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Kadınlarımızda Cümüriyet Halk fırkasına giriyorlar 

Ökonomi haftasında 

Celal Bayar Ve Receb 
P e k e r S ö y le v 1 eri. 
Yıllardan~eri açık olarat kapanan ticaret muvazenemiz 

önlenmiş, ihracatımız iki milyon çoğalmıştır. 
Yani sanayi çalışması toprağın işle~esıni genişletecek ve 

toprak emeğinin karşılığını degarl ndırecaktlr. 
Ankara, 14 (A A.) Art-

tırma gunü münnsebetile 0-
konomi Baknnı Cclfil Boy:ır 
dun ak aııı radyoda oku· 
duğu Lö3levlle paru bırıktır· 
rnck için biitiin uluscn gö 
stl'rılcn çalışma netıc< sinde 
1923 de uç ınılyon olan 
milli tasnrruC hesapları ye· 
kununun 1933 sonesinde 
73 milyona çıktığını keza 
l 933 senesindeki ulusal 
kredj hacmini g~nişleten 
genel mevduat tutarmın 19 ı 
milyonu geçtiğini ve yıllar
danberi açıkla kapanan tica
ret muvazenemizin 
bugün tamamen önlenmiş 
ve harici ticaretimiz de 
yıldan yıla ve umumi 
buhrandan cloğma sukut 
niebetinin azoltılma11, 1934 
ilk bir ayı içinde ihra
yatımıııo ithalAtımızdan iki 
buçuk milyon fazlayı bul
muş olduğunu söylemiştir. 

CelAl Bayar bundan sonra 
kleriog hesaplarının 29 bi
rinciteşrin 934 tarihinde 
gösterdiği bakiyenin yirmi 
dört buçuk milyon lira tut
tuğunu yani bize oıal satmış 

olan klering veya tediyat 
muvazenesine doyonan on
loşmalor yapmış olduğum

uz memleketlerin tlahn bu 
kadar memleketimizden mal 
almıyn mecbur bulundukl. 
arını ve 'l'ürk aöylüı-ıünün 
ve musto.hsilınin bir iki is
tisnasile 1926 danberi kay
dettiği fıatlar ilk olarak bu yıl 
İçinde değtrın bulmuş ve yüzü 
gülmiış olduğunu bildıren 
Celdl Bayar beş senelik 
sanayılesme programımızın 

doğu undaki goreklığı anlatı

rken enerjilerin tos rrufu 
milli iktısadiyatın memnuni
yeti noktasından bir zaruret 
olduğunu kaydederek saıın

yi programının memlekette 
tiirhi iş uhnlnrında yopoca-

Celal Bayar 
ğı iş ve tesirleri ro.komlnrla 
anlatmış Ye bu so.nayi k u
ruldukton sonra 1934 rn-
kamlarınıı göre mııhsul it
halAtımızı ytizde kırkının 

memleket içinden yapmoğa 

boşlıyacoğımızı Ye bu sana
yi fno.lıyot i geçtikten ,sonra 
da her yıl beş altı milyon 
lira arosındıı bir kazanç 
bırakacağını ve bunun do 
bundan sonra.ki sanayi 
plAnlarımızıo bütçeye ve 
millete yük olmaksızın 
başarılmasında kullanılocnğını 

ve Turkiye sanayileşmesinin 
dış ticaretimizi daraltma. 
yıp ıırtırncağır.ı söylemiş ve 1 

himaye ve Cıat kontrolu me · 
selelerine temas e.;enk ne 
ruüstehliği {abrıkocı ve ruü
stahsılin aleyhine ne de fob 
rik:ocıyi ve mustcıhsili mü. 
!l tehlıgin aleyhine himaye 
etmek arzusunllayız demiştir. 

Ankara, 15 (AA) Ulu-
sal ökooomi arttırma yedı 

günl\ muno.sebetile C. H. ff 
Yuzgonı Bny Recep Pı.:k~r 

dün akşam ra lyoda ·verdiği 
söylevde Ulusal ökonoıni ve 
arttırma hareketinin yeni 
Ttirkiyenin kuruluş Ye diri! 
liş \'alışmasının ona kolları

ndan biri olduğunu ve göz 
y.ış· ız, yürek acısız sen ve 
güler yiizlo bir yaş ımcının: 
ancok onurlu olmakla, varlı
klı olmakla mümkün olduğ
unu ye yeni Turıı ıyenin pl 
finln. programla çalışuğın. 
Devomı ıkınci snyf ıd ı ) 

Kurultay Kadınlanmız Fırkaya Gidiyorlar. 
Emin Fikri Özalp 
için bir dakika sustu 

Anko.ra, 15 (AA) - Bu
gün Hasan 'l'rabzonuo Baş. 
konlığında toplanan kurult
ayın başlangıcında Emin 
Fikri Öznlpın ölümü <lolayı
sıle bir dakıkn susulmuş ve 
o~dun sonra Kurultny günd
clığındokı kanunların görti
şulınesjne geçilmiştir. Kuru
ltay kadastro ve yozım tşlerL 
ne aıt konunun geri kalen 
mnddelcrı iızerinde görüş· 

melerini bitirerek onnylıı
mı:; Aııkarodo yoptırılucnk 
ortı.ımektep iı;in ıkı yüz bin 
liraya lrndor toohhtide giri
şilmesi için Maliye ve Kül· 
tür bakı:ınlıklarını me
mur eden konun, Ulusla. 
rornsı telefon kominikasyon 
ıııukavelesile tellı ve telsiz 
telgr&f ve telefon uzanması-
nı ve demıryollarile ulu
slararası eşya ve yolcu taş
ıması ;çin olnn mukavalesinı 
tosdık etmiştir. Kurultay 
p:ızcırtesi günü toplanacaktır. 

Emin Fikrinin cenazesi ma
rasimle kaldırıldı. 

f ır~amımızm kent kurumlan büyü~ topluluklar yaparak kadmlanmızm fırkayı 
girmesi işini görüşeceklerdir. f ukaya girecek ka~mlarımlltn ço~ olacıgı umuluyor. 

Fırka genel katipliğinin tamimi. 
Cümuriyet Halk Fırkası 

genel kAtipliğinin aşağıyu 

koyduğumuz işoretinden de 
nnlıışıloco.ğı üzero kadınla 

rım ızın önünde bulunduğu

muz sayla\' seçimine gırc

hilmek kin ovvoJll fırknya 

ynzılmalorı g"rt:k olduğun
don her yerde olduğu g.bj 
B .ılıkesır fırk.ı tt·~kıltitınJu ,111 
kadın.orımızın girme ısıe k· 
lerinı k ır':iılnnıulı: üzore lı.ı 
zırlıklnr görülmüş hulun. 
m'ııktadır. 

