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İkinci dil kurultayı 
Katibi umÜmi halkevlerinin dil işlerinde 
Yaptığı faaliyetten takdir ve teşekkürle 

-
1 

Dil kurultayı ikinci top· 
aııtııını dün ıaat 14 de 
Yaptı . Dünkü toplantıda bir 
g· 
uıı evvelki toplantının 

lut 1 
8 

u an hulasası okundu. 
u kısmı dünkü sayımızda 

~Ynen okudunuz. !forada 

1 
llrultayı tebrik eden 2000 
elgrafın listeleri hazırla· 
ıııyor, dağılacaktır dendi 

Bunu müleaklp katibi 

bahsetti. 
gösterdiğini inkar edemeyiz. 
Onlar dil itinde canla bl'.ıla 
çalııtılar . 

l:lu yardım ve müzaheret· 
ten dolayı evvela fırka ve 
saniyen Halkevlerine alenen 
teıekkür ederim . dedi ve 
Halkevleri hakkında t"kdlr . 
kar cümleler kullandı. Ehem· 
miyetinl anlattı . Bunu müte· 
akip Almanya'dan gelen 
ıon tebrik telgrafı okundu 
Bu telgraf aynen ıöyle idi: 

is paıa , hanımlar, beyler 
diyerek ıözüne baıladı ve 
tezini müdafaa etti. 

ANKARA, 19 (A.A.) 
ikinci dıl kurultayının açı. 

Iııı vesileıile kurultaya Sov
yet maarif komiserliğinden 
Sovyet ilim akademisinden 
ve Petrograt ilim akademi
ıinden kuru ltay hakkında 
hissiyatlarını ve muvaffakı· 
yet temennilerin bildiren 
telgraflar gelmiıtir. 

Başvekil 

İsmet Pş . Hazretlei 
Kurultayda hazır bu

lunacak 
lıtanbul, 19 ( S ş ) _ 

Baıvekil lımet Paıa , Gül· 

cemal vapuru ile Sinoptan 

ıehrimize gelmiıtir. Pata 

Dil kurultayında hazır bu· 

lunmuıtur. 

Askeri terfi listesi 
T t tkik ediliyor 

iSTANBUL, 19 ı S . ŞJ 
Askeri terfi listesi hazırlan· 

dı. Müdafaa! Milliye Yeki 

il listeyi tetkik etmek • 
ı tedir. 

Harp mi var? 
Japonya Rusya'ya 

nota veriyor! 
bTANBUL. 19 (S.Ş) _ 

Uzak şarkta vaziyet git · 
tikçe gerginleımekte, Rus· 
Japon memurları araıında 

nahoı vakalar cereyan 
edip durmaktadır. Dün ge· 
len telgraflar Japonya 'nın 
Ruıya'ya bir nota ve ıeceği· 

ni bildiriyor. Ja ı:on harici 
ye nezareti namına eöz söy 
ledıği anlaııl n ve ajansın 

nakili kelam de ~ iği memur 
bu notanın Jaı;onya tara 
fından kuvvet iat maline 
bir baı angıç teıkil etmiye· 
ceği manasına gelen bir 
takım beyanatla da bulun
muıtur ki, bu büsbütün ca · 

Rus - Frar sız i ~ ifakı 
le~ ~ stan ~a .Al~an~a şBfkmi sa ı. ına gi mez ': rse ~öy'e 

~ır ıttıfak yapı lacağın~'" ba~sediliyor. 
PARIS, 19 (\ A ' Ha ı ll erh aldebır Fransız. Sov· 

vas ajansı b !diri yor: yet ıtt ı fakı, Sovyet Rusya · 
Almanya ile Lehis tan ıa· nın Milletler Cemiyetine gir · 

rk misakma girmekten im· mesi arifesinde ık i hükumet 

Una ettikleri takdirde Frl'. n· 
sa ile Rusya'nın bu ayın ni· 
hayetinden evvel bir ittifak 
muahedesi aktedr ce' !eti 

hal kınr'a b •r Ameril·a ıı j 1 n· 

sı tarafınd•n neş r~ dile n 

habn ln h ~ ih te ı· ysun 

deği ldir . 

tarafından tasavvur edı ' ecek 

d ğ ildi r. Diğer cihetten, 

Fransatnın ( enevre n . ÜeEıe 
• 1 -' sesın e o an a••akat . ve n .en • 

le etin mu h< m ol cf u u fi 

kir de m.dümdur. l. ı ifak si· 

ya. etı ço'<lanberı beynelmi· 
lel efkarı umumiye tarafın· 

. Almanya ile Lehistan tek· ı dan takbih edilmektedir. 
lıf edilen mi•ak muvacehesin· -;.-::-:-::-:::-:--=~=- __ _ 

~'.11u~ı İbrahim Necmi bey 
urıuye gelerek dünkü oku

nan raporda unuttuğu kı· 
Çok yükıek işler yapan 

kurulta yınıza muvaffakıyet· 
Gümrük Muhafaza li r. i dıkkattir. Amasya'da yağmur H h Jd Kumadalığının mü - er a e A~•ayııarkta 

deki vaziyetlerini resmen 
bildirmeden evvel herhangi 
b ir ihtimal derpiş edilemez. 
Hatta •alabiyettar malıafil 
de son günlerde matbuat 
tarafından yapılan münaka-

Rusya'da 
Yeni maçlar yapı· 

lacak 
•ıınla . h .... rı ıza etti ve ozur 
diled· V • 1 1 _ ı. e ezcüm e ıun arı 

!er dilerım . 
Berlin'de Pürusya akadeıııc sı 

reisliği 

hattı tahrip etti bir Rus.Japon harbini intaç 
him bir tamimi edebilecek hadıaat cuqan 

•oyledı: 

h Dııarı teıkilatımızda bil lbrahim Necmi bey; 
ANKARA 18 (S·Ş) AMASYA, l9 (A .A) - ettiğine ıüphe yoktur. 

Gümrük Muhafaza Kuman· Çok fırtınal ı yağan yağmur TOKYO, 18 ( A .A. ) _ 

danlığı muhafaza kıtalarına hattın Amasya hacıbayram Hariciye nezaretinin nakili 
bir tamim göndererek güm· knmında tahribat yaptığın- kelamı bugün şu beyenatta 

ıa'ardan ıonra bu iki mem
leketin tekl ıf edilen mi•a 
ka girmekteki menfaatleri . 
ni eyice anlamıı olduklarını 

zannettireetk deliller mevcut 
olduğu bildiril mektedir . 

ODESA 18 (A.A) Ana· 
dolu ajansının hususi muha· 
biri bildiriyor: aasa çalııan Halkevleridir. Ahmet Cevat bey dünkü 

Burada her halkevini temsil 
eden mümessilleri selamlar 
ve lıoı geldiniz derim . Fır
kanın ünlü ve gençlik kay· 
nağı olan halkevlerinin her 
vilayette en büyük varlık 

tezine devam edecektir di· 
.yerek kürsüyü Cevat beye rük salonlarında vazife alan bulunmuıtur . 

h f 1 
· dan Samsun tenezzüh treni mu a aza memur arının -- Japonya hükümeti hu 

Spor kafi!emizin hareketi 
29 Ağustoıa tehir edildi. Bu
radan Kiyef'e dönüyoruz. 

Kalacağımız bu müddet zar· 

fında Ki)"ef, Horkof ve 
Odt:sa'da müsabakalar 
yapılması muhtemeldir. 

bıraktı 
Ahmet Cevat bey kürsü 

ye gelerek; ulu baıkan, Re· 
- "k m ı t f geri gel mittir . .ı h gumru me ur arı ara ın· ut adiselerinin akisleri 

dan muayene edilen eıy al ar ::-;;:::=:::;;;;::::==:'"'.::=:c-:;:;;;::=:::-;. a 1 ey hine Sovye t R u 1 ya• ya 

-

Kongre Kupası 
arasında resme tabi etyadan Vekİ}}el• bir nota göndermek niyetin 

bulunduğu halde resme tabi dedir. 
İstanbul 
Saat kiraları tutulmamaıınadairyapıldığını Ankara'ya döndüler Nakili kelam bu notanın 

izmir - İstanbul ve Ankara görürlerse bu eıyayı gümrük ISTANBUI., 19 (S.Ş) • Japonya tarafından kuvvet 
haricine çıkartınıyarak güm· Nafıa vekili Alı ve Maliye istimali suret!le takip edil· 

Moskova edebiyat 
kongrası açıldı 

PARIS. 18(A .A.) - Mos-muhtelitleri karşılaşacak. rük amirine ve müfettııine vekili Fuat beyler akıam mesi icap etmiyeceğini de 
''K R malumat vermekle beraber trenile Ankara'ya dönmüt · ilave etmiıtir. 

A., A A, 19 (S. Ş.) yenebilecek kuJreUe olduk · derhal zabıt varakası tanzim !erdir. H 1 
lürkiye !Jman Cemiyetleri !arını iddia eden izmir' li spor- a k zelzeleden ev-

Havagazı. su kirası 
için de karar 

verilecek 
bTANAUL, ,9 (S Ş.) -

kova'd ·n Pöti Pariziyen 
gazetesine bıld irlliyor 

İttifakı Kongrası eylill ayı cuların iddıalarını isbat ede ' etmelerini bildirmiştir. ANKARA , 
19 

(AA) - lerı'nı' terkettı·. · Af · h" ·· Yolçatı istasyonundan Ela-
ziz e a ar yapılan demir-1rinde Aııkara'da toplanacak- bilecekleri en büyük fır· yon ın ISart mu- • k d TOKYO, 18 (A.A) _ Na 

Elektrik kiralarının yirmi 
1 

kuruıtan on iki buçuk kuru

şa i•dirilerek ey'ulden itiba

ren bu tarifenin tatbik edi· 
leceğinl bıldirmiıtım. 

