci sayfada) 

Avusturya istiklali ve sil- Ver ·n Zav l[ l rinı yazarak sandığa atmağa 
ahsızla:ıma meselesi hukkın- ı a ı ara başladılar . 
da Londrada akdolunan itild- - 5 Sant onbeş alafırangayı 
fıar geçen ikincikanunda Yineı , ı 'ımrr Ali hoyi o~u- Iarrnş; öteden ka lnr İ· rindide rey vermeğc 
yapılan Fransız . İtalyan yolu"': Çamur yrfjrnlısı şeklinde bir .saln h•yetj olan, tam beş yüz 
anluşmalarile b:-ığlonmaktıı- o ..... 1'ezı lzüliH nkıa bi- :emin katwrn kişi reyini istimAl ve mü· 
d rincide daha iki sanjye Yı/ak h•mdlai menzur,· uz· t~haki müntchiblerin zey· 
ır . devacn etse veya U"i.incü akla bir mesken tin mnhsulü toplamak üze-
Avusturyanın istiklali Av- ., Zunine d - '"il · / 

h h 'bk·, bı'rı'nc ognı ey 1111*' ıe- re A.vvnl ı k, Edremid, Ber-
arek•t tu rı urı men sukut edecek · rupanın muvazenesi ve sul . 

hün ıdamesi ıçın, Londra 
konuşmalarında esas pren
siplerden sayılmıştır, Roma 
nnloşmalarında, Fransa ile 
İtalya; Avusturyayı tehJiJ 
ed~n hadise! ır vukuunda 
birbirleriyle istişarede bulun 
mağı taahhüt etmişlerdir. 

Londra konuşmalarında, 

lngiltere dahi bu esas pre· 
nsibi kabul etmektedir. 

logiltere hükfımeti Roma 
anlaşmalarında Avusturya 
istikltlline aid olan fırkaya 
iştirak etmektedir. lngilterc 
ile Fransa ve ltalya Avustu . 
rya meselesi için üç taraflı 
bir anlaşma yapmışlurdır. 

Londru konuşmalarında 

Versay mu3hedl3sinin sildhl
anma\ara aid olan beşinci 
lrnımı mevzuubnhie olmuştur. 
Vcrsay mU'lhedesinin hiç bir 
zamanda değişemiyPcPğİ 
hayali epeyce· zamandanberi 
silinmeğe başlamıştır. 

Sildhsızlanma meseleleri-
nde hiç bir muvaffokiyet 
ehle < dilememj~tir. 

Şimdi ise Versay muohe· 
desi ahkAmın•n tadili ve ye 
rlerin beyne 1mile1 bir prot 
oko1un ikamesi suretile 
tahakkuk edecek pratik sa
hadayız 

Almanya silôhlanm~ktadlf' 
Almanya sill\hlanma,la mü
savat haklı.1 talebinde bul
unmus ve bu hak dahi 
prcn~ıb olarak kabul olunm· 
uştur. Fransızların yaptıkl-
arı teklıfo göre müsavatın 

emniyete tabi tutulması 

kayıh diğer devletlerce kab
ul olmuttur. Bununla bera
ber Almanyanın ıilAhlanması 
karşısında kimse müdahalede 
bulunmamıştır. Bu hal ka

rşısında beynelmilel bir anl
aşmanın ak·iına lüzum gör
ülmüştür. 

A vrupıı devletleri silAhla
nmaya aid olun Varsay mu
ah~ıiesinin beşinci fıkrasını 
taılil edec ·klerdir. 

Fransa ve lngiltAre ılev-
letlflrİ taya re hücumuna ka. 
rşı karşılıklı yardımda bul· 
unacnklardır. İki devlet Lo
ndra konuşınolorında bu 
esas prensibi kubul etmışle-

rdir. 
Fransa ile lngiltere, tayare 

hücumlarına karşı genel 
bir nnlaşmarım akdi için. 
ltalyanın. Almanyaııın ve 
Bel~~ikanın iştirakini •ltı istem
işlerdir. 

Lokarno paktına naza · 
ı an Fransa. Almanya tanı
fındnn bir tecavüze mnruz 
kalırsa: ltalyn ve Bt:ldkn, 
Fransaya yor<lımda bulun
ac1 k t1 r. f1unıı karşı Alın 
nnya, Fransa tarafındırn bir 
tecavüze uğrarsa bu üç de_ 
vlet Almanyaya yardımda 
bulunacaklardır. 

