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ÇIK.AR.. -.. -CUl\1'.A.:R. TES!DEN ÖZGE G-UNLER.D _, VE ER. Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ' 

Acunda sürekli bir barış nasıl olabilir? 
] 'irk kadınları ın sıyasa alanına girişi •. 

İsmet inönünün güzel bir yazısı. 
--

« Türk Kadınları ana olarak yuvalarımızın ve 
sayl..ıv olarak büyük yurdun koruyucusu ve 

bekcisi olacaklardır.n 
Ankııra, 31 (A.A ) _ An- , kndınımızın yüksek varlığını 

lrnrudo gpçen yıldonbni her güne çıkarmak için yeter 
ay muntozomnn çıknn H..ılkev o'muştu. Yeni Türk toplulu-
leri mPcmuosı Üıkü'nun 23 ğunda yaşıyon gerek bılı-k. 
numaralı ıkincıkllnun f'ı:ıyı- gerek us ih• bo orılon bulun 
&ı çıkmı tır. 1ı cmuonın bu işlı-rinde görgu kozonm ~ 
soyı mdn ha yozı olarak sesi gür kadınları gözünüz-
cıTu r k kodınlorının sıyaso ola· un onüne getirir mi iniz? 
nıno girişı>J buşlığı oltındn Bu kodınlorın ('' virdiklı ri 
ismet lrıonüniin öz Türre şu ev barklardon düıgi.ın ocak, 
yozıaı vordır: vetiştirdikleri ço ·uklurdan 

~ 

Fransız - ltalyan 
Sıyasal konuşmaları durmak

sızın devam ediyor. 
Konuşmalar ha~~m~a hiç bir şey s1Zdullmıyor. 

Romo, 31 (A.A.) - Poris ı Fransa sefiri Bay Aloiai 
ile tt.omo araeındold sıyasal ile de konuşmuştur. Gerek 
kanuşmnlor cuma giinü Fran· Fransızlar gerek halyonlar 
sa se(ıri Kont Dö Şemhrönüo hu konuşmalar hakkındı 
Mu s<>lini ile yapı ğ• görü m- h çbir şey sezdirmiyorlar. 
eden sonra durmaksızın Bununla herııber her ha-
dı·vo rn etmektı dir. Dun ge- rıgi hususi bir noktanın 
ce Frnnsodon gelen toli- hallinden ziyade onla moya 
mnt üz ·rino Frnnsa sefi-
ri ile ltulyon dış işleri girecek meselelerin heyeti 
müsteş ırı arıısındn noktoi umumiyesinin tesbitile uğ. 
nazar f Potileri vnpılmı tır . roşıld.ğı snnılmııktodır. 

E. Fransız savasçllar1 
«Türk kodınları ıaylov se· sıığlom · ve erkli bulu-

çilmek tizeredirler Bu eriş· Oerıtral ı nıet lnııntl nur mu? Bu kadı Lehli arkadaşlarına bir tel çe-
meden eevinç duyduklarını klnrıno sokulılular. Okula ve nlar ana olarak yu· 
anlıyoruz. Yurdun her yanı_ fakültelerin ~öz yıldıran kö- volarımızın ve saylav olorok kerek F ransanın barış icin ca-
ndan bize gönderdıkleri tel clerine girdıler. Yargıc ı. büyük yurdun koruyucusu 1 ' 

yazısında Ulusal kurultayın Avukat, hekim koılınlor, Bay- ve bekçisi olıcaklordır. Ye_ /ışlığını bildirdiler. 
eoo yasası dolayısile coşğun tı:ır Fakültesinin bilgi solo- ni Türk derneğini bizim Paris, 3 ı (A A ) _ E ki kalara göre bu grubun, pr-
duyğularmı bıldirmektedirler. nundıı bıçakla çalı an, yüce özlediğimiz ve göz diktıği · Fransız sovoşçıları Leyli sov. ensi öldürmek vozifesioi 

Sar 
-

Meselesi halledildikten son-
ra ~akiki bir banş kurulabilir, 
Afmaoya propaga ıda bakan111 

naşrettıll bayananımı 
Berlin, ı (A A.) - Pro

paganda Bakanı aeırettili 
bir beyannamede Sar me· 
selesi holledilJ.ikden sonra 
Fransa · e hakiki Ye de. 
vomlı bir barış kuraca
ğım ıöylemiş ve demittir ki: 

-Bu anlaşma bütün Avr11. 
ponın 6konomi vaziyetini 
düzelte~ektir. 

Sar~a bir hadise 
Sorbruken, 31 (A A.) 

Burada Hitlne muhalif kat
oliklerin yaptığı bir toplan· 
tıda Hitlercilerle kotolıkler 

arasında kavga çıkmıttır. 
Katolik önderi lmhus ka•· 

geda ağır surette yaralu
mıştır. 

--,--'D l:iıır---
ispanya~aki mıdenlır~ı 

.Kirmıe kadınlorımızo bu gö- mühendis okulo ınrla yetişen miz kılıkta yetiştırmek her oşcılor federasyonuna bir üzerine olmı olduğu anla. 
rünüıü çok görmiyecektir. kızlarımız görüldü. Oniversİ· nesneden önce Türk kadının beyanname göndererek Lehi- ılmıştır. Söyleodiğine göre Madrit, 3

1 
(A.A.) _ A~ue-

Türk kızının en yüksek er- tede Kimya hocalığında iad· işi ve onun borcudur. Türk atanın, çnlı malorını övdü. prens Mikadonun küçiik oğ- tarya kömür ocak.larıada 

bir ~a~ise mi? 

ginlik belgesini Ulusal ku- ınlorımız var Hoca okulosın- kadınının yurdun her köşesinde kten sonrn diyor ki: 
ı lu imiş. işler tekrar baılamıttır. H\. 

ru taydan almıt olmo11 Ulu_ da vl) LiselerJe kadın boş bir yüce sııyğı ile göriılme· Lehistan Ji~rnneanın ke· htıbıtu bir çol tevk.iföt kilmetin kömür ooak.larıaı 
ıca hepimiz İçin baYrom kanlarımızın iRlerini e11 icc si için onun torln<lu ,.c ke- ndisini takdir etmediğinden 

l L J ~ J "'apmıştır, Tahkikat dnrınle. kopatocağma dair olan ha. yopı actıa bir vorı§tır. boşordıklorını görmekle ôğ- ntte biraz soluk nlorak ya- şikdyet ediyor ve bazı oykı_ J 

T • k L otirilmektedir. berleri tekzip edilmektedir, ur -.ızı •on on yılda unuyoruz. Yaşayışın her olan. şamosı icin saylav seçilmesi rı hareketlerini haldı göst- ===-==;:ıt=-=--="'=========~--
çok olğunluk gösterdi. Ku· mda kodınlor kendi ekmek- gerek idi. Umarız ve bekle. ermek istiyor. Halbuki Le-
rtuluş coğındn doğrudan lerini çıkormok için orı adla- riz ki kadınlarımız yeni çık· histenın, muorızları ono dü · YaslıBirGün .. doğruy sovaşn değen rını koruyarak vo aza tıldarı yüce oruodın el uza. nyoy~ f'~nn bir tarzda tanıt 
çalışmalarından söz açacak kntlanorıık iş arı:ımoktodırlor. tarak soyeol yeşnyı§ın tür- mak ıstıyorlar. 16 seneden- h 
değılim. Sanırım ki ulu- B n hemen her gün böyle lü alanındaki düşki.ın yurt. , berı ~r~nen barışın muhofo Dün mer um Mustafa Necati-
aaı Bavaıta kodmların bütün yürekli Türk kızları doşlorını doho ko.oy yüksel· z~sı ıçı~. çalı mnk_tadır ve • k b . b d '"hl •r l d"ld 
yaptıkları ıçın düş ile karşılaşır ım . Unutmonıa tecektir. Büyuk ıssı kadınla. ~ı~ de .? 1I~yorsunuz kı bunun n ın a rl Of in Ol ll a e l İ. 
üodüklerimizi yeri geldik· lıyız ki, bütun bu görunmel rın evlere,toplulukloro karşı ıcın buyuk f'edokdrlıklara ·' 

