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~· H. Fırkası Riyaset Div8nı İstışarel;-de Bulunuyor 
CÜmuriyet H. F. Riy- Sağhk ısBaylaDv ve Umdumi mv~ı~isi üt~esi.sedçiminsedko!ra· 
aset divanı toplandı. Bakanlığının bir ıebliai u evre e. ı aye ımız e e ız, 

Halkımız ıripdiyübııçıımıu On Kadın Üye Çıkarılacakt Bira~ icra vekılleri hefeti ile Ma umumi idare Ve '8 12~.~!~~a~~ Ab~ıuq~~~~~; . . . . . . . . _ I~ • 
IBChs umumi idare heyetlerilede istişarede bulundu ve içtimai Muavenet VekAt.. Yslıaıızlı fırka başkınıaıız saçım hakkında alınan tedlıırlın bırlıktı tıtbk ıttlhr. 

~~;en~za~on ~;:~·:;:~ı;:: Sıci11a esas olac-k tedbirlır ılmmıktıdtr 
etlerde grip salğını baş gö- Sayl'\v se~imi önümüzde- ndüz Clonanm•l•r 
stermiş ve yurdumuzun buı ki cuma günü yapılacoktır. kdır. 

yapıl•ca-

l ~Uh m gôrü.,.meler yı.pıl akta cılan noımabalı ce Hrayı 

,ıtanbul, 1 (AA.) -
b - Umumi reislik divanı 1-2 935 saat 11 de 
ılyuk öndu AtaWrkıin başkanlığwda İJolmabah· t:': C. H. F. nın yeni .saylav man:etluinl tes 

azlJesine başlanmıştır. 
l 2 - Umumi reislik divam bu iş lıakkmda Fırka 

:~arnnamesinln mahsus maddesine uyarak ~·i.rka 
he tırn; idare heyeti ve Ftrkanw me~lis grubu ıdare 
ttıf;ı~. ile istişare etmeğe karar vcrı111ş ve dave/ el-

Ql •1 - Fırkamızın icra Ve.killeri seçim münasebelile 
a.::a cır:edileuk beyanname mulıltviyaluııda kuııuş1110k 

şehirlerinde de nezle ve bo· Gerek saylav seçimi gerek 
ğaz ha"tnlıkları Adetten ziyn- cumartesi günü umumi :vi 
de göriilmeğt! başlamıştır. lftyet meclisi üy.ılr ri ser.imi 
Şimdıki haldP. no dışarıda için vılAyetco ve fırkorıı lın-
ve ne de içeride görü\rn zırlıklar görülmektedir. Se-
v3kolarılrı hustJlığın herh ı. çim halkevinde olacakdı r . 
ngi ağır ve tli~er bir hnst· Saylav seçimi çumn günü 
ıtlıkln kJrışması görülmemi- saat on üçde umumi vilt\yot 
ştir. Bununla beraber halkı- meclisi üyeleri seçimi cuma-

mızın çok dikkatli davrana- rtesi günü ıaat onda yap:
rak soğuk alğınhğına aebeb lakdır. 

Umumi vildyet m~c-I oloco.k hallerden mümkün 
olduğu kadar çekinmeıi ve 

1 hHto. ziyaretine gitmemeleri 
1 Ye her ınretıe sıhhatlorının 
1 korumığa çalışmaları tavaiye 

olunur. 

(dirnede sular çe~iltneğe , 
baslad1. 

Jiıine kadınfar da üye 
olebilecekleri icin bu devre.
de vilAyet mecliıimiıe aekiı, 
on kadar kadın üye geluc
eği umulmaktadır. 

Fırka başkanlığı kazalar-
J..r temaıı geceli gündüzlü 

moh&fazn etmekde hor yerıle 

int ı hnb için yapılan hazırlı

kları takib etmekıJe ve dire-

C. tl. F. ba kanı Tf>Yfık Fikret Sılıy 
Seçim gönleri ~ehir bıfdan 

başa dobanaeaktır. Ayrıca 

halkm bu en s~vinçli günü 
"I' 

'kutlulaması kolo.yloştıracak 
tedbirler alınacak yer yer 

•• Yukarıda dediğ!miı gibi 
vilAyetçe ve fırkaca eeçiaı 

haz• rlıkları görülmektedir. 
Bu cümleden olmak üzere 
Dıf itleri Bakanlığının sflçİm 
hakkın<lakı bu}uru~u üı. 
erine vlIAyet icabeden bit
tin te~bir1eri t~mdiden almıı 
bulunmakdadır. 

Fırka Ba9kan1m1z bay 
Tcvfık ~Fikret Sılay dün ele 
vuli bay Salim Günaoganı 
vilAyet makamın&a ıiyaret 
ederek seyim hakkında alı
nan tedbirleri beraber
be gözden geçirmitltrdir. 
Pırka başkanlığı lruttin ltua· 
lardan batkı umumt ~ilAy
et mecliri seçimhae Haı ol 
acak tetkikler 1 yapmakda
dır. Bu tetkikleria fU bir 
iki gün iç°inde neticeıai alın· 
acakiır. 

rt davet olunmuşlardır 
c,, 4 - 'flrka idare heyellulle icra vekilleri 2 şubat 

ltlartesi saat 11 de Dolmabahçede toplanacakdır. 
lıtanbul, 1 (A .A.) -· C. H. F. umumt reisli/< 

~Ilı yeni saylav nam::elleri hakkında istişare J 11 Fırka divanının 2 ~ubat YS5 cumartesi günü 1 ı 
e loptunmaıma karar ııermiştır. Fırkamrı meclis f rubu idare' heyetini -; şu balta Dolmabalıçede top
•llrnağu davet ederim. 

Edirne, 1 (A.A.) Sular ktil vermektedir. ~alg..lar çalacak gece u gü-
çekilmeğe ba~a,ııvetehli- ~~~~l~e~-h~~~~~5=~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ke kalmamıft11. 

''"'"' • T ayare kupası maçları 
istanb•I, 1 (A A.) - Aya- f l111n bıkını 

::1:ç::'.ı~~··i bugün um•- r LUislm ~!fiil sıyHI ilitl C.111 günii -i••ıDclİli *tıhitf iii bqıla. it 
1-2-935 

ismet İnönü 
ıo :.•tonbul, ı ( A.A.) _ c. H. } . u .. ~l. /~fo~m .yeni 

111~ ;v llamzelleri Jıakkrnda istişare 19m f trlw dwam 
h. lllb~t cumerlesi saat 11 de !Jalmabalıçt dl toplam .. ,oıı . I ı· . 
ç
0 

... na kar.ır vermiştir f<trkamn ıwwmı ıPye mı 
Yıruım . 

. ..... 
Sardıtı ıadanıırın ıo•ıyıısı 

Berlin, 2 (A.A.) - Erkek, 
kadın • birçok yurdıeverlcr 
hükumetin S:ır madenlerini 
satın olmasını kolaylışt ı rnı -
ak için mücevherler beJ-

< il 1 1 . h:ıt l ı 1 l 
R. 

