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ATA TÜRK. 
Büyük Ulus Kurultayımız 

kurulalıberi çok gerekli 
(iıabetli) kutkarlar (kararlar) 
Vermiştir. Yeni dirimimizi ya
salıyan ( kanunlaştmın) bu 
kutkarlar ünlü cümuriyeti
nıizi türlü bakımlardan kuv
vetlendirmiş ve yükseltmiş
tir. Bu yönden ulusumuz, 
Büyük Kurultaya özüne dil
dem <tercüman) olmak eücü· 
nü verebildiği için bütün 
acuna karşı göğsünü kabar
tarak öğünebilir .. 

On dört yaşı içinde bu de
ğin dirimlik işler başarmış, 

kutknrlar vermiş olan Büyük 
Kurultay, bir gün önce de 
bütün Türk göklerini alkış· 
larla çınlatacak \~ok güzel 
ve çok yerinde yüce Türk 
ulusunun gerçekten dildemi 
olftn giiıel bir kutkar daha 
'ferdi. 

Büyük öndere Ata Türk 
ıoy adını taktı. 

Ata Türk Türkün atası 
d~m~ktir. Büyük öndere 
bu d~nlii başka Jıangi san 
(ııj at) yakışır? 

O, Tiirkii ve Türk
lüğü yeniden yaratnıı~ 
denilebilecek bir güçle 
düştüğü uçurumlardan 
çekip çıkarmıştır. 

- ------
Dün ~urıuluşun yll~önümü parla~ ve coşgun bir sure-
tte kutlu landı. Bayramda mebuslar, ~eyetle.r de bulundu 

Edirne, 25 [A A.] - Bu
gün Edirnenin kurtuluş 

bayramıydı. Bu mutlu günün 
bıı sene her yıldan daha 
parlak ve daha çoşgun su 
rette kutlulanması için haf· 
talardan beri yapılan ha-
zırlıklar bitmiş şehir bay_ 
raklar, taklıır, kürsüler, tiri
bünler yeşilliklerle süslen-
di. Trenler lstanbunldan 

' 
Ankaradan ve Trakya-
nın diğer yerlerinden akın, 

akın halk taşınmaktadır. Dün 
akşam hususi tcnPzzüh tr-

fıle geldi. Gelenler arasında 
kırk kadar mebusla İstanbul 
C'niversitesine, Mülkiye, mü
hendis ve yüksek ticaret 
mekteplerine mensup yüzden 
fazla genç vardı. Bugünkü 
trenle de bir~·ok misnfırlerin 
gelmesi beklenildiği iç_ 
in halk Fırkasında teşekkül 

eden heyeti icap eden ted
birleri almıştır. Batı sınır

ınızın bekçisi güzel Edirne 
çok heyecanlı bir gün yaşı 

yor. 

Suitast hazuhyanlann 
mu~a~emesine ~aslan~1. 

Yedi yüz şahit dinlenecek. 

Yalmz çekip çıkarmış 
değil ona öziiuiin ve 
tarihiııin ver. kök de- ı~ .. :================-

ğer payın; (l;akkıııı) da 1 n g i 1 tere - Japonya 
bağışlamıştır. 

O bizim enikonu 
atamJZdır. 

Büyük Ulus /Curultayımı
:lln kutkarı karşısında ana 
ve babasını bulan çocuk
ların derin sevincini duyu
yoruz. 

Var ol~uu Atamız ... 
Kenan Emin 

-·-
Bolu da 

Yü~se~ yerlere kar yağ~ı 
inebolda tutma ıar 

Bolu, 25 (A A.) - Dün 
gece yüksek yerlere kar 
düştü, hava fırtınalı v~ so
ğuktur. 

lnebolu, 25 (A.A.) - İki 
gündür devamlı yağmur 
Y&ğıyor. Dün gece yarısı 
bnşlıyan şiddetli fırtına yü· 
ıünden vapurlar buraya uğ
ranıadan geçtil ı 

Siiritte yol çıhşması. 
J S~i~t, 25 (A A.) _ Şehir 
abılındeki yol inşaatı hu 

seneki program mııcibince 
hnıarıldı. Şehirde yedi yeni 
Yol açıldı ve 21384 metre 
nıurabbaı yeni kaldmm ya
Pıldı. 

Arasında yeni bir mua~eda görüşmesi yapıhyor. 
Yapılacak olan bu muahıdı iti Çin H Mançurı sulbü H iki 

milletin m0$fıret manfaıtııri koruna cakttr. 
Londra, 24 (A.A.) - Jap- taraflı bir muahede akti ise 

onlar ile lngilizler arasmda 
Çın ve )1ançuri sulbü ve 
iki memleketin müşterek 

monfaatlerini korumak mak_ 
'3adilo bir mukavele akli 
için müzakereler ynp.ldığı 

söylenmuktedır. Deniz kon
uşmalarının başlangıcından 
beri .leponl ır Lonrlra ılo 

Tokyo urnsın lu k.ıbıl oldu. 
ğu kndur geniş lıır ya
kınlşamıının esasını :.ır.ım. 

aktadırlor . Evvel~l ıki ıne

mlekot uros ntlu bır ticar
et muahedesi yapılması işi 
bir tarafa bırakılmıştır. 

Çünkü bundan :ıltı oy 
evel bu bapta yapılan 
müzakereler boşa çıkmış
tır. Bu işi tekrcr elo alm
amak hususunda igi ta:ıuf 
anlaşmışlardır. Sonra yapılrın 
müzakereler göstc>rmi lır ki . 
bir ademi tecavüz misak
ının akti de derpiş edi
lemez. Çünkü lngilizler dok . 
uzlar muııhedesinin esasen 
bir ademi tecoviiz misakı ol
duğu, binJenaleyh hir ikinc
isinin yapılmasına lüzum ol
madığı fıkrindedirl cr. Kezu 

Amerikanın mesuliycti yüz
ünden ü~· yüzlü bir misak nk
tinc de imkfln yoktur ve iki 

İngiltere ile Amerikanın eyi 
geçinmesini istiyenlerin libe· 
rallerin ve işcilerin itirazına 
uğrıyacaktır. Bu şartlar İçi

nde anlaşmayı iki mı>mleketin 
müşterek menfaat it rı bulun
duğu mıntokoya kabul cttırıl · 
en en basit şekil üzerinde 
durulmuştur. lngiltne imd
iye kadar bu formüle kuti 
muvafokatıni bildırınemış ise 
de yoln gireceği ni gizleme
miştir. Bu iş Jnpon s yusas
ının pek yakınrlu başlıca 

hedcfı olacaktır. 
Londru, 24 (A.A .) - Bu

gün lngilizlerle Amerikalılar 
nr.Jı.unda yrıp ı locak görüşm

elerin arCesınde olan dtinkü 
perşembe günü Amerika 
nıehafıli deniz müzaker-

M. Velizenos 
Atina. 25 (A.A.) - Geçen 

yıl Venizelosu yapılan sui
kast ile al6.kadar olanların 
muhakemelerine P1rede baş· 

landı. içlerinde eski emniy-
eti umumiye müdürü 
ile yine eeki hususi 
emniyet müdürü de bul un an 
suçlul&rın sayısı l 7 dir . 

