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- İyeıi veBatyazmanı:Balakeıir ıaylavı H.KARAN 

Çıkaram Genel Direktörü: K. E AKMAN 

{/ Türk Dili Evi Ba/Jkesir 1/ 

~azA.RTESIDEN C>ZGE G-ÜNLER.D -~ VE SABAHLARI ÇIK.AR. 

1 Yıllığı: 800, altıayhğı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ 
( Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

, >S •• ~ ' , 

~nıak • Ereğli J)emiryolunda Tren Çerkeşe Girdi. 
Kral Meydan Okuyorı 

Artık Harbin Önüne Geçilemiyor! 
:~.•ı balı. bütün Ha~eşler orduya katılacaklardır. Zıra hepsi de eıkinlikleıine 

1••ıratorlarına bağMırlar diyor. Habeş ordusu beş yüz bin kişiliktir, Bunun 
l•ar· YÜZ ~ini tüf e~li ve eyi teç~iz edilmiş ~ir ~aldedir. 

'• i ıs, 18 (A.A) (fob- 1 uluslnr sosyete!o;i ,.e öteki muı-11 üzerine İtalya bu hfı-
'n:ırıaratoru Pôti Puriziyen 1 de Habeşistan v..ı lngiltere· 1 disel~rin veni durumlar ya 

tına ~u l ·· ı · · k 1 • 1 l ~ · ')/ narı soy emı:.tır: nın ı•nuı a::ııfr .ırll ır rutııir 1 nı vı• hunun d:ı yenı ....... uı .. , ::-- · 
tı~d· Uslar sosyetesinden l'luı:l::ır ıw~yetesi halr.ımın. s ıvg.1 tt>ılbirleri alınm:ıı-sını 
~r 111 1ğıın hakem· k ırarınn d::ın, lngıltı rt' llahlŞİ:st:.ına ltizu•nlu kıl.lığ nı ileri !:>Ür-
le,k 

8
" ıl~ lngiltern:ıin des öteı..lenbori bıı sosyett nin nıü ... ıür. 

t 11 ° 1 ınuları "UVl·niıni :ırtı- üyı; gözu ıle h:ıkıııı~ ve llu- B ~lussolin!n söy\e\'İ ıle 
JOr. 11.,b . ~ . . l . ı . ı ı k 1 k ı.., "Şışt ı ld~ı~ .uıııı ou;; a uy~ cr.n 11 k ~ ı•ıkı·a -.'~ö ileriyor ı. ilıı . " un gır · ı rıı ı ş , , . , 

ılı~ ışlerj modrt>n hir şek- sosyete üyesı olarak yarılım İtulyo, ll ıdwşj:,tanla l.ali 
~~htbuşormuk için hrırı~a gôrıırnk h tlckırııl:ın du a~ ğ· başa kalmağı tasarlunıı~ ve 
rJ açtır. Bütün lfoheşliln lunmı s . Ub:ıın gelc<'eği fı.k.· bu yold:ı da dö~memeyıı ku 
"ha L rinıle bulunmuştur. 

J .:atıl ki l z rar vcrırı·~tir 
e~a' nen arı rr. ~ rn i:;;te ı unun idnılir ki, İn -
'ır ... • de erkinliklerıne ve 

1 
Bu s ı r .. I ml:ı Avrupa hii · 

""rııt 1 ~J tere. ilah. ş ııııpnrutoı u kıim!!tleri g-örmii~l··rdir ili, 
(), l or arına h:ığlıdırlnr llaıle S •lase 20 moyıstn ' 

h" Y 1'el!?r:.ıfın A lisabnt 1 1 eğer ulıısh.ır sosyetesi lıal-
.... , d " u ııs ar kurumunu lın~ vuru. yanın ilahe ·istandaki h::ıre · 

t: n şunları yazcr akta- rak ulusal Lualual hfıdı·~esı·- 1 1 - ketlerine karşı gd.nın tn -
alltQd n n h!lrlŞ yolu iJe yatıştı!- ya 80SJOleJPn uyrılnc•Uktır. 
1 • n hnrbin ör.ün,, <re. mn"•n ve s•n rlnrın .,,·zilme- · 1 · 
~ lbı :-- ' Bir yandan ita ya hukumetı 
'"h 1ecııği konnatı vanlır sinı ıstpıf ı:-ı.·-~ı zıımon un)a..,..ı etler 1· l . x Almunyaya kıırı;;ı bır yanuş-

"oL tn yanın kendılerı mazlıfr n bı r h ırh • ,!!id ilme. l k · · · 
J 11: ~, " ma ıarn ell gö:ıtermı~tır. 

·~._.. edel'eklt rine ıhtiınul den kot. ırılıııusı ı\· in bütün Oy le ki. ln~ilterıı uluslar so· 
} ~ 'Y0rlurJı Hunun elgt:rinı kull:.ınm "'tır. 5 16 .. , ,. syetesi pakt.nın 1 ve 
~, h bini tüfekli ~ur:ısı g •r1,·ektir ki, İtul ıne;ı maddalerı İtulyuyu kar~· 
"1114 eş bini de PJİ techiz yunın 25 m.ıyıs on 1 :ı~ınusını ele ulıoncuk olursu y(•ni bir 
1 

1 

ş bir huldedır. ımz t etmeı:.ıi, H. Edenin gö. Mun~:uko knr"'ıt!lndo lrnlınuca-
4 '1•n b ,. il) ul, 18 (Aytnrımızd- stımliğı dolı•nin bir sonucu· ğ:nı anlamı~tır. Hu yeni Mım -
'ııt 1 inhPş işll.• riniu son dur. \ 'c B. Edenin Londru ~·uko, ötekiad n \'Ok do ha teh· 

-, bt·td~ ald ğı durum, hiit- ya döııü~ünde biitiin g.1ze- lıkeli olacaktır. l_.:ünkü bu 
lııı.."'Yiik devl~tlerin ılikk t.3lerin kenllisini kutlul::ıma:ıı hadise Avrup·ıda bulunuyor. 

"en k 
•le11 h O\•mamak tadır. son ve dı~ bak:ınlıktn B. S .ıyme- Höyle bir halın ortaya 

~'il abPrlere rrörı• bu i-:i nin yerine ~·e tirilmesi ıhi - çıkması ise Avruılanın. ltul-
11ıltı ~ ' y .... 

~-bit l!k üzere Adisohnha. :_;;üncesinin ortaya \'ıkmış ol- j ya ile Almanya arasınıla 
~1 t a konferans toplanucfl· masına ıla s··bcp i~tP. budur. . paylaşmasıno ve Avrupa Sİ· 
'~ıık ~ konferanso , ynlnız Ancak ılı~ buknnlığın H. Sn- yasası durumunu alt üst 
\tıta~ e"lttlerin Jelegı:l t: ri muel Hora verjlmi~ olması ederek Cenevreye karşı ılü~ 
ll>tıdedecektir . H. Edenin ~·ok gen~: bulun_ man bir blokun yükselmesi 
1 ta 18 k. 11 sonu cana varabilecektir. ı~ı" . • (A.A ) -- in- m:ısınJan h ış :• ııLeş nıe· 

itL rın il 
'ı d abeş nıcs•·les ı n - selesiıı<le ltnlyuya lı:ar~ı ~·ok 
- ".ururnunu ikı b::dcrm· ' 'cesin bir durum alm ş ol· 'L l'\l)ı " ' lıl 0 nünde bulundur- masıle ılgili görü!mektedir. 

Ek~~6~hiri,8)~İkn~ ~l~•;n~~ık-
~-s?VYet Rusy~ya Gidiyor. 
~~~~ı bakanımız Rusyada tefökatta bulunacaktır. 
tk

0 
"a. 18 (Aytar ımızdan ) 

1 rıoın 1 • 
~il ı ~nkanam:z C •-

t }ur b' 
ı ~ lr tt·tkik sey.ı 

J
8 Prn k 

~)et I u uzerc '.ılunda 
~•rıı {usyrıya ıridl ec ktır 

I~ !"' 

~ ltt,. l>ıroktörlerinde ıı 
~ l I{ 
ijlltt Uı;yu sf'yıılıııtında 

t llrku·•aşlı k u c,lecek· 

:tlıerika 1 

~~~li Jet111ş iki haı p 
v,~ı ••hı yaptırıyor J 

11 gton ı 
tı~ .\ ' . 8 (A.A.) 
~G . lrlerık .ı 
'\ tijnülen Uuo ynpılm _ 
' il İlk 72 lınrp gı~m-

24 u . 
~"~dl \'ın ~t rcken 
~r0· 6

1 ~r kakkındaki 
J •ıne konmuştur. 

