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- İğesi Baıyazgana:Bilecik saylavı HAYRİ KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

ır Türk Dili Evi Ba/Jkesir U 
/1 Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur. Günü geçmiş ~ 

CUMARTESİDEN ÖZGE 
__...Jt .... ~ .: .,.-.~~~· '.;. . .. .•. 

ÇIK.AR.. [1= sayılar 25 kuruştur. il 

-·· G-ÜNLERD.....:: VE ER. 

1ürk 
Artık Tarihin .. 
izindedir. 
Ağn, efendi, efendi hazret

leri, bey, beyefendi hazret
leri kalktı. Şimdi cümuriyet 
bütün yurtda!§ları bir çırpı· 

da seldmlıyor. 
Adı belli, soyıı belli Tür

ke adından, soyundan dahn 

uygun nnğı olur mu? 

Bize göre yurtta her soy 
sal kalkınma ulusçn ve soy
ca lıüyük bir isteği karşılı

yacaktır. 

Bıından ötriidür ki son 

günlerde soysal sıyasamı

zın genişlemesi öz benimizin 
(hüviyetimizin) soysal erde· 
nilerle (maddelerle) peki~
tirilmesi bütün ulusça derin 
sevinçlerle karşılanmıştır. 

Türk yeni bir yapı kuru
yor. Bu söz ister kent, yol, 
demiryol anlatışında ister 
soysal ynşnyışımtzda bir var

lıktır . Bu varlığın crgün gelip 
bütün acuna pormnk ısırta

cağından işkillenmek eJ 3m'3-

yız. 

Tiirk artık tarihin 
iz:rnıe \iİriivor. . . 

K. E. 11kman 1 

Vurtdaş 
Kendine bir soy 

adı seci , 
Ankara, 28 (A.A.) - Türk 

Dili Araştırma Kurumunun 

bulduğu soyndlurının üçüncü 

listesi şudur: 
Arı2 1 Tekin, Arıknrık, Ho· 

go, Ars, Arpa, Arpat, 
Cosnkay, Arslan, Arslan, Ar
ğun, Arslan, Bay, Ağlekin, 
Arslan, Aşrny, Azlağ, Azine· 
bik, A.nlnn, Mırızıı, Arslan 
Taş, Artan, Artial, Artıkar-
slan, Artük, Artük, Arselon 

art, Neboğa, Arıka, Arkuz. 

Ankara, 28 {AA 1 - Tiirk 
Dili Aroştırma Kurumunun 

bulduğu soy adlarının üçün 
cu listesi şudur: As {l<nl 
Asrın, Asana ( Ko} Asannkutlu, 

Asanatuci. Aydoğmuş, Ayjn, 
Aykanat , Aykutluz, Aymo· 
lek, {Kn] Ay scbar, Aytcu1iz, 

Ayverdi, Aşan, Aşankutlu, 
Aşanbugo, Aşanto~rul, Aşkan , 
Aşk:as, Aşut, Azıret, Ata, 

Ato.Liş, Atakay, Atnşk.ay, 
Ayaz, Atala, Atnlakgazı, Atol 
mış, Ataman, Atom, Atas

glan, Atılmış, Atınız, Atmış, 

Atalay, Atıla, Atlı, Atmış, Atısak , 
Aycle, Ayisit . Aykultel, 

Ayhç, Tarhan, Aymergen, Ay
tnş, Aytemir, Ayyar kı n , A vnr, 
Avına, Avkan, Avgon, An 
§ar, Afser, Ay, Ayana [Ka], 

Ayarku, Ayns, Ayın Ayin 
Arık [Ka] Aybars. 
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1-aris Görüşmeleri "Lakaplar1 Ve Onva 
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Bi k e iz taşması Vapıhyor .. 1 

Şimal şark misakını tamamlıyacak olan bu ' 
Akdeniz anlaşmasına Türkiye de girecektir. 1 

' ortaya :ıtmış olduğu mesele
h•r üzerin ıle olmuştur. 

Bay Tevfık Rüştü. M. Laval ve M. Titüles~onun görüşmeleri ~akkın~a tafsilat. 
Poris, 27 (A.A.) -- ~1. Lı· 

valin M. Tıtiılesko ve Tcv
fık Rüştü Orns ercfine ver 
mi~ olduğu öğle yemeğinin 
.sonunda 'l'evfık Huştü Orns 
ve M. Titulel:iko bir saatten 
arlık M. Leval, M. Falonden 
ve ~. Hcryo ıle görüşmüş
lerdir. Her türlü olanlara 
göre hır konferanstan ziyade 
dostane bir konuşma mahi
yetini olmış olan bu noktai 
nazar teatileri mevzuu 
dün de M. Lııvo.l ile M. Titü-
lesko urnsında görüşülmüş 
şark misakı projesi ile 
onun tı.ımumlıyıcıaı olan 
ve Türkiyeyi de içine alan 
akdeniz misakının meydana 
getirilmesi meselesi teşkil 
etmiştir. 

Paris, 27 (A.A.) - M. La· 

M. Titiılesko 
val ile M. Titülesko arasında 
yapılan ve fevkaltlde dosL 
ça olduğunu söylcmeğe h~
eet olmıyan görüşme bir 
müzakere olmaktan ziyade 
l velce yapılmış olan görüş
melerin tekrarı ve aydınla. 
tılması olmuştur. Görüşme 

Yugoslavyanın, notası ile Ma
ceristanın, vermiş olduğu 

cevabın usluslnr kurumunda 

C. H. F. Grup unda. 
fııka gıupun~a Manisa meiusları taıafın~an ,apılan 

bir teklit üzertnd3 görüşül~ü. 

