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t Türk Dili ~Evi Balıkesir 1 
ğı: 800, altıaYlığ"ı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 
ÇIKAR.. 
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- -
Atatürk Marmarisde.Marmarisliler bayram ya.pıyor 

Büyük ita/yan-Habeş ihtilafı. Atatürk Kurultay Başkanımız 
Önderimiz Marmarisde Habeşistanda Bitaraf GeneralAli HikmÖte Ayerdem 

~'.~~~~~~i~.b~~a~.!~~orıaı. Mıntaka Tesis Ediliyor. soyadım verdiler. 
,, ıeumur Atuturk EO'e 

Ha~eşistan ~itaraf bir mmta~a tesisini istedi, f a~at •apu ~ 
ıın ru il~ sa ıt 19 da lim-

tın z 
Şİ ' a guldıln 'hrm,ırıs 

İtalyan ~ıtaalanmn sevkiyatı devam ediyor. tndıyc k d . . 1 . bir ·aı ar goru mıyen 
e 1. 

8"vın<· vo ş nlık iç-ind
e lt 

ltatÜı~ ile Litv oya cü-
~ ~ur reisi arasmda 

\'on n ara, 24 (A.A) - ~.ıit
na Yunın milli bayramı mu
.. Sebatıl R .. \Irk .

1 
e tıısıcuınur ı\tut 

U 
1 e Litvnnyo Heisicum ru b 

O.tos ay Antonus Smf'tona 

Rom ı, 24 (A.A.) - llubt•ş 1 
sefareti llobeşiı;;tun•n bitnrnf 
bır m ntnka t''.tıisinı kobul 
ettığ'ıni b lılırmı~tlır l labt>ş 
ku ıı:ından• İtalya kumandanı 
ile hu mıntakanın tesısini 

miızu kne et m · k uz ne te · 
mııs etmPsı iı;ın talimat n1m Ş· 
dır.22 Şub..ıttn Habeş kumıınd 

nnınn ltı.ılynn n.ş b:ıkırnlığının 

cevabını br>klomesi bıldir il-

Pelorituna Fırknsın.n yeni 
kıtaln rını ve bir<·ok miitt ha
~s s bölükleri yiilr.liyen bir 
vapuru harekete hazırlaıını_ 
aktJJ r. iki vnpur umel.ı 

bir diğer vtıpuıda nıuhi. 
mnt yükletme ve yeni kı
talarla malzeme ulmak t.H.lır 

lBhistan er~im harbiye 
reisinin seyahati. teı tndn tebrık ve teş \kkiir 

( Ynzılı:ırı te::ıti E:d lmiş lir 

a~tamonuda grib salğmı 
mişdır. 

Şarki Afrikayn osker se
vkiyatı devam odıyor. 2:J cı 
fırk:ın n birçok kıtulorı ile 

ı 
Varşo va, 24 (A A.) - Er-

kanıharbiye rei::ıi yarın Le-
1 tonynyn, oradan da Estonyn

Gribostn~o ıu. 24 (A A.) 
llıerksalgını baş göstermiş ve 
u\:ıt ezue Taş~öprü ılk ok. 

llrı tatil cdılmışdir. 

General Gr.ınzinnı ve Erka
nı harbiyesi MPsinndon Jıa-

1 re ket etmişlerdir. 

yn ve Fenl!in<liyaya giderek 
bu memleket askeri müm
essillerinin Lehistana ynp.fı
kları ziyaretleri inde eı.lece
kdir 

~vusturya t;m-~~e~ müstakil kalacakdır! 

f ransız -Avusturya Görüşmeleri 
80

110 erdi. Fikir teatileri Avrupadaki istikrar 
ı>ar· İfine geniş bir yardım temim etmişdir. 

81~ .. A'iıs. 24 (A A.) - Fran~ y~n. mevzu.uba.hs ol.mamıştır: ise barışı kuvvet-
dun Usturysı müzokf'relerı Fıkır teatılerı Avrupndakı lendiren Roma vo Londra 
tedilakşam bitmişdir. ~"Ş- istikrar işine geniş bir yar- itiljfıarından dolayı pek me-
~ na en .. tebliğden anlaşıldı- dım temin etmişdir. mnun olduğunu söyledikten 
1'un Rore Vıyann hükumeti Paris, 24 (A.A ) - A vus- sonra Avuslurynnın daima 

a rn. 
l.ıatile ısakına prensip iti- turyn başbakanı ile dış işleri herkese karşı tamamen mü-
tni8nkı '?uvnfakatini ve hu bakanı matbuata beyanutda stakil kalması lfizım geldi-
f!ındn bıt\•ok <levletler ara- hulunmuşlordır. Başbaknn ğini teyit etti. 
ltıı!lııkı nktedilt•"ek mulıtelıf ezcü ıle demiştir ki: • Londrtı, 24 ( A.A.) - A vustu-
"ı:ı b Urdun biri aJtletmekde Seloflerimden bnşve kil ryu Hu§baknnı ilu O;ş Bak-
hııtıızu lllisuklnr barış ıı mu- ~aypelin Avrupnnın iktı- anı buraya gelecekler ve sa-
t' ÜS! 'b ·ı • h .J l L ınden gı ı yekdığe 8..ılli Ye ı mı sa aua lı gününe kollar burııua .. ,,_ 
bit tüt nyrılmoz mesai birliğini temin için lacaklordır. 8 . Makdonal<l 
Eıuretı olarok te]fikki ve bu başlanmış alon eserıne devam kendil ı: rinin İngiltere bank-
esanıne Londra teblig-inin edilmektedir. Fukat bu es· b'I 

"' ı t a:.;ı müdürü ıltı gôrüşe ı m-
l(ırnu eşkil eden nkideve erın A vusturyJ teşkilatı esn- 1 Lı tıı(on · . J el~rini temin utmişc r. 
'l<lLi~b ıştırnk etmekt<'dir. siye kanununun icnbettirdiği ===I 
lliden Urg hanedanının .ye- yeni esaslara gore biraz 
11 lnht . . 

&r111 •• u avdetı meseles1 tadili irabotmişdir 
eoruşrnelPrinde kati- Dış işleri bakanı 

Berli-~n~·~· -v- e ~nizolos 

. ~-~~~~meıeri aıfesinde Sui~asdı siyasi sebe~lere 
ı§leri a ~ 24 (A.A.) - Dış f J' 
~ rt uy~ anı. Sir Co!1 !'.'limon at 8ulY0( 
J erlinj nın ılk günlerinde 
lln o zıyurt>t edece'k buıı-

"1ı 1 nco p . 
8 no·1ı· drıs~ <rjdl;!cek 

1111 ~ lZ le k ) t) t n Bnfh 8 ı fltı csnsiye-
~Qnr~rnns uları hak kında bir 

b l~rııle Vereı•ekdır B~ 
it n Vf.I 1 

(l ınuıuk •aval ıle kısa 
tt bu r ntdn bulunmak i.ız-

ll'ıe · 'tsutd . 
ı ııı \' k ı:ııı ıst1fade et 

Ya Çaldarısı rnesuı tutuyor. 
Atina, .24 (A A) - f>tiıı sui 

kast mücrimlerine ajd muha-

keme esnasındn okunun tah· 
riri ifadesinde eski Başbakan 
bay Vonızelos kendi aleyh n· 
de yapılmış olan sui lrnsdı 

Fransada 
müt~iş bir f 1rtma hüküm 
sürüysr. Deniz kabarmış~u. 

Paris, 24 (A.A.) - Mem

leketin bir\·ok tarnflnrında 

siddetli bir fırtına olmuş-._. 

dur. Bazı yerlerde ~·ok tah-

ribata sebebiyet vermişdir 

Oldukca nğır yaralılar var_ 

dır. ~ahil in bir~~ok t:ırafla

rında Jeniz müthiş surette 

kubarmışdır. Vapurlar İmdad 

tnleb etmektedirler. 1 1 ~ dış 
0
i l nluhtcınelt.lir lnıri 

ırıde Yü eri h..ık::ınının 8 ~r: siynsi sebebleM atfetmekte l===-==========ı 
Ren P ıc·a ... 
k ı;J si • gı mukıHemeler 

•k Yası vı:ı · . t rnuksud·ı zıyetıni tet-
a. " b 1 e bas·t ·· lı' " u ı ı muna-
ıc b· şan,., ·1 1 ) ıı· ın k.t- ç arı o nrnk ve 

t ecekdir u nvelo nkte>dılıni-
ııil~ . B 
v llrıını urnda lngıliz 
ll~a n sey h .. 

