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-
Habeşistan Uluslar Kurumuna Bir Nota Daha Verdi. 
Türk 
Kadını. 

<ı Politika » g.ızeteıinin 
lstonbul muhabiri 17 
ilkktınun tarihıle bildiriyor: 

1934 yılının ıon haftaları 
Türk.iyede birçok göz çeken 
de~j ikliklerc şahit olmak. 
tatlır. Bunlardoo en mühim· 
mi Türk kod nlığını alAkadar 
edenidir. Türk kadınına 1&y· 
lavlık hakkı verilmiştir ve 
1935 yılı başlangıcında se
çilecek olıın ulusal kurultay 
üyeleri orasında Türk ka
dınları da bulunacaktır. Ata
türk daima Türk kadınını 
erkekle aynı seviyede gör
mek gereklığini duymuş ve 
Oısmanlı imparatorluğu ku
rumunda sultanların Jrndıo
lardan esırgediği eayıs&z 
imtiyuları onlara vermiıtır. 

Türk kadınına bu imtiyazı 
vermek için kanunda Jeğiş · 
ildik yıpmak lAzım geldi. 
Yeni kanun 23 yaıını doldu
ran her kadına saylav se. 
emek n 30 yaşını doldur
an her kadına da e1ylav 
Hçilmek hakkını vermittir. 
Gelecek genel seçimde Kem
aliıt partieinın listesin 20 
kadar tanınmış Türk kadın
ının gireceği bekleniyor, ve 
'I ürk iyede yaloı~ bir par
ti olduğu için bu kadın 
namsetlerin seçileceğine mu· 
hakkak göıile bakılabilir . 

Kadınlara seçme hakkı 

•erilmesi kararı pek Ani 
olmuştur ve her yönde hay
ret uyandırmıştır. Kadınlara 
dört yıl önce belediye 
eeçim hakkı verilmi-
ıtii fakat sayla., seçim 
üzerindeki uyuşturucu tesi
rinden daima şikAyet eder
di. 1 Sontetrindı parlAmen
loyu açarken şöyle demişt
ir: ((Bizim müziğimiz hızc 
şeref gPtirecck mo hiyette 
değıldir. Yeni Türkiyeye 
daha uygun düşecek hır 
ınüıiğimı z olmalıdır l> 

Bu sözlerin neticesi olar 
ak kohvelerden, lok ıı ntali.lrd
an ve bütün Pğlencc yerler. 
inden şark müziği knldırıl
dı. lstanbul radyosu bılc 
oork muıiği ılo nr.şriyat ya
pmaktan menrdıldi Moorif 
Bokonl ğı Turk beetektırlor 
ınu cümuriyet duygularını 
ifnde edebilecek parçalar 
hestelemelerini tebliğ ettı 

Bu şekilde müzik bestel-
eyin"İYt: ludur A "rupa melu
dilerı ç ılınacok.tır . Vıyonulı 
beıtekdr ve musikişinaslar 
bu gibi işler ıçın 

hakkını da elde etmek için 
gösterdiklerı gayrette mu. 
vaf(ok olamamıtlordı 1934 
ilkbaharında lstAnbulda Ulus
laro11 kndınlnr kongresinin 
loplaoağının kororlaştırılmış 
olması, Atıı turk'ün bu kararı 
vermesinde bir rol oynam ı ş 

olobilir. Belki de Türk ka. 
d.nlorının öteki yurtlardup 
gelen k ı z kardeşlerinin kor· 
oıluına çıkarken . cümuriyet 
hükumetinde kendi payları 

F ranSız-italyan görüşmesi,. 
- Yan11da11 sonr« bayramdır. Gazeit'miz ynrw ve 

Bayramınız kutlu olsun! 

Leyal ltalyan Başbak •ı •• •• ıı bayram günlerinde çılnnıyacaklır . Bugünden sevgili 
anı 1 e goru- okuyucular1m;;a; 

şmek üzere bügün Roma ya gidiyor 1 ı De~zayramınız kutlu olsun: 

Roma da mastemlekeler meaelesi, Avusturyanın 
istiklali ve orta avrupa meaeleleri görQfülecek. 

Paris, 3 (A.A ) Dı Bak- büyük elçisi ıöylediği bir , i:i Bay Dö Şampronun ita 
anı boy. Lnvol bu okşa~ ~o- n~.lukta Fransa ile hal yanın, l ıya d şarı itlıri müsteıırı 
maya gıtlecck ve salı gunuoe muılerek sulh arzusunu Bay Buviçle yaptığı konu -
kador orada kalnrok Buy Mo kaydederek.Frans ı · Jtalyan ınıılar bütün ·gün devam e~ 
s~olıni ıle konuşııcakt ı r. ~'ran· krınuı'.J\elarının nezahetine mittir. 
sız ita iyon onla maeı iki roğmen eyi bir netice elde Bcıy Dö Şambron bu kon-
memleketi alftiodAr eden edıleceği ümidinde buluom- uımaların neticelerini hemen 
mustemlek"ler meselesine ta. uştur. telefonla Parite biltlirmit ve 
o.lluk ettiği gibi A vueturyun Pııriı, 2 (AA ) - Yılbaşı bizzat bay Laval ile de ko· 
ın istıkldlı ve orta Avrupa- merasimi, Fransız ltalyan· ko- nu9muıtur. Bay Dö Şambron 
yı da alAkadar etmektedir nuşmelarını durdurmuıtur. bu 1abah da yeni noktai net · 

Roma, 2 (A A) - Frann Fransanın Koma büyük elç- ar teatisinde bulunmuıtur. 

lran Dışar1 bakanı An- Avusturya 
karadan aynldı. 

-

•• 
Vilayet hrofı rı dım bayram kutlulııma programı hıızırlan. 1 

mıştır. Bu programcı göre bayramın ilk günü saat dokuzdan 
onbire kadır valim ız skeri ve mülki memurların ve halkın 
ziyaretlerini huıusi olarai[ konaklarında kabul edecektir. 
Saat onbirde memurlar H.ılkevinde toplanmış buluna. 1 

cok val i tam onbı rde ornya gelecektir. Vali ve 
, memurlar buradan ordu evıne giderek orada top- 1 
· lanmıt bulunan a1keri erkAn \•e ınbitnn ile bayram
Jaşacaklardır. Buradaki bayr.ımlışmadan sonra memur. 
lar Halkevine dönecekler, Vali ordu evinde lr.alar.aktır. 
Az l!Onra vali ile birlikte kumandan ve ıabiton Hal
kevindo memurların ziyaretlerini iade edeceklerdir. 
Bundun sonra toptu olorak Ctimurjye\ Halk Fırku1 
ıiyaret edilecektir. 

Bu program tamamile hosuei mahiyettedir. Mem· 

1 
leketin muhtelif kurumlerma daliil bulunen zent 

ı Halkevindeki toplantıya ı tirak edebilecektir. 
Valimiz saat on dörtt~n akşama kadar maa aile 

yapılacak ziyaretleri konaklarında husU1t ıurette ka-
bul edecektir. · 

Bayramın ilk gi.ınü F,rkalılar Fırka . Viltyel mer · 
kezinde, muallimler Ali Şuuri okulunda boyrımlaşa-

caklard1r. ~ 
Kazimi han Ankaradan ayrıl
mazdan evel sergi evini gezdi. 

