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8aylav seçimi yarın. 
eçim Münasebetlle Vilayetin Her 
önünclelki Gün Bayram Yapılacak 

111 fi hususi dıiıeİer ve bütDn şehir donanacak. ikŞUi dabol ısık yıkılacaktır. 

.. 

Kudüsde 
feyezan oldu, on üç 

kişi ~oğuldu. 
Kudüs, 6 (A.A.) - Nale

lisdeki feyzanda J 6 kişi bo· 
ğulmuşdur. Tahli"iye efradı 
diğer kaza kurbanlarını ara
maktadır .. 

Dokuıunco YJI ._ 

İiettBaıyaziam:Bileclk ıayla•ı HAYRI KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 
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E Türk Dili Evi Ba/Jkesir 
ğı: 800, altıaylığl 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar 25 kun1ftur. 

Lond'ra Anlaşmaları 
f ngiltere-F ransız anlaımaaına 

Alnianya da girecek mi? 
İngiltere - Fransız ıüıterık bıyaanaıesl ıllkıdar dltlıtlır 
OZtrinde eyi tesir yaptı n mDstıkoel ııraımılır hıkt11•ı 

nikbinlik uyııdırdı. 
Berlin, (A A.) - Alman 

1 
ne müeHir olmuıtur. Billıa•-

Seçim ff al~evinda olıcakdır. Bütün tedbirler almdı. •11,, .. 
İad ae9ımı :yarın saat Uşakta ~ir.kaçakcı yatalandı 

istihbarat bürosundan: ıa Aiman e1hamı daha aatl-
Milll sosyalist fırkanınsı amlaşmıştır. Yung iıtikrazı 

dış siyasasını idore eden iki puan vükaelmit 56 ola
bay Rozenberg Londra an - uştur. Davı istikrası da iki 
laşması hakkında Volkişer puan yükselmiş 76 olmuıtur . 

e YapılacakJır. 
·•elee d d • 'b' 
~ ' yaz ıgmız gı ı 
L· liılkevinde olacaktır. 
~ııı . 
., :~ ıeçmenler yarın sa-
e ıde <Zü!lluriyet Halk 

'-
11 lherieıinde toplana· 

aetdır 

Cörrı tı : H:t 
1-o'ijrıyet Halk ııırkasında 
aı taı: türlA ahürlerle 

i~~Je gıdilecek f)efediyo· 
i lhıb sandığı alım rcık 
, .. ı 111E'ıraaimle Halke,·ine 

1l ecekr 
Srı,;ı uı· rı ) aJHlı ca!l'ı Halke,· iruıı 

. ır . 

ı11ı a t . illi o ay111le resmi 
it *'ııt daireler bütün 
•takdonanacak a.k§amda 
•b· Y\kılacaktır. 
ti l)elertıdf ~ eleoek 

lenmakde~ir. 
Sayın Fırka reısımız 

bay Tevfık Fikret Sılay düB de 
lırkaca bu büyük günün 
§evinçlP. karşılan11ıası itin 
y.ptı~ trazırlıkl!lra bak· 
ouştır. 

Meclisi üyeleri seçimi iç. 
in de icab eden tedbirler 
alınmışdır. Fırkalı ikinci 
seçmenler bütün kazalarda 
vilAyetimizin husuıi inkita
fına hismet edecek zatları 
derin bir ahenk n samimi· ·illi 19cmenleri~ bugün 

ıe g11lmeleri bek- Ayrıca Umum~ V ılAyet yet içinde seçeceklerdir. 

AcunJa neler tJluyor? Bükreşde 

~ak Şarkta Japonlar S1Yyetleı lıerhinde bir 
ilin is ~urı111u - lon~rı görüımeleri • itıtyı nümıyiı yıplldı. 

L L • • d 1 d -· 'kl"k Bükreş. 6 (A.A.) - Sovyct 
ılalRBstn 8 yıpı an agışı 1 • Rusyada çevrilmiş bir fılim 

hleıı •yın son günlerin· fın iki alakadar taraf arôsın. gösterildiği 11rada ıinamalar.-
·~ '1 haberler .lap?nlerm ~a do.ğru':lan doğ~u~a h~lled. dan birinin için~e ve. dı~.ında 

dt ttöcukonun Cın ha- ılmesı Mzım geldığı mutale. S?vyetler ale1hıne bır ~uma-
~ '@erek:ıe Moğolistan asındadır yış yapılmıştır. Talebe sınamu 

1 ~ ~aliyet~ gfeçdikleri 29 Sookdnun 1935 atar. binasının mahallini yikmiştir. 
1ttı. Je ol tnınfaka- ihli «Milliyet» de Ahmet ŞQ - hAdise yerine zabıta memu· 

~ ~ kuvvetleri ile krü Esmer Uzak Şarkta rlar• ile vuku bulan hAdisede 
d i~on - Manço .Japon siyaseti hakkında hirka~~ kişi yaralanmıştır. 

ht.:~nera~~İ ricata ve ezcümle şunları yazmakt-
'teJeliıi llfetını scJJh fuii- adır: 
~ .. , ~ giJııriflk için «Üzok doğudaki statük. 

· ... 8~ &ıecb"&r ~tmi~ onun ıürüb gitmesini isti-
~Q:Jlece Japanya .le_ yen uluıların · hor biri ya 

ispanyadı örfi id"rı uzıttldı 
Madrid, 6 (A.A.} - Örfi 

idare cari bulunduğu ayale
tlerde 30 gün daha uzaıılm. 

Uşak, 6 ( A.A. ] - Ev
inde 28800 sigara kdğıdı 
bulunan Gedizli kel Ahmed 
yakalanarak adliyeye •eril· 
di. 

Sımsın Rılkıvintle bir 
~urs açlld1. 

Samsun, 6 (A.A,) - H. 
Evi fennt tütün fidanları us
ullerini öğreten bir kurs 
açmışdır. Güzel sanatlar ko· 
lunun açtığı resim sergiside 
20 gün sürec,ekdir. 

Romanya maliyısi 
Bükreş, 6 (!.A.) - Rom

anya milli bankası müşaviri 
yıJlık raporunu verroiştir. 
Müşavir bu raporunda 
Romanya maliyesinin para vo 
iktısadiyatıııın go.yet vahim 
vaziyetdc olduğunu bina-
enaleyh ıicilen himaye 
tedbirleri alınması h\zım-

geldıği yazmakdadır. 

Prensin sözleri 
Viyana, 6 (A.A.) lngi. 

liz - Amarikan matbuat zi
yafetinde prens Makıdo Ho
hen bere Avusturya, Kanada 
taraftarların asla mürteci 
olmadıklarını ve pren Otto. 
nun her noktadan modern 
bir şahsiyet bulunduğunu 

aöylemitJir. 
Müteakiben Ahnedan taraf. 

tarlarının önderi söz almış 
fırkasının katıyen tadilcı 

olmadığını temin ettikten 
sonra biz Krallığın bu gü-, und"a aııçuko lo- ötekine gücenmiş· yahud· 

Oıtra1t .. h • 
ı.,.l\ . azı tadilAtı da ökonomik sıkıntı için- ıştır, nkü Avusturya çerçevesi 

-=d.;,o=ğ,.;,ru=r=y=ü=riı=. m=e .. k=t=ed::::i=r==. === 1 halinde tes iı ini isti yor uz ıstediğı anlaşılı· da kıvranıyor. Japonya için 

i~er cib :} 
1i '41 euden cenubi ve 
ecı 0 8oljstana doğru en J 
oıır. 

1 
apon ku,"ıetleri 

~- ~o .. 
,.. \'tt •uvarileri arasın· 
111,, r~~l'.'Y1Aır-0Yn.utJu 
lld, 8 •Jio ti•#efte 
~ 0

'Yet k:erlerın in 
~t!)~op ıe bu kuvY:et e 
id,, ..ka\i İ\ft1 taratın.ı 
l~de edildiğini iddia 

N. •rler R . 
• .Tll h · uslar ıse 

Ududnııd "k. •. a ll an ı ı yuz . ~--ll:k olan ımüsademe 
t "e Sovyet zab
tı,, . 1tfr.adı h'1lunmı. 
.:J J erı .... 11,,.. 

1 
soruyorlar. 

