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Ctr~.A.R. TESİDEN MAAD~ HER GÜN SABAHLAR~ -
rriö'ARE EVi: Balıkesir Şahmehmet sokağı dairci ~ 
// mahsusa TELGRAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON: 
" Türkdili ABUNA ŞERAiTi: Seneliği 800, altıaylığı 

c:;::uKA.R.. il 400, uruştur. Nüshası 3, geçmiş nüshaları 25 kuruşturij -• 
Bir balkan ltilifı Statüsü Vücude Getirildi .. 
Balkan İtilafı K o n s e y i G ü z!e f 
K a r a r 1 a r V e r e r e k Dağı I d ı •. 
Konsey müttefikan şu neticeyi vermiştir ~i, yalmz sulh Balkanlarda bir tehlikeye 
maruz olmamakla kalııyacak, f atat ağar baş~a far aftı böyle bir tehtita çıkarsa 
Balkın iti lif ı kendi taraf mı diğer sulhperver anasınn f aıliyeti Ilı telif neticesi 

olarak kendi muhitinde ~ta hakim k~acaktu. 
Bikıı hariciye nazırtırı i$1trini biliı dıkten sonra ik• 11sika imzaladılar va Ankaradan ayrıldılar. 

Ankara, 3 (!\.A.) - Bal
kan itilArı konseyi dün saat 
17 de son ktimeını ı:ıktet
ıniş ve bu içtima sonunda 
8§&"°ıdaki teblia ne~rolun-'5 o ~ 

ınuştur: 

«Balkan iti\lifı daimi kon-
8?Yi 30 teşrinieveldcın 2 te
rınıanj 934 tarihine kadt.r 
An-karada toplanmış ve akt
ettili dört içtimttda da ruzn
ltrıede yazılı butün maddeleri 
derin bir surette tetkik et
~iıtir. Konseyin birinci va
ııfesi Türk cümuriyetinin 
milli b3yramında hazır bulu
~a~jldiğinden dolayı hisset
tığı derin memnu:ıiyeti söy
lenıe&ten bu vesile ile kon
sey asil Türk milletine en 
har temennilerini ve 
memleketini mukadderatının 
eyi tesirleri bütün dünya 
tarafından hissedilecek olan 
dAhiyane bir basiretle bir 
sulh'. ve refdh istikl~line 

doS'ru sevkeden Gazi Mus
tafa Kemal Hazretlerine en 
tazimkAr hayrealığını arıe
der. 

Konsey müzakerntı 
•anasında umumi siyaset ve 
bu Balkanlar üzerinde muh
le1ael akislerini tetkik et_ 
ıniıtir. Konsey möttefıkan 
fu neticeyi vermiıtir ki, ya
lnız sulh Balkanlarda bir 
tehlikeye maruz olmamakla 
kalmıyacak fakat eğer baş
ka tarafta böyle bir 
tehlike çıkaraa Balkan 
itilUı kendi tarafını 
~· ... ığer sulhperver anasır-

ın faaliyeti ile telif neti
cesi olarak kendi muhit
inde vaziyete hdkim kala
caktır. 

Daimi konsey BaL 
kan itildfı azası olmıyan Ba
lkan devletlerinin Balkan it
ilafı ile olan münasebetleri
ndeki devıımlı terakkiyi 
halkan itilAlı azası devletler 

Halkan itiJMı Konseyinın ıoplanılı~ı Ha cı~e L \'ekftletı 

tarafından komşu balkon de denizden istifade ederek 
vletleri ile muolldkta bulun- balksn ve merkezi Av-
an bütün meseleleri her la rupa dev:etlerinin Asya 
raf için şayanı memnuni- ile olan münasebetlerini fc
yet bir surette halle ta- alleştirecek ) oll:ır ile di · 
vassut etmek i~·in alıııan ğer tarife ve irtib;ıt yolları-
karım memnuniyetle ka: nın inkişafı, 
deyleıuiştir. c) Ecnt.;hi tr.em -

Kooseybuodon sonro Balkan loketlerde bir b.ılkıın ban-
itılAfı statüeunti vücude ge- kası ihdası imkıinı ve 
tirmittir. Balkan itilArı şim ablQmum luring diğer 
diye kadar olCJug-u gibi bun- taraltan daimi konsey itilaf 
don böyle de idare edici ola_ azası olan devletleri olAka~ 
rnk dört devlet hariciye na- dar edebilecek haberlerin 
zırları konseye malik olmak- teati edilmesi ve Balkan 
ta devam edecek ve bundan itilAfı azoımıo emniyet ser_ 
başka yardımcı teşkilAt ola- v:slerinin teşriki mesailerini 
rak ta bir daimi kitabet ve kolaylaştıracak tedbirleri 
bir istişure, iktısat konseyi teklif eyliyecek bir komis-
bulunacaktır. yon tayinine karar vermietir. 

Konsey her dört devletin Aynı zamanda daimi kon-
her biri tarafından tayin sey Balkan itilMı azası olan 
olunan murahhaslardan te devletlerin kanunlarından 

k · B k bazılarının hem1Jhenk kı_ Qekkül edece tır. u onse-
"" d lınması ve hatlA mümkün y 935 mayısın an ev. 
el Bükrcşte aşağıdaki olduğu tekdirde tevhit edil-
meselEıler üzerinde müdellel mesi gayesine vesile olmak 
bir rapor tııkdım ede. için takip edilecek usulü 

kendisine tetkik mevzuu 
bilmek üzere önümüzdeki teşkil edecek olıın bir ko · 
beş ay zarfında bir kor_ misyon ihdasına kar.ı r ·ver. 
ro Atinudn, bir kere do miştir. 
Ankarad:ı İçtima edPcektir: Nihayet Arjant.nin toşe-

A) balkon itildfına vuzi- bbusü üz ·rino J U l• ~rı-
ulimzn · dtivletler ara - nievel 933 t u Rio ıle .Jena • 
sında iktısndi ve ticari vroıla imza c,' ilen 
müoasobetlerin kuvvetleşti. ademi tecnvuz vo uz -
rilmesi, laıma muahedesinin temsil 

b) Halken nra - ettıği sulh eserine karşı 
sı münakale yollar nın samimi takdirini izah eyle-
hossnten Tuna ve Kııra mek maksaJile itıldf u:ası 

Londrayı Müdafaa! 
devletlerin milli menfaatine 
harfiyen riayet edilmek şar· 
tile bu muahedeye iltihak 
etmelerine müHade bıhşol
acak formülü tetkike karar 
vermiştir. Londrayı deniz kuvvetlerine karşı müda

faa manevrası başladı. Manavraya 112 
tayare, 81 gemi iştirak e~ti. . 
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(A A ) _ Dün ran sııhil ve ılahıldekı h<ıva 
on ra, . . · l" kt' 

sabahd b · d · kuvvet- kuvvetleri tamın ev ıyece - ır. an erı enıı • . 
l . k d d ve Yeni bir havcı selametı ora-
erıne arşı kara an or u . . . • . 

hava kuvvetleri tarafından yan lngıltere mıllı emnıyet-
müşterek büyük manevra indeki boşluklari d~l'.lurmak 
baıladı. Manevralara ı ı 2 ta- için hava kuvvetlerının teda
yare 81 harp gemisi i~tir- füi ve tecavüzi. kabili-
Ak etti. Müdafaayı münhat•- yetlerini ölçmektedır. 

