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Türk Dili Evi Balıkesir 1 
Yıllı~ı· 800, altıayJıtı 400 kuruştur, ayı ı 3 kuru 

Gunu geçmaş sayılar 25 kuruştur. 

• • • • • 
Bir ltalyan Adasında isyan Çıkdı Orfi idare Kuruldu 

Atatürk Aydın Saylav Bulgar 1 Saghk B·akanımız 
Dün ~irtarata çıkmıyarak 
sarayda istira~at ettıhr. 

Hattı hazuan aym~a hül· Olma~ için iki bm talip var 
um ete geçecektir, ik neı muntehıp seçimi yurdun 

Müzakereler daram elmıkledır. har yon unda bitmek üzarıdır. j tonbuJ 23 ( A.A ) 

Reısıcumur Ateturk dun l r 
tnrafQ çıkmamı saroyd ı -
tırahat etmı t r 

lzmirde baymdırh~ 
lzmır. 23 (AA) 

y nın yenı yıl but 
r ehrım zd y nıd n ç 

hah elerı, l arklar hır ko 
ruluğu y ı ıla akl r 

Marmaris~e ~ahtçıllk 
~ormarı 

ada balıkc lık ılerlemekt bu 
yıl ı 55 bin kılo hol ulın 

) UZ hın kıl 

Ayd
de-.rı 

Anayurda Göç. 
Bllpridlndln ıı en ukdaılanmız Bulaaristındı Türk· 
iare kır1t tazyiklerin ıçık bir sık l ıl~ıgınt SİJ iyorlır -
Bulıarıar -ir Turk köyunu yıktılar Y8 bazıları ı da DldüHlüter 

letanbul 2:-S (A,A.) t ımı Bır 1 rk k) 8 1-
ıe•el rın Bul ar t rl r tor f J n y k lmı 

h rı old 

da 

Bir İtalyan Adasında 
lsy ın çı~dı. Atinıdan verTeil haberlere göre adada örfi 

i~are ilin adıldi ve ~ır ~arb gemısi gönderild1. 
ındon turu rf re ıl 

dılmı ' ltalyan 
h r 

Atıno, 23 (A A ) 
mnoz adasınd 
ıJ ın 

Ank r 23( l \ HKDll t) -
ylav se İmı hazırlıkları her 

taraft ~on sofhayo gırmi -
tır. ( H J • g n 1 k tıblıği-

n elen malum ta 
ıkın ı munt hıb ırnı h r 
tarafta Lılmek zeredır 

G n 1 k tıblık sımdı say 
l 'lık ırın yapılan mura nat 
J r tetkik tmektedır. S m. 

y k dar mur lla bulu 
nanlar n s ıyıeı ılı h nı e
mı lır Bu l r l n k y ıu 

kadındır 

Ankaro 23 (A ~ ) iç 
rı lşlerı B koni rınn gelen 
duyumlar ore dun okşama 
kadar Ankara Bolıkesır, 

Beyazıt Burdur, Çorum, a· 
nakkale ~ k.ı ehır, El ziz 
İzmır, Koyserı Kastomonu 
Kırklarelı ~u...,I eyhan. 
Siıt a m un. Tekırd • 
1 rob on. Urfo Zonguldak 
ta kın ı ın i ı bıt

m tır. Bulun yurtta s tın 

1 rı y n 25 n b tmi 
l ak.t r. 

Şarki 
Türkistındın yıtıis kisilik 

bir kaf ılı geldi. 
lstanbul 23 (AA )-:;;ehrı 

miz nrkı Turkıstahdıın 70 
kişilık bir kafıle g imi -
tır Bunlardan kırkı Mı ır 

gider k iı erlerı m mleket 
ımızde yerleşmek uzere şeh
rımı de k l aktır '10 m ol r 
arkı Turkıstanda ıkı mı! 

\On 1 urk bulundu~unu bun 
kar lık y rım mılyonu reç 
miy n nlı Luluodu"unu ve 
Turkı t nın Manç ur ılı bır 
\ 11 tarar don ıd r (> lıldi-

Avusturya POiisi Viya nadaki Alman 
Elçiliğini Kordon Altında Tutuyor! 

• 

Almanya ile Aı usturyr.ın n birleşmesini temin 
icın listeler hazırladığı söyleniyor. 

\ ıy na 2J A s r 1 m n 2 (AA) il 'd n ,. l ulusl 
nınd n onr burad kadar 

el lığı 1 ılık ak k nd 
b r ıl n l tk 

Kabinesi istıf a etti. 
Yeni kıbin• Harbiye Bıkanı 
Zilatıf tarıfmdaı kuruldu. 

Erdek ıe Marmııadı zelzele f ali katini hOkümıt namını 
tetkik etti. Bıkımıız den Bındumıyı döndü. 

Sofya 23 (A A ) Bulgar 
BJ&n ı bildiriyor 

Boy Gorcriy.ef kabıneeı 
ıstıfa etmı ve Harbıye Ba
kanı gtınerol Zilatef yeni 
kobıneyı te kil ctmi dir 
) enı Bookan aynı zıımondo 
harbiy ışlerini de uzerine 
almı tır. Dış Bakanı bay Ba 
talol ıı evkiını muhafaza et
m ktedır.Yenı huki\met değişi. 
klığı munhnsıron dohıli se
b blerd ndır Gazeteler 

hukOmelın Kral 
ordu ve 

erasındakı rabıll'nın hır ıfa 
dı si olarak selAmlamakta 
ve yenı hukumetıD mustafı 

hukümetın ış 'e dış sıyasala
rında de\Bm edece· ini ilA
ve edıyor 

millet 

Roma 

Handırmo 23 (Muhobıri
mızden) - ~armora (el ke
ti hakkında tetkiketta bul 
unmek uzerc dun , burayı 
g-elen sağlık ve eoysol yor 
dım bakanı boy Relık 

1 rdeğe gitmı ve geç 
va.kıt donmüştur. Boken F rd 
ekten geldıkden onra bir 
muddet maarıf otelmd atı 

rahat etmjg lstanbul Bondır 
ma f"keperesinı yapan vapu 
rla lstanbula hareket etmi~ 
\alı Kaymakrım bdc
dıye ba kanı k ymnkaml k 
er~finı v~ diğer ztvat 
tarafınd n uğurlonmı tır 

bdek, 23 (Muhabrrimiz 
den) Sağlık Bakam Boy 
Refik bernberlerınde V"li 
:-;ağlık Ba~miıfeltİfİ \ illlyct 
sağlık mudurü olduğu holde 
buraya gelmiş bir motorle 
Marmara Adalarına geçerek 
hukilmet namına orada tıtk-
ıkota bulunmuştur Bay He
fık ağlık Bakan ve Hildli· 

Sağlık bakanımız baS' Refik 
ohmer umumı reisi sıfntilc 
felAkeı gorenlcrm vaziyetı 
ile yakında alAkadar olmu 
ve İcab eden emirlerı vcrm-
itlerdir. 

