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lürk-ingiliz Gör·· şmesı 
Sözler İki aşk mız .. 
Kısalacak 

Yazıları · · ·· ·· 
l 

n en cyısı sozu az, 
an am k "! ı co olanıdır. Kısa 
g ozoıok için uzun düşünmek 
~rek diyenler ne güzel 

soyleoıişlcr. 
. Dünkülerin süslü göste-

tı ı· ' 
d .~ 1 olacak diye jnce, uzun u .. 

Şuıınıeden kurolııdıklnrı 
soı kalııbalığı bir kuru ltlf 
yı ~ , 
gını idi Knraltıısı uzun 

Q 1 • , 
bn anıı kısa, sanki kırk 
nhçenin içine snklıınmış 

ea~j bir be'- pıırçası gibi 
aropço, forE"a bir sürü 
&ö l . ~ z crın arasında boğulmu~ 
Bıeko b b" d"" .. " , ayot ır uşunc"'. 

Bugıin o yazılar, bjze: 
S~rtınu kat kot knftrın gi· 
Y~.noıiş, cılız, kupkuru bir 
govdeyi andırıyor. 

Dün, anlıım boşluğunu 
~0~du~.mak, bayağı düşü~ü~ 

lulnmışlordır. 

~nyğılı vnlimiz « ı urkO {p) 

n bir sor~umuz'\ kaft'lılık 
( Devamı üçiındı 13oyfada ) 

tı gorgemli göstermek ıçm 
sayıs·z bnsmıı kalıp sözleri 
"'rdı Bunlnr ulusun dıli 
k~rışmamış içine bil~ gir 
llıışti. Uzaktakine crnas lsı· 
llız, nicemsiniz» diy~cek 
Yerde <ı ha.tm şerifi< rinizi 
sua1 ederim» sözü yozııırdı. Ne ayıp, ne ayıp! 
. l)jl değışiminin eyilikle· 

~~den biri de bu söz .dk.oba- Va P g .... 1 D e I r ·1 .. 
oınu, bır son venn sı ır. .. 

Eski harflerle yazılmış bir 1 v J 
Yazıyı okum k bir bilgi işi- Taş o y a n a r ar. il 
Ydi. lıerlemi uluslar, oku-

~;~j.~k~~~:k !~~ r;::::~ Ökonomi b k·nllğl bu işlere karşı tetik davranmalarını 
çın okurduk Biz yanlışsız 1 d • f' 

Y0zmak için n13ler öğronm z, tic ret ou ann an IS ıyor. 
gene hir türlu doğru yaza- Ankara, 30 (A.A.) Oko- lnnd ğı bildirilmektedır. Ok_ 
lllo.z, yozılnnlııra du okuya nomi bakonlığ bizim vasıta_ o omi bakanlığı haber üze 
lllazdık. mızla ynptığı bir teblığdc 1 rıne derhal hl\dieeve el ko-

Eski h'lrfleri attık Cç yü- tüccardan tütüncü zade Ah- yan vılayet ile mtiddeiumu· 
ıü nşk;n harf kılıkları yirmi met ile knrdeşi H mdi ve mliğc vcı ticaret odosıncı bu. 
dokuza. indi. Basım evlerinde Komisyon<'u llnsnn:n lston- ndan ötiiru teşekkür eder -
ellerin uzanamodıg· ı koca bula rro""ndcrmek ve"a elver- t k t k e J ken bu gıbi ış ere ·ar ı ıca · 

0ea gözlerinin yüzde dok- . ı· bır fıot il borsa yerinde k d s · ış ı . :l b , ret 0 lal.ırımızın tdı urm-
d il ı ortodon knlktı. Bu yiız- s1tmak üzere Mersınl e u u ttl r nı istcmrkte ''e Ttirk 
en okuyup ynzonl ırın, gu- durdu<ru yapngı denklerinın z n cı •1 malının içle olduğu kııdor 
~lı;lere yozı dizenlerin em~ hileli olduğu haber verı me 

gı de öylece yüzde ona indı. si üzerine yopılan muayene- Jışarda do değerini kırornk 
Bu k ·ı e b l 1 k hilf"ye sopan tütcorların h<>r 
d
. na karşı kıızanç c sı m - de bazı yo. ora um 
', on kot daha arttı. vP trış k rıştırılın olduğu zııman ceznyn çarporoklorı-
y · · rr ·ıd - · t lı k k ta bo nı do. söylemektedir. 

.. eni dil Jeğişimının v • 1 göriı ugu vo ı · =;-----=~=-====-::::=-=====--"= 
•ını Lundan daha üstün olo-
('nktır. Bundan sonra (et
ı~ek, olmak) gibi yardımcı 
fııllerle birl en aropç , far · 
sen ikizli üçilncü sözl r t k 
0!0cek yapraklar do'usu 
Ozlerle kovrıyamo.dığım z 

lnkırdı y ğınları artık 
Orta.dan knlknrak yt rini 
bl) .. 

nızım d.ıh kolu; sı er. 
Q.nlQtımı i hn çok öz sözle
rı · rnız tut cak. 

llurf dPğişnıesi çocukhrı. 
llıız nz harflerle çabuk ok
~Yup kolay yczmayı kozan

tdı. Dıl değişmcsı de, sayı 
ız e ·ı·k b' Y1 ı lerindon bnşka 1-

ı nz h 1 k soz erle pyi anlatmayı 
olny du . . . k 

lir. şunmeyı l?etırece • 

il Bakınız, ulusumuzun esk 

Ulenberi yazdıkları ~·ok ök
u e'" 

tıl ' oz nnlntmnları pek tar 
ı olan B 

Yeni nşy zıc sı Atnyın 
""' Y zılnrı hıle doh ı özle-
~ ... ·ı l . 
kıaaı 0 nasıno. karsı, az çok ı 

rtıış görülüyor. 

İğesi Bauazganı:Bilecik saylavı HAYRI KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgenl: K. E AKMAN 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir 
Yıllığı: 800, ırltınylığı 400 kuruştur. Günü geçmiş 

VE ER. ÇIK.AR. 
sayılnr 25 kuruştur. 

=-=:rj 

-
yi Bir Neticeye Varacak. 
Hanciye 

Paris 
Elçimizin ziyafeti. 

Zıyaf ette hariciye bakanımıı 
ve M. Titülesko da bulundu. 

Paris. 30 (A.A.) - l'nris 
buyuk elçim z Tevfık Hu tıı 

Or "' il~ Homonya dıs bnk. -
nı fitülcsko Ş3refıne bir zi
yof'3t vermış ve bunda H > 

manya h vn. müsteşarı il .. 
Homanya Yugoslnvyn ve Elen 
elçilerı ve bu elçilerin ıleri 
gelenleri bulunmuştur. 

nkara 
Ve istan~ul~a maçlar. 

