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Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

Türk Dili Evi Baltkesir 1/ 
Yıllığı: 800, altmyhğı 400 kuruştur. Günü geçmiş 

ÖZG-' GÜNLER.D._. VE ER ÇIKAR.. j/ sayılar 25 kuruştur. j 

Kent işlerimiz 
......._ ______________ -='~~~ 

K en t i ş 1 e r i m i z. 
YP.ni Belediye baş a lmız Balıkesırin biran 
evel en giizel, en modern bir kent olması için 

şimdiden her tedbırı alıyorlar. 
Vılayet mektupçusu ile emniyet v sıhhat çevlrgenıeri dün . b~ledıyed i tetki at yaptılar. 

Kentin bir bayındırlık planını yapacak bir , ütehıss s getırı iyor ve sular bolartıhyor 

Beledıye 
Başkanımız 
Bugün işe 
Başlıyor. 

K<'nt işlerimiz hüyuk ı,;r 
genjşlcıme örıünde bulunmnk· 
tadır Yemi beloılıy" b .• şkn
nınıız Boy vali S..ılım ılun de 
be]edıyeye rrr,lmAmişti r. B -
lediye işleriİe dün de voli 
ınuo.vini Bay g1ı:rem uğroş

ınıştır. 

VılAyet mektupçusu ile vi
ldyet emniyet ve sıhhnt 
müdürleri dun belediyeci~ tet 
'kiknt yopmışlıırdır. 

\'illiyet emniyet müdürü 
bay S'lit helediye zobıtnsını 
Sıhhat vo içtimai ~lunvenet 
llıudürıı kcnlın s hhnt işlcırini 
bu mey n in hel,.dıyenın ton 
tifat te kıltHını, mektupçu 
bay Hılmi de böroyu gözdAn 
g ~·irmi ferdir. 

Dün ôğled n r•.nl ~ ny Yn-
nu Vo fı yrının:ı belediye 

Hüku e 

Günden güne güzelleşmekte olan kentimizden bir görünüş: 
Belediye önünde pazar 

mühen<li~ini nl. rnk yeni ya- 1 kı>nt işlerine çok sıkı bnğ-
pılmoktıı olon mezarlığa lıl k gô t rmrkterlir. Bele 
gitmi 11 r m zor) ğın kuruluş diy ye grlmcmiş olmasına 
işleri ~·evr ısind" istekleri rağmPn dün \'B e.velki gün 
arnRtırr'lısl rJır belediyenin g-elrrak çalış-

Öğrt' d•ğımizc gör<' yeni malarmı kr>nt i lcırinin bu 
mrznrl ğın ıhıvnr 'npıı;ı on kurumun gö enek inine gör('t 
bl'H ~ ın k dn 1 t rıl <"ek· d rlı>nm<.'l rı ,. il rlrmele,ri 
tir ıçin araştırmalar ynpm ş 

*: ~:: v • bazı lı hhü lı ynpıl 
\'alı \t: b ledıyC' bcışkonı- moeınn bu) ruk vernııştir 

m zın hug-ün hel ılıyeye pu ... radn sı lırin u i terini 
gele rPf!ı umulu) or B şk n şı>hır rml ırınııı holnrtılmosı 

isi rini y kın.ton görecek 
bır mut hn s s getirilmesi 

' 
kutkarln mış vo Bursa su ğı. 

Kentimizde yeni ~ir hükômet onağı .vapı!ı~or: ~ir ko
misyon konağın yerini bulacak. yapı ışlerını gor.uşecek. 
Öğrendiğimize göre yoni Ankara g-oruş'llclerı sonu 

muhendısi vaziyeti gôrmeğc 
ve fıkir vermeğe çoğrılmış· 

tır. 

Bundan başkn kentimizin 
gelecAktPki vaziyeti bir ba
y ndırlık umar) plllnına nlı
nııcoktır. Bunun için müte_ 
hossısların çnğrılmosı yııkı. 

nln m ştır. 

bir ı "k '\ k - n Y" olarak once yaptırılmış olan 
ıu ııınet onogını u- _ 

Jıılrnosı kutkorlo mıştır. Sa hükumet konaKı plilnındn 
~ırı v limiz bny Salım_ An- hnzı Jcığ'işiklıkler ) np lmosı 
~roda Bakanlarla bu ışı de nn bıışleınmı t r. Kurulacak Kı ıı sözle vildyet ve yeni 

başkanım z Balıke ırin biran 
eve} en güzel. en mo lern 
bir k nt olma ı iç·in her ted
biri alacaktır. 

gorüşmüş ve birçok yar- komisvon yeni hü~fimet 
dırntar almıştır. konuğ m ı z n yerini bulac ı k, 1 

Hükumet konağı yapı iş yapı işi rini f!'Orecektir 
lerıle uğrnşmuk üzere ~u- 1 l b' 
gunlrrde hir komisyon ışe Ku ışırı hu ın i yı ıt 
Cnğırılncaktır. m den b " rılma ı da bir 

Aymoğ mızın halkımızın) 

( OC"vnmı ikinci soyf dn ) 
1) • 'n, lı'mı'zı'n 'stek olnrak görulm kt ılir. 
ıger yönd ~n .. 

~.r gün önce yasa t klifleri 
goruşuldü ve k bul edildi 

il Ankara, ı (A A.) Bugun 
efot Bursanın boşknnlığın

dn toplnnan B ~1. M. hava} 
80Yrtisefere oit sıhhi mukı.ı 
Valelere J8li okimiz, rıskerı 
llıerr~u mıntokalıır kanununa 

R<>re ıstimltlk Pd l n gayri 

tncnkul enıvnlin oJenmiyen 
bedeli · k erının geri alun ıs 
l"rlının · · . odenm 'Sİ v OJ..lOS 
ılcı . 
· on seneye kndnr ta hhut 
ı"rn .. 1 ıcın hariciye \'pkale-
lıne sa)tl L. • • k •ııyet vrr Jmesı ıçın 

1 
anuntarın ikin<"ı mtizcıkı:re-

erin· 
lır 1 Ynp.:ırak kabul etmiş-
t0(~l Mccl's pıızart•'Sİ günü 

unacnktır. 

M. L ali sözlerı. 
f rans iman 1 anı ı yıı~i~en silaM~ masmın i~~as ettiği 
f iJi vaziyet ~ rş s n~n h · ç~ir zaman boyu ğmiyece~. 