Mesaisine nihayet 
vermeden daimi konıey ma
zideki mesaisile Balkanlar 
arasında bir anlatma zihni
yeti yaratmağa medar olmuş 
bulunan Balkan konferansına 
teşekkürlerini bildirmek is
ter. 

Balkan itilAfı daimi ko. 
nseyinin gelecek alelade iç
( Oevamı ikinci sayfada ) 

Gazi Hz. 
Emniyet ibidasini va vili· 

yatlar evini gezdiler. 
Ankara, 1 (A.A.) - Gasi 

Hz bugün Büyük Millet 
Medisinden çıktıktan 

sonra beraberlerinde Da
hiye Vekili Şükrü Kaya bey 
olduğu hald6 emniyet abide
sini tetkik buyurmuşlardır. 
Bundan sonra Reiıicümhur 

Hz. tardından vilAyotler evi 
gezilmiştir. 

Viliyetlerevinde c.ii mu ri -
yet bay,ramı münnsebetilc 
Ankar:ıya gelmiş olnn latan· 
bul polııJeri şerdıne Dahili. 
ye VokAleti tarofındnn çay 
z i yııfeti verilmiştir. 

f e1zi Paıamn, taıakkürleri 
Ankara, 3 (A.A.) - Bü-

yük ErkAnı Horbiye reisi 
müşir Fevzi Pş. Hz. Cu
muriyet bayramının 11 
inci yıldönümü münıısebe 

tile aldığı tebriklere 
teşekkürler inin iblAğına 
Anodolu Ajınıını tavsit 
bLyurmuşlJrdır. 

Sümer~ankm Avrupayı 
göndarecaği t&ılh~er. 
Ankara, 2 (A .A.) -Avru

pada okutulacak ihtisas ke
ıpettikten sonra bankanın 
idare ettiği muhtelif aanayi 
şubelerinde çalıştırmak için 
Sümerbank tarafından ıçıl

mif olan müsabaka imtihan
ında kazananlar anlatılmış

tır. Yalnız banka eçmıı old
u~u bu imtihana girenlerden 
kazanan namzetlerin fezlalı · 
ğı karşısında eveloe on ola· 
ra"ı tespit ettiği talebe adedini 
on beşe çıkarmıştır. 

lranh 
Tararecilar me111leketlırine 

a'det ettiler. 
Ankara. 3 (A.A ) -- Cıiın

uriyetimizin 1, ci yıldönü. 
mü şenliklerine iştiruk etm 
•!le üzere şehrimize gelen 
beş tay:ır~ ılen mürekkep İran 
fılosu bu sabah Eskişehire 
hareket etti. Tayare 
meydanından hareket 
esnasında Hav& mü-
şteşan ile Hava zabitlerimiz 
tarafından uğoorlandı ve 
bir teyaremiz lbkişehire 
kadar refakat etti. 

Selinik sergisinde bir 
muıaff akıyetimiz. 

Beynelmilel dokuzuncu 
SelAnik sergisi reisliği, ser
giye resmen iştirak ede• 
devletlerin pavyonlarını tet
kike memur sergi jüri hey. 
etinin Türk pavyonuna ser
ginin büyük mük4fatıoı te. 

1 
vcih ettiğini resmen Türk 
ofis reislil'ine bildirmiştir. 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaset divanı seçimi. -

KAzım Paşa Hazretleri tekrar rııs seçildiler. Reis Hkillari, 
idare lmirlıri n dhan katipleri da yarları 1de bırakıldılar . 

Kazım Paşa Hazretleri 
Ankara, 2 (Mııhabirimiz

den) - Bıiyük Mıll6t '.\tec. 
lisi dünkü toplantısında Re
ilicumur Hazretlerinin nu
tuklarını mütekıp reis, reis 
vekilleri, idare ve riyaset 
divanı k4tiplerini se~·miştir. 

Yapılan seçimde riyasete 
Balıkesir mebusu Ktızım 
Paşa Hazretleri, reis vekil
liklerine Esııt (Bursa), ita_ 
san (Trobzon), Refet (Bursa), 
idare amirliklerine Mehmet 
Ali (Artvin), Halit 
(Beyazıt), İrfan Ferit (Ma
rdin), kAtipli.ldere de Hamdi 
(Mersin), CelAl (Mersin), Ali 
(Rize), Haydar Rü9tü (Deni
zli), Ali Muzaffer <Konya), 
Refik (Konya) beyler aeçilm-

Ktlzım Paşa Hazretleri 
riyaaete intihaplarını mite. 
akıp: 

- Arkadaşlar, beni tek-
rıır reisliğe seçtiğinizden 

dolayı çok teşekkür 
ederim. İşe başlarken sizin 
çok değerli yardımlıırmıza 

güveniyorum. Hepinizi snyğı 
ve ı:ıevgi ile selfimlarım. 

J 

_i_şl_e_rd_i_r·----------=--·-=-=---=======E=sa=t=be=y============-

fırka Gurubunda. 
Camii va Abdülhalik bıylır reis va~illi~larina seçildiler. 

Cemil bey 
Cümuriy"t Halk Fırkası 

grubu idare heyeti reisliği

nden: 
Bugün fırka grubu İsmet 

Paşanın reisliğinde toplandı. 

