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Günü geçmiı sayılar 

25 kuruştur. 
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ONUNCU YIL 

Zonguldak Türk Antras·t Fabrikası J)ün Açıldı. 
Sömürge 

Ticareti 
\ u gazetesi bu 

ha(ta sömürgt'ciltk ticareti 
hakkında mühim bir yazı 

neırelti On dokuzuncu aaı· 
rda esas sömürge edinn ek 
için harcolunan parnyı mü 
mkiio olduğu kadar az z.a 
manda geri almoktJ. Mcs la 
183) da Cezayir seferi için 
Fransa 80 milyon frank öd
ünç almağa mecbur olmuı 

sa da 50 milyon franga 
varan Cezayir haznesini ele 
geçlrmiıtir Ancak Emir 
Aüdülkadtrin erkinlik savaşı 
Cezayıri pahalılaıtırm ıtır Bu 
savaı sırasındn Franu, şimal 
Afrıkasınc\a b;ıznn 1 15000 
adam bulundurmak zorun
da kalmııtır Salgın kuvve
ti ıse 36 btn kı~ıden ıbaretti 
Çmhindi ,Fransaya pt:k ucu 
za mal o\muıtur 

1880 den sonraki Afrikn 
salgınları da pahalı değıldi. 
Be çaka kıralı üçüncü Leo 
poldun &ömürge imparator 
luju hemen hemen hiçe 
g!lmtıtır. Garp Afr kas nm 
Fıansa tarafından fell im.un 
sürmüııe de, pek az say&da 
kuvvetlerle yapılmıtt&r. 

lngıliz in paratorluğunun 
prensibi de, sömürgeyi ucuz 
almakb. M111r ye Sudanda 
böyle olmuıtur. Eğer Boer 
ihtilali olmasaydı, c nup Af 
rıkaıının fethi flatı da yük
se1mıyecektı Orada bu1unan 

2i ,000 askerinin bozgunlara 
uğraması üzerine, imparato 
rluk bütün kuvvetlerini ort
aya atmıı, ve Boer hıırbi 

ıonçai Eömürge harplarının 

en büyüğü ve en pahah11 
haline gelınlttir. 902 baha 
randa 390,00U kııtl k ıef erb· 
ber ordunun 300, O) k ıisi 
cenup Afrıkasında bulunma 
makta idı Halbukı Poer 

= 

Kamutay HABESiST- N HÜKOMETİ İTALYAYA 
l1ün toplandı k V 
Ankara, 11 (A.A) Ka- Bir Kanş Biie Topra ermiyeceğiz Diyor. 

mutay bugünkü toplantısın 

da askeri ugu)ü muhakeme FAKAT BUNA KARSI ı·TALYADA ve askeıi ceza kanunlarını 

~:~ıa:::en v~a~ı:~u:~'~;;:i:1 
1 

cuma günü top'anac.-a=ktı=' 1 Son Haddine Kadar Harp Edeceğiz Diyorlar. 
C. H. P. 

Kamutay gurubu toplandı. 
Ankara, 1 J (A.A.l -

C H. P Kanutay gıuhu· 

nun dünkü toplantısında 

Uaşl akan lıımet İnönü ge-

Habeşistan HükQmeti, İtalyanın, İngiliz - F ra
nsız T ek liflerini· Kabul Edeceğini Umuyor. 

- -

RAS SEYYUM KUVVETLERİ nel siyasal ve anıulus. I du 

rum hakkında Parti ile mü 

za lcc: relerde bulunmuşh r İtalyan Kuvvetlerile 
-
Yeni Bir Savaşa Girişti. 

Candarlı 
Kalesi tımu editiyor. 
lzmir, 11 1 A A j Türk 

· Tarıhi araıtırma Kurumu Ku 
ıadanndaki Çandarh kalE: 
sinin tamirine baıla nııtır. 

İst mbul. 11 Ôzel) 1 igre 
cephesinden haber veri ldiğl 
ne göre Ras Seyyum · kuv-

1 vetlerı bir ha lyan müfreze· 
t sine rast ge,mlılerdır Habeş· 
1 ler 5'l0 İtalyan öldürmü~1erdir. 

Bu ayın s ... kizinde Ras 
Gusaa ile halyanlara ilttca 
etmlf olan 50 Ha bet asl<t ri 

tekrar Habao tarafına geç 

Zonguldak Türk Ant
rasit F abrU<aSı Açıldı 
Cumurıyet havzayı ele aldığı 
zaman istihsal beş yiiz bin ton
du. Bu gün iki mil.,ona vardı. 

Zt?nguldak. 11 (A A ) -

mişlerdir. 

İstanbul, 1 l f Özel] - Bu· 
rad" dolaıan şayialara göre 
İtalyan uçakları Adisababa
nın 50 kılometre timalı şar
kisinde bulunan A nkober 
şehrini bombardııman elrnff· 
lerdlr 

Don sabah İtalyan tayare 
lerı Desaie § hrinin üstünden 
tekrar uçmuşlardır Bombar 
daman etmemişltrdır. 

Ras Seyyum geri çekildi 
İstanbul, 11 jÔze J - Ste 

fani ajansı bildiriyor: 
Batıdan gelen Raa Se)'yu· 

mun kumandasıııdaki Habet 
kuvvetleri bir bombardıma 
ua maruz kalarak geri çe· 
kı'meğe mecbur ka 'mışlar 
dır. 

Dün y z:lığımız gibi Mu· 
sso1tnlye vuı ecek ım h tt k
liflerlni Parhte lngiliz \ e 
Fr8nsız. D.ı baltanları görü 
şlül r. lngilı7. Dış bı:ıkarı 

beraber iiıne aittir. 
Jurnal de Deha diyor ki: 
"Mussolininln herhangi 

bir reddı bir hareket 
o'acaktır Mü tema 
diyen ltalyaya tavızatta bu· 
funutagelmiştır Artık şimdi 

mukabil tavizde bulunmak 
s rası İtalyadadır,, 

Pöti Parlzyen ıse: 

"Romanın Fransız in 
giliz proje!linı ne suretle kar

şılıyacağı meçhuldür. Fakat 
şurasi muhakkaktır ki Lond 
ra ıle Paris arasında teessüs 
etmit olan ahenk yafıyacak 
tır." D •mektedir 

lngılizce Taymis gazeleai 
Mussolininin son söy'evlnf 

de ele alarak fUnu yazıyor: 
"Bugünkü tekliflerin , esa · 

ıı tngıl z tek iflerine ne de
receye kadar benzedıği bi
lınmemektedir Fakat Str 
Hoareun faaliyeti neticele-

ıözlerinin tefsire ihtl· 
yacı yoktur. Lazım 

olan ~ey, kuvvetli bulunmak 
ve nihai zafere varmaktır. 