ağlık Bakanımız ge\ Ya
kıt Bandırmaya donmu ler
dır. lnlışm111 hakkm~ı bulaır 

gazeteleri neler yızıyor1 
1 935 t rı l «Mır~ 'a

t i Romo anla meları ha 
kk nda 9unları yazmaktadır 

TiJ.rk dili ile duyğular: 

delikanlı okutan. 
Franaa ltalyo ıtıl fı ynlnız 

bu ıkı memleket mon&1eba.tı 
u erındc değıl, butun ulusl· 
arın karşılıklı m ınaeeb tleri 
uzerınde mueHır ola aktır 
Büyuk devlellerın acun barı
şma uıerinde mue sir olabi 
lmelerı için her eyden evel 
nrnlarında anla malım 1 zı
mdır. unku a un barı manın 
buyuk devletlerın elinde old
uğu preneibi i>u :orun de kıy
metıni muhıfaza etmektedır 
Diplomatların meıaılerıniu 
muvaffakıyetle neticelenmf'SI 
·~ ın butun medenı devletler 
r ındo hukuk musavatın n 

tan nması 1 zımdır. 
1 O 1 935 tor hlı <c lovo» 

dan 
ltalyn ılc 1 rans orasında 

kolo01 m 1 ı hnlledıldi.. 

Fnkat A vruı y alAk d r ed 
n mes leler hali dılmı de· 

r ldır Bunlar 1\ n muzak r 
lerın de' aııı d l eği ve her 
bırınde buyuk ıorluklorn UR
ran11 agı mııh kkoktır 

l mum . harbdenberi ltulyn 
F rnnı munosehatı cıddı 

' l r k devam etmi fakat 
mım olm ınaktır Bu do 

stluk l lı kkuk ettı~ı takd
irde undan mantıkla netice-
1 r ıkarmak icab le ek
tı r 

) ın yrıı t rıhlı vnı 

z tedo ha§ka bir m k· 
aled d niyor ki 

Fransa . ltalya anla ma 
ku ık 1ti1Af lıplomutlorı 

r ndı endı uyandırm 

Henuz yırmı ıkı ya9ında 
delıkanla hır okuttndı o . 
Ve benım en yakın, en eyi, 
en r.an arkada9ımdı. 

Onunla nnsıl tanışdık. na 
ııl kaynı dık bılmiyorum. 
Bildiğim bır neene var81 
her aktam uzeri birlikte kol 
kola kentin yuzluce metre 
ileriıindeki buyuk taş kop 
ruye kador UZ8Dıfımaıdır . 
Burada, yazın en sıcak gun 
lerınde bile suyu keeılmıyen 
bır derecık vordı. Yama\· 
ların to yukarıAındon hır 

gelin telı gıbı pırıl p rıl, su 
zula suzulo ınen bir derec ık 
Koprunun parmaklerınu yaı-

lanır ın c. uzun rılızlerilc 
knr9ılıkl bırıbirıni saran. 
kucaldıy n salkım soğutle 

rin altından ı ırıl pırıl akıb 
g çen tierecı~ın nunde da 
lor, uzun uzun 
du unurduk . Kendımizi hu 
ne olduğu belırsınız du unc 
ler kaptırdıktıın ~onr..ı 

hi~· hır gun n benım ne d 
onun ağzındon tek bir ıoz 

ı. ıkmamıttır 

ı n konu mazdık 

ankı h.ıngı <mı~·ın om 
tam karşılıği verilebılmııtır 
k lfte bu mınicık duyğu 
ı inın d Juğum ye 
rıoı bulub bır torlu çö emı 
y rdum 

' ~ 
ıçınde g•neı gerıyo kolkola 
donuıumuz hiç de boyle ıe 
1111 olmazdı O, hep okula 
ıını ve onun ıcinde 

cıvıldıyan \'O~uklarını anla
tırdı. Ben de içimden doğan 
bir 81Jğı ıle ona uynrdım. 
Delikanlım dıle gelınce buğ
day rengi yuıunde ikı 
gövemı andıran göılerı ışıl 
ı ıl yınor bırrok kere 
Jce11k bir oksurukle 
hoA'ulan seıinın tıtreyi ini 
giılemeğe çıhtırdı 

Onu çok <'yı anlamı dım 
içim rıbı bılıy rdum l\ ını 
O, bu toprak uzerındo oku 
la ı vo \'Ocuklorından but • 
ka hiç hır n ıney bağlı 
de 'ıldı. Onc·o kçenın ~ 8 

kıl ta ı kad r bıle ele -rerı 
yokdu. 

'\ ıne 

Ben dıyorılu no bır 
karı yukarıya ~·ıkomomn 
nın korkusunu beeliy 
rek, ne de uç ka 
rı 3 ğıya ınmenın 
yasını tuta ak kadar huıla 

lıyım. 

Bir akşa• uıerı yıne 
onunla tııkoprunun par 
maklarına y&1lanarek, u ak· 
lırdan kıvrım kınım ge 
len dere ığe baka baka 
roılerımııı daha doğrusu 
kafamızı yorduk O yıne 

tır Rumen ba \ekıli Tatar ıse EY&t dehkınlı ok· 
utaaımla aalkı m soğüdlere 

nınnıler f sıldıyan dere J~O 
knr ı koııu mnzdık ammn 

ıe11ız gur eaıle at lı hır 

turku soyluyormu gibı ul 
ku unu nnlatıyordu B 0 le 
dnl~ın dinliyordtım. 

onun \raa11lvanyanın m • 
rk ın Klu de eöyldı ı 

nutuk bunun bır ı d ıidır 
( Oe a ayfı la ) ıll k • k yuln an ak onun 

Bılmeın nısıl oldu hm.len 
( Devamı ıkın ı aayfı l ) 



Dışda olanlar: 
--------------------Ve f d Fırkası 
Mısır mühim hır kongra addetti. Fırkanın ~ütün ileri 

gdlanleninn ~ulun~uğu ~ongrada neler görüşüldü. 
8. 1. 935 do Mısırda Vafd ' ket bir ulus ve bir devl

(ırkusı Rı.ımse toprağında 
mühim hır kongre akt .. tmiş 
ve Vafd fırkasının eı ıı ı ı 
gelen simalurı bu korıgr· de 
hazır bulunmuştur. Mısır 
memleketinin fırka mümes
silleri kadın birliği mümes
silleri ve Vafd fırkasına 

mensub Mıeır eşrafı bu 
kongreye iştirak etmişler 
dir. 

Malum olduğu gibi Kral 
Fuad Tevfik Nesim paşaya 
yeni kabineyi teşkil etmA
sini teklif ettiği zaman, 
Nesim pnşa &fıığuJaki şart
ları koşnıuştur: 

1. - Kanunu esasinin 156 
ıncı maddesınin lağvı, bu 
madde ahkAmına göre, 
Mııır kanunu eaasi 16 yıl
dan evel tadil edılmiyec
ektir. 

