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- İğesi Baıyazganı:Bllectk saylavı HAYRİ KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

/ Türk Dili Evi Ba/Jkesir ~ 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur. Günü geçmiş 

CUl\~AR. TESİDEN ÖZGE GÜNLER.:O.a VE ER ÇIK.AR.. 
~ sayılar 25 kuruştur. 
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Edirne ve Trakya çok değerli bir Türk varlığıdır. 
Türk 

Kurultay başkanlığının cBYabı 

Trakya ve E d i r n e B i z i m İçin 
Kadınları sıyasal hakkı~ın ç o k o e ğ e r 1 i _ T Ü r k v a ! l ı ğ 1 d 1 r. 
ve~il~esindenölü~ü .se.vınç- Başbakanımız Edirne belediyesinin yemeğinde 
lerını kurultaya ~ıldırdıler. güzel bir nutuk söyliyerek Trakyayı öı-düler. 

Acıklı bir ölüm. 
Türk milleti güzide bir oğlu
nu, ordu genç ve değerli bir 

kuma11danını kaybetti. 
Ankora, 9 (A.A.) - Türk 

k.adınlorına saylav s çilmcl 
eri ve seçmeleri hakkını ve
ren kanunun kabulü dolayısile 
Büyük ~1illet Meclisi riyose
tıne memleketin her yanın
daki kadın te ekkülleri tara_ 
fındon yüzlerce tel yazısı 
gelmi ve gelmektedir. B.M. 
M. B kanı bu tel yazılarına 
ayrı ayrı şu cevnbı vermek. 
tedir: 

Türk kndınlorının saylav 
seçimleri için onaylınon ya
s ıdım ötürü gösterdiğiniz 

hu canlı kalkınma güvençle 
karşılanmıştır. Kadınlarımı
zın ülke için her asıglı işte 

olduğu gibi hu en yüksek 
sıyasal vurguyurdu kolay. 
lıkla onaracaklar bayıktır. 

Edirne, S(A.A) - Edirne 
kadınları qıecllsin 1 ürk ka_ 
dınhğına saylav seçme ve 
seçilmek hakkının Yerilmiş 

olmasından ötürü dün lfolk· 
evinde büyük bir toplantı 
yaparak meclisin bu koro. 
rıoı şükranla karşılamış ve 
hoşta K. Atatürk olmak 
üzere Millet Meclisi boşko

nlığına ve fırka genel ya_ 
zgonlığınn sevinç ve ükra
nlarını tel yazılariie bihlirm\ 
i~terdır 

Antolva, 8 ( A.A ) Türk 
kauınn n soyluv seçılme 
hakkı veren ynsonın kabul. 
ünden ötürü dün 
spor alanında kadınlı 

erkli buyük bir toplantı yapıl. 
mış Atatürkün ve Buyük 
ulus kurultrı yının ~arorı 

şükranla anılmıştır Halkevi 
ha kanlığı Antalya kodınlığ 
anın duygusunu K. Ataturke, 
\ Devamı ikincı sayfada ) 

Vali 
Ye ~ele~iye ~aşKamınız Sa· 
lim Onat soy a~ım aldılar. 

Bay Salim Onat nutuk !.oyferken 

Vuli ve belediye başka
nımız bay Salim ONAT soy 

cıdını almışlurdır. Sayın 
Valimize soy adlaranı kut
lularız . 

Edirne, 9 (A.A.) - Baş 1 

boknn İsmet lr.önü dün nkş- .. 
:ım ş ~rafine vt!rıl~n ziyuf ·~te 1 
kendisini seltımlıyıın lıat ı p 
leı i' sıcak bır sLrc>ltf' le ckk· 
ürden sonra bilhassa (_iemi 
tir ki· 

-iki gündonberi 1'rnkyonın 
yeşil ve bereketlı ovalar ndn 
çolı kon ve kudretli vatanda 
şlıır arasındayım. Bir iki 
sc·nedenheri memleketin 
bayıncl.rlık yolundu kuznnd_ 
1(;1 geni meydanı yakından 

;ördüm. ()znl dik~k~timi. ~·e
ken bir nokta hdırnolıler
in çulışkanlıkto, azim ve ku
drette yüksek conlılıklıırıdır. 
EdirneJiler, bütün ülkenin 
kendilerini ne kadar yakından 
özlediklerini bilerek biraz 
nozlıdırlar. Bütün memlekeL 

Türkiyenin değerli varlığı: güzel Edirne 
bu nazı çekmekten zevk zikretmek isterim. Büyük 
duymaktadır. yurdun her yerinden aileler 

Buradaki kültür mü evlAtlarını Edirne mektople-
esseselerini memnuniyetle rine göndermektedirler. Bii· 

Macaristanı İtham! 
Konsey meseleyi görüşüyor. -

Türk, Romen, Çekoslovakya ve fransa bakanlan da 
Yugoslavyan1n iddiasmı teyit ettiler. 

tün memleket gözünden se
vgili ve en emin bir yer oL 
duğuna doha ziyade inandı. 

rılır bir delil olur mu. Trak
yanın bayındırlığı için me
mleket hususi bir özen gös. 
termektedir. Trakya ve Ed
irne bizim için çok değerli 
Türk varlığıdır . 

Bal ı kesır tlün çok ocı bjr lluyumLı s'lrsıldı. Dün gece 
s::ı::ıt dokuzdu kısu süren hır kriz ordumuzun gonç ve 
dı•<...,crli bir kumorni ı nını, genernl (B suri Suron) ı a ram ı z. o 
dnn alıp göliırdii . 

General 13.ısri Soıon Cumurtesi günü okşam,üzorine kad:.ır 
çalışmış sonra büyük bir ne e içirıd .. ve sağlıkla evine dön· 
müş ı'\Vinıle çok brığlı olduğu vo sevdiği çocuklorı ile şa
kolaşmı~tır. lşte tom bu sırndn birdenbire bir kriz 
üzerine değerli kumandan kondisirıJen geçmiş iki bucak 
saat sonra da bütün tedavilere rağmen hayata göz
lerini ebediyen yummuştur. 

Valimiz Genero.lın hostalandığLnı duyar duymaz evine 
gelmiş ve sayın kumandanın son nefesine kndnr kain 
ro.k maruf dok.torlurımız larnfın<lc.ın yapılmakta olan to
<lavileri takip etmiştir .. 

Değerli Generolın cennzesi lstıınbula nakledilecektir. 
Dün saat onda evinden Askeri hastaneye kaldırıl· 

mış orada tahnit edilmiştir. 

General Basri Saran Fransaya gitmiş, iki sene aka. 
demi kumandanlığı yapmış, fırka kumandanı iken ko
lordu kumandanlığını dört o.y evel vekdleten uhdesi
ne almış çok güzide kumandanlarımızdnndır. Olümü 
bütün memleketi ağlatmıştır. 

