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Türk Dili E4'.i Balıkesir 

CU~1:AR. TESİDEN ÖZGE GÜNLER.D VE ER. ÇIK.AR.. 

Y.dlığı: 800, ııltıaylığı 400 kuruştur. Günü gcçmiı 
sayılar 25 kuruştur. 

- -
ökonemi ve yerli mallar haftasına bugün giriyoruz. 
Dilden dile ı Ökonomi Haftası Hazin Bir Cenaze Merasimi. 

Çevirim 
Denemeleri 

Bu denemelerde yüzleşti
~imiı güçlükler çok olduğu 
oranda büyfiktür de. Düşün
üyorum ki bu çevrim çetini. 
ilı:lerinde yalnız değilim; ba
tkalarınm, soroğm çepreşik 
düğümlerini nasıl çözdüğünü 
bilmiyorum, ancak pek bil
mek isterdim, çünkü sınayı . 

tların öğrettiği buluşlar, bu 
buluşların Terdıği alışkanlık 
karşılıklı bildirişle birleşecek 
olursa, belkim de hepimiz 
için çevrim yolları kolaylaşır . 
Bu umutla kendi denemele
rim üzerine arasıra bir ko
nuoum yürütmiy" girişiyor
um; benim gibi başka çevr
imciler de ıınayıılarını «Ul
unun aeplerinde bastırırlarsa 

İsmet İnönü bugün bir söylevle 
haf tayı açaçaklardır. 

General Basri Saranın ölümüne 
Bütün Bir Memleket Halkı Ağladı. 

Bugün general Kazım Özalp radyoda bir söılev verecekler. 
Ankara, 11 (A.A.) - hko. 

nomi ve yerli mallar hoftası 
yapılmış saot 16 da Halkavi 
nde başbakan ismet lrıuniirıün 
bir sözile açılarak ve sonrn 
K z Lisesi bir musomC'rt· ve
recek tir. Yarın akşam Büy 
ük ulus ku rııltnyı Başkanı 

Ktızırıı Özalp radyoda bir 
söylev verecek ''C h ıftnnın 
öbtlr günlerinde de sıra ıl'"' 

8a1ıkesir dün aziz ölüye en derin saygısını emsalsiz bir surette göstermiş ~ütün 
şe~ir hal~ı büyü~ ihtifali UöZ yaşlan için~e takip etmiştir. 

Ölumü bütün memleketi 
U<' ı lur içinde lmnknn sayın 
gencrJl Aasrj Saranın cnnn 
z tısinin lstonbuln götürülmesi 1 

mÜMsebctıle dun bir ihtifal 
yap lm tır. 

ijuyük ölu s nl on hr~ le 'ı 
f,;keri hastanede ovelcc tertip 

dikten sonra sureli mahsu- du namına genç bir zabit 
sndn hozırlonmış olun vngo_ büyük. ölüyü selAmhyan 
na konulmuştur. müteokıben Velimiz vil6yot.İll 

Değerli şahsiyete btlyük ve şehir halkının tnziyet.lırini 

sevgi ve sayğı ile bağlan· beyan eden nutuklar söylı-
mı o!un Balıkesir dün oziz mişlerdir. 
ölüyo en ılerin snyğısını em- Toput Vildyet, Kolordu, 
sulsiz bir surette göstermiş, Belediye, Cümuriyet Halk 
yapılan büyiık ihtifali bütün Fırkası, flalkevi, mektep-Elrnnomi, Ekim, Kül-

tür bakanlarilo C. H. 

edilen ihtifal program do bilinde 
ve hususi m Msimle koldı
rılmış bütün Bolıkosirin göz 
yaşları arasında huk'l)mot. 
kuvoyimilliye c,nddelerindcn 
geçilerek istasiyono götürül
müş orndn n mazı edo edil· 

1 şehir halkı derin bir tazim tiler, müesseıat bu meyanda 
hissi içinde ve göz yaşları gnıetemiz nıımıoa çelenkl&r F. Genel katibi bay 

Recep Pckrin Söylevleri dini· 
enecektir. 

General ismet lnönü 

kan İ met lnönü yanında 
Sıhhat Bakanı Refik ve ma-

ile takip etmiştir. l bırakılmıştır. 
Cenaze alayı iatasiyona J TÜRKDlLt, büyük ve de-

varınca burada evvelA Kolor- .. ( Devamı ikinci sayfada ) 
dil erimini hızlandıracak ye- ismet İnönü Tra~yadan İS· 
ni bir dümüşük çıkar. iyeli olduğu holde bu sob- Saylav ı·talya - Habes·ıstan ** tan~ula dön~üler, ah Çorludan g"lmiş ve me. 

«Yerler» imi gelişi güzel İstanbul, 11 (AA ) - Baş_ rasimle knrşılanmıştır. 
a~ıyor, bir bitiğin ilk tops- !====================' Va fi Sensözan, lbrahim Ak- ; ·ıı . -k ·hı ·ı A ~ 
öıünü alıyorum: U I uslar At t .. k doğan soyadını aıdııar. 1.ngı ere araya gırere ı , arın 

«Ce que je te disais der- a ur biran evel hallini istedı~ 
nierement de la peintüre, pe-

ut cert•inement aussi s'appl- Kurumu f nkamızm genel ~atibine 
iquer d la poesie.» 

•• ;a
0 0t:~~:~i~:önce osmanlı- Yugoslav-Macar iM laf m~a Peker soyadı verdiler. 

«Sana ahiren reıim hak- b' 1 ld ti' Ankara, l 1 (A.A.) Ata. 
kında söylediğim (ya söyle- ;f an 8Şm8 8 8 e 1. türk fırka Genel Kdtibi He-
diklerim) muhakkak şiir ha- Cenevre, l 1 (A.A.) Mıl· cebe Peker soyndı vermiştir. 

b'k l b' Jetler Cemiyeti konsoyı'nı'n ı>nrı's ı ı (A A) A d kkındo dahi tat ı o una ı- .. ı • • - na o. 
lir.» dünku toplnntısındo Macar lu ojonsının hususi muhabi-

Yugoslnv ihtı'ltlfı hakkında rı'nden 
BJ'rer bı'rer kullanılmış oL : esas itibarile bir anlaşma 

an osmanlıca\arın türkceler- elde edilmiş ve bu büyük 
ini arıyalım: bir memnuniyet uyondır-

1) Ahiren yerine «son gü- mıştır. 
nlerde», uon bitiğimde» 
diyl)biliriz; ancak bu deyim· 
ler e<dernierement-abiren)lİn 
tıpatıp karşılığı değildir, her 
tü~tüye uyğun gelemezler. 
Sondan bir çağ sözü türetm
eliyiz; bu türetitte iki ek 
kullanabiliriz: 

ı .. foyın, 2 .un; eonleyın, ya 
•onun ahirenin, tüm türkce-

Türkiye-Norveç anlaşması 
Ankara, 11 (AA.) - Osl. 

oda Türkivo ile Norveç ar_ 
asında nl( tesviye ve uzlaş
ma anloşmosının tnsrliknom
eleri teati edilmiştir. 

