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Trakya Çin Jaqon .italya ve Habe~~!~.~"· 
Pari•de bay Lava/le akdeniz \1 alileri top- k 1 d ''L'Ere NouvelleH den 1 Jeraıat etmeliyiz. 

k 1 1 ı llVVet İ arasın 3 çarpış·- "M. Laval Roma'ya git· Şunu da dikkat DUHm· 

misa l etrafında görüşüyor (l n( ı llr. mıı lar oluyor mezden 6nce bana ltalya'- dan uzak bul ncl ak 
latanbul, 23 (S.Ş) - Pa · Edirne 24 (A A) - Tekirdağ, ya müıtemlekelerde yapaca· ıerekdir ki, Ha.bejıutanııa 

rbte bulunan Dıı itleri ba- Kırklareli , Çanakkale Valıle· Bu çarpışma Mançukoya 3o mil murab- iı müaaclek lıldann mllblm yeglne ticari yolu GJ ti 
kanımız du"nde "ğl ğl olmıyacağmı \'e bu müaaa· ile A.ı ... L..L- ·•mıaıllfa• 0 

e yeme • ri Edirne Valisininde iştiraki baı· araz'ı kazandırdı d k 1 ki F " w -- .. ---~--ni Bay Lavalla birlikte ye· e i.r 1 arın ranaanın m .. ı yoludur. Velhuı.I Babllia:Mın 
mlf ve öyleden sonra Ke- le umumi müfettiı1 iğln baş · Tairen 24 {A. ~)-Zaholda den ılaha fazla ve ıiddetli temlelı.elerdekl mevlı.Unl teh deb'de fimdiye kadar 

d 'd 1 1 kanlığı altında toplanarnk 1 Japon ve Çin kuvvetleri baılamııdır ilkeye koyacak mahlyetde kilid varda. Bunlan 
oyaa1 a u . uı ar aıası po 1 d d l 1 

iskan vaziyetini ve diğer itle· arasclın a Jnıüsa emke e~ 0 
- Polis dün Vels'de 20 Hıt. olmıyacaklarını s6yleml,dl. Fran•••larm el•-.ıe 

1 

biri 
litika itlerini görüımekte de muı ur. apon as erı ma· 

1 
- ..... 

vam etmlıtir. Fransız gaze· ri görüımeğe batlamıılardır kamlardan bildirildiğine gö- erci tevkif etmltdlr. :\1, Laval'ln • verdlil , ıözil GJbull, dlierl de lnst~IJltria 
u 

leleri bu görüımelere büyük re Çın kuvvetlerinin Zohal. Komitecileri tevkif 1 tutduğunu itiraf etmek ıe elindeki Babülmenc~ 
ehemmiyet vermektedir . Bay Seçim işleri bitiyor dan tamamıle tardı için as· ediliyor. . rekdır, Halbuki italya da, ve peri aclHı ıdı. Şlacli 
Tevfik Rüttü Aras Pariıde Ankara, 24 ( A A. ) _ keri harekat baılamııdır. biz de memnun bulunuyoruz; Derelua ve Dume-L' 

k Sofya 24 (A.A) - Polit h 1 d c1ı ,._ 
iki oün kalacaktır. l'u fır Alınan haberlere göre Af· Pe in, 24 [ A.A.J - Roy er teY yo un a gt yor. ltalyanlann tahldm edecek· 

• ' dün otuz kadar Makedonya· 1 
ıaddan iıtıfade ederek bay yon, Amıısya, Bolu vilayetle· ter Ajansı bildiriyor: Japon lıyı tevkif ve bir mlkdar Fı ısanın TibesU'de tal· !erinden tllbhe olan~ 
Flandenle de göru" ıec•ktır . rinde ikinci müntehib seçi· ların ileri hareketi Mançu· ya ya yap ğı mü .. deklr yerler ürilncil klllclı kil 

~ k 30 ı bomba ile rövelver müsade· T 

i . b"t . d' f k oya . mi murabbaı ara- lıkl•• e Tuauı' yeıl-mı·ı ed•~ek.ı •• •-•, L •. -"te I•-• atanbul, 23 (S.Ş) _ Fr mı ı mıı ır. ve ır a nam · t . dl - ...... - ..... ıu uu ""' ... 
zi kazandırmıtdır. Çı'n ma· re e mıı r • b 1 1 l 'l 

l k :ıetleri kazanmı•dır. ·------------ı u un yan ann vazlye· kilidi o cakdır. an11z gazete erinin mevsu • bafili bu taarruzu acı acı '" hl 
bir kaynaklan aldıkları du. Bay Tevfik Rüştü Aras ~ k .L' b k tehir etmekde ve Japon SAVAŞ'ÇI GÔZILE: tine dair olan 1896 tarl l ö t e ı 1 d e I· 
yumlara göre Aay Tevfik pılma11nı istiyor. Şark miaa- "'le er Ta Tİ a- ordusunun gereçekden kon. Yarası olan gocun- mukaYelenln Y• tle,dirilme· ya içlD 5-lt'delı.l ..elleı• 
Rü~tn Araıın Pariıl ziyareti kının tahııkkuku ise Alman· ları bir/eşiyor. trol edilmez bir hale geldi- si için kabu edllmlt olan lekelerine ve H 
bılhaı;sa Akdeniz Paktı tılnı· ğinl ıoruıdurmakdadır sun tartlar yakında tetkik edt· d-Jt.. ..... den ... ık Ye ......... 

yanın siyasal vecheainde bir _ iki yün evvdki«Değer pa · 1 d B l <:.. .,. ... '" .... 
Bay Levalla göriifmek mak . d ğl "klik b lıtaabul, 24 [S.Ş J -· ~e- V' ' . eu lr. ugüıa yanız ...,.p- denhoıllr. 

e ıı aogöater'Deıine k f b 'k 1 ıyana da tevkifler ::arırıda dnmplngı; baılıklı zı ile •etrul olalım. Ha.._ltt 'm ltalra'J 
eadına matuftur. Ayni du· hatlıdır. Önümüzdeki hafta er a rı 8 arının birleşdiril- Viyan 24 (AA) S yazımın uzun Lt'sirltre, mı'i· """ 
Yumlara bakılırsa Franaa k · ' a · - ar 1

' Bü meselede menubahı rllen bu hediyeyi Wıaa118u 
içinde Almanyanın bu husus meai atı suretue kararlaşpı. reyiamından ıonra nazl faa- nakaıalara vot açmakda ol· olan Franaa'nın Somalı'dekl lıkla '---ı---·· t-1· 

fark mlıakı ' iıl bltirildıkten takı noktai nazarı daha eyi Yeni şirketin genel merkezi liyeti Avusturya ve btlhaSBa duğunu sezdim. Bundan _.,...._.. 
ıoııra Alı.deniz paktının ya- anlaıılmıı olacaktır. • Ankara'dıı olacakdır. yukarı Avuıturya'da eskisin · /ıoşnııdunı . Çıinkıi, aramız- kilç k miiıtemlekealdlr . 8 dır. Habetitta aedar? 

·-:;:~::::_:~-:-:=~=~====---::~~~;:::::=:::;.:;;~;:::::=::='"'.=:::::::::::::::::=::::=::::====;:;:;:'.::::::::-;--::-:~~;.;~:;;.;.:=::.. Franaız müatemlekeılnln ıı- zamandaa kal- bir hn:WL. 

-Moskova~elçı·mı·-z J ,. =ı . ~ da,anclakhhak,Lkatitr k,o,nu'! malinde ltalyanların Erltresl yan devleUdlr. Kalabalık .. a Pon a ta ~ıı ma ı, aya ve mas.ı arg 

Y - ya ve cenubunda da lngillz So. mabarip bır ka•I• arlık yol vcrilıııeııulldlr. 
'- Biz bir lnkildb yapdık On malı'sı vardır, Mamafih ne da metldla, a tim yay· 

Mu'" nasebatlerı' ha'~ kınd:.ı beş sı:nedlr hu uğurda her kad.ar dar ve küçük oluna lad ... Hab ... ıt1n r ·- -- ----- - --
Voro,ilof ferefine büyiJk bir 

ziya( et verdi 
---~---- -

ziyafette bütün Rus büyükleri bulundu 
Ankara, 24 [ A. A J - Mos· reisi Egereot komiser mua-

koya büyük elçimiz bay vini general dovaclyoıki 
vasıf Çınar mll ii müdafaa 
komıerl voroıllofun :ıerefine 
bir ziyafet vermlı ve lzlya · 
fette umum erkanı harbiye 

Sovy~-
boyok kongrası 
Moıkova, 24 (A.A} - Bü· 

yük Sovyet Ruıya kongraaı 
yarın açılacak ve Molotof 
hük<lmeti raporunu okuya. 
cakdır. 

Atatürk 
Mareşal Fevzi'yi 

kabul etdi 
fetanbul 24 (A.A) - Ma. 

ıuvari umum müfettioi gene· 
ral budyenl müdafaa kom· 

ıerliği erkanı harbiye kom· 
ser vekili Kodwlnlski ve 

Sovyetler Ankara büyük el · 
çlıl karahan maarif komıeri 
budinef harbiye komaerllği 

erkan ve bayanları hazır bu 
lundular ziyafette Atatürkün 

l 
ıereflne müteaddid defalar' 
lçilmif aratında samimi ıöy. 
levlt>r söylenmltdir. 

