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81/gelerimiz 1 Yırnanistanda Askefi Harekat başladı. Kamutay Almanya 
~e Halkevimiz H .. k"~ tk ti • M k d d --ISoyıaı bakımdan kültQr u ume uvve erı a e onya a Toplantıları Ilı bir ticaret muabıdı~ 
:Q.~~:~~:~~:::::. ::::~ süratle muvaff akiyete koşuyorlar And içmiye~ba.zı saylawlar ıktediyoruz 
'
: I•~ biıe en gerek otduğri· - -. • • - • _ ınd ıçdıler. Murabaslaı Ahianyayo &ttddar 
• t.ıl O {d J k AT k k Jı Ankara, ı ı (A.A.) - Mor-

''• 
111 
emeyiı .ayJemeğe yer ya arlS iYOT t: <Cıye yazı 1 Vatana arfl Ankara. ( 1 (A.A.) _ Ka· ahhaı olarak Dış 1, bakan-
ıdır? l l d t b ·· k ·· t 1 t L 'b' b N ..::~,.~,..ı ltirlü bot - •i aha davranmıı olan arda Yunanlılar ır.» :.~u:yın h:;üuzn :od ope~:~~ ~!'M~~~:e;fıtı 1

og1:1 il:~~ 
... _ doWciiv UlUIOD kaY• ı-- b 1 )} (U b b' . • ~ W d k (" '" ·· ı .. do& U L 0 bd •• -.,ı11aa,41ı1 . • . .. _ ·-n 11; 111u a ırımıı. r , r ere 1umu cuneye er mit bazı saylovlar and et. müşavir bir .. Atı en mure. 
1iik..ıtir. tiDtipi-Ati, göriifbu den) - Yananistanın yeni fıziyetin ff Uf İSISI : k~çmıığ.l ~oşladıklarını bil- mişler ve Zonguldak say· kkeb heyet Almanya ile ti-

ltİoriı . . satın aldığı beş bombardı· .. • dırmekde ıdı. Aynı zaman~a lavı Receb Zühdü hakkın- caret muahedeıi aktetmek 
llatıa c:; ;•ımdaııe yurdal. man taytıresi SJJAoiğe gel- Dun gelen dhabherlere Knvalad:ı bulunan ve dun da müddeiumumilikce hozır- üzere bugün Berline gitmek 
tıt. fi ay mızı çoğa · mişılir Avarof zırhlısı, taya. göre Makedonya. 0 u_· kli- akqam hiıkfımote mensub üzere şehrimizden ayrılmıt· 

k ı ı " lık tahkikntınn başland ı ğı· 
uı.. l reler turafındnn yeniden bo. met u•vet erı ası ere torı>itolar tııraC. ndım baskına t L"I" k dır. 

L oalt kült - L··ıı·· ··n k ·ı · h L t 010 eş .. J utt €SQSİye 8• 8 d d 1 1 "I ~....... .ur! . ..u uru mbardıman euilmia ve mü. arşı 1 erı are .. ,~ e geç b l Ell' k U(SI I 1 SpDf iri 
""" a.._l d.,uanun üıtönde t · h • -. ı d" A t td ğ uğrnm ış u unan ı rova nununun l 7 inci maddıısine 
ı1•ftdaılar k 1 ki b 1 •'im aıara ugramışdır. Ge· ı mış er ır . n ıışı 1 ına zörün de hükumete inkiyad '1 Buna, 11 (A.A.) -- C.H.F. 
lıtı1ı1 peı:.··ınd' ~rtı ı dı ı ağı- neral Plbtırasın Sofyaya ge- göre Yunan hükum.,ti Ma- . d E ır . k d tevlıkan bild ırildığine dair tarafından kurulacak 8at-
11ııı;._ &lf ırır yur un ve ._ ·1 ·ı d ı etmış ır. ~e ının umlln 8.nt batnktlet tezkeresi okun-.... ,,, 1..... 

1
. ! . .

1 
. L lerek Yunan asileri tarııfm· .. euonyımın ası er en tat- l sa dağsporuoa aid basırhk-

'flo oaaH JftDı, 1 erı aa.- d" ' hirine adıılarJan !ula aıi Generuh Ko.menoı 1 1 muıdar. Bundan sonra ka-
l le•in ed na geçmeğe uğraşdığı bil ı· . konQfmak üzere şrhre çıktı- lar bitmitdir. Takımca "feya 

n..""- ~ ...... eırıll. bu bn. rilmekdedır. Yunan hükftme· : ehemmiyet vermektedir. f mutay çarşamba günQ forden derece almak tarafı-
"'1Al.. --wetl ,, _ ,, aran "' D . L h b 1 ğı ye bir samanda tay a. t 1 k ü 1 -~ "~ tt.111 ı,: bil . . • ti, Anrof ıarhlııına kartı 

1 

iınaü a er ere nasa. I op nnma zere top antııı- ndan bu hatırayı teıbid .... 
~'llata b :a ... '!111 ve ko .. acık bir z,rhlt olmak ran bugün hükümet kuv. I, lar zabitleri baflamaşlar ve na nihayet vermitdir. armağanlar verecek.dir. 
lldt ıraamaa ııteme. J 1 · · M L d hükftmete t.elıiı telgrafla mü• --ıııı-----=--------=-==== 
1'1ki · d üzeredir General Kondıliı or-' · vet erının a .. e onyada T •• k s d 1 

O aL lD8 ının IODUCO . . 'l k . f racaat ederek teılim oldukl· ur ovyet ost ugw u ~ "'• llledeniyet yolunda dueunon Starnmada asıler 881 ere arşı ycııı muvo _ .. 
cı-, il!ri 1i&lf1ıfaık, 'leni üzerine hücr:ımlar yapdığı fakıyetler elde etmeleri arını ve emir beklediklerini 
İttiqq.QlllQa her yönde bu, ve asilerin çok telefat ver- beklenebilir. Dığer tura(- biJ1ırmişlerdir. Hük.!tmet kr-

IQ ktlııı ödemek istiyor • dikleri ve Sbuma nehrinin l dan osilerin gün geçtikce avazöre Keaendere burnuna 
tlı.a6~111ı .ioindir ki var gü- taımalarından ciddi takibat ı manen zaafa uğramalarına doğra gelmeaini emretmiıdir. 
~'ı.au e ılerliyoruz. Vur- yapılamad ğı gelen haberler. 

1 rağmen gittikce ~·oğaldık- D ğer tarafdın birçok me-
el..•t ~ yog kandili yerine. den anlasılınıı;ıd ı r. Gene bu · ları görülrucktedır . Veni- b 1 d I h b l ._ 11• .. -. n a ar an ge eıa a er ere 
)tp,· .. , elıyoru. z. El eme"ı haberlere göre, Strumn mü. Zf!losun Giridde radyoya . L 

.. 6 göre, ası general ve er .. Anı 
"ı. 1( makıne koynyo sndcrnAAİnde 600 kişi ölmüt istıklAlini ilAn ettiğinı sö -
~- 'hı · · ı ı.. 1 · h L d k b harbiyesi yaziyetın kötülüğü 
,. L._ yarını oaomo- 2000 kiti de .. aralanmı•..tır. y edıtı aa.kan a i ha er 
lıı._ •••kel v k J ""' karııaınd• kafmak carelerini ~ ·ı•-~'; • .r'8 top- Paris, ıO (A. &. • ) _ Ati· büyük bir alAka uyandır-
" ..,,. 9d l k ,.. td aramaJulaclırlar. Bu habere 
,,,,.!'tl•ıo i~ .. ,· •1!.: ... ,1•~ nadan Jarnal gazetesine ya· mı er. gare, Kamenoıun Edirneye 

- ------------- -""?"--
lımıt lnönü kabinııinin onuncu yıl dinüıO Sııyıt 
ıfkin umumiyesi tırıtm~an çokeyi bir ıurıtde brllladt 

