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' ~ZA..R.TESİDEN ÔZGE GÜNLERD.~ VE SABAHLARI ÇIKAR. 

~- Türk Dili Evi Balıkesir =ı 
Yıllı~ı: 800, nlııaylığ"ı 400 kuruştur, sayısı 3 kurur ı 

Günii geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

ifa va 
f o/u 
Da zeni. 
~ ~odern bir hnvo yolunu 

? ı • -f ~·; r; ' . ' 

Varın. Eski Belediye Meydanında Kesme Şeker 28, Toz 
Büyük Bir Miting Vapdacak! Şeker 25.K uru ş a ! 

el(ıllend·ı 'k· .. 
t~ ren ı ı nyıı. yuz vo-
n ır: Güver. vericiliği, eko

OQ)fk olması. 
t-fava e d.. . . k .... n ustrısı u~a "e "•or ~· 

u or bakımından nomal 
ıı~?§u glivenilir bir duruma 

ıştirrn · · inın ıştır; havada yere 
ted·~ len bir ay uçulabilmek-

ır N 
~e u · oma! sayılmıyan gc-
h ~Uşlarında, nomal olnıı
Us~· Elrdo, bulut içme.le ve 
p l UnJe etrafı g-ormeden yı1 

lllak 
ıı~111 gereken u~·uşlordu 

'eıı :nn doğ-ru yohı gö~te· 
~ttıL ça~ı yerden verılen bu 

l(lıı ra -lld . gore uçurtan, ) flre 
~lli~ıp kııld ırnn hır 8Ürii te 
rjı . 0 re ~·I o r nıf' ,.do na rrt•ti. 

llıı r .ı n 
t 11u 1 ır. Yerde ve u~·ak i.ıze 

Mitinge bütün memleket halkı iştirak edecektir 
Mitingde söylenecek söylevlerle hava tehlikesi 

halka anlatılacaktır. 
Yurılun her tııraCında ol

duğu gıbi B ılı kesirde de ha
va telılikcsino knrşı ihomli 
bir surette ç ılışılmrıktııdır. 

Bir g-iı n <ı vd ll ııl kc v iııde 
yapılan t oplo ntıda on 

kişilik hir komite ser:lmiş 
tir Bu komite Cunıurjyet Hn-

lk P ..ı rtisi k urnğınıh toplao

aro.k b ı · k a nlığ'ı Ku ltür direk 
törü S.ılım Atal ığı se{·m·ş 

ve ralı ın ı pro.~rnın Ill t ·sbit 
ctm!ştir 

1 .ı k lll}•lııl•ı,..ıı 
~eıı ~karşılıklı olarak işlı
'-•I u radyo donanımı no
~eıq?lrnıynn uçu lnn Jo gii 
-.,1

1 ~ bir kerteye eriştir_ 
Q Ulrn::ıktad rlor. 

ı~~lu kısaca anl:ıtılnrı dü
,11 ~-le ho.va yoluncl ı \·alı-

Komitenin vcr.liğ' kJr ı r.ı 
göro, cumaıtesi güııu '(ya
rın) eski holediye meydunL 
ığında büyük bir meting ya · 
pılaco.ktır. İşyar . tecimen, 
esnni ve bütiin halkın i:ıir-

ak cıleecği bu miting-de bü
yük yurt iııi olan hnva te
hlikesine kor~ı bütün mr·m 
iP.ketin korunmusı etrnfındu 

söylevler söylene<'ek ve bu 

hususta bütün halkın <likk-
ati ç·ekilect'ktir. 

~- ır un;;. o vupurlıırın 
'lld · n ' 

,\' Olıız::ı «ıkabıJdjirj her 
a Ja . . ı. ııl - •• 

•ı ' ış goreuı e<·egını 
r llroda .. 1 k ' rt ı:ıoy llmı> en sert 1'-ul ~ıı 1 •

1 
llrı ç·ok yuksek olun 

trt111

1 
e kolayru yenrııc·k. 

b,k 1° olrıııyaıı lıavn ta-
lı Qr 

' n"n ._ını, yol::ı <·ıktı k1on 
t,J

1 
<>ğrenerek hu t.ıl.ıllku-

t U~·rnulc imk:inı u\·nkln-•u . 
~,~Ur Yuzono ~ağlı knlan 
~led 111

ra üstün kılubilme 
• ıt A 

r•ilrla ydın olıın şudur ki 
b \'11~ tın yola r. ktığı her 
''hiı· t U\·aktor do havala-
• il' \'<> k ·ı. . b" .. 
~ili <>CSlı.t'IZ ırgu-
lf ıntıııo. i eo;)r .. hilirler . 

'" n >rırıll ... il Yollarının ekonomi 
'i ·•e " 1. b '1le he ıncn, unun idn 
1 llec k b' n t. 8· e ırçok söz \'ar-
t •tınıı1 " ~ 1oııırılar, hava yo-
~ al" çııJıştırıl.ın uçakla

~ tllrı~~Şlnrda kuJlanılncoğı 
L ltell liyor ve oslındo dev-
{-.. lll i "· l 1 •ı hu Jon cır ı para \'C. 

)~ıetle h808yetelerin süel g.ı_ 
~ ~,. 11 sıırlaıımı~ taynu. 

"" ııj~!ırıııası istı>njyordıı. 
'i!!cek h Jölayısilo ele bu 
> ~ı±~· 1

83"o unlıım nın he 
~ ı len rn f . - . 1 

}oı Pı ı~ı ça 0 ı.ı rdu 
l da ki d i" . .. l o k • 
"o' ı~unuş ı:rc a -

:· P llkllla k kol , y olmamı ·-
'11 Ot b' 

il, İ~· • ır g·lecek srıva-
~()k ''P. dış ilgıl ·rin da-
~.-.. ıtrt'l('n - h • 

11\I uf{ı VC iZ Jstı-
~'l "e b 
~ }olJar Undon dolayı da 
'1,n 0 

1 nın korum bakı
ıaınnn silllhlana· 

u~· ıkı . 

Tam 
Hoşnutlu~ var. 

Çek Oışişleri Bakanı Ua Sov· 
Jel Rusya deYIEt ada111lartnın 
görüşmesi böyle bir intiba 

Btrakiı. 
Moskovn. 1 1 (A A) -

T.ıs aj.ırsı bilıl ı rıyoı : «Bil
dırıl liğıne göre B. BenP.s ile 
B Lıt,ino r, Stıılin vo \1olo. 
tor nra"ıodoki konu m ılor. 
Sovyc>tlrır Çekoslovakyn aro

smdaki ilgilerin ş k li hok k 
ınıln tnın bir ho ·nutluk uy 
Hn•lırınıştır 811 yıl jı;Ari::ıın

tfe her iki ülkenin hirbirinc 

İngiliz 
Siyasasın~a ayrılı~ mı1 

İngiliz savaşcılar1. 
Londru. J 2 (A.A) - Ul

u~lar kuıumund ı ılgili işle
rle uğraş1c..ık olan B.Edfjııin 
:;imli üzerine ııldığı işlerd

en dolayı logiltne J i~lc•ri 
bakanl ığıc.ıla yönctıın bakı
mınJ ın hazı yenilikler yap. 
ıLcaktır. 

Dışişlcri B kunı B. Sanı
uel IJoJ re ulut:dor kurumu 
tor:ıf. nclun inceleninceye ve 
ya uluslar kurumu kururı 

na h:ığl .ının•'J)'U kadar nr~ı 
ıılus:ıl ffi(•s,. JelerlP uğroşoen 
ktır. Hu ı:ıuretle B. Eden 

yakınl[lşmosı ve gı;\nel borı 

~· ~oğ'lamuk yolundu elbirl · 
i<7i ile r.1lı mnsı ~ iizündrn bn ·lıca Avruı1<ı işlerini R. 
b:ytik işlı>r bnşa;ılm ştır. tiımuel Honre de Avrup.ı 

İli ül!:en in devlet ndoml- <lışınıl ıkj işl'3ri göreC'ekler 
1 dır. 

arı. hiikuıneı leri orasınon 
L)ndrn. 12 (A.A ) - Bri· ynpılmış olun uzlasmıı \'e 

andlo ıı:ıların. olbirlığini de- (D vamı üçünciı suyf ıd:ı) 
vom ettırmek v J :ır ıd ıkı to· 
cimel jlırılori uvı,.ın hır tur . 

:ı . o 
zdıı gPnİ::dotnıok ı ~·in suğl 1 m 
hi r temı• I kurma kt3 olduğu -

nu ~öyl ı\mişlerdir. 

(lım, edebiyat''" nrlnr u!n· 
nındo her iki ülke i~·ın do 
i ·t ğd değer obn sisteınotık 
yakınlrışmnya ôzcl bir önem 
verilmi ·tir. 

