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iDARE EVl: Balıkesir Şahmehmct sokağı dairei fi 
mahsusa TELGRAF: Balıkesir Türkdili TELEFON: 

~ Türkdili ABUN~ ŞERAiTi: ~eneliği 800, altıaylığı il 
C:rO-MAR. TESİDEN MAADA HER GÜN SABAHLARI ÇIK.AR.. 11 400, uruştur. Nushası s, geçmış nüshaları 25 ku~ -lngiliz ı Sanayi Sergisi. 

Kralının nutku. 1 Dün kapanan sergiyi dotsan bin yurtdaş gezdi. En çok 
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Büyük Onder Kraı deniz görnş ıeririn bir \ beğenilen pavyon tasarruf cemiyetinin pavyanudur. 

l ı mUYatfakıyetlİ 08tlG0ye Ylf8C- Ankara, 18 (AA.) - 934 dikkatlerini çeken1:pavyon1-
8ğlftl söyledi. sı:ınayj sergisi dün akşam arın başında milli iktısat ve Türk Vazganlar1na Bilgeliyor. 

«Türk dili» tezden özüne bağlanacaktır. 
llatbuat [mum MüdiirlüğümJcrı tehliğ edilmiştir: 
Gazelelerde <>z Türkce vazıların başmakale yerinde konulmasını . .. 

ve öteki yüzlere atılmadan yazılnıasırn Hf'i~iciimhur flazrı, tlt)ri gaze-
le salıi bi arkadaşlarrndan dilt•uıck tedi r. (razelt•nirı en l·a~ ı ııda ki üz 
Türke \'azı ·i\·asi başmakale olacağı ~ihi gCJıf'tderin dil iukılt\hma . _, ·' 
Yardım olarak yazdıkları ilrw~k ~azılar da olabilir. Bu di'ızt · uin gaze-
telerde eu uzak yedi giin içindP ha~lıyahilcceğiııi Hcisieiimur lhız -
retleri arkadaşlarıurn öz engiııiııdtııı lwklenwktcdir. (.\.A.) 

** 
Matbmıl Umum MLidt'irlıı[jıinı"in olçartnı st•vinçle karşıladık. «Türk Dili» adı· 

nuı ul olmak için lıcrLlirlü ltdbirlcri en kısa :amanda alacaktır Ucı 
Yıinden biitün ya:tjanlcırımı:ı dillerini dı1:ellrııcğe çafjırıyoru: 

Y azğanla rımıza 
Ulu öndtrimiıin bilgesini Matbuat Müdtirlıiğümin olçaruıda okudunuz. 

Buguııden başlıbayarak katkısız ve engin ö= dille yazrnam:z bekliyorn:. .. 
Bundan başka ga:.elcye basılmak lizere gönclerilectk bütün ıın:.ıları n 1 

öz dille yazılmış olması m bugünden pudak koşuyuru= . Öz dili~ ya. 
I zılımyarak gönderilecek ya:ılann basılımyacağwı bildiriyoruz .. 

... --------------------~--!!!~--"!"'!'!"!'!.._.,~~~--~~---------_--____ .. 

Yunan-Arnavutluk 
• 
ihtilafının sebebi nedir? 

- ---
Arnavutluk mat~uat bürosunun neşrettiği bu tebliğ. 
Tiran. ı 7 ( A. ı\.) - A rna

"utluk ınutbuot bürosundan 
leblığ odilınişLir: 

Besa g.1zetesı hususi ıntk
toplt:ırin davlot tnraf ndon 
İı.luresi hakk nua son ısl hu
lın kuti surcllc t;tbıkil" uıe 
~gul olurc k lıiı kfımetin ma· 
...ırır s ıh .ısınd ıki r ı:ıl yutı
?1rı husene pek muhi ıı ol lu
gunu, .nekL 1 p! ~rı'l . Jğ ıl ld • 
ğıııı, muullını k Jrosu un 
1sl t1ı P. ı lJıvini yazını~· ı • o 
".0 nihayet bu kndur mühım 
~ır ıslahatın başlnnğıc ında 
tc\innbı kabil olmıynn ve an· 
cak. tntbikı sırnsınıln 
görülen teknik mahiyette 
bnıı noksonlnrın da iz 

~lu edilebileceğini memnun. 
'Yotle tespit ve müşahede 
~.tı:ııekte<lir. Bu nok on ako.l-
1Yeı mektepleri hakkında 

da vnki olmuş ve bu hnl ha· 

Açıkta 

zı Yunan mehafili ve mntb 
uatı tar<1 fıudan Arnavutluğun 
Milletler Cemiyetine vonliği 
1921 beyontıomesinin 6 ıncı 
mnduesini ilıldl mahiyetinde 
göstermiye vesile olmuştur. 
liııkikatte )'unan nkalliyeti 
bu mJddenin m::ı.na vo şüm 
ulü de bütün hukukundan 
tamamen istifade etmektedir. 

Belçika 
Memuı bulun~ukça yeni Kralının yevmi mahsusları 

Atina 
Gazetelerinin memnuniyeti. 
Bütün gazıtılerı H arlciya Yı-

l kil mızın son beyanatını meı
nuniy dtle karşıladılar. 

1 

Atinrı, 18 (A.ı\.) - Fırka 

f 11 ı.ı olmaksızın bulun ga 
zelt·l r Tt 'fık Ru şlü boy 
tor:ıfınıl n Out rr g.ııct e si 

mııh ı r ri rine vaki koti Le 
ya ı at, bihük bir memnunı

yell·~ k uvılt>t'lıc>ktedirl er . 

'l ~vfık Hu~ 11 D")' hu bu· 
yaıı ıtııı du B ılkon itılilfı kon. 

ı seyınıu Dı!ı leağıı~·la Hulga
I riot.ınn mahre~· olmok uz,·re 

bir parça arazi ''erilmesi 
ihtimalini tetkik etmiş oldu
ğu haberini kati bir lisanla 
tekzip etmiştir. 

Gizli nüfus ~atkm~a 
Ankarn, 17 (Muhabirimiz. 

den) - Gizli nüfııslo.rın ka
ydı müddetinin şubata kndar 
uzultılması kin hükumetçe 
Büyük Millet Meclisine bir 
lily i ha verilmiştir. 

