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Iktısadi buhranla müeade 
lem izin muvaffak olı ama
sına mani sebep yoktur. 

Büyuk ~ na) i v i t h 1 
memlek"tl rınd kt alı Lu 
hrnn nrt k f·~k l ı fe bir h l 
te]likki ed im ) or. B ıı 
t\Avletler ort k huhrnn n ıh 
das eıtıği şarıl ıra uymu~ 
bulun luklorın l n k •ndıl rini 
buhr nı onl miş udded y -
'Otlnr. 

Bize g linre hizim d bir 
iki sene !'tOnra buhro a kar-

şı sağlam bir muk ' met 
lesi etrn 'ş bula,· ~ m /. ~u
ph iz nJJ ı,., o ruz: 

Dünya huhronı ıktıcı di 
hnyatımı7.a bılhos~'l üç nok
ta.dan tesir ctmı tir: 

1 1 tıh« l t l Jimiz . ıı-
nnyj ham mal l 1 ri j!'lt klı 
nıu terılerinı knybPtmist r 
Bu yüzdım ifı ra t lığ m z vP 
ham nındıl ıst ıc:ı le ı 
snr ıntıva u -,r n 

r-
zarar görm ıst ir 

2 1 tih a 1 •ri ihl yar 
ın ustun~ çıkan nay mem 
leketleri alıcı bulan y ne o 
'Uzun krediler a( arak ithfll 
dtçılı:ırıınız nıal lnıo·a t • .,. . ~ 

vık etın · lcı J r. B ı sıra lor in 
ınerıy t m"'vkıın • g r n 
gıımruk tor r l r kanunu-

nun hukuml r"n ı 'il iı;tifaıle 
i\in p kul y pm kla 
nıes,.rnl )lan t ] rım z 
tnüştl•rı z , rupn m t ıınıı 

gen mıkyu. t al rı olmu -
lard r Hat rlnr la dır ki 1 u 

)'\İzden meınlı•kotin ti· r t 

ve tediye muvoznn si hirıf P.

:rı birc bozulmu,. vo huktım -
timiz buna koı s hir t kın 
esrı lı teıltıirl••r • lmuk mec 
buriyetinrlo k lmı tır. 

3 Duova hu;; loy istıh 
~ali ortm .., f ati r <iti ·muş 
olduğun lan lı ıkı1m t cı tç'

lerını1zi korum ık için baz 
çurlll re t , ul etm 's bu 
•rıılı trl t ml\'tz•nAmzl 
tnuh m b r y r ış~ l <'1 n 
huğılJy ıt h ılılt n ı k r~ı mı ili / 
burrdavı t •ı-;\ ık cıd ı i esn,.lar ,., . 
k(lbul etın .;tir 

Bunun k b.r 

ka~· n içı d hu~ 

day ih 
<'uk mıkt r 
n s nelor.J ı o t n 
r z a hu<r.Jay ıslıh.:: 1 c.dil 

b • 
meğe bc ... lanm t r. Uır t:ır 

{lftan rlunya buğ' foy p Y 1 

8 n n re, kal Je ur ztu;u di 
ğ r tar. fıan bu uı uz huğ· 
d ya karşı mustohsılımizi 
vo ted y, için devlet\·e :ıl r
mış olan te lb'rlc r .::on h d 
l r J t :;p t el 11 ğ için hnk 

buğ lay run ruk le ı le 
.. v 1 t ım ) ' lm k 

imkunı ko nı m '\' ılılı) -
cınd ın r z ~ 1 tıh 1 d l uğ
d..ı.y fıat nı k ılu um u~t 
ür. Bu-, lay· fı t r ın diısm ,.., . 
e i buyuk tir ks riy tın 
s tın nlm::ı k ıdr tını z ifn 
uJroııı stır. 

AC"aba bu 1,run n ml mlokc
timjze yaptığı hu t~sırleri 
İmha etm€'i'C ınatul olarak 

M 

~e. en .;:; n 1 rJcl ne g 1 ı ç -
r l r \ urul ııu ... tu r bu 
su it• <' ,. ıp '<.>rm<.·k zor ol 
mtı\'Or: 

\1olır0 

ol n ham m!lJ J, l rin iıı d 
lı IJc i nlPk yoluna gir_ 
m · 1 u' ınuyoruı. B lf. rz bu_ 
gunkii l 1n uk istıhsn• miz 
b ı kııı.· s n ra tama ;nen 
tııhı11e ı l h dk o ınub le· 

r ktır 

Te<lİJ e mll\ az rı mizı çok 
rnu"'kiıl hir ' ızı\ t sokan 
g lısı 1.'UZ 1 ıthnl t o lan 

bır takım t k \ yııdatn t lbı 

tutulmustur \lııhrı m h rı,ok 
ıhtıyaçlarım z ılııhıl ilin te
ıl r k t db r rı le al nm ıo; 

ol luüıın 1 n ı lı ıl lt 1<:} rim 
M 

z n norm t hır mı tr ) 
g rm ı y k n b r •ı l Je ta
lı kkuk ed t ı ee ktır. 

:'.\1 mof iı ılır t \"O İtlıuJ 

ilt mal f l rı uzer ı ıl n olı
r m s. birkn\ s oe oı ra 
tam s m r '<.>rm ~e başla
on~ hulun rok olnn bu ted
biri ı iktı otli buhranla mu-
t oJolcın zın ınuvaUık) lı 
ı n ktlf ı d l l r. 

lkt il lı ıh aııl ı mut d -
mı n muv rr k) tını t -

m m m ı n bılh ko) 
hım z11n z f ı luçnr oln u 
hulun t n nlmu kudr t • 

nı ınJc t ı k \ • arıt mı k 
1 r l r ni de bulmnl y z. Bu 
gunku b k ntım z n bu\iık 
s bi buyiık bır t3 er y -
tımızJ • ıtın olma kudreti 
nin m fkuılıyı•tınd n ıleri 

g n or K ıylu nilz :solın a.a
uı y > , köy u ..ıt n nl Hll J n
e { t (' ı t mız lı n·k •tten 

du~uyor. 