Peker iyeletmeğı karar aıtırmış c.1· 

. . rdır. Fabt mübayaa hi<· 
ile i~~a11bul, ~ (Muabirimizcfem - icra l'ekillert lıt'!J 11 bir müşkülAtı icabettirmiy-
Q lı1111uriyet Halk J·u /;ası 1111wmi İc/(lfe ve .lfrc/ts eceği j~·in hük~met bu 

zo11 i·' .1. 1 .. ":'<# :::re lıeyellai /wg!"' Jsla11/>t1 la yı ll er :11 teklifı knhul ntmemıştır. 

Lôndra Görüşmeleri Başladı. 
Cırıımelerin ilk gününde ~ay Laval fraÖsİİ er~inı ~ırbiyes~nin Almınyının askeri 
~ miyeti bak~ın~l _mütalealarını ıza~ ~tıı. _ , 

llQz Bakanlan sabahleyin bir toplantı yaptılar. Gazal eler görOımıler hakkında neler y1Zıyo~. • 
Londro 1 (A A ) F fo"iliz siyasi mehofıli ol ]tere konu9masında pek bu-

•ıı O • . - rnn ~ ı. d .. k h' a. F an 
L 't 8aL

10 0 8 
ıoacok neticeler hakaın a yu ır .ıım:n r sız 

illin a. ı ve ış ıı- . · · · Al Rel . dün akjam burnya bedbin d1:1ğildırler . erkAnı harbıyesın~n . mnny-
bu ~1tlerdir. Müzakerelere Londro 2 (A.A.) - Royt anın askeri vazıyetı hakk. 
lllll~Un Boşbakanlıkto bnşlu- jı er Ajansı Bildiriyor: . ındaki mütealarıDt izah 
~r. Dün sabahki Frans.z lngı. eden Bay Lavalın 

nutkuna tahsis etmiştir. 

Sovy.etler kongresi 
llttıaıetin iç 18 dıs sıyiSİÖı onayladıklın sonra dağıl~ı 
1~ratler brı" beniz kumtleıi itibııile çok kuvellı~ı~ 
Yet 0 •kova, ı (A A.) _ Sov- dafa::ı komiser munvını 
() kongresi M l 1 r kongrede beynnntta bulunm-tuou o o o un rop- . . . 
•tek n müzakerelerini bitır- uş ve demıştır kı: 
.1_ hükumet' . · _ Kızıl orJu mevcudunun 
IQtaı ın ıçerı ve 
~ tı •iyasetinj taavib eJrn yüzde kırk be~ Lıuçuğu om· 
:tı İttifakla kabul etti. ele vı• ordudaki köyhil~r 

otk••a, ı (A.A.) Mü- 1 ( Devamı üçüncü soyfad• ) 

Frans1z ve lngiliz 
mehaf illerinde elde edıle 
cek neticelerin her han
gi bir suretle olursa ol 
sun Almanya aleyhine mü · 
teveccjh olduklarını zan-
nettirecek bir ıekil ol 
mamasını büyük Beritan
ya bilkuoıetioce pek zi· 
yade ehemmiyet verilmek 
tedir. 

Londra, 2 (A.A) - lngiliz 
( Devamı üotincü 11yra'1a 

f ffJıf tlllSJllUldll ııııtfı. birlik gOCit ıın~i. 
Verşova, 2 (A.A ) - Dıt 

itleri Bakanı Diyet mecliıinin 
Dışarı işleri komisyon.onda 
Beyanatta bulunmuş ''e de
m iştir ki: 

- Sovyetlerle oıünost'be
timiz Ademi tecavüz oıisakına 
ve mötecavizin tarıfı proto. 
koluon miiste.ııttir . Bu prot -
okol ıulhü ve komşulu r ın 

emniyetine riayeti 'kotiy<.:lle 
tesbit etmiştir . Almanya ıl ~ 

imzalanan anlaşma ı ki 
memleket nrıısında birçolt 
meselelerin halline vesile ol. 
muşdur. Uluslararası tedrici 
mesai ait ve bilbasaa iktıaadi 
meselelerde Almanya ile ça- onrıttltri ~) 011,, 11 

lışabilıriz Franın ile olan Ta are kupa maçları cu-
ittifakımızın en mühim bir ma günü başlanmış İdll'l'an-
amili olan Borlunun ölü. gücil ile ldmanbirliği karşı· 

ld nıan birlikliler 

laşmışdır . Güel· bir oyua
dan sonra Birlik l · 2 maçı 
kaunmıttır. 

münden sonra geri kalan ı=-=====:ıs:::o::--
müzakerato. tekrar devam s · ı Ah 1 -=::::c::ıı=----Am:----. --=----
edilmiştir . Bükreşe y1ıptı_ 1 c:I arı tınada 
ğım resmi ııyaret esnasında 

;~:;:1 R:~::~.1·j7:~~:~i~ı:~; Bırıkmı kanfarınsı IB Y1nizılos -malııilin •· 
ulAkadar eden meselerer üz tUblHI fOP.IBn L b" 1 iıl' • bl 
erinde müdaveıei erk11rda ı ıyor. u8 IJI IBrılğl r 111111 
bulunduk, Macariıtanın aley . Cenevre, 2 (AA .) - Sil-
hine tatbik edilecek her ha. dbları azaltma ve tadıl ko· 
ngi bir ıiyasete Lelıistan nferansı bugün dört yatma 
iştirak etmeyecektir. Balkan giriyor. Konferans 9aL1\tn 
ekalliyeıleri 'Duahedelerin, 18 sinde loplan•caktır . 
mukavelelerin umumileştiril- , 
mesi hakkındaki Lehistan Nntly sular llhldı taldı. 
hükftmetioin yaptı~ı teşeb- Sofya, 2 (A.A.) - Hasköy 
büslere şayanı kabılı hır 

1 

mıntakasıodn dereler, taşmış 
ce.n~h veri!medi~ini ve şu.k ;e Hasköyün üç· maholles
mısakı aktıne .aıd meselenın ıle civar köyler. su alt _ 

(D 'L" • # ı 10 
evamı ı .. ıocı ıayıadıı) Jıı kalm ıştı r. Yüz evin 

Atina. J (AA.) - Din 
gece baıa •eehal tab•ı.ıu 
Venisela. mff81 .. iai 
tetkik• ..... , 
iıt .. tak hakiminin odaıına 

girerek da•anın birinci de
fa naklini mucib olan gtya 
Hhte ıehadetlerle lm1aları 
mürekkeble ka rarlamıtlar. 

hasara uğradı~ı •e ba 
L.. l Pı Zl 
.. oy erin J ıkıldı~ı bildirili-
yor. 



IAYfA 1 

l• ı JlualUm l ! Londra 
F O L K L O R K. ÖZER G6rliımeleri 

B l L. • J h lk Ad · l · -'- • ( Ült tarafı birinci say,_) 
4.1 fHe&lrue a U et erlftuene ı.Qlıaları butJI nenden bai· 

Ha Fızlık ve buna ·dair adetler baka~1ı~ta toptanara.k dün-
ko ıçtımada Franeıı ba-

ve ina11malar. lınlal'llttn ı6ylediklerin j 
tdtkik etmi9lerdir. Gaze
teler aoo derecede ke · 
tö• hir tekilch geçmek· 
te olan dünkü mölAkatlar 
hakkanda değitik malumat 
vermektedir.TAymie gazetesi 
bugün öğleden eonraki mi· 
llkatlarıada umumi mahiye 
tte fakat memnuniyet 'verici 
neticelar elde edileceğini 

imit 9'mektedir. 

