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Umum Neşrıyat üdürü: Kenan Emin 

rtoARE EVi: Balıkesir Şahmehmet sokağı dairei )' 
/ mahsusa TELGRAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON:j 

ı Türkdili ABUNA ŞERAiTİ: Seneliği 800, altıaylığı 11 

CtrM.AR..TESİDEN MAADA HER.. GÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. j 400, uruştur.Nüshası3,geçmişnüshalan25kuruştur ... -
Hariciye Vekilimiz M. Y evtiç belgratta Görüştüler. 
Belediye 
Reisliği 
Meselesi 
J ~öyde muhtarı, şehirde be
edıye reisini bugünün ileri 

ve teknik şartlarına kazan· 
d~.rdığımız gün inkıldbımızın 
huyük <lavalarından biri 
daha halledilmiş olacaktır. 
Köyün işini başarırken muhtnr 
ınutıaka inkılap için vazife
lendirilmjş olduğunu düşün · 
~ek mecburiyetin<fodir. Şe 
~ıtde belediye reisi mutlaka 
ınkıldbın oluşunn oyğun 
eserler ya ratmak m~vk ı in
cled ı r . 

Dır e pis ~okaklnr; içi 
rutubet kokan gün görmez 
evler, dağ n k vıı nizem~ız 
\'arş • , boşı lıozuk pozor 
huldsa bol ve tem:z su~uz, 
bol güneşsiz, bakımsız ve 
Ve sıhhatsiz şehir ancak uh· 
ret maaalına kanmış miskin 
bir geriliği ifade eder. Ne 
bugünkü ihtiyaç.la rımız , ne ya. 
rınlık düşüncelerimiz bu fena 
şekilde ifade bulamaz .. 

Ulusal inkıltlbımız Türk 
Yurdu ve Türk bu
~unu için hertürlü guiliği 
10kdr ediyor .. 

Eski ile yeni bizim na-
zarımızda artık birleştL 

rilmesi mümkün olmı-
yan iki zıttır. ikisi 
ortası hareket bile geri
likte kalmak kadar inkı· 

lttba aykırı düşer. 

Geniş ve temiz cadde
ler, bol ve temiz su, 
temiz hava, temiz ve 
olğun yiyecek bunlarla 
beraber güzel manzara, 

\ımiz ve eyi yaşayış 
kurduğumuz yeni cemi-
yetin ayrılık kabul etmez 
Şartlarıdır . Bu şartları ye
rine getirirken bütün yurt-
datlar ancak müzaha· 
ret edeceklerdir. Muhtar 
kim olursa olsun, beledi· 
ye reisi nasıl seçilirse se
cilsin. 

Hepimiz için aelolan me
mleketimizin bir ayak evel 
türlü medeni ihtiyaçlarımı· 

ıı karşılıyacalc se,·iycye çı

i:arılmasıdı r. 

Kenan Emin 

•e 

İngiltere 
Silahlan buakma mesele· 
sinde ne siyaset gü~ecek1 
M. Epenin bu hususta beyanatı 

Lonllra, J 6 ( ) - M. 
~~den söylediği h"r nutukta 
demiştir ki: 

- Bizim kabul ctmem1zı 
icap eden siyaset şudur: 
Bir sildhsızlanma mukavele
sinin lıazırlanmıısı jçin Mıl
letler Cemiyetine yardım 
etmek ve müşterek sulh sis· 
temini kuvvetlendirmeğe 

Yugoslavya ile Dostluğumuz. 

İki Taraf Görüşlerinde Mutabıktır. 
Türkiye her türlii şe1 ait içinde ve her ne paha
sına olsa da Yugoslavyanın dostu kalacaktır. 
Hariciye Ve~ilimiz Avala Ajansına mühim beyanatta ~ulundu ve Cenevraye gc çti, 

Belgrat, 16 (A.A.) - Tür- Hü:. tü bey clüıı Ce· 
kiye Hariciye Vekili Tevfık n ı> vrcye g i tıııi9tİ r · 
Rüştü beylo M. Ye\'tir ko· Bclgr:ıttan ::ıyrılmadon önce 
nuşmu~lar hakkıı da ne~rc- Aval::ı ajıır sına şu beyanatta 
dılen resmi tebliğe göro bu ko- bulımmu:?tur: 
nuşmalur Psnns ı nda iki mcm- ıı - Türk iye her ı ürlii ş 'nl-

leketi go cı rP.k Joğrudan doğ- ıt i\·ir.cl,~ 'e her r c p::ıh::ı.s na 
ruyv gerek dolayıı:;İ)ı> aiti ols ı ıhı Yugo lavy:ı n ı n do:;lu 
kadnr uden Avrup'l ~ıyJ- k.ıl..ıcı; ktır Balhn, mıll<'tleri 
setinın en ileri gelen ıııe- urasındn sulh ihtim::ıllt:ri 

seleleri ~ıakkında görü~lcri hugün her vnkitkinden ziya-
nin tamaruilo mütı.ı bık kohlıığ dedir Balkan iti!Mı ile kü~·ük 

unu müşahede ettilcr.llnriciye it i lafın mevcuJiyot şeraiti 
Nazırı bu miildkatl::ırına biribirinin nynı değilse de 
Cenevrede ~illetler Cemiyeti aralarında müttehit noktalar 
komisyonunun ve asıımble- \'Ur. Gruplara dahil devletle-
sinin toplnntıeı esnasında rin hepsi muahedelerin tadi-
buluşacak olan dost ve li fikrine aleyhtardır. Grup-
müttefik memleketlerin mü_ Belgratta ~ı. \"e\t ıc ıle ı:öru§en lnrın jkjsi de Ayrupnda sulh 

ve mulı i m beyanatta bulunan Hnı·ic -
messillerile devam edecek
lerdir. 

Belgrat, 17 (AA.) - Na
ıp Prens Pol köşkle
rinde hususi bir öğle zi
yafeti vermiş ve bu ziya
fette Türkiye lforiciyo Ve-

Romen 
Parlamentosu krahn bir 

nut~u ile açll~ı. 

F' \"ek ılimiz Te \·fik R ıl§til hey teşkilatının icrosını isterler. 
kili Tevfık Rüştü bey ile Sonra küçük itildCın iki mü-
Yugoslavya Hariciye Nazırı hiın fızası balkan itilafında da 
M. Yevtiç hazır bulunmuş- azadır. Yeni Bulgar hükume-
lar. tile münasebetlerimiz çok 

Belgrat, 17 (A.A.) - Tür- eyidir.Bulg~ristanla komşular 
kiye Hariciye \1 ekili T evf ık [ Devamı ikinci sayfada ] 

Silahlar 
Azaltllacak yerde ço -

ğaltıhyor. 

