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lğesi veBaıyazganı: Balıkesir sayla vı H.KARAN 
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~b" >.4:A.R TESİ:CEN ÖZGE G"Ö"NLER.DE VE ER. ÇIK.AR.. 

JC Türk Dili Evi Balıkesir = /J 
~ Yıllığı : 800, altıaylığ'ı 400 kuruştur, sayısı 3 kunı~ 

11 
il Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

ta L.. 
~ r1Cıye 

e Tarkce 
~tetarLt , birvu" it '''4 • en sonra, _ J 

~led~ıı.nın da öz Türkçe 
... ,;~:.ı dinliyenler, büyük 
~t1- ın başarığına inan 

1' llaıtlardır. 

. : .. ' ... 
• ~ • .,._ • ı... I 

ı C. H. P. K. Gurubunda 
H ü k Q m~e t c e Sunu 1 an Vergi 
Kanunlarının Üzerinde görüşüldü. L fltkÇt> d _,., .. L' 'b' 

'~ı e, ı ıut..ıye gı 1 

~ _.:••kıö~~::~ü 0~~:~1: Gurup Finans Bakanını dinledikten sonra ka-
~ g~ı. kadar ve on- l \ 
~i ... 1 ·~kattı: Bu devlet n·~n arının esaslarını benimsedi ve kabul etti. 
~ - ede~ıyetin, doğu ve ba. Ankarn, 22 (AA.) - C. 
Oit ~nıyetlerinin, gülünç il. Partisinin Kamutay gru· 
dt iki tıı~.kı olduğu, Türkçe bu dün öğleden sonra saat 

hazırlamak üzere Partir.e 1 

yap · lması kararlaştırılan on 
deki gorüşmelere geçildi. 
Birçok aytaçların Föylevle· 
rine Finans Bakanı ve bütce 

komisyonu cevap verdiği bu 
konuşmalar sonunda grup 
hükt1metin sunduğu bu ka· 

~11 kultür arasında boca· 
-lep~ duran, lAtince bir teri· 15 d toplandı. Gurup ken-
\it p ''pca bir şerait sözünü J i ı:Jini i Jı(İlendiren bir ta-

beş kişilik özel komisyonu 
seçti ve Kamutay divanınJo 

açılan sekreterliğe Partice 

adaylan r. cakların arkadaşı '•h erı harekesile birleştir- kıın işler hak.kında görüş. 
~t'-la ç~lıtan görülmedik bir tükten vP. korarlar aldıktan nunların yerinde ve doğru saptaladı. 

O. 0rneği idi. sonra Pntinjn yenilenen Bundan sonra hükumet· olduğu konağına ererak 
"ı :ilanlı devletinin uyrul- p·ogromınJıı amacladığı top · ten Kamutaya sunulan vergi esaslarını benimsedi ve ka-
lee, o~•ında Türkün yeri ne ro k kunu n unun esaslarını .kanunlarının esasları üzerin- bul etti. 
4- l· llaanlıca sözler arasın- l====-===--=,,,..-==---===--=-~~-=.....,.----=-....... =--=....--===ıı-="""""' ...... :::::m ...... ==--==---

' lk!~çe k,elimenin yeri 
0 Ekonomı· Bakanımızın Tu··rk l"k 1•:ode de bütün tere! 

l.~1 •e Türkçe olmıyanındı. •• 

~::::; .~~:~:"~~:~·:.:: Onemli Bir s ö y 1 e v .. Dostu praföıörler 
'

11 
ıonra bir Cınarradıkl TOrk Tılabı Cı-

~i ...•• ::Ü gelir. ~: ~:;' ((Tar i ~in en bOyOk in kıl ibı o lan Ata tüı kon dıtr imi ulu- miyıli do s ı pı of ösör 1111 bir 

~ ::!~1;,1::~·0:~~:!:~; sumuza· imUn fi refah ufuklarının en genişini açmış AnJd~~~111!i!!~~~.0 ö •• 1 
Sı,'tden ıonra dıf, duvar bulunmakdıdu.)) Cenevreden aytar 1 bildiri-
t,,L ın~.a keçe külAh bir yor: 

' il b Ankara, 22 (A.A.) · - Eko- refah ufuklarının en genişi· 
niı.L o etciai geldiği gibı l «Bozkurt» Türk talebe ce-

ı...-ı "9 L nomi Bakanı Celal Bayarın ni açmış bulun .ı.nlltadır. 
~ ~•pitülaayonJar, de- miyeti, Cenevre unı· 
lı_ <>la ı tecim ve cudustri odaları Ras•o 1al çalııımıı telbaşarı· 
"~" . n ar kadar sıkı idi: J Y versiteı;i Profesörlerinden 

tıı.. " ııted·~· · k d dördüncü Kurultayını açarken mın erginliğin çok "il' Ieınız a ar vu- E. Pitar ile karısı. arsıulus-
t.L..., oa8 ı b' b verdig"Joj söylevde kurultayı şarttır dış tecimimiz 
~,h.. l ır ya ancıya al yazmtJnlarındaa bayan 
~ '"""'-• 'd' · d ' ld ıelAmladıktan sonra demiş_ ekonomik halkın kalkınma-'l'ö • ı ıyıenız, 1 e Noel ve profesör Malşi ce· 
~İı ~k keUmeıini istedi- tir ki: m zın temel taşıdır. Rusya miyetin fahri üyeliğine al· 

' 

"'d"'r e · b" '- .. b Son toplantımız tarihinden- olmlldan ciddi ~e plAnlı bir llt .. zıp uaup o· maya karar vererek bunları 
~, 1 fekat Tanrı göster- beri yurdun iş ve ekonomi Dış Tarım mevzu bahs olm. bir toplantıya çağırmıştır. 
'it 

1 llıatbuulendam ,,1.bı' polı"tikesından ulusal ekono- tız En kısa bir zamanda en 
ı -·ı· t" Bozlrnrt ba~konı bay Aziz \'-t ıflt.111» yanlıtında bu- mi yöodemi1Jden ehemniytt · mühim ve en koloylarından 
~~:-"'-llız 1 l' d l d l . d ba11.lıyarnk bı'rer bı·rer ı''ra. Seylan profesörlure hoş gel-"'- d' , yıllar yı ı ağız- ı a ım tır atılmış ır. çın d Y .. n diniz diyerek Türk gençli. 
l ~ öner, dururdunuz. bulunduğumuz ııartlara göre cat mallarımızın sitandarize ğ'.nin kendilerine olan bağlı· 
1'1-, ~~, teıri gibi kehme- bu doğru ekonomi yolu üze. etmeliyiz bu yanda çalışma· lıklarını kııa ve fakat pek, 
~ı.. L •

1 kültürunün lAı'L Le. d ld ğ te u" hemi m111. e a 1 d mı tarladan • "~"tın· .. .. rın e 0 u umuza er. - Y 
8 s 1 11 i içten ıözlerle anlatmış ve 