Recep Peker 
göre, kadın yurtdoşlorın tim
diden fırkayo kayıtları IOzımdır 
ki, ikinci müntehib seçimi ve 
ho.ttd bundan evelki yoklama 

zamanı gelmeden ikinci mün
leh ib olacak kadınlarımızı lı-
rkı:ı üyesi sıfatını 
olsunlar. 

kazanmıı 

iyi vasıflı kadın üyelerinin 
acıtma ile r.rkamız hem şer
eflenecek ve hem de kuvvd
lı•nccuktir. Bir yandan aaylav 
seç·imi hnzırlıklnrı öte yand
on fıı ko kongrelArİ eebebile 
teşkılfltımızın çok işler karş
ısındo olduğu bu sırl\dn ka
dın arkadaşlarımızın arttırı
lması işi de çok mühimdir. 
Bu iş ayrıca dikkatli, emekli 
ve metotlu bir çalışma iıter. 
Herhalde yalnız birkaç deA"-
il mümkün olduğu kadar 
çok kadın, fırkanın ikinci 

müntehib listesine girmelidir. 
( Devamı ikinci eayfada ) 

Gerek buruda gerek k.n
zalıırımızdo. fırkaya gırecek 

kadınlarımızın çolt olacağı 

umuluyor.. ÔğrenJiğjmjze 
göre Cümhuriyet Halk Fır· 
kası vildyct başkanının buy
ruğu ile fırkamızın kent ku
rumları büyük bir topluluk 
yaparak bu işi görüşecek· 
lerdir. Bu topluğun hir Fırka Kongresi 
kaç güne dek olması kut- _ 

