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Moskova, 19 (A.A. - ovyet matbuatı, Tii- j Hem, Hava Kurumuna f HÜCtllll Ettiler. ilet• ki 'l.,arafta Tele-
rk - Sovyet anlaşmasımn onuncu yıldö11ümü11ii b" "k bi d d l 
kaydediyor. ~ 

0

~:m d:,~~:.~:e·:~vaı ~, f«ıt \
1 erdi. t~idfli ve Siddetli Bir 

İndustrieliza~yu gazetesi lıu münasPlH'tif~ ne- 1 lınan yaraaına merhem t •• h b B 1 v 

şretlİğİ bü~iik bir makaltıd~ diyor k: J olacaktır. Her felakete ~·· 0 8 fe e ilŞ. (l IDIŞI tr. 
7 ikincil~ ! İtı l 9i35 de on SPIH~ müdJ~lh~ UZ· t yetiıt-n Kızılay ve Türki lı Londrt:, 20 (A.A 1 Roy· 1 dık'arından ıbahiı'e uluslar 

j yede düımüı çocuk bırak l ter ajanıının l•alyan ıımal kurumuna bir protesto no-
atılmış olan J 7-12- 1925 tari111i Tiirk · So\ ~·et 'mamak için çırp:nan "Ço ı1 orduıu nezdindrkı aytarı bi. taııı vermtıur. !talya hok4-
paktı 1921 de akdedilmi~ olan andla~maya mu- i cuk Esirgeme Kurumu,,da İ diriyor~ meti tayareci Mirako Dal-
vazi olarak iki memleket arasındaki nıiirıaselwt ! evin ze bırakılacak zarf- J llabeılerın Takkezze n~hri maç ile Azbde iki yerli 
için sağlam bir ~sas ~·aratılnuştır. Tarihi hir f lardan kuvvet alacaktır . f üzerinde y1tptakları hücum, aakertn dumdum kurıunu 
nıahiyr t alınış olan Türk - Sovy.-t do~tluğu hu i Bu zarfları boı çevirme .. i l Habet ordusunun timdiye ile yaralandıldaranı ve kan-

i k · k '~~ *~ ~~ ~~•'I kadar teve11ül ettiğı ilk cid ları zehirlenerek öldüklerini 
esasa ( ayanara )il işaf tılmiş ve , .. ~kişn1iştir. di harekettir ve bu <iller miıal olarak ıöstermektedir. 

Gazalf' müteakibf'n on , .. ı icinde Türk,yrde v· Habeı kuvvetlerine bir mu Ankara, 19 (A.A.)- Ro-
vuku bulau değişiklikltari ,.e bilİıas~a milli erıdü- ıy ana kaddime olarak te1akki olun yter ajansının ltalyan ordu-

stri11in kurulma~ı yolunda elde edilt.an hii~· ük le- maktadır. ıu ile birlikte bulunan ayla· 

rakkilı•ri iznla ettikten soru·a di\·or ki· f 1 b' 1 .r Miiscıdemeye mühim Ha rından: . . Yolundı acı H lllDIAul- beı kuvvetlerinin itlirak el- lta1yanlartn 300 telefat 
Türk efkarı umumiyesi Sovyetler birliğinin mit olması ıu raaını tıbat ver.nelertnı mucıp otan şı-

ve So' yet harı .. si~ asasnun Cun uriyet Türkiye- fır klZISI Oldu. etmııur kı mühim kuvvet re muharebesı soo 1cı1ı kay· 

si için olan ehemmİ)elini takdir etmektedir. latanbul, 20 (Ôzel) _ Vi- ler karanlıktan iıtıfade ede· beden Habeı'erin yenilmesile 
Türk - Sovyel dostlu-urıun takdirinde Türk ef- yana Perag ekıpreıl Zardo- rek kendilerini göılerme- netlcelenmlftlr. TOfenk Ye 

den uzun me11ıtfeler katede- mitralyözle techiz edtfmtt 
karı unuın1i~e ine lanıamile iştirak etnıiş olan vı iıtaayonu yakınında yo\- bileceklerdtr. Bu müsadrme olaıı İtalyanlar da,. bir ıe· 
Sov~rt . efldirı umunıiyPsİ bu~ürı iki dost nıenı- dan çıkmıı ve devrilmiıtir. de hin L.adar asker ö ' müı· ç di tutmuılar ve lcendtlerl . 

lek~t münasebatmda si va~al mıa vesikanm 10 30 kiti ölmlf, 20 ktıt yara •nr kt, bunun üçte ikiıi ta- ntn ıerl çekıldıklertne sahip 

uncu yaldöniimünü evjnçle karşılamaktadır. lanmııbr. nklann üzertne hücum ede· olan Habeıler hiç çelrtnme. 

ltalyan Afgan ı B. Herrio 1 
rek pek yakından ııkııtırmıı· den buraya solculmuflar· 
lar ve dolayııt'e tanklardaki den baıka diler k~bilelerin dır. Hu sırada ltal -
mitralyözlerin kendilerine de ltalyaya tabii ol nalan yanlarm birdenbire ateı 

Londra, 20 (AA) - ltal-

yan uçakları Takkazze vadl

sin,clekl Habet kuvvetlerine 

bomba 1ttanılardır. 

Hartctyı teziri ııılıtıtiılza 
ııliyor 

Ankara, 20 [A.A.) - Af-
ıanlatan Hariciye Veziri Fe
yiz Mahmut Han memleke 
timlzt ziyaret etmek üzere 
bu ayın ıonunda Ankaraya 
ıelecelctlr. 

futa baıkınhğmdın çekildi 
Paris, 20 fA.A .} - Fran

ıız devlet bakanı Henio 
radikal soıyaliıt partlıl bat
kanhflnden tıtifa etli. Bu 
iıtlfanın siyasal akisler ya · 
pacalı tahmin olunuyor. 

Işık Söndürme DenemeHazırhklar1 
Deneme için hava tarassutmerkezleritayin ed
ldi.Kontrollar ıfık söndürme esnasında bu ta

rassut merkezlerinden şehri gözliyecekler. 
Bu ayın 23 r 

QncO pazartesi 

1 nnn saat 21 

de ıehrimizde 

yapal~ak olan 

ııılr söndilrme 

denemesi için 
lazım relen 
hazırlıklar ta 

mamlanmııtlr. 

Bu maksat
la tehir bet 
nnntakaya ayrılmııtır. Bi
rinci mıntaka Börekçiler, 
Martlı, Kasaplar, Dinkçiler. 

ikinci mıntaka: Hacıraybi, 
Eektkuyumcular. Yenice 
Umurbey •. 

