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fi Türk Dili Evi Balıkesir 1 
il Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur. Günü ieçmiş ~ 

. 1 sayılar 25 kuruştur. CUl.\!IA:RTESİDEN ÖZGE GÜNLER.D ~ VE ER. ÇIK~ _ - .. 
Hakkını kazanan Türk kadınları büyük sevinç içinde 
Dilimiz 
Üzei ·İne bir 

Balıkesir Kadınları Başkan 
Konusma .. , . . 

Dıl j lerinılt} çıkış benımız 

kendi birl'ğ'mizi ~orumak 
ilintimizrlır. Bılirız ki dil ulu· 
salı birli<,in bıışlıcu bir üy-

b 

esidir. 
Türk ulusu, ken(li hirl-

i<•ini korumak iı;inılir ki 
b k" dilini bütünlemek gere 11• 

ğini duymuştur. Bu huyunu 
karşılamak için ortaya at
tığımız güven de şudur: 

Türk, kendi bütünlüğü~ 
nü koruyacak dili ö~ Tü
rk dilini. yabancı dıllere 
el açmadan kurabilir ... 

Yalnız aro.p vo fürs. g~
limlerini atmakla bu ıddı-
anın doyurnlomıyocağı açı.k
tır. Bütiinliikümü~ü . teknık, 
bilimlik, buyunlnr.mı~ı en 
önce karşılıyocak genış ve 
verimli bol hir kavnak is
tedi Yukorıdn dr>tliğimiz 
gibi oroştırmnlar ... h!_ze .. bu 
kaynağın kendı ozumuzde 
olduğunu öğretmiştir. Es-
kiden kullanırken son-
raları dilimizllen atarak 
yerlerine arop ve fiirsün ge
limlerini grçirdiğimiz kökü 
yeniden dilimize diriltmekle 
ülkümüze kovuşturobil.;cek
tik . 

Dil işine başlangıcım z iş
te boyle olmuştur. Bugün 
yaptığımız işe geline~ •. e~ki 
gelimlerimizi ulusça d_ılım~z.e 
y~niden diriltiyoruz dıyebılı
rız. 

Gelimlerin llirilmesi ancak 
ulusun onlara yeniden alış
ması olacağı düşünülürse de 
bugünkü çalışıp ~·ııpalama

Sevinç 1 eri ni Açığa Vur d,u 1 ar .. 
Balı~esir ~a~ınlan cuma günü Hal~avin~e ~üyü~ ~ir foplanti yaptılar, Ka~ınlara say
lav seçmek ve seçilme~ hak~ının verilmesmi ~erin bir memnuniyetle ~arşılandılar. 

Bü yiık 1 Jlus h: urultoyımı
z n kndırılı:ır.ı saylnv se~·mek 
ve se~·ılmek lıckkını veren 
kararı kentimiz kadınları 

arasında derin bır momnuni. 
yetle karşılonm ştır. 

Dün [dirmeye var~ılar ve 
sevinçle karşıf andılar. 
Edirne, S (A A.) Boş 

bakan i met lnönü hcrııbe
rindeki hnylnrla birlikte bu-
gün Eılirneyo gdıniştir. 
Bcışbnkunı umum miifettiş 

Hı.ılıkesır k adınları cuma 
günu Hulke\'indı: toplanmış

lar sevinçlerini büyüklere 
bildirmek kutkorını vermiş. 

lerılir. 
Cumn giinkü toplantıda bir 

çok bayanlar bulunmuş hu sıra
da Feyzi Aksözen. k z orta 
mektep lngılizce okulnyı 
Feriha, bir kız mız ve en 
son valimiz Bay Salim söz 
söylemişler, 'fürk kadınlığı

nın yüksek kıvonc.nı .fö· 
nenım ve Atatürkc boğ· 

!ılığını nnlatmışlardır, 

Valimiz güzel sözlerinde 
Türk kadınının snyluv seç
me ve seçilme hakkınn kn
vuşmaktaki değeri üzerinde 
durmuşlar ve kadınlarımızın 
kaz ndıkları bu büyük sı· 

ycısol hakkın.fon ötürü kul
lulamışlardır. 

Bundan sonra A tatiırke, 

Büyük Mecli B şkonlı
ğıno, iç işleri bakanlığına, 

Cümuriyet Halk fırkası ge· 
nel kdtipliğine tel yazıları 
yazılması kararlaşmış ve 
( Oevnmı üı;uncü sayfudıı ) 
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Cuma günü kadınlarımızın sevinçli bir toplantısına meydan olan 
Hnlkevimiz 

Memlekette sevinç. 
------

Tüı k kadrnma saylav seçme ve seçilme hakkı veril
mesi ~ütün memleket ta~mlanm sevin~irmiştir. 

-----
Ankara kadınlan aldığı tellardey dolayı sevincini bildiriyor. 

başkanlığı divanından şu bu
ldurduğu aldık: 

Türk kadınının sıycıs::ıl hat 
larını tiıkelliyen biıyük ku-

ÇerkeR köyünde, Va. 
li ve Edirne 
so.yla"lurı villlyet hududunda 
karşılanm ı lor,iır. Belediye 
reisi ile belediye erkiln, fır 
ka reisj, fırka idare heyeti 
azaları, bulün memurlar bir-
likte ve kurunlar mektepliler 

ve halk büyük baş bakanı şeh· 
rin d şındn kıırşılamışlıır<lır. 
Başbakan umumi müfettiş
lik dairesini, yeni yııpılan 
hapishnneyi, şehrin başka ye
rlerini gezmişler, Belediyede 
çay içınjşlor ve Edirnelilerle 
konuşmu tardır. Bu akşam 
iki yüz elli kişilik konu \c 
yemeği verilecektir. 

Uzupta elektrik 
Uzup, 8 (A A .) - Bir Türk 

şirketinin yııptığı eloklrik 
inşaatı dün merasimle açıl. 
mıştır . 

Habeş 
Memlekette bir hadise 

Ankara, 7 ( A.A. )- Türk 
kadınına saylav seçme ve se
çilme hııt.kının Büyük ~illet 
Meclisince kobulü memleke
tin her taro{ nda büyük se-
vinç doğurmuştur. Dün bü
tün şehirlerimizde kadınlar 
toplanarak bnyr:ım yapmı':ıi. 
lor ve holk fırkası büyükle
rimize teşekkür etmişlerdir. 

rultaya uoutmozlığını bildir· Bir Hab eş kıtası ftalya hud-
mek saygılarını sunmak . 

Ankarn, 8 (A.A .) - An· 
kora Halkevindeki toplr.ıntı 

için Ho.lkevinde toplonan An- ı Uduna blSkln Ylfdl. 
karn kadınları başkanlığı Romıı, 8 (A.A.) - Jstifani 
divanı yurdun her yanından :ıjonsı bildiriyor: llabeşistan 
sayısız teller almıştır. Baş· ordusunda Meterelyozlarlll 
kanlık divanı bütün türkiye ve bir topla mücehhez 

larm kyüzü anlaşılır. 
O vo.lım demek oluyor ki 

Türk"' tarihinin yoşallığı bü. 
tün kurunları tarayacak bu- Macaristanı İtham! Büyük 