Ankara, 14 (A.A.) - Bur
sn Sı:ıylevı Bay Emin Fık 
rinin ölüsü bugün merasimle 
kaldırılmıtlır. 

~~~d;i .. ı YIZRID nın tımimı. işini bitirerek dağıldı. 
s. ~ec~b ~~k~0~:1d 1:ı:~7ı::~1 f nka kongresi kazam um dileklerini ıy1r111ıktı büyik 
zın saylav seçimine girmeleri bir dikkat gistırmiş, uzun konuııaıır ıcmııtn. 
miınaeebetılo Cırkn teşkılAtına 

** Bay Emin Fikri Özalp 
( Devamı üçüncu eayfoda ) Cümuriyet Halk Fırkası kaaşttğıdaki tamimi göndermi-

ştir: zn kongresi cuma günü öğle-
den evci toplanarak akşama 

«Kndınlarımızm saylav se- kadir çalışmış ve işlerini gör-
çimine girmeleri ynsosı çık- müş, dağılmıştır. 

Fabrikasının kurumu ilerliyor. ınco., fırkamıza yeni vaziyetler Fırkamızın kongresi cuma 

Kayseri 
mııtır. Bu arada Yil.Ayetimi•de 
kıymetli Cümoriret eHrleri
nin in ki şalı sevinçle göı öa. 
ünde tatulmuştur. 

Celal bayar Y8 SoYyet elçisi düşüyor. Secim iki dereceli günü öğleden önce koza 
f abrlkayı gezdiler olunca, ikinci müntehipler or- buyunlo.rını görümüşt fırka. le- sili erini ıecmiıtir: 

)k asında da kadınlarımızın bul- şkilAtının bütçe ve hesaplar- Kaza idare heyeti: Ha-

Kongre en ıon k11a idare 
heyetini, vilAyet kongreain
de .bulunacak kaza müme.-

Koyser:, 15 (A.A.) - 1 o- unmalo.rı ldzımdır. Fırka niz-
nomi Bo.kıını boy CelAl Bn ınn bakmıştır. Kaza.mızın dil- son Kaptanoğlu, 

1 . • amnıımesi fırkalar dışında yu- eklerini ayırmakta kongre bü Hilmi Şer~metli, Zühtü Keı-yar ve Sovyet büyiık e cısı d 1 M Karahan Sümer bank rt aş ara rey verenlerin ecza- yük bir dikkeı göstermiş bu- kin, Sadri Beypasarlı, Kenan 

umumi müdurlı Nurulluh Esal =l=a=nd=ı=r=ılm~a=sı=n=ı=sb~·y=l=er=.=B=u=h=a=l=e~=nu=n~i=çı=·n=u=z=u=n~k=on=u~ş~m=a=la=r=o=ç~~(=D~ev=a=m~ı~i=k=in=c=i~a=ay~l-•_d_•~) 
Luraya geldiler. ~umer ba- H f a·· k H f 
nkın yaptırm..ıktnolduğu fa- a ta onomi a tası 
lrıkayı gezdıler. Bakan bu 
muazz m eserin lusa bir za- • 

:ıaennd~.0m;~~i~~:ri~~~1 r~ıi~:~i~ Yurdun her yönünde sevinç Cuma günü kutlulandı. 
;:~~;, 1:~.,.~:~·liöıü~~·du;!~ teza~ürıtile kutlulandı. Kutlulamıya bütün meUeplar ve halk iştirak ıııi. 
kıvonç duyduklarını bıldır- General Kazım Özalpın teşekkürü Me~tepler sonr ~entı' dol et 1 ılıler. . ov yet biiyük ek isi A L 1 a 1\ 8y 1 ar 1 

n~aro, 14 (A.A.)- Art-
Karaban 'rurkün bnşurıno.kta tırma ve yerli mallnrı yedi 
oldıığu bu hiiyük eserin oz gunünün bnşlıımasından ötiı 
bir kurunıla göz öntinc ge- rü Kurultny ve Ulusol Oko 
tirilmesine h knrnk fevk o- nomik Arttırma Kurumu Boşkn-
ltidP memnuniyetini saklıya - nı Kdzım Üz.ılp yurdumuzun 

Hitlerin 
mndıl \r, Fnhriko g ziMıktPn her yününden gönderılen kut 

B 1 sonrn konuklar belediyenin 1 1 Orç ar u oma tol yazılnrına ayrı 
Yerdıfd ziyofı.:tle bulundu uyrı karşılık vermek ıııık n· 
lor. --, dıY-lığ:ndon karşılık lı kut 

8 J b' ' '( f 8 1 ' fr Julamu ve toşekkurlerıni indiği tren yotua lf mgı tere, ransa ve e Çf• yazı bildırmeyi Anadolu Ajansını 
kaza geçirdi. . ka da borclarını ö~emiy Of. Mü sa b _ k 0 mız m•ok::o.:~m.i:1:;uırın• yodı 

M H \ ' · rrton 15 (A A) Le gün miinasebotile bugün Ato-Berlin. ı5 (A.A.) -. · ı- n~ınt'I ' · · - • Y!ıZl musabakasına ,(il· 
l 1 1 '1 · t türk heykeli önünde fOJ)lantı t erin bindığı tren .1ıremen hiı;tan, .. etonya, ., ac rıs an, 

/ 
l 

ren ya:ı arın seç m işi yapılarak söylevler veril-
ıle \ erdun nr sında bir '~eko foy.ık'-'n ve ltalya -,O'ibi b'l ı ı · b k mı'ştı·r. T Y J " ı m ş ır. Wzisa a amı:m ~ 
otobôsle carpı~mıştır. re· Fron~a. İngiltere, B •lçika- sonunu v• kazananlar'' 

0lzıı·rdı. 
nde bulunan! bir "Y ... • Orta ve ilk mektpler hükumet önünde 
1 1 cİn harı> bordarını ödemiye· yartn bilclireceljiz lzmir, 15 (AA.) - Diın Ükonomi ve yerli mallar l den sonra h.ü.lr11m. et önünde o manııştır. Tren Ber ıne it.-- .ti ( 

<'eklerıni bıldırmişlerdir. Devamı ikincj eayfada ) yedi günü cuma günü öğle. ( Devamı ıkıncı sayfada ) 
varmıştır - """==========~=~~~~,;:;;,===~=~,'"===:.:::::::=:ıı:==========-=ı::S 

vuRroAŞ!M ili İstihsalin Artması, Yerli Malı kullanmakla Gerçekleşir. 
· ~llLLi IKTIS.\'r VE TA .\HHrF CEMİYETi 

I 



~YI' A 2 TURKDfLı U5 tık U•~ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..:.:-----.. "':': ....... 
Kentte gezintiler: soyadı r·····ş-E-HTR-vE·M-ö-.:H·;;t;-·T·;:·; ) 
sat 1 c lla!:._ A_r_asında.. alanlar.. VttiY~ti;ı~-N~-K;d-;~s~Yi~-;Ai;·~ 
Zavalh Mösyô Petraki diyor~u ... En nihayet on sekiz ı -

bin lira ile iflas etti. Cinneti muvakkata geçirdi. ı Teftiş Kent Kurultayı 
YıJdız krı thırnesinin ya- {'İzerek kesmeğe başladı.. 1 

nından geçiyordum. Kulak· - Orası burusı 1 Heyet bugün toplanarak def~ 
terleri ıetkike b3şlıyacak 

Dün beledıyede toplandı. 
larııno bağırmaktan kısılmış aramak istemez. 0Prhal 
bir ses çarptı. . hars keser. Evdo ren~·ere 

-Haydi heyler, diyordu. camları için resimlik cam-
K h•p ro yuneş n, ne ister- lan kesmek i~in her işe 
sen on be~ kuruş. nP. alırsan yarar .. Kalın, ine<• yüz!ü, 
on beş kuruş. kristal her türlüsünü . L's 

Brışımı çevirdim .. Meydon- talık ;stemez. 
l.kta bir kalabalık vardı.. Pırnea gibi doğrnr. ıö-
Bunların ortasında bir adam panak gibi keser .. 
durmadan bağrıyordu. Yak- Arorla bir kalabalığa : 
lnştım ve ben de kalubalığa _ Aç·ılın beyler müşterilere 
sokuldum. Satıcı gırtlağını mani olm ::ı yın diyordu .. 
yırtarcasına bağrıyordu. Elinde bir sigara tabakasını 

-Haydi beyler kaçırmı- evırıp çeviren müşterisine: 

yalım.. .- Al bak beyim gü-
Zavallı Mösyö Petraki on müş ayarında . Al 

sekiz bin lira ile iflh etti. ömrün oldukca kullan, evlA
Bir tezgA.htRr yerine on tez· dından evlddına intikal etsin .. 1 

gdhtar kullandı. Mamulatı Topu dniresine git muamele-
ticariyesini şaşırdı. PlAn- siµ,i yaptır. 
çolarını tanzim edemedi. Arada bir sesini yükseltiy· 

Deniz plAjlarında, f ilor- ordu: 
yada, panoroma bahçesinde - HayJi heyler... kele
madmazel Süzanla para ye <ti. pire gelin .. bizde herşey uc

Sabahlara kadar danset- uz .. Bizde müflis tüccar var, 
t.j. Teneııüh makinalerinden onun pe§indeyiz ... Seyyarla-
inmedj. rda elektrik parası dükk~n 

Bomontide jki ve üç nu kirası yok ... 
maralı fıçıların yanında Kalabalıktır sıyrıldım . .. Uz-
sızdı. Nihayet j{JAs etti. aklaşıyorum. Yolda gider-
Cinneti muvakkate ken düşünüyorum.. Bu 
geçirdi .. Mazhar Osman bey a~ırdo ticaretin ruhu 
tedu·i etti .. Aklı başına reklamdır. Sözünü bir 
gelince ağladı ağladı do- daha tekrar ettim. Satıcı bir 
kuz tane mendil ıslattı... :§ey satabilm~k için sözlerini 

Sözünü bir müşteri kest: 
- Bu kaça? 
-Her ne alınan be~ ku-

ru~... içinde on tane 
jilet bıçağı var ... Bütün A

vrupa jilet bıçaklarının fe . 
vkinde .• 

Elioe bir cam keseceği 
