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Atatürkün Ankaraya Ayak Bastığı Gün Kutlulandı. 
An kara nın Sevi • 

cı 

Ankaralılar dün Atatürk'ün I 
ayak bastığı günün yıldör.ümü
niJ kutlula-dılar, şenlik yaptılar. 

Ankara, (TCHKDJLI) -
Bugün Atatürk'tin Ankarayn 
ayak basdığı günün on beş· 
İnci yıldönümüne rastlıyor
du. Bu münasebetle her tar
af bayrııklıırla donahlmış el 
ektriklerle oydınlonılmıştır. 

Ankara, 27 (A A) - At
atürk'un Ankoraya geldiğin 
in J 5 inci yıldönümü mtin
aeebetile bugün şehrimiz 
haştanbaşa donanmış geco 
de her yer elektrikle aydı 
nlatılmıştır. Ankaralılar bu 
mutlu günü candan kutlam-
aktadır. flalkeviode ge~o Atatürk 

bir muzildi festival verilecektir. 

Hıikıimet merke:imi: Aıılwrn 

Yeni Bir Anlaşma mı? 
-------

İtalya, Fransa, Almanya, Avu
sturya, Macaristan ve Yugos
lavya arasında biı anlaşma .. 

dan bahsedilıyor. 
Londra, 27 (A.A.) Deyli 

Telgraf ltolya, Fransa, Aln e-

nva, Macaristan, Yu~oslovy 1 

ve Çekoslovakya orıısınıl.ı 

birlıkte çalışmayı ) m n cd. 

erek Avusturyanın 1 t klııl 

ve topıok hududluğunu z -

man altına almoğı göz ten 
bir emniyet plı1nın n Avru 

Tabela 
Oeğistirilmesin~en ötürü 
~amğa resmi alınmıyac~k 

Anl[ore, 27 (A.A.) D.11 ~· 
kAn ve ticaret evlerının 
tabelalorınduk i odların soy
adı kanununa g-öre değiştir
ilmesinden 1 loyı yeniden 
labelAde dam~ resmi alın
rnağe teşebbus edildiği ha
kkında gazetelerde bazı neş
riyat görülmüştür. Tabelöl
arda soyadı kanunu muribi
nce yalnız ndlorın değıştiri 
lnıeei tab eldların değişlıril
llloıi mahiyetinde olmndığı~
dın tabelAlardaki adların 

panın muhtelif merkezleri. 
ndo tcıtkık edıl lığıni yozıyor 

İtalya ve Habeşistan 
Paris, 26 ( A J\.) ltnl~ a 

1\ ılığı, it 1 rır1 kıt t ıın lfn-
b ~ topr , h •r k ti hn. 
kkındaki ho rlMin t m mm ı 
as Js i olduğ.ınu bıldırmekt · 
Jır. ı 

Bir hava yolu 
Yolun açılma~ın a Irak Kralı da 

hazır bulunac k 
Bı•rut, 27 (A.A) 2 mci 

kanun 14 <lP 1 rkokıl ~lu · 
sul p trol lınv lı ı!li Tr 
ol ulus:ı lıırleştıren h t , ~ ı 
loeok \O ınero ıınde lr k 
Kr 1 , Frcınsız w irı~ılız he 
yetleri bulunocnklnrdır. 1200 
mıl 1 oyundn oln hu hat 
on m hon inr{ lız Iırasınn .. 
molollll: ktır. 

yns..tyn gore dı ğ'ı tırılmesin· 
d n öturiı yPni<len damga 
reımı alınnııyncuktır. 

Büyük Kubilayın Men ütaşı dibinde Receb 
Bir sözlü~ haznlanıyor. 

Oıl kuru u bu işte çalışmıya 
başladı. 

Ankara, 27 (Tl RKDILI) -
Dil kurumunda yeni bir ko
misyonun derleme ve dıl 
t ıramos.nJ:ıki Tiır"('C sözl
erin en özhi ve en elverillli 
olnnlıırını oyırıb eçecek ve 
Fransızca Lnru h1gatı sıra· 
sını giıderek tam Türkçe 
biJ sözliık hozırlıyacağı 

mohimdur. Bu öz Turkçe sö 
zler gıinJelilt olarak gazete
lerde hergün 15·20 şer ton 
basıldıktan sonra sözluk 
halinde ve toplu şekle kona
caktır. Komisyon Atatürk'ün 
huzurunda toplanarak sözler
in karşılıklarının nasıl alın

acağını tetkike bnşlamışlır 

Kurultay 
Baş~ammll ~ün istan~ula 

var~ılar. 
Ank.ır. 27 (\. \.) - Kur· 

ult y B ~kını G n rnl K"zım 
Öz ip .Jıin ak~Jm / .. ı:ınbuın 

Pekerin söylediği söylev. 
((Tür~ Cümuriyeı ordusu yeryüzünün ~ütün orduları içindı savaşa değeri bı~ımından 
üstün bir varlıktır. O inkıli~ın uyanı~ ve onurlu ~ir ~oruyucusu vasfına da maliktir.• ... 
cı Biz Ege göklerine yükselen bu yüce kaya va tunç sütunun ıtaklerı dibinde bOyOk Yarlık ıçıı 
rnan olan kanın inkılab düşmanlarma karş kinimizi ve ihtirasımızı besliyen kokustlı ıtst 

olarak baş mız dik, gözlırımız önde ve ileride ayakda duruyoruz.)) 
İzmir, 27 (A.A.) - Yıldız en Tiırk inkıltlbının korunm- şıyabileceğine inanırlar •• 

tepede Kubiltly menkutaşı ası yolunda başını vermiş bunu söylerler. 811 
ılün saat 14,30 do açılmı tır olan koca yiğit Kubill\yın yanlış dü~ünce yalnız kend-
Açılış resmine 1stik1t1J mor- vo onun ıki yüce orkııdo ı ilerinde kalsa zararı belki 
şı ile başlanmış ve aske- Bekci Hasan ve Şevkinin ad- azalır. Fakat buna baıkal -
ri meras mden sonra C.H.F. lnrını sayğılorla onmak için arını inandırmak vaziyetine 
genel kC.tibi bay Receb Pe- burada toplanmış bulunuyoruz. geçince, bu fena fikirler ıöı 
ker aikı~lorla karşılanan bir Dedıkten ve irticaın ve kör haline gelince te9ebbüı bir 
söylev söylemiş ve Menkü taassubun Türk inkı)tlbırıı cinayet olur, demeş ve not-
tnşmı nçmıştır . yok etmek için taboşdan kuna devamla Yeni Türkiy-

