
Yüksek vatan~aş: saadetini ~e şeref ini 
de ıazif esinde arayandır. 

Nüıhaıı Her yerde 3 kuruıtur. CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

Avusturya'da yeni ~ir ui~ast teşa~~üsü 
olmuş ve 260 k şi tev~if edılmiştır. 

:> a h 1 b·I ve H a f m u h a r r ı r ı 
Miıst caplıo~lu fsaf İldi/ 
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• bakırköY bez f abrikasınin açılması münasebetile . ikinci Dil K U-

lsmet Pş. Hazretlerinin Beyanatı. ~~~t:y~azi Haz-

i,, hayatında tasavvurları zamanında taha. kkuk ettirebilmek retleri riyaset 
T rr k buyurdular büyük bir muvaııa ıyettır. ISTANBUL, 14 (S.Ş.) 

Yeni f .k eski el işlerimizin tanınmış hususiyetleri gibi, her tarafta tanınacak tip~~i~de~; er. u~.um;. k~: 
abrı anın' ve sevilecek incelikleri vardır. Umumi Merkeı. Heyeti ve 

aün için hepsinden daha kıy· fabrikanın par.çalarım bana dan ilk gün giren memur ikinci Türk Dili kurultayı 
IST ANBUL, 13 (A A l - .. 1 k 1 l 1 1 . h k b metli olan görütüdür._ Bu_ a.nlatır en, lfÇI ~r n yet ft - veya l§ÇI er es u esaıı Merkez Hüıo!u, dün 

Sümer Bankın Bakırköyün· fabrika küçük ve lptıdaı rılmesinde, makınelerln ba- evvela proğramının içine yer· ıaat 1 O da Umumi Katıp 
deki fabrikasının yeni Padv- bir halden mütemadiyen kımında dikkatimi celbeden leıtirmek lazımdır. Onun lbrahim Necmi beyin reiı 
fonlar buaün ıaat !6 a ki d 1 b f b k 1 "' ilerlerleyerek ve geniş· noktaları sa ama ım. t· için yeni üyük a rl a ar !iği altında Çanakkale Me 
Baıvekı'l ismet pata )faz · 1 Ik k ld 1 d liyerek kendi halince çilerin yetlştirl mesi yeni i uru uk arı an an busu Ahmet Cevat, Ordu 
retleri tarafından açılmııtır. d b k b 

l 1 
büyük bir müessese olmu~- sanayi hayatımız a üyü ili aren sanatında ve Mebuıu Ali Canip, Aksaray 

Küıat resminde davet 1 0 an b f d k 
1 

y tur. Fabrikaların tasavvuru, bir vazife ve genif ir sa masra a 1 katen yüreği Mebusu Besim Atalay, Or 
zevat meyanında ktısat e· hatta kurulması, yaşıyabilir hadır Her itçi kullandığı titreyen sanatkarların ye· ta tedr!Eat l'mum Mu"du"ru" 
kılı Cel~ 1, Gümrük ve İnhi· d f d " halde itletilmesir.e nisbetle makine en azami isti e e tıımesl için gayret sarf el· H · 
••rlar vekili Ali Rana, B. d k K b·1· t' 1 1 d d asan \li. Konya M.,bmu 

kolay tarafı aav. ılabilir Asıl e ece . a ı ıye ı ya nız me i ir. Burada gör üğün N . H 
M. M. Reis vekili Hasan bilgistle değil , bir nevi alet· eyi ıeylerden birhi de fab aım azım ve Profesör 

b d u•f t zor I•, kurulmuf hir fabrika· Dr S · Al· B 1 d eyefendilerle or u ,.,u e · • li hars haline gelen arzusile rikada hanımların "enlf :ıım 1 ey er en 
liti Fahretlln Pata, ıehrimiz· yı itletebilmek dirayet ve temin etmeyi düşünmelidir. bir çalıtma zamanı bul· mürekkep olarak toplannııf 
deki Mebus'ar, vali ve Be· kabili yetidir. Bütün milletin yeni iktı· masıdır. Öteden beri kan<a ve tezlerin tetkikine devam 
ledite Reisi ve Muavinleri, Bakırköy fabrikası geçen sadi hayatını lılıkametle tim odurki. hanımlarımız, etmiştir. 
emniyet müdürü ve sanayi on sene zarfında bu imliha· ehemmiyetlendirmek için dokuma iılerinde ince Merkez Bürosu bu · 
alemine memup zevat bu nı vermit. kıymet l i müdürü ehemmiyet verdiği bu fr.b zevkleri ve el maharetleri le gün ö)ileden sonra l 5 le 
lunuyorlardı. Baıveki1 Pata nlİn r ,yine gilveni!ir ve elbet-, rikalar, ancak gelenlerin, ça bizim dokumalarımıza dün tekrar toplanacaktır 
liazretleri Sümer bankın le milletin ıermayesi emanet lııanların ve öğrenmek isti yada hususi bir zevk ve Öğleden sonraki toplantı 
müdüründen ve fabrika mü olunabilir bir kudret göster· 1 yenleri!l, öğrenmek kabili. hususi bir kıymet tenim ede· Cemiyeti kuran ve koruyan 
dürlerinden izahat aldıktan ıni~tir. yetinde olan'arın bulunduğu ceklerdir. Hızım tabii mah· Reisiciimhur Gazi Mu.tafa 
sonra, yeni yapılan pavyonları Yeni kurulan büyük müeı· yerler olacaktır . BilırtıL ça· sullerimlzin k e 11 ı! i n e Kemal Hazretlerinin Yük. 
gezmiılerdir. Kurdeleyi B~t aeaelerimlzin itleme zaman· Jııması, hevesi az olanların mahıus bir nefasE>ti olması sek Reislikleri ıı.ltında ol 
vekil paıa hazretleri ke•lı er. larında bu imtihan devrini hep aığmmaları için millet fabrika gibi, eski el iti iılemelerln.i· mUflUl', Bu toplantıya a M. 
Tetkik iki saatten fa:r.la _de beraber dikkatle ve merakla yapmıyor ve yapmıyacak· zin mazide tanınmış husud M. Reisi Kazım Paıa ilaz· 
vıı.m ettikten sonra fabrıka· takip edeceği:r. Fazlı bey tır. Fabrikaların bürosun· çetitleri gibi, yeni dokuma retleri de şeref vermişlerdir. 
nın terıaneıinde ütirahat bu _ 
yuran Baıvekil pata hazret 
leri Anadolu ajansına fU be· 

Yanatta bulundular: 
-Bakırköy bez fabrikası· 

nın yeni teıisatını hep 

beraber açtık. Geçen aene 
bu vakit, bu gün gör -
dügümüz güzel parçalar 
Yeni yapının karııık man:ı:ıı.· 

rasını gösteriyordu. Bu gün 
hepinize yeni fabrikanın her 
tuafını bilerek anlatan 

kıymetli miidür Fazlı bey 
geçen ıene bu günleri bana 
vadetmitti · it hayatında la
ııı.vvurları zamanında vadolun. 
dutu gibi tahakkuk ettire· 1 

bilmek büyük muvaffakı 
Yettir. Sümer Bank ve Ba· 
kır köy fa brikaıı idaresini 
ayrıca tebrik ederim. Bakır 
köy fabrikası bundan tıı.kri· 
ben &eksen sene kadar ev 
vel hususi bir müessese ola· 
rak kurulu U§ ve aynı ıa 

manda elden ele geçerek 
eıki ıekille devlet idaresine 
intikal etmittir Bana veri· 

1 
len malümata göre cümhuriyet 

bu frikıı.yı takr:ben t 60ı) lira· 
lık tekilde ele geçirmişti. İlk 1 

teıisat devrinde 3600 liraya 
kadar çıkarılmıf. yeni devre· 
lerle fabrika takrıben 9000 
ilk b;r müessese olmutlur. 

fabrikalarımızın her tarafta 

Zekai bey Nafia Ve Maliye 
Vekilleri 

sevilecek ve artacak ince· 
ilkleri olacaktır 

Bakırköy fabrik Si cüm· 1 Kadife kaledeki tay

huriyette 1600 iğden 9000 niı yare şehitlerine çe· 
geçen iğe varmiıtır. Bu terakki I k k d 

[rgani Ma~enini Gezmişler Va Yeni Hat inşaatını Bütün 
Safa~atile T etk; ~ Etmişlerdir 

nisbeti sanat hayatımıza Ör· iz ?" oy u 
nek olursa, a:r. "amanda !\. R, 13 (AA) - Şelı. 
Türkiye sanayi r ahasırıda rimizde bulunan M. M. 

V. Zekai bey bugün refa 
eyi neticeler alacak denıek·I 
tir. Bu tafsilatı efkarı umı:· katindeki kumandan Paıa· 

!arla birli!<te Kadife k.ıle . 
sindeki tayyare ıehitliğinı 
ziyaret etmiı ve bir çelenk 
koymutlur. Şehitlerimize 
hürmeten nıkeri bir kıta 
tarafından merasim yapılmıı 
ve bu vesile ile vekil hey 
bir hitabede bulunnıu~tıır. 

miyeye zevkle veriyorum. 
Ümit edlytrum ki. mıl-

Vekil beyler Malatya'ya hareket ettiler 

ELAZIZ, 13 (A.A.) Na. f bulacağı anlaıılmıttır 
b 1 Dün geceyi madende leı yeni fabrikaları, 

fla ve Maliye Vekilleri ey· memleketin ıanayile;nıesi 
b i · ı mü geçiren ve fabrika teılsatı· ler ve lr ncı umum • için gösterdiği alakada eyi 

k 1 d e f rka ku nı tetkik eden heyet bugün feltifi, o or u v 1 neticeler alacağından emin 

m
andana ve E i azi;ı: ,·alisi ile avdetle öyle yemeğini yolcu. 1 1 ' lukta . ye mitler' akıama 1 o arık bizim ıevince lttiriı k 

birlikte dün otomobillere edecekdir. 

Ergani madeni.ne hareket do~ru Elıiziz'e elmitlerdir. B k 1 h 
aıve i a z r e t -

Y ld · hat Saat 22 de Malatyaya azi. etmiılerdir. o a yenı leri lzmıt'tekı kağıt fabrika 
b Ü f h tı met elmililerdir. Yarın aabah .. 

ınıaatının üt n ıa a 8 M 
1 

'd t b il 
1 

sının resmi kuıadmı yapmak 
k t ft . olunmuı a atya an o omo 1 ere • d tetkl ve e 11 . uzere saat 9 a Ertujtrul ya· 

muayyen zamanda nihayet Sivas a hareket olunacaktır. tıte lzmit'e hareket etmiılerdir. 