Tarife ~anununda değişik
li~ yapıhyor. memur alınaca~tlr, Böyükler arasında -teller çekildi 

. . . Ankara, 18 (A A.) Bel- Ankarn , l 7(~uhabirim ;zden] 
......_ A.nkara, 17(~1ulıııbırımızden) çika Kralının yevmi mahsus· - Gümr~~ t~rife lrnnununJo. 
Me ~e.rnurlar hakkında B ~~· ları münosebetile Hosiciimur bazı değışıklı~ler ~apılac:ık· 

. clısıne bir lfiyiha g"lmı Hazretleri ilo müşarle) h ı tır . Buna ıloır hır ko.nun 
§tır . Bu IAyiha)u göre, Kral nrosınrla tebrik Ye to- ldyıhası harırlanarak Bü -
Ocıkt:ı kalan vo vek t emri. şekkür tel yazılorı teati yük Millet Meclisine ' ' ri-
n lecektir. 

6 nlınun memurlardan (30) edilmiştir. 
M. litvinof 

Avam kamnrasının knpnn
ması münosebotile İngiliz 
kralı bir nutuk söylemiş ve 
Jem ıştırk i: 

saat 20 de kapanmıştır. So. hsarruf cemiyetinin tertip 
rgiyi sekiz bini ilk, lise. or- ettiği Lozandan önce ve so-
tn ve yüksek mektep to.lob- nra pavyon undur. Hu pavyon 
eleri olmak üzere ıJckson hir mü.lılet daha kaldırılmıy-
bin kişi ziyaret etmiştir. arak halkın istifadesine o.çık 
Sergiyi gezenlerin en çok hulunncaktır 

- M. Oolfus, Kral Alek 
sandr ve M. Bartunun ölüm-
leri dünyayı derin bir ıu· 

1================================================== 

rette müteessir etmiş mcm. 
leketlerine ko.rş ı benim ve 
bütün memleketimin derin 
sevgilerimizi doğurmuştur. 

bu facialar Avruponın teskini 
için yapılan hareketlerde 
ciddi bir gerilemeyo sebep 
olmuştur. Bu itibar· 
)a h i!.k u mctim in, uluslar ora-
8ın<lı:t do.ha dostçn münnse
hotlrri tesci etmek ve iti . 
dal tavsiye etmek için mu· 
telif cihetlerde yapmış olrlu. 
ğu yorulmak bilmez gnyret
leri memnuniyetle kaydet
miş oldum. 

Nutukta şunlar il6ve ol· 
muştur: 

« Uluslarnrası ticaretini 
müteessir eden güç 
şartların devam ınıı rağ-

men ulusumun alım kab
iliyeti ve ökonomisi borkiti
lmiştir ve ulusal servet bu
ndun ü~· yıl önce katlanılan 
yük!cri hafiC!etecek derece. 
de eyileomiıtir. Bu eyileşme 
tİ<rnret sahasında devam 
etmektedir. Ve bundan 
büyük bır memnuni-
yet duyuyorum. Buyük Bri
tanyonın. ihracat ticaretinin 
genişlemesinden bilhassa 
ını mnıı nurn. Buna birçok 
ınemlehtlr>rle ynpılnıı tir.nrı>t 

ınukweleleri ynrdım etmiş-

tir . Dahili ticnretin nıütek . 
uhıl tercih esnsına dayanu. 
r..ık i . kiş fınılan Ja memnu-
nuın » 

Krnl, üç devletin deniz 
ınurahhaslarını muvaffakı
yetii bir netice elde 
otmektedir. Böylece dünya: 
son yıllarda oldkadar devlet. 
ler tarafından serbest bir 
surette yapılan uluslar arası 
taahhütl~rle fo.ydo.lı bir su
rette önüne gedlmiş olan 
hudutsuz bir silAh rekabe. 
tinden kurtarılmış olur. 

Kral bundan sonra oğulla· 
nnın dominyonlar ziyareti 
t:rinden Ter Növün idcırcsine 
[ Devamı ikinci sayfada J 

Cümur 
R~isljk _ umumi kitipl!ii 

M. H i t 1 e r i n Sözleri. 
Alman Devlet reisi Almınyanm harbin dehşetini anla

madığım zannetmek dalihktir, diyor. 
Pııris, 18 [A.A.] - Malen 

gazetesi M. flitlerin bir 
beyanatını yazmaktadır. M. 
Hitler kcndiaile görüşen bir 
Fransız mebusile Paris be
lediyesi azasından bir za
to. demiştir ki: 

- İki millet arasında 
suı tefehhüm mevcut ola-

Bern 
Set irimiz isviçre krahmn 
yemeüin~e bulundular. 

Cenevre, 18 (A.A.) - İs
'' İçre Reiıicümuru ve reli . 
kaları dün öğle yemeğini 
Berndeki elçimiz <.;emal 

maz. Huli hazırdaki müş

külAt ~ar meselesinden ileri 
gelmektedir. Almanyanın har-
bin dehşetini anlamadı-

ğını zannetmek tam bir 
deliliktir. Eğer Fransa ıle 

Almanya anlaşırlarsa bü
tün A vrupado. ökonoaıik 
vaziyet düzelecektir. 

1 Başvekil 
Paşa Kizretleri Edirnenin 
kurtu,uşunda ~olunacaklar. 

Ankara, 18 [Muhabirimiz
den) - Başvekil lımet Pıı~a 
Hasretleri Edirnenin kurtu
luş bayramında bulunmak 
isere 25 ikinciteşrinde 
buradan ayrılacaktır . Ken
dilerine Dahiliye Vekili de 
r"fakat edecektır. 

Hüsnü beyle yemi§lerdir. Bu 
yemekle lsviçre Hariciye 
Nazırı ve Berodeki bazı 

elçiler de bulunmuşlardır. 
====================-===--==-

Tayf on Felaketi. 
Ta~fon~an iki yüz ~ışi öİi Bir milyon iki yüz elli 

oin dolar zarır ıar. 
~1nr illa, 18 (ı\ .A) - Son 1 Ho.sar milctarı bir 

Tu yfonda bütün Filipin ı yüz elli bin dolar 
adasında 236 kişi ölmüştür. edilmektedir. 

milyon 
tahmin 

Müşkilatın Sebebi Nedır? 
-----

Japonya ~emzkuvvetlermde~i nispetin ~aldnılmasmda 
ısrar adıyor. 