Mecliste 
Bir protokolun tasdikine 
ait layiha ka~ul edildi, 

Ramanyanın dış siyaseti nedir? İngiliz hükometi yeniden iki Ankara , l 7 (A.A) - Bü 

yiik Millet ~foclisi reisi vekitı 

Esat beyin riyasetinde topl

anarak hudutta zuhur eden 

ihtil:lfların tetkik ve halline 

dair Türkiy - Sovvet Husya 

ittihadı arasındaki muka val

enin yeniden 6 ay temdidi 

hakkındaki protokolun tas ıl

ikine dair kanun lAyihanın 

Bükrcş, ı 6 harp kruvazörü yaptırıyor. 
(A.A.)- Dün Londrll, 16 ( A.A. ) -
parlamento - Bahriye müsteşarı avam 
nun alfide tor· 
lantısı merıı-

l:iİmle açılmı

ştır. 

Kral söyle
diği nutuktn 
bütün Romen 
ulusunu bir-
1İğ8 davet 

etm iş ve ordunun her zaman 

vnzifesini ynpııcuk bir halde 
tutulması l~zım geldiğini 
söylemişti r. Dış 
siyasettenJ bahseden kral 

Roman yanın ulusal bir dev. 

let ve Avrupalı bir amil sı

fatile kendisin o <lüşen vllzİ. 

feyi ve muahedelerden ılo
ğan bütün taahhütleri dik-

kat ile yapacağını söylemiş 

ve müttefiklerine karşı mut· 

lak bir sadakat gösterdiğini 
bütün milletlerle dostluk 

bağları kurmak ve B:.ı. lknn 
jtiltlfı ile küçük itildf nrn · 

sın<la hareket mmuvaziliği 
vücude ,,.etirmekle gayesine o .... -
erişmek için hiçbir ~ayrettcn 

~ekinmiyeceğiai isplt ettiği. 

ni ilAvo etmiştir. 

çalışmak.. Hunu yaparken 
kendi müdafaamız ıçin zaru-

ri olan tedbirleri de ihmal 
etmemektir. 

kamara~ınJa yeni iki kru-
vazörun yııpılacağını söy· 

mjştir. 

Deyli Telgrafa göre bu 
gemiler dokuz bin ton
luktur. Sür.üleri 32 mil· 

dir. Bir defa aldık. 

ları mahrukat ile çok 

uzaklara gideceklerdtr. Top

ları ı 2-6 pusluktur. Her 
gemide iki deniz tayaresi 

buluıımaktadir . Bu gemi

l~rin herbiri ı8oüo0 In

giliz lirasına çıkacaktır. 

Artma eksiltme ~anunu 
Arttırma eksiltme kanu

nunun vektlletlnin nynı ma 

hiyetteki ihtiyaçlarını ne su
retle temin edilecerrine uuir e 
olan hükmünün icap ettiği 
formülün hazırlanması için 
bütün vek:'iletlerin hukuk mü
şavirlerinin iştirakile Başve

kdlet Müsteşarının reisliği 

altındn hir toplantı yn
pılmı~tır. Komisyon inşaat 
ve yiyecek: yııkacak ve gı _ 

yecek için ayrı ayrı olmak 

üzere iki formül projesinin 

hazırl::ınmnsına k::ırar ver
miştir. 

1 inci müzakeresini yaptı 
ve perşembe günü saat 15 
de toplanmak üzere dağılın · 
ıştır. 

Çin de 
Japonf arin tahşidatl mı1 

Sovyet gazetelerinin neşriyatı 
- -

Bir Japon - ~in faciasma 
~oğrumu gidıhyorJ 

Moskova, ı6 (A.A.) 

Sevyet gıızeteleri .Japonların 
Mnnı,~uri haritasındn halen 

Çine ait bulunan Çaher eya· 

letini Mıınçukonun aksamın· 
dan olarak gösterdiklerine 
eylul ayı içinde bu eyaletin 
şimalindP. yupılan Japon 

askeri nakliyutınn işaretle 

yakında mutlaka hir <;in
Japon faciasının patlak ver -
eceğine hükmediliyor. 

Belediye Reisliği 
Vekiller Heyeti kararile vali

mizin uhdesine verildi. 
Beledi ye reisliği intiha lıı 

n ı n Dahiliye Vektl.letınee tos 
dık edılnıe.Jiğı b l• !ı• ı l iye rı> ı s

liğınin valimiz Snlını hPye 
verıldiği hok k.ı , ıl :ı Ank o r :ı 

Jan alınnn lıJlıı rlt>r tı •(' yy iıt 
etmi~ bulunmaktadı r . Anka

ra rııuhabirı nıalısusurııuzd .ı 

biz dün nşnğıdaki tel ı.- r:. fı 

aldık. • 
Sllim beydendi )'J p -

cı bir val i ıl i r. Bolcdiyc r , ıtı 
liğinin uhdesine verilmcsı 
Balıke~ir İçin mazhariyet 
addedilmeli<lir. 

Gazetemiz kend:lerino mu 
vaffakıyet diler. 

Ankara , ı 7 (Hususi muha
birimizden) - Balıkesir be

lediye reisliği Heyeti Vekile 
kararile vali Salim beyin 
uhdesine tevdi edilmiştir. 

** Kandinaz zade Naci bey 

Be led ı ye He. ıılığl do ulıt esıne ' 'erl!en 
dcj:ferll \:: lım lz Salı m hey . 

dünkü trenle Ankaraya git-
miştir. Naci beyin Ankarada 
son belediye intihabı hak
kında izahat mevkiinde ol
duğu tahmin ediliyor .. 

Cuma giJnkü spor hareketleri 

G ü ç - B i r 1 i k M a ç ı. 
Birinci takımlar maçm~a liimangüçlüler. i~inci takım -

far maçında da idmanyurtlular galip geldiler. 

~i -i 
f ~ 

Biri iki ileri yentn- Güçlüler 

Kupa maçlarına cuma gü
nü de Ali Hikmet Paşa stad
yomunda İdmanyurdu- Alay 
ikinci takımlarile İdmanbjr
liği-l<lmangücü birinci ta
kımları arasında devam edil-

Yunan 
ötonomi ~a~am 

Atinaya dönüşünde Türkiye 
hdkkındaki hayranlığJ anlattı. 

Atinn, l 7 ( A.A. > - lktısat 
Nazırı M. Pesmez oğlu gel. 
miş ve seyahatinin neticeleri 
hakkında gazetecilerle gö 
rüştükten sonra Türkiye 
zimam<larlnrı tarafından elde 
edilen i ktısn<li eser hususun
da derin hayranlığını izhar 
etmiştir. 

rniştir. Maçlar yüzlerce halk 
tarafından heyecanla takip 
edilmiş ve birinci takımlar 
maçında Güçlüler, ikinci ta
kımlar maçında da Yurtlulor 
( Devamı ikinci sayfada L 

Fransız 
Hariciye Nazın 

Avusturya istiklali hakkındaki 
siyasetin değişmediğini söyledi. 

