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Avam kamarasm~a bu mesele ~akkmda müzakere 
yıpd~1. Hariciye nazın ~eyanatta ~ulun~u. 

Londra, 17 (A.A )- Royter Ajansı bildiriyor: Avam ka
marasında sorulan bir sual1:ı cevaben lngıliz Hori iy 'azı 
rı, lngiliz-Ttirk htldisesi hakkında Bahriye Nezar t'nce n -
rolunan tebliğe h 'çbir tasrihat ilave ~demiyeccJ'ni soyl -
miş ve şunu ildve eylemiştir: 

- Kruvazöre ait sandaJJar Sisam adası karşısında Türk 
arazisine 100 metre kadar yaklaştığ zaman nohet ıler 
meydana çıkmış ve sondala uzaklaşmasını isnret etmişler 
dir. Sandal yoluna devam ettiğinden nöbl tçiler ate ederek 
miılllzım Rohensonu öldürmüşlerdir. 

Nazır kazazedelerin ailelerine muhabbet izhar etmek 
suretile hlldiıe hakkında kendi tcessürlcrine ovam komar -
sının da iştirak edeceğini töylemiş ve miıtemrnim bir suale 
verdiği vevapta sandalın memnu mıntokoda bulunmod ğı 
hakkında hakiki bir şey beyan edemiy cejini, d )ğru 
kabili itıraz olabilecek beyanatta Lulunmon n ı::nyım 
arzu olmııdığını ıfade etmiştir. 

9 E yl ü 1 P a n a y ı r ı 
2 6 Ağustosta açılacak 15 EylUl~e kapanaca~, Panayu 

için hazuhklar yapıhyor. 

1 'll r n ı:num 

iştirak talPpnam !erinin aza
mi 1 O ağastosı kadar p nn
yır komitesine gönderilme ı 
ve kiralanan paviy nlarln 
açık yerlere ait licr ti r 
kiralond kları anda fzm r b 
lediyesi namına 
bir bankaya yatırılmıısı ar 
ttır. Sat lan mall ı anc k 
panayırın hıtnmında olıc !a
rına teslim edılecektir. 

Bursa, 17 (AA.) Siitto-
zu fabrikasının kü ı<lı mera
siminde hazır bulunan lzınir 
valisi Kdzım Paşa Anııdolu 

Ajansı muhabirine beyrın tı_ 
nda memleketin iktı n iıy tı 
ve refahı uzerind ki rolunu 
-xe süt sımoyii ile hayv ncı_ 
lığın inkişafı üzerind ki t si

'. -··: ~ \.!<• .• ;·· .. ·~. ... 

Urla 
Hal~ı ve memu ları t yare 
c m ·y ti e ya dım d cek 

17 ( 1 -
kk 1 r 

Ankara, J 8 (A.A.)- Bey
nelmilel 9 EyliH lzmir pan
ayırının dördüncüsü 26 Ağu
stos pazar giınü açılııcak 

ve 15 Eylül cumartesi günü 
kapanacaktır. Memleketim 'z 
dahılinde p•.mayıra iştirak 
edecekler mallarını puaken
de suretile satabileceklerdir 
ve mahalli Ticaret Odaları

ndan, Milli İktısat ve Tasarr
uf Cemiyetlerinden, Belediy. 
elerden alacakları vesi lalara 
göre gerek kendileri ve ge
rek mrılları için Devlet tar
afından veya şirket halinde 
idnre olunan Jemiryolların -
dan yüı ie kırk deniz yolları 
veıaitinde yüzde elli tenzi
lıtttan istifade edeceklerdir. 
Panayıra iştirak edecekler 
mılhalli belediyenin her tür
lü rüsum ve tekdlıfınden 
mı.istesnıı ve kazanç kanun
unun 3 ci maddesinin altıncı 
fıkrasında yazılı vergiden 
muaftırlar. iştirak edecekler 
ya İzmir belediyesindeki pa
nayır komitesine yahut pa
nayır mümessillerine müra
caat ve işt!rak talepname} -

rini ehemmiy tlc koyd tmj tir. 

erini imza edeceklerdir. Mu
vafakat cevabı alınması ve 

Kazım Paşa btıJUn 'fıcnret 
odasında yapılan toplantıda 
hazır bulunarak Bur a sa-
nayicilerıni Beynelmılel 9 
Eyh'.ll 1zmir panoy r na ı t r
ake davet ed n ve hu me 
vzu üzerinde konuşma} r ya 
pılmıştır. Bunun uz rın' 

mümcsiller bütun çıkulatn 
fabrikalarının panayıra iş_ 

tirak edeceklerini VA yer 
===========I alacaklarını söylemişlerdir. 

M ·ıll"ı Hararetle karşılanan bu 
dav~te büyük kuçük bütün 

T L Bursa sanayicıleri icabet 
aıımımız maç yapmak için edecek "e panayırda yer 

Y 1 .. ı 7 alocaklerdır. OJo 9 Eyi ) 
ugos aryaya çagnı ıyor. panayırına i t rak etmekte-
lstanbul, ı 7 (A.A.) - d' 

ır. 

Yugoslavya futbol federas) -
onu federaeyonumuza mii
ra aat ed rek Türk 
milli takım nı maç yapmak 
üzere Yugoslavyaya davet 
etmiştir. Yugoslavyalılar ta· 
rih intihabını bize bırakmışla
rdır. 

Madam Dolf us 
Roma, 16 <AA) 

Dollfuss beraberinde 
çocuğu ile Anoonea g lmj tır 

Kendisini Mo.dnm Mus olıni 
karşılamıştır. ller ikisi Hici 
onea gideceklerdır, 

• 
1 giliz 

Hü~umeti Asuri er mese
lesile fazla ala~adardır 

l.ondr 

• 
Türk - Iran dostluğu 

i i ~omşu ~ardeş milletin 11aızzım reislerinin ileriyi girmekte 1111 lkıllll ~uriu 
ve ~u~retli i~i mımlıkıtin samimi Je emniyetbahş olan ıünaıı~d ı1111iıi 
o~a~ar mu~~em atııılardır li her gOna sarsmtı ve f ntmadan ıııun kıllabtr. 