Ankara, 3 (A A.) lran ve İçeri itler Bakanları 
Tevfık Rütlü ArH, Şük
rü Kaya ve Okoaomi Sı
kanı Ctıl•t Bayar Bay
larla Rıyaaetfoiimur Genel 
kA&ibi, Bı1ıyu·eri, Ditarı 
l9larj Bakanlığı ileri ge
lenleri hulunmuıtur. Kazımt 
Han bugün 11rgi e•ini 
1ıtezmit ve akıam trenile 
şehrimiz4en ayrılm19tır . 

Acı~ ııyna~ın bir parıık 
bile ıynlnuyıcıtl 

A11st1ryı coıunlisl 11 ı11-
bıt111nın sftzt111 

Viyana, ~ (A.A.) Yılba ı it. 
Say.lav aeçimine dogru. 

1 .. 
büyük Elçi•İ lran Dıı Baka 
nı Kazımi Han ıerefine dün 
akşam bir ziyeföt vermiıtir. 

Ankara, 3 (A A ) - lran 
O.şarı işleri Bakanı veıir 

Kbımi şercfıno dün 
akşam lran büyuk elçili· 
~inde verilen ziyafette Baş · 
baktJn fsmet 1 aöoO, 0•\l&rl 

AmeriKa 
muslararısı kurumuna gi

rıc ~ k mı? 
Vaşio~ıon, 2 (A.A.) - A

yandırn dtSmokral l luho Po
pe Havas ajansı muhabırine 
beyattıı bulunarıık Amerıka 
nın uluslororosı derneğine 
,c"irm .. sıne mill ı•tin muhııle
Ct:t ı·tmed ğiııi ve bunun için 
korı~rPye hir takrir vermek 
ı sto liğıni ~ öylı· mı ştir. 

HukOmnt molıoCıli Ray 
Puıvı•ltin böyle bir dilPğe 
müznhnrf't PdAC"l!° ini r.anne · 
tmek.t• dirlnr. Çtinkü B-.y Ru 
zvPlli herşı>vden öncn dohıli 
~ıyısııl dfişündürmektPdir 

" lran 
Ve lrınh n irınlyun kıl

imelıri ~uUamlıcak. 

ılolayıeile elçileri kabul ed; 
on Cümorreiıi Bay Mıklu 
vuıturyanın yük11ek ••lifee. 

ini miidrik oJarak höt.un ku 
Tvetile acun barı,ma ve höt· 
ün ineanhk için daha eyi bir 
gelecek karulınHın• c•hıa
cağını aöylemiftir. 

Viyanı, 2 (A.A.) - A-.us
turya baıbakanı bay Şu§
ing ATuıturya milletine hito· 
b'n neıreUiği beyann1mesi. 
nde diyor ki: 

- Bizi en ıiyade dtişund
üren ülkenin ökonomi nokta
riından iyile~meıidir. llüku . 
met içeride &oyıınl ve sıyoaol 

Ankara 3 (A.A .) iran ba rı iıtiyor Ancıık 933 de. 
hüktmetı Avrupa dillerınin nberi güttü~ümüs ac k ııya · 
birçoklarınıin ıimdiye kadar ımdan bir parmnk hile ayr 
kuUuıı ı lan per1e, pertıan, pe. ılmıyacağıı. 
reıa, pers·an, persel kelime -
leri verine 21 mart 93s den Ar11anya . yumurta alecat 
itiba;en müllAlt•nıPlerıle. "Jll-
zılarda, g ız•·tcler.1• l • nı. dttn Ankara, (A.A) - Tiirkofı-
h.ahsPJen bütün lıı:itııblardo . ın Herlin şubesjnden bugün 
rıs:ılı•I Emle. baritotar.tn daima :ı lınan tohle Almnnyanm 
lrnn ve lr .ın.lı yohut İrnnivun 1 ~ umurtn munzene resmini 
kelımtlerını k:ullnnn <." oğını 

1 

ı;on ktınun nyı için yüz kılo 
~"~torda rnsmen hildırm ı la 25 rayış nıork olnrrı k t~· 
ıştır . ~bit ettiği bildirilmiştir . 

:::ı 

Fırka Heyetleri 
8ıyrımın ôçOncO günü fırka merkezinde toplanarak ikinci 
ıüntehibliğe gösterilecıt namzetleri teshir edıcaklır. 
Bayram ı n üçüncü 

günü \Jürouriyet 
Halk Jı'ırka11 vilA 
yet merk zinde 

vilA.yet, koza 
n hiye heycJtlerıni 1 

• ~ tirııkile hüyiik bir 
to1)lııntı yap l ıe ı I 
tır. Fırka yılAyot 

ıJııre heyeti bn kn· 
nı b •y Tt>vfık F ı k. a..ııı----r--.;:..;.;,:: 
ret Sıluy ı n hı h. • .111 

lığ ı altı nıl.t yo p ı l · 

acoll olan b J top
lantıd ı say 'ov s •. 
çı m i Plr.tf.n l ı gô 
rÜf lI •~c·e k,ıkıtıcı n ı 
nteh b ık için yıık- t~ılıi.il~-~ 
l ıma yapılnc ık ve 
( rko Mmzetleri 

yordu. Türk dili tetkik cem i. tusbit Pclil fle ktir 
~·eti il birlikte, biıtiın ya· Hu seçımde ıllr; 
b:ınc· ı kelimelerden nrıklnn- defo olcıro k kodıo - • ı- k 'rıı ~el mcrkoı 
mıt bir öz Türk dili ~· ıkordı. lorımız da ikinci müntehip se\'İleceklerdir. 

da bulunduğunu duymalarını 
istemi ·tir ller hulJe Türk 
k adınları Atotiirll'e minnet 
darılırlar . Yurdun her yö · 
nünden binlerce tebrik tel 
yaııları almıştır 

Yoşlı Türklerden birçoğu 
bu değiııklıkten ho lanma
mıştır Faknt genç nesil 
Atatürk ile aynı zevki duy
?yor ve hafıf operet müziği 
ıle cazbandı kıvıoçla alkıflı
yor. 

Ş ~ d i Türk gaz etalerinde c.=-:-~===-::===z.ı:=--===:1~""""'==-'-=::::::ıı:o========--..,, 
haşmıkıfolcr öz Türkçe ile Habeşıstanın not 

ikinci bir reform d mü
zik mesele ini uldkadar edi
yor. Atatürk hiçbir zaman 
şark müziğinden hotlanma. 
mııtır Bu müziğin ~ıknıu.;ıaklı· 
ğından , hoz inliğınden ve halk 
:ıngaje eJilmiştir Ha kış 
Anllaroda klAsik operalar 
verilecektir Ş ırk müı ğinin 
knldırılma ın n her sı n ı f 
halk taraf ndon mcmnuni· 
yotle knrşılanJığını iddio 
.etmek oitıabi doğru olamaz. 