.Japon Times yazıyor: masraftan kurtarmaktadır. 
Londrada bugün toplan- Japonya müso.vo.t to.lep ed-

maktn olan deniz işleri ihz. k er en gemilerin adedi, top 
ari görüşmolerinin ne neti. 

nı iktar. ı ve .. top hacmi t,' •ihi 
ce vereceği henüz malum t h .., am ır musavat istemiyor; 
değilse de üç devlet arasında k 
mevcut bazı esaslı ihtilt\flar çün ü her memleketin kendi 

rf k il.ıyacatına göre gemiler"ını·n 
görüşmelerin nıuva a ı yeti-
ni şüpheye ılüşiirecok nıu- cıns ve hacmi değişebilir. 
hiyettedir . Şimdiki hnl- Yalnız Japonyanın ısrar etti-

l l •• ı ·· fk ı-. ği bir nokta var•a o da· . 
ı e ııugun ı unya e ıırı V . "' 
umumiyesi yalnız Jopon aşıngton konferansının ta-
yanın müsavat talebini yin ettiği nispete Japonya. 

Hasan Rıza bey u11um1 kltip görüyor. Bunun yanında yine nın ilelebet muvafakat ede-
tayin edildi. Japonya tarafından yapı- mizeceğidir. Japonya tonaj 

Ankara, 18 (A.A) -- Aç. lıın deniz sildblarının mü- tevziatında daha büyük bir 
ık bulunan Riyaseticiimur tesuviyen azaltılması tekli· elAstikiyet istiyor. 

senoyj dolduranlar tekuüt 
Odilecekl l . er ordır. 

~ Açıkta memur bulundu · 
gu "d 

f ır~a kongreleri 
Bolu, l 7 (AA J - Vılfiyet 

dnhilındo ayın lıirindenb~- ı 
ri yapılmakta olan C. il F. 
kazı kongreleri bitmiştir. 

umumi kl\tipliğine vekdletinde !ini nazarı itibara almı- Japonyanın deniz kuvvet-
Moskova, 17 (A.A) - M. bulunan Riyascticümur hus- ı yo". Jııponyonın böylo bir lerimleki niRpetjn ko.lılırıl-

Litvinof, Mill~tlPr Ceuıiyati · usi ko.lcın müdürü Hasan Ri 
1 

tekliften maksadı dünya masında ısrar etnıesinin 
kon:eyinin fevkaldde i~·timtı- 1 zo. bey!n tayini icra Vekili- ' harp gemileri tonajını azalt· sebeplerinden biri de , bu 
ın<l:.ı hazır bulunmuk ilzcre

1 ! uri Heyetince tasvip ve ka- mak ve bu suretle ileri · t · ·ı sıs ernı.n mı li emniyeti 
Cenevrcye hureket etmiştir. bul edilmiştir. , gelen devletleri aşırı bir t garun ı edememesedir. 

h
. mu Jetçe hariçten hi-

ç ır 
\ır. rnernur nlınm·yacnk-
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Yabancı gazeteler: Gümrük 

Tamimi Orta Avrupa 
- -- -

Meselesi ~ugün yarmz i~tısa~i bir surette halle~ile~i-
lir. Zira umumi sgbepler i~ıısa~i saha~a bulunuy.or. 

N ues Wiener Tng blett, jk. 
inci teşrin sayısında «Yeni 
Orta Avrupaya giden yol» 
başl ı ğı altında bir yazı basm
ıştır. Bu yazının tercümesini 
sütunlarımıza kr>yuyoruz: 

- On senedenberi Elemer 
Hantos, sözleri ve yazıları 
ile yeni, daha eyi ve ya~ama_ 
ğa daha ziyade kabiliyetli 
bir orta Avrupa uğruna çalı 

şmaktadır. Mumaileyh bu 
yoldaki gayretlerinin ilmi 
esaslarını bir takım yazıları 
ile neşretmiştir. Onun bu 

yazıları yavaş yavaş bir ik. 
tısadi birlik sistemi kurmuş. 
tur. Muayyen hedef ve pld
nları ihtiva eden bu sistemi 
programlı faraziye ve müt
earifelere istinat eden şekli 
ile geniş muhitlere tanıtmak 

vazifesi mumaileyhin bugün
lerde intişar eden yeni ese
rine düşmüştür. 

Hantosun muhtelif tali şu
belerdeki ilmi mesaısıne 
ait evelki yazılarında ortaya 
atılan Cikirler bu aralık pro . 

gram mahiyetinde kalmaktan 
çıkarak bir dereceye kadar 
Realite olmuştur. Bununla 
beraber onun koyduğu hede
Cler karşısında yine daima 
basit bir ticaret mukavelesi 
aktedebilmek için izale ediL 
mesi lllzınıgelen müşkü!Ata 

işaret edilmekted r. Binaena
leyh burada ileri sürülen 
yükMk planların tahakkuk 
etmesi nasıl beklenebilir? 
Fakat siyesi ve iktısadi bir. 
tiklerin tarihi bize hemen 
her birliğin daha teşekkül et
mezden kısa bir zaman e\'el 
hulyavi ve teşekkülden kı
sa bir zaman sonra tab. 
ii göründüğüne dair mü
kerrer hakikatler göster_ 
mektedir. Birliğin tahakk
uku ekseriya tedrici bir 
yakınlaşma ile vuku bul m. 
az, bildkis partilerin dü
şman lığı , birlikten evel en 
son haddine yükselmiş o
lur. Ru görüş zaviyesin
den bakılınca orta A vru
padaki vaziyetin an
laşmağa elverişi ve olğun 
bir hale gelmiş olduğu 
artık hiç şüphe götürmez. 
Hantos bu hususta takip 
edilecek yollar ve muhte. 
lif vasıtalar bahsinde 
ayrı ayrı görüşler vo fıkirl c r 
olabileciğini teslim ediyor. 
O, patenteli bir hal tarzı te 
klif etmiş değildir, onun ik_ 
tısadi s iyaset sistemi aşrtğı
dakj direkler üzerine kurul
muştur ; ticaret politikası, 

sonnyi politikası , ziraat po-
1 itikas ı , münaknlıu politikneı, 
ve para poli tikası. Planın 
ticarat politikası kısmı, or
ta Avrupanın küçük dev
letleri ile buntnrla hem 
hudut olan büyük devlet. 
ler nrasında menfönt tevı

zunu noktasına uyanır. Al
manya, ltalya ve L~h i stan 
kendi aralarında bir tica· 
ret politikası akti suretile 
yapacakları İl' birlik yüzü
nden tahdidata maruz kal
mıyacağına dair ellerinde bir 
teminat bulundurmak iste
rler. Han tos, rruna devle
tlerinden, kendi araların-

<laki mütekabil münaseb
etlerin takviyesinin onları 
A vruııa eemiyetinin daha 
kötü doğil, dnha eyi aza
ları meyanına sokması be· 
klenebileceği fikrindedir. 