Buna ın ı i olmnk i~·in 
nı l y k J ır ılu-,u ulrııü-, 

,. t t i k ııw\ k ı c g \ rıl
rııı ı dh 1 rı ku Pt'ı ııd r-
ın k vı• i~ p y s1l rım zla 
'~' \ ti lı ek r do,::u uc k 
·i> pi ri )J.r tmak mu l ka 

11 mllr. 
lı.imet Pa~n H ızretlı ri Bti 

yuk ~1 IJ t ~1 el ti söyle 
l ki •rı .,n n ııkl r lo bu 
luzumun h k t\ n ı · t: h •m
m r ti t kı t im ., ol-
1 1nnu ıf t 1 ndır n kuv
vetlı t' ımlı• varJ r. D •mek k 
1kt ı.:ndı hn atım z n buhran
la ınuc del de mııvaffokıyet· 
li bir mevkıu )likg .ın ını 

t nı n edP k olan bu 
muh ııı m ~ 1 nin hnl 
linı de l.'\l ott Jı her işi 
mu voffak y te ul tır n hu 
yuk Ye d ~ rlı ba 'ek lımi
ıl •rı b klyebıli z 

O h l ie y u m ., n lı ~ n-
cla da nrot t ğımi ~ ~ i 
n h yet hır ık ı s nl' onra 
biz de ikt lı ı lı n ) < n 
ın s ııı mi kt. ll •r ..., f n.ı oıı 

J:ır n hntt ı oouno ti rmis 
bulu 11b l Jız 

B z • or hu h 1' mani 
ol < nk s b •p m •\•ı·ut d •ğ 1-
dir. 

Kenan Emin 

t 1 
a vek./i 

' 

f ans!z ~ar c ya nazu1t11 
Roınaya çaüırdı. 

Par i . J 2 ( A \. ) ~1. 

~1u ~o İnı h r r y n zırt \ 

H rtuy ı H n d ' t et-
m ı;,;tir. 

Almanyada ziraat 

Herlin. 12 ( \ A.) Z r t 

nazırı m mi k0t n ., l k 
rı 

b s fi n z r f ı Ja t k ,. ) c • 

ı;ı ni t 1 min ıç n m lli h r 
ı ire d(lpo u tr is dil Cf'ğın 

1.bvl m tı . 

Avustury~yı 
idar 

-

~i tatörce 
~ ~or. 

Bolfus Başvskalel il dört n za-
retı de uhd sinde bulundur yor.1 

\',an. ı2(\ \)-AL<;-

turyn kabin i t f 
vo :\1. Oo fos t kr r k:.ı bin 

'i te ... kil ctmı tır. 
B v kıl •Jynı z rnnn l } 

r cıv mıllı il)' t, zira t 

mılli mu 1 r J nazar t er nı 

so 

Arasrn~a 
, ırmı dör 

işı 1 
A k 

~ ğ·~iUi~. 
d g 

do deruht otmiı;t 1 r. t r. B ı 

Almanya ııe Lehis an arasın
da tıcari müzakere 

\' ır'"' w:ı 12 (\ A.) - Al-

mo. ~"Ih ını s!arı 

r ~ r.tl.J kı ın ml k t ra-

s n l kı ti ı i m ı ~cb t n 

t bııs 

hi 
Hazretleri ~ün Ta~, ana 

muvasalat etfr r. 
lı.ıhı ın, 12(A A - ~hin-

ş lı llz <.lıı ı T r o m ., · 

l t tm -; v lı k a u fın-

tl n hor r •tll.'\ k rş lanm1 -
tır. 

Gıres ın 

id r h 

b r n t 

l ıl ye reı ı 

'" 1 iki r t ) ını rr 

e 
• 
1 

ce • 
• 

erı ey a ı. 

ya ~ O f n d ği en birşey yo~tur, bugüne 
t p et ıgi ~ tı dos~oğru takip edeceUir. 

1 1 ( \ \. 
1 r 

k r-

r m r s nda b zı ihtilM-
1 lr ol lu Keııclılerıne itimat 
ett ··m adamlar bana hiya-

net ett 1 r. Yuksek birer 
otor te alııbı olnra hüku-

mette mu hım mo' kilerde 
bulunan bu adamlar hukti_ 
m ti de, irm k için suikast 
y ] m k ce r tinde bulun-

du r Ter ddut edemezdim. 
E r me s ıdık kalmak mille
t n ı ım I na ltlyık olmak 
ı y •ı 1 rak birşey vardır. 
o dn h rnl rı zarar vermiye

k hır h 1 geıtırı rek Alın
) ı d 1 ı i b r harp fuci-

s n l n ku rm ıktır. 

B k 1 \im nyndo çıka-
! h ı r harbin, bütün 

rnuhim olabi-

uyıındıracağı 
nri a fnda ) 

ara 
ff u u mekte~i ~u sene 

~ m zun r~i. 
Ank r , 13 (A A ) - An-

k ku r kulte i imtih-
. <lün b tınış ve 52 ki-

ı m zun ol nu tur. Yarın 
1 kulte prof örü Cemil bey 
tar f d n mezunl r şerefıne 
tı r ôğ'le yemeği verılecek· 
tir. 

İklısat V il iz. 
Me tep yq ızciler talimatnam

esi hazı !anıyor. 
\) lktı 
ı 

z 

Ankarı, 12 (,\ A.) - Mn
r r \ ·k ı t nce mektep ve 

iz ılPr le kılı.'ltı tıılimatoome· 
ı hoz rlanm ştır 

z E d k e. 
nl y vuzumuz r~aç gün~ ~Jİ [rdu~te ~ulunuyor. 

Nülusumuz her s ns 3·5 yüz Yol U ~a t~ı ~ir ~aza 
bın nisbetlnde arı yor 

1 
oldu, hır öl db t y • lı v r' 

.\nkorn 10 (lhı u ı)- Af 1 
kanununun t t k nJ n it 

b rı>n haz ran ına n lar 
,ı li do- um 2 74J 970 olum 
159872.6 d nm 814,97' 

o ırak t ı l l 1 ı ştir. l<n· 
yıtl r nur ı muz on 
yeJı mılyon lur \yrıco bir 
mılyon t"> :zlı doğum )Grını 
rıııl o ı m ·k,um d -,um tah
ın n lıl n •kle l r. 1 pl ra 
go Ae nuf ı.,umuzu h r no 

1 
üı,·, ilu beR yuz bır nı betin
de arttığı anla ıılmı~tır. 

\ 

Dun 
m 

ır 

Z lede sııo yaptırılıyor. 
/.ı 12 A !\ ) t 

46 1 n ton 
r l )3 

r ' ra ' 
r t spıt 

\(1 h ml'D 

nu n mu tefıt 
llZ J 'i k t e 

z ~<'l nden 
b rı ErdeJ n g C'e m arası 

le 'l mı tır Dono.umamı-

Qll 

z n projektörleri ve ka aba_ 
nın bol 1şığ na karışmakta 

'e. ~ok guzel bir manzara 
t kıl etmekt d r. il Ik ge
m· ri ge.mı murettobotı da 
k s bayı gezmektedir. 

