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Türk Dili Evi Balikesir 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, <;,ıyısı 3 kuruş 

Günu geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

Sular Altında Kaldı .. Meriç Nehri T aşdı, Edirrie 
--------------------K a 1 i m n o s Meselesi İtalya i 1 e 

Yunanistan ın Arasını Açıyor. 
Yunan gazeteleri İtaİya aleyhinde şiddetli neş
riyatta bulunmakda ve şöyle yazmaktadırlar: 

(( Kalimnos, Somali değildir. » 

Mısır 
Kıdmltn Reisi 

Sıyasal hakkı kazınd ıııdan 
dolayı Türk kadınını kutluluyor 

Kahire 29 (A A.) (,eı:en 

~1 sır kadınlar tiri ğinin ku
mrusu ''(' Haı-;k nı llodo Ha 
orunı kuruho) ın kadınları. 

m zn \Ordığı ıyosol lıoklar 
lınltk nJn Kahır«' hu u i 
mu hu bırhn ıt(' u wzler ı so
) lemi tir 

1 tnııbul, 29 ( Muhabir nıız- ' 
den) Knlıınno oJo ındn 
Rumlara kor ı tozyik lınre 
keti devam etmektedir \hn· 
li kiliseleri kapımı tır 

Knlimnostoki Rumlara yu 
r ılan tcızyik ha roketi ) una
nistondo heyecan nyandır
oıı dır Yunan gozcteleri 

Kalimnoll. Somali değ'ıl
dir1 Eiyc neşriyatta bulun
maktadırlar Kolimno toki 

ıytılıl ır ortu rı.u 

tur 
Son p ta ıle g't•len Atın o 

gozetl'lı ri Kalımno ndn ı 
nda çıknn lıti li t'lcr muno 
ehetılo eskı ha kanlardan 
hay Popon stasyonun beyan. 
at nı no rcdiyor1or. Boy P11-
ponn t yo ~ zotclcro 'erd
iği beyanatla unları oylo
mi tır. 

- Ku(·uk de\'letlerin ıcn-

Gök Şehitlerimiz 
için yurdun har yönün~e ihtifal yapıl~1. ~ıhitlerimizin 

allz hıtnalın taziz e~il~L 
Kastamonu, 28 (A A) - meydanında toyare elıidlcri 

Dun Cumuriyet alanında bu ıhtiColi yopılmı tır . 
yuk bir lcelabalık onunda Sınob, 28 (.\.A.) Dun 
hava chıdleri ıhtifoli yapıl- Cuınunyct meydanında hava 
mı ve yurd ugrundo olen şohıdlNİ ihtifalı buyuk tc-
ehidlenn ruhu sayğı ıl zahurat.ln yopılmı -.o nu-

Anılmışdır. tJ&ldar ıoylenmı tır Mera-
nmsun. 28 (A.A ) Aa 11m yerınJ telrmıl halk 

va ehidlerimız için Jun ( u- asker vo mcmurın hazır 
murluk alanında bulun !';ıı bulunmu tur. 
m vnlulurın ortok olduğu ı •umu hane 28 ( :\ A ) -

huyük bir ilıtifol yapıldı. fi 1 nyor(ı ehidlorı ıhtifolı ( u 
ylovlor oylendı bnyroğımı muriyct meydanında mckte 
zın onuo\}e gecid roımi yop- blılor, remiyetler v 
ılJı. bilumum halk ' me-

Konyo, 28 (i.A ) Dun murın jandarma kıto~ı-
(ıumuriyet meydanında trı nın ıttırakilc yopılmı aziz 
)3rc ehidlcri ihtı(ali k;ln- ~ehıtlerımızın hrtıra ı anıl-
b lık bir Jınlk onundc ya· mı tır. 

pıldı. ihtifal hır geçiJre Ç.ınakkale 28 ( \.A.) -
mıle nctirclcndi toynrc Dün tnyorc ehıtleri ıhtif 
cmiyeti ve halk namano alı yap ldı H vanın ~·ok 

nutuklar soylcndi. fırtınalı \'C yoğnıurlu olmo-
'iğ<le, 28 (A.A.) llo sınn ra~mcn ıl tifale bulun 

vanın yoğı lı olma ına roğ- halk i tirok . etm.i mera ı 
men büyuk bir kalabalı u1 dc azız şehıtlerın hatıra ı 
-,ın iştırokile < uinuriyt t 1 anıl mı lır. 

Sovyet 
Kongresi bay Kale
nin tarafından açıldı 

Moskı>va, 29 A A ) B )' 
Kalenin Sovyetlor bırlıği 
konğre mi a~·arken Ku) b f c 
Kırsfun hatıralarını to1,ınıle 
anmış vo ovyetler hırlıt!i 
ı cilerinin buyuk ondcrı buy 
1 tnlinı clt\mlamı tır. Boy 
Kabnimlen onrn boy Molo. 
to{ soz nlcırak lıukıımotın 
raporunu okumu tur 1 ond
ra Japon ırnıirulı 'ı amomot 
ılc beraber diğer Japon mu. 
rahhoslnrı dun akşuın Tok 
yoyo gıtmı ler lır 

Trıbzonda fakir çocuklar ye
dırlldı 18 gı,dlrıldı. 

Trabzon. 29 (A.A.) - f u. 
k r mekteb ~ ocuklurının 
yeJırme 'e geyJırmc 
emıyeti 300 den fazla ço 
uğu yedirıh g~y(lırmeğe 

karar vtrmı tir. 

Kolombiya 
Sular çoştu, olenler yirmi 

~eşi ~ul~u. 
S cttle, 29 (AA ) lngi 

lız Koloınbiyns ndo ul rm 
co ma ından ve toprak ka) 
mal!!ınd ın oturu olonlerin 
s ıyı ı yirmı bo ı bulmu tur 
1 l'lg-rar 'e telefon hatlnrının 

kc ılmi olm ınılan dolnyı 
birçok koylcrın akıbetinden 
lınht:'r alınamnmı tır. \ ı.in 

gton ) olctınJl' ' ZI) t hız 
~liyor rıbıdır 

Dil 
Heyeti dolmabahçe 
sarayında toplandı. 

letonbul 29 (A. ~ ) Tu 
rkı.lılı ora tırma heycdi dun 
Dolma B hçe,lc toplnnmı .. 
ara dırmoıorl ı me gul ol 
muwtur. 

bın.t, büyuk tfı·vl •tler • ynr 
J.m ctdıklcırı v ıkiJır. Bu 
sebehle holynn rirrıl., eskı 
ltalyo ) unan dostluğunu no 
zarı dikkate nlarnk ı l ada-
nın ekeeriycti le kıl eden 
Hum halkını tozyıkdcn 
rnzge~·creklerdir Bu 
ıyoseti ı('İn istismar etmek 

ı tiyor Yokso bu ad lor 
ofıalisınin medc>ni haklarını 

'e maddi ul kolormı inkl\r 
etmiyor. 

iş sıyasal H liman mühen
disinin katıl meS1l1Si hakkın-

dı izahat werdi. 
Viyana. 27 (A A.) Tel-

groC gazetesine göre muhc
nıli Formi in katillorj!lden 
birı Munilıten aldığı tnlimnt 
uıerıne v sahte bir pasap
ortla 1933 seneııiode birkaC' 
ay Lınzde "a V ıyanodu 

oturmu olan aos111Jet 
ruoıuından l•ert ~ubort od. 
ında bıridır. Hu odam Ra~ 

ycraclcki A vuııturyo louon 
unu loşkil edenlerden IHfüıı 
rd Hauterın en yıkın arka
daşıdır. 

