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Secim de 
"' 

Vilayette Fırkamızın kadın azası çokalıyor. 
Ata ürk' ün B yruğu. Türk Kadını Fırka Oy esi. Kadınlarımızla birlikte ilk 

sayın .. • seçimine girmek 

Kadınlar. 

uıereyiz. Sıyasal seçimler Atatür~ polis amir ve memurlarımn vazifelerini eyi görme- Kadınlarımız ~iyasi haklarını kullanmakta da-
~:::doşl~~:ı.::ginl!!~:i.;1!:: leri için selam resmi ile uğraşmamalarını tensip ~uyur~u. ha ilk adımda büyiik muvaffakıyet kazanıyor. 
dendir. 2 ( A ) i k 

I<•dınl•r•mızın d•h• şim· ışı~,~k·~:k •• :.~. ~:ın.re11.,~ ::~.m~.;;:~~· ı· k~; ı'..~ ~~~:: Düne ka~ar kentimizde fırkamıza yazılan kadınlarımızın yekünu bine yaklaştı. 
diden adlarını yazdırmak şu bıldırımı gondermı~tır. kıtn"ı mu trsni.1 olmak iizo· Fırka boşkanlığıno gelen da kadınların fırknya ynb- topluluklar yaparak ocakln_ 
için Atatürk fır kasma Reisicümur Atatürk Boş· re nöbet~·i noktada, seyri bitiklere ve tel yaıılarma d ı klnrı toplu ve çok girim rn yapılan müracaatları 
koşuştuklarını görmekten boknn ismet lnönüne vezıfc seft~rd~. ılevrı.yede vo vazifo- göro Cırlı:nsı üyesi olmak isteklerini knrşılıyncnk tcd- gözden geçirmokto niznmna_ 
derin bir sevine duymak- başında polis nmır ve mem- ) 0 gıd rkAn unıformalı po üzere son günlerde vildyetin birler nlınmıştır. Bu arada monin hükümlerini yerine 
tayız. Onlar sandık ba· urlorının " zifelerini eyı Jis amır ve memurları vnzi- her yönünde fırka teşkiltı.tı- merkez teşkildtı da sıksık getirmektedir. 
şına nncak kendilerini bu görmeleri İçın selfim res· felerinı eyi görebilmeleri na binlerce kadın boş vur- ========= 
mutluğa kovuşturan fır mi ile m gul c,Jmam !arını için seldm ifa ile mükellef maktadır. u ı K d ı ı• • d 
kamızın yolunda gidecek- tenl'İp dmı lerdır ırf seltlm değillerdir. Kaznlarımızm topunda kn· r a a 1 n arı zm 1 r e 
!erdir. Kadın fırka.mıza 1 dınlarımız topluluklar ynpm:ı-

yeni rejimin sarsılmaz bir 1 s m e t n ö n Ü kta. Cümuriyet Halk Fırkasına s e n 1 i k y a p t 1 1 a r •• 
dayanağı olıırak katılıyor. bağlılıklarını göstermekte-
Altı oklu bayrak yalnız dider. k l, d 
ülkemizde değil bütün Kabinesinde değişiklik yok! Düne kadar şehrjmizdo Atatür~'ün abi~esine çelenk koydular sonra arş\ya~a a 
~:ı~~u~~e:j0::nc~~d :ı!~;~ ~:k~r:c yo~~~~oşk~~~~r ye~~ J Atatürk'ün annesinin mezanm ziyaret ettiler, 
tur. yekOnun do ha kabnracoğı lzınir. 22 (A.A.) - Saylav geçerek Atatürk'ün annesinin 

Kadın genclığı, yeni yu- ~ ~" umuluvor. D nılebilir ki ko- seçme ve soçilmo öneninin 1 mezarını ziyaret l~tıniştir 
şayışa, çoktanbor• ulışkın ·---.·./\ ı dınlar;m·z 0 1yosi haklarını kadıaıorımıza verilmesi mün- Sayıa"v seç~ırı,ı"ı 
dır. Bu yazımızda usıl on il kull nm3klo dohu ilk adımda osebctile Urln kadınları dün 1 11 

unla, d\ınlarına buyuk kard l üyük nıuvoff kıyct kazıını_ lzmire gelerek Cümuriyet Ankoro, 22 (A.A ) - Say-
e ferine kılavuzluk edecek \.. yorlar. alanında Ato.türk'un abidesi ı lav seçimi için yurdun her 
olan gene bnyanlarımızln ko- P' Cümuriyet Halk Fırkası önündo şenhkler yapmışlar tarafında bugün defterler as_ 
nu11mak istiyoruz. vilı'iyet başkanlığının buyruğa abide önünde buketler koy_ ılmıştır. Askı müddeti son 

Y lımet lıı ııU knl ıı "" il\ ıkı "' ı k · 
ilk.yapacakları iş, fırka ıhlınt Baknııı &ay Hefık fııh ı;arıar H k::ıı ı , Alı Rana ile vilAyette fırka tcşkill\tın muşlar, sonra Knrşıynkaya kAnunun beşinde bitece tır. 

toplantılarında, fırkanın pr- Ankara. 21 (A .A.) - Is- ettiğine ti~ ir çıkan ŞJyialnrın K 
1
. d A •• •• 

opağonda bölümlerinde, san- met lnönü kabinesinde her tamamen asılsız . oldu.ğ~n~ uru tay a tat ur k un 
dık başında çok k&dın Vd hangi b.r onlaşamnmazlık bayana Anadolu Ajansı ızınlı· 

ıapkaı. kadın bulunmaktır. r.•ktığınn ve kabinenin istifa :ir. Bugv dayı koruma layihası ve 
J 935 Türki.re eaylav seçi- y Q ' 1 k 1 A b mının ustunJe, kndın kurtu- ug s av n 1 a ımız . diğer layihalar onaylandı 

Kayseriye geldigi gün. 

luşunun olçusüz sevinci dııl- I Ankara, 22 (A.A ) _ 

gaınnnıalıdır Kabinesi Ve Romen gazeteleri. Bugün Esat Sngay Bur-
Sonra, biz kaıl.n kılığını sanın Başknnlığındn to 

ııe şımdiye kndnr zorladık, Ne sıyasa gü~ecek1 Veni Türkiye soyadı ışıla yeni re planan kurultay gundcli-
ne de zorlarız: kadınlarımız f • bu"yuk bır iş yapmaktadır ğinde bulunan bütün konu· 
çarşafı kendıleri atmışlar, ~aş~a~anın SÖZ en. Bu kreş. 2 ı [ A A ] A~a- nları ona) lndıkton sonra ya 
knrayüzörtüsiınü kendileri Belgrat, 22 (AA.) - Bny dolu Ajansının Halkan hus· rın sont 14 te toplonmok 
bırakmışlnr, şapkayı kendi_ Yevtic yeni kobineyi te~kıl usi muhabiri bildiriyor: üıere dağılmıştır. 
leri giymişlerdir. Ancak. etmiştir. Adverol gazetesi Türkiye Bugünkü toplantıda kabul 
şurada burada henüz geı ı Bolgrot, 22 (A \.) - On nin herşey bııhasınn Turk edilen kanunlar meyanında 
Asyn kılığını taşımakta ola- dört ki ıden miirekkPp Bııy leştirilmesi başlıklı bir yıız .s buğdayı koruma kanunu. ba-