«a•••..., 

Bir gün~e beş evlenme 
Dun b l diye ovl nme so

lonunda beş çıftin niktlhı 
kıyılmıştır. 
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Burası neresi? Ecnebi Matbuat. .-••••••••••••m••••••••••6•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . .. 
a Ş EH 1 R VE MÜLHAKAT TA ; 

Otobüs iki düzüne yolcu_ 
sile hareket etti. Galihn şoför 
belediye yasağına rioyet <:di_ 
yor. 

Utobus ,,tadyomun önüne 
g ·ldi. Durdu, ~oror yunına 
hir yo 1('u dull(l alılı. 

Belediye «şukhdıır ma!wlle 
hir ,·olcu alınır» demı"' Insrı

fsızl~ lı ... İsto bir yolcu 
dalın binebilır ıııi buraya. 

Otobiis iplik fohrikas nı 
'1önJii yine durdu . 

Dört yolcu daha. Kolları

nda heybelerle ilerlediler. 
Otobüstekilerde telfiş .. 
- Burada nefes alamıyo

ruz .. 
Şoför muavini arsız sırı· 

tıyor: 

Sizin için birşey yok 
ağabey .. Onlar göverteye .. 

Göverte ne demek, dört 
yoku otobüt1ün iıstüne çı

karıldıktan sonra anladık. 
Otobüs yolda .. iki köylü işa
ret etti. Biz Jurduk ~offö' 
bağırdı: 

- Haydi çabuk .. 
Oıerine fazla yük sarılmış 

bir hayvan gibi homurdanı. 
yor. Şoför insafsız bir hare
ketle g>J.Z pedalına tekmeyi 
indirdikc;e her azası ayrı 
ayrı titriyor. Zavallı otobüs. 

** Gene bir jandarma 
eofôrün önünü kesti .. 

- Dur! 
. ·of ör nsi bir cesa -

retle otobüsü jandarmanın 
göğsüne JayadLktan sonra 
~·ıkıştı: 

- Yolun ortasına ~·ı ka
cak ne vnr. 

- Üsttekiler .... 
Şoför zabıta memurunun 

maksadını anlamıştır.. Ona 
meydan bırakmadan haykır
dı : 

Burası neresi? 

** 
'oföre göre orası Jeğ 

başı idi. 
Ve galiba biz otobüsteki-

ler de canlarına kıyılmak 

ıçın haydutlar tarafından 

Jağa kaldırılmış biçare ins
anlardık. ~özlerimiz yuval
arından Jışarı fırlamış ağır 

ve hrıvalel i yükü altında 

korkunç sesler ~~ıkaran oto
büsün nasıl ve hangi viraj
da devrileceğini düşünüyor. 

ve ... Ölümümüzü bekliyorduk. 

Se:lfımi Hüseyin 

/v1ecınualar: 

Ayın Tari~i 
~1athuat L mum 7vhidürliiğti 

tarafından her ay çıkarıl. 

makta llan bu mecmuanın 

dördüncü sayısı hu defa in
tişar etıni!;tır 

Bo~ yüz oıı tl<'ırt sayfa ilo 
nıort nyınn tahsis edilen bu 
nüshrıısınd:ı nyın siyaset ve 
iktı~adiyatını. Türkiye, Av_ 
rupa, Cemiyeti Akvam, Tür
kiyenin ~ark, cenup komşu-
lıırı ve Avrupa dı-

şına. mi.ıstemlekelere ait 
butün veknyiin bir ay_ 
lık seyrini, nihayetinde do 
mart ayının kültür hareket
lerini baytletmektedir. 

Hor nüshnsındıı bütün 
ıhinyn hftıliselelerinin, akisl
erini toplu bir halde veren 
lıu mecmuayi okuyucularımızıı 
ta,·siyo ederiz. 

Fıatı 50 kuruıtur. 

Japonların Ve m eğ i 
Ba'ıkçı asarı alika satar, sOlçü gütümlırini pak yakın batak
lıktan doldurur. Konserıe kutuları mumya parçaları doludur. 
Japonyall müşterı bu korkunc şeylari rahat bir kayıtsızlıkla 

midesin~ indirir 
«La Hıpüblik» den: benzerleri ve halefJeri mrıy_ 
Tok yada söz<lo Avrupa dana geldi. Fakat birçokta_ 

veya Anıt)riku usulü yemek rındn modellik prensipleri 
yenilen yüz kadar lokanta gayboldu. Koca Tokyo şo-
vardır. Çünkü vasat sınıfın. hrinde başkrı memleket mo-
dan oldukça mühim miktar- rkezlcrine luyık iki veya 
da .1 ıponyalılar milli muıra- Ü\·ten fazla lokanta bulunmaz. 
klnrına sadakatsizlik yaparl- Yirmi kadarında zevksiz de 
lo.r ve hettA kendi evlerin. olsa tehlikesiz karın doyur-
de bile yemek yerken belli mak kabildir. Fakat ötekile-
tl.uetlerine yabancı usulü rinde Allah vermesin!.. Lo-
karıştırırfor. Bilakis işçi kantııların dekorları muhte-
mahallelninde Vf' köylerde liftir; eski meşe kaplamalar. 
Japon gıdasının eıası daima gotik pençereler, pamuğa 
pirinçtir. Ve hattA pirinç benziyen balonlarile semalar 
biln lüks gıdadır: Açlığa çimento zemin üzorinde kü 
maruz mıntakalarda ölme- bist resimlerle dolu çiniler 
mek için ot ve ağaç kabu. hazan parlak bakır tenGcreli 
ğu yiyen köylüler bir tezgAhlarile Amerika gazi-
taraf ekseriya ye .. Ierde nolarına benzer. Fakat lok-
pırınç yerine Hindistanda antaların büyük bir ekseri-
olduğu gibi daha ucuz olan yeti gllrbm aşağı mahalle-
buğday ve dırı yenilir ve lerindek:i nb°it fjatlı halk 
bayram günleri buna biraz yemekhanelerini andırır. Bu-
ye9il sebze, yumurta, tuzlu rada bütün milletlere has 
balık ildve edilir ve hepsile uıullerden mürekkep muh-
birlikte Japonların sofrasın- tclit bir gıda tarzı vardır. 
dan eksik olmıyan Vd etra. Biftek kuru ve serttir ve 
fa sert bir koku yayan kara insanın neşesini tasavvur 
turp vardır. Fakat et, hu etmeğe cesaret cdemiyec~ği 
gün bile aşağt sınıflarda gı- bir vejalin içinde pi~irilmiş-
da vasıtası olarak m~~·bul tir. Ve fazla biberliliği yoğ 
dür. Bu, bin seneden fazla kokusunu izaleye yarayan 
zamandadberi Japonyaya gi- bir nevi salça ile örtülmüş_ 
rmiş olan budizm müminle- tür. Çorba bir nevi kompri-