Prog, 27 (AA \ Bakan-
lar hcyetı dun Bay Bonuin 
dı sıyosa h dis&lcrı ve 
Alman muhendiı Formisın 

katli hakkında verdiğı iıa 
halı dinlemittir. Zannedıldi 
ğine gore yakında l o 

koslovak htıkumeti Alman 
huln\meline muraraatla meı
uliyetlerin ta1ini j~·in mu -
tcreken ('olışmoyı teklıf ede
cektir. 

Lıdvino' ini gaıetcsı diyor
ki: 

~lylc gorunuyor ki bazı \) 
man mıhafıli g-izli tel iz A

letıni kullanan adımı orta-
dan yok ctmıye, bu al tin 
ıneydınz çıkmasııın fa.da 

chommiyet vcrıyorlar. 

Norveç 

Ne mutlu kı Atoturk'tin 
eoyeeindc Joğu tortıfındo
ki kadınların hn ında yuru
yon Ttirk kadı .. Jor ı artık 

batı tarafındaki Juıdınltm 
bile gc~ erek tekmil kıdın
lığ y<ı1 açıh ~öBtermeğe 

koyuldular. J n eski ~·eğL 
orandnn beri Turk kız kn
deşlerinc bır ~·ok baglarlu 

bilişik ve kardetlikle sıkı 
ıkı bağı olan Mısır koJı. 

nları, Turk ulusal kurult-

ayı kadınlnrmn sıya11l hak
lar boğı lamasını sonsuz 
evin~· ve guvendo kur ıla-

dılar. Ovunç He kutlulodığm 
ıı bu buyuk kazancın oğudu 
Jıem ileri yu ruyüşündeki ~·n_ 

buk lukton oturiı on bir sen
Pdenbori acuna hayret veren 
Turk ulktıtnin bir yeni aeıııni 
oıu,undan bu ker-
rarm biı,un do~u tarafı 

ulkclorin tarihinde adalet 
n hCtriyet ıçio yenı bir 
~un doğu o~ ı ındı Tur kiye 
de erkekle kadınlar aro 
sındı boylere k\lrulon yenı 

birlik ~·alıomaaını bır hir
liğe kaTu muı olmayan 
doğu vo batı ulkelerine bir 
model olacağına Mıeır ka
dınları gu Tenlerilc inanı
yorlar Buodnn otürudtir ki 
Mısır kadınları hirliğı ~r
demli Türk kadıalarının en 
sıcak duyğularile kı\'anıyor 
lar Bundandır ki M·sır 

krdınlerı birliğı Ataturke 
ve ulnıol kurultayına butun 
oruna ayğılı hoyranlor 
koymak olon hu asır ka· 
rarlarındnn öturu derin ve 
duygulu te ckkurlerini gön
deriyorlar. 

Dış işleri bık111ınız Ankarayı 
döıdü. 

Ankorn, 29 (AA.) - Dıs 
1 leri Bakanı Bay TeY!ik Hu. 
tu Arsa bu snboh Anka 

royn donmu tur. 

Vapurunu ~uıt111n Alman 1 F 
raporu istınbula gelirar. 1 ransız 

lstonbul, 29 (A.A ) - Onb-
e ~un onee Okyanosta kazaya Bıkanlır perşımbı günü 
oğroyan bir 'on er vap - 1 l d 
r~nun. kurtarmı ve suvari- on rayı varıcıklır' 
sını . orveç hukıımetine hır 1 ondra. 29 (A A) 11,rn-
altın madalya ile takdır e- nıız Dış ve k 
dılcn Kesaludc adlı Almon Bakanları pcr embe günıı 
vapuru per embe gunu 200 Londraya gele"ekler cuma 
scyyat lo "ehrimize Kelecek- ~umertuı gunleri ln~ıliı 
lır ı uaıırlarıl• rtiııcıklerdir. 

Meriç Nehri T aşdı .. 
-

Edirnanin ~anar mıhıllaleri sular alımda kald1. Su 
altındı kılan hal~ sandal ve arabalarla ~urtanldı. 

Sular çekildikten SOi r a birçok nıırln yıkılmasından korkuluyor. 

ula ıı hl 1 

Edirne. 28 JA.A.) - Son 
günlerde Edirncde \'e Bulga
ristandu başlıyan iddetli 
ve surekli yağmurlar yii
zünden Tunca, Arda ve Mer

i(- nehirleri taşmış, sular 
Edirnenio kcnnr mahalleler .. 
ıni istila ctmi tir . 

Dun ak§am ant ı 1 de 
yukıelmiye başlıyın ıu\or 

Ü!.' eaad içinde ıekiz, on 
mahalleyi haamııtır. 7.abıta 

11baha kadu < elıtmıı. ıa
ndıllır ve arabalarla evl
eri ıu altında kRlan halkı 

lrurtarmııtır. 

llıçbir bo~ulmn htdııee

ıne meydan verilmemi tır. 
Bazı evler yıkılm11tır . ular 
çekildikden tıonra bir !.'Ok 

Dikkatler: 

L tıl fdıınr 

evlerin yıkılması ihtimali 
vardır. ulor çıkilmiye bı
şlamı,tır. 

Rdirno, 29 (A.A.) Su-

lar çekilmeğe ba lımıştır. 

Şehoin Gazimiha], Kırı~hRne 
tabakhane ve Turko •lu mn

bnlleleri kısmen eu altındadır. 

Gazi mihalde eokiı evden 

biri tamaae·n diğerleri kıı. 
men yılıılmıtdı Bu HbAh 
ya~an iddıtli yağmurdan 

eu bHkınına oğraya• mınt 

aka harirıade bir ev \okmtıt 

hır kadın ölmuıdur Fırka 

belediye HılAhahmM ınutle
reken yiyecek yıkarak doyu 
rmaktadır. Kaza vo nAhiy1ıl
erde birıcy yokdur. 

E•naf cemiyetleri 
odaaı. 

ve ticaret 

Bundan, altı-yedi ay cv\'e• 
idi, 

«11
( RKDILln nin «Şehir 

duyumlorl)> direklerinde ( u 
tün), he1r gun, yeni bir csno( 
cemiyetinin kuruldu~unu o
kuyor ve sevinerek du lin
ceye dalıyorduk: 

Demek ki. diyorduk; 
arllk, Bnlıkceirdc de cıınlı 
bir e nal yaşayışı ha lıyarak .. 
Yıllardınberi gunde on altı 

saat çalı en bızim i çilcrımı -
ı de. şimdi. kendılerini koru. 
aaak için cemiyetler kura 
caklar 

Ji akat, sevincimiz, çubuk 
sondu ... 

Bir hafta içinde, Ti<"aret 
odasının to obhusu ıle esnaf 
göru meleri yapıldı; pabuc 

rular. kuablor, yapı~ılar ek. 
mokçiler. Ayrı oyrı topland
ılar \e aralarından, rei11, 
azo, lu1tib, şu, bu 1t~·tiler . 

Vı. hertey. bununla bıttı. 

Toplantıların ıonu gelmedi. 
lıte, yedı ay ge~·diA'i 

haldt halA bu ıe11iılik , bu 
«1onu gelmem zlik)) d vam 
ediyor 

Merak etmitdim; 1 ıcaret 
od111 haıkanına ıordum: 

- Ne yapalım, dedı; 
Biz ynptılı: yapacağımızı 
Onlara yol goıterdik, ar 

tık, kendileri. Ju unerck 
lıoroket etmelidilcr. 

