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Çıkarım Genel Çevir geni: K. E. AKMAN 

. j Türk Dili Evi Ba'1kesir _,, 

il 
Yıllı~ı: 800, altıaylı~ı 400 kuruştur. Günü ıeçmiş 

_ sayılar 25 kuruştur. 

Atatürkün göz kamaştıncı ışıklarile pırdpırll yanan gönüllerimiz bu~ 
ndan tam dört yll önce büyük bir acı!duymuştu.Bugün abide açıhyor . 

Atatürkün Ankaraya 
A y a ~ B aıs t ı ğ ı Gün. 
Ankara Halkevi bugünü kutlu-

•Kubilay Günü. ~ 
-

Bugün eğer bir lokma ek
mek yiyebilmek payının ıssı 
isek bunu inkılaba borçluyuz 

B119ti11, irlirmrı son solu!/ıınu aldığı yerde inkı
Lab uc inkıl6/Jcı gençlik için de!}eri çok bir abide 
dikiliyor. Kubilay abide.si. 

lfoiırlarsmı: k'f. Aiatıirk'ün göz kamaştırıcı ııık 
hırı ile pmlpml yunun gumillerimlz bundun tcım 
dür/ scllt: em:/ 11ykusl1:lu[jun. açlığm ve af yonlln 
lwd11rl/11[j11 kara irlica kudu: bir saldırışla frmlz 
bir m 111/ektfin kuca_i'jwda görıinmliş genç Kubildyı 
canrwarca lıof/a:lr11111ş 0111111 arı kanım avuç avuç 
içmişti içmiş içmişdi de bir daha dirilmemek 
11:en.• yebamiş gilmiıti. 

H11gıı11 işle im tıiylt r 11rpuJc>11 Jıadisenin şehidine 
Kubiıôy adına .ılencmendc yapılan abidenin açılma. 
sı olacaktır. 

/Ji: im mıinase/)( ile Alalıirklen l§tklaııımş 

ola rı lm gıi:t l yıır/la irlicmn aslu · dfrilc miyccrfjini 
söyfrmek isleri:. 

/nJ,ılcitJ: bi:c yaşamrı payımı:ı veren odur 
lnkılıi/J; l>i:e lıaysiyel ı mi:i o vercıi 

Ui: inkıtabcı olarak y11ksellyorn:.. JJ11 yurtta 
dirilik yominden ve düzcrılik. evirıç diye görııle11 ne 
vursa inkılübw eseridir. 

Türkü acuna ta111la11. 1'ürkıi larihfnin izine ka. 
vuşluran da inktlabdır .. 

Bugıin eğer bir lokma ekmek yiyebilmek payı
nın ıaaı (sahibi) iıek bunu da inklldba borçluyuz. 

Bu $llayda (mukaddes yurtla) inkıldb duygusu 
hergıin biraz daha yayılacaktır. Bu sılayda irtica bir 
kez daha horllamryacaklır. Buna damarlarımızdaki 
kan kefil olsun .. 

lamak icin hazırlanıyor. . . .. . **. 
Ankara, 25 (A.A.) ' - 27 mak için bir muziks131 festi- K ubılayı tazız edelim. Ona andımızı 

ilk kAnun akşamı Ankara val anaklalaşmıştır . Bu gecede 1 yükselterak fanndan ev inç, rahat diliye/im. 
halkevinde Atatürkün Anka- Denizli saylavı ba! . Nec.lı K. Akman 
raya ayak bastığı günfı 15 Ali bir söylev soylıycMk 
inci yıldönümünü kutlula· ( D •vomı ikınci soyfada ) 

Sehit Kubilay Abidesi Fransız 
Abide bugün büyük merasimle açılacak. Mera- ' 

•ime Fırka Genel katibi başk,ınlık edecek ve bu 
münasebetle mühim bir söylev vereceklerdir. 

Bahkısirden flrka ~aşkanımtzm taş~anlıgın~a ~ir ~eyet le merasime iştira~ e~ece~tir 
lzmir, 25 (llususi) - Men · 

nıende inkılfib şclııtleri nar~ 
na dikil~n uhiJc y rın(bugu ı) 
buyuk mcrosimle a~· lnc.ıktır. 

Merasime Uümuriyct !folk 
Fırkası Gcnrl kfitıbi Hel'eb 

l'eker Boşknnlık L' lt:"et•k 
''O bu münosebetlcı müh1m 
h r söylev ~oylıyl•e •kt r. 

lzmir , e Manisa heyetlı.: rı 
nJon baskn Ankara. 1 t nbul 
n ılkovlerııulcın ve ynk n 'i
l ıyotlnJ11n geler k hoyetlc>
r de merasimue bulunarukln
rdır. 

- resbit c rı n progrJmn 
görö lzmir, \1nnıo; ı, 

viltlyet ve civar knznl ırdnrı 
golecelc heyetler. asker kıt
nları polis ve Jondnrma ınufr
eıelerj ve bütün holk yarın 

(b11gun) saat 14,30 de kuh
iltly cı idesinin bulunduğu 
Y~rJe mevki almış bulunoc
akl:ır ve bu saotto Beceb 

Bay Receb Peker 
P k r soylevi ıle merasime 
b )anne kt r. Bundoo sonra 
Ortlıı lan g-on~· bir zobit ,.e 
di~er ~üz nlerdl.'I söylevlerini 
ı;öyliycrl ki rdir . 

Mcnemenul• büyük hazırl
ık) ır ynpı 1 moktadır. 

İstanbul, 25 IA.A.] ~ Cümu· 

riy<'t llnlb Fırkası genel kA
tıbi Heceb Peker Kubilıiy 
abı<lcsınin açılma resminı 

ynpmak uzere bugun lzmi-
re gıtmıştır. 

Bah~esir ~ayeti 
Kubilı'ly ahjdcsinin o~·ılmu 

ıııer..ısıminc Bol.kesirden do 
bır hı'yet iştirak edecektir. 
Cumuriyet llolk Fırkası yaz
grını hny Tevfık Fikretin 
b k:ınl ğında bulunan bu 
heyet geceki trenle Menem
ene gitm ' ştr. 

Arnavutluktı sükun var 
Tırnn, :!4 (A.A )

0 

- Arna
vutluk matbuatı bürosu bil 
diriyor: 

Debre mıntokasında ihtilıll 
~·ıktığı hakkındaki haberleri 

matbuat bürosu tekzib eder 
ek bütün Arnavutlukta sük-

un sürdüğünü bildirmektedir. 

Başkanı 

Mealistı nalar sôylıdi1 
Pariı, 24 (A A.) - Bay 

Flanden mecliste kapanıı 
kararını okumadan evet de · 
miştir ki: 

- Memleket bu yıl sonu
nda yüksek menfaatlerden 
mulhcm olarak ulusal hüku-
met arasında itimat verıcı 

munasebetleri miişuhede ve 
teshil etmekle rahat olacak 
ve ümit etmek isterim ki, 
normal ökonomık faalivAtİn 

t~krar başlaması için e
0

lzem 
olıın itimadı görecektir. 