C. H. f. Lnıanıi Merkeıı 

Ankarn, 28 (A.A.)- C.11.F azaltılması İçin Manisa meL-
grubu dün reis vekili Pay Ce_ usları torafındon yapılan 
milin başkanlığı altında top teklifi ~inliye Vekilinin hu-
londı. l~vve)fi hiikumet ta.rn- zurile konuşuldu ve idare 
fındon taksitlı olarak sat Inn heyetin seç<'ceği bir encü

men vasıtnsılc hu mesellnin 

'l'"t hiş~·ilerin har~kctlerini 
h ı-,tı rmok jçin ppılnc:ık 
projenin Fronsnnın vereceği 
haberi gerçekleşmektedir. 
Bununla beraber Fransanın, 
Lehistanın, 27 eyh1l tarihli 
notasına vermiş olduğu ce -
vop doğu uzlaşması hukkı . 
ndaki görüşmelerin ne duru
mda oluuğunu araştırmağa 

sebep olmuştur. 
Şurasını hatırlatmak gerek 

ki bu uzlaşmaya ait ilk 
teklifler tespit edilmiş olan 
bir metin vermekten ziyade 
bu uzlaşmanın çerçevesını 

gösteriyordu. Lehistanın, L\
tvanya, Çekoslavakya ve 
Almanya hakkında ileri sür
( Devamı ikinci sayfada ) 

Hava 
Kışlad:. 

Amasyaya kar yalıyor Karad
ınizdı futına denm ediyor. 

Amasya, 28 (.\ A.) - Şı.:lı
rP kor yağıyor Ttpelcr hem 

boynz oldu. 
lnebolu, 28 (A .A.) -

De,·om eden fııtına gittikçe 
şiddetini nrltırnıı~, hova yıl
dıza çevirmiştir. Sahildeki 
kayıkların hir kısmı parça. 
!anmak tehlikesinden kasaba 
içine çekilmiştir. Bir hafuı 
önce tstanbuldnn ~·ık.ıın yo
lcular ve postalar Sinopta 
beklemektedir. Aynı zama. 
nda posta da gidememiştir. 

Muğla hal~evinin güzel 
çahşması 

i 

arı Kaldıran Ka un 
Birinci madde: Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efe

ndi, bey, beyefendi, paşa, /ıaııwı, hanımefendi ve lıa 
zrelleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erk1tk 
ve kadzrı vatandaşlar kcmunun karşısında: ve resmi 
belgelerde yalm: udlariyle amltrlar. 

ikinci mcıdcle: Siuil rıitbe ve resmi 11işa11lar ve ma. 
dalyalar kaldınl11uş/tr. Ve im nişall ve madalyaların 
kullanılması ymwklır. /larp madall)aları bıırıdan mu. 
slesn.ı.dır. 'J'ıirkler ycıbarıcı devlet rıişalllafl clcı laşıya
ma:lar . 

Üçii11cıi mucide•: Askeri rıitbelerdc adım ba~rnu 
gelmek üzere kara 11e lıavada mıişıirlere nwreşal, biri
nci faik, ferik ve liva/ara general, denizde birinci {e
rik, ferik ve liualara amiral denilir. 

GeneraLlcırrn ve amlrallaruı <ierecelerirıi gösteren 
unvarılarlcı deniz müşıirlr.ri ıınvarılanrım ve cli{jer c1s. 
keri rıilbeleıin karşılıkları ali askeri ştirası kararı ve 
icra Vekilleri Jleyelinln tasdiki il~ konulur. 

~~--="~~~~~~~=-=~~~---

Adları Ve Sanları 
Bugün de kentimizde soy 

adı alanlnrın adl!ırı-

nı aldıkları sonlarilo birlik

te basıyoruz: 

Zeki ÇANGIR- Balıkesir 

\ Cümuriyet nıüıldoiumuıııisi. 
feyzi AKSÖZEN - Bo. 

lıkesir Daimi Vılayet Eneü 

meni nzoı;ı: 

İsmaıl AKBAŞ- B ılıkrsir 
'.lıraat bıınkosı ~·evirgeni 

Ali Riza AKDENİZ 
mernloket hastahanesi ho he
kimi (operntör). 

Raif DEMİRALP - Ba
lıkesir memleket hastanesi 
iç çorlnrı bilgü~·i (otncı) 

Bay Feyzi Aközen 
Hasan ÇIT AK - llükümet 

yolunda \berber). 

Kadri ÇITAK - hüku -
met yolunda (berber). 

BiR YANLIŞLIK - Dünkü 
sayımızda çıkan soyndln
rında bir yanlışlık olmu tur. 
Doğrusu şudur: 

emIAkin taksitlerinin uzatıL tctkık ettirilmesine kıırar 
mnsı ve bedr 1 miktarlarının YPrilJi. 

~1uğla, 28 (A.A.) - Bu 
gece Hıılkevinde toplanan So
ysal yarılım komitesi l lalk-

Halit Bedi OZAN 
Erkek ortamcktop musiki o. 
kutganı. , 

Nüfus yazm1 işleri 
Hazirandan sonra kalacaklar 

ceza görecekler. 
Anknro, 28 (T('Hl<OİLI> -

Gizli nüfusların yazım işi 
bir yasa ile haziran ayına 
dek uzatılacaktır. Bundan 

öte gizli nüfus ynzd rmak 
istiyen kişiler rezn görc>ce· 

klerdir. 

Ahonun ihracau. 
Afyon Karohisar,28 (A.A.)

Nisan hoşındon bugüne kn
dar Karahisnrdan 1372000 
yumurta ve 64800 kilo 
knbuklu ve iç olarak ceYiz 
ihraç edilmiştir. 

tep er 
için öz Tür 'Çe bir ~iti 

~azulamyor. 
Ankar , 28 (1'( RKOILİ)

Kültür işleri b1:1konl ığı , ilk 
mektepler için öz 1'ürkçe 

biti h zırlamıya bnşlumış-

evinde horgün (ukirlerin 
bedava sağlıkları bakımıno, 

fakir mektep çocuklarına 
sıcak yemek verilmesine 

söz kesmiştir. Bu işleri hn. 
şarmak için ayrı bir Jernek 
kurulmuştur. Çocukların ba

kım kurmak kin yeni kay· 
nakları bulunmasına çalışı

lar.aktjr. 

tır. Bundan sonra çocuk- ı============ 

Jorımız drrslerini hu ôz Türk· 

çe bitilerdcn okuyncnklardır. 

