
' 
.1 
1 

• 
ısm2t Paşa nazretleri bugün beynelmilel 

9 eylül sergisini açacak 

BuğJ~y konferansı irıncı teşrın e 
Peşıe·~e toplanmak üzere dağıldı. 

Nüıhası Her yerde 3 kuruıtur. CÜMHURlYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETlRlR 

S a h i b i ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müstccaplıo~lu Esat Adi/ 
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Tiftik satışı Celal Bey 
mıdır? 

Bu ı · b "h' sua ın ceva ı mu ım 
ve l!enittir. Kanunun okur 
~azar olmasını kafi gördüğü 
b ~lediye reisliği meselesini, 
ır tehir hayatının bütün 

nelicelerile yakından ala· 
kalı görebilrrek; şehir ve 
fehırclliğin bu asırda ne de· 

~ek olduğunu bilenler için 
ır Şarttır. 

Bir şehir her şeyden ev
'le( bir muhittir Terbiyemi· 

~~.:~:;ter~ı;~:i~ 11s!:ha~e;: 
sakatlıyan da yine muhittir. 
Şu halde belediye rei•liği, 
ltıuhit yaratan bir kuvvet 
~emektir . Bu kuvveti kul 
anmak. bu kuvvete sahip 
olttıak için elbette bir la 
kıın şartlar vasıflar lazım 
dır. ' 

Nasıl hastayı doktora } o
lu tnühendise, mektebi mu
allime emanet edilorEak,bir 
tehri de bir şehirciye teslim 
etınenin aklıselim icabı 
olduğuna şüphe yoktur. 

Acaba şehircilik. yani be
lediyecilik biı doktorlL k, 
mühendisi ık gibi mua} yen 
!!Örgü \'e bilgiye ihtiy<cı 

olan bir ihtisas değil mıcir? 
llalk içinden geliti güzel 

seçilmiş bir insan; yanında 
ne kadar müşavirler bulu
nursa bu unsun şehirciliğ i n 

ilmine, teknik'ine bizzat va
kıf değilse böyle birinin ida 
resine bırakılan şehirin ve 
Şehir halkının vaziyetinin ne 
olacağı kolayca kestirile

bilir. 
Biz şimdilik belediye re 

islerinin müntehap mi, yok
sa mansuı: ıııu olması me
selesini düşünmüyoruz. Bir 
taraftan halkçı, bir taraf
tan devletçi olan prensiple
rin bu meselenin münaka
fasında nasıl bir birine bağ
lana bileceğini de izah etme
nin yeri ve zamanı değildir 

Ancak; her iş için bir şart 
arıyoruz Bir katip seçerken 
hile f"hsı ile vazife arasın 
da bir münasebet olup ol 
llıadığını tetkik ediyoruz. 

Devlet; kendi işlerinde da 
ittıa bilgiye ve ihtisasa elıem 
n1iYel veriyor Bu lol<la 
llıektepler açıyor. Avrupa'
Ya talebe gönderiyor. 

lialbuki, koskoca şehirle
•in idaresini, imarını, bedii 
giizelliklerini temin ile, hal
~ın terbiye ve karakteri 
Uzerine n. üessir maddi bir 
ltıuhit yaratmakla mükellef 
olaı1 belediye reisliği kar 
tısında halkı harekete geçi
ren Yegane saik alelade bir 

Politikacılıktır. 
Bıı meselede hem şehir 

halkına, hem devlete düşen 
"aıifeler vardır. Herşeyden 
evve}, halk ve devlet; şehirci
!· -
'~in bir ihtisas işi olduğunu 
Ciiınhuriyet ve inkılap Türki 
Ye'gginde ıtsri şehir yaratma
nın yiiksek bir vukufa da · 
Yandığını kabul etmelidir. 

Bir defa, bu fikir kafala 
ra Yerleşince şehrin mukad 
deratını eline bırakacağımız 
vatandaşta şehircilığin ilmi 
Ve teknik şartlarını arama 
ınak elden gelmez. 

Devlet de, bu yolda adam 
Yetiştirmenin çaresine ba
kar. 

O zaman vazı kanun da 

Kurtuluş harbinin büyük taarruzuna 
on iki sene evvel bugün başlamıştık . 
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lzmir Sergisi 
Bugün merasimle açılacak, llaşvekil 

mıya ı•iyaset edecek. 
açıl-

ISTBNBUL, 15 (A .A) 
J!aşvekil İsmet Paşa Hazret· 
leri bu sabah saat 11 de 
Gülcemal vapuri 'e İzmir'e 
hareket buyurmuştur. Baş 
vekil Hazretlerine Hariciye 

Vekıli Tevfık Rüştü bey re
fakat etmektedir. 9 Eylül 
sergisinde bulunmak üzere 
ş e hrimiLin ticaret alemine 

mensup bir çok zeval ta İz 
mir'e hareket etmişlerdir. 

ismet Paşa 1 lazretlerini 
vapurda Reisicümhur Haz-
retleri namına baş ya ver 
Belal,'bey şehrimizde l ulu
nan Vekiller, Mebuslar, İs-
tan bul \alisi, Emniyet mü 
dürü ve dal•a birçok zevat 

uğurlamıştır 
İZMIR, 25 (S.Ş1 - Bey

nelmilel 9 eylül İzmir ser-
gisi yarın büyük merasimle 
açılacaktır 

Başvekil ismet Paşa yarın 
sabah şehrimize gelecek ve 
haretle karşılanacaktır. Baş· 
vekil serginin açı in asına ri 
yaset edecektir 
IZMİR 25 ( S.Ş. ) 

Baıvekil paşa hazret 
leri tarafından yapılacak 

küşat merasimi için beledi
ye tarafından memleketin 
bütün ileri gelenlerine da
vetiyeler gönderilmiştir, 

Merasim iki saat kadar 
sürecek ve ondan sonra 
halktan istiyenler duhuliye 
bileti almak suretile pana
yıra girmeğe haşlıyacaklar-

dır. Merasim esnasında pa 
ra ile panayır yerine giril
miyecektir Belediye tara
fından beş yiiz kişiye da ve

tiyel gönderilmiştir. 
Panı>.yır saha>1ndaki faa -

liyet dündenberi büs-
bütün artmış ve herkes 
amele adedini teksif 
ederek pavyonunu tezyine 

başlamıştır. 

Pazar günü akşama ka 
dar tezyin edilmemiş pav-

belediye reislerinin yalnız 
okur yazar olmasını kafi 
saymıyarak. asri şehir ida
resının icap ettirdiği vasıf
ları da kanunlaıtır r. 

Hareket, fikirden sonra 
gelir. El verir ki. halkımız ve 
hükümet, beledive reisliği

nin içtimai ve s ' ya~i değe
rını kavrasın ve şehirci , 
!iğin yirminci asırda taşıdığı · 
ehemmiyeti düşüneb isin! 

, 

yon, bitirilmemiş iş 
yacağını alakadalar 
eylemekt ... dirler. 

kalmı

temin 

ismet Paşa 

9 Eylül panayırı müdde 

lince lzmir'de bulunmak 'e 1 

iz nirlilere latif hava 1ar din
letmek maksadile İzmir'e 
gelmesine müsaade edilen 
Riyaseticümhur bandosunun 
Vali beyin şefliği altında 
dün akşam gelmesi bekleni
yordu. Dün akşamki Afyon 
trenile gelmemit o'an ban
donun Sakarya va 
purile ve İstanbul tarikile 
gelmesi muhtemel görülmek-

ı tedir. 

lznıirdcn bir gorüııüş 
ı,_ 

· :Ergani istikrazıl 
( C)tertibinin kayıt muamelesı 

ay sonunda başlıyacak 
C. tertibi 

nin kayıt mü· 
ddeti30 ağus 

tos tarihin 
den 30 ey · 
lul akşamı
na kadardır. 

Yüzde beş 
faiz ve yüz · 

de iki ikra· 
miyeli olan 

.,.. Ct"\Ll:kt;Ti CELiK AGiL~ 
ORı:..YORUZ· 

C. tertıbine ait ıartlar aşağıda gösterilmiştir. 

B. Tertibinin hamıllerine mahsus olmak üzere ka · 
yıl müddetinin başlangıcından itibar< n allı gün müd
detle bir kayıt hakkı vuilm iştir. Bu müddet içinde 
B. Tertibi hamilleri ellerindeki nıakbuzlarl.ı evvelce 
bunları aldıkları bankalardan C. Tertibine ait aynı 
numarayı da alabileceklerdir. Mu yyen müddet geçtik
ten sonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satacaklardır. 

Yirmi lira itibari kıymetinde C. Tertibi tahvilleri . 
nin ihraç fiatı 19,40 lira olarak tespit edilmittir. Her 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon taşır 1-aiz yüz 
de beştir. Kuponlar her nisan ayının on 'hıncı gü

nünde ödenir. 
Faizden başka senede iki defa yapılacak keşlde

lerde 30ll bilete 94, 134 lira ıkramiye isabet edecek
tir. İkramiyeler arasında 30,000 15,000 liralık iki bü · 

yük ikramiye de vardır 
ikramiye ketideleri her •ene 1 G nisan ve 16 lefı ini

evvel tarihlerinde yapılır. İtfa keşideleri 16 nisan tari 

hinde senede bir defadır. 

Bir defa şehircilığin bir ih
tisaslık işi ı;ludğu fikri yer
leşsin, ondan sonra mütehas

sıs şehirciler ararrak ve ye
tiıtirmek lüzümu kendiliğin· 

den ortaya çıkacaktır. 1.:..:..----------------- -----:...· 
', ur U/ 

Son günlerde piya
sa hararetlendi· 

tsTANAUL, 25 (S . ş) Kontenjan etrafında nelerdiyor 
Bir müddettenberi durgun ANKARA . .24 (A.A) 
bir devre geçiren tiftik tica- İktısat Vekili Celal bey bi 
reli gene canlanmıştır. Ge rinci teşrin 1934, mart 1935 
çen hafta içinde İstanbul Kontenjan kararname•.i ınü
limanından muhıel ı f memle· nasebet ile Anadolu ajansına 
kellere 305 ton tiftik satıl- vaki b!yanatında buhranın do
mıştır. Alıcı memleketlerin ğurduğu zaruretlerin bir ifa. 
başında Almanya bulunmak · desi olan kontenjanı memle· 
tadır. Fakat Alman mües ketin hakiki ihtiyaçlarına 
seseleri adi cins sarı mal cevap verecek ş ekilde ço
denilen tiftikleri almaktadır. ğaltma ve sistemini ı lah 

ve basitleştirrneğe hüküme 
timiz tarafından verilen 
ehemmiyeti kaydederek ye
ni kontenjan memleketin 
satın alma kabiliyetine göre 
norma 1 haddini bulduğunu ve 
bu imkanın geçen seneden
beri sıkı bir surette çalışı

larak devletlerle anlaştığı-

Yüksek nevi mallar için 
büyük talepler bekleniyor. 