Üç6ncCl mıntaka: Şeblüt · 
fullab, Sahnisar, Selabattln, 
Mustafafaki, Okçukara, • 

Dördüncil mıntalca: İzmirler, 
Mecdtye, Hamdiye, Osmani 
ye, Oruçgazi, HacHıbak, 

::.elmlye, 
Beılncl mıntaka: Kara

otlan, Ayıören, HacJiı

matt, Mirzabey, Aziziye m•
ballelerkllr 

ŞF.Hl\IMlZDEN BiR GÖRÜNÜŞ 

Hııı ıırıııuı ıırkızlıri 
Saal kulesi, Pata cami 

minaresi, Yıldırım camii ml

nareat, Top mevkii, Dikçıler 

mahalleıinde bay Mehmet 
evi civarı, Kayabey cami 

minaresi, Hamdiye cami mi 
nareai, Umurbey mescidi mi 

naresi olmak üzue sekiz 
yüksek yer hava tara11ut 

merkezi olarak ayralmııtır. 

Her mıntakı da bir baı 
kontrol ve yanına dörder 
kontrol verilecektir. 

Bütün kontro1lar deneme 

bittikten ~yarım saat ıonra 

raporlarını hazırlayarak ıl

bayhia vereceklerdir. 

Baı kontrol ve kontrol 

lar1n deneme sırasında yapa 

cak lara ödeYI öfrelmek üze

re dün rece ıaat 20 de Ha

lkevt salonunda bir toplantı 

yapmıılardır. Bu toplantıda 

Abdi Alabeyoflu tarafından 
' deneme eınaaında yapacak 

ları itler üzerinde kendileri

ne izahat verllmlıttr. 

karıı tevcfhtni lmkinıız bir hakkında çalııacaiını Ya açmalarile yalın ıtll · 
hale getirmtılerdlr. Bu eına . deylemııtir. bla hücum eden Habeıler 
da btr ltalyan ıübayı tank lıtanbul, 20 lÔzel) - boiaz boiaza ka · 
içinde afır surette yaralan. Son gelen haberlere ıöre vgaya ıututmak lıtemlıler· 
mııtar. Habeı kuvvetlerinin ileri ha- ıe de mitralyazler buna ma· 

Royter ajanıınm Adisaba· reketl zaferle devam etmek· ni olaıuıtur. Muharebeye 
ba aylarının bildlrdiilne gö· tedir. tanklarla uçaklar da katıld-
re Takkazze nehri boyunda İstanbul, 20 (Ôzel} ltal •landan uzun bir f&Yaftan 
yapılan müaademeler bir ya hükumeti Habeı' erin 1 sonra Habeıler çekilip rtt 
muzafferiyet ıeklinde lcarıl- dum dum kurıunu kullan miılerdtr. 
lanmaktadır Bu müsad~me 
ler ordunun maneviyatını 

da yükıeltmlttir. Çünkü 
aıker ıki aydan beri Ras 
Ka11anın muharebe ver
meden çekilmelerine iıte

mlye itaat ediyordu. 
Tigre cepheıi, 20 f A.A.) -

ltalyan i 1eri karakolları 
M~kalle güneyinde bir Ha 
bet kıtasının taarruzunu 
püskürt müılerdir . 

İıtc.nhul, 2ü 1Ôzel1 - Ro
yterin ltalyan orduıi 1e bi 
rlikte bulunan aylarından: 

İtalyanların üç yüz le 
tef vermeıine ıebep olan 
Şire muharebesi 500 kiti 
kaybeden Habeılerin ye
nilmeıile nelicelenmlttlr. 

Aımara, 20 (A.A.J Al 
man iıtihbarat büroıu· 

nun özel aylarından 
telılzle: Don akpm Ma 
kallenin cenubunda bir ile
ri karakolları mubarebeıl ol
muıtur. Bir He beı mlf re 
zeıt, ltalyan ileri karakol
larına yaklaımafa muvaffak 
olmuısa da mitralyöz ateıt
le geri p6skürtülm6ıtür 

lıtanbul , 20 (Ôzel) -
Maıadtıoden haber alındı 
ğına ıöre. Garahay kabile 
relılert ile ıeybler, vlllJetl
nin teıiıl mGnaıebeUle ıen· 

ll"ler yapmıılardır. Şe,b 
Abdullah, keneli kabtlelin -

Yüzükler 
HükOıııı ıariliyor 

lıtanbul, 20 (Ôzel) 
Küçük bir ıehir olan Ponlls 
nlya katabasından dün bal
yan kadınları y6zGklerlnl 
verdikten ıonra 96 kilo al · 
tın, 2 40 kilo ıtımGı ve 2 
bin kllo demir vermlılerdir. 

itıbın1n iıtıdiii illbtı 
ıırıiyıcıklu 

lıtanbul, 20 (Özel] - lnıt-
Uz hükOmetl, ltalyanın , Fra· 

nsız. lnıtliz pllnı hakkında 
Romada timdiye kadar Z50 lıtediil izahata hemen cevap 
bin yüzük toplaamııtır. Şim . vermiyecektir. Böyle bir ce· 
diya kad·u toplanan altın 1 mtkdarımn atırhiı 10 ton- j vap vermek hakkı Mil edw 
dur. 1 cemlfetlae aMlr. 



SAYFA 2 

Arttırma Haftasının 
Altıncı Günü 

, 
1 
1. 

TURKDILI 

li ' . :, • ~' :.1· ... . ·' ~ -~ ~ . . .. 

Birinci Kanun 21 

,.., :. ,,.. ·~· J .~ ':' • • 4:" ... • :: : ~~ •• 

' J .. ' ., . .. . . , ..... ..- _,.. 

B. Şükrü Saraç tasc.ırruf haya- Bir Evde Biçki 
tımızda adliyenin rolünü anlattı . . . 

Üç Zeytinyağı Fabrika-
Edremitte ve A" valıkta ffastah~h kaçak et bulundu Ve dtkış yur~u açabılecek 

ikinci _,halde işin en çok üç Ura y zabıtası mezbaha Olanlar Arthrma ve yerli mallar 
haftasının altıncı günü do
layiıile Tüze bakanımız B. 
~ükrü Saraçoğlu Ankara 
radyosunda aıağıya koydu -

iumuz konuımayı yapmış 

gün sonrava tehirine cevaz 
vermi§lır 

Projenin teknik esaslarına 
gelince bilirsıniz ki ceza it· 
lerinde usul kaideleri bir 

tır: 

" 
taraftan suç işlıyenin kısa 

Tasarruf haftasından bir zamanda ve derhal ce· 

bana da yirmi dakika ve
rıldi. Sizinle uzak ve yakın 
karşı karşıya geçireceğim bu 
dakikaların yarısını adliyeye 
ait bir havadis vermeğe, di 
ğer yarısını da iktisadi bir 
mülahazayı söylemeğe tahsis 
edeceğim. Şimdiden haber 
vereyim ki her iki mevzuun 
tasarruf haftası ile sıkı sıkıya 
alakası olduğuna kaniim. 

Bu iki mevzudan birincisi 
"Methur cürümler l<anun 
layihası.. dır. 