Zecri tedbirler tethitl, ltal
yan ruhuna tesir etmemtı 

ve mukavemetini azaltm"
mııtır. Zecri tedbirlerin ilk 
üç haftalık tatbik devresi, 

ı İta yan hareketleri üzerinde 
hiçbir teılr göetermemlttlr.,, 

Dün ltalyan ayan mecliıl 
toplanmaı ve söz ıöyllyen 

muhtelif iza arasında Ami
ral Dö Revel de demtıttr 
ki: 

" Günün birinde 1ngl -
liz f ılosunun ltalyaya karıı 
Akdeoizde tahıid edfleceiı· 
ni ve Fransa He lngilterenln 

balyaya kartı anlaımalar 
yapacağını o zaman htç 
kimse ak'ından geçirem~zdi 

hükumetlerinin nüfmıu 280,Ü( O 

Ekonon i Bakanı Celal Ba· 
yar dün Zonguldakta 1 nci 
Türk antrasit fabrikasını 
açarken verdiği söylevde 

sehen senelilc hayatı o'an 
könıür havzasında Cunıurı · 
yet rpj mı altında yapı n ış 

olan söz eı ine temas ede
rek demiıtir ki: 

bu tel 1 fleri kend huı üme 
tıne hı! dırdı. 1 as\ p olund 
uğu talcdirde bıı ün Mu!! O· 

rini Londraya blldirmel< 
mecbur a) etınl hlssetmfı ol
ması keyfiyt>tl, bazı tahmi11· 
.ere yol aç naktadır Muıo· 

Ayin yarın öileden sonra 
toplanarak doğu Afrikadaki 
harp için yapılan fevkalade 
masrafları tasvip eden ka
nun le ~ ihaaını il'• üz.a kere 
edecektir ni beyaz < lmak üure 

bır m il o dan biraı (ozla idi 
Sefer lngıltereye 222,970,C't:O 
lngıliz lirasma mal 
o'nıuıtur (lhrbuçuk mJlya 
Türk lirası kadar bir şe} ! ) 
Fakat ımparatorluğun hesabı 
yanlıt değildi: Çünki orada· 
lci a 1tm ve elmas madenler 

in it etm k. beı sene içinde 
bu masrafı çıkartmııtır 

ltalyanın Adua bozgunu 
ı' e biten ılk Habeı seferinde! 
50,000 asker kuHanılmııtır. 
Fakat Trablus seferi daha 
ağır (edakarlıklara mal ol 
muıtur Limanlar kolaylıkla 

ahnmıısa da, sonradan 
120,000 asker yollanmıştır. 
Bir seneden fazla süren harb 
ltalyaya aıağı yukarı 500 

·milyon Türk lırası harcat· 
mııtır. 

Sömürge fit-ferlerinin ftat
lan gitliicçe artıyor Çünkü 
manevi ve maddi muka ve 
met unsurları çoğalmaıtır. 

Vu gazetesinm •övlediğine 

( Sonu ik ınci sayfada ) 

F. R. ATAY 

Cumuriyet hıHızayı tesel 
lüm ettiği za nan istihsal beı 

üz bin tondu Bugün ha 
vza istihsalatt iki milvona 
varmııtır Söylevine kö 
mür meselesinin kati ola. 
rak Türk miHetinin umumi 
menfaat1arına göre hatledi. 
leceğinı kayıt t"den Ekonomi 
Bakını Zonguldak gazetesi 
ne beyanatında da: 

Ha\:Za ele 
taktirde flatlar 

alındığı 

1934 
senesi maliyetıne naza
ran iki buçuk lira ucuzlaya

cak Zonguldak kömürle 
rind n kok metoloj k ya -
pılması kabul olursa 
bu Havza kömürleri 
için yeni bır maı.hariyet 

o1acak, demiştir 

Celal Bayar Karabukta ku· 
rulmak üzere o an demir v.e 
çe'ik fabrJkalaranın ilkba 

harda temellerinin atılaca-

f'e/lil I mıar 
1 ğını ve iki buçuk yıl ;çmde 
de t itirileceğini, Safranbo1u ve 

hava1isindeki kömür damar 
larında bazı sondajlar yapı 

lacaoını, KMıtamoniye kadar 
olan ıahadA demır madeni 
arandığı kaydetmitUr fl!&••·--------!I 

: YURTTAŞ! 
ıPARANJ 
f "1 • 
= YERLİ MALI KULLANMIYAN t 
ı: YURTTAŞ! ~ 
l:BOZGUNCCLOK TORKF. ~ 
• YAKJŞ/R MI? t 

: Uf.USA/, EKOXOM/ ve t 
1
t AR11RMA KCIU 1MU t ............ ___ , 

1ıni\• gönderılec< ktır. 

Mursollnic.!en de cev~p 
her ha de a \- ın on ik nın len , 

vel beldenivor Çünld a' ın 
c.n iklsındt- halyaya k rşı 
petrol zecı i tedbiri tatbik 
meselesini görü~mek üz re 
Mıll tler Ceı iyeli 18 ler 
Komitesi topl nacaktır. 

Teklifler in aslı ne? 
Tek ıflt>dn ne olduğuna 

dair sıkı bir gizlılik muha 
faza edilıyor ,:;>imdi•ıe ka
dar çıkmış olnn tnhmlnlerin 
pek doğru olmadığı da ya· 
pılan resmı tekziplerden an· 
!aşılmaktadır. 

Hele İngiltere ve Fran a ~ 
nm birlık olarak Muuolini· 
yi tatmin eden bir çeıit tek 
lifın Ha.btfıstana zora ka 
bul etliri mek istenmesi ıa 
yiasa tamamen yalanlanmak 
tadır 

Ha ~e,istana tazy kle hiç
bir ıart kabul ettirilmiyece 
ği temin erlilmektt'dir 

Fransız gazsttLrl ne diyor? 
Bu mesele üzerine Fran· 

sız gazetelerfnın yazdıkları 

daha ziyade İngiliz · Fransız 

lınirıan söylevi, lı gilizlilerln 
bir 1-.arar almak ~ o'undaki 
niyetlerini te§çl etmiş ve nl 
hayet Romaya bır 1ng liz 
Franıı z n.üşlert-k teşcbbfüü 
yap ıak hususunda Lavalin 
tere 'dütlerini i z a 1 c y e 
yardım elrr ittir Mu· 
sı:olminln bu yeni projeye 
cevabı her ne olunıa lsun. 
La val Hoare l<0nufmasının 
yapıcı mahıyeli tnkiir olun 

amaz. Bu konufm8 Fransız 
· lngıliz teıanüdünü yeniden 
kurmuıtur.,, 

Musulininin söylevinden 
sonra, Roma gazetelerinde 
yazılanlardan bıri ıudur: 

Hükumet baıkanmın 
c. 