ı :c· ıi ı !!;.ı~ :ı ı· 

Japon 
~artlarrnı ~a~ul e~en Çin 

generah azleoil~i. 
Pekin, 18 (AA) - .lnpo

nlnrın şartlorını kabul ctti

ğ:rıden ılol~yı Gennral Sung

Şulıyuon ~:in hüki'ıınetincr 

işinden \'ıkarılmıştır. 

Onun irindir ki, lngiliz 
sıyasal \'evirenl~ri B. 8a111U· 

el llorun bu işteki sıyasa
nın öncekinden duhu kıvı ak 
olacağmı düşünmek•edir. 

l g06 üdtr anla~masıı ı 
imza f!den dt>vletlnin pek 
yakın.la Adis:ıb ıbada ıloı;ıtra 
girgilerde hulunar:ık ltalyıı· 
yı dinizliyı•c·c" ılı·~i~iıt~ lıu· 
lunmasını tavsıyı· t>fmı•leri 
imlr.:1n!I z ıh·ğ-ilılir. ı\rıc·ak. 
lo!rİltPre Sııdan vı · MıH r \'l!V

resındek i JFığlarını h ç de 
(t?da etmek l"ıkrind" ılt· irjl-:--

d r. İngıltere bunları 1906 
<ıııdlaşrnnt>t il~ \'(~ onılun ılı:ı 
ha ö ıcekı anılhq~m:ılnro ı 1-
ılA ı•tmi~ lıulunuyor 

1906 nrıdl.:~ması Fr:ınsa 
ve itnlynyu olıluiru ırıhi İn· 

~ ~ 

"ltereyı! d1J etCl'Hrl•k höl<rı'" 
:-.. 1"\ :""'\ 

leri tanınmnktnılır. Surn~ın· 
~ 

hatırl:ımak lazımdır ki, Fr:.ın 

8a hu lınklarınılan v:ız ~"\'· 
mi~tir . Faknt Londr:ı ve Ho 
ınıt l Jyle hir hııreln•tt.• bu 
!un m:ımışlıırılır . 

İngiliz nsığlnrının ha~l·<'a 
sı T~nnn ~ölünün 1>1uyudur. 
Bu su ile Mısır vıı lngiliz 
Suılannının rok hüyük hır 

kısmı sulnnıı bilir vo hurn 
sı dünyanın PU \'OK pamuk 
yetiştiren yerlerinden biri 

·Yad illerden 
Anayurtta güç. 

Romanyadaki 
memleketimize 

ırkdaşlarımız 
gelmek üzere 

yolı çıkıyorlar. 
İsl:J11bul, 17 (Aytorınıızdnn) 

- Rom:ıny:.ıdnn yurdumuza 
gelecek olan yeıı i g-ör men
ler. Romnnyad .kj ilgılerini 
kesmişler 'ıı har~kete huz
ırlanmış!ardır. Bu yurdda~;I · 
arımızı getirecek vapurlar 
ı~tanbul lımanından l\öi't~n
c:eye hareket etmişlerdir. 

-~. 

Ankırada ~ir hava istasi-
yonu ~uruluyor. 

Anknr:l, 18 (Aytorımızd:.ın) 

- Anlı::ıradu bir h:ıv:ı İsta 

syonu tesis edıleeektjr. Ba. 
y.ndırlık b:ıkanlığı. h<Ava nn
k.liyutını üznin~ nl..r:.ılc ye · 
ni tay:ıreJ,,r satın almnk iç
in lilzımgelenlı•rJı• temaıın 
ba~lamış bulunuyor. Konuş
maların hugünleı·de bıteceği 

ve eyi rnnsıç-1 r v ·recPğ'i 
söyJ,.niyor. 

Çin 
Ekenomi değil. özgenlik 

istemektEdir. 
Puris, 17 (A.A.) - Cum

artesi günü Pöti Pariziyen 
~ zetesinin göriişliiğü H.\'u. 
gı lfovas ajansına şunları 
söylem iştir: 

- Kuzey \;in eko omi de
ğil, özgenlik istiyoruz. Ku
zey Çini tethiş hareketlerin· 
ıleo kurtarmak niyetindeyiz . 
(}ünkü bu t~thi~, Cıkir özg· 
enliğine ve Çin ile J.ıpony
nnın birgd (\tiişter"k) ns ğ. 
lan (.\len faatlıırı) iızı>rinde 
elbirliği y ıpmalarına ı•ngel 
olmaktadır. 

Çin ulusu mayıs ayında 
Tiyenşinıle yapılan kıtaller
den acı duym·lk.Uııl r. Bu 
duı umdun diğer J ... vletlcr de 
müteessirdir . Buna hir örn. 
ek olaruk gı~\·enle• dı~ İngiliz 
,.e Amerikan tütiinlı · rine ka. 
rşı y •plan hoykotu ıleri 

siireu liriz. Ulus boyunduruk 
:ılımda inl,.ıııektedir. llırolm
nz!'a llopei ilini kurtarmıık 

vtı t) i nlılıc>r ile Japonlar tır:ı · 

srnıla ılo!!t~·a elbirliği ilgileri 
kurmak İ8tiyoruz. 

Kuzey <,:ıncle <'ldı:: edilecek 
durlıık ~enı• l ılurumda iyi 
etk ıler yapacak ve <~: in .. l.ıp
on ~!birliğini kolayl::ı ~ t rnco. 
ktır . Çin kuvvetlerırıin Sarı 
nehrin ~üneyine ~~ekilmeRini 

değil llopr>İ ilinden ılış:rı 

~·ıkmng nı istPılrk. 

olnbilir . Şimal. Mısır , Sudan 
ve llnhcş ılelrıgeleri bir lı:o 
mi~yon halin<I~ Tsana gölü 
suyunun üleştirilmesi plAnı
nı bitirmek üzere bulunu
yorlar. 

Söz huğ'lnrın:ı bu hare. 
ket. ltalyaya hfr ıle doku
(Dı.ıvHmı ikinci sayfudn) 

Irmak - Ereğli Hattı 

i n ş a atı i 1 e r 1 i yor. 
Trenin il~ defa olarak ~ir.şe gelişi ~üyük ve coı

ğun tezahürata vasile olıuştur. 

flPrnır Yollar;mı:ı: ıl:u•rirırlı> hır kiirı·ıı 

Ankara, 18 (Avt,ırımızıfan) ve coşlrun tezahürata VPsilc 

- Irmak - RrPğli demirvo- olmu~tur. 
Ankara, 18 (A A) - lr-

hmda inşnat ilerlPmektı>ılir . mnk _ Erf'ğli demirvolu dün .. .. 
Tren ÇerkPşııı girmiştir. Tre

nın girişi Çerkf'şte hiiyük 

Seçimin~e ~ükumet par -
tisıne verilen oylar 

Atina, 17 (A •. \ ) - Atinıı 

ajausından: 

Son saylav se\·imi'lde oy 

veren yıırddoşların s::.yısı 

1 milyt)n 7~ bin 479 dur. 

1933 yılı seçiminde ıse 

1, 146,943 kişi oy vermişti. 

Oy verm~kten çekinenlerin 

yiizJe .ıo nisbetinue olduk-

l:ırınn dair \·ıkarılan sözler 

asılsızdır. Hükumet listeleri 

671,925 oy kazanm ışlnrdır. 

DemPk oluyor ki oy verenle

rin yüzde 62 33 bu listelere 

oy ,·ermişlı~rdir. Bu do gö 

reriyor ki hüku net 1928 yı 

lın la olduğufülan daha ziya· 

de ulusa dayan mu~ tadır. 

Günde beş kelime 

binince halkın ~:oşgun luğu 
:ırasında Çf'rkeşe g"İrmjetir. 

Darısı 
Bahkısir iline: 

T r ıbzııı ~oı yıııur yıldı. 
Ankara. 18 (AA.) - Tr_ 

abzonda yağan yağmurlar 

ren~·berlerin yüzünü güldü-
rmüştür. Fındık . ürününü 
tehlikeden kurtarmıştır. 

Eruh - Sirnak otomohil 
yolu 15 güne kotlar bitHok 
ve itlemPğ'e açılacaktır. 