Moıll:ova, ı J cA.A.)- Jur. kar~ılanmı§dır. Sovyet efa•n 
nal domoku İsmet lnönü I umumiyesi bu devlet adam. 
kabineıinin on yılı müna- larına genel barışın ve Türk 
ıebetıle neırotdiği bir ma· mfüınlemet perver ökonomik 
kalede diyor ki: •• kültüre] inlti .. ftB 

En eyi çocuklarının kanı takviyeıini taha~kuk et-
-.... .. e- '19 atldığ\na göre, Bay Veniıe- Hemen bütün devletler 
.. '1 Jtni b l J los Girid cümuriyetinin iı. ıhtiyar diplomutın hareke- Fili beye iltica veya Gride geç.1 
•q '-'tı ay.ııt yo amuı a 'ltl r . d .1 ·ın t tine fena gözle hnkmnkto. mek raiyetinde buluomakJa. 
~l\ilf..ı~'ç olduğumuı nesne tı . A ın•Mr~ yokrb1 0 ıVn .6 

- dı r. dır. 

pahasına hazırlnnmıı olan tirmek gibi yikHk 
Türk ulusal istiklAlini on vazifelerinde daha büyft ma
!Pnedenberi müdafoo eden vaffakıyetler temenni t..etaae
lsmet İnönü hük.OmE:tİ mü· k.tedir. ~~ ~\lf. Kültür.üz deBH mıtdır. ' uten 1 en enıze· İsyanın uluslar araıı Makedony..ıda ... devam eden 

)•ti11ıa~l9•i ~İlaıek buıiiokü loı Trakya ve Mı.ıke<lonya tesirj olduica memnunı· 1 bu hareketin yarın tama-
k..ı~a~ tınunamaJ•Z-• halieiiıl muka•emele te11vılt b . - b" "d d'l L .~~ "' y~t b8 ı hır tevaıun goe- men ıttjceği ümı e ı me .. • 
""~ •leri İf\e b~ büyük ile beraber kendi ıafiurına termeğe batlamışdır. Yu- ' tedir. Kavalının düşdüğü 
~tt.ı_ '1n be)gea& olarök ko. gönüllü yazılacak olıular ı n nanlılıırın ı'ç ka•g"'larına .. l L d ıı·· ı.I'. t """11Ufla 1 d b .. "' soy enme .. te ir. ıUaume 

"'- rdır. he_r b_irine el iş_ er. rtt mi hıçbı"r devletı· karıAdtrma· 1 t l 
L._ • .., bal d ı k d t d Y kuvvetleri üç binden az a .. 'd. . l•oiıı (müııeYver) guo c ı va e mıt ır. muk B ,}kanların emniyeti . 
tt,.,._•1bJldittıaden uluunu da Pdriı, 10 (A.A.} - Atina· 

1
. eıir almışlardır. Diğer ta· 

L,.. ''4 1 içın çok )hım hisıo1un. . f d' ,.,.,,,. b' &rmaaınd"ki TUrdsal dan Jurnal gazetesine bildi. 
1 

ra dan Sofyadnn bildiril ıği· 
~ 11' " maktadır. ı ~,11~ :•tı altında toplamak rildiğine göre, &1ilerin ku- l..s- ,ıj ne

1 
~:~e aıilerden bir

1
gene· 

. ~'~lld llf\daılaran kültür mandanı General Kamenoı adalara hareketlerine izin ra ı ı miralay ve ona tı za.-
~ttı.,., an duyacakları iht- harbiye nazırı geoeraıl Kon· vermişdir. bit terdeçde ve birisi bin-
{111;, kkarıılamuk. Halkev- diliıe gönderdiği bir {haber- başı üç zabit Nevrekopte 

Q '' clG tıuruıaı .. ına temel de hük!lmetce kurıuna dizi· SelAnilr, 10 (A.A.) - üe· hududu geçerek bulgari~ta-
~ a, b,'kı:de 'budur· lecek her bir ki ;iye karşı- neral Kondilis gazeteciJ~re na iltica etmişlerdir . 
b·ı •atık · an geçen seneler- lık hükumet tarufdnrlıırından demişdir iri: 
18eler· e_Aır evimize karşı iki kiş"ınin kurııuna d "ızı'l e co· Krallık hiçbir suretle ihya 

\iL" lrtl)?İn "'d ) • ' b- y d ·ı L J ')d ' f> • 
•~ ol o ev erını U· e ı ece.. eğı ır. >enım 
6)1· llrek ğini beyan etm işdir. m3ksadım nncuk bir takım 

t' '.Jebıı · ödediklerini .Jurnal g nzete i d•ğ r tn-
ı'-'ia ( ~1 " aıiyia? Bılgole- harikulôdo sebcblcrdcn do-

t~ı&ı~ dlntıne••er). kuvvetli ba- rnfdan ası hnrb g m ı lerinin lay ı bazı esosi ahkônıı mu· 
'İ1l k,'Y~•dıkcada evimi- KesenJıre ve Jstavaoza ııs · vnkkoterı tecile mecbur 
~~de. lldı llhı .. ı rolünü ya· ker çıkardıklarını ve hükfı. olan meşru parlnmentcr 
ıı'Mi h glçlük çekeceğıoi melce de burulur& müfreze- rojimi iude etmekJir. Mille· 
~e'.ek de'~di göıe almak ler gönderildiğini yazıyor. tin esir olmasını hiçbir va· 
~, ~l ınidir? Atana, 11 (A A.) - Atirıa kit kabul edemem. 

' ••iti B l L ajanıı bıldirjyor: Atı.na, 1 J (A.A..) - Du"n 

' 

la- · 8 ıacıir evimiz d d dü 
•tı -°""'1ll•rd Dofu MalLe onyaeın n ° hiiktlmet kıtaatının Makedo-
()•ıı.,, b 1 • randumanını batlıyan amumi ıaarruz mü-

ı. ~·~ '1 un11ıaLd d n•adaki aıilere kartı geçti~İ 
11ıı •ık a 8 ır. nuebetile logiliı ve Franııı " t> nun ı.}•pılın topluluklar taurruz hareketi derhal in-

' l)Uıe} b 1 l . . ateşemiliterinin de cebheye \jşnf etmiş ve dün akşam 
'" •k b e ge erıdır. hareket etmelerinş müsaade 1 
,ı.~l\tn, '1nun yeter olduğu- k ronlığm basması do ayı 
, ... 

1
•<t. bü .. ~ltlllıyız .. Bilgelorımiz vermişdir. sile İşğuli bu sabaha bıro 

.. '-'ı ·"' bı ki LJ llükfırnct Heisi bay Çıılda- kıtm1ş olan Serez sabahleyin 
l~ •e batı r çocu ua 8 ris nldığı eyi haberlerden erkenden Kondilis kıto.atlnın 
''" y ... ·ı··•· anauıh l .endi- ld ğ .. ._. "'""'re pek memnun o u unun elinn geçmiş bulunuyor.lu. 
L ~ 6'e'tlt .n. yurda karşı ve saf6rden emin bu. Bugün en son dakikaya kıı. 
ı:llde rnu daha geniı 1 ö 1 d"Ld -
11Q..... A.. undu~unu s y e ı .. en sonra d b h k"t1n muhtelı'f 
ııı.. "•1.._6..... ""'e•elidirler ki t"> ar u n re 11 

Bulgar 
6enerallanndan ~ir tısmı 

ta~aü~e çıkınl~ı 
Sofya, 10 (A.A) - Baş

bnknn ve Harbiye Bakanı 
General Zlntef gazetelere 
bayanatJıı bulunarak bir 
kısım azasının iştira kile ve 
kralm r iyaseti nltınt.la top
hnmış olnn yüksek nıkeri 
meclisi Gcnornl Tanicef Fili-
pof, Gerdkof. Panof Drngi· 
yevfı tekaüde sevket-
mflğc knrnr vermiş 

ellim günlerde iki mem-
leket sildh elde ola. 
rak hulk mevcudiyet 
iıtiklAllerini müdafaa ederk. 
en Türkıyeye kargı hakiki 
dostluk göstermit olan So
vyetler birliği ile samimt ra. 
bıtalnr tesis ve takviyesini 
daima gözönünde tutulmuş. 
dur. lşde bunun içindıl' ki 
ismet İnönü kabinesinin 1 O 
ncu yıl dönümü Sovyet ef. 
kbı umumiyeai tarafından 
bu kadar dostane bir surette 

Erzincan 
Ya şark1 Karıhiıırdl ıır 

sarstntısı oli. 
Ankara, 11 (A,A.)-Bvgün 

mahallerinden aldığımız tel
ğraffaro göre, dün Brıin
canda şarki Karahitardı n 
bugün de Gümüıanede yer 
tareıntıları olmuıdor. Zayiat 
yokdur. 

