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ev· kdıel Aetvmruepğea'yyaarbdiırmke6tpmr:k::.-, , ' · • • b • k f • fıa Vekili Ali beyle )\~aliye ü us umum mu uru u a· et o up ar n n uvve ve 

ktlrlll:tf) ,-(~f}I f(} rJ ~ (1 (lJ Vekili Fuat bey bu ıabah rafından Büyük Millet Mec· parlak olduğu her devrinde dir. Aynı zamanda bu 701· 

... •"' 1 Harput'a gitmiıler ve bele- lisine verilmek üzere yeni eyl teıkilatlı bir ticaret fi. dan - ltalyan mensucat 1ana. 
Kağıt, 

iz mitt'e açılacak k a. 
ğıt fabrikası 

SUMİ antrasit şişe fabrika arı diye binasının temel atma bir layiha hazırlanmııtır. Bu !osuna malik idi ve bu su" yii için gayet ciddi endlfe 
kadar ıellüloz iıtiyecektır. susi sermayeler tarafından mera•ı'mı'nde bulunduktan retle Akdeniz havzaaını çev ler tevlit edecek bir ıekil al. 

1 
d 'ıletilecektlr • layihaya göre 935 le ya- reliyen bütün memleketler- mıı olan. Japon rekabetine Sellüloz, ilk zaman ar a 

1 
• sonra bakır madenini teftiı 

. t lecek fakat kua Bunlardan mada, aynı pılancak olan umumi nüfus de iktıaadi geniıleme politl· kartı da milcadele edilmek· harıç en ge 'ra sellu" loz zamanda 2000-2500 ton etmlılerdir . Vekiller Har- d ft J • kası takip ederdi. Bunun tedlr Sümer Bank tarafından 
lznıit'te açılacak olan kağıt 
fabrikası beı senelik iktuat 1 
Projiramının mühim bir par 
Çasını letkil etmektedir. Bu 
fabrika iktısadi bünyemizde 
ehemmiyetli bir boıhıjiu dol· 
duracaktır. 

bı·r zaman son t ' t M 1 t 'y hare . sayımı e er ere yenı esas · I 
mı•kelı'miz- kadar da eski kajiıt , fabrika pu an a a ya a f için Mu11olinl iktidar mev- talya, Yunaniıtan'da meY-f brikasının me ' k t t . , d ' !arla kaydedilecek ve nü us 

a için iptidai madde halini e e mıı eı ır. kiine geçtıjil ıllndenberl ltal- cut ithalatı ile iklnclllil al-
sayımının arkas• alınınca ye-alacaktır. Malatya'dan Sivala geçe- yan ticaret flloıunu mümkün maktadır. Kezalik Yullllllia-

kl d d S • ni defterle kayıtlar 936 ıe 1 Bir kağıt fabrikaı nm ce er, ora an a amrnn a olduğu kadar yüksek b!r tan'ın talya'dan ııenevl al· 
i şliyebilmesi ıçm kaolin, gideceklerdir. nesinde başlıyacaktır. seviyeye çıkarmak ve aynı dıjiı 2,588,371 kilogram b-

-:-~~~~~~~~::-~~~~~-

reçine, şap, uzvi boya ve zamanda ltalya'nın ticaret mon Yunanistan ihtiyacıma 
kö .. ıür de kullanılacaktır. Beynelmilel Güreşçiler te~ı<1ıatını bilhassa Akdeniz hemeny11zdeyıızıınııtaım1a Bir günde sar/ettiği

miz kağıt: 
Fabrika senede I000.1200 ıarkındaki sahalarda kuv etmektedir. 

ton kaolin sarfedecektir. l • t vetlendirmek huıuıunda sar. ltalya'nın Yunaniıtan'a 7ap-
Memlekette ııünde en az 

75 ton kağıt sarfediyoruz. 
Kurulacak fabrika ilk sene 

Kaolin Kütahya'da ve sı. Romanya vapuru i e Is an- fettljii gayretlerle y~lnız es· tığı pirinç ihracatı da umu· 

lifke'de bol bol bulunmak b } ' ld •} ki ananeleri idame ve takip mi htlhlikln yllzde 23 llnl 

içinde günde ;,5 ton kağıt 
Yapacaktır. Her gün 75 ton 
kifıt sarfiyatımız senede 
&fağı yukarı takriben 5 mil · 
Yon liramızın karıılıluız ola
rak yabancı memleketlere 
gitmesini intaç etmekted:r. 

tadır. Bu suretle buradaki U a ge } er• ediyor demektir, teıkıl etmektedir. Slçtl7a 
vatandaılar için de yeni bir 1 - 1 1933 te İtalyan ticaret fi· kükürtlerlnln ihracatı 1932 

' iş esası kurulacaktır. Cuma günü başlıyacak o an gureş ar !osunu teıkil eden gemile ıeneslnln ilk oa a7mda Yu-

l Fabrika için 200.250 ton beynelmilel bir hadise addedilecek kader rln tonajı 3,257, 158 ı teca- nanlstan'ın umum ıthalltılllll 
1 da reçineye ihtiyaç vardır. mühim Olacaktır. vüz etmııtır. Ticaret filosu yllzde 74 üne muadil olup 

l · j Bu da Bursa ve Antalya ISTANBUL, 13 r, S.Ş ) - m ı' rk ezl o rin.J en biri olan İs 1914 senesinde yalnız bu nlıbet 10n senenin aJDı Sumer bank stanbul şubesı 

1 k havaliıinden tedarik edile· Cumn günü tok~im studyo tnnbul'un da uzun tarihler- 1,430,475 tonajdan ibaret müddeti zarfında hemen d a kurulması zarurı o aca - ' 

Ka[jJf fabrikasının ku
rulması yeni bir takım 

k cektır. munda ba~lonacak olan bü den beri görmediU-i muozzam idi ftalya'nın ticaret filoıu hemen yllzde yllzilne ballf ol. tır. Sellüloz fabrikasının U• > "' muıtur. 
f 1 Bu fabrika için, ıenede yük ve Beynelmilel gür<'ş- bir organizasyon olacaktır. bu ıuretle arttırılmakla be rulmaaı suni ipek, 
1 

m ve 2"0 . 30lJ ton ıapa da ih- 1 · 1 b b Tu-rkive'y• karıı da ftal• 
v · !ere işlirıik edecek dünya Bu güreş ıırın uyanı ıra ra er aynı zamanda u me ~ 

pelikül, setlüloit sanayiinin d cıır.ı büyük alı1k1yı t ıkdır sai ı' le muvazi olarak lı'man · yan ticaret HlionrMu a•tıv. f • k lacak tiyaç var ır. şampiyonlnrınılan on yedi•i. I'\ ' 

de inkıta mı zarurı 
1 

b k h 'd · Pıle n te rt ı p hPyetı, S•yıı ci - 1 d h h d dir. Yani ftalya ıe,.•n rene Şi in ara isar an tenıın Romanya ,· aırnrile diin şeh- ar a i ta111ir ve ısla e I· .,., 
olunacaktır. Sene de 13 bin d 1 )' !erin her t iirlü ko l oyl ı ~n lip modern bir hale ıokul- Tilrklye'ye 90 milyon lır.t 

rimize gelmışlor ir. lu s~ ış, malik olmasını dü!iünmüş ve kıymetınııle mal (baflıca 

sanayiin doğmasına tır 

b / kt Harpte dumansız bant se en o aca ır. 
r ıstıhsalatı da ıellüloit falıri- ton kadar da kömür ıarfo 

merakla , aldka ile ve hara du ve bu sayede ıark ıahil 
k radyo tertibntı , elektr ı k le· }erindeki limanlar harap ol· mensucat) ihraç etmlftlr. 

retle beklenen büyü s 'ısat ı hn ırlanm stır. \lüsa- Tilrklye'den de ltalv. a'ya b k 1 · · k dd • maktan ve uı>utulmaktan müsa a n nr ıçın mu n e- bakalar cumadan sonra "e takriben 57 mll7on liNt 

Şimdilik ıünde 35 ton 
1 

k lunacaktır. 
k f b kasına istinaden yapı aca -Ağıt çıkaracak olan da - tır Fabrika kaça mal ola-
r f k a her ıey en k 

Böyle bir fabrikanın U• cak? evvel •~nede 3000 ili 4500 
ton kadar mihaniki hamur rulması ile açılacak it saha · Makine ve lnıaat bedeli 
kullanacaktır Bunun ıçın larını_n itlenmeıi yenı ıt , bir milyon bet yQz elli bin 
senede 1 O,UOO ili 15,000 kuvvetlerinin meydana çı.k- j ııradır. lıletme ıermayeıl 

Sarf masana vesile verece_ k_ tır . . , iki milyon üçyüz bin lira rnetre mikabı odun d ğ 
edilecektir. Bu sanayi için e sunı ıpe 1 dır Fabrika senede üç mil-

Bundan baıka fabrika Sümer Bank yapacak, fakat yon liralık ciro yapabile· 

h. · d d' ' " kurtarıldı . Zira bu limanlar me nıll ıyetın e ır . ce devam edeceği iç in kıymetinde ıtballt 7aPJlm11-
,, .. .. b 1 lı: tabii vaziyetleri dolay11ile "'uma gunu a!i ıyaca stadyom tamamen asri ş~- tır ki, bunlardan bqlıc:aa P• 1 .. 1 · hemmı'y• k 'ld · d · 1 k · Adrlyatık ve ıark ticaretini o an gore9 erın e ı e ten vır e ı ece tı r. da maddeleridir. Tllrk plra· 

tinden bahsetmebe lüzum Hakem heyeti kılmilcn yeniden canlandırmak kabı . hl k kudreU I·-• 
!!> sasının lıtl A , ..,. yoktur. 924. 928 ''C 932 federasyonumuza mensup liyetlndedlr Diğer taraftan ya'nın bu miktar ihracatı ile 

dünya şampiyonlarından bir dürüst insanlardan mürek_ Cenevre ve Napoll llmaları tükeninlt deflldir. Bdlıua 
ht · 1 ti b 1 dahi transatlantik hizmetle. çoğunu mu evı o on g reş- kop olacaktır. Bu iti ar a Türklye'nln bilyllk l&Da-

.1 k d · · d b' t k ı 1 · rine tahılı edildi ve ıon za· çı er a rosu ıçın o ır e proıesyon~ organızasyon- yile,me pli.na için muhtaç 
· 'l 'k b ' 1 J k k k 1 ( manlarda ltalya. Trlyeste tanınmamış sıma, sı ı ır ar a en ço or u an şe- oldufu makineler •e teknik 

· k il · ·· h ı · lı k d ki ı ) h limanını kendisine hinter-ısım yo tur. epsı şo re ı e e - anışı ı l öğüş te • cihaz ve malzeme t1mcli7e 

çalııabllmek için 5000 ton saydığımız diğer itler hu- cektir. 

