
8All 9550 - - 22 ikinci klaua s'1ı 1!~35 -· O.kuue• Yıl -
- itett Bat~am:Btleclk aaylan HAYRI KARAN 

CUl\~AR. TESİDEN 

--~ 
ÖZGE ÇIK.AR.. -

Çıkaram Genel Çevlrıenl: K. E AKMAN 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir 

1 
Yıllıtı· 800, altıaybtı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

Günu ıeçmiı sayılar 2S kW'Uftur. 
• 

Atatürk Dün 
Atatürk Ve ismet İnö- ' 
nü Bugün istanbulda. 

istanbula Hareket Ettiler .. 

A t 

Ankara 21 A.A ) R i_ 
sicumur Atoturk yanlurında 
Batbokan iımet f nonu oldu
ğu halde bugun 1st nbula 
gikwek dıere husuaı trenle 
saat 21 de Anknre(\an ayrıl 

mışlar ı r rurk Hli tPtkik 
encumenı uyelerı de tetkık 
lerini ve olışmalarını de. 
vom ettirmt>k m~ere Atotur
kle btrlıkte lstanbula gıt • 
mitlerdir. 

Fırka 
Namzetlerini gösteriyor. 
Elli kıdır nımizıt ıar, 
Ankara. 21 (Mahabiri-

mızden) - Memleketin bir 
çok yerler ndtı ikinci mü
ntehiblerin serımı bitmiş· 

tır ve t m hır ıttifjklıı fır. 

k m z n ~O!ıtermı ol<tuğo 

• n mze ler koz nmışt r Ftr
kıı gonel k. ııbi bay Receb 
Pckerın bu kuol ğı ahında 

b r heyet teşekkul etmış-

Bu heyet k d n erk
vatundu lardnn onumuz

delu eaylav seçimi ı~·ın 

namzedığinin konmasını ist. 
emıı fırkab •atandatlarla 
diğer vatandaşların mürar 
aatlarını tel kik edecektir. 
Tahmin olunduğuna göre 
kadınlarımız arasından da 
yapılan müracaatlar ol4ukca 
fazladır Fakat elli kadar 
( Devamı ikinci sayfada ) 

Eşi 
-

Balkın konseyinin üçüncü toplantısın~a son sıyasal 
girüemılerden mütaıellit umumi vaziyeti görüşüldü. 

Hal a aı u 

Cenevre. 20 lA.A ) - Bo 
ikan antantı mumes illerı 
memleketlerinın Avueturya
nın ıstıkllllı 'e orta Av 
rupa meml~ketlerinın ıç i 1 
erıne mudohale edılmesı lı 
kkında Romada tasavvur cdı 
len an&anta 1 tiraklerı ıhtıh 
malını muzek re ctmışlerdır. 

Hı~·bir ye karar v 
r lmemı olmolda b r ber 
bu ı:ıntonta ıştır k tme 
1 rı i~·ın Romadn isım~ 

erı hılhı:ısso zıkr lılmemı 
ı n mcmleketlerı d t 

nz r emnıyet bnğlorı ılı 
das etm k ıst dıklerı soy· 

yl n ılır. 
21 (AA.) en evre 

Anadolu A · ınsının 
muhabirı bıldırıyor 

husu ı 

Balkon onl m 1 kons Y 
lun uçun u l 1 1 nt sını ya 
pmış vo topl nt nın o 
nunda oıağ d kı teblığı 
ne retmi tır 

Balkan 

r nın 
l1rı mun 
k ti rın 

IAk d r 
t tkıkten 
7 ıkı 
Homn 

ıon 

y al 
d n mut v llıt 

ık ad R li O 

oyn 1mı t r. 
Bu J Bnlk n !usları ın 

çok t •sellı verırı bir şeydır 
.l'okat B lknn ulu )arı akısl 

erı okonomık hayat uıerınd 
ok a~ır hasan umuma lrnr 

g tık ıçınde il rın ar 
m k m l urıy t nd dırl r 
Onun ıçın, B lk nlordekı 
t uküm t a 1 mlor. lı mal 
ar nı b lh hu n ktn) 
( ) f in ) 

Uluslar 
Kurumu bu devrenin işlı

nni sonuna erdirdi. 
l I· 
lu 

mu tur 
k oukdarı 
aktad r 

Görülmemiş soğuk dılaııı 
Hindistındı zar11lar vardi 

Bomblly O (A A ) F .. i 
goru mem hır oğok dal 
ası şım lı t rk 1 du en 

mıntakodon y ,. r.1 r 
varır h r k k urb n v r 

lırmı~tır '.\t h 111 t marn 1 
ıoolıv in U!'lltır B r 1 rce eh 

t 'Y' ı v • ku .. o rıın tur 
Z ırar t ırka\ mılyon ı ter 
lıng !ırası tahmin edılınek 

tedir 
(,UJBrost ınd ve P ncah 

dabilım\ plmuk rekolte ı 
kAmılen mah,olmutlur 

vyork, 20 (AA) Bu 
tun Amerıko la t' ddetlı bir 
kor fırtına ı hukum surmc 
ktedir Simdiye kador bu 
yüzden yirmi kişi telef, ya
hut ki kaybolmu tur Bir 
çok. yerlerden yollıırın ve 
demiryollorının mahsur ol
duğu bildiriliyor. En ~idde
tlı soğuklor Seatlc ıle Ko
lor do havalısinde kayJo
lunmu tur 

Bulgar 
Hukômıti ile Çıkosloııkyı 

ınlııırnr 111u? 
Prag 21 A A) Bulg 

ar gazetelerınden murekkeb 
bir heyet buraya gelmiştir 
Ku~·uk ıtildl matbuatı tetk
ilAtına benzer bir Bulgar 
t ekıl11lavak matbuatı anlatm 
as tasarlamak niye\indedır 

O~onaıi bakınhkının bir 
tıhligi 

Ankara, 21 (A.A.) 
( >kooomık bakonlığınd n 
>o 1110 34 denberı t kit 
J bılmekte olan Turkıye 

it lya tıo ret ve khrın 
l lanmt lar doka 1 

ikinci Müntehib seçimi 
VilAyetin ·Her Yönünde Bitti. 

Kadın erkek biltün müntehipler aeçime büyak 
aldka gösterdiler ve fırka namzetleri kazandı. 

l c gun once vilAyetin 
her yônunde baılamış ol
an ıli nri muntehib ııeçi· 

ıd duo bj mjştır . Secim 
duyduğıımuza gore •eçimi 
son olarak sırasile Gon
en, RJremid, Balya \'C 

B ndırma b:tirmit burolorda 
Cumuriyet Halk Fırkası 

namzetleri b6y6k ekıeri 
yet kazanarak müntehrb 
seçil mitlerdir. 