Bay Heceb Pekerden son. beri bütün vnsıtolarını kulla- enin kurtu1ut eH'&fl•ıD 
rn genç bir zubit ile mu· ndığım ve her çapışmdn inkıl- zaferile, it kıldabinln büUia 
o ilimler tarafındnn söylevlı r Ahın yakın ve yakıcı güneşi şartlarını temin etmiı ola-
söylt>nmiştir Bay Rcccb Pe- ultındn erid ı ğini ve gPriled- rolr dahi iç in kılAbtn biri 
ker ile hu sabah lstanbutd- iğinı ve onlarırı son dôkuntü ötPkine bağlı kurtarıcı 
nn gelen Bayan trr~t ve h- !erinden vo ırtıkluından ofy- zıncirlemesi hoyatım•ıda 
miz bayanlarından ve mu- onln. t•sr. r u nrho rdilmiş yer almadıkca 'Türlriyenin 
alJimlcrinden Bayan Vedi j bjr sersC'rinın yuzundPn Ak. kurtulmuş sayılmasına imktn 
denin söylevleri bittikten so denize u~ ıl:ın Ego. par~· n ın- o\mııdığını ve inkılAplorı ya_ 
nr:ı yüzdt•n fozla çelrnk ,., da Kuhilayı bogozlıımnk rin- p b yerleştirmemiş Türkiye-
çiçeklı•r uır>nkutoşınu kon ayctirıı ışlediklerini vo Kubil. nin lınngi sıynsal vaziyette 
ulmuş vn ~ç 1 :ııl.ih .ı tılmak ny:ı ku tetmekir orun olur-.o olı:ıuıı yenirlen düı-
ı-uretilr mc ı İmP son \'cıri- il ı'i lıs n in büttiıı ulu varlığı- m l!e vo mahvolmn~a mıhlr-

gıt ııı"" 1 im stır Ha ·1111 n pek •ok k k · d kl ·" 1 1 ..ı - •• •• d • ~ mıza ıym ıste j erini um uu unuugunu ,.~ •lnlln e Gazraymtabm kuıtuluş günü yağmurlu olm s ,ı rağmen öyl dıktPn ~onra: uynkt.:ı ılurıılon İr kıl4p lrn-
m raı.imdl' c n b" den f'ozla HJlll şurada huroda rbnnar. yalnız KubilAy olur-

Gozıante • :.o (AA) - Jı ,\k ku· •.lı ı bulunmustur. '- k ·r \. h )L LJ • rıK ib n ilMlemesjni n tir.: a aı çocua arından 
Kentımızin kurtuluş buJ ro- Boy Receb Peker nutku h b' · Jd 
mı candun coşkunluklarla ndn: o ~orm~mekte ırı o uflunu ve IGkat ay• 
k ı l zarar tesavvur eden yeni zamanda ~muılarında Cümur-

ut u andı. Sabahleyin c B F - Öz Lardeşlerı'm,· r·· k' . k l tı . d 
a ur ıyenın ın ı psız yaşa- ıyet or ueu üa. 

Bınl~O vali, kumandan ve as. Hizim yaşayışımız ıçın ya bileceğini Hnan beyinsiz- niformaaı, kafuında · da 
kerı okull ır ve ~ınlerce h~ , dünyalara deA"er kıymeti o1- lore rastgeliriz. Onlar kısa inkılAb ~tığı ile bir 1abit 
Ik to~lnnarak .s~ylevl?r . so-

1 

an ve ba kalorının gözii ilo akıllarınca ulusumuzun eski ve bir muallim olduğunu 
ylendı ve şehıtlığe gıdıler- de üstün değerler ifade ed- düşkün iç hayatı sürerek ya. ( Devamı ikinci Hyfacla ) 
ek ç~e~ler kondu. Gece ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • yapılan toplantıda kurtuluş 1 • 1 • K 1 
savaşının tarJh\·osi tekrorl- n g 1 1 z r a 1 
andı. • 

Japonyanm notas1. 
Vaşington, 26 (A.A.) 

eyi maltı mat alon malıafıle 

göre Japon elçisi Soito Japo· 
nynnm, Vaşington ontlaşma
sındon vazge~·tiğino dair olan 
japon resmi notasını cumar
tesi günü D işleri bakanı 
hay Hull.ı verecektir 

işsı z çocuklarına oyunca~ 
~ağıtıl~ı. 

Paris, 26 (A.A.) Dün 
purıs cıvarı ışsjzlerinın 

20,UOo ~ocuğunn boy FIAı -
denın ontinde oyuncak du~ 
ıtılmıştır 

Çocuk! ır Grnnd Patenin 
hoyuk saloııundu sirk, tıyn. 
tro, sınrma gibi eğlenceler. 
<len ı t tdı-ı etmışler ve rn. 
dyoda çocukcn sözlerle sev 
inçlerıni bıldırmişlerdir. İnt
izamı erkek "<' kız izciler 
temin etmi }erdir. 

lin~bergin çocuğu 
Nevyork, 26 (A A) 

B \Y Lindbergin ~·ocuğunun 
mürebbiyesi Gon llop. 
tm nin muhakemesinde şa
hitlik etmek üzere akitanya 
vapuru ile buraya gılmiıtir. 

Diyor ki: Acunda karışıklıklar 
sürüb gidıyor ve gökte bulutlar 

yükseliyor. 
Londra, 26 (A A.) Kral 

Moel yortuları munnsebetıle 

bütün impnrntorluktJ r d.' o 
ile yovılnn tebrık ı utkunıla 
diyor ki: 

A cundn karışık l klor 
.. ürup gıdiy<'r ve gokto hulu 

tlar yukselıyor. Bund n lın 

şka hız birçok kondı k yg 
ularımızla karsılu~m ş hulu 

nuyoruz kı, onlara göğus gl'r 
mck gorl'ktır. Bunu biri ·.,iı. 
nıle duştincosilo yapJTs ık 

kay gul:ı rtla n k urtu lubi lorog 

imize ınanım vardır. Çünku 
fırka ve fert menf.ıutlcr. 

yerlerini gtmel manfıt ıtler..ı 

bırakacaktır. 

Denizde bir ~aza 
Anver , 26 (A.A) - Holıf

kas açıltlorında bulunan Bnııl 
Frunki ismindeki vapur bır 
kor fırtınasında dümenini 
kaybederPk S. O. ~ tehlıkf' 

işareti vArm~ğe boşlaması 

üzerine Hanri jaepar Bel\·i
ktt vapuru yetiıerek Lmil 

lngiliz Kralı 
,, purunu yedeğe olmıştır. 

Dun burada kalan iki gemide 
bu snbah vakn yerinde 
olocoklerdır 

Tenis Mıclan 
Mıldno, 26 (A.A.) - ltnl

yanlarla Fransızlar orasında 

dostça yapılan bir tenis ma

çını 5 4 ltnlya kazanmıştır·~ 

Fırka 
Banal katibimiz lütıhyıyı 

harekat etti. 
fzmir, 27 (A.A.) - C.H.11'. 

Genel kAtibi Receb Peker 
Kiitahyaya hareket etmittir. 
Kubildy abidesinin açıl ışında 
l)ulunmak üzere 1stanbuldan 
~ol<'n heyet te dönmüştür. 