Wte~ to•A'UB .. , __ 
ttlbe giiltiS. i)191i y.erde 
(Haflılık) . denilen batlıba
tı na bir yaziyet vardır .ki: 
Wna 4ait olan Adetler ve 
inanmalar şöyledir: 

Kaflzhk 
Hafızlık demek Kuranı 

battan •t•~ya kadar (eaber
lemek) deııiekdir. S.berllye· 
ne hllfız ılenir. 

K6rpe 4~ı.rın 1evab 
kasanmali: için girıdikleri 
bu it çok zordur ... 

Hdfıı olmak için ilk önce 
kuranı yüıiind~D çok düı· 

gün olartik okumak ve bir 
k~ç defı& hı.tmetmit bulun~ 
mııık lazımdır. Çocuklarıoın 

hafız olmaaını iatiyen her 
hangi an• ve7a baba a.L 
emirde mekteb hocuının 
fikirlerini sorarlar. Haca ço
cuk da kıtbiliyet görürse bu
na rası olur. Bu suretle; co
cak karanı esberlemefe ha
tlar: hıf11 iti için ço· 
cutan ana Yeya babaaı; 

Mekteb boca11 veyahud 
bunu yapacak batka bir 
hoca ile paaarlıta gırııır. 
Ve hLlsa batlandıkdan son
ra; Julıı bintince-iki taraf 
-wakit ,, halleri göı önüne 
koyerak Terile -
cek, .alınacak, (betibirlik
beti bir 7eru). 1arımlık 
al&ın, takı• it çaaAf&rı. el
bi•lik kama" ·(yemeni), 
ayak terlili veaaire haldıın
da uıua uıadıya görüıür. 

Uzlatıldıfı takdird~, çoc
V < •talı~ ) luaruı 
d V r .. ııuamaa laec· 
aya devam ederek hılu 

"'"· ~ •ır,•• ...,. çocupo 'slhninia açık ol-
maaı idn, kendiıiae, a~ 
bet tekeri, kuru öıöm 

Y9"•İıai tanı7e eder. 
.. , Mealar de; kar

aaa ............. 00o11tu 
s..Uaa-.aa •• dinl•irk· 
ea dit p.ıleriDi kapı1arak 
oU.. • ..,a.r. ln1taıla· 
t• 8're; çocuk • 
.... lıarw daba çakk 
........... r•adaa oka-

Kur ""9r1emeifi 
Karaaı 991terle•• I• birı· 

nci alala · IOD aayfa11Ddan 
baflaoır. 811Dd.ıan 80Dra; ••
re ıle her eiıün aoa aay· 
fıtları ezberlenir. Sonra; ço· 
cu' bir yaprağa çıkarılır. 
Yani (30) • ciaden ibaret 
olan karanıa hPr oüıinün aon 
yaprakları ~.,ilenir eabMle· 
nir. 
Hocıam •erci li her ders 

eıbetl1:ın'aiği 111man hoca 
tarafından dinlen•lir. Bu ea-n•'• oOeak J•Dlıf okar1a 
b• yerlere (mum) balmomu 
kollar, kuranın o aa1fıları
na yapııtırıhr. Billhare ço. 
qak 4t•iade k-adi kendiae 
çalıtırkea mumlu y•leri te· 
krarlar ve böylece karanı 
·Jla!1111ının kuvetine görfl 
bir, birhuçuk senede bütün 
oöılerıai eıberıemit Ye bi
tiımit olar. 

Bantlaa aoara; hooa1a 
cctlı bektnuı• dttııltn bir 
tepai baklaya ile para gö. 
&Irmak Adetdir. 

Artık boca kıl&a1n daha 
ıiyode köklet111•i iıçia OO· 
cuğa bir ciiıden birkaç 
.hatim indirtir. Sonra, buna 
iki, üç, dört, bet cüu ça• 
ki!rır, ve böyleee ciislerden 
hatim sürer. Bu deaemede 
bittikten sonra; hocaya ço
rupn tamaaile hıfzına ıa
btıA'ı kanaati gelir •e aile
aioe (bıfıın) dinletileceğini 
laaber verir. 

Artık; çocuklarmıa hafız. 

lığı dinletileceti icin o e'tde 
1evince diyecek yoktur. Ba 
ndan dolayı de düğün yapıl
mak tJ~ttır. Haaırhk ba9lar. 

Hafız olurken ve okl
uktan aonr• vaziyet 

Bir b.a. e•el diipn 
okayuoa, ( 411fiiııl haber 
verici) bir bdıa eline 
iki mum ... ,.. bir ca-
miye gatlrir. Ve orada 
iki rik'at namaı kılar. Ve 
....... aoma mekte• .._ 

e•• "J•Ht ~ ... 

Leh 
Dıfarı bakanı 
(Üa\ tarafı birinci ıayfada) 
en küçük noktaeına kadar 
büyük bir alAlta ile takib 
edildığini görüldükten sonra 
Franea • balya anlatmasınd
an bahsederek: 

Biriıi Lehistanın •Ütttfiki 
Pranaa diğeri Beynelmilel 
meselelerde Lehistaoın DO· 

ktai nazarına uygun düşd
üp ltalya araaında haııl 
olan anlatmayı hararetle 
•ellmlar. ,,. , ..... ,.. ... ,. ıi-

... ....... •••.... 
1-b-ar_o_la_ra_k-düğün evine ge· 

..ıa•ıı flllılr. lirler. Bn öne (hıfzı) tta.. _ ...... i 
r--- dinlenen çocağ'u alıh yük-

hafıı dinlemefe, 
nü ha•ama, çarf8mba 

1ek ıesle ilAhiler okuyar 
rak camiye giderler. Oraya 

giDi (çorbayL yemeie) pe· varıldığı zaman camiain icine 
rte•b• gön6 dutune ba· yalaıı hıfzı dinlenen çocuk 
1urun diyerek bu sure· girer. Ve (Kulhiivallabiden) 
\le ilk defa hocawa, " a9aji olan aurel .. ri o.kur. 
komfU, doatlara da.at Bitince memleketin Müftö 
eder. 

Paıarte•i gtnti Nbala 
namazından sonra; çocu
ğu dinliyecek olan hoca 
ı•e ••1allat. belli . olan 
JeN gelir. (Hat •• aialene
cek çocuk kıı ve kiiçtik•e 
balıı k•••• ve erk~r 
de dinler.) 

.Çoçak ezberden ve ku. 
uotn bq cöııiaJen ba,. 
h1ank ytk._,k Hale bır 
ciiaü o kar ve kalkar. Bu 
Hre&le IMr ris ara81n· 
4la bet 4&akika kadar 
tl•lu4 .... • ....,. lfleye 
kadar •ü&e .. cliy• okur. 