( Devamı ikinci sayfnda ) bir kıta bu ayın be --=-========-============================== 
şindc bir İtalyan yerli 
karakoluna baskın yapmış· 

ralardan bulduğumuz ge- M y 1. L f L h 1, ti • d M ' 1 
!imleri ulusun bugün. . ev iÇ zorua lll arelle erm en acarts amn me-
::ğız .. 1•1•1~~ jçin;.ı,m~!:: suliyetini ispat eden belgeler göstereceğim diyor. 
den ulusal cnnlıl ğım za kay. 1 d k" Y 1 1 h d d k 1 1 
na onlar dirilmiş ve yeni <li- Macaris an a ı ugos av ar u ut ışına cı arı ıyor ar. 
limizin kl'reçleri (malzeme- Cenevre. 8 (A A) - Yugos. 
leri) olmuş koynıışmıyanlar lovyı:ı ll ş ~uk nı M. Yevtiç 
ise bir ) Ö'\O utılmı olacak- huk ı1nıet111ırı C •nevrede 
lnrdır. Bundan sonrrı ıliriltj . yaplığ'ı tı•sehhü~üıı Yııgos-
len aelimlerin takıntılarını, l..ıvyo ile ~tııc.ıri ton arusın-

n . ,r 
ıık ntılorını bulnırı k Y"nı ı- ıl...ı bir dava olmuJ.ğıı.ı an-
i in gramerini y:ıpmak go- cnk sulh \'C t-tıkuoa olan 
rekle ir . iıı.ınİnı tekrur canlond.rmak 

Bu da yrıp ld klon sonra Uz ıııg ·ldığini t rilı otmiş 
dılın akndemik hir b::ıkı altı. ve d"mi)tir kı: 
na konulması kulır. -Zorbnl ık hareketlerinden 

Uörülüyor ki dil işi .öy!e ~tucoristanın mesuliyı:lini is- ı 
göruldüğii gibi koloJ hı.r. ış pnl eden helgt )('r göstere-
<l rr'Jd' Ve biz buaun gırış· 

.
0
t;

1 
.
1
r: . 1 ğl") cındn yanil kurşılığı olarak aldık Bun. 

tığımız ışın baş an ·• l cbkı dot•ruluğunıuzu halk 
t 1 kulland•gı wnra o-ı tı k' Jı: n ıı armızın . . b lu nrasındo cıgazeıeyı ım çı a-

rı urıu ulımış gJJlunlorı u P rıyor,1>,c<(.Jazete çıktı mı?» gi-
~akarmnk ulusla knyn~şt: bi dipdiri yaşıyon ~özlerle 
ırmak yerindeyiz · .. ~ırllı ortolıvahiliriz. 

.. onunı c J 
(hakikat) bu goz «Cencl)) osmonlıcndokicrnm-
dururk<'n bazı ynzğn~lar!- umi>rnin kendi güzel, sôylen-
!nı?m her i olup .. ~-ıtmı ınC'sı guzol knr ılığıdır . «Çe-
gıhi cionuk fıkir yurutme. vırgen» e ~clin.ce. düpedüz 
leri doğru mudu r? .. Türkçe « .çevı~mek ~> den 

Söz gelimi: geçen ~~ın i «ken>> takısılc ( ı mıfaıl) ya-
yazgan Esnt .\ •iil Turkdılı pılmışt r. 
nin başlığındnki <«)karım Aco~n «ç.ı~~rım genel çe-
genel çevirgeni)> söziiM ta- virgenrn ozunde ark.n<ioşı-
k 1 

'

> hC'''"'nmivor. m ızı knndırmıyon nedır? 
ı mış.. >tınu ~ J l b" 1 1 . d'I 

N, i :ı 'histPı·oplı oğ u oy e ur ı 
c~ e; «Çıkarım» 1 neşriyatın görüşüınünde kendi duyuşu_ 

M. Yt-diç 
cegımı ve Mılletler Cemiyeti· 
( Devamı üçüncü sayfada ) 

na dayanamaz onun için 
{<'ıkarım genel rovirgeni) 
sözünü ~·ürütecek kuralı gös_ 
termesi gerek değıl mi idi! 

Eski gramerim 'zin kuralla
rıle sözünü tutamaz. Yeni gr a· 
merimiz ise ıloha ynpılnıo. 
mış ve bugünden yap.ima· 
sı da doğru olm dığına göre 
arkada ımız bu kuralı huln 
mıyacaktır. O holde c• ynzı
sını neye yazmıştır~ 

1 te bizim dokunmak iste_ 
diğımiz burasıdır: Yers'z im_ 
lemelerle (tenkitlerle) hava· 
mızı bozmamalıyız . 

K. E. fikman 

Ulusal turultayımllın dün
~ü toplantıs1. 

Ankara, 8 {A.A.) ~ Büy. 
ük Millet Meclisi bugün Ha

sıın llusa Trabzorıun Buşkunlı
ğındu toplanarak cy'ı11, tcş. 

rjnisorıi ~33,ldlııunuovt'l 933, 
şuLut ~34 aylarına ait div-

anı muhaıscLul roporu lizer
inde göruşmcnin hır haf-

ta sonra\'u bır::ıkılm

as 11.ı lrnrrır vermiş, Kütahya 

mebusu merlııırn Hcıs ih 'n oğlu. 
nun l)kululınnsı hakkındaki 

kanun teklıfı ile nskeri hıısta
hanelerde bnsto lorın iaşe 
iuarelorino ait kanun birinci 
m üzıı kurolorirıi yapmıştır. Me

clis pazurtesi giinü toplana
caktır. 

Sar meselesi. 
Cenevre, 7 (A.A ) - Alman 

, or hnvzosındn gelecek 13 
ikinci kAnundo yapılacak 

tır. lmdıtdın gelmesi 
üzerine mütearrızlar mühim 
miktarda sil6.h, cepane, ça
dır ve hnyvan bırokarok 

mıntakadon on beş kilometre 
uzaklaştırılmışlardır. Sınır 

üzerinde bundan böyle 
lıitrli~elere mani olmok i~·in 

gereken tedb ı rlur alının şlır. 

Amerika 
HukO.n&tleri Holıvya-Paraguay 
harbinin sona ermesine tuas

sut edeceklerdlr. 
Vu ington, 8 (A A.) - A

merika hük.ı1moti diğer Ame· 

riku Cümurjyetlerile bir olarnk 
Bolivya ilo Pnrağuay ara

sındaki hıırbe nihayet vor
nıek irin tııvussutu onnylum
ı ştır. 

Kllıl may~an~a ~üyü~ ma
tem melinligi yapıldı. 
Moskovo, 8 (A.A.)-Kro(un 

reyiamdan önce 0 sırada ve cenaze merasimi münasebe
hemen sonra nsayışi koru. tile k ızıl meydanda bir ma. 
mak jçin uluslarc:a bir zabıta tem mitinği yapılmıştır. Hii. 
kııv,·eti kullırnılmnqını söyle. / met ve merkez matem ha-
miştir. 1 lindedir . 

c 

Bay Tevfik Fikret 

Fırka 
Baş~anımız geldi. 

Fırka kaza kongresi bu p1r
şembe günü toplanıyor. 
Fırka kongrelerinde bu

lunmak üzere ü~: gün önce 
Edremit ve A.yvalığa giden 
Cümhuriyet flnlk Fırkaıı 
viHiyet başkanımız ve Konya 
suylavı Bay Tevfik Fikret 
( Devamı ikinci sayfada ) 

Üçler 
Anlaşması mı? 
Hıtler Fransa, Almanya '' Le
histan bir anlaşma fikrinde 

Paris, 8 (A.A.) - Jurnal 
gazete.si Berlinden aldığı bir 
habere göre M. Hitler Fran
sıı, Almanya ve Lehistan 

arasında bir üder nnlaşmaıı 

yapmak fıkrinde bulunduğu
nu yazmaktadır. 