Sovyet ve Ç •k tlovl ·I od:ı-

mlrırı, her iki nıenılt·kette 

( Devo.mı ıkin<'İ s:ıyfrıdn > 

=--

Bütün İrao~a eski başlı
ğm yerine geç~i. 

'l'nhran, ı 2 (A A ) Bir 
k :ır giind •nberi ı;;1pka blitün 
fronda eski hn~lıaın vc>rine 

JO n J 

p-e\·mi:-tir Bu devrım ulus 
tunfından çok Cl)'İ knrşılnn 
ınıştır. ~ <! t urıle işlerıne 

t1 ~cJrı 'P l{İıf(lcekleri artık =---===...;._..;;,~ c::c===-=::::.:..;..;..;.;.==-"==== 

Ana yurda ıt"'. durul r. ı·· L ·oııy nıot-{u uzurn " tı Eıceıc k 
' '" L adar açık hu-~" •ert · 
ı'"r. esıne çıknı ş bu-

Yunari 

Davasına son verecek ya
nş tasiağı 

\7 ı!jington, 11 ( \. A.) -
~nk ') d ı vasıno son \'ercı·_ 
ek oldn hcır ~ t ısluğı so. 
nıldrğ n:ı göre si.ıcl harek-

etin durıılm ısı irin 12 giın 
taslağın p rl:lmer:lolar tara. 

fınJrın onaylanm ısı idn 20 
g-iin askerin sıılı vorilmesi i~·
in ıl} 90 giin ö:ıol ,·ermektr. 
dir. 

Bu önd kinıle ıloğrudun 
ıloğruy:ı göriişülecı:k ve 
bunlar so· u~·lonmozso L"?hey 

kurumuna h:ı~vurıılacuktır. 

B JrtŞ protokolü 5 madd.e 
liktir. 

Birinci moddc. Arj·ıntin 
C'Utnurluk başkanının protok-

ol, savaşnnlarca knbul edi
lir ~dilmez bnrıı-; konferansını 

' 
toplontıya ~·nğırmoğı gc>- 1 

rnkle~tirmektedır B ırı · kon-
1 

fı•ran~ı 11onunı·u v .ı rnıııil miim 
kiin olmo.ıl gı anl ış lıııl'ayu j 
kodur stirPcek olnn doğru 

dun doğruyu göıti ·mı•leri sı 

rasın la B1>li vya vı~ Par agu 
ay 110 birlikte ç.1lış ıı..: ktır. 

Bırı • konferansı mesele Ln-
hey kurumun'l g<lnderilmc

ılikc; • ö levini bitirmiyr>\0 e>k· 
tir. Bu mu lde nehirler üze
rindeki trı n i~IPrİ ile teei 
ınel koluylıklur ılll. gözetil-
mi~1ır. 

Göç edece~ Tür~ler. ~ l\o;ı 

"'ıııı1;011ur 1 n ı n, u~·(l ırıor Romanyadaki Türklerin göçü 
• ~Q d: bir ;;rılecek so- nihayet ~ört ayda bitecektir. 

[s~i Krall memla~etine 
~önmeğe ~az1rf 

İkinci maddede hırnkıma 
şartları vnrd r. Notiir siiel 
bir ko:njgyon ~·ıvaş nlanınn 

vnroc.ık w~ hır ::ırnda sup • 
lnna<'nk bir l:ırihtc bugiınkü 
durn ııu göz önüne olucok 
t.r. 11 • r iki tornf bundun bö· 

Ta-

~ ~' 0 ruınunun böyle 
ı,t Jllendıktnn sonrn Bükreş, 12 {A.A.) 

al 
1 

8 ' l' f> 1 k "l)n sueı olmnk yeri 'ornen , 1ş rn onı 

~ ll~rtıılc olrnuk \'ll~ıf· rım ve k Bakunlorilo cl~·i-

Alino, 13 (.\ A) - Yunan 

~ &on ~ 
tt j ıusı pek tetıl ı v 

~" le bu . .. :-. 
">'du~ guıun or. 

~lillk~ Ru ~art hudur. 

~ete~ h •Vı.l endüstri~i, 
,._, 

1

6
• ekonomik U('-

m:zin yopt gı bir toplontıdn 

fıiikfımctimjzin 'fiirk göçii 

lıukkın<lokı dilekleri onay -

gazeteleri eski kral Jorpın 

bir mektubunu yazıyorlnr. 

Krnl hu mcktubundn çnğı-

r !ılığı zaman Yuonni tnnn 

bütün pJrtiler :ırnsındu tu 

rıılsı7. bir yarg r olarak 

dönmegö h:ızır olduğunu 

yl" birine s,ılılırmıya silrllı
l::ırını :ırtırmnyı ve tutsnk· 
Lırı doğ ' ·uıryi yiiktrnN:elc
lerdir. 

Ü{' ii ne ıi ııındd a, ıı s karin 
90 gün içeri~i.nıle sulıveril

nıPsİ yJzılıdır. llc>r iki tarıır ı 

Pullut atölyelerine verilen avanslar ~a üremsiz olarak 
yirmi senelık ta~site bağlanaca~~ır. 

Ankara, J 3 (A.A ) - Ka olarak yirmi Sf:!De kinde alı. 
ınutuy dünkü toplnntısı gü nmak üzere taksitle boğlan-
ndeliğinde bulıınmı konun makta llncak bunun i~·in ve-

ltiyı hnlnrını ontJy)adı. Hun- rİIPn avansların pulluk otöl-
ların aral"ınılıı ı•ı;llıık kamı- yelerinin genişlemesinde lrn· 

nurıa ek ve kristal şokrrin llnnılmaı:ıı ve sahiplerinin 
loptun s:ıtış fo:ıtı 25 ,.e kes· şimdiye kadar ve bunılan 
me şekerin 28 kuru!-;:ı indi- sonra prim istemiyecekleri-
rilmeı-,İni gözetc>n konun IA- ııi guven edinmeleri şart 
yilrnlar dn vnrılır Pulluk tutuluyor. 

lıonununa hoğlı ek kı ının Ttirk - Yugoslav of-
l :iyihnsına n:ız::ıran, I ulluk yon anlaşması da tasdii.: 
kanunun n J iinrü madde- edildi. 

$1 ıle pu 1 1ıık otö'yt lt1 rine K nıutoy yarın topla-
vH.Jon 11\'Unsl:ır Ürl'rıısiz noe:..ktır. 

Parti 
Prensipleri teşkilati ısa
. siye ~anuna konuyor. 

Hava 
TeMi~esme ~arşı bütün ~u 
memleket seferberdir. 

.\nkııra. 13 (Aytorım zdon) 
- Cumuriyet llalk Pur t si. 

nin nn:ı prensipleri C'tını
uriyetrilık, ıııi liyotçilık, lın
lkçılı k. devir• rilik. lnyiklık 
ve ink lllpr lıktır . P.ırtinin 

Diynrbekir. ı 1 (A .A) 
11..ıvn knrumunn yardım ı~·ın 

bugün lfolkevinde ilbayın 

lrn~knnlıgıncla büyük bir to. 

pluntı ynyıılmı§ltr . Bu top · 
luntıyu gt•h nlerin hepsi havu 
telılıkesini bilen üye yazıl

nı ı l:ırdır. Toplantıda yazı

l:ın yıllık verit iki bin lira
yı ge~·miştir. Her gün üye 
ya ,.ıınosın:ı devam ediloH!· 
ktedir. Bu iş için hulk. çok 
bi.ıyük ilgi göstermekt~dir. 

bu e~us prensiplerinden 
ıki, yani ı•umuriyetçilikle 
h1yiklık ( le killltıesos.ye 
kunununJn) vnrdır Dördün_ 
<'İl büyük Parti l' ıırultny

ınd:ı karnrla~tır lllığı üzere 
partinin milliyfllı ilık, hallc
\'ılık, d wletı,•ilık prensipleri 
de te~k i!ıHıesosiye konunu. 
na ilıhe eıf ilecı'k ve bu su
rnllo partinin nnn prensiı 1 
eri devlete mal cdılmiş oln. 
eakt.r 

A (yon, 1 l (A.A ) - il bay
ın bı:ıııkanlığında port~e ve 
tecim oılosındu toplantılar 

ılevnm etmektlidir. Hıılkevi 

tarufından hHvn teh~ikesı ve 

(Devoını üçün<'Ü sayfıula\ 

Günde beş kelime 

.. 
Yirm i Ucnncü Liste . , 

1 - lktif a rimel\ i:.<lemek 

., 
,) -

,) 

