
Ballkesır'li 
~ullanacagın reyinle Balıkesir' ı medeni 

~ir şehir haline koyabilirsin 

Nüıha11 Her yerde 3 kuruıtur 
.... 

CÜMHURİYET; EMEGE HAK., DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

GÜNLÜK. SİYA.Sİ GAZETE 

Balıkesir'lı 
Reyini atarken memleketi ve hemşehrilik 

hakklarını düşün ve gözet! 

S a h i b 1 ve B a ı m u h a r r ı r ı 
MüstecaplıoQ-lu Esat Adil 

Birinci YIL SAYI : 271 

Bugün Martlı, Kasaplar, Dinkçiler Mahallesi Müntehipleri Rey Atacaklar . 
""" PAZARTESİ ı TEŞRiNiEVVEL 1934 

...... 

beled.iye seçimi Parlimentolar birliği , ' 
bugün başlıyor. konferansı dün bitti. 

))un gece feneralayı yapılm~ş· lionferans reisi Hruiıuı bey 
Belediye, Fırka ve Halkevı hiı· ııııtıık s())' l<~<li. 
elektrikle ışıklanmıştır. Konferans azasına verilen ziyafette Şükrü 

~u sahah belediye önünde üç .mahalle m~ntehipleri liaya beyin nutku eyi bir tesir bırakmıştır 
reylerini kullanaca~lar, [sat A~il ve f eyzı ~eyler Pa~~::;~~;; ~~rl~~~!n- ~·:r~iş~~~ahhasları cevap 

feransı bugün bitmittir Re- Murahhaslar nutuklarında 

nutuk söyliyecekler. is Hasan bey söylediği ka Gazi Mustafa Kemal Haz. 
panıt nutkunda altı gün retlerinin yüksek rehberlik-
süren çalışır ası içinde al ı nan leri altında Türkiye'de vü-
karar ve net ı celerdE n dolayı cud3 gelen büyük inkıl a p 
Parlamentolar Birlıği namı· hareketlerile terakki eserle-

Şükrü Kaya bey 

bey dün akşam Parapalasta 
beynelmilel parlamentolar 
konferann a7aları rerefine 
büyük bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette murahhasla rdr n 
başka büyük elçiler, sefaret
ler erkanı ile diğer rical 
refikah.rile hazır bulun· 
muş 1 ardır . Ziyafe . 
tin sonuna doğru Şükrü Ka. 
ya bey bir nutuk söylemit 
ve buna sıra ile Romen , 
Yugoslavya, Japon, Fransa, 

rini, sulhperver faaliyetini 
tebarüt ettirmişler ve gör
dükleri hüsnü k a bu den· 
minn ettarlıklar ı nı ~ c teşek

kür erini bildirmişlerdir . Pü· 
tün nutuklar tiddetli alkıı

larla karıılanmııtır. 
lngiliz murahhası Sir 

Coff nutkunu Türk 
çe olarak söylediği 

"eski dost düşman olmaz,, 
cümlesile bitirmiş ve şiddet· 
le alkıılanmıştır . 

Bu nutuklar İstanbul rad
yosile dün)aya verilmiştir. 

Ziyafeti bir siivare takip 
etmitlir. 

Şükrü Kaya bey t'ddetli 
ve sürekli alkıılarla karşı 

)anan nutkunda milletlerin 
(Devamı ik·nci sayfada) 

Milletler Cemiyetinde 

I' 

Çümhuriyet Halk Fırkası 

Belediye Aza 
Namzetleri 

1934 seneti Balıkesir belediye azalığı için Fırka 
umumi reislik divanınca 25 · Haziran · 934 tarihinde 
kabul edilen yoklama talimatnamesi mucibince ya 
pılan seçmede aşağıda isimleri yazılı fırkacı arkadaı· 
!arın seçildiklerini; kendilerine verilecek vazifeyi 
her surttle ifaya ehil olan bu arkadaılara rey veri· 
leceğini fırka mensuplarımıza bildirir ve Balıkeıir'ln 
değerli müntehiplerinin de tasvibine arz eylerim efen. , 
dtm . ' 
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Kapları adı• lfasaıı . lrny 
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Bt·~ pazarlı zade ~adri lıry 
Yıı·ealı zadt' llilıııi hev 
l<Pskiıı zaılı· Ziilııii h~y 
~aı·ac zaılı~ \lıll'PI hrv . . 
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Kı·t.;t't'İ zadı· tlaııı:ıdı İhralıinıSiimi be,· 
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. \' ukal Sadık lw~ 
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Tirit zatlı• İsıııail hı•\ 
Kı ıııılı Hil'at oğ'lıı B~ı~ı·i lıev ' . 
~li'ıı;kiraıcı o~ıııaıı Nuri hrv . . 
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Tevfik Rüştü beyi~ Afganistan 
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hakkrndakı raporunda 
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Sı•r<•rııl'f ti za.lt' il ilıııi hr~ 
E<'zacı Fahri hı>' 

Bt>lt>ılİ\ .. rt>İ•iİ \aeı lı"' . . 
neler vardı? 

Hariciye Vekilimiz dün Cenevreden ls
tanbul'a döndü Ankara'ya gitti. 

CENEVRE29(A.A ) Ana· 

lsveç~ V eliahtı ve refikası 
'farın Selanik yolitt~ lstanbul'a gelecekler 

ve Ankara'ya geçecekleı· 

dolu ajansının husu'1 mu
habirinden: 

Milletler Cemiyeti asam· 
b'esi dün siyasi komisy onun 
mazbata ınuhariri,Teflk Rüş. 

tü beyin Efganistan'ın cemi· 
yete kabulü hakkındaki ra· 
porunu dinlemek üzere top· 
lanmııtır Tevfik Rüştü bey 
raporunda diyor ki 

Velihat iz mir. Bursa ve tiergama harabel~rini gezece~tir. Kar~ılJ mı 
pro~ramını neşredıyoruz 

"Siyasi komisyon, Elga· 
nistan'ın milletler cemiytli
ne kabulü hakkındaki rapo
ru kendi namına yüksek 

sa:Sl~NBUL 30 (.S Ş .) Güstav Adolf Hz saat 11 ,
45 

1 ııu · te Reisicümhur Hazret · 
~atı nü Selanik'ten hususi 

arla h 1 k ]erine Çankaya köşkünde 
o aıı . fe rimize ge ece Is 1·adei ziyarette bulunacaktır. 
A.dolf Veç Veliahtı Güstav H ı Saat 13 te B. M. Meclisi •e, L . :ı: i e refikaları Pren· uı k reisi Kazım Pş. ı 3 I Ste Ba§· •e•ll z ve erimeleri Pren· 
hu ngridın lıtanbul-Ankara· 1 vekil İsmet Paşa Hazretleri 

h ••a ve 1 • I 13 3U da Hariciye 11kk zmır i ziyaret eri ve , 
il" ındak; resmi proğrama vekili bey Prens Hz.ini 

•i::: Prens Hz. Birinci teı- ziyaret edeceklerdir .. Saat 
•a'y Çarıamba günü Anka· 14 te Hariciye vekilı bey 

a tııu 1 p "e iota vaıa at edecekler tarafından Prens ve ren 
lia:ı: 

1
'Yonda Reisieümhur sesler şerefine Anadolu ku· 

•et eri ·ı b. · afet •eisi • 1 e B. M. Meclisi )übünde hususi ır zıy 
1 Ka:ı:ıın P 8 k') ı . Ak m saat •ntet p aşa, aşv · ı veriiecektır. ıa 
'fevfık ;!a, Hariciye Vekili J 20 30 da Reisicünıhur Hz. 
k11rfıl llftü bey tarafından bi; akranı yemeği vere 
lıur anacaklardır . Reisicüm· cek ve bunu bir kabul res 

ziyafet vereceklerdir 16,30 asamblenize taktim 'azife 
/ da lsveç sefiri tarafından sini bana tevdi ederek beni 

Prens ve Prensesler • şereflendirmiştir. Tevfik Rüştü bl·y 

f
. bir kabul re•mi / Türkyei Asya'nın bütün bütün devletler ve bilhassa 

şere ıne 

1 
ktır Misafirlerimiz ı memleketler!le olduğu gibi komşularile münasebetta bu 

yapı aca · d k . . . . . beıinde Bur· ı Efganistan'la a 11 ı dosı.luk funmaktadır. Kendisıle lran 
Bırıncı te~rının _ .d 

d 1 m it tari· munasebatını ı ame etmekte arasında mevcut bir ihtilaf 
'ya ve ora an z sa . olduğundan bu vaL :fenin slya•i komisyonda da iLah 

k ile İstanbul'a gideceklerdır. ·f d d 1 b·· .. k 
b i T 

. ı asın an o ayı uyu ettiğim gibi hakeme tevdi 

P Hz · irine eırın d rens bir memnuniyet uymaktayım edilmiştir. 
Perşembe günü lstanbul'dan Yalnız misakın talebettiğl Efganistan'ın aramızda la-

lzmire hareket edecekler. bütün ıartları haiz olmakla yık olduğu mevkii aldığını 
Cuma günü lzmir'de buluna kalmayıp sulh ve terakki ve bu suretle eserimize teş· 
caklardır. İzmirde Relsicürr.· yolundaki samimi gayretleri riki mesaide bulunduğunu 
hur hazretlerinin köıklerin· müe.aesemize dahil bulunan görmek hususundaki samimi 
de ikamet edecekler. Berga· bütün milletlerin sempatisi· ı tem. ennimi bir kere daha iz· 
ma Ayasluk harabelerini ne layık olan bir devletin har etmekliğine müsaade 

gezeceklerdir. Veliaht ve Milletler Cemiyetine kabü- edılmeıini rica ederim 

5 bi 
· · T · (ündeki büyük menfaat Asamblenin bu kararının 

Ü 
•· h •usı tren üzerinde ısrar et. meg" i lü · Milletler Cemiyetinin sulh Prensesler 1 rıncı . eırın 1 

Pazartesi g nu u. , -
le Toros tariklle Halep e zumsuz addederım. ve terakki yo

1
undaki mane-

d
. Efganistan umumiyetle 1 (Devamı üçüncü sayfada) 

flrlerini Hazretleri misa mi takip edecektir. 4 bi· 
Otel· Ankara Palas rind Tetrinde Prens hazret· ' 