Adisababanın hüklkmet 
çevenlerinde söylendiğine 

göre İpmaralor, Habeı to. 
praklarının herhangi bir 
parçasını vermemek nıyeU. 

ndedir. Aynı çevenlerde, Lıl· 
val tle Hoare araamda Par· 
iste yapı,an anlaıma ıar,la · 
rı hararetle münakaıa edil· 
mektedir Burada zannedil 
diğıine göre Muasolini kendi. 
sine teklif edilen metni ka 
bul edecektir ve bittabi ze 
eri tedbirler de yavaı yavaı 
haf ıfliyecektir Vaziyetin b6· 
yle muhtemel bir inklfafı 
burada fena bir ıekllde ka· 
rı&lanmaktadır. 

===================== 

FevkaUide ı lngiltere. 
Komisere heyet gönderildi. M~!~d~!~k~011 ı!~!~P !~~ 

Londra, 1 l [A.A.) Mı 

sır fevkalade komiserine 
bir heyet göndcrereok 19 .0 
uzlaşmasını ve Mısırın istık· 
li inın tamnmaınnı istemeğe 

karar vermiıtfr. 

hireden bildiriliyor: 
Mısır kabinesi istifa etmft· 

tir. Royter ajansı da lnıilte. 
renin 1925 temel yaraımın 
iadesini iıtiyen Mısır halkı. 
nın bu dileğine kartı dura· 
mıyacalmı bildırm~lctedlr. 
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Dışarda Türkiye: 

Bir il et Yüks • 
10 ••• 

' Sömege 
Ticareti 

Türkiye~e, asulara sığ~ırılan işler. senelere ~atta 
aylara indiriliyor. 

( daştarafı birinci sayfada) 
gö re hasımlaşma başlanhıcı· 

nda , şimdi Habeşistan sefe· 
rinde olduğu gibi, 2C 0,000 
askerle işe başlamak ilk ha
disedir. Daha 1935 yazında 
İta yan kaynaklarından öğ. 

Arbelter VVoche cı Viya · 

na ., dan: 

Türkiyede timdiye kadar 

olan bitenler asrımızın en 
önem1f devrimlerindendir. 

Norbert von Bıscboffun ge· 
çe111erde çıkan Ankara adlı 

kitabı bize Asyai bir insan 
kümesinden yeni kuvvetli ve 

i tikballt ve istikbali parlak 

bir ulus yapan bu f oluıl ha 
k~anda etraflı bir fikir veri 
yor. 

Bu büyük sosyal devrim 
Anado'uda Gazi Mustafa 

Kemal Paşanın idaresı altı 

n.:la harekete gelen Türk 
inkılabıle başladı ve uzun 

mücade!elerden sonra Türk 
iye Cumuriyetınin ilanıle şe 

ref li bir suretle neticelendi 
"Ası,. Kemal Paşa Cumuri
yetln teşrii organı olan bü. 

yük Millet Mec'isi tarafından 

müttdikan Cumurbaıkanı 

seçildı ve ona meydana ge 

tirdiği eserle du)ulan saygı 

ve minnettarlığın bir ifade 

si olmak üzerine "Atatürk,, 
ismi verıldi. 

1-
nelerine göre yeniden kur 1 
ulma&ı l{\zımgeliyordu! Hunun 

ıçin d e ne kadar çok yeni 

noktai nazarlar ve mt:fhum 
lar lazımdı! Evela §ehirleri 

v" endUstri merkezlerıni yE • 

1 
niden vücude getirmek icap 

ediyordu Ha buki göçt:be bir 
maziye malık olan u 'uslar, 

devam lı bir yerleşme bir 
ıehir ihtiyacını hiuetmezler, 
toprakla olan münasebetleri 
gevıetir. Halbuki şehir )er · 
leşikliğin, istikrarın bir sem 
bolıdir. Tarihin üstünden ak 

ıp gEçerek tıpkı ırmağın 
çalul taşlarını düzeltmesi 
g:bi şekil verdıği sağlam 
ve daimi bir şeydir. 

renildiğine göre, seferberlik 

masrafı 5 milyar lireti bul 

mu§lu. Sonradan malumat 

keııılmt~lir . Tahminin olundu· 

Auna göre, henüz ciddi hare• 
ketler olmamasına rağmen 

Afrika seferi masrafı ayda 
6 ve 7 yüz mi lyon liretten 

aıağı değildir. Buna Trabluı 
taki 40 bin askerin masraf r 

na. harp eden aaker ayleleri· 

ne verilen parayı, memleke· 

tteki ıef erber kıtaların malı 
yükünü de ilave etmek la · 

zım gelir. Şu halde, aylık 

maaraf hıç mübalağa olunma 
ksızın 1 milyara çıkarılabilir. 

Sonra zecri tedbirlerın 

ekonomik tedbirleri, İtalyan 
sehimlerinin içerde ve dışar · 
da düşmesi , ve da ha birçok 

Anlrnra, Türklerin ilk şe

hridır . Fakat Ankaranın ve 
Ankara havalisinin toprağı 

çok verimsizdir. Buna rağ· 
men sade yorulmak bilmi 

1 zararlar da hesaba katılmak 
• 

yen bir gayret ve feragatle 
Ankara ha valisi bir cennet 

haline getirmekle kalınma 
mış aynı zamanda BurFa ve 
Konya gibi önemli ve mod 
ern ıehirler de canlandırılm · 

ıştır 

Sanki kaybolan zamanları 
geri kazl\nmnk istiyormuşc 
asına çalışılıyor Herkes hu
mmali bir faa ' iyete atılıyor 

ve heyecanla uğraşıyordu . 
Su yolları bendler, yotlar 

mektepler, hasla evleri , sa
raylar hep Avrupa.da ancak 
yüz yıllar içinde vücuda ge· 
tirilebilen bu eserler Türki 

yede !lanki bir günde yap ı

lıyordu 

Kzlık, Dil ve Hukuk: 
Bu işlerin muayyen bir 

p lana göre hazırlanması ve 
tatbik olunması için yaban 

cı uzmanlar mühendisler ge 
tirildi Bunların vazifesi öğ 
retmen ve danışman olma 
ktan ibaretti. Mem1eketin 

teknik bakımından geçirdiği 

! 
lazım gelir. Askeri hareket 
ler en eyi bir tan da bitse 

dahi, Habeıistandan bu ma· 

1 
srafların geri alınabileceği 
füphelidır. 

1 Bundan birkaç sene önce 

iki Avrupa diye ~ir kitap 
neıreden Delaisi e!!ki usul 
sömürgecılik devrinin nihayet 

bulduğunu yazıyordu : Sebep 

yalnız milletlerin uyanıtı de

ğıldı Muharrire göre, dün
yada ekonomik genlik, yük· 

selmış milletlerin müstakil 
ekonomileri ıırasındaki mü 
vazeneye bağlı idı. 