Adana~a pamuk pıyasası 
Adana, 28 (AA.) - Pa

muk piyasası 28 1'ürkiyunin 
yeni eh·isi Ahmet Cevat 
bey HeiMictimura itimatno. 
rnesini vermiştir. 

' 

inkılap 
Müzesi açıhyor. 

Ankara. 28 (TOHKDİLl)
Burada (inkılap müzosi) n<lı · 
nde bir müze a~·ılucaktır. 

Müzede bir de Ata Tiirk kö
şesi bulunacaktır. 

Bay Ali Riza Akdeniz 
İbrahim AKSOY - Be-

lediye azıısı (Sntgan). 

Sırrı TALAZ - Balıkesir 

merkez jandarma kumao<lanı 
(yüzbaşı). 

Muharrem ÇALIK _ 
Balıkesir emniyet ~·ovirgen

liğindc Ü\·Üncü komiser. 
Zühtü KESKİN - Umumi 

Vılılyet ~teclisi azası (Sat
gon). 

Süleyman ÇETiN -- Ay
göron mahallesi (Satgan) . 

r 

Tanıtacağız! 
T ORKDİLI olwyucuları· 

mrı soy adlarım basaca
ktır. Bunurı için soy adı 
lakzrıan okorlarımı:;w 

ı I adlarım ve soy adlarım 1 

11e oturdukları yerleri bi
:e yazmaları yeler. Biz 
b6yleu basılması istene. 
cek soy adlarım bir kar
şılık beklemeden basaca
ğız. Ve böylece ym1.Jaş-

1 

/arımı= için eyi bir iş gör· 
mıiş olacağız .. 

Bize soy adlannızı 
bildiriniz, on/an ta
nJfa/ım. 

1 ... .. 
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T ürkiyede Seçim. 
Mecus dağı,ı~ını kararlaştırmadan önce kendisinden eulki 

mecli ler gibi yaptığı işlerden hallı olarak öYünebilir. 
22 ikinci tet:irİn tıtrihli yonomi kazandıran bütün 

La Bulgari yazetesi bu baş- yenilikler ve değişiklikler, 
lıkla çıkard ğı bir yazıda Gazinin eseridir ve yenilik 
y~ni s?çimuen bahsederek yolunda Büyük Millet Mecli· 
dıyor kı : si müşarjleyhe daima müza-

.. Yeni secim, ehemmiyeti heret etmiştir. 
itibarile Balkanlarda olup Acaba Ankarada lfikırd•-
bitenleri bilgi ile tetkik ede- sı geçen uluslar arası 
nlerin gözünden kaçmıyacak mahiyette sebeplerden baş
bir iştir. Türkiye cümuriye- ka, seçim devreıiuin sonu 
tinin sıyasal hayatında Mil- gelmeden meclisin dağıtılm
let Meclisinin oynadığı bü- asını ve yeni seçim yapıl-
yük rolü herkes bilir. Teş. masını haklı gösteren ve 
kilfitı esasiye kanunu muci- hükumetle meclisi biribir-
bince bütün saldhiyetler bu !erinden ayıran başka bir 
meclise verilmiş olup hükil- sebep karşısında mıyız~ Şimdi 
met reisi ile türk idarecileri lik böyle bir laraziy"yi 
ve meclisin üyelerindedir. doğru gösterecek hiç bir 
Böylece hükumetin çalışma şey yoktur. Seçim devre. 
ve kararlarında türk pa- sinde yapılan işlerin pldn -
rldmentosuna düşen pek ço&u çok cesaret vericidir 
k o l a y c a 8 n ı a ş 1 ı ır. ve Millet Meclisi ken-
Genç cümhuriyetjn sıya- di dağılışını kararlaştırma
sal hayatının değişik parça- dan önce, kendisinden evel· 
ları arasında herzaman mev- ki meclisler gibi, yaptığı 
cut olan mükemmel ahenk, işlerden haklı olarak öğünç 
Türk hükumet adamlarının duyabilir. Meclis son yıllar· 

do bütün alanlarda Türk 
Üz6rine aldıkları ulusal ye-
nilik ve kalkınma işinin me- ulusunun yaptığı büyük 
clisten yana hiç engel gör- kalkınma gayretine katılmak 

d b suretile vazifesini şerefle 
me en aşarılmasını kolayı. yapmıştır. Onun yardımt ile 
aştırmıştır. Gazi Hazretler- yapılan değişiklikler Türkiye. 
inin başkanı ve dAhi kuru~- nin manevi zenginliğini art
usu oldukları biricık Türk ırmış ve bütün acunu sarsan 
sıyasal partisi olan Ha- korkunç ökonomik krizin te-
lk Fırkasında hüküm sirini azaltmağa çok yardım 
süren tecanüs ve demir gibi etmiştir. Ulusun minnetini 
disiplin dikkat nazarına alı- kazanmak için, gelecek me
nırsa, düşünce ve duygular- clisinde zaten çizili olan yol
daki bu beraberlik kolayca Jan yürüyerek başlanan işi 
anlaşılır. On yıldanberi Türk bitirmekten başka yapacağı 
yurduna bambaşka bir fiz- yoktur. 

Paris Görüşmeleri 

Silahları 
81retma işin~e Amerika ile 
Japonya uyuşa ~if eceklermi 

Londra, 26 (A.A.) - Ja
pon sefiri M. Mataudeiro, 
dün öğleden sonra M. Nornı
an Davis ile bir parti golf 
oynamıştır . 

.Japon ve Amerikan meha
lıli, bu oyundan sonra iki 
devlet adamının iş üzerinde 
görüştüklerini, ancak bunun 
deniz konuşmalarının duru· 
munda hiç bir denişiklik yap
mamış olduğunu söylemekted
irler. Bu konuşmanın M. Mat-
sudeironun bugün Ameri
ka elçiliğine giderek M. 

Norman Davis ile görüşmesi 

hakkındaki kararını değİŞ-

tirmiyeceği ihtimali vardır . 