Bugün Moskova'da sov

yet Muharrirlerinin aylardan 
beri hazırlanmakta olan 
büyük kongrası açılıyor 

373 murahhas bir kaç gün 
sovyet Rusya'da ebediyat
meseleıini müdafaa edecek· 
!erdir. Methur Maksim Gorki 
mü7akeratta en mühim ro· 
lü ifa edecektir. 

lır. Bu münasebetle Ankara sat biç şüphe yoktur kı kon. dürü Paris'e gitti yolunun açılıf meraeiınine gayo civuında şiddetli bir 
Futbol heyeti evvelki se.ne gra kupası maçları olacak- IS1'ANl:3UL, 19 (S. Ş) riyaset etmek üzere gitmiı zelzele hiHedilmiıtir . Demir· 
olduğu gibi bu sene de iz · tır . Ankara halkının büyük Afyonlarımızın satııını te- olan Nafia Vekili Aıi ve yolu münakalatı münkıı.ti· 
ın . ı· b 1 A k b' ki b ki d'ğ' Maliye Vekili Fuat beyler· dl Z 1 I ıt • atan u ve n ara ır mera a e e ı ı ve min için uyuşturucu madde- r. eze e merkezinin Nl\ 
Vehir muhtelitleri arasında neticeleri hokıkn<ln ~imdiden ler inhisarı müdürü Ali Sa- le refakatlerindeki zevat dün goya'dan 50 mil mesafede h' l sabah dokuzda ıehrimize 1 ld ır Konµ:ra Kupası maç arı birpok tahminler yürüttüğü , mi bey Paria'de afyon fab· o uğu zannolunuyor 

Nafıa vekaleti, ha vagazı 
ve su ıirket ! eri saat kiraları 

hakkında da bır karar v:r. 

m ek istediğinden bu firket· 

!ere ait malumat verilmesin i 

· ' dönmüıler ve iatas d ı Yapılması jçin umumi Mer· maçların pek hararetli ole- rikaları karteli murahbasla- N 1. M 11 V yon a Zelzelenin tiddeti halkı it a ıa ve a ye ekalet·e· 
ez ve futbol redArasyonu cağı ve büyük bır a!Aka rının ittirakile yapılacak iç· rile devlet demiryolları er· j evle.ri~den kaçmağa mecbur 

11

1 

ezdinde ıes.ebbüsatta bu. uyandıraca"'ı anlaşılmakta. tlmada bulunmak üzere Pa· k. t f d k etmııtır . eı anı ara ın an arıılanmıı· 

Uıııııuştur. dır. ris'e gitmittir . !ardır. 
l: <numi merkez reisi Az iz -- - -

bey, futbol heyetinin bu te - 9 Eyliıl hazır- 1\skeı·i '.\lanevı•<tlııı• İciıı 
tebbüsünü esas itibarile tas-
vip etmi~ur. Iıkları Kıt•ıat Harekete Gei<li. 
r Zanıan zaman lstanbul ~--
dh~1:. 0~:~~:~a;ı~~:~k h:;h~~~; Veni marşı binlerce Avusturya ve İtalya Başvekilleri nerl~B ~uluşacaklaı?. 

ı kişi birden söyliyecek 
-.'.'10i büyük sayı ıarklarile Prens Otto-nereye g"ıttı'? IZMIR, 19 (::i Ş ) - 9 Eylill 

G 
gününü kutlulamak için ROMA, ~8, ~A.A) Ma- ALASKA, 18 (A.A ) - On 

Üreş hazırl ı kl a r devam ediyor. nevralara ı ştırnkı mukarrer askeri bombardıman tayya-

Mıüs. abaka/arl Merasim sobalı yediden gece kıtaat muayyen mıntakalar- resi hava müsait olduğu 
yarısına kadar sürecektir. da tecemmu etmeğe başla· takdirde bugün Seakle yo· 

Çok alakalı ve iki Bir 9 Eylül marşı yaptırıl- mı~lardır 1904 ten 1908 e Iıle Vaıington'a hareket ede 

bin seyirci önünde ması düşünülüyor. Bu mıır- kadar ihtiyat sınıflarının ta- cektir şı binlerce insan birden söy- lim ve terbiyoi askeriyeleri Bu tayyareler bir ay tet 

Yapıldı· 'k 1 d.l t' kik ve istik•afta bulunıiuk· 
· Iıyccektir. . ı ma e ı mış ır. • 

'I ISTANöCL, 19 (S. :;ı. ı - Sabahleyin asker şehırde Florance . ile Bolonya ara- tan sonra dün Fayirbanks 

İ eııı)eketimizde organize edi. bir yürüyiış yapacak, bu sındaki yo' iardu kıtaatın tin- dan buraya gelmlılerdir. 
eıı muhtelif milletlere meD· esnada tayyareler uçacak. imi faaliyeti görülm~kted ı r. BRÜKSEL, 18 <AA ı -
::ıı profesyonel güreşçiler tır. ROMA, 18 (A.A.) - Sa- Saatte 40 kilometre esen 

111 

ınn günü Taksim stadya O gün söylenecek nutıık· ldbiyettnr mahafıl İtalya ve rüzgar Mak Cosyns balonu· 

h UnıJa 2000 seyirci önünde !arı halk caddelere konula. Avusturya Baıvek ı llerinin nu Bavyera istikametine 
eş ". I d 1 · sevketmektedir. 

,,ureş yaptılar . cak hoparlörler vas :tasile, manevrıı ıır esnasın a te tıkı 
l' kBu güreş l ere: Macar, Çok, her tarafta dinliyPbil ecektir. l'deceklerıni beyan etmekte Stratosfer balonu 
il rnoyalı , Bel~~ikıılı, Almıın, Gece büyük ftın e r alayla· dir, mülılkııt.n mahalli be- IJER!IA.VAN.'.'IE IS(\ .A. .)-
oınanynlı, Portekiz Eston- O - nüz tesbıt Aıiılmı>mıştir. Kosı'nin Strııto,ıfe r balonu 

Yalı ve Pol 1 ' .. rı y11pılacaktır . gun nnk. RO''IA 18 (A A ) H b onya ı olmak uze- " • · - il· u sııbnh saat alt ı yı 19 ge-
re .ıs. güreşçi işt'rAk etti . !iye vasıtaforında yüzıle elli vas ııjarısı bıldirıyor: çe havalanmışt ı r. Ko-
M 0tıee şudur: Portekiz _ tenzıldt yapılacart . r Stefunı ajansı M. Mu•so sin h-ır~k~tin ldn evvel gazoı · 

~cnr Portekiz gal ip . İntihap Hazırlıkları lini'nin mon,-rnlar esnasında tecilere bu uçu~unıl .n bır· 
alı ston~a Romanya, Roman- ANKARA. 18 (S.Ş) - ~. ~chu•chnmg'e mü dki ç~k C nni neticeler getir~roı 

Y g~lıp. Fenlen liya l ' k G 1 1· 1 göremem· ı· olocag o nı tey . ttlmelıt~dır P;_ı_ noı emını olduğunu 
ya, Fenlandiyı•lı "Alı' - , ran· 1 ke e~ mla utma af da beledı·· Avusturya ı. hinde drrp ş 1 R . 

1 
o p. e etın ıer ara ın d . I . soy emi~ ,.e ann ••s ltı 

oman ya ). Çek Çek 
1
. . ıh 

1 1 1 
hazırlık . eılılecek te bır erın beyne! oğluna veda edPrek halona 

Mıca ç k b ' gn ıp. ye ınt ap arı ç n r· " • er:.bere kaim" 
1 

d d·I ktedir· Hu l milel mahiyette olacağı on- gırmiştir. Sdut 15.20 •a ba· 
1 

tır G" l ı~- ara evam e ı me u~ . ureş ere bu gece deva h l ki 
1 

eylülde ikmal lsşılmaktadır. Buna binaen ]ondan alınan bır telsiz , Joı 1 

Pravda gazetesinde inli · 

Açlık grevi belediyeden istem iıtir Bele ıar eden bir makalede ede 

. 
MOSKOVA, 18 (A.A) diye havagazı ve su ş ı rket · b 

1 

ıyatın vatan müdafaıı~cla· 

larbin'den bildiriliyor: Tak· !erinin abonelerdenaldık l arı k h b · ı e emmiyeti bilhaua kay 
ri en bir ay evvel tevkif edi sa .. t kiraları bedelini bild ir· , dedilmektedir. 
lı ·n istasyon ıef muavı·n1• miıt· B · k 1 ır. u ıır et er hakkın· \10:,1\0\' \. :S A \ ) 
Sovyet tebaasından Şolom da aa vekaletin bir karar So t h · · · • 1 k vy ın ı r · ırl r nııı ı k 
•tının surat e tel ikini !atiye ·u·h d k 

k b 
ı ı az e ere bildireceği ko r ı f~ r nsı hük ı1m~ı • rkı'l1ı 

re se epsiz tevkıfe karşı beklenlyar. 
protesto makamında aç· y 1 v~ ko ngr .ı i çiıı g 1 n lı r~· · k 

lık grevine baılamııtır. unan n fia nazırı istan~urdJ ıni -a fı rl .. rın hıızurıl · \l..k·im 
Altı gün açlıktan •onra ı· STANBU Gorkı'ııın rıy , ı-ı<ıi ti d Ç l ıu ~-L, 19 (S.Ş. ) _ ~ 

hastaneye kaldın - an muma· y N f' " t r Bıııılerı r.ı zlıı ıı.uruhhıı 
1 unan a ıa "azın Konı-

i eyhln 11hhati endiıe tevlit tantin Çaldaris ıebrımı'ze s ı n ışt o rak ı.; ttığı bu kongr •· 
etmektedir d '\! k ---:-'.=:--:-=-------,,...!g~e:.:.I m:.::,:iı!..:ve karıılanm ı~lır· I a · ıı s nı Gcır ki So v yet 

Y 
ed e hiyutı h .kkında uzun bır 

un~n ayanı Sabık ı r por olıunıu~tur. 
1 

Dağılacak mı? N --:----.------
ATIN 

azır neler söyliyor ı T ·· k Adi 
A 19 (S.Ş)-Ceneral Ur arı 

Kondilis gazetelere vaki LO ORA, 18 ( A.A ) - ; 
olan beyantında siyasi fırka- llover ıdareıi zamanında !arın askeri mesaili bir tara· haricıye nezareti tefi olan ( G ) 
fa bırakarak uyuımaları M. llanristimson Deyli Tel G• bek G ıli Hon 
meml~ket için çok faydalı graf gazeteıinde Amerika G .. rman C ıy rhan 
olacağını, kendisi ıahıen 1 Gonçer 
A 1 

nın mi !etler cemiyetile mü- ı.o rco 
yan mec iı · nin lağvı tarafta· 

1 1 
ı ;, rğ'ın G"r R fi. rı ise de gelecek ı· ntı'habat· eıan i t o duğu tezini müda· O n re r Sun••ur G T k' 

b h 
fa ~ etmektedı'r. ,.. "r • ın 

ta u u•usta ahalinin reyi c: .. r Tıı s (; r K J Ş 
ne mür ,1caat edilip edilme M. ::itimsoıı demokrasiye Gn A 'p (, 1 Kul 
me•i başvekile ait oldug"unu itimat bbyan el n el 1, \e (' r ' 1 (' ı 
b ld 