İngiliz 
Ordusu yeni yeni tayarı

lerle techiz ediliyor. 
Londra, 27 (A A.) - Deyli • 

llerald gazetesi, lngiliz ordu -

sunun yakında saatte 500 
kilometre çabuklukla giden 
nvcı tayorelerile tecbiı edil-

oceğini ve denemelerin 
yapıldığını yazıyor. Yeni ta
yarelerde telsiz teaiNtı •• 
yükıeklerde uçuı okliztD 
makinesi bulanacaktır. 

f ransa Bısba~ınhğı 
Pariı, 26 (A A.) - Reı

mi gazete '.\10.tinyaon oteli
nin Baı\bakanlık icin satın 
ohnmosı ve döşenmeıi hak. 
kındaki kanunu ııetretmiıtir. 
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Receb Pekerin Noy·ı y ı : 
1 
O H A K A T T A _,_ 

Menemendeki muahe~esi . ve bulg2rist2n Alanlar !.-E-;--ı;-·~· -- ·------·~·· ... ~i{·Ö·y;·;;de 
Ssöylevi · Abdülg"afur IŞTIN - Eski c\Slovo>> Sofyo: 30 lkincite-(Cst tarafı birinci sayfada) 
on bu iki varlık üzerinde şr in 19:54 
ayrıca durmak lfizlmgeldiğ- 1878 de Berlin muahedesi 
ini l:'öylemiş ve 5Özlerine de- Avastafıınos muahedesilc hu-

vomb: dutları çizilmiş olan Bulgar-
~ Türk Cümuriyet ordu- istanın teşekkülüne engel 

su yeryüziinün bütün ordu olduğu gibi, 1913 teki Bük-
ları İçinde savaş değuri 

reş muahedesi. de Bul!?o.rista· bakımından üstün bir varlık- '"' 
d r. Fakat o Türk toprakla nı parçalamıştı. Noyi mua-
rını kurtarıcı olmak büyük hedesi ise Bulgar milleti ve 
vazifesinden başka Türk in- Bulgar vatanı için en büyük 
kılllbının uyanık ve onurlu felaket olmuştur. 
koruyucusu olmak vasfına Amerika birleşik hükume-
<la malik bulunuyor. tleri <..;ümuriyeti Başkanı 
Yeni hiç bir rejim ve dev- merhum Vilson 14 maddesi-
let sistemi yapılan ikıldbın 
kendi resmi ordusuna, mill-
etin ozu demek olan 
orduya emnnet edem_ 
emiştir. Her yenı rP.Jım 
bu yükünü ordu dışında 

bir takım milli kuvvetlere 
veriyor. Biz her hrıkımdan 
ulusal varlığın, onur ve ha -
ysiyetin korunmasını gen~· 
yüce Türk ordusuna güve
nerek vermişizdir. 'Cümuriyet 
ordusu geçirdığimiz zorlu 
günlerde dış düşmanlara: 

içte ayaklanan mürteci 
asilere kar~ı benzersiz ha -
hadırlık ve şeref imtihanları 
vermiştir. 

Bay Receb Peker nutkunu 
şu sözlerle bitirmiştir: 

- Biz bugün bir mezar 
başında yas içinde tasa ile 
diz çöküp ağlıyanlar gibi 
küskün, bedbin değil, biz Ego 
göklerine yükselen yüce 
kaya ve tunç sütunun etekle
rinde büyük varlık için re
van olan kan ve inkıldb dü 
şmanlarına karşı kinimizi 
ve ihtirasımızı besliyen ko -
kusile mest olarak _başımız 

dik, gözlerimiz önde ve iler
ide ve ayakdn duruyoruz. 
Kubilll.y i-;in sizi duyanların 
şu anda bütün acılarile ~·n

rpan yüreğimle onun ndını 
ve . bahadırlığını uzun yüz 
yıllar yaşntacacak olan eseri 
bizim neslimize ve yııkın co
cuklarımtzla uzak torun 
larımızın ibret gözlerine aç
ıyorum.» 

Bay Receb Peker hu 
eseri yapmak için Öza.lp'ın 
başkanlığı altında kurulub 
çalışanlara yardım teşvik 

yapanlara, eseri yapan Türk 
!'nnatktirlo.rıau ve işin ba~a

rılması için emek sarfeden
lcre ayrı ayrı teşekkür 
etmiştir. 

Un~en kararına göre [len-
8ulgar anlaşması 

Yunanistan ulusal ban-
kası rrıümeesili ile bir 

• Bulgar komisyonu arasında 
~of yada devam etmekte o

lan Unllen kararına tevfıkon 
Duspat ormanlarının kıy

metinin tediyesi meselesi 
üzerindeki müzakerele ne. 

ticelenmiş ve bu husustu 
bir mukavele ımza olun
muştur. 

Yunanistan, Dosp t or
manlarına mukabil Unden 
kararı mucibince Bulgari-
stanın Yunanistana borcu 
olan 35 bin İ8viçre fr
angı kıymetinde Bulgar 
malı alacaktır. 

le galib, mağ:up aranmıyar 
a.k ve halk gözedılerek harbı 
neticelendirmek istedi. fakat 
muvoffök olamııdı. Kuvvet 
hokka galebe çalarak muha
rebe, haksızlıklar ve ağır 

şutlarla bitirildi. Ulusal 
görüş noktasından en oğır 

muohe<le ise Noyi muahed~ 
esidir. 

Noyi muahedesi, Aynstaf
anos muahedesinde çizilmiş 

olan sınırlar içinde yaşayım 

Bulgar milletine serbestlik 
vermekten başka ana vatan
dund;ı Ege tro.kyas ı nı, Ustu
rumca ve garb taraflarını 
kopardı. Yunanistanla aram. 
ızdaki azlıklar meselesini 
halletmiyerek Ege trakynsı
ndo ve şarki Makedonyada 
yaşayan Bulgarlar kovmo.k 
hakkını Yunanistana vermiş 
oldu. 

Bu muahe(le bize, birçok 
sıyasal ağır şartlarla berab
er taş•namıyacak g1bi mali 
yükler de yükletti. 

Bu muahedenin bize ver_d. 
iği Egede ökonoınik mahreç 
hakkı dn bugüne kadar yeri. 
ne getirilmedi. 

Yabancı ulusların idareleri 
altında kalan Bulgarlara, 
muaheılelerin uzlıklura temin 
ettiği haklar verilmedikten 
başka, bazı komşulorımız, 

bunların Bulgarlığını da ta
nımak istememektedirler. 

Avrupa bilgılerınin birçok 
asır evel Balkan y~ım o.da
sında sınırlarını çizmış olduk-
ll'rı Bulgar vatanına Novi 
muahedesinin yaptığı fenol 
ığı kısaca kaydettik. 

En medeni Avrupa ulasl 
arının idarecileri tarafından 

böyl~ bir muahedenin, Bul
gar ulusu gıbı bu geçmişi 

olan ve medeniyete hizmet 
etmiş bir ulusa kabul ettir· 
ilmiş olması teessüfe değer. 

~1uohe•lelerin azlık ulusl
ara (ekalliyet) verdiği hok 
ların Bulgar ıfzlıklıırına da 
verilmesi ve yerlerini terk. 
etmciie macbur knlan muh-n 
acirlerimizin yerlerine dö ı-
melerino izin verılmesi, Ba
lkon ulusları arasmdoki b. -
rışıklığın ilk adımı olacakL 
ır. Noyi muahedesindeki hn
keızızlıklorın düzeltilmesi ise 
balkan ulusları arasında mü
savat tdmin edeceği gibi k:ı

rdeşce yaşamağı da meyda_ 
nn getirecektir. 