Va§ington, 26 [A.A.] -
Ayandandan M. Nye, dı ş 
sıyasa cemiyeti tarafından 

dün verilen öğle ziyafetinde 
söylediği nutukta Joponyanın 
Vaşington anlaşmasından 

geri dönmek için verdiği 
kararı yerinde göıtermiş ve 
İngiltere ile Amerikayı eğer 
sjlAhların azaltılmasını gö
nülden istiyorlarsa Japonya 
için dediz beraberliğini ta
nımağa çağırmıştır. 

.... 
Sovyet Rusyada sanayi 

f ŞEHIRVEMÜLHAKATTA ) . .... ····----····-------····-······----··--·············· ' 
Saylav Hırsızlara Aman Yok· 

Seçimine haznllk. 
Belediyede seçeceklerin def

terleri hazırlanıyor. 
Yeni saylav (mebus) se· 

çimi için belediyece hazır
lıklara başlanmıştır. 

Hırsız/er dün yakalandılat• 

Hırsızlardan biri beş ayTni:Banasiiilö!dürmüş bir t 
tildir. Bu adamın yakalanmasında bir ~~lvacının "

gayreti görülmüştür • 
Seçeceklerin defterleri ha· 

zırlanmaktadır. 

Vali ve fırka başkammu 
geliyor. 

Birkaç gün önce Mustafa
fakih . mahallesinde papuççu 
Halil Ihrahim efendinin evi
ne girip değerli eşyalarını 
çalanlar dün yakalanmışlardır. 

Hır sızlar iki kişidir: Ar
navut deli İbrahim oğlu 
Emin ve Bigadıç nahiyesL 

Bir müddettir fstanbulda nin Baba köyünden Bekir 
bulunan vali ve belediye oğlu Mehmet.. 
başkanımız Bay Salim ile 1 Bundan beş ay önce ana
Fırka vildyet ldare Heyeti sını öldürüp o gündenberi 
başkanımız Bay Tevfik Fik- 1 kaçak bulunduğu anlaşılan 
retin bugün İstanbuld.nn 1 Baba köylü Mehmedin yakala-
çıkarak yarın kentimize ge· 1 nmasında helvacı Somalı Ali 
lecekleri duyulmuştur. 1 Kasım oğlu Mustafa efendinin 

büyük gayreti görülmüştür. 
Hırsız dün akşam üstü Mus-

Adliyeye altı hukuk 
zunu verildi. 

tafa efendinin mutafJar 
me- çarşısındaki dükiAnına 

Adliye Bakanlığından dün 
Cümuriyet müddeiumumili
ğine gelen bir emirde Balı_ 

kesir adliyesinde onar lira 
maaşlı dört zabıt kdtipli-

gelmiş Ulaşlı Ulaşlı: 

- Arnavut deli lbrahimin 
evi neresi! diye sormuştur. 
Fakat sonradım pişman ol
malı ki cevap almadan dük
kdndan uzaklaşmış Mustafa 

efendi de (14stik) ~d!• ~ 
dok köpeğile peşıoı İ' 

.. t" H pet 
muş ur. ırsız ··rii' 
den gelindiğini go ~of 
sıra çeşmelere doğru ~ 
mıya başlamış. Hırsız 

~of 
Mustafa efendi ve ;ı 

ği peşisıra birlmüddet " 
l f9 kaklarda koşuşmuş ar &il 

son köpek hırsızın ~e~~ .. 
den yakalıyarak bır 

bırakmamıştır. &ot 
Hırsız busuretle tutul~· 

tan sonra çarşı i'f 
rakoluna getirilip ıab• 
teslim edilmiştir. ·~ 

Katil Mehmedin ~·e: ti 
yirmi yedi lira ile Halıl l rdl 
ef endidin üzerinden çalı~ ~ 
anlaşılan bir yüzük, bır 
tın kordon çıkmıştır. b' 

Hırsızı yakalamakl• s'ı' 
ıtamızın işini kolayl~f~ 
Mustafa efendiyi takdır 
rız. 

KaçakÇ\ dün sorğuya dekild1. _Mecmualar: 
ğinin kadrodan çıkarıldığı 

bunların yerine yirmi beşer 
lira maaşlı altı katip nam_ 

Pravda gazetesi, Sovyet zedi konduğu bildirilmiştir. Bir gün önce evinde ya-
sanayi kollarının en yenile. · 

Kaynak · 
Kdtip namzedı olarak pılo.n aramada bir havan ve rı' 

rinden biri olan otomobil ve verilen bu efendiler hukuk Halkevimiz tarafındall ırt 
t akt"' ·· · h. ·ıA yirmi kilo kıyılmı~ tütün , .. r or yanayıının ır pı un - ı -ı karılmakta olan «K81°,.., 
çosunu yapmaktadır. 1930 mezunu olup ad iyede sitaji- bulunan fJacı İsmail mahal- ·ı~ı" 

l k l ki ·1 mecmuasının 21 inci J 
yılında yalnız 8500 otomobil yer 0 ara ça qaca aruır. lesinden kuyucu İsmail dün 
monte edilmiş ve 12800 ihtisas mahkemesi müddeiu- rin sayısı çıkmıştır. ~ 

k ı O 
İçinde bulunan yssıl• 

tra tör yapı mıştır. zama- mumiliğine verilmiş ve sor-

[Üst tarafı birinci yüzde ) 
müş olduğu ihtirazi kayıt
ların gözönünde tutnlması 

gelecekte yapılacak konu
şmalar için daha ziyade 
ümit verici ihtimallerin ile_ 
rlemesine müsait bulunmak_ 
tadır. 

danberi ilerleme o ktıdar ça- lise ve muallim meUebi ğuya çekilmiştir. başlıcaları şunlardır = ~ 1,. 
güde o bu çalışmalar hali ha- buk olmuştur ki, on ay içınde L f 

1
. . « Şehir plAnı - Esat \dl~ 

zırda Türkiyenin gütmekte 57500 otomobil ve 77300 dBnİIİYB ŞB iği «Kara günler-lbrahiııı şef; 
olduğu sıyasayı ilham etme- traktör teslim edilmiştir. Gümu· ~ paralar. memleket tetkikleri= ~, 
kte olup Bay Tevfik Rüştü Sovyet Rusya 1932 de bu Kültür işleri bakanlığı ta. Y ılıcası_ İsmail Hakkı»ı iL.lt 