2.- Kanunn eHsi ah 
kAmına göre, nazırlar taraf. 
ından yapılmakta olan sad
akat yemininin lağvı, 

3.-. ~ecliıi mebusanın la. 
ğvı. 

4. - Muayyen bir zaman-
da yeni seçim yapılması , · 

5.- lntıhab edil,cek pa
rlamento azalarına, kanunu 
esa11nın tadil edilebilmesi 
hakkının verilmesi. 

Kral Fuad, bu metaljb 
karşında biraz mütereddit 
davranmışsa da, lngilterenin 
ısrarı üzerine, Nesim paşan
ın şartlarını kabul etmeğe 

mecbur olmuş ve Nesim pa
şanın kabinesi iktidar mevk
iine gelmiştir. 

Nesim paşa hemen işe bo
şlamış gerek kanunu esasi 
gerekse Meclisi mPbusanı 
ligvetmiştir. Şimdi VafıJ fı
rkası hülltlmeti elde etmek 
için bir kongre aktetm ş 
ve bu kongred" programını 
beyan etmittir 

Vifd fırka11nıo lideri Mu
ıtaf.ı N"hııs pıışa mühim 
bir nutuk ile kongreyi aç_ 
mışt. r. Muıtufa Nehas pa-
şa bu nutkunda son 15 
yıllık Mısır hAdiselerınden 

b11hsetmit ve T evfık Nt sim 
paşanın muvaffakıyetini dil
emiştir . Mustufc1 N~hae pa 

tam m •nusile M sır istıklA
Ji arzusunda bulunduğun
u da bildırmiş ve ·beu hede 
fe .doğru çalışacağını vade- ı 
tmıştır. 

Mııır Sudanı ile Mııır 
memltık:etini o, bir mernle-

et olduğunu huraretle be· 
yan etmiştir. 

I Mustafa Nehos paşanın 
takıb edeceği esaslar şunlar
dır: 

1923 tarihinde la"Yolunan 
Mısır kanunu esasisinin yeni
den mevkii meriyete vazolu. 
oması. 

Nehas Paşa demiştir ki: 
Mısır meselelerinin büyük 

Biritanyanın menfaatlarına 
uygundur. Mısırın istildAli 
Britanyanın menfaatlarına 

uygundur. Hedefımiz şudur: 
Hu esas üzerine Hüyük Brit
anya ile bır itt.ifuk akdetnıeL 
iyiz. 

HıHeJiyorumki, Büyük 
Brı&anyanın son zamaolıırda 

tuttuğu sıyasa bu dedefe do· 
ğru jlerlemektedir. ve İngil
terenin Mısır yükıek komise
ri ile bu babda bir ittıfak 
yapacağımızı ümid ederim. 

Mısır, kimse hakkında hiç 
bir fenalık auu etmiyor; ve 
lngıltere ile müstakil ve hür 
şı:ıkilde dost bir devlet olmak 
ıslıyor. 

Bu kongre üç gün sürmü· 
ştür. Mustafu Nehaı Paşa da. 
hn sonra, Mükrim Ab1d de 
bir nutuk söylemifdir. Bund. 
an soara dığer V üf J azaları da 
beyanatta bulunmuşlardır. 
Bunlar da Muıtafa Nehas 
Patanın 

etmıştir. 

beyanatını tasvib 

Kadın birligi namına Ba
yan Mur Hasan mühım bir 
nutkunda soyl"miş, ve Mı. 
sır kadınının, Mısır davasın

da ne kadar fedakArlık gös
&erdığıni izah atmıştır: 

Nesim paşa Mustafa Ne
haa p •Ş..tDın ileri sürdüğü 

şartı yanı 192.j teneıınde 

.lttğvulunan lum~nu esu.sının 
yeuıden meriyete vazı şartı 

nı kabul edec"k mı? Mesele 
şüpbel.dir; çünkü Nesin ta
&ib edeceğı hattı hareketi 
şudur: Muayyen bir zama -

nda yeni seoım yapılacak 
ve intihap edilecek parlAme
to bZalarına kanuni esaııye. 
nin tadil edilebilmesi hakkı 

verilecekdir, Binaenaleyh, 
Vufd fırkası ile Nesim paşa 
arasında hır ihtildf zuhur 
etmesi muhtemeldir. Bu fır-

ka M.sırda çok nafizdir. 
Nesim paşanın da mevkii 
yükaekdir. Meseleni• ne şe
kılde ballonulacağını ilerd" 
göreceğiz 

öz . dilimizle duygular 

( C'st "tarafı birinci sayfada) 
kulağıma keskin, sert bir 
öksiırük, derin bir iç çekişi 
çarpdı. Döndüm: d~lıkanlı 

okutaoımın gövem eözleri 
yağışlı gecelerden daha 
ıılak, daha karanlıkdı. 
Durokl ıdıw. 

O yabdığ'ı bir suçu örtmek 
yok etmek ıstiyor gibıy•tı Tam 
o turada ak bir meodilın 

pu&&aldarınuı ar11&andan na· 

sılma yere kayd.ğını görü\'
erdim. 

ikimiz de oracıkJa birer 
tut keıildık: Ne o, ne de 
ben düşeni almak gucunn 
kendimizde bulam11dık. 

Ak mendilin ta göbeğinde 
kıpkızıl bir kor vardı. Bu 
kor yakıyordu gözlerimi . Bu 
kadar sanki icime düşmüş · 
dü benim •. Her yanımı alev
lendirıyordu . 

Bu kor ıanki benim ağ •. 

Soyadı 
Alanlar. 

Sait ÔZGER - Villlyet 
emniyet müdürü 

Ali ERiNMEZ - Mecidi
ye mahallesinde ayan soka. 
ğındtt l8 numaralı evde kı 

demli yüzbaşılıktan müiekn -
it. 

Mehmet ERGÜVEN -
Bayram oğlu (Oğlu Hayda. 
rda Ergüven soyadını alm
ıştır.) 

Şiikrü SAYIN - Varidat 
bina ve arazi yoklama mem
uru. 

Yalcııar nahinsindı $OJadı 
aı1aıır. 

Hakkı AKGÜN - ~ahiye 
müdürü. 

Halit ÔZEL - Nüfus me· 
muru. 

Ahmet BiLGE - Nahiye 
tahrirat kAtıb vekili. 

Haıhn TAN - . ikinci mı
ntaka köy kAtibi. 

Ahmet ŞAYAN - Nahiye 
jandarma karakol kuman
danı. 

Kimil BURÇİN - Yağ
cılar merkez muhtarı. 

Alı ALPARSLAN İhtiyar 
heyeti azası. 

Hnaeyin YILMAZ - ihti
yar heyeti azası. 

Hasan SAZIT - ihtiyar 
hHyeti azası. 

Ali Riza A YDEMIR -
ihtiyar heyeti azası. 

