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1 
Balkan Büyük Millet Meclisinde 

. k ·ıh . Antantım toplantısı na doğru 
Meclis Balkan ısa ını ve tıva M. Tdilesko hareket etli. 

Ettiği Hüküm 1 eri Tas e ik Etti.. 
Hariciye Vekılimiz bir suale 1 

cevaben Balkan paktı hakkında 
meclise izahat ve1 di. 

Ankarcı 25 (A.A.)-- B. M. otokolunun s~lh ~·e istikrar 
M 1 .. ~ğ·l d n sonra yap- yolunda llkıtlerın Balkan 

ec ısı o e c . 
1 

· · ın 
t l t d balkan oıisa- hukılmot erının o ığı top ıın ı a . . . . b b ı ğ 
kı ve lAhikalarının ı btıvn et- nıyetı ıçın erıı er ça. ış.mo. a 
. . . 1 . . tathik· esas olan hukuml rı ıhtl\'O 

tığı hukum arını • . . .. 
1 

· 
hakkındaki kanun 11\yihas nı cyl~dığını .oy e~ıı tır . . 

k 1 1 t · tır Kabul edılen konun udur. müzakere ve o ıu e mı 
, . . b S r «Atinoıla 9 ubnt 934 te Je Ko ·aılı mr usn . 3 

konunun akıt ve 8 ıııarl 9 4 de ve 
rı bey 1hu t Al 'nde 2551 numıırolı konun ıle 
sulh v muso eme u omı · l [3 lk 
.. . . t' . e de- tosdik edılmış o on .ı an Turkıyc Cuınhurıyo ının n 

1 
·h ı h 

.1 ld ğunu 1 misak ve dyı o arının ı l1vıı 
receyo kadar omı 0 u tt'ği hukümleri tatbik için 
göstermekte bulunduğunu • e ı ~1 11 1\1 ı · . . 't'lllf 
- - . Büyuk :t ı et n cc ısının ı ı 

eo1Je~ı?tır. \' k'l' diği dnhılindc ol n taahhütler ka· 
Harıcıye e ' ı ver 'k d'I . . 

• u Ik kt ve, r- bul vo tosdı e ı mtşhr.l> ızahatta ı..a an pa 1 , 

Fırka Grupu. 

Ali Şuuri bey merhum 

Meclis 
it~ toplantısmda 

Son zaıanlarda ölen mebusların 
hatıraşı taziz edildi. 

Bükreş, 25 (A.A.) - Ha
riciye Noıırı M. Tıtulesko 
Balkan antantı toplant181na 
iştirak için Ankareya hore
tok etmiştir. 

Zarayı Gazi Haziratlarinin 
~ey~elleri ditildi 

Zttra 25 (A.A.) -- Gazi 
Hazretlerinin heykelinin 
açılma merasimi Jun büyük 
tezahüratla yapılmıştır. 

Bulgaristanla tic,ari 
münasebatımız 

Ankara, 25 {A.A) - Bul
goristonda LJoke elucağı 

olup şimdiye kadar motJup
lnrını tahsil etmiş olan Tür-

k tacirlerinın bir matlubatı 
k rşılığı olarak mangal kö
mürü ithaline miısoade edi
lmiştir. AIAkadar tüccarlar 
Gumrük ve lnhisarlor Vckti
letine mürocantlnrı Türkofis
ten bildiriliyor. 

Londra Görüşmeleri 
İngiliz ve Amerikan noktai nazarlan da biribirinı 
uymuyor. Görüşmelerden ~ir netice ahnımıyacık inı? 

Londra, 24 (A.A.) - ilk 

------

günde alınan intibeo göre 
deniz müzakeratı uzun ve 
yorucu olacaktır. Tamamen 
bnhri mahiyette olan sebep. 
Jer dolavısiJe kabine bahri 

" 
ye nezaretinin salt\hiyettar 
adrımları milli müdaCaa ihti
yacalının kruvaı.ör adedini 
derhal çoğBltmBBını iltizım 
ettirdiğini bildirdikleri bir 
sırada Amerikan tedcrini 
resmen tasvipte tereddüt 
etmektedir. Buna binaen ln
giliz_ Japon mukareneti dava
sı tBrnClarını muhafozn etme
ktedir Bulunla beraber iki 
temayülden birinin diğerine 
gnlebe çalması ve ne Jupen
yoyn karşı hjr İngiliz • Am. 
eriknn ne de Ameriknya kar· 

ı bir lngiliz - Japon koalis
yonu vücude gelmesi çok 
muhtemeldir. Londra 
ke bineıinin prensibi Va-
ington emsallerini mu-

halnı·ı etmek olacıktır. ~'a
knt kabinenin yeni bir ma
nhedenin ihzarını koloylaı-

tırmk için Japon mutalıba
tına kar~ı bazı tavizlerde 
bulunması imk4nsız deA"il
dir. Londra, Japonların da 
bu uzlaıma teşebbüsiınün 

muvaffak olması lehinde ça
lışacakları ümit edilmektedir. 
Voşigton muahedeıi iptal 
edildiği takdirde bunu der
hol teılihat yarışıtakip edece. 
ktir ki bu da logilterenin 
bütçesine büyük bir hamu
le teıkil edecek ve fogiliz 

( Devamı ikinci aayfada ) 

İngiliz 
isçi f ukası f asizıı kırıı 
müttehit cıphı ılıyor. 
Londra, 25 (A.A,) - lıçi 

lırkaıının idare komitHj 
Caşiıme karşı müttehit ce
phe tesis içiıa kominiıt 
Cırrası ve sol cenah müfrit 
teşkildtı ile müzakereye gi
riş meğe karar vermiıtir. Grupu meclisten evel topJand ve ta~ip e~ilece~ il~ 

işler ~a~km~a Başvekil Paşa müza~ereyi açt1. 
Ankara, 25 (A.A ) - Buyük 

Mıllet Me<:-li i bugün öğleden 
eve] toplanmıştır. Müzake
rata lıa tanırken Mnnri f Vekt\
letine Abidin beyin tayin cdi
ldıği ve mebuslordon Ali 

Yurtta büyük bayrama hazırlık .. 

uurj (Balıkı>sİr), Rahmi (Sı
va ), Mustafn (Tokat), Emin 
(S'lnısun) hP-ylC'rin olduklerine 
doir tezkt>relP.r okunmuştur. 
Ölen mrbu arkodn lorının 
hntıralnr nı tazız icin bir 
dokık ı ukut cdildı. \ nılen 
bır takrir ıle hafi celseye 
geçilmiştir. 

Büyük Bayramımıza İran Ve Irak 
Hava Filoları Da iştirak Ediyor •. 
Büyüt bif ramımıı yurdun hırıırafındı lıüyüt ımhirıı~ tutluflnaCIÖır. A•. ' 
Kastamana re Muğlada bıyr111 günD hirçot yeni yıpılırın küşadı ya,ıllcntır. 