· 1 · ki o··zıcrı erkekl .. rı'nden dohn katlanmıştır Ancok Fron cı ce birçok söz söyledık ve er son on iki y l ırı bz iı rr v 

duyurmuğa çalıştık. Savnşt- idir dPğeriı ye dohu geçorlı ola sizin gozönünde tutmağo me-

l b. k Ko·ıınlor Cucnurluk ku coğındÖ. durukaamıyoruz. cb .. ur _olduğunuz i.şlerl_e öl-an soora ge en çağ ıze ço '" ı k k ı t · " ·ı ıı runıuno ko) u kıır: nlık bir Buyazılarım se\·gilı umııtlo- çu emıyece ço 1§. erı. ıes çetın yuz ı c ~·otnııştı. "< n b k k b t J 
i te bu kurunıle kodırılur - tutsok çağ rıdıın gcı~ tıl r. rımdır Bunları son günlerde 8 0 ntmn mec urıye ın ° 

1 b 1 1 ğ ... Bı'l.ı' ııı 1'umurlukıa kod nl r· iılkenin her bucug" ındon :1 dir . Çtlnkü pek az. Fransa. m z u e ırt n engın uz u u ... v L h ı d k · ı 1 • "in z ko na tel ı·eken B..ıynn kud ın e ıstan mose osı Yar ır ı oğmek istiyorum K ıdmlar ıın zo ıg :ıı g m z Y - l : d 
1 

• öteki memleketleri de altikod 
yoşoma dı,linmcsınc pı k ) u ronJık anl n ı lar.n onl ırn arımız .. en ı soz erıno ,.e ar etmesin 
reklı ntıldılıır. y0 ırıız 0 ,de snldırrnu l .ır nu yol 'e yon duyğular na karşılık tulor- t.. d 

Lf h ı"'to n düz L'lr yer e 
ve tarlada kalmıyıırıık ke bırokmomokıır. Bu kodor lors göalıım gıh·onç ilo do . k 

t · l lacnktır. çalışan Fransa iso bırço 
ti · d 1 k g · l.ıucn ı"lk"il ve en oz ıır ynrı oı n erın o aşı c~·ım \ mnniolorı goz önünde tutm-

Sovyet Birliğini Saylav 
Yıkmak istiyenle'r cezalarını bu- Olma~ isteyenler ço~ 
ldular. Fakat iş bitmiş değildir. Fırka allı yüzden fazla mü-

- - - hk l i t racaat yapıldı. 
Mostouda da bir mahkeme kurulu or · Bu ma eme en ngr~ Ankara, 3 ı l TCRKDiLI) _ 
11ahkemısinde ıdı geçen ya~ancı konsolosu da al3kad.ar edecekhr s .yıcıvlık kin c. 11. F. gt'· 

foskovo 31 (A.A) _ Le- bete uğrama ını ıstemcktt - n• l yozğ.onl ğıno şınıdıye ka 
' . dor vakı rııurocoutlar n yek-

ningrod su~·lıılnrının kurşuoo dır. • b . . 
· · f ··ıd ·· Moekova 31 (AA) Kı unu ın ultı yuzu bulmuştur 

dızılmesıle K ı ro un ° uru- ' ' . · · . Miırac utcılo:-ın ekserisi ko-
l · · · b' · ı tfü- roft yapılım suıkosd netıces d mesı ışı ıtmış o muyor. . . ındır ve bunların çoğunu do 
L11 • d d · de kurRuno dızılen BU\'lul · f . . .. umet merkezın e mey ona 11 ~ lstanbul, zmır kadınları teşkıl 
çıkan gızlj teşkilat monsubl- or şunlardır: etmektedir. 
r d . · 1 k 1·Lı'nci bır Kııtıl Nıkoloıef vfl arkrıdo H . . 
ını a ıçıne a aca .. . . . . ava vazıyetı 

"" hL · b do yapılın •şiarı Kotolınof S tı kı , lium-.... &enıeoın ura - .... 
·il& bt ld' Bu mohk- aiantsef Mnndel lom, Mıons Ankara, 1 (A A.) - Zıraat 

ı mu emo ır. S . k" k ı ·· · d 
0018 izli a ılmı cağı için nıkor Lcvin, o ısı ı, o o· ve metPor 6Jt onstıtu .. un en 

L g y P 1 yk • d lo( Lü kın ZıvezJof, Aoto- alınan mJlümota gore son 
eoıngrod m::ııı emesın e ' . ' T 1 r 24 not jçind vurlto 
d k . nor Konık V6 o mtıZ 

a ı opulı hır surette geçen ' 
1 

(A " ) 11 Trokyadon olananlardon 
b 1 k d 1o kova 3 .-ı - \O· ya ancı konsolosu o :i ll ar . ' h 

1
: . l . meo.do yerler tamamen ye. 

edecektir. yter Ajıınsı mu 0 mınc en. ğ şlı gcçmi tir Yüğ f ce-
~ovyet matbuatı Leningr- On <lort ımçluııun ıdomını nubi Anadolu ile Korod<'nız 

addo, verilen hiıkümdcn hildiren rcsnıi te.blığde de· kıyılnrında ve orta Anodo 
dolayı memnuniyet göster- niliyor ki: !unun orto ve göller hav-
Dlekte ve Sovyet birliğıni yı- - Suçlulorır nıensub bu- za ındo ynğmurlu,diğer yer-
k ( D · aylada ) lerdı karlıdır. !Qafa calııanların ayoı ekı· evamı uçuncu s 

ıı!!a mecbur olan mimara 
benzeti lehılir. Fron o, Leh İfltnn 
Frans z ittifökını genel bar
ış aııycsinde çok değerli ve 
dokunulmama ı ltlzımgelen 

bir yapı olnrnk telAkki ed
er, Biribirini eyi tonımok 

onlo omomazlıklnrı yenmek 
demektir. 8ıldh orkadnşlnrı 
orasında tam bir yardım ve 
çalışma beraberliği temin 
olunmalıdır 

Meksi~ada yeni ~ir ·ihtilal 
~are~eti 

Meksika, 1 (AA.) - Kli
snlerden birinde ayin yop· 
ılırken sırtlarında kırmızı 
gömlek toşıyon ıOO lrndor 
ıhtilt\lci kli seye girerek taba 
nen otmağn hoşlnmışlor ve 
4 erkekle bir kadını öldür 
mü ler ''e birçok kimseleri do 
yııralamı lordır. 

Japonyc~a iethiş siyasası 
Tokyo, 31 - Tokyo za

bıtası hır t"'thiıci grubu ke-
1rı•tmi9tır. ~ide edilen vesi-

Merlıu ın ı.. cntı V<' a t 

Aoknrn, 1 (A.A) Eski 
Maarif Bakanı 'ecatınin 

ölümünün yıldönümü do-

ıı~tı ra. Merhum Hılıkcııır 

loyısile merhumun Cebeoi
dekj mezarında bugün bir 
ihtıfal yapıldı. 

Sistem yıkılmadı fakat 
Bir_ fasıl kapandı. 

Vaşington andlaşmasının İng• 
il izler üzerinde bıraktığı intiba 

Londro, 30 (A.A.) - Va . ı söylevlerde bir alı9kanlıkta. 
ington o.ndloşmosımn bozul- Duha yakın zamanlarda Slr 
ması üzerine eyi malOmot Con Saymen emniyette birL 
alon lngiliz kaynaklorının iğe ve a\led birliğine itiru 
görüşü sistemin yık ılmadı~ı etm(lkte n •?n ısen.e!erde 
ve f.ıkot bir roelın kopnndığı 13 yıllık latbıkatı lngılıı bö· 
merkezindedir. Bu intiba ni. tçeaine milyarlıır kazandıran 
kbinlikten ne kadar uzaksa Vaşington andlaşm&1ın1D ' 
batbioljkten de o kadar uzu- ona hatlarını müdafaa için 
ktır. Kora ve havn ilAhsı- kendisile anlatmış oldu-
zlonmnsının mümkun olduğu ğunu Amerikan murıhhaa 
deniz a;ldhsızlanmn~ı örnek h'yeti temin tmekt ·.ı.: . k k e laı. 
getırere ö termek resmt ( Dnıaı ~tlıtü 1ay!Me ) 
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Kans ~rvatörler pı:t si top'an~ı ve Hın~istan meselEsi 
~ ha~kın~a kararım verdi. 1 