DHudca klyU ıdı sayıdı ala
nlar. 

Ali ALPTEKiN -- Köy 
muhtarı. 

Mehmet AYV.t.RDİ 
lh ti yar heyeti azası. 

lbrahlm ATILMIŞ - ih
tiyar heyeti azası. 

K&zım ATMIŞ - İhtiyar 
heyeti azaıı 

Muharrem ALTINDAG -
ı fhtiyı.r heyeti azası. 

H1rs1Z kıpti kıdım. 
Dinkçiler mahalleıinden 

izzet kızı Ayşe muallim mek
tebınden kömür çalarken 
tutulmuştur. Donıuz Ayşe 
ad.le anılan hınız kadın 
dün öfleden sonra müddei. 
umumilığe verilmış ve karar 
hAkimlığınce sorguya cekil
diktttn sonra tevkifhane lü-
ztlm görülmüş ve hapishan
eye ıevkedılmiştir. 

Bırakan. Dertliyim söyle
miyeceğım işte .. 

** Sizin anlıyacağınız: Şimdi 
ben tat köprünün parmakla
rından ; yamaçlardan bir ge-
lin teli gibi pırıl pırıl 
inen dereciğe karşı yapı 
yalnız düşünüyorum; ne alaı~a 
karanlıkta artık gerisi geri· 
ye dönerken yanımda bana 
kesik ve sert bir öksürük 
arasında ateşli türküsünü 
söyliyen ülkülü delikanlı 
okutanım var. . Ne de onun 
bulanık gövem gözleri .. 

Ne oldu ona!. Bilmem .. 
Haydi canım sizdeee .. Ne 

düşünüyorsunuz.. Sanki bu 
günedek hangi sorgunun 
karşılığı verilebilm~tır ki ... 

Cevtlet flytJemir 

, .. -··----··-··-----··----··----·•r..'!l•••·----i ŞEHIAVEMÜLHAKAT'T -··----------··---------··------····---1 n h i sa rl ar · Sığırcık Kuşları 
• 

idaresi Agunyadan tütün Edremidde zeytin mahsulüne zarar ıı 
ah yor. Edremlddı sığırcık kuşlarila mücadele ya başlanmısı 

" .. • . Edremid, 23 (Muhabiri. gün yüzlercesi 10 

Tutunlar dalarını buluyor. . mizden) - Zeytin mahsu. }ıu suretle zararıll 
İnhisarlar idaresi Balıke· ı lünün toplanması ışı on maktadır. Yalnız 111 

sirden sonra Agonyada da güne kadar sema ere- mücadele etmesi k 
tütün almıya başlamıştır. Bi- cektir. Fakat son günlerde dir. Mücadele ulll 

ze bildirildiğine göre umum çoğalmıya batloyan sığırcık lıdır ki faydalı , 
müdürlük tütün mütehassısı kuşlarının ze~tin mahsulüne Bunun i indir k• 
ile başmüdürlük başeksperi zarar vııırmesınden korkulm-

1 
d C fn ıi 

Ağunyaya varmışlar TilA- aktadır. Filhakika sığırcık ;erler. e ~e.y 1 açı 
k 1 b h . ıare erı ıçın 

yetin eyi tütün mıntakası Uf arı u avalıde pek ço d 
1 

. ğ cık 
olan Ağunya zurraınıe Yetiş. ialmıştır . Oderecede ki ufıı- e enm sı )ı~ ı ço 

J kt t ki k t .. · karşı da açı aıa• dırdiği tütünleri gözden ge a uç u arı va 1 guneşı 11111 
. . . .. kaplamaktadırlar. olııcııktır. Bu 

çırmttlerdır. Mutehassıslar 17 t' .. t h .1. k 1 J çok eyi neticeler 
A,. t"f' 1 . . k . r;ey ın mus a sı ı uş ara d• 

fiunya u un e.rını ço eyı mücadeleye başlamıştır. Her leceai umuloıak 
,.e idarenin istediği şartlara t> 

uygun bularak mübayaata Felaket Go·· enle başlamak iznini vermişler- r 
dir. Ağunyada tütün 
alamına başlanmış-
tır. Şimdi hütön bararetile 
alıma de,.am edilmektedir. 
idare tütünlere değer bir 
fiat verdiği için tütün ye
tiştiriciler pek memnundur 

Edremitliler iki bin lira, Susığuhk Büıhaniyı 
lıkhlırda mü~im mittarda yardrmlarda ~ı 

Susığırlık, 23 (Muhabiri-
1 

mizden) - Bura halkının 1 

Mdrmara felAket görenle
rine yardımı devam etm
ektedir. Memurlar l 05 lira, 

1 Borasit madeni memur ve 

2 Musa Tüccar 
2 Hüseyin Kerelll 
2 Manilaturacı A 
2 Elbiseci Nadi 
2 İhsan tiiccar 
2 Lütfi ve ortağı Viliyal idare heyetinde 

1 işcileri 98 lira 60 kuruş, 2 Avukat Ulvi 
2 Hakkı oıaoifot VilAyet idare heyeti dün 

öğleden sonra Vali muavını 
Bay Ekremin Başkanlığında 

ttplanmış, m~murin muhak
ematına aid itler üzerinde 
görüşmüştür. 

Tütün kıcıkçıhğı. 
Mecidiye mahallesinden 

ishak oğlu İsmail Hakkının . 
evi aranmış, iki kilo 100 
gram kaçak tütün bulunmu· 
ştur. İsmail Hakkı dün ihti· 
sas mahkemesi ınüddeium 

um iliğine verilmiştir. 

laçakcıhk yapan b.ir köy 
muhtan yakıland1. 

Sındırğının Menet köyü 
muhtarı Halıl tütün kaçakc
ılığı yaptığı bir sırada ya. 
kalanmıı •e dün kentimize 

getirılerek adli ihtisas ma
hkemesine verilmiştir. Halilin 
Menet köyünün muhtarı bu-
lunması itibarile kaçakçılığı 

dikkate şayan görülmekte. 
dir . 

Vurtdaş! 

Hildliahmere , I 
Tay_yareye. Yo
ksulları, çocu/ı. I 
ları koruma bi.: 
rliğine ve lela
ket gören yur-' 

tdaşlara yar
dımı kendine 
borç bil. 

maden müdürü 50 li -
ra vermi§hrdir. Göbel na
h iyesi 24 lira ıO kuru~, 
KarEtpürçek köyü 13 lira 
50 kuruş, Kadıkır 2 lirR, 
Yağcı köyü 3 Jira , Söğü· 
tçayırı 8 lira ve Mana 5 
lira ı 5 kuruş yardımda bu
lunmuşlardır ki şimdiye kad
ar Sıısığırhktan felAkot gö
renlere yardım mikdarı 309 
lira 35 kuruş tutmaktadır. 
Para yardımından maada za
hıre. kereste ve eşya yardı

mı da yapılmaktadır. 
Edremid, 23 (Muhabiri. 

mizden) - Kapıdağı ve Mar
mara felA.ketgörenlerine ~d· 

remid halkı büyük mik
yasda yardımda bulunmak
dudır. ilk güaden bugüne 
Edremıdın nakden yabdığı 
yardım mikdarı iki bin lirayı 

geçmıştir. Yardıma kentte, 
nahiye ve köylerde hara. 
retle devam edilmekte 
olduğundan Edremid kaza
sının felAket görenlere yapa· 
cağı yardımın topyekun üç 
bin lirayı bulacağı kuvvetle 
mulma.kdadır. 