Türkiye 
C H F Umnmi Merkez binası 

• • · M kında 13'1 v!'k il Paşa le ısa Birincilik müsabakaları. Arılrnrıı, 25 (A.A.) .- .. ec bir müzakere cı~·mı lır. 
lisin tnıilden nvdetı mun~- floric ye Vekili heyin Buyük İzmir Ispartayı, istan~uı da 
sebı,tilo C il F. grubu dun ~t1 llet ~lcclit4ın~o . beya~ot.to 
ğı d 1 toplonmı vo bulunmnsı munasıp gorul Ankarayı yendi. 

o e en eve k .. t .. 
takip edecek ilk işler ha - muş ur._,====-o::::mo::a:ıı::-=ı Bursa, 15 (AA.) - Turki

ye futbol birıncilik fına1i 
başladı \'O lzmirlıler ls
pnrta ile, Çankaya Ankoro 
ıle, Be iktaş korşınlBştı ve 

Staviski 
Rezaleıi meselesi 

Tahkikat komisyonunuo kararı 
Parı . 24 (A.A) Stavis-

ki t ıhkikatı komi yonu hır 
muhıılıf, hır mustenkifo ka
r ı it fukla Oılyon r porunn 
ce\Qp ol:ın muhtıra ile sj 
mendıfcr mi.ıtohassı !arının 
ve doktorların Prensin ölu
müne dair olan raporunda 
neşretm iye karo r vel'ln iştir· ,. 

Macar 
ı.ükümeti Vugoslavyanm isi- netıcede ıspnrtaııınr o - ıo 

Ç nkayalılar 4 - 2 yenıl\ii-
B~Jğj t~t~ışçif erİ ya~ala~I. ter. OyunJnn önce Jıııpiyon-

Bu l pe(ifn, 25 (A :\ ) . -:- l ır Guzı hcykolıne hır ~·elenk 
Poli,; ugos o' y fırı~ın koydular. Volı Fırka. roisı ve 
istcdı-,i Hınot t thı çı - g nçlık te~kilAtı hokkınıla 
lcri t~vkıf ctıııi lır. buruda tetkıkte bulun n 
tv)mısyor. hu ob h h zı Gümhurıyet Halk Fırka ı 
şalı tleri dinlıyecek \'e oğle- Mmumi merkez ozosın lan 
den sonra siya ı. ve ıd ıri n hmi bey ~ampıyon tokım-
mesuliyeıleri tetkık cJ c k- larılo uzun uzadıy konu -
tır mu ı ur. Bu ukşom belediye 
.::::_---=...,.......~-·........--...-~~, laroiıodıın şerofınc bir ziya-

• 

TtiRKDİLI 
fet v rilecek ve ~ompiyon 
takımların mükfifetlorı tevzi 
ı•dil eektir 

----... ... ..., 
lltr Salı 11e. Cuma gunleri seki: say - Kaça~çıh~ va~alaı i 

fı ı. Anrnk bugun Cıimlıııriyel bayramı Ankoro, 25 (A A.J Bıze 
a Çil\ ır. -ı. a haztrlanmak u;ere 

için çıkaracaıjınu: 11us W!J • 
1
. d kaldık Fil verilen molCımntn gore bugün 

d · ı fı · t k meclmrıye ll1 c ~ on ekizinden 24 n kadar 
r/:ı~de. sagu~ıw%:1 ~ ~1asıtalarw eksikli!il yuzı~~ı~e~ gumruk muhııfıızo le kiltltı 
luısıl olan bu ua=fyelin olwyucularum:ca ,a 11 torafındn 73 kaçakçı ile 48 

edilmesini rica ederi=· kaçakçı hayvnnı, 3 oraba 
cuk sa11f ası da ue-Her Cuma baslı,<;ımı; ço k ı. tutuldu, 135 J kilo gumruk 

l /ur Kuçu oımyu-
lectk Cumaııa tehir o llllf IlUŞ · kaçağı, J 553 inhisar koçağı 
c•ıiııiiıl•arııiı!!ıiııornii!!ı z!ııı!a.......,. .. d~a~6•z ... ıi!'!"!r~diiôoll~e.~rı~=e· ~~-~~""eı!~~~.. ele geçir i 1 m iştir. .. _ 
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Irak 
Tayareleri 
Ankara da. 

Ankara, 25 (A.A.)- Cum
huriyetin 1 J inı·i yıldöntimQ 
merasimine iştirak etmek 
iızere kardeş Irak hükumeti 
tarafından göndP-rilcn llört 
lrllk askeri toyaresı dun 
ehrimize gelmi .ır. Tu-

yarclcr hna kuvvetlerimize 

mensup iki toyaromiz ve 
tayorc moydnnında Milli Miı
clııian Hava müsto orı. Irak 
orl.ı Elçisi, 11 ıvn vnllor miı-.. 
( ndisi lrnk clçilıği Mkllnı 
ve hava kuvvctlerımızo men
sup zabitler turofındon kııı· 
~·landılar ve Orduevino mi-

fır cdilmi lordir. 

Adona, 24 (A A.) - Anka
rada yapılacak cumhuriye
timizin J 1 inci yJldoniımü 
ha) ramında bulunmak ıizere 
4 tayareden murckkep bir 
Irak fılosu dün saat 13 - 45 
Le şehrim;ze gelerek toyore 
meydanına inmi tir Fılo 
binba ı Mehmet Ali beyin 
ıdarcsinde olup 29. 30, 
J2, 3.i numarolorı ta ı -

yor. Filo dun sabah 
saat 8 de Bağdattan ha· 
relcct etmi ı 1,30 de Der_ 
zora ınerek benzin olmıt ve 
tekrar havalanarak şehrimi· 
zc gelnıi~tir. Yolculukları 

g.ıyet eyi ~e nrızasız geçm
( Devamı uçdncü sayfRda ) 

iV ••• 

En büyük bayramımızın onbirinci yıldonümü tezahüratına ait bir 
intiba: Malıf el önünde geçit resmi 

Büyük Bayramımız 
rev~alade güyel kutlulanacat. Her türlü tertibat ıltnd1. 

