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Çıkarım Genel Çevirgeni: KENAN EMiN 

ı-=-= Türk Dili Evi Ba!tkesir il 

il 

Yıllığı: 800, altıaylığ"ı 400 kuruştur. Günü geçmiş 1~ CUMARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE_.JVE ER. ÇIK.AR.. sayılar 25kuruştur. ===o.\ - --·-
t KEMAL ÖZ ATA TÜRK ' ! 

Mecliste 
1 Elen 

1 1 1 

Büyük ~eclis Dün Kabul Ettiği Bir Yasa İle 'I. 
Büyük Onderimiz M. Kemale Bu Adı Verdi .. 

Kanun layihaların birinci n 
ikinci müzakerııesi yapılarak 

kabul edildi 
Ankara, 24 ( A.A. ) -

Millet Meclieininin bugünkü 
topla .. tısında Üzerlerinde 
görüşülen kanun ltiyiholıırı 

şunlardır: Büyük Meclis dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. 
.\nkara. 2.t. (llıısıı~i muhahil'iuıizcl u) --llalatya lll(\hu~u i~nuıl Pa:a 1 

Hudutta ~ıkocok ihtiliifla-
1 r.n hallı iriıı !:iovypt Ru11yn 
hükt1meı ile iıııza eıl lt•n mu 
kuvcleııirı H' ar.k:.ul:ı~larırıırı .Y•.lSH tt~"-.. lifi İİ'/.('l'İllf' n( .. ~İS·İ·(·iiıı lif' KE~l.\·L· Oz ıı,a,z- ıı rn erı yı t rrı iid d 

r't>ll<·ı·ıııııı ~n~ ~ıdl.ıı ı lıugurı loplaııarı Bu~ uk .llıılt•l ~lt•dı~ıııdt· .\ 1 A etirıin uwtılnıası "' havu 
T[BI\ olarak k:ıhııl ı·tlilrniştir. l seyrü s fıJrino ıııuh 

" · ı· · ı ·ı · 1 ( tıus bcynelmilt·l .ı hlıi 

ile dostluğumuz. 
M. Zaimls elçimizlı uzun 
H dostane bir görüşme yaptı. 

Bııııd:ııı iitıı:u ıııt'(' ı:-- <'Şsız H gırnıı· <'I'(• h'ıalıtirlPr·r) me\,'dan olıııu~sıur .. 1 

1 
1 mukaveleye iştırnkimız hı:ık_ 

Ankoro. 24 (AA.)- M M ! ugün lıü)·ük ,.e tr.rih'.i günlerinden hir'ni dnhn kındakj knnunurı ıkincı ııııı.zrı. 
yuşı:ıd ı Bi.iyük Onderin ~oy : J. münes"betile lıütiın m<'clıs;n tek bir knlp ~·oş- / ' ~er~le.ri yup.lar:ık kabul eJ 
ğunluğu ile en sayğılı tez?hürntına mf'ydon veren Lu toplantıya (foıı:ın bey 1 ılmıştır. Anadolu Ajonsı ilo 
rıynset . etmekte ve B .. :zvekıl l:ıruet Puşa Hz -.o bi..:lün Vekill"r hazır bulu'lmakta il 1 on se.n~yeHka~~r taahhüt ic. 
idiler. rası ıçın arıcıye Vekllleti-

Mclis a~·1lır n~:ılnınz ruzrıamcıle bulunnn kırnunlorın nıüznkeresi yapılmış vo bundan ıı 1 ne salAhiyet veren konun ile 
sonra Heisiciim ur Hazretlerine verilecek soyn<lı i~· in hükumet tarafından verilmiş olan ' 21 temmuz 927 T. ve 1120 
kanunun müstacelen müzıı kı>rnsi kabul .edilmiştir. I l Devamı ikinci sayfada ] 

Kemal Öz .fifa Türk ~u münasebetle söz nlon Başvekil ismet Paşa Hazretleri şu beyanatta bulunmuştur: ı 
«- Büyük ön/erimiz Cıimureislmi:in soy adı için bir kuru:ı teklif ediyoru:. Düşündük ki soy adı tatbik Moskova 

olunurken büyük önlerin taşıyacağı adı tayf rı elmt'k H. AI .\1. mn borcu ve hakkıdır. Kanunda biz ata '/ ıirk 
adını teklif ediyorll:. inanıyoruz ki ulusun en değerli u~ırl:t/ı oları Climurreisimi: adım söylerktn derin ' 
sevgi ve sayğı:duygularımz:ı birlikte ge:;dirmlş olacağı:: lnamyornz ki ala iıirk adı ile büyiik Türk ulusu erı Elçimiz Kayseri fabri~ası-
btiyük oğluna en saygılı Jıitabım yapmış olacaktır.» 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin sık sık ve sürekli alkışlar]n karşılanan bu beyanatından sonra kanun Myi- ftln matinalarini gördo. 
hasının maddeleri okunmuş ve yine alkışlarlarla karşılanm1ştır. Kabul olunan bu kanun lfiyıhasile R~isicümur 
HıtzrPtlerine Kemal Oz Ata Türk soy adı verilmiştir. 

Torıhi bir vesika olan bu kanun kabulünden sonra Jn pazHtesi günü torlanmak üzere toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Yunan Reiscümuru M, 
Cenapları 

Zaim is 

Atina, 23 (A.A.) - Türki
yenin yeni Atina elçisi Ru-

şen Eıref bey dün sabah 
itimatnamesini reisicümura 

takdim etti. 

Merasimden sonra M. Znj_ 

miı Türk diplomatile uzun 

ve dostane bir mülfikatta 

bv.lundu. 

r 
TC.HK Bi LI: B~.ğt·rli Başbakamnı ı ı İsrıwt Paşa ile arkadaşları Bii~ tik [Jusurnuıun duyğuları

na dıldt:\ıu «lercunıaırn olmu~lar ulm;al bir horcu ödemişlerdir. Türk giinlenwci <clarih» ve 
Tiirk nlu .. n elhr1 Biiyiik Gazrni11 üzlimle atasım bulmuştur. 