< • nrs on , , ın« ı k 

i irmiştir Hükümet taraf. mutlakiyet usı lünün ıedri <; r J\, y G r e 
tarı gazeteler Ceneral Kon· 1 
dilisln bu •arih beyanatı cen azalacağı veyahut ceb- lıc rı (; , 1 , oğR 
nı alkı•lamakta ve fakat ren d .- ğ Y •nı doğan çocııklannıza • ~ ,.ı 1 ce l kana \tinde T oz <i rkçe nd koymanız için 
yeni mebusan intihal ı il· n olduğunu bildirıııe kte<l ı r . Halkevi Dil, Edebiyat. Tarih 1 

edilmeden evvel müavü Za· .\1, Stimson diyor ki: şubesi Türk adlaırnı toplamak 
imiz'in yine Cüınhur reis- B tadır.Bu adları gRzetemizde 
)'ğl . t·h iz cihanın, müıterek d' ı ne ı~ ı ap ıuretile bu ma- neşre ıyoruz. Bu yolda bildiği· 
kama b r muhalifin veyahut medeni yelim izi harba karıı niz adlar var~a onlan da H I· 
hüku'lletçe arzu edilmiyen muhafaza için g i riıtiği ha· kcvi~ bildirmenizi rica ed:. edılecekf B G m azır ı ar ı h b . M 1 . .. K . ır. u üreşte Mü\a. d'I . b Iunaca ktır . intihap· Sec uc enıng · usso Dl mu· osin 22 bin metreye çıtılı:· 

Yım pehl' d e 1 mıı u d h · d' 1 'k 1 Mülllv' • ıv;n la güreşecektir . ı lara ı O teırinevvelde baıla· l:\llatı al a geb~ış ıp ~mdadtı arını bılciırmekte 
tır · • ım ıı o onyalı çıkaralı: nacak 20 teırinevvelde nihayet görü ıne ere ır mu .. a e· ve demAktedir ki : 11Soğulı:tnn 

· 1 bulaçaktır. m• olacaktır. (DeTanu ikinci sayfada) 

herhangi bir ıahun geçme· yati safhasında en eyi tefçi rız. u adl~rböyle toplandık. 

ı ıine meydan verilmeme•! lanı sonra bır kitap halinde n"•· 
• edecek var;lyette bir mille ro unac ktı -. 

fikrinde ı•rar etmektedirler. tiz. j adıdır. a r. "H. işaretlileri kızı. 
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Radyo 

20 AGUSTOS CUMA 
( Üst tarafı birinci sarf ada) lST AN BUL, 

Basri paşa hazretleri 
·------

Dün yeni vazifesine başla-

Gazi ter biye 
enstitüsüne 
Alınacak talebe 

Belediye encümenle
rinde 

Dün saat on altıda top· 
!anan helediye meclisi büt
çe ve mesai encümenleri 
evkaf oteli ve mükellefiyet 
takdiri hakkında müzakere
ler yaparak karara bağla

mıı ve bugün heyeti umu
miyede müzakere edilmek 
üzere umumi meclise vere
rek mesaiıini bitirmiştir. 

, Birlik İzmir'e 
Gidiyor. · 

rok müt~essir olduk, ıs bin ~ra_'.'sı:ca ders . 19 o:; 
metreye ındik. Çekoslovakya Alı Şukru be~ tarafın~n k ·1'_ 
üzerinde bulunuyoruın. Ma· rans. 19,30 Turk musıkı ncş!I d 

\ (Ekrem, Ruşen, Cevdet. keıll 
mafıh daha tamamen .nerede Cevdet lbrahim beyler ve yeıJl
oldğumuzu ıeçemıyoruz. Belma hanımlar). 21,20 Ai•"'.~ 
Aşağıya inmek için daha borsa haberleri. 21,30 Bedfİf 
beş saatimiı var, fenni mü· Rasim hanımın iştirakile caı 1' 
şahedel~re gayet eyi surette tango orkestrası. 

Gazi Ortamektebi ve dılaı·. Vilayet,fırka halkevi 
ve belediyeyi ziyaret ettiler 
İkinci kolordu kumandanlığı·ı fesıne . başlamı~_lardır_: 1 

na vekalet edeck olan Basri Basrı paşa dun oğleden 
' sonra vılAyet, fırka, beledi-

terbiye en s t it ü s ü n e 
a 1 ı n a c a k talebenin 
kayd ve kabul ıartları hakkın· 
da Maarif Vekaletinden ıeh
rimizdeki alakadarlara bir 

Paşa Hazretleri dün şehri-

mize gelmişler ve yeni- vozi-
1 ye ve halkevini ziyaret etti

ler. 

Muhakememiz dün 
başladı 

tamim gelmittir. Bunda or
tamekteplere ve orta dere
celi meslek mekteplerine 
muallim ve ilk mekteplere 
müfettiı yetııtiren yüksek 

! dereceli bir müessese olan 
1 enstitünün pedagoji, edebi
l yat, tarih coğrafya, tabii 

Müddeiumumilik kırkıncı nımler. riyaziye, resim ve 
elifi, beden terbiyesi züm-

ffi(ldd eden beraat talep etti. relerini ihtiva ettiği bildiril-
mektedir . 

Se:tlı günü müdilf(lltmızı ya..; Bu zümrelere lise ve altı 
.., senelik muallim mektebi 

p<tcagız. 
Gazetemiz ve başmuhar· 

ririmiz Esat .\dil bey aley
hine Cümhuriyet Müddeiu
mumiliğince ikame olunan 
dava dün ağır cez ' mahke
mesinde rüyet olu ıdu . 

Kararname okun · ııktan 
sonra Esat Adıl bey sorulan 
suallere cevap verdi ve suç 
tetkil eden beı makaleyi 
ayrı ayrı izah etti. 

İkinci cel~ede iddia ma 
kamını iıgal eden müddei 
umumi muavini Hilmi 

Güzide bir arkad2~tan 
• 
ayrılıyoruz. 

bey iddianamesini ser-
dederek Esat \dil beyin 
matbuat kanununun kırkın
ci maddesinden beraatini, 
ve otuzuncu maddesile de 
mücrimiyetini talep etti. 
Mahkeme Salı gününe tal
lik olundu. 
Salı günü müdafaa yapıla 

caktır. 

Baımııharrlrimizin müda
faasını avukat Hayati, Rifat 
ve Sadık lıeyler deruhte 
etmiılerdir 

Kepsııt 
P<ınayırı 

mezunları imtihanla alına
caktır. 

Beı senelik muallim mek
tebi mezunlarından en az 
bir sene muvaffakiyetle ilk 
mektep muallimliği yapanlar 
müsabakalara girebilir. Lise 
ve altı senelik muallim mek· 
tebi talebesinden eylül me 
zunlyet imtihanlarına kalan 
ların da müsabakaya girme
leri caiz ise de bunların ey
lül devresinde muvaffak ol
maları ıarttır. Müsabaka im
tihanları 8 ve 9 eyliil gün
leri maarif müdürlerinin ten
sip edeceği muallim mektep· 
leri, lise veya ortamektep· 
lerde yapılacaktır. 

-·-
Dayak ~a~isesi 

Aynı gece saat 23 su
larında Mecdiye mahalle
ıinden Mehmet oğlu Bülbül 
İsmail mahalle -
den Bülbül Ayte ile hane· 
•inde ikamet eden Yunüs 
kızı Zeliha hanımları darp 
ve baılarından hafif surette 
cerh P.ttikleri iddia ve fika 
yet olunduğundan tahkika· 
ta tevessül olunmuıtur. 

yakalananlar 
Gireson nahiyesinin Dik 

meler köyünden Mehmet 
oğlu Mustafa'yı cerh ve kat · 
leden kardeti Çakır Mehmet 
derdest edilmitlir. 

j1 Dinkçiler mahallesinıkn 
marangoz İsmail efendi ka· 
rısı Meliha hanımın hanesi 
kapusunu kırmak suretile 
içeriye girmeğe teşebbüs ve 
Yeıilli de kahveci lhsan 
efendinin keza kahvesine 
taarruz ve camlarını kıran 
Sahnihisar mahallesinden 
Kamil oğlu hafız Ali yaka· 
lanup adliyeye verilmitUr. 

)luallim mektebinden dört\ 
Niğde'ye tahvil edilen izci genç Kepıüt'te panayırın 

İstiyenler fazla tafsilatı !-...:..-·--------
Maarif müdürlülünden al-
malıdır. vilayetimiz Defterdarı Refik 1 ı açı masını ve panayırı gör-

beyefendi buradaki memu- mek, hemde bir yürüyüı 

riyetlerinden infikak etmiş , yapmıı olmak üzere Kepıüt'e ı J/.of isfe: 
lerdir. Birkaç gün sonra da 1 kdaı"rd. ar gltnıit ve dönmüıler-, Alacak Yu"zu"nden Çıkan 
yeni memuriyetleri mahalline! 
gideceklerdir. Bu gençlerin bize söyle K 

diklerine göre Kepıüt pa· avga 
Refik bey vilayetimizde nayırının ikinci günü bilhas· Dün gece saat 19 radde-

sa çok kalabalık geçmiıtır. l ıerinde Deve loncası altında 
Panayırda her türlü eıya Oruçgazi maha il esinden 1 b

ve hayvan bulunmaktadır . rahim oiflu marangoz Sey
Panayır iki kısma ayrılmıı; fettin ile Vicdaniye mahal. 
bir kısmı eşya ve yiyecek· lesinden Ali oğlu ekmekçi 

bet sene, bir ay memuriyet 
yapmı9, bu müddet zarfında 
bütün muamelat ve hareka

tile nezih, mütevazi, dolgun 
ve güzide bir devlet mem. 
uru evsafını kibar şahsiyet- lere, di~er kısmı hayvanata İbrahim aralarında alacak 
!erinde tebarüz ettirmişlerdir. verilmiştir meselesinden dolayı zuhur 

Ziyaret fevkalade olmak- eden münazaada yekdiğeri-
Şüphesiz ki Refik beyin 

giditile Balıkesir yüksek 
kıymetli bir memurden ay 

rılmış bulunuyor. Bu bir te" 

casür amilidir. Fakat bu te· 

eaaür ke!ldilerinin Niğde gibi 

yine mümtaz bir vatan par
çaaına gitmelerile tadil edi· 

yoruz. 

la beraber nlıı verit yoktur ni iskartela alalı ile cerh 
Panayır çok güzel bir yerde ve bunlardan İbrahim'in ya -
kurıılmuftu-r. rası ağır olduğundan berayi 

Bütün Kepsüt ve civar tedavi memlekethastahane· 
halk gününü panayırda ·ge sine yatırılmııtır. 
çirmektedlr. Tahkikat yapılmaktadır. 