Galatasaray Faneroahce berabere 
Ankara J (A.A.) - Dün 

Ankcırada ve lstanbulda yapıl
an maçlar neticeleri şunlardır: 

Ankarada gençler birliği ve 
muhofızgu< ü mu~·ını ı-7 

Gençlerbirliği, Ç1nkny. -
Demirspor moçını 2-7 
Çankaya kazandı. lstanb-

u tda Galatasaray· Fcncrba h • 
çe maçı 0·0 heraberlıklo bi-

ttı 1 kinci güma maçlarındıı 

sıfıra karşı iıç sayı ıle 

Topkapı Altın orduyu, Gul
nt.ısoray dn Fenerbnlıçcyi 

&ıfırn knrşı 2 sayı ile yen
miştir. 

Gaziant pte gizli nüfus 
s yım1. 

Gaziantep, 30 (A.A.) 
Bug<ıno k d r vildyetımiz 

·~ nd yap lan gizli ı üfus 
y z•mınd 74436 saklı nüfus 
19164 saklı evlenmr., 34728 
s:ıKlı ölum vcknsı görülmüştür. 

Geçen yıl 260 bin ohn 
vıl.lyetın nüfu u bu yıl 300 
bıre ul m şt r. 

f nk mızrn namzetleri 
~azandı. 

Erzurum, 30 (ı\ A) - Dün 
gece yarısı sürekli bir yor 
snrsıntıs olmuştur. Burudn 
v kazal. rcla yapılan umurrıı 
merlis içt:ma n l halk fırk 
as numzctl ·ri kaza mı~tır. 

oy adı Alanlar. 
Adları ve Sanları .• 

Soy adı alan okorlarımız 

bize adlarını ve sanlarını 

bildirmektedirler. Biz de bası. 
yor uz: 

Rif at GEENL - Balya ka· 
zası kaymakamı. 

Hilmi ·ÇiL - Balıkesir 
cümuriyct müddeiumumi 
mu(ıvini, 

Kamil ÜNAL Memleket 
hııslahoncsi kulak, boğaz 
ve burun hastolıkları müte
hnssısı «otocl)). 
Haşim ÜNGÔR-Bolıke-

Haşim Üner 

ı:ıir inhisar boşçevirğenliği 
tokib..ıt omiri. 

Rasim ÜNGÔR - Orhan 
Gozi hAkimi. 

izzet AKYOL - Balıkesir 
po to ve telgraf mtidtir ve
kili. 

Nazım BOZKURT- Omor
köy nahiye çevirgeni. 

Veli EROL- Belediye ar.asa 
«hezznz». 

Süleyman UYSAL- Balıke
sir inhisorlor bnşccvirgonlİ· 
ği ıirııat tütün şubesi mc
murlnrındon. 

Mehmet GÜNEŞ - Bnlıke_ 
sir inhisar başçevirgenliği 

muhosebe amiri. 
Mahmut DÜNDAR-inhi-

sarlnı· buşçovirgenliği muha-
sebesinde memur. 

Hasan BAYRAKTAR -
lnhi arlnr boşçevirgcnliği 
muhasebesinde memur. 

Mehmet Ali TURAN- in
his'.lrlnr başçevirgonliği mu
hobcsinde memur. 

in Şemsettin ARGUN 
hisorlor başçovirgenliği mu
h rıseLesinde. 

Ali CENGiZ - lnlıiscırlor 
bnşçovirğenliği 

sinde memur. 
muhasebe-

Sadettin PALA BIYIK - İn 
hisarlar başçovirğcnliği mu_ 
hasebe inde memur. 

Hasan ŞAHIN - İnhisar-

lar boşçevirğenliği vez -
ncdarı. 

Kadri ÖZHAN - Emni
yet çevirğenlığinde santral 
memuru. 

D('rviı ÖZKAN - Top
hane karakolunda (polis) 

Sami SUSl~IRLIK 

Rifat Gcnnl 
Sus ~ırlık muhosebt1i hustt 
siye tahsildarı. 

Mümin URAL - B:ılıkc

sir r rnrı iyet çevir genliği ar-
o t.rmo .komiseri 

Baha DURAL - Eski os
kr ri t· fltiplorind,.. .... 

BlR ON\RMA- Emniyet 
~ c•virg-~nliği komiseri' rirıden 
Muharremin Çalık soy adını 
aldığını duyurmuştuk Mohar_ 
rem kendi soyundan gelen 
bi.iyiıklerine bu işi duyur
muş fakat büyükleri bunu 
lıeğonrnemiştir. Mu. 
hnrremin aldığı soy adı şu
dur: 

Muharrem COŞAN - Ba-

Kıimil Ünal 
lıkeair emniyet çevirgenli. 
ğndei üçüncü komiser. 

1===== 

'Vurtdaş 
Kendme bir soy ı~ı seçi 

Ankara, 1 [A.A.] - Türk 
dili kurumunun ıoy adları 

hnkkmda tasnif ettiği (B) li
stesinin 1 inci kısmı şudur: 

Bnha Giray, Baba Tunguz, 
Hnğış, Babür, Babur, Hacaru 

bnşo, Boğul. Boşbuğa,Başço. 

Baş, knrn, Timur bııştu,Bada
kol, Badnn {Ka) Bııday, Bndr

uk (Ka) Torhan, Boğclot 

(Ko) Tekin Bahsi Bakao 
Bakay, Bokluk, Bakı, Bokır, 
Bakış, Bnksı, Bııktimur, 

( Devamı ikinci sayf ıda ) 

liıavemiz 
1 Kız Orta Mektebinin 

ilavesini müuezzilcrden 
l::eylııi:. 

----------



Y abanc~ gazeteler: 
• 

rı 
L,Entraneijan gazetesi bü

yük anketleri serisinin üçü
ncüsünü Antuva Rodyenin, 
imzasile Macaristanın bu 
günkü vAziyetini tahlile ayı
rın ştır. Bu yJzıyı kısmen 

dilimize <·eviriyoruz: 
Almonynnın, İE-tr diği şey 

karışık değildir: Bu e<Anşlus)) 
dur, yani ilhak, ve merhale 
ilhak: ilk önce Avusturya, 
sonra Maceristan, sonra sev
gili Lehistan ve Prog ve ge· 
ri kolonlar. . O zom an pek 
tabii olornk Porise, kadar 
Pirı'nf\ doğlurıno kodor uza
n cak A iman barışına kaYu
şac ığız. 

Zamanının çoğunu ve lıüt
ü n kalbini Ccnevreye, veren 
barışçı bir İngiliz kadını 
. L Bitlere, karo tasavvurlar 
atfetmekle haksızlık ettiği

mizi söylüyordu. KendisenE>, 
Dolfusu Hitlerc.ler;n öldürmüş 
olduğunu ve Hitlerin gizlen
miyen ve gürültü ile illln 
edilen arzusu Almanynnın 
Avusturyaya kendisi ilhak 
etmek hizmetinde bulunması 
olduğu cevabını ,verdim. 

İyi kalpli kadın barış tan
rı sına çok yalvarmak ve son
ra sildhsızlanmak gerekliği
nin ve her şeyin böylece 
düzeleceğini söyledi. 