Atatürk.1tin dikkat nazarını 
çeken itlerden hir.i de Türk 
dilidir . Altı yıl önce alfabe
yi değittirdi . A.rah harfleri 
yerine LAtin harfJerini getir
di Bunun neticeai olarak 
Türk ok.uma n yazma 
oğrendi Fakat harlfcrin de 
ğışmeıioe rağmen binltırce 

Arab ve Acem kelimeleri ve 
ibareli Türk lOgatında kaldı . 
Atatürk bundan da boşlanmı 

intİf&r ediyor V6 yeni cJiJi • as 1 
henüz tam bir şekilde öğ-

r~nmemi. ol.anlara Atatürk'ün Habeşiler son hadiselerin biJtiJn 
eoylnlerı bırer örnek olu-
yor. Yon~ yavaş Türk mesuliyefini itafyayayük/elİ)IOT 
ulus? öı Uirkçeyi öğrene - Cenevre, 3 (A .A ) ifa. leme •İya1eti olarak tarif 
<'t'kttr. Yolunda yeni ltir 10- beşiston hültilmeti ulualar etmektedir. 
gal kitabı neıredileoektir kurumuna yeni bir nota ve- Roma, 2 (A A.) -Yf!ni bir ticoret anloşmeeı akdı dilin. 
Bu reform da ihtiyar nHlin rmiştir. Bu notada son hddi k d S 

1 
o_ı ye a ar ovyet ltalyan 

hoşuna ,gitmiyor, fakat ge selerin mestıliyetıni tolyoyo tıcaret anleşmalan müdılet -
\'İci birfey olmad•~ı mubak- yükletmekle ve bu hlhlisele· lP.~in_in uıattlacağt bildiri\. 
kaktır . ri ltalyanın atlım adım iler m1 tırı 

• 
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Gör6fmeler: 

Küçük Hüseyin. 
Sanatkar en büyü~ sevincmıi Sürıyadı ısirken ~ıydum. 

Oç ~in Türk kardesimı istıklll temin ettiı. 
Bütün tultiat kumpanya· 

larım ıın, ötedenberi, bildi
ğimiz ltlbik programlıtr' 
\'ardır; 

EvvelA, ıarln söylenir, kAn
to oynanır, varyute yapılır, 
dana edilir .. ve ardından 
gelıin tulQatoılık .. 

Üç gündenberi, reklftmlır 
yapılıyor, çığırtganlar bağ.r
tıhyordu., 

<cYenı einAm&» mn köhne 
binasına, 18 kitilik bir ti
yatro kumpttnyaeının geldi
ği ilAn olunuyordu. 

Hiz, iki ~azf>tf'cİ arkadaş. 

içimizd~ki deceHÜ14» e, ira. 
demizle aed çekemeJik: Kum-
panyanın çevirgeni ile 
görü9ecektik .. 

•• tocadayıı .. 
Küçük Hüseyin ve biz iki 

gueteci arkada9 .. 
Küçük Hüıeyin .. 
Hangimiz duymadık, bu 

adı?. 

Balıkesirde, onu tanımayan 
yoktur, diyebiliriz . 

- Ben, diyor aahnemizin 
emekdar itciai; Akagiindüı 
sınıf arkadaıım oldu~a hal
de, ıimdiye kadar hiçbir ga
zeteciye m61Akıt vermedim. 
Fakat, gençleri, fakir haya
tında görmenin verdiği ıev
\ olacak ki, beni, size bağ
ladı. 

57 yaıındayım .• 
Bıkıtebirlıyim •. KadirtinH 

E~kitebirliler •• 
- hk a ıhnaye çıkııınıı? .. 
- Subae hayatım, meır-

utiyet ilAnanda, harbiye ••
zareti avluıunda eıVatan •• 
Silietre• pıyeıindeki «Ab.ıu. 
ilah ça\·uw• rolü ile bütlar. 

Tulu ıtoılur araıına karıı
arak harbi umumiye kad. 
ar latanf>ulda Ye on·lan ıo 
nra da Ankaruda. kıaAca An 
aıloluJa icra yi aan'at eyled · 
im • 

- Bagiinkü töhrt>tiniıi 
nf'ye borçluaunoı, ef .,ndim?. 

Küçük llüı yinin ~öz-
leri dalJ; bu, kafHandn, 
maıinin p•noramHın getire
n( .. ,,. h·•• hir d11I tdı .. 

- l•tilllll b1trbj Plft8118• 

da, bütün ı.-hir Ye vi1Ay• tlr
ri dolııııırak, monoloklar t'Ö

ylPmi,, taklitler yapm:ıtım .. 
Bdlki, bunlar töhretimi 

temin etti .. Fakat, bana ka
lıre1, Hıl 9ölarAtim, Ankara. 
da « y .. nibahçe• de vnd
iğim temıııillerle hatlar .. 

y,.,, gP.ckin, fakat ~öılü 
dinç olan aanatkAra sorıluk: 

- Bugünkü ı ı hnemiı?. 
O, anlayıtla ltir adam ce

rbezni ile, y.ırım kılan ıo· 
rgumuıiın cevabını verdi: 

- Bugünkü ıAhne .. 
Muhıin, eabnAmiz için bi-

• çilflliıt kaftan . . O, bize. tiy. 
atro tekniğini g .-tirdi, 

Fıtkat, bu tekniğe Türk 
ruhunu, Türk ölküıünii IO· 

karqadı, m ıalt•at=f. 

B ız, mılli öz ,. ... rlere muht
acız . N°•rtld, n .. r,,ıl1:1 bunlur? 

at"m fıh, Muhıini inkAr 
edeıneyız Kuvvetli bir reji- ı 
ıör, eş-tiz bir aktörılü. ,o . 1 

Biz .. , hııi tanıtacHk ha . 1 
k ki e11f'rl .. r i, aiı ver .. c.-kai
nız .• Buna. ıiz genç y11g. 
aa&aNaa bekli1ora~. 

Darülbedayi artiıtleri içi
nde, en fazla HAzımı beğe. . . 
narım. 

- Ya Tuluatcılardan? 
Me1elA. NAtidı?. 

- Nu9id mı?.. Hayır ... 
fakat, Fuhri gülünce bayıl

ırım. O, aanaıkArd.r. Sanat
ıne, inanmıı, canını vermit 
bir adamdır. 

- Oı1tad, dedik ıevinçten 
çılgına döndüğümüz oldu 
mu, hiç? 

- N" günlerim oı.tu? 
Fükat, en büyük sevincimi, 
Beyrutta e~irken duydum . 

«Sürya Zehr,.tür» tiyatro 
ıundn oynadığım cAıcıbaıı To
ıun 11jtıt» ile üç bia Türk k~r· 
det ime · iı,iklAl temin ettim. 

SnnatkAr, tekrar. 
o rüyaya benıiyen günleri 
yaııyor gibi idi: Gözleri ııl
akdı... Sevinçden olacak • 

Biz, locamızda, içli mülQ • 
katımıza devam ederken, sa· 
hnedekiler, 1eyircileri gülin· 
ekden kırıyorlardı •.. 

Her üçömüı de, ıuıtuk 

•e göılerimiıi tahneye çev
irdik: 

Ana rolündeki bayan, Ha
lideye tat çıkartacak derece
de munffak oluyordu. 

Gördöklerimiıe, itittikle_ 
rimiıe inanamıyorduk. 

Bir tultıat kumpanyasınd-

an, bu kadar değ41rli bir 
ar\iat?. 