(Ar.- INİ•i• ıakaamaaıaıı 

iti• 1•••"8 ıoer .) 
0,1 .. ea IODr•; ..... e

ıanı .. kadar tekrar okur. 
Ve erteıi giai iil• ıamanı
aa kadar aynı tekilde oku
yarak kuranı (kalblvallahi) 
au reaıae getirerek bitirir. 
Hu müddet Mrf.nda hafızı 
dinlemete ıelenler serbest· 
ce gelıb istedikleri müdded· 
ce dınleyib giderler. Bu hu
aaıta. her hangi bir usul 
yoktur. Selı gönü öğleden 
aonra, hamama gidilir. Ak
ıamına oynaaıb ej'lenilir. 
Gene kıılar ılleriue kına 
koyarlar. Buna <mübareke 
kınoıı) denir Pertembe gü. 
nfi sabahtan d6A'üoe çağra
lanlcar geyinirler, keıanırlar. 
(Haf ıı) Jinlenene yengesi 
(kıı iae) üıerine buıual ya
pılmıt telli. (kıleptanlı) elbi
eeaini geydirir. Batına (bo
toı) koyar. Banan üzerinde 
elmas iA'nelırle bir (naıarlık) 
vardır. Bundan ba9ka boynu
na (altın au.dı. altın ka&ar) 
(bir diıiye ahin) dı takılar . 

Perıembe günü sabahla. 
yio evde bu hazırlıklar olur
ken mektebin bütön tı.lA besi 
de ıe1iali • v.s tiçer ioer ıa-

ef endiıinin el ve dizlerini 
öper. Mötf akiben; dinlıJici· 
lere 19ker, lokum dağılır, 

(Gül) ıu7u •rpilir. Ni
hayet camiden çılubr, ve 
artık çooufa da (Hafıı) adı 

verilir. Bundan sonra; dıta
ratla itekleyen ıocalllu ha
fııı önleri•• alarak 1ine ayai 
ıuretle yüksek fftle ilahiler 
aö1liyerek evioe getirirler. 
Hafıı evine gırince; oradaki 
ae•inç ve beycan görülecek 
bir 19ydır. 

Hı.fı• bu eeuda ilk defa 
ana •e babaarnın ellerıni 

6per. Ve armağanlarını 
alır. «Bu sırala~da aileye 
göre ana ve babanın 

hafız olan çocuklarına ev, 
tarla, altın veyahut baıka 

batka mal mülk gibi ıe1l · 
er bağıtlaması da Adettir » 

Ve ılAhi ıüyliyen çocukl
arla, düğün evinde kalabalık 
buf,z,n batından gümüt paru 
-aon zamanlarda nikel para
aerperler. Ve ilAhiciler takım 
takım (MuhammeJiyeden) di. 
ni bir kitabdır parçalar ve 
kurandan (A9ere) okurlar. Ve 
çocuklara ıeker dağadılar 

Bundan sonra; hafız hocasının 
el ve dizlerini öper. Ve ho· 
caya hazırlanon hediyeler 
verilir. Ve hafız diğer dav
etlilerin de ell.,rini öper. Bu 
hay huy araıında; hafızın 

yengesi, hafısa getirilen 
bedyeleri toplar. Ve bu ee· 
nada kalabalık i~inde bulun 
an davetli kadınlar•an çoçu· 
klarını hafıı yapmak iatıye
nler ·n bn iıe özenenler; 
bir bardak ıu içindeki suyu 
hafısa öfletirler, okuturlar, 
çocuklarına ( mübarik 
olsun, hafıılağ11 hevealeri 
g.,lıin, ıihinleri açılsın diy· 
erek) içiririrler. 

,--··----··-··-----··----··----··-··-------; 9'EHIAVEM0LHAKATTA ------------··---------··----------·••' _ _.. 

Ulus 
Okulaları 

Ylrıl 111$, lhrZ yerde daha 
oıuıı ıçılıy•. 

VilAyetimizde yetmiş do
kuz millet mektebi faaliyet
de bulunmakda, binlerce yu
rtdıtımıı buralarda okuyub 
yazı öğrenmektedir. 

Duyduğumuza göre, bu 
mekteblere iltveten vilAyeti
miıin mnhtelif yerlerinde yeni 
yirmi beı, otuz mekteb daha 
açılacakdir. Bu mektebi erde 
bilhllHa köy muhtar ve ih
tiyar heyeti azaları okutula
cakdı r. 

VilAyet Kültür çevirgenli
ği bu mekteblerin nerelerde 
açılacağı hakkında tetkikat
da bulunmaktadır. 

lnbisar~r bışmüdürü 
lnhi1&rlar baımüdürü Ke

mal, Gümrük ve lnhıearlar 
bakanlığından on b~ş gün 

Zelzele 
·Cuma günkü zelzele Mır· 
marıda daha kuvıtla olarak 

hissedildi. 
Cuma günü akşamı kenti. 

mizde bir zelzele hıssesilm

iştir. Saat 22 ile 22,30 ara. 

sında duyulan zelzele oldult
ca şiddetli olmuş çok kims
eler bu sarsıntıdan müteeı

sir. olarak telAşa düşmüşle
r<lir. 

Duyduğumuza göre zelze-
le Marmara adalarında 

dnhıı çok şiddetli 

olmuş halk bu sarsıntıdan 

çök korkmuştur. Zelzele 
iki ay önceki zelzeleden de-

ha hafif olmuş isede, halk 
ilk zelzelenin teıiri altında 

kalarak korku ve dehşet 

içinde kalmış karlara kaçış· 

mııtır. 

Zehıele Marmarada hiri 
biri ardı sıra üç defa du-

Kulü~I yllltk k 
ba CUDi talldı. 

ldmıtnyurda kultibi 
kongresini cuma gi• 
şam kulüb binaaında 1 
şdır . 

Kongreye kulib 
rinden ço~ gelmlt • 
lunuyordu. Kongre 
re heyeti Fevııaia 
kanlığında idare heJ 
yıllık çalı şma raporun• 
bul etmiı, kulübe aicl 

• 
kararlar verdikten 80Dra 

heyeti seçimine geçmiıtir. 
heyeti eskisinin a 
Yalnaı umumi kAtib il• 
hasebenin yerleri 
miş umumr kAtib Nadir 
hasibliğe, muhaaib Ha 
eskidenberi yapmakd• 
ğu umumi kAtibliA'e 
mişdir. -------yulmut fakat llOD .. r 
birinciye ·nazaran 90k 
olmuştur. 

isin almıtdır. Mezuniyet mü. G " 1 • 1 ddetini·geoirmek üıere bugüaı onen zmır 
lataabala gidecekdir. ı 

Bakçı ... edı nıadan hissni 111 Çakır tôtün satısı basladı MahallesıHI ~ir 11 
sıba~iyıt ıır~iiİ 
SerUş ııaı ıp 

Vilayetimizin Küpeler nahi
yesine bağlı Babçedere kö. 
yünden maden aramak üıe. 
re Ayan oğlu lbrahim Sürü
rinin aabib olduğu on hi11e
deo bet his.enin Kangal oğ
lu A.bdullaha aatılmaaına Ve. 
killer Heyetince karar veril
miıdir. 

Çığıı nahiyesi bılkmtn 
f ılikıtzınluı tılllnuıt1. 

Çbğıt aalııiyHİ köylüleri. 
nin Erdek •e Marmara fe
lAketsedelerine yardım ol
mak üıere 7100 ku
rut 37,7 kilo buğday ve 
1906 kılo bu.Jgur ve 3 ı 5 
kilo tathanı toplıyarak 86 
çuval ile yardım komitesine 
tealim etmiılerdir. V~rolıun 
köylülerimiz! 