Obur taraftan htikftmette 
İç ve dış barış sıyasaıı ile 
işsizlık ve eatıtsıılığa kor ı 
olan birlıkta kendini dahıı 
kunetli hiHedecektir. 

Hükumet 1935 mutat to
plantı devresi açılır açı)moz 
kabine beyannamesine uya
rak yardımını ümit ettiği 
yeni projelerle önünüze ge. 
lecektir. Sene bu suretle hi
tmekte ve yeni yıl ulusal 
ve uluslararası alanında te
sanüt ve terakkinin savaş 
ve sefalete karşı galebe ça 
lıcağı ümidile başlamakta

dır. 

Türk 
Eczacılan orduya bir taya

re he~iye ediyorlar. 
Ankara. 25 (A A ) - lzmir 

ve lstanbul eczacılor cemi
yetinin önuyak olarak \·alış 
ması mılİcesinde Türk ecza
cıları her ay kazançlarında
ki paradan bir Türk ecza
cıları tayııresi satın almağa 

karar vermişlerdir . 

• 

Mançuri 
Hudu~unda bir hidise. 

Japon zabiti Rus hududunı 
niçin ıırdi?. 

Meskova, 24 (A.A.) - Kı
barovakton bıldiriliyor: 

lJasurj nehri kentmoda ve 
iman nehrine otuz kilometre 
uzaklıkta b11lunnn Venıeniko 
lovıki köyüne 12· J 2 tarihin
de bir Japon zabitile bir ~&-

==========----=~-' nçnri neferi gel mittir. Ve 

I• • ı • bir kolkozlunun e•ine gir~rÇ l Ş erı ık yiyecek birşoy istedikten 

-
Bıkammız islan~uldı 

Bay Şükrü Kaya 
Ankara, 25 (A.A ) - iç 

İtleri Bakanı bay Şükrü Ka
ya dün akıam lıtanbula gi
tmiştir. 

lıtanbul, 25 (TÜRKOtLIJ
lc itleri Bakanımız bay ljük
rü Kaya bugün kentimise 
geldi. 

Samsunda yanğrn 
Samsun, 25 (A.A.) - Dün 

gece çık~n bir yangın neti
cesinde ondan fazla ev yan
mış ve pek az eşya kurtarı
lmıştır . 

Deniz tayıraıi 
Kazablanka, 24 (A.A) -

Cenub atlaaını gecen Santad
umon denız tayaresi dün Po. 
rlioteyede denize inmiştir. 

Bugün Marsilyaya hareket 
edecektir. 

sonrn zabit köyün ortasında 

fotograf ve neler de kdğıt 
üzerinde bazı notlar almağa 
bo ... Jamıştır Z.obit birkoç 
gün <'vel köyün korşıs . ndııkı 
bir <;ın ı•vıntlen k ·ıı;an yedi 
ynş ııdn lıir ~ ocu kla bir haf ; 

I ta evel ~ovvet sınır muhofı • 
l zlorı trırııfı ~ılon tP\'k ı f edıl .. •n 
1 hjri Korrıl • vo öbiı ü Ç rıli ıki 
Mançurı köylüsunü aromnk 
için sınırı geçtiğini söylemi· 
ştir. Japon zabiti oto•obille 
sınır müfrezesi kararglhına 

sevkedilmiştir. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Moıkova, 24 (A.A.) _ T•• 
Ajan11ndan: 

Bir kızıl mifrezenin lf61a 
Mançari arazisine girerek 
betonarme .. kerf iıtihkaml
ar yaptığına ve h• İ•tibkt
mların üzerinden So-.yet ta. 
yareleri uçtuğuna dair Har
binde çıka11 haberler So•yıt 
Japon münaaebetlerini gerı
inleıtirmek için uydurulmu
ştur. 

Sovyıt bllıilinin olüıü 
do~yııilı 

Ankara, 25 (A..A.) - loY
yet hil,rinlerinden profeaör 
Mann ölümü dolayısile Dıı 
İşleri Hakaoı bay Tevlık 
Rüştü Araala bay Litvinof 
arasında t&1iye ve teıekkür 
tel yazıları teati edilmittir. 

Almanyada Mecburi 
Ask er 1 i k Hizmeti' mi? 

-----
Alman hücum kılaılan harb oyunlannt hitırdilır 

. At manya ~~.dusila ifli~ar ediyor. · 
Barlın , 25 (A.A.) - :Su ha- at inzibat ve arkadaşlı~• 

kanı lJeneral Blomberg Ate- alııtırmaktadırl F k t b • 'k · ar. a a u 
rı aıansıno beyanatta bulu. 1 k d d . . 

~ d . t' k' n ar anca or u an yetıttı-naraa. emış ır ı· 

Hu .. cum k t l ·d kten sonra askerdirler. 
- ı a arın a as-

kerlik oyunu oynamak bit
miştir. Almanya ordusile 
iftihar etmekle beraber me
cburi askerlik hizmetine ta· 
raftarım.Eğer Almanya harp 
fütuhatını düşünürse mcıle

kten yetişme ordu kısa hiz · 
•etten kura efradındaa da
ha mueaittir. Bunları orduyu 
seçi ye _için bir mekteb ola
rak telAkki ediyoruz ve ita-

Bılcikılt muıllimlar 
Pariı, 24 (AA.) - Bel. 

çika muallimleri federuyon
unun mümeHilleri Franııı 

eski muhariblerinin relagı-

tında VP, toplanan halkın i
nünde dün ak~am meı;hul 
askerin mezarındaki me,ale
yi yıkmıılardır. 
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Bir okuyucumuzun dileği: 

Reklam Takvimleri. 
Reklam 
masına 

için takvim yapılma
müsaade edilmemeli! 

Bir okuyur.umuz yaz ı yor : 
Hjrçok çeşit ilaçları t~nı

nmış olan (Bayer) fabrikası, 
kendi mamullltma bir rek
lAm ve satışını çoğaltmak 
için her sane pek çok tak
vim bastırmakta ye halkı
mıza parasız dağıtmaktadır. 

Bu iş fabrikanın kendi 
maksadına tamamile uyğun 
oldu~u gibi halkı mızm tak
vim ihtiyacını da kısmen 
gidermektedir. 

Bununla beraber fabrika
nın halka böyle parasız tak
vim dağıtması, takvim işle
rile uğraşan ve bu yüzden 
geçinen birçok insanları da 
bu işten mahrum bırakma· 
ktadır. 

Esasen (Bayer) takviml
eri yalnız ilAç rekldmı ya. 
pmak için ve sureti hususi
yetle yapıJdığmdan umumi 
ve şümullü malumatı havi 
olmayıb yalnız günlerin iı
im ve tarihlerini bildirecek 
kadar basit ve bir takvimd
en beklenilen ihtiyaçları ka
rşılamıyacak istenilen bilgi
leri vermiyecek kadar kifa
yetsizdir. Bunun içindir ki 
halka k:Afi derecede hizmet 
edememektedirler. 

Bir müessesenin kanuna 
uygun olarak dilediği şekil
de reklAm yaı:ımasına kimse 
birşey diyemez. Ancak rek
lAmın (yalnız takvim çıkar
maktan ibaret) bir tek şek
li olmadığı da muhakkaktır. 