-·-
Hicız vıliıhtı londrıyı zi

yaret ıtti. 
Loodra. 18 (A A.) - ili

caz veliahtı hükumetin kon . 
uğu olarak İngiltereye g~l-
nıiştir . 

ı928de Venizelos kabinı·11i 

en ı·ok 518,577 yanı yüzılu 
So 77 o , k:.ızanabilmişli. 

Yır mi Yedinci Liste 
1 -

.. 
" 

4 

5 

Vi,cibe - /Jdşerye 

Örnek: Türk Hava Kurıımuna yardım dmr/1. l>a· 
şlıcu dtişe.rgelerimi:dendir. 

Tefrika - Rölem, Fturllelon 
Örrıek: Son romam mzuı gazetede kaç bi>lcm 
lull11!/11nu söylermisini:. 
1_efrika (Nifak anlamrna) - Ayıryu 
Ornek: /laik araswa ayırga sokan pvlilikucılar 
demukroslnin asıl ciıişmanlarıdır. 

Musibl'l - Swuk 
Örntk: Deprem en bıiyıik sanallardan biridir. 
TaklicJ - Btnzel 
Taklit etmek - Benzetlemek 
Mukallit - Ben:ttçi 

Örnek: 1 - Samıtla ben:etçllik de!Jil özgıi11lük 
ltizundır· 

'2 - Para btnztlliyınlerin cezalan ağırdır. 
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Dil işleri 
~ ... -

Kılavuz icln dersler 
~ 

llitler, nrtık, Avrupa dcvJetlerini )enen ve yenik dev
letler diytj ikiye uyırmak doğru otma<l ğını söylemiştir. 

Bır znmanlur devlet kapısı, butün 'l'ürk genc;letinin göz. 
dile f idi. . 

olıs l'ıze, dolan~ırmı..l;a gelen bu od:ımın kor~ıl ı ı::ıkı~ 
ıııırıd•rn olduğunu gerçinlemışıir. 

var 
<;ünddilC 9ıızete kadar fıkir delgelerine Jo ihtiy:.ıcırı!ız 

Vı.ln. zlığ'ı seversem -JJe ynlkız değilim. 
Bu tarlanın ölçümünü biliyormusunuz~ 
Biitün ~ender, ellerinde ış.naklarla. ge~· vakte k::ıJar 1 

Aıntür..kün konduğu evi çevrinip durdular. 
JI snllcrdeki yeni kelimeler: 
Yonen - Galip 
Yenik - Mağlılp , 
!~ôzdikeği ı._ Matmahı nazar 
Knralı - Mazannei su' 
D,ı.!rg"İ - Mecmua 
Yolkız - Merdümgiriz 
i'H~·üm - Mesaha 
lşınak - Meşule 

Çevrinmek Tuvaf olnıek 

* 
Hağışık Muar 

J3ağışıklık -- Muafıyel 
Özgür yaza.rlAr kazanç vuıgİı-;İnılu ı lıagışıkt r la r. 
GJzetclı}tdeki ç •virmonlPr k:.ıwnr voı gısındoıı bıığı~ık· 

lığı Jevam ellecek.tir. t 

* 
Hallı Muuyı•n11 

E\•lonuc•·k olanlar lıckıııı lı: k ısırıd:ııı g• ~·nıck yuktiuılı

ndoılırlor. 
•l• 
~;: 

Mulılukir Vurgurıı·u 

lhtılui r - Vurgunculuk 
Yu~;,ı,lık fıallorın<l.lkİ vurgıı .ı· ıılukl<ı lı tırgun ırnvıış ıııak

tuyiz. 

Fra s • 1 iillamoti bortıa vuı guneulu\tlurmu kur~ı kesın 

** Aylar ~luhabır 

l>uyrnu~· - Mııhhir 
Ru huhArr Parls aylorınıız bızo rııoktupl ıı gnnderıli 
Gttzdtom zın ~ihır duyın.t\"lu rı h ı \' hır bılg~L k ·ı~·ıı ıııuz -

lur 
~ ::· 
'Ti '"'•' 

Mtikuvoınot - l>uyurıık, tlııy:ınım 
Hu evin sort riizgılra day:ınığı oJ ,l uğurııla şuplı ı:l yıııı. 

Duşmun, ılün. tniyük bir lhyunıın gosterııııştir. , 

1 

i\11 Ü .1 1) I~ 
H.\ Y .\T, VE Slllll.\Tl~I SE\'E~LEHE 

. \ fyt,ıık•t ı·•ı lı isct ı· 

M·A O EN SU V U 
~IİBE. B.\f;ıns.\K, K .\IL\Cif~EH, BÜB

HEI\ 11.\ST.\LIKL.\BİLE 11.\ZDI 'lZLll\LA
HI>.\ E\' SiF:\LI \'E E~ EYİ sr1>rB. 

" 

KIZILAV 
\l ~ ı ı n 111 a i m ı i ' azı "t' r· i 1t·11 h 11 uı ad t • 11 ~ u v u -. . 

111111 ıalılil raporu ~j~pfpr·dt·ki t•likt'llt•rdP ya-
zılıdır. 

Bu !'\ll\'llll havili~iııi aıwak rııtılıtert~uı . ~ . 
lıalkınııza hiı· lıizrıwl olnıak iizt·r·t· aldım. 

Fi.Htllar elı\t•rulir fır~al ka~ırıııa~ırıız. 

Yeşilli cwldl•si No. 2U 1 
Yağcı İsn1ai/ 

.1 

Küçük Duyuk/ar: 

Mos~ova Büyük Elçiliği 
Va~ıf Çır arın ölümile açık 

kal.ın :ı.1oıskov,, buyuk el~·ıli

ğıne ı ~ki Sü b:ıkunı Ayılrn 
s:.ıyl vı h•krlı Apaydın tayin 
hlilmi';itır. lı •kfı, Apayd.ııın 
Moskovu elnligi ıkir ('i defu_ 

,-------··-------··--llJJ-··------····-----· ' 
: KENTTE VE VİLAYTTE ı 
' -~ 
e ·-"" -··------------- ---ıı::mı--m:::••--··----··-···· 

Şeker Fiatlannda İhti-
k a r v a p " 1 y o r! 

.ı r .. - ' Toz şe~er 2 9 - 30, hsme şehr 32 -33 ~uruş üze· 
Kadın Ogret~enL ~ Hakkı- rinden satılmaktadır. ~eker ~ay i hkleri h ldırıld ı. 

Parti 
Başkanımız Handırındıı 

geldi. 
Başkan bu akşam Par~i 8~~ 
lıkes~r teşkilatı heyet1erU• ı nda Bu emır, 

Kiilti.ır Bakanlığı bir emi
rle krııhn öğretmenlerin ve 
kız ö,...,i'rencilerin dudnk hov-. "' 
ası. podr.: ve allık g bi şı• 
ylni kullunmolorını y::ı~uk 

etmiştir. Okullar bakı.ınl k 
genel vo ilk ispektrrler tu 
rnfından sık sık göıtlen ~tı
ı·iril ·<·ek. o ore aykıri hnre 
ket eılı·nlor e .. znlanılırılacak· 1 
la rtlıı" 

Avrupaya Tale~e gönderi- ' 
yor. 

r~-i ~lcri bnkonlığı hundan 
böyle her yıl musabnka ile 

Şeker Cıatlerinin indiril
mesi hakkındaki konun t:ıt

hik mevkiine girmiş vo dün '-

den itihnren şı•ker ucuzla
mıştır. Dun toz 29 · 30. ke 

sme 32 - 33 kuru~ üzerin
d~n satılmıştır. 

F:.ıbrikasındo 25 28 kuru. 
şa teslim edilen ~ellerin bu

rı:.ıdn dört, beş kuruş bindi
rilerek ~ntılmusı hunılu ilı 

tikdr ynp ldığın. aı;.k~·:ı gö 
stermektedir. Hunun ı~·indir 

ki şıırbııylığ.n şekere nork 
koyması beklenmektedir. 
Şeker bnyilıkleri kuldırıl 

mı~ olduğundan dün ticardt 

odasına g.•len tellere !!Öre 
bundan sımrn "k11r i~tiyen 

tecim enler ıloğnırlun ılıığru-

Keyfiyet ticaret odası taru 

fnıdnn dun ilgilı'ero bildırıl· 

mıştır. 

