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CU~ARTESDEN ER 

! Türk Dili Evi Balıkesir 
ğı: 800, nllıaylığı 400 kuruştur. Günü geçmiş 

sayılar 25 kuruştur. 

-
Vilayetimiz bu devrede on iki saylav çıkaracak. · ______________________ ..,... ______ __ 
,.~ C.H.F. Grubunda mühim görüşmeler. -----, 

Kadınlarımız Umumi Vilayet Mec. 
!islerine de Üye Seçilebilecekler. 
lüfusu on binden aşağı olan kasaba ve şehirler~en buğ~ay ~uruma vergisi ahn-

mıyacıktH. Hükômetimz orman işine cezri bir surette el koymuştur. 
Grubta Bakanlar izahat verdiler. 

Cıimhııriytl Halk Fırkası grubunda i:alıat veren 1Jaka11larrn11: 
iç Bakanı bay Şükrü Kaya Başbakan bay ismet fnonü Ziraat Bakanı bay Muhlis 

Ankara, 19 (A.A.) - Cümuriyot Halk Fırkası grnbu idare Heyeti başkanlığından: 
Cümuriyet H. F. grubu bay Cemil Uybadanm başkonl ğır>dn toplandı. 
1-Ruhani kıyafet kanununun dahil ve haricteki tesiri ri ve Bulgarjstandan kaçıp 

Yunan ellerinden Türkiyeye gelmek istiyen Turklerin Yunan toproklnrında Bulgarlar 
tarafından takibata maruz kalmaları hakkında Manisa soylr vı boy Refık incenin takriri 
üzerine Hariciye Bakan Vekili bay Şükrü K ya her iki mesel hakkında uzun ızn 
hat vermiş ve hükumetin bu husus hakkındaki horoketi tasvip olunmustur 

2 - Jatihabı mebusan kanununda yapılan değişiklik üzerine miintehibi sani inli· 
habıoa esas olan 250 nüfus nisbetinin 500 ze ibloğına ve kn:lınlorın hususi idnreler· 
de umumi meclis azalıklarına intihaplarının kanuna, i!Avesine karar verJldi. 

3 Buğday koruma karıununun hükumet tarf\Jından getirilen ve Kurultay umumi 
heyetincA Bütçe, Maliye. iktıAat encümenlerinden te9kil edilen muhtelit encümence mü. 
zakere ve kabul edilen tadildtı üzerine müzakere açılmıştı:. Bu bapta muht(•li( hatİ· 
pler to.rofındun dermeyan edilen şokıllere Maliye Bakanı bay Fuat ve muhtelit encü
men Başkanı hay Şeref Özkan tarafından verılen izahat dinlenmiştir. Gc\'(ID oltı aylık 
devrenin dört aylık varidat ve masrafı üzerinde ve bu vnridat ılc masrafın fobrıka 
ve değirmenler üzerine isobel eden kısımlorı üzerinde mukayeeelı muznkcrelor yapıl 
dıkton ve ilerı sürülen fıkir ve mutnlcular anlaşıldıktan sonra t~barüz eden kanaatler 
üzerine verilen to.krirlorden Kutohyn snylavı bay Sömerin knııunduki tadiltitın istihdaf 
cyledjği on bin nüfusdan eksik olan kasaba ve şehirlerde 'ergi nlınmamosındoo sarfı 
nazarla alelumum fabrikaların yopocokları unlardan vergi alınması ve bütün kara de
ğirmenleri vergi mevzundan hariç tutulması hrkkındoki takriri ekseriyetle onaylan
mıştır. 

4 - ManiH saylavı Refık lncenin ormanların işlenmesi yolundaki miiracaatlara 
aykırı olarak izin verilmesi hakkındaki sual takriri üzerinde Ziront Bankası orm 
anlarımtzın vaziyeti memleketimizin vüsatine nisbetle azlığını ve günden gtinc hnrab 
olmakta olduA-unu rakamlar in mütelıossıs rı:ıporlorı~o, tceru~elere istinaden uzun uzndıyo 
izah etmiş ormanların yoşotıl ması dü imulen tedbırleç ktıtıyntın tahdidi i~·in Zıraat Bo. 
kanlığınca alının tedbirlerin sebeblerini bunların kanunlara aykırı olmadığını anJa. 

tmııtır . . 1 . . k A • 1 
BatkRn lımet lnonü de söz alarak orman ı~ erının artı.. cezrı bır surette ele alı-

nması zamanının geldiğini ''e bunda yapılacak ıh_m.al ;e musamehanın memleketin eu 
ihti acı ile toprağın muhtar olduğu kuvvet mnddesının nıhoYet mohrukot yt rini olocoğını 
ve ~iticenin memleket için felaket hazırlıyacoğ nı oydınlcıtmış ve bunun gt-lecek orman 
kanun ile başarılacağını ve şimdiden bır soll\hıyete luz ım olup olmndığıno karar 
verilmesini istemiştir. Fırk'l grubu loônunuıı mut l ~ ıııı lüfl~ıp .d"rrk yeni orman ka
nunun t·ıkıncıya kndor Ziraat Bokanlığıncu tatLık edılen t llbırlerın yerinde ve doğru 
olduğunu kabul etmiştir 

L·~---~-------~-------~~~~--_,...,....._~.,,...,_--. _____ ~ 

Anayurda 

Buğday Saylav aeçimine dofru. 

Ye seçim kanunlannda ya- Vilayetimiz Bu Devrede 
p~la~•.• ~eğisiklik hakkın~•: 12 Saylav Çıkaracak. 
~ı layı~alar kurultaya verd~ı . • . .. 

~nkaro, JY (Ti'RKDİl~t~ -. Vllayetımrzın {481024) nüfusundan (251014) ~Ü sıy-
~:;i~:;:n~:~:~·i.ı7::!~~·~~~ in seçiminde ray mecıklir. Tıfıis bıyıli çılısıy11, 

1 

kkındnki lı'tyiha ile kadınla
rımızın umumi vilt\yet mec
li lerine de aza seçilmeleri 
İç n intibah kanununda ya-
p lncnk değişiklik hakkıa-

. daki IAyiba kıırultaya ve-
rılmiştir. Kurultny lôyibalım 
şu günlerde görtişc(•ektir. 

