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Elaziz'e şimendiferin girişi büyük merasimle kutlulandı Miralay Fon H!nd,•nburg Tifoya kıtrşı 
Reisicüm~ura cevap telgrafı çekti istanbuı nasıl sa· Nafıa Vekili Ali Beyin Nutkundan: 

YALOVA, 10 (AA) - 1-\ t . yaşıyor? 

1~ürk ııa ı••tsıTiirk<Iİ 111ctğı. Türk eıııeğilc heıııy•tpıııak ~!:ran~:nrelı~~~ehnu:~r;:~ ! edbıleıı ISTANBUL 11 (S.Ş)-Ti· o ı· c 1 a fo hastalığının ıeblrln mula-

h t• m işletlJJek (lf)C(lk f:i_İl_ll __ h_tl_ l'İyete 08Sİp Off))llŞ(lJf•. ;e~~:;: d:~::;:~';a~p:ir~~:y- ISTANBUL, 11 "cs.şı J• telifıemtlerindeyenldenbat göıtermeıi üzerine beledı1e 

Demiryo/lannın verim kabiliyetini arttırmnk için son zamanlarda fa,·ife!erde a/Jnan Yon Hindenburg'ıı çekilen Alikarlarlara gelen yeni Beyoğlu, Şiıli ve Kurtulut 
tedbir ve karar daha ilk güı,denberı tesirini göstermeğe başladı. taziye telgrafına mumaileyh bir tamime göre iıkin ka· taraflarındaki açık lliımlan 

fU cevapla mukabele etmlt· nunu mucibince mubadil- kapatmala karar vermlf •• 
ELAzlz, 

10 
( A A. ) - Memleket menabil ve nü Efendiler; bu metk!lr neti · bugünkü demlryollarımızın tir: lere, gayrimübadillere ve tnıaata batlamııbr. 

Yolçatı iıtaayonundan teh· fusu bu uğurda istismar edil· ~yl haaıl eden kuv~et ne· 1 uzunluğu 1915 kilometre, Gazi Hazretleri; Türkiye göçebelere verilmit olan ev Buralarda muntazam ll
rlmize kadar olan demiryo· mittir. Bu devirler fU surfl- dır? Bunu tetkik, tablıl eder·ı muharrik ve müteharrik ede Relsicümburu. ve tarlalarla ziraat ve sanat ğımlar yapmak için çok pa· 
lunun tamamlanmaaı üzeri le safahat arzeder. • ıek, görülür ki her itte oldu· vat ile beraber sarf olun Zatı devletlerinin yürek- alil ve edevatı bedelinden ra lazımdır Bunun için be-
ne bugün saat . l6 da açıl- 1 Yabancı ıermaye ve ğu gibi bu itle de muvaffaki-

1 

mut ve olunacak olan meb· ten gelen ve teselli veren boffrçdlu kalanların borçları lediye tlmdilik daimi amele· 
ma merasimi yapıldı. Bu yabancı el ile demiryolu yetin aırrı memleket" kuvvet lağ 335 ,milyon lira, demir- 1 1 a e limittir. aile açık Jiiımlann üıtlinl 
ıneraıı'md- hazır bulunmak yapmak, iıletmek. ve kaynaklarını, yeni fikir Vf! yollarında aktarılan topra· ıöz eri e babamın ufulü ya. Borçlanma ıuretile iıkin örtmekte ve bunların zara· ~ sımı paylatmalarından dola. 
llzere Ankara'dan çar•amba 2 Yabancı, sermaye ve madde emek kutretlerini bir ğın hacmi 42 buçuk milyon edilenlerin ödeme müddet· rını kıamen olıun azaltma· • yı zatı ıamilerlne en deıln 
günü buıusi trenle hareket yabancı bilgi ile yapılan araya toplayıp muayyen he· metre mikap, ıarf edilen i 1 !eri ıeklz seneden yirmi ıe· ğa çalıımaktadır. Yarılan m nnettar ığımı arzetmeği k 
eden aarıa ve maliye vekil· iılere karıımak defe tevcihtedlr. Bu ııte pek çimento 50 buçuk milyon hakiki bir borç ve 1 iz seneye ~ıkarılmıt ve bun·, lnıaat aırasında baıtalıfa 
lerl -e maiyeti-rinde bulu- Bu iki usul imparatorluk muhterem Baıvekil Pata kilodur. arı peıtn odemek istiyenle· baılıca imli olan lağımların • ~ vecibe bilirim efendım. d b ı 
nan zevatı hamil trenle tam devrinin bütiin demiryol siya· Hazretlerinin fatlhai kelam Memleketin aeırlardanbe M 1 rin e orç arının yarısının boıtıı.nlara aktığı yerler ka· -,: h 

1 
d dd b h . b ld lra ay Yon 1 lindenburg affedildiği blldirilmlıtlr. patılmıttır. 

saatinde istaı)on taraf
11 

c'a setini u asa e er. a ettiğimiz üyük vec e· rı ta i o uğu idare tekil ~ ==:=~===*=~~~==;:;:::;;::=::-::=:::: 
dizilen on binlerce halkın coı · 3 - Yabancı ıermaye sinde mündemiçtir. lerlnln biç birinde sarfı de· ,. d B 

kun sevinçleri arasında is· ve kredi esadarile yapılan Buvechedenana vazifesi ğil,d.üıüncesibile geçmlyen are reisleri arasında elediye 
• tilıyona vardılar. lıtuyon iılere Türk dimağı ve kolu· olan hüküıııet tetkllat, bu halimli ve dolgun ra- _ _ _ _ • t"h } 

met halinde bir tak ku- nun daha genif ittir akile de- kuvvet menbalarının bu kamların delalet ettiği ma. o . . . ki k h ı. 1 . . 1 ---,.,---b--. ı n ı a p ar 1 rulmuı, iki ıütun ara miryolu yapmak ve itlet- uğurda ortaya koymuılar- na yine o muhterem Bat egışı 1 auer erının ası,sız o uUğU ıldirıliyor. aına kırmızı ve heyaz mek Bu hal istiklal muha dır. Her büyük vatanıilmu vekilin Büyük Millet M· c- A· 'KARA, 10 (A A.) - 1 tını bozmaktan, itlere az çok 20 teşrinevele k•· 
kurdele gerilmitti · Mıeafirler rebeleri ve müteakip sene lü itin temeli olan para !isinin ıon tatili ııraıında Dahiliye Veki 'etinden teb- 1 fena tesir etmekte, ııazete 1 dar bitirilecek 

trenden indikten sonra i\tasyon lere mahsuı olup bir giin Türk ıermayeıl olarak kon· irat buyurdukları nutukla- lig edilınittir : lıtihbarların efkar ammede ANKARA, 11 (S Ş.) - Da· 
yanına kurulan kürsüye nafia dahi ıon asarı görülür mut ve konacaktır. rında tu çok masraf ve sa- Son günlerde gazetelerde aıhhateızlığına hüküm ettir- biliye Vekılleti önüaü:ııdelı:i 
vekili Ali bey çıkarak aıağı· 4 - Nihayet Türk para11, Bu iılerin düzenini kuracak bır isteyen tlmendifer po· idare rüesası araaında bir meğe aaik olmaktan baıka belediye intihabatı için ha-
ya yazılrn nutku ıöylemitlir. Türk dınıağı, Türk emeğile olan Türk bilghinl meılek- litlkası B. M. Meclisinin çok tebeddüller olacaı}ına millet ve memleket için fay. zırlıklar yapmıya başlamıı-

Büyük ve muhterem Baıve· hem yapmak hem ten yetıımif ve yetıımekte büyük Türk vatanını temet. dair hususi lıtihbarlara müı· daeı yoktur. idare rüeaaaı- tır. Bu muyıında a!Alı:adar-
kll lımet Paıa hazretleri da· itletmek.Bu netice ise ancak olan Türk mühendisleri, fen lendirmek için aldı~ı l<d- tenlt bir birini nakzeden ha· nın tayin ve tebdilleri milli laraqbazı tamimler gönderil• 
ha dün denecek kadar kısa Cümhuriyelin bariz feyzi· adamları temin etti ve niha- birler inbatına bulunrr.ekta vadisler görülmektedir. Bu tasdike iktiran etmedikçe miştir.Bu tamimlere nazaran, 
bir zaman evvel , "yurdu de- dir ki, itle eser, tıte ~afer yet bu itleri Tjirk mühendis· Türkiye'nin demir ağla örü'me· havadislerin memlektte bir baklkatın bulunmaaı müm· 20 Teşrinievvele kadar mem-
mlrle örmek arzumuzdur." Bugün açtığımız Elaziz ıu· !erinin, itçilerinin emek ve si iktısadl, •İyaei sahada bütün çok ailelerin huzur ve raha- kün değıldir. leketimizin her tarafında Be-
buyurdular.Bu arada Sivas'a besi bu zaferin ilk müjdesi kuvvetleri baf8rmııtır. Şunu milletin bir tek kaya parça =- !udiye intihabatı bitmit olı-

d 
• da gözden kaçırmamak li· il gibı' perçı'mlenmQıl de- Tu·· rk Ofı·sı· caLtır 

Var ık, bujiln Ei..,;,,•n.,yİ7. nlmaı.. Hlha. ı.. nRfia al•. ~'"' ... ~- •--~- _ ···-····- • " • ... t•· • ·- g ___ , .. 

Yarın Dtyarbekir'de, 0 bir m i n d e P e k k ı y- manzumesi ancak cu"mhurı· d h I' 1 k ve cız a a tiimu ıü o ara • 
gün Erzurum,Antalya'dayız, mettardır. Sivaı - Erzurum yet devrinin son bet altı se· ifade edebilirim; Daha pek Izmir üzümleri hakkında lebe gurubu 

PARIS, 10 ( A.A. ) -
Tü•k talebe ve muallimleri 

belkı'de çok yakındd kardeı hattı ve Malatya'ya lltisakile neıine sıkııtırılmıf mali ve yakın bir zamanda ve idari 
ellere kadar uzanmıt olacğız Dtyarbekir'e varan bu hattın cotkun bir gayretin pek ae- bir zaruretle olıun ark vl· ne fikirde? 
Aıarı elle tutulacak kadar ba· ıon kmmları Filyos - Ereğli mercii, fenni bir mahsulü- !ayetleri diye uzaklığı ka· 
riz olan bu hayırlı iıaret ve hattınd.ı bu zaferin feyizli dür. Bunun tebarüz ettir· bul edilen bu kıyınetll top 
veçheye tapan memleketin semereleri görülmektevebir mek için atağıdaki btr raklar için atılan her ray, 
demiryol siyasetinde de al· kaç saate kadar ıhalesi ha- kaç rakamın baligatına mü· her ltltilen düdük sesi bu 
dığı hız ve hamleleri ve bir · berini alaca~ımız: Afyon, An.I recaat ediyorum. Cümhurl· farkı ortadan kaldırnu,, böy· 
lığı ile if baıarmayı anla. talya, kısmında da tamamile 1 yet devrinde devletçe inta lece bu uzak yerler bir hi· 
ntak için biraz geri bakmak, hakim bulunmaktayız: ettirllmif ve edilmekte olan rine kilitlenerek halkımız: 

ANKARA, 10 (AA.) on bir bin ton alm.ıtı. ikin- Parlı'tekl ziyaretlerini bitir· 

lazımdı. Türkiye'deilkdemir 1~ g E l"l lzmir nanayırı için 
1 

~ 
yolu K' rı n muharebesin 1 n . 