_._ _ -- - _, Fabrika neler yapacak 
tr 'f si 1 Çizgili, zımbalı, gofre ki-

' Yüksek bir kar ve bir vatan vazı e . ğıdı . zarf,kese kaiiıdı, bilet, 

Üçüncü Tertip 
Ergani 

• 
lstikı•itZ 

Tahvilleı•i 

-~ 

Yüzde 5 faiz ve yüzde· 2 ikramiyesi olan bu is· 
tikrazın son tertibi de evvelce ihraç olunan (A ) v~ 
(8) serileri gibi aynı hak ve imtiyazları havi beherı 
20 lira itibari kıymette, hamiline muharrer 200 bin 
t•hvilden ibaret olup. tam tahvilin 3 de birini temsil 
etınektedir 

Bu tahviller, kanun mucibince umumi ve mül~ak 
bütçelerle idare olunan daire ve müeaseself'rce, vll~
Yetler hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak mü· 

1 1 d t minat olarak zayede, münakasa ve mukave e er e e • 
1 k 1 milli emlak ve hazinece ıatılmıı ve satı aca o an . 

bedellerinin tediye•inde itibari kıymetleri üzerınden 
baıabaı kabul olunur Tahvil ve kuponları ile te~i 
yelerlne müteallik evrak ve senetler, faiz •e ikramıye· 
ler ve diğer muam :leler istikrazın tamamen itfasına 

' kadar her tllrlü rQıum ve verıtden muaftır. 
Yüzde 5 faizden baıka, ıenede iki defa yapılacak 

keıldelerde de kazanan numaralara ikramiye verile· 
cektır. 

ı -

i 
1 

masra yapacaktır. İlk sene · 
ler için vasati olarak yapı · 
lacak mikdar ıudur: 

2000 Ton hernevikarton 
4000 " sargılık kal!ıt 
2700 " yazı . kağıdı ve 

1801) 

40 

baskı kaiiıdı. 
,. orta nevi yazı 

ve baskı kifıdı 
" sünıer kağıdı. 

1 
1 10540 • Y ekiin 

Şimdiye kadar kağıt 
fabrikaları neden tu

tunamadı? 
Memlek etimizde iki defa 

kağıt fabrikası açmak için 
teıebbüs edilmiıtır. 1 k te 
ıebbüs on sekizinci asırda 
Damat İbrahim paıa tara
fından bir kil!ıt fabrikası 

açılmak suretlle baıarılmak 
istenmiıtir. Fakat bu fahri 
ka uzun zaman çalıımıya 
imkan bulamamııtır.On do
kuzuncu asrın son seneleri · 
ne doğru da Beykoz'da bir 
kağıt fabrikası açıldı 

Fakat bu fabrikanın ya. 
şaması devletin lktısat polltl· 
kası yüzünden imkinaızdı. 
Beykoz'da açılan fabrika 
memleketi bir yarı müstem
leke haline koyan yabancı
ların kapitülasyonlara daya
nan ithalatına mukavemet 
edecek bir halde değildi.Bu. 
nun için bizdeki kifıt fab. 

rlkalarının tarihinde lzmlt fab. 
rikası bir dönllm noktaaı 

ı olacaktır. 
: (Devamı üçüncll 1Aylada) 

k d . 1 k ıı· · h d d l ' k · ) b ( d 'I · land temı'n edecek olan kom· en ı meme e nın u u u· ı esı 1 e ertara e ı m ı,; kadar olduğundan daha •ad 
nu aşmış ve beynelmilel- t'r . ıu devletlerle itilaflar akli mikyasta ltalya'dan ltlıal 
leşmiş olan bu güre çilerin Güreşler cuma günü ba ~- ıuretile ve limanı modern edllebi!ir. ltalya TllrkiJe'nla 
bir arada toplanması !stan- lıyacnk, bütün hafıa devom denizcilifin bilcümİe ıartla· bu nevi mulıayaatına timdi· 
bul güreş meraklıları İ\'İn ettikten sonrn fınol ma~·lnrı rıaı ihtiva edecek viıl bir ye kadar ancak 1,305,782 
bulunmaz bir fırsat olduğu gelecek cumaya yap ı lacak- mikyasta ve son derece mü- liretlik teslimat ile qtlrlk 
kadar, eskiden dünya güreş tır. kemmel tesisat ıle teçhiz etmlıtır. 

ederek tekrar faailiyete ııe· Elyevm yeni ve mllhlm 
Nikahsız aile- Tayy«t re tirmeğe karar verdi. Fılha- bir pazar İran'da teıekklll 

kika bu sayede bu limana F k lr 1 1 
Ierveçocuklar os '' <t ı·ı 1933 senesinde giren remi· ya'ya tek hır denız ,oıııe 
i Kanunun verdiği 

mühlet bu ay içinde 
bitiyor. 

Al\ KARA 13 ( S ti · )-
Ge~·en teşrinievvelin yirmi 

alt ı sında nesredilen ıı C kanu. 
nunıın <'ezai cihetlerinden 
maııda , birde hukuk kısmı 

vardır. Bu da, knnunu mede- 1 

ninin kabulünden evvel ya- 1 

p lmış eski usul. kayıtlı, ka · 
yıta ı z ~ikılhlarla nikılhsız 
birleımelerden doğo n \'Ocuk· 
)arın ve izdivaçların tesçili 
işidir. 

Bu kanun nikAhs ı z oldu
ğu halde \'oluğa cocuğa kıı· 
rışan kadınların halılurını 
tnnımakta, gerek kendileri
nin, ııerek ı:ocuklar ı nın ı&v· 
ce ve babaları üzerine tos 
çil ediliııelerini emr~ylemek· 
tedir. Konun, bu iş İçin mü
racaat .ıd~reklere üçyüz 
gün müdılet ver mi ·tir. 
Bu müddet bu ayın yirmi 
ikisinde bitmektedir, 

Müracaatler, bu tarihe 
kndar kabul edileııek, bu 
tarihten sonraki müracaatlar 
mesmu ol.mıyacaktır. 

P t 1 1 
etmektedir. a at an ta• 

• 
1 lerin tonajı 5,206,066 ton bajilıdır. Son 'senelerde ltal· 

Yarın Ankara -lstan- / o'up bu miktar 19.>2 •ene- ya'nın lran'a ihracatı ual· 
sinde ıılren gemilerin 2, 775 .233 mıı ve bu yllzden ltalJa bu. 

bul hava sef arleri 1 tonajına nazaran iki misli ıün lran'a ithal it 7apan ba. 
başlıy acak. artmııtır. Yeni ltllafname tün milletler araımda 6 IDCI 

ile bu miktarın daha ziyade mevkii itıal etmektedir. 
ANKARA , 13 (S . Ş) Anka artması memuldilr. Zira Bununla beraber lran'a 

ra lstanbul hava seferleri 15 merkezi Avrupa mllnakali · 

al!ustoatan itibaren tekrar 

baılıyacaktır. Biletlerde mü · 
hım tenzilat vepılmııtır. 

10.000 liralık yolcu sigorta 

ücreti de dahil olduğu halde 

adam baıına 30 lira alına-

caktır. Tayyareler cumarte 

ıi, pazartesi, çarıamba, per· 

ıembe günleri ıabahları 9, 15 

te Ankara'dan haraket, 

12 de lıtanbul'a muvasalat 

edecekl~r. 14 te lst ıı nbul'dan 

kalkarak l 7 de Ankara'ya 
varacaklard r. 

Köylüye arazi tevzii 

tının büyük bir kısmı, bu 
Akdeniz limanından istifa
de edecektir. 

Kezalik Venedik'te dahi 
modern liman teılsatı vücu· 
da getlrllmlıtır. Bilhassa yllk 
otomobilleri için yapılan 
yeni ve mükemmel yolun 
ln11111ndanberl l:ıu limanın 
kara ile bir haylı muvasa. 
la11 vardr. Bu limandaki 
faaliyet 1933 te resmi lata. 
tistlğe nazaran 9,993,424 
tona balıt olınuıtur. Şark 
ticareti, daha ikinci Frede
rlk zamanında yedi büyük 
panayır ıehrlnden biri ola 
rak intihap edllmit olan ea · 
ki Barl'de temerküz ettiril · 
mittir. Ve bu ıuretle aynı 

ANKARA 13 (S.Ş) - Da- zamanda Şark panayırı ihya 
biliye vekaleti muhacır ve 

.. edllmfıtır ve bunun beynel· 
toprakaız koylllye arazi tev · milel ehemmiyet ve ltlban 
zl edecektir Bunun için bir I dalma artmaktadır. 
talimatname lauarlanmqtır, u t•bbaa daha timdi· 

Türk Adları 

( E) 
Enüt Han Erik 
Enüı Hanım Erkaı 
Enllı Bey Erkek 
Enilı Befum Erdem 

Enıln " Tekin 
Eniüdar Ercan 
Erıenekon Er Caf 
Erıen • Re, 
Ercllmen " Han 
Ercik • Dofmaı 

Yeni do1tan çocuklarınıu 
öz Türkçe ad koymanız içlıı 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk •dlannı toplamak 
tadır .Bu adlan &'azetemizde 
n<"trcdiyoruz. Bu yolda bilditl
niz adlar varsa onlan da Hal· 
kevine bildinnenizi rica ede
riz. Bu adlarböyle toplandık. 
tan sonra bir kitap halinde 
roluoacakbr. *H. ifaretllleri 
adıdır. 
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ltalyan ihracatının tekrar 
artması için faz1a gayretler 
sarfedilmektedir. İran ihra· 
catında ise İtalya birinci 
mevkii haizdir, yani İran'ın 
ltalya' ya gönderdiği mal
ların baılıcası petrol olmak 
üzere: 

1928-29 da 1 1, 1 milyon 
kron iken, 1929 30 da 12,6 
milyon kron'a çıkmış; 1930· 
31 de 25,1 milyon kron'a 
yükıelmiıtir . 

İtalya'nın İran'a ihra catı 
iıe: 

1927-28 de 32,4 milyon 
kron iken, 1928'29 da 20,8 
milyon kron'a düımüş, IS29-
30 da 21, l milyon kıon'a 

çıkmıı, 1930-31 de 22.4 mil 
yon k;on'a çıkmış, 1931-32 
de 17,9 milyon kron'a düı

müıtür. 

Beklenen son rakamların 
İtalya için haylı müsait 
olacağı muhakkaktır. Zira 
ıon zamanlarda timendifer 
ve tramvay intaa tı ıçın 

fabrikalarına bir takım im
tiyazlar verilmittir . Ve bu 
ıuretle İtalya lehine t•krar 
açılacak olan yol tesviye 
edil mittir. 