** Bız, bu ekilde Juşunmi-
yoruı ... 

: ehrioıiz csnoClorınn, ôyle 
hır goz gezdirecek olur-
sak, goruruz kı, bunların 
yüzde dokıan bo i ilk 
mektr.b meıunu değildir. 

Htttft ekıeriıı, 7 - 8 ) 3 _ 

lurındo hayata atılmış, itin. 
den ba ka eyle oğrama
mı'i kimselerdir. 

Şu halde, oınaf comiya 
tlerini kurmak vazifesi, Tı· 
caret odasına duıuyor, de
mektir. 

Ticare' oda11, yalnız yol 
goıtormekle kılmıyacak,ıynı 
samanda, onları bu hayata 
alıttırmak iı:in ne mum
kun!le yapacaktır. 

Bizce. Ticaret oda ının A'C· 
rokli i lerindon biri de hu 
dur. 

Me. Te 
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Balıkesirde halk adetlerinden: Sab~~~M:~~r. Çağış Marmara B a 1 y ada _çahş~~' ;ıı 
Çocukların türlü hareket- =~~z••İ nsılhen köyü mu- ahiyesind yeni bir feli- Balyaya bağlı nahiye ~üd~ıle~i ile köy ış~e~m;,:, 
leı·iııden m•ına çıkarırilı Kadriye ERsov - om- ket.Bir yanğmda 2 ev yandı köy kati~leri kazaya ışlert. ıhtıyaçlan ~oru~ 
Balakesirde oileler arasın- \ yıkonırken suyun icine er köy nahiyesi okullu 0 

- Bl'dek, (Muhabirimizden)- Balya, 29 (Muhabirimiz 
dn ~·ocu klorın bazı hare- f bir ördek yumurtası utğanı Cumartesi günü saat sekize den) - Balyaya bağlı nahi-
ket ve oyunlarından bir I atılırsa o çocuk suyu . ~·ok Beytullah GÔNER _ ô- on kala Marmarada Yahudi yele1in müdürleri ile nahiye-
çok manalar çıkarılır ve severmiş diye yorulur. k Yakuba aid evinin damın- lerde jR gören köy ktitibleri 

ı 
mer köy istasyan ma asçısı ~ 

bunlar hakkında bazı yor- Sabahleyin ço erkenden dan ateş çıkarak yanmağa dündenberi burada kaza ka-
malar yapılır : - namaz vaktinde - kalkan İtmail ÖNER _ Omerköy başlamıştır. Halk bu ikinci ymakamı bay Rjfodin başka-

Bir çocuk sağ tarafına ~~ocuklar evlerine bereket istasiyonunda makascı (oğlu felft.'ketden dolayı ne yapa· nlığında kazaya ııit işleri 
yatar ve sağ tarafından kıl- getirir denir. Erkek orta mektep tılebesin~ cağını şaşırmış bir vaziyette ihtiyacları görüşmektedir-
kıırsa o çocuk uğurlu sa- Yeni doğan bir çocuğa sinden Hasan da ÖNER soy· öteye beriye koşmuşdur . ler. 
yılır. annesi daima bir tafın~an dını almışdır.) Köy odasında bulunan tu- Kaza sınırları içinde köy 

Çocuk ellerini, ayaklarının meme verirse başı ve yanağı lumbaların da pas tutmuş kanunu tatbikatı icti alarm 
orasına alır da ~ yatarsa eüri ve asik olur diye inonı- lbrahim TAGOY - Om - kanca ve direklerinin kırık başlıca mevzularından biri· ~ . 
uğursuz olur diye yorulur. lır . erköy istasiyon ameleıinden. olduğu görülmüşdür. dir. Bu topluluk ayni zamcı ı-•" 

Bir çocuk eğilerek ar- <;ocuğun altına konan ab- Bu sırada kayme kam nda vildyet merk~zjnde şu- , Bal~ anın ~.11 ıu~ ~ı 
kasına ho.~area; o eve dead bezleri çok ve kalın Galib ONUR - Erkek Esat, belediye reisi Sall\had_ batta toplanncak kaymaka- "ylerı 
misafj.r geleceğine işııretdjr olursa bacaklarının çarpık 1 orta mekteb sınıf 3 de. din ve jandarma kumandanı ıl mlar ictimaına güzel bir ha- yenin bütün ko ğllrl· 
denilir. ve yam ık olacağına inanı· ' A. Ferid ENGOÇ - Er- İbrahim yanğın yerinde ted- zırlık olmaktadır. tavuk, pilic .. Y

6

° ~jbl 
Çocuk iki elini döndüre- lır. kek orta mekteb sınıf 3 de . bir alıyorlardı. Hattfi O",merköy pazan yumurta \'esaır ,.e ~ 

rek iplik veya bir tel sa- Çocuk beşikde iken (bobo, belediye reisi bny Saltıhattin getiriyorlar.Yo~ 1\ur · 
rar vaziyeti alır ve bunu t baba) diye söylenirse ve ba- 1 Servet CANSED - Hrkek rüıgdrın oldukca kuvvetli Ômerköy (muhabirimiz · ğın kilosunu 60 
birkaç defn da tekrar eder- 1 bası da gurbette ise ya; ba· 1 orta mekteb sınıf 3. de. esmesinden yanğının ilerle - <len) - Ömerköy nahiyesin riyorlıır. ktor' 
se 0

, evden uzak bir yere 1 basından haber geleceğine mesi Erdekden belediyenin de kurulan pazar son hafta- Oldukca ucuzlu J 
yolcu gideceğine hamledilir. 1 ve yohud babasının evine dö- Nejad ENGiN - Erkek tulumba, ve .kanca ve tene- larda çok alış veriş yapma- rsn o 

Yeni doğan bir çocuk neceğine deldlet edermiş. orta mekleb sınıf 3 de. kelerinio marmııraya gönde- ktadır. Pnzora Balıkesir, Su bir noksanı va yo~~, 
rilmesini telefonla istemi sığırlıkd~n paza~cılor Ye sa- ~çıkta y~p~I~~~~ bir ~ 

Romanyda malı vazıyet ve 
yenı tedbırlerı 

L'lndependanco Roumaine 
gazet~si Romanyadaki mali 
vaziyet ve hükumetin alm
ak istediği yeni tedbirler 
hakkında diyor ki: 

Hükumet ökonomik vo 
mali vaziyete hususi bir 
ehemmiyet . atfetmektedir. 
Ltlzım olan oy bir mil
yardan fazla olduğu göz
iiken büdce açığını doldurm-
ak, vergilerben mühim 
olduğu kadar eyi bir 
surette tahsilat yapın 

ak için kanunlurı ona 
göre taıiil etmek, muhtelif 
maddeler üzerine inhisar 
koymak suretile yeni varid
at oiembaları bulmak ve 
umumiyet itibarile memlek
etin ökonomik ve mali va· 
ziyetini sağlam esaslar üze
rine kurmaktır. 

mektedirler ki bundan tabii 
birşey olamaz. f aknt devle· 
tin yeni varidata ihtiyacı 

vardır. \'e lllzım olan bun
ları bulmaktır. Bu ise, bir 
kım vatandaşlar bir yük teş 
kil edecek olan bilvasıta 

veya bilfivnsıto. yeni vergi. 
ler koyulmadan yapılamaz, 

Esas, üzerine r~sim ko -
nacak ol sn madde-

nin bu yeni yükü taşı_ 

yıb tnşımıyacağı ve konu
lacak yeni verginin bu 
madde snrfiyatı üzerinde 
bir tesiri görülüb görülmi
yeceğidir. Bu huıusdn yn· 
pılan tetki ler nikbin neti-
celer vermittir. Bilhassa 
petrol inhisarında inhisar 
ile vücude gelen istih ıtı k 
resminın fazlalatmasından 

ziyane bugünkü tev -
zi sistemi dolayı sile 

1 

Osman DOGANLAR ~ 
Erkek orta mekteb sınıf 3 de. 