Tuz f iatlau 
Tuz fıatları inmi~tir . ~c

hır p"yasasınd.ı İnC"e tuz ye· 
di ve kalın tuz beş kuruş 

üzorinden selılmaktndır. 

Çanakkale ilbayı 
ı;o.nokkal" ilbnyı Siireyyo 

dün Ankar.ıdan gelmiş ve 
Çanakkalayo gP\·miştir. Ça
nakk3le ilbuyı lı ıreketinden 

eve) ılboyımızı makomındu 

ziyaret. ederek hir müddet 
kcndisilo görtişmüştiir. 

rüşecek- ıırıı 
Cuın:ı ,,.ünü gJndırıP ııı· 

t- • 9"'kO 
critm:s olan Partı ' , B 
~ :-ı J vı 
mız Kiiıohya s·ı ) 11 

1111
s:l 

Lütfü Kırdar dun şarı 
dönmüştür. 13.ıP' 

Parti llhaşk:ınıınıZ oıı· 
·ıe rtl''' 

dırm:ıda l'arti işlerı 0 ~ı· 
"tı\ olmu~ 8-: nılırrnrıt~1 11· 
n 1 e 
tılacf k suyun irı:;"'atı ·ııtır 

.. . . ·le 'llh c;jli mu melelerı ın('u 1r· ~ {I .. 

, t:Su nc..-•leme Bnn•Jırın ıı.ı~ı· 
bayi ğ nırı bPledıyı> ı.ıno 

0 01ıı 
. t · krııZI ndan y ıpocuğı ıs ı 1ıctııJır 

k'l<lar olduğu sonıf ~ıı pıırll 
Oarendiğımiz ~ gore 6 ,11 

:-ı k ın 
Başlrnnırnız bu a şn ııerıl 
kesir teşki\t\t1 ııeyo 
görüşecektir. 

A vrupaya tr-tcbc gönderme
ğı• knror vermiştir. Bu tAlo
neler ınulkiyf' ve hukuk me
zunlnrı ar.ı;;.nıhın musubuk:ı 
ılı• se~·ılecck. Avrııpanl!l ıuÜ· 

hım idori ınPr k. zlorinde s· 
tııj ynporak <lörıiişte i~·jş 1 erı 

h.ıknnlığındn çalı~nc: klud r. 

1 yu fabrikuyu sip: ri ~ yapa· 
lııl .. ı:Pklt.'reir yiizd·· on be~i 

peşin olmok iızere fobrika. 
da teslim krıslı,ıl 25. ki' ıne 

O ü n k ü V a n g ı n ... 
Dün öğle üzeri Aygören mahallesinde hır ev~e • ~ıı 

bez parçası yanması bütün halkı telişa düş~ı~!·~;ı 
Londrada 

Deniz uzlaşmasma f ransa ı 
mu ha lef et f~iyor. 

P.ıris, 16 (A.A) Londra 
ılı•ııiz uzl ış mal:.ırı Fr: n~ız ka
ıııoyunı:o ~iılılı>tlı nıulwlefı·Lı 

ili:) k:ır~ıla~ınaktadır İngiliz 

denl;~ciliğir in tonılato hesa. 
bilo yıizdP 35 ine mmıdil 

olaeak Alınan ılenizciliğı 

Frans·ı ı~·in kabul eılılerı11·z 

görülüyor. 
l'otı l'ariziy.._n gazetesi 

ıleniz uzlaşmalorı hakkında 

İtalyanın Lonılr.ıy:ı <.'eYup 
vermeY-Jen önce P.ı risl•• te-
ıııns elmiş ohluğurıu knydcdi 
yor. 

Siyosııt rrıelıufıl Franflıının 

Tuna konft• r.ınsı h nkkındnki 
cevabını yakınılo vermesini 
belılemeldedir. Bu cevup ko· 
nferunsın tolıokkukunn doğ· 
ru atılmış bir oJırıı olacak-
tır . 

BöyleC"o gerek deniz uzla· 
şııı ları ve gerek orl:ı Avru 
p.1 h ıkkrndu ltulyn Frnnsn 
ile muvazi vı• hi~· değilse 

uygun yollar tukip etmek 
iı:ıtı>ğ'İndedır. Sosy:ıJh,t 
organı Popul r gcııe· 

tesi dıırıi~ uılaşmolarına 

knrşı nvn nıuhnlefeti gög. 
t ·r yor.' «Zira diyor. l u' uz 
la mnl.ır "<'m·I sıllihsııl ır ma 

tı 

ihtımulini hC'r şı•yıl• n önc•e 
kırmak tehlikı>ı-İnr gfi tP.rrr.e
kteılir.)) 

o nCr ~ r. 

Kıal mevdan 
Okuyor. 

(Başı birinci snyfodn) 
namaz ve lıwılizlı·r. İt·ıln.ın 

!:"> • 

gozetı ),.,r ir. in tıu j~ıle yup 
dık lnrı h iıc·u mlerılf'n "So~ı r
mışlarıl r. Lontlr:1, yukıı r ı

ıla ki komibyon ışin n İtnly:.ı 
- H abt·Ş nn lo nnwzlığındı.ın 
hüsbiıtıı ıı uyrı hır ~ey oidu 
ğu kanrıatındadır vı· do 
loyisile ingilterf'Dır• Itnlyı n 
il ıh~ ve <"!ı>rgınliğini nz.ıt 

l.ıcrıı.ık i~·İrı :ı r.11· 11 k1 . rırw ve 
Homnyu lı ırbıl •n s ı k ınmn-

!lını tnvsiyeyıı ıl~uırn ı>ı{Pc•ıı

ğı lıı•kJ,.nt•lıılir. 

28 kuruştur Para bnınm~n 
·gönılerild•ği takJirdo sıgor 

talı munmele ynpıluenktır. 

Afyon 
Sakızı iki, i~i buçu~ lira

ya_ zor müşteri bu1uyorJ 
\'eni sone mahsulü afvon 

"' 
ı;;nkız· Ş>!lır,ıniı piyasasında 

sal lmıy.ı başl.ımı tır. Bır

kaç sene eve lıne kudur yir_ 
mi, yirmi beş liraya kadar 
satılon tJCyon sakızı şimdi 

ilci, iki buçuk lıraya zor ulı
cı bulmaktadır. 

Afyon inhisur idnrc:->İnden 

uıiaya gelen bir ın .. ktupJa 
tecimenin P!İnıleki ufyon ve
ya srıtın ulucuğı veni sene 
mrılı"'ulii idurenin İstunbul 
daki deposunu kabul edılec1.L 
ği buna knrşı arıiiye ve si
gorta ücreti alınmıyocLığı 
gihi idare tarafından verile. 
cek makbuzun ciro ve is 
konto edilebilecek rirısden 

olncağı bıldırılmiştir. 
Üğrendiğinıize göre, ya

kınılu ilgilı maknmlorın de. 
lı•kohırind11n kurulu bir ko_ 
migyoıı topluna<'ak, :. fyonlrı
rıınız hakkmda gent.'I bir ka
rnr \'ere<'ekt.ir Hu ıırada 

mevcut istok da 11ozonun-n 

Dun öğle v.ıkti Aygören yangın' yerine v..ırdı;!'k 1ıol 
malı:ıllı>sint!e bir Hde yon yangını s(inmii~ oJurO ( ,f;ı 
gın \'ıkm:~tır. Duha haı;lun muştur. İtfuiycnin ı:80 1~1 

t 1. l k .. ı ·· . 1 . tııı 
~ıç 11\ ını o ı eo sonl uru cıı k j " ... j~:;ı ı..ı· 
.. r:ı rnr~ı· {llJ i"'lı.:, ':> k " 
Yanuın <iurı bütün ~ehir ha- t lA J .. 'u··ş tıirr0 ... c aşe u~urııı • er· 
lkırıı tclfi~e dtişürmü~tür 

1 
ki ynn~ıo Y 

Y:ıngın \~tk.ın ev Tophane 
ka akulıınun kur~ısııı ı.iu~ır. 

