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ÇIKAR.. --- . > ·• : . ' ... . ,., • 

Sarre martın ilk gününden Almanyaya geçiyor .. 
• 
ikinci Müntehib Seçimi? 
Çok H arar e li Olu or. Bir kısım 
K a z a 1 a r ı m ı zda Seçim işi Bitti. 
Seçim 
Yarın bütün 

Vilayette bitmiş 
Olacaktir. 

Jkinci mtlntch:p seçımı 

1 'ilOyetımiıin her yonürde~ 
dcTnm etml'ktcdir. 
S •hrımızclı' e~·im p r~Pmb • 

gunü hnşluını vo hir ~ün 
•\·ınde bıtirılrrıi~ı j. l>t.in de 
8ındırğı, Su ığırlı k vo Er 1-

ek kazuları ile kepsut. Gire· 
sun, lvrindı, Bıgadıç vp d -
ğer hır kısım n hiyl'l~rdl· de 
se~·ım i ı bitırılmı.,. ve bura
hrda halk bir tek istisna ız 

olarak Cümuriyct Bolk Fır
kası namzetlerine rey verm- . 
işlerdir. 

Gelen haberlere göre 
ikinci müntehıb seçimi kn
zalerımızdn çok hararetli 
olmnkta ve bilhassa kn· 
Jınlarımız seçime büyük alı1ka 
göetermeltıedirler. Seçim 
vıl4yetin bulun kozalarında 
yarın akşam bıtmiş olocak-
tır. 

Seçime aid olarak mül-
hakattan oldığımız telleri 

koyuyoruz: 
Sındırğı, l 9 (Muhabiri-

mizden) - ikinci miıntehib 
seçimi bugün neticelonınış 
tir. Halk istisnasız olornk 
Cümuriyet Balk Fırkası 
namzetlerine rey vermek 
suretile Atatürkc bnğlılığını 

göstermi tir. 
Erdek, t9 (Muhabirimizden) 

lk inrı mıınteh b ıı <'lnıın n hnrar,.tle dE',·am etıliU ) rrltrden:TGUıel f d· 
rl'mid '" o'\palığın enci ızlirunıı lerı 

İki giindür ynpılmnktn sPvinç içinde reylerini ku-
olnn münt('hihi snni seçımı \lanmış ve fırkıılılorı ka· 
bu okş'lm bitmiştir. Seçim zandırmışlardır 
çok hororctli olmus kodın Bandırmo. ı 9 (Muhabiri-
erkek hemen butün mun- mizden) - Perşembe günü 
tehiblcr Cümuriyt t lfolk Fır- boşlıyon seçim hararetli 
kası nomzetlcrıne rPıy verm bir surette devom otme
işlerdir. ktedir Nahiyeler seçimi 

Seçim münnsebetilc ka -
1 bitirmi tır. Yarın de burada 

abn b;.ıyraklorln donatı mı 
1 bitirecektir. 

ve yer yer Ja \•utlar ça -

mı t.r 
, usığırlık. ı 7 (Muhobirim

ir.den) _ Seçim okşom net
icclıındi. Diınkiı telgrafım
dn da hildirdı~İm gıbi kn· 
dm erkek hulun holk ik

muntehib ( çminc bü 
bir oll\ka gci tcrnıi 

Edremid, \9 (Muhabirimiz-
den) - ikinci müntehib se
cimi hararetli olmaktadır. 

Şimdiye kadar şeçimi biti
ren intihnh dairelerinde Cü
muriyet liolk Fırkası namzet
leri büyük ekseriyetle ikinci 

( Devamı ikinci ayftldn) 

Göçmen Akını Vurdda 
İ~incı müntthib seç.mi. y rakya~a Göçmen akınını~ü alındı. 

1 
~enel ınületıiş 

iskan mmtakaların~a ıMıyaçlan tehı~ P,~ıyor. 
gdırne, 19 (A.A .) <:oç · 

men akınının arknsı ke ilm 
omı tır ~ımdıye kudor gel 
enler Trnkyunın ınuht lıf 
yerlıH inde kenJılı•rıııc nyr l 
un y~rlcrde yerl .. şmi.)crdir 

llilAldlahmcr oeınıycti um 
urnı merkezi kcndılı rinc ye 
rneklik vo h r ıhtiyaçl rını 
temın için ıki bın lır' 
yollamıştır . lJmumı ~111 • 
fııttiş ibr.1hım 1 n ı 
() lgciren i ktln m ntoknlnrını 
dola ırak ihtiyarlıırı ye
rinde totkik etıııı·kto \'C' 

İ<·abıno bakmaktndır 

Kültür Bakammız E~irne~e 
l~irno, 19 (A A ) Kü 

hür Bakanı boy A bidın 
Ôzmen dliD ehrimızc> gel-
tniştir 

Pamuk piyasası 
Adeno, ı9 (AA ) Pa 

rnuk fiatları birdenbire 
yultıelmi!ltir. Piyasa pcırloğı 
mokinn malı Te kepu malı 

, l ah 

p:ımuklurın kılolnrı rn ıle 
51. 52, 53 54 kozolorın kılo-
su ıln o 1 kuru t n atıl 
m ı;lır Bu vuk lı yurdu 
muzun h r y 'f ·nde r.,·in~ · 
lcr uyandı .. ını VC' •eni 
y 1 için huyı.ik umıt)C'r 
doğurmu tur 

Slnob .. va Karakösa vııayelle
rinde dd saçım başladı. 
Sınop, 18 (A.A.) ~ VıltL 

yetin her tarufındn ikinri 
müntehip seçimı bn lamı tır. 

20 son ktlnundn bitecektir. 
Z.lrorlı hayvonlarm öldfi
rulmc sine eso lı bir prog
ram ıçinde devam eJılmck 

tcdır Muhtelır kollarda ter 

tıp eılılen surek :n ları t•yı 

nelicclr.r vermi tir . Kor
d n kopnnnn 'inop - B y
burl yolu nıunakolatı oçıl
m lr 

Kııro~ö P, 18 ( AA ) 
ikinci mi.ıntehib seçimı dun 
bn 1omı tır 

Ankara~a f udbol rnaçlan 
Anknro, 18 <AA ) Bu 

gun vııpıl. rı futbol m~çla 
rınd ı ı nknya 3-1 Mulınf z-
gucun•ı ycnmi 
yonun birinrı 

b ı-ıı olmu tur. 

vo şump -
devre inin 

Atatürk Marmara Adalarında 
Ve bütün bü~üklerimiz iki· 
nci müntehi~ namzedidir. 

Ankara, 18 • (A A .) 
Anknradan mebus secmek 
üzere C H. F. Vilt\yet. ida
re heyetince ayrılan ikinci 
mü ntehib nnmzetlori ilt\n 
edilmiştir. Nnmzc>tler arasın. 
dn C il. F. Umumi Rcieicü
nıur Atatürk. umu· 
mi reis vekili bnşbaknn lam-
ot İnönü Kurultay boşkonı 
Ktizım Alp, butün bokanltır, 

fırka gcnP.I kl\tıbi Kütahya 
S ıylo\'ı R Peker ve fırka 
u ııum merkezi uz1lorı ve 
bırçok sııylavlor vardır. 