A~liyıdeki tııkilı1 
Kentimiıde bir müddeiu· 

muml muavinliği ihdas ediL 
diğini ve muavinlik vekAle
tine birinci sorgu hAkimi 
Mutttara Niyazinin tayin edil· 
dığioi . yaıma9dık. Mustafa 
Nıyazi dünden itibaren yeni 
vazifesine ba9lamış ve mah
kemede müddeiumumulik 
makamını dahi işğal etmiş 

dir. 
DiA'er taraftan ŞinHi de 

birinci sorgu hAkimliği vazi
fes!ni vekaleten görmeğe ha· 
şlamıtdır. 

! 

Serg11ırı dıdınan iki çıcukl 
Manyaslı Sadık oğlu Veli 

ile vicdaniye mahallesinden 
CemAl oğlu CeıAl dün gece 
ekin pazarındaki ser~ilerden 
yemiş çalarken bekciler tar
afından yakalanarak adlıyeye 
verilmiştir. Cemal on beş 
CelAl ise on dört yaıındudır. 

Cuma günü geceai lzmir
ler mahallesinden bir cerh 
•akası olmuştur. İki kişi ar-
111Dda çıkan ve ikisinin de 
yaralanmasile neticelenen 
vak.l töyle olmuıtur: 

Satıı hayli bırarıtli aldu. 
Gönen, 1 (Muhabirimizden) 

- Gönen ve Çııkır m ıntaka

ıında bu yıl altı yüz bin kilo 

tütün yetişdirilmiştir. Baş 

müdürlük eksperi iki üç gün 
önce buraya gelerek tütün 

piyaNsınt oçmışdır . Bir ta

raftan idare diğer taraftan da 

tüccarlar harıl harıl tütün 

almaktadırlar. Gönen tütün. 

leri bu yıl oldukca eyi bir 

fiat bulmaktadır. Zürra va-

ziyetten memnundur. 

Birkaç gün içinde satılan 

tütün miktara otuz, otuı beş 

bin kilo tahmin edilmekte-
dır . 

Ağunya, 1 (Muhabirimiz· 

den) -Ağunyada tütün müb-

ayaası bitmek üseradir. ln

bısarlar idareıinin aldığı 

tütinleri scvketmek üzere 

Balıkesir başmüdürlüğünden 

bir memur buraya gelmiştir. 

Alınan tütünler birkaç güne 

kauur lstanbula göoderilece_ 

kJir . 

Söıe köyünde yapllan bir 
kiz kıçuma vıkası 

Susığırlığın Göbel nahiye · 

iz mirler mab••--
Mehmed otlu eemerai 
yin o akıam eerlaoı 
kunduracı 

dükkAnına gelmif, ld• 
ıöylemeğo baıla•lfclt' 
serhoı olduğu anlatı ... 
eyin fena: aözier s67l 
kalm&IDJf üstelik AH,. 
üm de etmiıtir. Ba 
ltarşıanada. Ali 6 eliDI 
"1iği bir bıçakla 
yini kar91lam19, 
bir döğiifmedir o 
Neticede Ali elle.1._.lllJll 

yüzünden cam ile 1 
mı ş Hüseyinde sol 
ğından bir btçall 
almışdır. HüHyin he 
ye göt.ürülilncey'\ la• 
kan ıayi ettiği içi• 
tehlikeye dönmü9tlr· 

Zabıta meaele7e il 
muştur. 

•• 
Roıııranı ıaa~i 
leketlırlı ııyı 

sine bağlı Söve köyünde Yurddaff 
ltir kız kaçırma vakası olmuş 

Hatib oğlu Osman kızı MaviŞ Hilaliah 
bu .köyden Hasan oğlu A bui 
tarafından kaçırılm ştır. Tayyareye. 

Susuğırlık sulh hak ı mliği ksulfarı, f 
tarafından hakkında tevkif 

kararı ver ilen Abdi ile kız ı n larf karattı 
kaçırılmasında kendisine ya· rLi""ine 08 I 
rdım ettiği anlaşılan bu kö 5 

yden deli Ahmed karısı Ayşe ket gÖrell 
ve hasan gelini Fevziye dün 

kentimize getirilmişler Y0 m- tdaş lara 
üddeiumumiliğe veril•işler· dımı keti 
dir . 

~bdi ile Ayşe Fevziye b b ·ı 
adliyede mcvcuden tahkikat orç ı • 

·---.:...----~ yapılmaktadır. 



....,,,,3 Sıbat TORmlU 

..!'.:.cıirn kom,ularımıztla: Almanya Ayvarıkta 
Y ~ a.o is tanda U 1usa1 Ro• andla111111 hıkkııı41 Denır &ief inb: -~nh 
M ·· d f p ızıhıt ~tıyır. / zetınyı~ar. u a a a rogramı. Paris, 2 (AA.) - Alman. Ayvalık: (Muhabiri~ir:den) 

ya. A•uıturya istiklt\li hukkı. , - Gün hatorken ılepı~ kıyı· 

Prıaram L3LLında gazeteler'ın verd'ıg·ı' malumat. da ~ussolini- Lwnl llııtla~m sırı da dolnşıyorJu.m. ,.ijJ~a~~-
11 il ası projeleri hakkında haza tın yerlerde. ellerınde k.uçuk 

llıo~~·••lotanıfi, bir kaç za- üçüncü mor halesinde. iıe :::.- izahat ie\emiştir. Al".'""Y." 1 t~nekeler bulunan ~ır;~ 
~ anberi tılosal müaafaa yük merkezler tnhkıaı 1• ayni zamanda ad. em! mu - kimselerle ka~ılaşd m. ı<a:'rf 
ltttaı .. d 1 } L' 

İçin b' arını kuvetlendirmek lecek bunlıırın h~ıvn mu e · daha le aııl a~mnsı e r rıınea !arı deniz·ı uz Atıyorlar ve 

ilk ır program haz ırlam- faosı için tam tertıbol alına- ile Almanya 3 ! 3.s.na Ro~aJ.a ~:ıkardıklar . nı tenekelere boş-
da ta olduğu ve bunu yakırı- cak memleketin eahil .möd. imza edılen ıkı tar.ılla •.~tı: altıyorlardı. Merok ederttk 
..... talA tbik: etme""e ba•lıyacag· ı afaası ikmAl olunncPk ve şare antlaşmosının şumulunü . . k~o dud ~ıkaN· 
~ .. 1111ld e .. l de ög· renmei: istemektedir. bırıne ya ' 
ti. . ur. Yunan hu .. ktlme- münakale vasıtaları 'ış va ki d 
llın iti ~ o1 · ı Bay LAval ayni zamanda 1 ar. ını ~o~ ~m.. .. .. .r 

tle i :·tüil .aAkad..- dairele- ziyetin inkişafı d .. ayısıy e Romanvad• verilen bu su- Bılmedığımı gorunce; duş-" 
hau 1 '•rliii ederek ua vür.ude gelen atkerı luzum alı.re ~ RoN ile anlaştıktan ündü ve: 
lll'-'l'llıı h4farla~~' ve Bak- lara tevfik ohrnııc~ktı~: .. 1 ... onra c"vı.b verecektir. _ 1.-!abun çıkarıyorn&! ıer Me ı· · d · t bugunku " '" 0 