Her türlü rekllim usuller
ini pek güzel bilen bu f ab
rika .. nihayet kendisile ticari 
muamele yapan eczahane 
ve depolara birer takvim 
gönderebilir ve halkı da el ve 
duvar ilAnları, afışler ve ga. 
zeteler vasıtasile kendi ma
mulAtından haberdar edebi
lir. 

Böyle olmayınca: Birçok 
heublar yaparak mükemmel 
ve mufassal malumatla dolu 
takvımler çıkarmıya çalıtan 
ve bu uğurda günler ve be
lki de aylar feda eden birçok 
insanlar işsizliğe sevkedilmiş 
olur. 

Bu cümleden olarak lsta
nbuldaki (MalUI gaziler) ve 
emsali, hayır müesseselerinin 
çıkardıkları ve mukabilinde 
pek haklı olarak, az çok bir 
ücret bekledikleri takvimler 
satılamamakta , bu işi yapar
ak bir emri hayre yard ı m 

Rus halt musikisi 
~foskovo; 24 (A.A.) - fz

vestiya gazetesi Sovyet rad_ 
yo komitesinin Rus halk mu 
sikisinin nasıl yavaş yavaş 

ilerlemiş olduğunu göster· 
mek için tertib ettiği kon. 
ıerden bahseddrek diyor ki: 

- Rus halk musikisinin 
bugünkü modern seviyesini 

bulmak için geçirdiği mer
haleleri lıu konserler açıkca 

göstermektedir. Bu tekamü
lde esas olan prensibler Tü
rk musikisinin modern bir 
halı, gelmek için takib ede
ceği prensiblerin aşağı yu· 
karı ayn ·dır. 

etmek istiyen bu müessese -
ler, bu yüzden kAr yerine 

zarRr görmektedirler. Pek 
hayırlı bir maksatla İstanb
ulda kurulduğunu işittiğimiz 
(Dilsiz ve körleri k_oruma) 
ı~emiyetinin, hasılatını, kendi 
ıakat mensublarma ve ölen
lerinin yetimlerine dağıtmak 
üzere yeni bir takvim hazır
ladığını öğrendik. Ne kadar 
arzu ederdik ki, tabiatın eli
yle veya muhtelif feM.ketle
rle böylo sakatlanmış hem
cinslerimize, bu hizmetlerine, 
bu yorğunluklarına karşı 

bi.7. de ufak birer yardımda 

bulunabilelim. 

Fakat Bayer fabrikası ya
lnız bizim Havran nahiyesi
ne sandıklarla takvimler gö· 
ndermek suretile buna mani 
oldu, demektir. Bizzat ben 
o takvimlerden bir da. 
ne almış bulunuyorum. Şu 

halde: bir emri hayra yar
dımdan, istemiyerek geri ita· 
Idık. 

Halbuki bu cemiyetlerin 
azası: (Biz sağırız, dilsisiz, 
körüz) diye dilenmiye tene 
zzül etmiyerek hem halka hi
zmet etmek hem de bu hiz
metlerine mukabil bir yar
dım görmek istiyorlar. Bu, 
ulvi bir tevazu, şcıvanı tak. 
dir bir civanmertliktir. 

Bunun içindir ki bütün 
halkımızın muhtaç olduğu 

bu gibi umumi hizmetleri , 
her hangi bir fabrikanın, 
ileride kendisine temin ede. 
ceği Lüyük kazançları karşılık 
tutarak, badava takvim yap
masına müsaade edilmemeli, 
yurdun tak.vim ihtiyacı hes · 
ablanıırak, vasati bir mi
kdıır üzerinden, bu ihtiya
çları karştlumak hizmeti, bu 
günkü sağlamların yardıml

arına muhtac olan bu alil 
n sakatların kurdukları ce
miyetlere bir nisbet dahilin
de tevzi olunmulıd r. 

Bu cemiyetlerde bu saye
de, satılacağına emin olarak, 
hem daha güzel, nefis, ve 
faydalı malumatı haiz takv
imler yaparak halka takdime 
kendilerinde kudret ve cesa
ret bulurlar, hem de sağlam
lığın bahtiyarlığını duyan 
diğer insanların değil , işten 

ve içten gelen yardımlarını 

kazanırlar, 

Havranlı okuyucularınızdan 

seyit Kani 

Ötonomık durum 
Moskova, 24 (A A. )- Ko

lhozların ökonomik durum
larının pekiştirilmesi amacı

yla komünist morkez jkomite
si ve halk komiserleri heyeti 
Kol hozlo rın 1 -1 933 senesin-

den evel olan yekunu 435 
milyon 639 bin rubleye yü

kselten ekim borçlarından 
affedilmelerine karar vermi
ştir. 

Çanğırıya bol yağmur yağdı. 
Çnnkırı, 25 (A.A ) - Uol 

yağmurlar ekim işini çoğalt

mıştır. Buğday işi bitmiş 

gibidir . 
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Alanlar =--K~d~;;-··-A~--~·r .. i;~~-·-····;·-dırğı 
.,~i;~zI~Rç~~:~·;~~:~ Zammı görecek muallimler. Köyünde bir kaçakçılık 1 fırka kongresi to~llİ 
mahallesin~e. (oğlu maliye Muallimlere-al~t listenin şu gü- meydana Çlkanf dl, Kaza idare~heyetl rtlsliP' 
tahsil şubesi tebliğ memuru ırünlerde tasdikten gelmesi Ali Reşat seçildi: ıv 
Sururi de TALAN soya dm 

1 
& Kaçakçılar tutulamadı aranıyor 1'0RKl)İl.ıl1 

almıştır.) bekleniyor. Bir ı.rün önce Şnmlı nahi- Sındırğı, 24 ( ıı· kafi~ 
Muharrem 

Maliye tahsil 
KESKl.N B 1 k d gör ._, Cümuriyet Halk ır 

1 0
"" u yı ı em zammı · yesinin Armutolonı köyünde t p • 

zası yıllık 0 a.1flf' ecek ilk tedrisat muallimle- bir kaçakcıl ı k mey- e .. 
şubesi tebliğ 

memuru. 

Ahmet KiRiŞ - Maliye 
tahsil şubesi tebliğ memuru. 

Tevfik BAŞARAN - Hu
kuk evi ıahiplerinden (avu
kat ). 

Refet ERGAN - Balıke. 
sir askeri hastahanesinde 
göz pansumancısı . 

Mehmet Raci ÔNGÜR -
Maarif başkatibi. 

S. Kini ÔZKAN - Bele
diye zabıta komiseri. 

Ali AKCÜRGEN - Be
lediye zabıta memuru. 

Receb BALKAN - Bele_ 
diye zabıta memuru. 

Ali AL TINÔZ - Bele-
diye zabıta memuru. 

Necmittin ÔZOCLU -
Belediye zabıta memuru. 

Nuri GÜNAY - Belediye 
zabıta memuru. 

lımatl KARACA- Bele 
diyA zabıta memuru. 

