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CU~1:A.R TESİDEN ÖZGE GÜNLERD~ VE ER. ÇIK.AR. ~ 
Yıllığı: 800, nltıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 
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ikinci müntehib seçimi dün bütün vilayette başladı. 
"' 

İkinci Müntehib Seçimi Başladı Buğday T ü r k G e n ç 1 eri! 
Balıkesirliler büyük bir çoklukla seçime girmi- Suiistimali 
fler bu suretle C. H. Fırkasına bağlılıklarını de- 1 Zııaat bankası umum müdürü 
· l""k l b. k d h d k l d istifa ıdlyor. rın a a a ı e ır ez a a ay ına Çl armış ar ır Ankoro. 11 (TüRKDiLl>-

lentimizde seçim dün bıtti. istisnasız bütün ~alk fırka namzutleıine rey verdi. ~=~d::?:ı;:~·~'.:'."
1

:ı:.:~ ~:: 
kkında bazı mübılı'lğolı ha-

Oün viltl.yette ıkinci scıçici· 
ler seçimi başlomışhr SJy · 
lav seçimi için ·hnlk dun 
şehrimizde reylerini knllon 
mışlar ve ikinci se~·ıcileri 
seçmişlerdir. Secim müonse 
betile dün kentimiz gerçek
Jen bayram ynpm ştır. Oaho 
er santlerde mahallelerde da· 
vullar, \~alğılar çalmoğa son 
dıkların bulunduğu yerinde' 
topluluklar olmoğa boşla 
mıştır. 

berler dolnşmaktndır. 
Bu iş doloyısiJe lstrınLul 

ziront bankası ubesi mü,Jü
ne jşten el çektirilmiştir. 

Umum müdur Kemal 
Zoimin do çekileceği söylen· 
mektedır. Tahkik heyeti 
musleşar Bay Atıf ve mali
ye müsteşarı Bay Fıikın 
de iştirakile tahkikat <levom 
etmektedir. 

Yarınki ölümün yeri göklerdir. Uçmasını 
bilmiyen bir kimse yürümesini bilmiyen 

bir adam kadar zavalhdır. 

Bu sözleri Ankarada kurulan Türk uçuşu kurumu söy:üıor 
Ankoro 17 (AA.) - Türk sözler ıimdilik yolnız 

gençleri yarınki ölüm gök- Anknrnda nçılan Türk kuşu 
lerJedir. Yarın u\·masını bilmi· kurumu söylüyor ve 18 
yen bir kimse yürümesini bil yaşından 35 yuşa kadar 
miyen bir aılam kadar zava- kadın erkek bütün 'rürkleri 
Ilı ve gülünç kalcıcnktır . Hk kendi kanotlorı altında uçuş 
bir işe yoramıyacoktır. Gö- s~orları !apmo~a çağırarak 
klere yüksolmiyP.n uluslara dıyor kı: 

h k ·ı - Türk kuşu sizi bek-
yorın yoşomık ok ı vcrı - . 

· kt' K ti lıyor. Kannllarının altına ko-
mıyece ır. ona anmıyan O 

. şunuz. rod motösüz uçuş. 
gençlık ynrğmlorın kol'tıllarım 1 ;y t ı ğ h" cu uf"ıo paraşu cu u 'U ıç 

tırnaklarına takılmış kuşlar- paro hercamadon öğrenecek 
don hiç bir oyrılığı kalını- ve Atatürk topraklorına ya-
yoccıktır. kışır ideal bir 1'ürk genci 

Türk gençliğine bu olocoksınız 
ı:c=== Balıkesirlıler, büyük bir 

cokh,ıkla seçime girmişler 
bu ıuretle Cümuriyet H lk 
Fırkasına bağlılıklarını cidden 
derin bir alll.ka ile bir kez 
daha aydına çıkarmışlardır. 
Seçim hakkı olon kadınları· 
mız da dün büyük varlık 
goetermitler bulun mahal
lelerde biribirini sevinç du· 

l\f'nt mııd )ıpılnn ntıhablara a ' bır ıı ııbı 

Ankorn, 17 (TORKDILİ) 
logiliz lirası düştüğü hnlde 

::~~:"i~.,~~:~·~~~·~li~~·~:~: Orangörenlere yardım 
liğatta bulunmıyan eski p'>slo 
ve telgraf umum müdürü 
Ihsan c .. mal mahkemeye Mülhakatta Seçim. 

yarak rey almağa teşvik ~ 
mişler çok yerde küme kü
me g~lerek sondıklnro rey 
atmıı1ordır . 

tkinci müntehio seçimi mülhakaua ~a pek hararetli 
oluyor. Ka~ınlanmız bü~ü~ alaka gösteriyorlar. 

Kentte ikinci aecicile:r 
aeçımi dun bitmiıtir. Akşam 
geç vakı\ alının ndireyu go 
re bır tek istisnos z 
Cümuriyet Halk Fırk ıs · 
nın gô terd ığı oomzellMt> 
rey vermişlerdır. Buna 
göre bır günde rey hakkını 
sayın hemşnil"rimizden yu 
zde seueni rl•ylerini kullan 
rnışlardır. 

Seçim mülhakollo devam 
temokterlir . 

Bttlya, 17 (Muhabirimiz· 
den) (kinci muntehib su· 
çınıi hu~un ha tadı Bu mu 
nosı>betle Bo 1 ya ırnvıncl ı bir 
hayrımı gunıı ynşuınoktu<l r. 

8ı·~·ımc hılkıınız ve bil
hns.s ı k ılıol ırımız buyuk 
hır ıılA ko gö~lermckt Jir. 

Ak srıın k.:ı lor on ınlıh ıb 

dairesi v zır •-Jİn bıtır n ş 
ve Cmnurıyl•l 1:1 ıl 11 ırkı ı 
noııızellı•rinın muttcf kon 
jkınoı münt •lııb se~·ıhiıkleri 

arıl ışılmı~tır 
Susığırlık, 17 ( \1uhuhirimiz 

den) -lkıoci müntehib seçimi 

Sar meselesi 
Alıınya ile fransa anlaşmazsa bitaraf bir hü~Oınet 

ha~ımli~ ı~ece~. Müte~assıslarin ~arar1. 
Uluslar konsayicin de bu iş f nk ıada toplanmnsı mut.temel 

C 17 (A A ) Oün lorı snndıkl rı dun bu-
enevre, · . . . 

Sarın Alınonyayo drvri ile raya gclmı tır. Kon ey r<•y 
muollııkto bulunnn ıneselele- pu~lıılrır ııın yok ma ıno 
· amanda halline karar vorıncıyt1 kadnr andı 

rın oynı z 
dair esas itibarile hır onln- klor Polıs muhof..ız• n.dıı 

ld 
d'lmisse do Alm- kııloc·oklır \lomanya IC>hıne 

mo e o e ı k h' k . .. .. 1 onyn üçler komite inin lıu buyii ır c erıyt't goru -
esas üzerindo hnzırladıf!ı tek düğund n rey pu 1 lorı l!'.k-

1 f
. d · · ror aozJ(•n #{t'~·ılmıyl'cc>ktır 

ı ı rod etmıştır. t'I 

l lflktn bulu- Cenevrt, ı7 (A.A )-Frıırı · 
A manya mu h ı 

1 l 
. ı u me.. sız Alınan mute as ıı:ı orı 

nan mCSL' e oı 'e > 

S b 
t kodor k.:rngr ı uluslar kurumu 

nndo arın ır oınr n c 
L • • 11 Jd tecrıdi 1 ı konb''Y nıll n onrr. 19 f'IUb ıt 

asaeı ı ışga en . ı ı 

1 11 d ·ı k yı'n lıokı\o 1 0 1 mJrt orJ ıtH n A ma · 
ıa c ı nıezse "m . . r . .. t keyr yotinı yap terk ve tovdı edıl r.(' 

k
m bığılne dmuralcoo ktC'dı'r sini tıwsiyc etmek k ırnrını 
ı u e ··r leme · . 

