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Büyük ------
Devletler Si ah aşına Geçiyorlar .• 

1ürkce 
' Hergun kulland ğ'ımız urol 

ve r rs sözlerinden bırk c,.ını 
sıra ayınız. Kandı kendınize 
hunlarla ne anlatmak istedi 
ğınızı sorunuz: Görerekeiniz 
kı birçoğu ağzınızdan gelışi 
güzel ~·ıkıyor.Hole bıribırinc 
yakın arab ve far sözlerin 
ın, anlam bakımından n"rcdo 
hırleşib nerede oyrıldıklorı
nı bir turlu kestiremezsiniz. 

Demek kı biz aı:;ağı yuka
rı söyle ib onlo ıyoruz. Ko 
nu mn söz! rınde Loyl · olu· 
tan, yalnız yazıya hıraktığ 
nıız kültür sozlerındrki krı
rı ıklığın nekaJar buyuk ol
duğunu ko' rnmak gtlç değ· 
ildır. Onun içindir ki bır 
yazının üstunJen on yıl ge
ctıkton sonra. onu okurken, 
birçok parçolorın n bilmecl' 
leştiğini görmekt yız 

Bunun kötuhiğu dilde kal
rnaz: Böyle !.ıir dille kultür 
yapılnmozl !;özler iı tundeki 
gölgeler, birıke birike, kar
anın içini kornrtır. Li eden 
çıkan çocuğun en kolny san
dığımız sorgulnr lı:ar ısınılo 
şeşnla<lığını görünco bunu, 
yalnız onun bılgi oksikliğiacı 
çAlışmozlığına "ermeyiniz: 
Kör b\ılto i 1 o kcısilen oğoç
tn n('dC'n duzgıinhık orıyors 
unuz? 

Bı7.im, bildiğimize ('O çok 
inand ğ mız kohulonn hile. 
usliınden oltındnıı bir uz oyrı · 
atılınca, bulandığını g-örme· 
klığiıniz de bundıındır. 

Bız bulanık yazıyoruz, hu 
hınık söylüyoruz: anlny ~ 
ve anlutışımızd kı bulanıklı 
ğın suçunu başımızda dt>ğıl. 
dılımızde aramalıyız Bırçok 
Tiırklerin, rğıır eyı ve tom 
anlatmak içın Fran zcoyo 
Laşvurduklurını cskıdonberı 
görüp durmoktoyız, Bu ya· 
lnız, snob'lukton ötüru d gil
dir. 

Eyi osmanlıca bilmek <le
rnek, yapıca birıbirine te~s 
üç dilı eyi bilmek deme>ktır. 
Turkçe ıle orab \fi (Jrs Jı 
llerının yapı uym zl ğ.u 1 

ne kudor dorın olduf{u bOZ 

götürmez Fransızl r u·ıı 
oyle hır yazı dilı arnyınız 

ki onu eyi öğrenmek, Fra 
nsızcadun h 1şku R u <'0 v' 
Arııpç yı oyi bilmrk dem<'k 
olsun 

Şımdi u öze bakınız: 

_ Oğlum, hona hır mu 
sollesi mutPS viyu okeyn 

Amerıka Japo . 
za ve lngııtere 

şı! il" h 1 • r 
yaya arş. faı ıyetıni mu hafa
le berab rl ğı t m ·n etmek is

i ki devletin donanmaları 
mecmuu na müsavı b Ar doı a maya sahip ol
tiyor. lngilt re • 

ıs 

ma azmindedir. 

fransa ve ıtaf ydmn vaziyeti. Japonyanın Vaşıngton sef ırinin neşretrıği ~eyanname. .. 
V ş ngton. 31 A.A) rı z föıkıyetlerın muhafuzo ıngton ondla m ısının bozu 

İkinci kanun 1935 
Bug ·;n 1935 ilk kanundur . 

Yeni beneyi okorlarımıza, u
Lusumuz.ı ve yurdumuza ku
tlu/arız. 

Anadalu ajansının tebriki 

, 

J.ıpon el\ ı ı 8 ) S ıto Ji.i ya. azın t ı olm klo bera- im s1 ıızerın~ eyı m.ıh1mat 
pony ın n \ <.1 ınO'lo rıl.ı mu· b r İ gıll r ılo rlıgı d ol n ing-ılız meh fılınin ın 

Ankar . 11 (A.A) Ann arı ıçin 1935 yılının kutlu 

8 nı fes tLığ'ını .\mc.:rıko muhufözo tmek ı tıyorJ r. tıt n si nıın vık im Jığı 

Dş Bakcım Boy Hull res- İngıhtre 1 AHupanın ku y f kot bır fubln Çankırı Kadınları da 
m•en bıldirdıklt'n sonra vvetlorı .kı de' letın don n- flJC: ~1 rnerk zindellır Bu 
J pon du uncP inı ydırlo- mJltllrı mecmuuno mu avı ntıb. nıkbuılıkten n kn • 

d r uz ka hodbinlikten de p El l 
tan bır bcynr nnm n(<~rey bır donnnmayıı sohıp ol o od r uz t r Bunununlcı eçe Ve ÇOTŞQI ı arını atfl ar. 
lemıştır. LI~ ı ou beyaı ııa. mosını ıslemcktedır ltnlyLJdn . 1 

dolu Ajan bulun okuyncul- olmasını dıler. 

b r l er 1 ngı here du ız sı 
medc yenı bır oodlaşmun n Fıon a ıle mu v.ıt 1 lıjor. lAlı zl omu du\asıno t,ma- ran Hl~a büyü bir toplantı yapıla'ak Atatürk'ün aç-
o.ktedılec ğı umıdını ızhnr Frunö ı o A mc.ny .le hfı men k ) bolmuş ğozu ile ba. Y 
l.a Juı onyan n dığ •r denız !yanın fılolnıı uıecmuun kılın kt d r. tın' yem yollar~a yüıünmesine karar verildi. 
dt,letlcrı d oynı surette h ı- musavı bır dononmu ı tı· Londra. ::30 (AA.) - Anı- H 
k ki t d b l F 1 1 l h Ç:ankırı, 3 ı (A.A ) Dün ''ı tirilmesine peçe ve çar-e ·et eltı erı ırlle u un yor. rao .t l yar.ın sı tt erı a ôl'li ız h y( tı muruhh o 

s..ıffı horp gemiıuıle tujore yarı~ l ıgılter nın ycnı in- oı:; 81 sanı 2U-30 da Londra- kurumlar, Halkevı. l• ırkn şnfların knldırılmıısına ka. 
l · k td ıı komıtc ve uyel rı ile ar e ·ı ı' e bu karo gt>mı arını u ırma)ı ve şunt 1 tılzı 01 1-dı)Or. l uda dun hareket etmı tır. 11 r v rı m v -

bnhrıyesını yo.,rıyu ındır- lng here - Jo.ı on rekobftını Matsudeirn ıle Kaio ve omi- ı halk llalke,·inde buyuk bır rın derhal t4tbikine ge-
mt yı kobul cdecoğını bıl- ınt c edec ktır. ral Ynruamota i tusıyonda toplııntı yop~ı lı.ırdır Topla~ çjlmi tir Çerkesde de ka-

h b ı l d B 
tıda At11turk un nçtığı y<'rıı 

dırmektedır. Homo, 30 (A .\) ~ Japon az r u unmu r ır u 

1 

, dın\nrın peçe VP. çnrşaftnn 
trenle Jaı onyanın ft vkollldc yollordn .\:~nkırıh\orın da 