Yapılan mukavele Yu-
nanistanın ne gibi Bul-
gar malları satın alacn· 
ğını tasrih etmektedir. 
Alış veriş muamelesi ,Bul· 
gııristııOlla yapılac:ok ve 

f iatlar piyasa fıatı üzer
inden hesab olunacaktır. 

mebuslardnn. (Kardeşi Afyon· 
korahisar mnkez sulh haki
mi Abdüşş~kür ve oğlu lise 
talebesinden Mücteba da 
IŞTIN soy adını almı~lardır.) 

Hasan KAPTANOGLU -
Cümuriyet Halk Fırkası kaza 
idare heyeti başkanı ( kar
deşleri Cevdet ve Ali de KA 
PTANOGLU soy adını nl
mışlardır.) . 

Raif ERDEM - Mithat · 
paşa mektebi başmuallimi 

Sadberk ERDlNİ - Mit
hatpaşa mektebi maollimlc
rinden. 

Şadiye ESEN Mithat-
paşn mektebi muallimlerin 
den. 

Şükriye OZAN - ~,it -
hatpaşa mektebi muallimle· 
rinden . 

Şaziye URAZ - Mıthat 
paşa mektebi muallimlerin
den. 

Meliha GÜNEY - Mithl t· 
paşa mektebı 

den. 
muallimlerin-

Memduha ERSAN - Mıt· 

hatpuşa mektebi muallimle
rinJen 

Kurkut ERCAN - Mit
hatpaşa mektebi muaJJimle
rinden. 

Adalet CANSEL - Mitha
tpaşa 

den. 
mektebi muallimlerin-

M. Arif ŞENSÖZEN -
lstiklıH okulu muallimlerin_ 
den. 

M. Refet SAY AN - Mu
lalca köyü okulu rnuallimle-
rinden . 

Ece ŞATIR - Gazi oku
lu mua!Jjmlerınden eski (so. 

Saylav seçimi ve yatı mek
te~i çahşması. 

Erdek, 27 ( l ORKDiLİ) -
saylav secımı için 
ikinci müntehib defterleri 
bir hafta içinde bitirilerek 
22-12-934 günlemecinde ca· 
rşı ve hükumet içine asılın 
ıştır. Defterler on beş gün 
müddetle asılı olaro.k bulun
durulacaktır. 

Yalı mektebi 
Bu sene teşkıl edilen köy 

yatı mektebi şimdilik ka
zada bir komisy -
on tara.tından idare edilmek· 
tedir. 

Mektebin her husustaki 
ihtiyacının temini için kny. 
makam Esat son derecede 
çalışmaktadır. Ayrıcada bel
ediye başkanı Salahittin tav
assutile Bandırmada zahire 
tüccarı Habibullah ( 1000) 
kilo un, yine Bandırmada za_ 
hire tüccarı Kara Bekir (2) 
teneke gaz vermek suretile 
mektebe yüksek yardımda 

bulunmuşlardır 

Birkaç gün önce de burada 
bulunan bir tiyatro kumpa· 
nyası tarafından mekteb 
menfaatine bir müsamere 
verilmiş ve kırk beş lira 
hasılat elde edilmiştir. 

uele~iye~e fakirlere yadım 
· Dünde Belediyede yoksu -
Hara kömür dağıtılmasına 

devam edilmiştir. 

Salim A YDUVAN - İv· 
yadını almıstır.) rindi nüfus memuru. 

Kamile ~ATIR - Uazi Mehmet UYSAL - İvri· 
okulu muallimlerin1icıı. ndi hokka.lı. 

M. Raşit HALAÇOGLU- Mehmet AVCI - lvrindi 
Necati bey muallim mekte· kamyoncusu. . 

bi ambar memuru. ( Es- 1 İsmail DEMİRAt..P - lv-
ki soyadı<lır. Oğlu Dumlupı 1 rindi muhtarı. 
nnr mektebi muallimlorin<len 1 Hasan KOÇ - lvrindi 
Hikmet, yeyenleri llamidıye ihtiyar heyetı azası. . 1 
mahallesınden Celeb Mehmet Ağuı YILMAZ -1 l vrin<li • 
ve Ahmet le HALAÇOGLU ihtiynr heyeti azası. 
soyadım almışlardır . ) Mustafa ZENBILCİ 

H. Cahil GÜRBÜZ- Ba- İvrindi - ,:)oğanbükil muhtarı. 
ndırma Aksukul başmualli · Ali KARDAG - İvrindL 

Çapıcırlı köyu muhtarı. mı. )1.. ( 

Fikriye GÜRBÜZ - Ban- İbrahim DURıuUT - V · 

dırma. Aksako.1 muallimi. rindi- Ya.ren köyü muhtarı. 
M. Zeki TAŞCIOGLU Ali YAVAŞ - İvrindi-

M u hasebeı hususıye tahsıl- Fındık köyü muhtarı 
durlrırından. Abdullah AKDUGAN -

Halil KUTLU~OY Ko. İvrindi ihtıyor hey ı1ti azası. 
· İbrahim KANDEMİR - İv-musyoncu 
Abdullah AKBİLBEN rindi- Çukuroba köyü muh-

Tuhofıyeci ve gülşen kolon- tarı. 

ya cısı. ... 
Kamil SARAÇOGLU -

Munifuturacı (oğlu Ahmet ve 
Mehmet te SARAÇOGLU 
soyadını almışlardır.) 

Vsıf KUTLU - Köseler 
köyü okulu muallımi. 

Halil lbrahim ÜNLÜER -
Muh:ıseheıhususiye başk~-

ti'bi. 
Şakir BA YRAKCI - Mu

hosobeıhususıye yol tohak· 
kuk ktitibi. 

Akif EYRi - İvrindi- Os-
manlnrköyti muh t urı . 

Ömer ŞAHİ - lvrindi
. Osman köyü muo.lljmi. 

Süleyman ÇAPICIR - İv-

1 rindi - Kınıkköyü muhtarı. 
Al! KURKUT - İvrindi 

ihtiyur heyeti az 1sından. 

Cevat KOÇ - Dursun
bey posta ve telgraf çevır
genı. 

Bayındırlık çalışması· ~ 

Köylerde kaldırımlar düinlior. Meydanlar f8'' 
ve ağaçlıklar vucüde getiriliyor. oh•'' 

Nabiye ve köylerimizde laların urunundsn dlJI 
d l . bsyıo bayındırlık çalışması evam ralor köy erırı 

etmektedir. lvrıindi nahiyes- harcanacaktır. dırıi' 
inde 160 l metre murabbaı l Köylerimiz ağnclaD. u/ 
kaldırım ve parke döşenmiş akta ve Vılayetin 18 .,,-
ve pazar yeri olmak üzere . düşen 

ı 
her köyde şehıt fil büyük meydanlı k yapılmıştır. dar. ..-:-. 