Dış 
•idir. • 

2> wıesim= osmanl'.ca bir .. iş!en bakanımız Cenevre~en 
türlü «dessin» ile «pe1nture>)U .. 1, A · - L 
ayırcledecek terimler bula- jonsrıen tmaya ugrıyach 
rnam 1ştı. Biz şimdi dilimiıin 
bu eksikliğini ka\dırmağo 
calışmol yız; bu da gü\' göru· 
nrniyor: Eskidenberı aç çok 
kullandığımızçizgı(~·izm~k) e 
c olarak dergi sızık (sız~
ek) deyimlerini veriyor; C1-

ıgi «ligne)) karşılığı tutul~ 
rııı sizik «6essin»i pek gu · 
tel karşılıyabilir « Peinture!) 
İçin ise öledonberi türk bı
tılerinde kullanılmış olan 
heiliı güzel bir karşılık olur. 

3) llakkındo: Ütedenberi 
kullanılan üzerinde, den öl
~rü gibi Derginin Koroyim 
ıle Kazan bitıklerınJen get
irdiği snrlın da uygun bir 
kor ılıktır. 

4) Muhakkak: Dergide 
gördüğümüz karş lık -
lor arasında on güzel 
b~ldu~um ök ile ter 
kı •e('iyorum; daha gösteri
( Dt'faııu üçüııcü aayCeda ) 

Tevfik Rüştü Aras 
Alina, 10 (A.A) - Gııze· 

telerin öğrendiklerine göre 
Tevfık Hı.iştü Aras, Cenevr 
eden A.nkoraya dönerken At-
inayn uğrıyocaktır. Türkiye 
Dış işleri Bakanının ~~ ~.iY.~ 
aret.lerinin başlıca utkusu 
Uluslar derneğinin işleri ve 
halihazırda Cenevredc topla
nmnktn olnn Balkan nnlaşm
nsı Dış İşleri Bukanlarının 
görüşmeleri hakkında Yuna~ 
bükOmeti de bilie vermektır. 

Bir kayıp da~a 
Ankara, 11 (A.A ) - Nak_ 

liye Müft• lti j Generol lioyri 
,dün gece Cebeci hastahane_ 
sinde ölımis ve ölüsü bugün 
askeri merasimle kaldırıla 

r ık Cebeci şehitliğine gömül. 
müştür. 

Vasfi Şensözen ve ıbrahim 
Akdoğan 

Ankara, t 1 (TÜRKDILİ)
Balıkesir snylnvları Bay Va
sfi ŞENSÖZEN, Bay İbra
him AKDOGAN soyodını 
almışlardır. 

Snylnv1arımızın yenı adla
rı kutlu Qlsun! 

Türk-Yugoslav 
Dostluğu İtalyayı neden bü 

kadar kuşkulandırıyor? 

M. lavaı. italya a~alan ta~kime kalkışmamış olsay~ı 
~ugün~ü vaziyete mey~an vermemiş olur~u, ~iyor. 
E1tollö Pııri gazetesi- meydan vermek ve İtalyayt 

nın Londrn mu ha biri pek çok işğal eden Balkan 
~1. Lcıvnlin Roma scyahatı ittifakını tesirsiz bırakmak 
dolay ısile gazetelerde dola· istemiş olması oldukça ihti· 

an bazı şnyıalnrı ileri sii m1l dahilindedir. halyayı 
rerek bunların arasından meşgul eden mühim 
seyahat neticesini akim bı sebeplerden biri de 1'ü-
rakma k gnyesinı takih eden rkiycnın k n s ti b i r 
siyasi bir mannvrayı ortaya adımın Yugoslavyoyıı yak-
lll11 m gcldığini bildirmekte laşıtıış olmasından ltalya 
ve M. Mussolinin sırası ge· meydan okuyucu bir lisan 
dıği vakit bütün Avrupaya kullanmış ve Akdenizdeki 
şamil bir misak akli tasav- odaları sebepsiz olarak tııh 
vrunda bulunduğuna da- kime kalkışmamış olsaydı 
ir olan şayiolor Türkiyenin bugiınkü ... ·aziye-
koydettikten sonra sözüne tine meydan vermemiş olurdu. 
şöyle devam etmiştir: Belgrat, IO (A.A.) - Cen-

itolyonların Fransa ve R evre konuşmalarından hah_ 
omanya arasında çok sıkı seJen Yugoslavya gaıeteleri 
bir ıomimiyet doQ-masıno ( Devamı üç.ün~ü 1ay!ada ) 

Londra, 11 ( A..A.) - ltııl
y.ı - B hflşiston hiidisesi üze
rine İngiliz hükumeti llQ.boş
ı~lurıa mtiracııatlu halya · 
llnheş hudut ıneseleıinin bir 
nn evel hollodilmesini gör-

Türk dili ile duyğular .. 
• 

bildirmiıtir. 
Atino, t 1 (A.A.) - Gazet

eler Komüqistlerle münaee
bette bulunmak ithamile 
Atina Pıskopusunun hudut 

haricine çtkarılmasına emir 
verdiğini yazıyorlar. 

Büyük değişin bir y_öniJ. 
• 

Tutum yedi günü, baş

ladı. Bütün Ulus bu yedi 
günün içindH de diğer yıl

lardaki andını yeni baştan 
haykırocalf: 

- Yerli giyeceğiz . 
- Yerli yiyeceğiz .. 
- Ve çok kazanıl' az 

harccedeceğiz. 

** Yerli giyeceğiz! .. 

Evet yerli giyeceğiz. , . 

Çünkü: 

Yüzlerce yıl yabancı gi
yinme, yabancı kutj.ınma yü
zünden biz neler çııktjği

mızi duyduk, nnladı\c vo 
görduk. 

YahJncı giyim gövdemizi 
yiızlerce yıl demirden hir 
çember gibi kavradı, sıktı, 

iliklerimizı; ilıklerimize go_ 
çırdı; kolumuzu, budumuzu 
b.ığladı . t :övdomizi saran, 
bağrımızı göçüren bu çem_ 
heri biz kolamızın ışığı ile 
bilebilo parçaladık, k:opor
dık ve attık!. 

Onu yeniden nasıl alabi
liriz'.) 

** Yerli giyeceğiz! .. 
J•,vet ancak hu toprak üs

türırfc biten, hu sınır içimle 
yetişen bizim kursağımır.dan 

geçebilir. 
Biz, nasıl bir babancı di

\i~ duyğularımızı nçamıyn-

cağına, onu dile getiremi
yeceğine inanıyoraak, ya· 
hııncı bir elin yeti§tirdiği 

ve devşirdiği bir yiyeceğin 
de kanımıza karışamıyacağına, 
yumruğumuıa gücünü vere
miyıceğine, öylece ınanıyo-
ruz 

** Evet çok kazanıp 'z har-
' cedeceğiı. 

Çünkü: 
«Allah kerim .. » Felaefesi 

ayaklarımızın altında can 
verdi. 

Sedirde değiliz!.. 
yağa kalkalı, ileri atı-

lalı çok oldu. Yıktı~ı· 
mız .. . dünün yerinde 
bugunun yopısı yükseliyor. 
Bu, yarının şimdiden kurul
uşudur . 