Sovyet R11sy a 'nın tekrar pi
yasada gözükeceği ümit 
edilmektedir. 

SA VAŞÇl Gôl!!:f: 

llkmektep Muallimi 
.\fc:deniyı'li ycııw11 ihtiras 

fır . Redfı ı n ı · r ıi:fi/111 insan 
ltırlu ileri ce111iyel kıırıı/111ıız 

11/mı ~kfrµ ııı wı lli111 lı [i i /ıı: 

clr iııkılıi/ıın fa::ild deııusıı

dıır lfrrşeyi o ııdıın bekliyo
rıı: Hııll>ııki L'ıi mlııırlydi n 
/ııı irfan ordıı,11111111 bııyüıı

kıi pisiko/ojisini eşele/ersek 

bıı!fıik /ıııkikııtlere rasl/111111ş 

ve ıi111illeri111i:i rksillmiş 

rılıırıı:. 

n11 lwki/;rıt/aden /Jiriııcisi 

ve /ırış/ıcası, dmm oldııkçıı 
keııdiıııfrıı verim lıeklnliüi

ıııi;; ilkı11el.tep ııııııılliıııiııiıı 

lıııyııl ıı<' istikl>ııliııiıı ıışılııııı: 

ue "tlıı11mıı: bir surrlle ıi<ı 

rallılmı:ş olmasıılır . /.inde 
bir kııııııei lıa/111ıl<' !ınyıılıı 

alılıın !Jt'llf ııııwllinı, k<'ııdi 

ni ölıinciye kadar adım/" 
ınnk ııucbııriyl'iindc olılııüıı 
/(lscı bir yol ıi::erincle /ııılıı 
yur 

<Jr/11y<1 koııııııık islı·clir/i

miz mesele şııclıır //er ins~n 
için l>ir i/ıliros lıi::ımdır .ile 
dı•ni ııe mes/ıoki ilıttra,lar 
ıse ceıııi!fC'le fıı!fclıı/ıı/ır 

İlkm eklep mııııllimi ilıli. 
rııssı::ılır Çıiııkıı ıınıı11 mıı

kaclıler bir !ıııyııtı ıınrclır 

Uıı lıayniın rni boyu kamın 
la !ayin eılilmışlir 

<Jnıırı isliklıal yolları fw
ıı11/1,Jır. llkmekteıı 111ııalli111i 

/ııı k 11/ITIİ hayat içi Ilı/(' 
::ir11/eli,1/ini, ilıtirnslrırını. 
yıikselmc 1'111<' ferini /ıirkııç 

>ene içinde kııyhediyor. l'or. 
yıın. ımicadclesi::, lıntta /ıeıl
bln bir rıı!ı ıınıın !ıayutınılıı 
!ıerşeyln ınukl'si olııyor. 

/Jnl/ıııki, ilknıcklep nıııııl

Limlcriııtleıı bi:: /ıcr şryi bek 
lerkeıı. una, ilılirnslaııırı 

şalılanı/ırıırnk lıiç bir Şl'Y 
uermiyorıı: . 

Oıııı ıiıııiller , ilıtirııslar, 

ınııc111/elt'lu, lıııyıi11kıi ı>a:i

fesinden ılıılw ıışkın va:ife 
ler uadcclcliııı 

lstikbaline örılıif7ıi111ıi: dıı
ıınrlıırı yıkalım işte ıı :ıı 

ıııcın, / > ııyıin yory1111 uc fıı·: 

!Jİ" gürclıi,ıj11ııı11: ilknıt!lilep 
ııı"alliıııi: olwyaıı. lwf11s1111 
i~lden, yıırtılıı ı. ilıtircıslı bir 
iıısnn ola.·nk ve belki bİr!fÜll 
btiyıık iktidıır ıııeııkilerinln 

nam:et/eri ilkmekteıı 111ııal. 
/imi saflarıııdaıı çıkacak
tır . 

mız 

ve 
sistemin 

bu 
\' e receği 

sistem ile 
ö:lenıe muvazenesi esa . 
sını böyle hakiki taviz 
elde elmiş olduğumuzu söy
lemiş ve demiştir~ i: • Yr ptı· 
ğımız anlaşrraların hepsinin 
esası birılir denileb i liı •e de 
her memleketle ~apılmış 

anlAşmaların hıısusi} etleri 
vardır . Alıcı ve satıcı tacir 
!erimizin bıı anlaşmala ıı 

birer birer göıdeıı geçire· 
rek işlerini ona göre yürüt

meleri menfaat leri i ktizasın
dandır Bu münaselet'e tek · 
rar ediyorum ki Türkofis 
alakadarların emrindedir ıı 

Maliye, Nafia,İktısat 
Vekilimiz istanbul'a 

geldiler 
İSTANBUL 25 ( SŞ) Na

fia Vekili Ali, İktısat Vekili 
1 Celal ve Maliye Vekili Fu 

Ce!al hey 

al beyler bugünkü trenle 
şehrimize gelmişlerdir. 

Vekillerimizi istasyonda askeri 
ve mülki memurlarla kendi
lerini tanıyan pek çok zevat 
~a rşılamışl ardır. 

ilk kazmayı Ali bey 
vuracak 

ANKAHA, :!5 (S.ıjı - Nıı

fia Vo ~ili Ali beyin Afyorı

Antnlya hattında ilk kaz 
moyı vurmak suretile vazı 

esas resmini yapmak üzere 
ayın yirmi yedisinde mahal
line ha reket etmesi muhte
'met.lir. 

Diğe r t a raftan alınan 

malumata göre, Sıvas-Erzu

rum demiryolu üzerindeki 
inşaata i;ivas'tan itibaren bas
lanmıstır . Bu hat azami be; - , 
~eneye kadar bitirilecektir. 

Ziraat vekilimiz tet
kik seyatında 

hTANBUL, ;!5 (S Ş) 
Ziraat vekili Muhlis 
dün Karadeniz vapuru 
tetkik seyahatine çıktı . 

bey 
ile 

Ankara - İstanbul 
hava seferleri hakkındıt 

ANKARA , 25 (S Ş.) -
Ankara-İstanbul hava sefer

leri bu ayın oıı beş i nd~beri 

muntazaman it emeğe baı

lamışur. Haftada dört gün 
sabahları saat 9 buçuk ta 
Ankaradan kalkan yolcu 
tayyaresi Eskışehir'e uğrı 

yarak saat 12 deYeşilkö'ye 

inmektedir. 
Yeşi l köy"den saat 14 de 

kalkarak 16, 30 da Anka-

Askeı·i 

ra 'ya mu\·asalat ediyor. 
Tayyarenin hareket günleri 
cumartesi,pazartesi, çarşam
ba ve perşembedir. Ankara, 

İstanbul ve Eskiıehir pos

tahaneleri tayyare ile gön
derilecek mektupları kabul 
etmektedir. 

Yolcu biletleri 30 lira 
olup gidip gelme alanlara 
yüzde 10 tenzilat yapılmak
tadır. 

Kaçakçılık 
Terfi listesi yüksek 

tasdika arzedildi. kanununa bir fıkra 
ANKARA 5 (S Ş) ilave ediliyor. 

Askeri terfi listesi hazırlan ANKARA, 26 (S.Ş.) 
mııtır . Reisicümhur Askeri, adli hakimlerin 

Hazretlerinin tetkiklerine bir mazeretleri çıktığı za-
arzedilmek üzere listel ... r Is man askeri ihtisas mahke-

tanbul'a gönderilmiştir . melerinin faaliyetten geri 

Ayın 28 inde ilan edı' lecek kaln1am 1 · f ı a arı ıçin yer erine 
tir . , . kimlerin çalıştırılabileceği 
Harbıye mektebının I ve askeri ihtisas mahkeme

yüzüncü yll dönümü sinden mazeret dolayısile 
münasibetile ayrıldıkları takdirde maaı· 

İ::ıTANBUL,25 (S.Ş) !arının verilip verilemiyece-
ği hakkında gümrük muha. 

Harbiye mektebinin 30 ağus 
tosta yüzücü kuruluı yıl dö faza kumandanlığı tetkikat 
nümü kutlulanacaktır.O gün yaparak kaçal<çılık kanunu
ıçın mektepte mükenımel nun 67 inci maddesine bir 
bir proğram hazırlanmıştır. fıkra ilavesine lüzum gör
Merasimde nutuklar •Öyle- müştür Hu husesta bir la
necek, geçit resmi yapıla- yiha hazırlanmaktadır 
caktır Harbiye mektebi Mektebin bugün __ h_a_y_a_t-ta-

yüz sene içinde memlekete ol k" an en es ı mezunu ..• 
24000 b' .. . muşur za ıt yetitlirmiştir. mutekaıt Kazım Paıadır. 
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r .~ er şeyden evvel aMai I! 
Borcu inkar 1 

Modası Bağcılık Kursu 
Halıı evimizde bağcılığa ait dersler bu ak

şam başlıyor. 
M•mleketimhdeki bağcılı !emesi yolunda, bağcılık it· 

ğın daha bilgili ve en son- lerine vakıf bir arkadaı ta

teknike uygun bir halde in· rafından dersler verilecek
kiıafını düşünen Halkevimiz, tir. Bütün bağcılarımıza bu 
bir bağc lık kursu açmıya 

derslere devam •tme•ini 
karar vermiştir. ı 

memlekete hizmet bakımın· 
Bağcılığa ait bu dersler dan rica ederiz. 

bir hafta kadar sürecek ve 

Ankara üksek Ziraat Ens- 1 

titüsünden hemşehrimiz Halil 
İbrahim bey tarafından veri
lecektir. Derslere, bu akıam 
saat 20 de başlane.caktır. 

Halkevi Reisliğinden: 

Ders Sw ileri : 
26 ağustos pazar saat 20 

den 21 e kadar. 
27 ağustos pazartesi saat 

20 den 21 e kadar. 

ı Bağcılarımıza 
Memleket bağcılığının iler 1 

29 ağustos çarsamba saat 

20 den 21 e kadar. 
1 eylı'.'ıl cumartesi saat 20 

den 21 e kadar . 