1 ıı: soy 
1 

l l Adlarınızı Tanıtacağız.! Bli'-'tİk ~lillet ~leclisiııirı kutkarmı (karar> candan alkıshırız. J i 

• Marsilya suika.~tın!n siy~si mesulı~eti. Poyraz 
Yugoslavya Hukumetı Macanstanı fırtınası iillnbul limanı-

1'0UKDİLİ okuyucuları· 
mn ıoy adla~ım basuca- 1 

ktır. Bunun için soy adı 
ta.'~man okorlarmu::w 
adlarım ve soy adlarım 

,il ve oturdukları yerleri bi-

Suikasten Resmen Musul Tutuyor. ' n~ı zarar yaptı. •Moskova büyük elçimiz Vasıl B, 
lstanbul, 24 (A.A ) - Ev- ~oskova, 23 ( A.A. ) _ 

ze yazmaları yeler. JJiz. 
böylece basılması istene. 
cek soy adlarım bir kar -

ı şılık beklemeden baıacu
ğı:. Ve böylece yurLdaş. 
larımız için eyi bir iş gör
müş olacayıı .. 

Yuuoslnya h11iciya bakanı hükômetinin n~tasını ol.uslar c~miyeti umum! katipliğine 
verdi. Bükrış ve Prağ hü~Ometlen de camı yata b1rer nota verdiler. 

CeneTre, 23 (A·~·~ - Yu-1 
goslavya hük<ımetının Mar. 
silya suikastının siyasi me
suliyetl l rine ılair olan no. 
tası Yugoslavya llo.riciye 
Nazırı M. Yevtiç tarafından 
Milletler Cemiyeti umumi 
~lltipliğine tevdi edilmiş
tır. 

Bu nota bu meselenin 
Yugoslavya ile Macnriston 
arasında evi anla~mnyı 

ihltı.1 edcc;k mahiyette 
olun vahim cihetlerine 
nazarı dikkati celbetmekte 
ve birtakım tethişçi 
Unsurlurın Macarintanda ye. 
rleşoıiş ve ornda bazı ma
kamatın yardımını görmüş 
olduklarını kuydetmektedjr. 

Son d fıı yap 1 n tohki· 
kat Kral A leksnndır ile 
l?ransa llariciye 1 a zırı M. 
~artunun katli işinin Macn· 
rıstanda eskisi gibi bir ta. 
kıın kimselerin iştirnkl -
lerinden istifade etmekte 
clevaoı edırn nynı unsurlar 
tarafından Macaristanda ha-
( Devamı ikinci sayfada ) 

Yugoslavya hariciye bakanı Romanya Harıciye bakanı 
M. Y evtiç M, Titülesko 

Yugoslav Notasının 
Macaristandaki akisleri. ----

Macar başvetili Yugoslav notasmndan ~ayrete ~üsm-
ediğini söylüyor ve meselenin aydmlatllmasım istiyor. 

Budapoşte, 23 (A.A .) 
Macar Başvekili M. Cöınhöş 
Yugoslavya notası hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

«- Marsilya cinayetine ait 
Uluslar Cemiyetine verilen 
Yugoslavya notası Macar 
hükumetini hayr<ıto düşür
memiştir. Macar hükfımeti 

bu notay. bir aydanberi 
Yugoslav matbuatı tarafın-
dan yapılan ve Macaristanın 
durumunu bozmayı güden 
mücadelenin devamı savar 
Macar hükumeti n~ln ~ 
nın ljs3nını Macaristana 
karşı ne~riyaıta bulunan ga
( Devamı ikinci sayfada ) 

elki gece yarısı yağmurla Türkiye_Büyük Elçi11i Vasıl 
karışık olarak luışlıyan poy- boy Minisin civarındaki Sol-
raz fırtınası şehir içinde kuz ve Sovyozları ile 
küçük bazı zornr yapmıştır fab~ikaları gezmiş ve Koy- ' 
Vı1purlar limandan avrılom- sı-rı .. men.SUl'ıtt fabrika . 

, ~ s na gondorılccok makinclori 
amış ve crelecdkler de .. 

Bize soy adlannızı 
bildiriniz, onları ta
nlfa/Jm. i ... o 1 rrornııı .. ı ur 

ıre k k · ı ı-ı :. 
b cı mu ı e gelmişlMdir. 

~ 

Geliboludun rrelmokte olan 
1 r 

t'> 

bir Yunan vapuru fener Başhğımızı Arıttık. 
lJugürıden TVRKDILI rıin başlıfjınduki yabancı 

gelim/eri almış bulunuyoruz. 

.. 
1 

önünde diğer bir Yunan va 
puru da Şarkköy önünde 

karaya oturmuşlardır. Ban

dırmada yarım tonluk bir 
yelkenli kayalara çarparak 
parçalanmış, Istanbula gel. 
mek üzere Marmnro ve Ko- 1 

radcniz limanlurınJan ayrı. 
lmış olan vapurlar fırtına 
yüzünden tekrar ayrıldıkları 
limanlara dönmüşlerdir. 

O~orlarmu:ın. başlt!/llmzda görecekleri ÜZ elli ocJi 
mlerm artık btr clcı/ıa arammyacak karşılıklarmı 

' burada veriyoruz: 

f ener~a~çe An~ara şam
piyonunu yendi. 

Ankara. 23 (A.A.) - Fe
nerbahçe ile Ankara şanı. 
piyonu arasında yapıları 
maçta Fenerhahçe 5-0 kazan- / 
mıştır. 

Maçta KAzım ve lımet Pa· 1 
şalar ile birçok Vekiller 

s.ahip _ve ba~muhar~ir_'.= İğesi ve Ba~yazğar11 
t;,ııumı neşrıyat mudurü· (,ıaıarıııı (,e J (, • 

• : 1\ • ne ,evır- I 
geni. · 

Cumartesinden maada iter gün sabahları çıkar: 

Cu ıııa rı e>i ııdeıı iizgıı gii ıılnıl., \'e erdı· çıkar. ıı 

Bu (yöııdem )le yine ideli mi ki « TÜHK 
BİLi » derin e\·iıu;lt)rlP katıh.lı#lı 
yüriiyii~ürule en ünii tutmak için 
lara baş vuruyor. 

hiiyiik dil 
tii rl ii yol-

Umutlaıu)'Oruz ki «Tf'HKBILİ» yaprakları 
çok get;medcu nz dilin µük suları andıran . 
duruluğu ile ~·ala~'acakt ıı· .. 

hazır bulunmuşlardır. ~I~~~~--~~==-~:.::=_:_~~~ 



$AY1A 2 

Ya~ın komşularımızda: 

Elen gazeteleri 
Türk - Elen ticaret anlaşması 
hakkında neler yazıyorlar? 

