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- İ~esiBatyazganı: Balakeıir ıaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Çevirgenl: K. E. AKMAN 

N' Yıllığ'ı: 800, altıaylıtı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

VE ER. ! Türk Dili Evi Ba/Jkesir 1 
ÇIKAR. =-=- Günü geçmiş sayılar 25 kurqtur. 

~.evlerinin kuruluş yıldönümü heyec~la kutlulandı 
8~şbakanımız Halkevleri in ylldö- Atatürk · Kurultay Başkanımız 
~Unıünde mühimbirsöylevsöyledi Fethiyefteşrif veueceyi 
•ı~ewler" . b' . d -u 1 1 n . 1 ~ d 1 o orada geçirdiler. i . ı sıyasi 1r muessese egı n er. soysa ve u ture urum ur ar. . nun Fethiye, 22 (A.A.) - ~u 
ıın memleketin bütün ışıklı evlatları ~u top!ontılarda bu'unarak zevklenmeh ve ~~b;~93s :~::~şd~:~ı 1;1~: 

ff alhvine hizmet etmeg~ j yurda karşı ~ir Ô~BV tela~ki eylemelidirler. Ege vapuru il~ ... Mersinden 
A . ' yola çıkan Reısıcumur Ata 
C"tfl l. 8 / k · türk akşam scat 20·30 da it l(Qra al eSlT limanımıza geldiler. Halkım. 

Qlkev. d L.la/keVl·nde. vin~: içinlledir. Atatürkün ge-
~tl' ' l n e. r.ı 1 ceyi limanımızda geçirmesi 

ızıı . sayıawı Necib Ali de ~erasim parlak oldu, gazete umutmakdadır. 
Ani:'ır nutuk söyladı. ve kitap sergisi açıldı. 

ke\'J ~ro. 2l (A.A.) - HoL ~nhkesfr Hnlkcvinjn ikin 

~·ldö~~tn~Urumunun 3 CÜ oi yıl dönümii cuma günü o" Jem'ı~lı'ler orduya bir ta• 
(&tıı fi ~nü hugiın An- güzel tezahürlerler kutlula- U '1 

'n le a ke~inde, Başbak nmışJır. Evimiz rumu günü yare daha hediye ediyorlar 
Qnlar ~et lnönü ile Bak- bnştan h:ışıı bayraklarla do 
bay 'ıt · il F. Genel Katibi nanmış ve büyük salona ra ôJemiş, 23 (A A ) - Do-
~ol ecep Peker ve bir dyo konmuştu. kuz, on yıl içinde büyük 
11erj Baylavlar, b ıkonlıklar Büyük konug;umuz Ktırul- ordumuza üç tayare arm-
L 1 Relenl · h f ı.t ı<'rııl ı mot lrı • •ı ". ı · l l 'k" ua l erı ve er sını tny Baı:::kam Gene al Ktlzım ağan eden Uu~mış i er 1 ı 
}tiL ın da İşlirok ettı'g·rı' bu·· bir ödevi Üzerlerine hız almışl- ~ 1 le d h } ğ k " ( Özalp 'e refikaları mebus· uça a a a ma n arar 
"''r lllerasiml k ı 1 d ardır. Bu ödev val rndaşlnrın ' 1 ı b · · L llsinı · e ut u an ı. lor vnli Kolordu kumanda.nı vermiş er ve unun ıçın 
&şland e istikltil mnrşile top!anıb gerek ilim alanında ve 'Jiğe~ birçok zevat evci. 1 de and içmişlerdir. 

Okuıu ı. Musiki muallim ve gerekse Eıoysnl hakımdon !erin bayramındn bulunuyo· Geçen kurban bayramın· 
~:ı b~alen:ıb~t11erinin okudukl birlik de konuşabilmek ôde. rlardı. dn t 136 lira kurban parasını 
" b ı i t vini almışlard r. Bu bizim <l' Ö oaşb k marş on son- Ankara l lolkevin<len sa- tayareye he ıye eden de-
'.h~ıdaı/ an l met lnönü öteden beri büyük bir ihti- at 15 de l .1 miş halkı bu yıl kesil-
~;~ Sii~eskal·!ıcvi söylemiş- y:ıcımızdır Sonra güzel sn- rac y~ene;n~ ecek bütün , kurbanların 
ıq~lıtrJ 1 ve devamlı natlnr i(:in ve ınüsbot ilim- Başbakanımız 

~aıı a kor 1 B b lsmet İnönü ve Hnlkt.!vleri pnra.sını aynen verecektir. 
ın L şı nnnıı aş a_ leri tnnıtm::ık ve sevdirmek 

~~lktv]:. söylevinden sonra ıçın sarfolunacak emekler Başkanı :Necib Alinin nut. 
ı Bflylrı başkanı ve Deni- bilhnssa fırkanın ve Hnlkev- ukl:ırı alınarak oldkn ve Dış 

}
1 

le\P 
8 

.. avı Necip Ali bir sö- 1 'd h 1 • heyeconla dinledikden sonra 1 eri ı ore eyet ermin gi.iz-
e~de oy eınjş ve bu söy- lcri önünde bulunmol Jır. merusime boşlnnmışdır. Önce 1 ' b k A l, d 

61tj n Sonrn cr\Jzcl mu- l d 'f d 1 İst iklül marşı çalınmış bir i~ en a anı mu nıara 8 
t.. Par""l t- • • Bir top antı qn istı o e i c söz { d .. 1 b' '1 " c· ,, .... nrı dınlenmış . 1 k · · t 1 t l gene tara ın an guze ır d 'Ol soy emf ıçın o op an H 3n 
en b.'nin lfıjeni piyesin- ıwel konferansl:uına ve kon- şiir okunmuşdur. Miıtcakib -

:dılrn1·11t11.r parça temsı'l ı d h 1 I en C.H.F. sı viltlyet idare , \' G ser.erme a u eve ça •şmış 
,:aıarı r. erek musiki pn- hoyetinden Feyzi Sözener 
~ nı ve hazırlanmış olmnsı gere 

'

.lttait ed' gerek l>İyesi k . E . 1 b' k bir nutuk söyliyekrek 
ıd en tır. :.yı (•cılışı mış 1r aç· 

1 dl!tl'ı 
1 

gençler halkın ovımızın çalışmasını nnl-
'td ilk ı kit:ıb kıırıştırılarnk hazırlan· 

ır. ış ur.nı kazanmış- atmış büyük hemşerimiz 
mış olan bir konferansın mu Bitil Kfizım Üzlapı Bakcslrliler 

ıuakan vaffak olması ve dinliyenle-

Ankara, 23 (A.A.) - Dış 

işleri bakanı Bay Tevfık Rü
şdü Aras hu sabahki eksp
oresle lstanbuldan buraya 
gelmişdir. Ankara durağında 
Bokonlık yüksek memurla. 
rile elçiler erkdnı tarafın· 

<lan seldmlnnmış<l.ır. 

Dün Ankaraya döndiJler. __ ___.__ - ~ -

Sayın hemşerimiz cuma günü mülhakat heyıtlerilı fı-
rkada görüşdüler ve i~tiyaçlan tes~it ettiler. 

Büyük hemşerimiz Gene
ral Kflzım Özalp Sayın refık
uları bayan MüveddcJ ve 
yanlarındaki zevat ile bera· 
ber dünkü trenle Ankaraya 
dönmüşlerdir . 