Harpleri durdurmak, iıt

ahları dindirmek ve barıı 

nizamını kurmak çaresini, 

bütün milletlerin medenile. 
şmesinde, eıitliğinde , ve bir 

bir1t-ri arasındaki da.yanı~· 

mıya ve arsıba~ınçta (inter 

dependance) gör~n harpso 
nrası fikir ve hakikat ada · 
mlan hak kazanıyorlar de-

mektir. 

F. R. ,\fay , 
büyük istihale yeni istihsal ,.,~=~~-==== 
vasıtaları ve bu vasıtaların 
değiştirdikleri bir takım ıa 
rtlar tabtatile ineanların da 
hi1i ve harici vasıf l arı üze 

1 .. 
rinde de bazı tahavvüller 
meydana getiriyordu. Osm· 

anlı İmparatorluğunun hey 

betli sembolleri olan Fes 

ve Sarığın yerine Ayrupa 

lının tatsız ve manasız şap
kası geli. Hatta bir nevi ir

tica" addolunarak Fes!n ge
yilmesini meneden hususi bir 

kanun bile çıkarı 'dı. Ôğre 
nmesi çocuklara o kadar 
güç gelen karışık Osmanlı 

dıli bile yemlenme hareketi 

önünde geri çekilerek yeri 

ni Latin harflerıne vermiye 

mecbur ka'dı. Bu suretle 
yt ni bir yazı öğrenıJıneğe 

başlandı. Buna hukuk alan 
ındald büyük c 1 eğiş i klık de 

inzimam etti Artık hak mın 

adalet tevzi etmek içın baş 

vurduğu kaynak Kuran de

ğıl adapte edılen İtalyan ce 

z' kantmıle İsviçre kanunu 
nun hükümleriydi. Hakıka 

ten mevcudun en mükemm 

eli telakki o lunmak İ:ıviçre 

Un ve za~ire f iatlan 

10 Birinci Kanun Salı 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 
80 
Kırına 

NOT: 

" 
" 

Kuruş 

1050 
950 
900 

600 

Bu fiatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver· 

gisl dahildir. 

Zahire fiat arı beher 
kilosu : 

Cinsi 

Sert buğ. 

" " 
Kızılca 

" 
Yumuşak " 

" 
Arpa 

Mısır 

Çavdar 
Kepek 

" 

5 
5 
6 
5 
6 
4 
4 

4 
2 

50 
75 
25 
75 

25 

25 

Ulusal ekonomi ve arttırma Şehrimiz 
, ha/tası /Ju ·gün başlıyor. -. -. -

ismet inönü bu gün Ankmradyosunda hır söylev ve- c. 8: ~artıs_ı kamun kon-
recekler, Cumaıtesi günü g:çit resmi yapılacaklır. g~L~~ ~~!1~~i k~~!l~y~~~ 

Ekonomi ve arttırma haf ilmiştir . Ayrıca cumartesi 1 greleri bugün başlıyor. 
tası bugün hatlamaktadır. günü ııaat on dörtte okullar C H p t' . h . i k 

Bugün Ba bakan İsmet in talebesi ve eımaf ellerinde 

önü saat on beıte radyoda 

b ı r söylev v~rerek haftayı 

açacaklardır. Bu söylev bu 

gün muhtelif yerlerde bul· 

unan radyolar vasıtasıle hal · 

ka yayılacaktır. 

Şehrimiz ekonomi ve ar · 

ttırma kurumu tarafından bir 
vitrin müsabakası tertip ed 

arttırmanın ve yerli malının 

önemini helırten levhalar 

olduğu halde bir ııeçit res· 
mi yapacak 'ardır 

Yıne bütün okullardE\ öğ· 
retmenler bu hafta içindeki 

ders
1
erde ulusal ekomomi ve 

l\rttırma mevzuu üzerinde 

durarak talebeyi bu hususta 
aydınlatacaklardır. 

· . ar ısı ıe rım z a~ 

mun kongrelerine bu ııiin bae· 

lıwacaktır . 

İlk olarak bugün Yıldı· 
rım yarın Karaisa, cumarte 

si Hacıilbey, pazar günü de 

Kayabey kamun lıongrele· 

ri top ' anacaktır. 

Parti kurağında yapılacak 

olan kongrelere sad 20 5 
de başlanacaktır. 

Geceleyin §!:_hrimizde bir dükkanda 

iki çuval buğday kaçııırlar- Tuhaf Bir Dolandıncı-
ken yakalandılar l ı k v a k a s 1 o 1 d u. 

Dün saat 22 sıra l arında 

Başçe§me civarında üç •ad 

nm ıki dolu çuval götiirür

lerken şüphe üzerine devri

ye memur'an tarafından 

ya"alanmıştır. 

Bakkalın dalgınlığı kendisine 
bir cuval sabuna mal oldu. , 

Her iki çuvalda 
o'duğu anlaşılmıştır. 

buğday 

Yapılan takıkalta buğday· 

ların zahire pazarından ça 
lındığı ve bu hırsızlığı yapan 

üç kitinin de Vicdaniye ma- ı 
hallesinden Ali çavuş oğlu 

hammal HBlıl ibrahim, 

Mecdiye: mahaltesindt'.n Ah 

met oğlu kadayifci Ali, Üç

pınar köyünden İsmai l oğlu 
Ali o duk l arı an aşılmıştır. 

Suçlular muhakemeye veril

mişlerdır. 

1 
1 

Halkevi başkanlığından: 1 

Halkevimiz kurs'ar ıubesi 

tarafından Almanca ile, bi 1 

len ve bilmeyen1ere mahsus 
lngılince kursları aç:lacalc 

lır . Dersler 17 1 2 935 salı 
günü başlayacaktır İstekli 1 

olanların Halkevi sekreterli

ğine adlnrını yazdırmaları 

rica olunur. 

Haber aldı~ımıza göre: 
şehrimizde garip hir dolandı· 

rıcılık vakası olmuıtur 
İsmini yazmağa lüzum gö 

rmediğimiz bir dükkana bir 

adam gelıyor ve itile meşgul 

bulunan dükkan sahibine 

seslendikten sonra: 
Hende bir çuval kadar 

sabun \'ar. Arzu ederse· 

niz size ucuzca bir f iatla 

veririm diyor . 
Bakkal: 

Hay 

sabunları • 
hay. Görelim 

Deyince adam kl\pının 

yanındaki b ir çuval sabunu 
işaret ederel<: 

- İıte . . Diyor . . Ve he

men bir kalıbını çıkararak 

nü nunesini gösteriyor. 
fiah fazla değil.. Sabun 

da eyi cinsten. 