Havaalamız almıyordu. 

- Şu boyaala kahveci 
rolündeki delıkanla bü1ük 
birer İ!'tjdad . .. 

Dedik .. 
Küçük Hiaeyin, taNik 

etti: 
- Bilmeniı. dedi; daha 

ae ceYherler vard•r ... 
Bu ikiaine yakında mühim 

roller vereceflım, 
Muv .• ffakıyet yüı,ıe yüz •. 

«Ztfbırla kuchk» gıbi ağır 
batlı eaerlere baılıyacığım, 
Balıkeıirde, i11te böyle çıp-

lak çal 111cağıı .. Pakat, mu
hakkak bir •arlık yarataca-

1 • ·· 
Oetat, biıi, ainema kapıs-

ın• kadctr uğurladı . Blımiıi 
aıkarken: 

- Gençlerden bekliyoraı, 
herıeyi... Ydzmak ıızJen, 
oynamak bizddn •• 

Dıyordu .. 

(Sen·Tur)( Medi. - N.) 

-~ 1 •• 

Sarburltı ıazif elırindın 
çı~ınlan pı!isler. 

Sarbruk, 2 (AA.) - Royter1 

~janaı muhabirinden: 

R•elki günkü tevkifleri 
icra edilenlerden 6 polıs me 
muru Sc1r polie müJürü llay 
Henneaaynin emirile •azife
den uzaklaıtarılmıılardır. Bu 
muamelenin bu polislerin 
meTkuflara kartı f,,na davr 
an,hklarından ileri geldi~i 
resmen tekıib edilmiştır. -

f rans z O r ı bakam 
Londra, 3 (A.A.) - Fran· 

sız D varı itleri Bakanı bu 
ayın 1 t den sonra buraya 
gelecekür. 

Soyadı. '. 

alanlar. 
Yah7a N6zhet ORHON-

Çağış nahiyeıi mektebi 
baımualli mi. 

Ahmet .KIVANÇ - Er.,. -
kek orta mek,eb amıf 2 tle 
196. 

6önıo lsmahdera · köıün ~• 
sayıdı ılanlır 

Muhanem KA~NAK 
Köy mektebi muallimi. 

Rtbtem IŞIK- KÖy muh 
tarı ~ 

Mehmet KARDAŞ - Köy 
C il. F re ı • . 

Arif CAYtlAN - ~'ırkA 

oıaıı 

M6min CEYLAN - fırka 
azası . 

Habil ORHAN- F. azası. 
H6ıf!yin YILDIZ Korucu 
EyOp ÔZER- Köy kahv& 

Nuri ÇAKIR - Köy hal-
. kından. • 

Sıresuıuı Atpıaır tlyOıdı . 
sıyıdt 1ıını11 i 

Mehmet AYDIN _:_ Köy 
muhtarı. 

Mehmet BALKJ - A·~a 
SOleyman SAYAN - A7.a. 
Alı UZAY- Aza. " 
Hakin ONAT ..:_ Aza, 
Mehmet All OK. Korucu 

lırap11ar toyOıdı 
Oıman BINAL - Köy muh-

tarı 

Ahmet BULAN - Aza. 

, .. --··----······-··-----··-··---····--··-··-! · ŞEHIRVEMÜLHAKAT-r 
• ---------··-··------... ··-··-····---····--· 
Köycü valimiz ova köyleri ge 

~ Asri Valimiz ı Ya 
Mızarhğa ağaç olarak yal
. mz ·çam ağacı ekiliyor . 

Toygar tı p<>de yapılan 

asri mezarl ğın duvarlıırın
dun sonra jç kısmının 

düz.-Jtilmesi işi de bitirılmiı
dir Yeni mezarlığa Kupeler 
vr1 Gıresundan gHtırilecek çam 
ağaçlıırı dikilt cektir. 

Mezarl ı k yolunun da ya-
kında yepılmes na boşla 

nacnkt1r. Yol n it ı ve yn huıl 
sekiz metro g'"'nişliğrı ı.le 
olacak ve iki tarofınn akas
ya ağaçları dıkilecektir. 

"Ev ıa dükkanlar numara
lanıyor. 

935 yılı sonbaharında ya· 
pılacak olan umumi nüfuı 

sayııiuna hazırlık olmak üze
re kentim.izde ev ve dükkdn 
larm n'uoiaraJnnmasına başl
anm ştır. Bu iş 15 marta 
kadar bitirilecektir. 

Yoksullara yardım. 
s~ıediyece ikinci dera olarak 

yoksullara kömür ve odun 
dağıtılacaktır . 

Köy:erde löylü i~lerini tetkik N h" . h l"ı 
. '8 köylülerle göı üştü. ı a ıyesı a 1 

l:la~ Salım GıinıloR&n 

Valimiz Bay Salım Gün
doğan bir gün önce muavini 
ve maiyet memuru ıle birlıkle 
bazı ova köylerini gezmış 

köy kanununun buralarda ne 
dereceye kadar tatbik edil
dığirıi yakından tetkik 
etmiştir. 

\'Jlimiz bu arada Yokuh 
ve Kuraman köylerine de uğ
ramış ve Karaman köyün . 
deki yatı mektebıni köycü_ 
lük ülküsüne uyğun göre
rek köylüyü ve muallimi 
takdir etmiştir. Valımiz 

t:ğrndığı yerltrJe köylü 
ıle köy işleri üzerinde sa
mimi görüşmelerde bulun
muştur. 

ı litı yapılmıs1 
Yağcılar, (TO 

Köy kanunun ke 
rdiği yüksek •• 
IA hi yetten çok 
köylüler f rka •e 
iyet işlerinde d• 

1 ve yurt borcunu 
linJt'dirler Bu 
hiycmiz halkı a1 
kam\arn milr• 
na hiyeılc Cumar 
Fı rkası, Tayare 
dtğer hayır cel8İ 
rer şubesinin lfl 
mişlerdir. Bu dıl 
rine getirildiğİllİ 
ra halkını pek ook 
recektır. 

Ali Olman ORAN- Aza. 
Yu111f TUNÇ - Aza. 
Ferhat Dl'iÇ - Aza. 

Ko~:::.-n ÇELiKTEN ~ Halk evinde müsa 
ıırıcıı tayoıdı Erdekta yo~sulları yar~ım E . . d d.. Erk ,~ 

Ho .. ,ıa CET1NER -- K-. . f vımız e un muva,-,-a ı.,, 
öy muhtarı . yapı ıyor. .. I A L l b ., 

Mustafa ÖZDEMIR - A1a Erd .. k, (TÜRKDILI) _ Kı· mUs.amere Ve a QRQ 1 ı 
Yasuf !IENÇ __ , A1a. zılay ve çocuk "airgeme ku- ( •fd • 
Ha•n GE~Ç - Aıa. , rumları b·.yramda yoksul- TanS Verı 1. 
Alt l\URT -:- Aza. · lora yard oıda bulunm&k HaJievimiı kışlık çaJııma-
HGMJtn GENÇ - Korucu kararını vermışlerdir. Duy- larına başlam şltr ilk olarak 
Mehmet EŞ - imam. · doğuma göre Kız.ley ku- dün okşam bir konrerenı 
· KDCIÖCIR kGJORdl .. , rumu üç gün bayrllmda yo ve bir müsamere verilmiştir. 
lımall KAliABUT _ Aza. liaufüjra ııcuk yemek dnğı- Müsaırereye iıtiklAI marşı 
Hatıl AKALIN _ Az~. ' iacıık ve cocuk esirgııme ile başlanmış ve güzel sana-
Ahmet çEYKEL Aza. kurumu da on ıekiz yoksul tlur k?mitesı tarafından ulu. olunmuştur 
Alt O~S - Aza. talebeye elhise xiyllirecektir. sal musıki parçaları çalınmış 1 Gerek ıaz h 
<>aman ôZAY - Aza. Çocuklara vnilecek elbise, sonra doktor ltaıf mikrob. temsil heyeti -

Mehmet MEMIROK- Korucu ayakkabı ve çorapl1tr hazır - mu.ıfıyet salğ n hasta) klar olmuşlardır. 