Belediye 
İntihap İşleri 

Halk kürsüleri ihdas 

edliecek. 
iSTANBUL, l·I ( S ~ ) -

Yeni belediye ntıhubına 

flkmektep/er vel B akırk-öy bez fabri· 

l b
. kası 

ta e e Bakır Köy Bez fabrikası· 
Kararın tatbiki çok 

faydalı olacak. 
İSTANUUL 13 \:;.Ş) 

Ünümüzdeki dus se · 
nosından ıtlbarun talebırnin 

oturdukları semte en yakın 
olan mekteplerdo okumaları 
kararlnştırılınışt . r 

nın inoaatına 1933 ıenestn· 
de baılanmıştır Proğram 

mucibince 1934 senesinin 
ıuhat, mart ve nilan ayla· 
rından Avrupa'dan geltm 
makinalar yt!rlerlne yerle~ 
tiril mit ve yeni fa brlka İf 
!emeğe hazir bir vaziyete 
getirilmit bulunmaktadır. 

SAVAŞÇI Gô...f!!:g. 

Ahlak 

. ~lılıik , iıı.wıııı ue aıııiye
tı ıdııre n/,•ıı -kamın ve ııi· 
zamların bıışımlu gdir /lak 
ve ıııı:ıf< 111ı'}lıı1111lıırı 11/ı/ti/, ı 
mej lııımilc /ıir/,·~ıııeclikçı• bir 
lıarel>.e/ 111icııı/11 yel'rını:z 

/l,ık/;ımdır, f,J, ıim; ıııı. 
zifımtiir, !l"Jlmlıyı 111 • ıliııe· 
lıi/ııı~k lıcrşeydcn eııııd alı 
lıihlı olııııy11 lıu;jlıdır 

J'ıirk valııııdıı ·111111 t ıliııı 
ııe labİ!Jı'Sİnc/ iki noktaya 
dikkat t'/ıııd•yiz· 

Bugün memlekette~ zan· 
nederlm daha çok 
iğler bulunduran fabı ikalar 
vardır Tabii Sümerbaııkın 
teaıa etmekte olduğu 1 üyük 
komfıınelerln i ki önümüz· · 
deki ilk baharda 30000 
iğle it~ baş'ıyacak ve 
memleketin en büyük 
dokuma milesaeselerl olacak· 
hr. Onlara bakılırsa Bakır 
köy fabrika11 daha küçük 
bir müeueae 'sayılabilir. Bu
nunla berab<'r Bakır köy 
fabrikasının huıuıiyetleıiııi 
ve hususi kıymetleri nazarı 
dikkate vazetmek bunun 
için hakil<i bir zevktir Hu· 
suıi ve resmi bugün mev· 
cut olan müeuelerin en ye · 
ni maklnalarıı. malik olanı 
hemen buraaıdır Fakat bu· 

balkın vasi mikyasta iştirAk 
edebılmcsi~i temin maksııdi
le Hulk Fırkası f.ınliyete ~c~·

mı tir. Halk Fırkası bu hu· 

1 susta muhtelı! yerlerde kon· 
feranslnr tertibinP: gazHtele. 
rin neşriyatın<laıı i~ti!aıie 

Bıllıosso bu sene ilkmek
teplue 927 doğumlular ku. 

bul eılilec•ğinden, pek kü

çük ol11n bu çocukların be

raberlerinde kimse olmadan 
mektcpl ·rine gidip g-Iebil

mcl~ri noktagından bu kara
rın tatbıki faydalı olacaktır 

Fabrikanın tesisatı 
moderndir. 

Bu suretle evvelce 3,000 
iğ iken bu kerre 10,000 
lge iblıiğ olunan Bakır Köy 
Bez fabrikaaı münıaail ııııai 
müeueıata kaı~ı normal 
vüsatte, modern tesl atlı, re· 
kabet kuvvetini haiz bir 
fabrika haline girmit b.ılun
maktadır . 

1 - lrısı111 sı/ıılile lıak 
ııe ııcı:ifesırıl la111/111ı1k l'r111i 
ins,uılı!iııı ııııı:ııııi icııpları 
ıııı ııy91111 /adi bir •ılılıik 
.rn/ıibi kılnııık 

2 Hır ııııtıı11daş ut· iç 
etmeğe karar vermiştir. Bun 
dan başka intihap giınü şe· 
hır ve lı;3sabular ba~tan ba. 
şa donatılacıık, ıntılınp gün
lerinde halkı ayakta tutalıil· 
mek için Beletliyeler turR · 
fından halk kürsüleri aç la· 

caktır 

islahı Pamukların 
için 

ANKARA 13 (S Ş.) 
Adana'da paınuklarımızın 
iılahı için hu ;usi serm1ye 
ile yeni bir müessese vücu 

da ıretirllmiıtır 

Evvelce evlerine uınk mek

teplere kayıleılılmi · olun 

talabe bu sene ikametgilh· 

ı.rına yakın olan mekteple . 
re nnkledebileceklerdır. 

Ankara - bolu şösası 
BOLU, 13 ( A A.) Bir 

aya kadar Bolu Ankara fO· 

aasının vilayete alt kıımı 
tamamen bit mit olacaktır. 

Fabrika neler yanalak?1 
imalatı, ciheti askeriyenin 

tiıııııi bır insrııı sı/11/ile oııa 
milli cıııııiıı içiııdtki Jııık w 
ııt1:ifeleriııi ıif7relnıd;; 

işte bu iki hrıkımdcııı da 
cılılıiklı olaıı yııııi gaek (er 
ı/i. yerck içlimai lııık ııı· ı•a 
:ift:ieriııı l>ıı!Jlı bıı/ıııııııı 1-11 

lııııdaş/ar ydiştirmek ıçiıı 

ıııılli bit lu/ıiye sejer/ıırliıii 

pamuklu kumaı ihtiyaçları 
na kifayet itibarile c<'vnp 
verebileceği gibi, . piyasada 
da eski lmfılııtından fazla 

' ıtfııııy 1ı mrcbıırıı: 

olarak ince patiıka, det enli 
1 

bezler ve pamuk elbiıe'lk 
(Devamı üçllncü ıayfada) 

!fer vııkd le/;r,ır/ııdıiJııııı: 
yibi, i11kiMpçı olıııı111ırı şurl
lıırı <ıras11ıdtı alı/dk, t'll /ııış 
in ye/lr Çıı.ılw mlllcl/11 .rn 
ııd~li, her vala11daş111 kt•ıııli 
lıakkını korıınıo ı ve kendi 

Politika: --
Almanya'nın iç yüzü 

Müteveffa Mr. Thelwall deye mulıtaçtır. Bum:n be· 
tar11fıııdan yızlan ve hgil· tleli ise ancak ihracat ile 
tere 1 arici tlcent clalrerlr. temin edilebilir• Alman ha· 
ce bugün neşrolunan (Al- rici ticaretinin ıüratle le· 

manya'da il.tisaı'i vııziyet)hak nakus etmel<te olduğu ra· 
kındaki rapor lugünkı.i Al porda münderiçtir. Bu tena· 
manya'nın iç yü:tünü ny- kus keyfiyeti bir çok ıekil· 
dınlatmak ıadır. Almanya'nın lerde izah ediliyor· 
iç yüzü bazı cihetlerden Na· İlk ve mühim bir amil 
zilerin ırki ve miJli nazari· gizli veya açık Yahudi boy· 
yelerinin mühim afhaları· kotajıdır. 60,000 Yahudi 
na model olacak akislerdir. memleketi terketmek mec• 
Mese'A resmi istatistiklere buriyetinde kalmıttır. Ka 
göre iısiz adedi.ıin dört l11nlar ise kendilerini mü 
mi yon azalr'ığı le dia ~di i hım m evkilerde gö termejte 
yor. Bu vaziyet do"ru ise, cesaret edemiyorlar. Fakat 
fayını hayret bir muvaffa Almanya'nın mali ve borç· 
kiyet demektir. Fakat Mr. lar siyaseti de mühim amil· 
Thelvell diyor ki, "Alnıan lt!r arasındadır. Nııfia tılerl· 
ya'da lfçilik mefhumu Nazi le mahalli sarfları tamamen 
idaresinin iktidar mevl<iine tayin edilemiyen diğer rnııı· 
geldiğindenberi ondan ev · raflara karıılık olarak yapı
velki •enelerdeki . rr.aruını lan dahili htikrazlıır l.ariç· 
kaybetmiıttr.,. teki itimadı saramııtır. Borç. 

P tronun yeni i§çi tılma- ları tediye huıusunda göı· 
sı, karlı bir iş olduğundan terilen Müıkülat Almanya. 
değildir .• 'azı Fırkaıın n pat· ya parasını yatıracek mü· 
rona tahmil ettiği vazife, esseıelerin cesaretini lıırmıı· 
o.det itibari! mümkün meı le 

1 
lır. Bugün alel de ticaret 

be çok amele çalııtırmak hatta borçlarının tediyeıl husuoun• 
i<ap eder3e mesai ıaatlerinl da müşkülat gürülüyor. llü. 
de kısaltarak lf temin et kümetin fiatlar üzerinde oy. 
mektir. Bu bir nevi içti· nıyarak ihracat miktarını 
mai muavenet sistemidir. arttırmak için gösterdiAI 
Çünkü ihtisassııhıbi olnııy n esaslı gayretlere rağmen 
iıçiler hemen hemen .boğaz muvaffak•yetin ömrü Mr. 
tokluAuna çalıımakladır. İt Thelwall'ın kanaatince pek 
hayatı vaziyetin tabii inkl- kısa olacaktır; çünkü ıunl 
ıafından ziyade vatanperve· olarak ucuzlatılan mallar 
rane bir tazyıklen teıvik ilerıde ticari manialara yol 
görüyor. açacaktır. Buhrana muvak· 

Hükümetln öğündüjtü na kat blr çarel hal olarak ge· 
fiıı planları bu hususi gay· rek ham maddeleri ve ge· 
retler yanında m naıız ve rckıe ithalAtçılara Uzım olan 
hükümsüz kalıyor. Umumi ecnebi paruını idare ile tak· 
menfaat, nJeta bir intikam sim etmek düıünülmllttür. 
hırei e iflô.sları bile intaç Bu .. Iarın miktarı l<>bii za· 
edecek olsa, şahsi menfaat- ma ılara nisbetle yüzde 50 
!erin önüne geçirilmek iste d d 
n!yor lıçi de itslz kalan en· yüz e beıe kadar düıO· 

rülmllttür. Büyük bir ticari 
vatanda,ları için hissesine 

O memleketın ecnebi paruın· 
düıeni yapıyor. cretler son 

dan ve ham maddelerden 
derecede azalmııtır, buna 
rağmen bu ücret erden ılya· mahrum kald Aı takdirde eı· 
ıi ve hayırperver tetkilit ki nüfusunu besliyemlyeceğl 
için bir c;ok mecburi mua atlkardır. Kendi yağile kav. 
ver>etler ekseriya ücretler. ruhnak siyasetinden bir de. 
den kesilir. receye kadar ayrılarak ıon 

