
Dilenciliği menetmek iUısıdl, 
yoksulları korumak ta 

ahlaki ~ir vazıf e~ir 

Nüahaıı Her yerde 3 kurutiUI' . 

CUMA 10 ACUSTOS 1934 

Reisicümhur Hz. 
Hindenbuı·g'Ün oğluna tazı. 

yet tebuluııdu. 
ANKARA, 9 (AA.) -Re. derin sempai'ı~ıin ifadesini 

ıicümhur HazrAtleri Mareşal takdim Arlerim efendim. 
Von Hindenburg'un vefatı Gazi M. Kemal 
rlolayısile ~lore~alin büyük 

oğlu miralay Von Hind~n· 
burg' a atideki teessür teL 
g-rafını göndermişlerdir. 

Miralay Von Hinden-
burg büyük devlet re-
ısı namJar pederiniz 
vefatını acı bir surette 

Salih Paşa 
Hastaneden çıktı 
lSTANBUL, 9 ( S.Ş ) - Er-

zurum ve IAtanbul'da kendi 

ılne iki defa ameliyat yapı

lan kolordu kumandanı Sa-
haber aldım. Mateminize can
dan ittirılk eder ve size en lih paıa tamamen eyileımit 
samimi taziyetlerimle beraber ve hastaneden çıkmıttır . 

-~-~ 

Başvekilin 
bir tamimi 

25sene 

müddetle .. 

kömür fabrikaları 

CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRlYET GETİRİR 

ftalya'da 300 faşistin tet~if 
olundugu ha~eri asılsızmış. 

S a h 1 b 1 ve ıı. a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğfo Esaf Adil 

GÜNLÜK. SİYASİ GAZETE 

Bulgar T~ü:-r--:-k~l-e-r':""i -~-B-ir-R-afı-ta_n_ı_n ~Bır:=ıi~· ~~l~,.;;a~;a~AY:!.,;I :~
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~ Rıına b('Y 
Şile'den lstanbul'a 

döndü 

• 
kaçakçılık Yakaları Sanayi sergisi 

Ali Rana bey 

ŞiLE, 9 cA.A)- Gümrük 
ve inhisarlar Vekili Rana 
bey bügün buraya gelmit ve 

halk'n birçok dileklerini 

dinleoilt. lstanbul'a hareket 
etmitlir. 

\ re Türk mezarlıkları hltk

kında bulgarlıtr sa )'gısızlık 
gösteı•iyorlı11·. 

lSLANBUL, 9 (S Ş.) - basında Türklere kartı yapı-
Bufgaristan'ın Razgart kaıa. lan mezalim ve Türk me-

• zarlıklarına kartı vukubulan 

Istaubul 

Belediyesi - -
Tramvay şirketinden 

1,200,000 liral 

. alacak 
ISTANBUL, 9 (S Ş) - Fes-

hedi~en mukaveleler dolayı
sile lstanbul elektrikli tram
vay şirketinin iadeye mec
bur olduğu para yekunu 
1 ,200,000 liraya bolığ ol
maktaJır. Hesabatın tetkiki
nin ikmalini müteakip lıu 

ANKAHA 9 (AA)- Ag·us I 
tosun 2 · · I f . . . - Milli ktııat ve Tasarruf 

ıncı ıa tası ıç ınde C 
üçü müsademeı · 4 k k emlyetl, bir ıhlamur çayı 

'• 7 aça çı - ıl b 1 k vak.ası olmu•t B .. e işe aı yara buıGa , ur. u mu~a - k d 
d .. melerde. 18 ka{' a kçı. 15 en 1 malı olan heybetli bir 
kö tere t ıış , 3 k lo 2 O ırrıını yapının içinde, Türklye'nln 
ı>srar, bir süt m ıkinas ı, 6 kı ilk hakiki sanayi ıergiılnl 

lo 3g-rnm eroin, 11 giimuş mPc- açmağa hazırlanıyor. ilk 
diye 22909 d · fıer sığıı ra kdğıılı hakiki sanayi sergisi deyip· 
t tüf .. k, 168 fişt· k, bir taban- mlzln ıebebi, bu ıeferkl aer• 
ca, 74 koyun, 126• gümrük ginin ilk defa olarakı 
ve 172 kilo inhisar kaçağile A) Bir sergievinde, yan! 
34 kaçakçı bayvonı yakalan· ıergl tekniğinin bütün mo -
mıştır. dern tartfarına cevap veren 

bir yapıda, 
Siirtte yol 

SiiRT, 9 (AA.) - - Eruh 
ile Şirnak arasında otomobil 
yolu güzerglhı teıbit edil
mittir. Yakında ameliyata 
baılanacaktır. 

Isparta ticaret odası 
ISPARTA , 9 (A.A) Ti-

B) Bir sergi müteha11111 
tarafından hazırlanma11, 

dır. 

Serginin bunlardan batka 
anedeceği huıuılyetler (ize. 
rinde durmadan, yeni ıer· 
glevinl tetkik edelim: 

IST ANBUL, S(S.Ş) - Baş 

vekil ismet Patanın lmzaıile 
Belediye riyasetine gön
derilen bir tamim, Belediye 
rlyaaetinden bütün tubelere, 
kalemlere ve mülhak bütçe 
ile idare edilen dairelere 
gönderilmittir. Bu tamimde, 
bazı daireler n, Arap harfle· 
rile vaki müracaatları mü· 
ıamaha ile karııladı~ı, bir 
çok dairelerde de memurla 
rın Arap harflerile not tut
tukları ve müsvette yaptık 
lan anlatıldıiiı yazılmakta 
ve kanun ve inkilip mefhu· 
ntuna mutaylr olan bu ha -
lın tiddetle meni ve buna 
devam edecek olanların tec 
ziyesl bildirilmektedir. 

için bir şir~te imti· Adl"ı 
yaz verilecek 

- paralar şirket taralı ndsn be
lediyeye tediye olunacaktır. 

ıeni tecavüz üzerine latan· 
bul gençleri heyecana düş 

müıler,Bulgar ıefareli öııün 
de tessürluini izhar ettik· 

den ı'onra Bulgar mezarlığı

na efendice bir çelenk koy
mak ıuretlle yüksek ruhlulu 
ğunu göstermiıler Bu nüma · 

Yitler eınaıında ite zabıta 
müdahale etmlf, bazı üniver
site talebesini tevkif ederek 

mahkemeye vermlıtir Bıla 
hare ga}'rl mevkuf olarak 
muhakeme edilen üniveroite 
talebesinin muhakemeleri 
bugün hitam bulmuı ve gen 
çler beraat etmiılerdir . 

caret Odan bu ıeneki bey · 
nelmllel lzmir panayırına 
laparta'nın methur halılarile 
iştirake karar vermlıtir. 

Cemiyet bu yapıyı devle· 
tin, milli kredi ye sanayi 
mileueıelerlmizln yardımla
rile meydana getlrmlttir. 
Yapının projesi müaebakaya 

ANKARA 9 fS.Ş) İstan· 
bul, lzmir, Zonguldak, Geli

kanunlarda Belediye intihabatı 
ISPARTA 8 (AA) -Bu 

bolu, Buna, Çanakkale, Çan· ! Bazı tadilat yapılacak 
kırı ve Ankara vilayetlerınin J lSTANBUL 9 (S Ş) Ad-

ıene ıehrinıiz Belediyesi in · 
tıhabatı eylulde yapılacaktır . 

Bütün intihap hakkını taıı· 

yanların cetvelleri yapılmıı 
ve muameleleri ikmal edil
mlttlr. Diğer intihap hazır
lıklarına devaın edi'mekte
dir. 

Nihayet ltalva konuştu konutmuı ve buna b1rço1t 
"J. yerli ve yabancı mimarlar 

300 Faşl•stı•n tevkı•t iıtırlk etmlıtır Fakat batan 
projeler arasında maksada 

h b 
uygun ve göze hoı gör6nmek a erı· asılsızmış ıa.rtlarını en ziyade ıenç 

antrasit kömür ihtiyaçlarını [ ' 

il ı t 
· etmek li kanunlarımızın bazıların 

m atem rren emın i 

üzere bu vilayetlerden müte da mühim değiıiklikler ve 
ıekktl mınt .. ka dahilinde 500 yenilikler yapılacaktır . 

mimarımız Şevki beyinki ta· 

bin lira sermaye ile ıuni an- Tatbikinde miltkülat gö· 
transit fabrikaları vücuda ge· rülen kanunlar, görülen ihll· 
tlrmeiil taahhüt eden "Ma- yaca göre tadil olunacak ve 
den kömürü itleri Türk ano· , ceza hukuk muhakemeleri, 
nim tirketi " ne 25 ıene müd. l kanunu medeni de tadil edi
detle imtiyaz verilmesi he· lec~k ve yeni ahkim ile bir 

ı 

Antalya Muallimleri 
ANTALYA, 9 (AA)-Ağua

tosda toplanan bafmuııllim
ler kongruı bugün son k· 
timaını yaparak doğılmıttır. 

M. Mussolini deniz ~uvveiiffinin manevrasında bulundu. ' 
11

' s::~;::·~:·pısının mımar1 
BALONY A, 8 (A.A) - tekilde haber vermlıtır . bir muvaffakıyet oldufuna 

Stefanl Ajann teblijf ediyor: llu muhabire göre fede - füphe yoktur. Bu yapı, bir 
Deyli Telgraf rnulabiri ral katiplerinden 3 zat ta kere Türk mlmarlılnln tnkl· 

ahiren bazı Faılstlerle bun- dahil olduğu halde 300 kl ıaf ıeyrinde bir merbalecllr. 
lar meyanında M. Arpına- fi kadar tevkif olunmuıtur. 1 k d 
ti'nin tevkifleri keyfiyetini ' efa olarak bir bGytk yeti vekilece kabul edilmiı- derece daha kuvvetlendir!· 

Bu müteheyyiç havadilhı , tamamlle muhayyel bir ve umumi yapıda, modena ur. ; lecektir. 
katiyen asıl ve eaa11 yok hacım telikklıne ıeçllmJt 

Sporculukta ileri hareketler ~ıplaklar cemiyel!ne mi 
mensubmuş, 

SAV AŞÇI Gô 11!&: 
Dilenciler 

tur. Ne Bolonya'da ne de ıa· ve meırutlyetten kalma(ı6a· 
lr villyetlerin hiç birinde ne de milli) mimari ananHln· 

Muhafız Gücü Bisikletçileri 
ISTANBUL 9 (S Ş) Bu 

slya.i ıahıi)et ne de Fede· 
işle b!r cemiyrl ~c n~ılıi~ 

1 

ral katip tevkif edilmemit· den ayrılmııtır. Bizde, .. kı 
nıeseltsı du/w . /laıısıyeflı lıır I tir. Yalnız ıon gQnlerde 12 dekoratık motiflere dayanan 
insan olması lô;ımyt'itıı bir kiti tevkif olunmutıa da bir milli mimari, ileride do. 
l ıirk ııaland<ışı, lıunlar da derhal bırakılmıı· ğacaktır. Fakat bunun dof· Tür kiye tur~n~ ~aval f akıyetle başardılar. 