1 · · b' on ,. Korucuda do 3800 metre lü er ı~ın ırer 

murabbaı kold ı rım döşenmiş lı ğt yoptırılma~tadı~aÇ 
1 b ı. öylü buraya bır 8~ .. ~ ve ayrıca bütün ev er eyaz -+ l1J18" 

sıva ile sıvunm ıştır. meğe mecbur tutu "'"' ,,J 
Köy tarlaları hertaraCta sü- Bu suretle yurt "'0 ıfl' 

rülmüş ve bunlarm mühim rundn ölenler he' 
bir kısmı ekilmiştir. Bu tar_ anılmış olacaktır.:,._ 

----
ecati bey muallim mekte- mecmual~r: 

b. 1 L • • • • Yem A~am . 
1 ta 8u8SIOln musameresı 1 Yeni Adam'ın 52 i~~; f 

Necati bey muallim mek- I ıktı Bu sayısı ~ ~ !İ 
. Ik" ısı ç . bıtırır. 

tehi son sınıf tolebesı eve ı 1 Adam birinci yılın• d• 
akşam munllim ve t.rlebe ar- 1 D()laun yrızıları arss•P ,',I., 
kadaşlo.rı icin verdiği müsa. 0 b'l " · BaY ."~.J . ları saya ı ırız: abl"',. 
mereyi dün akşam tekrar Hakkı'nın nasıl baŞ8~r· 
etmiştir. Birçok muallim ve niz? başlıklı ya~ısı. "le~ 
talebe velileri davetlı olar- ' «a 

Ragıb'ın yenı . {ot 
ak müsamerede bulunmuşla- Nüvid Osman'ın e!' sedil 

rdır. nasıl çekilir? Ar~~ pi~ 

SOLa boruları Güzeı bir Roporıa1ı: ~ 
U arasında bir ramozaP ~ol'~ 

Halkın ve şehrin emniyeti 
icin sobo. boruları catılard. 

an yukarıya kaldırılmaktadır . , 
Belediye bu işte halka kol
aylık olmak üzere büyiik 
merdivenler temin etmiştir. 

~elediye~e cezalar 
Dün yeşilli caddesinde 

knsab Kad ıoğlu ~lehmedin 
sattığ ı etleri rüsum verm· 
emek için mezbahadan ka çı. 

rarak evinde kestiği anlaşıl
arak etler müsade -
re ve ımha olunmuş ve ha
kkında kanuni' mıınmele yap-
ılmıştır. 1 

Bundan başka lzmirler 
mahallesinden bakkal Ahmed 
oö-lu Alinin caddenin ortas-n 

ına su döktüğü, lımirler 
mahallesinden tek arabacı 

Mehmet oğlu Ahmedin arab
asına 72 kiloluk 10 çuval, 
ynni 720 kilo yük yüklediği 
lzmirl er mahalleeinden ara_ 
hocı Mustııfa oğlu Cemalin 
nrnba hayvan ı nı sebcbsiz 
olarak döğdüğü gürtilerok 
bunlar hakkında kanuni ta
kibato girişilmiştir. 

Kupa maçlan 
Kupa maçlarımı bugünde 

İdman gücü - idman birliği 
birinci takımlarile idmanyu
rdu • alay ikinci takımları 
arasında devam edilecektir. 

id~an~irl.iö!n~n piyan~osu 
1 ldmunbırlığı tarafındnn 

yıl başında çekılmek üzere.• 
tertib edilen piyııngo, duyg
umuza göre bazı sebebler 
dolayısile bir şubata bmıkı· 
lmışt ı r . 

·~-

Tayarecilik alemin~e. 

İffet Ômer'in konseG~·ı'-. 
d t u konserleri, Vah ° Fu•t 

Luicri Pirandello, tJ/. 
ı:ı k narlı kut'un Sanat o u ı 

simo BontanpetlideD u~9 
. h"ka Tıı" hır ı ye, bSf~ 

yazıları bunlardan 9111~~ 
ha birçok yararlı Y i~~ 

·ıe 
Gelecek sayıs• .1 Ad'" 

Yılına giren Yenı 0 .. z formada 24 yu 

,;·~iA;~; çocJ ~i~~ 
Yeni Ada ro çocuk J.f'. 

}erinin 7 nci «Bı.ıY9" ~ ı 
renkli güzel bir kax: ,_ 
çıkmıştır. Bu snY; bir 
ayın hikll.yesi ıot 1 1•:~ 
anlat ılıyor Öztürkçe8~tjJ"'. 
bn hjkAy~er uıusal.tsr 
ve tc rbiyelik aıc'·:~s "'..si 
akladır.Her ana.b kllt_....ı.t 
aJlimin çocuklara 0 bir 

rnbe ... isteriz. Her perşe 5 •r 
? yftJ, 

kı'iye çıkar. 2- sn 

ştur. ~ 

Çocuk bakıi ~·~~ 
öğütler ~.,,of 

Çocuk esirgeme ter' 
noc ol 

(Himayeietfal) 8 18rı f 
cuklarının bakıl~~~uder 
ilerini gösteren :;aııer 
zırloınıştır. Bu tere bir 
çnğındakj bebek J2 ~ 
a.ydan bnşlayıb ·ıJe b' 

0kı -aya kadar n.e. ş istif6 ~ 
ucağını lıildırır: ôğil.' f 
her ay için bı~ ıerilır~ 

k goOl ·r asız olara eıJI 

karada çocuk 1 &ıll' ı 
kurumu başkan 10 ~·ç. 

!tUO ·r mektubla ~·ocuf" bt ı.r ,,e 6"' hk olduğunu ~§ 
Mehmet ŞENER - Mu

ho.sebeihususiyc yol tahak
kuk kfıtıhı. 

Seyfi ERGÜN - Muhose· 
heihususiye yol tahakkuk 
ktitibi. 

Mustafa ÇETiN - Dursu
nbey posta v~ telgrnf mü
vezzı. 

lsmail ŞAflfN - Dursun
bey posta ve telgraf hat 
bekçisi. 

lstros, 26 (A.A ) - Taya 
! -reci O lnot knpo.lı devre üz 
1 erinde sJatte 202-462 kilom· 

adres bildirmek / ,..ı 
~~ tr. 

lspanya~a. sü~Ud ıı 

Abdullah FENERCİ -
\1uhascbeihususiye oda c:sı 

İsmail CAMCI - ~1uha 
sebeih.ısusiye odacısı. 

Mehmet BAYRAKTAR 
Börck~·iler mahallosinıle kol· 
hı mc.ıkineci. 

Hakkı SOLMAZ - Kö
peler nahiyesi ka.rakol ku
mandanı. 

1 etre ile yeni bir siirat rek?-
ru elde etmiştiT>. Taynronın 
kontrol t\letleri henüz ölç:iil-

1 nıemiştir Toyare sürati dün
melerinden birinde saatte va· 
sati 514 280 kilometreyi bu-
lmuştur. 

Madrid, 26 [A·'\!ıceti:. 
leri bakanı 010111 bir 1 

köşesinde tam ·ıııir 
1 ·· lefll1

,. 6~ olduğunu soy rı 
· .. teŞ11 
iç işleri mus b&ıl 

nzonun istifası kB 
iştir. 