Yurttaş! 

Bu Ciinıhııri\el bavl'arıııııda vf'rli ıııallarımı-. . . 
z1n resnıigPçidi .\nkara ~eııi ~ergi e'iııde yapı

lacaktır. Kı~hk ihliyaçlarıııı ucuz ''" sağlaııı yPr 
li ınallaı·ıınızla bu sergiden tedarik. t'l. 

Aleni 
Teş(~kkiir 

s~vgili ze\"Ce ve kızımız 

Hatice'nin gerek hastalığı 
eırasınd~ ve gerekse hazin 
ölümü üzerine kendisini 
medfeni ebedisine kadar teş
yi suretile gögterdıkleri de
rin ve insani ahlka ve acı

larımıza kalben iştirak v" 
taziye lüturlarile bizleri pek 
ziyade minnettar bırakan 
muhterem fırka kumandanı 
paşa hazretleri vıı kaza koy· 
makamı beyle diğer bilcüm
le Hekim ve zabit ve sivil 
arkadaş ye dostlarımız ve 
ineaniyetperver F.:lremit'lile
re ve belediye zabıta memur
larından Hacı Ahmet efendiye 
ayrı ayrı teşekküre te~ssür
lerimiz mani olduğundan bu 
vazifeye muhterem gaze· 
tenizin tavassutunu ric11 ede· 
ris efendim. 

Validesi merhumenin zevci 
Hacer dordüncü fırka daire 

miidii'ü yuzbaşı 

devam ediyoruz. ıı 

Cuma günkü sayımızda 
Altayın teklifini kaydetmiş 

ve kupa koyulduğunu, 31 
ağustosda maç )apmok üze
re Birliği davet ettiğini yaz
mıştık. 
Evvelsi g < ce toplanan Birlik 

idare heyeti bunıı görüşmüş 
ve kabul etmiştir . \'erilen 
karara nazaran İdmanbirliği 
20 kişi! ik bir kafile halinde 
30 ağustosta izmir'e gide
cektir. 

Her türlü projeyi red
dedecek 

BUDAPEŞTE, 550 111 

Radyo tiyatrosu: •Kari sııJ' 
22 -10 haberler. 22,40 Fuller 'İl 
resinde opera orkestrası 2' 
gan musikisi. 

Süleymaniye 
gelmiyecek 

Süleymaniye kulübünün 
bu hafta ıehrimize gelerek 
İdmangücü'ıle iki maç ya
pacağı haberi dolaııp du· 
ruyordu. Süleymaniyeliler 
tekliflerine karşı Güçten 
aldıkları teklifi kabul et· 
memif evvelki tekliflerini 
güçletliren yeni bir teklifi 
ileri sürmüılerdir. Bunun 
üzerine Güçlüler menfi ola
rak cevap vermiıler ve va- 1 
ziyeti telgrafla bildirmiılcrdir 
Buna· nazaran Süleymani· 
yeliler Balıkesir'e gelemiye
ceklerdir. 

---· -
ıkinci takım değilmiş! 

Dün ldmanbirliği umumi 
kaptanlığından bir mektup 
aldık. ~ u mektupta töyle 
denmektedir: 

İdmanbirliği ikinci takımı· 
nın Kandırma ile cuma günü 
bir maç yaptıiı ve mağlup 
olduğu haberi asılsızdır. ld
manbirliği ikinci takımı böy- ! 
le bir maç için Bandırma'ya 
gitmif değildir ve gönderil · 
memiıtir. Tenezzühe ittirak 

eden gençler bir takım teıkil 
etmiş ve oynamıılardır. Va
ziyetin bu ıekilde anlaıılma · 
sına vasıta olmanızı rica ede· ı 
riz 

.. 
Bu gece 

Sağlık 

• 
eczanesı 

Nöbetçidir 

BÜKREŞ, 364 m. 
Gündüz neşriyatı. 19,05 ~ 

şık konser 20 konferans 'lif 
konserin devamı. 21 konf ,,; 
21,15 Oda musikisi .21,45 ~ 
habe. 22,30 Keman solo. 23 
berler. 23,30 kahvehane kon-' 

BUDAPEŞTE 18 (A.A.) 
Roma'dan alınan haberlere 
nazaran M. Mussolini Habs. 1 

burg hanedanının iadesi hak
kındaki her türlü projeyi 
reddedecektir. Buna binaen 
İtalya'nın tı.şebbüsü İngilte
rıı'nin bitaraflığını temin ve 
.Fransa'nın da küç·ük itilafı 
teskine sevkedecoği hakkın· 
daki tasavvuru bundan son
ra tehlikeye düşmüş görün. 
melı:tedir. 

I MOSKOV A, 1714 111· 

Sabah konseri. 19,15 MJJ. 
1 çocuk neşriyatı · Müsahabe
akşam konseri {Plak).22 muh 

Sofya'da şiddetli fır
tınalar 

pillerde neşriyat. 

•••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 

SOFYA , lS (A.A.) - Kara
denizdeki Burgaz'dn dolu ile 
karışık müthiş fırlıno.lar on 
yedi saat devam etmiştir. 

Telgraf direkleri yıkılmı~, : 

Yoksu//aı·ı yedirefl 
geydiren ve herrn8' 
nada gözeten Ynk 
sul/ar Birliğine se'le 
seve yardım edinit· elektrik telleri kırılmış, ağaç- . : 

lar köklerile birlikte yerm : Yoksulları Gö:cl~ 
den çıkmış ve çatılar uç-. : Birliği 
muştur. Bilhassa 15 dakika ••••••••••••••••••••••' 

devam eden çok tiddetlı do
lu büyük tahribata sebebi. 
yet vermiştir. Dört yüz gram 
ağırlığında doluya tesadüf 
edilmiştir. Zabıta birka~· 
gün halkı sokağa çıkmak
tan menetmiştir. 

Hasarat çok mühimdir. 
Fakat insanca zayiat yoktur 

Sofyada bir suik• 
i maydana çıkarıldı'. 

PARIS, 18 (A.A.) -
yıı'dan alınan bir haberi 
Pilevne'de bir komünist .~ 
kast i~i meydana çıkarı 

ğı ve 70 kişinin tevkif 
diği bildirilmektedir . 

1 

SOFYA, 18(A.A.)-D!1n i I .. ,M •. A 
dolu ile karııık gayet mut-

1

. Do ı_~s un ~atılı f1111 
hit bir bora Şumnu civa. sesı ıle alakadar 
rında büyük tahribat yap lanlar 
mııtır. Onu ağır olmak üze· ViYANA, IS (AA.) 
re birçok hafif yaralı var- fusa"ün katli hAdisesi 
dır. Bir çocuk ölmüıtür. alô.kadar olarak 

SOFYA, 18 (A.A) - Dolu 
ile karı~ık şiddetli bir fı rtı
na Şumnu ınıntakasında ba
zı köyleıde tı:hribat yap
mıştır. Bir çok evlerin çatı
sı yıkılmış, lrnyvanlar telef 
olmuştur. 

\ 

HÜKRE~, ıs (A.A.) - Do· 
lu ile karışık fırtına netice
sinde Bükreş'te kırk sokak 
ve bin kadar ev su altın.la 
kalmı~tır. İtfaiye neferleri 
yıldırımdan ileri gelen yan
gınları söndürmek için J üz
lerce defa müdahaleye mec
bur kalmışlardır. Bir kişi 
boğulmuş. Ü\' kişi ağır su
rette yaralanmıştır. Fırtına 

memleketin muhtelif mınta
kalarında mühim tahrıbata 

edilenler arasında 

niyet müdürü ile dört 
memuru ve bir piyade 
başısı bulunmaktadır. f' 
niyet müdürii Sabık Ro 
sefiri Rentelımin divınh8 
verileceği muhakkak a 
dilmektedir. 

Mülakat nerede 
cak 

H.OMA 18 (A A.) 

vas ajansı muhabiri M. l\t. 
solini ile M. SchuscbOI 

arasındaki mülllkatın F_Io~ 
cad'a vukubulocağını ı• 

bar etmiştir . 

Nereye gitti 
STOKHOLM tS (A.A ) ., 

Arşiduk Oıto bugün meÇ, 
bir semte hareket etmitdf 

1 layırlı selametler ve gi· 

decekleri vilayette burada

kine emsal olacak muvaf
fakıyetlere mazhariyetlerini 
dileriz. 

sebep olmuştur. Osman Milli lktısalve Tasarruf Cemiyeti .......... ...;,,,,...,...,_,,.,,,-~~~-==-=====::::.;.~------------""""'""---------' 
~oaaaaaaaaaaaaaaa aaaaao• palmiyesinin tüylü dalları yavaı yavaı 1 larından tutarak ve aıağı sarkıtılmış ' Kaptan tabii, fakat ihtiyatlı bir ses- 1 donuk, sakin sakin parlıyor: altın gibi, 

küçük olanları Üsküdar sahilinin ka• 
ranlık bahçeleri arasına uk sık serpil· o• Edebi tefrikamız: •o! •allanarak kuru bır !hııırtı çıkarıyordu. g : Herıeye hakim olan bir sessizlikte yal-

':aa S EÇ·M·. Enu·s H·t·Kr i' 'fELERI·_, a3 nız bu hııırtı ile duvar saatinin ağır 
l\ 1\ tik - takları farkediliyordu. Büfenin 

a a 

i Feryat 
a 
a Yazan : İvan Bunin 

Çeviren /i Gaffar 
Onuncu hikayenin devamı 

- Saraya yaklaşıyoruz 
- Efendim. Çok soğuk 
Cevap verdim: 

- Üç derece. 
Sisli mi? • 
Açık 

Dedi. 
mu? 

a 
a 
a 
a 
a 

Karanlıkta paltom la ıapkamı bula -
rak çıktım. Salonda bir lamba sönük. 
hazin bir ıııkla yanıyordu . Açık kapı 
dan lacivert bir mehtaplı gece görünü
yor, içeriye hafif bir meltem esiyor, ba
canın yanına konmuı saksıdaki Japon 

tavanına asılan kadehlerin ancak 
i§itilen sakırtıları ile vapurun ta 

derinliklerinde büyük bir kalp gibi ıa· 

ğır, muntazam vuruılarla çarpan ve bü-

tün vapura hafif bir sarsıntı v .. ren ma· 
kinenin titreyifi bile bu sükutu bozamı
yordu. Sol bordoya çıktım ve yaklaıan 
İstanbul' u, onun ince. beyazımsı bir bu
ğu arkasından donuk donuk parlayan 
seyrek ıııklarını, mehtaplı bir gecenin 
maviliklerinde hayali bir ihtiıam ve 
eırarlı bir soluldukla beliren karartısını 
seyre daldım. 