Par is. 11 (A.A.J - llari
cıye Nazırı M. Leva\ 
Snrre meselesile meşgul 
üçler komitesince Fransız 
teklif inin kabul edilmesi
nin çok muht9mel oldu
ğunu söylemiştir. M. f~e-

( Devamı ikinci sayfoda ] 

Avusturya Başvekili 
Şusıng Romayı Ziyare ettıler 

Romn, ı 1 (A.A ) - Avusturya Başvekili ve Hari _ 
ciye Nazırı burayıı geldiler ve M. Mussolini tnrafın-
dnn seldmlandılar. 
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Mussolının Mühım bır Yazısı Marsilya 
Mussolini Söylüyor! faciası Milletler Cemiyet

Harpcu olmıyan bir millet iDahv ve ifna edilmeğe mah- inde mevzuu bahs olacak ~ı 
.. . , • · , , , Londra, 17 (A.A.) - Eskı 

kum deme~tır. Zua en nıhayet harptir kı devletlerm ~taliye Nazm M. Çorçil rad 
.. . , • • y~da söylediği bir nutukta 

munase~eUenm taym ve takdir eder. Alman tehlikesinin çoğ . 
ıstjnat ettiği faraziyeleri ka- almakta ve. y~klaşmakt.~ ~1-ltalyaıı ı:a-.H'kılı Ucııı to Mus-

solırı i • Paıııer f<'layd • gazete5J nde 
• Milıtarızm • baş lı ğı al t ında dik· 
kate şayan bir ) azı ncşre tmişt ı r. 

Bu yazının tereumesi ıı ı aşa~ıya 
koyuyoruz: 

Büyük balyan manavrala
rının sonunda söylediğim 

nutuk faşist inkılAbının yeni 
bir safhasına başlanğıç teş

kil eder. Bu nutka «Tank 
nutku» ismini verdiler, zira 
ben bu nut~u- Avusturalya· 
lılar tarafından harpte 
vurulmuş olan mülfiztm Chi
esanın hatırasına ithaf edi-
len bir barp tankın üstün
den !öylemiştim ve demişti. 
mki: 

-İtalya kendisini miitemad. 
iyen askerleştirmeğe, milita
rist olm1ya ve harp ıçın 

teslih edilmiş bulunmıya 

mecburdur. Bu İçtinabı kabil 
olmıyan mecburiyet ve zar
uretin sebeplerini de izah et
miştim. 

Son kabine toplanışında 

bir takım tedbirler ittih-
nzına kurar verdim ki lt

alyan milletinin karakteri· 
ne kısa bir zamanda bu 
tedbirlerin damğası basıl. 

acak.tır . Bu tedbirlerin ba
şhca noktaları 8 ycış ile 

55 yaş arasındaki sivil 
ve asker herkesin bir 
birlik ve cüzütam teşkil 
edeceklerdir. Bu yeni ve 
tarihi bir hddisedirki pek 
koloylıkla taklit edilmez, 
zira milyonlarca insanlar
ın hayatlarının 47 senes. 
ine şamil olan bir teş

kildta bağlamak gibi lta
lyada başarılmış devasa 
bir eser için ldzım olan 
tarihi, siyasi ve ahldki 
ilk şartları nefsinde cem
eden İtalyan milleti gibi 
ikinci bir millet buluna. 
maz. 

Gerek halde, gerekse ist
ikbalde eserin muvaffakıye

tinden zerre kadar şüphem 

yoktur. Bu iş faşizmin 16 
ıncı ve faşist rejiminin l 2 
inci sanesinden sonra başlı. 
yacak yani 29 teşrinievelde 

tamimile meriyete geçec.ek-

tir. Eserin muvarrakıyetinin 

teminatı , dünyanın en disip-

linli milletleri arasında say · 
ıldığı, harp ve inkılfiptan so

nra cesur, kuvvetli, zinde ve 
mukavemetli bir millet ol 
muş olduğu hakikatinde mü. 

ndemiçtir. ltalynnlar öğren_ 

diler ki silahsız bir millet 
kendi mevcudiyet ve istikb
alinden emin ·olnmaz 

Parifistler, hakiki sulhun 
bu en tehlikeli düşmanları 

militarizmi telkin etmekten 
geri durmuyorlar, onların 
şiktlyetleri bizi müteessir 
etmez. Biz hu şikayetlerin 

bul etsek bile militarizm duğunu bıldırerek buyuk 
aleyhindeki her bir tenkidi Britanyanın A vrupanın en 
gülünç ve suitefehhüme kuvvetli hava devleti olması 
uğratılmış bir tarih teldkki- ic~bettiğini söylemiş veya te. 
si olarak redd~deriz, askeri- slım olmalı yahut hazırlan-
leşmek demek sulhu yıkmak malıyız demiştir. 
istemek demek değil, onu 
ziyade takviye etmek iste
mek demektir. 

ltalyan milletinin askerle-

şmesi, Grand Enciclopedia F Ta ns ız 
halianada e<Faşizm» başlığı 

altında yazdığım makalemde Harıcıve 
izah ettiğim gibi Faşizmin 

Postulat faraziyelerine tama- Nazırı 
men uygundur. Ben bu mak-

alemde halli kabil olmaksı

zın her zaman beşerin tali 
ve mukadaeratı ile bağlı kal-

acak olan harp hakkındaki 
fıkrimi tamamile ifado etm
iştim. Ve silah taşımak fnşi 

zm için biiyük bir imtiyaz ı 

şereflerin en büyüğünü, va· 
zifelerin en güzelini ifade ed 
P.r. Faşist hcıyato bir mücnuele 
diye karar ve «Kolay ha· 
yatrn hakir görür. Faşist 

tehlikeyi sever ve ölüm
den korkmaz. Fa~ist bilir 
ve inanır ki yalnız günd
elik ekmek ı~·- ın yaşayan 

bir millet, nihayet bu ek 
mPğini de kaybedecektir. 
Bizim dahili vaziyetimiz, 
Liberalizmin hodbin telak
kilerine onlarla hiçbir Ta. 
kit uzlaşmıyacak bir zıt 

teşkil eder. Çok fazla me· 
denileşmiş, ~·ok fazla in
celmiş ve artık yalnız ha
yatın refahına itikat ile 
bir millet, nihayet gevş

eyecek, dejenere olacak ve 
kendilerini bu hayat tar· 

zından uzak tutmuş olan 
<liaer milletlere karşı aro 
tık mukavemet edemiyec-

ektir. 