Biz pek dediği gibi hare
ket etmiyeceğiz. Orduların 

tanrısile aynı olan barış 

tanrısına yolvaracoğız ve 
sonra Almanyonın Viyanada 
ve aynı znmnndo Budopeşte
de çalışmolorını mürakabe 
edeceğiz. 

Endiyşe uyandıran Macar
lar ne istiyorlar? M. Gömbö. 
şü anlamak istiyoruz, fakat 
o yalnız değildir. Macar sı

yasnsı üzerinde nüfuzu olan 
muhtelif şahsiyetlerin veya 
fırkaların şimdiki yönelme
leri nelerdir. Uzun zaman_ 
danberi biliyor ki Macaris
tan vaziyetinden memrun 
değildir. Ve Almanya göz
lerini ona çevirmiştir. Şu 

hslde «bu adamlar canımızı 

sıkıyor! Rahat dursunlar!» 
Demek artık bir hol çaresi 
olamoz Ştiphesiz ki en Cazla 
gürültü ettikleri zaman knl
aklarımızı tıkamakla eyi et
. tik. Böylece düşünmek için 
onlara vakit knldı ve şimdi 
kendilerile görüşülmesi daha 
az n file bir ulusturlar. 

Macanstanda Fran a ve Alm
any taraftarlığı 

Macarların tek başlarına 

konuştu ları bir dilleri var
dır ve başka hiçbir dile be
nzemiyen bu dil onlara yet
m z; onlara yana mak için 
Macorcı:ıyı öğrenmek kimse
nin hatırından geçmemiş ol
duğundan. yer yüzünde tek 
b şiarına kalmamak için bir 
büyük A vnı p:ı dilini kendi
lerinin öğrenmeleri ıcop 
etti. 

Avusturya ile uzun zaman 
her ber yaşamış olmaları 

yuzünden dışıırd • kullanmak 
uzı:ıro onların dilini öğrenm-
ek z ruretinde kaldılar Bu 
dil Almancadır. Gerçek hepsi 
Almanca bilmezler; fakat şe· 
hirlorde Alıııanca, yolcunun 
imdadına y tişen dildir. Dil 
birliğ pek tabıi olarak düş
ünce birliğine götüreceği iç 
in macarların, yalnız bu ba
kımdan Alman soverliğe an
ık oldukları snnılabilir Fak-

1 
at mesele bukadar baıit de
ğildir. Avusturya - Macari
stan imparatorluğu zamanı. 

ndo. Macarlar herzaman onl
arla eyi gecinemiyorlardı. 

Aralarında sık sık anlaşo.ma

mazlıklar oluyordu. Ve bu 
yüzden Almanca düşmanlığile 
bazı Macarlar diplomasi dıli 

olan Fransızcayı tercih e Jiy
orlardı. Macar aristokrntl.lrı 

A Yusturyalılara karşı nk
sülllmel olarak, Fransızca

yı mükemmel bilmeyi şiar e
dinmiş1erdir. Şüphesiz ki 
mağlup hasımlarımıza ya
ranmak İ.,:İn siltih arkadaş. 

rım:zla iş birliği sıyasımızı 

değiştirmezdik. Bununla be
raber bütün hthliselere rağ 
men birçok palplerde ve 
bazı karalarda eksilmemiş 

olan dostluğu büsbütün 
aleyhimize çevirmiye lüzum 
yoktu. Öte yandan eskiler 
yurtlarının Triyanon muahe· 
desile parçalanmasını unuta
mazlarken baş döndürücü 1 

Avusturya-Macaristan refa. 1 

hını hiç tamımamış ve an. 
cak onun sonuna gösteren 
feldkete erişmiş olan genç
kendilerİnd yalnız barış ve 
emAk verilmesini istiyorlar. 

Rizyon eY&t savaş hayır. 
Mademki Macarlar bize 

karşı bu kadar büyük bir 
temayül gösteriyorlar, şu 

halde kalplerinin derinlikle
rinde neler geçiyor ve mısıl 

oluyor da Almanyaya kar
.şıda meylodebiliyorlnr? 

Bir müddet revizyonist 
ülkeler arasında bir bağlılık 
vardı. Bunlar arasında Al
manyndo bulunuyordu. Ans
lus korkusu ve yarın Tunn 
üzerinde buyuracak olan 
ltalyaya yaranmak endişesi 
buna mani oluyor. Bu emri 
vakii kobul ve ümitsizlik 
sıyasası Macar övünemine 
pek uygun gelmiyor. Bu 
ülkenin mesul önderleri Al
manyaya yanaşmak ister gibi 
hörüniiyorlarsn bunun bizi 
endişey düşürmek istiyen 
sonu gelmiyecek teşebbüsler 
olduğunu sanalım ve unu
talım. 

~ 

Fakat daha trajik bir hol 
şekli vardır: 1871 den 19 ı 4e 
kadar Fransızlar Alsas Lo· 
rendtın, vaıgeçmemiş olduk· 
!arı gibi Macarlarda ellerin. 
den alınmış vildyetlerinden 
vazgeçmezler. Fakat Fransı
zlar savaşmak istemiyorlardı. 
Ve Macarların büyük bir 
ekseriyeti de yeniden döğüş
mek fıkrine yanaşamıyorlar. 
Korkunç savasn yeni<len 
brışlamasına dilemek için in 
sanın çıldırmış olması ldzım

dır. 

Macarlar, uyuşma suretj_ 
le mantıksız bir revizyon 
yapacak olan bir Tuna anla
şması tahayyül ediyorlar. 
Bununla beraber bir yandanda 
silfihlı bir ulusun kaynam· 
asını istiyorlar. Garba 
doğru gittikçe yalnız büyük 
Almanyadon intikamdan ve 
askeri hazırlıktan bahsedil
diği işitiliyor. Ve eğer iste
memiş olmasına rağmen me_ 
sul olmıyacaklorı savaş bir 
gün p1tlarsn mecburi olarak 
icnp ddeceği düşünülüyor. 

Halbuki Alman propaganda
sının yakınlarında Almanla
rın yenilmez olduğuna inan-

·· rkler ~·· " il • 
• .. 5.... . ........... .. 

iç ili Bu1garistan~a akla gelmez 
zulümler görüyorlar. 
Varn:ıda çıkan Varnensiki Bir alemden sonra kavgal 

Navini gazetesi 23 teşrinsani 
3750 numaralı sayısında Altı kişi kafaları tuttuktan 
canavarca katledilen bir sonra biri bir ine girdıter. 
Türk vntanduşımızın feci Cuma günü dört kişi ora· 
akıbetini anlatıyor: sında büyükçe bir kavgn 