ıne b R ç,ıık ıraktıktan sonra leri lsveç sefaretinde e· 
ayaya dönecektir. Prens iıicümhur Hz. şerefine bir 

gidecekler ır · 
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Ekııwkci lliiı;t•\İıı lwv • • • 
Yarııalı zaılı• İ!'ıııail Hakkı hey 
1 hwı İı;l:l ııı zadı• lt<l!'İlll h<·y 
Keklik z . ıdı~ ,\lı lııııı>l h«-"Y 

İıııaııı zade .\ziz ht>\ · 
E<'zaı·ı .\ vııi ht>\ 
~ ılıiıı zadP İhr".ılıiııı bev 
c;, iei d:ııııaılı \"a!'ıf h('\ 

(h zad<• Bifaı hP~ · 
llPH't'i oğlu Faik hl'\ 
lh·aki za;I<'. İlll'alıiııı 

0

ht•\ 

.\llar Liiıfii IH'v . 

ll . !'tı•ı·.ıhi zadt> lliist>\ in lH'\ ;3 ;) 
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Kırıııılı Siil .. ~ıııaıı oğİu )Jııstafa efeııdi 
C~azrtı•ci Kf'ııaıı Erııiıı lwy J 
Dayı oğlu lhı·alıiııı he) 1 

30 Tical'l'l O hı~ı bas.·k:itihi Ekrenı b 
40 Eczat'ı Azıııi bf'\ 
.ı 1 .\ııaı· "Pcip lw~ 
42 Xott•r k:\tıhi )fnstafa hP\ 

' .. ı,;3 ~alı zadt> llii~e,iıı .\ vni he\ 
44 Terzi Alııııt>t X~·cati l ı e\ · 
45 Kıı·ımlı 111H'11 Zi~a be) · 
4fi Kı rınılı Zii lıı i'ı hr~· 

47 Sındırgılı zaılP 'lt•lııııet pf'endi 
4S 11 a kk:lk Bası·i he\ 

t\) 

4fl Kırıııılı \"t>li hP\ • 

.-ıo Y 11 ıııurtacı Siil~"ıı:1ıı b"' 1 

11 
51 Eıııiıı hı•\ Zildl' ~~ıııiıı ht>~' l'l 
52 l'rgaııt'ı )tı•ıııt>l hı•v · 1 

• =========· :::::..~~_ıl. ~ . 
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isveç ve 
1($15141 R !ı= vn~A 'ff.Tl'f.) Halkı 

İsveç Veliahtının Türkb e'yi ziyareti Par lamantolar birlığı 
(Üstarafı birinci sayfede) 

müntebap vekillerini cümhu
riyet hükumeti namına se
lamladıktan, Türk milletinin 
parlamentolar konferansının 
30 uncu içtimaı için misafir 
etmekle haklı bir gurur 
duyduğunu, bu meyanda 
milli temsillerde hakiki olan 
mevkii iığal edecek olan 
kadının ehemmiyetle çok 

büyük bir takvi) e unsuru 
olacağı muhakkak olduğunu 
söylediktek sonra:" Siyasi ol 
sun, iktısaai olsun, harsi 
veya içtimai buluiuun; be· 
ıeri faaliyetin bütün sahala

rında , milletler arasında 

menafii ittiraki bir hakikat· 
tir. 

Türkofisin günlOk bOI~~ 
lzmir'de tütün sa-

tışları 

-2-
İsveç, İskandinavya yarım 

adasının ıarkını ve mühim 
bir kumını iıgal eder. Me
ıahai sathiyesi ! 73,03!: mil 
murabbaı, yahut büyük 
Britanya ve İrlanda'nın tak· 
riben bir buçuk rnisli bü· 
yüklüğündedir. İsveç'in ıi· 
mal k11mı dağlık ve genit 
mikyasta ormanlarla kaplı· 

dır; merkez ve- cenup kı· 

sımları ise -daha ~iyade mün· 
bittir Üç tarafı ıu ile iha· 
ta edilmit ve sahilleri na· 
mütenahi adaların serpildi 
ği körfezlerle giri_ntili, çıkın· 
tılı bir hal almııtır . Birçok 
göl ve nehirleri vardır. Me 
ıahai ıathiyesinin yüzde se 
kizini bu iç suları , yüzde 
elli dokuzunu iEe azami 
çam ve köknar olan orman· 
lar kaplıı.r. isv€ç'in manza · 

raaı · timalindeki yalçın kaya 
!ardan, çağlıyan n ehir ve 
ıelalelerden merkez ve ce· 
nup mıntaka arındaki müte 
bessim ovalara, vadilere, 
göllere, nehirlere ve beyaz 
saçlı kayın ' ağaçlarına ka
dar · letafetile ıY eşhLJ rd ur. 

Körfez akıntısı sayeıinde 

İıveç iklimi latif, sağlam 
ve oldukça mülayimdir. Kı 
ıın, ekseriya soğuk ve taze 
hava ile müterafik çok kar 
yağar. Yaz ikliminin mer · 
kezi Avrupa'nın ıimal kı

sımları kadar sıcak o l ması 

ile beraber bol güneş ve 
ziyasile hayali yaz geceleri 
le hoş bir tazeliği vardır. 

İsveç halkına, elye•·m 
mevcut "Teutanic" ırkının 

en saf ve karıımamıı bir 
kavmi nazarile bakılır. Dün· 
ya ırklarının en uzunların. 

dan biridir. Tipik bir İneç
\i sarııın . ve mavi gözlüdür. 
İsveç halkının nüfusu takri · 
ben 8 milyondur; ve bunun 
altı milyondan fazlası İsveç'
te yaıar İsveç ırkının İsveç 
arazisini asgari SCCO sene 
denberi, belki de 15000 se· 
nedenberi itgal ettikleri 
asarı atikaya dair keıfıyat 
la tespit edi' mittir 3- 4000 
sene evveline kadar İsveç 

oldukça müterakki bir kültüre 
sahipti. Rusya ımparatorlu
ğunu kuran " Vıkings. ler 
İsveç ' li idi: İsveç' li "Vi · 
kings. !er 1000 seneden da
ha evvelleri ecnebi mem 'e 
ket erde hatta Akdeniz'de 
ve Karadeniz sahi ı lerine 

kadar licaret ve ak nlar 
yapmıılar · koloniler leş~ il 
elmiılerdir. İsveç dai ma 
müstakıl bir krallık lıa,ini 

muhafaza etmit ve 1200 
senedenberi ecnebi müstev· 
Iiler tarafmdan hiç zapte 
dilmemiıtir . Bu ıtibarla Av 
rupa'nın en eski birleıik 
bir krallığıdır İsveç parla 
mentosu (.Swedi•h R ik sdag) 
şimdi 500 üncü senei devri· 
yesini tesit ecebilir Hirisli
y;ınlık IOlJJ senesinde gir· 
mit ve esaret 1332 de !ağ 
vedilmittir. O zamandanbe
ri de İsveç sakinleri hfü 
vatandaştırlar. 

Modern İsveç'in banisi, 
İsveç tarihinin en büyük 
kralı ve devlet adamı ola
rak tebcil edilen Güstav 
Yasa (vefatı 1560\ dır Bü
yük torunu, kahraman kral 
Güstav Adolf, 1632 de din 
serbestliği için harp "der· 
ken ıehit olmuı. ve oı un 
bu teşebbüsü İsveç'! Avrupa
nın büyük kuvvetlerinden 
biri derecesine yükseltmiştir. 
lsveç'in en maru~ kralların
dan biri, 17 18 harbinde ve 
fat eden ve lsveç tarihinin 
en büyük kahramanlarından 
olan CharlH Xll idi 

Napoleon'un meıhur cene
rallarından ve vefat • tarihi
ne ( 1844) kadar İsveç'i mü· 
debbirane idare eden Mare. 
şal l3ernadotte veliahtin ced
di kralisi. ve şimdiki hane 
da nın ilk kra ı idi. 

İsveç'li l erin şairane bir mi· 
zacı , tabiata !<arşa derin bir 
sevgisi, aynı zamanda maki· 
na ve fenne karıı şayanı 
kayıt bir temayülü vardır. 
D:inyaca şöhreti olan İsveç 
muhteri ve mühendislerinin 
mütefennin ve kaıiflerinin 
adedi nüfusuna nispetle çok 
yüksektir ; ve bunların deha 
!arından dünyaca tanınrr.ış 
bir kaç mühim sanayi doğ · 

muıtur. 

Maarife gelince , tekem
mül etmit olan mektep sis 
temi sayesinde İsveç'te oku 
yup yazmak bilmiyen he · 
men yok gibidir; Ve halkın 
kültür seviyesindeki mülles· 
na yüksekliğin sebebi de 
budur. 450 sene evvel, te
sis edilen Upsala üniversl· 
tesi. İsveç'in en eski üniver · 
sites idir. Halihazırda dört 
üniversitesi. birçok kolej ve 
sanat mektepleri vardır 

Yüksek tahsil herkes için 
serbest ve açıktır : hiç bir 
yerde ictimai haya tla yük 
aelme fırsatları lsveç'le ol 
duğundan fazla değildir 

İsveç 'te. umumi hayat 
seviyesi, bilhassa itçi sınıf· 

!arı arasında. fevkalade 
yüksektir. Yapılan içtimai 
yat ve himaye ışleri bütün 
dünyanın nazarı dikkatini 
cel bedecek bir dereceyi \: ul
muıtur. 

İsveç'te ev hayatı fevka· 
iade konforu haizdir. Evler 
mazbut bir tarzda inşa edil· 
mit ve elektrik kullanma 
hemen tamamile 'umumileş · 

mittir. Hatta o derece ki 
uzak mahallerde bulunan 
mütevazi çiftlik amelesinin 
kulübeleri bile elektrikle 
tenvir edilmittir. 

Jimnastik, spor ve atletık 

hareketler her mektebin 
proğramında vardır. Bundan 
dolayı İsveç'li ' er spor saha· 1 

sında dünyanın en i1eri ge 
len milletlerinden biri ola-
rak tanınmıştır. 