'l 'ie ~ u atını Varşo 

ve einayettle hakiki bir teş_ 

vik mahiyetinde olan matbu

at neşriyatınu müsamaha 
ottitrjnden ı: ıldoris hüktj ne-

~ ';) 

tını muahnze etmektedir. 

Praguay 
Ulu lıar kurumundan çakıldı. 

Cenevre, 24 (A .A.) - Pr-

oğuvny hükumeti 

General Ali Hikmet Aycrdem 
O<rrendjrrjmize ııöre sayın 
~ ~ ...., 

· hemşerimiz General Alı Hik-
mete Atatürk AyerJem soy
adım vermişlerdir. 

Büyük ve değerli kuman· 
danın adını kutlulnrız . 

İzmir 
ffalkevi korcüler şu~esi 

çahşıyor. 
İzmir, 24 (A.A..) - Vildyet 

köycülük bürosu köylerin 
imarı icio beş yıllık bir pr
ogram hazırlamışdır. Bu pr
ogramın köylere 'gönderilm
esini müteakıp derhal her 
köyde işe başlanacakdır. Bu
ndan başkıı köylerde ehli 
hayvanların fenni bakımcı 
üretilmesi ve bunlardan az-
ami istifade temin olunmo.sı 

tavşanc ılık ve faydaları ve 
tavşanlardan ne gibi istif. 
aıleler tem ini kahil olduğu 
fidanc lık, meyv.:ı lı ıstalıkl
arı ve bunl.ırla yap.lacnk 
mücadelenin şekli gi hi bir 
eser de köylere .lağıtılmak 

üzer13 basd r ı lmaktnJır. 

Kostamonu, 24 (A.A.) 
Holkevi İçtimai yardım şu· 
besi evelce haftada iki gün 
yapdığı polikinlik gununu 
her gün yapmağa başlnmış
dır. Hapisharıede urgJn, de
mirhane marangoz hnne 
kundura atelyeleri açılmış 
ve mah buslar kendi he sah . 
larına burada \~alışmağıı baş
lamışlard ır. 

Feyezan 
Nehirlerin ~onması yüzün
~en teMikeler baş gösterdi. 

Varşovn, 24 (A.A.) - Bü
tün Lehistanda nehir ve ır_ 
maklarm yatnklo.rıııı kop· 
hyan buz kütleleri yüzünden 
birçok f1ıyeznn tehli keleri 
hasıl olmuşdur. Viston neh . 
rinin bazı yerlerinde topla· 
nan buz kütlelerini kırıb da· 
ğıtmak i\~İn topçu ateşine 

müracaat mecburiyeti hasıl 
olmuşdur. \'11'-'~si t ~ r~s~ovayu teşmil 

f'l'l.il Oll:tıfı J rllb •ıle k •Ot\\lrada to 
bit er hu ı nr"ılnnnınkla be

~'rar ıusu~Jo. henüz kutj 

IttihamnamoJe suiknsd hıı 

zırlıklarilo tatbikutının en 
aşağı iki milyon drahmiye 

mal olduğu yazılıdır. Muha
keme 200 şnhid dinleyo

uluslar 

~~ek:lmek Bükreş, 24 (A.A.) - Ho· 
hususundaki kararını kurum mnnva ile Lehistan nrasın-

kurumundan 

verıhnemişdir. cekdir. 

umumi ktHi bliğine bilılir 1 deki. hudud tahdidi muknve-
mişdir. lesi imzalanmışdır. 

Dün Ankaraya vardılar. 
Büyük saylavımız Dursunbey istasiyonunda Duı sunbayhlarlı 
görüşdülar. ilk fırsat da bu güzel köşeyi zi ırat edecıklırdir, 

Anka ra.24(Muhnbirim izden) 
Kurultay boşkanı General 

Ki\zım Özalp bugıin Ank11r:ıya 
gı•lmiş Vtt durakda mera
simle karşılanmı~lardır. 

Kurul!ay başkanımız Oursunb~ yde 
Durı::nnbey. 23 (Muhobirı-

mizden) - Büyük Kurultııy 
haşkanımız General Kazım 

Üıalp Ank arnya g'derkcn 
Dursunbey istasyonunda bir 
müddet tevakkuf etmiş ve 
bu müddet znrfındıı kendil-
erini karşıl ıyan Dursunbeyl-
ilerle çok samimi 
hasbi halde bulunmuş-
lardır. Büyük saylavımızın 
geçece~ini duyan · kazn halkı 
Jnlın sabııhdan istasyona 
dökülmeğe başlamı§dı Ku 
rultay b&şkanımızı hamil 
bulunan tran istasyona gel
diği vakit kaymakam, hele_ 
diye, fırka rei~leri ve üye· 
leri, mei:.teblıler ve vüzlerce 

ol 

lıalk ihtiram vaziyeti 
almış bulunuyor ve etraf 
alkışlarla çınlıyordu. Sayın 

hemşerimiz tren durur dur. 
maz husus} vığonlarından 

: 
General Kazım Özalp 

inmişler ve karşılayıcıların 
birer birer ellerini ııkmıt 
ve hatırlarını sormuılardır. 
(Devamı ikinci sayfada) 

Ayvahk Halkevi. 
Halkevinin açılması cuma günü güzel lyvıhkdı sevinçli 
tezahürata vesile oldu. Heyecanh nutuklar sövlendi. 

Gözet ayvalık genel görünüşü 
Ayvalık, 23 (Muhabirimiz· 

den) - Bura Halkavi dün 
büyük merasimle açılmışdır. 
Kaymakam ve C H F. reisi Fa
zılın bulunduğu bu açılışa 
bütün Ayvalık halkı iştirak 
etmiş ve çok güzel olmuşdur. 

Mer(lsime İstiklAI marşı 
ile haşlanmış sonra anJ içil
miş ve tablo gösterilmiş, 
Cümuriyet halk Fırkası ka. 
za idare heyeti reisi ve 
ortamekteb tabiiye hocaın 
Vehbi Evinç heyecnnlı bi. 
rer nutuk söylemİilerdir. 
Miiteakıben milli piyes snn
<'ağın şarkısı oynanmıştır. 

Çok eyi verilen ve yapı
lan bu oçılış topluluğu unu
tulmaz bir iz ve tesir bı
rakmışdır. Bilhassa tablo 
kayalardan sızan ve köpüre
rek nknn sular arnsından 

gösterilen evin şubelerini pek 
eyi göstermİ§ ve anlatmışdır. 

Nutuklar şiddetle alkışlan
mışdır. 

C. H. F. reisi~ Fazıl Türk
lerin cok'r eskiden beri birçok 
topluluğu kurmaktaki kud_ 
ret ve enerjilerini~zamanımı· 
za kadar rejime inmiş ·ve bu 
çatının açılmaı-ıını kuranlara 
büyük sev~i. saygılarını bil
dirmişdir. 

Vehbi Evincin nutku şudur: 
Saygı değer dinleyicilerimi 
llalkevimizin açılmasından 

ötürü yüreklerimizde yüksek 
bir inan, duygularımızda &1İl 
bir heyecan var .. içimiz ae. 
vinç ve kıvanç dolu .. Bugün 
şirin ve güzel Ayvalığın eT
rim ve devrim tarihimize 
geçecek anımh bir günün. 
deyiz. 