Arasta Parise gelmiştir. Ya_ yolda ilk sırayı alıyordu. rafından vilAyete bildirildi- ~ k f.'1" 
rın M. Flanden ve M. Laval O tıuihtenberi traktör yapı- ğine göre, Necati bey lise Hükümet tarnlıdan bası- gu pınar suyu - ·f• 

T ··ık·· O N••' 
ile görüşecektir. Türkiye mı 3500 e varmaktadır. ve muallim mektebinin açık bu. lan yüz kuruşluk gümüş pa- ayıp», «U u - · Si' 
hariciye bakanı Türkiye Bir yandan yeni fabrikalar lunan dahiliye şefliğine Ga· ralar tedavüle çıkarılmıştır . Orşilim kızları - Mustafa 
ile Franıa arasındaki bağl- J yapılmakla beraber öte ya- latısaray lisesi eski dahiliye Etli kuruşluk gümüş para- yit». . ,dl' M. Laval ile M. Titülesko 

Franl!la - Rusya yakınlığını 
da konuşmuşlardır. Bu yakı
nlık geçenlerde Fransız me
busan meclısinde söylendiği 
gibi Fransız devlet •ndanıla
rınca Avrupa barışının müh
im bir ılmılıdir . Doğu Avr
upıısında düzen ve sükun
un ' berkitilmesi ülkfü.ünii 

arı müspet bir surette her_ ndan da eldekiler daha üstün şefi Bay Süleyman tayio - lar da yakında piyHaya ko- Okurlarımızı( tavsıye 
kiştirmek arzusunu beslem- 1 bir hale getirilmektedir. edilmiQtir. nacaktır. ~ ~::===:~:~=============~=====~-ı===============-====~,,;,;.,;;;;;;;,;;~.:....,==============~r~ı:z·~==============".~ 
ektedir. Bu arzu Pariste 1 ~ fi •k 6 h k ôrd

0
• 

1 e r l amız • yorlar ve o, er va it düşmek tehlikesinde bulun UY .... i 
öğünmeiten beğenilmekten • a.le"' 

1 
----------- Bununla beraber o da, kılıcının dışarı çıkan ucile 

hali kalmamaktadır . Uzun 

Ilı,., •,ııııııt •ı •ıı' ı~~,ı Jll' rahats ız ettiğinden kendini dövmeğe kalkışıyorlardı ..• 
zamandanberi düşünülen şi- I ~ 'lnl~lıı•'lnl 11~ l"~I h 11~11 Küçük Muk, ne yapıp ta eline biraz paru gecırcdl· 
mal şark uzlaşmasını bir :,- bilsın diyo çok ve derin düşünmeğe boşl;1.., 
akıieniz uzlaşmasile tamam- ' Yazan: Tıirk<:tye çeviren: Her ne kado.r oLnde - ona mul bulmakta yar dS 
lamıştır. Vi/he/m havi fi. flvni eden - bir bastonu var idiı:ıo do bu mulı şimdil0•0~

8

di; 

Halkevı Okuyup Yazma Kursu 
HALKEVf REİSLİG1NDEN: 

Hal ke, imiz Kurslar şubesinin Ali Şuuri 
mektebinde erkekler için açtığı okuma, yazma 
derslerinde sınıflar dolduğundan bundan sonra 
yazılmak istiyeıılcr Gazi nu~ktebin.'' açtığımız 
'"'ınıflara devam etnwk iizere Gazi n1ektebi Baş
mualli mliğine nıiiracaat etmeleri rica olunur. 

** 
HALKEVi REİSLiGINDEN: 

Giizel sanatlar şubesi (30-11-934) Cuma ~ü
nii saat on beşte umunıi bir toplantı y:-tpm:ığa 

· karar verdiği11den bu şubeye kayıtlı olan arka
daşlarınuzın gelmeleri rica olunur. 

dımile de yere gömülü olarak malları 
Öbür yerde altın gömülü ise üç defa, 
gümüş gömülü ise iki defa yere urur» 

arayıp bulsun? Kendisini para ile halka gösterebı~ı~,.. 
bulabilirsin. fakat, bunu da bir türlü kibrine yediremiyordu. sır ıdl 

üç defa nbire, hızlı kaçabildiğini hat ı rladı. <cAcaba kundur9l
9

' 8~ 
beni besliyemez mir diye düşündü» ve tatar C) 01'' 

Uyandıktan sonra gördüğü acaip rüyayı biraz 
düşündü. Ve bir deneme yapmağa karar verdi: Ku
nduraları geydi, uyoğını topuğu üzerinde kaldırdı 
ve dönmeğe haşladı. 

ilkin Muk muvaffak olamadı. Fakat buna şaşmamalı. 
Kocaman kayık kadar kunduralar ile sırtısıra üç kere 
böyle bir deneme yapan herkes bu işin kolay birşey 
olmadığını anlar. Hele Muk'un, onu kdh bir tarafa, kiih 
obir tarafa sendelettiren kocaman baş\ göz önüne getiri· 
lince, ona hak vermemek elden gelmez. Zavallıcık birkaç' 
defa burnu iistüne düştüğü halde yine ümidini kesmedi 
Birkaç deneme daha yaptıktan sonra en nihayet muvaf. 
lak oldu. 

iş görmeğe karar verdi. 1 
•• dBf' 

Böyle hizmetlere en çok para veren hükU 111 tıır· 
lar olduğunu düşünerek hükümdarın sarayını soruş 1, 
mağa başlad;. Ona sarayı göstordilor. O da 

1
°;8 

lf 
doğru yollandı. .Jandarmalar ne istedi aini sordu 8 

• r• 
aradığını öğrenince onu esirlere bakan başıııerııll 
gönderdiler. tsta ' 