Viliyetin ~aznlı~ığı program. 
En büyük bayramımıza hir memur teşrifat talimıL 

hazırlıklar devam etmekte- nameşi ahktlmını tatbik ede-

ılir. cektir. Resmi kabul aaa& 
Bayramın fevkolAdo güzel 10,5 dcı. hitnm bulacaktır. ' 

olarak kutlulonması kin hor ( Devnmı ikinci ıııyfada) 
türltl tertibat alınmış bu 
meyandBn lrntlulıımo komis· 
yonu tarafından bir program 
tespit edilmiştir. Bu progra
mı aynen aşağıya koyuyo-
ruz: 

Program: 
ı - Saat dokuzda hukıl

motte resmi kubul ynpıln

caktır. Resmi kabul için vali 
bey af endin in tensip .. edeceği 

Adınadı lıllı 
Cümhuriye bayramı mü

n1t1ebetile Adanandı bir ba_ 
Jo verileceği anlaşılmaktadır. 
Adanada intiıar eden (Türk 
Sôzti) gazetesi bu baloyu 
birinci soyfaeının başında 
altı sütunluk bir serlevha ıle 
(Bayrama büyük bir balo 
hozırlnnıyor) diye ilAn et
mektedir . 
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F antazi: 

Bir hamm kıza açık 
l Ecnebi matbuat: 

mektup Fransa 
Londra ,, ................................ ..................... ~·············· 

f ŞEHİRVEMÜLHAKATTA "'" 

Hanım kıztm, 

Hususi yeya serbest top
lantılarda, sinemada veya 
müsamerelerde, şurada veya 
burada, sırası düşsün veya 
düşmesin, lehimde keltlm 
ettiğin, zaman zaman kula· 
ğına çalındık ça: 

- Acayip; derdim, acaba 
hürmette kusur mu ettim; ı 

yoksa, maazallah- beter bu 
ya!. - Onun hakkında çirkin 
bir söz mü söyledim?. 

Dikkatimi muhayyelemde 
tıpış tıpış yürüttüm, adım 

adım dolattırdım . . . 
Hayır, bin kere hay1r, 

yüz bin kere hayır! ... Yemin 
ederim ki, yakardaki ihti
mallerden, orada, hiç bir iz 
yoktu ... 

ElhamdüliJIAh, hiç bir gü
nahımzı almamışım ... 

bol omuzumdaki meleğin 

kitabında du- meleklerimle 
yıldızım barışıktır ... Yazdık
larını bana gösterirler· böyle 
bir günahım kara kalemle 
işaret edilmemişti •.. Bildkis, 
sağ omuıumdaki melek ha
kkın ızdıt hayli eyi notlar al
mış ... 

Neyıe efendim, cennet 
meklnlık başıma, cehennem
lik düşünceleri, ifritleri , to· 
pal şeytanın sol parmağını 

karıştırmamak için, sizin hu 
sebepsiz infiılinize, infialle 
mukabelede bulunmak arzu. 
ıunu izhar etmedim. 

Hayır, «arzusunu izhar et. 
medim» demiyeyim; öyle bir 
tereddüde bile düşmedim • 

Hamduleun, alnım açık, 

yüzüm pak. Civan gibi bir 
delikanlıyım .. Amiiin ... 

Fakat, ne de olsa, beşer 
şu dan dünyada, bir halt 
etmemesini 'Ye etmediği 
bir haltın kendisine atfe
dilmemememesini ister .. Öy
le değil mi hanım kızım? . 

Bakın size, ne tatlı dille 
hitap ediyorum .. 

Öyle ya, niye hiddetinize 
infialle mukabele edeyim .. 

Biz, niye şu dünya denen 
cehenneme geldik?. 

Anemız, niye bizi doğur
mak için çille çekti?. 

iyi bir insan! allahına sa .. 
dık bir kul olmak için, de .. 
~il mi?. 
Şu halde, ne diye fenalık 

yapalım? . Niye, kendimizi, 
AllahütalAnın namütenahin
liğine vermiyelim de: Neu
zübillAh, onu inkAra yelten
elim?. 

Peygamberimiz Muhammet 
aleyhüssela.m buyurmuşlar

dır ki: 
«Vema arefnake hakknn 

ilU. bimorifetike .. » 
Bunu, biz nasıl inkdr ede

riz, melek kızım ? · . 

Son zamanlarda, yine, ha
kkımda fepa lisan kullandı
ğınızı duyuyorum .. 

Her halde malumunuzdur 
ki: Yalan söyliyeolerin ve 
bilhassa dedikodu yapanların 
cehennemde, zebaniler tara· 
fınden dilleri çıkarılır ve ge· 
len geçen üzerine basarmış ... 
Haşa, sümmü haşa size yalan 
söylüyorsunuz, demiyorum ... 
Ne olur, şu dedikodudan da 
vazgeç1n... . 

Sizin o vaziyete düşmenize 
gönlüm nasıl razı olur? 

Benim taksirim nedir alla· 
hım? .. 

Bir günah işledimse, bana 
bu günahımın cezaaını, kul-

Sul~ siyasetinde yürüyecek 
M. Bartunun ölümile sulh si

yaseti değişmiş de211dlr. 

Görüşmeleri 
Bir netice ver
miyecektir. 

................................................ ~ ...... ~··············-
Ruam Ziya Gökalp 

Günü. 
Mücadelesinden eyi neti- Düo akşam muallim meklı-

Dün 
Bir ilk möklePle ~ir 'I 

se ol~u. 
izinsiz hır akıt al bir ~ <,Le Journal de Moscu» 

yazıyor: 

«Büyük devlet adamı M. 
Barthu, beynemilel siyasi 
meselelerin başlıcalnrından 

birini teşkil eden Fransa. İta
lya-Yugoslavya münasebetl
eri meselerini hal için yoru
lms k bilmez bir gayretle 
işe koyulduğu bir zamanda 
beynelmilel mücadele saha
sımlan kaybolmuştur . 

(Üst tarafı birınci sayfada ) 
harici eiyasetine dahili ne
ticeler hesap edilmiyecek 
kadur çok olazak bir mu· 
vaffakıyetsizlik sebebi ola
caktır. 

celer ahmyor binde merasim yap,ldl. 
ŞimdiJI kadar 7 ruamll bUIUOdU· Ziya Gökalp merhumun 

Bir ay evel başlıyan ruam ölümünün dokuzuncu yıldö
mücadelesine devam edilmek- nümü mün11eebetiJe dün 

tedir. VilA.yet merkezinde akşam Necati Bey Muallim 
şimdiye kadar be~ yüz elli, Mektebinde merasim yapıl· 

kazalarda bin beş yüz kadar mıştır. Büyük Türkçünün 

-e•r 
Dün Dumlupııısr ... 

bı' 
binde dikkate şaysıı. e ~ 

Fransız harici siyasetini 
idare eden bu büyük devlet 
adamı , hayatının son günle
rinde bu devletler arasında· 
ki münasebetlerin tanzimine 
bunlara tabii bir cereyan Te
rmeğe ve aralarında metin 
bir iş ortaklığı temeli vücude 
getirmeğe çalışıyordu. 

Marsilya suikastı bu bap
taki emelin tahakkukuna 
matuf mesaiyi, M. Bartbu
nun Yugoslavya kralı ile 

doğrudan doğruya temasa 
gelerek. Romada ltalya 
Başvekili ile yapacağı mü
zukerelere zemin hasırlıya· 

cak şartları bulmağa çalıştı

ğ. bir zamanda yarıda bırak
tı. 

Maamaf ih Fransa Harici · 
Nazırının ölümü bu sahadaki 
mesaiyi akim bırakmış olma

yıp yalnız tehir etmiştir, 

Fransa Hariciye Nezaretinde 
M. Barthuya halef olacak 
zat. müteveffanın üç meınlP--
ket münasebatını aydınlat 
mak hususunda sepkeden ve 
Ma rsilya suikastı yüzünden 
yarıda kalan işine yeniden 
başlıyacaktır. 