Tilmt:; şakirdimari(el i:dl'll1t'.ll 
Örm1 kla: / - /Ji:; !milin drurim davalunnda 
Alatıi rktl. lzıfrmckfryl:: 
:.! Akıl ôf}rfimeyi bırak1111: <!fer omm iyi hır 
iuiemeni olurstmı:; bu şertjle si:e yeit'r. 
iktifa etmek Yeler bulmak yetsirwı,:k 
Örnekler: 1 Hiç birimi: /uwa s11yuı111:. için 
':!011 k madı yeler lmlmayı::. 
42 - Kendisini hoş k11/la111rsam: vermek istedi 
f/iniz ıwramn yansı ile de ytlsinecc{ıine şiiplıe 
etmiyorum. 
iklisap elmrk - l: . .'cliumek 
Mıiktescb - J~'d/nik 
İkllsab h'dinç 
Mciklestlw/ f'.'di nçler 
Örnekler: 1 -- llukulw müktesebe - Edinik 
haklar 

· 2 - İlim e<linçlul vld1Lkça t•ksik olan bil adam 
İmtihan - S111aç 
Örnek: Hir lafrbt•nin srnaç wm/leri11<1e11 ya1111J 

yakıldı!Jı 111 !/Ül'dıi!İIİmu:de. swaç usullai değil. 
la/ebenin bll!Jİsi lwkkwda şıipheye dlişıimi:; 
iktidar - Erk ( Puissance) 
M,•vkll iktidar - Erke (Po1111oir) 
Sahibi iktidar k.rkmen (Puissan/) 
Örnel-ler: 1 /Jir tleulel için en btiytik erk ka-
yna~/ı ekonomik ye/işimdir. 
2 Uir şefin asıl er/\<.•si. !talkın Sl•vglsidjr. 
:1 1 Jfrkmcl), h.·uçtiklerin kus11rlarwı höı görür. 

kıncj sayfada) 

l ındı. ~f üsliimnrı Türklerin 
görü üç ni lıay< t <lort yıldn 

bitecektir. yazıyor. (Devamı ıkinci sayfada) 1 
G ızetemize · g-öndcrile('ek ynzılnrdcı bu kelimeerin Os

manlıcaları kullanılmamasını rıra ederia. 
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Dil işleri ' Hava 
Yolu 
Düzeni. 
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1 . •• ·---Kılavuz icln dersler • 

- 30 -

Bu dersin başında bazı tı nkitlerde bulunmak istiyoruz. 
Gazetelerin cumartesi sayılarındıı ve Frans z kabinı si 

hilgetleri arasında sık sık «soylnvlar kurumu» deyimine 
raslamışsınızdır Bundan başka genel Fransız p.ırldmento
sa için «Kamutayı) clenild ğıni de belki görmüşsüniizdiir. 

PJrldmento1 parlQ.mentodur. 
Kurum ccmüessesA» demektir Gazeteler «l:hambre des 

dP.potes )) sö:ıünün Q3manlıcayn çevrilmesi olan «meclisi 
m ,hlB:ln)> yerine

1 
ols'i olsn, «.saylavlur kuruluş diyebilir

di. 11 ılbu~i birine «pırlamı:mto)) meclisi tıyAn içinde «senn• 
demek ılnha dovru ve kısa olur. 

l"I 

ıı~ıe Kamutay sözü oncak «Türkiye Büyük '.\tillet Mec-
lisi» irnrşılığıdır. Sobranyo, lskopçinu, Duma gibi ... Bu ke. 
limq bıışka hiç bir pırlamento için kullıınılomoz. 

Gene son gönlerde «eser. İz» karşılıklarının da bir bir
in\ karıştırıldığını görüyoruz. Es"r kelimesi oeuvre karşıl
ığı öz türkçedir. lzer kelimesi traceenin, iz de troçoın kıı

rşılığı olarak kılavuza ahnm1ştır. 
A.ynı gazetı ler soru ve sorğu kelimelnini de karışl.r-

maktadırlor. Su61 kelimeF:nin korş 1 ğı EOrt'dur Sor~u İEc 

isticvab demektir. 

Şimal - Kuzey 
Cenub - Güney 
Ş.ırk - Doğu 
Garb - Batı 
Bütün yolculuğumuz sert ''(' ınğuk bir luzl·y rüzgnrı 

ile geçti. 
Türk:iyenin gl.ıneyinde A kılen iz, kuzeyinde 

vardır . 

lran, Türkiyenin d0ğusundadır. 
Biz de batı medeniyetjndeyiz. 
Güney A merilcas1nda kargaşa eksik ol moz 

Kuroıleniı 

İsveç kuz ey Avrupıısımn en eyi ülkelerindendir. 
Ç Cdiğimiı Adananın bntı • kuzeyindedir. 
Bu yol Aokarnn.n kuzey - b::ıtısındun grçiyor. 
Şimıli bu misallere göre terimleri tamanılıyalım: 

Amerilrnyi şimali - Kuzey Amerikası 
Amerikayi conubl - Güney Amerikası 
Şimdi Şarki Doğu kuzeyi 
Şimali garbi - Butı kuıeyi 

Cc.ınubu şarki · Doğu güneyi 
Cenubu garbi - Batı güneyi 
Şarkı şimali - Kuzey doğusu 
Garbi şimali - Kuzey batısı 
Şarkı cenubi - Winey doğusu 
Garbi cenubi - Güney hatısı 

~:lgin olup ya.del acıeı duymuyun oı·nk Hevgı~ını ne 

bilir? 
Saltanat udomlurı kopnı:la ge~·ioirlerdi. 
Kap·k mol nerede bulunursn sahibine geri vrrılir. 
imren ve giinü nyrı şeylerıtir. Biri gönüle şevk verir. 

öbürü gönül kurartır. 
Çocuklar icin süt en iyi besindir. 
Almanya meselesi yalnız Avrupnn n ılt>ğıl, t.iılıin diınya 

anın en girinı,: -iş lerinden l iridir. 
Sabo hları bahçemde gün doğumunu seyret o ek en bü

yıik v~vkim olıln. 
Şileye kadar blitıin geı:ekte yolun onnrı;mııkta oldıı~n-

nu gördük. 
Misallerimizrleki yeni k~limelı>r : 
Garib - F.:lgin 
rıurbet - YadPI 
Gasp - Kop ıç 
Mağsup - Kopık 

Gıpta - imren 
Hased - Günii 
Gıda _ Besim 
Girift - Girinç 
Tuhlu şemı:ı - nün doğumıı 
GüzergAh - Geçek 
Mahkumiyet - Kasınlık 

Şako davasına son verilecek. 
(Üstaralı birinci sayfada) Beşinci madde heı.iız bel. 

ancak beş~r bin kişılık bir li olrnıynn bir tarihte ateşin 
kuvvet &Jıkoyacaktır. kesilmesini emretmekte ve 

Nötür komisyon, bırak ı ş- protokoHin iki tarafça tnnı-
ma sırasında, ele ge~:irilmiş nmok için g-ereken töreni 
olun mevziltjri için kefıl göstermektedir. 
olunacaktır. B. Valle~, Bolivya delege· 
• Dördüncü modde, zorla ltri ile görüşmü:;;liir. Ve 

ele geçırılen topr:ıkların mü- harp ed~n Jevletl~r delege-
lkiyetınin bnınması hakkın - lArinin, yakında barışı kut. 

da, B. Stimıışnun 3 ağu&tos 932 lulomult ,!Çjn1:'\7erilecek ol .n 
tarihli diyevini onaylamakta ı şölene gelecekleri ummak 
ve berkitmeldedir. tadır. 

(Ostarııfı birinci sayfada) 
ak örnekleri yarntmış bulu
nuyor. Bir. iki, iiı; motör .ü 
ekonomik u~·aklur üzerinde 
arn\?tırnıu yopılınc.ı insan 
zekdsının hayranı olmnmok 
elden gelmez. 

-··g~y~;;--iR~-;~;~-A~-~-1-~-;, ~ ı ~ 
Makb~ı~ Baysal d~n. Ba-

1 

Halkevınde!ı Serg.ısı .. 

85- IUO beygirlık ü~· mo
törü olan bagailarile beraber 
ultı yedi yolcuyu bin kilo
metre uzağa 3U(l kilometre
ye yakın bir hızla götüren 
bir uçağın. motörlerinden 
ikisi hile bozulsa gene yol
una devam edebildiğini sö-
ylemek, bu yolJo. aydıolalı
cı ve yotecek ]mılar değerli 
bir örneği anlatmuk .. <lemek

tir. 
Ho.vo yollarını, her vokit 

ve her hdvaıio nüvenilir bir 
C"l 

h:.ıld~ tutacak di.ızenlerin ya. 
rd1mı ile ekonomik u~·oklıır 
kullanarak çıtlıştırırken hi~· 
bir p:ıra ziyanına uğranılm
ıyocağı yoni kô r edileceği 
bilinmek Ulz,mdır. 