Kurultay Başkanımız ve 
saylnvımız r.uma günü öğl
eden evel Cümuriyet Hıılk 
Fırkasını ziyaret etmişlerdir. 
Bu esn:ıda fırka heyetlerini 
ve kazalardan gelen {heyet. 
leri fırka s:ılonunda kabul 
etmişler kendilerile iki saat 
kadar görüşmüşlerdır. Kon
uşma esnasında kazaların ve 
kentimizin belli başlı ibtiya
clarına temas edilmiş, hunlar 
hakkında heyetlerin yupdık
Iarı dilekler dinlenmiş ve 

(i('ne ra I Klizıru Ozalp 

yerine getirilmeleri aebebleri 
araştırılmışdır. lazı kazalar
ımızın büyük su itleri özer. 
inde bu arada ehnmmiyetle 
tevakkuf olunmuşdur. 

(Devamı ikinci sayfada) 

Almanya 1 Yugoslav 
Bütün ta~lif leri müza~ır... '' Bulaıriıtın ~adad iıindı 

eye hazırdır. ınlaııyorlır. 
Londra 23 (A.A.) _ Alman Sofya,23 (A.A.) - Bulgar, 

hükCımeti Berline O'e]ecek Yugoslav komisyonu biri 
olnn lngiliz Nazırı il~ Fran. Dragmao·Çerbrad demiryol-
sız!- İngiliz tekliflerine aid unun şimalinde ve cenubun-
bütün meselerini münakats da olmak üzere üc yeni 
'"'tmeğe hazır olduğunu lngi hudud geçit noktaıı tesiı 
liz hükumetıne hildirmişdir. etmekte Ye pı&aportların vi-
fraOSIZ baş Y8 dış iŞIBri bı- zesi meıeleeinde mutabık 

kanlarma mşan tirildi. kalmışlardır. 
Paris, 23 (A.A.) - Reisi- Eski$1hirdı ırip 111111 Ylf 

cümur Bıış ve Dış işleri Bo- Eskişehir, 23 (A.A.) -
kanlarına Lejyon Oönör niş_ Grib salgın bir haldedir. Me_ 
anının büyük Salih rüdbe_ ktepler bir hafta müdde-
sini vermiş ve kendilerini tle kapatılınııtır. Kış ıidd-

~tlt ımızın. söylevi rin hundan zevk alması tam saygı ile seldmlamışdır. 
~~!e··1•01~0"0 • 2~ ~~ .~ ) _ ~alk ·~ Bundan sonra Bir zaferin ya· '"Q • muhakkokdır. lımid ederim 

yemeğe alıkoymuştur. etle deYaaı etmektedir. 
ı==::===================== 

TürkDill ile duygular: 
4 etıı('j 8 yıldonumü miına.- ki bütün lfolkovlerindo nr- sası adlı pyes Muallim mekte 

11 f\ı 
8 

.. Oşbokan ismet lnö bi talebeleri tarafında büyük 
oyı · kodoşlar konferans vormek 

.ı,. Lı,,IL evı söylcmiı:ı.tir. . . d 1 . h 1 k muvoffokiyetle oynnnmışdır. 
""rı ll,... • 1 -s ıçın a ıa L•yı azır anmn 1 ... llıııu·nu· ev erinin 3 cii yıl Muallim mektebi talebe e-"'• d k ve herkesi alfikalandırmok 
ıı' a iilL Utluıuyoruz. Uu rindon mürckkeb musiki 

ilik •enin husm:unda öğenli bulunncn· 
bız evıerind .seksen kndar klnrdır. heyeti de güzel ve mutenn 
~111

1

1~ buı·u·· n~- ıınkdnı ola.nlar ııarçalur çalmış ve sık sık 
•ı ı ~ •U l l Geren yıl ic;indü 11.ılkevle-

~ılq Yorlor op ı.ıntııııızı rinin çalışma he npl.ırı eh alkışlo.nmış<lır. 
~ııı ~nborj. k Bolkevlcri üç Gazete ve kı'tab sergisi l,r.!ıır Ule .1.ındı varlıklarını mdedir. Eğer siyasal ve 
rr,.~'"· Haı~ınuo duyurmuş. ilım alanlarında aza kanoot llulkfwİmızİn neşriyat ko 

"ırı a.evle · · etmeg· e ıstidndımız olsaydı; lu tarafından tort.ib o<lılen tırıi il bütü rınrn şu vazı- . 
l•t 11. dikk . ı~alkcvi üyele- bu vereceğimiz rakamlar. 0'3Zele, mecmua vo kitnb se. 

Eltıın. otını çekmek dan memn~n olmamız ltlzı- ;gisi Kurultay Brşkanımız 
111lk mdır. ~1cselfi 933 senesinde tarafından a~· im şdır Sergi-

evleri . f <l 
soysal büyük {Devamı uçüncü snyfadn) (Oevamı ikincı say a ıı) 

önceki açılış gıi miw· ait bir intiba.· 

İtalyan mallan Almanyaya 
sokulmuyor 

Berlin, 23 (A A.) - Ôkon
omi dairesi ikinci bir emre 
kndnr ltal yan mallarının 
ithaline ait müsaadelerin loğv-

. ını emretmişdir. Bu tedbir 
ti es ret muohe<lclerinc mu ha· 
lıf olarak Isviçre ihracnt
ını müteessir etlen ithalAt 
haktında İtalyada neşredilen 
emirna9elere hir mukabele 
olara~lınmışdır. 

= 

Fransız 
Bilinlenna göre A: 
vustur ya meselesi 

Paris, 23 (A.A.) -
Fransız A rnsturya mü
zakerntına ll ı.ırici ye 

baknnlığında dovam 
edilmişdir içtimaın so 
nunda B Lti\'al gazet
ecılore kendisini ve 
hay .JlunJcnin bilhas 

\ .sa Avustarynyı olfika. 
dnr eden siyasi mes 
eleler lı:lkkındn Avu· 
sturyn lıakanlarile ıum 
bir fakir mutobukatı 
müşaheJ etmiş oldu· 
k.larını ıöylemitdir. 

Yazık! 
• 
- O da öldti dediler. 

fil.ref]im yandı, tul11şdu. 
İnanmadun. Daha doğrnsu 
inanmak istemedim ve hoş 
yere /ıana onun ölıimtimi 

duyuran dudaklarw: 

- Yaşıyor. Diye /ıay
kırmaswı bekledim. Nasılsa 
elden uç11ueren bir kuş 

gerisi geriye ele döner mi 
ille'/ Nerede lwldı ki «dörı-. -
mek,> ile «ölmek» araswda 
koca bir uçurum var. Adam 
oğlunun btilün kafa, kol, 
bacak gücünü kullansa da 
yine ad1111ltyamıyacağı ka 
dar kocaman bir uçurum .. 

E11et anladım ki o. öl
müşdür. Bir dalıa da geri 
dö11mfyecek .. 

Ne ya:ık. ne yazık ki el
leri , arlık kdğıl lomarlarmı 
kaldırn11yacak.. Gözlf'r/. 
bofjlammş ga:ele, bilik (ki· 
la/J) yüzlerinin (say/ ul!ırı
m 11) ü:erinde yezinmiye
rel>.. Kulakları maki11e
sww kayış şalarltlaruu 
duymıyacak. Hergrin l>İra:. 

daha çöken , daralan guğüst"i 
başardığı işler önünde 

- üdullıh lei• -
sevi nrle şişmiyecek .. 

Zavalll Abdullah/.. 
Makinesini, arkadaşları

m öksü: bırakıb elden bir 
k111 gibi uçuver~n işeli. 

Biliyor musun? Hani bir 
gtin dizi evine uğramışdım. 
Daha kapıdan girerken: 

- Cevdet bey.. nk for. 
mayı basdım. 

