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• GazilHze 
ismet Paşa Mmr hülümeti arasında 

D S 18 d 9 Eylul tebrik ve teşekkür telleri ün aat e 'ANKARA. 26 (A.A.)- Ma-
ı 

Panayırını Açtılar. ~:~i,:i~~i~:~:::~r ~::::~~ 
!erile Macar hükümet naibi 

IZMIR 26 (S.Ş) -- Baı· Batvekil paşa yarın Kar amiral Horti arasında sami-
' 1 .1 ıyaka'ya geçerek Yamanlar b k t kk" 1 1 Vekil İsmet pata hazret erı e l . d k . mi te ri ve eşe ur e -

H · .. T fik Rüı- kampını zıyaret e ece ve 1 !eri teati olunmuftur. arıclye vekılı ev k .. . y .ı 
lü be ve refakatindeki avdetle a tam uzerı an;ıan 1 Askeri bir heyetimiz 

Y I I lar suyunun Kartıyaka ya · 
zevat bugün Gü cema va- k" d Rusya'ya gı'ttı" . I . I _ isalesi tesisatını uıat e e· · 
Purıle ıehrimize ge mıı er ki d' İSTANBI L. 26 (S.Şı d· ce er ır. 

ır. • Bu münasebetle çocuk Rusya hükumeti, pek ya-
Baıvekil paıa çok samimi yuvasında yarın akıam ve- kında kızıl ordu tarafından 

tezahüratla karıılanmışlar- rilecek çocuk balosunu da yupılacak manevralarda ha
dır. Busabah körfez vapur- ıereflendireceklerdir. zır bulunmak üzere bir as
larından Çankaya vapuru Salı günü Batvekıl paşa· keri heyetimizi davet etmiş-
Cünıhuriyet Halk Fırkası nın Gölcük yaylasını şeref- tir. 
teıekküllerini alarak kale lendirmeleri de mukarrer· Ordu müfettişlerinden 
açıklarına gitmiş, Gülcemali dir. Fahrettiıı pa~anın riyaset 
Orada beklıyerek istikbal Paıa hazretlerinin yayla- ettiği askeri bir heyetimiz 
etnıiıtir. Vapura bir de ban- dan avdetinde Tireyi de bu manevralarda hazır bu
do muzlka konmuıtur tereflendirmP.leri ve Tire ·Ay- lunmnk üzere, evvelki gün 

Vali Kizım paşa, fırka dın büyük yol•mun Güme Rusya'ya gitmi§tir. 
reııı Avni Doian bey, ku- yaylasında kütat resmını Torpitolarımız 
nıandan Mümtaz paf&. Be· yapmaları çok muhtemel· T w d 

ekirdag' a 
ledtye reiıi Hehcet Salih dır. ·k TEKIRDA;<., 25 (A.A) --Bu yolun inıaatının ı - ..., bey, ıehrimizde bulunmak 

mali için geceli gündüzlü Yavuz, Zafer, Tınaztepe bula olan mebuslar refikalari· 
1 çalıımakta ve dört yüz elli gün Gelibolu'dan limanımıza e birlikte hususi bir rom o· b 1 J/ 

amele asetilen lam a arı gelmittir. Filo, buradan Er-
körle Baıveklf pqayı liman geceleri dahi çalıımaktadır. k' k 
haricinde karıılamıılar, Civar köyler halkı büyük dek ve Gemli e gidece tir. 
Gülcemale çıkarak ismet k Ertugw rul Muhsin bey 

bir ıevlnç içinde yolun i -
paşa hazretlerine buketler ı' maline yardım eylemekte- Moskova'ya gitti 
takdim etmişlerdir. dir. İST ANBUL, 26 (S.Ş) -

Mlllki vd askeri erkan ile 
1 

Tire köylüleri Başvekil Ertuğrul Muhsin bey Mos-
fırka vilayet idare heyeti ı paşayı aralarında görebil- kova'ya gitti. Orada yapı
ıehir ve umumi vilayet mec- mek için azami faaliyet sar- Iacak tiyatro bayramların· 
lisi azaları ve tliğer müs- fediyorlar. Başvekil Paıanın da bulunacak ve dönüıte 
takbelin pa~aport iskelesin· aynı günde Küçük Mende· ıöhreti haiz rejisör Tairat 
de mevki almıılardır. res ve Cellat göllerinin ku · ile lıtanbul'a dönecektir. Rua 