Gençler Ank<trıı'da merasimle ve hara-

gün ıehrlmiz adliyesinde çok 
garip bir davanın rilyeline 
batlanmııtır. Elektrik tlr~:eli Niçin aç liulıp el ııçn1t1· lardır ma11 için birinci tut, aene 

r(~tle kaı·şılıındılaı-. · 
spor kulüpleri namına birer 
zat, mınt,ka umumi merkez, 
halkavi ve halk fırkası) na· 
mına birer ıat taraC.ndon 
hitabe, Holk Fırkası, umumi 
merkez ve güç riyaseti tara. 
Cıedan kafileye armağan 

lıdır; GAET A, 8 (AA) - Bah· modern yapı ıanatanın yani 

1 

}'u/ııı/; riye mliıteıarı ve erki.nı modern ihtiyaçlara modern 
harbiye reisi ile berablr M. malzeme ve mode •-·· 

Niçin /ııışkıuıııın sırtın M rn -..-

memurlarından Dokllı çıp

laklar kulilbü izalıfını be· 
nimıemlt olacak ki karısını 
ve çocuklarını evi dahilinde 
çırıl çıplak dolaımağa mec· 
bur etmlı ve kendi•I de ~ v
de anadan doğma çıplak 

gezmeğe baılamııtır. Mu- ı 
malleyhin karııı bu vaziyet- · 
le kendiıile beraber yaıa· 1 

malt: lıtemedlğlnden adliye· 

d 
uuolini dün Pola kruva· hesapları ile cevap Yerme ANKARA, 9 ( S. \$ ) - ri umumi merkez ve spor 

Türkiye bisiklet turıınu teşkiltlt heyetleri mümessil
lam bir muvaffalııyetlo bn- leıi ve spor kulüp'eri er
~aran Muha(ızgücü bisiklet. kıl.nındun mevcut bulunan 
{'ileri dün şelırimize g~I zevat ve alay zulı:tani tn-
ıniılerdir . BiaikletçiLri ' rafından karşılama. 
kartılamık kin Muhaf zgücü 6 - Samanpazarı'nda Güç 
büyük haz rlıklar yapmıştı. ve diğer med'u makamlar 
Bisikletçilt1r Kırıkkalt'den namına kafılenin seyahatına 
ve Ka1aı·ıan karşılanmı ait yap ,lan hitabe (Güç, 

va Samanpaıorı'nda ayrıca ' -6-u"r-ec.ıte Lay'""eıtı;k .. _ ._--
merı.sim yapılmııtır. y 1 U 

Turu, tam kndrÖsu ile bir ı • - M •• • • 

arıza)a uğramadan büyük Fakat UÇ gureşcımız 
bir başarııla sona erdıren galip. 
bieikletçilerıı C. H F. bir iSTANBUL. 9 (S.,.) -
tilt, idman Cemiyetleri itt:Cakı 1·2 maiilübiyetimlzle netice
umum merkPzi bir vazo, , !enen Moskova maçında la
Vakit gazetesi bir kupa, Mu-. kımımızın gösterdiği yüksek 
bafızgücü de her bisiklatçi- oyun Rus matbuatında hara· 
ye birer saat hediye ede. retıı neırtyata yol açmııtır. 
c11klerdir. Ruı matbuatı müttef ı kan 

Biıikletçilerimizi karşıla- takımım · zın çok yükrek oyu-
ma proğramı ııu idi : nuodan bahsetmektedir. Ta· 

1 - Kırıkkale'de üç kişi· kımın hücum hattı. bu oyunun 
lik bir hey~ı tarafından kar bütün kabiliyetini göater-
şılama. mittir. 

2 - K·ıyaş'ta karşılama gürefçllerimlz yaptıkları 
"e kaCılenin trenden inişi. 1' ıon temasla maalesef üçe 
. 3 - Cebecı'ye doğru bi · kartı döıtle mağlup olmuı

sıklet ve otomobil kafılele- tur. Çoban Mehmet, Mustafa 
rile hareket. ve Abbaı galip gelmiılerdir. 

4 - C~lıeci ıstasyoııun'Ja Çoban Mehmet'in muvaffo · 
süvari miifrezosi tarafından kıyetlni Ruılar takdirle kar 
karşılama ve yürüyüş niza· ıılamıılardır 
mı ile Samanpazarı'na ha- , MOSKO\'A, 9 (.\ Al 
raket. ! Ali Bedeni meclis reısı 

5 - Siımanpaıarı'nda vi- j! Türk sporcuları heyeti şc
ltyet, belediye. •e .. halk . fır- r?fine bir ziyafet vermi ·
kııı Ye balke•ı mumessılle- t ır. · 

• 

an y•ışaııı lııiır'I z6rüne gitmlttir. Orada har- ilminin t ü l 'dl /Jıı iki suale <"<'llllfl bııl - b eesa ı ey emeaı r. 
k iye hava mllateıarlerı ile Bu olmadıkça, bir takım 

11111 içiıı tıir çok ya:ılar · Feılat fırka&1nın umumi ka" -yıızdıııı . / ! ı , /dııı/ııın /ııil ça· b cepheler üzerine bir takım 
ti i kendlılnl bekliyordu. e ki t kildi k 1 k d relaiııi /ıı/lıı /;a koydura- 1 a na ıt ar on ur-

d M. Muuollnl Gaeta açık- mak ve bir yapının bir ta. 
mıı ını :ldıep: /ı11111111 i~·tl - larında 40 par.-adan mürek. 
mai /ıir mesele olmasın .. rafında bir takım cami, J•· 

kep birinci ve ikinci fılola· ı/aı/ır. but hamam methallerl ya. 

il i
'·/ . rın manevralarır.da hazır t k h b 

verme merasimi, 

7 - ôade muzikn olmak 
üzere kaCilenin Adliye sara. 

yı Karaoğlan yolu ıle Gazi 
heykeli önüne muvasalat ve 

nıce ,; ·11ıııre 11ardır pıt ırma , iç ir zaman mil· 
ye müracaatla nafaka dava- I n·ı • k . . · bulunmuıtur. Filolar ıki , ı eııme ıı 111 !Jll li mimari yaratmak defll-
11 ikame eylem ittir. Bugün 1 / . · ı kıama ayrılmıılardır. ratı ıııış ı•t' dı/1•11111ek mec· ~f 1 d dir. 
bu davanın ilk C 1 1 h f

. . . . · anevra ar an sonra M 
e ıeı a ı bıırıye/111de o/aıı ıruan: M il 1 ik' f'I f . Mimar Şevki, meydana 

ııetırdlil sade ııilzel bina ile, 
bir çığır açmıı bulunuyor. 

olarak cereyan eylemtıtir , . . .•. uuo n ı ı oyu te tıı et-
çelenk vaz'ı v~ kafıle reisi ' ~=......,,..-==-=......,,.,...:___ .! - Dılenrılıyı nıı•s/ek J mlştır. 
tarafından hitabe . ,- ~~. b va iiiyat l'llin111iş ı~nbel ııe ,---:~~==,...---

1

1 iW el t (fcl t lııfeyli insan İ0T s~ ~· - ~ 
8 - Kafılenin medi~ önü L C • OVyö( 1 

.

1 U lll lllll Kanıın dilenclli!/i yıısak .. ; ._ ' 
istasyon volu ile Gü\' bina- , l'lmişlir Fııkai şclıirler bi- t • 
sına hareketi ve burada MÜdÜrfı"ı" ğ.1.1. f rinri zıimreyi _ıeşk~l ;deıı lly)rlt t•esı 

Türk Ad-ları 

( D> 
hasbihal. ~ · yoksıı/ ııc ıııcılııllerı bes/,•_ M 

1 
• oskova'dan Ro-

9 - Ankara raılyoıile A 'd .., mrtiİfjİ için kıırııııı tıılbik 
Türk ge nıl , ğine ve sporCU· ı· vrup • a ~rc:>pagan- ı edilıııeıııekft> Ut! bu yıi:dt•n maya geldi 
!uğuna ve seyahatlerinde da faalıyettnl arttı· , ikinci zıimre dilenciler ynni ROMA, 8 (A.Aı - Ev-
yardımları dokunan resmi 

1

. r acak. tııf tyliler tıirenıekltciir. velıi gün Moıkova'dan ha 
hususi makam ve rşhasa ANKARA, 9 ( S.Ş ) __ Diltnriliklt nı,ıcade/e reket eden dört motörlü üç 

M h r .. - b' 'ki t · · ' M b ı büyük Sovyet tayyareslnden 
u a ız gucu ısı e reı~ı atbuat umum müdürlüğü mıis el o ın ılıdır l'1111i ıcbir 1 

f 
. ı t kk" _, 1 · t' ı k mürekl.ep ft 'o c'ün ak•am 

tara ınuan eşe ur euı mış ır. propaianda faaliyetini ge 7ılr INlnndıışı kimseye el • 

1 

ıaat 19,30 da Gian.pir.o ka· 
niıletmeğe karar vermltlir açmamalıdır. ıı dıisluruııa rargahına gelmltlir. 

ANKARA. 9 (A.A) -· · • , • . hl'/ / 
M h f Ü 

• bi iki 
1 11 1 

: Bugünku Tilrklye nln r.iltun ıı a < 11e mil /yel tansııbile Sovyet heyeti Bal bu filo-
u a ızg cu ı e ç er · d" d b ·ı k k ı 1929 d" k h . . 

