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/ İDARE EVi: G.::ılıkcsir Şalı.ı~d sokatı dairci ı 
.~~ahs~~a TELGRAF: Balıkesir Tüı kciili, TELEFON: 
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Büyük Milletw. Meclisi bugün kararını veriyor .. 

Üçüncü Dokuma Fabrikamızın TewJ ____ Ç __ i_n_de--~-, -- --.. 
rneli B şvekilimizin Nutkile Atıldı.ı Harp mı? Büyük Millet Meclisi 

Bugün seçimin yenilenmesine 
<«Cümürfoet kurucu bir varlıktır. Türkler yeni biri Japon askerleri Çin lop- 1 karar verilmesi muhtemel .. ı 
fabrika~ kurulduğunu işitmekten seviniyorlar.)) f8~18fln~8 İIBfllJOf. , .\nkara, 21 (~lulıabirimizden)- Biiyiik Mil- , 

Ereg"li fa~rikasına 3 ,5 ınilinlira haf canacak, tabi~·en -12 50 amele çalışacak, dört d.~;ıun~u\~.~!:"~.~:~~i;~ let Mecli~i yarı ıı (hııgii il) toplanarak bazı ıııü-
Çin Japon ihtilfifı yeniden him kanun h\yilıalarının miizak~resini yapa-

milyon metre kumaş V8 3YflC8 500000 ~İIO İnce İpekli ~Uffi8Ş et~e B~ll8C8klİf. ba-'~m ıştı r. Japo~ hükumeti 1 caktır. ~lf'clisin yarın yapacağı toplantıda Bii-
Çinlilere bir ültimatom vere· ·· k ~ı·ıı N ı· · 1 
rek Cnvar vildyeti- yu . ı nt . ec ısı aza se<;iminin yenileıınıesi ' • 

Fabrika 935 
Yılımdan önce 
İşletilecektır. 

Ereğli, 21 (A.A ) - Bez 
fabrikasının temel utmn me
rusinıi dün Ere<"'rlililorle vakın 

~ J 

kosnbn ve. Vıl!iyetlerılen 
gelen heyP. t)(.>r ve köylerden 
gelen binlerce h'llkın hiikti-
metimizin mı>mleke
tin ikt•sndi knllunmns yolun· 
da :ı]dığı t"ılhirlnden ıninıı
f't ''" şükr:m ifode ı drn 
tezahürü nrmımdn n~· lJı. 

Başvekilimizin nutku 
Başvekil Paşn Hazretleri 

şu nutku irat ettiler: 

- Ereğlide kutlu bir teşeb
büs için toplanmış bulunu_ 
yuruz. Bütün memleket Ere 
ğlido kurulacak fnhriknya 
alllka gostariyor. Bu sen" 
Sümerbankın Bakır köydeki 
yeni dokuma tesisatını işlet
meğe çalıştık. Kayscrideki 
büyük bez fabrikasının tem· 

r 

Deı:,!erlı BDs\"ek !ım ı 

elini attık. Şimdi Ereğliılc 

üçüncü dokuma fabrikasını 

kurmağa başlıyoruz. 

Hu saydıklarım dokumaya 
ait olan sıınnyi progrnmın n 
eserleridir. 8üınerbanlc n 
diğer movzulnrı bugünkü 
sözlerimin haricindC'dir. 

Ctimuriyel kurucu 11e ya
pıcı lıir varlz/\lzr. Tlirkler 

934 Y 11 ı B ü t ç e s i 
Malıye Bakanlığı 1934 bütçe 
projesini hazırlamağa başladı 

Ankara, 21 (Muhabirimizrl(•nden) - Mn iy • bnkanlığı 
l 935 bütçe projesini hozırlom ığrı hoşlnın ~ıır. 

Umumi muvazeneye dnhil \1 kıllet v ~ l 'mum ~1üdür
lükler de şu günlerdı' bütçderiııi lıuzırlamoğa başlı· 
yacaklardır. 

Necip A li beyin beyanatı. 

Ha k evleri Ça ıışıyor. 
Hal~evleri güzel sanat18riii ınüzikTolunda ~a ileıi 

çahşma halin~e~ir. Klasi~ eserlere çahşılıyor. 
Ankara, 2 J (A.A.) - Cü nmıyn ba.şlnmıştır. ilk Ki 

llluriyet Halk li'ırknsı umu- tisik eser olıırak Karmen al-
ıni idare keyeti azasından ınrnıştır. Bu orad~ .bi~er pe~ 
Üenizli mebusu Necip Ali rdelik birkoç muz1klı yerl1 
hey Hnlkevinin müzik çalma p:ırçu da. hazırlanmaktadır. 
hazırlıklorı hakkında şu Özü bundan ibaret olan ınii-
boynnatın bulundu: zik çalışma hozırlıklo.rının kı-

«-Y eni devletin yükselme sa znmnndn üç yemi opera 
Yollarındaki eridi ini hızlan lınzırlnndığı yolunda. gnzet-
~.1.rmak !.ıorc~ altında. yü- clere gt•çmcsi, Halkıwler ini n 
uyen Halkevleri uzel sa- rıslı güç işleri küçük gör-

Rnt~nrın müzik kolunda da ek gibi Jıofıf bir vnziyC'tP 
yerı çalışma halindedir. 

eni yılın bu yoldaki çalış- düşürebılir. llcr gücü boşa 

kınas.ı orasındn Ankara Hal rmak itldinsındıı olan ytire 
evı b. ulusumuzun metotlu çalışm 

l<le . ır tnnınmış 
ğe ~ık operayı monte ı::lme· ı.ılcırla biıyük müzik eserleri 

1 
ozonmiş ulusal sanotkfi- dı~ yapacıığıno. şüphe olm-

r nr o.rasında değerleri topl. amaklı beraber bugünkü va-

nin kenrlilerine verilme· I hakkında bır karar vermesi pek muhtenıeldir. ,1 

sını istemişlerdir. .lııpanyn 
ı 1 

~ - _ .... 
m Ü timatomu vermekle lıc · ııım 

rıberhuduttakiask'"'rk ı tnl ıırı- Beledı·ye Başk 
nndataruzemri vermişlerdir. anımız 
Hudutta çcırpışmnlar hıı~ln-

nııştı r ıı~r ıki tnrnr n nrıki l Valimiz Salim ~eyin Ankaıa muhabirimize beyanatı. 
vnsı1alnrı lnıılııtlarn asker - • 

ıaşımaktad•r=ıa=r.:=a:-===-==-ı: «Değerli Balıkesırlilerin yardı-
1 mile şehrin imaı ı işinde mutla

ka muvafıak olacağım.» 
Anlaşma ba~anlan Ceeevre Ankıırn. 21 tMuhobirimiz· 

Küçük 
J I.' 1 den) - B ılı k <.•ı;i r ,·ol i ve 

ı~met Pıı~n ilam ile l ue uır top anlı yaptılar. ı belediye re isi S:ılim bey vi-
!fCllİ bir fabrika kııruldtı- Cenevre: 20 (A A ) - Kü- Jtiyet vr şehir işleri ctrofındn 
,<;

111111 
fstemcklcn seviniyor- dık anlaşma torulnrı ılış ı Vokalut lc• r lo temas etmekte 

Lar. bak:ınların11 dünkü topl:ınt- ılevam ediyor. Kendilerinin 

~1uooU110 buyurursanız şiın,li ıl:.ırı snnt 16 yıı ka.ılnr sil 
1 perşembe günü (bugün) bu-

bızi dinlıyen biıtiın mcmlc· rmüştür. Bu 1op!antıllun 1 radan nyrılmnl:ırı muhteoıcl-
kcte Er"ğli beı f,ıbrikosın ın sonra hiçbir tebliğ verilm<.· 

1 
<lir. 