Muğlada ulus okulları 
Muğla, l 9 {A A.) - Vilıl· 

yet içinde ayın on beşinden 
beri 26 köy ve kas-
abııda ulue okulları 

açılmıştır. Bu yerlerden ya
lnız 16 yerdeki uluı okul
larına 150 kadın ve 645 er
kek gitmektedir. 
~-

Yugoslav 
-

Ka~inesi istifa etti. 
Yani kabinayt bay YHtiç teş

kil& mııur adildi. 
Belgrat, t 9 (A.A ) - Ko. 

bine düo iıti(a etmiştir. 
Paris, 19 (A A .) - Belgr. 

attan Havas Ajansına bildi. 
rildiğine göre, eski Dıt işl
~ri Bakanı bay Yevliç yeni 
kabineyi teşkile memur ed
ılmiş ve kendisine dıığıl-
mış olan eski muhtelif fırk· 
nlnrın bazı reislerini de içL 
ne alacak karış bir temer-
küz kabine1i teşlıili kin hu· 
dutıuz aalAhiyet verilmişt· 
ir. Mubalefet fırka reisleri 
,4ün ve bu aabab Kral naibi 
ile görüşmüşlerdir. 

Belgrat, 18 (A.A.) - Ba· 
konlar meclisinin dün yap· 
(Devamı ikinci sayfada) -·· Romen 

Krah Parlamento hayetina 
güzel Jözler söyle~i . 

«Kavgaları unutunuz. yurd 
sBYgisinda birleşiniz! )) 

Bükre , 19 <AA ' - Kral 
diin Parldmontonun hir hııyotini 

kabul etmiştir. Heyet Krola 
parlamentoda okuduğu bey. 
annnmeye meclisin verdıği 

karşılığı vermiştir . 
K rnl heyeti hükumet ve 

pıırldmento tarafından 
alınan faydalı korarl-
rınn bütün yurtsev-
erinin iş birliği olnın· 
dık\'a eyi bir sonuçler vere 
mi ·ec~ğıni söyledikten sonrn 
ulusııl lrnvvetler için birlik 
ltizumu üzerinde durmuş ve: 

- Sız hiribirinizden ayıran 
kavg.ıları unutunuz. Yurt 
sevgisinde birleşiniz, demi~
tir. 

Kral ordu için gosterilen 
(Devamı ikincı aayfada) 

... 

Bu dHrtde on ıki sayın eeoeoek olan vlll yetlmlzia merke:ı:I lalıkHlr 

Saylav seçimi hazırlıkları 

epey ilerlemiştir. Oün gece 
elli kadar memur kol kol 
mııhnllelerde dolaşarak seçim 
hakkını hoiz yurtdoşları 

tesbit etmişlerdir. Diğer 

yönden de nüfuı cevirgeni 
Te çevirgenlik memurları da 
ayrıca geç vakite kadar 
belediyede defterler üzerinde 
uA-raşmıtlar bu ıaretle 

deft,.rlerin huırlanma11 iti 
bitirilmiştir. 

Dün de vilayet idare he 

yeti ile teftlş heyeti bir ara· 
da vali ve belediye başkanı 
bay Salim GündoA-anın baş. 
kanlığında toplanarak def
terler üzerinde tetkikatta 
bulunmuıtur. 

Defterlerin tetkiki ıtı 
birkaç gün içinde bitirilec. 
ektir. Once de yasdığımıı gihi 
merkes ka1& otus ~bir ıeoim 
daireıine ayrılmı9tır . Banla
rıa ıekisi kentte, on biri · 
köylerde ve on ikiıi de nah
( Devamı ikinci ıaylada ) 

Askeri Denemeler. 
An karı as~arlik 111bısi ıldığı hlr ıızif eyi dıkuz sııt 

içinde vı muııff ıkıyıtlı b111r~ı. . 
Ankara, 18 (A.A.) - A· 

laylarımızda yer yer tatbik 
edilmekte olan ıelerberlik 
denemeleri dolayııile civarda 
bir alaya efrat aevki vaıife
ıini almış olan Ankara Hker 
lik ıubeıinin bu gece 1aat 
12 de aldığı euıri bu aabah 
aaat 9 da ikmal etmekle va. 
zileıi nihayet bulmuı olduğu 

Dış 
Batcmm1Z istınbul~a, bu 

gün An~ıraya var1yor. 
l.stanbul, 19 (A.A .) - Dıı 

Bakanı Tevfik Rittü ArBI 
dün A \inadan buraya ıela

iştir. Bugün An karaya har
eket edecektir. 

Isparta ta~mlınmn saıinçi. 
lsparto. 19 (A.A ) Siya. 

snl hoklarına kavuşan bay
anlarımız yeni yükünlerini 
benimsemişler ve hu.uğurda 
çalışmak için içten gelen bir 
arzu ve bağlılıkla Cumuriyet 
Halk Fırkaıımn nahiye ve 
ocaklarına yazılmağa başla

mışlardır. 

ve diler bazı tubelerde 18_ 

ferberlik tecrübesine müte

allik faaliyetin Üç gün ıüre
ceti öğrenilmiıtir. Ba Hke
rl dnemelerin milli talim hı. 
reketleri olap ıiyaıi 't'Uİyet 
ve ihtımıller ile hi,ltir mü
aebeti olmadıfına Anadolu 
Ajanıı dikkati oelbeder. 

Amerika 
Bir savaı çı~arıı bitırıf 

~ılıcak imiı 
Vaıin,ı.n, 19 (;.A.) 

Oıt itleri Bakanı H't'af cı
kar11 .A.merikaaıa ltitaranı . 
tına dair yine bir karar 

h.~zırla~mall:ta oldufunu 
ıoylemıttir · Anoak Ameri-
kanın denizlerin serbeıtine 
teııllOk eden siyasasını bı
rakmıyacaktir. 

Firdarst iÇiı Paristı •rası11 
flpıldı. 

Parjı, 19 (A.A ) _ lran 
şairi Firdeninin bininci yıl 
dönümüne ait meraıim ya. 
pılmış ve Reisicümurla diğer 
bir~:ok kimseler bulunmut
tur. 

• 
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Yabancı gazete: 

Yahudi Meselesi. 
--- --

Yahudi ve Yahu~i taraftarlari neler söylüyorlar? 
Amerikanın eski Berlin 

sefiri Ceymis V. Uerad ya
huJilerin hararetli bir dos
tu olmakla ün atmıştır. Bu 
adam, bundan bir müd Jet 
evel kendisine birçok ya
Jıudilerın kllmünist of.iukln 
rını söylemis ve yı:ıhudilikle 

ko oünistliğin müteradif olup 
olmadığını sormuştu. 