Bakkal kelepiri tabii ka · 

çırır mı? Hemen çuvalı kan· 

tara vurup sabun tücarına(! J 

liraları sayıyor . ' 

Bunda ne var? Gayet ta 
bıi bir alıf verif, yanız bak

kalın biraz açık gözlülüğü 

diyeceksiniz değil mi? 
!* Halkevimlz kuralar ~u- Hayır. 

besi tarafından bayanlara Evet buraya kadar bir 
mahsus olmak üzere fran· ıey yok .. İtin asıl tuhafı 
sızca kursu açılacaktır. İste · bundan rnnrası . 
kli olanların kaydolmak Ü7 Bakkal keyfle sabunları 
ere Mithatpaşa okulu bat yerleştirirken na11lsa ke· 
öğretmenliğine müracaatları ndine alt bir çuval sabun 

rica olunur. olacağını hatırlıyor. Dükka. 1 
S Halke vimiz kurslar şu· ~ • 

besi tarafından haftada iki 
gün olmak Üzere Mıthatpa 

şa okulunda biçki, dikiş, el 

ve makine nakıı kursu açı · 

lacak ve 9 · I l 935 tarihinde 
i şe başlanacaktır . istek '! ol

anların Mithatpaşa oku' u baş 

öğretmenliğine müracaat et 

meleri rica olunur. * Halkevimlz güzel sanal
lar şubesi tarafından tezyini 
resim kursu açı 1acak , d ers 

lere 9 12 935 günü başlana 

caktır lsteklı olanların Hal 
kevi sekreterliğine adlarını 

BU GECE 
Vatan 

Eczahanesi 

Nöb çidir. 
1 

nı dört dönüyor fakat ara· 
radığını bulamıyor. 

~ıhayet anlıyor ki: 
. ... Lira ile aldığı bir 

çuval sabun kendi sabunu· 

dur. 

Kurnaz dolandırıcı meğer 
kapu yanındaki çuvalı ken 

di getirmiı gibi göstererek 
bakkalın sabununu bakka1a 

satmış .. 

Şımdi bakkal ııabunluı 

iki mis1i fiatla aldığına mı 
yansın? Yoksa sabununu ke 

ndi satın aldığına mı? 

Heykeltraş 
Kripel şe~rimiz~e Atatür~ 
heykeli için tet~i~ler ya-

pıyor . 
Heykeltraş Kripel birkaç 

günden beri şehriınizde bulun· 
maktadır Kripe l şehire dıki · 

lecek olan Atatürk heykeli 
nin yeri ve şek l i üzerinde 
tetkikler yapmaktadır. 

Heykeltraı anıdın gerek 

Cumuriyet ve gerr.kse Eski 
uray alanlarından birine de· 
ğil, yapılmakta olan parkta 
ki büyük havuzun ıehre ba
kan yönüne dikilmesi kana 
atindedir. 

Kripe• bu •f üzerindeki 
te tkıklerine devam etmekte
dir. Olmpiyatlar Türkiya ge
nel sekreteri Ekrem Rü~tü 

de heykeltraşla birlikte ıeh 
rimize gelmiştir 

Gelenler Giden 'er 
Kayseri asliye ceza ha· 

kiınlığine atanan Bu'udan 
genel savamanı B . Nefi De· 
mır ioğlu yeni ödevine baı· 
lamak üzere dün şehrimiz · 
den gitmiıtir . 

Bir atanma 

Türk devriminin en esaslı 
hususiyeti lcan dökmek kale, 

fetetmek ve sokak muha 
rebesi yapmak gibi ıeyleri 

tanımamış olmasıdır. Hadısat 

organık ve hatta diyebiliriz 

ki "kanuni,, bir şekilde ce· 

reyan etmiştir. Bu d~vrim 

günün birinde sessizce 
başlı.dı ve kısa bir zamanda 
yapması lazım gelen ıeyi 

yaptı Yani ulu al bir Türk 

Devletini vücude getirdi. 

Hareket, her ne kadar bir 
ihtilalin harici symptomları 

ndan mahrum kaldıysa da 

bir zamanlar Fransa ihtila
li Avrupa için ne ifade et 

tiıe bu uzvi değitiklik de 
bütün Asyalılar için ayru eh

emmiyeti haiz oldu Genç 

ulus büyük bir tehalükle 
yeni hayata atı 1dı dünya 

tarıhinin sahnesine çıkarak 

faalıyete başladı Şimdiye 

kadar "düımanlarının" tari

hini timdi kendısi yazmak is· 

tiyordu. Bu sırada yenileı -
mesi lazımgelen bir çok 

moral, teknik ve sosval gü 
çlüklerle karıılaıılıyordu. Ye

ni zaman, ınünferid insanla 
rının özel hayatlarında ve 

anane1erinde derinden deri · 

ne de~itiklıkler husu!e geti 

rdi. Fakat baılangıcı güçle 

ştlren asıl amil, baıka nevi

dendi: Evelce Türk cemi · 
yetı diye bir ıey mevcud 

değıldi. Ancak . bütün soı 

yete ve devlet hayatının en 

be' li batlı vekilerini tıgal 
eden Rum ve Ermeniler 
uzaklaıtırıldıktan ~onra ce 

miyetin idare ve tanzim 
mümkün olabiliyordu. Fakat 

bunun için de lazımgelen 
bilgiler mevcud değildi. De 
vrımci Türk kısa bir zaman 

da kötü bildiklerini değiştir 

meğe, iyi bildik lerine ilave 

etmeğe mecbur kaldı. Çünl<ü 

Türk cemiyetinin balı nümu 

knnun arı içın 

!Sonu 

bir şereftir. 

var} .. d 1 • 1 
n..~===---------- yaz ırma arı rıca o unur 4 .~ .. ~ ~ . . ": -t. ' .. 1 • • 

Balıkesir hukuk malıke 

mesi zabıt katibi Hulüsi te 

rfian Sındırgı mahkeme ba

ıkatipliğine atanınııtır . 

YURTTAŞ! Bir Şey Alırken Sor: )'erli mi? Yerlt Malı Satmıyan, Senden Değildir!. 
ULUSA/.. J~f(ONOM/ ve ıl TJRMA KURUMU 
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O anda bir ayak sesi du 
Ydum Telefonu kapamak 
lllecburiyetinde kalmıştım . 

Odadan nasıl çıktığımı bi
lemiyorum .. O se!, onun se 
•I idi. Şıve o çıld : rlan pe~
teydı. Günlerce dü§ündüm 
Belki direktörün metres ı dir 
Ayselın sesine benzer sesler 
de vardır dedim Buna ıhti
mal veremiyordum . 

Ogün eve döndüğüm za 
man Ayseli o kadar sevinçli 
buldum ki meğer aldatır 
ken kadın n ı: kadar sevinçli 
•e cana yakın o'uyormuı. 