Mat~uat Umum Müdürlü
ğünün ~ir teMiği 

Mntbunt Umum Müdtir-

lüğii nılen tcı b liğ edilmiş -
tir: 

Ynbnnc ı gazete muhabir_ 

lerine verilmı~ olnn vesika

lar 1935 yılının ilk gününe 

kadar yenilerile değiştirile· 
coktir. Elinde vesikası olan 

yabancı muh ıbirlerin yeni

den vesika alabilmeleri için 

temsil ettikleri gazetelerin, 

on ge..,: bir ay oski tarihli 

snlfı hiyet mektubunu Matbu

at lJmum Müdürlüğüne gö -
ndorilmek üzere, istanbulde 

viltlyet matbuat bürosuna, 
vWiyetlerde valiliklere, An
knrcıd ıt Matbuat Umum Mü
dürlüğüno teslim etmeleri 
ve ellerindeki vesika suret
inini 16 kuruşluk pul ve 
ü~· fotograflarile birlikte bu 

mektuplara iliştirmeleri ge
rekmektedir. SalAhiyet me-

ktupları iş bitince geri ve
rilecektir. 
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Yeni Türkiye 
Yeni sanayi plini TürkıyeJITvrupa cenup şarki çerçi

vesi için~e en kuvvetli fa~tör ~aline getirecektir. 
Kieler z ,,itung, 16- So· 

nteşrin - ı 934 
Son ıamanlar<la 

An karada bir konf-
erans açılmıştır ki çok bü
yük dikkatlere değer ma
!ı iyettedir. Hir Balk. 
an konferansıdır ki balk
an memleketlerinin hüku
met merkezlerinden birin
de değil, kü~·ük - Asyanın 
hükfimot merkezi olan Aa 
korada açılmıştır. Bu ko· 
nferansına vazifesi, derhal 
asker} bir itt1fu k akdet
mek değilse de Balkan me 
mleketlerini müstakil bir 
politika takip etmeleri iç
in birleştirmektedir. Bu 
yolda · o.yi olan haberler 
Avrupanın bazı hükumet mer
kezlerinde ve bilhass Parisde 
memnuniyetle telAkki edil
miyecektir. Zira Türkiye 
Avrupa kıtasında lstan bul 
ve hfnterlandı ile az bir aru
z iye ' malik olmasına rağmen 
tekrar Avrupa işleri ile meş· 
ğul olmoğa ciddiyetle müte
m1iyil görünmektedir. Türki-

, yenin, takip ettiği politika 
~ürkiycnin, onuncu yıldönü· 

. mü kutlulama bayramı mün. 
asebetile ((Türk Milli İktısat 
ve Tasarruf Cemiyeti» nin 
bir muhtırasında ildn edilm_ 
iştir· Bu muhtırada 
şöylP. deniyor: 

«Eski Türkiye bir 
devlet idi. Yeni 

aynen 

Asyalı 

Tür-
.ki,r.e ise bir A vrupelı cüm
uriyettir . E ki Türkiye sı)'
asa ve ökonomi bakımından 
ycırım bir koloni idı . Yeni 
Türkiyenin sıyaeol ve öko 
nomik istikldli tam olup her 
türlü münokaşaların dı §ınd_ 

adır. Türkiye arazisinin ge · 
nişliği 762,000 kilometre 
murabbaıdır. Bu genişlikte

ki arozi ile Türkiye-Rusya 
hariç dış Avrupanın on bü
yük memleketidir. Türkiye 
Rge denizinin en güzel snh
illerıne, Yakınşorkın en ge
niş buğday tnı lalorına ve 
dünyanın en müsait vaziyett
eki yaylalarına maliktir.» 

Benlik ~urunu ifade eden 
bu muhtıra elyevm büyük 
eserlere rağmen daha hen
iiz başl ıınğıçta olan Kemal 
Paşanın büyük kuruluş ese-

rinden resmi istihroçları da 
ihtiva etmektedir. Türkle
rin telAkkilerine göre Av
rupanın cenubişarkisi , Avru
pnnın tabii hudutlarında bi
tmiyor. Bu öyle bir teltlk" 
kidir ki geopolitik düşünen 

Avrupalılarca daha harpten 
wel uzak v~ yabancı bir 
fıkir ıleği ldi. llarpten evel 
Almanyıının küçük Asyayn 
taalluk eden politikası ve bu 

politik:11lan doğan ; \Alman 
idare ve rehbe rliği altında 

ve «~lomhuogdon yahut Be
rlinıJen Bağdada kadar» pa -

rolasını taşıyan bir Orta
A vrupa) Cıkir ve mütale
nları da aynı veçhile Avrupa 
r.enubişarkisini Küçük Asy
anın ta içlerine kadar ileri 
sürmüştü. Bundan başka ta_ 
rih~:e derin bilgilere aohip 
okuyucular daha eski Hellas 
devirlerinden Küçiık Asya.om 

ön kısmının Avrupa kıtasın. 
dan 5ayıldığını bilırler. Şar

ki Roma devrinde Halçl ı lar 

seferleri esnasında ve Nap 
oleon zamanındn Türkiye 
Avrupa k ıtasından sayılırdı. 

Aksi istikamette Türklerin 
boğazlar üzerinden Avrupa
ya ve Tuna boyanca nerel
ere kudar ileri gittikleri ise 
1933 sonesinde yapılan ha. 
tırn merasiminden sonra um 
umiyetle bellidir. 

Bir Balkan pakti yaratm
ak hususunda Türkiyeden 
doğan fıkir, yalnız eski geo . 
politik amaçlara bağlıl ığ ı 
ve onların inkişafını ifade 
etmektedir. Bu fıkir Egede
nizi etrafındaki memleketle
rin yurd bütünlüğü hisleri
nin ifadesi sıyasal binlık 
elde etmek yolundaki müşte 

rek gayret ve amacın ifade
sidir . 

Türkiy~nin cenubişarki Av
rupa ülkesine mensubiyeti, 
memleketin geniş mikyasta 
Avrupalılaşması işinde ifade
sını bulmnktadır. Bu işin 
en ziyade göze ç&rpan tece
lli ve tezahürleri Türk kadı· 
nının hürriyeti ve lAtin harf 
lerinin kabulüdür, Türkiyenin 
hilerek kendisini cenubişa
rki Avrupn devletleri grupuna 
ithal etmesi Türkiye için 
hiçbir suretle istiklalinin 
herhangi bir ba· 
kımdan re.ta edilmesi mana
sına gelmez. Türkiye öko · 
nomice son zamarlarda o 
derece kuvvetlidir ki bu sa
yede geniş bir mikyasta 
müstakil bir politika yap- 1 

ın•ığa muktedirdir. 1929 se
nesine kadar her ökonomi yılı 
50 milyon Türk lirası kRdar 
bir dış ticaret aç ı ğı göster
miştir. O senedenberi geçen 
her sene daha eyi olmuştur 
ve 1942 de 101 milyon to 
nluk bir ihracata karşı 86 
milyon tonluk bir ithaldt 
görünüyor. Tütün, cPnub me
yvaları, pamuk, yün en mü 
him ihracak maddeleridir. 
ldhalat memleketen sınai 

kuruluşunda ldzım olan eş · 

yaya inhisar ediyor. Ôko 
nomik hayatın tek cepheli 
zirai şekil ve mahiyetini de
ğiştirmek için hükumet ta
rafından beş senelik bir pldn 
cerçivosi içinde canlı bir 
faaliyet gösterilmektedir . 