1a ~ ııın e uzun uzadı· Yunanıs anın . . . 1 Anlatmuını istedim, o ıö-
' letkık ettiğj bu progr- askeri ,kuvetlerı ı~AI a~ıl. S l 
h~ 11h.aat ~ahtyeti ve tat- meyecek bir 'f1ZlJ8tte lee 1 ovyet er ze başlaılı. 
edil nf.ıt UıtJtı yıllara taksim de hükOmet . depolardaki 1 Arkaya döndük; sıralanan 
~-\illlıt . o~nıası dolayısiyle bütün seferherlık .. •nlzem· 1 K ongreaı Cabrıkalnrı gösterdi. Orada 
llıt 1 ttklını almadan ve ka- e1ı1ini lüzumu takdırınde tam ( Cst tarafı birinci ıııyfada) zeytin yoğı çıkarmak ve te-
he' •ttırıloıadan evel buna surette istifade edebilmek: arasında, yüzde doksanı da mizlemek: i~in sıcak su kulT 
~llıer diğer genel ulusal için ikmal etmeği doğru köylüdür. OrduJ~ _.fırka lanılırmış, bu yağlı su birçok 
ler~:• ol~gu g\bi 800 gün- bulmaktadır. Bu bakım.d~n ve komiınist gen~·lıgı aza- dağarlardan geçdikden sonra; 
ll'ltrı bugün fırkalar başka- bilhasea sttferberlfk gıyım l ~ı niıbeti yüzde elli ve fabrikaları• dııanııda 'bulu. 
cliı ilden mürekkeb hır me- ihtiyaçlarının derhal tama- kumandanlar arasındaki niı· nan belediyenın dağarların3an 

e •eril . b ahadaki beti yüzde ııltmış sekizdır. d . d:ı.k11·· m·· ~\kik ~f ş ve halen orada ' mlanması ve u . ~ . geçer, eaızt " ur uş, 
tlıar edılı:ııekte bulunmu· 500 milyon drahmılık ~il.sık- Alay kumandanların ı n yüıdı Bunun için belediye her se-

. l k t d h imde on be"İ, Fırku kumandanlu-
ul 1 lerin mdm e e a 1 

• 1 '$ • h l r ne ba dn1'ıar1an kiraya. ~ .. '11tl ı d b anında yüzde ellisı mu te ı "'& 
lllb .... --. 111Üddan konıewi ile. Yunan fabr.ikn arın 8 ır 1 r·ır bı"r hayli istifade eder-... ~ke J d harb akademilerinden çıkm 
ıırı'cl, ı il hükumetin ha- j 1~ldan az hır ~aman a ~:- aktudır t931 yılından .beri aıiş. Geçtiği yollarda te-
kıııd 1 bu program hak· ptır•lması çok luzumlu g . 1. .. d 350 küçük •mea 9.11& .. , b11e1ı .. ,-a a..' P•ot 1 d' p· d kıtoalar· t:ıyare er yuz e • J-e 
:~ "alt; gazetesinin ver· ülmekte ır. ıya e h ~f I taaltlar yiscle 1e2 fO~ı. bu sıcak su onlara da bir 
~"'- it& ~' Y8H- \ anın 'ltifekleTi ~ıT •• 

8 ştır. Topcu ve suvari mitr· hiH&.- aymr vr 4leail üıtii· 
letti:: ulusal müdafaası makineli tüleklerı t~m. olda~- alyosları iki misli taya. ne yağarmış! Te•ekelerle to-
bit bit~ 9 yıl içinde ve · ı jonaao bu Juta.ala~ ıç!~ ~l - re ve \ank mitralyözleri ie blıyarak, evleriadeki ~rl-
"'"~ı takip eden üç nıı taya re lhe kınelı tu e e- mile telıis poıtaları adedi erde tami•ledlkten ıf!oora a· 
"'it ol • ---~ bitiril- ,i· "8 .Telakat havEa· 1 yüzde 1750 ve tayarelerde-

,İt.ac~ktır. ı lan alınacaktır. n ı ki telıiz p,QStaları da l~ bun fabrikalarına satılır ve 
c,~ ••cı aterhalede varıla · ' son sie&em ağır ve hafıf bat· ' artmıştır. Deniz fılomunn bundan da ietifad' edilir· 
t~•bı:'J~ler şunlardır: Adedi 1 aryelerle mücehhez o~u~ Yu- mevcudunu 931 de yüz itibar mıo · 
~'1a •dılrrıjş mikdar da fır- nan topçu kıtalarının ıhtıyacı edersek şimdi yüzde beş yüz Bu iş i~:in hazırlanan ten· 
~'k~11 

seferber edilmesi bataryclerle traktörler takı- etuı üç deniz altı gemııi, cke~ri gôr3üm, içinde; sah· 
-.\ ~d&ki plAnı tatbik et- iması ve havai fışenk mikd- yüzde bin yüz kıyı, muhafa- un yapılabilecell ,-ğtır pek 
teraı811'.'ia lA11aı Nelto mal arının Joldurulmaaıd 1r Aynı H gemiei ve yüzde 47o de feoa değildi.. Sabun ya 
derıi ın İk:rnıılj 

0 
kara ve zamanda tuyare b&taryeleri torpido1Puz. v.ardır. Hudutl~r pılmakta kullanılmaıını pek 

il ı knv 1 .. 1 .. ül k yakınında ıstıbklmlar yapı hisli buldum. ~ laib b' vet eri il& . mu ı leşkili de lüıum u gor mi! - mış ve birçok garnizonlar 
~ fıl ıt surette hır ha tcdir. 8 ı hhıye lev~zımının ta- tıtkil edilerek müetahkem 

'ıı ~ °'Uıı•rı teıkili. de- mamlanmeeı •e hır hafıf ta- mıntakaları tevzi edilmiıt-
''ng,:'"~tlerinin, Skora- nk kuvvetinin teşkili ile ~r: ir. !!altak denizinde kara . . d Ü lü &I ÔI· 
''''••ı e. •nşa edilecek ve .ıu. tam muharel'5e kıymetın1 denizde ve uzak t•rkt~ bir j Hındıstın ı m s ııı r 
~"•I üç yıJdcn almış bulunacaktır. ,. çok müdafaa ooktlları ılr111· 

1 
_ lrytfte tllll8r. 

1~l \o bitecek olan H a kuvvetlerine gelinoe; al edilmişdir. Kızıl ordunun 1 Bom bay, 2 ( A.A.) - logi-

IİYeai · tpido ll'luhribi ile tak v- d avun ı;ıiiJıdiki mübrem ilı- me•cu"u 1934 sonunda ; ııere Hindistan muahedesin· 
6 ., le L or un -s • 9 0000 k ' · 'd. B kadar ·· . '-'-h ••11:eri nakliyat için t' . avnı zamanda tolıme 4 . ışı 1 1• ~ k "'L in reddile neticelenen muza. 
·~ " olan .. . ıyac.ı J A azla ıktıfA anca .. te Dl•ı . d r i T ı 
·ıoll,,.ını rnutemmım dem- yarayacak olan yuz tııyare· inkişaf ve techizatla mümk. ~eratta tıd et ı ngı ız o e-

1>,0 il yapılması. d" Bu toyareler 4-5 karn .. 1 Lt d 1934 müdaf- yhtarları .. snhneler olmuş-
'- gr8111 ır. um o maa a ır .. . k'I k 