Halkevleri. ileri teknik 
ve ulusal ülkü yolunda yu
rtdaşlara her yönden öncü. 
(Devamı ikinci sayfada) 
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Reklim~e~~~i~:r~~~mmiyet, Mu ah e -~_T_a_d ili. :. .. _i(;Şı;k---·~i \iii"iY";t-i··;i;d~·-İ I~ 
Kentimize sık sık gezgi- Türkiyenin .gösterdiği misal. K d M h s ·ıdı 

nci satıcılar geliyor. Buııl- Mahsul çok ey'ı a 1 n u a r e ç 1 • ( Economıst 9 Şubat 1935 kanlarda kaybettikleri toprn- , ~r getirdikleri malları sat-
a bilmek i~·in sabahdan ok Vorsny muaheuesinin silah- • kları yeniden ele geçırmeğe ki . • . . _ .~ 
şama kadar yorulmadan sızlanma foslırıın. t. mirat kalkışıııı;acaklıır mıi' Bu sua- Yazlık mahsulüne ıması ıçın ~andır köylüleri vilayetimizde ilk ka~m muMar seçm~ 1 
usanmadan avaz avaz ha- faslı gibi bir nkibettl uğrtı lleı: 1922 de Turkler, Yu_ de tarlalar h3Zlrl3RffilŞdtr. k J lf 
ğırarnk rekldm yapıyorL mosını son zomonlordn Fr- nanlılorla büyük askeri znfe Vılfiyetimiz do hilmde yoz şeref ini kazan~ılar 1 Yeni muhtar sevilen ~ir au~n ı.ş: 
ar. . Herkesde bir aHlka ansa kobul etti. Şimdi lıen- rlerinı kazandıktan sonra bu mnhsulüniın ekılmesi hazırl- f ~ 

dimizi Avrupıının bıır•ş on günkü Avrupa voziyetinden ıklarıno başlanmışdır şim<lid. Çandır köyünde yeniden muhtar seçmek şere ını JsO uyandırarak ıİıallannı stıtı- muhtar ve ihtiyar heyeti zanmış bulunuyorlor. Hun ~ 
Yorı nr. dlaşo alınını todil kin har çok daha tehlikeli ma- en birçok yerlerde tarlol- d ı l ıcbrl 

u ç set'ımı yapılmıı:ıdır. Köyün dolnyı Ç·ın ır ı arı de ek.ete geçmiş sayabiliriz. Es- halli bir voziy( t olnn ann- ur sürülmüş ekimo hazır bir • '3' S · eye 
Halbuki Balık11sirdeki tL · · 1 arzusu iizerine viltiyetten eder b ıyon nnıy 

asen öniımüzde bir E-uol ''ar: kkalede lngiliz kıtaatıy e vaziy~ti !!etirilmişdir. d ı · 
cnret müesseselerinde rek- d kl " verilen bir emirle ynpılan nıuvoffakıyet ı erız. I Almany::ı miısovnt isterken kdrşı karşıya bulun u arı Vılfiyetimizin bu yılki kı- hflr f 
IAm uyuşuk bir halde.. acaba hukikaton bu müsavat sırada soruluyordu. o tehli- şlık mnhşulü gerek e kiliş ve bu seçime köyün kadın er· Ergeme köyüude mu 

En eyi. en güzel eşynl- ile iktif..ı etmek niyetinde keli vazivet ı\'inde, cebren O'erekse şimdiki vaziyeti iti- kek bütün se~·menlerı iştirak ihtiyar heyeti S&Çiml·. tı'· 
ar ·ır·nıe kn t " k ·v k b ı " · · ı S t> B · etmı'ş ve seP.İm çok alilkalı ı. vı ı re yı sızcu 0 midir. ı o sa u müsavat kabu ettırılınış o un evr bıırile çok eyidir. u vnzıy- •· , k .. ·· de de ıı• 

1 ·· t · · b t k k 1 ki olınu~dur. hrgeme oyun. pıı..ıı' nu ur, muş erıyı caz e m" hakkını liiğer uluslura faik. muahedesi yerine arşı 1 1 ete göre bu yıl eyi mahsul ~ a ıv 
ldL d k kl' ld l t ·ı l 1 d Se"im neticesi bnyan 8a- yar heyeti se~·ımı. Y ·ı ııııJ' a a.asını uyan ırmo şe ı iyet c e Ole ıı ınek i~·in bir rıza ıle yapı an ... ozan mua- ulınac:ığı umulmakta ır. • Hotıb oğlu zabit Ismaı ı1 Jı 

düı:ıünülmüyor. Hi<~hir müe- vasıta olurak mı arzu edivor? hedesini knbul ettik Türkler niye muhtarlığa, Pehlivan 
1 

,. ·ı "o 
1" J btar, Kuru oğ u vcmı · ae· 

Hese özenerek malını mü- Garbi siikfınetle oyolayıb müsavat hakların öz gaye- Kflmil karısı Ayşe, Abdullah oö-lu Ahmed, Ecir oğlu ı• . 
· · k Şarka doğru yayılmak ııl:m- teridir ve bu müsat talebinin 

1 
h . oğlu Eyüb, Ahmed oğlu Mü. 0 1101: şterının onune oymuyor. )and&fffiB ar amıyet\ fct Ali oö-\u Fniz ve KonY0 • ınımı kuruyor? Bu tııkdırde arkasında hjç bir gizli ınn- seyin, llnlil oğlu Yusuf iht· ' n • 9 .. Bılıkeıirde hangi bir kund- · ı Al et ı'lıtivar heyetıne ı. 

Almanya A vruı>a iç inde en ksod yoktur. O gündenberı 17 inci mıntıka r.evresine iyar. heveti azıılığına seçil- u ım • J Gere' 
uraca hangi bir tüccar ')' J intibah edilmişlerdir. ' .. ~r 

kuvvetli devlet olur ve iler- Turkler uluslararası derne- dahil bulunan jandarma zabi- mişlerdır. ·htı)" 
hangi bir tnhufiyeci camak- 1 lJ k muhtar ve gerekse ı ı. 

ide gorblı komşul.uına her ğınio değerli aza arı o u • tanı il1J efrn tının yer sarsı· Çandır köyünün yeni mu- . . k'l d . yeler' Anı bizim ruhumuzu oi.şo.m · ıı M heyet mı te>ı. ı e en u 
isteğini emredebılecek bir L.ırını isbat ettiler. ıattu ' u· ntısmdnn zarar görenlere htarı köyde bir ~ .

1 
}tidlse 

ıyan tekilde tanzim etmişdir. vaziyet elde eder. Bu suull- sal meselesi <ribi kendi ale- harcanmak üzere 99 lira !ki cami ve biiyük bir meyJonlık ylü tnrnf.ndon sevı en 
Herfey gelişi ıüzel. yap- ere cevnb verirken Türkiye yhlerine oldukca ııdır basan kuruş teberrii ettiklerini me- yvpJ.ırmış ve daha buna lerdir. yeıı 
ılıyor.. j!e on bir yıl evel y:ıpılan ha bir sureti halli bile büyük mnuniyetle duyduk. Jundar- benzer birçok güzel eserle- Bu defnki ıhtiyar y~~i Je 

Geçen gün arkadaşımla rış andbşmosı t:ıdilntındun bir itidal ile karşılad1lar . ma zabitan ve efradının gö· re vikud vermiş olo.n Ümmet seç~iminin bir hususı 
1 

jJ 

bir dükk4nın. önunde dur ve bu tadilatın verdiği son- Bugün türkiye komşuları- stertlikleri bu yükse hami- 1 llllında bir zatın kızıdır. Bu kadınların büyük bir ~ 1

0
1· 

muş camakAndaki eşyaları uç:lardon öğrenccPğimız ç·ok na korku vermiyor. ~·ünkü yeti takdirle karşılarız ı itibarla köylü torofından çok jle seçime iştırak etınıŞ Jıl' 
() k. k d 1 l., kadıO seyrediyorduk. Arkadaşım şey vardır. znmnn 1 em- on'!.ln bütün gayreti, Lozan 8 sı;;vilmekdedir mnlıırıdır. '.rgeme tS' 

beni dürtdü: alistlerlc yakın münasebeti- kabul ettiği huılatlnrıu Jı- 1 Çandırlılar vilayet içinde rniın bu yüksek all\kll~ı 
- Bu mallar benim ol- eri olan kimseler tast•k ed- şına taşmoğa değil kendi ilka defolarak bir kadın kdirle :.ın•lmoğa değerdıf· 

