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Fırkamızın Saylav Namzetleri ·~~~ 

Cünıuriy t 

1 . 
mızı 

ı Fırka ız ı Namzetlerini Aşağıya Yazıyoruz. Fırka
amzetleri arasında Bir de Bayan Bulunmakdadır. 

18tanbul, 4 (Muhabirim iz den) - Cii.muriyet H~lk Fırkası namzetleri Fırka riyaset divanı 
tQrafından tesbit edllmiştir. Namzetler yarın (bugün) ilan edilecektir. 
Balıkesir saylav/ığı için gösterilen say{av namzetlerinin adlarını aıağnla bildiriyorum: 
1 - Kurulta}' başkanı General Kazım Ozalp. 
2 - Bilecik saylavı bay Hayreddin Karan. 
3 - Balılıesir saylavı bay f!acım Muhiddin. 
4 - Balıkesir say l ..l vı bay lsmail Hakkı. 
5 - Balıkesir saylavı bay Enver. 
6 - Balıkesir saylavı bay Mehmet Cavid. 
7 - Balıkes!·r savlavı bay Osman Niyazi 
8 -- İzmir Kız Muallim Mektebi müdürü bayan Sabihçı. 
9 -- Aksaray Say / vı bay Süreyya 
lO .. Susığırlık belediye azasından çiftci Rahmi (Kepeklerlı) 
11 - Mütekait mira/ay bay Cemal 

--~1:2 -· Dişcı mektebı müdürü profesör Dr. Hüseyin Vr.ısıf 

J\~til~kü~ 
t~liYük Ö deri 

beyannamesi. ı 

ın· 1 Fırka ıla v 
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iz h ! kımızın reyle-ı 
rmlerini istiyorlar. ~· ,.,w ••• :.,,,, .... c ... , 

_ . luğu ve yurdun"genitl öl-i 

1 

yı Horda bnn:ı ve onderı I , ude ~ "' l"t 1 " ,· , sınaı muome u ı o an 
bulu nduğum C.H.Fı rk osınn 'ht " 1 · 1 ,.. ı ıyoc ı o ış ve r ış acı •etnı 

det-tek olan ve doğru yo. dohn z 'yıde a t ı ... 
l 

.. . .. . . · ı r ıraca ... ı. 
u gostnrn guvenr. ımızın 

· l 
11 

- k ı 1 ki Bu zorluklar ve ihtimaller 
yPrırı< e ol ugu o uy ı o 
nn l nş ]mı~ ol oco ktır . J 930 ,.c 
191 1 vıllıırı ndnnber i MUn 

hıç oy~ rt ta n ı mıyon gpn;> l j 
l ır sı k ın tı içindedir Her 
yt'rde urun la r ı n fi ıl tlnrı diı 
~unmuş olduğu halde ulw 
ıl.ırı az,1lm ış, ticar<' t mıı · 
vozenel~ r i hozulmuş ol<luğu 
lı ldP nl ('lor t•1.Rlmış t icıı 

ret muvazenf•leri bozulnıı "' 
ış h ncıınlnrı yurılonı•ş f'U 

Eın<Ylnnı ıı·ı rulu r ı:ıarsılnrok r-
d ıı .. m üı;. veyn dti~uriil niy•"' 

1 
H. U ı 1D •lulıı idili 

Suhıh t ıo ııl {fzınir k ız 
u lım m kt ~ ı mu ıırıı) 

10 H hıni A l kf'ı:; r Susı
" rl k ,.. '/. ıt-ı \ ıf•rilorinden, 
ı'ı. Cl'mul mi.ılı k.ııt mıralııy, 

~ ı 2 - O..>ktor l ıt-t ırı \'n-; ı 

1 yuzun<len i.ıl k ede genel sı. 
ıunt. nıuli olarak da ağır 

t ·e ı ler ppncağından dcv
ıı tııı hazinesi gıttık cıc doha 
f ızla durlığa m ~uuz bulu
nuyorJ u. Bu çetin şnr llur 
lıt•r nlanda yeni kuru rı. lor 
yapmıyo r ve mecbur olan 
yurdumuzda ' açılmayı ve 
i l er l o ınt1yi durduracak ına · 
lı ıyeUtı idi. Biilün bu ~·~tin 
~utlara şu gayet mühim 
ııoktoyı da katmak g erektir : 

~i1;1ei mektı bi pr -
ofıhörl"ri'lll• n. 

Ciırnuriyet 1 l .lk Fırk,ıısı 
Ônderı Kem l Atuturk un 
yeni ti yl. v' t; ç.,nı ııı ı esl'
betilr ın•zn orı oltınılrı ulLı· 
sa neşrottıkltrı ueynnna
me ikıncı madde yazıl dır. 

2_ Sevgili yurddaşlarım; 
Bu yük ~1;11 t Mecli:-ıinln yf -
ni snyl tV se~· mint• gırer ken 
ge<en dô t y.I.n ı lıH ini gö
zden geçirml'k, foydolı o.\
ocuktır Bu suretle çctın 

1 ı•nııııı HııkJ.ı 

mecbur kılınmıştır. Bızını 
yurdumuz hu sorsıntılıırn 
bıl hassa ın,ıruz bulunuyor 
du. Çünkiı ticnr t vo tuJiye 
muvozenesi ötedenbcr i aç·.k 
bulunduğu hn ld rı zirar t 
•moddeltriniıı fıat düıküo· 

Geçen yıl içinde 
1 uluslar. cır.osı durumu yeni 
1 v~ derın bır buhrana gir
mış ve ulus lar arasında 
küşkü ve güvensizl ik ş ıd . 
detlc ke.nJisini hiBSett~rmi§ 
miş geçen dört yıl icinJe 
ben \'e fırkam ulusun 
tıaşl ca meselelerini hallet-
(Devamı üçüncü .1ayfada) 