Ziraat, her ne kadar İsveç 
iklısadi hayatının esası ise 
de, memleketin sanayileı· 
tirilmesi son yirmi otuz 
se:ıe nrfında fevkalade 
süratli olmuştur. Nüfusun 
yüzde 44 ü ziraat ve buna 
mümasil itlerle, yüzde 35 
fi sanayi maadin ve küçük 
sanatlarla, yüzde 15 2 si 
ticaret ve nakliyatla, ve 
yüzde 5,8 i serbest mes lek 
ve umumi işlerle meıguldür. 

lsveç'i n başlıca tabii ser 
vetleri . İsveç'i dünyanın en 
onde bulunan kereste , odun 
hamuru ve kağıt ihraç eden 
memleketlerden biri haline 
getiren ormanlarla, ihracatı 
normal zamanlarda açık 

dünya pazarlarında satılan 

umum miktarın yüzde 50 
sini teıkil eden yüksek de
receli demir cevherleridir 
Demir madenleri , İsveç'ın 
yüksek kaliteli d~mir ve 
çelik mamu l atı ihracındaki 

terakkisinin esasını teıkil 

eder. İsveç'in mühim tabii 
servetlerinden üçüncüsü de 
su kuvvetidir ki, bu husus 
ta İsveç hemen tükenmez 
menbalara sahiptir Bu 
tabii servetlere İsveç' li nin 
ihtira kabiliyeti ve fevkala· 
de temeyyüz eden sanatkar
lığı da ilave edilmelidir. 
13u avantajlar sayesinde İs
veç dünyanın en ileri gltmlı 

Kibrit fiatlarıl Sındırgı' da 
bugün on para da

ha indi 
Kibrit inhisarının evvelce 

indirdiği kibrit fiatl arı bu. 

Belediye Seçimi 
-----

gün yine onar para daha 
indirilmiştir. Bugünden iti· 
baren 70 paralık büyük 
kibritler 60 paraya . 60 pa· 
ralık küçük kibritler de 50 
paraya satılacaktır. 

Fırka namzetleri halka bildiril-
di. listeyi neşrediyoruz. 

Bir nakil 

SINDIRGI 2g ( S.Ş ) -
Sındırgı belediye int.hap 

listesi asil ve yedek a zalar 
isim sırasile bilc!irilmittir. \ 

lntıhap bir birinci teırinde 
baılıyacak ve üç birinci teı· 
n n çarıamba günü bitecektir 
Çok ' uğun gPçeceği yerlere fır 
kamız namzet listelerini as. 

_3 Bakkal Vehbi efendi 
14 - Bakkal Salahattin ef: 
15 - llakkal Molla N.,hmet. ı 
16 - Kavalalı Behçet " 

17 Keşan!~ Ali Osman "1 
Lağvedilen Bakacak na · 

hiyesi tahrirat katibi Ahmet 
Remzi efendi rr.ünhal bulu · 
nan Gönen 'in Sarıköy nahi· 
yeaine !naklen tayin edil· 
miştir. 

memleketlerinden biri ha· 
line gelmeğe muvaffak ol · 
muıtur. İsveç ihtiraatına 
ve fevkalade olan iptidai 
mevatlar:na müstenit , ve 
imalat bakımından kendi 
sahalarında hakim bir mev
ki tutan bir takım İsveç 
ihracat sana)ii husule gel 
miştir. Mamulatı dünyanın 

her tarafında satılan İsveç 
demir ve çelik fabrikaları 

"Swediıh iron and steel 
works. bu meyandadır. :Va. 
ruf "SKF" markasının İsveç 
bilyeleri ve rulmanlı yatak
ları, the Separaor Co, tara· 
fından ki, dünyada mevcut 
bu nevi kumpanyaların en 
büyüğüdür, imal edilen ek· 
remözler, İsveç kibritleri , ve 
dünyanın hemen her tara · 
fında mübrem bir •v ihtiya· 
cı haline gelen "Electroluk 
Vacuum" elektrik süpürge· 
leri ve "refrigerator" !eri 
makine sanayii sırasındadır 
"The Asea Co .• şi't'lali Av· 
rupa ıçın elektrifikaılyona 

mahsus elektirik makineleri, 
motörler, transformerleri ve 
malzeme yapan mühim bir 
kumpanyadır. 

"The L. M. Ericsson T e-
lephone Co " dünyanın bir 

mııtır. 

Bütün kimseler listelere 
alaka i1e göz gezdirmekte
dirler . 

İlerdenberi bu gibi itlerde 
el b!rliğini bırakmamıf olan 
memleketimiz, öncü fırka 

mızın g3stermit olduğu de 
ğerli memleket gençlerine 
yine e 1 birliğile reylerini 

vereceği gün gibi parlaktır. 
934 :->enesi ~ındırgı halk 

fırkasının Belediye intihap 
lisesidir . 

- 1 Kıkağaçlı oğlu Kemal 
efendi 

2 - Ali ağa oğlu Mehmet 

efendi 
3- İsmail ağa oğlu Ali 

Rağıp efendi 
4- l la san ağa oğlu Mehmet 

Şinasi efendi 
5 

6 

Köse oğlu İsmail efendi 

Mesnetli oğlu İbrahim 
efendi 

7- Terzi Mehmet Vasfi 
efendi 

8 - Deli Ahmet oğlu Ha 
lil efendi 

9 

ıo 

Mustafa bey oğlu Ce· 
lal efendi 
Hasan ağa oğlu Şev 
ket efendi 

ı 1 - \1üftü oğlu İbrahim 

12-
efendi 
Kırkağaçlı oğlu Ali 
::ı:ıaıat efendi 

çok yerlerinde muvaffaki- yasla ormanlara, madenlere 
yetle kullanılan telef ı. n ve çelik, kağıt ve kere•te fab. 
otomatik telefon tesisatı rikalarına , elektrik santral
imiil eden baılıca kumpan larına sahipt ·r. Gaz sobaları 
yalardan biridir. Sandvil en le !aval islim türbinleri, 
demir ve ç elik fabrikası bu Aga (deniz) fenerleri ve 
hususta asriliğin ve ihtisa- şamandıraları bütün dünya
satın en yüksek derecesiri ca tanınmış diğer İS>eç ma 
bulan bir tabrika nümune mulatıdır ki, bu meyanda 
sidir ki genit mikyasda olan

1 
Volvo otomobi lleri de unu 

ihtisaslarına binaen bütün tulmamalıdır. İsveç güzel 
buhran esnasında hemen sanat lar mamulatı da, bil
hiç itsizliğe maruz kalma· hassa yükEek dekorasyonlu 
mııtır. Diğer buna benzer Orrefors ve Kosta şlıeleri 

misaller, suni ipek imalinde ve ku .naşları. beynelmilel 
dünyada ku'lanılan huıt•si bir ıöhreti haizdir. 
bir nevi "cellulcse.un mü lsveç deniz nakliyeciliği 
him bir kısmını temin eden çok mühimdir Johnson Li
Billerud Co .·si ile Avrupa' ne The Swedish Asiatic 
nın en büyük "Pulp. kum· Shipping Co., The Tramat· 
panyası olan Holanda ge· lantic Shipping Co., The 
nitliğinde araziye ve Avru Svved .sh Lloyd gibi İsveç 

vapur kumpanyaları dünya
nın her lnsmile olan rabıta· 
!arı idame etmektedır'er 

Münakalata gelince, İsveç 
devlet demlryollarile hususi 
demiryollarının her bin nü
fusa isabet eden miktarı 
'.!,64 klm.dir. ve Avrupa'da 
ki nisbetln en yükseğidir, 
ve de ' !et demiryolla rının 
mühim bir kısmı hali hazır
da elektirikleıtirlmitlir 

1 :> - Terzi lsmail " 
19 - Berber Hulusi " 
20 - Halil ef oğ lu Mustafa "

1 

21 Tayyare cemiyeti katibi 
Ahmet efendi 

21 - Hathat oğullarından 
Ahmet efendi 

23 - Müftü oğlu Mehmetef. 
24 - Kunduracı Hüseyin Ca

hil efendi. 

Sındırgı Jandama 
Kumandanı 

Sındırgı jandarma ku · 

1 
mandanı yüzbaşı Remzi bey 
Konya'nın Hadım kazası · 

na değiıtirilm i ştir . Yeı ine 
bugüne kadar kimse 
gelmemittir. Kumandanlık 
vekille kullanı'maktadır . 

Doktorsuzluk 
Doktor da hala yoktur. 

Evlenmek istiy enler Akhisar 

ve Balıkesir'deki doktorlara 

muayene olmak üzere 

birçok paralar harcamakta-

dırlar. 

Tütünü görmeğe 
gelenler 

Bugün Sındırgı\a Akhi 

sar'dan Sait bey oğlu ibra 
him ve Herman Espirer 
kumpanyası eksperi Adil 
beyler gelmi ş ve Sındırgı 

tütünlerini gezerek meırle· 
kellerine dönmüşlerdir. 

Bu değer: i adamlar Sın 
dırgı tütünlerini çok beğen 

m • ılerdir . -------
İsveç takriben bir ve bir 

çeyrt:k asır evveline kadar 
daimi mücadelelerle meı

guldü. Memleket o zaman · 

danberi devamlı sulhden müs· 

tef it olmuı muarızın islahına, 
sanayi ve ticaretin inkişafına 

çalıımışlır. Milletler arasın

da sulh ve anlaşma temini 
için olan mütemadi gayret 

i s v e ç b e y n e 1 m ile! 
siy as ' tinin hususiyeti 

olmuıtur. İsveç'in di 
ğer milletlerle teıriki mesai 

etmek hususundaki arzusu 
ve süratle genişliyen beynel , 
milel münasebatı bir çok 
ahvalde görülmektedir. İsveç 
beynelmilel emlıtülerincen 

en maruf olanı Nobel mü 
kafalı müessesidir ki \ No 

bel prize Foundation ) fen 
edebiyat ve sulh sahaların 
daki mükafatları umumiyet 

le tanınmıştır . 