'asıflo rını ıınlcıtı•yın.: • mişse (to Romen ve Ç ·kos'a 1 Belediye rl'isi sı(utile va· 
Ereğlı bez fobrikası inee ' vak <lış bakanları Belgrot liniz bana bljynnalta buluna. 

bez için kuruluyor. Şimdiye • torusunun göstt>rdiği büyük : rak Halıkesirirı bnyındırlığa 
knd~ır r.ıemlcketimizrle yo soğuk kanlılı ğı değerleme- (umrıın) <;ok müsait Lir 
pılmıyan saten, ince astarlık, ktedirJer. Yuuoslavyanın h. ld " şe ır o uğunu,değerli Bıılı 
mermer şahı, beyaz ve re· Cenevrede istediklerini elde kesir halkının yardımile Ha· 
nkli patiska dokunacak, on edeceğine inanları olduğunu lıkesi rin bir ayak evci imar 
beş bin iğ ve 250 tezgtlh söylemişlorılir . · · d 
olacaktır. Yalnız bu fab rika. ışın e muvaffak olmağa ~·a-
pamuk ekicilere yedi bin L d lışacağını söylemiştir. . . 

On ra Vali bsy Balıkesir hüku- \ılı ve yeni belediye bagkanımız 
balya istiyen yeni bir mü- . Salim bey 
şteri olacaktır. met konağı ınşaatına bu se- ı duğunu da bir ıualine eeva 

ni Pnp:~.:1~ y:~i~~i~:ı. i~;; Görüşmelerinden ümit ne başlamak kararında ol- olmk söylemiıtir.. p 

;'.:mu~;~;.~i.::·k ,;;~y0:~:~ hsilince.. 935 te Yapılacak Sayım 
~:~~~~~~'·;ü.;,:i; ·~;;t·~~; Am~~~;0~~~ ~~k~!'~~ı sözı~~ Oç yerde yapılan tecrübe sayımları Qi neticı rerdı, 

Görüyorsunuz ki Jfnbrika merikn birleşik toruları Nüfusumuzda yüzde 18 - 20 tezayüt vardu. 
_ ( O•vamı ikinci sayfııılıı ) silAh sızlanmada genel bir J - ---

==• anlaşmadan bütün ümitlerini Sll_fi~fik Umum müdür Hklli Celil beyin bir beyanatı. 

Ati et l•zm kestikleri için silah getiren t s.t~ıtı~tık Umum __ Müdür Alınan neticeye göre Onye-
ve çıkaran bütün fobrikala- vekılı Celt\l bey nufus ve de senevi binde 23 Pertekte 
rın işl~rini kontrol edocck istutik işlerimiz hakkında şu ı 5, Pınar başında i:e 21 Aoiı-· 

~ampiyonlarının ~e~iyele
ri istan~ulda ~ağıtılaca~. 

Ankara, 21 (A.A.) - C 
11. F tarafıııdnn Türkiye 
şampiyonu urusında birinci 
çıkanlara mükilf.ıtlnr veril· 
mesi hakkında. ittihaz edilen 
karar ıııucıbince atletizm 
şampiyonlarına verilecek 

ınükdfotlnr bugiin lst.mbula 
gönderilmiştir. Bunların nra
sındn 16 kol saati, 2 kupu, 
5 altın knlem var. Üzerleri
nde Fırka rumzuları ve şa· 
mpiyona t.:ırihlerj yazılıdır. 

Müktlfutlar lstanbul fırka 
reisi ılok.tor Cemal bey tar. 
nfından merasimle şampiyo. 
nlora tevzi edilecektir. 

= 
ziyetin doğruya uyan bu 
lorafını böylece aydınlatma. 

yı lüzumlu gördüm.» 

proje yapılmasını öteki ulus- hoy n1tta bulunmuştur: petinde nüfu8 tezayüdü bul-
lar.ı söylemiştir. « - 1935 sonesinde yapıl- undu. Buna nazaran nüfueu 

Ameriksı dış hakanı ~1. ucnk umumi ı:ıayıma hazırlık umumiyede binde 18 ilA 20 
Auli demiştir kı: olmak üzere rccrübe mahiy- tezayüt tespit edilebileceğini 

- Silah alış verişinin etinde memleketin muhtelif tahmin ediyoruz. Yapılan te. 
uluslar arosı kontrolu için yerlerinde sayımlar yapma- crübe yayımlarında okur _ 
Amerikanın çizdiği projımın ktayız . Şimdiye kadar Ünyo, zar adedin ı 927 yılına na~:-
Cenevrede toplanac:ok olan Pertek, Pınarbaşı kazaların- ran bir misli arttığı görülm-
sjlUhs zlanııı::ı konfer ansı bü. ıla tecrübA sayımı yaptık . (Devamı dördüncüJ aayfada) 

rosunn verilecektir. M. Mus· 1.T k 
solinin Amerikan projesini Y Q it arkadaşımız kendine Öz 
soğuk karşıladığına dair M. Tı'.J!. k b 
Vilsondnn hiçbir rnpor al- ur Çe ir ad koydu. 
mndım. 

..... = '!i Gır-==~--

Büyük önderemizle İtalya 
bah arasmda. 

Ankara, 21 ( A A.) - ltel
ya Kralının doğumlarının yıl 
ılöniimü ınünnsebetile Reisi
cümur Hazretleri ile Kral 
arasında tebrik ve teıekkür 
telleri teati edilmiıtir. 

~ ~ <4 . 
~ 

•Kurn ıı •un 011ki bıı~lı~ı 

İstanbul , 21 (A .A.) - Va- \ koyrnuştıtr K '-' 
k

. . · urun va&ıt 
ıt gazetesı adını öz Türk demekt" G iT . . ır. azete yarından 

'ı ıne çovrımış vo lKurun) başlıyarak bu adı kullanacaktır 



SAYFA: 2 

Yabancı gazeteler: 

O e n iz Konferansı 
- -------

Akim kahrsa Japonya a~ilane ve sul~perver siyas~tine 
devam edece~. Japonya hariciyesinin bir te~liği. 