İran Hariciye Vezirinin mühim nut/ıu. 
Ankar~, 18 (A.A..)- Hariı•i

ye Veziri Iran millet meclis
ınde Ş hinş'lh Hz. nin Türk· 
ıy ve olan seyahatlerinde 
ıe,-let ve milletimiz tarafın-
ı n icra olunan istikbal ve 
o terılen hüsnü kabul bak
ında bir nutuk söylemiıtir. 
1 d 's tarafından hararetli 
lk larla karşılanan bu nu

tııkta llari iye Veziri ıimdi
y kadar yalnız ·ı ürkiyede 
l ğil be\k' dtinyanan pek 
, z bir ın mlekPtinde böyle 
hareretlı ve samimi olan 
1 usnü kabul yapılmadığı

kay l ttikten sonra bu 
--""=-' 

muhabbet ve samimiyet ve 
hüsnü kabule karşı bir defa 
Jaha resmen arzı şükran eyl
ediğini söylemiş ve ıwnra bu 
seyahatten alınan neticeleri 
izahla demiştir ki: 

- Fikrimce fevkalA -
dedir. Çünkü hakiki 
itimat ve mütekabil hörmet 
ve riyasız doğruluk ve me
nafi ortaklığından ibaret 
olan her nevi hüsnü tel ık k
inin esas ve payele· 
ri tamamile mükemmel 
bir surette hasıl olduğu gi-
bi ikj komıu kardeş millet
in muazzam reislerinin ileriyi 

görmekte olan AkılAne duy
ğu ve kudretli ve saflam 
iradeleri iki memleketin ıa
mimi ve omoiyetibahı olan 
münasebat temelini o kadar 
muhkem atmıtlardır ki bar 
gtlna sarsıntı vı fırtınadan 
mHun kalacaktır. iki kardeı 
ve doıt millet aon derece 
bir itimat Ye emniyetle 
yekdiğerine dayan ara• 
asude ve rahatla 
kendi vatanlarına hizmet ed
er ve daha ziyade terakki. 
yata nail olabilirler. Ve ne
vi beşere hizmet eyliyerek 
dünya aulbuna da çalııabilir. 
ler. 

Deniz S i 1 a h 1 arı n ı n 
Tahdidi M e s e 1 e s i . 

------
Ha- Görüşmeler~e usul meseleleri hakkmdı munıkııılar ~ 

Hitlerin 
Nutku ~ariçte nıııl 

karıllamyor? 
Londra.16 (A.A.) -

s ujansı bildiriyor: yapl1~ı, Görüşmeler teşriniıııla tıhir adildi. 
Bu ubahki büyük lagiliz Londra, 17 {& A.) _ Har- Japonya hülu1meti Lon-

tel ri ~t Bitlerin n•tkunun iciye nezareti, deniz siltıhl- draya mütehasaıılar göndı-
nı araştırmakta•r. arı hakkındadi rütmelerin rmeden Ye teıriaieTeldn 

m s gazete1i diyor ki: teırinievelde tehir edildiğini önce görü9meler olaaı7aOL 
1 lerin nutku, kendisin· teyit eden bir teblığ neşre- ktır. 
z h eımeğe Te muhik retmiştir. Londra, 17 (~.A.)- l•• 
t rmeğ'e calıımıı olduğu Bu teblig· de, Loodrada in- rika tarafından 1935 deaia Haziran vekayiini bıraka-

giliz nazırları ile Japon ıe- konferansı için iptidai g6-<' ğ elemli intihar teyit et- M 
m ktedir. Bır feaat tertibatı fıri orasında ve Japon ıefiri rüımelere memur edilen • 

ile Amerika müe11illeri ara· Norman DaTiı vaıife1inin "ucude getirilmiş olduğu-
na Jair tertibat vücude get- ıında usul meseleleri hakk_ bittiğini ve yarın amiral Hı
irlmiş olduğuna dair olan ında mün'lkaşalar olduğu da ig ile Amerikaya döneceğini 

özler mukni değildir. Şura- l=b=il=1li=rı_·ım=ek==t=e===di=r=. =-===-====-=--b==ıld_i=rm_iı_ti_r_. ------
ı bihakkın düşünülebilir 

kı ğer böyle bir tertibat 
yopılınış olsaydı, failler öyle 
ın n ızca öldürülmez, belki 

r nıiyetleri bütün dünya 
ezar nda sabit olmak için 
len muhakeme edilirdi 

Ne s Chroniche gazeteıine 
·re Bitler nutkunda hic 

hesiz Alman milletine hL 
r ediyordu ve fesat tarti
t na ait melodrmatjk hikll

Y l r. ecnebileri değil Alman 
rn il tini tehyiç icin söyle
nmiştir. 

Daily Telegraph gazetesi, 
llitleri, kullanmış olduğu 
usulleri muhik gösterememiş 
olduğunu çü:ıkü açık ifşaatta 
bulunmaktan imtina etmiş 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Hu gazeteye göre. ruvol
verler, fesatçıları öldürmek
t n daha büyük bir İf gör

u ler. Alman milletinin ye
nı umidini sarsmışlerdır. 

~1drıt,16(.A.A.)- Akide 
" r kir) ri yekdiğerine tam

men zıt olan birçok gaze
teler. ~1 Hitlerin nutku ha
kk nda efs ratta bulunmak
tadırlar. 

El So ialista gazetesi, Vo
lkisher B obahter gazetes

ının « llıtlerin .. idaresinden 
b ka hak yoktur» ıözünü 
t r r ederek bu iddianın 
( Devamı ikinci aapada ) 

Şark Avusturya 
Lotıroosu ıç1 hklıt ıdılıı Baıııkil ıuııini b~Jll 

misak. 
Londra 16 (A.A.) - Da- IÜSl811rl İll görDılJ , 

ily Telegrapheın ıiyati mu- Vıyana, 16 (l.A..) - Vi7. 
habiri diyor ki: ananın ıiyaıl mehalilincle 

-lngilterenin aktioi tavsiye dolaşan bir ııyiaya göre ba
ettiği şark Lokarnoıu iç- şvekil muaTini prenı Star
jn Fransa ve Sovyet t us- hremberg, ihtimal yarın Ve
ya tarafından teklif edilen nedikte İtalyan hariciye mü
Fransız_ Alman Sovyet mü_ stetarı M. Suviche mülAki 
\ekabil muavenet misakını 

olacak ve Muıaolini ile gör-
ne Almanyanın, ne de üşecektir. 
Polon yanın açı ktnn açığa M D 1 r 
reddetmeleri muhtemel de- · 0 1 o11un seyahat ta-

rihi 29 temdeceklerdir. ğildir. 