Pek heyecanlı olacak olan 
bu muhakemede dinlenecek 
şahitlerin saylsı ise 750 dir . 

elerinin muhtemel ok- ı====-=========I 

ametınin mcsuliyetinin 
kendilerine yükletilmesinden 
endişe eder gibi görünmek-

Ati na 
te 1~·erikt1 esaslı prensiple- Ve Pne şe~irlerini su ~ıstı 
rinden \'nzgeçmemcğe her lstanbul, 24 (Muhahirimiz-
zıımarıdan ziyade mütemayil <len) - Pire ve AtinnJa ya-
görünmoktedır. Ve Vnşingt- I ğnn yağmurlardan sonra 
onpan nlıncın son haber- I bu şehirleri su basmıştır. 
lere göre Amerika rei- On iki kişi bofulmuş ve bir-
sicümuru mevcut ve 'ı \'Ok kisiler de kuybolmuştur. 
( Devamı dördüncü snylııda) Zarar çok mühimdir. 

Du.k•zuncu Yıl -

- iğe ve Baıyazganı:Bilecik mebuıu HA YRETTIN 

Çıkarım Genel Çevirgeni: KENAN EM1N 

ı-== Türk Dili Evi Bal!kesir -~ 
H Y•lhk" 800, alhayhğ• 400 kuruştur. Günü geçmiı 1 
J1= sayılar 25 kuruştur. 

Macaristandaki akisleri. 
Diler fıraffan Balgrat gazıtılırt MacarlstaH hOcıı Mly11111 

Bükreş, 24 (A.A.) - Gaz- saade edemez. Küçük itilAf 
eteler Yugoslavyanın Uluslur adalet ve mücrimler hakkın· 
l.Jewiyetino vermiş olduğu da ceza ister. Milletler Ce· 
nota ile Romanya ve Çekos_ miyeti 1lk defa olarak bir 
lo,·akya hükfimetlerinin Yu. takım tahrikAt ile, cinayet_ 
goslnvyanın bu teşebbüsüne lerle cıhan sulhunu bozaıak 
yardımcı olduklarına dnir me istiyenlere karşı mane'i 
zkur cemiyete verdikleri me- otoritesini göstermeğe davet 
k l u pları neşretmektedirler. edilmiştir. 

Gazeteler, bu teşebbüsün eh- •• 
emmiyetini ve Marsilya hA- Belgratta çıkan Vreme 
disesinin müzakere ve cinai gazetesi, Yogoılayyanın Do· 
mesuliyetlerin tayini husus- tası münasebetile uzun bir 
unda küçük itilaf erkdnı makale yazmıştır. Makale-
arasında mevcut olan teea. de Macariatana sualler ıo-
nüdü kaydediyorlar. rularak deniliyor ki: 

Uniuersal gazetesi çok 1 - 1931 senesiadenberi 
şiddetli bir makalesinde Yu· Yanka Puıtzadal Kral A.leli:-
goslnvya muhtırasının vaku- sandrı göıteren bir hedef öıe-
rane ve fakat sarih tabir- rine her gün rthelverle 
lerle Macaristanın menfur talimleri yapıldığı dotru 
cinayette methaldar olduğunu değil midir? Yanka Pu11ta-
beyan etmekte olduğunu yaz- nın bir silAh ve cephue 
makta ve 45 milyon nüfusu deposu haline getiril4liği 
temsil eden munhasıran mede- l 931 denberi burasını~ Yu-
niyetin ve muslihııne istikra· ( Devamı ikinci ıayfada ) 

rın terakkisine çalışan üç 
sulhu sever ulusun, Macar
l arı Kral Aleksandır ile na
z r Hartunun katli cinaydti
nde şerik olmak ve katillere 
melce ve onlara talimat vemit 
olmnkla bütün beşeriyete gös· 
termekte olduğunu ılAve ey
lemektedir. 

Bu üç devlet Cenevredeki 
hitcraf hAkimlerden adalet 
istiyor. Muslihone mesaisi 
bütün cihan tarafından tak· 
dı r edilmiş olan küçük iti· 
laf hudutlarında menfur teL 
hişçiliğin yerleşmesine mü-

Paris 
Büyük elçimiz 

Nansida toplanan birlik koa
gresını riyaset ıf iyor. 

Nansi, 25 (A .A.) - Türki
yenin Paris büyük elçisi 
Suat bey yanında büyük elç
ilık ktltibj .. ve Fransadaki 
'I'ürlı: tıılebcsi _umum müfettişi 
olduğu holde buraya gelmiş 
ve vali M. Hablot, belediye 
reis muavini M. Grad, üni
versite rektörü M. Lirondz 

1 

tcJriso.t birliği reisi M. Sııu
trıya tarafından karşılandı. 

tiuot bey birliğin hugiin 
toplanacak olan kongresine 
ri1aset edecektir. 

Bir ~amyon kazası 
Bolu, 25 (A.A.) - Mudur

nudan Göynüğe iki kamyon 
ve bir otomobil ile gelin 
götürülürken Göynüğe 
20 dakika bir yerde kam
yonlardan biri devrilerek ıof
örü öldü ve yanında bul-
unan iki kişi hafif~~e yaraL 
undı. Kamyonun i~~indekilere 
birşey olmadı. 

lnsul 
Posta idaresini .W.t•k -· 
tın bırııt aiti. f ıbt .. 
Nevyork, 25 (A.A.) - Ma

hkeme müfiis banger Sa
moil Ensul ve · kardetini per 
ta idaresini aldatmak ınçun· 
dan temiz çıkardı. 

Banger önümüzdeki hafta 
içinde de İllünao mahkemeaL 
nde dolandırıcılık ancundan 
muhakeme edilecektir. 

Ege 
M1ntıkısındı tütln ııtııı 

lzmir, 25 (A.A.) _ Dün 

akşamı kadar mıntakamıı· 
da satılan tütün miktarı 1 1 
buçuk milyon kiloyu bu-
ldu. Bunun bir milyon 
9000( 10 kilosunu · h · 

ın 1 -

sar idaresi aldı. Müstahıilin 
elinde daha bir milyon kilo 
tütün var· Bu sene tütün de. 
ğeri vasatt olarak altmıı 
kuruştur. Rekolte on iki 

~ucuk milyon tahmin edildiğ
ıne göre tahmin edilen para 
yedi buçuk milyon liradır. 

ltalya 
Adlirııi Pırlariç ilı lın
ıtıniti Franııre ıermiyor. 