~=~:;~::;,zı ··s~-;~·~;;;-H---r;;k~·d·······İ····Ed·~;rnit 
TCRKDİLİ okuyucuları Al 1 ~ 1. h ti K d . 1 . J • 

1 

M ıı· 1 ' t tk'~ sıı' 
KorıservatÖrd·e 
(Dıiııtü nüshndun mahat) 

l~·tııı adı o o' ı ul 
tın Sır Aust ı C ı ımL , ıt.1ırı 

rnporun muha•ıflerıne c vub 
T• rerek Lord S 1lırbury'ye 
hnk over~cek: olursn Hindist
aoda eynJ,,tlere muhtsriyf't 
verılmPm• sinin ıle yıınl ı !? ol· 
ecıı~ını bildirmiş v .. Lord 
S ılishuryn•n projeeını, mHm_ 
lı· k··tine !led k H i rull ilıord+>n 
hi~·hirinin kabul etrniverı r~. 
ini ild ve etmiştir. Sır Ch ,;_ 
ber'lain ııldıolarını eşövle tu
m ımlnmışt•r: cd~ •• nrı kul nw, 

İnı•rkı ıi hükfıııı··1t .. tlı·ğ' şik 

lik t'llrııuzsa • y.ııet huk ılmet
},,ri ıle işlıy··mez. v .. nı ka 
nunu Peasıııın totbıkınılen 

aonra İhtilA1lıır,ç:kacoğı id,li 
el ırı pek fazlı nıühHhlğ.ılı 

ı6ılHrJır. BılAltıs hınJıstanıla 

İngilizlerle hjndlilerin daha 
ziyade kaynaıaceğ•nı görec
ıksiniı.» 

Bundan aonra müzakere 
kAf i görülıtü. Muhalefetin 
raporda yapılmaRını muvafık 

görüldüğü tadildt teklıfi re
ye kondu ve 390 a karşı J I02 
reyle reddedildi. Bunun üz
er.ine raporun \asvibi hakk
ındaki tekl ifi pek büyük 
bir ekıeriyetle kabul edildi 

** · Timeı · guzetesi bu içlima . 

hakl[ 0nda neşrettiği bir ha~ 
makalede diyor lii: 

·Büyük bir intizam içinde 
g+>çen bu m~vzu Ülfırınde 

b1:11ka b ı r h•plantıya lüıum 

olmadığı kararıdır. Bu neti
ce cidden ııyanı memnuni
yettır. EıJaıeo aksı bir ka
rar b~le Terılmış olsaydı 
bunun hüku n· tın llındısturı 
ııyı~a• Vtiy.ıhut '1r. B jlılu
vinın vııziy .. i üzerinde yı 
ltıcı bır te .. r y pın sı 11\z m
ge ı m 0 z,.l . Y.ılııız her turbfta 
çok ulın;ıcuk l•İr kururM zl k 

h1&11 uyuodırma~ı ve konse 
rvatörl .. r p ı rtiflioın m..vkııni 
fdna halıle R •rsıo s hti 1 
.vurAJ • B•ıgıirıku v:ızıyfjt ku
r91aınJa ııuıı u.ııet. lliıııliıJt ıı 

meıelesinın nıünakııtıı)'(ırııı 
huıfandıA-ı d ıh.ı ilk gtinlcr-
d.· meml··ketın "" büvuk 
p ırtisın.f.,n gö ıluğü ı~plu 
ıııüz ıh •r .. te ıl ıyaıı.ıruk çiz.l
ığı pr •gr ım lıı ~· •kinmPıfpn 
·1 ı · \ ı. ·r ıy<; •ı ır Ko ı.;; ı• v ıtörlı•r 

p ırlı!4ı hır\·ok d · Cı ar jrık 8· 

am l··hlikeıu g ·~·ırm·~ h .ıtta 
bi Ci 1 ınkısamıı uğ'rııd aı 

ı l:" 
z ımanlıır olmuştur. F k;ıt 

hu gı tıj z ı ırııı rı ı .. rıl.. s i az. 
al .rın atm ~ nr v .. urıılıırıııa 

y~nıl rını olııı ~I rdır l;ı1e 

koıısı·rv:ıtörlı·r ın j.!Ö~tı•r<i ı. 

l'lrı carıl'I ğ rı ıo1ırlııran ,,, 

rı hu0lur. Hı ~·ok ıl f.ılnr 

ı8l ıhuıçılıı rıo en c surları 

V6 en Jurenılışleri olJukla 
rını isbat etmışlerdir. 

H ndıstan meAelesinıl11 pnr 
ti içınıle küçük ( ıkat M'll•I 
bir •ııuh ılefıJt ol ıc ğ• ev· I· 
lı,n d ~tuh n n eılıl .. hılıvordu. 
F . ıu ı hu muh JleC .. t, partiı in 
aııa pr>111sıplerınılB hiçhir 
dPğ ~ikıik yııp oa nakla he

r •• ber parlı'\ıııım oJıı son hır 

tenkiıle yer aç ıcııktı r . 

** Lıfı11 r ,J g z -ıt~si olrin Man 
cbeaier Guaı dıan «kati ku-

1 

münakaşalar. ı 
ram başl ğı nltında y ... zdığı lı 

nw soy aı1tarım basaca- iŞ YBflŞI p,,I\ arare 1. a in uye er gunuen gune j U8ı im en e l 
kltr i1llllllll için soy adı • o'uoor. ç gwalı or ı· ktılar 
la.l:rnan okorlarum=rn , o y 1 

\ me ç 1 

-

bı.ı~rııakrıl· ·ıle d ı yor ki: I 
l:lınJi.;tan pro.ıe ~·uın mu J 

h lıflerinın diırıku m. ğlfilıi 
y~tlerı iki bt.1h..ından ılö: 
nüm noktas ı lt-~k 1 edıyor. 
Evv .. lrl koııser\'atörler pıırtısi
n ı n (18 yı z kıt. b» haı.kırıda 

tasvıb ediveroı1ş o.duğuııu 

at11arrn1 ve soy adiarLm Dün harar~ttı alış vaıiş oldu. Korucu ve Giresunda yazılan l a Va dün kentimize u!:~ısdt' 
ue olurduklar1 yerleri bi 0 . 1 K·•rucu. l 'I'i"J> Edremıt oıuolliaı ,,,.,,,. 

I l 
un uıyram p3zurı idı v '--' ı ııtr 

ve bundun başka Mr. Buld-
u vınin buşkuııl ğının sıkı oır 

iıntıhan gı•ı;irıuış olmas,dır. 

1 lerkeı:iço biliniyordu ki hiı 

kum tiıı hımıisınn teklen 
y1Jpan devlet odomınıı kur~ı 

..ıa itım .ds zlık reyi verılmış 
olacaktı. \1uhnl ft:"tın J.uz..ın

mad ğıııa ııuzar .n ptırtı ıçı· 

nıfo ıki ık oımıy..ıc ... k ve hi
.ııstun r• form ıayıhıı8 . p ırl 
awentodan g .. ç .... :ektır v ... u
ttlar Mr. Churchıl münud• lt:'ye 
J~vam eJeceklerını söylu)O· 
raa da Mr. Bulduvinın decii· 
ği gıbi ınühım bir doküman 
olan müşterek encümen ra
poru sadece büyiık bır bel· 
4gatle maziye oit vakaları 

sayıp dökmekle bir köşeye 
atılamaz. 

Münakaşalar arasında bir 
çok def Jlar lrlondudan hııh
sedıldi. İııhılLere ile İrlıında 
yo. kuvvetlı veyahut zııyıf 
hükumetler tcnsib ettiğimız
den değil, yüzlerce senı:ı, lr· 
lıındulılurın kı.ı bul edı·celı.leri 

bir hükumet şekli bulup ve· 
remememizden doğ-

muvtur. Hiodistun 
ış\,..rımızıle de aynı yıınlışı 
tekrarlıyuceğız? Geçmıştekı 
cömertlik hatularımızdun hiç 
İ>İrşey öğrenemiyecek miyiz? 
tferlıulde di.ın Uıı distımın 

terukkıt.1İ lehıne Mr. B ,IJu_ 
vın il"' bt:Srnbor el kaldıran. 
lnr, bu hMehtıerınden do . 
lııy. hıçbır zaman nedamet 
etıniyeceklerdir. 