• oqe eri 
ı aon n devam 
1-1,1111, gelen haborler. 
hı A. ktadır. Mamafih 

0 .ıansının b .. 
lllaL ugua 

•e .Z .... Qile va-..J·a.; ... "9'iJf.L.... vı:u)~ .,,,ır 

~•httH.10' ki: BelAhly
~~te de mevcud kan
lk ,..;. Mancuko ile Moğ

" •ınde rıkan hudud 
~ •e J 
ıtt • ({ •ponya, ne de 
J'lıon u,,, karııımıyaca . 

llUıh•İili, bu itilı1· 

gün doğmuıtur. 193 ı yılın

da bir biçime getirerek 
koca Mançuriyj eline geç. 
irili. Ne uluslar derneği, 
ne de dernek dışında bu
lunan büyük uluslar buna 
eng dl~alıdırlar. 

Sonra Men~·oryanın bir 
parçası olduğunu ilari sü
rerelt ~tişik bır 6lkeyi, 
.Jeholu aldılar . Şjmdi de 
~iahar içine doğru yürü
mektedirler. Japonlar gelib, 
Lüyiik Çin duvarına daya
nmışlardır. Pekinden anc· 
ak yüz kilometre kadar 
uzaktadırlar. Bu gidişle .Ja-

ponlar Çinin yukarısını elL 
erine ~eçireceklerdir. 

Japonyanın uzak doğuda 
güttüğü siyasanıa amacı ar
tık gizleomiyecek kadar a\'. 
Jktır. Bu siyasayı ölen es-

ki Batvekil Tanaka güıel 
anlatmıştı. Önce Man<·uryayı 
ele geçirmek, sonra oradan 
yayılarak <)inde ve Orta As
yada yerleşmek. Görülüyor ki. 
Jlponya; ndım adım am:ıca 

Japonya ölçerek, tartarak de1Jiştir. 
ve hiç bir vakit amacından 
ayrılmıyaruk, ileriye doğru 
yürümektedir. Dün Munçurya 
bugün .lı:ıhol. Yarın Yukarı 

Çın, sonra kim bilir. Avrupa 
ulusları ve birleşik Amerika 
kenJi kaygılarilc uğraşırken 
istedıği §eyı olde edebilcce. 
ğini bilea Japonya, hiç durm
adan amacına doğru yiirüy-
cır. 

A mcrikalıların elli yıldan 

bori «Sıırı korkuı> dedikleri 
şeyin ne olduğu şimdi anlaş · 

ılmağo ba~ladı. 

inıilterenın iç durumu 
Avrupa kıtaaında rejimler 

bakımından vaki olan bazı 
değişiklikler Fikir çarpıfm
aları ı:ıahasında bütün harp 
sonlarında görülen faaliyet, 
ökonomik buhran üzerine in· 
gilteroye.de sirayet etmiş; 

bati bir inkişaf seyri tak· 
jb etmekle beraber son 
zamanlarda &endine bir tak
l Dovnmı üçüncü sayfada ) 

İngiltere 
-

Havı birliği 
inRiliz siyasi adamıan böyle 

bir gru~ kurdular 
Lopdre, 7 (A.A.] - lngi· 

lizin hava kuvvetlerinin ta 
hdidine karşı korunmasını 
temirı ve erk.Arı umumiyedt 
milli tayarecilik lehinde bir 
hareket hnsıl etmek i~~ in si· 
vaset adamlarından mürek
kcb bir grub bir tayare bi
rliği kurmuşlardır. 

Londrada açdan sergi 
Londra, 6 (A.A.) - Rırçok 

asırlık eski ve çok zengin 
resimlerle bezenmiş 9( yaz
ması, lrao kitabları dün 
mezatta satılmıttır. Bunların 
içerisinde 500 yıl önceki 
Hatlatlurın eseri olan Firde· 
vainin şah namesinden miite · 
nddit nüıht1lar vardır. 

Bobaclıter gazetesinde şun- Londra, 5 (A.A.) - Londr. 
hırı yazmaktadır: ada lngiliz· Polanya kulü. 

Fransız ve İngiliz bakan· bünde söz söyliyın B. A.u-
larının Almanya ile doğ'ru- stin Çemberlayn demiıtir ki: 
dan doğruya ve - l'ransıı. lngiliz anlap. 
fiilen teşriki mesai masını eyi bir işaret olar. 
etmek arzularını izhar e\mit · k karıılarım. Çftnk.ü bu do•· 
olmalarıadan bahtiyarız. Fa- tane anlatma lokarno fikri 
kat Veraay muahedesinin ma- dahilinde yapılmıtdır. Bay 
ddeleri mucibince sillhlarını Hitlcrin bu yeni teklifi cid-
bırakmaya mecbur olnn büy- di bir tekilde tedkik edecetini 
tik devletlerin siltlhlerını hır. çağrılan öteki hükOmetlerl• 
akmadıklarmı eörüyoruı.Bu. ittirak: edıcefi ümid 
nlar bilAkis büyük mikya. ediyorum. Eaer Alaanya 
eda silihlanmaktadır. Bu it. isterse Almanya11, • çember 

ibarla bizzat kendilerinin ~:n 
yaptıkları muahedelere hür- ~ 
met etmemiş olan bu büyük .,1 " 
devletlerin senelerdenberi 
müdafna ,·asıtalarında bir 
değişme yapmayt istemeye 
mecbur olan bir devlet 
bakkınd ı hükümler vermeye 
hakları yoktur. 

Berliner Boraen Caytung, 
Londra andJaımaaının. bir si· 
fAhları bırakma andla9m11ına 
erişmek için !Azım olan bir 
iradeyi iabat ettiğini yasma
lttadır. 

Berlioer Okalanzayger Lo
ndrada diğer de-.letlerin de 
aynı tcıriki meHi arzusu ile 
meşbu olduklarının kaydedil
diğini yazmaktadır. Fakat bu 
arzuyu gösterenler en luıvv
elli bir şekilde silAhlanmış 
olan devletlerdir. Bunu i~in 
bir ıulh polit~kaıı takib etm
ek istiyorJarsa silAhların bı
rakılmasına önayak olmaları 
lA.zımdır. 

Kroze caytung. Londra da 
her iki tarafın uluslar kuru-

. munu hakıki bir teşriki me· 
sai ve uzlaşma vasıtaeı yap. 
mak için Fransız • lto.lyan 
anlaşmularına istinad eder· 
ken Almonyanın ileri sürdü
ğü ihtiyat kayıtlarını ve Mu
ssolini ,tarafından uluslr ku 
rumunda yapılması istenilen 
değişiklikler , programını da 
göz önünde tutmaları l~zım 

olduğunu yazmaktadır. 

Doyçe Algemayne Caytung, 
merhttlesinin ileri bir adım 

teşkil ettiğini, bunun zımmın· 
da tatbik imkAnı olmıyan mu 
ahedelerin lüzumıuzluğu ve 
hattll zaruri olduğuna inanm· 
ış olan Jevletlerin bir harek
eti olduğunu bildirmektedir 

Londra, 5 (A.A.) - Belçi. 
ka kabinesi dün fevkaltlde 
bir toplantı esnasında Lond
rada Fransız • İngiliz görüş. 
melerinde kararlaşan mınta · 
kavi bir hava andlaşması pr
ojesini kabul edeceğini bild. 
irmiştir. 

Londra, 5 (A A.) - Borsa 
Fransız, lngiliz anlaşmıısı
nı çok müsaid kar§Llaşmı§tır. 
ı\nla,mtı borsallın temayülü-

.H. Çemberlayn 

iQine almak mümkün olamaz. 
Almanyaya, karıı uluılarara· 
ıı anlaşma olamaz. Yalnız 
sulhsever kun·etler ara11nda 
genel bir anlatma olacakdır. 
Bu bizim tahakkuk ettirdi
ğimiz .kıymetli birıeydir. 
Ve onu muhafaza için itti-
fak edeceğiz. · 

Budapeştc, 5 (A.A.) - Lo
odrada yapılan anlatma büt· 
ün Avrupa poletikaıını de
rin bir şekilde tesiri altında 
bulundurabilecek geni~ bir 
teşebbüs . olarak teltkki 
edilmektedir. Buranın teltk
kisine göre, Roma ve Lond
ra anlaşmaları genel göriiım
eleri muhakkak surette ica
bettirecek olan yeai bir 
merhaledir. Fakat sulh 
muahedeainden askeri madd
eler kaldırılmıştır. Bunun 
Macariıtanarla tatbik edilme. 
si icabetmektedir. 