aldı .. Ve cam parçalarını 

binbir kalıba döküyor, ve 
türlü şokilde rekJ5m yapa
rak müşteriyi celbe çalışı

yordu. TürkDiline gitmek 
için köşeyi dönüyorum. O
nun sesı: 

- Arapca yalelli, kürtce 
çifte telli.. diyordu .. 

======= 
hatunoğlu 

Yurt·ta 
Hafta 

( Üste.rafı birinci sayfada ) 
Ulusal ökonomi ve tutum 
yedi günü münaseb-
etile Cümuriyet alanında 

büyük şenlikler yapılmış, bü
tün okurlar ve esnaf kuru. 
mları üyeleri ve büyük bir 
kalabalık ıenlikte bulunmu· 
ıtur. Akşam da birçok söze
nler tarafından kentin birçok 
yerlerinde ulus~41 ökonomi 
ve tutumun faydaları üznine 
ıöylevler 8öylenecekdir. 

ispırtada. 
lıputa, 15 (A.A.) - Arttı

rma ve yerli malları yedi 
günü münasebetile iplik fabr
ikalarile halı yıkama evlerin-
de halı sergileri açılmıştır. 
Okurlarda müsamereler ve 

Halkevinde de yerli malların 
kullanılması ve korunması 

için .konferanslar verilmekt
edir. 

bursa da. 
Bursa 15 {A.A) - Ökonomi 

arttırma yedi günü dün 
Cümuriyet alanında binlerce 
yurttat önünde kutlulınmı

ştır ve okurlarda müsame
reler verilmiştir. 

lfy9n Kar ahi )arda. 
Afyon, 15 (A.A.) - Ulusal 

ökonomi ve arttırma lıaltaaı 

ökonomi 
1 

1 
Haftası 
( Üstarafı birinci sayfada ) 

kutlulanmıştır. Vali ve bele
diye Başkanı Salim Gündo · J 

ğan, ökonomi kurumu üyeL 
eri, orta ve ilk mekteb mü
dür vv muallimleri ve taleb
eleri ve yüzlerce halk kutl
ulamado bulunmuştur. 

Okonomi kurumu Başkanı 
Mehmet Sabri değerli bir 
söylevle bugünün ma · 
nasını anlatmış sonra muzı

ka ve talebe tarafından hep 
bir ağızdan ökonomi ve ye· 
rli mallar marşı 
söylenmiştir . Daha rnnra 
geçit resmi yapılmıştır. 'l'aL 
ebeler ellerinde <(yerli malı 

kullan!)), «Tasarruf el!>>« Yerli 
malı kullonmok yurda bağlı 
olmak demektir», «on plra 
harcarken bile kimin cebine 
girdiğini düşün» ve buna 
benzer tutumu ve yerli mall
ara karşı sevgiyi arttıran 

şiarlar olduğu halıie valinin 
önünden geçmişlerdir.Alay hü -
kfımet ve istasiyon yolundan 
Halkevine inmiş ve orada 
dağılmıştır. 

münasebetile dün kendi me
lemketimizde yerli mallarile 
doldurulmuş, arabalar ve 
okurlardan teşekkül etmiş 
bir alay geçit resmi yapmış 
'e llalktıvinde toplanmul ... r 
olmuştur. 

Kazamızda seçim yapac
aklar otuz bin~en f azla~n. 

Kurultay dün~ü toplaytlsiiida başkan vekili~i .. yaı~ 
lan seçti, teftiş ~eyeti ve encümen üyelertnı •J" · 

Ferit Karhan 
Kemal ÔZKUL - Bal -

kesir inhisarlar BPŞÇl'vİ r

geni. 
Ferit KARHAN - Um -. 

umi Vıldyet meclisi Bürhon
iye azası. 

Hüsnü INKA YA - Gö
mec nahiyesi Çevirgeni dnk
aya yakında Gömece akıtıla
cak güzel suyun adıılır. 
Gömecin çalışknn müdürüne 
bu adı İnkaya ~uyunu GöD\
ece akıtmak için gösterdiği 
çalışkanlığından ötürü Göm
ec halkı vermiştir .. ) 

Mehmet Ali ONUR -
Merkez malmüdürü. 

Şaziye TOZON - Balık
esir inhisarlar başçevirge· 
nliğinde secil ve evrak mem. 
uru. 

Faik ÔZÇELIK - Ali 
Şuuri mektebi başmunllimi. 

Galib A YDOGAN - K. 
Levazım birinci kısım amiri . 

Osman ADA. Y - K. topçu 
yüzbaşısı. 

Halit ERTEM - Askeri 
hastanesi başpanıoru. 

Remzi METE - Mütekait 
jondarma zabiti . 

Neıet ÇAKMAK - Balı 
kesir hukuk evinde Man. 
yasın Cümuriye köyünden. 

Tahir BAYKAL - Ku
yumcu. 

Kemal AT ALIK - Man
yas tahrirat kdtibi. 

Ahmet ÇAKIN - Manyas 
nüfus memuru. 

Lütfi TAN: - Manyas köy 
kAtibi. 

Aziz BALCI - Manyas 
köy kAtibi. 

Sadettin lçôz - Munyas 
köy kAtibi. 

Kemal HORUL - Askı·ri 
mahfelde. 

ALI BULAT - Askeri 
mahfelde. 

Abdullah TEKİN - Aba
cılar kinde kuru kahveri. 

Mehmet HÜLAGÜAN -
küçük bedestanda attar. 

Zihni VAR DAR - Hii 
lctlmet yo)unda müskirateı. 

Cemal BİLGIHAN - Bö 
rekciler mahallesinde olay 
hesap memurluğundan mü
tekait 

Mesut KOCAOGLAN -
Emniyet <:evirgenliğinde 

si\·i l polis memuru. 
Abdullah KOOAOGLAN -

Sntıcı. (Mesut ile 
kardeşdir . 

Abdullah 

Bulgarıs•anda Fırkaların mal
ları müsader ı ediliyor 

Saylav seçimi hazırlık-

J.ırı ilerlemektedir. Defter
lerin yazı mı işi viltlyetin 
hor yönünde bitirilmiş bu
lunmaktadır. 

Dün kent kurultayı teftiş 

heyeti üyelerini seçmiş 

olduklarından teftiş heyeti 
kurulmuştur . Tuftiş heyeti 
bugün resmen toplancak 
ve hazırlonan defterler üze
rinde tetkikata haşlıyar.ak

tır . 

Duyduğumuza göre mer
kez kazada seçime gire
cek kadın ve erkek yüz 
otuz bine yaklaşmaktadır. 
Viliiyetimizin bu seçim dev
resinde on bir veya on 
iki saylav çıkaracağı tah
min edilmektedir. 

Valimizin yeni soy a~ı. 
Öğrendiğimize göre Vali

miz bay Salim Onay adını 

değiştirerek e<Gündoğan» soy 
adını almışlardır. 

Balya kaymakamı 
Balya kaymakamı Rifat 

Yenal kentimiıe gelmiş ve 
dün valiyi makamında ziya
ret ederek Balya kazasına 
ait işler hakkında kendisile 
görüşmüştür. Rifat Yenal 
bugün yerine dönecektir. 

Sürek avı 

Kent kurultayı dün saat 
on bPŞ buçukta vali ve be
lediye bnşknnı .boy Stılim 
Gündoğan'm başkonl ı :;ında 

toplanm ıştır. 

Beledıye başkanımız top

luntıyı ::ı~·arıık kısa bir söy
levle kurultaya muvaffukı

yet dilemi12tir . BunJ.ın son
ra bnşknn vekili ilo yazgon · 
ların seçimine ge\·ilerek 
Azmi başkan wkilliğine, 

Faik devecioğlu ve Şükrü 
kayalarlıoğlu da yazğanlıklarn 
seçilmişlerdir. Daha sonra 
saylav seçimini idare ede 
cek teftiş heyeti üyeleri 
ile kurultay encümenleri 
seçimi yapılmıştır. 

Teftiş heyetine seçilen 
üyeler şunlardır: 

Rasim, elbiseci Ali, Meh
met, Rifat, Ahmet Necati Naci, 

Bütçe encümeni: Şeref, A
zmi, Rasim, lsmoil, Mehmet. 
Şükrü, Ahmet Necati 

~lesai encümeni: lhrahim 
Sami, Sedri. Kırımlı Basri, 
Cemil, Sındırğılı Mehmet, 
Hakak Basri, Vasıf. 

Spor 

kupa 
Macları , 

Kupa mo.çlarının ikinci 
devresi cumn günü başlamı
ştır . Cuma günü İdmanyurdu
İ dmangücü ikinci tokımlari · 

Balya kaza5ının Boynan- le İdmanbırliği . Alay idman 
lar köyü ihtiyar heyetinin yurdu ile ~arşılaşacaktı. AL 
teşebbüsü ile köy delikanlı- aylılar İdmangücüne karşı 
ları tarafından Kocaçalda bü· yaptıkları itirazın futbol he
yük bir sürek avı yapılmış· yetince kabul edilmemiş ol
tır. Sürek avı muvaffakıyet· masından sahaya çıkmamış
le neticelenmiş sekiz kurt, lar, İdmanbirliği seremonı 
yirmi bir domuz, iki tilki, bir 1 yapmışlardır. 
~'akal vurulmuştur. İdmangücü-İdmanyurdu ik-

Atlatllan ~ir kaza. 
Kanlı kavak köyünden Ha

mza bir gün önce bir ölüm 
tehlikesi atlatmıştır. Hamza 
bağında çnlışırken yanında 

taşıdığı tabanca yero düşerek 
ateş almış ve kurşun ffomz · 

anın çenesi altından girmiş 

alt üç dişini kırdıktan sonra 
ağızından çıkıp gitmiştir. 

Eyi kalpli ve temiz yürekli 
bir yurtdnş olan Hamza dün 
kentimiıe gelerek memleket 
hastahane8ine yatırılmıştır. 

-~ 

İtalya 
İle Habeşistan arasi~a~i 
ihtilaf ulusal dernekte gör