Filiatln'in ticari inkiıafı, 
İtalya için iktııaden hususi 
bir ehemmiyeti haizdir. Fi
liıtin'de İtalya'nın yayılma 
(Expenıion) gayretleri dos · 
tane bir surette karıılanmak
tadır. Bilhaaaa İtalya Filistin 
ticari münasebetlerinin inki

tafına faaliyetini hasretmi§ 
olan Universal lmportingfor 
the Orlent tlrketi az zaman 
evvel biri Yafa'da ve diğeri 

Hayfa'da olmak üzere iki"şube 
açniııtır. iıalya'nın Filiıtfn'e 
yaptığı en mühim ithalat 
maddeleri gıda maddeleri ve 
makineden sonra ipekli men
sucat, pamuk ve yündür. Fa- 1 

kat bu sanayi ıubelerinde 
Japonya fevkalade korkunç 
bir rakip olarak meydana 
çıkmıı ve bu hareket yüzün

den İtalya'nın 1933 senesin. 
de 244 000 Filistin 1 irasına 
baliğ olan ihracatı, mütea · 
kip senede 202.000 Filistin 
lirasına düımüıtür. Filistin' · 
de de yakında ltalyan ser
mayesile finanse edilecek bir 
timendifer hattı inta 
edilecektir. IJu hat çöl üze
rinden geçecek ve yüksek 
gümrüklü :Süveyt kanalına 
rekabet edecektir. Yııpılan 
hesaplara nazaran . kara yo. 
lunun uzunluğuna rağmen · 
Hindistan sevkiyatının bu hat 
üzerinden icrası ucuza mal 
olacaktır 

ltalya'nın Mısır'a ihracatı 
- ki vaktile çcılı: inkiıaf et· 
mitli - bugün bir haylı geri-

~ - - - - ""\3~ 
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Halkevi Vt:liiyet tetkik/eri: Plak neşriyatı. 19 Mesut Ce· 

G
.. d N } mil bey tarafından çocuklara ma-
O n C n (ll:j ı ıcası 1sal.19,30 Türk musiki neşriyatı: 

Bir h<tğcılık kursu <tçıyor. Arkadaıım atları hazırladı. lığınden daha yaılı . (Stüdyo saz hey'eti ve Rifat bey 

1 

Belma, Mehlika hanımlar). 21,20 
Bindik . Yolumuz uzun Gi- Ara sıra yanlarımızdan Ajans ve borsa haberleri. 21,30 

da faaliyete ııeçecek ve 

bağcılarımızın devamı te
min edilecektir. 

Bağcılığa ait dersler An-

kara zıraat enstltüsinden 
llalil İhrahim bey tarafın 

deceğimiz yer uzak. Yolu· geçen atlılara, arabalara Cemal Reşit, Laşinski, izzet Ne
muz •evgilikrimizin saçla· ve yürüyenlere rastlıyoruz. zih, Mesut Cemil beyler tarafın- 1 
rından daha uzun. Bunlar birer hayal gibi ses- dan oda musikisi. · 

Gecenin karanlığında an- siz.yanlarımızdan"geçiyorlar. BUDAPE.,ıTE, 550 m. j 
c'ak önümüzdeki yolu Bunlar da her halde bizim Müsahabe. 20.20 Forini tara- . 
görebi'iyoruz. Ara sıra, gibi gecenin gamlılığile do- fından teganni. 21 •Tragedie de ' 

Memleketimizdeki bağcı

lığın inkiıafını göz önünde 

tutan Halkevimiz son 

usu il ere göre bıeğ yetiıtir

meyi öğretmek üzere bir bağ
cılık kursu açmıya karar 
vermittir. Kura pek yakın- 1 dan verilecektir. 

l'homme• isimli temsil (Szegetten 
top a"açların kenarlarından, lu 

" · • naklen). 

Daimi encümen~e 
Vilayet daimi encümeni 

dün mutat toplantısını yap

mııtır. Nafıanın silindir ve 

kamyonları için münakasa· 

ya konmuı olan benzin, 
petrol ve yağları ihale et

mit ve husuıi muhasebeye 
alt itleri konuımuıtur. 

Vali muavini 
Vilayetimizde yeni ihdas [ 

edilmış olan Vali muavinliği
ne tayiıı eılilmi~ olan İne. 1 

göl Kaymakamı Ekrem bey / 
şehrimize gelmiıı, vazifesine ı 
başlamıştır. 

Ekrem heye yeni vazifesin
de muvaffakıyetler dileriz. 

\emiştir. Mısır kendisi için 
bir sanayi vücuda getirmlt· 
tir. Buna rağmen muhtaç 

olduğu ithalat mevaddının 
büyük bir kısmını Japonya' -
ya siparif etmektedir . Mese· 
la; 1926 da Mıaır'a ihraç 
edil mit olan lıalyan malla· 
rının kıymeti 613.666 000 1 

liret iken 1932 de ancak 
155 752.154 liretlik ihracat 
yapılabilmitlir. Hindislan'cla 
da italyan ihracatı aynı la· 

lisizliğe maruzdur. Mesela 
1929-30 da 22.989 000 yar

da pamuk ihraç edilmitken 
bu miktar geçen sene 7 

milyona düımüttür. 

C. H. f. Vilayet i~are Heyeti 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

vil&.yet idare heyeti dün 
gece Tevfik Fikret beyin 
reiıltğinde mutat içtimamı 

yapmıt ve fırkaya ait itleri 
görüıerek kararlara bağla · 
mııtır . 

büyük ceviz ağaçlarının dal- Nekadar gittik bilmem. BÜKREŞ, 354 m. 
!arının altından geçtig' imizi A 1• d r .. a atımın: Gündüz neşriyatı. 19 Hava 
fark ediyoruz . itte geldik. Atını dur- raporu, 19,05 Karışık konser. · 

Atlarımızın taılara ara dur, dediğini tıittlm. Atlan- 20,30 Üniversite radyosu. 21,15 \ 
sıra çarpan nalları etrafa mızdan indik.Onları avludaki Senfonik konser. 22 Müsahebe. 
ateş böceklerinin parlama .. ğ 1 nın iri göv 1 22,15 Senfonik konserin devamı 

gurgen a aç arı 23 Haberler. 23,30 Plak. 
!arını andıran •tıklar saçı- d 1 b ğl d k A k d e erine a a 1 • r a a MOSKOVA, 1714 m. 
yor Ara aıra bizde sende· 
liyoruz. Ruhumuz gecenin 
karımlığından deha pek çok 
karanlık ve gecenin yaslı-

ıım: 

Hemen timdi ılıcaya 
girelim. Sonra yatarız dedi. 
Ben de: 

Son haberler. 18 Konser -
I müsahabe. 21 musikili neşriyat. 

22 Ecnebi dillerde neşriyat . 

Susurluk 
Panayırı 1 Gönen 

2 5 A
w t t ! Cennet gibi bır kasa-

-- Peki dedim. 
Gecenin karanlığında sı

cak havuzun sathına çıkan 

su habbeleri gecenin sesaiz
liğini yırtabilmek için acele 
ediyorlar . 

J-:et ve sıhhat menbaı olan 
havuza girdik. Uzun bir 
müddet havuzda durduktan 
sonra halkın "Göbek oğ -
durma yeri. dedikleri yere 
gittik. Burası havuzdan akan 

gus os a açı- badır? 
lacak GONEN, 13 (S Ş) - Biri 

Manyas ve Se.rıköy para- anlatıyordu: 

yırlarından sonra ~urnrluk -- Siz Gönen'ı bilmezsiniz. 
1 

panayırı için hazırlıklar baş· 
lamı~ lır. Susursurluk pana. 
yırı 25 ağusloEta açılacak 

tır. 

Edirne sanat mek
tebine girmek için 
Vilayet maarif müdürlü. 

ğünce, Edirne 1&nat mekte
bi ile Ankara intaat usta 
mektebi için bir müsabaka 
imtihanı açılmıtlır. imtihan-

~ !ar 20 ağustosta yapılacak· 
tır. 

-
Elt' ktrik işi. 
Elektrik itini Nafıa Veka · 

!etinin kati bir şekle bağ

ladığını dünkü sayımızda yaz

mıştık. Bu yazımızın muh· 
teviyatı şehrimizi de alaka· 
dar etmektedir. Dün vilaye· 
te bu hususta emir gelmiş

tir. 

-- -
İhitsas mahkemesinde: 

Bayramıç'ta jandarma 

Bir kere o ıliyarn uğrasa · 

nız, neler göreceksiniz: 
Sokaklorınn telsiz elek· 

Lrik direkleri dikilmiş. Kal
dırımlarının eğri büğrülüğüo. 

d.·n giden insanbr düşmek. 
ten korkuyor. Evlerin önle
rinden sokaklara nkan bu
laşık suları , çay başına gi· 
den karaman caddesinin pis 
kokusu. Mahalle aralarında 

hıır an yıkılmıya ve altında 
oynıyan çocukları öldürme
ğe mahk\ım tehlikeli ve çü
riik evler. Sabah uanından 

itibaren akşamlara kadar 
insanı rahatsız eden simitçi 
!erin bağırmaları. Kasap 
dükkanlarında Üzerlerine bin_ 
!erce sinekler konan çen
gellere asılı a\ık eller. Salı 
günleri tahammülünden fazla 
yük yükletilmiş z.ı.vallı mer. 
kepler ile yüklü arabaları çe
kem iyen beyg;rler. Çarşıda 
ve sokakta süvari olarak 
merkeple dl)lnşan dılenciler. 

Sokaklarıı dökülmüş gübreler. 
günlerce çöp arabaları uğ 
ramaması yıizünden evlerde 
tenekelerde biriküp kokmuş 
çöpler ... D~ha neler, neler . 

Hele Gönen'de bulundu
ğum müddetçe kas~banın 
ııhhatile yakından al dkadar 
olacak (Belodiye Doktoru)nu 
görem•·d m .. 

Gamlarımızı, ruhumuzun 
karanlığını geceye terk ede· 
bilmek için havuza biran 
evvel girdik. 

' • 
Gün daha yeni ağarmak-

ta. Ufka kızıl bir örtü 
çekilmekte. Hafif bir rüz 
gar esiyor. Uzaklardan ge
len kuı cıvıltılarını duyu 
yorum . Arkadaıım hala 
uyuyor. Yattığım yerden 
doğrularak etrafa baktım. 