Bakanlar 
f ransız ~aş~atım. Heyeti toplandı ıe muhtelif 

Ayrupadabarışın- Aımanyanın hOs· işler ıçin ~ararlar Yerdi. 
Qlrıtyıte bağlı oldUIUDU sDylüyor Ankara, 1 l (A.A .) ...:. Bak-

Lı •on ı t (A.A.) - Pann- anla! heyeti dün Başbak-
. . ) ' .. . an ismet lnönünün reiali~i-

yırın açılışı munasebotıle nde t 1 h 
1
.,e. 

1 op anmış ve mu te ı ıt -
Fran111 Başbakanı hay Flan- er üzerinde görüımelerdı 
din söylediği nutkunda Fra. bulunlnoş ve bu itlere ahi 
nsanın şark vo Tuna mi sa. kararlar vermjşdir. 

klarındn herhoDKİ bir mes-
eleye karşı yenilemez bil' 

tesanüt tesis etmeğe cılışdığ
ını söylemiş ve büyük A vru

pn barışına erişili Almany

anın hüsnüniyetıne bağlı bu· 
lunmakdadır demişdir. 

Tuna misa~ı projesi nııtl 
fücudı getirilıhllir7 

~''" · "''' du d ' demitdir ki: safhaları etraf.oda alınmış 
"( l 

1••--"·ai 1 uğtı, kafa· Ne kadıır yazık ki vnton 1 ı b b 1 b b' · k 
liL., qtr .. ~1~ kadar kültür· o ttn a er er ır ırı ar o. 

~lduğunıı söylemişdir Bu 
UenerallnrJan birincisi top· 
cu müfctt.işi, ikincisi Plevne 
ve üçüncüsrı Varna garniıo . 
nu kumandanıdır. Bny Zla. 
tel şimdıki halde orduda ba. ı~=!!!!!!l!!!'!"!!!!l!l_...=~= ......... --
şkn bir değişiklik yapılma. yapaeıAı bir toplantıda ba-

«AlAkadar devletler 1'una 
miaakı projeıi haıuaunda 
yavaşlık ve büyüll bir baej. 
retle hareket etmiılerdir. 
Berlin hültClmeti beş - altt 
nokta hakkında .tenvir edil. 
mesini istedi. Almanya, tat
bikat mevkiine konuldukdan 
sonra miaaiın iki taranı H

( Devamı ikinci aayfedı ) 

,_ ~•t kent" . karşı ıilAha davranmıt olan. sandan Dar:uas Demirhisar 
)...._ .LI nmııde böyle 1 .ı. -..~ "O a k lar da Yunan hur. hiktl•et lutaatının eline 

dit. ea •e bilyü Atiaa, ı t (AA.) - Pire diıtüğanil •e bir çok yer· 
v liman reiıi dün karotej yapan lerde aei kıtasına mensub 
"'• E. ~kman vapurlarm SelAnik ve b111 aabıtleria kıtelaranı terk 

ıına karar vorilmemiı oldut- şka değişikliklere karar 
unu ild Ye etmişdir. Mumai- vflrileceğini ve f ek.ııt böyle 
leyfı yüksek askerf meclis- bir toplantının mevzubahis 
in biitün aıaeıoın ittirekile lllmııdıiını aöylemitdir. 
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Z raat Bankası ve Mitat Paşa. 
lf vni E rdilek 

-2-
Mitod Paşa birçok medeni ~ tahca da taavib buyurulmuş

ve hayırh 19lere \ t:VeHül el· dur. Pndişah ayn ı zam nda 
ruiş ve hep inı de. muvaffakı. ş irketlerin yukardaki şnrt
yetle net icelendirmi şdir. Evel- lar dah il inde t esisini ve 
ce (Bali efend ) tesmiyt' edi- şeker fa bri kasına oid h isse 
len ve şimdi (Kır ıjevu) adı- sen~dlerınin 600 z., i blağını 
nı ta ş ıyan köydeki sanatlar emir buyurmuşlard ır . 

mektebi, Rascukdak.i ıelab- Birinci şirket h akkında 

h ane namı diğer eytamhane ne yapıld ığı bilinemiyor. Ya-
h ep onun g ayrPtile meyıio- lnız aksiyoner ş ı rket vas ı ta. 
na gelmişJir . Eytamhnnenin sile zirai makinelerin tedarik 
inşaemda k.eodı kesesinden edilmesi fikrinin bi!Ahnre terk 
7500 kuruş vMmişdir. Bu edildiğ i ve hu makineler in 
müt!sseıelere h .:ı r ırkdan menafıi umumiye kaf'alnrın -
yetimler alınmışdır. Sanatlar dan a l ınan paralar la tedarik 

mektebinıfo her türlü sanat edildiği b ılınmı:ı kdedir. SoCy-
lar v 11 hunlar araAınıla cltt · ada şe ler fu brikasının t esisi 
ric·ili lc de gö~ter ı li yordu. Mı- hakk ında ~·ok isabetli ve 
tat Paşa (8 •• li t::ft!ıı<lı) deki fuydu l ı fıkr~ ~elince, bu, 
ıanııtlar mek tebinın yanında maattePs~ür mevkıi fı ile konul-
büyü.k bir çuha fabrilrnıı amam ışd . r Sdbeblcrı serma-
da kurmuşdur. Bunun maki· yenın mevkufıyetidir. 
ne ve ustalarını Belçika ve ~titut Paşa zuhıre borea-
A .. uıturyadan getırtmişdir . sı t esisine de teş~bbü~ etmi-
Diğer tarafdnn Mitad P!lfa şdir. Ovak ı e kadar köylül-
kendi vilayetinde, aksiyoner er zıı hirelerioi Varna, Tutra-
ıirketlerio kurulmasına bü- kan ve Köstence iıkelelerine 
yük bır al41ı:a gö ıtermitdir. götürürler ve gel ı şi güzel 
Varnada bir otel int&1ı, ıi- satarlardı. Bu busueda hic 
raf makineler ve pulluklar bir müşkül&ta tesaduf etme· 
celbi, S>fyada bir şeker ılerdi. BilAbare zahirelerin 
fabrikasının tesiıi hakkında ıatıı yeri olmak Cızere 
birer akıiyoner tirketin ku- yukarıdaki iskelelerden ma-
rnlmaeına dair teıebbuele- da Ruscnk, Ziştoy, N ı gbolu, 
ri bu cümledendir. Rohve, Lom ve Vldin iskele-

cTana» gAıeteıinin 1866 leri de kabul edilm iıdir. Mü· 
tarihli •e 106 numaralı nös· teh&1tıılar iıbu ie~elelerden 
batında çıkan imzasız bir birine nümunelik götürür ve 
makalede şunlar yaıılıdır: orada tüccarlarla uyuşarak 