Nihayet Polonyanın Alm- YIJllldl Jilll 
anya ile Soyyet Ruıya ar_ Viyana 16 (A.A.) - Za-
asında bitaraf kalması ihti- bıta Viyana yakininde kAin 
mal dahilindedir ki, bu Kaltenleutgelende 1.000 dea 
sorctle İngiltere ve ltalya fazla komüniıtin aktetmiı 
gibi bu anlaşmalar haricinde oldukları bir iotimaa b11kın 
kalmış olacaktır. yapmııtır. Kominiltler zabı-

Berlin hükumeti ilk metin. ta kuvvetlerine kartı mtlthif 
lerde yapılan esaslı tadıller· bir mukavemet göllenaifler
den sonra bu ıeklirleri dir. Bunun üzeri•• sabata 
kabul edebilecektir. memurlara ıilAh iati•allaı 

Viyana, 16 (A.A.) _ Yarı mecbur kalmıılardır. NeticM• 
resmi Viener Zeitung gaze. 2 kiti ölmüf, birçok kiti 
tesi Şark misakı meselesind- ı==y=ar=a=la •• n_m_ı_ıt_ır_·~---~ 
en bahsederek diyor ki: devletleini daha ııkı bir 

«Franıa Hariciye Nazırı tarzda batlamakla kalma
M. Barthotam manasile ÜL mış, bu deYletlırle deTld 
tatca bir ıiyasi it görmüıtür. Ruıya ara11nda da salhfl te· 
M. Brrthou e~astn dostlukla ıiz eylemit vı ma11am mi· 
kendisine merbut olan tark ( DeYamı:ikiaoi 1a7fau ) 



Sayfa: 2 TORKDIL1 19 T!MMUZ 

Haricte neler oluyor? 

M. Louis Bartho 
------

72 yaşında olan f ransız Nazrri ~u yaş ile mütenasip 
olmıyan gayret ve zin~e ~ir faaliyet sahibi~ir. 

<(Reichapo t» yazıyor. 
İngiltere ile Fransa nııasın· 

da 1904 senesinde oktedilen 
itiltlf üzerinden otuz sene 
geçtiği ve Avrupanın · voziye
ti o vnkitkine benzer bir 
buhran tehilkesi :ırzeUİğ'İ 

bir nnda Fransız Hariciye 
Nazırı Louis Barthou Jngiliz 
devlet ad:ımlarile mühim 
müzakereler yapmak üzere 
Londraya gidiyor. 

72 yaşında olan Fransız 
Nazırı bu ysış ile mütenrısip 
olmıyan gayret ve zinde 
bir faaliyete sahiptir. Bütün 
mevcudiyeti hararetli ve en_ 
erjik hamlelerle meşbudur. 
Fransız harjci siyaseti Ba

ler teslihat ve emniyet me 
seleleri ve sonuncu mesele 
ile n!.ı kadar olmak üzere de 
pnkt siyaseti meselesidir. To 
slihat işininde de deniz vo 
hnvu lcslıh tı oyrı oyrı mü 
him me' kiln almaktad r. 
Fransa vtt lngiliz nokto.ı 
noz ırlı:ırı orasındani zı 

ddiyetler, silfıhs zlnnmn ko
nfernn"mın ona komisyonunun 
mayıs celselerinde vuzuhla 
ıfade edılmiştir.l'ronsn o vakit 
teslihnlın azaltılmasını, taahhüt 
mahiyetindeki garantı pakt
lnrı akti suretile emniyet 
m~selesinin tamamile halline 
bağlı tuttuğu holde İng 
illere sildhsızlanma mesele-

rthounun idaresinde evelce sının en mühim Avrupa 
ve en sonra da paul Bon- meselesi olarak umumi bir 
courun idaresinde olduğun· mukavele ile tanzim edilme_ 
dan daha canlı Ye vazıh 

bir seyir ve istikamet almış. 
si lllzım geldiği ve bu mes
eleye bağlı olmıyan emniyet 
meselesinin halli için İngi
lterenin hi~· bir surette taa
hhüde girişmiyeceği fıkr

inde sabit kalmı.~tı. Sildhsız
lanmn koferasından bir 

Zabıtları kitap halınde çıktı 
Türk Dili Tetkik Ce-

miyeti l mumi KatipliJind 
en: 

Birinci 1 urk dıli kurultay
ının zabıtları kitap hal 'nde 
çıkmıştır. Birinci Dıl kurul
tayına oza sıfatiJC' iQtirnk 
etmiş bulun nl ra birer nü
sha takdim edilecektir. Ku
rultay ozaaından mebl s lı y 

1 efendiler~. f niver ete men
sur lnrınn. LİSP., mu Jl'm me 
kt bi ve ortnm klep. Ttiık~P. 
ecl,,biynt, fı 1 efe mu 1-
lımlPrino ve staji ycırl-
crino ait nüshalar ~1 

rif \'ekAIE'tince k<>ndilerrino 
gönderilmiştir. Bu zatların 

haricinde kalan Kurultay 
rızasından Arıkarnda bulu
nanların cem~yet mcrkC'zine 
lstnnbulda olanların Istan
bu1 mnarif idaresi altındaki 

devlet matbaası satış yerine 
müroonatla l'10n ndrPslerine ka
ydettirerek kitaplarını almaları 
Ye bnska yerlerde bulunanl
arın dn bir mektupla hiıvi

yet vo nçık adreslerini ka_ 
ydettirerek tna hhutlü po ta 
ürreti olan 35 kuruşluk pu
sta pulunu göndermek sure
t ile lstanbulda Oevlct mal-

tır. Sildhsızlanma meselesinde 
de Fransız noktai nazarında 
bir saldbet ve katiyet var
dır. Vtikıa bu, Avrupa umu
mi konserinin müzmin ah· 
enksizliği içinde evelemir
de nazarı dikkati celbetme