<depon A<lvertise» den: olmamaın müstakil memlek-
Japonyanın Vaşington de_ etlerin müsavııt prensipini 

niz kuvvetleri paktını tanım- tanımıyan bugünkü hnhri 
omnsı üzerine Londra gör- muahedelerin b1.1 gibi akitle-
üşmeleri gelecek sene için re iştirak eden milletleri 
hazırlanan deniz konferansı- bahri nispet sistemine tabi 
m akim bırakırsa Japonyan_ tutarak Lu nispette düşük 
ın adildne ve sulhperver si- bir derece ile kalan memle
yasetinA devam edeceği dün ketleri daimi bir tehliked~ 
hariciye nezareti tarafından bulundurmas ı; yine bu mu-
ildn edilmiştir. Bu beyana ohedelerin her memleket için 
tın tercümesini veren Ren- ayni şekilde deniz sila.hları 

go ajansı bunun illlriciye tayin edip memleketinin ihtiy
nezareti erkdnı ile bir mü- acına göre tonoj miktarını 
kdleme şeklinde neşredildiği- muhtelif sınıflardaki gemi. 
ni bildiriyor. Bu beyanatın lere tevzi hakkını vermem-
Rengoden ahnan tercümesini esi ve bu suretle harp gemi-
aşağıya dercediyoruz: _ leri inşaatını en ökonomik 

1 - Milli müdafaa işinde bir şekilde yapmağa imkan 
müspet hakları korumak bırakmaması hasebile Japo-
üzere her milletin milli mü- nya bahriye birliği şu muk· 
dafaasına kiyafet edecek arreratm bildirilmesi lüzum-
miktarda askeri kuvvet tale- unu hissetmiştir: 
binde bulunması makuldür. .Tapon ya imparatorluğu 

deniz. silahlarının tohdidı Japonyanın kendini emniye
tte hiısedecek miktarda 
aıkeri kuvvet bulundurma-
sı en tabii hakkıdır. Aynı 
zamanda şarkın sulh ve 
sükununu garanti etmek için 
Japonyanın kdfi miktarda 
kuvvet bulundurması, en mü
him vazifesidır. 

2-- Japonya kemmiyet iti
barile sildhsızlanma hare
ketin in tahakkuk ettiı ilmesi 
keyfiyeti, askeri sila-
hların arttırılmasında 
değil azaltılmasında bu_ 
luyor ve ısrar ediyor. Japo
nyanın nihayeti, mil11 yükün 
mükün mertebe hafıftetilme
sini ve milletler arasında su
lhperver ve dostane münase
betlerin ilerilemesini temin 
için siltıhları azaltmaktır. Ta
arruz sildhlarının azalmasını, 
tahdit ve istild korkularının 
bertaraf edilmesini temin için 
büyük devl~tler taarruz sild· 
hlarını kAmilen ldğvetmeli 
ve onların yerine müdafaa si
lahları koymalıdır. Müdafaa 
sildhlarının miktarı dn ayrıca 
tehdit edilmektedir. 

3 - Vaşington muahe -
desinin feshile yem 
bir muahedenin ukti, 
Japonya Vaşigton muahedes-

' ini feshedocektir; fakat diğ
er makul bir muahedenin o-
nun yerini tutması, en sıcak 
temennileri arasındadır. 

4- Yeni bir muahede yap
ılmadığı takdirde nlınması 
ldzımgelen tedbirler eğer 
Londradn bir mutabakat te
min edilmezsa .Japonya bu va. 
ziyete uygun bir siyaset 
takip edecektir ~laamafıh bu 
siyasette doğr.uluktan, adule
tten ve sulhperverlıkten ay
rılan hi~bir noktn bulunmıy. 
ucaktır. Japonya, dostlarile 
arasındaki sulhperver mün_ 
asebetlerin haleldar olmam
ası için azami gayret göste. 
rcccktir. Dığcr taraftan Ja
ponya hahriye birliğınin ni
spet sistemi aleyhindeki 
mukorreratı berveçhi atidir: 
«Milli müdafaanın memleke
tin mev~udiyeti ve se
lfimeti için son dere
ce ehemmiyeti haiz oldu
ğundan dolayı, velev bir 
nn için bu işte tekdaül ve 
ihm ıl göstermenin kabil 

gayesinin dünya sulhuna 
yardım olmak üzere adila
ne yollurla temin etmek için 
silahların tahdidi konferans 
ına iştirak ederken atideki nok
larda katiyetle ısrar edece
ğini bildiriyor: 

1 _ Japonya nispet siste
minin aleyhindedir ve silfi
hlarda müsavat prensipinin 
teessüsüne karar vermiştir. 

2 - - Japonya tonaj tasni
fi prensipinin aleyhindedir 
ve her memleketin umumi 
tonaj yekunu dahilinde ist
ediği sınıftan gemi inşa et. 
mesine müsaade etmek üze
re tahdidatın her memleket 
için umumi tonaj yekunun
dan yapılmasma ve bu ye
kun miktarının mürrıküıı me. 
rtebe azaltılmasına karar 
vermiştir. 

3 - Japonya deniz kuv_ 
vetlerinde taarrnz silAhla
rının imkdn nispetinde 
tahdit edilmesine karar ver
miştir. 

Bundan başka mukarre
ratımız arasınJa şu maddede 
vardır: Yukarıdaki mukarre
ratım ız mevcut muahedelere 
uymıyacağından, Vaşington 

muahedesi 1934 senesi nib_ 
ayetinden evel feshedilmeli 
ve bu suretle 1935 senesi 
mahiyetinde bu muahedenin 
mevcudiyeti mevzubahis ol
malıdır. 

Tibet 
Milli meclisi ~in cümuri
yetine ilti~a~ etmiyece~tir. 

Yenidulh'i, 21 (A.A.) - Sha
saıfan bildirildiğine göre Tibet 

milli meclisi Çin cümnriy_ 
otine iltihaktan imtina etmi
ştir. 

f ransız hü~umetinin aldığı 
bir ted~n 

Paris. 21 (A.A.) - llüku 
met iki seneden fazla Fra
nsodıı bulunan ecnebilerin 
ruhsatiyelorinin yenilenme
sini yasak etti. Bundan ba
şka sınu )ardaki hudut teş
ki]dt ve ecnebiler hakkında
ki ahkt\m şiddetlendirildi. 
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Elen 
....... ...................................................................... 1 
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Okonomi ~akamnm Bışv

ekilimize yolladığı tel 
Yunan ökonomi bakanı ' 

M. Pezmez oğlu Başvekil 

Fırka 
Kongreleri 

Kazalar 10 ilk kanuna kadar İsmet Paşa Hazretlerine şu 
tegrafı göndermiştir: kongrelerini bitirecekler. 

H klı: d k. "kA ·1t· Cümuriyet llalk Fırkası a ım a ı nazı üne ı ı · . 
f d 1 .11 f . ocak ve semt kongrelenn-
atlarından o ~yı m'. e ı~ı· 1 den sonra nahiye kongreleri 

zin büyük şefıne derın mm- ~ işlerini bitirmiş bulunmak-
nettarlıi'ımı arzetmenizi zatı tadır. 

devletlerinden rica ede. Şimdi sıra kaza kongre-
rım. Müşarileyh ha- lerine gelmiştir. Balya kaza 
zretlerinin bana söy- sı geçen hafta kongresi ya-
lemek lütfunda bulunmuş pmıştır. Diğer kazalarımız 
oldukları sözler memleketle- da on beş ilk kılnundan ön_ 

ce kongrelerini yapmış ola-
rine hizmet etm~k istiyenlere 

kiyasetinin ve ruhundaki bü

yüklüğün göstermekte oldu· 

ğu yüksek nümuneyi gözle

rimin önünde daima ve can. 

lı olarak bulunduracaktır. 