Sonra kaptan köprüsüne çıktım tel
grafın yanında kaptanla bir nöbetçi 
muavin baılarında ıapka, kürklerine 
ıarınmıı, ileriye, ön direğin ötesine 
bakarak nöbet bekliyorlardı. Arkala 
rında. dümenci neferin çarkın tutamak-

f8pkalı bir elektrik lambasının aydın
lattığı pusuladan gözlerini ayırmayarak 
taıkesildiği karanlık dümen kamarası · 
nın yanında durduğum zaman başları 

nı geriye çevirip bakmadılar bile. Onlar da 

geceye ve lıtanbul'a hayran oldukların· 
dan kumanda kelimelerini tam, ağır, 
ağır. yavaı yavaf söylüyorlardı 

Kaptan, yerinden kımıldamadan La
, •kayt bir sesle 

- Beı derece sola, diyor. 
Dümenci kısık bir alt'le kelimeleri 

uzatarak: 
- Evet, bet derece sola, diye cevap 

veriyordu . 

O da gece yarısının sessizliğini boz· 
mamak için tıpkı rüyada konuıur gibi 
lakayt cevap veriyordu. Derinlerde ma
kina aifır ağır , bir teviye inliyor , 
büyük ıehrin efsanevi saltanatı ya
vaı yavaı onümüze açılıyordu. 

le: 
Ôyle~e bırak, eliyor. 

Dümenci dört perde yüksekten 

yordu: 
-·- Öy-le-ce bı-rak-tım. 

alı- mİı! Galata tepesinden aıağıya dojjrll 
küme küme yığılmıt! Zümrüt, yakııl 
renginde büyük olanları Haliç'tekl se· 
mi direklerinden. ıamandıralardan, kol· 
cu kayıklarından ayna gibi bir suda uz"" 
uzun akisler yapılmıı; seyrek ve mahlllııt 
olanlar ise İstanbul'un tepeleri üurı11· 
de aya kartı parlak gözleri açık uyıı· 

Dümen kamarasının üstüne çıktım,.. 
Ölgün bir süt limanı. Sağda tulun, ay
dın bir ay, hemen hemen arkamızda 
kalan Prens adalarının sisli karaltıları 

1 yor .. Şehrin varoıundaki kargir ve ah· 
ıap evleri; hafif, sonsuz bir irtifa ile 
yükselen m.inarelerle çevrilmit beyal 
Sultanahmet'in birçok kaselerden ınil· 
rekkep kubbesini; benim ıçın aıi' 
olan Ayasofya'nın kubbesini; Topk•l'

1 

sarayının bahçesini ve Koıtantln'in ,.. 
rayının kırçıl duvarlarını artık seçeblli' 
yorum. Türkiye sphillerinin 1:-u keocW 
ne has tirin ve kuru kokularını ge'P' 
kokluyorum ... Ansızın uzak bir yerd•'P 
birisinin hıçkıran feryadı senizllğe lı' 

üzerinde. Büyük bir altın çizgi onların 
arasında, hep mehtaplı gecelerde u~uk
ta hasıl olan bir gölgenin altında, par
lıyor. Yetilimtrak camın parıltısı yanıp 

sönüyor, tam bordanın yanında ıırla
ğanyağı dalgalarına başlıyordu. Fakat 
tepeli sahiller, yavaş yavaş önümüze 
açılan Haliç, Üsküdar'ın, İstasbul'un, 
Galata ve Beyoğlu'nun soluk hayalet
leri hep uzakta ve hep ince, şeffaf, do 
nuk • beyaz, kıymetli bir Bursa çarıa
fına sarınmış gibi ... Ve bu çarıafın altın 
da birçek titrek uzak ve yakın ışıklar. 
ürkek, esrarlı, güzel gözler tfibl donuk 

rıflı. 
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Hi~derburg'un Vasi -
yetnamesi İçin 
SahtedirDiyorlar. 

1 
Mr. Roosevelt gümüşü mii Yunanistan'ın yeni bütçesi fransa'da havı seferleri \ 

lıleştiriliyor ve mali siyaseti otomatik bir hale geliyor. 

:Hikayesi: : Niyazi : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Afrika hoıtur. Eller , yo- kokuları Jle üstilva gecele-

lunuz sık ormanlar içine rinin seslerini getiriyordu. 
düıtüyse yüksek üstüYa Ve az aıallıdaki bardan çal· 

Hı'tler tk • da Ai'manya'nın Katiyen nu un - r 
harp istemediğini soy ıyor 

k b harici siyasetten 
HAMBURG, 19 (S Ş) - a i en 

bahisle demittir ki: 
Al11an başvekili M. Hitler "Ortada iki vaka vardır 
ili: Proğramında nutkunu Birincisi şudur: Almanya 
l:urıtda irat etmittir. Nutkun f ve hukuk müsavatı 
rıtdyo ile köylere kadar şere azınet-

esasım müdafaaya 
her tarafta dinlenmesi te-

miftir. 
illin edtlmiıtır. ikincisi , Alınan hükümet 

M.Hitler, mereıal Hinden 
ı ve milletinin asla harbi iste-
ourg'un vefatında bazı ga- f 
zeteler bilhaua ecnebi mat- medillidir . Sulhun muha a-
b ' Al a'da zasını tiddetle arzu ediyouat tarafından ınanY 

dahili mücadele olınası ruz . Alınan ordusu ~erefini 
ihtimaline dair yazılan ya· iadeye lüzuın görmüyor. Al
>aların doğru çıkmadığını man hükümeti de mevkiini 
söylemi§ sonra deınittirki: kuvvetlendirmek için harbe 

"Reisicümhur salahiyeti 

baıvekalete kanuni bir ıe
kilde verildi. Buna rBğınen 
ben bir kere de halkın re· 
Yine müracaat edilmesini 

istedim .• 

lüzum görmüyor." 
PARİS, l Si (S.Ş.) Fran· 

sız gazeteleri Hindenburg'un 

vasiyetnamesinin uydarma 

olduğu kanaatindedir Ga
zeteler bunu gösteren delil- ı 
leri sayıyorlar. 

Loit Corç 
Diyor ki: 

M. Hitler bundan sonra 
hayatını anlatmıt ve müte• 

__:....s-2--5~,o~o~o-

ı Amele 
Almanya'zayıftır 
LONDRA, 19 (S.Ş) -

Sabık İngiliz Baıvekillerin
den Loit Corç bir makale
sfnde ıöyle yaziyor; 

« Almanya harp ede 
B hüküm katidir. mez... u 

Çünkü: 
Almanya 914 sen ' sinde 

dünyanın en eyi teçhiz edil· 
mit bir ordusuna malikti. 

Almanya 934 sene•inde 
dünyanın en kötü teçhizatlı 
ordularından birine maliktir· 

Almanya'nın 914 de kuv

vetli müttefiklari vardı. Bu
l!Ün bunların hiç birisi yok· 
tur. Almanya'nın o zamanki 
doctu Avusturya. bugün en 
büyük düımanıdır. Türkiye 
Almanya'ya kartı lakayttır. 
Sırbistan, Bulgaristan'la an· 

lıtımııtır 
Bugilnkü. Almanya Çekoslo· 

"akya ordularının karıısında 
bile yalnızca duramaz Her 
liıtter'in sulhtan bahsetmesin· 
deki hikmet bundandır». 

Harbin'de bir hadise 
MosKOVA, 18 (A.A.J -

Bey;ı.z Ruslardan bir Mançu· 
ku Polis memuru, tedavi 
İçin Moskova'ya gitmekte 
0lıtn Sovyet Rusya'nın llar 
bin Ceneral Konsolosuna 
kartı tahrik aıniz hareket· 
lerde bulunmuş ye ancak 
konsolosun soğuk kanlı'ıllı 
neticesindedir ki ıne!ele hiç 
bir fena netice tevlit etme· 
llıiıtir. 

liıtrbin Ceneral Konsoıos 
"ekilı, S0 ,,yet Ceneral kon· 
•olo ı bu h 6Una kartı yapı an 

llrekeu Mançuku hüküme· 
t· . ' 
ının •iyasi mümeuili nez· 

dind . t' e protesto etmıf ır. 

Rus konsolosu aley

Grev yapmak üze
redir-. 

\'EVYORK, 18 <A.A.) -
355 bin yün ve ipek ame
lesini ihtiva eden sendilı.alar 

mümessilleri iplik\' iler 
sendikasının ~rev emri· 
ne itaat lehine rey vermiş
lerdir. 500,000 pamuk ame
lesi mümessilleri do dün 
grev lf'hindo rey verdilıle· 
rinden işleri terke hazır olan 
amele yekıinu 825,000 e 
baliğ olmuştur, 

VAŞiNGTON, 18 (A.A) 
Ziraat nezareti memurları 
birleşik Amerika'nın buğday 
konferansından kendisine 
esas itıbarile olan 10 milyon
luk kontenıan miktarının 
orttırılmasını talep edeceğ'i
ni tahmin etmektedir. 

Ziraat dairesi kati karar 
vermek için konferansın ve
rece<•i neticeleri beklemekte. 
dir. ı1aamafih bu daire zür

raın bütün kabıli zer arazı
yi zeretmelerine müsaade 

etmiştir. Eğer kanaat nor· 
mal olabilirse zürra buğdayı 
vaktinden evvel toplayıp 
hayvanata yem olarak ayı
racaklardır. 

... ~..._ .. ... 

400 Ton gümüş 
alındı. 

t,Or\DRA, 18 (A.A.) 
Büyük miktarda gümüş ma

denile yüklü «Vashington• 

vapuru Nevyor'ka harek~t 
etmiştir. Şimdiye kndar m.u· 
him miktarda gümüt goa

derilmişti 
Gönderilen miktar. 1,250,000 

lngiliz lirası kıymetinde 
400 ton ağırlığında 12,000 

çubuktar. , . 
Bunları Londra don :Sou-

t ton'a nakljçin elli va· 
aınP . ı• d 

Yüklenmesı .. zım ır. gonun 
hinde 

KABAROVSK,18 (A.A)
Tas ajansı bildiriyor 1------------

Harbin ııazeteleri, Poğ-
rantiçnaya ı'st da asyonun 
ki Sovyet konsolosluğu aley· 
hinde tahrik amiz ittiham· 
ları ihiiYa eden yeni bir 
haber neıretmektedirler. 