---~:-

Başbakan An· 
ra'ya döndü 

lstanbul,24 [S.Ş . 1 - Baş 
bakan goner::ıl lsm ıı t inönü 
dün harp akademisini ziyaret 
etdı Ak~um Ankar1<'ya ha

'- n 'L şeye katlalllyoruz. Yarın bu olıun bu yer bize lazımdır. ıbtıdai .._ ı.. oJ.... lııer 
Japoıı Roma büyük elçisi- ınkıtabı kenduerınc emanet Çünkü bu kılanın limanı k- kartı kafa t~1~11r 

edecekltrimfzi yiJz ônündt olan Gıbutl mükemamel blr 1 , Soınall'dekl 
llİO bey(l Da fi. bulundurmak, kafaya ve sa- limandır. Bu liman Babiilmen· t b tMr 

deb boğazının çıkıtı yerinde vuıtulle de, J Saılaa mlmiyele yer vermek gerek-
Roma, 24 (AA.) - J l · uz~k ~Hkda istısmar eılile- bulunclujundan bu çıkıtı bir topraklan yoluyla llabefi•· 

Ponyanın Rom:ı büyük el,·i· cek koskocaman bir piyasa dir. Tedbir ile iıyürıilectğimi. --L ld l d b ••- k -·...ı "'I ' ::.e, şıııırları /ıartkttlendlrstk 11Ani en nez•ret atın a u. tanaa om,.... . " •e· 
si bay Sugimur ILalya ile yeridir, Ancak yerli ahalinin elbet daha eyi yapmış olu- lundurm kdadır. D er ... re de Habep Taa a 
JJpmyanm Afrika ve uzak huıur ve süktın içinde ya a· ruz. Herşeyl ·lıoş görmek ve hilde de çı ı lıııtlızlerln lü idartılİnl tebdil eıta•eJ• 
S, ırkd,ki münoselıetleri hJk maları şartdır. JJponyanın L-kı ı ti it od b l ._ b t eyi göstermek ancak midele- ,.. m ye a 1 a u unan z.... una ev 
k•oda Tribuna gazetesino lıe siyasası bunu iatihduf ııder. Perim d u M d b 11 dlrd Nil b rln ileri S!irebileceğl bir a a ve en e e ne 
yanalda bulunmu dur. Eld Ticilretin oralarda düzen öy~üddılr. manı nezaret altında bul • tatmalan azalabilir. 
Hilbeşistaı.'.ı göya Japon za altımı alınması herkes için Fakirin biri, bir dert ke· durulmakdachr. Bundan-· Kunetle 111· 
b' tl · b 1 ıJ • d · fıyJalı neticeler verecekdir. d G but ı b d H ı.-ı ta lıe cl'-'-ı orı u un aguna ııır narında oturmu•, elirıdeki a a ı ı imanı izim için mın n a.....,• n r -
olan şayialırı katiyetle t Jk- Bugün üzerıne Mançu· • Hindi Çini, lla galku yo- kıramıyaealt bir ceelzdlr 

·•d .. ı · ı ··ik kuru ekmeli[ suya banarak zib ~tmişJ i ı·. .l.ıpaoyanın rı en ıoz açan e çı, u u e· " luncl bebeme muhtaç itibarla bazı tarihi vt.l~lıua 
1 t b t k Yernıi.•. Bu, su, ekmek zl· 

Aılisababnyıı ı' ktısaJen holü! 0 n anını anınmamaıı ey- • bulunduğumuz bir l•keledlr k faydad 
Ya'etl bildikdcn sunra elleri- • · eyl~dıği hlh3ınl gelince fiyetinin kendisini pek fazla 'J' Şap lzl ııının bize ka· Vaktlle, etkJ za· 

bunu izah için ~ ksorisi ya . a'akadar etmediğini sQyle- ni gög; kaldırıb: 1 patılabılme ine meydan Ye· , kral T c.oa 
hu<li oları mutavassıtlıı rın dikden ıonra İngiliz ve - arabl şükıir. Dtmllj. remeyiz. Akıl takdir Hın. vaktmda lnstltere buıralıU' 

Fransız heyetlerinin orada Fakirin bıı halini bir köşe-Kobeye gelerek !fabcşistunn dl Çini ve MadaıaıL.ar'clan (Devamı üçibıcll baauD 
bulundukları fevkalade im· deıı ıeyredtn bir beklaşl du· 

g<>Liırm~ll üzere mal aldıkla D. 
J kanlara ı 1aret et:r,ı1dır. yancımayıb ilerlemtı: Görüşle ve uvuşlar 

rın ı, fakat doğrudan oğruya Nihayet tekniıiyenlerln tet· - Be adam, demiş Nt "I k } 
ithalat yapJınadıgını söyle - kiklne arzolunmnk üzere nü den bir kuru ekmekle dere 1 ezı ece yı ....... 
nı : şdir lfz .ık şark hakk ı ndıı ı dl d ı ı J 
d . d mune er tev e en e ç a- sııyu içbı allaha şıikıir edlb inanları baya d teh Y 1 n lrUea 
emış İr kı; ponya'nın mütekabiliyel ese· 
itolyanln Orada Juponya ı'le ı i durııyorsıın. Bizim dt çek- eden iki türlü yılan vardın yokdur, denlnls. Ha11r, ya-

ri üzerine meıe a talya'dan 
kur•ıla•maLsızın fu:ıliyetini ı diklerinıiz işte •izin hep bu Biri al yılan, tı<-. mlryonunuz. Yı u.,_a, ., , ,. oarap ithal etmek e bahtiyar I tk • I ğ •ç 
artlırabileceğ': kan:ıat·nıluyım olacatı beyan eylemitdlr. miskince \anaa ar 1 ınız- ri de cehalet ve taa11ubdur avını zehirlemek için fınat 

- = =:::::::::::::::::::==::~=::::~=--:-....;-::=.:=== ::==:::'.~:.-::~'..=:::::::.:::::::- dun değil midir? Birincisi bir tahıı, ildnclal kollar. Bu, geçmlıde böyle 
Bıı fıkra, bence içindı bu- bütün cemiyeti tehdit eder idi, Şimdi de böyledJr. Yılanı 

reket etmişdir. 

raıal Fevzi bugün öğleden 
ıonra Reisicümhur Atatürk 
tarafından kabul edilmlıdır . 

Yedi gün 
içinde ne kadar ka

çakçılık oldu 

Ankara, 24 (~ A.f - Son 
Yedi giln içinde muhafaza 

l41tkll6tı tarafından birisi 
,..ralı 7 kaçakcı ile 36 ka · 
çalrcı hayvan yakalanmıı . 
2552 kilo inhiıar ve güm 

tiik kaçağı 452 aded paket 
tütün, 3 tüfek, iki tabanca, 
2 nerınl, 48 mecidiye, 3 l ka· 
~ıt lira ele aeçlrllmlıdlr. 

Sağlık Bakanı 
Diin sarsıntı yerinden Kentimi
ze geldi ve Ankara'ya döndü 
Saj!lık bakanı bay 

Refik'in evelsi gün kenti· 
mize gelerek Erdek'e gitdl. 
ğini yazmııdık . 

Sağlık bak11.nımız Erdek' 
den bir motörle Marınaraya 
gitmiş . felaket görenlerin va· 

zlyetini gözden geçirdikden 
sonra gece geç vakit 

Erdek'e ve oradan da Ban · 
dırma'ya dönmüşdür . Bakan 
bay Refik Bandırma'dan 

kalkan şabab trenlle bera · 
berinde vali bay Salim Gün· 
doğan olduğu h~lde kenti · 

mize gelmitdlr. Bay Refik 
11 de kalkan Kütahya tre· 
ııile hemen Ankara'ya ha· 

reket etmltdir, Bay Refik 
r.ıarmarada sağlık bakanı 

ve kırmızı ay genel baıkanı 
olmak dolaynlle lazım ge· 

Bay Refik 

len emirleri vermlıdır. 

Havalar güzelleşdi 

Birkaç gündür fena giden 

havalar iki gündür çok gil· 
zelletıııitdlr Havaların bu 

Bolu' da 
Z<ıralı hayv -
anla:rllt mü -

cadele 
Bolu, 24 (A.A. ] Yıla· 

yet içinde de sürek avlarına 
baılan mışdır. 

Son ıki buçuk ayda zararlı 

hayvanlarla mücadele teıki 
latı tarafından 2585 domuz 
ayı , kurt, karga gibi zararlı 

hayvan öldürülmütdür. 

güzelliği bir ilk bahar hia
Bini vermekdedlr. 

Dün bu 'güzel ha v11.ların 
belki en güzel günü idi. 

Birçok kimseler paltoları 
da atmıt olarAk geziyorlar· 
dı 

Dünkü ha va eyiden eyiye 
bir bahar müjdecisi oldu. 

lıuıduğumıı:: büyük bir ha. Bu ikinci yılanı nerede gö- ebedi bir uykuya yatmrıak 
klkalin la kendisidir. lnkı- için onun ıokuldufu ha 

rüraek hemen batını ezme 
ldb, bugıinden ziyade yarın kütlelerine lllm •e irfan nu· 
lçirıdlr. Yarınki nesli düşıl· llyb, öldürmeliyiz. ru Yerme lazımdır. 
tıerek, bııyünkünden da/ıa Bu memleket ikide bir bu Bu 11lanı 6ld&recek en 
yıiz misli eyi şeyler ve kök· yılanın hücumuna maruz kunetll sillh Iİıaarifdlr, me· 
lıi işler görmek gerekdlr. kaldı. Bu bazan irtica, ha~ ktebidlr. Memleketi zehirle· 

roksafaklrlrı Allaha şıik· zan ayan hazan fesat ıek. mek lateyen bu Jılaa mek· 
redişl gibi bir kanaatkc1rlıklu lıne büründü. Fakat kuvve- tepten, martfden nur alaa 
i 11kılcib savaşının andına tini bep cehaletden ve batıl bir cemiyet lçlade it ı&re· 
kalb ve. görıüllerl perçin- itikatlardan aldı. Bunun için· mez, yapJamaz 1 
lemekde zorluk çekeriz dir ki bizi tehdit eden en Bundan !törle bu Jdaa 
Yıirekde11 gelen gerçek söze korkunç yıl 0 cehalet, taaı- aokmalarına nihayet vwmek 

acıda otsa:katlanmakgtrekdlr. sub ve ıtıkatlardır. için cehalet ve taU1uhu kö-
Yoksa, yarası olanlar Bırtncl yıla04 raatgeldlil· künden kazımak lhunclır. 

gocunma1tıı diye biz eğriliğe mlz zaman bir tatla bqını Buda her ,eyden evvel ıenç
sapıımayız. Cıinkü; biz lnkı. 
ldbın dolu kafalar ve lemi: ezeriz. Cemiyeti tehdit eden lıiln var lı.uvvettle oku-
yıirtklı:rin bağlıi)ı içinde ikinci yılana atılacak lat da ve halkın mllnevverler ta· 
ebedlleşe<;ei}int inandık, ılım ve irfan taııdır. ikinci rafından her lsuauMla lrtlt 

Bu yıiıden ut her !Jönden yılan gıdaıını cehaletclen edllmetl ile m4mlriındiir. 
Tıirk inkılcibcılıırına bağın. alır. Taauul;un belini kıran Mekt pler .. K t haneler 
yoru:.: ilim ve irfandır. Yılanın ba· Halk o ma yurtlan .• Kon. 