Bantos pla.nının sanayi po
litikası kısmı muhtelif isti
hsal şubelerinde teşkildt ya
pmak yolu ile harp ve 
Autarchie yüzünden orta Av_ 
rupanın tahrip edilmiş olan 
beynelmilel mesai taksimatını 
ve fiat teşekkülünü tekrar 
tesis etmek gayretindedir. 
Sanayide beynelmilel birli

kler, iktısadi dağılmanın 

önüne geçmek için elverişli 
bir va8 ı ta gibi görülmektedir. 
Alman sanayiioin orta A nu. 
pııdaki faik mevkii dolnyısi

le sınai menafi birlikleri 
yaratmak, Orto Avrupa Sen
dikaları teşkil etmok işleri 

ilk sırada Almunyndan ba · 
şlamak laz ı m gelir . 

Pl!lnın Ziruat politikası 
kısmında, orta Avrupa zi
rai buhranının hususiyeti eski 

müttehit istihsal ve istihldk 
sahasının ortadan kalkmasında 
ve ziraatin ılahn ziyade 
köylü bir şekil ve usu
le tabi bulunarak deniz 
aşırı memleketlerde istih
sal masarifini bir hayli 
:ışağı düşürmüş olan tek
nık terakkiyat ile muvni 
gidomemesinde aramak la. 
zım geldiği ispnta ı;nlışıl

maktttdır. Ziraat Devletle. 
rının maruz bulundukları 

ve daima artan ihracat 
müşküldtlarına kendi ma
hsullerinin ihracı için iL 
iıdf yolu ile müessir bir 
tarzda karşı koymak ve 
Deniz aşırı emtianın gaspe
tmiş olduğu İç pazarı 

tekrar kazanmak tabii bir 
arzudur. Bn arzuların ta
hakkuku için ziraat bu
hranının orta Avrupa 
bir hal tarzı olarak bir 

taraftan ziraat devletlerinin 
birlik hareketleri diğer tar_ 
aftan da satıcılar ve alıcıların I 
orta Avrupa teşkilAtı yapm
aları teklif edilmektedir. Mü
nakaldt politikası sahasında 

llantos, bütün münakale va
sıtalarının hed~fıni bilir mü
şterek tesir ve faaliyetleri 
lüzumunu tavsiye ediyor. 
Demiryollarında vahdet ve 
iştirnk bilumum orta Avru_ 
pa dcmiryolları idarelerinin 
Aiman demiryollar idareleri 
birliğine celbedilmeleri su _ 
retile elde edilebilir. Alman 
ıiemiryollorı idorel(lri birliği. 
nin oz bir müddet ovol 

ismini, (Beynelmilel birlik) 
diye çevirmeğe karur vermiş 
olması keyfiyeti de bir kola· 
ylık teşkil etmektedir. Dem'ir 
yollarından başka ortu A vr · 
upada büyük bir iktısadi 
rol oynıynn ve milletleri ye
kd ığerine bağlayan deniz ve 
nehir yolları Ja, Orta Avrupa 
seyrisefnin teşkiltı.tında müş. 
terek noktai nazarlara yer 
verilmesini icap ettiren bir 
husustur. 

Ortu Avrupa münokııldt 

sisteminde 'runanın hfikim 
mevkii, 
pada 

orta 
Tuna 

Avru
havzası 

Amerikan kaput pezleri ve 
· Japon kurnaşlan 

Ankara, 17 [Muhabirimizden] 

-Amerikan kaput bezleri ile 
Japon bezleri adını taşıyan 

kumaşların kararsız güm_ 

rük dokumaları tarifesine 

tdbi tutulmaları muvafık 

gorülmüş Te gümrükler 

umum müdiirlüğünrlen alA

kadarlara tamim edilmi~ -

tir. 

i~ama mahkum zenci 
Nevyork, ı 7 (A.A.) - Al

bama temyiz mahkemesi 

7 - 12· 934 tarihinde idam 
edilecek olan zenci Petter
son ile Marrisinin idamları

nı tecile karar vermiştir. 

Karaya oturan vapur. 
Trapzon, 17 (.A.A.) - Al

man bandıralı Angorya va
puru bu sabah liman iç
inde sahile yakın bir ye
rde karaya oturmuştur. 

Vapur kendi vesait ile ku. 
rtulmağa çalışmaktadır. Sü. 
vari vapurun kurtulaca -
ğın ı söylemektedir. 

sahaları arasında bir nehir 
yolu şebekesi kurmağı arzu
ya değer bir muhiyette gö . 
stermektedir. Bir orta Avr
upa posta birliği tesisi orta 
A vrupada aynı ve müsavi 
posta ücreti orta Avrupa 
milletlerinin cihan posta bi
rliği çcrçivesi dahilinde po-

sta münasebetlerinde daha 
sıkı bir iştirakleri mettehit 
bir münakale plAnının istil
ZR.m ettiği şeylerdir. 

Para politikası sahasın. 

da Hontosun pUnı mev-
cut döviz nizamlarımn 

yıkılmasını VEI müşterek 

bir kara vahdet ve dev. 
Jet bankalarının kooperat· 
ion yoluyla orta Avrupa 
para kartelinin tesisini ta. 
vsiye etmektedir. 