Tasarruf haftaaının yarat
tığı ahenkli çalışmaya adli· 
yenin de karıımıı bulundu. 
ğunu size haber vereyim. 
Sanatı, kanunun tatbikı ol
an adliyenin bu çalıımaya 

bir kanunla katışmı§ olmn
sında ıüphe etmezsiniz. 

İktıaadın en esaslı prensi 
plerinden birinin çalıımada 

en az emekle en çok ran. 
dıman almak olduğunu bi
lirsiniz. lıte bazı c.eza dav 
alarmı basit, seri ve pratik 
bir muhakeme usulüne tabi 
tutan kanun projesiyle bu 
prensibe uygun bir sistem 
kurulması düıünülmüıtür. 
Davaları süratle neticelen· 
dirmek maksadiyle teklıf 

edilmiş olan bu projenin 
adliye encümenindeki müz 
akeresine iyi hır tesadüf eı 
eri olarak tasarruf haftası

nın ilk gününde baılanmıt 
oluyor. 

Encümen ve meclısteki tet
kiklerle daha iyi ve daha 
uygun bir hale geleceğinde 

tüphe olmıyan kanun pro
jeıinin ana hatları ıunlardn: 

Meşhut cürümlerde zabıta 
yakaladığı suçluyu ve delil· 
leri derhal cumurıyet müd
dei umumisine götürmekle 
mükellef olacak: Cumuriyet 
müddeiumumisi mevcut de 
Ullere göre amme davasını 

açmağa lüzum gördüğü ta 
ktirde iti aynı gün vnifeli 
mahkemeye ıevkedecekler
dır. 

Projenin mevzuuna göre 
suçlarda asıl olan, mahke." 
menin de suçlunun yakala
ndığı gün yapılarak bitiril. 
mit olmasıdır. Bu kaidenrn 
yalnız iki istisnası vardır. 

zaya çarpılmaııını öte yan· 
dan yakalanan maznunun 
suçlu olup olmadığının eııa 

slı ve bitaraf olarak tetki
kini temine yarar. 

Bu kaideler biribirine m
uhalif ıki menfaatini te'ifi 
yetın ve ferdin menfaatini 
telıf etmek fikrinden doğ

muı ve bu iki zıt menfaat 
ler arasında bir muvazeııe 

temini muhakeme usulü ka
nun arının mevzuunu teıkil 
eylemiıtir. 

Bazı hadiselerde delillerin 
derhal tesbiti mümkün su 
çun kimin tarafından ıılen· 

diği zalıirdir. Bu hallerde 
girift ışlere tetkık edilen 
mehıl ve muameleler fayda· 
sız ve hazanda zararlıdır. 

Meşhut suç vakaları bunun 
en bariz misalini teıkil ed· 
er. Bu vaziyette yakalanan 
kimsenin suçu itlediği ekser 
ahvalde aıikar "e hatta bu 
hususu ikrarla da teeyyüt 
eylemit olmasına rağmen 

ceza usulü kanununda me · 
vcut ıekil ve muame-le1erin 
icrası tahkikatın faydasız ol 
ara'k uzamasını icap ettır· 
mektedir. Böyle bir halin 
tabii neticE"si itin lüzumsuz 
yere gecikmif ve cezanın te 
sirini o nishette ki!.ybetmif 
olmasıdır. 

İtte yüksek 
bu hafta tetkika 

encümenin 
b~şladığı 

kımun projesi bu vaziyete 
nıhayet vererek yurttaılara 

seri bir aıla et temini hede
fine imkan nisbeUnde erit 
mek istemiştir. Esasen ceza 
mevzuatımızın ruhu ve ce
miyetin menfaati de suçun 
işlenmeaile suçlunun cezala 
ndırılması arasında geçen 

, zamanın uzamamıf olmasını 
icap ettirir. Suçlunun der· 
hal ve uzun zaman geçme· 
den teczıyesidir ki cezanın 
gayesinı ve ibret verici tesi· 
rini temin eder Bugün me· 
rı olan mevzuata göre de
li leri hemen tespit edilmit 
olan vakalarda dahi mazn • 
unun ve onunla birlikte m· 
ağdur ve bütün şahitlerin 

ilk önce polis dairesine ora· 
dan müddeı umumiliğe, ilk 
tahkıkatta tabi it erde istin· 
taka ve nihayet mahkeme. 
lere talepnamenin tevdiin -
den sonra baş 1ar . Müddei 
umumi tarafından dinlenmiş 
olan şahitlerin sorgu hakim 
liğindc yeni baştan ifadeleri 
alınır bunu müteakip evrak 
müddei uınumiliğe tevdi 
olunur Müddei umumilık id
dianamesini hazırlar karar 
hakimi iddianamenin bır su
retıni maznuna tebliğ ve iti · 
raz müddet nin geçmesine 
intizar eder 

harici kesilen hayvanlar iç

in esas'ı surette mücadeleye 

girişmiştir. Sıhhi muayene 

ye tabi tutulmaksızın kesil 

en bu hayvanların ekserisi ha 

stalıkh çıkmaktadır. Dün 

Eskikuvumcu ar mahal esin· 

deki berber Nurlnın evinde 

kaçal< et bu)unduğunu hab 

er alan uray zabıta komiser 

vekili Recep ve memur Ne
cmi. berber Nuriyi sıkıştır 

mııtır Ve neticede fazla mi 
ktarda kaçak et bularak 
müsadere etmittir. Haylar 
lıkça yapılan muayene son · 
unda etlerin hastalıklı oldu 
ğu ve derin olarak gömdü 
rülmesl lüzumu bildirilmit 
tir. 

Biçki yurdu açarak bu 
yurtların direktörlük ve öğ 
retmenliğıni yapmak istiyen 
l erın en aşağı ilk okullardan 
ve talimatnameleri, prog· 
ramları Kültür bakanlığınca 

lastik edilmiş yurtlardan çık· 
mış olmaları lazım gelmek
tedir. Kültür bakanlığı bu 
hususta llgili olanlara bir 
tamim yaparak ilk okul ve 
yurt ardan çıkmıyan direk · 
tör ve öğretmenleri kız ens
titülerinde imtıhan edilme
lerini ve ilk okul mezuniyet 
imtihanlarına tabi lutulmala 
nı bi ldirmiştir. 

l 935 1936 ders yılı ba 
şına kadar imtihana girmi · 
yenlerin biçki ve dıki~ yurt· 
larmda direktöı lük ve öğ -

Nuri hakkında takikata retmenlik yapmalarına mü-
başlanmıştır. saade edilmiyecektir. ----- ---
Kaçakçıhk 
Yapanlar ma~~üm edildiler 

KaçakçıhktAn suçlu Sın
dırgının Bağbey köyünden 
Atık Ali oğ u Mustafa dün 
ihtisas mahkemesinde yapı-
lan duruıması sonunda altı 

ay h"pse ve ağır para ce 
zasına mahlnim olmuştur. 