- /nkılô.b uğrunda tok ımı ezmek ıçln, oniın kuv- feraıular .. lr.-dlar .. Tft.V. 
sözlü ue eml: yürekti olun. vet aldıtı cehaleti ezmek ler .. Halk aacak nl ra il· 
Koğulsan rda. söğül etilt llzt ır. Bu ancak ilim ti d eder• bu • 
de yi~ b6i}le kalın' •e fenle, 91nimalı.la, olı.ut· landan kurlu 

~ ..,,.. akla ol r. ffv. E.. 
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Trakya'da tetkikler: 

Çorlu'da hayat 
Tekirdaa (S.Ş) - Deniz 

•alı md&n 19!!-metTe ~ 
ıekl de ı , ulunan Çorlu'nun 

ve feyizli lr arazı./ 

yize 
le 

e 

rmın Tra · 
ııe ~ıra Clılı mi 

r·•~W ~ ilı •ılf, •ıttla

Xayya 

jlııilllide ya a r 

senede yine aynı tarihde 
pazar ıünii yapılacakdır ı 

Kolorduruua tarafından hazır
lanan ihtifal pro.ramına ay. 
nen aiafıy:ı kofuyorua 

Prağram 
1 -Tayyare thllfalı 111era· 

simine Balıkesir gamtzonun· 
dakl büt6n zabitler ile ha 
kamet memurlart ve vlllyet 
ce ıeçliecek melıtebler tale 
beıi, Sporcular "'e nıuhtelif 
halk cemiyetleri itlirik ede-

a ve elJe
rlİlllln~iara bir afaç l4pan -

u acı hakttt tler ara cekdir · d 

kili orada bulunanlan hava 
tehitlerinl s •lemalıı. da· 
vet edecek ve (Dikkat!t ku· 

mandaıını verecekdir. Bu 
kuaıinda üzenne kıtaat ve 
mektebler aelaın vaziyeti 

alacaklar, zabitan resmi ıe

liııu ifa edecekler ve bilu 

mum ılviller tapkalarını çı · 
karacaklardır Bu vaziyet ve 

ıiikun yarım dakika devam 

edeçekdir Bu ıükün eınasın 
da (Top setini ltfdince) bü 
tiin vesaiti nakliye ve halk 
bulundukları mahalde yarım 

dakika duracak ,,. bütün f•b· 

J TT IE ~ · 
- - - - Tf'b--

idma yurdu 
biı·incf, ikinci takımla ı·ı 1\ 

gümesi birincisi oldu 
T ayya e Cemiyeti Men., 
faatına Kupa Maçları 
Mıntaka futbol heyeti dün ı idman cemiyetleri ittifakı 

akıam mıntaka binasında 1 tarafından gelen ve Türk 
fevkallde bir toplantı yapa· Tayyare Cemiyeti menfaatl
rak kupa maçlan birincisini ne büyük ıehirlerln dörder 
ayırmıf, birçok kararlar ver, kulüblerl arasında bir tay
mltdir. yare kupası maçı tertlb edi-

idmanyurdu birinci takımı- !erek hasılatının tayyare 
nın hepsinden fazla cemiyetince vertlmeıinl bildi· 
puvanı oldufundan ren bir teb l iğ üzerinde görü · 
birinci takımlar birlncls; ikin tülmüıdür. 

f Bana göre 1 
- 143 . 

Her feyde • ıhlar mahiye· 
tinde bile olsa • hüsnüniyet 
aramak Türkün en eski bir 
huyudur. 

144 
Bizde en ihtiyatlı davra· 

nan ve en uzağ ı çok yakın · 

dan görebilen adam Türk 
köylüsüdür . 

145 
Yapmak ve yapdırmak, 

bilmt k ve bildirmekden da 
ha güç ve 
rek!. 

Çünkü: 

dahi\ zor olsa ge 

Bilen ve bildirenlere her 
yerde, her zaman tesadüf 
edebildiğimiz halde bildikle
tinl ve bildirdiklerini yapan 
ve yapdıranlnra pek az rast
lıyoruz. 

146 • 

Köye giderken hiç vaad 
etmemeği unutmamalıdır. 

S •' . ~'t.:ıı 

Baltalar ~ 

Artist 
kartları 

Hangi delilı a-nlı kız - al bumu 
vardır ki Brigit Helm'ln 
lstekll, Laygın bakıtlı bir 
pozuna yer ayırmıt olnıuın. 

Doğlas gibi bıyık bırakan._, 
Valentino favrulii öyle çok, 
1ayı- genç tanınm kı.. 

Artiste benzemek ktmlle
rimizin kelleri içine defli" 
mez fikir halinde çönklert· 
miıdır. ~Bilmem haoş-i yıl' 

dıza benziyorum" kuruntu
ılle yaııyanlar yok muduri' 

Kendiaile konu~duğum bir 
delikanlı kız bana Naoai 
Karol'un bir pozunu g6tte. 
rerek dedi ki: 

- Efer erkek olsaydım, 
bu kadın için çıldırırdım, 
ayakları altında ıürünerek .. 

.....a. ı ı d Z - Merasim leriibatının 

.,.,.,. lıtl l ara a - rikalar yarım dakika düdük 
u"ftı.W~., ~ L=..I~ b tanzimine Mevki K. Vekllı 

el ta kırnının ise Birlik ikinci Bu maçın onümüzdeki haf 
takım ile 15 ıer sayı ile bera· la baılamasına ve bunun 
berlifi olduğu halde Birliğin için mıntaka merkez heyelı 
gayri nizami oyuncu oynat - j tarafıodan lazım gel( n ha 

bize gelen es~ 

Delikanlı kıza hiç bir ıey 
aöylemedim. Yalnız acı acı 

gülümsedim. Bilmiyorum, o 
kurun için bu gülüınaeyiıiml 
tazem neye yordı.ı.. Gerıç 

kızın platonik lateil için bir 
ıey söylemiyeceğim. Kadın 

uirunda izzeti nef&lnl bir 
paspas gibi çiynemek ittiyen 
genç kız bana bilmem nere 
de okuduğum çok gü7.el bir 
sözü hatırlatdı: 

'111 -yvnu •uT'""u u çalmak ıuretıle ihtiram me 
•ıta'n'tı;..tk h&kümetlnln memurdur. Mera•- •fı 

~lpleri'ıklen la· dakl kıtalar lttirlk edecıek· raılmine lttlrak edec,.kler 
~llt!~ \t.atf d t · ''"-' 1 

1 dır. Alkerl Bando, iP. alayıa dir. fop ıesl üzerine mera yn .. a e e lftı ... em r ı 

p r ve t itafferle ıi dan bir tabur (3 P. ), Jan· I aim halline dikilerı büyük 
raa~alarım artdırarak dar- mifrezeet. b6r polis bir bayrakla mehanii reımi 
an 1 doldwmllf ve mifft11Mf. Meruim kunıan • ye üzerinde bulunan bayrak: 
k ti ' ' ak bir atıe d Piyade bw leuD'la11da· lar yavaı yavaı yarıya ka-
o-et k11t.-.ıUI'. Çorha nıdu. • dar indlrllecelt n: tekrar çı -
nun bir çok köy o 3 ıtaat 'l"e ~• e karılacakdır. Yarım dakika 
r.-. 20. olrutMJ klyli- itUrik edecek aevat ve IMk ıüküİıetten ıonra Mevki 1\ 
n ı t~ki. tebler t 10, ,de Ali ilik.' Vel<ili verecefl (Rahat!) 
da, ı-kl& met Pı. 'tadyomunda jplma 

1 

l\u19andasile kitaat rahat ya· 
aı...-na eclecek ve yetled kro- . •n-.'"'

8
•-• 1r ki mucıpince Mevki K. • V. zlJetine ıeçecek ve ıivlller 

tarafıo~n göıteıilecektJr. tapkalarını giyeceklerdir. 

• 4 Biitdn ~•atf;r"' nıem-
az, • · 

leketın lıu'e ı&l\tlne ıöre 

ma11ndan h!ikmen maflub sayı zırlıkların hemen yapılması· 1 
larakYurt küçüklerinin lıirlnci 
o ' maaına karar vertlmtıdlr. 

Bunun arkasından A ve B 
gümeei birincilerinin karıı· 

laınıa.ı meselesi görü~ülmüı 
ve mali vaziyet gözöııünde 
bulundurularak her iki güme 
birincisine de bildirmek 
kararlatdırılm ıtdır 

Hundan ronra Türkiye 

na karar verllmitd ı r 

{Tayyare kupası ı maefa
rına hazırlık olmak üzere 
bugün kulübler arasından iki 

1 takım yapılarak ekaerslz ma· 
hiyetinde bir maç y4pılacakdır 1 

Bu sene kupa maçlar ı na ı 
iıtirak etmiyen Alay idman 
yurdunun bu maça girece· 
Aini ümld ederiz. 

Kent 
kurultayı dün 

la ııdı 
top- i 

! 

Daimi 
~ Encümen 

Yeni adam 
Teı·biyeç i İRuııııl llakkı 'u ın 

idaresindeki bu haftulık kül· 
tür gazetesinin 56 ıncı ın

yısı pek göze! bir şekilde ve 
24 sayfa olarak \'ı kdı . 
Yeni Adam renkli güzel bir 
kapak içinde bir çok siyasa! 
ilmi. i lttı sJdi etüdleri pedagoji 
ve sanat tnrihi dersleri veri 
yor ,vo bir ~ olı: tanınmı§ ya-

1 

z ıc ıların makalelerini tıışıyor 
Yeni Adam bir aile reisinin 
çocukla r ına ve bıitün mekteb 
muallim !erin in tıı.lebesine 

ııh emmıyelle tavsiye edılebile 

1

. 
cek bir kültür gazeJe 'dir . 
Bu sayıda Sedat ~urinin Bu 

Erkek aevgifülne diyordu ki: 
- Seni her feylmden çok 

amma izzeti nefsimden az' 
seviyorum. 