Spor hareketleri 

ı Küçük haberler 
30 ağustos hazır

lıkları 

Cuma Günü Güçlüler 
Yurtluları 3- 4 Vendi 

TEKİRDA<\ 24 ı A.A.) 
Otuz ağustos zafer bayramı 
için hazırlıklar yapılmakta· 
dır Ogünün ıerefine fırka 
tarafından ordu evinde bir 
balo verilecekdir. 

Bırlik eyi çalışmalı ve İzmir'de 
mutlak galibiyet elde etmelidir. 

Avcılar bayramı 
EDİRNE, 24 ( A A. ) 

Burada yapılacak ola n bü
yük avcılar hayra rr ına iş

tirak etmek üzere Tekirdağ 
avcılarından mürekkep bü Cuma günü hava rüzgarlı 

bu münasebetle de saha 
pek tozlu idi- Evvela İzmi 
r'e hazırlık olmak üzer" İd
man birliği birinci ve ikinci 
takımları ekzersiz yaptılar. 

Hemen sırası iken burada 
söylemekten kendimizi ala
mıyacağız: 

tiyoruz. Onlara yakışan, ga· 
libiyet bizine kadar sevındirse J 

mağlubiyet acısı da bizlere 
aynı tekilde tesir eder. 

yük bir kafile şehrimize 

gelmiştir. 

Harabeleri ziyaret 
KARS, 24 (A.A.) 

Yurt - Güç maçı Halkevi dil, tarih ve ede. 
Bu maç sahanın pek toz· J biyat komitesi azaları 70 

lu olmasından oldukça zevk · kilometre mesafed .. ki 
siz geçti Mamafih yine Ane harabelerinde tetkikat. 
seyirci ka l abalığı kesilrriş 1 ta bulunmak üzere buradan 

· 1 hareket etmi•lerdir değildi. İdmanyurdu ve ld · • 

Duyuşlar .. 

Savaşçılar 
Türk Cümhuriyeti kurtu 

luş kavgalarında döküleO 
kanların kırmızılıkları için 
de doğdu Her an durula 
rak yükseliyor. Henüz yav· 
ru yaşında analattı On yıl· 
da kucağında on nesil yetil 
tirdi. Damarlara fazilet ve 
ulviyet sunarken beyin ve 
ilikleri emerek büyii· 
yor Cümhuriyet kendi ev· 
!atlarının eseri olduiu 
kadar, evlatları da onun eıı· 
ridir. Birbirlerine Lüyük bil 
ihtirasla sarılmış, tek kaibiP 
çarpıntısile J ararlar. fil 
kudret eğer on l arı ayırır~· 

tarih sinesinde onul ıııaz ya• 
ralar açılır. 

Bir avuç vatan toprağı; 11' 

vaıtan kalma bir malul, bil 
satır yazı. bir idealist, yükıe~ 
inanışlarile kuvvet olan bir 
köylü ve bir genç hep onıııı 

Son yıllarda türeyen ve 
heyeti içtimiyemizce de 
maalesef tabii bir hadise imit 
gibi karıılanmıya başlıyan 

(borcu inkar) modası hak
kında şu sıra birkaç satır 
yazı yazmak faydadan hali 
olmasa gerektir. Pek sami
mi münasebetlerle . gürlek 
muhabbetlerle başlıyan borç· 
luluk ve alacaklılık sıfatları· 
nın en son - arızi olduğu 

için - nezi yolunda alacak
lı tarafından gösterilen ha· 
fif ve gitikçe sert ve kati 
hareketler öyle mukabe
leler doğuruyorki o anda sa· 
mimiyetlerden, çoşkun ~u
habbetlerden bir eser kalma · 
dıktan baıka, onların yer ine 
biaman bir düşmanlık, ardı 
arası kesilmiyen ve ta evla
da ve ahfada kadar uzıyan ~ 
bir münaferet ve intikam 
kaim oluyor. O anda alacak· 

Tevfik bey 1 Biı·Iiğin 
Müsameresi 1 

ldmanb!rliği İzmir'lilere 
karşı burada çok parlak 1 ir 
galibiyet kazandı. Bundan 

dolayı yalnız Birlik deiil, 
Balıkesir sporu haklı bir se· 

mangucu eyi takımlarla Zirai vaziyet çok eyi 1 
parçasıdır. Bütünlükleri ill' 
sanlar aleminin hayretlr 
baılıyan sevinçlerini çek Antalya polis müdürlüğü

ne tahvil edilen Tevfik bey 
dün İzmir yolile vazife si 

çıkmışlardı. KARS, 24 (A .A) - Mm 
takanın her tarafında bu 

lı bir canavar, bir ze.lim, bir 
namussuzdur. O alacaklı ki, 
aziz dostuna para verirken 
dünyanın en hamiyetli , en 
vicdanlı, en bonkör bir ada-

başına hareket etmiştir. Tev
fik bey istasyonda dostları 
ve arkadaşları tarafından 

1 ldmanbirliğinin 13 üncü vinç ve gurur duymaktadır. 
sanei devriyesi münasebetile Bu ağır mağlubiyet altında l 28 ağustos salı ~ünü kalan İzmir'liler Birliği ora· 

gecesi Şehir sinema - ya çağırdılar bir de kupa 

Oyun sert bir hava için· seneki umumi ziraat işleri 
de devam etti. ilk devrenin 

1 
her senekinden çok fazla· 

ön kısımlarında Güç kıs· , dır Çiftçiler bu vaziyetten 
men hakim bir oyunla beş Çok memnundurlar 

uğurlanmıştır. sında bir n:üsarrere koydular.Bu, iclmanbirliği, 
dakikada iki gol attı. Uun- Panayırlar kuruluyor 
dan sonra Yurt bir golle TEKİRDAG, 24 (A.A) _ 

Refik bey mı idi. 

Ecnebi bir mesel vardır: 
mukabele etti . 

Bir aralık lehlerine veri· 

vereceğini evvelce de yaz ı d 1 ·ı B 1 k · · · .. o ayısı e a ı esır ıçın mu· 
mıştık. Bize temin İ 

"İkraz muhabbeti keser " 
Bizim Türkçemizde de bunun 
daha güzel benzerlerini bu
labiliriz; mesela . "Dost ile ye 
içte . alış verit etmen derler. 
Halkın birer hikmeti olan 
bu sözler öyle yabana atı 

lacak boş sözler değildir. 

Niğde Defterdarlığına tah d 'ld""' .. .. 

1 

him bir maç olacaktır d· e ı ıgıne gore musa 
vil edilen sabık Vilayet Def-1 k .. 1 1 kt manbirliğinin buradaki mn· mere ço guze o aca ır. 

len bir penaltıyı Münip ka· 

çırdı Ve Güçlülerin attığı terdarı Refik bey bugün lstan· Müsamerede "Bir meşale sön- vaffakıyetini kırmaması şüp-
bir üçüncü golle birinci dev
re ~ 1 bitti. 

bul }olile yeni vazifesi baıı· dün isimli facia ile "60 lık hesiz ön temennidir. Fakat 
na hareket edecl!ktir. J ıhtiyar bebek. isimli vodvil l görünüşe göre Birlik fena 

Uzun seneler aramızda ya. oyna:ıacaktır. 1 vaziyettedir. Zira henüz İkinci devre, Yurtlular da 
ha enerjik çıktılar. Bu çalış-ş yan ve mt'mleketimiıe fay. llazırlıklar çok ılerlemiştir. tam kadro ile bir tek ekzer·

1 
dası dokunan Refik beye H' • f ı · . t .ı· -.. •1 

siz yapmış değildir ma ilk dakikalar kendini 

Alacaklı ile borçlunun ilk 
akdi ateta bir dostluk mua 
hedesine benzer. Fakat va· 

yeni vaz i fe~inde muvaffak lffi3Y818t 8 IR sunne UU~UnU Cuma günü de eksersiz ola-
1 

olmas nı diler, eyi yolculuk ı Himayeietfal Cemiyeti rak sahaya çıkan takım da, 

göstt:rdi. Ve Yurt arka arka· 

ya iki gol atarak sayıları 

3 3 e çıkardı. Bu beraberlik 

hali her takıma bir leva· 

zün şekli verdi. Mukabil 
akın ' ar mukabil teh· 
likeler arasında vakit son 
dakikalarını aradı.Fakat bu 
son dakikalar Yurdun aley· 
hine penaltı ile geçti. Penal
tıyı kaçırmıyan Güçlüler sa
hayı 4-3 gibi bir galibiyetle 
terkettiler. 

lar temenni ederiz. tarafından tertip edilen fa· 

desı gelen, hatta geciken Gazozlar bozuk mu? kir çocukların sünnet düğü· 
b t d" · t 1 b' k 1 nü için hazırlıklar ilerlemif-orcu e ıyesı a e ı yo mu, Helediyece gazoz fabrika-
iıte o , (sebebi harp) addet- larındın çıkardığı gazozlar 1 tir 
mek için yegane vasıtadır. Sünnet düğün\; eğlencele-
0 d 1 ılan şüphe edilerek muayen rı·ne halkın gı'rmesi serbesttir. n an sonra taarruz , sav et, 

için 6 •ar •i•e alınmış ve B h t t f il"t küfür artık borçlununc:'.ı.:r! O • • • u usus a ayrıca a s a 
memleket hastahanesi laho· 

borclunun ki o, o güne kadar vereceğiz 
alacaklısının en büyük min· rotu v ıı r s 1 gönderilmiştir. 1 1 

nettarı idi. Po/Dis·ünteku:· cuma ı...•u" nu" saat -, ~İ~iyetler 10 ~ile~ler ,-
Borçlunun icraye verilme- ~ -, ~ , -

si ise onun harimine bomba ı 3 ~ıralarında Osmaniye mıı· 

atmıya benzer! Borçlu du- holleRinden Karakaş Alı'nin OsmanKÖY nahiyesin~e 
rurmu ya : derhal (inkar mo· k h · j 'l "d hal ~I 

a \'CSını e ·' ecı 1ye ma . nu"fus memuru yo ' 
dası) na uyar ve fazla ola Icsin<lPn Arif oğlu deli Yu· 
rak birde alacak iddaasına nus kavğ'l çıkaracak dere - Bize bildirildigine göre: 

ba,Iar! O, icra dairesinin da- cede sarlırı~ olduğu görüle· Nüfus siyasetimiz bakı· 
ha merdivenlerinden iner· rek karakola getirilmiş po mından bir nahiyenin nüfus 

ken rast geldiğine, dostu ol- !is memuru Mdhmet ~ f.ındiye memursuz kalmasının ne ' 
sun, dütmanı olsun; (inkar vazitesini yaparken hakarat demek olduğu bellidir. 