Rifat KARXKAC - Bele-
di ye kır bekçiboşısı. 

İsmail KARADOCAN -
kır bekçisi. 

Mehmet YEŞILOV A -
kır bekçisi. 

Zeynel FIRAT - kır be
kçisi 

Ahmet ACAR ·- kır be· 
kçisi 

Kadir KARAÇAM - kır 
bekçisi. 

Halil AKKA YA- Kır bek-
çısı. 

Salt AKÇAKOCA - Be
lediye bahçıvanı. 

Bir düzeltme _ Susığırlık 

bor8sit madeni doktoru Ah. 
met Hüseyinin soy adı BlY AL. 
Bergama inhibarlar idaresi 
takib Amiri Süreyya ve kar
deşleri şoför Ahmet ve ma_ 
kinist lbrnhimin soy adları 
da DE~tlRKAN olacaktır. Dü 
ıeltiriz . 

Japonlar her ulustan ço~ 
~itik çı~armaktadu. 

Jopon Timos yazı~or: 
Japon edebiyatını Ingilizc

eye çevirmekle tanınmış olan 
M. Glenn Shauv, geçenlerde 
verdi°'i bir söylevde, Japonl
arın her ulustan çok bitik 

çıkardı lclarını söylemiştir. Mr. 
Shdvun araştırmalarına göre, 
en çok bjtik çıkaran uluslar 

başta Japonya olmak üzere 
Sovyetler bırliği,Almanya,Fra
nsa, lngiltere, Polonya birle

şik Amerikadır. Yalnız bi
rleşik Amerikanın bitik ista_ 
tistikleri tamamen değildir. 

Japonyada ise her çıkan 
bitik kaydedilir. Geçen yıl 
frinde Joponyada 10,000 
den çok hitik <~ıkmıştır. 
Bunlardan 2,700 ü kültür 
2500 ü eeebiyat, J 900 ü ma 
liye, 1200 ü mekteb kitabı 
1000 i din kitabı vo gerisi tü 
rlü mevzular üzerindedir . 

l yapmıştır. Kongr .. öt-" rine ait liste Kültür işleri Ba .

1 

dana .. çı~ıırıJmıştır . Armuta .a- ait işler üzerinde gor~ 
kanlığından henüz gelmem- nı koyunden ~acı . İb~ahım ve faydalı karllrlsr . i ;# 
iştir. oğlu A~medin ev

1 
ınt.le ın~ısadrlar ve yeni idare beyetiO 

11• 1 't idaresı memur u rı ve 3an a-Hazı mua ım ere aı mua- miştir ~ 
.. rmalar tarafmdon ansızın · b,....-

mele bakanlıkca. noksan. g~- bir arama yapılmış bir idare heyeti heıneP tJ, 
rülerek vilAyete ıııde edılmış havan, ı'ki havan bıça _ eski heyetin aynıdır·,,,11' 

r . aı• olması lisenin tasdikini gec- ğı ve on beş kilo kaçak mi vildyet mec ısı .. oı-' 
d Ali Reşat Fırka reııı iktirdiği unlaşılmakta ır. No· tütün bulunmuştur. 

ksanlar tamamlanıb gönder- Kaçakcı evi arandığı ·bir ştur. 

'ldiği için lisenin şu günle- sırada bir kolayını bulub kaç-
ı d'kt l · b ki mış ve bir daha do bulunam_ 

1
-_ 

rde tas ı en ge mesı e - 1 .1 k b I J' 1 
enmektedir. amıştır. Kıyıcıd sdmabı' . ç.avudş Susıg~ ırh e eulYB. 8 '!_i 

oğlu Receb a ın a ırmın e fjllri 

Maarif çevirgenliğin~e 
tayinler 

ViJAyetimiz Maarif 
çevir genliğinde ta -
yinler yapılmıştır. Sicil kA
tibi Mehmet Raci On gür açık 
bulunan başklltibliğe, dak
tilo kAtibi Nuri sicil kdtib
liğine, eski Sıhhat çevirgen-

liği kAtiblerinden Firdevs de 
daktilo kdtibliğine tayin edi
lmişlerdir. Mehmet Raci On
oür ınaarifın eşki ve çalıt:-

şkaa memurlarındandır. 

Muallim me~te~i son sımf 
tale~esinin müsameresi 

Ahmedle birlikte kaçokcı- Susığırlık bedl~~ıy ke~"'-
1 1 kt d anı Alı' Kasım un lık yaptığı an aşı ma a ır. . ırhk 

Recebte kaçakt ır. Kaçakcılar. ze gelmış Susığ 1.1. od• 
· · · l ha• .. 1 

ın birkaç güne kadar yakala- yesıne aıt ış er ~·· ıit· 
d 1 l - "şınUf nacağı umulmaktadır. aka ar ara goru il 

Sovyet akademesinin neşrett 
güzel eserler bit 

fından kaleme alınan ,~ ~ «Tas» Ajansı Bildiriyor: 
«Komünist akademisindeki 

dünya ökonomi ve sıyosa en 
stitüsü, yaptığı D\evkut neş
riyattan başka, bu yıl 17 
ilmi eser neşretmiştir. Yak. 
ında .. «lnkıldhın birinci devr-
esinden ikinci devresine» 
adlı mecmuası çıkacahtır 

(Enstitü toplantılarının ilmi 
vesikaları). ilkkli.nun ayında 

' bazı mübim eserler intışar 
edecektir. Bunlar orasında 

Feingar tarafından yazılmış 

«Alman sanoyiinin bugünkü 

. e ~, 
er faşizm moselesın 

olunacaktır . 

Gelecek sene içiodA 

enstitü t:ırofından oet', 
ııl• cek olan mevkut ya 

B .. " k Ok1' rdır. u «Buyu 

mecmuası vardır. sud 111
• 

. re 1 
ua üç nyda hır neŞ 

ktir. Bundan başka blJ 

riyat arasında aylık ',., 
"k . . sıyas• o onomısı ve li 
dünya ökonomisioin h•--~ 

Ç·o~-ırD> mecmuaları « 1 

.. telPlep ı.l. 
leleri »ı ve «mus ~ 

. . meseleleri» ve Heckert, Km_ 
Necatı bey muallım mekL ı . k w k' tarafı 

. elnıts a o ve ar J -
ebi son sınıf talebesı tarafı - ~ l Alman faşiz- meseleleri» tetkikle~i. f -kt b alo- ndan yazı mış « 
ndan bu akşam me e s . 'kt'd • mE\vkiinde» adlı Enstitü matbuat ı~·ıfl ~ 

b. .. mı ı ı ar 
nunda talebeye ır musam- 1 b 1. aktadır temlekelerde eınperY 

811
, .1 k . M" eser er u unm · ere verı ece tır. usamere 

gösteren bir atine b 
maktadır. 

yarın akşam da tekrar edL 
lecek ve horkes bulunabile. 
cektir. 

1 
i 
1 

Maaştan artan muallimler. 1 

Necati bey muallim mekt
ebi Fizik ve kimya muallimi 
Esat, Fransızca muallimi İs
mail Mahir ve kimya muall· 
im vekili Abdiye dığer sınıf- 1 

lardada dersi verilerek mna- 1 
şiarı arttırılmıştır . 