1 
...:::._=-Y~U~..:.;:;..;.:.,;.;.;.-.!;t";.....;...;..,..ı:..;...;;.... __ ~ 

:::,:;'.nda görülmiye ba,ıa lzmir Belediyesi 40 bin 
k~~:ıa~;;1:0:::.ı~:y:~~:::a lira masraf etti 
kuruluıu bu tarihe kadar çı· , - -

Panayır çok mükemmel ve 
cazip olacak 

kar Bundan ıonra lzmlr-Ka 
•aba, Bursa - Mudanya.latan 
bul - lzmit demlryolu in
ıaaı t e c r ü b e l e r ı 

ve nihayet ı nadolu ıebekesl 
gelir. Demiryol inıa ve it· 
letmeıinde,bu devirlerde ha
klın olan aerrraye \'e bilgi 
kimilen yabancıya aittir. 

"r. rüştü h<·y 1 

Mısıra gidecek 
it-ıT AN BUL. 11 (S.Ş) 
Mmr'da çıkan "Eimukat- ı· 

tam" kazeteılnln bıldirdl~i
ne göre, yakında Mısır ıle · 
Türkiye arasında aktedilecek 
ınuahedenln müzakeresi için 
Hariciye Vekilimiz Tefik , 
Riııt.ü bey Mıaır'a davet edil ı 
mııtır. Muahede ikı devlet 
mümesailleri marlfetile Mı -
aır'da imza edilecektir. 

Zekai bey I zmir'de 
lZMIR, 11 (SŞ) Bir miid-

dettenberi Çetme plajların· 
da iıtlrabat etmekte bulu
nan milli müdafaa Vekili 
mlz Zekil bey §ehrimi· 
ze avdet eylemif, lzmirpala· 
ıa mleaflr olmutlur. Zekıii 
bey bir hafta daha lzmlr'de 
kalacak ve gelecek perıem· 
be giınü Eııe vapurile lıtan
bul'a ıtdecekUr. 

iZMiH, 11 (8 ~)-26 Ağus- mcclinin ıon fevkulfıde ıçti
tosta e~·ı lm sı mukarrer do- mnındo daha on bin liralık 
kuz Eylill beynelmilel pano- bir münakale y& pt rdığına 
yırı etrafıoJa faaliyet de- göre bdediye hiitçesinden 
vıım etmtktedir. !'Jnayırıı üçüncti bir tah.isat bulmalı 
iştirak edecek bııyük Cır.ma- ımkllnsız görülmckt~dir. 
lor pavyonlarını tanzim ve Keyfiyet panayır komitesine 
tezyin faoliyetile meşguldür- arz~dilec~k. mali zaruretin 
ler. [)jğer taraftan oldukça teldfısi ırnkdnlarının bulun
geniş tutulmu~ bulunan pa~ mosı istenilecektir. 
noyır masroClorın ' n tevıını 
hususunu temine ı·ol ~ılm k- Hilllliahmer İzmir merkezi 
tadır. Dokuz Eylill kanayırında 

BelediJenin fen j~leri çok zarif bir luvyon hazır. 
ve hesap işleri müdürlerile lamaktadır. Bu pavyonda 
aJAkadarlardan mürekkep satışı Hıldliahmere bırakılan , 
bir heyet belediye reiıi Dr. maden suları te~hir edile· 
Behçet Salih beyin riyııse. cek ve ayrıca aatış yapıla
tinde toplanmıştır. Tespit caktır . Hdnkli su reklamları 
olunan zaruri masruf yekıl- Ja hazırlanmaktadır 
nu 40 000 liraya boliğ ol- ...-~ ~ 
maktadır. Buna mukabil Veni sene mahsulü 
muhammen varidat ve ay. GIRESON,1 l(S.Ş) -Bugiin 
rılmış bulunan tahsisat ye- ilk yeni mahsulden 800 kılo 
kilnu 32 hın lıradan ibaret- fındık ı 7 buçuk kuruştan 
tir. Binaeııoleyh pıanayır Borsııda merasimle satılmı9-
bütçesinJe sekiz bin lira tır. 
açık mevcuttur Bu paranın 
temini çareleri araştırılmak 
tadır. 

Belediye ilk defa ayırdığı 
tahsiıata iU. Yeten tehir 

Ödemiş mezbahası 
ÖDEMiŞ ıo ıA.A) 

fepnl mezbaha bugün me· 
rutmle •çılmııtır. 

için huzur ve refah 
ile yaıanac ak mamur 
refah köıeleri meydana ge 
tiril meal ne vesile olacaktır. 

Efendiler; tunu ilıi ve 
edeyim; yüksek meıai ve 
fedakarlıkla vücuda getirilen 
yollar yab.ıncı el! erde idare 
olundu. Paralar da peyderpey 
hükOmet emrine olarak mü 
tecaniı bir tebeke haline ko· 
nulmaıına çalıtılan devlet de-
miryollarımızın ılyaıi ve iktı· 
ıadl ıahada müfit olmaları 
nı idame edelıilmek nakli· 
(Devamı ikinci sayfada) 

Falih Rıfkı. B 
Moskova sanat 
konkarasında 

ISTANBUL,1 l(S.Ş) .. Mos 
kova'da toplanacak edebiyat 
ve ıanat kongraaına Türk!· 
ye namına ltlirak etmek 
üzere Bolu mebuau Falih 
Rıfkı bey Sovyet Ruıya'ya 
gitmlttir. 

Sporcuıarımız leningrad' da 
MOSKOVA, 10 (AA ı -

Türk sporcuları dün Le
nlngrad'a gelmtıler ve lıtaı· 
yonda hariciye komlıerliğl 

milmeaeili . Ali bedeni terbi· 
ye meclisi Lenlngrat murah. 
hası, matbuat mümeullleri 
tarafından karJılanmııtır . 
Sovyet ıporcularından mü· 
teıekkil bir ihtiram kıtası 
mlıafirlerl ıeliınlamııtır. Nu·

1 
tuklar teati edilmit ve ml
ıafirler buketlere vertlmltttr. 

Türkofia haftalık ticari ser- ci mü~terisi Amerika mütte· mitlerdir. Cuma 1ababı Vı
visini Bugünden itibaren Ha· h · 1 yana'ya hareket edecekler 

ıt ıükOmetleri olup geçen 
kimlyet'le neıre baılamııt~. sene 2,765 ton almı~tı. Mı· ve orada üç gün kaldıktan 
Bundan batka acele ve gun sır'da 

1663 
ıonra Marailya'ya ııldecelder 

ton zoytinyn~ı d 1 1 bul' 
delik haberler için Hakimi l " ora an vapur a ıtan a 

o mıştır. döneceklerdir • 
yet 'te her gün huıuıl bir sütun -::=:-:::::::::-:~'."'."'.:~:':~;-;;:-.======::;:=="=== 

bulunııcaktır. Bez ve dokuma fabrı·-lzmlr üzümleri hakkında 
fikrini sorduiumuz saliihl· 

yet ıahibi bir zat tunları k a 1 arı 
ıöylemitllr : 

Rekolte vaziyet ve ra 
kamlar geçen seneye naza- · 
ran lehimizdedir. Ostural 
ya mahsulü hem kalite iti· 
barile fena, hemde geçen 
yılın yarm gibi bir şeydir. 

Ceııubi Afrike , yani kap 
üzümleri aıcak dalııalarını 

takip eden ve toplama za · 
manana rastlıyan )ağmur 

dan muztariptir Bunun ma
nası İngiltere bu seııe biz· 
den fazla üzüm çekecek de· 
mektir. Diğer rakip mem 

leketler içinde Yunanistan, 
lran üzümleri de geçen ıe· 
neye naz .. rnn daha zayıftır. 
Kalifornia'da rekolte a.ı:dır. 

Hula•a lzmir piyaıası üzeri
ne gerek doğrudan doğruya, 

gerek bilvaaıta tesir edeb'. 

lecek memleketlerin mahsul 
vaziyetleri bu ıeoe üzüm 
flatlarımız için olsa olsa ümit 
verici bir haldedir . 

Yunan zeytin yc:ğları 
ISTANBUL 1 t(S.t') - Yu· 

nıınistan'ıo z~ytinyngı sene
den senoye artıyor. 1927 

de sekiz bin ton iken geçen 
sene yirmi üç bin tonn çık

m ıştır. Bunun kıymeti 456 
milyon Jrahmidir. Yunan 
zeytinyağlıırının batl•co müş 
teriai ltulyu'Jır. Geçen aeDe 

Başvekil tarafından yarın 
açılacak 

ISTANBUL, 1 l(S Ş) Ba- yin huzurlle Aiuatoıun 13-
kırköy bez fabrikasıle doku. üncü Pazarteıl ııilnü tcraaa 
~a fabrikasının yeniden te· ıuretl katlyede takarrilr e1le· 
111 edilen kısımlarının kiiıat mittir. 
resmi Baıvekil lımet paıa ~~~~~~~~!!!!!!!!!l!I! 
ve lktııat Vekili Celal be· Türk Adları 
Adana 
Belediyesinin 
Fakirlere yardımı 

ISTANUUL, 11 (S.Ş) -
Niıan , mayıa ve haziran 
aylarında belediyeye müra· 
caat eden hastaların yek!I· 
nu 7452 yl bulmuıtur. Bunlar· 
dan 2439 na reçete, 4442 si· 
ne de bedava ilaç verllmlt 
566 ıı memleket hastahane 
ılne, 5 tanesi de harici has· 
tahanelere yatırılmııtır . 

ADANA, 10 ( A.A~ ) -
Çukurova'nın hemen her 
tarafında yeni aene mahıulü 
mlılr, pamuklarımız:ın top 
!anmasına baılanmııtır . 

Türkdili yazma cemi
yetleri 

SAVUR, 10 ( A.A. > 
Mardin Halkevlnln çalııma· 
ıı eaeri olarak her kazada 

< D) 
Ede bey 
• Beiilm 
Elin 
Eğe 

• 
• 

Han 
Aanım 

Tekin 
• Sungur 
" Bey 

Ekim 
Ekici 
Elitaı 
Elçlbufa 
Elmas 
• Tekin 

• 
" 
• 

ııanım 

Beğllm 

Ana 
" Beğum • Kıs 

Yeni doğan çocuklannaa 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlannı toplamak 
tadır.Bu adlan gazetemizde 
n~şr~diyoruz. Bu yolda blldlti· 
niz adlar varsa onlan da Hal· 
kcvine bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde ntt
roiunacakbr. "H. işaretlileri kı:ıı 

1 
_a~ııbr._ 

birer Türk dili yazma cemi· 
yeti ıörü\mGıtür. 