Yurdun dört yanını 1&r
an demir rığlar, yeryer yü_ 
ksclen 'e yüzümüze gülen 
fabrika bacaları yarını lı:ur
uşumuzdaki hızın ve aya~a 
kalkışımızdaki inancın belli 
başlı çizgileridir. 

•• Tutum yedi günü; büyük 
Türk değişiminin bir yönü
düı· ve onun içindir ki canla 
batla ona B&rıldık. 

inancımız var!. 

Türkiin kafasının •tığı, 
kolunun gücü ile attığı ftk 
bumda da amacına ulaşııo \[ ... 
tır . 

Cevdit fiydemir 
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Komşularımızlamünasebatımız 

Türk-Elen 
Dostluğu sarslldı mi? 

ela burgarle» gazetesi san ~adiseltr mürıasebetilı neler yazı-
\ 

yo? Bu Elen gazetesine göre Ehı-bulgaı sımr mese,ısL 
Dini kisvenin mabetler dı- kak olduğunu ve meselenin 

şmda giyilmesini yasak eden muslihane bir halle iktiran 
kanun etrafında Elen gaze. etmesi ihtimali olmadığını 

teleri tarufından yezılan ya- söylemek hatalıdır . Temin ol
zılara dair «La BulgarieJJ ga unduğuna göre gerek Anka
zetesi ~u makaleyi yazıyor: rada gerek Atinada bu yolda 

ccTürkiyede muhtelit din gayratler ıarlolunmaktadır; 
mümessillerinin ruhani kin- hatta Yunan Elçisi M . Sake
elorini giymPlerini yasak llar pulas hu mesele için Tü. 
eden ve son günlerde Büyük rkiye Başkanı ismet İnönü 
Millet Meclisine tevdi olunan ile de gör{;tmüştür. • 
1 anun Yunanistan eli:Arında Bununla beraber Blen ga
hüyük bir heyecan uyandır· zetelerinin Türkiyeye karşı 
ıh ve A tina gazeteleri Türk yazdıkları, barııı Ye Balkan 
hükumetinin aldığı bu tedbi- antlaşması doıtlarının dikkat 
ri şiddetle protı>sto etmekte nazırına lAyık olmaktan hali 
gecikmediler. Türkiyenin At- kalmamaktadır. Filhakika bu 
ina Sefiri Bııy Rut41n Eıref!e yuılar, Balkan harici b111 

yaptığı bir konuşma eınaa. mebafılin inttndırmak istedi-
ında M. Çaldariı, kleri, en sağlam anlatmalara 
ruhani kisve yHağı- rağmen Balkanların bir sür-

priı kutusu olduğu hakkın
nın Kum paslarına da te§m· daki kanaati tak.viye etmek
ilinin iki memleket münate - tedir. Diğer taraftan, en ufak 
betleri üzerinde hasıl edec•- b' bAd' . . h 

ır ıınır 11eıının e emm· 
ği fena tesirlere nazarı dik- iyetini büyütmek hassası, 
ati celbetmiştir. M. Çaldari- Balkan efKArı umumiyesinin 
sin, bu mülAkat neıiceıinde büyük bir kısmı için çok ta_ 
meselenin Ankara ile Atina bii bir ıeydir. Son Bulgır 
arasında mevcut eyi münaı_ Yunan htdiıesi buna, yakın 
ebetler üzerine tesir etmiye· bir misnl teşkil etmektedir. 
cek bir tarzda halledileceği Bundan şu netice çıkmak. 
ümidini verecek bazı izahat tadır: Balkan uluıları bir 
aldığı söylenmektedir. Fakat emniyet havası içinde inkişaf 
bu resmi teminatın elklrı etmekte olan münasebetleri
teskin etmediği görülüyor. nin istikbali hakkında bedbin 
Elen gazeteleri, Türk • Elen olmanın tamamen manaaız 
dostluğunu kuvvetle Hreab- bulunduğu bir zamanda bile 
ilecek şiddette yazt yazma- fena bir vaziyet arzeyliyor
kta devam etmektedir. lar. Bu balda, tehlike önü . 

Bu suretle, bu doıtluktan nde gözlerini yummak ve 
ne kalmıştır diye ıoruşlara ateıle oynamakla itiham ol
varan Hastia gazeteıi Türki- unmalarına bittabi ıaşmama
yede alınan · bu tedbirin lıdır. ltin en acıklı tarafı 
bıitün Yunan ruhunda doğu· mımleketlerimiz matbuatının 

rduğu derin iğbirar& tercü· en mühim gazetelerinin eke. 
man oluyor Ye diyor ki: <CBu eri saman bu menfaatıar 
meselenin, patrikhanenin propagandalara gayri bir ıu
manevi otoriteaini ve eerefini rBtte Alet olduklarını görme
ihlAl edecek ehemmiyetini ktir. 
ayrıca tebarüz ettirmeğe Bila11aa memleketlerimiıin 
kalkmak lüzumsuzdur. Patri- eyi töhretlerine halel getir
kin ruhani kin·esini çıkar_ ın bu gibi suiıtimallere ni
mak Ortodoksluğa büyük bir hayet yermek zamanı artık 
darbe •urmak demektir. gelmedi mi? Balkan cemaati. 
Çün~ü patriklık kuvvetli dü nin yükıek menfaatlerinin 
şmanlara karşı hıriıtiyonlığı bu suretle temin edileceği mi 
müdafaaya yaramış olan yti . zannolunuyor? Halbuki bu 
zlerr.e yıllık bir eemboldür menfü&tler ancak tam bir 
ve hıriıtiyanlara ka- ahenkle ııyanet edilebilir. 
rşı en vahıiyane 8i1 Eıen gazetesi Uen - Bulgaı 
hareketlerin yapıldığı zama- h d" 1 · 1 A - ft 
nlarda bile Sultanların hür- Sinir 1 ıS&S Dl nası lufUY:..L 
metine mazhar olmuştur. » Atinada çıkan Haıtia gaz· 

Hestia, bundan dolayı, Tü. eteainden: 
rk projesine karşı bütün Or- Elen- Bulgar ıınırı h4dise
todoksluk Alemini kıyama si iki memleket münasebet. 
sürükle~ekte tereddüd etm- lerini boıacak mahiyette de
iyor ve hük'tlmete, eğer 80 _ ğildir. Fakat diğer taraftan 
kak iğti şaşlarımn bu kadar maalesef Bulgarlarla Pomak 
üm itler uyandıran Türk _ El- denil*'n Bulgar Türklerin ar· 
en dostluğunu Hrsmaaını is- 811 daima açıktır. Ve bu hal 
temiyorsa, vazileıini yapma. ekıeriya Pomakların bizim. 
s ı lAzım geldiğini hatırlattık- hududumuz yolile Türkiye
tan sonra makaleıini töyle ye girmek iıtedikleri zaman 
bitiriyor: «Yok8a, tehlikeli bir takım h4diseler •ukuuna 
surette haleldar olmuıtur.» ıebebiyet vermektedir. 

Bu lisanın tefsire ihtiyacı Fakat, Yunanistan kendisi 

soyadı 
alanlar: 

Bedri Cansay 

Bedri CANSAL - Erkek 
ortamektep tabiiye muallimi 

Bilal Y ALÇINKA YA -
Gireıuo nahiyesi çevirgeni. 