Büytik ö'çtide yük ve yo· 
len taşınması düşünülen ha · 
vu yollarında, artık bundan 
sonra, benzin moıörü kulla
nmak, o1Jukça büyük bir 
goril iği kor um ok unlnmına 

gelebilır. 

Türkiye gibi, kara to~ın

ma aroç ları c ksik meınlekt:L 
lerde bir bava yolu örgüsü 
kurmak ne kodor büyuk bir 
ihtiya~· halinıle kendini gö~
terıyorso, bu örgüyü, postu 
yolcu, yük taşımakla aynı 
zamanıln suğ'lık ve tarım 
koruyucu~u oturak du muy
duno ~~tirmek o lrnıl.1r ör,· 
emli bir Junum göstermek 
tedir . 

Hir kurumla iyi işi bir
den görmektekı ekonomik 
fayda ve imkan, bir ta~la 
iki ku~ vurnınk söıüne ha 
kh olarak yer veri)·or Bii 
1iin bu söylediklmin.in hi
ribirine uyan ve uygun ola. 
rak ı•alıs,ın bir voldu ılü-, . . 
zenlenm<'si, bir plfin ve pro 
jo işidir Fakat bunlarda hi~· 
bir gü~·lük olmadığı do. hı·s· 
bellidir. Bunu anlatmak i\·in 
kısocn şu noktalara doku · 
nalını : ~emleket, bir takım 

bölg~lero uyrılır; her 
bölge merkezi ha-
va yolunu uğrak ve ana du. 
rai: olur; anıt duraklara, me
yılansız köylere kudur inip 
kıılknbilen lıavu ara~·lurı 
vPrilir; hir kısım u~·aklıır 

\'ekirgeye karşı, V(j orm::ıa 

ağoç hastalıklarına karşı 
kullıınılar:ık yolda peı;;inden 
hazırlanır . 

Yük ve yolcu tu~ımu işi
nden başkaca ~iti iş ılohu 

görecek olcın ana duruklur · 
ela hulunıluruluenk in~un 

uçun ve U\'mıyon gere~·, bir 
h ıva yolunun oslınıla ihti
ynci hulunıluk)o.rındıın an-
cak yüzde 20 ku · 
ılar r ız\n olacaktır li.ıva 

yotunun atc\yesini. haog ırl· 
arını. mnkınistini, malzem. 
Psini. u~·nmunını hnttô uçuk
larını kullnnocok (A:ığlık ve 
soyı;al yıırıl.m düzeni) ile 
(tarım i~lcri) ılü?.eni hava 
)'oll nrı kurumuna kü~·ük 

paru yardımları yaparak 
hıiyük sonuçlar <>le ge~·j. 

rmek ılurumunJaılırlor . 
<;örüliıyor ki (0dvlet hava 

yolları) işi, yurdun foyd·ısı 
ha kımmdun önem verilerek . 
ıleğardoılir . 

Şakir Hazım GÖKMEN 

lıkesırı şerellendırdıler Serui dün birçok kimseler ıaraf ından gezildı. Yazı· 
cımu sergiden aldığı inti~alan anlatıyor. .h,,li Sayın Makbule Baysal bir 

kaç gün Bahkesirde katacak
ıaıdır. 

Büyük Onderımiz Atatür
küıı humşirelerı B.ıynn \lak
bule Havsal dün öğleden so-

:'\ecntibey öğretm<>n oi U· birle;;~rtık gözümiize! ~.1 ,.ar· 
lası resim o~retmeni A Sı:- · bir toplulu\tlo göritnUjll uruı 
rının Ho.lke,·inıle art ğı ve Gözlerden ruhn ne Ji. 
bütün memlııkette önemle eden bu giizellık olAk~ ~ ııu-

• 
nra Su sığır lıktnn Bnl ı kı si re 
gelmiştir. S.ıyın konuğumuz 

istasyon önünde il bııy ve 
Şarbay, Pı.ırti Buşkunı, llba
ylık ileri gelenleri, ~urku · 
rulu ve Parti üyeleri ve ~ir 
\'Ok bayanlar tarafından se 
vgi ve saygı ile korşılanmı-

karşıl:ınnn re.;im sergisinden kkııtimızi arttırıyor. bızı tı"ııŞ 
ald ığımı z intıbalıırı bugi.ın şüoJürüyor ve yuv' ş Y :ıtdO 

. . l z t n snn 

ştır .. 
Bayan ~fokbule Huysal 

doğruca llbnylık konoğınn 
İnmiş, burada bir müJdet 
dinlendikten sonra ~ehir ku
li.ıbüne gelmiştir. Akşam 
du C H. Partisi tnrof ndan 
~ehir kıılübii salonlıırında şe 

rerlerine verilen danslı ~·ayı 

şereflendirmiştir. 

8ayın Bayan ~1a" bu le Ba
ysal İlbuyımızın refikııları 

8a yan ~fü veddet ( iündoğo.
nın konuğu olarnrak birkaç 
gün H.ılıkesirde kulo.caklur
<lır 

JJeğerli konuğumuıı.ı hoş 

~eldiniz doriz. 

Genel ~ireklörümüz. 
B ı r miiılıle t ten bt ri An-

karnılı:ı bulunmakta olun ga· 
tem izin grnr\ neşriyutJirek

törii Kenan Akman dün şorı 

ınızıı dönmü4hir. 

Mevlut gecesi. 
nün ukş ım nı€vltit ge

cesine rastlıyordu. Hıı nıiin

asebetlc Balı ke~i rdoki cam
ilerin nıinan•leri elektrikle 
ışıklnnm ~. bir k .sım cami. 
)erde ınevltlt okunmuştur. 

Hırsızlar adliyeye verildi ! 
Hir kn~· gün evel Edremit. 1 

Ayvulıkla yapılun hırsızl ı klar 

1..ı. nlrlknsı olduğu anlaş lan 
Ü\' hırsı ynkıılnnnııştı. Hır

sızlar ılün adliyeye verilmiş
tir. Aılliy (' c•e tahkikata de
vum eılilmektedir . 

Hayır 
Sever T ecilerimiz. 

Emin ogutıar ı Balyedeki kırk. 
elli bin liralık özergeleri hayır 

kurumlarına verdilsr. 
~temleketınıızin tanmmı~ 

tecimenler inden gminoğulları 
Mehmet, Ahmet ve Ali kar
deşler B:ılyudo.ki Lütün öz
elgelı.ırinı Kıııl:ıy VJ Çocuk 
Esırgem~ kurnrnl:..ırına verm
işlerdır Kıı k, "Ilı bin lira 
deirerinde olan hu öze12'.cı. 

n " 
ııin Ü\:de ikisi K ıılay. iı~·te 
biri d•l çocuk esirgeme ku . 
rumunun olacaktır. 

llayırsever kardeşlerin 

1 ıı toberruları gerek Balık

esır ve gerekse Halyada 
tı üyük bir tesir yapmıştır. 

Eıııinoğullarını hu hrıyır 

severliklerindon ötürü ta .. -
uir ederiz 

yazıyoruz . ıçıne n ıyor. , ı e . biı 
- . 1 ırıı 

Serginin y ni 8tın:ıt cer. aranılan tlleal dogı ( ola· 
. f t c:rrU ç.ı 

eyo.nlarına ._göre yepyeni bir sanatkarı hır o ot' IJle-
. yoruı 

tarz yaratarak meyılano 2'.e- ruk görmek ıstNnı. lııll ,_. ' t n u 
t1rdiği tnblolardıın (harmıın) vzularını şeeı iyet e 'le bİ· 
ve or::ıkç lor tablolarında sonatı .a r İç duygula~' ~alı· 
renk, hareket renlitesine zi teshir etmeğe ı::ı ış dil' 
fazla ehemmiyl·t vermiş dır . Güzellik eıanntkAflD(edı· 

d r l{eŞ 
bilhassu harmonıln uüne~li y~ularile keşfe 1 ır. gt1• 

... k 'kat( n 
bir h nanın boğucu ı;ıcıığ'ını len güzellık ha 1 ıdo j/odC 
hissettiren renkleri ve du- zelse o biıc ne tar n)·rı· 

ellilirse edilsin ondan ven üzerindeki ndıımm ha· 
Jeti ruhiyesini çok güzel 
ifade etmiştir. Jhlo ve zey
bP.klcrde muhtelıf harekı t 

aıılarını bir arada göste. 
rmcğı~ muvatrak olmuş fü

türistlerin idılin ettikleri 
bu tarz. seyredilen bir vl\

kanın muhtelir hor( kt•t an · 
lorı o vukndon avrıldıkton 

sonrtı hareketln 'n kafnmı

zda yekdiyerini tnkip edi · 
şını birıız daha aynr i ola. 
rok bu tablolarda gösteril. 
miı;; daha ı>rıftis! olan ta. 
h\o\urdan demirci ve kAhfü• 
ve batan kayık dinamik sa· 

nntın ~·ok muvnffuk olmuş 

eserlerindendir. Bilhnssn k ıl

hüs ko.rşıs . nda insan gayri 
ihtiyari bir korku duyuyor, 
yeni torz tabloların bir kı

ı;mındn ıla deko·a ehemmi
yet verilmiştir. 