Stokholm, muhtelif mak 

sallar la toplanan dünya 

kongralarının mekkesi hali· 

ne gelmi~tir, lsveç'e güzel · 

lığinden istifade etmek, zen· 

gin tarihi eserlerini görmek, 
ictimai ve sanayi işlerind ;, 

ki terakkiyi tetkik etmek 
için her sene sayısı artan 

z iyaretçiler gelmektedir 
Hariçten gelen bu m irafir · 
!erin müttefik olan kana" t 

1 oplantı l arımızda meşgul 
olduğumuz işler iti l arı le ve 
mütekamil an 1 ayıılarımız 

hakkında elde ettiği . 

miz malumat sayesinde 

m ukarenetleri 
daima kolaylaştıraHlininiz 

ve bahusus bu menfaat it· 
tirakinin en salim ve en 

müsmir tatbik tarzını temin 
suretile ona intibak edecek 
eserin kurulması ~ırasında 

içtinabı gayri kabil olan 
te adüfleri tahlil edebilirsi
niz . Türk'ler bunun bariz 
bir tecrübesini yapmadığını 
ve bu tekarrüplerin tahak· 
kukunu temin ve gerek 
mıntaka vi anlaşmalarımızla 
ve gerek devletlerden bir 
çoğu ile aktettiğimiz 

itilaflarla sulhun 
nefine olarak hu tesadümleri 
bertaraf etmeğe muvaffak 
olmadığını Türk mille ti böy
le bir tahakküm temini iç in 
kendisine lazım olan kuv 
veli en büyük halaskarının 

mefkuresinde buldu. Fahir 
ve gururla diyebilirim ki 

Mustafa Kemal beynelmilel 
sahada kuvvetli bir sulh ve 
terakki amilidir. Veron'un 
bütün cihanın teslim ettiği 

ihata, intibah ve icra kuvveti 

Türk milletine binlerce yıl

lık ecdadına has ibda, ihya 

ve tanzim kabi liyetlerini 
m ey dana koymak imkanını 
verdi,,demiıtir. Şükrü Kaya 
bey nutkunu §U cümlelerle 
bitirmiştir: 

Şahıslarınızda ben 
milli hakimiyeti selamlıyo· 

rum Kadehimi hakim mil· 
Jetlerin ikbal ve refahına 

kaldırıyor ve sihhatin 'ze, 
zarif huzurile bu masanın 

revnakını arttıran hanımla 

rın sihhatine, mesainizde 
nıuvaffakiytlini7e ve l:eıe. 1 

rıyet saadetinin bağlı ~ulun· 
1 

duğu milletler arasındaki 1 
yaklaşmıya içiyorum " de-

miştir ı 
ISTANBUL, 30 (AA) -

30 u >CU Parlamentolar kon
feransı dünkü son celsesin 
de söz alan murhhaslardan 
birçoğu bundan istifade ede
rek başta büyük şefimiz 

Gazi Hazret 1 eri olduğu hal· 
de duydukları takdir ve 
hayranlıklarını bir daha gös
termiştir. Hatiplerden is
panya murahhası demiştir ki: 

"Milletlerin büyüklüğü 
onların imanları derecesile 
ölçülür. Endişelerde büyük 
insanlar ve cesur milletler 
için selamet tohumu vardır. 
Yeni Türkiye'nin ve Gazi 
nin bize verdiği işte budur." 
Türkiye'de e!de edilen te-
terakkileri takdir ede-
rek pek parlak eserını 

methden •onra Türklerin sa· 

İtalya rejisi İzmir'den 
400.000 kilo itlenmemif tü· 
tün satın almııtır. Bu tütün· 
!erin vasati kaimesi 50 ku
ruştur. Bundan baıka Her· 
man Spirer tirketi de İz -
mir 'den 2 milyon kilo tütün 
mübayaa ey lem ittir. 

Piyasa eski tütünlerden 
temizlenmiş gib idir Yeni ıe· 
ne fiatlarının geçen seneye 
nazaran yüzde 30 yükıek 
olacağı tahmin edilmektedir 

Çekoslovakya oö~ 
viz Muamelatı 

Hükumet döviz muamele· 
!erinin tanzimi hususunda bir 
kararname neıretmiıtir. 

İngiltere'nin altın eıa11n1 

bırakmasından sonra 1931 
senesinde vazedilen döviı 

tahdidatının bu kararnaıııe 
ile teyit edildiği yarı resmi 
surette bildirilmektedir. Ma· 
amafih kararnamenin e•ld 
kararın bir tekrarındBn ibı.
ret olması ticari ve nıali 
mahafıli hayrete sevket111if 
tır. G < çen şubatta Çek kro· 
nunun altın nisbetinin altı 
da biri kadar devalüe edil· 
mesinin Çek ihracatını artır" 

mak hususundaki matlup ne· 
ticeyi vermemif olduğu ka • 
nati umumidir. 

Çekoslo• ak ya milli ban· 
kası tarafından en son neıre· 
dilip Merkez Bankasının 7 
eyluldeki vaziyetini göstere~ 
rapora nazaran, ı 933 sene•• 
7 eylülde mev~ ii tedavülde 
6,049,000,000 banknot bu • 
lunmasına mukabil bu sene 
7 eylülde mevkii tedavül· 
deki miktar 5, milyar 57 I 
milyondur. ve altın mikdat1 

2 milyar 663 m ;lyondur. 
11 Eylülde neıredilen ye· 

ni kararnamenin ahkamı ;le 
iki yeni tedbir daha vazeıll 1· 
miştir. 

Bunlardan birincisi elde 
mevcut her nevi dövizlere 
8.ittir.Elinde dövizi olan kiııt. 
seler i 5 birinci teırin tari· 
hine kadar bunları milli baıı· 
kaya teslim edecek ve ban• 
ka, ecnebi paralar\nın cari 
fiatları üzerinden, Çek para· 
sı ile bunların mukabill11i 
tediye edecektir Bundan bıı.f 
ka darphanede bulunan ve 
ya meskükat şeklınde olaı1 
altın ve platin ve ecnebi 
gümüf paralar da tealiıfl 
edilecektir. Kararname heıfl 

' yerliler hem ÇekoslovakY" 
da mukim ecnebiler ve heın· 
de şirket ve cemiyetlere 
şamildir. . 

İkinci tedbir. esham. tah~ 1 

!at, hisse senetleri , kupoll 
v.s şeklinde , ecnebi para•1 

üzerine tertip edilmit sene 
dat hakkındadır. Hamiller 
ellerindeki bu nevi s ı nedall 
1 5 birinci teırinden evvel 
~!illi bankaya arza mecbur" 
durlar. Milli banka 90 giiı1' 
lük bir muddet zarfında buıı· 
!arı mübayaa edip etmİ) e· 

ceğini beyan edecektir. au 
müddet zarfında hamilleriP 
senedatı elden çıkarmalar• 
memnudur. 

Fransa'da buğda~ 
stoku. 

73 000.00U buıel gibi ço~ 
yüksek bir duğday stoku 11 ' 

bU karşılaşmıf olan Franıa u· 
nu elden çıkarmanın yol 

ı r· nu bulmağa çalışmaktao• 

pa'nın en büyük ve modern 
"pulp. fabrikasına (The Os. 

rand Factory) sahip olan 
"The Swed•sh Pulp Cum
pany" sidir. Bundan başka, 
geçen sene denize indirilen 
gemi hacım tonası itibarile 
dünya rekorunu kazanan 
maruf "Göta Workr. bahri 
inıaat kumpanyası ile İsveç 
lokomotif fabr ı kaları (Nyd 
gv is t and Holm) da man.u
latlarını u7 ak memleb.etlere 
göndermektedir. Dür- yanı n 

e 1 eski sanayi korporasyo
nu olan ve elyevm 600 ya
şında bulunan Lüyük ba~ır 
dağı maden kum~anyası 

(Store Kopparbergs Bengs
lags Aktiel o'ag) İneç 1 abli 
menbalarına müstenit ti p k 
bir tirket niımunesidir 

İsveç omnibüs yollarıııın 
mecmuu asgari 1000.000 
k\m.dir . Muntazam ve yük 
sek derecede rasyonel işle 

yen hava hatları İsveç'i Av 
rcpa'nın d ı ğer aksarri 'e ve 
komşu İskandinavya m<m 
leketlerile bağlamaktadır. 

Telefon servisi dünyanın en 
tekamül etmiı sistemlerin
den birisidir.Radyo neıriyatı 
ela fevkalade rasyon< 1 ve ite 
yarar bir derecededir. 

!erine n ızaran İsveç, d~ adeti için samlıı l temenni
m:ı'tratik teıki latı rsas i•i !erde bulunmuı ve sözlerini 
ile halkçı kralının a kilane «Yaıasın Türkiyeıı diyerek bi-

ı 

Müstahsillerin ihracatta bU 
lunmasına müoaade edi)ıfl~# 
tir, fakat memleket heı1 

bu kadar büyük stoku eld~; 
çı 'caracak derecede teıkil• 
lanmış değildir. Birçok ıfl 8 

hafilde stokun hük(lmet 1
' 1 

rafından alınacağı rivar;~ 
olunmatadır. Bütün 1 g i 
m!l.h•ulünü tt doğrudan d011~ 

Bu kumpanya kereste, 
demir ve kımyevi maddeler 
imal etmekte ve genit mik 

reh">erliği a l tında medeniyet, tirmiştir. Bu son cümleyi 
refah ve sulh yolunda mü bütün mürahhaslar alkışla 
t~madiyen terakki etmek 

1 
hep bir agızd an tekr.ırla 

tedlr mıılarnır. 

ruya müıtahsilden ıaun 8 J 
ması için hükfı metçe Zir•,

1
• 

nezaretine salahiyet ver 
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1
, A • 1 Oünıa üzerinde siyasi 11 iUısadi hareketleı 

:·s····~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• avaıın: • Yazan • ı 
: Kü_çük. :Satılık cehennem: Ahmet : 

Radyo 
A 

J 

:ı~,~ ~ ~( ı y D I ~~lonya ~ir. is.tikra! akli M. Yon Neura.~~~'~!~i~~ıtl~!i 
S O 1 ıçın 010m0~11 lt~alatl mo- "Almanya Hariciye Nazırı 

Bir Simendif er Kazası noıoıunu ıeklit ediıor. ::::;.~.~~.~:::~:: •• ~~: 