Roma imparatorluğunun 

inkıraz sebepleri muhtelifti, 
fakat bu sebepler bir devle. 

tin muhiti genişledikçe sal
dbet ve mukavemetini o ni-

spette zayi ettiği mütaleasile 
belki telhis olunabilir. Roma 

imparatorluğunun vüsati şa

rk ruhunun tesir ve nüfuz 

unun mütemadiyen nrtması
nı tevlit etti. Kolay, Lüks bir 

hayat başladı, kazanç hırsı 

son derece arttı ve nihayet 
yeni ve az medeni, fakat da_ 

ha kuvvetli milletler impar
atorluğun zayı!lıyan hudut. 
larına da yun madılar ve 

bunlar cihan tarihi-
nin yeni bir devrini 
açtılar. Bugün dahi sulhun 

tam ortasında ve hatta gün
delik hayat i~·inde Milita-

rist bir Jii şünceyi beşeri ha
yatın esas bir amili yapmak 
CaidcliJir. ~1ilitarizmin hük

üm_sürdüğü bir yere hiç bir 

[ Üst taraf t birinci sayfada] 

val dün sabah ATastur

ya istiklali hakkındaki 

vaziyette hiçbir değişik

lik olmadığını temin etmiştir. 

millet ilk taşı atamaz. S. Ru
sya ve Japonyaya, bakmam
alı ve düşmemeli her ne 

kadur bu iki memleket içti-

mai ve iktısadi hususlarda 
yekdiğerine taban tabana 

zıt sistemlere malik iseler de 
bunların yine aynı militarist 
ruhta oldukları görülüyor. 

S. Ruslar harpcuyane bir 
içtimai felsefeye müteveccih 

iken Japonya bütün kuvvetini 

memleketini büyütmeğı sarfı 
gayret etmektedir. 

Bu Fmperyalist horek<ıtin 

amili ve saiki ne olduğunu 

araştırmak lüzumsuzdur. Bir 

milletin büyümesi için, bu 
hareketin milletin kitlelerini 

tek bir organizim gibi hare- 1 

ket ve tesir ika edecek 

bir tarzda kavraması kAfidir 
Harpcu olmıyan bir millet 

mahv ve ifna edilmeğe mah· 

kum demektir. Zira en ni
hayet harpteki devletlerin 
münasebetlerini tayin 

takdir eder. Ben har-
bi «mılletlerin en yüksek 
adalet divanı» olarak tevsim 

ettim. Hakikatte de böyledir. 
Zira zafer ve mağli!biyettir ki 
devletlerin yekdiğerine üstün 

ve kin vaziyetlerini tayin eder 
ve bu hüküm kati ve niha-

idir, bu hükmün yegdne te
myiz makamı, yeni bir har. 
ptir. Bir memleket üzerine 
zaferi yalnız askeri bir h:1 · 

dise değildir. Bunun tesirle 

ri hayatın bütün ::sahalarında 

hissedilir. 

Ancak mağlup edilmez bir 

vaziyette olduğu i~·indir ki 

Roma Legionar şöyle haykı
rabilmiştir: 

«Civis Romanus sum»ben 
Romalıyım. 

- ··· ··- l ..................................................................... . 
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Halk Bir Gecede iki Vaka· 
Ders~aneleri açıld1. 

Dershanelere anmış kiş; ka
dar duam ediyor. 

Halkevinin halka mahsus 
serbest gece dersleri dün 
akşam Alişuuri mektebinde 
başlamıştır. IJerHhanelere şi
m<lidıııın altını~ kişi kadar 
kaydolun muştur. 

Darshanelerde kıymetli mu
allimlerimizden Alişuuri me
ktebi başmuallimi Faik bey
le muallim Abdullah, Sami, 
Mitatpaşa mektebinden Ku
rkut, Gazi mektebinden Ö
mer, Ahmet Tulun ve İsmail 
Hakkı beyler vazife almış_ 
lardır. VilAyet maarif mü
dürü Vasıf, Halkavi reis 
vekili Feyzi ve der:ihaneler 
şubesi reisi Bedri beyler 
derelerin açılmasında hazır 

bulunmuşlardır. 

Gönen Kaymakamhğı 
Gönen kaymakamlığına 

Gürele kaymnkamı Nurettin 
bey tayin edilmiştir, Nurettin 
beyin tayin emri vilAyete 
gelmiştir. 

Balya ~ele~iye reisi 
Balya belediye 

dullnh bey dün 
gelmiştir. 

reisi Ab
şehrimize 

Balya f n~a ~ongresi 
Balya, 15 ( Muhabirimiz

den) Cümuriyet Halk 
Fırkası Balya kaza kongre
sinin toplandığını ve kazaya 
nit işler üzerinde faydah 
kararlar verdiğini haber 
vermiştim. Kongre kaza 
idare heyetine şu zevat se
çilmiştir: 

Belediye reisi Abdullah 
bey, Gevıili Mustafa bey, 
Doaanlarlt Mehmet bey, tüc_ 

o " 
cardan Adil bey, ta yare 
şubesi kdtibi Mustafa bey. 

vilayet kongresinde Bal · 
yayı temsil ~etmek üzere de 
Abdullah, avukat Muhtar, 
Gevgili Mustafa beylerle Ak
baş köyü Fırka reisi Ahmet 
efendi mümessil seçilmiş· 

lerdir . 

Yuguslavya ile 
Dostluğumuz 
( Ost tarafı birinic sayfada) 
:.ı rasındaki hava gün geçtikte 
düzelmektedir. Bu inkişafın 

halkanlar için bir saadet 
olmasını temenni ederiz.» 

Sofya, 16 {A.A.] - Türki
ye Hariciye Vekilı buradan 
''e~·erken kendisini Kralın 
Müşaviri, Hariciye Umumi 
kiltibi ve Tşrifat Umum Mü
dürü kı\rşılamıştır 

Dün gece uzun Hüseyin isminde biri dostu ile aörild 
iki kişiyi yaraladı. Bir sabıkalı da esti bir umu;ı· 

neciyi ~ıçak saplad1. k8ıJt· 
Dün gece istasiyon civa- 1 derhal hastahaneye 

rında iki kişinin yaralan- rılmıştır. ;r 
masile neticelenen bir vaka Uzun Hasan -vata?;n,. 
olmuştur. Uzun Hasan is - nra ka~·mış ise de ?; r~'° 
minde bir fırmcı lzmirler bah Edremide gı e d•r 

d.. 1 "d Jaıı 
mahallesinden kebapçı Mu- uşman ar gerı e ıal8' 
stafa oğlu Hasan ile arka- malar taraf ~~a~ yagetirU· 
daşı Bursalı Ahmet oğlu mış ve şe rımıze 
İbrahimi muhtelif yerlerin- miştir. ~ 
den bıçakla yaralamıştır. ikinci bir vali ~· 
Bursonın Davut kadı mahal. D ·k· · bir "' 
lesinde oturan uzun Hasan ün gece 1 ıncı 1 siııde 

da Dinkçiler maha~:bfe' 
bir iki senedenberi karı ko- bir evde olmuştur. K ı.ı-r 
ca gibi yaşadığı kadının çıraklığı yapan sabık8 b'° 
Hasan ve İbı ah imle gö- 1 dan Remzi eski umulll fıs' 
rüşmesinden müteessir olarak' ecilarden Emsalin 