** «Die-har.lst> yani mutııas 

s b konservatörlerin g ~ ·te· 
si olan Oaıly Mc1 1 konser
v .ıö inin '\'time. n·la r ıpor 
ıuuh l11f .. t .. ,[ .. n ıız .J ırın hu· 
reketlerini \'utan pervernne 
bır gayret olu c.ık takdır et
likten sonra diyor ki: 

Dün qaeen's H ıl da hükfi 
m.-ıt lı 11erleri konsArvatörlı r 
p ıtrıki korıs11ve ıız ·ılurına 
hi,.-. iy Jt ve • heye.nınlarını 
y t ~ı r c h r ıjllrub icirmiş 

ol •u .ır. Çok t tlı vaıdl..rlı~ 
t••mın eıl l··n tosvih knrarı 

Avarn kıımar~sı tar fındon 
C lıyat ı:ı ıha;ıı Hı g"çirıldiğı zn 
man Hınılistıını derın bir 
ı;ıkmazu düı;111r•·C· ktır Dun. 
kıı m11ıııe;ı.ııll··n• ne "'övl.-n 
rrı ş olur"IO olsun hü~ ilmı•tirı 
projııAİ org· ç hııyük Berıtn 

n~· ayı liiıııl ı t ınılıın vaz~· ç-
ııı .. kle o vıısı m11ııılek,.ıi yı. 

rıi lrn~tıırı re hı·t ıwk şıklıırın

ılıın hirırıı s,..~·111· k rn··cburi
yetı karşısın.la b ı rukılaC"uk 

tır. 

**· lrıg i l z iş~·i fırko!'ıı m hu 
husustaki goruşu. ra-
p()run g .. rektıği k :ıılnr 
lı~ıeral ve jl .. ri göruş 

lıi ol•nRılığ'ıd r . OvlP ki, ing 
İlt+>rnİn Prl SOl { rkVSI ile 
hinıl1Rt11nın en E<oğ C rkn~ı 
olıın KongrPss. göriiştP h ı ri

birlı-ırinA y ıkl ış ıınktiıd rlar. 
• .ı~ :i'. 
~~ ;.:~ 

B..ımbay Ctıroniels gazote-

:e ya:ma arı yeta. Jiz b b b en ıı1 u -" Dün h ıva 'l ın soauk o•ma- KDILl) ... Kw.h ır gru ayrs . 6 çı~ll"' boylec~ basılma.fiil isten t'I h tııı .W' sıou rağm en paz ır çok nıar ııı z Cn ı ıu t ı le te tkık st yo u ııııır. 
cek soy mlloruu bir kar <l · e ge ... 

l k 1
• kalaba l ık o nıus ve pQk r ıy .. t li ılk. F. - ve ün kentımız rı.ek Olr 

şı ı heıdemc:den basaca .. 1 e • ır " karaMtlı a l ış VdİŞ olmuş k ..ı s:n.ı kurşı bu ıl ı r . Muall ım er d JıP t 
ğız. re böylece yurldaş. k bd .. f r t' 

1 

l 
tur. yuk bır ..ı Lıku m~ ·tt- e musn 

urımı:: için eyi bir iş gör d' D ğer turafıan bayrnm gö~tı:ırm e kt ~d r r ır. }Pr; S 
mıiş olucay~ı::.. EJ · 11 ro münus(•betile tuhıı fı ye, mani- lor. Kad ı nlar ı ~ r(>mıt muıt 1 

il 
fııura v~ d r,er ışlor tiz•rin- <l b k ı.ıııcu ıııh.ı h ı tl·rİPe devam t.•trn~.•d c• Bize soy adlannızı 

bildiriniz, onları ta
nJ!a/Jm. 

t; roız an ır~·o Re ı:ıı \lı cııınınrı ~ı 
tf.,. de h ı raretli nlış veriş ya- ğu fırk ya rııü r aca ıt e .ıe rek re bug un Burso.y.J bul S 

l ·ılnıuktudır. 'l'uh tı f ı ) e, Dı l! · fı rk.ı tiyes ı olm ı k ıe.teJ k IP r orndan da latan 'erJ 
1 ge\ flf 

rııfu.tra. kundura moğıızalnrı lerıni bı ldırmişlerdir. Bugü r rı e ve Alpul uyo. b lh' 
~ .41 gt ct•leri g~ç vukte ka ııe kud ur fırkuya t llı b11ş ku- hır b'l ralarda ve :kı~ _R ____ .,,___ .......... ___ dur açık bulundurulmak· dın k..ıyd edı l m ı şt i r. Kııy ıd Alpulluda mesleki ~~ ıııl 

Om An y tadır. muuıoe ıesıne devam edıluıe. yup cukl ardır. ~ıus ı ~· 
....,. kteıi ı r. s.ey:ıhatleri bir hnft9 

Gıresun, (TÜRK DİLi) -

V ~ Bu!gırıstaıl aıas.nda Kafü gecesi ~;=:"~,.,~·~:",'::: "" c;~:~ •Ür•cyekktir._11--Yar~I-· 
Sut) ad 1 çıkun «;:,LU\ o,> Bugün Kadır g-·cesine ra- mıya bıışluın şiardır. Ş m- Q SU 3f 8 ~ 

gazetesır den: slL.ınıuktadır. Bu ınubarek dıyH kadar merkez nnhıyeden HemşAhrımiz O ~ş111 
,\Juşteş r B. iamandjnin, goce münasebetılo bu akşam ve köylerılt•n Fırkaya !'.'pey hakimı Hasim ('ııgor 

eku\l ıy"'llerı mesel~si hukk camilerde mutad Jini merü- kod n ynz lmıştır. 1 b l ki lir
8 1 

k . b · 1 kt Gırtısun kallınlcırı 1'u" rk su ir ı ğıne 
1 

b•lk ınııcı ı ı·yorıutı Horpıınyıınıı sım yap. aco ır. dnmı ştır. Birlik J ~ 
buzı mahalıldo Jıo'i'n\ıtsuzluk kad ı nına kurult y ve "'PD•· l _ bır 
doğurmı..ş ı ur Fakat B. Vıu· meclis üyPsi BPÇmek \'C lığ ından aldıg ı oıız bedi 
descu Hokoasso gıbi buz ı sPçilmPk hakkının ver ilmiş tubJa hoyırse~'er edıl 
zevat dg vnrdır ki bunlar liseli nençler dün Bursaya o'mns;ıınrlan ötürü p P.k çok rımıze teşekkiır 
Balkon uluslarının artıların H sevinm şlerdir . tedir. 

da anlaşmasın 1 taraftar Ye gıttırer • 
Bulgar Homen anlaşmnsının 
hald bir netıceye vurmama. 
smdun miitehıı yirdirln. 

ı. - Zırai • nkılilhın Bul-
gar tııbaolprına da tatbiki. 

2. - Mcktepl11r meselesı. 
3. - Umunıi af. 
4. - Tuna üz .. rındeki kö· 

prünün v •p lmıısı. 
5.- l lar ı mukomlorın da · 

raltıcı tedbirler olmasının 
meni 

6 - Bulgar oh •I sinin 
mallarının z11hte<lılmesinı1 
mıını olmıık. 

H. Vlatlo cu - Roko 8SO 

net re olımık ıliyor kı: Bu 
m .. sı•lr>leln h11ll··d lmr>mı.li<lır 
Çünkü Bulğ.ır ulıı .. u İIA hü
ku net ınirı hn'ş ıııf11 hıılurınn 
lur ılıı g ••\·nıişi unutı rnk bir 
· nla:?nıayo t •rtıfıur ıl rlnr. - --
S,ovyet. Birligi 
( Ust tur.ıf ııırırh~ı s:ıyfJ.tn ) 
lurıdukları ınkılab nll'yhıar. 
gidi b r ş b~ke yııbanc ı 
m · mltıkeıler•n sı ahla mü.f 
nhalelPrini tem~rıni edıyor
du. N ıkoloefte l.,ı;.nir grudd
:ıki, yabancı korısolo·ılıırdan 
h ı rini E< ı k s k z ıyurot et m ş 
ve k"n•I sin•len b· şl)in rubh• 
ttlm şt r. 