(amayız. 

** . ourı 
. . .. üti.ıfl " Sergı dun de. bok kitJl· 

o\·ık tutulmuş, hırç 'r il-
. . aıidl . 

l'leler geqrıyı g~z "' serf!'' 
hay Salim ( itintl?ğ1° guzel 
Je BalıkPsirin cıd pf) cu· 

. ·· uoU· 
Glnn ~enel görunu~ . bo§Jll· 
murivet llalk PnrL•~.1 ·ıe f3B· 

~ .. ı u 1 
nı da Pnşakoy. etuı rosto!! · 
lı ke!' irin \'0 rçicı ler 

6 
t ıı ol' 

sn 1 
nı Leö-enıniBler ve 

:--
mışlarılır. k bil' 

Serrri hir h:ıftu açı 
1
z tıll 

ı:ı 11 olkıııı 
lundurulnı·nktır. . ·i ııcr 

'd] . . l sorgı} miı , ı>t J\'tnı e -

lıalıle O'Örmelidir. r-, 

-
~ me-

imam ve. hatıplar . 8. 
1 deni kıyateıe gırdı!~.~i 

nıo 111 1 Oia ıulnnı lorı . bsikıot. 
( · clerı e-J· kıyı:ı t!te g ırm b 'k ııı 

o.ki konun Jün ı~t 1
1 

hoıır 
• . \111tıO • (\• 

kiine ırirmışttr . ıı·n ° 

Yirmi beş ve yirmi altıyı 
bulırn yeni tarz resimlerin
de çok kuvvetli şahsiyetle 

ayrılan so.notkdr B. S ı rrı 

renk ve komporisyonlurındu 

~·ok gii:r.ı:.ıl bir ah enk gözet
miş iı ı san snyısız bu renl klı:r 
biran İ\'İnıle yutuyor ve tn- 1 

I:'"'> • b"tun 1 
• . hı ll sıı 

1 
ve vuız gı ·tibo rcrı ~ 
am\arı ılıınılen 1

• bırilkıır0 • 

bloıla kıılabulık unsurların 
1 

rık ve ciibbeyı . ınişlcr 
r t ~ır 

medeni kıya e e · 
~~ djr. 

=-.;:;:===::::;::;::;;:::=:::=:========================---==--

tehlikesine karşt· ~ı·· Hava 
( Ba~ tarafı hirinl'i soyfoda) 
y.ırılım yolları üzerinde hu
zırlon:ın korıfı•run ~erisinden 

ikikcisi verılmi~tir. Afyon 
ilinin her köşe ve bu<'ağın

ıla ~·ok eanlı hir yıırışlu he· 
rkes üye yazılıyor ve y::ızı

lnnlurın say.sı her gün ar
tıyor. 11.ıva kurumu yur
tsever yurttaşlarla dolup 
hoş ıılıyor . 

Mcr~iıı. 'ı 1 (A A.) - Bugün 
~ehrin büyiik bir t plııntı 

yeri olan Yoğurtpoz rında 
C 11. P.ır tısi toraCınd:ın bin- 1 

lerc~ hulkın bulunduğu bir 
miting yup lmıştır. Hıışba· 

kanın llP-~ ... rli söylovi okun
duktan sonr ı hn' n tehlike
sin• unl ıtJn .,:ok ateşlı söy · 
lcvler !'.'öylendi. Halk l iiyuk 
bir isteklı· hava tehlikesini 
bilen iiye yozılmııktadır. 

Ş . rndiyo knılur olan yiiken 
on bin !ir::ıyu yokl.ışmıştır. 

Suslğuhk ilçebay1. 
Sucıığ . rlık IJrehoyı ile ş:ırb 

ayı Susığırlık ilcesini ilgıle. 
ndiren işler hukkınıl:ı ilbuy
lıkla gö:üşrnak üzere diin 
şarımızn gelmişlerdir. 

.. e ,, uzııO ıı· 
lk' .. önce u'j J , . 

ı gun l' - ndon bı.ıŞ "Ü 30 
rula kenJı ı~' sı ~ 

k ;;D tıcı 111· 
rnn bir oyıı • 00 k8 ~ 
liradan lıoşku oırnıY ver•'r\ 

rrasıfll rlı 
talinin on 1 

0 se"e 
. ,.cı t f' ·ı~ı 

viiksek bır .. tcfl 1 

• bU 1 ~ tıt"'ı · 
gôstermi~ vu .. \"ilşnr 

. ··zıınu " herkeıHn go · 
ştır. 

---~-· _,,....-

rmışt ır . far~ 
letonyah gaııecıleı 

şova~ı .,. ,,e 
? (~·,..) bl' 

Varşovıı. 1- · ı rirıdafl Jı~' 
te<.:ı e .,,ıı 

tonya ~azc . blJ'" 0 
Yo ılı; ,~s 

gurup Lt!ton .... iifl bB d.,ı 
l . ktoru 0 .,.ı1 rı 

hasın c ıre 1ııırt11 
J Ç ııkln lığın o u 

mişlerdir. 



~Yıl: 3 

if~;;:~;~ Oiplom atik J 

Taarruza Geçti. 
lııır.ı~ın doğusal AfrikahTtiiatı ve hansanın da iç 
~~lıtıh içinde bulunması Almanraya cesaret ver~i. 

1u· .eue Zürırher Ze tung - l hayli ~·oğalmı~ ,.e hu ha• rıch 
'Yt gnıetesiniu Berlin kıındnn zaman Almanya le· 

1 urı 31 mayısta bildiriyor: ı hiııd e ralışmıştır. <leçen bu 
ıL ~ 111.Ynnın doğusrtl Afrika zaman içinde Almanynnın 
'1\Jlft( • • • J L 
d 1 IÇınde ve Fransanm tekrar sılı'lh anma &arnrı ve· 
t~ ~ahili politika gü\:lükle· rilmiş ve buna knr~ıdu Fı-
" nrşısınJa bulunmaları ransız Ru-: pnktı ve huna 11 llitı · · b" l kt t~ erın nutkunun lngil- ve gent'l ır ı oğu pa .ı 

ted e ·· ı t ı k · 1 •' raı ınusait bir akis bı- ynp ması ııufıusun~ n ı a .ı· 
~I rnış olması g-ibi ohvnl katar soğııtulmu!'llur. 
ı manyaya dirıl/\matik bir 4 llıı:r.irnndn Lorıdrodu 
3arr k r 
r Uza geçmek i~·in cesa- b!l:jlıyacak ol ın fılo on e-
et " . l l . " erını tir. Demir cl'lhn. ran!lınıla Alm.ın de ege erı-

\ı 1
8
k iken fngıltore<le ı1ö· n:n hırçınlık yapareklnrı 

il ıtıek isteniliyor beklenemez. Yiikseklerden 
ı Alınan hnva paktı t o klıfı ortaya otılnn ilk tolPpln, 
e Lo d k ~il\ .n rada verılon nota, Alııınnynnın umumi hnre fit 

dj·ierın Rayhiştegıia söyle. planları zincirinden ynlnız 
1 1~ nutkun müsb11t kısım- tek bir pıırça tP.şkil etmekte 
~18

1

na dayanmakta ve lıu dir. Hu planlar Lontlrn ka 
lıri11111 1tr notuda teboriiz et biMsini ve ingilız efkArı 
~l 'P tavzih olunmaktadır. umumiyesini ıluima tı>slıhat 

illan J . ·· ~ır~ Ya hava lokorno::ııınıı tehdi utına aıt ınns · 
h ·n taru{ hır hü<'ıımn uii- bet meselelerle oyalıya-QYın ::--
'-•hh~·a onn yardım etmrk rıık Jngiltereyi Tuna m11se· 
lr Udünclo bulunmoğa ha- lcs'nden uzRk tutınııgı İl'lib-
~~ olduğunu bildirmekte dar ediyor. Hugiin .\lnı ın 
~ . hundan başka İralyan ;"Iİİnnseb.etlerinıle lın-
~~ h'"il ııhalinin mııhafözosı kim olan eyileşmiş h:ıva bu-
bııı &rp rnıntnknsı d şında nulaki mnthuot.n tnttu;;u 
t"\lbnan şehirleri~ mA:;;kenl ı polıtik'ly::ı ve istihbarat işl· 

1 • • o lııııı 0ınba ntılmanınsı için er:nrı de tesir etnııştır. .ı-
d~nat verilmesi hakkında ha oıı gün •'vel golincr-ye 