ÇUklJCIJlr kDJOndı 
lımatl ÔZCAN - Köy 

mubı11rı. 

Ra,..am IŞIK - Aza. · 
Mehmet GÔRAL. - Aza. 
Muharrem ALKAN - Aza. 
Ahmet KOCAK -· Aza. 
0.man KANIŞ - Korucu 

Mecidiye kDyOndH. 
Halil · PAL ABUK - Köy 

muhtarı. 

Durmuı Ali ÇEViK - Aza 
Ahmet ULUSOY - Aza 
Durmuı OCAK - Aza 
Abdulkadir AT AMAN -

Aza. 
lbrahim ALTAY - Korucu 
Klmll EGE - imam~ . ' 

Kornıurcı köründe 
Haaan KAPLAN 

muhtara. 
Köy 

· lımall SORAL - Aza. 
Ahmet HULA T - Aza 
Muıtafa ÔZTÜRK - Aıa 
Hilaeyia UÇAR - Azo. 
Mehmet Ali ANAÇ 

Korucu, 

Eterctk klrOndt 
Mehmet CAMBAR 

Kö1 muhtarı . 

• lanmaktaJı.r. 

Muatafa YIÔIT - Aza 
Mmtafa BULUT - Aza 
Ferhat COŞGUN Aza. 

Hayram DU,\DU - Aza 
Ramazan '.ALKAŞ - Ko 

rucu. 

Bey köf dt 

Kayseri halkevinde 
Kııyst'ri, 3 (A A ) - Hal

kevindc yılbaşından itibaren 
Türkre, trırıh coğrafya, 

yurd ve sağlık bılğıleri, 

hesun molumotı verılmek 

üzere derslere başlnnmıştır. 

mtı~~~~:. ATASÖZ Köy 1 Le Cü:nurreis:nin sözleri. 
Mehmet ÇALIKER - Aza 1 

Muıtafa Al<J~ - Aza. 
Ziya ÔZÇJÇEK - imam 

DıYeDren köyünde 
Hüıeyin CEYLAN - Köy 

muhtarı 

Nebi Ç 'LIK - eza. 
Muıtafa ÇAl\IR - Azo. 

Adem A YDE \lİR - Azıı . 
Eyub DOL- Aza 

Ali BOZKURT - Korucu 
·lamalı .KOŞ<..0 - imum. 

Oamşmırıd köyünde 
Mahmut KARACA- Köy 

muhtarı, 

Vurşova, 2 (A. A.) - Yılba

şı dolnyısilo Climurreisi el
çileri kabul etmiştir . El~·il· 

erin fjn eskisi olan Monson
yor Mormuğın ekıler namına 
'ôylcdıği nutukta ge-
ı;eu yıl.n acun perı· 

detıir ,le korkun~· gOlgP.ler vo 
• zor bal k ıluyğulu r ile sıyasol 

hırtıliır h roktığını SÖ) lt.: miş 
ve demi~tir kı: 

- O"'vlAllorin büyiık har
hıten sorrr ı h:ı!ledılmiyen 

mes' lelnJe anlcışnııık ıçin 
son bir g:ıyrt·tlc bulunarak 
sıkıntıyı or.t .elan kuJdırmala 
rı lazımdır Son iki sinema 
biz~ göstcrmıştir ki, uluslar-

lımail ER.BiL - Azo 
lımail FOLAK - Azu. 
Mehmet KÖSE - Aza. 
llalıı "TEKfN - Aza. 
Muttafa AnKACA - Aza. 

, arası alanında konu§meiarlu 
düzeltilmiyecek tek iş bir ola· 
maz. 

Hililıahrneriı 
İzmir, 3 (AA.) 

mer Cemiyeti 
önümüzdeki b•1 
ebetile fakir tad 
çocuklara elb' ' 
dağıtmaktadır 



4 ikinci ktnum 

Japonyadamali durum Mussolini Yugoslav 
Yenı Maliye B-;ka-nı Takahashı [n ~o~ çoc~ğu olan. a~a- Ka~inesi Ulusal ~id ~ işi-

;.fl başına geldikten so ; ra. ları ıkramıye vermıştlr. n~e ınuvatfak oldyor 
T k l 1 'd t il c.lorricre Dello Saro 23 l• d l J Japanyo Mahye Bakanı Fu· ozanc ı o on tıanayı en or- . Lnvmis gazetesinin Be gra .! 

... ı d h d 1 k h i k • ılkkAnun 934 h h · 2J ' hl' t"' Jıı geçen ayın son arın a r> , ece ne us az ınç "e-
8 

.. M I' . V . mu a ı rı .. ~arı ı gaze .,. 
hastol ;-,, ,,,üzünden istifo et rgisi konunu kabine tarafın- ugıı~ usso ı1nı, enı•zıo sino şu huberı "' riyor: 

o J • • • • L aarayınoo gene nvoştan b · 
~ıştir Menılekf.tin mnli vez. don . tasdı~ adılmış ve hu~- sonra evlenenlerden 011 çok Yeni Yugoslııv ko ineıın-
ıyetinin çok kritık olduğu !>metın moh sıyasasında mu. çocuğu olan onala ırı ılk yapt •ğ ışlcrden bırisi 
bu günlerdo Diy .. tin, re~kal · him bir Y"'r olmışt • r kabul 1 tmiştir Bunlar~ Hırvat koylu lideri Dr. 
AJe İçtimoının arifesinde vıki 1 Yeni Maliye Bokıını adedi 94 Jür ve mecmu 1uı,:okin <'ezasın ı effotmek 
olan bu itııi{a Boşbokan Oka- Asnhi goztt•·sine söyle- çocukları 910 dur. Muısol inı olmu~ bunun do cınırnomeıi 
dayı telôşo düşürmüş ve diA' i özlerde etcümle demi. hu anaları selAmlamıı ve niyubet meclisinin ti~· \iyesi Bayanlar için en son moda 
hilhoes molıye işlerinde ştır ki: çocuklarıtıa her türlü soa- torofınJon imzalonmı§tır . 
muıtar mevkide kalan her · HükOmet bir tarsftan detler dilemit ve demi tir ki: Dr. Moçek Relgroda kıra- şapkalar 1 bereler, eldivenler, 
Japon hükumet b şkanınm bütçr açığın ı kopntmok icin «Tcşkıl ettiğin z misali llığm mudnfon ı fevkalAde 
yoı,tığı gıhi Okoda do o cml yt•ni tohviller çıkarırken es· bütün lta~yn ~rı?I J r .na örnek mahkemesi torefındnn 29 çanta/ar muhayyeTe Veri/en 