::i Yine kaça kçıl.ktan suçlu 
ayol köyden Hüseyin ça -
vuı oğlu Mehmet Emin ya
pılan mahkemesi sonunda 

, suçlu olmadığı anlatıldığın

dan berat etmiştir. 

S Gönen Şumlu mahallesin
den Kel Mehmet kaçakçılık 
suçu ile mahkemeye veril 
mit ve dün ihtisas mahke
mesinde yapılan duruşma 

lar sonunda a tı ay hapse 
ve ağır para cezasına çarp 
tırılmııtır . 

İlsürel 
Kurulunun toplantısı 

llsürel kurulu dün İlbayın 
başkanlığında belli toplan
tısını yaparak kararlar ver

mitlir. 

Lise 
Ye orıa okullar için yeni ı I 

imti~an talimatnamesi 
Liıe ve orta okulların im

tihan talimatnamesi Kültür 
bakanlığında kurulan bir 

komsiyon tarafından incelen
mektedir. 

lmtıhan talimatnameıinde 

numara be§len ona çıkarıl

mııtır Talebe 5 numaradan 
aıağı aldığı taktirde sınıfta 
dönmüş sayı " acaktır Bundan 

1 •• • 
Müf tülü~len 

CİN Si KURŞ 
Buğday 10 
Arpa J3 
"5-60 Randıman Un 22 

·~ ba§ka dışarıda hse bitirme 
imtihanlarına girenler için de 
bazı maddeler ilave edıl· 

miştir. Talimatname yakında 
bitecek tatbik edilJl)eğe bat 1 

la nacaktır. 

70 Randıman Un 20 
80 Randıman Un 18 
Kuru Üzüm 37 
Hurma 84 
/\enlimizİll gtÇf'f' tl t yö 

re im sene srufokaij ilrt• 

kıymdi yukurda gösteri 
J r11;şlir.Fılr<.• ve :ekii.lrn 
y11rd11m11zun Fltwa kuvve 
ilerini arLLrmll!Jll çalışan 
llaUlı K.11r.1111 !11W valime 
si. 

eyhine acele ftirnz yoluna 
müracaat imkanı da vardır 
İı, bütün bu safhalardan ge 
çtıkten sonra nihayet mah
kemeye intıkal eder Maz 
nun mağdur ve bütün şahı 
tler yeniden duruşmaya çağ 

rılır. 
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Un ve za~ire f iatlan ' 

20 Birinci Kanun Cuma 
Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 " 
80 " 
Kırma 

NOT: 

Kuruı 

975 
875 
830 
600 

Bu Hatlara muamele 
ve buğdayı koruma ver
gisi dahildir. 

Zahire fial arı beher 
kilosu: 

Cinsi Kuruş 

Sert buğ. 6 
6 
6 
6 
6 
3 

" " 
Kızılca " 
Yumuşak ,. 

n " 
Arpc 
Mısır 4 

20 
25 
25 
25 
25 
62,5 
25 

sı Açllacak. 
Bu fabrikalardan her biri on al

tışar baskılı olacaktır. 
-

Ekonomi Bakanlığı bu iş için bir kanun projesi haz1rhyor. 
Haber aldığımıza göre 

Ekonomi bakanlığı memlek 
etimizın en mühim ge lir 
kaynaklarından biri olan ze 
ytin sanayiimizi ilerletmek 
için bir proje hazırlamakta· 
dır . 

Bu proje yapıldıktan ve 
kabul edildikten sonra tar
ım (ZiraatJ bankasına bu 
hususta geniş salahiyet ver
ılecek ve bu banka tarafın 
dan üç büyük zeytinyağ 
fabrikası kurulacaktır. Bu 
fabrikalardan biri Edremitde 
diğeri de Ayvalıkta açılitca 

ktır 

fabrikaların her bin on 
altııar haskılı olacaktır. 

•• • 

Banka ou husustaki tetk · 
iklerini ikmal etmi~tir . 

fakat a ldığımız maluma 
ta göre zeytinyağ fabrıka -
törlerı kurulacak olan bu 
fabrikaların zeytin sanayiine 
yardımdan ziyade zarar ge 
t ireceğini i1eri sürerek bak 
an l ığa müracaat etmit1erdir. 

Fabrikatörler zeytın ağa -
ç1arınm bundan önceki yılr 
larda ı3 milyon kilo mah· . 
sul verirken şimdi en bere 
ket l ı yıllarda bı l e 8 milyon
dan fazla zeytin vermedik
lerini söylemekte ve zeytin 
ağaçlarının idahı içın Ayv
alıkta bir zeytin enstitüsü 
kurulmasını istemektedirler. 

Eski 
Mec~iyeler kal~uıhygr. 

Eski mecdiler bir ıubattan 
itibaren ortadan kaldırıla

caktır Bu tarihten sonra 
mecdtyder ya l nız vergi borc· 
ları için mal sı.ndık l arınca 
kabul t!dilecektir 

Geceliyin 
Sa~unla, pe~mez sergiden 

kal~ınlmıs. 
Dün gece zahire pAzarın 

daki sergilerin b irinde bir 

hırsızlık vakası olmuıtur: 

Geceli yın Mecdiye mahal
lesinden Çakır Mehmet ile 
Vicdaniye mahallesinden 
Ahmet oğlu Salihin sergile
rinde 19 kilo sabun ile 14 ki
lo pekmez çalınmıştır. Sa 
hip1erinin polise şikayeti 

üıerine yapılan araştırtırma 

da hırııız1arın as.an Rizeli 
olan ve Adapazarının Reşa· 
diye mahallesinden 19 sayı 

lı evde oturnn Hasan oğ lu 
Hilmi olduğu anlaşılmıştır . 

Ça ınan eşyalar yakalan· 
mış, suçlu adliyeye veril 

mittir. 

• • • • il • l 1 • 

Veni 
Türkiye 

Eczahane si 

1 Nöbetçidir. 

Müddei umuminin suçun 
bu k~nun şümulüne girip 
girmedifi veya amme dava
ıı açmak icap edip etmedi 
ği hususunda tereddüde dü
ımesi birinci iııliınadır. Bazı 
zaruri sebepler dolayisile mu 
hakemenin bir celsede inlac· 
ınln mümkün olmaması ik
inci istisnayı teıkıl eder. 
Birinci halde cumuriyet mü
ddei umumisi mütemmim 
bazı tahkık muamelelerinin 
icrasına lüzum gördüğü ta 
kdirde suçluyu nıhayet bir 
gün sonra mahkemeye ıev
ketmekle mükellef tutulmuı, 

Bazı hal erde maznun ta
rafından vaki talep ve mu 
halefetler hakkında sorgu 
hakimtnin vereceil karar al · 

Çavdar 4 
Kepek 2 25 Türk Tarih Kurumu 

... ===-------------..... _ -.: • 

Yeni proje hazı hususlar
da bütün bu mehil ve mu• 
ameleleri ortadan kaldırarak • 

işin doğrudan doğruya ve 
aynı gunde nıahkemeye in· 
tikalını kabul etmekte ve 
muhakemede efe birkaç ısti 

anadan kati nazar davanın 

bir gün de bitırilmesinı iste 
mektedir . 

