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- ğesi Batyazgam:Bilectk saylavı HA YRl KARAN 

ÇIKAR.. -
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir 
Yıllığı: 800, altıaylığ"ı 400 k•Jruştur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

RecebPeker Küthyada mühim bir söylev söylediler. 
Atatürk'ün Ankaraya 1 Ulusal 1 F:rka genel katibimizin Kütahyada ki söylevi. 

Ayak Bastığı Gün. 
Atatür~ An~ara ~eyetini ~atul ruyur~ular. Ye gece 
~al~evin~e verilen muzi~a!- pestivalae ~azır ~ulun~ular. 

Alalıirk 

Ankarrı, 28 (A.A.) - Dün 
AtJturk'un Ankaraya ilk ay
ak bıstığı gumin on beşin. 
ci yılJönıimü idi. Bu ı:n

yıh günde Ankaronın duy
dtı~u üstün ve aşgın sevi-
nci en bfıyük Ankara-
lının kntınn yükeltmek 
için dun volı ve bl'lc>d 
iye baıltanı bay Tandoğ' 
anın ba~kant ~ı altmıln bır 

heyet Çankayeye gitmi tır 
Atoturk, Turk: t lrihin insan 
on beş yıllık bölümü içınde 
yorattığ1 bir kent odına 
kendisino snygılnrım surı&n 

bu heyetf' iltifaflar etmiş 
ve güz,..I dıleklerini, yüks 
ek duygular ı ıtı AııkoralıL 

3ra bil lırmc sıni buyurmu
"tur. 

Ankoro, 28 (A.A) - .'\n· 
knra llnlkc>vinin tertih ı tti 
muziknl pc stival dün cı~ 

nın butun buyuklı rin haz r 
bulur ıluğu rt smi hır tc msıl 
ıle a~·ılmıştır. At turk t ızıet 
bu g,.c do hıılt.ınarak gfH \' 
leri gönPnrlırrı i~tir ismet 
lnönu, 1 \Jtun B luınlnr dıpl 

omotık kortı nsı{te haz r bu 

sovyet Rusyada 
- ~--

Ne Yapılmak istiyordu? 
Girkofun ö/ü;;;{ı Sevyet Rusya· 
da gizli bir gru~un yapmak 
iatediği işleri meydana çıkaadı. 

Moskovo, 28 (A.A ) - Ni 
kolaif ve G rofu öldürül. 
mesinde methaldar on üç 
Ruçlu hnkk n loki itıihamn:ı
me nPşredılmiştir. ilk toh
kiknt LeningrJltn l'~kı Zın 
voyet grubunun <'n f ,;ıi 
azos ndnn miı tcsc k kil V(' 

Sovyet hiık ı)metınin ıd •re 
ıınde bozgunluk ynpm k 
ivin ıktidor m ·vki•n•lek ı d 
anılara k rş korkutınn hcır· 
eketlerind~ bulunm.ık "" u 

1 

suretle şimdıki siyusettc /ıın- ı\ı:1kPri kolı>j:n 
voyef, ı roçki Cıkrinc göre erdir. 

• 

bir değişiklik yopmok isti- Tıs aJ ns bil lırı'tor 
yen ve bnzı conrıbi dtw1e "\ koh f ile KırofıJn. oldu 
tlıır tarafın lan sılôhlı hır rülm inde ııı th lrl r dığer 
ınüJohale için dısorının ya 13 url lı ıkk n l k tlınmn-
d S t b. amc neşrı dılm l r lk t 1 k r ınııno .gu"' nf'n ovye ı-
rliğı İçinde ohıb bit n şeyi- ık. t şu n tır yi r n tır. 
~r holdmıdıı malumat v~rm- Zınov) l f ,, kı Sov et 1 ış 
ek mukabilind Leningrattıı monlığı grupunun ut v ınt 
bir konsolostan parn alan go terın ın r ı~m n u 
Kiıli bir ihtiltil komites- blokurı n f ıl 
inin mevcudiyetini ortaya çalı m ıl rı lur 
cıkarmıştır. Maznunlardan zJm nlor k l r mı tur 
eL l · t' Bn ,. ılışın ı b t ı~ 1933 aıeriıi gizli teşki dta ın ı- ' 
••blarını itiraf etmitlerdir. ( Devnmı 11\'llO<'U s1yfdıin ) 

Musikimiz 

Ve mekteb edebiyat dersle
rinde yapılaca~ ~eğişi~lik. 
KüUur Bakanımızın sözleri 
Kültür Bakanı Boy Abid

in Özmen «lJhHmn "'u beyana
tt.ı bulunmuştur 

« ı ·ıusal mu ıkimize ve· 
ılcr k ,., ~·hı lı ıkkında ken

ı l r ne v. ril .. n program 
uz ·rınde çalışmak uzerc kur
ul ııuş olan komis)On huıu
"'i bır torzda ~·ol "'tnalarıon 
devanı etınektcdır. K'lmisyon 
~·ol şm l ırını yok nd.ı lHIİrt·

rek duşuncelerını bir ropor· 
la bukunlığu verecektır. Oku
llurın edttbıy.ıt progrJınları 

nın yeni dıl esıslurınu göre 
nasıl olması ldzımgelecP.ği 
h ılckınJa baknnlığımıza 

dü üncesini bildirmek üzere 

Bil) A l ZIDf.'11 

Buy Felıh H fkı Atoy'ın baş
kanlığı nltınd ı kurulan ko
misyon do çalışmaktadır. Ve 
komisyon üyeleri mütolealorı
nı ovrı oyrı raporlar halin
de verm •kto lirler. Bu rapor 

lur. dahu toora bokanhkta 
kurulocok bir komisyonca 
t('tkik odılertik alınacak ted. 
birlerin C\S ıslorı tcsbit edile· 
cektir. Aynı (:del.ııyat komi 
ısyonu okullarda okutulan gr
ı:ımerlt•rin ıslııhı 'e mevı·ud 
gromı rımızin yeni dıle göre 
duzeltılmesıni de ayraca tet
kik edcrektir. lmtıhan prog
ramları kin hazırlanan tali
mat neme projesi t lim n 
terbiye dairesinde tetkik e
dılnıektedir. Tolimotntımenin 

tenkiki hiltık\t•n EOOIO lfo
karılor Heyt.ıtinc gonderılccek 

ve t HH'ıp olunursa derhal 
mcırıyet konulocuklır. Cia
llıyı t okull ırı ırntih nlıırın-

1 ı ı hır kıı;ınıııın resmi oku· 
il r la yap \mnsı hususunda 
b konlıkro \'Crılmi bır kı -
r r yoktur.» I 

Romanya 
Sımrlan meselesi. 

Bir toplulukla söylenen snzıer. 
Bükre , 29 (A.ı\) Trn . 

n ı \ aynlıfor kulubun bu· 
yuk bir toplantısında l lmııı 
korumak ıçin pttrl lmen to. 
dan birkaç mılyonluk foz 
in tahsisat istiyeceğini o 
yle iıktorı onra sınırlar n 
tadi inJı n bahsedenlere 
cev:.lh(.'ln Homıınyaııın sınır
ı rı ıtıbıırı değıldır. Ve on· 

Flrkaca Belediye Seçimi imtihanı 
Geçirdik Ve yüz Akile Çıktık 

Bu bir fırka için övünülecek ve Ulus birliği ba
kımından gövenilecek bir neticedir. 

Receb Peker 
Fırkalai·la 
Gö,·üştü. 