'c nufu~ dirı;ktörii Osman Yıl 
muz oturmnklaılır. Oiin o,Qle 
üzeri hu evin önündt n ge~·cn 
bir ekmek\·i pı..\·nvrn koku
su hi~sederek ı.:trufı araştır· 

moğu haşluını~ bu sırada 

sokakta oynıyan ~·ocuklur da 
ekmekçinin hnşı rıu toplan
mıştır. BiruY. sonra koku· 
nun nııfu~ tlıroktöruı.urı otur 
duğu evden geldiğı anloşıL 

ın19tır. Çocuklar ııve girdik· 
lr.ri z ımun pen~:eıc önünde 

bır şı::yin ynrımakta ve du
man rıkmak.t:ı olduğunu gör
mü~ler vC': 

- Yangın vnr! . Diyu ba
ğrışmışlardır 

Bunun üz~rine kıırokolıl.ı 

ki polisler ve komşular yıın
•rın ı·ıkıın cvr koşınu-: 'ıı r ve r • ~ 

bır iki terıt•ko su ile yangı-
nı sönılürmüşlerdir. Fakat 

bu s r.ıdcı ya kırı kom~ul ır

dnn j .. uıılnrm l birıhaşı~ı Hu
lıhiııin refıkası hemPn tele. 
fona sarılmış ve yangını İt· 

fniyep~ hnber vı rınişt i r . ile· 

mse er mer.ı fi .. 
. 1 rdı·. 

inı! kutlar gıtıuı~ · 

--
Bisi~let Kazası. , 111 

. . kuııı~ 
Dun bir bı~ıklut tıol 

. ·ıil rrıll 
muştur Hacı f!!nı• • )çll~ 

-ıu ~e 
leginden Ah met og cerııtı 

1. . l i cre"erkon J fi 
zmır erı eu !'.'> , . • ,..0 .. ı 

JJZ J ) 
lcttin ~ulınılu vo sC "e· rok ı 
Ja bir \"ocuğıı çıır pıı k bıt' 

.. ı 'ocıı 
re düşür ın iıştu r ~· 9\:ıfl' 

ttc 'fur 
~rndan h:ıf.f surı: " 

m ştır. 

-
Bakla bırsızhi~· ~·'' 

b" jJllO 
Nuri oJınJcı ır . rliğırı 

komıse lı 
Lavlık z ıhıtu ·ı Sl 

"' f ı lsı11ııı 1 ı 
b:.ı~vur•ırıık tlıı bil~· 

. . )usınJ110 ıııı 
nıla bırını tar · jıl' 

1 Iığırıı . 
~·ul:ırken y-' ka Ul korı1 1 

1ıusustll . ~· etm İı?tİ r. Bu 
surlik~·e tahkikat 

ıl:.ıtlır. 

1 ııı•l 
yupı 

----,ıe bulun.lıırulacakı,.. m•n han·kete ge;•n 11(,.iyı· 1 

İlyaslar Meza.rlığındaki 
fuhuşla mücade~~.,i• 

"'cıldele ıW 

Park inşaatı ilerliyor! 
İlk kıstmda ~İr gazino, buyük bİr ~8VUZ yapılaca~ ve 

Fuhuşla oıU rrekl 

i . 9 rt(.k ' 1 r ık 
)·onu diin ı -:ı ıs 0 ıııoıı · 

1 toP -· 
1 .. - .. k n ,-, nı :l ~,ı.ı 

\1 g l1 • U r •• O • it' ~u 
. 'r ırı' 

hirikım ışler uı ı 

mü~tür. .. .... •~ ...... ' .... ' •••• • I' 
şelaleler vücü~e getirilec~Uir. 

ilyaslar mczarlığ nılo p.ırk l:llclerın suyunu 

r······· onc ... ı 
ıı· mın ••mek: Telef • 

irı:?outı ılevnnı otmckteılir. 

Mezarlığın istQsyon t ır:.ıfı ta-

momen tuş ,.e k.,ınj kıl en tı>· 

ınizlP.rım!ştir.Topı ak tesviyv 

si yopılmıştır. 

Parkın bu yd hitirilc•cek 

olun k sırıında bir gazinolu ve 

lı ii yük yıı ;r, 111 e htı v uzu y •) pıl u· 

calc, gıı;r,el ~olfiloler vüctulu 
gııtirilocektir. llavuz ve şe-

iizC>re hnğ\·elcr içinıle büyük ı • 
bir kuyu knzılae.ıktır . Oün 

Ş ırhay 8. S ılim Gün(loğun 

Tarını ,ı;rı·ktörü vo purklıır 

mtitehnss sı ile birlikte pnrk 

insn:ıtını gozı11ı~ vı, kuyu 
k:ızıl:ıc:ık yı•rı görmüştür 

Parkın ılk kısmı ~onb..ı· 

harın ~onl.uırıa doğru biti
rilmiş olacuktır . 
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Balkan Tıbbirliği Kur-
ultayı toplandı. 

lı~ KuruiiaYında neler kiu$uldu. Romen murlhhası
mn Kurultayı açar~en söylediği sözler. s 

0 
on PO ta ıle gt>lf'n Rom-

hrı ~ zetcleri BüLkreşde hu 
L.1r1 ~a iı:in le t01ıhoıın Tıı) 
11ır 1 -· 
u· gı kurultnyı hnkkınd:ı 
~tın rn"l' k ı· u umul verme tPı ır: 

rır.'r:3 2 Cçüncü Hnlkan ko
ş~ ns1nda esoslnrı lrnrarltı· 

rılnn L b' 1· - . 'Ik K '1\ nu ır ı~ın ı ur-

r l~yına birçok Romen [HO 
'!so t r Ve doktorlarından bo-
a elli \cadur Türk l~len 

\'!! y ' 
kto ~~~~lnv profesör vo do- 1 

d(jı: 1 lırnk f'tmiştir. Türk I 
ot -ge~erınin başında Dr. Pr 

Akıl Muhtur gk·n ıiı•l"-(J 1 • .. ,.J 

~. erinin bJşında Dr Poı f 
Vı-n ' 

t! sıs ve Yugoslav delırel-
rınj b :--

1.ıka n uşınJa ise Dr. Poı r 
ld' M:ırkovi\· bulunmJ kdu 

ı. 

1 kl<urultuyın Hı)mnnyu snğ_ 
la Rnkun ı Or. Kostinesco 

t.ıfınJ 
r4 a· :.ın 0\0 1lmosınd ın son 
'llru Ukreş univf',Rıtusı Hck· 
,.. Dr. C:lıeorcrhtu suyın 
"lf\&\ k t' 
lıtııl e t ış!urını haruretle se-
~rıı~uıış ve kuru ltrı yrn pro
~ 1 " 1 nı okudu~trn f:onrı 

GU 
ı1 H Jı.ırlumı·ııtolur korıföra 
rt 01neıı gurubu Ba~kanı 

rt Pl · 
~ r • , çı pror .. 5ör Pdlnyn 

ıtııştir 
ıı . 
il rur •. sör Pıc'll l SÖ) levirıdc 
u' 'tit ki: 

aJJc K 'rıp.1 ın <;>nforansı l(oıııen 

~·ı u, sızleri buşk ·ını v.ısı 
ı e 
lt selıımluuıkdedır. 

ıtı·~ın~ll grubu, B.ılkaıı '1p 
ltı ı'gın~ bugün sizin çal :.;; 

ilt .. 
lı L 

1 n 1 zıı sahne olon aynı 
t l\tp 
ı~ı ~ Şehrinde. J 93L cfo 
ı lllıun . .. R lk ı. 
~ uçurıcu o ~n a.o 

·~,~tısı esnos nda doğ' luğu· 
"il ' . 

ı t Utrno.maktad r. 
1 At • 

tııı evı-ensel ister y«r~eı 
'iy' barışı organizı> ct.mf'k 

en h· b r~ d'" ı~· ir ı•f:er doktor_ 
tı~,,. ·r . ..h ıt1 ,, ,.. ... ıı vazı ..ıı:s ı mu ım 

· ıtıo r ~il z ık edemez 
1Uı 11 llıın hir rnisolini tu nr · 

nı b' ı· -. l y ·r ır ıgın u uı,.ln r c·e. 
rq •nin .. Yor ana yososındn l!O· 
~. lJ z ı~ ' 
I• ~5 : •U ono ynsıının 23 

LI cı 
'rır nuıddeleri haı:;tıı , ın ·· 11tl 1 °nüne 'reçm· k on-sa t°' 
1 1;,tı VQşrn::ık 'e dünyada 

iti tı hnr rıetmck için dev . 

tıa,ı: ~'t~ıulusal tedbirler 
~' ~ııl rnecbur etmektedir. 