Pre itler teklif r•tmı>ktedir. kati .r Alının g ız .. tolori llu -
llsj" . . . r 1 1 kk l k" t ~11 ,, ıtıhıırılc hava ı os- be~ist on ıJ · ını n ı gempu 

~~,,~tehdidine rız.ı ve mu - ilerini uçıkı;n giisterrnekteler 
~~l\ at gö~tnilmektcdir . ikı•n v . ı ~ ·ldis - Ahabtıy:ı gö. 
~~ı,11111 muayyen rak. mlar nılerdilcleri ııytarl:ırının şah 
~ıta'n~ını tır Faka hu hu- si intıbnlorını neşrclmı·kte 
~ b kı temayül, A'manyan - hi\' bir hudut gözetmeılı r 
·~ t'a. teslıhat alanında iken ~ i mdı şiddetli bir ilıtiy-
'r4:"Vetlj garp ılt:ıvleti ile ııtknrl ı k hukimrlir . Mayıs 
~ .• le1e~ tutulacoğını gögter· nihayetinıle Homaıla toplon-
~ .. h ·dır. Sir John Simonun mnsı mukarrer olan Tuna 
'l'lllL•. k l f ~,I ~u Avam kıımarııı11nda kon(rrınsının mü crrer le a-

l~n etdiği nutku• du izhor ed lar talık e<lilme~i, doğu mii 

-tıır errıllyül, Alman teklifi- ı ıkerelerinin ırkim kalı\ığı 
~tu~ lllüzakere osns ve me. ve bunun yerine Bcrlin ile 
1
1u11 °hırulr. ulmak şeklinde Roma 3r.ı~ındo bir mollus 
huy,~ Berlinde bittabi vi \•enli viicude getirilc-
1~ıa~k· bir memnuniydtle rek bu suretle Avustu -
~~ 1 edilmiştir . Oa- rya me!'lclesinin ılolıa 
~ııı Ştıbatta lnrriliz . f?rnnsız bir müdılet muallfiktu bırn . 
l l•ırı ,., 
~UIJ&,ı il verilen ilk cevupta kılacoğı hakkın•la Almanya. 
trı,~a~~on ve hova paktınt nın beslediği ümitleri takvi-
-~tıı ıl larafcn birbirinden. Jcl e<l~·"ek mnhiyettı:ılir. . 
ı,~ ltıaz SJyılon program· z .. mini dikk.ıtle İ8knnılıl 
1 ,hJ0?1 rınaıc maksadını is. eden Wilhı:ılınerstrasa ıliplo-
tırıı11 lııleıı Alınan ta biyesi masisinırı l; .meral nöringin 
:}~ 1 t