Sa'ın ailesinin, ordumuzun ve bütün Türklüğün bu 
kadar güzide bir evlAdım kaybettiğinden öttirü duydu
ğu acıya yürekten acılarımızla katılırız. 

** Öğrendiğimize göre sayın _kumandanının cenazesi 
yarın lstanbula nakledilecektir. Bu münasebetle merhuma 
büyük bir ihtilal yapılacaktır. 

-Uluslar kurumun vereceği karar merakla beklenebilir., 

- ' ı 
Saylav seçimine hazırlık ilerliyor .. 

Konseyde soz soyliyen murahhaslardan 
M. Titülcsko. 

bay Tevfik Rüştü ve 

Cı.mevre, (A.A.) - U.u 
ahır dernı:ği konseyi iki giı_ 

ndenbori Yogu lovyo şikllye· 

tinı konu mıy:ı ba lamı tır. 
ilk top ontıda ros le Yogus 
)(1,·yo Mocrı r, Romen, Turkiye, 
Çekoslovakya muralıhoqlorı tn-

h•binin ülkü ti sıyas ıl amaç 
lor ı olmt1ks z n lı:ırış d Hı· 

sınJ hrwıcl oıJuğunu ~oyle· 
,Jı vA Mo<'nr hukum tının 

V(' memurlar.r.ın mcsuliyeti. 
ni hıluırd ktcn sonr.:ı. zorba 
lığın ortn ılon kaldırılması 
için uluslıır ara ı bir muka
\'ele yopılınasır,ı, l\tocor mu

rahhası Yevticin ileri sür_ 
düğü bıitiin vaknlorı inkfir 
ettikten ve k rrıl Alek 
snndrı \foc r toprakları 

d ı;;ınd ı lıtilfllt·ıleriıı \'erJık- 1 

leri bır k. rorln oliime ınah- I 
{ Devmı u~·uneu sııyfod ) 

Kisve meselesi. 
Yunanlı ~ostlaıımız ~u işi ne~en ~ôyle uzattılarl. 

Venizelos rum patriğine veri
len müsaade ürüp gitsin diyor. 

Atına, 9 ( \ A ) Kall me 
rın g z ·l· sı dk ırı umumiy 
esinın dun ki velerın giy
ilme inın ınomnuniycti ml's· 
ele i ıız rind tehlikelı miı· 

na aşnlnrdon vnzgeçmesını 

ve bu meselenin halli hu u
sunun ı ·ı hukumete bırokılm-
osını ıı.temt·ktedır. Türk· 
Yunan dostluğunun y.ı:tamnşı 
ve ileri gıtmesi lllzımdır. 

IJığer gazeteler M. Ve_ 
nizelo:ıun uzun beyana-
tını ne retmi tir Yunun 
hükumetinin icobedcn btl-
tun faydalı le ebbusleri 
yapt ğını ve cıynı zomonda Tiırk 
hükihnetinin dini elbi elor 
meselesini hnlletmeğe ho.k 
kı bulunduğunu teslim eden 
mumaileyh bununla beraber 
( nevnmı ikinci sayfada ) 

Saylav seçimini idare edecek 
Teftiş heyeti işe başlıyor. 
Dün aKşam cümuriyet ~a\~ hrkası vilayet merkezin~e bir toplantı yapılarak seçimi 

idare edece~ teftiş heyeti saç ildi. Na~iye ve ~öylerden defterler getirildi. 
aylav se~:imi hazırlıldorı 

haı·nretlenuıiştir. Dıin mer
kez kozoyıı bağlı nahiye
lcrin mudurlorı, nıifus me
murları, köy muhtar \'O 

ihtiyar heyeti azaları ken· 
timize gelerek lınzırladık_ 
lorı defterleri viltıyete ver
nıişlenlir. 

Dün akşam ıla Cümuriyet 
Hnlk Fırkosı vil:ıyet mer. 
kezinde Pırka Vılt1yot vtı 
kaza iılur e lıeveti aznlorılo 
belediye oznluı ı Fırka 
ba~knnı bay 'l'evfık Fikro
tin bnşkanlığında

0 

bir top
lantı yaparak saylav sed
mıni ıdare Adecek (teftiş 
hcyetı) ni eeçmişlerdir. Teftiş 
heyctı ~·ivici Vasıf, terzi 
Ne<"nti. Huaiuı, humuıncı 
Memet, elbiseci Ali, Rifnt 
vo Nociden mürekkeptir. 

1'eftiş heyeti hirkaç 
güne kadar toplanarak iş. 
l~rini yoluna koyacaktır . 

An~arada Saylav seçimi 
Ankara, 9 (A.A.) Anka-

ra vilayeti saylav seçimi gö
zehuıe kurumu ilk toplantı
sını dün yapmış vo bu sur
otle saylav seçimi dünden 
beri resmen başlamıttır. 

Dün akşam toplanılan fırka merkezi 

Kadın saylavlar 
------

Bayan Afet, Nakıye ve Mak
bule namzet gösterilıyorlar 

Anknra, 8 (TÜI\KDlLİ) - neız itnlyan konuşmaları 
Yeni soyla~ seçiminde Mak hayli ilorlemi~tir. Vo M. La-
bule, muıılhm Afet, lstanbul . . 
ka.lınlar bit.iği başkanı No· valın yakında Homnya gı-
kiye ve Mokbulo Nacinin de dobiloceği anloşılınnktadır. 
kadın namzetler urosında gö· 
steriloceği tah01in olunmak_ 
tadır. 

•• 
f rınsız İtalyan görüşmeleri 

Cenevre, 8 (A.A.) _ Fra· 

Conevrede gözüken uzloşma 
düşüncesi gerek ~1. Lııva-

lin gerek Mussolininin iate· 

diği bu görüşmeyi hazırl ı· 
mahiyettedir. 
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soyadları 
Tnrk Dili Araştırma Kuru· 

munun ıoyadları hakında bu
lduğu K. ve İ listeleri şun
lardır: 

-K-

Alanlar •. 
Mahmut AKPU
LAT - Balıkesir 

VilAyet jtmdarma 
kumandanı bin

başı. 
Kabak - kaban - kabay - ~L Akbulat 

kabul-kaculu - kacan büke Kemal AKHAN _ Orha
- kaçgar - kaçar - kaçımer niye köyii m~ktebi başmu-
- k4n - kaçmas - kaçulu allimi. 