Her halde Edremit yardım 
hususunda en ifo safda yer 
bulacnktır. 

Biirh aniye, 23 (Mu ha biri· 
mizden) - Bürhaniyelilcr 
leltiket gören kardeşlerine 

seve seve yardım etmektedir. • 
Bürhaniyelilerin ilk yord_ 

ım listesini gönderiyorum. 
Yardım hararetle devam et
mektedir. 
50 Şar köyden Mustnf a 
30 Fabrikatör Hüınü pazar 

başı 

20 Tali Tayli fübrik.atör 
25 Rahmi fabrikatör 
14 lhrahjm tuccar 
5 Nurettin 
5 Mükerrem 
5 Hacı Ali mahdumları 
5 Fehmi Avukat 
5 Hüseyin Benderli 
5 Ferit Tuna 
5 Halit 
5 Ali kiremitçi 
3 Emin manifdturacı 
2 Emin bakkal 
2 Mustafa deyirmenci 
2 Hcsıın balıkcı 

., ~ . GülDıro 
Lo Huseyın 

Ayralıkldarrı yı 
Ayvalık . 23 (MO 

mizden) - Cuoıa 

tahanenin arkasın 
bol sahasında deve 
ri yapılmıştır. Pek ç:S 
ci gelmiş ve eğlene 
geçirmişlerdir. fo 
ra tamamen MarlD 
sındaki f eJaket 
gönderilecektir· [)e.

leri de hiçbir par• (ı 
lar ve tamnmile 1 

delere bırakmışlar: 
mütemadiyen ya \ 
lunmaktadır .Fobrık• 
lira gönderoıişlerdı
postadır. 450 "e 
lira olmok üzere 'f 
bulunmakdadır. 
Ayvalığm yarJılP' 
ile 1500 lira ar• 
B• L dill 
ırço& memur 

ev ev gezere~ 
eşya .da topJaonştar 
dermişlerdir. ki 

Göstermiş oJdU 
büyük yardıınd•0 1 

h .. pıet • 
Ayvalıklıları ur 
bir borcdur. 

Kızöın bir devenin !.b 
Ayvalık, 23 ( ~u 

den) - Pcrşeoıbe bİ 
ğın bir deve sah• 
holde yarulaoııştıt• e 
şu şekilde <'ereY.8:,r 
Ogün sokakta gı 

8 
hibinin bağırrneeı;, 
koca bir deve, 8

. 

d. ıerı 
şını sivri ış 

k)orı 
almıştır. AY8 . b• 
kesilen <lcvecıoJD 

190 
üzerine yoldan ~~fi 
sopa ve taşlarla 

l rdıt· 
malin başlaınıs 8 Mf 

b d oıc•e"."." 
zorluklarlo 8 ~ 

1 
rıOI 

tulabilmjştir Dı§ ~il 
cinin kafa ıas10•1 fi 

yerlerini zedelelD• · 
tir1111 

ğın bir hale ge. bit 
men yttkıninJekı f 

d 1111• haneye kal ırı 
dan da dispansere 

.. ı·· Deve4•1Pı1l muş ur 
ağırdır. 
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turddaf: 1 Dostum Loyd Corç 
Snovdenı"n bir yazısı Feldkelll gunlerde sarıa yardım elim uzatan il/lali 1 

ahmer lnsanlığw şefkatlndtn doğmuşllır. Ztnqin, fa 
Deyli Meyi gozeteeindt~ 

Loyd Uoreun sıynsa alanın
da e ki bir dti m~nı olun 
\'ı kont Snovden «Dostum 
Loyd Corç)> bn lı~ı oltındo. 
şu yazıyı ynzmı tır: 

«Bizim neslimizin sıyosa 

ndomları orasında sıyasal 
mucJtdeleleri esnosındn bi
ribirı aleyhine benimle Lo
yd Corç kadar çetin ıozler 
ıoyliyen olmamı9tır 

Fakat bütun bunlar onun 
zavallı ve yoksullar için go
stcrdiği sempatiyi, soysal 
r~formlnrı başarmok husu
•unda himmeti ve hele be
cer ksizlik korşısınJn sabır 
sızlanarok enerjisini gerekli 
i lere harcama 101 bılmeıi 
gıhi meziyetlcrıni tokdir et
meme mani olmamıştır 

Bir taraCtan kendisile bo
yle sıyasnl mucadelelerclo 
bulunurken bir taraftan do 
kendisinin kom9usu ve dos
tu olarak uzun bir hnyat ge
drmj olduğum ıdn onun 
ııyasal karakteri ve bir dıp· 
lomat olarak ,. ucudc getir
diği eser ve heyctin<"e 
anmııtır. 

Hakkında yonsuzce bir yo
zı yazabilecek bir durumda 
bulunuyorum. 

B. Loyd tor~· !'881 tibarıle 
hali arusından çıkmı hır 
adamdır. Rol\ıkalizm, kendi. 
sının ıliklcrioe kadar iı.lemL 
tir. Muvnrlakıyet kendi ı. 

nı bozmomıslır. Sosyetenin 
kendisine kar ı go terdıği 
suyğı başını iondurnıemi tır. 

Kendi•ınin ilk ıyaea 
ılanıno gırışı toprak sah
ıhlerınc hucum etmek eure
tıle olmuş bu 1ı us usta hal 
kın haklarını korumak vt 

muda(aa otmek yolun in 
hır ampıyon kc ılıııi tır 

Loyd l cm un bu toprak 
moıelesıne verdi~ı ehemmi· 
yet htilti ı.iddetini kaybetm
ış değıldir. fldlA kenJiı:ıi ha 
Ikın sağlam bir temel uzerı· 
nde toprak eahibi 
olmHıno ve ulusun 
bulun dirlik ve ılu 
zenliı~inin dortba ı ına 
mur bir koylu kiımesi kuru 
lmOBına ba{'.rlı tıduğuna ina 
nmaktadır 

Loyd Corç ekseriya zira
tıtlen bahsetmekten hoşlanır. 
) olnız bu balnsde soyledik· 
leri kendi oz imalarının 
onuçlarıdır. 