Berlin, 17 (A.A) _ Algc- vermi tir ~Jır ub ttan hır 
mıı ne C ıdug gnzetesine hofto öncekı mrsl leln hok-

ö 
Y S Al ,0 ,.8 Jönm- kıntla hir itıltlf hasıl olm1z 

g re ar n man) J • k 1 1 b' . .. . h 1 1 n o'kono sa konseyın fp, o ıh e ır 
eeı uz •rıne osı o o •. 

"L ı ı 'k' memle celse oktcdeı·rgı ve hcnuz 
rnı .. mes e erı \'C ı ı . 
L t ··k · · h kkında Fr ha\ledılml'ffil mrseleler hak· .. e o onomısı o · . 

. 
1 

Al asında kında hır kor,ır vereceğı ansa ı e manya nr . 
go .. 1 b şlomıRttr ıanncclilmC'ktC1dır. 

ruşmc er a '$ • • • .. ı 

C 17 (A A ) Sar Znnnedılde~ıno gor~ A -
eoovrc · \ . 

rcyimı rey pusla (Otıvomı (\'Uncu Sıyfado) 

mı ki .lru H m Tu .. k'tr 

bugün saat 9 da u ığırlıkta 
ve nynı zonııındıı nahiyelerde 
lıo lamı lır . Sandık başla-

rı sabahtan ok omn kadar 
olmuş boşalmı Susığirlık 
hakıki hir bayram gunu 
yoşnmı tır Kodınlarımızın 

sıyJsol haklurını kullonmak 
hu usundaki nlt\kalorı ~örül
m('ğe şnyondı. Aır~·ok erkek 
miıntehihler sandık hıı ınt!o 

bıri\H>n k ıdınlnrdon fırsot 
bulub rn' vcırcımedc>n donmi.ı· 
terdir. tl o lkımızın yuzıJe 

dok anı reyinı kullnnmış ve 
fırko nıımzP.tleri kazanını tır. 

n lırğı. 17 (~1uhahirımiz
den ı - ikinci munt hih se 
çimine hororetlı bir surette 
d('vom edilmektedir. Kodın 
erkek miıntehiblcr reyle
rini CuınuriyPt tlolk Fırknsı 
noınzetlorine vermt•ktedirler. 

elirhoniy''ı 17 ( Muhabiri· 
mizden) - K zonın her yô· 
nunde ilqnci ınuntelııb seçi 
mi ho lamı tır. Kn oha hal 
kı reylerini fırka nomzotll'· 
rine vermek uretile Atotiır 
kc ve onun yuksck kurumu 
Cümuriyet llolk Fırka ına ho 
ğlığmı göstermektedir 

Kı:ıbsut, 17 !Muhobirım z • 
danı - ikinci ınüntohib e· 
çimi bugün snat sekizde 
( Devamı ikinci sayfada ) 

verilmiştir. 

Ankara 
Münte~iM sanilerin~en mu· 
~im bir kısmı kadındu. 
Anlrnrn 19 (A A) 

11. F. heyetinden: 
c 

Ankara ikinei mün 
tehiblerini (lyırmı§tır 

247 müntahibi nniden mü_ 
rekkeh olon Ankara h r 
muntrhibı s::ınil •ri oros nda 
mühim mjktordo bayanlar 
vnrd r. 

.Cocuk ıslrReme kurumunuı 
yardımı 

Anknra, 12 (A.A ) Ço-
~·uk esirgeme kurumu genel 
merk.,zi bu ayın birinden 
on nltısınn kadar 1630 çoc
uğa yt>.rd m etmittir, 

Bulgar 
Kral ve Kraliçesi İngiliz 
Kruvazörünü gezece~ler. 
Soryo, 17 (A A ) Krol 

Boris ve llarbiye hokanı 
lngıliz kruvozörüoü ziyaret 
etmek uzore Vornayo gıt
mı lerdir . 

'of ya, 17 (A.A ) - Bir 
koç gundunheri Vornada hu 
lunan Londra ismindeki in· 
gılız kruvozörunün süvarisi 
Vis Amiral Turn ile yaveri 
mulhım Davnoy resmi hir 
ziyuret yopmak üzere Sofy· 
uya gelmişlerdir. 

Dün sabah İngiliz donan
ması zahitleri harbiye ncza. 
rotinde general Zlotcffi ziy. 
oret etmışler ve sonra kral 
ve başbokon boy Gorgiyef 
tarafından kabul edilmitler
dir. 

Saat 14 de kral ve krali
çe lngiliz donanmo11 11bitl· 
eri erefine bir ziyafet ver-
mi lerdır Ziyafette prens 
8irtlle ile prenıes eudole 

( Devamı ıkinci tayfada ) 

Hilaliahmer bütün mekte~ler~eki azasmı teliketten 
müteessir olan kardeşlerine yardıma davet etmektedir. 

Soıyet hükOmıli felaketten ötoro hOkümetımızı teessür üf ü bildirdi 
Ankara, 17 (AA) - Ge 

nçlik hiltlliahmer merksz 
heyP.tİ Erdek ve dvarmdaki 
yer sarsıntısıdun müteessir 
olan çocuklara yardım icin 
bugün 500 lira göndermi
ştir. Cemiyet aynı zamanda 
bir beyannaoıe netreJerAk 
bütun mekteblerdeki azasını 

yor sar11ntısından mutePssir 
olan korde§lArinc yardmıı 

davet etmi tir. 
Ankora, 19 (A.A.) - Son 

.sora ntıdan pıiitovellit halk 
ve feldket kurbanları hakkı 
nda Sovyet hilkt1mcti Moskova 
biiyiik elçiliğimiz vasıtasile. 

Ankara m11lahatgüzarı dış 

hakanlığı vaeıtnsile hüklim
otc samimi tessürlerini bild
irmiştir. 

Halknnmn yudıını 
Zelzele feltlketi görenlere 

halkımızın yardımı denm et
mektedir. 

Vildye1tin her yönunJe ha
lkımız fclt\ketzode kordt~şle

rino yardım hususunda aıleta 
birihirlerilo yarı etmektedir. 

flavrnnda b<•ş yüz oltmış 
bir lira ve Kep ütte elli beş 
lira toplanmıştır. 

Sayın hemşiremizin telgrafı 
1 lemşiremiz Oen~ral Ali 

Hıkmet Ayerdemden dun 
bir tel yazısı golmitlir. Soyın 
hem iremiz bu tol yazısında 

Moskova 
Mukabil ihtilalcilerin mu

hakemesme bışland1. 
Moskova, 17 (A.A.) Alı 

mahkeme dün Moıkova mu 
kabil ihtilAI merkeıi ozola 
rının muhakemesine boşla
mıttır. Ba9lıca maznunlar 
19 kişidir Bunlar oruında 
Zinoviyef. Knnicnef da vardır. 

zelzele foldketindon dolayı 

teessürünü bildirmekte ve 
hehşirelerine yardım olmak 
üzero olli lira göndordi~ini 
ildve elmQktedir. 

labsütlOlerin baaıiyıti 
Kebsüt. 17 (\fohabirjmizden) 

Erdek felAket gorenleri· 
ne yardım çolııkan nHtıiye 

mudurumuz Sedat Ergovenın 
reieliğiode kur ulan ka· 
miıyon çalıtmoktadır. llomi. 
yatlı Kebaüt hnlkı ve köyle. 
ri Üzerlerine düşen yardım 
vnzifeeini büyük bir sevinçle 
yapmaktadır. İlk hamlede 
55 lira topl1tnmıı ve Balıke
ıır yüksek yardım komitesi 
emrine gönderilmiştir. Bu 
mikdarın dört, beş yüz lirayı 
bulacağı umulmaktadır. 