- [ Arkası var ) 
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Bulanık Suda Avlananlar 

Mussoliniye Karşı En 
Büyük Tehlike Nedir? .. 

lar Hunlar Mısırdan Hındis
tana Kapa pek süratle gide 1 

ceklerdır. 

Eııasen az çok uyuımaz 
olmakla beraber derhal uya~ 
nmaya hazır milliyetçilikler 
hem an her yerde me\'CUt · 

tur. 
Bu itibarla ıayet Londra 

emperiyal memalikin her 

"La F rance Militaire" den: 
İtalyayı Habeşistanın fet 

hine salmakla Mussolininin 
atılmış olduğu en büyük 
tehlike, bir çok kargaıalık

ların, ta 1eb ve iddiaların, 

bin türlü müıkülat ve ihti 
lafın hatta bir çok harb ve 
felaketlerin müsbbıbi olması 
muhtemel o' an glrif t ve ka 
rışık bir arsıulusal durum 
yaratmak oldu Ejer ltalya 
ile Habeşistan her milletten 
~e her irtibat vasıtasından 
uzak bulunnn bir çölün or 
tasında olsalardı kendılerine 

hiç müdahale etmeden iş 
ferini istedıkleri gibi haHet 
melerin~ meydan verilebili
rıli. nu da her halde daha 
iyi olurdu Fakat fimdiki 
ihtilaf maalessef mıkdarı pek 
çok olan ulus 1arı alakadar 

etmektedir Tigre ve Ogaden 
daha dün meçhul olmakla 
btraber hiçte dünyAnın öte· 
ki ucunda sayılmazlar . Ha· 
bet sa vaıiyle meşgul olan 
çok pek çok kimse vardır. 

Daha bazıları da vardır ki 
bu savaştan istıfade etmeyi 
düıünmektedirler 

da bir vakıadır, bu vakıanın hangi diğer bir noktasında 
da hem A_vrupa muvazenesi 

1 

~aıka bir aksisedanm yine 
hem de dunya muvazenesi Ya ben,, diye ortaya çık 
için ehemmiyeti vardır; keza maııına mani olacak şekilde 
bu vaziyetten de istifade davranırsa. muhakkak ki ha· 
etmeyi düıünenler mevcut· kimane l:ir suretle hareket 

İta 1 yan ordusu kısmen 
Habeılstanda bu1unuyor 
ltalyan hükümetinin de.yiıle
rine ve müteaddit sınıfların 

askere çağınlması ve sefer 
ler edilmesine rafmen, Sü· 
veyt Kanalının Cenubunda 
bulnnan bütün faal kuvvet· 
lerin Alplardan uzak olduk. 
ları muhakkaktır. Adua 
ve Makallede bulunan efrat 
ve toplar ıüphesiz ki l~renn
erin çok uzağındadırlar. lı
te bu öyle vakıadır ki 
bunu hiç bir belağat oyunu 

değiıtıremez. 

Ayni zamanda bu öyle 
bir keyfiyettir ki Avrupa 
muvazenesi için de ıon de· 
rece ehemiyetlıdir. Bunu da 
böylece düıünenler mev· 
cut oldufundan emin o'u · 

nuz. 
İngiliz donanmasına gelf · 

nce bu donanmanın kaffesi 
Akdenizde ve Ktzı'denizde 
dir; bu itibarla da tabiiğ 
ne büyük Okyonusla ne de 
Şimal denizindedir. Jıte bu 

tur. 

ltalya: "Hen, Habeşistanı 
ya bütün yahutta kısmen 
olsun alacağım" diyerek 
ihtiyatsiz bir hareketle sila
hlandı. İtalya, bunu harpsiz 
ce ve mü~akere yoluylll ya· 
pabilirdi. İngıltere "Ha beti 
stanın müstekiİ kalmaya ha 
kkı vardır" diye itiraz etli. 
~u da ihtiyatsızca bir sözdü 
ve bir çok kulaklar tarafın
dan ititildi. Aksiseda hemen 1 

cevap verdi; "Ben m d(! mü· 
stakil olmaya hakkım var· 
dır. 

itiraf edelim ki Mısır da 
elini kaldırıp söz istemekte 
ve "Ya ben?" demekte ka-
bahatli sayılmaz Eğer in 
san faaliyetlerini ve hattı 
hareketlerini idare eden 
daima mantık olsaydı lngil
tere de Habeııstanm istik 
lalını talep ettiği gün Mısır 
istiklalini de kabul etmesi 
lazımdır. Yahutta lngıltere, 
kendtsinın Mııır ve daha 
bir çok memleketler üzerin 

de icra ettiği Protektoraya 
mümesıı bir Protektorayı 

ltalyanın da Habeıiatan iize· 
rinde icra edebi ecelini ka· 
bul ederdi. Netekim CibuU 

tarafındaki Fransız menfeat ' 
!erinin, Nil taraflarınc-\akt 

lngiliz menfaatlerinin de ko

runması ıartlyle Habeıisla· 

nın bir ltalyan domlnyo'1u 
olması kabul edilebilir bir 
hal çaresi olabilirdi. 

Bu savaıa mümkün olduğu 
kadar çabucak nihayet ver
mek lazımdır. Esasen Avru
palı ve Afrikalı beyazlar 
ve siyahlar arasındaki bu 
ihUlifın hiç bir faydası ol 
madığından derhal bir sona 
ermesi gere~tir Mısmn tem· 
sil ettıği örneğin taklid edf 
lmesınden korkulabilir. Nete. 
kim bunun böyle olduğunu 
lngiltere pekala bilir zira 
Şarkta ve Afrikada havadis 
ler fevkal8de çabuk yayılır-

( ALE\. KAi\tÇtLAtÜ _, _____ , 
ULUSAL ROMAN: N!! ... 2 YAZAN: 

MUAMMER GÖZALAN 

iKiNCı BÖlÜM 
Gelmeğe çalıııqm. Şi· 

mdilik müsadenizi rica ede 
ceğim hanım efendi 

- Güle güle Selim bey .. 
Elini uzattı Selim tekrar. 

bu litriyen elı öpdü. Cemi· 
ile bir ikte dııarı çıktılar. 