Umumi riyaset divanı tarafı_ 
ndan namzet gösterilen Ba. 

lıkeıir mebusu Kazım Paşa. 

nın namzetliği ve umumi ri
yaıet divanı tarafından C.H.F. 
grubu reis vekilliklerine ne. 
mzet gösterilen Tekirdağ me
busu Cemil ve Çankırı 

mebusu Abdülhalik be
ylerin intihapları müttefikan 

kabul edildi. Cemil beyin re-

A1i il n'ic b'!/ 
isliğiDlle müzakereye de;;-;-j 
olunarak B. M. meclisil reis 

vekilliklerine, idare Amir ve 

kt\tipliklerine namzet göste_ 

rilecek zevat ile grup idare 
heyeti azası seçildi. Se\·ilen 
yeni idare heyeti azası şun
lardır: 

Damar bey (Adana), Raıih 
bey (Antalya), Aziz bey 
(Erzurum), Abdülhak bey 
(Erzincan), Kılıç Ali bey 

( Gaziantep ), İhsan Pata 

(Giresun), Fuat bey (Kırkla. 

reli). Hamdi bey (Ordu), 
Rasim bey (Sıvns) . 
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ı ~ -H-A-LKBfL-Gl-si_o_E-RL-E-ME-L-ER_ı_ı Dahiliyen in 
Balıkesirde Doğum Göreneklerı Emri. 

ve Çocuk. 
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Fırka 
Reisimiz Ankarayı gitti 

Spor hareketleri. 
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Toplıyan: A. OSMAN 

QOCUK OYUNLAAI 

Oyunlar doğrudan doğruyo, yahut bir veya birkaç va
s ı ta ile oynanır. Onun için bizde (çocuk oyunları) nı tes _ 
p·t ederken bu iki esas üzerinde çalıştık ve oyunları 

(vastalı oyu·ılar. vasıtasız oyunlar) diye ikiye böldük. 
Tespit ettiğimiz oyunlar haddizatında az ve Balıkesir 

muhitinde oynanan oyunların hepsi dağildir. Fakat biz 
cı ıcak bu kadarını tespit edebildik. Kaydettiğimiz oyunlar 
1J1eyamnd1 olmıyanları yazıp hildirmek lütfünrle hulun. 
anlara karşı minnettar oluruz. 

Vasıtalı oyunlar 
1 - Aşık 

Ufıık hayvanların dizlerinden çıkan bildiğimiı aşık ke· 
mikleri ile oynanır. Birkaç türlü vardır. Bunlardan en 
mühimmi tunlardır: 

1 - Çizgi içinde: 
Çocukların büyüklük veya küçüldüklerine göre yere 

bir daire çizilir. 811 dairenin kutru üzerine her çocuk bi
rer veya ikişer aşık diker. Ellerinde (huma) denilen büyü
cek, içi kurşun doldurulmuş ve alt tarafı taş üz~rine sür
tülerek eyi kayması için düzeltilmiş birer aşık ile beş, 
altı adım geriden daire içindeki aşıklara atarlar. Vurup 
daireden çıkarabilen diğerlerinin atmasını beklemeden da
ire içindeki bütün aşıkları çıkarmağa çalışır. Çı karamayın
ca diğerleri de atarlar. 

(Huma) daire haricinde nerede kalırsa oradan atılır. 
Oaire içinde kalırsa muhiti daire iizerine çıkılır 
V-3 oradan atılır. Evelce dikilıın aşıklar · birer birer 
daireden çıkıp bitince yeniden dizilir. Ve eski mineval 
iizerine yine oyuna başlanır. Aşıkları daireden kim çıka. 
rabilirse onun olur. O kazanır, diğerleri (yutulmuş) olur. 

Daire içinde kalan (huma) bütün aşıkları (kıntırı luotırı 
verir). (Kıntırmak) aşığı ta dibinden vurup bumayı uzak
laştırmadan daireden çıkarmak demektir . 

Oyun esnasında aşık alım satımı da yapılır . 

il - Aç - tok 
Aşığın dört rephesi ve her cephenin de ayrı birer ismi 

vardır. Kanbur tarafı «tok», çukur tarafı «aç», yan cep · 
helerden oyuk olanı «kaz», düz olanı «kör» dür. 

Çocuklar bir halka olup otururlar ve sıra ile bireraşık 

atarlar. Aşık etmenin bir şekli mahsusu v11rdır. Aşığı (kaz) 
ve (kör) tarafiarının baş uçlarandao baş ve ıehadet pa. 
rmakları ile tutarak atarlar ve atarken de: 

- Humalim kazdan, körden -açtan toktan- geri kalmez 
Derler. 

Atılan mesald (tok) gelir ve yerdede (tok) duran aşık 
yarsa onu ve attığı aşığı <yutmuş) yani kazanmış olur. 

Bazon atık dikine durur. Buna (dingilik) derler. Bu ta. 
1'dirde sıra kendinde olan çocuk onu (kınttirir) kendi aşığ
ıle (kıntirittiği) aşık ayni şekilde gelirse onu ve ba§
ka varsa onu da alır ve oyun bu suretle devam eder. 

- Devamı Var-

Balkan İtilafı Konseyi Gazel 
Dağıldı. Kararlar Vererek 

Radyolarda artık alaturka 
musiki çahnmıyacak. 
Dahiliye Vek~leti Ankara 

ve İstanbul Valilerine· ver
diği bir emirde radyo pro 
gramlarınJan alaturka mu 
sikinin tamamen kaldırılma 
sını ve radyolarlla yalnız 

garp tekniği ile yııpılm ş 

ulusal mu~ı kı parçalarım ızın 
Garp tlıkniğini bilen sanat
kArlar tarafından çalışılma 

sını blldirmiştir. 

Lıhistanm bütçe vaziyeti 
eyidir. 

Lehistan Başvekili M. Ko. 
zlowski radyoda hükt1metin 
son üç ay zarfında iktısadi 

ve mali sRhalardaki faaliyeti 
hakkında bir nutuk söyle· 
miştir: 

« - Diyet Mecliıine veri
len bütçe projesi pek fazla 
olmıyan ve tedricen azalma. 
kta bulunan bir açık göste
rmektedir. 1933-34 devresi 
açığı 337 milyonken 1934-35 
açığı ise 150 milyon tahmin 
edilmekte bulunmuştur. 

Bütçe Taziyeti hiç bir su
retle paranın iıtikrarı üıeri· 
nde müessir olmamaktadır. 

E1&sen bütçe filen müstakar 
bulunmaktadır. Zira verimli 
işlere sarfcdilen para der
piş edilen açık miktarmdon 
fazladır.» 