Konsolosluk ve fahsen 
konsolos mezkür istasyon _ 
dıtki Japon askeri heyetine 
karıı müıelliıh t&arru:ıtertı. 

b t ·ı ittihaın edilmektedir. 
aıe 1• t 

b. . en eyi ma uına Har ın ın . 
1 hafili matbuatta ın a an ına _ . 
. d bu tahrik amız 
tııar e en 

h b . Harbin'deki Japon a erın .1 
k • heyeti tarafından ı · 

aı erı 

haın edildilli hakkında sa· 
rih deliller mevcut ~lduğu· 
nu teyit eylt'mt'ktt'dırler 

"Manchester Guardian. dan "Ncar Eanst,,dan "Prager Pr~sse,, den d gı seıleri gelmekte idi. Sar-
ağaçlarından birer hin istan 

( Washington ) dan 9 Çaldaris kabinesinin en Paris'ten bildiriJiyor: 
aıtustosta bildiriliyor. ziyade ehemmiyet verdiği Matın gazeteıinde yazıl· 

hoı çalgı sesleri . Barda ça· cevizi gibi sarkan maymun 
baıları görmüşsünüzdür . Bu lınan •e söylenen ıarhoı 

ıarkıları geliyordu buralara 
rada gök, geceleri uzak bir Reisicümhur Mr Rooıe- işlerden biri de hükumetin dığına ıı:öre Fransız miralayı 

velt ı 934 glmÜf mübayaa \ 'enizelos zamanından kalan Aiguillon ile mühendislerden 
kanununa tevfikan gümü· bozuk maliyesini düzeltmek. Avelin, Beruardy ve Gre • 
tün beher "ounce. nin l 'I tir. 1933-34 bütçe açığının nier uzun müddet devam 
so.oı sentten millileıtıril- görülmüş olmasına rağmen eden tecrübelerden sonra 
meal emrini verınittir.Darp· bunun önüne geçmek için tayyarecilik aleminde bir 
hanelere Amerika'da mev- hiç bir ~ey yapılamamıştır. takım icat ve ihtiralar vü· 
cut gümüıleri almaları için Asıl tadilAt ve ısltıhııtın cuda getirmelle muvaffak 
talimat verildiği Reisicüm· 1934-35 bütçesi üzerinde olmuılardır . Bu sayede 
burun beyenatında tasrih yapılması ltızım gelmiştir. Fransız havacılık alemine 
edilmittir. Yeni bütı·e esaılı bir diğer memleketlere nazaran 

Darphaneler aldıkları ırü· zam göreceğinden maliye büyük bir tefevvuk temin 
mütten ufak bir resim hak nazırı M. Loverdos, umu- edilmiıtir Bu zevatın ket · 
kını tenzil ettikten sonra mi masarıfatta göste fettikleri bir cihaz, tayya-
mütebakislnin tutarını gü- rilen tezayüdü ~u HUretle releri havada otomatik ola-
müt bonosu veya nakit ola- müdafaa etmiştir : Masarıfııt. rak stabilher etmekte ve 
rak mal sahibine verecektir. ta görülen fazlalık kısmen ' pilotun bir düllmeye bas· 
Bu emirnamenin '.!) kanu- bıırçlar tediyatı gibi hükıl- maaı ile havada bilümum 
nü evvel 1933 ten itibaren metin kontrolu haricinde harekatın ve hatta en müt
memlekette çıkarılan yerli· otomatik ihtiyaçlara, 'ısmen kül hareketlerin icrası ka · 
gümüıe tesiri yoktur. Bun- de yeni kııbul edilen siya- bil olmaktadır . 
dan maada Amerika 'da S setin zaruri masraflarına 

allustos tarihine kadar mev- hasredilecektir. Bu hususlar 
cut gümüıiln kaffesi 90 gün ıçın sarfedilecek mcbltlğ 
zarfında darphanelere tes 1932 - 33 senesindeki sır-
lim olunacaktır. Bununla fiyattan 150 milyon ılrahmi 
beraber bazı istisnalara fazladır. 

da müsaade edilmiıtlr. Bun- Bu seneki bütçede askeri 
lar meyanında ticari ve ihtiyacat için 102 milyon; 
11nai itlerde lüzumu olan zirııat işleri için 31 milyon. 
gümüt ile maden ticareti sıhhat işleri için 62 milyon 
iılerinde mevcut kontratlar ve resmi hizmetler faslı için 
mucibince ihracı zaruri olan de 380 milyon drahmilik te
gümüş vardır. Bunlardan zayüt vardır. Bunlardan ma
mada ecnebi hükümetler ve ada nafia işleri için göste
ecnebi merkez bankalarının rilen fazlalık ancak 22 ıiıil
sahip oldukları gümüt, fab- yon drahmi olup hu miktar 
rika mamülatı olan güınüı memleketin ihtiyacatına te
avani ve tezyinat, AmerJ · kabül ~tmekten çok uzaktır. 
kan gümüt paraları ve ec- Çok şayanı memnuniyettir lı.i 
nebi gümüı paralarile ham hükıimet,yol inşaatına hasredil
gümüıler istisna edilmekte- mek üzere Yunanistan Ban
dır. kasilo hususi bir şirketten 

Bu kanun,milli ~akit mik · 600 milyon drahmilik bir 
tarı yüzde 75 altın ve yüz- kredi temin etmi~tir. 

de 25 gümüt nispetine çıkı· Vergilerin artmasıoa ~a
ncaya kadar mübayaatı yap· lince; bumda anC'alı. 360 mil
mak üzere hükumete ıal6.· yon drahmilik bir tezayüt 
hiyet vermektedir görülüyor. Bu miktar bu-

Reisicümhnr Mr. Roose· günkü umumi \'trgı mikta
velt'in gümüı hakkındaki rına nisbetle ancak yüzde 
eınirnameıi aıağıya derco· be~tir. Yeni vıırgiler tama
lunmuıtur: mile yeni varidat membola. 

«Bugünden itibaren Birle- rından temin edilecektir. 
tik AmeriıJ.. Hükümetlerinin Hükumet, geçmı~ sene_ 
para siyaseti tu tan:da ola· ler zarfında ·muvatrakiyet te· 
caktır: Gümüt ve altın para min eden iktııadi ve mali 
stoklarındaki niıpet yükıel· siyasetine devam edecektir 
tilecek ve güm ütün miktarı Bununla berabar lüzumsuz 
mevcut stokun yüzde yirmi nıkbinliğe de mahal yoktur. 
betini bulacaktır. 1914 gü Memleketin zaruri. ihtiyath· 
müt mübayaa kanununun !arını. millı müdafaasını 
verdiği salahiyetle satın alı- maarifıni ve sih hal 
nan gümüıemukabil gümüı işlerini ıstih maksadile bu 
bonolarını tevıi etmek ilze- işler için ayrılan tahsisatın 
re hazine müdürüne aalahi arttırılmasına lüzum göriıl
yet verilmiıtir Bu bonolar müştiır. flükılmet, maliye 
piyasada para gibi tedavül proğramını dört büyük kıa. 
edecektir. nıa ayırmaktadır: 
Gümüı bonolar nın rnuka - 1 _ lktısat i~lcri . 

bili olan gümüşler, tam ola-
rak devletin hazineıinde 2 - Balı.ayn vergilerin 
hifzedilecektir. Gümüş bo- toplanmesı. 
noları bilcümle kanuni borç- 3 - ldarei ınaliyc ve ver-
lar tediyatında muteber ola· gi işlerinin tanzimi. 
caktır. Resıni ve hususi borç. 4 - İktıs9t ve maliye si
larda da tefrik edilmiyecek- yasctine ciddi bir i~tikamet 
tir. Bono sahipleri arzu et- vermek üzere istihealılt ile 
tikleri zaman bu bonoları alô.kadar nazırların teşriki 
gümüı dolarla tebdil edebi 
leceklerdir. Reisicüınhur lü
zum gördüllü herhangi bir 
zamanda Amerika'da mev· 
cut bütün gümüı madenini . 
bu kanundan aldığı salahi

yetle toplatabilecektir." 

mesaısı. 

M. Lovcrdos. 
nanistan maliyesinin 
güne düzeldiğini ve 
ümitvar ı:ılduğunu 

söylemi9tir. 

Yu • 
günden 

atiJen 
ılıiveten 

Kezalik tayyarenin hava
lanması (start) ve yere in
mesi, keıfedilen diğer terti
bat ile otoma tik bir surette 
icra edilebilmektedir. Yeni 
ihtira edilen bu cihazlar 
her tayyareye vazolunabilir. 
Bu cihazların patentleri 1 

Fransız hükümeti tarafından 
alınmııtır. Bu ihtiraları vü
cuda getiren zevat tarafın
dan pilotsuz uçuı tecrübleri 
de yapılmıştır. 

Bu takdirde tayyare ba · 
ait bir tarzda elektirik ıu 

aları ile sevk ve idare edil· 
mektedir. Tecrübeler neti· ı 

ceslnde, pek uzak olmıyan 
bir zamanda bu kabil pi· 
!otsuz tayyarelerin postaları 
insan hayatına ait tehlıke 
olmaksızın bir mahalden 
diller mahalle nakledileb(
leceklerdir. 

Hitler ve Alman ordusu 
"Prager Presse" den 

Londra'dan bildiriliyor: 

İngiliz siyasi mahafili , 
Hindenburg'un ölümünden 
ziyade Hitler'in kudret Vt' 
nüfuzunun yeniden artışı ile 
metgul olmaktadır Hitler'in 
artık Alman ordusunun esiri 

olduğu ve istikbali de ordu-
• 

nun kendisini tutup tutma 
masına bağlı bulunduğu fik· 
ri ekseriyetle hakimdir. 
Doktor .::.chacht'ın lktısat 

Nezaretine geçirilmesi, Hit
ler'in sağa doğru temayülü
ne ve ağır sanayiin imtiyaz 
ve nüfuzuna delil addol un· 
maktadır. 

Daily Telegraph gazetesi, 
Hitler diktatörlüğünün ha· 

riçte uyandırdıllı itimatsız

lıktan sarfı nazar,Almanya' 
nın dahili vaziyetini de bu

landırdıllını bildiriyor. Mor · 
ning Post gazetesi, Hinden -

burg'un ölümü berbat bir 
zamanda vukubuldullunu ve 

bu halin Nasyonal Sosyaliz-

min yıkılmasını tacil mi yahut 
tehir mi edeceğini kimseni• 
bilmediğini yazıyor, Daily 
Express gazeteli, Hitler'in 

ıehir gibi ıııklarını yakar. 
Afrika gecelerinde, terleınit 

bir zenci kadın kokusu var
dır. Kanon geceleri üatüva 
gecelerinin sesleri ve koku 
lari le doludur. . . 