Fransa ve ltalya, bu iki 
memleketin beynelmilel 
münasebat sahasında iş 
birliği yapmalarına mani 
olan bütün \btilA.fh mesele_ 

lerin halli için senelnce gay
ret sarfedilmiştir. iki mem 
leket diplomasisinin göster
diği faaliyete rağmen bu iş . 

te ilerlemek kabil olmamış 

ve hattd Fransız-İtalyan re-

kabeti Avrupa siyasetinin 
bir Amili haline gelmittir. 
Bu rekabet başka devletle 
rin siyasi faaliyet progra
mına esas teşkil etmiştir. 

Bütün bu meselelerin te
ferrüa t itibarile tahliline 
giri şmeden, diğer ihtilaflar 
Avrupa meselelerine nispe
ten Franşa - ltalya ihtila.fla
rı heyeti umumiyesinin bir 
rü~:hanlı mahiyeti haiz bulun
duğunu kcıydetmekle iktif{' 
edtceğiz. Bu tla, bu iki mem . 
leketten biç birinin katiy
y~n toprak Ja vasında bulun
madı klarıdır. 

Tabii Fransa-İtalya reka
betinin izalesi için zemin ih
zar edılmiş olduğunu ve iki 
memleket arasında bir yakı
nlaşma ve iş birliği devresi 
haşlamak üzere bulunduğu

nu katiyetle iddia etmek he. 
nüz erken olur. Bilhassa üç-

larının tıciz dılinden mi çek-
• • ;> 

tırıyorsun ... 
Affet, büyük hAlik, kulla

rını affet ... Onu da a Cfet ya_ 
rebbi . . 

Kul ve kölenjz; Tuğrul bin 
Mehmet. 

Bugün Japonlarla Ameri 
kalılnr arasında ilk todlantı 
olacak cuma günü 

dise olmuştur. Hldı• 
ledir: ..J 

de İngiliz • Japon gö-
rüşmeleri tekrar başlıya

caktır. ln~iliz • Amerikan 
görüşmeleri gelecek hafta 
başından evel başlıyaamıyac
aktır. Bu suretle vaziyetin ta -

hayvana mallein tat- hayatı hakkında bir konfd. 
' dıO y• 

Mektep talebesJD h,;' 
sekiz yaşında bir . ··" bik edilmiştir. Merkezde rans verilmiş, şiirlerinden 11' 111' "' kız hakkmda oıus 1 ,.# bir, Bandırma, Gönen ve Ed- bazılar ı talebe tarafından o-
f ından izinsiz ,eril ~ remitte ikişer ki ceman kunmuştur. 

yedi hayvanın ruamlı oldu- ı====,:o:=======:::;;:;:ıı: Muallim dün öğle b 
mektepten çıkarieO 
meye: 

mamen tespiti için günler ğu görülmüş ve der hal itlAf 
gececek demektir, edilmiştir. 

Bulgaristan~a iki tevkif 

Şimdiden çok eyi neti

celer alınan mücadele daha 
bir müddet devam edecek_ 
tir. 

Sofya, 25 (A.A.) - lki 
şahı~ Bulgaristandan Türki
yeye geçerken huduUa ya
kalandı. Bunların Makedon
ya ihtildl Cümhuriyet umum 
merkez komitası azasından 
Dragof ve Nastef oldukları 
zannediliyor. 

Fransa teşkilatı 11asiyasinde 
tadilat mı? 

Paris, 24 (A..A.) - Sol ce 
nah Demokrat bürosunun 
teşkila.tı esasiye ıslahatı 

projesini görüşmek için Nan
tes kongresinden sonra fır

kanm Ayan azasını içtimaa 
davet etmesi muhtemeldir. 
Radıkal Ayan azası, Ayanın 

muvafakati elmadan meclisin 
dağıtılmasına muhalif olma
kla beraber devlet te başve 

kil M. Dumerg tarafından 

teklif edilen tarzda ıslAhat 

yapılmasını kabule amade 
görü 1 mektedir. 

üncü devletin, yani Yugoe-
la vyanın dahili işleri hakkı. 
nda şimdiden birşey söyl
emek zordur. Çünkü Yugos_ 
lavyada dahildeki içtimai, 
ik.tısadi ve milli münaıebet 

lerdek.i gerginlik. gerek dsı -
bili ve gerek harici, bakı . 

mdan, derpiş edilmemiş hA 
diselere müncer olmast teh
likesini göstermektedir. Di
ğer taraftan muhakkak olan 
şudur ki, FransızJtalyan ya
kınlaşmasını ve İtalya-Yugo
slavya arasında normal mü 
nasebetler teessüs etmesini 
istildkılr siyasetler ıçın ı 
bir tehlike addeden Av- ' 
rupa siyaseti unsurlarından 1 
bazılarınınrn Marsilya suis-
kastını kendi gnyelerine uy
gun bir şekilde istismara kal
kışmak istemeleridir. 

Bu hususta kati bir f ıkir 
<dinmek için MarsHya sui 
kastı hakkında Alman gaze
telerinin neşrettıkleri tefsir
leri gözden geçirmek kdf idir. 
Bununla beraber müteveffa 
M. Bert.hu tarttfından baş

lanmış olan siyasetin halefi 
tıırtıfından tatbik ve tnkip 
olunacağı şüphesizdir. Bu 
siyasetin, yeni bir harp vüc. 
mle getirmeğe çalışanların 
Fransız - İtalyan rekabetini 
istismar etmelerine mani ol
acak bir tarzda Fransa ile 
İtalya araaındaki ihtilAfiı 
meseleleri tesviyeye müncer 
olacağını ümit Gdelim. )) 

At yanşlın 
Yüks~k yarış ve ıslah en. 

cümeni tarafından tertip edL 
lip 9 teşrinisanide yapıla-

cak: olan sonbahar at koşu
ları için haztrlıklara bat

lanmıştır. Yarışların çok all. 
kalı ve güzel olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Daimi encümende. 
Daimi VilAyet Encümeni dün 

Vali beyin reisliği altında top· 
lanmış,hususi idareye aitişler 

üzerinde mukarrerat ittihaz 

etmiştir. 

Mekteplerde fakir talebeye 
yardım. 

Öğrendiğimize göre kız 
ortamektep talebeleri kendi 

aralarında para toplıyarak 

üç fakir talebeye göğüslük 

diktirmişlerdir . Bundan başka 

yoksulları g0zetme birliği de 
on beş kadar fakir talebe

ye kağıt, kalem , defter gibi 

ders levazımı dağıtmıştır. 

8an~uma açıklannda üç 
kayık battı. 