A 
N 

eHikayesı • • H · ı · • 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••• ~.'!1~.: 
Kosto kötü l.ötü düıün· 1 yük günah olduğunu , 

meğe baıladı Bu kadar zü y a p ı la n b u s u ç u 
gürt kaldığı hiç olmamııtı. Allahın hiç bir suretle af · 

,, "journal du Cummerce,. den ziyeti tesbite muvaffak ol 

oı .. -, 1 T V - .-, , ç- kt r Polonya'daki otomobil ade- duğunu söylemekle baılamıt· 

Nereden para bulmalıydı? fetmiyeceğini , binaenaleyh 
Ona kim , ne gibi yardım parayı hiç bir zaman geri 
edebilirdi? Eski hatıralar, vermiyeceği cevabınc' a bu 
bilhassa çocukluk devirleri Iun<tu. u er ye ı ara ı ar o u • di gittikçe azaldığın tır. 

l LONDRA, 30 (S.Ş) 1 pek çoktur. Kaza yüzünden dan ve bu bal, barp halinde Harici zorluklara gelince: 

h;ııd~'da civarında gece mü· hat sabaha kadar kapalı kal· Polonya ordusnuu elim bir M Yon Nturath bunları in· 

d 
1 bır timendifer kazası ol· B' · mdadı sıhhi tre · vaziyete koyacağı için endi· kar etmemekte ve fakat Al-
~ "1 mııtır . ır ı ı,; b·akıne devrildi. Vagon - . r lıları Londra'ya getir ıeyi mucip olmaktadır. 

l ırbiri içine girdi. Ka· nı ya a .. k"l"tl te· Nıtekim Polonya'da 1 Ka-
a tına d mit ve hat muş u a a nunusani 1927 senesinde 
Ço~ sın e yolculardan Lir S il d d •~ Uykud ld ğ d mizlenmittir. on yı ar a 16,500, 1928 senuinde 

'tıı a o u un an sa· b k d b ·· .. k tı. e llıüthit bir panik yap· İııgiltere'de u a ar uyu 22,000; 1929 senesinde 

gözlernin önünde canlandı.. Kosto işin güzellikle hal
Ailesinin sarayları andıran IP.dilmiyeceğini anlayınca 
muhteıem konaklarından, kurduğu planı tatbik etmek 
çiftliklerinden , gelirlerinden üzere rahibi baridane ıelam· 
timdi hiç bir eser khlma· lıyarak ayrıldı . 

•• 
* mıştı 

Bütün bunların yok olma. 
sında rahip Filip'in parmağı 
olduğunu hatırladı ve dişle· 
rini gıcırdatarak mu hakkak 

Aradan epi bir zaman 

tııı Şıllıdiye kadar enkaz al· bir ~imendifer kazası olmut 29,500; 1930 senesinde 
dan b d • · ıd· 37 000· 1931 senesinde 

ve h eı ceset çıkarıldı Ağır egı ır . , , afıf yaralıların adedi ı J9,000; 193?. senesinde 

manya'nın bunları yenebile· 
ceğinden emin bulunmakta 
dır. Mumaileyh, hariçte em 
peryalist emeller takip etme· 
meıi itibarile büyük bir kuv
vet sahibi olduğur. u ileri sü
rerek kuvvetli bulunmak 
keyfiyetinin dahili ahvale 
matuf bulunduğunu ve bu 
nun için milletlerin müsterih 
olmaları lazım geldiğini 

söylemittir. 

c,ndan intikam almağa ahdetti. 

1 * *. 

geçti. Kosto bir gün yine 
Rahibe müracaut etti. Fa
kat bu safer gayet dostane 
ayrıld ı 1 ar. Çünkü her iki 
sinin de arıusu olmuıtu. 

Bakın nasıl: Milletler Cem·ıyetinde ;:·~~~: 191~
33

sen::;ne;:n~: 
- 26133 otomobil vardı. Bu 

(Oıta f b CENEVRE 29 (A A ) arabaların birçoğu Silezya-
Yi • ra ı irinci sayjede) 1 ' · ·. deı'ı~kıek müzaheretinin bir Sabahleyin toplanan m~lldef· da mevzii bir halde bulun-
e 11ni teıkil edeceğincen ler cem iyeti konseyın e maktadır. Varşova'da 155 
illltıinı. umumi katip M. Avenol kişiye bir, Polezya'da 5,040 
Siya • k • M'lletler Cemi· k' · b ' t b 'l · b t 

111
, sı emisyon, raporun Ekuator un ı ıııye ır o omo ı ısa e 
lilala · ğ karar ver· etmektedir. 

nt asından sonra Efga yetine gırme e •t11n• M b ld' T Bu vaziyet bir müddetten 
ne k ın illetler Cemiyeti· diğini i ırmtı ır. d 
hle abulünü ittifakla Asam· Ekuator Versay muha .e- beri Polonya zimamdarla-

Ye teklif sinde yazılı olduğu veçhıle rını fevkalade meıgul 
h l'efik Rü :.~e:.". Milletler Cemiyetinin kukuı etmektedir. Memlekette 
akkındaki 'u:u e}:ın ~.ap~ru e kan azası olduğundan habu· otomobil sanayii vücuda ge 

e111aıında İ mıH~udz'a er lü için başkaca bir muame· tirilmesi için defaatla yapılan 
v. 

1 
ran, ın ıslan l" t bb" ler aff k y t ' •ak 

1 
tabi tutulmasına uzum eıe us , muv a ı e 

lehı murahhasları kabul eye vermemiıtir lsviçre'deki Sau -
lıinı ilde •öz söylemiılerdir. yoktur. rer otomobil fabrikası Polon· 
<>I Çağırmak suretlle vaki iSTANBUL, 

3o (S.Ş) 
an rey Hariciye veki i Tevfik Rüı· 

ya'da bir fabrika yapmıf, 

fakat ancak Polonya hükü· niat e müracaatta Efga· 
illi an ittifakla Milletler Ce- tii bey bugün Cenevre' den 
~n k ld' Akıam B. M. Mecli· 

l' e abul etlilmitLr. ge 1
• 1 k Ankara'· 

metinin maddi yardımı ile 
mevcudiyetini idame eı tire 
bilmiştir . Bundan bir kaç 
sene evvel Polonya hükü
meti, Polonya'da bir otomo· 
bil fabrikası yapılması için 
ltalya'nııı Fiat fabrikası ile 

evfik R· t·· b sı· reisile bir i te 
•ab h Uf u ey pazar 
~ lstanbul'da olacaktır. ya gittiler . 

Kü .. 
~abrler: 

Yugoslav 
• 

~an nıeclis i m u ra h -

ı~~ların1n ziyareti 
l'iltk ANBUL 30 ( A A) 
v, ik· llıeslektaılarile temas 
bıt bı Yuva llalkan devletini 

iri ba~ı ne bağlayan dostça 
5 arı llıa.k sağlamlaıtırmak 

Ye sa.dile sureti mahsusada 

b •eiıl ·ı 1 il[' erı e birlikte stan 
Ye a gelen Yugoslav ayan 

ltıeb tahh Usan meclisleri mu 
ıııııı as heyetleri Yugoslav 
.,, et v P ı ilrk e arlamentosunun 
İiç. rr Lleti ve onun ulu 
L .rı G 
Qakk azı M. Kemal Hz. 
11ık ında besledikleri dost-

Ve c:lı.ıy sarsılmaz bağlılık 
et,,. Rularını resmen teyit 

'"ek t11 ve bu suretle Anka 
"e B 1 •Jrıı e grat hükumetle-

~ol 11 
farki Avrupa'da sulh 

u ile d" it •ağ uzen ve ileri gidi· 
d~kl lanılamak üzere kur· 

arı ı 'lıe an aıma ye birleş· 
eıeri . k d 'lıek . ~1 U\ vetlen ir· 

bir •çın bugün hep 
Q it arada Türkiye 

k 
müzakerelerde bulunmuıtu. 

Arnavutlu Bu müzakereler muvaffakı-
. yet vermemiıtir;Çünkü ltalya'· 

İtalya -

Niha y et anlaştı. lt a l- da 3,5LO Zloti maliyet fiatı 
a 300 kişilik as- olan bir otomobil imaledil 

Y .. d ·dikten sonra Polonya' da 
keri heyet gon ere· 7,000 Zlotı'ye mal olacaktı. 

cek. S on zamanlarda büyük 

iSTANl UL29(S.Ş.)-İtal- birlngiliz fabrikasının Polon J 

a ile Arnavutluk arasında· ya piyasalarile alakadar olma- 1 

~i had ihtilaf halledilmiştir. sının teminine çalıııldığı ıöy· , 

Paris Arnavutluk sefiri !eniyor. Ilu proje, bundan 

maruf İtalyan taraftarı Ek- çok daha gen'.ı o~an ~e ~o-
, p . lonya otomobıl ıthalatı ın-

rem bey Lilohona nın arı~· hisarının bir ecnebi şirkete 
· · 1··i müzakerat mu· le gırıt ıg terki projesile rabıtası var 

sait safhaya girince Ekrem dır. Bu inhisarın e'de e~il 
bey Roma'ya gitmiş ve biz· mesi için Po onya ıosaları
zat Mussolini ile müzakera· nın tamiri ve yeni yollar 
ta devam ederek ihtilafı yapılması icap etmektedir 

h 11 t 
· t' ki bu yolların inıa edilebil· 

a e mış ır. , . . . 
Roma'dan Arnavutluk'a mesi, büyük bır ıstıkraza 

bey Draç'ta mütevakkıftır 
giden Ekrem Polonya matbuatı son za· 
çok hararetli suretle karşı· manlarda bu projeden uzun 

lanmıştır Halihazır Arna vul· uzadıya bahsetmektedirler 
luk kabinesi istifa edecek Bu yol arın in,asının bir in

ve yerine ya Ekrem beyin giliz müessesesi tarafından 
ya da Sabık Baıvekil M Kot· , deruhte edilmesi kuvvetle 

tan'ın geç.,ceği anlatılmak muhteme dir. İngiliz'ler bu 

d it 1 sene zarfında Polonya'ya 
tadır. Aynı zaman a a ya· 

M. Yon Neurath 'ın Rusya'· 
ya kartı kullandığı dilin 
mutedilliği dikkat naza · 
rını celbetmekten hali 
kalamaz. Bu lisan Nazi Ro· 
ıenberg'in kullandığı dile 
benzememektedir. M. Von 
Neurath, Wilhelmstrasse ve 
Reichswer; Sovyetler ile 
muvasala yollarını kesmek 
itini bitirmek için hiç bir 
harekette bulunmıyacaktır. 
Bilakis . 