Herkes çardakların, ırı 
ağaçların vücuda getirdiği 
tabii şemsiyelerin altında 
uyuyor 

Bülbüllerin sesleri sanki 
bu uyuyanlara daldıkları 

derin uykulardan uyanma
maları için ninni söyliyor. 
Dağın öteki yamacında 

otlıyan koyunların, kuzula. 
rın melemeleri, çıngrakları . 

nın sesleri bülbüllerin nağ
melerine karıfıyordu. 

Bu manzarayı ne kadar 
seyrettim bilmem. Arkada -
tım da uyandı. Biraz sonra 
tekrar havuza girmek için 
ayağa kalktık 

iri top ağaçların dal . 
!arının altında geniı, dört 
köıe bir havuzun berrak 

suyunun sathına çıkan su 
halkaları etrafa yayılıyor. 

Havuzun etrafı beyaz taş. 
!arla örülü. Y .,(nız bir tara
fında ufak bir su mecrası
nın akmasını temin edecek 
kadar bir kısım örülmemit 
Buradan üstteki su akıyor. 

suyun ıelalemesi bir ıekilde dö· 
külen yeridir. Burada uzun 
su sütunları etrafa beyaz 
köpükler saçarak insanın 

vücuduna çarpar . Burası 

bir su maıajı mahallidir. 
Burada kendimizi oğdur

duktan sonra "Küpe. git
tik. Büyük ve geniş bir 
küp . Burası havuzdan 
elli altını§ metre kadar bir 
mesafede büyük ağaçl1>.rın, 
kızıl kut üzümlerinin, fındık 
ağaçları üzerine sarılarak 
çardak yaptıkları yerdir. Bu
rası katiyen günet görmez. 
Günet bıı aıhhat menbaının 
daha yüzünü görememit· 

Küpün dibinden aıcak su
lar fokurdıyarak çıkıyor. 
Burada küpün içinde bir 
müddet durdukdan sonra 
çıktık . Vücudumuz biraz 
rahatlattı. Fakat küpten çı
kanlar gayet güzel olan 
menba suyundan içer. Bu 
bir adettir. 

Biz de bu adete tabi ola· 
rak biraz ileride ağaçların 
birhirile kucaklaıtıkları 
çukur bir yerden sızan su· 
dan içlik . 

Sanki bu su, Ilıcanın ver· 
diği sıhhatı bir kat daha 
takviye etmek için hususi 
tabipler tarafından hazır
lanmıı müstahzar · 

Bu su kaynarı başında 
epice durduk Gönlümüzde 
aktamki gamdan eser kal
mamıştı. 

Sızan bu sudan tekrar 

Sivil 
tayyaı·ecilik 

Esaslı teşkilat 
yapılacak 

İSTA\'BUL . 13 ( S.Ş) _., 
Haber aldığımıza gô 
hükumet memlekette ıl 
tayyarecilik teıkilatına 
fazla ehemmiy, t verlll 
karar vermittlr 

Bu kararın neticesi o 
rak. sivil tayyareclliitln 
kiıafı için esaslı surette t 
kilat yapılması Tayyare 
miyeti İstanbul ıubeıine b 
dlrilmiıtir. Memleketinıısl 
çok lüzumlu ve faydalı ol 
bu teşebbüs için icap ed 
tahsisatta hazırlanmıttır· 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 K 
6 AYLIGI 450 
3 AYLIGI 240 

Abone ücretleri taksi 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderılell 
yazılar geri verilmeı· 

--+-
Müddeti geçen nüsh 

10 kuruıtur. 
--+--

Gazeteye ait her huı 
Neşriyat müdürlüğilıı' 
müracaat edilmelidir · 

---+ -

SAV AŞ Cumartesi gil 
çıkmaz. 

-·-ı~=~~------
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Ku 
milliye caddesinde Hususi 

Telgraf adresi: Balıkesir 
SAVA 

altında oturduk 
Y eıil kızılcık ağaÇ 

üzerindeki kızılcıklar 
birer kan ta tı, birer lı 
damlaaı. 

Güneı üç adam boyu 
selmtıti ki. atlarımızın 1 
na ııittlk. 

Atlarımız yemlerin ye 

!erdi. Tekrar yola ç 
Dağın tepeıine çıkarak 
cak ıu diyarına , aıhhat 
nağı olan bu sislerle 
mit yurda tekrar 
rar baktık. 

Arkadatım ıöylenl 
- Hey Anadolu, hey 

yurt Sende nice 
yerler var .Fakat bu 
likleri görebilmek için 
yurdun her tarafını ge 
lazım. 

Ok 

Başlıca Japon Valuta 
dumpingi ve gayri insani bir 

surette az olan Japon gün
delik ücretleri yüzünden vu
kua gelen bu rekabet ve 

müşkülata rağmen İtalya'nın 

Akdeniz ıarkındaki s.ıhalar
da mükemmel tetkilatçılık 

mesaisi ve mevcut rabıta ve 
münasebetlerin daima· ikmal 
ve ıslahı sayesinde gelecek 
yıllarda bu sahalarda haylı 
mühim ve kiymetli menfaat
ler elde etmesi beklenebi
lir . 

ağır makineli tüfek tabu
runda onbaşı Divrik'li Ham
di oğlu Şükrü efendi hak
kında bozma üzerine yapı 
lan mahkeme sonunda ev
vele c verilmiş olan üç sene 
h.pis cezası bu kere bir se
neye indirilmitlir. 

İşte, Gönen denildiği za
man gözünüzün önüne tahay
yül ettigini z sı lıhat noktasından 
bakımsız (Cennet gibi bir 1 
kasaba! ) gelmelidir. Bu çelikli, kükürtlü kuv· kana kana içtik . Biraz ile-

~..,,.-,.-=_,,...~~~---9 

• oaaaaaaaa aaaaaaaa0 
• Daaa o0 I iyi bildiği bir terbiyenin alametini sana 

öğretirken demiıll ki: "topuklarını bir
leıtir!. Sen de bir ihtiyat için sakladı
ğın bu güzel eda ile, ancak gönlümü 
alabileceğini hatırlamııtın. Beıı, bunun 
farkına vardığım için, sanki aramızda 

hiçbir ıey olmamıı gibi. mamafih gene de 
oldukça resmi bir tavırla . mukabele 
etmittim: 

çok akıllı bir dayıyım ... 
il 

bir sesle : çukları ıımartmak muzırdır, fıkri 
beni bırakmıyordu. 

: Edebi tefrikamız; \ 
a . "" . a 

\ SEÇMER.US HIKAYELERI / 
a~~~~~~~~~~ --a 

a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 

Saadet 
Yazan: İvan Bunin 
Çeviren it. Gaffar 

Dokuzuncu hikiiy~ 

1 

a 
a 

Azizim , bir kıt akıamı seninle 
yaptığımız kavgaların birinden sonra 
- çocuk odasından yemek oclaaına ge 
çerken, etikle nasıl durduğunu, göz'e 
rini nasıl yerden ayırmadığını ve yüzü· 
nün naaıl mahzun olduğunu, bilmem, 
büyüdüğün zaman hatırlıyabilecek mi. 
ıln? 

Çok büyük bir kavga yapmıttık. 
llatta o akıam yanıma bile gelmek iste
miyordum. Batını önüne iğerek topuk 
larını bitittirmiş ve yavaıça: 

Allah rahııtlık versin, da}ıcığım 
demittin. 

Rülün kabahatlarını bastırmak i~in, 
kendini bana bilhassa nazik, uslu ve 
makul bir çocuk olarak ııöstermek la · 
tecllğlni de tilphe yoktu. Dadın, yeıane 

- Allah rahatlık venin . 
Fakat böyle bir mukabele ile senin 

tatmin olunmana imkan var mıydı? 

Henüz hile nedir bilmiyordum, Hasfas 
kalbin, o gün ıabahtan akıama kadar. 
sana yeni bir sevdanın ezasını veren 
mukaddes bir hulyaya ı apılıp git
mitli. Bu hulyaya, ak~am tekrar 
kapılınca sen, artık mabcubuyeli de , iz
zetinefsi de, ölünceye kadar benim 
için verdiğin kat'i nefret kararını da 
unutmuıtun. Suıuyordun; fakat birden 
sabırsızlanarak bütün kuvnlini topla
dın ve heyecanlı bir sesle dedin ki : 

-- Dayıcığım, beni ı:ffet. .. Bir daha 
yapmıyacağım .. Gene rica ederim, ba
na rakamları öğret ! Rica ederim ! 

Bundan sonra artık sana cevap 
vermemek olur muydu hiç ? Mamafih, 
ben gene de cevabı geçlkllrdfm. Görü
yorsun ki, yavrum, ben çok, hem çok 

O gün, ruhunu baıtaııbaıa kaplıyan 
yepyeni bir düıünce ile uykudan uyan
mııtın: bizzat res imli !<itap, kal ı m ku
tusu ve boyalı kalem rahibi olmak; oku
mağı, resim yapmağı, rakamları yaz. 
mağı öjrenmek. .. Ve hepsini çarçabuk, 
hemen bir günde öğrenmek. .. Sı.bahle
yin gözlerini açaraçmaz. beni odana 
çağırdın; seni, mümkün olduğu kadar, 
çabuk bir çocuk gezetesine abone yaz. 
dırmamı ve kağıt kalem alarak herren 
dene baılamare ızı rica ettin. 

Hernedense ıehre inmek isti)ordurr. 
Dersi yarına. yahut hiç olmı.zsa akıa
ma kadar . tehir edebiln ek için yalan 
dan dedim ki : 

- Bugün bayramdır, heryer kapa· 
lıdır. 

Katlarını kaldırarak ince bir refle 
bağırdın : 

- Hayır, hayır, bayram değil!Kat
iyyen bayram değil, bEn iyi biliyorı m. 

Yok. seni temin ederim ki bay · 
ramdır! diye sözümü tekit ettim. 

Ben de iyi biliyorum ki bayram 
değil ! Haydi, rica ederim ! 

Bu gibi zaman'arda, bütün dayıla
rın ıöyledliil ııtbi, ben de ıert ve kat'i 

- Eğer daha fazla isr1tr edersen,-
dedim: eğer daha fazla urar eder-
sen bundan sonra sana kat'iyyen birteYI 
almam , 

Seni bir düşünce aldı. İçini çekerek: 
- Ee ne yapalım ! - dedin. 

Mademki bayrammıı ! 
Tekrar kaılarını kaldırarak kalın bir 

sesle mantıki bir •ual scrdun : 
- Peki, rakamlar da bayram günü 

gösterilemez mi? 
Ninen hemen söze kanıtı : 
- Yok, gösterilemez. Sonra polis

ler gelip adamı hapse tıkarlar. 
Ninene cevap verdim: 
- Yok, bukadarı da fazla. Şimdi 

bayağı canım istemiyor. Yarın gösteri 
rim. 