Ay~rnda f u~a konreleri. 
Aydın, 18 (A.A.)- \'ilfıyı-t 

r rktı kongresı dun topl ın
m ştır. Alaturk'u ve fırk. mıı 

biiyükl·•r nı• tel ynıılnrıle 

sııyğıl ırını !Hıntlukton sorırn 
çalı molurınn bcışlomı~tır. 

Nıızilli ve Karacasu kaza
ları ikinci müntehib seri
mi bitmiştir 24 ikinci kfi
nunn kndnr vildyetin her 
tarafında secim bitirilmek
tedir 

Isparta ticaret o~ası 
İsportn, 18 (A.A) - Ti· 

caret odası dün 935 yılına 
ait ilk toplantısını yapmış 
vo yeni yı 1 ~·a lışmııları hok
k10da bazı mühim konuş 
molor olmuştur 

Gece ve gün~üz gürültülü sarsıntılar devam etmektedir 
Zelzeleden en ziyade adalar müteessir olmaktadtr. 

Hudaverdi motörü~üo başından geçen macera .. 
Erdek, ı7 (Muh .. birimizden} sandaki dört köyle Ekinlik 

- Dün gece Erdekto iki köyü kin gönderilmiş bund-
kuvvetli snrsıntı olmuştur. on boşkn 80 iaş\}at nskeri 
Mnrmora ve cıvor adaların ile birlikte 2910 tnhta 32 
da ise gece gündüz muttn- ıondık çivi, 15 keser, on do-
sıl gürültiilü sorsıntılor de- stere nahiye merkezine gö-
vnm etmektedir. lfolk korku nderilmiştir . 
içinde, codırıor aıtıncla barı- Hudanıdi motöıünün mtcerası 
nmoktodır. Koza merkezinde. lstanbul limanından çıkan 
ki komisyon feltiketzC"dclerin Hudaverdi motörü Çekmece 
io elerine son derece itina tarafıarındn sohılden kum 
ilo bnkmnktodır. En ziyade almakta ıken iddotli bornL 
zelzeleden müteo sir olan arın tesirine maruz knlorıık 
ncl:ılnr mıntoknsıl<' kı m- onbarl don motör bin miişk:-
cn Knp dnğ köyl rıdır. ult\tln hareket etmi~ iso de 

Dun Bnndırmııdun motorJo açık denizde mazot mnkınos. 
'272 çuval un Marmorn oda- ( Devomı üçüncü snyfodo ) 

Felak et görenlere· her 
yerden yardım ediliyor 
(~remi~. Ayvalık ve 8ür~aniye ~allı ~amiyet işin~a 
çok ilerf emiş bulunuyorlar .E~remid bin lira yardım etti 

Erdek ve Marmara felAk- Sırn&ı geldikce Türk Dili 
etzedelerine ynrdım komıto- sütunlarında yazılacak olan 
leri çalışmalarını devam et- ve bizi çok mütehassis eden 
mektedir. Yüksek komiteye bu yardımlardan bugünlük 
birçok yerlerden yardım memnuniyetle bahıetmekle 
gönderilmektedir. ( Devam• üçüncü ıayfada ) 

Sağhk Sar Martın 11 k G ü n ü 
Almanyaya Geçiyor .. 1 işlırl Ba~a~ımız ~alı günü - I kentımıze gehyor. 
fransa ile Almanya ~u hususta anlaş~,ıar. Anlaşma ~-!!1!9!!!11 

uluslar kurumu konseyi taraf m~an tasdik edildi. 
Cenevre, 19 (A A.) - Ul· olacağını zikretmektedır Lb-

ueler kurumu konseyi Sarre zumundn konseye fevkol 
hakkında yapılmış olun A~e ic~imoo dovet oluno· 
anlaşmayı losdık etmi tir. bıleceklır." . 
Hu nnlnşınıyo göre bütün liman hukOmatinın kararı 
arre Versaılles ıııuhnhedcE· Berlin :9 ( \.A) - Pıo 

inde yuzılı ıntlor duhılın feeör Ayni tayının evi H 

Ja yoni gayrı osktiri kulm topruklorıı lhı:~o ı\c>vl<>lı 
ok tlzoro bir ıııort turıhindo hcsnhırıo nıuı-odcrrı 

dılmi fır. 
Almanyayn veril cı(oktir. F ansız ko··yıuıeri Beılında 
Clu lrır kurumu komitesi 
Frnnsn v ... Almaıı yn hfüı)oıe Borlııı ı9 (,\ A) Frıııı 

" ı ~ Ö) hi miımcssillı r ı 1>ugıın 
ti ri \ 'C Sorrl• hi.ıküınt l ko· Berlin!' gelerek ıki nu mlo-
misyonu ıle muzukı>rc ede kııt koyhıleri orn~ındok ı 
rck reyin değişme i için dostluk bnğlnrıuı sıklo tır· 
lllzımgelen tedbırleri tokor- mtıyn knror vf rmi 1 'l'dir. 

rur ottirecektir. istanbulda futbol oyunları 
l'enevrc, 19 CA A) - ~- lst ınbul. 18 (A.A ) Bu· 

luslur kurumu konficyi Sor gun yop hın futbol maçla· 
hokkında verdığı kararda rındn Beşiktn Golotosornyn 

rm Alnıonyn ile birle ti- ı ·2, lstcınbulsopr B~ykozu 
rılme ini kcst rmektc hu 5 - O, Fonerbohco Siıleymn. 
bırloşmenin andlnşmoloı Ja niyeyo hükm<ın golib ~cl-
ılı rpiş edilen artlor altın mişlordir. 
de. VP. hilhos a Ver oy 
nnclloşmMının o k<'rliktcm 
tecrit hukümleri dohilirıd 

•opıldığını tnsrih etmekte 
v~ muallAkto bulunan mc-
eleler 15 ubata k:oılar 

halledilmez c ı.icler koıni. 
ı .... inin bunu kon eye ha
ber verel"eğini vo konıe
yincle icabeden koruları 

" Irak -lran 
iMilifl ve Suvyet Rusya 
Bay Lllvinof neler tnylıdi. 

Moskovo, 17 (AA.) ·Irak 
lran anlaşmazlığı oruşme 

( Oevamı iıçüneu sayf uda ) 

a ilk Bakııııımı ı Urı~ Re ık 
Soğhk i leri Baknnı Or. 

boy R<1fık önümü deki salı 
gunu kentimize golcc·ok. 
ve doğruca Erdoğe geçece
ktir. Sağlık işleri bakonımız 
Mlıele mıntukasında sağ
lık ve ynrdım ~·alışmoln
rını hükOmet namınu tet
kik edecektir. 