Bu ayın ilk haftasın- husus takendi ihtiyac.nı ke-
da Ankarada imza olu- ndi dahili istihsali ile kapa-
nan Türk-Elen ticaret an- tmak siyaseti takip eyleme
laşması hakkında hükft- idedir. Bundan dolayı her 
met taraftarı Proia gazete- ne olursa olsun Yunanista
si şunu yazmaktadır: nın Türkiyeye karşı olan ti. 

«Yeni Türk-Elen ticaret cari vaziyeti daima borçlu 
anlaşması iki ülke ara- bir vaziyet alacaktır. , 

sındaki bağların sağlamlı- y ' f h ' " ' t' 
ğmı hertürlü alanda i~tis- unanıs amn arıcı sıyase 1 
naııız iş birliği isteklerini 
bir kere daha gösterdi. 
Türkiye, aynı zamanda 
Yunanistanın da elde et
tiği malları elde etmek. 
tcdir. Tütün gibi, şarap 
gibi, kuru üzüm ve di
ğer şeyler gibi. Bunun için
dir ki yapılacak bir müba
dele anlaşmasının bu mese_ 
le üzerinde mühim surette 
durması karşılıklı mübadeleye 
geniş bir alan bırakması 
IAzım gelmekte idi. Dostane 
bir iş birliği düşüncesinden 
kuvvet alan iki ülke murah
hasları hu yeni ticaret an_ 
laşmasında Yunanistana yeni 
bir takım menfaatler ve ko
laylıklar temin etmişlerdir. 
Bundan dolayı bir kere 

daha Türk. Elen dostluğun
un ehemmiyetini kabul etm
ek ldzımgelir. » 

Katimerini gazetesi de di
yor ki: 

«Bu anlaşmada en mühim 
ve şayanı memnuniyet nokta 
iki ülke arasında sıkı bir 
ticaret temasının sağlamlaş
mış olmasıdır. Bu suretle 
iki ülke kendilerini biribiri
ne bağlıyan bağları- kuvvet
lendirerek biribirlerini ta
mamlamak fırsatını bulaca
klardır.» 

Venizelist «Elefteron Vima» 
gazetesi ise bu yeni Tü:k
Elen ticaret nnlaşmasını de 
tenkit etmekte ve Yunanist 
~nın Ttirkiye yapacağı fazla 
ıhracatın k~ğıt ünerindE\ na-
zariye halinde kalacağını Sö
yliyerek diyor ki: 

«Yunanistanın Türkiyeye 
ihracatının fazlaşınası ancak 
sınai maddeler ihracile ola
bilir. Halbuki Türkiye bu 

Marsı/ya 
Suıkastın .. n Si
yası mesulıyetı 
[ Üst tarafı birinci sayfada] 
zırlanmış olduğunu meydana 
çıkarmıştır. Şeri ki cürümler 
arasında vaktile YugoslRv
yanın şikdyetlerde bulun

muş olduğu kimseler de va. 
dır , Bunların ifaılelerinden 
kendilerinin Macaristonda ya
lnız iltica hakkından müs_ 

tefü olmakla kalmadıkları 
suikastın arfesine kadar 
gurup halinde Macar topra
klarında ikamet etmiş ol-
dukları anlnşılmıştır. 

Yugoslavya bu meselenin 
Milletler Cemiyeti asumlelesi· 

nin önümüzdeki celsesinin 
ruznamesine ithal edilmesini 
talep etmektedir. 

Bükreş ve Perag hükumetl
eri de ayrı fakat mealleri bir 
birer notı( vererek Yugos
lavyamn .... teşebbüsüne müza
heret etmekte olduklarını 

Yumm istatistik umum 
müdürlüğünün verdiği ma
lumata göre Yunanistanrn 
geçen eylul ayı içindeki ih
racatı, geçen sene aynı ay 
zarfında yapılan 683.965 000 
drahmi değerinde l 55.296 
tona karşı 782.850.00l) drah
mi değerinde 1s2.722 tondur. 
Yine eylül ayı içindeki it
halAtı ise geçen senenin 
yine bu ayı içinde yap lan 
580.638.000 drahmi değe
rinde 74.556 tona karşı 

1 36.944.000 drahmi değe
rinde 98.451 tona çıkmış. 
tır. 

Romanya Almanya ile olan ti
caret mu~avelesini bozuyor, 

Romanya ticaret ve sanayi 
bakanlığı Hariciye bakan
lığından Almanya ile olan 
ticaret mukavelesini derhal 
bozmasını istemiştir. Yakın
da yeni bir mukavelenin 
esasları kurulmak üzere 
Romanya- Almanya arasında 
konuşmalara başlanacaktır. 

Yugoslavyanm 1934 Re
koltesi 

Rt}smi istatistiklere göre 
Yugoslavyanııı 1934 rekoltesi 
şudur: 

18.569.l 13 kental buğday, 
4 80.896 kental arpa, 
1 .952 908 kental çavdar, 
3.J34.335 kental Yulaf, 
492.51 O kental Metil buğdayı, 

Mısır rekoltesi daha kati 
surette tespit olunmamış ise de 
tahminlere göre bunun geç
en yıl mahsulünden 12 mily
on kental fazlasile 47 .954.530 
kental olacağı umulma -

ktadır. 

Büyük 
Mıllet 
Meclısınde 
[C' st tarafı birinci sayfada 
numaralı askeri memnu mı-

ntakaları kanuuuna göre ask
eri birinci memnu mıntaka 

kanununo göre ciheti askeriy. 
ce gayri menkul emvalin 6 
şubat 1931 ve 744 numaralı 
kanun mucibince 1930 ve 

t 93 l senelerinde kanunen ve
r ilmi yen bedellerinden geri 

kalan borçlar artan seneler 
Milli Müdafaa Vekdleti bütç-

esine memnu mıntaka istimlak 

bedeli namı altında konulan 

ve konulacak olan tahsisat . 
tan öıleneceği hakkındaki 

kanun layihasının da birinci 
müzakereleri yapılmıştır. 

=== 
bildirmişler ve bu işteki 
mesuliyetlerin Macaristan ile 

mevcut eyi münasebetleri 
ihlal edecek malı iyette oldu
ğunu il8.ve etmişlerdir. 