Kut hyo ~9 (A.A.) - C H. 
F. G 1 1 kt\1 ihı vn Kutııbyo 

soylov ı b y RPceb Peker dün 
gı ce ı,ul ıh ya B ılk Fırkosı

nd ı ~1-'rPfıno verılı·n z ytıf. 
ette o oğıdukj nutku söyle. 
miştır· 

_ Değerli arktıd 19lurım, 

Yurddoşl:.ırım, Kentteıılar
ım: bugiin öyleden sonra sa. 
yıııv rı z sıfııııle Khtahyalılor 
ıle, fırka arkad ışlarlluln uıun Uecr.p Pekerill dtin mli/ıim 
boylu konuştuk. Bu konuş- ilandı. Rey veren milyonler-
m ıyı şimdı Türkiyenin yeni. ca yurttaşın yalnız yüz ka-

darı yolnız fırka listelerinde 
rejımıne temel olan ve yc-

yer nlmıyan C. ti Fırlı:osıno 
ni g1tlışimizde ira\le kuvv1.-
lini teşkıl edon C. il. Fır kas- mensup insıınlaru rey verdi. 

Bu nelİt'e bütün halkın Fır
ının g••nııl ktitıbi sıfut1le ko-

kıı prensiplerini an\omuda 
nuştuk. 

söyuvini sôylediler Krltahya 
butün memleket evlAtlarını 
tokdir imtihanına arzediyor. 
Beledi'e seçiminde kentli 
yurddaşlardan aldığımız tak
diri kavvetle umuyoruz ki 
yfmi saylav seçiminde bü-
l Devomı ikinci sayfada) 

ve hükılmetin çalışmalarını 
Arkadaşlarım, yakın- M t 

da ffrk&OU Olr bAlediye lleÇ• takdir edip beyenmede ile• en suca 
riye do~ru mesafe aldığını 

imj imtıhanı geçirdik. Hu im-
tıhorıda yuz akı ile çıktık göetcrir. f b "k ı 
Bu seçimde TürkiyP. balkının Bu fırka İçin övu- 1 fi 1 lrlllllft SDn llrl-
uçte birini teşkil eden şehir nülecek ve ulus hirJiği bo mı mıkı'naları" aaıı·yar. 
ve kasabalar rey verdiler. kımındon guvenecck bir ne 
l-lolkın reye iştırak nispeti ticedir. Şimdi yeni saylav Moslı:on, 28 (A.A.) _ 
bızim devrimızde ve bundan seçımı korarını almak. Turlı:iye mensucat fabrika-
uvelki devırde gôrulnıemiş la C . Halk Fırkosı ke- sına ait son taralı: makinel-
bir çokluk arzcder. Ote tara ndinı belediye secımı eri gönderilmiştir. Bu mak. 
itan intihapçıların hepsi re· ne nisbetle daha genel, kineleri kurmak ekeeraiıleri 
ylerini C. H. Fırkasının gös· daha geniş köylüsü ve yapan Türk işçileri yakında 
terdiği namzetler lrhinc ku- kentlisi dahil olduğu halde Ttirkiyeye gide<ıeklerdir. 

Elen le 
-===:=:~===:===~=~=-==~....:.:...==---~-

Karahan Çinde 
füimu ticaret ıu~ı- Saıyet elçisi mezunen me- Binlerce ~iıi vebayı tuta-

velesi tatbik ı~iliyor. mleketine gitti. ldu. Yardım adili yor. 
Ankara, 28 (A.A.) - Öko. 

norni hoknnlığndnn : Ttir. Yu
•okns on\agmosı on iki son 
le rin torihlı Turk o{ s günl
ıi k ~er isi ıletle ti en rot od ol· 
arının w haş\rn ultikad. 
ıırhrn tnhlığ "d ldiği gibi 
on beş ılkk.ınun l 9j4 tari
hinden ıtibnren meriyetQ ge· 
\'tiği gorülcn gernk üzerine 
tPkror tebliğ olunur. 

Uluslar 
Arası f aaliyetin~en ~üyük 

ümit1er besleniyor. 
Cenevre, ~9 (A.A.) lllu-

slararası genel kt\tiplğı yıl
lık çalı mn plflnçosunu n ş
ratti. Bu r ınlıyet fozlo bir 
nık.binlik go t~rmemekle be 
raber gelec k yıl i\ ın bü 
yük üm:tler he lemC>ktedir 

lor oncuk odolet ortod•n 
kalktıktan sonra sersılıhir 

dem ittir. 

Ankara, 28 (AA.) - :Sov 
yet buyuk elçisi hay Ktır
ahon dtin Atattirk't~ veda 
ettık.tcn sonro mezunen 
memleketine gitmiştir. 

Galatasarayhlar Peşteda 
Peşte, 29 (A.A.) liala· 

taMray lisesınden bir grup 
dun buraya geld . Macaris
ıonda bir tetkik 'soyahntj 
yapacı\ktır . 

'N ınkin. 29 (A.A) - Non
kjnin 200 mil şimalinde Si
noking yukınlarında binler
ro kı i vobnya tutulmuştur. 
Doktorlar vo yardım heyet
lı· ri gönderildi. 

Samsun~a fa~rikılar 
1 S ımsun, ~8 (AA ) - Be-
1 lodiyo mnzotlıı işliyen elek

trik Cobriknlorınırı yanında 
buharla i liyeeek yeni bir 
fabrika doho kurulacaktır. 

Sa~ı~ıi f ıtu. 
K. 

Buğday 7 
Buğday unu 15 
Arpa 9 
kuru iiıüm 28 
hurma 75 

Kentimizin gecerine g6re 
hu sene sadakai fıtıra yuka
rıda gösterildiği gibidir. P
tro ve ztkAt yurdumuıua 

hava kuvvetlerini nrtırma~a 
çalışan Tnyare Cemiyeti1te 
verilmelidir. 
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Soyadı Alanlar. TIJRıı:DILt I'"•••••••- ---·••·-----··- -····--··- •• •••••••~~::~; .. 1 
Recep ! Ş H i V M 0 L H K A T T ~ --' 
Pekerin • ... .-Behcet SONDER - Ba 

Jıkesir sabık ağır ceza reisi 
(Avukat) 

Kemal Sırrı LEVENT -
Balıkesir İnhisarlar Başçe
virgeni . (Oğulları G.,bze hu
kuk hakimi Mua mmor, İs
tanbul 1 tiklt\l li~es i çnvi r
geni AgAh da LEVEl\T soy• 
adını almışlardır . ) 

Cemal DEGER - Balıkesir 
orman müdürü. 

Selim ER İM -- Birinci 
sınıf orman müf .. tt ı şi 

Hüseyin BAYSAL ikin-
ci sınıf ormaa müfettişi. 

Halit ULUER - K. kim . 
yageri kaymakum. 

Leman TUNA - Vıl:lyet 
mektubi kal~mi kAtibi. 

Şevket ÇO~GUN- Susı· 
ğırlık-Yeğcı köyü muallimi. 
(Akrabasından gArdiyan Oıı
mıın ve Susığırlık inhisarlar 
odacısı Yunu'1 ve aynı kök
den gelen yüz otuz nüfus aile 
eski adları olan COŞGUN 
soy edını almışlardır.) 

Abdullah KAYIRAN-Su
aığırl·k sıhhat memuru. 

Mehmet AKIN - Darıca 
nahiyesi nüfus memuru. 