İşte Osmanköy nahiyesin· 
de ileridenberi meml'r yok-

birinci takımdan gözümüze 
çarpanoyuncu pek az,hatta hiç 
!kadar az oldu. Birlik ehemmi· 

yet vermediği bu maçı çok 
feci şekilde geçirmeyi dai
ma göz önünde tutmalı şu 

1 eş gün içinde her gün ve 
muntazam çalışmalıdır 

Bunu Balıkesir sporu için 
Birlikten bir hak olarak is-

Bandırma Mıntakası 
Kongrası 

Kongrada şiddetli münakaşa
lar oldu. etlim) ve gülerek (şu kadar ettiğinnden h&kkında muamele 

kuruş da alacak. istedim!) 1 kanuniyeyc tevessül _olun· 
der. 

1 
muştur. 

Şimdi gelelim alacaklıya: _ _ _ .. . 

o da maruz kaldığı bu man- .
1 Türk Adları 

zara karşısında köpürür ve 1 

tur. Vilayete de şil<ayet et· Mintaka heyeti tamam ile yeni olarak seçildi 
tik. Bir köylü nüfus iti için ı 

BANDllUfA, 24 (S Ş) - hususi ve şifahi görii~meler üç kere Gireson nahiyesine 1 

fôyle söyler: 
-- Hundan sonra eylik mi? 

Töbeler olsun! 
Efendiler, heyeti içtimai· 

yemiz aras111da hoş ve tabii 
görülmiye başlıyan bu gay
ri tabii inkar hadisesi ve bu 
melı'.'ın moda hakkında eli · 

miz böğrümüzde seyirci kal
maktansa onunla biaman 
bir şavaıa giritmek hepimi· 

zin vazifemizdir. Borçlu bir 
a:lam fakir olabilir, adz ola
bilir, bitkin olabilir, borcunu 
ödiyemez. Aklım erer. Fa
kat (borcum yok) demek 
için dünyada hiç bir sebebi 
mazeret gösterilemez. Bahu · 
sus ki, (borcum yok) diyen 
adam hali vaktı yerinde bir 
adam da olursa .. 

Vakı borç insanın bir de
receye kadar ahlakını bo · 
zar Mesla: Borçlu ba zan 
sözünü gününde yerine geti
remez Fakat bu baıka, (bor· 
cum yok) demek yine baş 
kadır . Bir borlçunun borçlu 
ike:ı (borcum yok ) d emesi 
doğrudan doğruya namus 
suzluktur. Namussuzluk ise 

Gezgin 
Geçit 
Geçim 
Gelim 
Gelir 
Gel er 

Giriy 
Geray 
Girgin 
Gökçen 
Gök Kekın 

Gök Alp 
Ger Gül Gök Er 
Ger Oğul Gök Boğa 

Ger Doğmuş Gök Sungur 
Ger Doğan Gök AElan 

Yeni dogan çocuklarınııa 

öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adla•ını toplamak 
tadır.Bu adları gaıetemizde 

liı ntşrediyoruz. Bu yolda bildiğ'i· 
' niz adlar varsa onları da Hal-

kevine bildirmenizi rica ede· 

l 
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde neş

' rolunacaktır. "H,, işaretlileri kız 
adıdır. 

- ı 

heyeti içtimaiyed .. tabii gö 
rülmez, telin edilir. 

Faziletli olalın., hamiyetli 
olalım, ciddi olalım, aman, 
ahlakımızı korur alım çünkü: 

Herşeyden evvel ahlak! 

ff. B. Çantay 

ı I'. rşembe günü akşamı Umu- yapıldı. gitmekte, fakat Osmanköy • . 
mi Mıntaka kongrası yap.ldı. l\üncü celsede m'ntakn nahiyesinin memuru ise 

merkezde hala staj gör· Kongrayı saat 9, 10 da mm- heyeti ve 
taka rPisi Servet bey açtı. tihııbatı 

fen hPyetlı• rı in. 
yapıldı. M•ntaka mektedir. 

SAVAŞ: Vilayet maka 
1 

Kongra r iyaretine Zeybek heyetine: 
oğlu Mustafa bey, kıltiplıkle- Hırinci reis; ıııybck zad~ mının nazarı dıkkatini cel

bederiz re Yahya bey (Gönen) O•man Mustafa bey ikinci reis, mu
bey (Bandırma) seı·ildiler. allim Kemal bey, azalıklara 

Yeşilli camiin mi- Dört kulübun murahhas- Doktor İsmail, muallım ls-

naresi !arı mevcuttu Murahhasla- mail, l\Pcep bey, 
Yalnız şehrin güzelle~ · ; rın. sal!ihiyetnameleri tetkik Futbol heyetine: Haki bey 

mesi işile de<•il aynı zaman. odıhlıkten sonra .ıııntaka ve fen (Gönen) Osman bey (Gönen , 
~ • 1 . ' 

Ja Jinl bir mabeJe karşı ta heyetlerının raporları okundu. Osm ın b ~y cBanılırma) 

ş•dığımız saygı h ~terinden ıle 
aykırı lıir bakıms ı zlıkta olan 

Yeşilli camiinin minaresi 
üı• rııde alakadar makamla 
rın Jikkııt gözünü çekerız 

Bu cumiin g<'lıri çoktur. 
Fakat minarenin şerefPÔen 

yukarısı harap, Sl\'DSız bir 
haldedir. Bir ı· ok yeri de 
ciddi hakıma muhtaçtır. 

Bugün 

Yeni 
'l,ii ı· ki,.(• ,., 

Ecza san esi 
Nöbetçidir 

Geçen seneki lik maı·ların· Atletizm heyetine: Yahya 
da büttn kulüplerin ve bu bey (Gönen), Nuri bey ı <;ö. 
meyanda Cö ıen İdmanyur- nen), Mustafa bey (Gönen) 
Junun dıskalıfye edilmesine Bisiklet heyetine: ~1usta

Gö1en murahhasları ıtıraz fa hey ( Gönen), Kemal bey 
ettıl .J r l"zun münakaşalor · (Gönen) Fuat hPy (GönPn) 
dan sonra on dakika ara Denizcilik heyetine: Rağıp 
verildı. bey (Bandırma), Fehmi bey 

İkinci celsede yeni mınta· (Erdek), Sabri bey (Bandır-
ka ve fen heyetleri ıı·ın ma) seçildilek. 

Afrika'nın İç Yüzü 
Yüz binlerce Lira ile yaşana

mıyacak macera fılimi 

ı Eylı'.'ılün on beşinde Malka 
ra, Hayrabolu kazalarında 

hayvan ve eşya panayırları 

kurulacaktır. 

Erğani istikrazı hak
kında konferans ve-

rildi. 
AMASYA, 24 ıA.A) 

Halkevi salonunda Ergani 
istikrazı hakkında bir kon· 
ferans verilmiştir. Konferans
ta hazır bulunan büyük 
bir halk kütlesi tarafından 
hararetle alkışlanmııtır. 

Temettü hissesi 9 
milyon tutuyor. 

ANKARA, 25 (S.Ş) - Tıir
kiye'de ı· alışan ecnebi şir· 
ketlerin bu sene hariç·teki 
hissedarlarına gönderecek. 
lerı faiz ve temettü hisse. 
lerınin dokuz milyon lira ka. 
dar tutacağı tahmin edil 
mekledir. 

llaber alındığına göre, 
bu faiz ve temııttıi hisseleri 
Ziraat bankasınca köylüden 
ıılınmakta olan buğdayların 
mezkür şirketler tarııfından 
harice satılması suretile 
ödenecektir. 

Himayei etfal cemiyetinin 
yardımları 

ANKARA, 25 (S.Ş) 

Himayeietfal Cemiyeti 
Umumi markezi .\ğustos 

93~ tarihinden 16 Ağustos 
193~ tarihine kadar 1757 
çocuğa yardım etmiştir. 

11unlardan 346 hasta ÇO· 

cuk ve kadın Umumi Mer· 
kezin poliniklerinde mua· 
yene ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş muayenehane
sinde 564 çocuğun dişleri 

muayene ve tedavi edilmiş· 
tir. 709 çocuk ve anne umu 
mi merkezin banyo 1 arından 

istifade etmittir. Süt Dam· 
lası k1'mında da 132 çocuğa 1 
880 kilo 7.t.5 gram süt beda
va tevzi edilmiştir. Yardım 

ıçin mürıı.caat eden fakir 6 
çocuğa para yardımı yapıl 
mıştır . 

Kembriç Üniversi
tesi müdür ve tale-

beleri geldiler . 
İSTANP.UL, 24 (S Ş) 

Kem briç üniversite: i prof~
sör ve talebelerinden iki 
yüz kitilik bir kafile dün 
İstanbul'a geldi Cumartesi 
günü lstanbul üni\'ersite,ini 
&e:ı:eceklerdir . 

tiği kadar. ayrılııları dı 
en derin ıztıraplar yaratır· 

ı Kopmaz t ağları; fazilet ve 
inanıt !arıdır, benzerlikleridir 
özlülükleridir Bir portre ki• 
onların yegane mükafat arı 
ve iftihar madalyaları Her 
yerde her zaman didill' 
me ve çalışmalarile fark 
olunurlar. Kansız yüı· 

!erinde tatlı renkte parıltı· 
larile tanınırlar Ruhlarııı· 

dan taşan yüksek duygula· 
rın uğultu ve çağlayışı eti 
sağır kulaklar tarafındall 

bile işitilebilir 

Türk cümhuriyeli ihtilal· 
le doğdu, inkılap kademe· 
!erinde bulunuyor. Her ati 
bir hamle, bir kademeyi aşıf 
halinde .. Saflar dalgalana· 
rak koşuyor, ilerliyor. Buıı· 

!arın hepsi gözden geçnıil 

genç iman, genç inanış, geıı 
görüşlerin senfonik uçuş\!• 

yükselişidir. daima nikbitl 
daima ümitli.. Yanlarındıı 
bakır maskeli içAiz cümhuri· 
yet softa~ı, yeıil bayrak al' 
tına koşanlar kadar iğrenÇ" 
tir, tehlikelidir, yersizdir. Çe· 
lik bir zincirde daima ka· 
rarmağa ve erimeğe mah 
küm kurıun halkanın yer 
alamayışı gibi.. Bunlar gö· 
bek ve enselerini katmerleı· 
tirerek karanlık egoizmala· 
rına gömülmüılerdir. 