TURKD!L1 25 IKINCITBŞR~ ......... 
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Kanunu esıısisi. B 1 d. M k K M ıarı 
Hindistan halkı va gazeteleri e e fye f nta a upa aç 
kanun projesinden dolayı in- e.aşkanlığ,nın Valimize verilme- l .. dm n . tlul Bı" lı·g., 

1
• YenJi. 

gilizlare öfkeleniyor. . sı yasam resmi gazetede çıktı. a Y ur a .!:__. ' . 
Bombay, 23 (A.A.) - Dün Belediye reisliğinin Valiye idmangucü küçu·kıerı' de Alay ku·çu·kıerini yen~ılır. 

Londrada neşredilen Hindis- verilmesi hakkındaki yasan 
tan teşkilatı esaıiyesi hak- (kararname) resmi gazetede - .... f 
kındaki proje etrafında Hin- çıkmıştır. Ancak buyr~ğu t!f, 
distan halkı, gazoteleri henüz vildyete daha gelmemiştir. ..-.;.. r ~ . 
açık olarak fikrini söylemiyor Yasanın yildyete yarın gele 
Bununla beraber Hindistan ceği ve kent (şehir) işlcri
icin dominyon teşkilatı ka- nin vildyetçe görülmesine 
bul etmemesinden dolayı yarından başlanac3ğı anla 
lngiliz parldmento komisyo şılmaktadır. 
nununu hatalı buluyor ve Yasımı resmi g3zeteden 
yeni teşkildtı esasiyenin alıp koyuyoruz· 
amele partisi iktidar mev- «Kararname: N. 2- 1545 
kiine geldiği takdirde «Balıkesir merkez beledi-
hdil edilebileceğini um_ ye reisliğinin 1580 sayılı 
maktadırlar. belediye kanununun 94 üncü 

Gazeteler ise 
bir hareket 

tasvip etmektedir. 

prejeyi 
olarak 

~ , 

Y oguslavyanın 
Notası 
Ve Nacaristan 

maddesinin (B) ve {O) fıkra_ 
larına göre valiye verilmesi 
Dahiliye Hakanlığının l 1- l 1-

934 günlemeçli ve 65-125 
sayılı bitisi ile ileri sürülme
si üzerine bakanlar heyeti
nin l 2-1 J-934 toplantısında 
k:ıbul olunmuştur.» 

Mülkiye mülettişi 
Mülkiye müfettişlerinden 

Şükrü bey şehrimize gel
miştir. Müfettişin gelişi 
belediyeye ait bir tahkikat 
işi ile alAkadar görülmek
tedir. 

Oıta Mektep lngilizce mu
allimliği. 

Kız Ortn Mektep lngilizce 
muallimi Ferihh hanımın 
maaşı arttırılarak Erkek 
Orta Mektep İngilizce mual
limliği de uhtesine verilmiş· 
tir. 

Bir muallim tayini. 
lzmir Kız Muallim Mektebi 

mezunlarından Fethiye ha
nım Edremit ismet Paşa 
mektebi muallimlığine tuyin 
edilmiştir. 

ldmanbirliklileri yenen ldmanyurtlular 
Mın kata kupa maçlarına kazanmışlnrdır. . dO 

cumn günü Ali .Hikmet Paşa İdmanbirliği - fdmaDY~ ~ 
st.adyomunda ldmangücü - birinci takımları ara.sın~ 
Alay idman yurdu ikinci ta- maça gelince, haf il bır Y •C 
kımlarile idmanyurdu - İd. mur altında yapılan bU ~dlo; 
manbirliği birinci takımları ikincilerinden çok güzel 0 ~ 
arasında devam edilmiştir. seyircilere heyecanlı d• 

. Maçlara Güç - A.lay iki.n- kalar yaşatmıştır. ,rı' 
cı takımlarının oyunu ıle Yurdular Birliğe o~z ıl• 
saat 12 başlanmıştır. Kü~~ükl daha güzel ve biribırl;,. 
erin oyunu çok zevkli ve gü- anlaşarak oynamışlar ~ 
zel olmuştur. Birinci devre liğin bir sayısına kart\ ııı· 
1-1 beraberlikle bittiği hal- sayı yaparak maçı 88;,f 
de Güçlüler ikinci devrenin yetle bitirmişlerdir. F'' 
sQn dakikalarında yaptıkları son galibiyet sayısını 
ikinci bir sayı ile maçı 2- l altıdan yapmıştır. _/ 

Maarıf Müd·hlüğünün tao~t~ 
Aynen gelmiştir: gene lstikldl mektebıD0 dır 
Gaz.,tenizin 21 Teşrinisani vam ettirmek arzusuod• r' 

1934 tarih ve 4356 sayılı Binaenaleyh; mektepçe ,i1 
nüshasının ikinci sayfasının smen veli tanınan "'alide .. ,.-
dördüncü sütununda (Bir in nakil için mektebe rD

0
,-

. · t 1 d ğ 'b' es• okuyrcumuzun şıkiiyetı) ser- ~aa .1 oma ı ı. g.ı ı. l ,r 
levhası altındaki yazı hakk- (ıJZl mekteb ıle IstıklA def' 
ında: ktebinin 5.deta yanyan8 ,. 

t t 'klAl kt b ' · .. .. ecek kadar biribirlerioe 1 -'• s ı u me e ının uçun - _., 
çü sınıfına müdavim Arif ın olduğu da herkesçe ~b• 

um bulunduğundan uzll ~~ 
Afendinin mektep idaresince yakınlığın da mevzuub'1~ resmen tanınmış velisi vali· rO 

olmıyacağı takdir huyu ~-
desidir. Bu çocuk geçen ~e- Meselenin tavzihi ııo • 
ne validesi tarafından lstikl - nazarından bu yozınıP g'ci" 
dl mektebinin ikinci sınıfına nizin aynı sütununda der 
kaydettirmiş, bu sene de üç- rica ederim efendim· ud•~ı 
üncü sınıfa terfi etmiştir. ~ıaarif ııı1,~ Validesi ve velisi çocuğunu Hüseyin 

(Üst tarafı birinci yüzde ) 
zeteJerin lisanının 'aynı olm . 
masından dolayı çok mütee
ssir olmuştur. Macar hüku
meti, Yugoslav notasının sı
yasal temayülüne ve hassa
ten bu mesele hakkında etr. 
arlı malumat almadan ve mü
nakaşa götürebilecek bir ta. 
kım delillere iKtinat edilerek 
Macaristanın ittiham edilme. 
si keyfiyetine cihanın naza
rı dikkatini celbeder. Macar 
~ükfimeti Yugoslavyanın itt
ıhamlarını cer hedebileceği 
gibi katilin suikasttan evel 
Macaristanda ikamet etmiş 
olduğu iddiasını da çiirüteb
ilir. Ve cinayete şeriki cür
üm olduğu ittihamını redde
der. Macar hükumeti Yugos
lavya ile dostları sulh anL 
aşmalarının kendilerirıe bir 
taraflı olarak temin etmiş 

olduğu askeri kuvvetlere 
güvenerek sulh fikrini tehdit 
etmekte olduklarından 
bu meselenin çabuk aydınln-
nması , İçin }Azım gelen 
şeylerin yapılmasını arzu 
eder.» 