Yevtiç kabinesinde üç Hırvat. ındn diyor ki: . yilere gayri menkul mallo-
nlnr vardır . Bunların sayıEıı 

bir Sloven, bir boşnak, ıld Turkiyade bir soyadı rın t ıpu sicilline kaydına ve 
rrıttı'k"e azalıyorsa da, kadın· 
n '" eski muholıfferden olmak uz. alma kanunu yapıl tasarruflarına milli iktısat 
1 · ı · ülkelerdeki 
arını en ı erı ere 9 Sırp '\ardır. dı. Geçmişe ait ne tasarruf cemiyetine armo 
eşlerinden bile tlste çıkaran Başbakan Yevtiç g:ızeteler c vnr a Türklerin onu ğan erlılmiş sesli sinema 

Kayser ide şenUklır yapıldı. 
Kuysetı, 22 (A.A.) - Ata

türk'ün mücadelede Koyseri
ye ılk ayak bosdığı günü 
kutlulıımnk için coşgun şenli
kler yapılmıştır. 

Namık Kemal günü 
' Tek!rdoğ, 21 (A .A.) 

Dün 94 yıl önce şehrimizde 
Doğan Namık Kemalin do. 
ğum günü münasebetile bir 
ihtilt\C yapıldı. 

8eşi~taş Galatasarıyı yendi. 
lstanbul, 22 (A.A.) Dü-

nkü futbol maçında Beşiktaş 
Gnlut ısarayı sıfır ı ki yenm -
iştir. 

Ulusal 
Kurumun bu toplantısma 
Dış BıkammlZ baskanhk 

adacık. 
Cenevre, 22 (A.A.) - 11 

sonktlnun 1935 de toplana
cak olan ulusal kurum kons
eyine Turkiye Dış işleri Bak
anı bay Tevfik Rüştü Aras 
başkanlık edecektir. 

Her sözü Türkçedir. 

Ttirkiyede, kadın kôlolıği- beynnotındn demiştir ki: kaldırıb olmoktıı ve yenıliğ- makinesile parçalarının, An. 
nin kara damgıısı ol:ın es. Anlaşmn ve iş bırliği sim· inı gosteren ve ondırnn her karada yapılan c·emiyot obi-

Ankara, 22 (A.A.) - Dü. 
nkü ulus gazetesinde Eskış

ehjr saylnvı bay Ziya Özenin 
her sözünün türkçe olduğu_ 

nu gösterir. Bir yazısı çıkm
ıştır. Bu yazı T. D. 1'. C. nin 
de düşüncesine uymaktadır. 

I====:;;::========:;;==:::========:--=-
ki kılıklnrdnn hır örnek diye kcdar Yugoslavya dıs şeyı ulusu mel et~eğe çalış desı heykelleri teferruatının 
bırnkmnmoğa çalışmalıyız. sıynsnaının lıc.!'ilıca vasıfları maktndırlar.Tiirkler arob hn- gümrük resminden muaf ta_ 

1 urk kadın gen lıgi but olmuş , e eyi neticeler verm. rfleri yl'rine IAtin horflrırini tulmasına, iç bakonlıkı büt-
ün yabancı gozlcrın bu ı t.r. Arzum <'fi kıs zurnan ııld kları zaman büyuk değ- çesiode 12 bin, Nafıa boka. 

1 · 1 f d · d b ki ı~me bununla, bu kadarlık ı - b · · 1 120 b' seç•imdo kendi uzer rın" z u ın _a ıç sıyusa o enen n ıgı utçıısını e ın, 

1 · kt d' h kolmıvncuvını h " kımse J' t ı f b · çevrilmı olduğunu bılmelı- 1 netıce er erı mc c_ ır. J "' ~ os a te gra utçesıne 
B b h k b akl n.ı gc ırmemı tır lfolbu u b' '4 ı b k ı d 

d. ı ·1 1 · d <1'1urk koJınıo11 u sıı çı n u ıın gaz - 1 ~ ın, .ııa ıyc a an ığı tl-
ır er ç erın e ı ki · d" 1 dl • · · · hı k leler yeni B:ı bakanın şah ıy- ım 1 on ar 8 ıırı yerıne yunuumumiye ve Kaclasdesta. 

eıyasol ya oyışo gır? ı ece. etını sel.ıınl m:ıktn ve ı ork eski Turk tarihinden çıknrı· ru '1\ tapu idarelerı butçe-
yetkınliğe doha erışmem.~ş ada l:ırıorn seçımınden dolayı ı lmış adları koyuyorlar. Oil lerinJcı de 16 hın lırnnın mtl-
olduğunu ileri sürerek gu- kendisini kutlulamokta birlt ş- temizleme savaşında haklı nnkolesine ait kanunlar vn-
lumeiyenlcr oldu~u gıbı, be- mi lerdir. o! ın dost Türklerin bu soy. 
lı illerinde sıyasnl haklarını adı işile yeni ve büyük bir 
koz lDma.k iAtiyen ka lınlnr, rn•= değişiklık daha yapmuktadır. 
kendi orkokh>rino, 1935 seç- K11r,mdint gazetesi de Kemal 
ınıinde Türk kardeşlerinin Sovyet ffusya~a yeni ~lf başlıklı güzel bir yozısındn 
1-{0storereği ileriliği tanık cu·muriyet divor ki: 
tutacaklnrdır. Türkiylmin oyadı 

duv :\foskovo, 22 (A A.) - \1 - kıınunu bumda birçok kim-
i\ dınlarımıı kafı:ı"o 

ğucn, korakterr bu denemi rdovya :\1uhtnr mınt k'l nda ~ nin t ocrubunu uy ndırd 
:\luhtor Sovy('lt o ·alı t Cu- f knt Tu kiy do hızım hur-

b 1 nrıb hcı)imize )'UZ ki ığı ı J k muriv tı ku uln u tur Orta ı nr ıno b nzemiy"n bir 
"erucek bir olğunluktadır Volg 1 m ntak ın ı i lı 1 bul. riali~t olduğıınu bıll'nler lfo-
Bu güvl'ndo nckadar alda- uonn bu cu ur v tın nufu u ın ıl Ataliırk'un hr.r tcşl.'bbiı-

rdır. 

A~apazar ~an~aşına ~ü~u
metimiz de iştira~ e~iyor. 

Ankara, 21 (A.A) - Ku 
rultoyın dunku toplantısın
da onaylanan kanunlar ara· 
s ndn Adrıpnzarı ticaret ha 
nkasın n tezyid olunan hır 
milyon liralık sermayesine 
250 bin lira ile hnzine na_ 

Elen 
Ka~inesi istifa etti. 

Venizelosa suikast hazırlıyan
ların munakımesios başlandı. 