~ \, 4.~ 1 karııladıkları va. zden doğun bir ınancınız va· başlamak gerektir. l:\u kıs · kendilerini c mi yet üyeleri 
~ d:~pa sokaklarında sa rdır rasyonelleşme önümüzdtt- mi ihmal etmiş değiliz. Fa ar&1ında görmekten duy-
~ tletcı·'tan Mı11rlıJııra be· ki yıllarda emek vereceğımiz kat müstacelen 1apmak ist duğu . kıvancı bildirmiş, 
t.tı- .. 1 ı. Parlamentoda sı'vil 1 ·· d d. edı'r• · 'h t . . ~v. .. tık b mevzu arın en ustun e ır 6ımız ı raca recımı no· cemiyetin kırmızı beyaz ren-
ıl Ü.r iraz zayıfJadı mı bu kelime ... 11., kastettiğio iz klasından mallarımızın zarf ki' k d lA öğ"' ı · 

'

"' ~b bu kelimeleri hemen • ı or e sını g us erme 
ıı..-=,,llakı 

1 
mana şudur: mazruf itibarile_. sabjt şekıll- asmıştır. 

ta_~ı,,ı_ •rı 0 an «şeriat)) Her türlü fena görenek.ten erde ihracını \emindir. Bazı y ı ·ı k f ı ·ı "1'tt 14lr, kanunları ku- azı arı e, orı erans tırı e 
1\ ır valut nakit emtjk ve madde mallarıuıız vardır tam işi ll d b · T" L d t 1 

1 
"''-' lla&~a kalkarlardı. yı ar an erı ura. os u o -

\ht,,1~1llı grameri bir im· israfınd~rn l.ıizı uzaklaştıracak dünya yüzünden bulunmaz arak tanınmış olan pre!e@ör 
~tL e teknik ekonomık ölçülü '~tilı· bunları ticze · ~deceğiz bazı P'tnr ru·· rk gençl ' ğ'n' 

M ,,..,

1 
cnebiye dersı· idi. ) ı .. , ı ı ın cnn. 

'lh v., e t '-1 d . ı · mallarımız vardır ili arsiul- d l b h ı- · d ~llt ıokakta hüküm şma __ arzı ve gere. en ıruı· an ge en u area.etın en 
~ı.ı tiııin ~rap ve F~~lsi keli· ği teşkilat yurtta her k.ôşe- usal piyasa malıdır. Bunlar· çok sevindiğini söylıy e rt k 
,.,"di davaıı medreseler·e de her ıılandu uyanıklık eko- ıo her nevinin vasıflarını Türk gt!nçliğine yarın için 

'-~llb nomik lrnlkıomu gayreti he- teferruutile tı!sbil ederek düşen işleri ve ka~· yıl öo-
~1 'Q•ii:[e: «Eljküsünenni, yecanı vardır. Tarihin en ambaluj tayın ederek sean- c•J ı\n udoluda y11ptığı llıtit 
·~' hıt ~nni, taküsüttenni» büyük iokdAbı olun Atatürk dra rıze edeceğiz. :;ınndarıze eserleri ar,) ştırmnlnrı elrofı· 

1 ~e •caz çölü mavali devrini ulusumuza imkdn ve ( Devamı ikinci sayfada ) 1 (Devam ı ikinki sayfada) a, gr&oıere· 
1 Ilı . 

4.ll ıo, ıln. 
tı 1 ltın, u lll 
~ 1 tııb 

"' İ)e F be, hatta., Ydvlu·ta 
't •)ını •rsların g3ğüsdöğ· 
tıı,t &rınctaki goyioycu 
~ 1 ıle b ' l\ •ö .. aşlardık. 

, lttllıı1 ıunu hatırlamaz 
,ıs.ili~ 

Q't döllO~lum bina okur, 
'~ btııa :r,. gene ~kur!» 

'1111 
1 ~imdi tekrar eli. 
•ı g . 

'" tai ? erçı artık sınıf 
·~ 1~~enllıı .. &rııca, baş dön
~ llıı l' goıleriniz kararır 
~. h llrer , ' 
"ı "'" · <_:ocu.1.luğunu. 

••ı .. ' Çocuklarınızı kıs· 
~ .. ıa. 

~' )l&tdaL· ~ı: .. ı kelime kar. 

'.'\ ~: in 
laitn uvnfrakiyet-Ku-

Ye - Uy1u: Tebaa 

11Tf1Y 

Hitler- Söyliyor: Almanyaın Banşa 
İhtiyacı vardır Ve Onu İstiyor! 

-------- ---------------
Alman hükumetı· proğramın hazırlanmasına 
katılmadığı hiç bir konf ~ransa girmiyecektir. 

Herlin,·~2 (A.A.)-Rayiştn· rı söylem ştir: · kabul etmez bütün bil · 
ğda~dün yapılan toplantıda 669 Alman ulusal sosyolizmi dirilmesi kuralın redlleder-
sayluv haz•r l ulunmuştur. barışı i~:teıı kanaatı ve bütün im Alman hüküm progra· 
Rayiştağ Başkanı General dünyanırı refahı itibarile is . mının hazırlanmasınn katıl-
Göring bir söylevle Rayiş· tiyor. Bu günkü Almanya madığı hiçbir konfransn gi_ 

tuğı açtıktan ve Sarın yeni çok büyük olan iç yaralıları· rmiyecek bir doğu paktının 
soylavlarını seltlmladık.tan nın düzeltilmesi için çalışı· metninde sonucuların hiç 
ve dost Lehistan ulusunu yor Almanyanın barı§& ihti- bir suretle görülmiyecek 
büıük~önderi mareşal Pil· yacı vardır ve onu· istiyor bir yudım yükümü taoh-
sudskinin hatırasını heyec:ı- konferanslar ıçın önceden hüılünü gördük Alman hü-
nlı sözlerle anlatdıktan sonra bir program hazırlanması kiımeti komşularile barış iç-
8 ... Hitler söz almıştır. H. ve sonradan çağırılanlarn inde yaşamakt:m dahi eyi 
Hitler bu söylevinde şunla- bu programın ölcü taksim bir şey istemiyor. 

-
S i n t a k s A n k e t i. 
Tarkili Araştırma Kurumu 
bu adla yeni bir anket açıyor. 

Ankara, 22 ( A.A.) -- Türk Dili Araılırma Kuru. 
mu Genel Sekrelerliğindcn: 

Türk sin/aksının kurallarım araşlırtrken konuşma 
dilinde ve konuşma dlliııc uyüıın olurak ya:ılmıı f o. 
/klor eserleri tle kltcplarda görülen ve cumle terkiplerin 
yapzl11uş şekilleri hakkında bir anket açılmıştır cı Sin 
taks an/,eti» adım verdiğimi= bıı n1ı ketin nasıl yc.ıpli-
0:cafjım gösteren bir program /Jasılımşlır. Riill1rı il ııe 
Jlcelere, Halkevlerine dağıtılmıştır. 

Programa güre her İL ue llcede bulunan Derleme 
Kurumlarile Halkevlerlnin dil, im ilı ve edebiyat kom 
iteleri balkw konu~ma dilinde yazı sin -
taksmıızdarı ba~kalık gôstercrı şi ntaks şekll-
Lerirzi ve ala sözleri, bilmeceler, masallar, ha-
lk tekerlemeleri gibi folklor varlıkları ile Jıalk dllile 
yazılmış Jıikdye ve liyalro gibi kilaplarda bulabilecek. 
leri yazı sintaksrndan değişiklik gösterir elimle ve te 
rkipleri fişliyeceklerdir. Dllimi:in ö.: konuşma kayna. 
ğrncfoki biilıin sintaks varlıklarım ortaya flkarmak 
için açıları bu anketin biiyıik verimler vereceğini 

umarız. 

ltalya - Habeşistan 
Anlaşamama zl ığı .. 