Burada kısaca işaret ed
erek geçtiğimiz pl!nlAr 
rralite bakımından ciddi -
yetle tetkike değer ma_ 
hiyettedir. lktısat meseleleri 
üzerinde ciddiyet ve itina 
ile ve soğuk kanlılıkla dü
şünmek, vaziyeti ıslah içın 

yegdnc f aid"lj ve yegane 
mümkün olan metottur. 

llantosa, göre orta A vr
upn meselesi bugün yalnız 

iktısadl bir suretto halle<lile· 
bilir, zira umumi sebopler 
iktısndi sahada bulunuyor 
ve galiplerle mağlupları 
müşterek vaı:ıfa tabi tutan 
sefalet, iktısndi sefalettir. 
Fakat haklı olarak ümit ed
ebiliriz ki molfıl ve iktısadi 
bir hal tarzı siyasi gergin
liği hayli gevşetdcek ve si 
yasi buşlıca meselelere 
tedricen vuzuh verecoktir. 
ffantos eiyasi başl ca me!:iel
eleri eserinin bundan sonra · 
ki cildine mevzu olarnk alm. 
ak niyetinueılir. 

ı . ŞEHIAVEMÜLHAKATTA J . --
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Va imiz 
Bir~aç güne kadar geliyor. 

Bir müddettir Ankarada 

bulunan vali Ye belediye re

isimiz Salim boyin birkaç 

güne kadar a vdati beklenmek

tedir. 

Berat gecesi 
İkinci teşrinin yirmi iki

nci perşembe günü akşa

( yani cuma gecesi ) leylei 

berattir . 

Sındırğının Bır Derdı 

Doktorsuz Bir Kaza! 
Sı~dıruılıların yegane- derdini doUor meselesi ı~~il 
edıyor. Sındırgıda tütünler tamamen satılmış oe~ı~~· 

Sındırğı, 18 (Hususi mu_ gitmek mecburiyetin.ie 1ı.r ıS 
habirimizden) - Sındırğıda Halk yüksek kük~ınetıll\ 
bu sene tütün satışları haL don bir doktor istıyor· 
kııı yüzünü güldürmüştür. bunu bekliyor. 

Belediye reisi 
. . .. Ali al' 

Yen ı beledıye reısı. dideo 
zade Mehmet bey ştınl( ,. 
faaliyete koyulmuştur. •.~ 

d oıırvanıo mecra sularının e 

1 

Uzun Hasan dün adliyeye 
verildi. 

[Glen] ve (Geri] AmerikaD 

kumpanyaları [85) kuruşa 

kadar tütün almışlardır. ls

tanbullu Ali uğa zade Raif 

ve şeriki kumkanynsına mii

bayaa eden Ali Zühtü bey de 

külliyetli mübayaot yapmış· 

tır Ali Zühtü beyin öte

denbari memlekete ettiği 

h;zmet bütün halkça minnet 

ve şükranı mucip olmak

tadır. inhisar idaresi de Ciot 

ve Karagör ve Küçükbükü 

köylerinden mübayaat yap

maktadır. Sındırğıda hemen 

tütün kalmamış gibidir. in. 

hisarlar başeksperi Ha

lil Nedim beyin yakında 

buraya gelip mübnyaata 

girişmesi vereceği ve mü

tebakı kalanları da alacak-

ru içersine alınması "6 ya~ 
• • t8P 

tulumbası getirilmesını 

temine almıştır. 

Bir kadın moselesinıien 

dolayı iki kişiyi yaralıyan 

Bursalı fırıncı uzun Hasan 

dün mevcuden adliyeye veril

miştir Yaralılardan biri ağır 
hasta olarak hastahanede 
yatmaktııdır. 

Oün!!,~~!.!!~!.a!:J~!h~!~!~ 1 

mata 2öre bu yıl dünya 1 

zeytinyağı istihsalAtı 650,000 
ton tahmin edilmektedir. 

Dünya zeytinyağı istihsa

latı ise 450 500 bin ton 

arasındadır. Bnşlıcn zey

tinyağı istihsal eden mem· 

lnketlerin bu yıl rekolteleri 

şöyle tahmin edilmektedir: 

İspanya 350,ooO ton.Yuna. 

nistan 100,oOO ton, Cezuir 

ve Tunm: 60,000 ton. 

Cezair ve Tunus daha ucuz 

fıat teklif *itmekte olduğun

dan bilhassa en mühim 
zeytinyağı müşterimiz olan 
ltalya piyasasında bu mem
leket malları Türk malları 
ile şiddetli rekabet etmek
tedir. 

----&·-----
M. Herrıot 
Domerğı 

Yıktı 
cd .. e Tems»den: 
«Birleşmiş komünistler ve 

Sosyalistler, <•Demokrasi hü
rriyetleri memleketinde» Fa
şizm kurmak istekle itti
ham suret ile )1. Doumer- j 
guein kredisini ilk ola
rak kırmışlardır. Hu itti-
r :ı m ne kadar esassız 

olursa olsun radikaller ara-

" n<lıı yavaş yavaş tesir~yap· 
nı . ştır. Manzum Goston Do
ın erguo, sosyalistlı~ r reisi Le· • 
on Blum tarafından yapılan 
ıtham üzerine radikal ha-
k imler tarafından mahkum 
edildi. Bu münasebetle de-

ları söylenmektedir. 

Zürra tohumunu ekmekte

dir. Bu sene tütün zeriyatmın 

fazla olacağı şimdiden ha

zırlanan [fidan] teşkilatın

dan anlaşılmaktadır . 

Doktorsuz bir kaza 
Sındırğının en 

kfiyet ve derdi 

zluktur. Kazada 

birinci şL 

doktorsu

doktor ve 

sıhhiye memuru ve eczaha-

ne yoktur. Evlenecek 

( çiftler ) çok masarife 

girerek Balıktısire kadar 

Sındırğı yolu 
arf 

Sındırğı 1le Bigadı~· 
1
_, 

sındaki geçen sene yapı 1 
ett' (karayokuş) beş kilotll r 
ııl~ 

Yer kamilen bozuJınU~ 
d•"' Birkaç yağmur ,pö 

yağarsa bu yoldan , 

Ubur ıniitl~~ 
rur ve . bıO 
ol caktır. Memlekotııı IG 

lerce lirası giden bu {~ 
bir sene zarfında bozu .,,1r 
cidden acınacak bir 

1 il' 
" 1 .. . k 1er 
ı o un uzerıne um ıoF 

hendeklerdeki yapışkB~ lı' 
rak atılmış şimdi 186 

d r e ~ 
topraklar çamur şek 111 ttf 
rerek şosenin kırına. lir 

larını sökıip ç ı karl1l 1~1-
Nafia idaresinin nazarı Jıt 
katini celbetmek ]dzıtıl ~ 

Sındırğılılar bu yolll l~ 
merak etmektedirler· ~ 
]arca yolsuz kalan bU rı 
zıının düşüniilmesinİ 
ediyorlar. ~6 

Sındırğı ile Siın3" ıııı" 
rüsü arası da hfila ynP1 

miştır. 