Sovyetltr hirlıg" ı vo Alma luyuk oldsı J ııoııyurıın Va. b 1 0 r n k ı~ınl rı k•.ırtulmcısı y· olunda karar elçısı ) osid dn Anı rıiı.avG u nnm sı hl 1 
-

nyanındu iltiv9t:iıle \'oşn gton ıı gton nndln musındon vuz- gıtmektedır Murnhh l~r m z n gıyım usulunun dCI verılmiştir. 
andJuşmııs.nın feshındtn lı.r geçtığını hukumet L>ıldırnı- =~~=====""""'-

hı un l ı ı dı Houtlınrn-

yıl soııra ycnı bır koı ft·r ns ıştır ı k Dış ·ışle ·1 Bak anı 1 k (;> pt n l ın \ ırıgto \npuru ra r ıop UDOC8 tu a~akut Au Ti Londro, 3U lA.A ) .l ıJ>OD r ı yo u ıko<.'oklorıl r 
kndu fcshın cıhon barı ı ı.; an elçısı Va ın~lorı ı nJlcı m sının A f 
80) IS z zorlukl.ırı doğur ıbı fe hını re rn n h rwıye buk nştaynm ~on er ansa Ankara dan Ayrı 1 d ı. 
lecığı zanmdılmektedır !\.ıne- eni ğıno b l<lırmışt r. vyo k 3U{A A.) Pro 
ri ulı r Japon lam k r ı de Londra, 31 lA A) \o- f or Ayn t ) n hırl< ~ k 

= == Amcr k n o ı n muıııtoz 

ıusiki 
İnkılabımız 

Sovyet Rusya~a ala~a ile 
ıa~ip bdıliyor 

MoskoH, 31 (A A ) 
Sovyct Hu )a muzık el 
acunu bu~un Turkiycdl' 
yap )makta olan musikı ın
kıldbını buyuk hır <lıkkut 
ve olftko ıle tak ıh etmek 
tedır. 

R ı iıs ~ ız t ~ ı h ı ın 
kılHhn t lnı s ettı-·ı bır 

makale ind • lıyor kı 

Turkıyedo i mu k l 1 l· b 
hıır ık_e 1 hır t rar 1 l \ 1 

kulluru ıl b rnb r furk 
ulu on ı kabul t tt rılen 

tının hıızın mat dl rl' k fh 

bir ak ul ro 1 ve 
t r (tan p Jı~ hl r 
nın dığer aıınn ler-, 
Avrupalı eyyahlor i~ n 

Ha Va 1 ar ulıml 1rıoden 400 znttıırı 
murckkeh hır mecl.s hu 
zurundo dün kullo ılc 

SofiUI' gi~ı'yor enerJi . ros ndakı munose 
ti 1\ betlero d.ıir olrın nazarı 

emlekelin her tarafında so
ğL k var. 

Ankara. 30 (A.A } 
teoroloji n tıtu Utıd n: 

M 

29- 12. ı 9J3 de Turkıye 
hava voz yotı: ( · n 24 sual 
zarf ndo) 

Hava t ızyıkı dur o nozoron 
h'r ıla ık! mılımetrc orasında 
yuk el mı tır Bu yukselı~ re 
twesi I:{ <'< ı,,uhunetlerı Lır 
il u~· dt rerı• nr ı ır ,ı b r 
du ük uk M<.i termı tır. Al ı 
l r n en hı uk sulıun tlerı 

J rnede fır, J t nbuh.la. 
ur da v B 1 kı rde J 

ta s f r n nldındn 15 
M ılutyadn s f r n alt ııd . 
E. zurum \C K r ta f rı 
it nd ı 9 Hızl de 2 d r c-

e lır 

v s hok k nda bir kon 
fer'lns verc:rer k kutl nin 
moh faz kanunu ılo 
enerjınin muhof...ızn ı kn 
nunu nra ındo muadelet 
mevC'ut olduğunu İBJ t 
etm tır Bınlerc kı ı b 
konrnan ta hoz r buluııo 
morn tır. Çunku me' kı 
bilcıtlerinın fı tı 50 dolar 
i li 

Saylav 
Seç· mine doğru. 

-
Trabzonda yoklamadan sonra 
ikı cı munt hipler seçildi. 
Tr bzon. :m {A A) o.-

Irak elçisi ~akan şeref ine bir öğle ziyafeti verildi.· 
Ankar:ı, 31 (A.A ) - Dı 

işlcrı Vezıri ı uri Paşa şere

fıno bugtin Irak i;..lçiliğindc 
bir Ô) IC' yemeği verilmiş 

\C yemekte O ş işlcrı Bı:ıkJ 

nı l\ny 'f evrık Ru tu Ara 
lo Boy Şukriı Kııyo ve D.ş 

arı ı ler Bokonlağ: ıleri gcle
nlerı bulmu tur uri Poşo 
oyla len sonra Sıhhat miıes

ı s lerinı gt zmış "e nk anı 

trenılo şehrimızden ayrılmı • 
tırı furkiye Dış i lerı Baka 
nı Bay Te-. fı Hu tıı Arosln 

hnknnlık ve Irak 8lçiliği ile
ri gelenleri tarafından uğu· 
rlonmıştır 

Umumi müfettiş 
Istonbul, 31 (TÜRK Dl Ll) 
lkinçı mıntaka umum 

miı{ettisı Boy lbrohim Tali; 

Trakyadan buraya gelmiı 
ve durodn bulunan lcerj işler 
Bakanı hoy Şükrü Koya ile 
göriışmüştür. içeri işler Bu

kanı yakında Trak.ynya gide
c<'ktır. 

Ve i bir deniz altı ge-

misi yaptırdık. 
Gemiye m0 rasinıle. ~a~1 ra~ çektMi. Gemi getiuliyor 
odr t, 31 (A A.) - \ ulAn- horekP.l edecektir. 

iyadıın b ld r•li) or: Maliye müte~assısları 
Kondıkodu yapılıın ve ~cç il 

cizcr mıı;in? 
Dahn on yıl önceye r kull • .ıııılon adı okzot za o 

Orta An ıdolu ıle dogru 
An do unun rıısnd y ıp l ı 
yerlerind~ gr•ce sulıunetl rı 

p fır n it n 1 lır hun l· 
duz uhun tl rı Jo duna noz· 

v O\ eç m i 1 ri lıızln ılerl

cn ı tedır C. H F. ıiak1 'o 

k om ıd n orırıı ık rıcı munt
Phıplıır llt f ki 6 ~ ılmİŞIİr, 

lkın<'ı ı.ıcı~ ıcılflr or. sındo yır· 

enler le 1 urk.yeye sot loh lstonbul, 31 (TÜRKDİLI) 
1nlıye bakanlığında nakid ve 

varidat kısımlurında colışmnk 
İçin Fransodan Bay Tol ve 
ını ndlı iki Fransız mütehas
sısı getilmesi ke&tirilmİ§tİr. 
Mutehassıslar yakında Turk
iyeye g ~leceklerdir. 

d nız alt gemısrnı: Turki e 
kadar romanlarımızı dn hu 

dıllo yazıyorduk 

Bu dıl yalnız ulusal 
ozluğu ve benlıği değıl 
ulu al birliği de b zor· Bu 
d l hır ulu o bn ını ko 
fılıkton çık rır. 

ilk düşunce u olmn-
lıdır: O.lııniz bu m ı~z-
lıkt~n, bu yozhıkt 111 kur 
tulııı lıdır. Bu kuı tulu g1 -

reklıği herkesin. yure
A'inde sarsılmaz hır ın:ın 
•ldukıan ıorıro 1 he-

ve öz io Turk "'ırk mu -
k:ı ın b r \l<lıd r <. z•t 
mıısıkı ıok l bınd At 
ttlrk'uıı huyuk r >lunu t 

barnz c t t ı rJ ıkıl ıı 

iurk mu ik ıı bl r 
t raf nJ n go .. t r 

Ot va mı uı,; unlu 

son 

t 

ırzu 

pım z lbırlığ nın zorun J n 
n kurt 1 h l r. 