Bu gDnün en büyük 
kahramanı: inkılabın fikir 
işçisi kağıt ve kalemile za· 

ferler yaratan veya yarataca~ 
1
olan yüksek görüşlü idealisttir· 

Bir sandalya ve bir masa· 
dan ibaret gayet basil 
konfor içinde çok mesut 
ça lııır Kör bir kandilin 
sönük ziyası altında gündüı· 

ler y.ıratmakla meşguldür 

Damarlarındaki kanın son 

katrasını da sarf etlikten 
sonra ancak huzur ve ra-

hatı bulabilir. Bütün savat· 
çılar hep böyle savaırrak 

tadır. Hiç bir tehlike ve 

felaketten zerre kadar kor· 

kuları yoktur Onları sarsa 
cak bir kuvvet henüz mev· 
cut değildir Helki bir gün· 
en saygı· değer sevgilileri, 
olan cümhuriyet onları feda. 
edebilir. Sevinç' e bt na da 
hazırdırlar. 

Ferhan Sif/o 

Veni adam 
Pazart si günleri inti~ar 

etmekte olan haftalık "Yeni 

"Adam gazete~i :!5 inci nüs· 

hadan itibaren perıembe 

sabahları çıkacaktır. 
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'.-· ~~ı'JA ~Onların· dilinden: 
Saat diyor ki: 

J 
A 

N 

Şu insan oğluna benim 
kadar hizmeti dokunan, fa
kat benim kadar da sayıl
ınıyıın v~ kıymet verilmiyen 
bir hiıınetkılr yoktur. Niçin 

s 
Mürakabe 

Altında 

Çalışılacak 
BERLİN, 24 ( A A. ) 

Son çıkan bir kanunla bü 
tün Alman t i c a r e t 
ve sanayi odalar bundan böy-
le iktısat nazaretinin mura
kabesi altında çalışacaklar -

y 

o 

DAR l ı 

' İsviçre'nin 
• 1 

itirazı 
Tekzip ediliyor. 

LO:\'DRA, 24 (A.A.) -

Dünya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketler 
Amerika ne istiyor? ilk hapıshane gazetesi 
Amerlka'nın en meıhur "Pariser Tageblatt., ıan 

iktısatçılarından M . Walla-
ce yukarıdaki unvan ile bir 
kitap neıretmiştir. Wallace 
büyük bir iktısatçı olmakla 
beraber Roosevelt hükume
tinin memurlarından bulu 
nan yüksek bir simadır. 

Gerek kitabın mevzLu ve 
gerekse müellifinin kazandı
ğı ıöhret dolayısile bu kitap, 
fevkalade dikkat nazarımızı 
celbetmittir. 

:s-····~·:·········································· 
: K~a!ıkn: B·ı~ a °'r ' : Yazan : 
: . ~çu . : ( '!: ( ~ IS l : Mükerrem: 
.Hıkayesı • : Kamil • .•.....•.........•..............................•.. : 

Mediha tavada puf böre - yordu. Varlık içinde daha 
ği kızartıyordu . Musluk ba- gü:ıelleşmiş, serpilmiş, sa-
şında da yıkanacak bir hay- !onlarda göz kamaştırıcı bir 
lı bulatık kap vardı. Yüzü- yıl:lız olmuıtu. 
nü buruşturdu . 

Birinci sene Avrupa 'yı , 
ikinci sene de Amerika'yı 

dolaşarak yaşamıılardı. Şim· 

Ada'nın en ıık köıklerinden 

birinde dinleniyorlardı. Fa
kat Serme! bey değitmiıti. 
Artık eskisi gibi sabahları 

ben vazifemi yaparken bana 
kızıyorlar :• \'e ben niçin sa
ldbiyetdar olduğum ve gü
venildiğim halde dinlenmi
yorum. Bir de ben haslala
tıın cu lılnet eıler ve verdik
luri paraya acırt.r. Bilmez_ 
ler ki ben onların ihmali yü
zünden, sözlerinde durmama 
!arından hastalanıyorum. 

Sovyet Rusya'nın Milletler Ce
miyetine girmesine İsviçre'· 
nin itiraz edeceği hakkında
ki haberler en salahiyettar 
mahafilde tekzip edilmek
tedir. İsviçre bu itle müs 

dır. tenkif kalacaktır. 
Borçlar ödeniyor. f 

Kitabın mevzuu ıudur: 
Birleıik Amerika hükume

ti, duçar olduğu mülhit in
hitattan kurtulmak iıterse, 
önünde üç yol vardır: 

Bu hafta içinde bir g-aze
tenin ilk sayısı ı·ıkmışt~r ki , 
satın almak kabil değildir. 
Bu gaz~tenin yazıları bir 
hapishanede yazılır , tertibi 
hapishanede yapılır, ha pis ha
nede basılır ve hapisanede 
okunur. Fakat bunun gizlice 
tevzi edilen bir gazele ol
duğu zannedilmem elidir. Bu 
«Haftalık haberler gazetesi» 
ismi ile ç·ıkan ve mündere
c ntı müdüriyetince tespit 
olunan bir gazetedir ki , In
giltere'de tasav~ur edilen 
hapiahaneler ıslahatı sahasın
da ilk ttıdbir ve hntveyi teş · 
kil etmektedir. 

Bugün Selma'larda gör
düğü Sermet beyin sözlerini 
tekrar düıünmeğe başladı 
Epi zamandır bu çok kibar. 
zengin adam kendisine ar 
kadaflarından fazla ehem
miyer veriyor, her fırsatta 
güzel bir kadının lüks eşya 
gibi en nadide mahfazalar
da saklanması icap ettiğini, 

kadının süs ıçın, gülmek , 
gezmek, parlamak için ha-

Mediha'dan evvel uyanarak 

bin buse içinde çoraplarını 

giydirmiyor , kahvaltısını 

elife yedirmiyordu. Ve za_ 
man zaman bir telefon ede
rek gecelerini baıka yerler
de geçiriyordu. 

Biz santiar; en mütekıL 
ınil, vazife sever. şuıırile 
hareket eder «insanlar» ı 
tanıyorduk. tiimdi bunun bir 
Yalan dolan olduğunu anlı
Yoruz. Sözün namus olduğu
nu söyliyen insanların ar
dından çok defa: 

MANCESTER, 24 (A.A.)- Sporcular Harko ta 
.. l İ .1. HARKOF, 24 (A.A.) -Alman tuccar arının ngı ız 

· l'k f b 'k ı ı b . Türk Sporcuları Kiyef'ten 
ıp ı a rı a arına o an orç- , 
1 

"d . 1 . buraya gelmişlerdir. 
yata geldiğini söyliyordu. 
Bugün biraz daha ileriye 

arının o emesı mese esı -;;;;:~::----------
1- Kati bir iktısadi autar

chie. varmış. ona bazı itirafı an
dırır imalarda bulunmuıtu. 

Yani isterse bu evden kaçar, 
kocasından boıanır, kendisi
ni hekliyen aşk, lüks ve sa
adet yuvasına girebilirdi 
Mesut olmak için neyım ek
sik diyordu. 

görütiılmüıtür. Panama ı.analına daı·r Lı·r 
Halletmek üzere bir İn il U 2 - Avrupa ve bütün ci

han memleketleri ile ticaret
te mütterek mesai. 

Bu gazete, münderecat iti
barile her sahayn temas eder 
ve herkesin alakasını tatmin 
edecek şekildedir. Gazetede 
bittabi bütün cinai Ye şehevi 
mevzular hariçtir. Gazetenin 
ilk numarası dürt sayfa ola
rak intişa.r etmişıir.llk say- 1 
fasında: lngiliz Mount Eve 
rest heyeti seferiyesi hak- ı 
kında bir rapor, Milleıler Ce_ 
miyeti propağandasına ait 
yazı , Cunard Seyrisefain 
idaresinın inşa edilmekte olan 
büyük atl ı\ ntik davletlerine 
ait malumat ve bir papasın 
modrcn beden tnbiycsi hak
kındakı fikirleri yıı zı lıd ı r . 

Mediha baıtan bu deği
şikliklere ehemmiyet verme
di. Çünkü lük! onun göz
lerini örtmüştü. Fakat şim
di, bir haftadır Sermet'in 
eve gelmediğini düıünüyor, 
aklına bin türlü ihtimaller 
geliyordu. Şirkete birkaç 
defa telefon etti. Sermet 

giliz heyeti yakında 1 erli istatistik 
n'e gidecektir. 

- Dan, dan, den i Padasile 
namussuz, namussuz. namus-
51tz! De<lığim halde duymı
Yorlar Nerde bunlarda 
~uur, ncrde kulak, nerde 
sö,.e sadakat~ Biz böyle bir 
Şey yapmıyoruz . Her söz 
Verdiğimiz yerde mütemadi
Yen «dan, dan!» edip duru_ 
Yoruz, 

Ry adalet 
Ve l1ze hak 
ınsanız? 

aramıza gır 

ver: hangimiz 

* llüvük bir dairede çalışan 
heaıciıısim bir saat: evveke 
anlatmıştı: Onun dairesi ken
dısi dokuz defa dönduğü 
Zaman aı•ılırmı~. Fakat bu 
dairenin en büyük amiri :ır
knda~ımı kııloklorındon ba
şının Jlatüne astığı ve: «Ba
na vaktimi lıaber ver i» Do
ıli~i h:ıl<lr dinlemezmiş. H em 
«İn~im sö züne söyle <levom 
etti : 

Bir g-ün knp:mızın 

rınünde halı, vo,,ıyeti \'Ok 
aı·ı. iki köylü çömelmiş ba
na ağlar gözlerle bakıyor
lardı. Birisi: 

S .ı:ıt yalvarırım lıir I 
daha çal .. d~r gibi idi. Vak
tiın geldi ıO u ~, aldım. Hnlıı. 
~lllirinı "etmemişti. 

" Bu\'uğu çaldım, amirim 
daınlndı. O damlayınca he
tııen, beklemektPn usanan 
löylıi!er "irdi . Bizim.sözde 
\ı • o 
~ııfesever, vaktini çok eyi 

bttır <lmir, köylünün suratı· 
na on a<•ır bir silleden kö-

Bir protesto 
VAŞİNGTON . 24 AA)-

Amerika'da tescil olunan 
kıymetler üzerinden muame

le yapup kazanan ecnebi 
borsacılarından vergi alın
masına Hükumetçe karar 
verilmiştir. Amerıka hüku 
uıetinin bu kararını İngiliz 
bankacıları ve sarrafları 
cemiyeti protesto etmiştir. 

Rus - Çin itilafı yok
muş 

MOSKOVA, 24 (AA.) -
İzvestiya gazetesi Tokyo'da 
çıkan Netsinitse gazetesinin 
Rusya ile Çin arasınc'a 
Sinkiyong ve Mogolistan hak 
kında gizli bir itilaf ak !et-

tiklerine dair verdiği haberi 
tekzip etmektedir . 