Bundan ba~ka yahudi bil· 
yüklerinin bu cereyana kar
şı durduklarını söyliyen es
ki sefir demiştir ki: 

«-Günün birinde Ame
rika, yahudi ırkile komüni
stliğin aynı manaya geldi
ğine kanaat hasıl edecek 
olursa o zaman Amerikoda 
yahudiler aleyhinde uyana
cak olan cereyan vaktile 
çarlık Rus yanın hddiselerin i 
gölgede bırakabilir. 

Yahudılik bir kültür kur
mak, bir millet yapmak am
acındadır . Şu halde kültürü 
ve devleti yıkmak istiyen 
komünizm ile hiçbir al
AkHı bulunmamak lAzı m 
gelir.» 

M. Cerarda bu kanaati 
veren Nevyorkta yapılan 

bir komünist toplantısında 

bulunm8!ı olmuştur. O- I 
rada bulunanların ekseri-

' sini yabudiler teşkil edi-
yordu. 

Aynı mevzu üzerinde ya
hudi muharrir ve hukukcu
larından Samuel Untermiyer 
de bir yazı yazmıştır. 

Nevyorkta yahueli kül-
tür ve sanatından bah-
ıetmek maksadile çı-

karılan Opinion gazete_ 
sinin bir takım yahudi 
yaııcıları da bu mevzuu ele 
almaktadır. 

Bunlara göre bugünkü 
dünyada faşizm cereyanı bü-
tün ekalliyetleri ve ekftl· 
liyet dinlerini silip süpür. 
mek gavr~tile hareket et-
mektedir. Bu vaziyet kar. 
şısında erkinsel (lıheral) ve 
kökel (cezri) hareketlere 
yahudiler de karışmak za
ruretinde bulunuyorlar. 

Meşhur Alman Yahudi ya_ 
zıcılarından Arnold Zvoyg da 
ŞikAgoda çıkan bir yahudi 

gazetesimlo neşrettiği bir ma
kalede bugün A vrupanın bL 
rçok memleketlerindeki ulu
scunlarının eğer aksülı'imelle

rinden korkmasalar bütün 
yahudileri sınırları dış na 
atmaktan çekinmiyeceklerini 
yazmıştır. 

Amerikada çeşid çeşid 
renkte gömlek giyen faşist 

kurumları vücude getirilmi
ştir. 

Bunların da gücü yetse ilk 
taarruz hedefi olRr~ık Yahudl· 
lere çatacaklarmı ve onları 

tasfiyeye kalkışacaklarını 

yahudiler biliyorlar. Opinion 
gazetesi dili müsamahasızlı
ığın bir akrebi kadar keskin 
olan llaham Stf'fen Voyzun 
oğlu erkinsel kafalı Ceymis 
Votermen Voyz tarafından 

neşredilmektedir. 

kapitalizm sisteminin kudr
etini elde tutabilmek için fa
ş:z,m. kılığına büründüğü sö
ylenmektedir. 

Hu m:ıkaienin yaz.sınn gö
re faşizmin ekalliyetlere hü_ 
cuma kalkışması bu esJslı 
mnksadı örtbas l'dobılmek 

içindir. 
Maykel Alper isimli bir 

başka yahudi 3az.cısı: «Ben 
de bu hususta Pıts ile uy
nı r kir ve kanaatteyim. ya -
hudi düşm:ınlığı kökünde 
bir ökonomik hfidisedir. 
Kapitalizm ortadan kalk
tığı zaman bu düşma· 

nlıktan dn eses kalmıya

caktır Onun için eğer yah
udi, mevcudiyetıni muhafaza 
etmek isterse kapitalizm re 
jimini ortadan kaldıracak ol
an hareketle elbirliği etme
lidir.» diyor. 

Gene M. Alper diyor ki: 
«Buhran dahn ilerlediği v9 
.derinleştiği zaman ökonomik 
mücadele kapitalizm ile sos
yalizm arasında değil, faşi
zm ile komünizm arasında 

olacaktır. 

Bu takdirde orta sınıf ku
vvet muvazenesini elinde 
tutacak ve mücadelenin get
irdiği soldan o istifade ede· 
cektir. 

Böyle bir mücadelede ya· 
hudiler, faşizmin tarafını tu· 
tacak olursa o zaman yalnız 
ökonomik varlıkları değil 

kültürel varlıkları da mahv
olaı:aktır. Onları faşizme 

karşı ancak komünizm kurt
arabilir .» 

Amerıkadaki yahudi haha· 
mlarmdan Edvar izrael de 
yazdığı bir yazıda orta sını_ 
fn mensub yahudilerin en fa
z la kapitalizmden gelecek 
tehlikeyo moruz olduklarını 

ve faşizme yardım mecburi
yetinde kalacak olurlarsa 
başlarına her türlü felAketin 
geleceğini yazmaktodır. 

Bir başka muharrir, Fılip 
Bernştoyn ise komünızmin 

de, faşızm gibi yahudilık için 
bir feldket olarağını söy
lemekte ve yahudilerin daha 
ziyade işcilik llleminde soy 
sal kurumlar vücuda getır .. 
erek • varlıklarını devam 
ettirmelerini tavsiye etmekte
dir. 

••• 
rom en 
Kralının 
Sözleri 
( Üstarafı birinci sayfada ) 

alAkayı da kaydederek bu-

nun gerekli olduğunu , çün. 
kü Romanyıının dı! siyaso
sıno hllkim olan ve bütün 
vesaitle barışın pekiştiril-

mesini güden sarsıl-

maz kararını daha çok 
kuvvetle tcyiıle im kôn verece
ğini söylemiştir. Kral sonrn 
ayan meclisinin de bir heyetini 
kabul etmiştir. 

İngiliz - Romen mali 
görüşmeleri 

Londra, 19 (A.A.) - Bir 

soyadı 
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i ŞEHiRVE ÜLHAKATTA 
: ··-----K e-;;t----·E·;ki-e~·-~·d·i·y·~··R eisJ Alanlar •. 

Veli Uzgören 
Lütfullah KOŞARAN 

ômerköy nahiyesinde ko-
yuncu. 

Nureddin EREN - Orta 
mektep sınıf 3 de Balıkesirli. 

Hakkı ŞEN - Bandırma 

Darıca nahiyesi tahrirat 
ktitibi. 