Hamlyıtll Hanınlılar. 
Havran, 17 (Muhabırimiı-

den) Oeğer!i idarclerimizden 
Edremit kaymakamı Mithat 
ve nahiye çevirgenimiı Av· 
niAin delAletlerile Havran 
belodiyeai başkanı Z.nhirin 
riyaseti altında lfovron hilAIL 
nhmer ve belediye azaları 
ndan müteşekkil Marmara 
felliketzedelerino yardım ku. 
mitnsı çalı mnktadır. 

Havranın lrnlbi çok rahim 
hRlkın bir müroenatta biiyuk 
yardımlar vermiştir . Musa

( Dernmı ikinci snyfuso) 

Uluslar 
Kurumu İtalyan-Habeş ih 

ti lifi teltik edilıcek. 
Cenevre, 17 <A.A ) - Ha

be9ietınıo Ptırİ6 elçisi uluslar 
kurumu kuruhnyınn bir 
nota vererek mieukın beşinci 
maddesine göre ltatyn -Ha bet 
ihtill\fının hemen tetkikini 
istemiştir . Kon ey bu toplan
( Devamı üçüncü snyfadı ) 



SA.YPA: 2 IURKDILI 

Yabancı gazeteler: Oran 
Görenlere 
Yardım • 

,--··----··-··-----··--··-··------····-----: ŞEHIRVEMOLHAKATT~ 

Roma Görüşmeleri 
• • _ .. ViiiY-~t··-.. ---H~;;~·----s~·iy;da~ 

B_~Y Mussolini - bay Laval arasındaki gö
ruşmeler hakkın Ja yabancı gazetelerde 

çıkan haberler. 
•Le Temps• PıHİs 2 - 3 Ben Fronsanın M. Mussol-

ikincikônun 19J5. 2ini de hal yanın menfaalerini 
Son gürıl••ıde Paris ı l e .. d f d . 

L 
mu a uu e eceğız Zamanı-

ondru, Romo , \' ıyonu ve 
L 1 mızın vohim zorlukları hak . 
a.ü~·ük itilfif payitahtları ara- 1 
sındu yapılan d iplomatik kındaki teldkkilerimiz hiribi-

konuşmaların mcomuni ı · l rının aynı olduğundan her 

mucıh bir netıceye ernıı it). ık imiz birlikte menfaotlerini 

rine kadar tehır eJılmı~ müdafaa edeceğiz. 
olan M. Lavalin Homa se- Ben dostluklarımıza hürm. 

yaht1tı bugün öğle üzeri et umdesi ile telif kabul etm-

M. Lnval ile İtalyanın Po. iyen herhangi bir harekette 
ris sefiri o rasında yapılan 
konuşmalarda kati ı:ıurette bulunmuş olmamak endişesi-
karnrlnştırılmıştır. le hareket ettim ve hükumet-

M. Leval meclisi nüzzar lerin _de bize terettüb eden 

ictimaı bitmezden evel Elize mesulıyet duyğularmı payla-

sarayın<lıın ayrılarak İtal- ştıklarını sevinç}~ gör-

yan sefirini kabul etmiştir. düm. Bana itimad 

Mülakot ancak hır çeyrek etmiş olanlar sukutu 
saat Jevam etmiştir. 

ı hayale maruz kolınıyacak· 
talya sefıri bundan son· 

ra aefhrethanf'ye avdet ede- lardır. m. musolini ile hir-

rek M. Lavalin Roma hü_ likte vücude getirmeğe ço-

kdmetinin davetini kabul lıştığımız eserin bizi ıulhun 
ettiğıni ve perştımbe günü vikayesi için keddilerile iş_ 
harnket edeceğini telefonla birliğinde bulunmamız 14bud 

. Romaya bildirmiştir. olan her devlete yakınlaı-

• Üst tarafı birinci sayfada ) 
baka edercesine koşmuşL 

ar kasabanın hali müsait 
olanları ellişer lira vermek 
suretil ibazı hamiyet etmi
şlerdir Herkes vüsat inden 
fazla yardıma koşmuştur. 

Zelzeleden orangören kar 
daşlerimizin yırJımınn şitab 
ederken göz yaşlı kalbler 
hüzünlü idi, hıçkıra hıçk

ıra ağlıyanlar ez değildi . 

Elinde yağ dolu tenekesile 
gelen kadınlarımız da göze 
çarpıyordu. Ne kadar müşk. 
ül analarımız var. Her felAk
ete koşan kıymetli kadınJa
rımız her felAkete yardımda 
gecikmiyorlar. 

Havranlıların zelzele oran
görenlerine yapd ı ğı yardımı 
bildiriyorum. 
L. K. 
50 Bay Osman oğlu mehmet 
50 » Emin oğlu mehmet 
50 ,, Kaptan mehmet 
50 » Tallı Ali ve oğlu 

Nihat 
25 » Terzi biraderler 
20 » Fahriye ailesi Bed-

riye bayan 

inzi~at meclisinde üç mua
llim hakkrnda tarar veril~i 

VilAyet inzibat meclisi 
dün vali muavini bay Ekre
min başkanlığında toplanmış 
ve bazı muallimler hakkında 
inz ıbati kararlar VNmiştir . 

inzibat meclisinin korarına 
göre Edremidin Aşağıçavuş 
köyü okutanı Nazmi Şevketin 
bir haftalık ve hamamlı köyü 
okuta nı Halil ibrahimin on ı 
beş günlük maaşl ırı kesile
cek, Kayapo köyü sabık ok. 

utanı Sabri hakkında evelce 
nakil cezası verilmiş olduğu
ndan bu defa üç günlük 
dere ücreti kendisinden ta. 
hsil edilecek ve ayrıca mu
allimlerin mesleki ehliyetle-
ri hakkında vildyet kültür 
çevirgenliğince tetkikat ya
pılacaktır. 

Vilayet yollan 
Aynlık-Altmova yolu mü-

teahhidi taahhüdünü yap-
Bu sırada M. Laval Av- mağa sevkedeceğine eminim. 

usturyanın milletler cemiye
tindeki murahhası M. Pafıuğ· 
lu kabul etmiştir. 

t 5 » Abdurrahim 
ı O » Süleyman hafız 

AH madığı içjn yol müteahhıt 

• nam ve hesabına nalıaca 

Snat on üçte hariciye na
zırı diplgmasi matbuatı mü
messillerini kabul ederek ke
ndilerine metni ltalyan sefıri 
ile birlikte tesbit edilmiş 

tir: 
«Hariciye nazırı M. Laval 

halyan hükftmcti tarafından 
yapılan davet üzerine perşe· 
mbe günü saat 20 30 da Ro
maya hareket edecektir . 

M. Laval her iki memleketi 
alAkadar eden mühim konu
şmalarda bulunacuktır ve ·bu 
konuşmalarda diplomasi yo. 
Iuyln yapılmış olan konuş 

maların neticesi olmak üzere 
umumi siyasete mütevllik 
meseleler de mevzuu bahaedi· 
lecektir. 

M. Lnval Romada dört 
gün ko loca ktı r. Fransa hari-

ciye nazırı cuınu günü saat t 9 50 
de Romaya vas ı l olacak ve 
cumartesi , pazar, p ızartesi 
günleri ornd•ı geı;ırd i ktPn 

aonrn solı girnü öğleyin Ro

modıı ayrılacaktır ve çarşa
mba günü Parise dönecek_ 
tir. 

M Laval pazartesi günü 
papa tarnfındnn huzura ı.a. 

bul edilecek.tir.» 