Diye bağtrmış vr. bana 
o, iki küçtik biliğimin ilk 
yapraklarım litriyen ellerinlt 
kesdikden sonra uzatmış 
ve: 

Nasıl beğendin mi? ' 
diye sormuşdun.. Meğer 
lıepsi bu kadttrmış ve me
!]er ki o ses kulaklarıma üç 
buçıık ay sonra bir daha 
çarpmıyacakmış .. 

** Zavallı işcil .. 
Oıı yıl kayışlarını ell~

ri11le takarak i~leldlğin ma-
_klnenden geçecek olan Şll 
.'arık, döktik. çelimsiz yazı: 
acabu o dörl formanın fek 
yapra!]ıncı lıarcadığın eme· 
ğl ödeyebilecek mi'/ 

Cevdet ltydemir 



l Muallim 
F 0 L K L O A K, ÖZER _.__ ______ _ 

Balı/tesirde halk adetlerinden: 
ölüm adetleri 

Dolmak ve ölmek her İn
sa n başından geçen, çok
miİtim l>ır İş olduğu i~· 
in; iledelerımiz bu vllkal
arda J>ilhaısa yardlm şekl. 
ini e ı fi tutmuşlar ve bir 
çok t\ıletlerin kurulmasına 
sebeb olr~şlardır. 

Doğum işlerini y11karıtl:ı 
söylehı~ik Burada yalnız 
ölüm adetlerinden bahsede-
cek ve hu fıdetlerin bazı 

mühim par~:alarını yaza<'fl-
ğız. Herhanği bir e'"de 
ilüm olduğu zamanlarda 

sonra da herkes vaktı haline 
göre çeşitli yemek yupub 
gönderirler. Çiinkü ölü evin
de hal knlmumışdır. Ocak 
tütemez. yemek yapılamaz. 
Ev feryat içindedir. Guti 
rilen yemekler hunun jçjn. 
tlir 

fURl:DILl 

Sovyet 
hü~ô11eti İngiliz naznlan· 
nm ziyaretini ia~e edecek 

Lonckn 23 (A.A )- Hulıor 

veJ'ildiğino göre Sovyet- hü. 
kumeti İngiliz Nazırının zi
yaretini kabul etmekle bah
tiyar olacağını lngiliz kabi
nesino resmen bildirmişdir. 

Mussolini ı isanda Trabulus 
garba gidecsk 

Boma. 23 (A A ) - Bay 
Mussolini Trabulusgarb lıuv
~lısi volisi Mareşal Balbo
ya gelecek nisan ayında 

Tunu su bağlıyacak olan ~a
h il yolunu açmak üzere 
Trubbus gorba gideceğini 
söylemiştir 

,--··----··-··-----··--··-··------··-----119-: ŞEHIRVEMÜLHAKATTA 
• • •• =-··----------··---------··--··-··--··--· 

Avcı 
Kulü~ü kongresi. 

Kulüp kongresi dün akşam 
toplandı ve idare heyeJini seç~I 

Balıkesir avcı kulübtl yıl-

lık kongresini dün akş 
anı kulüb binasındp yop
mışrlır. 

Kongre kulüb Başkanı 
eskı nğır cc za reı~ 

avukat Behçet turuf ndnn 
açılmış kulübün çalışması 
hakkınd.t verdıği iınlıııt 
dinlenmış takdırl~ tı:ısvıb 

SpQr. 

Yurt-Birlik Maçı. 
-------A A • 

[dmanyurdu: 3 ldmanbirlilt: 

lma1\11rtnlıırbr • rııılı 

biri birlerile 
o; ev bittabi 1~is ve matem 
içindedir. Evde umumi 
b r sersemlik 'Vardır. Bu 
acı çeken yuvayı teıelli et. 
mek ve onun dertlerine 
ortak olipak icabeder. Ta
mdıklar hitdikler hısım akr
aba bU.7tik bir iatekle, gay· 
retle ölü evıne gelirlet. 
ZiyaretlerinJen bir gün 

Ölü evden gitt ğınJen it1-
baren (yedi) gün a<led oldu
ğu üzere toplonan kadınlar 

haf.zlnr Kurnndun ( ) osin ı 

ve (Teb~ıreh) ayetlerinioku
rlur. Bu sunıtle ölünün ru· 
hunıı şadederler. Ayrı<'a ye
dinci günü susam yıığıle 
pişirilmiş ve clıoyır) ismi ve
rilen bir nevi (hamur lokma) 
mahalledeki fokirlere dağı
tılır. Ve mevlüd okunur. 

Kırkıncı günü tekrar ölü -
nün ruhunu taziz için ya pi
lavlı veyahutda yine <lok
malı) mevlüd .okutturmak da 
füictdir. 

! Balıkesir 
Halkevinde 

edilmişJır. Bundan so · 
nra se~·inıe geçilerek 
nvukot Behçet, İffet Deniz, 
avukat ~1uhtar Işık, <lnva 
vekili Kenan, Mnliye mute
medi Asım Meriç, beledıye 

muhasibi Emin, mahkeme 
baş katip muavını Kemal 
idare hoyetino ayrılmışlar. 

\ 

Tayorekuposı maçlarına cuma 
günü İdm:ınbirliği ve İdm::ın 
yurdu takımları o.rasında Je
vanı edilmişdir. 

GüzP} ve bol güneşli bir 

' havuda ve kalabalık bır se-

oynamış ve neticede üt 
ile rakibini yenmişdir. 
sayılarından ikisini peD 
yapmışdır Birlik anc 
sayı yapabilmişdir. 

Yurddan kaleci Hasallı 
iki, Münip. sağaçık 1 
sağhar İ~mail, Birlikte 
iki müJafı soliç küçük 
lal solaçı le Tevfık göıel 

:::=============·================== 
~ 

ltalya-Habeş ihtilafı. 

ltalya - Habeşistana 
asker gönderiyor! 

YıniMrilpiliAa npur lıra asker yüklatiliyor. ital
prWlı mııaleıindı bir. değişikli~ yo~tur. 

loma, 23 ' A A) - Romo mc>ntosunJ.u nıühim bazı g-
ile Hab~şislın ~raeındaki f ~- rupler bilhassa müfrit sol 
plomatık vazıyette dı:,ğııı· <'enah grupları, İtalyanın Kı-
klik :yoktur. ltalyemn ileri rmızı denizde böyle bir aer-
sürdüğü tartlar halen cevıı- güzeştc atılmasına muarız 
psız.kalmakta ve bir beki- görünnıiişlerdi. Krispi b le 
~~ vaziyetinde bulunmak- önceleri bu l,..şcbbüsle çar

tadır. pıştı, fakat 1887 de Beşba-

Roma, 23 (A.A.) - 29 cı . kı:ın olunca tavrını dr.ğiştir-
fırkada 2000 &eker bugün di ve Sosyal - Demokrot fır-
Mesinadan doğu Afrikaeına kasının Maseuanın tahliyesi 
harı~et ed~et:tir. Göniilhi yolundaki isteğine red ce 
kaydiDa devam edilmektedir. vnbı verdi. Sonradon bu İta-
Namsbde kıtaat ıçın bir lyan devlet aılamı, en hara-
kararg4b teşkil edilıİıişdir. retli «emperyalist» lerden 

biri oldu ve onun hükumeti Roma, 23 (A.A.)- Dün ak-
Napoliden zamanında halyanlar haheş 

i;~ İtalyan askeri yaylasını işgale başladılar. 
Şarki Afrikadaki müsteml- Aynı zamanda bugün ltalyım 

Somalişi dediğimiz mıntaka · 
ekelerine gönderilmek üzere da do ilerlediler ve 1889 da 
vapura bindirilmiştır. ~\(si • 
nada 200() kişi bugün, 3000 Homa hükı1meli Afrikanın hu 

par('asındaki sultanlıklnrın 
kişi de pazar günıı v..apura b' ğ d prbtektoralar 
bineceklerdir. Vapurda dün ır ço un a 
akş11m 400 mütehassız ame- yaptı. 
le ile istihkAm ve sıhhiy . Kriflpi bilhassa. o zı!man-
eye aıenıup 700 asker yük- lar Zerıgibar sultanının ha-
leyip Nc1poliden hareket el- kimiyeti altında olan Bena-

dir mıntakasını idare edemiştir. Bu vapur aynı zam· 
cek olan ticari işletme _şirk

anda Mesinadandan, 1000 
asker yükliyecektir. Sefere 
çıkan kıtaat kumandanı ve 
İtalyanın en genç Generalı 

olan General Girazinaiclc Vol 
canıo vapuruna binecekdir. 