1 
! unya nazarın a oldujiu gi· ay anara !/O s11 11e mnlıil- sunun da Odeıa'ya 

~nl a tam kfe rımı.ze ge - bi tanıttırabllinmesl için mü· Itri korumalı ııe beslenıl'ii. yaptıjı ziyareti iade eyle-
mıı er ve ço ıamlmı suret / 8 t i d ID k 

1 1 
d K hım kararlar alınmıttır. Ya- Y =· 111111 em ıı e tr elmı•z, evamı ikinci sayfada) 

te arkıı. ani mdıı arı ır . ayadı- kında faaliyete geçl'ecektlr derhal ka111ım11ı ltıtt>ikiııe yapıı.ııdaıı lkiııci ua,.ı:'eıııı''i 
ta isti ı•a e en er arasın a · k · / -J' -Bafrada zel 1 uı·çcre . ıns 1/1 ıyın şeref /it ljllpamıyacağım · za i/1(111-
Adliye vekil Saraçoiilu Şük. ze e /ıııysiyl'liııi t•nbel ve tııfı ·yll i 
rü beyefendi de var<iı. Spor· BAFRA, 9 (AA) _ Dün 

1 

bir lwyata kurban tefen 
1 ını (,.'ıinkıi irlimai a/ıldk, 

G h k 1 1 k 1 d 
:ıılmıi dt, nıer/ıamtti de 1 

cular azl ey e ine çe en gece 2 ,30 a ıarktan gar- , prof esyantl diltııclltri lıtrkesı mtn edtr 
koymuılardır · Şehir bahçe ba doiru bir saniye kadar gibi 11nmus/11 ve nııistahsil Halbu ki merhamet, bu 
sinde ,ereflerlne y(lz kltlllk ıilren tiddetli bir zelzele yaşanııya nıtcburetnıeliyi: facianın baş aklörıidıir. 
bir ziyafet verllmiftlr. hı-dılmiftlr. Hasar yoktur. Btn, birinci ua:i{ınıi:i 

Ece Bey 
" Beğüm 
" Kurt 
" Tekin 
Efe 
Edlnclk 
Edebali 
Eftekln 
Ede 

Dirim 
Dirlik 
Diril 
Dl ek 
Dilmaç 

Diilmaç Tekin 
Ece 
• Alp 
• Han 

1 " Han " Hanın 
, Yeni dotan çocuklarınıza 
j Öz Türkçe ad koymanız için 

Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlannı toplamak 
tadır.Bu adları gazetemizde 
n~şrediyoruz. Bu yolda bilditi
niz adlar varsa onları da Hal· 
k.evine bildirmenizi rica ede
rız. Bu adlarböyle toplandık· 
tan sonra bir kitap halinde llef" 
rolunacakhr. "H,, ifaretWeri kaz 
adıdır . 
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Bu çığırın geniıliyeceğinderı 
ve büyük verimlerle devam 
edeceğinden yalnız mimar 
Şevki gibi genç kabiliyetle
rin mevcudiyeti dolayısıle 

değil, bütün Türk vatanının 
baıtan aıağı inıa edilmesi 
davasının bizzat inkılap da
vamızın esaslarından biri 
olması itibarile eminiz 

Sergievini blttlkten_'sonra 
tekrar tetkik edeceğimizden, 
timdillk hu kadarlık bir iza
hı kafi buluyoruz. 

Önümüzdeki Sanayi Ser
glıi, Ankara'da doğan bütün 
itler gibi. esaslıdır. Esa•lılık 
Ankara mektebinin ehem
miyetle telkin etliği bir ka
idedir Mesela bu sergi ya 
pıldıktan sonra, tenkit edi 
lecek tarafJarı olmıyacaktır. 
diyemeyiz; fakat fU son 
Galatasaray panayırı gibi, 
memleket münevverkrini 
adeta kendileri hakkında 
tüpheye dütürecek bir sevi
ye fıkaralığı arzetmiyecek 
lir. Bilakis tenkidi dahi, 
kendisile beraber. birkeç 
kat yükseğe çekecek ve ku 
surlarını böyle bir tenkide 
teslim ederken, . alınan yo
lun çokluğunu ve ehemmi
yetini de ona kabul ettire . 
cektir. 

Önümüzdeki serginin bir 
kere fU manası olacak
tır ki, orada, bütün sanayi 
müesseselerimizin toplu me
saisini gördükten baıka, Lo 
zan'dan önce ile Lozan'dan 1 
sonraki Türk iktısadiyatını 
resimlerle ve rakamlarla kar
ıılaıtırı mıı bulacağız . . Yani 
iktısadi kurtuluı davamızın 
hem içtimai hem de siyasi 
manasına intikal edeceğiz. 

Sergide bir de turzm k ö
ıe.~i _yapılacağını biliyoruz. 

1 
Butun bunlardan sergi mey
dana geldikten sonra da bah
aedebiliriz. Şimdilik şunu 
teıbit ederek sevinelim ki 

' Ankara'nın ciddi gayretleri 
memlekete bir taraftan bir 
milli sanayi temin ederken, 
bir taraftan da onun hem 
sergilerini barındıracak ya
pıyı meydana getirmiş hem 
de yüksek medlullerini te
barüz ettirmek ananesini 
kökleıtirmlı bulunuyor. 

Hakimiyeti Milliye 
BURH11.S ,\SA/• 
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: Vak su/farı yediren, : 
1 d" • : gey ıren ve herma- : 
1 
1 
1 
1 
1 • 1 • 1 
1 
1 
1 

• nada gözeten Vnk· • 
su/far Birliğine seve 
seve yaı·dım ediniz. 

Yuksıılları Go~l'iıııl' 
: Birliği 
•••••••••••••••••••••••••• 
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Halkevi gençlerinin kaza ve köyleri tetkiki 1 Fır k '' 
Gençler seyahata Reisimiz 1 

EylQlda çıkıyorlar. Tevfik Fikret bey bu- · 
gün geliyor. 

Kazalarda meccani müsame
reler verecek, Halkeviülküsünü 
köylerde yaymağa çalışaaklar 

Evelce muallim mfktebine Edremit, Burhaniye. <..öıneç, 

ınensüp 6 gancin Halkavi Ayvalık ve Alt nova' da vcri 
namına mektebin müzalıere · le..Pktir 
tile koza vo köylerde tetkik Buralarda piyes olarak 
sey.ıhat , nıı ç.kacoklar . nı yez .I «İstiklulıı ile « Y6p ~knrılarn 
mıştık Muallim mektebinin oynanac.k, bunlara bır çok 
beşinci sınıfınılan GJkalp,Fe- ı numarnhır dıı ıl'1v ~ .,.Jilt· ı-~k
ridunŞuuı i,Lıllif,l<n~ım isimli tir. 
bu gençler seyahatlerini yn- j i<Örsle çekiı; nras ndaı> 
ya olıırak yapacaklar, ica- isimli bir perdelik foc :a da 

hında otobüee bineceklerdir . ilıtiyutolıırak h:ız • rlanmaktadır. 

Dün vali Salim beye çıka- licnçler,hcr uğradıllları köy 
rak teşebbüslerini anlahn de köylü ile dertleşmtler ya 
bu gender, vali beyin can- pac.ık inkıhlbı dillerinin dön
dıın aldka ve tebriklerinden düğü k .ıdar anlatacak, Hııl
çok sevinç duymuşlar ve in . lcevlerinin ıpyelerini onlara 
kıltlp gançliğine düşen vıı- çiztcekfordir. 
zi(eleri izah eden velimizi Bu hususta halkevi reisı. 
dinlemiş ve: «biz bu tarif miz onlara geniş hır proğ 
ettiğiniz gençler olmak için ram çiz~c"k ve yapacaklarını 
çalı ıyoruz . Ç1lışBcağız Hi- izah ederek olara direktir 
ze dıişen vaz fcyi • b ı lınklıın verecektir. G·!nrlerin bu ha. 
yapmak en büyük emdimiz- yırlı tr,ebbüsünü tekdir 
dir • Demi~lerdir. eder ve muvaffakıyetler di· 

\'ali bey onlara köylerde ı~riz. 

ve kazalarılıı yapacakları Bu s~yahata eylül birde 
tetkikler lınkkında Cıkirler başlanacaktır. 

ve vazifeler vermişlerdir. 1 Kefıleye arkadnşler.mız-
<1ençler kazalarda verecek- dan bir! de dahil olacuğı 

leri meccani müsamereler için Savaş okurları bu tet. 
için hazırlıklarını bitirmek lcik ve görüşleri mutazaman 
üzeredir :\! üsamer eler, 1 lavran oku yacaklıırdı r. 

Poliste: 
Dün gece saat 22 radde· 

!erinde Yetilli camii civa

Halkevi reisl{ğinden: 

Temsil subesi: 
rında yol üzerinde Kasaplar Azasının 11 Ağu~los cu

mahallesinde mukim lzmir'li martesi günü akıamı reat 
:"liyazi ef. oğlu Süleyman ef. 21 de Halkevinde bulunma 
nin son derece sarhoş olarak _ı_a_r_ı _re_c_a_o_Iu_n_u_r __ 

yattığı görülerek karakola j melei kanuniyeye teve .. ül 
getirilmit ve hakkında mua olunmuıtur. 

( Üst tarafı birinci sarf ada ) 
mektedir. 

• 1 

Tevfik Fikret bey 
Bir müdJettenberi Konya 

ve Anlcnra'da bulunan C H 
F. Vilılyd iuere heyctı re
isi ve Konva mebusu Tev
fık Fikret hey bugün şehri
mize avdet edecektir. 

Yüksek ~ir tetkik ~eyeti 
Gönen' de 

GÖNEN, 9 ( S.Ş) 

Heyete ziraat vekaletinin 
eski müsteıarlarından mer
kez f · ankası idare meclisi 
azası Profesör Abidin bey ri
yaset etmektedir. Aarkadaş

ları; Ziraat enstitüsü zootekni! 
Profesör Şpetel, Baktriyoloji 
Profesörü Beller. Ziraat ve 
kaleli zootekni mütehassısı 

N urid lin Baktriyoloğ Doçent. 
Süreyya Tahsin, Zootekni 
Kadri. Salahattln, P •razltolog 
Nevzat, !.!ursa ziraat m~ktebi ı· 

muallimlerinden Fikri,Necati, 
Balıkesir mıntıka müfettişi 1 

ve baytar müdürü Behçet, 
Karacabey Hara çiftliği mü
dürü Celal. ziraat enstitüsün- ' 
den İsmail llakkı beyler. 