L~ndra: 5 (A.A.) - Fran
H· lngiltere mütterek bıya. 
nnamesinin alAkadar olan 
memleketler üzerindeki teıi
rlerine dair henüz hariciye 
bakanlığına laiçbir rapor ı•
lmemiı olmakla beraber laiı
eedilen intibalar mu-.afıktır. 
Ve a1üıtakbel müsakereler 
hakkında nikbinlik uyandır

maktadır. Şarkta karşılıklı 
müıaharet andlaşmaaana ve 
bunda yapılacak de2'itiklikle. 
re gelince, bunların alakadar 
hükGmetlerle anl&flQak olan 
Fransanm teıebbüıüne terk
l D" amı ikinci ıayfıd 1 ) 
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Değerli çlftcılerim ızden vi layet 
omnmi ınecllsı üyeeı bay Alı Re~ada 

Hakkı User 

Alanlar. 
Şükrü YENAL - Sandık

cılur arastasında terzi ve 
şayo.kcı (ailesi efradıda YE· 
NAL soyadım almıştlr.) 

2 -- Hayvan yüksek bir delinmeliıJiP. Çiinkü alet bir 
ye çıkuüır . . Bu suretle defada batırılmaz ve dolayı- Hüseyin SAYGIN - Tı' l-
kirşdek' gıdala r arkaya J0 _ sile bir yana yaslanırsa de gral hat başbakıcısı . 
ğr u düşer ve lokma yolu r i ile o lt ıı daki dokumalar Şomlı nahiyesinin Yağc ı lar 
e~ıleruk gazlar g~ğırme ıu- orasında bir oyrıl k meyda- köyü muhtarı ve ihtiyar 
retıle d ışar ı çJkerlur. na eelir ve gazlar bunun heyeti azaları soyadı al-

3 - • BaJ v&brn ağzına ya içine kaçar ki Dl ticesi eyi mışlardır . Bunların adları nı 
bir gem tak ı lır veyahut olmaz. ve sanlarını yazıyoruz. 
penelerı arasından haş par- Kirş delindikden sonra 

Halil IŞIK - Köy muhtarı 
kı ka l ı nlığında bir de- mil cekilır ve masura-

ğnekcık geçirild ı kten ıo- sını yerinde bırokı l ır . Gaz. Ah AYDIN - ihtiyar 
nra iki ucundan birer lar başlangıçt11 aşırı ve heyeti azası. 
k nnap la bağlanır ve bunun ş iddetli olarak dışarıya Ali KiLi ~ASLAN - ih -
rlçlerı tepesi ark&Bına bağ- çıkarlar ve bazı defa mıı
la ı ır Bu suretltı hayvan surayı bile itebilirler. Bu
gemj !veyahut değneği yalar · nunla beraber 10nradan mik_ 
k n yaptığı dıl hareketleri darları azalır . Gazlar dış-

tiyar heyeti aıası. 
Mustafa FiLiZ ~ ihtiyar 

heyeti azası . 

Nafiz KAHRAMAN- Ih-lolcma yolu ifo midenin arıya çıkarken hir mikdar 
h k tl · · d h' Uyar he•eti azası. are e erını n ı uyan- gıda parçalarını dahi be- " 
dırorek gazların dı~nrıya raberlerinde sürükliyebilirle- Mustafa AYAN - İhtiyar 
çıkmalnr ını mucib olur. rki bundan masura tıkana- heyeti azası 

4 - Hayvanın karnına bilir. Böyle bir hal oluna İsmatl GÜNEŞ - İhtiyar 
böürü üzerine soğuk su · ı· t k heyetı· azası. 

mı ı e rar masuraya so-
duşları yap ılır . Yani soğuk k k d l 'ğ " · 1 d Hu-snu·· K.ILIC _ İbti,,ar su serpilir. Soğuk su s iu ır- ara e ı ını açma ı ır. J 

Ier ~osıtosile yapdığı te- Kirt gazlardan boşandı- hayeti azası 
sir ile geğirmeyi ve do_ kca yavaş yavsı eski lbrahim CANBEY - lhL 
layısile kirşi uyandırır . halini alır Ye dolayısile iyar heyeti azası. 

5- Yukarıda sayılan dış- hareketini kazanır. Ancak Haaan YILDIZ - Fırka 
lak tedav~ lerden başka bir de bu hal heoıen meydana ocak reiıi. 
içlek bir tedavi yapılır. Bun- gelmez. Birkaç saat sonra Mustafa GÜLTEKiN _ 
un için hayvana müshil ol- veyahut ertesi günü huı. 
naak boyuna göre (J00·600) ule gelir. Onun İçin hay_ Köy imamı. 
graoı İngiliz tuzu bir kılo vanı göz önüod'3 bulundur. Haılm FiDAN - Köy ko-
ılık suda e en eyisi çay gibi malı ve icab ederse rucusu. 
hazı rlanan papatya veya an- masurayı ( 1-2) güiı yerin Hakkı ŞEN - Köy kdh-
ason tohumu suyunda eriti- d ı. im 1 
l ı. · • · ı · 8 1 b b e bıraa.ı a ıdır. Aynı za- yası. 
erea. ıç,ırı ır. unun a era - d h h · 

er Şur b·1· l"d· 1c· ğ man a ayvana pe rız 1 ı mme ı ır ı sı ır· 

Ev 
Ve dükkOn numarılanmn 
levhalın yabdınlacak 
Kentimizdeki ev, dükkin 

ve sokakların numralan
mıısı işi bitirilmişdi. Ev, 
dükkan ve sokak numa
ral arını gösterir levhalar 
ıçın şu günlerde beledi
yece bir münak&11a !lçıL 
ac~akdır. 

Bu ıe-.halar bir iki 
ay içinde bitirilecek ve 
yerlerine konacakdır. 

Mühendis mektebinden bir 
grub Bahkesire geliyor. 
Yükıek mühendis mektebi 

talebesinden bir grub batı 
Anadoluda bir tetkik ıeya
hatine çıkmıılardır . 

Duyduğumuza göre, timdi 
lzmirde bulunan bu grub bir 
kaç güne kadar ıebrimize 
gelecek mimari eserleri bu 
arada Balya madenini de 
tetkik edecekdir. 

Viliyet idare heyetinde 
VilAyet idare heyeti Jün 

vali muaYini Bay Ekremin 
batkanlığınd.a toplanarak 
memurin muhakematına ait 
itler üzerinde goruımüş 
ve kararlar nrmişdir. 

)arda müshil m&ddeler geç 1 yaptırm~lıdır.: ' y ~~sa haata-
tesir ederler . .Bundan dolayı lık gerı donebılır. Maaura Mecmualar: Bısmühendis 
gazlı hazıınsıılık vakalarında ı çıkurıldıktan sonra deri üze_ - Yollardaki çalışmayı gör-
ancak tqneffüs güçlÜğü ' rinde yerinde kalan delı.k idare mek üzere Ayvalıfla giden 
pek tiddetli ve dolayısıle koltıylıkla . kapanır. .N~dır uafia Ba§mühendiı vekili 
hayvanda nefesin durmaıı"le olarak delınen nokta ıltıha- Dahiliye vehAleti tarafın . 

Ahmed Ziyaeddin dün boğulmak tehlikesi bulunma- hlanır. Burada sorulacak dan çıkarılan · aylık «İdare» 
d ~ ı k b' d o d gelmiştir. •es• ~aman nrda ullanılır . ır sorgu var ır. a şu- mecmuasının 82 inci sayısı 
Aksi halde hiç bir faydaları dur: Madenden veya ka- çıkmıştır . Bu sayıda Ba§vekil ---
olmaz eğer yukardan beri sa- mışdan olsun masurayı ka- İsmet İnönü tarafından ortı- SarhoC!lu~lı havaya silah 
yılan »ütün tedavilerden bir rın İçine kaçmamak veya- rım ve yerli mallar haftasın -, 'I 
netft'e e de edilemezse 0 ~a- hud yerinden oynamamak için 1 8t80 b8hÇIV8n. 