Kadri ERDOGAN - Ba. 
kacak köyü okutası okutonı 

• 
••• 

f eliketzede ~ardeılerimize 
Samhlar da yardım ettiler. 

Şamlı,29 (Muhabirimizden) 
-.- 'ahiye çevirgeni Nazım 

Bozkurtun reisliğinde kuruL 
an komite nahiye halkının zel 
zele (elti.ket görenlerine yn
rdımlnrını toplomnktadı r. 
Halkımız fel4ketzede karde
şlerine yardım etmek husu-
unda adeta biribirlerile ya· 

· rışmaktadırlar. Şimdiye kad
ar 77 lira 50 ku:uşun nahiye 
merkezinden ve 254 lira 27 
kuruşun da kö1lerden olmak 

üzere 33 ı lira 77 kuruş toplan-
1 mış yüksek komiteye yollan-Diğer tarafdan Maliye Be. 

kanı petrol ve kahve satışı 
hakkındaki inhisarlar proje
sini hazırlamak icin ökono· 
mik ve sanayi şahsiyetler 

vukua gelen vergi ' 
mıştır. 

ile daimi temaslarda bulun
maktadır. 

V nkıa alakadar mo.hafıl, 
bu tedbirlere muhalefet et-

koçakcılığının önüne ieçmek 
nazarı dikkate alınmıştır. 

Kahve inhisarına gelince, bu 
yalnız, komüsyoncularm eks-
eriyetle fahiş kazançlarının 
önüne geçecckdir. 

Romanya ıle İtalya arastnda 
Malı anlaşma 

Hoınanya hükumeti İtalya ltalya ılo Romanya nrası-
petrol umumi Ajcınından , nda bu kalan mikdarın ne 
garantisız yüzde yedi faizle suretle ödeneceği hakkındu 

iki yüz milyon liret borç al- son defa bir anlaşma yapıl -
mış . ve bu istikrazı 1926 mışdır. Bu anlaşmaya göre 
y~lında kıymeti üzerinden 1935 yılında 28 milyon ve 
pıyasayn çıkarmıştı. l 927, di ·er ıllnr 20 milyon lira
yılındanberi ytıpılnn tediyat g y. i 
dolayısile bu borç son zn- lıe taksıtlerle bu bor~· yed 
manlarda 120 lirete düşmüs taksitte temamen ödenmiş 
bulunuyor. olacaktır. 

Yurddaş: 
Feldketli güfllerde sarıa yardım elini uzatan il/lali 

alımer lnsanltğuı şeflwllndt!n doğmuşlar. Zengin. f u · 
kir, kadın. erkek Jwldsa hiç bir kimse kendini Hilali 
ahmerin himayesinden uzak sayama::.. Senelerce ev
uel kurulan im hayır ocağına aza lrnydolunuz. 

Ba/Jkesir 1-/ilfıliahmer n1erkezi. 
~------=----~~~~-~~~~~~~~ 

Yardım listedni bildiriyo-
rum: 
Kuruş 

500 

500 
500 
32~ 

180 
100 
90 

183 
100 
500 
ıoo 

100 
300 
100 
100 

100 
100 
100 

10 
622 
100 
3o0 
100 
500 
100 
100 
478 

1372 

Nahiye çevirgeni 
Nazım Bozkurd 
Muharrem 
Muhtar Mustafa 
Kara Yusuf 
lsmail çavuş 
M. Hasan 
Hnsan Hüteyin 
Adil 
Ramazan Halil 
Bakkal Ramazan 
Bakkal Ahmed 
Kütük memuru 
Okutan Kocncan 
Başok utan 
Okutcın Adnan Bin-
00ül 
~ 

Ktimil 
Abdullah 
fı~ırka başkanı Mu 
stafa Nuri 
Abdullah Kandemir 
Mehmed 
Aziz 
Mehmed 
• ' uman 
Osman ~~avuş 
lsmail onbnşı 
Parakente tebel'ru 
Şnmlı merkez mek-

ise de feıdi:etzedeler jçjn tıcılar ge mektedır. Mensucat gınca sıgı ktır· 
bina yapmakda olan insanı J!.!k çok satılmakt~dır Ncıhi- pıl~ eyi ola~Je ffe 
askerinin nahiye de bulun- vugoslaV'" ve Roman"a t e~ 
masından efradın canla ha- ı i .T J V 

şln çah ası ve bilhassa lcıka arasında tıcarı mütı°'~a 
kumandanın güzel idaresi , ı 

· d 'k' · "k l Romanya ile Belçika artı- Diğer taraftnP.kO sayesın e ı ı evın yı ı ma yanın Bole• .
1 ·1 ·· ·· "lınmıı:atır sındn 1934 "og· ustosunda ıı k. ıer sı e yangının onu ... -s • olan müzakor~ ted'f 

Yapılan tahkikata nazaran tedilmiş olan muvakkat tic- sinde g ool b1r ı:nı§ 
çocukların 0 civarda ısının. aret anlaşması , 30 haziran kavelosi İ?1~aı~ıaoıııı 
ak üzere yakılan ateşden 1935 tarihine kadnr uzatıl- kavele 10 ıkı.~eı 11jrıJ1 
sıçrıyan kıvılcımların mıştır. ııne r-

ynnc-ınıft çıkmasına sebebiyet , 

•• ,diği anl•ş•lmı,ıır. F udbol Heyetinde~: 
.., . ... , ·. r ·~ 

• ti'. ı ........ ,._ı.,_ .. ~ ... ~-

Atbaş öylülarinin feli~et flasılatı tayaJ'e eemiyetiue Hid oJ~ı~t' ıtır 

1 d ı·p bir porcular ta,\are~i alınma . ,
1
1111 

gören ere yar ım1. ucna usnlilc fudbol müsabaknlal'J ~.~ 1 fı. 
sına karar verildi. l-2-9 24 cuma ~tıfl ,1rd Zelzele feldketi gören 

k rdeşlerimize her taraf
tan yardımlar yapılmaktadır. 
Duyduğumuza göre Balya 
kazaıının Akbaş köyü hal. 
kı da kendi aralarında onaltı 

lira toplıyo.rak yüksek ko
mite emrine göndermişlerdir. 