M. ÔZAZER - Osman 
Nurj ticaretihanesi ktltibi. 

Veli UZGÖREN - Kent 
kurultayı üyesinden. 
Namık TUNÇDAG 

Kebsüt Posta, telgraf ve te. 
lefon çevirgeni. 

Rif at KARAHAN - Keb
süt pôsta, telgraf ve telefon 
hat bakıcısı. 

Ali INAÇ - Askeri mü
tekaitlerden 

~evkl INAÇ - Varidat 
tahakkuk memuru. 

Hamdi INAÇ - Hukuk 
mezunlarından. ( Şevki ve 
1 lıımdi Ali lnacın oğulları_ 
dır.) 

Hulusi ORPEN - Maden 
irtibat memuru. 
Yaıar BA'KAL- Balıke

sir baro yazganı. 

Saylav 
Seci mine 

' 
Doğru 

Kurultayında 

Büyüklerimizden gelen tel
ler sayğı if e dinlendi. 

Kur uıtayın vsrdiğı kutkarlar. 
1\ent kurultayı dün de Bay 

Salim Gündoğanın başka 

1 
nlığında çalışmasına devam 
etmiştir. 

Başkan kurultayı açtıktan 
sonra kurultayın ilk çalışma 
yılına girmesi münasebetıle 

~·ekilen tellere Atatürk 
ve hım et 1nönündon 
cevab geldiğini ve okunac
ağını söylemiştir. Teller ay
akta ve buyuk bir saygı 

içinde dinlenmıştir. 
Bundan sonra encümenl-

erden çıkan işler üzer inde 
görüşülmüş ve kutkarlar 
verilmiştir 

Kurultayın onayladığı 

işler arasında zabıta talima
tnamesi, bütccnin bazı 
fasıllarında münakale ve ek. 
melerin evsafı hakkında

ki talimatname bulun_ 
maktadır. Ekmekciler 
hakkındaki talimatnameye 
göre, ekmekci esnafı fırın

larını dört beş ay içinde 
asri ve fenni bir hole ge· 
tirmeğe mecbur tutulmakta
dır. 

Bele~iye kadrosu tensik 
ediliyor. 

Vali ve belediye boşkonı 
Bay Salim Gündoğan beledi 
ye kadrosunun esaslı bir su· 
rette tensikı ile uğraşmak
tadır. İki üç güne kadar ka
dar bir kadro meydana çı -
karılacaktır. 

Ballkesirin ağaçlanması 
yolunda çalışma 

Belediye kentin ağadan
• mosı yolundaki çalışmasına 

. ( Ostnrofı birinci sayfada ) devam etmektedir. Bu yıl 
ıyelerde bulunmaktadır· kentimizın birçok yerlerine 
.o~yduğumuza göre ~:ilAy- f bu orada top hayrına ve 

etımızın . genel nufusu büyük yollara yeniden ağac 
( ~8 I024) dır· B~n~n (25 l 9 l.4 ~ dıkilecektir. Top hayrına 
du Sııyla.v seçımınde reyını dikilecek çorn ağaclarından 
kullan.abı~ecek (229~ 10) nu da bir kısmJ dün Küpelerden 
yaşı yırmıden aşngı ve alt- getırilmiştir. 
\Dış beşten yukarı olduğu 

için rey veremiyccektir. 
Anlo.şıldığına göre şimdi· 

ye kodar on ~aylav çıkaran 
vılfiyetimiz bu seçim devro. 
sinde on iki saylav çıkoraca. 
ktır. 

Kültür 
Bakanımızın 

Söylevi 
( Cst tarafı birinci sayfada) 
yabancıların clino bakmnk
tan bizi kurtardığını söyle
miş ve: 

- Bu işte en yüksek 
kerteye çıkmak için bira ğil 
52 yedi giın bizim tutum 
kurumumuz olduğunu unut
mamalıyız, demiştir. 

: u~uk mezunlan hakkm~a 
~ir buyru~ 

Adliye Bakanlığının bir 
buyruğuna göre, yeni hdki
mler kanunu ve talimntnn
mesi nhkdmına uyularak 
nnmzot olmak istiyen hukuk 
mezunlarının namzetliğe 
tayın mtiddoti bu 
ay bttmektedir. BunJnn so
nra yapılacak müracaotlor.n 
ötokı yıla bırnkılııf·ağı anla
şılmaktadır. 

Kepsüt ziraat mektebi 
eşy lan. 

Zıraat Bnknnlığının bir 

ahke e eriliyor. 
idare heyeti muhtelıf meselelerden dolayı eski ~~ 
ye reisi ~a~~m~a dün lüzumu mah eme ~aran ''' 

Vıltlyet idare heyeti <lun 
vali muavini bay Ekremin 
başkanlığında toplanarak 
memurin muhakemntıno. ait 
işlerle uğraşmıştır 

l!!ski b leJıye reisi Kand
inaz oğlu Nacınin memurı_ 
yet vazifesini suiistimalden, 
yaptırdığı ev'n arsasına yo 
ldan· ekledığindcn, şehre aıt 
sudan evine aldığından ve 
daha bazı suçlardan luzumu 
l\)ahakemesine karor veril 
miştir. Rundan başka \'icd 
aniye mahallesi eski muht-
arı taşcı Bekir ile 
bekci Abdullahın ev(' 

tecüvüz ve keyfi harek etten 
lüzumu muhakemPlcrine 

• karar verilmiş ve Bttndırma 
ticaret odası başkfitibi Ni 
yazinin lüzumu muhakemesi. 
ne dair kaza idare heyetince 

-
Dünkü Aile Faciası. 

Dün Musıa.f a adlı bir peynirci dört aydır karı kocı .t 
yaşadığı hır kadını ôl~ürdü. Kendisi de sonra~an .lfl!; 

.Dün öğle sıralarında kon· irde Haticenin e\·ine gı 
timizin kenar mahlelerinden tir. 
birinde bir ı.ıile faciası Hatice Mustafayı 
olmuş, geçimsizlik yüzünden nda görünce: 0 
bir karı koca ölüp gitmiştir - Buradn no ar•Y dJ 

b d . . rl oe 
Bu aile faciası şöyle ol- ura n ne ışın va · ~ 

muştur: Peynırcj Nevrekop- Bunun üzerine baO 
lu Mehmet oğlu Mustafa bu- yanında taşıdığı t91t bır 