- kadak - kadan - kada- Ahmet Cevdet TURAN 
man - turgu - kadıncık -
kadırhan - kadırla omur -
kagar _ k.aan -kapçık - -
kıyçak - kaplan - kaplan
giray - karaarslan - kara· 
bat - kağır - kakşa - açkı 

- kal - kalalduruk - kal
çık - kaldan - kalhan -
kalı - kalım - kalım kara -
kalkaman -kalkan_ kalmacı
kamacı - kamarı - kaman 
- kamay -k.araçar - ka
raçık - karadogan - kar. 
ağlı - kara Ali -karagöz
kamböre - kanak kanar (ka) 
- kan bay - kancura - ka
ndemir - kandelçi - kan. 
glı koca kaosu • kansuya -
- kanun _ kantoyun -
kanturumuş - kanza - kap
an - kapçak - karatekin -
karatoğma - karatün - ka
rayakae - karayoluk - ka
rabey - karaboğa - kara
börk - karabuğa - karab
ulut - karaca - karşıt kar
acak - karacanuyan - ka· 
racar - karacıl-karacıgay-

karaça karagözbigüm 
- karahan - karahulAgü
karakuzu - karakuş - kara
mam - karancı - karas 
- karaas - karuungur _ 
karaşar - karatay - kara
teke - karayutu - karayu
luk - kardeş -kargın-ka· 

rhan-karık- karımış-kar_ 

luğac-(ka)karnas- karsak 
-karaağ. 

-1-

lktu-llan-Ildız- Ilı- lnR
lbars- inalçuk-inal-inalka~· 
-inanç-inançu- çur-irgıt 
-irkıl-irnak-işbara-itah 

-ilter-ibek-ilaı.ıku- ibiş 

- ibara-icin - icen-ideko-
ider - idgü - idik
urt - idikut -igan - iki
tjpıur-ikiıek-iktü- Eren-
ilaralan-itmis-ilban-inan 

dugçar- il basmış- ilbeği

ilbey-ilbeyi-ilbeyli- ilbi
lği (ka)-ilboğa-ilci-ilçi

ilçiktay-lvak-ildeniz-ild~ 
okuz- ilengiz-ilern-iletm_ 
it-ilgllzı-ilhan-ili- ilet
miş--ilıkhan-ilingi-ilkhan 

-ilkılıç-ilkutlu- ilkutluğ
ilpars ila - iltüzer 
- İmer - imişci-tunkatar 

imre • Emre - inac _in 
an - inak - inal - inan_ 
çu - inalçık - inal öz -
inalpulad - İnaltekin - in 
an - inqnç - itik - ilçin 
- inev - ineki - ineşi -

ineçül - ink - ireç - ir

ençin - irkey - iıet - is_ 

temi - işbuga -- isıtman 

- ışım - ilah - itak 

it - balla - itmeç. 

Amerika~aki işsizler 
NeTyork, 8 (A.A.)- Ame

ri ~ada birinci teşrin !onunda 

işsiılerin !ayısı 9,604,000 
idi. Bir evellr.i aya nisbetle 

345 bia aadır: 

Arzuhalcı (ayvadlarlı) . 

Rusuhi KANDEMİR 
Osmaniye mahallesinde, Sa
dettin oğlıı. 

Mustafa ER DO CAN -- iz_ 
mirler mahallesinde, Ilıcalı 

Osman oğlu. 
Hakkı AKGÜN - Yağ

cılar nahiyesi müdürii. 
İsmail BAYKAN - Orha

niye köyü muhtarı. 

Arif AKDÜNDAR - Or
haniye ihtiyar heyeti azıı
sından. 

Mehmet ÔZSOY - Or· 
haniye ihtiyar heyeti aza
sından. 

lıyaa KERVAN - Orha 
niye ih ti yar heyeti azasın. 
dan. 

Salih ASLAN - Orha. 
niye ihtiyar heyeti azasın. 
dan. 

Hasan ÔZCAN - Orha
niyc ihtiyar heyeti azasın
dan. 

Nebil BARAN - Kayma· 
kam vekili, Susığırlık. 

Mazhar ERTEN - Posta 
ve telgraf muhabere memu. 
ru, Susığırlık. 

Necati KAM - Doktor 
yüzbaşı, Susığırlık. 

Ali ONAT - Posta ve 
telgraf çevirgen vekili. Su
sığırlı k. 

Mehmet Ali ONAN - Hu
susi muhasebe ve belediye 
baytarı, Susı2'ırlık. 

Nazmi PERK - Ziraat 
memuru, Susığırlık. 

İbrahim SAYIN - Tah

rirat kdtibi, Susığırlık. 

Cemal GENÇOL - Hu
susi muhasebe memuru, Su

sığırlık. 

Yusuf Ziya ÖZCAN 

Hususi muhasebe tahsildarı 

Susığırlık. 

Mustafa GENÇTÜRK -

Nüfus k4tibi, Susığırlık. 

İsmail ENGiN - Varidat 

memuru, Susığırlık. 

Lütfi TAN - Yüzboşı, 8u. 

sığırlık. 

Sidi SUR - Tapu me

muru, Susığırlık. 

Hasan ŞİLİT Nafıa 
memuru, Susığırlık. 

Fahri ÇOŞCUN - Mali· 

ye muhasebe kdtibi, Susı 
ğırlık. 

Ahmet TEKiN - Varidat 
memurlarından, Susığırlık. 

Süleyman YILMAZ 

Varidat memurlarından, Su

sığırlık. 

Hüseyin TOKTAŞ - San. 

<lık emini, SuBığırlık. 
İbrahim ÔZHAN - Eski 

han mahallesi muhtarı, Ka_ 

sahalı, Susığırlık. 

Muharrem DURAL - Al
tın makas torzihıınesi sahibi. 

Osman KOÇ - ihtisas 
mahkf1mesi odacısı. 

Yatar GÖKALP - Vila· 

yet Matbaası dizicisi .. 

Amet DOGAN - Vila 
ı yet Matbaaıı dizicisi .. 

• • 
sevıncı 

( Ostarafı birinci sayfada ) 

meclis başkanlığına tellemi. 
ştir. 

Zongu!dak, 8 (A A.) - '00-
nguldak kadınları Halkevin
de büyük bir toplantı yap 
mışlardır. Ba~ kadın Saylav 
seçilme hakkkının yü-
ksek değeri üzerin -
de konuşmuşlardır. Toplan-
tı yerine Türk kadınının 

yeni ııyasal haklarının de
ğerini anlatır sözler asılmı-

ştır. Zonguldak kadınları 

ateşin sevinçlerle kutluladı-

kları bu sıyasal haklarını 

K. Atatürkün izinde yürü- 1 
yerek ba§arıcılık ve ergi-

nlik göstereceklerine andi
çmişlerdir. U'us büyüklerine-
saygılarını bildiren tel 
yazıları göndermiştir. 