İstnr bul 1 (1 l' Hl' DiLi)- !cır İt ııly..ı il ku~·uk itiliifrı 
Fransız m clısınde M L vol \'e bilhrıQsa Yugoslavyn ile 
Fransunın mcr afı nin b r . yakınlı 'F tem in ctmcdik~·o 
ş n fa) dnl r le hr o]ılu ·unu hiiyük bir kıymrti olm1yncn 
kaydettikten o r hnı 1~ ~ [! nı söyfomistir Zira hiç bir 
s [P}am bir ur tt t k 1 ' bizim müttefıklorınıize 
yolu il ulu 1 r r r l b r olan bağlılığımı~ı bozamaz. 

uz oşm mry lo M Lııvnl Avu tury:ın n 
h rzam n 1 n ?. i~ti ·]filini tnmin etm yi ve 

ol luğ'ur u J'r u orta AvrupaJa barışı pekişt. 

1 ha nı 'a " m b a ır n k ulkü"'ur u giıdPn bu 
tn i t rnk d c ğ O'f 1 muza kereler müvnzi olnr3k 

mi;.tır. ltalya ıl • v p r 
olan konuşma! rın m ı n nı-

eto soyan bir ı tt • <lı -
~aııı t tmekt o duğur u k y 
deden M l..J\al bu nıtiz ker-

A' rupanın:n, sarkındıı aynı 

ulkiıyü güden bir kar ıklık
lı y rdım uzlaşma ı için de 
r üzukerelcr yap lmaktcm 
( Devamı iı~ üncü oy fada ) 

- • 1 ·1- -- ~ " { • ' • • 

Çok Genişliyor. 

-

Bütün Memleket 
•• 

Tele· o la O r ü 1 ü yor. 
Bütün şehirler telef on hüku

met merkezine bağlanıyor. 

Anbaa - Afyon Kareyser telefon ~attt yapıl~ı ve Tat ıa ~akammızla görüştü 
Ankara, 2 (A A.) - 'Nafın bay Ali bugün tclolorıla Af undan bunların birka\' gün 

hakanlığı memleketin bir yonkorahisnrla konuşmuş ve kerisinde nhaliye ııcılmneı 

çok merkezlerini tele- sesin çok eyi işlediğinden mukarrerdir. 
fonla hükumet merkezi· ötürü güvencini bildirmiştir. Diğer taraftan 
ne bağlamak yolundaki Yolun açılmoeilc Balıkesir telefon konuşmalarının lsp-

1 
arta, Burdur, Antalya , Adana 

p anın büyük hir hızla yüriı- Kütahya ve Bursa konuıımalnrı 
1' ve Mersinde ynpılobilmosi 

mektedir. Nafıa işleri Bakanı emniyet nltıno alınmış olıluğ kin çalışılmnktudır. 
~"=-==============~dk~~~~~~~~== 

Muhacir 
AKmı devam ediyor. 

Tekıldağına yeniden ikı bin 
nkdaşımız geldi. 

Tekirdııg, 2 (AA.) - Mu
hacir akını du\'am etmek
tedir. Bu defn yenidon go. 
len 2000 bınJen nrtık Türk 
ınuh:.ıciri hemen i kfüı mın
to kala rınıı yerleştiril mişlnr

d ir. Vı1flyet muhn('ırlurın 

işi 1 rıle gecelı giinduzlu ııraş· 
t rmokt ı vu ıuuhacİrll ro 
hM bır yarıl mı t~ ırgenıl'dcn 

h •r ttirlu ılı t·klı rın yerine 
getırmektedir. 

Tekirdağda y ni iskele ve 
rıhf ım y ap•ırılıyor. 

'l'ekirdag, ~(AA.)- Tc 
kirdoğdn yenı yapnlncak 
iskele vo rıhtım proje vo kfl
~ıfna!llesi yeni iskelenin ve 
5000 metre murabbaındak i 
rıhtımın f 50 bin liraya kB
ılar yopılocnğı umulmak
tadır. Şimdiki iskelenin ta
mirine başlanmıtır. 

Tekirdağ Hayıabolu yolu. 
Tekirdag, 2 lA A.) - Tcki

rdağının en mühim ökono
mik yolu bulunan ve şimali 
'l'urokyoyı Mnrmaroyn bn
ğlıyan Tekirdag - llayrebolu 
urasın<laki şose yapı mı iler
lemekte bundan özge Saray-
Ç rkesköy yolundokı silindı
rııJ işine devam edilmekll
dir. Bu yol pek yokında çe
rkes köyiine varacaktır. 

Alaturkacılara garp musikısı 
öğretıllyor 

l!)\rınbul, 2 (A.A) - Al.ı-
turka saz çnlanlarn gnrp 
musikisi öğretmek için mu. 
sik i ırnnatkarlorı cemiyeti 
aznları bir kurs açmıştır. 

Barış nasıl olur? 
L mdrn, 1 (A.A) Sırjon 

S::ıyııınn i~koçvJda soylcdıği 
nutuktn. pek yok n fo ::ıvaş 

rıkacnğ ndan hıırorc>tle boh. 
. etmen:n barış ~ınvasına yn
rd m etmek olrn dığını işaret 
ederek: «boyle sözlerle b:ırış 
ehlf' odılemoz. Barışı temin 
9dl'fıek, en biiyıik kuvvet 
l 'luslnr durumudurn demiş
tir. 

Türk 
in~ıf ap dersleri 

du yılda halkevinda vsrilecek 

n:ıl Rerop 

Ankara, 2 (A A.) - Geçen 
yıl halkcvlerinde verilen Tü
rk inkıMp derslerine bu yı
l da devam edilecek ve bu. 
giin ilk dersi C iL F. KAti· 
bi Hecep vereı·ektir. 

Vurtdaş! 
Ken~ine bir soyadı seçr 

Ankara, 1 (AA.) - Türk 
dili araştırma kurumunun 
ıoy adlarile(b) harfinin 2 inci 
listesi: 

Barccıtogmuş, Bnrcatoyun, 
Barlın, Bıırkturmuş, Barlas-

ccki, Bars, Bnrsgnn, 
Bos ın, Bnsılga n, 

Bart·o 
nduk. 

1'urmuş. 

Burlak, 

Bartu, 
Batgı, 

Baru -
Barnınn, 

bars b .. y, hars 'l'ngan, bn
rul y. ba atımur, bosyı:ın, b:ıt
moc ı, tın.tul ıydu, bayana (k), 
barguş, barka. bari.ıs, burma. 

ubok. bnrsbuga, harlan, bosak 
basutogrul, bat, hatmok, butuk, 

bı:ıtuş, bntuge, bnynn, bayan· 
dur, bngo.nsar, hayat, bnlag, 
baybek, baycu, baydu, batır, 

bayana (k), bnyankuli, bayıır, 
:bayat karn, baybuğn baydan, 

boyak timur, bnynay, bııyan
snv<luz, bayat bayları, bny
bure bnydar. 

Soyadı Alanlar. 
Adları ve Sanları. 

Hugün de soyadı alan kar
deşlerımizin adlarını ve san_ 
lorını basıyoruz: 

Hasan Kari ÇORUH -
Balıkesir ağır ceza mohke_ 

Cafer ALDEMiR - t:mu_ 
nıi Vildyet meclisi azası 
(Bal) alı) 

lsmail Hakkı AKAY - Ça· 
ğış nahıyesi <·evirgcrıi. 