• 

T aymıs gazıtesina ıöra Musolinin nutkunda bütün dün
yamn beklediği itidale · ~air hiç bir alimat yoktur. 

Lundradan Fransızca Tan 
gazetesine bildiriliyor: 

ltalyan .. Habeş mesele
sinin bugünkü durumunu ln
giliz knbinesine anlatılması 

için Sir Erik Drummon Lo· 

ndraya çağırılm ıştır. Bu ha
beri veren Duyli Telgruf ga· 
zeiesi 1928 muahedesine gö
re İtalya v~ Halieşistanın bir 
hakem komisyonu tayin et_ 
mek üzere oldukları bu da
kikalarda Uluslar Birliği 

konseyinin işe karışması do-

ğru olmıy.acağını lngiliz ka
binesince kararlaş\ırılacağı

alAve ediyor. 
B;r İtalyan - Habeş har

bi olunca Süveyf .. onalın_ 
dan ve lngiltere limanların
dan İtalyan gemilerinin is
tifad~ etmemesi avam ko. 
kamarasında konu§malara 
sebep oldu. Bir mebus btt 
meselenin İtalya hükCımeline 
bildirmiş olup olmadığını 
sorJu. Jon Simon ingiltere-
(D<ivamı ikirıci sayfada) 

. 0oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaoo. 
~~ ~ .. 
~ ~ 1 G ü n d e B e ş K e l i m e.. \ 

v v 
BEŞINCILİSTE 

1 _ Seciye - Ira 
Örnek: Biz istikldl muharebesinde ltirk udyc·· 
sinin kwJVe/ine dayandık - Bi:: erkinlik sava
şında lıirk ırasımn kuvvetine dayandık. 

2 -· Aciz - .8ksik 

Acz = Ekslnlik 
Ac:: duymak, del= kalmak - Eksl11111ek 
Örnekler: inkılôp, <i.ci:Lerin işi cfrğildir. - lJcv 
rim eksinlerln işi de[jilcllr. 

• Dı 'tJrfmclla btiyıik :orluklar k•rşısuıcia eks;nnu·k 
dc[jil şevklerini arllrmalı!'zrlar . 

3 - Ehemmi ııct - O nem 
Ehemmiyet vermek . Önemek 
Mıiyim - Onrmli 
Örnekler: Son yıllarda ekonomik işlere biiyük 
öuem L1umekteyi::.. 
Son yıllarda en çok öncdiiJimiz işler, < ndü::;/rl 
girişimleridir - son yıllarda en çok elıemmi
yet verdiğimi: işler, suıai te~cbbüsaltzr. 

4 - Merasim - Tören 
Örnekler: Dün yeni bir resim sergisuıin resmi 
kıişadtnda bulunduk-- Dün yl'ni bir r('s/m sergi· 
sinin açım töreninde bulunduk. 
Reisicumııra askeri merasim yapılmak wmldeıı 
dir - Cumur Başkam•a süd tören yapılmak 
usuldendir. 

5 - Mlisaui - Eşil 
.Vüsauat - Eşitlik 

Örnekler: Türk kam~nlarz karşı&ı.nda bt'iltin yu. 
rddaşlar eşittir. 

Tiirkiyede kadrn, erkek eşitliği Cunıuriyelirı ese· 
ridlr. 



hYB.\ 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
-11 -

YadigAr, bergüzar _ Andaç, nnm: r 
Muhtıra - Andıç 
Hatıra - Anı 

Bu ev baba and:ıçıdır. Onun için bir türlü kıyıp da 
satamıyorum. 

Bu ırmajanı birlikte g !Çirdiğimlz günlorin anmncı ola· 
rıık kabul eder misiniz? 

Fransa hükümeti, son sih'lhlınma meselesi üzerine, Al 
manya hükümetine yeni bir andıç daha verdi. 

Bu yolculukton güzel anılarla döneceksiniz. 
Gaaztelerde Kayserin ar,ılarını okuyormusunuz:• 

Beteri - insel 
lnsaniğ (T. Kö) 

** 
Bu kadttr gurur belki intelılir; fökı,t insaniğ değilıiir. 

** 
Hidat - Türec 
Ü8manlı tarihinin iyi ve kötü türeçler kavgasını hatır

lar mısınız? - (Bidatı hasene, bidatı seyyie) 
Her türeç yeni olduğu kadar faydalı olmak ldzım 

geloıez 

** hiıılvaııta - Araçsız, doğrudan doğ·ruya 
Bilv&11ta - Araçlı, araçla 
Aradı araçsıı vergiler - Bilvasıtr ve bilavasıta ver .. 

giler. 
Ben araçla iş germeği sevmem. 

** 
ittifak - Bağlaşma 
hijfekı ara - Oy .. irliği 
Bilittifak - 1 - 91 birliği ile: 2 · Elbirliği ile 
Müttl1fik - Bağlaıık 
Oımanla imparıtorla~u hangi taribte ve kime karşı 

Almanya ile bağlattı? 
SüHal ba~la9malarınan öniinl• nasıl geçece~iı? 
Dönkü kanun Kamutayda oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Bu itte elbirli#'i ile yürüyelim. 
Büyük harpta hağlaıak devletler hangileri idi! 
Bu örneklerde gecen yeni kelime: 
Taarruz - Süraal 

ltiltlf - Anlaşma 
Mütelif - Anlaşık 

** 

Balkan anlaımasanın ruhu, Balkanlarun barış ve eşitlik 
düzenini korumaktır. 

Büyük harpte anlaşık devletlerin hangileri olduğunu 
ıöyleroıisiniz . 

** 
İttıhad Birleşme 
Müttehid - · Birleşik 
Vahdet, ittihad - Birlik 
Şimdiye kadar aramızda hi~· bir fıkir birlAmesi olma· 

mıştır. 

Buhranın ilk büyük fırtınaları Amerika birleşik <umu. 
riyetlerinde kopmuştur. 

Biıde halk birliği esastır. 
Yeni kanunlar talebe birliklerinin sıyssa ile uğraşma

sını yasak edecektir. 

** 
Tefrik etmek - Ayırmak 
Fark - Ay rm 
tftirak, fırkat - Ayrılık 
lstiınıa - Ayra 
istisna etmek ...,.. Ayramak 
Müstesna - Ayram 
Temyiz - Ayırd 
Temyiz etmek - Ayırd etmek 
Bahçeleri yüksek dıvarla afırınak ıloif'ru dc"ılılir Al· 

manyad~ bun°..n tamteraine gö.zle güç görülü; tellerden 
başka bar şey ,koymular Unun için eve arkaları treniş 
bir p ırk göreyi alır. l"l 

İk1oiz:n fikirleriniz arasında büyük b"r ayrım görmü-
yorom 

Atk htlı olurdu, ayrılık olmuırnydı.. 
Kanun yortta§lar ırasında ayra tanımaz. 
Bu işte ıizi ıyramak i8tedim. 
Bu eabah yüzünün ayram bir güzelliği var 
iyiyi köttiden ayırd mele.kesini knybetmiyenlero ne ka-

dar· az rastlanır? 
Bu örneklerde geçen kelimeler: 
Görey - Manıara 
Meleke - (T. Kô) 

Ooıörü - Baıiret 

Özgür sütun: 

.. ,.RK 
4w ~U.. May ~ -··,---·----··-··-----··--19')-··----··-····-~-- ' 