1 
~d•' 

bu vakayı yapmıştır. İb. girmit ve kadını k0 0 

rahimin yarası hafıf ise ı bıçakla yaralamıştır. {ıf\~ 
de kebapçı Hasanın yar- Kadının yarası h9 

ası ağırdır. Her ikisi de 
1 

Carih tutulmuştur. ./ 
, 

Cuma günkü spor hareketi~~ 
[ Üst tarafı birinci sayfada ı · pıırak Güç kalesi . ö~il: 
galip olmuşlardır. pek tehlikeli vazıyet eıoO 

Alay-Yurt ikinci takımla- das etmişlerdir. Fakat· ~ 
erııı 

rı maçına saat 12 de dafaada Mahmudun Y -r 
Y k .. "k müdahalelerı· ve kalede .il' başlanmıştır . urt uçu - r· 

· hmedı"n ustaca kurtar• leri Alaya nazaran daha ,r 
g üzel oynıyarak biri birinci rile bu akınlar bir _111 . . '{şv 
devreıde diğeri ikinci dev· mere vermemıştır. o1 
rede olmak üzere iki bir defasında sol ıÇ ~· 
sayı yapmışlardır . ilk sa- nıyan Necati sağdan şo 
yı küçük Hüseyin, ikinci dığı topu sıkı bir ff 
sayıyı Reuf tarafından tle kaleye sokmUf f 
yapılmıştır. Bu suretle takıma. ilk ve sol ~;er' 

k t Güçlü d' Yurt 2-0 maçı kazanmış- yı azanmış ır . , 
inde arada sır' tır. 

Güç-Birlik birinci takım_ 
ları saat 15 te sahaya 
çıkarak İdman yurdundan 
Hulki beyin idaresinde 
maça başlamışlardır. Birlik 
takımının Şevki Vfı diğer iki 
eyi oyuncusundan mahrum 
bulunduğu ve bunların yer· 

lerini ise genç oyuncuların 
aldığı görülüyordu. Güç ta· 
kımına gelince, geçen hafta 

Yurtla berabere kalan kad
royu muhafaza ediyordu. 
Yani oldukça kuvvetli bjr 

vaziyette .. 

Oyunun ilk dakikaları iki ta- ı 
rafın karşılıklı akınlarile geç
miş sonra Güçlüler hAkim bir 
vaziyote geçmiştir. Güçlüle· 
rin oyunun ilk dakıkala
rında teıis ettikleri bu 
hdkimiyet devrenin sonları. 

na kadar devam etmiş biri 
penaltıdan olmak . üzere iki 
sayı yapmıştır. ilk sayıyı 
yirmi beşinci dakikada ön<'e 
sağ açık sonrA sağ iç oynıy:rn 
Ahmet yapmış, beş dakika 

sonra Mahmut sıkı bir şutle 
penaltıy1 {~ekmiştir. 

Gücün ilk sayısı nedense 
Mustafanın itirazına uğ

rnmış ve bu oyuo<'unun 
ısrarı karşısında oyunu tam 
bitarafiıkla iJare eden Hulki 
bey bir aralık oyunu taJil 
etmiştir. Birinci de\'re 2-0 
Gücün lehine olcıruk bitmiş· 

tir. 

setP" 
yaptıkları akınlar da 
resiz kalmıştır. 

. ~ 
Oyun 2 - 1 Güçlüler10• ~ 

libiyeti ile neticelenıniştır· 

Mekteplilerin rT78ç
1 

ef-
K u pa maçlarından M •' 

Orta Mektep- Mualliın • \ır 
ebi taktmları arasınd8 ~ 
maç yapılmış, Muolli~ tir 
takımı 2 - O galip gelmıŞ 

İstanbul ve Ankara~a •'* 
9ugöf 

Ankara, 16 (A.A.)-
1
,,d• 

lstanbulda yapılan ınaÇ. ııfı 
Galatasaray Süleymanı~ b 
10-0, Beşi kteş Bey kozu eO 

Vefa Fenerbahçeyi 2 1 Y 
mişlerdir. 

d' 
Ankaradaki maçlard~tJfo 

Gen~~lerbirliği Altı~or er° 
3-0 Muhafız<rücü lttıfaJ , ~ 

ru 9 O yenmişl<ırdir . 

mTG&E 

Belediyer ~akkında .f811 

~ir mad~esi projes ı. 
5ıl 

Bazı belediyelerin pıtU>~iJ' 
elektrik için ldzımgelell. bll' 
tehassıs ve mühenJislerı ge 
çelerindeki az tahsisatl~ ıerİ 
t iremedikleri ve bU ::r,ı' 
ctörmckte <'füçlük.lerle l t'ıtl' 
o o ki e 
laştıkları Oahiliye Ve bele 

Belgrat, 16 (A.A.) - Ce
nevreye gitmekte olan Tür-

N ~\SiL i KTISATCA y ARI ~ICSTEllLEKELİ K TEN KVHT[L~P EH- kiye Hariciye Vekili buraya 

İkinci devrede oyun biri
nci devrenin aksıne olarak 
Rirliğin h:lkirniyeti altında 

cereyan otmi ·tir. Birliğin 

genç. oyuncuları bu dovre
dc güzel akınlar ya. 

ce göz önüne alınarak }ttri~ 
diyelerin pldn. su, ele1'tile&İ 
işlerinın Oahiliye Ve siııe 
tarrfınJon "ördüriilCJle ı.ı· 

n d. e ~ 
salahiyet veren hele. 

1 Y1tao"ıı 
7". T .,. .. T . , .., d \ ı ECl" ... Ol'SAIP oı· ı ~ \\T t ~ı 'T ' f) ' Ku·· LTU .. !P 1 gelmiş ve istusiyondn lforiciye Ki~ BCD[NIKflıSADIN: (, .. ,/ ı .l \ -' .. ~. 1\y l'•ı. :ı. ' \ Nazırı ilcJiver birçok zavat 

MÜSTE~ILEKELİGİNBEN CIKIP BUDUN BÜTUNLÜGÜNE GiDIYOHrZ. 1 tarafından ;elamlanmıştır. 
~ 

nuna müzeyyel hır 
prejesi hazırlonmıştır. 
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insaniyet.. 
lla.rtahanenin kapı -

~ 1 yavaş yavaş açıldı, 
•cerılen orta boylu, so-
luk benizli, zarif, on beş, 
on altı yaşlarında bir ço
cuk dışarı süzüldü. 

Ourğun gözleri bir za
ınan güneşe takıldı, son
ra birden iki aydır ar
zuladığı saf havayı yu-
tacak gibi içine çekti, 
Göğsünü şişirdi. Sırtında 
eski, kalın bir palto 
vardı. Pantolonunun yır
tık paçalarından kansız 
zait bacakları gözüküyor
du. Mecalsizdi.. Bacakları 
vücudünü taşıyamıyor gibi 
sarsak adımlarla yı\rüyor

du. Gözlerinin donuk ma
visi gölgeleniyor, parlak 
Ufuklara dalıp gidiyt)rdu. 