M. Hulüsi ERDEM - llü 
kı)m('tt yolunda ( oatçi). 

Fuat TAN Buyuk Mil-
lot Mu··lisi knııunlnr mumey
yizi (Hnlıkesirlı). 

Kamil YAS.\ - Balıkesir 

ıkincı istintak h~kimi. 

Hasan SUNGUR - Brılı

kesir \'nridnt tahakkuk ıne 

ınuru. 

İbrahim BOZOK - Va. 
ridat tahakkuk ktHibi 

lzzet ÇAKIR - Varidat 
tohnkikuk kdtihi 

Fehmi EHGUN \' aridat 
tehlığ 'memuru 

Abdullah ORHON - Bu
day takip memuru. 

Hasbi KARAHAN - Milli 
emlt\k çevirgen vekili. 

Ferit ALPHAN - Milli 
emll\k başkfıtibi. 

(Devamı ü~üncü sayfada ) 

r , 
Soy 
Adlarınızı 
Tanıtacağız! 
TORKIJİLI okııyucularr 

nuı soy wllarwı basaca · 
kllr. Bunun için soy adı 
takwan okorlar11mzm 
adlarım ve soy adlarım 
llt! oturdukları yulul bi
:t! yazmaları yeler. 81:. 
böylece basılması isle ne 
cek soy adlarım bir kar
şılık beklemeden basaca
ğız. l7e böylece yurldaş

lar11m:. için eyi bir iş gör
muş olacafjız • 

Bize soy adlarınızı 
bildiriniz, onları ta
nıtalım. .. .. 
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Koymnlarımızın Türkçe 
karşılıklarını Lulmıya Bava
şıyoruz. Hen de bununla bir 
az uğrnştım. (Hukuk) ta işe 
yarar diye aşağıya bir iki 
gelim [ 2] yazıyorum: 

Ban-Bil.kim 
Banhk-MohkPme 
Yarğıcı -Htlkim, hakem 
Yarğı-Hüküm 

Yarğılamak Hükmetmek 
Yartı - Ceza 
Erk- Saltanut. nüfuz 
Tutsak - Vasiyet 
Anık-Hazır 

Anıksız -Gaip 
Yazık-Künııh, suç 
Yazıklı- Suçlu, mesul, müt

tehem 
Yazıksızlık - Ademi mesu· 

liyet 
Kur- Nüfuz, mertebe 
lrenç- Intıfa 
Pt>keyi demek-Kabul etmek 
Kök-Esas 
Dal - Tt-ferrü 
Tutum - Kredi, 
Su~! atma ..:.... İttiham 
Ağrık - Mal, meta 
Otkü - ivaz 
Ongeyik - Hususi 
Genel -- Umumi 
Ozülük - Halefiyet 
Çıkıt _ Semere 
Kestirim - Kati 
Kestirimlik - Katilik 
Turğu yir - ikametgah 

] 

(1) 

Üzmek - Kesmek 
Üstüm - Zan 
Oı:ıtümlü - Maznun 
Telim - Çokluk, ekseriyet 
Yağ - Hasım 

ll - Vilfiyet 
İlbayı - Vali 
JCr - Maraz ,., 
llbaşı - Merkezi vilAyet 
İkit - Yaldn 
Ugur - Znman 
itiş - Defi, müdafaa 
Uluş - Köy 
Ezirmek - İhtiyar ~tmek 
Turuşma - Mukavemet 
Onaşma -- Sulh, r1zaluşmak 
Bnşlak - Mühmel 
Türlük - Sınıf-Meclis 

Sürtük - Ahlaksız kadın 
Bilincek _ Mali mesruk 
Tutgun - Yakalanan esır 

Alımlı - Alacaklı 
Alııncı - » 
Birimli - Borçlu 
Birimci - » 
Uruncak = Vedia, emanet 
f sizlik = Şerlik 
Utük = Hııcet, arzuhal 
Üzüklük = lnkita 
Süci = İçki, şarap 
Rrselik = Hünsa 
Ükreyik = Adet 
Usııyık = Gafı] 
Oka = Kefalet 
Od= Zamt'n 
Yalankok = Adam 
Menku = Ebedi 

[Üst tarafı birinci yüzde ] 
bütün bu büyük ve güzel 
işlerde vilfiyete ve yeni be 
ltdiye başkanına canla baş
la yardımcı olacakları işkil
c:izdir. 

Değerli Balıkesirliler; r n 
loşılıyor ki biraz çalışaccığ z 

huttfi biraz yorulacağız 

Belki kentli işimize aykırı 

düşecek, fakat türelerin, ya 
saların memleketin eyiliği 

için buyurduğu işleri sız 

)anmadan yapacağı z ve .. 
Bıı emrğimiz boşa git 

miyecek, Balıkesir hergün 
biraz daha güzel, herJ:!Ün 
biraz daha rahat, sağlık 

şartları olacak .. 

Kayseride 
Çarşaf ve peçeye ~arşı sa

vaş açıf ~1. 
Kayseri, 2 (A .A .) - Çar

şaf ve peçeye kar~ı açılan 
sava~ giltikçe hızlanmakta

dır. 

Dul ve öksüzlerin aylıkları 

Bay ar 
1 Çevigenimiz Yunanistanda 

tetkikat yapacakt1r. 
Ôğreııdiği

mize göre, vi-
16.yet baytar 
çevirgeni 
Behçet bakan
lar heyeti kut· 
karile hükil-
met namına 

Yunanistan da B"hçet 
tetkikata memur e<lılmiştir . 

Şu günlerde Yunanistana gi. 
decektir. 

Maarif mü~ürü Vozgada 
gidiyor. 

Vilayet maarif çevirgeni 
Vasıf Yozgat maarif çevir
henl ığine tayin edilmiştir. 

Bay Vasıf Vilfiyet maari
fini yıllardanberi liyakatle 
idare ediyordu. Ayrılışı bizim 
için kayıp Yozgat VilAyeti 
için kazançdır. 

Maarif çevirgenliği. 
Adana lisesi çevirgeni Sa

lim vilAyetimlz maarif çe
virgenliğine tayin olunmuş_ 

Ankara, t (A.A.) - Dahilye tur. 

Vekdleti hususi idareler tekd. 

Tanık - Şııhit 

Kazın - Sıhr 

Kayın - )) 
Urağan - Darip 
Humaru - Miras 

Öz = Nefsin, kendi mül sandığı dul ve öksüzlerin 
Oşkürmek - der Hatır etm-, birinci ve 2 incikdnun ile 

ek şubat aylıkları verilmek üze-
lrteşmek - Tetkik re 57 Vilayette bulunan 

Yağcılar mü~ürü. 
Yağcılor nahiyesi çevirge. 

ni Hakkı dün kentimize ge
lerek nahiyesine ait işler 
üzerinde vildyetle görüşmüşt
ür .Kendisi şimdiye dek şark 
vil3yetlerde bulunmuş çalış · 

kan bir idarecidir. 