** ' ltelya, AfrikaJ.a yerleş-
mek ve yayılmak yolundaki 
ilk adımı 5 şubat 1885 de 
attı. ltalyan askerleri, kır_ 

mızı 1ienizin Afrika kıyısın

daki Masaua limanını o gün 
işgal ettiler. 

Masaua şimal Habeşista_ 
niyle Sudanın doğu mıota

kalarının teşkil ettiği ilin-
. terlandın tabii limanıdır. Bu 

limanın işgali, ıııonradan İtuL 
ynn- t-tabeş münasebetlerinin 
inkişafında çok mühim bir 
rol oynamıttır. 

O ıamualır ltılyau parla· 

etleri açtı. 

Bu, ticari işletme yoluyla 
«yayılma)> sıyasası, ltolyan. 
ların 1 Mart 1896 da impa
rator Menelik tarafından Ad 
uada müthiş bir surette ye
nilmelerine yol açtı. Bund
an sonra ltoly:ınların, llub
e§istunpaki ilerleyişleri bir 
ılurgunluk denesi geçirdi. 
1905 to Kı ispinin nçtığı şi
rketler az memnuniyet ve
rici şartlar nlt.ndrı çolış

mağa başladıklarından, Er. 
itre müstemlekesi doğrudon 
doğruya Romanın iclnresi al
tı na konuldu 

Eritrenin sıy:ısnl ve <>ko
nomilt değeri pek ozdır. 
Bunun d::ığlık tarnf•urı hem 
tarih, hem kültür fJakımı

ndan, llabeşiatanın ayrılmaz 
bir parçaııdır. Ova lu11ınla-

(Cstarafı b rinci sayfödı:ı) 
do Balıkesirde basılmış ga
zete, mecmuu ve kitnblar 
teşhir edilmektedir.Serg·i şeh
rimizde büyük bir olfika u
ynnclırmış sergi cuma günü 
ve dün birçok kimseler tu· 
rafrndan göriılmüşdür. 

Soya~ı 
Balya belediye haşkanı 

Abdullah Eral, umumi vila
yet meclisi Balya iiyesin 
den Mustııfa da Gevgili soy 
adını :ılmışdır. 

rına ise; ekserisi müslüman · 
olnn kabileler yerleşmişti. 
rler. 

Eritreyt•; İtalyıın göçmenle
ri yerleştirmek İçin yupılon 
bütün teşebbiislor sonuc ve
rememişdir. Oradaki 500,000 
yerlı halk i~·in gereken btığ · 
day yabJncı ülkelerinden ge
tirtilmektcdir. Hakıko.tda Lu 
koloninin biricik eyiliği, şi
mal Habeşistanın denize doğ
ru tabii mahrecini teşkil et
mesi ve Yemenin ticaretinin 
temerküz noktası olmasıdır. 
Şunn da söyliyelioı ki Erit
rede şimdiye kadar \'Ok bü
yük paralar harcanmış fakat 
burası bir türlü inkişaf edib 
ref.ıha kavuş.ıınrımışdır. 

İtalyan Somıılisine, gelinee 
burası şimdiye kndor İtalyn
yn (:ok foy<lu tem in et
miş biricik müstcmlekcdır. 
Somoli İtnlyayn pamuk, şe
ker, kakao ve muz gön"uerir. 
Buraya rok büyük miktar_ 
da ekim makinv hrı <röndc-

~ 

rilmişdir. Ve 15 yıJdenberi 
geniş_ iilçii<la yopılen işlet
meden sonra elde edilen so
nuclıır mcmnunjyet vericidir. 
Fakat oray;ı ıla italyan, gö~·m
onleri yorloştirınek i{·İn yopılan 
teşebbüsler akim kalmıştır. So 
malideki iş~·ilcrin lıepsı yer
lıdir Bu iş<"iler, İUılyon sıı 
nnyii i\·in, büyümt.:k isti<ludın. 

dn olun bir mnhrnc teşkil 

etmektedir Fakat bu mohrec, 
doğrudan <1oğruyn l labeşistcrnın 
1 kc>ndisi kadar olıcmm iyetli bir 

1 
nıahrı:c olmukton ~·ok uzak_ 
dır l labeşi~t-ında ise Japon

: lnr şimdilik biitiin rakiblc-
1 rini uzok.loştırıııış vaziyette-
1 dirler. 

dır. 

İJuro heyeti birka~· gün 
içinde toplanıb reis vo kd. 
tibi seçecekdir. 

Yeni heyete muvaffakıye
tler dileriz 

Cümuriyet mü~~eiumumisi 
Bir müddetdenberi mezun 

bulunan cümuriyet müddri
umumisi ibrobim Sünuhi dün 
lstanbuldan şehrimiz~ dön
müşdiir,. 

A~Hye başyazgam. 
Adlıyo ba

~yaz~nnı Faik 
Ostün soya· 
dını almı::?dır 

Adli yemi z in 
değerli ve ça_ 
lışkan başya 

zğanının bu roık ı ı;tıııı 

münasebetle bir resmini ba- , 
sıyoruz . 

Heyetler yerlerine ~öndüler, 
Büyük Kurultay Başkonı- 1 

mız G.:ıneral Kazım Ôzalpın 
teşrifleri ınüno.sebetile kaza ı 
ve nahiyelerden gelen hey. 
etler dün yerlorino dönmüş
lerdir. 

iki sı~~at memurluğu. 
Gönen sıhhat memuru Sa. 

Hl.haddin Sındırgi muayene 
ve tedavie vi sıhhat memu-
rluğuna ve Gönen sıhhnt 1 

memurluğuna d..ı Angilifıton 

mücad ılesi eski soyynr sıh
hat memuru Hemzi tayin 
edilmişlerJir. 

Er~ek tabibliği. 
Sıhhat baknnlığındnn vil

ayete bildirildiğin" gör9 Er · 
<lek hükumet tabibi Dr. 
Kllınil 36 liru iicrctle beled
iye tobibliğıni du yapacakdır. 

Mektepler açıl~1. 
lirjh dolnyısile on gündür 

kapalı ol::ın şehrimizdeki ilk 
ve ortamektepler dün nç·ıl
mışdır. 

yirci kütlesi öaünd~ ynpılan 
bu mnç güzel ve lıeyeconlı 

olmuşdur Mcıı,•ın hakemliğini 
futbol hoyeti reisi H ımid 

yapm1şdır. fdmanyurdu Bir
liğe nuzaran daha enerjik ve 

izmir ev 

namışlardır . '"' 
Yurdlulurı 

Hııa duruıu. muallimlerine 
yaptınhyor, 1 Ziraat bakanlığı 111• 

oloj: enstitüsünden alın•• 
lı1mata göre, son 24 sa 
inde yurdun Kotıyo,BeJ 
Nığde çevrelerı ve 
Anadolosunun AntalJ 
mada:yerleri ve Rize, G' 
çevreleri yağışlı, dj~ 

Yanğ•n yerinde iki yüz 

evli bir Mu .tlli-nler mahaL 

lesi ınşnsı ıçın teşebbüs

lere giri~i!J.iğini evelce yoz 
mıştık. Pıırusı taksitlo öde. 

necek olan bu evlerden. ya

ptırmak istiyenlerin tesbiti 

i~·in bütün mektepler müd

ürlüklerine bir bil,lirim gö

nderilmişti ~foor " r mü<lü li.ı 

ğüne gülen revublara göre 

paranın on beş yılda ve mu 

htPlif tık sıtlcrle öılemek üz. 