Karım ogün bir içim su gi· 
biydi .. Dudakları şarap 1 aş· 
rnış gözleri baygınlaınııştı 

Bir ay batı idı. Direktör 
beni çağırdı. Çalıımamdan 
ve muvaff akiyetimden .lo\ 
ayı bana ikramiye verece 
ğrni ve bir derece daha 
yükseldiğimi söyliyerek beni 
tebrik etti. O, bunları söy 
lerken okadar samimi o ka 
dar temizdi ki gözlerinin 
derinliklerinde bile himıye 

kar bakıılar tıtreıiyordu. 
Onu parçalamak i.;in geri 
len parmaklarımın bütün 
kuvvetini eridi 

O günden sonra J.iç bir 
ıeyi düıünmedim. l)üşüneme

dim Şüphe i e masumiyet 
gecelerce çarpıştı. Aysel hep 
temiz ve lekesizdi. Çıldıra 
caktım 

Beklesene balo gecesi de 
geldi. 

Karım gitmek istemedi 
Fazla iı.raftan dem vurdu. 
Ben israr ettim . Gittik. O, 
gece bütün zevkimi onlara 
çevirdim. Onlar okadar ya

bancı idiler ki hatta birbir 
lerini tanımıyorlardı bile. 

O gece de geçti. Şüphe 
!erimden utanmsğa başla 
dım. Temiz bir kadına kar 
ıı, bilhassa karıma karşı du· 
yduklarımdan iğrendim Fa. 

kat bu da çok sürmedi. 
Bir ıey aöyliyemedim Di· 

lim tutulmuıtu. Sadece ha· 

ata bir teşekkürle odadan 
dışarı çıktım. Bütün ıüphe 

ferim hal<ikat olmuıtu Ora 
dan uzaklaşmak, o kadı 
m parçalama~ istiyordum 

Bütün arkadaılar beni te
l-ırik ediyordu Yalınız dai 
renin en yatlı l<atibi kesik 
kesik söyleniyordu: 

Vakitsiz ılcramiye .. Yer 
siz bir tayin amma Tanrı 

sonunu hayreyliye .. 

Akıam eve döndüğüm za 
man karımı hasta buldum. 
Ufak bır tedbirsizlık ht>r 
şeyi hal1ediverirdi Müoıkün 
mertebe sakın olma~a ça 
lıştım 

Seviyordum. Onu Cahil 

çok seviyordum. l' ir hafta 
böyle sakin geçti. l u ikra· 
miyt! işine bir türlü aklım 

ermiyordu. Gerçi çok çalı
ııyordum. Ne yapayim Tan· 
rıdan baıka kimsem yoktu. 

Daireye en erken ben ge
lir, en sonra da ben çıkar 
dım Bu güne kadar şüphe 
ve m uumiyetle çarpıştım. 

Ayseli o kadar künahsız 
buluyorum ki .. 

Genç iıyar susmuştu. 
Sık sık nefeıı alışlarından 

gizliden gizliye ağladığı be
lli idi Cahil baıını bir iki 
tarafa sal adı: 

Gerçi kadın kalbinin du
rağı yok derler amma üzü 
ime. Ben bu işi anlar hal· 
lederim. 

Yalınız sen şu so1de ça 
maşırcı, fakat postacı kadını 
bana tarif ediver, gP.risine 
karııma .. 
Ya1 ınız bir şartla şayet, 

şüphelerin doğru, çıkana 

ne Aysele, ne de direktöre 
bir ıeyi yapmayacağına BÖz 
ver .. 

- Peki Cahil. İki arka· 
daş sarıldılar. Ve ayrıldılar .. 

(Sonu Var) 

,..Al .. E\. K.\;\IÇll .. AIU _, _____ , 
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MUAMMER GÔZALAN 

BiRıNCi BÖ lOM 
Çoktanberi burada mı 

sımı.? 

Bir ay kadar oluyor. 

Birkaç güne kadar madene 

dönt'ceğim. 

- Madene mi dediniz, ne 

resi bu? 

- Viran bel.. Belki işit · 

miısin i zdir. Demir madenle 

rile meıhur ufak bir köy. 

- Anadolunun bu tenha 

yerlerinde hiç canınız sıkıl · 

ma mız? 

Hayır. Nıçin sıkılsın? 

Ben vazıfesine biraz fazlaca 

bağlı bir adamım. Viranbe· 

lio sükünunu bu salonların 
riya kokan havasına değiı 
me;n. 

Hislerinizi çok açık 
söy 1 üyorsunuz. 

Açık ıözlülüğümden 

dolayı beni muaheze etme 

zsiniz sanırım . 

- Sizi tik gören bir sa· 

lon adamı olduğunuza hük· 

TÜRKDILI 

~······················ .. Un 
: Şundan bundan : sandığmdan 

paralar 
çıkan 

~•••o~&••>••,•••••c•c•• ... 
35,000 lirası olan dilençi 

Kahirede bizim paramız· 

la 35,000 lirası olduğu hal
de dılenctlik yapan bir ad· 

am iki ay hapıe mahkum 
olmuştur 

Polisler dilenciyi sok1tkta 
yakalamışlardır Karako1da 
üstü batı arandığı zamanda 
belinden içi altın liralarla 
dolu bir kemerle koynun
dan her birisinde J 5 er İn· 
giliz altını olan beı küçük 
torba çıkaralmııtır. 

Avusturyanın İnn ırmağı 
üstündeki Huberıtayn köyü· 
nde orta yaşlı bir kadınca
ğız. mutf a~ının bir köıesin 
de duran koskocaman un 
sandığının nıçin bu kadar 
az un aldığını bir türlü 
anlıyamadığı için onu söküp 
tekrar düze tmeğe karar ve-
rmiştir 

SAYFA 3 
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:: BAY ANLARA MUJDE :: •• •• •• •• •• •• 
:: İSTANiUL TEŞVİKi SANAYİ !! 
•• •• 
;~ Kadm Terzi MeUe~inden Mezun ve Beyoğlunda ~! 
:; Meş~ur Terzi (Ma~am f igara} nın [n f yi Kalfası ii 
~~ (NİMET GÖKALAN) ~~ 
•• •• •• •• 
:: Yeni Modellerle lstanbuldan Gelmiş 55 
•• •• :: Ve Dikiş evici Mahfel Arkasında Nuh :: 
•• •• 
:: Sokağında 6 Sayılı eve Nakletmiştir. •• 
•• •• •• •• •• •• •• Roplarınızın, Tayyorlarınızın, Mantolarınızın, Tuvalet · •• •• •• 
:: Jerinizin 936 Modelfne Tamamen Uygun Yegane :: 
:; Dikit Yeri Terzi :: 
•• •• 

Mahkemede müddeiumu
mi bu suçlunun Kahirede 
bir evi ve v ila yellerden bi 
rinde de 50 hektar tpprağı 
olduğunu söy'iyerek herke 
si hayrete düşürmüıtür. Di 
lencinin bütün serveti bizim 
paramızla 35,00U lira tut -
maktadır 

Sandık vida1 ı olduğu için 
kolaylıkla şökülmüş ve iki 
kısım olduğu meydana çık· 

mıştır. Meğerse san<lığın ar 
ka kısmı ailenin gizli bir 
kasası imif. Kadın burada 
hepsi yirmi kilo ağırlığında 
gelen bet tane torba bu'un· 
muştur. Torbaların içinden 
1770 den 1804 tarıhine ka 
dar olan gümüı sikke'er çı· 

~~(NİMET GÖKALAN)IN)~~ 
1 
:: o·K·~ Ev·o·R :: :: 1 ly 1 1 1 :: 

Bu da ~ir türlüsü 
Parlsliler alnının ortasına 

batırılmıı bir tirbuşonla so 
kakta koşa koşa gitmekte 
olan bir adamı görünce gö 
zlerine inanamamıılardı. 