SoCyada - o bavalide eyi mallarınl eatarlardı . 
pançar yetişıliği için- bir ıe Zahire i9tiraıında tacirler-
ker fabrikuıının kurulma.- in desisek.l\rane bareketle-

sında arandan şartlar mev- rinin önünü almak mP.cbur-

cn1fdur. Sofyada rakı (ab- iy '" t i ha1ıl olmuşdu . Bu ma. 
rikaaı olan Pariyüı kıadla her v!IAytde bütün 
adındaki Fransıza mü. köyler için ıahırelerin sat-
racaat edildıkde o da bu ı tları bak.kında bir gün t a_ 
fıkri tasvib etmişdir. Ve y ın edılmişdir Bu lt>dlıir 
mahallin ucuıluğuna binaen ıürronın menfaat na olmıı1 1lur 
pkerin g >J yet ehven fıatlı Çıiokü aahireltırin pıızar fı -
istihıal , .t il,.bilecPğİrı i @öy- utını tayin ve te sbıt etme· 
lemitıfır. kdtıdır . Mülki memurlar da 

Mechul ma•uıle ıahibinın ıurraa mahulıt fıatıaudun Ja-
f kri Tuna v11lıaince wun- ha elveritli ol..aıı dığ~r ma-
f.k görülmüt v., kabul e · batlld töcırleı ınin fıdtarını 
dilm ıt olacıık ki o, bu da t>ıldırmckll~ gJyı eı. göıt-

ermekde ıdılu . 
mesele i etrafh t~didk etmit Bir ~coebı seyyah diyor ki: 
n gerek bu fikrin mı-vkıı Oc sene zurf nJa vıı4yetın 
lııle konma•ıı ve ~erekse vuzir~tı tamımeu ueğıımış . 
V ırnad.ı otelın in~ası ve Jır. Hu kısa müd.ltst zttrfın-
z ,rat mekinelnın halli İçın Ja Mitıad P..ıı.tu 3000 kiloa.ıt:t. 
8ksiyoner şirlrntlerinin biran re yol ve 1400 köprü inta 
ev ... } tı• sisi hak kında o ida- ve Ruscuk, Nış ve :Sofyoda 
rf' m ... rk•·ıi ile müzakerelere üç buyük euoatlar mektebı 

g rışmı,ıhr. tcs i :ı etmişdir Onun yüksek 

1867 tarıhlı vo 229 nu· ve kuvvetli ozmıle herşeyde 
maralı Tuna gıızetı sinde bu büyük ıleğişiklılıkler yupıl-
it hakkı nda Mıtad Paşanın ıııışd ı r. Raıyeler, hükumet 
raporuna Bab Alınin verdı~i udumlurından ve jandarma-
cevabdan şövle bııhıedıliyor: lurdan hüsnü muawde gör. 
1 - 400 biıiesinden ayrıl- meğe ve hattA , dairelerde 
mıt 4000 liralık eermllye mubtelıf işlerde kullanılma 
ile bir şırket kuru la ıı Vur. ğu başlamı1Jdır. Her mezhe b 

erbabı içın m ... ktehle r açıl· 
nad 1 yolcular için bir ot•·l mı~d . Ecnebi mf' mleket-
inş·ıaı; 2 - l\ •heri 200 z r )erden miıh 1:1 rıd11!l~r, mimar· 
kuruşdao 400 hisse r-enecli lar ~,.tirılm işıtir K ı şl ıt l ıı r. 
ile kurulacak şirketin delıL hastonı>ler, eytu mbtını•ler, 
letıle Dobrucoda kıymetli n- otı>ller, köprüler inşa edı l 
rRzinin işlenmesine başlanf.tıc mişılir. 
olmak üıHre timdilık hir 1876 
makine sat ı n alınması; J -
soryada,ve bnval isind : p:ınço

rın mebzuliyP.tıne binaen 
bir Şf'ker fııbrikosının ku
rulması için yukardaki ŞP· 
kildtt hiHe . aen .. di ç karıl 
mas ı hakkımla zat dt>vlı l· 
leri taraCı 1 1Jıın \'&ki olnn 
tek l ıf u.llı v•· m .. c .15j Alıttince 
de tc.ız1kkur (!Jılmiş ve padi-

sf'lnf\sinde hülıin Tu. 
na vılı'ly•·tini dol ıı şan F. Ka
nitz "•tud Pa~a hnkkında 
şu surP. tle mütalaa hayan 
etm~k ı l od i r: Tuna v i la,•e\İ ne 
g-u"er11ör toyin P-dil ı>n Mitad 

Pıı şıt Rih rl ı değntğin ma i
(.,tldrİ ku bilindı;,n Hıı J k en l ıırın 

vaıiy~tin i ıl ı ~ ş lı rrnişd ır Rü· 
tün Türk lıükOnıt·t acfaml.ırı 

araaındu o, en ezkı, en . 

TURK DIL1 12 Mart, 
1 

,- ··----··-··-----··---------------------, : HIRVEMOLHAKATTA ı 1 una misakı 

~----- -------------------------------~ 
(Üat tarafı birinci sayfada ) 
kari mjeaklor akdolunmasına 

meyd<tn vermesinden kork. 935 Yılı K ed .. Koo e at•ıtıe· rı· maldadır. Mıeakı yapanlurın r 1 p r 
bu imkAna açık kapı hı- ___ _ 

~:td•k~=:~· :ı~ı!;::~ b~~::~ Bü~cesi hazırlanıyor. Kebsüd y Uncukırı Mahmudiye koopeıatit:erı ~Hıt 
etmek ger ekdir. Ahllany a Daiml ncül f ' 1 L. t fi nü 1 ,,, m ılle,tler cemiyetinin her ne Op n l flDI pp 1 f u0p8rl l [ Ml!ll : 
sur t e olu rsa olsun sahne e hazırlı lan ebıüd ve Uocukırı Mah. Uncakm· timu ıye 1~1 
ç kmosı oı 1 tememekd,,,dır~ mudiye zirat"kre<li iooprra- peratifı yeni idar b•1•'. 
P <,lonya ve M aca r ishrn Alm- b ... o 

tifleri ziraat bankası müdü· ıöyle kurulmu•-lur; Ma .. 
an aktörler in arkasında har- r e 
e lu>tsız Jurmakdodı r Umu m- rü İsmail Akbatı o huzurile diyeden M. Mehmed rei• .f 
iyet i yitı bo r ile reviz ıyoncu yıllık toplantılarını yaparak kltib, Ali, bakkal Hafl~' 
d evletle r, bütün mukavemet yen i idare heyetlerini ve mu· bıet -ye Mehmed Ali 01~ 
kuvvetle rinı şark misa k ına rakıblerini seçmiılerdir. nahiye müdürü sed.• e 
kar ı t ah id etme k iç in . Tu- Kebsüd kooperatifinin ErgOven ve Kebıüd beledıie 
na misakıoa kartı müte Başmühendıs ve~ili batına yeniden belediye re- reiıi Ali Riza ErgfıD 
moyil davranmakdnd ı rlar . isi Ali Rıza Ergün getirıl· murakıbdirler. 
Küçük itılAf devletleri ise VilA yet başmühendi z. ve· mişdir. Kadri, Hakin, Bu kooperatif en faal ~o-
gerı>k haric iy e nozırım ı z k i lı Z ıyuhidd i n Marmara ada N f S 1 l ·ı . d d' 
~. La vol ile yapdıkları te· lıırında f~la.ketzedeler için a ı s, abri üye ik ere, nahi· operalı ıerimuı en ır. )· 
le t n muhaveres inde Vll g e- yıı p . lmakda olan e~l ri gfjr- Je müdini Set!Jd Br~üven ik.i yıl e":el o\as kırk o~ıı 
r .. k Lvubly11 nda yapd kla rı mt!k üzere dün Etdeğe git ve Şadeddjn de muralublı k-