Köyünden ayrılalı iki 
ayı geçiyordu; çok özle
mişti. Köye gitmek üze
re epi bir para ldzım

dı. Fakat parası yoktu. 
Çalışıp para kazanabil
nıesi için kısa bir isti-
rahate ihtiyacı vardı. 
Doktor, birkaç gün hiç 

yakalamak kin 
takip eden bir 
bi süzdüğünü 

gözlerini eğdi 
bir sesltı: 

arkasını 

poli~ gi 
görünce 

ve hafif 

_ Üdünç 
verir misiniz? 

bir ekrr.ek 
Dedi. Para 

sını birazdıtn getiri veri-

rım. 

Fırıncı küstah bir ta-
vırla bağırdı: 

- Hee!. Ne dedin hay-
di ulnn dngene oğlu 
çingene. Burasını baha-
nın hayır evimi sandın, 

defol ordan .. 
Artık çinğene do ol-

muştu. Karnı müthiş acık
mıştı . Knlaklurında dok
torun, vücudünü eyı bes
le diyen sesi çınladı. 
Yürüdü ve bir aşçı dük
kanının önünde durdu. 
lçerden nel is yemek ko
kuları geliyor, ciğerlerini 
dolduruyordu. Kapının 
önünde onu peştemallı 
birisi dıkiliyor . Gelen gj_ 

den müşteril~re iltilatta 
bulunuyordu. Bu adamı 
lokantacıydı galiba.. İçin
de yarı koğulmak kor
kusu ile yarı ümitle 
lokantıcıya doğru yürüdü, 
boynunu büktü. 

bir iş yapmamasını aksi 
takdirde daha mühlik bir 
hastalığa tutulması ihti
nıali olduğunu söylemişti. 
Ne yapacaktı? Halkın mer-
hametine sığınarak bir- , 
kaç gün yaşamaktan 
başku çare yoktu . Bu 

- Efendi amca dedi, artan 
yemeklerden bir parça veri
r misiniz? Karnım çok açta!.. 

Adam baştan aşağı çocuğu 
süzdü Vlı acımış gibi görü
nerek: 

onıı çok ağır geliyordu. 
Gözleri yaşardı, bacakları 
titredi, biraz ötedeki ku
yuya kadar gitti ve yere 
ç3küverdi. 

Dün akşamdanberi ağzına 
bir lokma ekmek atmamıştı. 
Karo 1 adeta zil çalı yor, ta 

k.atinı do ha ziyade kesiyor 

du. 
Elleri a1nkları titriyerek 

ağır ağır kalktı, sarsak adı 
mlarln şehre doğru yürüdü. 

Saat: 12. 
Şehrin dış sokaklarına ilk 

adımını attı ve arkasına dö 
• nerek şehri hastahaneye b:ı 
ğlıyan yola baktı, baktı . Du
daklarından sesle ka -
rışık bir soluk çıktı: 

- Ancak yarım saatlik 
Yolu iki saatte geçtim ha!. 

Yul De•li, ılemek uçsın 
ho! .. Amma oğul bizim müş
teriler !:ok boğazlıdırlar. 

Onun için bizde artık ve-., 
mek bulunmaz, paran Vllrsa 

, karnını bir güzelce duyu. 
rurum. Paran yok mn~. Ne
yse sen şimdi caminin önü· 
ne gider namazdan çıkan
lardan pnr istersin. Rğer 
beş kuruş hemen buraya gel 
olmaz mı? 

ııoyunu büküp yürüdü. 0-
nada katlanacaktı. 

Saat: 14 . 
Bir saattir dilendıği halde 

elinde beş para birikme
mişti. Hönkür hönkür ağ- • 

1 lıyacak gıbi oluyor, hoğnzı
nn birşeyler tıkanıyordu. Hü
tün ümitleri suya düşmüş
tü, fokat o hdla insonjy.,t sa. 
hibi birinin kendisini doyura
catrım ümit ediyordu. Para 

l:> 
isterken galiz küfürler işit-

Ona, iki ay evel bukadar
cık yollar vız geliyordu. Ne 
kadar da kuvvetsiz lralmışım 
diye düşündü . Gözleri karşı· 
sından geçen bir hanıma ta
k~ldı ; vaziyetinden utıın.?ı: 
Dızlerindeki yırtıkları .~r .. 
tınek için paltoı:ıunun önunu 
k~vuşturdu . Ve yavaş yavaş 1 

Yurüyerek ~ehrin dar so
knlı:larına daldı. 

memek i~~in kulaklarına so
kaktıı b~lduğu bir bezi tı 
kamıştı. Takati yok gibiydi. 
Sarsak adımlarla yürüyor, 
bozan bir taşa ~·arparak ye
re düşüyordu. 

Nihayet kurşun gibi ağır-

Saat: ı 3 
- flaydi sıcak sıcak ek

~ckler, dört buçuğa dört 
Uçuğa ... 
Fırının önünde duran 

bir çocuk hem bıığırı-
Yor, hern Je fırından 
do.ha yeni çıkan ve du
lllttnı tüten sıcak ekmek-
leri .. .1 dağıtı-
l muşterı ere 
1Yordu . 
Delikanlı gururunu ye-

n ' k l erek fırına doğru Y.0 

aştı . Bir ekmek istıye-
coL · b .. 

lltı fnkat fırıncının, u· 
tün hareketlerini bir hır
sızı cürmümeşhut halinde 

laşan bacaklarını zoru zor~
na sürokliyerek yıkık hır 
arsaya girdi. Birdenbire ye
re ~~öktü. Kulaklarındaki 
bezleri ç·ıkardı. T m başın· 
da bir köpek hırıltısı duydu, 
ve baktı. Sarı bir köpek 
kemik geveliyor ve kendine 
dik dik bakarak hırlıyordu. 
Düşündü: O, n~ mrısutt~. 
Kendinin gevelıyecek bır 
kemiö-i billJ yoktu. 

Gö;lerinin mavisi hitgide 
a~ılmıs, fersiz bir hal alm Ş
tı. Yavaş yavaş sinirleri ho

' andı, hıçkıra hıçkıra ağla-
ş d .. 1 
mağ'a başla ı. Bu goz yaş a-

TURKDtLt 

Çorçile 
Göre Alman tehlikesi git

ti~çe artıyor 
Londra. ı 7 (A.A.) _ Bel

grat tahkikatının ortaya çı
kardığı mesuliyetlerin ~~il

letler Cemiyetinde mevzu 
hahs edilmesi tasavvuru 
burada ihtiyatın karşıl&nı

yor. Zira bunun A vrup:ı 
yatışması ve zarar verebi
lecek bir gerginlik tovlidi 
ne müs.ııt mülrit neşriyata 

yol açacağınuım korkuluyor. 

Amerıkanın 
Sılahları 

Amerikan sildhlanmanın 

modernleştirilmesi hak-
kında verilen baberlere 
göre, askeri hava ida-
resı bütçeye konulaak 
üzere 800 tayorenin yapıl

masına ait bir program ve
rmiş ve deniz idaresi de 
nispeten kü~·ük boyda yeni 
bir kabili sevk bıılonıın ya
pılmasını düşündüğünü bil
dirmiı;ıt i r. 