Bu adam lokantada ka · 
fasına bu acdyip ı:ilahı yer 
yemez en yakın polis kara
koluna yollanmak üzere he· 
men yerinden fırlamııtır. 

Karakolda adını Paul 
Nuri olduğunu ve lokanta · 
da bir garsonla kız kardeıi 
hakkında münakaıa eder· 
ken tirbuıonun kafasına sa 
plandığın söyledikten sonra 
düşüp bayılmıştır. Kafası ti 

rbuıonlu adam hastahaneye 
kaldırılmıı garson da tevkif 
edilmiştir . 

kmı{tır. 

Tahmin edildığine göre, 

bu kadının dedeleı inden bi 

risi paralarını Napolyonun 

askerlerinden gizlemek için 

bu sandığa koymuştur. 

Bana emretsinler r.. 
İtalyanın Habt'§istan ord 

ulan kamutanı Badogliyo ilk 
zamanlar faşizmin aleyhine 
yürüyen fiyomda fatizmin 
lehinde nutuklar veren da· 
nanziyonun propagandaları
na mani olan f aıistler Ro· 
ma üzerine yürürlerken ga
zetecilere: 

- Bana emir versinlt'r 
faşistleri 48 saatle darma
dağın ederim di} en asker· 
dir. 

Balıkesir Evkaf 
Direktörlüğünden: 

Edremit kazası içinde bulunan Yıldırım camii minare
sinin yıktırılması açık eksiltmiye konulmuştur. İstekli bu
lunanların 13 12 935 cuma günü saat 15 de Edremit Ev 
kaf idaresinde müteşekkil komisyona müracaatları. Şart· 

nameyi görmek istiyenlerin Edremit ve Balıkesir t:.vkaf 
dairelerine baı vurmaları ilan olunur. 4 - 1 328 

meder. Sizin latanbuldan gü 

nlerce uzak bir yerde, bır 

dağ baııııda yaıadığınıza 

ihtimal vermez Her halde 

sizi bunaltan bir dakikanın 

iztirabını çekdiğiniz zaman 

lar olmuıtur. 

Hayır, kaUyen. Viran 

belin güzelliğini görseniz bu 

uf ak köyü SİL: benden fazla 

seversiniz. Geniş çamlık 'arın 

arasında kaybolmuş, üç beş 

evlik bir köy tasavvur ed· 

niz Onun biraz ilersinde 

yirmi otuz metro yükseklik

ten dökülen bir suyun hiç 

susmıyan uğultusu insana 

tatlı bir ergonun sesi gibi 
gelir. Günlerimin bir çok sa-' 

atleri, maa leasef bütün bu 1 

güzelliklerin hasretini çek 
mekle geçer. Yerden iki yüz 
metro derinlikte güneıten, 

havadan mahrum maden 

lamba'arının kör ıtığı altın· 

da çalışmak lazım gelir. Ge

celeri üç beş arkadaı top

lanarak poker oynarı7 . işte 

bizim hayatımı~ 

Macit sustu. Sonra daha 

yavaş bir sesle st'züne de · 

vam etti. 

Fakat öyle zannediyo 

rumki madene dönünce bu 

hayatı eskisi kadar sevemi 

yeceğim . 

Belkis üu sözdeki telmi· 

hi anlamamıı göründü. 

- Yerin altında olduğu 

nuz zaman korkmaz mısınız? 

Neden? 

Mesela bir çöküntü, 
bir kaza gibi bir ıey sizi 

•• •• •• •• •• •• 
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BAllKESIR ASKERi SATINAlMA 

KOMiSYONU iLANlARI.. 

Kapalı zarf usuli 'e ve eski talip namına ekııltmiye 
kooularak 6 12·~35 saat 16 da ihalesi yapılacağı ilan olu
nan 400 ton un için talıp çıkrnad_ığından pazarlığa bırakıl· 

mıştır. Tutarı 49000 liradır . 23 · Birincikanun · 9~5 pazar. 
tesi günü saat 15 le pazarlıkla ihalesi yapılacısktır. Ta · 
(iplerin ko'ordu salınalma komisyonuna müracaatları. 

4 - 1 - 343 

** 
Susığırlık garnizon kıtalı için ihalesi l 6-1. kanun 935 

pazartesi saat 10,30 da yapılmak üzere 2520 kilo lahana 
3780 kilo ıspanak a\· ık eksiltmiy~ konulmuıtur. Bunların 

tahmin bedeli 245 lira 70 kuruş olup muv"lkkat teminatı 
18 İira 50 kuruıtur. Taiip olanlar şartnameyi Balıkesir ve 
Susığırlık askeri ıatınalma komisyonunda yapılacağından 

isteklılerin muayyen günde mezkur komisyona müracaat · 
ları. 1 - 4 - 3~8 

** Kolordu ihtiyacı ıçin açık eksiltmiye konulan l 1000 
kilo makarna ve ıehriye için verilen fiatlar laik halde 
görülmedığınden 6 12·935 gününden itibaren pazarlığa 

konulmuıtur. 2 ı 1.kan. 935 cumartesi uat 11 de pazarlı 
k'a ekst'tmesi yapılacaktır. Tutar bedeli 2860 liradır. Is 
teklerin kor sahrıalma komisyonuna müracaatları. 

(irpertmez mı? 

Runu hiç dütündüğümü 

hatır1ıyamıyorum Hem ye 

tin altında yalnız ben değl· 
lim ki Benimle beraber çalı· 
fan yüzlerce genç ifçi var. 
Bu zavallılar ancak karın· 
larını doyurmak i ç i n 
günlerce güneı yüzüne has 
ret } aıarlar. Akşam iıden 
ayrılmak lazım gelince, or· 
talık tamamen kararmıı bu· 

lunur.Sabah be henüz gün do 
amadan ite baılamak ve yerin 
altına girmek mecburiyeti· 
vardır. Bu sebeple içlerinde 
aylarca güneşin ışığını görme· 
mit isanlar vardır. 

Zavallalar. 

Evet onlar hakikaten 

zavallıdır. İnsanlığın acılarını 

yakından anlamak için bir 

maden kuyusnuun dibinde 
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bulunmak kafibir. Bununla 
beraber onlar çok mesuttur. 
Bütün günün ezici yorgun · 
luklarını, genç karılarının 

yanlarında bulundukları bir 

gece içinde hemen unuluve· 
rirler. Viranbelde gözyaıı n~ 
kadar çokıa kahkaha da ok
adar fazladır. Atkın kuvveti 
Viranbelin amele kulübele. 
rinde daha eyi anlaıılır . 