;1a onlarla öyle reklôm ya- erler ki Türklerin ° çağlard- yurdu kinde kurtulma ve (rkek 0Jt8 mekl8~ ffiÜ~Üf Ü 
parım ki diyordu.. ııii zihniyeti tıpkı bu knlkmma gayelerine matuf ve ret ı'kası. 1 

günün Nazi düşünceleri dur. Sabık gııliblerle Alman_ Ticaretin bel kemiğini le. k ı Korucu mektebi 
gibi idi Zihinilerini urca o- ya arasında yeniden barış 

tkil eden rek.15.mın Balı- · 
yan yegılne · şey mi.ısuvat müzakerelerine girişirken 

kesirde ehemmiyete alın- hakkını tekrar elü gt•çirmek-
ınama~ı beni düşündurü- ti. Eski galib devletler h. kr. hiç~ d eğilse Türkiyenia ta vur 

ve horeke>tine iyi bir işaret "Or Bı· r gezgincı· satıcı nr kendi k' ndilerine soruyo-
J • • olurak bakabiliriz. Esrısen 
nın satış yapabilmesi için rlardı. Eğer Türkler lzm1ri. 

lstanbulu ve Tarnkyayı geri Tu rk- Yunı:ın lcırıı;ı Almanya 
yapdığı reklfimı aynen aş p ı d ı - b. ·· 

al ırlar, kapitülasyonları atar o onya ost uguna ır or-
ağıya yazıyorum. Bu rek· k k ı · b l yor 

lar ve yeniden silıilılanmu ne teş ı ctmış n unu 
lfim hususunda Lir !ıkir vere- hakkrna sahip o1ursn acaba bu hiitiyrnin rnruntn bıı 

bilir kanaatindeyim .. Etrafında bulorln istifcıde edeceklermi tıynı şeki'de gelmesini timit 
hayli kalabalık vardı .. Du. Acaba A rnbistan<ln ve Bal- ede mı zmiyiz? 
rmadan bağırıyordu: 

- Haydi beyler düşün. 
miyelim. Bu işin al!abası yok, 
ne alırsan on beş kuruş. 

Su akar göz bakar .. Hay
di kardeşim oka<lar dü. 

fÜnme. Sirkecide dördüncü 

vakıf hanını mı satın alı-

tyorsun? Bir başdan bir 

başa ne alırsan on beş 

kurut Ahmed beye. Meh 

med beye danışmağa ha

cet yok bunlar şamp;y on 

mallar diyordu .. Elinde bir 

çakıya bakan müşteriye: 

Haydi kardeşim al 
aldanmozsın . Dört alınlı elli 

iki marifetlidir. Cam keser 

ekmek doğrar soğan soy.:ır . 

Rakı, bira, şampanya şiş
elerinin ağzını. a~:ar diy
ordu. 

Hir Jilet bıçağı soran mü
şteriye: 

i~i Alman velia~~ı Hazi 
aleyndarı mı? · 

Amsterdamdun 11 şubat 

tarihile Deyli Hcruh.l gazete. 
sine bildiriliyor; 

Bundan birkaç hafta ovel 
srbık Kayserin doğum günü 
idi. Bu nıünnsebetle Doru:ı 

birçok hediyeler gelmiş, bu 
nraıla sabık veliaht d.ı baba
sıuın yanına gitmişJi. 

Ondan sonra Almnnyaya 
dönen prens Alman sınırın 

dan g ~· •rken gümrük me· 
murları eşyalarını araş

tırmışlttr, bir bavul ıçı

ndo ~azılerin 30 haziran 
934 de işledikleri cinayetle
rden bahseden beyaz kitap
tan binlercesini bulmuşlardır 

Bunun iizerino sabık veliaht 
ap.şmış kalmış ve Nazi uloy
hinJeki bu kitapların kendi 
eşyası ar:ısınn nasıl katıştığı 

hakkında hiç bir şey söyli
yomeıniştir. 

han da dılıni özleştiriyor. 
El Belog, 11 şubat tarihli 

sayısında yuzıyor: 

iran eıliblcri ve üniversıte 
talebeleri, birkaç nydanberi 

Iranın eski dilini cnnlandır

maktadırlar. 

Tahranda. yüksek muolL 
im mektebinde bu hususda 
bir tetkik cemiyeti kuruL 
muşclur. 

B"u cemiy11t lron dılinde 
mevcud olan yoboncı ve ha. 
ssn<lJn Arab kelimelerini 
kuldırocak ve hunlarm yer
rine eski İran kelimelerini 
kullenncakdır. 

lran dil cemiyeti, bu hu
susta, bir program tanzim 

etmiş ve her hafta bir top
lantı yapmayı kanrlaştır

mışdır. 

Bu cemiyet. eski İrna ke· 
limelerini ihtiva eden bir 

k.ımus h uzırluyocoktır. bu 
k·lmus rnuurif nezaretine 

tı\kdim olunııcok ve tasJiki 
i tenilecekd 1 r. 

Erkek orta mekteb mü
dürü Ahmed Tevfık ve ref
ikası kız ortu mekteh Tür
kceımuallimi Sabahat TARIM 
soyo.dını almışlardır. 

- - • • /e 
Koca bir mektep bır muallıf11 

idare edılebilinirmi hic.? 
. , uslliOI 

Ayvalık me~tebleri grib Ha-
1 

st2hğm~an kapatıl~1. 

'Korucu muhabirimiz ye zı- günlerde hır ın idBre 
tarafından . fil~ yor: 

Nahiye merkezinde brş 
sınırtı bir mekteb movcud-

dur. Bu mektebin 85 ya.tı 35 
1 leylıki cem:ın 120 talebesi 

vardır. Bu yıl yatı mektebi 

edilmektedir Koca ~ır ,ee· 
ktebin bir muallimle ı~1

11 ,e~ 
... nu e 

indeki zorluk duşu bir 
nahiye müdürlüğiınc~ 6:; 

muallim <lnha göndArı ~tir· 

\ 

Ayvalık. 24 ( Muhabirimi
zden) Gribin salğın bir 
bul alması üzerine Ayvalık 

mektebleri kapatılmışdır. 
Mektebler bir hofta müd

detle kopalı durocak<lır. 

Kaça~cıhk yapan ~ir ~öylü 
Kunnkp nar nahiyesine 

bağlı Taşpınar köyünde lla
tı b Mustafa oğla lialilin ka-

çokcilık yaptığı ve haneı\in

de külliyetli ıııikdordo kaçak 
tiitün olduğu hobP.r alınarak 
inhisarlur rnemuru ve jo.n
dnrrn::ılar torat'•ndan evinde 

yapıl:in aranında 80 kilo 
mikdarında iki denk yoprak 
knçnk: tütün buluuarak mü -
sndne olunmuşdur. 

Kaçakcı Halil evinin ara
nması e:-snosındo ko.~:mış ol. 
duğundun jan<lnrmnlor tara
fından aranmaktadır. 

f ltnl" vilti yP.ttcn rica e 1 •• 
018

,d 
haline getirılen ve 120 lale Bu muallimin bogu. 
besi olan bu mekteb son gelmesi beklenmektedrt· 

Ayvalık 
Halkevi 
(Ostnrafı birinci sayfada) 

lük etmek i~:in açılan kutlu 
birer mobetdir. Özlü duyu 

şun özlü inanış ve anlay•şıc 
canlı bir timsali sayılım bu 
kutlu kurum.Ayvalıklılor için 

Ayvalık gençliği için henlik 
ve inan kaynağı olacakdır. 

Ecre kıyıs nı
0

n cana yakın n 
bir köşesinde kurulan bu sı-

cak mabedin samimi kucağı. 
Atatiirk giJerinin dirlik ve 

ren havası içinde gönülleri 
kaynaşan yurdJaşlurı biri 

hi;rine daha cnndnn bağlıya

cokJır. 