• 
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SAYfA: 2 Spor hareketleri 

El<ı ziz şiıııendiferinin gi- ı 
rişi merasiıııle kııtlıılaııdı 

( Üst tarafı birinci sarfada ) 
yatı arttırıp halkımızın seyahat 

hislerini artt'racak kaynat· 
masını temin etmek le müm· 
kündür. Bu maksatla demir 
yollarımızın verim kabiliye 
tini arttırmak için son zaman· 
!arda tarifelerde alınan ted
bir ve kararlar daha ilk gün· 
lerden itibuen tesirini göı 

termeğe baıladı. Bu tedbir· 
ler daha gPnit bir zihniyetle 
takviye ve tevsi edilerek yol 
culuk ve eıya nakliyatında 
baıka vaaıtalardan müstağni 

olacak surette ucuz, ça· 
buk, rahat gidit 

ve geliılere imkan verecek
tir. Bugün husul bulmak 
yolunu tutmuı olan bu im
kan ise demiryolu lnıasını 
dahili siyasetinin başına ko
yan çok kıymetli Baıve kili 
miz lımet Paıa 1 la:ıretleri
nln bu siyasetteki ısrarları 
nın ne derece isabetli, haklı 
olduklarını ve demiryolları 
nın memleketimizde yalnız 

vatan müdafaasını değil . 
aynı zamanda iktısadi refah 
ve inkiıafı da temin edece· 
ğini parlak bir surette ısbat 
etmiı olacaktır. 

Milli menfaatleri görüı 

ve seziıteki isabeti ve tatbi
kattaki sarsılmaz azimle bir 
kaç sene evvel hayal olan 
bu saadetleri bugün haki· 
kat sahasına ulaıtıran muh
terem Baıvekil Paıa Haz· 
retlerlne ıu hayırlı açıf res
mi esnaaında her birimizin 
ayrı ayrı mütebessım 

goru.nen yüz ve gözle
rinizden fışkıran sevinç' ıük
ran duygularını kendinin· 
kile beraber izhar etmekte 
ne kadar ba h t i y a r 1 ı k 
duyuyorsam vatı:.nın _!ry..!'~} 

içtimai ve i ktısadi her sa· 
hada da. bir kelime ilf', mil
letin olan her itimizde yo
lumuzu aydınlatan ve İnut 

laka en eylyi, en doğruyu 

bu yeni eıer ve muvaffakı 
yelten dolayı cümlenizi 
tebrik eder sevgi ve saygıla
rımla selamlarım, aziz vatan

daılarım; 
Ali beyin nutkundan ron

ra Maliye Vekili mebusu
muz Fuat bey kiirsüye ge· 
!erek ıu nutku irat ettiler. 

Aziz yurttaşlarım; 
Cümhuriyetin ve onun ba· 

nisl olan büyük ıeflerimizln 
aziz vatanımızın muhafaza 
ve imarını milletimizin bir· 
liği ve yükıelmesi gibi yük· 
ıek gayelerine ulattıran 
büyük eserin bir ko1u bugün 
[ laziz'e uzandı Bunun çok 
kiymetli hatıra 1 ar yaıatan 

güzel Elaziz'in ve çalıokan 
E laziz'. ilerden 1 u 1 üyük ha
diıeden hiıeettikleri sevinç 

ve heyecanı en derin manasile 
yaıayan l ıu anda hepinizi 
ve bütün Türk vatandaıla
rımı tebrik için buraya gel 
mit bulunuyorum, Kardeı 

!erim, timendifer 1erin bir 
memleket için, siyaset için 
ne derece mühim, memleke· 
tin müdafaasında ne kadar 
büyük ve hayati bir rolü 
mevcut ise, bu büyük vasıta 
nın vatandaılar arasında 

tesis ettiği birlik ve halkın 
hayat ve refahı üzerinde 
yaptığı salah ta o mertebe 
yücedir. Tarihte ıanlı ve 
parlak i z 1 e r bırakan 

Türk milletinin bu mazhari
yeti hissiyat ve emellerin· 
deki birlik sayesinde olmuı 
tu. Şimendıfer, işte bu bir
liğin kuvvetlenmesinde en 
büyük bir yardımcıdır. Bu 
vasıta bütün vatandaıları 
birbirine~yaklaıtıracak , irfan 
merkezlerinin toplanmalarını 
kolaylaıtırmıttır. llayat se· 

- -
seltecektir Vatanın bir mın· 
takasındaki mahsul · 
lerden diğer ıehirdeki 
vatandatların istifadesini te
mın mümkün olacak. müba-
dele hareketleri en ıeri ve 

bulup hedefimizi ıatırmac'an . b' 
b . · b t f h emın ır surette ucuza 
ızı oraya,o neca e ve re ~ 

1 mal edilecektir. Bunun muhak· nuru o an muasır me . ' 
deniyete, terakkiye uiştfren 
·ulu rehberimiz ve halaska. 
rımız relaicümhur Gazi haz
retlerine mılli devletin ve 
cümhuriyetln tarihine 
malettikleri bu yeni 
feyizli eserden dolayı 
kalplerimizden latan derin 
tazim ve tükranları mızı su
nar ve sozu vilayetimizin 
muhterem mebusu,lsmet Pa· 
ıa kabinesinin kıymetli bir 
rüknü olan arkadatım Fuat 
beyefendiye terk ederken 

kak bir neticesi de vatan

daıların hayatında husule 
getireceği birlik ve genitliktir. 
Elaziı.'ıiler bu saydığım 

nimetleri getiıen vaaıtayı 

kapılarında görmekle ne 
kadar sevinseler yeridh. 

Aziz kardeılerim; 

Benim sevincim ve be 
nim heyecanım yalnız lu 
hadisenin vatandaılarımı 

bu nimetlere kavuıturaca 

ğından değil, aynı zamanda 
kartımızda canlanan bu bü 

~{:~ $f.HIR ,,f. '' iı.l fl!ill f. ;".'; 
-~ -
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MeUepliler - Kolordu mı;ı 

Cuma günü Ali llıkıııel 
Paıa stadyomunda. W.ekteP' 
liler muhteliti ile Kolord~ Halk evi temsil Ş!Jbesi Ali Hikmet Paşanın Havran'da 

İdmanbirliğine mek- Cüretkar bir hırsız 
1 r· takımı bir maç yapmıt 9 

Çob•ııı piyesini bu perşembe tubu HAVRAN. ıo (s.şı 
d k 

ldmanbirliği son lı:ongra- 1181934 gecesi, Havran'-

dır Kolordu husuıi ıebe~; 
ler dolayııile tam kadro 1 

lı .. M hıııu1 • çı amamıf, guçten a Halkevinde temsil e ece sı münasebetile spoıun de- da Camikebir mahalleıinde 
ğerli hamisi Ali Hikmet Pa- müderrlairden Raıit efendi 
şa'ya bir mektup gönder- hocanın evine. ayın yedinci 
miştir . Muhterem paşa Bir_ salı günü akıam üzeri aile 
Jiğin mektubuna aynen şu halkı yemekte iken. sokak 
cevabı ve rmiştir: kapısının açık olmaeından 

Ahmet ve Birlikten Tevfl~· 
le takviyeli olarak çıkııı•l11 

Gençler cuma günkü sıt1' 
Halkevi temıil ıubesi dün 

gece umumi bir toplantı ya 
parak yapacağı temsilleri 

görüımüıtür. \ 
Heyet bupeıembe günü ge

cesi evin salonunda "Çoban. ı 
isimli manzum piyesi yeni 
kadro ile temsile karar ver
mittir . Çoban piyesile bir· 
ilkte "Santralın hatası.isim· 
li bir perdelik komedi de 

T. Fikret bey 
Cuma günü Anka

ra'dan döndü. 
Fırka reisimiz Konya me. 

buıu Tevfik Fikret bey cu
ma günü Kütahya yolılo 
Ankora'dan şehrimize avdet 
etmi~tir. 

Fırka ve Halkavi azası 

ve birçok zevat taruf.ndan 
karşı lanmıştır. 

Gelenler, gidenler: 

Aziz Bey 
Duraunbey kaymakamı 

Aziz bey gelmit ve yeni 
vazifesine baılamııtır. 

ibrahim bey 
Buna inhisarlar baı mü· 

dürü lbrahim bey mezı nen 
ıehrlmiLe gelmitlir. 