Şerif Mehmet ERD1L -
Darıca Cümuriyet Halk Fır· 
sı reisi. 

Hüseyin ERDİÇ - Darı
ca jandarma K. 

Süleyman ERDOGAN -
Darıca nahimesinde yağcı 
oğlu. 

Oıman KURTULUŞ -
Darıca nahiyesi merkez 
muhtarı. 

Salih EROL - Danca 
korucusu. 

Mehmet YILMAZ - Da· 
rıea nahiyesi odacısı, 

Hadi YALÇIN - Erdek 
askerlik şubesi reisi. 

İbrahim KARAN - Er. 
dek jandarma kumandanı 

yüzbaşı 

Halit ÖZYOL -Erdek ha-
kimi. 

irfan ÖZER -
müstantiğ'i. 

İzzet ÖZKAN 
mahkeme yıızgrrnı. 

Erdek 

Erdek 

Hidayet OGUZ - Erdek 
tuhrirut kAı ıbı 

Mehmet BAY AR - Erdek 
tapu memuru. 

Mustafa DEMİRKOL -
Erdek varidat memuru. 

Alt ÖZDEM - Erdek san
dık emini. 

Hüıeyin GÖK -
nüfus yuz~anı. 

Etem UYGUN -
beledıye yaz~anı 

Erdek 

Erdek 

Hüıeyin SÜZGÜN - Er· 
dek beledive sandık emini. 

Saime ÖZEL-Erdek be
ledı ye ebesi. 

Niyazi MÜ~TECAB- Er
dok inhisarlıır memuru 

Muıtaf a ÖZKAN- Erdek 
inhisRrlar ~atış memuru. 

Tahsin· ENGiN Erdek 
gümrük memnru. 

Cemal YALÇIN - Erdek 
gümrtik muhufııza kısım §miri 

Hasan OURGUN- Erdek 
gümrük muhufoza memuru 

Kemal ÖÇALAN- Erdek 
gümrük muhafaza memuru 

Muammer ÖZALAN- Er 
dek tayarA şubesi yazganı, 

Ali KOCAMAN - Erdek 
liman rei.si 

Kamil AKMAN - Erdek-
te muallim 

Ahmet ÖZEL 
eski sandık emir.i. 

Erdek 

Halil YILMAZ - Erdek .. 

Baha GÜNER - Erdek· 
te mütekaidinden. 

Rasim BÜTÜN 
kt" tüccar. 

Fehmi ERTEK 
kte tüccar. 

Erde. 

Erde-

Mustafa CAN - Erdekte 
tütüncü 

Sami AK BAŞ - Erdekte 
asri bakkal. 

Kemal AKYOZ - Erdek 
hususi muhasebe odacısı. 

Arif YILMAZ · Erdekte 
kahveci. 

Celal YALÇIN - Erdekte 
bakkal 

Mehmet KIRMIZIOGLU -
Hocıi~huk mahallesınde 313 
doğumlu 

Mustafa KAMPUS -
Kumpu8 oğull .ırından yemişci. 

A. Talat ERTEM - Kep
süt meteoroloji memuru. 

Hamza ÖLMEZ - Çağış 
Kanlıkavak köyünden Süley
man oğlu {knrde~leri Dur
muş, :\itı~tııfu. ve amcoza. 
delı·ri Hasan ve Ali de ÖL 
MEZ ~oy ndını almışlarıhr.) 

lsa KUZGUN - Çağış -
Kanlıkavakköyü eski muh · 
tarı. (Oğulları SJdık, Ali. 
Zeynel, Musa ve lsa da KUZ
GUN soy adını almışlardır . 

lamail BAYKAL - Halk 
oteli sahibi. (Oğulları Kdmil. 
Nizamettin, Sadeddin de BAY· 
KAL soy nıl ı nı almışlardı . ) 

Ahmet GÖKNIL -(Oğul
ları RPsülayn Mılli sigorta 
müfettişi Aziz r-.edim, İş Li
mitet müdürü Bedri Nedim~ 
ziraat bankası umuru huku· 
kiye milılürü profesör Mez_ 
har Nedim, İnhisarlar baş 
eksp13rj Halil Nedimıle GÔK · 
NiL soyadım almışlardır.) 

İbrahim SUN - Mütekaid 
ini askeriyeden. (Oğulları An. 
karada maliye muhasebat um
umi mümeyyizıAdil ve süvari 
yüzbnşısı Hasan Ruhi de SUN 
soyadım almışlardır.) 

Hakkı KAYA - Kaya bey 
camisi müezzini. 

SedadERGÜVEN - Keb
süt nahiyesi rııüdürü 

Sami ÇOŞGUı~ - Kebsüt 
tuhrirat kdtibi. 

Kaıım DiNÇER - Kebsüt 
nüfus memuru. 

Faılıl TAŞDEMiR - Keb 
süt inhisarlar memuru . 

Rıza ERDİL - Kebsüt be
lediye reisı. 

Rahmi VURAL - Kebsüt 
sri.ld memuru . 

Baıri AKYAZI - Kebaü\ 
Belediye kAtibi. 

Kadri ÖZEN - Kehsüt 
belediye veznedıırı. 

İzzet TAT - Kebsüt baş 
munllimi. 

Sadi SONGUL - Kebsüt 
te muullim. 

Dürrü KAYAHA~ -Kcb
sütte muallim. 

Akif KARAMAN 
sütte muallim. 

İbrahim ÖZEH 
sütte muollim. 

Keh· 

Keb-

Sabri IŞIK - Kebsütte 
muallim 

Halt\ BEKLiM - Kebsüt 
maliye tahsildarı. 

Celal ÔZTOK - Kebsüt 
muhasebei hususiye tahsil
darı. 