l da söy enen söylev ile dahi-man da hayvanın karnı de- nası tespit etmelidir? Bu 
linir ve bunda nekadar masaraya göre değişir . liye vekilinin ökonomik ül- 1 Şehlutfullah mahallesinden 
u.cele edilirse hayvanı Masura kamışdan ise. bı- kümüzü anlatan söylevi kis- 1 bahçıvan Mustafa oğlu 
kurtarmak umudu dahi çağın ıçdığı delikden içe- veler kanunu, intihabı me- Haaan dün gece sarhoı· 
okadar aşırı bulunur hayva- riye karna sokulmasdan ön· busanın bazı maddeleri- lukla sebebsiz olarak ha-
nın karnı ne ile düzelir?: ce dışarda kalacak ucuna nın değişmesine dair vaya sil4h aldığından za-
Bunnn için edetrokar den- yakın bir yerde iki delik kanun. Hava seyri Te bttaca tutulmut ve hak-
ilen bir nevi mnsuralı mil açılır. işte masura karın seferi beynelmilel sıhhi kında tahkikata giritilmit-
var.se onunla yoksa adi içine sokuldukdan ıonra mukavelenamesi. · kadastro dr. 
sivri bir bıpak •eya ça- dışarda kalan bu delikler- ve tapu tahriri kanunu, ta-
kı ile delinir. Yalnız bıçak den temiz bir sicim geçi- pu kanunu, uluslararası 
kullandıkta gazların dışarıya rilir ve blnun uçları , kar. çekirge mücadele mnkave. 
çıkabilmelerini temin için ka nın öbür yanına, sağ yanına lenamesi ve ilkkAnun IY34 
m ıştan bir masura kullan ı lır. götürülerek orada · bağlanır. de meclisce kabul edilen 
Bu masura, bıç a2ırı •n açdığı 

Eğer madenden masura kul· kanun eklemeleri ve karar· 
delikten . kolaylıkla içeri ye lan ılacak ise deliklı· bulun - t ' 
girebılmek için bir ucu. es- lar, stanbul ve ızmir liman 
ki kamış kalemler biçimi- doğundan aynı surette hn- müdürlüklerinin vazifelerine 
nde kesilmelid ır. Kullanıla- rekat edilir. ve mürakabelerine dair nizam-
cak Alet ne olursa olsun Görülüyorki hastalık ister namenin metni vardır. Gayri 
şübhesiz temiz olmalıdır. sığırda isterse kQyuoda resmi kısmında Naci Kı· 
Bunun içinde ya suda bir mü- görülsün tedavisi, eyile§- cıman tarafından yazılan 
dded kayn tarak Üzerlerinde dirilmesi güç değildir. O- uluılararası mahalli idare 
ki mikroplo rı öldürmeli ve nun 1çın hastaların yardı · kongreleri adlı yazı bu-

Çağışda bir vaka 
Çağış nahiyesinin Mecidi

ye köyünde dün bir vaka 
olmuş Zeliha adı~da bir 
kadın köpek tarafından ısı

rılmıttır. Köpeğin kuduz 
olmasından şüphe edilme
ktedir. 

ıeliha kentimize getiril
miş ve memleket hast~ha
nesinde tedavi altına alınmı
şdır. 

yahud ıuudenden olanları, mına koşub onları kurtar lunmakdadır. 
s ırlı hır çinko tabağına ko. moğa çalışmalıdır . zavallıları «İdare» bütün iı:ı. adam Dura~ nahiyesinin f eli~et-yduuun sonra üztt rine bir 'l/ 

kendi hallerine yalnız lrının lüzumunda ı.olayca d 1 d 

Resmi 
E vrakdın lüzOııuz ılınlır 

yok edilecek. 

Defterdarımız 8. Bebçed Erdolmut 

Reımi evrak Te defterler-
den lüıumıuz olanlarının 

yok edilmeai nizamnameai 
mucibince 'filAyetce bir hey
et teıkil edilmiıtir. Defterdar 
Behcet Erdoğmuı, mektubcu 
Hilmi Türker ve Cümuriyet 
Müddeiumumf maa'fioi Hilmi 
Çil oilundıa kurulu olan bu 
heyet yakında faaliyete geçe-
cektir. 1 

Ömer 
lıkiyllİlll 

Yüz dGıOlllk • df 
yı,ilı, Mr 111911 J1 

Ômerköy, (M•laa 
den) - Bot arasili' 
münbit kıı•ı... ~ 
nÜmlük bir yer klJ 
haline getirilmiflir · • 
ıürdürilml~ a.le 
kııımlarıda bitirilmiıdr· 
valar müeait gittilJ 
tarlanın ekilmeein• 
cakdır. 

Köy tarlasının mih 
ridad getireceği umul 
dlr. 

Bir tly tlflld 
Nahiye merkıll il• 

dere köyi araaaada 
prü yaptırılacaktır. 9İ: 
yokut oldutaadaa 
gelib geçtikcı ha1li 
çekiyordu. 

Ölırklf •• 
Mektebin baıı 

oları bu defa 
edilmiştir. Şimdiki 
mükemmel bir mekte~ 
bu mektebde ıJll•rol 
okumakda 'H feJll 
dır. 

Londra anlaımaları 
( Üst tarafı birinci sayfada) içiD bütün Mbab&ıere 
edilmeai kararla9mıı gibidir. tir. 
Mıntaka-.i haya anlatması , Londra, 5 (~~ -
hususunda ise, alınan gazete kamaraaıada ar1• 
haberlerine nasaran, Roma, nsız - iagilis 
Berlin •e Briiktelde bunua hakkıada be,,... ...... 
yaptıA"ı teıirler memnuniyet- masını Oıflra 
kaydolunmaktadır. Sir Con Simondaa İ 

Vırşova, 5 (A.A.) - Rom" üzerin• töyle 
anlaımalarına kartı inanma- Size ancak ıua•.a.&t~• 
mazlık gösteren hükumet me- yebitirim. .... • 
halifi Londra görü9melerine plAn hakkında lir.
karşı da aynı kanaati taşıyo- zırlarile şv ıaretle 
rdu. Bu itibarla Londra ani. k~lınmııtır. Bu .. ~ 
a9malarının tahakkuku hük
umet mehafıli için ikinci bir 
hayret sebebi olmuıtur. Hü_ 
kftmet gazeteleri aolaıma 

hakkında henüz mütalea yü
rütmemektedir. Fakat muha
lif gazeteler bunu Fransız 
rolitika1ının bir zaferi elarak 
göstermektedirler. 

Kurjer Varıo•a diyor ki: 

- Londrada ne galib, ne 
namağl~p vardır. Şimdi Fr
ansanın poletikası lngilte. 
1'eninki ile oıutabık olacak· 
tır. Sulh n emniyet iste
yen A nupa memnun olmak 

0

giltereoin taablaüclat• 
no misakinıa d•plt 
oldutu taahbtl4atuı 
sinin haricine çık-. 

Moıkova, 6 ~A.A.) 
Sefiri Fra•8' ile 
araıındaki l...ondra 
leri hakkında r.-1 
bli~i Dış itl•ri ko · 
Termiıtir. 

Pariı, 7 (A.A.) ~ •• 
lar mecliıi dtln 
run riyaaetinde 
tır. 

Mecliı Loadrıdt 
neticelerden clola1• 
kan ve dıt 8. Tebrik 

- .._.....=.. - - - -=:..:=.=::=--= ... -- - -= 

. KADRİ UZKUR 
lı EN UCUZ lıRTASiYEMAUUI 

Hü ktimet caddesinde Zar hali o&eli 
, tında yeni açdığım dükkanda k.ır&aıiye, __ .. _. mikdar ispirto döıcmeli ve , .. ZI e era yar ımı 

bunu bı r kıbrit ile · tutuştu. tahin.tın yardımma bırakmt1k 1 müracaat edebilecelderi de- , 
rarak ateş vnsı ı as ile mikro· doğru d .. ğildır. Hayvan sa_ 1 ğ~rli bir meomuııdır. Mün- Erdek, Marmara felAketL ' 
psuz bi r hale koymalıdır. ahılılerinc söyliyeceğim bud- derecatının tanzim ve ter- nin yurtda bıraktığı acı te-

caciye çeşidlerinin en eyisi ve piya 
en ucuzu olarak bulunur. Bilhassa -~ 
talebelerine aid muhtelif defter ve k I Hoyvanın ksı rnı hangi ya ur. Söylemek bende~ d.inle- tibinde gösterilen muvaC- 'sir Durak nnhiyeıinJe de 

nından ve neres inden delinir mek ve yapmak kendılermden · fakıyet ayrıca itarete değer. kendisini göstermi ş, felaket· 
Geviş gı:ıtiren hayvanlarda in uzak yerinde bulunmalar_ 
kirş kornın sol yanındad r. r=r -- "!I ına rağmen halk hamiyet ve 
D?l i~.e~~k noktndn_ bu ynnda- f urddaş. fedakdrlıkdan geri durmam· 
kı hoğur çuk urlugunan or- • ıştır .. Nahiye müdürü vekili 
ta sıd ı r . Bu orta yer dahi 

1 

Feldkttli günlerde sana yardım elini uzatan Hilali bay ihsanın gösterdiği alA· 
son kaburga kemiğ i ile ka- ahmer insanlığın şefkallnden doğmuştur. Zengin , fa . ka ve duygu ile en kısa 
lça ve bel . kemiklerinin dış kir, kadın, erkek hulasa hiç bir kimse ktndini Hilali bir zamanda 57 lira yekun 
yanlarındakı kenarlarının te- ahmerln himayesinden uzak sayamaz. Senelerce ev- ı tutan bir para ufacık bir 
şkil ettikle~i üç köşeliğin uel kurulan bu hayır ocağına aza kaydolunuz. nahiyede toplanmış ve mer-
ortaeından ıba ret bulunur. keze göndermişdir. Yardım 

İşte hu noktu masuralt mil Ba/Jkesir Hi/fıliahmer merkezi. , devam etmektedir. Var olun. 
ile delinir. Ve bir vuruşta ~ , nu 2 a ı~ merhametli yurtdaşlar. 