Şehir kulübü 
Vekdletçe tahsisatının ibka 

~~~!:~ .. ~s~L~~.Y~l~~iJ\]ni Jull!: 
kında vilayet mııkamından 

bazı malumııt odindılı. 

Öğrendiğimize göre ~ tı hir 
kulübü hu sene açılacak ve 
fnoliyete geçecekt ir. 

yük ve kıymetli vasıtanın 

Türk elile ve Türk hazineıi 

paraıile yapılmaaı Türk ço 
cuklarının fen sahasındaki 

varlığını f.Öslerrne•irctn ve 
Türk milletinin mali lull n· 
nıasındandır. Milletimizin 
gösterdiği bu varlık her 
gün bir az daha hızını art 
tıracağına yakın bir istek 
buldu. Güzel vatanımızın 

her ıehrinin l:u l Ü} ük 
eserin kollarına 1 ağlanaca· 
ğına kati imanım var. [la 
ziz hayatı için yeni 1 ir in
kılap 1 aşlanğıcı. i ı kifaf bat· 

oynınacaktır . 

30 Ağustos ve 6 eylül 
için piyes seçmit fakat ld. 
manbirliğinin 30 ağustosta 

vereceği müramereyi göz 
önünde tutarak o gün için 
verilecek temsili 6 eylule 
bırakmııtır Tfmril tubesi 
cümhuriyet bayramı için de 
timdiden faaliyete geçmif 
bulunmaktadır. 

İzmir 
panayırı 

Ve kurtuluşu için 
kolaylıklar 

Devlet Demiryolları İzmir 
panay . rı ,.e 9 eylul kurtuluş 

bııyramı münasebetıle vatan 

J ı~ların lzmir'e gitmelerini t e· 

mi ı i1·in mühim kolaylıklar 
göstermiştir. Hatlar üzerinJe 

yüzde 80 tenzilat yapılmakta· 

dır. Bun'.1 nazuan Bııhkeeir· 

den lzmir'tı uçuncü mevki 
150 kuruşıı gidip gelinebile 
cektir. Tenzilat 26 oğuıtostan 
10 ı>ylüle kodar. _ .... _ 

Jiletle yaralamış 
Dün gece saat yirmi bııçulı: 

s 1relarındı. Dıırbali oteli kah 
vesinde Mustafafakih mahal 

lesinde ikam et eden müte 

kail komiser İsmail flnkkı 
efenJi oğlu Vefık ile kalıve . 
ci Evürı arolar•n<ln zuhur 
eden münazoada lJunlurdan 
Vefık elendi elir.de bulundur. 
duğn jıletle Eyüp'ü yüzün· 
den ha(if surette cerh etti
ğinden carih derdestle t1ıh 

lı:ikat yapılmaktadır . 

Balıkesir ldmanbirliği istifade ederek eve giren 
riyasetine hıraız bütün geceyi yukarı 

On ikinci yılını idr ll k eden katta bulunan odanın yük
kulübünüzün bu defa topla- lüğünde geçlrmlf, çarıamba 
nıın senelik kongrasında sabahı bağına gitmek üzere 
hakkımda gösterilen hissi. erkenden hazırlık yapmağa ı 
yat ve muhabbet ve rabıta- baılıyan evin hanımı yük 
nızın bana bildirmesi kara· Jüğün kapısını açtığı zaman 
rına kongra reisi Ece Talip bir yabancı ile yüz yüze 
beyin imza~ile aldığım 30 7- gelmiş. Neye hamledeceğini 
934 tarihli mektuptan ha- ıaııran hanım bitap bir hal 
berdar oldum. Vefakdr ev- de. aıağıda kur'an okumak
latıarımın bu rabıta ve hıssi la mefgul bulunan hocayı 
yatından cok mütehassis ol- haberdar elmiı · Raılt efen
dum. Buna teşekkürler eder 

di etrafa bağırarak, sabah· 
ve hepinizin gözlerinden leyin çarııda kahvede bulu-
muhabbetle öperek kulübü
nüze daima muvnffakıye1ler nan halk, evin önüne ge

linceye kadar hırsız dolep
dılerim uziz çocuklarım. 

FERiK taki çaydanlık lçide bu 1 u · 

illi Hikmet nan on adet tatlı elmas yü· 

Güc Bıgtya gi~iyor 
İJmangücü önümüzdekı 

haftalar zarfında eyi spor 
harehotlerine öncü oluyor 

18 kişilik bir kufıle ile 
B ı ga'ya gidecek ve nıaç ya 
parak nydet edecekl~rdir. 

Biğa IJmanyurdu ıle yo.
pılucak ma\' için muhabere 
bitnı:ş, her ılı:i takım anlaş. 
mıştır . 

Uu ıeyahat bu perşembe 
günü yapılacalLtır. -·-
Sff !l!~~~J!r~!~8tü~~J~~!i-

ye ile muhaberede olduk 
!arını yazmıştık. ldrrıungü · 

cünün son telgrafına Süley
maniyelıler muvafakat eeva
bı vermişlerdir. Süloymani
yeliler 22 Ağustosta ~ e hri · 
mize gelecek, ilk ma~ını o 
gün ve ikinci maçını Je 24 
cuma güoü yapacaktır . 

zügü dercep et mit 

savuşmaya baılıyarak 

evden kaçmış isede köprü 
üzerinde yet işen zabıta ta -
rafından yakalanmııtır. Hü· 

viyet cüzdımındaki kayda 

nazaran Dikili kazasının 

Çandarlı nahiyeıinln Azizi 1 

ye mahallesinden Tahir oğul-

larından İsmail oğlu 
Nuri olduğu anla -

ıılan merkum karakolda ilk 

defa susuz ve aç olduğun 

dan bahisle yemek ve su 
iatemittir İlk sö:ı.ü de hoca
nın tttıu varmıı, yokıa zen· ı 

gln olmıya bir saatlik zaman 

istiyordum. Muvaffak ola 
madım, cümlesi olmuıtur J 

Üzeri taharri edildikte mü-
tenevvi anahtarlarla may

muncuklar bulunarak evra 
kile birlikte Edremit cüm
huriyet müddeiumumiliğine 
teslim edilmiıtır. 

~ ııı· 
mızda yazılan takıma .._e ı!J 
si'yi de ilave ederek ıah• 
göründüler. Oyun umumi~; 
itibarile zevkli geçti. 
mütevazin bir seyir ta~IP 
etti 11 

Birinci devrenin ıonları~ 
doğru Kolordu güzel bir• 
gole çevirdi. Fakat ge•I 
takın ın daha enerjik o)'ll; 
dığı ve galibiyet için çok dt 
dindiği görülüyordu. 1.lu 

1 

dinme biraz sonra semereel'~ 
gös'erdi Cemal'den güzel b 
pas alan Hafız lbrahiın t' 
ki geçrek eyi bir vuruıla ~ 
raberlik golünil attı OY~ 
daha fazla hararetlendi. rd 
teplilerin biraz ıahai orrı'' 

k be' 
mak ve çalım yapma . 1 
veslerl daha eyi bir neli' 

d~ 
almalarına mani oluyor . 

d "lfıır Oyun bu vaziyeti eıı ıl 
meden ikinci devreye geçİd 

lkinci devre de birinci 
lı'' pek farklı olmadı detek 

ta etmemit olacağız. bıl 
Mektepliler takımmııı ,. 

devrede de canla bati• ç 
1 

lııtığı görülüyordu. s~r~ 
sonra Niyazi eyi bir ıekıl • 

1 -~· ikinci ve galibiyet go il 

attı. 

Artık herku gençlerill 

libiyeti sigortaladığına t~~; 
he atmez bir hale geJınıt iti 
fakat bu olmadı. HakeJll 1' 
verdiği bir penaltı ,arı 

:: 2 ye çıkardı. Bu ıuretl' 
de oyun bitti. , 

c.~nçlc< umumiyetle ıtl' 
beyleri denecek oyuncul•r' 
karıı daha hakim oynadı of 
lar iti ciddiyetle kavradı ~ 
hal olmasaydı beraberlı 

1 p' 
olmıyacaktı . Zira karıı arı 
da hemen hemen bir muble' 
lit talıım vardı. Şahsi oyıı' 
ve çalım hakim oJııı• 
saydı belki de netice ınelı 
tepliler lehine dönerdi. . ti 

Para çalmış 
1
• 

Oün saat 12 raddelerinde 
Sawaşın Takvımı 

Cuma günü mekteplıl 
• ' takımında bilha11a Cem~ 
: Zaman, lbrahım. Maıb 

AGUSTOS 
l~ 

Pazar 
Gün doğumu' 

Zevali 5,16 
YIL: 1934 Ezani IQ,2 

CEMAZELEVEL 2 

• Şemsi eyi idi. 

1 

ikinciler maçı 
Yurt . Güç ikinci takıJll 

maçı da oldukça zevkli i 
Her iki takımda birinci 
kımla karııık çıkmıılı· 

langıcı olan demiryolunun 
açılma meresimini yaparken, 
Türk miıletini hüyük var'ı· 
ğının ve bu meyanda bu 
lıüyük eserin met dei olan 
Büyük Reiıicümhurumuz 

Gazi Mustafa Kemal Paıa 
Hazretlerinin yükFek nam 
larını minnet ve tazimle 
yadetmeği ve memleketi 
demir ağlar '. a örmek azmini 
kuvvetlendiren Büyük Bat· 1 
vekil İsmet Pata Hazretle· 1 
rine Elaziz'liler namına min· 
net ve şükranlarımı arz ey· 
lemeğl borç bilirim 

\'arşıda Ay~ebacı köyünden 
Alı Kadir pehlivan validesi 
llacer namındaki kadın kar
puz almakta olan Karaman 
köylü Tahir oğlu kömürcü 
İsma ı l'ın taş üzerine b.rak
mıs olduğu bir lira evrakı 

ıİaktiyesini çalıiığı şi -
kdyet olduğandan tnhkilta. 
ta başlanmıştır. 1 

Kendini bilm;. k basiret f I 
kend ·nl görmek amadır. 1 ... __________ _ 

Oyun hararetli dev' 
etti. Ve ldmanyurdu v• 
yete hakim olarak oyu 
3 - 2 galibiyetle bitirdi. 

<>" Daaa ..... ~ 
~~aaaaaaaa aaaaaaaao. 

1 : Edebi tefrikamız. t 
yıldızın gümüt tane~i parladığı zaman, 
dadım dedi ki. 

kazıdım ; baktım ki adi bir cam ! 
Bundan ıonra cıva, naı ırlarımda 

büsbütün esrarengiz bir mahiyet aldı. 

yordum ki, sonraları, hiçbir zaman bu 
kadar hırsla düıünüp hıssedemedim. Fa· 
kat timdi onlar nerede ? 

meyil, velevki sözlerimle oliun, seneler 
ve senelerce evvel baıgöstermiı ve bana 
aynanın köıesini kazıtmııtı. lıte sHeler· 
ce evvel yapılan bu kazıntı hala aynada \SEÇMERUS HlKA YELERl /ı 

D --a 

i Ayna 
D 
a Yazan : /van Bunin 

Çevi.ren fi. Gaf! ar 
Sekızinici hikaye 

v 

a 
a 
a 
a 
a 

lıte günler günleri takip ediyıır, fa
kat o hala yok ve hiçbir zaman da 
olmıyacaK. 

lıte kı§lık çerçeveler kalkıyor; ev 
taze bir rayiha ve parlak bir güneı 

ncağile doluyor . . fakat o yok ve hiç· 
bir zaman da. olmıyacak. Şimdi bir 
mezarlıkta olduğunu söylüyorlar. 1 akın 
bunda bir eksiklik var. Vaktile kendi· 
sindebulunan o canlılık, o gü:..tllık orada 
olamaz, muhakkak cennettedir, gökler
dedir. 

Sakin bir nisan akıamı lcıluğunda 