Sovyet 
Mukabil ihtilalcilerinin mu

hakemesi neticelendi. 
Mo kovn, 18 (A.A.) Alt 

askori mahkem mukobil 
( Devamı üçüneu sayf ado ) 
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Fransız-ltalyan Anlaşmalar1. ,~-------------------------~---; fŞIEHIRVEMOLHAKATT 

-----------------------------0-•• Roma anlaşmalarının ana hatları nelerdir? Halkevinde Spor 

Af r , ~ad hudu~lar meselesi- Tunus meseleleri- müstemlekelere ıid ökonomik ın- E-ı -
1
. b.- İdmanyurdlul 

laşma - genel sıyasa - orrı Avrupa t - tesli~at - gengl beyanname.. a ence ı " gece. 
Fr ınA . z Dış işleri bakanı 

B. Lav .• I ıl ltelya Başbakanı 
B. Mu"solini orasında 1 inci 
kanunda Roaıada Vı· nedık 

sı,ruyırıda imz..ı edılmiş olan 
Frans z lt iyon itilAfıorına 
dair verıl~n tehlıği evelce 
yaLnııştık. 

Frııntrn il~ )ıulya arı·s ntie 
s n"lerdl n berı bÜru b g 11lt<-n 
gerg . nlıRın oı taJan k.tld. rıl 

ına~ı ı~·in ıki taraf ilnı gel· 
en devlet ndumların nm 1933 
yılı S()nl ıı rın o doğ ı u hır anl
aşmaya vurmak husu !olunda 
göstermeğe başladıkları ar
zu geçen yıl içinde B. Hart· 
unun Roma ziyaretini hazır 
lamıttı. Fakat B .Baıtunun 
Marsılya suıkıı;tına kurban 
gıtmesı bunu hir mLidJet iç
ın gerıll'truış ıse de oı.un 
yerme geıeo B Luval kt!nd
iodtsn evelkilt!rın h.ızırlamış 
olJulıı.ları yol liztırJnde yürü. 
mı·ğe d~vllm ederek ikı ta
raf kabine ve elçılui arası
nda geçen bir hıızırhk dtıv· 
resinden sonra 3 yedinci aA
nundı Romeya gitmişti. 

Fransız Dış itleri Baka· 
nının Romada 8. Mussolıni 
iıe mülakatları ve iki taraf 
ekisperlerinin alAkadar me· 
eeleler üzerinde tetkikleri 
nihayet yukarda itaret etti· 
ğımız gibi Roma a\llaşması
n n imzalanması neticesini 
vermiıtir. Gerek bu vesL 
kaların resmi tebliğ haricin. 
de gazetelere geçen ana 
hatları ile her bakımdan 

ehemmiyeti açık olan bu 
anlo9ma etrafında Avrupa 
gazetelerinin ve bazı söz 
sahibi devlet adamlarının 

dütüncelerini sıyasal değe
rin den dolayı bir vesika 
olarak gaz~temize ve oku
yucularımıza bildirmeği yer. 
aiz görmemiştir. 

Anla~manın anahatları 

Fransız D.ş işleri Hakanı 

B. Pier Leval ile ltalya 
Batbakani R Mussolininin 7 
ıkincikAnunılıı imza etttik
leri muahedename ıle pro• 
tokolun ve bey1tnnameldin 
ana hatları şunlıtrd r: 

lluduJlar Muahedenamesi 
Fransa ilP ltulya ere 

sınıfa Af riknda ki mt1n
ft1atlerini uylaıtırmak 

için akdedilmiş olan mua
hedename, iki ulus arasın

da muullAk bir halde bulu-
nıın meseleleri kat'i bir su
retle bet llt!tme k ted ı r. 

Bu meseleler bir taraftan 
Tunus için ol»n 28 Eylül 
1896 tarıhli mukavelename· 
)ere ve diğer tarartan her 
iki IJ\.,mleketin hem hudut 
mıistemlekeleri araeında 

11nır tashihi suretile İtalya 

lehine nısb .. t dairesinde 
tavizatıln bulunmnsını ~öze· 

ten Londra anlaşmuının 13 
üncü m ıddesinin tatbıkine 

dairdir . 

Muahedename, Tunus 
meeelesi hakkında çok kı
ıa bir zaman zarfında bir 
mukavelename vucuda ge 
tirilmesioi natik bulunmak
tadır Ba mukavelename 
huıludlara mÜlPallık mue 
b .. dı1namA il~ aynı zanıanıl ı 

meriyet mevkiıne girecek 

ı otub esastan daha ıimdiden hüktlmet, ana vatanları ile Etimizin gOzıl sanatlar1 şubı-
hususı bir protokol ile tes- Afrikada~i müet.,mlekeleri Si Hfillli çalışma IÇiRdl bU-
bit edilmiştir. ve bunlara civar memleketi· 

Lıbyayı Gnbi Frflnea Af· erle iktısaJi münasebetleri IUDUJOr • 
rikası ile hattı üstüva Fra- arttırmak, lüzumunda uyuı· Perş91be akşamı Halkev-
nsız Afrikasından ayıran muşludır. / inde çay verılmiştir. 
tw&dut bir hat ile tayin ed- Her iki hükftmet, bu çal- Evimizin çayı çok güzel 
ilt>c• ktir. Bu bat 12 eylOl ııma beraberlığinin en eyi olmuş birçok amatörler garb 
1919 ttıri'tıli onlaşrra ile tes- ş .ırtlarını vücude getirmek mueukisinden çaldıkları par-
hıt edılmiş olan çizginin v~ bunu bilhassa ltalyanın çalar çıtytla hez ı ı: bulunan 
nıünt• he nokhuıı lıulunan Frttnsız Habe, demiryolunr evci ve birçok ııileler tara-
Tummo'Jan başlıyarak 24 iştir1tk hiss sini ıırUırmnlr fından buyuk b ı r Jez ılle dirı-
Grano iç tulu şuı k ısı ıle 18,45 suretiyle yapmak için gere- lenmiştir. 
ı-ırzı şim lioın tt katü nokta- kli tedbırleri olmvğı göz Bu suretle çok z~ngin j 8 tjf. 
sın ıtı lııg . liz ~udanının ga. önünde bulundurmuşlardır. adelı ve f>ğlt!ncelı bir gece 
rbi hududuna vas.I olrcak. Genel Siyasa. geçirilmiştir . Halkevinin gu 
tır. Bu hat, Aozou, Vehbi Afr.ikadaki menfaatlerin zel sanatlar şubt!si vaidli 
Souma, Guezenti ve Ouriyi temamile uzlattırmanın had çalıtmolar içinde bulunmak
halyen srszisi ve Bardai, dı ~zatında çok verimli olm. tadır. Bu çalıtmaların inki
Yebbi bou ve Tekroyı Fran- akla beraber, kendilerini ge· tafı içtimai hayatımızın 
sız arıız ısı içinde bırakmak. nel sıyasa alanındalii çal.ş- büyuk bir boşluğunu dol-
dır. ma ~rab"rliğini de kolayla · racaktır. 