=====-======-====--==---====------=-~_,/ 
. 
lnğılız Kralının Nutku f 

[ Üst tarafı birinci sayfada 1- j için iki meclis tarnfınd~~ 
ait kanunu knbulündon, Hi- pılan tavsiyelerden bllh9 

ndistanın müstakbel idareıi 1 iştir. 
==-======--============~ 
mokrasislerin vefasız olduk

ları söylendi. Bu bir nevi 

tarihi fatalizme ttıbi olmak 

demektir. Çünkü M. Doumer

gue bir milletin vefasıslığı

na kurban olcıuş değilJir . 

O Fırkaların körcesine ıhti

rasına ve bilhassa radikal 

fırkasının bugünkü kör iht

iraslarına kurban olmuştur. 

Nederso desin, ne düşünürse 

diişünsün, vicdanında nasıl 

bir acı duyursa duysuıı M 

Doumcrguoi. yıkan M. Heri o· 

ttur. M.Herriotnun, hu hareket 

tarzinın <{Fırkasına k a ı ş ı va 

zifesioi yaptı» diye doğru 

gösterilm ek istenecektir l.a 
ten FranAızların 1\1. Doumer-

. eıer 
guei iş başına getırtıı I' 

nin sebebi bu zatın "~0 
menfaatlerinin üstünde si 

J · olt11 un uracğından emın e 
ydı. M.Herriot fırkasııııP b' 
trikalarınılnn kurtulrn°ğ 1 

1
• 

tıll> 
lnıemiş ve bunu yapın 1 
tır. Farzedelim ki bilt00

•
1 

ı 
ilaf yalnız bu iki şııbSll"' 

b 1 tarih ır ar rı sında u unsun ın)"' 

1 h 'k' . edO n arın er ı ısın ~tıf· 

oldukları mevkii verece fr 
b"tiifl 1 M. Doumergue 0 .rıl'ıJ • 

1 .. h tl11.''°' ansız arın toveccu fihııı 

arile kırlardaki inzİ\'llg to>i~ 
çekildi'. Eğer z_evkinİ ~~ e-' 
etmek ıstememış olsa~ Ji~' 

·11· 1 d' 1ıo Ş\ ekı ığe ge mez ı . t)IJ" 

ller ve re isleri uçurtıl1l >J 

ında kalmış oluyorlar 

~~-
. .. 1 1 rP h N.:\Sll.ı IKTIS.\ TÇA Y.\HI MlJS'fE~ILEKEL KTEN l\l'HTr J ... rrf 11 

KİN Brnr~ İKTISAI H1"A CEÇiYOHS.\K 1 JİL s \ VAŞINA nA KLilj ·ı. 
~ıCs'rEMLEKELİGİ~HEN t;IKIP nrurN BCTL:NLÜGCNE GI~ 
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D<ıiıııi \!il•ty(_~t 
Encüıneniııdcıı: 

r·· ·· ···· ·· y :·~·; ·Ma; ;b;;; ~:·;· ·· ·· ·· ···1 ~l!Jllı!!!!!!!!!~~~!!!!!!!ı~1~ıııııı~~ııııı1111111ııı!!!'l!!'~~~ıı1!!11!!! 
.................................... .., .... :'.'i::;:· l Şehir Sinemasında tm' 

~ Bu akşam ;1iiiia Balık ·sirde evelce varımıs olan Mitat Paşa 

Klrkllrruş Deri. =~ ~~ mektehiııiu keşifname. \e ~a~tııanıesi mucibince 
-l Filnı zt~vkirıirı tam tektıuıiilii !'ayıları io:'iil! rıılihrem aksarııruırı yt\niden inşası 3 Kanunut'vel 

cTamahkı\r, yurduııa yardını ctmektenPe, nıa- ~ ~, 9 ~4 ( 1 • •· 
lıııdnn olmamayı ıncı faatıne daha u~gurı -a Bu A p EŞ E t.: t) ar. ıın~ uıusaidf Pazartesi ~ünii saat 15 te 
hıılur.• =a] o T r== riı.tyel nıakam111da mütcsekkil '-Enciiıueni \' il~\-l<arısı Halil ağayı sokak verirdi. Köyliıler onunla ((hak ~ • 

ka~·~:::.k~:r~11,::~.:~~;. Ba- ~~: mn ku~:~~r» k üS; ;~;".~u~ ~ 1 S KAN Q Al ' .
1 

~~i: :~ı ka~'.~~~ ko; 1 ~~:.'~:::~. ile veril ıı u-k üze re 

yrnm namazı kılmalı çok ol- ederlerdi. !'i-~~t: ~ ğ~ Bu İ:ı~aatm hedt•li keşfi 3~)90 lira 70 kurus 
du dedi. ...- -~ Mümessili: '=:== · k M • 

Halil ağa: Çukur kazılm ıştı Halil 4 FIL\NZI ~ KA GA.\L • ve temmatı mu va kel ı•si 300 liradır. ii-
Camiden çıkınca acık nğa çeketini çıkardı, kol· - '- nakasava meslek havsivet ve itibarı malisine 

biz;m olanın mezarına ora- larını sıvadı. Kocu üç iE 4 Bu . fı~~ı.in müm.essil'.oin g.üzelliği s ınatındaki , itimat ~lunan ve he{edi.yt~ ve ya devairi saireye 
dım Cevabını verdi . Karısı: ayağından b'lğlıyarak çu- _

1 
.. emsnlsızlıgı, fılmın lııdayetınLlen sona kndnr § VP. yahut serlwst ohu"<ık hirkac bt~tonarma 