Silih maselısi tıhkıkat1. 
Deyli Meyi gazetesi, in_ 

giltere hüktlmetinin silAh ve 
mühimmat imali ve satışı 

hakkında tahkikat icrasına 

karar vermiş olduğunu yazı· 

Fevzi bey 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

vildyet idare heyeti reiıi ve 
Konya mebusu Tevfik Fikret 
bey r.uma günü Ankııraya 

gitmiştir. 
Tevfik Fikret beyin gay

bubeti esnasında Fırka 

ve Halkevi işlerini vek&leten 
vilAyet idare heyetinden 
Feyzi bey görecektir. 

Hu~Omıt tababeti 
Bir müddettenberi mün

hal bulunan merkez hü-
kumet tababetine otuz 
beş lira maaşla l!labık 
Bayramıç hükömet tabibi 
Or. CelAlettin bey tayin 
edilmiştir . 

Eıdak hükômet tababeti 
Sürmene sabık hükumet 

tabibi Mustafa Lütfi bey 
Erdek hükumet tabipliğine 
tayin olunmuştur . 

Kupa Maçlan Başladı. 
Cuma günü yaptlan maçlard811ay idmanyurdu I~ 

birliğini, ldmanyurdu da idmangucünu yendi. 
Mıntaka kupa maçlarırıa 

cuma günü Ali Hikmet Paşa 
stadyomunda başlanmıştır. 

Cuma günü ilk defa olarak 
İdmanyurdu - ldmangücü 
ikinci takımlarile İdmanbi
rliği Alay İdman yurdu bi · 
rıncı tak ımları karşılaş-

mışlardır . Maçlar bilhas-
sa Alay Birlik maçı 
stadyomu dolduran snyir _ 
ciler tarafından heyecanla 
takip edilmiştir. 

/kincilerin oyunu: 

idmanyurdu _ ldmangücü 
ikinci takımları arasında

ki maç saat 12,5 de İdmanbir. 
liğinden Ziya beyin idaresi 
altında başladı. Her 
iki takım da birinci takım 
oyuncularına yer verildiği 
görülüyordu. İki ta. 
raf ta zaman zaman 
seri akınlar yaparak hasım 
kalesine tehlikeli akı -
olar yaptılar. Fakat semere· 
siz . tlirinci devrenin B&yıs1z 
neticelenmesine mukabil ikinci 
devrenin daha başlanğıeı nda 
Güçlüier bir sayı, çok geçm
eden Yurtlular da beraberlik 
sayısını yaptılar. Bu berabe
re vaziyet son dakikaya 
kadar devam etti ise de ıon 
Jnkikadu müdafilerin seb_ 
ebiyet verdiği bir 
hata yüzünden Yurtl-
ular ikin cı sayılarını penaltı

dan yııparak bu suretle ma
çı 2. 1 kazandılar .• 
Birinci takımların maçı 

Küçüklerin maçından az 
sonra tdmanbirliği _ Alay İd
manyurdu birinci takımları 

arasında ki maça bati~ 
dı. Takımlarda ye 
görüyülordu. Birlik ~ 
mında kaleci ile 
bek, Yurtta iki üC 
oyuncu oyuncu nazarı 
kat ini celbediyordu. 
maçın seyircileri a.rallp 
kumandanımız Basrı 

Hazretleri de bulunuyo 
İdmanyurdundan Hulki 
idare ettiği maç Yurtlol 
güzel bir akınile bati 
Bunu Birliklilerin akını 
etti. Her iki takım da 
oynuyordu. Oyun batb 
henüz beş dakika ohll 
ki Yurtlular yerinde pa• 
Birlik kalesi önüne k 
indiler. Ve bu sırada 
açık ortadan al 
topu hafif bir vuruıla 
leden içeri soktu ve bU 
retle takımına ilk ve Y 
r 3 galibiyet sayısını k 
dırdı. Oyun bundan 
daha cok: harare\lenerek 
taraf güzel ve aeri akıP 
la kale önlerinde 
likeli vaziyetler i.h 
ettiler. Fakat oyunun nıb 
etine kadar devam 
bütün bu 
malar aetice üzerinde 
bir tesir yapmadı: Ala~ 
manyurdu bir, tdmanbı 
sıfır . . 

$arıf ~upısımüsıbı 
İstanbul, 2 (A.A.) -

kupası için karşılaıan F 
bahçe - Beşiktaş takı 
ııfıra sıfır berabere k• 
}ardır. 

yor. Bu karar, kısmen Vaş- ( d b 
ingtonda Ayan meclisi tara- Or. a ri ay rı·yatro 
fından yApılan tahkikattan, Askeri hastahane dahiliye 
kıımen de sillhları bırakmıı mütehassısı Doktor Kadri bey 

Kurt der 
~~:i~:::;~de:~:~::::~:~in :~~:ngi~::~:i:~alli memuriy- Rııit Hiza bey ve arka- KôyO güzel YI nıfiı 

Oity Maily, lngiltere hük0-
1 

Kadri bey çok kıymetli, dıılın, Jllİ'IİrİJDf. 
meti tarafından açılacak bu Halıkeıirde çok eyi intiba Y 9 

yeni tahkikatın hususi silAh bırakmış işinin ehli bir do. Kıymetli ve büyük sanat- TütOalır l~ıraclbıyıılll, 
imalAtına müteallik umumi ktordu. SelAmetler deleriz. kAr Raşit Riza bey yeni te. 
bir konferanıın mebdei ola- şkil ettiği kadro ile bugü - Şamlı, (Muhabirimiıd .. 
cağını söylüyor. 1 d b' k nlerde şehrimize gelerek şe_ Nahiyemiz köylerinde.~ 

~alftmdur ki, M. Ruzvelt, lf 1 lr YI 1, hir sinemaıunda birkaç te_ cülük yıldan yıla inkit•' .... 
"k Ih · t• Bı'r gün evel kırda bir msil verecektir. Raşit Hiza L d" 8 l K rtfJP:: Amerı anın ıu u ıs ıyen meıde ır. u yı u ~_. 