Yn bu dilı oırcıkııı. l ' z. 
ya turkç ') ı bulın ıl yız. Tur 
k\' yı bul cağız' 

F ~lih RJ/l\ I flt11y 

ıı ler r zl.ı f rkulı k:ndın 
vardır 

r n 2 l re<' tr fındn t r 
ou ukluk go t rmı tir. 

1'.n vuk k <' ki 1 ,, 
l ı 1 g 

Zongul.Jak. 30 (A.ı\ 
) rni E-ı'lylııv <' mi ho rlık-

lar İlPrl mekt 'C' ık ne ı 

ld 15. 

n • 

A tul ya ve Oort' • 
lzm rie il) J r 1 munt lıipl ri 1) rmnk i~ ın 
yirmi <lo t t içı- v l y tin h r t rar ndo ~oh 

loğru Ar: folu u im ktnd r. lkı gun sonra 
1 r n ~ k y l r f rk l!lmz ti bı d rıh k 
ıl•, E ı t r U..ı gu onr fırk ıı 

d y ı y r ) g 1 mz ti rı bıl lırıl <' ktır foır. 

tır Yağ l r tcınbul iz kayn k'1dın zo kaydı ıfevom 
{ D"vaırıı ucuncu J1&yfad11 ) 1 dıyor. 

elçı ı vr mahullı hukıim ıt 

erktinı h z r bulunduğu 

h 1f furk hl) r ğı çckılrr -

<. mı y k n 1 l tcınhul ı 

italya - Yugoslav 
Münasebatı artık eyileşiyor. 
Hom 29 (A.A ) Luvo arı ında mahsus ynklo mayı 

ro Fu ı t g.ız te ı. V ko lo- goııteren bir mutaln ne re\-
' uk ınııthuntıı ırı <.; koslov k- nıekteclir. Tefsirat mt \'cud 
YCl A' ustur ya vo 1acnrı tao ( De, unu uçuncü ınyf ade ) 
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Hindistan Meselesi 
lonsarıatörlır paıt İi tnpllndı ıa Hindistan ıııılısi 

bıkkındı· kararım ıardi. ----
Konservatörde 

lng lterede koneer~utör •e 1 

unioni•t cemiy~tleri •luAl 
birlığaoin merkeı meclaei 1 

'4·1~ .934 '" toplanm ş ve 
A•.ım ve Lordlıu kamaraları 
iyttlerinden eeçılmıı olan 
mü9lerek eacümdDİn Hindıa 
tan haldunda raporunu g.,nel 
kreaeipl~rini tu•ip. etm1ı
lerdır. 

-Küyük bir ek•eriy~. 
raporu müddaa eden Mr. 
BJl'1•İa ile liarlof Derb
yye tarafJar olmuştur. 

Raporun mubalilleri olun 
LorJ S11liabury, ~r. Ch· 
191'chıll •e ar.kaJııları az
lıkta lıu•lm · ılar ve ratpo
rda yap lnıaaını İ•tedılıleri 
d.-Aııı•bkler h11kkında ıle
ri •ÖrJuklerı teklıl 3YO a 
kartı ı 10~ reyle re 
ddedilmittir. Bunun k"r 
iae raporu taı•ib ıçın 
reylere müracaat edild~Ai 
ıamaa, U.,hte .llllcak bar. 
kao eJın kalktığı g6rill
•lf'lr. 

Raaponan muhaldleri bu 
•i•u biyiik bir ehem
errifet Ye~tler ye ba 
mönatebetle Mr. Salebinin 
parti batkanlağından düı
tlrecekleri ümidine kapıl· 
••tlardı. Halbuki flmidle
ri bota oıkmıı münaka
f& ta .. mile tiir · tal'da . 
S'flllittrr. 

içtimada ilk elıii alan 
parti baıkaaı Mr. 8.1ldu•in, 
lıwille,.in en bö-
yik partiıi aa-
•ına uhdelerine diten me
ıaliJe&İ ook lıa•Htli bir •ö
~eYde dinleyicileriue hatırı. 
atta. Mr. Balda•İD rapora 
mddoAfc&li •e mu~-1ıliere' mu. 
kaibt!le yolanda ortaya aerd
rıı dütörıctılerinde, yedi ıe
n .. lık ıne · tetkıklerin m11h
ıulü olan bu raporu tcı1tYİb 
elatenm ı ·n buyuk v1tııf.!I · 
•l'J ôhl11j4tna ~,,.,_ 80 
Jadi ~en.,lik a .. an üç ~ıama 
n:ı.labtlirclı; ( t) Sin>on ile_ 
'i;)onu, (2) Y 1.1••rlc1k mıia 
lıoııl'!rtaftıdarı, {.:l) Mtifterek 
eacömen ıraporu. Bu ftpot'-

d • eo•yalııw kokma yoktu; 
OÖQ~U 3 ı tiyedı·n .!O aı ko 
Diler votörlur p.ı rtıı-lntiendi, 

•• bu Jİtmi üyeden 15 ı r11-
poran hlliinde karur vermit
lerdio 

Bıa1en bu itin ilk ad-
ımını atan Simon ko 
miıyonu da bir Hı-
at feJeraıyonunun aley 
hinde iltılıldi; ya nız llindlı 
prenlerio bu tekilde it bir
lığini kabul etmelerinın n 
m.an11 mubteo oldQj'u ilerı 

ıirulmöıtft 

Bund.an ıonra Mr. 8Jldu 
vin lrl.aud .. yı mıaal ol"rak, 
lrlandanın içine düıtüğö 
çıkmH•D 20 yıldar logıhere 
il~ anlat••••• .. ai olda
İ•aa, banua kin lliodıatam 
aa aynı y .ııyete dofiir• lk 
ıttemedıklt9rmi bıldırdı Ce. 
ndb Afriktt•ında Ju öyle ol
mam ı mı ıelı? Koneenat6r
ler orad.a muhtar i4areaia 
al• 7hıade idiler; hallMakı on 
lar kttndi kenılılerini idare 
hı~kına v .. rm .. ktA ne k .• Jar 
dol U b ırek.-ı · da.Jilı ıım 

IJ• ı..,.-. 

mü~akaşalar. 
Mr. Halduvınin miitaleall

na göre mÖf&ttrek encümen, 
hükOınet_io Hıodıatan için 
haz rladığı cbeyaı kitıb» 4a 
mubhem kalan birçok hu
eusları ayJınlatm 0 1tar. Pe&r
tınio bqkaoı bu raporu 
Britanya im pırutorluğunuo 
bakaıı için en .. yi bir pren· 
eıp olarak göı duğüoü söy
~i. 

Mr. 8-ılJuvioe göre na· 

ıyonal.zm rüıgArı A.vrupada 
olJu~u kadar Aı1yeda da 
e•m .. k.ttıdır. -Onun için Hin 
diı1tana bu fırsat Terılmez 
•e bu koca ülke iki neııl 
ıaonru ln,,c her · için tamam
en k.ıy olmuı olac.,ktır. 