- Hayır, şimdi göstereceksin ! 
- Şimdi gösteremem . Sana yarın 

dedimya. 
Uzatarak: 
· Ya a, - dedin. Şimdi yarın 

diyorsun, yarın da öbürgün diyeceksin. 
Hayır, timdi öğret ı 

Gerçi kalbim. bu dakikada seni bü
yük bir sevinçten mıhrum etmekle, 
büyük bir günah itledlğimi bana ıöy· 
lüyord.u; fakat makul bir fikir · - Ço-

Ve kat'i cevabımı verdim. 
_ Yarın. Madem ki yarın . dediıll' 

ohalde yarın yapılacak. 
Yarı öfke yarı ıa ka, beni teh 

eltin: 

- Peki öyle olsun, dayıı ! Bu yaP 

tığını unutma! 
Ve acele acele gıyinmeğe baıtadı 
Henüz geyinmiı . ninenin arkaaıll 

ibadet etmit ve sütünü içmitlin ~i, d 
!onda bir kasırga gibi estin.. . Bır 
k ı ka sonra devrilen sandalyaların 
rültüıü ile senin uzaklaıan yaygarııl' 
rın itililiyordu.!. 

O gün, akıama kadar seni 
!ırmak kabil olmadı. Yemeğini 
ayaklarını dalgın dalgın oynatar 
acele acele yiyor, o parlak rözlerill 
hep bana bakıyor ve araaıra ıoruyordıl 

- Sahiden öğretecek milin? Muh' 
kak öğretecek misin? 

- Evet, yarın muhakkak öğret 
ğlm. 

Sevincinden bağırıyordun: 
-Oh, ne iyi! Yarın çabuk, 

11elıe, Allahım! 
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~ ~ J• A R l ı Dünya üzerinde siyasi ve iktısa~i hareketler 
" ıı., 1

< ~ y D I Mister Baldivin'in manidar Hinden~uro
1

un 
o.___a....o.__~ -· o , ~ir ~eyanatı vefatı münase~etile 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savatt'n : : Yazan : 
.: Küçük : Bir tel saç :Mükerrm: 
:Hikayesi : : Kamil : 

···················································· ı Cemal 'i ada vapurunda gör· parçada namütenahi bir fer-
düm. O kadar dalgıııdı ki, yat gibi ince, titrek ve tiz 
yanına oturduğumu görnıe· yükeelir, hazan bir hazin 
dl. Yavaıça kolunu çektim. alaturka ıarkıda sanki hıçkı· 
• Bu ne dalgınlık yohu? rırdı Ve bazan da çapkın , 1 
Atık mısın? diye eğlenec< k oynak halk türkülerine baı· 
oldum. Kederlı kederli yü- layınca artık tahammülüm 

s 
SovyetRusya İta ly<t 'nın «Artık buyıi!ı iııyill~u·ııirı 

lıududıı «Rlıeırı» rıelırld/r; 

Milletler cemiyetine 
girecek mi? 

viyana orta elçiliği «Dover» kıyılarııı111 beyaz 

b 
.. "k 1 'lik oldu kayalıkları değildir)) 
UYU e ÇI "L' Echo de Paris,, den: 

ROMA 13 (S.Ş) - İta!- \'ek!l.leten Başvekil bulu· 
CENEVRE, 12 (AA ı 

Sovyet Rusya'nın milletler 

ceıniyeti heyeti umumiyesi· 

nin ey!fıl içtimaı için nanı· 

Zetllğini koyduğu rivayet· 

!erinin çıkması üzerine İsviç· 
re telgraf ajansı . milletler 

ceınıyeti umumi katipliğinin 

Sovyet Rusya'dan ne resmi 
ne de hususi timdiye kadar 

yan hükfıme_ti . .Viyana ~r~a nan Mister Stanley B.ıldwin 
elçiliğini~ buy.uk elçılıge _ bugünlerde , Avam kamnra
tahvil eGdılmes~ne ~arard v;; sını.IJ söylemiş olduğu pek 
mittir. I ~ze~e er A u t e • manidar bir nutukta, «art k 
tikliği ta Y.a nınd·· · vuıs-~rya~ buıı:ün İogiltere'nin hududu 
ya kartı goster ıgı a a anı Rh . I . . D 

1
• 1 k k det « eın » ne ırıdır. over 

bir mlsa ı o ara ay . k 1 k . kıyılarının beyaz aya ı -
mektedırler. I d 'ld' d . · a rı eğı ır» emıştır. 

hiç bir namzetlik almamıı 
olduğunu bildirmektedir 

Makineleşmış Türkiye 
(Üıt tarafı birinci sayfada) katranından daima müatağ
F ab 'k d I l ni kılacak ve benzin ıhtiya 

Ti a a . ç a iŞ an a· ' cımızın bir kısmını karıılı. 
nn mıkd arı yacaktır. Fabrikanın tesisatı 

Kağıt fabrikasında ıimdi J g35 senesi temmuz iptida· 
lik 300 iıçl çalııacaktır. !la· sında bitecek ve islihsalat 
lıhazırda yüksek ihtisas tıle agustos ayında plyuaya 
rinde ecnebiler vardır . Fab- vazedilecektir. 
rika müdürü kağıt mühen· şişe fabrikası 
~ıldir. Bir de Türk mühen· lıtanbul'da Paıabahçe'de 

lıi bunlarla beraber çahı· temel atına merasimi icra 
ınaktadır. kılınacak olan tiıe fabrika· 

Avrupa'da kağıtçılık tah sı Türkiye lı bankası tara· 
sil etmekte bulunan 3 tale· fından tea;s edilmektedir. 
benıız mevcuttur. Bunlar, Renkli, renksiz içki tiıe· 
memlekete döndükten son· !eri ile kolonya şiıeleri. ıtri· 
ra yüksek ihtisas vazifeleri yat flakonları. lamba tiıeleri. 
de Türklere geçecektir bardak. kadeh, sürahi, reçel 

sun'i antrasit tabakları, konserve ilah .. 
Zon&uldak'ta Üzülmez Züccaciye eıya11 yapılacak· 

mevkiinde 15 ağustosta te· lır. 

mel atma merasımı icra Fabrika senede dört 
kılınacak sunl antrasit fab· ton cam maddesi is-
rikası Türkiye lı Bankası tihsa/ edecek 
tarafından tesis edilmit olan 
Maden Kömürü lıleri T. A. 
Ş. taratından inıa edilmek 
tedir 

Yerli benzin de istih-
sal edilecek 

Bu fabrika Türklye'de ılk 
defa olarak tesis edilmek 
tedir. Senede 72,000 ton 
maden kömürünü taktır 
ederek 54,000 ton suni an· 
traslt. 500 ton tayyar!? ben 
zini ve 3,000 ton yol kat 
ranı istihsal edilebilecektir. 
Suni antrasit evlerde yaka· 
cak madde olarak odun ye· 
rine kullanılacağı gibi, kok 
ve antraıitin kullanıldığı 
bütün lılerdedtı kullanılabile 
cektır. Dumansız ve koku· 
Suz yanması, sürat ve suhu

Fabrikanın istihsal kud
reti senede 3 4000 ton ma · 
mu! cam olacağı gibi müte· 
akip seneler fabrika istihsa
latını yüzde 50 nisbetinde 
yükseltmek için lazım gelen 
tertibat daha timdiden alın
mııtır. 

Fabrikanın tesisatı 

çok mükeıneldir 
Şite fabrikası tesisatı 

Fransız ve diğer cam sana 
yiinde bir çok modern tesi· 
satı muvaffakiyetle meyda· 
na getirerek tanınmıı kuv
vetli bir Fransız firması 
tarafından deruhte edilmit· 
tir. 
Memleket iptidai mad-

deleri kullanJ/acak 
letle sobalarda tutuıması, Fabrikanın mevadı ipli 
Yanma derecesinin arzuya daiyesinden olan kunı Ça
göre ayar edilmesi, ıimdiye talca kazası dahilinde Po 
kadar mahrukatı beytiye dima'dan getirilecektir. Bu 
için soba ve kaloriferlerde kum evsaf itibarile en gü • 
kullanılan oduıı, maden kö zel kumlardandır. Diğer 
mürü ve kok ve antrasitin mevaddı iptidaiy.si olan ki . 
ifa edeceği hizmetleri daha reç taıı. manganez, grafit, 
temiz ve daha ucuz bir ı k manyazil ve saire mem e et 
tekilde lemin ettiğinden dahilinden temin edilecektir. 
emsaline büyük bir rüçhana 
malik bulunmaktadır. Gelecek sene piyasa· 
Fabrika istihsalatı iki /annda milli cam ma· 
misline çıkarılacak. . mu/atı göreceğiz 

Fabrika istihsalatının bi· • işe fabrikası memleket 
lahare iki misline baliğ edi· ca;;, piyasasının taleplerini 
leceği düıünülerek timdiden yerine getirebilmek için en 
tesisatı takviye edilmiş bu- modern tedabiri almııtır. 
lunmaktadır. Otomatik tiıe makinelerinin 

Taktiratta, aynı zaman· her biri günde 20 25COU ti · 
da yüksek furunlarda demir ıe yapabilecek kabiliyette · 
izabesinde kullanılmağa el- dir. 
Veriıli kok elde edilmek için (Altı dane oiomatık ma 
tertibatı da haizdir. kine vardır.) Kurulmakta 

Fabrikada beş yüz iş- olan 1ı1e fabrikası memle· 
ketimizin ve zamanın iktı· 

çi çalışacak. sadi vaziyet ve ihtiyaçları 
Bu fabrikanın faaliyeti nazarı ilibare alınarak enter-

ile yevmiye 500 i'çiye yeni nasyonal çalıtacak sınai bir 
ve devamlı bir faaliyet sa· müesse•e olacak. 1935 se· 
hası açtığı gibi memleketi· nesi haziranında fabrika 
ınizde hariçten gelen kok imalatı piyasaya vazedile-

_v_e~a_n_t_r_a_sı_·t~k_o_·m~ü-r~le~r~il~e...;.y_o_l ~_ce_k_t_ir!:.-~~~~~~~~-

Sanayici! 
2\l- Biriııei tesriııue .\ııkara\la a~ılacak sa

ııavi sergisiııe isi'trak et. 
·~liira<:ııal ıııii.dd{'ti 1 - {'\lı'ılclı•. hili~or. 

Milli /klı~al ve Tasarruf' Cemiyeti 

Buna benzer bir çok söz . 
!er mazide söylenmemiş değil· 
dir. Bil hassa ilk teşrin ı 925 
te: <ıLocarnoıı da mün'ukıt 
mukavelıH ile , gir : ~ıiği ve 
bir haylıca :ılestiki olan te · 
ahhüdnt.nı t eyit icin İngilte
re'den vakit vakit bu kahil 
sözleri dinl e miştik . 