Bilhassa memleketin ham 
•maddelerinin yerli sanayi. 
de kullonılması dilışünülm

ektedir. Meselfi daha şım -
diden artık kösele idhal 
ediyor, zıra memlekette 
bugün 4000 ton kösele 
yo.Pılmaktadır . Biz Alma -
nlara yabancı olmıyan fi
kirler , Tiirk hükümetinin 
kuruluş programına ha.ki
mdir; Umum istihsal, de
vletin umumi reCohına hd
kim kılınmak isteniyor. 
Bizzat devlet hayati ehe
mmiyeti hrıiz olan veya 
yüksek sermaye konması

nı gerekleştiren ve yüks. 
ek bir tehlikeyi cami ol
an ı:anııyıı kendi üzerine 
almıştır ve bunla rı Süm. 
erbank vasıtası ile idare 
ettirmektedir. Bunlardan 

1 .~-................................................ ~··•••••••••••••••G•••• 

Hü~!~~ı~~~~ soyadlan Öz T .. r ç 
Tabak esnafından (Tirito- - =======~============--:: 

ca 
ğulJarıodan) . N •9 f US 

İsmail TlRtTOGLU 
Belediye azası (zahireci). 

Fahrettin TlRiTOGLU -
Moliye Vekaleti bina vergisi 
tuhrir komisyonu ozası . 

İbrahim BCJZOK - Mu-
husebei huımsiye tahsil 
r~uişi . 

Cemal GÜN ŞEN -
imi vilayet encümeni 
yazganı. 

mü-

Dı:ı. 

baş_ 

Cafer DiLEKHAN - Ba
lıkesir inhisarlar başçevir

genliği muhasibi me&ulü. 
Şeref KALKAN -.. Vilft 

yet evrak kalemi yazıcıla 

rından. 

Sami KEŞKEK - V.ıl§.yet 

evrak kalemi yazıcılarından 

(Keşkek oğullarından). 

Nadir GÖKMEN - Vi
layet evrak kalemi yazıcı

larından. 

Abdülkadir DOGAN -
Vildyet evrak kalemi yazı· 

cılarındnn. 

Hayri LONT - Balıkesir 

posta ve telgraf ve telefon 
görüşücü memurlarından. 

Haydar ORAS - Emniyet 
çevirgenliğindc t~lefon me
muru. 

Ômer GÜZELÔZ - Em· 
niyet çevirgenliğinde polis 
memuru. 

Sami GÜNGÖR - Noter 
sokağında arzuhalcı • Halit 
yanındn. 

Mehmet YALÇIN - Ba
lıke sir kazanç tahakkuk me
muru. 

Sami ÔZAL .._ Kazanç · 
tahakkuk şubesi yazıcısı. 

gayri işlerde devlet hu
susi teşebbüslere geniş 

bir faaliyet sahası bırakma
kta ve bu hususi teşebbüs

leri de duimi bir kontrol ve 
mürakııbesi ve rehberliği al
tında bulundurmaktadır. Bi
yem yapılmakta olan veya 
yapılmasına karar verilmiş 
olan 35 milyon lira kıyme

tinde sanayi fabrikaları va. 
rdtr ki bunlar sayesinde ith
alAtı duba 30 milyon kadar 
azaltmok ümit olunuyor. 

Türkiyede şimdiye kadar 
yapılmış olan kurulu~ eser
leri karş ı sında beş senelık 

pldnın muvaffak olacağına 

~üphe edilemez. Bu pldn Tü 
rkiyeyi A vrupıı cenubi şarki 
memleketleri ~·erçivosi idn • 
do en kuvvetli bir faktör 
haline sokacaktır. Kuvvetli 
bir Tür iti yenin nufuzu A vr-
upa eenubişarki ülkesi-
nde hiçbir suretle ga-
yri müıait bir tesir 
husule getirecek değildir . 

Daireleri hem~n tescil işi
ne ~aşhyacaklardu. 

Soyadı tescil işinde gözel
tilecek esaslar nsle ı dır? 
Soyadı kanununa göre 

yurdtaşlarımız nldıkları soy 
adlarını nüfus kütüklerine 
tescil ettirmeleri lazım geL 
mekte ve fakat bir emır 

olmadığı i ç i n nüfus 
dairelerince bir muamele 
yapılamamakta idi. Bu husu
staki emir dün le İşleri Ba· 
kanlığından vilayete tebliğ 

edilmiştir. Bu emre göre nü-
fus daireleri yurtda-
şlarımızın bu husustaki 
isteklerini onaylıyarak he· 
men tescil işini yapacak
lardır . 

Emirde Devlet şurasında 
müzakeresi bitmek iizere 
bulunon soyadı nizam· 
namesinin . onaylamış 
olauğu .şu esaslara dıkkat 
~dilmesi ldzım geldiği bildi
rilmektedir: 

ı - Yeni kanun mucib
ince soyadları Türkçe olaca
ktır. 

Başka milliyet anlatan ve 
aşiret ve kabile gösteren 
adlar kabul edilmez. 

2 - Bir köyde, bir knsa
badn bir şehrin nüfus dairesi 
içinde bir soydan olmıyan 
aileler aynı soy adını taka· 
mazlar. Aynı adla müraca
at edenlerin ilk müracaat ede
ninki kabul ed ı lir. Diğerleri 

başka ad bulmıya veya bu
na bir sıfat veya bir ek ila
vesi suretile dcğiştirmeğe 

mecburdurlar. 
3 - Soy adlurında 

Yan, Viç, efendi gibi 
yabancı dil ve milliyet gös · 
teren ekler kabul olunmoz 

Soyadları iç·in verilecek 
beyennameler pulsuz olacak-
tır. 

iki yeni kanun. 
Efendi, bey, paşa, ağa, 

hacı, lıocn ve sair Unvanla 
rın kaldırılmas ı ve heyeti 
ınolısusolarca karar verilip 
kendilerine te bliğ o lunmıyan 

icararlarn itiraz edilebileceğ i 

hakkındaki kanunlar vil tiyete 
bi !dirilmiştir . 

Muallim tayinleri 
Zira Türkiye bir taraflı ve Yeniden Vilflyetimiz emri
s,yasal maceralara motuf ne verilen muallimlerin ta-
politika. takibinden uzak bu - yinleri yapılmıştır. Uümiış· 

1unuyor. Balkan memleketle- hane Vıldyeti Kelkit kozası -

ri birliği çcrçivesi içinde nın İld~: köyü muallimi Re-
Türkiye, Fransonın hdkim cep Biirhan iyenin Knrağoç 
devlet pliinına ve diğerlerini Köyü muallımliğ ıne, y e nı ç ı 
çonber içine almak tasavv- kanlardan Sabriye İsııı o il 
urlarına knr~ı mukabil bir Sındırğı merkez mektebi 
siklet tesiri yıı pmnktodır. muall imliğine, Halit Ayvalık 
Eğer Balkon devletleri Türk- cümuriyet mekteb ı muall im
iye ile birleşirler ise bu biz l ığ inc, l ncukırı muallı mi Os
Almanlnr j~~ in herhalde fnid_ man Sarıbeyler köyü mu
eli ve aynı zamanda 'l'ürkiy· nllimliğin e , Bursa Vıltlyeti
oye giriştiği kuruluş işlerin - ı nin rrnhtak<iprii köyti mu 
de mümkiın olun her yardı - allimi Saffet Dur unb cıyjn 
mı esirgememek için hır sa- Yassıörcn köyü munllimliği-
ik olabilir. ı ne tayin edilnıişlcrdır. 

ldmanyurtlular 

Mı t ka p açları 
İdmanyurtlular Alayı yenJi/ef· 

idmanbirliüi - idmangücü l«ncileri berabere al~ııır 
idmangücü ve idmanyurdunun puvanlan ~ir~ir. c 