Oturuşmak - Mukavemet J 553 istihkak için 73233 
yüzleşmek lirn ve Ankara ve Ok - » 

Serkttr - Yol kesen 
Mündüz - Alık 

Bıçgos - Milletler 

Azuk - Meçhul İstanbul belediyelerinin 619 
Ürük - ikamet 

arasın· 

daki mukoveleler 
Bulğaş - Fitne 
Kuldeş - mukarin 
Kiı:ıi -- Akraba 

~ 

iş - Arkadaş 
işlik - Tabi arkadaş 
On - Akil 
Ona - Akil, reşit 
Ônkeyik - Has [ am 

knbıli] 

Kut - DAvlet 

[1] Koyma-lstılah 
[2] (Kelime) demektir 

mu-

Tefrikamız: 8 

Yazan: 

Vilhelm havi 

Erik - Reşit 

Üyük - Harf, Heca 
icin - Beyni, ara 
Eslinmek - Toalluk etmek 
Eytilmek - Sormak 
Tep - Kfifi, yeter 

ff.B. Çantay 

Pamuk fiatları 
Ankara, ~ (A.A.) - Veri

ler. haberlere göre pamuk 

1 
fıhtı 48 kuruşa çıkmıştır. 

Tıirkçtye çeviren: 

it. ftvni 

ehemmiyetli işlerde kullanmak sur~tile gösterdiği lütüf 
kendısini ayrıca sevindirdi. Bu işlerde Muk her vakıt hi
rınci çıkıyordu ve pek büyük gayret ve yürüklük göste. 
riyordu. 

Diğer hizmetçiler, Muk'u ~:ekememeğe baıjlodılar. On
lıır, yalnız hızlı koşmakla Muk'un hükümdarca üstün tu
tulmasına vo sevilmesine bir turlu razı olmuyorlardı. 

Muk'u, ort .. dan kaldırmak için, fenalık etmeğe ve oyun 
:ıtmoğa çalıştılar. Fakat hükümdar küçük Muk'a pek derin 
bir muhJbbet bağladığından ve az zamanda kendisine «gi
zli tatar•> unvanını verdiğinden bu emellerinde muvaffak 
olamadılar . 

flizmetçilerin nşikdr olan düşmanlıklarını gören 
1uk, onlardan öç olmağı aklından bile geçirmiyordu. Ak_ 

sine, oyi yürekli olduğu için. onların muhabbetleri kaza
nabilmeyi düşünüyordu . Bu sırada bastonunun marifetle
rini hatırına getirdi. 

Muk, kendi kendine: Ah! Mal bulmak bana nasip olur
sa o vakıt herkesin muhabhetini kazanırım diye düşün

mege başladı 
1uk, çok defa, hükümdarın babası, ülkesine düşman 

saldırdığı zaman, haznesini yere gömdüğünü işitmişti . 

mütekait ve öhüz için de 
31030 lirayı ziraat bankası-

: na yatırdı. Aylıkların birinci 
kdnunun hirinci gününden iti
baren verilmesi için bütün 
vilayetlere emir verilmiştir. 

Ankara radyosunda 
Ankara, 2 (A.A.) - Anka. 

ra radyosu 12.30 dan 13 30 
kadar sürmek üzere öğle 

vakitlerinde · neşriyata baş

lıyncaktır. 

Nahiye müdür ve katiplsri 
arasm~a. 

Omerköy nahiye müdü
rü Nazım 1 ozkurt ile tahrL 
rat kfitibi Nesip Vekfilet em_· 
rine alınmışlardır. 

Ömerköy tahrirat kdtip
liğine Yağcılar tahrirat kdt
ibi Ahmet, maorıf başkdtibi 
Şevket de Yağcılar nohiyesi
nde tahrirat kô.tipliğine tayin 
edilmiştir. 

Aynı zurnanda onun, oğluna hazinesinin nerede gömülü 

1 
olduğunu açamadan öldüğünü söylerlerdi. Muk hazinenin 
bulunduğu yeri bildirir üınidile gezerken bastonunu da 
yanında toşımoğa başladı. 

Bir akşam pek seyrek gittiği sa rnyın uzak ve ıssız 

ormanlığında gezinirken birdenbire bastonun teptiğıni ve 
ıonra üç defa vurıluğunu hissetti. 

Muk, bunun ne demek olduğunu bilmiyorda. Hemen 
kılıncını çıkardı ve işaret olnıak üzere etraf.ndnki ağaçl

ardan birkaç dal kestikten sonra hırsızlama evine döndü . 
Oradan bir kürek tedarik ederek plAnını yerine getirebil
mek için vaktin ilerlemesini bekledi. 

Malı elde etmek küçük Muk'Lln znnnettiğindea daha güç 
oldu. Elleri zaif ve kuvvetsiz, kürek is~ büyük ve ağırdı. 
O. tam iki saat çalıştı. Fakat ancak yetmiş santimetre 
derini ğinde toprak knza bildi. gn nihayet kürek katı 
bir şeye Jeğmcğe ve vurunca demir tınlaması işidilmeğe 
başladı. Muk dohu kuvvetli kazdı. Çok geçmeden, bir 
demir kapak meydana ~·ıktı. Kapağı kaldırdı. İçeride 
ne olduğunu görebilmek için kuyuya indi. Birde ne 
görsün?. Altınla dolu büyük bir küp. Küpü kaldırmnğa 
gücü yetmiyordu. Onun için ceplerini altınla doldurdu. 
Kezu cübbesini de altınla doldurarak sırtına vurdu. Kü
pü de dikkatle belli olınıyacak surette örttü. 

Altınlar o kadar ağırdı ki Muk'un ayoğındn afsonlu 
kunduralar olmasa idi yerinden bile depren~mezJi, 
Kimse tarafından sezilmeden odasına geldi ve o...ıltın
ları minder altına sakladı . 

Böyle büyük bir zenginliğe snhip olunca Muk. 
işlerin başkıılaşacağını zanııetmi;?ti. Hemen düşmanları 
onun sıkı dostu olacaklar ve onu çıldırısıya sevecekler 

(Ardı Var) 

• 
1 e 1 

Ağu ceza reisliği. 
Üsküdar müddeiumumisi 

Haydar Naki reis oldu. 
Ankara, 2 (TÜH KDILİ)

Tekaüt edilen Behçetin 
yerine Balıkesir ağır ceza 
reisliğine Üsküdar müddei 
umumisi Haydar Naki tayin 
edılmiştir 

Haydar Naki eski ve de_ 
ğerli hflkimleriınizdendir. 