Eritre ile Somalinin Fran ştıracağım nazarı itibıre al-
ıızlara aıd sııhili ares ındaki an ikı hüktlmet, daha şimd
hudud bahriehmer sahılinde iden beynelmılel bir tesanild 
kA ın Der Eldua ile \V "ıma zihniyeti ile barıt durumun. 
nehrı sahılinde kAin Daedııto un saA-lomlattırılması JÇID 

aras.nda çizılecek olan bir çok gerekli olan meselelerin 
hat ile tayın edılecektir. hallıni kolayhıttırmağa yar-

Bundan batka F,rınsa, ital- ayacak olen bir görüt 
yanın Doumeirah adası üze- .birliği teminine haeaden 
rindeki hukuku hükümranisi lüzum ıörmüılerdir. 
de tanınmaktadır. Her iki Orta Avrupa. 
hudud için te9kili müt&1av. Her devlet için diğer de-
Yer tahdid komisyonları hu• vletlerin istikl41 bütünlOğiine 
Jutlara eyi iomıuluk möna- riayet etmek mecburiyetind 
sebetleri için anlaımalar ,ha- en ibaret olub her 
zırlıyacaklardır. , iki tarafında bulundukları 

Tunua mtıeltltrl perenıibin teyid ve takviye-
Tunuı meıeleleri için.olan si husuıunun Avrupanın bu 

hususi protokol, Tunusa kıtaeında itimad hislerinin 
müteallik 1896 tarihli tica- artmaıına yarayacağı dütü 
ret ve iskAn mukavelena- ncesiode her iki hükumet 

anla1mı9lardır melerinin yerine kaim ola
cak olan mukavelenamenin 
başlıca esaslarını kurmakta
dır. 

Tunus italyanlnrının bu 
huıuslarda müıtrrek huku
ka dönütleri 28.mart-945 
tarihinden itibaren tedrici 
bir surette olacaktır, Bu 
husus tabi'ıyet meseleleri 
için yirmi ıene içinde biti
rılecektir. 1945 tbhine kadar 
Tunoıta itılyan ana ve ba. 
baılan doğacak olen çocuk· 
lar ıtalyen kalacaklardır 945 
senesi ile J 965 seneıi ara. 
sında doğacök olan çocuklar 
iae Fransız tabiıyetıni tttleb 
~ımek hukkı bıy.ırınu malik 
olı.ıcaklar<iır. 

1965 s~neainden ıonra 

bunlar müşterek hukuka 
yani Tunuı da Fransız tabi
iyetine ~air olan kanun ah-
11.Amına taht olacaktır. 

balyan mektepl .. rine geli 
ilce, bunlar 1955 de Frans-
ız tedri•t kanunlarına göre 
ıdare olunan huıusi mekte
pler haline gelecektir. 

19J5 tarihinde eerbeıt 

meslekler icra etmekte bul
unacak olan ltalyanlerın ka· 
zanmı~ olacakları hakları 

ne olursa olsun tanslacaktır. 

Müstemlekelere ait ökono-
mik aniaıma. 

Afrikaaıtki müatenılekeler

ine m~tttallık bütün mulAk 
meaelelera kati surette h.ıll 

etmek ioın dostça bir o•ht· 
ma beraberi ği yapmak zih
niyeti dahilinde hareket ed_ 
en ve bu yoldaki bütün 
münaıeb. tlerınd., bu zihııı.y

et\en ilham alacak oloın ıki 

Her iki hökdmet, bilhasa 
alAkadar olan devletlere ka
rıılıkb olarak bir birlerinin
iç itlerine karıımak ve aki
tlerden her hangi birinin 
toprak tamamlığı veya bunl
arı kolaylatt•rmaktan sakın
nıağı teabhüd edPctk bir 
mukavelename akdini tavıiye 
eylem.-k içinde anlaımıılar
dır. EeHsen bu uloalar kur
umu çerçevesi içinde ara
alarında bu prensiplerin tal· 
bıkini temine matuf hususi 
itilAflarda akdedebilırler. 

Ru umumi mukavelename 
evel ve halya, Avusturya, 
Yugoslavya, Almanya, Çeko 
slovakya ve Macaristan ar 
asında aktedilecektir. 

Buna Faranıa, Lehistan 
ve Romanya hemen iştirak 
edebilecekleri gibi icabında 

diğer devletlerde bilAhare it 
tirak eyliyebileceklerdir. 

Diğer taraftan bu muka
velenamenin akdini beklem
eksizin ve A vuıturyanm bü -
tüolüğü veya istiklAli tehdi
de maruz kaldığı takdirde 
her iki bükOmet, icabeden 
tedbirleri almak maksadiyle 
kendi aralarında ve A vustu
rya ile danıtmalarda bulun
acaklardır. Bu denıtmalar 

muvafakatleri istihsal edilm. 
ek üzere diA-er hükdmetlere 
de teımil olunncaktır. 

Teslihal 
Her iki hüktimet hiçbir 

memleketin bir tarafh bir yol 
ile teılihat alanındaki mük
ellt~lıyetlerini tadıl ec'lemiye
ceği hususunda anlamıt ol
dukları gibi bu prensib bo
ıulduğu takJ irde aral1&rında 

Küçük 
Yııında bir çocuğun ölü
ıilı neticelenen bir hadise 

Dün gece Çağışta küçük 
yaıta bir çocuğun ölümile 
neticelenen bir hAdiıe olmu. 
ttur. Salim oğlu Süleyman 
karısı ile anneei aktamdan 
küçük yatdaki çocuklarını 
aralarına alarak yatmıtlar, 
sabahleyin uyandıkları vakıt 
çocuğu ölü olarak bulmutL 
ardır. Çocuğun bunlardan 
birinin altında kalarak öld
üğü anlatılmaktadır. 

Müddeiumumi muavını 

Hılmi Çiloğlu hAdiıeyi ye
rinde tahkik için dün Çağı
f& gitmiştir. 

Erdek sorğu hakimliği 
Erdek sorgu hakimliği 

v·ekAletine hukuk mezunla
rından Faik ttıyin ediimiı

tir. 

lıçakcllık yapan bir tö) il 
Keıırven köyünde Has

an oA'la Aziıan kaçakcıl
ık yaptığı duyulmaeı 1izer 
ine dün Azizin e~i ara
nmıı. beş kilo tütün bu
lunmuıtur. Aziz ihtisas ma 
bilemesine verilecektir. 

---'!1§..r.:=-=--

Sovyet 
Mukabıl 
lhtılalcıları 
( Üst tarafı birinci eayfada) 
ıhtilAl ile Kiryolun öldürül
meıi iılerıne katıtmaktan 
maznun olanlar · hakkanda 
kararını v~rmittir. Ziniyof, 
Kamenef beşer sene, öte
kilere muhtelif hapis ceza-
larına çarpmışlardır. • 

danışmalarda bulunmak lb-ı 
umunuda k1tbul ve teslim et
mişlerdir. Her iki hükdmet 
aynı zamanda 11-kAnunevel 
1932 tarihli beyannameftfp 
t-.rifi içinde giren . hukuk 
musa'Yatı prensipinin bütün 
kuvvetini muhef11za· edeceği
ni de kabul eylemiılerdir. 