Hati"eye doğrultars r• 
odan dört beş ay önce Vic- ateş etmiştir. Kadın Y8 e• 
daniye mahallesinden kara dıktan sonra koill~ ğ• 
Ahmet kızı Hatice ile seviş- kaçmış kalbinden el rll 
mjş ve o vnkittenberi Hntj- anın tesirile birıız sofi d 
ce ile karı koca gibi bir ölmüştür. ~1ustafa d• ~ 

· den r arada yıışamıya başlamıştır. bir kurşunla knlbın 
Fakat aradan birkaç ay geç- lanmıştır. ff,J 

ince aralarında hır geçimsiz- Zabıta memurlar• .. ddfi": 
liktir başlamış nıhayet bir sonra Cümuriyet _ rn~ ~ 
h t umi muavini Bı.l~' ı.a a ta önce anusının teşvikilo t - ı &r-

emniyet çevirgen ıg . .,, 
HnticA Mustafayı evinden seri Fehmi vak? .Ye~~J, _. 
koğmuştur. Mu&tafa araya rek tahkikata gırışı:ıı .,,..... 
adamlar koyarnk çok sevdi- H tice zabıtu ı:xıeıııur 
ği ka~ısı ile, barışmuk iste- yaln'ız: öld 
miş ise de llatice barışma- - Beni Mustafa 
makta inat etmiştir. diyebilmiştir. t ~ 

Bu vaziyet karşısı nda Mustafa meınleke "e ~ 
Mustı.ıfn intikam almak sev- nesine kaldırılmış ıcsd•' 

ancak ynrım saat 
dasına dti müş vo bir fırsat ~ 

ş:ıyobilmiştir. ,.dli1' 
gözetleıneğo br.ışlnmıştır. Ni- Htldise hakkında edİır· 
hayet dün kimsenin bulu - tahkikata devaııı 
nmudığı bir sırnı.ln ı:ıaot onb- tedir. , -- - - - - , tı· 
· Yugoslav Kabinesi DeğtŞ 
"'abiney · Yevtiç kurac~k..apdl 

(l st tarafı birin('i sayfada) ulusal tiyatrosu 0 ıtl• 
olduğu toplantıda Dış b3k:.ını yük bir miting y~P~e~ 
nrkndıışlorınn Cenenf!'deki Birer söylev söylı.Ye 01 r..;1 

m su isi hakkındn mc hl mat Aleksandrın hatırası '...ı 
ve.rmiştir. etmişlordir Bunda~ ot'. r .. ·nıfl 

Baknnlar merlisi Bış işle- üniversıte genç ıgılt }ı ştl 
ri Bak. nının izılıutındnn son- birliğe ve krııl . "'- ıe1' 

saJakatını ~ ra Y ogoslavy 'yay pm ış ol- C"&trınC' urt:tı 
dukları yardımdan dolayı den bir kurar . s ('/ ı 1 • 
do t ve miıttefık törclerı'ne ı>tmi_.lerdır M tın ... ı~t • 

. · de , 
minnet ve sükranını izhar grad halısının hllf~ 
etmistir. vatanperverane . .,.ti~ 

8elgratta nüm yişler 
Belgrad, 18 (A.A.) BP-

Bu gazete Pist imzasile 
çıkan bir makalede bugün 
acuna dal budak sa!mış olun 
yhudi düşmanlığının sebebi 
ökonomik olarak gösterilm
ektedir. Ve modaaı geçen 

tnkım mali işleri görüşmek seşe dönmüştür. Konuşın(J

üzere buruda bulunan Ro· !ardan iki tarafı memnun 
men heyeti dün akşam Bük-, edecek bir netice alınmıştır. 

buyruğuna göreJ(epsüt ziraat 
mcktebino ait eşyalar fforsa 
ziraat m~ktebine verilecek
tir. Bu eşyaları almak üzere 
f}ursn ziraat mektebi ~·evir

geni Fadıl dün kentimize gel· 
miştir. 

lğrad. Zrığrap v Leublıann 

üniversitelerinden on bin 

1 talebe dün akşnm Belgrat 

larla payitahtın .b~er ur· 
deleri den geç01~.~00d' 
şk ınlık d'lircsı o rılO' 
gun lC"Z hhürler 1;01ı 
birçok söylevler 
tir. 



S~YPA: 3 

Görüşler: 

Ramazan Günleri. 
Hnmaznn gireli. kentimi

zin (şehrimizin) o kimsesiz 
hnata geceleri birdenbire 
canlandı. Şakıyan ıslak cad
delcıri, yıınıb sönen, dökiilüb 
snçılan ışıklar. ve uğultuları 
ile Bnlıkesir, bir Cılim stüd
yosunu andırıyor, bugünle· 
rdr 

Gunduz nçl aın eli ile 
ı o 

susan, boş mides'nin gurul. 
lulnrını dinliyen budun (hn-
lk), okşıım yemeğinin 
verdiği taşkın-

lığı, evlerinde değil Jı
şarda sinema ve kahveler
de sıcak dükkdnlnrda yn 
renlik etmek suretile sön 
durülüyor. 

Bu yıl ramazan. hari 
kuldde vo.kaların kucağın· 

dn doğduğu kin hem~n 
hicbir yerde sözsüz dıl. 
sessiz kulağı ve ölü ba
kışcı rnstgelmiy•Hum. 

Her ağız durmadan söy· 
lüyor; biıtiın kulaklar 
dolğun, bak1şlar canlı .. 

Fakat ağızla rda diğer 
ramazanlarda olduğu gibi 
cennet, cehennem hikdyeleri, 
bektaşi nükteleri, Allah, 
Muhammet sözleri değil 
ic ve dı§ siyasamız bütün 
11caklığı He dolaşıyor ve 
her konuşmalarını bunlar 
bastırıyor: Kulakları açıyor, 
gözleri sevincle pnrl ıtıyo r .. 

verilen kararı, Yunanlılar 
nasıl karşılomışlor?. Haksız 
mıdırlar?. Şu yönden, b lki o 
do belki; hakları olabilir 
Fakat, ya şu yönden7 

Bızim hocolar no demı~

ler? 
Kadın, saylav (mebmı) ol-

abilir mı.l .. 
Bulgarların Turklor yap 

tıkları hnkorete bir son ve
rmek zam;.ı ı gelmi tir. 

Ha yır, kabahat onlarda 
değil. 

Mademki hokoret goruy 
orlar:• .. Şu holde, ne diye ha
lli gelmiyorlar? .. 

GazetPler nnhşılmıyor mu? 
Saylav, mebus demekmiş. 
Kurum, zamanmış l lus, 
millet; bundan hnlk ma ıu~ınıı 
geliyormuş. B 1 ~tecli ı. 
Kurultay olmuş . Soy adı 
alon v \ almıyonl::ı . 