Atine, 22 (A A.) - Ba\'OS 

Ajonsı bılıliriyor: 

Gazetelere göre nazırlar 

kabinesinin tadilini kolaylaş 
tırmak için istila etmişlerdir. 

Atina, 22 (A.A .) - Hoyter 
Ajansına göre, Vr.nizolosa 
karşı yapılan suikast mıızn-

unlorını muhnkemo edecek 
olan juri heyetinin evleri ynk. 

ınında dört bomba patlamı tır . 

J uri heyeti polis tarafından 

sıkı bir surette gozetilmekt
edir. Dava bugun buyuk bir 
topluluk içinde başlamıştır. 

1111lnrn olduğumuzu yakında bir mılyon hl yut. bindir Hünd birfılizalı ' bir tarıhC'i 
göreceğiz. Bunların birçoğu !'\lordoyalı gibi hurok<.ıt ~Uığini tokdır 

mm ı iştirnk etmek için Ma- konunda değişıklik ynpılmn-
lıye Bakanına salAhıyet v ·- sınu dair olan kanunlar vnr-

F a/ih Rıf k 1 !/tay ı ve t:ıtnrdır. (Davamı ikinci snyfııda) ren ve adliye barr tarifesi . dir. 

Göçemen 
Soy~aşlanmıza yardım 

Ziraat bankası yine tohumluk 
buğday dağıttı. 

Tekirdağ. 21 (A.A.)- Gö
ç~enlere dağıtılmak üzere 
zırnnt bankosınra 

yeniden 870 ton tohumluk 
ve 500 ton da yemlik buğ
day gelmiştir. 

Hayu severlit 
Erzincan, 21 (A.A.) 

Diş hekimi Bay Adnan tahsi. 
lde bulunan yirmi fakir co · 
cuğun ders senesi sonuna 
lı:adar öyle yemeklerini te
min etmigtir. 

Bir dil bilgini öl ü. 
Moskova. 21 (A.A .) - So

vyetler birliği bilgi akade· 
misinin ikinci bnşkam şnnh 
dil bilgıni vo Arkeologmnrr 
dün 70 yaşmda ölmüştür. 



~~8~A~~~A~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~=~~~~~R=K=D=l=L=I ~··•••••·----··•·-----··---- --··-·•-••••••~~~~ 
Londra Garbi Soy : Hı R v H K T T !--~ --. 

Kongresi dağıl~ı~tan sonra 
ingıliz Diş işlri nazırının ve 

Borahhın sözleri 
Londra, 2 J (A • .\.)- D ~arı 

İşler bakanı Con S ı vmcn, 
" dün ak~am 1 neniz görüşme-

lerine dair, radyodn. şu t:öz· 
leri söylemiştir: 
« lngıltere hükumetinin dü

şünceJerine tncüman olarak 
diyebilirim ki, bu işte bir yol 
hazırlamak için el birliği i
le harcadığımız gayretler 
sayesinde, belki iki veya 'üç 
ay sonra, yeniden görüşme· 
lere başlanac3ğını kuvvetle 
umuyoruz.» 

Sir Saymen, bundan son
ra Londra ve Vaşington rle· 
niz anlaşmalarının tarihçe
sını yapmış ve Fransa iJe 
İtalyanın da kntılmasile ya
pılacak bir deniz tahdit 
mukavelesinin gereklik ve 

"' faydalarını anlatmıştır. 
Bakan, demiştir ki: 
«Biz o kanaatteyiz ki. uzak 

doğuda alAkaları bulunan 
denizci devletlerin, Jeniz 
kuvvetlerini tahdit etmek 
hususunda anlaşmaları ve 
o havalide bütün uluslar a
raınnda dostca münasebetle. 
ri idame edecek kollektif 
sisteme katılmaları kadar 
acun barışına yardım edecek 
mühim birşey olamaz. An
cak İngiltere camiasının gö
zetmekle mükcilef bulundu
ğu bir takım mesuliyetlerj 
vardır ve biz, . kendi selA
metimiz için ana kuraliar 
dan fedakdrlık edemeyiz » 

Vaşington, 21 (AA.) -
Ayan ü yülerinden bay Bora h 
Japonyanın Vaşington andla
şmasını bozmak tasarlamın
da olmasını teessüfe değer 
bulmakta ise de Amerikanın 
bundandan Japonyanın hu me
selede savaşçıcasına durum 

' takındığı anlumını çıkarmam 
ası Kerekeceğine kani bulun
maktadır. 

Gene ayan üyelerinden 
bay Staixwer, J.aponyanın ta
kınmış olduğu durumla acun 
barışını tehdıt etmekte oldu-
ğunu illin eylemiş bulunduğ
unu söylemiştir 

Noord poF.ıt gazetes, Japo
nyanın acuna meydan okum
akta olduğunu yazmaktad;r. 

Vorld telegram, Japonyan. 
ın yeniden bir silah yarışı 
açmış olduğunu yazıııaktadır. 
D.şurı işler bakanlığı, Ja

pon meclisi tardınJaıı veril
miş olan karar hakkında dü
şüncesini bildirmekten istin
kaf etmiştir. 

Bununla beraber, belki 
Rusyayı da içine alacak olan 
bir denizci devletler konfer
ansı 1936 yılında toplanar.ak 
olub sükun içinde 
bu tarihin beklenılmesi 
doğru görülmektedir. Bun
dan önce siMhlanma yarışı 
başlıyacak <leğildir. 

Çünkü, bu tarihedek ge 
rek Japonya ve gerek Va
şigton anloşnııısını imza et
miz olan öteki devletler bu 
rmlaşmanın yükledig-i andla
rnnda duracaklardır. 

\ ~ 

Havalar soğudu. 
Birkaç gündür yağmakta 

olıın yağmurclan sonra hava 
soğumuştur. Uün sabah ha· 
şlıyan riizgtlr gece şiddet
lenmiş havayı büsbütün 
soğutmuştur. 

T rakyada neler oluyor Adlarınızı 
T anıtac ğız! bir Yunan heyeti köyleri d9la

şarak nasihat ediyor, 
lskeçede çıkan Trakya ga-

zı,tesi yazıyor: 

«Türkiye Cümuriyeti Gü
mülcine konsolosu bay Se
lim Rauf, Atina Türk sefareti 
ktl.tiplerinden bay Recep va
lii umumilik kısmı siyası mü
dürü bay Sokratidis ve 12 ci 
fırka kısmı siyasi zabitleri
nden bay Akoğlundnn mür_ 
ekkeb dört kişilik bir nasi. 
hat heyeti köylerimizi dola
ştılar. Dağ köyleri belediye
lerinden gıtyri hor belediye
ye neden böyle bir muhtelit 
nasihat heyetınin gönderilm
esine lüzum hasıl olduğunu 

bilemeyiz. Görünüşe bakılır

sa Garbi Trakya Türkleri bö
lük halinde • topıu olarak 
vatanlarını terkedip kaçtık

ları için onlara hakiki va
ziyeti anlatmak ve kaçma_ 
mak İcab ettiğini bildirmek 
lazımmış.» 