Bu program kabul edildi
ği tnkdirde, Amerilrn nrdusu 
en nıoılern ve en kuvvetli 
bir orJu olacaktır 

Diğer cihetten öğrenildi

gıne göre, harbiye hakanL 
ığı ordunun makine işleri

nin modernleştirilmesi için 
20 milyon dolar ve hava ko 
runmusını yeni levazımla 

teçhiz için de 21 milyon do
lar istiyecektir. 

Programa dahil tayarele
rin 500 u oskı tuyareleri 
değiştirmek içindir. Yeni 
yapılanlar Amerikan askeri 
tayaresinin yekunu 2400 ü 
bulacaktır. 

Deniz kabili sevk balonla 
rı takriben 2.500.000 knd
om mikdbı olacaktır. 

rı açhk ve ümitsizlikten do
ğuyordu. i\e kadar bE:tbahttı. 

Ağlarken kirpiklerinin 
aras ndan ıari köpeğin bir za_ 
man kendine acır gibi bak
tığı, sonra kuyruğunu sal
lıyarak oradan uzaklaştığını 
gördü. Kendinden insanlar 
kaçtığı gibi hayvanlar da ka_ 
çıyordu. Acaba Lukadar se
vimsiz, suratsız bir mahluk 
mıydı? 

Bunları düşünürken ıarı 
köpoğin tekrar arsaya gir
diğini gördü. Bu sefor ağ
zında kemik yerine bir bü
tün ekmek yardı. Diişündü 

«Ah şu ekmeği köpeğin ağ
zınılan bir alabilseydi» fa
kat köpek kendine doğru 
gel yordu. Köpek yaklaştı, 
yakla:;;tı. Çocuğun yanına 
geldiği zaman ağzındaki ek
meği yere bıraktı ve çocuğa 
sürünerek kuyruğunu salladı, 
çocuk şaşırmıştı. Birden a<· 
bir kurdu bir kuzııyn sal-· 
dırması gibi okmoğe atıldı 
ve aldı. 

Snnt: 16 

Hem ekmeği yiyor hem de 
yanında yutan haltısktlr kö
peğin sırtını okşıy1;1rak dü 
şünüyordu: 

Acaba hissiyat insanlarılan 
hav\·anlara mı ge\·ti .. .. 

Lise 1 

Çeşmeli hocaoğlu 

Öz Türkçe: 

OilBirliği Ulsal Benht 
(>tedenb .. ri yozga 'l ar [ 1) 

arasında yaşıyan ve fak:ıt 

bu gün, dil birliği ve uil 
katıksızlığına doğru atılan 

ileri adımlarla bırakılmak 
dıkızlığınJo [2) kalınan bir 
inanış vardır: Yazganlarlu 
oymak ara~ın<laki nyr ı l ık .. 

Yazganlarla ulus arasında 
gözetilen bu ayrılık ve ir -
kek (31 adırtı [4] bize pek 
tuzluya barım (5) olmuş; 

bu gidişle ulusal [6] benlik 
yetirilmiş (7] ve bunun ye
rini nom [81 birliğ1 kap -
mıştır. 

Dün savaşa koşan bir kim
se «ben yurdum ve ulusum 
için savaşa gidiyorum ve 
ölürsem bu ülkü yoluna öle
ceğim» diyen pek az kişi 

bulunurdu. Fakat savaşa ko
şanlar arasında uçmağı (9) 
düşünerek koşanların yüzde 
doksan dokuzu « ben nom 
yoluna savaşa :;idiyorum» 
derlerdi. 

Bu ülkü yüz yıllarca böy
le yaşamış, pek az kimse 
bunun ortaya attığı kötü 
lüğün anlamını (10) kav
rayabilmiştir. Başlarında 
Ziya Gök Alp yJrlığ ( ı 1) 
bulunan bu pak az kimse 
yıllarca did i nmiş , uzun didin
meler, büyük yorgunluklardan 
sonra (Ulusal benlik) yolunda 
bir adım atılabilmişse de 
bunun da dokunağı [ 12] 
o dek geniş olamamıştı. 

Bu yolda çalışanlarla sa
yısı pek az kimse arası

nda yayılan [Ulusal brnlik) 
ülküsü öy r 13) ile de-
ğerini yetirmiş ve yaz-
ğanlorJa ulus arasındaki 
eski ayrılık yeniden baş gös 
termişti 

Bu Ja 1932 yılına dek 
sürmüştür. Büyük başbu
ğun çok değerli kılavuz

luğu ile [ dil dönenme ) si 
(14) yapıldı. İlk önce 1932 
ilk güz (15) ayında topla
nan büyük dil kurultayından 
sonra (Türk dili tarama de
rnik] ı .kuruldu, Bu, dil dö. 
nenmesinin vo dil birliğinin 
başlangıcıdır. 

Derneğin iki yıl süren 
bilgili çalışmasi dil birliği 
yolunda büyük işler gördü. 
Bunları ortaya dökmekte bir 
anlıım yoktur. Çünkü bütün 
bu büyük i§ler ulusun gözü 
önünde yapılmış , yine ulusun 
değerli yardımları ile başa
rılmıştır. 

Bütün bu işler bize şunu 
huyruklıyor:Her yönde ve her 
yöntemde yarattığımız birlik. 
lere dil birliğini dr katacağız. 
Dün yazganın iki dizek 
( 16) yazısını okuyup bir an
lam çıkaramıyan oymak 
bugün değilse bile, yarın- de
ğil iki dizek-betlerce (17) Ya
zısını okusa ne dediğini anl
ayacak, ne demek istediğini 
knvrıyacaktır. 

Bu gidişle yaratmak is 
tediğimiz [dil birliği) yara
tılmış olacak vo birliğin du
lgasındn da ( 18) (ulusal be
n likJimiz doğmuş olacaktır 
ki ancak bundan sonra ulu
sallığın ve ulus yolunda ~·a_ 

lışmanın değeri anlaşılmış 
ola<'oktır. 