Son fırtınalar Marmara 
denizinde tahribat yapmış

tır. Fırtınadan Bandırma 

açıklarında üç kayık batm 

mıştır. Bunların ikisi doku
zar, biri de on bir tonluk-

tur, Kayıkların dokuz kişi
den ıbaret olan kaptan ve 

tayfalsrının da boğuldukları 
anlaşılmıştır. . ..... 
Konyada ruam mücadelesi. 

Konya, 25 (A.A) Ruam 
mücadelesi rok ehemmiyetli 

bir surette devam etrnelı..te

dir. Bugüne hadar mucıyene 
edilen hayvanalta bir ruam 
vakası zuhur etti. Bu hayvan 
da öldürüldü . 

Almanya~a ~ir ~lliring 
sandığı ihdas e~iliyor. 
Alman matbuatı Atideki 

resmi t'"'bliği neşretmektedir: 

Ecnebi devletlerle veya 

ecnebi devletlerin merkez 
bankalarile aktedilmekte ola-

n kılirnig anlaşmalarının git
tik<;e çoğalmakta bulunması 

mezkur anlaşmaların icap 
ettirdiği teknik muameldtın 

yeni bir nizama konulma
smı ve şimdiye kadar Ra-

yşbank tarafından ifa edilen 

vazifelerin hususi bir müessese

ye tevdi ini faydalı ve lüzumlu 

bir hale getirmiştir. Alma

nya hükumeti bundan do

layı bir kanunla hükmi şah· 

siyeti haiz bir teşekkül ol

arak Almanyada bir kıliring 

sandığı tesis etmiştir. Mez

kur müessese halen meriye

tte bulunan ve ileride akte

dilecek olan kıliring anlaş· 

malarının icra vs tatbiki -. 
le iştigal edecek ve anlaş-

malar mucibince şimdiye 

kadar Rayşbank tarafından 

tutulan hesfl plıırı üzerine 

alacak ve gene aynı anlaş. 

malara göre şimdiye kadar 

borçlular tarafından Rayş

bank şubeleri vasıtasile 

kıliring sandığına yatırıla-

caktır. 

lıdırı .1 
- Bu kız cez9 ,J•" 

şama kadar mekte~ıe ~,df 
diye emir veroııŞ: •• ~ 
de muallimden bır ~ 
ra çocuğu mektep'~ it 

. gıtdl,, 
bır11 knrak evıne 

~r• 
daha da mektebe 0~ ıl 
tır . Yalnız baŞ'. 11' rPa/ 
zavallı çocuk bır o~I 
kendi kendine oY~0,.,f. 
eylenmiş fakat sonr

9 ~ 
lt•r• 

b&şlamış , hava ~·a• 
··ebu' · . ..ı 

sonra korkusu bU t'· 
mış, mektebin perıÇ:.r 
avazı çıktığı kadsr :1 
tır. Çocuğun f13ry9d

1
,_,-/ 

bütün mahalle hali• 1 
önüne toplanııııŞ 
uzun müddet ·d' 

· er• 
açılıp ta çocuk ıÇ ..IA 

Sib•r 
karılamamıştır. 1 d•' 

• IJ 
ludan içeriye bır 

iı•O I kulm uş ağlarn• ~ 

bir hale gelen çocllbİ~ 
bu suretle kurtsrıl~ 

Mektep böyle osı 
edilir~. 

Bir kadın ar11ııP ,_J,., 
ıehP" 

Kaptan zade 0 bit 
met etmek üzere 1/ 

~ 
aranı yor . Çalı9rP9 l•" 
!er otele :::/. 

=B=ü=y=ü=k"""""B=a=y==,===a=m====f e===v=kaUJJI f 
zel kutlulanacak· e~~ 

( Üst tarafı birinci sayfada) ye.rlerde te~sil :;{,pi~ 
2 - Sııat ı0,5 da cümhu · rtıp edeceğı Jll j)ler' 

riyet meydanındaki tecem teşekküllerin t.e~; 010~ 
nıü krokisi mucibince tamaro- bestçe halka ır ~ 
l l k 1. b f' d' tır. bt'"lı'f r; 
;,ınmış o ara va ı eye en ı "' 

\ 
l 1

_ 6 - Yi r e Olll 16rı tc rafından irat edi ecea. lıUL de halk eğlence 
ku müteakıp vali brvı)fendi edi lecektir . ı 1il. 
ve kumandan Paşa hazretleri 7 _ Akşaoı s.s' Je if 
mekteplere, teşükküldta ve ciheti askeriyerı10( 06r 
halka tebrikAtı bildirecekler le muazzam bir 

8 
/. 

ve ı 1 de mevkilerini ala yapılacatır. . pil> 
caklar v., resmi geçit başlı- 8 - Evkaf o~::~,,eo/. 
)'ncaktır. akşam 21 den 1 

.. at:.~ 
d .. o \J o> l"' 

3 - Saat ı2 de merasim huriyetin yıl 0 ~tir· 
bir balo verilece .,e~1J 

tıılimatnamesi muci bince top 

atılacak ve resmi geçidin ni-

buyetlenmesile resmi mera_ 

sim hitam bulmuş olacak. 
tır . 

4 - Öğleden sonra akşıt-

ma kaJar halk kürsüleri 

Faaliyette bulunacnktır. 

5 - Kezıılik öğleden son-

ra akşama kndar muhtelif 1 

fetı; ır 
ancak resmi du . 6t 

ıtır· •"' nlar girebilec~ ~·' 
için siyuh elbıS0 101' 

. ılş ' 
9 - 1lalke"1 :çil> 

vetli olmıyanlar ~I ,e 
sı ı 

serbest bir teffl b•~~ 
çesi nde ayrıcıı P~t1'11 

Jec. ~,,. 
lencesi tert ip e atı~·e:ı 
za belediye ~ 6~1 

e ğleııceler terttP 
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DIŞTA: 

Devlet şurası daıvi dai
resi kararlan 

Devlet ş1lra11 duııvi daire-
ıi kararları hakkındaki 

meclisin dua vi dairesinin 

mahkeme sıfat ve ealııhiye

tini haiz olduğuna dair ol

duA-u karardan ovol cereyan 
etmjı olan bazı muameldta 
mecliı kararının ne şekilde 

tatbik edileceğinin tayinini 
hükumet meclisten istemiş· 

tir. 

Atina Elçimiz 
Tiran Elçimiz Ruşen Eş

ref he1 Atina Elçiliğine ta. 
yin edilmittir. 