Bu haqeri veren e<Tarkya» 
gazetesi, şu malAmatı da 
iltlve ediyor: 

«Şikl'l.yet dinlemek husu· 
sunda son derece musir ol
makla beraber nasihat he. 
yeti her halde Seleron (Kök· 
çeler) Toksunn (Ok~!ular) Hi
zonistra (Hamitli) ve saire 
belediyelerdeki arazi müzn
yakasını görmüşlerdir. BiL 
lıassa Kökçeler belediyesin
de otomobillerini durdura
rak bu şerait altında ne 
yapalım diye kendile
rine sual soran dört yü
zü mütecaviz köylüyü bil
meh buriyet dinlemişlerdir. 

Lozan mu~hedesi Garbi 
Trakyayı isktln mıntıkası o
larak ianımaz Rmri vaki 
suretile ve sırf burndRki 
Türkleri de kaçırtmak gay. 
retile yapılan iskdnlaJ bu 
günkü elim vozıycti doğur

muşlardır . HAitı. muhacir 
köyleri \'ardır ki şu biiyük 
hakikatı itiraf etmektedir. 

- Eaer bize Türklerin M 

burada kalacakları bildirse-
ydi, biz daha o za -
men buraya Türk köyünün 

örüsüne köy kurmayı kabul 
etmezdik» Jiyorlar. 

Demek ki hdltl. Türklerin 
gitmesini bekliyen veya 
ümid ed •nler vardır. Bu ara
zı darlığında bir hakikat 
vardır. Türklerede arazi te. 
min edilmezse mecburi ola 
rok Türkler seyrekleşecek

lerdir. Bugün Okcular ve 
Kökçolcr belediyesine tdbi 

TORKDİLI okuyucuları lı 
nm $Oy adlarını basaca- ı 
ktır. Bllnun için soy adı il, 
la.L:.ınan okorlarıımzın 
adlarım ue soy adlarım 
11e olurduk/arı yerleri bi
::e yazmaları yeler. 13i:. 
böylece basılması istene_ 
cek soy adlarını bir kar- ) 
şılık beklemeden basaca
ğız. l'e böylece yurldU§
larımız için eyi bir iş gör-
müş olacağız.. ı 1 

Bize soy adlannızı 
1 bildiriniz, onları ta-
' 
1 nıta/Jm. . .. - .. 

o yadı 
Alanlar .. 

Yunus Vasfi YÜCEL 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
çevirgeci. 

Mustafa KORKMAZ -
!ski Balya belediye reisi 
ve Umumi Viltıyet Meclisi 
azası (Çavuş amca). 

Emin KURTARAN- Paşa 
hamamında müstahdem 

Sabri ERÖZ - Balıkesir 
tutum kurumu başkanı (mu· 
allim). 

Mustafa Zeki TUNÇER
Varidat ktıtibi. 

Kazım ŞANAL - İnhisar

larda muhakemat ıcra me
muru. 

Ali TEKE - Şadırvan 
karşısında attar. 

Avni TEKEOGLU - At
tar (Alinin oğludur.) 

Şerif Mehmet TACYIL
DI - Manyas nahiyesinin 
Yeniköyünde çiftçi. 

İsmail ŞENAY - Manyas 
Yeniköyünde çiftçi (lst&n
bullu) 

Dilaver TANRIBIRDi 
Manyas Yeniköyiinde çiftçi. 

Hüseyin ÔZKAN - Man-
yas Yeniköyünden çiftçi 
fkırımlı] . 

Ahmet AKA TAY - Ma_ 
nyas Yeniköyünde çiftçi 
[çakır oğullarından]. 

Ya§ar ÔZTÜRK - Man-
yas Y ıniköyünde imam 
[kızıklı]. 

Şükrü ŞOYBAN - Many
as Yeniköyiınde çifitçi. 

Kadir Karabay - Manyas 
Y eniköyün<le kır korucusu 

Davut KILAVUZ-Emni
yet çevirgenliği odacısı. 

yarım veya bir dönüm toprak 
icin hak kazanabilmek ldokal 
2000 drahmi masrafa müte
vakkıftır. Halbuki zilyetlik 

köylerin en zenginlerindeki mrhkemesinin onbir ay te 
arazi onar dönümü aşmamok- hiri de hakkı kaybetme· 
tnJır. Tütünün para etmedi ğe kafıdir. Binaenaleyh 
buğdayın revaçta olduğu arnzisino tcca \'ÜZ vııki o!Jn 
bir sırada on dönümcük bir Türkler bu masrafları her 
arazinin ne kıymeti olabilir . gün ihtiyar etmek kudretin-
Fikrimizcc alınacak ~lk ted- do olmadıkları için çarnaçar 
bir şudur: • l ya ııraziyi yok pahasına sa.: 

Türklerin Rum erazisine 1 tmek _ve yahut da öy~ece 

t t 
·· tt' - · duyulmu~ de terkedıb kaçmı:ık mecburıye-ecavuz e ıgı ~ - . . 

'ld' B. ı h ··t tine gırmektedırler. Hüktım ği ır . ınoena ey mu eca- . . d"I 
· · tt b ı T .. k ette muhacırlere tevzı e ı en 

vız vazı ye e u un an ur · zari nine haritaları vardır . 
leri yeni komşularıdır . Şu B 1 k k 1 d · l · un arı ara ·o aıre erıne halde hükumet onları bu 
mütecaviz vaziyetten çıkar_ 

malı ve herhangi bir hak id

dia eden muhacirin mahkc 
meye miirncant etmesini te
min elmelidi~ Zira Türk 
arazisine tfcavüz eden mu-
hacirin pekdlt\ bilirler ki 

vererek herhangi davacı bir 
Ttirke daha kendi belediyo
sinden dışarı çıkmadan hak
kını iade etmek pek mümk_ 
ündür. Meğer ki hükumetin 
sistemli ve resmi bir tarz
da Türkleri kaçırtmağr niy-
eti ola.» 

:. .......... mm••m• .. ••••...... --••••••••••••••••••••••••••• 

Köprüler 
Belediyece onanhyor. 

Belediya başkanımız şikayet 
edilen köprülerin vaziyetini 

tetkik etti. 
Dere üzerindeki bazı köp· 

rülerin bozu olduğu karşı 
yakada oturanlar yönünden 
şiktı.yet ediliyor ve belediye
nin bunları yabdırması çok· 
tanberi isteniyordu. 

Belediye başkanımız dün 
köprülerin vaziyetini tetkik 
etmiş bütçede para yeri 
olmamasına ra,ğmen bunların 
hjç olmazsa rahatça geçile
bilecek şekilde tamirini lü
zumlu bulmuş ve hemen işe 
başlanması İçin mühendisli
ğe buyruk vermiştir. Köp
rüler şu günlerde onarıla· 
caktır. 

Belediyede tensi~at 
Belediye memurları ara

sında tensikat yapılmakta
dır. Belediye komiser vekili 
ile pazar yeri kontrol me
muru vazifeden çıkarılarak 
mütekait topcu zabitlerinden 
K§.mi komiserliğe, eski po
lis memurlarından Ziya da 
kontrol memurluğuna getL 
rilmiştir. 