Balıkesir Sporu ! KENTTE VE VİLAVTTE ..-J 
1 ··--··---... --------- ------··--··-··--··--· ' ilkbahar tahiatın en güzel 

bir mevsimi olmakla. aynı 

zamonda bir spor mevsimi
dir de ... Bu serin günlerde 
yapılması laz mgelen L k 
maçları yoz mevsımine b ra
kıldı .. Esasen t:ok yıpratıeı 
bir spor olnn futbol bu coho
nnemi sıcaklarda nnsıl oynn
nı ·!. Tıırkiyenin her tarufı
n.la bıton L k m..ıçl..ırı hor 
nedense burada y..ıpılamam 

akta ve bu yiız(lon Bal.kes
ir sporu bir devrci toJenni 
g.Jçirnrnktedir. 

i hisarlar GüzelBalya lşıkıanıyor. 
Kadrosunda değişiHik yok. Balya şaıbaylığt elektrik tııSISaıım g~nisteıerek bili' 

Mevcut kulüplerin hiç biri~ 
inde lisnr.s yokmuş; bu yüz
den ılo ınnçl:.ır Y·lP lnınıyor
muş!. Hıınun tin sebebini yinP, 
nlakadar yerlerden sormal·l 
Kuliiplerimiz feılenJ olJu
klurı lıalJ ·, vo şimıl ye ka-
dar y:ıpılan L•k mndarının 
nasıl vo ne suretle oynnnıl. 
dıi'rrnı ve hon!!İ nizanın mü-e ._, 
steniden mıntuko birinciliği 
tayin odilipte ma~·a iştirak 
etdirildiğini bilmiyoruz. Ta 
fedarasyon teşkilindeberi 
bu lisans işleri ni~dn ikmfil 
edilmemiş?. O zamandan bu 
giirıe kadar neye lıırııkılmı~:ı 
işin daha garibi, mıntnkanın 
faaliyeti okadur ilerlemiş ki, 
t919 da tcşekkiil eden İdman 
yurdu daha henüz üç dört 
ey evel idman Cemiyeti it· 
tifaka tarafındada tescil edi. 
liyor. Demek ki bu kulüp 
farazn şampiyon dnhi 
olırn imiş bütün çalışmaları 
he ha ,. olncakmış!.. 

935 Yılı k ıdrosu dün geldi. 
Balıkesir inhisarlar baş 

diretörlüğti 935 yılı kadro
su dun gelmıştir ~lımıurlar 

ar.,s,nda Jı .ç hir değ'ıı;>ikl k 
Yl'p lmndı<' ı gibi memurlar
ın ay)ıklarınJ11 dn hh· bi.r fö 
rk yoktur 

Baş dırekıörliık kniroyu 
kendisir.c> bağh direktör ve 
menrnrluklnra bilJırnıiştır. 

I 

8alye sağhk memuru. 
Balyn O'c·zO'in s t•l k m~ b ı::ı ("'> 

muru Şevket görulen lıızum 
üzerıne Bnkonlık emrint> al 
ınmıştır. 

HaJ~evin~e çaylı dans 
llnlkevi salonlarındn bu 

ak~ıım bir \~aylı duns veril· 
ecektir Çiıylı donsa bütün 
evciler çağrı~mıştır. 

Edremit şarhayı 
Edremit ışnrhnyı Cevdet 

D.mizGr dün yerine dörımü
ştür . 

Mazisi pek pulak olan 
Balıkesir sporu, bu seneki 
gibi hiç bir zaman durgun· 
luk devresi geçirmiş değildir. 

Meml~kette spor sevcrle· 1 

rin arttığı bir z:ımanıla bir 
kaç kişinin ihmali yüzünden 
sporumuz ölmPğe yüz tut
muştur .. 

Balya şarbeyı 
Bulyu şarlrnyı Abdullah 

Fral rlün Hnlıkesire gelmiş, 

Bnlya ~arbnylığını ilgilen
diren işler tizerintlc İlbayı
mızla görüşrr.üş\ür. O kaaar ki tenis sııhosının 

bir çayırdan furkı yok . 
İçinde koyunlar otlatılıyor. 
Ve dolayıEile bu spora zevk
le bağlı gençler de atalete 
sevk ediliyor . Stadyom, ba
kımsızlık yüzünden dıvarlorı 
yıkılmış, knpılcırı kırılmış ve 
halkın koluyca gelip geçme
leri için bir yol olmuştur. 
Yan tarafların..ta otlar bü
yümüş. ortaı:H taşlarla cfol· 
muş bir vaziyete girmiştir. 
Bir oyun veyahutta hir ek· 
sersiz esnasında Jiişecek 

hergangi bir oyunca derhal 
sakatlanacaktır. 

Soruyoruz bunlardan iim 
mesul? Hir hi{· 1 • 

Spor işlerinin başında olun 
arkadaşlar bunları başara
mıyacııklarsıı yerlerini o 

işlerden anlıyan genç uzuv
lara bırakmalıdırlar. Yoksu 
bunlar oturmakla olmoz. 

Spor çalışmakla kozanılan 
bir varlıktır. 

H. 1. H. 

M. Yenal 

Türk dostu 
Profesör 

I 

(Ust tarafı birinci sayfoJn) 
nda tavsilat vermiştir. 

Profosör Malş da Bozkurt 
üyelerine minnettorlıklarını 
söyledıkten sonra. Türk Cn· 
iversitcsinin yeniden kurul
ması gibi pAk şererJ i hır vo 
zifeyi ifa etmekle duyduğu 
kıvancı bildirmiş ve deruj ·
tir ki: 

«'fiirkiyo üniversitesi batı 

memlelrntleri üniversiteleri· 
ntlen hi{:bir farkı olmıyon 

Bir doğum 
Şarbaylık ayar memuru 

~lemet Alı Onolın dün ak
şam bir erkek çocuğu ol~ 

muştur. Yavrunun uzun 
ömürlü olmasını diler ebe
veynini kntlulauz. 

Ayh~lan arttınlan i~i öğ· 
retmen. 

Balıkesir erkek orta oku
lu Tiirkçc öğretmeni SQ.mi 
ve Frunsızco öğretmeni Na
cinin aylıkları yirmişer lira-

dan yirmi beşer lirııyu ~'ıka 
rılmıştır. 

o..., 
,.. 

ltalya 
Habeş stan 

(Üsttarofı b rinc sayfoda) 

' nin Ulusla~arası tnnhhiıtl eri· 

ni itrılynnın tamamile bilme. 

<liğini zannetmeğe bir sebep 

yoktur yolundo kısocn bir 
cevap verJi. 