Coğrafya kongrası 
açıldı· 

V ARŞOVA. 24 (A.A) -

Beynelmilel coğrafya kon
grası Lehistan reisicümhuru 
huzurile açılmıştır. 

Sovyet memurları 
hakkında 

MOSKOVA, 24 (A A.ı 
Sovyet Rusya, Çin şark de· 

miryo!larında çalııan 8ovyet 

memurlarının tekvifini Ja
ponya nezdinde fiddetle 
Proteste etmiştir. 

Gümüş sevkiyatı 
LONDRA, 24 (A.A.) 

1" ,., 
u olan su cümleyi fırlattı A. • 
1 
ı daha od ın,n sarsıntısın-

ı un <lü~üp bayılacaktım: 

Son on beş gün için

de lngiltere'deıı Amerıka 'ya 
bin tondan fazla gümüt 

,, ~. Patladın mı be adam 1 

' '6f 
k es alayım Sabah sabah 

Uf 8mı kızdırmasana ~ dedi . 

de 'I'aın sıram ı:: e lmişken 11 
eı/1 «dan., ettim. Öyle ümit 

ll)ı k. r. . . b . b 
11 ı .ımırım enım u 

gönderilmistir. 

Bir milon altın 
NEVYORK. 24 (AA.) 

Yarın Fransa'ya bir milyon 
dolarlık altın gönderilecek-

tir. 

"İl Corriere della Sera,, dan 
Panama kanalnın açıldığı 

günün yirminci senei devrı
yesi münasebetile, Birleşik 
Amerika hıikfiıneti tarafından 

enteresan bir istatistik neş 
redilmiştir. 

l:lu yirmi sene zarfında 

3 - Veyahut bu iki sis
temin arasında mevcut bir 
sistem. 

Panama kanalından seksen 
bin yüz yırmi iki gemi geç- , 
miştir. Kanal idaresine ve
rilen müruriye resimlerinin 
miktarı 339 milyon dolar

d ı r. 

Fakat her sistemde muvaf
fak olmak için hükumetçe 
ilk evvel iktısat ıahasında 

bir plan ve daha doğrusu ik
t •sadi bir proğram tertibi la
zım gelir 

Amerika'daki buhran esas 
itibarileziraatten doğmuıtur. 
M. \\"allace Amerika ziraati 
hakkında aıağıdaki mütalaa· 
da bulunuyor: 

Bu kanaldan şimdiye ka· 
dar geçmiş olan emtianın 
sikleti 366,669,951 tondan 

ibarettir. 
l:lu kanalın en büyük miiş. 

terileri tabil Birleşik Ame
rika ile İngiltere hükılmet

leridır. Bu iki devletten 
sonra, Norveç, Alman, Ho
landa, Fransa, Danimarka 

ve İsveç devletleri gelir. 
Son yirmi sene zarfında 

Panama kanalından ayrıca 

yedi bin harp gemisi g'eç
miştir. 

"1934 senesinin sonunda 
pamuk zeriyatından on beş 
milyon "acrıı kadar tenzil 
edeceğiz. Mısır ziraat inde 
yirmi milyon «acrıı, tütünde 

yarım milyon "acr.ı gözden 
çıkaracağız. Buğday ekim sa· 
hasında da yedi mil}on "acr. 

tenzil olunursa heyeti mec 
muası 43 milyon "acr"ı bulu
nur Bırleıik Amerika dev
letlerinde bu kadar arazi 
ekilmezse tabiidir ki istihsa-
liıt ve dolayısile ihracat 
azalmıı olacaktır . r 

Wallace mütalaasına şu 

suretle devam ediyor: 

ikinci sayfııda ; Mersey 
tüneline ait bir makale var
dır Üçüncü aayfa spora 
hasredilmiştir, ve dördüncü 
sayfa yeni otomobil kanunu 
hakkında malılmat ile şimıli 
Croydon'Ja bch .., r mili 15 
pfenaig ücretle kiralanabilen 
«han aralıal<1r » hakkında 

bir tPfrikayı ihtiva etmekte. 
dir. 

Mahpuslara bu gaz,,to her 
pazar günü dağılmaktadır. 

- Güzelim. Salonlarda 
beni yarıda bırakmıyacak 
kadar tahsilim var. Arka· 
daşlarımın çoğu zengin iz
divaçlar yaptılar . Refah 
içinde yaşıyorlar . 

Ve bunu düıünürken Sel
ma'nın yeni yaptırdığı tuva
letler, Yıldız'ın henüz garaja 
çektirilen spor otomobili, 
Feride'nin şık apartımanı j 
gözlerinden gPçiyordu. De 
rin derin içini çekti. Kendi· 
si bu mütevazi adamı. bu 
küçük memuru abu! et
mekle ne kazanmıştı san 
ki? 

Aşk .. Aman yere b .. tsın .. 
Kupkuru aşk karın mı do
yurur Senede iki rop yap

mak için bin türlü hesap. 
Bir bahçeye gitmek için bir 

hafta şundan bundan iktı

sat etmek. Buna hayal mı 
denilir? 

Eğer gazete rağbet görecek Mademki yemek yapmak, 
oluna - ki buna şüphe yok· b ı k k 

orada da yoktu. 

Çapkın bir erkek zengin 
de olursa hiç ona bel bağ
lanır mı? 

İşte üçiincü sene Mediha 
bin bir çeşit pahalı eıya 

arasında yaldızı dökülmüt 

bir oyuncak,kokusuna alışıl
mıı bir çiçek ııibi terk edi

liyordu. Şimdi Sermet beyin 

henüz onsekiz yafında çok 

güzel bir metresi vardı. 
Onunla yaşamak için Mediha. 
dan ayrılıyordu. 

Bu ayrılış Sermet bey 
için pek kolay, pek tabii 

idi. Verdiği tazminatla genç 
kadının kalbini, şerefini, is· 

tikbalini ödiyeceğini zanne
diyordu . 

Halbuki Mediha için mese

le hiç te böyle değildi. Savaş 
Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 

u aı.ı yı amak taliimmiı · ı 
"Amerika'nın iklısadi va - tur - sık sık neşroluna<•ak- Ne dıye evlendim öyle ise? 

ziyetini ne kadar derinden tır. \lediha acı acı düşünür- ) Bu adam sebebine yuva-
tetkik edersem, vaziyetin ken tava<laki börekler ya- sını, kocasını bırakmış, adı-

6 A YLIGI 450 " 
3 A YLICI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
bağ-lana bilir. 

SA VA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruftur. 
---+-

Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
- --- -

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. -·-

nıyor, o e e e ı u aıı <· d'I d" _ .. .. o derece korkunç olduğuna Bununla beraber bı'r usul "t d k d' b 1 1 1 
k 1 B h 

nı ı e u~urmuıtu . 
ani o urum. unun için ve sistem la tında ziraat ları yalama!: için musluğa 

Amerika'nın iktısadi vaziye- ve ticaret yapacağız. atılıyordu Şimdi ne olacaktı? Evet, 
tini ehemmiyetle nazarı dik- Köylerde ve tehirlerde Nihayet dalgınlıkla hava- timdi ne olacak? Henüz da-
kate alınmağa değer bir me- oturan bütün millet müşle- dan attığı bir börek kızgın ha genç sayılırdı. Güzeldi
sele olmuıtur Bu suretle 1 rek bir tarzda ve bir mak. yağı sıçrattı. Ve iri yağ de . 
hemen bir plan hazırlamalı, sat uğrunda çalışmalıdır ' damlaları genç kadının eL 
alarak bütün millet bu plan 1 Yeni sistemleri vücuda !erini. kollarını daladı. Me-

l la alakadar olmalı, ve lal- getirmek için ruhi bir in- diha'nın çığlığına kedi kap-
bikatta son derece ileriye k ı· k b . / farı devirdi. 

ı ap yapma mec urıye J' 

gidilmelidir.. tlndeyiz Şangırrr.. İşte bfr yığın 
1 M. Wallace e~ki serbest Bu asırda beıeriyet yük· 1 zarı:.r. Bu esnada Mehmet 
iktı•at nazariyelerini terke- sek bir kudreti haizdir. ı ı,._ itinden gelmişti. Mediha bü
diyor ve bu nazariyelerin yat mücadelesi nazariyesinı tün kabahat hep bu adamın-
"Yıldızı epeyce zamanlar- b d mı• gı'bı' sesı'nı·n bu-tu"n kuv-e e iyyen ortadan le aldıra- • 
danberi sönmüştür" diyor. ve tile bağırmağa ba•ladı. 

rak onun yerine daha yük- • 
M wallece. serbest reka- N d 

sek olan (Cooperasyon) ka. - e ir bu hayat, diyor-

Sermet 
apartıman , 

bankadaki 

beyin bıraktığı 

mücevherler, 

§u •~efa kulak patlatmamdan 
811 zitri çıkaracak: 

~. 1-- Ne sabahı, utanmaz! 

Milletler Cemiyeti 
SOFYA, 24 ( A.A.) 

j SAVAŞ 

l
lDARE YERi: Balıkesır Kuvvayi 
milliye caddcsi~dc Hususi daircl

1 

betin kahramanı olhn Adam du. Nedir bu hayat?. fiuna nununu ikame etm~liyiz . • 
Smith'in nazariyelerini şu k 

Popolo d'İtalia gazetesi yaıama mı denir? Söyle, 
tarzda reddediyor: söyle mesut olmak için ne-

para ona yeni 
aııklar verebilirdi Fakat 
genç kadın böyle l:ucaktan 
kucağa düşmekten, çorap 
değfıtirir gibi aşık değiştir
mekten hoılanamazdı. Zaten 
Sermet beyle yaşadığı kadar 
hep bir gün nikahlanabile
ceklerini düşünmüştü Ne 
abdallık 

( Devam edecek ) 
• u 

ıü~ 0 1du. Vazife hırsızı, kö-
~8· Efendinin Jcdiğini y•·r

na. 
p~k 

Milletler Cemiyeti meclisinin 
önümüzdeki içtimaında Bul 
garistan'ı hariciye nazırı ile 
maliye nazırı temsil edecek-

k81 . at nnJe .. O ba~ını 
·lırd . !erdir. de . ı ve bir yüzüme, hır 
C.>tı .. 

b~ktı.u;~cJpk ydığılan tomarlara Buğday konfransl 
" ar 

r * 20 teşrinde )~r ı· 
llleı . 'ıuıjz anlatmakla bit- LONDRA, 24 (A.A.) 
fakat 'llsun oğ'lu. «dert çok, Buğday konferansı '.!O teş 

heınılert yok., 
1 

rinievvelde tekrar Peıte'de 
b 1) d ı allık an, <lan. Sen de ten- toplanmak üzere ağılı mıı-
ll8k ik~apaıa. \' azifene git. tır Konferans gizli tutulan 
lıy0 1 

ıyı vurdum yazı bek· bir raporu alakadar hükü · 
r ar K 1 1 u ağını a{'. .. metlere vermeği karar aş-

!Jşcıoğ /u tırmıştır. 