Vali bey 
Bandırma ve Erde

k'e gitti. 
Bir hafta kadar sürecek 

bir tetkik aeyahati yapmak 
üzere vali be} dün oğleden 
sonra Bandırma'ya gitmiıtir. 
Oradan' Erdek ve Cönen'e 
geçecektir 

Aydıncık 
İskelesi tamir edi

lecek. 
AYDINCIK 9 !S. ~- ) -
Devi ot Demiryollarına 

ait Gönen ormanlarında ke 
silen travers ağaçları Aydın 
c.k iskelesinden sevk edile 
ceğınden Gönen kaymakamı 
beyin kıymetli yardımlarile 

ve belediyemizin yüktek 
gayretile Aydıncık iskelesi 
mükemmel surette tamir 
edilecektir. 

Vang11 su depolan 
Bu iskele Zeytin ihracı 

için çok mühimdir. Tamir 
şayanı teıekkürdür. 

Belediyenin Spo
ra hizmeti 

Aydıncık belediyesi Bele
diyeye ait bir binanın Ay
dıncık sporuna terk ile büt
cesine vaz ettiği yüz lirayı 

ve binayı tamir ederek 
sporcu gençlere bir yuva kur
muıtur. 

Belediye evvelce siparit 
etmiş olduğu yangın için 
motorun ihtiyacını tatmin 
edecek müteaddit su depola
rının inıası için Bandırma 

belediyesince gönderilen fen 
memuru tarafından depola
rın planları çlzllmlttir. Ya
kında inşaat baılıyacaktır. 

Kaldırtm tamiri 
Cümhuriyet meydanında 

1 aldırımlar tamir edi'mekte 
olduğundan bu sene mem
leketin imarı hu.usunda be
lediyemiz azami gayret gös 
!ermektedir. 

Kooperatif boıçlart 
tecil edi!d i. 

Bu sene hevaların kurak 

Bugünkü maçlar: 

Koloı·du 
Mektepliler 
Muhteliti 

Bugün oldukça mühim ve 
heyecanlı bir maç seyrede 
ceğlz. 

Balıkesir lise, muallim ve 
ortamektep takımları muh-

teliti ile kolordu ldmanbirlıifi 
karıılaıacaktır. Bu maç her 
iki taraf tarafından kabul 
edilmittir. 

Mektep muhtelitı kuvvet
li gençlerden teıekkül et· 
mektedir.Bu itibarla Kolor
dulular mühim bir 1'asım 
karşısında demektir. 

Genç takım ,u ıekilde 

çıkacaktır. 

Hasan 
Mezin - lbrahim 

Mulıarrem, Cemal, Zamanı 
lsmail Nıyazı lbrahim Hilmi 

Melih 

Kolordunun nasıl çıkaca

ğı belli değildir. 

Küçükler 
Yurt-Güç ve Birlik· Güç 

ikinci ve üçüncü takımları 
nın karıılatacağını yazmıı· 
tık. 

1 

Birliğin 
1 

Müsameresi 1 

lbmanbirliği senelik mü
sameresini 30 Ağustos Baı 

kumandanlık muharebesi ge
cesi verecektir. Müsamere. 
için hazırlıklara baılanmıt 

ve temsil edilecek piyesler 
seçilmiıtir Piyesler, 

R. Gökalp'ın "Bir meıale • 
söndü!" isimli 3 perde bir 

tabloluk faciası ile Hasip 
Ahmet beyin " 60 yaıında 

bebek • adlı iki perdelik ko
medisidir. 

Bundan baıka birçok nu
maralar da hazırlanacaktır. 

gitmesi dolayısile köylünün 
mahsulü az olduğundan ko
oparatif köylü borçlarını te· 
cil etmek suretile köylümü 
zün yüzünü güldürmüıtilr. 

RadyO 

10 ACUSTOS CUMA 
ISTANBUL, 

Plak neşriyatı. 19,20 Ai 
haberleri 19,30 Türk musiki n 
riyalı: (Ekrem, Ruşen, Ce 
beyler ve Vecihe, Naıan Ferid 
Nedime hanımlar Ovrik efen 
:11,20 Ajans ve borsa hnber 
21,30 Radyo orkestrası tarafı 
dan hafif musiki. 

BUDAPEŞTE. 550 m-

Salzburgtan naklen: Filha 
nik konser. Bruno Walterin id 
resinde). 23 haberler. 23,20 Si 
musikisi. 24, 1 O Konferans. j4, 
Cazbant. 

BÜKREŞ, 364 w. 

Gündüz neşriyatı. 

lik musiki. 20 konferans. 20, 
Radyo o~kestrası. 21 konfcr 
21,15 Piyano konseri. 21,40 K 
ferans. 22 Taganni. 23,30 Plak. 

MOSKOVA, 1714 m. 

Musikili kolkos. 21 Oda 111 
sikisi. 22 Çek neşriyatı. 

lngilizce neşriyat. 24.05 Alma 
neşriyat. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağ"lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderileP 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshal 
1 O kurqtur . --·--

Gazeteye alt her husus 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir · 
--+-·-

SAV AŞ Cumarteıi günl 
çıkmaz. 

-·--
~ 

SAVAŞ 
iDARE YERİ: Balıkesir Kuvv• 
milliye caddesinde Hususi d · 

Telgraf adresi: Balıkesir 

SAVA 

Mısafir'er enternasyonal 

ve Giovanezza martları ara

sında Ceneral Liotta ve di 

ğer bir çok zevat tarafından 

hararetle karşılanmıtlır 

dürü ile Sovyet sefareti 
maslahatgüzarı.bir çok mül
ki ve askeri zevat ile tay
yarecilik alemine mensup 
kimseler tarafından istıkbal 
edilmitlerdir. 

6 8 · 934 de Göııen'e gele
rek görülmesi lazım gelen 1 

hayvanları gördükten sona, 
gecesi de okuma yurdunda 
Halka karıı 1 O ar dakika de
vam eden istifadeli sözler 
söylemişler, ve ertesi günü 
tetkiklerine devam etmek • Sn aşın T akvı 

AGUSTOS 
10 

Misafirler ltalya'da bir 
hafta kalacaklardır. 

LEBURGAT, 8 (A.A) 
Yiyana'dan gelen üç Sov· 
yet tayyaresinin saat 10,35 te 

burada karaya inmiıtir. 1 

Tayyareciler hava itleri na 
zırının kalemi mahsus mü 

ROMA, 8 (AB) Dün 
Alman kilisesinde Mareıal 
Hindenburg'ıın istirahalı ru
hu için dini merasim yapıl

mııtır. Merasime kralın, hü
kumetin, Ayan ve mebusan 
meclislerinin ve faıist par
tisinin mümessilleri, ecnehi 
sefirler, Alman sefiri ve bir 
çok cenerallerle zahitler it· 
tirilk etmiılerdir. 

üzere buradan ayrılmıılardır.
1 
________________________ _ 

Bu gece 

Yeni 
Türkiye 1 

Ecza esi 
Nöbetçidir . 

VENİ ADAM 
«Yeııi Adaııı» ııı 32 ıııci ııiislıası ı·ıkııııı;tır. Bıı . ' 

iıiislıada Halk üııiH•rs.tt.•si ılerı:;lı>ri, tlüıı\a iliın 
• 

ve saııaı lıallt'rlcri kıi'a IPııkiı \l' ıetkikl('r, lıaf-

~ı dahili Yar, kiiltiir ull1111111.ıı ~erıısletıııı·k istt•ı·-. . 
seııiz «Yt•ııi adaıııı oku\uııuz.» 

• 

Cuma 
Gün doğumu: 

YIL: 193 Zeval! 5, 15 4 Ezanı 9,58 

REHİYÜLAHIR 29 

1 

1 
Mesut aile yekv~ut ruh• 

!arın ismidir. --------
~oaaaaaaaa aaaaaaaa0 ~ DaaD 0~ 

lar da .. hep üzerıme yıkılıyordu. 

Ansızın kesfettiğim bu tılsımlı ve yep
yeni ıeye, uzun zaman meftun ve hay
ran baktım Çerçeveyi tekrar kendiır e 
doğru çektim. Ayna, gene parlıyarak 
büsbütün arkaya devrildi. 

ıamak ve onun verdiği o emralsiz zev
ki tekrar tekrar tatmak ne tatlı! 

-bilhas.a bu muammanın halledilmesi 
lazımgelen orada da bir tarafta du
vardan, d1ğer tarafta ise aynanın tutun 
duğu 8ert tahtaçıklardan baıka birıey 

yoktu. 

sonra dadım hızlı adımlar1 a içeri giı mit 
ve ağlıya ağlıya onun üzerini siyah bir 
bezle örtnıüıtü. 

3 Edebi tefrikamız. \ 1 

\SEÇMERUSHiKAYELERİ f 
a - -a 

! Ayna ı 
a a 
a Yazan: İvan Bunin a 

Çeviren 11. Gaffar 
Sckizinıci hikaye 

orlıtıında duran ÇO(ubta . . - lapi 
aynada idi. Biz bir biri re hayretle ba

kan iki insandık! lıte birimız gözünü 
kapadı ve herıey ortadan kayboldu 
Yalnız karanlıkta dönen parlak leke' er 
kaldı. Sonra tekrar gözlerini açtı ve 
eskiden gördükleıinin hı pı ri tdıur 
gördü. Bundan baıka aynadaki odanın 
Lenim üzerime yıkıldığ nı da gördü 
Acaba niçin yıkılıyordu? Ürkek ür kt k 
aynaya yaklaıtım. Çerçeve•inin alt kıs 
mına kadar elimi uzatarak onu ittim; 
parladı, duvara çarparak takırdadı ve 
içine akıeden mail c'ö emebüsbüten 
meyllleıti. Şimdi bütün oda: - kar 
ıımdaki çocuk da, kar yola da, koltuk-

il 1 
Bundan sonra onun önünde birçok 

defa hertürlü hile ve kurnazlık düıün
düm Köıedeki odayı, boş olduğu za 
manlar severdim. Onu, böyle boı bu
lunca içeri girer, üzerime kapıyı kapar 
ve hemen bir sihirbazın o esrarengiz. 
hususi hayatına baılardım . 

Oda öyle sessiz, öyle sessiz olurdu 
ki, örümcek ağınca titreyip dona kalan 
sineklerin ince, hazin ağlayıılarının her 
bir notası bile ititilirdi. Ve sanki be· 
nimle heraber oda da birşeyler bekli
yormuı gibi nefesimi tutardım. 

Aynadaki odada önüme dikilen ço. 
cuk, vaktile parlak bir ağustos günü 
kartımda durandan, tiır di daha boylu, 
daha cesur ve daha sokulgandı, ve ak
seden oda da benım bulundu~um oda 
dan çok daha cazip ve çok daha fü
sunki.rdı Orada tekrar bulunmak, ya-

Acaba kendisine bakılmadığı zaman
lar da o , var mıydı? Bunu anlamak 
için birisini aldatmak icap ediyordu. 