Tcıymis gazel~si Museoli 
ninin nutkunu ynpt ğı tesiri 
anlatarak diyor ki: 

1 B t k b ··ı·· d .. - « u nu u tn u un un-

1 
yanın beklediği itidale dair 
hiçbir olliınet yoktur » 

Gazete şunları da ilave 
ediyor: 

~ sabı }'t bol · ~ol ışıklan~ıraca~tlr. 

lİllZ' 1 fi 1) achıı 1 kı j.!(ll'JI liN 

ktııdır B al y a. im etmiş bulunma k '935 
('.\1uhabirim. Bu iş için ş~rbı:ı!.!1 Urıılıi 
izden) bjitcesine on bın yu Bu 

ştur. 
Şarbayı mı z bir tahsisat koyı:nu. t bo· 
Ahdnllrıh Er para ile şimdiki te.sıtı~uyii~ 
:ıl Bolynnın zularak yini baştan frilec· 
bayındırlığı bir tesisat vücude gc ~akl•' 
içın prog- ektjr. Cedde ve ~orılorB~ 
ıomh bir bol ış•kln ış· klan 1 

8 
da 

Hııl)anııı olı§kıııı d"" kkarılar 
~arbayı A Frııı surette ça- ayrıca CIV ve 11 ,.0ryaP 

lışmaktadır Şorbayamız son istenildiği kudor tasdii 
yıllarda kasabanın en işlek verilecektir. 8ütce. te ge· 

edilir cdilmr z faalıyP 
bir caclde!!ini genişlettiği ve 

çilec~ktir. ·zıfl bU 
güzel bir park "ucuda geti- Çalışkan şarbayJJl'I· b•f8ra• 
rdıği gıbi şimdi d kasabanın i~i de muvaCfok>yetle·ııneJOe· 
~n mühim işlerden biri olan reğındcm şüphe edı 

7 
elektrik ~ini b•şr.ımıy'.'._."::._ ktcdi': ,~ ~ 

Ekonomi Baksnımızın onedl 

bir söylevz uıuS-1 
{Üst tarafı birinc~i snyfödn ) cinen nuznrıoı\zda dsrrıtar· 
edilmemiş mnllcırın pı öJcvi olmış biitün °.

1
. erıı· 

l h .. t . . .. ıabsı ııı 
ynsn arın er gun ıcr dnn bırıdır. oıus ı.'p ıoe· 

- · .. tablı•1 • torafto doha ziyade dalmak· cgı uınudu mus kabilı~ 

tadır. Bir ınenşoınin Turki- nfautı onun zekAsıoa emniyet 
ye olma.,ı bir itimat ve em- yetine ve doğruluğuOS ··ııtiY'° 

1 

niyet ifadesi haline gidilme- edilmiştir. O fır~at gozao>•P 
lidir. Buna behenıul vns,l V<' yo.lnız kendı ~ od&'° 
olmalıyız, İlırac.ıt devlet in- fiat:nı düşüt.en bıt heyeti. 

hisarına almak yolunu tokip olmnmulıdır. Sayın katiııİ•1 

ettiğimiz hokkındaki yap.l. nızın bilhassa ctık .. as· 
k ' b" · · öaUJll mn ıstenen ıroz çekmek istediğıfll~ ~ere~. 

haberler ılsılsız :lır. Tocımi- deki ,.1llarda eme• _dıın•• 
1 ı J ..,·e . 

mizi teşki llttnn ornoyı u u · ğiuıiz bir mevzu ıter;ıo•-

susal muvoffakıyetlerimiz cılik ve deniz se~"d"r Bil 
l 1 kk . JD 1 • ' için en kestirme yo te ıı i zin istismarı ıç siifl~ert1 

ediyoruz. Tecimlcrirnize ge- hassa balıkcılıkln eh''° 
lino ulusııl ekon. d .. trisine ~ 

liue ve en us ·r de e•· 
omık kulk nmu uz .. n gerekli ~ d··' (zi ı 8 r 

miyet ver ıgım saY' 
elımnnları sayıyoruz ve bü- . . Celal 

1 
.. 

mok ısterım ... karar 
tiin devlet tcşkilfıt.m kend · I recegı ,,. 

kurultaydan ~e. uıusıJl 
ilerine yarılım ve hizmet 1 lnr n ulusun ı~·ın ve 1e· 
için amade tutuyoruz Bır 1 . . . · kutlu eb· 

"h cımımız ıçın .. erelt tecunon bilhıısso ı racat{'ı te- 1 . 
1
. 

1 
ını JıhY 

•===========~= rım 1 o mas 
---- zu··nu·· bit"ır~miştir. çaresi hulmak her halde 

Fransa ve İngiltHreye ait· • ~ 

tir. Ceoomdu hokem ko- ' İstanbul borsıs n 1 1•· 
misyonunun t'al!l.hiyf'ti mah - . 

22 
(A.A) .. ~a 

dut olacakt r. Mamofılı hıı lstanbul. d Jufl~u 81 
lonbul borsasııı ~1.,. li''ı komisyonun biran önci) top-

1 
togı ı· 79 • 

lnnmnsınu çolışmıık şüphe· pıınış fıut arı ' O • g5 
621 · 50. Jol~r 9 6':! ' 

siz en eh .rn~mıyl'lli bir iştir. o3 lıre& 8r~· 
t frank ı 2 · ' 11yştfl Bund:m sonr ı lulya ve Ha... . 

83 
355, r b0 r111 

ılıra hmı •
77

• 6425• 
beş sınırlarının nyr lmas na 1 ı y 

11.9.c~ sıra ı?~lec"ktir Eüer bunn . ı• n 932 
•· n harıcı n •I 

::;, ~~ .. ~:~:.ı:~'::şk~o~,; ı B yant~rl 
şehirde yap lırsn onloşmnk a "" JI 
ihtımali dah. çok olucoktır, lJSP 
Bu İtılM ne kadur çabuk 1 K fa~ ,arı lr ,, 

U OQ laf8"' JI 
ortadan kuldırıl•rsn Avrupa· ZAvkinize uyğ~O :. h•u•• 
nln Ln"',On"ı o kndnr •ok ol- retı ı.•ıf .... ,, " "' ~ mi rdPn su .. es•• 

· fi yaP"' ı t.l 
I gel•n ıS'\IA '.,H 5.1\~ 

bir iinivcrsiteıJir. Bunu söv 
"' lemekle haz duyuyorum » 

cdfütün kvvetlerini harl'ı · ı 

yarak barış yolunda bir hal 1 

ur. Eğer nldnn.mıyors:ık, bo

yle bir unlo~ma hl rkesten 
ziyade ltalyun ulusunca S(\

vinçlo karşılanacaktır.» 

YRNİ BERBfA l]tG 
ZEVKiNiZE 
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Venedik Konfra 
. TOUD ı..I 

sın Almanya deniz üstünde a 
İl Corriere della Sern yu 

z yor: t· Alınan güzel netice er. 
h Ptıuvre: 'ftlayıs 935 hususta müstakbel Roma 
•'lac · 

rarı arı~tanın Homl\ konfe· konferansının ba~kanl ğı ro 

dıı imzn1aııobilir, çünkü, 
mesela Slovaky ıda ve llırv· 
atta yerleşmış olan Macar 
aknlliy<>tlerin propl'lgondıısm 
da nihayet verir, hele ki 
bunu imzolnmakln, İtaya Ha 
hsburg-ların yeniden ıktidara 

Alman hükumeti poskolyo. 
arfesinde hir tokım denız
altı gemileri inşa edeceğini 
büyük devletlorin deniz ata

Ye ~~na ı~tirak edec •ğ! ve lunü muhafaza eylcıneğe ve 
•i nı en si!r1hlanmn mosele.- bu mukaddime m ıhiyı.ıtinde 

gelmell rjne yurdım etmeme· 
yı zımnım kabul etrr.iş oluy· 
or. ~imdiki h ide Kü{•ük it
iIMın bir beyanatta bulun'l
ruk barış muhadr.lerin-

t llın de sonraki konuşmala kı ınüzokerclore şahsen gir-
ıt lllev · · · · u · 1 ıu ol..ı<'akları .t.arar. ~şmemıye ıtına etmışt:r. ol· 