1 

la ite batlamııkeD boe~ 
içtimada şortla rını tesbit mi~d ir. , lere aeçilmiılerdir. yüz altmit doktiz ortağı 11

: 
etmiş ve bunları M. Lavnl Kooperatıl 934 ydı içinde rdır . 1934 yılında ortakl•~, 

rnt!kdedir . Vıyanada kuti h11- .-ıı 
t tt blı~ etmişlerd ı r . M. Lavala l"katlarla iştıgal olunmak - ortak adedini 146 ya çıkar- ınl\ 18650 lira ikrer: •. iD 
bu şartları kobul et mişdi r . da ve huyu.Llta kapılmuk mış ve ortaklarına 16000 dir. Kooperatif muhiti 1~ 
Bu şarllar aşağıda hulll sa cıhetine gidılmemekdedir . küsur lira dağıtmışdır. ç..>k faydalı olmakdadıt· 
ed ılcbil ı r Bunun için lfabsburglorın 

ı - E velA şark m isak ı ıade i s a ltanat et melerl işi Hıliliahmar üyeleri çoğahyor Sdn !iciYartlilarin bıltSI· 
akdolunmalıdır . ni ortaya atmak suretıle r•· 

2 - Avusturyanın dah :Ii vaziyeti bulandırmak ist i- FelA.ketli günlerin tefkatli ldmangiicü '\.ulObü ba1 f'' 
işlerine müdabele ctmiyecek- yell lerin aldandı k ları zon- bir yardımcıeı olan HilAliah. mın ıkinci günü aqaaıı 
leri hakk ında vermiş olduk· nolunabilir. En salahiyet · mer cemiyetine bütün halk bir kulübü ıalonun(İa •e~ 
ları vade rağmen Habr tar A vusturyah r icnlin Je- ve memurin ıeve H,Ye aıa ce*i balo için hazırlık r·~ 
burg hanedanının iadesi, d ği gıbi Habsburgların kaydolunmnkdedır. Bu eu- makdadır. Balo med1" 

saltanat etmesi hususunda iadei saltanot:eımeleri mese- retle memleketimizde Hiltl en ~D ve nezih bir ba~ 
veto hakkının ibk.Hı; :.5- lesi mevcud olsa bile bu me- aza eayııı artmakdadır. olacakdır. !.:,/ 
Reviziyonistlik ancak millet sele aktüel değildir . Her ha-

ler cemiyeti misakı ile lde bu m esele Pnrisde vaki 8u sene mu·"ı'm Ye hu·yu·k 1 •• ,,~ ... , sıkı bir euretde tesbıt edi- il manenı ar yı•111 ... •.,1r 
1 . olnn mülAk:utlarda katiyen P 1 mış bulunan şekilde meşru mevzuubahsedılmemişıii r. Bir Nancy,24 Şubat. Buaeneki 3 üncü Amienı piyade 
ola.bi1ece11>ınden her oftna k i · L d ~ !"." cok Avusturyalıların Habsb· as er mesaı programı ba- &81ı ır . d-'' 
revizınizm prop;,gand.ı aındon · ŞJ urg honedanınu ve meneubl- ıı manevralar yapılmasını Bu suretle birinci e<J'I• 
vaz geçilmesi; 4 - Macuri arına karşı besledı" k.leri muh- J · t Ld d" B olmak üıere motoriıe ~-
atan turdmdan ekalı iyetler bb erpış e me .. e ır. u ma. te ~ 
hakkında iki taruClı misak u t!t hıslerı başka ve bu gü- nevralordun birçokları barb mit üç fırka barf'ke 
lar yapılması tarzında orta nun siyasi imkAnl J rı da buşku metodlarının ıefuber ha. tiri mit . olacakdır. ~a~ı· 
ya atılan · talebin reddi; bır şey•ıir . Ve kimse orta Av tine getirilmesi ve diğer Bu manevralarda 1 ·re 
5 - Akden ı z misakında rupada vücuda getirılm ekde tarafdan da seferberlik ek bar,b mecliıi ikino•.ol' 
emniyet için J!zım gelen olun büyuk sulh eserini hale_ ııt neral ~amelı"o,yU)~'~" 

lda r edebilecek bir tehlılied· halinde cüzütımlar teıki· ,..... ..-' 
gareotileri bulmadığı takdir · en doğoc.ok meıuliyeti üzeri. lAtı baklmmdan fevkalade General George., (t 
de Türkiyenin de Tuna 1 d d LL t 1 Ll harb mecıı·ıı' aıaııodaO .. ı,"'·ı.ı . k . ne a mnğ ı ci di bir suretde ıayanı l&&a o aca .. ar-

1
, ., ' 

mısa ınıı ıştirak etmesi. itibar nazarına almnmakdadı r . dır. piyade umum aau · O' 
Makale sah ı bi M. Pt-r ti noX ş bh V E 1 General DofleuX, ıii"'tlı 't 

Parisde Avusturyu V'i Fronı:ıa ü esiz iyanada Hababurg y t\l ayının · ilk hafla. O er• r 
· r hanednnıua m ensub pren•- ları ıarfında Mailly ve ci- mum müftsttitl en ·-"4~ 

rıcu ı artsındu yapı lan mü_ 1 . tmayer •e daha b"?'~~ 
takatın bu iş i olduğuna ina· t:ı re ait emvahn varında mühim harekötler " .,... 

iwkAn dairesind~ kendile- 1 kd 8 wı1ksek erktn ha•ıt ~1 
nmamnkdadır . o aca ır. una 3 lır- ,.. ..,.,.. .• 

f A 
. 

1
. rıne iadesi ve dahıli kar- k.a ittirak edec~kdir. unacaldardır. Bs m ~ 

f 8nS8 . VUSIUrJ3 rlC8 1 8f8. g Jşal ı klura meydan veril· Bu lırkalardon birini Rtdma larda Moumelonda ~· 
S d k k Ş 1 d 

mewesı maksudjle hariçde ıene ,,ap lmıt olan 
1 

·~ 
in a 1 QOU ma 3f an S00r3 ı de Gener11l Vıllemonıun ku. J "' " ı kalmalurı u1z ımgt' en ım- beler tekrarlanacak ·1tif 

M ' h h t t · z t · ı mandası altında bulu- ı l" von ~c· usc n ıgg ı e para orıçe ı a 1 '3 prens mene•ralar için 'btİ18 o' 
M. \V .• ı . t enegg•n Ptı rıs se- ULto ruüıJtesna olmok üzere nan ve motorize edilmiş uh ,1ı1 11 ci «ban:. efradı ııro •11o 
yuhstı en huzur verıci Hasburg hanedanı prenete. olan 4 üncü hafıf fırkaaı l zao>" 
bir intıba hası l etmekde. rının Avusturyuda ikamet· (tıskı 4 üncü aüvari livası) a ınaoaklaraır. Aynı bıı!O' 
dır. Avusturya müstakil lenoe nıuıurnlie edılmcai Y81 eınae.nda Pariıdeır•'' 