Purti baıkun'ltıın bu görüf
t~ t.,k baıtnli kıılataJa 1Mr· 
edeceA'ı aı.llit lıyordu; nere
de ka.)Jı lii b r90k otorıte 

aahıbi arkaıdaıları d11 aynı 
fikri ta9ıyor ve konıer•a
\örler partiıinin ttıağı görme 
kabilıyeti ile yükaek çeı
aret1D1 ..isbata hazır bulun
uyorlardı~ 

Bonda11 u'Dra kttraiye 
oıkan Mr. Amery mufler. 
ek encümen raporundaki 
genel ıpreneipleri kabul etm · 
eyi \eklıf ettı Ye bu teldıfınin 
aebeblerini iıah ederek ra. 
poru müdıtf aa eti. 

Siz 91r&11 rapora muh
aleftt\ edenlerin batken' ol11n 
ltord S..11iıburyye gelmiıti. 
Muhalefet gruba batkana ke. 
adi iltiHm ettiği bir bükO
mete ve bılha•aa Mr. Blild
u~ine tariı etmiyecağini bil
clirdik&en , 90ora rep->run 
muhalef~\lerinin Hınd11tan 
ıoin muhtar eyaletler bir.en•İ
bİDİ kubul .tt\\i~ritıi, ~kat 
hilkdmetin llindtetanda me
ıul merkezi hukO n~t te. 
ıiı t!tm•inin yanltt olı
ce~ını ileri .-ör·hiklerini 
ıf 4-Ve totfi. 

Lord 8 ıltaburyrin kan
attinee bQ rapol' fedPre 
fldilme11t kebıl olmıyanlara 

titr fddnaeyon altında to 
ptamafa, Hindli prehılere 
Brftanya Hindiıtandan f&1 . 
la kudret vermığe Ye 
-birl"tmeai inik.Ant olmıy· 
an naüelümanlarla mecuı

ilerı bir araya getirme_ 
ğ · çal19ıyor Yine bu 
ktonaata ' gör., rapor deki 
garantiler ancak kAflı\ üı
erand~ giiHl gorunuyor; 
yoba ha mdhtar idare 
kAğ.tten yapıfmıt bir to
rba içine girap yürüme 
tf>tebböıünde bulunmağa 

b~nı yor. 

Lord S .Jiıbury meaul 
merkeıi bukOmet kurulu . 
nca kuvvt11t ve kudretin 
dağılaoı1ğını iddia ediyor 
Ye hiç olma11a bu dü-
ıiinc~lerin ev•elA yalnız 
eyaletlerde deaenmesinin 
daha dofra olacafına :ı
P-ri ai\röyor •• aöalerini 
töyle bıt.irıyor: 

cKoneernt6rler partisinin 
nııf.-sini ıf.a etmesiaı Ye 
bir giin iktidar mAvlliin" ge
c.-k bir amal., hükd netinin 
ılaho fena 9eyler Y"pmasın 
dan korkmıım11s nı dıl.,rim » 

muh ( .. fet 
N.aU. 

• amerikanın 
ticaretı 

Vaıington, 30 (AA ) 1934 
yılınan ilk ı l ayı içinde bir. 
letik Amerika devletlerinin 
dıt ticareti, geçen yılın ay
na aylarına kıyasen ve ilk ve 
son teırin aylarındaki fazla 
dötüklüğe rağmen, mühim 
surette artmıtlır. 

ihracat, geçen yılın ilk 11 
ayında• 1.482.355 000 dolar 
i~en bu yıl 1 mılyar 

~J62./32.000 dolara ve itha 
)At dıı gt-çen yıl I 316 000 (,() 
do111r iken bu yıl 1 522.807 000 
dolı1ra yükaelmittir. 

1934 aon teşrin ayında 

310.000 Jo arlık altın ıhraç 

olunmuıtur. 1933 aorteşrin 

yınd11 ise altın ihr11catı 

2 957 000 dolarlıkta. Aynı ay 
zarf nıla ı .ltm ihracata bu 
yıl 121 199 000 dolarl ktır. 
H .lbuki geç .. n y•l aynı ay 
içıncfe yalnız Z.174 OoO dolar 
l.k a.tın ith ldtı yap lmııtır 

1934 Tılının ılk 11 ayı 

zarf.oıla 52 ti: 9 000 ıto'arl it 
altııı ibr.ıç olunmuıtur G çen 
yıl ayna aylar zarlı ıda bu 

ihracat 355 8J7 000 dolarlık 
idı. Gene aynı 11ıüdd"t zar· 
randa bu yıl 1 milyar 
94 421 000 dol .. rhk ahın it· 
olunmuıtur. Geçen y l eym 
aylar urlanda bu ihracat 
t91 .5f0 000 dolarhkta.· 

1934 yılının ilk 11 ayı 
zarfanda 15 milyon 538 bın 
dolarlık gümüı ihraç olun
muıtur. G~çen yıl aynı ay. 
lar . itinde bu ihracat 
IS~ı·ı .OOlf dolarhktı. Gene 
•JUı müddet ioinde bu yıl 
94 mılyon 14 bin dolarlık 

gümftt ithal olunmuıtur. Ge
çen yıl aynı aylar ıçınde bu 
ithalAt 55.248.UOO dolarlık . 

tı. 

.... 
lspıayı - ArJH ıı tıcaretı 
But>neı Ayı~•. 30 (A. A ) 

- lı1pan1a - Arjıtntin ticaret 
anlAtmaaı dün burada 11r1za 

edılmittir. 
1 

l.o d SAtliı1buryt11111 ıddıala-
r na tak•i1e mabıy.,tınde 

fÖJl~cl ~ n•tukta bu itte de 
lr,laad11 rtıııde olduğu gıbi 
ayaa ha~7a dötülmekte ol 
d11ğonu bildırm;ı ve rapor · 
da bahai geçtııo garantılerin 

iıtenilen tekildd itliyect>ğı
ne rttpor• yuaıJl1trında anan. 
madlğııu ilAve etmiıtir. 

iki ıarafın bu eurıtle fi
kırlerıni o.rtaya 11tmalara 
üzerine geDel münekaıa 

başladı. İlk aözıi ulan Lord 
Pdrcy. Lotd 8alı•buryinın 
ıdJıılıtrını cerh.-ttikten ıon
ra raporu müduf ıa etti ve 
impara\orlok d ıhılınde Hin · 
di•tanı bar birlık haliae sok. 
mak faraatının knçırılmama

ıı lüı,mu.no bilJirdi. 
Bundan aora raporun mu

haliflerınden Lord Fıtsıtlan 
HinJiıtanJa yapılması düşü

nülen relormun m ıH cihetı· 
ni mevzuubahıeder~k ıslahatın 
bir yılda en aı ığı 20 milyc,n 
lngiliı liruııoa malola_ 
c1tğını, bunun i•e Hindi 
atanda yeni bir vergı 

ile teelarik edilmek mec
buriyetinde kalınacağını 
Ye halbuki hindıetan ye 
ni bir vergiyi ıükOnetle 

kabul edemıyectafınia mU
ballkak olıiuğuou bilılir Iİ. 

Mr. IWduYiola meolise 
araı~i \Uı kn•• 

• 

, ... ·-··-.---····-------------··---··---! ŞEHIAVEMOLHAKAT'T 

~-------------------------------· Adliye 
Kadrosu 

B•IYI cezı blkiltl ıı lılt"dl
ldi fi Bıhkısırda ıkııcı bir 
cızı hikiıl li ıh ı .-. edıldi. 

VilAyet Ahye kJdroıunu 
yazm•ştak. AJliye Bakıan-
Jı~mdan vi.Ayete gelen 
yenı bir buyruğa göre, 
Bulyadaki 40 lıra maaşlı ce
sa bAlumliğı lAğvedıle
rek bu maaılli Balıkeıirde 
yeni bir ct:ıa hAkımlıği 

ihdH edilmiıtir. 