~nası müdürlüğüne müraca-
emniyet komitesi teşkili nt etmeleri .lfizımdır. 
hakkındaki karar üzerine 

mi~ti. de İngiliz delgesi Ghorhette 
Aschbh İngiltorenin müz:ıke 
releri yalnız bir müşahit sıfı 
tile iştirak edeceğini ve mıntı· 
kavi garanoti mukavelesi aktı 
hakkında verilmesi muhtem
el kararlara iştirak etmiye
ceğini izah etınisti. Ayni 
noktai nazarı hariciye nazırı 
Somon ve Lord Eden avom 
kamarasındaki beynatların

gillP-renin vaziyetinde Fran
sa için müsait şartları vüc
uda get'ren. en kuvvetli ak-

si tesiri yapan şey, Alman
yadaki en yeni lıd liselerd-

ir. lngiliz efktirı umumiyes

inJe Almanya. aleyhinde rok 
derin tebeddül vaki olmuşt-
ur ve şu ondu • 'asyonal -. 
So yalisl Almanyaya korc;ı 

dn teyit etmislerdir. Ingilte- k 11 vvetli bir nd mi tevccrii-
re için Avrupa kıtasındn lılo karışık itimatsızl k his-
büttin garanti taahhütleri 
Locarno mukavelesi ile tah
dit edimiştlr. 

si umumidır. Alınanvanın si· 
J 

l.lhlo.rını arttırmosı irndıyo 

•••••••••••s••mm••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . " ! S EH 1 R VE MÜLHAKAT TA • 
" • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Köyler e 
K1ıamık ~astahğı salğm 

halin~e. 
Hasf lıkfan ölenler çok. 
Ovo. ve Köoeler köylerile 

d ğer bozı köylerimizde k z. 
amık hostal ğı ç kmıştır. 

fl..ılk mızın hostol ğ ı k r 
s l lzım g lıliğı dı recede 
c hrmmiyet Yermemc>kle olm
s nd rn bu kô) ! rde ha talık 

ılğ n hal 'ne gelmiş ve bu 
yuzd n olen çocukların ade-
di mühim bir yekuna baliğ 
olmu~tur. 

Sıhhat mi.ıdürlüğü hastal
ıkla mücadele yapmakta ve 
emrinde bulunan sıhhat rne 
murlarını s k sık hastalıklı 
köylere göndererek bir on 
evel hastal ğın önüne gPçm
eğe çalışmoktndır. 

[ski ma~en mü~en~isimiz 
~ugün gi~i~or 

İktısat Vekôletince yll. p l
an son tcşkılAtta mcrk ze 
tayin edilen eski maden mü
hendisimiz Refet bey bugün 
saat 11 de Kütnhya trenıle 

Ankarayn hareket eder ktir. 
Refet bey dün veda ziya re
tleri yapm ş ve bu ar da 
idarehanemize de uğrayarJk 
veda etmiştir. 

Eyi bir idareci ve kıyme
tli bir mülıendıs olan B f et 
bey aramızuan unutulmaz 
hatıralar lııraknrnk o.yrılm
aktadır. 

Muhterem Hafct beye ııe_ 

16.metler dılcriz. 

a~~uslara yar~ım 
lfolkevi İçtimai yard m 

Dur unbey Panayırı 
1 O ağustosta açıhyor. Dursun~ey ~elediyesi panayır 

için şinı~iden ~azuh~ yapma~tadu. 

' 

Dur ur l 'in umun I! ı unu~ıl 

Dursunbey. <'fohabirimiz- ve beraberlerinde g-etirecek_ 
d n' - 10 Ağustosta açıla- leri hııyvon vr emtianın oyi 
cnk olan Dursunbry panoy- muhnfazası için helediyere 
ırı için hazırlık yapılmakta- icabeden tertibat alınmakta_ 
d dır. 
ır .. 

ilk defıı elarak :ıcılmaktn 
Panayır kasabanın şimaL 

in le suyu ve ağacı bol olan 
Ç'lyırlı mevkiinde kurulaca
kt r. Buruda satıcı ve alıcı-

olan Dursunbey panayırının 
çok rağ'bet kazanacağı tah
min <>dilm('ktedir. 

Panayır 14 nğastostn ka-
lnrın istirahatlerini temin panacnktır. 

• 
1 iÇ ediyesi 

-------
Kasa~amn umram için şar anı ta~dir ~ir surette 

çahşıyor. T a~a~~ane ı1nc ~a dış! na ıarnırıf~ı. 
13'gnd.ç. (Muhabirimizden) 

- Bigadıç belediye kasa
bıının umranı yolunda şaya
nı takdir bir faaı;yet gös
termektedir. 

Belediyenin son giınlerdo 
başarmıya muvaff tk olduğu 
iki güzel iş var: 

1 Mezbehanın tamiri. 
11- Tobnkhnnolorin kosa· 

b dışına. nakli .. 
~fezbahada ~·ok esaslı tami

rnt yapılmış, ko.sabı:ının ih
t'yacını temin edecek şekle 
sokulmuştur. 

Tabnkhnnelere golinre,ka_ 
sabanın bir köşesine ya-

kasabuya çirkin bir mn
nzara vermekle kalıyor, Ka
sabanın havasını bozuyor 
ve birçok hastalıkların za
huruna sebep oluyordu. Taba· 
k haneler kapatılmış olduğu· 

ndan simdi bu mahzur tam
amen kalkmış bulunmakta
dır. 

Tabakhaneler kasabaya 
yarım saat mesafede bulun
an bir mevkide inşa edilm
ektedir. inşaat epi ilerlemiş
tir. 

Barthounun Var_-Şova seya· 
hati dörtler paktından ve 
Almanya • Lehistan mukave
sindenberi Fransa ile LehL 
stan arasında hasıl olan 
soğukluğu bertaraf etmiş 
Prag seyahatinde do Fransa 
için değişmez dostluk temi· 
nntı nlmağa muvaffak olmuş 
Biikreş ve Bclgratta drıhi 
hararetle kabul edilerek 
Romen .... e Yugoslnvlnrın 

dostluk tezuhürlerile karşı
lanmıştır. Bu seyahatler 
ynnlız Ma .. aristanda haklı 

bir infinl uyandırmıştır. Ni
hayet Barth ou bir Şarki 

Avrupa paktı ve Akdeniz 
paktı projosile Husya ile do 
münasebete girişerek Frnn
sanın harici politika 
faaliyet ve nüfuzuna öyle 
bir vüsnt vermiştir ki bu ya· 
nlız şimdiye kadar cari olan 
faaliyetleri değil harpten 
evelki faaliyetleri dahi ha
yli geri bırakmıştır. Rnrthou 
şimdi de Londrnya gidıyor 
ve bu seyahati biltlhare 

Fransız hariciye nazar 
eti Ingiliz siyasetindekı 

kado.r dalın ,ziyade müsama
ha ve tasvip ile telfikki cd-
ilı'rken burru"n ı·nrrı'lterenin 

şubesi komitesinden bir he
yet dun lıokishaneyi ziynret 
etmiş ve mahpuslıırdan fakir 

1 

bulunanlara yardımda hulu 
nmu~tur. 

manan tabakhaneler 

Belediyenin faaliyeti halk 
tarafından aldka ve takdirle 
takip edilmektedir. 