Bay Zeki ~anğu. 
Bnlıkel'lİr müddeiumumili

ğinden İstanbul ağır ceza 
azalığına tayin edilen Zeki 
Çıınğır bugün lstanbula gid
ecektir. 

Eski ve kıymetli tıdliyo
cilerimizden olan Zeki Çan
ğır burada kendisini herkese 
sevdirmişti. Selamlar dileriz . 

' Bir · ~ırsızhk. 
Havranlı Osmam oğlu Ra 

hmi diin pozar yerinde İzm
irler mahall •s indon Mehmet 
oğlu Basana ait sergiden 
çakı çalarken yakalanmıştır. 
liırsızlır odliyey~ verilmişıir. 

Dünya ökonomisi enstitüsü 
1935 senesinde ilmi neşriy

atını fazl1ılatmağa hazırlan
makta ve matbuat için gün· ---·•-•.cı:ım1911" .... 
ün en eyi meselelerinden A .. atürkÜtı 
bahis olan monografıler, rı-

saleler ve mecmualar ha- Ankaraya 
zırlamakta.dır. Aynı zaman. J ~I 
da birçok beynolmilel vesi- Ayak bas il 
kalıır dahi neşrolunacaktır. 
linistitü , tarafından ı 93s Gün 
yılında neşredilı:cek o~an (, 
eserlerin başlıcasını bugun- o f b" ·nci ,,y ... 

( st tara ı ırı aoo' kü buhran bakımından ku- v .ti 
h festivali açactık tır · 'l'lf' pitalist momleketlerd? bu - -;e 

ranların tetkikine daır olon sonra Bay Önder ~; 
üç ciltlik bir es~r ~e~ki~ bek eserleri snhoeY~ rif' 
edecektir . Bu eserm bırıncı caktır . Her iki escrıP b" 

ı ~e cildi basılmaktndır. mpnr- seticiimur orkestra. deO 
yalist roknbetlerin bu b~. dolarının birleşınesıPktıt· 
günkü şekli içinde on mu- k b' b nfııcB 

b an ır O'ru Ç• him noktalarını ve har ın ° 
hnzırlanmnsı meselel1erini 

tetkik eden b.u ese~de En· ı~I YrHTDAŞ! 
stitü beynelmılel mustakbol 1 Jı-
d~niz konferansı meselesine z . v kir ıa .Jı . ı ,,engın, ı•a ' bffl't 
büyük bir dıkkat hasretme l Erkek huldsa Jı[Ç /ı~ 
kdir ve bu da eserde ayrıca 1 k dl . HiJ{ıLIO ı~ 

. .. . , mse en ıı ı sif1~j hır mevzu vucude getırcce- rin Şe'lwlli Jıintaye ~ 
ktir. Bundan başka harb :/' .. Bil I' 

. k • uzak sayama.,. dıf11 
son~ devresınde us erı ~~- kat urdıınull yor fll"., 
zorıyeler hukkındo tetkık /' Y .. ~ birinde /f,f 

ı t 1 · me gumın . ıı yaz ı ları, A manyanın es.'- j t 1 l il ·g-ımi:ı el' 
• .. k k aço a > ec., l ret hatı askerı ve o onomı L ~ı Seııe e Jıl 

inkişııfı hakında iki eser malı~~a ıylı..,. olafl bılrııl.". 
'k .. t , ve ıwru muş ili .Japonya-Aman o munasc Jo~. ... 

0
.,.a o 

· yır ocagına -leri hakkında bazı rısaleler . ti ı~l • 
• 1 BalıkCS 1 ve sair eserler neşredılecek-

\İr . Birçok muharrirler tara- lı-==:::;:==::...=:;;... 
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-
Nizamnamenin bugün de b ·r 
kısmını sütunumuza koyuyoruz 

Rusya sın i isti~lalini 
el~e etmiştir. 

Köyde ygşıyan her ferdin mayıp köylerinde veya 
bu defterlere yazılması mPc- mahallelerinde bulunan nü_ 
buridir. fusun yaz ılmıısı bitince 

Gö, ebeler dehi bir yerde J erhul tasdik ederek muh
tarlar, kaymakamlara veya 
valilere belediye memur 
ve müstahdimleri de beledi
ye rei "lerine teslim eder
ler . 

nlıfus kütüğüne kayidli ol
sunlar, olmıısınlar bu defter· 
lere yozılacnk ve hizalarına 
kayirlli Q}duklorı nüfus dai
releri işaret olunacaktır. 

Kayidli olmıyanlarR da Belediye reisleri de şehir 

veya kasabaların bütiıo kayjdli olmad ğı işareti ve-
rilecek lir. ı 

Madde 35 - Her belediye 
bütün mahallelerine birer 
mümessil vı-ıya memur tayin 
l'rlerek 2· 7 ı 936 günleaıcr.ine 
kadar bu memur veya mü
metisillt>ro mahallelerin yerli 
veya yabancı bütün fertler
ini ve bunlorrn soyadlarını 

mahallelerinin bitirilmesi· 
ni beklemiyerek yazımı bit 
en mo hn llelerin deft rlerini 
üç gün içinde tasdik edip 
kaymnkaınlora veya valilere 
teslimle mükollefıir 

liıfus Genel müdürlüğünce 

hozırlanacok ve nüfuz ıiair
elorinden verilecek örnekle
re göre yerli veya yabancı 
soyudı defterlerine yozdırm
ağa ve her ev hizasında o 
evdokilerirı soyadlarını seç
mek hakkın<lo molık olan 
kimselere giinlemeçlirerek 
imzolutmoğn ve 33 üncü 
maddene yazılı kimseler iç. 
in o maddede gö terilenlere 
imza koydurmağu veya 
bunlara mühürletmeğe ve 
yazı bilmiyenlere parmak 
izilc tasdik ettirmeğe mec
burdurl ır, 
yaşıyım görc,belere aid olm· 
ak üzere ayrı bir defter tu
tturmağa ve bunların nüfu
sa yazılı oldukları yerleri 
do bu defterlere yozJıroıa
ğo ve koyidli olmıynnlaro 
kayidsiz işareti vermcğc 

mecburdurlar 
Y. adde 36 - Mu htarlor, 

defterlerinin altını ihtiyar 
heyetı aznlnrına da tasdik 
eıtırere birer nüshas ını 
makbuz mukabilinde krıymn· 
kamlara Ye vilayet merkez
lerinde nüfus müdürlükleri
ne teslim ederler. Diğer nü· 
halarını do muhtar ve iht· 

iynr heyetleri köy odasında 
saklamağa ve demirbaş ols 
nrak kendisinden sonrıı ge 
lor.lora bırakmoğo mecbur· 
durJar. 