Kütahyadaki . M-~--~;:;;;·~;-Ad 1 i····;···K······d·····~ S ~ 
~~~~:.~~rİ•<'İ .. yrad. > Giden hByet döndü. Vıl3yet kadrosu geldi. Yalnız vil8ygt -nıerkellni!! 
tün yurddaşı.... 1•kil•u11 • enkü ıaşının açııması hayalimiz hakim vazile görecektir. Hakimlerin nıaaaşları_ d!~ 
dan alacağız. Bir sıya:ı.ı l ÜZ8fİfld8 derin izler blrakmtŞf f, Vılıiyet Cümuriyet nıud at'~ 
fırka seçiminde çok cici- KubilAy nıenkü taş ının adliye ku- ini Hilmi Çeliğin (11: b•~ 
di uyanık olmalıdır. N ~ açılmas ında bulunmak üze- drosu dıin don kı rkbeşe, bukU r ~ 
için bu kaideye uygLn · 

loktan ç~ok tıtiz olmamıza 

rağmen ne için bu kadar 

güveniyoruz· Bu güven ı § 

elbette sebebsiz dcğılJjr. 

re B..ıy Tevfık Fıkret S ı- Atlanın maaşı el.
1
. ~f 

adliye B ı- :; . reıı• .:.ılı 
loyın başkanlığında Mene- ku nl ığ n- yetrnışe,oğır ceza 

1
e,rr 

mene giden üç kişilik he- dan vıld. .. ar .Nakınin ırıaaŞ•9 .. ~ Yet cumn günün dönmüştür. t b"l ağır ceza d••"" 
YtJ 

0 1 Tevfığin maaşı kırk Heyet KubilAy menkü. <lirilmış . 

Bi7. fırka:ıın 

lışmalarında 

bütün iç ça 

Fırka 

taşının açılmasında bulunmuş · K d kbe~e aza müJdzıOl' - ·"' tır. a - :s ' tuılı"'"! 
ve oraya çelenk bırak- roya gö ,,.- Hnyatinin maaşı 0 b"-

ve mıA-tır . ' I"' k•rka sulh ceza. - .tJ -s re, vı « - ' . ~ 
hükO.metin in tutumların ela 
bütün yurddaşların esusen 

Bı.ıy Tevfık Fıkreı Sı- Mehmet Keırıı:ılı0 .
1 
.. .,.. yet mer- ııı 

lay yazganımıza açılmanın kezine on Bay H ılm ı Çil otuzbeşten kırİ81 sf 

milletin ara bulmaz özü heyet üzerine ~·ok derin ür ht1kim verilmektedir . Bu- hokimi Mesudun .. ~;ei;,r 
izler bıraktığını söylemiş· nlıırdo.n ikisi doksanar, ikisi ksene, iht isas pıU rl. ve ile mütemadiyen te 

mas1ayız. Bir defa her tir. yetmişer, ikisi f>llişor. üçü misi Abdullah ~~r~ıı' 
k ırkbeşer ve dördü oztuzbe- maaşı kırktan . . ırtl 
şer lira maaş alakcaklardır . ı ht ı sas müstantığı ı. r~~ yıl mahaller ve köylerde 

1 
on binlerce Fırka 

ocağında nahiye, 
kaza ve vilAyetlerde biribir-

inin çalışmasını tamamlıyan 

kongreler yııpıyoruz. iter ko
ngrenin yardımında ve 
ihtiyaçları üzerinde canlı ko
nuşmalar yapmasını hngiın 

artan teşvikler yapıyoruz.Her 
kongrelerin çalışma heryıl 

holkın merkeze doğru yurt· 
daşlara hakiki dileklerini ve 
duyğularını toplamağa fırsat 

veriyor. Bundan başka kon
grelerde fırka programının 

devlet gidişine esas olan ana 
çizgileri üzerinde halkımıza 

uyğunluk noktasından bnşka 

kongrelerde fırka program
ının devlet gidişine esas olan 
ana çizgileri üzerinde halimi 
ze uyğunluk noktasından 

yeni teklifler ynpılması im
kdnı hasıl oluyor. Fırka me
rkezi bütün bunları derinleş 
tirditen Ye tetkik 

süzgecinden geçirdikten 
sonra her ııın yapış 
değeri noktasından hassa
siyeti ölçülüyor. Fırka 

saylavları meclisin çal ı şma 

aralddarında yurdun kö
şe bucaklarına doğılıyl)r

lor v~ yıl içinde yaptl· 
mış kanunların tetkik şe

killerini yeni kanun yap.i
ması ve düzeltilmsi ld. 
zım gelen işleri göz_ 
den gdçiriyorlar. Merkeze 
vazife başına döndüklerin
de Meclis ve Fırka gru. 

Vilayet yollan ~asmühen
disliği. 

Bayındırlık Bnkanlığından 

vilayete bildirildiğine göre, 
bir müddettir a~~ık bulunan 
vildyet başmühendisliğine 

Bakanlık şoseler fen heye
tinden mühendis Ahmet Zi
ynettin tayin edilmiştir. Ye
ni başmühendisin şu günle
rde kentimize gelib ışıne 

başlaması beklenmektedir. 

Ou'sun~ey hütOmet ta~i~liği 
Sıhhat ve içtimai Muave

net Bakanlığınılan vildyete 
gelen bir emirde Dursunbey 
hükumet tobibliğine Tavşa· 

nlı eski hükumet ta!:ıibi do
tor Hüseyin Hüsnünün tayin 
cdıldiği bildirilmiştir. 

• 
inhisarlarda ~ir tayin. 

inhisarlar Başçevirgenliği 
memurlarından Nuri bu kere 
açılan Bılndırma inhisarlar 
çevirgenlıği takib memurlu
ğuna terfııın tayin edilmiştir. 

- -- .. --- -.. 
ı 1 

,.--=:::--
Soy 
Adlarınızı 

T anılacağız! . 
bunda bütün bu görüş- , TCRKDİLİ okuyucuları 
memelerle hükumetin dü- ı ıwı soy adlarım basaca
şünceleri karşılaştırılıyor. işte 'I klLr. Bunun için soy adL 
bu yurdun Fırka teşki- ta.L:wan okorlarumzrn 
lAtının öte yönden görülüşü , • adlarım ve soy adlarım 
biribirini araştırmıyan bir ' ıJe oturdukları yerleri bi-
çalışmaları Fırkanın ve 

1 
ze yazmaları yeler. Bl.:: 

hukumetin gidişinden fay- böylece basılması isleıle. 
dalı olan istikameti ci- cek soy adlarım bir kar-
z;yor. Arkadaşlar son ı şılık beklemeden basaca-
söz olarak söyliyeyim hü. ı' ğLz. Ve böylece yurldaş-
kumet bu çalı~maları oda ' farımız için eyi bir iş gör-
hayale ve taklitciliğe sop· müş olacağlz . 
madan yaşadığı gunun 1 . 

b·· t·· · ı 1 Bıze soy adlannızı 
ıı un ıcap arına uygun, u u. . . . . 

SUD ihtjyaç·lorıno tıım kl'Jr~ı-
1 

bJ/d!TfnJZ, OnlarJ ta-
lık olan tedbirleri her gün r nJfa/Jm. 
en dikkatli gözü ile nramıı. L, _ 
kta, bulmakta ve bu yol- . 

~~:ı::ı:~~:.1e , emniyetle iler- Timsa~ neden uzun kuy-

-·- ruklu~ur1 

. ... 
Susı ğırlığa otuz lira maoşl ı maaşı kırktan 

bir hdkim, Balyaya biri ot çıkarılmıştır. A 
uz beş, ikisi otu~nr lira ma Balıkesir jcre ., ~ 

, . l . ~ 