• 
* * Öy1e kırtasiye majjazala· 

rı bilirim ki "Sibrerl 
yal n kadar lllÜ§terlıi ç,,,-.ıcr.-. 
Ôyle klfi 

tt •• 

ayar edilecek . ve tam ıaat 
1 f de topçu Tb. tarafından 

.. B - (Rahat!) Kuman dasın• 
dan ıonra P. ala)'Uldan bir 
genç Zabit ıehltleri. tmısil 
eden bayraaa kalfı bir hlta . 
bede bulunacak ve bunu 

Vilayet daimi encümeni · ık 'k · t • · ı ı Ke•t kurultayı dün saat giız , arı ııtiır erı ı e ~ üse · 
ıautad toplantısını dün vali · R h · · d'l L • 

mz utlıt \artpostalı satma 
la zengindirler En önüne 
geçilmez ' flliılr aiiadı:tıı•ı 
tanımıyan beyaz perdenın 

Plnama Nikellı'den biı.ılıyan 
bütün kadın ve erkek yıl· 
dızlarını hafta biblıyoğralı

lerlne kader biliyor. 

( Bıi ılbi merasimde top ntı. IS de valt ve belediye b .. •ka· yın s mı'nın ı ono.etıııe 
• muav:ni bay Ekrem'in bat· d' • b • · ı B d ' 

lan mahalden) bir top atı . 
ıı:cak ve müteakiben mer'!_-". I Tayyare cemiyeti Ralıkealr 

....... 1 'b ... - ıubeıl Reisinin bitabeal h · 

nunlz. bay Salım Gu·· ndoıı"an'ın ı h ver ıgı ceva ı , .,n c iı ıı.n 
kanlığında yapmıt ve usuıi 1 

batkanlıg"ında toplanmııdır. gece be bek ciler i reportajını 
muhaıebeye aid itleri görü· l 

Belediye ve kentimize ald ı pau morank'ın (Çıplıılt me8 · ıime aılanacalcdır. m.eraıi~ kib edecekdir 
1\ ıu suretle olacakdır 

terek daiılmııdır. h b' 1 1 ğ j k ) · i§lerl gözden geçirmit ve ( ı nası uo • u mıı a asını 

· A - Evvela Mevki IC. Ve. C Hitabeleri ınQteaktp 
L. 1 1 ---------·---ı ve profe11ör Sısitz'ın Filler 
D4ZI ceza ar veri mesine ka - vaklte kadar devam etmfı 
rar vermiıdır Toplantı geç , dır. akıllı hayvanlardır.) mutlaka 

okumJlısınız 
Ben bu sözlerimle yib 

·..e yütden 
c:a • evi' 

b ıh' thfal6iıitr. C11murty• 
tıİllllMi\ll .... , 

lftrhına ç~· 

-~-Ü 

rak tamnınıtclır . Yerlt· va 
yabancı bir çok yoleulWin 
uirai• bUluaan Çorlq · -
yıllM içi_. ~olı: lıııkltaf 

eU91t • bu ..... rwleedl· 
rilea ~enletle kaaadaki 1 
raiiluı ıııevcud&a çcrjrılm.Jır. 1 
~UMID artaa.tle b\SMI~ 
lkt-dl c..Wılı: a ilıerl-it-
dJr. Kazanın bir barltaıı- , 
yapal..kda ve ıeni .,..ıJ.r 

Mitıilfi.ne ~ııılıy ha.itaya ıöıe laD2ına edil· 
Wt!llilMle pa oıakd-"r. Çorlu'da ye.t bir 1 

iH~!!!.!:'Mlf~!!jıı!dil~"~'~~~.:b,QkCımet koaala yapdmau 
1 .., a d'lqttnDt ekcledfr. 

• Yücebaıoğlu 

Bando hazin bir marı çala. 
ealuhr. 1 

P - Martı aıatealılp bir 
manga aıker tarafından ma· 
nl!vra flfenııle Ye zab't ku 

mandatlle havaya üç defa 1 
k•manda ile kıta ateıi yapı
lacakdtr. 1 

, ' fiatı 10 kuruşdur. 
' * 

5 - Uundan SODra kıta 
lat" manga kolunda mer.ı.ım 1 

geçifl yapacaklar. Ru geçiş· 
le merasim bltmlf olacııkdır .. 

il. K. O. K. V. 
Mirliva 

G. Türker 

Yurtdaşt 
Felaketli günlerde sana yardım elini 

uzatan hilalihmer insanhğın şefkatin -
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hilfı
liahmerin himayesinden uzak saymaz, , 
Senelerce evvel kurulan bu hayır ocağına ,; 
aza kaydol. 

Balıkesir l/ilalilınıer 
Merke::/ 

dü; bu emir kabtli infaz mı? ya uğradı Süvari zabitine 

* (ô' eni Ada ın • gazetesinin 
. çıkıırmakJa olduğu bu lı i ka- 1. i yolerın I ı cisi ç km ı şJır. 3:! 
1 sayfalık her kitııbdıt çocuk-

larn çok yarnrlı ve eğl~n

celı hikayeler ıınlııtılma kda
J ı r. içinde ayrıca karikatör
ler ve hediyeli bilmeceler 
vardır. UluBal ve. ahlaklık 
terbiye mevzıılar,ı taşıyan 
bu hıkil.yeleri her büyüğün 
küçüklere okutmasını dileriz 
Her sayısı 32 sayfn 5 kuruş j 
dur. 

yıllarca geriden konuıan l:ıı • 
rl defllım , 

- Bu sa rları yazarlr.n 
gazlerimin ' • • ö n ü n d @ n 
· kapakları ıolmuf • ki 
tablar dizili kütüplıane vit· 
rinleri geçiyor. Bunlardan 
daha yüklü, artiıt k., rile 
camekanları görüyorum 
l\itab basmamak için yerin . 
de bir çekingenlikle konutan 
kltabcıların: 

Satıf yok! 
Diye dert y~nmııl;ı.ı-ını du· 

• rünüyotum. 

•arıb _gördil, evvela düıün Dedi. Cellad batı dııarı - ı 

1 Dedi ve ondan IOllra doğru düıen vazifenin ne olduğunu • 
rak parçasıdır . 1 aıkile kalbleri çarp- ı livan müfrezesinden olduk· 

Oradan, vatanperver bir I dığı halde ıdaretiz ları an1atıldıkdan sonra 'ha· 
kuın.ındandan emir alacağım ve cali bir kumandadım idareli dlaesiz köye girmeleri te· 

. ~:....;m.:.:.an Tef rı_·ka_mı~:.2!_ 

, ''••ştaıı SitVit a 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOtiLU 

n ıY 
.- )'.a]ıu! 

.... ~&lllln•ın 
ler~ terbiyeıinl verin 

Bu ıöz!ıt;r iizeriqe Tevfik 
~aia kal ak: 

1 • 

~ Efendi. aıker ve • 
bir ~fevk huzurunda(!) ol· 
dutunu u~ut~. Çık dııarı
ya sonra as r gibi gel. 

• 

Diye yalvarmafa bııtladı . 
Süvari zabiti hiç bir söz 

ıöylemeden çıkdı ve dofru
ca Süvari Yusuf beyin mev 
kuf buhındı,ığu odanın lı,apı· 
uaa ciderelt orada nöbet 
bek11yen çerkese: 

ıüvari 'zablllnin oturduğu kendiıi ancak on dakika dü 
ı.ana gitdi tündü ve en ıonra kararını 

- Babanızın ekmeğini verdi: ctKaçmakı> dedi . 
çok yedim, dedi Blrıey töy llemen, bulunduğu odadan 
lemefe geldim, kimse duy· çıkdı, en çok ltimad etdtği 
matın, baıınızın çaresine ba · iki arkadaıını çağırdı: 
kınız . Tevfik bey bana tim -Tevfıkle aramızdıı,bu ak 
di emir verdi; ~ıki daraiacı ıam bir cidal baılıyacak. 
kurdur, sabaha karfı Garib Belki memlekete fenalık ya 
Pap ile ıizln Tabal paıa pacaiız. Ben size güvenerek, 
rında asılacailınızı. söyledi. timdi kaçmafa karar ver· 
Ben herıeyi gözüme 111ıb dim. tlize refakat edecek 
size haber veriyorum, biraz· en samimi arkadat1 arı inti-

• Dtyerek ti tabancasına 
aldı. Arkası~ )'amçı bu· 
\w!fıı slivarl za~ıu elini 
y m 111nıp altından çıkardı 
iı vakit elindeki rıtld taban. 
caıının namluıunu Tevfik'in 
i&fibn mtfteveecılı olclufu 

- Tevfik bey Yusuf be· 
yl affetdı ; Sen rtt Tevfik 
beyi gör . 
' Dedi ve Yueuf beyi abp 

kendi müfrezesine götürdil 
Cece yar111nda Tevfik bey, 
ceNlt batı ıı,..ahlm çavuta 
fU emri verdi: 

1 dan çavutla Kakoya ( ı j ve hab ediniz. atlarl 'e beraber 
Parti pehhvanada haber vere hanın avlusunda hazır bu-

halde . • 
..c Bu aktam iki der ağa

eı lrUrdur. Sahaha kartı Ga· 

"' Ben Tllrk zabitan111a rlb pap ile ıu ıGvarl :ıabl
lı&rme ederim, · n ~bi ti asalacak Dar aitaçılan Ta. 
M zabftı : Kah elt~ lh~ak 

1 

hal paıarıodtı. olıun ve bu 
Seılt eelienneme yolla· uu katly n k imte bilmlyecek. 
rMt. ı l!!lflıc ~ ora "· An~k uıldıklauııı ııörenler 

'vftlt t.et~ kalma· anlııacajıhr. l 
th. !ttiıl bza· Cellld bap, •• ,...atcle bl-