Lise talebelerinden bir 
grub dün Bursaya gitmış 

tır. Evvelce de yazdığ m z 
üzere liseli gı· nçler cuma 
gününe kudo.r HursaJa kn
lacuklnr orn erkek lise
sile bir maç yapacak ve 
Ulu 1.foğa çıkncuklarılır. 

Genı;lerın başıuda lise 
fı zik hocc:1s ı M. Esut bulun. 
makt dır . 

Halkm sıh~atini · düşünmi
yen kasapf ar. 

Yupılnn ıht.ır ve cezalara 
rağmtm b. zı kal:)ub esnııfının 
hala kanuııo. .Qykır . hurekı·tlt -
rıne Juvum ed~rek holkııı s1-
hlı.ılıni 1ehlıkeye koydukları 

görülmcktt-dir. Belt-tl ıyece bu 
gıhıltır hukkında tukıbnttn 

buluııulııı .ıktnd ı r. Dun de ka
sulı t· sıwf ndlın Kudıoğlu Me· 
hmet liurO.~ı, mutbClur cnddt·
sını.le Saılullııh, yeşilli cadde
t- ınde K. p~:ak lluseyin, mek-
tı• bl..r et mütealıhid1 R 1Cut1 

pabun·uhır İçıııde Veliuin 
dııkktiıılarındu y a pılan 

======= 
sı ırıgiltn·~ ·ie korıservu\Örlt'r t:.ır• r ortuyu surıtuıderı «g ı-
k ıııtıs nin ıçt mnındo ropor r:ııııtlı r» vafııtusıle sol el ıle 

h ıkkın.ta verilen karardan v~rd ı kluri1ıi suğ el ılc gni 
h ıhsuıl .· rken dıyor ki: almuk ::nyus<1sını tut 

Kons r' atör ler p.ırtisi ko_ tular. İşte bu su 
nseyınin muşterek enciımeıı· r .- tle Church lı'c , ler tara. 
in raporunu tusvib etmesi f.ndan «bcy,,z kitab» a uy 
hırııli~tanda ne de memnuni durma bir muhalefet ve Bo.l-

1 
yet uy nılrrın şt r . Yulnız duvincılcr t ır.ıfıııJon dn llın-
şıı rıoktıı varılır: K ınuııu dıst n reformunun Jalaııcı 
esrıııi mesı·lı·l,.rınde. bilh ssn kahramunlıklıırı ŞPkl nde uz 
hındist.ıın •şlniııde, rPaks yo un hır oyuıı başladı. 
nt-r ,go u l"rilı• m•·ı?hur 0·ı un Bu oyunun nHl ı <' t:'SI şu ol-
hu pırt ı k nde hilyük hır du: \1uşterı· k er eüınen «b -
ektıniyetın knhttl ı·tmı si y ız kitıtrn ı l ıkı g.ır.ıntılertt 
ir n tıu rnporun ı::on dMP.Ct> b ı r stirü g ıraııtı d ıha ı lave 
r• nksıyoner olması ı az m t'lti B ı ıtııbı bu te .lhır kon· 
ge lı ynr. e rv.ı örlı·r pdrtisı ı~·lıuı uı ı-

c<B yrız kitab» neşn•ılildi ıl a ~,ulunan mumı> ı:;s ı ll o rin 
ği z ·ımıın kon. ••rvııtörler gö l1üyük bır Pkseriyı·t ııi t ıı t-
rdül""r ki hınılırıtnna oz .fa nıin etti . Gördüklrri bu de 
ol-i ı. k ym· tli bir imtiyaz ğış ı klıkl ... ri nnzarı ıtibare 
varıl vor. Bunun üzerin · rıl:ın bu eksniy ı t. hiçbır tc-
Mr. Chıırehıll n tı1 msil cttıöı redılüd gö ~tPrmedi raporu 
tnr.ıf hiçh r hrıkiki ıslahrıfa t'lsvib <>tti. 
yarınşrnı:ızke'ıı Sir Somual ~1ııamofıh gnrımtilor hıkA-

Hoartınin temsil ettiği dığer yeı;ıi benüz bıtmiş değildır. 

Canavarca bir ci ayet 
Sındırğıda bir /;i;yİü alçak~": 
tuzağ..ı düşürülzrek öldürül; 

Sınılırğı, (TCHKDiLl) - pek olçokca bir tu.z'g~ 
So ıı günlerde bura köy- şürülerek öfdurulJ _, 

terinden birinde bir vuka meydana çrkarrn•ş.tır· ~ 
olmuştur. Vnka şöyledir: tafönın gövdesi bır kJ' 

Armutlu köyiındeo Mue kufusı ve kollurl tsŞ fffl'_ 
tof.ı hundan bir ay evel ku yerlarde bulun:. 
oğo. ç almak i.ıze re Taşke To şköyd~n M hm ~ 
Y" gitmiş ir. Fulrnt arııdtıh nd<.1 b ri 1ust:ıfıınıf1 i!, 
günler, hufı n l ar gPçtiği ol ırak yakalan01ıştır· 0 

h ılde kendısind .. n bır ha. tanın devrun etmekte cı;t es 
bor 
rıne 

alıonmnm ı ş bunun üze
nıes"le z ıbıtaya du· 

yulınuştur. Z ıbıt:ının p<>k 
kısn sür .. n t . hkikatı Mus 
tofonın Tnşköyu sınırında 

aruşd ı rıııud ,ı kaçak 
ve mezbahaJon d ş ırda 

kesilmiş muhtelif mikıiarda 

et bulunmuştur. 

dumgasız 

Bt!lın af 
&ağl ı klnrı 

tnhkikatı bu conn"8 ,rf. 
dar ye1te boşkalorının k"O 

ğ olub olınad ğını bır ~,,.. 
d 

il çı 
ne kadar meyuıı0 / 

c ıktr. ~i. 

il !ya - Ha~eş bal~ 
aı1•'1 

Pnriş 31 1t • 
, ço~.Jıl 

Habeşliler arasında ov 
detli bir muhnrebe fl" 

. i ıst• 
yapı lmıştır. H •r ık rd•' 
da bir~·ok öliıler "

8 
b 

Halkımızında 

ve purça etleri 
mamul.ı r ı kendı 

ıçın luzumludur 
=====-°===:.=-~Jdtı "lrı 

Konst!rvatörlt:Sr kontıtıyının Fukut Mr. Bu ıeod 
verm ış olduğu kurar, yal uzun zamanJapberı 1 b,t 

k ltJ86 il nız nıü ~tere p ı rlAmonter rinden es1rgene~ ~11180 
Pnciımenınin raporqndnki g •. lur h u kkında Hın / 
nı l prtırısipl t-1 1 i tnsvıh P-dıyor. si yatını h ıl mez_ . ı"ı J•.ı:I' 
:ır1utuass ı b ontwrvo1örl ı rın 1.ı be• P"'" Mr. Bu uuvuı Je ;;,, 
talebi uz ri ne hukilmet ı n da ned ıyor ki bugunle\ ıo•, 
ha birçok gnrantı ler ildve dıstonu verilecek bl bil1~ 
etmesı Je ımkdnsız tf,.ğılıJır. lng lız muk:ııı tl~rıllpıık'' 

lçt m ıdo. mut.ıus eı lı ko ı se yurdım , eıle cektır· jflg 1 f • 
rvatörlere r.q>or•n csus ı t b d ıstanda buluoon b ıırıer.,. 
ar ıl .. , kf.ndi nrzu Pttikl( ri ş~ "re ı .,,rr 

kolaylıktn go ıı. jı1'r 
k 1 ... n h . şkn tıirş y olmo<lı Hinılist 0 n BrıtorıY 91 ıb r 
ğı tı·m i n odı ılı V anc k lıu. torluğu içindo kol(tl0:8ıll' .. r 
r un uzı> rır ı e g r ı r !ı ..ı k• fi• 

mnli gunJen~urıe,tarı1ıt fi 
kın la l:iOn ozl n ı-öy lon - Brl tnd r. Eğer G 11J ı. 
menı ş olduğu u , l tı k IPrı ,1 neti Muhııtrna 111,, 
i ~· n r porun geı ı)r ıı p· · ·ıe ı 

Koog-rPSS rı.Jr ısı rs le r i k n lıul ı tt r " ı k ..ı r ş ı ıı z n. on 8 ı ıı 
'1r Ba lm:1 • 8 ir Ou st be L• 
eh b ı · S r Austtın Chof11 cl"" .. tf 

en om er an nu t ukı ı r ı n 1' oı ~. 
ıl ı b ı fı rı; atı r ılJ eder l erse zlerjnı bnt rl.ıtoıı ~ 
ll ı rıd ı ~ta nı ı hed y n c ilerin. JP.tir de kalacı~~ · e İll11 
dC'rı kuçıruC" 1 klur ın ı öyledi- bu iş l tr i n idııreeırılbıl~iJ-, 
)Pr Bu~iınkii Hındislanı ta kıç rac kı:.ın:z ~ı~ t b1

' 
d t· n kı ı ·an bir { rso 

nıy:ın hiçbir kimse bu ihta . ,.. , ıl.., 
rıurın manasını inkttr eJo- h .. ~eri dônıne•·)M· nı1. 
mez. 