•.~il tat . ~. lı.u birinci kıs- ve deniz muharebe fılosunda an bütçemiz 5 milyardı Mü. tur . Yenı tef ı At aoun-
~~l~ltre b.~kı ıcın, yapı lan te 'k' borbardımın fılosuna tak dllflla komiserliğinin 935 una tarliftar Ağa han. ~ırka-
~i, 2 gore, kara ordu::ıu 1

• 
1 

1 acakdır Sivil tayer- bütçe.si 6 buçuk milvara ıı müslümanları ekallıyette i . rrıH. sım o un · " d 
.. ~•tı ı ..... 1.,er, hava ordusu ·ı·k .. 0 lbımgelen tayare yaklaşmaktadır. kalmışlar ır. 
llbı ... , Yar 200 ·ı ecı ı ıçı .. d k!lw: 
...... o d . mı yon ve d )arının inşaaeı açın e r 
~taı. r Ueu . 500 'l mey on :ıl ~Qıj IÇıQ mı yon .1 <lrabmilik bir " 

.tr •~rfedilecekdir . _I 7~ mı yo~d' diiıa.iinülmekt~- .Yurddaş: 
) vt6nctt y td ıs,ıkraz •• ı r-''i 194 

1 an nltmcı yıla . 
te~ O J.ılın L d .. dır. 

ol . a llB ar su re· . ( 1 su ise bidayette 
-., .. 1 •n •kine· h 1 d Denız ı o . 

•I Gcar ı mer a e e . , a~·ık cfoniı .torkıdo 
~ıtk gayeler şunlardır: ıkı h 'b' ile ve i>ild· 

) . er v . . . .. ve mu rı ı . 
, liıde er~nıının "Dufusun h ayrıca ıki torpıdo 
•ıtL on nı b . d b' . are .. "'1at s etın e tes ılı h 'b ' l zırhlı krovazor 
~ ırı ad d' . mu rı ı. 
l "'•nı ı' h e ının fazlalaş- h ı·r torpil muşltı· 
ııııı· ca ctt' d . h b ve mu te ı 
, ınde 1 ır ığınden ar . k · e olunacaktır. 
·ıl~.. . •.rkaların faz ıalaşt - rı ıle t'l vıy & 
~· ı ıcın ı s·· .. bu prcıgramın a. ~"ittin liıımgelen tod- utun . . 9 mil ar 
~'ı l &hnoı1181 L d . mamiyle tatbıkı 8 Y 
~ q'"a , &ara ve e . 1 olnroktır . 

Feltıkelli günlerde sana yardım elini uzatan Hilali 
alımer insanlığın şefkatinden doğmuştur. Zengin, fu
kir. kadın. erkek lıuldsa hiç bir kimse kendini Hilali 
ahmerin himayesinden uzak sayamaz. Senelerce eo · 
LJel kurulan hıı hayır oca{jma aza kaydolurmt 

1 
Bahkesir Hilaliahmer merkezi. 

~ ==ç E ,,-V ... 

planının tatbiki ıçın IAzım-

gelen noksanların ikmalidir. 

Bo raporumuzda sarih sure· 

' Uz kuvetlerinden baş drahmıye mo • 
,,ıı. urı •er ı · . 1r b· kaolar.ı konre hususta biz•len fRZla izahat ""lak· ~r er ·~~ın ayrı ve Fır a aş 
·~İlj dıl bir h ıva kuveti te r ıns n n bir relsf'sinıl('n \' • isteniline bu izııhatı ,. rme-

tte bildirilmişdir. Eğer bu 

~i ' eniı lıı: ' h b.,. tıoşkanı 
ıleniı .. UvetlerinJe es- ~arken nr 1

- c rre h'lz •rız 
~ıılllil .. ,.· ~attı ve dP-niz altı ""ner:ıl Kondilis hu ulusol :-ı 
"' " •nın •v hrık kmıh Maliye Bıknnı H. Pesma 
.. "'"ın·n t. 0 z .. ıı.manu kudar miıdnfoa progrnmı · 
'I! "' \! d d zoğlu ise şunları söylemiş· ' "" den· c ı ı, ve kara beyırnatı bulunmuştur 
"'il ız top! · ı . şu · ı d'r· 
t •el b arı mermı erı- F k haşir anları ı e me. 1 • 

• ~". h 
0

101hnlnrının, torpille 
1 

kırt~ ulusal müdıt Ulusı:ıl miidAfııa progrnm ı-
'llf a ır to ı m e e ın 
._"tıkıl! . p orın, mrıkin ·li r. hakkındo vNilen nın tetbiki için yeni ve . 
... 11• rın . . y aası 
ıı.. 1

•tllnd vesııırenın u I t b'r fakir P.dinmek rgı'l··r konacag· ı hakkındaki -..ı..... il y l .. ma tlma 1 • r 

"~llrı k ı 8 P1 mf\eını mu-. . . n 1rAfidir Ru ış, 1 d ,, · 
"''"" 

1 ıacak b. L A ıçın temame . . şoyiolor o.~ı sız ır. • .. e yenı 
iL:"ıll te . . ır BB&erı sıı- 1 (Pt crazetelcrının gıı-
~I\ .. · suıı Proo-ra b muha e :-- bir vergi konacak ne de 
ıL. ... 1 t' • ı'." mın u .. l 
~ 'l 18 l'llının t tb'k' · · yet "arih bir surt>Ue soy e- herhnrı<7İ bir "' suretle olurra ..ı: .. ._;, a 1 1 ıçın rı • . . r 1 'ltlh- rı 
~ Y \ yakın drııhmi dikleri gıhı hır Hı. 1 81 

.. olsun ulusa yük ohı<-ak 
~~ıc 'f. lanma dPğil (ııkat yalnız I~- db ' alınacaktır. 

· ~f•11u• ~ ·· . ı. ıımu takdirinde ..eeferberlık bir tP ır 
•l ~ -:r:-~ ~\:. y~&llı. ,, ' _, . . 

IA.JPA; 3 

Vili~et makamından : 
Uükkan ve ticaret evlerinin tabelAtartna ~•

hiblerinin y•lntz soy adlarınm ·ilavesi levhala. 
rı 11 değit,&irilruesi mahiyetinde olnu•dı~ndan , 
mPzk lir le\'haiardon bu !i'ehehden ötürü veniden 

• 
damga re!'mi ar·aınlnıayacaltır. Keyfiyet ilin 
olunur. 

Tııyare cemiyeti 
Dursunbfty şubesinden: 

Dtı" ••iı tayare 9uheıine eit mabeallar ·~ık 
artırma ile 11tı1a çık.rılırnıtfır. 

1 - kaza merkelmde (874f) kilo buid•J (l 7467) kilo 
ar~268) kflo çavdar (57~) kilo m111r, Ka••cık ••hi
Y• f5fta> · ı ~luy (4652) kilo arpa, Kireç n•hi-
yeeinde (4455) kilo buğday 3t'9) kllo arpa, Gölçedaf na· 
hiyeıinde (9285) kilo huğ (3380) kilo arpa IM'loattlr. 
~ - Muhiım.IU.Q.~ ••ramcle me.oul belda71a 

kilosu 3 Arpanın kiloıu 2,25 ç~•darın kiloıo ~ mıılha 
kilosu 1, 75 Kava,ık na~sinden me•cad bnA'd•J•ll kiloR 
2 ı pft.&t ~ ,~ KtJ na&iyeıinde mevcad but4&J• 
kilosu~-75 arpanın kiloıu 2 Gökçedağ nahiyeıinde men 
c~ bufdJYHl ki~~u 2,"'Jarpanm kiloıu l ,75 kuratdur.-

- :ı-~~- unü Had 15,5 d~ DaraunbQd.e 
Be ediye daireeinde ihaleıi ic edilecetiaden i.teklilerm 
mütetekkil komiıyona aıüracaatları. 