"Le Matin. Almanya Ha
riciye Nazırının nutkunun 
ıon cümlelerine nazarı dik
kati celbediyor. AlmRnya'
nın tehditlerini ciddi bulu · 
yor. 

Aynı nutuk hakkında bir 
baımakale neşreden 'L 1 ey· 
itil 1934 tarihlı Le Journal 
des de'bats" diyor ki: 
"Velhası Almanya Hariciye 

Nazırının nutkunu an'amak 
zor değildir. Almanya , Sa· 
r'ı plebisistsiz ve yahut ken
di tarafından hazırlanmış 

bir pelebisit ile istiyor. Al
manya silahlanma itinde 
kahir bir kuvvet faikiyeti 
teklinde tecelli eden bir 
hukuk müsavatını arzu edi
yor ve kimsenin kendisine 
mükavemet edemiy~ceği 

gün, sulha perverde ettiği 
gayeye varmıı olacaktır· 

Türkiye' de sesli f ilimler 
Almanya· berlin'de çıkan Sine· 

ma Sahifesi namındaki mecmua- 1 

dan: 
Türkiye' de 1933 senesin -

de l 76 sesli film gösteril-
miıtir Bunlardan 57 si 1 

Franıa'dan, 54 ü Birleşik / 
Amerika devletlerinclen, 49 
u Almanya'dan, 11 1 Türk 1 

yerli filmi, 2 si İngiltere'den 
2 si ltalya'dan ve biri Dani-

marka' dan celbedilmiıtir . 19 l4 
senesinin ilk dört ayın . 
da Fransa'dan 26, Birleşik 
Amerika devletlerinden 24 
ve Almanya'dan 1 1 film 

Planını hazırlamıştı Bu
nun tatbiki için biraz para
ya ihtiyaç vardı.Asıl mese
le de bu parayı bulmakta 
idi. Çünkü her tarafta 
itibarı taıırmıtlı .. Kim
se ona değil para ver· 
mek, hatta yüzünü bile gör 
mek istemiyordu . Zira yap· 
madığı kalmaınııtı Bir yer· 
de liifı geçti mi, herkes 
"Aman, Kosto'mu?" der ve 
yaka silkerdi. Meseleyi en 
samimi dostu Pol'a açmağa 
karar verdi. 

Pol'u herzamanki meyha· 
nede buldu İçtiği şarabın 
parasını vermek istemediğin· 
den yine meyhaneci ile 
kavgaya başlamııtı. 

Onun zaten adeti böyle 
idi. Hep anafor geçinmek 
isterdi. 

Güç bela aralarını bula· 
rak koluna girdi ve bu pis 
yerden çakardı. Yol da hem 
yürüyor hem konuıuyorlar 
dı: 

- Pol. sana çok ihtiya -
cım var. 

Bana mı? . Ben sana 
naaıl yardım edebılirim? 

Bas bayağı .. 
O nasıl ıey öyle? 

- Sen bana çok lazım 

sın. ileride böyle sefil, pe
riıan yaşamaktan kurtulma
mız için bu lazım. 

- Fakat Kosto, bunu ben 

yapamam. 
• Neden ? . 

Çünkü artık uslar d ı m. 

Yine aynasızların eline dü 
şüp kodeslerde çürümeğe 

vaktim yok. Hem bu sefer 
girersek bir daha zor çıka

rız .• 
Değil, değıl! Öyle ıey 

yapacak değiliz .. 
- Eee? Ne yapacağız ya?. 
- Bek anlatayım da dinle. 
Kosto epidir tasarladığı, 

her cihetini en ince nokta
lar na kadar zihninde hesap· 

1 
ladığı planını yavat sesle 
anlatmağa baıladı . 

• 

- Bonjur pederim . . 
- Bonjur M. Kosto! Nasıl· 

sın , eyi misin? .. 
- Mersi; çok eyiyim. 
Bu suretle bı:.ılıyan muha · 

vere nihayet dini mübaha
se1ere intikal et.i. Kosto ra· 
hipten Cennetin satı l dığı gi
bi Cehennemin neden satıl

madığını , eğer satılırsa 

kendisinin alrr ak suretile 
k iliseye ufak bir yardımda 

bulunabileceğini söyledi 
Tamakar rahip bundan 

istifade edebileceğini düıündü. 
Fakat ıimdiye kadar ı . ôyle 

bir ıey olmamıştı 
Ama mademki kendi ar 

zuıile istiyordu. ~almakla 

bir beis yoktu . 
On dakikalık bir pazar

lıktan sonra Rahip bütün 
cehennemı;ıı.mma dikkat bu
yurun, bütün cehennemi; 
Kosto 'ya 2500 frank gibi 
ufak bir meblağa sattı 

Senetleri yapıldı , mühürlendi 
v~ rahip parayı, Kosto da 
senetleri aldı . 

• • 
İki gün sonra Koslo kili -

senin karıısında kahvede ra· 
hibin çıkmasını bekliyordu. 
Yarım saatlik bir intizar· 

dan sonra Rahip kiliseden 
çıktı. Kosto da kahveden 
kalktı. Göya işi varmış g ı bi 

acele acele Rahibe karıı yü
rümeğe başladı. Yanına yak
laıtığı zaman selamlaıtılar. 

Rahip: 
- Hayrola M. Koato, 

böyle acele nereye gidiyor· 
sun. Bir işin olmalı. 

- Evet pederim. Üç sa
at sonra çıkacak olan ga 
zeteye herkesi alakalandı-

racak mühim bir ilanımı 

yetiştirmek için acele ediyo 
rum. 

- Ya; pek güzel öyle ise .. 
Nasıl i an olduğunu öğrene· 
bilir miyim?. 

Hay hay. Buyurun oku· 

yun. 
Dl Kosto rahip Fılip'e 

bır l< ıt verdi. 

İSTANBUL, 

Bize gelen eserler: 

Müzik Ve Sanat 
Hareketleri 

İstanbul'da bu isimde yep 
yeni ve güzel bir mecmua 
çıkmağa baılamıştır. ilk ıa
yısında musiki ve tiyatroya 
alt değerli yazılar vardır. 

Ayrıca "Ayrılık" ve"Bir nefeı. 
isimli notalar da vardır. 

Müzik ve sanat hareket
leri mecmuası hiç füphe 
yok ki Türkiye'de bu yolda 
çıkan mecmuaların en mü
kemmelidir. 

Tiyatro ve operayı da içi· 
ne alarak genit bir saha 
doğuran bu mecmuayı mu· 
siki, tiyatro severlerin hep
sini birden muhakkak ııör
melerini tavsiye ederiz. 
Sayısı 20 kuruıtur . 

Fikir hareketleri. 
Hüseyin Cahil beyin her 

hafta duraksız çıkardı~ı bu 
özlü ve sözlü mecmuanın 

son sayısı gelmiıtir. Ülkünü· 
zü ve kültürünüzü i9letmek 
için fikir hareketlerini oku
yun 

Hafta 
Ha(tanın 25 inci sayısı ze· 

hirlı gaz harbini tosvir eden 
renkli hır kapak içinde çık
mıştır. kınde muht.tif mev
zulora tlair yazı ve resimler 
varılır llkurlarımıza salık 

veririz. 

Olimpiya 
Son 179 uncu ıayıaı ııel

di . içinde hariç ve dahil 
spor hareketleri reıimlerile 

beraber ve atletizm birinci
likleri neticeleri vardır. 

Her sporcu okumalıdır. 

Bu gece 

Vatan 

Eczanesi 
!Yöbetçidir 

111 ~Meclisi R. Kazım Pa· 
~ıtıd z. Dolmabahçe sara 
.,, a :ı. 
ı İirk' 1Yaret etmişlerdir 

nın Şiran sefiri alınacak iki defa ikrazda bulunmuı· 
h bb

. !ardır. Bu suretle Varıova' 
ve yerine Arnavut mu i ı 

gelmiştir. 

1933 senesinde gösterilen 
176 filmin hangi lisanlarda 
olduğu ıu suretle lesbit edil· 
miıtlr. Bunlardan 99 u Fran 
sızca, 34 ü Almanca, 25 
lngtlizce, 10 u Türkçe, 3 ü 
İspanyo'ca, 3 ü tamamile 
müzikli film, 2 si Rumcadır. 

Her şey tamamlanmıttı . 
5Ü ı ) frank ve birer kat ol 
dukça eyi elbise ile kasket, 
ayakkabı falan bularak kı
yafeti de düzmilılerdi 

Filip kağıdı okumağa baş :------------
papasa vermeğe razı 
Bu suretleKoıto hem 
ları, hem intikamını 
oldu .. 

oldu. 
fJ[ı 11 ~Ye Parlemento maha 
'"ııı· e derin olduğu kader 
te1 ~'.11i bir akis bulan bu 
1 

... ı z· etı . •Yaret Yugoslav mil· 
tıın ik· da.ltı ı memleket arasın 

<>la.ıı llıünasebdlere hakim 
ğtııı •lyasete sadık bulunbu· 
llıakat l>ıı.rlak bir delil sayıl 
Ô adır . 

ks~z ve malullerin 

AN1<1kramiyesi 
liy

0 
V ARA 30 (S Ş) _ ~1a-

tehit ek~leti herp malı11lerile 
ralli· Ye:ımterine beyiye ik-
. 'Yesı ol Sınde arak 1930 sene-

gönd: .
1
1934 senesine kadar 

l rı on 1 en ve k para ardan veri-
Yaltın b' alan mikdarların en 
lllesini ~r zamandı bildiril
diirI . erıerdar ve malmü· 
~1nden · ltıe . ıstemiştir . 

sı teklif 1 
ile k d 0 unmuıtur. Her 
f a ar b 
rall~a u 800/ Oll .oOO 
btrlerı nıal olur ise de ted
~ı ller; ~~ftçilerl kurt raca· 

surülmektedlr. 

da büyük bir mali kombi· 
bir sefir tayin olunacaktır nezon yapılması mümkün 

Arnavutluk ordusuna 300 görülmektedir . Yukarıda 
kitilik bir İtalyan askeri he izah olunan monopolun 
yeti alınacaktır. Bu heyet Ford, General Motors ve 
erkanını bizzat Musolini se· Citroen mües eıeleri arasın 
çecektir. da bir anlaıma ile husul 

~-=- sahasına lsalinden de bah 

Zıraat soıunmaktadır. 
Polonya hükümeti, Polon. 