Şevket TUNÇ - İvrindi 
nahiyesi çevirg•mİ. 

Kemal AYDIN - İvrindi 
yatı mektebi çevirgeni. 

lımall TABANLI -· Ba · 
lıkesir Gazi ilk mektebi 
muallimi. (Kardetleri Bal
yada tuhafiye ve kırtaai· 

yeci Mustafa Niyazi, M. 
Necmeddin, Riza ve Nu
reddin de Tabanlı soyadını 
alm ı şlardır.) 

Mehmet ÇAKIR - Yeşilli 
yanında bakkal. (Mehmet 
Çakırın oğulları olan Ed
remit inhisarlar idaresi me-
murlarından Kemal, makinist 
Tevfik, marangoz Hilmi, 
Fevıipaşa .. EIAziz battı me· 
murlarından izzet, bjrinci 
mülAıım Şefık, lise talebe
sinden Muzafferde ÇAKIR soy 
adı ile adlanmıılardır.) 

Hakkı AKGON - · Adliye 
süvarı mübaşiri. 

ldrlı TEKiN -Adliye !Ü

vari mübaıırı. 
Klzım GONGÔR- Rma-

netçi. 
Süleyman G0RG0R -

Halk oteli karıııında ıapka
cı ( KAzım Te Süleyman kar· 
dettir.) 

Orhan TUNÇA Y- Bclıke
ıir mılli emlAk müdürlüğün
de memur. 

Cenup 
Hududunda kaçakçılık yapan 

on iki şaktı yakalandı 
Ankara, 11 (A.A.) - Sive· 

rekli 17 Şaki hududumuz
dan gizlice geçirdikleri ka. 
çak malları memleketimiz 
içinde kafile halinde şimale 
yürüdükleri heber alınmış 

ve Miıar nahiyesinin Meza
ra köyünde 12-10-934 te 
12. 10-934 gününde güm_ 
rük muhafız lutası tara· 
tından beş saat müsa
demeden sonra hepsi yaka_ 
lanmıştır, Bu kafilede ı 7 
kaç&kçı, 13 hayvan, 7 silah 
ile i 043 kilo gümrük kaça
ğı 326000 yaprak sigara 
kAğu.lı, 4 kilo tönbeki, 4 
deste oyun kAğıdı, 1200 
çakmak taft ele geçirilmit
tir. 

yoktur ve bu lisan açıkça ile hiç bir münasebetleri ol-
gfüıtoriyor ki 'l ürklerle Elen. mı yan bu yabancı ahaliye eyi koruyabilmek üzere Bulg 
lor arasında &11rlarca süren miaafirperverlik l(Östermeğe srlarlo anlaşmamız gerektir. 
münazaaya bir nihayet •erm- mütemayil olmadığındın ge . Zira bizim toprağımızda Bu
esi laıımgelen meşhur miaa. rek Pomakların ve gerek on . Jgar askerleri ile Bulgnr 
kın aktindenberi Türk· Elen ları takib eden Bulgar as- tebaası arasında hakiki mu. 
münasebetleri belki en tehli - kerlerinin topraklarımı zı harebe Te mücadeleler yapı
keli devresini geçirmektedir. istilA etmelerine mani olm- lm&11 her~ halde hoşa gidir 

liİİIİlllİUİbİaİk·İIİakİi · · lıudadumuau daha ! birıe1 deİıldir . 
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Balya 
Balya ka~mlan bir toplantı 

yaptılar 
SHinç1erlni aç ıa 1urdutar. 

Balya, 11 (TÜRKO.Li) -
Balya kadınlan Cümuriyet 
Halk Fır.kaeı salonunda Tü
r\t kadınına aaylav ıeçmek 
ve seçilmek hakkının veri!
mesınden ötürü büyük bir 
toplantı yapmışlardır. Top
hmtıya Baly.ıının hemen bü
tün kadınlar . iştirak etmek
te idi. 

Toplantıda Türk kadınlı
ğının yüksek kıvancını ve 
A.tatürke bağlılığını anlatan 
sözler söyl*'nmiş Sı')nra Cüm
huriyet meydanına gidilerek 
orada da nutuklar söylen
miştir. 

Bıılya kadınları, 'l"ürk ita. 
dınhğına hakkı verilmiş ol· 
masından ıon bir sevinç 
duymuıtur. 

Fırka kongreleri. 

Balıkesir Kazası 
Kongresini yarın yapıyor· 

Fnkı kongresi mahalll ih•,yaçlak üzninda hararetli gör0$I" 
.. eler yapacak ve güzel karaılar , veracektlr. 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
kaza koogreıi etrafındaki 
hazırl ı klar epi ilerlemiş bu
lunmaktadır. Kongre yarın 
fırka vilAyet merkui Rnlo. 
nunda toplanacakt ı r. 

Fırka knza idare hoyet i 
dün akşam HasJn K ı pta n 
oğlunun haşkaal ı ğında top
lanarak kongre hazırlıklu r ı le 
uğraşm ı ş hu arada ko rı ,,.re
de okunacak yı llık çalı;ma 1 

raporunu tespit etmiştir. 1 

DuyJuğumuza göre kong- l -...iiiiiiiii::::;;;: 

~ey_e ~ığadıçtan üç, Kepsüt, Hasan KaptanoğlU .• 

Ivrındı , Korucu, Giresun, Ba. keze bağlı ocaklard•ll ~ 
kacak, Pamukçu, Küpeler, şer mümeHil iştirak b,ıJI 
Ç~fış, . Yeniköy, Şamlı na. cek ve 111',rl 
~ıyelerıle Hacıilbey, Kara_ ihtiyaçları üzerinde b•r -
1881 Yıldırım, Kayabey mer- görüşmeler yapılacak 
kez nahiyeler· d .. ııı .. 1 .... Alınacak~ ın en ve mer- guzel kar~ 

Halkewi dershaneleri ali- Tasarruf Haftası 
ka görüyor. 

HalkeTimizin açtığı gece Tı f htı/' 
dersaneleri büyük alAka asarru ve yerli malları 
görmüttür. Ali Şuuri melde. l b 
binde iki yüz yirmi, Gazi ' asına ugün girıyoruZ• 
!Dektebinde elli kişi okuyup 1 Tasarr f h ft . -:-- ıac•~ 
yazma ve ayrıca yirmi beş, I T U a ası IÇIMde nele•' yapl ııeri' 
oıuz kişi de Fransızca öğ- b tsarr~t haftası bugün yapılacaktır. fhtıfııle 6 ,'(! 
renmektedir. aşHafntma tadır. de tasarruf ve yerli '°_.a ~ 

a anın d t ·ğ · d or~ Dershanelerin meveudu ·· ı · · evam e tı 1 şiarları olduğu hal 8 
gun er ıçınde orta ve ilk me . · kU~J 

hergün birH daha artmak• kteplerde taleb t f. ılk mektep talebeleri, 8'. 
.. . eye asarru lar ve yerl" mah aataıı .ı 

tadır . mevz ı u uzerınde konferanslar . . 1 ·o b•r .,,ı 
verilecek ·· 1 ıştırak edecek kentı .,4,. 