SAYFA: 3 

Üışda neler olur? ........ .._._,,._,,...__.. ______ __. __ 

Loyid o ç s e 
İhtiyar diplomat ingilterede de bir Rozvelt politi~ası 

h~irlerini ilerj sürüyor. 
Loyit Corc'un butün fırk - yıllorı b::ışvcıkilınin. bu iler-

nları ulusal bir kurtuluş hn- lemiş yoş rıda art k kıyosıy:.ı 
roketin'! çağırması, politika kavgolaru girmek niyetinde 
odamlorı tarafından hayretle , 

olmadığıd r B. Loyıt Corc 
kor ılanmamıştır. Bu eski kendisile evinde konu on 
lngilız başkanının son za-
manlarda sıyasal faaliyetler gazetecılere yeni sıyososı 
gö termemiş olması, harb hakkında şunları öylem' lir: 
hatıralarına dair yazmakta - Bugünkü acun durumu 
olduğu kitabin fazla uğraş- ve şortları karşı ında ulusal 
masından ileri gelıyordu. bir kolkınmo "er dirlik kur. 

Son haftalarda lıberaller- mok i~·in, ihtiyar ve tecrü 
don ve muhafozakilrlardan belı bir sıyasa adamı tara. 
birçok genclerle konuşan, fında.n bütün f rkoloro dü-
münakaşa eden Loyit Co 

1 · ı şünmek ve işo bo lnmak re, nihayet ngı tere-
de bir Ruzvelt politikası toklifı yapılıyor. 
giıdiılmesi luzumunu duy- lşsizlık mel)ııleljine gelın-
muş onun ıçın böyle ge- ee l u btiyiık derd ıçin ged. 
nel bir teklifte bulunmu- ci. hofıf çareler salık ver
ştur. 

Henüz bu teklif tam- 1 
nmlt.ınmamış ve proje bi
tirilmemiş ise de birçok 
yerleri dolaşarak oralarda 
oulunan soçicilPrc ökono 
rnik pltinlnrını, iş bulm
ak, iş liölüşmE"k hususu
ndaki dü üncülerini ve in 
giltero ban kası ulus ko 
nturolu altına almayı te
klır eden para sıyasasını 

izah edecektir. 

mek doğru ve foyJnl ı de_ 
ğildır. 

Her ne kodnr bugün 71 
yaşına gelmişse do vum 
kamarasındn g ri,.tiğı ınii

nakaşolarda Loyit Cor<' 
kedısındon çok gt1rıç ol n 
ıdamlordnn <laho f.ızln ('(ın 

lılık ve enerji gö term ıştir. 
Loyit Cor(•un tcklıf ı tleceğı 
pltlnluşmu plihu bır k mı. 
halinde çıkacak ve yrn 
yılın ıl gunlerinden bi
rinde verilecek bir ziyafette 
irat olunacaktır. 

Bu yenı teklif, sıyasn 

ndnııılurınıı olduğu gibi 
honkcrlero sannyicılere, 

cırLçilı•re v~ hor türlu du · 
şüncedeki ndnmlı\ra hito 
betınekte hepsini vaziftıye 

çağırmaktadır. 

Haber oldığımıza göre 
Loyit Corc hiç bir fırkanın 
yardımı olmaksızın sıyo

snl bir hareket yapacak
tır. 

Kendisi, seçicılerin çol -
lorına bugünkü fırkal r 
sisteminin artık bir mon ı 
ifrıde etmedıği kanaatind 
olup genel. seçımJen e'
el bu yolda propogon
dn ile ho lonacok olur. 
sa, birçoklarının bu h. • 
rekete taraftar \·ık <' kla 
rtnı, bu surotltı muhofı 
znkdların da, sosyalı tlcr n 
de ekseriyet alomıyo<'okla
tını düşunınekterlir 

1uhaf azaktirlarla liberal. 
lorin ileri diışiincelı olo
olunloril~ avam komara. 
eında hükOmetı bu yeni 
Polıtika sistemine uymoğa 
ınechur otmok kabil ol
ncuktır. 

Son aylarda Loyit Co 
rcun istıkbali hakkında 
birçok ayı ç.kmışt~ . 

Bunlar urası fo kı•nd 1 " 1 

ni~ bugiınku ulusal p~
ttıyo kotılocağı soylendı
ği gibi, sosyalist fırkas-
ına üye olocoğı do soy 
lenmj tır. Orta yerde 
kati olan hirşey 
vur o. oda lngilterenin savn 

Benim kanaotımce Bay 

Ruz ve it bu yohl..ı bulun 

dünyanın uyıno ı gereken 

bir yol tutmıı~llır 

B ıy Loyit Corc İngiltere 

bankası hakkındaki fakir ve 

konoatini do şöylece hulasa 

etmiş\ir: 

Ben duimo lngiltere 

bankasının ulusal bir kont

rola tfi}Jj tutulma ınn taraf. 

tor olnıuşumdur. lngılte

re, olıode bulunıın vo bir 

devlet bankası lleınek olan 

bir kurumu konlrolu al

tınd ı buluntlurmıynn hir 
tl'k ulk" olır k kol ıı ş· 
tır. 

Onur ı~·ın to lıfıındt> hir 
inkılftb mnhiyetı yoktur 

MaKedonya~a oataklı~ ~u
rntına faaliyeti 

::; ,uınikto rıkon <' Lo Prog 
ros» gnzetosınde okunduğu. 
~a göre bir Amerık n irkc
ti tarufındJn Vurdar va Jı .• 
nae yapılmokto olan kurut
ma ameliyatı bu ay s1Jnun. 
da tpmam<'n bitecek ve bu 
suretle 1 O bın hektur nıik
l ırında mtimbıt arazi z:rnot ı 
uçılmış olacaktır 

Şırketle hıJoyetto ynpıl n 
mukaveleye nozrıran irkl~ 

tin bu urnzid'-' nynı zamanda 
sulama ancıllorı da yapması 
lt\zımgelmckto is de Yunn
nı orı b ıy ndırlık hık ını 

gının · şi illi ılık bu ı§tcn vuz
Jt1Ceceğı muhtumel hulun
ıtınktadıı. 

Diğer taraftıın, ırketle 

yapılan konturnt mucıhın· 

ce, hu ameliyatta kullu
nılmnk tizere getirılen bo
tun molzemıJ ve ıııokin 
eler hukt1mC1to t-Ü bııka 
nlığıoırı tensıbi ıle hn kn 
işlerde kutlanılacaktır. Bu 
muozzap• Dragorlorle halkı
dikya yarım od'ls nda Ks
erse boğ..ızın n nçılmo ı 

ve dığ'er torortnı ~trumo 

körfuz nden \ oh·ı golunl' 
hir kırnnl açılrro ı diı u
nulıno tedir. 

\ olvi g-ölü bu suretle 
deniz altı gemıleri iı;İn ~·ok 

mnhfu:ı: bır üssubnlıri vo
zıfesini gorecektir 

tURıtD1L1 

aylav seçimi 
d f • 

erı a 
Saylav seçimi gözetıems kurumu başkanlığından: 
1 Saylav seçiminde ikinci seçimi scçmeğe hakkı olon 

«22» yoşmdnn yukarı Balıkesirin bütiın n.oh.ılJeJerinde otu
rcm erkek ve kadın nüfusunu gösteren defterlerden birer 
nüshası intihrıb şubeleri merkezlerine asılmıştır. 