I rler yağışsız geçmıştir 
orta Anadoluda kar, 

ere l>ırçok muallimler ev ya

ptırmak istemektedırler. l la- 1 

ttrl İstanbul ve Elfizizde bul-
unan ııslen İzmirli birç·ok 

muallinıler de şehrimiz nıa· 

arif a.üdürlüğüne gönder

dikleri mektuplarla <l~iual 

limler mahallesi)) nde ev ya

ptırmak İstediklerini bildir

mişlerdir IIer mçktepten ce. 

vab geldikten sonra. «~1uııl 

limler mahallesi in~aat encü 
meni» toplannruk vaziyeti 
görü~ecek ve Ankara yopı 

koop rntifı nezdinde teşebbü_ 
ste bulunuc::ıkdır 

, 
Ya~alanan kumarcılar. 
Dun gece Viedurıiye ma· 

hallosinde Lir kahvede aynı 

mahcıllede oturon Ali oğlu 
Mahmud. ~folımod oğlu Ş:ıban 
ve kalı n'<'İ Halim odın<la ti~· 
kişi kumar oynarken zabıta 
tnrafınd..ın y kalanorak ad_ 
liyeye vt rılm !derdir 

yerlerde yağmur şekliD 
En kuvvetli yağış cenub 
dolıısuna olmuıtur. B. 
r<la ycığ.ş mıkdarı 8 
milimetre arasındadır. 

Uece suhunetJeri dil 
ka.rak Eğe ve orta A 
ve doğu Anadolusund• 
8 derece daha düşdl 

Diğer yerle'rde büy6k" 
değişiklik yoktur. B• 
ük suhu.netler sıfırın 
Korsta 19, Afyonda ıO 
rumda 9, Burs:ıda 5, lı 
lda ve M..ınisada ~. de 
En yüksek 
16 derece olarak AD 
kaydedılmişdir. j 

Bugün Ankar:ıda il 
üfl de suhunet sıfırııı D 

3 dereceye çıkını dır 

Gök köyden fı11141~ 
İbrahimin evine ~rı 
vo eşyalıırını çalan'8'l" 
rm:.t tatufından y•~. 
adliyeye teslim edihOI 
Hır ızlar Küpeler 
siom KeranuınJar kiS 
M s~ oğlu lzzed, 
o"lu Murad ve Ali 0 

l;yman adında uç ~ .. -
Yurddaş: 

Fela/ı.clli rııinlerde sana yardım elini uzf.lta1'. 
alımer lnsanltfirn şeflwlindcn doğmuştur. Zeiıt 
kir, kadrn. erkek /ıulcl$a hiç bir kimse kendi 
alımerln lıimayesinrfrn u=ak sayamaz. Sende 
uel kurulan im lıayır ocağına aza kaydolcı 

Ba/Jkesir Hilaliahmer 
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Başkanımız Halkevierinin yıl dön- Kurultay 

ünıünde mühim bir söylev söyledi. !:t:~:";'z 
H(Üstarafı birir.ci snyfado.) 1 rini, alakalarını uyandırmak 1 ün Başkanım zm açtığı evlerın D .. d .. [ 
d'al~evl •ri toplorıtılnrında istHim. Giizel sonatlnr için I 103 e vardığ'nı ve hu kültür on u er 1 
•niıy nler ve söyliyenler sa- tf3lkevlerin 'n hakiki bir ör- 1 ocaklarının büyük Türkiın (f stıırafı birinci sayfada) 

sııyısı 375 bin ilteı; 9J4 b<'- nek olmnl.ırı memlt1kotııı gü- kendisine eman'.ıt ettiği tori- Büyük Kurultay Başk-
nesin11 ... 798 bin kişiye vfirm- zel sunntl:.ırı sevmesi güzf'l h1 vazifeleri başnrınağa anı Fırkadan nyrıldık<lan 

Geldi! 

Sa f Değirmisaz 
~ısdır Bu takribi onunkin- sanatlardan zevk almosı kin çal.ştıklarını söylodikton ve sonr:ı belediyenin kuliıb 
ın iki · l' · G l u mı~ in{' y.ıkın hır sayı- ~ ulp·~molı.ırı ltlz mdır. ,üze omuzların\ yüklenen tarihi salonunda onurların verd 
t ır Amma huti.in memlııkd- !-ıanatl ra nl r.,mıımış ol n; gü- sorğunun büyüklüğünü vo iği öylş ziyaretinde bulun-
d~ 8.) topl ntı )'"rır de. bizi zı.;} s n:ıtlardnn uzıık hulu- derinlığirıi eyice kovrndığı muşdur. Hayazıt soy lavı Ha-

ı nliyenlerı 800 bin kişi alı- nan muhıtlrrı.le bunn nl şma- mız halde vnılc n vazift•yi Jid ve refıkosı ile soylnv-
r ..ık h . . unu zımc::ımak. bızim i! ı ç:ılısın ık t ilo hırrız sı- yupmağa Vf' ülkc>ye u!. şmrı larımız Hayri Karrın. Enver 
ı .. n ı · .. 

ıır horrrlur. O ha çok k ı v rP<' k(lir nmınu sık ğ snrsılmaz bır enorjı ite Adakan, Rahmi Selçuk. 
loJıl k 1 ııınl ' z ' flalk vleri k gö'ltt'rer k 'e anlata. oşm..ıkta bulunduğumuza 
r rı bu un h f!u vı>rlı rdeki rak lıunun t· J nı \Ut ında· işnr( t eldıkJen ::rnnr:ı d<'miş-

t rd r.. r J. dır ı rkt lı. lu ~l ır hHtı ıi kdıın Eionr..ı, giı- dir ki: 

volimiz 'e rofık::ılnrı 

bayan Saadet Giincloğon. 

KoJordu kumundanı General 

Si1ıyet Maden Kömürü: 

tun L' 1 liJ.I~ ır. yılda bir dı-fn olE;un l l ı::.anutl r 1ı ıyatın bı.ışl.<.·a - Bız y..ış .ıyq~ın aşkını kısa 
H lke, uıde bulunmalıdırlar. bir um ılı olur vo gııztıı sana- bir unlatılışlu h ıyalın reıı 

a ı>vlerinın muliım olnn t ız lwy.lt ıpt .l ıi ve yaban} ı lıtesine duy.ınnınktay.z. ~luddi 
~ı.ı l b r m h'y<'tine tfkr r bir h y ıt şeklı j alır. peransiplerimizde olduğu gihi 
r Ukltin ınenılekctin dikknt•ni Halkevlerı Türk cemi\ eti· manevi prensibleriıııiz bu os· 
" rn"k · · k l k · l k sası ıröz önünde tuttuk. lşto "' ıstc>rim nı yu s tını •. ıncl'I tme ,, 

<.hlib Türker, Fırkıı başk
anımrz ile adliyr~ rtiesası, 

vi!Ayct müdürleri ve refıkoln rı " 
mulhnkntdan gelen heyetler 
ziyaf~tte hnzır bu lunnıu .. lnr· 

OJun gibi yazdan tednrik etmek ve haftalarca pa. 
zar yerlerinde odun nramıık zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize va lhası l her yere 
iatediğiniz miktnrda kömür getirtebili rsiniz ı kilo 
kömür 3 kilo odunu muo.dıldir. .. D ğirmisaz Sinyet 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda" kul
lanılabilir. Hararet derece 11i piyasadaki kömü rlerden 
yüksekdir. Toplu vo prakente olarak mağazamı zda 
en ucuz fıntla satış ynpılma.kdadır . Askeri, mülki ve 
hususi teahtıiidlüklerJo bulunulur ve günii gününe 
temin edilır. 