Bu fırsattan bilistifade 

Ankarada geçirmiş olduğum 

unutulmaz günlerden ve va

zifemi kolaylaştırmak için 

mesai refıklerizle birlikte 

etrafımda yaratmış olduğu

nuz itimat havasından do_ 
layı zatı devletlerine minnet 
ve şükranımı yeniden arze
derim. 

CelAl Beyefendi ıle va-
rdığımız neticeler bu netic
elerin Türkiye ve Yunanist
anı biribirine bağlıyan bağ_ 
ları ku vvetlendirmeğe yarı
yacağına ben de İtminan 

ve yakın uyandırmıştır. 
İsmet Paşa Hazretleri bu 

telgrafa Atina elçiliğimiz va
sıtasile teşekkür etmiştir. 

• QI .. 

Belçika 
Ameri~adan ödünç para 

mı aldı? 
Belçika ajansının bir tekzibi. 

Bürüksel, 20 (A.A.) -
Amerika birleşik torularının 
Belçikayu guya 25 milyon 
dolar ödünç verdiklerinin 
doğru olmadığını Belçika 
ajıınsı bildirmektedir. 

Paris, 20 (A.A .) - AmerL 
kanın Belcik.aya ödünç akçe 
verdiği ve Belçikanın Ame
rikadan bu borcu Fransa 
ile yaptığı konuşmaların 
boşa çıkması üzerine aldığı 
yabancı gazetelerde yazılm
aktadır. 

caklardır. Duyduğumuza gö_ 
re Sındırğı kazası kongresi
ni on dört ilk kanunda ya
pacaktır. 

idare heyetinde 
VilAyet idare heyeti dün 

Vali muavini Ekrem beyin 
başkanlığında toplanarak m
emurin muhakematına ait iş
lerle uğraşmıştır. 

Def ter dar ve malmü~ürle
ri ~akkmda bir tamim. 
Bazı defterdarların ve ma · 

lmüdürlerinin memurin kan· 

unu hükümlerinden istifade 

ederek vilayet makamınd

an bir hafta ızın alarak 
yerlerinden ayrılmakta oldu-

kları görülmüş ve bu gibi 
memurlar tahsildt işlerile 

alakadar olarak bulunduk
ları yerlerde hazineyi temsil 
ettiklerinden ldalettayin za
manlarda ve vekAletin ha_ 
beri olmadan vazifelerinden 
:ıyrılmaları malı işleri sekte
dar etmekte olduğu anla
şılmıştır. Bu vaziyet kar
şısında Maliye Bakanlığı 

1 vi!Ayetlere ynpt1ğ1 bir tamim
de bu gibi kısa mezuniy~t 

istiyecek olan defterdar ve 
malmüdürlerine mezuniyet 
verilmeden evel bu husus
taki zaruret ve mazeretleri
nin Maliye Bakanlığına bildi_ 
rilmesinin usul ittihazı lüz_ 
umu bildirilmiştir. 

Vatana hızmeı muka~ili 
verilen maaşlar. 

:\taliye Bakanlığından g~len 
bir tıımimde vatana hizmet 
mukabili verilen maaşların 
birer aylık olarak ve ay 

. 
iki güzel ııahiyemiz 

O r h a n 1 a r ve Çakır. 
1 

~a~u ve Orhanlarda ~öykanununun tat~ikatı neticısı 
olarak güzel eserler vücut ~ulmaktadu. 

Balya, (Hususi Muhabiri- tiy ncı vardır. Talebeni~ ç; 
mizden) - Orhunlar nahiy- kluğu bu mektebin bır '\ 
esinde faaliyet göze çarpma- allimle idaresini güçleştı • 
ktadır. Nahiye müdürü Zühtü mektedir. 
bey köy kanunun tamamı ta- Nahiye müdiirÜ f 

. . \'uSG 
mamına tatbikı hususunda el · nün ve kulüp reısı .

0 
el 

inden geleni yapmaktadır. beyin ve muallim b~Y1 • alı 
Nahiyeye tabi köylerin evle- ele verip nahiyenin ınkıt ıe 
ri kireçle beyaza çevrilmekte için Fırka reisi Ömer b;.119 
ve nezafete riayet edilmekte- birlikte ~·alışmııları tak ır 
dir. Helası olmıyan evlere anılmağıı deRı-ırdir 

hel§. yaptırılmakta ve ahırla· 

rın ev altların<lon ayrılmasına 
çalışmaktadır. Köy yolları da 
yapılmaktadır. 

Avcı kulübü reisi Yusuf 
boy faal ve çalışkandır. f'c 
sınıflı nahiyedeki mektep bjn 
bir muallimi vıudır. Yalnız -
lığına rağmen bu mualJim 
bey çok çalışıyor. Bir mu· 
allime daha bu mektebin ih-

. 
Çakır Nahiyesı 

~ k h' .. de l(adrı Ça ır nn ıyesrnrn 
8

• 

Küştü beyin güzel çalı.ŞIP'" 
sile yeni bir hükumet ~ın•ri' 
bir umumi hela ve cuoıUtır· 
yet abidesi yaptırılJJllŞ W 

Nahiyede köy kanunu be· 
tbik edilmekte ve evl~r bale 
yaza kireçle temiz btr 
getirilmektedir. _.../ 

==================== ....... --== 
dokuma -f abrıkamıııfl ücüncü , 
temelı atıldı. 

( Üst tarafı birinci sayfada) 

kururken çiftçilerimiz aynı 

zamanda faydalanmış olu-
yorlar. 

Ereğli bez fö bri kası na 

elektrik sııntırah ve \Ş-

letme sermayesı birlikte 
olarak üç bu<·uk milyon 
lira harcanacak, tukriben 
1250 amele çalışacak. dört 

milyon metre kumaş çıka

cak ve ayrıca 500 bin kilo 

ince ipekli elde eılilecektir. 
Sümerbank 935 yılı bit

meden Ereğli bez fabrika
sını işletmeğe başlıyac.-ık. 

tır. 

Verdiğim rakam harca
nacak paranın miktarı te
şebbüsün ehemmiyetini un
latmoğa yetecektir sanırım. 
Diyebilirim ki. Ereğli bez fa
brikası ile memleket ökomo_ 
mik varlığı hissolunacak 
surette kuvvetlenecek ve ze
nginleşecektir. 

Ereğlide gerek kasabalı 

gerek köyden gelen vatan. 
, daşların gösterdikleri sevinç 

yerindedir. Bu müessese jçin 
halkın Sümerbanku yardım 
etmek yolunda elinden gel
eni yapmak gayretine teşe
kkür ederiz. Hatiplerin ben
im ve arkadaşlıırım için sö_ 

işine sevinçle başlıyalılJJ· 

E rey/iden ay rılırke~, 
Merasimden sonra PsŞll •' 

• ze1 
beraberlerındo bulur an b•' 
ile saat J 1 de KonynY8 I~'' 
reket etmişler ve h8 

yürek ten: ı erill 
- Yaşa, varol! ses 

uğurlanmışlardır. dl 
başvekilimiz KonY8 1' 

Saat 20,40 da Ko~~:u 
şereflendiren Pş. Hz bil ili 

ı. ~ıer met, ordu ve hala.e .0~ - e11 gezdikten sonra aynı 5 
6, 

ve coşğunluk arasında 
111

, 

kişchire doğru yollar 

devam ettiler. ··o•' 
Pş. Hz. ayrılırken ı:Jltl 4' 

sip bir zamanda Koll~e· 
bır hafta kalmak için ge 
ceklerini vait buyurdulsr·,,, 

Ereğli, 21 (A.A .)-K•Y',o· 
ve Nazilli ile diğer rııe''ı,, 
cat fabrikalarına IfizıJ'Jl 0 

•' 

kula fabrikası da burıtd• 
rulacaktır. 