1 

l<ımıe duym•1ttı 

ti~ 

dı Alıtdıia vechl!c: 
- ıı., i14'ıae ef-.ıilm. j 
Deqıelrle ..... ber, h11 aoe

mi komlteclDİ• ·-•aa tak 1 

ceflm lunıunlıı.r . Memlekete fena· 
Dedi. ~Qvari zabiti bir lığımıx dokunmamak için 

14hıa ılüıündü. Edhem ve kaçacağız: Benim kanaatime 
T.ıvfll.'in ve hatti bütün göre merdlik hudur. 
çerkeslerin imbaıı mümkün Dediği vakit, arkadaıları 
iken vaziyeti hazıranın buna hayret etdiler: 
taham·rnülü olamıyacaiını - Efendım, dediler. O 
takdir ederek c vakit bize korkdular ve kaç 

Çavuf. merak etme, dılar,derler. ~lüsaade ediniz, 
bize bırıey olmaz Setı Uiz onları tepellyelim. 
ınüaterıh ol, - llayır, ben öyle iste· 
Maamafıh çavu,ıa öteln- roiyorum Benimle beraber 

Iartoa:laaber vert9', çok r.yf . gelecek arkadaı yoksa. ben 
ed••.llemen glt,lıwtnı ya ya:nız hqıma kaçacağım. 
DlllMla MDlçeftı.ealer görmHın I Hıına korkak dednler. Ka· 

(l)Upk ınuha.iıtde .. hid ı çacafım yer, Türklve mem
;olfıı. hüı bir kılınıııan leketlnin Ber.hanıl bir tOP' 

• 

ve ona göre hareket edece· ve samimi lıir kumanda em min edildi. Bunlar süvari 
ğim. O kumandan da Balı rine geçmek için hayatlarını zabitine. mektup getiriyor· 
kesir'deki Kazım beydir fec!aye amade bulundukları lardı. 

Süvari zabitinin arkad"ş eller ·nde taşıdıkları tüfek- Süvari zabiti mektubun 
ları mebhut ve gözlerı nem-: !erinin vaziyetinden belli idi. zarfını açar açmaz parti 
1 1 Ç k pehlivanın mührünii ve Mf'h· 
enmiş bir halde bir cismi ün ü emniyet kanatları 

ıned Ali ile Kako MehU'led camid gibi kaldılar . Süvari açık elleri tetikde idare etmek 
1 imzalarını gördü, Merak et-

Yusuf bey: lstediklt:ri dahili düşmanların di illektubun ıerlevhasma 
- Affet, yanlış anladık, müdahale ve taarruzlarına bakdığı vakit ilk evvel göz · 

Şimdi her şey anlaşıldı,em· alef1e mukabele etmeye ha ·' !erine inanmak isdemedi . 
retdlğin gibi, olacak. Çokluk j zırlanmı§lardı. Se levhası: "Ç.ırkeılerden 
olmıyalım ~en nereye gitsen· Bu küçük müfreze hiç bir korkan adama,. idi ve ıüva
leşkilatını yapar, adam bu I müdahaleye maruz kalma · ri zabitinin i•ml yazılı bulu· 

d T h 1 ld nuyordu. Lzun olan bu tursun. Azlık olalım. Heı dakika an a a pazarına ge iği 

k ·t b· k ğ ı mektubun hulasası •udur. sonra, avluya indiğin zaman va ı ır ta ım a aç arın • 
((Sen yalnız baıına veya· 

kendi atını ve arkadaşlarını Taha! meydanlığıoa taıın· 
hud bet on Türk le bera her 

hazır bulacaksın. makda olduğunu gördü. Ne olsao, Etem ve Tevfik 
Dedi ve hemen arkada•i· müfrezeden ve ne de ağaç · b • de lr kaç bin çer ket bulun · 

le beraber hızlı adımlarla !arı taııyanlerdan, bir ıes sa kaçmak da t elkı geni 
merdivenden aıağı acele in· çıkınadan müfreze yoluna haklı gördük. Ethemln mu· 
dl. Süvari zabitide bet da · devam eldi ki olarak bulunan kuvvet· 
kika sonra, hanın avlusuna Müfre•e Manyas'ın Tl\lar lerin» "Yüzde dokıanının 
indiği vakit, on dört ttı·ka · 

1 
köy nahfye m .. rkezlne gel · Türk çocuiu olduğunu unut· 

daı ve ha~ırlanmış 00 beş • diği vakit •üvari zabıU Ba dunmu?ı> 
at gördü. Denıek, ıııüfreze like.;ir'de bulunan Kazım be· "Garib paıa tle aenin için 
on beş kiıiden ihıırt>tdı Ma ye mufaa.al bir tefgraf çek kurulat1 dar aıj<11,:ldrına, Et· 
nevi kuvveti ve vatan ıı ıkı ye· . i ve hattı harekeli hakkın hem. "ve Tevfık çekilme· 
rinrle o1an b•iyi\k bır lwv ·el da e .ı ılr verilmesini ıstirhanı melerini temin eden yinl' 

Garib pa~anm~ «da bize 
olduf~ muhakkak bu lıı nan eldi. Telgrafın cevabını bek· ı olan rica..,dır Aynldılımıı:· 
bu mufrez.,, hanın kr.puı :ı- !ediği bir esnada Tatar kö- dan çok mütesir olduk. Gel 
dan çıkdığı vakit. rnııfr .. ı~ yünıin ıarkında üç süvari 1 ıenl•l de bekliyoruz. 
efradının vatan ve mıllet !~lirdi. Gelenlerin parti peh-1 -Bttmt"di-
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' propagandasına kar-
şl 

Atına, 23 (AA) - Mezheb· 
leı ner.aretl çikard ğı bir 

t•mimle Rapa8'arın kanun · 

•uz olarak ibda; edilmiı bir 

rıı a k a m lan Atına 

katolik af piskoposluğu ile 
resmi münasebette bulunma· 
lırını yuak etmitdir. !\1atbu-

~~ r'_\-o 1· DA 
) ' ' y 

~ 

'-"'--~-- o 

Bulgıır 

R 

kralı 
Sof a24(A.A) .c= Kral , Baıba· 

lian il yeni hükümetin dtğe 
az ını kabul etmiş ve ken
di lerini yemeğe alıkoymuşlar 
dır 

a t buna sebeb olarak kato
likler t ararından ortodokslar 

arasında yapılan din propa 
gandasını göstermekded ir. 

~ . 
ltal~a .ve Habeşistan 
( Üst tarafı bl~inci yüzde ) 

lıir Aefer yapmağa karar 
•eıımif idi Hu seferin verdi ' 
lt netice yarım yamalak 
ohriuıdu İngiltere ı .u top• 
••klara girebilmiş ve fakat 
çıkma da acele etmiı 
idi. 

Sonra, Kriapi r.amanında 

lıer teYİ lüzumundan fazla 
bii)ltlk ıı«ı Ualya dahi bu 
ııa kl'llkıtdı. Netice Adua'da· 
ki unutulmaz hezimet oldu. 
lıalyan generalı Baratlyeri 
-'vrupahvari bı rb yap· 
llıak iı&edf, H beıW.an 

kralı he daha ibtidai bir 
lıarb ,..pdı ve fakat zaferi 
lıa.ı:andı Yani Pompeva'nın 
Part' r yapdıaı n cera 
iki a t rar· 
l•nd 

lit ab n'· 
dan vazgeçen İtalyan'lar 
1' rablu ' Iü k~ere karıı 
'Yiirüd61ei. N i e«le ınuvaf· 

f,k oldular. 1896 ıenaslnde 
lrıgiltere, lt~a e Franaa 
•rasında yapılan üç taraflı 

~ir ittifak ile Habetı• a,.,..-.ı;.. 
lıtıkl;ili temin olundu. 

Fakat bundan sonra fa· 
tizm rejimi ortaya çıkdı , 

ltaı k rüyalara 
•e emleke hı • 
l•rı 96 enesinc:le 
hpılı kalan le · 
tebbü 
~. r fa • H!Rert: k 
h,rekete baılıyarak tekrar 
leıebbüı edilmesin? 1'9'.m 
'enesinde İngllterenln aesaiz 
cıe ıırdı ı ve bir Ucat'i nüfuz 
llıfuta si elde elmeğe ma· 
luf olan hareketi pek cılız 
lletıcef~t rdf. sen~ 
8lnde İngiltere ile yapılan 
lliı:lı bir anlaşma yalnız ka 
lıt ilzerlnde kalmakdan 
baıka bit teye ı >"Vamadı 
Maamafih daima' itbaıında 
bulanuyorlar, fak'at hareket 

, l'ok Bunları, suku\u hayali 
ltıucib olacak mah;yctde 
b,zı hadiseler t~kib etmııdir, 
li,be,ıstan 1925 • senesinde 
F'ranaanın yardımile ~millet · 
ler cemiyetine ı\a~!I oldu . 
beınek oluyor ki mesele 
bundan sonra nı illetler ce· 
illiyeti ile hallolunacakdır ki 
bu da vaziyeti karııtırmak 
dan hali kalmıyacakdır . 

Fakat bundan sonra da 
İiçüncü bir amil ortaya çık· 
'llıtdır ki, bu da Japonyadır. 
1931 seneıinde 1 labeıtstan 
ile Japonya arasında yapılan 
6ir dostluk muahedesi Ja · 
lloııyanın 1 labıtıistanın pa · 
llıuk ekilmeğe elveriılı top · 
'lllarında i"1tlyaz almasını 
111\li imtiyazlar elde etrr.esi 
ili, Japonların Habl'tlstan 'a 
lııcret edetıilwelerl müsaad 
11111 tenıtn etmtıdır linbeıis· 
1 '-ı Kralı ıöyla düıünmekde
dı· r: Etrafımı saran bu \v • 
"ııııa devletleri yerine niçin 
~liı(ıı>nya ile müna~ebatda 
lıhınnııyayım? Siz de <'mın 

~•rlııd., olsanız helki böyle 
'~t ederdiniz 

Fakat bu hal İngiltere'yi 
daha ziyade İtalya'ya yakın· 
laıdırmakdadır. Çünkü tica· 
ret ve sanayi bakımından 
lngiltere İtalya 'yı Japonya '. 
dan daha az tehlikeli bir , 
rakib addetmekdedlr Ya gü -j 
nün birinde Japonya dahı 
ka kar ve Şap denizi kıyıla· 

rında yerleımeğe geline? .. 
• 

Bu sırada, b~ basınJan daha 
az ihtiyatkar bir insan o an ı 

bugünkü llabeıtstan hükum · , 
darı biz Fransızlara karıı 1 
eyi yih: göı ermemitdir Biz 
ise, ltalyJ ile küçük itilaf 
arasında Avusturya hakkın · 

daki emellerini daha müsa -
dekarane bir suretde nazarı 
ittbare almağa meı letmit 
bulunuyoruz. 