• ikinci ChAlons - Sur Mar• nan 3 iiocii, pi1ade · 14ı11~ kalııbılir ve kalm :ılıd ı r . Av- duşüuulınekdeJır . Hi.Jlbukı I .,,. 
usturya Başvekilinın Puri yenı Avuısturya rıcalıoin bun· nede General 19alyııin ku- Pariıde bulunan 10 . ;f: 
sde vaki olan bAyaoatla- dan ıltmye gılltsrek komıu mandaaı altında bulunan 12 Metzde bulanan 42 i00~~~ 
rı Avusturya milletın i n bu dcvıetlerıı.ı şiıt>htılerıni uyan. inci piyade fırkHı, üçün- de fırkaları ve dah• ~ı,O' 
na k.ı tt suretde karı:ır dırnıak ısted ıği zann ı nı ve cü ü de General Faurynia f1rkalar lloumeloııd•'0 _/ 

vermiş olduğunu göste r- recek bir sebeb yokdıır. kumandıı ıı altında bulunan acaklardır. ~ıo 
--=====-=========~-=====~============-===-=--=:=:..::=-=--..-.--------...... ------------------ ·~I' mün~vver, en muıiebbır ve nporunda sa ire meynnında yüzdl' 50 sina terk ve feda lerı her huıu.da ve J,ıi~' 

en faul hır şnhsiyet olarak Mıs ı r ın h ektar hnşına safi etmeğe hazırdırlar. Çiftci dahilinde A•rupa IJJ f",dd 
lt>mnyüz etm ı şd ı r . Büy ük has ı latın ı 58 levadan heseb herhangi bir sebeb dolayı- tenıık etmeğd çal~t~,J~. 
Pe tro g ıbi teşkılıHcı, ist dıtt edere k dıyor k i: arazınin kıy· sıle borc almak mecburi· Bıoaenaleyh o, 9if,cı iitÖ".' 
V tt dir tıyt·t İl e IDUltu s ı f, mu metıne nıı zoran fuzla olan yetinde kuldıkJa kredıtÖr ihd81 YI lelİllDİ de d o·-I~ 
kdim, müstuk im, demir ı şbu hos ı l tı t, ziirra ı n aldık çabuk. ve kolay bulunuyor. memeılik edeme.1di·

1
u1ood. 

azimli olan M ıtnd Paşanın ları borclara tı•diye etdikleri Bunlıırın ekıerııi Rum ve Oamanh imparator ',ç'~ 
yı>g6.n.e emP.li Tu ı kiyeyi ye. , ·üzde 30 - 20 nısbetinde Yahudidir. niıbeten küçük bir . Pd, (~ 
n ıl ,. ş ılırmekdır Belki de Mi - ~e hattA daha yüksek faiz Mitad Paşa murabahacılığın oda, b ir tek vilAy•'10 d•~1 

t a l P h 1 • l ·h 1 ·ı•1e'' ·b" • 1 uşa attı nüma.yuna ile mukayese edilecek olur- ve yeşilciliğin yıkıcı tesır erine lıtdığı cı ete, •• • dİ ı ~ 
cıdJ i nozorla bokun birıc i k sa hayli azal ır . Gnçi şahıd bulunuyordu Bu ba- lind...,ki çiftcilerin k!: bili" 
valıd ı r. O. müslümnn ve Tuna v ilayetindeki arazının kımdtm çiftcı hullun mfit · yaclarını tatmin ~~o d~ 
hıri st iyan hnlkın s iy osi ve k kül vaziyetini teslim ederek için, imparatorluk ıÇ1.,,1ı.O,..ı, 

kıymeti yo sa da sabihleri O" I{ 
mcd ırni vıız ı yetleri aı·sıs ı ndıı- vilayeti d.ahilinde yapd A'• uml bir çiftci .b8 ... 8,d1 .~ 

olan çı ftciler ı n - kıtl ı k ve "'' ıv. 
ki müsavats ı:r lığ ı do izaleye 

1 
ict imai, sınai ve iduf re- kurulmaaını bekh18 

.... o0.1 
çu l ı şmı ş ı lır. d ığer se he b Ar doloyıe ila- fo rmlar ın çifteiye ıaadet te- nki böJl8 bir bekle1',~.,~llı" 

bor cları çok ıtur. Bu borc- k " r O s ı rada Tuna vilaye- minine kA(j gelmf'di~'İne kani •apdı&ı ve yapın9 .... ı-,ı 
lorm foizlori o ıiMece tuz· " J e ıaow Dil' 

tinde mürahehncılık ve ye- lalaşm ışıl ır ki müstahsill~rin idi. O, iktısadi reformların reformları taaıalP tıii• ~ 
şi lcili~ tma hsıı1Atı idraktinılorı dR icrasına şiddetle tarafder yarıda bırakırdı: blo~'~f 
evel satın ıılma) on had f+>vk ine ç ı kmışdır. Mahsu. idi Bu cümleden olarak köy o sırada böyle bır ,er,.,~f 
şekl inde hükum sürüvorclu. lll.tı z ı ro tJPnİn terhini iktısadiyetında bazı eınler kurulma11 için fl888 p"i 
En ziyode Tuno vo K~rode_ mukabil inJe yapıldığına gö - meydana getirmeğe ve köyl- eyi te9kil edecek ~'tfl 
niz sahiller indeki ka~abala r- re bu borclerın ödenmesi mü- ünün ik ıtsadl vaziyetini ıslaha bulmak imk4nsıılığ~joıl ,,~ 
da inkiş ... f etmiş olnn bu em mendir . Bu horcların fu_ çehııyordu . ında bulunnyor~u 0 '~jf 
iktı POı1i uy~unsuz luk mev- lalo~ması köylünün vaziye- G,ırbın ictimal ve iktısa'11 rmayı>ıiılik ' ~ıuo~'·~i~ 1 V 
cuıiiy~t ini Rus Genn nl kon tini fAnn halde ı:ıanıyor. hayat ~nı,kredi müeaeeaelerini veya çiftci kridetı ~ıı' 
solo.ıu Moşrı in cfo t o s ı l i k Hu hal karşı ıncle Varnada yakından tanıyan faal "Yllİ vildyet bankı•1ıııo ,df· 
etuıckdcdir. Mumaileyh bir kreditörler alacaklarından idarui altıuda bulunan yer· imklDıı11 b1'1111111' 
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Dış gazeteler neler yazıyoı'c' 

Habeşistan ken · Raruyabil(rmi? 
f:ransa· A vustur: 

Tuna 
gi"üşmelerden 
ocuae ıetirildi. 

mıtılar. Mama- 1933 ağostoıundanbera bOtün 
-,uı.ırrıı....u,l"lj""f'!'!"uvalfukiyeti- teftırrlatıle ve etralhoa ha
arllMııt-.Mli" d.ı Prsyün· sırlanmıt b-qlunuyordu. 

ın kazanJığı saf"re borcla· 
dur. 

•• Bir memlekötıo müdafaa 
ımktnlarmı tetkik ederek 

g-eni lı · e 
Habeşistanın hemea 

an kısmı 200 ~ 

e yükaekljk 
doğlık arazi olub muva 
lall yalnız dar geçitlere ı.e 
patika yollara münhasırdır. 
Sami ve Hamilerle karışık 

olan H•betiıtan ahalisinin 
büyü~ bir k11mı ceogAv&r 
faratılnı.tır Bununla be· 
raber tiındi ahv41 v~ şara..; 
itin 1896 ~kina niıbetle 
e.lıha tekniğinin geri inki 
şalı sayesindcı Habetliler~n 
aleyhine olarak değişmit 
oldpğu hakikatine de g&z 
yummak doğru olmaz~ 

Şübhesizdir ki, o hav~lide 
h~rek4t ve ilerleme güçlü
ğü müdıfş_eyı kolaylaşJıran 

büyük faidelır uıkil et
mekdedir. Fakat bu ~üç
lülder bugün 40 yıl önce
ıine niıbetle daha kolay 
yenilebilir. Franııının g .. çen 
yıl martda Maverayi Atlsea 
ısyan eden Bcftieri kabile-. 
lerine karşt açdığı muvaf
fakıyetli M6rler düşünülün· 

1c~'·ora araa ne gıbi güç_· 
lükl•r:le karşılaşılmış oldo-

' ğana ve harb idareıi şe~-
linm -buıuıiyetlerine da1r 
takriri bir fıkir elde et· 
mek mümkündür, Her ne 
ka.Mr Fransızlar için orala
rda ahval ve ,erait Habet · 
iıtanda ltalyanlar için oldu. 
ğundan daha çok müsa!t 
bulunuyor idisede Franııı yı
ne mu telif es iha aınıfiar ın 
dan, aırblı otoııoob lerle hnf 
if ıaoklardan ve hecin sü var
larla tay(lrele~den mürekkeb 
yirmi bin ki~ilik seferi kod· 
rolu iki kolordu ile bunlar 
arasında bilhaHa o yerlercl1t 
harbe ttlıtm•t olan yabancl 
lejyoner erı harbe ıürmeğe 
mecbur kalmıtdı. Bununla 
htrıb•r PraD" bu ıtfır içıa 