Kupa maç.arımı cuma gü- Yurtlularn nazaran dahil ctıo 
nü d.e devam edilmjştir: Maç başa oynamışlar ise d~11111 • 
lar ldmanyurdu-Alny idman cak bir sayı yapo.b • 
yurdu birinci tnkımlarile lerdir. Oyun böylece 2 ıl 
İdmnngücii-ldmanbirliği ikin- Jdmanyurdunun galibİY6tı 
ci takımları arasında idi. bitmi ştir. 
Önce ikinci takımlar oyna
mış, güzel bir oyundan son· 
ra 1-1 berabere kalmış

lardır. ldmangüçler bir inci 
devrede hir sayı yapmışlor 

buna. karşı IJmanbirlikliler de 
ikinci devrenin sonlarına 

doğru beraberlik sayısını 

yapmışlardır . 

ldmanyurdu • Alay ma -
çına gelince, Güçten ~lahmu
dun idaresinde y a p ı la n bu 
maç: çok zevkli ve h eyacanlı 

olmuştur . Her iki takım ın da 
bu maça pek Cazla ehemmi
yet verdikleri görülüyordu. 
İlk dakikalıır karşılıkl ı ak ı. 
larla geçmiş fok at sonra oyun 
Yurtlulur to ra fınu dönmüşt

ür. Yurtlular bu oyunlarını 

devrenin sonuna kud.a r de
vam ettirerek biri penalt ıdan 
ol mak üzere ı ki sayı yapm ı
şlardır . 

İkinci devrede Alaylılar 

ec 

** i 
Cuma günkü mnçlo.r10 , 

. l b" . • de" pa maç arının ırıncı ff 
b itmiş bulunmaktadır· 
k ımlnrın pııvan duruŞıl 
dur: 

B. . . k l j ıoıoof 
ırıncı ta ı m ar: ~ rl 

iki galibiyet ve bir berı:ıbC 1~ 
puvanı 8, İdmanyu~dll ıl\'8 
galibiyet ve beraberlık r.rl~ 
n ı 8 iJro:ınbı 

' 1 uç ma<;.Iubivet buvtıO o J • 

Alay hlmanyurdu bır ·b ( 
. k" affltı ' ıyet ve ı ı ro o 

buvanı 5 dir. 
ikinci takımlor: jdıJI 

bırl ığı iki beraberi% 
bir gal ip puvanı 7. 
gucu iki borabcrliS ~ 
hır ga l ı b ıyet puvanı. ~· 1 
lrlmanyurdu iki gntıbıye 

vtıOI 
bir beraberlik pu b"> 
ldmanyurdu iki rnıığlt'.I. 5 
ve bir beraberlik pU'"orı• 

----- ~' Bır kıptı odunla kayın babası 
vn kayın anasını yeraiadtb'ııı 

Me 
Dün gece İzmirler mahall- önce koyınbobosı 1 !lo 

esinde bir evde bir vaka ol- din koluna, sonra ktı)'~~lı; 
muş Ali adlı bir kıpti kayın Abidenin başın ıı ,. urıll 

ll ,'frf 
baba ve kaynanasını yarala- Abidenın yarası o t 

mıştır. duğun<lun hemen ı\lı 
Aktarma köyünden k ı pti avi n ltına nlınınışt ı ~oııırı 

Velinin oğlu olan Ali g<>ce vakodan sonra yıı ~ri11J < 

kayınbnbnsının evine gitm i ş ve dun adl iyeye verı e~·ı(ll" 
k a pının açılmaması üzerine Vakaya bir a ıle g rıl 
zorl ıyarak içeri gırmış ve 1 g:nin sebep oldu{{U 

0 

=e=l=in=e=g=e=ç=ir=d=ig=- =i ==b=ir=o=d=u=n=la='..=m==ışt ı r . ~ 

Frka 
Baska ımzz, 

' { (°' '3t tnrdı bir inci Slyfada) 

dtiu akşam üstu kentimize 
dönmüştür. 

Sayın hıışknn mız Edr mit 
ve Ay-.nl k kaz arın n fırka 
l or grele.rınde bulu nmuş fıı·_ 

kayu ait ~·n lı şmalnr ı gözden 
godroı i ştir. 

fırkamızın Bu l ı k -
esir kong-resi için hazı rlı k -
l:ı r ı~ gör iilmesiııe hoş l onmış
t ı r . Kongre önce de yaz
dığımız gibi bu perşembe 

günü toplana<"aktır. 

Memlekette 
Sevınç. r1J 
( Üstar rı bir 'nci s ı1 

J. ~ 
kod nlıoımn AnkDfll 

o bır 
kadnslnr: ıle özd n J r 
go~teren bu cosgun t ,,c 

ı::('\ 1 luy iuğ'u sonsuz ıı 
., .. 't f 

ktnın h<: r yor ı na .1 oıl 

lnndolu Ajansından 
_.,..... 

Klic "k 
' 

Muk 



SAYFA: 3 

Vumur a lışv 
• 
1 

• 

al azhğı ~olay1Sile piyasalar ~aralmıştır. 
Türkofisin Tebliği 

Kış mevsımının bnşlam 
ası dolnyısile ülkt>nin her 
tJrp'fınd.ı taıe ,yumurta is
tıhsaldtı azalın ştır. Şark 
vilııyetldrınde yumurta to
plam i leri dnha güçlc
şmi , ı teg n çokluğuna ru

ğınen mal az! ğı pi)'llSO· 

ları daraltmıştır. Karadeniz 
lımanlarından i tonbul yo 
lu ile Almanya, Fransa, 
lt.ılyn ve 1 panyaya sev
kiyat yapılmakta ise de 
istekler tamnmi le karşıla-
nnmo.moktadır. 

Karadeniz sahillerinde bi-
rinci ınıf yumurtanın yüz 
adedi 250 kuruştur. Kü· 
çlik yumurtaların yüz ta
nesi l 50 - 170 kuruş ar· 
asındadır. ihraç iskelelerinde 
kontrollu yumurta scvkıy -
atı dolayısıle maliyet f ıntı 
üzerinde hafif bir fark kay
detmiştir. 

lstnnbulda 1440 lık ya. 
murtu sandıktan 42 - 45 li
raya k dar muamelo gör· 
müşso de bu fıntlar birkaç 
partiye münhasır kalmıştır. 

En on vaziyete göre 720 
lik çift sandık yumurtalar 
37 - 39 ljrn üzerinde dur
maksızın muamele görmek· 
tedir. 

1armara k ıyılarıadn bil
hn sa iri, toze yumurtalar 
~·ok fıatlarımıştır. Husu i 
toplama kurumları yüz 
yumurtayı 280 kurus:.ı kndar 
toplamı tır. J'ge kıyılarında 
yumurta vaziyeti dnlıa C'an_ 
sızdır. lzmirdon ltnlyn ve 
Yun nistnno evkiynt yapıl 
mıştır. Fiatlnr umumiyetle 
yuz yumurta 250 kurusa 
kadar muamele görmü tür. 

İ~· piynsoJardn: Erzurum, 
Erzincan, Gümü lı ne tarufl
nrırııia oğuklorın şıddetlPn
mesi yumurta toplama işl· 
orini gudeştirmiştir. Sıvo
stnda fiatlor yüksektir. İri 
yumurtaların 200 kuruştan 

muamele görmüştür. l~ski 

şehir, l\ütahya, Afyon ve 
Anadolu dcmiryolları üzerin
de yumurta r ntlorı umumi-
yetle yüksektir Taze mal 
ozdır. 

Acun yumurta vaziyetine 
ı-{elınc . ~1u-.L hlık rncıınl ·ke. 
fı tlar umum) ole yuksdm 
~ktc toze yumurtalara kor
' istt klor n.rtt ğı nispette 

arz azulmnktıı ır. Her tara
fta konserve yumurtalara so· 
ğuk hava depolnrınılaki ma· 
Hara müracaat edilmekte 
başlıca müstahsil ülkelerde 
istekler artmaktadır 

Yııgodlnvya, Bulgaristan 
ve Romanyada havolnrın so· 
ğumnsı, bazı taraflarda so· 
ğuğun şiddeti yumurla top
lama ışlerini gr·ri bırakmo
ktad r. Bu ülkelerde de isti
hsal t,•ok azdır. 