~ İ 'Yr> ~llsıınin bu hükümle· 
ı ~1 tına ı• t' k . . d' il ı oe ırme ıçın ır 
~""I ı t c . . . O ~ .. ,er emıyetının rg-a· 
~ ~ 1 

\·e hole snü-lık d:ıi· 
tı· 0 ıtıite • 0 

. ır .. d sı. \'Ok zıyade 
t " (! -
llı~Lt l{er f ıın li vet t•Ö ~-

11: ed. J o 
lçj ır. Bıılknn nnl:ış-

k~tlen ·de bir Hnlk: n me 
'11tılıı rı 'I'ıh hirliö-i, hüylıı 
'1-ıi~ Şınnn n siyu: ıl (•ko 
t ı "e · ' 

ı il 'Ya enteln\csüel nl:ın-
. (ll li . 
ırı 11 rı 1 ı bırli,;j ese 

'' anlık ~ 
11 11 1~ 1 <tlnn.ndn ltıma-
~ıkrtn Ytıroyncukılır. 
~il lı b L 1 - . L • , • - • •nu ır ~ı. ı>ır ıgın 
!.lJıı 11 ınessılleri için ay 
·lı tok 1 · -ık ıı.. !l lıt' ı erın so•r ı 

~1.~ 1 le o 
• lı:ıct arş sında bulu-
•lo~ ıt. ''u k·· . 

~ ~tı "' n u <•enış 
~ ın r ı· eı r ki , aa ıyetine karşı 
t0 \ole I" .. ..ı- •••• ti ~Uk. . 1 ll~Urı11~1rU<'ll 

al· · r. ff } Urnu fıızlal 1it 
)ıı ı r ı <, ı 1 - ::-. 

·ı tı ~ oo·rudnn do · 
'~J,,ı ı gıliy<·n n l .b 

"tin >U gı ı 

bıışk ny<lınlut lmnsın-
I ıl ,h G, Ballcıın tıp 1-ıi-
ı.ı. a ,, 1 
ıt~ll(•l . r--"n" olarnk 
lı İ .. l~birl trj alonın-
t Yı ışt ı-ı 

şeyinle ülı,-ülmiyecck ın~nrı

iğ hir cleğ ·r'i vnrılır 

Bir ıloktor. İlim ud:ıını 
ol':ınık yııkı:eldiği emin ve 
rahı:ıt mırıtokalnrılo bıle, ul
uslar n \' İc danlarına hükmo
don bii yii k ı·ereyarılardnn 
kendini trcri<l eılemez. 

Mesleği metodl'.ırı \'0 ke
ndisine fızik hayııtın nıeka · 
nizmns.nın hütun incelikle 
rini gôsteren tl'<'riibesiyle 
doktorun \•nzifesi. ruh. 
un tı:.ıyntı~ı uıntmıığu y:ı· 
r yacuk hütün Soysal ve ve 
:ırsuulıısııl iş lıirliklerinin 
h ·q·e din•! istir:ık ,.t nıck<lir 

~ 

llnıığ h·ıkjkat i ı· insaniğ 
teırnnüd arns ndaki vakın al-,, 
ılku Vd hurdıır n::ısıl bırden· 
bire meyd~na ~~ıkıyor: 

öelki hP.r nlnnclon ıiy::ıde 
doktorlııkt:ıdır k ı ht~rke~ yu
P len bu)'ük kcşıfıer<lPn isti
fade eder. Vtı ıırsıulusııl tc
ırnnüd, bılgilı netwclı•rindo 
oldu<ru kadar aru~dırmı.ılur-

~ 1' 

ınıia da mevcudd ur. 
~undan dolayıdır k ı hen, 

H::ıllrnıı yarım udusı ıılusl:ır

ının yJkııılıı~ması ı:_;;ınde ı,a, 

ikan tıp birlığı111n y::ıpucuğı 

büyük vazıfesinin <>nemırıi 
~ıuıdıden görüyorum. 

Hüyuk halk kitleleri üze 
rınd ı.: yupacnğı tes ı rle. burış 

iJ~sıııı tıar:ı llctc· getırmek, 

beslemek vı.: genışletmek va· 
zıfı;sı de yıne oalıı.ı:ın tıh bı. 

rlığınc dü~mektcdir. 1934 
Atınu paktı ııu eu ıleri ::ııu;;cı 

du yıne bu iıledır, ve o pakt 
1tı ı~ı hulkarı ulusları ırın 
oruzi t.ımumiyetının te~kıl 

etlığı kıyuıdı yukı:ıek huku
ku mulı lı..ıkıki surette mu 
hufazıı etmekdır. 

Bu1k:.ın paktını iınıtı cJe_ 
nlerın bu hususdaki diışun

celeri. 1 · ıı devletlerden hırı 
nın şefı tarüfındun söylenen 
Rözleri tekrarduş duha iyı 
bır suretlt;ı ıfade olunu-
bilir mıl1 

Biitiin Homı.ınyalıların bir· , 
leşıııesi uz er ın e \'ti cude ge· 
ıen sınırların geı:ilemenıezli· 
ğe i~uret öden kral Cırol 
şöyle dıyordu: 

Bu bırleşme, her şeyden 
evel tarıhin bir nıecburıycti 
olduğundıın dolayı meyd~.na 
g.·l ıı. Birh·şmenın bu blo· 
ioj1k rn eC" burıyctidır ki obe. 
dıJığinc en büyük kııranti 

teşkil edıyor. Bu toprak üze 
rirıJeki etnik h.ıklarımızı 

ileri sürmekte ne kadar i~rar 
etsek ycriılir. 

Atirın pııktını imza edun 
biitün dovletlerin bu derin 
k.ın'1atı lı .• r ~ m ·ııth edrılerinın 

arazi h..ıklııııdakı madılclni 
t ırat' rnlun \'Ücude ~11 tirılon 

:ıllalet eırnri ·~·in s ıri-!ılm:.:r. 
imanı karşısında bu nıuddo-

lcro yrı pıl::ıcak her tür.Ü kus 
ılın h ırısı d rı rin sur~ttı• ~nr .. 
::; ı·:ığı ınnlınkk:ıktır. .. 

ı\lın:ı paktının lıiı; kimse· 
ye karş ı hir vazıyeti o!nııı 

dığını, olmıyncnğını ve hik
meti vıicndunun tes:ın iit ve 
iş birliği olduğunu her kose 
h 1.l : rmı k ıle birlikln üyı'

lı•rıne tlüşen hir vazirı>ılır. 
Trı:ınniit ve ;~ hirliğı iı-ı•. ön 
üne gt•çılmiy••cok kanıınlrırı 
nrsı ılusal miiııuseb t>tlı' rinde 

övle esn~ hııkıkntlPrdır ki 
Balkon uluslnrının rrınzide 

tbaı.oıLI 

doğ'ruluğunu d:ıiınn gö!'ıter

miştir. 

Memleketin l,jr büyük ad· 
amı, büyiik görü~lı·ri bııgü

nün hakikutları ıle yarının 

· ihtioınllı!rinin teındidıni bul
an h:ıro lcet ul ı nında uzımli 

ve fıkır al:ırııııd.ı purlnk bir 
vat:ınıl;,ı~ y..ıkırı.:ırıla ınükem 
mel bir forıı.ül bulruu~ılur: 

ll.ı · bir zam ın :.ıvırın·.ııınk. . . 
ılaıma hirlo..;tirmek.» 

" 
B.ıl k:ın p rılltın ı n tı ııı ı linı.lc 

büyük kurıı t:ul...ırınd . rı biri 
olan B. 'l'ıtuleskonun bu fo
rmülü rnrdır. 

Homen grubu adına, Hü
kreş toplantısına hu kalab
alık gddiklerinden dolayı 

Türk. Elen ve Yug-oslav al
im doktorlarına ııinnettarl
ılc h i!>siyettnrım zı i{ ıde et
moden grrmiyecı>ğim. 

~tcmlı! ketime ~elince, Bu
krPşe gelmokl •, 'bal kıın kon-
feransı ark:ıtfo:jlarım olan 
sızlcr bazı ~ehirl•·rimizle kö
ylerimizi gilrmii · bulunuyo 
rsunuz. 