Suud.an batka Bandır. 
ma ağır ce.zd reıeı Sdy · 
f.-t\inin maaıı 70, uza 
Ndcattinin maaıı 40, Er
d~k bAkimi Meh01et Ha
Jidın maaıı 4'5, Bürhdniye 
mÖ ldeiumUmİIİ 0.m.tn 
Uaydaren maaıı 55. Aza 
Şt:twıeddinin maaıı 45, aza 
Saminin maaıı 45, BJre
mid hukuk hAkimi Ah· 
medin maaıı 45, 1oeeza 
laAkımi lhaüoın maaıa 40, 
Muddeiumaml Reıadan 
maaıı 40, Ayvalık möd· 
d6İllmomi•i Hı(zıoıo ma-
aıı .-0 lıraya çılr.arılmıı. 
tar. 

G6oen mahkeme azalı

fına da Trabzon auaı Fa
ık tayin edilmittir. 

Daimi Yif ijet EncDıenindı 
Daimi VılAye\ Bnciimeni 

dün Vali Bay Salim GünJoğoa 
başkan1.ğında toplanarak 
hu•utıi idareye ait İfleri 
görüt•it Te kararlar Yttrm
it\ir. 

Malmüdürlüğü 
VılAyet\1 g.,ı.,n hır buyru 

ğıt göre Erdelr. kaıaeı etki 
M1tlmüdürü Ha•an Tt1kirdağ 
merkea llalmlldörlüiüoe 
tayin .. dılmittir. 

mU•haf ua 'edeol.,rıien bıri 
de Lord Derby olmuıt

ur Raporu haıarlıyRn en• 
cümenın aıaaından olan 
Lord Derby. encümenin 
ilk toplandığı günlerde 
t•h•en «BeyJS kitabıt ın 
aleyhınde olduğunu, halb
uki bu raporun . «Beyaz 
kitabıt da bir hayli ta
dilAt yapmıt olduğunu 

bildırmııtır. Ooun kanllat
ince Hındistanda bugünkü 
hüktlmat çok zayıftır. Ye
ni merkezi hiikQmet çok 
döba kuvv~tli olacaktır. 
Tıearete gelınce, o ıt 

höauüniyete bağl dır . Böy. 
le bir hi11in bulup bu. 
lmedı~ını da bugünlerde 
müzakere edilmekte olan 
Hındistan ticaret muahedesi· 
nin neticesinde gôrmek ka
bil olac.ıktır. 

Bundan sonra küraüye çı . 

kan Mr. Vinton Cburdhjll 
r.ıpora karıı muhalel~tlerin
in ıebeplerini i1&h ederken 
Hındiatanan Çinin vaziy~tıne 

düşm~k üz.,re olJufluou ile
sürmü9, Hindiıtana dönyanın 
hıçbir taralında lt1ymeti 
kalmıyan bir hükdmet ta
rzı vermeğe kalkııtıklarını 
halbuki bütün dünyanui ln
gilterenin ihmal göıterJi~i 
f6Ylerden iıtilade itin fıreat 
~k&ul•k&e ....... )akı 

Veni .V da Gir erk 
Bütün yurt gibi 

yeni yılz sevinçle kotla 
Yılbaıından ötürü dün ge-' 

ce kenlimiıde birçok eğlen_ 

cel~r yap lmııtar. Yoksulları 
gözetme kurumu menfaatine 
dün akıam kuhıb ı ıloolarında 

bir balo verilmiş, tehir aın

eması gule müaamere•i ver 

mit ve bırçok kahveler ve 

gazi oolar g .. ç vakte kad1tr 
açık. klllmııtır. 

Yoksulların Vulimizin hi
mayesindeki balosu çok gü. 

ıel olmuf çok 
bırakmııtır. 

Yeni yıla büdll 
Balıke•ir de •• 
nmaıtır 

Mııtaplııil 

o una 

Bir zehirlenme 
Dün Kentimizde bir -.ehir. 

lenme hadiıeıi olmuıtur. 
Umurbey mllhalleaınde otu-

ran F~riJe atdında bir kadın 

ıehirlenmiıtir. 

Beledıye zabataıı hadiıe

den haberdar olunca bem-

em yemekten zebirlendıği 
anlatılan kadını llemlt: kl1t 
haetııhttnuine ula,t1rmıt\ır. 

Kadın baatahanede yapılan 

teda•i ile bir az eyileımiıtir. 

Sinik kullanan bir zahireci. 
Mutafiar c'addeıinde zabj. 

reci Moıtafı 
ölçü ve ayarlar 
aykm olarak 
eski tinik ve (r8 
bulundurduğa· 61 
lar ve zabıla • 
afınd.tn görülerd 
kttnuni muamele 
üzere zabıt ya 
muı ve ölçilet.İ 
edil mittir. 

Zıya mem 
hakikat ıabı\ l•' 
münü ienat e\f 
kmda bu cihiU• 
kanuniye1e ba 

Memurlar hakkındı 
Maliy" Bakanl ğındın Hl-

ıliğe g,.len bir emirde. 

denıliyor ki: 

cHerhangi bir idareye 

meoıub olurH olsun, tayin. 

tahvil Ye teıfileri yap)ian 
memurların maaşlonııın tah· 

ak~uk Ye tesviyesi ııraaında, 

daireai tarafından verilen 

maat cetvelinin keındil4'rind

fln alınarak maaşlatanın ona 
1 

lat.m f\ır D1th.ı aonra bu ha· 
reketin konaervatörler port
isi üzerindeki teairlerme ge
çerek bu batanın partıyi 
parçulıyabileceğini ve 10ıy
aliaıl"re açık bir yol baraka• 
cJğına bildirmiştar. 

Mr. Cburchıll eöylevini 
ıu dikkate, d .. ğer aözlerle 
bitiriyor: clngihereden baı
ka hiçbir memleket, elinde 
bulundurduğa imp11rat,,rlok
la bu kadar tehlikeli bir 
tarzda oyn..1maz. J ıponya ye_ 
ni bir imparatorluk içın can 
atarken hız elimizdekini da 
g.tmağa kılkıyoruı.• 

Hindıstan raporunu baıır
lıyan encümenin baıkanı ve 
koneervatörler partısınin eı. 
ki ıkınci batkanı Lord Len. 
litbgou•,-Mr. Churcbillin bu 
h Jraredi tenltiJlerine ce
vap •ermıt ve kendileri 
gibi mulıalılaerinin de eya
letler muhtarıyetin<le aynı 
fınri tatıdıklartnı söylemit 
ve eğer Hınthlere bu saha 
da emniyet •e itimat göıst 
erıliyorsa, muayyen garantı
lerle daha fazlaeı ıçinde 
emniyet ve itımot göıter

menin hiçbir lthlıke doğur
ımıyacığana ilAve etmiştir. 

Bunun iiıerıne raporun 
leh ve aleyhinde ıöylenen 
birkaç ı6zden ıonra muhal
iflerden Lord Hartin gtoo da ,.......,. ...... ,. ... 

göre verilmeıi 
ilmıtti. 

Hnndan sonra 
teri ıan. gelen • 
olacakları maaı 

taym evralunın 
ıekkereei ve it' 
vesik~t Te ta1i 
memura terılell' 
ait bordroya ilk 
ıunun İ'8ret eclı 
dır.» 