Bulgaristan tütün tı~ası 
Bulgaristan hükfimetinin 

Almanya, A vueturya ve Çı:
koılovakya ile aktetmiş old
uğu tütün takaeı mukavelesi 

Bulgar mobuean meclisi ta
rafından tasdik edilerek me
riyıt mevkiine girmittir Me· 
ıkilr anlaşmıyı göre Alma
nya-BulgaristanJan3, 788,000 

kilogram, A vuıtorya 935,000 
kilogram ve Çekoslovakya 
49 ı .000 kilogram tütün ala
caktır. Bulgaristnna. yapıla. 

cak sınai malzeme ve tesisat 
ithallltında Almanyanın, his
ıesi 631.4milyoo leva Avu

ıturyanın, hiHHİ 155.7 mil 
yol len Çekoslovakyanın 

hiHesi ise 8 ı 8 milyon le
vadır. ~akit olarak tediyesi 
metrut olan eıki tütünlerin 
bedıli 392 milyon lnıtya 
baliğ olmaktadır 

iÇTE: 

Marsilya sui~astı ve Sov
yat gazeteleri 

«Le Journıl de Moscou» 
Manilya suika~tını tahlil 
eden başmakalesinde şöy l e 

diyor: 

«Siyaıi telhiş herkeı \ar

afında takbih edildiği bütün 
burjuv siyasi cereyanları ve 
huttıl ihtilAlciler tarafından 

reddolunduğu ve anllrşistler 

bile bu miıudele uıulünJen 

vazgeçtikleri hulJe Alman 
nusyonıl soayanistleri tethiş 

usulünü gündelik mücadele 
vasıtası olarak kullanmağa 

butlıJılar. 

Nasyonal ıosyalistler ara

sında tethiş usulünün naza

riyecileri bile ortaya \'ı ktı. 

Alman faş i ımi, faaliyetini 
kendi memleketine hasrederek 

ltalyan fa izmi hilUına 0111-

ralı: eJotu bir ihra~· met ı 

oldu . Alman foşizmi dünya
nın her tarafı nda tetkil4t 
vucude g tirmekle kanaat 
etmiyor, ecnebi memleket
lerde kendıne iıtinatg4hlar 

Almanyanın faşist teşkilltla. 

rına eamimi bir surette 

merhuttur .. 

Cihan efkılrı umumiyosi 

müstacel ve \~ok mühim 
bir meale karşısında bulun· 
maktadır. Canilerin ellerini 
kollarını kim harekete geti 
riyor? Onlar vaeıteeile yeni 
bir harp ikoınn çalışan ki
mdir? Bu mesele tamamile 

tenvir edilmek icapeder. 

Bu maksatla cinayetleri 

tertip edenleri meydana 
çıkardılar ve onlara 

TOIUCI • 

Yazı Müsabakamız. 
Hikayelerin neşrine 29 
J. Teşrinde başlıyacağız 

Gençler arasında açtığımı: güzel ya:ı miiıa
.akasrna girme şartlarım ve mıiıabakamrı nasıl 
olacagım yvııyorz: 

Gönderilecek yazılar. 
Gö11deriltcek ya:tlarm «le::ll küçük lı/k<iye» vcıs 

fıru Jıalz olmulnrt yegane şarlttr. 
Müsahakamıza iştirak eden gcnçltrden gönder_e

ceklerl «ie:.ll küçiik hlkayderi» ya:elemlzln iki sut. 
ununu lecuvüz dmiytcek bir hacımda lerlip elmtl · 
artni rica ediyoruz. 

Seçim hf:yeti 

Gelecek yazıları tetkik C'lınekle bunlardan kazcı· 
nan/arı seçmekte edeblya muallimleri, gazetemiz. 
in lalırfr riyasetine yardımcı olacaklar ve rty vtrtc
eklerdir. 

Kazanacaklar 

Musabcıkamı= şöyle başltyacakllr: Gôndt•rileuk 
«tezli hikdyt•> lal 2Y J'eşrlnevelden itlbnren derct 
başllyacağı:. Hu Jıikdycleri seçmekte okuyuculartmı: 

araslnda aynca bir müsabaka terlip ediyoruz. Se . 
çme Jıeyelince birlncltlği kaz•ın ıcak Jıikdyeye rey 
vermiş olan elli okuyucumuza rn ulıtellf hediytler 
dağıtacağız. 

Erı criizt•I Lt·zli küçük hikayeyi yazan g•~
ncH gazetemiz bir ( kol saati) hedi~·c edilt·
cektir. ikinci ve üçüuciiye güzel birer dol. 
nıa kalem, dürdünciidPn onuncuya kadar 
kıymetli birer kitap lwdiye edil(!Cektir. 

Bu müsabakada okuyucularımızın nasıl rey kull 
ancıcaklaruu ileride yazacağı:.. 

(ıeuclcr, ~izi kalt'rui nizi tecrii he ve tla vet • • 
edivoruz .. . 

Bfrçok !Jençlerln bira: daha müddet verilmesi 
~ Jıakkwdakl mıiracaalı ıluri ne gönclerlluek yazıla . 
1 rı ay baş1na kadar kabul flmek kararull verdik .. t Hikô.gelerln neşrine 29 Teırlneuelde ba1la11acaklır. 

Sıhhat ve içtma muavenet müdürlüğünden: 

Balıkesır Doğum ve çocuk 
bakımevı Venizılosı yıpllan sui~ıst 

'' istif alır damga vurmak ve 1 
bilhHsa yeni bir harp çık- ı 
armağa çalıtanları projeler-

ı - Vilayetin mel'kt'Z ve mülhakatı, şehir 1 
ve kii~·leri ahalisinden müracaat eden gebe
lerin tabii ''e miişkiilatı her nevi doğumları-

M. Venizelosa yapılan ıuı 

kastın elebaışılarrndan \·ete 

reiıi Karatanaşın en nihay
et ele geçmesi efkArı. u~umİ· 
ye üzerinde pek eyı b.ır t J 
sir bırakmıttır. Muhlelıf fır
kalara menıup olan gazete
ler müddeiden memauniyet 
izhar etmektedirler. Kabine 
içtimaında merkumun bu kad
ar zamundınberi Atinadan 
bulunbuğu hıılde ele ge.
cirilmemeei nde doluyi emnı
niye müdıirunü, jandarma 
kumandanını ve husuıi em· 
iyet te kilAtı müdüriinii az
letmiştir. Bundan sonro. ela 
Dahiliye Nazırı istifa etmiş
tir . 

ini tahakkuk ettirmek imk4-
nından mahrum bırakmak jç. 

in bütün kuvvetleri ve vıs 

ıtaları ıeferber etmek ltlzım-

dır . » 

Güzel oğlan öl~ürüldü. 
Am ;,rikudn (nıizel oğlnn) 

lAkubilc maruf şaki F1oyi 
din z bıto memurlarile bir 
çarpı ~ na neticesinde mak
tul dü oiü tür. Flayidin bir 
müddP.t evci Amerika hük
umeti tnrafmdan ho k düş
manı jl4n edilmi ti. 

Vilayet Daimi " . 