==c:--:::======-===========-
Şark 
Lokarnosu 

Himıyeietf al Cemiyetinin 
yar~ımlan 

Romayo yapacağı bir seya
hat takip edecektir. Fransız 
Hariciye Nazırının bu son 
seyahat ile muvaffakıyet_ 
lerinin dairesini tamamlama-

ğa lngiltere ve İtalya 
ile de tekrar sıkı münase· 
betler tJsjs etmoğe 

aradaki ziddiyetleri ortadan 

kaldırmağa ve bu iki büyiik 
devle\j de müşterek menfaat-

ler bağı ile Frnnsaya çokm_ 
eğe gayret ettiği anlaşılıyl)r. 

Barthounun İngiliz politika_ 
sını Fransız politikası ile 
tamamen ayni hattı hareket 
üzerine getirilebileceği üm
idi ile Londraya seyahat et
tiğini kabul etmek manasız 
olur. Lehistsnın harici siya_ 
setine bile bir Fransız veç
hesi verdirmek Fransa rüçlü 
siyasisi için daha azdır. Çü
kü lngiliz vo Fransız mena
fıi arasında yukdiğorine mu
tabakat pek azdır. Her iki 
devletin münasabatı için na· 
zarı dikkate alınacak mese_ 

bu doktai nazarın s:ırsılmı- b " 
Alman bomba tayarele-

yncuğı lıo.kkındn şüphesiz . . . . ~. . 
tam bir kanaate sahiptir.Bu rı ıle tülıdıt edılecegı ondı-
kanant, Fransız llariciyJ şesi hüküm sürmektedir vo 
Nazırının İngiliz ricali devlt•ti1 bu hükme harbi umum! ha-
ile yopacnğı müzakerelerir.o tırııları dn ı-.iddetle müessir 
vereceği istikameti tayinde olmaktadır. l>nhili işlerinde 

amil olacaktır. Bu suretle hasin tonkıl usullerile çalı-
İngiliz noktai nazarına itibar 
edince ve nimrcsmi beyanatı 
nazaran ittiffak plfinları ve 

mahrem itilılflar dn mevzuu 
bahis olmayınca Bnrtlıou 

kendi diplomatik maksatları 
için Londrada gayri miisnıt 

·eraitle kar~ılaşmıyacaktır. 

Ingilteredc siyasi hava son 
zamanlarda Fransa ile daha 
sıkı bir teşriki mesai yapı 
ması lehinde değişmiştir. 

Hükiımet dahilinde muhafuz_ 
ak fi r azanın nüfuzu bir ha 
yli artmıştır . Doktorların 

tavsiyesi üzerıne Macdonaldın 
üç ay izin almış olması mu
kabil ve muarız tarafın ba-
şlıca bir Amilinin mühim 
vo kQti bir anda 
tesirden fizndc kalması 

içindir. İngilter<.'nin askeri 
emniyotinin kenui toslilıatının 

derecesi ile ve bılhassa ha-
vada müemmen olmad ğ'ı iç 
in Fransa ile tesriki mesai 
sayesjnrl'l çok tehditkar tr 
hl ke membalarının ortadan 
kaldırılacağı hnkkındu dai
ma kuvvet bulan fikjrler 
Baı thounun ziyarE:t ve mü 
zakerelerinde müsait şerait 

temin etmektedir. l'akat in. 

an bir hükumetin vesaiti 
h rbiye istimolinden de çe- 1 

kinmıyoceği ve teslilıatı nok 
san olan bir komsu devlet 
uz rine doğrudan doğruya 

ba kın yap.ıbilec ği l f'klcn 

m~ktedir. Alm uya aleyhin
Jeki bu tel<lkkilerin, ln
gılter de Fransa. ilt\ bir iti-

ltH akti hususundaki arzuları 
tahakkukunda rok muossir 
bir tarzda yard m eılereği 

tııbiiJ r. Bu sebeple Barthou
nun Londra müzakorelerinclPn 

do,!rudan doğruya iki tarafı 

bnğlıyan hı< bir lnuhhut te
mın edilmese dahi İngilt re 

ve Fransanın çok sıkı bir 

tec;rikı mesaisi i~·.n yeni es 
usları Ye tem Herin atılarn· 
ğı muhakkaktır. Fransız lln· 

ri('iye Naz rı bu eyi 
netireyi her eyden ev_ 
el Almarıyanın ~asyo· 

nal - Soı:ıyalist zima.mdı.ırla 

rına modyundur 'e bu n tı

ce Frunsan n sil<dısızl nmn 
vo paktı politika ına. k r ı İn
gaterenin reddedıci vnzıyc
tinden mutehab ıl a< !arı 

<lındiren bir neticedir. 

Balya ormın on~öUörlüğü 
Balya kazAsı orman kon

<loktörhiğune Kozan kondö
ktöry İbrahim bey tayin 
edılmiştir. 

Yağmur yağ~ı 
Diın akşam üzeri şehrim

ize yağmur yağmıştır. fia· 
va dün diğer günlere naz • 
rnn serin idi. 

Spor: 

Güç - Birli maçı 
Yarın öğleden Ronro Ali 

Hikmut Paşa Stadyomunda 
İdmangürü ile ldmanbirliği 
ikinei takımları arasında hns 
usi bir maç yapılacaktır Mrıç· 

saat ı 4 de başloyncaktır. 

itlerin 
Nutku 
( ( t tar fı birinci sayfada•) 
doğru olınudığ' nı, çünkü lfi
tlerın iılarAEIİnin büyiık snn
nyı crbnhının idaresine t ıbi 
bulunduğunu ynzmnkto.dır. 

Bunu anlamak için hali 
haz rda Alman iktısat neza 
rc>tin l olııp bitmekte olun 
f?Aylere h kmak kdfidir. Sa· 
noyi muıJurıı \1. J>hilıppe 
Ke ~ r ist f u etmiş ve yerme 
Kont \o Der Coltz gelirılm
iştir. Bu hal, Kurpp \on 
Boelıleno bahsedilmi<; ilk 
imtiyazdır. 