1 panyodn taze malların 
azlığı do 1 ayısıle cenul i Am
erikadon da yumurta ithallit 
bnşhımıştır i"ponya piyoso
larındn Arjantin, Oruguvny 
yumurtaları da görülmekte
dir. Fi11tlorda istikrar yok-
tur 

Fransadıı İç istih ol ıs
tihll\ke yetmediğinden it 
halat oldukco hareketlidir. 
68-70 kılogromlıklor 950, 
62-6Çt Kg. 900, 58-EO Kg 
800, 55·56 Kg 750. 52-54 
Kg. 650 Franktır. 

lngilterede fıatlar sağla

mdır Dünyanın her tarafın

dan )'Umurtcı <•clmektc ve :""I 

sutılınaktodır, Avu6turya, 
<.:cııuLi Afrıkn ve Husyodan 
bile yumurln getirilmekte_ 
Polonya yuınurtolorı öteden -
beri ucuz ıırz edıldıği ıçin 

tutumludur Fiotlar en yü. 
sek 25 ve en n ağı 13 1/2 
şilindır. 

Avusluryoda taze yumu 
rtalnr, A B. C U ırasilc I 
18-16- 14 12 Pklonyo )U 

murtalurının C. D. sınıfları 
l 2 . g ı/4 ~1at'Or yumurta· 
larıııı c sınıfı ise 13 1/2 lrn· 
ruştur. 

alıkesır kadınlaı-ı Halkev -
ınde bü ·ük toplantı yaptılar ve 
sevınclerını acığa vurdular. 

, , ... l 
( Cstıırafı .birinci sayfada ) Turk kadtnlıgına say av 
topluJuğa bnşlık etm<>kte seçmek ve seçilme~\ lwkk!~' 
olan Valimizin refikaları veren Buyuk .lleclıse ue Cıı. 
hayan Saadet Salim tara nwrlyel b111111kleri11l' fJal kc 
fın an büyüklere Balıkesir slr kadwlır}ımn sorısu: say 
kndmlarmın d rin P yğılar tf·lrlll tmgunAu toplarıiwı. 
yüksoltılmıştir ı:ın k .ır. riyle sunarım 

1'oı>auluk bo)·leco bitti-
ııa ııı.. ı h ıı r :'\ 

kten sonra honımlar önde Saadet Salim 
nıuzıkn olduğu hulde bır 
gc~· 1 rrôstorışi y pm lar 1 IJaş /ıa/wn Ceneral 

!"> • k / ve onra derın ıvonç ismet nömwe, 
duyğularile tloğılmı~lardır. 2 _ /)a/ıiliye \Tekaleline, 

Kemal6: Ataltirk Cu - ı s C. 11. F. !((ılibiıww-
nwr Reisi milifiirıe, 

Ankara 
1'1Lrk lwdwltfi1111n 11/usol 

ue sıyasal pay/arım tanw1-
al\ta vermc.kie erı ilerilf!/İrı 
bir daha acuna koyan btit/ 
ıık d6nenimi:in ulu kurucu 
ı:11 1'urk ulu. m ala rna 
Btılıkesir İwdtnll jrnrn sorı 
su: seuirıcbd. 1yg1s1m LJt! 

i>C1[j/ılıfjı111 /mgu11ki1 buyuk 
lopluluynmuzun /mikan 
olarak yüksel/irim. 

B , ı n • \ 

Saadel Sn/im 
lluyuk Millet .llı•clist Reisi 

Ccneral Ka:rnı Özalpa. 
Anfa ra 

Arı kara 
J3ugıi11 lmy11/\ bir çoşyıın

luk içinde loplan.m IJalık 
esir f(adrnlt[jı lwdrnlara 
saylrw seçmek ue seçil11!d: 
payım veren buyuk clöw·n
imf:irı J,11ruc11lurına ve kor
uyucularına en da/n baylı 
lt!ilan m bil dlrmd\ lwila fl m 
ver mi şiir /Ju kullara uya
rak size Ualıkesir kad111lığ. 
ww .'IC/Jf/l ı e sayütlar1111 
yuksdiiyunmı 

H ı h 1 rılar \ 

Saadet S1ılim 

TURı:DtLI 9 ilk kAmın 

Soyadları 
Türk Dıli Araştırma Kuru. 

munun soyodlorı hakkında 

bulduğu <(K)) harfı listesi 
şudur: 

Karları - Kartay - Koruç 
- Knruın~·u - Kosoy mirz 
~lamıs Knşı koan - Koşut 

- Katar - Kntılmış - Kn
tkay - Katmış - Katrağ -
Kattan Alp Katuk - Ka.va 

KHun Kavart kurt -
Kavşut - Kavurt - Kette -
Kcy - KıJır - Kaya Alp -
Kayam - Kayansolan-Kaya 
Okay - Kaydu -· Kaygalar 
Kayı - Kayımlu - Kaylı -
Koym:.ın - Kaymaz - Kay· 
mış - Koynun - Knysadu 
Kaysonık - K..tysım- Kayt
maz türkmen - K ırgız (ka) 

Kırkudu - Kırınık -
K ) urlar - Kazuk - kozan 

Kozgan Kazgurt -Ke-
büde - Kelat - Kelbat -
Kencü K .. n~· besü - Kene 
tanrım Kenç toğmuş- Ke. 
ne sarı-Kera.- Keroy-Ker
kesar- Kcrsin - Keşkin -
Ketbuğa- Kinsün- Kiray
Kirayt- Kılavun - Kıld~ -
Kıldış - Kılıç - Ali Po.,a -
Kılı~· Arslan - Kına - Kın

dam - Kınık - Kınsun -
Kıpçak - Kırnasal - Kır_ 

boğn - Kırçecek - Kırgıl 
Kırhan • hırhan - Koçum
Koçum Boğrul - Koğu -
Koktay (kn) - Kokuçin (ka) 
- Kolnh - Koluman - Ko
lu sayın - Koluş - Komeç 
_ Komas - Komuk -Kon 
- Kona~ - Kondu - Ko
ngur - Kırtay - Kı ak -
ı...ıtay Bahadır -- Kıyogan 

- Kıyan ~·eçek - kıyau. 
man kıyatcığ 
kıyatsil kızgın 

Kızıl Arslan Kızıl Boğa -
Kız 1'onrı- Kimehhi- Kiınü 

nsu-l<imen~·e-l<onurbay

Korhnn - Korkmaz- Korkulu 
- Korkat l<orkut Ata Ko 

rla Elçi Kormalı - Kosta 
- Kosun Koşoy Ko un -
Koton - Koturmnn Koy
du! - Koyuldnr - Kişeçük 

- Kişi - Kışin - Kıtınür

Koburcuk - Koca - Kocok 
Kocar Koç-

Koçam Böre -
Koçin Bige - Koçkar - Ko
çluğ - Koçuk - Kölbilge 
-- Könür Körıi - Kösem 
(Ka) - Köy üren - Kutluk 
timür - Kovoyçin Kovaytan 
- Koba - Kobrısın Arığ 

Kubay (Ka) Kubulun - Ku-
cı - Koçın - Kudot - l\uılat-

acaristanı 

itham. 
( O tnrnfı birinci sayf oda ) 
sulhun muhofözosı olan vn
zıfesini yapmağa davet ede 
ceğirn. 