CUIDöDd8 1öpc>I' 
ğu zaman 
olan muhaljfJerd 
inin Hındiatand• 
yaıamıf, o meıal 
ahni eyice bıUlt 
olduğunu bJldir 
aliller araıandaki 
naate göre rapar 
tab»a tayanı te 
rordu teldıf edal 
okadar karitık 
dr ki kendi ~ 
e~ileceği muh•• 

Ruporuo m11 
son 8ÖZÖ olaD 
Pag" Groft de 
olmıyan hır 
meğe dikkat e 
vazıfdaı olduton• 
llindiıtaa.ta aa 
idarenin, halkıD 
madan tatbik ed 
diğini ve bu b• 
aervatör pren••P 
laf olduğunu b 
mohnlil. Hındı 
sınlD ikinci pa 
ıuz görüyor Ti • 
letlere verılmell 
oldu~u molata 
ııdlıye ve Poh• 
lerının, eyalttder 
(erini iıbat 

zamana kadar te 
IAzım geldığini 
ve ancak ba ıo 
ederPk part.initl 
ı.ğrema•mıa 

cetini iddia 
( 



Soyadı Alanlar 
Fuat Gf NDÜZALP 

kız ~rta mekteb müdürü. 
Ayte BiLGE - Kız orta 

•ekteb müdür muavini. 
Faika ÔRKI - Kız orta 

lllekteb ov idaresi muallimi. 
Feriha ôHS - K z or 

ta mcklcb lngilizcc mual· 
limi. 

Fikret ÇAPAN - Kız 
orta mek.teb muıiki mual
limi. 

lımet ATLI Kız orta 
melr.teb turıh ve coğrufya 
muallimi 

izzettin AKGÜN - Kız 
ortıı mek teb riyuzıye mu
allimi. 
Medıha PINAHKAYA -

Kız orta mekteb tnbıiye 
mualıimi 

Naci ERÇEViK Kız 
ertn mekteb Fronıızca mu
allimi. 

Sabahat ERGENEKON -
Kız orta mekteb Törkce 
muaUimi 

Süleyman BALCIOGLU 
- Kız orta mekteb kAtıb 
ve hesab mernuru. 

Yusuf YAPAR - Kız 
orta mekteb hodemeıi . 

Santye TEZEL Kız or 
ta mekteb hnlfemesi 

Hatice SA Ytl - Kız or 
ta mekteh hademesi. 

Mustafa KEST.K Hu -
kOmet caddesinde kcıhveci 

(Kordeıleri ıeyyar satıcı 

Mehmet ve kalaycı Hüseyin 
de KESTiK ıey adını al-
11u9lar<iır.) 

Ahmet Kemal TERZi 
OtLU -- Hususi idare su_ 
·nri tohsıldarı. (kardeşleri 
Parıate muhendiılık tağsili 
yapan M"bmet Fahri. Balı kes· 
irde aalbat lımaıl, Maran
ıoz Alı Şouri de TERZl 
OÔLU ıoy adını olm . 
lordır ) 

fsmnil Hakkı GÜMÜŞ -
AGA - Nnfıo otelye sofı. 

fsmail 1 lakkı ÖZJŞIK -
Sabık ınektop miıdürlerinden 

muallim 
Ahmet SARAÇOGLll -

Çıvıci 

lsmail AKGÜN - Man 
1 foturaC'ı, Aktarmalı. (Oğ

ulları Sadrf'tt in, Sureyva. 
F rit, Avni de AKGÜN 
soyodını olmı 1 rdır.) 

AH ŞAN- Okçukara ma
hollesinden çarşı bekçisi· 

Ka11m Sami PAYLI 
Balıkesir avukotlurıadon. 

Manyas nahiyesmin Kayaca 
köıurıde soyadı alanlar 

Receb KA \' A R~ceb 

oğlu 
Süleyman ŞEN 

oğlu 

Selim 

Yakub llOŞGÔR Salıh 
oğlu 

Ahmet KARAN - ibra 
hım oğlu. 

Mustafa DÜKKER Os-
m ın oğlu. 

Fehmi KENAR 
oğlu. 

Yusuf KARA 
oğıu 

Om er 

MustJfn 

Kazım ŞENAL - İsmail 
oğlu 

Osman SARGIN - Mehmet 
oğlu 

lbrahlm A VUK - Os
mon oğlu. 

lsmail GEREN - Mustafa 
oğlu. 

lımail DERE- Sefer oğlu. 

lsmail DUMAN Selım 
oğlu • 

Ahmet SEVİNÇ Suley· 
man oğlu. 

Receb ÇAKIR 
oğlu 

Salih BALCI 
oğlu. 

Muıtafa 

P.nbiyo 

Şaban ŞENGÜN - Meh 
met oğlu. 
Şaban ŞENOL 

oğlu, 

Ahmet 

TURKDD.1 1 Urnei b 

Balkanlarda: ~~~~~~~~~~~~~ 

1 Balıkesır Doğum ve çoculr 
bakımevı Makedon.ya Komıtacıla i 

ri Hala Faaliyette mi? ı ı \'il:\~eıiıı merkez vemülh•l•ıı,,ehir 
~ ve köyleri ahalisinden müracaat eden gebe-

, • - 11. ı~ri n tabii ve müşkülatı her nevi doğumları-
8;r ıtaJyan gazetesinin verdıgi şayam dit~at ~ir ~a~er. ~ ili ve alelumum kad111 ameliyatlarım müeı-

lt.l ,,,,d,, Torı"noda ··ıkJn ·ı·k b. 1 t . ~ ·esedc mtıccauen yapar . Çocuk düşürmek 
J u .. ~ ı ı ır ıste neşre mı v• ~ . • • 

tompo gozPtcsinın daima bu lıste ie İsıml ·ri yazılı IVt tt>hl ıke~ınde buhınaı!ları da ke1.ahl meceı· 
Makedonya komitecıleri le. komitacılardan Mıhoelof Ne- it. ne11 vatJrarak tedavı eder· 
hinde horeket eden \'ı ster nrogof Hrıstof, Medar- 1 2 • __ 'iit çocukları w~ iki yaşına ~adar o
yana muhbirinin şayanı ~r, Arkirof, Korayordanof, ~ la 11 kliçiik ha ta ya\•ruları dahi mÜf'SIMede 
dikkat bir mC'klubuna bıı. lgnotof, Stafonof, Çernotens- it. d . d 
k ı O R k. . . r dn hu • vatırarak her zaman meccanen le avı e er. 

ı ı rsa, 1. M yani ının on gun zor ın - ~ · , .. 
Makt-donya inkılt\b komi- kOmete teslimi luzumunu ~ 3- Sut çocuklarmın bakım tarzları h.ak-
tesi hAlli f.ıoliyettedir. ıldn eylemişti ~ kında mii. tak lwl \'alidelere Ve gebelik eSDl-

19 ~ayıs darbC>i hukO· Fakat .• Bu komitacıların ~ sında vukuu melhuz arızalara karşı talbili 
metile Bulıar hukılmeti iva~ .. Mihaelof bir Ru.~gor it. lazım gelen tedavi ve tedbirlerin alınnıaıını 
resıkArıuı geçen G orgi- zııbıtınm ·.her. ~alde hukıl- ftt; da gehelere i)ğrotmek üzere dersler verilir. 
yt!f knhineııı Yugoıılttyo metın tnvsıyesı ıle - yardımı (.!,, ~ • • • • B 1 k · b h 
ile mukar ntıt temıni içın sayesinde8eyl0lde fürkiyeye 1 4 ·-~'uml.mrı.yetımızın a ı ~SJre 1 -
komıtacılıkla mucadıleye iltica etmiş ve halA Kasın- ~ şeyledıgı faıdelı \'C hayırlı mueıseıedea 
başlamıştır. monidc rahnt rnhat oturma· muhterem halk11nıznı i tifadeye lo,m,alırı 