..-..1D11411DCIWlllP--

Siirt şehir meclisi~, 
Siirt 20 (A . A.) - ııe'ill 

meclisi O\·ıldı. ~elllle edeli 
iktısadiyatını tahrıp ... ~ıo' . bB~ 
alçı inşaatının meoı 

•ır· da müzakere yapılmı§ 
Fransız kaynaklarında sö. 

ylendiğine göre Helçika ve 
Fransa ıı;arasındn sıkı elbirl
iği bulunduğundon Fransa 
Belçika.ya yardımını esirge_ 
memiştir. Bu işin iç yüzü 
!iUdur: 

sonralarında tediyesi biL i 
dirilmiştir. ı 

yledikleri lütufk!lr sözlere 
ayrıca teşekkürlerimi suna
rım. Bir hava yolu r•· 

Balya~aki ~a~ıse 
Dünkü suyımızcla Balya 

maden mühendislerinden iki 
zatın kıısaba ile ma<lon ora_ 
sında iki kişinin tecavüzüne 
uğradığı yıızılmı~tı. Tecuvüz 
mühendislere değil, rcfıkıı 

larına yapılmı§tır. ~ütecavüz-

Büyük önderimiz Reisicii
mur lhızretlerine bugün de 
her taraftan taşan coşgun 

sevgi tezahüratına şuhit ol
maktan çok mütehassis ol
duk. Bu samimi ve asil duy
ğııları Reisicümur Hazretle
rine flrzetmek benim idn şer
eftir. 

Şimdi hep beraber 

Nevyork, 20 (A.A·) i'oroi· 
namerik A irvays Ka.h bs'' 
ya ile Çin arasında bı\ bir 
yolu açmak i~·in biiY0 ~18d· 
deniz uçağı yaptırılJJl~jliPjll 
ır. Bu yol Havay ve . yı· 

ktır· ıı adalarından geçece . tlç81'l 

Amerika Avrupadan altın 
satın olmak istemiş ve bunu 
Belçikadan yapmıştır. Ancak 
altının Amerikaya gönderil
mesinden evel bunun değeri 
Belçikııya verilmi(?tir. Bu 
da kambiyo değişikliklerinin 
önüne geçmek için yapılm
ıştır. 

ler yakalanarak adliyeye ve_ Ereğli işimiz~, Ereğli bez 

pılmakta olan denıZ .. dil' 
32 yolcu nln,.ok ve h

1
' ~ti' 

r marlan 3000 mil gitlece aıid' 
recrübe uçuşları MiY0 

Sis ~ağıtıla~ilece~ mi1 
Londrıı, 20 {AA.) - Lo

ndrada gidiş gelişe engel ol 
an sisin gene başlaması üz. 
erine · bir fsviçreli mühendis
in sisi dağıtmak için buldu
ğu ültraviyolcli makine etra
fında konuşmalar başlamıştır. 

rilmişlerılir . rabrikasnın temelini atmnk yapılacaktır. , 
Köy yurdumuza sevgimizin kaynağıdır· 
Yurtdaş ! Bu kaynağı zenginleştirmek 
vaz;fendir. 
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Kuduz. 1 o o ğ r u v o 1 
0 0 

~ setıPlik.. \'C hTitıdide lıir diik.k.311111 lıir ~t'ııeliğİ 
~ 1 ıcara verılt'Ce~ ve 8-. 12- 9.34 tarihinde ihalesi 

_ A~! . Bu .. bu benim ~ Y.\Z.\N: ~J. CErDE'f ;ı, deftcr:darhkla ı~ra ~d.ıleccktır. Fazla nwl\Jmat al-Kütüphanemde, seneler-
denb ri ~ı sürmediğim kü
çüle bir dolabım vardır .. 
G.öze ilişmiyecek. acaba n~
dır, sualinin sorulmasına 
rneydan vermiyecek bir kö
şede olduğu için, yıllarca 
öylece kalmıştı .. 

Bu sabah, içinde neler 
bulunduğunu unuttuğum bu 
minicik dolnbın etrafında, 
kuvvetli bir tıkırtı, bir gü· 
rültü oldu .. 

Ka!nmı ve gözlerimi, te
cessüm, gürülLünün geldiği 
tarafa çevirdi. 

Tekrar aynı tıkırtı. 
Yerimde duramııdım. Ha

zırlamakta olduğum roı:ın
nımı bırakarak dolaba yak
laştım .. 

zavallı dostumun.. Hüdai it. ~ mak ısteyeıılerırı ~hlh Emlak ı\liidii rliiğiine ıuiira-
Hadinin.. ft: 8 · el / k k ·ı · 1' c taılar1 1 ?7 J 

Gayri ihtiyari haykırmış- € ır per e i me tep ten1sı l ~ Bl l . . ... l 
tım. Onun, bu masum bakışı it 1 a ıkesı r Evkaf 
karşısında birdenbire sar- ~ . Fiutı: Beş kuruştur. ~ 
sıımıştım. 1t ~ Müdürlüğünden: 

Masum za~~l!.ı Jrnrde~~iğ~.m; ~ ldUl'üP\ i mizde Yt~ lıer kilap~·ıda bulunur. ~ Edremit kazasının Edremit merkezile Zeytinli ve Kızıl 
bir hatam yuzunden surgun it. ~ keçili mıntaknsındaki mozbutn ve mülhaka zeytinliklerin 
edilen Hüdai Hadiden, ga- ,~~~~~~~~~~~~it 934 mahsulü on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
zetemizi ilk çıkar mı ya baş- . halesi 21-11·934 çarşnmbıı günü saat 15 de içrn edilece- • 
ı d 

.. 1 d b' h yapacak, bırçok canlar vak. pt .. İğ' ı 1. 1 · E k u ığınıız gun er e ır a- , t 'ht' I · ,

1 

ınuen ta ıp o anlıırın yevmi mezkG.rde Edremıt .v af da-
. '. O b . aca;ı: ı ı ıma .. o k t . . .. J 1 258 2 tıra istemıgtım . , u resmı- F k t k.. k b'l . k o o r ıresıne mur orı i an olunur. ( - ) 

nin altına şunları ynımı§tı : a al ' ob~e ' 'lıkmıyere lı· D • ' -----
d 1 - d .. memur ara ır eyı ı yapın- itı ın.ı' v ı· ı,~ıyet « Eğer ost ugum an şup· t 

he ediyorsan. eğer ~ulhi~e ış ~·1aık , dehşet içinde ı Memduh A~met Encüı11eniııden: 
jtimadın yoksa, şu golgomın 

k d k ı . idi .. /ıı:ıten, kuduz olao 1 aözlerine bo : ora o ent ı-
0 bu odamın , bu hadise 
ni boylu boyunca Lulacu ksın 

üzerine kuduzluğunu bir 
canım, kardeşim.» 

kat daha artlıracag· ı muhak.-
Fakat, unutuldun; her 

ÇOCUK 

hastalıkları rmilelıassm. 