Samsun, 8 (AA.) - Say
lav seçme ve seçilme hak
kının verilmesinden büyük 

kıvanç duyan Samsun ka
dınları dün C. H. Fırka
sında toplanarak bu hak

larını K. A tatürkün izinde 

yürümek suretile kullana
caklarını söylediler ve bu 

hakkın verilmesinin Türk 

ulusunun yükselmesinde 

yapacağı büyük ehemmiyeti 
anlattılar. 

Maraş, 8 {A.A.) - Kadın

larımıza saylav seçmek ve 

seçilmek hakkının verilmes

inden ötürü Maraş kadınla

rı dün Halkevinde büyük 

bir toplantı yaptılar. Bu 

hakkın değeri etrafmda söz· 

ler sö1lediler ve sevınçlerini 

candan sayğılarını Cümhur 

Reisi Ulu Atatürke ve büy

üklerimize sundular. 

Ordu, 8 (AA.) - Sıyasal 
haklarına kavuşan Ordu ka-

dınları dün halkevinde bü
yük bir toplantı yaparak 

öz yürek.ten kutluladılar. 

Saltanat tDuşergesı) olan 
çarşafları bir daha giymeme. 

ie antiçtiler. K. Atatürke ve 
başkan İsmet İnönüne yük
sek saygılarını tel yazılarla 
sundular. Saylav seçimi için 

Tefrikamız: 12 

Yazan: 

Vilhelm havi 

Belediye 
Meclisimiz cumartesi günü 

taplamyor. 
Belediye meclisimiz onu· 

müzdeki cuma günü mutat 
teşrinisani toplontılıırına ye
niden başlıyacaktır. 

Ruznameye göre belediye 
meclısimiz şu işlPri görüşe

cektir: 
933 yılı hesabı katilerinin 

tetkiki, bütçenin bazı fıısılla
rında münakale, evrak va

ride .. 

Yeni kültür işleri çevir
genimiz. 

Vildyetimız maarif müdür
lüğüne tayiD edilen Bay Sa
lim Atalık Adanadan kenti
mize gelerek dün işe başla· 

mıştır. 

Yeni maarif müdürümüze 
eyi işler başarmasını dileriz. 

Erkek ortamektep he~imliği 
Kentimiz ortamektebinin 

hekimliğine hastahanemiz ku
lak, boğaz, burun hastalıkl
ıklorı mütehassısı Bay KAm
il Ural tayin edilmiştir. 

• •• 
Kıs ve 
ılfeselesı 

( Üstarafı birinci sayfada ) 

Türkiye Reisicümpurundan1 

başkandan ve hariciyesinden 
Rum patriğinin dıni elbise· 
yi taşımak için kendisine 
verilecek müsaadeyi tecdit 
etmek mecburiyetine tabi 
tutulmamasını ve bu müsaa
denin kat olmasını rica et

mektedir. 

belediyede defterler hsızır

lamrk üzere büyük bir 
çalışma vardır . Defterler bir 
haft.ıyn kotlar bitirilecektir. 

1Yi.rkçeyt çeviren: 

11. !1vni 

Kimi hap verdi, kimi su n başka ildçlar verdi. 

Fakat uzun kulaklar ve biçimsiz burunlar hep duru

yorlardı. Prenslerden birine ameliyat bile yaptı 

lar. Fakat kulaklar yeniden büyüdü. 

Saklandığı yerden Muk, olan bitenleri hep öğre

niyordu. Ve artık, zamanı geldiği i~·in. işe başlamtığa 

karar verdi. incirlerin parasile o daha evelden kendi

Kine alim adam elbisesi almıştı . bir keçi sakalı da ma

skesini tamamlıyordu. Bir torba incir doldurup hü. 

kümdarın sarayına gitti. 

Pe§İnen ona inanmadılar. Jı'akat, vakta ki prens
lerden birine bir incir yidirdi ve onun kulnklarilo 

burnunu eski haline getirdi. O zaman her kes ild
çlanmağa razı oldu. Hükümdar Muk'un elinden tu
tup onu odasına götürdü 

oradan hnzineye a<·ılan bir kopı açıırak ardı sıra gitmesi 
için başile ona işaret verdi: 

- Bak, her ne beğenirsen nl, dedi. Yalnız beni bu 
utandırıcı kusurdan kurtar. 

Tas rruf H ftası 
12 ılkkanunda başlıyor• 

Cuma günü orta ve ilkmefiBP taleberile cemiyet~ 
esnaf kurumlarının iştira ile büyük bir ihtilal ya~ılı' 

Dördüncü tasarruf ve yerli 
mnllar haftası J 2 ikincik&
nun çarşamba günü girmek
tedir. ller yıl olduğu gibi 
bu yıl da hafta tezahürat iç
inde kutlunacaktır. 

Tasarruf cemiyeti haftn 
için bir program hazırlamış
tır. Bu progrnma göre hat-
tanın üçüncü cuma gunu 
Lise, Muallim mektebi, Kız 
ve Erkek Orta mı~kteplerle 

ilk mekteplerin son sınıf ta-
lebeleri, cemiyetler ve esnaf si, 
kurumlar mm iştira kile soat Tasarruf kurumu Başkanı BJY 1' 
14 de hükumet önünde 1 timsali, lktısat ordusu ;ı,r' 
büyük bir toplantı ynpılocak, j malı satan ticnreth•11 ,ı 
tasarrufun ehemmiyeti ve 1 tımsnlleri. Lise, ~u 
yerli malları mevzuu üze- mektebi, kız ve erkct 
rinde nutuklar söylenecektir. sil• 
Bundan sonra alny bur.tıfan meptepler altabe sırtı ~ 

mektepler, esnaf koru 
kalkarak kumandanlık, Cü- . . .~ 
muriyet Halk Fırk:ısı, Be- halk .. Tezahürata ış~ıret 
lediye ve Halkevine uğrıya- en mektepler, cernı1~ 
caktır. eenaı kurumları bu P 

Alny şu sırayı takip mın iktısat ve tasarrll!l-
edecektir: miyetinin yüksek rnst 

Muzıka, fktısat ve tasarruf rma uyğun olncaktır· 

C. H. F. Balya 
' 

Vilayet ~ongresi ~az1rhgı 
-

Fırkanm Edremit va Gönen 
idare heyetleri 

Kadml rmın sevinlL 
-- rf 

Balya kadınları yarın •ı 
ıantı yapıyorlar. , 

C.ümhuriyet Halk Fırkası Balyo, g ( TUHKDI~ 
vilayet kongresine hnzırJık_ Kadınlarımıza soyla" ' 

lar ilerlemektedir. Ayvalık, ve seçilmek hakkın111 

Gönen ve [,lremit C. fi . F. mi:ş olmasından dolsY1~ 
kazaları teşkillltı da kongre_ kadınlorı sevin~· jçiO 
lerini yapmış bulunmaktu- Balya kadınları salı ıt J 
dırlar. lllo"" 

fırka binasında top .• i 
gdremit fırka idare heyeti e1' 

şöyle kurulmuştur: sonra cümhurjyet ~1191 
Belediye başkam Cevdet, na gelerek se"J 

Yusuf, Avukat Foik Kemal, açığa vnracaklardır. /. 