NASIL İf\ T ISA TÇA YARI llÜS TEllIJ<: ~EIJ K TEN K !;RTUL~~' ft~ 
KİN BUDCN IKTISAOINA GEÇiYORSAK DiL S~\ VAŞINA il.\ KUL~ 
MÜSTEMLEKELİGİNDEN CIKIP BUuUN BÜTUNLCGCNE GiuivoRl~ 

~ ~td' 

Tefrikamız: 2 

Yazan: 

Vilhelm havi 
Türkçeye çeviren: 

fi. flvni 

Ben kapı arkasına saklandım. Onun, babam ile be· 
raber dışarı çıktığını, babamın onun elini nezaketle sıktı
ğını ve ayrılırken ona birkaç defo eğildiğini gördüm. 

Yaptığım kabahat içime işledi ve ben epey vakit sak
landığım yerde kaldım. En nihayet açlık beni orudan 
cıkmema mecbur etti. Uslur.a ve baş:m aşağıya eğik 
olarak babamın karşısına çıktım. 

Babam, sert bir sesle: «-Senin eyi Muk'la eğlendiğini 
haber aldım». dedi: ~eni bu ~ldetinuen vazgeçirmek için 
sana onun tarıhçesını anla1 acağım; fakat bundan evel yap-
tığın bu ka~a~at için sana her vak~tki cezanı vereceğim. 

Her vakıtkı cezam, ayaklarıma yırmi beş sopa yemek 
idi ki bunlarda babam hiç şaşmazdı. 

Bubam uzun çubuğunu aldı, onun kehirbar ağızlığını 
çıknr<lı ve onunla beni, başka defakin<linden daha ~mrp, 

cezalandırdı; eyice bir dayak attı. Sopalar bittikten sonra 
babam bana dikkat etmemi tenbih etti . Ve Muk'un tarih
çesini şöylece anlatmağa başladı: 

- Muk'un, «:\lukra)) adında bir babası vardı. O, fakir, fa
kat hntırı sayılır bir adamcağız idi. o du tabii oğlu gibi 
yapyalnız yaşardı. Oğlunun kocaman kafalı, küçük vücütlü, 
ufak tefek ve kusurlu olmasından utanarak onu sevmiyor. 
du. Ve bunun için de onu mektebe göndermeyip cahil 

, bırakmıştı. Muk, on altı yaşında olduğu halde htllA 

küçüktü. Çocukluk ynşia rını çoktan geçirdiği b~9i' 
hAlA bir çocuk gibi geveze ve saf yürekli oUuğU 'bit 
babası dnima onu azarlardı. Bir gün Mukra ağır ~O 
surette yaralandı ve çok a .. çmeden öldü. Küçük 'ı.Iİ 

'"' "(8~ 
k'ıı da beş parasız ve kara cahil bıraktı Katı yu 
akrabaları: 

«Git kısmetini ara!» diyerek Muk'u evden k0~d:o 
lar. Küçük Muk da hemen gitmeğe hazı r olduğ~ıı' 
söyledi. Ve, yalnız bnb::ısının elbiselerini giyıJJee 
müsaade etmelerini rica etti, istediği müsaadeyi aldı. tdO' 

İhtiyar Mukra uzun boylu ve şişman bir adam 0 ~·' 
ğundan elbiseleri Muk'un viıcudüne olmuyordu. fB t1ll 
Muk, aklına gelen bir ustnlığı yaptı: Elbiselerin . arbD 
yerlerini kesti ve sırtına ge~irdi. Halbuki elbiselerı ııııB' 
yundan kısaltırken eninden de daraltmak hatırına ge 11~ıo 
mişti. Onun idndir ki giydiği elbiseler pek gülünç olrD ,.e 
Kocaman bir sarık, geni~ bir kuşak, bol bir şal"''r ,. 
kül renginde bir cübbH: işte babasından miras 018

: ıı• 
kalao şeyler bunlardı. ~fok babasının elbiselerioi sır•1,ıı 
geçirdikten sonra bir daha çıkarmadı. Eline kocı.ı~dİ· 
bir sopa aldı. ~uşağına bnbasının büyük kılıc•ını gec.\aıı 
Ve öylece sokağa çıktı. «Kısmet arıyorum» diye bil 

g ün büyük bir sevinçle başıboş gezip durdu. 
ilİŞ16' 

Yolda gözüne parlakça birhangi taş prırçası ~,,ıı 
<din, elmas buldum!» diyerek cebine tıkardı . Hele uza btJ' 
kandillerle aydınlanmış birhangi cami minaresi v01' e" 
aynn gibi parlıyan göl suyunun yüzünü görse herneıı 8eııı· 
inde oraya koşar ve en nihayet afyonculnr, periler Ol Je? 
leketine yetişmiş olduğunn sevinirdi. Fakat n:r:.,ıo• 
Biraz yakınlo~tımı herşey kaybolurdu . Bunlar, yorg ıııtard 
ve at;lık ona, hala faniler dünyasında olduğunu hatır vat) 

(Devamı 

,. 
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~ark musikisi ölmüştür. - 22-

Son Gece. 
Macit elleri titriyerek ka

p~yı açtı. Y orğun arğın mer
dıvenleri tırmanırken sende
liyor, düşmemek için parma
klığa tutunuyordu. 

Kendisini güç halle oJaya 
attı . Şezlonga uzandı. Göz ka
paldarı gittikçe ağırlaşıyor, 
rnasadaki sa :.ı te bakmak iste
dikçe sanki gizJi bir el gözL 
erini açtırmıyordu. 

Bu g~ce nasıl olmuştu da 
fazla kaçırmıştı, onun bu ha
le sevk eden kuvvet neydi~. 

Yeleğinin düğmelerini ko. 
parırcasına hçarken dumanlı 
~af asında bu kuvveti, Marin 

1 
ın hayalini teceseüm ettirme
ğe çalışıyordu . 