şelerine bildirmiştir 
lllilerin paskalya arfesin

do y ıptığı bu hareket, Al
mun bahrıye->inin yeniden 
cnnlanması dPmektır. Bu tcb
lıgi miileakıp, Almanya htlku
mctiniq deniz kuvvetleri için 

§tırıJııııştır. nnennloyh bu muzııkı>releri 
fCHusu i mı;habirimizılcn»: açan B. Suvıch olmuştur kı J. n sonra elçilrr konft•rıınsı 

den vnılen korarlnr n ad mi 

KAŞE 

ita l>urı ık rnı Puaui'tJrsay, onura da ılk i~i B Kunyayı 
d 

1
Ytn di lomasi~iıı 0 \'l\ne M ... eı.ıı Y?ıı11~en sılrlhlanı:ııa mudahJlo n n ırıyesınt hıç 

bir veçhile zayıf dtişurme 

dığ"ni Heri suren bir mu. 
k~belede bulunmas muhte
meldir. Bununla ber::ı ber Ho 
mad· ki görüşmelerin oynı 
Psas uzerındP devam Nlece_ 
klerı d~ ıhtiın ılden uzak 
bulunm ımnkln<l r. 

NEDKALMiNA k konf,,r...1.-: J ı.ı. t mesı>) sının ı{om d.l y ınl ş 
ı. un n an ııe e d'ld' . h 

1 
'k 1 n tic«le J tamamen v z ı ıgı tıt-usunr a ı nu nıunzz1m bir pitin hazırla 

Ilı lllnun r. e~ ,.. etmek oldu, ııro kuçuk ıtı-
k1t:.1 (orun.uyordu. ~ ıl· IMın meseleye «!->İn,,pua non» 

dığ'ı ·bülün kaynaklardan 

t, . 1 ı<'ı:ırıstanı Alman şut olem \foc rıst ının ka-
rı nhınJ k 

bıldiril ın e ktcd ir 
Almanya gnek kontite 

ve g •rekse kalite hakımın
dan Vers ıy n:ıuahedes'lnde 
tasav\ ur hıle edılmemis mu_ 
nzzam bir fılo inşa edecektir. 
A vrup:-t devletlerı muahede
ler ve parlıyon hu tecu\ÜZ 
karş sındn na ıl dcvronacnk. 

- Bursa - Balıkesir 
ıı ~. n c·ı arıp ?nu, rşılık ı. y ırd l!1 undl şnı::ı nrı 

'- <:uk rnıkyaı-t1 dahı ol· na "ıı me ı• ı koyı.ıcaktT Kı 
t~ l!lus akhel Honıa konfe- bu ~ihetj Pt 12to hliktirneti Otobüs seferleri 
~ lllQJJ _ış.lırak .et'fi.Ytı sev- 12İuıdilık :ıh yltimoktndır 
,,,~k ıc;ın Ouçı:>, her elin· Nıho)et Hom:ı konf ran-

lll Rel0n g:ıyrc~i SlÖ tar· sıntian bıl' oz 
Denıekkı VeneJik konfc 

ransının h .yli ZPmin hozır. 

)ayıp hi~: olmazsa Roma ko 
nf Pransının toplanmasını ko 
laylaşt rmış o duğu düşü. 
nülmelidir ki bu korıfernr s 

Bursn-Bulıkesir seferlerine hu dPfn 935 modeli otokar· 
hr tahsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek rr. ~lUf;solini h 'ç 'Glmnz~a evel de B Mu13solınin bir 

f k ll ttiLı rı}p bund.l muvaf beyanaltu bul~n.mn'>l vo bu 

müşterılerin menfaati iktizasındandır. 
llergün saat 9 Ja DAHBı\LI OTELİ ndrn harelae\ eder. 
Müştflrilerin her türlü istirahatı temin edilmiş olmak
la beraber otok::ırlar hiçbir tarafta fazla cğlenmedeq 

t 
0
finu görulmı>kl ,di . zı beyanatla kendısının ~1aca-

" htı 2Öru 1 { ( (' rıstanın yeniden siliihlanma-

lnr? 

Almanya muahedelerin ta· 
hdidntına hiç bir ehemmiyet 
vermediğini Lir dr fa dııhn 

göotermiştir. \'nziyeti dn 'mn 
olduğu gibi görmüş olan 
hız lt.ılyanlnr, Almunytının 
hı:1reketındcn hi~· bir hayret 
duymıyonız. Almunyc nın 
nazarıııda bütün muuhe<leler 
d~ geçmiş bir zamana 
ait idi. Almanyanın futti
hat ve r<n•acho hare
k~tlnini durduron .ımil mu 
oh'3de veya ve ıknlıır do 
gil' ancıık kı:ırşıs ndn görd
üğü ve oörnceği hakiki ku 

ltıl,'8 frne er 011 ev ' 0 sma resmen muarız oimosı· 
lthı hftkumctini · yeniden nm, ancak bu memleketin esnas n la M.ıcnristnnın km. 

disıni karşılıklı yardım and 
laşmrıhrını imza edeu bir 
devlet olarak drğıl. Romıı
nyn ve Lehistan gibi Boma 
mukavelelerinin bazı kıs m
larının vo bilhassa Avustur
ya devletinin işlerıne kıırşı 

ademi müdah::ılo düsturunun 
tanzimine iştjrok eden bir 
devlet olnr:ık telakki etmPsİ 

yoluna dıwam eder ve voktı muayyen inde Bursı ya 
varır. Muhterem mü terilerimiz otokarlarda bir defa 

)13tı·d llllrnrı ve muahedolerin vazjyotinin Cenevre kadrosu 
~,~n ölo alır mu~t mesel- hr.ıricin<lo ve tek tur. fıı olu· 

ba ı 'il k.onfranla mevzulıu. rak tayin edilmesi takdirjn-
~r .... 0 tnadığı takdırde bu ko· de mümkün olıtcııg-ını söv-
t ""ll•ıt • . J 

lla 
1ttırak etmekten im lemesi knrurlaştırılmıştır. 

~ a' etıiği nıelunadur. hnlbu- 'ı1ussolin=n bu beyanatına 
ırlıtıJj b . ' 

ııı,, e . u ıştiruk ışte te_ bir de küçük itiltHın bir 
Se dılrnı bulunuyor. beyanatı ilnvo cdil0 (!okti ki. 