•••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bursa 
Vilayetin~en vilayetimize 

~Hk altı ~öy veril~i. 
Dahiliye Vekaletinden vi 

!ayete geleıı bir emir<l!', Bur_ 
sn vilAyctinin Orlınneli kaza
sından kırk bir koy ıl~ M 
Kcmalpıışa kozasından beş 

köyün Dursunbey kazasına 

bağlandığı bildirilmistir. 
Iktısaden Dursunbeye bağ

lı olun bu köyler şimdi ida
reten do Dursunbeye boğ
lanmı~ oluyorlnr dem~ktir 

Daimi encümende. 
Daimi Viltıyet Encümeni 

dün vali boyin riyasetinde 
mutat toplantısını yaparak 
hususi idareye nit işlerle 

meşgul olmuştur. 

Yağmur yağ~1. 
Dün akşam iizeri şehrim

ize yağmur yağmıştır. Yağ
ğ;~ <·ok az sür miış cedde 
ve sokoklatı ancak ıslatabL 
lmiştir. 

Dun sabah ~ir yanğrn çıktı 
ve derhal söndürüldü. 
Diin 

saat 
sabahki 

sekiz 
yanğın 

bu -

Spor: 

Birlik mi 
Kolardu mu? 
Birinci bugüo belli olacak. 

Bugün do Jdmnnglıcü ile 
1-' idınaobirliği aras ndo 
lık maçlarına devam ed. 
1lccektir. 

Bugünkü mnda Balıkesir 

giımesine dahil olan kulüp
ler maçlarını bitirmiş olaca· 
klardır. Bu itibarla l<olordu
Güç maçı ehemmiyeti haiz 
bulunmaktadır. Güç - Kolo
rdu mn<:ının no netico vere
ceği şimdiden kestjrilemozs
cde Kolordu maçı kozanaa 
bile on beş puvnna snhip 
olacaktır ki bu takdirde ha
len on beş puvanı olan İd· 
m:ınbirliği ile <le küme 
birinciliği ıçın hir de· 
fa daha korşıln~ması icap 
etmektedir. Diğer taraftan 
İJmangücii de gecen hafta 
İdmnnbirliği ile yaptığı ma~· 
bize göstermiştir ki Gü,· ra
kibıne öyle kolay yenilPcek 
bir tukım değildir. Bunun 
kindir ki bugünkü rnar miı
cadeleli ve çetin olaraktır. 

Bakalım küme birincilıği

ni hangi kulübümüz nlucak~ 
Ayvalık birinci 

B kümesine dahil kulüp
ler orasında yapılmakta olan 
maçlar bitmiş ve AyYalık 
gıime birinnisi olmustur. Gü
me birincııniı bugün hcllj ol
duğu takdirde A ve B güme. 
si birincileri 934 sonesi mı
ntaka birinciliği İ\·in gele
cek cuma şehrimizde karşı·· 
!aşacaklardır . 

Asri 
Mezırhk yeri hakkrn~a 
itirazlar tetkik ediliyor. 

Şehrin şarkı imalisindeki 
Toygar topesinin asri mez
arlık yeri olarak tespit edil 
ğini ve belediyece isrimlAk 
kararı verildiğini evelre 
yazmıştık. 

Toygar tepedeki arazi sn_ 
hiplerinden bazıları beledi
ye tarafından arazilerine ta
kdir edilen kıymeti az bula
rak istjmlti.k kararına itiraz 
etmişlerdir. Bu il irazları t<!t

kik etmek üzere villlyt:t to -
pu müdürü ile vnriJat 
müdıiründen ve hele· 
diye mühendisinden miirek
kep bir heyet teşkil 
edilmiş ve bu heyet dün be
lediyede toplanmış itira?.ler 
üzerinde tetkikata haılamış
tır. 

Heyetin tetkikatını hirka~· 
giine bitirip bu hususta bir 
karar vermesi beklenmekte
dir. 

Ölçü işleri. 
Ökü ve tartıların damga

lanması işinin haziran niha
yetine kadar bitirilmesi !Az
ım geliyordu. İkt11at Veka
letinden belediyeye gelen 
bir telgrafta bu müddetin 
ağustos nihayetine kadar 
uzatılacağı bildirilmiştir. 

D.ımga işine devam edil
mek üzere umumt avar da
mgasıoın gönJerilme;i Ege 
mıntakası ölçüler müfettişl
iğinden istenmiştir. 

rine bir hayatın kurban cd- J menin kan suyunda eritilme
ilmesini icap edecek her oe- sinden hasıl olmuştur. Bahk 
yi menelmesinin tesiridir. ı dağ.lıncıya kadar kaynatıl
Eğer Japonların balık mış ve etrafına soğuk pa_ 
yemelerine müsaade edilmişse tatesler dizilmiştir. Bunun 
bu aadece adaların bütün arkasından da bozuk bir 
halkını idare ede('ek hubu. krem veya İngilizce kelime· 
bat yetiştirmemesi yüzün- Je derli omlet» manasına 

1 
dendir. Hatta kara hayvan- gelen ve ismine layık olan 
larmın eti bile hazan şeri acayip bir tatlı gelir. lçilen 

çuk sır:ılurında Börekçiler 
mahallesinde Salim k ız ı ile 
diye hanıma nıt evin mut. 
fak kısmında yanğın {'ıkmış 
itfaiye yetişinciye kndnr 
halk tarofından söndürülm
üştür . 

Mu~ip beyin yeni memuriyeti 
Sabık Ay-

belediye icraatı. 
Brılıkesir 60, Balıkesir 25, 

Bandırma 50 numaralı otom· 
obil ~oförleri fren muayenl's
ine g1;1lmed ı klerinden, Ayvalık 
107 numaralı kamyon şofö · 
rii k:.ımyonuna Cazla yük al-

hileler ve takdisler vasıtasi · çay mükemmel Japon çayı 
le yemek sofrasına giriyor- yerine kötü Seylan çayıdır. 
du. Bazı vildyetler kasaba- Japonyada <~ok meşhur 
larında eskiden lokantaların olan bir nevi elma 
duvarlarında «dağ balinas » ~erbet; de mevcuttur ki 
yemeğinden bahsedilirdi ki mayhoş lezzeti evvold hoşa 
yabıın geçisi etinden başka gider. Fakat herhangi bir 
birşey değildi. Bu hususta Avrupalıya bunun nasıl ya-
şöyle bir muhakeme yürütülü- pıldığını sorunuz: 
rdıi:«Balına bir balıktır. Eğer - Bunun içinde herşey 
yaban geçisine dağ balığı vardır, diyecektir, su, kara_ 
ismi verilirse onun etini ye- nla, bir karbonat ve hattfi 
mck cuız olur.» Bu :ıcayip belki bir miktarda katran. 
tabir artık tarihi bir batı_ Herşey vardır. Fakat yalnız 
radan ibarettir. Çünkü .Ja- iapirto ve elma yoktur. Bir 
ponyada uzun zamundanberi bardağın pek zararı olmaz 
etin haram olduğu fıkri ka· amma içmeyiniz. 
ybolmuşlur. Şaraplara gelince, '' Bord. 