M. lavalin bir beyanat1. 
«Le 'femps», Paris 4 iki

ncikAnun 1935. 
M. Laval Romaya har~ket. 

ederken gazetecilere aşağı 

daki beynnntta bulunmuştur: 

M. Mussolini ilA birlıkte 

üzerimize aldığımız vazife 

yalnız iki memleketi nlftk ı

dar eılışi itıbarile değil, 1JY
nı zamanda. duho yüksek 

emellere matuf oluşu Jolay

ısile h··y ecan verici birşey

dir . · 

Matlup olan yalnız Fransa 

ile holya nrosında sarsılmaz 

bir dostluğun temellerini 

kurtarmak değıl, <losUuklnr

ımızı sulh hızmetine arzet
edir. , 

Roma ziyareti etraf mda 
«Politika» Belgrad 5, iki

nci kAnun J 935. 
•Par is, 4 (Husuıi muhabi-

10 Ebubekir mahallesi 
17.20 Camii kebir mahallesi 
1 O Bay hacı Niyazi mahal-

lesi 
ıo .. hacı Ali 

ri.~izden ) .. Temin olduğuna 5 l> Telgra!cı Ahmet 
gore M. Levulin Vatıkana 5 ,. Ergamalı hacı meh-

yapılacaktır. 

Susığırlık· M. Kemalpaşa 
yolu müteahhidi de inşa 

müddetinin ·uzatılmasını iste
m it ise de bu istek daimi 
encümen tara!ından kabul 
edilmemiş müddeti zarfında 

O 
taahhüdünü yerine getir· 

g. 
mesi kendisine bildirilmiştir . 

yapacıığı ziyaret sır&sinda mat 
şarkı karipde ve bilhassa 5 » Mehmet oğlu 
Türkiyedeki katolik mezhe· men 
plerinin vi~ayesi de konu- 5 » bakkal Ahmet 
şulacaktır. Türkiye de ıon 5 » Saatci oğlu İsmail 
yapılan reformalarla belediye zabıta me· 

katolik mezheblerinin muru " 
vaziyeti. fe.v~al§de zorlaşmı- , 5 • manifaturacı Şükrü 
ştır. Bılındığı gibi yakın 5 • Afif 
şarktaki katolik mezhepleri 5 » Rdremitli Tahsin 
Fransıının himayesi altında 5 » Kayalı oğlu Fahri 
bulunmaktadırlar.» 5 » Kavuk oğlu Ahmet 

Avusturya iıtiklAlinin mu· 5 " Edremitli Faik 
hAfazası hususunda ittihaz 5 » Kiremitci Ahmet 
olunacak tedbirlerden bahs_ 4 • Kemal ve haydar 
eden « p()litika» nm Roma 5 » helvacı Asım 
muhabiri diyor ki: 5 » Çakırın mehmet 

« ... Bu tedbirlere küçük 5 » Taldt mustafa 
itilAfın iştirakine gelince her 5 » Lort mehmet 
tarafı memnun eden bir bal 1 Bay stıılak oğlu mehmet 
çaresi bulunduğu söylenebi- 5 bay köle oğlu F.ıhri 
lır. Yugoslavya ve Çtikoslov- 3 60 Çiyit zade mahallesi 
akya Avusturya hakkındaki 3 Tuzcu Mehmet bay 
anlaşmayı Avudturyanın do - 2 bay bakkal N~şet 
ğrudan doğruya komşusu 2 bay Mahmut o. ahmet 
sılatile imzalıyacak. 2 bay cansız zade Asım 
lıırdır. Romanya. ise 2 » cana.z zade Afı! 
ikinci derecede olmak üzere 2 » saatci Ali 
ve fakat Fransa ile birlikte 2 > kahveci o. H. İbrahim 
imza edecektir. Önceden de 2 » hacı hüseyin 
tahmin olunduğu gibi lngilt- 2 » İbrahim helvacı 
ere Avusturya anlaşmasına 2 » manifaturacı hüsnü 
doğrudan doğruya iştirak et- 3 56 hamam başı maholl-
meyi reddetmiştir. Bunun se. esi fual heyetinden 
bebi de lngilterenin Avrupa- li Adil oğlu Reşit 
da toprak işlerine doğrudan ., Veli oğlu Ömer 
doğruya karılimak i!l.tememe. » Şanlı oğlu mehmttt 
sidir. Mamafıh İngiltere büt- 1 » bayraktar Ahmet 
~n müzakerata !ıial bir su. 1 » bakkal bahattin 

Vıliyete gelen kanunlar 
Tapu ktinun, buğday kor. 

uma kanunun bazı maddel
erini değiştirilen kanun mua
mele kanununun sıfır fıkra

sını değiştiren kanun idareiu
mumiyei vilAyat kanununun 
bazı maddelerini deyiştiren 

kanun, adliye harç tarifeıi
nin bazı maddelerini değişti- 1 
ren kanun ve muhacir ve 
muhtaç çjftcilere ödünç 
tohumluk ve yemlik dağıl

tılması hakkındaki kanun 
vilAyete tebliğ edilmiştir. 

Ziraat ~ankası idare me
clisi azahğı 

Madenli oğlu Halil lbra
him Aksoy daimi vilAyet 
encümeni tarafından Baiıke
sir ziraat bankası idare me
clisi azalığına seçilmi . 
ştir. 

Kupa maçlan 
Kupa maçlarının sonuncu

su bugün İdmanyurdu-Alay 
birinci takımları ve Güç·uir
lık ikinci takımlttrı arasında 
yapılacaktır. 

rette iştirak etmiştir. 5 » Sahta o hacı osman 

on~:g~~~:ı!;;~·::;~~.~~~ ~ 35" Dereköylü M. mustafa Bandırma ~ütômet tabibliüi 
iştirake . davet edilecektir .• » 3 10 hamambaıı mahallesi Sıhhat Bakanlığından vil-

Amerika Cümur reisinin 
~ongreden ~ir isteği 
Vaşington, 17 (A.A .) - Re

isicüınur ayan meclisine bir 
beyanname göndererek Ame· 
rikanın uluslarası adıtlet di
vanına girmesini iıtemiştir. 

1 
1 

faal heyetinden tlyete gelen bir emire göre 
Yeni mahalle » » » Rrg-üb hükQmet tabibi Dr. 
bay Lütfı keşşaf Omin Esad Bandırma hükı1-
Cemrl karabaş oğlu met ~abibliğine tayın edilm-

Hüseyin iştir . / 

1 )) İbrahim kasat t 17 5 Toplanan yağ bedeli 
3 » Şef istasyon Ruhi 4 hacı hilmi 
1 » Terzi İsmail hakkı 1 Eczacı Tevfik 
5 87,25 Teke mahallesi faal ı 50 Kavuk Fahri 

heye tinden l 56 1 25 

En sonunda yakalandı. 
Abya oğlunun Hini soyan 

Rüstem adında biridir. 

• fll' komiser Fehmi Karalıck"ır 

Bundan birbuçuk ay önce 
Oinkciler mahallesinden Ah· 
ha oğlu Mustafanın evi so
yulmuş zabıta meseleye he
men el koyduğu halde hır
sızın k im o]duğu bir türlü 
anlaşılamamıştı. Zabıta son 
günlerde araştırmosını de
rinleştirmiş ve nihayet hır
sızı yakalamağa muvaffak 
olmuştur. 

Mustafanın evını soyan 
Kebsüdün muhacir mahalle· 
sinden Abdürrahim oğlu 

Rüstemdir. Rüstem, lıu hır

sızl ı ğı Abba oğlunun yanın

da hizmetkar olan kardeşi 

Mustafayı ziyarPt ettiği sı

rada yapdığını itiraf etmiş
tir. Hırsız dün Kebsüdden 
getirilmiş ve adliyeye veriL 
miştir. 