D .ıha, nc>ler d ı nt•l1"r?. 
Kısaca gt•rçe'k olon birşt>y 

\'arsa o do, kurultayın verd 
iği her eyi kor,ırın budun 
tarafından derhal ve içten 
aell'O bir İstekle benimsen 
ö 

mesidir .. 
Bu manzara karşısında in 

sanın, sevinçten gözleri ya
şarıyor ve: 

- Ulu Atatürk gel ese
rini seyret; hayat verdiğin 
ulusuna bok .. 
Huyk ırocnğı geliyor .. 

Senih turhan Papaslar içın kurultuydo 
- cc-_- .,,.,-

Türkiyede Sana i Hareketi 
Bir Frnnşız gozetesi Tür

kiye hokkınds yazdığı bir 
yazıda dıyor ki: 

Hakikaten plAnh bir aana. 
yj leşme Yak ın şarkta yalnız 

Turkiyede vardır. lrandodo 
pltınlı sanoyi tosavvurlorı 
var ise de bu tasavvurlar Tü
rkiyedc olduğu gibi enerjik 
ve hakıkaten değiştirici bir 
karokteri haiz bulunuyor. 
Türkiyenin bcış seneJik pro
gramını, umumi hatları itib
arile okuyuculnrımızo mn
him farzederek burnJa yal 
nız bir noktaya işo ret eder
e~iz. Bu makolenin ilk kıe
rnında zikrettiğim ,·eçhile 
hernekodnr ökonomik poli
tika bakımındsn vaki mecal
siıJik ve hareketsizlik (lnak
tivite) Osmanlı impo.ratorğu

nun izmihlalinde mühim bir 
fak tör olmuş ıse de Kemal 
Paşa hükumeti bu bakımdan 
kusurlu ve mesul sayılamaz 
ve şimdi derdest bulun~n 
beş senolii programın tatbık 
ve ikmalinden sonra Tiirkiy. 
l)Dİn butün şork:i akdeniz ha· 
vnsındo ve onun Hınterlond
ındo sınai bir merkez olarak 
tnuhim bir rol oynıyncoğı 
şüphesizdir. Ereğlideki Türk 
kömürü meselesi Suriyenin 
mahrukat ihtiyacı için birka~· 
aydnnberi büyük bir rol 
oynadığında ve Ege ~ö~ür 
piyasasında da Türk komur
unun kendine yer tutmasında 
bu fikrimizin delil 'e nlfime· 
tlerj gôrulmektedir. Bu, tab
iidir ki daha henüz yalnız 
hır b lnngıçt Türk mene; 
ucat'nın, Turk 
Atınrn \O Turk şekerinin şa
rki ııkJeniz havzası piyasa· 
eı ndn vo onun arkasında bu 
lun n piyasalarda bir rol oy· 
namaeı için daha uzun mud 
det beklenmiyecektir Avrupa 
Turkiyenin pldnları ve to-

bir caize bu pldnlnrın Sta
tik bakımından kıymetleri 

httkkındn eyi mulfım la salı
ibdır. Fakat oyle ~örünuyor 
ki bu pldn ların vakti grlı 
nce acun ökonomi dinnmiki 
bakımından ne buyuk mo 
na ve ehemmiyetler ıktisnb 

edebileceği A vrupacn h(lr va· 
kıt kdCı derecede diı unuhib 
hesab edılmiyor. Halbuki 
bu mana vo ehrınmiyı,tin 
tahakkuku büyuk bir ihtimal 
ile mutlak gıbidir. lron hü
kumeti bazı s nai pll\nları 
tatbik etmeğo mUV rr k olu 
rsn bu hol bilhassa Turk 
sanayi ıhracatı için hnyli 
btiyük hır tıymet ~e ehem
miyet ifade eder; zıra burada 
matlub v ldzım olan şey 
halkın 8atınolma iabiliyetııı 
in yükseltilmesidir; bu ise 
lrando Ja diğer annyi plônl 
arı ,e bu plt\nlorın daha şim 
diden dikkate şcynn bir su 
rot ile inkişaf vo tahakkuku 
ile m'utlaka elde edilecektir. 

Yukardan oşoğı butiın bo 
izahat n monası: Ynkın şnr· 
kda sınai inkişaf yolunda 
pek ~·ok hareketler gorundu
ğünden bu harekete kan~ı 
koymamak bilAkis ona y_ar~i 
ım etmek Avrupa sanayıının 
vazifesi olacaktır. Yalnız bo 
yle bir yardım ile Avr?pnnın 
gerek icab edecek ımal ıt 
vasıtaları ita ve teslimi ger
ekse lüzumu ihzarı mamul 
eşyanın ıhznrı yolu ılc -iş 
yapması mümkün olur Bu 
ülkel rin sanayilerini uhh · 
siz daha uzun mtidd l yarı 
mamul ve hazır m ' l i 
y~n sonayı ~ofhn ' d vn 
nde tulmok mumkün olur: 
oncnk bunun i~·in onların me 
vcuılıyot hoklor nı tanıyıp 
tnsdık etın t 1 zımılır. Bu 
noktada Avrup ı~·ın buyuk 
bir şans gizlidir. 

Bundnn istifade edilmezse 

TtlRKDD.J 20 ilk kanma 
ızı 

Fransız Sovyet Belediye 
Sü bakanlığına 800 mil- Sanatkarları Ankara~a bir Başkanhğından: 

yon frank VOrİl~İ. f8Sİm SergİS Çtıtar. Sıhhi mahzurun defi içi u derelerin arınması 
Paris. 19 (A.A.) Kurul- Ank ro, 19 (A. \) _ Bu i~indc Sıtma nıiicadele kanununa tevfikan « 5 » 

toy Sü Bakanlığı için isten- giin öğleden sonra sergi giiıı çalışmak meclmriyetinde bulunan nıükelle-
ilen 800 milyon franklık Qlas- evinde Sovyet sanntktlrlor - fiıı kendilerine i~e gitmeleri için yapılan tenbi-
rofıarın yopılmas · no oıezu ırıın re~im sergisi Başbııkan 1 ·· 1 · b ~ l 1 d ki 
niyet vcrefı konunu onayla ismet İnönü tarafından açıl ıat ~u rıiirıc (' ış 3Ş lllt a Hl unma 1 arı takdirde 
nmışt r m ş ve açlına rosminde b nakten tahakkuk edf'U ikişer liranı tahsili enıval 