Ne şirin bir kızdı o, be
yaz ensesine dökülen kıvır

cık sarı saçları, geniş düzg
ün alnı, ince kumral kaşı 
ve bunun altınıla bir çift 
yeşil engin. 

işte Macidi bent eden bu 
yeşil gözlerdi. Danzigin bu 
sehhar yıldızına kaç defa 
izdivaç teklif edecek oldu. 

Fakat... Ah ... 
iki senedenberi çalıştığı 

rnemuriyetinden atılmasından 
korkuyordu . Zaten para da 
biriktirememiş üstelik öteye 
beriye oldukça mühim bir 
borç yapmıştı . 

Bu israfı masa arkadaşla -
rının mütecessis nuzırbrın-

dan kaçmıyordu. Bunu kenıl. 
isi de pek dld biliyor ve gü_ 
nün birinde yüzüne vurula 

ırıuhakemesi altüst olmuş, 

ne yaptığını hdltl bilmiyen 
Mecit itiraz etmedi, «peki» 
dedi . 

Lokantada karşılıklı otur_ 
muş yemek yiyorlardı. Tev
fık çok: şiddetli ve hayati 
bir meseleden bahseden 
adamlara hns bir düşünceyle 
kafaRında tasorladığını an
latmak ister gibi Mı:ıcidin 
yüzüne bakıyor ve söza ne· 
reden bnşl ıyncağını kcsti
remiy1>rı l u. 

Nıhayet dayanamadı: 
- Azizim Macit diye sö 

ze başladı. 
Bugünlerdeki vaziyetin bi· 

zce malum, arkadaşların he_ 
psi de bunu biliyorlar. Sık sık 
tekerrür eden bu h •ılini 
bugün nz daha müdür ıte 

anlıyacoktı. Amma bir i~ 
ıçın çarşıya kadar gitti 
dedik, atlattı lı tab.i bu hal 
devam etmez. 

Gerçi bunları bizden daha 
eyi bildiğine şüphemiz yok 
amma ne de olsa hatırlat

mayı faydalı bulurum. 
Macit yavaş yavaş başı· 

nı doğrulturken yanağı

nın üzerine yuvarlanan iki 
damla göz yaşını 

sak:lıyamadı. Hiçk:ırma-

ğa başladı. Arkadaşının 

bu vaziyetinden ümit ve 
cesar1ıt alan Tevfik devam 
ederek: 

- Bu sefuhAt hayatından 
kurtulmok istiyor musun? 

Mocit .-akın ve mahzun 11r 
kadaşının yüzüne balı:aralı: 

cağından korkuyordu. Gerçi 
serbestti, kimsesi yoktu am_ dedi. 

istemez olur muyum ki 

ma, hareketlerinin başkası 

tarafından takip edilmesine 
Öyleyse evlen azizim. 

Parlamento ordu bütçesini kabul etti. 8' k d -- k f · 
Harbiye Nazın ve bir radikal mebusun / lr .a in yanara 8CI 

ll - Abra D gazetesinin yazısı şayanı dikkat sözleri. hır SUreffB o·fdu· 
«Al-Ahum» gazetesi ya· 

zıyor: Pariı, 24 (A.A.) - Parl- Ruıyaya kArşı Lehistanı so-
Gıızi Mustafa Kemal paşa Amımto Frans•z mcbuson me- nra da Japonyayı ayaklandı-

B M Meclisinde söylediği clisi hıırbiye bütçesini sekiı rmak istedi. Fakat bu sulhu 
nutukta, Türk musikisinin yüz milyon olarak kabul et- yarıyım Fransa ile Rusyanın 
ıslahı ve milli Türk şarkıl- miştir. birleşmesini temin etmiş-
arının garp musikisine göre Harbiye naz ı rı Ceoeral Ma_ tir.» 
yapılması azminde bulund- ren söylediği nutukta harb- Mazbata muharriri Fransa 
uğunu söylemiştir . iye bütçesinin ulu orta ha- ile Rusya aras ında bir an 

Mah1m olduğu ,·eçhile z ı rlanmadığ.nı, ordu encüme nnln~mıya varılmış bulund-
Gazi Mustafa Kemal paş:ı nin t935 yılı için de hasırla · uğunu inkAr edilmiyeceğini 
şark musikisini ve daha do nacağ.nı söylemiştir. işaret ederek: 
ğrusu Türk şuk musikisini Radikal Sosyalist fırkası- , - Ne ittifak. ne 
sevmemektedir. Mustafa Ke- 1 

nın sözü geçen adam arın- de askeri itiltlf kelimesi. 
mal p:ışn birk::ıç defa lata <i:ın birı· olan mazbata muh- k l 
nbulda, Ankarada ve diğer ni u lanamıyorurn,fııkat şu-
dııhili vilılyetyerde bu duy. arriri söylediği nutukta: nu diyebilirim ki Almanya 
guları meydana atmı9tır. « - Almanynnın Versay ile herhangi bir muhasama 

Gazi ~tustafa Kemal bir muahedesini tatbik ettiğine halinde çok kuvvetli ve eyi 
kaç defu Türk sazlarını sus- inanmak sulha fena hizmet terbiye edilmiş Rus ordusun-
t~rmu9 VJ garp musikisini etmek olur. Hitler hükumeti un yardımı temin edilmiştir.» 
dınlemek istemittir. ricen tatbik edilecektir. Bu nin makıııdı; Türk di-

Gazi Mustafa Kemal pa- suretle Türk musikicileri linde yaptı#• inkılAbı 'f ürk 
şo, şark musikisinin ntıl ve garp m11sikisini öğrenmek tarlularında da yapmaktır. 
ten bel milleti< rin musikisi ve ha ti t · t L 

]d - b k . ya arını emın e mea. Bunun için eski Türk milli 
o ugunu ve u şar musık- 1 f t k ki d . . . ı rsa ana avuşaca ar ır. şarkıları toplanacak ve bun-
ısının asırlardanberi hiç bir 1 t b 1 b 1 d" · T"" L 1 "L 
terakkı' .. · L" f .. t 

1

. 8 an u e e ıyesı ura- ar go.rp musıa.ieine uyğun 
.. ü ınaıtıı gos er- 1 . . 

madiğini söylemiştir. •rın g.ırp muıikisme al 1t · bir şekle konulacaktır. Türk 
Gazi Huzretler·n· k tırılmsısı için musiki bütçe- şarkıları gerek güz~llik ve 