Geçen gün Hasırcıkta Bi- olmuştur. İzmirler mnhalle 
rivadi kazasında şimdiye sinden kebapçı Zeynel oğlu 
kadar hu havalide işitilemi- Arif, Kô.zım oğlu lsmail, 
yen canavarcasına bir ci Altın diş oğlu kasop Nuret-
nayet olmuştur. tin, meyhaneci Halil, 
Akşama soat 6 da Kuzul- Abdull&h oğlu Hak-
cıdon çıkarak kendi köyü kı. Mecidiye mahııllesinden 
olan llızırcığa gitmekte olan Mustafa oğlu Recep ara-
yumurtncı llıılil oğlu ibra- da rakılı bir eylen ti yap mı· 
him köyden araba dört beş şiardır. Fakat rakı bu . Şişe
kilometre ayrıldıktan sonra de durduğu gibi durur 
200 adım ileriden gelen bir mu?.. Kafalar tütsülenince 
arabada üç kişi biribirlerine sokıntılığa haş_ 
dur diye bağırm1şlar. ibra- lamışlar sonra kavga 
him bu halden korkarak ar- başlamıştır. 

abosını geri çevirerek kaçın- Eğlenti şöyle bitmişt.ir: 
ak istemişsede mütecavizler 1 Kasap Nurittin arkasından, 
ateş açmışlar. Bu gürültüd- Hecep başından yaralanmıştır. 
en korkan beygirler dört Vaknya hemen zabıta el 
nala koşurken arabanın oku koymuş, yaralıları hastaha- ı 
kırılmış hayvan do kaçmış. neye yaralıyanları da yakala-

Bu vaziyet karşısında mıştır. Dün adliyeye veril-
lbr~ him arabadan atlı - mişlerdir. 
yarak tarlalar içinde kaç
mağa başlamış fukat 
mütecavizler yere inerek 
zavallının vücudünü delik 
teşik etmişlerdir. 

Bu yetişmiyormuş gibi lb
rahimin· başın1 dipçikle par
çalamışlar. 

Hatta okadar şiddetle vur
muşlar ki tüfek parçalanmış 
olarak vakn mahallinde bu
lunmuştur. Bu müthiş işken
ceden zavallının gözleri dı
şarı fırlamış ve bacakları, 

kolları, parmakları kırıL 

mıştır. 

Büyük bir bıçak kafayı 

vücuttan ayırmıştır. Hrtesi 
günü beygirler köyden iki 
kilometre uzakta bulunmuş 

polis bu neticeyi vaka ma. 
hallinde çıkarmıştır. 

Kaçakcıhk vakalan 
Ankara, 30 (A.A.) - Bize 

bildirildiğine göre geçen 
yedi gün içinde Gümrük 
muhafaza teşkillitınca ucu 
ölü olarak 60 kaçakç1 gü
mrük, 174 kilo inhisar kaçağı 
ile altı altın lira, 215 meci
diye, 835 gümüş kuruş ve 
469 kırk lira ele geçirilmiş
tir. 

mamak mümkün değildir. 

Bütün bunlara tek bir çare 
vardır: Almanyonın şarka do
ğru ihtiraslarının önüne set 
çekmek hu seddi süratle ve 
enerjile vücuJe getirmek. 
Bunn nıuvofrak olmak ve ha. 
ttli bu yolda çalışmak Mac
arların elinde olmadığı ka
bul edilmiştir: Bu Fransaya 
düşen iştir. Fransanın neyi 

tercih edeceğini bilmek ge · 
rektir. Sonunda savaşı doğ
uracak olem Tuna statükos
unu mu, yoksa İtalya ile an. 
laşarak bir Tuna barajc vü
cude getirmeyi mi? Bunu 
yapmak idn de ilk önce Fr
ansa, ltulya, Avu turya, Ma
caristan ve tabii Çekoslova
kya ve diğer aldkador de' -
letler arı:ısında ökonomik fa. 
kot aynı zamanda sıyasal bir 
anla ma yupılma gerektir. 

Ma~alle ~avgası 
Mahulle aralarında kavga 

eksik olmuyor. Cuma günü de 
lzmirler mahallesinde Mus
tafa oğlu Rifat ve ko. 
rısı llusene)le Osmaniye ma
hallesinden llasan oğlu Memet 
kardeşi lbrahim, annesi Hu
sene bir kavga çıkmış kar_ 
şılıklı olarak birbirlerine 
taş atmışlar ve bıçak dürt_ 
müşlerdir. 

Zabıta memurlarının 

araya gir~esile kavga ayı· 

rt edilmiştir. Kavganın bir 
~soba tahtası yüzünden çık

tığı anlaşılmıştır. 

Hırsızlar adliye e viril~i. 
Mustafafakih mahallesinde 

papucçu Halil İbrahimin evi
ni soyanlar dün adliyeye 
verilmiş ve adliye bu iı;e 
el koymuştur. 

Adliyeye yalnız baba köylü 
Mehmet ile morcu Mustafa
nın karısı Nazmiye verilmiştir. 
Nazmiye kocasının bu işte 

ilişiği olmoılığını bildir
diğinden morcu Mustafa ser
best bırakılmıştır. 

Arnavut İbrahimin de bu 
işto evden çalınan elbiseyi 
almaktan başka bir ilişiği 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Kaçakçlhk yapan ka~m 
Ova köyünde Jbrohim kı

zı Azizenin evinde bir nraş

tırma yapılmış J 41 kilo tü. 
tün bulunmuştur. Azizenin 
bu tütünleri kaçı:ığa harcadığı 
ve geçen yıl da bundan ötürü 
hin dört yüz lira para ce
zasına mahkQm edildiği anla· 
şılmıştır. 

Aziz dün adliye ihtisas ma. 
hkemesine verilmiştir. 

Balya be edi e meclisi 
Balya, 1 (1'ÜRKDİLI) -

Belediye meclisi toplo.ntılu · 
rını oa gün sonraya bırak_ 

mıştır. Bu müddet içinde 1 

knymakamlık ve reislik ka- ı 
sabanm ihtiyaçları üzerinde 
tetkikat yapacak ve tetki-

1 katı neticesini meclise bil. 

1 direcektir. 

••••••11 

Spor hareketleri: 

G .. ç 1 . ı e i .. . 
Küçü~ler arasında y8pılan maçlarda da idman~;:ı~ı 

_ve idmanyurdu ta ımlan da 0-0 berabere ~al 1 ! · 

ldmangüçlüler. Alaylılarla bırlıkte cufıır 1 

Mıntakanın hazırladığı ku- Alay takımı o~.U?,0 oJll~ pu maçlarına cuma günü de kabul ettirerek butu b 
ldmangücü·Alay ldmanyurdu devı;mınca htlkİJJl 
birınci takımları ve İdman oyun oynamışlardır. re~ 

. ı d k' . G"' 1··1 b' . ci de\' " birliği dmanyur u i ıncı ta- uç u er ırın dil 11 

kımları orasında devam edil- otuz altıncı dakikasın d 
miştir. sayı ikinci devrede. 5 gt 

Maçlar büyük bir kalabalık dört sayı yaparak 0
0 

, 1ı ıır 
önünde yapılmış oldukça lip olmuşlardır. Bu 6 ~ ~ 
heyecanlı ve güzel olmuş- üçüncü kdh sol oC~ gu' 
tur. Seyirciler arasında ku· sol İç ve fakat ço diğf 