Kcndiıi SuriyJ" birçok 
bakımsız arnziyi gayet duz 
ı;run ve mahııul verır 
hale cetirmı~tır Birkaç yıl 
on yabanı hır holde bulu
nan bu toprakları hugun bir 
ıut ve bol kaymağı h ılıne 
~elmiştir. Bu işte de bulun 
hayatında bclirmi~ olan en 
erjısim ve ı·olıtk:ınlığını ort 
ayn dokmti tur. 

Kendisi hır polıtika ondrrı 
olarak tanılan snnındı.ı dolı 
fazla «Çıftci ı .orç)> olarok 

o~uniır. 
lngilız dıplomatları ara 1 

ndo soysal reformlar u.:run 
~a 1 • Co kadar çalı mı 
lrımse y ktur. 

( •enel 9avoş felt\keti 'e 
tıavatten sonra torelerle bi 
rle me11i yuzunden Loyd (o 
rc'u ~er~ekden olduA-undnn 
büetbutun ha ka tanıyanlar 
çoktur. Bu tanınma ıınun 

1906 1913 lıbırcıl bükılm 

elerinde libernlrc \alı main· kir. kadın. erkek lmldsa Jılç bir kimse Jundlr~ı J J/lali 
rını golgede bırakmıştır. alımerlrı lıimayesinden uza/< sayama:. Senelerce e.o 

Parlamentoda yapılmı bi- ııel kurulan bu hayır o_cafim.a _ n.za kaydolun11: 1 
rçok soyeal det(işme ve re- _ 
formları biz Loyd Corc'un -=--....... ---......... B~a..-/ı .... k ..... e .... s ..... 1r ..... l-/1'a/Jahmer merkezi. .. -'.tl flll 
teklif ve te ebbuslerine hor ~- ..... 
çluyuz. 

Bu reformların ilkonce 
urak bir olçiıde bo~ladıkları 

gerçektir. Fakat f!Onradan 
bunların uzerinc birçok f0 
yler katılmıştır. 

Bu mutedil ba lengıclora 
karşı ktt binedo gosterilen 
reaksiyondlorJa Loyd Corr
un n" kadar mücadele etti
ğini herkt•s b•lir. 

Bunları bo ormok i\·ın ya
ptığı en,.!'ın prop~go.nda \'8 

ulusun g nlıın i uyandırdı~ı 
,:rni~ h• yı c ıının hc:>nı.erine 

pl k oz t.•ıııı fur olunur 
S ıv, ~ık n(·o Loyd Co-

rcun oy 'l ;.,t 1 rı t ıraz 
ke ilmış 1 lu IJ .. r ne ko. 
dar onun bu ıwa hakkın 
do.ki du unceleri benımkin. 
don aykırı ise ılc onun bu 
hadi ede do takınmış oldu
[.:u tovrı ve ynptı~ı horek
otlori ovmckten gerı kalam
am. 

~uplıesız ki onunun al m
ı olduğu bazı guzel ted
birler muttofıklerin mağ'JUb 
olmaktan kurtormı tır. 

avo ın son yıllarında 

Loyd L:orç H bıltıkten 

sonra ulusun endüstride ve 
ııoyeol olanda birçok guç 
luklorlc kor" kar ıya gele 
ceğini onlımı \e bunlara 
kar ı vaktınd tedbirler al
ınmaeı erekliA"ini bulun de
~ıet adamlarından onre ke 
ıtirmiıti. 

Savaştan donub yurdları
na gelen mılyonlnr<'n halkın 

flO\'ll ten onecki ekılJe zo
rlukloro 'e e.:ı niyctsizlıkle
re goğus germosinCI intizar 
edilcmiyeceğini anlıyanların 
baıınJa o bulunuyordu. 

Bunların eavoşta aor-
muş oldukları buyuk 
(edokArlıklarını karıı 
kendılorino mük fnt olarak 
ışsiz lı k efya fıotlorındo du_ 
kunluk vo ev sıyasaıındu 
uy~unııuzluk soğuk feri bir 
ey oluyordu 

lienel sovo ın bitmeflinden 
bir yıl once Loyd ( orç ulu. 
su yenidC'n kurmak i~ in ge 
reken tedbirleri almak uıe
rc bir• ok mutehaesı ları 

jı-;e ~ ağırmı tı 

O zoman hunların "crJik-

lerı roporlor ve be tırdıiları 
kıtoblar, bugunku ulusal 
kurulmı o esn olarak hır 
gcnişlıkte 'e nıukecıuır,elı

yettedir 
Ondan onrn sava ton lıız 

alan fn~iliz ruhunn Loyd 
l'orç bu yurdu bır kohra 
mnnlor ulke i hnlıne getir· 
nıck tedbirleri almak ıçın 
c, ırpınıyordu Sava t n e -
nro t linde bu program hn 
lunan Bas\ek;I se ım ~e'
resindc buyuk bir mtl\afra
k ıyet kaz nmışt ı. 

Aradan bir muddet ge~
tıkten sonra Tovrile kofora 
kendılerin artık pek uygun 
gelmiyen Loyd ı or ·'u ilkip 
nttılor O zamandan onro 
nrtık k nd1111 fırk t ız Ye te
<·errut holıne elmı tı. Li
beral (ırka ç()ktan mığlub 

olmu tu Loyd ' orçun do 
hızmoti ımelfll fırku nn hır 

Roma 
anlaşmaları 

Onu Sl"nelerdcn beri tanır, a('jrılarda ve soOuk 
algınlı ındakı çabuk lf'lsırını bılı,.sınır 

fırsat boğıtlamı oldu. 1929 
senesine~ kadar Loyd <.orçun 
\'8ziyeti ilerlemi ve o c
ı, imde işsizli~i kaldırmak 
hususunda hazırladığı pro
gramla liberalleri geride 
bırokmı tı. 

Ve Bulgaristan 
·' markasının tekefful ettlOı ASPiRiN, $111 hw,, 

dan sonra dahi memnun edecektır. 

Liberal (ırkasınJakı ihti. 
lfiflar bır turlu holledıleme· 

diği için :931 yılında Loyd 
Corç büsbütün liboralleeden 
ayrılarak parlAmentodıı tek 
boşına müstakil kalını tır. 

Ogün bugündur kerdı ı 

gerek parlimcntonun gere
kse memleketin içinde fazla 
es politika ile uğraşmıyordu. 

Fokot yaratılışı ve sıyas
oya kar ı olan bağlılıkları 

doloyısile onun uzun müddet 
boyla f naliyetten uzak durm
asını imkAn yoktur. 

Nıtekim şimdi bir cincin
nti gibi, yeni atslışilA yurdu 
nu kurtarmak için yenf bir 
hareketın başına geçmi bu 
lunmaktadır 

B. Nevil Çemberlııynın 

söylediği gibi bugtinkü ulu. 
sol kabinenin i sizlık me 
selesinde muayyen bir sıya
sası buluonıo.maın Loyd Cor
cun bu harekete iılkışm111 
nda kendine dahn fozla ces. 
ıırct vermi~tir. 