/ 

Londra Görüşmeleri 
~~~----------~~~_,_-

Gö riJ f meler cliJn bıttı. 
~ ---------------

Göı üşmıler naticui olarak sak mü~iı kırar~r tırül. 
lu kırırlır ıılırdir. 

Londra, 4 (A.A.) - lngiliz- Prana •• Al•••Jqıll da 
Fran11z konoımaları dün ıilAhları ıolh muahede•İDdt 
bitmiıtir. Neıredilen bir \ayin edilmiı olan cliltr-
tebliği lngiltere. FranP, deTlellerin bir taraftı hara
Almanya, Belcika Te ltalya keti ile metkür •e ••dibe
araıındo mü§terek bir hava eri değiımek hakkına malik 
mukavelesi yapılmasına da- olmadıkları buıaıunda mu-
ir teklifi ihtiva et- tabık kalmıtlardır. ke1ı 
mektedir. Bu mukavele1i Jogiltere ile Fran1a ıulhön 
imza edenlerden her hangi teaiıine en eyi yardı• et
b ı r ıs i larnfı ndon tecavüzde melı careaioi Almaayı ile 
bu1unulmos nın önüne geçi· d i~er de•letler araaında 
r ilmesini ist · hdof r,lilmc· kte- umumi bir anlatma yapıl-
dir. TeblığJc l ııgi lterenin mas ınd .ı mutabık kahnıı-
F r-.ı n sa ' e ltaly.a ta rafı n- lardır . Aynı zamanda hukuk 
ıfon Roın ada yapı lan hijyo müaavatlnın emniyet siıte•i 

. . 1 içinde temine dair olan 
t ı snmıaııyet e k rı rşıl ıı 1.h ğ1 
hilJ i r ılmekded i r . Şaye t A. hüllftmetlere tevfikan bir 

- anlaşma umumiyetle sil•h-
vusturyanın istikbali "Ye ta- ları . ha.kkında bir uzlaım•J• -
mamlığı tehdit ıtltındn kn- de 1htna edecektir. Meaktlr 
l ı rsa lngi ltere. Roma anla ş. anlaşmanın Almanya bak
masın ı i m~ı eden diğ~r kı~dıı. Veraay muahedeıiain 
devletlerle m1izakerede bu. 5 ınoı maddesi hükümleri 
l unmak:tadır . lngilıere ile ı yerine kaim olacaktır . 

Leh 
Dır n iştıri bıkım mü

him ıözlaı Söyledi. 
V arşovı, 2 ( A.A. J 

Diyet meclisi dışarı işle
ri kümisyonunclu yap ı lan 
müzakerelerden sonra dıı 
işleri bakanı bay Bek 
batiblere karşı tunları 
ıöylemiştir: 

- Müsıkereler areeı1tdı 
birçok hatibler Lehiıtan 
ile doıt devletler ar11ın-
da yapılan ıiyaaal kon
uşmaların muhteviyatı ha· 
( Devaaı d6rdiiıcli '8 Jfadı) 

ı Makdonya 
Koı tasi reisi lldOroıı~liltk. 

Ankara, 4 (A.A.) Mak-
edonyn komitası rei!İ Mi-
halafun Radoı 9Cl&1ında 
öldürüldüğü hakkındaki 
şayiınm doğru olmadıitı 
"Ye Mihalafun Kaıtamonuda 
bulunduğu mıthaat umum 
müdürlöfönden bildirilmiıtir. 

lnbrıdl f 1rtı k111rai 
Ankara. 4 (A.A.) - C H.P. 

A~kara "YilAyet kongreıi 
d~n toplanmııtır . OJelerin 
~ıleklerini dinlemiı yeni 
ıdare heyetini ıe~erek cla
~ılmııtır . 



, 

ı , 'F O _L K L O A · K, ÖZER 

'f!alıll.esirde halk adetle rnden: 
,y.nifm•Jı• ve erkek 

Erk~k v~ kız ~·o(·ukları btıklm:.ta konuş lar ve hazan 
b~.olnn .yaşlara. g,rince da ntli · !(i" •*P.· 
<{"· iıgu) ~rdı (ergiı!lık) devre- mamazlkl r b~şllr. B'amt M. 
sıne gır..ıi dcnjlır. Bu zamau.. manlarcW+ -.&ek çok ileriye 

l~rde h~i ~1: er deği- _,,,şi~r~k - bu hal kseriJ!I. kö. 
şır. ""Y ·t 1 ~~ıl t:ltt <:h ;leDi gödAllr - vl81leceği-
ker. ~eslt!r bıraı kalın· i ailesine şu garib ve gü-
leşır •. 1ü ~ '- ~ bild' • K J • • • ..,,,, ., ırw. 

ız ardakı hu hıtl a eil11 ~ır yemek sofraaın aki pilA-
nazarı dıkkati~lbed6r. Ba· va kaşık ~kaıek ıuretile 
~1 klr.IH>M b~ ldj·i ıtnAttu lıla. a~ia varar. 
çeker, irileşır, toplulaıı.ır. 
u ,. Anne ve baba bunu anladı-
oozıları da aksine cılıılaQır. • ~· >.. 

'1 kJan sonra; kız arama i9ıne 
Bu takdirde aıle ~k üE <J.aia rıaı\.e"•·1!&a~91!1D!J'•n ve-
lür. Kızıt1JJ.\l K/üı ıB- ri~er~dtlda' 'öylediğimiz 
ıirpamlar başlar. Güzel olan gibi buldukları kız kendile-
ııların anneler1' ve L ı a..ra- rinA uyğun olur. F&kat oğ. 

tiası onu ötede beride za• lan bunu istemiyebilir. Bu 
~n z ımen överek (benim toıkdirde mesele çatallaşır. 
ffi'.tık kız m, boyluca, pos· Oğlan başka bir kızı sevmiş 
lijca kızım, kadın kızım! .. ) olabilir. Aile de buna razı 
deha bu yıl kız kalarına değildir . Nıbayet birçok d'iJ
•ırasına girdi, derler. inmPlerden Fonra, oğlan kızı 

ı Bu yaşdaki kızlarJa bazı kaçırır. Bu hal eher yf!tle 
Vflgınlıklar başlar. Bu gibi köylerde çok olur. Netice 
~ferden bazı kız aileleri itibarile aile ile çocuk araaın_ 
~oılanır. 8.azıları da memnun da dütmunlığa kadar it bö
ol~azlar. 

1 
tR yür. 
ıl.irinciıinde, ana ve baba Çünkü, seTen ve ıeTilen 

~rılarının bu gibi (IAüba- erkek ve kıı araeında (küf) 
l~ıklerine) göz yumarak 
lamanın kızımız (verov)ve- denilen dini bir teklin bula-
Nm olur birşey söyleme- nmaeı IAzımdır. Aile bunu 9ü· 

rı\a içine atar o kızdır] dL ph,ıiz iıter. 
J!~rek kızlarına olan düş- (Kül) demek kıı ve erkek 
Woluklerini izhar ederler. yaıca, akran ( de. 

lienç kızların aralarında eyi nk) olmatı demekdir. 
tüye yormalar ve afsu- Kaçırılan kız, çok zengin ol
i~lar. Muhtelıf fallar ur, erkek ise fakirdir, kıı 

a.çılır• ~ıMlfi\ılM _!J. o L.t :Jj ~diliı 'ti ür n · '-'-l~ .. lanı 
ırdık w afteıinl 'ayrru-s.~ 1'etice 
erkeklerin vaziyetini anla- itibarile arada geçjmsizlık 
mak. i~in lf ç~ & !e ~il;. 8ıoMDıl8yb her ıki 
tesbıhcı kocakarılara .giıli 
giJJW• l!lfYl~r ~ t'a.loılu ailenin ber türlü yaıayııları. 
bJRJill~oV'mlmnuilaÖ'lfar. • nı p&.önühde tutmak lbım-

Faydalanm&k ici ~-
rlü yalımlarla, bu ~if>i kız· 
la\la efr'f:lia~rler, müJ(Jeler 
vl~itHıtf?... · 
"Mes .. 14: r. 

« ~ l l11b seni rarakat,.lı, 
karugözlü bir ·~~ı ... k çok se
vfyôr. S~o·ı rüyasında bıle 
göruıor .• Ülıjn aranııJd 
b:r eosol v:1r Bu da aiıin 
elioizd,.td.ri' ..ŞımJi söylemem. 
s .. a by ııkta.oı (1&l&faure~) 
ya'8c..-em. NtJ çıkıuea ya· 
rıo banıA eöylıyuc~k•ıo • gıbi 
m&1alhtrlu ıovalh kızları uv
uturlar ..... 

Bu' suretle bu JOfdAki 
kızfarm y11ş11yı tları h .. b bu 
gibi teftj'tiller, yormalarla 
g~çe~ ve rııhayet gürıün bi
rınJe evlener~k aile yunsını 
ku~arlar. 

Bir .eıkek için de aynı Ta· 
ziyet ıvamır. P11kat erkekler 
bu husuilarda deha serbest 

~:reket ~~~e,.;e ~kseriı 

ril b ~ati)'ft~~ ini fj rço 
yerler~e ~çıkça meydana 
ko,1.Ht r. 