~ 

~ Kurultay 
1 • 

1 

Başkanımr~ ds) 
(Üstarafı birinci sayftı 11r~ sO 
Başkanımız bundan ·et 

b . .k . di ~e ı DursJn eyın ı tısa 1,o 
. . . ·ı yrıktfl' 
ımd'i vazıyctı ı o ııd· 

~e 
alıikad::ır olmuşlor ve . 0~ 
·ı . ·ı . h tı bıJY . J erıne verı en ıza a dl· 
bir dikknt ve alaka jle 

nlemislerd ir. ~or· 

Büyük tezahürat la uf( 11• 
ıcooıll 

lamın Kurult.ıv hı.1Ş "re ,, ov 
treninin hori'ketindcD pııf' 

halka hitob . cJerek .Jiler 
sunbeyi vo Dursunbe) ,e 

. b yoi- . 
çok sevdıklurını u . J• 

ilk fırs tJn Dursunb0Y
1 
ytJr 

d - . . a'ıd b\l 
yorı•t e N' •gını v 
muşlardır. }bı' 

il. l c 
ylii, memur mua ın ·rlı 

. til bl 

- Her pakette on dane
dir. Ömrün oldukca kullan 

beğenmezsen geri ver. 

Bunlar iadeli tonhhütlüdür 

diyordu. 

Gumrük ve zabıta memur
ları hlldiseyi gizli tutmak 
istemişlerse de porn etmemiş
tir. 

İranın en yü ksok ediplori ' 
Bır nişanlanma. 

Şura.sını göz önünde tut 

malıyız ki; samimi vo yiirek. 

don hnğlılıklurı olmıynn, ıliı

ş:.inüş ve duyu~ birlığıle ka 

yrıtışmıynn her topluluk f'l 
yda yerine zrırnr verir. 

lifrıle, kafa ve goo 
0
pJ9 

~, o• 
ö-ıle buyuk tilkiı "f . ılı 
o doP ~ 

Ağız re kiti mile satış yap· 

an bu satıcı etrafına müşte

ri toplıyor. Oraya toplanan 

müşterilerden her biriside 

birşey alıyordu.. O satıcı 

ağzını oçmayıb bir köşede 
ıe..:siz sessiz ıntış yapmak 

iıteseydi acnbn mallarının 

kaçta ka~·ını satabilir<lir .. 

Hatun oğlu 

Bu haber kısa bir zaman 
içinde bütün Alman işçileri 

urusındu yoyılm ş \"C birç·ok 
eğlenı-eyi mucib olmuştur. 

Gümriik memurları hadi
seyi Berline haber vermişler 
hu sebeble Hitler, (Ski veli
ahdı çrığırornk kend sill'I gö-

rüşmüştür . 

B. llitler, hfldisı.ınin kapa- 1 

nmış olJuğunn kannut et- j 
mektedir. 

ve İrnnın ec;ki liıgatına vakıf 

olon Alimler bu cemiy(•tto 

bulunmaktadırlar. 

Lo~os f uf ması 
( :t:ı'" yarısı kentirnizJo 

şiılıletli bir lodos fırtınası 
çıkmışlar. Fırtıııan.n rnar· 
nıoradd daha ş:ddetlı ol
duğu anlrışılmakJadır. 

Balya nıad~ni mesul mü. 
dürü b:ıy Mümtaz l~ığın kızı 
bayan Muzafferlu tütün in

hisarı memurlarından bay 
~lehmeJ Alinin nişanları di.ın 

aksam ~üzide aile dostları 

arJsında nvukut bay Sadık 

Denizin evinde icra edil
miştir. Değerli arkadaşımız 

Mümtaz lşığı tebrik eder, 
genç nişnnlılara sna<let 
dileriz 

Ciımuriyet !folk f?ırkosının 
Halke'li lerıle vnrnırık istedi 

ği büyuk gaye, düşünü9 ve 

duyuş birlıği yar::ıtmok, in 
kıldbın cümuriyetiıı istediği 

karakteri hulkın ruhuna aşı-
lamukdır. 

<• Hnlkevleri», halkın ovl-

eri. hakkın evleridir. Burn
lla genç, ihtiyar, şehirli. kö-

bıkmodan, yorulml.l 
1 

şncoğız... ı:Jltlı 
&Ytıou şl 

Mutlu açılış o ııı' 

kutlulnrken bize btı .. uıeretl 
gos r 

çalışma yolunu o11JB 

e. 11. Fırkasını. yücO ·~teri" 
Atatiirk'ıi ve budun \ıı:Jlcı1' 

1 YJr' r· <le omm kıymet ı Je 
olan İsmot fnönüOl~ 1;;1ıııı' 
in ve en özhi soY~ 
la :ınar vo seliınltır'1 " 
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1, \~I l .\TAT RK 

-2 
mor soodet - Edirne- Şu- piyade telgrof çnvuşunun 

~~u) nro hntlnrile ( EJirne, vazifei memuriyetleri); 
lı: be- Sofya _ Nıa ) yo- On birinci ayrımı: (Çnvuşu-
h 

11 
Belgrnda k&dnr uzanan na tatbik edilerek derecatı 

0llnrın 1854 yılındaki :hale mücazol} 

TORKDILI 

rğı 

Kazasın~a~i ı üşvet işi. 
Bay ~uzaffer işin bir terfih 

olduğunu söylıyor. 

verilmek üzere aldım ve ha

ttd kira bedclını hemen he

s .ıb ı:dcrek artarı olnn yüz 

yetmış beş kuru u Jı.1. derhal 

kendisine iade ettim. 

S~YPA. 3 

Balıkesiı· iıılıisarl<tr 
B<tşıııüdiiı·Iüğiinden: 

Gönen inhisarlar müdüriyeti anbarlarında 
bulunan idare malı yaprak tüt.ünlerin Gönen an
barlarından Bandırma anbarlarımıza nakil ve 
teslinıi 27-2-935 ~ünlinden ı 6-2-935 gününe 
kadar açık eksiltmeye konmuş olduğundan ta
libleri n hu habdaki şeraiti anlamak lizere ma
halli irıhisarlar miidiiriyetile başmiidiiriyetin1ize 

Ş!lrtl · 
b arına gore yapılmasına On ikirci: (Telgraf merkez. 
. aşlonlJmı , (Dersaadet - Ed- !erinde müstahdem m evsul 

Perşembe günku sayımız· 
da Sındırğı mulıubirimizc 
atfen orman mühend:si mu
avini bay Muzafferin ri.ısvot 
aldığı yuzılnıışdı. Bı:ı y ~1uzn
fferin cümuriyet müd ieıum
umiliğinin tfılkıkinden geç<'n 
cevubını nşnğıya koyuyoruz: 

5 Bu beş lıralığın numa

rasının alınmış olması rihP.

ti doğrudan doğruya bir te· 

rtip ve garaz olarak mey
dana çıkıyor ki mevzubahis 

diğer altm ş liranın da Meh

met \•oveşdun bana geçdiği 
noktada ısrar edjlJiği hal 

de numaralarının tesbit edi 
imiş olmaması meselesinin, 

alınmış bir lerti battan b.:ış 

k.ı hirşey olmadığını gös

t rjr. 

müracaat eylemeleri ilan olunur. (28-3) 

lrne Ş 
l)I -:- umnu) yo kadar muharreratı (müvezzi) le-

an ılk kısım bitirildıkten rin vtızifei memuriyetleri); 
sonra da h ·ı.t'. • · B d · h ki '} " « u~umetı senıye» unn aır uyuru nr ı e, 
,.,oi:eltj - . h i . gı aınacn tez ermek bağlnnmosında dn (mu ar-
~~n Mosyö Do La Rü \e ~töı>yö rer mevnd haricinde vukubu-
Yi ~la bağlandığı mukavc>le. lacı:ık hususat için Dersaadet 

B 0~anuşdur. . telgraf idorosine miirıl<'aat 
nd' 1.llurj zodo Mehmed efe edilmesi ve «me<'lisi olii tnn-
ka~nın Vuzifeden ayrılmasına zimut» tornfındun tosdık 
127 ur geçen müddet içinde ki olunan nizamnomf>nin ını:>vkii 
ı 2