Yalı 111z ti carel haııemizrlP l> (· ~irmisaz Sinvel . ._ . 
• maden könıiirii 

lh)k""vl · . · • b' ı tt k · l bu Jlrencıirltİr ki bizim tarıh '"' erı sıyac:ı ır mu· mor ı ını nr rnıa , vorımı 
easese l - .1_1 1 • - it k · · 1 d dıl t(•zlerim:zin ortnva atıl-
k ( •·gı uır er. S()ysal \0 çoga mJ ıçın açı mış ır. J 
Ult ma5'1!1 n • hakıki sebeblerini 

1 
_ Ureı kurumdır) r. () un Yuln z moral yolundu değ'ıl 

e\.~tlll<'ml ketin hutiın ışıklı m ıd li ıht )· ç . olur.an da ku- yaratmıştır. 
lu "ları bu toplunt 1 r.la Lu dre-tli tak ıt i, c· vh€ rli ~ok Bu0tlan ı;:onrn Nl'.'cip Ali 

nur k Ktiçüka Türk ulusunun ye.r k . fi z~vklenmeli ve ll::ıl- duhn <'E'\ lı rli bıı h le gelın-
tı"ıne ı. k . 1 1 1 1 yüzündeki eskiliğinin, büyük· kn nızmC't etmeyi vurda e ıçırı ~uz• -,:rnı:ıt arı >aş 1 
"tş1 h' ~ lıığünlin yııln z toprak nltıp-

nı l . ır ö lev toltlkki c>yle- b r vas.t.ı olarnk görmeli-
e ıdır] r. ı dir. Onun idndir ki l lı.ıllrevlt>- dan çıkan bolgelor1e dl'ğ'il 
Me · ninı zrmanda tarihin ilk gün-

ı"L rnur olsun. SC'rbest me rin ı~ güzııl san tlaro sarfed- k d 
"" b lerioden bu~ÜJ)C n nr ayakta 

II ,
1

._ er rıbı olsun her ket> ilen bulun (•mekler ~·ok veri- ' 
•il ı dur:ın en canlı mücs ese ile 

oı'le ev cırinde en temiz bir ml Jir. Bu husuf-.tn arfeJe· , 
t ı ishat edcceğımizı ve bugun 

ı; 1 k--·op .nn. tı •. gib.i bul.u.nma.- nler villana lıızınet etmcığo ı 
5 .. d dıl hilt-iııle.rinin de unlatışla-
i n ısı H ıo ıstonılır bır \' dı~on oJamlor gıbi snyf!ı ıle rına göıe AryR fumilyasın· 

1~11Yın ıl d r muamclı g-örmelıdır. 1 dan olun dıllrrin nnası S'3nske-
y ılk",.lerind ·ld kitnb sn Arkada lur bugün size rik de!!il eski Türk tlıli ol-

nu ,, l' d 20 j " 59 b' t-
11 ıncr, geç·en sene 80 Hı k vimıze yeni en doğ'nno dair kuvvetli ema-

birırı ırı n i , bu sene 97 thı.lk vın n ki nnıF-kte oldu. ı reler elde edıldığ ni ve bnzı 
kod ;· k.~1 • Bu nz ıktnn ı.e ğunu mu,1.l l •yeceğim. ~ımdi bilgınl<'r ilindi Avrupa dılle-
ltı ız ş, ı1y t etsek h kkı· 1 aJI .rını soyleyt•eeğim Halk- rinin teşkkiillorinde uuıır 

. ' 'nr 9 . ,. 
k .. , i i . · 7 hm kıtub lltıl 1 evleri bu ndon b<.ışl yarak oltajk dil <lenilen eski Tuık-
935 <'ın ~·ok az l r; Lu gq·en yurJa gLnıŞ o.çude hizmet cenin çok tesir ynpdığını bu 
428 y 1 ndn okurl r n nJedi i in sa1Mıi) et alm•ş oluyor dillerle geçen Türkçe kökle· 

bıı Jir. 1 B k k :u • 
r: ı.ır. olu, A ç.ı oC'u, •urınıı:ıa. rin sav. ıtmıyo('(ık kndar çok 
ı tirü 

dır. 

Cumn gunü akşamı da 
yine büyük konuğumuz şere
fıne Cüıtıhuriyet flclk Fırko
sı tarafından kulub salonun 
da bir süvare vorilmişdir 

Süvaro geç vakte lrndıı r 

derin samimiyet idnde de-vıım 
etmiş, güul vo unutulmaz 
bir ge<'e y.ırntmışdır. 

Kurultay' Bıışkonımız dün 
öyleden evel vilAyeti ziyoret 
etmişle r ''J !ayet maka aı ında 
kalarak \'İl,1yet -..·e şehir 

işleri hak kında vcı l imızin 
verdiği izahatı dinlemişler 
d ıleklerini söylemişlerdir. 

Sayın snylavımız bilhossa 
hükumet konağı hakkında 

verilen mulfımatı altlka ile 
dınlemiş konağın biran evel 
y ptırıloıasını onaylamışdır. 

l:ır . Y<>rsunuz ki raknm- Ala~ hir, Ayv lık, Bartin, 1 olduğunu uiılia ~tdıkleri Ye 

ttıı~tı 1 ınısli, üç misi• art- İstanhulJa BP'1ıkta5.,Ş hrimıni Halkevlerımızin bir tnrofdnn v s mimi tez hürot artısında 
ttı k r Ancak bu art ş var- B •yo~ıu, C kudur. ~ışli Bur- ana dilin güzel Elözlt rinı hılf'ekete h~zır olan trene 

Generol Ktlzım Özalp vıld
yetden sonra doğruru ista
siyona inmi§ler, çok buyuk 

• htıy ıstedığimız netireye ve dur. in göl, Sö ~ •, Mu.furııu- toplarken diğtff torıırdon da bağlı vnğonlıırınu bınrni ler 
bunı ar 'nıza göre ozd r ve Tire il lkevl11ri bugtin açı- yüriitıliiğümiız yol u1usdn ve kendılerini uğurlıyan ze-
s1 161lrın <·ok dohn artma- lmı'? bulu .uyor llalkevlerinin halkı ,uyJınlntınuk için çalış- , 8ta ve halka «soğlıklo ka· 
lf: rne Zırnrtır. Memleketin iler- , ı aileleri lopl..ımı:ık i~ in hnızold- tıklı:ırını söylem ış ve kültür lmız» dileğini bı rnknrok An. 
h. \'o ge · l · l d ki b t ti ,, lelnr'n ocaklarının bir yı l H ndek i ırı:ok n1., emesı yo un a u arı u un Ş ır r :..ı ' ı \ koraya gitmi şlerdir. 

l'uz. h' sıkanı lar geririyo- yuk8ck iılkiıde yotı~melerine : fauliyotlerirıi nnlnlmışd ır. Ünder Boşkonın uğu rlanışı-
•· ır k k d t ktcdır Mcmle Ankara, 23 (A A.) - Me-'"1Zlıkı ço • vasıta- ~·o yar ım e mt · nda da gelişi gibi hususi 
" Urdun b ı h d · k t l k .. b t ·ı mle mleketin bir~·ok yerinden ... orıı z una ı uru- ı e •J gt.>re mm; e 1 1 r merasim yapılmış, bir asker 