Fakat şayonı dikkattir ki, 
bu sözler birkaç seneden 
beri söylenilmemekte idi. Bu 
kuvvetli sözlerin yeniden söy
lenmesini yeniden galeyana 
gelmiş Hitler Almanyası' na, 

30 haziran ve 25 temmuz 
suikastlarına medyunuz 

~tıster Stanley Baldwin'ın 
bu beyanatı bılhassıı yeni 
hava teslihatı · proğramına 
aİl((eXposee» nin mPvzubahs 
olduğu bir sırada söylemiş 
olması itibarile, daha fazla 

' .,öze çarpmaktadır. 
" İngıltere'nin hududu ne· 
den «Rhoim> oluyor? 

Çünkü ancak bu hakikate 
kıymet vererektir ki, lngılte· 

• re'nin hayatı muhtemel 0Jı1n 
bir hava taarruzuna karşı 

müdafaa edilebilir ve icabı 

hale göre taarruza ge~·en 

yabancı hava kuvvetlerinin 
Şimal denizi veya e<~lanche» 
yakınlarında hnvu üslerinin 

1 tesis olunmasına mümııneat 

edilebilir. Bundan başka, in· 
gilız Erkdnıhorbiyosino Av
rupa'da dogrudan doğruya 
ve suhuletle mukabil taarru
za geçebilmek imkdnları ve· 
rilmiş olur. 

Daha tayyarenin keşfin· 
don evvel Pelemenk aruzisi
nın İngiltere için feda edılmi 
yecek bir «boulvardıı olmuş 
ol•luğunu Londra nazırları . 
na hntırlatmak !Azım mıdır' 
Onun ı ı·indir ki, logilter~·
nin müdafaası bakımından 
havucılık, İngiliz mudafaa 
mecburiyetlerini pek te o 
kadar iddia olunduğu gibi 
-eski -.:aziyette devam ede -
gelen hususiyeti- değiştir
miş değildir. llavacılık, va
ziyetteki nazılıl i 2i biraz da
ha tebarüz t!ttirmiştir . Falıat 

İngiltere· nin hududu • Rhein » 
dir demekle, eski i1ild(ı Mü
senna d~vletlerin, müşterek 

mukaılderatrı bağlı kalmış 
oldukları, bir defo daha i(a · 
de edilmiş olmuyor mu ? in· 

ı giltere'nin düşünüş tarzını 

kullanan Fransa dahi, lngıl
tere gibi , hayatının emniye
tini, hudutlarının haricinde 
arıyor; F'ranse, mütecaviz 
devlete karşı mukavemet 

dileği etrafında toplanan ve 
mevcut muahedelerin kudsi· 
yetine inanan devletlerden 
bir cephe vucüda getirmek 
suretile, milli einnıyetini te. 
min ve hudutlarını müdafaa 
etmek istiyor. 

Bütün bundan anlaşılı

yor ki, İngiltere, iddia olu
nanların aksine olarak, mor. 
kezi ve şarki Avrupa işle
rine karşı al!l.kasızlıkla, hat
ta hayırhah bitaraClıkla, 
mukabelede bulunması k!l.(j 

değildir. 
Ingiltere istediği kadar 

Tu1ıı ve Vıstıil k•lmisyonla· 

"Frankfurler Zeitung" dan 
Bütün vatandatlarımızı 

senelerdenberl endiıe ile 
iıgal eden sual : "İhtiyar Ma· 
retal hayata gözlerini ka· 
payınca ne olacaktır?» ıuall 
Nosyanal sosyalist idaresin· 
de derhal ıerai ve vazıh bir 
cevap bulabilecek, Yani 
Batvekil aynı zamanda Dev· 
let Reisi oldu 13u tarzı hal 
bizim için bir sürpriz tetkil 
etmez. Zira ittihaz edilebile· 

züme baktı. biter; küreği bırakarak diz• , 
Cemal'i üç senedir görme· \erinin dibine diiterdim. San· 

miıtim. Mektepten çıktıktan dal suların kollarında ıer· 
sonra ben Anadoluy'a geç bestçe sallanır ve ben onu 
tim . O lstanbul'da yazıhane bütün atkım, bütii n ihtira. 
açmıtth ilk zamanlar mek sımla göğsümde sıkardım. 
tuplaştık. Bana güzı:I bir Çok mesuttum Feridun . 

cek en basit ve tabii tedbir 
bu idi. Çünkü, iki makamın 

kıza aşık olduğunu, evlen· Çok mesuttuk. 

tevhidi ile bu en yüksek 

mek istediğini. uzun uzun Bunları u.ı:atma , neticeye 
yazmıı; •onra da (Evlendim. gel. Şimdi karın ne oldu?der 

derecede oturiter nüfuz 
ve idare makamını ifgal \ 
eden adam, Adolf Hıtler'dir ! 
ve kondlsi ıahsında üçüncü 
Reich'in ruhunu teceuüm 
ettirmektedir, Almanya'da 
en yüksek kararları tahsan 
ittihaz eden adam, aynı 

zamanda en yüksek devlet 
otoritesini haiz olan maka -
m ·n sahibidir. lıte tarzı hal 
!in manası budur.Baıvekilln 
mesuliyeti bugüne kadar i 
o derece büyüktü ki, bu 
mesuliyeti hl'gün neıredilen 
kanun ile daha ziyade ar· 
tırmak kabil değıldi. Bina· 
enaleyh Adolf Hitler aynı 
zamanda en büyük mesu· 
liyetl üzerine a\mııtır Dev 
let reisi sıfatıle Adolf Hit· 

Kısa bir seyahate çıkıyoruz) gibisin • Acele etme Bun
diye telgraf çekmlıti. !arı, bu saadetli günleri 

Seyahatten döndüğünü , öyle özll!yorum ki. Onları sana 
karısına çılgınca atık oldu- anlatırken tekrar o rüyaya 
ğunu. vaktini evi ile yazı· dal mıı gibiyim. 
hanesi arasında geçirdiğini, Cemal anlatırken öyle 
müıterek arkadaılarımızdan değiım i tti ki .. Va~ urda gör· 
öğrenmiıtim . düğüm dütük omuzlu, fer 

Bugün Cemal'de bir ölü- siz gözlü, hasta adam, tim . 
den dönüt hali vardı Beni dl renkli, ateıli . hatta thti 
gördüğüne çok memnun ol- raslı bir genç oluvermiıti. 
duğunu, beni cidden göre· Bir müddet !daldı . Biranın 
ceği geldiğini söylüyordu köpükleri ile dudaklarını 
amma, sözlerindeki tut . ıslattıktan sonra yine bat· 
kunluk, bakıılarındakl istek· ladı: 
sizlik gün gibi aıikardı. Bir Karım gençti, güzeldi, 

cazibeliydi. Ve marifetli 
bir kadındı, Feridun. Giyin· 

!er artık bundan sonra or· 
dunun da Batkumandanıdır. 
Cenaral Blomberg ordı• r.un 
yeni Baıkumandanına sa 
dakat yemini etmelerini 
Devlet riyase1i hakkındaki 
kanunun neırini m'üteakip 
emretmlttir. 

Şimdi bütün siyasi ve aı· 
keri kuvvetlerin heyeti mec· 
muası Hitler'in elindedir. 

Ebediyete göçen Reisicüm· 
hurun, Alman milleti için 

aralık: 

- Karın nerde, nereye 
gidiyorsun? diyecek oldum. 
O zaman elektriklenmif gl· 
bi yerinden sıçradı . 

- Sus, azizim,sus. Sonra 
anlatırım. 

Diye cevap verdi . Ha~i 
ıeyler konuımağa batladık. 

iskele gazinosunda buz 'u 
bira bardakları dolup bo
taldıkça, arkadaıınıın da 
ağzı açıldı ve bana hü:ınü 
nün hakiki se l ebinl ıöyle 

anlattı: 
- Evet, Feridun; karım 

nerde? Söze buradan mı 
her teyden evvel neler te- batlamalıyım? Hayır , baştan 
menni ettiği malumdur, ya· anlatmalıyım değil mi? 
ni: "Alman serbe•li ve hür- Nasıl istersen, der gibi ha· 
riyetinln, Alman hak ve ada· ıımı salladım O devam et 
\etinin, Alman vezaif ve mil· ti. 

kellefiyetinln nizam 
ve ahengi içinde Alman 
milletinin müttehit ve yek-
vücut olarak madut ve bah-
ti yar olması." 

Almanya'nın yeni devlet 
reisi Adolf llıtler'e milletin 

Meserret'le sevfıtik 

Öyle seviştik ki .. Masallar· 
daki, roınanladarki a~klar, 

bu sevgi yanında sıfıra iner 
Çılgın bir nişanlı hayatı 

yaıadıktan sonra evlendik 
Kalam ı ş'ta fırın bir yuva 
açtık. lılerinı eyi gidiyordu. 
İtimin haricinde her daki· 
kam onundu. Akıamları e\·e 
dönünce onu her günkünden 

---: daha güzel, daha sevgi ve 
rına gırmemek üzere her 

daima artan bir mikyas ve 
feyiz ile sadet ve bahtiyar
lığını birlik ve ittihadını 

temin ve muhafazada mu· 
vaffakiyetler dileriz. 

sevinçle dolu buluyordum. 
gılna siyasi harek!l.ttan im- Daha bahçe kapıs • nın önün
tioa eylemekte devam ede- de kollarıma atılıyor , güze 1 
dursun, mademki Tuna ve dudaklarını uzatıyor günün 
VısLül mıntakulurında husu- hasretini bir dakikada yok 
le gelen ve gelerek 'llon 
iıddiseler akislerini ııRheinı> eden bir canlılıkla gülüyor, 

konuşuyor, beni kameriyeye 
üzerine y•ğ.ı caklard ı r, ve 
mademki Frunsız • Alman götürüyı..rdu. Orada elite 
ve Belçika · Alman hudut la hazırladığı semaverin batın· 
rının 1emin ve devamı me- da bana dünyanın en büyük 
selesi fddu edilomiyerek bir zevkini veriyor, bütün yer· 
lüzumdur, bu lüzuınun,mesu· gunluğumu gideriyordu. 

mesinl. konuıma'1nı çok eyi 
bilirdi . Koluma alıp ta ka
labalık bir salona girdiğim 
zaman herkesin gözü üstü
müzde kalırdı. 1 Onyada 
mevut saadete ermit bibi 
idim. Neyim eksikti? Hiç ... 
Bir aralık çocuğumuz olsun 
lstedık Fakat benim arada 
sırada çıkan l. üçük seya · 
hatlarımda çocuğumuz se
bebine ayrılacağımız dütün· 
cesi bizi hemen vazgeçirtti 