rışlı üç hakim, Sındırğıyu ve muavın erıne ·r 
k ı rk, otuzbeş, otuz lira ma- , henüz bildirilmeı:Piş'ı .. ,, 

· ıer1 ~~ aşlar tlç hokim, Dursunbeye memur ve muavın · J"' 
eski 

kırk, otuz boş , otuz lira ma· I kA.nun maaşlorını dıf• 

:ı şlı üç \hakim verilmiştir. ~::göre al~~ 

Spor: 

K u p ·a a ç 1 a r ı 
. t ~ 

ldmangücü Birliğe, Yar 

c~!~r.üh ~:~"!~c~ !.:~~~i~~~~!~ 
!arına İdınangücü - İdman· çında da Alaylılar gbÖ;; 
birliğı birinci takımları ğinden Yurd tukılll1 

ve IJmanyurdu • Alay ikinci kaljb sayılmış~ı.r. .1 
tak ım lan arıısındu de,am * ~.. c''· 
edilecekti . «B» gümesi .ın• ~ 

Birınci tokımlar maç ındn da EdremidlılerıP lı~ 
İdmanbırlikliler snhuva \' ı k - mesi üzerine AY1~8f 
dıkları hnldP. Güc" takı- manyurdu hakePl t~dl'~ 
mındn yer almış olan iki hükmen kalib ~ay• gM"".11 
oyuncu hakkında mıntaka işittiğimize gore, 

0 
futbol heyetince boykot takımı oyunculıır10'8t•• 
cezası verildiğini iJdin sanalkArdır. Bu 89~6 ~ 
ederek bu oyuncular ç ı k- bayram münnsebetı ~1. 
mallıkca oynamıyacnklarını başından ayrılıp tJeg 
söylemişlerdir. Bunun üzo· gidememiş bu sure .. 8 rt.1ıı .. rina hakP.m Jdmangücü ta Ayvalık ldman)'11 • ıut 
kımına serenıonı yaptır- men moğlub olrrıuş 

sovye Rusy . 
Roma ya Ticareti, 

sd• "J 
Romanya ile Sovyet Ru- , duğundnn Romo0 Y ti~ 

sya arasında diplomntik mü- I vyet Rusya ile oJsO b'
noscbeılerin yen ı den kuru- 1. l b 1 duracak ;i, 
l .. . 'k' 1 k t o ın' e u un , 
m::ısı uzerıne ı ı mem e e . . .. ude 

1 orasındaki ticari mübadelen- hır te~kıldt vuc dıt· 9 ..J 
in de tanzimıni icab ettirmi- meğe çalışılmakta şiı';, 
ştir . şkili\t, bir ticaret 811~' 

Sovyet Rusyada harici t i. şeklinde olacak ve ,_aı' 
c>ıret in~ a ltınrln ~~lun. _ı bankalar ile tictır~\ ,I' 
narlarında yaşar. Kuyru- 1 kk\1 ·r"'_ 
ruğunun uzunluğu sayesin- seselerind<.>n teşe bU t•· .J 

ccktir. Hük ilnıet, l e" de sularda yüzebil ir . Kuy - "" . . 1 . . kontro ç ,. 
ruğu ona bir dümen vıı. tın ış erını bir~'., 
zifesi görür; der in sulara üzere bir veya r ece•'1 f,, 
d ı lmasına ve istediği isti . miser tayin ey ıy ile :J.. 
kamı-tte ~ideb i lmesine yar- Sovyet Rusya 1br 
riım eder ı pılacak bütün. ıeri ; 

Köpek yalarken n ~den döner ;i:k.th"!!:.ıa•İ:: 1:~~ 
Belki siz de görmüşsünüz- ve şirket doğrud00 eı ıt'; 

Jür. Köpek ner('ldo olursa kendi nam ına S()VY terde-" 
olsun yrıta rken kendi clra· 

1 
.
1 

.. a1tere ad'I 
m arı ı e muz 

8
• •1 :.,1 rufındu birkaç defa döner S vy • r.. 

ve ondon sonra yatar Bu lunabikcektir. 0 
9111,1• ~ 

ona yabani olduğu zaman- ile Romanya nrn · ,,,....., 
. b t ,.eııı 1,r.Jj dan kalma bir alışkanlıktır. ret mimase a 1 J ıs f Düzeltme - Tahsil şu· 

besi tebliğ memuru Sürü · 
rünün soyndı APAK, tuha
fiyeci ve gülşen kolonyacısı 

Abılullahın soya<lı da AKBE· 

/ f rde~ ~ela diye Baş~am Klrda yatnn köpek iizerin- eÜiğirnlen b::ışlanğı('ye ıll 
do yatacağı otlar ı düzeltip gayet az bir ser~: :ıe' 
kendisine rnhnt bir yer yn- boşlıyacok, fnkot je 
pabilmek İçin birkaç defa sonradan lüzuırıU ıı 

mahkeme mübnoiri. ı LEN olacakdır. Düzeltiriz, 
lı Erdek belediye Başkanı 

SalAhattin dün kentimize 
gelaıııtir. 

Tinısahı resimlerde gör 

mü~süniizJür Kuyruğu u
zun, vücu ılü ağır, ayakları 

ayaklıırı kısn hir hayvan· 

dır. Nehirlerde ve su ke .. döner ve otları yatıştırır. ur\tırılac·aktır · 
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Balkanlarda: İ Sovyet rusyada ne yapzlmak 

Yugoslav Kabinesi. isteniyord 
~~';;1-' ( Üstorofı hirinci soyf ıdn ) 1 

t 934 yılında şiddetlenerek 
Leningrodda eskı ozodan 
müteşekkil bir gizli ihtiltı.l 

ki sebebleriı i gizlem' k ~ ı 00 lfl./ ~ 
cinayetin şahsı kınlerle ' ,1....) ~ t "°""' ' - -----

Kabinedeki Bakanların siyasi 
vaziyetleriJe eski vaziyetleri. 

rüme nlıtınr.tleri I' başlamış 
ve tarl lora muzur hoyvnn. 
lor muscılJnt olmuşlardır. 

grupu teessüs etmiştir Bu 

1 
grupun fa ılıyeti mutlok sur
ette karış klık çıknrmnk ic·ın 

di . Grupun isted ği şey Sav 
yet hü k umctının idaresindo 
bozgunluk ynpmak irin ikti
dar mevkı ndeki odomlora 
karşı korkutmn hareketler. 
inde bulunmak ve bu ur tlc 
şimdiki ıyo~ndn Zinovyef 
Troçki Mcrine gör!" bir d<'ği. 

pı.ımş bir horekl>t olduğunu .,->'I ~ ". ~ 
göstermeğc c· lı~ı~ ordu B z· - -& 
zat Nıkolne>f t unl rı, cinayeti ~~· '~ {\ 
şahsi bir hareket gibi gösto. \:: - /'" ~ 

~ 
~ ,., Yevtiç Kabinesiyle iş boş 

ınn gelen Buknnlnrın siya • 
si vaziyetleri ile eski vazi· 
yelleri hakkında şu mahlmat 
verilmekt~dir: 

Maliy~ Bakam olan B 
toyadinoviç eski Radıkol 
muhalefet reislerındendir ve 
1922 den 1926 yılına kadar 
Maliye Bakanlığı yopmış 
ve bu esnoda Dinarın kıyme
tini tesbit etmek ve bütçede 
muvazeneyi temin edebilmek 
le şöhret kazanmıştır. 

Bayındırlık Boknnı B. Ko 
jul llırvat Badik.ol reislerin
dendir. 

Ziraat Bakanı B. Yankoviç 
İse köylü Demokrat temer· 
küz fırknsındandır. 

Korıı,deniz ulusal müdııioa 
Bakanı General Jifkoviç, 
eski kabinede de aynı 
mevkii muhafaza etmekte 
idi. Ayrıca Başbakanlık dn 
yapmıştır. 

Adliye Bakonı B. Kojic. 
eski kabinede Zıroot Ba· 