1
1 

vesaire diğer ti.carethan eterden pek f•" 
'l 1 ve ehven fiatlesatıhr. 

· --_----==- __ -__,....,.... ~~--

Vilayet Makamında 
~oyauı alacak yerli, yabancı ve ınisafİ 

nıakamı vilayete istida ile müracaa tlanol 1 

olmayıh belediyeden tasdikli soy adı kll'1 

vilavet nüfusu mildiirlü~ün~ miiracaı& et ' ~ 



..,...,.._t 
1 J TtıuıııLl 
J.r cevab: . Acunda Neler Oluyor. 1 Dış gazetelerde: 

IA.YJA.: 3 

Ya ~ d K k ı k ( Oıt tarafı birinci 1&yfada ) bakanları yerlerinden kal-ZI a ıvra 1 ee ım 11ya .. ı ifadeler , .• çıkıt .ıırdıjtını ve baıkalarını ge- v e n ,. T u·· r k ,· y e 
l.IL .. L noktalarJ bulmaıtor. tiıdiğini : binıonaleyh bir 

'll1111İ lncı ~ir Jllllll Letı·ııllff• ıra.mı Lıı·da MeaılA geçen haftalar- k&ç gün önce Ron a kllb ine- . Bir Alman muharrir i Tü~- bu muvaCCıkiyetler , ile, 

1 
' . r • •. •• r 1 - daki raporumuzda Loyd Co· ıinde olan değiıikliklerin klyc hakkında yazdığ ı hır Türk ırkının cınlı kud -

ııt111 ıırı iid clılının ıhınıınl tım·ın rcun sola ytkın bir pl· de buna benzer bir düşünce yazıda diyor ki: tine inanmıkd• teredd~t 
f>tlikanlım t• 

1 
... • inla yeniden ıiyaao ala. ile yapıldıgını söyliyor. .Bir .tarafda koca Alman edenler ve ouun garp 

caktı- . 11118 ça maya. ir erimiz debili .. ) Bu nok- nını çıktıg· ını hildı'rmı·· il t d d h h 1 d ... , eataımı kt e ,, mı e ın en a a d A tam me eniyeti ile giri•di.ır.j 
. v· yaca ım: taya ehemmiyet vermez- ve buna dair uıueıararn11 Laadrı görüşmeleri va lokarnosı bir hak müsavatı esirgen- ·~_ıllara hayret .:er:n 
ıı.ı,~:;a,:e~ güt~ g~bi d•bir !erdi... ın•tbttatta raatlıdıjtımıı ek · Şubatın ilk haftaoında mek istenirken bir volı:ıt- mueabokaaına yalnız acıyara 
•1tıııan çu ~111b • ır ığın Halbuki. bir düz yetıda. isleri kıaıca okumu~k . füensa batvekili ile har- lor çok zayıf düşmüş olan • günlerın bu hareketinde ha-
Y!ı l!illüı&~İ~» ba":~n:İ. ala- tiirde olduğu gibi angi. Son hafta ir.inde Loy Corç iciye Naıırı ı.ondraya gi· 'l'ürkiye-henü• 00 yıll ı k k~ız ve aldanmıı olduklari 
Yııı. hor gii k" "b" c •• nlik. akıcılık, kıvraklık bu- etrafındaki dedikodular daha derek hükümet a.lamlarile bir eulh mesaisinden son- b'.r defa daha meydana çik-
ll•tiiaL0··- n u gı 1' y~zını, lunmahdır ... faıla arttığı O'ibi mevcud mi- mü•a .. er•lerde bolunaca._lo- ra t '- A · ı mış oluyor. ~\i .... " .-u göıden geçırec. Biıde bı'rka ._, . b . n .. a "" a earar vrupanın mı - . . . ...... • ç aıtı u ışe llI kabineye kartı yeni yeni rdır. iki gün sürecek ol- Jetler ailesi içinde 0 ailenin Yhnı ~emıry?llırınin güze-

W:_'•'-1., timdi; kaleminle ke- giryiıtli; fakat, sonu çıkmadı .. bücümlerd~ da buluumuıtur. an Londra görüşmelerinde tam hukuka eahib nüfuslu {rl~'\/a~ı :r~kı~e g.§rülüyor . 
..... etr l . a nıı, 0011 zamanlardı, Bu h6cumların bir k11mı MU1eolini 1,aval görüımesi bir azası eıfatı Ja kendi . u a uı~ ıntıeı lüzumu 
•tt• 'ını, 1tbeblı. s.ebebsiz Orhan Selim haki•katen soldan ve itri fırkuı mahfel· gözden ge~irileceği .lvru- · · ı b'l · ! hırt ıraftao huktlmet merkez· ~ ,,e, cnrıeçhuJ kıtı» lere L • • .1 ~ ... yerını o. a ı mıştır. hatta · · A k . -
.... ttıtın gib'ı değı'J, ._afa- aınak, akıcı yazılar yudı )erinden gelmiıtir. panın Genel politikası Ba- daha faz! . S ının n araya naklı ve ••An· ~ • L d F ·ı t 881 Yar; yanı e· ıdolunun ekonomı'k ı·0L· ( 

'1ıı& da~•naraL ı. 1 . . ve yazıyor... Netekim iki gün evel par· ... ımın an raosa ı e nı- d t l l d aııı ı ""'tll ., a, •• emımı ş· d' . ·ıt . h . kt 1 .. vres e op anmış o an e\'· ile huıl olan ihti• l d ı...1• 111• verereL ı•ıt-.aı. ım ı. yıne aana dönüw- lamentoda itci mebuslardan 1 erenın angı 00 8 ar uz- let adamla T .. L' • A .,aç ar an, • ..., ,, a ~ ... a " • d d L d rı uraıyeyı v- diğer taraftenda cenubi · 
.:_0ru111 sana... rum: «Ô~endireler» altında birisi, iıcilere yapılan yardı· erın e, ne ereceye .. a ar r. upad. an . büsbütün kovma" ı hudnd dola•ı•ı'le ve nı'hıye~tı ~,.... ı.. d -

1 
d J anlaşacakları tesbit edile<·- t d LJ ,, .. ,,.., 

L.. .. ,r ... ı_ &aldırı•orum. diwe yas ıgın yazı ırını okuduk. mı az gör üğünü ıöy emi§, ıs e ıa: erı ve onun siyasi ·· ı A h 1 d ., -g. b ., " t 1 ektir. ··r mu ti aza arıpeao oğmuıtur 
" L._ •gır bağırırken 

9
a.u. an ıonra, sana: ve Baıveki için ağır sözler nu usunun ebediyen söndü- ıs . · -eıı ~ y h d Bu arada Almanya ı~ı ğ .. .. "kl . atlangıçta aımaniarin oian 

!'ttk nı,, . açılan kapkara - « ı u i kırmaaı dilini ıöylemittir. unu zan ettt erı halde k' d d . ~i ılitlı apnı •e ya- düzeltıent. a çocuk; dedin... ikinci hiicüm iıe çok gari- bııta gelmektedir. o, bir müddettenberi bilhaHo :• t: aka b oıu . . .. Bağdat 
di~k,, boım&11 konuımıoı E"et, anlıyorum ki, idealin. btir. Bugünkü hükumetin te- Alman yanın Uluslar de- A vrupanın cenubi şarkisindeki ~. ıkgere e!1°~ımııeı geçit ea....,. Lt k rne"'-ine girmeıioi her iki d 1 1 . muıı rnı ıç n gereLıe ~ •• l r ,...-, a ÇICQ" .. onuıma dili ılı yazı dili ar . meli olan mubalazakdr kara- 0 ev et er ıçio bir nevi tebel- . · . . a ı .... ·.• ı e.rıaı .. 