Tensikat işlerine birkaç 
güne kadar son verilecektir. 

Yeni ~ir kanun. 
Havai seyrü sefere mah

sus beynelmilel sıhhi muka
veleye iştirakimiz hakkın

daki knnun vilayete gelmiş. 
tir. 

Haf ıa fen memurluğu 
Bayındırlık bakanlığından 

vildyete gelen bir buyruğa 
göre Seyhan viltlyeti Nalın 
fen memurlarından Sadık 
vildyetimiz fen memurluğu
na tayin eeilmiştir. 

Bir ~atm~a üç çacu~ 
Çağış nahiyesinin yeni kö

yünd~ Osman· karısı ,\dile 
bir batında ü.,: çocuk doğu· 
rmuştur. Çocukların biri kız 
diğerleri orkektir, hepsi do 
sıhhatted irler. 

Viltlyetin buyruğu ile bu 
aileye köy sandığınd:ın on 
beş lira yardım edilmiştir 

Mahkemelerde: 

aylav Seçimi. 
Defterler dün askıya ~on~~~ 

Defıerlerin askı müddeti on ~eş gündür. ısımlerı•?; 
miyen yurddaşlar teftiş heyetine müracaat ~l~!.1,. 

Saylııv seçimi için hazırla. ikinci müntehip secıınsdl•rı" 
nan defterler dün kentimizde cek yurddaşlorıaıız 

1 
ti 

ve aynı zamanda kaza ve bu-defterlerde araın819~J 
nahiyelerde askıya konmuş- bulamazlarsa keyfıyett gt 
tur. d rmııl•' 

tiş heyetini uyu Defterlerin askı müddeti on
1 beş gündür.Bu müddet içinde rekmektedir. -- -

Spor: 

Kavg lı ir un. 
Güç-Yurt maçı kürültülü oldu. Ve sonuna dört " 

Cuma günü idmangücü ile 
İdmanyurdu arasında ayak 
topu yarı~ı olacaktı. Bu 
oyun kupa maçlarının kaza
nanını belli etmek yönünden 
ehemmiyeti vardı. Maç oldu. 
Fakat birçok ~yak 

topu oyunları gibi küri.iltülü 
oldu. Ve sonuna dört beş 
dakika kala ldmanyurdu 
bire karşı iki ile üstün iken 
bırakılmak zarureti görüldü. 

daki~a kala ~1rakılmak zarureti görül~ü ... 1~ 
taya çıktı. Ve şu soze '1' 

Oyunun tafsiltıtını vermi
yoruz. Bu tafsilAt on· 
cak kulüplerin ve teşkilfit 

heyetlerinin gözlerini dört 
açacak vaka.larla doludur. 
Hakem sizlik derdi, hakeme · 
karşı el ve dil kaldırmak iti. 
yadı, oyuncuların karşılıklı 

tekme tokntcılığı, gözetliyen
lerin oyuncularo, oyunculnrın 
gözetliyenlere çirkin lak ı rdıl

arı vq girişmeleri gönlün is-

·zer de anlaşılacağı u 
0
J6' 

maçdan başka her şeY 
1
.,,, 

Bu yolsuz} ı klora, . 'I 
siizlüklere artık ka~ı..ı 
son vermek sırosı 'JI 
. c .. k" ın•ç 

tır. u~a g~n _u udor• 
şısında ısteğımız b 

** ı'ldmanbirliği Ala)' ııbi,I' 
yurdu maçmda l?ıns e-1" 
liler hükmen galıb 5ı 
ştır . 

** 8)~61. Mıntaka kuması ( ~ 
si maçlarına cu(llll il• 
Edremitte başlnnlJllŞ ı·~,1 

"d 90'P°~ 
larak Edremit 1 (il dO ~ 
ile Havran 1Jmnnyur k•,:I 

s· . ci t9 JJI şılaşmıştır. ırın aldlır. 
O - O berabere k d• 
ikinci takımlar mnçıfl ... 

1
. l ,,.. 

remit hükmen go 11 

temedç~iğ~~;~·thadi;~•• o_r--Ç~~
1

~k esirgemefuid~ 
Birkaç gün önce Çağışta tebri~ telgraf na~!.,o 

bir sürek nvı esnasında Laz 1 
•" 

Mustafa adındn biri yarala- Çocuk esirgeme ,.ı~ 
1 narak ölmüştü Cümuriyet tarafından hazırlan9~ o-' 

tı b .~ müddeiumumi muavini l:lilmi tebrik telgraf sure tırıl"" 
t·ilin yerinde yabdı ğı talıki - yede ViyonaJa b9~·r , 
kat ile Mustafanın ölümünde çok zarif ve süsliidü ..,e,., 
bir kast olmadığı anlaşıl- kiiğıtlar her telgraf·~ .JI... 
m ştır. Müddeiumumi muavi- ' zinde bulunur. Te_~rı ~il 
ni dün kentimize dönmüş- .. ıu 

rafınızın bu sus ,.jpl 
· ·1ıııe" tiır. muhatabınıza verı tel 

~am ~öyunde bir kız ~açı
rma ~adisesi 

Birkaç gün önce Bigo.dıc 

nahiyesinin Çam köyünde bir 
hAdise olmuş, Kezban adın

da bir kızcoğız beş kişi ta-
rafından zorla kaçı rılara 

berbat edılmiştir Kezban 

terseniz. arzunuzu . 1"' 
'oıZ· .ti 

memuruna söyleyı ~· ~ 
raf ücretinden b9§JJJ9~~ 
c~ğiniz ı 5 kuruş ,o~ 

. d Sil _.t 
nızı temın e er. ~.,-, 

. eı:ııe 
hem çocuk esırg ıdor 
munun bakmokto 0 ,ol 

. ya~ 
msesiz v..e fakır tıetıl d'f 
hakımına yardım . 9" A 

. ~ ·oız s ,,. 
lgrafınrzı çektıg• z;9t• 
rşı da 1azla soyğı g 

olursunuz. 
Ömer oğlu Alinin kızıdır 

Kaçıranlor dn bu köyden M~ 

Kaçakcılık yapan bir ka~ın ;.~:1 ~1~:1.~~ş~1 : 1•0;ı:m:~ 
mah~üm oldu. <l:m, Ali Osman oğlu Halil, P' YrHTDAŞ! 

Dün ihtisas mahkemesin- İsmail oğlu Ahmettir. Kızı 
d b. k d k k asıl kaçıranın Raşıt olduğu e ır a ın aça cının mu . . R . d ıl 
hakemesı yapılmıştır. Ü\•okö 1 dığerlerının aşı e yar ı m 

.. d 1.b h' k A • d ettikJerı anloşılmaktadır. yun en ra ım ızı zıze a - . .. dl 
<l l 934 1 d k Hepsı yaknlannrak dun o ı. ın a o an ve yı ın a e -

1 
tiği tütünü knçağu harcadığı yeye verilmışlerdir. 
anlaşılan bu kadın hakkı-

nda altı ay hapis ve yüz 
kırk bir kilo tütün İçin de 
ayrıca yedi yüz beş lira 
para cezası verilmiştir. 