Roma, 25 (A..A..) _ ltalya 

adliyesi Marsilya cinayetinde 

nldkadar olan Pavloviç ile 
Kovaternikin Franaaya teı· 
liminden imtina e\mit\ir. 



SAYFA 2 ,.=- --=-- -- -==, 
Çocuklarımızı Koruyalım! 
İnsarlar zaiflere, Acizlere karşı insaflı ve merhamet- 1 

1 lidirler. Gücü az olanlara acınır, kızılmaz. Onları ko-
runııık merhamet duyğusundan il ri gelir. Hastalar, 1 

1
1 

çor.uklnr ve ihtiyarlar zaif ve dciz insanlardan sayılır
lar. Bir hasta, bir çoculc veyahut bir ihtiyar kendi-

1 sını tehlikeden koruyamaz. İşte bunlar korunmağa mu. 
htaç kimselerdir. Biz hastalar.t ve ihtiyarlara merha
met ve Şöfknt gösteririz. Fakat çocuğa karşı bu duyğumuz 
azdır. Zavallı yavrucuklar ne yaşta olursa olsun döğülmekte. 
daha küçük yaşta büyük adnmlıırdan ziyncie çalıştı

rılmaktadır. Dükktındıı çırak olarak kullan 1!an çocuk
ların çoğu on yaşından küçüktür. Ve bunlara ağır iş· 

ler gösterilmektedir. Seher vııktindo dükkan ı onlar 
açar akşam kııranlığında onlar kapar. İş i n ağırlığını 
düşünen yoktur. Yani çocuğa yaşına göre iş görmeyi 
kimse düşünmez. Bu kadar alır işlerde çalışan çocuk· 
ların eline günde üç beş kuruştan fazla birşey de 
g-ı~·mez Avrupa budunlarının bazıla~ ı ill' Amerikada 
ann babn bile çocuğunu döğemez. Çocuğunu döğen 
ana ve baba mahkeme tarafından hemen ceza 1 andırılır. 

Halbuki bizde evinde çocuğunu döğmiyen aileler ıı 
hemen hemen parmakla gösterilecek kadar azdır. Avr. 
upada 13, Amerikada 10 yaşından aşağı çocuklar hiç 
bir yerde çalıştırılamaz. ilk okuma çağında çocuğu 
mektebe göndermeyip işe gönJeren ana ve babalar 
ile eocuğu çalıştıran tücaar ve esnaf cezalandırılır . Ora-

l larda çocuk ana ve babadan ziyade Budunun malı sayılır. 
Ana ve baba çocuğunu döğemediği gibi mektebe gitmek· 

11 ten de vazgeçiremez. 15 yaşından küçük çocukları 
1 kendi işinde bile çalışt ı ramaz. Gönül bizde de 
çocuğa böyle ehemmiyet verilmesini diler. Çocu_ 
ğu yumuşak, sert, cılız veyu gürbüz, iyi veya fena 

1 

yapan ana ve babadır. Çocuğunuzu nankör yapmayı

nız. Her ana ve baba memlekete nankör değil hayırlı 

evlAt vetiştirmeğe çalışmalıdır Çocuğu eyi yetiştirmek 
güçtür. Sert davransanız olmaz, yumuşak olsanız olm
az. Çocuğa yüksekten bakar iseniz sevilmezsiniz. Çocu-
kla beraber olsanız sayılmazsınız. Çocuğun bizden bekle-
diği şefkattir. Bunu hiç bir zaman esirgememeliyiz. 1

1 
Bizde çol!uklara ikide bir: - Üzerine ait olmıyan şe- il 

ye karışma, patırtı etme, atlama, zıplama, koşma, yan ' 
1 bastın, çamıra hattın, sağa sola baktın diye dayak atan / 
il anıı ve baba az değildir.Çocukların bu gibi hallerini gör- i 

ünce daimıı kendi çocukluğumuzu hatırlamayız. Ve her 
şoyden evel çocuğu sevmeliyiz. Çocuklurı fcnul ktan ku-

1 

rtarmakta her insanın vazifesidir. Çocuk yurdun, yurt 
'ta çocuğundur. Buuu hiç bir zaman hatırımızdan çık
armamo.lıyız. Çocukları sağlaın olan budunların sırtı ye- !ı 
re gelmez. ıı 

Balıkesir Himayeietfal Cmiyeti reisi 

i .. Dr. Kamil 1 

ıl _.,. 
Mısır da Sıyasi Buhran 

e<Manchester Guardian»den: 
Mısır bugün başvekilsiz_ 

dir. Saray ile Nesim pata 
arasındaki müzakerelere 
devam edilmektir. Nesim pa-
şa başvekılleti ko.bul için 
koştuğu şartlarda, demokra
siye muhalıf olan 1930 ka
n unu esasinin tadilıni ve 
halkın reymın alınmasını 
istıyor. 930 kanunu esasisi 
ayan meclisi azalarından 
beşte üçünün kral tarafındırn 
intihap edılmesine müsaade 
etmiş ve bu suretle kanun-
ların tatbiki işinde kra-
la müessir bır kontrol 
salllhiyeti vermiştir. Bu kıınu 
nu esasi çok muktedir dikta· 
tör olan başvekil 8ıtkı Pa
tarafından tartıp edılmişti 

Bunu müteakıp gelen umu
mi intihabat hartıketi gerek 
müstakil fırka olan Vavf 
fırkası ve gerekse liberaller 
tarafından boykot edilmişti. 
Bu boykota ilaveten y.ıp. 
lan resm1 tazyikler Sıtkı 
Paşa fırkasına büyük bir 
ekseriyet kazandırdı. Ve 
kanunu esasinin kabulünü 
mümkün kılılı. O za-
man kral ile hükumet ara-

mek üzere. saray nazırlığını 
yapan Nesım Paşa yeni ka 
nunu esasiyi protesro ma-
kamında istifa etti. Sıtkı pa· 
şn iki sene hiç bir muha-
lefet görmeden merhamet 
sizce hüküm sürdü. Fakat 
1933 de S ı tkı paşa çekilin
ce: iktidar kendi halefinin 
değil ibraşi paşanın eline 
geçti. Kral Fuat birkaç ay
danberi hosta bulunuyor. Bu 
hastalıİ\. dolayısile kabine 
eski şöhrt tini kaybetti. 
Ve istifa mecburiyetin-
de kaldı. Halkın teveccühü· 
nü kuzano.mamı 'i:' olan lb· 
raşi paşa da kabine ile be-
raber ıliiştü Bugün saray 
nazırlığına geçen zat ise 
Neı;ım paşa ile müzt1kereye 
o·irişmiştir. Şimdi asıl me-
sele şuradadır: Acaba Kral 
Fuot kendi otokrat iktida-
rındnn bir hayli fedakArlığı 
mucip olacak olan Nesim 
p:ı5:ının şartlarını kabul 
edecek mi? Umumi intihabat 
yapılırsa Vaft fırkasının ye
niden cıınlanması muhak
kaktır. Bu takdirde Mısır 
demokrari"i bit; şüphesiz 
daha cyı temsil edilmiş 

sında vasıta vıızifı::sini gör- olur. 