Bu gayri tabii esaslar da· zamanlarda Dawes ve 
hi!inde l~çilik ve tıcaret ne Young istlkrazlarının faizlerini 
kadar zaman devam ettlrile· ödemeyi kabul etmeleri Al· 
bilir? Harici me •• leketlerin many" idarecilerinin de bu 
mü:ıekki!I ri bu suali ror neticeyi gördükler,ne bir 
duk 1 arı zaman Na:iler ıu delildir. 
cevabı veri or. '<Blziın si· ileride bat göstermeıi m J. 
yasetlmlzl vakti g<çn it or· huı olan bir de gıda mese. 
todoks iktıaat nazarıyesile 1 

eıi vardır. Almanya hail 
ölçemezsiniz. Biz bunda 
azlm ve i.n•n ıle muyaffak 
olaca~ız .• Bu idiıa doğrtt 
olabilir. Fa <al iş h~yatını Tüı'k Adları 

Er Demir 
"Deniz 
"Kurt 

r.ıu ı.zam bir ha vır müessese•• 
ıekline sokmaktan doğan 
meseleler günden güne lü
y1lmektedir. Yapılan tah· 
minlere göre 1931 de sana· 
yi m:ıınuliılının yüzde 86 ıı 

ihraç edili) or ve 1 u ihracat ile "Tülü 
1 "Kut on mi yonluk bir halk küt-

1 "Tat esi geçiniyordu Modern 
Al "Da~ manya harici ticaret Ü>e· " 

k "Kol rine urulmıııtur, Bugünkü 

Er do~du 
•Doğan 

• Aılan 
" Kul 
" Sungur 
• boğa 
, Alp 
"Ôz 
"Ôzen nüfusun ihracahız yaııyebı. Erd<'k 

1 ğ ki Ô Erden "Go"r ece i a a sığmRz. yle 
olacağını da kabul etsek Yeni doğan çocuklarınıza 
Alman sannyiı ham mad öz Tıirkçe ad koymanız için 

Halkevi Dil, Edebiynt, Tarih 
ııa::i/csiııi-;;;;ııı~;;;-t;; şulıe i Türk adlarını toplamak 
ııııcak o ıuılcıııı/ı;sırı ıılılıiklı tadır Bu adları gazetemizde 
olmıısile ınıımkıırıdıir neşrediyoruz. Bu yolda bildiği· 

llıık/.;1111dır islerını; uıızf. niı adlar varsa onları da Hal· 
kevi~ bildirmenizi rica edc-

f •ıııdlr yapmalıyım, işle rız. Bu adlarböyle toplandık· 
il ri Ct'lllİyeli ııe ilerı ferdi l 1an sonra bir kitap halinde neş· 
ılo,iıırıııı dıi</ı ,r rolunacnktıı. "H. işaretlileri kı1 

adıdır. 
u•l'...Y,~ M •

1
------............... liiiiiiiiiiim il 
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hazırdaki ihtiyacalının yüz 
de 90 nını kendi istihsal el· 
tlği için hariçten fazla bir 
ıey getlrmeğe muhtaç değil. 
dir. Fakat bu muvaffakiyet 
oldukça pahalıya malolur. 
Reich gıda itleri idaresi, fial· 
ları tanzim hususunda nazır· 

-~ S E H 1 R V 15 V i L A V E T T E ~ 
~-..::•:.--..... iiiiiiii ..................... ...--------------------iiiiiiii---------r e, -
Sükrü Naili Paşa Hz. 

dan salahiyet alabilir , ve Bugün islan~ul 1

a ~are~et edece~ler. 

Belediye cezaları 
l - Şehlütfullah mahal

lesinde bodur oğlu Meh 
met, Şehlütfullah maha-

Leylekler 
Galip 

mademki Nazi'lerin ırk 

nazeriyesi çiftçi köy · ı· 

Çok muhterem Kolordu Kumandanımız Şükrü Naili 
Pata Hazretleri bugün !'andırma trenile lıtanbul'a hare· ilesinde Sakallı oğlu Recep 

Orhangazi'de kar
tallar telef at vere

rek kaçtılı r lüye büyük bir kıymet ver 
mektedir, flatlarnı i'eride 
ıehirlıler aleyhine gayri ka
bili içtinap bir tekilde te · 
zayüdünün yapacağı tesir · 
lere ehemmiyet verilmiyor, 
demektir. Berlin'de geçen
ay anıızın çıkan patetes 
kıtlığının akisleri mümkün ı 
olan tehlikelerin bir nevini 
göıtemit oldu. Fakat evvel· 
ce de kaç defa olduğu gibi 
Nazi'lerln iktısat nazariye~i 
iktıaadi hakikatler kartısın
da tadil edilmek zaruretin 
dedir, 

ket edecektir. 1 isminde iki bahçıvan mem 
iki aylık bir mezuniyetle ıehritrizı'en ayrılacak olan-> ı leketin lii.ğım sularile bah· 

ve vilii.yet halkının '1erin bir muhabbat ve hürmetle bağlı çelerıni !ularken cürmü· Bergama ovaıı ile Orhan· 
gazi ha valisinde leyleklerle 

kartallar arasında mülhit 
bir harp cereyan etmek
tedir. 

ı bulunduğu muhterem Kumar:danımı2a e}i yolcu it klar di· meıhut halinde yakalanmıı 
!eriz. ve haklarında takıbatı ka-

Vali bey Birlik fahri 
reisliği 

Tevfik Fikret beyin 
mektubu 

, nuniye ifa edilmittir. 

• Autarchy", yani kendi 
yağlle kavrulmak siyaseti 
de, bankaları millilettiı me 
ve faizin ilgası planlarının 
yanına gömülmelidir. Hü
kıimet esasen harici ticare· 
tin azalmasına bir çare bul
mak için düıündüğü planla-
ları bildirmiştir. Tamirat 
borçlarını ödediği seneler 

Erdek'ten Gönen'e 
geçtiler 

GÖNEN, 14 ( S.Ş) Bir 
kaç gündenberi Erdek'te bu
lunan Vali ::lalim bey bugün 
Gönen'e gelmiıtır. Vali l:ey 
burada bir gün kalarak tet
kiklerde bulunacaktır. --Fedıl Doğan bey 

Ayvalık C. H. F. Kaza 
idare heyeti reisi Fadıl Do
ğan bey dün tehrimize gel
mlıtir. Bugün Ankara'ya 
gidecektir. 

---
Raşit Tahsin bey 

İdmanbirliği •enelik kon 1 

garasını müteakip fahri re· I 
isliğe Konya mebusu Tevfik 
Fikret beyi seçmit ve vazi
yeti mektupla fırka reisi· 
mize bildirmiştir . Fikret 
bey Birliğin mektubun ay 
nen tu cevabı vermi§lir 

Uırlik kongra reisi T. Ece 
heye: 

llirlik kongrasıncla bir- I 
liğin fahri ri)·aset:ne ~e· 

çildiğim hakkındaki kıymet j 
li mektubunuzu pek geç 
alabildim. zarfında Almanya'ya büyük 

yardımları olan harici mev
duat sahiplerine kapılarını 
büsbütün kapamak için yal
dızlı haplar hazırlanmasına 
gayret gösteriliyor. Ham 
maddeleri memlekette yeti§lir 
mekten bahsediliyor; fakat 1 

vazedilecek sermaye olma · 
dıkça bu, laftan ibaret kal 
mak zaruretindedir Hariciye 
Nazarı Baron Fon Neurath 
memlekelin bugünkü şiarını 
bildirmitlir : << Bizimle ti· 
caret yapmak istiyen mem
leketlerle ticaret yapacağıw, 
yani mümkün ofabilen yer
lerde yarım mübad.:le usulü 

İki gün evvel Manisa'dan Zatı alinize. hakkımda ızha 
te!ırimize gelerek evvel~i ge- rı teveccüh eden bütün sporcu1 

ce doktorların ziyafetinde 
bulunan müderris doktor 
Raıit Tahsin bey dünkü 
trenle Bandırma'ya gllmit 
lir . Bu akıamki vapurla 
İstanbul'a geç•cektir 

··••:H • .... 

ı 9 eylül panayırı için 
Yilay G tim izin iştiraki 

beklenilmektedir-
lktııat vekii.leti vilayete 

1 

tatbik edilmek isteniyor. Fa- 1 
kat Alman mamul atını alan ve 
mukabilinde ancak gıda 

maddeleri verebilen normal 
mütlerilerile böyle bir anlat
ma yapılmasına, ziraati hi-

ve ticaret odanna bu hu. 
suıta tüccarların ve sanayi 
erbabının panayıra ittiraki· 
nin temin edilmesini bildir· 
miştlr . 9 eylül panayırı 

komitesi de ayrıca telgraf. 

la Balıkesir'in beynelmilel 

meye projesi manidir. Bu-
nun için ham maddekri le 
mln eden müesseselerle şim
diye kadar hiç bir mukavele 
yapılmamıtlır. Mr. Thel11·al
lin raporu heyeti umumiye 
itibarile müıkülatın gün 
geçtikçe artacağını bilQir-
mektedir. Naziler insanın 
yalnız ekmekle yaşı}amadı· 
ğını iddia edebilirler, fakat 
göreceklerdir ki onsu7 hiç 
yaııyamıyacaklardır. 

Bu gece 

Şifa 

Eczanesi 
Nöbetçidir 

panayıra iftirii.kini istemlt· 
1 tir. Ticaret odı\Sı l üyük tüc

car ve sanayicilerimize bu 
hususta birer kağıtla vazi· 
yeti izah etmit ve panayı

ra ittiraklerini dilemittir. -
Alıcıdan tütün alma 
kanunu ve izahnc.

mesi 
Alıcıdan tütün alma ka

nunu ve inhnamesi inhi. 
sarlara ve ticaret odasına 

gel mittir. 
Bu kanunda alıcıdan tü 

tün ne tekilde alınacaktır . 
! mufassalan gösterilmekte · 
dır . 

kanun al ika darlara 
diril mittir. 

bil· 

arkadaılarıma yapacak le
ıekkür onun için geçikti. 
Af diler, zatı alinize ve kıy-
metli arkatlarımıza hürmet . ' 
!erimi arz eylerim efendim 

C. H. F 
Vilayet idare heyE-ti reisi 

Konya mebusu 
Tevfik Fıkret 

Spor kulüpleri akına 
başlıyer. 

llu mevsim Balıkesir 

sporu eyi bir devre geçiri· 
yor denebilir . Yavaş yavaı 1 

bizim sporumuz da etrafa 

yayılıyor. Vilayet kulüpleri 
1. davetlere baıladıler ldrr an 
birliğine İstanbul haliç id· 
manyurduııdan hir mek
tup gelmiftir f'u mektupta 
burada bir maç yapmak 
istenmektedir. 

Birliğin buna muvafakat 
cevabı vermeEi ihtimali yok· 
tur 

iluna hususi sebepler 
mani olmaktadır 

Diğer taraftan All}ayın 
lzmir'e daveti merelui var· 
dır . 

Fakat henüz Altaydan 
Birliği 31 ağustosta lzmir'e 
daveti yolunda bir mektup 
gelmemiştir. 

Mamafih bir revan, maçı 
evvelden karara alınmııtır 

2 Dün gece baıı}boş ge 
zen köpeklerin itlafına baş· 
lanmııtır. 

3 - Çarşıda 

de elde ekmek 
menedilmiştir. 