'(. 

Bi.r erkek evlenme çağına 
geldi~i Hman ına ve baba-

Jllnm yüılne karşı evlenttce
ğini söyleyemez. •nkılır. 8unu 

ya akrabası veyabud diğ~r 
İtİIJlad etıjği her hang~ bi 
risile ailesıoe açdırır. Mu
sen » ~ılr, ~iıU *.I· 
latnıa )ız 8f'arlar. Uygua bir 
kıı bsfluDUrsa meeeleyi çe· 
cuklarına· mihto11ib hır lıH 

nla ıçurial'ı V6 artık osamırn 
f'rkeA-1' c· s lrı•t g.-tir. Vd vo. 
iıyı..tuıe göre alınacaı iız 

ıengin olao kız 

oileıinin erkek tarafı ıçın 

(çıplaklar, açlar, fakirler) gibi 

ıöılerle dedikodu yapm&11 çe· 

kilemes. Bunun neticeleri her 

ıki taraf için çok lımadır. Bu 

hal erkek ıengın olduğu 

takdirde de aynı ıurell 
edir. 

Fakat ne de oha seven ve 

ı1t·vıl"n çiltl~r için bu gıbi 

, .. ylerin kıymeti bıle yo 

kJur. Eo Nihayet her iki 

aild ya barıt r. Ya dütmanlık 
devam eder. 

-
Yurddaş! 

~ 

Hlalıahımere , 
Tayyareye, Yo
kaullar:ı, çQcqk 
/arı koruma bı .. 
rlığıne ve lela
ket gören yur· 

" tdaş lara yar-
dımı kendıı1e 

·borc bıl. • 

ltJRltDtLI 

Soyadı , .. -··----··-··----····--··-·· .. ---··-····-----! ŞEHIAVEMÜLHAKATTA 
1 

Alanlar. -··----------··---------··----------···· 
Ömerköy Şamhda faaliyet Zihni ERDEN - Balya

Orha nlar nohıye müdiırü . 

Şeref ARKUN - Balya 
Nufus memuru. 
• Yuıuf ÇAVAŞ - Balya. 

rftifns k&lıbi. 
Haıan ERDEN - Balya 

Ilıca rıürus m .. muru 
Receb UYSAL - Balya

Paıarköy nüfus memuru. 
lımatl ÜNAL - Bolye 

iPazarköy nüfuz memuru. 
Hamdi TOZON - Bttlya. 

pazarköy nebiye 111üJürü. 
' Haıan ORAL - Bnlya -

Orhanlar nahiyesi tahrirat 
kA&ibj. • 

Köylerinde sürek avlan 
AYiar munff akıyetli oldu 11 
muzır hayranlar öldürüldü. 
Ômerköy, 3 (Muhabiri· 

mizden) - Nahiye müdürü· 
müz Sıtkı, lı.öy kanunun
tatbikı hususunda . yılmaz 
bir faaliyetle çal ımakta
dır. 

Müdürümüzün teşvik ile 

lıhak TUNA - Balya va- l 
ridat memuru. 

llGıeyln KAYA - Balya l 
varidat kAtibj. 

bir giın önce büyük bir 
sürek avı yapılmıştır. 

Asmalıdere, Reş1:1diye, Ba
tak ve Çanacık köyleri 
halkının iştirakile yapılan 
bu sürek avı muvaffakıyetli 
olmuş, dört domuz, üç 
çokal, bir tılki ö1dürülm. 
üştür. Diğer köylerde de 
bugünlerde sürek avları 
hazırlanmaktadır. 

Hasan ÇETiN - Balya 
tapu memuru. 

Muıtaf a ILllAN - Balya 
sandık emini. 

Hakkı ÔZER - Balya mu
has~b~ı husıısıye memuru, 

Sami Al\l~CI - Balya 
muhast9beı huıuıiye tahsıl
darı. 

Azız ÇOŞGUN - Balya 
muhasebei hususiye odacısı. 

Şadiye SAYSAL - Balya 
Tahrirat k4~bi. 

Ali EZER - Balya tahr· 
irat kalemi odacısı. 

Kadri AÇAR - Balya 
ıduti8 ebeibuıottiye tahsildarı 
Hamdı ERtON - Balya 

orman muomP.IAt mdmuru. 
lıhak TOYLAN - Balya 

orman muhafaza memuru. 
lımet AYIŞIK - Balya 

beleJiye' elektrikçisi. 

Oıman ONAL - ~.alya 
belediye tohıilda11. 

5'dık TEKiN - Balya 
orman muhafaza memuru. 
ô.~er ~UNAY - Balya 

•eledıye kltıbi. 

Alman 
Propağan~a bakammn 

sözleri. 
Berlin, 2 ( o\.A) - PropRg. 

anda naz•rı 8.1y Göbele cu
ma güoü akşamı 20,000 Na-

.zi öouodt! günün ıç Ye dış 
politıka mt-aelelerinden hah. 
ıeJerek ulu1&l ıo~yaliet rt>j
iminin 1aaf11 uğramad ğ nı 

bılAkis kuvvetlendiğini ıöyl· 

edikten ıonra domi9tir ki: 
10 aenedenberi \arafımız

dan mtUafaa edilen naıarıy· 
elerin doğru olduğunu, yeni 
uluHl refah ve ıttadetin ancak 
uluıııl hassaaiyet ve hürriy· 
et fikri ile kabil olduğunu 
iebat ettik. MilliyP.tcilik yal
nız varhklı insanlarm bir im 
tiyezı sosyalistlikte fikirlerin 
bir vazif,.si dl'ğiı.tir. Fıkirlc-
rde birlik içtimai sın fıarında 
y~kdığerile mezcolunmasırıı 
temin edecektir. Ulusal sos· 
yeliıt rejiminin kurulduğu 
~ünden beri hiç lorç yapm 
adık. 

BunJılD ıonra Bay GöbF-ls 
faiz mikdarının indirilmı:ısin
den ve ibtidaf maddelerle 
döviz piyasasının vaziyPtin
den buhıederek şuaları söy· 
!emiştir. 

Ameleyi yeniıten işe koy 
mak için birçok müşküllerin 
ihtihamı icab etmiştir. 

Bazı 10nay1de iptidai ma 
.tdderin t"rkihi 
bir tarz la imali 
keyfiyeti o kadar ilerlemit . 

Telefon tes~satı. 
Merkez köylerinde yapıl

makta olan telefon tesısatı 

önt~e yazdığmız üzere bitmek 
üıere bulunmaktadır. Duy
duğumuza göre birkaç gün 
önce Aşebacı köyü santıralı
nıı baglanan köyler ve en 
son olarak Yeniköy tel
erafı bitirilmiş ve merkez 
santralı ile görüşmeye baş
lamıştır. 

Çengeloğlu cif tliği sant. 
ralı kalmıştır Bu santrala 
Ôn, on iki köyün hağlunması 

DJuknrrerdjr. Hu işte bitir
ildikten aoora bütün me. 
rkez köyleri telefonla vil· 
Ayet merkezine bağlıınmış 
olucaktır. 

f ransız başbakanı İngiliz 
nazın ile konuşdu. 

Londra, ~ (A.A.) _ De· 
yli T :Jlgraf gazetesinin yaz. 
~ığına göre Bay f lan den 
lngıliz maJjye nazırı ıle 
yııptığı nıüzakt:relerde fra-
nğı hır logılız lırası 90 
frank olucak derecede dü
şürwtıği ve altın lıtttinm 
de bır onzu 524 franktan 
686 franga çıkarılmusını 
t~klıf etmişlir. 

Resmi Fransız mehafi-
linde bu haber tekzıb 
edilmtıkte ve bunun 
hiçbir esası olmaıiığı be
yan edilmektedir. 

Bu'gır mi!li bankası 
müdürlüğü. 

Sorya, 3 (A.A ) Bulgore 
kredi bankasının eski mü. 
dürü, tanınmıı maliyeciln
den KiHkof Bulgar milli 
bankası müdürlüğüne tayin 
edilmiştir . 

tir kı ecneai memleketlerden 
s&t n alınmasa bı:ıyhudt>dir. 

Hatib hükumetteki ıslaha- · 
ttan bahı(ederek Almanyanın 
dış politikasındaki mevkii 
için merkezi bir siyaset ida
resinin eh0mmiyetini kayde · 
tmiş ve sözlerini şöyle biti
rmiştir: 

- Jlukuk musavatım elıle 
etmek İçin sarsılmaz bir azi
mle mücadeleye karıır ver
ılık. Bu hususta hiçbir yan
lAf mümkün değildir. 

Nahiye müd :rü bütiJn kuvve 
nahıyenı bayındırlaştırılıy 
Şamh, 3 ptuhabirimiz _ azmindedir. MüdöröD 

den l Noh ıye çevirge - rköy nehıyeıiode oldu 
ni Ncı zım Bozlmrt nohi· ŞJmlı nohiyeıiode de 
yeye gelid ği henüz bir eserler bırakacağını k 
ay olduğu holde bu ümit edilmektedir. T.sl 