üşülecek, 
Londra, 15 (AA.) - Ha· 

bcşistanın l 'lusal sınır htld 
isesi italyn tarafından hakem 
kurultay kurumunda holled. 

inci takımlarının maçı güzel 
ve h13yecanlı olmuştur . Ta. 
kımlar . müsavi kuvvette 
idiler. Muhacimler zaman 
zaman güzel akınlar yııpa. 

rak knrşı taıaf kalesi önün
de tehlıkeli vaziyetler ihads 
etmişlerdir. 

Buna rağmen iki taraf da 
ancak birer sayı ynpmışlaı 

oyunu böylece 1-1 berabere 
bitirmişlerdir. 

~ 

ökonomi 
haftasında 
(Üst tarafı birinci sayfe<le) 
yoni bugün yeni Türki 
ytınin kendi yaşayışının 

Sofyo, 15 (A.A.) - Eski 
siyasi fırkaların bütün mal. 
larının hükumet tarafından 

müsadere edilmesi için bir 
kanun ~ıkmıştır. 

· ilmek istenmediği takdirde 
meseleyi Ulusal derneğine 
göndereceği haber Vbrilm
ektedir. 

istediği şeyleri kendi ilk ma 
ddelerilo, kendi fabrikaları 

nda kendi iş adamları ve 
işçilerile yaparak bir çizgı 

içinde sanayi memleketi ol 
ına yolunu tutmakta 
olduğunu söylemiş, bu 
gidiş yurdun ziraat mem
leketi ol mnsı halini değişti 

recek, toprakların işleme gii · 
cünii küçiiltecek değildir . 

Bunun tam aksine olarak 
yurdun yeni sanayi çalışması 

Salim Gündoğallf ~ . ·~, Tarife encümen•.= '/r 
l~alil İbrahim, ~üseyı~~. 
;\ecip: Ömer Edıp, Fal rJJ ... 

Hesabı kati raporu,. ı 
kale teklifi. ekmeklerıll -" 

l' ato"" .. safı hakkındaki ta 1111 bi,I 
ile tenzilat ve ı':•"-
gidip gelme ta 1 rtf 
meleri, senelik ,t 
ve diğer baıı istekierii; 
kik edilmek üzere ene 
lerine verilmişlerdir. ~ 

Kurultay çarşaoıba tof 
saat 19,5 da tekrar 
nacaktır. 

Kadınlarıf1111 

Fırkaya 

Giriyor 1ı 
(Üst tarafı birin~i. 8~! / 
Son belediye seçırnırı iıl 

k .ı .. e ıeç 
belen az auın uy "a 
si fırkn merkezine ço 11ı .. . . B' ıcnd• ..1 ntu vermıştır. ız "' 
'3Özde bir seçim haki<' ,_,1 
ek için değil erkek ara•; 
datları gibi aslından t ••' 
olan Türk kadınını pe .JJ 

·dsr'· 
). mi olarak devlet J ·o . . k . k jçı . .J 
ıştıra et\ırme 1,rll": 
yola girdik. uaıke" 1 .. 
zaten seçim hnkkile '~ 
olmıyon ulusal yalıŞ:~i
nda da kadınlara ver ,ı,-

yer dardır. Kadınları 111f" 
'l ç• .~ devam edici değı , ,,,.. 

olarak halkevleri tıs.J,; 
. . k e\•' , 

yığınlarla ıştıra bol 

ldzımdır . Bugünlerd~ Jıt'; 
teşkilütın birden ~a 1; 
kadınları fırka işine ,: 11( 
yolunda gr•nel hare~ ıeril 
ılmasını_ ve kayıt 1:

0
1,f 

çabuklaştırıh11asın10 

tırılmasını dilerim·,, 

-
Fırka 
kongresi 

d•) 
( Üstarafı birinci 88y(e 

Emin Akman. ,1 
Mümessiller: tf~ 

oa:u Emin, ztı'. 
Hol . ''"ht·· Tevfiic ı~·_J 

ı mı, ı.JU n. ''· 
Mustafa hattatoğlu, (..'",.' 
Hakkı Varnolı oğJU, ./ 

Emin Akmnn.~I 
• · aePl9" 

toprağın işlemesını r"' .... ~ 
(;ı!llV 

cck ve toprak coıl'c •• 
d·reC" 

şılığını değerlen ı 

miştir. 



18 llkk nun 

Yakın komşularızda: 

Roma yaFlın İhracatı. 
Romanyada kredi ile ithalat hususi müsaa~eye ıa~i tu

tuldu. Bu,garistan Yunanistandan inek salın ahyor. 
H , .. konomik ko G. Bntnlof ilrı Homanya St·f-

om \ff~ o o d ,_. ·· · 
rrı .t · ·ı t "çı" rı verile- ıri Stoyka nrn~ın o .-ı gorıış ı sı, ı ıracn ı . . . . 
cok · l ·0 ne suretle te- me ilk netıcesını verdı. Tuna 

prım en k G"" . 
vzi olunncı ğını karnrlaştır- üzerinde Huscu - urg.uvn 
oı t B · }er bir kısmı arasınd..ı kurul c..ık furıhut ış ır. u prım , fi .. 
petrol, hahubat ve odun işinin teknik tor~ nrı~ı go-
l• • d"- k 1 da ge- üşmek üz~re şımendıfcrler 
cın ve ıger ısm · ·ı 

ri k 1 lln İ"İn ayrıl- umum mtldüru Kolçıt ı e mu a an ma r ~· 8 .. k "tt 
nı•ştır. Birinci kısım için hendis Kınef u reşe gı . 
verilPcdk primler sabittir, i1er 
"k · b"• Biz, ıki ıurafın göster. c ı incı kısım için ıse sa ı. 
prime mütehavvil bir prim eğı oyi niyetle bu görüşme 
. p · l · n "ın belli bir netice ''ereco ılAve olunabilir rım erın 
tevzii kP.yfiyeti, ihracatc.l ı ğıni ve bu suretle çalışma 
rın dn iştırok edecokltffi bir birliğı ye dostluk yolunu 
miie Pse tarafından ynp in- gire(•eğinı tlnııt ecicriz 
caktır. Homanya- Bulgaristan yo-

Romanyaya kredı ile ithalal kınlığının ıki t.mı rtoki dost 
ları do bu ışı ı ~·obuk bitirıl-

hUSUSl müsaadeye tabı tututdu mes"rıı ve l'yi netıceler ver-
Hom:ınya ticaret bokonlı- mc .. 0 , bt·kle1mektodirler. 

ğının bir karurı neticesinde lkı ulusun da fııydaları hen-
hun<lan böyle ecnebi tüccn~ - üz balltdılmemiş olan mes 
lar tnrafındnn verilen kreclı- eh·lerin bır an evel halled-
ye istinaden Romnnyaya it- ilme .. ini emretmektedir. 
hnlt\t yapılması evelce alın- Uluslnrnrası barış için ko-
ması mecburi bir müsaade- nuşmtık dPğil. çalışmak In-
ye tabi buiunncaktır. Bu zımdır. 
müsaade, her defasında kon Hakiki barışın, ulu lnrm 
turntın imzasından evel, ti- kalblerinde yer bulması 

Papen 
Söylüyor. 

f ransız-Almanya bera~er
liği olmazsa ~ünya çö~er. 

Ptıris , 15(A.~ .) ~t Fon 
Papen Petı Journal gnz< tosino 
bild:rmede bulunarak d m

iştir ki: 

-Fransız - Almon çal -
ışmo beraberljğinin zaruret
ine kaniim Bu çalı ma be
raberliği olmıyııcak olursa 
Avrupa ve düny.ı çöket"ektir 
1914 kntlarrıaları yn gıfıkcn 

bir savoş çıkması ihtimali 
yoktur. 

Emin F kr: 
Özalp 
( f .ıt turalı birıncı :;ayfııdo) 
1883 do Manastırda doğ

muş ı 901 de harbiye oko
luau bitirmiştir. f 1skübde 
ikinci avcı taburunda iken 
324 devrinde lst•rnbula gel
miştir. İnkılfipcılığı o yıl
lardan başltır. Bay Emin 
Fikri Özalpı bundan son
ra jandarma zabit oku
lunu da bitirerek jandarma 

İranda 
Mü~iın ~ir ~adise. 

bir Afganlı kıta İnıR içine 
girarek yoğma yaptı. 

Tahran, . 5 (A.A) - Fors 
Ajansı sivil Ye ::ıskı>r Efgnnlı 

, 'SA.YPA: 3 

bir tolum u ileri ı Erg 

an - ir.ııı hu Iu !un tcı •ışte 
.lourabnb' s'llll khr nı 25 k ıs-
nboyj yağın ı cttıklcrini, 2000 
lir.ıyı rehine olarak gôturd-
üklerini, 12 Jandarmanın si-
ldhlnrını aldıkl rını ve 
bunlardan ikisi -
ai de öldürdüklerini bildirm. 
ektedir. Hasar br milyon 
tıhmin edilmnktedır 

Susuğırlık su'h icra 
memurluğun~an: 

Susığırl.k Sultnnçayırı 

köyü hududu ılnhılinde hel
vacı oğlu naınırle uo.l.ın 

Mehmet 1uri efendinin çift li
ğinde mevcut ve mahcuz 
vo behAr ki!osu üç kuı u 
on para kıymeti muhnmmin. 

Ağrıları ve soğuk algınlı~ını geçırec k 

bir ilaç isterken, daima bu sozleri ha. 
fırlayınız·: AlacaQınıı mal, hakiki olmalı 

İsrarla t#\SPİR • 
2 ve 20 ıı.omprımclık nmbatnııaroa bulunur ......,._ 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dık
kat ediniz 1 

el.i 700 b~lyarla 25900 ,, ~~~~~~~~~-~ 
kılo kuru ot bır borçtan dol- \1; 

ı:::~k .::::~::·;ı~·s::~~~;;~ i Sihhat ve içtimai muavenet müdürlüğünden: 
~~~.!:~~·~;;inde ı!;ih~nn: 1 Balıkesır Doğum ve çocuk 
leıadü{ eden pazar günü f(t bakımevı 
saat 15 de icra kılınacaktır. 11. 