Sa\YFA: 3 

Soyadı Alar lar 
Rüknettin :ôzER Ba-

lıkesir noteri. 
Fehmi KAR ABAY - Em· 

niyet çevirgenhği kısımı odli 
reısi, boşkomiser. 

SalAhettin ôZGEN - Em
~ıyı t çıwiqrenliği k'.E"mı 
ıdarl rı•isi, ıkınt" komı~er. 

Mahmut TA~ \N B.ın 
dırmn k berber sıılonu 
sııhihi 

Vehbi ÇON iLi - Bigad ç 
Cumudyl't fi.sik Fu kası 

Vedat ALTAN K mo-
nyl·ne hey tı r aısı k ymok
aırı (Oğlu Co tll"ttin de 
ALT\ N ovtıJını nim tır.) 

Salim ÇANKIUOGLC -
Nec tı bt y mu ıl ım mektt-bi, 
lıso ve pan~iyon omb r mCl
muru 
~ehmet MELEK - \' s 

(karele i Ali \'e k • rde o. 
ğull rı hırdovatcı Zuhtu, 
kunduracı Holil Mılnıi. kun
duracı Ahmet, komtisyoncu 
Halil, )andırıp ı komı.isyon.cusu 
Abdull ıh talebe Rı1rıf ve 

' İbruhim de MhKl.RK eoyadını 
almışlardır ) w 

Hüseyin YAZICIOULU 
Abncılor idodcı ab..ıcı. (hem· 
şirezad si Husbi do YAZı· 
CloGl:.U 80y adını almış 
lır.) 

Abdülkadir PINAR 
Mıiıekaıt polıs memuru. 
(Knrd l •rı k .hvecı Kfinııl, 
İsmail, Münevver de PJ-
NA.t oy adını olmı lar 
dır.) 

Ahmet ~JEVl\ÜÇ Mn · 
liyc tuhsiıdorı. 

'.'1edim A YDINOGLU 
usuğırlıkdu ikıııcı mu\fi. 

11111), (Oğullorı Adnnn. Şoh
per, Erduğan Ja A \ DiN 
OCLU _aoy ndını almıılu
rdır.) 

Hüseyin ÜZCı\N - Çığ ş 
jandarma kım.ıkol kuman
dunı onhuşı. 

Jbrahim BULUT Ç ğ. 
ışda Jundurın ı. 

Salöhettln BALABANOG
LU - Çığ şdıı J ndarına 

Ahmet SÜMER - Ç ğış 
n hıyesı birıncı mınıaka köy 

kll.tıbi. 
Kamil BA y. AL çığı 

nohıyesi ilıtiocı mıntoko 

köy ktitihı 
Faik DURHAi\ Kı.p ler 

nohiyosi knrııkolu jandarma 
efradından 

Ahmet TAM - hupeler 
nohiyesı j ın forma korukolu 
efradından 

Gıresun nahiyesinde soyödı 
alanlar. 

Bilal YAL\:INKA YA 
tııre un n hıyt' ç virgenı 

Fikri ŞAHJN Ornıun 
mnhuf ..ıza memuru. 
Kazım ÇETiN - 'ufu~ 

memuru 
Yakub y ~) LJ\1 lsta ı 

Yon efı 

Osman A GÜN - I t 5 

ıyon m:ıka.ıcısı. 

- Yol Nazif YOLÇA Ti 
Covu u. 

Fatin ŞiMŞEK 
k tıhi 

Hakkı A TILG N 
kdtıbi 

Mustafa ZEY ~EK 
.L:z nıuhtarı. 

Köy 

Kôy 

Merk-

ecali ONER ihtiyar 
lıoyfltı azıısı 

lbrahım SEViNÇ - İtıti· 
Yh h yeti oz s . 

Mehmet Ali ALAıYE -
lhtı) ır heyı tı · z sı 

llamit ZEYBEK--lhtiyar 
h .., tı 1.tl 1 

Ahmet YERCAN İht y r 

he/ t ız ı '· 

Mehmet Cemil ES1N 
İmnm 

Mehmet TOZAN !\orucu 
Mehmet ÇELiK - Kn ueu 
Nuri KA~DEM R Korucu 
fiasan BAŞı\RAN-OJecı 

Kdrac lar köyJnde. 
Abdurrahman UŞ Karac 

ol r kO\ u ıııuhtorı 

Hüse} in A YDAR- lhti
y.ır h,.yl·lt 1 Z'l•"I. 

Hakkı KJLIÇ ihtiyar 
fı ı• yetı ~ı zusı. 

A ldullah YAVUZ ibti:y
ar h ıyet nz ıe . 

Kadir PEl,Ll-ıhti)tJr he
yeti ozu ı. 

Ramazan ARAŞ- Muallim 
Fevzi iLHAN ımom 

Saı ıbsylsr koyünde. 
~lehmet L!)~AL - orıb

eyler köyu mulıtıtrı. 

Tevfık KAYA - ıhtıynr 

hqotı uz sı 

Mustafa YÜK::>EL-ihtiy 
ar ht'yt lı uz ısı 

llasan biLlJEN - ıhlı) nr 
heyetı azası. 

Ahmet ŞEN ıhtıyıır 
hoytt ı OZı.l.81. 

lsmoıl CENGiZ ihtıyar 
heyeti ozt.t ı. 

lbrahim ŞAlllN- ihtiyar 
he) etı uz ıt;ı. • 

Mustafa SUSAN imam. 
llüseyın KA )NAK- ımam 
İsmail YÜl\5EL ım m. 
İbrahim \ y Kor ucu. 
lsmail DALGIÇ Korucu. 

Soğucak köyunde 
Baha CA~YA1'A -~fogu

cak ıtıl 1!-lıy il fı. 
Cemal A1'~AKAL MH 

ka C'I. 

Abdullah HAL Yol ç&vu u 

uhıan köyünde 
Hüseyin ÔZEN- '.\1uhtun 

kôyu mu htorı. 
llasan ŞEı - ıhtiy ır he 

yctı ıız..ı ı 

Velı KE KIN ıhlıy r 
h • .., lı 07.0 1. 

~1ehmet TOPHAl' lıtıy. r 
h)tllü 1 

Alı KOC\BIYIK ıhtı 
vıJr h •yetı ı . 
"' Mehmet \li EREN m 

Abdurrahman ŞE 'GÜL 
ı,orueu 

Kurud re köru de. 
Halıl DOG \N Kurul r 

köy u mulıt rı 

\hmet AR Ah..,LA "' 
iht y r h y tı 

Mastafa ) E· EH 
:ır lı v ı /. .. , 

l lı I \' 
J 

Mehmet A'ı K \R\l,URl 
iht,) ır ı \ı l nı ı. 

Ahmet ~ \RIASM \ Ko 
ruru. 