Loknrno paktı şeraiti 

Londra karıuşmalnrınıla yoni 
bir veçhe almıştır . Londra 
ko.ıuşma!arı Loknrno pnktı

nıla nıızarı dikkate alınm 
amış olan t:ıyarelerin hiic. 

ide vaki olsa idi mozn. Önünde bir kadın. Oo'. g ımıı , Kırkağaç cihetine 
Hah Taala nüfusu mevc 'J gitmelerinden reylerini iıti· 
udtlun sülüsanının enkaz arlık islemc:m görmek\· mAl edemedikleri anla§ıldı. 
alt nda tekmil eııfosı hayat Bu levha İwlbi,,;i l~hrik jçl· Yine heyetle birlikte in-
edeceklerin de şüphe olm- nse kafidir; tihab s ndığı Ci.imuriyet me-
ayıb; bereket versinki bi- Tasau11ur eylfyemem bir ydanmdnn alınarak fırkıca 
rinci tt•zelzül bir tenbih yürel< velev nünkir, başına gidildi ve heyetin 
ve ikıızı seri ve şedid Velev haşin ve mı'ilevves ki hnzurunda küşad defterle-
suretindij vaki olarak üçü. büylc bir hali, rile rey pusulaları knrtıl-
ncü dehşet, canı hıraşide Görü.bde sızlamasın . Şimdi aştırıldı . Tasnife boşlandı. 
halk açık yerlerde bulun- si= bu timsali. Tasnif saat onyedide bitti. 

Bu /evi matemi her tlirlü B 1 'ht· b arak kurtulm•şlur )) ayan arın ı ıyar ey-
-~ }J - Zelzelesinin tohri- de/ışetile alrn, etine dahil olmaBı bura 

Şu muhlertm vatamn bir d batı .. her 1'ürkün içini sı- hanımların son erece mem-
kenarı baridine, Bütıin o manzara! canıikdfı mun etmiştir. Dört sene zlatmtttı ... 

Büyl'ık Şair 1'evfık Fıkret, 
BulıkP.sir mesabini için» yaz 
dığı bir manzume ile bu 
teessüre iştirak etmişti •. 

<l Verin zavııllılaro», zelz -
elenin tahribatınıt bütün 
korkunçluğu ile önümüze 

birde kaim; sonra bura hanımları yeni 
Reda-l berf ile örtün ki til yapılacak muhtar \'8 ibti-

rcı/n yine yar heyeti intihabına mü
lçinde sakltyarak şuzlşl teak\ben iıtirak eder.ekleri 

fc ldketi - gibi köy muhtarı da kend-
Yabancı g~zlt•re göslermesfn ılerinden seçeceklerini sö

sefdleli. ylemektedirler. 
Nastl tahammül eder son. Fırkaca - Bayan Ayşe 

sürüyor ... 
Bızım olan 

her Balıkesirli 

b 
.. . ra karşısrnda bunun Sürgüdiın de-aza olmaaı teklı·r 

u şıırı, 
bilmelidir, Bunu bu ıuhncl yürels gir- edildiği vakit bayan E-

ye mtşhunun. mine Taıgın oluna ben de 
bence.. Bi h i raz anı yyel ve rlkkatla knbul ederim cevabınJa 

Onun için, aynen alıy- sı:lıyan dili pak'/ bulunmu9, Emine Tatgına 
teklir edildikde memnuni
yetle kabul etmİl}tir. Bu 
bayanl::ır fırkamıza da da_ 
bildirler. 

orum: 

V[R!N ZAYAlllLARA1 
, 

Ba/Jkesir mesabini için 
/Jarb zd:ele bir köy: Şu ya

nda bir çatww 
Çürük dirdderi clclışelle fır-

Derin :ıniltili. ç~rpınİıla;la 
slnei hak 

Teessüralını söyler bu levlıai 
alama; 

Si::in tlbet acır değnm; ve-
rin; 

Verin ~u dullara; yoksul 
kalan şu eylana. 

umları karşısında İngiltere- l'er/11 eninine gayret şu bir 
nin yardımını temin etmiştir. yıyın beşerin/ ... 
lngıJtcro hükilmeti de toyor - TEVFiK FiKRET 

l . ** c ~rın tecuvüztine muruz \'e Karesı· 'h tarı inden 
kaldığı takdirde, Jiğer de- bir yaprak <la, ağır ağır 
vletlerin yardımını temin et- kapandı; unutuldu ... 
mektedir. -SON-