Miçi, Afrika'lı bir genç 
kızdır. Kara rugan deri gi
bi pırıl pırıl yanan ışıklı 

kara gözlerile kostaktır, bu 
hatun. O, şukuladan yapıl

mıı minyatürlere benzer. 
Miçi'nin birer aspirin ba
yer danesi hissi veren be
yaz ditleri vardır Bu kol 
ları bilezikli Afrika güze
line omuzlarında fil diıi ta
ııyanlardan tutunuzda, beli 
bükülmüı ihtiyarlara !:adar 
herkes vurgundur. Ama, 
onun gönlü hususi bir loca 
gibi, yalnız bir gence açık 
tır. 

Sevgilisi hindistan cevizi 
renginde ve bir hindistan 
cevizi kadar lüylürlür To
dor yılan avcısıdır To
dor'un avladığı yılan deri· 
!erini , Beyoitlu'nun vitrinle
rinden, şık hanımların ayak· 
larına \'arıncaya kadar her 
yerde görebilirsiniz . Dallar 
dan aıağı kalın birer halat 
halinde sarkan yılanların 

avı; ar.lan, kaplan av111dan 
zordur. ÇünKÜ arslan ve 
kaplan ayaklı hayvanlardan
dır.Saldırsa bile bir çare bulu· 
nabilir. Ağaca tırmanabilir
siniz; ataı edebilirsiniz. Yı
lana gelince; bunlar ınevzu
bahs olamaz. O, atılır ve 
sokar. 

Bu kadar tehlikeli bir av
cılıktan zenci ne kazanır 
bilir misiniz?.Bizim paramız· 
la 2 kuruı. 

• • 

"Yılan derileri satın alma 
tröstü. Kanon •okaklarındn 
tellal bağırttı. "Deri fiatları 
arttırılmıflır ,. eli ye .. 

Ertesi sabah Miçi uzun 
sürecek bir ayrılı k için ıev
giliıini kasabanın son kulü
belerine kadar ~elam:adı 
Dudaklarından öptiirıırken 

sevgi liainden göğsüne tak
mak için mini mini bir 
kaphımbaita istedi Todor, 
Miçl'nin bilezikli kollarını 
oktıyarak getireceıtine söz 
verdi. 

Aradan iki gece geçti.Miçi 
kulübe penceresinden uzak
lara bakıyordu. Rü~gar, 

uzaklardan baygın üstÜYa 

Erke~ler ~andınlardan da
ha fazla hastalanıyorlar 

"Pragtr presse., den 
Alman istatistik dairt'al 

tıbbi istatistikler esası üzeri· , 
ne aıallıdaki hususatı tesbit 
et mittir. 

l 933 te Almanya'da 359000 
kadına karıı 7 40,000 erkek 
haatalanmııtır Hu hesap
lara göre 100 erkekte 
46 hastalık vakası kay
dedildiiti halde 100 ka· 

Mr. Roosevelt. yukarıdaki 
kanunnameden evvel neı
rettiği beyannamede, 1934 
gümüı mübayaa kanununun 
tatbik zaınanı lf"ldiğini ve 
bu tatbikatın memlekette 
fiatların istikrarına ve hatta 
yükselıneıine yardım ede 
ceğini ve harici ticaretimizi, 
kıymeti düıen ecnebi dövi-

zının maküs tesirlerine kar 
fi himaye edcceitlni bildir
miıtır . 

Gümüıün millileıtirilıne 

hareketleri, bir ene kad~r 
evvel altın üzerinde yapılan 
muamelede takip edilen 
aynı yola giriyor. Şu fark
la ki kükümet, teda,,ülde 

· hali hazırdaki karışıklıktan 
istifade ederek kendisini 
iskat etmek istiyecek olan 
muhalefeli · seri hareketi 
ile bel ki malllüp ettiği fik
rindedir. 

News Ghronicle gazetesi, 
Hitler tarafından tatbik edi· 
len tarzı hallin çok tehlike
li akıbetler intaç edebilece· 
ğini, zira Hıtler'in bu suret· 
le devlet reisinin şimdiye ka
dar yüksek ve nezih kalmıı 
olan otoritesini siyasi müca
delelerin havası içine çek· 
mit oldullunu kaydediyor. 

dında 41 hastalık vakası kay· 
dolunmuştur. Maamafih 
genç yaflarda kadın ha.tala 
rın adedi, erkeklerin ade 
dinden biraz zladır . Fakat 
35 yaıından itibaren nı.pet 

daima mütezayiden kadın· 

[*] - lng;Jiz ölçüsüdür Rir 
librenin 16 da biri 

bulunan gümÜf 
miyecektir. 

parayı çek-

lar lehine deitiımektedir' ı 
Netice itibarile it itlemeite 

1 
mani olan hastalıklar. kadın· ı 

lara nazaran erkeklerde daha 1 

fazla görlllmilftür. 

kadar .. 
Yabanc ı lar aıağıda ellle

niyorlar. Ve yerli kulübeler 
uyu maktadır 

Miçi Todur' u hatırladı. 

Afrika'nın göbeğinde çalgı 
çaldırarak eğlenen yaban· 
cıları saatlerce düıündü . 
Alaca karanlığa kadar bu 
sesler ıuımadı. Alaca ka· 
ranlıita kadar bardan sesler 
geldi. 

Rüzgar, uzaklardan kö
pek ve vahıi hayvan ulu· 
maları getiriyordu. Miçl bu 
sesler içinde uyudu . 

* * * 
Yılan derileri satın alma 

tröstünün Kanon'da bir barı 
vardır. 
gençleri 
iıte . 

Para tutar zenci 
burada soyulurlar, 

Mtçi'nin canı sıkılıyordu. 
Yel kovanlar bir saat resminin 
ibreleri gibi oynamıyordu. 

Miçi sevgilisini özlüyı:.rdu. 

4 gözünü 4 adam gibi yol
lara çıkarmıştı. 4 gözü 4 
adam ıibi yollarda Todor'u 
beklemektedir. Genç kadına 
öyle geliyorki sevgilsi buırün 
mutlaka dönecek.llu.onda ki
lometrelerden ses alan an
tenlerin hassaslıitı gibidir. 

Ogece uyumadı, hiç . 
Evet döıeği içinde dönüp 
durdu. Nihayet sabaha doll· 
ru göz kapakları kurıunlaı
tı. Bütün gece Todor rü· 
yaları gördü . 

• 
Ertesi gün çiçek bayra· 

mı idi. Todor'u bir sedye 
i~inde a-etirdiler Todor 
ölmü,tü; mos mordu. Deli· 
kanlıyı koca bir yılan kalın 

bır halatgibi sarmıı sokmuıtu . 
• 

Miçi zenci gönlünden 
umulmıyan bir vefa ile gün
lerce sevgili bir ölü için yas 
tuttu. Yüreğinde günlerce 
sevgili bir ölünün dauuıla· 
sını taııdı 

Aradan yıllar geçti . Şim
di Miçi Kanon barlarından 
bırinde çalıııyor. Ona beyaz 
derililer 1: ir (Jozefin Bay
ker) diye tapıyorlardı, ade
ta 

Todor'u artık hatırlıyamı
yor. Delikanlı yaıadığı müd· 
detçe sevilmit bir adam 
olarak unutulmuttur. Ara 
sıra Kanon sokaklarından 
bir '"dye içinde geçen mo
rarmıf zenci ölüsü ona sade 
uzak günleri hatırlatıyor. 
Onun bütün duydukları 
bundan ibarettir. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruı 
6 AYLIGI 450 

" 3 AYLIGI 240 
" Abone ücretleri taksite 

bafrlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 
--.- -

Gazeteye ait her huıusta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. -·----

SAVAŞ 
ID.t>:RE YERi: Balıkesir Kuvvı.yi 
mıllıye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi : Balıkesir 

S A V _A_Ş"---·• 



Üğlederısoıır:- saaı 14dc•ııl6)a kadar dalı ili 
lıa .: toılıklar 1111ıayeııe~i ( Doktoı· .\hıııeı 

Eıııiıı bey) 
P..\Z.\H GC~l.EHİ: 

Üğledeıı sonra :'aat 15 ılPıı l G 'a lo.adaı· • • 
kulak. lııırun. lıoğaz lıasıalıkları ıııııa~f'-

ııesi (Doktor ,:,• ııııH~I K:lıııil \ı(·~ ) 

PAZ.\ll'fESİ GC.\'LEBİ: 
Üğledeıı C'\H-'I saat 10 daıı 12 ~"!o.adar 
dahili lıaslalılo.lar ıı ı ııa~l'ııl'~i (Doktor ~\tı

ıııet Emiıı lwy) 
SALI G(~LEHİ: 

i)~lf'den ı•v,el :-:ıat 10 ılaiı l 2 "' !o.atlar , . . 
dahili lıastalılo.la :- ıııııayf'ıW!'i ( l)oklıır .\lı- 1 

met Eıııiıı lıe~·ı ı 

Bu kere lstanbul-
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil· 
li tarafından en nıüı· 
külpeaent bey ve ha· 

; nım efendileri mern
: nnu edecek tar.ıda 
• her nevi ve modaya 
1 

muvafık yeni fapka-
: lar imal edildiği gibi 

ı 
eski ıa pka-lar da ye · 
ni bir hale getiril-

• 

BiR 
Defa 

· Deneyiniz 
• ,'I it' ' • • • 

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

ıeler üzerinde olan 

bi:umum lekeler beı 

Jakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbia'e 

ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebtir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi ı"1illiye caddesinde Ziraat bankası kaı·şısında 

ŞAPKA V APIM EVİ Mustafa bki 

1 Ağustos 934 Çarşamba dan itibaren 

• KARAMAZOF 
KARDEŞLER 

Münıe~silleri, 
.-\~,.\ STEN 

FHl'fZ KOHTN'Ell 
Meıhur Rus ediplerinden Doatoye wıkynln laye· 

mut romanından iktibas edilmiıtir. Karamazof kar• 
deıler baba ile oğulu karıı karııya getiren tahaküm 
olunmaz bir aıkın doğurduğu ıztırabın bir haileJıidir. 

İlaveten Dünya havadisle~ 
<.~AH!:i .\"B \ (;f':\LEB İ: 

Üğledeıı ~oııt"<I ·~aa t 1 5 dı·ıı 16 ~ :ı ı..aJa r 
dahili lıaslalılo.lar uıııa\eıwsi (1)11!..lor ifa-

iiiiiiiiiiii~~··~-~~~~~--~ 
'~~~~~~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!-

sarı llaif hey) . 1 

PEKSElJBE c~i"~'LEHİ: 

Ü;ledı·ıı :-oııra ..,a:ıı ı:ı dPıı 1 (i ~;ı kadar 1 / 
cildiye ve hı•\ lı~ e lıa~ı:ılrkl:ır ı ıııııa~· ı·ııf':-i 1 
( llolo.ıor "c•lııııet .\li hı·.') ~ 

Necip beyin losyonları ve 
yağsız kıremleri Ergun ilk
bahar kolonya ve losyonları 

------~----------~~ 
son moda hanım çanta ve eldivenleri 

9'3.5 modeli ve gayf'f şık düğme ve toka

ları veni gelmiştir . 