N. · atını§ ı' mandan Ceneral Basri de oynıyan ıyazı ıniŞ' 

bulunuyordu. ikisini de Edi~ çe~tib'r 
Güç - Alay maçına 15 te Güçlüler umumıyet {: kıJe 

başlanmıştır. Her iki takım güzel •ve en mu~a. 0 
0yP 

oyunlarından hırını ıebr 
bu oyuna çok ehemmiyet mışlordır. Güçlüler j\I•, 
vermış ve sahaya hazırlıklı ike ı;ıayandırlllr· e ef 
olarak cıkmış bulunu- ~ rııc. ' 
Y

ordu. Idmanyurtlulara ~e 1 ıduğll~ 
oyunculara sohıp 0 cıJııı Alay takımı her vakitki kın 

kadroyu muhafaza ediyordu. bildiğımiz bu ta ı u01° 
günü en fenı:ı oyurı0~1r pe 

Güç takımında ise, hdip ve diyebiliriz. Alaylılar deıııe 
diğer bir oyuncu yer almış altıdan dahi istifade e 
bulunuyordu. · ı d' 

mış er ır. J r 
Oyun başladığı vakit Güç- · k ,.,., 8 

Ik inci ta '''' bir· lülerin Alaylılura nnzaran · çı 1 

deh güzel oynadıklaTı görü- İkınci takımlar ıntı pılıJl 
ncilerinkinden önce Y?,.,1r. lüyordu. Filhakika Güçlüler t ını"' 

kendi oyun tarzlarını 0-0 beraberlikl~i , 

in~isarlar ~aşçevirgeni 
inhisarlar başçevirgeni 

Kcmalın hasta olup evinde 
yaımaktıı olJuğunu duydu . 
Bir ayak önce eyi olması 
dileğimizdir. 

Biz de överiz. 
VilAyet maiyet memuru 

Hak ı beyle İvrindi nahiyo 
müdürü Şevket bey villlyet 
tarafından takdirname ile 
öğülmüştür. 

Biz de bu öğmeyi genç 
arkndnşlorımıza kutlulnrız. 

S m~u · ı yolun a at l\lan 
bir kaza. 

Belediye başhekimi Ahın 
met gmin bu defo Sındırğı 
ya gidişinde elıemmiy tlict' 
bir knzo ge~·irmiştir. eğer

li doktorumuz baruttaş mev
kiinden geçerken bindıği 
arabanın otları birdenbire 
ürkmüş siiratle yokuşu iner-
ken devrilerek araba yoluna 
devam edecek bir hale gel
diği gibi doktorumuzun dn 
sağ aynğı araba altında h'll
mıştır. Ahmet Emin sonra
dan bulunan bir urı:ıba 

ilo şehrimize g~lebilmiştir 

Bütün bir kentlinin tan
ıyıp sevdiği kıymetlı dokto
rumuza gccmiş olsun deriz 

Say~Adı 
lınız ~de 

Ü b . · · yuı Jr [ st tarafı ırıDCl f3tılV 
Bnkulalo, Bakındı, Jıı~' 

J3ıı J Balabonulug, 18ocı 
ff9 a Balaman, B.ılamır, v 

Barbak BalamızaPı a 1 

Bars, Balbay, Bnlşal\ııo' 
duk, Balgay ... Balj, Balt.ı 13 Jtl 
(ka) Bnl,_..Balık, Balıll1pıır'~ 
Baltır, Bana, Burııç, 

Barazka . 

Sôriye~en an vatan gelen yurtdaşlar. ~ ı 
. .. . . \rıl~ 

Gazınntep, 30 (A.A.) T.urk muhacırlerın~ıtdı <c
11 Suriyeden ana yurdg gelen çıft hayvanları dag , ed 

ve lslohiyeye yerleştirilen yıllık yiyeı~ekleri telJl111 
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Fabrikanın açılışı 

1 
1.97~ senesi temmuz ayın 

2 ı.ncı günü idi. Balıkesirde 
Yenıden 1 'k' b" .. k f b . yapı on ı ı uyu 
a rıkonın açılma mernsiıni 
Yapıloıak için hazırlıklar ya
tılıyordu. Fobrikolorın bir 
lf ı . 
d' ız malzemesi yapacak 
ığerıde Savaş vasıtaları 

Ynpacuk idi. Hazırlıklar dev
anı ederken, Gazi ve İsmet 
Paşalarla lktısat ve Milli Mü· 
dafua Vekillerinin Balıkesiri 
te rıf ile fabrikaların açılma 
lllorasinıinde bulunacakları 
haber alındı Balıkesirliler 
eli' b' · . · · 

J ır yıllık Cumurreısını 
0

. büyük yorotıçıyı görüp 
sınesine basmak ve mühim, 
Yo.ro.Jı şeyler beşarctliyecek 
0111n nutkunu dinlemek ve 
alkışlo.mak sevincile dolup 
hoşa.lıyorlnrdı. \'e o mutlu 
günün gelmesini dört gözle 
bekliyorlardı. 

** .... Temmuzun 15 inci gunu 
Gazi, ismet paşalarla lkt~s?t 
ve Mılli müdofao Vokillerımn 
tayo.r~ ile Balıkesire gidece
klerini gazetelerde okumuş 
olo.n Ankara balkı kuşluk 
Vakti toyore meydanına 
dolmuş sevgili Gaziyi uğur. 
laıno.k İçin bekliyorlardı .. Sn. 
at sekizde a~·ık otomobıller 
icinde tayore meydonıntı ge
len Gazi Hazretleri ve ark:ı
do.şlnrı meydandaki on binle· 
rco ho.lkı seltlmladılar. Ve 
o.lkışlar içinde tayorelerine 
Pinerek havalandılar ve Bal· 
ıkesire doğru uçtular. 

,.~ .N~ 

~- '•' 
Büyük yaratıcı ve arkad.aş· 

. k bu uğurda hiç 
mıyere ve b. yan haka-
b. düşman ıze 
ır d" ·ava Bütün UDJ J mıyacak. 

.. ğ' lornk yaşıya· 
barış ornr ı o 

cağız. 
u ön ikinci olarak oçn~ 

B g 1 ·• walzemesı 
cağımız te sız . 

k f brı' k mızo gelınce 
,.0 paco a · · d 
J 'k mcmloketımız e 
bu {oiırı o . ks 

. 'd' Asri fennın ne -
ıkıncı ır. 

dDr ;Jerled ığini biliyo~sun~z. 
. 'l lem kte daıma on 

Bı z bu ı er "k' 
b 1 n::ıcağız. Bu ı ı 

safta u u ' .. .. "h 
1 . fabrikamız butun ı . 

tc sız d'kt . cevop veı ı en , 
ııyııcınn 
onrn bir yılda en aşağı yet 

s . seksen milyon lira kıy· 
ınış,. de harice molz"mc sn· 
metın . 

kt Türk millctı bu ça· taca ır. 
deYrım ettikçe 

l :;.mosınn 
ki edecektir. Az zn~nn 

d .. yanın kuvvctlı en sonra un . . · 
edeni ve en zengın hır mı-

lml t' haline geleceğiz . Esas-e ı .. 
en şimdiden kırk sene ~ne . 1 

k )g.ın ~·ok medenı vo ço zeı , . 
çok kuvvetli diye gıb.ta c~tı· 
~ . . b"ır"ok millotlerı gerıde 
<Fımız .. K k 
bırakmış hulunu~or~z. r. 