İşte yüzümü lakayt yaptım, aynadan 
uzaklaıtım, göya alakadar olmuyormu
ıum gibi pencereye baktım ve ansızın 
döndüm". Of. gene herıey yerliyerinde 
idi! 

Acaba aynanın ~arşısıra otursam, 
gözlerimi kapıyarak uyuyormuıum gibi 
yapsam, sonra bidenbire gözlerimi açı
versem? .. Lakin bu kurnaılıklarım ı!a 

bir iıe yaramadı! 
Birşey daha var: kirpilderimi oka -

dar az açaram, okadar az açarım ki 
kimse bunun farkına bi,e v8ramaz .. 

Fakat bu ne zor şey! 
Kirp•klerim titriyor, gözlerim acıyor, 

fakat gene aynı neticeye varıyorum 

ya hiçbir ıey görünmüyor, Y8 but, za
yıf bile olsa da, hepsi görünüyor. 

Ve birçok defa ümitsiz ümitsiz ken· 
dimi zorl:yarak aynanın ağır sütuncuk 
!arını yerlerinden oynattım; ayna ile 
duvarın arasına baktım . Lakin orada 

Acaba bunların, bu tahtacıkların ar
kas nda birıey mi saklanıyordu.' 

Halbuki bana, bunların arkasında, 

"yalnız cıva sürülmüı cam. oldnğunu 
söylemiılcrdi. Evet ama, cıva ne demek· 
ti ? Herhalde cıvada da tılsımlı birıey 
vardı. Göya birisi, hamurun içine civa 
koymuı, ekmekler fırında pişerken bir· 
denbire sıçramağa baılamı{! Hele bıl · 

hassa: arkasına cıva sürülen ve · adına 
ayna denilen bu ıeyin üzerini, Nadya 
ölürölmez niçin örtmüılerdi? 

Bütün evi, önce anlaıılmaz bir çığ· 
!ıkla ürkek gözler; sonra annemin ga 
rip feryatları içinde bıra~an, o anlaşıl
maz mülhit ıeyin vukua ge ıdiği bu kor
kunç gece, onu siyah bir bezle örtmüş
lerdi ... 

Gecenin sessizliğini ihlal eden bu 
feryatları, yattığım köıedeki odadan 
itilince, vahtl bir korku ile uyanarak 
yatağımda dizüstü durmuıtum .. Biraz 

IY 
Bundan sonra bir step evi olan evi 

miz, uzun zaman seuiz bir hüzün için· 
de kalmııtı . 

Artık ilkbahar günefi or.u günlerce 
sevinçli pırıltılarile dolduru1 ordu. Pal· 
buki benim bütün ümitlerim sönmüıtii! 

Bir zamanlar kendi adını tannan bir 
sesle haykıran o sevimli, ıen kızcağıza, 
ne olmuıtu ki, timdi köyün mezarlığında 
bir "kabir" de yatıyordu . 

O, nereden gelmitti1 Ndesinin sanki 
habis bir ruhun alev'i nefes!le söndürdü 
o uğursuz akıama kadar, neden yat•• 
mış, hoplayıp 21plarnır, ıevinmitti? 

Güneıten yanmıı yüzceğizi ve par· 
lak gözlerile, bilhaHa o akıam nek•· 
dar ıendi Lakin baıı ansızın annemlll 
omuzuna : 

- Ay, anneciğim! diye nan! ~ 
sarkıvermitti? Kendisini hemen çoculf 
odasına götürmüılerdi. l'u ıaaat, onıt 
gördüğüm son saat oldu oradan b 
daha sağ dönmedi . 

• 
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Dünya üzerinde siyasi va i~tısadi hareketler 

Jap~~ M~~a~!~~~.r~an 1 ~u~anis~a~'da balıkçı!ığın 
Mısı~;da müntetlr El Mo- ınkışafı !Çin alınan te~bırlef 

s ·---

Büyük Alman 
Vatanperveri ı 

Hindistan'da 
İngiliz Karakolunu 

bastılar 
KALKÜTA, 8 (AA) -

Mahalli bir bayrama lttlrlk 
eden müsellah 150 Müılü · 

man Kalkütadan 20 mil 
Hakkıııda 1'aııılı111 detiı1 
merasiıııiİıin ı atsi latı , mesafede bir poliı karako 

NEUDECK 8 (A A) Dün 
akıam Neudeck ıatosunda 
huıusi merasim icra edilrnif 
ve Hindenburg'un ailesi ef · 
radı ve Neudeck malikane· 
ıi müıtahdemleri tabutun 
Tanenburg'a naklinden ev· 
vel büyük ölüye veda etmlı · 
!erdir. ' 

Neudeck civarı büyük as· 
keri manevralarda görülen 
bir manzara arzelmekte ve 
bu ıuretle bu en büyük Al· 
man kumandanının cenaze 
merasimi hayatında kendi. 
ılnin de en büyük ıeref ola-

dan taıınan tabut abic'enin 
baıkumandalık kulesine gö· 
türülmüf ve kulenin met· 
halinde mareıalın tabutu 
vaktilP. kumanda ettiği Huı. 
sardların büyük üniforması· 
nı giymi t bulunan Marıal 
Fon Makenzen taratından ' 
selamlanmııtır · 

İhtiyar Mareıalın müte 
veffa harp arkadaıır. ı son 
defa olarak bu selamlayııı , 

bir 
çok hazin o\muıtur 

Merasime muazzam 
geçit resmi ile nihayet ve 

rilmittir . 

luna hücum etmlı, lıjnayı 

tahrip ederek karakolda bu · 
lunan 3 polisi yaralamıılar· 
dır. Hücumun . sebebi meç · 
huldür 

Gandi yine uyuyacak 
VARDHAS8< A.\. ı Gan· i 

dl bu sabah 6 da hartalık bir ·, 

oruca baılamıı, süt ve meyva 1 

suyu içerek yatmııtır. 

Gandi gayet zayıf olduğu· 

nu, blr hafta ıonra kalkıp 
kalkmıyacağını bilemedlfinl 
söylem ittir. 

rak telakki ettiğı bir askeri Uzak şarkta tehlike mi var? 
geçit reıml ile batlamıf Lu-

lunmakta idi R J ' 
Geçit resmini müteakip J, us • apo n 

cenaze alayı yıldızlı bir se 

ıııaaltındaTanenherg'adoğ 1 -;- "d ı• t( 1 

kattam gı.zeteslnln 26 tem· 
muz 1934 tarihli nüıha· 
11ndan: 

1931 senesinde Japonya' 
nın nüfusu 67 milyon idi. 
Japonya 'nın nüfuıu her ge · 
ne zarfında binde on bet 
fazlalaııyor . Yani yirmi se· 
ne sonra Japonya'nın nüfu 
su 81 milyonu tecavüz ede . 
cektir. Japonya' da kant n , 
ameleler için mesai saatini 
tahdit etmiyor. Yalnız ka· 
dınlar ve çocuklar, 11 saat· 
ten fazla çalııamazlar . 

Japonya'rla iıtirahat günü 
yoktur Ancak fabrika ra · 
bipleri her ameleye ayda 
iki gün mezuniyet verebi· 
lirler. 

Amele ücretleri Avrupa 
Ve Amerika amelderl üc· 
retlerine takriben müsavi· 
dır . Cenevre'deki it bürosu· 
nun tanzim ettiği bir iıta· 

tiıtiğe göre Japonya'da bir 

amelenin vaıati yevmiyesi 

2,J8 yen, yani 11 frank 

yetmit iki santimden ibaret· 
tir. Kadınlar bir günde 0,79 
yen, yani 3 fr4nk 90 santim 
ücret alıyorlar. 

Japonya'daki amelelerin 
nısfı kadınlardan mürekkep-
tir. 

Japon amelesi gayet uy
sal ve kanaat ıahibidir. Al ruhareketetmı,ur Haı·Jıiııdeııyınecı c ıye e 

Neudeck'ten ikiki
1
ometre b• J , d•t• ·'Of• dığı ücretin yüzde kırkı gı 

ileride Mareıalın tabutıınu <l ) SC 1 1) 1 daıına kafidir Çünkü pirinç 
hamil bulunan top arabasını PARIS, 9 ( S.Ş ) _ ı..:zak tığ , ndan . b~~i-~le . Sovyet 

1 
ile yaııyor. 

çeken atlar bir t raktörle de- oark ahvali son zamanlardıı hu~umetıle ~u.lun muzaker~- , Japon hükümeti . ıanayle 
littirilmlttir . burada büyük endişelere se- . lerı keıeceğını. nnlntıyor. ~ a- yardım makıadile her sene 

Bu top arabasının önünde bebiyet vermektedir . Bık\·ok kat bu kuru bır tehdıt ola- 21, I 52,000 yen tahılrat ver· 
dört ıırhlı otomobil gidiyor kimseler yakın zamanda bir bileceği gıbi dahilde bazı rnektedir. 
Vf! arkasından motörlü ba- Ru~-Japon harbi ba~lıyaca - nüfuzlu uns~~ları~ yardımı.Dl ---

laryalar geliyordu . ;;.,na muhakkak nazarile ba- kazanmak ıçın de 0ıabılır Ameri~a-Japonya münısebatı 
Yüz kilometrelik uzun kıyorlar . ı; a zetel cr bu mese. Her halde Japonya'd .. a henüz 

1 "Times. den 
Yol imtidadınca iki laraılı le ile fazla me~ır u1 oluyor hiçbir s iyasi teşebbus olma-

d "' Tokyo gazeteleri Japon . çlztlmiı olan ve ellerin e lar. mışlır . 
k M 

' 
ya'nın Washington Sefiri ızıl zıyalar saçan areıa · Temp• gnzctf ~i lıu müna - Mançuri meselesinin bir 

lerle birer heykel gihi hare sebelle mühim bir mıılı.ale s,,vyet • .ı •pon ihtilAfına 
ketsiz duran Milis efradı neşretm i ştir . Gıızute, bazı meydıın verece~ini iimit et-
bulunmakta idi. 1 ınııhafılde gö sle rıl en e mlışe· miyoruz . Ancalı. Mogolistan 