7
1 H 1855 ~1 26 Ş..ıbnndan meriyete vazına doir «iraJei 

İn 7 H. 1861 M 29 gaf~r- sı>niye şerof s dır» buyurul-
ol e kadar gerek An ad- doğu yazılıdır. 
, 4~~a "0 g(\rekso Rumelide İlk telgraf türesinin birinci 
d 3) kilometre uzunluaun- ·· " 
a rıı" h. b ayrımının ozu es· k u tm bir tPlgraf şebek-
~ orulmuşdur. . (1 - : Momuriyetdo bulunan 

altın~hrned efendinin iclaresi vükelfi ile mü tokillcn icr:.ıyi 
hu ıı gPçcın yedi yıll ık memuriyet eden zevat d ışar-
i~ın ıabnıar; telgraf tıırih;miz daki vol•, mutasarrıf, koy-
du aşlı başına hir mevzu- mnkllm ve defterdar gıLi 
dı;~h~ncnk bir kitabın sığ- memurının mesalihi devlot 
zuu ~leceği lıu büyük mev_ ve umuru mühimmei memlek-
Ye2: u stitunlnrdo birden ete dair imz'lyi mahsuslnrile 
r-aı.ntnıyncuğ m. Burada an· yozdıklnrı ~olgrnfnnmelere 

ıc onu "d cdevlet tahrı'ratı, namı veril-ılk n ı llr(>sİ zamanında 
j ..... ~ık.an «telgraf türe» ein- diği ve bu kabil telgrnfnnme 
.... (ız.. · ·1 · l 1 ııeşr ~nu dökiıman olarak lerın d"ğer bı cüm e te grn-

l t eceğim. fnam~lere tekaddüm eyliye-
tıırih~saı telgraf ve posta cağı iıc·urat1 bi!hesnb defwr 
ttıu .1 gibi yurduınuzdo cü- mahsusuna irnd ve masraf ko. 

tıy • ' b d Yeıı· etımizin kutlu çoğ'ındn ydedilerek u ercceye 
lrıe~ tetkikine haşlonan bir o suretle idhrıl edileceği; 

tun oit h h 1 · 2- : Devlet telgrofnomele-
~llzeteı . . er e genın 
-lard erımızde ve mecmu 1 rindcn sonra sefaret vo kon-
Yittı. u bosılması dileğinde- soloslnr tarofındon tevdi ed 

ilecAk telgrafnıımelerin de 
Çi.ınıc.. tu··ccar •e cshas tarııfındon otan h u mevzuln lakodor • 

lge))ı e~ rrıeslekdaşın bu «he- tevdi edilecek telgrnfnamc-
artı08 erı istediği vakit hııl- Iere terC'ih ve tnkdimc n sır-

'"ai Zor olduğu kadar ar- asına göre keşide olunacak-
arın b . l 

llıuhı ulunduğu tozlu arı; 
"e ı_enıere gırib bu kfi~•ıt 3-: Düveli ecnobiyo sefn-

-coıı k . o 1 t flltısı . e sıyonları aroşdır- retleri vesair memur ,.ırı ar-
Bu l~ktını do gü{dür. ofından teati edilecek telgr-
kj h duşunce iledir of namelerin tarif ei umumiye-
torih· ~n buroda telgraf ye tatbikon hususi tf'lgrofn-
bir ~lllızde ulusal ve ayrı ameler misilllı fü·rete tabi 
llıın e~Clrde olan bu ilk ıtalı- tutulacnklıır~. 

nno,..ı ·ı I lıt t ~ Orınt yazdım: kine ayrımı 
1·1· <lrl'rnr t·· · · k t 1 fi • zgil . o uresının ana- 1- : Her eso e gro a mu· 
h" erı 'k ıt b on ı i ayrım ve ha bere etmek hak ve salah · 

[) aglurnıı ·ı b" } d"I ld• -llİri . ı e ıter. iyetilo ha ışe ı mış o ugu ve 
I' Dc·ı 1ll llll·kll ayrımı: (Devletle- hususi telgrafnumelerin mu-
1\"ıi ltJ lıbatı resmiyesi res haberatı resmiycden sonra 

1ki ng".11
f nanıel(lr) ten ti edilecekleri; 

h htra~I nyrımı: aüccnr mu- 2 - : llü\•iyetleri telgraf 
'beler) 

1 
hususi tc lgrnlno müdürlerince malum bulunan 

( Ciinc" • taraf ve düveli ecnebiyeye 
"ı:tıtırni u. ayrımı: (Muhnbcrntı mensub tüccoranın• tevdi ey-

i) Yeı ga · · 1 f 1 · Ilı L '>tdunC'u yrı resmıye) liyecekleri te gra name erm 
"•fıtib ayrımı: (Telgraf tel(fraf merkezlerince kabul 

"il t ııtının o ı ı en envaı ve şe- edilebilmesi için bunla_ 
f1e u~YYenej kabulti)· rm eveleınirde telgınflıone n ın('1 ' , 

1 tıh'lb uyrımı: (Tel()'raf j de bir künyo dC"ftrrino vuzı 
lı'll erut1 r-ı 

ınd, nın ıfşayi esrnrı ımza etme)( ri ve tı>l~raf 
·11 \ ınu bb· ! 
,. t 010 ('..ı.kt se ıblerinin du- merkez müdürü tar.ıfından 
n;:at) orı d(lrocatı mü verilecek vcız feyi telgrafnıı-

ıtı Altın<'ı me ile birlikde kişey~ Y8 

Elrkezl nyrımı: (Tcl<Yraf bizzat voyohut bilvasıta ib-\' ık erınin r-ı • 
lı k ınulıubcreye rnz eylemdı-.>ri: 

'f Us dı) 1 f t edtn . 3 _ Hüviyetleri tc grn 
,~ı~r<Jrn:ı ay,·rınu: [ MevrndP. mu lürl rin<'o ııınlfım olmıyon 
1 ılu~ nıc orının tobi snrrnf ve A vrupn türl'aranile 
iti 8pk~zi~U.arn<>le]; her ~ınıf tücrarnnın te.v~i Pyl 

l!rllkıı C'J 0Yrımı: (Telgraf İyı>rekleri t('lgrofn ml•lf'rın 
'~itdnnme kıüıu] olunoc k kabul edilobilmes) idn bun-
hoıttı .. n er .ııt k.ıbuli.i) (arın iınzal:ırının lıazınei ho-

ltıe ı_ c.Uncu 
"' "tteııe nyrımı: (Telcrraf ssa voya tİ<'aret nezıırcıtlerılc 
' ' 1\lb r•nde .. ı-- ı 
fe· Ubor0 mustnhdom , ecnebi bulunanların iPförot 

ı ltıı rnu rncımurlarının vazi· vey~ konsoloRları tnrofırıdun 
O un urıyı tlı.:rı) vıze vt' t'lsdik lllhlnwı::i 1:1-

ayrımı: (Surnri \O zım olduğu. tasrada ıfohi 

linzetenizin 21-2. 935 tarih 
ve 9576 sayılı ntishns nın 
ikincı sayfasının altıncı sütu
nunda mcmlPk< t serveti Baş· 
lığı nlt ndoki ruşvct al • .ın me. 
mur yazısına knrşılılttır. 

1 Evelfl hoysiyet vo 
şerefim dü i.mülmoden g-uze
tenizde y.cr bulan hu yazı
nın ciddi vo : sıllı gibi şe. 

kilde yaz ı lırken ve ya ya 
zılmadan öne) mokanıntı o i
desinden alınmış rnüsbot ma 
Iumata dayanarak mı basıl. 
dığını bilmek isterim~ 

2 -- Ben S ndırğıya nynı 
zamanda diğer orman işle

ri için de d11ğil müracaat, sa
hibinin fenni keşfini yap nak 
için gitmiştim. 