1 
.. 

1 
b l k d . h 

1 
k d" de•let de istiyorlar. $u var ıu·· r 00Lta•ı oldu b .1 şımol ve cenub 11tıkmetle-

,.,1111 ı u fJUH •t 1 - asın akı resimliği tamamen rgA tan ge mı te ır. ... .. · ve gor ı e · d k' · . . 
L. . fllD: ılır çuval 14b.. kaldırmak ye arzu ettı' lrrı'miz Şu var ki hükumete hücum ki; Derneğe dönmek idn şark aruında t t rın e ı . t~caret ıçın yeni ""· ıaab f ı ı.t_ 

1 
e hukuk beraberliği ıartını . . mu ava8lı §eheke ıcınde e811 Q 

• 

• 9 ın, 11 qıı oat ı. kıvraklığı temin etmektedir. eden muhaf11akArlar fırka· sıfatı . ıle haıı olduğu tarihi d 1 
8 

r koştuğundan Fran1& da buna 1.. .. t k ·r amarı o arık kalıyor. Fakat 
1'_,;; lı Fakat, «döitöınıedijtim gü· nm aofu •• tö•en kanadını mukabil ıark lokornosunun ~~.::u • _ _r•r '. ay? .batladı . bu Hki hat şimdi garbden 

d,, ._ ~ uaları barakahm illerin ahbabnr temıil ıdiyorJır. Yani ban- yapılmHtnı. attın pıra me. u ıye cumurıye\ıoın ~oyle şimale giden zmir ve Eğe 
ti~de ~nle biraz dil dze· -«Yoktu bi~ aebeb .. » De· lar Day Hartlardır. Bu hücu· seleıinde lngilterenin, Fren- çabuk olan ve beklenılmi- denizinden baıhyrak Ankara 

onuşılım · · · h' , 1 bol' d h d' yen k lk k ı lıll~•'Iİ. oır mı ıc ... ı mu sen ıze e en 4 ıse . 81 para politik11ına yar- . a ınma ~e ııvet en· ve SiYae üzerinde Ru11aya 
~.~lı:tt Jll « : . Dnri Bu cümlendtn 11nin ıu ı genç Kandolf Çurçilin mubı- aıaını illemekte logiltere de mesı O~manlı 1

?1paratorla- kadar ilerliyen ikinci tir hat 
c~''t ,._ 

8 
~-~•bıyatı .ce. kablmamıı bir yRbudi oldu· fazakAr lırk11ıoın haricinde Almanyanın Uluslar Der . ğuna aıd. Y. erlerın sulh mu- ile katedilmittir. Bun.lan 

ı TA_., a&au Ye tım- h . 1 L ·ı 1 L 1 d 1 1 1 '- .... &aelı& atı\a "h' d ğwıa erkH yemin billah eder. •e muıtaaı o araa avam ka· neğine müeni şartlarla 8 
.'.• •• • erı ı e. parça anmaeı baıka kenderun körfeyi ıra-

lıYıl11 6ıir 1 ·..=i;:.: Madem ki, kıvraklık, canlı· 1 maraoına nımıetlljtini •aHt. girmHinin Franıaca kabul yuzunden bınarur doğan sında demiryolu jle keradan 
..;; ... dalı !ıir 1 mecmua hk :ruat-k iıtiyor111n, meyi lefkil elmiflir. edilmeaini ve bundan sonra •• yaratıcı kadtetini Anodo· ::C irtibat teaiı edilmit 
il'··· yuıııa kulaklarını ver, Genç Çurçilin kabinenin tahdidi teelihat itine geçi· ludaki istiklAI muharebe- olııb bu hat ııyt1indı bu 

·~.!llecmuada çalıı•ıılara g<llteriı arzııııu delil. le~in~e olmıyan. bilhaeıa lmeaiai arıu etmektedir. !erinde kazandığı muııf. hanlide muvaaala ve emti• 
"'1· IJ'ltı cedideci deni- Sonra: «Kavgn yoltlaıları», Hındıstan raporunu tezyif Gelen telgraf haberleri feriyetler ile artıran uluaal miinakaleei Cıaakkalı ve 

~··· • nuru9mamızın omuzdatl•rn> eden bir mahiyetteki beyana. de bu vaziyeti teyit etme. bir !iğin se mereıidir ki hu ne· Kardeniz .. boğazları yolu ila 

~dır g•mıyorauı, dtğilın i ~ « vuraıtuıtumu• günler ya · tı sofu muhaf a zakArlarla ktedir. Anadolu Ajansı ticeyi 'Jiir ki yenin düı mania- kurtarılmııtır. Ankaradan 
"• "11· patmat iviı bun- nım_d~ balyoz ı~llıyenın!> daha ıiyade liberal mu- bugün fU telgrafı verme· rı her halde taeaTVur etme· başlıyarak Anadolu içlerini 

.. :8itnı•k ltıımdır dedığı de lrimlerdır ve kı . hafazaklrlar aruındaki mü· ktedir: mişlerdi. Fakat Türkiyenin kuıataeık •e nüfuzlu bir mer-
itı ~•.ı ... · l · F b "'11 • bu edehiyetı cedi- mın e, ne ıle •uru. cadeleyi nasiUne bir ranaız B•t akonı iie bu kalkınma ve kun•tleııılı- keziyet idart1in• vahut muh. 
tı,:r • Y•ıılarında, bi lhaua ttun, ka •ga ettin?.. sÖTÖf meye kadar göttirır. ü. o, ş Bakanının Lond rado, esinin ilk tar 1 •• amili k • telıf cephelar ara11ndaki muvau 

g •heauniyet verirlerdi: Bunları durub durub 80• ştür. Bu yüzden muhafaza yapocult~rı konuımnlor ha- ndi istiklal ve hakimiyeti i~e l~ vei~tibatayarıya~akolan 
'el& ~ .

1 
,,,-

1 1 
L • b'I d' - · ._ 

1 
kkında «Reuter AJ'ansınm» · ı hl bır demıryohıçenberı Bağd t •ftıı ".aı gelecek, onu ,, u. oreu i aarı ı me ıgı a.Ar ar fırkasmın ikiye bölü· ıı d anma ve müdafon işin- . a · 

,, dltkıb edtı!ek Te ondan şeyı merak eder.. nmeai ihtimalinden ciddi su- al.lığı molOmıta göre Al- deki hüriyetj olmuştur ki bü- hottını~ fark kolunu_teıkıl ed-
1) • fı j y hflll d d 

1 
d b h d·ı . d manyeoın Şark Miıakıııa "'"k devletler Lo h en ·n hır harb -halinde Türk 

11 dü ı ... azın meç ı er e o ma. re de a H ı mı~ ir. iwtiraki lüzumunda daha ~... . ·ı zan mua e. a.keri nakliyatı için kullanıl· 
~l'ıl~•dı~~urdan, kotiyyen ıın, sonra anlatılmaz: de- İtllJI ~lbfllSINI HlipkUkllr ıimdiden lngiltere ile Fr-

881 1 
e 

008 
bu hakimiyet mıyacık olan Hıltb-Nuıaybı"n 

lf L .. r likanbm.. 1 vı hakkı ı L b · • · " '"'' b' •·· . . . Bu ayın 24 ünde talya kı. an11 anlaşmı~ bulanmakta- . . aoımaa 111
•

0 urıy· hattınıD yerioe kaim olmak 
~ k •Iİıt' ıra 1 J ıkkat edı le· M. Tuğ r u / Kızı /ok biııeıinde mühim dejti tiklik· dırlar. Fransa açıkça ani•- elı nıde kalmı9lardı • Y okB1 üzere tiuriye l>oyuooa yıı · ııt •b•a'k;1~;.:u rlü yazılarda !er o 1 mu9tur. M•liye, Maarif, ımı ıtır ki, eğer Alm en ya bu tart elde edilmemi f oloay • yapılacak bır 11vk nlc ey~ 