NASIL İKTISATCA YAHI MÜSTEMLEKE
LIKTEN KLJHTULUP EHKİN BUDCN İKTiSA
DINA fH~ÇIYOHSAK OİL SAVAŞINA DA KÜL
TÜH MÜSTEMLEKEJ.ıiGiNDEN CIKIP BUUUN 
BÜTUNLÜGÜNE GIDİYOHVZ. • 

ı 
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Canavarca E r k e k Orta MekteP İngiltere Guild~allde 
«Times» gazetesi yazıyor : 
Mister Macdonald dün ak

şam Gnildhallde irat ettiği 

bir nutukta hükumet idare
sinde geçen senedenberi de
vam eden safhaları izah et. 
miştir. Bu nutkun en ente_ 
resan ciheti, geçirmekte olu· 
uğumuz müşkül günlerin 
milli hükumetin sırtına 
yülı.lı. Jiği birçok vazife_ 
lerin teşrilıi olmuştur. Baş. 
vekıl memleketinin buhran 
tazyikı altında kalan kısım 
lurından. dnhili vaziyetten 
bahsettikten sonra Almanya· 
nın bir köşeye çekilmiş bir 
h.ılde kalmasını tenkit edi
yor ve diyor ki: 

«Milletler kendi başlarına 
ve yalnız kendileri kin yaş
ayamazlar.» Mister Macdon
ald Almanya hükümetinin 
Sar meselesi hakkında son 
zamanlarda verdiği teminatı 

memnuniyetle karşılamış ve 
bundan sonra sildhsızlanma 

meselesine geçerek birkRç 
senedir devam eden bu 
müzakerattan İngiltere 
nin kazanç temin etmek 
ümidini kesmediğini bildirm
iştir. MilletlA:- cemiyeti azası 
sıfatile İngilterenin uhdesinde 
birçok mesuliyetler olduğunu ' 
söylemiş fakat bu gibi taah
hütlerin keyfi bir şekilde te
zyit edilmiyeceğini .de ilAve 
etmiştir. 

Çok yazık ki başvekil bu
günlerde riyaset ettiği deniz 
kuvvetleri müzakerntı hakkı 
nda .kati beyanatta balunam
amıştır; çünkü bu öyle bir 
mevzu ve Guildhall zıy

af~ti de öyle bir fırsattı 
ki vaziyet müsaade etse
ydi hükumetin bu işteki 
siya~eti kolayca tasrih edil
ebilirdi. Mister Macdonaldın 

en ziyade alkışlanıın sözü 
dığer millelere misal teşkil 

etmek üzere İngilterenin si
ldhsızlandığı, fakat bu misa· 
le aldıran r>lmadığı için mü
dafaa tertibatı almak ihti-
yacını hissettiğine ait olan 
kısımdır. Başvekil sözleri
ni bitirmeden evel memle. 

Tefrikamız: 3 

Bir cinayet. 

Bir ~ôylü babasim yan 
uykuda iken öl~ür~ü. 

Bir gün önce Sındırğının 

bir köyünde canavarca bir 
cino.yet olmuş. bir evlflt 
babasını uyurken öltlürmüş
tür. 

TafsilAtı çok acıklı olan 
vaka Sındırğı kazasının Ço· 
rum nahiyesine bağlı (De
recikviran ) köyünde olmuş· 
tur. Köy halkından Mahmut 
ağa ile oğlu Mustafanın arası 
bilinemiyen bir sebepten 
dolayı açılmış Mahmut 
ağa bir gün oğlunu döğ
miiştür. Fakat Mustafa bu 
döğülmeyi bir türlü arına ye
dirmiyerek babasından öç al
mak sevdasına düşmüş ve bir 
fırsat gözlemiştir. Mustafa 
cumartesi günü gecesi 
babasını yarı uykuda bas
tırmış ve av tüfeğini 

birkaç el ateş etmiştir. 
Zavallı adam yaralan-

dıktan birkaç dakika sonra 
ölmüştür. 

Baba katili Muıtafa va_ 
kaJan sonra jandarmalar 
tarafından yakalanmıştır. 

Sındırğı cümuriyf3t müd· 
deiumumiliği tahkikata el 
koymuştur. 

Kış geldi. 
Şehrimizde soğuklar başla. 

mış bulunmaktadır. Dün de
rece sıfırın üstünde Rekize 
kadar düşmüştür. 

Devair müessese ve ev
lerde soba dumanları tüt
meğe başlamıştır. 

ketin umumi sadakatinden 
ve Britanya dominyonlarının 
demokratik serbeıtisinden 

büyük bir beldğatle bahse
tmiş ve buhranlı bir devirde 
vazife başına gelen hüküm
etin yükıaek fedakarlıklarla 
temin ettiği kazançları muh
aföza etmek için elinden 
gpl<liği kadar 
ıla ve etmiştir 

çalışacağını 

'E1ı{il11ic:;ilnill1ı{ ~4lluJll1ı{.1 
Yazan: 

Vi/helm havi 
Tlirkçeye çeviren: 

11. f1vni 

Böylece iki gün geçti. Muk, artık kısmet arümaktan 
ümidini kesti. Gıdaeı yabani meyvahr, yatıığ ı da kuru 
toprak idi. 

Üçüncü günü sabahleyin bir bayırın tepesinden büyük 
bir kasnba gördü. Orada cami minarelerinin alemleri parıl 
parıl parlıyordu. Ve her tarafta b ·ıyraklar dalaal::ınıyordu. 
Snnki bunlar, kücük Muk'u aldatmak istiyorla~dı. O, gö
zlerinin önünde açıl:ın bu tatlı görüşo şaşakaldı. 
Hayli zaman bakmağa doyamadı. 