karanlık ve taze bir bahçeye nazır açık 
Pencereye otlll'arak, mor bulutlar , dağlar 
gibi birbiri üzerine yığ lan güzel·p.,mbe 1 

bir gurubu uzun uzun seyrediyordum. , 
Onların üstünde, yeıillmsl bir gökte, ilk 

-lıte zavallı Nadya'cığın ruhcağııı.' 
Ben de, onun aynanın üezrine bir si· 

yah be~ örltilğü o müthlt geceyi hatır
lıyarak, tekrar sordum: 

Peki ama, bu ayna nedir? Acaba 
hakikaten de bir tarafına yalnız .cı\a. 
sürülmüt adi bir cam mı? 

Ve nihayet buna kanaat ıretirdiğim 
zaman büyük bir hayret içinde kalmıı
tım ! 

Söylediğim gibi kaç defa aynayı 

duvardan ayırarak arkasına bakmıt ve 
hepsinde de örümcek ağı ile sert tah 
tacıklardan ba§ka birıey görememiıtim. 

fakat bu tahta parçalarının da al
tına bakmak IAzımdı. 

Bir gün, herkesin evde uyuduğu bir 
sırada. yakalanmaktan ödüm patlıya 
rak, aynayı duvardan ayırdım ve ıah 
tacıklardan birini, mutbah bıçağile kal
dırdım ... 

Evet, beni aldatmamıı1 ardı ! . 
Tahtanın altında kırmızı · tarçını bo. 

ya sürülmüı camdan baıka birıey yoktu. 
Fakat belki, bu boya ile canım ara 

sıııda birfey vardı ? 
Hayır, orada da birşey yoklu : bı

çağın ucu ile aynanın köıesini hafifçe 

Tabii. Çünlıü benim yaptı " ım ıey 
de esrarengiz değil mi idi ? Bıçakla bo 
yasını kazıyınca, bu esrnrengiz camın 

alelade olduğunu anlaır.amıı mıydım? 
Ve kazıdığım yere gözlerimi yakla§tı· 
rarak baktığım zaman camın arkasın 

da ıade, basbayağı bir oda görmemit 
miydim? 

Çerçevesi, tuvaletin ağır sütuncuk
ları arasına asılan ıu parlak canın. 

vicdanımda ilk uyandırdığı bu parıltıla· 
ra kadar, ben, nerede idim ? Evet, o 
sesalz bebekliğimln sıllndiği bu ana ka· 
dar ben nerede idim ? 

- Hiçbir yerde . 
Şuhalde, demek, b.,n, bu ana kadar 

yoktum? 
Evet, yoktum. 

fakat doğru mu bu ? Çünkü timdi 
hafızam okadar zayıf. okadar zayıf ki, 
değil yalnız bebekliğime, hatta çocuk 
luğuma ve ilk ~nçliğime alt le hiçbir
fey hatarlıyamıyorum. Halbuki ben oza
manlar da vardım! Var olduktan baıka 
dütünüyor, ve hissediyordum. Hem oka
dar mükemmel düıünüyor ve hiuedi· 

Bir sır. b'r sır ! Ve heryerde, bu 
herıeye nüfuz eden ıırrın gizli, karanlık. 

eza veren hakimiyeti. 
Küçükken bana az mı ıstırap 

ver mitli. 
Odada üç tane mum - birisinin ölü

müne, 
Köpeğin gece uluması - ölüme. 
Kanatları ıslık çalarak damların üa· 

tünden uçan kargalar - ölC me, 
Ansızın kırılan ayna - ölüme, 

Ve onun üzerine örtüler. bez ölü 
me alametti. 

Acaba felaketten evvel gece aynada 
ne görülüyor? 

- Nadya'cık ölmeden iki gün evvel 
gece odaya girdim, Hanımcağızım, ay
naya baktım: içince uzun, beyaz, ama 
tebetir gibi bembeyaz, birisi 'ardı!. 

\" 1 

Günlerimin ta membaından hayatı· 
mm ıonuna kadar bana arkadaılık eden 
bu meçhule ve sırra karıı duyduğum 

duruyor. · 
Bu aynada ben kendimi bebek ola· 

rak ta görmüıtüm; halbuki timdi o be· 
beği gözümün önünde canlandırıyorum: 
o, ebediyen bir daha dönmemelı üzere 
sırroldu. 

Bu aynada ben kendimi mürahik 
olarak ta görmüştüm; halbuki timdi beıı 
onu hatırlıyamıyorum. 

Ve bu aynada ben kendımi delikanlı 
olarak ta görmüıtüm; halbuki vaktıle 
kimi aksettirdlğini şimdi arcak reıimle· 
rime bakarak anlıyorum 

Fakat bu genç ve biraz da mağrur 
yüz, hakikaten benim kendi yüzüm mü? 
Şimdi aynaya mahzun ve, heyhat, artık 
durgun bir yüz aksediyor. 

Gün gelecek ki, o da yer yüzünderı 
ebediyen kaybolacak. 

Ve benim aynayı öğrenmek için yap 
tığım bütün teıel·büılerdcn , yalnız bir iı 
kalacak: arkasına o harikulade "cıva, 
nın sürüldüğü camın üzerindeki bere. · 
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( Evvelki nüshadan mabat ) tadı: ya bir örgG ltlnden, 

s nasyona - sosya ızm lUrutu uyar. daki fıkri Kızcagız büyüyünce dük· ya bir yenecek satın aldıla 
Devlet reisliği ve başvekillik birleşicne •Reichspost• tan .. Apoyevınalini" den "il Corriere della Sera" dan: kiin . ve ticarethanelerden vakitler, velhaııl öteden be-

A "' af İ}Elll Hindenburg'un hayatında Viotik - Kıfısu nehrinin Matmazel Elena Gosaet Mu- yıpranmış iskemleleri devşir- riden birer metelik kıııyordu. Imanya'da umumı ittihaz ettiği en ağır karar bateklıklarile Loriea ovnsın- ıolini ile mülakatta bulunmuı mek için gönderilmeğe baı- *.* 

edı"}dJ", ' Naıyonal Soıyalist hareke- daki Korla gölünün kurutul - ve İtalyan kadını hakkındaki landı. Bu zaman, ötede be- Kasabaya tekrar indik· 
hb 1 1 • k 1 ride bir takım erkek çocuk I b · t ı tinin re er ne ı yası 1 ti- ma ome iyatına dair müoa- fikrini sormuıtur Musaolını eri zaman ce inde iki fran• 

BERLIN, ıO (A..A.) -Devlet 
Reisliğile Boşvekilliğin bir· 
leştirilmesi münasebelile bir 
umumi af jlıln edilmiştir. 
Altı aydan aşağı hapis ve 
bin marktan az p:ırn ceza_ 

1 Suçlarına ait dav3lar ıp a t ı f k ı. d f 
dar mevkiinl, yani Alman- kalıl.tı umumiye müdürü M. kendisine ıu cevabı ver ara tanı~tı; a al uu e a gl olmuıtu. Bu defa HYırf· 

edilmiştir . ya'nın Batvekiiletinl tevdi Sebo'nun verdiği raporu mittir: da erkek dostların babaları lisinl çok temiz bir halde 
Bazı ağır siyasi cürümler etmek kararı olmuıtur başvek 1 ile münokaldt no- Bir çok kadınlar ıktısacli "Yaramaz: G .. ı buraya .. O J:.nbaıının dükkanında 16r· 

i\'in de hususi a( ildn edil- 1932 senesindeki hükQmet zırı )1 Rallis müzıık•!re et- buhrandan dolayı d ıarıda ayağı çıplaklarla görüıürken dü Kırmızı bir kavanozla 

!arı affediliyor. 
Binlerce siyasi mahpusun 

tahliyeleri bekleniyor· Bu 
ayın ikisinde açılan kabahat 

miştir. Vatan hıyaneti, dev· buhran arı esnasında Hin · miş!erdir. M. Seho'nun rapo - 11 görmeğe mecbur olduk. görmiy.,yim bir daha Eeni.." 
Jetin emniyeti aleyhindeki denburg, böyle bir tedbiti runıı nazaran bu iki kurut· ları için kendilerini mazur Diye çocuklarını azarlıyor-

d 1 1. t O 000 000 lardı. fesatçılık, askeri esrarın if. vlc ani i e ve mesu ıye ıu· ma ameliyesi için 11 , , görürüm. L~kin kadınm 

r h . uru ile telif edemlyeceğlni drQhmi sarfolunacak ve bun· esas vazifesi anneliktir ve Çok defa mahaf.e çocuk-§ası gibi suçlar a tan arıç- k b . 
mü erreren eyan etmıt ve !arın 80 milyonu Larısa muhiti,eskisi gibi ev olacak- !arı tarafından taşlanıyordu 

tir. daha aynı •enenin teırlni ovasıno ve 30 milyonu dahi tır. Hanımların kendisine ver· 
aanlıinde Jeneral Schleiche 

Kifisu nehri için vcrılccek- Faıist hükumeti, bugün- diğl b.rkaç meteliği itina ile 
r'in Baıvekaletinden evvel · 1 

tır. kü talyan kadınlarının eski saklıyordu. 
Hayretle karşılanacak bir cevaJ? 

Bir Alman Sehri bu noktai nazarında sabit Ü 
B 1932 ç sene zarfında hitam Roma kadınları gibi bütün Bir gün • ozaman onbir kalmııtı unun için 

1 l k bulacak olan bu omeliyatın hayatlarını evde, örme ve ya•larında idi • yıne bu ci· teırlnleanisi 1 e 933 ünu • • 
· . neticesinde ziraat ynp.lmnk dokuma iılerile geçirmesini vardan geçiyoı lardı mezar nusanisinln ıon ııün eıi ara · 

d b , fk üzere Larisu'<la 37,000 dö istemiyor. llükün et kadın- ıg"ın arka tarafında küçük aında Hin en urg un e ar 

bir tenla arasında oturuyor• 
du. 

Chouquet'I böyle bir yer• 
de görmek ona karıı olan 
sevgisini çoğalttı. Bu tebcile 
ıayan parlak c1tmlar, bir 
debdebeyi arz eden renkli 
su onu teshir· etmtı. heye. 
canfandırmıı, ruhunu COf· 
turmuıtu. 

Bu düklıanın oilinmez ha-Hiııdeıılııırg'ıın (ÇJüınii 
)rasınıı iştirak eı 111 iJ·oı·. 
HAVREıo (AA>. - Ha~- A vsturya 

nüm ve Kıfı.su'·'a <la 4,500 1 k ı c • ve telakkiyalındaki değifik u arımızın, oca arı.un veya touquet e rastladı.Chouquet 
dönüm arazi elde edilecek- k ı.t · ı 

tırasını içinde yıllarca ıak • 
ladı, Müteakıp yılda Chou· 
c,_uet'e mektebin arka tara. 
fında, arkadaılarile bilya 

ilkte ne gibi esbap ve avami· er e erın mütemmln ir aglıycrdc. Bir arkada~ı iki 
lin müessir olarak Hitlto. tir. vuzu olmalarını arzu edi· lirasını çalmı~lı Fitretin 

Bundan maada Kıfisu neh-
r'in Baıvekiilele ge - yor. mevhibes'nden mahı un koca re mebuıu ve beledıye reı. • • 

si, ağu•tosıa resmi binalara Başv ek ı I ı 
matem bayrağı çekilmesi 

h•kkında dahiliye nezareti· 