Gtntl beyanname. 
Franııı Dış iıleri Bakanı 

aralarındaki görüımelerin 

KO.me birincisi oldrı 
idıaıblrlıli ikinci tıkııı da ldıanicbt 

Güme şampiyonn t dmanyur:lular _. 
Kupa mıçlanna cuma 1 

gonu devam edilmiıtir. 

Ônce ldmanbirliği - İJman
gücü ikinci takımları kar

ııla,mıt ve birlik takımı 1 

eyi bir oyundan ıoora ld-
mangücünü 3 - O yenmit-

• 
tir. Birinci takımlar ma

çında Alaylılar gelmedik-

rı için ldmanyu,dlular 

hlkem tarafından galib 

sayılmııtır. Bu suretle ld· 

rnanyurdlular 

yonu otmuıla 
tak,mlar maçıocl'
Yurt takımları 15 
bera beredirler · 

ıampiyonluk 

cuma tekrar 

lardır. 
Küme şampi 

lecek ay 

rıılanacakları 

lmektedir. 

Bandırma Mecıdıye kÖ 
soyadı alanlar. 

Murat Beğiret <kardeı oğ

ulları Ali, Lokman, Cafer 

üzeğir de Beğiret Soy adı
nı almıılar.) 

Noğay atban (amucaeı 

oğulları mahmut, Süleyman 

KaspolP.l, Abbas, Harunda 

ayni Soy adını aldılar . ) 

Salih CanpulAt. (kardeıi. 

Hüseyin Canpulet Soy adını 
almıştır.) 

Mehmet pehAr (kardeıi 
lsada peker Soy adını al-
mış. l 

Bekir Atalay (amucası 

oğlu macitte Atalay almıı· 
tır.) 

• 

Belkidar yerçok (amuc&11 

oğulları Şemsettin, Aziz, 

Halim ve biladeri Aziz yer
çok almışlar.) 

Garfılr Savmaz (amucBBı 

oğulları Beıir Nuh, Fehmi, 

Emin de Savmaz Soy adı
nı almışlar.) 

ulları Mehmet, 

çı Soy adı al 
Yusuf ye k 

Al öztürk Mah•-' 
vacıtali . Bal•ba•· 

Klzim akk.ı; 
Ali kaya. 
Hakim Sita dol 
Bayram kaba 

Ömer yaol•1 

Ômer yıldll· 

Memet Kar• 
Şemsettin Tiil k 

Yamaçı, Yuıof 
Babsen, Söf1d 
fat Dinçer, il•~ 
Hıutan Yysuf Be 
ttin Batur, Na• 
Hüseyin EkeD, 
tunel, Beıir H 
A2'1: Akbao,Hil 

M. Salih Balcı, 

laderleri Hııır, 

İ kıncı Müntehıb Seçı 
( Üst tarafı birinci sayfada) 

müntehib ıeçilmişlerdir. 

Ayvalık, 19 (Muhabirimiz

den) - ikinci müntehib ae. 
oiıai başlamıttır. Seçim ha

raretli gidiyor, Kadınlarımız 

ntticesl olmak üzere de bir 
beyanname in· za etmiıler 
dir. 

Bu beyann'8me ile evvela 
akdo\unen itilftfnamelerle 
muRllAk bulunan bütün me. 
tıelelerin ve bilh884!& 26 -
nisan - 1915 tarihli mua
hede ahkAaıının tamamile 
icraıı husunun hafü~dılmiı 
olduğu zikredilmektAdir. 

Her iki devlet adamı u · 
loılar kurumu mi1&kındaki 
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T ·· k K Marmara adalarında ur u şu (Üıt tarafı birinci 1&yfada ) ve ıuıuz kalan Hudaverdi TURKDILI neşriyatından: 
T k 1 h•ı b d' inin sııkatlanması yüzunden motörü kaptanı lnebolulu 

Kurumu ür u usuna l I e ıyar. makine istop et mit ve yel. Mehmet ve makinist Mustofo 
Tayare Cemiyeti kadın 

erlı::ek türk gençliğini hav
acılığ• olııtırmak için ti
mdilt'k yalnız Ankarada olmak 
üzere Bjr (Turk Kuşu) ku 
rumu açmıştır . 

Bukadar yüksek ulusal 
bir amaç güden bu kurum 
kanatlorı altında üye yazı. 

lmalorı için türk gençlığine 
bu beyanname ile hıtap 
etmektedir. 

Ti.irk cocukları, 
işte ışte kulaklarınız do· 

lmu tur ki. uçmasına bilme 
yon goklere yukselemiyen 
uaulluru yur n yaşama~ hak 
kı verılmiyect:ktir Kanutlo 
nm ıy.•n genclık yığ.olarının, 
kartallurın tırnaklarına takı 
lmıı kuşlardan hıç hır 
ayrılığı kalmıyacaktır . Bu
tiın yeryüzü, harıl harıl 
tiıtirmeğe uğraşmaktadır. 
ltalyada bir gene on ye
dı yaşına bastımı uçucu. 
lok öğrenmeğe borçludur. 
Almanyada (40 000) gene 
motöreüı uçan broveai al
mıttar. Sovyet Kuıyıdo pl
~nör uçuıuna devam eden 
talebeoın yekAnu 25 000 i 
•tmııt.ır. Batka ulusıarın 
çalıımalar1 da bunlardan aş
alı değildir. 

Türk gencı de acun ulke
lerinin çocuklarından gera 
kalmaz. Turk genci de. Tü
rk ıporcDIU da uçmayı öğ
renecektir. 

Tayyare Cemiyeti, şimdılik 
yalnız Ankarada' bır Türk 

kuıu kurumu açm11tır kenle küreklerinin bulunma. ile bir taif11 şidd ,tJi ıoğukl-
Tayarelerle gökten yere nasıl masından denizlerin coıgun arın teıirile donmak uıere 
inıleceğini öğretecektir. 18 ya· d lgalarına kapılarak serae- iken gece vakti kapıldıkları 
ıına baaon ve 35 yaıını a- ri bir ıekilde imralı oçıkL 

k L ceryanlarla Bandırma fener 
şmomış olan kadm, er e.. arına dütmüıler. iki gece bi-
bütün gençler (Türk Kuşu) lAfasıla imralı eahıllerinde ıa- adasına yskleıtıltları zam-
na U"ye olabilı'rler. an makinistle taifenin beş-llandıkları halde karoya bir 

Orrıeklerine gore yapacak- türlü y1:1klaıamamı§lrır ve en altından çıkmıyocok bir da-
ları paranşütlerle uçabilecekle- son çare olarak motör doh- receye geldikleri bunlardan 
re para mukAfatı da verile ilinde mevcut gemilere gec 1 yalnız kaptan ıon bir ümu· 
cekıir . eleri imdat işore\i vc:rmişlo. tle yokorı fırlıyarkk fenere 