Evet, küç:ük Muk artık orada kısmetini bula<'aktı · 
Sonra sevin~~le sıçrıyarak illo oraya gider.eğim dedi 

O, bütün kuvvetini toplıyarak khsabo.y::ı doğru yola 
ç·ıktı. Kasabıı pek yakın göründüğü halde Muk. orllyıı 
öğle üstü yetişebildi. Yorğunluktan küçük ayacıkları ar
tık yürüyemez olmuştu . Bunun için yolda birka~· defa 
oturmnğa ve hurma ağaçları altında dinlenmeğe mec
bur kaldı . En nihayet ~uk, kasaba kapıl:ırına yaklaşt ı . 
Burada kendisine biraz çeki ılüzen verdi: Sarığını , 

cübbesini düzeltti, kuşağını sıktı, kılıcını daha 
güzel yerleştirdi, kunduralarının tozlarını sildı, 
sopasını eline aldı ve yiğitçe kasat.:ıya girdi 

Birkaç: sokak dolrıştı Fakat hi~·bir taraftan bir kapı 
açılıp ta kimse ona, zannett ıği gibi: 

«Küçük Muk, küçük Muk! Buraya gel. yi, iç ve kü
çük ayaklarını dinlendir» demedi. 

Pansiyonuna parasız olarak yirmi et endi ahn~ı. Bun
lann beşi Bahkesirdendir. 

, , 

, 
• • 111 

Ifrkek Orta mektebiıniz. eti 
Şehrimiz er kek orta mek_ Orhan, İsmail oğlu Re ~·ı 

tebinde bu yıl a{·ılm ış olan Mustafa oğlu Mustafa •. Ha gıo 
pansiyona seçimde kazanmış oğlu A . . Hamdi, ısoıaıl 0 

olan gençlerden yirmi efen- H. lbrahım , . ~ıo 
E k. h. d f 1111 Oe di alınmıştır. Bunların beşi 8 ı~e ır en: sın_ 

0 
sslr 

Balıkesir, dördü Eskişehir. Alfieddın, Mustafa ogl srF 
üçü Ankara, se •ızı Bursa- ri~ İsmail oğlu Mahmut, 
dandır. Bu efendiler Kültür oglu Hasan, eri9' 
İşleri B.tkanlığı nam ve he- Hursadan: Ahmet \ıo" 
sabına pansiyonda yatıp ka- oğlu Halit Ziya, ~e J' 
lkacak ve mektepte okuya- oğlu Hikmet, Sabrı 5aı" 
cnklardır. Kemal. Sait oğlu . b4 

Sül~yman o
0
i,.lu Kadr•· ... , 

Kültür İşleri Bııkanlığı seyin oğlu Sait, l"brP' 
tarafından adları ve sanları hmut oğlu Ahmet, f. 
mektep çevirginliğine gön- Hulusu oğlu Suphi, 

1

11' 
derilmiş olan bu gençlerin Ankaradan: Hüseyin rı~le' 
adlarını aşağıya yazıyoruz: Hamdi, Kaeım oğlu dil''' 

Bal ı kesirden: lbrahim oğlu Hakkı oğlu F~ 

Y oguslav Notasının Akısleft 
ısd•0 (Üst tarafı birinci yüzde 1 

goslavyada suikı1st yapa. 

caklara tahsis edildiği doğ-

ru mudur? 

Macar hükıimcti sonradan 
bu karargfihın mın-cut oldu
ğunu kabul etmiş vo burad

aki hırvatları uzaklaştırmak 

için tedbir aldığını bildirm-
iştir . 

2 - KarargAhta Macar 
zabitleri, Krala suikast yap
an Popischil, Httitch ve Kr

ulje ni~aa talimi yaptırmışla. 
ruır. 

1 
3 - Y f\Dka pusZ .• , 

gelen çeteler birçok sııı 
f.tlar~a bulunmuşlardır. e' 

h ·· klırP 
4 - Yugoslav u ı1 1 . "r bu suikastlar üzcrınc 1p 

'f eo 
ile Premetzin tevkı df 

melerini birkaç fı:ı•'' 
fa istemiştir. ;-
Macar hükumeti bunıııı ., 
kanı olmadığını söyıeııı' 
tir. 

·ıı•"' 5 - Marsilya sııı ~· 
_failleri sonele ce Macs~r..,a 
kfımetinden ynrdun S0 

=-şl=e.:=r=J=ir=. ===:-o-~ d'' 
Küçük Muk. bir büyük ve güzel evinden yaıııııe,~ 

geçerken ııç gözlülükle yukarıya baktı. Tam o sırsd9ttı 4' 
pençerelerinin bir inden bir ihtiyar kadın başını tıZ8 

kelimblcri uzatarak haykırdı : 
Haydi ge1in! ('oktan işte : 
Pişti aşlar hep ateşte; 
Tatlı yensin diye ancak 
Sofraya güll~r konacak 
Komşucuklar haydi gelin! 
Afiyetle yemek yiyin! .. 
Derken evin kapısı açıldı. Ve içeriye 

kedi ve köpek girmeğe başladı. 
1

;d' 
Muk, birko.ç dakika, ben de gireyim mi. girnı0Y01arif mi diye kararsızlıkta bulundu. Nihayet yüklenerP,k \J,cı• 

dü Önünde iki küçük kedicik gıdiyordu. Onlar (il 9,d 
yolunıı kendisinden daha eyi bildikleri için onlarıo 
sıra gitmeği lrnrsrlaştı rdı. ,,.~ıt~: 

Merdivenlerden ~~ıkıncn karşısına pen~·ereden h,0ı tt~ 
ihtiyar kadın ~akıverdi; kaşlarını çatarak Muk 9 

ist?yorsun?» diye rıordu. 
~tuk tıı kurşıl k olarak: 
- Sım bızi yemeğe çuğıran değil mi idin:1 

olduğum İçin işte ben de, O'eldim, dedi. 
ihtiyar kodın gülümsiyerek: ro'~ 
- Tuhaf adamcağ ı z, sen de ne çabuk bu haykır b~~ 

kendi üzerine ahlın! Kasa.hada herkf.s biliyordt~11(t1 
sovgil i kedil c>rimo yomek pişiriyorum . Arn sır~ 0 btJdıJ' 
onlara misafir Je çağırıyorum. lşte senin işittiğıfl Jı111~ 
Muk'un herşeyi H\· ıktan açığa anlııtışı ihtiyar k~ı. 
hoşuna giderek onu bayağı bir misafir ~ibi cığır1\ti' r 

Muk yedikten ve biraz canlandıktan sonra yine 1 

kadın ona: • y,r) 
(DevaıJJ 1 

• .. 
• • • • • 
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Almanya - Avusturya. ii Şehir Sinemasında •~ -23-

Barda. k Dede.. Eski başvekil Von Papen Avusturyada ii.~ Bu akfam ;• 
Alman ırkının birlişmesi için çahşıyor, =~ •ı 

Çömlekçi Hüsmen ağa ka
lın sesile adamlarına: 

- Önleyin nt~şi, zaten 
bir taşla canları alınacak 
değil mi? diye bağırdı. 