1 Varolsun hamiyetli köylüle_ 
rimjz. 

Yurdun yılhk kongresi 
lumanyurdu kulübü yıllık 

kongresini yarın yapacnkdı r. 
Kulülı ınensublorının yarın 

akşam saad 21 de. külüb 
binasında. bulunmaları iste
nmektedir. 

at 13 d~ Al_ay. İdn~.an~· urdn ile 1~ 111~~~. 1 
ve 15 de Bırlak-(~u~ karşılaşaeakla• ~ 1 11ııt 

~lüsatn-tka ~·apacak ıakımhırın :~1113 ı~r 
Ali Hikmet Paşa sıac.Jmda hazır huh ... ~ 

rica olunur. -'"' 

~~~~~~~~ 

1 

1 
1 

. . ,Ja~ TURKDILI neşriyatıtı;;.--' 

Doğru Yol~· 
1 YAZAN: M. cımıET stlı 
1 hır perdelık mektep teffl 
1 . Fintı: Beş kuruştur. 1tırıtır· 

===============ıı lılarn ı•vi ınizdc ve lu-r kit:ıp~ıd:ı_ lııı ~ 
tcbi çocuklarının • .1:1d~ ~ 

3000 
3000 
3174 

3000 
21)39 

1715 
1420 

1210 
1200 
l 100 
1000 

1240 
900 
630 
500 
300 

teberruu ~~~ .. ~~~~ 
Yaylabayır köy

1
ii , 

Yağcılar » 

K DRİ UZK~R A~ı 
· E H U C U l K ı R TA S i YE M A 6 A l r :ıı· 

Kurtdere 

Çaypınor 

!birler 
Davutlar 

)) 

)) . 
)) 

Kirne » 
Ovacık » 
Halkapınar » 
Boğazköy » 
DeliYusuflor » 

Taşkesiği 
Hisnralnnı 

Karakol 
Karaca ören 
Ynylacık 

}) 

)) 

)) 

Hiik(mıet cadde~inde Zarhali ~ıce: ılı' 
1 o 1 ._. ) " k k A 1 k 11' Hl~ 1 ~ w 11 lllH a \'{'fll ltt'( l~llll ( ll HU( a . a~Hl lı . . . . ı ı· : . . . e p ı ~ ' .. t:t t' 

caeı-ye ce~u ermm en e' ı. ı ' ıt'" 
.. • ., ~ . 'l u I 'ııı 

en ucuıu olarak hulunur. Bilha~::o' e ~:• 1 
1
, 

talebelerine aid muhtt-ılif dr.flel' \ r~1r~ J 
vcsaiı·e diğer ticar·ctlıarwlPr'th ... n pr 
vt• ehven fiatle. atılır. ·---



O lkf nct kınan 

Yabancı gözile Türkiye. 

"M. Kemal ve Musiki,, 
«Türk jnpılabcı garb musikisi· 
nın öğretilmesini istiyor. » 

2. J il 

Birkaç haftodanberı butun 
Turkiye musıki hnhsile ali\ 
kolonıyftr 

Bu ıllika, o zaman daha 
nozi MustoCo Kemal Po n 

• ad nı ta ıyon Reisicumurun 
buyuk u)usol kurultoyın ye
nıden toblonı ı müna cbctıle 
•erdiği soylevle başlıyor. 

sıri yo.bnınkla beraber bu 
tc ırın b:ı kn bo kn şekiller 
de ıCodclendiğine yani nr
klıyı tahrik cdih gorhlıyı da 
yorduguna knniiz. 

Şark musıkisı amotoruoun 
cluyduğu zevkin guzelliğı \'O 

inrelığı ne olursa olıun , 
bu musikinın Avrupn mus
ıkı ına8lorı indındc ba iddır 
t(deead •nı , ölutsuz ve ·ku 
ltursuz hır sayi, ht mdcı 

Gazi bütun evelki senele
rde ve yeni kurultay toplan- • 
tı ındn evveli\ ş:ıbko. eonra 

kulokton kopma olmak do 
loyıs1le ku uılu \C fazla 
olarnk lıU)Uk ustol ~c bu
yuk şoh ıyetl1;1rc de molık 
olnıodığı gıl ı cdıormonıe \'il 

oentrepoınl» ın lııaıt'ı k ide. 
lerının tesbıt eylemedığı bır 

bunye to yon bir n d ol
ı.luğu uphesizdır Modem 
kı aluturka n UtiJkıyı alofı· 

r:.ıııgadnn ayıdan ('ıhedin no
tıc:oı itıbarıle bir tçfsır \'O 

ılude turzıııın ayrılığı olduğu 

l .. ltin hadleri inkill\bındon 

boh cdnıi , hıltihern de turıh 

in tedkiiini vo dılin i lt\hını 
tcnsib eylemı dir. 

1 te imdı de ark musıkı
ıno karşı mi1<.·ndcle ırıyor. 

Bir rok Avrupalılar ark 
rnuııikıeini tanırlar. 

Me elli şiınalı Afrikadn 
u rıycdo veya Koloni s r 

gı indP. olsun hu •mİneur» 
den çalın11n nrkılorı vu 
y lnız hır ıkı ton üzerin 
de saatlerce aynı hosıd 

\ oriation,, 1 rı tekrar e
d n mevzuu ve \ eyrcklik 
'e seluıde birlık tonlo-
rıle hemen folaıı seeın 

lıudndunda bulunan hu 
ı Madu)atıonu l ırı ı~ıdmi

yen 'armıdır Bu mutıı

kıde eeosen «harmonisııtı
on» yoktu eaa11en hura
Jo tenewvüu \urudu ge 
tıren aletl<'r bir ko\ 
flutu ı tı no <:tmek "' rti-

~ c ıdh fok ot hcpsı <tn 
k 1rdc)) donil ol ıilorıl n "hn 
re ldir. 

1 do ) uksok 'eycı akak 
I' rdeJcn yapılan hırçok <(\'o-
rıation»lar:ı alışmıt olu b 

nrlc musikisinin yuıılı ının 
ınrelığini kovrıyanııyon g.n 
rblının kulağına hoş gelme· 
yen hem do gnrblıyı umumı

y dlc yoran «monotonıc» ye
kn aklık tıhııı buradan 
gelıyor 

Buradoki nrk musıkisi
nın <•yazılı ı • tnbirınden ko 
deddiğımiz nıononın mecazı 

olduğunu koydcdclırıı : %ıra 
ırk musikısi yazılı vo no 

tolı doğıldir; sadero kul 
akJnn kapılan V<' her so· 
ylı) n vcy ı \ ılunın ıı-oded
dı •i birtu kım cı \' nriatıon» 
lorla ılt\vc gorNck intıkal 
~ l n nwlodılorılen ıbor dd r. 

( r\ i Jrk ıııu ıkısinı 
< y te'mııtı em etmek ıdn 
bılh so J 931 d toplanan 
Kohıre kongr@sınde bozı t s 
obbu lcrdo bulunulmu tur 
f kal muh tclıf h 'alılore gn 
re kendilerirıı gostncn Je~i-
ıklıkltırin ve mevcut nota 
yaımo siatcmlermin pek ~·ok 
ol n tlorı yu undon bu toşeh 
h ıs pek foiJe vcı omemışdır 

Şark musıki i «I> ssın 
tnu ical»ının zalıirı bn ııllit•ı 
\ billıJ ansının nokso
ıılığı, «ııec orupag-nemC'nt "n 
ııa son d o sematıze edıl 
ınit bulunması ve nokdalorın 
da Joıma yuksek ve tız per 
d 1 rde dolaşması yüzünden 
•arblı Ja \ nr\·ahuk hır asa
bıyeıl uyandırıyor. ~ark mu 
ıki inı urldıda la aynı le 

ımkon cdılomİ) on bir ey 
dır ~u halde gazının bu gun 
nıucadcle ctdı~ı tarz ışte 
1hso ı ve duyduğu bu gayrı 
muayyen, hclır ız ve ark 