cnret baknnlığı dış ticaret için bütün barış engellerinin 
müdürlüğünden istenecek ve ortndan kaldırılması icnbedcr. 
evelce böyle bir müsaade Ne birlikler, ne anloşmo, no 

kumanlıklorında görüyoruz 
1908 den başlıynrak sıra
sile lzmir. ::ıeltlnik, Bursa 
jandarma okulları müdür 
lüğünü ve acun so.vaşmda 
İzmir jandarma tabur ku
mırndanlığını yapmıştır . Miı

tarekeıle İzmirden zorla 

Mezkur otları almak istiyen- ~ 1 - Vilayetin merkez ve mülhakatı, şehir 
lerin ve bu bııpto.ki şeraiti 61. ve kö)·leri ahalisinden müracaat eden gebe
öğrenmek istiycnlerin yuka- ~ 

alınmadan Romonyaya kre- rıda gösterilen gün ve saa- lr! lerin tabii ve ıniişkiilftlı her nevi dorumları-
diye müstenit hiçbir ithalAt tecavüz etmek nnlaşmo.ları 
yapılmıyacnktır. Ye ne Je siltlhlonmalar zann-

Romanyada mHll müdaf a vergisi editd ığ i gibi barışı temin e-

tte mezkfir mahalde bulun- ~ rn ve alelumum kadın ameliyatlarını miies-
maları ilfin olunur. (965> ~ scsedc meccanen yapar . Çocuk düşiirınek 

Romonya Uakonlar he - demiyecok, akisler olnrnk u-
yeti. son yaptığı müzakereler luslor için yeni fenalıklar 

Susuğtrh~ sulh icra ~ tehlikesinde buıunauıarı da kezalik meccal ueu yatırarak tedavi t-dcr· 
esnnsında prensip itibarilo haz rlıyacnklardır. Barış için 

çıkıırılmıştır. 

Kurtuluş savaşının başın . memurlUğUOdan'. 1 2 - Siiı çocukları ve iki yaşına kadar o-
Susığırlık Sultan~·nyırı 

1 
ıa rı kliçük hasta yavı·uları dahi miiessesede bir milli mudofnn vergisi konuştuğumuz zaman dostl-

ihdasını kararlaştırmıştır. 

Bu vergi, isminin de 
deldlct ettiği gibi ordu_ 
yıl )dzımgelon techizat V t} 

vo tcsiltitın nlınmosırıa 

tahsis olunacaktır. 

Yunanistan Bulgaristandan i ı
ak alıyor. 

Bulgar gazetelerinin ynzJ · 
ıklnr'ına göre, Yunan Zi raEıt 

Bankası müfettişi Bulgarista. 
ndn halen süt ineklerinin fiat
la rı h kkındo tetk ikatta bulu 
nmnktodır. Bulgar hükfimef. 
t. Ba mucidis Yunan Ziran t 
Bank.asına ldzım olan mikdnr
dn inek salın almasını ve bu 
sıırotle Bıılgo.ristand 
kalan vo Yunanlılara ait bu 
lunan Hodop ormanlarında.r 
ıloloyı Bulgaristanın Yunanı 
atana olan boıcunun kop'lt•l 
rnasını teklıf otmi tir. 