Poliste: 

sepet için· 
sattırılması 

Dıin saat on s ı ralarında 

zahire pazarında Çağı~ na
hiyesinin (jövem Çetmi kö
yündtn Mehmet oğlu Cafer 
Pamuk~,u\lon llalil oğlu İb
ralıim 'ın iki şinik buğdayını 
ç o lmıştır. Hırsız yakalanarak 
adlıyeye teslim edilmiştir. 

Bergama ovasında cere· 
yan eden kanlı ve büyük 
mücadelenin hangi tarafın 

zaferile neticelendiği henüz 
malum değildir. Ancak Or· 

hangazi havalisinden gelen 
haberler, ikinci derecede 

olan bu cephedeki mücade · 
lenin leyleklerin zaferile 
hitam bulduğunu göstermek
tedir Burada kartallar bir 
çok telefat vererek kaçmış
lardır. 

Diğer taraftan Susurluk 
havel!sir.de Su tan çayırın 
da üçüncü bir harp cephesi 

mevcul olduğu anlatılmııtır. 
---·---------- Balıkesir'den otomobille 

1 Radyo ~--
15 AGUSTOS ÇARŞAMBA 

İSlft.NBUL, 
Franşızca ders. 19 monolog: 1 

Şehir tiyatrosu artistltrir.den Mu
ammer bey. 19,30 Türk musiki 
neşriyatı: (Ekrem, Ru~en, Cevdet 
Mustafa beyler ve Vecihe, Semiha 
hanımlar). 21,20 Ajans ve borsa 
haberleri. 21,30 Stüdyo tango 
ve caz orkestrası. 

BUDAPE.,ıTE. 550 m. 
Küçük radyo tiyatrosu.22,15 İm· 
re Mayarı Sian takımı. 23,JU 
Caz orkestrası. 24, 15 Piyano 
konseri. 24,25 Veres Sigan takı-

Bursa'ya ve Orhangazi'ye gidip 
gelen yolcuların anlattıkları· 

na göre, Simav çayının iki 
tarafı leylek ve kartallar la 

doludur Çayı tal•ii bir hu 

dul olarak kabul eden iki 

muhasım kuvvet burada 
kartılıklı mevki tutmuşlar 

dır. Bu mıntakada harp de
vam etmektedir. 

Yeryer cereyan eden bu 
kanlı boğuşmanın kartalların 

leylek yuvalarına hiicum ı 
deerek yuvaları kapmaların 
dan çıktığı anlatılmıttır. 

. ını. 1 
BÜKREŞ, 364 m. 1 
Gündüz neşriyatı. 19 Hava 1 

raporu. l 9,05 Karışık radyo or- 1 
keslrası. 20 Üniversite. 20,15 1 
radyo orkestrasının devamı. 21 1 
Konferans. 21,15 Solist Konser 1 
(viyolonsel solo). 21.45 Müsahe- 1 
lıe. 21. taganni. 22,30 Klarinet 1 
konseri. 23 Haberler. 2:l,30 Kah- 1 

Sauşın Takvımı 
AGUSTOS 

l;) 

• • • • 
1 
' 
1 

Çarıaml:a 
Gün dofı"umu: 

Zevali 5,20 
YIL: rn34 Ezani ıo , 10 

CEMAZEL EVELS 

1 
Kendini bilm;ık basiret 1 

il kendini görmek amadır.lj 1 ·---------' vehane konseri. 

MOSKOVA, 1714 m. 
Müsahabe. 18,30 Kızılordu 

için neşriyat. 19,30 Kolkos ııeş-
1 

riyatı v~ ın~sikil~ . ~ro~ram. 2~ j ~··• •••• •• •• • • •• •• •• •• •• ... 
r~dyo pıyesı(~msıkılı). 22 Ecncbı : Yoksul/arı yediren, : 
dıllc rclc neşrıyat. • • 

: geydiren ve herma- i 
-- : nada gözeten Vnk- : 

1 • • 
l"irliğin :.ıı ağustosta zmir'e : su//ar Bil"liğine seve : 
gitmesi pek kuvvetli ola • 1 

1 seve yaı·dım ediniz. : maz Zira 30 ağustosta mü- • • 

samereleri vard r 
Hu aeyahat oluna 

içinde olacaktır . 

• • • Yoksııllıırı liü:< lıııl' • • • 
eylül : /Jirliıji : 

•••••••••••••••••••••••••• 

Tifo vakaları 
Aşı ameliyesine çok 
ehemmiyet veriliyor 

İSTANBUL 13 (S Ş) -
Sıhhiye müdürlüğü tara 

fından alınan müessir ted 
birlere ·rağmen birkaç glın 

denberi Şi,li'de tifo va kala · 
rı artmı,tır. 

Bu vaziyet kar,11ında ti· 

fodan korunmak için halkın 

atılanmasına bir kat daha 
ehemmiyet verilmeğe bat 
lanmıştır . 

Çok salahiı ettar bir zat 

bu hususta fU i7ahatı ver 
m ,,ur: 

Birkaç senedenberi yap· 
tığımız tetkikat neticesinde . 
tifo vakalarının, doğrudan 

doğruya şehrin sularından 

ileri gelmediği anlaıılmııtır. 
Öyle bir vaziyet olsaydı ti

foya tutulanlar ve tifodan 
ölenler korkunç bir yeküna 
baliğ olması lazım gelirdi. 

Tifo v1tkaları daha ziyade 
yetil salatalardan ve pifme

den yenen sebze ve meyva· 

!ardan ileri gelmektedir. Ti
fonun artmasına bir sebep 

le bir kısım halkın fenni ve 
sıhhi temizliğe ehemmiyet 
vermemesic!ir. 

Bu adamlar tifo mikro
. bunun (Portör) ii, yani na

kilidirler Binaenalayh tifo, 
en ziyade mikro' un bu na. 

killeri tarafından geçmekte

dir Bunlar pis ellerile sebze. 
meyva ve sair yiyecekleri 

tutmakta. bu suretle bazan 

en temiz in~an 1 ara tifoyu aıı· 

lamaktadırlar. Tifonun mem

baı la!!ım sularile }· ıkanan 

se ze ve yefillikler olduğu 

halde, hastalığın artması 

daha ziyade inEanlardan • 
dır Binaenaleyh herıeyden 
evvel halkın temizl!ğe ria
yet etmesi lazımdır. 

Sanayici t 

Üçüncü maç 
Takımımız Lening
rat'ta 3 - O mağ:up 

oldu 
İST ANBUL 14 (S Ş.) ... 

Sovyet Rusya'ya gideli 
futbolculorım•z Lenin • 

gmt'tada maç y-0pmışlardır.S 
ha çok kalabalıktı. Tnkıınt· 

mız ~u surdle t~şkil edil· 
miştir : 

Avni y,.~ar, :Suri • Eıı1\ı 
Hasan, Feyzi· Niyazt, Ali 
Mustafa, Şeref, Fikret. ikili• 
ci drvrede llasa'nın yerin• 
Bülent, Niyaz.'ııin yerine ~ 
det geı,tiler. 

Maç rok bey,~canlı olın 
t11kımımız 3 - O oyunu ili~ 

betmiştir. Msğlılbiyetimizdt 
sahanın çamurlu olmasını• 

da tesiri görülmüştür. 

Mühim bir 
karar 

Lamba ofmıyan so· 
kaklarda oturantaf 
tenvirat resmi ver· 

miyecekler 
hTANBUL . lJ ( S.Ş ) .,... 

Sokaklarında ldmba bil 
lunınıyun mülklerden tanıiM 
vergisinden başka tenvir•' 
vt>rgısı alınmaması l.11.-ı 
g~ldiği hı ide umumi tın•I" 

ret lambası olmıyan baıJ 
mülklerden de tenvirat re•· 
mi tahakkuk ettirildiği gö• 
rülmüş ve Luna imkan ••· 
rilmemesi bir tamimle bele
diye şubelerine lıildirilmiş&ir 

Son günlerde tenvjriy• 
reHmine tdbi olan ve olını
ynn emlakin tenviriye re• 
simlerinin tnlıakkuk l ttiril• 
mesindı n bazı yanlışlıkl" 
olduğu görülmüştür. 8' 
yanlışlıklara meydan veril• 
memesi yeniden alilkadarlırt 
bildirilmiştir. 

Urfa mezbahası 
URFA, 14 (A .A.) - İhr 

lesi evvelce yapılmıı olall 
fenni mezbahanın lnıaatıııl 

ı baılanm11t r 

.\ ııkunı \: gilrnı<>di11 nıi"! . ' 

Ciiııılııırİ\.ı'I lıa,raııııııda aı~ılaeak ı-l'rı.ti ıııiiıı~· 
.. • • c. 

sehı:ıile ~apılal'uk lt'ıızilaılı ıarifell'rdı•ıı iı;tifadv 
ederPk yt~rıi ne, lel ııı•rkt-ziıııizi ıııııtlak µiir: 

Uerıı zi~·art'l, lıeııı ticaı·Pt! 

.'Jilli lklısııt ve Tasarruf Ce11ıiyelı 

• oaaaaaaaa aaaaaaaa0 A 

0 aaaa v~ Sus, Jenya, dedı Cevap yerine 
patküt ! - diye ayaklarını yere v~r 

dun. 

nunla hakikatı söylediğimi zannediyor 
murnn? Hayır, öyle küstahçasına ba 
ğırdığın andan ilıbarc n, seni, kat'iy
yt:n ıınulmuı değildim Bilii.kis, •ana 
kartı duyduğum ani nefretten vücud"m 
buz kesilınitli. Hatta so&ukkanlılığımı 
muhafaza ed'!bilmek için kendimi 1or
lamıık mecburiyetinde kalıyordum. 

- A! diye bağırdın durarak alt'in ünıit edilmez lrUfaııı• 

3 Edebi tefrikamız. \ 
a . "' . a 

\ SEÇMERUS HIKAYELERI / 
a - -· - a 

i Saadet 
a 
a Yazan : fvan Bunin 

Çeviren 11. Gaffar 
Dokuzuncu hikayenin devamı 

a 
a 
a 
a 
a 

Fakat bu sevincin ıabırsız ' ıkla karı· 

~ıyor, seni büsbütün he}ecanJay, dıı ı} oı · 
du. Biz - ninen, anntn 'e ~en - ek 
ıam çayır.a oturc' u[ın uz 2enuı, ·ı r. 
heyacanına bir kaçamak da~a bulmut· 
tun. 

111 

Sen mükemmel bir oyun bulır. uı_ 

tun: kendini yerden yere vLraıak var. 
kuvvetinle tepinmek ve kulaklarımızın 
zarını yırtarcanna yüksekten bağır• 

mak ... 
Annen; 

Ninen: 
- Sussana a çocuğum, bak an

nen sana rica ediyor, dedi. 
Fakat sen ninenden hiç korkmazdın. 