Balıkflsirde t~\'clctı vanmı~ olan Milat Paşa . ~ 

nıekıebiniu keşifuame ve şartnamesi nıucibince 
ıniihrem aksamının yeniden inşası 3 Kamınuevel 

b h I .b. kaktır .. 
Evet, yanılmamışım; tı- ölü gi İ, er t osl gı ı O gün, muharrir arkada~ 

kırtılnr dolaptan geliyordu: ve her sevgili gibi sen lur,- aralarında zavallı Hü-

Muayenehanesini postnh-I 

1 

nne civarında ıemen so
kağına nakletmiştir. 

934 larilıiııe miisaidf Pazal'tesi giiuii saat 15 le 
Yilayet makamrn<la nıütesekkil Eıwi"ımmıi vila-

Bir fare.. de unutuldun. llüdai, se- J . 1 d 
aı t e var ı- Adnya gitmi-

Bu ne cu'" ret!. nın do feduktl.rlıklarıa, L===================--şler, geceyi oratlıı geçire-
Kütüılhaneme nasıl sokul· eserlerin unutuldu!.. Bu, ki · · · . ce erı ıçın, gazeteyı banıi 

tnuQ bu? beşeriyetin bir kanunu· 
,.- ... 

" 
1 
bırakmışlardı ... 

Yılların hile ihmol ettiği dur. dostum ·· Köpek öldürülmüş, Nazır AVUKAT 
bu dolabın ziyaretçisi fare · ** hastaneye kaldırılmıştı .. Kö-
nıi olacaktı? 1 Meşrutiyetten sonra bir 

1 

peğin cıın ~·ekişirken ve 
içim burkuldu .. ~uhayye kaç ateşli gazeteci genç · Nuzırın da hastanedeki resi. 

lemde yanıp sönen bir toplanarak (A . .. ) gazetesi- mlerinini aldırttım .. 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKlLl 

YCSVF KENAN l§ık.. Ve gençlık günle- ni neşre karar verm ş 
rim .. 

içimdeki acı kayboldu; 
bir ümit, bilinmiyen bir 
sevinç, ellerimi, ona, genç· 
liğimin canlı hatıraları ıle 
yüklü dolaba itti ... 

Artık, fareyi çoktan 
unutmuştum.. Kapağı aça. 
rken yaptığım gürültü ıiz 
erine, pılıyı pırtıyı topla
yıp kaçmıştı, belki. .. 

idadide, darülfünunda oku
duğum kitaplardan, dağınık, 
kapsız u erveti fünun», «De
rglih» mecmualarınJan tu
tun da, a§k mektuplarıma, 
tutam tutam sevgili saçla· 
rına, kurumuş gül yapr
aklarına; - gençlik, toyluk 
bu yal..- albümlere kadıır .. 
neler yoktu, neler! •. 

Her birini elime aldık-

Çn, gözler im dakiknlarca 
üzerinde <lolnşırken, muha 
yyelemdc bir kapı açılı
yor, bir diğeri kapanıyo . 

rıJu .. 
Bazın, bir satır yazı, ka

lbimi kuvvetle çarptırmı
ya, heyccnnlandırmıya kafi 
geliyordu. 1 

Elime, en ateşli devrl' 
rnin hatıralarım kinJe to
plıyan tozlu albümüm geç
tiği zaman o kadar sevin
dim ki .. 

Derhal kapağını a~·tım; du
daklarımda hafif bir gü
l~msemc, gözlerimde parlak 
b.ır sevinı,: olduğu halde re. 
sırnlere birer birer bakmıya 
başladım. 

işte, şehadet p::ırmnğımı 
11 lmncık kemiğime do.yayarak 
tnasa başında, kitaplarım ara
s~n~o, ilk muharrirliğe özen
dığını z mnn nld•r tığım fesli 
bir rotogrı.ıfım. 

O zamanlar. ne kadar 
hflyecıınlıydım; ne kadar 
uteşliydim .. 

k Çevirdikçe, genç şair ar-
lldaşlarını arnsındo, yalnız, 

rrıuhtelif pozlorım, beni, he-
Yecand h l d an eyocana, haya . 
en hayale sürüklüyor.do. 

tik ... 
Meaul müdürlüğünü, bü. 

tün tehlikelerine rağmım 

Hüdai kabul etmişti .. 
Gazetemiz, altı ay zır

fında çok fazla rağbet 
görmüş, seslerimiz etrafta 
hayli akisler yapmıştı ... 

Bu zaman zarfında, hır 
knç defa mahkem<•ye 
düştük vo birkoç defa 
da . mahküın olduk .. 

~ıhayet, hiç yokt.ın bir 
hfülise üzerine tfd<layiyi 
ve gazetemizi kurban ver
dik .. 

Evet cc hic yoktan bir 
hddise üzerine ... » 

Bunn da, ben 
olmuştum. 

sebep 

Gazetenin o sayfası, hlild 
hatırımdadır: 

Kuduz bir köpek, bi-
linmiyen bir semtten, an
sızın bizim B ıbıtlliyf) inmi~, 
aşağı doğru, önüne gelene 
saldırarak koşuyordu . 

Arkadan da, büyük bir 
kalab:ılık onu takip ediyor; 
kimisi taş fırlatıyor, bir kı

smı dı• sopo, sandalye, ka
p p eline nıı geçerse atıyor

du .. 
Her ağızdan bir ses çıkı. 

yor, herkes boğırıyor, bilh
assa kadınlar ayyuluı rıkıyo · 

rlardı .. 
Fakat, önde, arkada insan 

bulunduğu için kimse silô.h 
kullnnmıya cüret edemiyor-

du .. 
Köpeğin köşeden kıvran · 

arak kaybolmnsile, kalın, ku 
vvctli bir sesin bütün g-ürü
ltüyü susturması aynı zam 
anda olmuştu. 

Köşeyi döndüğümüz zcım

'ln. korkudan duralndık . hn · 
vretten ağzımız a~· ı k kaldı.. 
• Köpeğin ısırdığı bu adam 
herkesin korktuğu Zaptiye 
Nazırı idi .. 

Bazıın, yalnız olıınık eh_ 
ri gt zmeye ~·ık ar, sözde 
baskınlar ynparJı .. 

O gün de birçok baskınlar 

~azır Paşayı göğe çıkar
mak, Köpeği yerin yedi kat 
J ı bine indirmek icap ediy
ordu .. Hepsini yaptım· 

Fakat, kürük bir dikkat· 
siz, ik, bir terli p ha tası, ert
esi gürıü r.kan gazatede ön
ümüze şu manzarayı serdi .. 

Nazırın karyoladaki ko;. 
kunç resmi altına şunlar 

yazılmıştı: 

«Seni cehennem bile ka
bul ctmiyecektir, ey kuduz. 
ların kuduzu .. 

«Üh, nıhayet istediğimiz 
0ldu ... Geberdin ... 

«Fakat, çekerek sürüner
ek gebermeliydin •. 

Yazıhanesi hükumet caddesin- / 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

• 
Merkez ve kazalarda her 
nevi Java kabul ve surat
la noticel en dirilir. 