1 ... •ard n monoton - Ziraat ve Orman, Nafıa v. ile Lehiıtan bu mi•ıka dı . M_Ullafa ~~mal hile Törk haltı ve nihayet zengin 
l'1 fit, •üııı:'··: münakalat nazırları iıtifala- 1 giraezlerH Fransa Sovyet mıllı Jnlelının •kıllara lın- bir köwür havzası olaa 
1.:.1» dır.) eaı, (dı, dı ... ), Yurdd f rını vererek bunların yerine; Ruıya ve Çekoılavıkya yret verici •anlanıtı ~kim ve ••kiden yalaıı deniz 
~ bir· ' (mıı, mıı .) la Qf • Torino belediye reisi Di. Re· ı ile tedafji bir ittifak yapac- kalmıt olurdu. SilAhlarından yolile irtibatı bulunan Er-
11o.:•ka:l~ebdar canlı vol, lıalya hük011etiııin V~- 1 ~k.tır. llal~uki böyle b~r hiçbir vakit mahrum edilm- eğli •ıntakasıoı demiryolu 
ll'"',lefpib . ."" ne kadar H/d/ıahımere 

1 
tikan 19fıri Cond De Vekkı , 1 ıttıfakı lngıltere pek hır emiş ve garb örneğine g~re f~_b•_kssine bağlıyacak bir 

,, "hlae~ ııtıarye~erle yük- baı••kıllet müıtııarı Roı- taraflı bulmaktadır. Bina- yenıden teıkilAtlandırılmıı k~~ur hattı Türkiyeniıı 
' ,,. • ıne can T"aı""a••v• VO . -• _..1 b 1 h l ·ı . ~ k olan T·· d d musta.Lbel de . il ıı.,, ,ıae Hııetir. 6 1 ._, _, • .. .,, .,, 6 t • eoDJ, mebaoaarıuuaıı ay Ra •11:a ey ngı lerenıa, .,ar urp or uıu ur ki " mıryo arını 

~•IQ llloıı koıı k k .. ıza •• Banni, Solmi tayin mıHkı lehınde olarak te- herteyden önce 'l'ürki- tamamlıyacakıır. 
lııııı1 ko•t.ran=!:İı:.° ~ k11u//arı, çocuk olunmuılardır. razide bütün ağırlığiyle yeye kendisi ile ittifak . Niabeten kı~r, fakat teknik 
~''Ildır: raa · l k b J ltalyan •atbuıtı, bu deği . basacağı beklenilmektedir. yapalabılecek bir kabiliyet cıhetten bılbassa IDÜf-

"'tiı ~'' can llkarlar, art Orama f• tiklijtin, ltalyan politika- Keza Fraoaız nazırlarının ve Türkiyenin ıöı ve rey· kul olaa kömür ha-
ıı. lllt? l ' Verıa,, muahede•t'ndeL' ine kıymet ve ehemmı'yot ttı bütün di

0
er 

1 

hat-
ou '•• rlığıne ve le a"- 1!110da hiç bir batkaJak ya· J "' &I 8.8 · e ~-. haı . . • kari hükümlerin bir tar kazandırmııtır. !ardan ençok mühim olanıdır. 
ıı~İr ... , Jtzı dılınde <le k •• lpamıyacagını yazmaktadır- afh olarak feshi aleyhin: Bunu l b b (lerhal Filonun, demiryollarının ve 

L '1~ et goren )'Ur• ar Da era or .. k " ..... . "41iıııeı'k.i, henoe bir az ea 25 Sonklnuo 1935 tarihli deki Roma.fa tanzim olu- tunu do ka,l'detmek lıiıım sanayıı": omuru~u !amin 

't'-.töre'drı A~r••er kJde~ri~ t·-'aş/ara ya.r- Fa~i8t rejiminin politikaaını annann Pra~s~z- taltal!h~nh bey_ dırki Türkİyenin kalkınıb :tg:
1

!0c1~::. har~ndde bTa~la: 
I
"' e ıl " 

1 
. Qj 'd d M 

1
. 'd' amesının nı J usue- L ti . .J 'k ~ .. a er ur .. -.~ı leııı· • •nm enııı aha- ı are e en UHO ını ır. Bu d d 1 d d .. . AUVO enmeeınwe ı inoi'l bir bqkumandanlığının d . . 

"ıld, dı~zeb'ledebilec•k bı'r dımı L•ndın• değiameler ... ahıılann bı'r de- ubı~r aha .A>Dbral al musaıt Amilde Kemal' b' aunı ve ı DJelid' .. IC~ ._. . '!1 • d ':\' 'b . ava u ma orı çok • pa§&n~n ır gaygue.uou teşkil etmi -lııııı.ıtt. tdeb~ı b' ır.. . / ğışmesın en ' arettır. muhtem ld' yarattıgı modern dcmır tir · Cünki lıtanbul d . t ,.qı ır b b e ır 11 b k . . . , . !. a enız ıe-" " '••n yazının . en orç ı • Roma belediye reiıi prenı r·-----·------ yo arı şe e . estdı.~kı Gazı yrusefer TO nakliyatı hemen 
!1'~li ol arından biride Boneompagni dahi istifa ı =.. bununla yenı Turk dev- daha harb be•la • · d ıı:ı.eL· llltıı·ı l . . d . 'b y ngıcın en ııı:ı " uır... etmiştir. Bunun yerine de AVu KAT etının av&1ını köktitıden ıtt aren Rus filosu tarafınd-

'- .r•zg•nla '"' - · L ld · ...........__ rı111ız. (Şa- Korporaeyon eskı naaırı AOvremı§ o u. an ııac edilerek yalnu; Göb-
Karlo Bottay tayin olmut- Ankara hükrtmetinio he- en ve Breslauin muhafaıola . 

Belediye 
Başk anhğından: • 

~ Ôrt .. ı 
~'•• ,u Ü çarşıda akaratı belediyeden iiç dük-

~'laP. 'terçeve ,.e tenteleri pazarlıkla yaptırllac-

rJ,ıQı~ ... "u~ltplerin 10- 2 925 tarihine rasthvau 
l'' t'I n" ~ 
""'~ u saat (15) de Beledi ve Enciimenine 

~Uları ilAn olunur.• ~ 

tur. men Lozan muahede8jnd- rı altında temin edilebilmiıti. 
H. Tevfik - Sadık en sonra tatbikine başl- Bu büyük fenalık timdi Fil30 8onkAnuo 1935 tarıhli 

'Kurun» gazetesinde Asım 
Uı halya kabinesin-

1 
deki değişiklikden bahıe. 
den ltalya başbakanı Mus
solin i bir yandan da fa
şist partisi şefj olduğundan 
italyada kurdufu yeni re· 
jimi ıağlamlaştırmak ı~·ın 
her alanda kendi adam
larını yetiştirmeğe çalıştı
ğnu ara sıra belh batlı 
bir gırtklik yok kon 

DAVAVEKILt 

YUSUF KENAN 

a~ığı ve yeniden 200o yos- Ankara demiryolu ile 
kılometreden fazla demi- ortadan kaldırilacaktır. Ve 

1 ryolu in~nıına dair olan kömür .. o~~klı~ındaki istihsa-
pevasn şomendifer proğra- la.tın b~yuk mıyaata arttırdm. 

1 mının büyük bir kısmı bu aaı kabıl olduğu cihetle 
Yazıhanesi hükünıet caddesin- gin tamımlınmııtır. buna bütün memleketde harb 
de Ahmet çeımesi karfısmda ildve olarak daha 1000 kilo idareei için llzım olan kö

Merkez ve kasalarda hor 
nevi daya kabul ve surat
le neticelendirilir. 

m~troluk . demiryolu inşa m~r i.btiyaclarının depo 
edıl.?1ıkt?~ır .. Ru itlerde teı. edılmesıne imkAn olacak -
eaduf eJılıp ızale edilmesi tır . Samson fü~ M . 
ldzım gelen mali ve t k 'k d , eraın .. L ·· ıA e nı nrasm a tranneraal b' 
muş .. u tıfa rağmen inşaat irtibat te . ı.r 
tlOnıl erdirilmek iizernd' l . şkıl eden demı

ır · ryo u ısa a1ni dere~ede 



ehl•mmiyetlidıı: Natt-kiııı Ça· 
nalikalenin 1914 Ağ'uıtosu_ 
ndon 1919 aon baharana 
kadar •mtıkı kapanıaıt 
ve AnadollJllun ıımal ve 
garp su'h ıheri arasında de· 
niı muvasaların in temAm
ile kesilm ış olduğu diişü-
11ilürse bu t-hemmiyl't ~ia_ 
1aa ziyade tebarüz eder. 
Şarktan garba Anadolu 
) üksek yaylasi üzerinden 
ğe_çeo ' yeni hatta gelin-
ce onun iki istikamette 
haiz olduğu ehemmiyeti 
ışi ktrdir bu hat kendisine 
.pa~I şübe hatları ile b'ırlikte 
ıur.aU~ bir eelerberlik . 
ji ~f} as~eri kıtalarm tahşid 
ve temerküzünü, ıark vi
l4yeder inio zengın toprak 
mahs.uUtrioi umumi ihti-
yaclar 1 için elde ederek 
oulardan iıtilddeyi müm-
kün .k.ıl~ca.ktır . Halbuki 
bu mahıulAt eskiden pa. 
Jarlp;rıoı yalnız Pontuı aa
hillerindeki limanlarda ya. 