Aylar suren bu mucnd- ktndır. V.: lazımdır. 
ele netıcesinde binlerce sıldb Bu odam Jst.anbul gozeto il 

lerioe k.emitanın mutlak re· ~ ~~~»1iı~~~~~~ı:~~~~Rl~ilıı&:aııfllllW;3ı•ll VA bomba yüıbınlorce mer· 
mi elde adılmış ve birçok 
komıtucılar da tevkıf olunmu 
ştu 

isi kendısj olucağına ve Na
ste ile Kurçefın komıtayı 

I
~~~~~~~ 

idare ettığini söylemişti. On-

kışilik listeden liıristof, Ar- TUR V DİL/• f J 
Malum olduğu uzere Ma· kırof, Kor yuvonuf ve 1'tc- , ~ neŞrl)'G IRUıift: 

keJonya komıtusı J'rotegerof fcınet vulgerıstanda soklon- 1 
ve Mıhaelof partılerınde ay- moğa muvofrok olmuşlur 
rılcuıştır. Stampanın mu. diğerleri de teşrinievcl 
habırıne gore hükftmetı sonlarına doğru tevkif edil-

Doğru Yol • • 
takıbatı tamamen Mıha- · mişlerdir. V AZAN: M. CEVDET 
olof partiıı aleyhıne ~ 

devam etmekte ve Kücef tevkiften sonra.~ 8 d / k Lt t l 
sırplarla anla~mok istiyon Sof ya cephnneliğ ne hapse- 1 lT pe T e l me1C ep e m•I 1 
Brote geron p rtisine hiç dtlmış fuknt iki gün sonra I Fiatı: Beı kuruıtur. 
bır verhıle dokunmama- bir otomobille üç zabit gel 1 ktudır. mı ve Koçcfı :.ı lıp götür mü İdare •n i mizde ve her kitapçıda bulunur. 

Aynı muhabir dohn ileri ştür 1 ç günden herı Koco_ • ~~WAtlıii~»l"31iMQll~:aıl!IW.• 
gİ\mekte ve bu tukıbatında fi nlıp göttlruıust\ir, uç " ~~ 
tamamea uhıri olduğuau gioden beri Kocefıo adı 
iddıa etmektedır duyulmamıtlır. Cernolenkiye 

Staaba mnhabiri diJor ki: gelınce aaıl ismi VI ıda 
G orgiyef ka.hıneaının re- G orgiyt:rdir ve Morsilyrı 

sikArn gctJıkten uç ay son suikastında Yuioılavya 
ro 7 eyltllde ofya cemiyeti kralını öldüren kntılin to 
umumiye muJurluğu on ki. 1 kend11idjr. 

Yenı felıercı 
HukOmet caddeıinde 9eh-

ir sinema11 altında lzmir-lı

tanbul ıekercİf'İ Mehmet Re

ıat ticarethanuinin adını 

Yenı ıekerci)J• ~••İr•iıtil'. 
Nel11 .. ker •• .. kerleael" 
.atılmaktadır. 

Bayram ıekuiailİ ........ 
alıaaa. 

Nuri DEVECIO~LU -
Hacııshok muhallt sınden 
(Kardeşleri Ahmet ve Mus 
tofıtjda DEVECjQGLU soy 
ad11u almıtlardır.) 

Gandi 
itıatsizli ği canlandnnsa 

cezara çarpılca~. 

1 Havalar ı ' 
Soğuk Gıdıyor 
( Üsturolı birincı sayf.ıdo ) 
mıt ve B urs.ıdo yağmurlu 
karıt ık kar, orta Anc1dolu 

Bombcıy • ., 1 (A A.) Ge 

nel valı itaatsizliği canlon

Jırmağa çalııılırsa hakkında 

neza tatbik edileceğini Gon· 

diye bildirmİiLir Genel vali 
Londrnya <.;nndinin y.1kolıın 
masıııı teki f etmışse do ı~o· 

ndra yalnız ıhtarlo iktifa· 
ıı fıkrinde hulunmuştur. Gandi 
ltaatsizlık fıkrındon fedokfi
rlık. yapmamaktadır. loki· 

tar etmekte olnn buhran ge 

DPI 'fali tarafındın şiddetli 
tedbirler ıttihaı edıleceğini 
z&nnettirmektedjr 

Mu sıkı 
İnkılabımız 

,.e doğu AnaJolusundu kır. 
Karudcnız kıyılurında yo~m 
ur şeklındodır. En çok yağ 
ış 28 millimetre olar ık 
Rızede. olmu tur. Diğer yn. 
lerıle yağ ş bir ile on mıli 
mı>tre urüs ndııdır. 

Orta Anadolu ıvos çevre 
si w doğu Anadolu u ton.o 
mıle karl,ı örtulmu tur 
Karın knlınlı~ı S vo t ı, 26 
s ırıkoıt'lışto 29. Korsto 13, 
Elzurumda ı ı, ıntımdır 

Italya 
Yugoslav 
(8tıt tarafi bırıncı s ıyfada ) 
olmcıma'kla berııber llalynn, 
Yugoslavya munosc batında 
gorulen soliilıın. mul<'mm
imı olarak telı'\kkı eılılen hu 
yaklaQmayı mu at h r ~il· 
rette \cır ılıım kt d r 

Bı>l 'raJ 30 (A.A) Yu ,... 

ALTIN MAKAS 
f'ç buçuk ~eıw .\lmarıyada tah ıl etmiş . a11atın hiitiin inceliklerin~ vakıf Berlin Lerzi akıdtı
misiııin ali~~ iilttl:\ dPl'P.('fld(· maka~tarlık Ş(lhadrtuame~ini v~ a~'rıca .,tıref fliplemıııaı haiı 

.M U H A R R E M H S A B İ 
Erkek ve Kadın terzıhaneaı 

Makasları bulunduğum hıınıınlnr terzihanesinin imal ottiği manto, tayyur ve balo elbjaeleriai ıirtalı. h 
zarif geyinmış hanımefenJıler en şık geyinmiş bey~fonıliler Altın makasın muhterem müıterilıridir. lılo4ellert 
muvafık olmıyıan ve sevilmiyen elbıselor derhal tatbik edilir. 

Giizt•l ve pahalı olan kuma.)arımzı yalnn \LTIN MAKASA hiçtiriniı. 

Çünkü ı senedir hali fatJliyette bulunan Altın makas atelyelerind• ıık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

hoı;ılav mılli fırka ınn 
( Üst tarafı birinı•i sayfada ) kez komitPsi yeni ıynsal ( lır. • il. 51 
ya eevab n radyo ile mu- durumu teJkik etmek içın rkık atılyısi paıtallaaı lluil ftl. 
:ii~ie ~:!:iyo~iir da~:e:;"~::~ ~~~!~:~'.oki;:/\ s~;~~~,:11~

0

u~~: ffanmlar ıtelyesi Karoğhn ma~allesi ikneci sokai lo. 24 
lcollseri silsılesi oçmaQ-a metin in ıoh hakk oıl ı hır • _ 
karar vımlı~ini yazıvor. hükum "''rmın ı onn,•l ırn•ştır .. =-----......... ~---...;...._.;.;;;._.,__.;.._---.;.....o;;.-

Bayr amhk şekerlerinizi Şehir sineması altır1da(Yeni şekerci)den ahnızl 
•• = 



Tt1RKDILI 
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~ ~ C4 Romatizma ve sog., uk alg., ınlıklarına care t~ 