Salih, Ekrem. ~ 
Gönen fırka idare heyeti de cardan A Hamdi. il~,,-

Hüsnü, Mustafa, Hasan Bosri, ler Huseyin, AhmAt 
1
,41 

T.\bak ~1ustafa, Iı,abrikator Mustolu, Sarıköy . b:
0
,-

Hıiseyin, Manifaturacı Ahmet reisi Mehmet, çiftçı t 
H :ımdi, Bakkal Mustafa, Tüc- j ve Mustnf a. 

Bu sözler küçük Muk'un kuhklarında çok bOf -1_ 
lor yaptı . Kapı yanında onun gözüne birdenbire 1~ duraları ilişti. Onların yanıbaşında da bastonu durllet 
ı >, oıla içersinuı} guya hükümdarın hazinesini eoYr ıf 
('oynmıyormuş gibi etrafına bakarak gezinmeğe: 0 
Fakat kıındurıılarının yanına yakloş• nca, çabucrı ~ f 
ayağına geçirdi, bastonu kavradı ve yüziindPkİ oıı:ı; ~ 
~ıyırdı llükiimdar şaşa kaHı.Ve o saat Muk'u tıın 1_ döı/. 

« - Hain hükümdar! Sen kölelerinin sadakatle gor ~ 
işlere nankörlükle karşılık ediyorsun. Varsın bil 
sende ltiyık olduğun bir ceza olaruk kotızı:e •' 
im uzun ve çirkin kulakları, bu kocnnıaıı 1 d' 
burunu bırakıyorum. Tnki beni ömrün old11::~iJ 
raıyasın! .» Ve topukları üstünde döndü. 1 

0 
•• 

yalvarmağa, yardım istemeğe vakit bırakoı11J8 .:A 
olup gitti. . e1•·, 

O vakittenberi küçük Muk'un hali vaktı ,,,. 

Fakat insanlara hor bcı.ktığt ıçın yalnızca 1
8
ur 

·şınJnn geçen holler onu bilgi sahibi yoprP1~ 
nekadar onun dışardon görünü ü biraz göıeedil 
yorsa dn hakikatte o alaydun ziynde hürnıet ~ 
lfiyık bir Z(lttır. k'' 

Babam sözünü bitirdi. Ben babama ~o P' 
yHptığım ıni.ınasebctsizlıklere ve knbalıklar0 

olduğumu söyledim, o da hem Jffotti 
Uundc.ın sonru biz kü~·ük Muk'u o ko.Jot 

dik ki artık ona hiç birimiz sutnşmıyordulc· 
9 

ona itibar etmeğı> ve hir millet ulusuna "6~1 ~ 
nlim adamu yapılan saygıları göstıırmeğc başla 

-Bitti-



TURl'.DtLI --------------------------------..,_---=----.__ __ ,,..... ________ .!,!10_nk kAnga 

Yabançı illerde olanlar. ~ 

P G 
Soy 

, , Uluslar 
Doktor 
Memdu~ Ahmet 

aris örüşme eri. ı, Adlarınızı 
M. Titules~o ve Bay TeVifi( Rüştü Aras ile fransızl 1 Tanıtacağız! 

~ ~ 1 d ~' • · J d ' ~ ~ ı TOR KIJİ ll okuyucuları 
«L~ l~~~!'.ı'e 3!~~~~> !o~: QOfU!~n~e~~~ o~!~ğ• 3 ~~,e~oror 1 ~;;~. s~~n~:~!a;;~ ::;a~~; 
Homonya dişişler hakanı ıle bu tehlikeyi ,.imdilik ke_ faf.:.111an okorlarımızrn 

M. Tıtülesko ve Türkiye dış narn almıştır. Mamafih bu adlarını Ut! soy adlarwı 
işleri bakanı bay 'fevr1k Rüş- karar ilerıde bundan uzak ve oturdukları yerleri bi. 
tü p zartesi ve salı günü kalacağımızı söylıyemı>z. Tü- =e yazmaları yeler. /Jlz 
Lnval, Flandın ve Heriyot rkiye Dış ışler baka· böylece basllması istene_ 
ile uzun konuşmalarda bu- nı Bny Tevfık Hüştü de cek soy adlarım bir kar-
lunmuşlardır. Böyle nazik M Titülesko 110 birlıkle Pa Şlllk beklemeden basaca-
bir durum içinde Romıınya 1 ri e geldi iki yıldanberi {jız. ile böylece yurlclaş. 
devlet adamının Avrupıı iş 1 Türkiycnin, sözün bütün 1 larıml= için eyi bir iş gör-
leri hakkında ne dü ündük- nınnasile Yugoslavyanın, müş olacağız .. 
lerini anlatması mutlu bir müttefiki oldtıfu söylenebilir 1 Bize soy adla nn z 
şeydir . Avrupa devlet adam. ve Balkan anlaşması Türkiye b "fd" · . /ı 

1 1 

larından hiçbiri onun kadar ıle Yugoslavya arasındaki ı / ırtnız, on an fa-
açık görüşlü, işleri bilir ve gerginliği kuvvetlendirdik-

1 nJfa/Jm. 
kandırıcı değildir. Biz ten başka ·rurkiye ile Rom- I ~ .. 
M. Titüleskoyu muahe- anyayı do., biribirıne boğlamıo·I 
delerin bozul mamalarına, tır. Anknrtının A' rupo düze 1 
açı çıısı. barışın bozulmama- ninin güçlü bir kc•ruyucusu 
sına çalışan en büyük bir olduğu söylenobilır Şimdilik Deniz 
güç olarak tanır ve sayarız. Fransız O ş İiil •r Bakanı Fra-
Bugün sınırları gösteren di- nsa ile Türkiye orasındaki Sila~lan meselesı 
r~kl~rden birini.o yerini de· ı bu sıyasayı oyrıcu bir ademi 
ğıştırmek, belkı (\e savaşın tecnviız vu nnloşma misakı Japon murahhasının sözleri 
patlak nrmesi demek olur. ile köklnndirmok istemiYec 

Sovyet Rusya ile anlaşmak ektir. Çiinkü bunu ;ap-
Londra, 8 (A.A.) - Japon 

Amiral Ynmomota Havas aj. 
onsına şu beyanatla bulun. düşuncesini ortoyıı atanlar- mokla Fransa ltolyu yakın-

dan bıri de M. Tütüleskodur. 
1933 yılınrla yapılan müte
cavizi tarif on laşmasındon 
sonra 1934 yılı Şubatında 
Balkan anlaşması yapıldı. 
Bu anlaşmu, bugünkü sını· 

rların değiştirilmemesi için 
bir yapılmış askeri muhaJe . 
ler demetidir. 