Enstitüleri ya için ucuz ve kuvvetli 
bir otomobil modeli vücuda 

Kadroları genişleti- getirilmesini istemektedir. 
lecektir. Hükümet, otomobil fabrika-

ANKARA30 (A.A) _ Zira· !arına vergi ve gümrük ten· 
· ·· z:latı bahşedecektir ,, 

at vekaleti ziraat enstıtu 
!erini daha ziyade geniş 1 skan isleri 
tetmeği düşünmektedir. KARS, 29 (AA) Şark 
Enstitüdeki iktısat ıubeıi mıntakalarında iskan itlerini 
büyültülecek. ileıide zirai süratle bitirmek için tehri · 
ikt sal fakülteleri halini ala· mize gelen nüfus ve iskan 

1 
Umum müdürü Ali Galip 

caktır . Enstitüde bulunan Alman bey ınülhak ve merkez kazasında tetkiklerini ikmal 
profesörleri, bu 9ubcye ve k 

d t 
ederek dün ço memnun 

rilecek ıekil hakkın a te · 
kikat& başlıı.mıılardır . 

bir surette bilumum menıu-

1934 senesinin ilk dört 
ayında ki vaziyet Fransızca 

filmlerin lehindedir Bu ay . 
!arda gösterilen 66 fi lmden 
47 si Fransızca. 7 si Al-
manca, 7 si İngilizce . ı i 
İspanyolca ve 4 ü Türkçe. 

dir. 

Firdevsi'nin 

Yıldönümü 
ANKARA 30 (A.A) Bu 

Koslo evvela rahip Fılip'i 
görmeğe gitti. Onu odasın 
da incili okurken buldu 

Rahip onu tanımamak iste 
di Fakat Kosto kendini ona 

tanıttı. 

Hoş beşten sonra Kosto 
asıl maksada girdi: 

Vaktile bab~sından Cen· 
netten yer satmak bahane
sile bütün aile efradı için 
ayrı ayrı aldığı 200 zer 
bin frangın kendi hissesine 
düşen parayı vermesini ken· 
disinin böyle saçma ıeylere 
itikadı olmadı~ını cehen
nemde kaim ağa razı oldu -

gün Ankara halkevinde ya-. I ğunu söyledi. 
pılacak hır toplantıda ran R h' F·l· . 

Ş . 1 F· d " . b 1 a ıp ı ıp ıse; Allahın 
aır ır evsı nın irinci yı C 

d
.. .. .. k ti 

1 
k 1 ennetlnden satılan yerin tek 

onumu u u anaca tır rar geri alınamıyacağı gibi 
rln ve kalabalık bir halk küt . bunu değil istemek, aklın· 
leıi tarafından uğurlanmııtır 1 dan bile geçirmenin çok bü-

ladı .. Fakat okudukça rengi 
değitiyor, elleri titremeğe 

başlıyordu . 
İçindeki yazıları hayret 

ve dehşetle tekrar tekrar 
okudu. Gözlerine inanamı

yordu. Buna imkan yoktu. 
Bu nasıl olurdu? Nihayet 
heyecanından kağıdı elle
rinden düıürdü. Kosto eği· 

lerek kağıdı aldı ve (Alla . 
ha ısmarladık) diye gitmek 
istedi Rahip ellerini yaka
lıyarak Kosto'yu yolundan 
alıkoydu ve koluna girerek 

doğru kendi evine götürdü. 
• * • 

Uzun münakaşa ve pazar. 
lıktan sonra Kosto rahipten 
babasının vaktile cennetten 
yer almak için vermiş oldu· 
ğu 200 bin frangın iki mis
li ile aldı~ı cehennemi tek
rar rahibe 1 O bin ferank 
mukabilinde satmak suretile 
illnı ıazeteye vermeyüp \ 

• 

para 
almıt 

Yalnız bir şey kalıyor ki 
rahibi bu vaziyete getiren 
ilanın ne olduğudur. Bunu 
hiç kimse bilmiyor. Ben de 
bunu bir tesadüfle elime 
geçirerek okuduğum rahibin 
hatıra defterinde gördüm. 
Bunda Kosto rahip Filip'ten 
bütün cehennemi satın al
dığını, bundan ıonra her 
kim günah iılerse iıleıln 

cehennemin anahtarı ken· 
disinde olduğundan kimseyi 
cehenneme sokmıyacağını, 

artık kimıenin ~ehenneme 
girmekten korkmamaaını 
ve bu suretle rahiplere cen-
netten yer almak . . 

k b 
ıçın 

artı oıuna hiç bir ki 
1 

ı:nıe-

n n para vermeıneıini illn 
ediyordu. 
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( 18) ze k<ldct I• ( 1 Ü) gÜtl c(eVcl 111 e<lecek- leı·ın Balıkrsır, Edre1111t, Bul'lwıııy<>, \~valık halk tf M fıı·k. ~ısı ı·i.' asellı~l'İııdl'ıı lal'silül alıııaları Ye talip = Konfor. Temiz~i~ Servislerinde~i = 
( • r • olanlnı·ın ~ 1 tCŞl'İnevvcl 934 tarilıiıw ıniisadif •• ~ 1 'dd' 1 ' 1 f4 

2 - İn t ih<ı p sa ııdığı Be:ı lı kesi ı· Bt.~ le() İ- l',azar .giiııü saat _ı 6 <la. llalı"esir\le ~:. il. F. '.i- :: neza e ve CI ıye 1 emnıye ıı 
d 

. . B I d• . . l : ı~ı·t ıdarı• lıeyetıııde ılıale edılecegır ı d<•n talıp t.ı Gerek Memleket halkının t4 
ye a 1 re S 1 Od e e e 1 ye 1 il ec lıs 1 Sa 1 O O U- oıa:, la rm. : u karı da i s.i nıleri yazılı lorh ı·i yası· ı- = gerek bütün misaf fr /er; mizİnİl 
ncl ko 11 ııl<l Cil k t 1 ı·. ı · rıııe lllll~IC ıaıları ılaıı olunur'. •• umun1i takdirini celbetmiştir •ı 

3 -- Haıı~·i lll<tlıalleleı· h<tlkıı1111 haıı- ~~·~:~· B·~··~e~i~ .. Vi~a)'el H TEMAŞA Gazinosunda a 
ll'İ güııleı·dc re~'lcriı1i kııllaııı1cakl<tı·ı ıd,ıı~ ~.e~e• 1 .~ıJ,ıset~~1d,~." •• . •J ~ ..... .. Bıırhanı~ c ııın Kerı·ıııko~ l111d11du dahılıııdt'. t urk t4 Güzel Sesli Bır Radyo IJ 
aşagıda y<tZlllTIJŞflf•: ocakl.ırıııdan ıııiidC\\'er fırkanııza ait ıııait'ınıiil- 1 = '! 
1-T<~şrinev\'Cl-934 p<tzarlesi g·iiııii 1 lı~1<lut7. ~mr~a zP~tiıılık ~-ıı · ~riııevH·l-_D~-±tari- ·:: ~elıriıı, istaııbul '<' ızıııiriıı hiitiiııgazt>teleri ,; 

D
• . ,.. I lııınll'ıı ıtıhareıı 20 trsrııwvvt>I gJ4 tanlııııı• ka- 1 td nıevcnıııır •• 
ııık<~••t.~ı·, l~<tsaplııı· ve Mııı~tıı ına leli- d:ır :20 gii" ıııiidtklle. lt•ııılikeıı sa1ılıııak İİZf'l'C ı •• Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve M 

1 1 
•" 1 ' . , tf dinlenme yeridir. " 

e eri ıııüza\edc\·e cıkarılııııştıı" Seı allı anlamak \C da- .-.w-••-·------------·-•••:a . . . : . ---··---------------------·· 
2 

'f ~ , . ~ . , I 034 l ,,. ·· ... \" . ha f<1zla izalıaı alııı:ık isti~<>ıılcriıı B; lıh< · s i r, Edre- •ıtH!HiBiH~Bitli~eltliBiiilf.~13iBiHtt1HiHiBiHilJI! 
- CŞrt?C\ \ ~ -a •, S3 l "'UllU • ('ili- ıııiı, llurlı::ıııi~t', .\yvalık h.alk fırka'-ı ri)a~('tleı.·iıı- ı •• • 1 

ce, liclCl (.<ı"lıı. Eskıktıv1ıınc1ıl<tl• \'C d·11 taf-ılat:ılııahır1\Cl.ılıpol:nlanıı ~( lı~ı·ııı- ~ TURK MAHSULU. ~ 
I ,T •b ~ • h (( l • .. ı•ı ,. ·I 9J ı taı· lıiıı<' ıııüs:ıtlif ı·ı . ıııaı ıt si ı..:üı iı ~:ı· ~~ 1 
ulDlll ey llli.l el (' eı•ı. al 16 da 11alıkıs:ı·'tle C. 11. F. vil:lyt' ı i

0

dare lı<- ~ !fı 
3- T(~şı·in(~\'\1 (~1 - 934 Cill'Şlllllha g·üııü ~Niııde ilı:ıll' Pdıl<•C(•ğiııdeıı ı:ılip ol:ıı ı. :·;n ~ıık:ı· r1 Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa -

Şe J h lu t f u Hah. Sah niSa ı· '. Sa lı'ı ha Hin .·;;~,: ~;;;;~:;.' yaılı rııka ''Y"'"'ı"ıiııe "''""'''""ı"r' ı İ K U M A Ş l A R 1 N 1 1 
ve f)kçuk,ıı·•a ın<ıh•ıllclerı. Nec<ıti Bey M1ıtılliı11 ~\'le·k- ~ F.ılll'ik:ıl;ır· ııı ~<ıttıklal'I fi:ıttaıı c1a1ıa ıH·ıız 1 