nin talimatına fU cevabı ver 
mittir: 

rı' nin f•.•yezanlarından 10.500 Fa•ı'st reJ·ı·mı İtalyan ka k f d h tirildiğini kati ıarette • · · a asın a, ayalini yaıaltığı 
dönümlük mezru urnzi ile d • h k tesbit etmek, hariçte hulu- ınını umumı "-Yattan uza · bu küçük L urjuva nın gö1 

b k'l'I Korla gölünün etrafında la•tırmıyor. '-indikalarda Macar aşve 11 e nanll\r için bugün mümkün • yaıları, her zaman ı e§ li ve 
mevcut olup her sene bir kaç kftdın memur var görüzşecek değildfr. Acaba Hindenburg mell'nun olan kızcagızın 
yağmurlardan mut ızarrır dır. ileride korpcras~onla a 

ViYANA, 1 O (A.A) Bir nihayet Nasyonal Sosyalist ol«n 8 •ha 2ıJ(l,OOO dön tim d ruh .. n altüst etti Clıouqıı· 
k k k ~ a kadınları alabiltceğıL, 

temsilde bulunma üzere hare etinin tazyikına arıı arazi tahtı muhuf.,znyu olı- B et'e sokulc'u, neden a1f adı 
Macaristan'da kainSayedin'e' aciz mi kalmııtı? Yahut mu k 'kk k ir kadının bu gıbi memu· " 

l b h d 

1 

n :ıca tır. Şayanı ılı atıır riye ller:le bulu·ıması. anc•k ğını öğrenince birıktirdi~i giden Baıvekil usa 8 ora an hitinde bulunan ve ıahsan kuv• d <l " 
·ı p te'ye hareket her sene Y·•ğmurlar an ° b:rkaç e~•afı ha!z olma.ına paraların heps'nl -7 me·elık. tayyare ı e ef . . vetle tesir alt nda kalan ze· 1 K f • ın zruatn 

t · tir Macar başvekilı ıle ayı ~unun bağıdır. Resmi dairelerde Chouquet' n avı c na ~öktü. e mıt · vat tesirine mi kapılmııtı? Ve yaptığl zarar ye ziyon yüzde 
görüşecektir. A M . yahut hakkında hususi bir 25 ve fevknlftde ha<liselerde ve hatta nezar<!tlerd bile Chouquet göz yaşlarını !ile 
VİYANA lO (A. ) ı·tımat beslediği sabık Bat• d 90 . 1 · 1 ı· memur hadınlar mevcut\ur. rek paraları aldı. Kızcağız 

b h t t yüz e -100 nıs ıotınl euır, 
Schuzching ir aya .'.n a· vekil ve bilahare Baıvekil • • Kanunlarımız İtalyan ka sevinc:nc!ero ıldırır.ıı gibiydi. 

O)narken rastladı; hemen 
üzerine atıldı. Kollarının 

arasına aldı,okadar ,ıddetle 

öpmeğe koyuldu ki çocuk 
korkmundan bağırma~a ba,. 
Lıdı. Teskin için birlktlrdill 
paraları, ozaman kendlaine 
verdi Para üç franktan faz. 
laca idi, hemen ufacık bir 
hazine .. Chouquet'in gö:derl 
büyümüı, paralara bakıyor
du. 

Chouquet paraları •ldı. 

ve onu istediği kadar ken-

Maretal Hindenbug'un ve· 
fatı matemine ittlrik ede 
mlyeceğime ı.ı üteessisfim · 

Burjuvaziye ve İfCİ alemine 

mensup erkek ve kadınların 
onun idaresi zamanında te· 

cemmu kamplarında hapse· 
dilmit olduklarını ve yapılan 
bütün cinayetleri kendi oto-

riteıl altına llldığını unutmıya· 

cağım Hindenburg'un ölümü 
bizim için ne bir sevinç ve 
ne de bir matem günü ola· 

ciası iolmli dramı gormek muavini olan ve 0 vakıtlar y • ıd L'b ' ' ~· dınlarıoı himaye ed ror Bu. Bu s vinç ona Chouquet'I 
üzere Szegedine gidecektir. Hitler'in iktidara getirilme· unanıstan a 1\1 rıt ınulSHı nunla beraber, FdfİSt rejimi kucaldaMak ce aretlni Ver 

' la•velıll Bubapefte'de ka- ı h T p d it f k d 1 ' • sini hararete iıtlyen Von "wirtschaftsberic t · " en 1 yan a ın arının tam dı. Chouquet dikkatli d.kkatli 
'arak M. Gamboesi ziyaret p t raf d k Kı'hrı" t ı"nhısarın n 19 ·3 manaslle anne olınasına ve ı 

disini okıamaaı için serbeıt 
bıraktı .. 

Tam dört yıl biriktirdlll 
paraları Chouquet'ln avuç· 
larına akıttı. O, bunları ıö· 
nü! rızasile verdtAi buııele. 

rile ödüyordu. Bu öpGclk-

apen a ın an ı na mı · ' 1 
edecek ve Amiral Horthy ta- I k e indeki paraları tetkıkle 

edilmiıli? Ve acal a bütün senesi hasıllltı istilı t\ ın bu tabii meyilde bulun. 
r'ıflndan kabul edilecektir l lk' mPşgı..I olduğundan onun, . 

bunlara ilaveten 86 yatın aza maeına r ğmen evve ı masına bütün kudretile ça. 
1 Avusturya m ahacir- · b tJ lıtl''Or. kcndisinı istediğı kucakla 1 

maz. 

Rus ve .\iman pro· 
tok olu 

tesiri ile ihtiyar Mar.,.alın senenin hasılatına nıs o e , 
--• makta serbeet bırak ı Azar· leri fikri mukavemeti azalıp ta yüzde 8,8 daha f..ızl auır. Elena Gosset 1 u nıuha ler kıza kimi defa otuz me

teliğe, hazan 2 franga, ba· 
zan da 10 metelife malo· 
luyordu (Az par• verdllf 
zamanlar üzüntü ve bieap
tan ağlıyordu. Fakat ne 
yapsın ki yılların gldltl fe· 
na idi.) Son bir defa bet 
franklık büyük bir hlltlla 

BELGRT, 10 (A.A) bu tesirlerin birisi veyah~t Bu fazh hasılat, bir kA· vereden sonra, İtalyan ka• 
hepsi birden nihayet Hin- nunusası 1933 <le fiatlar.n dınına dair şu mütale da Avusturya'dan muhacirler 

küçük gruplar halinde Yu 
goslavya'ya gelmekte devam 

BERLIN, I ı ' A.A ) 
Almanya'nın alacağı Rus 
mallarına dair dün burada 
bir protokol imzalanmıılır · 

ediyorlar. Dünde 22 kı,ı 
huduttan geçmiıtir. 1 

denburg'u mağlup mu et artılr lmuından ileri gelmiş- bulunuyor: 
mlftı·. llerhalde Hindenbur tir. lstihlAkın azalması hem İt 1 k d . _, a yan a mı t•a: O<· an 
g'un 1932 teırinsani ile 1933 (ıatların yüksekliğinıfon hoşlanmıyor, ya'nız tiyat-

Bulgar komit:cileri ıehlike~ • 1 

K<ı biııe biitıııı koıııı fecı-
1 

kanunsani arasındaki vazıye. hem de mihunıki ('akmakla- rolara ve sinemalara devam 
tinde bir ayrılık vardır ki rın kullanılmasındun ileri ediyor ltalyan kadını çok 
bu ayrılık, onu devlet ada· gelmektedir. !stihli\k' son muhafazakar ve cıinc!ardır. 
mı karakterinin haricinde beş senede ~. •ğııloki mik. Memlekdine çok bağlıdır. 
kalmaktadır. tarlara balil\' olmuştur 

S K Faıist rejimi kadın için mü İktidar mevkiinl NMyonal ene utu 
9'>9 126 7 6 791 hım tedbirler almıı ve ka· sosyalizme tevdi etti"! gün 1 w · 1 • 

" 930 127 5 3 dınların yüksek vaıifc•inin denberi Reisicümhur Hin· 1 .053. O 

leı·i şiddt•tlr• ıı ra ııı••k. t<•.~• !· ı 
SOFYA 11 (S.Ş)-Geor. 1 yannamede, vazıfelerını Y . 

an nazırların ölümden çe 
ıılyef kabinesi Makedonya P • 
Bulgar komit~si mensupları· kinmediklerini ve komıtecl 
nı, ıon ferdine kadıır mey· leri, her vasıtaya müracaat 
dana çıkarmağa ve tevkif ederek yola getirmeğl' karar 
etmeğe karar vermtıtir. vermiı olduklarını beyan el· 

Bunun sebebi de Georgi 
Yef kabinesine dahil bütün 
nazırlarm ayrı ayrı tehdit 
mektupları almıı bulunma· 
!arıdır. Hu mektuplarda Ma · 
kedonya komitesine ilanı 
harbetmit olan bugünkü na
zırların komite tarafından 
idama mahküm edıldilderi 
ve birer birer mutlaka tepe
lenecekleri 1 ilJirilmektedir. 

HilkQmet neırettiğt bir be-

mittir 
Sofya'da ve diğer yerlerde 

hergün taharrlyat yapılmak
ta ve azılı komiteciler birer 
ikiıer ele geçirilınektedir, 

Ko:nite reisi Mihailof'u a
rarken yakalanan komite 
kasadarı \' ordıtn Çakarof'u n 
üzerinde J,200,•lOO leva na 
kit ile 7,000,1)00 levalık bir 

, çek bulunmuıtur 

Amerik<ılıl«ar M. Mussolini 
Gümüşü millileşti

.riyorlar. 
VAŞİNGTON, 10 (A A)-

Reııicümhur gümilıün milli· 

lettırilnıeslnl emretmittir · 
llük<imet kanunu ile , gü
müıten beher onsunun 50/01 
cent Üıerineden satın alı· 
nacaktir, 

Kendi idare ettiği 
Ostiere tayyare ile 

gitti. 
ROMA, 10 (A.A) Yf, 

Mussolini bizzat idare et· 
mekte olduğu iiç motörlıi 
bir deniz t:ıyyıır8si il~ Gae· 
tıı'dan Üdtier'yc muvasalat 

etmiştir. 
Tayyarede hava ışleri 

· ·· te"orı General 

193 9 4 667 neden ibaret olrl~"unıı gös· denburg Almanya'daki si · 1 11 , 31 . " 
1932 1 4 28 5<'9 termittir Fatist idaresi ita!. yasi inkltaflara filen !erir 1 ,4 . " 

104 442 737 yan kadınına ei;ki zazlfcle-yapmaktao hemen hemen t 9 3 3 • • 
rinden maada lıaıka vazife. 

hariç bırakılmıt olmakla . Cihan Harbinin ikinci nu· ler de vermitlir 
kalmayıp aynı zamanda bu 1 f d k · h ı.. t 

ı ın a as erı aı ett a ı ve Faıı·st re·· · ı. ., andan itibaren gerek Alman 
1
. . Jımı, ;Jevı< ve eıı · 

.11 1. . b" "k b" k Alman harp po ıtıkasını ida- lence knclını istemiyor. Nes-mı e mm uyu ır e se-
riyetinln ıuurunda, gerekse 
haricin nazar ve hükmünde 
Almanya'nın mesut mümes· 
sili o1maktan çıkarak tama 
men Hitler'in arkasında kaf· 
mııtı. Bu hal her ne kadar 

1 Hindenburg'u üçüncü Reich
teki vakayi ve hadi~attan 

ıahsen mesu l olmaktan ci. 
' han nazarında beri kalmıı 

isede buna rağmen gene 
tarih onun manevi mesuli