(l' st tarafı birinci sayfada) 
suklar sistemi hesabına lng
gıltereyi kazanmıştır. Alın 

an hükumetinin sizasl vnzi · 
yeti çok müşkül bir vaziyc· 
te diişmiıştur. <)ünkü İtalya 
ile lngiltere orasındaki ana_ 
nevi dostluk fcvkalô.de sıkl

aşmış vo so ongün içinde 
büyük devletlerin noktaina
zarı son derece değişmiştir. 
Sayet Almanya çıkmaza gir
mek istemiyorsa fıkrini de
ğiştirmelidir. 

Fransız Sosyalist fırkası 
Poris, 16 (A.A.)-Soslyn -

ist fırkası milli meclisi, biı

tiın gün içtima halinde kal
mış ve komi.ınist fırkasının 

fJaliyeti birliği teklifimi 
müzakere etmiştir. Hatiple
rin eksı-ırisi, buna taraftar 
gorülmektedır. Bunun, ge 
re ı•elsesinde kabul edılmıı
Rİ muhtemeldir. '\ nlnız M. 
Grumbach, bunun nleyhind 
edir. <_.,unkü tcklıfın samim-

iyetine kail değildir ve iki 
fırka arasındaki ihtilMlnrı 
sayıp dökmustur. Birçok 
hatipler ve bilhassa ~1. Blum 
f::ıaliyet birliğine taraftar 
olmuştur. ~fomafıh M. Blum, 
fırkanın bilhassa Sosyalistl
ere karsı serhestii hareketi. 
ni muhafaza etmesini istem
ektedir. 

Himnycietfnl cemiyeti um .. 
umi merkezi 1 temmuz J 934 
tarihinden 16 temmuz 1934 
tarih ine dair 1778 çol1uğa 

yardım etmiştir. 

Bunlardan 389 hasta ço
cuk ve kadın' umumi merk
ezin polikiliniklerinde muye
ne ve tedavi edilmiştir. 

Oiş muayenehonesinde294 
çoeuğun dişleri muayene ve 
tedavi edilmiştir. 

648 ~ocuk ve anne umumi 
merkezin banyokrındon is
tifade etmiştir. Siıt damlası 
kısmında da 142 çocuğa her 

gün yekun olarak 1118kilo 
bedava süt tevzi edilmiştir. 
Yardım için müracaat eden 
fakir ailelerle çocuklardan 
5 ki~iye para yardımı yapı
lmıştır. 

M. Blum, Moskovanın, FrB 
nsnnın dostluklarını Sosya
list fırkasına kadar teşmil 
etmek arzusunda bulunduğu 
fıkrinde olup şayet Husya 

Fransa ile askeri bir ittifai 
aktedecek olursa Sosynlist
lerin bu ittifakı - faaliyet 
b.irliği bahanesile - tasvip 
etmeleri ltlzımgelecektir ve 
hatta Sosyalistler bu tasvıbi 
sulh için tehlikeli görseJıır 

bile bunu yapmak mecburi
yetinde knloceklardır demiı;;r 
tir. 



19 TllDIUZ 

hıkfJye: 

Hafız Sakirin kerameti. 
- H11 Ayşe molla duyd-

un mu'.l .. 
- Neyi moru Kezban~ .. 
- Hafız Şakirı!.. 
- E nolmuı? 
- Nolacak Bağdada 

kadı olmuş. 
_ Kadı mı olmuş~! .. 
- Nolacak yine geçen 

gün . Camiden yanık yn. 
nık veld leti nebeviyi okurken 
tesadufon caminin önünden 
geçen S ıdrazom Paşn bu sö. 
ze vurulmuş, arabadan ine
rek içeri girmiş. 

- Sonra.1• 

- Sonrası, Sadrazam pa. 
şayı gören hemen ayağa 

kalkmış ve haşmetli paşa 
hazretlerine yer göstermiş
ler. Derken ahretlık korku
sundan yanlış mevlut oku_ 
yan Hafız Şakirin yanık se
sile ve öyle melul, mahzun 
bakışile miraç okurken 
hönkür hönkür ağlamağa 
başlamış. Paşanın yaşlanan 
gözleri Hafız Ş kirin uzun 
kirpiklerinden ve hokka gi
bi küçücük ağzından başka 
birşey görmezmiş. 

Şerbetler içilmiş, mevJUt 
bitmiş, paşa hazretleri a lam
larından birinin kulağına bir 
şey söylemiş, herkes mera
ka düşmüş: 

- E sonra'.l .. 
- Sonra bizim Emine 

mollanın oğlu o makine ile 
konuşulan bir yerde duruy 
ormuş ertesi gün mahalle 
karakolundan bir polis cam
iye gelmiş hafız Şakiri kara· 
kola getirmiş Ve orada ko
nuşmuş ve bunu bizim l~m
ine mollanın oğlu duymuş, 

derken efandim üç gün so
nra bizim o rebisleri yanlış 
okuyan haf z camiye batıp 
olmuş. 

Eskiden sokak aralarınd
an önüne bakarak geçen 
mazlum hofız, batıp oldukt
an sonra artık her yere ka· 
fası yukarda, burnu havada 
gitmeğe başlıtmış. Paş .. gü_ 
zel sesi, güzel ıöziı bulAsa 
her güzeli seYermiş. Nedim. 
lerioe okuttuğu şiirler 
hep güzelliğe aitmiş. Yanıa
da taşıdığı Zülkarneyn isimli 
birine daima böyle tabiatın 
güzelliklerine ait şiirler ok
uttur u ı Ujr.Manazırı tabiiyesi 
-güzel çıftliklere bayılırmış .. 

Her ne ise lafımı uzattım 
nerede kalmıştım? 

Hafız, hatıp olduktan 
sonra?. 

- Evet batıp olduktan 
sonra gidip gelmeğe başla
mış. Her cuma gecesi paşanın 
konağına gider, koside ok
ur, gazel söylermiş. Aradan 
ne kadar zaman, geçmişti 
bilmem bir gün hafızın sa
rayda dokuz uşağa bir kA
ti p olarak kayırıldığını duy
dum. Sonra da Bağdada 
kadı olduğunu da duyunca 
aklım ba~ımdan gitti. Bu ka
dar cahil bir imam yamağ
ının birdenbire kadı oluş· 
undaki keramete şaştım. Ra
st lene sordum. Kimse 
birş y sö1lemiyordu. Yalnız 
herkes bu i'im söylenin
ce manalı bir bakışla ıüph
el~rimi araştırmaktan başka 
bir işe yaramıyordu. 