kanlığı yapmakta ve dış 
itleri Bakanlığına da veia· 
let eylemekte idi. 

Dahiliye Bokonı 8. Po 
povio, ulusal Yugoslav bü
k1'met fırkası ikinci reı 

sidir. 
~abineye memur Bakan B. 

A vde Hasanbegovjç Bosna 
Saray valisi ve Saylavlor 
meclisi ikinci reisi idı. Gen 
el harb İçinde Dobriçe cep 
heıinJeki Sırb ordUBu kum 
andanı General Hagiçin yav 
erliğınde bulunmuştur. 

Kültür Sokanı 8. Çıriç Ye
nibahçe profeoörlerındendir. 

M liye BJknnı B.Vırbnni~· 

ayan azasındond r ve Zoğr· 
ob ticaret odası reisidir 

içtimai muavenet Bakanı 
B Muşi~· Liubliano valisi idi. 

Romanya~a ö~onomik vaziyet 
Homanyn ökor omik t.etk i

kaı enstitüsü, neşr~ttiği b•r 
raporda, ı 934 yılının üçün
cü üç ayı içinde Romanya
nın ökonomik vaziyetini ıı
mumiyet itibarile değişme· 
rniş olorak tesbit etmekte
dir. 

Her taroftp görülen hu
bubat fizotlorının yükselişi, 
ziraat aleminin alış kRbiliye
tini artırmıştır Hunun neti
cesi olnrıık ziroote fllverişli 
sınai mamultltı doho fazlı.ı 
Batılacak ve vergiler ile bo 
r\·ların (ojzleri Jahn çc..k 
kolRy bir tarzda ödenecek
tir 

Komiir ve ham petrol gi· 
bi ma.fen sanayii, istihsali
ni biraz daha fuzlalaştırm·ş 
ve Ciatlar da nisbetm bi 
raz yükselmiştir. 

Diğer hususlarda mühinı 
hiç bir değişıklik olmamış
tır. 

Romanyada ekim 
Romanya z ·raat Bnkon 

lığına gelen rnporlara göre 
lllobzul yağm rlar ile be-
raber eyi gıden havalar 
do!ayııile buğJay okimi 
rayet mük~mmel olmuş 
\'e fazla miktarda tohum 
ıacılmııtır. Mamafıh birçok 
Yerlerde yine yağmurlar 

dol•yııilt 'obumlarda çü .. 

YHnanistan 1 O aylı~ ~arici 
ticareti 

Neşrolunan resmi istatist_ 
ıklere göre} Yunanistanın 
ı 934 yılının ilk on ayı ıçın

deki harici tic ıreti şu vozi
yettedir: 

İthıılt\t: 7 .186 618.000 dr 
·oh mi kıymet n le 1 624 8~6 

ton. 
(hhnltH, ~<'~·en yıl ayn 

müddet z rfıntl,ı 7062.015.000 
drahmi kıyoıt'tindc 1 6JO 008 
ton ıdj.) 

İhr:ıC'nl: 4 ı 55. 408.000 

rnıcğe korcır veren grup nz \\ Z- <.> i 
asile unlustı~tan sor r 1 uy taaJıını ' ~ ~ . 
durduğunu söylemi tir. Bu, I J-' •tt.fe b&J halıs 

~halliln· ve 
şu suret!· d('I sabit olmaktod- ı ly 

şiklık yopmoktır Urup, 

Kirofıı, indırilecek dar -
benin memleket içinde 
bir harek<:'te i~orı t- olnmıya· 
('ağına inondığınJon baz 

ırki, • ·ıkolaef kcndisıM l" 
verilmesi için yopılnn hiıtün 

teklıfleri ya uh rnlı sıhh yes
ini ve yahut lehe l ihtıyocım 
veya diğer sebeblcri vesile 
gösterE1rek muttorid bir sur 
ette dnimn reddedıyordu 

• irçok şahitler ve bu orodo 
Nikolaefın, nnasilc karısının 
ifadeleri de bu s r.ılordo N k-

ecnt·bi dl·vl t tlı'r tarafınd n olaefın, paraNı sıkıntıda ol-
siltihl: bır müdnhole ıçin m ıdığını gostermişt r 
ılışarının yJrdımına güveniy Nıkolaei tamamen suçlu 
or lu. Sovyot iktidarını dev- olduğunu tiöylemiştir. 
irmck için en eyi çore oln Kotolınof, şrflt r ındrn hiri 
rak sıltıhlı miıdufan ümiJi, bulunduğu gızli mukabil iht-
Nıkolor·fın yokın ohboplorın illlt grupuna girmt kle suçlu 
dan gizlemediği düşünı·eler- olduğunu söylemiştir. 

İsrarla 

Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime· 
!erinde ffi. alAmeti farikasını taşıyan h•· 
kiki ASPTRtNdir. 

Ambalajlnrda ve kompri· 
melerin uzerinde t!1 
mark sının mutlaka 
bulurımasına dik
kat edınız 1 

drulımi kıymetinde 631.981 
ton . (ihracat ge~· n yıl aynı 
müddet zarfında 4.322.658.000 
drahmi kıymetinde 548 924 
ton idi ) 

Bu suretle hııJıl ithaltittn 
24.889 ton ilırııcaltn 83 057 
ton fnzlolık mevcut bulun-

inden açıkça anlaşılmaktadır Kotolinof cinayetle doğru-
Nikolaef Leningrad merkezi dan doğruya alı'ikası oldu· \t,~~~~~~~~~ 
azasından Kontolinoi il~ ön ğunu inktl.r ~tmeklc borober ~ • 

cedcn anla tıklan sonra bir grupun boşknnı olJuğundnn ~ TUR K DİLİ neşrı uatından.· 
koç defa Lenigradda bir iko. cinayetin mesuliyetini kobuli it.. T maktadır. 

lhracattoki bu inkişaf mu- i 
1 

htelif maddeler arasında şu 

nsolosu ziyaret etmiştir. ettiğini söylemiştir. • 
ithamnamede bu kons Nıkolaef tamamen suçlu ol-

suretle taksim oluomokta- olosun ismi ve mensub old- duğunu söylemiştir. • • 
dır: uğu memleket bildirilmekte- Kotolinof, şeflerinden biri ~ 

1933 ıle ı934 de dir. bulunduğu gizli mukabil iht- ~ 
Tütün 26272 23~34 Nikolaef bu konuolo la, ildl grupunn girmekle suçlu ı 
Kuru incir 15056 11268 nıumaileyhin grupn yardım- olduğunu söylemiştir. ~ 8 d [ k kt / 

YAZAN: ~I. CErDET 

Siyah kuru Ju bulunması imkanları kn Kotolinof cinayetle doğrucl-1.t, lT per e l me ep femal 1 
üzüm 54983 68557 

1 
kkındn konuşmuş ve kendi· an doğruya nldkosı olduğunu ~ Fintı: Beş kuruştur. 

~ultnniyc l77~1 20258 sini altı.lrndor <'JC'n yuzlcrce 
1 İnk:tl.r etmekle bernbt>r, gru- it. . 

~evtin Il3l0 10396 ı iş hakkında hıbMv.rmıştir. pun baş~nnı olduğundon cin· t; idare PViuıizde ve her kitapçıda bulunur. 
Zeytın y:ığı 22115 5641 ı fi"•etin mcsulivctı'nı kabul et it. , Bokonları ıle Erkllnı Horbİ· J J ~~ 
Şarab 57929 3 J 104 ye daireleri Je ışlirek edeco 1 tiğini söylemıştır . ~~~»7it~.~ 
Şıra 2186 2265 klerdir. !jatzkj. suçlu olduğunu sö 8 1 k • 