But un tur k çocu ld..ırı he ree de havanın fenal ığı haee· yaklaştığını görünce btitiın 
le kadın erkek ünive1'ita- bile gdçen gemi knptanları- heyecanile dümeni idare etmek 
lı'ler. hukuk talebesi, lise nın bu 1şareti görememeleri .. 

istiyorsa da denııın çoıgun 
yuksek mualqm okul· yuıünden tam dört gün dö b · 1 
larln n Son l!l ıııflıırınJ kıler d luğu una manı o muştur. 

rt gece deniz üzerin e aç 
hiç hC' klemt•len (Turk kuşu) ı===-== Bu esnada motor yarı ye· 
na y.ızılmolıJ 1 l ır u~ UŞ spo· esk Rus htikumeti t ırafın- rine kadar su ıle dolmut bir 
ru, batkı sporlarla ölçulemi dı1n olınmıt olnn tetbir- hale gelıoce kaptan btitun 
yecek kod r lbt!ı, eğlenceli ler her ne slursa ovyet bu ümitıizlık İçerisinde 
ve fuydulıd1r B'' spor uze· hukOmetininin bu hareket. arkadaşlarile helallaf8rak o 
rinde çal şıb brove olacak leri yaptıran menfJatler n da baş altına inip diğerle -
gençler, kol arına alt n bıle - sıyua ile hiç bir alAkaıı ri gibi ölüm saatlerine inti-
zik tukmış dAğeri iiınden olmadığını bildirmeye beni zar ediyordu. 
güne artan uçuculuk ıanatı- mecbur etmektedır Şu hal d l 1 
nı kavramış olacaklordır· Boğa1ın coıgun a ga arı 

L ' de hükOmetimin Irak ıle içinde welltensiz ve mo· Turk gençleri yorın"ı J 

İrau ara•ındakı' ihtilAfın •u t •· .. · b' L ide dünlü Y' ri göklerdedir y orsuı serserı ar ıe .. ı 
Yorın uçmasını bılmiytın bir veya bu tekilde halledil- dolaşan bu küçük tekneyi 
kimse yiırumesini bılmiyen mesi ile hiç bir alAkaıı 

1 

kapudağının eteğınde bulu-
bır ndom kador zavallı ve yoktur. nan Çakıl köyü muhacirle-

.. ,.. ı.. lac k ... r Uçak Uluılar dorn~bi konseyi-gu unc: • 8 
i.l "

1 
" rından yedi a7 lık nomile ta. 

kullanmaeını beceremi ·en nin öteki üyelerinin. de nahın lbrahim görup eahilde 
kolların gücü hk bir işe bemmle aynı fıkirde derim 

ki··. bulunan bir kayığın delikle· 
Yııramıyacaktır. 1 

L 
L • ride paçavra ar tıkama .. au-

(Türk Kuşu) sizi be .. lıyor Hukumetim bu anlatmaz. 
Kanatlarının alt na koşunuı lığın iki tarafı da memnun retile bu çürük tekneyi de-
Orud motorsuz uçuculuğu edecek bir biçimde ve Adi· nize iodjrjb, o sert havada 
paraşütculuğu hiç para ha- lctı halledılmesıle alAkadar. dalgalar arasında yuvarlana, 
rcanaıadan, öfrenecek ve At- dır TA ki, her iki taraf arı- yuvarlana muhakkak bir Ö· 

aturk toproklorıno yakııır larındaki doscQ münasebet l lüme ıurüklenen mo\öriın ü-
ideal bir Ttirk genci olac leri ve iyi lı::omşuluA-u ida zerine gidiyor. O eenadı 
aksınız me ve muhafaza etsinler. motör Çakıl köyle 

Doğru Yol • • 
YAZAN: M. CEVDET 

1 Bır perde/ık mektep temaılı 

i 
Fiatl: Beı kuruıtor. 

idare evimizde ve her kitapçıda bulunur. 

~~www~~~~~ 
kartıyaka araeındaki yükıek yerinde, motör de karıılaıt-
kayalığa düşmek üzere iken dığı büyük felaketten kurt-
lbrahim olanca kuvvetile ulmoıtur 
sesıni duyurabilmek için ba
ğırmağa başlam19, motörde 
derin bir akı~den eada (bu 
anda kaptan sesi hazır tel-

ekki ederek) hemıo büyük 
bir ümitle bat tiıerine fırlı

yarak kurtarmeğa gelen kü
çük bir kayığı törüb ona 
derhal ip .. riyor, ILrabim 
motörü paroalamak üıere 

iken altı aaatlik deniı üzerin· 
de. çalışmadan ıonra motörün 
iıtikametini çevirerek Kartı. 

yaka köyiıne aalimen kaıa
ıadeleri getiriyor. 

Kazezedtler köylünün ga. 
yret~ile motörden çıkarıla· 

rak halıiı ve canıız bir •a · 
ziyette Karııyaka yatı mek

tebine götürülüp kıymetli 

muellimlerin yardımlarile 

kendilerine gelir bir hale 
gelinciye kadar çalıııyor ve 

bilthire köylü kazaaadeleri 
kendilerine candan oıi1&fir 

olarak bugüne kadar bakıy· 
orlar, hepıinin ııhhatleri 

Erdık yıluıdı bir atomo'11 
kazısı oldu. 

Erdeki\ tüccar gaıi otlu 
bay Niyaıiye nit otomobil 
Puarcı mtitterilerini alarak 

Bandırmaya hareket etmiı
ti Gönenli lımailia idaresin-
de bulunan bu otomobil 
Brdeğin bir kilometre meaa· 
feeinde Marad bayırı mev
kiinde yokuto çıkamayıb 

geri geri gjtmeainden töf6r 
lamail otomobili durdurmak 
iıtemiııe de lirenlerinin bo. 
zukluğundan otomobil geri· 
de bulunan beı metre 
derinliğinde ki yardan aıeğı
ya gitmek tilere iken içinde 

---------= ........ -===·===========•=--===-==-====-==-

bulanın yolular birer birer 
kendilerini kurtarmak için 
dııarıya atmıılar. Bu anda 
yine yolculardan fırıncı bay 
Sami kendiıini atmak iıtem
iı her naeılıa eteti takıhb 

biraı yerde aürüklenmiı 
hııından 'Ye muhtelif yerler
inde yaralanarak müdavatı 

evveliyeai icra.kılınarak Ba· 
ndırma hllıtahaneıine aHk 
edilmiftir, otomobilin bir ta. 
kerliAı yarda at•l'ya aark
mıt bar tekilde teaadtlli ol
arak darmuı. içindeki ooluk 
çocuk müthit korku g~irm
itlerdir, fıreni boıuk olu 
bu otomobil la ak kında saba -
ta " belediye tarafındı• 
tahkikatta bulunmaktadır. 

Badema boıuk f ırenli otom
obiller ıeferden mın e.ilec· 

Felaket Görenlere Yardım 
<Üıt tarafı birinci 1&yfada) 
ik'6fa edi1oras. 