1 

•• Forza Armate adındaki 

ltalyııı askeri hijftalık mec . 
moaımden öğrendiğimize gö
re Habetiıtanın umum ordu 
kuvveti 540 ooO neferden 
müre.kkeb olup bo kuvvetten 
z75' 0()0; derhal barekAtu 
amtde bulonmakdadır. Bu 
kuvvetin teslihatı hRyli nok
sandır. Muhtelif mahalli ga .. 
rnizoolar kıtaatı yalnız tüfe

lerle mücehhezdir. lmpara· 
torun merkez kıta sı
nın elinde tüf enkden baş

ka 135 top, 205 makineli 
tüf ~nk vardır 1920 yılı
ndanber i Belçikalı bir 
askeri heyet Habt·şistan 
orduınou modernlı>şdirmek 
vazifesini deruhde etm ı ş 
ve orduya 5 tank ile 12 
tayıre oldırmıtd ı r . Belcika
lı aakeri muallimlerin fa 

aliyeti aayesinde Habeş 
orduıunun talim •e terbi
yesinde ne derecelerde te
rakki temin edildiğini tes
bit etmek bitobi fdvkalAde 
gü~dür. Hattl bu hususta 
bir nevi şübhe dahi hatıra 
gelebilir ki o dn haddi z:ıti
nde cesur, korkmaz ve !al
maz kimselerden olan ve 
lakat ancak kendilerine ma. 
hsvs bir çe,te harbine alışkın 
bulunan bu .. mubariblerin 

talimlerde 
kuaa samanda mubarib 
kıymetlerini kaybetmiş ol-
mAları ihtimaldir. Her 
holde Habeşlerin açık mey
dan muharebelerinde mo 
dern bir muhuımn kar-
fl koyabilecek vaziyetde 
oldukları iddia edilemes 
ve onlar da bu tarzJa 
mubllrebeye giriıecek dt>ğ
illerdir. Habetlıler, küçük 
mıky&1dtt çete m.uharo~e
lerı için evel ve ahır tehhk. 
eli bir muhasım olarak 
kalııcadardır . Bu voziyetde 
Habeşlil~rio ma~lub editme
ei vakıa ımk.Anııı olmaıaa 
da bu im k4n ıncak büyük 
fedak.Arhklara katlnnmak su
retile husule gelebilir. 

Nizalı hudod mıntakasın_ 
da gayri aakeri bir saha ta. 
yini suretile bundan sonraki 
hAdieelerin vukuuna mani 
olmak için Habeş imparato · 
runun yabdı ğı teklif, müşor
ünıleybin siyasi görüşünün 
kıymet ve itibarını or\tırmı

şdır. Şimdi mesele, ltalyanın 
bu teklıfe muvafukat edib 
etmiyeceğidir. Bu iıilAf.n Mi. 
lletler Cemiyeti mehafilinde 
nasıl tel4kki edileceği mer
akı mucib olmakdudır . Mille. 
tler Cemiyetinin bn iki nza. 
sının birbirilc harbetmeleri 
busasundaki müşküldt. Fro· 
nsız Cibuti arazisinden geç .. 
erken Habeşietanın hükOmet 
merkezi olan Adiıababoya 
gide~ demiryolunun Fransız
ların malı olmuındC4n dolaya 
ayrıca siyaaeten de artmış 
olacak.dır. 

halyayı Habeşiıtana ~·evi 
rmiş olan Fran&a İçin haki
ki bir bitaraflık muhafaza 
ıtaıek pok oluıa7ıcakdar. 

Silah ticaretinin mürak -
~ası işi. 

bs zlanma konferan 
komis ıyonlurından birin 
s ı ldh ticaretini mürakQbn 
löplan ığı li ı sı il b • 
ri dünya efd.rı umumiy 
hayr !e k:artılail f(iır,. BU 
battti konferansın ken iın .. 
nio bile yaşamakda olduğa-

nu iddia etmek fazla olur. bugün 
Cenevredo toplanan komisiy
on boş ve tamamen naznrt 
bir varlığ ı devom etdirmekden 
başka bir ey yepatakda de· 
ğildir. B"lindiği gibi, b Daza· 
rf v rlık ıle a;ııa ~ ~ ' k -
mıt değıldlk. Ruslar .4onfer
ansın «daimi sulh koBf eransı » 
haline getirilruesini,:.;Jani sil
Ahıızl11nma prenıibinin terk
~dilmesini te&lıf etdiler. Ang
lo - Sakıon devletleri Ye ba
zı küçük devletler bunn kartı 
«&ilAhsızlonma daimf komisi· 
yonu» teşkilini teklıf etdıler. 

Makalede bımaan sonra İ· 
ğer bd'zı de leUerin t ıtıfıfl i 
nnlatıldıkdnn sonra denilıyork ı 

« ... Bütün bunlar şübhesiz 
eyi niyetlerle düşfınülmüş 
şeylerdir. Fakat tahkikat 
etmE"leri hususunda hıçblr 
ihtimal mevcu<l <leğıldir. 
Cenevre müzakereleri halt• 
k1nda gelen ilk haberler 
hakıkt bir hayal ha aaı · -
çinde ytııanıl ığını göa r 
mekdedir .. Alm~mya tarafından 
daima himuye ve teşvık 

edilen bu fikirlerin muvaf
fak olmaları ihtiU&•~•Y.J'-fıJ>:-;~r.ı 
iadar az oluşu cı<Iden ees-
ıü{e f&yenJır. 
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Yeni çefid 
tuh uf iye 

., 
maga zası 
Kadri den 

alınız. 

Bayanlar 
Baylar/ 

B .. yr.ambk ibtiya
cunıı fıaL sornıa
dau başla yere 
bak.nı~ynıız. 

mm~•D•&mmumM~mm 
(!) -

1 M/Jjcle/ 
il ... 

, Mehmed Servet 
1 

ÔRME EVİ 
Baylar, bayanlar; tuhafiye 1 Sovyet Dikiş' • 
ve örme eıyanızı İf bankaaı ! Makineleri Geldi! 1 
karşısında ORME EVİ nden mı 1 

mı Sağlamhk, mükemmPliyet, ıasarruf ve. 6'ıl 
Soıı moda göm- her yerden daha ucuz ola • im işlemesi katiyeıı teıİıiııaılı ol ıı ı a~Ia. ~er~ber 1 
lek ve ~ı~a~·atla- rak alabilırsiniz! .!IJ erkek ve k .ı ho t ı~rzilerile elbise ı şcıle~ı "~ 1 
ruuıı, ya~alarını- -• fi nakı~ sanatkarları hem .. n bir t·l ıuakıue~l 1 
zı, tuvıılet "şya- 1 -- • il fiaıında olaıı üe eelmeeeli hem "de zaııf 1 
uız• ~uvayi milli- :1. Vildyetdef terdıırlığı 1dan I v~ pra&it ır.ls oı~biİye şeklinde ~ir ı 

lıle•k~ Mabttl~eai Cinıi Muhammen kıymeti • 111 kl~İll dikit Iİİllll 1 
BalıkMır B6rt1kcıler Hane .00 • '' il! 
t.rin•i Araa 40 § Elde eımelidir. daha ucuı arzu eaenıere 