milletlerin en başında bulun- kav2a olmuştur . Yenice ma- beyin yeni t13şkil etmiş ohl- köyünün yetiştirdiği &ö'T'.'· 

duğuou ispat makıadile böy· hallesinden Salih oğlu ibra. uğu kadronun kısmı azamı- ı.evkaldde uüzel ve 0. eli•_, 
le bir konferansa taraftardır . him, Mehmet oğlu sıvacı nı Darülbedayiin tanınmış 9 ~ 

f k H · iki gün _,_evel NahıY8 .Jll 
benle lstanbula hareket et· 

Aynı gazete, şu sözleri Tev ı ve asen çavuş ıs - ve maruf artistleri teşkil ~! 
(Üst tarafı birinci sayfada ) ilAve ediyor: minde üç kişi arasında çıkan etmektedir. gelen Balıkeıir inhi ~ 
timaı Romen milli bayramı mitler, istasiyonda bir «Sarfettikleri gayretlerle, bu kavgada lbrahim üç ye- İstanbulda verdikleri tem- başmüdürlüğü eki~ 
vesilesile 10 mayıs 35 do askeri kıta selAm resmini ancak lngiltereyi sildhtan rinden yaralanmıştır. sillerde büyük rağbet ve CelAl bey k-~.MI 
Bükreşte olacaktır. Eğer hd- 1 yapmış, muzıka milli marş- tecrit etmeğe muvaCfak olan Vakadan sonra zabıta ta- muvaCfakıyet kazanmışlard· tütünlerini görmüştür .. ~ 
disat lüzum gösterirse hal i ları çalmış, reisicümur ha- İngiliz nazırları da, lngiltere rafından yaralı hastahaneye 

1
ur: 

K 'b' u ır. Raıı.it Riza bey bu yeni .bey tütünleri nefaset .-_. hazırdaki reis bu müddet zretleri namına Atı ı mu- hikumetinin sulhun istik- kaldırılmı ş sabıkalılardan ol- 'll' ~· 
.. k'l" H R" s l T f L · ı kadrosı" le ilk defa Turneye rjle güzel bulduli>U ~ arasandn Cevk!ilAde bir içti- mı ve ı ı aBBn ıza, er- rarını halisane arzu eyledi. duğu anlaşı an ev llL ı e ar- f1 ..,

1
, 

macı davet edilebilir. yaver Celdl beyler, B. M. M A"ini dünyaya ispat etmek kadaşı Hasan çavuş yakala. çıkmakta ve şehrimize ge- tütünlerin talimataame1:.A 
Ankara, 3 (A.A.) _ Balkan resi KAzım , Başvekil ismet arzusundadırlar . » nmıştır. Yaka hakkında tah- lmekted,ir. ğun cins cins ayrılarak A 

itildfı konseyi dün işlerini Pş. Hz. Hariciye Vekili S I , f kikat yapılmaktadır. yapılmış olmasını da be~ 
bitirdıklen sonra murahhas 1 Tevfık Rüştü bc·y, ır masa ısı YB rınsa serbest olarak kullanmulıd ır. iş ve bu tütünlerİJ! d ..... ıJ 
larla moiye' IC'ri toplıınmışla r Sovyet büyük elçisi, Çe- Havas Ajansı bildiriyor: Fransa kuvvetlerinin müdaha- Bir muıUim tayini bir fiatla inhisarlar i~ 

H dört hariciye nozırı iki koslovakya sefareti müsteş Fransız askeri makamtttı- lesi ancak Milletler Cemiyeti tarafından mübayaa edi 
vesika imza etmişlerdir . Bu arı ve elçiler heyetleri nın Sar hükumeti tarafından meclisinin 1925 ve 1926 da_ Ayvalık Cümuriyet mek-

taraC.ndan uğurlPnmışlar . · k l · tebı' muallimlı'g• ine Halit eğini söylemiştir. . .,. vesikalor ik i statüdür Birisi iıtenildiği vakit asker verm- ki verdiği arar ar netıces - I oı "" 
Balkın itilllfı teşkılatıne. di - Ankara, 3 (A.A.) - Dün ek için tedbirler aldığına inde Fransaya terettüp eden Bozkurt bey tayin "dil· Tütünlerin beğenildi ~ 
ğeri de iqtİ!jari iktısat kon _ YugoslavyR Hariciye Nazırı dair çıkan haberleri tavzih beynelmilel vecibelerin ifası miştir . değer bir fiatlıı alına ~ 
soyine mütealliktir. muavını vaktile Ssrp orJu- etmek lAzımdır. Muahedenin zaruret halinde ve Sar hü- Balıkesir inhisarlar Baş. salAhiyattar bir ağııd~ . ..Jf 

Ankara, 3 (A .A .) - Dün ak- sunun da i ştirakil e Timur_ ileri sürdüğü şekilde reyi'iımın k.fımetinin kAfi talebi vuku- müdürlüğü takip ilmi- yon köylü çok se•~ 
şam Romanya Hariciye nazırı l lenge karşı yapılan meşhur doğrulukla yapılmasını isti- bulahilir. Sarda asayişin de- ri Haşim beyıo oğlu ve önümüzdeki yıl 
ıle Yugoslav hariciye nazırı muharebe1Jin cereyan dtiği yen Fransa hiçbir tarzda vamından ve can ve mallar_ olan Halit Bozkurt bey k 

S h ık . ' d h f d d Necatı' bey muallim mekte- güzel ve daha ço · muavini ve nıaiyetkrile Yu - yerleri gezmiş ve kenJi ar a ının reyı üzerın e ın mu a azasın an yeg ne k .
111 

l ·· · l ğ · l l h'.k" t S bı"nden bu sene mezun olmuş yetiştirme üzere şı nanj tanın Belgrat ve BükrAş sine bu hususta Azım ge - •uessır oma ı ıstemez . mesu o an u ume ar 
'--------~s~ef~ır~l~er~i:.__~b~u~a~k:~ıa~m~=h~u~ıu=ı~i_:_~le=n:......::iz=a~h~a~t __:v~e~r~ın~il~t~ti~r.:.__ __ _._..!L.......:..S~ar __ h~a_lk_ı~r_e~y_in_i __ t_a_m_a_m_i_le__!.1 _h_u_·k_u_m_e_t_id_i~r . ____________ _.. ___ kı1metli bir g,~e~n_ci~m~i~zd_i_r_. _____ h_a_ı_ır_lı~ğ_R~g~i_r~it~m_i~tt_ir_· __ ~ 
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~······ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Mecmualar: Ecnebi matbuat: etmekte bulunduğu ekseri
yet ile kendi ara sında ihti
ldf mevcut olduğunu müşa

hede eder. Bu itil!fta ha
kem rolünü oynamak hakkı 
ise memlekete aittir. Bun· 
dım daha doğru ve demo
kratik bir ~ey tasavvur olu. 
nabilir mi? 

i.. Yazı Müsabakamız. i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yeni Adam 

Fransız Kanunu 
Esasisi Değişiyor mu? 