Mü~~eiumumi d ğişti. 
Ankara. 2 (TÜHKDİLI) -

Balıkesir Cümurıyet nıuddei 

umumiliğine İbrnhim Sünu
hi tayin olunmuştur. 

mahkemelerde: 

Şoför 
Raşidin muhaksmesine dün 
başlandı, şahitler dinlendı. 
lki oy önce şoför Niyaziyi 

yııralıyan şoför Uaşidin dün 
oğır ceza mahkemesinde 
muhakemesine başlanmıştır. 

Otelci Mehmet şoförleri bir
gün boğma çağırmış. Rakı
lar içilmış akşam olup t 

yemek yeneceği tnrada şo· 
förlerden biri moruk ffosanın 
cebir de bir rakı şişesi gör
erek almak istemiş bu yüz
den kavga çıkmış, ~oför Nj. 
yazi sofrayı şoför Raşidin 

başına geçirmiş. Bir saat so
nra da otel önünde Nıyazinin 
yaralanmasile biten vaka 
olmuş. 

Dünkü muhakemede otelci, 
Acente, kahveci. tamirci. do
dondurmııcı, ~öför ve hamal 
olmak üzere on bir şahıt di
dinleroiş hepsi Je vukayu ken
dilerine göre anlatruışlardır. 

Mahkeme dığer şahıtlerin 

dinlenmesi için 13 İlk kO.nuna 
bırakılmıştır. 

Hırsızhk yapan çocu 
Selimıye mahallesınden Ilü. 

seyin oğlu Mahmut dün gece 
ekin pazarındaki yemiş ser
gılerinden hırsızlık yaparken 
tutulmuştur. Mahmut on hır 

yaşında bir çocuktur. 

Kama ve bıça~ taşıyanlar. 
Dün gece zabıta tarafınd

an ~·arşı ve mahalle aralorı
ndaki kahvelerde sjl6h ara
ması yapılmıştır. llacıishak 
mahallesinden arabacı 

Adilin üzerinde iki yüzlü 
bir kama. Mecidiye mahalle-

sinden Kadir oğlu kuyucu 
Salih ve İzmirler mahallesi
nden Mustafa Ahmet ve lfa-

s ığır k 
fırka ongresi toplan~~ 

Kongre kazanın ıhtıyaçıarı~ı · 
zerinde görüştü ve g 

kutkarlar verdi. 

r 

Ali Kasım ·ııı s 
Susığırlık, 3 (Muhabır~ f 

den)- Cümhuriyet Halk f' 
kası kaza kongresi bU b 
toplandı. Kongre, idar~ ç 
yetinin bir yıl içindek;tılo 
lışmasını yerinde btJ 1~ 
sonra kazanın jhtıYı.ıÇııJ 
üzerinde görüşerek g 
kutkarlar vermiştir. . oj 

Kaza idare heyetı ş 
kurulmuştur: 

Ali Kasım, Hüsnü, ~ 
Btıyram, keresteci şıı t 
Hamit Fıkri, fabrikacı · 
tala, fobrikocı ~~.eh~0 Ôıııe 

Ali Kasım, Husnu. . 
köylü Kdmil ve Göbellı ; 
lıh te hır ayn dek ıoplall ~ 
olan vilayet kongresıııe 
za elçisi seçilmi !erdir· 

Susığırlı&ın en büJ~k ~~ıj 
Susığırlık, - ( l t.:RI\ ~ 

en m ühinı dtırtler ınJell 
de hamamdır. 

K b 'k" b. e~e asa llmrz ı ı ıo ı 

kındır. Suyu bol ta1'11 

hamamı yoktur. Bu 6'j 
işini yapmak için ~:< 
vaktı yerinde olanları ıJl 

rme birer hamam yoPr 
b :' . d u~l• mec urıyetını uyın 'J ~ 

Fakut her evın bu , 
~, 

masrafa dayanamıyacag 
hesizdir. ıı 

ı ÜRK O.Ll Susığırlı~ , 
derdinı geçı n sene de I 
ınıştı O zaman büt~·e dor " ., 
dan belediyemız bu h 

Pro 
şoramamış, yalnız ıl 
mınn toz elden yoP ıı· 

l . l . b 
ltlzım ge en ış erın d' 
koymuştu . lşte §·rn 

1 
t 

vinçle rluyduk ki be rd11 
bu yıl bakıms z olull , 
nınnıı yrıptırmağ..ı ktır0r1 r 
rniş ve l u yolda ılk ~!I 
hamam sohiplerile Bf 

yolunu tutmuştur. 6 

Buno göre haına~ 
h. 1 . h pı.r ıp erı amamı ya ı 

larsn bu işi doğrudııfl r 
ruya belediyemiz uı 
alacaktır. ~ 

Sus ğırlık halkının °~ ~ 
yük dileği bir au c,·e 

snh oğlu Ahmedin üzerlerin. 
de de birer bıçak bulun:...rak 
haklarında kanuni takibata 
girilmiştir. 

mama kavuşmaktır. . ~ 
Belediyemizin bu işı ) 

1 bir zamındo ba,:;arJC 
umuyoruz. 

~==~ 

1 

Bir "çakçi ya aland1. Cumartesi günü 
Knyapa nahiyesinde k.rım- Müftülükten: .,,

11
r1 

lı Alımedin evinde yap lan I Rasathane müdıirl.1~1 ' 
aramada kıyılmış koçak tü . Ramazanı şerifin 1f fl 
tün bulunmuş ve Ahmet ken- 8 · 12 - 934 cumar/eS : ı 
timize getirilerek ıhtisas mah- olarak tespit ediidl9' 
kflmesine verilmiştir. , olunur. 



-..... 3 ilk kAnun 

!abancı gazeteler: 

1 h t i ya r Amerika an 
G e n ç T · r k · y e y e .. 
h~i Amerika elçisinin Tür~iye ~ak~ın~a yaz~ığ1 eser. 

<\Vnktile Birle ık Amerika ; yazılmış 84 hatırat bulmuş
devletlerinin Ankara hüyük tur· Bunlardan meydana ~c
elciliğinde bulutımtış olan ce- tirdiği •sAr, bundan yiiz sr-
O{ltal Cbarles t:I. Sherrile Od eve! ya!?am ~ oları A vru-
rrıeslek itibar.le r.e asker ve p:ılılor.n r dkri hakk nda 
ne de diplomattır. CPnero.l verdıkl rj hiıkiımler ile çok 
Sherrillin «Mustafa Kemah> t:ı l\knd::ır olun Am rıkolı]nr 
~dlı eserinin Fransızca tere- arasında büyük bir muvaffa-
Uınesi, Plon kitaphaııesi tar· kıyet knzl nmıştır. 
8.fından neşredilmış olup da- Bundan sonra diıoya ho.rhi 

11JRrc:DtL1 

Rusyada 
Kartla e~rne~ ~ağıtrnak 

usulu ~aldınld1. 
~1oskova, 2 (A.A.) - Rus

yado kartla ekmek doğıtıl· 

mak usulu kaldırılmıştır. 