yetini ve kendisinin aktif 

. yahut passif tesiri yüzünden 
Almanya'da husule gelen 
takallübattaki hissei iftira· 
kini tetkik ve tayin ede· 
cektlr. 

re edenlerin kabahati ola· lin devamına ve çoğalma 
rak kaydedilmicti. Üçüncü ama yarıyan faal bir uzuv 
Reich'tn mukadderatı için olmasını dilıyor. 
Cihan Mahkemesi huzurun· Bundan dolayıdır ki Fa
da b'ttabi Adolf Hitler en ıist rejimi, İtalyan kadınını 
birinci mesul mevt.ide bu

cihan güzellık mü•abalcalunmakla beraber Nasyonal 
!arına iılirakten menetmiıSosyalizm tecrübesi felaket-

lı akıbetlere müncer olaca'< tir ı 
olursa cihan bunu Hıtler'in s R J 
::!evlet adamı sıfatlle yaptı ovyet usya ve aponya 1 

ğı tesirin neticesi olarak ıa Hava Ku~vetlerı·. , 
muhakeme edecek ve l:u 1 j 
suretle biri askeri ve diğeri .,fi Giornale d'ltalia" dan 
siyasi iki felaketin kendi Sovyet Ruı ha va kuvtleri I 
ismi ile birleımeai Hinden· 46 filodan ve 35 müstakil / 
burg'a Alman milletinin tali müfrezeden ınürekkeptlr. 
kitabında hazin dir müba- Deniz hava kuvvetl<' rindl'n 
tatsızlık izafe edecektir. de 13 filo ile l 6 müstakil 

H h ld t .h H d m:ifr,zeye maliktir. er a e arı , in en· 
Tayyarelerin adedi 270G 

burg'un tarihi ıahsiyeti için dür 1500 ü taarruza ve 
hangi kati ve nihai mevkii 
göstereceği hakkındaki son ızoo ü dahili müdafaya tah. 

sis edil mittir . Tayyarecilerin 
sözünü ancak Almanya'da adedi . zabitan ve nefer 
Nasyonal Sosyalist devrinin 

lanmarlığı ı, illlmedii:lni gô· 
rt0n lcızc ğız kollarının ala
bilJJğine, bütün kalbıle tel<
rar tekrar Chour ut'i kucak
ladı Ve sonra ayrıldı. 

Bu •efil b .. şta neler ge 
çiyordu. Acaba kızc ğız 
Chouquet'.: tutuimuv mu idi? 

Çü,ıkü ona .<erserl hayatının 

bütün servetini vernılŞti Çün ı 

kü ona ıef ııtle dolu ilk 11 

busesini sunmuıt•J. Kalbin 
sırları büyükler için ne ise 
küçükler içinde aynı te-ydir. 

Bundan sonra aylarca bu 
mezarlık köıesini ve ku.:ak
ladığı bu çodugu heyallnde 
ya,attı. Onu tekrar ı:örebi· 
lirim ümidile babasından 
para aşırıp biriktirmeğe bat· 

6an~ı'ye Açık Me~ıup 
"Bombay Chronicle,. den 

Mah tma Gandi'ııin La 
hore'ye muvas .!atı hadi esiz 
geçmlttir. llindiftan [l'ııçlik 

teıkiliitı azal~ rından bir çok 
genç Gandı'ye açık bir mek

tup vermek arzusile yolda 

otomobilinin öniine geçnl'k 
kendisini durdurmu,lardır. 
Biliih re Gandi'nin bir baıka 
yoldan geçece~ini haber alan 
genç'er oraya kotmuılar ve 
içlerinden biri Gandi'ııin ra· 
kip o!duğu oto ı obilin basa· 
mağına atlıyarak açık .mek
tubu takdim etml§tir. Mek 
tupta Gandi'ye ziyaretinden 

dolayı teıe'<kür olunduktan 

s~nra hürmetk.'ır, fakat kuv 
vetli bir ifade ile kendisinin 

para verdi Bu Chouquet't 
memnun · memnun ıGldGr· 

müıtü. 

Artık Chouquet'tea bqlra 
birıey düıünmüyordu. O da 
bir nevi sabıraızlıkla kızın 

gelmesini bekliyor ve onu 
görünce önünden kotmııla 

baılıyordu Bu hal zayaJlı 
kızcağızın kalbini aGrurdan 
sıçratıyordu. 

Aradan epey zaman ıeç• 
ti. Chouquet ortadan kay· 
bolmuıtu; leyli olarak hfr 
kolleje verilmlttl Kız bunu 
mahir ıuııllerlle tundan bun. 
dan sorarak öğrendi. Tatil 
günlerinde ebeveyninin hattı 
hareketini değlıtırml'k, on
ları kollejln civarından ıe· 
çirmek için zekasını kur· 
nazca kulland.ı ve muvaffak 
oldu, amma bir sene sGrea 
bir hileden sonra . 

Yine iki sene oluyordu ki 
Chouquet'i görememlttl Bir 
gün karıılaıtılar; fakat çok 
zor tanıdı Chouquet o ka· 
dar değitmlı, bGyümüı Ye 
güzelleımlıti. Altın dGimelt 
büluzunun içinde lnHna 
adeta bir hürmet telkin edi
yordu. Chouquet onu g6rnae· 
mezlikten geldi Yıınındaa 
mağrurane geçip gitti. PARIS 11 (\ A) - Ame

rika'dakı gümüı stoklarının 
millileılirilmeıi kararı Fran 

•ız mahafillnde hayret uyan· 

dırmııtır. Umumi kanaata 

göre bu tedbir eltın bloku· 

lla mensup memleketlerin 

ılyasetine halel getirmiyete
ğl için Fra111a'nın pa

0

ra siya

aetı ve beynelmilel tediyat 
•istemi üzerinde de müteeı 
•lr olnaıyacaktır 

nezarelı mus ~ . 
Jozef Va!, faşist f , rkası k~tı
bi umumisi erkılnı harbıye 
reisı Kont Galezzo ve atlas 
okyanusu sefe_rini yapmış 
olan binbo~ı Pm o bulunu-

Nihayet Hindenburg'un 
Baıkumandanlığında Alman
ya'nın Cihan Harbini kay· 
betmesl, - düımanların fal 
kiyetinden sarfınazar • Hin
denburg'un seleflerinin, yani 
Moltke 'Ve Falkenhayn'ın ve 
bilhassa [.udenclorf'un ve hitamında söyliyecektir !erle birlikte elli bini teca 

vüz etmektedir. 
ihtiyar Mareıal ve Reisi ı Hindu'lere lıarıı olan tarz Bu hal kızcağızı tam iki 

gün ağlattı. Ve o gllndea 
sonra nihayetsiz bir ıztıraba 
düştü 

yordu. 

Sporcularımız şere
fine resmi kabul 
YIOSKOVı\. 10 (AA l 

llariciye kom ieeılığindc Türk 

sporcuları şerefıne bir resmi 
kabul tertip edilıni~tir. Res
mi kabulde Türk sporcuları, 
Türkiye sefareti erkıl.nı, M. 
Krestinski, Karahan, Surjç 
ve hariciye ko'lliserliğinin 
ve illi bedeni terbıye mec
lisinin yüksek memurlarile 
Sovyet sporcuları ve mat
buat mümeesılleri hazır bu
lunmuşlnr<lır 

Japo:ıya hava kuvveti i•e 
cümhur timdi üçüncü defa 

1 k 1 ti h ta kıl 1 ti 2523 tayyareden mürekkl'ptir o ara s ra a çe m t r. 
1385 i taarruzda ve 1138 i Ve bu sonuncu istirahat 

ebedi bir lıtlrahattir ki bun· mü1afAada kullanılmaktadır 
elan Hlndenburg artık ge
ri çaiırılmıyacaktır Onun 
ölümü Adolf Httler'e yolu 
açmıt ve Hıtler'i • her ne ka
dar tekli ve zahiri de olsa
ıoa ne büyilk otoritenin 

mürakabesinden kurtarmıt 
tır. O otorite ki ne kadar 
l•lsa eski Almanya'yı temsil 
ediyor ve bilhassa Alman 
ordusunun nızarında hakilıi 
rehber olarak tanınıy ... rdu. 

ve hareketi tenkit edilmiıti. 
Mektupta Gandi'nin bazı 

hareketlerinin Miıslüman li 
derlerinin cemaatleri n~ mı· 
na bir çok talepte bulunnıa· 
!arına sebep olduğu ve bu 
günkü siyasc tine devam 
ederse Hlndu'lerl yakın bir 
Z'.\manda esaret hayatına 

silrükliyeceğl mukayyettir. 

H'er sene kasabaya ıelı. 
yor; Chouquet'ln önünden 

geçiyor, fakat sevgilisini ıe· 
limlamağa cesaret t-deml· 
yordu Chouquet he oııa 
doğru batını çevlrmele bile 
tenezzGI etmiyordu. 

( Devamı Yar ) 
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Devlet Demiryolları 7 ' 
inci İşletme Müfettiş- 1 ı 

Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. ı -~-~sEHı·n~ -. .--~~ ~-

liğinden Sinemasında 

il Ağustos 934 Cumartesi dan itibaren 

Bu kete lıtanbu~-

BİR iz mirde 26 Ağustos 19 34 tari~inde açılacak ~eynelmi
lel panayır ve 9 EylOl 1934 le yapılacak kurtulus sen
likleri münasebetile Demiryolu ücretlerin~e asağıdaki 

dan celbine muvaffak 
oldujium Müıyil Vıl-

11 tarafından en müt
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem -

1 nnu edecek tanda 
her nevi ve modayı.ı 

muvafık yeni f&pka · 
lar imal edildiği gibi 
eski ıa pka-lar da ye 
ni bir hale getiril · 

Defa 

mektedir. İpekli, yün· 
lü kumaı-lar ve elbi

seler üzerinde olan 
bi'umum lekeler bet 
<lakika gibi pek kı sa 

bir zamanda çıkanlır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
flatla yapılmakta ol· 
mduğunu muhtere ha· 
lkımıza tebıir ederim. 

13 N. TAHTELBAHİR 
tenzilat ve teshilat yapılacaktır: 

1- Ankara ve Konya' dan 24 ve Afyon ve Bandırma · 
dan 25 Ağustos 934 tarihlerinde dojiıudan lzmir'e hare · 
ket edecek katarlarla Ankara· Afyon ve Konya · Afyon, 
Alayunt - Balıkesir , Afyon - Menemen. Bandırma ·Mene· 
men kmmlarındaki iıtasyonlardan münhası re n lzmlr'e 
gitmek üzere gidiı , dönüş bileti alacak yolculara yüzde 80 8 
nlıbetlerinde mühim t.enzi1at yapılacaktır. 

İtbu tenzilat , ikinci defa olarak Ankara ve Konya ' dan 1 

Deneyiniz 
f ',,.._ < • • " .·~ ... ' • ~· •• • 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımız1n 
doğruluğuna kafidir. 

ŞAPKA YAPIM EVi 7 Eylul, Afyon ve Bandırm'adan 8 Eylül tarih inde hare· L 
ket edecek katarlar için tekrar edlleet ktır . 

Yolcular, dönüt biletlerini lın. lr i lla ı yontna vize eltiı· l ~= =;i;i=iiiii~:.iiiii:miimiiı~~~~-~-iii••• 
rn ·k ıartıle İzmir 'e muvasala t tarihinden conı a l t ı ,~., zar • i 1 