Aıamızd.ı hirkıır gün k .• ı. 
muklı:ı. \'ulı~ıın Homı-n ulus
unun derın barıs :ırzusuırn 

1 ' 

~nhaılet cc.iı · <'eksiniz 

:'\cticA olarak, Rulkan tıh 
hultasının muvaffakıyeti 

i\·İn temennide bulunmayı 
fnlu buluyorum. Çünkü sızi 

hnrekde! ~etiren müşterek 

bir ı;ı:ılıı_;;ıııa nzmıdır. \ ürıkü 
sizi bırl-ıirlı·rinize yn kL!it.rıırı 

hakiktıt :ı:.kıtlır. V ı bu ı. lar 
doktoru duim::ı insan mahlı1-
kunun ve bınneticw arsıuhısal 

barışın samimi dostu y pn ış 
olan hosletlt·rdir. 

Pror~sör ıin ~·ok •·lkı:?l:rnon 
bu :.;;öylevin<len ııonrn Yuna
n is tan aıl ınn proftH;Ör Vensis 
Türkiye adına Profesör 
Ak ı l Muhtar ve Yoguglavyıı 
adına Profesör M:ırkoviç de 
biror söylev vermişler ve 
BJikun tıb birliğinin büyük 
vazıfosini tebııriiz ettirmi~
lerdir . 

Sıığlık Bakam Dr. Costine
sco da gerek doktor gerek 
hükı1met uzası sıfutile Jel~· 
gelerı tıelamlnmış V<! 

kurultııy işleri :ıra-
sında en büyük önemin Hal
kanıar frin ıın" derin mese_ 
leyi teşkil eden kır hıfzıs
sıhasına veri l miş olmasmc.ian 
dolayı memnuniyetini bil
<l i mı i ~tir. 

Halkan devletleri bn~kan· 
larına tazim teJNraflorı ~·ek . 
ilmesinı! kurur eı veriklilı.ten 
sonra <l:ığılan bu ilk toplu 
ntıdnn sonra toplan-
tılarda bıılkırn ılevlet-
lerınıle genel sıhh.ıt işleri 
hakkında ruporlar okunurnk 
bunlnr iizı•rlerinbe dcg.• rlı 
konuşnı :.ı lıır yopılmışılır. 

tlr g-iiniin ak~amı Dr. Pr· 
ofesör Akıl ~lulıtar Bükre~ 

~ 

radyo~urıdn ıd~ıılkıın tıb 'hi 
rliğ'ı vo L:ırııı nııwzıılu ~·ok 
al:i ka toplıy:ırı hır konföran 
\'. rınişdir 

B .hnn tıp hirliği kurult-
- ' . .. 

ayı uyeı• rı U\: gi.ııı sii rı n to-
pl:rntıln r ıır.ıı-ıırııto Homen lıa 

8 ta hanelerin ı VP lıüyiik Ro
men p: ofC>sörl~r İnın klinikl
erini de gc·Zınİ.'lnılir. 

lllıklıın 1ıt v : b~leıliye tar. 
ofıııdan ziyı l'etlertlen hn~kn 
sayl:ıvl:ır kurulu başknnı B 
Savf':ıno kurul hinns . nılıı k u . 
rult •Y iiyPleri şerf·f ne hir 
kabul rı>sm i t•!t i r nt ili iş ve 
karşılıkI hnrar<>tlı söylnvln 
verilmiştir 

Kurultay üyel .. ri. son top 
lan tııla n sonra l'rnhova ve 
Olt vndılnındc ii~· gün sii· 
rocek hir gezintiye· çıkmış-

Londrada 
Bir tren kazası oldu. 
Lon<lr:ı, 16 (A.A .) -· Uece 

yarı!'ınıln Lerılstı•n gPlen elc
sprf s. w~·lving.Jrdı n ista!yo 
nun<la dur:ın posta tr t ninc 
~·nrpmı'.\ltır . Rıı~ mi tahkikata 
göre: beşi k:aılın. ik:isi ~·O<'.
ulc olmak üzere 14 ki~i öl
mü~, 60 ki~i yaralunmıştır. 

WP.l vingarden<le du r:ın trenin 
normnl ol:ırak bu istasyonu 
g-e~·mesi lfızım gPliyordu. Yii
rütiıl t! n totıkiknt bu durma· 
nın 

dır . 

tıcb ılıini arnştırmakta· 

i'Jiy~na uğrıy ın trenin son 
ı kı ,·ogonu par\'U pıırça ol
mu~tur. Çurpan ekspresin 
hir yolcusu. bulunduğu vag. 
onun yoldan ~·ıktığını hisse
Hiği nı söylemiştir Bu yoku 
~· ırpı!_? •na esn:ı-uo<l ı dışarıya 

y u varl.ırı m ı~tı r. Purçalannn 
lolcomotiften ç kan buhaı ın 

ı sııklarınn, yaralıların inley
ı~leri karışmaktadır. 

Lon,lr::ı. 16 (ı\ . ı\.) - El
vingaı dendeki tren ~·arpı~m
asında y:.ıralanonhmlaıı 30 
kişi hustahoneye yatırılmış
tır. Bunlurdun bir~·oğunuıı 

ılurumu umudsuzJur. 

Bahkesir Mahkeme 
Bsşkitipliğindan 

8Jlıkt:sirın Halıklı köyün
den llüseyin oğlu i orah ım 
Hasan oğlu Alı karısı Emi
ne, Ali oğlu llüseyın, Hu. 
sun oğlu Alı kız, lıunıfe ve 
Hasan kızı llaticcnin hisse
daroldukları Balık.lı köyünde 
ktiin sağı Isa oğlu lbrahim 
solu göbulli A!ı ıırkası ıse 

oğıu tlulıl veresesi hanelerı 
cephesi yol ile mahdut üst 
kat.da ıki Otla bır sofa ult • 
katJa hır kiier ve bııh~·e 

evıuyu müştcmıl bir bap 
hanenin taksııui kabil ol
uıudığıııd::ın S.;ıtıluruk şayun 

ız11lesıne Bulıkesır ısuluh hu
kuk mahkemesince kurur 
verılmış oll.iuğundun mahal· 
linde ehıı vukuf tayin olu. 
nan eşhas tarafından (200) 
lira kıymet takdıı eJılmiş 

olmakla mezkur hane a~~ık 
artırma il) satılığa ~·ıkarıl· 

m .ştır . Hu bopdu y.ıpılan 

şartnameyi herkes görebıl
mek üzerd 19 Huzır;,ın 935 
tarihinden itibaren on gun 
müddetle Hahkeım mahke_ 
mo ka . emınde u~·ık bulun
liurulacağı i~bu hane hak
kında bır huk iddiasında 

bulunanlar vnrsn tarıhi ili-ln
<lan itibaren yırmi gün için
d.! evrakı müsbıtelerıle bir-
likte sııtı:?n memur edilen 
B ·ılıkesir mahkeme başkA· 

tilıi Faık ('stiine nıüracaat 
etmPılıklerı takdirde hı~ la· 
rı t.npu sicilile Rabit olma
dık<'a satış bı.!ılelinin paylaş - • 
ılırılmnsınılnn hnriç. kal:ıcok . 

ları vo birınci artırma 

22-7-935 pazartesi günü sa
at o ı b ·~ olarak t:ıyin edil· 
nıı~ olup o ~ön konulan pey 
kıyıneti ınuhamınincsinin 

yüzıle yP-tmi ~ heşıni hulma
dığ'ı t11k.lirıle son artırma · 

nın pey sahibinin taahüdü ba. 
ki kulmnk ~artile on beş 

gün sonr:ı yani 7 8 935 ~·ar
~n m ba giinii sant on beşe 
temdit PılilccP.ğinden şartna· 
meyi ~örmek istiyenlurin 
yüzde yetmiş beş pey ak<'a
silc bi rl.kde Balıkesir mah 
keme kulemıno miiracaut .. ı 

ınolHrİ il:ln olunur. ~e~ d it or ynp::ıcak.Jır. 
0 lorluğun bnşkn 

h ışHırındon gr~·ıp kı•ılerli 

hatırusını lıiilfi muh:, fna et 
tikleri tecrübeler bunların 1 tır. ( 301 - ] ) 

19 Haıtrai\ 

BAL1KE SIR A S KER İ SA TIH Al Ml 
KOMiS YO NU iLA NllRI .. 

<:eyikli ve Ayvacık g-nrniıonunda bulunan k tııııtın s~
nelik j hti v ıcı i<;in 46,000 kilo sığır eti kapalı zarfla ekıi
ltmliye k~nulmuştur . Bir idloıunun tahmin Le lrli 12 kur
uş muvakküt tenıırı::ıt miktarı 414 liradır. ihale 6.tenımuz 
935 cumartesi g-ünü s ıat 9 do Rnyramıc,;ta Tümt n s:ı tm 
alma komisyonunda yapıloc:.ıkt r. lateklıler şartnsmtlerj 
i~ günleri ve iş saatlerinde BaJıkesirde KolorJu ve Hayra: 
mıçta Tümen sat.n alma komisyonlarında görebilirler. 