Telgraf ad resı: llalıkesır -
SAVAŞ 

1 Sa.aşın Takvımi 1 
AGUSTOS • 

ı l 2fi ,. 
1 Pazar 

J ı Gün doğumu: 
1 Zevali 5,35 

I• YIL: 1934Ezanl 10,30 1 
1
1 CEMAZEL EVVEL 15 

ıl Kadın eyi ise necabet "~ ı 
ı 1 şeref millinin istınatg-ıihıılır , _________ _ 

Doğum evi parasızdır 
Hastalaı·dan para alınma~ . 

Balıkesır dogum evı 

"Adam Smith ticarette 
laissez faire ( kendi halıııe 

bırakmak ) sistemleri ile 
bütün cihanda bir tevazün 
husule getireceğini zannet 
miştir Fakat tecrübeler gös
termiştir ki bu acı laissez 
faire sistemi cihana hiç bir 
refah getirmemiştir. 

Kati rekabet, gerek mem
leket dahilinde ve gerkse 
umum cihanda s e r 
vetleri tahammül edilmiye
cek bir surette temerküz 
ettiriyor ve bundan vahim 
neticeler çıkıyor. Tazyik 
fazlalaıtıkça ya harp zuhur 
eder veyahut dahili bir in 
kilap vukubulur . 

yukarıdaki mütalaalara şun. 
!arı ilave ediyor: yim eksik? Ben mutfak ke 

disi gibi yaşıyacak, sürüne
cek insan mıyım? Mademki 
evine bir hizmetçi bile tuta
mıyacaktın, ne diye evlen
din? Söyle benim hayatımı 
ne diye zehirledin? 

"Wallace kooperasyon ya

zıyorsa da, maksadı korpo

rasyondur. Wallace'in kita

bına göre, mumaileyh kor
poratif sistemleri istiyor " Mehmet karısının kızgın 

! yağdan kızarmış ellerini, 
kollarını sarmak için atıldı. 
Mediha: 

Amerika ne istiyor? Biz 
bu cevabı kendilPrine vere- 1 

biliriz: Amerika her ıeyi · 
arzu ediyor. yalnız s~rbest. / 
iktıcat sistem !erini istemiyor. 

wallace'in kitabını oku. 
duktan sonra Amerika'nın 
hangi hedefe doğru ilerle
mek istediğini sorarlarsa 
biz bu cevabı veririz: 

İstemem diye haykırı 
rıyordu. Çekil; gözüm gör-
mesin seni. 

• 

ri@f~r.~r~~~~ 
~ ~. 
~ Diş Hekimi ~ 

·" M N. . ~ ~ . ıyazı ~ 
~ . .• 
~. lla~lasıııııı ı·ıııııa- ~ 
~ daıı ıııaıla lı('r giiıı ~ 
~ saat 9daıı ı 7 )e rr..~ 
j kadar . .\gı·ılarda ~ 
'!!: gı•ı•elt>ı·i t.a'ı111l , .. ~ 
~ tı·davi Pdı•r. ~ 
~ K. ~ Balıkesir K. ~ 

Eski sistemin esası bu idi. Piri etik Amerika iktısatta 
Biz bu sistemleri kaldırdık. korporasyon ıistemlerine 
Fakat serbest ticareti ve doğru ilerliyor; korporas· 
serbest mahsulat sistemlerini yon sistemleri bu asrın 

dı mllye C. No ~ 
!ar dolusu pırlantaları, çeşit ;ı:: J 2 2 't. 
çeıit hizmetçileri vardı. Pe- @ ~ 

Mediha üç senedir Sermet 
beyle yaşıyordu. Pek özen 
diği lüks hayatın kaynağın
da idi. Şimdi onun da apart · 
tımanı, otomobili, şık tuva
letleri, zengin kürkleri, kutu-

tam manasile kaldırmıyoruz. sistemleri olacaktır. " 
ri masallarını andıran ıaşaalı ~~ <> ~ ~ r;;;,;; 

1 
' 

bir hayat içinde lıpar- 1 · ~ ' - ı;~~~~ • 
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1 

Belediye Dispanserinde 1 i 
Muayene Günleri 

Muhterem llalıkesir 
Ahalisine Müjde. 

Ct'lL\HTESİ <;f ~LEHİ 

Üğlı~deıısoıır< ~aatl4tlı•ıı 1 f;,a kad:ır dalı ili . . 
lıa .~ ı.ılıklar ıııua~ı·ııP~İ ( Doktor .\ lıııwı 

Eıııin hP-~ ) 

P.\Z \il (~ÜSl.EBİ: 

Üğleilrıı ~onra ~aa ı 15 dt'ıı 1 !) 'a l..:ıda r 
1..ıılak, huı·uıı. lıoğ'az lıası:ıiıkl:ın Jtllı:t~ı·

ııı"•İ (Doktor \l('f11111•ı l\:iııııl lw~) 

P\Z.\HTESİ nCNLEMİ: 
i>ğledeıı t'VH'I ~:ı:ıı 1 U daıı 1 :2 't• k:ıd:ır . . 
dalıili lıastalıklaı· ıııu:n t'lf(':-.İ ı Doktoı· .\lı-

ıııet Eıııiıı ht'.' ) 
S.\ L1 GÜ:\' LEHİ: 

Bu kere lstanbul 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en m Üf· 

külpesent bey ve ha
nım efendileri mem 
onu edect>k tarzda 
her nevi ve modaya 

1 muvafık yeni şapka · 

i lar imal edildiği gibi 

1

, eski ,apka-lar da ye· 
ni bir hale getiril

i 

• 

BiR 
Defa 

Deneyiniz 
' ' 

mektedir. İpekli , yün
lü kumaş-lar ve elbi· 
seler üzerinde olan 
bi umum lekeler beş 
<lakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhtere ha-
lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi /v1illiye caddesinde Ziraat bankası karşısında 
Ü~le(leıı p,,<•I -.aaı ıo d:ıı. ı 2 .'t' katl:ır ı 1 ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Zeki 1 

dahili hastalık la ı ıı 11 :ı ~ P Jl('!'-i ( l>o k ı o ı· \ l ı- il . • :..-======;;;;---:::-::=:===-============::;:;.;====.I 
nwt Eıııiıı ili'~ ) •- -

ÇAH~A~•B' '~f'.\LEBİ: or. M. Aıı· Susurluk'ta Bu·· yu·· k Üğledı•rı ~oııra saaı 1 f'ı dı·ıı 1 C ~:ı t..adar 
tlalıili lıa.;t:ılıkl:ır ıııııa't'ııt'~İ (f)ı·~lol' fJa_ ı , p h • G •• 1 

~lt•ııılt•l..ı·ı lıa~ıalıa- e tıvan ureş erı· !'i\111 H:ıif IH"\) 
ll<'sİ ı·ilt, fn•ııgi, lıt•l-

PEHSE'1BE <~f.' ' LEBİ: 'I 1 111 
so~"" uğu ıa~l<ı ı" aı ı 
ıı ı i ·ı ıt· lıass ı~ı. Ü~lrtl« · ıı ~o .. r:ı ..;aaı ı:ı ılı-ıı ili ':ı kadar· . . 

ı•iltlİ\I' \f' lıı• , lin• lı:ı-.ı:ılıklaıı ıııııa\('lıt'~I . . j 1 Hastalarınıs a'it üçle 
(Dol..ıor ~lelıııwı .\li ht·>) hükümd caddesinde mu_.,I ayenehanesin.de kabul ve 1 

------------- tec'avi eder. 
----~----------~ Satılık hane 

Susurluk i~manyurdu menfaatine 
Srı:-.uılııt.. p:ııı:ı~ıı · ııırrı ~oıı giiııii ol:ııı 2\l :ı;!us

ıos !l:3.ı ı;ar~tıııha giiııii ıwlıli,aıı giirı · şlı·ri ~apı

hu·aktıl'. Bii~ i'ık 't' iiıılü pelıliYarrl:ııııı i~ıiı:lkiııi 
IPıııiıı i(·iıı \ iik~r" ikl':ııııivı·h·ı· l..oı ıııııstırr. Bıııı
daıı lıa;ı..a ;ıaııa lıin·ok (.'ı:t1t·ııı·ı•lı·ı· ,.,: o~ ıııılaı· 

Bütün asri konforü haiz 
sıhhi, havadar bir ev >atı

lıktır. 

B«ılıJiesir Askt\ri 8<1tın 1 

1 \l ıtl(l K()lllİS)rOll UIJ(latl ., 
Balıkt>~İI' ıııt·ı·kl'z kıtaatı iı·iıı dört 'iiz lıiıı kilo . . 

ya pılac:.ıkt ır. ·· · 
llrı lırı:-:usta dalıa r:ızla ııı;ıllıııı:ıı :ılıııak isti

vı·ıılı:ıriıı Srı~urluk İdıııaıı' ıınluı.:ı ıııiil'at·:ıat ('1-
;ıwl<•ri ilaıı olunur. · . 

Taliplerin eczacı Avni ve 
Fahri beylere müracaatları. 

ıııı ilt• dört ~iiz lıiıı t..ilo aı·pa ~apalı zarfla 5 <'~-
lı'ıl ~J;;-ı carsaıııba !.!ııııii saat oııtla ilıalC'~İ icra 

• • • 
cdilt•t·P-ktiı-. Taliplı • l'iıı rıwzkı'ır giirı \t' s:ıal!P Ba-
lıl-.<'~iı· .\S.S.\ . . \L. 1\0. ııııııa ıııi'ıracaaıları. 

H•ılıkt•siı· :\skt•r·i S<ıtın 
\ l ııı•t K <>ıııis '\'<••• ı• 11da11: • 

Ballkesl·r vı·la" etı• Daı·m"ı · Eılı·ı•ıııiı l..ılal ilıli~aeı it;iıı IH ' S biıı kilo loz ~t·y J kı•riııiıı alı•ııi ıııüııal..:ısa ilı· 2 Pyh'ıl fl;).t pazal' 

Encu•• menı·nden•. giiııii s:ı:ıt lfı (!«- ilıalı>si iı·ra cdill'('l'klir. TaliplP
riıı ııwzkı'ıı giiıı \f' ~.ıallt' Edn·ıııit .ı sl..(•ı·i ~:ıtırı 

• Muallim mektebi k, rş .sı n 

da inhisarlar iılare>İ ve i o- .\~· ,alık-.\ltırHl\:l ~olnııllll !i+588 - 8+7l)5 İlll'İ ki- alıııa kollli ~~oı.ııııa ıııill'ac:ı;ııl:ıl'I. 