Husya ve Türkiye karşı
lıklı olarak birihirinin rı

zasını olmndun üçunciı ı.hir 

devlet ile konuşmalarında 

bulunmnmağa unt İçmiş 
bulunduklnrındon Sovyctle
rin rızası olmadan Türki
yenın bu işe girmesi dtl. 
şünulemezdı. Balkon an. 
laşma ı misakına imz l:mnı 
koymuş olanlar bu ôrne 
tin daha geniş bir suret· 
to benimsiyt:coğıni ve ge
çen niıun ayında veri. 
len Fransız memerondumu 
ile ortaya atılan karşılıklı 

yardım projesinin tezce bu
kım konuşmalarından çıkıp 

yapma ılığına girecegını 

ummukt dırlar. Çok kurun 
kaybedilmiş oldu. Eğer bu
gün ortaya çıkmış bulunan 
fır atı kovrıımıyacok olursak 
Rapalloda yapılmış olan Rus
Alman yalcınlaşmasının yen 
iden dırılmiyeccğini kımso 
ıöyliyemoz . M Laval son 

lnşmasının zorlaşmasından muştur. 

korkar. Ancak bilinen şudur - Genel bir anloşmıya 
ki, ~ğ r Turkiye konuşma- varmak için çalışacoğıın. Am· 
lur dışında bırnkılactık olur- erikahların aldıkları son ha
sa, biz hnlya ile küçük itiL ttı hareketi bir türlü o.nlıya-
Hı anlaştırmakta muvuffak mıyorum Bunlar Va ington 
olacağız. muahedesi fe hedilir edilmez 

Eyi dilekler bir araya to- konuşm:ı lardan çekilecekler. 
planmaktodır. Bunların Fra- ini söylüyorlar. Halbuki Ja. 

n a hükumeti ctrııfındaki sa- ponlar ı n bu baptaki kararı 
yıları büyüktür. Eğ •r Fransn biz Jahrı Tokyodan oyrılm_ 
hükılaıeti hfüliselerin emri ntlon evel hellı idi. Ve bu . 
Dllında gütmekte o'duğu yi- j nu konuşmalara hnşlodığımız 
~ıtoe rolden ayrılnrok olursa zamanda resmen bildırdik 
~ i bu rol yibıtce olmokl b Şimdilik işlerimize dovnm 

t"ı o e. d" 
r bor temkinden (loğmu tur- 6 ıyoruz llentlz bir top-
devletlerin gayretini kırabilir, lııntı kararla tırılmıımış ise 
hotttl onlorı oldırmnınozlık dke lf}kbnıkl onuşm•1lorn te-

. rar aş anmnsı twr holde 
rtnıekle kalmayıp hrlkı de gec"k' · kt \' . .. ı mıyec.o · ır. n~ıngton 

<luşmon ol nrılorınn yorJım muahedesinin bir 
reler. Bazı kimseler Frunso_ faydası da müzakerelere 
nın devletler ora!!ınd.o kı hoğ· 1 Fransız ''e ltnlyanında gırc
l ırını sıkla-. tırnıuk, ıttıfuldo· bilmesi oJocaktır . Hu mü-
rını ve dostlorını çoğ ıltmak nosebetle unu teessürle kay-
kin sorfettiği goyret ile detmcliyiın ki bu husustu 
Almanya ve İtalya ile ora- yapılan teşP.lıbiı. ine nü Pa. 
ınızdoki toknaklorı barış e- rislen node Homudun he-
' ercesine düzdtmck i leri niız cevap nlrımadık. 

ı ras nda bir zıddiyet bilmeğe 
uğraşmoktadırlor. Halbuki 
yapılmakta olan vaatlere gö Sar 
re Fronso, yalnız kaldığı 

takdirde, bu işi başarmak /iA 
lı.ıkımın ton dolırı az ümitli ır.ıeselesı 
c lııbilecoğine emin olmalıyız 

ll•ılı kt•si · Bel(~•Iİ)1 t' 

Londra, 8 (A.A) -- ingil 
terenin Surn gönılertcoği 

kuvvetin ıniklara Cen~vrede 

mütehos ıslar arasında yap

ılacak konuşmalarda karorl
aştırılaco tır. llarbiyc başk. 

anlığında söylendiğine göre 
bu konuşmalar kati bir sa· 
rhııyn girmeden bu miktnrı 
t?hmin etmek imkdnsızdır. 

l i )1 a. · etin d t~ ıı: 
Belp,dive mecıi~i 15-12-934 tal'ihiıw rastlı

\aıı cıırn;rıe~i giinü sJat 15 dr. mulal içtinıaım 
~ ~ 

aktilf· a acrıda vazıh ı·uznaıncvi müzak<·ı t~ rde-
u ~ n ·' . 

ceğirıdf'll azarım belediye daire iııe te~riflrri re-

ca olurıur. 
BlJZ!\1 .\~lE 
l 903 ~erıt~si he~ahı katil(•riniıı 1.f•tkiki 
2 Biitcede bazı fa ıllarda miinukalc 

• 
E' rakı 'aride. 

r----------~ 1 YPUTl>ı\Ş! 1 

1 
Zengin, Fakir, Kadm ı 

Erkek lıuldsa hiçbir ki- I 
1 mse kendini liilcillahme· ı 

_ 1 rin Şefkatli lıimuyeslnden 

(1 t• () t• il IJC ) r 11 a r () S 1 : u:ak sayama= Bıı Şef . •. .. I .. ..... .. J kal yurclırnwı yurdun e- 1 
ti (l tı. ı· u g un ( e 11: l line flllllllll b!rin.d~ mu/ı - 1 

\O 000 kilo kuru ot '<) 19( .000 kilo 'ıılaf taç olabilece~!11m:ı unuL 1 . . . · 1 mamailyızl Se.nelerce eu- 1 
\(' ~ap saıuam 50.000 kılo )tılaf -.an.ı:ırıı loptaıı l oel kurulmuş ulanbu lıa·: 
paı·ça par~a paıarlıkla ~atıla"aktır. 1 tiyeıılt·ı·in ı Y" ocajuuı aza olurwz. , 

il i 1 
· " 1 ("'nü) Halıkr ır Hııatınbnırr 

ara c are ıne ıııurat•a, l arı [iJ L .... ·-----------· 

Kurumuda KAŞE 

Macarıstarıı . 
itham. ÇOCUK 

( Üstararı birin<·i sayrada ) hastalıkları mıilelıassısı. 
kt1m olduğunu . öyledikten Muayenehanesini postah- ı 