Ben, bu yenj prograuı ha
kkında hl\' bir şey bilmiyor
um Yurdumuzun bugün iıte
dıği ıey programdan ziyade 
heyacanlıdır. Kütlelerin gon
ltinde bir heyecaa ateıini 
koruk.temek iktıdar ve ka
biliyeti de 1.oyd ı ..orçtan 
fazla kimfledo yoktur. 

lngiltere. kendisine hır 

onder bulabilmek kin kıv
ranıyor. Amerikanın Ruz. 
veltin arkHından yuriıme11i 

hır ulusun muayyen bir 
i i yapabileı·ek bir odamın 
ardından gideceğine en kuv
vetli hir belgedir. 

(Üıt_ tarafı birinci sayfada) 
Bu nutıakda Rumen ba~vek
ili muohedeJerin tetkikini 
istemenin harbi istemek de
mek olduğuna İ§aret ıtm. 

ve Homanyanın ne bir 
can, ve ne de bir par~·n 

arazi nrmiyeceğini so1le
mek luzumunu duymuştur. 

Halbuki Romanya az bir 
fedaiArlığa kar§ı çok fazlo 
mukafat hiHesj olan bir de
vlettir. 

Harp. Romanyayı 6-7 mi 
iyon bulmuı ve 18 mjL 
yon olarak bırakılmııtır. 

Oobruca hk bir nkit 
Homanya'nın olmomıştır. 

Berlin kongresindeki Rumen 
murahhası bunu ıö1lemi~tir. 
Bu soz.ler kongre zabıtla
rında bugün de okunabilir. 
Bundan başka 1913 de Ro
man ya Oobruca'yı İfltilA eL 
diği zaman burada J 87 bin 
Bulgara kar ı yalnız :!240 
gez~inci olarak bulmuştur. 
Bu tarilıi hakilcotler kar ı
ıunda Oobruca'nm Bulgnris· 
tao·a eyilikle iadesi llizımdır 

Bu suretle Romonyo hirşey 

kaybetmez, biJdkiı Bulga
riıtan'ın muttcfikliğini ka
zanır. 

Doktor 
Mııduh Ahııt 

ÇOCUK 
hastalıkları mıii~haB1ı11. 

Muayenehan11ini poıtah
ane cinrında Zemen ıo

kağına nakletmi9tir. ._ 
R Loyd Corç onladığına 

gore yeni bir fırka yap 

mıyacak fakat ulu!un bu· f''•-------.... 
AVUKAT tun aemnun olmıyan kuv-

vetlerini bir araya toplı
yarak gAlcıcek seçimde ik-
tidar mevkiine geçecek 
her hrıngi bir kabineyi 
eyi ve faydalı surette 
alı mnA'a mecbur ederrk

tır 

Bırçok ln~dliz senciltm 
vardır ki bunlar, hiç bir fı. 
rk:tyn bağlı dl"ğıllcrdır; fa_ 
kat yurdun raydası için bir 
çok i ler yapılmasını dilerler. 

Bulun bunların Loyd Cor· 
ca yeni mucadelesinde yar
dım('ı olocokları umuluyor. 

H. Tevfik - Sadık 

DAVA.VEKiLi 

Yl'SVF KENA 

Yazıhanesi hiikumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve ıurat
le neticelendirilir. 

~~~~~~~~~~~~ 

TURK..DİLİ nefriyatından: 1 
Doğru Yol.. 1 

1 YAZA : \1. CEVDET 

1 Bır perdelık mektep temaılı 
~ . Fiatı: Bet kuruıtur. 
it. ldart• t•vimizde ve her kitapçıda bulunur. 

»~~~~~~~~~~ 

İ&rarla -ASPİR • 
2 e .o ı.. m meıık amoı ıılarda buı.ınur 

--~ ..... 

-~ 

Ambalail•rda ve ~ompri· 
melerin üzerinde ~ 
markasının mutlak• 
bulunmasın• dik· 
kat edinız 1 

B a l ı k e s i r- Bigadıç

S ı n dır ğ ı Otobüsü. 
Bahke ir - Biğadır - .. ·ındır~ı ara ·ında oto

hii. ~efcrlerine başlaıımı~tır. Otobüs hergiin 'fo
kaıh ott>linde11 mii . .f i)rilt)rini alarak Sındırl(ıyH 
hareket eder. YP )İne hergiiu ındırğı ve Biga
dıe ~ olcularnu Rahke~ire 1<etirir. S~ferl.-r rah;ıt 
v~ ucuzdur. 

Balıkeair tapu 

Mahalleai Mevkii 
Muıta fafakih Mahallede 

MadiJrliJğünden: 

Cinsi Hududu 
Ev laj'ı Mahmud efendi vere

eeıi eolu Vekilbarc kızı ar
kHı Muharrem cf. ömi yol 

l<;vsafı yukarıda yazılı ev lkincı KAnun 306 ıunlu mu
teber olmıyan yoklama k1tydile Vekilharç oğlu lımail kızı 

Esmanın mali oldu~undan ve senetıiı taHrrufunda iken 

Hirinci Teşrin 93 ı tarihinde ôlmeıile vereeel~ri kız ka
rde i Hnticenin oğlu Şukru Ye diğer ölen kardeşı Yniu

bun evlatları Zeliha ve Naime ve lımajl kaldığından bnhi

~l~ nımların~ t~ıcil edilmesi istedığinden tahkikat yapmak 
ıcın hıva musaıt olduğu takdirde 1 2-935 Cuma cunu 
moha_lline me~ur .gidecektir hu ev İçin bunlardan boıkı 
mulkıyet veıaır bır ıuretle hak iddıa edenlerin ya gelecek 
memura v~yahut bu gunler içinde tapu müdiirluğtlne mu 
racaatları ılAn olunur. 

, 
KADRi UZKUR 

(N UCUZ KıRTASİYlMAGAIASI 
Hiikftmel cadde inde Zarbali oteh al-

tı nda yeni açdığuu diikkAnda kırla iye, zii
caciy~ çeşidlerinin en eyi i ve piya. adan 
en ucuzu olarak bulunur. Bilha · a mekteb 
talebeleriru~ aid muhtelif defter ve lalem 
ve aire dil(~r ticaret ha rrnlerdeıı pek farkh 
ve ~hw~n fıatle. atılır. 

•'~~-=-~;;========~===• 



SlYPA. 4 

~t~·~~~~ 

) Doktor bakLerlyolok 

. ı iç }~a~~ıı}~!~ı~~ıklar 
~ mutehassıst 

Doktor operatör 

SADı ~ZATAY 
Cerrahi hastalıklar 

mıifrlwssısı 

Doktor 

EHMET KABALAK 
C ild ve zuhreui hastalıkları 

· mıilehassuı 

~ rATA~ PCZaıwsibitişiğindeki mua~enefninde hastalarını hergiin 
öğlt>df>n sonra kuhul vı· tt>d<l\ i ederler. ~ 

.:l ... ~~~~:.:~~ .. ~-~~~~~~~~~~~~ 

fiı 
e mo or P~ 

~7 .-·: 

it esir: eşillide No. 3~ uyumcu Ahmet taytay t: 
e.. . == - . -;:~ 

~ Ökonoiui Bakanlığının 18 şubat 1933 tarih \t> 1499 nun1ara ~ 
_ =~ ve on hPŞ SPnelik ihtira bt>r~ımı haizdir. lJultt rem Iıekinılerinıi- ~~ 
=~ ziu ta""iye ·ile romatiznıalar,Ju, asabi hastalıklaı·<la, terleınt>de, r-8 

sıcak kum ve ha,~a bauyo ve pausumarılarıuda i~tiuıal ohırınıak- p-:= 
f(~ tadır. llararet için ... audalyalara 'e yatak içerisine "')sair lüzum §·r- -

:€ görülen yerle_1·ede konulabilir. Her menılekPtin voltuna göre lwr FE$E ~ 
~§şekil ve ebadda imal edilir. - TEMINATLIDIH ~~ =· . :ı.=-~ 

~~ S~~ış y(~rl~ri: .lzmirde P~ştemalcılarda Seydi Şehirli lehmet ts 
§ Tevfık elektrık ttcaretharıesı. ·-= 
!!~ Bursada Setbaşında Ahmet Tevfik eczahauesi 
F~ lstanbtilda ftlısır çarşı.sında attar H. IHisnü ve mahdumları' 
~~ Ye Galatada Vovvoda caddesinde edkardölevi elektrik deposu. 
'E3.:;t • .J • f- . Ankarada. Evliya za~e ıtriyat ve ecza deposu. . 
=· Şnas ve Samsunda llıralıim Ferit ışık elektrik deroları. 
il. Konyada .\li l'h·i tuhafiye ve gramofon ticarethane~i 
fi;· Afyonkarahisarda llüsuü Hiza istanbul eczahanesi. 
ili Uşakta .di tabibi Bay Yusuf. 

- •1111111P1"•1nınıı""''llllJll"' 1 ı1111111•"•1111111P •qıııiııır '•ltUllll". r::rqnı ır 

ııij~~ıııııııııınııııııııııııııııını~~ııııı~~ıııı m,ıınııınınünııcını ~ınır 

ŞE İ . 1 DA 
2 3 ikinci~anun çarşambadan itibaren 

iki bü\ iik artist .. 
. GİTTA. ALPAH VE GÖST.\ r FHÖllLİCll 

Tarafmdau temsil 'edilen 

SAA· TŞ ·I 1 
İlahi bir ses, nefis musiki, zengin, zarif ~e cazip sahneler ... 

St~si11i11 güz ·lıiği vH sa11atrn11İ yiik~ckliği ile .AL~ıA~YANIN BÜL 
BCLÜ uııva111111 alan sevimli ~ıldız CITTJ\ ALP.\H \C ~ocası nwşhur 
ve stwimli saııat~fır GC. T.\ Y FPÖllLİCll İl•~ beraber cevirdikleri bu • 
f lnı diiıı)·aııırı hPr tarafmda fp, kalfule takdir ve alkışlar kazarıım~t11·. 
-.elırimizdt~ d·~ lıu takdir Ye rağbeti kazauacaAınclan ernirıiz. . 

ILAYETEN .. 
1- Foks Jurnel. 
2- Mevki Mavus. 

Pek Yakı da 

··k Va rVolcuarı 
TORKCE SÖZlO 

• 
aı 

• c ın. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

( 

(l~r< t · ) · gi .. --.İ 1~ u. ro· ı 1 ~ <l ·ak ya-
z ı I ı 1 ~ t 1 ı· ' ~ .~ i l ( 1 ~- ( 1 il ı 1 