\ ıldyetın her y6nunde I mi bugun bitmiıtır . 'eçimin yor. Bütün müntehibler 
,._çim bitmit ve ba ıu- -.erdifi netice ıudur. bu meyanda kadın •iln-
retle saylav seçiminin ilk Cümuriyet Halk Fırkaeı tehibler seçimle cok ıi 

11lhıun olan ıkinci mim- namzedleri mutlak bir ek1t yade alakadar olmutlar 
tebib seçımi sona ermi riyet kaıanmıtlard1r Kor ı ve hemen bitün 
bulunmakdadır. taraf: O dır kadın müntehihler aeçime 

ikinci müntehıb 1ecimine Handırmı. 21 Mtthabıri i9tirık ederek reylermı kul 
ait olarak son aldıgımıı mııden) - Dôrd gun once lanmı lırdır.Seçım neticesinde 
tel yasıları unlardar. yoşlıyon ikinci muntehib fırka aamaedi olan zevat bti-

EJremit 21 <Muhabirimiz-
den Jkincı miıntehib se- saçımı kuAmızın her yö. yuk eluer1yet kazanarak 

niınde sona er mi bulu- ( Devamı ikinci sayfllda) 
dmi bugun bitmittir. Bu ---------..----
defakı ıerim ~ok alftkolı ol· 
muş kad n erkek h men 
bütün muntehit>hor lt'ftm 

gırmı 1 rdır Bu eeçımırı 
~ k h ru tlı nolıceaıne aö 
r Untttrıyel llHlk Fırk ı 

uaıı z tlt rı mutlak bir c.-kat 

ı~ t k r. D :- k ıkınr mu 
nt h b se\ ılmı~lerdir 

Hurho1tıye, 21 (Muhabırı
rnızJen Burhunıye kezas
ında ıntıhab hararetli olmuı 

ve bütun muntehibler reylerini 
fırka namzetlerine vermı~le 
rdır Kadınlaramızıo eeçıme 

korşı alAk111 bılhasa zıkre 
ayandır 

Balya 21 (Mubabirimızd· 

en) - ikinci muntehib eeçj. 

Sovyet 
Rusyı ile Rımınyının 

ıünlııbıtlıri. 
Uuzatıreltr bııııyır. 

Moskova, 2 ! (AA.) 
Sovyct · Romen munascbetı 

mutcm diyen salAlı bul· 
maktadır 

25 Mn kt\nundo ~os 

kovada hır . ovyet Romen 
demiryolu kongreei aı; ıl 

&<'aktır Bu konferans rln 

bılhoesa din yeper koru 
eunun yeniden yapılması 

VP vngon mubadelesi a~ 

ıldıktan sonra tarifeleri me· 
selelerı goruıulecektır. 

muteber idi Bu anlaımo 

l r muddetlerinin bittiti 20 
- 935 ten ıtıboren yenı 

den dokuz aylık bır devre 
ıçın osatılmıtbr 29 9 934 
uli ev 111 aynı ariictdetle 
y aıden raerıyete konmu · 
t r 

SaKllk 
;,ı.,; bıhnııız hlll 

kntiıizı 1ıli11r. 
Ank re 21 (A A.}-Brdek 

Kapıdağı •e Marmara ada 
larınJaki yer teprenmeeinin 
yabdığı zararlara kartı hu
kOmetin ve diğer kurumların 
ilk gündenberı aldığı tedbir 
leri görmek ve geregen b~ş 
ka tedbirleri yerındo ulmak 
ıçın aağlık bakanı llr. llP-fık 

Saydan hükumetın kararıla 

'e hukOmet namına bugün 
( Devamı U\iıocu aaylada ) 

Almanya 
Ulnlır kuru11na ızı 

olıcık 111 
eu İJİR ıörOSOlllSİ 1111111~1 

\lir OVO, 19 (A A ) l.ıeh 

telgraf ajansı bilJirıyor: 

Bulun matbuat, dun ulu 
slar derneğinde 1919 azlık 
anlaşmasına bağla tikAyetin 
müıakereıine Lıhiıtan mur 
ahh11ının ıttirak etmemesı 
hakkında tefıiratta bulunm 
akta ve murah haaın B. 
Bek tarafından 13 
eyhllde yapılan bil 
dirıye uygun hareket dtıği 
nı ve bu bildirimin bu aure· 
le tatbik sahaeı bulduğunu 
kaydedmektedır 

Bana kartılık Lehı.ıan 
murabbaaı prea PleH tara
fından yukarı ilıı1adakı 
Leh maliye memurları bakk 
ında yapılan l}İkAyetin 

gorütülmeıi sıra11n 
da hazır bplunmu tur Çim 
(llovomı uç"nrü 11yfada) 

Kültür 
lıtıntı Uirllıı iı
taın~ Mr1kıt ıtti. 

ıatııı112 ııbıı ıızıar 16ytu 

8dirne 21 (A. A. Mek-

teblıri tefti~ ettikten aonra 

ıehrimizden ayrılan KOltur 
Bakanı Bay Abidin Ozmen 
Edırno muallimlerı tarafın 

dan verilen çayda ıôyledıği 

nutukda Edirnıde kultur ha
yatında gördiığu duzenhkten 
sevın\' duyduğunu ıoyJemis 

v~ nutkuna»Dedelerımiıin bıze 

emınet ettikleri hır güzel 

beldenin ımalarma yukeek 

abıdeleri sızin kultür sa.va. 

ınız ebediyen muhalaıa e 
decektir Yarın için ıızden 

daha rnuaffakıyetli ~ahıma 

lar beklıyoruz» ıozlerile bı
tirmittir. 

Kültür Bakanı 11tHıyo 

oda Umumi mflfeUi , Vah 
Beledi1e Rei•ı •• 111uallımler 
tarafından uğarlanmıtdır. 

__ _,... ııı,_~-

lıf uıdı zılzılı ıldu. 
Moıkon, 21 (AA.) Ka-

lkaıyanın bu\un tehirlerind 
ehemmıyeti orta dererede 
b r 7.elıele kaycltdilmi tir 
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Görüşmele!2_ hakkında Seçimi Belediye Vurd İşlerinde 
f 1 ansu ve italyan gazetelerinin yazdlklan ~k~:!i ı::~te~;~n:~m:0~~!:!:/ , . . -d-. --

Fruns z gö:ııyle Jıalyan 1 1. -- Tabiyete ınötnallik Havran, 20 (Muhab trimiz- f [ncumem un uzun sDren 
ga:eld. riııi11 m·şriyulı. olan Tunu!-"! muk.avelen.ıtmP.L den) - Havran ikınci mün- Lı • 10planll yaptı. 