«Senin hu h::ılin bile ne 
kadar iğren~· . Ey kuduz 
köpek ves •. » 

Kuduz köpek ı~·ın yuztlı
klarım, tamamen Nazırın res 
mi altınn gelmiş; Nazıra ait 
kısımda köpeğin resmi al
tına ... 

lstanbul: 

Mehlika, Turgay 

C. H. F. Vilayet idare 
heyeti riyasetinden: 

ihaleleri feshedilen fırkamızın Halıkesir vi-
lavet merkezine ait Kerenıköv hududu dahilin-. . 
deki iki par~a zeyti nlik(50) elli bin lirada ve Ed· 
remil, .\yndık, Bur·harıiyc fırkamıza ait yedi 
parça z~yt.inlik (20) yirmi bin lirada talibi uze
riıulNJ i r. 

24 - Tt'şriubani - n34 cumartesi ~iiııii saat 
saat (16) da Balıkesir Yih\~·et fırka rı;erk(•zindc 
pazarlıkla ihalcl•' ri icra kılırıaca~mdan tali pleriıı 
la)' İn oluııarı giin 'e ~aattc) miiraçaatları lüzumu 
ih'ın ohmur. (265) 

Balıkesır Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Küçük şncl:rvan caddesinde bezzazlar irincle evkafa oit 

203 ~um:.ıralı ıiukkdnın canı ve c:ırnakdnlnrın tecdidi boya 
ve dırek kaplamalarının yapı lması yirmi <rün müıldetle a~· · 
ık münnkasuyn ~·ıkarılmıştır Talip olanlu~ın yevmi jhalesi 

olan 2ô 1 1 -934 pnzı:ı rtosi günü saat 16 da 3 J buçuk lira 
teminat :ıkçasile birlikte Balıkesir evkaf müdüriyetine mü. 
rncaatları iltln olunur. (2 6 - z) 

.. J 

Yelle acık t·ksillnw ile verilmek üzere .. ~ 

miinakasava konmuı'itur 
~ . . 

Bu inşaatın hedPli keşfi 3990 lira 70 kuruş 
ve teminatı mu vakketf'Sİ 300 liradır.'\ llü
nakasaya meslek hay ~j~'el ve itibarı nıalisine 
itimat olunan ve belediyP. ve ~·a devairi saireye 
ve vahnt serbest olarak birkac h~tonarma 

• • 
binayı bila münazaa nwtin olarak vücude ge-
tirmiş olduğuna dair vesika ve ticdre t odasına 
mu ka vvet olduıtun(j dair makbuz ibraz edeu . . . 
miihendis, mimar ve kalfalar iştirak edebilirler. 
Bu suretle talip olanlar yevmi mezklırda vaktı 
muayyeııinde vesaiki mezk5re ve teminatı mu
vakkale makbuz veya mektuplarile makamı 
vıh\yetl«~ müteşekkil euciimeni vilayete ve bu 
hususta nıahlmat. edinmek ve hihi bedel şart
name surt~t iııi almak ve planı görmek i tiyen
ihale {-{İiniinden evelki giinlerde Enciimeni vi
hlyet kalemine müracaat etmeleri ih\n olunur. 

(262) 

Daımi Vilayet 
Encümeninden: 

Balıkesir Sıhhat dair·esi ihliyacıicin 500 li-
• • 

ralık kinin münakasaya VHZ ve müddeti temdit 
edildiği halde şerait dermayanı suretile talibi 
tarafındaıı tt•klif Pttiği bedel haddi hlyık görül
nıcdiAinderı 3 - k~lrıunuevt·I 934 tarihine mii
sadif pazarle~i günü ~aat. on bcse kadar bir av 

• .1 

ıarfmda pazarlıkla vtırilmesine karar verilmi-
ştir. 

Talip olanların teminatı nıu vakkatelerile 
hirliktc yevmi nıczkt'ırda Encümeni YiJA,1ete .. 
~elnıelcri ih'ın olunur. 
t. 

( 244 - 1) 

Balıkeair Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir kı~aat. efradının ihtivacı icin 20 ser 
-bin kilo lalrna, pırasa, ispanak ~'e 3 biu kilo ka
rm.ba har, 5 bin kila kPrcviz, 500 kilo he~·az pe
ynır, 400 zeı· kilo kaysı "~ vişne,erik rcc;t•li 24-
2. Teş. -n34 tarilı Cumartesi giinii saat 14 den 
itibaren acık indirmı· :öiuretilt• satııı uJırıa<·aktır. • 
Taliplerin şartnanu•lcri giirnıek için her {-{Ün ve 
aruırmıya iştirak için dt• yiizde yedi huçuk mu
vakkat tenıinatlarilc hirlikh~ arttırma giinü rnu
ay.~en saatte kolordu sat.m alnıa ko~ıisyonuna 
muracaatları. 4 _ 
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Yapılacak 
Sayım 

-, I TURKDILI Neşriyatından: 
.• 1 

(Ust tarafı birinci ea yfada) 
üştür. Bu ay nihayetinde İs -

1 

parta vildyetjnio bütün kaz ·ı_ l 
larında vo Murdanın Marma-. o 1 

rıs kaz:ısındn bir tecrübe ya-l 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

1JJ1111ıııın~ij ıiı ı . nımııııııııııııımmıııııı1111mıııoommımıım111mıııııı11m ııımm!uı"·~ _ 
1 

~ ... ııınıı.. ... h ..... 11111 ...... 11111 .... rtııııı ....... ıımı ...... 111111 ........ ııı ...... ııııııı..... t 
1

1

1 , f Şehir Sinemasında ;, 
1 ~ Bu akşam -, ~! Sa~ırsı~l~kla bekl~diğ~niz 1 

J Harbı nnıunıın11ı korkun hakıkaılPr11ıden • 
pılacaktır. Bu tecrübeler de 1 I 
Isv:çreden muvakkaten celb- 1 

ed~.len f15vİç'rclı müşavir Mö- Ha)rat bilgisine uy~ıın ol<ırak 
eyo Bruşvaylcr ve 3 şube 1 ff • ~ 
müdürü ile birJikt.:ı bulunac- 1 zılınıştır, er kıt<ıpcıda satılıı·. 

1 ıı ~ • . " 
Ya- 1111 4 G ZL KUV ETLER! 

11 IS§'~ ,, 
ağım. Şimdiye kadar tecrübe a.._ :> 

sayımlarında tatbik edilen u- ~=-_ -==--- --- - -- --- ----- __ = 
suller tam bir muvaffakıyet 
vermiştir. · Tecrübeler 
ıçın hazırlanan mu
vakkat talimatnameler tecr _ 
übelerden alınan neticelerd 
göre ı~lah edilecektir. Vali 
ve kaymakamlar da bu tali
matnameler hakkındaki mü_ 
talealorını bildirmektedirler. 
Nümerotaj ameliyesine bütün 
memlekette başlanmıştır. 
Şubattan itibaren nümerota. 
jrn teftişine başlanacaktır. 
Umumi sayımın gelecek se_ 
ne teşrinievelde Cümuriyct 
bayramından bir hafta veya 
on gün evel yapılmasını dü. 
şünmekteyiz. Hu sayımda 
alınacak neticeler daha muf
assal ve daha ilmi tasnife 
tabi tutulacaktır. Gelecek ay 
içerisinde Mudanya ve Kır-
klar elinde de tecrübe 
yapılması mukarrerdir. 
lki oya kadar bütün 
tedrisat zümrelerinde çalış. 

makta olan muallimler hak· 
kında umumi bir istatislik 
naşredilecektir. Halk okuma 
odaları ile kütüphaneler ista
tietigi de ikmal edilmelr.tedir. 
Mahkumin istatistiginin 19-
32 senesine ait olan kısmı-

nın da ikmalini müteakıp 

her ikisi bir arada neşre
dilecektir.» 

ingiliz nazın Japon uef irile 
görüştü. 