-4-

Ön Ve Son .. 
«Yeni Adam» 44 üocü sa

yuıı ile dolğun münderecatL 
arından birisi daha veriyor. 
Bu sayıda «Ziya Gök Alp> 
başlıklı bir başyazı ilıi lsm
ail Hakkı beyin «İçtimaiyat 
dersi» ve «Niçin ve na~ıl ok
uyorum~» başlıklı bir yazısı, 
Or. Saip Ruğıp Luyin İlim, 
felsefe ve teknik» yaz ı s ı , İran 
şiiri hakkında devam eden 
etüt, Dr. İzzettin Şadan be
yin <•Mektepte psikanaliz», 
İfCet Ömer hao · mın güzel bir 
yazısı ve ltalyan('adan tercü
me bir hikAye bulunmakta
,lır. Güzel resimler ve gü
ze, bir tabı mecmuanın canlı 

Bir İnflan içio, bulunduğu 
dakikııJa en lüzumlu şey 
ne ieo yıno onun için dün
Jada en lüzumlu şey de od
ur. 

Köyün Myılı eşrafından 
~uhittin eCendı zararsız zen. 
ginlerindendir· suluda tarla-
1 ' arı , bağları, bahçeleri çok-
tu. Bir eksiği olmıyan bu 
adıunın gayet derin bir de
rd· 

ı vardı : Çocuksuzluk . 
Daha evlenir evlenmez o

lacak çocuğa neler alacağı -
nı, hangi mektebe koyaca
ğını, nasıl evereceğini bulla
ntlıra ballandıra anlatır, köy 
0.dasının yega.ne ldfçısı kesi
lırdi. 

Evleneli bir sene olduğu 
halde değil çocuk, eseri bi
le yoktu. 

İki sene geçti, üç sene ol
du .. Muhittin efandinin kal
binden eski ümitler siliniyor 
yerine derin bir matem taba. 
kası geliyordu. 

Bununla beraber her çar
eye baş vuruyor: 

- Kim derdimin çaresini bu· 
lursa malımın büyük bir kıs
lllını ona veraceğim diyordu. 

Hocanın biri: 
- Derdine çare bulacağım 

fakat malın büyük bir kısın· 
~nı \'ereceğine dair bir senet 
ısterirn dedi. 

Muhittin efendi de mu-
vafakat etti. 

Hakikaten çocuk oldu, ho
ca malın büyük bir kısmını 

aldı . 
Eski vaziyete göre yaşam· 

ıya alışan Muhittin-
efendiye kalan servet 
pek az geldi , bir senede 
eridi. O, bu ciheti düşünme
miş, düşünmemişti . «Çocuk 
olsun da aç öleyim» demiş
ti. Mal olarak oturduğu ev 
kalmıştı . Evi sattı, parasile 
bir sene daha geçindi ... Hiç 
servet kalmamıştı, ne yapa
caktı!? . Varlık zamanındaki 
dostlarından seldm veren 

yoktu; hoca ise köyün eski 
.\tuhittin efendisi olmuştu . 
Kış gelmişti , ne yapacak, 
kı~ · n ne il~ ısınacaktı~ ! .. .. 
Şimdi en lüzumlu şey ısın-

maktr . 
B ırkaç dostuna meseleyi 

anlattı Hupsi muhtelif yalan
larla başlorından savdılar . 

Muhittin efendi kışı odun
suz ueçirecekti. Kar çok 

o 
şiddetli idi: 
' Oğlu arasıra : 

_ Baba çok üşüılüm de-

yince. 
_ Metanet göster yav-

rum! diyerek yegAne tesellis
ini veriyordu. 

Kış ortuıydı, baba, gayet 
soğuk bir kış günü oğlunu 
sokulduğu eskiler içinde do· 

1 

nmuş ~olarak buldu. 
Eski vaziyeti, şimdiki ha

li ve aradaki mesafe sinema 

Şeridi "ibiıgözü önünde geçti. 
o . . 

O bn hale evldt için gırmış-
ti. O da ölünce . . 

Gözleri karardı, düştü,bayıL 
dı O anne,zavallı kadın oğlunun 
ölümünü duyunca tarif edil· 
mez bir çığlıkla ağlamıya , 
başladı. tiııbah olmuştu. D.~
arıya çıkan yokt.u. ~~~e, 
baba çocuğu evın onune 
defnettiler. 

yazılarına ildve olunuyor. 

Mülkiye 
Mülkiye mecmuasının 43 

üncü sayısı da dolğun bir 
içle çıkmıştır. 

i\1ülkiyenin 43 üncü sayı
sında profesör Şekip heyin 
çocuk dili, profesör doktor 
Mahmut Sadi beyin Türk 
milletinde irsi humule, 
Şemsettin Hayati beyin 
şehircilik ,profesör Menemenli .. 
Etem beyin idarenin kazai 
murakabesi, Hasan Şükrü 
beyin enstitüsyon nazariyesi, 
Haluk Saim beyin dirije 
iktısat tecrübeleri, Hasan 
Refik beyin Fa ban ce
miyetinin elli yılı, Hurrem 
Seyfi heyin harp sonra 
teşkildtı :iİyasiyesinde siyasi 
fırkalar, Muharrem Refik 
beyin aylık siyasi hare. 
ketler.. Mevzularında ya-

l zıları var. Hilhassa tav-

M. Dumergue ingiiizlerden neler benimsiyor? 
«Le Matın». yazıyor: 

M. Ooumerguein cskı Fra 
nsız k~nunu esasisisinde ya
pmak istediği re formların 
beşinden laakııl dördünün 
ingiltereden alınmış ol<luğu 
noktasında ısrar edebiliriz 
Zaten Başvekil dahi bunu 
oçıkça söylemiş ve demiştir 
ki: 

«- Memleketimiz bu hu
susta misaller aramak mec
buriyetinde ise bu baptaki 
i lhamlarını demokrasinin ta
hrip edildiği memleketlerden 
değil , demokrasinin doğmuş 
olduğu yerlerden almalıdır.» 

lngiltereden alınan bi 
rinci reform: Başvekdlet 

teşkilAtı. Fransada haşve. 

kil kanunu esasinin der. 
piş etmediği bir şahsi

yettir. Başvekil kanunu 
esasiye kendiliğinden gir-
miş bulunuyor. Başvekil 
kabinelerde kAh bu ye-
rinde görülmektedir. Bir 

başvekilin müstem likeler 
nezaretinde bir diğerinin 
de Bahriye nezaretinde 

ziu ıım etmeden hiç bir şijy 

yapılmaz. 