1
kaJor Jeğ'işıniyeı•ek Halkanlnrrla ynptığı siyosi 

L 1}eıı· nı ş ve hattı1 bu ta. mrıhiyı-tt~ki bulnyı scyııha. 
''ltt1

1
1'l ınuvnrt'ıık olncıığ'ı tini memnuniyetle karşı!um 
~~~ b n~tılci ümitleri o vakit sının gebehi per kolay-

erı . 1 
geçen ıanıuıı ıle t.kl.ı nnlaşı ır. 

(fi Bir hoşnutluk v :ır. . 
~~6n8.şı bırinci sayfada) fer.ınlnr veya ı; •nevre<lckı 

-~t\ll huıuncın vdya ileride konuşmnlar sırnsındn birleş . 
~~ ıı e il le 1 1 l - ı 

t jL. o an kurum arın, ik ç·abalnmnlar n Avrupa u · 
IC) h 'L 

~i L.. U~fi·netin, rıralnrın
~! l\.Ult .. 

ışı Urı:ıl balPları soğh . 
ll'rrı L l:') 

\~~iLı 11
• yolun<ln vormnk 

ı 11 e · 
t,1"1 . rı llınacın ger\:ekle~ . 

es, i . 
tı ~ tın gerekı>n tNlbir· 
'lıaı cıt•rlllcnak işiyle uO-ra-

~"1nı L !"! 

t anrarlatırmı~l::ır-

~ı ' 
t'•ı\ı) l)nuşnHılar s rasınıln 
~ tıt U~nl durumda gözden 
~ Q,la lrlıştir. Her iki devle
.'11 ltıhır 

~c\l h 1
• genel borı~ n 

t tork 0kkında ortulıktn 
lillı 11 lıinsi olduğunu 

et rrı L 
'le !\il zorunda kalıııış 

""••ulusal türlü kon-

kelerin in gii venliğini sağla

mak i~dn yrıp lıın ~·alışmaları 

onnmışlerdır. 

Bjldiriğ şöyle bitiyor: 

«Her iki tarnf. bnrı~ n bö. 

lünmezliğ'i esıısı iiznine, ev· 

rense} b11ysallığın Jüzenini 

kurmak keyrıyetinin önemi 
hokkındn uyuşmuşlnrtiır . 

Sovyetler, Fransa ve ~.e

koslovakya ı:ırasınJoki anıl

l:ı~mnlardan sonra rrenel ~Ü· 
'.,; :"' '<t. 

venliğ'in ılaha geniş bir ta. 
ı zıln kurulınaı:ıı i~·in ynptık · 

!arı \'nbalamnlara devam et
meğe karar vermişlerılir.» 

TOltKDILI 14 Haziran 

General 
Göringin yolcuruğu 

Manclıester Cuardion; 
zetesi ynzıyor: 

"'3.. 
:'"' 

Alın .ınya Hnva Bakanı ve 
B. Hillerin yakını (:Pnnal 
<iör:n~ dün Yugoslavyadq 
ı\driyatik villasına gf'lınelle 

baluyı yolculuğunun ilk pn· 
rçasını hitirmi-: olılu. Bı,,lki 

Alınan .~ ·' n<ıl lıkirlerinılen 
başka herkes biliyor ki Ge. 
neral Göring bu yolculuğun
dan i-ti(ade ederek Almaya 
nın ılo. tu olması bekl nen 
y11rdların boşkonlnrı ile s·yıı· 

sal temoslarılu bulunmuştur. 
Gerwr:ıl büyiik savaşta A 1-
manya ile hirlr!şİk olnn Bul 
garistan ve Menristıırıdon 

ge\·ti ve bu ara Yunıınistnrı:ı 
dn g-itmesi hcklenobilir; ~· iin
kiı hug-ün YunanistanJn gii
<'i.imi tnnıtmı:-; olan kırallık 

3 

partisi bir zamanlar Af man
yaya kar · ı dostluk g-öster · 
mişti İtalya tor .• r. nılun top
l rnrna'lına çnl şılrın 'l'uno ko
n(crrınsın n akamete uğrama 
sın ı n veyııhut hiç olınozsu 

.\ıııı~turyanııı tanı nz ıılı\ığ ı

nı tı~min ııdcmAırı t•s i rıın lfıt
l~rin arzuları nr:ısın ı ln olılu-

ğ'u şilphelidir. Alınnnyanın 

Tun ·ıd ıı on g-iic,·lii sıın ı lan nt 
ki alanı, hnrış anıllJşnıııh -
rını dei'ri tirmck ç ıro 
terini v<> ·~ılnhlRnmnk. inıktl . 
nlorını ::ırrıynn \Joearjstan 
dır. 

Göriogin Hu.lope:itf' tlen 
nvrılmnsındun sonrn MJ<"nr 
lınşhalrnnı l~ e ner.ıl ı;ömhöşiin 
)!ocarı:ıtanın süel eşitliğ i nin 
(miisuvatının) biiyük tlev· 
l• t'er t:ırafınıl:ın tıınınm 1ı · 

sını beklı1 mı>kted snbırım z 
tiikenmek üzereılir şeklinılo 
sö:t; 11 :ması ve nazi A lınon · 
y,ıya kor ı sempatisini gös
termesi ç-ok maniılnrdır Yn 
lnız ~ııraristanıla f!ayısı c,·ok 
bir A iman azl ı ğı vardır ve 
bunun için A vusturysıyı da 
içine alurı.ık olana hiıyük 

Japonya 
Almanyanm isteUeri hak

kmda ne düşünüyor1 
Tokyo. 12 (A A ) .lu-

po n ıl ı ş b:ıkanh~ı Almıınyu . 

nın ıleniz silllhlnrı istekleri 
hakkındu .J&ponyanın ne dii 
şli lılüğünc drtir lngiltero ta· 
rurın.lan yapılan sorguyu ce 
vnbın . Londrayu göndermiş
tir. LiazelJIAre göre Japon
ya bu notnsındn Almnnyanın 
İngiliz kuvvetlerinin yüz.le 
otuz heş n shetinde hir do
n:ınmıısı olma<ıınd:ı hi~· itrnz 
etmemekte :.ıncak deniz si 
lnlılanmusı hakkındaki duru
munun lleği§memiş ol ,luğunu 

bildirmektedir. 

İngilız 
Sıyasasında. 
(Baş taraf birinci sayfaıl0) 

tih ı., .. gion birliğinin yıllık 

konfernns . nılu hir ~öylev ve
rı•n prt>ns Dö (;ullı•ı..; iki iıl· 

kırnirı ı•ski nRkerleı j ur:ıs •. n· 
d.ı ılo8tluk hrığlurın: ı..; ğ 

1 ıınlj;'lırnı ık irin Almanyu
ya ıl e legelı•r yollanmos ı nı 

isti)·en hirlık bJşk:ıııının Ji. 
leğini doğru hulnıu ı;; tur 

Diin nk~om lngiliz ~ iyusal 
ı:e wnlerintfı-:. söyl .. r diğıne göre 
pren~ Dô G ıllesin ı:--öylevi 

yalnız oul olup Ingiliz hii
kfi meli :ıtlına verilmiş dPği

ldir Bu söylevin İngiltere-

! 
nin .\lmunynya kar~ı genıJ l 

siynsasını ıloği~tirmi~ oldu-
<runn dair holıre snvılıı-
"' !"' ~ 

ı mnz 
Buncları hc.ışku \'eljohd ile 

bu ı..;jyas:ı nrosınıln hir ay
rılık olduğunu sanmak do
ğru d" ğ'ilrlir . Prens Dö Gıı. 
lesin Alın ınytıyJ k ırşı do.; 

~ . 
lı".ı bir bnrekot ynpanık Lir 

, 
Doktor 

Osman Günak 
Muayenehanesi: Evinde -

dir. Hükumet caddesi nu -
mara 56 

Yeni açtığı evindeki mua
yenehanesinde gece ve gü
ndüz bulunur. Hasta ·kabul 
ve tedavi eder. 

1.------· 
İl lı•ı JT l ık ('Jl<~ ii ıııt'ıı i "'leıı:· .. 

fdan·i IHı~u~i\t' akaı·aıııulaıı hil't•r seıwiik ic·a-. 
f'I :u·ııı·nıav;ı t•rkanları akarallaıı rmur'lw\ nıa-. . . 
lı:ılt·~irıdP ,.c lıt'tltıli ıııtılıanıııu·rılt·r·i virnıist•ı· Ji-~ . . 
ra olaıı ı. 2. 2 \O :» ıHınıaralı rııağaıalar 
17 1111nıaı·alı g:nrıj "' c·;11ııi kc·hfr kaı·~ı~ıııda Euıiu 
zadPIPı·iıı oıuı dıığu \'t' iiç ~Pıwlik \wdt•H nıulıam .. 
ııwrıı ı 050 liı·:ı 01:111 rııau.ıza 'c Salırıisar . 
malıall<'~İ ndt•11 lu•dt•I i ıııu lıa ınn1t•11i 30 
lir·a ol:ırı 6 ııuııı:ıralı \:ı!!lıaıH~ ve ~:w.lıam• . ' . 
c·ı,~u·ıııda hl'dtıli nıuh:ııaınıt•rıi i> liı'a oh111 taı·la 

'e ııoıpr· ~okağırııfa IH·d .. li ıııuh ıuıııwrıi 3 lir'a olan 
18 ııurııHı·alı diikk:\11 iı·irı ~orı iJıah~ tarilıi oları 

• 
00. f>-flXü t:ırilıiııtlc• t:ılip c:ıknıauıış ohhı~uıH.la 

1-7-~Hl5 lal'İrıP ı·a~lınııı ıı:ızarlf·~i ~iirıii .sa<tl 15 
• t 

"e kadar pazal'lıkla veı·ihıw~iııP karar 't>rilmiş-
tir. Talip olnıılaı·ırı ve lııı lııısusta ıuahimat 
a 1 ma k n~ sarı namP' i öğrp 11111 r.k i ~ti\ t• ıı ı,) ri 11 hu 

o • • • 

ıııiiddt•ı zarfında \ iizdt' n•di huc·tık rri~lwtirı-. . . 
df' ıınl\akkat 1tımiııat ~atınhklaı·ına dair makbuz 

bir . lmanyanın ~lacaristHn ' 
turaCtnn lngilız siyos:ısının 
eski kınlerİn etkifıi altında 
olmadığını Borline göster-

H~ n H' k tu pla ı·i iP 'ila ~ t) ı P ıu·ii mt-' nine µ•1 I nwlr ı i 
il:\rı oluııtır. 

yöniinılen korku ile karşılan
ması ıla bekloııebilir 

Uöringin Yugoslav hükü 
metine yap •ırnğ'ı kurdaki 
muvuffalı:iyeti Yugoslav sn 
rayının Anti _ Bolşevızm tr
adyonlnrına bağlıılır . Üte 
yönılen li'rıınsa Yugosluvyayı 

ÇekosloYakya ve Homanyanın 
da i~·inde bulunıluklıırı kli\·ük 
untr.ınta bağlı tutı.rnğa \'Ulı 
:;;ıyor . 

Eğer llitl~r M ıc:ıristanın 
snvn~ ı-onrası :ınıllıışmusmı 
değıştirınHk islt:<fıni ıwtktan 

~ .. 
ıırığ' ı körüklı•fel'~k olursa 
Yug-oslavynnın Rınırlnrı i~·in
de lıulundurduğu Muear 
ozlığ'ı bu de .. ·letin derhal 
Almanyayıı bağlunm::ısınn 