Madde 37 M ah aileler· 
deki memur ve müsessiller 
dcı bu defterlerin altını tas
dik ederek makbuz muka-
bilinde belediye reislerine 
teslim ederler. lfoledi 
ye reisleri bunların olt1m 
belediye encı.imenlerine tas· 
dik ettirdikten sonra ka
zalnrda aymakomJ rn ve 
villlyet merkezlerinde va
lil rindo makbuz mukubı
linde verirler. Diğer nus
hnlcmnı da demirbnş olarak 
bcleıliyede saklarlar ve 
kondilerınden sonra ge-
loıı lcro bırakırlnr. 

Madde 38 - Gerek muh
lurlıır, gerek belediye 
reisleri bu dcftorlcrin mu
amelesini 2 - 7 - 1936gun
lemecesine kadar bitirmeğe 
v~ ı5 _ 7 - 1936 günleme
c sıne kadar tasdıklı olu· 
rnk kaymakamlnra veya 
vnlilcro verme e mecbur
durlar. 

Madde 39 - J'öylerd<• 
muhtnrlur ve mahallelcrtle 
rııemurlar \'oya miımessıllur 

hu defterlerin bitırılmesi 
İçin 2 - 7 . ı 936 günlemc· 
ncj bcklemoğc mecbur ol-

Madde 40 - l)ejterl r, 
kayın ııkomlara veya volılere 
teslim edildikten sonra bu 
defterlere yozılmıyarak açık· 
ta kaldıkları onloşılaıı kım 
selor için örneğine uygun so
yadı seçmeğe saldhiyctl i ·i
mseler tarofı ndcın alt ı imz ı 

ed• leceği gibi köylorı lc mu
htıır ve ihtıyar heyetleri vo 
kasuba ve şehirlerde beled
iye menıurlar . \'eya mümes-

1 sıllerı veya beledıye reish~ri 
tarafı ndan tasdik olunuh ay
rıca nüfus dairelerine imza 
mukubili teslim olunur. 
Bu ayrı kllğıd1ara yozılanlor 
köyde muhtarlar tarafı ndan 
köy soyadı Jefterlcrine ve 
şehir ve ka abalarda beled· 
iyelerce o mü ha ileler in soy 
adı defterle rıne vazılmok ve 
biz.ı sı jmzol ınmok \'eya ıııü

hiir veya parmak izile tas
dik edilmek mecburidir. 
Nüfus daireleri de bu defte
rlerde İsimleri hizcısına te
sellüm imzasını koyacaktır. 

2udde 41 Köy-
lere ve mahollelt•re 
veya belediyeden verilmek 
üzere kaymakamlar veya 
vali ler tarafından muvakkat 
memurlar tayin olunabilir 
veya mevcud nüfus veya 
diğer daire memurlarından 
münosibleri bu işle tavsif 

edebilir. 
BOLOM V 

Soyadlarrnrn nüfus küilikle
rlne ve doğrun kiiğıdlarma 

işle11mesl 
. 1adde 42 - Valiler ve 

kayma.kamlar teslim olunan 
defterleri imza mukabili 
nüfus müdürlerine ve me
murlo.rına teslim ederler. 
Bu defterller o nüfus da 
irelı> rinde cilıllener~k dcmir
boş c>şyo. gibi saklanır ve 
zımmetle devrolunur. 

~tuddc 43 ll t> r köyde 
deft · rl~rine ) crlisine ayrı, 
yabancı .na nyrı olmtık 
üzere binden başlıyornk ha· 
ne numarası konacaktı r . 
Her mahalle defterlerine de 
köy defterini gibi yerlılere 
nyrı ynbancılora ayrı olmok 
üzere numora yürütülecek· 
tir . Bir koy ve veya m hal
eden-defterlerden sonra ayrı 
soy adı kllğ,dı g ... lirse bu k ıl. 
ğ ı dlor defterlere raptedilcreli 
ve soyadı nuııwrosı bunlar 
üzerinde d ' yurutüleccktir. 

Madde 44 - Her köy 
veya mahallenin soy eıdı de· 
fterleri kabilse ayrı \'O de · 
ğılse münasib miktarı bir 
araya f{ t i r ı lerek c ıl lllenere 

ktir. 
Madde 45 Ht:' r köy ve 

ya mohnllerıin mifustnki es 
as defterler ıno işlenecektir. 

Bir Sovyet gazetesıoın yazısı 
Moskova, 24 (A.A.) - Sa· 

nayi gazetesi lngıltere tara
fından ağır şartlarla yapılan 

kredi tekliCmi Sovyet tlusy
nnın reddetmiş olduğu hak -
kmdo. yazdığı hir makalede 
dıyor kı: 

- - Artık Sovyet Rusya 
yopacağl alışlarda şartlar iş. 

ine gelmezse. dış piyasalar
dan vazgeçebilir. Sovyet Ru
syu sınai istikllilini elde et 
miştir . Fakat bu istıklA.l in · 
!irat demek dı"\ğild ı r 

Biz dışıırısile iktısaıli mü 
nasebetlerimizi artırmaktan 

başka birşey istemiyoruz. 
Ancak kendi i şlerinde başk

alarınn yapılanlardan farklı 
bir muameleyi kabul etmeyiz. 

Yunanistamn 1934 yıh tü
tün isti~sali ve ihracatı 

Son tohminlero nazarıin, 

bu seneki Yunan tütünü 
31.583.000 okknd.r . (okka 
Yunnn ölçüsüdür ) Gec
en seneki ürümü, 39.910811 
okka idi. 

Bu seneki ürümü, eyalet
lere göre, şu suretle ayrılın 

aktndırlar: 

Garbi Trakya 2.103.000 
Şarki ~takedonyoIO 480.000, 
Merkezi ve Garbi Makedonya 
5.300.000, Tisnlya vo Fosid 
ve Ftiotid 5.400.000, Heosi 
ve Attik :100.000, Akarnoni 
ve 1':tıoli 4.800.0UO, Hpir 
220 oOU, Morc 2.oo0.000, 
Adalar 2.000.000 

Diğer taraftan, tütün ilır

ocatlnrı birliğinin ro kamları. 
nıı göre, bu senenin ilk do
kuz ayı içinde dış memlek
etlere 19.806.485 kilo gram 
tütün gönderilmiştir. Geçen 
sene aynı müddet içinde 
22 870 848 kılogrcm çıkor

ılmı idi ki rakam bu sene 
ihracatın 3.064.363 kilogr
am daha az olduğunu göst 
ermektedir. 

Madde 46 - Soy adı, es
as defterlerinin doğum kftğ

ıdlnr ına yazılıb nufus daire
lerinin resmi mühür vo me_ 
murun imzasile tasdik olun
ur. 

Y a bnncılar için soy adı 
d fterler ı nüfus dairelerine 
geldikten sonra niıfus dair-
eleri bu defterlere istin rı t 
ederek bunların oy odını 
doğum kıiğıdlarına yazmakla 
beraber kayidli bulundukları 
yer nüfus kütüklerine yoz
dırmuk üzere muhallerine 
bilıljrirler. 