.. ekl. vazıyetımızle şısene onc 
mdiki vaziyetimiz hakkında 

k e kabul etmez forkı mu ıyes . 
1 tmak için şu ufak mısa-an a . . 

li söylenmek ısterım: 

Kırk yıl önce Balıkesirde 
ancak üç dört fııbrika var-
ken bugün bu güzel şehir_ 
de fabrikaların yekunu kırk 
beşe yükselmiş bulunuyor. 
Bu ufak misal hepsini anla. 
tmoğn kafıdir. 

Ey Türk gençliği e.~li b~ş 
ıllık bıışbuğluğum muddotı

y gösterdiğim her hedefe nco . . B .. 
muvaffakıyetle orı tını. ugun 

Çocuk arımızı Koruyalım. rosı ıarnrı birinci sayfadaJ 
ı olorak aşağıdaki iytişi ver-

lnsarlar zaifiere. ficizlere korşı insaflı ve merhrımot- ! mişlerdir: 
lidirler. Gücü az olnnlara acınır, k ı zılmaz. Onları ko- 1 -Yurdun en kara günleri_ 
rumo.k merhamet duyğusundan ileri gelir. Hastalar. 1 nd~ Büyük Gazimizin bir işa. 
çocuklar ve ihtiyarlar zoif ve ll.ciz insanlardan sayılır- retı!e ~urtuluş yollarına ve 

B. b' · 'h · k d" en ıler1ye ntılmış olan Balı-lar. ır hasta, ır çocuk: veyahut hır ı tıyıır en ı- k · l'l · · d" ı b'' ·· k 
· · hl 'k d k I k ğ esır ı arın şım ı < e uyu 

sını te ı e en oruyamaz şte bunlar orunma H mu. kurtarıcımızın yarattığı in-
htaç kimselerdir. Biz hastalara ve ihtiyarlara merha- kıldbın aydınlık yollarında 
met ve şefkat gösteririz. Fakat çocuğa karşı hu duyğumuz yine en önde bulunmokto-
ozdır . Zavallı yavrucuklar ne yaşta olursa olsun döğülmekto , ki candan i~teklorine doyo-
dnho kücük yaşta büyük adamlardan ziyade çJlıştı- ~ora~ beledıye boşkonlığını 
r ı lmaktadır Dükktı. nda çırak olarak kullıınııon çocu - uzerıme aldı~ . Ho.l~ımı~ın 

_ .. . . ortak soysal dıleklorını muş· 
l :ırın çogu on yoşıadan ku~·iıktür. Vo bunlara ağır ış- terek medeni ve içtimai ih-
ler gösterilmektedir. Seher vaktinde dükkanı onlar tiyoçlnrını bu kurunun (zo_ 
açar akşam karanlığında onlar kapar işin ağırlığın~ manm) çıkarına (lcoplorıno) 

1 düşünen yoktur. Yani çocuğa yaşına göre iş görmoyı en uygun olarnk başarmak 
kimse düşünmez. Bu kndnr u ır işlerde çalışan çocuk· şehrin güzellik~ve~soğlık iş · 
!arın eline günde ü~· beş uruşton fazla bjrşey do lorini en kısa yoldan bütün. 
g.ıçmcz. Avrupa budunl c.rının baz ıları ile .Amerika.do lemek istiyoruz. 
nna bobu bile çocuğunu döğemez. Çocuğunu döğon _ Jş nrkadaşla~ı~la görüş-
nna ve baba mahkeme tarafından hemen cezalandırılır. tukten sonra bır ış progr~· 

H lb k. b' . ı · d d". · 'lele mı yapacak ve hemen yarı. 
ıı u ı ızuc evın e çocuğunu ogmıyen aı r 1 t' ğ l - b 

hemen hemen parmakla gösterilecek kadar azdır. Avr- ı 0

1 
e ge ;rme e ço ışmoga oş· 

kl h. ıyacogız. 

K 
A 
L 

KAŞE 

Orip 
Baş agrı/ıırına 
Diş af;nlarıntı 
Roınııt iz111ııy n 

~ eg tint 
i lı1çt il". 

2 
6 \ 'C: 

12 ka ... efil\ 
Kutuları iste yiıııı 

upoda 13, Amerikado 10 yaşından aşağı çocu ar ıç 

::~:~c~e g;nu~~şrı~:1;i;azi.ş~ık gö:~~:e: ~:ğ:ndv: ~~~~~~ J !~~~!' lllJ!!!m~]!~!!!IWl~!OO~l!~J!m!!!!!~!ı.!!il]~!~~I~~ 
ıle eocuğu çalıştıran tücoar ye esnaf cezalandırılır. Ora- ,-5 · 
}arda çocuk ana ve babıı-ion ziyade Budunun malı sayılır. --1 Şehir Sinemasında b :::J 

Ana ve bnbo çocuğunu döğemediği gibi mektebe gitmek· E::.'CI B k e 
="' u a -~am r ten d..ı vazgeçiremez. 15 ynşmdan küçük çocukları §°e T 

kendi işinde bile çalıştıramaz. Gönül bizde do ~~ 
çocuğa böyle ehemmiyet verilmesini diler. Çocu. =~ 
ğu yumuşak, sert, cıl ı z veya gürbüz, iyi veya fena .-....:~ 
yapan ana Ye babadır. Çocuğunuzu nankör yapmayı. ~ 

nız. Her ana ve bnba memlekete nankör değil hayırlı =& 
ovlAt vetiştirmoğe çalışmalıdır . Çocuğu eyi yetiştirmek ~ 
güçtür. Sert davransanız olmoz, yumuşak olsanız olm- ss 
az. Çocuğa yüksekten bakar iseniz sevilmezsiniz. Çocu ı ;e 
kla beraber olsanız sayılmazsınız. Çocuğun bizılen bekle- =.
diği şefkattir . Bunu hiç bir zaman esirgememeliyiz. ı =a 

Bizde çocuklara ikide bir: - Üzerine ait olmıyan şe- §~ 

Kızıl saçlı çapkın kız 

KLARA BOVın 

Büyü~ ve muvaffa ıyetli eseri olan 

ç 1 1 ğ 1 iZ 
Ye karışma, patırtı etme, otlama, zıplama, ko ma, yon lfff§'~ 
bastın, ço.mıra hattın, sağa sola baktın diye dayak atan §~ Bütün y ıldızlar arasında ateşin çobkınlığı ve 
ana ve bnbo oz ıloğildir Çocukların bu gibi hallerini gör- §~ fevkolade cazibesile şöhret kazaoan sevimli ve til 
ünce daima kendi çocukluğumuzu hatırlamayız. Ve hor l e;)'1 büyük yı ldız KLAHA. BOVjn, muhte,em dekorlar F 