Orip 
Bıı:;. af:rJ/:u·ıntı 
Di~ 11.{[nl:ır11w 
N om :u iz 111 n.' :ı 

N 
E 
o 

sonra küçük anloşmasının it- ane civarında Zemen so-
1 

i
L. kağıno nakletmiı:ıtir. .. A 

tihamlorını rot ve bunları • "' 

sıyasnl manevra diye adla. ~- , 

ndırınıştır. Romen murahası, AVUKAT IJ 
mademki Macar murahhası 

kii<,·ük anlaşına muhıtrasını 

sıyasal manevra olarak tas
vir etmiştir, öyle ise konuş. 
manın Macar muhtırasınıla 

neşredilmiş olan ret Lolge
nlerinjn araştırılmasından 

önce kapanmasını isterim 

demiştir . 

Tevfık Rüştü Ar81. zor-
balık kuralına uluslar 

arası tedbirlerile engeli ol-
mağa çalış rken aldkadar 
hükumetlerin zecri tedbirler 

1 alması lüzumunu kaydelem .. 
i ·tir. 

M. Bene5 te Çekoslıı-

vakynnın Yugoslavyanın 

talebine tamomen iştirak 

ettiğini söyledi. 
Dünkü toplantıda söz alan 

Fransız dış bakanı Yugosl· 
avyanın ittihomlarının esas

lı oduğunu, )tacar hükumeti 

nezdındeki isteklerinin boşa 

gitmiş bulunduğunu ve Ma· 

car makamnl:nın ve memur

larının teyakkuz eserı 

göstermemiş olduklar-

ını söylemiş vo hudutl-
arının işaret taşlarının yeri
ni het kim değiştirirse sulhu 
bozmuş olur, demi tir. 

Cenevre, 9 (A.A ) - Ulus. 
Jor derneğinin dünkü toplan
tısında Fransız Dış Bakanın

dan sonra sırnsile İtalya, İn

giliz. Sovyet, Leh murahha
sları söz almıştır. İlalya mu. 
rııhhosı şikAyet hakkında de. 

rhal ve tam bir tahkikat ya. 
pılmasını istemckliğini Mac

aristan için öğen ve yakın 

olduğunu ve ltalynnın Frnn
sonın ileri sürdüğü zorbalık 
kurallarına karşı uluslararası 
icraat meselesi ehemmiyetini 
letkik edeceğini söylemiştir. 
Sovyet murahhası Fransıı ile 
Yuf{oslııvyanın konseyin hü
kmüne baş vurmoktn öğeoli 
oldukları düşüncesi bul
unduğunu söyledikll n sonnı 
:\forsılya cinayeti uluslar or
asında bnrışı tehlikeye koy
muştur. Uluslar derneğinin 
yakında karışmaktır. Bu al
anda uluslnrornsı birlik ger 
gınliği o iktlrdır elem ştir. ln
giliz murohhosı Yucroslnvye
nın yanına i tirııki ile asıl ol. 
nn şeyin kin \'e garazları 
çoğaltmaktan bir yumuşama 
savaşı içinde yürümek oldu-
ğunu ve herkesin, meselenin 
dal budak sulacnk yola düş . 
memesi için konseye yardım 
etmo!3i gerekmekte olduğunu 
soylemiştir. Lehistan mnroh 
hnsı dn hu kahil cinnyctlerin 
bastırılması için devletler ar . 
a sında karşılıklı güven ve
ren yürüyücü todbirlorin ar
anıp bulunmrısından iş birli
ği anık olduğunu söylemi
ştir. 

Konsey prızortesine bı

rJkılmıştır. 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yt:SrF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat
la neticelendirilir. 

~ . l',f( iı 11 (' 

i ln1- r ır. 

2 
6 e 

12 A .. 1~c.·li!. 
!(uluları isıevınız 

Encüıneninden: 
Bah~P~irde ~velet• yanmış olan Mitat Paşa 

mekLehırı111 keşıfoauıe vt• şartnamesi mucibince 
mübrem aksammm yPuiden inşası üKanunuevel 
934 tarilıiıw mii~aidf Pazartesi günii saat 15 te 
Vil~y()t makamıııda miite ckkil Enciimeni ,·iltı

yette açık • k ·iltmc ile verilmek üzere 
münakasaya korııuu tur. 

Bu in.şantm hed~li keşfi 3990 lira 70 kuruş 
vt~ tenıınatı mu' akkct.-si 300 liradır. Mü-
!ı~tkasa ya meslek haysiyet ve itibarı malisine 
ıımıat olunan ve helediyt~ ve ya devairi saireye 
ve yahut . erhesı olarak birkaç h~tonarnıa 
l~irıa~·ı hih'l münazaa mPtin olarak ' 'Ücude ge
tırruış oldıığnna <hlir v~·ika ve ticaret odasma 
m~~ ka ~ y~t oh~u~urıa tlair nıakbuı ihraz edeu 
mnlıeıuh~, rnmı:ır v<· kalfalar i , ıirak cdehilirJer. 
Bu ·uretl_e ıalip olmılar yevmi ıuezktirda ,aktı 
muayyeuıııdtJ vesaiki mezk5re ve teminatı ınu-
vakkat~ makhuz veya mektuplarilP makam 
vıh\yette müteşekkil. mıcümerıi vilayete ve ın: 
hususta maI_ııı.nat edınnlt'k ve bila bedel şart
~ıame ~.rn:~trnı almak . ve plam görmek istiyen
ı halt' gunmıden t' vel kı f,dinlerde Encümeni vi-
1:\yet kalcmiıH~ müracaat t•tmeleri ilfın olunur. 

(262) 

ll<t l ık <\si ı· 

;r• ' ' i ı·~·<'ıı 1i0·i ııden: 
~liilga Kt>psiit ziraat uwllt)hin~ ait Siiliiklii 

ve lwrıdekli çayırlarmm 935 ·prıesi otlakh·e rii
sumuua talip zuhur etuwtligindcıı hir hafta l _ 

mdit cdilıııi tir. Taliplerin ilıale .riinii olan 1;_ 
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Bahkesir Palas 
TRMA~.\ OTELi .\IÜUÜHIYETİ ' f>E 

Otelimizin adınt ( Balıke 
sir Palas) olarak denişdir
diğ~m~zi muhterem müşteri-, 
lerımıze arzederiz. ._ ~ • : • • • j • ' ' .... : -' 

- . 