Muk, bncımemurun huzurun" k ay '$ ..... çı ı p sar baştıııJ 
rı to.yin edilmesini rica etti. B::ı şmemur Muk'u 
aşağı süzerfjk: 01· 

- Demek sen bu küçük ayaklarınh, saray totıır• ·ıe 
mak. istiyorsun ha!! Defol buradan! Senin gibi bud010 1 

şakalaşmağa vaktim yok, cevabında bulundu . 0ıı 
Bir ayağı üzerinde. tekerlek gibi, dönerken en yakın Küçük Muk aldırmayıp sözlerinin gerçek ntdıığ~ııt 

olan büyük bir şehre gitmeği arzuladı. Kunduralar ve hızlı yürümekle herkese üstün çıkacağı nı sil 

küçük Muk'u rüzgdr çabukluğile yürüttüler. Çok geç_ mağa çalışıyordu. 
meden kendisini şehrin pııznr meydanında buldu. Orada . " i"el' 
çok dükkt\nlo.r vardı. Bu dükk:lolara pek kulabalık halk " r) Eskı zamanl_arda, şimdiki Q'ibi düzgün postalar yo rne~· 

. . k l 1 hukumdarlar, zengınler ve tüccarlar bir şehirden diğer şehre r• 
gırıp ç.ı ıyor ardı . Baştan : o da kalabalığa karıştı. Fakat tup ta•ımak 1·ç·ın h 1 .. .. d 1 d buolB'

8 
• Y ız ı yuruyen a aın ar tutarlar ı ve 

sonradan tenha sokaklarda gezmeğı d l ha münu tatar derlerdi. 
\ sip buldu. Pazar yerinde kunduralarının arkasına baı,.- ı 
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r- =~.~----~-------------------Balkan komşularımız: Çocuklarımızı Koruyalım! 

29 IKlNelTBŞRtN 

Romanyada Temizlik. 
Romen za~ıtası bütün mBniİİketıe ani ve çok sıkı bir 
arama yaptı, yüzlerce şüpheli şa!ıs. me~.~~~na çık!~~~!i 

<'Slovo»- Sofya yazıyor: 1 mey an o d" ·ı 
Mebuslar meclısinin açıl- kombinezonları enB ışe ~·e 

ı k şılamaktodır . u en ı-
rnası arfisinde köyler de da. ar. b .. ettirmek ka.fi-
hil olduğu halde Romanya· ş~yı te aruz 
oyanın her tarafında ani dır· L h. t 

8 ve çok sıkı bir zabıta yok). Almanya ile e ıs an ar -
d d k' münasebatın son amas ı yapılmıştır. Bu te - ıın a 1 • • • b .. 

birlerin ellerinde muntazam şekli, şark ın dv0;.1Yt~tın\teu_ 
··1t ·· ı üde efıış ırme& -hü-,iyet ve~ikası bulunmıya- yu 0 ç . . Homan-

nlnrla şüpheli kimselerin dir . Bunun ı ~ ınd h 
d , ... ayet cıd i esap tespiti maksadıyla alın ığı yanın o . h 

1 
ı 

anlaşılmı11t r Fakat bu ha- tutmıısı zııruretı l\St 0 -
~ · · ., .. k .. Almanya ve 

re.ket hıılkın canını sıkmış- I maktadır. <;un u 
tır. Çünkü halk muharebe Lehistan Homnnyanın en 

. ·· h' pazarlarıdır . zarnanında bıle bu derece mu ım . 
şiddetli bir tedbir V >! hare- Yugoslavyadn olduğu gı 
ket görmemiatir. HıAkikaten bi merkezi Avrupad.a da 

~ d · · f Hır Ro· bu yoklama neticesinde eli- vaziyet ağıtmış ır. 
erinde hüviyetlerini ispat manya gazetesinin Ro~~da 
edecek vesikaları bulunmay- bulunan siyasi muhabırıne 
an binlerce kişi ile birçok göre, Avuıturyttnın muka
'üpheli şahıslar yakalanmış· dderatı meselesi hakkınd~ 
t Fransa ile ltalya arasındakı ır. b' 

Memleketin şüpheli şahıs- mücadelede Ro~anyay~ ... '· 
lardan temizlenmesi şeklin- rinci derecede bır r~l duşu-
de gösterilmek istenen bu nüyor. Alman dıpl~matı 
tedbirin asıl kaslı Dukanın Goerıng Belgra~ı z.ıyare-
öl'" .. d sonra da· tten sonra Bukreşı de umun en ·· t d' 
ğıtılan milli teşki- ziyaret ar~usuau go~ er 1 

lAt mensuplarını araş· Fakat bu zıynr~t: . Ro~anya- · 
tırmak olduğu §Üphesizdir. nın Berlin . s.~ferının B~kreşe 
Fakat bu tadbir, istenen ne- gelerek Tıluleskoya ızahnt 
ticeyi vermedikten başka ru. vermesi şe~linde .tebdil ~.di -
hları heyecana düşürdü. Ve idi. Şüphesız Berlınden Buk.-
bu heyecanı diğer bazı sebe- reşe gelen Romanya ~elırı, 
pler de kuvvetlendirdi. Titüleskoya yalnız tıcaret 

Ankaradan teskin edici muahedesi hakkında izahat 
haberler gelmiş olmasına ra- vermiş değildir. Roman yada 
Amen A vrupo.nın salAhiyattar Mussolini-Titülesko gö~ü~me ı 
sıy11aal adamlarının heyecan arzusu göıterildi ve yıne ay
uyandırıcı haberleri Roman. nı muhabire göre Alman • ı 
yada endişeli intıbalar hasıl Fransız ve .ltalyanlar ~z~- 1 

etmiştir. Bu sırada Romany- rinde müessır olmak ıçın f 
anın en mühim gazetesi sa. mücadelelerinde devam ede - ı 
yılan Kurentul de şunları ceklcrdir. 