«Tt>p~» gnzet, sıııııı Ron.ıa erınin '965 eenesi.ue lıtadar tehib seçımı gayet ha. UJr 
nıuh:ıhı · i, ituly.ın ~azeteleri- yuni otuz sene müdıietl·e; · rareıli .olmu~tur Kadın ıe:r- Belediye daımi encümeni 
rıırı Frnı.sız _ iuılyun anlıış/ 2. - Y,ne mektebler için kek saudık başında Tey dün vali ve belediye· reisi 
mal .. rı hakkınılııkı mütalea · olan Tunus mukavelen amel atmak ıçın sıra bu lar.ıııy - ~ay S..ıl ım Gıindoğanın bıış· 
larını şu suretle tokltJnıak- erinin ı 955 senesine kadar orlardı. kanlığı oda toplanmışdır. Top-

d Y
ani yırmi .sene müddetle; Havraa·ın yurd işlt•;:rinde lantıda bdı·dıyt•ye tıid işler ta .r: 

«Bu gnz• tı :ere gör.- 26 3 - D ğer meseh;}..,re mü. göôterdıği Lağlılık -o ku· görüşülmüş bu arnda bele 
_ n ı1:1 aı . 1~15 tur hıı Lon· teull ı k Tunus ıtıuk.o,·elt-lerin- dar göze <,,·arp yordu. ki bu dıy~ zabıtası turuf.ndan ve-
dra mu h· dP-rwmesinin 13 ın ı Y45 st•nesıı•e deyin ya_ · ıehucıim · mtıml -:kettn atisi r ılmiş olu odu cez.ıyu airl 
ürıcü nı;.ıidr·sı mu(· hıııce nı on yıl müddl'll~; ıızatılm_ içın mısali huyır ad,J tdıle- i~ler uzt•rınde göruşülmüş 
mti!4t• nılı·k•• l ı·ni l ,,}ya_H• y.1 ası. cek şaheserlerJen<lır. hu hu ~ u::ı ın kınn rlar veril 
pıLıcak tavız-.ı. m· s 0tl!sİ. Li- 4. - Onünd\zJ. ki on se- Rt-ıy tasn~fj netfo·esindtı nrn,,tır. 
byanın ct-1nubunılo ı 13.000 ne z,ırf . uurı ı:ıerbe~t nıe- yiızd(j seks t!n işüruk vuku- Bded ye encümeninin Jü 
ve Somolide t.000 kılometre sleklerc.ie buluh'mak imti- bulo .. uştur. nkü toplant • sırıda ekmt k-
murubba yerin terki suretilfj yazı kendilerine b~·:ğ•jlan- YüzJ.e yüz reyin adHmi te- cıler. esnafı cemıyt· tınin 
kati olarak balledılmiştir. acak olan halyanların bn mını meşru maztJrtUtırder.ı ekmek !iatların ı n indirilm-
Genel bir surette balyanın hakkı yaşadıkl~r~ miidde:- dir · Miikellefın yu esi hakkında yaptığı mü-
cenubunda yer kaznrıması, tce muh<ıfu.ıa etmeleri. dışarda bulunması veya racaat da tetkik edilerek 
sahranın daha gflniş bir su- Büttin bu neticeleri tet- kaikamı,bcak cteu:cede tdtkıkatın derinleştirilmesina 
relte mürakabesini müm vıç utmek üzere Ruma an- hasta olmasıdır. Bn gihlltır lüzum görülmüştür. Bu hu_ 
kün k ı lucak ve birçok ka loşmı..liifı iki hülı.ftmet A'!'· de i~tırak edemedık ler1nden su~da gelecek toplantıda 
rvan yollurmın lrnllıtn lmofl.mı rıkadakı nıünas~betlerini kalbi teeseür duym uşll.ırd.r. bir karar verilmesi kar-
koluyloştırucak mahıyı ttı:- urLtıımak ve bunull ıçio Köyl~rmde de seçim aynı ar verılmesi muhtemeldir. 
talAkkı olonmalttadır Fılvakı ger~k.li olan tedbjrlerl al- ııca&klıkda devam eımıi~.tır. 
ltaJyanın elde etmiş olduğu mak hususunda da an'at- Huvran hali.ı bu-
yerler, Tıbesti dağlarının ılk mtş oh.luklu11ı1 tesbtt eyl- ulu ıdu.renin ıımdele _ 
yamaçlarına kadar uzanma. mektedir. Bu maksudla İt· riııtt çok deran bir .atAka ile 
k.ta . ohlufundan, cenubi Lı- alyan.n mali bir konsor- sara!mış bu rabıta S•Dı her 
banın kurumu bakımındı · n siyom vasıtasile Cıboti-Ad- f,rsaua pek barııl bir Şe· 
inkAr götürmez sevkolcişi ısababa demıyolunun his- .kılds göstermekteıt.ir. 
bir değerde sayılmaktadır . se senetlerine yüzde yi· 8arıbttyler, ( M11.ıaubırimiz-

Ancak Somalı sınırlarının rmi niebetinde iştiraki ka · den) - KöJtüler ikinci seç
Eritrenin menfaatine tashih bul olunmuştur. aen stçimme bü.yük bir ili-
edilmesi zihinleri daha zi- HuıAsa, Afrikanın gerek tık.Llt gö~wrme'ktedir. Gire-
yade meşgul etmektedir. Fi- Fransa ve gerek İtalya sun mer.k.tz,. Sıtrıbeylcr ve 
lvaki bilindiği gibi Romanın ıçın arülarında pratık bir Soğuccık tııli şubeleri ayın 
kendisi için bir menafi ve iş b~raberliğinin sağlam on yedİ•ınde aec:im işlermi 
nüfus mıntakası ihdas etme bağlarını vücude getir~cek bl\irmişl~r ve fırkanın nam_ 
ğe çalıştığı yerler, Buhriah- bır yer olabileceği düş- zed~ri hıtır ü~ 9ubede de 
merin cenubunda yani doğu ünülecek oluna bütün bu tükel hır mcıtv11lfukıyetle 
Afrikaıında bulunmaktadır. yapılan şeylerin çok en- re1leri üzerı\~rıod.e toplamış· 

hal yanın burada kazıtnmış teresan bir program old- lard.r. 
olduğu yer ancak bin kılom- uğ'u anlaşılır. Ötedenben; soysal olan 
etreden ibaret ise de bu yer Bütün bunlar şöyle te- k.öyJerımız .tadmJuının da 
babulmendeb boğazının batı planabılır; Mdsele bakıki rey k.ullımmalannı · hiç ya-
kıyısına doğru uzanmaktadır. bır Afrıka anlaşması vü · dırgamamışJar, ıreyitırini ıü-

Bu ise, ltalya için çok kaz. cude getırmekdır. kel bır seeeııhk ve biıyük 
ançlı bir vaziyettir. LAtin dünyasının bir sevinç ıçınd& kullaomış-

Bu ıuretlf'; ı. - Eritre, vuktile Afrıkada tardır. 
bu arazi sayesinde açık deni yapmıı olduğu f*'yleri Fran- ney sandığ.nın batına ge-
zle yani Buhrimubihhindi ile sa ile ltalyu ökonomik alan• len her aiie baş1 .karııını ve 
doğrudıın doğruya temasa gı- da gı:ıniş bir _cnlışma bera. , evde reyını kulld.nacak çtığda 
rmekt.-dır. btirlıği zıhnıyttıi ıle tekrar bulunan .k.z ve gelınJerini 

2. _ it.il yanın doğu Alrik. yapubılırler. Hiç şübhesız ark.aanna \akarak gttlmış ve 

Valimizin relikalan on ço
cuk geydirdi· 

Çocuk esirgeme korumu 
bize gönderdi~i bir mek\ub
da diyor ki: 

Vali ve belediye başkanı
mız bay Salim Gündoğanın 
refıkaları bayan Sulim Gün-
doian kurumumuz vasıta. 

sile ıo fakir çocu_ 
ğu tamamen giydirdıkleri 
içın kendilerine sor. suz şük. 
ran ve sayğılarımızı arzet-

meyi borr. biliriz. 