~~~~· 

Aylcirdanberi sabırsızlıkla beklene~ 

ç·r L" GI 
' Bira Fabrikası Mamulatı 

• • 

• 
1 G 

Toptan atış yeri: 

A R 1 
H~r bayi ve Lokantada arayınız! ti 

•• m 1 ••••• rı 

rımıza Bir 
Aşağı ya bastığını ız relı beı· ta b 1 o ha llmııızırı lı er tiil ü if ı l i ~ ~;;; 

rıuı en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 

k 
r 

b 
ı 

ıl 
t" 

lerden karşıh)abileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. 
tercih etmelisinız? 

• telı i 
Hangı 0 Y 

Hangi bakka da temiz mal bulunur?· 
Nerede eğleTMebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarım bu tabloda arayınız · ııi· • flll 
u -vaY1 TRiKOTAJ· Mehmet Servet örme e . 

n • ye caddesi ııuuıara: 98 ıır . . 0 .. t3 
KIRT AS/YE· Mustaf~ Fehmi. Hiikümet 1 esı P · 

• ne sokagı. 
~ df ' 

O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuva)'i ~ıilliye cHd 

sinde.. de~i 
Bahkesirpalas Kuvayi milliye cad ~ 

V ·u & ~ · ııde· AT: Emin Vedat bey ... Hükumet cadde5• 1eı . t~ kôO 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1 u 
caddesinde Ahnıet ceşmesi karsısında 

• ' ddr' 
BE R BE R : oda berberi Sabri bey. Hiik<ınıet ('a 

sinde .. Darbalı oteli altında. ·· ~·; 11ıc 1 

Yeni berber ıbrahim Dural: uu 
caddesi Yıldız Karaa thanesi karşısnı '' 

TUH FİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gillşe~ 
• kolonyacısı .. A bacalar caddesi No. 31 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah ~lehınet 
ı 'l~I 

50~' ' 

numara 18 . 

ıl 

k 

· rı· · 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osmarı t.1~9" ~ ' 
Paşa camii caddesinde.. ftleyhruıe ho~371~di 

. . Bandırma bakkaliy~si Ahmet Hi:mi ~ff ı·i. 
Bihimuıniçkiler, koııservt~ ve ş ~kt)ı· ~P~;t . er: 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı No. ı~ ' , :ı~ 1 

Terzi ve örücii Celalettin bey· ~·' 
• mi liye caddesi No. 163 ' ~ef" 

ŞEK.ERCi : Ahmet Nuri efendi: Balı~esirin en eski .?e 111 r 

k ırJ 1 
posta lu ·ne so 3r 

. 

· cisi. lliikumet caddesi, 
mara: 24 

• 111ıl' 

İ :A TU :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fanwı'·ıli' e . ıı • ' . 
nifaıura ve lunıaş mağza 'I. Kuvayı . 

caddesi nuıuara: 5 2 'iıc"" 
VAT.· Cumalı Hasan - Yapı vP rençper ~~~~1 rtı· 

• dtlnıiı· hırda u-tt, bo~ a, <~am, ~iıııelO ' " i 
~nr~'·ltu· başı. ~ 

B A S 1 M Y E R İ: Vilayet Matbaası 