engel olacnktır. 

Bahkesi i ıhtisas ha~im
liginden: 

Esrar kn\'0 kı;ılığınılun SU · 

\

0 lu ve beraııtinc.• karar veril 
miş olun Balıkesir in Ergı,1 -
ma kşyiinılen ~1ehnıet oğlu 
llaticeden Ooğ'on 318 ıloğu· 
mlu 03manm nnkızıl c, n son
ra yapılmak istenilen duruş 
mnJa nranılmnsına roğmı>n 

bulunmam · ~ ve evi 'e ikn
metktihı d ı :ınlaşılnmnıııı 'i' 
olduğunılıın ceza usul mu . 
hakemeleri kanunun 272 ve 
281 ci maddeleri mucibince 
ilıtnen telıliğat İcrası knrnr. 
laştırılmı~ olduğunbnn mu· 
lınkemcye gelmrgi veyn ye. 
rini bilılirmcı;;İ lüziimii ililn 
olunur. 

mek, öbi.ir tarnCtnn Berlinin 
~elecek konu ~ ma!ıırı kolny
ln~tırnC"nk lıir doslıık hure_ 
keti y.ı pmosı · i~·in alan lıa

zırlnmuk istediğini ~öylemi 
ştir 

Prensin lıu ~öylC'vİnden 
sonra e"'ki anlıı~amnzlıkların 
unutulması İ<·in Edvnrdın 

Porıse vorıtıiFı crı>rctc 1ıcnzer .. :-ı r") 

Beri inde lıır ılost lu k g<>roti 
yap laı•Ağını ı-öylrHııcnin dn
hu z 1nıunı g'dlm omişt ir 

P.ai'I, 12 ( \ .A) - İngi
liz eski s ıvaşcılıırının Bt: rli 
rıe .r;ıl •e~kle ri h ıkkınıloki :'"" 

hnbıu Puriste büyük bir et-
ki v:ıırnııstır . Boıı s.ığ ~aze-. ~ ' 

lı:ı leri bu h!ldi~enin önPmini 
nznltnıak için prens Dö fiııl. 
lesin Britisfıh Legion başkn
nının verdiği diyevden son· 
r.ı bn~ka türlü hareket edil 
miyect>ğini yuzmnktauırlnr . 

• gıco Oö P.ıris i n Lonllro 
aytarı Jiyor ki: 

\' eliuhtın sözlerinin anlomı 
n\·ıktır . lngiliz Almnn doniz 
konuşmrıları ile ilgili olnn 
bu sözler İngiltercn:n Al 
mıın)·;.1yn kıırşı hiçbir kötü 
duygu hcıslemeıliğini göster
mektedir. 

Oeune g-azetcsir.in Lonıl . 
ru ııytarı lngili:r.-Almı:ın ko · 
nu~m:ılarını eyi bir yoldn 
yürüdiıklPrini y:ızmektu vo 
hu yürıiyiı~iin Prens D<i Gal · ı 

lı>sin llıyevi ile ılgili oldu
ğunu uklemektedir. 

1 

1 Bal~kesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kepsiitlt)ki kJt:wıın 935 sr.rwsı 
ilııiyat·ı oları 15.000 kilo sıj!11· eti l 
lıaziı·au 905 salı gurıtı ~aat l f) de iltale~i 
yapılmak iizpr·~ a<_:ık f'ksilt11H'Y(' koıımuştuı·. Te-
uıiııatı nıuYakkaıe nıiklm·r 168 liı·a 7'1 kıırıışıur . 
İ~lt~klift·ı·in ~aı·ıııanıt•yi ~örr1Jc•k iiztıre hflr ~iiıı i~ 
zaıııarılar·ırıda ve ilıal .. ~iiııii ıırnavvPn saaıt+>H 

"- .. 
1 H\PI kolol'du saı111 alrııa kouıisyoııuııa miiı•tu•a .. 
ı atları. Ek~ihııu• korkonıulaıılık dair~~i <'İ\'anrıda 

kolol'Cln ~aıırı alma konıi~yoıııında ilıalP!i'İ ~·npı-
lat•afrı iltuı olurıua. 256 - 4 . 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonund'ln: 

Bttlıkt•sir lla~t:ırıfsi11in ilativaeı olan HOOO kilo . 
iıwk ~iitlii ilt~ 7 .000 ~iL• iıwk ~licliiıHlen yapıl-

mış yogurı 18 lıaziı·arı 9~f> ~alı {:tınu saat 
16,30 da ihalt·~i yapılnıak iizt'l'P ac;ık tıksiltnw
YP knrıulıııu~ıur. Tt'mİııatı rııuvakkaı miktarı 
'ı 29 liı"tHlır. • isıeklileı·iıı ~a1·111a111t>s11ıı ~örnwk . 
iizt1 l'P IH·ı· ~iiu 

< 
ı:-; ~anılı~ri11<l<~ 't' ilıalt~ gilnii mu-. 

avvt~ıı ~aatlt'ıı •. ,.,J kornis~ ona miiraeaatları ve 
t·k~ilrıue korkorıautarılık dairr~i eivannda ki ko-
lordu aı·ttırma t•ksiltnu~ kornis\olltı hiuası icindtı 
~'a pılaeağı ilau oh11u11·. 

~ 

257 - 4 
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!~. Büyük Tenzilattan :.:== tı~~r~~~:i~d::Y_ 
r=:~ - ı i ılört vult-li un 

li istifade ediniz! ~.r·· ~::~~·~:r:;.'.~~~ 
~" mtikemnıel bır 

ıJ o N M o A ~ - =z~~ıu:~ııü\:;." 
§.= EJb • • k k / • kJ"' •• /" / k §§1 tin yoğı kısım ~' lSeli Umaş ar, tpe t, yun U TOP U ~~ lnrını muhlt>vi ru ve mantolukları ve en güzel yazlıklar r ~~ ~-;~r~~ı: y~·; J~~ 
~ :.~ f"-· mevzu::ıtlı dPpo· 

§°g F A R ,.. T A v s A N L 1 ~-- ları vos::ıir müş-
L 'i lf_ tPmillltı uçık nr-
.::::::::5 s.-= tırmu suretilo sn· 14 Tica et hanesinde ; : ::~·-il,~"ı;~:~;·'~~;:35 
C"":.i :.-=. brihindc E lro-
ii~ İst"diğinize uyğun olarak bulabilirsiniz. ~= mitte Yllf~ıla cakt_ır . 
E'EiE. )-;, k J " J • J '' • ı f ı ::.===: lı:tı•klılr·rııı fııbrı • • ~~ 1 el7 <l (l( (~ tcıızı (lı 1 SclılŞ (tt•cı rss. kayıhcrgiin gö· ı en eyı O ~ve 
=.:! v ~-=-· b"l . . 
ji'§§, ll«IŞlilllllllŞf lr. p-:, ~eıı~dn~~81n .. ~1:~~ YAGLA.RJNİ 
·~ Ay R l·C A • ~E§ yaJeırsııt\t uı 'Burada b~la ~JJilJOrU~ 
;~ K~ptan oteli altında yeni açılan 11'. \ 11 il I ~~ :;~ ::,,j:~,~~~. Biı. 
\i~ TA ·şAl\l_,I 'l'lrflAPl\'E mağazası- ~i :;·~~~.7.;'\~.;~:·~;,• ·ı Pullu~ ve Dençber Düzenin·ı 
- · / ~ - oğ'l ıın11 ve zey- 1~ Ü 
==:.4 nı ziyaret eder~eniz memnun o ursunuz. J: tintiktyiınıte ot HEp Buradan Atırı'L 
@lllİİiiiiiiiii'ıi11Jiil@;jiiliiiiJİ İ IİiiiiiiiiİIİİiiiiiiiiifüiiili~lİIİiii1liii~IİİJiliiiiiii~İİi~iiiiiiiiiiiiiiiiıilİİiiiiiiilillİiiiiiiiiiil1iiiiiiiiiilİİiiiiliiiiiiiiiiiiiiİİIİiii!iiiii 1Iİiiiiiiililll& ~::~a~l~;:~~f;8n·~- ~~~~~-rlifi .. ~-~ 

k ' ( 1 • . •• r.:t r.":I r::ı r.:ı ~mı "' s <~ ı· ı s<ı 111 '' ı ıı '' · ·. fillml!FiJ121~~cınıınınıımınımırEEJmıını@Jtr:lmımımı!!l !E fiilrnımır:rmırmın:@lı::n::.~~ ~ine ~ 

komis~·onundan: 1 Dikkat , l!!) Parça lıatları ~a 
111 

~ 
• 3 \yl ık Lir zonıan . ~ . Kr. f ıat 8 ı,ırs~ 

40 A. ·u: Kazpınorı mf>vkiinde i gal ett'ği sohıı ol\-ü. fi:' 8iui mekık 100 ~,;. 
İ\'İn İstanbuld.ın ıl.ıns nıu· ~ ~ lcrek etr3fı kazıkl..ırla tohc..lıt ~dı)mj;..tir ıffil Top ırluk » JOo Konıpl ~l ~ 

Bu kı.ızıkların çevirJığı yerin içinde ~:ılon kısım maliye ullinıı gPlmi~ti~. ffi) İğnc>lı•r 2.S mokınosı 60~ hazinesi namını topu siciline yuzılacoktır ~1 ı.>şhur dans müt{\hu- K ~5 ~ 
'E" ay ı_şın r - e ıei !'-! 

B ıtr l 1 ı arazisı ol.ınlıırın gıdip mahalli v ıziyeti görm· ss,s vo uzun senclerd ~ Mnkınc yağı Kompl il fil 
eleri v~ :ırcızil Hı bu noktaların içiı•le k .ıl mış is<ı, ayın 20 1 \:!J • 15 .. krııeco 

f'n heri Paristı•n ıliplom- fil] şış• sı < k ınıı· .::! 
c•ı ,o·ünü sobah s ıat 10 dn oraıla lJhkikat y::ıpueak mt•m- 1 I l . ı . . I•' r.:ı ıl\'.ı k .. kosn.·ıtrı 25 oya S·1~~ .. ı-ı :ı ı <. nns ue. sı verıyor. ,n 1:.:1 ı., v ı 
ura vesaiklerılo birlıkte nıüracntıt etmeleri il6n olunur. r.":'I k tı 5 kıııc::- \' :: 

D •• l ı k l' si ı· (~ t 111111· i ~T t• • 
Mii•lflei 11111ıııııi1iği11(leıı 
BahkPsiı· <'eZaP\ i İl'İrı alırıa(·ak lw:-- :" lık t•k-. . . 

il W k k 3 IJ a l ı Z a 1 f ti ~ ll Iİ 1 < • Hl İİ 1 a k a ~ C1 ~ a h t B\ ı lı ı tl -

8tur Ekıııecrj Vt'f'ııu·''P isH·kı; olarılar ~lll'lııa1t1P\ i ..... _.._ • ~ v I .• ~ t 

iiğrf'nnıtıh ii·ı.tıl't' ('PZ:ıt•\ i nıi"ıdfırliiği'ıı •· 111İ~l'a<'-
aat Ptnwl .. ri v.- ilıalt> .zü11ii olaıı 2~1-n-nRf> t.rrilı--. 
iııe rnü·adif t•iiıııarıesi giiuii ~a:ıl oıııı ~atlar· lıu 

hapılaki renıiı al ı)ıakhuzlcırilt> ttıkl ifrı:11w it ı·i Cıı· 

ın u r i .' f • ı m ii d d f> i 111 u u r ıı i 1 i ğ i ı . d ( · ıı ı ii t t ~ t • k ~ i l k om i ~ -
\ı>na makbuzla \t'l'llıt'ltıı·i ilfuı ohııııır·. • 

koloy ve en ~·olıuk bir &!:.. » ıııo ası 3 Kooıp!c t~ ~ 
met o lln öğrAtir fili Çnkı 3o 40 ~ ekınrı"lı ~ 
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