İmparator ~1ejji, niifuzunu nı> lar, «Sarern» ler Ye 
mutfaklara karıştırmıya ka- hattıl şampanyalar bulabili· 
dar götürerek gurp yemP.k- siniz. Bunlar ekseriya A'·u 
lerini milletine tavsiye sturalyu şnreplarile yerli 
etmişti. Fakat ondan ispirtolarııı karıştırılmasıncl-
evel hür fıkirli bir J ıpon: on elde! edilmiştir. Fakat 
Fuk.uzllva yabancı tegad<li lokantolardo ~ükünetle ye-
usulleri lt:lıindc mücadeleye moklcrini yiyen şu uzun sn-
girişti vo bu tegaddiye tnLi ~·lı, iri gozhiklü genr nda-
tuttuğu bnzı gundcr uzerin- mı. tnyyurlıı ve 
(leki teciırbesilc garp yemek fotr şopkalı şu g-en<· 
usulünün foydalorım ispat kızı ve kimolanorl.ırı 
ettı. Böylece beslenenlerde tıpkı biriLirine benziyen ~u 
bacaklar du.hu uzun, göğiıs ihtiyar drti seyrediniz: Nudir 
geniş, lınstalıklera karş1 ve nefis yemekler yiyen ad-
mukavemct daha fuzla oluy- anılar gibi pek memnun gö· 
ordu. Ve bu münevver ad- riinürler. Avrupada otu0

rmuş 
om ilk üniversite ilo gurp olanlardan maada yerli holk 
usulü lokantayı memleketin- garp yemeklerinden birşPy 
de tesis etmiştir. lh-et, seb· anlamaz. Komşuları Çinliler 
ze, herşey orada mükemm- gilıi hk mideleri bozulma-
e) ve taze pi~irme lngiliz dan kokmuş yumurta ve bo_ 
usuliydi. Bu lokanta pek zulmuş et yiyebilir .. luponya 
büyük bir muvaffakıyet ka. da bütün tüccarlar ve bilh· 
zandı. assa gıda emtiasında sahte-

Bu lokantanın pek ~·ok kArlık yaparlar. B&lıkçı asa-

Ynpllan tahkili:atta y~nğı
nın ev snhibi tarafından 

mutfak İ\·İne bırakılan mo
nğalılan sı\·rayon kıvılcım· 

dan çıktığı anlaş·lmış ev 
şahibi hakkında kanuni tak
ibata girişilmiştir. 

Yu~an yapıcı ~öyünde ya
nğm çıktı. 

Erdek.(Muhabirimizden)
Yukarıyap cı köyünde kas· 
ap ~'o lak Alinin evinde yan-
gın çıkııııı.; <w lınlkı ken-
dilerini evin iist kut 
pen\:eresinden ntınak suretile 
hayotlnrını zor kurtnrabil
mi ·lerdir EY biıtün e~ynsi 
le birlikte yanmıştır. 

rı titıkn satar. siit~ ü gıığu· 

mlerini en yakın batak! ktnn 
doldurur. bira l arsaklarını
zı buruşturur~n kontiPrvP 
kutuları mumya parçalarile 
ıloludur, Salralnr asitfinik 
kobr, p..ırhık etiketli tutun-
ln kene' ır vo ku;u j 
ot lczzetindPntlir. l'akat 
Japonyalı rn11şteri bu kor
kunr ·oylcrı rahat bir ka 
yıts ılıkla midesine ind ır · r. 
Bir yeın ejirı yoğı no kadar 
bozuk, lezzııti no lradnr al·a· 
yıp ve peynir ne kadar kok · 
muşsa o kndar onlara A vru. 
pal gelir. Snopluk ve bir 
memleket vazifesi yapmak 
endişesile gonçlor gitgide 
Avrupalıları ürküten bu kö
tü lokantularo rtığboti arttır
maktadırlar. 

valık Beledi
ye reisi ve 

Umumi Vılf1-
yet Mcelisi 

azası Muhip 
bev İktısnt 

d ı ğ.nda n, 67, 88, 75, ô3 115, 13 
1 numaruh tek arabacılar ıla 

" Vekaleti şu 

be müdürlü
ğııne toyin 
edilmis, hir 
gun evel sc- Mu ı ı Ley 

hrimiz lon Ankaraya gr•ç
miştir. 

~1uhip bt•ye yeni vaz fe 
sırnle muvaff.ıkıvet dileriz. 

" 

llıcada kllamık ~asta!ı~m
m önüne geçil~i. 

lhe 1dnn yazılı yor: 
Yirmi beş giındiir nı:ıhiye 

ınPrkeziillle devam cdon kı· 
z1rnık hnstalığ nın bu defa 
irniınc geçilıni~tir Yalnız bu 
mu ldet znrfındn i.ıç ölüm 
koy !edilmiştir. Hnslol ığın 
az zararla önurıo geçilme
sinde Balya hiıkıhnet tabibi 
Dr Fazıl Ömer boyın fev
knlf\de gnyroti gôrülmu Hır. 

1 lostnlığın oni.ıne ı;-e~·ilme
si dolnyısıle viltiyetin biri· 
(•ık f;Jfn yurdu olnn koplı

<'alar.ı yeniden aıleler gelme
ğe bnşlamıstır 

-~ 

Hitlerin 
Beyanatı 
( Üst tarafı bjrin·~i sayfndo) 

meselesi üzer inde ısrar eder
ek demiştir ki: 

ruzla yük sardıklarından ve hü. 
kı"ı ınet ve kuvayi milliye ca
d.lelerinıJcn geçtiklerinden 
dolayı belediyece lıaklnrın
da zabıt tutulmuştur. 