Ona da cevap olarak ayaklarını yere 
vurdun: 

Patküt! 
Mükalememizi kesmemeğe gayret 

etmekle beraber, yiizün ü buruıtudı m 
ve dargın 1 ir sesle: 

- Ee. sus artık! dedim. 
Bağırarak bana da karfılık verdin: 
- Sen sus! 
Ve kendini kaldırarak evvelkinden 

daha hızlı bir surette yere vurdun, le· 
pindin, ve daha yüksek lıir 'este ba
ğırmağa baıladın. 

Umurumda olmadığını anlatmak 
için omuz ailktim. 

işte asıl mesele de bundan çıktı 
Umurumda olmadığını anlatmak 

için omuz ıilktim, dedim; fakat bu- ' 

Fakat bununla da it bitmedi. 
Tekrar bağırmağa batfacın. Sen 

artık.bizi tamamile unutarak ve o ha
yat dolu ruhunda cereyDn eden şeye 
keindni büsbütün vererek bağırıyordun. 
Ö1le sebepsiz ve ilahi /.ir sevinçle ba 
ğırıyordun ki, bu feryadına Allah bile 
gülerdi. Halbuki ben, hiddetimden ar
tık kendimi kaybetmiştim. Sandalyr m· 
den kalktım ve bütün hançeremle: 

Sus! diye bağırdım. 
Hangi şeytan beni böyle çileden 

çıkarmııtı? Artık kendimi kaybetmiş
tim. Fakat o anda senin de yüzünün 
dehıetin fimteğile nasıl titreyip bozul
duğu göriUecek feydi! 

Tiz, fakat taıkın bir seıle tekrar: 

Şimdi artık hertürlü neıe ve saa. 
c!etten mahrum, fak11t yalnız benden 
korkmadıgını göstermek için öyle be
ceriksiz, öyle zavallı bir halde topık
larını yere vuruyordun ki.. 

Fakat ben. artık üzerine yürüdüm 
ve kolundan tutarak okadar hızla çek
tim ki, önümde bir topaç gibi döndün 
Hırsla, zevkle bir tokat aokettikten 
sonra odadan dıtarı atlım; üzerine ka 
pıyı kapadım ve : 

Al sana rakamlar dedim. 

1 \' 

. çıktın Daha ıonre. tiz ve pest perde!• 
rin arasındaki fa11la gittikçe kualmal• 
batladı. Artık fasılasız bağırıyordutl• 

Bu bağırmağ .. hıçkırıklar, hıçkırıklar• 
istimdat feryatları karııtı Sen artık 
yapıyor, hem de cançekiıen bir zaval 
lının ıstıraplı rolünü büyük bir ;revkl• 
yapıyordun, ve vahti bir sesle. 

- Ayy ... nineciğim! Ayy, ıevııl1 

nineciğim! diye bağırarak son sığınca" 

ğın olan ninene de baıvuruyordun. 
Ninen yerinde duramıyacak bir hal 

En n:eıut bir zamanında, •eni yüre· 
ğinden bukadar kabacaıına vuran bu 
çok tiddetli ve ani . tahkirin verdiği Lir 
ıstırapla, öyle mülhit ve öyle ~ınlıyan 
bir alt ile kapının arkasında yere yuvar-

1 landın ki, bunu, bütün dünyada hiçbir 
muganni yapmazdı. Uzun zaman nefe
sin kesildi. Sonra clterlerine hava doJ· 

gelmifti. Odadan her feryadını itlttilı' 
çe, kalbi parçalanacak ıibl oluyorc111 

Fakat o da; ben ve annen gibi aıetı• 
net gösteriyor. titrek katlarının altıııcl 
de artık kararmağa bat!ıyan, ıokai• 
kikıyor ve elindeki çay kaıığı ti• 
önüdeki tabağa sinirli ıinirli vuruyor 
du. 

• 
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N Nesir gibi hikiye 

O İçim. son ıüratle giden O: 
S katar kumpartımanları kadar Ayusturyıı'da Amerikan serin ve rüzgarlı .. İçimin Tuhaf! diyor Gönül 

itleri o kadar basit iıler mi· 
dir ki insan bu kııdar az bir 
zamanda sevebiliyor. 

. . ı ri M D lf.. .. .. ı.. .. ı· t ı Gronobl : Refet pencereleri teselli rüzgarları 
Yeni bir SUİ kas mı? iŞSiZ e j • 0 USUn 0 UffiU Ve a ya na açıJ<. Teselliserinliğirin 
2 6 Q kişi tevkif edildi • .1 deg~ il j Bir kaç haftadanberı ita!. ya, Macaristan, ve Bulgaristan/ nın önü~de bulu.omasını benzeridir. Adamın teselli 
VİYANA Yedı mı yon yan matbuatının Almanya· hatta Türkiye ve Yunaniıtan'ı beklemesinın •ebebı budur edildiği z~manlar içli •ı.yler 14 (A.A.) - 'I · · . • 

Daily telgr~h muhabirinden 1 beş mı yon lmlŞ J ya karıı kullandığı lisan de- sokmaktı . lıte bir defa bu 

1 

Lakın bu herke~çe malum· düıünmesine in·kan yol.tur. 
Nazilerin yeni bir suikast VAŞiNGTON 13 (A A) - ğiıti, sert bir ıekil aldı. iki b\<ık teıkil <ılundu mu, Fran du~. Büyük ~tal yan gazete· Çok uzaklara "teselli dür-
t bb k Son zQmanlorcl" ne. reci.len memleket arasındaki reka- sa ve küçük itilafı muvaze· lerı Almanya nın hattı ha- bünü,. nün yüzlerce defa eıe üsü keı folunara za· ' 1 '( k d d d 
b O mübalôg" alı rakkıım 3 rıı ı ırnz bet fırtınası dehıetli ıurette nede tutmak kabil olabile· re etini erin en erine 'e büyüterek yaklattıran cam ıta memurlarından 26 kiti b k k ı k 1 

eden ticaret odası, U ra - gürlemeğe ba•ladı. cektı. vesi a ar gösterme sureti e ları içinden bakarız Çok tevkıf edildi. ld • 
kamların anrJk tahmini 0 u. Avusturya baıvekili M Biraz müfrit görünen bu izah ve ıundan bundan ve uzaklar yakınla,mıttır, artık. 

Firansa'dan ·unu ve bütün Ameriku'1a Dolfüs'ün ölümü son esrar hülyanın tevlit ettiği heye· hatta ıahıslardan bahsedi· Şimdi, ben bu vaziyetteyim. 
~sizlerin yedı milyondan iha. perdelerini yırttı; mütered· canlı hadiselerden bahset yorlar Şu dakikada en tid· Onu düşünür'ıen yakında 

Sovyet Rusyaya'ya 

Yapılacak ihracat 
PARIS ı 4 (8.Ş) - Paris 

büyük sanayi erbabının ga· 
zeteıj olan .Journal indostriel 
gazetesinin beyanına göre 
kabine dünkü ictimaınıla So,·
yeı Rusya'ya yapılnl'ak ihra
cat için sanayi erbabına te
ıııinat vermesini kobul elmiş· 
tir. 

ret bulunduğunu ıldn etme- dilleri birdenbire kati ve mek faydasızdır. Sac!ece bu detli aksülamel M Fon Pa- kavuımak ümidi ve tesellisi 
ktedir. Bu yedi milyon ome- acık bir vaziyet takınmağa hülyanın Avusturya'nın istik· pen'e karııolandır. Avusturya'· içimin küventine bir pınar 
leden, yalnız lıeş milyonu mecbur etti. Son zamanlar- la:i meselesi üzerinde teka· yı M.Fon Papen'i reddederken suyu serinliğıle doluyor.içim, 
tamamilo işsizdir. da merkeziAvrupa'da ehem- süf ettiğini ve Müsyü Dol gösterdiği cesaretten dolayı soğuk ayrnn dolu bir tas 

Paris 
Yeraltı tra·mvayında 

bomba 

PAR İS 14 <S Ş) Dün 
yeraltı tram~ııy istasyonla
rından birinde bir bomba bu
lunmuştur. Bomlıo, pıtlama
zdıın az evvel götulmiış ve 
kulıJrılm ıştır. 

M. Maksimos 
istifa mı ediyor? 

ATİ '.'I . .\, ı 4 (8. Ş) - lla
r:riyıı ııazırı ~I ~taksi.mos· 
un A vrup ;\lan avJetınden 

1 sonra istifa edecrği hakkın
daki şayıalar tekerrür etme

ğe başlamıştır. 

~lıımafılı M. Maksimos 
istifa ctso bile Llolkan dev· 
Jetlerinin Ankııra'ıla akted~ 
c•kluri konfuransınd:ı hsz.r 
bulunacaktır. 

Sporculara verilen 

ziyafet 
LENINGRAT, 14 (AA)-

A ~ -=' 'd Dün akıam Türk sporcuları 
vustury a a ıerefine qüyük bir ziyafet 

vaziyet 1 verildi 

Sovyet tayyareleri 
l'ARIS 14 (S.S) - AıuP ' 

LİYON, 14 (n.A) Sov-
turya başv.ıkilinin Pe~le'yi .zi·-1 ı b ·· R yet tayyaıeci eri ugun us-
yaretj ve bas\'ckil muavını h k • ı ya'ya müteveccihen are et M. 'ltarhemberg'in İtalya'ya 

edecektir. 
yapacağı seyahat burada -------------ı 
ehemmıyelle karşılanm ~ltr. 
Caz~tel!r uzun malı::ıleler ya burıt!ar.n tafıt ı çıpm1IJrl za-
zıyorıar. imd lık kati bır fı manı g-elmediği hakkınıhki-
kır söylenmtımekle beraber beyanatı e!ıemmiydle kay 

Starhem berg'inı~,~h:•::- n::iı:,:' z~H:,:a:b:s_-__ d_0_•i_ıl..;iy;..o_r __________ 1 

lla-kırköy bez f «tbrikcısının 
açılm«tsı mün<tsib(•tile 

( Üst tarafı birinci sarfada ) yon metreye ba iğ olacbak· 
kum 1 k 't tır T .ıkviye edilecek la rı· at ar çı aracaK ır · . d 

K · . h 'k . .111 kada az1mi istihsal halın e 
uvveı mu arrı esı şı · 

rniyetli bir rol oynaınağa füs'ün ölümünün bu hülyanın İtalya ga,eteleri tebrik edi- kadar serindir, timdi, 
baılamış olan c•küçük baş· bulutlarını dağıttığını kay- yorlar ve diğer cihetten M. Yıllar parD"'ak'arı ucuna 
vekill>in ölümünden komıu· detmek kafidir. Bu suretle Fon Papen'in alelacale ta basa basa kafamın içinde 
ları arasında en ziyade rr.ü ltalyan kafasında yer eden yininden, mazisinden ve geziniyorlar. 
teessir görünen ltalya oldu. bu meseleye bir kusur ve ıahsiyetinin haiz olduğu siya. 

ltalı·a'nın bu derin tees- ıainde tahakkuku harita si elıe.nmiyetinden ve 1 
•ürü. tabii yalnız Dolfüs ü~erinde tahakkukundt\n da bilhassa vazifesinin gayesin· ı 

hakkında beslediği saygılı ha güç olan bu berri top· den baha ile "Bu, Berlin 
duyguların tabii bir neticesi lanma tasavvurunun üzerinde hükumetinin bir ıubeti mi· 
değil, fakat bu kiymetli dev- tekasüf ettiği ehemmi) elsiz dir?ıı diyorlar. 