müddet zarf.nda nahiye- satıda ikmal edilmek i 
dtl iki bin metrelik kıı - Malzeme eiparit edıl•' 
ldırını yopdırmış hükumet hülLa zarf.oda telefoa 
binasının inşaotı bitırilmi· lesi ~e bitmit ola 

ştir . Poıta ııleri de iotisa 
Nahiyede fırka ve ih nmu~tur. Nuhiyede la 

tiyar heyeti odası ile için birer poıta 
bir müdür binası da ya. 
ptırılmaktnciır. Hükumete osu yapt.rılmaktadar. 
l~lzım olan son sistem keıir poıtalıaıı 
h ı r yazıhane ile mukte- Ş.ımlı nahıyeıi içıl 
zi do~ya dolo.bları ve ca büyük bir Po 
evrak dolubları yapdırılmış· tuıu yaptırılmakta 
tır. nahiyeden hergüD 

Çalışkan nahiye çevirg- bir ıüvari 
eni . dört ay zarfında na- eriee gidib 
hiyeda ve nahiyeye Nahiyede ve 
merbut köylerde köy kunu- Marmara felAketı 
nu mucıbince yapılması Jt\. yardımlar devı1m 

zım olıın işleri bitirmek dir. 
------ - - - - - -

M. M. laval' va Tıtüles~o- Bir gazıtı mı 
nun bayanatı. mizdı okutulıı 

«L' lndependance Rouma. 
ine», Bükreş - 22 ikincik~. 
nun l935, • 

M. M Lavııl «İzvestio» ga-
zetesinin Cenevre muhabiri
ne mühim beyanatta bulun
muştur; 

M. Lavol demiştir ki: 
«-· Fransız hükumetinin 

takih ettiği siyasa açık, sabit 
ve vefukdranedir. 

Bu hakikatı, Sar meselesi
nin kati surette halledilme
sinin Avrupa vaziyetinin in
kişafında mühim bir merhale 
teşkil ettiğı bir z.nmanda 
mılletler cemiyeti huzurun
da da beyon ve ilAn ettim. 

Bu siyasa müs:ılt>met· 

kAraoe ve lerogatkArane
dir. Bu siyasa takib et
mekte olduğu gayeden 
hiçbir znmon inhıraf et_ 
miyecektırki, bu do, umu
mi sulh ve herkes için 

emniyet gayesidir. Sut hüo 
temmine matuf olan söz· 
ler çoğalmaktadır . Müsait 
olacak onda bunların fı

liynt halında tecelli et· 
mele'ri ldzımdır. Kabul 
eJildıkleri takdirde sulhu 

haleldar etmek teşebbüs · 
ünde bulunmuş olanların 

hareketlerine karşı gelece 
teklıfler yop ımış bulun-
maktadır. Bu tekliflere 
muhatab oJmuş bulunan 

dr:vletler cevablarını ver
nıeliJırler. Sona eren yıl 

büyük bir milletin millet
ler cemiyetine gırmı sını 

ve aynı zumandıı bu milletin 
sulhün takviyesi işine iştırok 
hususunduki kıırurına şahit 

oldu. Şarlt misakı nk<lol-

unması iınkilnı Sovvetler ,, 
hükfırnetinın bu knro.rınJ:ın 

doğmuştur. Herhungi bir 

devlet olursa olsun tecav
üze kalkışacak olursa, ka 
rş sında mukadderotlorını 

sulha boğlam ş bulunan 
milletleri görcc• ğin i söyle. 
memiz zamanı gelmiştir . 

M. Litvino( ve hen 
teıebbüsü bayırlı 

Ankara, 4 (A.A..) -
ovada beyaz Ku•lai 
lından çıkarılan Va 
vgiı\ a~lı mecmuaDI 
mleketimizin sıyaeaıı 
kunacak yazılar 

anlaşıldığından ok 
icra VekilJeri heyeti 
yaıak edilmiıtir. 

lit ısaı Bıtamn ~ir 
. Ankara, 2 f A A.J 
lktısad VekAletincle• 
meleleri ılelAde 
de 48 ıaat, tetki 
h\aç meaelelerde 
!ta içinde intaç d[ı 
kadarlarına teb11J 
mit huıuıları ye 
pta alAkadarla.-
vAki olacak ti• 
takip için maalD 
lett19liği adale bll 
müftttııtlak te•İa 
malOmdur. Bu • 
taraf.odan eeae '°' 
nasebetile yc1pıla8 
tiğe nasaran, 19~ 
ıinde lktııat · Ve~ 
rkez dairelerine, 
mektub gelmkfdir. 

ceye isul etmek b 
ki kararımızı kati 
ika ile izhar ettik· 
izde sukutu hayal• 
kalHk bile. ıulb 
rını artırmak b 
ki emeljmizi IO 

surette izhar •' 
bat eJeceğimiıdeD 

' Tekrar e4iyorll 
bir sabır, ceıare' 
işi-lir. 

---
Dokt 

hastalıkları 
MuayenahaD 

ane civarında 
kağına naklet 



~hbat TOilmll.I a,t.Yl'k4 

}'; k 1 kadar ltalyaya dayanmıt ve 
~rn komşularımızda: ltalya dahi onun arzularını 

hakikaten yapmıştır. 

Afgan ıran Yeni Bolkan paktının niz-
- · nmnamesi vo iş planı An knr-

Aj - - nde yapılmış. şimdi de bu 

Ünasebetleri nasıl oluyor? 1 paktın doimi meclisi bo~ı 
f:l-BelAğ d 'ld' komisyonlar te§kil etmiş 

1935 19 ikincikdnun ına' okador uzok eğı ır .. 1 ve bunlardan ökonomi kom-
i ' Bu mıntokııda ancak ık.ı 
ran E b ı isyonu işlerine başlamıştır. 

tll .. fganiston hudut oda il~ bir kabristan u un- k l 

G
e•elesini hall ·t k .. · ur. Musa Abad mıotaknsı zı · Kü~·ük hddf devlet ban a a-
•ner ı e me ıç.ın ld' Ldkin rının ilkbahar ve yazda ya-

&lt il Fahreddınin riyaseti rantı uygun değ ır . . k ' b 
heında bulunan Türk hdkcm bu kıtayn yakın olan ve Be. ptıklıırı ilk meırnıy. ta ı en 
4.b~elı ihtılAfJı olan Musa hu Şııbe ad Je maruf .ol?n şimdi alllkedar memleket-
ııau d lll•ntaktısınn vasıl ol· mıntaka gayet münbıtıır. ]erin posta tasarruf kasala-

Ş\ur. Behu ş ıbe de su bulJur. rı ıle diğer tasarruf kasa. 
8u b F h dd' Maki ları sistemleriı:ıin i• ve ça-\.· eyetin bı'r k T · General ı.ı re ın, - "' 

••ye ısmı ur· d ğ' 'kl'k lışma birlıği temin edilmiş-kıe~e· dönoıüştiır, Dığer en hııttınJo hiç bi~. e •.şı. 1 

ile bı ııe Genı;rul Fahreddıb yapılrnıyacağını soylemıştır dir. 
Ud 1. k Türk banka mütahossıs· 

k,•ının,u11 nıeseıesinin kalan Bal~an uan ası ıarının hoz,rladıklurı teklifle-
ıet lı;tkık ve h11l· k o·· · d B . llıek üıer . Oeutsche BtrgVı' r s us. re göre 10 sonteşrın e « o 
tırıde butı 6 llkurasan vılfiye· seldorf 17 ikiııc. kdnun 19 · ikan Bankası» kurulmuştur. 

M ınmu tadır. Bonkanın merkezi A.tınada 
t eıhedt 35. 
ll&t)) e neşrolunan <(Ba- Az bir zomun evel Ank- olup Ankaro. lstanbul, Sen-
Gerı gazetesinin muhabiri aroJa yapılan yeni Bolkıın IAnik, Bükrcş ve belgralto 
•ttae~al Fahreddin ile mü ilik· ittıfakı, bu yeni birliğe ger- şubeleri bulunocnktır. Sıya~· 
btedd ut.unmuş \'e General Fa- çek bir conlıl k vo kudret ve_ al manialar izole edılmtş 
•13ata~~~n, ~u husustaki mut rmek jçin fonliyetle çalışm- olduğundan yakında Bulgn-

Gener~t ~elemiştir. nktadır. Evclce yüpılmı!i ristonın do Balkon Bankosı-
~llhab· . ııbroddin gazete olon Balkan konferonsının na iştirak eJcceği ümid ed-
•tt, b ırıne aşağ.dnki beyan- kendisi için tayin attığı hed ilmektedir. 
1 ulunnıu•tur.· lJ ğ B lk B k nın vozı'fe ra11 E -s eflere şımJi yııkınlaşı ı ı .ı on on ası 