1 labetlstan'ın lıtıklalini le· 
min eden üç taraflı anlaıma 
mevcut bulunuyor Bu mua
hedepin müddeti bu ıene 
bitecek. Hu muahede yeni
lendirilecek mi'.' ltalya ve • 
İogittere bunun yenilendiril· 
mesine lüzum görmezlerse 
y lnız bıı;mi kavalyelik ede
ceifiz? 

Şimdi bir de milletlerce . 
miyetl kalıyor . Bu da az bir 
ıey değildir. Fakat Japonya 
milletler cemiyeti ar.alığın · 

dan çıkmıı bulunuyor Mil · 
!etler cemiyeti Japonya'yı 

ve yahud hiç olmazsa ümit 
lerini ve diler taraf dan da 
Habeşistanı alakadar eden 
bir ma le için dört parça 
olacakmıt gibi çalışacak mı? 
Zaten İtalya Habeıislan istik· 
lalini hiç bir suretde tehdit 
etmediğini beyan ctmekde · 
dı r,. Ve yalm:ı ticari müna · 
sebetlerle iktifa edeceğini 

söylemekdedir Mamafih lla. 

beıistanın mi lletler cemiye· 
tinde protestolarla bulunma 
sını icap etdiren hudud hadi· 
seleri mevcuttur. Bundan baş 
ka bir ıey söylenemez, çün· 
kü bunlardan baıka bil ıııen 

bir ıey yokdur. İtalyanın Ba· 
bülmendep kıyılarında yer· 
leımeline yardım eden mü· 
saadekarlıklarımızdan baoka 
İtalya'ya Cibuti, Adisababa 

şimendifer yolu hiaseleriııın 
yüzde 20 si veril mekdedir . 
Görünüte bakı :ırsa bu da 
2llO milyon etmektedir İtalya 
ile dostluğumuz Liret'in kıy

metini muhafaza etmemizi 
amir huluuduğundan i ıa ' ya
nın bu 2 lO milyonu ödi ye 
ceği tahmin olunabilir. 

Biz ıimJiye kadar o de
rece çok sarsılm ı ş paraları 
muhafaza eldik ki ,buna zor 
luk çıkarmamıza lüzum yok· 
dur 

Eğer bütün bunlar. lı i zl 
biraz daha sulha yakıolaşdır 
mak ise, buna mukabil ihtı· 
yar etdiğlmlz fedakarlıklar 

' •üyük add(llunamaz hal ya · 
ya yapıl • n müsaıle~ arlık ' ar 

ile 1763 senesinde Kanacla'cla 
ingiltere'ye yapılmıı olan 
müıadekarlıl<ları kıyas etme· 
lıyi7 

fransız-ltalyan anlasması 
m ~ na~e~etile. 

'Slo\'O,, dan 1 bir bat 
a e i nıet bat . 

n ~~~~mı lial•ııciı lllli ~ .. ;rJ 
~~.?!!'.! .. eaae.l: .................... ~teita 

y l ~dl-.lt . y .,ıı ııçdılı111 aa lı ...... ,... 
iav ı .. Ghlertm onun onunla lıir anıda blı••ll'E 
11efesl tiltüyor. Bu liinlemeç· evin oda8nda bul-.. 
ten fi& ir6nle111ece ladar. Ka ilk hataraana, n..-•· 

Muvaffakıyetle neticelenen 
Mussollnl Lava! mülakatı kü· 
çük itilaf diplomatları ara
sında heyecan uyandırdı Bu· 
nun bariz mi•a lini , ~acarıs. 
ta 'nın komıu su olan ve ara· 
zi kaybetmekten korkan Ro · 
manya ba§vekili \1 . Tutares
konun, Transilvanyanın mer· 
kezi olan "Kloj ,, da söyle· 
diği nutukta görüyoruz. Bu 
nutukta Roma mülakatından 

"Praı;er Presse, Prag:"dcn 
Ulu r Derneği Ge 

Yaıganı 1934 yılı soıikanun 
ayından ilkteırin ayına kadar 
acunda istihsiıl, ticaret ve 

kanının anlaıtıkları mev 
la saydıktan, ve bunlar 

l•ll•da btlhaua muhtelif 
mem eketlerin birbirlerinin 

,ı&ı lr 9ocuk lı ,....ı f6dü,auı, ....... 
O. rıı1al11rı111cla ıröreceğtın "" aaçlaruu 4lılmt-. 

Yetti gözlü, ıanom bir kız . ral kınmk •çlarla ....... 
Yavukluıun kavuımak için bir poı: •• Yepl otlare ua
denlzleri a,11yor. Ve onu 11ada ~tGrefea papatJalera 
Mudanyanın 1e11lı:lıfi içinde uzannnt dd çift. 

hasıl o :anendişen in bir lfade
~i olduğu gibi , muahedelerin 
tetk ikini isteyenlerin başında 
bulunan Macarlıtan'a karş ı 

bir ihtar mah iyetindedir. Ro. 
manya'nın genç devlet ada 
mının neler sôylediğlni göz
den geçirmeden biraz geri
ye dönelim: 

ftaf inkişafı hakkında bir 1 

istatistik neşretmtıdir. Buna 
göre l 934 yılının tik yarmn· 
da ğeçen yıla niıbetle kö -
mür lslihsali.tı yüzde 1 1, 
dökme demir imalatı yüzde 
29 çelik imalatı yüzde 2 1, 
çinko imalatı yüzde 19 art 
mışdır Bununla beraber bu 
saliıh hareketi yılın üçüncü 
rub'unda durmuştur . Bu hal 
ham madde lsilhsalatı dütük· 
lüğü yüzünden, bilhaıwıa bil\ 

! l eşil< Amerika de vletlerinde 
hlssedilmişdir . Fa'<at bun 
karı• da ilkteırinde acun i 
tihs~l ve imalatında 1'! · bir 
salahkaydedilmitdir ki dere· 
si • dökmedemlrinde yüzde 
12. kömürde yüzde 9, çin· 
koda yür.de 8, çelikte yüzde 
6 nislıetindedir Belçika \e 

dahili itlerine müdahale 
etmeleri~ meıi'i ve Avuı 
turyanın sıyasal lıtlklalinln 

muhafazası rint 
elıam&;ı e 1 ten 
ıonra diyor ki: 

Gerek M. Mu11ollni ve 
gerekse M. Lava! açıkça 

göıtermiılerdir ki 
ülküleri . 

M. ~lussolininin 
halyan - Fransız münaae . 
betlerinden daha genlt bir 
sahaya ıamildtr ve avrupa-

• n .161' ae naza.rıur dab 
büyük bir mana ifade ~i
me ..li,ıi&.ıliijıU .. aıa 

yeni yıl nutkunda bu 
h aketin umumi eheın 
y ine iıaret etmlt ve .. P141ıı1 

zakerelerinin karııl 

1öniildaıı b'eklı,Ördu. G6dertmı 111inuak rôu-
.Fakat herkesde bir ojla. mu taıJz ecli1onm. lh 

ma. Herkesi ağlatan kara !>enim ıözleriaü acaea aç• 
· " apur ar ir birine dıran bu kiiçtk CHla. 
, yirmi da enCle ... deci iliialYJıllt"1ıırllllla 

vlnen sula dJ ~ 
lnanamıyoru . 1,i._ .. ,,,. ... !L" •• tııw 

imdat gidiyor. imdat Hn (ibi bir batkatmı lı ı ' s • 
uçuille gidiyor.Ona ulaflllak, ona ır6o81 vw1ııliiı ..,.,. •• 
onu • kartarmak letiyorum. Fakat örle sarnı*f s O 
Elimde te~den buruımuı ki acumcla bml ••inil lıir 
mektubuna bakarak belkt daha bul'uitmaa. ~, ''iri L 
yarın ki vapurla gelecekdi. ler defte ...... • 9'1ısi', ~ 
Cünlemeci yanlıt atmıtdır · tık ne onun batına, ... al1 

U.rı=-1•, 
her tef sona erlyor!.diyorum 

imdat mot6rler, iayıeı pek 
çok ola alileri cllrllı horul
tular i9'lde ~ 

Acunda, az fedakarlığa 

kerşı büyük bir mükafat hir 
sesi olan bir devlet varsa o 
da Rom ·ı nya'yı 6a 7 mi' yon 
olarak bulmuş 18 milyon 
olarak bırakmışdır. Roman 
ya bu suretle ulusal bir:ik 
gayesini tahakkuk etd!rmit 
ve qu a rada 4 milyon Ma · 
car azlı (J ını da sınırları içine 
almııdır . Hiç bir suretle a se
mble _edilemeyen bu azlık 

Fransada sanayi faaliyeti bü- yolda 
tün 1934 yılı içinde ya vaıça tara e e it i • 
gerilemif. Buna karşı bu fa- evvela hiitün An 'nın 
aliyet İtalya'da, Danimarka' siyasal v n e gell-

Romen lıükümet adamla 
rının rahatını kaçırmaktadır. 

da l"iorveçdt!. lsveç'de ve eı1 ortadan kaldır , lma11 ge· 
ş . lide fasıla11z artmışdırJ)tger r tir. '1. Lava! bu iti batar 

' devletlerde bu salah hareke k için büyük bir hilınii 
M- Tatareskoya göre, mua
hedelerin tetkikini istemek 
harbi istemek demekdir M. 
Tataresko nqtkunda ıöyle 
diyor: Bizden yer isti yenle· 
re haber verelim ki , ne bir 
can ve ne de bir parça yer 

ti haziran •ve temmu:&ayların
da birdenbire inkıtaa uğra· 

mıfdır . 1933 yılı ilkteırin 
ayına karşı J 934 yılı ilkteı · 
rin ayında Almanya'da yüz · 
de .;.Q,lsveçte yüzde l9. hal-

• ya' da yüzde 15, Kanadada 
vermiyeceğiz! ." 