3 Ve gcıne h kde biidi-
rdiğiniz şekilde kesılmiş kü
tüklere dar ga yapılmış Je
ğil, yalın z kesilmesi bcınce 

mahzursuz görülen dikili ce 
viz ağ.ıçlorına dıımgJ vuru
lmak suretilo işaret yapılın. 
ısrlır. Bu muamele saldhiyl'ti 
kanuniye itı bari le ağaçların 

kesilmesine izın veriımiş de
mek olmnyib; h(\nüz bu ba
bdnki keşif raporunun mer· 
iim o'an müdüriyet makJruı-

1 nen kobulu ve tnsdıki o.nıncla 
ağaçların kesilmesine mtisa
nde edilebilir-

6-, Ben ctıbımdoki paromı 

her zaman ve her on ıçın 

saklamak mcc!ıuriyetıni niçin 

duyayım. Birkaç defa ltizum 

hasıl oJduda rüz lanı mı ç ka 
ruh bazı ihtiyaçlarımu para 

wrmi~ bulundum Puramın 

mikılar ve nevi böyle birtor

tıp ve kastla o nnlardn veyu 

ekseri yun mda bulunanlar 
tarafından aşağı yukcırı 
kestırlerek ve hatta yakla- · 
şarok tayin edılmek f.rsa
tı elde edilmiş bulunuyor 

7 - Mehm~t çnvuş bu 
şikfiyet ve dıizPnini arzu~u 

yerine getirilmis olmadığı 

için yapmış olarakki he. 
ntlz ~hnkkuk eden dokuz 
grinhik kanuni hnrt·ırahımı 
bıle maliyeye yatırm ı ş deği
ldir. 

llalıkesir l~ı1ket 
. lüclürlüğ~üııden: 

Evkafı mazbutaya aid ta hnıinen 14000, Hıül
hakaya aid tahminen 4000 kiJo buğdaya tenı .. 
dit müddeti zarfında lıiç istfl kli çıkmadığından 
bir av zal'fında pazarlık suretile satılacağından 
talih 'oıanlarm evkaf idaresine müracaatları. 

( 40-1 ) 

• Bahkesir Belediye 
Başk anhğından: 

Balıkesir şehri numaralama işlerinde kullanı1aca.k num

ara lnvhoları J 5 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltmo 27 şubat çarşamba günü saat 15 de Bal

ıkesir belediye · Encümeninde yapılacaktır. 
2 - Eksiltmeğe girecekler belediyede mevcut emaye 

numunelere gore ve Emaye numara levhal arının fenni 
evsaf v~ oşkdl tamnmen temin suretile büyük taahhütlere 
girilip muvaffak olauklarına dair bilgilerini Encümene 
gö:>termeleri. 

3 - Eksiltmenin muhammen bedeli 1200 lira olup pey 
akçPsi 90 liradır ihalede bu teminat yüzde 15 niıbetinde 
artırıltıcaktır. 

4 isteklilerin buna ait şartnameyi Belediye Encümen 
kaleminden tılmalorı ve pey akçalar ını belli saatten evvel 
Belediye veznesine makbuz mukabilinde yatırmaları illn 

Görülmüş hir mahkemA; olunur. (26 - 4) 
ve alınmıs hir netice bulun· j 
modan bu kelimeyi kullan Beledı·ye 
d•ğınız içın hakikottan ibarotl 

bulunan yazımın btısım ka- ı B k 1 .., d 
nunu mucibince.: kıt ge~·- aş an ıgın an: 
medea g!.lzotenızın aynı sa 
h,f sinin aynı sütiınundo 

nesrını isterim7 Şahsıma 

ait olan ve sırf rnüştl'1ki ve 
miişevviklerin uydurma iza
hut na inanarak yaz,lnn ge-

4 - Mehmed Çil\'UiUn şik 
tlyeti ile uzerimde oynC'n bu
lunduğu ısrarla bohsedilen 
pıra yaln.z altmış beş lira 
değil hu vazi!l3 ~snnsın.laki 
ufak tefek m3Maflarımdon 
hoşka sek.'3en iki lira beş 
kuruşdur. Evet bu cihet it
irafa değer ki yalınız num
arası nlınan beş lirayı ikin· 
ci defa S.ndırğıdtın geçerek 
yakın hir köydo gene ceviz 
a<racı c:rörüb dönerken Meh-

' çen yazıyı re.IJeder, ttıhkiknt 
vo hattfi lüzum görülürse 
mahkeme neticelerinde ha
kikatın tecelli ('1deceği mu
hnkkakdır derjm. 

.Mirzabey mahalle inde yol fazlası 34 metre 
murabbaında bir arsa satılmak üzere 17-2-935 
güııleınccinden haşlamak iizere on beş gün açık 
arttı rmaya çıka rJlmışihr. İlıaleL i 6-3-935 gün
Jemecinde saat 16 da belediyede yapılacakdır. 

İstt•klileri · ~ belediyeye uğramaları )'ayılınır. 
(39-3) 

o t-
m e d çavuşun kentli ısrarı 

ile hayv<ln kirası tarofınıdan 

imzanın mccıılisi memlekı:>t 
tnrof.ndan bir defa t.ısdik 
edilmesi kilfi bulunduğu; 

üçücü ayrımı 
1 ~ : Bilciimle memurini 

devlet ve toboai osmaniye ta 
rafından tevdi olunncuk tel- ı 
"'rafnamelerin kabul edilmesi 
!:' 

için huviyetll·ri tdgruf nıe-

IMMMM~i~:~'U!!l~~~~~ 

Sındırgı mııhabırımızın me- t:g; Jç ve salğrn hastalıklar Cerrahı iıastallklar 
ktubunda Mehmed çavuşun il ımilehassısı mütehassısı 
burada Ş ıh Mehme<l oğlu fit . . . . - . . 
Huı;eyinin Şeriki olduğu yu- it VA'f AN et'zanesı hı lı ~ıgındekı nnaayene 
zılmı.şdı .• hay Hüseyin bu iş ~ e\ İndB hastalarJJH lıer giin (tğleden Ollra ka
d~ ~ıçbır alAkası olmadığını ~ bul ve tedavi ederler. 
bıl lırmr.kJl•dır. Biz d~ tavzih ~ 

rkezinco mu.um değılı:.e 

memurların mensub olduk
ları idarey ve esne f n ket
hüd ılır.na imzalarını tasdik 
ettirmelni Uh~l'Luri bulundu 

11
ederiz. ~~~~~~1~~~~~ 

, IJl!!!l!!i~!!'Wı~!!!!f !l~!!!!!!!!!!f !~~ll~!~!!~!!!l!!!!!~!!!ll!!!l~f W.~!"!!!!!f!~ ___ i§ 

ğu; 

2 - : İndelicub telgraf _ 
name s 1hıl..ıi ımzasıııı i~bnt 

eJemc diği t:ıkdırdo telgrd' 
müdtiru tur .. •f rıdon k yfıye 
tin tolgrnfname aslı uz ı ine 
şerh edilerek tc•lgrafname
nin iade edileceği; 

3 - ~1ürsılın \ekılı toru 
fmdnn telgrı.ıfn3me tevdi 
eJıld ği lakdırde de telgr. f 
mü hirüne kan.ıııt b hş ve_ 
saik ibr:.ızilo isbatı vek:ılot 

edilını: sı m<.>şrut lıulunduğ'u. 
(SürN'( k) 

fi . Baha Gökoglu 

i~~ Bayanlar! 111!1!!1 
ıl(~ 935 modeli SA BKAl.ı .\R, llE- ~ I! ımu:~ı, E~,l)İ \;ENl,ER .... _EEBISE 1 
~ ~10DELLEHI , ~IA . 1TO OUG~IELE- ~ 
: ·'f~ Hİ ıııai!;azanııza gelnıişdir. [cuz ~ 
~j hir fiat le satıJmakdadır. ~ 

~~ Kuvayi_milliye caddesinde j 
ı Y eniçeşid tuh~fiyeei j""" 
~: K AD R. I i 
iliiiii~iiOOiıOO~iiiiıijij~iiijimiiiiliiiiii""'.__. .. _ .. _ .. _. 