Bir kaç sün geçdi. 
Artık Cemille, Leyla ka· 

rı, koca hayatının mutlaril 
ahengine kendilerini kapdı· 

rmıılardı. Bu bir kaç gün ıçi· 
nde Selim bır daha gelme 
dl. Leyli onun tekrar ge e
ceğinden korkuyordu Bir 

alqam Cemil eve yem bir 

haberle geldi. Kapıda ken· 
disini karıılıyan karasına: 

- Gıdiyoruz Leyla dedi. 
Adapazarı hükumet doktor· 
!uğuna tayin edildim. 

Karı koca ertesi günü yol 
hazırlığına haıladılar. 

Leyla bu seyahata mem 
nun olmuştu. İstanbu dan 
uzaklRşmasını 11on derece 
ıstiyordu Selimın bulunduğu 
bir ıehirde yaıa mak onun 
için bir tehlıke idi. Onu gör
duğü zaman ıradesinin eri· 
dığıni hıssediyordu. Velevki 
eski bar zamana ait bıle ol-

etmiı olur 
' Ta ötede uzak şarkta ise 
istiklal istemek için değil, 
bılakis fetih etmek için ze· 
min ve fırsat müsait görül 
müştür. ltalyaya karşı müe
sir olmaya sanksiyonların 

binnazariye baıladığı bütün 
kançelaryalann Habeı mese 
lesile meşgul bulundukları 

ve bütün Avrupamn da Ak· 
denizde meşgul bulunup Çin 
denizlerinde namevcut oldu 
ğu bir günde, Seddi Çının 
cenubunda birdenbire hiç 

umulmıyan bir hadise oldu 
Japonya, Çin Mançurlya 
ıınınnda tahıidat yap~ı ve 
Çin hükumetine de oltima 
tum gönderrJi. Adet yerini 
bulsun kabil~nden ııırf "zev 

ahiri kurtarmak,, için yapı · 

lacak bir kaç müzakereden 
sonra da o'an olacaktır. Na-

nkinden müstakil, ve bilfi· 
ti Japonyanın kontrolü altı
nda bulunan bir Şimal Çini 
teessüs edecek ve bu itten 
de Avrupa. ticareti asla isti
fade etmiyeceklir 

Pek yakınımızda ve hemen 
kapımızda daha baıka ıiyaaa 
adam 1arı var ki lngiliz İtal-
yan, müzakerelerine sükut 
istif af ve ademi itimadla 
kulak vermektedirler. Bun· 
lar, iki Stresa müttefikinin 

böyle Tasana gölü suları 
ve Akdeniz hakimiyetı hu 
susunda kavgl\ ettiklerini 
görmekten ziyadesiyle sevin 
mektedirler Hatta bu kim· 
seler her iki dostunun ara
ıını bulup ortadaki ihtılafı 

ıerefli bir surette bitirmeye 
gayret eden Fransanın acı 

şaıkınlığından da memnuni· 
yet duyuyorlar. Fazla olarak 
Brennerde eskisinden da ha 
az mitralyöz bulunup Şimal 
denizinde ise bir kaç eski 

İngiliz gemisinden bat a 
ltir ıey bulunmadığını Ber
lınde zevkle müıahede ede
nler çok. Hu itibarla herke
sin misli kuvveti. komıulaı· 

sa bö} le eski bir hatıranın 

kendisini alakadar etmesini 
kocasına karıı hürmetsizlik 
sayıyor ve üzülüyordu. Ada 
pazarına giderlerse bu üzil 
ntülerden kurtulacaktı . Bu 
tayin haberini alınca büyük 
bir sevinçle eşy=tlarını top
lamağa batladı 

Haraketlerinden bir gün 
evel öteberi almak için Be 
yoğluna inmiılerdi. Ellerinde 
paketlerle tünele doğru yü 
rüyorlardı. Tam bu ııırada 

Selimle karıılaıdılar Cemil 
arkadaşının elini aıkar&k: 

- Oh ne eyi tesadüf tledi 
Ben de seni görmek istiyor 
dum. Dün hutah&neye uğ 
radım daıarda olduğunu ıö 

yledtler. Selim Leylayı se 
la miadı: 

Hayır ola bir hab4!r mi 
var? 

Eve' a sa na sitem 
edeceğim. Düğünden beri bir 

nın z.aafivle artmıı oluyor 
Gerçi Reich sükı'.'ıl ediyor 

fakat buna mukabil atıl 

durmuyor. Neteklm Gene 
ral Goeringte, Alman mü· 
himat imalathanelerinin 
günde üç ekıple azami ran
dman vermek suretiyle ça 
lııtıklarından bizi haberdar 
etmek zahmetini ihtiyar elli 
Almanya harikulade kuvve 
tte bir ordu hazırlamaktadır. 
Ve bu orduyu kullanmak 
fınatmı gözetlemekt•!dir Al 
manya vaziyetin vahimleıe 
ceğini ümid ediyor. Esasen 
de Akdenizde lngiliz 
ve İtalyan donanmaları 
arasında bir den z muhare
besi çıktığı gün meydan ha. 
kikaten Almanyanmdır: 

"Beğen beğendiğin · !" den 
miı olur. Zirıt ozaman ge· 
mi ve uçaklariyle İngiliz li 
manlarını bc-mbardıman ed
ip İngiltereyi aç bırakmak 
yahut Belçika ile Fransaya 
hücum etmek ve yahutta 
Avusturyayı kendisine ben· 
dedip alpları aımak için Tir· 
yeste ve V enediği iıgal et 
mek gibi her ıeyi yapabi· 
lir. 

GE/'fERliL 
De Cugıwc 

Bahk~sir sulh hu~uk 
hakimliğinden: 

Balıkeıir hazinei ma'iyesi 
namına vekili avukat Tev· 

fik Zerdecinin Diyarıbekir 

nakliye taburu kumandanı 
binbaıı Sait Balıkesir nakli· 
ye tabur kumandanı yüzba 
ıı Mahmut ve nakliye tabu 
runda altıncı ınnıf hesap 
memuru Q,man ve Rize 
Jandarma bölük kumanda· 
na yüzbaıı Şevket aleyhine 

açdığı ikinci Kolordu nakli· 
ye tabur•ınun kilar ve de· 
polarının 928 seneıinde rü · 
iyet edilen hesabatı netice 
sinde: Beher kilosu 60 pa· 
radan 17538 kilo odun ve 
beher kilo"u bet kuruıtan 
287 kilo arpa noksan zuhur 
eltiginden müddealeyhimin 
celbile odun bedeli olan 263 
lira 7 kurut arpa bedeli o· 
lan 14 lira 35 kurut ki ce· 
man 27i lira 42 kurusun 
maa masraf ve ücreti veka 
let a ınması da va sının bakıl 
makta olan muhakemesinde 
müddealeyhlerden Şevkete 

gösterilen adresde eve'ce 
davetiye tebliğ edilmit \'e 
bu defa gıyabında muhake 

gün bile bize uğramadın bu 
bir. ikincisi biz yarın gidiyo
ruz. Adapazarı hükumet do
ktorluğuna tayin olundum. 