Kaçnkcı kadın mulıake· 

mesi bıttikted sonra dapis
haneye götürülmüştür. 

Bir sarhoşluk 
Salahittin mohallesinden 

Arif oğlu Kemal dün gere 
sarhoş olarak görülmüş ve 

ı tutulmuştur. 

1 ıall 
Zengin, Fakf r, vl~ 

. • JıiÇ " 
Erkek hulasa J,'Jôiltl''ııl 
mse kendini I 1 esi~ 
rirı Şefkatli Jı{nıaY BıJ 1'_. 

uzak sayamaz rdııı' 
Y{l Al 

kal yurdunuil de ,,. 
line gıi mi n bir1.~1 111' 

taçolabileceğif11!"' ıerc' 
manıalıyı;;/ seı;~f1 bıl 
vel kurulmuş 0 

0111 
.... ,, aza 

yır OCC1.Jlfl.,. t1ı 11 

Bn ııı-c~ıı 
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Yabancı gazeteler: 

Silah Vanşı!. 
Her ulus yarış iç ·n kuvvetli bir dilek ~esf erken diğer 
taraf tan ~ütün gayretını silaMaum arttırmıya harcıyor. 

Bir Alman gazetesi ya_ R dıkol sosyalıstlcrin ön-
zıyor: derı olan B. Heryo bu Rus-

eğer bir snvaşın pat- Fransız ı:ınlnşmnsında büyiık 
lak vermesi bütün acuu· bir rol oynnm ştır. Frı:.nsa 
nen kabul Pdilmiş gibi siyasaı;ı. bundan başkı:ı ı:ığ-
görultiyor. Bununla her- ı r surette sıldhlanmış bir 
aber bütün acun ulusları İngiliz- Fransız b irlQşme
tarnfından barışın bugün- sini de arzu etm(lktedir. 
kiı kadar şiddetli ve Biıtiın Fransız bakanları
engin bir surette özlen- nın ve diplomallnrının sö-
diği bir çağ da görül ylevlerinde zaten ingiltere 
memiştir. ılo Fransa arasında bir 

Sava~ın en başlıca so- birlik bulunduğunu, Alın-
bebi korkudur. Hiçbir anya ile Fransa bir sn. 
ulus, komşularının barış- vnşa girişecek olurl..ırsn 
sever bir niyetle dav- lngiltereni . ı yardım edece-
rnndığıncı innnınııyorum. ğine guv ndiklerini soylc· 

Uluslar derneğinin, Kel- mektodır. 
log andlaşmasının, Lokar Eğer bu sıyosa kaza-
no muahedesinin, mohalli nacak olursa bız hiç bir 
andlaşmaların uluslar ar logilız menfaatının bulun-
ası emniyet ve güveni madığı bır olanda savaşa 
temin etmek idn hiçbır kntışmağa stirtikleneceğiz 
şey ynpmndığı meydandadır . demektir . 

Her ulus sıtmalı bir Eğer böyle bir fellik · 
çal ışma ile silahlarını er- etten s yrılmnk ıst iyorsak 
tırıyor. Sildhsızlanma kon- logilterenin Almanynya ka
feraanının bir iş başara rşı gutmekte olduğu sı
mam6lsı, her ulusun sıl- yasa kokündon değişmel-
Ah kuvveti sayesinde em- idir. Btiytik savaştanberi, 
niyeti imkAn ı:ıltında gör Fransızlarla gayet yakın 
melerinden, buna inanmala- davranan lngıltere, J\lma-
rıudan ilerı gelmektedir. nyoya karşı hiç de dost 

Fazla miktardı sildhın sıyasası gütmemiştir 
elde bulunması barışı 

Savaşın bitmesinden sonra 
koruma yolunda bir gar- lngilizlerle Almanlar nrası
anti değil savaş için bir 
meydan okuma neticesini ndnki dostluğu kurmak için 

~·ok eyi fırsatlar ~·ıkmıştı. getirir. 
Savaştım sonra Almanya-

l 'luılorarosı durumun tu
haf tarafı ıurodadır: her 
ulus bir taraftan barış 
ıçın kuvvetlı bir dılek 

beslerken diğor taraftan 
bütün gayretini hnrb ih· 
timalinin kökünü kazmağa 

değil de sil.ıhlnrını ı:ırt1r

mağa harcamaktadır 

Savaşa hazırlanmak sı 

yasasını güden Avrupn 
ulusları bir tarafton os
kori birleşmeler yolunda 
girmi lerdir ki bu da sa-
vaş tehlikesini artırmak 
tadır. 

Eski Fransız dış bakanı 
B Bartu ölünciye kadar 
Avrupada Almanya aley-
hine kuvvetli bir blok 
yapmak ıçın çalıştı. 

B. Bartu Rusyoyı da bu 
bloka sokmağo muvnf· 
fak olmuştu. Her halde 
bolşevik Husyn ile kapi 
talist Fransanın bırleşme
sinden daha garıp bir 
şey tasavvur olunnmoz. 

Rusyanın, amaeı gene 
uluslararası hır koıntinist 
ihtilllli yapmaktır: bugün 
bir taktik olarnk bu moksad, 
geride bırakılmaktadır. 

Fransa ile Husynnm biri. 
eşmesindoki maksadı, savaş 
hut~·esi mazbata muharriri 
Bay Arşamha şu söz erile 
gayet eyi anlutaııştı: 

«Husyanın, Frnnsa ile Al
ınanya ara ıncln bir ıhtıltif 
çıktığı takdirde bizim ynr
dı•ım zıı k urak kuvvetli 
ve mukemmel ordusu va
rdır. » 

Bu hayret verici itiraf, 
tnbiı hemen resmi kaynak
lar tarafından tekzib edildı. 
Fukat bu bekzib. RUS) a ile 
8 Bartu arasında neler geç. 
lığioi hılenleri aldatamaz. 

yo geçmi~ olan İngili? ziyn
retcıleri, orada Almanların 
İngilizlere karşı buyuk bir 
dostluk duygusu b elemek_ 
te oıduklarını gdrnıuşlt•rdir 
Onlar lngiltereye borış muh
aheJeyesile kendilerine ya· 
pılını olan hak azlığı kurtn 
racôk bir ulus dıye bakıyor
lardı. Yıllar gl'çti fokot bir 
şey yap lmud. Gün gectıkçe 
Alman ulusunun yüreğini 
tasa bürüdü. Şimdi ise öyle 
bir nesıl htiytimtiştü ki 
sı:ı \'LIŞID ne demek olduğunu 
asla bilme ı ektedir. Bu nes
il ulusların arasında Almun
yayn bjr parya muamelesi 
ynpılmasınn tahnmmiil etme. 
mekte. bunu kendilerine 
ycrdirmcmekteJirll'r. 

Mutedil Alman dıp lomnt 

larının butıın mtirncaatlnrı 
reddolundu Dr. ~lresmu 
nın gayretile uluslar der
neğine giren Almanya 
orada kendi derdine der 
man . bulucoğıoı umdu: 
fakat bu da bo;; ı:ı ~·ıklı. 