, musamere er ya- ll k fiil" 
pılacaktır. .. ye arı dolaş.ılara tl•I~ 

Banduma kaymakamı 
Birkaç gilndür lzmirde 

bulunan Bandırma kaymaka
mı Bay Rağıp dün kentimi
ze gelmiştir. Bugün yerine 
dönecektir. 

Hafta~ı ~ uçün~~ ~ünü olan ~ırka_, Beledıye ve 01,; 
cuma gnou de buyuk tasar onlerınde nutuklar 9 

ruf ve yerli malları ihtifali cektır. / 

. 

Memurlar bir örnek elbise 
giyecekler. 

Hükumetçe verilell bir ka. 
rara göre memurlar hundan 
sonra bir örnek elbiae giye. 
ceklerd:r. 

Muhbir ibamiyeler hakkı· 
nda tamim 

Hüviyeti gizli kalması lA· 
zım gelen muhbir ikramiye
leri hakkında Gümrük •e 
İnhisarlar Bakanlığı bir ta
mim yapmıştır. 

Bu tamimde meydana çı· 

karılmasını kendiai istemiyen 
veya meydana çıkarılması 

halinde ondan eonra kendis-
inden istifade imkAnı kalmı-: 
yacağı onu kullanan maka
mlarca hükmedilen muhbir
lerin, hüviyetleri gene gizli 
kalmak ıartile ikramiyelerinı 

alabilmeleri için ne yolda 
hareket etmek lazım gelece
ği bildirilmektedir . 

•ı======================· 

Kültür 
Bakanhğlnda bir güzel sa
natlar genel müdürlüğü 

koruluyor 
Kültür Bakanlığında muzi

k, resim ve bunlara benzer 
sanat işlerile uğraşmak 

üzere «Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü» kurulması kar-
arlaşmıştır. lsLanbuldaki Gü
zel Sanatlar Akademisi ile 
An karada kurula-
cak muzik ve tem-
sil akademisi bu genel mü
dürlüğe bağlanacaktır. 

Ankarada kurulacak muzik 
ve temsil akademisinin üç 
kolu olacaktır: 

1 - Musiki muallim okulu 
2 - Flarmonik orkestra 
3 - Temsil heyeti . 
Bu akademinin birer baş. 

kanı ve her kolun birer şefi 
olaraktır . Musiki Mu ıllim Ok 

.ununda daha kuvvetli mua
llim yetişt ;rmek için bazı 
tedbirler alınacaktır , bu yıl 
dan sonra ilk okul yerine 
orta okulu bitirmiş olanla-

Ha/kevinden: rın alınması muhtemeldir. 
Soy adı yasasına göre Flarmonik orkestranın ka-

hqkts kendine uygun bir drosu 124 kiş iye çıkarılaca -
soy adı bulacaktır. ktır . Orkestranın inkıldp mu· 

Bu iş için Dil, Edebiyat, ıikiCJ ini yapacak unsurl :ırla 
Tarih şubemiz öz lürkçe zenginleşt i rilmesi teklif ed.il-
adlar amklamıştır. 

istekli olanlar Halktvl- mi~tir . Temsil ~ubesi önüm. 
baş vurarak keudint bir üzdeki yıl açılmış olacaktır . 
soy adı ıeçebilir. Kurum projeleri hazırlanmı-

ır----------• ıtır . Kültür bakanlığında ay -

Valiler 
Arasinda değışltlil 

yapıldı. ııJJ 
Ankara, 1 ı (TORKD sf 

Valilikler arasında 1 fjl 
değişiklikte Antııly• 11 

;ti 
ne Kütahya valisi 

1 
~ 

Kütahya valiliğine lç~jUr 
si Fadıl, Kırşehir f~il 
Muş valisi Ekreaı. fil' 
valiliğine A.nkak• V 
idare heyeti azasınd•0 ~ 

'~iıı' .u ya Sezai, lcel valil•e ,,,, . . s•• -" ara ıdare heyetı , "~ .. 
Hakkı H1&ydar, ~8;, b-1 
valiğininM ve.kdletın 1;ıil1 

1. "' , nan Fadıl , Kocae 1 ' 

vekaletinde bulun911 ~,ı 
Çankırı valiliğine ~ti Si 

.. 0ııo 
de bulunan ŞükrU . 
leri tasdik edilın:v11" '/ 

YiztöprU ve Bahr• ·~ 
diye ~aştanlık s•~ 1 

Samsun, 1 1 (A.A- ~,rı~ 
rköprü, Bafra 1'818 ,er'' 
belediye başkaohk ııo'd 
yasaya uygun ysP~6çi
dan bozulmuştur. 

niden yapılacaktı/ 

il rııJ• rıco gerek oku ıı ,r°_ 
hususi kuruıDlarıP ,,,i 

. 1 ıJ" 
heden terbi!osı ~ r11iJd 
üzere spor ıslerı 
teklif edilmiştir. 



- 12 hk kan111a 
SAYPA: 3 TURKDILI 

--------------------------------------------------------
Soyad!ar1 · Dild~~ Jile 
Türk Dili Araıtırm• Kuru- I Çevırım 

Hazin bir 
Cenaze 
Merasimi 

1ürk 
Yuğoslav 
.lJostluğu 

Balıkesir ıııilli eınlak 
çevi rgenliğinden 

ınunun soyadları bakkınd• Denemeleri 
bildirdiği yeni liıte 9udur: 

Milli emlfıke ait 2 ı parça tarla ile hiı· diikkan , 
iki yılhk icar, 15-12-934 gününde ihale yapıl
mak için bir hafta uzatılmıştır. 

-P-
Paligu Paıayiğit -

Peşket-Pirbuıtak - Porsuk 
- Pusa - Pamay - Pay· 
çu - Pılsım - Polat -
Pulica - putuşaba · {ka) -
Parmanbel - Pekbey -
piranvise - Purçu - Püt· 
üş tutum. 

~R-

Roa Rogola - Rubindüz 1 

- Roilas - Runyun - Ro
nu - Rütbil. 

(Üst tarafı birinci soyfede) 
şli bir yazıda bayık ki pek 
elveri§li olur. 

cüstarafı birinci s yföda ) 
ğerli bir evlAdını kaybeden 
ordumuza, acılı aile ef rodınn 
Bıılıkesir halkının taziyetle
rini bir kere doha ve yü· 
reği sızlıyarak arzeder. 

Mülazım Rizanın nutku 
Bayanlar, Baylar; 
Dün bır yıldız korordı. Ve 

bugün bir ılim l1lemi koron_ 
lıktn kaldı Ruhumuzda ka-

5) Şiir: Avrupo dillerinde 
kullanılan fr. poesie, ing. 
poesy, poetry, itol. poesia 
hep grckçc «poisis» = yapı 
sözünden çıkmış, IAtince nra 
yoliyle bu dillere geçmiş
tir; Almanların poesıeye ar
kadoş olarak dıllt: rinde ya
rattıkları Dichtkunst sözü
nün verdiği onlom <(yapı 
uzluğu» yo «koşma uzluğu» rnnlık. gönlümüzde karanlık 

dur. 
Biıim arab~rndon aldığımız 

şiir de dili, tanıma, duyu gı
bi kavram\or unlatun dir kö· 

ktendir. 

vor. 