Bu nutka Macar'l~r na1ıl yüzde ~. Lehl;.tan'df yüzde 
isterlerse öyle cevab venin. 8 ve Norveçte yüzde 4 ni11· 
Ier. Bızi de alakadar etme · betinde bir salah eseri kay· 
si itıbarile bı.. sözlere cevab dedilmitdir. Seınayi faaliyeti 
verirken iki memleketin kar. llirleılrAmerika devletlerinde 
şılıklı menfaatlerini göz önün· yüzde 4, llollanda da yüzde 
de bulunduracağız · M Tıta- 1 5, Fraıısada yüzde 13 
resko: niıbetinde geri git -

"Arazimizden bir parçagı mltdir. 1934 yılındaki acun 

a et ve üwltle hücuma ge· 
çl7orlar Eğer A""'"""" 
komıularile serbestce ticaret 
yapabilir .jfı ılyasal i•erde 

bir s heaıl elde edeW· 
line büt~p A ırrupa'nın a~lsl 
b haylı düzelmtı olur. 
A u'BturyadA ılmdiye kadar 

un& IDanl olan umurla 
batında nazi Alman~ ;, 

gelmitdtr. 

e-.ılc 
ni düıüncelerinden ma 

lunıattar ediyorlar M. Muı-

yor. 
' Artık bir servi dibinde ao · 

na ~dar k ak . Diıllalda· 
nm tıeolade clol.,ıyor. 

Bir el&llla aabalıı. 8eDi ae · 
ven arkad.,larla :veplin tabu· 

ıt , ra 
tunu omuzlanmızl:la, çelenk· 

nı veremeyiz!,, diyor . Tarih ticaret kıymeti, 1929 yılının 
haksızlığa dayanabilir, fftkat acun ticaret kıymeti ile mu· 
yalana asla Dobruca hiç kayese edi 'ince yalnız yüz· 
bir vakıt Romanvanın olma · de 3l ,5 tutarki bu geçen 
mııdır . Berlin kongresinin 

1 

yıldan yüzde 2,6 daha az 

eol .ni sö)ledlği gibi bu an· J~~[!~~~~t~~!iJ!J~~~---~~~~~ 
l a diğer devletlerin aleyh· 

.ı:abıtlarını tetkik edersek, demekdir. 
bu kongrada bulunan Ro· ı\ ltın olarak ifade edilmit 

olan acun ticaret • kıymeti manya murahhasının u ıöz · 1 

ı J 934 yılı ılkte•rin ayında lcrini okuruz: « İ çinde Ro - • 
men bulunan bir arazide mevsime uyğun olarak yüz, 

de ı ,3 nisbetinde bir salalı 

kazanmıtdır .. 
Hüfllk ttcl!t'l!t lar ın 

inkiıaf muhtelif devletlerde 
mü .. vi de ldir 1 yılına 
karıı fiat yüksekliği nisbeti 
Mısırda yüzde J Arlantlnde 
yüzde 17, Macaristan a yliz· 
ele 11 Bulgaristanda yüzde 
9, Birl;ıik Amerikan dev· 

!etlerinde yüzde ii, Daııi . 
markada yüzde 6· Çekos. 
lovakyada yüzde 6, İsveç 
Almanya ve Kanadada yüz· 

de bettir Acun licar~t fiat · 
larının en çok dütdüğü yer 
Fransadır. 

' 

bizim işimiz yokdur. Dobruca 
bizim için yabaııcıdır;burası 
nı i.ıtemiyoruz. " Bu tarihi 
hakikatten baıka 1 !:I l 3 sene 
sinde Romanya Dobricayi 
istila ettiği zaman burada 
l 87 bin Bulgara kartı yal · 
nız (2240) gezginci Ulah 
bulmu§tu. Tunanın iki 5ahl 
linde yaıayan bizler karde~ 
gibi yaııyabilmek için cenu · 
bi 11obricanm ınukaddeıatı 
hakkındada anlatmalıyız . 

Bunun içind" 1913 deki Sa 
tekonun ide.resi ve burasının 

iyilikle Bulgaristana veril 
mesi lazımdır Bununla Ro 
manya hiç bir şey kaybet· 
mez , bilAkis Bulğaristanın 

mlnnl' t ve müttefikliğini ka 
zanmış olur. Biz oimal kotu· 
şu muza karfı olan düıünce · 

!erimizi a çik söylemeyi fay. 
dalı buluyoruz. 

ll'lylaıtırmak üzere uzun müd· 
detli bıletlerde ücretleri in 
dırmişd !r . Net ce çok ka rlı 

olmu~. gidiş gelit yüzde 40, 
ve kiır yüzde 20 artmııdır 

-
Bu suretle, rekabetin önü 

ne muvaffakiyele geçi lmir 
dır. Gezinti bilet lerine kar 

Develeriıı ıno~ası geçiyor şı da fazla istek uyandıtı 

"Mornıng Post,,dan söyleniyor. Fakat otobüsle · r 
Demiryolu kumpanyaları- riden başka öniine geçilecek 

mız ilerde tasavvurları için 1 dl ger bir rekabet vardı Ana• 
Türkiye'nin tecrübesinden ! dolu'da develeri kullanmak 
çok cesaret alabilirle. adetdi. Tren ilcretlerının in· 

Tllrklye'deki mesele bizim ·1 dirilmesi ve lıir Çok kolay
kinin aynidir "Econoıııiat . hkların teminine kadar köy
'in anla dığına göre, hükıl · lü deve ile yük taııınıya de· 
mel demiryoilarında mühim vam etmiıdi . Bu büyük re· 
bir açıkh karıılaıınca, Ana· kabet timdi tama ı.. erta 
dnlu'da ı,i ve ue7.lntlyi ko - rRf edilmişdir 

1 tela ~ el dır . 
iuıany 1 ria 
kadar aıııas bir vaziyet· 

tfdiı' ki b/t"-11a i 
nlyftli hareket erini 
~eli bir nazarla karııla· 

• nUıktadır. Merkezi Avrupa 
ı ünündıiıi hiç lltr ulu'aun 

anya kadar miittiıitd 

olınıya<!Bğmı Alınanlara arale~ 
· nıek t.çin büyük bir .,,. 

lıi•ret ve sabır lazımdır. Şt
ıadl müzakere halinde Plan 
anlaımada ileride m!tlelı:a· 
bit ve ııulhperver arzularla 
tadıli\t ı;mak ımkiıul ını 
proje l laricinde bırakmağa 

lür.um ve ihtiyaç yoktur 
• '-aieo-

Bir mu~ay'ese: Japonya 
İngiltere. 

"il Popolo d' ltalia,, dan 
Son istatistiklere ıöre Ja· 

pbıay 

dür. Bu 

Japonya' n 

>e2~~-ı ''!'!'!'!"'-, 
yeıi tarafından 

bürhaniye otb.k malmGdi · 
r" Şülıa-ü '.aleyhine lbıae 
edilen alacak davasına miid
del aleylafn lbmetıllıinm 
belit olmaıfıtiôclall lllnen 
teb l ifa edllclilt ele 
plmerntt ve hakkında 111• 

devahıl'D• brar vtırtl 
mit olduğundan ınüddel al
eybjp !l'uhokem .. ın mual· 
lak bulunduiu 7 . 2 - 935 
peııe he slnü aat 10 ela 
Burhanl,e ıulli hekuk -· 
hketneslnde hazır bulunma· 
dığı takdirde gıyabında de 
valJ!la bir ~ba muhak-· 
ye kabul -....ıyeceji ve 
lazım gelen kararın venle· 

J~ 'ılil!t 

yılına nisbetle 1-\Pztne vektll 
mıtdır. Bwlııant,Je 

Japonya, ı a n Salahattta 
dan büyü ır·•;~•- hine ikame edilen 
mektedJr. davasında müddei al•Y· 

İngiltere 
r~diil ıoD bir iıtatlat!i• na . ikameı.ahının mechUli· 

Burhe.niye ti 9 1 
ye vekili Faık tarı.ı.ıııllıflı ... , .... ,. ..... 
rO arif., ........ _ 
nan alacak ..... _. 

del aleyhin 
mechul IMılwr·w 

kendisine dlaea tıı4!11tiit 
eclddltl halcW 
,.,_...., o&• l ı• 1 

kında 111abea .... 
lı•lc ,,.. ıı. 

7 ıubat 935 pertemllR 
10 Da talilı B 

11 
il 

vakti mukurdaala llllilr 
nl e sulh hukuk 
PDde Jııuır WUllPI!._ 
t.ardtr4e ..... 
meye .... 

Z: yt 
:20 · 1 935 Tul'ı'n'r tat

bik mihGrlmtl lıaJ• ıı il 
Ka7ıb Rllh•ı 1• •& 1 

olmadıiım db ı Jı laa. 
Uı lt'de ' Uıilr 

de AhıMt zaran, İngiltere ve Golleı de, yetine me~ı:ıı illnen yapal-

9.34 yıfınila 5804.13 tıloAum dıtı fı•lde malıkemeye pi· ----------
kaydedilmekte IJ, h.stltlre m•"ft olntundan gıyalıJn· 
nüfus ve do~m ba~mdan da muhakemenin dev .. 
müthiı bir azal a göstermek - ve 19 Şubat 935 paW 

ham 

tedir ı::; ıJ'1aııf! 10 , ta\ıklna mahk• 
A ~ ot•u-

yevml mazk.urcl*a 1 
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LOTFEN OKUYUNUZ! 