Rdremit, Ayval k. Bandır
ma kazalarımızın halin ba 
hamiyet i inde çok ılerle . 

bulundukları mit 
gelen 
dır . 

haberler araeında· 

Bdremit kazeıı h ılkı nak 
di olarok hın lirayı müte 
caviz yardım la fclukct ze· 
delerini imdadına koş 
maktadır. 

Merkeze merbut nahiye
ler halkı dişlerinden, tır · 
naklanndan artırarak zeL 
selenin açıkta bıraktığı 
yurddaşlara yardım l'llerini 
uzatıyorlar. Bundan bu yar
harelı::etlerinin Erdekte ve 
Marmara adolorındo çok 
derin bir alAka ile kar

ıılanmakta olduğu felAket 
yerinden gelen haberlerden 
anlatılmaktadır. 

lepsütlülerin yardımı. 
Kepstitten aldığımız .malu

mata göre Kepsütl?lerın ze
lzele lelA ketzeJelerıne tebe-

rruleri devam etmekteılir. 
imdiye kadar teberru mik-

darı tiç yüz lirayı geçmıt 

ve bunun 202 lira 80 kuruıu 
Balıkesir yukeek yardım 
komiteıi emrine gönderilmi· 

ıtır. 

Pamukculınn yır~ımı 
Pamukcu 19 ( Muho bırimi-

zden) amukçu halkının 

Marmar felıiketınden öıtiriı 
duyduğu acı buyükttir. Hı· 
Ik felAket goren kardeşle· 
rine dündenberi teberruattı 

bulunmıya baılamıştır. ha
lkın kimi para, kimi et 

ya ve zahire vermekte 
•• ba haıaıta biribirle 
rıle bantmaktad rlar 

• 
Yıtcılar Uyu 200 Hra ın•-

erdılar. 
Yağcılar. 17 (Muhabirim

izden) - Nahiye müduru Ha
lı::k.nın reiıliğınde bir komite 
holk n felAket görenlere 
yardımını toplamııktaılır. 
Butün nahiye halkı r~IAk. 
etzade korde9lerine seve ıeve 
yardım etmektedirler llk 
yardıuı olarak 200 lıra 
yollamışltır. 

~-

Irak - İran 
ihtılafı 
(Üst tarafı bırınci sayfada) 
kte olen uluılar derneğı ko
naeyınin celsesinde Bay Lit
vinor şu bildiride bulunmuş· 
tur: 

« • Tetkıkinize suııulmuş 
olan meeoleoin esBlın tahııl 
etoıeden önce unu soyle
mek isterım kı ıki torolca 
uluslar derueğı konıeyınc 
verilmiş olan vesıkalrla ikı 
taraf mümessıllerince bura 
da yapılan bildırılerde bir 
çok defalar Rusya'nın da 
eski osmanlı ımparutorluğu 
ile trumn orolarınJaki ıını 
rın tohdi Jine aid olarak ya • 
pmış oldukları anlaşmalara iı 

tırak etmit olduğu11u soyle 
m ştir. 

Gerçokt n ı84rtorıhlı Er
zurum anlaoımaıı oda ve 
ı913 torihlı letanbul pro. 
tekolunda furkiye. 1ran ve 
ingılteranin imzuları yonınd 

0 ıamonki aarlık Rusya hu· 
kı1meti mÜmC' sillerinin de 
imzıııı nrJır Bu vaziyet 

, ~~~~~' 

TÜRKDILI Neşriyatından: 
Çocuklar için . 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bilgisine uygıın olarak ya .. 
1. zılmıştır. Her kitapçıda satılır· 

ALTIN MAKAS 

ektir. 

f'ç buçuk ene Almanyada tahsil etmiş ,,anatıu biitün inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
mi iuin aliyyülala dereced~ maka tarhk ,.ehac.letname ini ve ayrıca ,..eref diploma ını haiz 

• 

MUHARREMHAsBI 
Erkek ve Kadın terzıhaneaı 

Makaetarı bulunduğum hanımlar terzihıneeinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbi1elerini göröniiı. Ba 
zarif geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmit bey~fendiler Altın makaeın muhterem müıterileridir . Modellere 
muvafık olmıy&n ve aevilmiyen elbieeler derhal tatbik edilir. 

Güzel ve pahalı olan kumaşlarınızı yalnız Al"TIN MAKA ~A biçtiriniz. 

Çünkü ı senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde fık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görQlmemlı&ir. 

Erkık ıhlrııi 'ııtı~ın ııkııı lı. 50 
Hınımlar ıtılyııi lıraağlan ııhllııı iğnıci ıftak lı.24 

\ 
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tllYPl 4 TtJRKDILt , __ 
ŞEHİR SİNEMASINDA 

' ·········-········ ••1t••• .. -~··· ·ı 
1 I! Geldi! Geldi! · ele!!. 

11 

1 

2 O i~inciKanun pazardan itibaren 

ARTiSTKANI 
~IEG LEllO~NİEH JVAN KOVAL S.\MBOHSKİ 

IHiv ii k sirk havatt. ArtistlPri11i11 ic vlizii. ~lulıtelif eanhazlıklar . Va-. -. . .. 
yt>te rıuıııara lı ve sail'e... . 

A ~ ıı ıza ma ı ıda. A~k ınaeraları. Kin. 1 tıtiras ve cinayet .. 
1LAVETE~.. _ 

1- İki kısımlık komik. (Radyo çılğınhklan) 
2- Foks Jurnel. 

Pek Yakında 
İki bü\'iik artist .. 

. GfTTA Al par VE GÜST.\ Y FHÖllLICll 
Tarafuıdan teııısil edil~n 

1 • 

1 1 • M 

• • • ... ~ 

l it 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklenen 

ORMAN ÇİFTLiGI 
Bira Fabrikası Mamulatı 

ANKARA BİRASI . • • 
1
1 GELDi 

, I • 
GEUDi GEL_Q.! 

• 
ı = 

Toptan satış yeri: 

BANDIRMA BAKKALİYESi •• ı • 1 Her bayi ve Lokantada arayınız! 
•••••••••••••••• ········~·--···--SAADET ŞARKiSi 1 

1. ç:_:is ve çok cazip bir operettir. .1 , Okuyucularımıza Bir Kolayh~ 

·~~ıımıımw.mıı~mıı~ı[!~l~!!!!!!Jl!l!!l!!!!J~l[~~~l!~!ın!~~ııe ~ Aşağı ya bastığı ıııız relı her ı;ı b 1 () lıa 1 ~ ınıızııı lıer l ii;·i h Zaçl:Y 
~ Romatizma De soğuk alğınlıklarına care J rını en rahat, en eyi, en tH'uz ve Pil sa~lam şartlarla nerede, ~ 11 

ı~ T Ürk Elektrik ' ti !erden karşılıyalıilı·celderiııi giisteıiyor. 
1 

E4. Termoforu ~-:.··=~ Rahat bir otel istiyorsunu.z .. Hangi otl> 
tercih etmelisinız? 