Sovyetler ıttihadı komünist 
f.rkası merkez komitesi 

k "t usulü ilo ekmek dnğı. 

tmak işınin neden konuldu

ğunu nnlrıtt ktan sonra buğ
dny istıhsali yolunda giriş

ilmiş olan işlerin verdiği eyi 
neticeler karşısında bu usu

le lüzum kalmadığını bildir-

miştir. 

Balkan Komşularımız: 

Vuğoslavyanın Notası 
Ve u 1 ğ a 1 ar .. 

Sofyada çıkon Mir gozet
ı si diyor ki : 

Yucroclav hukumeti, Ulııs· 

lor cemiyeti önünde Mursıl 
ya cinayetinin mesulıyetleri · 
nini or•l tt . Yııgo lav hükfi
metiııın ot sı kendi arozisi 

kast üzerinde hiç bir tesa
nüt olmayıp her devlet ke
ndi mesuliyetini taşımakla 
beraber tecviz edilmiş olan 
haddin haricine ~·ıkılırsa 
~focaristanın, İtolyndan siya· 
snl müzaheret göreceği mu
tıakkak tır. Ve bu takdirde 
barış aleyhine olarak Fransa· 
ltalya anlaşmosı mauleseC 
ikinci safha geçecektir. 

Türkiye ~il in~lli~mm So-
fya~a~i akisleri 

Soy 
Adlar: 

SAYFA 3 

( Cst taraft birinci sayfada. ) 
Muhittin ALKAN _ Mılli 

emlak ktı.tibi. 

Rasih GÜNAY - Yeni köy 
nah iyesi mektebi başmualli
m ı. 

Nesip A T1LLA - Yeni
köy tahrirat klltıbi. 

Mahmut BiNGÔL - Ye
nıköy nüfus memuru. 

Mustafa TUNÇF.R 
Yeniköy karakol kumandanı. 

Adil ATALAY - Yeni
köy nahi1esi köy kAtibi. 

Nazmi ALKAN ·- Yeni
köy nahiyesi köy kfıtibi. 

ho şimdıdon canlı bir muvn· ç ktı Askeri rutbe1er hokkı
ffnkıyet kazanmış bulunmak- odo Amerılrnl lorın kuHandığı 
tadır. Kaba şakalar yopmns- sistem moltı~d.ur B~ ist~nı =======---=-
ını e,-enler cenerol Sherrill herkese, ver ımıne uygun rut-

içindf.\ <'İnayet hazırlıklarına 

göz yuman Macoristanın, 

mesulıyetinı tehorüz ettiı iy 
or Romanya ve Çekoslavak
yada, Yugoslnvynnın, şikAy
etini takvıye etmek üzere, 
aynı maalde biror nota ver
miştir. Bu kcyfıyet küçük 

Sof yada, çıkun Mir gazet
esi dil ıslahatı hakkında 
yazdığı bir mokalede, Tiırk· 

iyede ulusan dilin yabanCl 
sözlerden kurtarılmnsı hare-

Muıtaf a EROL -- Yeni
köy telefoncusu. 

Mustafa GENÇOJ.. - Ye_ 
niköy sağlık korucusu. 

ın letkık m~h ulü fıkırlerden beler v rmek sistemdır Bıı. 
nıa.hrum bulunuşunun kendi· nun için 3\ ukot hn.r~ çı~or 
sını, Sokaryadu muzaffer ol· çıkm::ız Novyork mılısıne lıva 
duktan sonra Lozan muahc- tayin olundu. l'iüfosu 15 m ıl· 
desinin mesut ilhamcısı olan yon olnn 'ovyork devleti ic-
§ahsiyctin hakıki çehresine inde asker toplamak vazife. 
daha eyice nüfuz etmeğe sile tn' zif olunnn g~nerol Sh-
daha ziyade müsteit kılmış. crrıll ruhunda meknuz nızam 
tır, diyeceklerdır. ve te)'kıltlt~·ılık hassolnrının 

Hulbuki hakikat bu mer· yardımile harikalor !arattı 
kezde J ğ'ld' Terokkilere ve bir sene zarfın<lo ı~ ronsa-

d 
e 1 ır. 6 000 k' · .. d uşkün olan Amerikalı, eyr- ya 3 4. ışı gon erme-

r-nsel kültiırü, insanları tanı- ğe muvaffak oldu Mcsll ktcn 
Yabilişi, taşıdığı metot ve bir. o~ker de bundan daha 
araştırma ruhu dolayısile eyı hır şey yazmazdı. 
kend' · · b' · ıtetı'n dtlhi Sulh olunca gt'nrra1 a lr-

ısını. ır mı . , 
bir nh · t' kuvvet ve te- erlıklen uzakıoştı YC sanat. .. sıye ın . 'h . . 
•irj sayesinde nasıl değişti· kdrın yerme tnrı çı geçtı, 
ğine en doğru bir şohit ol- Avrupa gelerek kong~ele.rde 
arak bulmuştur. eundon 80 Ye konferanshırdo yenı nızo-
nrasını ceneralın Gozi hakk: . mın doğuşuna şahit oldu ve 
ında beslediği sempati yapmış- ?~ndan da mütraddit eserler 
tır. Nitekim bu sempati bize ıçın e~nslı:ır çıkardı. Bu ese· 
Gazinin şahsı hakkında eli_ rlcr «ilk nazırlar ve ilk Ba-
rnizde mevcut molOmotı şvekillern «Bisınork ve Mus. 
çok doğru bir tarzda tornam- solıni» ve sairedir. 
lamnmıza yardım eden pek Bunun için, Cümuriyet 
l!ırıraklı bir kitap temin edi- fırkası kendisini Anka-
lrnj tir. raya büyük elçi ola-

·ıı k' b' rak gönderdıği zaman ge. 
Ceneral Sberrı es ı ır 

Nevyorklu, nileJrmdir. Dört neral Shcrrill yeni vazıCesi İç · 
kuşak ovelki babı.ısı, 1639 in temamen h ozı rl.ınmış bulu 
Yılında, bindıği geruinin kaz- nuyordu. Doğru unu söylem· 

ek icop ederse bu vazife o 
ayo. uğraması yüzünden Anı-

k 1 k 
kadar güç değildı Amerika 

erı o kıyılarına cırç·p 0 d 
k 

ile Turkiye orasın a ne hali 
?1 tnış ıdi. Chorles H. Rher-ıll y aleda, kuvvetli bir hazırda bir temas noktası ve 
t h · ne de g-eçmiş zamana ait ha-
n sil yaptıktan ve muhım tırolnr arasında acıklı olanl-