Bulgarislanda gülyağı ihracatı 
Bulgaristan ziran~ ;.c _ ko

operatif oanknsı mudu.ru .... c 
ınuavinleri gülyoğı tncırlerı
le beraber Bulgaristandan 
gülyağı ihrnr.ını temin e~
Dıek üzere te\kiknto ve go-
rüşmelcro başlamışlardır. 
Bunun neticesinde Bul-
g.ıristnnın senede l 200 
kilo gram mikdarındn 
giılyağı ihroc edebileceği 
anlaşılmış ve bu ihracat 
işinin, hır komi yon mu
kabilinde gül , ·,, tacirle
ri torufından yopılması 
kararla tırılmı tır Bu ıneya
ndn ziraat ve kooperatif ba
nkası depolarında bulunan 
gtilyoğlnrı dn dış memlekı>t
lere gönderilr<'ektır. 
Romen - bulgar görüşmeıerı 

•Slov» yazıyor: 
Bulgar Dıtiıler bakanı 

uk için çalışmamız ltızım ge
lir. 

Uluslnr nrasındo innnsızlı k 

ve iki yüzlülük hiıküm sür

dükçe dostluk olabilir? 

Halbuki dığtff taraftan ul· 

uslar_ı her z mandan ziyad~ 
burış ihtiyacını <luymuktad

ırlnr . 

Halkan uluslarını idare 

edenler uluslarının bu iste

klerini göz önünde bulundu
rmıığa vo onların bu istek

lerini yerine getirmek için 
samimi ve açık olarak <·nlı

şmoğn mecburdurlar. Fakot 

bunu yapabilmek için hor -
don evci nrulorında karşılı

klı inon meydana getitmel 

idirlrr. 
llükumct odıımlorı ve rli 

plom itlJr lJo.,t gibı görüşt 

tikleri z man insan gıbi nn 
1 ışıyorlur fakat yeşil masn 
etrafında resmi odumlar gi 
hi karşı kar ı gelincP. ar -
lnrmda inansızlık lıülı:üm 
siırmcğe boşlar. Bo ke 
ndi tarnflarının avukatlar. 
gibi doğruya göz kapayarak 
yalnız rlavnyı kazan~ak du 
yğusu ile hareket cdıyorlor. 
Bu ise barış getirmiyor B ı 
masa etrafında bittabi pazı· 
rlık bu şlıyor vo netıced • 
do~tlar duşman olup ayrılı 

yorlor. 
RonıPn - Bulgar yakınlığ -

nın taraftarı ol on bizlerin 
iki tnrotın id rocilerir.den 
ricamız ~udıır: 

Dost gihı konu urıuz Kıı 
rşılıklı inan tesis C'diniz. 
Ancak bu suretle dostluk 
hükilm sürecektir. 

da Kastamonudo (Kuva) i 
MilliJe)do bulunmuş, Kony 
isyanının yatı tırılmasına 

memur edilmiştir. Zaferden 
sonrn iımir jandarma kumn
ndnnlığını yapmıştır. Bu yı
lın sonundan nyrılocağı gü
ne kadar Bay Emin 11ikri 
Ôzalpı kurultayımızın durm. 
o.dı:ın çalı~ıın değerli bir üy-

' esi; Atatürkün izinden arsıL 
modan yürüyen bir inkıltlpcı 
olnrnk göruyoruz. Son gün
lerini (Türk Maarif Cemiyeti) 
nin çalışmasına vermi ti . 

-~---

Japon mallan yur~a yurda 

köyü hududu dahilinde hf}}- k 
.yatırara · her zaman meccanen tedavi eder. vncı oğlu namiyle nnılon ~ 

Mehmet. Nuri efendinin çift- il. 3- Siir ı:ocuklarımn hakmı tarzları hak-
lığindo mevcut ve mnhruı (ft kında mü tak lu>f v~Jidelerf1 ve gebelik e na
ve beher kilo~u üç kuru. o~ it. sırıda Y11kn11 melhuz arızalara karşı tatbiki 
para kıymotı muhnm~.n~lı 1 hh.ım gelen teda vj ve led hi rlcriu almmasını 
2050 balyada 75850 kılo 

1
. 1 ı · 1 .. .... k .. 1 1 ·ı· 

• ( (1 ere w ere ogrı~tme nzt•rt• ( ers er '\'erı ır kuru ot hır borçtan dolayı t°' .., • • • • • • 

açık artırma suretile Susığırl k 4 - Cumlınrıyet1mızm Ralıkesıre hah-
SuJh icra dairesinde 23 Kllnunu ~eylediği faideli ve hayırlı müesseseden 

ovel - 934 tnrihiae tesndiir ~ muhtert•rıı lıa)k.ınıızm i tifodeve koşmaları 
eden pazar güniı ant 15 de ft, l:\zım<lır. · 
icro olunacaktır . » ~ ~~ )1 

Mezkur otlnrı almak iste- K~ ~ b )~)- ~~~ 
yenlerin ve bu bopınki o- ltJ•ac~ll C)r arası 
raiti öğrenmek istiyonlorın ~il •1• J t•I• •J •• (). •• d 
yukarıda gösterilen gürı vo ı.w.1 I ( 1 U~·llD eıı: 
sonlte mezkOr mahnlde bul. 80.000 kilo kuru ot ve 190.000 kilo vuJaf 

gırecek 
Turk Japon anlaşması 

yasası İçinde yurda sokuloc 

unmalnrı ildn olunur. <
304> ve ~ap -amanı 50.000 kilo yulaf amam t~ptan 

1

,. , l par~a yar<;a pazarlıkla satıla~aktır. isti yenlerin Dok tor llar:ı lılaro. iııP. ıııiiraean ıları (?90) 

~em~u~ A~met B«tlık<'siı· Zir«ıııf 
(~e\ri r 0-enliğiııdeıı: ÇOCUK 

hastalıkları mıltehasslSl. Mulga Kepsüt zıraot mektebinde mevcut al\mış araba 
Muayenehanesini postah- çürük saman ile (5900) kilo buğdaya müzayede möddeti 

onc civarında Zemen so- zarfında talip zuhur etmediğinden bir ha(\a müddetle tern. 

ak Japon eşyasının bugün 
lerde örneği gümrüklere gö · 
nderilecek Fop kıymetli me 
nşe ehadetnnmcleri getiril
mek suretıle yapılması vo 1 

Tokyo Elcıliğimizce tasdiklı 
bulunması art koşulacaktır. 
Bu şartlarla yapılmamış me
nşe şohndotnamolcri onayla 
nmıyocak ve gelen mnll:ı r 
yurda sokulmıyocnktır. Bu 
şehadetnamelerin aslı, birin -

kağınn nokletm ş ti r. dıt edilmiştir. Taliplerin ıhale günü olan 17- 12-935 tari -

.. ,======================~ hinJe ziraat müdüriyetine müracaııtlurı ilAn olunur. 29g 

~TÜRK DİLi Neşriyatından: . ' ci nüsha boyennameye boğ. 
lanarak, ikinci nüshası ise 
gümrük işinin yapılması idn 
buyrultu Yerıldikten sonr ı 
giimrüklenle olıkonulncaktır. 