Söğutcü kôtu 
Hasan KÔ:::>E \LP So 

yut·u ko\t nı ~ ırı. 
Os'l an ı,oc !\EH Ilı tı) r Mehmet EFE lht va lı 

1e\i ..... ,. l heyeti uı ısı 

TORKDJLl 2 l, bau.n 

Sistem yıkılm
adı fakat bir 
·asıl kapandı 

( Ost.ırafı birıncı ayfuda ) 

Bunun lo beraber f ngıltı: ı e 
cff'n z sıltihsızlanma d11 sınu 

tomamerı kuyholmu gozu 
ılı> b..ıkoı ımakt ıd ı Üfü· • 
göru maler sıras nd ı t11 m ı 
m n pre ti mes lo ın ic>n 

;ıkan end lerıa oynadığL 

oyunu mu l k urelte mud. 
rıktır. Hu oru melenle 
her ıki cıh~t ti• prensip 
itibarıle ılırnz ı dilmıyecek 

u vcyJ. bu tff z rtddet. 
mek içın ek erıya efkarı 
umumıyuyı ılr>rı ~urmuşler

d r Am rık ın v • J ponlnrın 
holetı ruhıyeJerınJt:1n öturu 
lııJıl zlt r lıplou (Jt;I yolu 
ıle nnl.ı manın d hı kolay ol 
ncağını ~ il yo ıar \'t> h ttA 

y.ıl ıız keyf.yet ıtıburıle ild
lıs zlanmıya aıt uç taraflı bir 
unlu manın temellerını otan 
bır tt obbus d ha tf unden ya

p lıı •Ş bulunuyor. l~ın uzun 
sun cı ğı muhakk ıktır, fakat 
bunun onJl.ışmaı ın bozuldu. 
ğu grin dtişuoulm(• i, Lir so
nuna Vdrnı.ık husosunclukı 

kuli orzuya goi!tormektedır. 

\ zıfesıno attık ol n İngilte
re deniz konf~ransınm ietı

maa davet edılmesini yerın
go terebıleeek ve konf crans
ın muvuffukıyetini koloyluş 
tırubılcok hn turlu leşehbü 
ve l&vasaulu yapacaktır. 

V ington. 31 (A.A.) -
\'oşıngton nndlaşmosının fes· 
hı doloyısile bur i Jogdiz 
mohfcllerinde tec ur ızhur 
olunmuktadır. 

Bu feshin sılAhları bırak-1 
monın genel vaz1yeti iızeriae 
arzu edılmıyc-cck bir taklm 
ıcra edılec Q'ı mutoleJsındo 

bulunmaktadır. Amerikan 
g,;. u une goıe fesh ı ı ·ok 
v..ıhım hır tedbın.lır. ı_:uoku 

bu) uk Ukyanu to enınıyet 

ıııu::ıııvı:ılını wuvaffuluyetle 
lemin eden bir sıst~mı y.k · 
mış oluyor. 

Hüseyin KAHAKAı;i - lh 
tıyar ht"yetı uza . 

\1ehmet KIR'AL -lhtıpr 
h ·yut ı uzas . 

Abdullah SARIBIYIK -
ihtıyar h yeti azası. 

Osman TURNA Korucu 
Ali ACAH imam 

Karakeçilı köıunoe 
Musa ) ILDIHIM - Koro

kt ~ lı koy~ muht rı. 

Mehmet ~lı YILDIHIM 
lhtıynr ht·y tı ozu ı. 

Hasan GÜNGÖK - lhtı
) ur hcyutı uzusı. 

İzzet A YGür.ı lhtıyar 
he yctı .ozu ı. 

1 ehmet Ali CôKMEN -
lhtıyar ht•) eti oın ı. 

Hasan AKTAŞ 1\orueu 

Dikmeltr köyunde 
lamail '\ ILDllllZ Dik 

meler koyu muhl ır . 

Mustafa GÜ~ ihtıyar 
h JAtİ 10 ı 

Halil A\IL ht ' r lı yıt 
'l 

\1ehmet EHGI - llıtıv r 
l V t Zu • 

Mehmet ELl<U~ h \ ı 
lı z 'l 

\1ustafa \I, \ltMA 
!\orucu. 

mecmualar.· ,.~~1t«~~~~""' 

Gürbüz Türk çocuğu mecm-ı Balıkesır Doğum v~ çÖcuh 

ua~~~~~k 9~.ı.~~~.~ ~yı~~,~~~ı. ~ ba hı me v ı 
g('nel nıerkezı terufırıclnn 1 l - \'il:l)t1 tiıı merkez ve mülhakatı, şehir 
her ay muntoı :man çıkıı~ıl· ve köyleri ahali inderı müracaat eden gebe-
ın11kta olan {((..ıurbuz Turk 1 . • l "' .. k"'I' 1 .. Ü ~ 1 
, r. a ııın u5 ....., IPl'lll la )il \'P IUUŞ ti atı lel' fleVl O Ulll arı-( ocutıu» ıneemu sı ., 

ı~ncı s•ıyısı j('ğt•rlı yaz.ılorla UI \'t' alPlllllllllll kadın ameliyatlar.mı miies-
çıktı ~ ~esedc mecr.am·ıı ~·apar· . Çocuk düşürmek 

Mer·nıuıdu doktorların an· il ıelıl kt>,İııde buhıııarılal'ı da kt-zalik ııı~eeaa~ 
ne w b.ıb ur ld \rndur cd- . d 
en k ymetlı yaz lorı vardır rıt•JI )Hl~l'arak ((•(Javı t• (~!". 
Her anne ve d banın bu 2 Stil cocukları \t' ıkı 'a~ına kadar o-. . ., 
mecmuayı okumasın tnvs1ye ~ hırı küçük hasla ~a,•ruları dahj mü~ sesede 
ed rız. • lıt Vcllı ·arak her zam:.ın meccarıeıı tedavi eder .. 

Halk bılgisı h .. ~arlerr . ı . 1 3- Siil c;ocukJar~ııın bakım larzl~rı Jıak-
istnnbul llulkovi dıl, edı>- ~ kında miisla k twl \ a lıd<1IPl't1 ''e gebelık esnı

biyat ''u tarıh şubos tara· ft. sında vukuu nrnlh\ıı :lrıınlara kar.şı iathiki 
fından bu udi ı \'ıkorılan mo ~ l:\zım .!!PJen leda vi \ P lcdhirler. İıı nJırını~llDl 
<'muanın 43 tinru ayısı kıy- • ···' 
metli tetkik y zılorilcı çık ~ da ıgelwlere ii~rc•lmek iizert• dersler verilir. 
mıştır. Sayı ı on lınıru tor ~ 4 Cunılıurivetinıizin Hahkesirt. bah-

Okorlarıınıza tavsiye edo- it. .,_Pyh:'diği faideli
0 

v~ hayırlı rniiessesedea 
rız ~ muhterem halkımızın .i~ıifadeye koşmalatrı 
8ahkesır ıcra ' l:lzımchr. 

Memurluğundan; P Aı~~ı.P.t~~~:~~_.,. 
Bir borçdun doluyı icra 

dıııresınde mahcuz bulunun 
t>ır ndet gayri faul fort ko 
myonu açık art rmo ıle satı

lığa ç·ıkarıluıı tır. Satı mn· 
DJ11ı Uulık .. sır duyunuumu 
miye horıı olub birınci erlır· 

mı 16 l Y35 tıırıhme te&ad 
üf ed~n çur ıınbe gunu saat 
1 O dan itıbııren bu lıyocak, 
ogun konulan pey .kamyonun 
muhammen kıymctının •uz-
de yetmı bcşıni hulmad.ğı 
takdırde birinci artırınad kı 