Şimdi güneşi kurarmış 

bir f11cııı g My z .. B ız. Başı
m zdan oru; z n bır y .ı tı yeli 
esti. Hu huva i~·ınde göğt1ü
müz t kan ı yor Ncf sımızde Dergi bize birçok kar§ıh 

klar veriyor bunlar orasında 
ayduk, koşn\r, tuyuk yakın. v&r. 

daroltı. gözlerımizdo yaş 

General Bıısrı Sıran, kıy
meti fitj paha olmıyan ko.bra· 
man . . Bız seni kaybettik. 
Bu ne acıdır bilsen .. 

(Cst tarafı birinci soyfede) 

Fransız dostluğunun ne ka
dar sağlam Vtl onıin oldnğ · 
unu yazmakta Jil birliği ed
iyorlar. Vreme Jiyl)r kı: 

- Yugoslavya Atrofındo 
ynlnız müttcfıklerini ve bu 
arada büyük Franeız ulusu
nu Je<rıl, bütün medeni me-n 
mlektleri vermekle acuna 
karşı büyük hır manevi ka
zanç elde etmiştir . 

değerli işler hoşormıştır . 

340 senesinde 57 ci fırku 
liva ku ınanclıınlığınıla, 931 
senesinden 934 senesi orta
rına kadar 61 inci Fırka 
kumandanlığında . Ve niha. 
yet Kolordumuzun kuman 
donlığındo bulunmuşlardır, 

61 inci Fırka Kumandanı 
iken pek: fazla çalışmaıı 

yüzünden hustolonmış, güç 
hal ile hayatı kurtarılmış· 
tır. Mutehassıs edibba, ke· 

.\lıcılarm Deftlerdarlığa miiracaatları ilfın olunur. 
296 

Bıılıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye meclisi J 5·12-934 tar ilıine ra th-
~ 

yaıı cumarte~i giinü saat 15 de mnıat içtimaım 
akt ile aşağıda yazılı ruznauıeyi müzakere ede
cPğindt)n ftzaııııı helediye dairesine teşrifleri re
(•a olunur. 

HUZNA~IE 

l 
2 
3 

933 ene i hesabı katilerinin tetkiki 
Bütcede bazı fasıllarda rniinakale 

• 
E\-rakı varide. 
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S hak - Sadak - Sagan· 
da -- Sakar - Sokur - Sa 
lııncı -Sa\çuk.Sclçuk - Sal· 
duz S :ılık - Sultık - Sa
mar - Sambirgam- Zambir
gam - Samsa Sançar -
Sanga - Sırıboğa - Sarık 
Batur - Sarkur - Sarsu -
Satı - Satık Barlas - Satık 
Boğra - Sevci - Savtekin
Sayhan _ Sayın Batur - Se
bek Gül Irkız - Selçuk- Sel
çik - Semetay - - Seraan 
_ ka _ Sarcan - Sevi ncek -
Sevülmüt . Sevilmiş-Sılanar 
- ~ıvgaatmış - Sıvamık -
Soğumcak - Solmaz (ko) -
Songurtekin - Sudun - Su· 
ktu - Bava - Sumer - Sun. 
cak-Sungurtekin- Suntay 
oğul-Susan - Sutay- Aktacı 
-Suyla-Sükyen Süsünbige 
(ka)-Sabiboğa-Saday-Sıı· 
tanak-8rıkın-Salam- Salar 
Selçuk.begüm .!.Salgar- SaL 
ıkutlu-Saluı-Samaras-Sa· 

dan bakıya değer adlardır. 
Bizim ünleyişimize göre ay
dık diye okunmalı olan biri
nci deyim oyıt- eyit- kılın 
ıözündendir; grekçenin yap-

Çok az evel emir n ku
mandasını uzerine al.lığın 

1 ısınılan aşağı kalır bir yönü 
yoktur· bunun köküne biz-
. .. 'd din ınn özgü kolordundo ömrünü esirge· 

ndilerine her ne kadar•------------------------
çok çalışmanın fena akıbetler 
vereceğini söyledikleri holde 
o. vatan ve vazife uğrunda 
bu ac ı günleri pek çabuk 
unutmuştur. 

ım yon em o ... r d . 
1 k ·n·ı ver'ırsek me en harcadın. Hepımıze o an -ım ıon e ı . 

d 
· ce 81 • bılgı, ~~alışma yollarını gös· 

Balıkesir Cıınıııriyet 
Mü(ldeiuın11ıniliğiııden: 

mbur Samsavacı 

Sançarbarlae San ta 
lu - Sarıca (ka) - Sarık 
boğa Sarkutnabip (ka) - Sa-
18 - Satıbik - Satık Boğ· 
ra - Satun -Savta": - Say 
- Sayım - Sayır Sebükte
kin _ Seldüz - Sencer -
Sancar - Serguteni (ka) 
SeTinç Sevindik - Sevük -
Sırma (ka) - :Sıvgurtmuş -
Sivlütü (ko) - Sokman -
Somııy - Soptar - Sugurtin 
- Sulak - Suna ( ka ) 
Sungun - Suok.ak - Surha 
- Sutay - Suvan - Su. 
yurgamış - Sukmen- Saçu ı 
_ Sadı - Soganaktt!kin -
Sakman - Salamış - Salcan 
- Saldık - Saltık - Salguı 
- Salar - Saltan - Salurk· 
azan - Samançı - Samgar 
Samuk - Sandaynk - Sar
ak - Sarıgimü - Sarıgene
Sarı Saltık - Sarman - Sa. 
ııboğa - Satık - Satılmış
Sava-Saftak-Sayan- Sayın 
Sekin-Semen- Sengü- Se-
vim bige (ka)- Sevindih -
Sevimdük Sigak - Sıtacı -
Sıvuran Sobut{ly-Soku-So· 
ngu -Söniş- Suka tutun -
Suluhan- Sunça - Sungun 
apaa Sunker Suri-Sutmak 
-Suvay- Suyungutmuş 

SO.enbek (ka). 

ay ım ın 1 , • 

nda e tim terimini \ terıp lonıtıın. t;enın hay~· 

ld d 
. yk b ·ı ·yccek tından bahsetmek . Senın 

e e e erız ı eğenı mı . . . .. .. 
. . . .. . mezıyetlerını oğrenmek ıçın ' Vazifesine yine eskisi gı- Balıkesir ceza evim~ alınacak ekmek beş bır yerını gormıyı°rum. D' ldzımdır. 
Koşuk tıpatıp 8 manca ı- Ta ki vatan İçin . Vatan 

bi dört elle sarılmıştır. . • . 
Kolordumıızdn da nynı su- a~·lık olarak ve kapalı zarf usulıle ındırmeye 

chtung, frunsızoa poeme 
karşılığı olur. Tuy.duy- kö yolund.t nasıl ~·alıştığını öğ

renelim. 
künden gelen tuyuk içiu de 

rett.e çal~ştı. ~ottt\ öteden- ! konulmuştur. Ekmeği vernıeğe istekli olanlar şe
herı makıyetdlerrınlde kbulud?