Son hı:ıyol sukutu dn 
siltihsızlarımo konferan ın-
da olmu tur. 

Burada oltı ay suren 
konuşmalurda Almanya si · 
lılhtn musnvılik tez mı 
miıdafan etmiş ve sonra 
ötekı ulusların ileri siır
duğü tohdidlcri Almanya 
kobulln mi~ sonra birden 
konfrrnn tan ç kild ({ı gö 
rıilmu tilur. 

Bırk c ny 
mıı; ulu 1 r 

ol nmı~ dP' letl 
muımvıliklerirı ı 
bir .ınl...ı 'lln 

anın bu, \ Ok 

m ştı. 

soıır.ı hi rinci 
sılnhlorı 

rı, hukukta 
k ıbu l c:dl'n 
imz lad lor 
gl'ç kal. 

VPrdıği vairl üzı•rine bir 

daha konferansa dönen Al-

TORKDILl 

İnkılabımız ve Romen gaz~teleri 
( Cst taralı birinci sayfada) 
ederler. Tarih bize Ttirkleri 
yalnız eyi savaş hılen bir
lik olarak göstermez Aynı 

zamanda çalışkan seciye sa
hibi doğru bir ulııs olarak 
gösterir Herkesin gördüğü 

ve kısknn~·lık la beğendiği 

birşey varsa o da Türk deği· 
şininin ' muvaffakıyetidir. 

Demokrasinin tcnbcl ve 
miskinri snllcınış n arkasın· 
don gitmeğe mı:ıhkOm olun 
bizler için Atoturk her te-
şebhüsü bir ışı k gibi doğ
moktndır. 

==========-=-=-~======-o====~ 
manya, orarJa ulusların savi l ık hakkını vermiyecek 
sözlerini yerlerine getirm- olurlarsa o, bu hakkı kendi 
odıklerinj gördü. alnının terile olacaktır. 

Almanya silll.hsızlanmnk Almanya savaş istemiyor. 
hususunda lngiliz pilı'lnını lı,akat eğer onun uluslnrnra-
kabul etmişti; fakat 1933 sında hakkı olan yeri al ması 
ilk teşrinde h ıririye ba- oncak: savaş sayesinde olac
kanı Sır Con S ıymen, ma- aksa savaşa girecektir. 
alesef, söylodıği dığer bir 
nutukta, bazı ulus 1 ı:ırın ıs

rarı iız t rine hu pldndn 
todiller yapıldığını söyledi 
ve Alman mü ı:ıviliği beş 
seneden sekiz SPne son
raya bırokı ldı 

Bu son hareketti Bu-
nun üzerine Almon hük
umeti , izzeti nefsini kor. 
rumıya herhangi bir hü 
kllmet gibi davrandı. Kon
forJnslan çekildi ve ulu
slor derneğinden çekilmek 
dıleğiai ortııyo koydu. 

Konferansdan çekili rken 
Almanya eğer öteki ulu.elar 
da yapacak olurlarsa son 
neferini terhis edeceğini ve 
son silllhını da ort dan kal
dıracağını söylüyordu. 

. . . On altı yıldır Alman
yaya madun bir ulus mnn 
melesi yapılıyor. Bütün uL 
uslar, onu böyle aşağı bir 
durumda tutmak için karar 
vermiş olduklarını adam ak
ıllı belli ı:tmişlerdir. 

Almnnyanın dört tarafı 

Son sava~ta Almanlar yük
sek bir askeri ulus olduklar• 
ını isbat ettiler. Al manya 
dört yıl bütün dünya kuvv
etlerine k:nrşı çarpıştı; on· 
un yenilenmesi ökonomik 
sebeblerle olmuştur. 

Bu durumun anahtarı 

İngilterenin elindedir. Sıya · 
samızı değiştirmeliyiz. Al
manyaya, dostluk elini uz
atmalıyız . Onun ~ederlerini 
kaldırmak diloğinde olduğ. 
umuzu göstermeliyiz. Eğer 

İngiltereye, karşı doıtca da
vranır, kendisini Almanya 
aleyhindeki birleşik kütleden 
ayırırsa savnş olmaz. 

Kimseye taraftar olmam
ak, fakat herkese dost ol
mak İngiliz sıyasasını özü 
Q.lmalıdır . 

ftüRKDİLI 

23 ilk kanun 

Canavarlık? Bu ne 
Le Jurnal gozeteeıo in Bü- ' 

kreşten aldığı bir haber, Ro-
manyadn bir köylünün yap· 
tığı tiiyler ürpertici bir ci
nayeti anlatıyor. Şimali Bl}
sarnbyndn Onıtoani köyün-
dtm biri met resile do. -
ha serbest yaşayohitmek 

İ\·in karısını ortndıın kald ı
rmoğı diişüniıyor. Metresi 
de bunn yardı m ediyor. iste
fanı adındaki bu köylü bir 
gün karısını çıftlikteki evi
nin bodrumuna götürür ve 
yalvarmalarına aldır mı ya
rak ynknlndığı bir balta 
ile kafasını parçalar. Sonra 
cesedi keserek torbulara do
ldurur. Buraya kadar olanı 

hor zaman işidilen cinayetle 
rden sayılabilir; fakat alt 
tarafı? işte en müthiş safha 
buradadır: 

İştefoni ertesi günü bütün 
komşularını yemeğe davet ile 

kendiler ine karısın ın pişmit 

etlerinden yemekle yedirir. 
Davetlilerden biri köylüye 
karı sın ı sorar İsteCnni homu
rdanma tarzında anlaşılmaz 

cevablar verir. Bir başka da
vetli bu cevablardın ve 
herirın suratını asmasından , 

birde etlerin lezzetinden 
şüphelenir . Bu kuşku üıeri
ne bütün köylüler safradan 
kalkarak hemen jandarma 
merkezine gidib işi an· 
latırlar. Tahkikatta lıte-
fani cinayet ini bütün te
ferrüatile söylemekten çe· 
kinmez. Bu ikrarı J inliyen 
köylüler caninin üzerine atı
la rak mükemmel bi ders 
vermeğe başlarlar. 

Jandarmaların pek güç
lükle kurtarabildikler i İete 
fani aldı ğı yaralardan ötü
rü hastahaneye gönderilmi
ştir . 