ş~yden evol çocuğu sevmeliyiz. Çocukları fenalıktan ku- § 2 ve zengin tüvoletler arasında geçen ve dünyomn 
rtarmakta her insanın vazifesidir. Çocuk yurdun, yurt i ~ hor tnrafında büyük takdirlere mazhar olo.n, ~ı 
ta çocuğundur. Bunu hiç bir zaman hatırımızdan çık- ~~ heyecan, zavk, neşe, ve macera ile dolu olan '-
armamolıyız. Çocukları sağlam olan budunların sırtı ye- ı §'~ bu fılimini her holde görünüz. Çok memnun ti 

§,_~ kalacaksınız ~ 
re gelmez. i§i'~ ,r~ 

Balıkesir Himayeietfal Cmiycti reisi =- Suvore Tam saat 8 de haşlar. ~~ 
• ~~ Salon arımız kaluriferle teshin edilmiştir. r ~ 

Dr. Kamil a ~. 
llo.rının tayare ile Balıke~ıre 
hıırcket ettiklerini telsızle 
ha.bar olun Balıkesir halkı 
istikbal için tayare mey~~
nıno doldular. Balıkesırın 
iki yüz elli bine bıılig olan 
Şehir halkı geniş tayare 
nıeydonındn güçlükle sığd.ı. 
Gözler Ankıırayn doğru ~ır 
t~lnskop dikkat ve kesgıo · 
lığile bokmakto, kulaklar~ 
ho.asas bir telsiz ahizesı 
gibi An aro. yoluna oyar 
edilmiş bir voziyette idi. 

do gösterdiğim bodof oz d :a- .. 
man içinde bütün k un-

.. ~, P E K Y A K f N O .\ r-

[rkek Orta Me~te~i Satın Alma Komisyonundan: ı: Hortlıyan Mumya H~ 

. Nihayet saat onda h.~~.le· 
nılen tayoro ufukta gorun · 
dü ve bir knrtol gibi süzle
tek şehrin üstünde bir uçuş 
Yopo.rok meydann indi. C~ş
gun alkışlarla to.ynreden ın
en Go.zi ve arkada ları hal
kı seldmladılor.Ve biraz ist~r 
nho.t etmek icin iknmetl~r~
no to.hsis edilen köşke gıtlı· 
ler üç saat kadar istiroh t-
t~n sonra savaş fabrikasına 
gıdıldi ve orada on binlerce 
~o.Ikın alkış' orı orasında Go
tı Hazretleri kürsüye çıktı
lar ve şu nutku söylediler: 

« Arko.doşlor; 
C< Askeri fnfrikalorıınızın 

beşincisi olan şu fabrikayı da 
bug" . · · · t\n ocmakln içimız ıçımı· 
Ze · . . sığmaz bir halde sevınç 
tçındeyiz. Biliyorsunuz <Hn
ıır ol cenge eğ r ister isen 
s~lhu salah) sö:rl ri boşuna 
soyı · · 11' . . enmemıştir r.ğer hız e ı 
ıkı Yıldanberj bu kaideye 
u;nrak hozırlanmaktn devam 
0 nıo · · · 
hi 

0 
~·~ ?laydık şimdikı g!-

llı ıkı yıllık barış ma~ı· 
sıne B' 
b lllalik olamıızdık. ız 
\lu hatırlanmakta ve kuvve-
enoıekte hiç· fırsat kaybet-

·10 en uv-
yonın on zeng • 

1. b'r milleti haline vet ı ı . 
elmektir. Diğorlerınde ol-

~uğıı gibi bunda da muvnf 
f:ık olacağıma ,1lslo şüphe~ 

kt Yaşı Türk gençlıgı yo ur. . 
bu .. ,•ük eseri Cümurıyet ve en J 

varol ordu» A.lkışlor arası~-
do kürsüden inerek kendı-
. verilen maksatla kor-

sıne .. 
Jaleyi keserk<'n yuz ,yaşın-
Joki bu muhterem ihtiyarın 
Jahn birçok y llnr mıllote 

. tn.rlık ynpabılecek . kud-
~:~te olduğu gözlerınden 
okunuyordu. 

Ertesi gün muhtcr m 'I ür~ 
Dili gazetesi yozı hey~tı 

- " kü yirmi dört so.hıf· 
her guo . k" 

• 'k zete''İ yirmı se ız eh ga J • 
h ·1e olarak çıkarmış Gazı 

sa ı tl 'nin büyük kıtada 
H:ızre erı 

. !erile nutuklarını ve 
resım . 

. e ait birçok resım· 
merasım 
lorle taf sillltı yazmış ve sfa· 

emesini yapacak a· 
vaş mıınz 

. (Türk Sav ş) 
brıknya · · k . mnlzemcs1nı ynpncn 
telsız d (Türk hiıner) 
fabrikaya 0 

• . • · • • ı 
. . 1 · in vesılP.lıgını ) a • 
ıc:ım erın 
- h rterle knydediyorJu . 
Jızlı ar " b"t" 

üdürlüğu u un o· Gazete m 
l 10 n on dört so tte 

ku\•UCU .:ır • • 
J • ellerine olobılmesı 

gazeteyı h t . moksadıle usus 
ni temın 

1 rilc her tarof a hnlyn 
tnyare e 

l gazctolor yollod ltı gö· 
baya 
U··1u··yordu 

r ** 

(20) Parasız pıınsiyon yatı talebesi için elbise, ayok.k~hı, = :4 Fevkaldde heyecanlı Te muhteşem bir eserdir. r\ j 
terlik yaptıracaklardır. A?ık. ortırına 26- 1 J • 934 te~ ı\ıba- ~~ 

~:;ı!~~~~n!:~=r~'.· !steklılerın 15
. 
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ALTIN MAKAS 
'. ~ . ~J:: .. . ...) ~:. ~ : ..J... • ~ ! ... · 

Üç buçuk sen~ Almanyada tah il etmiş sanalm hiitün inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
mı ının aliy\ iilM~\ derecede maka tarhk şcılıadeınamesirıi vt1 ayrıca .• Pref diplomasını haiz . . 

u SB • 
1 ARREMH 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Mokostarı bulunduğum lınnımlor terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görünüz. En 

zarif geyiomiş hanımefendil 1r, en şık geyinmiş bcy~fendiler Altın makasın muhterem müşterileridir. Modellere 
muvafık olmıyun vo sovilmiyon elbiseler derhal tatbik edılir . 

Güzel v '} pahalı olan kumaşlarırnzı yalııız ALTIN MA K.A 'A biçtiriniz. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerinde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

Erke atelyes postahane sokağ Na. 50 
~ammlar atelyesi Karao~lan mahallesi ikneci sokağ No. 2 4 



1 

1 

• 
_.şrıy 

• • 
ıçın. 

Yazan: Mehmet Cevdet 

! ~ Hay t i w·s·n uygun olarak ya-
1 ı zıl ııış ırs er it, pçıda satılı . 

ayram 
Yaklaşan bayram için hediy ıni düşünüyorsunuz? 