· Tab A k · ı tl 1 <"elen tellerle dün Halkev · !iıı:ı ,ıu ı bunların bn_ gere guze sunu ar yo un- o kıtası ile mektebler ve vi-
ll" 1 d k · ı· · ""I !erinin açılış yıldönümünü tı y ... un c no erden be- n '~ g re sc ıç ımnı u om- 1 ·ı . 

il · l e zengı'n proo-r dyet, adlıye, kolordu ı erı 
ll'ıııoı rıınınış, horoıl 1)1- !erde vat..ınd..ışl ı.rın bir uile merasını 6 v t? -

~. z amlorla kutlulandığı bildirj- gelenleri, fırkn ve belediye 
ıtı6,., 1~k·~nginlig- 1 <'rimiş bir gıbi beraber bulunub yoşn- 1 h lk · 

" 1 ... , 1 · t ıeyetleri, binlerce a ıs 
iti L tın vıırlıi!ını arttır- m.ıklurınd • hPr şeyuen evci __ ın_ı.:,ş_ı_r_. ---- ----- k 1. ~ o ,, ı tasyondn bulunmuş ene ı-
td 11 b'n. mühim vnziförimi. vat un fıkri nwmleketı ger~k Zayi· d ı 
l 1 lorine eyi yolculuklar ı e-

1 e dur rı olarak önumüz. dışından gerek kerden ge. 
ı u İ ·1 ı mişlerdir. ~ t b· Yor. Fakat nrknJıış- lecek h<1Ji elPrlı karşı en ş bankası e muame t• yap 
1 ' Ulu" H ı b' k l d.. t t b'k ınu"hrümü '-"Y• Vnlımı'z bay S lı'm Gündo 1 1ltı.ıı}.-. n nlkevinde buL suğ am ır a e holino geti- ıgım a ı ... 
b ur · d' ğ"an Fırkıı ha kanımız 'rev-uu Ilı ışit inler ki, rir. Onun için Holk~vlerinin et ım 
ı· ernı, k ı· . 1 l d J Imza kullıınncog;ımdon !!a- ~ fık Fık ret Sılay saylavlnrımız 
"lerıişl P ın ılerl 'mesi ve ç::ı. ısına arıncıu oğru on , · 
~ldııg;ıne> ı i~ ,n muhtuç· Joğruy~ı k hr..ımanlık hıs- yıb mührüınün hukınti yok- Kurultay hnşkonımızla birlik. 

?ıl} ınuz va tuların en lerine yaptıklm ı hızmcti oy- dur. 1 de viltlyl't hududuna kodar 
c\'e) 1 I araıhn h rsı>y·den rıC'ıı eyi hır netil'e olurak Mirza bey rnahnllesindt n giderek orada uğurlamışlar, 
· c:n ' :.: h J • 1 b k 1 ~ !'tidır luşJa bilgi il zıkretmrk borrurııJur.Yeni aç- Me me og u P3 uşcu a şam uzeri gelen trenle şe ı 

İ ktı • d tığım fi lke rlerınin eyi vazife Mustafa. rım1ze dönmu terdir. 

~tııtıda 1
• h"aya.tın her aL yaparak k(\ndilorini uhısa .,,..,....._"""'"" .......... ......,,,,.1 

'ıncıa ' bkulturun her bucıı- sevdırmı 1 riııı istPriz Bütün 
'ı luıu •len adumlnro, bil- Ttirk ulusundan yüksek bu~ 
ftılrıtıı · ~~una innnmı:-: oda. ülkü kin forng .. tlu çıılıs cıık 
11i · ol ılıtiyucımız çoktur yeni Halkevlorının y..ırd ım 
llıe ı rn~zsa H · etmelerini onların hizmetle· 
~ll l~r·~etin ökono~ikevl:r~ rırni tesvik etmelerini beklc-
1tıd YnRoy r z \ t \ 1 ışını hn yan ı . 

llıtlıkt~s · ı· 1"< ıııı 

~lahallcsi 

Cinsi 

Hududu 

}I İİ d İİ I' 1 Ü ğ· ti il ll t• 11: 
Mecidiye 

I:v 
ı;olu ve önü 

Balı kesir çividler çarşı sında Demir 
hırdavat tllat ı ziraiye ve in ş aat malzemesi 
tic ıreth anesi Cumalı Abdurrahman zade 

flhmet flulusi 

i""" \. \., •. ~ ·-· . . ... ·-. '.· . . -----· 

NEDKALMiNA 
Balıkesir askeri satın 

alma komisyonundan: 
Şubat a'' ı icinde ha taneve vatan efrad icin 

verilec<1 k a
0

şa~;da <•iusleri y~zıl~ iaşe maddel~ri 
pazarlıkla sa tın alınacakdır. 19-2-935 de talib
leriu askcl'İ satın alma koıuisyonuna müraca-

• 
a tl a rı .. 

' Yumurta 
Limon 
Portakal 
Mandalin 

\ 

Tavuk 
A\ va 

• 
Elnıa 

Kuşiizii n ı ii 
TeJ kadavif . 
Sirke 
Fı~tık 
llarul 
Salata 
Tereva~ı . . 
Ciğer .. 
Ta hm 
Tav. anlar it;in ke ılek 250 kilo, 

~ilk bı: °, ~kınekden bti- Simdi Arıkorn Halkavi-
k J ııbr,ku~ ı i~h\tme- nin gunlerılen bni h zırla-

ı y r b 

Sağı po f>U\'C U Ali ve resesi evi 
yol orkası Fethiye abla evi 

Ha vtu; i hti~·aca ~öre, 
Panrar ihthaca cröJ'e ------------ . ~ 

ll<tlıkesir l~lrket 
(37-1) 

ı. 1 h utun j lerJe m .; olduö-u "'üzel programı 
ı.ııı,.. z rlan , . !:' "" kl d' 1 "•Yo ıh . nı guz l bır h p b r ber ZP\' e ın ı · 

tn Yı tıya . olduğuna ın- ) c· ğ z 

liurı Yuynıulı.l r. Halk vlerı reısi ıin soylevi 
tı t u rı i~· n ' 
r..ı t1.1b 1 °1\Umo. bevı ~i- Ankı r.ı 2i (A.A.) l>uıı 

1.1 l('.\ 1 
r 1 \o";.u t 8 nı 1 lkevlerj HJB C\'inde lltılke\•leri bas. 

ıııı..ı "' • ırı k b '' r aşl <'il i le- k nı Denizlı ı; yl.ıvı N cib 
ti.[ 

11 
" s tı. l Alı Kü~üka "'ôy!edıği ııutuk-

~~ll lf~1k v) .uı top'qntıla- tn ıi )'il önf• ılk, d< fn o ı.ı-'r 'ı • l'rıı ııı l '- l ı. l ,,, guzt sır rak yurdun Hızı uut·u ar-
\- n mek 

orfetmelc- ındn 14 t1alk vi nç.IJ ğmı bug· 

Yukarıda hududu ve evsafı sa1resi yı_.ızılı ovin yori osa 
sen tarla olnrak Kırımlı G ıninin tarlası iken ev ynpm. 
ak üzere taliplerıno sattığı sırada bu evin yrrini de 3 lira 
bedel mukabilinde mutaf Ali karısı Hııtice Zünbule satar
ak o tin pnrasi le ınrzkur :ır"su üzer~ne ev yopıırok tosnr 
rufunda oldugu anlosıları bu ev senetsiz tesarru (atdan 
bulunınJkla 27- :! 935 \' ırş lmba günü hovn müsait oldu 
ğu takdirde mohalline memur iz.ım olunaenk tır . Tes.ı rru{ 

•(ld aE?ınd.ı bulun ııılıır v.ırs'l k,ıg·ıtl ırln birlikle keı;ı:f gün· 
ime dPğin Tapu Müdi.ırhiğiıno ve keşif $Ünü muhtılline go 
lecek memura mtirocaatları ılun olunur. (38-1) 

lltidiirlüğüııdeıı: 
Ev~afı mazlmta~a aid tahminen 14000, 111iil

ltaka-"·a aid tul11nirıt\n 4000 kilo hu~dava tenı-v ' ., 
dit müddeti zarfında hiç isttıkli çıkmadığmdaıı 
hir ay za rfında pazarlık sureti1e satılacağından 
talih olanlarm t)vkaf idaresiıu~ mliracaatları. 