k rı ıfod · tarzıdır. Zira lıa
zı pekol ı bilıyor kı ark 
mu ikı ı kıyafet iz bır m • 
dcnıyct un uru olılugu ~ıbi z11. 
manda ahasının tlorlıgı Te 

f zlasile g-nyrı mutekAmil ol
an tekniğı yuzıı nd •n hl'r lın· 

lJC' fokırliğe \O •rnı tine110 
rıınhk ıım<lur. 

f<'lız.la d)orok ork. muıikı 
eının, mon ei ıtıbarile tle, 
durumu mueaıJ de~ılJır zı 
rn bu mu ıkı orklıJır ark-
tu hakıketen Turk del{ıldir 

1 urklcr lıu mu ıkıyı aldılar 

fakol k nrlilf'rıno moletuıcd 
ılor. Bu hu u ta 'l'urklc r, tı 
pkı kcndı buyuk mu ıkısının 
csııslarını yotı tırmezdcn cveJ, 
garh mu ıkı ını tulım etmi. 
ye mcebur olmmu olan Hu 
slor , , çekler r{ıbi ıon ama
nları kodnr malik oldukları 
nal amom 'r. gnyri mutoiAmıl 
mu kıl, ılah fozl ı uğ-
ra mak ı tcmıyorl r 

Aynı -ı \ hıl 1 urkler u un 
znmon Arapların yazı si le· 
mine mı1ık bulunuyc rlar.lı 
Pcıkol ·eonra bu ı temı attı 
lor zıro hu ei ten) Turk dl 
JllO ğOrO çok nolıC lD VC rt
zln kor ~ıkdı. ~ mdı 1 uriler 
k ndılorını nnt• ık gıırb kul
tııru c nn ı ı ıı t bul)ntılırı 
\Oğnltıy~rlor \o i te na 1 
kı bizim kolimel rı t rkı 
oılen Sl'~for 1 ı tın lı r ( < rıl · 
tesbıt etın k torıın ılılıl 
rsa ım li i · y nı hızım ıh 

s ıslorı \C duyğul r mu ıkı 
dııılc onlalıb Jrodı INıdırmr k 
husu undokı mut ne"' ı v 
mutekllmil tar ınıır. tomorıı 

ılı olmak i tı orl r. Bu 
itıbnrla (,azının bu ıs . , 
\ığı de yinl' hır yem ınkılnbı 
sayılohlır ' 

(ıozı nasıl L:Hın hnrfll'rı 
snyesındc hutıın Turk u 
hısuno '"'arbın bulun cnt il· 
cktu(11 kultur olanı nçt ) sa 
bu gun de yıne hulun Turk 
ulusuna Avrupıının mu ıki 
hazıncuıınılen haz \C ıetı 
fade t min etm k ıınk nı 
nt wrmek ı tıyor Bunun-
la b rııber (ıor.ınin hıç te· 
ınelı , o mıızisı olmıy ıu 'lıir 

ıtc t ::ı lıdı ··ını ve bu ınki 

TOl\ltDltl 

lAbı do hemın gunu 
gunuoe tohmıl otdıği zonne 
dilme~ın. 

imdi gorb musikisinin 

G rb musikısi c!Gscn Tur
kıyede çokdanberi tnrınmo· 

kda ve takdir odılmekte
c!ir. :-iulton Abdulhaıııid ın o
rkc troeı garn musiki c,:alar
dı. Keza Bahriye:orke tr
rası da hukOmot odoııılurı 
to.rnfınd n idame olunan lıu un 

y y lmasınJa aınl buyuk rol 
oynayacak olen vaeıtalra· 
Jyo ohluğu i in g.ız ·teci
ler, gorb musıkisırıin tcd 
rİ<'en oğrtılılme i hususun· 
dn bu \'Ok mPtotlnr ilMi 
surrnektcdirlM Bu itıborla 
imdılik ~unlluz okul tolC' 

besi ve geco tlc hulk ıçİD ol 
mak uınro bn:ııil sn ı l.ıbi 
lon mu su ki pnr~· lrır nın ı;.ı 
lınmasıne karar verılmi lır. nneye riayeJ ederdi Bunun 

harıcinJe gnrb musıkieiylc 
ogra an munevvcr mulııtlc

rdiii bu\unanlorhcmcn u~· n~ 
eıldenberi hhde takdır elm 
edıklcri •nlaturkanyı bıra 
km buluhuyorl rdı. Mao
fıh halle yine nloturkn ta~ 
rufJorı kaldığı i ın gramo
fon ıle radyo) u yine ken. 
di zevkıno hizmet ctdır 
ıyordu. Bu ıki oyrı muı:ıi
kı orae ndıı kalnn T I'. 
proğroml.ırı dn her zevke 
uyııı ıya mecbur oluyordu 
Bu eurctle aldığı toheıl 

Ye terbıye eayeeinde garb 
mueikısınin ZC\ kınc 'arab 
ılcn nrnre(fch sınıf ılcı talı 

sıl gormedıgınden dolayı 

orıc·ak ananeye ufmo ı nı bı 

len vo dığerlerınin kabn 
ve a Jğı gordtiğu ze. 
vilerc muahasır kolan 
halk orasında 'ittik"c 
derinle en bir ayrılık vücu
da gclıyordu Bu o naJn 
garb mus kısi t dris eden 
lstanbul koo ervoturvırı ıle 

Ankara Mu iki muallioı m~

ktıbindcn bir çok nnikem 
nıel mu ıki.,ina~lnr roti mi 
bulunuyor Ye hunlara da eık 
.k konserler verıtoller gıl 

tıkt'C kulohulıklo,.nn hir nnııı 
tor kutlcsi kntılıyordu Boy
lel'C memlekete mısofır ola
rak gelen buyuk virtuorılar 

da memlekette fCİtgide foılo 
anla ılıyor ve o nııtbetd~ ar 
tan bir raf( bet gnruyorln r lı 

(}~er t:ıroftan ortık 

hır \ok Turk orlistlf!r 
do ~arp mueıkı ınc-c l'l'Kom 
pozc» adıyorlardı· . oylekı 
me el 193t bu rtıelerden 
Boy ( emal Ha ıd $.{ibi en 
toııınmıs nlnnının e erleri 
C(Orchese l .. omotıroux \C 

GortohJ tnrufındon çalınmıştı. 

Butun hu ılerlemolere 

rağmcm sııde «rontine)) u
zerc gıdcn lı lk « ıncc az >ı 
C\'nıcklc dc,·am ettı ~,i idn 

de garblı talı ıli ~ore bilen 
imtıyazlı \'e mcıııut tabaka 
ile cohıl kalmıs hal 
sınd:ıki U(·urum 
buyuyordu lı:tc 
islemedığide budu Zira 

~imdi halkın butun hu 
yenilikler kor ısında ne 
gibi okau\amellerdc hulunn· 
cagı en doğrueudur 11on rız 
her eyden cYcl yapılan 
değışikliğin yenilık ~a.zıbo 
sinden maada asıl (ıuzının a· 
hıi prcstiJi ile hulun Turk 
ulusunun huyuk onJerinuı 
hııttft ılk 6n"O ealnmad ğı 
her kararının mükPmnıt lli 
ğıne itimadı ~cırb musıki i 
nin yoyılmosıncı en eyi yo 
ro) nn llmıllcrden olncakdır. 
Bununla beraber bu yenı 
musıkı kulturunun holk ıçın 
b r Jerstcn z y3dc bir ze. 

ı vk olobılmccıi i~ in halko 
kulıığ nın alı ık olduğu e 
vımlı hovalar dınletmek 11 
zımdır. Bunun içinde da. 
ha şimdiden l iırk folkloru
ndan olınmı!J ,.e garb teJmı 
ğine gore hormonize edıl· 
mit havalar mevcutdur.Bu 
nlar çoğoldıkca da inııantn 