İngiltereden alınan ikinci 
reform: Meclisi Mebueanı fe. 
sih hakkı. Bu hak Fransada 
Rcisicümhurundnr. Reisicüm
hur bunun için dyanın mu
vafakatini almak mecburi-
yetindedir. NeHce itibarile 
salahiyet suhibi olan hüku
met değil, Ayan meclisidir . 
Ayan Meclisi bu bapta ya
pılan bir teklifı reddettiği 
takdirde Reisicümhurun tek
lifı iltizam edilmemiş olur. 
ve bu suretle de otoritel!Iİ 

akamete maruz kalmış olur 
ingilterede Başvekilin bu hu
susta kati saldhiyeti vardır . 

1'abii bu baptaki kararı Kral 
imza eder ve diğer her 
hangi bir meseleyi olduğu 

gibi fesih kararının da mu
vafık olup olmadığını Başn
kil ile münııkaşa edebilir.Fa
kat bu hareketten mütevellit 

meıuliyeti deruhte etmiş ol
an başnkildir. Başvekil ne 
Lortlar Kamarası ile ve ne 

de b•tşkn her: hangi bir ki
mse ile müşaverede bulun
mak mecburiyetinde değil· 
dir. Başvekil yalnız istinat 

İngiltereden alınan üçüncü 
reform: Sarfiyat i crası te · 
Ş P. bbiisün sırf hü kflın .- tP n1t 
olması. Bt! bir asırdan beri 
lngilteredc mevcut bir usu
ldür. Hükumet devlet büt
çesini tanzim vozifesilo mu
vazzaftır. ~ebu~la r bütçe 
hakkında ınünaka~ada. te
nkitlerde bulunabilir Te hot
td reddebilirler . Fakat yalnız 
kendi otoritelerine daycmmak 
suretile dağıtmaz, pişirip 
kotarmazlar. MebuslElr, na-

zırlara raci olan masraf 
teşebbüsünde bulunmak hak. 
kını haiz değild irler . İngilte· 

rede sosyalist bir hükumete 
verilen bir imtiyazı Fransada 

burjua bir hükumete vermek 
\'Ok lngiltereden alınan dör-

düncü reforma gelince: olur 
mu? 

Avam kamarası muvakkat 
bütçe ne olduğunu bilmez. 
Bütçe vakti muayyeninde ta
sdik olunmadığı takdirde ge
çen sene bütçesinin tabii bir 
şekilde tatbikına devam olu
nur. Bu dördüncü reform 
ilk üç reform gibi aşıkAr 
olmıyabilir fakat mahzi ha
kikattir. Avam knmaraaı, 

hAtt6. go~· izmi ş bir bütçe ue 

birleştiği görülmüştür; otu
racak yeri olmadığı için 
bir yere yerleşmekte güç. 
lük çeken ve nazırlar· 

dan mihmannüvazlık is- Sonbahar at koşuları 
istemeğe mecbur kalan· 

Günler geçti, komşulardan 
birinin l u ölümden haberi 
olmadı. Anne, babayı müt
eakıp sevinç ve acılar fena 
halde yıpratmış, soğuğa 
mukavemetleri kalmamıştı. 

: siye ederiz. ,. lar da görülmüştür. İngilte- v l • 
"I de bilAkis Haşvekil kraliy- ı QTlŞ Ve IS ah encümen! RO-

Fakat kendilerine bir ısı

nma çaresi buldular; n.:ı sıl 

bilirmisiniz? 

1 

Doktor 
Memduh Ahmet 

ÇOCUK 

hastalıkları mütehassısı. 

Muayenehanesini postah-

i etin en ziyade otorite sahibi mına Balıkesı·rde yapılacak 
olan şahsiyetidir. idare ma. 

kinesine hAkim olan odur. SONBAHAR AT YARlf:.LA-
Bu hususta lAzım olan bile- "'/ 

um1e maddi vasıtalara mali- RI na ait kayıt muamelesinin 
ktir. Başvekdlet dairesi Ha-

riciye Nezaretinin karşısında handikap kOŞUBU 3 • J 1 • 934 
ve diğer devlet dairelerinin 

yanıbaşında bulunmaktadır. diğer koşuların 6-11-934 ak
Ekıeriya Başvekil başka bir 

Vir:ın kulübesinin camsız 

penceresinden giren ~y~zdnn ' 
kendilerini korumak ıçın , so- 11 
kulduk.ları eskilerden mamul 
yataklarında gökte gördükl
eri en~parlak yıldıza ateş 
diye el uzatarak .. 1 ane civarında Zemen so-J 

kağına nakletmiştir. 

.~ Muallim mektebi sınıf 4 B 101 

nezaret işgal etmez. Yalnız şamına kadar baytar dairesin
BaşTekildir ve bu da kdfjd_ d 
ir . Onun emri ve rizası in- e yapılacağı ilan olunur. 

=~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~t!l'.EI r::ı 1::.1-

1 

Hilmi 

1 

1 

Uzak Şarkta. ALTIN MAKAS 
Mancuau Meselesi 

, - -
jako-ny_a _H_ar-bl-ya~Nazaretinin Neşrettiği bir Buruşur 

«Times Wee\dy Edition» 
den: 

Japonya Harbiye Nazırı C~
neral Hayashi, harbiye Jaı
resinin neşrettiği bro ·ürden 
farklı bir hattı hareket tak
ip etmemektedir. Bu harek
et müdafaanın kuvvetlendir· 
ilmesi ve iktısadiyatın yeni
den tegkilttlandırılması lüzu-

mü üzerinde ısrar ediyor. Bu 
meseleye ihtiyaç meseettiren 

bu sof..,r Amerika değ.l, So

vyet Husyadır . Yapılan idd: 
ialara göre Japonyn. kAnrlı 
topraklarının i.ı ç misli büyük. 

lüğündoki M ..ı.ııçııukonun mü
dafaası mesuliyetini üzerine 
almı tır. Komşusu olan Sov
yet Rusya yüksek osk~ri 
kuvvete sahip bir devlettır: 
Sovyetlerin 6,000 tayaresı 
.JaponyHyı ietilti etmeğe ha · 
zır bir vaziyettedir. Bu-

na mukabil .laponyanın anc 
ak J 000 tuyoresi vardır. 
Japonya, müdafaasını temin 
için en aşağı 3000 tayarey.e 
muhtaçtır lktısadi işlere gelın . 
ce· dimaai ve ahlAki kuvvete 
en' ziyad~ ihtiyaç hissedilen 
hu zamanlarda kapitalist 
sisteminin ittihatsızlığa ve 
zafiyete yol a?t~ğ~ söyl~niy
or Ayan meclısı lıderlerı bu_ 
nun nasyonal sosyalizmin 
bir nevi avukatlığı olduğunu 
iddia ediyor ve Hnricıye Ne
zareti do saır devlet lcrJen 
bahis tar7.ının trcavüzkfirane 
addedilmesinden ~ndişc edi
yor. Fırka mensu_rla~ı <la 
broşürün nezaket Jaıresınde 
olduğunu kabul edemiyor· 
lar. Ceneral Haynshi, broşü
rde bahı:ıi ıreçen meselele-