- Oh .. Memnun oldum. 
Demek artık ltanbuldan ka
çıyorsunuz? 

- Bizi teşiye gelirsin de· 
ğil mı? 

Şüphesiz yarın istas 
yonda buluıuruz. 

Bıraz daha konuıtular ve 
ayrıldılar. 

* * 
Son kampana çaldı. Kon 

doktörler vagoıılarm kapıla· 
rını kapadılar. Karı koca . 
kompartımanın penceresin 
den kendilerini selimetliyen
lere ellerile selamlar gönde· 
riyorlar: 

- Bize mektup gönderin. 
diye haykırıyorlardı. Teıiye 

gelenler arasında Cemilin 
teyzeal, Leylinm aonesl, do
ktor Sadık, Selim ve daha 

SAYVA 3 

Tapu Müdürlüğünden: 
Mevkii - Hekim boğı'lzı 

Cinsi o~~irmen 
Hududu Gün doğusu dere batısı ve kıblesi yol 

poyrazı senet sahipleri. 
Evsafı yukarıda yazılı değ~rmen Aytebacı köyünden 

Ahmet oğlu Halim VP. ortak'arının olup ve kaydında Ay
ıebacı köyünde hekim boğazında ve Tapu kayı•larında 

yalntz hekim boğazında olduğundan Balıkesir hududunda
mı yoksa Aytabacı köyü hududunamı olduğunu tahkik ve 
tesbiti için 5-1 936 pazar günü mahalline memur ıönde 

ri'ecektir 
Bu it hakkında itiraz edenler vana o günü mahallinde 

bulundurulacak keıif memuruna müracaatları lüzumu ilin 

olunur. 

Tapu Müdürlüğünden: 
Mevkii = Çirak oğlu yerinde 
Mıktan = 5 Dönüm 
Hududu= Doğusu Koca Rıyık batısı Halil Eyup 
kıpleıi !Hafı-.] Hasan tarlaları. 

E\Safı yukarıca yazılı tarla Köseler köyünden Nizam 
oğlu Mustafanın o 1up bu tarla tapu kaydında Sahnihiıar 

mahalles:nJe ve vergi kaydında Köseler köyünde olduiu 
yazılıdır. 

Balıkesir hududu dahılindemi yoksa Köseler köyü hu· 
dudu dahilinde mi olduğunun mahallen tettkik ve tahkiki 
için 5 1 936 pazar günü mahalline memur gönderilecektir 
Bu iı hakkında itıraz edenler varsa o günü mahalinde 
bulundurulacak keıif memuruna müracaatları ilin olunur. 

İnhisarlar Direktörlüği1.nde11: 
Bostancı bogazında yeniden inıa ettirilecek olan Barut 

ve mevadı infilakiye deposu 21-12-935 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuilur. 

Keıif bedeli 6669 lira 68 kuruıtur. Muvakkat teminat 
501 lira eksiltme 16 1 936 tarihinde saat 14 de yapılaca· 
ktır Buna ait ıartname ve keıif evrakını görmek için her 
gün ve eksiltmeye girmek için yukarıda gösterilen ıün ve 
saatte teminatlarını bat müdüriyet vezn~sfne yatırmak ıu· 
retile komisyona müracaatları 3 - 1 - 394 

me icrasına ve gıyap kara 
rının kenJislne tebliğine ve 
gıyap kararına mahkeme ve 

tetkikata devam edi 1 eceğin· 

den be hsedilmesine karu 

verilerek yme davetiye teb-

liğ edilen Rizedeki adresi
ne gıyap kararı davetiyesi gön 
derilmif isede oradan baıka 
yere nakli memuriyet ettiği 
ve halen nerede o1duğu bi. 
!inemediğinden bahsile gıyap 
kararı davetiyesi sahibi Şev 
ketın bulunmadıiından bah· 
ıile tebliğsiz elarak iade 
edilmiı o'duğundan müdde 
aleyh Şevkete Jlinen gıyap 
kararı tebliğine karar veril

mittir. 
Muhakemenin bırakıldığı 

1 O ıuba t 1936 tarihine mG· 
sadif pazarteJi günü ıaat 

dokuzda Balıkesir ıulh hu 
kuk mahkemeainde hazır 

bulunması, bulunmadığı tak· 

birkaç hınıdık vardı İkbal 
kalfa romatizmalarından ra 
hatsız olduğu için istaayona 
gelememiıti. Leylinın kucağı 

çiçek buketlerile dolmuıtu. 

Bunların içinde Selimin ya
lnız kırmızı karanfillerden 
yaptırdığı güzel bir buket 
göze çarpıyordu. Selim ar· 
kasını peronun demir direk· 
lerinden birine dayamıı1 du
daklarında uçuk bir tebes 
sümle onlara bakıyordu. 

- Ağlamamak için gülm. 
ek kadar insana zor gelen ne 
var? .. 

Leyla gözlerini ona çevir 
memek istedikçe içinden ko 
pup gelen tahammül edilm 
ez bir kuvvet gözlerini Se· 
ilmin gözlerine mıhlıyordu. 

Ah bu gözler .. Neler söyle
miyorlardı! . 

Bu gözlerde ökıüz kalmıı 
bir •ıkın btitün isyanlarına 
okumak kabildi. 

Kıyıp terhis tazkırııi 
Askerlik terhtı tezkeremi 

kaybettim. Yenlıinl alacal· 
ımdan eakiıinln hükmü ol· 
madığını ilin ederim. 

Edremit Hacı Tuirul 
mahallesinden 311 do

fumlu Şerif oğ\u 
Muıtafa 

Kıyıp mühür 
İbrahim adlı mühürümü 

kaybettim. Yenisini alacat
ımdan eıkisinin hükmü olm· 
adıfı tlin olunur. 

Pamukçu zirai kredi 
kooperadifl ortakların· 

dan 88 numaralı 
İbrahim 

dlrde gıyabında muhakame ve 
letkikatadevarn'edileceğinden 

itbu gıyap kararı tebltil ma· 
kamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

Zavallı Leyli eylllie dol 
ru tırmanmak iıtedtkçe ete
ğine aarılan görünmez ellerin 
tazyikını hi11ediyordu Bu 
merhametsiz eller onu &f& • 

jıya, ucu ve derinlill anlıı· 
ılması güç bir botluğa doiru 
çekiyorlardı Ellerindeki ku
vvetin azaldığını hrnak dip· 
lerinin kanadığını, iradesinin 
körleıtiğini görüyor ve titri· 
yordu. Üçüncü kampanadan 
sonra geçen bu birkaç .. nt 
yelik Fasıla ona bir asır ka· 
dar uzun· geldi. LokomoUf 
homurtularla demir tekerlek· 
lert cevirmete baı1adıiı za· 
man üzerinden büyOk bir 

yük kalkmıı gibi oldu. ıenıı 
bir nefes aldı. 

lstaıyon, tetyle gelenler, ya
vaı yavaı küçildü Sal'anan 
mendiller gittikçe ufaldı yal
nız kayıp olmayan bir çift 
eli 16zd6 Bu bir çift 16z 

BITMEDt-
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Şehirde ışıkların söndürülme tecrübesi ~ SAY 1 N . I • S A Y 1 N ' 
Işık Söndürme Denenıeleri .. 