ıııedeniyetın en yükıok mc 
rtebclerine eri diren buyuk 
kompozitorlcrin erıerlorino 
yakı an dnha guzel ve da 
ha vcrimlı bir yol n\·ıl-
mı oluyor. 

Hakikaten» Turklerin Ata
sı olan (,azı i le İr3desını 
bir kerre d ha kullanorak 
hu yeni ınkılnb İ\ ın kcndıne 

malısuıs olan vuzuh "'' k:ıti· 
~·et dolu goru unu bu uğurd ı 
sarfctm1 tır Bu sene lınşor
mıyn koyulduğu e11er her 
r.ea.onkınılen doho naıık hır 
m vıudur ıra hır ı<g&tıh> 
,.e hır ZC'Vk yerRtmok 'u 
musıkı oşkını mnholline me 
sru( kılmok 11temenın c,ok 
~ur vo ','Ok lnco bır i oldu 
~unda ~uplıı yoktur 

Bu l<•ertıbe lıakık.otı n yu 
annıı) o ll ~Pr ôlan hır toı 

rubedır. Koldıkı Gazı hiitun 
tocrubelerınde muvnffuk nla 

'geldı 1 tc hugünku torruhc 
eınde do hu gunun buttan 
artistleri onunla be rnberdir. 
(ınzi yine muvaffak olucok 
tır . 

ÜJzı, halkı yuk "itmek 'e 
lınlko en ince ,cı yıık:oıı·k 
ze\ klNı tcnıın etmiye muk 

•••• 

todır bıldıf: . uksck mu· 
bulun 'f•ırk l lu u 

ani ıı-.ılıb "'l'' il
mo inı ı tıyor H l ı tı orki 

Ağrıların ve soQuk algınlığının serı v• 
kalı tesırlı devası, ambal•J v kompnn'•· 
lerındc • aUmelı farıkuını taııyan ha· 
kıki ASP RINdir 

İsrarla t#\SPİR • 
2 ve '20 kompr rT'e ık mb:.tln :ırcıo bu J•ı..ır 

~~ ..... 
Ambalajlarda ve kompri
melerin uzerinde ·,· 
markasının mutlaka 
bulunmasına dık· 
kat edınız 1 

Vilayet makamından: 
Biikkan w· tieart•t (•' lrriniıı tahelftlarına ~~

lıiblcrinin valı11z • O\ udlarmuı ila\P. i le' hala. . . 
r11ı d('Aiştirilmesi nıahi~etiıulr olmadıgmdaıı , 
uwz~ 1'11· it~\ lrnl:.rd::m hu tıhrhdf'n ötiirii ~enideıı 
damga rt·~ıııi aı·amlm~n·acaktır. Ke, fİ\f•I iUm . . . 
olıınuı·. 

'l,•ı ya ı· c. C('miye ı i 
llıırsunbey şubt•sindt•ıı: 

Dursunbey kozası toyaro 9uho•ıııc oıt ınnh ullar &\' il 
nrlırma ıle satıtn ı;ıkorılnıııtır . 

1 -Koza merkezındc (8740) kilo buğday (17467> kilo 
orpa (5268) kilo ~·nJar (575) kılo mııır, Kovacık nahı 
vcıtııııdo (5222> kılo buğday (465'>) kılo ırp.ı, Kirec natıi 

yosi11Jc (445'i) kılo buğda1 (3159) kilo arpı. f.1ol1.1eda# na 
hiyuirıdt• (9285) kılo buA'day (3380) kilo arpa mevruttur 

2 Muhammen bedelleri merkezde mevcut buğdayın 
kılosu 3 Arpanın kilosu. 2,25 \'avdarın kilosu 2,50 ruıeırın 
kılosu J, 75 Kava<'ık nahıyeıınden moveud buğdayın kıloıu 

· 2 arpanın kılosu 1 50 .K1re<" nahiyesinde muvcud buğdayın 
kılo u 2,75 arpanın kılosu 2 Uokçedağ nahiyeııinde mev
eud bu~dayın kilosu 2.50 N'ponın kilosu 1,75 kuru dur 

3 3-2-935 puor gunu sud 15,5 do Dureunbeyde 
Reledıye duiresindo ihalesi icrn odiloreğinden istoklılerin 
mute ekkil koımsyono nıuroc·aatları 

4 Bu babdakı §or1nrıme parnız olarak Durauabey 
tnyorc ubeıinden alınır. 

Bayanlar! 

uuı~.w.anııza gdmi .... dir. l'"uı .: 
hir fıatl<• :atılmakda<lır·. ' 

K . ·ı. ~ 
'Otp musıki ı in <d'opulo· 
lr<'ı> eklı ol uft 
i te (, zının yuknrılo hah -
ttiğımız oyleYırıden onra 
Ma:ırır \'ok. lı•lı i e h şlnya

rok ( t•ınol He ıd il ısnn 1 • 
rıd. '/, ki ve do hu bır~·o k 
mu ikisi inosd ın mur •kkch 

uv~yı m~ lıye cadde~inde i 
-= Y enıçeşıd tuhafıyeci ~ .... 
l • ~ 

bır komite te kıl ctmi \ır. 
Alınrın tedbırler orasında ev 
l'l ı ork mu ıkısınin Hndio 
Ankara ılc Hndıo - l tanbul 

a ıtalalıle yayılıırnlnrının 

onu alınmış. bundan sonra· 
da hır nevı kullur oeaklorı 
ılon Holkevlerile okullurda 
halkın bu muııkının terhıy 
c• ini almaya ve ıle olahilrr 
ek cihetler ortodon kaldırıl 

Lwı•iiii~iilii•:.8iı~li~ 
~TÜRKDİLİ NeşriYatından: 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

a-Ha)'ltt bilgi ·in~ ııJ' ıııı ()lctr•ık • 
zılıııı ,tır, Her kitıııı ~·ıdıt s•ıtılır· 

·~· 

\ 

\ 



Yaba cı 

Kabine ~eğişi~liöin ~akiki 
sebebi nedir. 

«Echo de Paris)) gazetesi, 
«Roma anlaşması karşısında 

Türkiye, Rusya ve Küçük 
1tilM» başlıklı yazısında de
mekdedir ki: 

«Fransa ile dost ve onu
nla iş birliğinde bulunan de
vletlerin alacakları vBziyet 
Roma anlaşmaları için fev

kaldde ehemmiyetlidir. lfra
nsanın kendisine muayyen 

bir hareket hattı çizmesini 
icab ettirecek amil, bu dev
letlerin aldıktarı vaziyetdir. 
Küçük itilafı, Sovyetler ve 

Türkiye dahi tasvib etmek
tedir. 

Şark miSAkı kati bir 
hedefe doğru yürüyen bir 
mefkure olduğu halde. R(). 
ma anlaşmaları tavsiyeler ve 

müşaverelerde bulunmayı o
rtaya atmakdadır. Mana iti

barile, bu iki gaye birihirin
den çok uzakdıJ:. 

«Morning Post» gazetesi, 
((Develerin modası . geçiy
or» serlevhasile yazdığı 
bentde diyor ki: 

Bu akşam 
Bütün bir memleketi dehşet ve cinayetlerile titre

ten meşhur Cani 

M. Düseldorf Vampiri 
Birçok insanların ve masum çocukların hayatını 
elinde oyuncak gibi kullanan ve karşLsında polisi ve 
bütün asayiş kuvvetleriai aciz bjr hale getiren 
bu caniyi sizde muhakkak görünüz. 

AYNI ·ZAJ\IANDA 
Gösterilen u.İiıumi arzu fü:erine .. 

1 

M i L T O H. / 1 

Bu bulun cetesi 
• 