~•eıı llPlorden~eri tgmı.ımen bu da daha ciddi ir şekil· 
1 ly r b~kım nı tutmuş olım de olır.aklrı bernh r, yine de 
'tı~. t·ın \aziyet hılhassa bir obaylam:ı mahiyetinde 
t ltı; diğer t •rrıftan Duç bulunm.yncaktı 

1 
u " Uı. Bulgar ve Mncnr yeniden o n v zı{a Ylac:ırista siltihJ oma m 3selesini Ro-

laıa rtu Avrupa blokunda ma kon f ıa nsındnn ı;·ok 
Yu çı:ılışmaktı. 

sonrn görıişmek üzere B. 
it~ .ili * ... ı, ,..,.. Mııssolinin CenevrPde veya 
tı 1 a Jiplomasinm Peşte LucernEde toplanması isto-

d1~~ 6.V~bilmek üzere kull- nen hususi bir konferansın 
~ r 1kı büyük vasıtnnuı temini hususunda daha şim-
1& & olduğu scyleniyor: Jiden Fransayı ve İngiltero-

lld 8. Kı.ınynyı şuna yi yoklamış olduğu da zan-
~1,tını:ıya çalıştırmıştır ki nedilmektedir. 
~t ~n nrtık halya ile be· ~H::-

~ 'a k rlQ Avrupa andlaşm- Muahedelerin yeniden tet-
ı._ atıttnıya karar verdi- kiki meselesinf1 gelincP, Du-

So k d" çe bu huşusta Roma konle-llılek · ·ora, en 
1 ransının oçılma~ınıhn ovv!ll. ~} 1

6tının, Almanya ile 
td 

11 nız kalmaması imka- muahedolerin barış yolun-
a 

1
• (I•' dan venı'den tf'l'tkıkino dair ~aı~, "sasen ltnlya11 sıyn· J_ 

~ ... ıı Lehistuna karEH en o\on Uluslar cemiyeti ond-
ıı.- ye P lasman ın 19 uncu maddesi-
._, biı"Rörünür gayelerin- nin tetkiki hakkındaki ken-
~ llr 1 

de Macaristanı ke- di höriişlerini tesrih eden t ltısu .. 
"ıa~l na. rağmen elde geniş bir bPyanotta bulun-

fılo'-l ı). Sonra Ja, İtt1lyan ınayı taohüt etmiştir ~üphe 
lldtlsisj mcs,lp. ..y;ıkında yok ki bu formül. Cenevre 

teı ıı:ı Macar - ftalyan ti- andlnşmasıno uyğun olmak 
ll§mnsının yenileş itibarile, Küçtik iti!df taro-

~ oı: 11 nasebetile girişıle fınJan rt0ddediJemiyecektır. 
l il tn;jıalu~r•leri veeı- o;g, r :ıar tftan . 'o daha 

~ ~il Eıkl)nomjk bakımılan prutık olem cı hette budur -
ııt \'vetli tedb.rle e mü· Bay Suvich'ın Bay Kanc Jıe-

1 ~ 6Yleıııiştir Fılhakıko yaya ademi mü lııhnleyn da-
:•t"~dhalJ.., tı r sene Mn- ir bir formül Homn konfe-
gd_ r.ın ı 1 ransı na iştirak eden bütün 
t "ll' 1 m yon kenteıl 
'-ı ep,a an ltalytının bu iş- devletlPr tıırafındnn imza 
-~, .. desen Peşte hükume· edilmt:si lılzım geliyormuş 

'
1 

e ve esas itiburilo de formül-t~t lniihim scyılmi.ik-
~ U(lt • 
'1... · lhly ı bunun in 

ıı• 1Jı:ır k 
- h . 6 ve Mncaris-

lıı ~ Usnu, . . . kd' , '5''t . •ıyctını ta ır 
ti11t8<>sternıek zımnında 
~ llnda h l'lt 

1 
n senede 2 mil-

h~t 11 buğday almayı 
eylernişt ir 

~ 
•ı. h ~* 

t Pt llbuoıetinin ltalya 
._ l~ı h' 
"'l)>lan ır tebliğ üze-

-•c rj ı:ın ve bu tcbli;;· 

ı' İtt};~n?ın bu konfo-
t rı itanın ancak bu 

lorin mahiyoti df', Avustur
yayo karşı rlıştan gelon bir 
'ecnvüzün vukuundo. lllz m 
gelecek miıdafuo şaıtlurının 
uluslar cemiyeti undluşmnsı 
tnrc.ı.fından tesbit edılec •ğ;ni 
söylemekten ibarettir. 

Fc.ı.kat asıl düşiinülC'ct'k ve 
uğrunda tebbir ıılınacak cih
et irerden g ime bir tC"cavüz 
ve taarruz ıhtimnliydi ki bun· 
un içın de imza edım devl-
Atlerin hep inin, kendı me
mlt ketlerinın dahilinde vuku 

eta 
\> Ynnidrın sıltih- ktlt ve propagantl.ıyı teşvik 
~ı~u. hPJelerin ye- vcyJ himnye ottiğı kuv' et 

~ıı b ıltı meselelerinin zoruyla ılevirmeye kı:ılkışon 

buhbilecek her türlti tahri-

~!fJ. ahsolınnsı şartilc her türhi horoketin önüne 
)\ıı ~il biJdirılmesile geçmeyi taahhüt eylemeleri 

tillıdencdık ~öruşmo- lfizımıfır. Bu formül kiiçiik 
1 8Pyrını gözden il1lfıf1 memnun etnwkll be-
& Mussolioi bu raber Macaristan tarafından 

yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu 
olacaklardır. 

Hart~ket yerleri: 
Balı kesfrtlc: 

Bnr~ada: 
U.\ H B.\ LIOTELİ alrırıda sr[Hİ 

b 

ümit edilehılir. Maumafı hutün 
bunların henüz müphem bir 
halde olduğunu ve gcnt'l gi
dişin de Fransa Dışişlcrj 
Bakanının Varşovadaki ko • 
nuşmnlardnn elde edeceği 

neticelere bağlı bulunduğu 
nu söylemiyc hJcet yok. B 

vvelin tesiri oluhilir Bu ku_ 
vvet de ancak Avrupa dev 
Jetlerinin hakiki vı> kurarlı 
birleşmeleri ıle meydana ge-

- • · . . 

~f u ssolini bir ta raftan A vus· 
turyaya ~·evrilmiş Alman 
tehdidine karşı Kü~·ük itilA 
fın y.ı .. Jımınt eld~ etmiye 
çnlışırkon. diğer tar..ıftan da 
eski birlikleri bozmak iste-
miyerck bildkis bu birlikleri 
lıehist:ına do teşmil c>tmiye 
uğraşıyor. Şiiphesiz bu iki 
gaye birbirine oldukca zıt 
düşmüyor değil, fakat ne 
yapsın? Esas itibaril~, Avus· 
turya meselosi bakımınd.ııı 
asıl olan şey, bu memleke- 1 

tin sahasının ve Aıynsrısının 
tamnmiyotini tc:ımin edecek 
olan karşılıklı yardımJnr 
mukaveh.:ılerinin en kısa za
manda nk ieJilebilmcleridir. 
Filhakika Avusturyanın "iç 
durumu hiçbir vnkıt şİ•ıdi-
ki kadar elzem • ve 
mustacel bir tıınzime 
ihtiyar göstermemiştir. Zıra 
şimdi. bır taraftan Nnzderin 
teroklr:ileri pek ıızim ve de-
rin bir f'leyir "'Östormekte 
• tı 

ıken, diğer tarafı ın do, Fra-
nsız . Sovyet ondlusmasmın 
imzalanmasından sonra. R ·
ich hükumetinin bu z:ım:ını 
hem Frostijini artırmak 
ıçın hem de al ·yhine bütün 
Avrupa ittihadını av aklan. 
dırmok tehlıkPsine " maruz 
kalmaksızın, Anschlussun 
tahakkuku için son bir fır
sat bilıne,.i de mümkündür. 