ga)et- fganistnn hududu oörülüyor. Bu genç blokun leri nlaku<lnr dovlc1ln ornsı-

'l. Uzundur B h l J l:I r·· l.. • ndakı' emtia mübadelesini fj. '-ll · u Uı u un siynsol ıduresi uraıyenın 
. •ece b L k . A • 

ın editrıı· nu ııusımlurı tay elmde bulunuyor, Türkiye nanse etme , z1ra1 ve sansı 
~ıeıın . ıştır, Ortada bulunan Kemalin ıktıdor mevkıine 1 

istihsalAta ve bu !stihsalAtın 
tett flrndjy .. kadar koti su- geçtiği zamonlordanberi Lö- teknik ist.ihsal~tına mtıli ya· 
ı.. e tahd't k d ..... "llledil . 1 ·olunmamı~tır yük devletlerin, Balkanlar· rdımlardn bulunma , ev:ret 
hudut ınış olon orta do ötedenbori kuliandıklor1 ler arası münaaebetlerde te-
lu~u ıak . kısmının uzun· karıştırıcı ve · daima yeni diyet kolaylıkları gösterm,.k · 
te~t I rıben 300 kilomet ıtiltlflor çıkarıcı tesir ,.e tedir. 
but~· tan · - Efganistan nu·· fuzlarını her vukit it~in Bu meyanda «Balkon Ba-
t Uttıetı · 
q•keırıı er~ b~ mın\ako kin hükümden düşürmek emeli nkasD> muayyen bir dereceye 

a· ğıınııı ıstemişlerdir. ni güdüyor. kadar devletler arasın<la bu-
ıı bu 'k · 1 l teı ettik· 1 .1 memleketi ziya- <dfolkunlor, Ba kan Jlnrın- günllü «hesuplaşma itiltlf-

baıtetı '. Iran Şuhı Pehlevi dır!» parolası Balkanlarda )om> nı da uhdesine alacak-
•lı >4oherı ve Efgllnistan kr- yaşpyan mı\letlerin ihtiyaçl- tır. Nıhayet balkon bank 
~'b .. 1 

11 nıed Z ıhir han b izi arına uygun olduğu kadar csı, ecnebi memleketlerden 
\. " bu d k d h · lJl b YUr ular lki Jevle- Türkıycnın en ı ı tıyacına- ham madde tedariki yol-
41.ıtlareytlleri ile birlikte hu- do uymaktadır. Ecnebi teRir unda mali kolaylıklar yap· 
•ta "! ı. tetkik ettik bu husu ve nüfuzlardan mümkün acokdır. Bu moksatlıı balkan 
lbaı, ~p\ı.ğımız uzun aroştır - mertebe ozade olarak Balkon memleketleri dışında ve me-
t' ta ık.i h" ktl memleketleri ile yapılacak seld Londrn ve ön Asyada l}ele . . u metin n: za· 
ltrfln ~~ıt bir birinu yakloşt siyasal kültürel ve ökonomık da balkan bankasının şu-
9\ huu old.ıları knyılednr. bir çol şma lıernberlığinde beler açması muhtemeldir. 
\atı b' Utların t.oyini ırın yeni Tiırkİ~~ ~ulhün ve ke~ Balkan bank.ası, muhtelif 

b ıt neti' .J ndi yükse ışının en .eyı memleketl"'rdeki milli bonka. 
o11 • l.eye varuık. bı'r temınntını görmektedır. 

}&p l netıce üç esas ü~, rinc lar ve devlet bankalarının 
1 ı llııştır: Ş mdiye kadar yeni Türk_ kendisine iştiraki, iş ve çı-

buı~nHer iki taraf huduttcı ıye, Yunanistan, . Romanya ' lışma birliği ile balkon me-
r,d on <l'fuz g"J " d . . ve l ugoslavya dahıl olrnuşt- mleketlerinin müttehid sorma 

-ıe edecekıı· r o un en>) ıstı - ur . Buf.,arıst1.1n iltı Arno,·ut· 
c;) a.. 0 

1 1 ye kudretini arksında bula· 
L"h' "'t esna.sında luk henüz horıç ku mış. or. . . d' '" Efgan h d ~akdır. Bankanın semayesı. ı· k ltıeler· h d Sulh mua e esının ,. 
"~YU!ard~n ~dutta hulunan ıl~rriılo bir roviziyona tabi ğer bonkolar ve hükumetlerin 
~L\. ıstıfude ctmı·· • kt 1 ı:ı.tı'rakı' ve bankaların matlu-' ır. .~ e· tutulocoğ no' duır pn . mu 'll' 

3) lrtn kuvelesine bir zeyl ılAve bohnın toplanmosı ve Eair s.u· 
•ıı tab · ı 

1 
araıisi Efgonist- k d' · teminat retle yatırılacak paralar ıle 

ı~ ı e er· olu:ıorok en ısıne k h . i. t'k 
llt)ij t ı tnrafındun h l r : . • . kd' d Rulgııris ileride yapılaca orıc ıs ı 
ed·ı ecuvij d verıldıgı to ır c 1 d Lk''b d ı 

~ecektir » ı en muh~f· ı z. .ı ton dahi bu birliğe girecek . r.ozlar an terea u e ece,.;_ 

Udut} tır . Arnavutluk ise şi~ıiıye ı__lı· ~-· ___ --=-· -~, 
91" arın t · . b .. - -

.. & ij . ayını u u~: , _ - - -
~· zerıne . . 
h 1ttir. il ıstınnd ettirıl- • ıı 

&t t Udutta lıir vasati KADRi UZKU R ~Jetin o.~avvur ettik. iki do 
~llttn u Y0 ni buttan nrn • • 

•1~i"'"~~1•0uğındnn şüpb .. [ N u c Uz K ı R TAS 1 VE M A 6AZAS1 
llsıı (~~~ knbileleri kış ,.,ktı lliikıinıel caddesindr Znı·bali l~l(llİ :~.l-
1111 kc),, 1

11 ~1 nı terk ederek ır - I · eııı· 'l(•dıcruu tliikl..fında kırtaSl\P, zu-
orı J erıne t . tırıl a ) ~ ; o . . . · 

. Otdı l ecavuz edıy- . ce idlt•ri11İfl Cll t~\ ısı \ t' pıv adarı 
~ıt~u . rnnlılor bu tecn- cncıye : !t . 1 ·ıı . ı . 1 
Gtd sılilhl . ' ''ll nf•tr''lk htıfUJllll'. ~I la~~a lllt,J\ltı 1 

ı. n rcddedıyorl- Cll llClJ,, v ~ ' · k 1 
~rgo.n . taldrnleriııP. aid muhlPlıf tl•~ft.<)r vt~ a cm 

~6catın kabıll•lerirıin jhtj_ • {lı'crpf' ıiean·rhaıu•lm·dt•rı pPk farklı 
ı~r • nrıza d' kk n~saıre :"' 
~r~<lnknbileı:: . ~ - ut~ı'. ld k. VP Hh\' Pll fıallı>~alılır. 

A tatül:küır Be~a"a ~--,S'st 
mek vazifesinde idik. bugün 
yüksek knnantimn a\·ık alınla 
çıkıyoruz En n:lzik uloslor 
taraflarını en isabetli ı~dbirl.a 
doğan yollord ı takibettiğimiz 
hllr olan do müsbet neticeler 
aldığımız kanaatindeyiz Öko 
nomik ticaret muvozenesinı 
temin edecek v · ulusun 
satın alma kııbilitftinı o 
ruyocak tedbirler bulundu 
Bu güzeyide iş ve değişme 
hncımlarının daralması ' nie
be&le birçok ü lk'elerden ön · 
ce durdurulmuştur Yurd 
için yeni kazanç yolları 
bulmad ğı, verilen ehemmL 
yet hızla eyi ve hayırlı te
sirini bissettirme~e boşladı 
Geniş ölçüde sanayileşme 
hareketi devJetce ve ulueca 
alınan yeni kurumun en 
belli vosrıdır. Bugün zıroı 

ve sınai ürünle imııip 'li . 
atlerinde düşkünlük dur· 
muş hatla genel olarrk 
yükselmeğe başlamı udırt 

koruma vHıtal,rına özel 
bir değer vetdik bugün 
Türk uluşu iki köklü •asfjle 
nluslararası minasebetler4e 
kendini göstermektedir. Bun-
lardan biri ulusumuzun ken
dini müdafaa isin ~!.f.lllı:py 
bir azim sahibi ı>lıırak bür-

uet edjlmeri l~ı· b' 1' • 
r de olmas ig r 1 u 
muzun dostluklarına ve it_ 
tilaklarına nhyol ne ql•tea 
olsun deiHşmez bir sadıı-

" ~ ' j._•• katla riayetkAr oıaca.sına 

inanılmasıdır. Türk vat'dnının 
· ulusun bu yüksek vuıfian 
ğ~:vencine dayanarak iterı,. 