"0"' ne harikulade bir 
kız Köpeştedeyiz Ben, ona 
filitre edilmiş l arll. ull de 
arzularımdan bahsediyorum 

Jet adamının ortacan kalk. bir ıey olmuıtu. Bütün bunlar çok doğru. 
m<ısile İtalya'nın siyasi plan. Nazicilik lcencline mahsus Fakat bu karlar kuvvetli 
!arının alt üst olması ve usullerile meydana çıkınca bağırabilmek ıçın baıka 

"yeni bir siyaset cereyanı. Almanya , büyük İtalyan bir şeyin daha bulunması 
tesis etmek zarureti karıı· gazetelerinin dediği g i 1 i - lazım. Bu cı ba§ka ıey" itine 

Romanya'nın iU sa~i vaziyet 

sında kalmasıdır. "hakıkaten ıaşırtıcı bir tö sabık müttefikl<!tin lzinıle 
Malumdur ki, harpten ev- tons ısrarile. Avuslur}a'y İtalyan ordı•sum·n müdal a· 

velki Avusturya, Balkan1ar- ilhak fikrinden va?ge~err.e lesi zaruri olacak olursa 
da Cermen siyasetinin ileri di. flunun üzerine ltalya İtalyan ordurnnun birdenbi-
karakol vazıfesini görüyor· müzakerelere girifti, rica· re prestişini ıslah edivere
du . lıte İtalya son zamanlar larda bulundu ısrar etli cektir. Fal<ııt Almanya ge· 
da aynı hayale kapılarak Papa son sistem parlek bir ri çekiliverdi Sefirıni az· 
yavaş, yavaf Balkan· concordat hazırladı. İnıkiı.nı Jetti ve diğer devletlerin bir 
!arda harpten evvel· yok, hiç birıey Almanya· uçlu sıyaset düşünnıedne 
ki Avusturya'nın yerine nın onune geçemedi.. meydan b;rakmadan derhal. 
geçmek, yeni ltalyan Günden güne Avusturya· Avusturya'ya taziyetlerini 
hakimiyet ve nufüzunu his da Alman tl\zyikı fena bir takdim etti. 
ve inkiıaf ettirmı k üzere tekil almağa baıladı ve ni· İtalya için bu fırsat ta 
hazırladığı planı tahakkuk hayet bu tazyik bütün Av- kaçtı. Bununla beraber bu 
ettirmeğe çalıııyort'.u La rupa a'eminde derin bir suretle susan Almanya er 
kin bu muazzam plan müt· ) akis ve tesir bırakmıt olan geç yine meydana çıkacbk 
hiı bir darbeye ul!radı. Di- Avusturya Bıııvekili Müs)Ü tır. İtalyan gazeteleri Al. 

Dolfüs'ün kat'i ile netict> manya'nın "cebir ve tazyiki·» [!er taraftan taıavvur ettığı 
umumi Ayrupa berri top lendi le elde edemediği ıeyl« hile» 

Bununla beraber lt.ılya ·ı k ğ " !anma siyaseti de hucüma ı e azanma ıı ça lf&cagını 
susu•·or ve oldug'u yerde f t kt d' Ç k ı maruz kaldı Almanya'nın ' arz e me e ır. o mus P 

bu kere irtikap ettiği cün diılerini sıl.arak bir takım bir görüı. 
hanın tiddet ve mahiyeti kati çareler düşünüyordu. Lilkin ltalya, Almanya· 
dolayısile İtalya geçmit si (Avusturya'nın Ronıa sefiri nın hali hazırda tatilde bu 
yasetinin muvaffaluyehiz M. Rintelen bu wn çare lunan faaliyeti karıısıncla 
lı.ğı'nı· bı"ıızat ı'tirafa mecbur !erden biri idı) Bu takdir ? F 

ne yapmalıdır. r3nsa yeni 

"Near East" dan 
Devlet BankMının, Ro

manya'nın 1934 senesının 
üç aylık ithalat, ihracat ve 
ecre i tedıyatı hakkındıı 1 i 
raporu, katiyen ürnit verici 

mahiyetle d<ğildir. Roman. 
ya'nın münaseLatta hulun· 
duğu memlek tıer ve bll. 
ha•sa lngıltere arasındaki 

ticari muvazene nıemlt>kelin 
aleyhine netice verıniıtir 
Normal hır sene olsaydı, bu 
netice büyük bir nıütküliit 
tevlit etmiyebıllrdi; çünkü 
ticari muvazene, senenin 

Hayır, dostlar!. Cönül it· 
!erinin mantıkı yok tur. Ar· 
zuları aık mantıklaıtırır. O, 
pipetten damlıyan su delil· 
dir ki gönül küvetine dam· 
la damla dökülsün. Kalp, 
aıkın hayal ninnılerile aal· 
!andığı betiktir. Atk, mıtıl 
mıııl bu betikte uyur, itte. 

Genç kız, bana, kadınlığın 
~zell arzularile, tüylü bir 
van kedisi gibi okıanmak 

için sokuldu Köpeıteden 

aıağı ıarkmııtık. Hafif bir 
rüzgar var. Saçları yüzüm· 
de çırpınıyor. Bu dakika 
neler duyduğumu anlata· 
marn size .. 

Kara gözleri insanı karan· 
lık bir anafor gibi döndüre 

döndüre sersemletere k ıar· 
hoı ediyor ve sonra kendi· 

ne doğru çekiyor. Gözlerim, 

gözlerinin anaforuna kap· 
tırdı, keııdini. Kurtulır.ak 

için bir iki çırpındımsa da na 
file .. 

Derin bir bat dönmesi ve 
bir sarhoıluk içinde onl:n 
kızılcılc'dudak 1arına eğildim. 
O, etli, kalın dudal.larını 

dan ürkmedi. Yalnız: 
Ne fena! diyebildi. 

Dostlar! Aık, hızla dönen 
hayat pervanelerine takılı 

bir kayııtır. Hayata göz 
açan adam bu kayııa mut
laka etek kaptıracaktır. 

• • 
• 

Vefa, hatıraların pasları· 
nı sık .. k keulle ıtlerek par· 
latan eldir. Öyle hatıraları· 
mız vardır ki hala taze ve 
canlıdır. Kafamızın hatıra 

albumuna yeni konmuı birer 
kart postal gibidir. Daha 
solmamıştır, bile. Geçen 
uzun yıllar, al burnumuzdaki 

bu haya 1 kart postallarına bir 
nisyan kostümü glydireme· 
mittir. 

Onları ömrümüzün en gü
zel rüyaoı olarak saklarız, Oldu. Oımu' bitınit •eyle de ya Almanya'yı k<"ndi ~a- f 

• vaziyetten nasıl istı cıde 
rin kıymetı sıfır olduğu bir line bırakrrak veya onLn'a 

dilik tehir elektrik ,ebeke- 1200 amele v" bu11a t~ka-
sinden alınacak ise de ica bül eden 4800 kiti .&eçıne 
hında müstakil bir kuvvei cektir 

münasebeti k k · edebilir? İtalya merkezi Av· defa itiraf olundu mu gayet esmt: ıcap 
ediyordu. ruı·a'daki 

muhafaza 
vaziyetini daha 

ll'lubarrikenin tesisi için de •-----------
l~zım gelen tedbirler ittihaz 
edilmiı bıdunmaktadır. 

tabii. sistemi değiıtirmek, 

ite yeniden baılamRk la· 

senede 9 n1ilyon met 
re kumaş istihsal cdi 

lecek 
Abone ücreti 

zım. işte ltalya'nın beyne). 
milel siyasetinde bugünkü 
vaziyeti. 

• • 
1 

1925 de Müsyü Muuolini 
Livorno'da, Floransa'da 
Milano'de irat etliği nutuk· 

Birinci ıık, yani Alman· 
!arın Avusturya 'yı il ha~ ına 
göz yummak. kendisinden 
daha kuvvetli 70 milyonluk 
bir Alman • Avusturya blo· 
kunu kabul etmek demekti. 
Görünüşte bu cerm<'n blo· 
kunun müttefiki olan lıalya 
hakikat halde oııun bir 
peyki mesabesine ge\e . 
cekti. Bundan 1-aıl,ıı Lu 
70 milyonluk Alman heyulası 
Brenner alplarında, burnunun 
dibinde endamını gösterml· 
ye baılıyacaktı. İtalya Triyes· 
te, Venedik, Verona'yı ken 
di elile heyulanın gözü önü· 
ne koymuı oluyor ve 1860 
da Fransa'nın yarclımile elde 
ettiği kurtuluıu tehlikeye so-

ve inkitaf 
etllrebilır Bunuıı içın kü· 
çük itilaf ve bilhassa YL
goslavya'ya karıı gıllug ıtan 
azRde, mütevazi, gürültüsüz, 
tatlı bir ta vıı takınmalıdır 

Diğer taraftan ltalya, Avus
turya'da müstakbel Alman 
ilkaat ve tesvil.itını tenkil de 
İngiltere ve Fratt<a yanında 
sağlam, faal ve seri bir 
siya~et bulduğu takdirde 
mü,adelecl vaziyetiııl ve iğ

neleme siyasetini bırakabl· 

miitebakı k11mında hububat 
ihracatı Laşlayınca yeniden 
temin edilebilirdi. Fak11t bu 
sene maatteessüf bu gı hl 
ümitler yoktur. Buğday re 
kolteai ancnk memleketin 
ihtiyacına kifayet edecek 

kadardır Şu halde yegane 
ünııt Mısırda kalıyor. ilk
bahardaki fena havaların 
tesirinden ku tulan Mısır 

mahsulü, yaz vakii müsait 
cert>yan eden havalardan 
müstefit olmuştur. Elde edi· 
lecek rekolte, mcmlekcl ıh 
tiyacını temin ettikten ma· 
ada mühim bir mıktar ha 
rice gönderilecektir. 

Hükumet ı 933 senesinden 
elde kalan mıur mahsulü· 
nün ihracına müsaade veren 
bir emirname çıkBrmak üze· 
redir. Netice itibarile bu se· 
neki mısır mahsulünden en· 
dişe edilmiyor. Bu suretle 
pek yakında mühim ırıik • 
tarda ecnebi parasının nıem· 
lekele gireceği ümit edil· 
mektedir. Bu vaziyet, Ro
manyıı maliyesiı in çarkla· 
rına hiç olmazsa biraz yağ 
temin etmiş olacaktır. 