İnsarlar zaifiere. Acizfore karşı in safl ı vo morhnmct
lidirler. Gücü az olanlara acınır, k ızılma z. Onları ko. 
rumak merhamet duyğusundan il.ri gel ir. llastalar, 1 

çor.uklar ve ihtiyarlar zaif ve aciz insanlardan sayılı~
lar. Bir hasta, bir çocuk veyahut bir ihtiyar kendı
sini tehl ikeden koruyamaz. işte bunlar korunmağtt mu. 
htaç kimselerd ir . t3iz hustn l :.mı ve ihtiyarlara merhn
met ve şefkat göster iriz . Fakat çocuğa karş ı bu duyğumuz \ 
azdır. ınvallı yavrucuklar ne yaştn olursa olsun döğülmokte, 

daha küçük yaşta hü yük nJo.mlardan ziyade Ç J lıştı 
rılmakto.dı r . Oükkdnda çırak olarak kullanılan çocuk· 
lerın çoğu on yaşından küçüktür. Ve bunlara ağır İş- 1 
ler gösterilmektedir. Seher vaktinde dükkAoı onlar 
açar akşam karanlığında onlar kapar lşin ağırlığın~ 
düşünen yoktur. Yani çocuğa yaşına göre iş görmeyı 
kimse düşünmez. Bu kadar u ır işlerde çalışan çocuk· 
lo.rın cliae günde ü~~ beş kuruştan fazla hirş~y de 
g'lçmer;. .\ vrupn budunlarının bazıla~ı ile Amerı~ada 
ana bub11 b ı lc \'Ocuğunu döğemez. <:,:ocuğunu doğen 
ana ve baba mnhkeme tarafından hemen cezalandırılır. 

Hullıuk ; bizıle evinde çocuğunu döğmiyen aileler 
hemen hemen parmakla gösterilecek .kadar azdır. Av~
upada 13. Arnerikndn 10 yaşından aşağı çocuklar hıç 
bir yerde ru l ıştırılamaz. ilk okuma çağında çocuğu 
mektebe göndermeyip işe gönderen ana ve babalar 
ile eocuğu ~·al ı şt ırun tücaar ve esnaf cezalandırılır. Ora
larda çocuk ar.a ve babadan ziyade Budunun malı sayılır. 
Ana ve baba çocuğunu döğemediği gibi mektebe gitmek· 
ten de vazgeçiremez. 15 yaşından küçük çocukları 
kendi işinde bile çalıştıramaz. Göaül bizde de 
çocuğa böyle ehemmiyet verilmesini diler. Çocu. 
ğu yumuşak, sert, cılız veya gürbüz, iyi veya fena 
yapan ana ve babadır. Çocuğunuzu nankör .1apmııyı. 
nız. Her ana ve baba memlekete nankör değıl hayırlı 

evldt vetiştirmeğe çalışmalıdır. Çocuğu eyi yetiştirmek 

güçtür . Sert davransanız olmaz, yum~şak ~ıs.anız olm· 
3z. Çocuğa yiiksekten bakar iseniz sevılmez~ınız . Çocu · 
kla beraber olsanız sayılmazs ınız . Çocuğun bizıien bekle
diği şefkattir . Bunu hiç bir zaman esirgememeliyiz. 

Bizde çocuklara ikide bir: - Üzerine ait olmıyan şe

ye lrnr ışmıı, patırtı etme, atlama, zıplama, koşma, yan 
bastın. çamıra hattın, sağa sola baktın diye dayak atan 
ana ve baba az değildir.Çocukların bu gibi hallerini gör-1 
ünce döima kendi çocukluğumuzu hatırlamayız. Ve her 
şHyden evet çocuğu sevmeliyiz. Çocukları fenal ı ktan ku-

1 

rtarmakta her insanın vazifesidir. Çocuk yurdun, yurt 
ta çocuğundur. Buuu hiç bir zaman hatırımızdan çık
armamalıyız. Çocukları sağlam olan budunların sırtı ye
re gelmez. 

Balıkesir Himayeietfal Cmiyeti reisi 

Dr. Kamil 

NASIL iKTiSATÇA YARI MÜSTEMLEKE
LIKTEN Kl'RTULUP ERKiN BUDrN iKTiSA
DINA (~EÇIYORSAK DiL SAVAŞINA DA KÜL
TÜR ~IÜSTEMLEKELIGINDEN ÇIKIP BtjUUN 
BÜTÜNLÜGUNE GiDiYORUZ. 

c 

PEK YAKINDA 

Çapkın artist 

KLARA 

1 1 ğ 1 

BOVın 

n Kız 
Filmini görecekıiniz 

yazmışt ı r: Avrupa ruhi bir Binaenaleyh bu vaziyet ~ 
rahatsızlık geçirmekted~r. karşı sında Rom~nyalıların ,g~~~§§~~~~~g~§~~~ 
Avrupa panik halindedır. gösterdikleri e.n~ı§~ gayet 
Har be yakın bulunduğumuz tabii görülmelıdır: Bunun 
şüphesizdir. Sıyasal kulisle- için ordunun teçhızatı maı--
rin gizli taraflarındaki çalı- rafında azami fedakdrlık. 
şmalar bunu teyit etmekte- yapmak husus~~d~ her~es 
d. b i rleş mektedir . ı e nı yapı an 
ır. b k d dahili istikraz uma sa n sar-Romımya efkdrı umumı. 

mu .. ddetterıbe ri fetmektedir . yesi bir 

·. 

ALTIN MAKAS 
.. 

I' 

/ .., .· 

i~c bucuk senf' Alman,·ada tahsil etmiş sanatın bütün inceliklerine vakıf Uerlin~ terzi akade
misi11i;ı aliv' ütala der~cedc makastarlık şehadfltnanıesini ve ayrıca şeref diplomasını haiz . . 

MUHARREMHASB • 
1 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Makastnrı:bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo e~.biıel.eri~i. gorunuı. En 

zarif gey inmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş beyııfendiler Altın mak.a1ın mahterem ma9terılerıdır. Modellere 
muvafık olmıy&nlve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik edilir . 

Giizd vH pahalı olau kumaşlarınızı yalnız .\LTIN MAKASA biçtiriniz. 

Çünkü ıs senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerinde ,ık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlşıir. 