- __ y.·~ c 
--.... 

;'!'.~ .... ( "Jll' 
•!!!J--. 

... ) ... ~ 

~ 

Sinemasında 

26 Ağustos 934 Pazar dan itibaren 
\' 1\H8İ 

" • 
1\t·ı·ik,1'11111 lc· \' iizii 

. " AFRIKA'NIN §imdiye kadar gidilmiyen ve gö 
rülmiyen yerlerinde çekilmiş hakiki vtsaiki havi 
muazzam bir filim. 

Bu filim size Afrika'nın ıssız ve korkunç va· 
· dilerinde ve ormanlarında yaş }an acaip imanları 

ve bilhassa vahşi ve yırtıcı hayvadarı keşf ve bun· 
lar üzerinde tetkikatla bulunmak üzere yola çıkan 

ı heyeti aeferiyenin hedeflerine vasıl olmak için çek
tikleri mezahim ve geçirdıkleri müthiç ve korkunç 
tehlikeleri birer hakikat olarak gösterecektir. Kati· 
yen dekor yoktur Hayvanlar kamil~n vahşi ve bü
tün sahneler tebii ve normaldir. Bu sebepledir ki 
filimin vücuda getifilmesi emasında 3 ki~i maalesd 
vahşi hayvanlar tarafından parçalanmıştır. Bu filimi 
herhalde görünüz. Çok heyecanlı ve çok istifadelidir. 

Ayrıca diiıı~a lıaY:ıdislt·ri ... :'.°'lll\are saat 
~ 1 dedir. 

. 

ZARiF, 

KUMAŞ 

rahim Sami beyin yen ı y;Jptır- lo ı ıı<'ll'l'll'l'İ ara:-.ıııda ı-artııaıııt'\I' keslfrı:ııııt·:-i 11111- --------------------

cilıiııı·ı• yapıl~wat.. 11':-~· i~ei ııırahi~;. , .I' l..:ı ' dırıııı 1 

Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
irı~aaıı ıo _ "Y1ı·ı1 - 934: Lal'ihirı<' ıı i·ı,atlif p<ız:ır- 1 Ba ııclıı·ııı(t K(lZ(lSl 

d ' itı h"nP~İ İtlİ•alinde ev 
ve kö·k olmngı l.iyık on 
ılıhüm mikt" rıı .. !aki tarla 
p • r:ık e n.Jo ol·ırak ell ı kuruş-

tnn: 

Ll'si ~iiııii saaı oulw~te t..:ıl'alı zarf ıı~ulilı· ilıalı• })(t(ıııiiclİİI'IİİğÜıl(len 

. . -----------------------, edilmek iizrre ıııiinakasa\a 1..oıııııustıır. ••••--... --••••..;,..,..,..,..;;..,,...,..,~~· 
Bu iıısaatırı lı<•drli t..rsli 8305 lira 67 l..urıı~- Mııaıııelı• vı·ı·gi~iııdeıı bı ı n·lu Bantlınıı;.ııııı Sı- ı• · 

\yl!'ör••n'de birlır•p han•', tur. • , • ğır \olııııda 1 :li;ı Hı·ııızi ht·\,İll nıiilki\t•!İfıt' ait .J T ~ 
U\' kat, dört göz odasile nıul- "iiııal..as:ıya: Liy akaıi fcnııi~ı·:-.i ha~ ıııiilırıı- 1 (20) hi;; lira kiyııı ·ıi ıııulıaı;ıııwııeli Tiirkuıı falı- ıı emaşa H 
bağıle, on nı etr r balkon ilr, dilikct' la~ılik edileııh•riıı istil':lk ıııı>sııliH·llel'İ rik<l~ııırıı hiııa.-.ilP İ\·İııı\eki ıııl'\('lll l ı il' atlrl t'j ı ·· ~ 
İçinde sarnıeılesatılıkt ı r. Ev ile c:ılısacaklar. Elıli\l'I \('~İkası\(' !İt'<ll'I:, \e~i- 1 Br\gİr krı\\l'liııtlı· İS\l'I' ıııarl..alı ıııazot ıııoıiirii •• ,, 

"eYJ arsaya talip olanlar kas; ilı;·az edeıılrr k:;lıul olııııat'ak \l' hu \Csika- I \('
0

l
0

1İI' adet 5_.5 l~·~·gir kı~'."Pt_iııılf' gazojrıı laııkt·.~· ı: OTEL VE GAZl.NQSU rı 
kiiı·llk ~adırvan karşısında . _ •• ~r. 

lar )e\lnİ ilıaletlrıı laak:tl ~ekiz ,.,,"iiıı t'\ ,rı l·as, ıııal'kalı ıırotor, ı 1111 <'legı, lııl' 1111 lıarıııarr ıııal..ı-
1 
:~ 

ı;arıkçı İsa ustaya n üraeaat •• 
etsinler. ıniilırııdisliğt' ihraz t~dilıııi~ buluııaeakıır. Talip rı<ısı, hil' hir \ab ıoı·ııe~i, 8 ~rtlı 1.. \al:- lopu, lıiı· N 

olanların hu 'esaik il(• lıeraher yiizdı• ~ı·dihıı~uk lt•,;ıj rrıakiııı·~i, lıiı· lı'\' aj tıılıııııhası, lıir ku~ 11 su U 
DOKTOR l 

ıri~hetiııdı· tt•ıııirr:ıtı ıııııHıkkatr ıııaUıuz 'P)a ıulunılıa~ı. 2 irlllik iseji\rii, .J. lııığ'diı~ :ırılı:ırı, hir ~• 
ıııPkltıplarilt• Y"'ıııi nwzktıl"Cl:t \t' \;ıkıi ıııuay~<'- \:tls l..i ı·rıııaıı (2ll) paı·~a :ı'fll \l' ( dt•Y: tl;, hir- :~ 
ıriııde usuliı tlairrsiııde l'll('İiııwııi , il:h .. ıı•: F:ız- likte talı!'lili eııı,al kaınııııı al·k:lııırııa I«'' fikıııı •• 

Mehmet Sa kir i la ııı ~ ılı'ııııat alıııak İ~tiyrıılt l'İll d:ılı<t 
0

('\ "''' h: ı ~ 1 ~ l giiıı ıni'rdckth· :ılı•ııi rı ı iiıa~PılP~ı· ı;ıknlar:ık rı 
nıiilıl'ııdisliğt' \PYa l'lll'i'ıııı('JJİ \İIÜ\t•l k<ıkıııiııı• ' JU - ağ'u::ıtos 1 U3-1 Larilıiıı(' ıııiisadif ('at~aıı . lı:ı ,. 

ller"Ün hastalarını saat ·· ' · ' ·· ·· - 1 · · ·ı 1 · · ı ı' - Df . 1 "'k · k · ıııuraeaaı PlıııPleri ıl:'tıı oluıııır. gııııtı sa,ıl to iP ıırıııeı ı ıa csı ıı·ra "ı ıırat'af!ııı- •• 
2 'en a ~ııma :ıd:ır kalı..ıl . . P'll 
eder. · darı taliplı•rııı Baııdırrııcı ıııali~esiııtk ıı ı üıı ~t·kkıl •• 

.\dn·:-.: \lu::ılafafakılı koıııis~oııtı ııı.ılı~11s111ıa ıııi"ıraeı · atııh l'ı il:lıı olu- = 

Şeref Bey idaresinde 

Balıkcsil'iıı lıer lıusıı:-ıa t'll 
ıııÜ1'1'1lllllcl Ott>lidir. 

Konfor. Tem izli~, Servislerinde~i ı 
n~zaket ve ciddiyet, emniyet rı 

l 
ııı:ılıallt>siııdı· l\<11·(•:0.i 
hr' tiirhP:oıİ('İvarıııd:ı . . 

11,tltk(\siı· \ 1 ilayt~t 11111·. •• 

f),, i 111 ı Eııcii ıııeııi ııdeıı ta 

NEVROZ İN 
CELAL 

•• tf 

Gerek /v1emleket halk ınıf1· l 
gerek bütün misa/Jrlerimizİ ı 
umun1i takdirini celbetmişfİl j 

·r EM AŞA Gaziı,osunda 11 
,ı \"il:t}l'I a~ ~ır depolarırıd:ıki daıııızlık a~ gırlar 

iı·i ıı 1111• rkii ııı ii ııal..asa' a '~ız "' ıııi . ddPt i LPnHliı ·························· " . : : edildiği lıald<' l..ıırıı <;a~ıı· olıııı:ı yaz t>ılilı·ıı fH'~ 
: Yoksulları yediren. :

1 
ııaclıli lü.' ik ~iiriiıııııl'diğ'iııdı•ıı '<' ~ ıılaf i~iıı ı ·ılıp 

••• geydiren ve herma- : z11lııır ('lıııeııı".~irıdPn ~4:-ı•, :ı'ıl-!l34 ıarilıiıır 1..a-• . 
: nada gözeten Yok- ıl . ır lıir ay zarfıııd:ı ilıalı· ı·dilıııt k iizt·n pazarlıga 
: sul/ar Birliğine seve hırakılıııışııı·. 
: seve yardım ediniz. Talip olaıılarııı ~ iizdP ~Nlilıw;uk ııi:-.lwtirıdt' ti'-
: Yoksııllıırı f.iü:!'fmı· ıııiıı,ııı ıııln:ıkkall' rııaklıuz \eya ıııt·kıuplaı·ı \I' 
• : Birliği ticaret odası 'esikasile hirlil..tt> t'ıH•i'ııııeııi 'il:l~f'-

: ........................ :1 te miiracaatları ih\ıı olunur. 

Bütün asap ağrılarıııı süratle 

• • 
geçırır. 

tf 
•• •• = ~t·lıı·iıı, 
M •• 

. Güzel Sesli Bir Ra~yo . ~ 
lsıaııhul Vf' ızıııirirı l.ıiiıiiıı ı.{CIZt'lt'lt'l' 1 ~ 

ıııt'H'Ultıır . ' 

•• Balıkesırın en eyi tanınmış bir oturma ve 
lf dinlenme yeridir. •• ,~ -•• •••------~--•~V••••~' 
---------·-----.. ·--- o-

Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 
Vilayet Matbaası Balıkesir 