... ~ .. Eit•ıut•~ ... -~ .. ····ı 1 AiLE BAH(jESINDE İ Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri 

Bu akşamdan itibaren •,I 
Bu defa feJak:idık ~ aparak ı·t'llwıti~inıiz li ı AGUSTOS 

kaııııııi MelııııPt Ali, Keıııaııi İhralıiııı hı-~ -ıı 20 
Pazarteal 

leriıı iJarcsiııdt> ıııiilo.eııııııel :-az lıe,eti iter 1 c· d ,.,u . • un 0 6 mu· 

akşam rlok111; buı_:uı:ta kaılar İl'rayi alıcııkiif ı YIL: 1934 Zeva:i 5,24 

1 kt. ~ 1 Ezanı 10,20 
e1_e?e ır. ıl ! C[MAZEL EVVEL 10 

Sanşın l akvımı 

MıHıde Hayriye hanım t a rafından rnlolar !I Namus, millet. vatan, 

• • • • 

ilaveten: • ' ı- ---
Suzan " " ı;cnbaz numaraları ırz demektir 1 
Melahat ıı " '.\lılli rakılar -------------- - -- --ı 

,t\yı·ıca \'Odvil Dr. M. Ali ı 
Tşrit' ı>Jeııler lıf'rhalde ;ııem nıııı kalaealo.lardır ı 
~-!l!ll!ll&IEOliliH'1Sl&lall!• ~feııılı!ket lıa!'taha- ı 

ı " ,:~ 'b 1 

Susu·rıuk'ta Büyük 
Pehlivan Güreşleri 

Susurluk idmanyurdu menf aaline 
Sıı::-ııırlıılo. paııa~ırıııııı sol! ı.;iiı.ıii ol:ııı 29 aÇnıs

ıos n:ı.ı c::u~aııılıa gliııii pehlhaıı giirt•şleri yapı

laeakıır. Biiviik ve iiıılii pt>hlivanlarııı istir:ikiııi 
teıııııı iı·iıı ~iik.sl'I.. ilo.rami,·eler k.onınıı~tl;I'. Bun- 1 

daıı baiı..a ;ıatıa birc:ok. e'gıeııceler v~ O)'tınlar • 
yapılacaktır. ı 

SAGLAM, 

KUMAŞ 

. 
ZARiF, 

ucuz 
İSTİYENLEAE 

YON i S 

ııesr cilt, fr•mgi, hd-
İlllct Yeİe tfcl I i<oj:(ukluğu lıasıalıklan '. 

Bu hususta Jalıa fazla ıııalt'ınıat alıııak. isti- 1 
V('llleriıı Susurluk İdınaıınırduıı:ı rııiiraeaaı el-

1 Fantazi Manifatura Ve 
;ııl'lcri ilaıı oluııur. · i 

• t:eıniyetinden: · ı ıııiitehassısı. ı 
30 A~usto U3-1 Zafer h~nramıııa ıııii!'.'la<lif • Hastalarınıı aat üçte 1 

Lı - .. .. (. . . . ' f I I hükümet caddesinde mu- ı 
perseın c 1-(Uııu .eııııvetııııız tarcı ıııı_ an ıııem e- · ı : h · d k b ı :1 • • . • 1 ayene anesın e a u ve ı 

ketiıııiz fakir c;ocnkl.ınııııı siiıınl'lleı·i ~apıhıcak-
1 

tedavi eder. _ ·--- ___ i 
tır. Bu mevarııla ı~ocuklarıı ı ı siiıııı- · t Pttirnıek ı· 
islİ\l'll 'akli lıali ı~ıii~ait ailı·lpı·in de <'İizi bir : : DOKTOR 
nıa~raf ıııulo.abilinde rı \ ııı ;.:iiııde ct·ıııh·etimiz 1 1 

ıarafıııdaıı ı;ocuklarıııı. siiııı:l't Ptıirnıeleri. nıiiııı- 1 

1
Mehmet Şakir 

kündiır. Bu hususta daha fazla izahat alıııak 1 1 
ller:_:un lıu~tal:ı rıııı saat 

isLiyeıılPrin her ı.;iirı saat 16-17 arasıııda Ferah 1 2 den abama ka,(ar knbul 

oteli karşısında Kemal lwy aparınıaıııııt.la Cemi- eddr. 

yetimiz riysPtiııc müracaatları il:in ohııınr. .\dres: llııstafafakilı 
ıııalıallesiııdl' Kureı;i 

1 _ he~· tiirhes : ei\arııılla. 

Satılık hane ı\ilıtl 

.. : Kumaş Mazası 
Balık~sır ... E!~ke.~ ... !•rta- ı Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

ıııek t(' b ı ııı ııd ıı r 1 u Q'undeıı · ... ..,...~;;-..; .. ~;;-.;-........ ~ .. ..-.. -.... -.. : -.. :.: ... • .. .;; .. 
~ ' -----..-----~----~ Balıke~ir Erkek Ortaıııektebine 20 .\j:tusıos 934i tf 

• .. .. ' 1 • ·ı l b 1 d 1 •• pazartesı guııunueıı Ilı larerı ta c e ıW) ma )aş- 1 ti 
laııacaktır. 'falip)P,rirı aşagıd:.ıki v{·~:iikle birlikte ı 
~nıiiracaaıl:ırı lazımdır. ~lüral'a:ıı ı•decek taleLe 
12 yaşıııdaıı aşa/ıı ve 16 ya~ııı<lan yukarı olıııı

vacaktır. 
• 

t - .\iifii~ ciizJanı 

İlk mektep ~ehaılt•t ııanıt>::-ıi 
Sıhhat raporu 
. \!'iı selıadt'lnaıııesi ' . 

;> - Dörl :ıdt•I l'utugraf 

!! 
'" iN 
ı .. 
; .. 
••• '•• ~~~~~~~~~~~--~~~a• 

Temaşa 

OTEL VE GAZİNOSU· 
Şeref Bey idaresinde 

Balık.esirin her hususta t~n 
nıük.emnıd otelidir. 

Bütün asri konforü haiz Şehir 5;nemas1ndan: ı· 
M 1 · · 1 b 1 I' 1 ' ...: sıhhi, havadar bir ev satı- _ . . f uanıe e vergısıııı en ort: u ıaıı< ırnıa 11111 .--,ı- Ik Gunlerın kısalması hasebıle 22 ağustos çar9ambadan tf 

Baı1dırııı<ı K•ızası 
l\I üdii rlüğiind en Kont or. Temizlik, Servislerindeki 

nezaket ve ciddiyet. emniyet 
iiır ,·oluııt.la k:iiıı Heııızi ·lı••\İll ıııiilkiveıiııe ait 1 Ttıalr.i 1 . A . 1 itibaren Suvareye saat 21 de başlanacağını muhterem · •• 
I"' • , , • p erın eczacı vnı ve 1 _ . • · " 

(20) bin lira kı~· ııu•ti nıuhaııııııeneli Tiirk 1111 falı- Fahri beylere müracaatları. mutterılerlmlze arzederız. i a Gerek .Memleket halkının, 
rikasıııııı hiııasile i~iıı<leki nıe\C.~Ut bir adet 85 1 Balıkesir icra Memur- Pek yakında . 1" gerek bütün misafirlerimizi 
Be)~ir ku, ,~~iııt.le ı~,eı.; nıur~alı ıııazoı. ıııotörii / lug-undan" Monte Karlo Bombalar altında H umumi takdirini celbetmiştit· 
ve bır adet ;);) Bt•ygır ktı\ \etıııJ.- g:ızo.ı••rı tarı- , · . l tG " 
k k 1 .. ~ 1 -· b' 1 1 Mehmet Faık efendiye " TEMA ~A Gazinosunda ey mar a 1 1110101', 1 llll I' Pgı, il' 1111 tal'nllltı borçlu ıoför Rıdvan efendi- M ""t 

ıııak!ııı·ı;i, .hir ~als. tornt·~i, 8 yedC:'k val~ topu. hir nln haciz edilen Fort mar- N E v R o z ı· N . .. Gu"zel Seslı' Bı'r Radyo 
lfl\3j nıalo.ırıcsı, hır lP\a,I tulıırıılıası, hır kıı~· ıısu, kabir kamyonu açık arttır- , N 

ma ıle satılığa çıkarılmııtır. N 
tulurııhası. 2 irıııik isl'jiirii, 4 buÇ:dav :ıı,barı bir Satıı yeri Zarpali hanıdır · .. . · 1· b 1 · · b" .. l ti 

k
. ( · . · . . · , .,.. :-.elırııı staıı u ve ızıııırııı utun gazete e 

vals ı emııaıı 2H ) pan;a alat ve edt->vatla hırlık- I Birinci arttırma 5 • 9 934 c ,.... tt · ' 
te tahsili eıınal lo.:ıııııııtı ahk:iınıııa ,., fikaıı ~ 1 , tarihine tesadüf eden çar- E L A L " mevcuttur 

" ... IJ 1 1 · ·· I I · ıamba günıi saat ondur . ikin • _ •• 
gıııı lllllu l'l e a ('lll ırıuza~ Pl ı·~ • ı: ılo.arı arak ' ci arttırma 2019/934 tarihi- ~ N Balıkeairin en eyi tanınmıt bir oturma ve 

29- .\~ıı_:;tos 1 ??.ı .l~rilıiıı~ ~ııiisadit't.: ars~ıııba giinül n~ t_eıadüf eden perıem~e 1 ı: dinlenme yeridir. 

'331 l::> le bırııı~·ı ılıalPSI ıcra kılıııat'agıııdaıı la- 1 
'·UDU aaat ondur. A~ak il• Bütün asap ag .. rılarını süratle ::xx::xx::::::xx::::-

1. 1 · f' d (' · 1 .. 1.k'l 1 tıyenlerin mezkür gunde ıa ___ _ 
ıp erııı ıaıı ırıııa ıııa I~ l'!-llll e muıe~ı·~ · ı 11.0- bf yerine gelmeleri ilan • • 
ınis~·onu ınalısusııııa ıııiiracaaıları ilAn oluınır. : olunur. geçırır. 