TORKDIL1 

1 

Teşrif eden en müşkülpesent müşterilerini 
dahi memnun eden temiz,konf orlu ve servisi 
mükemmel, ücretleri herkese elverişli, yeni 1 1 

' inşa ettiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun i 
fevkalade banyosile tavsiyeye değer bir 
oteldir. 

l j 

Altında gazinosu vardır: GAZİNOSUNDA şerait sıhhiyeyi 
haiz her nevi meşrubat bulunur. )leınleketin her gazete ve mee- ı 

mualarım bulundurur. Güzel sesli radyosu n1evcuttur. ı

1
, 

• • , ' 
ŞEHİR SİNEMASINDA 

Ramazana Mahsus 
Yenni ve zengin programımız 

Muhterem müşterilerimizin Ramezan geeelerinı daha eğlenceli -ve daha:hoş geçi
rmelerini lemin maksadile 9 kinuau evvel pazar ttkşamından itibaren her progra
mımıza lKl FİLi~ BIRDEı'i , koyacağız. Ve koyacağımız filimlerin bilhassa her 
kesin zevk ve arzusuna uygun olmasına dikkat ve itina edilecektir. 

Aynı zamanda• ilaveten MİLLİ HEVADİS ve KONSERLAR ile FOKS JÜRNAL v0 

VARYETE ler de gösterilecektir. 

F İ A T L A R D A ZıA M Y O K T U R . 

9 Kanunuevvel pazar aksamından itibaren programımız 
iKi FILIMBIRDEN 

-1-
Gayet acıklı ve heyecenlı olan 

DEMİR KAFES 
. ~ 

iDAM GECESi 
SALVIA. SYDNEY tarafından .. 
Çok acıklı ve heyecanlı sahneler, kuvvetli atk ve cinayet ve esrarengiz mace

ralarla doludur. 

-2-
~levsimin en nıuhteşem öpereti 

ADALAR ÇİÇEGİ 
MARTHA EGGERT-IVAN PETROVıTCH tarafından temsil edilmiştir. 
ADALAR ÇiÇEGİ mevsimin en muhteşem ve en cazip operetidir. Büyük bir ihti

şam içinde çevrilen bu filımde tabii ve nefis manzaralar, en güzel müzik, taganni ve 
rakıslor sizi memnun ve teshir edecektir. 

ltdveten MÜNİR NURETTiN in halk türküleri, ~eki mavus ve FOKUS JÜRNAL. 
SUVARE Hat 8 dedir .. 

~llG!m_I __ ~ 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk· -----· 
Aşai!ıya bastığmuz rehber tablo halknnızın l1er tiilii ilıtiya~Ja .. 

v .._ k"Ol'" 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlan1 şartlarla nerede, 1 

Ierden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •• Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız.. , 

TRİKOTAJ• Mehmet. Servet örme evi, Kuvayi ıııiUı· 
• ye caddesı n unıara: 9 8 

KIRT ASİ y E· Mustaf_a Fehmi. Hiiklımet caddesi postah
3
" 

• ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Ku,·ayi milliye cadde .. 
sinde .. 

V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiiktimet caddesinde· 
il .. k. 1116' 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· u · 11 

caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiiktimet cadde" 
sinde .. Darbalı oteli altında. .. A 

61 
Yeni berber ıbrahim efendı: lluku111 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülşe" 
• kolonyacısı .. A bacJlar cadde~i No. 31 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~Jehmet soka~ 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa. camii caddesinde.. Meylıaue l o~azıııdd~· 
Bandırma bukkaliyesi Ahmet Hilmi efen 1•• 
Bilumunıiçkiler, k~nserve ve ş~ker çeşitleri. 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane soka~ı No. 47 . 
Terzi ve öriicü Celalettin bey. Ku"3'

1 

n1i'liye caddesi No. 163 

ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Ralı~esirin en e~ki şt·ker' 
cisi. lliiktinıet caddesi, postah«·ne soka~ı rıtl" 
mara: 24 

• . uı~' MANJF A TU '?:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantaıı 
1
. ·e 

nifaıura vt> kumaş nıağzası. Ku vayi uıil 1~ 
caddesi numara: 52 

• 
~ En Eyi Bayram Hediyesi! 

Yaklaşan ba,'ram j cin hediyemi diisiiniivorsunuz"! 
ti • ~ ., 19 

O halde hükôıııet caddesinde şehir siııaıııası atııı11 t 
lzmi'r - lstanbul şekerisi Mehmet Reş111 
adresine müracaat oıliniz. llcdi H~li k hernevi K l'Tr 'EIO~l~ : 

. .., ' ·" ~EKEHtEME, ÇIKt:LAT ve tlyrıca Haınazarı ıçın llh J ı;İ' 
[dremit asliye ~~~~~~~~~~~~~~ ve RECELLERt orada bulacak ve UC\lZ olarak tedavi t)decek~ 

mahkemesinden: 1 .. · · 1 . ~ 
Edremidin Güre köyünden ~ TURKDILI neşrıyatından: ~ -~ 

Çakır Iımiil kızı Cevahit ha· 1 1 , =------
~:; ~:::!i .;:~~:~d~:y0~~p~ Doğru Y o 1. · ~ ı ru·· RKDl.LI. Neşriyatından· 
halen ıkametı meçhul Hasan f(t; ıl • 
oğlu llalil e~ndi aleyhine ~ YAZAN: M. CEVDET ~ ~~~~~~~~~·~~~~~-~~~~~~ 

ikame eylediği bo§anma da- ~ 1 ç ki • • 
l'ft!ınınier~ kılın~aıct~ 01

an 1 Bırperdelık mektep temsılı 1 OCU ar IÇID 
mahkemesınde muddernleyh · • 

t 

illnen tobliğat icra edildiği ı ')I 
Fintı: Beş kuruştur. ~ 

halde gelmediğinden hukuk 

füıultı mahkemeleri kanununun 1 idareevi nıizde ve her kilapcıda bulunur. ~ 
40 J inci maddeıine tevfıkAn ~ • 1# 
gıyap kararı tebliğine karar ~ ~ 

nrilerek muhakeme 27-12-934 ~~~~~~l~~~~~~~~~ 
tarihine rsstlıyan pnşembe ya bizzat veya bir vekil ' edeceği gıyabi kararı tebli-
günü saat ona bırakılmış oL göndermesi aksi halde mu- ğine kaim olmak üzere ildn 
duğund n v.:ıkti mezkurde hakemenin gıyabında devam olunur. 

Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bilgisiııe uygıın ol<ıra.k 
, , zılmıştıı·, Her kit<ıpçıda s~tılır. 