Ç nde fedhiS siyasası mrt Jno;ıund n başka k v • kaııunurıa le' fi.kaıı rnhsil olunacağı ilAn qlunur. 
Şanğhay, 18 {AA) - Ho- Ku\tur Bakunlor, C. H F. ~~~~~~~~~~~~ı 

) ter Aj nsı muhabırind n: genel kdtibi ile birçok sa- .. • • 
Amerıkalı misyonerlerden yJa,·lor, Sovyet elçisi \'C di- ~ T u RK D ILI neşrı yatından: 

Sten ıle kıırısınm Çınli kn_ ğcr sefaretler erkilnı bulun- ~ 

:nüdn~s~:;u::;,ar~~:~:r~:z::s~ muştur. I~ D o''-~~ZArN: UM .• ~,YEVDOETI •• 
etlerinin ortada bırokıld ğı lllGlll .. ·' , 

Pekinden alımın bir tol ya- /vlecmualar: 
zısile teyıt olunuyor Bu işi 

g-oren komünistler bunun 1 
hüıün yabancılorı öldürm k Yeni Adam ~ Bır perdelık mektep temaılı 
hususunda verdiklerı kara- ~ 

<(Yeni Adnm•ın 51 ınt•ı 

1 
Fiotı: Beş kuruştur. 

idart-f'\ i mizde ve her ki tapçıda bulunur. r n birinci totbikı olduğunu )' 
sayısı kabında Borsada o

söylem l"'rdır. 
Bir kanal da a t çıltyor şıl en minin kap sını göster- .. ~ ...... -,-~~~-»7il~~~~ 

en bir resimle çıkmı~tır . Bu B 1 i T • C • t 
Tok}o, 18 (AA.) Allas sayıda şunlar bulunınokladır: (l Jaesı ı• 00)(Jrıye 

okyanusu ıle Bahrımuhitı 1 l H kk k 1\1 d d • • ı • """ • d 
k hırı hııbirinC' k \U turmık dınB:~ke:m::ur :e ~~:a~tı:-» I Ü eJllffifllDJ Jgın en: 
için N•kaqıgua toprakların· ı> l k · · l k k. ı. b «lki büyük değişiklik», Yeni ,a ı · es1r ceza e' ı ne a ınaca e n1e. et 
da ikinri bir kanal ~·mok 
lüzumuna dair dün Amerik ' kuruluşların kaynağrn başL aylık olarak ve kapalı zarf nsulile indirmeye 

· ıklı yazıları, Suphi Nuri, Bu-
olı Ayandan boy Vınson ta. rsa Adre Mnlrauz'dan Sov konulmu tur~ Ekmeği vcrmeğe istekli olanlar şe-
rafındnn söylenen sözler To-
kyodn hararetle tefsir edil yet edebiyatı, AvrupaJo re. raiti öğrenmek için hergün müddeiumumilik dair 
mektedir Jopon mehafılinin sim sergileri, iffet Omer, Ka esinde toplanan kom iyonu mahsusuna sornıaları 
düsiin<'esine göre böyle bir ra deniıd4'n k ıtap tenkitleri 
kanalın şu sırada açılması bunlard n b::ı~kıı bu say.da Vf' teminatı muvakkatalarmı yaparak vern1e gü-
Amerika Japonya eyi geçim- «Karogöz»Ün kodıköy İntih- lliİ olan 22 · 12- 934 tarihine rast gelen CUOla-

inden yak sılı:s z olacakt,r. asab ağalığı piyesi ile Mas- rtesi glinü saat 14 de Komisyonda hazır b"ln-
Japonlnr Punama konolının sima Bontcmpelii, den terc-

ticaret ihtiyaçlarına tamamen ümo bir hikdyc başlıyor. nına la rı ilfln olunur. (285) 
yeter olduğunu söylüyorlar. 

clmanya sovyet Rusya ve 
Lehistan arasında 

Borlin, 19 (A.A.) Alman-
ya, Sovyet Rusya. Lehistan 
orasında ik inci kılnunun bi
rinden i tıboren ihracatın 

müştereken hır hnl suret rı 
bnğlıyan bir mukavele yn 
pılmıştır. 

~-~-=-="--

burada doğon sunnyi ıma 

ltlt i.~inin ılk soflırsına ·ge
rek kendisinın ve gerek e 
A vrupanın mnn ıfıı namına 

nrzu cdilmiyect: k derecede 
dahı:ı zıyade yaklosmcısı vokı 

olabilir. 

, .. . . 
TURKDILI Neşriyatından: 

Çocuklar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

Hayat bi lgisine uygıın olarak ya
zılııııştır , ller kitapcıda satılır. ' ~ ~~~~~ı~~~~ 

ALTIN MAKAS 
i\ hnçu k senr .\ ima nyada lalı .. il f't mi anat ırı hii tiin inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
mi ·iııin aliy~ lil:lla drrPcedc ma kastarhk <1 lıadrlnamesini ve ayrıca şeref diploma ını haiz 

VI U H AR REMHsAB • 
1 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
Makastarı bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tayyur ve balo elbiselerini görüniiz. En 

zarif geyinmiş lınnımefemliler. en şık geyinmiş beyııfendiler A lt ın makasın muhterem müşteriler id ir . Modellere 
muvafık olmıycm ve sevilıniyen elbiseler derhal tatbik edilir. 

Giizel H' pahalı olan ku ma. larırıı zı ) a lnız .\ LTIN ~I.\ KA A biçtiriniz. 

Çünkü ı.. senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerınde tık 

biçil miş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlşlir. 