Bu suretle alay sabah sa !eri doğru bulmuyor ve di- meselesi ortaya çıkınca io 
at altıda Tanenburg'a gel· yor ki : değişir . Ru s lıır dış MogolİB -
ınit ve tabut büyük mera «Soyyetlerle Japonya ara- tan'a hakimdir. Japonlar, 
slıne intlzaren abidenin sında yakın bir harbi ümit daha doğrusu mültefıkleri 
Baıkumandanlık kulesine etmiyoruz .loponya . bugü~ Mançuri'liler ise k Mogolis· 
konmuıtur. ' büyük bir mali ve ıktısadı tın'ın hAkimdirler. Maamal'ıh 

Saat onbirden biraz ev · buhran içindedir. Bunun lıu meselede de bir anlaşma 
vel Mareıalın tabulu abi· içın harbi ciddi surette dü . bulunmaaı ihtimali vardır . 
denin tam ortasındAki bü· şünemez. Sovyetlerf' gelince Tabi :ı nlaşma Çin'in aararına 
Yük ıalibin önünde kurulan bugünkü rejimi tehlikeye olacaktır. 
ı. Loyacak olan bı' r lıarbe kolay İki hükılmdt i n tuttukları "'üraüye getlrilmit ve a 

1 dolambaçlı yol, deha ser. 
tabutun etrafında Tanen· kolay "İrmez er. 0 f ı . ı · bestçe hareket edilm ek için. burg muharebesine ittlrak Eıiasen iki tora .n < il uıp· 
d loması. vasıtııları kullanarak dir . Yok~a no Sovyet'lerin; e en elli üç Alman alayının JI - b 

k. d"ğ' d ne Japonya' nın su ıu oz-
sancaklarını tutan Alman harpten ı·e ın ı ı mey an- ma"ı düşündüğünü - ümit 
ordusu zabitleri mevki al- dadır. Gerçi Japonya ve Man. i t> 

ınıılardı . , ~ç~u~r~i' d~e~t~e~b~ri~k~s~iy~a~s=e~li'-fy:o:p:-~l :e~t~m~i~y~o;ru~ı~. ::::=::--::--
Biraz geride, aralarında i: ~ H Bütün 

hükümet erkanı ve Rayttağ M. itler 
mebu.ıarının bulunduğu bir Almanlaı· 
~aç bin kiti ihtiram \'aziye. Hindenburg için ne 
tinde duruyorlardı. diyOr llitlere rey vermeğe 

Kordonun dııarısında i~e TANENBERG, 8 (A .A) · davet olunuyr 
200 bin kiti vardı. Derin bir Mareıal Htndenburg'un ce · 
se11izlik arasında M . Hıtler naze merasimi esnasında l\ERLIN 8 ( A.A ) Eıki 
ilerlemlt ve Mareıalın tabu- Baıpapaı Maretalın vaıi Çelik miğferler ve timdi mil· 
tu önünde rüküa varmııtır . yetnamesini aynen okuma· li soıyaliat ıabık muharipler 

Merasime ittirlk eden dığını söylemittir . Ölünceye cemiyetinin matbuat büroıu· 
ıah.ıyetler arasında aıkeri kadar M. Hıtler irat ettiği nu · na neıreltlği bir makalede 
ünlforma•ını oı'ymı"t oldu"u tukta, harbin feci suretle ne· 19 ,.. 

• " 
8 

• bütün Alman'ları aaustoı 
halde sab k veliaht ile bütün ticelenmesinde Hindenburg 

M. Saıto'nun memleketini 
zıy .. retl dolayıılle Ame· 
rika'nın Japonya 'ya karıı 

alacağı vaziyetten ve ge · 

lecek seneki Bahri konfe· 
ranılarda Japonya'nın takip 
edeceği ılyasetten bahıet· 
rnektedirler . 

M. Saito gerek Hariciye 
Nazırı Hiıota 'ya ve gerek
se Batvekil Amiral okada' 
ya reımi bir rapor verme
mittir. Yalnız M. Saıto'nun 

M. Hirota 'ya tunları ıöyle
diğl muhakkaktır: 

( 1) Arnerika 'nın resmi 
mahaflli Japon · Amerikan 
rnünaıebatının dü~elmesi 

için Hull • Hirota notaları 
nı klfl görmektedir. Bina· 
enaleyh ayrıca bir ademi 
tecavüz paktına lüzum gör
mlyorlar. 

(~ ı Amerika, bugün u -
zak farkla uğra1&cak kadar 1 
kendi iktısadi müıküllerl· 
nin halli için metruldür. 
Diğer taraftan Japonya'ııın 
Uzak ıarkta taahhüt ettiği 
vazifeyi muvaffakıyetle ba· 
ıarma11 keyfiyeti, Amerika· 
da memnuniyetle telakki 
ediliyor. · 

(3) Bahri mahafilde ıe· 

,.Elefteron Vima " dan 
Yunanifitan'da balıkçılığın 

tensikine dair yapılan kanun 
layihası lktısat Nezareti Müs
teprlığı tarafından rnebusan 
meclisine verilmlıtır . 

Bu kanun ile Yunanistan'· 
da balıkçılığın lnkitafı için 
fenni teıkilat viicuda getiril 
mesi derpif edilmektedir . 

Kanunun hedefi , balıkla 

rın nakilleri usulünü yenilet· 
tirmek ve balıkçı nnıfını hi
maye etmek sureti 'e balık 
çılğın milli lktısadiyatın bir 
ıube•i olarak terakkiıine ça 
lıımaktır Balıkçılık teıkilatı 
bu hedefe varabilmek için 
fenni usullerle balıkla rın 
merkezlerini, muhaceret yol. 
larını tetkik ile balıkçılı ğa 
müsait mıntakaları tayin ey· 
liyecek, balık av lanan raha
ları geniıletmek üzere ba • 
lıkçıların itine yarayacak 
hususi haritalar tanzim ede
cek ve iıtihsalatı artırmak 

için yeni veıait getirecektir 
Aynı zamanda balıkları vi 
kaye ve avlandıkları yt'rler
den en uzak maha llere na
killeri için en yeni v" müte· 
kamil usulleri tatbik edecek· 
tir . 

Bu tefkilat . Yunaniıtan'da 
balık avcılığına müsait mın· 
taka 1 aıda " Balıkçılık mer 
kezleri. teıis edecek , balık· 
çılara paraca yardımlarda 
bulunacak ve ıarfedi'miye
cek kadar bol balık avlan· 
dığı vakit salamura yapıl· 
ması maksadile ınünaı ip te
ıiıat kuracaktır. 

Bunlar için lazımgel~n 
ıermaye, Yunanistan ban
ka11 ile milli bankalar, ik

raz ve dopo sandıkları. poı· 
tahane ve umumi menfaat 
lere ait tasarruf sandıkları 
tarafından verilecektir. Baı 
lanğıçta konacak sermaye 
yirmi beı milyon drahmi 
olacaktır . 

Hükumet sermayeyi ve 
recek olan bu m üeoseıele•e 
senelik yiizde bet faiz tek· 
keffül etmekted ir . T t'Ş ~ i l iı. 
lın varidatı bu faiz mikla· 
• rını kapatmazsa hükumet 

tllmamını veyanoksanını büt· 
çesinden ödiyecektir. Bu 
yüzde bt ~ faiz miktarından 
arlan varidat yine La lıkçı· 
lığa sarfedileceklir. 

Bu teıkilat tayin cdilHek 
komi•er vasılarile devletin 
mürakebesi altında olacak· 
lır . idare meclisinde Yunan . 
mil ii bankuı umum müdür 
muavini , Divanı mulıastbat 

hukuk mü,aviri balık· 

çıların bir \ekıli ile hüku 
metin intihap edeceği üç 
kimıe bulunacaktır. 

lecek seneki konferansı te
hir ·etmek için kuvvetli) 
bir cereyan olmasına re i· 1 
men Amerika Waehington 
ve Londra muahedelerine 
riayeti terviç olunmaktadır . 

................................................... , 
: Savaıı'n : , , :Fransızca· 
: Küçük : Tamırcı kız :dan çevil'en 
:Hikayesi: : Fehmi 
HeeteHeeteeeoeeee•eeeeeeeeHeeHeeffffeeeeffffff 

Ava baılama ı~reflne erkekti. Kim blllyormuıunaa? 
Marki Bertraus'nun evinde Tanıdıklarınızdan birlıl: Ka· 
yenen akıam yemeğinden 

sonra idi . Bol ıııkla yıka · 

nan büyük bir masanın et 
rafına onblr avcı . ıeklz ka 
dın, bir de beldenin ih tiyar 
doktoru halkalanmıılar dı. 
Üzeri meyva ve çiç.,klerle 
dolu idi. 

Sır~ aıktan 
ieldi . Ezeli bir 

konuımğa 

mübahase 
zemini olan bu mev zu üze· 
rinde büyük bir münakaıa 
yükseldi Mesele fU idi: İn 
ıan hayalında , hakiki ola
rak, bir defa mı; yok ra bir 
çok defalar sevebi lir mi ? Ha
yatında ancak bir defa cid· 
di aık geçirmit ins a n l arın 

hikayelerinden misa ller ge· 
tirildi , keza bı r çok defalar 
sevmiş imanların v ak aların · 
dan bazıları naklondu . Umu· 
miyetle erkeklerin iddiası 

fU idi: Aık , diğer ha stalık

lara benzer; ayn ı in sanı 

müteaddit defalar yakal ıya 

bilir, hatta önünde bir en
gelle karıılaıacak oluua in· 
sanı mahiv de edebilir. Bu 
tarz görüıün pek itiraz gö · 
türür tarafı olmamasına 

rağmen , kadınlar muhalif fi. 
kirde idiler: Aık; hakiki aık , 

büyük aık; diyorla rdı , biz 
fanilere hayatta ancak bir 
defa nuip olab ı lir.Onlar ff. 
kirlerini ıahilten ziyade itin 
fiir tarafına isılıı at etl ı rl· 

yorlardı Aık yıldırıma ben 
zer; bir kal be bir defa c!o
kundu mu artık o kalp yan· 
gına, harabeye uğramı ı gi· 
bidir. Baıka hiç bir kuvvet
le his, hatta hulya bile o 
kalpte fılizlenemez. 