Saçlarını okııyarak : 

Karıcığım, diyordum. 
Daha ' çok genciz Ateıe, 
ihtirasa , heyecana çok ihti
yacımız var. Bir evde aokın 
sesi ağırlaşmadan çocuk sesi 
duyulmaz 

O, gülüyor.. Gözleri ile 
dudakları ile değil, bütün 
ruhu ile gülüyor ve cevap 
vermiyordu. 

lote azizim, iki sene böyle 
i~imle karım ara sında bir 
dakika yorulmadan , usan
madan tatlı bir ömür sür 
düm 

Birgün İzmirclen bir tel 
g af aldım . Mesenet'in tey. 
zesi çok hasta idi. Onu bir 
kere görsün diye çağırıyor· 
!ardı. İılerimin en hararetli 
zamanı idi. Bilhassa hafta 
içinde mühim bir davam 
vardı. Çaresiz Mescrret'i ev· 
deki hizmetçi kızla yolla· 
dım. Vapurda bu ' kısa tah
min ettiglmizlığın ayr iki
mizi de ne kadar sarstığı 

her hareketimizden belli idi. 
Nihayet azizim; uzatma· 

yalım, gitti. Ben koca İstan· 
bul boıalmıf . içinde bir tek liyetlerinden lngillore k>'n Hak Cemal. Bu gato 

dısini her ne kaılur kurtur ne güzel değil mi? Cemal, 
muk sevdasında İso de, o birinci çayını biraz koyuca 
kador koluyca kuı tulamaz. vereceğim Bak ıu bisküvicen 
Herhalde Pancermnnizınin al. Bugün yaptım. 
alabildiğine ilerlemesinin ser Nazlı bir ev kız:ı edasile 
best bırakılm~sı İçın 9 ve 1 O ikramlar yapıyor, hatta ça
temmuz Londra görü~mt:le- yımın ıekerini eriterek ~ar. 
rinde M. Burthou'ya Dow · ıımda gül gibi renkli, bül . 
niog Street nazırları hiç bir bili gibi ıen doiaııyordu. 

1 ışık, bir 1ek nefes duyulmı 
yan manasız bir ıehir ol· 
mut sandım. ilk üç gün bir 
yere sığamadım. Bir ıeyle 

avunamadım. 

şey ıhsas etmiş değillerdır. Sonra küçücük sandalı · 
Sir .Joho Simon tarafından 

1 
mıza atlıyorduk. Kiireğin 

il/in olunan ngiliz h ayırhah biri onda, biri benrle l\ala-
bitararlık siyas,ti, lngıliz'le-
rin kıskan~· davranmalarına mış'ın rüyalı sularında ge· 
rağmen bir faraziye kalma- cenin karanlığına akıyorduk. 
ğa mahkumdur. Gözlerim dalma onun bi · 

Merkezi ve Şarki Avrupa'- çimli batında, tatlı kumral 
da cereyan eden hddiseler buklelerinin açık bıraktığı 

İngiliz'leri resmi surette ka- ensesinde, ondan gelen ılık 
bul ve i!An etmiş oldukları yasemini koklıyarak kürek 
mesuliyetlerinin kati lahdi· çekerdim. 
dı düsturundan, Cedakdrlık Güzel tarkı töylerdl. Zev
etmeğe davet etmekte ge- kine, o günkü hevesine gö· 
cikmiyecektir re; ba"an ıesl alafranga bir 

Adeta Meserret, Meserret 
diye çıldıracRktım. 

En buhranlı bir dakikam· 
da yazıhaneme kocasından 

ayrılmak için benden yol, 
usul öğrenmeğe bir kadın 
geldi. Bu kadın Şermin'di, 

Feridun. 
Gülümsedim, an • 

!adım demek isler gibi yü
züne baktım. O zaman Ce· 
mal büsbütün hırslandı. 

- Tanıdın değil mi? dedi. 
Elbet tanırsın. Benim ma
İıut ilk göz ağrısı • 

Çok meyustu. Uslanmıı, 
durulmut göriinüyordu Ko· 
casınndan için ayrılmak Is 

Bu gece 
Yeni 

Tiirkiye 
Eczanesi 

Nöbetçidir 

tediğlnl söylemesine hıçkı
rıkları mani oluyordu. DUtün 
Feridun; göz yaıları, eskiden 
sevilmif, uğrunda birçok fe· 
dakarlıklar yapılmıt, sonra 
bir küçük vaka sebebine 
terk edilmiı bir genç kadı. 
nın göz yaşları .. Dayanama

dım. 

- Ne oluyorsun Şennln?El· 
kin ol Her ıeyi anlat. Bel· 
ki k"canla aranı bulurum. 
diyordum. O, buna imkan 
olmadığını söyler gibi omuz
larıııı ıilkti. Ve gözlerini 
kurulıyarak odadan fırladı, 
çıktı. 

İki gün sonra telefonda 
yaralı bir sea: 

- Cemal, eğer kurtulma· 
mı istlyoraan, bugün bana 
uğra. Çok değil. Bet daki
ka için 

Sonra reddettiğimi görün· 
cf daha fazla yalvardı: 

- Karının başı için Ce
mal. Merhametsiz olma. 
Kocamla barıımam, senin 
bet dakika için bize gelme
ne bağlı. 

Artık kendimi tutamadım. 
Gittin değil mi? De· 

dim. 
- Gittim Dedi Abdallık, 

hayvanlık, ne dersen de. it
te hayvanlıktan beler bir 
gaflet Gittim ve terk edil· 
menin intikamını pek müthlt 

bir ıekilde alan çapkın bir 
kadının tuzağına düıtüm. 
Gece geç vakit evime dön· 
düğüm zaman içtiğim kok· 
teyllerin teılrile bir haylı 
sarhoıtuın. 

Meserret gelmitll, .,. e be· 
ni meraktan, hasretten bü· 
yüyen gözlerle kendine çek· 

ti: 
- Ooh; canım benim. Ce

mal, seni öyle özl.,dlm kil 
diye batı göğsüme düıtü. 
Fakat bir dakika geçmemif· 
ti ki, birden doğruldu. Ya
ralanmıt gibi haykırdı. Tut· 
mağa iğreniyor, korkuyor 
gibi nefretle bakarak ince 
parmağıoı caketimln düğme· 
sine uzattı. 

Bir tel saç. azizim. Altıo 
sarısı , parlak, uzun bir tel 
saç .. Şermin'in saçı . Düğ· 
memden aıağı bir yılan gl· 
bi kıvrılmıt, uzanmııtı. Me· 
serret odadan fırladı. Yatak 
odasını yuzume kilitledi . 
Bilmem kaç •aat kapıaında 
yalvardım Yanıldığını söy· 
!emek ıstedim. Cevap bile 
vermedi. 

Sabaha kartı salonda uyu· 
ya kalmııım. Uyandığım 

zaman Meserret bir küçük 
tezkere bırakarak evi terk 
etmittl · Aıaya giren akra· 
balarımız, müteaddit mek 
lup\arım, hiç bir fayda ver
medi. Bugün lzmlr'e gittiği· 
ni öğrendim. Meserret çok 
izzeti nefsine dütkün, anut 
bir kadındır, Feridun. Eml· 
nim beni affetmlyecek.Hem 
hiç, hiç affetmiyecek. 

Cemal okadar müteeuir· 
dl ki Zaafı yüzünden düt· 
tüğü hatayı acı acı yüzüne 
vurmağa kıyamadım. Ya· 
vaıça: 

- Meyus olma Cemal, 
dedim. Bilinmez ki. Kadın 
kalbi.. Belki zamanla öf. 
kesi geçer.Sen uslu dur da 
bir ikinci hataya düteylm 
deme .. Ancak senin dürüst
lüğün karını tekrar yuvan. 
na döndürebiltr. Anlıyorsun 
de~tl mi? 

Karın, a vdetini senin ha· 
reketlne bağlamıı bir tec· 
rübe yolundadır. 



Devlet Demiryolları 7 ' 
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Muhterem llalıkesir 
Ahalisine 'Müjde. 

'\'' 
ı! 

liğinden 
1 

da!:eı~~~: ~:t::f~~~ • 
BiR 

mektedir. İpekli, yün
lü kumaı-lar ve elbi

seler Qzerinde olan 

bi 'umum lekeler be~ 

dakika gibi p~k kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebşir ederim. 

ı 1 

1 

izmirde 26Ağustos1934 tarihinde açılacak ~eynelmi
lel panayır ve 9 ~ylUI 1934 te yapılacak kurtuluş şen
li~leri münase~etile Demiryolu ücretlerinde aşığıdaki 

tenzilat ve teshilat yapılacaktır: 
1- Ankara ve Konya'dan _24 ve Afyon ve Bandırma· 

dan 25 Ağuıtoa 934 tarihlerinde doğrudan lzmir'e hare· 
ket edecek katarlarla Ankara· Afyon ve Konya • Afyon· 
Alayunt - Balıkesir, Afyon - Menemen. Bandırma ·Mene · 
men kısımlarındaki istasyonlardan n ünhasıran lzır.ir'e 
gitmek üzere gidiı, dönüş bileti alacak yolcı..lara yüzde 80·8 
niıbetlerinde mühim tenzilat yapılacaktır. 

İtbu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Konya'dan, 
7 Eylül, Afyon ve Bandırm'adan 8 Eylül tarihinde hare
ket edecek katarlar için tekrar edilecektir. 

olduğum Müıyü Vil· 
li tarafından en müş
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem 
nnu edecek tanda 
her nevi ve modaya 

f muvafık yeni fapka · 
lar imal edildiği gibi 
eski ıapka·lar da ye 

ı ni bir hale getiril· 

Defa 
Deneyiniz 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında 

ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa Zeki Yolcular, dönüt biletlerini lzmir istasyonuna vi2e ettir· ı 
mek ıartıle İzmir'e muva•alat taıilılnd(n ıonra lt § gi:n zar 1. -
fında İzmir'den hareket edecek katarlarla. tevakku(ıuz ola· ,, 
rak, geldikleri istaayonlara dönebileceklerdir. ' 

Bu tenzilattan istifade için Ankara Balıkeair "Balıkesir 
hariç •. Alayunt - Afyon "Afyon hariç. , Kony<l· Afyon "Af
yon hariç"' kıaım!arındaki istasyonlardan bilet alacak yol
cular; biletlerine yapııtırılrnak lizue gite!eıe birer ve•ika 
fotoğrafı vereceklerdir.Bazı istasyonlardan lzrrir'e gidit·<lö· 

- -------· __ ·-- ... -... -,-~ 

nüı bilet ücretleri şunlardır. il III 
Kuruş Kuru~ 

Ankara'uan İzmir'e gidiı·dönüş l lltiO 7CO 
Konya'dan 

" " " 
900 600 

Eakiıehir'den 
" " " 

790 525 
Afyon' dan 

" " " 
525 350 

Uıak'tan 
" " " 

340 225 
Ralıkeıir'den 

" " " 
225 150 

Bandırma'dan " 
" " 

375 250 
Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedir. 
2- Bütün ıebekede meri olan fotoğraflı 1'alk ticaret 

biletlerinin 15 günlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylül 934 
zarfında ilk defa İzmir'e hareket edilmek üzere alınacak 
olanlarına ait ücretler yarı yarıya lndirilmiıtir. 
- Yolcular, bu biletlerle İzmir'e vardıktan, ve İzmir istas· 
yonunun vizesini bizzat aldıktan tonra biletin mer'iyet 
müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete doğru is· 
tedikleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir 

Bu seyahata ait on bet. gün müddetli halk ticarı-t bilet· 
!erinin ücretleri ıunlardır. 