' kafamızın içinde.. Dau11ıla 

yürek denizimizin üstünde 
kopan kasırga. Ve kalp, 

dalga kıran röğıü parçala· 
mak için mütemadiyen dö· 
Vl'n hırçın bir ıimal denizi· 
dir. Göğıümü2ün yelkeni 
daussıla rüzgarlarfle ti er ve 
kabarır. 

Bakır köy Fabrikasının 
hali hazırda ve gece gün· 
d· uz çalıımak ıuretile ıenf· 
1 k 1 lslihsalı 2 milyon ır.etre 
dir . En son sistem makine 
lerle teçhiz edilmiı olması· 
na binaen bu iatihıal aynı 
trıesaj l'e senede 9 milyon 
metreye çıkacaktır Fabrika 
hını hacette askeri iır.alat 
kalitelerini tamaır.en iır al 
edebileceği gibi iktısadi sa-
hada çalıtma halinde de , 
•ened 

" vasati olarak 3 mil· 1 

Yon m 
. etre halk ihtiyacı 
ıçın . 
k 

Patııka ve ince ameri · 
an he~i . 

• ve muhtelif piya· 
sa bezi · · d' erı ırnaline mukte ı• 

1 

1 

YlLLIGI ROO Kuruş 

6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 .. 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir 

l 

SAVA ş, a gönderilen ı' 
yazılar geri verilmez. 

nüshalar Müddeti geçen 

larında Fransa 'ya kartı Os. 
tili'ta Durlssima slyaıetl ile 
tehditkar bir vazıyet takın· 
mıth Mussolininln bu siya 
seti Almancılık •iyaseti idi 
ki. çok gayri tabii olmasına 
rağmen kendini gösterdi ve 
on sene devam etli. 

'1 İngiltere ve Amerika harp 
- --+-· - ,JJ ten sonra iıe yarar hiç· 

JO kuruıtur · 

Gazeteye ait her husu.ta bir tedbir almadan Alman 
Neıriyat müdürlüğiine 

d ya'yı yükseltmeğe garet et 1 
müracaat edilmeli ir · ' h kk d ' __ !_ mitlerdi. l'u mevzu a ın a 

Cumartesi günleri Lort Abernoon'un adını zik- ! SAVAŞ 

çıkmaz. 

-~·-

olacaktır. 

Fabrika 4800 insan 
.. geçindirecektir 

ı· s A V A ş 1· 
1 • fDARE YERi: Balıkesir KuHayi. 1 
1 

•milliye caddesınde Hususi daire, 

ı redebiliriz llu itlen sonra, ' 
müttefikleıin yekvücutluğu- 1 

nu veya yekvücutluktan ar· 
1 

la kalanı kırıp dağıtmak 1 

çok güı· olmıyacaktı. lıal 
ya'nın bir az gayreti bu ite 1 

kafi gelebilirdi. Bunun ıçın 
Fransa'nın Cenevre'de Yeya 
ıurada burada beynelmild 
meseleler hakkında yaptığı 

tekliflerine kartı gelinmesi 

düıünüldü 

1 Telgraf adresi: Balıkesir Uç Posta ile meaal halin· 
de enıelık istihsal 12 mil· ı S A V :;:A..:ıŞ;...--

Devlet demiryolları 7 inci 
işletme müfettişliğinden: 

lzıuır panayırınıı getirilecek enanın satılmiyan kısmın· 
dan 250 kilosunun iizde 70 . tenzilltla nakledilmesi la 
zı111 1 y il 1 tashih olunur ıre difinden nıeccanen la de olunacağı! n 

3346 

Lakin en eyi, en mühim 
fikir, müttefiklere kartı bir 
berri blok tetkil etmt k 
ve bu biloka Almanya, Sov-j 
yetler, Lehistan, Avustur- 1 

kuyordu. . 
On onbeı senedenberi ya. 

fıyan faıiltlik için bu ne 
müthtı bir darbe olacaktı! 

ikinci tık, yani Almanya 
ile münasebatı kesmek, on 
senelik hulya ve tüpheli ha·! 
rici siyasetini itiraf etmek / 
ve İngiltere ve Fransa gibi I 
kuvvetli ve zengin dostları. 
nın yanındaki çoktanberl 
terk etmit olduğu mevkilne 
ıerefsizçe dütmek demekti. 
Latifeyi seven ıu eıki 

dost Frannz'lar kendisile ne 
kadar alay edeceklerdi! 

lir. Burada Fransız'ların, ona 
eski müttefiklerinin yan nda 
hakiki vaziyetini iktisap el· 
tiğini sezdirmemek için, çok 
mahir hareket etme•i irnp 
eder ltalya'nın on ıent'dcn· 

heri yaptığı ve nihayet hiç kar' 
sı1 içinden çıktığı maceralar 
kendisine bir ders olmalıdır. 
Hasılı İngiltere ve Fransa 
bundan sonra fırsat düıtük
çe lıalya'ya yüz 'ermeme
lidir 

Bize gelınce. biz mütlt>· 
fiklerln l ilhassa Fransa'nırı 
decllğim gibi ltalya'y.ı. kartı 
kullanacağı yüz vermt'me 
siyasetinden istifade edebi· 
liriz ve hiç olmazsa Musıo· 1 

lint'nin ara sıra savuıduğu ı 
tU mulanatan blöflt:rlni itil· 
mekten kurtuluruz. Son za
manlardaki Fransa ile sıkı lıte son zamana kadar 

Roma'nın değlıttğint röıter· 

mek iizere böyle bir vaka-

1 münıısebetimiz bize bu isti· 
fade hakkını verme .. tedlr. 

... 
• 

Teselli, temiz bir tas ay 
ran kadar beyaz ve serin. 
Teselli nane tekeri gibi. 
Ağızda çiğnenen teselli ke
limelerlle frigo ara11nda ne 
fark var?. 

Teıelli, içimizin t9prak 
küvetine bir pınar ıuyu ıe
rlnliğile dolan teselil,. 

YENİ ADAM 
"Yeni Adam" ın 33 üncü say111 çok zengin münc'ere 

catla çıktı . Bu sayıda Goethe hakkında bir marazi ru· 
hiyat te.tkiki vardır. Okuyunuz. 

NEVROZiN 
C ELA .L 

Bütün asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 

• 



• 
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Devlet Demiryolları 7 .,, 
inci İşletme Müfettiş- ır Muhterem Balıkesir 

Ahalisine Müjde. 
Bu keıe İıtanbul· 1 iğin den dan celbine muvaffak 

izmirde 2 6 Ağustos 19 34 tarihinde açılacak beyne imi- 1 ~1~:~:;::,~:ü::ü mv;;: 

lel panayır ve 9 Eylül 1934 te yapılacak kurtuluş şen- , ;~~;;d1~:~ ".:e':· 
likleri rnünasebetile Demiryolu ücretlerinde aşağıdaki , nnu edecek tanda 

tenzilat ve teshilat yapılacaktır: ~e:v:~~i y::i ~:!~'~ 
1- Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma· ! lar imal edildiii gibi 

dan 25 Ağustos 934 tarihlerinde doğrudan İzmir'e hare· eıki ıapka-lar da ye-
ket edecek katarlarla Ankara· Afyon ve Konya · Afyon· ni bir hale getiril· 

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

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

seler üzeı inde olan 

bi'umum lekeler beı 

ıla.kika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise ı 

ütüsü de pek ehv.en 

fiatla yapılmakta. ol· 
mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebşir ederim. 

Alayunt • Balıkesir , Afyon · Menemen . Bandırma ·Mene· 
men kmmlarındaki istasyonlardan n ünhaoıran lzmir'e 
gitmek üı:ere gidiı , dönüş bileti alacak yolculara yüzde 80 ·8 
niıbetlerlnde mühim tenzilat yapılacaktır. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

l ı bu tenzilat , ikinci defa olarak ·Ankara ve Konya 'dan, 
7 Eylül, Afyon ve Bandırm 'adan 8 Eylül tarihinde hare· 1 

ket edecek katarlar için tekrar edilecektir. 

- ----
Ku vayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında 

ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa Zıki 
Yolcular, dö~ü§ biletler ini lzm_ir. iıtaıyomına vize ~ltir· • 

m•k ıartıle İzmir e mu varnla t 1 arıhmdl n ıcnı a l q g l'n zar •.::====::;;:;::=;;::::~~~~~~~=3~~;_;;~~;;;;;:::=i:== 
fında İzmir'den harekc.t edecek katarlarla tevakl<ufıuz ola- 1, 1 ... ., ·- - - .·s..ıı··--.. - '.; ,. . ·_ ... -

rak, geldikleri istaıyonlara dönebileceklerdir. 
Bu tenzilattan istifade için Ankara Balıkesir "Balıkesir 

hariç • . Alayunt · Afyon "Afyon hariç.,. Konya· Afyon "Af
yon hariç., kmmlarındak i istasyonlardan bilet a lacak yol
cular; biletler ine yapııtırılme k \:zere giıe ' ere birer vesika 
fotoğrafı vereceklerdir.Bazı ista syonlarc'an İzmir'e gidiı-dö-
nııı bilet ücretleri şunlar dır. il 111 

Kuru~ Kuruş 

Necip beyin losyoııları ve 
yağsız kıremleri Ergun ılk
bahar kolonya ve losyonları 

Ankara'dan lzmir'e gidiı-dönüı ICtiO 700 son moda hanım çanta ve eldivenleri . 

·~SEH ı· R~t ---,~ ~ 

Sinemasında 

15 Ağustos 934 ~arşamba dan iti~aren 

ALAYIN KIZI 
O~BIL-\ 

Bu şt·~ıaıı \i' dilheı· kızın hu ~al • l'St.'1' ii· 
limiııi lıı' rlıalJt> µilrüııiiz. Sizi haşıaır ııilı:ı

kadar zı•vk \'(' ıı.-şeyı' ~ark ı-drct•~ıir·. 

flyrıca düny a havadisleri 

Suvare 9,30 Cuma matınelerimiz 2,30 dadır . 