Maddo 47 - Soy adlarını 
esas defterlerine işlemek 
ve doğum kOğıdlorına yaz
mak üzere vali ve kay
makamlar nüfus dairele
rine diğer duirelerden lü 

f:Zumu kadar ynrd mcı ver
mekle mükolleftirler 

Nüfus daireleri yardımcı 
gelen memurlara ayrı köy 
ve moholleler vere<'okler
dir. Hor memur ken Jisi ~ e 
,·erilen köyün veye rnu
hnllcnin esas defterlerini 
ve doğum kdğıdlrırım işle
mı..ığc mecburdurlar. 

1934 Su asinin üçüncü üç 
, yı zarf rnda Yugoslav ulu

sal ö~onomisi 
Yugoslavya sanoyiinde ge

çen seneye naza rnn 1934 se
nesinin üçüncü üç ayı zarfı
nda mahsus terakkiler vüc
udc gelmiştir. Bu müddet 
zarfında hem daha fazla işci 
~:alışmış hem de istimal olun· 
on kabıliyet mikdorı yüzde 
57 de 66 ya çıkmıştır. 

Orman sanayii istihsali 
geçen aenekinin aynı ise de 
bu sene ihracatta yüzde 2,2 
fazlalık bulunmaktadır. 

Bira 
bütün 
sanayi 
mahsus 
müştür. 

sanayii11den maada 
diğer zirai 

şubelerinden 

fazlahklar görül· 

Elcilik sanayii geçen üc 
aya nisbetle dah fada ça
lışmış ve istimal olunan 
kabiyet miktarı yüzde 88 e 
çıkmıştır. Değirmencilik 
sanayii ile gıdai ezmeler 
sanoyıinde de fazlalık var
dır. 

Mısır mamulatı eanayii, 
kabıliyetinin yüzde 75 ini 
istimal etmiş ve gerek ha
rice sevk noktai nazarından 
ilerlemeler göstermiştir. 

Ş~ker sanayiindo istihsal 
yüzde elli artmıştır. 

• av 1 
1 ıldı 

Saylav seçimi gözetleme kurumu başkanlığından: 

1 - Saylav seçiminde ikinci seçimi seçmeğe hakkı olaa 
«22» yaşından yukarı Balıkesirin bütün mahallelerinde otu· 
rrın erkek ve kadın nüfusunu gösteren defterlerden birer 
nüshası intihob şubeleri merkezlerine nsılmıttır. 

fzmirler ve H.ı mdiya mahallelerj İzmirler maballeıjnde; 
Mecdiye, Osmaniye, ~elimiye ve Oruçgazi mahalleleri deft
crler.i Mecdi ye mahallesinde; Ha~ıishsak ve VicdaDiye mıhıl
lelerı defterleri Hacıishak mahallesinde; Aziziye, Mirubey 
ve Hacıismail maholleleri defterleri Aziziye mahallesinde; 
Mustaafafakih. Karaoğlan, Aygören ve Okcukara mahallele· 
ri defterleri Mustafalakih mo halleainde; Sıhniear, Sallhat
tin, Şeyhlütfullah ve Umurbey mahalleleri delterleri Sah11i
sar mahallesinde; Kasaplar, Dinkçiler ve Yenice mahallele
ri defterleri Kasablar mahallesinde ve Hacıgaybi, Martlı, 

Börekçiler ve Eskikuyumcular mahalleri de!terlerı Aaeı 
gaybi mahallesinde asılmıştır. 

2 - Defterler buralarda <Ô» ikinciktnun 938, akt••ı 
saat « 18» e kadar asılı kalacaktır. 

3 - Seçim hakkı olub da defterlerde iıimlerini bulamı

yonlnr ve yazılmak lA.zım gelmezken yuılı bulunduğun• 
görenler saylav seçimi gözetleme kurumuna birer iıtidı 
vereceklerdir. 

4 - Seçim kurumu, tetkik sonunu dilek sahibine yarı ile 
bildirilecektir. 

-- mJ 

Şehir· sinanıasında 
YENi SE ~EaMÜNASEBETILE 

~1 Birincı kaunun Pazartesi ıkıamı 

BüyükGalaMüsam ere si 

1111 

1 

1 

Geçen üç oyda ve ge
çen senenin üçüncü üç ay- ı 

larıne nazaran kimya sanny· ı' 1 

iinde de fazlalık olmuş ve bu 
sanayi, istimal ettiği kabili· ' 
yeti yüzdP 43 don 58 e çık- 11 

Zengin ve eğlenceli bir program yapılmıştır. 
Tafsil at el ilanlarında .. 

Fi atlardı zam yoktur. Biletleriniıi timdiden tedarik 
ediniz. 

armıştır. 

Demir eaneyiinde fazla 
işci çalışmış ve fazla is
tihsal olmuş ise de ıatıt 

tenezzül etmiştir. 

lil-

Satılık lngiliz Taylan. 
Karacabey Harası 

MüdürlüğiJnden: 

Dokuma sannyiinde de
ğişiklik yoktur. Ynlnız is
tihsal daha ziyade eyile
şmiştir. Yün sanayi inde 
daha fazla işci çalışmış 
ve istihsnl artmıştır. 

1 
.. Karacabey harasmda yetişti rilen pedigrileri 

ınuk.emmel anadan ''e babadan yarışcı 933 do
~lırulu dördü erkek be i dişi dokuz baş safkan 
lnO'iliz tayı 12 - kanunu ani 935 inci cumartesi 
ı:riinii saat on dört.le her ha ayrı ayrı acık ar
tırma uretile atılacaktır. Bu taylar lng.iliz ı8 ,, 
yarı larıua iştirak edebilecek evsaftadırlar. · 

Pamuk sanayii, kabiliyet
inin yüzd& yüzünü istimal 
etmiş \e satış do artmıştır . 

Keten ve kenevir sanayii 
ve trikotaj bütiin kabiliyet
lerini istimal ederek çalışm
ışlardır. 

Hnzır elbise sanayii istih
sali dütmüş buna mukabil 
şapkacılık gerek Jahılde 

gerek hariçte fazla ı:ıatış 
yapmı tır. 

Kdğıd sonayii, kabiliyeti· 
nin yüzde 75 nisbetinde 
çnlışmış istihsal vo satış fa- 1 
zlalaşmıştır. 

Pedigr.ileri, mufa · ·al e,.kallerile fotoorafları 
Aukara, J tanhuJ, hmir, Bul'. a, Bahke~ir La,·
tar rnüdiirlllklc'ril~ .\ukura aılı por kulübü~e 
'c lstanbul .. ipahi ocagma günderilmiştir. Satı-
a i tirak etmek i. ti)enleriıı ~atış gününde te
nıinatlarile birlikte hara merktııinde bulunmaları 
ilan olunur. 

313-4 

riüRKDiLI Neşriyatından~~ 
Çocuklar için. 

\ Yazan: Mehmet Cevdet 

1 lla)r<ıt bilgisint~ uygıın oJ«ırak ya
l ı zılıııışt.ır, iter kit•ıpçıda satılır. 

---- --



TtJIKDJLI 

981!9.M~l!!!B~~JJB!!Bfl!BL...~~• ' -- - - k 
ıı Romatizma ve soğuk alğınlıklarına <;afe ~ 1 Okuyuculanmıza Bir ~layh . 