ı ın arar. . . H d k · · "b ·1 Türk ve Avrup 1 mahnlilinde sını ar~tırmıştır. er _yer e gere tesır ıtı arı e yüksek 
yüksek bir akis uyandırmış- meccanı konserler verılecek- bir mevki almış olacaktır. 
tır. tir. Gazi Mustafa Kemal Pata 
Duh i l ı ye Vekili Arap şark Bu suretle şark musikisi Türk milletini gerek ilim ve 

musikisinin radyoda n('şrini T1\rkiyede tarihe karışmış fen ve gerek maddi bakım. 
menetmiştir. Bundan sonra bunun yerine Avrupa musL dan bir garp milleti haline 
Türkiye radyosu da yalnız kisi geçmiştir . getirmek azmindedir. Ve bu 
garp musikisi neşredecektir. Gazinin bu hareketine hedefe erişrnek için bütün 

Bu karar kahvelerde, amil olan fıkrin başka vasıtalardan ve tedbirlerden 
barlarda, tiyatrolarda, ted- bir hedefi vardır. Gazi- istifade ederek çalı9maktadır. 

Geçen çarşamba günü 
Bigadıçta Hatice hanım adlı 
bir kadın yanarak feci bir 
surette ölmüştür. 

Bigadıcın orta mahalle· 
sinde vaız Ali efendinin 
sar'ulı olduğu anlaşılan karısı 
Hatice hanım mutfakta yemek 
pişirdiği bir aıra.ta yine sar'n 
tutmuştur. Zavallı kadın bu 
sar'u nöbeti esnasında yerde 
siirüne sürüne ocaldığa ka
dar yaklaşmış sonra feci ak
ıbete uğramıştır. Kadın elli, 
elli beş yaşlarındadır. 

..;umuriyet müddeiumumisi 
Salih Zeki bey Bigadıca gi
derek. hfi.dise hakkında ye
rinde tahkikat yapmıstır. 

Muğla~a f m~ıkçıhk. 
Muğla, 23 <A.A.)- Vilaye

timizde geçen yıldanberi 
fındık yetiştirilmesi için baş· 
lıyan çalışma ilerlemektedir. 
Geçen yıl ilk Giresundan 
getirilen 400 kadar fidanla 
başlıyan bu iş bu yıl 6000 
fidan getirilerek dağıtılmak 
suretile bir kat daha geniş
letilmiştir. Diğer taraftan Muğ 
lada ipek kozacılığının kök
lettirilmesi için de çalışıl 
maktadır. 

ı~T~U=R':~~~~MM~1·,~·-~ll!~l!9~ı 
1t l'\.Dlll neşrıyatından. » ı :. Ş h. s· d • 
11.. ~ f e ır ınemasın a f 

0 O ğ r U Y O (. • 1 f . Ba akşam ~ 
~ ilahi Artist ~ Y.\ZAN: M. CEVOET 

h Macit durdu, düşündü bir 
ic taraftar değildi . .. !\enedenberi devam eden ah- Bir perdelik mektep tem•ili 
Horozların sabahı ihtar ~ 

d valini bir sinema şeri_di gibi 

~ Lilian Harveyin ~ muhteşem eseri -

~ Çı ldırtan Dudaklar 1 e en sesleri duyulmağa ba-
l göıünı\n onünden geçırmeğe 11 Fintı: Bet kuruştur. 1 şadı, artık hirşey düşün_ 

başladı. Etrafa borçlanmıştı, • . . 
emiyordu Yavaş yavaş kal · sıhhati de bozulmuştu, ark:ad-ı İdareevı nıızde Ye her kıtapc.ıda bulunur. 
kt1

, ceketini,yakalığmı kary-
1 ıışlarına fena _bi_r tesir hıra. ~ 

o anın demirine astı Yatağa ~A~~~~~~~~~..llr 

1 Sinemıt semaaanın büyük bir Tarlığı n parlak i 
~ yıldızı dilber 81natkAr LILIAN HARVEY in en son r, 
~ eseri olan bu fılim bütün dünyada çılgınca alkışla- ~ 
~ nan büyük tadirler ve alAka celbeden emaalsiz mi- • 

girdi. kmak üzere ıdı.......-wM~.--~ 1 

Uyandığı zaman saat ı 1 e - Pekı evleneyim dedi. 
geliyordu, Daireye geç kaL - Öyleyse ş i mdi sara mü-
mıştı. Yalaktan fırladı acele nas ip genç, güzel, terbiyeli 
acele giyinerek kendisini 50_ bir kız göstereceğim belki de 
kağn attı. Caddede koşarca. tan ı rsın. Bizim muhasebeci 
sına yürüyordu. ~fesnt beyin kızı Nüket. 

Masasın ı n başında terini Macit evveln kulaklarına 
silerken mendil altından ar- inanamadı culoğru mu söy -
tadaşlurının yüzüne Lakıyor itiyorsun Tevfıkl» demekten 
birşeyler sezmeğe çalış ıyor kendini nlumadı. T_evfık .. a_~-
du O ı · k b"le ki kadıı~ının bu suıılıne guldu: ' aya gırer en ı - '"' 
ınse yüzüne bakmamıştı. Ma- ı - Maeit bir dnhıı bara 
cit bu seHizlikten ürktü, ne o pis .. yere gitmiyeccğine 
Yapacağını bilmiyordu, Ö'1Ü - 1 bana ~oz ~er. .. 
nde yığılan ·•flğıtları karışt- Macıt hıç tereddut ttme· 
ırırken arkadaşlarından Te- den: 
\'fıfin sesile yüreği serinle- __ lmkc1nı mı var, artık 
di. oraya gitmeme. 

- Gün aydın Macitl 
- Gün nydın dostum. 

. - Gözlerin kan ~:nnağı 
gıbi no olmuş öyle hasta
rnısın yoksa? 

- Biraz öyle gibi. 

8 
.. 'f evfik bey b ka birşey 
0Ylernedi yalnız dudaklarıo
~n hafıf bir tebessüm be
lırdi. 

- Demek dün goce son 
gecen olacak ha? 

- Evet son gecem. 
- Öyleyse hiç merak et-

me dostum. Göreceksin bok . 
Yakında saadetin içine düşe
ceksin, yeter ki bu gece son 
gecen olsun. 