Bu hesnplordan do onlnşıl- N'k I r 2{) , .h. ylenıPnıiş i ı• ti<' ~ahjıleriıı l} J CSI r askeri S3tJ0 
ğ . b' k . ı ı o oe , , 2 t 1rı ı- I f 

llCU Uzere, lr lo im Jhrac- f f • f d 1 U'fCSİ SU~ llllll go:ıt •rmı ktı tf r 1 f T • 

nt maddelerinde tcnezıüller ~t:e verdiği 1 ac esını,. ryor 1 
• oko!of, h\'('ZJof. Buminn •• 111 ll n C) 1111 s ) ?C) il undan: 

olmuş ise de diğer bazıları- 1 tse)'. Tolmoco(, L \İn, Kaıı k. Balıkt•. İJ' askPl'İ kıtaalJ ihtiyacı ı"rı"n ar.ıL eL-.. « - Konsolos ı, 8ovyetln u Y y • • 
nda (ozlalıklnr görünmuş_ .nıasnikof \C Sosıtzkı cınay 'f I" 1 · k ·ı 
tur. Yıne bu istatistiğe gö- Birl ı ği içinde olulı biten şey- ete iştıraklerirıi reddetmokle SJ lııu• ( oı·ı Hll ı o loz şeker·i beş yüz kilo kır-
ro Yunanistnn en fazla itho- Jer hakkında keııclisine doğ- beraber gizli teşkıltlta intiırn· lltJ~I biher, yiiz kilo \'3~' satın alınacaktır. 

ru ınalumot vermeğe dama 1 kl'I · k ·ı ltltını logıltereden yııpmok- plarını ıtıru( etnıı lenljr. Slf'. ı f'l'ln t' Si ınu• oiiııii olan 13-2. KAnun 
hazır hulun- "' 

tadır. Ondan sonra ikinci dı- -...:> -935 p ızaı· giinii . aaı on birde 155 lira muvak-
recede Almonyo gelmektcdır doğumuzu söyledim ve kon- F. d 
Yunanıston il 1hrncatındn da solosun porolı yordımını is· ay ah bilgiler k.a t lf•m inal a k<:~si lr hirli ktt') kolordu karargAhı 
vaziyet yine böylNlir.. tedim ve nlo .. oğımız plrayı Kı'rp"ı ne.len .aı~enıı·,lır. cıvarmda a k<'rı ~atrn alma komisyonuna müra. 

Yunanistonın Türkiyeye mali durumumuz değışir de U U 1\ U caatları. 
yaptığı ihrncatda çok fnzb- ğişmeı iade cdeceğimızi bi-
laşmıştır. ldirdim. Konsolos bana be 

lieçen yıl bu mikdar 15 bin ruble verdi ''e grup ta. 
milyon drahmi iken bu yıl rafından Trocki'ye hitaben 
4 1 milyona çıkmıştır . kendisine bir mektub getire-

Yugoslovyo ile olan ihrn bilirsem Troçki ile müno. 
cot 64 mılyondon ı 1 ı mıl· sebet tesiH edehilet•eğini söy· 
yono çıkını tır. ledi. Kotolinof'u konsola lo 

Oığer tornfton Frons ıya göruştuklerimizden haherd:ır 
yapılan ihracatta muhim ettim ve oldıgıın pJrndan 
bir tenezzül vardır . Yun n i 500 ruble nlıkoyorak 4500 
stan gecen yıl Frun ny::ı 378 rublesini kı•ndi ine v •rdım 
mily~n drahmilık mal ıhrac Bu larihlardo Leningrod 
etmesine mukabıl bu y 1 on. dn iki tethiş grubu <; t-

cnk 125 milyonluk ihr c.ıt 1 sıyordu Bunlardan birim• 
LeningroJ merkezi ozos·n· 
d n Kotonolii boşi:onlık ed
iyordu. Nıkoloef. Zvezdof, 

ynpmıştır 

Yunanistanda ulusal mü~a-
f aa ~onf eransı 

Ge~·ı.m sene z· riındn Atm
ada büyük erkdnı hJrniyr 
dairesinde orJu ihtiyaçlarını 
müzakere eta ek üzere büyük 
b r · konfernns topl ınmıştır. 
Bu konferansa Bnşbakan Ç1 
ldnrisin Bcışkanlık yaptığı 
bu toplontıdo Maliye Bakanı, 
ulusal müdafaa hak .. nı , ulus 
al müdafaa mtilC'şnrı, büyuk 
erktinı lıJrbiye roisi. ordu 
umumi muftıttişlerı Vf. aske
ri mektepler miifoıti i bulu 
nmuştur. 

KQnferırnş ili 11aaıten Caı-

Antanof, okolof ve Yevskin 
bu gruh ı dahıJ bulunuyor 
du Diğer grub Tro~·kinin 
ba knrılığ.nda idi. 

Nıkol. ef cinnyatinin haki 

in ürmü ve bu esnndn or
dunun bulun ihtiynçlnrı göz
den geçirilmi tir Bo bakan 
ve Mutiye Bukonı, meınlPke· 
tin mali iktıd.ırı n.sb tinde, 
hti.kümetin bu ihtiyarları te
ltHı etmek niyPtınde oltl uğ
un u beyun ctmi IC'rdır 

Bu hususta başirn toplnn
tılnr daha yopılaeak ve hu 
toplantılara deniz vr havcı 

Kirpinin dikenli olduğu

nu bilirsiniz. Bunlar ka· 
im sert kıllardan ba ko 
birşey değıldjr. Bu dik
enler kirpiyi bırçok dü
şmanlorından 

kü kendıne Balıkesır Doğum ve çocuk 
bakımevı 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yl' rF KEN.\ ~ 

Yazıhanesi hükumet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

ı \ ' il:lyt•tiıı nwrkez Ye mülhakatı, şehir 

~ vt~ köyh)ri alıalisiııdf\rı miiracaa1. eden gebe
t IPrin rahii , •• 111ii~kiil:ltı lıer rıevi doğumları

nı Yt' alt·luıııuıu kadm ameliyatlarmı mües
sesede nwct·a11P11 yapar . Çocuk düşürmek 
t•·hlıkf·~indt• bulunanları da kezalik mecca
rn•u \atırarak lPchni eder· . 

1 
~ 
~ 

nevi ılavn kabul ve surat-

1 
~ 

ı ıe notıcelendirılir. fl. 

!~~~~~--~~--=:&::~~=~. ı 

Morkez vo kazalarda hor 

o to ~ 
~ 

Mem~u~ Ahmet ~ 
çor:uK " 

l·aslalLklan muJebassısı » 
'.\1uoyı•m,hnnesını postnlı ~ 

onr> rivarmdu Zomen so· 
1 

~ 
koğınu noklatmiştir. ~ 

2 Siiı çocukhu·ı v.- iki ya~rna kadar o-
f(.111 kiir.ük hasın yavrulm·ı dalıi miiessesede 
~ at11·arak her zaman ınrccancn teda'i eder. 

:J - Slit ~ocuklaruıın bakım 1.arzları hak
kında mii tak bel validclt>rt· , .• ~ gebelik esna
:-;ıııda vukuu mt>lhuz arızalara karşı tatbiki 
1:\ıım gPIP n trd:n i ' ... ıedhirlerin alınma ını 
da grhrlPrtı ilµr••flnek iizPr~ der ler verilir. 

4 (~umhuri~Nimizin Bahkesire hah 
Ş«') lt>ıli;li faidPli H' ha yırh miies'""eseden 
mulıterrnı halkımızın Ltifadt•ye koşmaları 
1:1zmıdır. 

LıE!!!l!lm!Ell..._iiiiiiiiiiiiii:i=:i~~. ~~~ 
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Yeni sene münasebetile 

31 e : rinci~anun Partesi a~şam1. 

Şehir ·Sinemasında 
Çok Z"rıgin 't' c·ğlc·rıceli Pro~ram. Tali tPcrülıeleri, siirpirizler ve 