Erkek ıtelyısı postıhını ııkııı lı. 50 
dammlar atelyısi Kıra oğlan mahallesi iknıci so~ığı No. 2 4 

' Balıkesir 1\llill:i Eııılak 
. iüdiirlüğüntlen: 

11uhlelif miktar ve me,·kide 21 part;a tarla 
ı -~elik ve 1 vrindide bir dükkimn bir ieneliği 

icara verilecek ve 8- 12- 934 tarihinde ihalesi 
defterdarlıkta icra edilecektir. Fazla mahlnıat al

mak isteyenleri11 Milli Euılal ~li'ıdiirlüğüne nıüra-
caatları. [271) 



SAYFA: 4 

Velj: (Tütünler Mustafa oğlu 
Riza ile müşterek malımızdır. 
Onun evi müsait olmadığı 
için burada kuruttuk. Ko . 

müsadere ve yedi emine 
tevdi olunmuştur. Ertesi gün 
yani 28 10-934 tarihinde 
mezkur tütünler nahiye inhs
arlar müdürlüğiinün göster_ 
diği lüzum üzerine jandarma 
nezaretinde olarak idare 
ambarlarına naklolunmuş ve 
keyfiyet ihtisas mahkemesi 
nin takdir ve hükmüne arz 
edilmiştir. \'akanın muhiyeti 

. budur. 

Yitik mühür 
Konak pınar mektebine 

ait resmi mühür knybolJu
ğundan 'Yenisi ~~ıkorılacağı 
ildn olunur. 

Konakpınar mektebi 
boş muallimi 
Momet Ali 

olunnrnları rica olurıur. 

Erk-Ck ortaıııektep sı1tııı 
<tlınit koınisyonıından: 

Pansiyonun . erzak 
günü saat « 15» te 
uğrnmaları. 

münakasası 29 11 934 perşembe 

yapılacaktır. İsteklilerin mektebe 
(283) 

, =-=-:. • • ~ -i.:S-~~~, 

ı TURKDILI Neşriyatından: 1 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

ll<ty<ıt bilgisiııe tı)rg,tın ol•ırak ya
lı zılııııştır, ller kit<ıpcıdit sııtılır. 
' - v - _ , 

. 
t En Eyi Bayram Hediyesi! ,_, 

Yaklaşan bayram için hedi~'emi dü~iinüyol'suııuz? 

O halde hükCmıet cadd(1 Sinde şelıiı· srnanıası altında 

izmir - lstanbul şekerisi Mehmet Reşat 
adresi rıe müracaat eıli niz. lledi yelik lıcrnevi KrTr ~EK EHİ, 
~El\ EBLElJE, ~~İ KCLAT vt~ ~ıyrıca Hanıazarı it; in llELV.\ 
ve HEÇELLEHİ orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edecek si-

~ . i ~· -
Bal:kesır Vıliiyet Matbaaşında. basılmıştır. 

Bir KolaYhk. -
Aşağıya bastığmıız ·rehber tablo halkımızın her tiilü ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en u~uz ve en sağlanı şartlarla nerede, kiOl'" 
lerden kar~ılıyalıileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuzh Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede· eğlenebilirsiniz? 

gibi tlirlli suallerin eüva plarını bu tabloda arayınız .. 

·tıiT Dl .. KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi nıı 
.n .ıf'l • ve caddesi ııurıaara: 98 

• 

KlR T, A sı· YE· Mustaf !' Fehmi. 
n • ne sokagı. 

0 -Te L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye cadde· 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliiktimet caddesindt· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 11 iiktiıı•e' 
caddesinde Ahnıet çeşmesi karşısında 

BERBER: Moda berberi Sabri bey. lliikıimet cadde' 
sinde .. Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliiklıu1e• 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE: Müftü zade Abdullah tuhaf}y~ ve gülşe,, 
kolonyacısı .. Abacılar eaddesı No. 31 

l O KANT A: Sabri Lokantası: Şah ~lehmet sokağı 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddPsinde.. ~lfn'ltanc lıo~azınd11 • . ~ ~ 

TERZİ 

. 
ŞEKERCi 

Bandırma bakkaliyt>si Ahmet Hilmi efendi·· 
Biltimumiçkiler, koııservc ve ~Jk(ır ç~şitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 . 
Terzi ve ürti('ü Celalettin bey. Ku,aY' 
nıillive caddesi No. 163 . 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şeker' 
cbi. llliktinıet caddesi, postalı; ne soka~ı 11

11
' 

mara: 24 
• • 1113" MANIF A TU -:Tavşanhh Zade Fahri bey. Faııtaz~ 

1
. 

16 
nifaıura ve kumaş mağzası. Ku vavi ıu1l t) 

caddesi numara: 52 · · 

r= - .. 
AVUKAT 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

YPSUF KENAN 
Yazıhanesi hüküm et caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve knzalardn her 

Halk evinden: . jııe 
Sov adı vasas111a !!Öre lıer ke h.eııdıS 

• • t 

uygun bir soy adı bu l acaktır. ·ı ~ 
Bu iş i<yin Dil, Edd>i~·at, Tarih ~ulJeııı1 ' 

Tiir~cc adlar amklanuştır. ~ ~f' 
istekli olarılar llalkeYimize baş vurar~ . 

ndine hir soy adı secebilir. 
~ 

~'#~~~~~~~~~~ 
nevi dava kabul ve surat- ~ 

==ıe=n=et=ice=ıe=nd=iri=lir=. ====• ı .TÜRKDİLİ neşrivat~ 

Doktor 
Memdu~ A~met 

ÇOCUK 

~ı o~~~ u ~o 1.. 1 
1 \ .\Z.\N: ~I. CE\ DET , 1 
~ .,, 
İ Bir perdelik mektep temst 

/ıastalıklan mülelıassısı. ~ Fintı: Be ş kuruştur. 
Mua yunehanesini postah- it, 

ane civarında Zemen so- ~ İdareevi mizde ve her kitapçıda huluııtır· 
knğına nakletmiştir. ~ 

..,============~==:i:::====:ı.tl ı~~~~~~~~ 