** Macit artık ne barı, ne de 

C 1 
~ zansenli muhteşem eseridir. Bu fılim4e LILIAN HA- r, 

. H. F. Vi ayet idare ~ RVE~ aşkın ve güzelliğin nelere kadir olduğunu • 
i gençlık, aşk, saadet, ze'Vk, neşe taş ran bir alaka ~ 

heyeti r iyasetinden: ~ ile ~anlandırmıt~ta ve seyredenleri ilAhi güzelliği i,. 
f haleleri feshedilen fırkamızın Hah kesir vi- ~ LILİAN HARVEY in bu filimdeki şeytanetkAr ~ 

j ve çok sevilen rolleri, nefis şarkıları enfes dans • 

~ teshır etD'lektedır. ~ı 

layet merkrzine ait Keremköy hududu dahilin- 1 ~ ve varyete numaraları görülmesi asla ihmal edilm- J, 

deki iki par<;a ze\,'linlik(50) eİli bin lirada ve Ed-j ~ iyecek kadar güzeldir. ~-
• ~ Bu kıym~tlı artisti ve yarrıttığı neşe kaynağı /ili 

renıit, Ayvalık, Burhaniye fırkamıza ait yedi ~ bu eserini görmek fırsatını kaçırmamalarını mu- -ı 
parça Ztl~' t inlik (20) yirmi bin lirada talibi uze- ===~ hterem halkımıza tavsiye ederiz. • 

~ llA veten Dünya haberleri . r, 
rindedir. ~ Suvare Tam saat 8 de başlar. ~-

24 - Ttışriııisarıi - 93 ı cumartesi ~iinii saat ·-
saat ( 16) da Balıkesir vilayet fırka merkezinde 
pazarlıkla ihalelt· ri icra kılınacağından taliplerin 
tayin olunan giin ve saatte müracaatları liizumu 
ilan olunur. (265) 

Balıkeair Satın Alma 
Komisyonundan: 

·~ Salonlarımız kaloriferle teshin edilmiştir. J ~ 
l .S P E K Y A K 1 N D A ==-~11§ l, Muhteşem artist ve kudretli sanatkAr ~ 

ıs B R 1 G 1 TT R H E L M in iti 
~ A ~ 

ı: Mu!..'! ~se~i! ~abı~lı~a ~k~e~iz ?i 
- · =§1 

•ıi~~Jiiiiiiiiiiiiiiii~iiımijiiiiiiiiwiiiiiiiijiliiii• 
2. Teş. -934 tarih Cumartesi giinii saat 14 den 
itibaren acık indirme suretile satın alınacaktır . . 

ôg·ı . fık e~ı~ payJosunda Tev_ 
Mecıdın koluna C'rirerek: 

tı 

1. - Yemeği beraber yiyc
ırn u . b A. ·'•ecıt ey dedi. 

e.Uı: kşnmki bar yorgunluğu, t 
ol Ye uykusuzluk tesirile 1 

Mariyi anmıyordu. Üııun gö
zünde yalnız bir yaşına gi
ren kızı Ümitle karısı Niiket 
vardı. 

E. Orta mektep 

Tahsin 

Balıkesir kıtaat efradıum ihtiyatı için 20 şer 
bin kilo l::lluıa, pırasa, ispanak v.~ 3 bin kilo ka
rnı bahar, 5 hin kila kereviz, 500 kilo beyaz pe-

1 yııir, 400 zer kilo kaysı ve vişne,erik reçeli 24-

Taliplerin şartnameleri görmek için her giin ve 
ar&tırnııya iştirak için de yiizde yedi huçuk mu. 
vakkat teıni natlarile birlikte arttırma ~iinii mu-
ay.~en saatte kolordu satırı alma ko~isyonuna 
muracaatları. 4 _ 243 
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. . . 

,~ .. - -- . . 
ı·ı TURKDILI Neşriyatı dan: 
1 

Çocuklar için. 

le neticelendirilir. 

,.,================~ 

1 

Memdu~ Ahmet 
ÇOCUK 

lspartada 
Halıcılık 
inkışal 
Edıyor 

Isparta, 23 (A.A.) - 16 
mnyıstanberi lspnrtn halıla
rın_a yapılan soğuk damğa 

eyı neticeler vermiştir. Bug
üne kndar 25 hin metre 
murahbl"ll 6alı ı.Yözd en ge~i-

ı:ı • 
rilmiştir . llnlıcılar birliU-i o 
bu kurulan şeklin sürmesi 
için söz birlıği ettiler. 

izmırde 
Yapılan 
Maclar , 

lzmir, 24 (A .A } - Dün 
burada yapılan lik maçların
da lzmirspor Türksporu 1-3, 
Altay Karşıyakayı 1-2 yen
mişlertlir. 

, · .. -. 
25 IIC1NCITBŞ~ 

Okuyucularımıza Bir Kolaylık. 
Aşağıya bastığmıız rehber tablo halknııızın lıer tülü ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artlarla rıerede, kinı
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.e Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .• 

TDl.KO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, 
n n • ve caddesi 11umara: US 

· ıliK u vay i 1111 

., 

Klro T' Ası· YE· Mustaf_a Fehmi. lliikfımı~t cau<lt~Sİ postalı3' 
.n. ..t'l • ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. KuYuyi milliye cadde· 
sin<lr. .• 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... llükt'nuet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik111•1e' 
caddesinde .\lımet çeşmesi karşısında . 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup sabrı 
Hüktlmet caddesi 

G A Z İ N O : Merkez krathanesi: Paşa camii caddesinlie· 

B ER 8 E R : Moda berberi Sabri bey. Hiiktimet cadde" 
sinde .. Darbalı oteli ahında. 

Yeni berber tbrahim efendı: lliik•in1e
1 

caddüsi Yıldız Karaaıhanesi karşı~rnda. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: ~~ılı '1P-hnwt ~ok~1~ 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri· 
Paşa cHmii ca<ldesiıulf~.. ~le' lıaıw 1 orta ııı.d~· ._ 

TERZİ 

Banchrrna b ıkkaliyesi Ahmet Hilmi efen~j.. 
Bilt'tummiçkiler, konserve Ye ş ~ker Çfşiılerı. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 . 
Terzi ve örücü Celalettin bey. Kuv:1~ 1 

milliye caddesi No. 163 

• . ıil' MANJF A TU ~: Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantaı1 11. r 
. r k - K . ,·ıtı' 111 atura ve · urııaş uıagzası. uvayı 111 • 

cadılf'Sİ numara: 52 J 
. ~. 'ı. . ! . -«11 •• • _. 

t (' Bal:kesır Vılayet Matbaasında basılmış 1 