d ı ır 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis

liği n timsali olan EB markasını arayınız 

" 
ORME EVi 

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

• 
Karacabey harası 

Müdürlüğünden:· 
Hara ve merinos yetiştirme <;iftliµi h<ıyva11-

ları için yüz iki bin kilo yulafla yüz doli.uz bin 
kilo arpa kapah zarf usulile eksilt mrğe konul
mustur. isteklilerin sekiz yüz lira nnıYnkkat te
minatlarile birlik de eksilııiıe ~ü rı ü olan ı 0-nıaa t .. 
-935 pazar günü saat orı dörtde harada huluıı-

maları ilAn olunur. 45 - 4 

Balıkesir inlıisıırl,ır 
Başmüdü ı· liiğiiııcleıı 

Ağunya inhisarlar ıufüliiı·iyeti anbarlarında 

bulunan idare malı yaprak Lli1 ünlerinin Ağtrnya 
aıabarJarınıızdau Göntjn taı·ikil•~ Bandırma arıha
rlarınııza nakıl ve teslinıi 5-2-!"l35 ıaı·ilıiııdeıı 
25-2-935 tarihine kadar acık eksilınıeve komıı-• • 
uş olduğundan taliplf)rin hu hahdaki ~pı·aiıi aıı-
lamak fizere· Edrenıid ve Balva ve ni>ıwn irılıis
arlarile ha~ıuüdürivetiıııize ı;ıiiracaat evlt'nwlt·ri 
ilan olunur. · · 

(22-4) 

/ 

TtJRKDtLl 25 Şubıı~ , __ ,,_ 
•• Okuyunuz! 

Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Liynit Maden Kömürü 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve hoftalorca ra 
zar yerlerinde odun nramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize valhasıl her yere 
istediğiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. "Dr>ğirmisnz Liynit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, kul· 
lanılabilir . Hararet derecesi piyasadaki kömiirlnden 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mrığazanı zdo. 
en ucuz fiotla satış yap ı lmakdadır. Askeri, mülki vo 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü güniıne 

temin ellilır. 

1 Yal ııız ticaret hanemizde 1 h~ğirnıisaz Liyui t 
maden kö111 lirii 

1 
Ancak tecrübe neticeyi anlatocukdır. llur halde 

bir kere tecrübe etınekliğinjz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. 0Jha fazla t:.ıfoilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler ~:arş sındo Ddmİr, 

hırdavat. ülatl zirniyo ve inşaat malzemesi 
- tic ırethanesi Cumalı Abdurrahman zade 

·· Şehir si 
24 ~u~at 935 pzar a~şammdan iti~aren 

Şehvet Adası 
1'emsil edenler. 

.IOSE MO.IİKA YE MONA ~1A Bİ~ 

Cennet kadllr güzel adanın vah~i sakinlerile geçen 
a~k maceraları. '.lııngin ve heyecanlı sohneler tllbİİ 
manzarcılar. Orjinal rakıslar nefıs müsik ı. Togonn1 

vesaıre ... 
Bu ı;ok nef:s ve çok mcr..ıklı fılime'. 

PAT.\ŞON nENC 1\11 L.\H KOLLLIİ~l>E 

Kahkahalar kıroh fılimide ilaveten göstcrilc·cctir. 

Ayrıca 1 )li uya il a' ati isleri 

Pek yakrn~a 

SA NDU 
Hind Esrarı 

!1hmet flu/Dsi 
.iİI.: ________ ~ 

~---------------------------------------~~~~--~~~~~~·-· _,/ -
Çocuk ( sirgeme Kurumu

nun bir ~ileği. 
Kurban bayramında şefkat 

alanında bayramlaşımz 
Din bayramlarında yapılan 

tebrik \7e zivaret masraflarını ., 
«Çocuk Esirgeme kurumu» 
na vermenizi rica ederiz 

Ricamızı kabul edenlerin 
isimleri bayramdan evel 
Genel Merkez tarafından 
gazetelerle neşrolunacnk bu 
iyilik sevdn insanlar dotla
rını kutlulamış ve dostları
nın tebrik ve ziyaretlerini 
kabul etmiş sayılacaklardır.' 

Avrupa ve Amerikada ölü 
çelenkleri, düğün hediye ma· 
srafları bile çocuklar ve yo j 
ksullar kurumlarma veril 
mektedi r. 

Yurdumuzda adetleri sayı
sız olan yoksul ycvrucuklar 
için çok değerli olacak 
bu usulün benimsenmesini 
ve yayılmasını diloriz. 
Ankarııdo. bulunan Gcm~l 

Merkez tarafındun para 3lın-
mıya başlanmışdır. Kurban 
bayramı ı 5 M.ır to rastlıyor. ,.- . -.. 
AVUKAT 1 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKİLI 

yrseF KE~AN 
Yazı hanesi hükümet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez vo kazalarda her 
nevi dnv:ı kabul ve sur:ıt-

, 
Okuyuculanmıza " Bir Kolaylık. 

... , . . ~ ~ . 

.\sal!ıya bas1 ı.11muz rehber tablo halkını ızın )ı(1 f' t iilii ihtiva da-
• 'f ,/ • L..<' ı . • 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kiıJl .. 
lerden karşılıyabilrcekleriui gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? ' 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi t.iirlü suallerin ecvaplarmı bu tabloda arayınız 

KIRT ASJY E· Mustaf!' Fehmi. lliiktırıH~l 
• ne sokagı. 

O TEL : Bahkesirpalas K u vayi ·mi lliy«' carltksi 
kaptan zade Oteli .. K u vayi milliye cadde

sinde .. 

A V U K A,/T: Emin Vedat bey ... lliik1'111u1 1 caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler- lliikiı111et 
caddesinde Ahmet c•~smesi kar!'lısıııda 

Q ~ • 

B ER B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: lliikı'ıuıet 
caddesi Yıldız KaraatharıP~i kar~ısııı ·i ·. • 

LOKANTA : Sabri . Lokantdsı: Şalı ,\lelıuwt ~oh'1~1 

numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· lı 
Paşa <'aıuii caddesirnle.. MevlwuP ı oğaz111d41" 1 

TERZİ : ·Mustafa bey .. Postalıantı ~okağı \ t: 4 7 

Bah k eSİr İnhisarlar ıı ıe neticelendirilir. 

ŞEK ERCİ : Ahmet Nuri efendi: Bahkesi ı·in en eski şeker" 
cisi. lliikt'ımeı t•atldesi, pn~talH · ru~ ~okaAı 11•

1 

nıara: 24 
• • • 1:1' 

MANIF A TU :Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fmıwıı 1l
1
• t.., 

başmüdürlüğünden: ,.- - .. 
ı.: ·kır iıılıisarlar lllPJlllll'İ~t'lİ aıılıarlarıııtla 1 Doktor 

bulunan idar~ malı yaprak tiitiirılt'riıı (~füıf'ıı in-
hisarlar an barlarına ııakli ı ~)-2-H 3 5 tarihiııdPn ( Memduh A~met 

· 10-3- 935 ıarlıine kadar a-;ık eksillnll')'e <;ıka- ÇOCUK 

rılmı~ olduğundan hu ıuiiddet zarfrnda zulıur 
edecek talipleriu şeraiti aııJaıııak iizerH mahalli 
iuhisarlarile nüııeu 'e basmiid iiı·iveı iııı ize rnii-• • 

raacaı eylemeleri ilan olunur. 49-3 

Jwslaltklan mtilelıassısı . 
Muayenehanesini postah-

ane civarında Zemon so
knğına nnkletıniştir . ..._ .. 

rıifaltıf'a H~ kumaş mağzası. Kuvayi uıil 1 ~ 
caddc~i nuıııara: 52 · 

l ··ıeııh 
HIRDA VAT: Cur:nall Hasan - Yapı vt~ rt:11t:ı1t1 r • ".: ;r•·· 

denııı· lıırda\'at, bova, t'31ll cııııt"\to \'t>!'i•
1 

. ' . 
Saraı~laı· hası. • • 

1. 
• 

Hasmı vPri \ 'iL.\ YET ~1.ATBAASI . 