Bu proje; Avrupa devle-
tlerını, yunı Fran~o ile lngilt- M. Tuğrul KızJ/ftın 

'r- , ere, Belçıka ve Almanyayı 

alA.k.ad&r etmektedir. Bu pr- ' Dokto 1 

ojeye ltalyanın do iştiraki r , , 
istenılmiştir Çünkü, bu pr· 1. Mım"uLı Ahmet 
oje genel sulha ve Avrupa 1 U il ı 
muvazenesine taolh1k eden 

ÇOCUK 
bir projedir. 

hastalıkları mütehassısı. 
Muayenehanesini postah- ı 

1 ane civarında Zemen Bo-

l~~= naklelmiştir. .. 

Reylerini istımAle gelen 
bayanların yüzde altmııı 
manto ve şarpalı bulunduk· 
ları görülmül} ve bir aya 
kadar burada terlik üı
lük kullanan ancak yüz
de on kişi kadar kalaca_ 
ğı ve bunlar da son derece 
ihtiyar olan kadınlar ola
cağı kanaati hasıl olmuıtur. 

Gerek bayan ve gerek· 
se bayların yekdi~erile ea
mimt manto ve ıarpalarla 
intihaba iştiraklari nahiye 
müdürü Şevket Krdel; ve 
Fırka idare heyeti reisi ve 
azalrrının halka karşı gös
terdikleri samimiyet ve ÖD· 

der olmalarından ileri gel. 
miştir. 

Cuma günü yapılan intih
abata o gün havanın açık ve 
Adeta yaz gü•lerinden kal. 
mış olacak güneıli . ve sıcak 
bulunması çok yardım etm· 
iştir. 

lngiltere ile Italyo Lokar
no paktında, her hangi bjr 
tecavüze karşı, mukabil bir 
yardım temin etmemişlerd. 

ir . Londranın yeni prejesin· 
do ((Garbi Avrupa ınıntakas. 
ınn aid proje» denilmekte
dir. lngilterııyi cılt'tknd ır ed· 
en noktn da budur. 

,~ 

( 

1 
KADRİ UZKUR 

[N U~Ul KıRTA~İY[ M GAZ ASI 
Bu esası projeden iki on

lnşm~ çıkacağı muhtemeldir 
Biri lngiltere, Fransa, Belçi· 
ka ve Almanya arosında . il iiktinıet cadde inde Zarbali oteli al-
Oiğeri ise Fransa, Al- l1nda yerai a':dığım diikkanda kırtasiye, zii-
monya ve hulya arasında 1 caciye çrşidteriuin tm e'·isi ve l)İ\,rasadan 
ukdolunecnktır. j 

1 
J 

N 
erı ucuzu olarak huluııuı·. Rı'llıas·sa ı•ıekteb 

L elice itibarile, Frunsa • 
vnzih teuhhütler <'\de etmiş. talehderirıe aid muhtelif defter ve kalem 1 

tir. İngıltere dııhi hava Vt~sairc diğeı· ticaret.han t}lerdeu pek farklı 
emniyetini elde etmiştir. 1 Vt' ehven fiatle atılır. 

t 
tiulh csuskları gerek A vu- • _ 

s urya ınıntı osın<lo; ve ger .. 
r---:~~~~~--=~.-..:...~~~~~~ ekse Garbi A vrupada takvi- -~ 

ye edilmiştir. Yurdda~'l: 
Almanya, Londranın tekli- T Fellıkelli günlerde sana yardım elini uzatan HlUıli 

ulımer insanlığın şefkallnden do[jmıışlıır. Zengin, fu · 
kir. kadın, erkek lmlôsa hiç bir kimse kendini Hilali 
alum•rln lıimayesinde11 uzak sayamaz. Senelerce ev
uel kurulan bıı lıayı r ocağrna aza kaydolıı nu:::.. 

fıni kabul ederse Orta Avr. 
upa sulh havasında yaşıy· 
ıwokt.r. 

İtalya orta ve garbi avrup
a<l ı nılal~t • aasıno müstenit 
bir sullıiin teessüsünii nrzu 
etmektedir. 

Ba/Jkesir 1-/ila/iahmer merkezi. 
-273 



IAYPA· 4 TtJRUILI 
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AVUKAT ,,. Mehmed Servet 
ORME EVİ H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 

Yl'St:F KENAN 
Yazıhanesi hükümet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kozalarda her 
nevı duvu k ttbul ve surut
le netıcelendırilir . 