Ömerköy yollan 
ö ınerköyden bildiriliyor: 
Köyden ietasiyona bir km 

olan yol kıt dolayısile çok 
bataklıklar husule getirmiş
tir. Geçmenin imkAnı yok. 
tur. Bu sebe ble istasyona 
gelib giden yolcular şimendö. 
fer yolunu tııkıb etmektedır 
Düzellmeaini temenni ederiz. 

asında~i ıki müstemlekesi bu mesei~de bas1t ve müb· ht;b bıriıkte reyiılmnj kullun· 
yanı Erıtrt' ıle İtalyan Soma- hc:m bır tııkım hıHıyata ıs- mı9lar~ır. ı:tcız duyardı. Bunu ancak bir 
li~ı ıH:ısınd .ı duh.ı ~yı hır 1, t· ı.ıuı:td edilmek wı.:vzuuouhs Köylülerıll'lizın, Cümuriye- öblir k.elıf tükel olarak deyı-
tıbat vüeuJe getırmek.tedir. ~cgıh.lır. tıo vtırlliği bu un trnyük. hak- m1e::-tirebılırdı. 

Bundan şu ne :ice ~·ılumıı- liu Fransız- İtı:tlyan çalııj- kını kulluomalan gtırçekten Köylulerimizın gö8terdikL 
yor ki, erıtra jle F rans z So- ma b~r .. bunığmıu \tıwelı, özene lleğttr bır görunüşte eri bu derin buğl.lık. ve ılişık . 
malisı arasındukı 8 nır ı n düz.: wu~hırek mı:HıfouLqr. id.ı. H.,u;j k<>wşu köyl~rucm ıiğın soysallık gözlerini gös. 
ehılmPsi it lyan ı n h"r ,k 1 lnyLilz guzd~lerrni11 neşriyatı rt:'ylerinı kuHuı•müğu gcl~n \drmesi yöutemınden her tür· 
müstPmlt-kerıin d· ğ rinı aıü- 'Lu.11::8 gvzdtıtH Fr ... u~ z- &öylu 11k.ını en zorlu hır yı.ız- lü ~lkışın üstüoJ.edir. 
biııı surattı~ artt .rm.iktu ve h .. dy n anhtşwusı h ... kkındu ğun bıle deyıauleştırmektcn Y.ış ısın köylülerimiz!. 
İta.ya ı\'JO mu nevi bir mııvaf ılIJ or k.ı: liı. Bu tee&ôUf ıtıdılectık anl ' l"'cek.tır. lngıltere gerek 
fukıye\ teş1ı.ıl l"'yl~ıLt:ktt:tlır. Kou.ıudıı ımza ed1l~n an ıtşamamazl·k ..kendisini en bu işte gerek Habeşist-

Bılınd ığ ı gıbı Turı us nı.., 8_ ı .. ~mı.l.ırın biıtun Avrupatla zıyade balkan m.e~alelerinde anın ltaıya tarafından mü· 
eleei, ns ı l musterulek~h pro vnzıyetı tyııiğe doğru da- göstermekte ldi. stemleke haline getirilm-

J b l d ğ b ğı~ıı, mia olduğunu, ak.de- Roma anluamala .. ının Avr_ esinde hiç bir mahzur 
grumın ıı u unnrn • ı gı ı T ~ ':f 

11 

Lorıd ıra misakı ile de bağ nız s yas s ı havası üzerin upa meselelerine ait olıın görmez. Çünkü biz Afr-
lılığı . yoktur. Bu mPseltt de sulhpt1rver tesırler yap kısımlarını büyük Brit&nya ikada inkişaf ettirilecek 
hullı çok nıızik bir me" t ğ. nı Vö şimdıye kadar hal- tamamen tasvib etmektedır. kMı mikdurda araziye sa-
ele idi Sebebi de it.ılya- ledılemez bir halde bulu l:t Laval ve B. Mussolinının bibiz. flalya Habeşistanın 
nın. Fransanın yarımHdadırn n1:tn İtalyan Fransız denız imza ettıklari vesikaiard&o hakimiy~ti altına alınca 
gelen ltaly!ln muhacırlnıl.,n meselesinin halli için ciddi hiç biri Avrupa barışını te- Sudana komşu olacaktır. 

ı etmış olduğu istıfade dola- ümidler vermiş bulundu- hlıkeye koymamaktadır. Bundan dolayı İngiltereni~ 
yıs.le birçok bak•mdan bu ğunu söylıyebiliriz Genel o .• ıly Erpress gazetesi bu nrazide kalması ve 
meıtıleyi hissiyata kap.tar- harbin sonundanberi, İtal· ise Roma anla~malarının Af- Sudanı bazı Mısırlıların 
ak dı>rpiş etmesi idi. Malfım ya ile Fransa ara- rikayı aldk'udar eden kısı- istedikleri gibi Mısıra bır-
olduğu v•·çhile Tunusta yaşı- sındaki anlaşamamuzlık ulu- mlarını tahlil eden yazısında akmamesL laz . mdır. Çünkü 
yan ltalyıınlara bağışlanmış slar kurumunun yaşıyab- diyor ki: 1 o zamana ltalya Mısırda 
olan im ı iyazlar ve menf"at ılmesine lazım olan iş bir. Fransa: ltalyaya, Habeşis- istediği gibi hareket ede. 
ler daha oldukca uzuu bir liği zihniyetinin devamına ve tanı himayesi altına almak bil~cektir. 
müddtıt uzatılacaktır. Fakat bırçok zamand&nberi Fr için daha kuvvetli Daily gazetesi Fransız 
bu müddetten sonra müşte- ansız dış işleri bakanının bir mevkie getire- İtalyan anlaşmalarının Av-
rek hukulc onlara da tatbik . Roınayı ziyaretine engel ol- cektir. Mesale böyle neti- usturyayı alakcdar eden kı. 
olunacaktır. Her DA iıoıe bu- malı.ta idı Bıı memle"etler- M verirse italya Mavi smı hakkında da şu mütalea-
lunmuş oı..n hal suretıerı ıi 1n birısı bunu derhal oıo. Nılin membalarını koo•orol da bul Jnmııktadır; 
IJÖjlec.t toplaoabil r: matJk bır surette reddeder - eJebıloeek bir hale gel- «Uluslar kurumu ile mii-

·---------
Çalışan bir yurddaşımıı· 

Bu çalı;kan yurddaş Bılyanıa Komışar köyü nıubllfl~~· 

.~--ı...:.:___-' ~---~ t 
" edell , 

Balya. (Muhabidmizd.,n)- ine eyi hizmetler rııec~ 
Balya her yıl tayare Cem- adam tayare 01ııııJ11' 

.
1 

. • 0eşr 110 <-
1yı>tine toplanan sad:ıkai fı- nası e ısm1 .. , n ' 

tır ve zekAt işlerinde en çok ve takdir görın~ştuS6 ~or' 
da köyün 65 lır9 • ı ıo4' 

muvııı!fak olan bir köy ve ·bı ıO g 
onun kıymetli bir muhtarı para topladığı ~1 gibİ 

fında görüldüğU 
vardır: ' koyun toplamıştır. d d~'' 