!~ Balıkesii: yeşillide No. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay ti Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
§.'; '= A.T d f b f ? C4 Ükonomi Hakanhğın1n 18 şubat ı 933 tarih ve 1499 nun1ara ~ ıYere e eğ ene i lrsiniz. 

~ v~ on b~ş s~ııelik ilıti!·a beratını haiz~ir. Mulıt .. reııı hckiıııleriıııi· ,a gilıi türHi suallerin eevaplarırıı hu tabloda arayıııız . pıl 
=-~ zııı tav:-:ıyesıle ronıatızmalarda, asa hı hastalıklarda, terlenwtle, ' TR/KOT AJ• Mehmet Servet örme e ; E uvayı 
-~ sıcak kum 'e ~ava banyo ve paıı~uııw rılarııı<la i~tin ı al ohııın , ak. · 'f;;;;;: n • ye cacld.-.si rıu ma ra: 98 
=4 tadır. llararP.t içtıı sarıdalyulara ve yalak içt·risiııe v•·sair lüzunı ~ KIRT ASf YE· Mustaf_a Fehmi. IJiikiınıet ' esi posta 

~ gör~ ılPıı yerlered.e ılorıul.a~'ilir. ~I~},.. ııTu·rı ı lt>kt·tiıı vol~uua göre lwr •~ . • ne sokagı. . 
==-~ ~el-.ıl \e ehadda 11ual t•dılır. - 1 ElJJ~ATLll.Hn rs o T E L - ~ cadd' 
-- • L- • : kaptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye 

~ . ""ali~ ~.-·rlPri: lzıııirde P.-şttımakıl,ırda Seydi Şt'lıirli lltlınıt-t ~ -

fil ~ Tevfik elektrık ti c~rı:tlıaıırsi. ~8 siııdıı.. d si 
=~ Bursaı.la Sethaşmda AhnıcL Te,'fik eczahauesi 'lif. Bahkesirpalas - Kuvayi milliye cad _..,de• 
~~ İstaıahultla ~Jı~ır çarşı!'iında a1l:ır il. llii~uii ve malıdumları J~ A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükfımet caddesıP 
-.ı .. ~§ 11 .. ktl•'' ~ ve Galaı ada Yoy' oda caddf.~i rıdt• t~d 1-.artlöıe\'İ elt·l-.trik. dcpo~u · p~ Sadık ve Hacı Tevfik beyler· " 
~1 • :\ııkarada E' liva zadt• ıtrivut ve •·c·za depo~u. liii§ caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 
' ~ Sl\aS \e S.ıfll;UIH.la lhr .. lıinı Ferit ışık elrJ..trık deroları. r B ~r R B E R M b b b t eııd 

-
5 L : oda er eri Sa ri bey. Hiiktinıe 

i .t Koııyada .\li l"h i tulıafi~·e ve ~ranıofou ticaretlwne~i f 
-.ı1 1 1·- sinde •. Darbah otPlr ahında. ..k .... .a 
3!_ Af.voııkaralıi~arda llibııii Hiza staııbul eczahanesi. i 1 ull"'-

~ Yeni berber ıbrahim · Dural: 1 u 
: [,a~ta di" tabibi Hav Yu..:uf. ~-== 

5~ " " • i.§ caddesi Yıldız Karaathancsi l,.arşısın 1 ; 

-~~iiiiiiiiii.i~iii~~JlliiijiJfili :iiiiiii~miJi~~ İİiiii~iiiijiiiii~~iiii~liWi@iiiiiiii~iıifmi TUHAF j y E· Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gfJlşfl 
,.- _, , ---=---:.'.:...=- . -

AVUKAT ı KADRİ 
=-=-= --::. -- =-- ----=-, 

H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILt 
YCSCF KEN.\~ 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

~ork~z ve kazalarda her 
nevı ıl.ıva k<1 bul ve s urat

la netı ce l endirilir . 

UZKUR 1

1

1

1 

EN UCUZ KIHTASİYEMAGAZASI 
Jliilu'ımet caddesinde Zaı·bali oteli al-

tında ~ eııi uçdığmı düklduıda kırtasİ)' t), zii
caciyn ç~~id!t·riııirı en e~ isi ve piy .. sadan 
P-11 ucuzu olarak buluııur. Bilhassa nıe~teb 1 

1 

talttht·lel'İrı~ aid ıııuhtt·lif tlt~fuw ,.~ kulcnı 1 

\' P.sa i re diÇw r ticaretlw ıwlerdcıı ı ıtk foı k.Jı 
1 

ve elaveıı fiatlt•satılır. 1
1 1 

f-,-::::::-==---==-==..... -.. 1 

Dokto ~ , 
l'urddaş: 

Memdu~ Ah11et Fd<ikelli gıitılerde sana yardım elini u=alan flilô.li 
~() UK alımer wsr111lı~jL11 şrfkalinden cJoymuşlur. Zengin, f u 

_ kir, kudw, erkrk lııılasu hiç bir kimse kendıni Hilali 
lwstultkları mulelıassısı. ahmerin himuı1esitıden uzak sayamaz. Senelerce eo -

Muuymıchunesını postah· · ... 

1 

· d z 1 ve/ kurulan bu hayır ocagma aza kaydolunuz . . , ane cıvarın u emen so-
k.ağına nakltstmışı i r. ' Ba/Jkesir Hilaliahmer merkezi. 

.._ ~~~--i!Miii~!liiiliii~--iiiiiiiiiil!iiiiiiiiiiiiilliiiliiliiiiiillliiiiılilllililii. 

-

• kolonyacrsı .. . \hacılar caddPsi No. 3 1 * 
~ok9tr LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah \Jehnaet !' 

numara 18 
a.ILJ~' BAK K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman, .. dB 

·azll• Paşa canı i i ('addt•sirnlt~ .. ~lt·ylı ~'ıw ı o~ '1~ 
Bandırma hakkaliyPSİ Ahmet Hi:mi e.f~ ri· 
Biliını u ıuiçk.ilt•r, koııscrve ve ş ~k f•r çt·ş:!.e • 

1 ERZİ : Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 4
1 
"91' 

Terzi v~ iirii('ti Celalettin bey· l\tl 
• mi liy .. <·adcl~si No. ı 63 ket' 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balı kt•siriıı mı e~ki ş•'rıll 
. . • 11 .. k \ 1 1 . J k:-i o-ı · cısı. u unıet cac t esı, po~la ıc ne so ~ t1 

. nıara: 24 
. ıı••" 

MANİF A TU r):Tavşanhh Zade Fahri bey. Fanwz•·ııif 
• (111 

ni fa ı ura v~ k 11 maş mağzası. K u vayı . 
caddesi numara: 52 diiıB,.,,. 

H1RDA VAT. Cumalı Hasan - Yapı v~ reııcper ~31ı+ 
: deıuir lıırch" aı, ho~·a, (•anı, çiıueto -fe .. 
Sar~dar hası. 

• J .. 
Balıkesir Vilayet Matbasında basılmıştır· 