ı . . olorok .... ostorırım )) nısan J9J3 de u··c sene ha 
elı:et ın en tonınmış mn ıyecı kil<'rini ufuk Coizli ehsem "" . • k l b / 

• J T k h h' ·· nen . i" Muuol nı hızınt h"r ono- ps mohlı:Om edilmiş ve bu İpe ÇOrap ar~ uyan ara ma-
sı o an n o as ıye mur • • eklınP solı:mağa ım .. n yo- . . . .. . , ~ 

. ya hır zarf ı~·ıo4'e dort hın cezanın tovkifıı den başlom-
ı.tJa Molıye Bukanlığını kah kıur. Bu d"ni ıklık or cok lıret ikramiye 'er ııi·t r ı ası kornr oltınıı girmişti. hSUS lüzum 0/an her nevi e.c-
ul etmesini rica etmiştir Ta poro piyasasında faizler dil· B J • )1 T 
kohaahi birkaç gün lcred tuüü zaman ı\üşunulPbılır . u ganstan orman arı. Bu adam Zogreh karnrn. 1 ya her ta J' a I tan ucuz olarak 

"' amesine ilk imzo ntmnk. ya-
düdJen sonra Bıışbr.ıkonın Böyle bir dek is klığın tarzı "' 'ovi Dol)> İ o{ıa, i9 8. 

hancı gazottlerde Yugoslav- l [ 
teklifıni kabul elmıştir . ve zamanı in<'e bir tetkikten Ktınun 1934 SQ l ır. B 1 . t d ya aleyhinde bircolt ~oyler 

81 yaşında olan ~ore~·yo sonra kararla tırılmalıdır . u garıs on n ormanlar yumak. bjnoenaley ulusal ı~~~~. ~. ~~ 
Takahashi .loponyonın yaln ı HükQmel c mrile her eyin seoetfen ıeneye azalm ı kto dı. . . 1 lr. 

· · ı 900 senetı nrle 3,04 1, 125 bıdığı paralamoğa ye \enme · 
en büyük maliye otorıletıı yop labileceğini zannetmek hektar ormnndon 1912 sucu ile su~lundmlmış bul- fö: TUrDK Dili neşrı uatından.· 

-·-, /. ·-~ "-•..:.'~'-,,- . -.. - 1 .. 
1 .... 

değıl, aynı zamanda yüksek büyük bir yanl ı f ı r . Ba lı:a d fi. fi T 

siyasal mevlı:1' 1 o'an bir oda- memleketlerde olJuğu gihi seneıiode 2•5US,90::J hekto ı unuDyor u. 1 d ı 
1 .. 
1 

arıı 2926 senesinde r. Maçek, muda oatıın a 
nıdır. Kendisi iki defo haoba Jaronyado do hükCımet. toh- 2,002,061 hektara dü müs - Yugoslav7adan ayrılmak dj. " 
kan ve altı defo da Maliye vılatı uCok f ıızH esham tür. l leri. beslediği hu.ausundaki ·it. 
Bakını olmuştur Çok lmdre şekline sokt ı. ktnn sonra , Bu hesuha göre 1900 do ıddıolorı reddetmış, ynlnıı fit 
ti; bir şahsiy ·t olarak tanın - tahTildt sohibleri satmak ar- Bulgoristanın yüzde 32 sini 918 de birleşmeı.len evelkı it. Y ZA ~ : ~I. CEYDET 

1 .. 
1 
~ 

1 .. 

"" 1 .. 
t 

Doğru Yo l • • 
1 rrııı olan yeni Malıye Bıık n zu unu gösterirse onları teşkil ed.ı.m ormanlar 1912 1 budud!ar içinde yeni bjr ffI; 

anın müıtak.il ve pervasız hır piyasadan \'ekmelıdir. Hü- de yüzde 27 ye, 1926 da ; kurulu§UD müzakeresine to- il. 8 d l ı_ k l 
ruhu vardır. Mensub olduğu kumet bir taranan tohvi- yüzde 19 a düşmuş. bul~nu: raflar olduğunu bılJirmışti •. ~ iT per e IR me tep femaı 1 

.. 
1 
~ 

' ... 

Seivukui Fırkasının yükeelm- )Atı geri almak için halk- yor. 1) ımek oluyorkı y ı rmı Bunun üıerıne doktor, Srı- ~ Fiatı: Beş kuruştur. 
eaı ·uğrunda bu yük bir ser· tan vergi toplayıb, diğer beş sene içinde mevcut or- mska Mıtrovi~·ada hnbse it. . 

1 
~ 
1 ... 
1 

vet sarfetmi ve kendisine tarollon o.çık k .. pamak için manlerın üçte biri kesilmiş konulmuş. gecen temmuz ! idare PVİ mizde ve IH~r kitapçıda bulunur. 
verilen Vıllonl un .. ·onını red · yeni tahviltlt çıkaramaz. tır ayında ise dışlerinden ho - -.c 

declerek sadece Lir vatonJa Onun icin tedavülde bulu· ingilterenin vaziyeti jl talarndığı ıçin Zııgrebde bir \: ~~~.~~~~ 

,. 
1 .. 
1 

~·-;' 
_.,_ ._ ... _ 

olarak kolrn yı tercıh etmiş· nan tehvilatın ufak faizi balım evine nuklolunmuştu. yorde hususi bir vazife ile Mecmualar: 
tir. En kuvvetli tarafı mııliye esham şeklıne çcvirilmeıi Londro, 2 (A A.) lngil· Af kararı çıkıncn doktor Zngrebe gitmişt ir . 
· ı d k d · b' I · · terenin Avusturyn istiklftli 11 erın e ı arın ı gısı ve nncak bütçe açığını ka- Mocek bu hustuhoneJen cık- Umud veren cJurumlorden 

.. b 'd' M l' misokma iltih a kı mümkün uzun \ecru ası ır. n ıye pamok için yeni lahviltı.t mıt ve Zagrehdekı evine birisi de niynbct meclisi re-
Bakanı olduğu zamanlarda çıkarmaX-a lüzum olmadı""ı olduğu hokkRında şayia dönmu' 11tu··r. • k e e münaıebetilo oyet Ajan11 • ... iaı Prens Polün parlflmento· 
gerek diye\ ve gere • 0 tahakkuk etlikten eonra · i b b' h ı . Doktorun ~uı tuldubunn da muhalif fedcralistlerle 
mehllllor meclisinde kim · kabil olncaktır nın 11189 mu a ıri öy 0 

.. "' 
bir ihtimal mevcut olma oğrenen birçok halk onun müzakereye giritmiş olma-

se onıı tenkit etme - B' t h b ınnena ey u ••yasa dığını bildiraıek\eıiir. Son geçeceği yola bırıkmişler ve sıdır. 
ğe cesaret edememiştir mucıbince Japonya ban- karar Sir Con Saymen ilo heye<'anle «yaşaBın Dokto" Prnns, yeni kabiuenin 