Kocaavşar köyü muhtarı Koyunların batın 8 

mız. ht ö dı'r ı r' mu ar mer •. etli e 

=~·=en===y=ı::s:l=-=t=a=y=ar=-e=c=e=m=iy=e=t=-===V=a=ro=l=su=n:s::: ~ 

.Felaket Görenlere 

Lira 
s. 
2 
2 
1 
ı 

l 

1 

1 

1 

Halkımızın Yardımı 

T<nruş 

50 
50 
25 
50 

Başmüdür Kemal Levent 
Mubasıbi mesul Cafer Dilekhan 
Başeksper Halıl Nı::dim Göknil (ı lı it ~ 
Muhak0 mat şubesi amiri avukat ~e? ~e1B' 
Zıraat ve yaprak tütün şubesi aınıt• 
Sutiş şubesi amırı Hilmi 
Sıcil » » Mustüfa Ünal 
Tukibat » » Haşim Üngör 
Vezedar Hasan Şahin 
Eksper CelAl Gürkaya 
Fen memuru Demirkan Gani 
Y ~prak tütün muhasibi Asal Gdngôr 

G ··neş 
Muhaeebe masa amiri Mehmet u 

» memuru Mehmet Fikri 
)) İhsan Bayraktar şıııı11 

Mubukemat takip ve icra me. KAzırJl 
5o Sut . ş memuru Cemal 
50 » muhasıbi Mustafa Orhon 
50 Tuz memuru Ömer Ayan }.eı ı1' 
50 Tahrir kontrol memuru Mehmet 
50 Zıraat muhasibi İbruhim Lutfı 
25 
50 
50 
50 
50 

» memuru Sül.-ıymao 

Tahrir kontrol memuru Kadri ')fJIİ 
» » » Mehmet Hı 

R .. 8ıeıYI Satış refıki ve ıevk memuru u 
Ambarlar memuru Salter 

25 Muhasebe memuru Mdhmet Ali le 
25 , » Sadettin Palıı~ıy• 
25 Muhakemat » Kemal Tanyeri 
25 Sicil memuru !;iadiye 
25 » » Şefia 

25 
25 
25 
25 
25 

Takip memuru Sami Tnşdemir 
>> » Memduh Eron 

Tahrir kontrol memuru Etem 
Takip memuru Abdullah 
Cevdet Utku 

27 / 
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nasebeti olan h~zı yazu·ılar, 

Avusturyanın istikbalini em
niyet alttna alan nndl3şmıya 
büyüli Britanyanın da karış
maınnı istemektedır. Böyle 
bir işin mevzuu bahsolamıy
acağı tab ı iılir. Çünkü İngilte
renın kdlı derecede işleri ve 
sıkıntıları vardır. 

Ve bu sebebden dolayı şi
mdiki haıde bu kadar na
zık bir meselede yeni taah
hütt ... r altına giremez. ingiL 
teren in vnzifeaı Orta Avrupa 

. 0~o o~ 
karışıklıklarınclanb.,1'o( .• ~ 

1 arv 
maktır. Oah3 ıor• }ı o 
evel İngiliz Bıık•~ir )'~ıı; s~ 
Britanyanın hıÇ. ce~ıtı b~ 
dlaşrnayn gıreru•Y.~ ,yrı1 

.. guO dıt 
ylemişlerdir- su ıı. jA(ı ,,~ 
yanatı tekrıırlıtıll Jııtıllı• <' 

1. · ı· devlet a ·ı:totı s' 
ogı ız h ~ 

.. daf ııs . bıl P 
ulusun mu , 0t1erı ı~' 
hele hava kuv' ,,0ıtD ~-

. vsı 1; ·pil ~ 
dar fena bır ılc i~ 1 Jeı ılı 
Avusturya ka~ıŞ rıir 
rışmaları büyiık 
olur. 



Macar 
Oıı Bakam Ceneıreda eyi 
neticeler aldığmı söylüyor 

Bodapeote, 20 (A.A.) -
M car telgrof Ajansından: 

Macar Dış bakonı Bay Ka· 
nyc Cenevreden horekelind 
en evel Macar Telgraf Ajan. 
sına heyonatta .b~luno.rıık 
Cenevrede ('\de ettığı ıntıba
dan d'11oyı mf'muur iyetinı 
bıldirmiş ve dem 'Itır ~ı: 

Butu AHup:ı z.ıo om
darl rının \1 ıcor - Yıı~oslav 
ıtilHı hukk ıı•I tu ıturlu 
muzcıltcrcd n Çl·kılm{ k n z. 
usun ln olıluklurım nrtık lıiç 
ıupbe yok1ur. Meselo t illd 
açık luıl.rso bu hol arş 11 

tt-tkili için olan kıtr şık ıçırı 
tahakkukunu da hu giı~ leşt· 
irecektir. Bununla beraber 
uluılar derneğinin oldukco 
karı tık olıın tekn!k . 818 

temi meselenin ıımdıılen 
kati surette kapanmaeına 
imkAn vermemi ve buyük 
bir hücum teşkıl eden 
Macar tebligatının lAyıkil~ 
tetkiki için mühlet istemcs~ 
üzerine uluslar derne~ı 
konseyi mutnassıt bır 
tarzı hat seçmiştir. 

Macar hiikOmeti CeneY· 
re teıebbüslerine dayana
rak 9imdiye kadar ta\ib 
ettiği itidal t11y11&1ının 

takdir edilmediğini ve Yu
goılevya da bu meseleyi 
Avrupa sıyasosında gittikce 
daha ziyade kendini gos· 
teren temayüllere uygun 
olarak hal arzusu olma
dıflını zannetmek jçin hiç-
bir ıehe~ 'örm~mektedır 

Balkan 
Anla,maaı 
(Üıt tarafı birinci snyfıı ln ) 
çeTirmi )erdir ve hu sAheb-
den de, krı z in do 
ğarduğu gurluklerdcn ve 
türlu rahııts zlıklerdnn uzak 
kalamıyan ülkelerimiz rle, 
şimdiki vaziyete cabucak 
bir çare bulaak gerektir 
Herkeıin bildigi ve tanıdığı 
meıiyetlerine ra~men Ballrnn 
köylüıü çabuk kararsız.lı-
ğına kağılır ve çok zaman 
lar i11tikbolden ümidinı keser 

Ülkelerimiıin okonomi o 
landa yapacakları itbirlıği 
bu kôylulerin birçok sı 
ntılarıoı kolayca ortadan 
kaldıracak ve onları içle
rinden yeıamnğa mecbur 
oldukları sefolelten kurtara
caktır . Uluslar ökonomik 
bakı•dan Liribirlerin• yar-
dım politıkosını daha bü-
yük bir olçude ta~-
bik ederlerse, alı verış 

muhtelif rabıtalar turiz~. 1 
gibi meıelelerde de her hırt· 
miıin ayrı oyr1 ayr1 eldo 
etmeğe uğra tığımız kal"kın
mı daha kolaylaşacak ok~
nomik goyretleı· makul hır 
niıam altına girmiş olacak
tır. Bununla beraber bir iş 
in muvatrak olabilmesi için 
bunun umumi görüniışu 
de gôzônüncle tutm-
ak gerektır. Bu olond 1 inh 
iaarcı hır zihniy .. tle hare 
k~t etmek bılhassa tehlikeli 
dır. Kati \ süreklı tosirlıJr 
y ıratnbılm k ıçın, bu i~hırli
~ı herkeıin yardımına muh· 
lactır. Atinada yopılmağa 
batlanan çalı9malarm, hıılke
rılarda yapılacak ııler~ bütün 
uluıları tam bir güven ve 
htdefe varmak a1mi ile iştı 
rak ettır .. ekleranj umalım. 