;"") 

rin askeri makaınatı al~ka_ 

dar etmesinin pc k tabii oldu· 
<runu bildirmiştir. o 

,,.-· 

Üç huçuk sene .\lmanyada tahsil etmiş sanatın biitiin inceliklerine vakıf B~rliıı t•·rzi akade
mısıııın aliyyüh\la derecede makastarlık şelwdetnanıesini ve ayrıca şeref diploma · ırıı lıaiz 

UHARREMHASB • 
1 

Erkek ve Kadın terzihanes 
.Makastarı bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 

zarif g.;ıyinmi~ hanımefendiler, en şık gdyinmiş boytıfondiler Altın mnkasın muhtorJnı müşterileridir . Modellere 
muvafık olmıy&n ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik edilir . 

Giizd ve pahalı olan kumaşlarınızı yalnız ALTIN M.\KASA hiçtiriniz. 

Çünkü ıs senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlşlir. 

(rkek atelyesi postahane sokağı Ho. 50 

1 

~anımlar atelyesi Karaoğlan mahallesi ikneci sokağı Ho. 24 

ı .~~~~~~~ ~~~-~·~- ~~~~~~~ mıiiiiiiiii -- ·--



SAYF&: 4 TORmlLt - ., 
Okuyucularımıza Bir Kolaylık. 
Aşağıya bastığımız rehber tablo haltınuzın lıer tülü ihtivacla-., . 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlan1 şartlarla nerede, kinı-

lerden karşılıyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.a Hangi oteli 
tercih etmeliainiz? · 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebiltrainiz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

T'Dl.'KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi nıilli-
n. n • ve caddesi numara: 9 8 

Ol 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hiikt'ımeı caddesi postaha-

1 
• ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvnyi milliye cadde -1 sinde .• 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükön1et caddesinde. 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler,. Hüktinıet 
caddesinde Ahnıet çeşnıesi karşısında 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
Hükumet eaddesi 

• G A Z J N O : Merkez krathanesi: Paşa oamii caddesinde. 

B E R 8 E R : Moda berberi Sabri bey. Hükunıet cadde
sinde .. Darbalı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: llüktimet 
caddesi Yıldız Ka raathanesi karşısında. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet sokağı 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri .. 

TERZİ 

Paşa camii caddesinde.. Meyhane l ·oğazmda .. 

Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi .. 
Bihimumiçkiler, konserve ve ŞJker çeşitleri. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 47 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Ku vayi 
mi11iye caddesi No. 163 

TUHAFİYE: Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. Alenı
dar zade •. Kuvayi n1illiye caddesi No: 48 

. 
ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Bahkesirin en eski şeker

cisi. Hükumet caddesi, postahame sokağı nu
mara: 24 .. 

lstanbul-lzmir şekercisi M. Reşat. Hükumet 
caddesinde şehir sineması altında. 

MANİf' A TlJ~: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi ma
nifatura ve kunıaş mağzası. Ku vayi 

caddesi numara: 52 

ŞEHİR SINEMASINDA 
4 teşrinisani pazar gününden itibaren 

Sa b ı r s ı z l ı h la· b e k le d i ğ in i 1 

Mil TON 
Lostıracılar Sa hı 

Bu Fransız komiği sizi iki saat mütemadiyen güldürecektir· 
derecede ki kahkahadan kırılacaksınız. 

MILTON dünyanın en zarif, en neşeli, en yüksek ,.e sevinıli k 
ğidir. Füyük bir ihtişaın ve zenginlik içinde onu mutlaka görünü' 

GÖSTERiLEN ARZUYA BiNAEN iLAVETEN 

Yıldızlar Revüsii 
Aynı zamanda yeni FOKS JÜRNA.L Suvare saat 8 de dir. 

Fransız 
Kanunu 
Esasiai 

, (Üst tarafı üçüncü ı 

1
oldugunu da bilmez. . 

bütçesini tasdik etme!1 

~ Av:ım kamarası için aO 

se lazımdır Buoıı 

mün . ıkaş:ılar:ı tahsis e 
olan gün ve saatlerin 
olsun günün son şal 

1 İogiltercJe «giyotin» 
len usul tatbik olunur. 

1 <fgiyotİn>> makinesin"n 

ı tası hatiplerin 
keser ve derhal 

1 müracaat olunur. F 
meclisi mebusanımn da 

t:areket etmesine kim 111 

bilir? Neden Avam ka 
sında olduğu gibi Fr~ 
Meclisi MebuıanLDda da 
çe münakaşalarına tab.,:..jl 

1 nnan zRman tayin ediloll'l 
Netice: M. Doumergue tor, 
tereyi nümune ittihaı '~ 
kle dünynnın en eski ~..:I 
menler milletine imtisal er" 
oluyor. Başvekil ayn.• ~ 
manda ıısırlardanberı .~ 
eyi bir tarzda itlır:' 
bir demokrasi maldine_.-: 
imtisal ediyor demekdt• 

Bir defa makine -S 
olunı·a makinecilerin~ 
usul ve Adetlerinin , 
lAzım gelecektir. ~ _., 
Kiplingin d • diği gibi M 
da başka bir hitAY,.. 

K. 2 Satın Alma 
Komis1onundan: 

Balıkesir kıtaat efradının ihtiyacı için 20 şer
hin kilo lahna, pırasa, ispanak ve 3 bin kilo ka
rnıbahar, 5 hin kila kereviz, 500 kilo beyaz pe
vnir, 400 zer kilo kavsı ve vi ne,erik receli 24-

MERKEZ Ki Al HANESi 

~ ~ . 
2. 'feş. _934 tarih Cumartesi günü saat 14 den 
ili bart~n açık i n<li rnrn suretile satın ahnacaktır. 
Taliplerin şartnameleri görmek için her gün ve 
arıtırmıya iştirak için de yüzde yedi buçuk mu
vakkat teminatlarile birlikte arttırma giinü mu-

. ayyen saatte kolordu satın alma komisyonuna 
nıürıcaatları. 4 - 243 

MÜSTECiRi M • . \LI 

Vilayet Matbaasında baaılmıf 