Dil birliği ralışmaları hiç 
durmt4dıın ilerlemekte oldu -
ğu ı~·ın bu oğuz ( 19) 
( Devamı 4 cü sayfada ) 

SAYFA 3 

S i 1 a h 1 a r meseıesi 
Ameri~alıfar Zın~hfann oiiil beş ton olmasmdı ingil
i~ler. ~se ~u sayı~m indirilmesinde ayak direyorlar. 
Ingılız yr Amerıkan mu- ı sırasında İngilizlerin anlaş-

rahhasl~rı arasındo . dtıniz moda belli edilmiş olan ra-
~ırnselesı ve en fazla Ingiliz kamların oldu~u gibi 
ıstekl eri hakkında dü? ya· \ durmasmı kabul ettik-
pılan konuşmalar v.ızıyette terini tıöylenmokte idi. Eğ-
hiç bir değişiklik yopamn. er Amerikan görüşüne böyle 
mıştır. Bu toplantı evelki ak- lıir kurşılık.ta bulunulmuş 
şu.m lng'.liz~er. tnralından te · ise bunun karşılığı ancak 
rtıp edılmı tır. Bu toplantı- halen Tokyo knbinesi turaf
nın ehemmiyeti 3.5·5 nis· ındon tetkik edilmekte olan 
P?tinin terkedilmesinin Ame - lngiliz söz isteğinin ilk kıı-
rıkıılılarca istenmediği mına karşı Amerikan karşı 
açıktan. açığa bilinmiş ol~a- koymaklığının hafifletilmesi 
sından ıleri gelmekte idi. iki olabilecuktir. Bu ko
murahhas heyeti toplantıda nuşmalıır arasında, kendi 
aşağı yukarı tam kadro ile milli korunma ihtiyaçlarını 
hazır bulunmuşlar ve İngiliz bildirmek hakkı yalnız an
murahhas heyetine Başvekil laşmnyı imza oden devletlere 
l\f. Makdonald başkanlık eL ait olıluğu tanınmıştır. 
miştir. Esasen lngiliz söz teklifi 

Üç saat süren toplantıdan mutlak ve kati değildir. Ve 
sonra gazetelere verilen ha- en fazla dağılmak tehlikesi 
berlere göre toplantıda ge- gösteren konuşmalara devam 
çen ağustos ayında ' lngiliz yr>lunu bulmak içindir.Japon 
ve Amerika muarahhasları kabinesinin soracağı sorguL 
arasında görü9ülen meseleler arın konuşmıya bir neticeye 
tetkik edilmiş ve Va_ doğru yol vermesi zannı 
şington anlaşmasınm her vardır. Bugün Tokyonun ce. 
yanı ile gemilerin sınıfı vabı beklenmektedir. Bu ce-
1libarile tonajları işi gözden vap geldikten sonra Va!?İng
gf'çirilmiştir. Amerikalılar ton anlaşmasının yerine, or
zırhlıların 35 bin ton olma- taya deniz sillhlanma yarı
sında taban diremişler, lngi- şının önüne geçebilecek de-
lizler ise bu sayının indiril- ğerde diğer· bir balge kon-
mesini istemişleşdir. uhıp konulmiyacağı birkaç 

Dün akşam, bu toplantı gün içinde belli olacaktır. 

C. H. F. Vilayet idare 
heyeti riyasetinden: 

İhaleleri feshedilen fırkamızın Uahkesir vi
l:lyct merkezine ait Keremköy hududu dahilin
deki iki parça zeylinlik(50) eİli bin lirada ve Ed· 
remil, Ayvahk, Hurlıaniye fırkanııza ait vedi 
parça zeytinlik (20) yirmi bin lirada talibi ~ıze
rindedir. 

24 - Teşrinisani - 934 cumartes: günü saat 
saat ( 16) da Bahkesir vilavet fırka merkezinde . 
pazarlıkla ihalelt• ri icra kılınaca~ından taliplerin 
tayin olunan giin ve saatle müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

(265) 

Balıkesir Evkaf 
Miidürlüğ6nden: 

Edremit kazasının Edremit merkezile Zeytinli ve Kızıl 
ke~~ili m ı ntııkasındaki mazbuta ve mülhaka zeytinliklerin 
~34 mahsulü on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
ihalesi 21-11·934 çarıamba günü saat 15 de içra cdileoe
ğinJen talip olanların yevmi mezkurde Edremit Evkaf da-
iresine müracaatları illin olunur. (258 _ 2) 

Halkevi Riyasetinden: 
Halkcviruizin kurslar şubesi tarafından halkı 

mahsus s~rbest ve mtı<·cani okuma vazma bil
mevenlerle az bflenl~r~ mahsus oln°ıak üzere . 
üzere .Ali ~uuri nektelıirnle (15) Teşrinisaniden 
itibaren gece der~leri vernıe~e ba~lıyacaktır. 
. ~~ı.rıdaşl~rımızın nwzk\ıı· mektep Başıuual
lımlıgıue muracaat. ederek ka'7ıtlarını icra ettir-
meleri ilan olunur. · 
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Dil 
Bi1lığı 
Ulusal 
Beni ık 
günü<l ~ uzak görmemek ge
reğir. (20) 

fi. Osman 

l - Y ıızgan = Muharrir 

2 - Oıkızhk = Mecburiyet 
3 - Irkek = Derece 
4 - Adırtı = Fark 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat
la neticelendirilir. 

Memdu~ A~met 
ÇOCUK 
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12 kaş,•/i/.. 
Kutuları isıeyıniz 

(229) 

Gömeç Nahiyesi 
Muhtarlığından: 

Gömec camisinin esaslı tamiratı "·e minareıı-
~ 

in veninden insaası ı 4- 11-9 34 tarihindeu itib-
• • 

aren on beş gürımiiddetle açık miinakasaya ko-
nulmuştur. Keşif ve ~artnameyi görmek ve da
lıa ziyade rnalunıat alınak ıstiyenlerin her gün 
şartnanıe nıucibince ~·apmağa talip olanların ih
ale günü olan 29· I l-934 perşembe günü Göm
eçte müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. 2-3 

"" .. . . 
ı \ TURKDILI Neşriyatından: 

Çocuklar için. 

. .. •, ~ . . .· 

, . . ~. 

• • ~ 1 

Aşağıya bastığımız rehber tablo halk ınıızın lıer tülü ilıti~ a~Ja· 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artlarJa nerede, ki01'" 

terden karşılıyabilcceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz .. Hangi oteli 
tercih etmelisin1z? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi liirlii ~uullcrin eevaplarmı hu tabloda arayınız .. 

T'DJ.KOT' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi milli"' 
n rt • ye caddesi uunıara: 98 

& 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. lliildımet caddesi postaJıa· 
• ne sokagı. 

O Te L 

' 

: kaptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye cadde" 
sinde .. 

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

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik1in1e' 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sab~ 
IIükıimet caddesi 

G A Z İN O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde· 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hüktlmet cadde
sinde .. Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ı brahim efendı: ı Hikt'uııet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

l O KANT A : Sabri Lokantası: Şah ~lehınet so~a~ 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. Me·ylıanc l o~aıındıl· .. . 

TERZİ 

Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi·· 
Bihimumiçkilcr, konserve ve ş~ker ç(>şitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 . 
Terzi , ve öriicii Celalettin bey. Ku vaY1 

ıni 'liye caddesi No. 163 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şeker' 
Cisi. Hlikt'ınıet caddesi, postalıt •nc sokağı ııll' 
n1ara: 24 

lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. Hükıiıı•0' 
caddesinde şehir sineması allında. 

MANİF A TU '(: Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fantazi oı3' 
nifatura ve kumaş nıağz~sı. Ku vayi nıilliYe 

caddesi numara: 52 
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