TtlRKDlı.1 lıl.YIA. 3 

Uluslar Lindberg Yakın Komşularımızda Çocuk bııımı hıkkmdı 
öğüllll. 

Kurumunun karao re Bul- Yeni bir hat ıesis için Balkanlarda Vapdacak Çocuk Hıirgomc Kurumu 
(Himayei etfal) annelere ço-

aır baskanlığının sözleri. !~.~!~~~.~iti 1!eç::.~~i- Ökonomi is Birliği. 
Bulıar Başbakanı TOrklJIJI Hauptman davası bittikten 

cuklarının bakılma11 ulusla
rını göıteren ôğütler hazır. 

lanmıştır. Bu öğ-ütler ıut 
mınnettarllğlOI bildıriyOr • srınro, Lindberg, yeni bir 
Sofyll, 21 (AA) Ba hat tcsısj için Bohrumu 

bakanı Uluslar kurumu ko- biti g"çecektir. Bunun 
nseyinı Bulgnrıston hakkın· dostları öylemektedir. Li· 
doki korarlım nn daır gJzet ndberg. şim ii Miamido 
elere beyanattn bulunmuı bulunon tıu Kl ı pperpiomer 
ve dcmıtir kı tayaresi ile uço aktır 

- Konseyın kararı bizi Clutlonız hattı nisaD 
ınemnurı edemez Bu. ayında oçılacnkt r 
I,..{ ır ı ı rı okono ııı wıziycti Durak yerleri Los Ange-
hukk ndn muh ıye les. yahud Son Jırensİt1İlO , 
komıtcsınm \OrJı~ı çok Uııiv ıy oJalorı, Voke. Gunn, 
nıkbırı lıukunılNP karşı belki do Yap M nıllo ve 
yuks lttığı itırnzl r taohhut- Konton olncnkhr. 
lcrinıızı tutmnmok orzu En uzak konak Havayi 
ılı re gelnııyor Bıı h r adaları ile Amerika orasında 
toohhuJun yerine getirilmesi dır. 3860 kilometrelık bu 
IAzım elduğu kananlındeyız mesafeyi Amelia Erhnt 18 
Memleketın hokiki ''11zi- saatte uçmuştur. 
yeti ıtıborile yerınf' ge Klıpper -pionner tayyaresi 
tirilmesi mumkun olm yon ile bu mesafe, 12 sııntte ya. 
toahhutlere gırı e.meyız Bır pılabılir. 
münasebetle Bulgaristan Bütün mesafe 14480 kilo-
noktııi nazarına muz hert't 
eJen konseye Ba§kan ve 
Türkiye Dış Bukanı Bay 
Te,•fık Rüştu Arcısa min
netlerıni Bulgariatanın ya· 
kın kumşusu olan Turkıye 
memlekelimızin hakiki va: 
ziyetini bılmekte ve bu 
işteki hali hareketimiz de 
kurulduğunu teslim et
mektedır. >> 

Fırka 
Namizetleri 
<Üst tarafı birinci s:ıylada) 
kadının aamset gö•terılmHi 

ihtimali vardır. 

intihabın nya 6 şu-
batta yupılmaıı muhtem ldır. 

Şu hale gore yn 31 ıkı· 

ncikdnun veyn 5 ubolta 
Ctimuriyet Bnlk F ı rka ı nam-
zetleri anlaı lmı olacaktır. 
Memleketin her tarafında 
intihabat halk mızın ıuurlu 
ve herartıtli alAkasını muc. 
ib olmaktadır 

Yurdda ikinci müntehib . . 
seçimi. 

Ankara, 21 IA A.) Aldı-
ğımız haberlere göre, bugu· 
ne kadar BurlB, EIAziz, Muğ 
la, 'eyhan, Siirit, Trabzon 
Urfa Zol'guldak, Kars, Ao 
talya, lzmır ile Ayvalıktn 
1kioci nnintehib seçımi ~ıt 
miştir. 

Rdırno, 21 (A.A ) Bu-
gun vjlAyetin her tanıfındo 
ikinci muntohih st>çimi baş 
lomı§lır. 

Sağlık 
Bakanımı 

( t st tarafı bırjnci sayfada) 
ornya gitmekdedir. Bay Dr. 
Refık Soydan Kırmızıay 
genel başkanı da olduğund n 
Kırmızıny kurumu merkezinin 
oraya yaptığı yardımları 
da göz len geçire('ektır 

r 
l'urddaş: 

metredir ve 60 saatte yapı

labilecektir. Vnporlıır, bu me
safeyi dört hoftaJı yepmak-
tadırlar. · 

Amerika hükümeti tarafın 
don zeblin tipınde inta edi. 
len dirıjabl servisi her haf
ta yapılacaktır. 

Reisicumur bu teoebbusiı, 

dün to vib etmiştir. 
Bu battı. Almnn ve Hol

landalılarla boraber bir Ame
rika şirkati i letecektir. 

Roma görüşmeleri etraf mdı 
Roma, 20 (A A ) Mılli 

Caıiıt feder&1yonunun çıka. 

rdığı E •ole gazetesinde 
Bay J...agio Bucelh B Lava
lin Romayn gelmesinden ön
ce bııJlıyarnk uzla9maların 
imzatıından sonra bütiın F 
ransa İtalya arasındaki 
okonomik munHebetlere da_ 
ir olan çok alAkı uyıadı· 

rıcı raporujınt bitiriyor. 
Bu yazı ikı memleket ora· 

eındaki dostluğu taselenme
sıle gerek FMnıa ve gerek 
ltolyada hiısolunan nikbin
liği tebarüz ettirmektir. 

Bay Burelli t 93 ~ yılı ıçe· 
risinde Fronsıı. Alman tica· 
retinin pekaz olduğunu gö-
stermekte ve aralarındaki 

ökonomık ve bilhassa 'Zirai 
muradelenın bitmesini tavsi
ye etmektedir. 

------------
Buğday suiistimali 

Ankara 21 (Muhnbirimizden) 
-Buğday i'inde yapılan su
ıi \imale oit tahkikat evr1tkı 
bugün banka merkezine gel
miştır. Kati netice ilerjde alı
nacaktır. Bu suiistimale ait 
Ankara ziraat bankasında 
tahkikat yapıldığı haberi 
doğru değildir. lionol mer
kezde buğday itindek i 
hizmetinin tukdirle karşıla
nacak netice alaC'aA"ı umit 
edılml'ktedır 

Fdüketlı g1111/ude aana yardlm elim uzatan Hilalı 
ahmer lnsanlıfjm şefknllndtn doğmuştur. Zengin, fa 
kir. kadın erke/\ lrultisa lrlç bir klmst kendini Hilalı 
alımerin /llnwycsifldcn u:ak sayama:. Senelerce ev 
uel kurulan bu hay1r ocağına a:.a kaydolunu: 

Ba/Jkesir Hilaliahmer merkezi. 