1
80 1 raili öğrenmek icin IH'r!!Ün müddeiumumilik dair-

Sen bize örnek ol. 
arapça şiirden kıskanılacak zevatço o o ar en ı e· • • .. , 

rini ikaz etmişler. Fakat o esiıule toplanan komsiyonu mahsusuna sormaları bir ortam yoktur. Kendi ün. 
leyişimizce duyuk (=derin-
den duyulan pek güzel şiir 
karııhğı olur. 

lıte bire kartı özlörkçede 
şiir'e üç karşılık buluyoruz: 
Aydım ya eytim (ya da ay· 
dık), koşuk, tuyuk, duyuk. 

«Nazım» ile <ımanzumfl» 

için ise diz- den dizim, dizik, 
dizgi gibi deyimler çıkarab· 
ilıyoruz. Bu zenginlik IAtince 
ile grekçeye nv~ç aça~ ~ vr
upa dillerinin hıç b~rı!lde 
yoktur. Bize düşen eyı seç-
mek, tadımla kullanmaktır. 

6) Tatbik olun·: Derginin 
verdiği karşılık tar arasında 
deneştirmek bana pek uyğun ı 
geliyor. Böylece yukarda .. V.?· j 
rterden yazdığımız topsozu 
öz Türkçeye çevirmek için 

hiç bir eksiğimiz kGlmıyor; 
dilimize çevrilmişi şu olur: 

324 Senesinde harp aka- 1 d · ·r · 1 · -. . . . . UJmO VllZJ cnın Çll ışmnyı \'t'. h'llHUaf.J BH1'1akkatalal'JnJ 'r:_ıparak Verme ~U-
demısını bıtırmış. Orduda irap ettirdiğini söylemiş- ' ' 
yüzbaşı olarak vazife 1Jlmış, tir. nii olan 22. 12- 934 tarihine rast gelen cunıa-
ayrı~a Fra~s~da da iki ıene O, vazire sevgisini daima rtt~si oiinü saat 14 de Komi~yonda hazır buln-
tahsıl atmıştır. Her yerde canından üstün tuttu. Ha. ~ ""' 
kendini göstermiş büyük yatını ölüme karşı daima nmaları ilAn olunur. • (285) 
harbe kadar büyük kumand- oçık ve korumıuz bırak· 
anlarımızdan birinci ferık ge· tı. 
neral (.;cvodın moiyeılerinde Cenernl Bnsri Soran va 
buluowuşlur zife ve vatan şehididir. 

General Basri Saran bü - Hııyatı ancak en sevgililer 

Bu yüksek vatan tehidine 
son vazifelerimizi yapar
ken istirahati ruhu İçin bir 
dakika sessiz duralım. 

General Basri Saran öl· 

Aziz, eevgili tehidimizi 
ebediyete götürürken geri
de bıraktığı yakın aileeine 
ve~bunların bsıında bulunan 
General Cevada Kolordumu· 

yük harpte kolordu ve ordu uğrunda loda odilir. Onun 
erkllnıharbiyo reislıklcrinde için o en büyük yurt sev· 
muvaffokıyetlo vazife gör- gisini her an temiz ruhunda metli. O milletin, ordunun zun en derin teeS&ürlerini 
müş, istiklal harbinde do çok taşıdı. rubunda, bağrında yaşıyor. sunarım. 

A L T 1 N M A ·K A S 
«Hano sonlıyan bediz üzo· • 

rinde söyledıklerim ök (ya 
bayık ki) duyuk {ya aydık) 
üzerinde de dcneştirilebilin 

Bu topsözde kullnnılon ye 
ni terimler, bütün nerselcri 
gibi, vkuşla beniınsenilir , 
ancak çocuklarımıza erobça 
«ahiren, hakkında, muhak 
kak, şiir. tRtbik deyimlerin 
den öz türkçe «sonun (ya 
sonloyın) , bediz, ök aydık, 
duyuk, deoeştırmek» deyim
leri hem daha kolay hem 
daha tez öğretilebilir. 

buçuk t•n(• .\lmanyada tahsil etmiş sanalın hütiin inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
mi ·i,ıin aliy yülah\ derecede maka tarhk şehadP.tnaınesini ve ayrıca şeref diplonıasını haiz 

MUHARREMHA B • 1 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

Zengin. Fakir, Kadın fl. Cevad Emre 
Erkek huldsa hiçbir ki· c,_.ıııık ılc sa~ını 

Makasları bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini gorunuz. En 
zari( geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş bey~fendiler Altın makasın muhterem müşterileridir. Modellere 
muvafık olmıyun ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

mse kendiıd Hildllahme· Çevrim - nakil, terceme 
rin Şefkatli himayesinden 1 Oran - nisbet 
uzak sayama: Bu Şef. 1 Aslamlı - faydalı 
kal yurdunun yardım e· I Sep sayfa . 
l' A - birinde ınuh · 1 Evrim - evolutıon 
ıne gu~wn w , • Dümüşük-meşgale (occupation). 
taçolabıleceglrnızı unut. - 1 Topsoz - cum e 
mamalıyız! Senelerce ev- 1 Tüştü - hal, (cas) 

E
urulmuı olan bu ha· 1

1 
Bitik - kitap, metin, mektup 

oca!jma aza olunuz. 1 Sın - şekil, suret 
• Bılıkflm HllAlıalımn 1 Nersc - mevzu, (objet) 

-.il Okut - tahıü (inıtruction) ··------- . 

Giizel v~ pahalı olan kumaşlarınızı )'almz ALTIN ~IA KA A biçtiriniz. 

Çünkü ı senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerinde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

Erkak ıtalyasi postahanı sokağı No. 50 
\ ~ danımlar atelyesi Karoğlan mahallesi iknıci sokağı No. 24 
!~~~~~~~§-~~~~~~~~~ 



TORUILI 

·--

ŞEHİR SİNEMASINDA 
Ramazana Mahsus 

Yenni ve zengin programımız 
Muhterem müşterilerimizin Ramezan gecelerinı daha eğlenceli ve daha hoş geçi

rmelerini temin ınnksadile 9 kanunu evvel pazar akşamından itibaren her progra
mımıza iKl FİLiM BlRDE.'i koyacağız. Ve koyacağımı z !ilimlerin bilhassa he
kesin zevk ve arzusuna uygun olmasına dikkat ve itina edilecektir. 

Aynı zamanda ilaveten MiLLİ l:IEVADİS ve KONSERLAR ile FOKS JÜRNAL Te 
VARYETE ler de gösterilecektir. 

FIATLARDA ZAM YOKTUR. a 

9 Kanunuevvel pazar akşamından iti~aren programımrz 
iKi FILiMBiHDEN . 

-1-
Gavet ae1kh ve heyecenlı olan . . 