Üç kişinin kavgası 
Oruçgazi mahallesinden 

Hüseyin oğlu Emin, Mustafa 
oğlu Hoydar ve Feyzullah 
oğlu Muharrem araınnda 

Gönene gideÔJol~ .r.ı 
yet ilerleme"•~· 

Balya , ı 7 (Mub .. • eO 
GoO 

den) - Bolya · .. jlet 
lunun ynpılmosı ışı eO 

tedir Şimd i yolun. yO' 
kısm;nda ik i yüz, iki 1., 
amele ile <·olışorıık lot 
"e dolma işleri yııpı ıır 
d ı r . Yarma ve dolıo• 
tikten sonra seıya ~1ac•~ 
yolu koloylaşcnış ~·-

Çnlışkan kaY
1118 a• 

Rifnt Yenal birkflC ~oe 
· eti 

ce Orhanlar nabıY. çı 
erek yol üzerinde~' 1 
ayı yakından tetkıi 
tir . 

istanbü~İiı 
azörü gel~i. 

İstanbul 17 (A·A ·~1 .,,,,..1 ~ . 1 1 
ndan adındaki in~ .O 
vazörü bu sabah }ılO ~ 
gelmiş, şehri top. 8:~e• 
ltlmlamıştır. Seli01•Y 

kaıiMu~l~d~· tütOn 1-
M uğ la, 17 (A.A·) l,..., 

yetin en mühim ge ~r 
aklarından tütün 11

1.., ın ekilmesine bat 

tır . 

fındık sattıı 
Trabzon, 17 (A·~·!; 

rupa piyasalarının g~, 
!eri iste1' yüzünden 

1 1 

enberi rın dık fıad•f' .. 
lmeğe başlamıştır· ·~· • . 901 
toplantısından bırı b 
sonuna k:ıd ır alt• 
milyon kilo kabuklll 
"h d"l . . ((alaO ı raç e ı mıştır. ..1 

1
,, •• 

sul bu yekunun 
ozdır. 

~ ·-••19-48.-•-
dün .bir' kavga olmuş, Hay- M l k tfiJ 
dar ıle Muharrem bir ola- Ü ha 0 
r11k Emini döğmüşler ve ha· 1 S • 
şından yaralamışlardır. Zıı - eç lm fı 
bıta meseleye el koymuştur. (Üst tarafı birinci ••1 ~ 

vilAyet mektubcuııu ~· 

Gönende iki tutün kaçak
cısı yaıaıanmıştn 

Gönen, 16 (Muhabirim-

izden) - Bugün Sarıköyde 
topal Mustafa ve Mustafa o
ğlu lslfim adındu iki kaçakcı 
tutulmuştur. 

Topal Mustafa meşhur bir 
kaçakcıdır. İslfim ile birlikte 
tütün kaçakcılığı yabdığı 

anlaşılmıştır . 

Kaçakcılar adli ihtisas 
muhakemesinde muhakeme 
edilmek üzere Balıkesire g· 
önderilecektir. 

Bir istifa 
Edremit İsmet Paşa okul 

ası okutanlarından Ali Riza. 

nın istilası kabul edilmi ştir . 

Türkerin huzurile ~111 ~ 
tır . Rey hakkını h

911 

yurddaşlar sandık b' 
lh ••• koşuyorlar. Bı 8 " IPU 

lar ım ı zın fnzla tehac~beJİ 
zarı dikkati ce ,,., 
Seçim hakkına ka"

0 ,d• 
yanlar bu soğukta ·~idi' 
mesrıfeden burtıya g .~ 
ve reylerini kuııanlP 
lar. 

Bulgar 
Kralı ıd 

··· · · ci 191' (lJst tarafı bırın .181, 
başbakan bay Gorgı I 

zıate 1 

rbiye nazırı bay 1 ·· zar .ı 
giliz maslahatgu 111ot' 

Blofour hazır h
0100 

d ır . . e 

S d 1 1 
Gece de harb1Y ııı• 

0Y8 1 3 30 ar genernl Zlatef bir bil •İ1 
lbrahim Fehmi "ÜKSEL ziyafeti vermiş -.·e 0 er• 

- Seit Ahm ed oğlu, Hnya t cı ette Sofya garniz00Jı 
Mehmed KARABEY · _ harbiyesinin yiilıte utl• 

Kebsüt birinci mıntoka köv leri hazır bulunıJl ... e• 
ktHibı· - . 1

6
"' İngiliz zabitlerı . u•'' 

lbrahim ERTAN - Keh_ sonra krnlın erorı ed 
süt ik inci mıntnkn köy kfttibi kendilerine tahsis ıs 

Sadık ERDEN - l{ eb- ' hususi yataklı "8~0~1,dit 
ıiit üçüncü mmtııka köykAtibi nayn hareket etrıııf 



ti ikinci '8P 

Papasların kıya( eti meseleşi •. 

Meletiosa Çatıyorlar! 
Es~i lstao~ul Petri~mm beyanatı Elen gazetelerinde 
co~ büyük ve mu~telif ce~~eli akisler uyandırmıştır. 
Dıni elbı~t'lrı ııı nıabf'tlt r dı~ında 

ge3 llnırııır ı oırnr•lrrı lrnnunıııı EIP.n 
nıatbuaıımlıı uzun mUrıakıı~alara 
mevzu tı•şkıl <'Ilı •ı nıaliımdur Bo 
.arada Atın:ıdn ıkan cNo~ Kozmo~• 

gazele ı abık 1 ııııbul H hıılrn 

lıkendrriyı• Oı lodok patr.~ı bnlu
naıı Mcletıoııun bu mc·ele ilzrrıııd
ekı dll Urıcclninı roınıu§ 'c luı 11 

ırazcıe ıne bıldırml t r. 
Son gelro Flen gazeteltı nın bır 

kısmıncın şıddcll bıırum)ar 'e ten· 
kltterld kar§ılandıj!ını gordU~Unıtız 
bu lıe)anatı 'c burıuıı ('trııfnıda 
c kmı olıın > uılırı ok ıınnıııııa 
degcr gordll"ılnıllı ıcın oldo~u gi
bi nakledıyo 117: 

Meleiios diyor ki: 
« lSğer Turk - Elen mü

nasebetleri diğer bakım
lardan sıhhatli ve eyi ise, 
iki memleket arasıodeki dos
tluğun ruhani lı:isve dolayı
ıile hozulmosı katiyen doğ 
ru değildir. Ben eminim ki 
eğer bu suali lstanbul orto
doks Patriğine de sorsalar 
o da aynı cevabı verr>cektir. 

Ben böyle düşünüyorum, 
Halbuki lstanbul patriği iken 
baıkanlığı mda toplanan 
genel Ortodoks kongresinjn 
münakaıa ettiği meselelerde 
lıtanbul kilisesi ruhanileri 
nin en ananeperesti ve mu 
hafazakArı olarak tanınıyor. 
dom. O zaman tetkik edi 
lın meseleler aruında Pa
paeların elbiselerinin zamana 
uydurulmnıı meselesi de var
dı. O zamandanberi bir 
çok ,,nar geçti ve zannet
mem ki büyük kilise ru
hanilerinin fikirleri hiç ol-
ma1:1a bu mivsu üzerinde, 
daha •iyade fhuhaluakArJığa 
doğru de~iımiı olaun. Bunu 
söylerken dUtünüyorum kj or· 
todoks patrikhane ruhanileri 
arasında Avrupada, Ameri
kRda ve A vusturyoda bulu
nanları da mevcuttur. Ve 
bunlar; ruhani ki1Ve ile gö 
ıliknıelerinden daha uz bir 
hürmet celbe\meden remi yet 
hayatına sivil elbise ile çık. 
tınlorından dolayı kendıleri
ni dini evomir haricine ç.ı