Londra, 20 (A.A.) - ln_ 
giliz dış bakanı Sir Con Si
moıı ile Japon elçisi M. 
Matsudeire deniz işinin sı. 

yasal görüşlerini konuşmuş

lardır. İngiliz kaynaklarında 
söylendiğine göre Japon to
rusu Vaşington anla~maeını 
kararlaştırmıştır. Ancak 
bunu sonradan bildirecektir. 

Avusturya Başve~ili 
Roma, 2 J (A.A.) - Avus

turya Başvekili ve Harici
ye Nazırı Budapeşteye dön
müştür . 

-~ 

Mecmualar: 

~ığtr 
«Çığır» ın 1934 Sonte~rin 

19-23 sayısı değerli yazılarla 
çıkmıştır. 1 

İçinde bulunan yazıların 
başlıca!:rı şunlardır: 1 

Mustafa Kemaller: Hıfzı O-
ğuz, esirin rüyası: Sıddik, 
Kazak _ Kırgız edebi-
yatı: Abdülkadir, Toruslara 
doğru: Edip Hilmi, öz dilin 
yayımı: Kemal Eşref, yanık 

efe: Enis Be hiç, ikinci on 
yıl. Bürhan Asıf, ülkümüz: 
~·.ıfi Atuf, cümuriyetin sözü: 

• u~lul Nuri .. 

. • • ' . ..., ... - 'ılt 

' . . . 

Aşağıya bastığ~mız rehber tablo halkımızın her tülü ihtivarJa-. . 
rını en raha~, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kim-
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.o Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi l lirlü ~ualleri n eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

T'Rl.KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi milli
rt • ye caddesi ııumara: 98 

KIRTASİYE· Mustaf~a Fehmi. 
• ne sokagı. 

Hükumet caddesi postaha-

O Te L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde -
sinde .. 

A V (]KAT: Emin Vedat bey ... Hüktimet caddesinde. 

• 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiiktinıet 
caddesinde .Ahmet çeşmesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hükumet caddesi 

G A Z / N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinde. 

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

Yeni berber ı brahim efendı: lliikt'ınıtıt 
caddesi Yıld1z Karaathanesi karşısında. 

LOKANTA: Sabri Lokantası~ Şah Mehnırt sokağı 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri .• 
Paşa camii caddesinde.. ~leylıane 1 oğazrnd~l. 

TERZİ 

~andırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi .. 
Bihimumickiler, koııserve ve s ~kt)r ce~ill(\f'i . . . . ' . 

: Mustafa bey.. Postahane ~oka~ı No. 4 7 
Terzi ve örücii Celalettin bey. Ku vayi 
mi ili ye caddesi No. 163 

TUHAFİYE: Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Alem
dar zade.. K u vayi miiliye caddesi No: 48 

. 
ŞEKERCi 

• 

: Ahmet Nuri efendi: Bahkcsirin en eski sPker-• 
cisi. llüktimet caddesi, postalıc ne sokağı nu-
ınara: 24 

lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. lliiklimet 
caddesinde şehir sineması allmda. 

MANJF A TU ?.: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi nıa-
nifatu ra ve kuma~ mağzası. 

caddesi ıı umara: 5 2 
K u vavi . 

Bu güzel mecmuayı oku- R_ 
rlarımıza salık veririz. .. 

lı/ ı §. ,g Ru fi linı 1 w kiki vesikalara isti ııa tleıı ı e ~ 
-~ milyoıılarca dolar sarfile ve birkaç in-- • 

~ sanın hayatı rıa nıal olmak suret ile \ ii Jı 
=J cude aetirilnıis hiiviik ınuvaffakn•et • =;ıı: ._, ~ . .. ~ 

J eseridir. ~ 

~ Hu filimde ha~bi. u~numiuiı~ nwşl.rnr k~r·~" 
==s kunc casusu h. 3 ıle Mabeı nwYm koı-== .. . 

~ kunç nı~cf)rala~·11_ıı ve iska~a ~ak denizin ... ~ 
J <le harhıum~m~ı~ın akıhetını hazıı·~.·~a.ı~ • 
~ Alınan ve fngıhz <lonanmasınıu muthı:;ı Jı 
~ muharebesini tahtelhalıir Ye tayart~ harp· I 

s-~ lerini torpil t•ndahtmı, batırılan <lriınot, 
, ~ taht~·lbal~.ir H~ lıa\'a 1ı:1rhind~' ~·aıı:ı~·ıı~ • 

~ demze du~en tayarelt) rın feeı akıhetırıı. Jı 

~ Loudı·arnn homhardmıauı isiııdc ra~us-== t) 

ı ~ ~~ı·ırı oynadık~arı .roll~:ı·i:. kaı:adn tiiylt~r 1 
! urpeı:ten. takıpl:rı, huyuk .. hır lıeyt1rnn • 

=~ ve alaka ıle takıp • dPceksınız. ~ 
~ Ayrıca Foka jurnal. Dünya hnbeılcri • 
~ Me"~ i.ler.in.ı iz numar. 1ı 1 r. Riletleririzı gündüzı1 < n ~ 
~ alahılırsınız. ~ 

====--_ P E K Y .t\ K 1 N 1) .\ • 
== İlllhi Artist LiLi.\Z\ llı\RVEY in Vı 
~4 
ii~ Çıldırtan dudaklar 1 
~1 ~ === ··ıııııııır ·•ıııııııw ·01111 ıııır ·•ıuııııı• ·1111111111 .. •ıııııııw·•ıııııııw ••t:ıııııv ·•ıııııııw · 1 ııt111ll'"''lllll 
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=~ 1 ~/! • 

=~ Bina yapt rınuk mı istiyorsunuz? Ilk Jefa ti rı J carothanemizc uğrnyınız. Bincınızm ikmali kin bii· • 
~- tün levazım :no.ğazamız<lu mevcuttur. rı 

~. Demir, htrdovııt, cnm, çimento. pulluk ve ıı: ~ 
~ nciruldtı bulunduğu gibi yakın zıımandan berı • 
A sııtmağa başladığımız her nevi yağlı ve bnd 111 11 ,. 

~ ~ boya ve ynğlnrınm temiz ve birinci cinsinden °1· ~ f :·~ mnsı müştC'riınizi memnun etmiştir. ~ 
] Her nevi ölçü ve• tnrtı ı'iletleri do satılınolc· • 

==== tadır. ~ 
i~ Saraçlar başmua boya ve lnrdevat~ı ~ 
~1 Cumalı Hasan -

~~füiii~]~i~iiiınıniııııııim~ııııııııııiiiiiiiiiIDiiiiiiiiiiiıinı~ııııımııııııı~i~inı~~ınmr 
Bal:kesır Vılayet Matbası 