( 40-1 ) 

• 



IAYPA 4 TtJllKDILl 24 Şubat 
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' . • 11\1
,, Mehmed Servet ., Belediye · 

Şehır sınemasında 1 
oRME Evi Başkanhğından: 

24 $ubıt 935 pzar akşammdan itibaren 

Şehvet Adası 
Temsil edenler. 

.JOSE MO.JIKA YE ~IONA ~L\Hİ~ 

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

llirzabey mahallesinde yol fazlası 34 metre 
ınurahhaında bir arsa !'.'!3lılmak üzere 17-2-935 
giinlenu•cinderı haşlamak iizN'e on heş giin açık 
arttırmava cıkaı·ılnı1sdır. ilıale~i 6-3-935 ~iiu-. . ~ 

lemecinde saat 16 da belt>diyc<le yapılaca kdır. 
i ~teklileri. ı bcled i Vf~Ye u~ra mala rı va,·ılrnır. 

. • ' •. (39-3) 

------------------------------~------------Cennet kadar güzel adanın vahşi sakinlerile geçen 
aşk maceraları. Zengin ve hoyecanlı sahneler tabii 
manzaralar. Orjinal rakıslar nefis müsikı . Tagannı 
vesaire ... 

Bu ~ok nefis ve çok meraklı filime. 

Kahkahalar kıralı (jlimi<le iltı. ve ten gösterilecetir. 

Ayrıca Dliuya Ha-vadislcri 

Pek ya~mda 

ŞA NDU 
Hind Esrarı 

-

1 Memduh Ahmet 
, \ ÇOCUK 

1 

il 
Jı.astalıkları mütehassısı . lij 

Muayenehanesini postah-

1

, ane civarında Zemen so- 1 

kağına nakletmiştir. ..... - .. 
~~~~~~~~-~~~~Jkdf~~~"11:!!,Ş: 

1 Doktor baklerlgelok Doktor operal6r Doktor 1 

1 lç ~E~!,,i}~!~~Lıar J!~iıı!!~ı!~!, c /ld M!eH~~.!.~ ,,!~ı~ı'ı~/ıırı 1 
ı mıitehassısı mıileha ssısı mclte/1<Jssıst 

1 VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene evinde hastalarrnı hm· giin 
~ öğleden ~onra kabul ve tPda vi t~d~rler. 
«~~~~~~-~~~~~~~~~ 

Vilayet Defterdarhğından: 
Satıl~cuk gayri Mikdıırı Muhammen bedeli 

Mevkii Mahallesi Menkulün nevi Metre s Lira K 
Bal ı kesir Kara o~lan Arsa 277 00 193 00 

)) Börekeiler Hnoe 600 00 401) oo 
İvrindi Ar su 40 63 00 

Yukanda evsaf Ye nıikdarı yazılı ~·•yı·ı lllt~rıkullt·ı·irı rwşııı paı a \'U 
acık arttırma ile satıl11wk üzeı·e-ı 2- 2 - ~)35 tarilıirıtlt>n itihart'rı 0 "11 giirı 

~ . . 
ıniiddetle mlizayf'deye korıulmuştur. Pazarlık ve ilıalt· 2?-2-B0f> pazart-
esi günü saat 011 lwşlt' l)pfteı·daı·Jıkıa uıiil''~t·k~il ~oıııi~~·ou lıuzuruııJa 

);apılacaktır. Talipltwirı ayni t:ırih ve S3allt~ yiizdP yt>di huc;uk pey akt;e
lerile Beftcrdarlıkta miiteşekkil komisyona 'P fazla ıııalı'ımat ... lnıak iste-
yenlerinde ihale ~iiııüıı.- kadttr l>t'ftPrrdal'lık ıııilli Eınl:lk Hairc~irıt~ rııiira-. ~ . 
caatları lazımdır. ( i>n-4) 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

Balıkesir şehri numnr.1lama işlerinde kullanılacak num-, 
:ıra lavhaları ıs gün müddetle oçık eksiltmeye konulmuştur. 

l - gksiltme 27 şubat çar şomba günü saat 15 de Bal-
ıkesir belediye Encümeninde yapılacaktır. 

2 - gksiltmeğe girecekler belediyede mevcut emay~ 
numunelere göre ve Emaye numara lcvhnlnrının fenD1 

evsaf ve oşkal tamamen temin suretile büyük taahhütlere 
girilip muvaffo.k olduklar ına dair bilgilerini Encümene 
göstermeleri. 

3 - Eksiltmenin muhammen bedeli 1200 lira olup pey 
nkçE-si 90 liradır ihalcllo bu teminat yiizde 15 nisbetinde 
artı rılncaktır. 

4 -- isteklilerin buna ait şartnameyi Belediye Encümen 
kaleminden almaları ve pey akçalarını beHi sootten ev-vel 
Belediye veznesine makbuz mukabilinde yatırmaları HAO 
olunur. (26 - 4) 

. . .. , .. 
. ! .. ,. ... . ' '•. 1 J .. ~.Aı,:~.~ 

Aştığı)'a lıast ı .ğımız relılıPr tablo hal~ ım ızı n her t iil ii ihtiyaçla
r mı en rahat, en eyi, en ueuz ve en ~ağlam ~artlarla nerede, kim
ı~rden karşıhyabileceklcrini gfisteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.·. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlii suallerin eevaplarmı bu tabloda arayımz 

KIRT ASİYE• Mustaf~ Fehmi. llüktımet ( · t! ·esi postalla
• ne sokugı. 

OTEL : Bahkesirpalas - Kuvayi .milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde· 

sinde.. ~ 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktimel caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik · beyler· lliik\anıet 
caddesinde ı\ lımel ccsmesi kar~ı~mda 

• • • 

B ER B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: lliikfılllet 
<\addf'si Yıldız Karaathaıwsi kar~ı~ııı<l 

• 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şalı ~Jehmet soka~' 
numara 18 

BAK K A l: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 

TERZİ 
4 

ŞEKERCi 

Paşa camii cadde~inde.. Meylıa11e l oğazınd3·· 

: Mustafa bey .. Postahane sohağı \c.ı 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Bahkesirin e11 e~ki şeker .. 
cisi. Jliik

0

ti111et ,·adde~i, po~talwne ~okağı 1111 
mara: 24 

MANİF A TU T):Tavşanlıh Zade Fahri bey. Fant.azi uıa
rıifatura vt• kunıaş mağza~ı. Ku vnyi nıilliYfı 

eaddfl~İ uumara: 52 . 

HIRDA VA T· Cuı:nall Hasan Yapı "~ J't!uc;pPr dfı.~e·:~: 
• dcıuır lııı·cl~nat, ho\a, t.•a11ı (•iuıtıto ve~,1ır . ' . 

Sa i'~!da r· ha~ı. . . 

Basını ,.,, .• \'İL.\ YET ltATB.\.\~I 