mektedir. Sevgili Yurtdaşla
rım Türk vatanını mütema • 

ıliyen 1ük1elten ve ilerleten 

sıyasada devam etmek ka 
rındııdır. Diğer yüce ilima
ımıu pıerimlen e Ödfiesi 

bu!undu~um C. H . F-: ~an 
esirgemezseniz. Gelecek dört 

J!l içiııde ortaya koyuca· 
ğımız eserlerinde geçenle· 
l'ff1-R daha ok eyi daha 
venmli oladeğt a kati ve 
sa1Cimi imanımız vardır. 
O o&~de, ali1f'ldel nafıa. 

k&İitirüb ve M. müdafaa 
ile lç ve O.ş sıyHada 

doğruluğu denemit yolla · 
r n a ~pıj ile )iiı~yeceğiz . 

kono'i e ıanıyileşme 

Zirai ve sınai üzünleri· 
mizin miktarları dahl 90k 
ülkelerde azulmıya ve aziıl
tılmıya mahkum olduğu haL 
de bizde bır artma g6st 
mektedir. Yetiştiriciyı ~
yus etmiyecek kanaatte 
bır lıatle ürü.j artmış yeni 
öllonomi <lüzttniın~in tağlım 
temelJerİDl 1en ve muftd' a ır· 
dımlarında biri olmak yo- . programıml.E tahakkuk ettir· 
lundndır. Okoaomik tedbir- ' 1.ip üriinlarımfzın neialetl. 
terin doğruluğu ve e~;m, ,erini ve ıtındart,lar oı hp.si!11 
lığ• ulnsun ıg~n11l yaşoyışın: v~. · .. m.uh~~~a ~ e~~e.ktı~. 
da ve her§eyden önce devletın Turlu denız ökonomııını l:iü-
moliyesinde müsbet tesiri yÜtmek, KÜ~Uk " lf redi lıifı · 
derhal gösterdi. Şiddetli eseeıleri vft.cuda ' e~rmttk 
ve sert tasarrpf tedbirle · kararındaris. Sanayileşme 
rile muvazenesi için de te- devrinde ihıikae ıuretip· 
mıo olunan devlet bü'lc pe bir fiat bahalıJ1Aıua ma. 
esı 93 I den .. son~ her Y·' bal vermek i~in cıddl ko
muvı:ızene ıçı?de nr!mıy.n nttb1 tfMbirleri geni.letti
boşla.mıştır. ,~rç~k vergı · ,ı;il~cek ve pekleştjri!er.ektir. 
ı~r ıılAl\ ~4,ilnf,iş, lhtt "81iyd; de ~. ~i ielahıtına 
inuirilıııiştır. olduğu halde devapı ohıoacakıır. Bq i,1-

liyor ve ilerliyeoekti,r. Sağ. 
hk ~e eo'yıal yaridaa f aa
liye\lmiz önümüzdeki tıllat
da de h11 •iya4e ge•itletil ... 
cektir. Büyük Türk uluu~ 
nun kadm ve erkek se9me-

Je!Llir_y,grdu!l değerli var· 
lığı yurtdaılar arasında ula.
sal birliği eyi geçinme ve 
çalışkanlık duyğu 'H ltabili-

yetleridid tl~il~4o •· 
lus varlığını ve yurt erkin. 
li#ini koruma~ ioi~ lNUia 
yurtdııların canını Ti her 
şeyini derhal pr\aya lioy 
maya karar vermit olmak 
bir uluıua en renilm11 •i-
13hı ve koroma yaııta1& da 
bu aebeble Törk uluıunun 
ider11inde v,e koıumuı da 
ulusal birlik, uluaal d111tu 
ulusal kültür en yiikHkd. 
eördüğümQı ve fokalahoı 
kültür sevgisi vermek içiıa 

öaümüıdeki yıllarda dalı~ 
~~ok emek verecetiı 

müıbet Olümlerin .temılleriae 
dayanan güzel ••an\lar 
ıeven fikir terbiyeıinde ol
duğu kadar becAfD terbiye
sinde de galibi1eti artmıı ve 
yükaelmit olan erdenli ku
dretli bir neıile yenilettirileret 
ana sıyasarpızın alık bilge~ 
dlr Yüce Türk uluıundan 
itimat isterim yeniden der
uhte edeceğimiı afır •azife. 

~ 
e1eri ftiz akı ile 

1
Laf&rlnak 

ve uluıumuıa nisbet tleeap
larını verebilmek h'mimt 
k:aygmtıuıaur. lht öaültl ve 
ağır ' -vazifeye yolda' birlik\• 
çalııabileceğim arkadtılarımı 
yttr.e seoiminiıe ıonayeru• 
Se~im 'kararunzdan 10nra 
da 11111Yaflakıyederimiıia lt
••ci •e •arita11 aDoakl J'I· 
nW.,ıarcmm.. aram••• 1ara-
ve ilhamları 1olae.kt1r. r 

ATATÜRK 
tahsilAtta ve büdce !~kü: abat yurddaşı malı hd~üm-
nunda artma ka_bılıyetı lerio' yerai"- ıık.ın\ılar.a ··n 1••••••11111!1••••-
g~rülm?s.i "8ğ~~ın hı~ mıh verm~yecek l \ur8'te1 dil en_ 
bunyesının Vti okonomık ah- .. . . 
valin her yıl daha ziya· de odeneaın~e. temın~ matu 
de eyileımeeinin en _rqüe- ftur. .!!_d~ ve ıktıı 
bet belgesidir. Uluslarar- g~ ı!meye uyg~n Dır .ter~ : 
a11 güvensizlik ve kuşku kı ıle , devl~tın. hazıne11nı 
devride bir büyük Türk çok kııdre\1! hır hl\)e ge. 
ulusunun yüce menf aatln- tirmek es'tl~~ tiir mlıemiz 
rına en uygun tedbirleri dir. NafJa prograauınızı du 
büyük hasasiyetle takib et- rmfrdan takih edeceğiı asır. 
tik. Barışı seven ve onu larden beri :ihmAl edilen 
her türlü taarruz nihayeti . ~otan bayındır lığını timdiye 
erinden . uz11lt bir surette kadar büyük ıorlukları ye. 
kurumlandırmak istiyen te- nerek nasıl takib edebildi-
miz zihniyetle insel tert kse ~undan sonra daha 
iplerin meyılunu gelmesi- zıyode dikkat ve 
ne çalıştık bııgün barış edeceğiz. 1935 senesi ni -
ve uluslararasında eyi geç. hoybtine kadaa 'OemtryoHarı 
meyi ama~· tutan ülkelerde Oıyarbekire varmış llömir 

H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKIU 

~USUF KENAN 

Yazıhanal hilk6met cadde81ft. 
de Ahmet çqmeai k.,..... 

Merkez ve kaıalarcla her 
nevi dına kabul Te ıurat

le neticelendirilir. 

birleştik sıyasamız ve kar - havzasına ve Antalyaya do~-
ş ı lıklı türlü nndlnşmalnrı ru uzanmış olacaktır. Br. lliiiiiiii=;;;mı-•111111•••••1 
vardır . Bir yönd~n ulu!al zurum hatları.,fooJi7etl~ iler· 

:•ı~!~!1J!!f!9J!I 
ii Bayanlar! 

.: 
§~ 
~~ 

. 
mrnleli 

~,oanı1 10 ra . ı uı golunun . • ~~ 
111•ındo b aıJ olJurru jd • ~ -----~-----.. ~"5 ... I J• 

f!fga ulunınuşlnrJır .. ~ B ., &i ma~azamıza gP mi. cıır. 
;

6
tn ha~ı kabiteıori. bu hus Balıkesı r - ıgadıç O b r-=~-=-=. 1 bir fifıtr. satılnıakdadı 
Uzgöıu il olmokln ber ıbl' r. Sı ndırğı to esü . 

:~ellıttıiy ran}ılor İçin, h çbır 1>· 1 ı n~ı·r· - 1>1·cr3ıfıc - S111dır.frı arasmda olu- - - Kuvayi milliye caddesinde • 
1\'ırı hu e.~ teşkil r·lmcdi .-•i >a '"' '~ > ~," L' 1 .. 1 .. T ~§ r. 
e~et "golü ht' r iki m .. ~~ l ... ~ •. f. rh\riur ha~larınıı~llf'. Oto ms ıerguu_ O· ~==;_:_· Yeniçeşid, tutıafiyeci ~ 

l• ""0ıııınd t k Hl~ .... .. ·ı · · I· r·1k Sırıdlf'"IY'l ==. .. ~~·"ueıt Ab a n sım l't ı ik katlı ot.t•li11dtıu nıtı~l.f'l't Pl'llll .. a ~l , 1 -~ lf. l 

. 'lld.. od ınıntakusı hu ) k t ,,.,•nr• \'(• \'İIW lıer:,!;llll Sın< ırgı ve ı~a- .4 ~ K A D R j ' 
')etı· .. cıkon 'ht'I rtrP f• • u,. . , , . . . 1 1 ' 
~~~ddir.' :::~h~~ d;c ;uıcularını llahkrsirr ~etırır. ~r~r rr ra ını ~~~~~~~l~l'~~l·I~ 