Ağır ağır yukselen kirli 
bir durnan altında havasız
lıktan bunalan işç iler zaten 
bunu bekliyorlardı. Başka 
Vakit duymamak h'in ku
l~klorını tık ayan adamlarına 
ırndi sesi , bir haltls bo

rusu gibi gelmişti. 
Son bir gayretle ocuğın 

kapağını örtüp biror ikişer 
yan taro fttı ki kulübeye gir
ıneğe başladılar. 

Kara Hüsmen ağa kasa
hııya giden yola dönünce, 
gözleri önündeki koyu k ı r
ın111 tepeciklere saplandı. 
Daha imdiden : 

- Hazırlıvor muson?. 
Diye bıışı~ ı ağrıtıyorlardı. 

Yarın öbür gün zaman ge
lince bunlara nasıl bar
ılalc yetiştireceğini düşün
dü. Keyirıi keyifli gülümsedi. 
Çok kurnaz ve hasis bir 
adamdı. 

EvvelA yarınki parti kin 
kalan .odunun yetişip yetış· 
ıniyeceğini düşündiı . Sonra 
kuçükluğü hatırına geldi, 
Babasını hiç bilmiyordu. An- 1 

nesini de üç yaşındıı iken 
kaybetmişti. Fakir ve kim · 
ıesjz bir ::ıiledan kald ı ğı 

İçin komşularından Hacı Ta
yıp ağa onu evlatlık almı
ştı On iki yaşına gelince 
hacı ağa Hüsmeni bir çöm. 
lekçinin yanıno vermişti 

Kara Hüsmen burada da 
kendini sevdirmesini bildi. 
Ustasına dcımnt oldu. işte 
şimdi hükme1tiği bu ocak 
kendisine böyle kalmıştı. 
Kara l lüsmenin yegtine r ek.
ldmcısı mah hallenin hocaflı 
idi. Ona şöyle okkalı ta
rafından bir ziyafet ve eline 
birkaç kuruş sıkıştırmak 
knrı geliyordu. Durmuş 
kocayı bütün kasab~ 
halkı tanır ve hürmet ederdı. 
Rrenlerdendi, rüya tnbir ed 
ur, tavuk kıınından her de
rde deva mıeka yazardı. 

Bir kısım halk hocanın 
evliyalarla da ııl§kası olduğu 
nu söylüyorlardı. Kasııbanm 
hemen kıyısında iki ufak 
lepe orasında sıkışıp kalan 

«Bardak dede» nin yegdne Reichspost yaZl)Or: ne getirmek yani bir asla ere i l " h .. A . r. 
hamisiydi. Viyanndnki Alınon seferi mensup iki millet orasında •• Q l T f l S t ' 

Ufuk bir toprn k yığınından Mösyö Von Papen, Avustur Jnstluğu tekrar tesıs etmek va- 111\ " 
ibaret ve etrafı kırılan yadaki Alman kolonilerini zifesidir. E~er hugü~ gaz~te it Lilian Harveyin muhteşem eseri ,_ 

~:r~:~::r~•cvril;~r~~z~.~.~r :z:~e~: ~~~~·~~~::ı.~ı::~ :::~::'.rler~n;:!'ı~.~ş ı;:~~~ -~~ =~ Çı .~ d 1 r an o uda k 1 ar ~~ 
s z mezarın üç asırlık bir ·· b .. d · ık h b h ı· · u un e ı as ı a ını yap- ile Avrupa siyasetinde ytni 
ömrü olduğunu söyler, kim t Al r· . . b 

mış ır . mon se ırının u tthlikel.,r ve emniyeısizlık-

1 
~ 

lorden kimlere kaldığını bir . b 1 1 d j . 1 
d O münase Pt e A man vatan a- ler uyandırmağa teşebbüs ~ Sincmıı semuıııın hü)'ük hır var ığı ve parlttk 

bir yalan yanlı!§ snynr ı . ı : daşların:ı söylediği sözler bir ederlerse onlara dtmek i yıldızı dilber sanntkAr LlLlAN HARVEY in en son ~ 
un irin bu c iv:ırı l ..ı 1&a ' çok bakımdan dikkate dt•ğer =~ eseri olan hu fılim bütün ,ıünyada çılgınca alkışla- r, 
ziyade ((Bardak hoca» diye bir mahiyetlPdir. Çünkü bu ldzımdır Anschluss ke· il nan büyük tadirler ve alAka celbeden emealsiz mi- , .. 
nam alın ı ştı B ıı rduk dedeye hasbıhu lJc ıl e ri siiriil"n tel§ . limesi Lo~ bir kelimedir :, zansonli muhteştm eseridir. Bu fılimde LILIAN HA- '111. 
ait lıer maliimot hocadan k.k i ve ;ı okta i nozarlnr - ki ve hiç birşey ıfade etmi- ==~ RVE~ aşkın ve güzelliğin nelere kadir ol.duğunu ~-
alın r, onıı sorulurdu. bunlu.r :ı Von P:ı penin haiz yen bir formüldür. Alman ~ gençlık, aşk, saadet, zevk, neşe taş ran hır altika ~ı 

Hoc ıyo yolJn rnet gelip ol<luğu resmi s ı (utı vu ifası. lar şekle •it bır An•chlues ~~ ile canluodırmukta ve seyredenleri ilAhi güzelliği il: 
te dede hakkında birş ey nu ınemur e ılilJıği vazifesi istemiyorlar, dahıı ziyade ;;;;;;i teshir etmektedir . • 
sorulJumu, mırıldanır gibi itibor ı l .. Dt> vlet reisi Vi' Boş. Alman fıkir ve ruhunun bü· t LİLIA.N HARVEY in bu fılimJ'eki şeytanetk4r J.. 
gayet yavaş bir şeyler söyler vekil Hitlerin te!dkki tün hayal sahalarında müş· 14 ve çok sovjlen rolleri, oefıs şarkıları enfes dons ~-
söyler ve: vo Goktai narnrları olarak terek bir ahengini arıyor · 1 ve varyete numaraları görülmesi asla ihmal edilm- ,. 