EN SON MODA ÇESiTLERİMİZ GELMiSTiR. 
M A Ö A Z A M il jr, 11 llt iti S 1r IC A T -

Yeni Gelen: Tuhafiye, Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 
• 

~ltıhtereııı ,\lüşt(\rileriıııiz kışlık lhtiyaçl<ırını Eıı l Jcuz 
}l<tğ<tzııııı ızd<t ıı T(~ıııiıı Ecl~ bilir. 

gı Otobü_sleri ·ı 
A Dl\ES: TAVS. ANL~LI1 ZADE FAHRİ · - Biuadıç- Sıııdırgı olohiilll~ri her ~ün , • 

• 

1 o elind~ıı muıııazanı:ııı lıarE"ket Pdf'r ve Fantazı Manıfatura Ve Kumaş Mağazası 
c=:s.:-)üşt~r.ileriııin eş~- · n• :-aireleriııiıı ardiye· ı · Kuvayi Milliye Caddesi No: 5 2 ~ 
'nre•ooa ır. , ~»1tt~P4~W~~~~~~~~~~~~™~~~~~~~ 

++++ +++ &Z&U D* . , ' ~@'u~ı7i@9 '~7@'~~@~ 

EN = ı '. i Belediye Dispanserinde j • ~ ~111:.ıl!!!ll ·1;: -11 Gll!!!l 11)11 ~ N 
TEMiZ 

al M G"" ı . - ~ ~lıı ... r.uııı r.1111 ili'.' •• ı ı "ıuayene un ~rı _ ~ il 

MÜ R [ f [ H U ı:nı.ı HTE•i ı;(~ ı.Eııl '. ~ Aylar dan beri sabırsızlikla • 
. a 1 (ı;tı .. .ı.,, ""'" ""'. 1.5 • 16 '~hu · ı ,, lıkları 1 . ~ beklenen 

BALIK t SIR H 1)1'. Bu\ .\lıııırd Eınııı I ' ~ 1 . r 
PALAS t ı•A;:ı~~:~:.:~1: ... , ın-rn Kutal. 11 .. ,~,,. li ~ 2r~~~~a~ı ~!~!~~' :fj 

ahibi Hacı Bekir Ojlu bıy Salih idaresinde 
~ 

ıı erı miiŞkiilpeseııt ıuii~terileriııi d&lıi ııımııııuıı eden 
konforlu 'e ser' isı nıükeııımel, ücretleri herkttse ttl verişli ) t>ııi 

~._,.._,.._Y,,ti diği sıcal.. ve soğu!.. asru ıza uvgurı fevkalade banyo~ile 
-...<i-o•~.·""'e ~,er. bir oteldir. Altında gazino u vardır. Gaziııosuııda 

tün .;eraiıi sıhhiyeyi ha i ve her nıeıııleketiıı f:IU>le vt• ıntcıııtıa
larını huluııdurur. Giızel ve sesli radyosu mevcuttur. 

~~~=-·· rk Elektrik· 
ermoforu 

Balık ir y ·ır a lo. 32 kuyumcy A~ et Çantay 
Ö oıııi k· ıılığının 18 ~ubal 1933 tarilı le 1499 numara 

r.-~-.· -.":'ıı be •ııeli ihtira ber.ıuııı lı.ıizdir. Muhtereıu lıekinılerimi- • 
zın av ·iy l'ıile roma tizoıalarda, asabi lıaswhklarda, terlemede, • 
ıca~ kıım n• lıa\a l)aııyo ve paıı unıarılarında i tiıııal oluıırnal-

ı· dır. Hararet için san lyalara \'e yatak. içerisine v.-.sair liizunı 
1riilcı ;ı>rlerde lr.oııulabilir. Her m ıııleil.eLiıı volturıa f(İlre ht>r 

·ı - b· d<la iıual edilir. ucrz YE TEMIN . .\TLJOIR. 
SafJş yerleri: 
zmlr'de pefl -ıcılarda Seydl Şehlri ~ehmet Tevfik elektrik ticarethane-

raa'da Setbıııında Ahmet Terlik eczahane.i 
Jıt nbul'da Muır ça11111nda attu H. Hlbnli ve mahtumlan •·c Galata'da • 

Voyvoda caddeılnde edkardö1evl elektlrllc depotu. Ankara'da Evllya :ıaıle ıt· 
rlyat ve ecza depo1U. 

SıYaa ye amıun'da İbrahim Ferit itılı: elektlrik depolarr. 
K ya' il Ul'ri tuliaflye •e gramofon ttcaterhaneıi, 

.,,..___,..f)oonkara laar'da Hüınü Rl:ıa iıtanbal eczahaneıı. 
U kta d tabibi Bay Yuauf. 

~~ 

----- .~: ~- .. 

· Uurıııı lıasıahkları Or. Ba~· \lehml'•I K:iıı ı ıl 1 ~ 

- ~ P.\Z.\HTF.SI GÜ.\'LEUJ: ANKARA BIRASI 
Bav .\hıııt>d Eıııiıı '!> Geldi Geldi Geldi 

J ı :@) 
Sahalı ~aat 10 - 11 İç lıa:-:talıkh11·1 Br. ı f-t:-

öı;lt>dı)ıı sonra 15-16 f;iiz tıa~t; lıkları Dr. i ~-
lla) lh>au Ahmed ! ~ Toptan satış yerı 1 

S.-\LI ı;ü~LERİ: I~ BANDIRMA ~ Sahalı ~aal 10 - 11 I~ lıası:ılıkhırı Pr. !l ~ ~ 
B,ı\ .\lııılt'd Eıııiıı . 
Öğlı•deıı soııl'a ~aut l5- l6 Dı ~lıaslalıkl::ır ı 
Dr. opr.ra ıör Bay Saıti Özal ~ 

1 ~ Heı· bıtyi ve lokantada 
il ~ arayınız , 

C.\HS .-\~IH \ ı;f:NLEBi: 
• • 

Ö~lt>dt>rı soııra saat 15 - 16 İçlıast<Jlıkları 
Dr. tta y llaif 

l
l ~~;{~.~~~,,l~~~~i«®},,..(~~~~ 

16 Deri hasta- \ ~~,cc~ -~~~-
.1 ~ Kabartma Numarataj 

- 1 ~ işleri · , 

Balıkesir· Doğtını ve 
Coctık B<ı kı ııı Evi 

Yapan Kebsüt'lü Mustafa Usta 

EıııPt : Gör.!ı·,; - Kütalıva-Ralıl.. e~ir mPr-
• 

kt:'z ııalıi~t>lcre \('daha hin;oı.. .)~·derde <;iııko 
Xurnarotaj i~lı•riııi )apaıı Kt:'h:"iiıl'lii ~lıısıafa 
usla. Bt:'lodi\-f' teşl..il:llı olaıı \ rrlt•rde cadde 

1 - \"ila~etiıı lllPrkez "'' ıııiillıakatı, şelıir \t:' ı ve sokaklard kabartma made;ıi lt)vlıa ve de· , 
kö\leri ahalisiııtlt:'ıı ıııüı·acaat <·tlı• ıı ~f'ht•leriıı , 

" vai ri resıııh ı~\' t\ kristal levhaları nıeccaııeıı tabii VP müşki"ıl:hlı lıt-r ııevi dofıunılal'lııı \ 'C :ılı> • · 
dı•ruhıle ı•tıııi ·tir. luıııuın kaılııı anıelivatlarıııı ıniit· sıoesl' dı· ııwrra- . 

nen vapar. <,:oeuk <İii~iiı•ıııı · k lı>lılit..t ' SİııdP hulu. 1 Srrbe:'t ticareL e~l.rriniıı de ~ok .. ell\eıı fı· 
• ı·• ı d · j ·ıth vı> son derece ıtııı·ılı olıııal- nzt>re her ııaııları da keza 111. ıııt'f'l'arwıı ~aıırara... it• a' ı ' ' . . · , ' . . 

d ııc' ı Kalıartnıa - El \azısı - Kı·ıst.tıl \azı ı~.--e er · · -. ı lrrini kahnl ı•tıııekdeılir. ~ 
• j 2 - Siil coı·ukları ve iki va 'ıııa kadar oları ~ ~ 

B L KESJR' N ı' kiidil.. lıasla ~· avrııları dulıi u;üı•ssr:-rık \atıranık 1 ~ AL~RES: d 
6 1 

k 
1 

T ,_ti H nı ~ Ali • • • 
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~ uzumun a a ı H r O•a ı a r, - KARATEPIE 1 hrr zaıııaıı lllf'CCaneıı tedaYİ f><h·r. )\ müsteciri Ahmed efendiye ~ 
ı )\ müracaat edilmesi ~ 

ŞARABI 3 _ Siiı ~oenl-larıııııı bakıııı tarzları lıakkııı- v . _ _ ··- __ , . ~ 
=---=-- - ·- 1 da ıııüstaı._ iwl 'alillelt•ı·e H' gelH'lil.. Psrıa!:-ıııda ·~")'~:.\ • .... 1....,...M ...... ~~-~ _ -~ 

l 1;f'Mı·~-ı ~· """"'''"" ... '"~~~ F'G"'\ [.'""~~~ 
Hf>r hu~usla emsaline üstiindur. Ralıkesir'ın vukuu mf>llıuz arız.a ar·a l..ar~ı t:ıthiki lazıııı ~ı·leıı -~ y· · td · · · 

hu nf>fiı; KAlt\TEPE ~arabı lwrkesı· tedavi ve tedhiı'lerııı alııımasırıı da ~ı·lıdı r P iiğ- lltlt ur aş • ]1 
retnıek iizl'l'tı deı·slı r verilir. ! • ?. Ze-v.k, Kuvvet, Sıhhat v~rir. 

Karatepe Şarabı 4 _ Cüıııhuriyetinıizin Balıkesir't• ıı.ılı~t'ftiği ' " H,laliahmere, Himayeietf a_Le 
Toptan ve litre ile satış yeri 1111 faydalı ~e. hayırlı miicsse~~dcn ıııulıt<~rnıı .~Ta !·yare ye yardımı .~orç b,[, 

irinci Noter ltın ki mağaz da .. lı;ılkınıızııı ıstıfade~·c koşıııJl,ırı ılaıı oltıııuı · . li~.~~~~~ ... ~t ı-;.;.;~ı~ ~A~ _ _ _ _ ____ . _ .1
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