Tokoh3ehinin talıye Ba kası tulıvjlll.t ~·ıkurmağo de- Bay Lava! oros nda gön.iş M.ıçok.o. ,,yaşneın Prens Pob kurulmoeından sonra dc-
ianl ğına tayini memle. vom edecektir. Molıye Ba- melere ''e misakın alacağı diye bağırmıılor ı 1 ır Augun_ mokrat liderlerinden ve ne-
ke!t.c çok müsait tesirleı kanı ılerJc Lütçeleri le- nihai şekle ha~lı bulun- kü Kral naib ı Prenı Pol, O\'· ki başvekillerden Do\'idovi· 
uyandırmıştır vaztin ettirmek için tobıi mokla beraber iogilterenin elce sık sık Zagrebe gittiği çlc görtiştüğü gibi Sleven 

1 bu misaka iltihokı ıaimdılık 
Oığer torolton Tnlrnhes varidat ın ortlırı ması çare- ., icin orada tnnmmokta vA ee rllhiplerinin lideri olan Sa_ 

hinin llabineye girmeıi. lerinl arayacaktır. varit olmadığı söylenmek- vilmekteılir. b1t Kro11eçi iki defa kabul 
4 ted r )' 

k•mdisinin mensub olduğu 30 SontPşrin 193 te tttp- ~---·--paa:=:-=;:ı::z.::;:== Yugoslavyadan eyrılmak etmiştir . 
b 1 1. ·ı ' J ilerı surou klerı deflıısyo:ı · ı · s~iyukai partisini pek müş )anan me us ur mt-'c ısı 6 • istiycnlorin dıllerinın p oaeıı~ı Dün akşam muhalif rodi-

kül bir vazıyete tıok.mu ilkkt\nun 934 le lo;planen ayan olduğıınu. çünkü bu eıyosan- olan «.yoşasıft Hırvatiıtomı , kollerin yopmış olduklurı 
b 1. · d Molı'ye Ba ın f otları dü üriıh ticnretlo h' ı oldu . Seiyukoi partisi u mec ısın e yenı • seıi asla duyulmamıştır. I ır top entıdn başbakan 
d l~ · t ' · h t buhran ıfoiruracağını ilAve 1 l 

günkü hükOmetin en şı • lı:anı ma ı vuzıye ı ıza e m- n Evinin önünde yap ı an ve ma iye bakanına toptan 
· 5 36 b"t · · t f-lnıiştir. Ayrıc.-o ver(l'ilerin dellı muhal.fı olan biı iş 193 u çesını orze - "" coığun tez1hürata kar ı Do· yardım edilmesi karor altına 

b'i Ar tl arttırılmos nın tio okonomik 
Partl'dı'r ve bilhaHB mali miş ve bil lıı ossa to ı 6 e- b ktor Moçek holkono çı • alınmıştır. Bu itibarla bo h-

lılıran doğuraco~ı ve {ıotla-
itlerdeki boıuk.lukton do - rden zarar görenlere mua. korak teşekkur etmiıtir Kı akonın bütün muhal {eti lrn-. d h rı Jü ii rf."ceğı iddiasile 
lawı Oı'yet meclı11ode id. Tenet fulı üzerın e c em- rşıki sokaklardan birisinde 

J B hükOmet n bu eıyasosını 
delli tenkitlere hozırlanı· miyetle durmuştur u soy- sidddetle ıenlı:id el- de yüzlerce uhısolist Yugo • 
yorJu Bu tayinden sonra levden eonro hoşlıyan müne- miş ve Moliye Bakanından lav genci, huno karşı tezah-
Malıye Bakonlığıno geçen koşada Olrnda kabinesi bir vergi tezy i ılinl' taraftar tirler ynpmı \nr ve «knhroL 
Takuhoshi kendi partile· koç mebus tarafından tenkih olub olmııdığını sormuştur. aun eski hortlnklnr 'n diye 
rioin bafkonlığını yıppıı cdılmı • Boşbalı:anın kabın · Maliye Bakanı Takı- bağırmı§lardır. 
aekı bir azası olması eyi teşkil ederken sıyasat hnshi verdiği cevo bda me· Eu ndıımın affedilmesi He-
hasobile Seiyukai partisini fırkolorı kntiyen nazarı jtib mlelı:etin dahili i tikraz · lgrotla her hang i bir müze 
mütkiıl hır vazıyete du- era plmad ığı amiral Okacia lora yoıılmo luıbıliyetini kereye giriımek idn ılk hn · 
ıurmuıtür. Soıyukai par- nın başlongıçt n bari bürok. lam olarak tayin etmenin ce bunu art koşan hırvntl 

hinede temsil etmek imkt\nını 
elde etmek imkAn ı nı "" ge 
cire<'cıği nnlo l ıyor . 

B J YeTt icin kabinesinin 
ilk gunh r ınJe umu lduğund

an daha zıyode nıuvorrak 

olacağı nnlo ılmaktndır. 

' . . . ; r. .. '." . 

Yeni Adam 
ikinci yılının ilk Hyııı ye-

ni forma ile ve 24 sayfa 
olarak çıktı. 

Birçok yenilikler Te res 
imler ile ba9hco deA-erli yası
lor arasında tunlar vardır; 

lt!mAil Hakkının «HalA içim-
izde halkı inkAr edenler ~•n. 
«Bizde Hamlet niçin oyn-
onmoz?J> yazıları ; Hüıeyin Av

ninin Türkiyenin İç ökono
misi, Lütfu Fmiroğlunun el 
aenotlorımızı notııl dirilte
biliz? Arıf Bediinin repor\ajı 
Haliçte bir yarımada tffet 
Omerin Kt1radenizden, Halk 
Üniversitesi dersleri, Mısır 
sonatı , Karagözün Kadıkoy 

ıh\iıop ağalığı , MaHimo 
Bomtempelliden tercuma hi
kıtye , Siyasa acununda olan 
lar, Kitop tenk ıtlori , kısa 

tetkık \'e tPnkitler, ve daha 
bır~·ok yararlı yozılor vo re
simler 24 eayföyı doldurma
ktadır . 

-
tisi aıalerınden bir rasi esasları uzerinde bir imlı:Ansız olduğunu mama. rı çok memnun etmistir. 
kıımı yeni Molıye lttk&· dılı:talörhık kurmak nıyP.ti- fıh heıüz son hndda \'evtı~· kabinesinin bu ko-
nın.n pnr\İ ıle oldlrnsının ke· nde olduğu illdio erlılmiştir varılmadığı kanaatinı ta rarı ve Yugosl!l\'.)'Oda yeni· 

. 1 l Bundan sonrn S ..ı iyulı:oi mu- şıd ığını bildirdikten son d n en' h"L' ı r. tıılmesini taleb ctmış tm. ır. o y ıye ua.ım o mab1 
Takohıııhi , Maliye B.ıkanl· h lefet {ırkosındon Horikir i ra paranın kıymeti başlı yan ruh pek eyı korş • 

Çocuk esirgeme kurumunun te
brik telgrafnameleri. 