<• - Haydi, All- dahi bakılııb i lır _ Avustur- lar. Alm:ınların azız va- ~ iydcek kadar güzeldir. ~ 
ah muının olsun !.» yada yerleşıniş olon Almanl. tunları tarıhi bir mef - ] Bu kıymHtli artisti ve yaratt ığı neşe kaynağı · 
der'' kocaman taneli UZUll te• l ( d == b "' L 1 t k l a ar için tnkip edilecek hattı ıumdur. A manların vücu ~ s=' u eserını gormea. ıırsa ını açırmama arını mu- r 
Sbihin'ı çeke çeke uzaklaş r 1 -· h h Ik . d . hareket ve dirnktifleri ihtiva getirmek yolunda olduk arı i terem • ımıza tavsıye e erız . a 
dı. etmektedir. şey komşulardan herhangi ~ llAveten Dünya haberleri . " 

Bard:ık dedenin ılaha ziyade • · 8 d b l ı 
Klıı genfurtta yaptığı bu birini tehdit edecek yahut İ Suvare Tom saat e aş ar. 

gedikli müşterileri ·iul ve :1 S 1 l k l ·ı 1 t h ' d"l . t' 
1 l l müsahnbesinde Von Papen·, A vrupanın nizamını bl)zacak a on arımız a ur1ıer e es ın e ı mış ır. 1:.-çocuğu olmıylln koı ın ar n, ı ~~ 

nişan l ıları ıısker<le buluna~ evveld üçüncü Reichin arzula· bir şekil değil yeni bir ruh ' lif 

genç kızlardı. Ara sıra delı · rını şu suretle ifade etti: iktisap edecektir. Hudut taş· \ •. p E K Y A K f N O A •. 
kanlılar da uğrarlardı . «Biz Almanlar, Reichi ye- lıırını birkaç kilometre ileri ·' Muhteşem artist ve. kudretli sanatkar f 

Mezarın bnşında herkes nileşıirmek ve ona yeni bir götürmek yahut geri almak f B R I G I T T E H E L M in ~ 
bir bardak kırar , bu çürü~- can vermtık, fikri ve ik.tısadi için yeniden sil!ha earılmak \.!_·. 
üş toprak yığınından derdı . hayat ı mızı ccnebiler tarafın- caniyane bir hareket olur » ~ J"" • / • K J 
ne şifa dilerdi. dan ortaya atılan hukuki mo Alman siyasetini tarif ve = . n C l l Q l n 

Güzel bir mayıs subahı fhumlar ve telftkkilerden te. temsilde salA.hiyettar olan 1 § Muazzam eserini sabırsızlıkla bekleyiniz 
ufuk henüz sararıyordu. Her mizlemek istiyoruz.» bir makamın bu sözleri, .. ,.: l 
taraf bahara bürünmüş derin Bundan sonra Von Papen kendilerine hitap edilenlerin ı• , 
bir sessizlik; ç· ıt yok. protestanlar içindeki cümlesince ltı.yikı vr rlıile J in]Iİİii1ı'ı1ıı1ı1ujjWın:~jjii:~lifıjjjii~iiiiii&Jijji~i~ijijji~iiimiijjiiiiiiiliiiiiifii 

Yaln ı z ara sırn kırılan bar _ kilise ihtilaflnrın<lnn ba- meri tutulacak olursa bn iijlUll il Qllll UU 

uukların ç ı kardığı hır~· ırı bir hsetmiş ve nihayet söz- takdirde gl!rfl k hizdr. vu ı ,., 1 k t kt b• t 
gürültü sükutu :yı rtarak dol- }erini kendisinin alll ı j!ı emir geMkse bo ~ka lı c rlıonlıi b·r 1 ~re e or a ıııe e 1 Sel ın 
galana dalgalana tu bulundu- veçhile Avusluryada ifasile ı!leerde AnsAcevhrulupsns ge~8·e1.yz~l8i 1g?i al IJJ& komJ•syonundafJ: 
ğum yere kadar geliyordu. mükellef olduğu vazifeye u • 

Uenç ltızlar bardağı kırmak intikal ettirerek ve mütevef- tinde yenı tehlikeler 
için taş atarken dolgun göğ- fa Hindenburgun malılm ve emniyetsizlikler uyandır-
üsleri bir kavis çiziyor sonra sözlerine telmih ederek şöy_ mağa teşebbüs eden gazete 
yine eski vaziyetini :ılıyordu . le demiştir: muharrirleri ve iş politikn-
Uinbir türlü düşüncelerle ~u - «Benim ifaı::ına bordu ol- cıları da onlara tabi olacak-
nları daJgın dalgın sey~e.ttım . duğum iş , bir vasiyeti yerı- lardır. 

Pansiyon erzakından et ve ekmekten maada kııımlarına 
talıp çıkmadığından, ikinci teşrin 934 ayının (29)cu gü
nüne kadar uzatılmıştır . isteklilerin ıg - 11 - 934 perşembe 
giinü teminat akçalariyle saat ( 14) te mektepte bulunD\a. 
ları. 

Artık birer ikişer gıdıyor- J 

lardı. Son kafile de yamaca ,,~~§~~~§~§§§§§§§§§§~~§§§§§§§~§§§§§§§§§'~§§~~§§ 
tırmanan yolun nihayetinde -
kaybolduktan ıonr.a bilmem 'I 
neremden gelen hır tecess- J 

üs ıevkile mozıırın hn~ına ka-

dar indım. 1 1 
Kırılan binlerce hardak: 

yığ ınlar ı orasında, biribi.ri.nc 
ku rış ını ;;ı kad ın k nyallerı ıç. 
inde; Karıı llüsmenle, Bardak 
Hoconın arsızca sırıttıklarını 

gördüm. 
M. M. 

ö. Taruk 

ALTIN MAKAS 
Üt; huçuk ~en.- .\lmarıyada tahsil etmiş sanatın hiitiin inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
misinin aliy,vtihH<t derecede mak.astarlık şehadPtnamesini ve ayrıca şeref diplomasını haiz 

Halkevinden: MUHARREMHASB • 
1 

1 k •"' kendi~iııe Soy adı yasas111a göre u~r t !'.i 

uygun hir ~oy adı hulacakt11·. . 
L.,d l · 1 Tarıh suhenıiz i)z Bu is icirı l>il, ı:. e nya ' ~ 

'riirk(•c (;dı;, .. anıklanuştır. 
Ltekli olanlar HalkcYimizt· ha~ vurarak ke-

ııtliıw hir soy adı St)~ebilir. 

Halkevi Reisliğinden: 
llalkevinıizin Ali ~uul"i ~lektPhiııdc a~tığı ha-

lk . . • • leı· '"' leriui il crfü·d-ıçın pa,.a~ı'l oliuma yazllJc.l ( !'.i • • 1'"'. 

Üğü ra•,hel ve istek iizt•rirıe 2B Te~rmısaıııdPrı 
lıa la ... ;k iizt:·~·e paz::ı rtesi \'(} ıwrşnı lw crii rıleri 
öğleden sonra okuma ve yazma hilmiymı harıı
nılarımız iciu ele bir· der~lıant~ açılrnıştıı'. 

Arzu ed.en hammlarırı Ali ~nuri rııckltıhirıe 
'Hiiracaatla kayıt olunmahırı' rica olunur. 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Makasları bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbistlerini görünüz. En 

zarif geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş beytıfendiler Altın makasın muhterem müşterileridir. Modellere 
muvafık olmıylAn - ve sevilmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

(~iizel ve pahalı olau kuma~larımzı ~'alnız ALTIN ~L\ KASA hit;tiriniz. 