Erkek atılyısi poıtahını sıkıği Nı. 50 
~anmlar atelyesi Kareğlan mahallesi ikfleci sokıü No. 24 

•• 
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1 .... !!f!!l91!8.!!~!~ıl!ael!H!•ıll ·B a l ık esir . r 
I Romatizma ve soğuk alğınlıklarına çare~ Vahliğinden: 

•
4 T .. k El k .k ~· 

Dokto 
Memduh l~llJI 

l e ur e tn t~ 
~ T ermoforu ~-4 '~ 
~ Balıkesir: yeşillide No. 32 Kuyumcu Ahmet Çaytay t: 
1 · Ökonomi Hakaıılığmın 18 şubat 1933 tarih ve 1499 numara '=== 
:4 ve o~ beş senelik ihtira beratını haizdir. Muht~ı-enı hekinılerinıi-1 
~ zin tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlen1ede, '
~ sıcak. kunı ve hava banyo ve pansuınanlarmda istimal olurımak- ~=== 
~ tadır. Hararet için sandalyalara ve yatak içerisine vesair liizum ~ı 
~ görülen yerlerede konulabilir. Her memleketin volt.una göre lwr ~ 
~şekil ve ebadda imal edilir. - TEMiNATLIDIR r. 
1 Satış yerleri: lzmirde Peştemalcılarda Seydi Şehirli Mehmet !-=. 
4 Tevfik elektrik ticaretlıarıesi. ~ j 
~ Bursada Setbaşinda Ahmet Te-vfik eczahaneSi , ~~ 1 lstanbulda Mısır çarşısında atlar H. Hüsnü ve mahdumları J= 
~ ve Galatada Voyvoda caddesinde edkardölevi elektrik deposu. ~-
~ Ankarada Evliya zade ıtriyat ve ecza deposu. ~-
~ Sıvas ve Samsunda İbrahim Ferit ışık elektrik der oları. : : 
~ Konyada Ali t:lvi tuhafiye ve granıofon ticareıhane~i t 
f Afyonkarahisarda Hüsnü Riıa lstanbuJ eczahanesi. ~ 
1 Uşakta diş tabibi flay Yusuf. 1 
~~~~··....:~~-~~:!19!:·~··~~~~~··~ -111 • 

SEHİR SINEMASINOA 
• 19 linunuıııl Çırıımbı ıkıımmdın itibaren 

DÜNYANIN EN MUAZZAM VE EN MUHTEŞEM ESERLEl\İNDEN 

BEN HUR 
-Sesli-

R.~MON NOV ARRO - MA Y MCA VEY tarafından temsil edilmiştir. 
1 

Sinemanın icadından heri binlerce filim yapıldı. Milyonlarca pa- ! 
ra sarfedildi. Fakat B E N H U R e sarf edilen para ve yapılan ' 
fedak~rlık., bu binlerce filim içinde ancak. beş, on filime uasib olmuş ı 
tur. B E N H U R e lo milyon lira ~arf edilmiş ve 25 binden fazla
insan iştirak etmiştir. Bu tarihi ve muazzam eseri herhaldt görünüz. 
llAveten . . D Ü N Y A H A V A D 1 S t E R 1 . i ı 
Her hafta PERŞEMBE ve CUMA matinelerinıiz vardır. 

1 

PEK YAKINDA 
• 

' Sevimli artist Anni Ondranfn şaheseri 

Madmazel Hofman 

Filmlerini takdinı edeceitiz. . '--

• 
Yaklaşan bayram için hediyt>mi düşünüyorsunuz't 
O halde hüklimet caddesinde şehir sinanıası altında 

A A • 

lzmir - lstanbul şelıerisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat erliniz. Hediyelik hernevi KUTU ŞEKERi, 
ŞEKERLEME, ÇIKULAT ve ayrıca Ranıazan için HELVA 
ve REÇELLERi orada hulacak ve ucuz olarak tedavi .edeceksı-

1 

' 

Kent içinden aknıakta olan kasaplar ve şehir çocuK 
derelerinin lağım sularile yaAan yağmurlardan jı hastalıkları m~te!' 

1 r k l ki l . k . MuayenehaneııD"-nıey\ ana .... "elen uıa · )ata · ık arın sivri sıne · z 111,. 
- u ıı ane civarında e 

yetiştirmesine amil olduğu ve bu mazarı·attan i tağına nakletıoiıtir· 
ı. 

da sıtma hastalığı yaptığı maliını bulunmakla ~==:!!==:!!!Siiiiiii:iiillll-~ 
sağlığına diişman olan hastalığın öniine geçnıek 
için sıtma nıüc:ıdele talimatnamesinin ( 15) inci 
maddesi mucibince küçük çalışma ile kaldırılnı
ası ınüınkiin olacağı düşünülmüş ve sıtma mü-
cadele kanuııunun (6) ıncı maddesi mucibince 
( 15-yaşından aşağı ve 65-ya~rndan yukarı) ola
nlar haric olmak üzere bütün mükellefinin '!İne Yazthanesi hükürnet 

" •' de Ahmet çeşmesi k 
aynı kanunun 6-ıncı maddesine göre beş gün Merkez ve kaııtard• 
için ve 20-12-934 perşenıbe gününden itibaren nevi dava ııa.b~~ ~e 
posta posta iş başına çağrılacaklardır. ı ıe neticelendırılır. 

Aşağı ya bastığımız rehber tablo halkımızın la~r tülii ihtiya~ 
rını en rahat, en eyi, en ueuz ve en sağlam ~artlarla nerede, t 
lerden karşdıyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyoraunuz •. Hangi o 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebiltrainiz? 

gibi tiirlii suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .• 

TRiKOTAJ• Mehmet. Servet örme evi, 
• ye caddesı numara: 98 

1 KIRTASİYE· Mustaf_a Fehmi. Hiiktim~t caddesi posta 
• ne sokagı. . 

O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi. ınilliye cad 
sinde.. . 
Ballkesirpalas - Kuvayi milliye cadde!• 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiikıimet caddesind 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hüktl 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

B E R B E' R : Moda berberi Sabri bey. Hükumet cad 
sinde •• Darbalı oteli altında. 
Yeni berber ıbrahim Doral: Hükö 
caddesi Y ıldı'z Karaa thanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve ı 
• kolonyacısı •. Abacılar caddesi No. 3 ı 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet so~ 
numara 18 

B A K · K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman N&J 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane lı oğazırı 
Bandırma bakkaliy~si Ahmet Hilnii efel1. 
Bihimumiçkiler, konserve ve ş~ker çeşitlerl· 

TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 47 
Terzi ve öriicii Celalettin bey. Ku 

ŞEKERCİ 

mHJive caddesi No. 163 • 

: Ahmet Nuri efendi: Rahkesirin en eski şek 
cisi. Hüktimet caddesi, postalu • rıe sokağı il 
inara: 24 

MANİF A TU ~:TavŞanhh Zade Fahri bey. Fantazi 
nifatura VP. kumaş riıağzası. Ku vayi nıil 

caddesi numaru: 52 

H1RDA VA rr. Cumall Hasan - Yapı ve rencper dii 
ı . denıir tuı·davat, "boya, canı, çimeto vesa• 

Saraçlar başı . 