Bundan ha ka tenekeciler 
ic;ın le ko op Abdi ağanın 
oaluk etini kuzu eti diye c 
sattı°'ı (}'örülerek et müsnde· 

"' n rd olunmuıj ve hilekAr ka~. 

ap hakkında kanuni taki
lı Jtıt girişilmiştir. 

kurtarmak için süratle, kati 
bir kararla ve metanetle ha
reket \azımdır. Ynlnız şunu 

temenni ederim ki, hnrekelim 
hakkında şiddetli hükiınıler 
vermek istiyenler, delillerini 
valrnlar tamamen ortaya ı;·ı. 

kana ve bütün tarihi hak ıkat 
kendisini gösterene 
kadar saklamak dira
yetini göstersinler. Memlek
eti binlerce ve binlerce mn 
ısumun kurban olacağı dohi. 
il bir harbe sürüklemekleıı-
so sadece mevki htrs: ve 
"'rıhsi jhtirnslarla harektt 
etnıc·-ri hen vazifem olnrok r• 
teldkki ettim. 

Bundan sonrn M. llitlor 
şunları söylemiştir: 

-Almanyayı dahili harpten 

- Almanya hükumetinde 
değişmiş pirşey yoktur. lhi· 
kumet ne sağa ne Je s:>la 
teveccüh edecektir. Buğünc 
kadar takip etmiş olduğu 

batt! doıdoğru takip ede('e· 
cektir. 
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Almanyada vergi işi. 
Almanya~a vergi siyasetinin başhca esaslan nelerdir? 

Berlin, lı istikıımetlere çeviren bazı 
Almanyanın vergi siyaseti tedbirlerden biri işleri eyi 

başlıca şu üç esas fıkre isti· giden küçük anonim şirket-
naı eder: İşsizliği azollmak lerle mahJut mesuliyctli H-
için mücadele aile hayatının mitet şirketlerinden vergi 
terfıhi iktısadiyatta şahei konulmasıdır ki bu sayede 
mesuliyeti tenizo eden Cerdi bunların birleşmeleri temin 
·şahsiyet kıymetine ehemmiyet edilecektir. Hunn mukabil. 
vt:rmek onu tebaruz t>ttirm- Şirketlerin birleşmesınden 
ınek Bitlerin Almanyonın )'e. (fusian) alınmakta olan yü-
niden ihyası ameliyesinde zde bir vergi kaldırılac-
vazetti•ri hu eserler kısmen aktır. Muhtelıf vergilerin 

t) 

tatbika konulmuş ve kısmen birlPştirilmesi esası kabul 
de konulmak iizereılir. ~1a· cılilec• k ve buna 
mafih bunlar en son şekille- mukabil nispetleri azaltıJac-
rini şimdi kati surette yeni aktır. \'er~i reform birçok 
vergi sisteminde bulacaktır. hususta nispetlerin tenzL 
Bu reform esas itibarile lutlari amidrir. Ayni zam
varidatı azaltmıyucaktır. anda yeni fikirler istika-
0 herşeyden evel kuvvetini met alac~ktı~. F?kot bu 
içtimai fıkirlerden alacaktır. yeni vcrgı sıstcmınden va-
Muhtelif siyasi sebep ve riJnt_ını tıi~ bir . suretle . 
zaruretler bilhassa 1934. tenkıs etmıyeecktır. Yenı 
1939 seneleri umumi bütçe- vergi sistemin<len beklenil· 
lerine yü kletılen külfetler en mü~ pet netice, matlup 
bugünkü varidat miktarının h~_sı~lit alıncıya kabar p k 
artmasını zaruri kılmaktadır. muhım olmıyan haz ı ma· 
Devletia son on beş aylık süıfötı devleL kadırılaı·aktır. I 
ve · t ı ·ı·~tı alfi.katlar res- Islahatın üç esa<1mdan 

rgı a ısı u • • • • d . . 1 . 
mi mehafıl tarafaııdım p~k hırını teşkıl e e~ .'~sız ı ~ı 

·yet bir net- az ılnak miicaılelesını t.eşkıl 
şayanı memnunı . · . . 
· l L afü;terılm- eden ılk ışler arasında oto-
ıce o aro.. ı::ı • 

kt d. [;' ·· ı i\lolı·ve ne- mobil sarfiyatını tE"şvık ve e e ır. r~zcum e • • 
Z t . ·· t Fritz Rein- tezyiL bulunmaktadır. Alm-
ııre ı muı eşarı . . 

h { · · t a nnzaran anyado ımal edılen otomo-ar tın temına ın . 
1934 · · ve mayıs bitlerin a.ledi 1034 ıenesı 

ıenesı msan . ·ıc· . 
a 1 "d t tahsildtı yek· mart a yınılan berı ı ı mıs-y arı varı a . . .• B 
' d b" ne evelkı lıne balı" olmuştur . un· unu on an ır ıe · r'.I 

· 9 3 · yları hası- un işsizlik b lhas~a. bu 
yanı t J aynı o . 
)At 1 ·ıo mihon ve huna merbu sanrıyı 
tt ına nozaı nn &. J •. 

k b. ' r 1 · varidat ıtrz- sahas nda çalı an nmele uz mar ır nz uı .. . . .. . 
etm~kte<lir Bu neticeye go erınde • noeJıdP. yaptıgt tesır 
re 1934 senesi ınuhamme.n pek biiyuktür, 1934 

neı.ı birinci varidatının birka~· yuz mı- se ' 
iyon ruzla olacoğı tahmin kclnun ay.odan itibaren otom-
edılmekteıljr. bil sanayii yeni bir hamle 

Müste§ar Heiı !ısı Jt es::ıs alacaktır Zira bu sahada 
tt lm fevkolnde ver~i tenzilatı yo. itibarile verırılcrin ar ırı - u 

dtıd. z 3 böyle ı>ılacaktır ki: her nevi mcıt· 
ası aleyhin e ır. r 
bir şvy imkfın do. hilind~ ol- örle işleyen nrabn snt n al-

k r ve on kimse bu müsaadat say-
mndığı gibi bu, r tıstH 1 

i~·timoi halkınma harekı\t.na esinde orobosını kendisine 

1
. ·kt t mnntıa- yu··zde altmış beş niıııpctinde 

\'e her tiir u ı ısa t"' 
·tı :ız hir (ıatıı mal edecektir. 