Belgrat, 8 (A A ) - Bir
ko~· gündenbcri gelmekte 
olan trenler mitrulyôzlorle 
çı karılan Yugo lavlar ilo do 
lu olarak gelmektedir. 

Yugoslav-Macar Bükreşte 
Gazeteleri su:kast ışleri etra- J Gôrüşmeleri dinliyen gizli 
f ın da b ı r i bir le ri le çarpışıyor. 1 bir teşkılat bulundu. 

Belgr:ıtta çıkan Vromo 3 _ Vreme gazetesi bil- Biikreş, 8 (A.A.)- Görüş-
gazetesi ile Budapeştode diriyor ki Krol Aleksondrın melori dinlemek için gidi 
çıkan MGgf0 1 sog guzotelori ceddi olan birinci Aleksıınılrı bir te§kilAt meydana çıkarıl-
orasında karşılıklı bir ~·nr- ölümden kurtarnn ve ilticıı mıştır İdarelerin çoğu A-
P şmu boşlamıştır. etmesine müsıındo eden dev- merikalı olan telefon şiri:e-

Vremc g.ızctesi Mngyar· t nin iı-:leri yormdan itibaren 
· lt l' lot Macaristandır. ~ eag gazclesın" şu a 1 sun ı mülki ve askeri memurlar 

sormoktadır: 4 - Verme goz.,tesi Mcıca- tarafından kontrol edilecek-
} - Yugoslav hududunun ristonı feltlkete sürükliyen · 

tır. 
altı kılometre ötesinde bu- harbin çıkmosına sebep olan 
lunan Yanka • Pusta çiftli Macoriston veliahtı Fransuva 
ğinin mahiyeti nedir? Bunun Ferdinndı öldüreninin bir Sı-
resmi sahibi olan Hırvat Bir okuyucumuz bize •ol· 

Vatan kütüp~anesi. 
rplı olduğunu unutmuyor mu? J 

suik.ıstçısı Güstav Perçeç ı ladığı mektupta ıti -
d h. J ' l' ? E ·er Hu suikastçının babasına enen ımn) e e ı ıyor ,g yor ki: ( Vaton kütüp -
himaye edilmiyorsa bu oda. yarım milyon dinar verende hanesi ) n<len hayra çok 
ma üç defa buşko başka gene Yugoslavyadır istifade edilmektedir. Yüı-
isimlerle nasıl pnsııport ve. 5 - Vreme gazetesi lerco münevverin uğrak ye. 
rilebiliyor. tarihte hiç bir Macn- ri olan bu hayır yadikfirının 

2 - Resmi Macar zabit 'k ğ 1• "i her vakit okuyucu İl"' rın suı ast yapma a :ı.· u 

leri bu çiftlikte suilrnttçıloşo dolu oluyor. Hatta bazı ıa. 
? b teşebbüs etmediğini böyle 

nasıl ders verebilirler u mnn oturulacak snndalye, 
şekilde hareket Macar hu- bir şeye hiç. bir vnlut taraf- boş kalmış bir yer bile bu-
kfımetinin suikastçılara açı- tar olmadığını bilmiyor mu? lunamıyor. 
kça yardım ettiğini ispat 6 Vr~me gazete i Kapıdan ilk girince sağda 
etmez mi? bir devletin kundisi kesilmiş odunları ve.sol ta-

3 - Şimdiye kadar Yug- ne sığınmış olan yn- rafta da ·hiznye gelmiş irili 
oslavyada yapılan suikastla. bancı fertlerine bir kntıl, ufaklı toprak bardak ve des-
rın hemen hemen bütün fa. 1 • tileri goruyoruz. Bu bir haydut muame esı yapı-
illeri Macaristandan gelmiş. b 1 ? faslo su koymağa mabıuı 

imasını doğru u uyor mu 
lerdir. Macar hukfımelinin kııplar qer halde 

· · Bu karşılıklı suallere ne bunları müdafaa cttığı mu· yanğın söndürmek için ol1a 
b ı 1 Yoldn cevop verileceği me · 

hakkaktır. Aca o. acar ur gerek. Fakat ne çare ki bu 
l 1 ? rakla beklenmektedir. buna ne cevap vercbi ir er bardakların hepsi boş. Gelen 

4 - Bu suikastlarda kııl- r-----------... ok.uyucu susadığı zaman bu 
lanılan bütün si!Ahlar Macar 1 Y[HTl>AS! 1 Üzerleri .tozlu deetilerde su 
topraklarından çıkmıgtır. 1 z . v ki~ K d bulamadıuı gibi bulıa dn ha-

~1ııcar ü Ometı unu ua 1,. ,_ /· · 1 /A l l l . /·. marn nr a n su 1çmesı. h k . b . ı 

1 
... enqın, ra r, a ın I b Pd kl . . 

J l . ..., .-rne \ w usa ı ç >ır '<l • ı . . . O l b inkt\r e ebı ir mı r . 11.1•
1 1 

.nı 1stemıyor. ye cam ar-
1 mse kendim ı <l la ıme· d k k' b lk' 1 1 d b · 

5 - Yugosh\v kralını vu- 1 rin Şefkatli /ılmaytsinden cık ı e ı da ıııı ı ankterı 
ran lernozemlskinin Yugosl-

1 
k 1) Ş ,, 1 yı nnmumış a ata topra an "::a · sayamaz. >ll cJ. d • 1 av hukı1metinin Liıtiın ısrar- su bar agı mnnzarıuıını n mış. 

l kal yurdunun yardım e- B . 1 "d b Ik' larına, bütün müracaat arına . _ d ] u vazıyet e gı erese e ı 

rağmen ı"ncnristanua c orını taç olabilecefjimizi llf/lll- ıd a
1 

ar ka ubn 
1 

yosubn ar 
H I il , , l llflf gllflll/I blrill f n1l/ I• 'lkb h d f k l 

kollarını sallaya snlloyu goz- . 1 a >U ıilır ağ amış ar-
mesino ve türlü fesatlar ~·o- uwmalıyı=.! Sulıe erce cu- 1 dnk üzerinde bitecektir· 

1 vel kurulmuş o an im lıa· : 
1 

k 
1 virmesıne i"OZ yumuldu. Mn- l 1 A il nı ar makamın bı'l-

0 y1r oca}ına aza oltu. ı .. u=. car hükumeti cylıll ayında nalıkc •lr 1111 lıalını<'r 1 hassa nazarı dikkatini cel-
kendisine Fransayn gitmek ___________ .. hedorim. 

için istediğı pasaportu der-
hal vermiştir. Buna ne der-
siniz Mösyö Gömböş? 

6 - Son suikast hddisc
sıle al6.kadur oldukları 

anlnşılan iki de Macar vor. 
Tes ve Movo. 

Acaba bu adamlar ni~in 

Yugoslavyanın en büyük 
ndnmına karşı bu fenu fikir
leri beslef:'inlcr. Kral Aleke
andr onlnra ne ynpmı tır.? 

Rica ederim Mösyö Göm· 
böç bizi daha ziyn<lo hekle
modon gazetolerinizılen biri 
ile Cl'Vllp vt>riniz ... 

Bu sorg-ulorn karşı Mng 
yıırsog gozet<'si de şu kurşı 
sorguları soruyor: 

J - Acaba \'reme gnzetesi 
şimdıyc keJnr. 'ırp kanından 
olmak üzere kn\· hükumdor 
ve prensin gene nslen 8ırp 
olan suikastçılar tarafından 

oldürüldiiğiinü sayabilir mi? 
2 V reme gdzetesi şi 

ındiye kuılnr tiırpların liırvıı . 

tlura kar 1 yoptıklıırı suika
stların sayısını biliyor mu? 