kmıt telAlı:ki etmiyorlar. 
Fılbokika ruhani elbise, 

Grigorius'lnrıo, Pa pof ressı.ttı'l
arm ve Elen istiklali için 
canlarını (eda etmiş bet bin 
pıpHın fedakArlaklerı ve 
kurban gitmeleri ile muka
ddes bir mahiyet almııtır. 
Fakat şunu do unlltmamalı
yız ki bunlardan bjrçoğ~ 
mücadele etmek ve ellerını 
ayaklarını daha serbestce 
kullanabilmek için kolayca 
ruhani kisvelerini çıkarı b 
ttmışlordı. Sonru eğer bunl 
ar kurban gittiler ise ruha 
nf elbise giydiklerinden do
layı kurban gittiler, başk•l 
elbise giydiklerinden dola~ı 
kurban gittiler, başka olbı
ıe giymiş olsalardı ~urban 
gitmezlerdi demek hıç de 
doğru değildir. Sonra bu
nların mücadele 
•rkada91 olen siviller. Ka
naris'ler, Miaulis'fer Kolokot
roniler ve Koraiskoki'ler si 
vjl Elen vatandaşların bug
un giydiklerı elbiseleri mi 
giyiyorlardı 1 Eğer bizim. 
J>epaslar için ruhani kisveyi 
uluaol mücadelede mukod· 
dealjk kazandığı i~·in muho
raza etmekte devam etme
miz mantıki ise, rica ederim 
•iviller niçia Fottanella'y1. 

Vrnk'farı ve kocaman uzun 
püskiıllü hüyülı: kırmızı fe
si attılar ve sonra soysal 
inkıltlbda yolnız popasların 

değişimden kalmasına isti
yorlor. 

'ı. oh sen ben ve ozaman 
Arhimandrit bulun n bugün. 
kü Atinn Metrepolidi, sonra 
bpnrtıı metrepolidi Germa
nos ve daha diğer ruhonıler 
Avrupa ve Ameriknda seya 
hnt cdrrken nıecrubon re. 
dingotla gezindik ve hiçbir 
zomon ne suitohire moruz 
kaldık ne de voziyetimize 
k.ırşı bir hürmet noksonlığı 
sczdık. Hesmi bir heyet 
olmamız doloyuı.jlc ben o 
zooıan ruhani kisve ile 
gitmenıizde ısrar etmiş
tim O zaman Ameriku'da 
Elen elcisi olan 8. Russos 
bizden lelgroflo Amerikoya 
ruhani kisve ile gelmememizi 
rica etli. Bu telgrafı Poris'te 
jken alt.lık. Bunun uzerine 
ben derhnl maiyyetime kis
velerini değiştirmelerini em
rettim ve Amerika cemiye
tini tamamen anladım. 

Bir dekib raı zeJelım kı 

Turkiye Ermeniler, Katohk. 
ler, Yahudiler ve saire her 
keB konuna uygun ve yalnız 
Rumlar için dostane bir is
tisnoiyet verilsin. Acoba Yu. 
noııistan Eclenll ri zannedi
yorlar mı ki on, on beş yıl 

sonra Fener ruhanileri ve 
hatta -Patrik sokaklarda sı
kıntı çekmeden bueiınlui el
hiseleri ıle dolaş ıbilsinler. 

lsviçre'de ruhani elbise
yi hossntan meneden bir ka
nun mevcut drğılJir Fakat, 
epey zaman eve\, Kudus 
Metrcpolidi Yerasimos Poris 
dönüşü hviçrede iken. çok 
Hrbest lsviçre vatenJe9ları. 
nın bu gibi elbıseleri gör
meğe al şma~ış ?lmaları~don 
dolayı Yeruımos un elbıse
sinin uyandırdığı 
tecessüs doıayısile ls_viçre po
lısi kendisinden lsviçrede 
uç gıindcn Cazla kalmaması

nı rica etmiştı. 

Bütün bu sebeblerden dol
ayıdır ki ruhani kuıvenin iki 
uJus arnsındaki münasebet
lrrini bozmam&111 IAıımgttlir.»1 

Meleıjos bu beyanatının 

bundan sonraki kısmında 
ı~ıı:enderiye patriği sıf-
ntıle ruhani kisve mese
lt,si ile alAkudar olmadığ
ını fakat elAkador olduğu 
birşey varsa o do nihayet 
Turk.&len dostluğundan be
klenen şeyin pııtrikhRneye 
biıtün ortodoks alemi reisi 
sıCatile biraz do ha mtlsoad· 

ekfır bu1unmHı olduğunu 
f.löylemekte ve ruhani kisve 
meselesinin çok tali lıir iş 
olduğunu tebarüz ettirerek 
sözüne nihayet vermektedir 

Elen gazeltltri bu beyanata 
ne diyorlar? 

Melctiosunu bu beyanatı 
tokdir e'lıleceği · veçhile, 
Elen matbuatında çok büyük 
ve muhtelif cepheli oki ler 
uyondırmı \'C bütün gozc\
oler bu beyanat hakkında 
mutaleolarını uzun uzad ya 
yazmağtı mecbur kalmışlar· 

dır. 

'!!!>"W SAYPA. J 

Bitaraf Heatia gazetesi, 
zamansız ve umulmadık bir 
beyanat diye tasvif ettiği 
bu beyanata cevab verirken 
uzun bir mukaddeme ile Mele· 
tiosun Ortodoks kilisesi yu
kıek ve muhterem şahsiyet
ini, kiliseye ve Yunanlılara 

Sar 
Meseles!..· 
<Üst tnra(ı birin<'İ sayfada) , 
manya askerlikten le'1rit ed
iJ mi mm tokalara oit mede- ı 
nin S.ıro temsil edilmesini 
esas itibarile kabul etmiştir. 1 
Ancak sevkulceyşi ehemmiye
tli addolunan bazı mı.inakoltlt 1 
vesikalarının ta'hribiuc dair 
olan Fransız tt'klıClerino n ı. 

vofakat etmemiştir Bu hus
usta bir onla ma tekliCi bi
taraf bjr büktimctin hAkim· 
~ıne havale edılecektir. Al
manlar bu teklıfı kabul et
tikleri takdirde Sor mesele. 
sinin konseyin yarınki top. 
lantısında miızakere edilıııo

İtalya - Habeş 
itilafı 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
tıdn bu nıosdeyi de tetkik 
edecektir. 

tsızlığin önunc goçmış oL 
urdu. Almış olduğu reyler 

Mecmualar: 

Tatukculuk mecmuası 
Ev bark geçiminde hattA 

ulusal ökonomide değerli 
yeri olan kümes hııyvanatı. 
nın verimlerinden teknik 
usullerle istifade etmek yol. 

yaptığı hirmetlerinin büyü
klüğünü tebarüz ettiriyor 
ve sır( bu sebebden dolayı 

gazetenin, Türk matbuatı 

tarafından manevi bir istin
od olarak ilcrı surülen ve 
Meletios'un patrikliği zama
nınd3kı kongrede bu ruh
ani kisve içın bazı münaka
şaların cereyan ettıği hakkı
nda yazılan yazılara coveb 
vermediğini ve Yleletio 'unda 
Elen tezini çok zay.flatan 
bu vokn uzcrinde süktltu 
muhafuzayı tercih cylıyece
ğini zannolliğını yozdıkton 
sonro söztlne şöyle devom 
ediyor: 

cı Halbuki muht rem ruha
ni bu beyanntıle yalnız sü
kOtu kesmekle kalmıyor fa
kat aynı zamanda Türkiye 
tarof ındnn alınan ledbi ri 
müdaCoa ediyor, \'e ortodoks 
ruhanileri için soysal ink.i
şafıa hemahenk: bır holde 
ilerleme hakkı istiyor. Bu 
vaziyette biz de sırC bir 
gazete olmamıza ve kiliseye 
aid meseleleri münakoşuya 
kendisi kadar hakkımız bu 
lunmadığını bilmemize rağ
men sükQtu bozarak cevaba 
mecbur kalıyoruz » 