O halde hükumet caddesinde şehir sınaması altında 
A A 

lzmir - lstanbul şe er ·si ehmet Reşat 
adresine müracaat ecliniz. Hediyelik hernevi KCTU ŞEKEHİ, 
ŞEK EHLE~ll~, ÇİKULAT ve ayrıca Ranıazan için HELVA 
ve REÇELLERi orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-

--===:.=.:..::-___--====----::-::==----- :.. ---=--=- --- -
-· --··~ -- -

Aşağıya bastığımız rehber t3blo hal kımızın lıer tülü ihtiyaçla" 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, killl" 
ferden karşılıyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat b ·,. otel istiyoTs z.. a g · o eb 
terci et eli inız? 

Ha gi bakkaldı temiz ma bulun r?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayımz .. 

TRİKO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi nıilli
n • ye caddesi numara: 98 

/RT ASİ y . Mustaf__a Fehmi. lliiktimrt caddesi po tah3
" 

• ne sokagı. 

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

- .. ~~~ 
811ıınıınmmım~111ın111111mını111m1M~ 111m~11mrm111m1111ınıı1mnınıım11111111111111nı1111ıııın1 Deniz 

- ..ı ıı •.• ıııııın •. ..ıınııııı ..• ıımıııı.. ıımıı.. mnı ... ıııııın1ı.:..c?!llll1ı .... ııınıı ... 111ımıı ... ıııınııı .. • --= 

V U KAT: Emin Vedat bey ... llük:lu11et caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1Jiikılıı1ct 
caddesinde Ahmet çe~mP i karşısında 

-~ 1. t•f . . ~I' Görüşme .P.ri 
s a iZ 1 :1i Amerik - Japonya anlaşıyormu 

BE R BE. : Moda berberi Sabri bey. llüklımet caddt'" 
sinde .. Darhah oteli altında. 

~ •• •• • ' = .. Lon<lra, 28 (AA.) - Dün 
ş n z. !:. = oğleden sonra fngil.izlerle Yeni berber ıbrahim efendı: Hiiktinıet 

caddesi Yıldız Karaathaııesi karşısında. 

Saraçlar başmda boya 

o y 1 • • 
YAZAN: M. CEVDET 

·r perdelik mekte 
Fiatı: Beş kuruştur. 

tdareevimizde ve her kitapçıda bulunur. 

§. 1 Japonlar arasında Va~ıngton 
~- antlaşmasının bozulma koL 
~ld lnrı ile J ııponyımın ilk tok-
~ lifinin teknik yöndemi ko · 
== 1 f nuşu muştu . Japon tekl ı fı, 

~'§ ilk görünüşünde bir cemilPye 
r·- ben zemektedir ,.e Tokyo 
~ hükilmotinin bir ta_ 
~t :: k ı nı diplomasi ihtiyat_ 
~ , _ ların n g Areklik göster en 

~-=-= teşetı büsı1 mümkün olan şe
f'-' killuri vermek isteğini gös
~;: ter mrıktedir .. l a ponl cı r, bundan 
§ v,ızgeçmcmiş oldukları tezi 
=-= tekn ık bir dile çevirmiye 
;";:.- karar verm i şlerdir. Bunun 

üv•rino Amiral Y nmomota 
' 

M. Krngie bir takım tnblo-
lnr vermiştir. Bu tablolarda 
gerek tonaj ve gerek gemiler 
bakımındDn denkleşmenin ne 

- biçimde gerçekleştirileceği 
aolo.tılmaktadır . Bu bakıma 
göre 1ngilizlerin de kendiler
inin istekleri nispeti aynı bi
çimde 2österebilecAkleri salı

nmaktadır. Şimdi, M. Kragie 
Japonlarla tekrar görüşmed
en önce, Amerikalılarla 

görüşecektir. 

Şımdiye değin lngiliz tek
lifı, şıfahi idi ve buna Ame
rika resmi olarak muvııfu

kat etmiş değildi. İngilizler, 
bu yolda daha ileri gitme. 
den önce bu iş hakkında 

etraflı malumat toplamak 
istemektedir. 

lngilizlerin tekliflerine re. 
smi hir mahıyet vermeksizin 
bu toklifı Japonların yaptık

ları gibi teknik bir dile co · 
virmelerine karşılıklı toklifl-

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülşef1 
• kolonyacısı .. Abacılar caddej No. 31 

"11 LOKANTA : Sabri Lokanta sı: ~ah Mehmet sokaµ 

T 

rıumara 18 

l,,, A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii cadth"'~inde.. ~lt)yltane l ol!azındfl · 

• z 
. 

Bandırma hakkali~·~si Ahmet Hilmi efendi·· 
Bil(ımurniçkiJer, koııscrvc ve ş ı k(AJ" çeşitleri· 

: Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 4 7 
'ferzi vP öriicli Celalettin bey. Kuv3)' 
nıi l liye caddesi No. 163 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski Şt.'kr.r
cisi. Hükumet caddesi, postalu·ne sokağı nt1"' 

mara: 24 

İF TV " :Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fantaıi ıı ı3 ' 
nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi ınilliYe 

caddesi numara: 52 J 
t::]c~~~,mı~~rr~~ 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKtLt 

Yt:SUF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 1 

Merkez ve kazalarda hor 
nevi davn knbul vo surat-
la neticelendirili r. 

Cinsi 

Buğday 

~hsır sapı 

Çüriik saman 

, 
.ğh deıt· 

Mi ktarı 

Kilo 
5900 

30 araba 
1rıı 

60 « (M n1ıaull1 

'Jj erJeki rnknmların şimdiye 

? - kadar projeler metinlerinin IUc;::::;::;:;:::;:::===;:,;;=~::ı~ 

Mülga Kepsiit ziraat mektebinde ıne'·(·ı: 
yt!karıda ~iıı ve mi kLal'ları yazılı Buğday, ~lı~r 
sapı ve çiiriik samaıı müzayedeye vazedil011.;td 
Taliplerin ihale gürıii olan ıo- 12- 934 tariJı ıflır 
Ziraat Miidürivetine miiracaatlar1 ilan 0It111

' 

ıl= göstermemiş oldukları uzla-
~ şnııı ~·arelerini göstermesine 

ihtimal verilmektedir . 

izmirde üzüm satışı r 
lzmir, 30 f A.A.] - Son 1 môu~ Ahmet 

altı gün içinde borsada. 

oJ 

[279] 
9 kuruştan 23 kuruşa kadar ÇOCUK 
6712 çuval üzüm boş buçuk Jıaslallkları mLitelıassısı. 
km uştan 27 kuruşa Y.a<lnr Muayenehanesini postah-
799 cuvnl incir, dört kuruş- ane civarında Zemen so-

------~ 
alıke i Vilayet ·Ma baasıtıJ~ 

dan 372 çuval incir, so.tıl m ı_ kağınn nakletmiştir. 

şt r. .~ ~ asıl ış ı . 