Balkan anlaşmnsının ia. 
tişari ökonomık koıısoyi , 
Yunanistan dışarı i leri ba· 
kanı 8 . Makıimosun boş 
kanlığı ahında 3 sonk~ 
nun:ı kodu toplonmı ve 
ticaret sı ynso11 ülkeler 
arasındaki rabıtalar balkan 
bankas ı, turizm i~leri ve 

ökooom k kurumların yo 
p ıceklnrı işbırliğı hakk n· 
do altı tane karar ver
m ı şlir . Bu husustaki niha,1 
protokol her iılkenin dı
şııra işler bakanının ona
yas•na ıunulacaktır. 

Bu yeni kurmun tesiei 
geçen yılın ıontefrİD ayı 
içınde Aniarada toplanan 
balkan anla maıı daimi 
konıeyi tarafındaa karar
laştırılmıttlr. 

miş miydi? Fılbakika Bu
lgar ulusu bıırıta ve di
rliğe olen ba~lılığından 

hiçbir zaman aşmamış, 

kuvvetli bir realizmj ken· 
dıne rehber edineren sa 
vntton sonraki yıllarda 

bir muvazt'ne 'c ıtidel 
unsuru olduğur u dtıima 

göstcrmiıtir Bu yuzden de 
duşuncelerin yatışt:rılması 
vazıyet hnkluoda noktoj na
zar taatiıinde bulunmuıtur. 

Bu taahhütlerin yükıek eh
emmiyetini takdir ve bu an
laşmalar da dermeyan edilen 
Prenıiplerin Uluılararaeı ha
yattaki faydalarını tesbim 
etmek hususunda mutabık 

bulunmuşlardır. Balkan ınl
aşma11 Solhan tee11i için ya. 
pılan gayretlerin muvaffak
ıyetind~n ancak memnun ol-

Yopılan konuıDJalardan şi. abıhr ·Blllkan ınlaemaaı 
mdılik ba,lıca anıacın, bal- bu sureti hallerin orta Te 
kın anlatma11nı teşkil eden doğu Avrupa ıulhunun tar-
dort devlet ara11ndaki ök- ıunınden a14kadar olan ba-
onomik yakınlaşma mesel- tün mamleke\lerin vaziyeti-
esini aydınlatmak olduğu ti hesaba katarak fuydalı 
anlatılıyor. Bo mesele ha- bir tanda tamamlanabilece 
kkınla önümüzdeki mayıı ğani tlmıt eder. Halkan an· 
ayının ilk gunlerınde Buk. la maeı de•letlerinin dört 

reıde toplanacak olun bal- Oıt bakanları tam nokıai 
kan anlaımaeı daimi k.onse - nazarlarındaki birhği ve ti· 
yine muf111&l bir rapor mdi.ki meseleler karıısında 

verıleceği söylenmektedir. üa maziden çok moıuı 
Atina koouımalarının balkan neticeler vermit olan aynı 
uluılarının okonomik ~·alış· müıt rek siyasetlerine devam 

cağındaki bebeklere birinci 
aydan ba layıp 12 ınci aya 
kadar ne şekilde bakılara-

iını bildirir. lstiyenlere her 
oy 1ı. n bir ôğiıt porasız o

larak gonderilır. Aokarada 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

bııtkanlığıno bir mektubla 
çocutun kaç aylık olduğunu 

ve bir de odres bildirmek 
kdlıdir 

1 m-.-

Almanya 
Aza olacakmı 
( l et tarafı birinci 11yfada) 
kü bu ikAyet 1922 ta-
rihinde Cenevrede im11 

edilen Leh • Alman •uka
veleıine bağlı ve iki ta-

rafiı olan bu mukavele 
ise Alman yukarı Siliıya
ıındaki Almanlara aym 
himayeyi temin etmektedir. 

r-=-=-----, 
Doktor 
Mııduh lhııt 

ÇOCOK 

haılalıkları mülıhauııı. 
Muayenebane1ini poıtah

ane civarında Zemen ao
k.ağına aaldetmiıtir. 

maların"ı bir nizama sokmak huıuıunJaki antl içenlerini 
üsere yapılacak yakınlaıma / bir kere daha mü&tefık.an 
yolunda haylı faydala olaca_ müıahede etmiılerdir. ı•--==::::zı~-==-ıı=ıı:::ı::ıcı...ıı• 
ğıoa inaamak gerektir. ( ü-
nku bu konuımaların ı.---;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;;;.....-.-;;;;;;;;;; .... ,...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__. ____ iôiiiiiiiİİİİiiiiİiiiiiııııı......,.....,...__ 
turlu Hfbalarını 

gösteren kararlar meeeJenin 
gozden geçirilmesi •e ameli 
netıcelere varılması bakımı•· 
dan kuvvetli bir istek besle
nildiğini goıtermektedik. 

Bu bakımdan, Balkan oko · 
nomi konseyinin son cal.ı
mıları çok dıkkate değer 

'fe Balkanların refahına ve 
ôkonomik geni9lemeıine ya· 
rdım etm.,k istiyenleri ka 

yıdeız bırakamayacak mahi 
yettedir. Balkan anla9m11ına 
ittirak etmit huktlmetlerden 
olaı~maeına rıtğmen Bul. 
gariıtan, buıün yaba-
ncı sıyasalorda olduğu 

kadar uluslararası yaıa
yaıın da temeli demek 
olan işbirliği ve anlaşma 
yollarından hiçbir zaman 

kacınmış değildir Titul11. 
ko bile son defa .'ofya· 
dan geçerken Bulgarların 
doğruluğundan ~e ulke. 
miıın komıularına karşı 
olan tavrının muıtakimli· 
ğ'inden takdırlc bahsetme-

B a f ı k e s i r- Bigadıç
S ı n d ı r ğ ı Otobüsü. 