DEMİR KAFES 
iDAM GECESİ 

SALVIA SYDNEY tarnf.ndan .. 
1 Çok: acıklı ve heyecanlı sahneler, kuvvetli aşk ve cinayet ve esrarengiz 

ralarla doludur. ' 
mace- 1 

-2-
Mevsimin en nıuhteşenı öpereti 

ADALAR ÇjÇEGİ 
MARTllA EG(iERT-lVAN PETROVıTCH tarafından temsil edilmiştir. 
ADALAH ÇfÇEÖİ mevsimin en muhteşem ve en cazip operetıdir. Büyük bir ihti

şam içinde çeu ılen bu filımde tabii ve nefis manzaralar, en güzel müzik, tıganni ve 
rakısler sizi memnun ve teshir edecektir. 

ilaveten MÜNİR NURETTİN in halk türküleri, Y. eki mavus ve FOKUS JÜRNAL. 
UV ARE saat 8 dedir .. 

1 

1 

ı~~--~~~-----· 

_, En Eyi Bayram Hediyesi! ... , 
Yaklaşan bayram için hediyemi 6ü-.ünüyorsunuz? 

O halde hük(ımet caddesinde sehir sinanw.sı altında 
A A ~ 

lzmir - lstanbul şekerisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat e'1iuiz. lle<li yelik hernevi KUTU ~EKEUI, 
ŞEKEHLE~IE, ÇIKULAT ve :ıyl'ıca Uamazan için flELVA 
ve REÇELLERi orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-. 
nız ... 

. . ,, ;": ._;..-. . . . 

Kilis ~a~mlan coşğun te
zahürat yaptılar 

Kilis, 10 [ A.A.) - 8 l 2-934 

akşamı kadınlara mebus se

çmek hakkı verilmesi üzeri
ne Kılısin münevver Bayan-

larından yüz elli kaıları 
C H. F. snlonunda toplannr 

ak coşgun tezahürat ya

ptılar. Burada yüksek mak

makamlarn şükran telgrafl

ları yazmağa ve Kiliste. 

peçe denilen yüz örtüsünü 

kaldıı·moğa karar verdiler. 

Misafırlere · fırka tarafmdan 

çay ziyafeti verildi . 

r- =-. 
1 AVUKAT il 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

vrs~F KENAN 
YaZlhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

r 

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

-B<ılıkt"sir Ziı·aat 
Çevir genli ğinden: 

Mülga Kepsüt ziraat mektebinde mevcut altmış araba 
çürük saman ıle (5900) kılo buğdaya müzayede müddHtİ 
zarfında talip zuhur etmediğinden bir hufta müddetle tem. 
tl~t etlil'.niştir . Taliplerin ı hale günü ol on ] 7-12-9J5 tari
hınJe zırant müJüriyetine mürucaııtlıırı iMn olunur 299 

B<ılıkesir taptı 
Ç'e viı·~·eıı I iğiııdeıı: 

Mahallesi Mevkii Cinsi huduı1u 
Vicdaniye Mllhallesinde Ev sağı furuncu ibiş, 

solu Veysel oğlu Adil 
arkası nalbant Ahmet 
önü yol 

Evsafı yukarıda yazılı evin yeri esasen 8acit beyin 
tarlası iken ev yapmak üzere isteklilerine satı ğı sırada 
bu yeride miktarı belli oluiıyun bir bedelle 50 sene evel 
Veysel uğ ıya salarak mumaileyh tarufından kenJi parası ve 
levuzimile ev yap.larak o z lmundanberi senetsiz vo nizasız 
tasarruf etmekte iken 318 tnribinda ölmesjle karısı Zübeyde 
ve evlfitları Adil ve Ayşeyi tcrkettiği ve işbu verese de 326 
tarihin le ald . kları madeni 9 lira bedel1e Vicdaniye 
mo h ll os inılen R ı~it karısı ve Ahmet kızı 

Emirzadeye haricen ve ad iyen sn tarak bu 
evdekıChnk ve uldkolarını kestikleri ve 326 senesinden
beri mezbure Emirzude senetsiz ve nizasız malik sıfa
tila tasarruf ve temellüktinde bulunduğundan bahsile 
namına Tnpu scneJi :ılrnak isteıliğinden tasarruf hakkı 
tahkik eılilmek için hava müsait olduğu takdirde 21 -
12 - 934 cuma günü mahalleye memur gelecektir. İtirazı 
olanların ya gelecek memura veyahut bugünler içinde 
B tlıkesir Tapu müdürlüi1'üne müracaatları ilAn olunur. 

Okuyucularımıza Bir Kolaylık· 
, . . . . , . . . ----Aşağı ya bastığın11z rehber tablo halkımızın her tülü ihtiya~ll" 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kılll" 
ferden karşıhyabilecekleriui gösteriyor. 

• • 
Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteb 

tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlii suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız .. 
·pj. T'RL"KO rr AJ· Mehmet Servet örme evi, Kuvayi nı• 

1. • ı n • ye caddesi numara: 98 

KIRT ASJY E· Mustaf~ Fehmi. lliilu)n1et caddesi postalı'" 
• ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye cadde· 
sinde .. 

A Y U KAT: Emin Vedat bey ... llükıinıet cadde:indıı-,.ı 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hukill• 
caddesinde Alınıet çeşmesi karşısında 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. llük1imet cadd~ 
sinde .• Darbalı oteli altında. ~• 
Yeni berber ıbrahim efendı: llüktlPJV 
caddesi Y ıl<lız Karaathanesi karşısı uda. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülş~ 
• kolonyacısı .. A hacılar caddesi No. 31 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah Mehmet sok9I 
numara 18 • 

BAK K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. ~leyhane hoğazınd8 • 
Bandırma bakkaliv~si Ahmet Hilmi efendi· 
Bilumumiçkiler, k~nscrve ve ş~ker çrşitleri. 

TER Z İ : Mustafa bey .. I'ostalıane sokağı No. 4 7 
41 

Terzi ve örücü Celalettin bey. Ku"•r 
nıillive caddesi No. ı 63 . . 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Baltkesirin en e~ki şeket" 
cisi. Hliktimet caddesi, postaluıne sokağı plJ. 
mara: 24 

. I" MANİF A TU ~:Tavşanldı Zade Fahri bey. Fantazı 111 

... . ·ui1' ııifatura ve kumaş magzası. Ku vayı nu 
caddesi numara: 52 .. ,.;, 

H1RDA VAT.· Cumah Hasan - Yapı v~ zencir du~~ ... 
• demir, bo~'a, hırda vat vesaı re. Saraçlar .,...-

__ --_---~ :::::::::===-=- - --- ----

BALIKESİR PALAS 
I ı 

Teşrif eden en müşkülpesent müşterileri~', 
dahi memnun eden temiz,konf orlu ve sertJt~ 

J mükemmel, ücretleri herkese elverişli, yefl' 
'I inşa ettiği sıcak ve soğuk asrımıza uygtJ~ 
· ı fevkalô.de banyosile tavsiyeye değer btf 

j oteldir. 
1 Altında gazinosu vardır. (;AZİNOSU.Nlt\ ~erail 

haiz her nevi nıeşrubat bulunur. ~lemlekt1tin ht>r gazete 
l I nıualarıııı bulundurur. Güzel sesli radyosu rııevcuttıır. 

• 1 

· - -~--:;:----- ___ _ 

Balıkesir Vilayet Matbaasında basılmııtır• 