ıldveten gösterilecektir. Bu suretle 
ORF V AMPIRi filiminden haıil olacak 
teskin etmiş olacaksınız. 

lIAveten ... Dünya haberleri: 

.. 1 
M. MUSELD- ı 
heyecanınızı . 

BU İSMİ UNMTMA YINJZ. 

VERONiKA 

«Demiryolu kompanyala-
11mız ilerde tasavvurları 

için Türkiyenin tecrübesi
nden çok cesaret alabilirler. 

Türkiyedeki mesele bizi· Balıkesir - Biğadıc - S.md1rğı arasında oıo.: 
mkinin aynıdır.« fü:onomiet» 1 hiis st•ftlrlerine haşlaumıştır. Otohiis hergiin To
gazetesinin anlattığına gö- 1 kath otelinden mii~terilerini alarak Sındırğıya 
re, Anadoludu işi ve gez- ) \ ' ~. 1 ·· S d - B. ~ · ı· . k 1 1 d k .. hareket et er. · e vıne ıergun ın ırgı ve ıga-
ın ıyı o ay aş ırma uz~re '' . .._ . . ..... 

··dd ıı· b'l ti d dıc volcularmı Bahkf~s1re ~eı.ır1r. ~eferlm· rahat uzun mu e ı ı e er e • • 
ücretleri indirilmişdir. ~eti- \'C ucuzdur. 
ce çok karlı olmuş, gid-
i ş geliş yüzde 40 ve ktlr 
yüzde 20 artmışdır. 

Bu suretle, otobüs reka
betinin önüne muvaffakıyet
le geçilınişdir. Uezinti bi· 

}etlerine karşı <la fazla ist. 
ek uyandığı söyleniyor. Fak-

at otobüslerden b~ka önüne 
geçilecek diğer bir rakab . 
et vardır: Anadoluda devel-

eri kullanmak adeti. 

Tren ücretlerinin indirılm· 
esı ve bir çok kolaylı
kların teminine kadar köylü 
deve ile yük taşımağa de. 

vam etmişdi . Bu büyük. re. 
kahet şimdi taınamile bert
araf edilmiştir.» 

r-~==;..:, - ---.. 
Doktor 
Memdu~ Ahmet 

ÇOCUK . 

Balıkesir bel~dıye 
başkanlığından: 

Bedeli keşfi 240 lira olan Martlı mahallesinde yeni açı-
lan ve Martlı camisine kadur uzanan sokağın lağım ve 
kaldırımları inşası pszarlığa konulmuştur. 

Taliplerin belediye başkanlığına müracaatları ilA.n olunur 
( 3 - 19) 

Balıkesir beledıye 
başkanlığından: 

Bedeli keşfi 146 lira 7 kuruş olan Kasahlar mahallesi
nde Hacı çıkmazının kaldırım ve tasviye işi pazarlıkla yl\· 
ptırılacnktır. 

Talihlerin belediye başkanlığına müracaatları ilAn olunur 
( 3 - 18 ) 

Balıkesir belediye 
başkanlığından: 

• 
G 1 d i! 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklenetı 

ORMAN ÇİFTLiGI 
Bira Fabrikası Mamulatı 

1 • 1 B i R A·S 1 .ANKA-HA 
1 GELDi GELjJ 

---GELDj 
' 

Toptan satış yeri: . 

BANdlRMA BAKKALİYE 1 

. ·,ıı\ır 
Aşağıya bastığmıız rehber · tab\o halkımızın her tülii ıhtl. ~,~ 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artlarhı nerc~de, 
ler<len karşıhya hilecP-klt~rini güsteriyor. 

Pr.' ~U' 1 • • j '. • f .• • ,.-,• t • •~ ,;-. • ;"' - •r f ::; 

. ote 
Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangı 

tercih etmelisinız? ?, 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur-
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarım bu tabloda arayı mı ·i 11 ıi 1 

,.. . uv3~ 

T'DJKOT'AJ. Mehmet Servet örme e ! ~·ı·.111 .n n • ye caddesi numara: 98 . po:-
KJR T ASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hiikthu~t ·~~esı 

• ne sokagı. ,
11

1111 

O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuv';)1i ~ıilliYt' c,. 
sinde.. . 11 dtıe·

1 

Bahkesirpalas - Kuvayi ınillıyc c ,·,~dı 
~· de'i 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hük1uuet cad 1 :1 ~,,111 • f11 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· n 
caddesinde .Alın1et çeşmesi karşısnıd' .. ~ıi1ıı1 

11 ıı 
B ER B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: 

caddesi Yıldız Karaathaııesi kar!".'1~11111 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~JelıJllct 
ıV :ıt 

nun1ara 18 ~~fi 

B AoK K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Qsrt1 8~:1ıı~1~'1 
Paşa camii caddesinde.. Meylıane t.orı 41 

Bedeli keşfi 203 lirn 40 kuruşdan ibaret bulunan Mar- T E R z i : Mustafa bey .. Postahane sokağı ıe' 
th mahallesinde Allak çıkmazı kaldmm işi pazarhkla yap- . "t'" 

/T.astalıklarz mülthassısı. 
il Muayenehanesini postah- 1 

ane civarında Zemen so- I 
! i kağma naklet mi ştir. 1 .. _ ---~ .. l kt ŞEKE,nc1· (J"İ~'~ ' 

Lm aca ır. .n. : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin e.Jl ... iri 111 
Telıplerin belediye başknnlığınn müracaatları ilfin olunur. • ok:lr 

(3 _ 17) cisi. Hüktimet cadtlt~si, postalı< ne ~ 
• nıara: 24 ı 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ ınıi 11 
~ ~ • r·ıı1 , ·, 
f~ Doktor bakleriyolok Doktor operaMr Doktor ~ MANJF A TU ::Tavşanlılı Zade Fahri beY· « i 1 ııilll, 1 " 1 ııifatura ve kumas rrw~ıası. Kova~ 

1 iç ~[~a~~L [~!~~~ıklar Ccr~~~jlı~!~ı!~!, Clld~~Hz~~!eo~~!!~~L,, 1 i • ~~~~ı:1H::~ı~ 52 Y:ıpı v~ r~ııÇl:~I' :~~;'.~· 
~ mıilelıassısı mıllehassısı mııtelıasıısı ı , ff J R DA VA T. ,de ıııi r ~ııı~I ~va ı, lıoya, ('alil, ı:ı ıı ıl' e,· _J 
1 VATAN eczanesi hitişiğiııtleki ıııua) eııe evimle hastalarıııı lıe.rgiiıı I / Sara•;laı ba~ı. ~ 
~ ö~ledeıı sonra kaimi ve tedavi ederler. wl 1. tiiJl['E~f.!I~~ tlllflll' ft'l' 1 ı.' 
~ t c 'ilfıfet 

~~l~~~~ ~~~~~~~ ::1, BASJM YER :v 