Hestia gazetesı, hu mo· 
kaddemeden sonra Meletio
s'un beyanatının ana hatları. 

nı hulft.sa ediyor ve Meletios'un 
bu işte iki vaziyeti unuttu
ğunu bôylüyor: 
cıRuhani elbise, bu blhiseyi 

geyenJerden siyade bu elbi
aeyi geyenlerin hitab ettik
leri halkı alAkaJer eder. Hae
satan geçirmekte olduğumuz 
ibtilAlkAr ve ink lfthkAr za· 
manlırda mane\•İ huausatı 

alAkadar eden ~eylerdc en 
ufak bir yenilik yapmazdan 
cvel pek ziyade düşünmek 

lAzımgelir. Hıristiyon papas
ler! faaliyetlerinde kendi 
rohatlerından ziyode cema
atlerini düşünmelidiı ler. 

ikinci \•eziyet ruhani kis
venin bu kaldırılışının pnt
rık hone veya 8enejod ve
yahud bir ortodoks kong. 
resi tarafından değıl (akot 
hoşka bir hükOmet tarafın
dan alındığıdır. Bu auretlo 
yuksek şahsiyetini kaybeden 
patrikhane Türkiye taro(ın
tfon tazyik görmekte, Elen 
hükOmeti tara(ındon ve hat 
la ortodoks kilıseleri lora
fın lan do terkedilmektedir. 

Hükumet tora(tarı Tipos 
gazetesi Meletios'un bu be
yanatını neşrettikten sonra 
diyor ki: 

«işte Venezeliıtler toro
Cından ruhani kisve et
rafında yapılan gürultülere 
yeni aynı fırka zıhniyotine 
bağlı bir zatın cevabı. Bu. 
na cevob vermek bize de. 
ğıl Cokat Venezelistlere du
şer, Biz yolnıı ruhııni kis. 
veye lehtar olduğumuzu 
söylemekle iktifa edeceğız.)> 

Yine hükOmet tareCtarı 
Katimeri de şu mütalenyı 
yürutüyor: 

«Meletios, nazik bir zom 
onda voktjle kılitıe icinde de 
birçok karışıklıklara sebe-
hiyet veren mutad lisan ııe· 
hest1iği ıle resmen ruhani 
kisve meselesinin tali bir ış 

olduj'unu bildiriyor. lıken-

si muhtemeldir. 
Cenevre, 16 (AA ) - UJ. 

uslar kurumu konseyinin Sa
rın Almanyaya ovdeti tarih
ini bugün veya yarın tt sbit 
etmesi muhtemeldir. 

Sardo bulunan halyan-.Fr
onsız ve Alman miıtehessıs

Iarı ihtimal birkaç gün içi 
ndo ltalyonın şimalinde kAin 
bir noktada toplanacakl
ardır. İngiliz kıtaatı birkaç 
haftaya kadar Sardan ayrı). 

ocaktır. 

Fronsanın Rehinin sol ea
hilinde hir Jnho hu gibi 
tecrübeleri t13krar etmesi ıcjn 

bir ihtardır. Sor pAlebisit 
komisyonunun pclebisit ha
disesiz ve tedbirlere nih
ayet vermek surctile ida 
re etmesı Uluslar kurumu 
ıcın bir mu .. ·of(akıyettir. 

Londro 16 (A. ı\ .) - Hve · 
nıg Stondard gozetesi diyorl 
hi: 

- ~hr reyıomı Avrupa 
bukımından iyi bir netice 
teşkıl eder. Ve Bıtlcrin Fr-

lorını gösteren kıymetli 
yazılarla ayda bir defa 
Ankııroda «Arı ve Kümes 
hayvanları yetiştirme kuru
mu» Genel merkezi tarafın 
don çıkorılmaktodır. 

Senelik abone karşılığı 
1120] kuruştur. 

Yeni Adam 
«Yeni Adam»ın sayısı üç 

baftadonberi aldığı yeni 
dolğun şeklinde ~·ıkmıştır. 
Değerli yazılar ara11nda 
şunlar bulunmaktadır: İsma
il lfokkının (Yani dili ola-

rnsaya oid sözlerini mevz· moz), Nurullnh Berkın (Sov-
uubahis ile nynı gazete şu yet sonotı ve devletleşme), 
mütaleoyı yürütüyor. \ahdet Gültekenin {topluluk 

Hi~·hir ıfodc bundan daha edebiyatı), ırret Omerin (Bi-
iyi karşı\anomoz, ve hiçbir rinci konser), Arif Bedıinin 
şey Avruponın müstakbel reportejı (çocuklar orasında), 
huzuru icm bundan emni sıyo90 acununda olanlar ha· 
yet verı<"i bir ufuk ac· lk üniversitesi, (toplu tedr-
mağa yardım edemez. is), kıso ve tenkitler. 

Lion, 16 (A A ) - ar g Bunlardan başka Fıkret Ad-
öçmenlerino oid ışlere ha ilin bir hiktlyesi ve M kısa 
kanlın eden boy Heriyo re- Bontempelliden tercüme hi-

Berlin, 16 (AA.) - Gorr. 
. s 1 aspondance dıplomatık u 

iom neticesinin ortaya atn. kiiyenin devamı vardır. Bu-
cAğı meselelerin herkesten nlardan başka gene ressa -

plobitisinden bahseden yuz
ısındıı Sari.tarın on altı e
nedenberi yabancılar tarafı· 

ndan Sarı Almanyadon ayır
mak için yapılın ve son ay-

ônce uluslar kurumuna taa mlaın değerli yerli eserleri 
lluk edeceğini ve buna doir bu yazıları ıüslemektedir. 
ulushtr kurumu konseyince ı------------

ol.nocek tedbirlerin Fransız (mniyet mOdürlügünden: 
mukomlarıno herhalde mez 

larda tekrar edilen teşehbü- hrr olacağını sözlemiştir 
stere nihayet vermiş oldukl- üenevre 16 (A.A) - Sar 
arını yazmaktadır. Ayrılma ü<,·ler komitesi. dünkü top. 
taraftarları yobancı efidrı lontıda royiom neticesinin 
umumiyesinın bir kısmını tntbikine yeni Sar hanıı-
kendi noktai noznrlarına ya- s ndn Almnnyoya ilhakına 
klaştırmoğa muvaffak olmu. d ıiı bugün uluslar kurumu 
şl.ırdır. Plebisitin Alman no. komseyine vereceği rnpor 
k:tai nazarına hak ver mittir. un metnını karşılaştırmış 

Eğer Franea Sar me1elea- tır. Buyuk devletlerin müme· 
foıo tasviyesj için kendısine asilleri ve bu arada bay 
mütcaddıt defalar yapı- Lava bu münasebetle her-

h:ılde beyanatta bulun•ak
lmış olen teklifı kabul ıtmiı ol tadır. 
saydı intıhabatta uğramış 

Börekciler mahalesinde bir 
adet kadınlara mohsus bo
yalı deri bulunarak muha
faza altına aldırılmıştır. Sa-
hibi zuhurunda memuriye
timize müraacaat etmesi. 

Emniyet müdüılüğünden 
7-1-935 ünü Kuvayimilliye 

caddesinde bir mikdar para 
bulunub dairemize teılim 
eıiilmiştir. Sahibi zuhurunda 
memuriyetim ize müracaat 
etmesi. 

olduğu siyoıi mubaffoluye- , 

derıye Patrığının bu terek 
kiperver fıkirleri bizi hiç 
mutehayyır etmedi; çünkü 
bız, Meletioa'un ruhani kine 
düşmanı olduğunu ve lsten
bul Ortotoks kongre& inde
nberi iokıldbkllr nazariyele· 
rıni yazmakta olduğunu bi
liyoruz. Bunu birkaç ha(
ıo evel Turk gazetelerinin 
bu kongre hakkındaki net
riyotlorı dolayısile de yaz· 
mıştık. 