MütevoHıt 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EV/ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

- • 

Adet Devresi Uzunluğu Nevi 
Yatır meşe 

ağacı 

Bulunduğu yer .. 
20 ı,90 

, 30 0,90 
50 0,80 
20 0.55 
2 1,60 
1 1,66 
6 1.36 
2 1,60 • 
1 1,66 
6 J ,30 

60 0,70 
40 0,75 
10 1,30 
20 0,45 
80 0,65 
3 2.80 

15 1,50 
15 0,90 
20 0,30 
3 0,50 

404 

8,00 

8,00 
8.ou 
6.00 
9,00 
9,00 
9,00 
g,00 
9,00 
9,00 
9,00 
7,00 
5,00 . 
5,00 
7,00 
5,0tl 
8,oo 
8,00 
5,00 
8,00 

» 
)) 

)) . 
)) 

» 
Yatar Çam 

~ 

» ' 
Yatır meıe 

Edremid kazası Hllmdibey nahiyeai dah
ilınde vaki Topatacak mev•iinde. 

' 

» Hamdibey nahiye1inin Hisarkaleai mevkiinde 
)) 

~ 

)) 

)) 

» 
Akca ağaç 
Köknar ağacı 

• 

Edremit kazasının Hamdibey nabiyeıi dahilindeki vaki HiBBrkalesi ye 

#Mecmualar: , _ 
Yeni Adam. 

1 

. Şehir si 
· Yeni Adamın son çıkan 29 1 

1 

enasında 
Bu akşam 

1914 - 1918 ~üyü~ savaşın canh tarihi 

ıncı sayısı yeni şekilde 1 

çıkmağu başlndığı günden_ 1 

beri, sayfalarında topladığı 

değerli yazılar la doludur. 
Ter biyeci İsmail Hakkının 1 

(Dirim sevgisi yerine ölmüş 

aşkı) ve toplu tedris yazıları. 

Köse R aıf oğlunun <lil 

anket ine yazdığı derin te· 
tld k yazısı, Vahdet Gülte- Hepimizi va bütün dünyayı alakadar eden bu filmi görünDZ 
k ınin (Yeni romanda dil 
ve iisluh) makalesi Nüvit 

Osmanın Zaman gazotesine 

cevabı, flya Ehr"nJergden 

tercüme (Rus kadını ) sı · 
yasa acunu. Sanat tarihi 

1914-1918 snvaşlnrınn girmiş her memleketin 
I ayrı nyrı milli ve şin diye kudur meydımn . çıkmanı.ıŞ 
vesiknlorından olmmış büyük bir savaşın birıcık 

ı doğru fılimidir. Bu fılim si~P.~~avaşton avel ve tıonrıı 
sıyrs.ıl moyd:mda bulunan Hll'ı UK ADAMLARI tenıa· 
mıle hakiki TOPR \1(, HAVA \'e DENiZ snvaşlnrıo• 
gösterecektır. Aynı zamunda. (Amok) romanı Mecmunn

ın değerl i yazılu rın ı leş_ 

kıl ediyor. C.\NAKK.\LE M~llAl\EHESİ VE TCH-
~ 

Yeni A~sm çocuk hikayeleri 1 KC~ Z.\FEHI ni !!ürcce~iz. 
ti t 

BU BI" IJARP FiLİ~11 DEGIL HARBIX FILIMlDlJl. 
Terbiyeci ismoil Hakkı· Yukın hır muzıyl' uıt olun bu buyuk ve çok k ıy· 

nıo id .ıresinde çıkar ılan ı metli fılımini he.rhaldo görür iız filım ucele i tanbuls 
'ı\mi Adam ~~ocuk h ıkfiy· iade cdılt c• ğıı den vuk t g.ı p etnıeyınız 
elerinin 14 ün cü ii ( Yeğıt iıllveten Df:~YA llAB HLEHI. 
çocuk} ismile ve ~:o k güz. ı 
el bir kapakla çıkmışdır. 1 

Çocukların büyü le sevgi • -------
ile okudukla rı bu hikdy- .. 
eJeri butüa muallimi una 
ve babanın çocu kların~ ok-

______ ..... _ 
Yiti~ . 

J 
utmasını isteriz. Her pe- Mühürümü zoyi etdim. Ye j rim 
rşembe ç ı kar 32 sayfa fi nisini olacağımdnn esk ısinin l Kebsüd Kosnp :~c 
kuruştur. hükmü olmou . ğını ildo ede- hallesinde Ömer , ~ 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk. - - - --. . . . .. ____ ..._. . . '.:. .. · ... 