· lzmirler ve H mdiyü mohalleleri İzmirler mahallesindı; jl 

Şebi r sin <ı ıııa sın da 
YE ,i EılE MÜ 1.\SEBETILE 

31 Birincı kaunun Pazartesi akşamı 
( 

B ü y ü k G a 1 a M ü s a m i" e r e s ı 

Zeugiu ve e!'ltmceJi hir program ya pı J mıştı r. 
Tafsilftt el ilanlarmtla .. ~1ecdiycı, Osmaniye, ~olimiyc ve Oruçgazi mahalleleri doft

nleri \1ecdiyc• •mahallesinde; Hncıishsnk ve Vicdaniye mahal 1 

leleri dPfterlcri lfocıishak mahallesinde; Aziziye, Mirzabey 1 Fiatlarda zam yoktur. Bıletlerinizi imdiden tedarik 
ve Hacıismail mahalleleri defterleri Aziziye mahallesinde; 1 ediniz. 
~tustaafnfakih. Karooğlan, Aygören vo Okcuknrıı mahallele· ffil - - -
rı dcftı• rleri Mu tufnfakih nıuhalJesinde; Sahnisar. Salı1hat
tin, Şeyhltitfulloh ve Umurbey maluılleleri defterleri Sohni
sor mahallesinde; Knsnplor, Dinkçiler ve Yenice mahallele
ri defıNlorı Kasoblor mohollosınde ve Hocıgoybi, Martlı, 
Börekçiler vP E kikuyumcular mahalleri doftorlerı lfocı 
gaybi malıo.IJesinde asılmış\ır. 

2 Defterler buralarda «5» ikincikAnun 935, akşamı 
saat « 18» e kadar asılı kalacaktır. 

3 Seçim hakkı olub da defterlerde isimlerini bulamı-

ı~~~~~~~ 

~ TVRKDİLİ neşrıyatından: 

Doğru Yol • • 
yanlur ''e yazılmak ltlzım geloı_ezken yazılı bulunduğunu 

, görenler saylav seçimi gözetleme kurumuna birer istida ~ YAZA ~: 1. CEVDET 
vereceklerdir. it. 

.ı - Seçim kurumu, tetkik sonunu dilek sahibine yazı ile ~ Bır perdelık mektep temsılı 
bildirilecektir. it. 

1 
Fintı: Beş kuruştur. 

fal~!ı~!~}i:ıa~~u~!!~~gU~~an1 E~~~kB•~ ~~~~~e~!~ğ~~d~~~ 1 İdare ~viıııizıle ve her ki tapçıda bulunur. 

hullesinde tabak Ahmedc rafından çarşıda bulunarak ~~~~ ... ~ ... ~~~~»?it~ 
borçlu Hacıishak maha-

dairemize teslim edilen parn
llesinden kara İsmail oğ-
lu tabak M ustofanın hac- yı düşürenin kim olduğu a - Kiralık ev 
iz edilen palamut çarkı renılmış ise do öğrenilmemiş· 
çevirmek için motor ,.e tir. Sahihinin bu parayı al ihtisas mahkemesi kar ıs· 
deri pişirmek için dolap mak üzere dairemize gelme ında Bursa malmüdüru En-
zımparn mokinası, derı ka 1 si ilAn olunur. vere ait ev kiralıktır. Tut-

mnk istiyenler Kaptanoğlu 
otelıne müracaat etmelidirler . 

184 
zımak için ı;ehpa, iki mil, 
beş kasnak1 tahta kalıb, 
hırdavat kaynak için tn

bakhııne ulAt ve edev
atı ııçık artırma ıle sat
ıl ğa çıkarılmıştır Birin<"i 
artırma 10-I-935 trırihinde 
tesadtlf eden per embo gü
nu sa ot 16 o loru k to yin 
edılmı tır.. O gun ko ulan 
pey muhomnıerı kıymet.lor 

inin uzerinde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde on 
be gün sonrn 24-1 ·935 
tarihine tesadüf <'den pe-
r~ı mbA gunü snot J 6 ya 
tf'nıdıt ellİIPccktir Almak 
ve ş ırtnomeyi görmek is 
tiyenlerin Balıkcsır icra 
dairesine ,;elmeleri ilan 

1 olunur. , __ ~ 

'TüRKDİLİ Neşriyatından:-
• 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

llay<ıt lıilg'isine ııygıın t)larak ya
zılınıştıı· , iter kit•ıpcıda satılır. 

1. ·~"~~~ 

ALT I N MAKAS 
.. r 1 .,. • .: •• J ~ .• 

f·~ huçuk ~eıw .\lmanyada talı il eımi sanatın hiitlin inccliklrrine vakıf Berlin terzi akade
mi inin aliyyiil:ih''t dPrecede makastarlık şelwd.-tıaame~ini Vt• ayrıca ~e.ref diploma ını haiz 

UHAR R EMHSABİ 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

Moknstarı bulunduğum hanımlar terzihanesinin inınl ettiği manto, tayyur vo balo elbiselerini görünüz . En 
zarif geyinmiş hanımcfcnıliler, en şık geyinmiş beytıfondilor Altın makasın muhterem müşterileridir. Modellere 
muvafık olmıy&n ve sevjlmiyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

Güzel ve pahalı ola11 kunrn ~ıar11 ıız ı yalnız ALTI N ~1.\ KASA biçtiriniz. 

Çünkü J s@nedir hali faal iyette bulunan Altın makas atelyelerınde şık 
biçil miş zarif dikilmi ş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

ff anmlar atelyesi Karoğ l a n ma~allesi i~neci 
Erkek atelyesi posta~ane so~aği No. 50 

sokağ No. 24 

lı I 

I 



S.lYP.l~ 4 TtJRKOILI 

•~~~ı.~!~~~!!9.!~~!!!!!!!!!!!!J!ı~~!!!!!!~!!J1!1~!!!ıll!!~ü~~~e~•~f~!~!~!~!!W.r"~!!ll•ııe ' 
~~ . ~= I! Okuyucular1mıza Bir Ko~ =."i --i:! Romatizma ve soğuk alğınlıklarına çare f 1 

§= eL 
Aşaj;'lya bastığımız rehber ıablo hal kımızın lıer ıülü ibliya::. 

ı rım en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 1 _, T .. k El k 0k f@' ~~ ur e t ı p~ 
~ E-

;~ T e mof oru t~ ı 
===. 'i ::-:== 

!!C Balıkeslr: yeşillide No. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay '= 
=~ ~ ==== cc::::: ıs;;;s:,;: F E5 1 1 ~ Ökonomi Bakanlığının 18 şubat 1933 tarih ve 1499 numara ~ 
i§fgj ve on beş senelik ihtira beratını haizdir. Muhtt>reın hekimleri mi- ~ 

§j zin tavsiyesile ronıatizmalarda, asabi hastalıklarda, terleınede,? 