8Por muvaffakıyetlori kaza· ar vnrdır. Bunun için büyiık 
~dıktan !onre doğduğu şeh-ırde avukatlık etmeğo boş· elçi ile devlot şefi arasında 
1 

çok çabukca hakıki bir dos_ 
arnıştır.Fnkat iliın ve edoLiy- tluk doğdu, görüşüp konuş- I 

rıt ile beslenmiş olan ruhu. mular itimat ve tekJ;fsizlık 
\·ukaıtık müdofanlarından ve çerçovesi içınde sıklaştı. Am · 
rollerinden sık cıık uzakloşı- eriknlı müto· ttıt yıllardnn vu
Yordu. Orta zo.ınao guzel so. , cut bulmuş olan bir geriliği 
n tlar kendisıni cezbediyo- Türk mılletıne birdonbıre aş. 
tdu. Ceneral muhteli~ Avru· tırmak istiyen Gazinin ilerL 
~a memleketlerindckı sonat- eme irade ine meftun oldu· 

b~rane camlar hakkında her G zinın ·bayntının hoı:ılnni7ı('· 
ırı b' d mek ol· ~-a ırer otorıte e lorın . nasıl , ııcut hu) iugu· 

o. n e~erl r yazOlıştır. Fron _ • nu ve g<'~ irdiğ'ı mcrh !clcri 
do.kı camlara dair ,·azdıgı lam k 1 tedı \' Kc>mal 

e er dT 1 . t'r on . Zrı ı ımize çıwrı mı~. ı · anlattıkçn diplomatın rııhun-
8 ten ceneral Eran ız guzdl da tarihçi dırildi v~ bu}tik 
d~natını tercihan sev~e.kte- adamın portresini çizmeğe 

r . Bunu Nevvyork umvcr- d' 
ite · ' • l karar 'er ı 

sınde kurduğu güze- sa· M" ll'f yazdığı eserde 
~~tl~r. kollejine Fransız t~s: Gazi uo ~akkındo duyduğu 

erını sokmak için sarfettığı 1 .... gı'"lememektı dı'r 
gay 1 • hayran wı " · 
C ret erle ispat etmıştı.r. B k'top~a Gazinin rrençliğı· 

enero.l l k h rı- u ı c-cind ın nıes e · . i ve müradetclcrini anlatt-
h eki f anlıyctı buna mun- n_ k anlı snyfakır ovine-
ıısır k 1 Onu ıgı ço 
iy a. ma tır . rek okunacaktır. Bu sohi(e-

tduıı et dnhı alfik o r edıyo- 1 rde Grzınin secı isidilivor, 
~. Cumuriyet fırkas nın Ge t<'klıCs zro ko u m 
oıu rr J lan zının, 

(' n çen az ulD on o 1 ç ıbuk \ zılmıc krok 
eneral S . k f a ırır: ı 

111 
horrıll meaılc e ın 

1 1 tesfır etliitı göruhiyor. 
nslınd b lh Am- 1 er e (.lrık . ~n ve ı asfla B l du birkoç kur un 

n ıst kl·~ı ı b' k bronı 00 nr nnı 1 tt ıtır 1 ı uruşu ile zHfcrli 

ı ar nın mcnkabclerine tak- kalem v · 1 1 tnı t onevr:ılardan hırı t :ın anın. 
bn l ır Amenka ittih ıdının m J Cenerol Sherrill 

~ ngıç d . h kkında akta ır. 
~\las F evı a J 'le birlikte Türk inkıltlplarını 

ır ransızlar taraf.o un 1 

soyalım: 1923 yılından beri 
yopıl ın Turk inkılaplarının 

suyısı on bırdir ve ynpılacnk 
daha inkılAplar vardır Bund 

on sonra kitapta generalin, 
ıhtiyar garplilerin daha uzun 

Konst:ıntinopl diye ııdl •mak-

ta ısrar edecekleri lstonbul 

hakkında verdiğı izah-: 
at okunacaktır. Ceneral mode

rn Ankara Cümuriyetin

Ü•! eski Türkiyeden kalma 

abideler ve manzaralar httk. 
kında en hassns, on müteb

ehhir ve en ııçık bir rehber 

itildfın bu mesele karşısında 
müttehit olup mesuliyetler 

üzerinde tam hııkikatın aro
nılmasında isrn.r edeceğini 

göstermektedir. 
Başka devletlerin müzah 

erotine de na.il olacıık olon 
Yugoslavyanın bu hareketi 
Fransa tarafından tutulmakt 

adır. Yugoslavyanın, bu ha

reketi meşru bir harekettir. 

Ve uluslar cemiyeti misakı -
na muvafıktır. Çünkü mese
leyi, eğer tedbir alınmazsa 

barışı bozabilecek mahiyett
eki vakalar, teşkil eylemek . 

gibi izahat vermektedir. tedir. Fakat, merkezi Avr 
General, MustaCa Kemalin upada hüküm süren hoyec-

çok canlı portresini eski bi. anı fıkirlerde teskin etmrk 
için bir hal sureti bulunması 

zans imparatorlnrı ile sulta. 
nlıır payitahtı olan İslanbula 

hasrettiği iki fasıl ile çerçe. 

lüzumunu tebarüz ettirmek. 
te herkes müttefıktir. M. 
Y evtiç, soğuk kan lığını mu-

veiemektedir. Sanki tarihçi, hafaza ederek vaziyetini ya-
Gazinin Türk milletini doğ- pmıştır. Çünkü bugünlerde 
um yeri olan dağlar arasına uluslararası vaziyetinde vu-
çekmekten maksudı, ona büt. kua gelecek herhangi bir 
ün futuhat d~virlerinin fozil- karışıklık ynkında yapılec· 
etlerini yeniden aşılamak ve 1 ak olan Fransız. ltalyan mü_ 

Türk milletini bu defo biz 
ans hazinelerine değil, gar. 
bin ilim ve terakkilerine sa· 
lılırtmak olduğunu işaret et
meği bilhassa istemiştir. 

Fran ıı akadrmısl aza ından 
MARECHAL FRANCHb.T 

D, f, PEHE \' , -

zakerelerinin aleyh ine çıka

caktır Halbuki, iki büyük 
devlet arasında itimadın 

yeniden doğması ve ltalyan
Yugosln anlaşmasının hazı
rlanması bu müzakerelerden 
beklen ilmektedir. 