Marki, hayatı bir çok 
muaıakalarla dolu olduğu 

için bu lnanııa kartı cephe 
alır bir vaziyette idi: 

- İnsan, diyordu, bir çok 
defalar bütün kuvvetile ve 
bütün ruhile sevebilir Siz 
bana, ikinci bir atkın im · 

kans ı zlığım düıünerek, atk 
yüzünden intihar etmlt in· 
sanlıtrdan bah ıediyoraunuz; 

~ ize kartı benim cevabım 

ıöyle olacak : Eğer onlar bu 
intihar budalalığını etmemit 
olsalardı , muhakkak k ı ı ıfa 

bulacakla rdı. V <" ıuna da 
inanın ki, tekrar aık hayalı 

·na atılacakla r; tab ii ölümle
rine kadar bu hayala devam 
edeceklerdi. Atıklar Hrhoı· 
lara benzerler; birisi içti ve 
içecek, diğeri sevdi ve ilele· 
bet sevecek. Bu bir mizaç 
meselesi 

Köye inzivaya çekilmit 
Pariı'li ihtiyar doktoru ken· 

dilerine hakem seçtiler, iki 
fikirden birine reyini ver
mesini kendisinden rica et · 
tiler. 

Doktor, 
- Evet, Marki'nin söyle. 

diği glhi l: u bir mizaç mese· 
leıi. Bana gelince, haya• 

lımda yaman bir aıkın ıa 

hidl oldum; Tam .elli beı se 

ne, bir gün bile mühlet ver· 
meden devam eden, ölüm

sabanın eczac111 M. Chou • 
quet.Kadına gelince; onu da 

• 
tanıyacakıınız: hani her se-
ne tatoya gelen sandallye 
tamircisi ihtiyar bir kadın 
yok mu? lıte o . 

Kadınların heyecanı aa. 
kinletmittl Zevklerini kay• 
beden çehreleri, puh di
yordu ,atk zeki ve miltema· 
yiz insanları tesiri altında 
bıraktığı için sadece o ne
viden insanların alakalarına 
layıktır. 

Doktor hlklyeılne t6yl~ 
baıladı: 

- Üç ay kadar oluyor, 
ölüm döıei!lnde yatan bu 
ihtiyar kadını muayene için 
çağırılmııtım Kendlaine eY 
hizmetini de gören arabaılle 
bırgün evvel ıehre gelmiıtı. 
Arabasını, evvelce görmllf 
olduğunuz o lağu beyalr 
çekiyordu. Yanında, kendi· 
sine hem bekçilik, hem de 
arkadaılık vazifesi gören 
iki büyük siyah köpeği de 
vardı. Eve vardığımda Pa· 
pas hail orada idi . İkimizi 
vaaiyetnameslnln lcranna 
memur etti ve son lıteltnln 
nelerden ibaret oldufuou 
ifıa etmek için hayatını bat
tan baıa bize hikaye etti. 
Ben bu hayattan daha g•· 
rip ve elem verici birteY 
bi miyorum 

Bu kadının anaıı da, ba
bası da sardaliye tan.trclıl 

idi. Zavallı kadına yer · )'6· 
züne kurulmut, ıabit bir eve 
sahip olmak bütün ömriince 
nasip olmamııtı. 

Küçükken pla, hastalık
lı, yırtık elblıelerile turada 
burada dolatırdı. Bir k6ye 
vardıklarında, köyün kena
rında hendeklerin boyunca 
arabalarını bir ev gibi yer
leıtıri r ler, bir tarııfta bey• 
girlerl otlar, difer tarafta 
köpekleri bornu ayaklarının 
üstünde uyuklar dururdu. 
Ana11 babası sandallye tamir 
ederken, küçük te çayırların 
üzerinde, yolun boyundaki 
karaağaçların aölgeılnde YU• 

varlanırdı Bu seyyar ika· 
metgahla hemen hemen hiç · 
konutulmazdı. Pek zaruri 
olan birkaç cümle ile, ıokak 
aralarında : «Haydi ıandali
ye tamircisi geldi.)) Diye 
kimin bağıracağı karadatb· 
rıldıktan sonra karı koca 
yanyana ve kartı karııra 
otururlar , ha11r örgülerini 
büküp kıvırmağa koyulur· 
!ardı. Küçük kız çok uzak· 
lara gittiği ve yı:.hut k6yün 
yaramaz çocuklarile bulut· 
tutu zaman babaıının hid· 
detli seıl •Haydi.. Gel bu
raya, kerata... Diye onu 
çaA ırırdı. Bu sözler, onun 
iıittiğl yegane ıefkat dolu 
ıözlerdl. 

( Devam edecek ) 

Vatandaş: 

sefı ı d un hiç suçu olmadığını ve reyiamında M. llıtler'de 
r er, Alman ordu ve o k 1 ı 

fakat bu neticenin politika· devlet reisi ve batve 1 sa i· nanına11 erkanı bulunuyor 
du. cıları mahküm eltıiini söy- hiyetlerinl birlettlren kanu· 

-------------------..-=-=== ı den baıka hiç bir ıeyin ıön-
. düremediğl bir atk 

Yoksulıan gözeten 1-ti
mayeietla/ cemiyetine 

yardı mı unutmayınız 
lem iştir , • d t Alman d P t nu ta.vlp etmeye ava ey· 

BaJıkesiı• 1\skCl11l Sıtllll 1 Markiz ellerini birbirine 
or uıunun ro es· --· 

lan Piskopoıu tarafından ic· i\ lllCJ•İklt'dll !emektedir. 
ra edilen dini ayini ve baıve· 

f\ tına Koıııisyonııııllaıı: 
kil tarafından söylenen ve k ti r ,, " 11 k 
müteveffa Mareıal Hinden· -
burg'un ıanlı tıayaıını anla- zarar beş milyar 
tan nutkunu müteakip hazır dol r 
ol kumandası verilmit ve ıh· NEVYORK, 8 (AA) -
Uram kıtaları telim resmini 27 milyonluk nüfuıu lhti_\~ 
ifa etmltlerdir eden bir sahada afet halını 

Bu eınada muzikalar va - iktisap eyliyen kuraklığın 
tani ve aıkeri martları çal · bais olduğu zarar bet milyar 
makta ve bataryalar salov dolar tahmin edilmektedir. 
&tefi yapmakta idi . 10 eyalet daha tehlike al · 

Bilahare ze bitler tarafın· tındadır . 

Viyan~• · 
M•ıtbuııtı 

. Edremiı'ı.eki kıt'aı ihıi.' aeı için kapalı 

zarf usulile oıı iki hiıı kilo sa<le ya~ı satııı alıııa
ca ktır. 

, :~ - E' saf n· stwaiti ı ı i görıııt•k isti ~· pnlt>rin , 
Yon Papen'i soğuk i hı•r giiıı \"(\ İSll'klilrriıı ilıalt• giinii olan 1 :?-8-!lil4 

karşıladı . paz.ırtesi giiııii saat 17 ~e kadar ıııunıkkaı lt>ıııi-
VlYANA, 9 (A.A) -· Fon ııal akcası olan 720 lir:nı havi '" IPklif zarfla

Papen'in Viyana ıeflrliAine rill' hirliktıı F,ılrmuiıtPki s~ . . \1. KoıııİS\ .. Ollllllll 11111 
tayini matbuat tarafından I •. 

1 
I ' 

baridane kartılanmıtbr racaat f':Ylf'lllt' Prı ı an o unur. 4 9 

i vurdu. 
- Ne hoı ıey değil mi! 

Oh, böyle sevilmit olmak; 
ne hulyavi bir ıey! lıleylci 
ve taıkın bir sevgi içinde 
55 sene ya,amak .. Ne saadet! 
Hayatını kudıileıtirdiğl ve 
mesut kıldı ğı için; böyle Lir 
laliden dolayı, tapılmağa(liı
yık! 

Doktor tebeuüm etti: 
-- Fi lhakika, fakat hanı· 

mefendi tu nokta üzerinde 
yaaılmayınız ki, ıevllen bir 

zayi Sahadetnaıa 
Sındırgı yatı mektebinden 

aldıiım 22 numaralı taba· 
detnameml zayi ettim.Yeni· 
alnl alacafımdan eıklılnln 

hükmü olmadıiını ilin ede
rim. 

Gönen kazaıınıo. ballın 
Köleylı köyGnden Hasan ofl 

Ha1&11 
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'\, 
p Temaşa - !! 

1 

Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. 

t:ı : Bu keı e latan bul- mektedir. ipekli, yün· 

1 
- ~SEHl·R~~ 1 ---~ ~ --

OTEL VE GAZİNOSU 
!~ 

Şeref Bey idaresinde ri 
Balıl..l'~iı·iıı lıl:'ı' l ı u~usıa Pli :! 

ıııiil..ı•ıtıııı p f OIPlitİİI'. ıi 1 

dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil. 
li tarafından en müı· 
külpesent bey ve ha· 
mm efendileri mem. 

1 

nnu edecek tar.ı:da 
her nevi ve modaya 
mu•· afık yeni ıapka 

ı lar imal edildiği gibi 

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

lü kumat· lar ve elbi-

1 
seler ü:ı:erinde olan 
bı'umum . lekeler bet 
dakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 1 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol· 
mduğunu muhtere ha· 

Konfor. Temizlik, Servislerindeki g 
nezaket ve ciddiyet, emniyet •• 

1 

eski ıapka-lar da ye-
ni bir hale getiril· W ' lkımı:ı:a tebıir ederim. 

Gerek Memleket halkının . U 
gerek bütün rrıisafirlerimizinH 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

um~m1 takdirini celbetmiştirf.! 
- A ŞAPKA y APIM EVi 

TEMAŞA Gazinosunda !! L_;:;;;;::;:~~~E=:-~--~-~·;::;· ~ 
Güzel Sesli Bir Radyo f' '' · -,-

. t Necip beyin losyo,1ları ve 
tf ~ı>lıı·iıı, ı~ıaııhul \I' ızıııiriıı hiitiiıı gaz• Lı·lı•ri ı , . 
" 111 P ve11ııuı· •• yağsız kıremlerı Ergun ılk-
ff Balıkesirin en 'X~ı ent~:ın;:~d~!~ otıırma ve a bahar kolonya Ve losyonları 
" " ••--•~v••ww•--•-••W•••••••• --~----•-AA•••••••••a•••~ ı 

Bandırıııa li«tzası 
1\1 üd Ü ı· J ü ğ ii 11 d eıı 

.llııaıııele Y<'rııisiııd(•ıı lıorclu Baııdıruıa'ııııı Sı-
• • 

ğır ~·oluııda k:liıı Hf'ııızi h")'İıı 11 .iilkiyf'tinr ait 1 

(2o) bin liı·a kı .\ ıııeti ıııuhanııııPııPli Tiirk un fab- _ 
rik:.sınııı hiııasile iı; iıHh•ki ıııt>reuı hir ad<•l 85 
Bevgir kın \elinde İsvec ıııaı· k:ılı mazoı ıııoH\rii 

Dr. M. Ali 

Sinemasında 

8 Temmuz 934 ~arş1m~a dan iti~aren 

Atlantid Diyarında 
.JEAN TOl'LOl''I' 
KlUSSA HOOBBA 
.lfl lf .\ LESSCO · 

Fevkalade esrarengiz ve macera ile dolu 
bu filim aynı :ı:amanda çok enteresan ve cazip 
neleri muhtevidir. lterhalde görmenizi tavıl 

ederi:ı: . 
lıaveten DÜNYA HAV AD İSLERi . 
Suvare 9,30 Cuma matir.amı:ı: 2,30 dadır . 