Fransu, Yugoslavya ve Ve
koslo•rnkya ve A vusturyn 
orasındaki karşılıklı ynrd ma 
dair i~i yanlı nnlaşrnalar ım 
za odılmedık<>e, Berlin, da-
hıli bir kargaşalık ve ta r! 
ruz kin büyüle devletlerin 
müdah·.ıle etmiy"1ceklerıni du. 

lebilir. Hakıkotj söylomok 
icnp ed~rsl\, İngilterenin şi-
mdive kadar tuttuğu sıyas-
ada bu kuvvet ve tesat tes-
irini göstermediğini kayıt 
etmeliyiz, Biz mün::ı.knşa et
mE'\k ist~miyoruz, oncok bir 
hakikatın mahiye tini tebnr
üı ettirmek istiyoruz 

A vrupanın vaziyeti, gerek 

Bttllkesir 
l)ef·ıeı·,ıııı·lığındıtıı: 

Orta Avrupa politiknsı ve Beddi mulıamnıerıi 
gerekse Garb'i Avrupn dov_ Lira ~levkii Cinsi 
letlerile Sovyet Rusyn ora-
sındaki takanaklur bakımın· 120 }lustafafakıh M. .Arsa 
dan parlak seyılmıtz. Y ll karıda a vsuf \ e lwdeli nıuhamnıeni \1ZJlı 

işte bu şerait için<lo Al 31'!'\aya, on giin temdit miiddeti zarfında talip • 

mnnyu kuvvetli bir halde çıkrııaclığrndan 19-6-935 c;arsanıba, eiiuii saat. 
olduğunu hissetmiş ve bir - • ._, 
~mrivaki yapmak cihetini ou he~le defterdarlıkta teşekkiil edecek kq~· 
göstermiştir. ~·on nrnrifetile pazarlıkla ihalesi icra edilmek 

Evet Almnnya hüktlmeti. iizere 19-5-935 ten 1900 6-935 tarihine kadar 
deniz inşaatı hakkın<la in· bir ay müddetle llZ«Jf ıldıt!uulan ish1klileriıt ~·iiz
giltcre ilA bir (Modus vjven-
dı) aktetmek i{·in lbgiltereyo de 7 huçuk l.eıninal akc;alarile mezkıir konıisyo-
bir h~yet gönderecektir. ıaa ve fazla maJı)mat isı.iyenleriu milli emh\k 

Ancak bu heyet lngiltere· I miidiirliiğüne müracaaatları. {225- l) 
ye vasıl olduğu zamnn, in_ 
giltere efkıirı umum iyesi he· B • 1 k • 
yecanını kaybetmiş olucak- •• 1 esı r 
tır. 

Alm.ıny~rnın hareketi şayanı 
ehemmiyettir Anlaşılıyor ki 
Heich, karn, dorıiz ve hava 
silahlanma meselesinde 
hare' et yolunu kendisi tayin 
edecPktir. Bugün lngiltere
nin emniyeti yalnız denizde 

değil, aynı ehemmiy~tle ha. 
vada da düşünülmektedir. 

Almaayanın hareketi karşı. 

sında Londrn hükumetinin 
ne karartır alacağını ilerıde 
göre<>eğiz. 

Defte ı·d•ı r lığındıııı: 
Mahallesi Eski ıcarı Muhammen 

Lira K. BedPJi ~fiiddeti 
Lira K. 

A \' cYÖJ'CJI .::, 3 50 3 00 .\n 31-5-35 
ila 31-5-936 

Yukarda e\ '"'af ve bedeJi ruuhaınıncni vazıh 
• lta11enin hir S<'nelik icarı orı be~ criiu nıiiddetle . ~ 

yani 19-5-9 35 den 2-6-9ii5 tarihine kadar mii-
zayt'dP.)'r çıkal'ılmıştır. llıale günü olan 2-6-935 

ima düşiineıhilir; halbuki işte 
«StrPsa)> konferansında alın
mış olan kararlar n tasrih 
ettığine brıkılırsn Berlın hü. 
kumetinin bunda uldondığı 
muh'lkkuktır. 

Almanyanın yeni h eketi 
y ılnız İngiltereyi değıl dj · 

tarihiude flefterdarhkda toplanacak komisvon 
• marifetilP saat 15 de ihalesi icra edilecflktir. is-

Genevieve T abouc 

ğer devletleri de alil kadar ı 
elmtktedir. Binııenaleyh fa· 
aliyetlfızımdır. Ve fauJiyete 
ge{·mrk j~·in, rız zam.rn var •. 
dar. 

teklilerin yevmi mezkllrde yiizde 7 bueuk lem
iuaı. akçasiJe birlikt.e konıisvorıa ve fazfa nıah1-. 
mat i~tiyenlerin milli t•ml:Jk mlidiirivetin~ rnür-

• acaatları. 224-4) 
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Balı.kesir evkııf 
ınüdiirlüğiiııden: 

49, 50, 56, 58,60, 61, 62~ 63~ 66, 67, 68, 
69, 7:!, 73, 76, 78, 79, 80, 90, ~ll, 92, 93, 1, 
2, 3, 4, Evkafı nıülhakadan İmauı zade, ilacı 
Yakup ağa, Sabire hanım Yeşilli, hacı ~lehmet 

ağa Kırlang .ç kızı vakıflarındau 27 adet akar 
22-5-935 gönünden itibaren 5 giirı müddetle 
u1..adılmıştır. ihalesi 28-5-935 S<tlı güuii saat 14 
de evkaf idaresindt~ yapılac.tktır. İsteklileriıı ge-
lnıeleri. (228 - ı) 

MÜ.JDE ' 
HA YAT \'E Sifi llATINI SEVENLEHE 

!\ fyonkıı r<ılıis•ı ı· 

M A D·E N SUYU • 

MlnF., B.\fHUS.\K, K.\ IL\CIGEH, BÖB
HEK H.\ST .\LIKL.\ HİLE 11.\ZI ~JSIZLIKL.\

nn.\ E~ ŞİFALI VE E~ EYİ srnrH. 

KIZILAY 
Namıua irutiyazı 't>rilt·rı hu 111adt>11 ~uvu

nurı talılil raporu ~işt•ler(lf•ki •·tikPtlt·rdP ·ya
zılıdır. 

Bu suvu rı havili~i rıi a rwa k rııu lıtt>renı 
• • t 

halkımıza bir lıizrıwt olma~ iizere aldını. 

Fivatlar t!hvt·ı.dir fı,.~ut kacırnwvwız. 
•' . . 

Köy mühürü ile üyeden 
Süleyman Akçala o.it mübü
rü kayıp etliğimden ve yen
isini olacağımdan bunların 

hükmü olmadığını ilAn ed-

Banılırma gümrüğünden 

1 aldığım (9) sayı lı ithulat 
beyannamesi muhteviyatı nal 
çivisin · nit (36323) sayı ve 
1211-934 günlemceli mat..b

· ı uzu kazaen kaybettım . Yen
isini nlncuğımd~n kaybolan
ın hükmü olmaılığı ilAn olu-
nur. 

Banılırma tüccardan 
Tnyıp 

iskarpirı 
Yaptırmak istiyorsanız ha_ 

pisha rıcı ltS FEJUI i CSTA
yn hu:/ vurunuz. FEHMİ 
UST :\ nın yaptığı iskarpin-

Yeşllll caddesi No. 21J 

Yağcı İsmail 
1 ler hem zarif hemde rnka
! bet e ilmiyeceir derecl'de 

. .• ucuzdm. 
......... nababer vermeniz kdftdir. 