Vaziyet çok naziktir . Sui-

Hakkı GÖKALP - Ye-

ketinden bahsetmekte ve niköy merkez muhtarı. 
misnl olarak Ata Türkün, 
içinde hiç bir arnpça ve far- 1935 _ 1936 bütçesi gecen 
sça söz bulunmıyan son nut· on sene arasında en az mn-
kunu göstermektedir. sraflı bütçedir. Her Bakan_ 

Yugoslavyanm 1935 bü- 111ı:to. masraflar kısılmış yel-
• nız Harbiye bakanlığı bütçe-

lÇBSI si 56 milyon fazlulr.ıştmlmış 
Yugoslavya Maliye Bakanı malOller tahsisatı do 11 mil-

Doktar Giorgioviç gelecek yon ziyadeleştirilmiştir. Bun-
yıl bütçesini Parlamentoya dan başka Adliye Bakanlığı 
vermiştir. tahsisatıda 6 milyon sekiı 

Bütçenin masraf yekunu yüz bin dinar çoğaltılmıştır. 
geçen seneden 183 milyon Varidatı fazlalaştırmak kati-
noksan olarnk 9,986 milyon yen düşünülmemiş, biltıkis 
dinardır bilvasıta vergilerle 134 mil· 

Doktor Giorgie~ic_ bu. büt. \ yon din.arlık. bir azaltma na-
~·e hakkında demışttr kı: zurı dıkkate alınmıştır. 

ı~~~~~~~~~! 
j TURKDILI neşriyatından: 1 
1 Doğru Yol.. 1 

YAZA : M. CEVOET 

I Bir perdelik mektep temsili 
~ Fiatı: Beş kuruştur. 

I~ Jd . . d 1 areevınıız e ve her kitapçıda bulunur. 

·~~~~~~~~~ 

ALTIN MAKAS 
.. ~. : ... \ ...... , ·~···· 

C~,.}H~çuk. eı~·P · A.lmauyada talı.'il etmiş aııatm hiitiin incelikleriru) vakıf Berlin terzi akade-
mısırnn ahvyulala d'>recf•de ınnka~tarlık sehadeıname~irıi ve a.vrıca eref dı'plo ı · . . .. ~ ... ,, ·• masnu ıaız 

MUHARREMHASB • 
1 

Erkek ve Kadın terzıhanesı 
M~kosta~ı b~lunduğum l~anımlar terzihanesinin imal ettiği manto, tnyyur ve balo elbiselerini 

zarıf geymmış hnnımefendılor, en şık geyinmiş beyefendiler Altın 
muvafık olmıyltn ve sevilmİJen elbiseler derhal tatbik edilir 

<~üzel ve pahalı olan kunıa larırnzı yalnız ALTIN ~l.\KA 'A biçtiriniz. 

. ?ü~kü 1 ~ ~~ne~ir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelerrnde şık 
bıçılmış zarıf dıkılmış elbiselerinden şikayet eden görülmemiştir. 

Erkek atelyas p.osta~ane sotağ No. 50 
sokağ No. 24 



~AYFAı 4 

Vlakedonya 
Komitesinden on iki azaya 

ölüm cezası verlldi. 

iranda sek.z Kişi hakkmda 
ölüm cezası verildi 

Samsun ihracatı 

M. Levalin 
Sözleri 
(Üst tarafı birinc·i sayfotlo) 
olduğunu bildirmiştir. 

M. Laval şimdiki smırl3rın 

y 
Yakla~an hayram için hediy mi diişiiniiyorsunuz? 

O halde hüldıınct caddt• inde şelıir sinama ı 

iz ir - lstanbul şe erisi Mehmet Reşat 
adre iııe miiracaaı ediniı. llt•diyelik lıerncYi KrTU ~El\EHİ, 
ŞEl\EHLE~IE, ÇfK['LAT V<' ayrıca Hamazan i~in HELV.\ 
ve HEÇELLEHİ orada hulaeak ve ucuz olarak tedavi edeceksi-

-

za 
Aşalhya bastıi!mnz rehber tablo hal kımızın lıer tiilii ihtiyaçla· 

<.J '--' ·y 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kın 
lerden karşılıyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin ecvaplarmı hu tabloda arayınız .. 

TRİKOTAJ• Mehme~ Servet örme evi, Kııvayi ıııiUi· 
• ye caddesı numara: 98 . 

KIRT ASİ y E· Mustaf_a Fehmi. lliikünwt caddesi postalı~' 
• ne soka~ı. 

t 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde' 
sinde .. 

AT: Emin Vedat bey ... 1Hikt1met caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliikt'oııeı 
c·adde~inde Ahmet t;eşnwsi kar~ısıuda 

B ER E R : Moda berberi Sabri bey. lliikfınıet eatlde' 
sinde .. Darbah oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliiktifl'et 
caddesi 'Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülşe~ 
• kolonyacısı .. A hacılar l'ad<lesi No. 31 

m LOKANTA : Sabri Lokant~,sı: Şah ~lelmıet so~'1r 
11nmara 18 

B A K K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·' 
Pasa camii ca<ld(!Sinde.. Me\.'lıauc \ oğazıııd'1• • .r '-

• 

RZI 

.. 
ŞEKERCi 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKlLi 

YrSt:F KENAN 

Bandı rrn a hakkali~rr~ i Ahmet Hilmi efendi" 
Bilıiınumirkiler, koıı~crvt~ \'t> ~ ·ker Ct'Sitkri. . . " . 

: Mustafa bey .. Po~ıah:.uw ~oı\ağı No. 4 7 
Terzi ve üriicii Celalettin bey. Ku ''a~ 1 

mi'live caddesi No. 163 . 
: Ahmet Nuri efendi: flahkesirin crı e ki şt)kef' 

cisi. IJiiktimet caddesi, postalı; ne ~okllj!ı ııtl"' 
nıara: 24 

<l ık es· ı· r'. ~ • • a a t , 
Çevirgt• ırğindcfl' 

Ciıısi 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Bu"dav ;:, . 
~lısır sapı 

~liktaı·ı 

Kilo 
5900 

30 araba 
,e~ 

Merkez ve kazalarda her 
novi dava kabul ve surnt
le neticf' lendirilir. 

or 

Ciirlik sanıarı 60 « (M uha111l1 .. 
.•• ıı 

~liil.!.!a KeıJsiit ziraat mektebinde rııe'( r 
L; 1 ~ı 

yukarıda cins V<' miktarları yazılı Buğday, ~ 1jr. 
·· .. k ·· ;ı ı·ın• 1 '"ı ~apı ve çuı·u · aman mıızayeoeye vazec ı ."' dr 

Taliı)Ierin ıhalc gi"ıııli oları ıo- 12- 934 tarih111 
.. 

~ t ı• ' 
Ziraat ~Iüdiiriyctirıe ıniiracaatlaı·ı ilt\n oltıJll 

em~u~ A~met r219J 
ÇOCUK ~ 

hastalıkları rmiLehassıs1. jA 
Mu::ıyenehunesini po3tah- / k • t }" ·ı " illi b (10" 

ane civnrınıln Zemen 80- Ba l esır v ' ayet ıvıat aası 
kağınu nakletmiştir. j / f 

~ .. ası mış ır. 