fında İz'Tlir'den hareket edecek katarlarla. tevakkufıuz ola- ' 
rak, geldikleri istasyonlara dönebileceklerdir. 

Bu tenzilattan istifade için Ankara · Balıkesir "Balıkesir 
hariç. Alayunt · Afyon "Afyon hariç. , Konyn· Afyon "Af 
yon hariç., kısımlarındaki istasyonlardan bilet alacak yol
cular; biletlerine yap§tırılmak Czue glıe!eu birer velika 
fotoğrafı vereceklerdır.Razı istasyonlarc'an h mir'e gidit·dö
nüt bilet ücretleri şunlardır. 

Necip beyin losyoııları ve 
yağsız kıremleri Ergun ılk
bahar kolonya ve Losyonları 
son moda httnım çanta ve e/d;venleri 

Teıtııoiil PılPıılı·r: 

KENNETH 
FARH EL 
FR.\NK 

~IA(:KE~~ .\ 

llACDON .\LU 
.\LBERTSO:\-

Bir uoniz kahramaııl. ğı . in sanların hakiki hisleri 
Cin ı ıc t . MuhablıP t . Kın . . Dehşet . . c~saret . . 

Tev~ kkül i şte Lu fıl i min lı:ahram onları ve mevzuu 

fiynca dünya havadis/eri 

SAGLAM, 

KUMAŞ 

. 
ZARiF, 

ucuz 
İSTİVENLERE 

Y 0 N i S il Ill 
Kuruş Kuruş 935 modeli ve gay t-l şık düğme ve toka- aaa 

Ankara'dan İzmlr'e gidit · dönüı 1 0~0 700 /arı yeni gelmiştir. aaa 
Konya'dan .. " .. 900 600 ~/>0°

000

00(). 

Uıak'tan " .. " J40 225 I 0ooa N aoo~ 
~'r~1~:~::e~ : : : ~~~ ::~ 1 Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri ı flj A \ 
Balıke sir' den " .. " 225 150 ~O 0

o 

Ban~;;::;d:::ki ücretler de" bu n~::etlerdedir. 250 il DOKTOR Bit lık esi ı· \ ! i la )' tı. t l)a i. y o N i Şa:§( A N KAAR A }iıaf o ıU 
2- Bütün ıebekede meri olan fotoğraflı ~alk ticaret . ll)J l~f)L~l·İıneDİ ııdetl 00... R ,,..~" 

biletlerinin 15 günlüklerinden 20 Aıtuıtos ile 10 Eylül 934 • \ '- "' " 
zarfında ilk _defa İzmir' ., hareket edilmek üzere alınacak 1 Mehmet Şakır, BalıkP~ir ıııt·ııılı:>J..el lıaslalı a ııesi ilıtiyaeaıı ıçııı 000~ A g000 

!!!.!nlarına aıt ücretler yarı yarıya indirilmiftlr. ' mevl..ii ıııüuaJ..asa\"i.l \<lZ olııııan 58 l lira 40 ı..11- \ I 
Yolcular, bu biletlerle izmir'e vardıktan. ve lzmir iıtaı· Her!{ll TI ln <lıılnr ı nı saat İ · ı O O 

yonunun vizeııini bizzat aldıktan sonra btletln mer'iyet 
müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete dojiru Is· 
tedtkleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir 

2 olun " ~' o m u k .ı. l n r lcabul nıs,· hık ,H•t•li ıııalı \C' 9\Hl lir.ı 70 k11r11s,· hık eı•- Oo .. ~ OoaaoO""" 
eu ·r. . \ nebi rııalı t>ıhi~t·, ı•ılc\alı tılıhiy c H' paıısıınıaıı aaa 

.\ılre:-: .llusıafafal-.ilı rııalzl'ıtH• si liı.;IP \t' sa r tııuıııı:>si mucibiııct' 2:J ağ- ' \" 
ıııahallesiııdP Karı·:-i \il u.;to~ ~)3-l: tar ihiıır ' ıııii~atlir pt•ı·~enılıe giiııii st;aı 1 

YÜN İS . Bu seyahata ait on beş 'gün müddetli halk ticaret bilet· 
lerlnln ücretleri şunlardır. 

lıe~· türbesich:.ırııu.la. onbt•şlt' ihale ı•dilııı('k iizeı·e ~· irıııi giiıı ıııiiddellt> Satış yeri: • 

• alc ı ıi ıuüııakasaya koıınıuşıur. Talip ola11laı·111 ıi- TAV&. AN LlLJ ZADE f AHRI 1 il ili 
1750 1250 875 Kuruı. ı-=-- - - -::::_::_ =-- ı carı\l odası \esi kası H.~ 'üzdt• vedilawıık ııislıe-

• • • 
Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bajiaj hakların

dan .batka aynı cinıten 25 veya muhtelıf cinslerden müte· 
,ekkil 50 kilo nümunelik ıışyayı t

1ain.a beraberlerinde 
meccanen nakletmek hakkını haizdirdirler. 

. Dr. M. Ali 
1 

llt>ııılı·l-.eı ha~lalıa· 

ıu•si <•ill, frPıt(.tİ, hd
soğul-.luğu lıaslalıl-.laı-ı 
miitelıassısı. 

istasyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler ıa
~ılmıyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydar
paıa "lstanbul., İzmir . Kayseri, Adana lıletme, mürettiı
liklerlne veya Ankara 'da Devlet Oemiryolları umumi !da 
resine ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi 
tarihte hangi istaayondan seyahate baılıyacaklarını bildi · 
rlrlerae, biletbri, adreslerine gönderilir. 1 

3 - 16 Ağustoı - 10 Eylü l 934 zarflnda ıebekenin 
her hangi bir istasyonundan ve her hangi bir tarih için 1 
lzmir'e fotoğraflı gidit - dönüt bileti alacak yolculara umumi 

Haatalarınu aat üçte 1 

hükümet caddeıinde mu· . 

ayen. e.hanesinde kabul ve · ı 
tedavi _ eder_:_ _ . --1 

tarife ücretlerinden yüzde 50 ve panayırda te~hir için gön· l~@~Tı@,·~1j@)'~ 
derilece'< eıyanın iki yüz elli kilosuna ve 250 kilodan .~ ~ 
y~kpare ağır ~:samın iki adedine umumitarlfe üzerinde ~- Diş Hekimi ~ 
yuzde 70 tenzılat yapılı~. Etya tenzilatınılan idifade 

0

içtn:, J , ~ 
~ktııa_t ve. ta~arr~f ce'.11ıyetl . merkez veya ıubelerınden -~ , • ;m 
utıhs~.ı ~dılm., bır ~eııkanın utaıyona verilme•i ,arttır. ı~ M N 1yaz1 \. Donut yolcularıle satılmayıp geri çevrilec~k efya için, I. ';; • ~ 
lzmlr'den hareket ve ıevk müddeti 1·20 Eylill 934 tür. •@ ~ 

li ı ıtlı ! temiııatı ııı11Yal-.katt> nıal-.buz YP~a nwkıup-
laı·ilı· lıirlil-.ıı· ~<'\' illi mezkı'ırda Balıl..r~iı"d<' Pll('İİ

ıııeııi · \'il tiyC'tı• H· f.ızln rııalı'ııııat alıııaı.., !isle '<' 

st>raiıiııi l-(öruıcı.. islivC'ıılcriıı lstaıılnıl'da Yil:\\t ' I . ~ , ' . 

Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

makamına ıııiiracaalhl' ı il:iıı olunur. .-------.... ··:-· ... -·------------- ---------K epsüt panayırı Pı ı 

Temaşa -Balıkesir\~ 27 kilonıetrı• ıııt•s:ıfctlt' ıııııııtazaın b 
bir ~usa ill' ınerlıul lı:ını, sıı ,,. giizel balu;elı•- !! 
rile rıu·~lıırr olaıı Kf\psiil 11:.ılıi,\ e 1111•1 kt•zindt> R 
a~ustosıırı-18 iııl'i ı·~ıııı::ırlesi ı.tiiııii a~ılacaı.. H'be~ •• QTELVE GAZiNOSU 
gıııı dt•\:ıııı Pdı• ı·pı..tır. l t• 

Parıa~· ırda lıeı· ı·ius tla ıı ızlıl-. '" 1-.al":ıplıl-. lı.ı~- N . . 
'<ııı:ıı luıl1111:.ı<'al-.ıır. P:.ıııa~ 11·111 ı..11r11ldıı/!ıı ıııalıal , l: Şeref Bey ldaresındB 
nısi c;:ı~ ırlıkla ı:ıılı su meııılıal:ıı· ı olup gPlr<·t·l-. t• l\:ılıkesiriıı lıeı· lıu~u~ıa ı·ıı 
ol:.ııı lıayvaııaı sahipleri lıay\<uıl:ırıııın i:ışPsiııdı> ı nıül-.1•111n1t• I otf•lidir. 

rııii~kiil:\ı ı: 1-.ıııi~ı·ı·t'l-.lt>rdir. ı • 
Yolcular dönüt biletlerini İzmir iıtuyonuna vize ettirmek i~ lla~lıısıııııı cuıııa- 'f· 

1 b 1 
,,.... b Paıı;nınla lıı · r llP\İ psya \C ı·ııııi:I ahs H'l'İ~ 

oarti e u müddet zarfında zmlr'den hareketle doğruca ve ı·-~ tlaıı ıııaıl;ı lıcr ~İİll :!. • ' • • • 
kııayoldangeldiklerı istasyonlaradönebllitler. Panayırda:: saat \Jtluıı 17 \"f' tk: yapılacal-.lır. llariı;Leıı gelerı•I.. Iİİccaı· \ef'srı:ıfııı lf 

Konfor.Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet· 

aatılmıyan eı'.a; lz'llir'e gÖnderilirken, alınmıt olan hamule I~ l-.ad,1 r . _\grılar;hı ~ . ıııallarıııııı lıli~rıii nıulıafaza \"I' kı• ı dilPriııiıı t'S- :ı 
::~!::~~z:;e :~::r:~a iade edilmek tartile, mahreçlerlne 1~ µecı•l ı:ri kalıııl \ı• ~ lıalıı isıiralıallaı·ıııırı lt>ııı · ı ı i nıal-.sudih• ayrı, a~ ı ı U 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. j İfiı h•ıhl\ 1 t>dP I' • '$ lllil hali P I' İ lıza i' \ t' l ıt'I' ti iJ rl·İİ İ lı 1 İ ~ cH:la l'I da lf• tıı İ il tf 
Gerek Memleket halkınıf1• 

gerek bütün misalirlerimiı 
umumi takdirini celbetmişfif 

3294 'k. ~ı t•rlil11ıiştir. \, !! 
----------- ~ Balıkesir K. fi,,-------------- g 1 .. EM <::A ... G 
Devlet demiryolları 7 inci i~ mllye C. No i: • l~ A..,, azinosunda 

""""~:~:~:,: :Ja.~~J:~:~~:~::~~:'. I'-~.@-~!~~ N E v R ~ Z· I N ~ ~ .. ı,,;.,, l'""~~,'.~1,~0 '.'.i .. ~'.r;,~'.~;~:;;,, ~"'"'"it·~ 
edebilmeı i i~·in 15 8 934 tor . h iı den ı lilıuıen i ~'ar ı oh a ıa S t } k h c E L A L t• 
kadar cuma günleri BJlık e sir · Hnn•l ı rnı a orusın•la çok a l ı Qile H 
ucuz fınth bir tenezz iı lı k u ta rı tahr ı k eı l J cektir. Yalnız N Balıkesirln en 
gidi ~ 1 inci sınıf ıon 2 ,. , s ı nır 80 vo 3 cü sınıf 7o kuruştur Bütün nsıi konforü lıa i z tf 

eyi tanınmıt bir 
dinlenme yeridir. 

oturma 

f, i di ~ döoü~ 1 İn c i s.n f 13J. 2 iP rİ ' '" f 100 l" C 3 üncü 8 nıf 80 sıhhi , hııvauJr lı i r ev satı Bütün asap ag"' rılarını süratle •• kuruştur . lıktır. on:z:::z:z:::::z::::: 
Ne,rtyat müdürü: ESAT ADIL Fazla malümat iç in İHtnsyonlara müracaat edilmesi 

mercudur. 3280 
Talilperin eczacı Avni ve 

Fahri beylere aıürıcaaUuı. 
• • geçtrlT• Vtliyet Matbaası - Bıılık-" 