"' ve alelumum kadın ameliyatlarım miie - « 
sesed • meccanen ynpar . t;ocuk dii~iirıuck :tıı' 
tehlikesinde bulunanları da kezalik uıecca- ~ 
nen yatırarak tedavi eder· 1 

2 -- ~iiı t'ocukları vt• iki va~ma kadar o- « 
ları kii~iik İıa~ıa yaYrulan (İahi nıiir. · esede « 

~ yatıı·arak her zaıııan mPct•arum tPda' i t'der. ~ 

1 0 - Siiı ~ocuklarııım hakmı taı·zları hak- ~ 
~ kında nıih'İtak ht)l v~lidcJ .. rc '.- gt>helik t·~ııa- "il 
it.~ sıııda 'uktuı mellınz arızalara k;ır ı tat lıiki ~ 

~. hhım ~tılen teda\'İ ,., tPdhirlcriıı al111nıa 1111 ~; ! da ;:cl;ı•l..re iiğr.ıı 1111·~ iizerı• dPrsln \'l'ril ir. s 

S!YPA 3 

. Yurtta bayram hazırlığı 
(Üıt tarafı birinci aayf ada ) ce altmış bin küsur liraya 
it V6 Bağdat. Adana mesaf- yaptırılacak köprü de var-
esini 5 saat 45 dakikada ol- dır. Bu köprü şekil itibarile 
mıştır. Filo mürettebatı bir tlünyoda mevcut köprülerin 
binbaşı kumandan, bir yiız. üçüncüsüdür. Uzunluğu I02 
başı ve iki birinci müldzım metredir. Bu köprünün bay· 
ve üç makinistten ibarettir. ramda temelatma meraıimi 
Misafir tayoreciler belediye yapılacaktır. 9 köy odası, 
ve toyaro romiyı ti tarafın. 4 mektep, 3 hamam. 4 

don karşılanmıo vo belediye. dükkAn, 13 çeşme, ıJ köy 
nin misafıri olarak otele ~ii- meydanı, 11 köprü ve 8 
türülmüşlerdir. Hava müHit menfezin a~·ılma meraeımı 
ol ıluğu takılirJu tayareler yapılacaktır. Bunlardan baş· 
hugiin Konya yolile Ankan· ka 11 köye içecek ıuyun 
yo doğru uçacaklardır. akıtma meraıimi ve 42 kö1 

odası, 5 köylü nüm•ne eYi, 
8 mektep, 6 hamam ve 3 
dükkdnın temelatmo meraai
mi yapılacaktır. Bu işlerin 
ktırfeei köylerde köy kanu_ 
nuna uyarak yapılmış ve 
yapılacaktır. 

Ankara, 25 (A.A.) - Beş 
tnyureden mürekkep bir lran 
hava kuvvetinin Cümhuriyetin 
11 ci yıldönümü merasimi
ne iştirak etmek üzore şe. 

hrimize geleceği haber 
alınmıştır. 

Muğla, 24 (A.A.) - Cıim· 

huriyet bayramında yeni 
yapılun birçok bina "e kop· 
rülorin açılma ve temo)atma 
merasimi yapılecnktır. Bun
ların içinde Nafıa VekAletin-

Kaetomonu, 25 (A.A.) -
Cümhuriyetin 11 ci yıl dön
nümü günü Cümhuriyct mey
danına dikilecek abide ile 
lnebolu Te Aral yolları üze
rindeki iki köprünün temel 
atma merasimi yapılacaktır. 

Necati B.M. Mektebi Ve 
Lise Müdürlüğünden: 
Cinsi ııari Azami 

Kilo Kilo 
~kmek 22000 25000 
Koyun eti 4000 5000 
Kuz >> 2000 2500 
81ğır >> 2000 2500 
8ade yoğ 1800 230o 
Zeytin yağ 1 •00 1700 
Mercimek 500 800 
Nohut 500 800 
Bezelye 200 300 
Pirinç 3000 350() 

Peynir tOOO 1200 
Katar 300 400 
Sotan 200() 2500 
Pateteı 6000 7000 
Şeker 1400 1700 
Sabun 900 1100 
Makarna Te kuıkuı 1500 1800 
İrmik 150 200 
Şehriye 150 200 
Un 800 IOoO 
Süt '.2000 2500 
Yoğurt 3000 4000 
Soda 800 1000 
Kayası 150 200 
Kuru üziım 250 30o 
Siyah erik 100 130 
incir 400 5Q{) 
Zeytin danıııi 500 700 

.\lt>ktehiaı ~layıs H35 gayesine kadar ihth·acı 
ola11 aıami \ ' t' a~gari miktarını bildiren· ve 
8- lo-H34 tarilıindt'rı itibaren yirmi gün nıiidde
tle nı iiakas,ı!'I ilt\11 edilt'll tır'lak miktarında bazı 
t:ırlil:tt ya pıhıı "illa zaruret hasıl ohluğuııdan hu 
tadilittırı azami ve. a~gari miktarı yukarı~·a çık -
arılnııştır. ltıalt'l .. rı 4- 1 1-H34 tarihi1Hle avrı avrı 
h·ra t•dilPeeğindPn i ·tckliler mezkiir giirlde ~ :iat 
14. tle ~lepozitolarilt~. lwraber mektepte miiteşe
kkıl mubayaa kormsyoımna miiracaat etmeleri 
liizumu ilAn olunur. 

Encumenınden: 

M 1 k •t ha~taha11csi11iıı 15-T. Sani - 9 ~4 
em e c J kh verıl

tari hine kadar hir ay zarfmda pazt1r 1 
.. ' •• ..' .. 

it. 4 C11nılıuriyNiuıizi11 BahkHsire hah- ~ 1 "eylt,diği fai(lf,li ve hayırlı miiess~sedeıı '11 
~ umhterem tıalkm11z111 istifadeye koşmaları i ---------------
1! l:\zınulır. ~ 

. . t İ!ii lws ıoıı ~nk ko11111rımun 
meoı;ı rnuk<trrt>r ~ e nı ') -. . . 1. 

· · · ·' · ı'z l•ııt'uk hr~n a 'PJ nıe"' heher to11un11 yırruı ~ e l\ · : · , 
iizere talihi zu.hur ·~tnıi: olrua 111dar~. • .. - r. am 

934 ·ı . - ' 'lll.ıf JH'f' ~t'nılw guıw ~aat on tarı um~ uuı~, . ,. 
h 1 11. , 11 rt'lile ilıaftı!ııiJJH' karar vermıı~-
eş ( f' pcızar ı" ~ '"' . 

lir. Daha a~agı bedelle pazarlık ~urt·~ılt• ':•·rm.e-
• 1. l 1 1• 11 ,.,k,·ırlle dıJlOZ ı1lerıl~ 
~.,ta ıp o an arm yevııı L. ••• 

~nclimeııi Vilavete gelnıelr.rı ılaıı olunur . .. 