! terden karşılı ya bileceklerini gfü;teriyor. 
1 

R'!-hat bir otel istiyorsunuz •• Hangi atı 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda .temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız.. .~ 
• (J)İIP

T Ri K 0 T AJ• Mehme~ Servet örme evi, Kuvayı 
• ye caddesı numara: 98 

~ sıcak kum ve hava banyo ve pansumarılaruıda istimal olunmak- ~~ 
4 tadır. lhtraret içirı saudalyalara ve yatak içerisine vesaiı· liizunı ~=

ı ~ görülen yerlerede konulabilir. Her memleketin voltuna göre her ~ 
-~şekil ve ehadda inıal edilir. - 'fEMINATLIDIH r.= 1 

~ Satış yerleri: İznıirde Prştemalcılarda Seydi Şehirli Mehmet ~= KIRT-AS/YE.• Mustaf!1 Fehmi. lliikUıııet caddesi p0sıalıl' 
n • ne sokagı. 

J Tevfik elektrik ticarethanesi. ~~ 
§~ Bursada Sethaşmda Ahnıel T'evfik eczahanesi f,:: 

I~ istanhulda Mısır çar. ı ında attar il. Hfümii ve mahdumları w= 
i ve Galatada Voyvoda caddesiııde edkardöJevi elektrik deposu. ~= [ 

OTEL 
~- ddt 

: kaptan zade Oteli .. Ku~ayi nıilliye ca 
sinde.. si 
Balıkesirpalas - Kuvayi milliye cadde 

; J Aııkarada Evliva zade ıtrivaı ve ecza deposu. i~ 
~ Sıvas ve Sam~unda f bralılnı Ferit. ışık elektrik der oları. ~ = 1 

·~ Konya da Ali l'l vi tuhafiye ve .gramofon ticarctlı~uıesi ~ 1 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktiınet caddesindei 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· HükO 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında . 

., Afyonkarahisarda flüsrıii Hiza lstanhul eczahanesi. ~~ 
~~ Uşakta diş tabibi Bay Yusuf. il 
~\: =- 1 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hüktinıet caddt 
sinde .. Darbalı oteli altında. ..,,(JJ 
Yeni berber ıbrahim Doral: Hu)\ il:!!iOOIW~filiifüfıfilmDıiım~ı~•i&iitmınimmııoomijfıfı~ii~iiiii1fıWl1 

1 

, _ ' 1 TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gıllf 
ŞEHİR SİN.EM SINOA J • kolonyacısı .. . \hacılar caddesi No. 31 -n~' 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

28 Kanunuevel çarş2m~a akşamından itibaren 
• 

İKİ FİL~I 131HDEN 

- 1-

Kili 
TÜRkÇE İZAHA TL/ 

Baş mün1essilleri: . 
ANNA MA Y VVOGN SESSUE llOPKlNS 

Fevkalade heyecanlı, meraklı ve esrarengiz bir filiındir. 

-2-

TALİ KUŞU 
GCSTA Y FHÖHLİf;ll tarafından temsil edilmiştir. 
Çok neşeli, çok t1ğlerıceli ve nıiikenrnıeJ bir operettir. 

l 
1 

1 LOKANTA: Sabri Lokanta sı: Şah ~lclınu~t ~ 
l numara 18 

ı· rt 
I ) BAK K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman NLl1 

• 

TERZi 

Pa~a ('arııi .i <':iddf·~ıııdP.. ~lı·~ lı:ııH· (lg.ızı ~ 
Bandınna lı:ı kkalivt>!"i Ahmet Hilmi efert. 
Bihiıırnnıiekif('I' J..011.-t•n·ı· , ... !°' ·J..c · ı· t•ı·~iıl"''1 • 

ol ' • .. il 

f'! 

: Mustafa bey .. Postalıaile ~ol\ağı No. 4 '~ 
Terzi ve öriicii Celalettin bey. l{tl 
nıiHive <'a<ldesi No. 163 . 

ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Ralıkesirin en eski şek o 
cisi. Hüktimet caddesi, postalıc • ne sokağı P 

j I . ıııara: 24 . ıtl'. 
1 MANIFATU?:Tavşanhh Zade Fahribey. Fantaz•.

8 1 ., k ... K · flld nııatura ve umaş magzası. u vayı 
caddesi numara: 52 .. _,.;, 

HIRDAVA T. Cumalı Hasan - Yapı ve rençper do ıtf 
l • demir hırdavat bova cam cimeto "esB ' ~ ' ' . Saraclar başı. • 1 

··~~~~~~~~~~~ 

!"· Doktor ·• Satıhk İngiliz T aylatfı 
Karacabey Harası JI.. 

Bl·ı··ı eı.:r·'ı·crıO'iz \P heyecan kavna0ı dicrpri zevk n<)~e ve el!-, .. ~ C.• b 4 I ' • I ~ • ~ ' ~ ~ ' ., ~ 

lence ile dolu olan hu iki kuvvetli filimi bir arada görmek her 
zaman ele g·~çmiyt)ıı bir fırsattır. 
lıavett>n .. FOKS JÜHN AL. 

Suvare saat 8 de. PEHŞE~JBE ve CCllA matincJerimiz saat 2 dedir. 

Yaklaşan bayram için hediymni düşünüyorsunuz? 
O halde hüktinıet caddesinde şehir sinaması altında 

.A "" 

lzmir - lstanbul şeherisi Mehmet Reşat 
adresi ne müracaat e•li niz. 1 IP-di yelik herne\'İ K rTr ŞEK EHİ, 
ŞEKEHLE~IE, ÇiK~LAT vt~ ayı·ıca Haınazan için llELV.\ 
ve llECELLERI orada hulacak ve ncuz olarak tedavi edeceksi-

• 

Memduh· Ahmet Müd~~ı_ağli~j~ 
ÇOCUK Karacabey harasında yetıştırılen pe aS , 

hastalıkları mütehassısı. d ı 9" ., 
Muayenehanesini postah-1 ıuiikemm~,1 a~.m arı ve h~ba~~~n yarışc, -~ 

' ane civarında ~eı;nen s~- ı' ~u mlu dordu erkek heşı dışı dokuz baŞ 1şf"'.. 
ı kağına nakletmıştır. ı j ngiliz tayı 12 - karı urıusani 9 35 inci eli:,~ 
.. .. ~iinii saat on lWrue her ba~ avrı avrı 9 ~ 1,.ı . • • • f gı , r· _,. tırma ~uretile satılacaktır. Bu taylar 11 ııır·~ 

Avu KAT yarışlarına iştirak edebilecek evsaftadır ~ 
Pedigrileri, mufassal eşk:illerile (o~ ~ 

H. Tevfik - Sadık Ankara, lsıarıhul, İzmir, Bursa, HahkeS'ı6D'! .... 
DAVAVEKlLi tar müdiirliikleJ'İlt! Arıkara at.lı Sf)Of' • k~,. 

Yt;SUF KENAN u ve İstanbul sipahi oca•,ına ırüııderilın•Ş d:; 
~ =-" o .. f) " 

Yazıhanesi hükumet caddesin- · · k k · · l · üotl 
de Ahmet çeşmesi karşısında Şil lŞllra ' CtlllC' lSlıyerı erın S3llŞ g I f1 
Merkez ve kazalarda her uıiııatlarile hirliktt~ hara merkt•zinde bU ti 
nevi tlnva knbul ve surat- ilan olunur. 

~le neticelendirilir. '!-----------~ı:--
Vilayefaf mbaasında bas:lmıftır 