4 - rf eşı·i !l<'\'\'Cl -9 34_ perşeııılle gü ı Ü telli Miidii ı·liiğii ııcleı1 ~ Mazamtzdan temin edeceksiniz. ~ 
llaındile lzıııirleı· ()s111a11İJ't.• V • Ortıc- .. ı - ~l«'kıt·hirııizirı ıııayıs !1 ·1: g:.ıy.ısiıw k:ıd.ar -~ EN.· LU .. KS I'NGl.LI·z KUMASLARI. DA = 

• • ' • ' .. ,, ılıııyarı \ıulııııaıı 300 ton kok koıııııı·ıı ı G ıo-934 fil ;f 
gazı ıııalıallelt•ı·ı. wrihiııılı· sa:ıı 11 d" ilıale ( · dilııu · k iizen· :1 ogi'ııı , Mevcuttur • ~ 

6 Teşrı·ne\' 'CI 034 11•11111art"•si güııü· ınii ltlı•ılı· ve ı-.:ıp:ılı zarfıı~ıılile ıı ı i'ıııaka~:ı~:ı ('1- ~ \/ . / B . k. · ı . . ,, • ' a '-' '- • k· .
1 

,
1 

,. 1 ~ renı ge en ursa ıpe lı çeşd erımızın = 
• 6ı,;!. • • , • • H .u ı ıııı~ , . rr• h . . .. / 1. 1. d Mec(ll)'e, e7elı 1111)"(•!' \ ıcdaıııye \re (t(• t - 2 _ Taliplı · r ~:ırtııaııı<'~ i mektepte gürd ı i iı' :1 er cı~s~. muke".7'!1e ve ıat arın a !f1 

l•sh·ı kııı·ıJı •tllcl" .. I•ı• Ye ilı:ılP ı;(İiııii d(· ıı·kl.if ıııc · kıuplaı·il<' 111( kıepıe it ı> !!uyu.k1 t~nz1 .~lat yapı1Jr;ııştır.1 1 • • 11 ' ' ' '" • .. ·. .. . .. \3M ,una ıııu11ıası 'uıı u ıııaıılo ul\, rop Ul\JOl'Jt' . 

7
- T ~ • • ' r ) • • o-.. .. • • • - ıııtılPŞı•kkıl ııııı\ı:ı.'aa koııııs~<ıııııııa ıııurae:ıaıları. ; kıılonları da'lın ucuz temin etmek için. 

e Ş ı 1 ne ' ' e -9 3 4 pa z '' r ~unu· t' z 1 B ·ı l ık(' si r i ıı h is ·ı ı· l ·ı ı· · 11! M ht · t · ı · · · b' d f ~ ziye Miı·z<ıh<~,- H•ıcı isnıail ,,e Mııst<ı- ' , .. .. , ' ..... '.. 1 u erem muşerı.erı~ızı~ .ı~ ea rnazamıza ; 

f
· . .ı-. ;, • • 

11 1 
.. : • l)ctşıııu<luı·lııg·ııııcleıı _ teşrıflerı kafı~ır. = 

•lI<lölh 11),l C (l rı. Balya, Biµal)I(;, Kı•psüt, Sıııdıl'µı ııl:ır«'- it 1 
8- 'f"'eşı•"ne\'\'('1-934 pllZltrtesi g·üııü lc.'riııc Balıkesirista~~(ııııı.ııdaıı ,·rya ha~ .. ıı .. i"ıdii-1 TAVSANLILI ZADE FAHRİ 

karcıoo·lcııı. A ''o-()rt.'ll \T (~ Börekcilcr lllcl· rı~·.et .~uııharı.'.ı~.aıı goııderılı eı·k ıııaıııu. ı tıııuı~ 'e • • • • . j ~ • .J ~ • • .J ıııu~kıratı goıııı·ıııpk 'e :ıyııı ııı~ılıall<>rd· 11 ıadt· 11: Fan tazı Manıfatura Ve * 
··~• llelerı lıal it 11110 rt11 y leı·ını k ıı ll<l il - olunacak h?~ ~illld ı khıl'I daİl't'llİll gibtı•n•eeğı 1 Kum aş Mazası 1 

• J · 
1 

• , • 
0

... .. , • • l ıııalıallc tesl ı ııı ('tınek. • . . . . il! 
lll'l ,trllll \C 'l)ln ()llllllCll ~UllU S,l,l 2 _ Kiilılıva hattı i-tısvoililc Balıkı•sir is-~ Kuvayı Mıllıye Caddest No: 52 ...J 
(18) del S()Jtr<l ı·e,'lt.~l·iıt kctbttl edİ(OlC- ta,~01111 aı·a.; ı ıı~l:ıl-.i salıada h~~ H' dolu -aııdık- •f*liHi~!!!i:!tHi : it~IHiiHtl!li!iHi8ii.•.,,-

..., • · ı ' ( .. ları naklevleıııek. 1, ---
yt.~cegı 1 3110 lllllir. 3 - ıias nıiidi'ıri\<'l daiı·c·~i11d<'ıı Balık«'siı · is-. . 
"""'~~-11..... _ __.:. Lıs~oıılı..a giiııdt·rileeck dolu ve lıo~ saııdıkhıl'la 
ıa;,..~RRRT" ~~~~~M~M~~7~\l"ü"\~R:r\Rr"• t . d · · 1 ı 1 l ·· ·· ·· 1 ~ ~ ıstasyoııdan aıt'l'llllZC ge ecı" to 11 tııLıııı 'e nıus-

ft. ~ s E H ı• R.c:;;:."".·'."• ~ kirat s:1ndıkları ve• hid ııılarıııııı ııak . i,,ı·si ı:ırilıi 1 ! ~ ,. .. -- c-;, <N"''. Bicki \1

(~ l)ikis \Tuı·«ltı 
it. -~~ ~ e 1 il:'ındaıı ilib:ıı·pn 20 giiıı ıııiidd<'lle ıııiiııaka!-a~a ko- v " 

~ •··• ""' ~ ııulınuşLııı" Daha f,ızla m.tllııııat alıııak istiycıılc- 1 Maarif Vekaletince tastik 
~ s·ınemasında ı1 rin ~ ı~ıniiıliiriyet ıııamııl:\t şulwsiııe ıııiinıeaal- 1 
ft. ~ , tarı ılan olııııur. edilen ve Balıkesir Maarif 1 

1 30 Eylül Pazar dan itibaaren ~ 1 B<tllk(1 SİI. l)oğııııı \re müdürlüğünün müsaadesile J 

~ ~AT PATAŞON NİŞANCI ~ 1 1 - \'il:l.\'l~<.~~.~~~ \('Bl~~~:~k~ı~~e~~. birsenedenberi faaliyette bıı-
N 

~ - bulunan Ve 42 talebe yetiştirmiş olan 
~ - l)UZ rr A 8 1\ llAS'l"I l~L~ ~~Al{- ";j \e köyleri alıalisiııdeıı ıııiir::ıcaat ed<·ıı gelıPl<•ı in 
~ .. _ . . . ~ talıii 1t• ıııiiskiilfıtlı lıt·ı· 11e' i doğ1111ılal'lrıı , (' ale- Yurdumuz Kış devresi iein 20 evh'ıl 934. 
1:. Kalı~alıalarla gulıııek, rgl<>ıııııek H~ hoş bır geee 1:)l'l'.rmek ıster- ~ 1 , 1· ı· ti :. 1 

1 
• • , .... · · · ~ · uııııııır "a( ııı aııw ı'a al'ıııı ıııur.;sesel P ıııccra- <len itibaren k.ıyt ve kabule başlanmıştır. 

~ sı·niz P,_~·~. P:.\T.\ŞON'l'N <'il ~ok ıııuvaffal,. oldukları bu filimi lıeı·- ~ ııen yapnr. (;0!'11k d
0

iişiirnıt·k tt>lıli"esiııde hulu- Kayt nıu::ınıelrsi bir ay deıam edecektir. 
haldı gortıııuz. . , , . , ~ \ nanları t\ , ~ ~l'z::ılikıııeceancıı. ~:atıı•ar::ık ted~I\ i rdrı·. j Yurdumuzdan başka şube açıimıyacaktır 

~ llaYet<'ıı l·OKS .ILKNAL 1 .. 2.. Sut ~o<'tıklaı·ı ve ı~ı ~·'.~şırıa ~adar olan , 1 934 birinci teşrinin birinci gününden 
1 Bu akşamdan itihareıı Sl'\'AHE saat 8,30 dadır (;iiııdiiz JIATİ- ~ ~.ııçuk ~ı:~sta.~:1"' 1 •11.~~~·ı <~alıı. ıııı~.essp~~·dı• yatıra- itibaren derslere başlanacaktır. 
~ NEleri P.\Z.\HTESİ PEHSE\IBE YC C:l'lJ..\ ~aaı 2 30 da. ~ ı.ık hrı z.~.111.111 ıııı tc.ıııc ıı t< da\ı edt ı. it ' · ' 3 - ~ııt eıı('ıı"larıııııı lıakırıı larzlan lıak~ııı· 1 ~ da ıııii..;ıaklı .( \:ılidPl('l't' \f' g«'lwlik esııa~ıııd:ı 
~ PEK YAKINDA ,., 'ukuıı ıııellıuz ;ırızalal'<lkar~ı ı:ıthiki l:izırıı ı,.:t>l<·ıı 
it ARS' LAN DAM \\ te<la'i \«' t«'ıl\ıil'l<•riıı alııııııasını da µı-IH'lPı·e iiğ-1 c( relıııt•k iizere d<>rslı•ı· verilir. 
~ ~ 4 Cüııılıııı·i.vetiıııiziıı B:ılık«'sİ· 't• lıalı~Pttigi 
" ~~Clll!AL~~~~~-"~~~~~~~~~~ 1.nı fa~ lalı vr lıa~ırlı ıııii('ssrsf'deıı ıırnlıtı·rı•m 

halkımızın istifadeye koşrııaları ilan olunur. 
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11 llııı l\11( il ~; 111111( 
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