- Geç oJLlu, kurbanlık da- kurun yanına yatırdı. Tek- ~. seyredenleri zevk ve neşe içinde bırakmakta- f = • 
ha... bir g.,tirorek bıçağı, ya ==~ dır. Bu film genç ve sevimli olduğu kadar § binayı hih\ münazaa nwtirı olarak viicude ge-

ffolil ağa karısının ağzınd- vaşçu ileri son hızla ~ da kudretli olun «Fr.ınzısız Gaah> in her göster·F· tirmiş olduğuna dair Vf~sika ve tic ,ıret odasına 
an ]Af k t ('l'e rı· sürdü. Çukurun içi ifif!!!f- · ıd · · J b'' ·· k 1 k k·1• 1 lb l 

u J ap I ve: O 1 55~ l ığı yer e uyu ad a VC ta uır er C! e • DWkayyet OldUğl)(l(t dair fHt\kbtız ibraz edeU 
- Ali, Ali rıedesin iılen? ni beyaz kırmızı bir 1 den on güzel eserlerdendir. ~- ~ 

diye bağırdı. kan doldurdu . ~ Filmdeki ıhtişam muvzuunLlaki canlılık ve nefis ~ rniihendis, mimar• ve katfalar iştirak edehilirh\r. 
Bu anda d•ş bahçenin Halil oğa küçiik Alinin i musiki fılmin kıymetini bir kat dkha takviye ~ Bu suretle talip olanlar yevmi mezlulrda vaktı 

kapısı açılarak, ufak, sıska. yardımile koçu asma çar- ~-: etml kt dir. Bu nfjs ve neşeler saçan filmi f muayyeninde \'O aiki mezk5re ve teminatı HlU-
kuru yüzlü, kuşaklı çarıklı dıığındnki çeııgele asarak ~ ~örmek fı rsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz. ~ 
bir çocuk göründü ve: yiizmeğe başl o dı. ~ k vakkate makbuz veya nıektuplarile makamı 

_ Ne vo? dedi. Yüzmüş bitirmişti ki, k pı ~ İ L .\ V E T E N , . ; vıhl,yelle müte~ekkil eucÜmt:>;nİ vilayete ve bu 
- Ağılda oşam ayırdım ~·alındı. llalıl ağa: ~ F O K S O Ü N Y A ll A B E n L E H 1 =~ i' hususta mahimat edinnwk ve bila lıedel ~art-

koçu getimemişsin ye. Ha ça- - Kimo. Diye bağırdı -~ Oyuna tam snat 8 de ba~lanacaktır - • 
bık git geti, diye çocuğu ve kapıya gitti. Korucu ~ ~ ~ıame ~.ur.~tini almak . ve .. plfım görmek istiyen-
azarladı. gelmişti. . . . =] P E K Y A K J N () .\ ~= ıhale gunurıdcrı evelkı gurıleı·de Encümeni vi-

Krıpı açıldı,içeri, bir koçun -- Kurban · 'lerısını ''c ~ Sahırsızlıkla beklediğiniz ~= lüyel kalemine müracaat etmeleri ilan ohırıur. 
buynu zundan sürüklemekte bakam rrnııa dedi. - . G 1 · ~ 
ot~dulğ~ halde.Ali girdli. K~çu.n Holiolahaağay:u··zmedı·m. Ceva. f ~ izıi Kuvvetler !== 
uy arı kirden esmer eşmıştı : 