Geçen gün ~izim eski ah
baplardan kurşun dökücu 
Gülsüm nineye kurbağadan 
korkan torunuma kurşun 
döktürmek için gittiğim za-

Alman esinden olm&11 mecbnriyeti 9118 ık • • s • f K w -· 

va::::::~!~~· teıiı edilecek ~.... a esınn 1 a aynagı :;:u:?.:J~ 
f abrlkalan ingiltarıda ıubılu 

tesis ediyor. 
Pester Lloydden: 
Berlinden bildiriliyor: ln

giltere Dtthiliye Nazırı ka-

~ır:: dok~::~:: me~~~:~ D A G 1 L 1 C A S 1 ~ Mıenchesterde kurulacaktır. J. 
İngiliz hüktlmeti Alman fir- ~ ~ 
malarmın bu şubelt:rinin tes- ~ 1 
isi için alAkadar logiliz ~ Havasının, suyunun letafeti ve şifa lıassalarının ' 

dınlar için hazır elbise 
imal eden Berlinli 19 fır
mn ile birkaç haftadanbe
ri vaki müzakerelerden so
nra bunların lngılterede fa
brika şubeleri tesis etmele
rine müsaade vermiştir. Bu 
fabrik:ı şubelerinin İngiltere 
de tesisi Alman huktlmet 

gruplarının şiddetli mukııve- ~ fevkaladeliği romatizma, kum ve böbrek hastalık- i 
metlerine rağmen mütaade ~1 larına ka:-şı da nafi olduğu herkesçe malum bulu- ~ 
vermiştir. Zira yeni fabrika· ;., , 
lar vasıtaıile f..giliz amele nan meşhur 8 A l YA D A lM / l • • 
leri, bilhassa büyük işsizlik ~ J , 
hüküm süren mıntakalarda ~ C A S / bu kere idarei hususiyece ~ 
iş bulacaklardır. Buı\(!an ~ tamir edilmiş, hanınllar için de ayrıca tenez- '-ı 
maada hu tesjsat ile İngiliz i züh yerleri yapılmış \e arzu edilen derecede 
mensucat sanayii içinde im- ~ 

m·tkamat nın ait olduğu da- :. (ı " hl " b" h 1 · ·1 · · G k B 1 k • 
irelerinin tnsvibı ile vukub- kanları elde edilecektir. ' ~nnı ve Si U ır a. e getırı mıştır. ere a .• e- Jı 
ulmaktudır, Mevzuub&his ol- Meşhur bir otomobil koşucu- ~ sır ye gerek Balya ıle olan yolları da oton1obıl \e • 
an J9 Berlinli firma Al- su ıahkOı oldu. ~ kamyonların kolaylıkla gidip gelmesine müsait bir ~ 
manyaJa kadınlar icin hazır Douglas - Man Adası ~ şekle konulmuştur. Yeni nıüstecir 1ar:lfnıdan la- P. 
elbise imaldtı sahasında t6 (A.A.) _ Meşhur otomo ~ 1 f · ld "' 'l · _.,ı __ , ı , J 
muteber müesseselerdendir- zımge en te rışatı yapı ıgı gı n arzu wuwweıe l\ar-

• bil koşucusu Kaya Don, {h. l · 1 Esbab ler. Bunlar müşterek bir i yo a ve yatak ta temın o unmuştur. ı.istira- • 
tiyatsızlık yüzünden adam l 

faaliyetle lngilterede şubel· öldürmek suçundan dolayı ~ hali hazırlanan vilayetimizin bu biricik Ş J FA• 
er teaiı edeceklerdir Bu şube- 4 ay hapse mahkilm olmuı- ~ G r, 
~~::.~;n~:~k:~~:~~"Aı::~ tur. Bu mabkfimiyetin aebe- 1 K A Y NA / ııın bu kere çok temiz ve • 
oyada muhalaza edecekler bi kendisinin de yaralanma- i müken1n1el bir surette açıldığı ve fiatlarda zam ~ 

· ıını intaç eden bir otomobil r, 
ve Inhiltere ile dominyonla· kHesında mıkininstin vefa. )'apılmadığı muhterenı halkınuza nlenuıuniyetle ~ 
lardan gayri her ecnebi me- tına sebebiyet virmiş olma- i arzolunur. ,. ... .( 16 .-;-126 ) ~ 
mlekete ihracatlarına devam sıdır. Kaya Don, mahkemo '1111111!:'~"1111111'.::~ ~~-il ın::=iiiii 11illllınl::dillil,ıı;;ı:;ilııl:fı;l~lllni;f~ 
eyliyeceklerdir. Ana firma kararını istinaf edecektir. 1111191 q 111111111111 1119 .U UllWIJI 
lar iş ve ftıaliyetlerini yoka- Otomobil koşulın 38 dalnka 19 saniye 1·5 te 1 A k " S t 
rıda zikredildiği veçhile kı- birinci, Mercedeı _ Benz oto- 8 eri a IR 
smen lngiltereye nakletmiş Adenau, 16 (A.A.) - Al- mobili ile Luigi Fagioli 4 

alma 
Komisyonundan: 1 1 d man otomobil büyük mükA-

o ma arın an dolayı ameleye saat 40 dakika 26 sani1e 
1 · fat koşusıı 150,000 seyirci 

yo vermemeğı taahhüt et- ı- 5 te ikinci Alfaromeo oto_ 
· 1 d' Al önünde yapılmıştır. Oto Unu-

mış er ır. man döviz mu- d mobı'lı" ı'le Louı'ı Chı'ron 4 on otomobili Qzerin e Hanı 
rakabe daireleri lngilterede Stuck saatte vasati 123 ki- saat 46 dakika 32 saniye 
şube açmış olan her firma 
için 20 bin Rayhşmar)dık lometre katederek 4 ıaat 4 te üçüncü geliştir. 
münakaleye müsaade etmiş- ~~.._.._.,._..--~ 
lerdir. Fakat bu münakale ·~~~~ • ~"""""' '~I 
!::·ı~::n;n•1 ev;i1::=i:: :~-1 En Senn Yeri 
suretle. döviz bilAnçosu bu Eğer sıcaklardan çok müşteki iseniz ŞEHİR SiNE-
yüzden hamuleli gorülmi1e- MASI na gidiniz. Çünki Balıkesirde EN SERiN YER 
cektir. ıehir sinemasıdır. Binanın huıuıi:ydtinden mada 