»~~~~~~~ 

1 TUKDILI neşrıyatından: 

Doğru Yol.. 
YAZAN: ~I. CEVDET 

1 Bır perdelık mektep temsılı 1 . Fiatı: Beş kuruştur. 1 ldareevi mizde ve her kitapçıda bulunur. 

~~~~~~~~~~~ 

Neşriyatından: toprukl~rını ona çevJrmiş 
kuvvetlı uluslarla çovrilmL 
ştir. Bütün bu uluslar, onu 
sildhsızlanmnğa zorlı:ımak 
içın h:ıbire sılllh ların ı artı
rıyorlar. 

I' 
Çocuklar için. 

Almanya kendısini kuşat_ 
mnk şeklinJoki eski sıyasa. 
nın h ıı ld giıdtilmektc oldu
ğunu görmektedir. 

\ 

Yazan: Mehmet Cevdet 

Bız kendimizi onun yeri 
ne koyalım . 

·Almanya silt\hlanıyor. 

llayat bilgisine uygıın olarak ya
ı zılınıştır, Her kitııpçıda satılır. 

Eğer öteki uluslar ona mü-

AL TIN MAKAS 
"'·HAS6\ ..,.< 

Üç buçuk eıw Almanyada tah il et ıui anatm hiitiin inceliklerine ''akıf Berlin terzi akade
rni'"' i oi n aliyyii l ~\1-l dtırecedc makastarh k cllildetname ini ve ayı·ıca şeref diplomasını haiz 

MUHARREMHsAB • 
1 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Makaslar ı bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, toyyur ve balo elbiselerini görünüz. En 

znrif geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş boyofendiler Altın makasın muhterem müşterileridir . Modellere 
muvafı k olmıycm ve sevilmiyen elbiseler derhal tat bik edilir. 

Giiz~l ve paha lı olan kuma larımı1 ya lrnı .\ L'f iN ~IA KASA biçtiriniz. 

Çünkü ı 8 senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde şık 
biç i lmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemfştir. • • 

Erkek atelyasi postahanı so~aği Na. 50 
ffanmlar atelyesi Karoğlan mahallesi iknaci sokaü No. 24 

• - ~ :::::e::ı= 
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İNEMASINDA 
23 Kanunuevel pazar akşammdan itibaren 

Sevimli artist Anni Ondran n şaheseri 

ZEL HOF A 
KAHKAHA, ZEVK VE NEŞE FiLl~ll. 

Sevimli ve dilber yıldız ANNf O~DRA hu filiminde zevk ne-. ' 
1 şe ve şiir sat;maktadır. ANNi ONBHA bilhassa hu son ve yeni fiJi-
D mi11de çok nıtl\affak ülnıuştur .• aatlercP gülecek ve eğleneceksiniz. 

İlft ve ten . . D Ü N Y A H A V A O 1 S t E H t . 

P E K Y A K J N D A takdim edeceğimiz fifimlerden 

\ 

Ejderin Kızı 
E S R A B ve H E Y E C .\N 

Haya ım Sana Feda 
MEY iNJN EN ŞAHESER FİLİ~Ii 

il.-- -----~' 
yı .Bayram Hediyesi! •ıra 

Yaklaşan bayram için laediyt·nıi düşünüyorsunuz? 
O halde hükumet caddesinde şehir inaması altrnd a 

A A 

iz ir - Istanbul şe ıerisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat tıdiniz. llediy<;lik ıcruevi KrTC ~EKEHİ, 
~EK EIU .. E~f E, ÇiKrLAT vf• ayrıca Haıuazan için HELYA 
ve HECELLEHİ . orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edecek si-

~ . 
nız ... 

~ . .. . . "\. ' ,,. 

Sa ·thk i rı. ,,. 
Karacabey Harası 

üdürlüğünden: 
çocoK ..-: 

has/alıkları m~i~/ıll ot 
Muaycnchnnesını P 

Karaca hey harasında yt'.\tişt.iı'ilen pedigrileri ı 
miikemnıel anadan ve habadan yarışrı 933 do
ğnm1n <liir·dii tırkck ht·şi dişi dokuz haş safkau 1 

İngiliz tayı 12 - ka11uııtısa11i 9 35 inci cumartesi .. . 
un(I civarında Zı>olen 
kağını.ı nakletmiştir. 

~iinii .saat on döl'lte lwr ha~ ayrı a~ ı·ı 3\'lk ar·- ı 
tıruıa suretile satılacaktır. Bu taylar İııgiliz tay ,.- KAT 
yar1şlar.1na iştirak edebilecek e' saftadıl'lar. AV U 

Pedigr.ileri, mufassal eşkallerile fotograffarı . Sa~ 
Ankara, 1.. tanbul, fzmir, Bursa, Balıke!ı'ir ha\- H. Tevfık -ıctıJ 

.. d .. ı··kl "l A k 1 k 1··1 .. . DAVAVE .r tar mu ur n erı P ıı ·ara at ı ...,poı· ·u u Juue YrSCF KE.Nı\11 
ve İstanbul sipahi oca!!ına görıderilmiştir. Satı- t cad~ 

. . k k . . ' I . (. .. .. d Yazıhanesi hükume ~ 
şa ıştıra etme ıstıyeu eı m satış gunun e te- de Ahmet çeşmesi kar ';I 

ıninatlarile birlikte hara merkezinde hulnnmaları Merkez ve kazalarda~ 
1 nevi dava kabul ve sil ilau olunur. 

3 l 3-4 1 le neticelendirilir· 

Bir Kolaylık~ -Aşağıya bastığmıız rehher tahlo halkımızın her tülü ihtiy3~ı~: 
rını eu rahat, en eyi, en ucuz \C en sağlam şartlarla nerede, kıtı 
lerden karşıhyabil(•ceklerini gösteriyor. 

Rahat. bir ote istiyorsunuz .. H. ngi otelı 
tere ·h etmelisi ız? 

Ha gi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayımz .. 
. illİ" 

T'DJ"'KO T' AJ· Mehmet Servet örme evi, Klnayı 111 

.n. n • ye caddesi numara: 98 

b•' 

1 KIRT ASf YE· Mustaf31 Fehmi. llükıimet caddesi posta 
,,.. • ne sokaw. 

O TEL : kaptan zade Oteli .. Kuvayi ınilliye cadde· 
sinde.. . 
Balıkesirpalas K uvayi milliye caddesı 

A V U KAT: Emin Vedat bey.:. Hükiımet caddesinde·, 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik•~'116 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. Hiikt'ımet enddtr 
sinde •. Darbalı oteli altında. 61 
Yeni berber ıbrahim Doral: Hlild1111 

cad.desi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gült'
11 

• kolonyacısı .. A hacılar cadde~i No. 31 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah ~lehmet ~ok3' 
ntnnara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman llılıJ~·· 
Paşa camii caddesinde.. ~leylıaue l o~azıııdi·· 
Bandırma bakkalive .. i Ahmet Hilmi eferı. 
Bihimumiçkiler, koıısC'rve ve ş:~ker çrşiılel'l· 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı .So. 47 1İ 
Terzi ve örlicii Celalettin bey. K0"

3
' 

milliye caddesi No. ı 63 
4 

ŞEKERCi . kt.r' : Ahmet Nuri efendi: Ralıl· esirin en eskı şe 
cisj. llüktimet caddf>si, 
naara: 24 

.,, n•• po.Jalu n~ ~ok~ı~ı 

•1' . . ~~ 
MANIF A TU :Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fantnzı ·JIİ' 

ııifaıura Vf' kumaş mağzas~. Ktnayi nu · 
caddesi numara: 52 .. ıe.ııİ1 

, HIRDA VA~· Cumalı Hasan - Yapı v~ reııçper dtı ırt· 
• denıir hırda aı, ho,\a, <'anı, ~inıt>lO ,es~ 
Saraçlar başı. 

' .... •.. 