~ 'll!!!!J -----------------
~~~:~~~ ~:~::~kş·::~~~g.~~~ hın~;~!:>~~~;'.~. gelmedi. aııiiiiWi~fflıiiWfiliffliıiiıWi~füiiii~iiiiiıiiiWii~iiJ· 
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lki adımda bir zorla du- nası hatrıma gelmedi. Ke~ki 
ruyor ve şiddetle soluyor, kesmedim diyedim. De 
öksürüyordu. Sonra topal- seymişim1 banu o tlcriden iki 
lıya topallıya yürüyor; daha lira vadı diye homurdandı, 
doğrusu zorla sürükleni- karısına : 
yordu. - Beri bak koyun ma-

Bıı nu gören ve: kasını gt'tİrsone bure, dedi 
- Hadi efendi bu kurban ve sonra yino homurdım-

olur mu? .liyen kurıs na karşı mıy.ı başladı . 
Halil ağa kaşlarını çatarak: - f li~· olmasa yününü 

_ O bile fazln . Şimdi alayım. iki oko yün iki 
işle kesat (sonra Aliye dö- iki okn )'Ündiir. O da en 

k aşa bi lir~ ede. nerek) Hadi çu uru kaz 
bakam dedi. Makası eline al::ırnk yü-

zülmüş ıleriyı kırkınıya Holil ağa, her kurban ba-
yramına, ya bir hasta ko- boş :adı . 
yun, ya bir hasta koç ke 
serdi. Halbuki beş yüze ya
km koyunu vardı . 

Yoksullara bir parça 
hayır dağıtır; karısının ıs
rarı üzerine bunlnr da ke
ndi çobanları olurdu. 

Dağltırken karısı : 

Korucu bağırıyordu: 

llô]l n yüzdün mü? 
Holil oğ1 dı:ı cevap verdi: 

11 varı vom ha 
"' 

Kırktığı derıyi ~lıne alurak 
kapıya gitti. 

Korucu: 
_ O llt11la bitı:ır emi kes-

- Yahu künalı şunun bi
tin, saııu 1 :;> t.ı.nt.ı farz. 

rcız etinden de ver. De-
l una liolil ağn birşey 

dikçe: 
söylemiyr. ek kapıyı kopndı. 

Kaşlarını çatarak: K .. f" O ~ / 
- Sen garışma cevabını oy U g U 

C. H. F. Vilayet idare 
heyeti riyasetind~~: 

JJrnlcl•\ı•i feshedilen fırk:m11zın Balrkesır rı
lavet nwrktıziııe ait KeremkHy hududu dahilin
dt:ki iki par<;a zeytinlik(50) t•lli hin lirad~~ \'t' E~I· 
remit, Ayvalık, Burhaniye fırk.anııza ~~ıt. YPth 
parça ZP.ytinlik (20) yirmi hin lirada rnhhı uze-
riıulPdir. 

24 _ Tt•şriııi~ani - 934 cumarte~ · gunu .saat 
saat (lG) da Balıkt\sir 'il:)~cı fır·ka ıuerk~!Ztn(~e 
pazarlıkla ilıalel r ri frra kılrnaeağırulan talıplerın 
ıaviıı oluııau ~iiu ve saattt• nıiirac 1 a llaı·ı liizu111u 
·ı:' .... (9G5) ...!._an olunur. .... 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Rd 't k Edremit merkezile ıeytinli ve Kızıl • remı azasının ~ . . . 
kcçilj mıntakosındaki mazbuta ve mülhakn zcytınlıklerın 

Balıkesir· Satın Alma 
Komisyonundan: 

Balıkesir kıtaat efradının ihtiyac\ için 20 şer 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

Balıkesir Sıhhıt dairesi ihtiyacıiçin 500 li
rahl\ kinin münakasaya vaz ve nıüddeti temdit • 

-birı kilo hHuıa, pırasa, isparıak v•~ 3 hiu kilo ka
rnıhalıar, 5 hiıı kila kereviz, 500 kilo lu~yaz pe
yrıir, 400 ZP.r kilo kaysı re vi~ıul,t•rik ret;cli 24-
2. Tt\ş. -~34 tarih Cumartesi giinii saat 14 den 
iti haren acık iııdirm ~ suretife satın alırLt<•aktrr 
Taliplt•riıı • art11ameleri görmek için her ~iin \'t; 

edildiği halde şerait dcrınayanı suretile talibi 
t.arafındau teklif (lttip;i bedel haddi layık görül
medi~inderı 3 - kaııunuevel 934 tarihine mü-. 
sadif pazarıesi giinii saat on beşe kadar bir ay 
~arfmda pazarlıkla verilnıesine karar verilmi
ştir. 

1 
1 

ar ttıruııya iştirak i~·in de _viizcle yedi huçuk mu
vakkat lcıııiııatlarilc hirliklt• arttırma giinii mu-... 

Talip olarılarm t.eminatı muvakkatelerile 
birlikte yevmi mezk\ırda Encümeni VilAyete. 
gelmeleri ilan olunur. a\ ven saatte kolordu satın alma koıuisvorıuııa . . . 

ıııüracaatları. 4 - 243 ( 244 • 1) 
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ALTIN MAKAS 
. 
' 

Cç hı1<:uk sPne .\lınan~·a da lalısi 1 et nıiş sn nalın hii tii n incelikleriıH' vakıf BN·lin terzi akade
ıııısı ıı ın aliyyiil:lh\ dcrecPıle rııakasıaı·lık şelwd"tnamesirıi ve ayrıca Şt1 ref diplomasını haiz 

MUHARREMHASB • 
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Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Makast:ırı bulurnluğum h ınımlar terzihanesinin imal ettiği manto, toyyur ve balo olbiselerini görünüz. En 

zarif geyinıniş hanımefenıliler, l'n şık geyinmiş beyttlendilor Altın makasın muhterem müşterileridir. Modellere 
muvafık olmıyLın ve sevilıniyen elbiseler derhal tatbik oJilir. 

(;iizt)I ve pahalı olan kuma~larmızı yalııız .. \LTIN ~l.\KASA hit;tiı·iııiz. 

Çünkü ı ~ senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

Erkek atalyası postahane sıkağı Na. 50 
1 

dammlar atelyesi Karaoğlan ma~allesi ikneci so~ağ Ho. 24 
934 mahsulü 00 gün müdıletle müzayedeye ~ıkarılıı:ııştır. 
ihalesi 2 l-1 1 934 çarşamba günü saat 15 do ı~ra eJılece
~İndon t:ılip olanların ycYmi m··zkfırde EJre~ıt Evkaf da-
ıresine müracaatları iltln olunur. (2:>8 -- 2) 
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Riyase i en: 
Halkcvimizin kur~lar ~uhesi tarafından halka . 

mahsus se1·bt\Sl ye nıt ccani okuma y<.1zma biJ
me,·rnlerle az bilmıltırf mahsus olınak iizere 

t 

iiz,wc Ali Şuuri nektebinde ( 15) Teşrinisani den 
itibaren gece d~rslcri vermeğe başlıyacakt1r. 

Yurıda~larınnzm nwzk.l'ır mektep Başınual
lirnliğirı c müra•·aat ederek kayıtlarını icra ettir~ 

meleri ilan olunur. 

ı TÜRKDİLI Neşriyatından: 

Çocuklar için. 
I Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bilgisiııc tıygıın ol<ırak ya-
ı: zıhıııştır. Her kitapçıda satılır. 1 
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Okuyuculanmıza Bir Kolaylık. -
Aşağıya bastığmuz rehber tablo halkın11zın lıer tülü ibti~·açJa .. 

rını en rahat, en eyi, en uruz ve en sağlam şartlarla nerede, kim
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.o Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Haı gi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü ~ualleriıı eevaplarını bu tabloda ara~rınız .• 

T'DJ.KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, KuYayi milli-
n. n • ye caddesi numara: 98 

Klrn T' Ası· YE· Mustaf~ Fehmi. llliktlmel caddesi postalıa' 
n. rl • ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde .. 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiiktlmet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· llii k\uııct. 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısmda 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup Sabri 
IJ üktlmet caddt·si 

G A Z İN O : Merkez krathanesi: Pa~a \!aınii caddesinde. 

BE R B E R : Moda berberi Sabri bey. lliikt'uuet cadde, 
sinde .. Darbalı oteli altrnda. 

Yeni berber ıbrahim efendı: fliikt'ı:ıı•'' 
caddesi Yıldız Karaatlıaıwsi karşısında. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah llehmet soknğı 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane lıoğazındH· 

TERZİ 

Bandırma bakkaliy(lsi Ahmet Hilmi efendi·· 
Bihimumick.iler, konserve ve s ~k~r c~şitleri. 

~ . .. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 . 
Terzi ve örücü Celalettin bey. KuvaY' 
nıi 1 1ive caddesi No. 163 . 

TUHAFİYE• Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri bey .. .Alenı, 
• dar za<le.. Ku vayi ınillive caddesi Xo: 48 

t t 

: Ahmet Nuri efendi: Balı kesirin en eski şp,kol'' I 
Cisi. Hiikt'ınwt caddnsi, postah' ne sokağı ııtı ... 

n1ara: 24 ı 
lstanbul-lzmir şekercisi M. Re~at. rlükünıet 
caddesinde şehir sineması allıuda. 

MANİF A TU ~: Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fanr.azi uıcı
nifatura V(' kumaş mağza~1. Ku vayi nıilliye 

caddesi numara: 52 

I ... ld 