SAGLAM, 

KUMAŞ 

• 

. 
ZARiF, 

ucuz 
İSTİYENLERlt 

Konya'dan " " " 900 600 
Eıkişehır'den " .. " 790 525 935 modeli ve gay f.-t şık düğme ve toka- :a YÜN i ~ 
Afyon'dan .. " .. 525 350 /arı veni gelmiştir. aaa 
Uıak'tan ., .. .. 340 225 f.>00.oa aoo<C>~ 

:;:;;:;:~~;:n : : : :~; 1

{5°0 · 1 Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri 1 !~ A \ 
Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerıledir . oooa N Doo~ 
2- Bütün ıebekede meri olan fotoğra flı halk ticaret . 1 !110 Oo, 

biletlerinin 15 günlüklerinden 20 Ağustos ile 10 Eylül 934 1 1 I A N KAR A \ (ı ~ 
zarfında ıık defatzmir'e hareket edıımek üzere alınacak - Dr. M. Ali D. evlet l)c•ıniryoll«ıı·ı 7inci YÜ Hf~agg:0 A 0:ggaYu~ olanlarına ait ücretler yarı yarıya indirilmiıtır. 1 

Yolcular, bubiletlerleİzmir'e vardıktan,velzm i rlstaı· fşfetnıe ~ -11·ı·~eltı•şıı·ii_·ı" ııdetl • \ R Al ~lı·ııılt · l-.ct lıa~lalıa- ıw •• ~ o~ ov yonunun vizesini bizzat aldıktan Eonra biletin mer'iyet Ooa a-
müddeti nihayetine kadar istedikleri iıtikamete doğru iı · lll'~İ Cİ il, frp11µi • bel- 17 ağustos 1934 cuma günü Balıkeıir 'den Bandırma'ya \ A j 
tedikleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir ~0~11khı~11 hat'lfllıkları huıusi bir tenezzüh treni i~liyecektir Balıkeıir'den saat ~~ ~'1 

Bu seyahata ait on beı ~glln müddetli halk ticarf'l bilet· ıııiilt>lı;,:-~ı.;ı. 6, 15 te, Ye 1iltöy'den 7 ,07; Ömerköy'den 7,23; Susurluk'tan 'C>ooaaoO~ 
l erinin ücretleri ıunlardır ı· 7,44; Okçugöt'den 8, 12; Sığırcı'dan 9,04 te hareketle Ban· aaa 

1 il 111 Haıtalarınıı aat üçte dırma ıehire 9,38 de varır. aaa 
1750 1250 875 Kuruı. . ı hükümet caddesinde mu· Avdet Bandırma ıehirden 19,30; Sığırcı' dan 20,10; Ok- y ü N j s 

Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bağaj hakların- ı ayenehanesinde kabul ve l çugöl 20,25; Suıurluk 21 ,::O; Ômerköy 21 ,43; Yenıköy 
dan başka aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden müte · ! ~edav_l__eder. _ . 22 14 le kalkar Balıkeıir'e 22,SO de varır. Satış yeri: , 

ıekkil 50 kilo nümunelik eıyayı daima beraberlerinde 1 T1AV(l.AN•LILI Z_A_-_' DE FAHRı· 
meccanen nakletmek hakkını haizdlrdlrler. · Ücretler gidip gelme 1 inci Mevki ! 30 kuru§ - ı,) 

lstaıyonlardan uza k bulunan veya bu nevi biletler sa- ı DOKTOR " " il " " l 00 " V 
tılmıyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydar· " • 111 " .. 80 " Fantazi Manifatura e 
paıa "İllanbulr, İzmir. Kay~eri, Adana iıletme, müfettiı- Yalnız gitme 1 " .. ıoo " Kumaş Mazası 
ilklerine veyaAnkara'da Devlet Demlryolları umumi ida Mehmet Şakir il • .. 8C " 
resine ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi 111 .. .. 70 " .J<uvayi Milliye Caddesi. No: 52 
tarihte hangi iatasyonclan ıeya~ate baılıyacaklarını bildi· ' 1 Yalnız durulan mevkiflerce ve mevcut yer niıbetinde - -- - - --- -- ----- -

d 
llergün nasta arın ı 8ilat 

1 
.
1 1 

......... ., .. .,..,.,..,..,.,..,..,_...,..,..,.., .. .., .. 
rirlerae, biletleri, adreslerine gön erilir. 2 Je rı a k~oııHı kııd:ır kabul J ı et veri lr. ..-aaa••-•--··•aaaa 

3 - 16 Ağullos 10 Eylül 934 zarflnda ıebekenin l ed ·r . lıbu tren gösterilecek rağbete göre diğer cuma gün· ıı 
her hangi bir hlasyonundan ve her hangi bir tarih için .\Jrt•:': ~lu:ılafafakilı leri de yapılacaktır. 3325 
lzmir'e fotoğraflı gidiş - dönüt bileli alacak yolculara umumi ~ı 
tarife ücretlerınden yüzde so ve panayırda te§hir için gön- ıııalınll.- ... iııdr K : ın'~İ ·. ı a 
derilecek eşyanın iki yüz elli kilosuna ve 250 kilodan ht>~ li'ıl'IH'Sİcİ\:Jl'ıtıda. Kepsüt panayırı 
yekpare ağı r ecsa.mın iki adedine umumi tarife üzerinde • 

Temaşa 
yüzde 70 tenzilat yapılır. Eıya tenzilatından iıtifade için:, Balıkesir'ı• '27 kilonıl'll't' lll('Safedı• ıııuııluzanı •• • u 
iktısat ve t1Lsarruf cemiyeti merkez veya şubelerinden Satılık hane hir ~osa ile llH-'l'I ııt h~l\a, su , ,. giizel lıalı~t·le- ıı OTEL VE GAZ 1 N Q S 
istihsal edil mit bir ves ikanın lıtaayona verilmeıi §arttır . 1 ~· 

Dönüı yolcularile satılmayıp geri çevrilecek etya için, , lfotüıı ıı sı i konfo ; ii haiz rilı• ıııı· ~fllll' oları f\pp~İİ I ııahiyı• ııa• ı kPzrııd!' •• -
lzmir'den hareket ve sevk müddeti 1-20 Eylül 934 tür. J sıhhi. h avad ı r hır ev satı <igııslosıııı-18 İıwi t'llllllll'll'Sİ gi .ıııii : ı ı: ıl: ı e:ık \I' lw~ tt 

Yolcular dönüt biletlerini_lzmir istaıytLur.a vize ettirmek lıktır giiıı ıl('\<tlll l ' ıll' Cf'klil'. !f. 
ıartile bu müddet zarfında lzmir'den hareketle c1oğroca ve ' l" ·lı' I ı•. r ı'n t <'ZU<' I Avn ·ı vo l> f 1 • J 1 ı J 1 ı ı • 

1 " p aıı:ı~ ın a ıer cıııs aıııız 111. H' ,a~aır il\ ıa~- •t 
kısa yoldan geldikleri itlasyonlara dönebilirler. Panayırda 

1 

Fa hri bı· ~·l e re müracaatları. 4 
ıatılmıyan e§ya;lznir'e gönderilirken, alınmış olan hamule • \aııat hulrııı:ıeaklıl'. Panayırııı kunılıluğıı ıııalrul 21 
senetleri İzmir ambarına iade edilmek ıartile, mahreçlertne Hl~İ ~a~· ırlı~ta tallı Sil IDl'lllhnları olup gı·ft-'C(•k H 
meccanen iade olunur. ~y~;-"' 71@··~\?l@~?j®'~;,,\ olaıı ha\ \',ıııal ~alıipleri lıa\Yaııl:ıı·ııım iaı;t'sirıd ı• •f 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat Ed ı lrne'ic'ir. 1; .~ - ·· 1 .. 1: ı · ıı ı · ' • tt 
. 3294 : D. Hı k. . ~· 11111~1\" aı •.. 11.ıııı~Peı·" .. n '"· •• 

&Bll~liUitllHiltlili:ltt*iilf~!llHilf•ı~ lŞ e ımı ~ Paııa~ırda l11·r 111'\İ ı·ş~a \(' Pllllİ:İ alı~ \t•ı·i~i •t 
1 A •. • E'.'I il .l H' 'vsı· i\ DE ' '~ M N. . i' i ~ apılae:ıkıır. llari~IPll w·lt>t' ı ı.. tiicear 't• p.;ııafırı ıı 1 -" ·'-' •1•:1.. • • ıyazı ~ ıııallarrııııı tıiiı-ııii ıııulı :ı fozu ,., li.ı· ı. dileı·iııiıı ı· s .f 

i 
Bu akşamdan ıtibaren (:Ş h:ılıı isıiıalı:ıtl:ıı·ıırııı ll'Jll i ııi ıııaksadilr• a~ı·ı, a~· ı · ı H 

Hu defa fedak:1ı-lık ~aparak ı•t'llıeııiğiıııiz ~ lla-..ı . 1~111111 eııırı.~- ~ l ıııalıallı·r ilızar \t' IH'I' tliirlü ilıLi:a~l .ıı·ı d:ı lPnıirı !I 
kaııuııi Mehıııeı Ali. Keıı aı . ı İlw:ılıiııı h(•y- 1 tlaıı ııı.ıda lıe: gıııı ~ rdilıııişıir. .f 

Şeref Bey ldaresind 

llalıkcsiriıı lıcı· lıu:-u~ıa 1'
1 

111ükı•ııııı11·I oıelidir. 

Kont or. Temizlik, Servislerin~• 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

Gerek Me111/eket halk ınıfl 
gerek bütün misafirlerirnit 
unu11ni takdirini celbetmiŞ 

TEMAŞA Gazinosunda 
~ ı · · ı · ı "ı . ı 1 · 1 ı · saaı 9da ıı ı ı \f' ~ ı t.• ı: ı•ı·ııı H are~ıııı t' 1111111.1'1111111' ~az ıı · \f'lt ıeı· ıl· ı 

1 
\ 1 ·1 • . :.. 

; akşanıtl.okuz hıı~u~a katlar iı·ı·a~i alıeıık • \ ~:~~.;:;;.,:i ka~:;:,ar~;'. ~ B<tltkf"Sİl• :\s.keı·i S<l(JI) Ü ~.·lıı·ı·,, . 
; ı·d.e~ektır. = ~ !Pılll\İ ı>tlı'r. ";~· • , • , • • • Dd ,7 İ"'laııltırl \t' ı ·ı. ıııiriıı ltiiıi·ırı ~az .. ıı•lt' 

Güzel Sesli Bir Radyo 

• llavet~ ~ ~'. l · .\lıtlct l\.C)llllS)()f)llllClctl~. a~ ııı · ,ı·uıınr 
ll Müfide Hayriye hanım ta.rafı.ndan rnlolar · ~~. Balıkesir K. -=: Eılrt' ıııit kıtal ilılİ\<ICI İl•iıı lws hin kilo loz = Balık.,ıirin en eyi tanınmıı bir ohırma ~e 
• Sazan H " Lanbaz numaraları ! ~ {. • · • ilf dinlenme yeridir. 

1
• Melahat >) ıı ~lıl l i :akslar -~ mllye l~. No ;_ ~··f.;criııiıı aleııi ıııüııaka-a ih· 2 l':llıl 934 p<ızaı· •• 

ı\)-ı•t(•c:t \ ' ()(i VIJ !{ .l /22 ~ giiııii saat 15 ılı,> ilıale..;i iı·ı-.ı l'dilPel'kliı" Talip- : ... z:::::::::::z:::::z: 
ifTt·~ı·if ı•dı•ııler lıı•ı · lıalılı· iıtt•ııııwıı kalaı·aklardır·I ~ ~il lPriıı ııwzkı'ır f.(Üll 'c saauı• Edn'ıııil .\ı;kı"i :-;a- - -~- N-;,rı~at mudürü: _ESAT . >.Dl~ 
IStSllSiSl•ttM1t•l!'6t!IHSIB1t•~•- ~,@,.·~~z(c~~n@t ... ~ tına ima konıi!'lyonuııa miiraraaı l:ırı. Vılayeı Matbaaıı Bıılıke1tr 