Aşağıya bastığımız rehber tablo ha a ını ızın lıer tülü ilı1iJaçla
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en ağlam şartlarla nerede, ki111 .. 

)erden karşıhyabileceklerini gösteriyor. , 

Rahai bir otel istiyorsunuz .. Hangi otelı 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü .suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. HükCunet 
• ne sokagı. 

· esi postah3 .. 

OTEL : Bahkesirpalas Kuvayi milliye caddesi 
top atacak me'lkiinde orman yasasına aykırı olarak kesilmiş ve çeşitlerile yukarıda 
yazılı bulunan 404 dene yatır ağaç aşağıda gösterildiği şeraıtle açık artırma çıkarılmıştır. 

1 - ihale 19-2·935 günlerine raslayan pazarteıi günfi saat 15 de Balıkesir orman ' 

kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadtle" 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükiımet caddesin clt~· 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliikC11118

' 

catlde~inde Ahmet C()snwsi kar~ısında 

cevirgenliğinde toplanacak satış komisyonu önünde yap ı lacaktır. 
2 -Ağaçların beher metre mikAp gayri mamulünün bedeli muhammeni 2 iki lira ol

ub istekliler muhammen bedel mecmuunnn yüzde 7 buçuk nisbetinJe olan - 3ı - liralık 
depozito m11kbuzları ile ihale günü komisyona müracaatla arttırmaya i~tirak edeceklerdir. 

3 - ihaleyi müteııkib ve derhal teminat yüzıle 15 şe iblAğ ve bir hafta içinde ihale 
bedelinin tamamı birden malsandığına teslim edilecek. ve ağaçlar onbeş günde nakliye 
ile ormandan çıkarılacaktır. 

4 - Yukarıda ~österildıği gibi agoçların hepsi olduğu yerde kabul ve teslim edilecek 
mamulAta elverişi} değild ir gibi her bengi hir behane ile kabulden İmtina edemiyecek 
ve yerine ba11ka o ğı:ıç aramak hakkı olm•yı:ıcoktır . Onheş gün içinde çıkarılmayan ağaç
lar hazineye kala cık ve müddet temdit cdilmiyP.cektir. 

5 - llAn vesair her türlü mesarif müşteriye aittir daha çok malOmat almak isteye
yenl rın her gün Orman Çevirğenliğine ve Edremit Ormı:ın muamelAt memurluğuna mü· 
racaet eylemeleri ilan olunur. 

~~~~~7~~~~~-~~~~~~~~~~ 

1 Doktor bakteriyolok l>oklor operalö~ , Doktor 1 

1 iç ~[s~I~~ [l~ı~s~~:ıklar l'er!~~lh~!~ı!k~!r CildMu~H~~!J~~~~~Lrı 1 
ı mtitehassısı ınutehassısı müle/ıassııı » V:\ TAN .,czauPsi bitişiğindeki muayene evinde hastalarım htrgün 
1 öğleden sonra kabul vt~ t~da \' İ t•derler. 

~~~~~~~~~-~~~~~~~~ ..... ı:..l""llfJ 

Uasım yeri ViLAYET MATUAASI 

. . ' 
BE R BE R : Yeni berber ı brahim Dural: tliikti ıHet 

caddesi Yıldız Karaarhanesi karşısın <I 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah lehnıe t ~ok 3~ 
ınıruara 18 

B A K K A l: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nuri-' 
Paşa earnii e ddc-ısinde. . ~1eyJıane Loğaıuıd~·· 

TERZİ 
ŞEKERCİ 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı {ı 47 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin f'll .-s~i şeker' 
cisi. 1 -llikılnwr cadde:-:i, po~tah: ııe ~okaµı ıın 
mara: 24 M 

• . fll '' MAN/F AT 1 :Tavşanhh Zade Fahri bey. F:ıntaıı ·ııh·e 
ı ı i fatura H' luımaş mağzJsı . Kuvayi uıı · 

cadd<·si uunıara: 52 
HIRDAVAT· Cumal ı Hasan - Yapı \t' 

• dt)ıııir lıırda\ıat, hova, ran ı . ' Sa r:.!dar ha. ı. . ~ 

• 