Uaıran rn.ntakolar \'°e UCUZUtır. lllUIMIJllq-~ QU~Uil 
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Belediye Başkanhğından: 
H••lt~diye dtırneği 11-2-935 günlt>mecine ra~tlayan pıızaı tf· sİ.f?ÜflÜ sa

( l 6) Ja b~leJiye clairesınde uautad şubat ıçtinıauıı ~lq•ile aşada ~-~ızıh 
ruzııaıue.' ı uıüzakere ederttğiudeu üye·uiu belediye. dairosiui teşriflel'i re
ca oluuur. • • 
---------------------------------- i 

Vilayet makamından : ı 
Dışarı ışlerı 1 
Leh 

.,. 
ı. G Ge 

Aylardanberi sabırsızlıkla beklenen 

ORMAN CIFTLiG 
Bira Fabrikası Mamulatı Bakan l• · Dükkan ve ticaret evlerinin tabel~larma t-a· ı 

( 'Oıt tarafı birinci 1ayfadı) hiblerinin yalmz soy adlaruıın iıtn·esi le,·bala-

1
_ A N K 

klunda birçok eaa .. ,z id- r'n değiştirilmesi nıalıiytıtinde olnıadığmdan , I! 
dialarda bulunm11ılardır. mez~lir levhalardan bu sebebden ötürü yeniden 
Bılhasea ıark m111akına damga resıui aranılmayacaktır. Keyfiyet itan 
aid Romanya ile yaptığı- olunur. 