logilteredeki 19 tubenin SOGUK HAVA makinaları ve VANTILATOR ları daima 
tesisatı için muktezi işletme hali faaliyettedir. 
vesaiti bir lngiliz grupu ta- ~-~ 
rafından temin olunacaktır .. 
Hükumet, lngilteredeki Al
man fabrika şubelerinin hö
tün işlerini ve para muam-
elelerini murakabe etmek 
üzere bir mutemet tayin 
edecektir. Bundan maada 
hazır elbise için İngiliz im
alathanelerinde sarfedilen 
kumaşların ve harçların as
gari yarısının Alman menş-

man, laf laftan, yine bu ha
fız Şakir efendi meselesi 
aç ldı. Gülsüm niyeye yal
verdım. Herhalde onun bu 
işteki kerametini keşfettiği· 
ni ümit ederek bana da çıt
latmasını rica ettim. Yemin 
ettim. kimseye söylemeJn de
dim. En nihayet. dayanama
dı. Kapıyı sürgüledi. Kurşun 
tavasını yere bıraktı ve 
yanıma sokularak hafızın 
bu derece yükselmesine se
bep ilmi değil onun yakıcı 
sesi ve sihirli bakışıdır de
di. 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

Azami n1iktarı 
500 teneke 

50 « 
100 (( 
50 (( 
20 (( 

Cinsi 
benzin 
gaz 
vaAon yağı 
valvalin yağı 
gıres yağı 

Vilayet yollarında çalışan lamyon' ve silindir· 
lerin bir senelik ihtiyacı için lüzunıu halinde 
alınmak üzere balada miktarlarile cinsleri yaz. 
ıh yağla şartnamesi mucibince nıübayaa edilen1k 
ve 13- ağu tos-934 tarihine müsadif Pazatesi 
giinü saat on beşte ihale edilmek üzere bir ay 
müddetle aleni münakasaya vazedilnıiştir. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk. nispPtinde
teminatı muvakkatelerini vezneye teslim ile tica 
ret odası vesikalarile birlikte yuvnıi mezktJrda ve 

Balıkesir merkez kıtaatı için aşağıda yazılı üç 
cins erzakın 28 - 7 • 934 cumartesi günü saat 
onda aleni münakasa ile ihalesi icra edilecektir. 

Taliplerin nıezk.tir gün ve saatte Balıkesir as 
keri satın alnıa komisyonuna nıüraeaaıları ilAn 
olunur. 

Cinsi 
Patetes 

K. soğan 
Merciınek 

Balya Belediye 

Mik.darı Kilo 
30,000 
22,000 
15,000 

4 - 127 

reisliğinden: 

Balya belediyesince yeniden inşa edilecek 
17 38 lira 72 kuruş bedeli keşifli itfaiye garajı 
binası 5- 7- 934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf u ulile münakasaya vaz
edilmiştır. 

ihale tarihi olan 25-7- 93! pazar günü aat 
16 dadır. Taliplerin şartname) i görmek ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin her gün Balya 
belediye reisliğine nıüracaatlan ilAn olunur. 

( 4 - 192 ) 

Paşa, hafız diyince ağzı
nın sularını akıtıyor. Onu 
görmek için çıldırıyormuş. 
Birgün lstanbuldan bir ka· 
hır yüzünden padişah ta. 

bu hususa dair fazla nıahinıat almak istiyenle- ı------------------
rin daha eyel encümeni vilAyeıe gelmeleri ilan 
olunur. 4 - 134 

rafından Bağdada sürgün ı--------------------
edince padişaha yalvararak, 
ağlamış ve vali gönderildi
ği yere onun Ja kadı olm· 
asını temin etmiş. 

- Kızım dünya tuhariaş
tı Eğer bir gün paşa affedilp 
te eski vazifesine getirile
cek olursa, e1i bil ki bizim 
taş mescidin çömezi istanb
ula- şeyhüliılAm olur dedi. 

Salih Vecdi 

Milli Emldk 
Madarlağaden: 

Ağoren maballeıinde 116 metre 60 ıantimetre araa 
yirmi gün müddetle mftsıyedeye çıkarılmiştır. Taliple
rin satıŞ. komiıyoıuoa müraçaatları il1n olunur. 

( 131) 

Balıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

u sığırlık kıtaatı için yirmi bin kilo sığır eti 
ile yüz altmış bin kilo odun ve hayvanat için 
nıuktazi iki yüz bin kilo arpa ile iki yüz bin ki
lo samanın ihalesi aleni nıünakasa ile yapılacak
tır. Taliplerin 9-8-934 perşembe günü saat on
da Balıkesir As. satın alma komi yonuna nıü
racaatlan. 

( '·132) 



Sayfa: 4 TORK DiLi i ~MM~MM~:: 

ı Şehir Sinemasında 1 
ı ıs Temmuz 934 çarşamba akşamından itibaren ~ 

Foto ve Film Sümer 

1 RASPUTiNI 
Avrupadan getirdiğimiz si

nema alma makinesi ile 

Hain ve Kanlı Papas 9 Muhtelif Poz 
Sipiryanın küçük bir gözünden 

Petroğratta imparatorun sarayına 
hiitiin saray halkırıı nüfuzu alıma 

kalkıp 

gıren, 

alarak 

18 temmuz 934 çarşamba akşammdan itibaren 
1 EVLENECEK KIZLAR 

Bu şen ve şuh filmi görme
nizi tavsiye ederiz. 
Mevsimin en kibar filmidir. 

Dünyada birinciliği ka
zanan « ZEISIKON » 

fotoğraf makinelerinin 
934 otomatik modelle-
rini makine, sehpa ve 
çantanlarını «ŞAH ~IEH 

MET ~IAHDU~JU HÜ -
SEYIN .A VNI ticaret -
hanesinde arayınız. 

,. •• Yurttaş! ........ ~ 
: Hilaliahmeri- unutma/ : 
• • 

Agf a f otograf makineleri 
nin Balıkesirdc yegane satiş yeridir. 

Levazımı en has ve en ucuzdur. 

AGFA FOTOGBAF llAKfNELERI 
Yedi yo.şmdcı bir çocuk tcırnfındcın dahi gayret 

kolaylıkla kullanılır. 

35 Kr. 

: ıstırap çeken insanlara • 
: ~yllik yardım tdtn odur. ! 
•••••••••••••••••••••••••• 
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