. 
~~~~~~~~~~~ 

~ TURKDILI neşrıvatından: 
-

Doğru Yol • • 
YAZAN: ~I. CEVDET 

Bır perde/ık mektep temsılı 
muşteriler taalihutlorind n ,. Fiotı: Bet kuru9tur. 

kurtulmak şartile ikinci art
ırma 30 1 935 tarıhindc los- İdarf' Pviuıizde ve her kitapçıda bulunur. 
adi.if eden çarşomba güniı '\.0..1\--.~~ ... ~.;~~~~ 
saat ıO dun ıtib ren bo lı\'ll- .: .rvo.,.,_,,.~~ 
caktır Almnk istiyenle~in j 

~0~?;.~~.~:~,J~a·:t~1.::~·'- Belediye riyasetinde: ,.- _, 
AVUKAT 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yr rF KENA 
Y azıhancsi hükumet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalnrdn her 

nevi Java k bul ve surnt 
le netİc!!lcınılirılir 1 ,,-
Doktor 
Memdu~ Ahmet 

ÇOCCK 
J·aslalıkları mulelıassı~ı. 

Mu yonehıın ını postah
ır.ı• l'J\ orındn Zc>mrn s >
k..ığın ı nokl trnıstır 

llükumot caddeıin~bt halk fırkası bina• yanınch inıa 
etlırilen heledi1e binıııı elektrik teaieatı p•ı:orlıkla ihale 
odil cektır. 

Taliplerin şartnameyi ôğrenmık üzere belediye encöme-
nı kalemin • müracaatları ilAn ahın ur. (327) 

ıı,ıtıkt"'si r askeri satın 
1alıı1a koıııisyoııondan: 

Balıke. lr a kt•ri k1taalı ihti)acı için a~ı~ et ... 
sillnw dörı hiu kilo toz ekeri beş yüı kilo ~ır ... 
mızı hil,er, yliz kilo ça~ satrn ahnacaktu·. 

ı~ırklilerirı t>ksiltnuı glirıii olau 13-2. KAnuıı 
-fl35 p ızar ~iinii ~anı oııhirdt• 155 lira nmvak· 
~al lPmimH ak<_'asilP hil'liklP kolordu karırı1Jlht 
cİ\arında n keri ~atııı al111a komi. yora una nıüra .. 

~- ,_. caatları 324 

Bayramlık şekerlerinizi şehir sine 
a ı altınd Veni şekirciden alınız 

,--~. . . 
TURKDILI Neşriyatından: 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

ı Hayat bil~·ishıe uygını olarak ya. 
Is ztlnuştır, llt•r k!tapç0ıda . atılır. · 

4 .,. 



l~Trl • ttJAIDILt 2 fkiaoi ~ 
--·~•:llllllllllllllllllı-· •••ııll! ·111• lllll!!Hlll!lHllUll• !UDEll•••I!•.•••• '! 
-~---·-·-··-·-·=---·---------.. ! G e 1 d i! G e 1 d i! G e 1 ~ 
•4 Romatizma ·Ve soğuk alğınlıklarına çare ~· 1 

~ ~ı 1 Aylardanberi sabırsızlıkla beklenen 

~ ar:'r~'/,,,. Türk Elektrik ~~ ; O R M A N ç i F T L i G 1 
~ T f ,~ 1 ı •4 ermO OrU ~!! ; Bira Fabrikası Mamulatı 

~ Ökononıi Bakanlığının 18 şulıaı ı 933 tarih ve 1499 numara •I il • • G E L O 1 

~ ve on beş senelik ihtira beraııııı haizdir: MuhtPrenı hekinıleriıııi- 'JI ;! G E l O 1 G E l O 1 ::,......-' 
ziu tav~iyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlen1ede, 'I .r 
sıcak kum ve hava banyo ve paıısuma'ıılarırıda istimal olunıı ak- ~ İ Toptan satış yeri: • 

4 tadı.~. llararet için sandalyalara ve yatak içerisine v~sair lüzum~ BAN Dl RMA BAKKALl.VESI ~ g6rulen yerlerede konulabilir. lfor merıılekPLin volıuııa göre lıı· r ~'!t 1 
~şekil ve ebadda imal edilir. - 'fEJllNATLIDIH ',:;;....;: • 
f Satış yerlııri: _lzıııirde PPştıııııalcılarda Seydi Şdıirli MPlınıel ;, : = LJ b • L k t d z,/ 
~ Tın·fik elelı.ırık ııcareılı ,11,.si. ~ • ner ayı ve o an a a arayını ,... .. 
~ - Bur5ada Setbaşında Ahmet Te,·fik. eczahanesi ~, I •st:mltltill!l!I, 1tı ı:•ı ı ı ı •••••lllfl!ltltit•" ••• 
~ fstanbulda Jlısır çarşısında aHcır il. llii~ııü \'e maladuml::ırı r , 
4 ve Galatada Voy,oda eaJtlesiude ed~artlöıe'i d~~lrik drpo~u. ~s:::: I '' 
~ Anlı.arada Evliya zade ıtri!at',·e ~eza deposu... ... Okuyuculanmıza Bir Kolay'"' 
~ Sıvas ve Samsunda lbralıım Ferıl ışık el~ktrık der oları. . E!i!!i ~ 
~ Konyada Ali Vlvi ıuhari)·e 'e ~ranıofon ticarelh«•ne~i t'ES -
~ A(yonkarahisarda Hüsnü Riza lstanhul eczahanesi. t Aşağıya b~slığmuz rehber tablo hal~ınıızın her tülü ilaıiY ~ 

Vşakta diş tabibi Hay Yusuf. ~ rını en rahat, en eyi, en ueuz ve en saglam şartlarla nerede, 

-;----lili!l~iiıilli:8=-----.=-: !erden lı.arşılıyalıilı·cpllerini gösteriyor. • J 
! ı 111 1 

·'.
1
1 1

' ' 

______ , 
ŞEHİR SINEMASINDA 

2 ikincitlnun Çırıımbıdan itibaren 

-1-
lstanbulda ve bütün dünyada fevkalAde takdirlere mazhar oln1uş olan 
nıevsinıin en şaheser filinıi: 

\ 

· Hayatım Sana Feda 
• 
frene Dunne John Boles 

Tarafından temsil edilmiştir. 

Aşk Aşk Aşk ve heyecan 

Şımt.liy•~ laclar yiizlerce, binlerce aşki ve hissi (ilimler yapılnuş
tır. Falal bu filim kadar ku v'etli, samimi bir aşk ve heyecan filinıi 

yapdıuanuşur. 

- ikinci filim -
FevkalAd~ zenginliği, ihtişamı ve nefHetiJe büyük rağbet ve takdirler kazın

mıt ol.an: 

Çingene Hırsı 
-llanten .. 

1 - Foka Jürnal. 2 - Türkce izah .ıtlı Türkiye • Rusya milli futbol maçı 
J - renkli •aryete. 4 - Münir Niirittin tar11lLodan karenlıl tarkıları. 

· ---------

Rahat bir otel istiyorsunuz •• Hangı 0 

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

1 
gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız.. . i 

T'Rl""KO T' AJ• Mehmet. Servet örme evi, KuvaY' oı 
"" • ye cadJesı numara: 98 il" 

KIRT ASİYE.· Mustaf_a Fehmi. Hülı.dmet caddesi P"5
11 

• ne sokagı. dl 

OTEL : kaptan zade Oteli .• Kuvayi milliye cad 
sinde.. ddetİ 
Balıkesirpalas - Kuvayi milliye ca ·rıd" 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktimeı cadde~ı ~-' 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· ııok 
cadde~inde Ahnıet çeşmesi karşısında d4' 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. lliikti111e• cJ 
sinde .• Darbah oteli altında. ..~1l,.; 
Yeni berber ı brahim Dural: nu 
caddesi Y ılJız Karaathanesi karşı~ıuda· ' 

TUHAFİYE· Müftü zade Abdullah tuhafiye ve giJf 
• kolonyacısı .. Abacılar cat.l<lesi No. 31 ~I 

LOKANTA: Sabri Lokantası: ~ah ~lehmet sO 
. numara 18 ,j' 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osrn•11 ~,ıdl 
Paşa camii cadde~inde.. Meyhane t _oFı8 ,'(.!' 
Bandırma bakkaliyflsi Ahmet Hilrnı ~!ıeri· 
Bih.inıumiç~iler, konserve ve ş~ker Ç~şı 

41 • 
TERZi : Mustafa bey .• Postahane sokağı No. f.ıJ.J 

Terzi ve örücü Celalettin beY· 
milli ve ca<lJesi No. 163 

ŞEKERCİ :· Ahm~t Nuri efendi: llalıkesiriıı en e~ld şt~ 
cisi. fi iikıi met caddesi, postalı• ne sokağı 
mara: 24 . ;I 

• F n ıa•1 .!il MAN/F A TU ~:Tavşanhh Zade Fahri bey. 3
. oıilPr 

nifanıra ve kum<ış mağzası. Kuvayı J. 
caddesi numara: 52 diİ~ 

HIRDA VA T. Cumalı Hasan - Yapı ve r~uçpt>r ~e&' 
.l • deıııir lurt.l~" al, boya, cam, çmıeto 

SartJçlar başı. 

B~!ıkesir Vilayet Matbasında b.ısılmıftır. ı. ~ :~' ( ... 