Belkis: 

- Orl\da bulunmak iste. 
rdim Diyecek oldu, fakat ıu· 
sdu. Düşündüğünü ıöyliye · 
medi. Balkonun alaca ka· 
ranlığında gözleri Maddin 
gözlerini daha eyi görmek 
için bütün vüıatiyle açıldı . 

Bir müddet ıusdular. Bir 
aralık Macit sordu: 

Hiç sevdiniz mi? 

- BİTMEDİ-

• t . . " 
BA Yll.\1\1 iÇIN lstanbulun En Yüksek Fabrikalarından Getirttiğim Şeker, Şekerleme, Bo-

nbon, Çıkolata (;rbi En lüks Şeker Çeşitlerinizi Zarif Kutularla Ancak Dükkanımızdan 

rl,l~l,1\ ili 1\ 11~1tl~ Rİ ı~i.ıt SİN İZ. 
Şehir Şekercisi: M. Reşat 

.. 

---· 



izi henüz kulakldrımızdan sılinrr 1\ en Bıtn.eı iş 
Senfoninin büyük ve sevimli yıldızı 

ARf HA EGG[ff Tff in 
EN SON MUVAFFAKlYEl t ve EN SON ESERİ 

• • • z 
•• •• 

~ İs anbul ve İz ir epoların-
•• · daki fiatlarla, 
• Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, 
.. k '1rnej, İstort kaplama alma..< istiye

~ 
it 9 

Yürekrere ve hislere hitap eden, göz- ~ 
, ~ lere ve gönüllere neşe ve şenlik ve- it ~ 

ren bu filimin zevkine, şiirine, cazibe- . 

nler her halde: 

tşilh cıvannda Caınci Hilminin 

düK~anma uğr .mahd1r. 
sine ve çok enfes şarkı, dans ve mu .. 
sikisine asla dayanamryacaksınız .. 

Her Tecimenin En Büyük Oılaği: 
Sattş Sürümünü Arltnm~ktır. 

• c 

'' 
Satacağınız Malı ız 

erhale Reklam 

Re T •' ı iZ . 
LO z. • ._. • 1 • 

89/ikesirin Biricik Gazetesidir 

~~~·~ 

~ 
~ 

l ~ 
Senelerdenberi başarmakta oldu- ~ 

ğum nakliye komisyonculuğunda mü- ~ 
şterilerimden gördüğünı teveccühe ~ 

~ ve rağb~te karşıhk olmak üzere dö· t ef 
ift ay evci (lstanbulda Hasır iskelesinde ~ 
~ Karakol sokak 31 numarada) açmış .... ! 
~ olduğum C[ 
t •• i 

• 
~ 
~ Naklıye e\iınde müşterilerimin himrr tıle münta-
~ zaman vazifesini başarmakta oldugundAn mevsım ~ 
it. hasabıle tüccaranın arzul rına gbıc.sevkiyat arını ge- 1J; 

rek vapur ve gerek molôrlerimfz!e temin etınelı te ~ 

1 
ve vapurla yopılmakta olan sevkh atlaı m aza d·ı an «' 
cık 4dlo a on parn gthi pek az bır fark ,ıe kabul 

' q~ t tmekte oldugumuzu sayın n üşterıl( r mize hürmetle 
ft_ b ldirtrim . 

1 ' ABDULLAH HİLMİ ÖZMELEK ~ 
YAVUZ-!:>ERVET NUR J;: 

MOTÖRLERl NAKİL EVİ ~ 
TELGRAF AORESf: MELEK ~ 

TELEFON İST ANBUL 

Birinci kanun 12 

... g 
Zarafeti Ve 

o 
Malları ile tanı ığınız 

1'. 
( 

• r ., 
• • VŞ< 1 

1 

f antazi ianifatura Ve Kumaş ağazasmrn 
., 

) j i 

TRİl\OTA.1 KISLIK HOBLrK YÜNlJ1 LEl\İ, 
• 

~JANTOLl'KL.\H, PALTOLUl\LAH, ELBİ-

8 SELİI\ KUM.\SL.\RUllZ GELlli~'fİB. . .. 

~~i!Si!S~~~;E~~~~~~S~i!S~rmı 

t!"ı Balıkesirde ımı 
l~I lrr.:1 

Yazan: i. HflKKI f/Kfl r 
~ . . 
~~_. e ı· ı ı 
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Kitapçılarda Arayınız 

alkevi akr vi 
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-~ Türlü Yemekler, Her Çeşit Tathl r, Av Eti 
-~ ri Yapar. Evler İçin Tenz latlı Abune Keydeder. _ _ 
&-=~ Uzun zamandanberı Osn n lok nt sın n a çı haşılı ın yapnıı Meh .et :.---_ 
- @§ ueta Ramaz, n ıçin bGtün n üşter 1;111 ı ~ol. m n nun cd< cehtır Servislere &on §_-= 
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H ıl'. vı nizın Sosyal vardın ko'Jlıtesı tMaf odan cskı Uray Oisp"nseri yapı 
sın \ açılan bakıevinde aşağıdn yı\2ılı gürılerde 1b!.ctor arkı l;ı ~l:trı '1111: fakir 
hıılkn bedavn ba 1<acaklardır. Halkı nazın bakıevi·nıze l,,aş vurmnlarır ı di 1n z. 

iç h ta 1 ıkl.:ırı 
Göı hastalık!. rı· 

BAKI ZAMANI UZMANIN ADI 

Pazartesi giinü saat 

" .. ,. 
J 4· l 5 l'ay Dr. Medeni Al>kent 
15-16 Bny Ur: Ihsan Otıkay 

Ku uk hastalıkları 3a lı 11 16 ,, 
" 

Dnhı 

Cerrahi hast \lıkları .. n 

Kulak, boğaz burun H. Çllrşnınba 
" 

Çocuk hastalıkları. 
" " 

Derı hn talıkları Pnşernbe 
" 

Doğum ve kadın H 
" 

Dahıliye Uzn anı 
" 

iç haı;l 1 ı'cları Cuma 
Cerrahi haslnlılcları 

" " 

., 

" 

" 
" 
" 

15-16 

15-16 
IG 17 

15-ı 6 
16-17 
14-15 

ı 5-16 
16-17 

,, 

n 

" 

" 
" 

" 

Sadi Ôzatay 

" 
Kfıınil Seslı oğlu 

" 
Memduh 

1ehrr:ıet Alı 
,, Ha'it Üzel 
,, Kadri Yetkin 

,, Raif Demiralp 
., Alı Rıza Tezel 

Halkcvi Başkanlığı 

sı yer· il t a baası': 