Balıkesir - Biğadıe - Sındır~ arasında olo

bü ~fttrlerine başlanmı. tır. Otobü hergün To
kath otelinden mü ıerilerini alarak mdırğıya 
hareket eder. V ) ine hergiin mdırğı ve Biga
dıc yolcularım Bahke~ ire ~elirir . ._ eferler rahat 
ve ucuzdur. 

~~~~~~~"" 

TURKDİLİ nefrivatından: 1 

1 Doğru Yol • • 
1 YAZA : M. CEVDET 

1 Bır perde/ık mektep temaılı 
Fiatı: Beı kuruıtur . 

idare ..ıvimizde ve her kitapçıda bulunur. 

ı5Vit~~ı»\t~~~~~ 

TÜRKDİLI Neşriyatından: 
Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bil i ine uy tın olarak ya
zılmı tır, Her kitapçıda atılır= 
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~ mulelıassısı mllt( hassıSI mütehasıııı • 

~ V :\TAN "eza tH'Sİ lıillşiği ndeki ııı u a )'ene evi ııde lıastal:ırııı ı htrgün 1 1 Q R M A N · Ç 1 f T L İ G 
, fiğl~den . oııra kt1 hul ve teda \'İ ederler. af 1 
~ .. ~~-~~~z~~~~~,~~~~~~~~i • Bira Fabrikası Mamulatı 

, __ -SEHiR SİNEMASINDA ' 1 A N K A R A B i R A s 
20 ikincikanun pazardan itibaren 1 G E LD i G E UDİ GEL 

1 

'ART iS T KANI 
MEG LE~IONNIEH IVAN KOVAL ~A~JHOHSKI 

Büyiik sirk hayaıı. Artistleri11in iç yiizü. ~hıhlelif canbazlıklar. Va- 1 

yeLe rıuıımr.ıh ve saire... 1 
.\~ ııız.tmaııda. Aşk ıuaeraları. Kin. llıliras ve ciıwyct... l 
iLAVETEN.. 

1 1- İki kısımhj komik. (Radyo çllğınhklan) 
2- Foks Jurnel. . 1 

Pek Yakında 
iki büyük artist .. 

GITTA Alpar VE GÖSTAV FRÖllLICH 
Tarafından tenısil edilen 

SAADET ŞARKiSi 
(;ok nefis ve çok cazip bir operetti.r. 

~ .... ~~~~.~~-J·~~..-.. ..... 
~ Romatızma ve aoğuk alğınlıklarına çare - -

~ Eif:'r''l(K, Türk Elektrik t 
~ T ermof oru ' 
~ Balıkesir: yesillide No. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay t 
~ Ökouomi Bakanlığının 18 şubat 1933 tarih ve 1499 uunıara ~ 
j \'t> 011 lıeş senelik ihtira berallnı haizdir. Muht··renı hekimlerimi- ~ 

~ zi.. L•n .. iy .. sile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlenwde, ~ 
~ sıca~ lum ve ha\·a banyo ve pausumaularıuda istinıal ,.ıuıın Hl J 
C tadır. llararel ıt;iu saııdalyalara ve yatak içerisiue v•·sair lüzuıu ~ 
j göruleıı yerlerede lorıulalıilir. ller ıueuılekt·tiıı vohuua göre lu·r ~ 
, ~e"il ve ~batltla imal edilir. - TElJJN.A TLIUIH J, 
~ ~atış ~ t-rleri: lzmirde Pt•şı~malcılarda Seydi Şehirli Mehmet ~ 

l j Te\ fik elı·~trıl ticareth<trıesi. ~ 

~ Bur~aJa St•tha~rntla Ahmet Te\fik ~czahaıwsi '-IC JsLaııhulda llısır çarşl:oiıuda attar il. llüsııü ve mahdumları J 
~ ve Galaıacla \'oy,oda cadtlesiude edkar,föıevi elr.ktrik deposu. il 

§la.~ .\11karada Evliya zade ıtriyat ve et·za depo~u. r 

14 Sı\'a~ ve Samsunda lbr:ıhim Ferit ışık el~ktrık deroJarı. 'I 
~ Kou~·ada .\li rhi ıutaafi)t· 'e ;.:ranaofon ticarethane~i ~ 
' .\fyoıı~arJllisan.la IJ~!"llÜ Hiza lstanlıul eczahaııesi. ~ 
- l:şakıa di~ tabibi Bay Yu~ur. ~ 

"ıtllllll". •11111111··:'11111111'' '"''"''' ·•ııııtıll''"llftllll': '111111": ~"'fitili"'.~ .......: ·~ '11111111": ·......: ~:......:~ ·......: 

ij001~l lll~Wllllillllllllll:11111~~11111111WJl IW~id·i11i1mJlllfllJ:lilll111WilfllililllJlilllil 
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AVuKAT 1 -- KADRİ -UZKUR 1 ı 
H. Tevfik - Sadık EN UCU l K 1 R TAS İ Y [ M l GAZA S 1 

DAVAVEKILI 

Yl:S[F KE~AN 

Y mhanesi hükumet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kııbul ve surat
le neticelırndirilir . 

llüktlruet caddesinde Zarbali oteli al-
tında yeni açdığmı dük~anda kırtasiy~, zü
caciye çeşidlflrinin en e) isi ve piy .ısadan 
erı ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mekteb 
talebelerine aid muhtelif defter ve kalem 
v~saire dil(er ticarethantılerden pek farklı 
ve .-hven fi.ıtl~saııhr. 

1 

. ~ • it 

• 1 

Toptan satış yeri: 

BANDIRMA AK KAL.VESi 
il Her bayi ve Lokantada arayınız! 
: ••••••• ······~·-··· ~~-~-~- ~~~ 

. . . . . . .. 

Aşağıya bastığınıız rehber tablo halkımızın her tülü 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 
lerden karşıhyabilecellerini gösteriyor. 

• 
Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hani! 

tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunar?• 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türHi suallerin ecvc. ı•larmı bu tabloda arayınız 

T'DJ"'KO T' AJ· Mehmet Servet örme e 
n n • ye cadtlesi 11umara: 98 . . 

KIRT ASJY E· Mustaf~ Fehmi. IHil..tmıe 1 

• ne soka~ı. • 

O T El : kaptan zade Oteli .. Kuva~ i ruilli~c 
siudfl.. Jd 
Bahkesirpalas - Ku' ayi milli) e ca . 

· A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükt)met caddes• 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Uil~ 
caddesinde Ahmet çeşmesi kctrşısımJa 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. lliiktiıuet ca 
si11de •• Darbah otdi altında. 

1 
.. ~ 

Yeni berber ıbrahim Dural: 1 tJ 
caddesi \'ıltlız Karaalhanesi larşısıwi 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve 1 • kolonyacısı .. A hacılar caddesi No. 3 ~ 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lehnıel 
numara 18 

B A K K A l: Bahk pazan bakkaliyesi. Osnı•" ıı 
Paşa camii caddesinde.. ~leylımıe ı .0~1 
Bandırma b<ikkaliyt>si Ahmet Hi:nıı 8:ıJ 
Bilunnınıiçkiler, ko11servr ve ş~k~r ç~Ş· 

1 
TERZİ : Mustafa bey .. Posıalıane sokai(ı !11°· :d 

Terzi ve öriicii Celalettin be)'· 
mi Jiye cadde~i No. ı 63 

ŞEK.ERCİ : Ahm~t Nuri efendi: Balıke~iriıı en es~i~ 
· cisi. IJiiktinıet caddesi, postalı; ne ~okıl 

nıara: 24 
. .. ,.uısi 

MAN/F A TU :Tavşanhh Zade Fahri bey. fa. ,.1i 
rıifa ı ura vtı kuuı:ıs mai!zası. K u \'ayı 

.; ..... 
caddP.Sİ uumara: 52 r d'" 

ff/R'DA VA Tı· Oumall Hasan - Yapı v~ rtH•ÇP" 1e 
• dt~ııı ir hn·tla "al, hoya, cam, ,:iuıet0 

L 
Sar~·.;~lar başı. 

, Ba!ıkesir Vilayet Matbasında b-'sılmı 