Taliplerin muayyen snatten bir saat evel artırma ve 
eksiltme kanununun 2.3 üncü maddelerine göre istenilen 
teminatı muvakkat makbuzu ve vesikslarile birlikte Bayr
:ımıç.tn Tümen sat ın alma komisyo.10na müracaatları. 

( 294- 4) 

** 
Kirazlı g ırnizonunda bulunan kıtaatın •enelik ihtiya<"ı 

i\'.in 72.000 kilo s ğ.r eti knp:ılı zarfla eksiltmeye ıonulmu§
tur. Bir kilosunun tahmin bedeli 11 kuru~ muvakkat temi· 
nat miktarı 594 lircdır. İhale 8.Temmuz·935 JHı zartı si gü
nü sa.ıt J 5 de B:ıyr~mırta askeri satın alm:.ı komiıyo · 
nuo<la yııp ı lacoktı~. istekliler şartnameleri calışma ıaatle
rinde H ılı kesirde Kolordu ve Bayram ~·ta Tümen satın al
ma koınisyonlarindı görebılirler. Taliplerin muayyen giin
<ie ıhale saatinden bir saat evel urlırma ve eksiltme kfl· 
nuounun 2,3 üncü macldelerine göre i:1tenilen teminatı mu· 
vakkate makbuzu ve vcHıikalarile birliktu Bayramıçta tümen 
sutın alma k ~>rn isy,>nuna müracaatları. 

( 295 - .. ) 

** 
Balıkesir hustanesinin açık eksiltmeye konulnıu~ ohm 

UUOO tıl~ inok südü ve 70o0 kilo :nek sii .l iin.lun yııpıl~ 

mış yoğurda talip zuhur ctmediğimdon 28 6 935 l'Unıa 

gurıü saat 15 de ihalesi yı.ıp lmak üzere ihale müddeti on 
u·ü1 uzutılmıştır. Bir kılo südün t .ıhmin bedeli 9 ve bir lu· t"> 

lo vo•;urdun tııhmin bedeli 13 kurut muvakkat teminat ~ ,., 
miktarı 129 liradır. 

isteklilerin muayyen giin ve Koatte Halikeıirde Kolor
du karargahı civarındaki binudo askeri salın almıı komi•· 
yor.una teminat mektup veya mnkbuzlurile mpracı&atları. 

. ( 298 - 1 ) 

** 
Kepsütte bulunıln kıtı ot kin nçılc .,ksiltmcye konulmuş 

ol on 15 bin kilo sığır etine verilen fjat pahalı görüldiiğ . 

iinden ıha le gunü on gün uzatılmıştır . 28.6-~ 35 cuma gii · 
nü saat l 5,30 da yeniden ek.siltme y\lp1lacuk.tır. Bir kiloıu
nun t..hınin P.Jılen bedeli J 5 kuruş olup muvakkat temin
at miktarı t 68 lıra 75 kuruştur . İsteklilerin o gün mu
ayyen saatte Balıkcsir<lc kolordu karargahı civarında k i bi. 
nud 11 nsk(jri s'.ltın alma komiHyonuna teminat mektupları 

veya m·ılclrnzl ırile miiru('aatlart. 
(297 - l) 

Daimi vilayet encümeninden: 
Havi(' bed•·li 

04 
8 
5 
8 

azami miktc.ırı 

2500 
5oü 

3200 
500 

cinıi. 

kuru ıoğan 
bulgur 
patates 
merc:imek 

24 IUOO gaz 
25 250 pirin~: unu 
7 500 nohut 

25 1500 beyaz s.ıbun 
\ 8000 udet yumurta 

J l) 300 kuru bezelye 
3 l 50LI arpn 

ı ,5 ı 500 irmik 
15 7JO Ç. üzüm 
12,5 7000 yoğurt 
8 YOOO süt 

25 800 zeytinyağı 
80 l 5UO tereyağı 
8 600 kuru (aaulye 
0,5 100000 odun 

38 2000 şeker 
7,5 20000 ekmek 

~2.5 5000 kuzu eti 
~5 5000 Bursa pirinci 
20 9000 kok könıür 
30 7700 koyun eti 
25 400 şehriye 
25 500 makarna 

Memleket hastahıınesinin 935 senei maliyesine ait yu
karda cins ve miktarı ve rayir bedeli yazılı 27 kalem me· 
,·addı iaşeve menrukatın 2o - 6 - 935 gününe rastlıyan per _ 
H~ınbe giinü 8aat 15 de vilayet encümeninde ihule edilmek 
O zere t 5 gün mfüldetle eksiltmeye konulmuştur. istekli 
olıınların yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate makbuz 
ve mP-ktublarile yevmi mezkCırda ve şeraitj öğrenmek isti· 
yenlerin ılahn evel vilfiyet encümPnine gelmeleri ilAn olunur 
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aleyh İzmirler ınıthallesin- Tetkik esen 2 - Deniz l isesine istek· bir hnftn müddetle temdit edildjaj ilan olunur. 
l B d '- lJ d il ı ·ı· 1 Erzakın nevi Kilosu b , en ar a. oğu nrın an a· 1 inin ortamck.top t:ııısı ı o a Pır in\· 700 _ lOOO 
lıl torunu Muharrem mulıd- (35) K. UR. UŞ ı:n ktır . Ekmek 3500 _ 4500 
umu Ahmet aleyhine u~·dığı 3 - İ-tekliler olur~a kny.t Gaz "50 - 300 
izulei şuyu J:ıvasının yap.L * vı! kabul !iartlur ı nı ö~rcnmek ~ek~r 350 - .ıuu 
mukdu olan muhakemrısinde ... iizerc şu !wye g-elsinler . 8ubun 400 - 500 
M".d·' . 1 h h d' .. balıkesı"r LJalk Adet ve 4 - İst e kl.ı'lcr .s.· ubedcn Zeyin yuğı ıoo . 150 
~-1~~~~ l\ ~ ın gQS fl~ 'fJZC sebze 1500 - 2500 
terilen adre., ve ikamctga_ İnanmaları. evrakı tekemmül ettirjlecek Kuru sebze 400 
1( 1 • ~tı\\VV1BD1. 1 ve 1- ve sıhhi muuyeneye gönde. Taze mcyvu 200 

1 11. 'k · 1 r ilecektir. Soğnr. 300 yevm nııı \a ı ı nme tı mP ı; - •t () .. 
ı ~ tltlllim· Kemal :er 

ul hulunu~u ('.hctle müddei Tetkik eseri 
Hleyh Ahmet hukkında ila-

ne~ tobliğut ifas ı na kurur 
· verilmi~ olmaldo nıulıııkrnı· 

onin. muallak bulunduğu 15-

'l'ı·mmuz -9J5 P .. zurte~İ giı

nn Allat ~ (la Halıkesı r ı::oiU 

Ilı hukuk. mahkPmtH;İnde ha· 
:t.ır Lulunmu<lığ'ı takdirde h ·ı ... 
kk ı 01la gıyap hiikmii veril
l'ı:cği teblığ muk:ımınu kuin 
olmulr. üzere !lan olunur. 

[ rem it icra memurlu. 
gundan~ , 

Eılrdmidfo cami vasut mu
hnllesind& muk im ıken halen 
ikumetgdhı meçhul bulunan 
kuııdurncı Abdullahu. 

Edremit mahkemesinden 
t.ıadır olan 3S3 - 251 nurna· 
rulı ilam ile Edremittı~ mü
ftü H.ık:kı han~~İn ı lo :;akin 
Hüseyin kızı Ayşeye ayda 
altışar lira nefolrnya mah-

. ktim olduğunuza dair icra 
emri ikametgahınız bilinme
diğinden teblig edilmiştir. 

Teblıg makamına knirn ol 
mok üzere il:'\n olunur 

1. , _ 
(30) I-CU:R.UŞ 
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Doktor 
Osman Günak 

Muayenehanesi: Evinde -
dir. Hükumet caddesi nu -
mara 56 

Yeni açtığı evin deki muc·-

1 yenehanesinde gece ve gü

ndüz bulunur. Hasta kabul 
ve tedavi eder. 