4 - Bu ba6dıki tartneme pın11I olank DdMaıbey 
tayare şubeainden •lıaır. 

~"'1ft"'1tW~ • • " v . • ' . 

( N tlf I tt:I T 1SltE118Al11 f 
. H üluiruet caddesinlle 1AIMMH ~ti at

lında )·eni açdığmı dii Anla kır&aBiye, IÜ
ca~iye çeşidleriq~n en eyisi ve piyasadan 
eıı ucuzu olamk bulnıur. Bilhassa ınetıe~ 
talebelerine aid muhtelif dP.fter '\'e kaleuı 

\ 

\'f'Saire diğer ticaret.it; •~lerden pek "•kh 
ve ehven fi8~tthr. 

1 

Bayanlar! 
~ 

935 fnodeli ~1RKALAR, BE-1 
HELEH ELOIYENLEH, EEBISE 
~roı tRt .. Enf. MANTO oOGMELE
Ri nıağJzauuza g··lmişdir. 

ı bir f~le satılmak48dır • 
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.~cibince biray sarfında evine 
dönmesi için kendiaiQe i~ 
ratı kanuniye icraa191 taleb 

e:t ı6}Qe li•ae j'öarıda 
• ıaııh adreae ~önderilen iht

ar varakası müddei aleyhin 
oratla b1'1unmadığındın bah-
iı)e bila tebli~ iade Jnlınmıı 
Ye hali ~11ır ika .. tkahı 
meç~I ba&.nmakla m111U11 • ı 
•.Y~ Ş.banın bir ay aarha ' 

ehir sinemasında 

FRANSİZKA GAOL 
VEROMlkA en müşkülpesent siııema me

rakhlarını hayran edec~k. kadar güzel her 
görene bir daha görmek arzusunu izhar et
tirecek kadar nefis ve zariftir. 

VERNIKA Avrupada ve fstaııbulda hası
latta rekor yapan zerafet ve .nıizah tin1sali
dir. 

AYRICA ••.•.•• Dünya haberleri. 
El ilAularıruızı lütfen okuyunuz. ,. 

Pak yatında ıiracaiiniz TOHICE S0Zl0 
;LOKS AVRUPA VOLCULARI 

İ9in ıimdiden hazırlanınız. 

e•ine ı•aetle aile vesileleri· 
nı ita elmeei il4nen teblit 
olüntt . B a l ı k e s i r- Bigadıç
~=====·' S ı n d ı r ğ ı Otobüsü. 

Balıkesir - Biğadıc • Sındırğı arasında oto
büs seferlerine başlanmışlır. Otobüs hergün To
u.h Mtmbdeta müşterilerini alarak Sındırğıya 

(:OÇrf . , hare~et e~r. Ve yine hergün Sındırğı ve Biga-
hai"3.9arl ~.. 'the'!oiJbla ını Balıkesire getirir. Seferler rahat 

Muayenehanuini ~ıtah- ve ucuzdur. 
anı civarında Z~n 
kağına nakietmi~ 

AVUKAT 
' 

11 Teyfik - Sadık 

f)AV AVEKILI 

YUSUF KENAN 

MEDENi EREllı 
iç ue salğm haaüılıklıır 

mılfthd,llSl 

'Balıkesir belediye 
baıkanlıfından: 

Bedeli ketti 203 lira 40 luırufdan ibaret bulunan Mar· 
t& miUlleainde Allak oılmall kaldırım iti pazarlıkla yap
&ırılacalltır . 

Telaplerin belediye batkulığına mflraeaatları illn olunur. 
(3 - 17) 

B11lılıeair beledı"ye 
baıkanlığından: 

Bedeli katli 146 lira 7 kuruı olan Kaeablar mahallesi
nde 11acı çıkmasının kaldırım ve &aniye iti pazarlıkla yA.· 
ptı;ııaoaktar. · 

Taliblerin belediye baıkanlJğına miiracaatları ilin olunur 
( 3 - 18) 

Balıkeair belediye 
baflıanlığından : 

Bedeli keıfi 240 lira olan Martlı mahalleaindıJ yeni açı-
la• Ti ~.frllı oamiaine kadar u1&11an 10k•lın lAğım ve 
•aldmallrı inıaıı pısarlığa konulmqtar. 

Taliplerin belediye batkıalıpa alraoudarı illn olunur 
( 3 19) 

Doktor operrdllr Doktor 

SAOi OZlTlY •HIET IABALAI 
Cerrahi haatalıtlar Clld oe ıühreol holalıklan 

ımitehauııı mü~hauııı 

ATA ~czahesi L1ti iğindeki muayene eviııd e hasıalarını hergün 
pğleden sonra kabul ve ıedavi ederler. 

• • • • • • t • . . . . . . . ~ . ........... 
G e 1 d i! 

• Aylardanberi aabıraızlıkla beklenen 

1 O R M A. N C 1 F T L 1 G 1 
Bira Fabrikaaı Mam~laıı 

1 ANKARA BiRAS 
1 GELDi 
• • 1 

Toptan aatıf yeri: 

BANdlRMA BAKKALiYESi 
Her bayi oe Lokantada arayınıs! 

......... - ............ .. 

Aşagıya bastığımız rehber t.ablo halkımızın her 'ülü ibd 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 
lerden karşılı ya lıileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel iatiyorsunuz •• Hanıi 
tercih etmeliainız? 

·Hangi bakkalda temiz mal bulunur? 
Nerede eğlenebiltrainiz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

T'Rı1'0T' AJ· Mehmet Servet örme e ; 
n • ye caddesi uumara: 98 

Kl~ T ASJAYE· Mustafa Fehmi. HükumAt 
• ne solağı. 

OTEL . - -: kaptan zade Oteli .. Kovayi milliye. 
sinde •• 
Balıkesirpalas - Kuvayi nıiUiy9 ca 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktameı eadd 

.. Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hil 
caddesinde Ahn1et çeşmesi karşısında 

BERBER: Yeni berber ıbrahim Dural: o-
caddesi Yıldız Karaaıhanesi UrtJS1nd · 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah lehme& 
numara 18 

B A K K A L: Balak pazarı bakkaliyesi. Osm•ll 

TERZİ 
ŞEKERCİ 

Paşa camii caddesinde.. leyhanc ll•V.~ 

: Mustafa bey .. Posıahane sokaiJ '<· . 
: Ahmet Nuri efendi: Rahkesirin en es 

cisi. Hükömet caddesi, posıahune sok 
mara: 24 

MANİF A TU "':Tavşanl~ı Zade Fahri bey. Fan 
nifatura ve kunıaş mağzası. Kuvıyi 

caddesi numara: 52 
HIRDA VA T.· Cumall Hasan - Yapı ve rençper 

• demir turda vat, boya, cam, çimek> 
Saraçlar başı. 

" 

• 