Türk - Japon ticnr<'t anlı. 
şması hükumlerind"'n Km·· 
vantong eyaleti ile bütün O 
kynnostn Japon mandası ol 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

tınrlıı bulunan y~rlcrden ge- IJa,r<ıt lıilo~isiııe ııywıııı f)laı~a.k ya-
lecek ve menşulı mallar da .J • .. \ 
istifade edecektir. Anla mn 1 zıl. ııııştıı·, llt~I,. kıt<ıııçıdit ·s•ıtılır. 
bugünlerde gıimriiklcredo bi- a... ~ 

}dirilecektir. 1 ~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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••~~~,.~.h.:...ll!~!'!IBl!ıfl!!B!!!9.!!lm~ 
~ Romatizma ve soğuk alğınlıklarından ~ 
f korkmayınız .• i 

=~ Türk Elektrik • 
1 T ermoforu i= · 
1.; Balıkesirde yeşillide lo. 32 hyumcu Ahmet Çantayti 

~ Ökonomi Bakanhğının 18 şubat ı 933 tarih ve 1499 numara ' t 
:t ve on beş senelik itira beratını haizdir. ~Iulıtı·renı hekimlerinıi-ı 
~ zin tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlemede, J. 
~ sıcak kum ve hava banyo ve pansuruanlarında i~timal oluurnak.- ~
~ tadır. Hararet için saudalyalara ve yatak içerisine vesair lüzum t• 
~ görülen yerlerde kullanılır. ller n1emleketin voltuna göre her ~. 
~şekil ve ebadda imal edilir. "-
~ Satış' yerleri: lzmirde Peşt~malcılarda Seydi Şehirli Mehmet t~ 
~ Tevfik. elektrik ticarethanesi. ~ t 
~ Bursada Setbaşında Ahmet Tevfik eczahanesi ,_ 
~ lstanbulda Mısır çarşısında at.tar H. Hiisı~ii ve n1ahdumları ;I 
~ ve Galatada Voyvoda caddesinde edkardöle\'İ elektrik deposu. • 1 

~ Ankarada Evliya zade ıtriyat ve ecza deposu. t• 
Sıvas ve Samsunda f bralıinı Ferit ışık elekt.rik derosu. : == 

1 ~ Konyada Ali l'l\'İ tutıafi)·e ve gramofon ticarethane~i jl§ 
1 

~ Akhisard~ llü~ıı~i Hiza lstanbul eczahanesi. t• 
4 Uşakta dış tabıbı Bay Yusuf. -· 

-iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiill , ' 
. ŞEHİR SlNEMASINDA 

16 Kınunueval pazar akıımmdan iti~aren 
iKi FiLiM BiRDEN 

-1-

KRALIN KÜÇÜK SEVGİLİSİ 
Her şeye hAkim ve kadir olan kralm aşkta mağltibiyeti. Tari ı.i bü
yük ihtişam ve debdebe, fevkalade dekor ve zenginlik, saray entiri
kaları, dünyanın en güzel sesi ve nıükemmel musikisi, göz kamaş
tıran tuvaletler ve şairane manzaralar .. Bu nefis filmi görmek fırsa
tını kaçırmayımz. 

-2-
• 

.SAFA K YOLU 
Bu film hayduttu~. aş~. cinayet va macera ıa heyecanla dolu~ar. 

• 
ilaveten 

Deniz Kızı EFT ALYA ve .. 
Arkadaşlarının zr,ybek tiirküleri ve raksları. Yt~ Foks jiirrıal.. 

, 
Aşağıya hastığm~ız rehber tablo halkımızın lıer tiilü ihıiya~I•: 

rını en rahat, en eyı, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kıOl 
lerden karşıhyabileceklerini gfisteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi otıli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

TRiKOTAJ• Mehme~ Servet örme evi, 
• ye cad<lesı ııumara: 98 

KIRT AS/YE· Mustaf_a Fehmi. Hükumet caddesi posta 
• ne soka~ı. 

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

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliik1imet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiiktlll 
cadde1"i nde .A fımet çcşm~si karşısında 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. Hüktimet cadd 
sinde .. Darbalı ot.eli altında. 
Yeni berber ıbrahim Doral: Hükö• 
caddesi Yıldız Karaathanesi kar~ısında . • 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gOlf 
• kolonyacısı .. Abacılar caddesi No. 31 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah 
nunıara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nil 
Paşa camii caddesind~.. Meyhane l oğaıın 
Bandırnıa bakkaliyesi Ahmet Hilmi efef1. 
Bihimun1içkiler, konserve ve ş~ker çeşitlel'I• 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 47 
Terzi ve öriicü Celalettin bey. Ku" 
nıillive caddesi No. 163 

Ol . 
ŞEK.ERCi : Ahmet Nuri efendi: Ralıkesirin en eski şek 

cisi. Hükümeı caddesi, postah«ıne sokağı n 
mara: 24 

MANİF A TU ?:Tavşanlılı Zade Fahri.bey. Fantazi 
nifaıura ve kunıaş mağzası. Ku vayi oıill 

caddesi numara: 52 
HIRDA VA rr. Cumalı Hasan - Yapı ve rençper dü~ 

1 • demir hırdavat bova canı cimeto ves8 ' . ' ' . 
Saraçlar _ başı. 

Balıkesir ıııil'li eınlak 
çevirgenliğiııden 

~lifli eınhtke ait 2 ı parça tarla ile bir diikkarı 
iki yıllık icarı 15-12-934 ~iiu ii ııde ilrnle yapıl-

N 
E: 

G l k mak için hir hafta uzatılmıştır. 
e ece program .\hcıların Defderdarhğa miiracaatları ilan olunur. 

0 OriP 1ıı 
K /J;ı~ tı.ifr1'tı~f1 

Dis airrdtJf B E N H U R ı ·296 -
. ~on olarak yapılau sesli tarihi muazzam estır. Sabırsızlıkla bekle- I 11~~~~~~~~~~~')1 

vınıı. 1 ~ 

. • 11 TÜRKDİLİ neşrıyatından: 1 
' Doğru Yol.. 1 

YAZAN: M. CEVOET 1 1 Bır perde/ık mekt~p temsılı ~ 
Yaklaşan bayram için hediyfn1i düşünüyorsunuz' 
O halde hükumet caddesinde şehir sinaması altında 

A A 

lzmir - lstanbul şelıerisi Mehmet Reşat 

A 
.. ~., tJ 

Ronuıtizt71 • 

1.. 
M -1 
N 
A 

adresine müracaat e'liniz. Hediyelik hernevi KlJTU ŞEKEtti, 
ŞEKERLEME, ÇIKULAT ve ayrıca ·Ramazan için HELVA 
ve REÇELLERi orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-

1 . Fiotı: Beş kuruştur. 1 
~ l<laree\'İ mizde ve her kitapçıda bulunur. ı ----~ 

~~~~~~~~~~~ 