..bud ~ürk ıınarlarının öte 
taralı9da bulunuyorlardı. Ke 
z4lik bu hattın temin ede
ce~ ilaytlalardan olmak üıe· 
re her ı•ydea evel Tür
iJenin 14rk hududlarına_ 

uker '8evkini kolaylattıracağı 
da kayde değer. 1914 de 

1BaTet pıf8nıa giriıtiği tali
ıit bir taarrus hareketi 
için böyle bir ıevkiyat en 

•ibCtidat Yaatalar ile yapıL 

maitc. 1.yna kıymet •• ehem_ 
miyet Suriyeye, yahud Jra_ 
kil karşı bir asker ıevkiyata 
ictn Fevsipaıa - Di1arbekir 
battı liaa\tıoda da varıtdir. 
'Baıkaca bu iki hat iıyan 
ooaaı olarak tanınmış olan 
Kür yahut eeki Ermeni mın
takaları üsarinden gecmek&e 
olub arLık bu mıntakalar 

Şehir sinemasında 
Bu akşam 

Sabırsızlıkla beklediğiniz 

Tarkçe Sözlü 

Lüks Vapur Yolculan 
Şimdiye kadar Türkçeleşdİrilen Cili•lerin en his· 

Hİsi ve en güzelidir. 
Bu Cılimde LÜKS llA Y AX yaıamak r hülya1&nıu 

, aile rabıtası üıerinde -J&ptığı acı &eıirlerjn sebebiyet 
verdiği CiNAYETLERi ve LÜKS seyahat eanaaında 
geçen eğlenceli ve muhteıem hayat içind~ çokları· 

oan mechul .kalan FECA A TLARı büyük bir heyecanla l 
seyredeceksiniz. 

Aynı zamanda 
Bu büyük esere . . . Seyredenleri ha1ran eden ve so

nsuz takdırler toplayan 

VERONİKA 
Misah Te fantaza ŞAHESERi ni de ilftveten devem 

ettireceğiz . 
Ayrıca .. . . . Dün} a Haberleri. 
Bıletlerinizj gündüzden ·tedarik ederseniz yer bul

amamazlıkdan geri dönmemit olursunuz. 
Bl il4olarımaza lütfen okuyunuz. 

A5LAN I" ARZAN .. 
Bütün heybetile ıeliyor. ' 

Balıkeaır - Bığadıç , 
Sındırğı ()tobCsiJ . , 

Balılesir - Biğadıc • Sındırıı arast~d~ oto
büs seft>rlerine başlanm\şıır. Oıobüs ~ergun To
katla otelinden nıüşterilerini alarak SJndırğıy.a 
hareket eder. Ve yine hergün Sındır~ı ve ~iga• 
dıc yolculannı Behlesite getirir. ~ererler rahat 

,h"' hatlar sa1eainde devletin ve ucuzdur. 
. Mt,uuııwı luJp.-u ~liade 

dab,.eJ.i Je aüeuir bir 
~rNiatH.~iluoe .aalaa oltnuf- ~ 
lardır. 'il" ,,,.~~ 

Balıke_aır Dofum ve ç~cuk 1 Ha~ .. iddia edilehilir ki 
t- -T.ukay• eaaıh dtfüril
mlt mtilıemmel JHpıtmıf " 
eyi or'ğanize edilmit yena 
demaryoıu ıebeteıı ile hu
luıtarının 'Ve ıuhıllerioia hep_ 
ıınde umaıni barbde olduğu
n<tan hayla daha 'kavetıı bır 
mulavemet g~störebıittCöktir. 
Zıra-bir vaaııler Dttlca11e 
nın deaı;ı gioi-bar jok
omatıf buz11n büt~ bir 
fırk1t.Ja bedeJd~rr · 

Y ukarıdakı dütünceJer ta
m1tmttn nazaritıir. Aııkua 

hukOmeti bır ıuln politıkal! 
~ıp etmek&ed.ır. ve oöıuo 
kouııqları ile bıwraf!.k ve 
ndeQaİ t~vü 91ııahtdeJ 
eri ile bağJıd.r; fllkat 
şjmJiti a ualihane •••iyetıu 
d• 1&rl1 nazar edince - l ür
k iye lüıamunda'ft faıla askeri 
möoadele ve1aıtine malak.tir 
ve ha vesaıt her laarruz ed
en için bir tehlike teıkil et
mektedir. Almanyanan da 
kendi emniyeti için hukuk
da müıay.-t eıaaı üzerine 
bu ve1&iti iıtemeye hakkı 
vardır. 

• • 

bakımevı· 
, I 

i - Vi8'yetin merkez ve nıülhakatı, şehir 
ve köyleri ahalisinden müracaat eden gebe.. , 
lerin ıabii ve naüşlüh\tı her nevi doğunıları- ' 

~ nı ve alelunıunı kadın anıeliyatlarını mües-.1 
~ ısesede nıeceanen yapar • Çocuk düşürmek 
~ teblıke~inde bulunanları da kezalik mecca-
11_ nen yaııraral ıedavi eder· · 1 2 -- Süt çocukları ve iki yaşına kadar o
~ lan kücül hasta yavruları dahi müessesede 
it. yatırarak her zaman nıeecanen tedavi eder. 
~ 3- Süt çocuklar11J1n bakını ıarzlan hak

kında müstakbel validelere ve gebelik esııa- 'll 
suıda vukuu melhuz arızalara karşı tatbili· ~ 
16zım gelen tedavi ve tedbirlerin alınmasını 
da gebelere öğretmek üzere dersler verilir. 

4 - Cunıhuriyetimizin Balıkesire bah
şeylediği faideli ve hayırla mie•ıııllen 
muhterem halkımızın istifadeye koşmaları 1 
h\zımdır. 1 

>~;cı~~»14~~~ • 

~~ "" r 
'I 
-===============:::ı-

Doktor 
Memduh lhııt 

T UR KD l L i neş r yatından: 'ı 
1 

~~~~~~-;~~~~~IMrı

Dolflor o~rat6r 

MEOEli EIEtlı . s1ôi f Zttn 
lç ve sQ}ğın haslalık~ar. 

m üteh.aısısı 
Cerr(fht hastdlc~llr 

Ynı'ileltassııı 

Bayanlar!. 
985 nıodeli ŞABRALAR,. 

HELER, ELOIVENl:ER~ -iEBISS 
~ll()OELLEnl ' MANTO nCGMEL "" 
ttl ıuağazanuza g~huişdir. l j 

birriatle satılmakdadff: 

, ı . 
Aşağıya bastığımız rehber tablo halkımı~n her tülü ihtiyaç 

rını en rahat, en eyi, en ueuz ve en sağlan1 şartlar a ntt1'de, 
Jerdeİı karşıhyabileçellerini gösteriyor, .. l 

• i 

1 • 1 • . • . 

. ·.~t;ıhqt !Jir otel iatiyorauna-•• . Hanıı O 

tercih etmeliainız? 
·:Hangı bakkalda temiz mal 6ulatarir? • 
Ner.ede .eğlenebiltrainiz? 

giht &ürJü suaHfPin eevaplannı bu tabloda arayuuz 

~n·ıvor~AJ Mehmet Servet 6rme ._ ~ 
~. -ıt.IA n : ye caddesi numara: 98 T 

~IRTASIYE. e . .. tımet .. tJ est; 

OT-EL 

hanesi k.arşısın.d · . 

LOKANTA: Sabri Lokafttası: Şah 14'h1Jle~ 
· nuıypra 18 . 

B A K K A L: ~·~ RtZ•• b•Mvesi. losm•n 
Paşa camii caddesinde Meyhane r.op 

TERZİ . : Mustafa l;ey .. P'ostahane soka8J '&- 6'1 

ŞEKERCİ : A ·• lesirin en eski1'~ 
cisi. Hük.timet ~desi, ~ae selialr~-: 
nıara:· 24 