ına muhcılıfıir. Alman ~ rac-
a.tını teşvik etmek için yı·~~ llu~usi otomobil, spor luyy-

d ı ,1 "rtısi ve motorbotlar servet 
bir \'ergi ihdas e ı e.ceh u 

1 g·
181 

ınik,·os nda nazarı 
hakkındaki şayiaları Reın ınr. ver " 
dt doğru bu)momnktndır . ~ö ıtibarn alınm yacaktır. Ptk 
yle hı r yergi umumun muk <l kknte şnynn olan veya mu-
eHefıyctini urltıracak ve hu cır )'t·tlenlen lıiri de i~içük 

. r i sanot ve ziraata ıiemırhn~ 
nun zararı ocıtire\·ef!ı 3 Y' a 

1 1 kt ır eoı.)·n. ve.va serma .. ye.. ..olarak dan daha (ıız a o 3 cıı · ~· 
1Tk kullanılan kısa omurlu leva 

~ayet bu ılış ticaret r .. 0 •• 
1 1 

- 1 
u 1 zımı zaruriyeden , ezciim e 
ası yüzünden zaruri fr. orıı 5_e~ b makine, alı t ve edevut. ü-
bile bunun transit tıcaretını ,.e 

k b. · ro mııfru~nt ve levl\zımı 
:r.arar bile etmiyece ır nı· · ı ı 

ı·ı sair bunun gibı şey erı en 
spet ve tarzda tatbık euı m-
esi lôzımdır. Diğer taraftan vcrği alınmamasıdır. Bu sa· 

"k •e yede ala kod ar sanoyiin ink-
Alman ihracatını te·vı ' k d B l ısafı umit edilme te ır. u-
tezyit etme.len e~e~~· on n~ır~~ r:U mukabil devlı't varidatının 
dışarda ttmın ma r · :ızolel·sg·rı melhuz ise ıle bun. 
Hhnlnr temin etmek ve bu 

1 un jssızlc re yardım fd .. l n.n 

Türk 
Muallımleri 
(Cst tarafı birinci snyfoda) 

tahinde kısıı bir istihrahattım 
sonra iplık ve deri fabrikn
l:ırile giilyağı ve hnlı imal
athaneleri ve bazı milli mü
essesatı gezdiler. Ve akşıı

ma doğru ıhlamur ağacı 
mesirelerinde bir kır gez in
tisi yaptılar. 

yenı bir yer aç. ,lacak de
mektir . Beklir kadın ve erk-
ekler vczmeğe mecbur 
oldukları bekArlık vergile-
rile evlılere ikraz edilecek 
paraları temin ediyorlar 
demektir. Henüz aradan bir 
sene geçmeden 300.000 
kişiye izdivaç istikrazı ya
pılmıştır. Müsteşar reinhar
dt bu sayece iş piyasasın
dnn 200,uoo küinin azald ı
ğını beyan edıyor. Bu yeni 
izd zııçlar dolııyısiyle muh 
telif sanayi branşı istih
salotını artırm ış ve müesse
selerine y~niden 200,000 cı

mele almışlardır. Her sene 
/.50 000 kişiyo izdivn\' istik
razı yapıldığı takdirde vas. 
ati olar:ılc iş piıı~rnsırıdn 200. 
000 ::ımele çnlış ın (Kadın) 

çekılPrek demektir. Buna 
100 000 kadar da alınnn ev 
hizmetc·ilerini iltlve edersek 
senede 500 000 kişi iş piy
asin<lyn ~·ekilmiş olur. Yeni 
vergi siyaseti, çocuğu bol 
olnn küçük ve orta halli 
aileleri bir sürü verg don 
muaf tutmaktotır. Bunn uöre ,.. 
üç {'ocukla bir oile 50.0Co 
mark kadar servet snlıihı 
olabılir yani bu mikdar iiz

erinden servet vergisi al n
miyacaktır. Vnn et vergisin. 
ten do müsoedct yap lobnk
dır. Çocuğu bol olan aile 
i sizlere muavenet vergisi 
vcrmiyecektir. 

Vergi r( formunun son, 
yani üçüncü kısm ı nın iktıs

atto şahsi mesulıye l ve şah 
~iyetin kıymPt ni yükseltm
ek meselesi teşkil edivor. 
Bu husuqta Almon hükıi;ne
ti sArmayrli ı.;İrket lrrin şnlı
sl ve münferit şirkPtlrri te 
lınvulünii teslııl ,.e bunlo 
rdun ez vergi olmnğı di.ışü

nmekted ir. 

Bah~esir [v~af 
mü~ürlü~ün~en· 

B.ılıkesir vill\yetiııin mer· 
kezine h3ğlı ~elimiye kö 
yünde knin cnmii~erif 

hitabet ciheti münhal ol-
duğundan talip olıınla.rın 

müsabaka. imtihanı günü ol. 
an 26 - 7 • Y34 Pcr~embe 
günü Bal.kesir Evkaf .\tüdü 
riyetine miirMaatlorı iltln 
olu'lur. 

TÜH.KDlL1 •ıf::3 

Manisa - Bandırma kısmı y o 1 c u 
ücretlerinde yüzde 50 tenzilat. 

Devlet Demiryolları 7 inci işletme 
müfettişliğinden: 

1-15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Ban 
dırma - Manisa kısmı yolcu ücret 'erinde yüzde 
elli tenzilat yapılacaktır. 

2 - Bu suretle Manisa - Bandırma kısmı
istasiyonlarının yekdiğeri arasında seyahat 
edecek yolcular ve Manisa - Bandırma kısmı
nın herhangi bir istasiyonundan Devlet Demir
yolları şebekesinin herhangi bir istasiyonuna 
ve müteakıben gidecek ve gelecek yolcular 
Manisa- Badırma kısmına ait seyahtaları için 
yüzde elli tenzilatlı azimet bileti alacaklardır. 

3 - Nızamen nısıf ücrete tabi cocuklar da 
Y. , 

bu tenzilattan··~i~tif ade ederler. Başka suretle 
tenzilatla seveli\t edenlere ayrıca tenzilat ya
pılma/. Fvzla ~alumat için istasiyonlara 
müracaat edılmesi mercudur. 
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~~~!!!~!~Balkesirin Şifa Kaynağı ~.9!!19 

==ı O A C l l I C A S 1 ! 
-===-~ r 

4 lhnasmın, ~uyurıun le1aft~ti ve şifa hassalarımn ~ 
f fevkah\deliği roım~tizma,_ kum ve höhrek hastalık-' 
~ )arma ka:·şı da ıwfı oldu~u herk<•S<:e nıa~tllU bulu- a 
4 ıı_:ııı meşhur B ~ L y A . D ~ G ı_L- ~ 

-~ / C A S / 1111 kl'rı· ıdareı lıusıısıyece ~, 
===J tamir edilmiş, im 111mla r için d<· :•yrıca tenez- ~-

~ ziilı yerleri yapılmış \C arzu edılen dere<·ede 'I 
~ fı_inrıi \e sıhlıi hir ha.iP ~etirilnıi tir. Gf•rck Ua~ıke- ~ 