~ .. k El k . k ~ Aşağıya bastığımız rehber tablo lıalkınıızın her ıülfı ilı ıiy•e ; Tur e trı t rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, t• 
f T f ~ !erden karşılıyabileceklerini gösteriyor. 

1 ermO OrU '_! Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi 011 
f . Bahkıslı: yeşillide Ho. 32 Kuyumcu Ahmet Çıytay ~= tercih etmelisinız? 
f · ~· Hangi bakkalda temiz mal bulunur?• ~ Ökonomi Bakanlığının 18 şubat 1933 tarih ve 1499 numara ~JI 
~ ve on beş senelik ihtira beratını haizdir. Muhtt·rem hekimlerimi- ~ı Nerede eğlenebilirsiniz? 
~ ziu tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlenıede, '- gibi türlü suallerin eevaplarmı bu tahfoda arayımz.. ·ı 
~ sıcak kum ve hava banyo ve pansnıiıaıılarmda istimal olunmak.- ~ T'RlAKO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Ku\'ayi nıt 
~ tadı.~. Hararet için sandaly~l.ara ve yatak içe.risine vesair .. lüzum ~· rt • ye caddesi 11urııara: 98 
~ görulen yerlerede konulabılır. Her memleketın voltuua gore her ~l ı 
~ şekil ve ebadda imal edilir. - TE~llNATLIDIH ;;.,__ KIRT ASİ y E. Mustaf_a Fehmi. llli~''aııwı caddesi postfl 

1 

~ · Satış yerleri: lzrııirde Peştemalcılarda Seydi Şdıirli Mehmet t§ • ne sokagı. . 
~Tevfik elektrik ticarethanesi. ~JI 1 O T E L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde 
~ Bursada Setbaşında Ahmet Tevfik eczaharıesi ~--
~ 1 b ı u· 1 d ı - sinde.. i ~ stan u da Mısır çarşısında at.tar il. üsnü ve ola ı um arı J Bahkesirpalas _ Ku vayi t1ıilliye c·atltk 
~ ve Galatada Voyvoda caddesinde edkar(lölevi elektrik deposu. A V U KAT: Emin Vedat bey ... l lük.funet catltle~inct•·· 
~ Ankarada Evliya zade ıtriyat ve f~cza deJlOSU. 

• 1 ·· kıW 
~ Sıvas ve Samsunda lbrahim Ferit ışık elektrik deroları. j Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1 " 
~ Konyada Ali lilvi ıulıafiye ve gramofon ticarelhane~i 1 cadde~inde Ahmet. çe~mt>si kar~ısmıla 
~ Afyonka~ahisa~d~ Hüsnü Hiza lstanbul eczahanesi. '1 B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. lliiktimet rııd 
~ U$akıa dış tabı hı Hay Yusuf. • , sinde .. Oarhaf ı oteli aft ında. . 

,·'llftllll':~:.....11!:. ''lllllP.:"''111 
... ~.mr.··~~r...:.raiii:iiiiı'ı"ıllı';ıih':.":.i~-..;i~l·l·l·•ı"ııl"ll".~ 
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!ı Yeni berber ı br ahim Dor al: ı ı ii ~111 

:ıg .. ~ llUlllllllU u1111111•q•11111111~'11111' caddt·si Yıldız Karaaılıarn•si kar·~ı:ı:ıııd:ı • 
• 

1 TUHAFİFE: Müftü zade Abdullah tuha~iye v~ gülŞ 
SE~İR SINEMASINOA kolonyacısı .. :\hacılar eaılılc~ı No .. 11 

LOKANTA: Sabri Lokantası: ~ah ~lehmet sok 
numara 18 26 Kanunueı~ çarşamba aksammdın itibaren 

iKi FiLM BİRDEN 
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.EJDERİN KIZI 
TÜRKÇE İZAHA TL/ 

Baş mümessilleri: 
ANNA MA Y VVOGN SESSUE HOPKlNS 

FevkalAde heyecanlı, meraklı ve e8rarengiz bir filinıdir. 

-1-

TALI KUŞU 
GUSTA V J.,RÖHLICH tarafından temsil edilmiştir. 
Çok neşeli, çok eğlenceli ve mükemmel bir operettir. 

Biri esrarengiz ve heyecan kaynağı, diğeri ze,,k, neşe ve ' eğ

lence ile dolu olan hu iki kuvvetli filimi bir arada görnıek her 
zaman ele geçmiyen bir fırsattır. 
llAveten .• FOKS JÜRN AL. 

Suvare saat 8 de. PERŞEMBE ve CUMA matinelerimiz saat 2 dtıdir. 

Pek yakında 

Çingene Hırsı 
Çok zengi rı ve nefis bir operet 

• • ,_En Eyi Bayram Hediyesi! •• , 
Yaklaşan bayram için lıediytınıi düşünüyorsunuz~ 

O halde hükumet caddesinde şehir sinaması altında 
A A 

lzmir - lstanbul şekerisi Mehmet Reşat 
adresine müracaat ediniz. Hediyelik hernevi KrTU ŞEKERi, 
ŞEKERLEME, ÇIKULAT ve ayrıca Ranıazan için HELVA 
ve REÇELLERi orada bulacak ve ucuz olarak tedavi edecek si-

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman H 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane tıoğazııt 
Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efe . 
Bihimumiçkiler, konserve ve ş~ker çeşidetl· 

·TERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 41 
Terzi ve örücü Celalettin bey. I\U 
nıilliye caddesi No. 168 

• 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Ralıkesirin en eski şek d 
cisi. Hükömet caddesi, postahcıne sokağı P 
mara: 24 

MANİF A TU R:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi. 
nifatura ve kun1aş. mağzası. Ku vayi mı 

caddesi numara: 52 .. 

H1RDA VAT.• Cumall Hasan - Yapı ve rençper dU 
• demir hırdavat bova cam cimeto "ej81 ' . ' ' . Saraçlar başı. 

.. ı~~~~~~~~. ~ 

Doktor 1 TÜRKDİLİ neşrıyatı~ 
Memduh Ahmet 1 Oog· r u Yo ı .. 

1 ÇOCUK t 
i hastalıkları mütehassısı. r "Z 'N '-I .,vVOET 
~ Muayenehanesini postah- ı " ' ·" :..ı:ı. : ·' • t~ :J 

j ane civarında Zemen so- it. ıt 
1ı k:ağına nakletmiştir. ! I Bır perde/ık mektep teffl .. ...1 Fiatı: Beş kuruştur. 

j p~~ 
idare evimizde ve lıer kitapçıda bulu 

r AVUKAT .. ~~~~~~~~ · 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 
Y[SUF KENAN 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 

K. Levazım şubesindsfl' 
83 h .. 

15-1.KAn.-934 tarih ve 12 582 ve 12- ~ 111 
58386, 58387 umumi N. iki ayniyat tesellulP ıarıO 
kaybolmuştur. Yenılerı verilmiş olduğundan bUP 

mü olmadığı ilin olunur. 

nevi dava kabul ve surat- l 1 le neticelendirilir. 1 vilayetat mbaasında bası 