~ ~~~~~~~~~~.~~~ 

Balıkesir Ziraat 
Müdürluğünden: 

~liilga Kt•p iit Ziı·ital 111 ktrhiııe ait sl'l•zt• 
baht;t' ilt' Yılaıılı rııt 'kiiııtlt•ki oılaki)e hir ene 
mlitldetlP i(·ara \erı leceğintlerı ıaliplt•rirı 
ı O- l l-H34 tarilıiude Ziraaı müdüri v••tirıe mii-. 
racaatları ilan olunur. 3-2 39 

NA iL IKTI ATCA YARI MÜ~TEMtEKEIJ • 
K TEN KllHTVl"'UP EHKIN Rl'Dl' IKTISAOIN.\-
nECIYORSAK nlı.. "AVAŞINA Ilı\ KÜLT R . . 
MÜSTEMLEKEIJGINl>EN CIKIP nrı •l N Hl Tl -
NLOr. .. NE c;tnıvonrz. 



SAYFA: 4 

Mecmualar: 

Yeni A~am 
Ytmi Ada mm 41 üncü sa 

yısı dolgun yazılarla çıkmış
tır.~· içinde Dr Sadeddin Ve
dot 'boyin « Kokinlorin naza
riyelerb> adı altında öz Türk 
çe ile yazılmış bir · yazı 

Dr. İzzettin Şuhnn beyin 
<cAdemi iktırlarn ynzıl nrı 

dikkate dPğt r bir k ymt t 
taşımaktadır. Mecmunnın 

diğer onnlı yazıları ccSiya. 
set aleminde onlar », « Z:ı
vallı doktorlar»,« Acem şiiri», 
Cemal Sait beyin «Fernond 
Leğer» yazılarile terbiye 
bahisleri, iffe t Ömer hanı'
mın « Keçi yolundaki kuyu» 
isimli ozısı ile Cuy de Mn
u pnssnldon ve AchilJe Co 
mponilerden tercüme ikı 

hikaye teşk il etmekteclir. 

=·· 

tor 
Memnu~ A~met 

---

ŞEHİR SİNEMASINDA 

2 4 teşrinievel çarşa ~adan itibaren 

Beynelmilel şöhreti ha ız 
• 

iki büyük artist 

GHATA GAHBO - RA~10N NOVAHRO 

Tnrafınd9n temsil edilmiştir. 

Harbi umumide büyük işler başaran binbir 

türlü entirikalar çeviren ve henüz dedikodusu de. 

vnın eden meşhur Alman casusu MATAllARl 
tarihi ve heyecanlı filimini mutlaka görünüz. 

ilaveten FOKSJÜB~AL 

'-T~ '· 1.- ~'f. 

l{<ıı·<tc<tlıey Har<ısı 
. . l\liid'iirlüğiiııde ı: 

Okuyuculanmıza Bir l{olayl~k· - .. 
Aşağıya bastığııı~ız rehber tablo lıal kmıızııı lıer tiilii ilıti) 3ç! 

rıııı en rahat, en eyı, eıı ucuz ve en sağlam ~arılarla nerede, .kı 
1 e rdcıı karşılı ya bi 1 ccek leri ııi gösteri yor. b 

Rahat bir otel istiyorsunuz.; Hangi ote 
tercih, etmelisiniz? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirlii suallerin eevapla rını bu tabloda aravımz .• 
• 

TRİKOTAJ· Mehmet_ Servet örme evi, Kuvayi nıillİ-
rs • ye caddesı ı ı umara: 98 

8 
.. 

KIRT ASİYE· Mustaf_a Fehmi .. Hiiklinıet caddesi postah 
• ııe sokagı. 

O T EL k t d Ot J• K . ·ıı· cadde' : ap an za e e ı .. uyay ı_np ıye 

sinde .. 

v uK AT :'tmin •Vedat bey ... lliikı)nıc ı cadde~ııdt~ 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Huki\ll 
eaddesinde Ahmet çeşmesi karşısmda 

Hukuk evi avukat Tevfi~c - Eyup sa 
llükünıet ea<l<lesi 

G A Z İN O : Merkez krathanesi: Paşa t·amii cuddesiod• 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hükfımet cadd" 
si nde .. Darbalı oteli altında. 
Y · · Ht"ıkt\ enı berber ıbrahim efendı: 
caddesi Yıldız Karaathancsi J\arşısıııda. 

LOKANTA : Sabri Lokantas~: Şah lf,,lınwt 
11uhıara 18 

B A [( K A l: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman N~ 
Paşa camii caddesinde.. ~Jevl ıaue l.o~uzuı · 
Bandırma bakkaliyPsi Ahmet Hilmi efe'1. 

t:il ıi ı ııumiçki l cr, korn;erve ve ş ~k e1 1· ç~~iı.ler•· 
• 

TE RZi : ı Mustafa bey .. Postahaııe ~o~~a~ı No: 47 
Terzi ve i)rücii Celalettin ·bey. l{ll''

3 

mi'liye caddesi No. 163 

TUHAFİYE· Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey.. j\leııı" 
• dar zadt' .. Kuvavi nıillivc cadeıesi No: 48 . . 

-
ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Jlalık< 1sirin en e~ki şt>~ 

cisi . lliik1imet caddesi, 
mara: 24 

..,. fi 
po~tah; rıe ~ok3~ 

' lstanbul-lzmir şekercisi M. Re ;at. Hiikt~ııı 
caddesinde şehir sineması alımda. · 

. . ııı'' 
MNJF A TU~A: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazı .11, 

k - K . ,,illi; 
ııifatu ra ve u ıııaş 11ıagı :ı~ı . 11 \'a ~· ı ı 

cadde~i numara: 52 

.,);.·'ıll 
' '~ · 

IRATHANESİ Hal'a 1:-\met Paşa meı·a:ının pazarlıkla ica. 
ra veri lnıesiniıı 25 - Birinci trşrin - 934 pel'
şemhe ~iinli saat oıı rlörde uzatıldı~ı ih\n olu-

·'" . . .. ,o~ 
Kn il\ em izin vt~ bilfımum meşru batınıızııı t enlizli[ti ve ı ı ii ş tcJ"i lt' l'İnıize gösteril '11 Jı.t~I 

hizmf't dolayısilr muh~ereıu ıııi.işte ı·i leı~inı i zden dt' gördü~ ·iP ı ra~ lwt iizPriue alnalin d:i IJll 
da dii~iiııiilrret diger biltıditüıi neşl'uhatnuız gihi oyun.a dan i ~i lccek meşnıbatıll d3 

l 

u ~ 

nur . 
4 - 233 

Kepsüt beled ·y si den: 
Kepsiit befodi~ rsinc· ait (Çukur ağıl nwrası) 

koyuncu lar içiıı 'a i kışlık oLlakiye .. i bilmüıc
yed(• 'e (ti) ay m iiddet le İ<'era vrrih·crğirıdflıı 
ye,·mi iJınle ol r. kasımdr n hir güu t)vel 7 le~- ı 

rira . aui 934 tarihinde taliplerin l\P.p. üt holedi- 1 

... ye dair,• i11e nıüı·acaatları lüzumu ilaıı olunur. 
4 - 236 

günden itibaren ii<: kuruşa indiı· ildi ği ih\n ohıı ı uı· . 

.. . . 'I \ (JI 
MLSTECIRI n • · 

. .. -
~. ' . ı. - _... 