SAGLAM, . 
ZARiF, 

KUMAŞ 

. . . 
~·e bir adet 55 B(·y~ . r l..tl\ vetiııde {(tızojı rı taıı-
kf'y markalı ıı : otiJr. 7 un «"leği, lıir 1111 lıaı·rnaıı ııı>si <"ill, frf'rı{(İ. lırl-

.\leııılPl..Pl lı:ıı-ıaha- ı Talip olaııları11 tiı· .ı rf'I odası \ t•sik:ısilc ~ üzdı> 1 Fantazi Manifatura Ve 
y-edihııı:uk ııis!ıı ıiııdı · ıı•ıııiı . aıı muv<ıkkatt· ıııal..- j Kumaş Mazası 

ıııakirwsi, bir nil~ Lorııet-i , 8 :vedek ,als topu, bir ~oğukl11ğu lıastalıklaı ı , 
1 · k' · ı · ı · ı ı ı.- k nıiitclıassisı. ·ı evaJ nıa · ınesı, ıır P-.Ya.J tu 11111 ıası, uır · uyıı ~u · 

lulnnıbası, 2 iı·ıııik iıwjiil'ii . .ı hugday :ıı harı, bir Hastalarıma aat üçte 
\ 'His ki l'Clll31l (~9 ) parı;a alat Y(' ed11 \ll1Ja birlik- hükümet caddesinde mu. 
le talısili Pili\ al laııuııu alıktiııııııa lf'vfikan 2 ı , ·· I ayenehanesinde kabul ve 

tedavi eder. 
giiıı ıııiiddı·tf(' aleni ıııüz:"<'deYe ı·ıkarılanık ,. 

29- .\ğusLo..; Ul34 tarilıiı.e ıııiisadif t,: .ır~~ıııba güııii .. • . l gr af müd Ür 1 ÜğÜ n den 
saat 15 le birin<•i ilı:ıl(•si iera kılıııaetı~ındaıı ta- ~?j®$~f~@3@!~ k . , . 
l ·pı · ıı d ı· · ı .. 1 kk'I k ~ ~ · l - il. alı esır - Baha - Laııall..alr lıafıada ı ı>rııı an ırıııa ıııa 1\('SllH e nıu esı · · ı o- J D . . u k · · lf!: . -

1 
ki · , 

ıııisvorıu nıalısusuııa ın°iiracaatları ila'ıı oluııur. lŞ ne ımı :1..·f u~~ sefor karşı_ı ıdıı" 
· · '!..· 2 - Balıke!'ıı' - ~alYa lıafıada iie ~pfpı· !..arsı-• ~ M Nı·yazı· ' l ııkı.~dır. _ . . . • , 
Bıtltk(•siı• \ l ifayct Dili-~ • \ ·>·.ı· Ball..Psir-lla"·an-Edreıııiı. kaı·~ılıklı 
, E .. • ~ ~ ı~vıınuır. 

1111 ncıııııenıııden I~ lla~tasıııııı Clllll<I-;; Yukarıda ~Ö~lerilPıı posta sİİt'İidilüklt·ı·i dai-
. · _ . ı ~· daıı ıııaıla her 0 iiıı ., . ·, ı . • .. . . ı . ·ı · ·J7 " 

. I"' :saat 9daıı ı 'e 3 ·ı · ı · ·ı · · .. .. .ı ı ı 

Balıkesir posta ve tel-

lııız \t'\ll HH'l..tııhiıı• \l'Vll i İ nı P zkı'ıı·da \t' Yakıı 1 

ıııııavre;ıiııdı· ' · sı•rai~i ü••n·ı.nıck islİ\l'ııleriıı da Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 . . . "" . ----.,;iiiiiii-- --..-.-----------~----- ---· ____ ......,.. ha ı•\ ' H•I Pııt•iiıııt·ııi vita~Nf' gı•lııll:'lc·ı·i ilan olıı· 
1111 I'. 

Bütüıı asap ağrılarını sürat/ı 
• • 

geçırır. 

Halıkesır-Barıdırıı a \Olııııuıı 9~-98=o801..ılo- ·.r ". • 7 ~ , ~·i ıeıııızı r ıııe,nıt ~aı 111,11111' eı ı ıııu<'ı ııııce ~ · ı 
lllt'll'<'leı·i lll'<l"lltdJki kısıııııı kl'~ifn:1111Psi ıııuci- I~ kadar . .\grılarila r. ? .. ..ı lal'I ıııa c:ı Ilı ıareıı Y"''.ııı gıııı nıu~ı:et ı• 
hineı• taıııiı·aı: Psasiy·rsi lli·:ığustos-9 il 4ıarilı i ıw ~ geı•ı>ll'ı·i k:ı.lıııl , 1• _. ıııuııakas:ıya <.''.1..aı·ılıııı~ııı·. lh·8:934 laı.ılıııı~ı· BalıkPsir ıııı · rkPz l..:ızası dalıiliı ı d<' o,al,.l\yİ 
ıııiisadif pı>r~ t· ıııbt• giiııii saat oıılıe~ıı· l..apalı zaı·f .~ IPıhl\i t•dt•r. ~ s:ıaı oıı :ıltıda ılı:ıl<'ll'ı'i Y ·· ııılaccıgıııdaıı ıalıpiPrııı 

1 
il!.. dl'fa küşadı ıııukarrer paııay· ır hin~ylı'ıhlP ıı 

B<ılık(•siı· \ TiJay<1t 
ıııi Eııciiıı1eııi11llen 

usıılile ihale edilıı ı l'k üzere y i rnı i giirı ıııiiddetlt' 1~ ~1 ıııüdiirİ.\t\ll~ıiiracaaıları il:lıı oluııur. _ , ıııak "e dürt giiıı d"'aııı l'lıı ı ek , .. rii .. 1111111 ~il 
nıiinakasay·a Yaz (•ıl i lııı i şıir. ,~Balıkesir K. ;f Rilllk(lsiı• ilS:keri Slttın ııuıı e si ıııucihiııce 16-ağu~ıo~- H :ı .ı ı :ı ,. i lıiıı(' P 

Tamiratı ıııeblıuspııiıı hı • dı>li kı · ~fi D\ı7J lira :~ // C Nı ~ , l . k • d . sadif jH'l'~t)nıht• ;.:iiııii s:ıaı oıılwşle ilıale t•difnı 
46 kıırıı~tıır. Talip olaıılaı·ııı ııııılıasdıei tırnuıı . i · it m ye • O~. a ll~•l ()IU~SY0.0.llll llll. ' iizerc.yirıııi ;.(i°ııı ıııiidıleılc :ılerıi ıııiizavf'ılPvt•' 
:vı) kaıtuııııııa lP\fikaıı ıııukıazi h ı ~ ıııiilıeııdislil.. I~ 12 2 ,., B ılıkesır ııuwkez kıt alınııı ılıtıyaci oları : ışağHl:ı Pfli:ıııi~ıir. · · · 
ı~e musaddak Iİ\akati l'erıııht• H~ Plılh"ı \('sikası - ~ • .. . • - .. 't:: cinsi Yt• ıııil.t<ırları ~: . zılı _Przaklaı· ıııiiıı:ık:ışa su- . Hiisuııııııı hPılı•li ıııulıa111ııı1.•ııi 100 liradır. · 
' • • • ~ ··"1 .,ı <!1lJ.z~.,V''-" '"i . 1 1 k 11 1 . 3 
re tiear(•l odası \ı • sikasıııı '" ,·iizde 'edi lıucıık • - - ~· - · ' ' · .c rı•tı" :;alın :ı ııı:H'a tır. ıa l:'ı-ı 1 :ıl-(ıı~ıos 83-1 Talip tılaıılarııı .'lizde ~l'dihut;ıık ııisht>liıııle 
ııishetiııdı• lı·ıııiııaıı ııılnakl..atı~ 111akb~z \enı ,;,Pı,. _I Satılık hane paz , ırtl• . ..;i 1-'iiııii ~aaı onda iera edilf'ı•el..ıir. Tai:p ıııiııatı 11111\ ıl..k:ılPlı·r· iııi '"zııı·~e tf'sliııı iif' yE'' 
tuh ınu usulü dııiı·,·siııdı• ,e \akıı ıııtıa\ ,;.ııiııdl' 1 leriıı ıııl:'zkı'ır giiıı H' saaıı• Balıkesir sıııııı alıııa 
Balıkf'l"İrdc eııl'İİllH'lıİ vihhl'IP tı · HIİ t'lı~ı; h·ri \C 1 lfo tün as ri konforü lı a•z koıııis~· oııııııa ıııiiraı•a:ıtlan. 

' lıl i hav:ı. 1 ı r lı i r t• v s a t ı Cinai Mikdarı s
0
raiti i\ğrrııııwk i.;IİH~ıılı·ı·iıı d:ılıa C\ '"' 'ihhet ~. 1

' ,"ıolıtıl '' () AQıı 
' . : • ' .. . . • • lıktır . •l .1 ı'\.J ~ 
nafıa daıresıııe n~ P11eıırı11•111 vıl:\,·etP ııııiracaat ı T 1.1 . A . Odıııı 350 000 • • • j a ı perın ecınrı vnı ve 
etmelerı ılan ohıııur. Fahri beylere müracaatları. Koyun eti 12,000 4-5 

~ııe1,l..ı'ırda fazla ııı:ıh'ııııat alıııal.. 'e ~ı raiti i\ğr 
' ın ~k i~ti' •nleriıı daha ,., vel ı•ııeiiııı<•rd 'ilth' . .. 
1 
~iirac.wtlaı ı il:\ıı o!uııuı· . 

l Neşriyat müdürü: ESAT ADIL ---· - - -- ~-·--

Vlliyet Matbaa11 