· ı · · 1 · ı elP olarak ıo•ı 1 ni du11ürerek inflosyon ı ığına g13ctiğinin üçüncü günu mo ıye ı erın ')' anmıştır. 
selefi tnrafınılan h ızırlı.ın cın uç sone zrrlı nda yeniden 4ıJ tarilı:ile lıatlorı yükseltme - Dr. Mavek cırıayet uzorıne 

·1 > miktarında fl ı rn nin eyi bir hareket olacağını k 1 plAnın iki nolttesını nazarı mı yon «yen) nnne ra iceye ilk taziyet 
1 2 600 000 000 dii üner1lerin hnta ettikler:-ıtıbare alroıyucoğını ılll.n ettı bası mış ve • · • telgrafı gonderenlor ıırasınd ı 
L t ' te tnhvill\t çık ni ilA,'.e etmj11tir Onun nazn- ı ı d Bun lordan biri hususi koza · yen a. ıyme ını · ')' m un uğu g-. bı . yakın doı:t 

k l l no ra'•mon ul rında a11l ehemmiyetlı olan k nç vergiıındon sonra tatbi arı m o ması ~ · \'8 n rnbalorındon iki ki i ı l 
1 k 'n f ıal ı'ş s0 tı nokta jı;ıç liğin kıymetini ıırtt- y edilrneıı dü un•nmüş olan usa o o rıom ı nı t u - :, bay ovt ~· le sıkı tmrınst 

t ld ğ ırmakt r. Uınumı Yer • t zyidi, ikinci . asında ilcrıletm e o u u- Bs ka bulunmakta İl.\ıler . 
ıi de wuzdo b (Jizlı hükil - nu \ 'O ,nfln yon korkusu ol · Okadn da verdığı Yeni kabineye gırmiş olon 

,, b'l l · t Te k cevohdn. genel vergi nrttı 
ıııet tnhvı'llerı'nin ufıık {Jizli mad ı ğını 1 < ırmı ır n - iki hırvnt bakandan bıri Dr . 

ı · d rııııı için hentiz vakitn rniı 
eıham şekline çevrilmesidir idci mebu soz <'rıne evam Kozhul noel yortulnrını ge 
30 ğ. ed ı rek asıl onune gt:1 çıloıeai ınid olmad ğını bıldirmiştir. çı'rmeL . . L d' 1 k ı · 

milyon <(yen» gdtireee. ı M U M .. ıçın a.en ı meme e ı 

Çocuk E irgmne Kurumu 
tnr . ıfı ndon hazı rlunnn '' Liı kR» 
tebrik tulgrof kllğ ıtlnrı ur
di husueiycde Vjyanndn ba· 
st rılmı ~ çok zarif ve siısliıd . 

iir . Bu kfiğıtlnr hor telgrof 
merkezinde bulunur. Tebrık 
Telgrafın zın hu su lıı kliğıtlu 
muhatabın zo verilmesini is
ler eniz, arzunuzu telgr r 
memuruna söyleyiniz Telgr 

ar ucretindcn başko verece
ğiniz 15 kuruş maksodınızı 
temin eder. Bu euretlPıhem 
çocuk esirgemo kurumunun ... 
bakmakta olduğu kinııeıiı 

ve fakir yavruların bakımı
nu yardım hem de telgrafı
nızı rektiğiniz zato kartı da 
(ıızlo soy~ı #(Ô&termiş olur-
sunuz 

..!!hmin edilen ve hugun ltizım olan t:l')'ın lrnrokların • • ol ın Oılrnoçvnvn J?iıfPcf"l?i 11111•••••••11;:1 
Bayramhk şekerlerinizi şehir sine ması altında Yeni şekirciden ahnız 

, 



ŞEHİR SINEMASINDA 
l ikin~llnan Çırpı~adaı itibarı 

-1-
ls&anbulda ve bülün dünyada f~vlalAde tuLdirlere nıaıhar olnıuş olan 
wevıiwiu eu pbeser f diıui: 

H ay a t ı m S. a n a F e d a 
• 

/rene Dunne John Bolea 

Tarafından ıeınsil edibniştir. 

Af k af k af k ve heyecan 

Şinadiye kadar yütldreP., biuleree aşki ve hissi filinaler yapllnnş
llr. Fakat bu filhn kadar ku vvelli, samimi bir aşk ve heyecan fılinıi 
yapılwaouşur. 

\ 

- ikinci Filim -
. 

PevkalAJct ldagioliti, ihtiıamı ve nefa1etile büyük rağbet 'fe takdirler kaııo-

mıı ol.anı 

_ Çingene Hırsı 
lla•et .. n .. 
1 - Poke Jiira ıl. 2 - Tilrkc., iıah ıtlı Tıirlliye • R11a~a milli futbol m:ıçı 

3 - renkli MrJ.a.t. 4 - Mıioar Nıirittia tuufaoddD kareof.l .. rlulara. 

• 

Balılteıir Viltiye Maıbaamda h;ıaılmııtır. 

.................... ... ...... .. 
! G e 1 d il G e 1 d il G e 1 
1 
"' • 1 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklenen 

ORMAN CIFTLIGI 
Bira Fabrikası Mamulatı • • 

İ A N K A R A B i. R A S 
•GELDİ GELDİ GEL 
1 . Toptan satış yeri: • 

BANDIRMA BAKKALiYESi 
Her bayi ve Lokantada arayınız! . ............................... 

Okuyucularımıza Bir Kolay -
Aşağıya bastığımız rehber t.ab\o hal~ımızan laer tülü ihLİI 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, 
lerden larşıhyabilecelderini gösteriyor. 

I • 

Rahat bir otel iatiyoraunuz •• Hangı 
tercih etmeliainız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunar?ı 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız.. 

':f.'Rı"vo T AJ• Mehmet Servet 6rme evi, 
ı • A ı n • ye eadde:ti nuıuara: 98 

KIRT ASİYE: :"!~!:.Fehmi. DüUmel caddesi 

O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye 
sindP... dd 
Balıkesirpalas - Kuvayi ınilliye ca 

A V U KAT: Emin Vedat bey •.• llüktımeı cadd 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· O 
caddesinde Abnıet çeşmesi ~arşısındı 

BERBER: Moda berberi Sabri bey. Hüktırnel 
sinde •• Darbab oteli altında. fi 
Yeni berber ıbrahim Dural: 
cadJesi YdJız Karaathanesi Larşısu ... 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye v• 
• kolonyacısı.. Abacılar caddesi No. S 1 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet 
· numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osm•" 
Paşa canıii caddesind~.. M~yla1.1ne ı 
Bandırnıa oolLaliyt>si Ahmet Hi:mi ~ 

t Biltımuuıiçkiler, konserve ve ş ~ler çe-ş: 

T E R Z J : Mustafa bey .. Postahane solağı No· 1 
.. Terzi ve örücü Celilettin beY· 

milliye caddesi No. 168 

ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Rahllesirin enesiİ 
eisi. llükume& eaddesi, postahı •ne sa 
mara: 24 

MANİF A TU ~ :Tavş.,,lalt Zade Fahri bey. !,&~ 
nifaıura ve kumaş nıağlası. Kuvayı 

caddesi nunaara: 52 d 

H1.'DDA VAT. Cumalı Hasan - Yapı ve rençptr 
n 1 • demir hırda vat, boya, cam, ~inaeLO 

Sar'~'::lar başı. 