=~ ' : =-c=: === .E :.. ;-...:= =:a : §= 

~-~ ru·· rk e tr·ık ~~. -=::.'il f .- '!" 

~' E.-= 
~,, T f ==== 
g.i erme or r== ==:§ === 

ii Bahke;iı: yeşillide Ho. 32 Kuyumcu A~met Çaytay i~~ 
==:= ~E~ 
~= ~=~ 
==-~ -~= 

·~ Ökonomi Ba~an.lığ~nın 18 şubat .ı 9.33 tarih ve 149~ nun~ar.a ~~-; 
4 ve ora beş SPrıehk ılJı ıra lwratırıı haızdır. ~luJıt, rfnı lıck1nılt)rmıı- ~ ~ 

•~ zita tav:o--İ"'Psile romatiznaalarda, a~ahi hastalıklar·fia, ter-INıwde, r-~= J c= ~ -i sıcak kum ve lıa\'a l>aııyo ve parısunıaıılarıııda i~tinıal oh111n ak- ~_:tr_; ~ 
==~ tauır. lhıraret içirı sa11dalyulara ve yatak içcrisiııe vt>sair Jüzunı ~:- -
~~ gör~ileıı yerlered.e komıl.a~,ili!'. ~J~·ı· ı~w~11IPk.Pliıı ''oltuııa ~öre lwr i= 
t . ~ ~ekıl ve elıJdda ııwıl euıJır. - '"f l'...\Ji~.-\ fLllHH w~ ~ 
~t ~atış yt>rlc~ri: lznıirde Pt>ŞLPmaleılarda Seydi Şdıirli Mehmet ~: - ~ 
• ~ r,~,·fık d.-ktrık licuı·etlıdrıPsi. . . ~ :. ı ~ 
~:; Bu rs,ıda St>thaşrntla .\hnael T<·vf ık N.·zaha llt'St ~ 

( ~ l!'Larıhulda ;\lı~ır çn~·~ı-..ıııda tıll.ır il. lJii:-;ııii \c~ nıalıdumları ~---14 \'e Galatada \<>Y.\(Hla cadtl•·:illllt_. fdkaı·,lfiıe\İ clt .. "trik dt•po~u. ~ _ 
! Aukarada E\lıya zallle ıtnyat ve t>l·za dt•po~u. ~=~ 

( ~ Sı vas ve Sa ııısu ıı da bra 1ı i 111 feri t ışık elı· k trı k dt' r oları. t 
, Konyada Ali l;lvi ıulıafiye ve gramofon ticart•thaııe~i f 

Ct Afyoukaralıisarda IHis11ii Hiza lstanhul eczahanesi. ~ 
·~ Uşakta diş talıibi Bay Yusuf. i~ 

eıii:iii~iiiii~ıımiijii~ii~~ijiii i~ıınıımiiillli~iiirmm:ijııırıımiijiijiiiiiııiiiiill~ifıi~iiiiijiijliiii~:m 

,~~--~--~~~-' 
.ŞEHİR SİNEMASINDA 

t ikinci l:l•ı 
ltt!I ~ -·••j 

G e 1 d i. ı 
~ı 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklene~ 1 
O ÇİFTL"GI 1 

Bıra Fabrikası M mulatı 1 
, . ASl.I 

GEL i G Oi GELD11 
, Toptan satış yeri: ~ 1 

~ltl!HO!lt~ ~ , re ~ 1 "11 IUl~IBOOI ~ iii!'-• 

Ok 
• 

yucul ir Kolaylık· rı ıza 

-llAıl-
Asafrı,·a bastı~ımız relı bcr tablo hal ııııazm lıer tülü ilılİ) ~~~ 

• t / af 1 k•"" 
rını en rahat, en eyi, en U<'UZ 'e en sa~lam şartlarla nerede, 
lerden k~ r~ılı~«ıhil<·rt1 kl(•ri11 i ~ö~teriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi otelı 
te~cih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebılirsiniz? 

1 ikinci~inun Sah akşamı 

Gö.>terilen rağbet ve arzu üzerine '

-gibi türlü suallerin eevaı)Iarım bu tabloda arayınız.. · 
. 11illt' 

T'DJ"'KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayı 1 

fi rı • ye caddesi rıunıara: 98 

SENE . •ASI PROGRAMI 
Bu akşamda aynen devam ettirilecektir. 

PROGR M 
1 - Foks jorn·a1. 
2 - Türkive ve Husva milli futbol macı. . . . 

- Türkive izahatlı -., 

3 _ ~li'rnir· ~urt~Ltin lar ·ııfil şarkıları. 
4 - il ıyv:.ınaL f111ıi. Bu filinıdc• hiitiirı lıayva ı atı gfireceksirıiz. 

5 - Heııkli \'UI') ete ~ok ııcfi~ Ye çok saııatkanınedir. 

6 -

Düşes Oelagaksın 

KOllEDl OPERET 

Çingene Hırsı 

Çok zengin ve çok nefıs bir operet. 
Ayrıca ... ili kı ıınhk çok giiliinçlii kmnik 

Bu progrnm son ilk def.ı olarak yalnız bu gPce d 'vam Altirilecektir. Çok gii
zel eylenre.j ve mükemmPI bir gece duh J gı>çireceksin:z. Çunkü dün akşam s~y· 
redenler tarafından çok bPğenilmış ve çok takdir edilmiştir. 

•. ~~------==-==------~----
B:ı !ıkesir Vilayet Matbasında b..ı.~zlmıştır. 

• 
b•" 

KIRT ASf YE· Mustaf_a Fehmi. IHikıimrt caddesi pos
13 

• ne ~oka~ı. 
~ de' 

• K " . ·ıı· cnd : kaptan zade Oteh .. uvuyı mı ıye O TEL 
sindP-.. i 
Bahkesirpalas - Kuva~1i milliye cachJeS 

. Je· A V U KAT: Emin Vedat bey ... llüktimet caddflS111 ,a 
1 .. k•"'' Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1 " 

ca<lde:-ıiııde Ahmet çc~mPSİ kar~ısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. lllikıinıet cadd" 
siude .. Darhal1 otPli altında. .. ~~ı 
Yeni berber ıbrahim Dural: Hu~• 
cadJesi Y Jl<lız Karaathanesi kar~ısıuda. 

i ~ 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gCıff 
• kolonyacısı .. Aharı la t' eachlesi No. B ı I 

TA: Sabri Lokantası: ~ah \lehmet ~0~8 
numara 18 

~·· B A K K A l: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman N"d• 

TERZİ 

· Paşa camii caddrsiııdr.. Mr~·laaııP i o~aı~dk 
Bandırnıa b;ıklali~T•)si Ahmet Hilmi e,fe ri· 
Bihimumi<;kilPr, korısen e ve ş ~ktir çeşııle 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı ~o. 47 ~8f 
Terzi ve örlicii Celalettin bey. (\tt 

nıi liye caddesi No. 163 
• . . ·eker 

1 : Ahmet Nuri efendi: Balı Psirin eıı e:"kı !1 rıll 
1) 

cisi. lliikuııwt caddesi, postalı; n~ soka~ 
nıaı·a: 2-1 

• 111•" 

MANİF AT ! :Tavşanldı Zade Fahri bey. Fauuız•.11i1' 
• r ı - K rı' ı11I 

mıattıl':J vt) l\Umaş magzası. uva~ . 
caddr~ ·i numanı: 52 fiıe••" 

HIRDA VA~· Cumalı Hasan Yapı \{l rmıçprr ~:~i11re 
• deıııir hırdu Htt, huya, eauı, ~iııwto v • 
Sar.ı~lar haşı. 