saire ... Bilellerinızi şiıwliderı alJırrnız. Fiatlarda zaıu yoktur. . :--=:: __ == 

.!!!~!~;~!!!!l~!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!@!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!~!!!!!!!!!!~!!!!!,!!l!!~~!!!!~!!!~!!;!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!~!~!~!~~!!!;,ıta 
~§ ~~ 
§~ -= 
·~ Romatizma ve soğuk alğınlıklarına care ~'§ 
i!!f§g,j. , h~ 
c:=:: == 
~, ~~ 

I' Türk Elek rik '~ 
1 T ermoforu f~ 
~~ - ~-

1~ 8alı~esir: yeşillide No. 32 Kuyumcu A~meı Çaytay t- _ 
~ Ökoııoıııi Bakaıı hğııııu 18 ~u lıa t 19 3 3 ıa r i h ve 14 9 9 ıı umara ' 
~ ve on beş senelik ihtira beratını haizc.lir .. \lulıt~rem Jıekinılerimi- ~ 
, zin tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastalıklarda, terlenwde, r -
~ sıcak kum ve hava banyo ve paıısumaularrnda istimal ohınnwk- J_Pj 

., tadı.!·· Hararet için sarıdaly~l.ara ve yatak içe_risine vtısai•:. tiizum ~ _ 

1 

~ göruJen ~·erlerede koııulttbılır. ller. nwuılt·kt'lın volıuııa gore Ju r ( 
-~şekil ve elıadda imal edilir. - TE~ll~.\TLllHH v= 
1 ~ S~llş yerl~rj: .lzrrıirde Pt:şwmalcılarda Seydi ~dıidi ~lelmıet ,. 
al Tevfık elektrık tıcarethaııesı. ~'§ 
~_ı, . Hursada Setbaşında .\hmet Tevfik eczaharıcsi ~-

~ lstanhulda Mısır çarşısında at.tar H. lliisnii ve ınalıdumhırı ' 
4 ve Galatada Voyvoda caddesinde edkardülevi elektrik deposu. ~~ 
~ Aııkarada Evliya zade ıt riyal ve tıt•za deposu. t.=ş 

g; ıvas ve Samsuııda ihralıim Ft~rit ışık elektrik deroları. [ 
-==~ Konyada .\li rıvi tuhafiye \C gramofon ticarethanesi ? j 
1.4 Afyoııkar_<ıhisaı_·<l~ llihıii lliza İstaııhul cczahaııcsi. & I 
~j Uşakta dış tabıhı Bay Yusuf. ~°'§ 
~~ ~~I 

8ıüfü~i~iiiiiiiiiiıifü~~WiiıiiifüiiW~1iWfilmifilimıiiiii:&iiiiiiifıfflfüiiiiifıiiı~iiiii~i~i~füiW~W~IWiiiifıiiiıiilli 
,~ ' 

ŞEHİR SİNEMASINDA 

-:- -· . ' :~· ... .... ı, 
.1--' ·.·: •• 

. . • '••'• . ~v r-.•- . ..a:ı!.1>.- ·a. • ·• 
, ,L~, •• .,,. .,.,ı., .•. ·.·~:· .... !_1·:~_,.~•·ı:.~:~.. ~(" .. ı_ ..: 

·· ı ·· · ı ıı· ,·açl•A şağı ya bastığımız rehber tablo hal~ıuıızın lıer tu n ı ı ., fiil .. 
rını en rahat, eıı eyi, en ucuz ve en saglam şartlarla nerede, 

1 

lerden karşıhyabilec~klcriııi gösteriyor. 

· · teli Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangı o 
1 

tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

oibi türlü suallerin etıvaı}Jarıı11 bu tabloda ara .. Yınız .. 
o ·ui-
T'Rl ..... KO T J• Mehmet Servet örme evi, Ku,,ayi 

011 

• ye caddesi numara: 98 . 
-wtıa" KlD T' ASJ"'YE· Mustaf~ Fehmi. JHi.~CımPl caddesi 1 10~ 

· n n • ue sokagı . 
• ' ırle" O T E L . : kaptan zade Oteli .. l\uva) i milli~e e3

< 

sindP-.. . 
Balıkesirpalas - 1\ uva~ i uıilliyP eatltlı·:;ı 

A V U AT: Emin Vedat bey ... ltlikı'ımet caôde~iuılt'·,.. 
1 .. Jdt "'.,. Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1 11 

cadtie::-iııue ,.\l1111el ccsnwsi kar~ısıııda 
• " lı " 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. lliiloimel c3ddı-
sinde .. OarbaJı oteli altında. ·' ı'4 
Yeni berber ıbrahim Dural: llükull 
caddf1Si YıJdız Karaathanesi karşısıuda. 

TUHAFİYE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gi)lşct' 
• kolonyacısı .. Abacılar caddesi No. 31 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şalı ,\Jehıııet sok•I 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman r.ıı.ıt 
Paşa camii caddesınde.. 1\IP-ylımıe ı oğnı11'dl·· 
Bandırma bakkalivt'si Ahmet Hilmi efe'1. 

TERZİ 
BihiuıunıiçkiJc•r, konserve ve ş ~kt'r ç•)şiıJefl· 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 4 7 •1' 
Terzi ve öriicü Celalettin bey. Ktı" 
milliye caddt~si No. 163 . 

ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balı ~<'sirin erı c~ki şrk"11" "'ı f) cisi. lf iiktimet caddesi, postalu ıne sokag 
nıara: 24 . 

. . pır 
MANJF A TU ?:Tavşanhh Zade Fahri bey .. Fantaz•. 

1
.
1
, 

• 11111 
nifa ı ura ve kumaş mağzası. Kuvayı 1 

cadd<:.si numara: 52 .. ıstJ~ 

3 O Kanunuevel pazar dan itibaren 
HIRDA VA rr. Cumalı Hasan - Yapı v~ reııçprr dtJ ır" 

J 1. • deıııir turda' aı, boya, cam, çirııeto "esa 

iki büyük arlist .• 

Albert Prejean ve Mary Glorya 

Tarafından temsil edllmi~ olan 

SEVDA MACARALARI 
- Komedi operet -

Çok rı .. ş, · li, iucn, zar ı f \C Pğleııct•li olduµu kadarda hissi ve edebi 
hir· filirııclir. Cok rııt>11ınu11 kalaeak~ır ı ız . . 

ILA VETEN .. FOKS JCHNAL. 

Pek yalmıda . 
. 

Ve .. 
ÇiNGENE HIRSI 

. 
KOHEN KELLi 

Saraçlar başı. 1. ... 
-· En Eyi Bayram l:f ediyesi! 
Yaklaşan bayram için hediyemi diişüııiiyorsuııuz'! 

11
d• 

• O halde )ıiikıJ met ca<lıltısiıııln Şt>lıir si ıı ııııa~ı ~ 11' ,ı 
lzmir - Istanbul şekerisi Mehmet R,~~~ı 
adresine müracaat t~ıliııiz . lledi.H~lik ~Wr'JH~\İ Kl'Tl' ~f,;ı v.4 
~EKEBLE~I E, Çİ K~L.\T 'c· ayrıca Hamazarı it;iu ut:LksY 
ve HEÇELLEIU oI"ada bulacak ve ucHz olarak tedavi edece 

TÜRKDİLI 1 eşriyatından: 
Çocuklar için. 

_ Yazan: Mehmet Cevdet ıa'-
lla yat bilgisine uygun olarak 1 
zılııııştır, llcr kit<ıpçıd<t sııtılıt· 
-- -- r.:11 -- -- - ----.::a --