1 II ili ---1750 1250 875 Kuruf. 

Necip be.yin losyonları ve 
yağsız kıremleri Ergun ilk
bahar kolonya ve losyonları 

Hergaıııa µ:al'lıizoıı kıtaaııııııı ilııi~acı oları n~ a~ağıda <•iııs 'e rniktarlar 1 

~azılı Przaklar ıııiiııaka~a~a koıııııu~tur. ilıah•lt>ri lıizalarııı<la giislerilt'ıı 
giin Ye saatl(' Bergama askeri satııı alıııa koıııis~oınııı<.la icra ı•dilt-<'f'~lir. 
Tali plt>ri ıı ıııii nwaatları. 

Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bağaj hakların-

dan başka aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden müte- Cinsi ihale günleri Teminatı muvakkate 
Kilosu Saat Lira K. fekkil 50 kilo nümunelik P.fyayı daiır.a beraberlerinde !-~---

meccanen nakletmek hakkını haizdirdirler. ~adı·~ağı 9600 :!:ı-8-91).J. 11 

Münakasa ıekli 

Kapalı zarf 

Sinemasında 

11 Ağustos 934 Cumartesi ~an itibaren 

13 N. TAHTELBAHİR 
Tı· nı~il Pdt• fl)('I': 

KE.\ı\ETll 

F.\HHEL 
FR.\ı\K 

11.\C:KE:\X.\ 
,\1.\ C l>O.\' .\ LI> 
.\LBERTS O.\' 

Bir deniz kahramanlığı .. İnsanların hakiki hisleri 
Cinn• t . Muhrıbbct .. . Kın .. Dehşet .. Cesaret . · 

Tt<vr kkül İşte bu fılınıın lrahramonları ve mevzuu 

?ıynca dünya havadisleri 

SAGLAM, -
ZARiF, 

KUMAŞ 

İıtaıyonlardan uzak bulunan ve}a bu nevi biletler sa- Cu 3GOOOO » » 2.,-8-93-l 11 
tılmıyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydar· .\ rpa GOOOOO l) )) 25-8- 934 1 o Fan tazi Manifatura ve 
paıa "lıtanbul,., lzmir. Kayseri, Adana i,Ietme, mMettit· l '-')Ooııo K M 

(j 1 2 
~02;) 

1350 
sıı::ır ı·ıi ~ )) " 23-8-v3.ı ıo 1 'Fıo umaş azası liklerine veya Ankara'da Devlet Demir} olları umumi ida • < ' 

resine ücret, fotoğraf ve adreılerinigönderirler, ve hangi Ze~liıı~ağı 75JO .\l(•ııjıniiııa~u:'H 27-~-93-l lU 1113 ı;~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
tarihte hangi istasyondan seyat.ate başlıyacaklarını bildi- Kuru fasuh p :32000 » >> 27-8-~1:34 1 l 180 -- ~ -- -- rl 
rirlerae, biletleri, adreslerine gönderilir. Bulgur • 50000 » ıı 2~L8-93.J. 10 262 50 O:::z:z::::::::::::::::: 

3 - 16 Ağustos - IO Eylül 934 zarflnda ıebekenin < tf 
her hangi bir istasyonundan ve lıer lıangi bir tarih için Pirin(; 21500 » >l 2\-l-8-934 l 1 3 l \) 58 tf 
İzmir'e fotoğrafli gidit ·- dönüş bileti alacak yolculara umumi 1 •• T 
tarife ücretlerinden yüzde 50 ve panayırda te,hir için gön- 1 lf em aşa 
derilecek efyanın iki yüz elli kilosuna ve 250 kilodan M---A-1" Devlet l•t~ıniryolllll•I 7İJl(~İ U 
yekpare ağır ecsamın iki adedine umumi tarife üzerinde Dr • • l 1 • •• • 

yüzde 70 tenzilat yapılır. Eıya tenzilatından istifade için:, fşletıııe i\'lüfellİŞ)İii-İJldeıı tf • 
iktısat ve tasarruf cemiyeti merkez veya ıubelerir.den ·"eııılı•kt•l lıa:-lalıa- ~ M OTEL VE GAZ 1 N OSU 
istihsal edilmit bir vesikanın istasyona verilmesi ıarttır. IH'Sİ Cİll, frpııgi, hel- 17 ağustos 1934 cuma günü Balıkesir'den Bandırma'ya tı 

Dönüş yolcularile satılmayıp geri çevrilecek eıya için, ~oj!ukl ugıı lıa~I :ılıkla ı ı husu,i bir tenezzüh treni işliyecektir Balıkeıir'den saat N 
lzmir'den hareket ve sevk müddeti 1·20 Eylül 934 tür. ·· 1 6, 15 te, Yeniköy'den 7,'J7; Ômerköy'den 7,23; Su ,urluk'tan •• 

Y 1 1 d b 1 1 1 1 ıııute ıassı~ı. •• 
o cu ar önüt i et erini zmir istasyol'ur.a ,.ize ettirmek 7,44; Okçugöl'den 8, 12; Sığırcı'dan 9,04 te hareketle Ban- t• 

ıartile bu müddet zarfında lzmir'den hareketle doğruca ve Haılalarınıs aat üçte dırma şehire 9,38 de varır. !fi 
kısa yoldan geldikleri istasyonlara dönebilirler. Panayırda hükümet caddesinde mu· • 

Şeref. Bey idaresinde 

Balıkt•siriıı lu·ı· lıu~usıa 

ıııiikeııııııd otdidir. ıatılmıy~n et~a; iz 1lir'e g~nderilir.ken, alınmıı olan hamule 1 ayenehaneıinde kabul ve 1 Avdet Bandırma şehirden J 9,30; Sığırcı' dan 20, 10; Ok- 'ı 
senetlerı lzmır ambarına ıade edılmek fartile, mahreçlerine tedavi eder. •.· çugöl 20,25; Suaurluk 21.~0; Ömerköy 21,43; Yeniköy tf 
meccanen iade olunur. 22.14 te kalkar Balıkeıir'e 22,50 de varır. N ~~~ 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilrr.e'idir. 

1 
tf Konfor. Temizlik, Servislerin~eki 

nezaket ve ciddiyet, emniyet 3294 DOKTOR Ücretler gidip gelme 1 inci Mevki 130 kuru• tf 
!•ıtotr_ *••••••~•- itltHtt~ •. lflBllitlf~li " " ıı " ,, ıoo • •ıı 
w: li " " ili " " 80 " •• ! ı\IJ...ıE B:\.ff(:ESlı DE ! Mehmet Şakir Yalnızgitme ı " " ıoo tf 
m 5 m il ~ " H 

i
. Bu akşamdan itibaren l 1 Hergiın hastalarını saat ili : : 70 : ~ 

Uu dt>fa fedakarlı~ yaparak ı·Pllrt•lli~inıiz it 2 ılı• 1 ak~nnın kad.ır kabul ;; 

1 u Yalnız durulan mevkiflerce ve mevcut yer nisbetinde !f 
kaııuııi MPlııııet .ı\li, Kern:ıııi İhr~tlıiııı hPY- e \·r I 'I f f ı ·ı bilet verilir. .f 

:ıı1ıt: 1 · · ı · 1 .. k 1 1 . 1 • . l n·~: .ı usla a ar.ı ı I . •• = erııı ll arcsıııı t' lllll Cllllllt' sat H'Yf'll ıer w Iıbu tren gösterilecek rağbete göre diğer cuma gün· 
1 

H•• 

Gerek Memleket halkının. 
gerek bütün n1isafirlerimizi 
umumi takdirini celbetmiştir· 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo ""' - ~ı nıalıallt•siııdı• Kan~~i 1 
- akşam dokuz h11c.11~a kadar icı·a.' i alıcn~ m·· leri de yapılacaktır. 3325 
:ıa: he~· lu··rııesicivanıı<la. iH 1 e<.l_ecektir. 

1
, ----- ı ı~ ~ı·lıriıı, İ!'laıılıııl , .. ızıııiriıı 

~ ilaveten: !\'l<t<lrit• 1\lliicliiı·Jii!i·iiı1<leıı !! 
• Mürıde Hayriye hanım tarafından rnlolar ' Satılık hane ~ •• 
! Suz~n -;; » l.e.n_baz numaraları Edirne sanatlar mektebile An~ ara inşaat mta rnekte- M Balıke~irin en eyi tanınmıt bir oturma ve 

lıiiıiirı gazt>IPIPrİ • 
111 '\('lf,lllf' 

; Melahat » ıı 'lillı rakılar 1 Bütün usıi koııforü lı.aiz bine girmek için müracaat edenl<rin müsabaka imtihan. ı~ dinlenme yeridir. 

~ . ı\ "ı•ılft, <'l \"()d vı· J • sıhlıi. huvaıbr lıır ev satı farı 20 a~uıtoı pazartesi günü saat onda 6 eylül mekle· ---·-----------------s 
Si · .Y '- ' ı. lıktır. binde yapılacağından talipleı in aynı günce Balıkeıir'c'e ----·-•-•••••A--•-•• 
•T('~J'Jf edenler lıPrlıulıle illClllllllll kalacaklaı•dıı·· Tulilperin eczacı Avni ve bulunmaları ve maarif müdüriyetine gelmeleri ilan o lu. Ne,rlyat müdOr_ü_: _ ESAT ADIL 

•SfHIMltt!llHIMltUli!l•i!ISIBB!tOIB Fahri beylere müracaatları. nur. VtlAyet Matbaası Balıkeılr 