Yukarda eyıafı yasılı ~a1r! •eok.ullerin 9.4 935 ~ari· 1 alnız ~ 
bindtki ealı gunü p~ıarlıkla ıhalelerı defterdarLkda ıcra Y O L ~ ..J~ 1.• &..' iJ 
eJilecekdir. Talihlerin ye•mİ mt zkQrde yüzde yedi buçuk n Ilı wallCm •ıllllml 
pey akçalarile . birlık~e def~erdarl.ğa v~ ..r~ ıla . mal~ mı mizi tavsiye ederiz. Eski makinesi olubda 
mat almıtk istıyenlerın mallı emlAk mudurıydme mu· 00 - · • ı. • . I . k · er.ilir. 
racautları ilAn olunur. (8.l 1) mJ degışlırmea. ıstıyen ere yeni Ola ıue V ,.. da 
· • , • li1 El maki:.esi olubda ayak Ulk.nıak anusun 
1 ayare cemıyetı Balıkesır 1 bulunanlara yalnız ayak lısmı da verili~· 

f ubesinden: il Ayrıca mali neler de ıaoıi~ olunur ~e mai•: 
Balakeair tayare cemiyetine aid takriben (4000) ila (5000) il ne alanlara kullanma şe~h ve nakış nıeocB, 

koyua (1())()) ila (1500) keçi ve OD kadar sığır deriıi be- il Defi ôğreıilir. " 
deli petio olmak bere bayramın birinci giinündea • Piatlar ucu oldap bd1r tadiyatcla da kol•1..
itibaren her gün aaat on ılt~da ~omiıyon~ mahı11~u 1 goeterilii. •aldMlerimiıia biluaum y.clek p~çaw' 

• ~ ıaralıadan açık artırma ıuretıle ıhale edıleceği ıı. • buluclutu tribi her nm makinelere ~r maluae.11f 1 
.. -'=-=- lu olaour. (84-3) il gerek parça tiserindeki fiatlaraa yhiMn yetmiş ""I 
Edremid T ayare Cemiyetinden: • teııı~~'!fıŞ'*ERt: . 

1 

r ~ Edrenıid şubesinde 1 KOçiJk Şadırvan k~r.ş ıaındtJ Edremid kazası kurban derileri ve barsaLlan 1 günü saat {16) dan sonra 
müzayideye çıkarılouşdır ihale 1 l -935 mart - yapılacağı il~u olunur. • 1 Sabri Sarılalıılila~lı J 
Bayramlaıma 
ÇOCUK ESiRGEME KU
RUMU GENEL MERK-

EZİNDEN: 
Din bayranılannda 

yapılan tebril ve ziya
rı~t nıasrafjarını (Çocuk 
Esirg .. nıe Kurumu) na 
ernıenizi rica ederiz. 
Ricamızı kabul eden 

leriu is ı mleri bavranıdan 
' evd gHnel mer"flZ ta-

rafından gaZfltelerle bu 
evilik 8eveu in~ular 

· dostlarmı lutlulanuş v~ 
do.;tla n aıııa t brik ve 
zivarflll,·rirıi kalml ~t
nıiş sayılaca"lardır. 

Avrupa \'e ~ı\ werika
da ölü c•ıl~ukl~ri, dün 

• 
hfldiye rnasrafları bite 
çoe .ıldar ve yoksullar 
ku rurularıoa verilmek
tedir. 

Yurdumuzda ade&· 
leri sayısız olan yoLsul 
yavrucu~ıar için çok 
değ~rli .1lacak bu U!jU

lün beuimsenıesini Ye 
yayılmasını ·dileriz. An· 
k'Orada bulunan geuel 
merkez tarafından para 
alınmaya başlanmışdır. 
kurban bayramı 15 
marta rnsth~or. r,---------AVUKAT 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI · 
YL:SCF KE~AN 

Yazı hanesi bükUmct caddesin· 
de Ahmet çqmesi karpnda 

1 ı r k.,ı "' iL ıu ı .ı rJıt her 

Ot'VI duva k .,buı ve ıarat-

lı le .. ııcelendırilir. 

•w••••.. ••••••• .. &.• 
Okuyuculanmıza Bir Kolayhk.. ı- -ı 

- ·· Okuyunuz! 
Apğlya bastıgu}ıız rehber ıablo baUımızın lıer tülü ihliyaçla

rını en ralıat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kiın- Geldi! 
lerden larşıhyabilecellerini gösteriyor. 

Rahat bir otel iatiyorsunuz •• Hangi oteli Saf Değirmisaz 
tercih etmeliainız? Linyiı Maden ~ömiJrli 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebLlirainiz? 

,Vbi tf&rlü ~uallerin eevetpl~rmı bu tabloda arayımz 

OJun gibi y•sdan teaarik etme.: ve haft.taroa r'' 
zar yerlerinde odun aremak zeh9ıetind.en lrurt11.lu1"" 
aunuı Her Takit eTinisB, dairenise TalbH1l her ~ 
iıtedifiııiı miktarda k6miir . getirte~lir~jajı. 1 .' ~ 
k6mtlr 3 ltilo oduna muadıldır. ·De~tmıaaa IA9 I' 
maden kömdrleri her sobada •• ocaklarda,, ~· 0 
lantlabilir. Hararet dereceai pi111adaki kömürletd~ 
yükıekdir. Toplu 'fe prakente olarak meğeıaın•1 en ucuı fiatla aatıı yapılmakdltdır. Aıkert, mftlk a;ı 
huaaıt taahbtitlerde buhmalar .e günü ğthı 
temin edilır. 

KIRT ASİ y E· Mustafa Fehmi. llükôuıet 
c: ı ne sokağı. 

esi poslaha-

O TEL : Balıkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
~aptan zade Oteli .. K~vayi milliye eadtle· 
sınde •• 

A V U K A T: Emin Ved~t bey ... Bükfımet caddesinde. Yalnız ticareıhanemizde Oe~irmisaz Lio~M 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Bükömet 
cadde~inde Ahmet çeşmesi ka~ısında 

maden kônıürii ıct• 

B ER B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: Hük1imet 

Ancak tecıilbe neticeyi enlatıcakdır. Her b9 .,1 
bir kere tecrübe etmekliğini• ıise büyük ta,.r~ 
temin edeoekdir. Daha leala tafailei almak ietiye• 
aatua•IS& utrayıb öfreaebiliıı.r. taddeıi Yıldız Karaaıhanesi l..arşı~und · 

Balık•lr ~iyjeiler O-l'f'mcla Deoait' -
LOKANTA . s.ıwt Lokantasa: Şah Mehmet sokağı hırdant, llatı airaiye •• inıaat mallefll;, 

• numara 18 ticanth•••i CU1alı Abdonahmaıı 18 

B A K K A L:·ıatık pazan bakkaliyesi. Osman Nurf.. i _ llhmet Hu/Usi ,,J 
Paşa canıii caddesinde.. Meyhane ttoğazında .. ~ .. - _ ~ 

TER Z J : Mustafa bey .. . Postahane ~okağı '< 47 ~~~~~~~~''" 1 
• Doktor bakttrlyolok Doktor operat6f 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Rahkesirin en eski şek.er- ... J 
cisi. Hükumet caddesi, postahı ne sokağı nu IEDERI AKIERD SADİ QZATA 
mara: 24 

MANJF A TU ~:Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fanıazi nıa- iç ve m"2!:a.~"::-'ıklar cm,:~~.=:ırıııt 
oifatura v~ Lumaş mağzası. Ku vayi milliye ,re 
eadd~i uumar-cı: 52 VATAN eczanesi bitişi~ndeki mu3Y," ~o' 

HlRDA VA -r. Cu~alt Hasan - Yapı v~ rençp~r düzeni, evinde hastalannı her gün öğleden sonra 
1 • d.-,ıuır lurda\at, boya, cam, çiuıelo vesaıre. 

1 
bul ve tedavi ederler . . 

SarJ'}lar haşı. ~~~~ 

--·ı Yaıını yeri ViLAYET MATUAASf • 