1 mıı nolıtai ne.ar teatıle. G E L o • 
rile Baltık devletlerinden ~-------------1.. ~ 1 G G • 

1 
Letonya ve Eıtonyaya ,,_- -,a m: 
seyahatim araamda bu • 

::~!:~~u:!: .. 01.:;b.;;~~: Şehir Sinemasında ! Toptan satış yeri: 
Bo iddialara kartı bugün IE BAN d 1 R M A KKALİ Si eilAbııı bulunuyorum. Bunun Bu akşam = 
eebebi kol11yca anlatılır. Ma- • 

;r,:ı edemem. Çünkü bu mu· azı 13 es o a Her bayi ve Lokantada arayınız! hrem .i, .. ı bir muharebeyi Mı'zab 18 fanı · h eı·ı I n i 
harebeyi yıpl:ğlm hüktlm.,t· 1 
tere kartı teahhüdlerim var. V E R O N K A ! 
dır. Yaln1a ıuou 161Ii1e- ;......... I! JI 
yim ki, gerek Romanya ile 

· gerek b81tık devletlerilı 
yaptığım ooktai nasar te• 
atilerı hakkında, tefeirler 
hakikate kat'ıyyen · mutabık 
delildir. 

Baltık devletlerin teminat 
altına almak meaeleeine 
gelince ha . huauıf dütü· 
nuelerimi kendilerine bil
dirdiğim bükOmetlerle bu 

Yaratan: 

FRANSİZKA GAOL 
VERO~IKA en müşkülp~sent siuema me. 

rakhlarını hayran edecek kudar güzel her 
görene bir[daha görmek arzu~uı1u izhar et
tirecek kadar nefis ve zariftir. 

VElt~IKA A vrupada ve lstanbuld~ hası
latta rekor. yapan zerafet ve nıizah timsali
dir. 

AYRICA ••...•• Dünya haberleri. 
EJ ilAularımızı lütfen okuyunuz. 

Pek yakm~a göreceğiniz TORKCE S0Zl0 
LOKS AVRUPA YOLCULARI 

İçin f imdiden hazırlanınız. 
ı 

meıele tavazzuh etmiıtir. 
Paala birıey ıö1liyemem. 
Ancak ınnu ıöyliyeyim ki bu 
devletlerin topraldarıaı mütte. 
reken taranti etmekliğimiı, 
bize t~kli~ edildigi anda, Le
hiıtan ük'Ometi ehemmiytıti 
büyüklüğü ve kuvveti her 
ne oloraa olıan bükOmraniıi 
etan lhar hiobir devletin it
i ri hakkanda karar vermi
reoPğİm ·ıi C81'atien bi(dir8ilt 

"' L• h ıı:ıtan bunı1ıın böyle 
oıuıouıl ı.,klı(lt!rt! aynı 

, ___________________________ .. ! 

eı8va bla tiU lu D , CIJ)ı tı f 
1 
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' Lwbjıtan hiikQweti Ahar 1 l'urddaş: 
evl~ılerio itltri hakkında 
er hangi bır karar on~ak 
u ddvltt\lnih k .. nJi erzolurı 

Vff muv l ı k.utleri ıl.- v.·r. bilır. 
e biııa1t nııltıJh tııkıb t-dt·· 
ilec,.flimiı y• A'Anı• yol bu 

Ft:ldketll gürılerde ıana yardım elini u:atan Hilali 
' ahmtr lnıa11lı~jın ıefk<Jtinden doym111Lur. Zengin, f u 

kir. kadın, ~rkt ·k lwlôsa hiç bir kimse kendini Hilali 
ahmı:rin lıi n<1y,.slmic:n uz.cık sayamaz.. Senduct! ev 

Clevl~tlerle görtitmektir. 1 
vd kurulun bu hayır ocu[jwa a:a kuydolu11uı 

i 
1 Balıkesir Hila/iahmer merkezi. , 

lşte biı Balıık ele• . .. - ... ··-- -=- _ .. 
letlerıle bunu y:ırıık v" 
aldıfl • m z cevablar So' ytıt mitakı lıukkında Fr11nıız bö · 
ükuın6tioin tekl f ettıği ktlmetile ar.ımııda müzoke-
iyıt•I veıikaoın tıtb:ıkkuku reler devam etmektedir. 
in lüıumlu olan unaurlatt Çünkü bu meıeleyi bize bil· 
tiva ttmiıtir. 

diren Fraoııı bük1lmeti olm
Bu bir metoıl ben fU kan. 

aatt,·yimki, . hımeye iaıtemi · u9tur. bu itte de tafeılltta 
yen herhalgi bir kimı .. yi giritmek çok mütküldür Fa. 
himaye teklılimJe t)ulunmak kAt yapılmakta olan mClz1tke-
lRblıktili bırtPydır ve niba- relere zarar girme-
yetıode ıulha fa.deli bir ta. kaiıiıt ıonu ıöyli-
r1da1 yardım edemeı Şark ı yebilirim ki, Cenevredd 934 

eyltllüncie Fransa dıt bokonı 
mutevefta Bartuya ver,Jiğim 
muhtırada Alman meselt-11inj4 
bunlara ctıvab ve ger~k 

reten aJAkadar 49,401 
mektub çıkarmıştır, Arada. 
ki rukamlar bıfzedilt>n ve· 
muameleye muhtaç olmayan 
kAğ ı tlardır . Muameleleri bit. 
mediğinJen dolııyı 1935 ıe. 
neıine devredilmiş k4ğıt 
adedi 171 dir. 

ı~~~~~~~-~~~~"l!dJ~~~~ :\ 
1 Doktor bakleriyolok Doktor o~raldr Doktor 1 

ı mültha1111ı rnıilehauııı müt~has1111 » V.\TAN ,..czanP.si bitişiğiruleki muayene eviude hastalarım hcrglin 
1 öğl~<len s~>nra k ıbul ve t~davi edr.rler. 

· ·~~~~»lA114'~~-~~~'Jll1lJ.~~ ........ ~ 

~ ' " ....... ;.:,~ ·' ...... , 1 Okuyucularımıza 
• • ·•• ·~ ,·<LlS>e.:.1il./:1·-~ı,i.".(l:'" 

• • t. .. . , ....,..,..,.:" .~~· r.. ... . 

Aşa_ğıya bastığımız rehber tablo haHırn ızm her tiilü ihıiyaçl9" 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla n~rede,. killl' 
terden karşılayabileceklerini ~ÖL teriyor. 

, 1 

Rahat b ·r otel istiyorsun 'Z ... Hangi ote-ı 
tercih etmel ·sinız? 

Hangi bakkalda tem ·z mal bulunu ?. 
·Nerede eğleneb "lirsi iz? 

gibi türlü 5uallerin eevaplaruu bu tabloda ar~1y1nız 
· ıli" uvayi uıı TRI"'KO T' AJ. Mehmet Servet örme e 

.rt. • ye cad<lt·si rıu nıa ra: 98 . 
esi posrahW KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. llliktimt>t 

• ne su"agı. 
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O 1 'll··,ı ıi ,, ura : ı " BERBER: Yeni berber ıbrahim 
caddrsi Y ıl<lız K:ı raat haıı··~ i l...a na~ı ıı • ..,, 

LOKANTA: Sabri Lokant sı: Şah \lr·lmwt -.o~~ır ~ 
nnuıara 18 

B A K K A l: Balık pa~arı bakkaliyesi. Osman Nil{.~'. 
Paşa carnıı cadd(•sırıd(•.. llt•ylıl•ıw oğaıııı' 

TERZİ 
ŞEKERCİ 

: Mustafa bey .. PostalıanP :--o~:ığı 47 
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: Ah"met Nuri efendi: Balık•~~irin f'rı p...;ki ~t'kt' 
cisi. lliikıirawt (':Hldt•si, p ''~ılı: nı~ ~ok~ı~' 1111 

nıaru: 24 
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