::=s ~ır '~ ~P-rek Baha ılP olan 'olları da otomohıl 'e ~ 
~ kanıyo;ılarm kola;·lıkla gidip .gPlmesine mii~ait bir~ 

~~ • ekle koıuıl 11ıuştu r. Y f'llİ mii tecir ıarafmdan la- r 
~ ıııııg len tefrişatı .' apı.hlığı ~ihi arzu edenler~ kar- ~ 

=~ yola 'e yatak ta teman oluıınıuştur. E~babı ıstira- ~ 

'.::.~ lıaıi lıazırlaııaıı vihly:tiıııiziıı lınlıiricik Ş j FA t 
=~ K A Y N A G / ııııı bn kert' çok temiz ve ~ 
-=~ mlikenınıel hir ~11re1lc açıldı0ı ve fiatlarda zam • 
-~ yapılmadığı nmlıterrın halkımıza memnunivetle '-

·E arzolunur (16-126w) ~ 
llıı:iiiiiiiiiii&iiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiııııiiiiiiii~ıiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii ıiııııııııiıiiiiiiiiii~ iiiiiiiiiiiıiii~iifıiiıiiii :iiiiiiimijiiiıiii~iiiii .• , 

nun içı"n de harici borç urın ~ 
h azalnı:ısı, fozlai varıdııt ve 

(ı:ıızirıı· tediye eJebilmtk u- . ık · t·ı k ,--------------------• . a masarifatı teu ıs sure ı e a· 
susunu sağlam hır N!BS 1 k d panacağı iddia o unmo ta ır . 
bağlamak vo bu snretle har- Yoni iktıeodi teşebbiiler ver-
icin Alman eşyasını al~ak giden muaf tutulal'uktır. Eb-
mcilini arttırmak ve io:ıtİ sn- b.k ı·ı nive inşaatına tat ı t' ı ı H'-

ldt i~·in icap eden ham mıı- ek vergi siyaseti ameleye 
·l·leler 'ı temin etmek l,\zırnd-,' İ!-! bulmak gayesine matuft-
ı,r. Aksi tnkdırclc Alınunya ;r. ŞımJiye kadur yüzde iki 
y..ı.lnız kendi ihtiyacını dü:;-· nispetinde tuhsil ve cibnyet 
unmok derdine Jü:_?ecek ve · t " · · edilen transıt t corc ı vergısı 
ithalatını azaltacaktır. · d" ·ı k · 

Y
üzde yarıma ın ırı ece tır. 

Soobo.hnrdn yapılması f Aile ocağını arttırmak ve 
düşunülen büyük vergi re - terfıh etmek için izdiva\· 
ormuna gelince bu hususta edenlere ödünç para veri· 
nA yenı' ver<Yİ ihdas edilec.-

o . t vıt l~rl~ktjr. Arıcak bunun için 
ek ve ne de eskilerı ez~ kaJınrn di~udaki iş tutun-
olunacaktır. Ancak vergi ma · d t · 

1 mak gayesıne ve a e meeı 
trahlarında. bazı değişme er ltlzımd.r ki bu sayede ifi 
olacak ve o milli iktısadiy- d k k · · ı 

piyasasın a er e ışsız er.J 
atın inkişafını yeni ve uas· 

Gaip aramyor 
Balkan harbinde İetanbulıı 

mulırı<'İr olarak gelen Kır
klarelinde Yukarı Kanara 
köyunden Ahmet oğlu Hn
sanın sekiz aylık Ahmet 
isminde ~·ocuğunu Kosım 
paşada, Büyük piyolc cam
ime uğrayan bir zat avlu-

tlık olorok almıstır. Çocu· 
ğun anne ve babası hay
ntı n<lan haber olmak isti
yorlar. B ılenlerin iveya çoç
uğu nazdinc alan zatın 

insaniyet namına ndresini 
Kırklarelin<le Yeşilyurt ga
zetesine bildirmeleri. 

Milli Emlak Müdürlüğüden: 
Ağoren mahallesinde 1 16 metre 60 santimetre ursa 

yirmi giin müddetle müzayedeye çıkarılmiştır. Taliple-
rin satı~ komisyoaunıı müraçııatları ilAn olunur. 

( ı31) 

Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir merkPz kıtaatı için aşağıda yazılı üç 
cins erzak1n 28 - 7 • 934: cumartesi günü saat 
onda altrni ıniinaka~a ile ihalesi icra edilecektir. 

Taliplerin nrnzktlr gün ve saatte Balık~sir as
keri sall u alma komisyouurıa nıüracaatları ih\n 
olunur. 

Cinsi 
Patetes 

K S0°'31l . .. ~ 

~lercirnek 

Mikdarı Kilo 
30,000 
22,000 

15,000 
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Temsil ed~nlrr: 

11 temmuz 934 çarşam~a atşamm~an iti~aren 

Bİff ASK NAGMESl 
Rişar Taberin 

Bu tanınmış yüksek artistin çe,·irdiği bu 
çok güzel filmi görmenizi tavsiye ederiz. 
Mutena şarkıları ve ~ok güzel n1usikisile 
herkesi nıeftu n edecektir. 

Bu fılim; medeni insanların medeni gıdasıdır . 

Bu filimin şarkılnrı yslnız odeon pltlklarındıı tega-
nni edjlmj,tir. • 

O _ 4506; O • 4507 Numorolu plftklorı arayınız . 

-
ZEİS İKON 

f otograf makineleri 

FOTO 
Ri 

Dünyada birinciliği ka
zanan « ZElslKON .,, 
fotoğraf makinelerinin 
934 ot'Jmatik modelle .. 

~ah Meh met ma~~unıu Hüseyin Avni t ı carethanesi 

rini makine, s~hpa ,,e 
cantanla rmı «ŞA 11 ~IEll 
MET MAllO~~HJ HÜ -
SEYIN A VNI ticaret .. 
hanesinde arav'mız. . 

Agf a f otoRraf makineleri 
uin Balıkesirdc yegane satiş ~ e r id ir·. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

.\<~FA FOTOGHAF ~t\KiNELEHİ 
YeJi yaşın<lo bir çocuk tar.Jfınılan dahi gayret 

r·· Yurttaş! ........... kolaylıkla kullanılır. 

: Hildliahmeri unutma/ : 
: ıstırap çeken insanlara ! • 
: eyilik ydrdun edtn odur.: ==;:=;:::~::::=:=;;:=:~;;:=:;::::::=::::::=::::=:=::::;;;;:=======' ...•...........•.....•...• : Bnlıkesı r \'ilnye Matho:ıs ndo hnsı)m ışt ı r . 