Çünkü 18 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerinde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlşıir. 

[r~ek atelyısı postahane sakağı Na. 50 
~ammlar ate iyesi Kara oğlan mahallesi ikneci sokağı No. 2 4 

' - -- ~ - -~--- - -

Halkevi Reisliğinden: ii~rerım~k istivenler ic·in . . . hir dershane acılacak-
• 

tır. Arzu edeuleriu mektebe nıüracaatla kavıt 
llalkevimiz Ali ~uu ri MektebiıuJe Fransızca olumnalar1 rica olunur. • 



A 

lngılız 
Japon 
Görüşmesi 
[ Devamı jkinci srıyfaJa ] 

meri itildfJarın tekrar göz
dı,n geçirilmesine muhale 
fette ısrar eylemektedir . Dün 
akşam çıkan bir şayiaya 
göre Amerikrının bu itildf
gi rizliğin e hır nih u~et ver. 
mck için Lonılrn ite Te>kyo 
uras.n.laki mukn r~n etın ılk 

Memduh Ahmet 
ÇOCUK 

hastalıkları mütehassısı. 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKlLİ 

YUSUF KENAN 
Y az1hanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazılarda her 

Dııiıııi Vilayet 
Encümenindeıı: 

Bahkesirdt~ evelce yanmış olan ~fitat Paşa 

nıektebinin keşif name 'e şartnamesi nıucibince 
ınübren1 aksamının yeniden inşası 3 Kanunuevel 

--
Okuyucularımıza Bir Kolayhk· -· ,,,,,.,,.. 
Aşağıya bastığını1z rehber tablo hal~ınıızın lıer tiilii ilıtiya~:: 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kı 
lerden karşılı ya bileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirlii suallerin cevaplarını bu tabloda arayınız .. 

·Ui" 
T'Rl.KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi 1111 

n • ye caddesi numara: 98 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. lliiktirnel caddesi postahB" 
• ne sokagı. 

O Te L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye cadde· 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükumet caddesind•· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hükı)oıel 
caddesinde Ahn1et çeşmesi karşısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hüktlnıet cadde
sinde .. Dar balı oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: HüköDlet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

l O KANT A : Sabri Lokantası: Şah Mehmet sok91' 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane lıoğazı od9• 

TERZİ 

Bandırma bakkalivesi Ahmet Hilmi eferıdi·· 
Bihimumiçkiler, k~nserve ve ş~ker Çf>şitleri. 

nevi dava kabul ve surat-
la neticelendirilir . i'§a4 tarihine miisaidf Pazartesi günü saat 15 tc 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 
Terzi ve öriicii Celalettin bey. Kul13Y1 
nıillive caddesi No. 163 

ol 

Vilayet n1akam111da müteşekkil Encümeni vila
yette açık • ksiltme ile verilmek üzere 

.. 
ŞEKERCi 

münakasaya konmuştur. 
N KAŞE N 
E E 
0 Orip 0 
K Btı~ ağrılar11u1 K 

Diş l(~rılarına 

Bu inşaatın bedeli keşfi 3 990 lira 70 kuruş 
ve te'"minatı mu vakk.etf'Sİ 300 liradır. ~Iü
nakasaya nıeslek haysiyet ve itibarı malisine 
itin1at olunan ve belediye ve ya devairi saireye 

: Ahmet Nuri efendi: Ralakesirin en eski şeket" 
cisi. Hiiktimet caddesi, postahane sokağı rıtl"' 
nıara: 24 

MANİ FA TU -::ı :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi ıı•' . ı· •6 nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi nııl I) 

ve yahut serbest olarak birkaç br.tonarnıa • 
caddesi numara: 52 

A Roınatizn1a~va A binayı bila nıünazaa m~tin olarak vücude ge-

L. 
M 

• 
1 
N 
A 

tirn1iş olduğuna dair vesika ve ticaret odasına Teyyare Ceıniyeti Balıkesir 
mukayyet olduğuna dair nıakbuz ihraz edeu Ş • deJJ' 
mühendis, nıimar ve kaıfalar iştirak edebilirler. tıbesııı 
Bu suretle talip olarılar vcvmi ıııczktirda vaktı T . . . 

1 
.. k, 1d . el k. .. d ~ureıilt 

· avare ccnın·etıne aıt nı · un1et cah esın e ı arsa nıuzaye e.... ..u 
muayyerıinde vesaiki mezk5re ve teminatı mu- _ · · . . · _ kdİl"'-

k · kl k 1 .1 k ı satılıga cıkarılnıış olduğundan pcşın para ıle alıcı bulunmadı~ı ıa rt' 
vak ate ma · nız 'eya me tup arı e ma aını k. • 1 . . :-' 

1 
d 

1 
. . r d · . t k sll 

vıh\yette müteşekkil eucünıeııi vilavete ve hu r~lıezd· ur akr~alnın )ılrınc~ )edrece ı'~ vel nrl·rn< ı sıral a ~enııyP..~e ıpo teıarı iljl 
· 1 \ .1 · k 1 'IA t' d 1 t tı e e tu · sıt e salı acagııı an ta ıp o aıı arırı şu >enıızc nıuracaa hususta ma tımat euınnıe · \ 'C >ı <• te e şar -

1 
(
2

68) 
o unuı·. ~ 

naıne suretini almak ve planı görmek istiyen- , -- :: __ _ ~ 
ihale giiııiindeu evelki güıılerde Eııciimeni vi- .- •• • • -; 

rnyet. kalemine miiracaaı. etnıeıer·i ilfll• olunur. 
1

1
1
1 TURK Dl LI Neşriyatından: 

(262) -

1-
l egi11u: 

M 
• 

İ /:Jf..~( I r. 1 
N 
A 

2 
6 ve 

12 kaı;;.e/ik ') 

Kut~ları isteyiniz 

::ı:~~ba~.~~ i~~~,~~:iiı~=s~.'.~esi! ... , Çoclıklar için. 
A o halde Alıiiktimet caddesinde şelıir sınaması yazan: Mehmet Cevdet 
lzmir - lstanbul şeherisi Mehmet Reşat 
adresiru~ müracaat ediniz. IJedi~·eJik lıerıı<''İ l\t1Tl1 ~EKEHİ, 
ŞEK EH LEME, \~İ KrLAT Ye ayı·ıca Hanıazau i~in il ELV.\ 
ve RECELLEHİ oralla bulacak ve ucuz olarak tedavi cdecPksi-

" 

-
H<ıyııt bilgisiııe uygıın olarak ya" 

, zılııııştır, Her kit<ıpçıda satılır. ' - - -- - - - -

Bal:kesır Vıİdyet Matba~;ında b~sıl;,.,,tıf' 