23 -12-935 pazartesi günü saat 21 de~ TACl.RLERl.Ml.ZE ~ •, •• • -, 
başlayacak ve 20 dakika sürecektir. it. ~ ı ı 

1 - Şeh;r beı mıntakaya ayrılmııtn Her mıntal<atla lll; Senelerdenberi başarmakta oldu- ! • M u s TER 1 LE R M z E 1 
bir baş kontrol ve yanına dörder kontrol verilecektir 6i. ğum nakliye komisyonculuğunda mü- ~ ' u 1 ~ ' 

2 Deneme esnasında hüHımet ve beltdiye doktor- ~ "" cuz ugu 
ları nöbetçi eczahanesınde hazır bulundurulacalc ve hasta- .tj şterilerimden gördüğüm teveccühe ~ • . 1 
hane otomobili bu eczane önünde bekHyecektir ~ Ve rağbete karşılık Olmak Üzere dört {f • z r f • 17 ' 

3 - Tam saat 21 d:: saat kulesindekı düdük tthlıke it.. ay evel {İstanbulda Hasır iskelesinde ~ ' araı e l ve 
iıareti olmak üzere bir defa ve u2un çalacaktır Bu sesi I~ Kar~~ol sokak 31 numarada) aç"'mış ~« 1 Son Moda * 
işiden her ev, müessese. fabrika resmiğ daireler ve veEaiti _ 9 
nakliye lfıklarının dı§arıya sı;. dırntayacak surette maske- oldugu m ' 1!11 
lendirecekler evlerden tedarik edenler pençerelerine siyah (0 .. ZMELEK) ;ıt'. a M~lları.ile tanıdıg.,ınız : 
perde çekmek suretiyle ışığın dııarıya sızmaEına mani ola· ~ il ·' • 
cakiardır Bunu tedarik edemiyenler ~e yetiştirememiş ol IJ ' ~ (l IJ ı• ı T,•ı VŞil 1111 ' 
nlar bu defaya mahsus olmak :şıldannı (gerek elektrik ~ 
g5rekse petrol lambası) söndüreceklerdir. ~ N ki' . d - t ·1 . . h" t "l - t ;zj a f t il M 'f v K M 1 "' il. a ıye. ev'.". e mu~ erı erımın ımme 1 e mun _a ~ an azı anı atura e umaş ag'"'"'zasının 

Buna riayet etmiyenlerın bu harekeli hükumet emrine ~ zaman vazıfesını ba~armakta olduğundan mevsım ı# ft 

muhalefet _etmiş addedilecektir_ ~en~~enin 20 dakika sü ~ hasabıle tüccaranın arzularına göre sevkiyatlarımı ge- ~ 1 s ') N ı.11 o 1) A ' 
receğine gore saat 21 -20 de .duduk ıkı defa çalmak sure ~ rek vapur ve gerek motörlerimiz!e temin etmekte '11 L. ' 19'1 A 
tile denemenin bittiğini halka ilf..ıı edecektir Bu ses üze· · • ve vapurla ynpılmakta olan sevldyatlarınııza da an ~ 8 .. .. . il 
rine her kes lambalarım yakc.cak ve deneme espas nda ~' cnk kilo-la 00 ptira gi'.>i pek az bir fark ıle kabul 1 ._ THfKOT :\,J KJ~LIK HORLrK YUNLULEIU, ' 
o~duk.l a:ı. y_erde kalrc<tk ol~n \'crniti naldiye de denem- ~ etmt=kle olduğumuzu sayın müşterıle-rimize hürmetle ]t: ~JANTOLCKL:\ B PALTOLl'KLAH, ELRİ-
nın bıttıgı ışaretini veren dudül<len ı onr a harelı ete geçe- ~~ bıldirırim ı.:l. Q · ' · · A 
bilecektir. 1~ • ABDULLAH HİLMi ÔZMELEK ·~ ~ SELiK KlJ~IA~LAHBllZ (~EL~ll~TIH. il 

HAVA KORL'MA KO. REİSİ ~ YAVUZ - SE~VET-NU~ ~ , ...... :J)Y; ~---·"))·--- ... ' 
VA/./ lefı MOTÔRLERI NAKİL EVi ~ 
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KALORİFER-ASAN SÖR-BANYO-YENİ MOBİL YA Balıkesirde 

Yeni Tesisatla Sahipleri Tarafından 
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~ TARiHiN EN BUYUK AŞK VE iHTiRAS FiLiMi 

llu 'l~et i i k ~~seriııi 
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KALEOPATRA 
BÜYÜK GALA OLARAK GÖSTERİLECEKTiR. 

1 Satacağınız Malınızı 
Herhale Reklam Ediniz. 

\ le Hu Rekl3111laı·ınızı I 
( TÜRK_DLİ) ne \ · (~ı~iniz. 1 
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-~Ramazan için Büyük HazırlıklaraBaş 1a- ~ 
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~ LOKANTASI ~= 

-E Türlü Yemekler, Her Çeşit Tatlılar, Av Etleri Yemekle- ~.F-3 1 

~~ ri Yapar. Evler İçin Tenzılatlı Abune Keydeder. ~== 
~':: Uzun zarnandanberi Osman lokantas·nın a şçı başılığını yapan Mehmet ~€::::=. 
~.ı: ::.= 
_§ usta Ramazan ıçin bütün müşterilerini çok memnun edecektir Servislere son ~ 
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Halkevi Bakıevi 
Halkeviıni:r.•n Sosyal yardım komitesi taraf :odan eskı Uray Di~p,ıno;eri yapı 

sanda açılıtn bakıeviude aşıti{ıda yaLılı günlerde ıluktor arka ·laşlarımı1. fakir 

hallca bedava bakacaklardır . Halkımızın bahıe'linı · ze baş vurıırnlarırı diler z. 

iç hasta'ıkları 

Göz hastalıkları 

Ku uk hast;dıldarı, 

Cerral.i hastalıld.ırı 

Kulak, boğaı. , burun H. 
Çocuk hastalıkları. 

Deri hastalıkları 

Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzmanı 

iç hastalı'<ları 
Cerrahi hastalıkları 

BAKI ZAMANI 

Pazartesi günü saat 

Salı 

.. 

Çarşamba .. .. 
" .. 

Perşembe .. " .. .. 
" .. .. 

Cuma .. 
" .. 
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16 17 

15-16 
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14 15 
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.. Mehmet Ah 
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" .. Kadri Yetkin 
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Raif Demiralp 
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