KADRİ UZKUR 

Fakat bu heyanatrı aca
bn Venızelisitler ne dıyecek. 
lcr:ı o Venizelistler lı:i Elen 
hüiümetınin bu işte gayet 
beceriksiz hareket ettiğini 
haykırmakta ve bundan do. 
layı hükılmete hücum etme
kte idiler » 

Hükumet tarafları Proia 
gazetesi ise hu beyanatı 

manasız ve zamansız bulm
nkta, Melelios'un esasen bı
rçok zamandanberi inkıltlb 
taraftarı oldoğu fakat şimdi 
yalnız eski fıkirlorıne mut
abık olduğunu söylemeie 
kedor vardığını bilıtirmekte 

ve mutoleasını şöyle bitirm
ektedir: 

«Bir Ortodoks kilisesi bn· 
şkonınm bu hareketini tasv. 
ib etmek istemiyoruz. 
Yolnız şunu diyoruz ki bu 
beyanat Yunanistandaki ge. 
nel hiHiyalo ve hükOmetin 
faaliyeti kartısında bir ya
nlış eeı te91lil et
mektedir.» 

[H UCUZ KıRTASIYEMAGAZASI 
Hiikunıet cadde inde Zarhali oteli al

tında yeni açdığnn diikk:\nda kırtaSİ)'e, zii
caciye çeşidlerinin en t'~ ı 1 ve piya adan 
eu ucuzu olarak huhnmr. Bilhassa mekteb 
ıaleheleriıw aid mulıtf•lif defter· ,.e kalem 
ve .. aire diAer ticaretlwrwlerden pek farklı ı 
vtı ~hven fiatle atıhr. 

1. .1 ,.-
AV u K A·T 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKlLI 

Y~ UF KENAN 
Y azıhancsi hükumet caddcsin.:f 
de Ahmet çcfmcsi karfııntda 

Merkez ve kazalarda her 
novi dava kabul ve surat-

·' le neticelendirilir. ı -- --- -

Doktor 
Memduh Ahııt 

_, 

ÇOCUK 

haalalıkları mulehassıaı. 
Maayenehaneaini poıtah-

aoe civarında Zemen so
kağına nakletmiştir. 
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\ Sındııöı asliye • .__ ............. •--
hukuk aıabtemes'nden: 1 G e 1 d i! · · G e 1 d i! .• 

AOrdarı ve so§uk algınlıQını geçırecelc 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
ttrlayınız ; Alaca{lınız mal, hakiki olmala 

lsrarıa tASPİR • 
2 ve 20 .ıcomprımelı k ambaıa ı ıarcıa bulunur. ----

S.ndı rğ•n ın c·ı m ii cedit ma· 
, ha llesındtın malOI zabitandan 
birıncı mülAzı m Mehmet Alı 
kız ı Mdl ı kenio Çanakkaled6 

! 
bakırcılar mahullesinJe hü
rriyet caddesinde yüzba şı 
Sü ıeyman oğlu Süleymıın 
Sırr ı zevci olup oltı sen 'Y İ 
uıüleC'a,·iz b ı r zamandan be 
rı evlenmenin k t>ndu~1ne 
tah mil ettiği vnziFeler i ifa 
etmemPk maksudil•l kendi · 

1 siyle ik i çocuğunu terkede
rek evine dönmemekte ol
duğundan kanunu medeninin 
132 nci maddesi mucibince 
bir ay zarfında evine avdet· 
le aile vazif .. lerini ifa 
etmesi için kendiı-jne ih

isteyin iz! 1 tar yapılma sını talPp ey
lemesi üzerine istiJasinda 

1 

göster ilen yukarıda ya zılı 
adrese gönılerilen ihtar va . 
reka sı Süleyman S rrın ın ha
len orndıı o1may b yeri yurdu 
bı>Hi olmnd ~· ndan brı h sıle 
tPh l i ~ ed lmt>k8izin ~Prİ 

1 ----~ = Aylardanberi sabıraızlıkla bekle 

i ORMAN CIFTLIG 
Bira Fabrikası Mamulatı • • • 

İ ANKARA BİRA 
i GELDi G:ELDi 
1 Toptan satıf yeri: w 

1 BANDIRMA BAKKALiYE 1 Her bayi ve Lokantada arayını ............................. 
1 

gönd r ı lmi ş olmoğla muma
ıl t' vhın b ray zarfmda PVİ rı e 
avdetle twlılık vezif"lnini . 

nur. 

--------------------------------
ŞEHİR SINEMASINQA Aşağıya bastığımız rehber tablo halt.ımızın her tülü 

13 'k" "k • ·1. rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla ner 
1 IDCI lnun pazar ıtıuaran terden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

1 
Dünyanın ın bOJii\ H en ıDthis heyecan " seraDıest fil iıi allR 

t TRADE R HORN 
TÜCCAR HORN 

FlLIMINI TAKDiM EOIYORUZ: 
Bu öyle bir filimdir ki şimdiye kadar daha bir eşi yapılamamıŞ

tır. Başından sonuna kadar sizi hayret ,.e dehş~t içinde .bırakacak· 

tır. • •~kor yoktur. llerşey tabii, ve bütün hayvanat tamaoıen ,·atı
şidir. ilaveten: 

1 - FOKS JCR~ AL. 
.2 - il.\ YVAN.\TI~ DANSI. 
llayvnatın dansı fılirninde her cins hay,aııatın nasıl dans ettiklf-

ri ı i biiyük bir hayret ' 'e merak için ıle sr,yredect)ksiniz. 
Hı ı hafta perşP-uıbe mateminde 1 - ( .\ TllAC.\) 2 -- gösterilen 

arzuya biııae 11 (llOlL\ ATEŞLEll IÇl~DE.) 

1 Cuma matinemizde «TCCCAU llORN» filimleri gösterilec• kıir. 

Rahat bir otel istiyoraunuz •• Han 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulu 
Nerede eğlenebilirainiz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayıtnz 

,,,..'Rl~"O.,. AJ• ... Mehmet Servet 6rme e · 
ı · A ı n • ye cadd.-si numara: 98 

KIRT ASİYE: :u:ıtt;. Fehmi. Hükilmet 

O TEL : kaptan zade Oteli •• Kuvayimilr 
sinde .. 
Babkesirpalas - Ku vayi ınilliye 

ı A V U KAT:Emin Vedat bey ... Hükömet ea 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 
eadde~inde Ahmet çeşmesi larş~ 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hük 
sinde •• Darbah oteli altında. 
Yeni berber ıbrahim Dural: 
caddesi Yıldız Karaa.thanesi larşı• 

T' 'HAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye 
'-'• n • kolonyacısı .• Abacılar caddesi\ o. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: 
nunıara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. osrn 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane 1 
Bandırnıa bakkaliyesi Ahmet H~rn' 
Bilunıumiçkiler, konserve ve şJker 

T E R Z İ : Mustafa bey .. Postahane sokagı 
Terzi ve örücü CelAlettin bef 

• nıi 1liyP. caddesi No. ı 63 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en 
• cisi. llükunıeı caddesi, postahane 

mara: 24 

MANİF A TU ~:Tavşanı• Zade Fahri tH!.Y· ... 
nifaıura ve kuoıaş mağzası. Ku 

caddesi· numara: 52 

H1RDA VA ,,. Cumalı Hasan - Yapı ve re 
1 : demir lurda,at, boya, cam, çirneı"'!: 

Sar~ı;lar başı. 