~a p sa nıam 50.000 kilo ~ular -.;amam ı opıaıı ve 
parça par<;a pazarlıkla atıhwakıır. istİ)'ClllPrin 
llara İdarf'~İıw nıiiracaatlaı·ı (290) 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, E9 marka
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle giC.ter· 
mck için başv1~racağınız deva, dünyada 
meşhur"' 13awc\. müstahzarı olmalıdır. 

Bahkesi · Palas 4" Ambalajlarda ve kompri

ThM.\S.\ OTELİ ~l(" OCBİYE'I i~DE~: .. 

Otelimizin adını ( Balıke 
sir Palas) olarak denişdir
d iğimizi muhterem müşteri-
lerimize arzederiz. ... 

melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka t:..~IM.l 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 



_, _ --, 1, 
Okuyucularımıza Bir Kolaylık· 

'ıı 
1 

BALIKESİR PALAS -·' ... 
!! · Teşrif eden en müşkülpes :mt müşterilerini 1 

1 

dahi memnun eden temiz,konforLu ve servisi I [ ·· 

. \şağıya lıastığııııız relılıer tablo halkınıızııı lıer tiilii ilıtiY3~:: 
rrnı en rahat, en eyi, en uenz ve en sağlam şartlarla ncredt', kı 
lerdt~n karşılıyabilfceklerini gö~teriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz .. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

ı • mükemmel, ücretleri herkese elverişli, yeni 
1 inşa ettiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun l 1 

fevkalade banyosile tavsiyeye değer bir IJı 
oteldir. 

.\ lı ında ~azinosu var<lı r. nA Zi NOSliND.\ şerait 
haiz her nevi meşrubat bulunur. Mernlekftin lıt·r gazele 

1 1 
. . 1 

~ı ı ııvevı 
• • 1 

ve m<'C-1 

mualarını bulundurur. (;iizel sesli radvosu ıııe,cultul'. ., 

l ı 
· -- -- ------- ---· -- ----, 

ŞEHİR SİNEMASINDA 
Ramazana Mahsus 

Yenni ve zengin programımız 
Muhterem müşterilerimizin Ramezan recelerinı daha eğlenceli ve;,d:ıha hoş ge~·i

rmelerini \emin maksadile 9 kanunu e~vel pazar akşamından itibarrn her progra· 
mımıza iKi FİLi~ BİRDEN koyacağız . Ve koyacağ.mız !ilimlerin bilhassa her 
kesin zevk ve arzusuna uygun olmasına dikkat ve itina edilecektir. .. 

Aynı zamanda ilılveteo MİLLİ llEVADİS ve KONSERLAR ile FOKS .JCH~AL ve 
VARYETE ler de gösterilecektir. 

F İ AT L A R D A Z A M YOK T lT H . 

9 Kanunuevvel pazar akşımmdan itibaren programımız 
iKi FILUIBIRDEN 

-1-
Gavet acıklı ve hevecenlı oları . ~ 

DEMİR KAFES 
. -
iDAM GECESi 

SALVIA SYDNEY tarafından .. 
Çok acıklı ve heyecanlı sahneler, kuvvetli aşk ve cinayet ve esrarengiz mace

ralarla doludur. 

-2-
Mevsimin en muhteşem öpereti 

ADALAR ÇİÇEGİ 
MARTHA EGGERT-IVAN PETHOVıTUH taraf.ndan temsil ed i lmiştir. 
ADALAR t)ÇE{;j mevsimin en muhteşem ve en c rızip operetidir. Büyük bir ihti-

9am içinde çevrilen bu filimde tabii ve nefis manz ı ral a r, en güzel müzik. 1aganni ve 
r.ıkıslar sizi memnun ve tesh ir edı" •ktir. 

ilAvcten MC~iR NURET1'İ~ in h:.ılk türküleri, Yeki m ıvus ve FOKI S .1 CRNA L. 
SUVARE sa:ıt 8 ded ı r . 

H. Tevfik - Sadık 

DAVA VEKİLi 

YUSUF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

B<ılıkesir Ziı·aat 

Çevirgenliğiııden: 
Cinsi 

Buğday 

.Mısır sapı 

Ciiriik snman 
~ 

)fiktarı 

Kilo 
5900 

30 araha 
60 « (Mulıamnıprı) 

~erkez ve kazılarda her ~liilga Kepslit zira~l lllPklr,hinde mevcut 
nevi dava kabul ve surat- yukarıda cin~ ve miktarları yazılı Buğday, Mısır 
le neticelendirilir . U k · 1 

------ -- -

I sapı ve <;iirli · saman mıiza~·e( e)'e vaz('dihnişl.ir. 

Talipltwin ihale giinii olan 10- 12- !)34 larilıiııdc 
ziraat .Miidiiriveıinfl nıiiracaatları ihln oJurıur. Balıkesir vilayrt nıat

basında basılnuştır. 

• 
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Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suaIJerin eevaplarmı bu tabloda arayınız.. 'Iİ' 

TRİKOTAJ. Mehmet. Servet örme evi, Kuvayi ııııl 
• ye caddesı numara: 98 

KIRT ASİ y E· Mustaf!I Fehmi. Hiikıiıııet caddesi 1ıo>131ıl' 
• ne soka~ı. 

' 

O Te L l. K . · ıı· cadde : kaptan zade Ote ı .. uvayı mı ıye 

sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktimet caddesindt·"' 
1 .. kt'•ll"" Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1 n 

caddesinde Ahmel cesnwsi karsısında • • • 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiiktlmet eadd' 
siııde .. Darbalı oteli altında. .. )il~ 
Yeni berber ıbrahim efendı: llukt 
caddesi Yıldız Karaathanesi karsısında. 

• 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve goıf" 
• kolonyacısı .. .\bacılar caddesi No. 31 I 

l O KANT A : Sabri Lokantası: Şalı Mehmet sok• 
numara 18 

BAK K A l: Balık pa~arı ba~kaliyesi. Osma~.~ıı: 
Paşa cam11 caddesınde.. Meyhane l· o~azıP I' 
Bandırma l>akkalivesi Ahmet Hilmi efe'1. 

• 
TERZi 

Bihi munıiçkiler, k~>ııserve ve ş 1 ker çrşitJer1 • 
: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 47 ~ 

Terzi ve örücü Celalettin bey. Kt1"3 

nıi ' live caddesi No. 163 
"' 

ŞEK ERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balıkesiriıı en e~ki şt.~~ 
cisi. lliikıirnet caddesi, postalu ıne sokağı fl 

mara: 24 
. 

MANİF A TV '?:Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fa.ııtaı'.ııif 
nifatura ve kumaş mağzası. Ku \'ayı uıı 

caddP~i numara: 52 

, ... En Eyi Bayram Hediyesi! 

.... 

Yaklaşan bayram i9in hediy ı mi dü~iiııliyorsurıuz? dl 
. , ı uıı 

O lıal<lc lıükt'mıet cadde~iııdc St' lıir siıı ·ınıas1 • I 
A A • Re~ı lzmir - lstanbul şek erisi Mehmet 'aı 

. Fl{6•• 
adresi ne rnii ı·acaat ediniz. ileti iyelik lıeı·ıu~' i K l'Tl' ~ ;J 1ı' 4 
ŞEKEHLE~IE, ÇİK~LAT ve ayı·ıt'a Hanıazaıı u:ııı ll~e~f 
ve HECELLEHİ orada hulacak ve uc1tz olarak tedavi t•tlec • 

-,,~=- .. -- . .--
ıı TURKDILI Neşriyatından: 

ı., 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bilgisine uyg·un olarak 111 

zılınıştıı·~ Her kit«ıpçıcla s<ıtılır. 