Burada bando muzlka, rutulmaaı ameliyesini da rejisörü burada daha ziyade 
asker, jandrma, polis ve za· görmeleri kendilerinden ri- operet iılerile meıgul ola· 
bıtal belediye müfrezeleri ca edilecektir. caktır. 
Baıvekil Paıayı selimlamıf ismet Paşdnın. ıehrimizde ı-_-------·-----ı 
ı." halk da caddenin karı• ne kadar kalacakları ve ne- Af yonlarımı
tarafında mevki almıtlardır. relere uğrıyacakları heni:z 

belli değildir. zın ıslahı İsmet Paıa doğruca Gazi 
konağına giderek bir müddet 9013 çuval incir, 
istirahat elmiılerdir. Bundan Üzüm satıldl· 
ıonra sokakları doldura İZMİR. 25 (A.A) - Bu 

Mütehassıslar mer

kezde çalışacak 
İST ANBUL. 26 (S.Ş) ·_ 

H. Vekili 
Tevfik Rüştü 
beyin beyanatı 

Tevfik Rüştü bey 

Adliye Vekili 
İzmir'e döndü 

İZMİR 26 (S.Ş)- Gölcük 
yaylasında istirahat etmekte 
bulunan Adliye vekili Saraç 
oğlu Şükrü bey dün akıam 
hususi motokarla ıehrimize 

gelmiı, Alsancak istasyonun
da karıılanmııtır. Şükrü bey 
panayırın kü,at resminde ha
zır bulunmuılardır. Başvekil 
Paıa ile birlikte Gölcük 
yaylasına dönecektir. Haber 
alındığına göre İstanbul rıh
tım şirketinin satın alınma· 

sına dair hazırlanan muka
velename evvelki gün Göl
cük yaylasında Saraç oğlu 
Şükrü beyle şirket müdürü 
M. Kanaye arasınca imza. 
lanmıttır. 

iki denizaltı gemisi 

lstanbul'da 

Dışarda Türkiye hakkında 

Yeni Türkiye 
Lızan: /Jr. ALFHED SUHN RETHEL 
0.-ııtsche Volkswirt mecmuasının .Almanya ve 
Turkiye" hakkında çıkardığı 20 Temmuz 1934 
tarihli fevkalade nüshasından tercüme. 

'ı'oni Türkiye'nin •ııııusıııdıı Lır fail ve ilmili «ıubjekb 

görünen bazı hntl:ır. bu dev. , olmak matlup idi. İşte bu 
Jetin te~ekkül tarzını ve sebeplerdir ki, harpte eıki 
mevcudiyetinin hnkiki mana Osmanlı imparatorluğu mağ
ve mahiyetini tayinde in- lılp ve muzmahil olunca, 

Lu hddisede l;a;;/, mukadder 5anı aldatıyor. Yani bu hat-
lıra bakarak y~rıi Türkiye ve g-ayri kabili içtieap lıa. 
hakkındaki mıit:ılaolarımızı zin bir akıbeti değil, ıaöa-

-llarbi Umumiden beri mikt- pet yeni bir batlangıç ile 

arı artan, birçok memle -
ketlerde.otoriter, yahut dik
tatöryal bir r~jim doğuran
muayycn ve müteselsil bir 
inkişafın çerçevesi ılnhiHnde 
yürütmekle vo ona göre 

hükmümüzü vermekle hata 

hedef ve gnyeeine ulaşmak 

PARIS, 26 (AA.) - Ana· ISTANBUL, 25 (A Aı -
Bu sabah limanımıza Fransız 

ı ediyor11z. Böylece hntalı ola-

imkfinını gören yegdne ada
mdı. Bu musip görüşe sa
lı ip olan Gazi, kafi derecede 
kudret elde edince Saltanat 
ve Hılııleti ilga, din 
ve devlet işlerini yek.diğe
rinden tefrik etti. Bu ilga 
ve tefrik işleri büyük ıiya
si ehemmiyette işler idi. 
Bu iş!eri yapmakla Gazi 
bu temelden yıkış hareke&i
ni «lamamlanmıt tarihi bir 
emri vaki» haline ıolı.tu. 

dolu ajan11nın.hususi muha. 

biri bildiriyor: Eko de Parl 
donanmasına mensup 
Antiops ve Lavestale 

gazetesi Türkiye'ye dair bir isminde iki denizaltı ge
neıretmekte olduğu tet dk- misi gelmiıtır. 
!erinde Hariciye Vekilimizin - -

bir beyanatını netrediyor. Afyon -
Tevfik Rüıtü bey bu beya- · A t ) i 
natta T ü r k - R u • n a ya 
dostluğunu tam bir 

Afyon hattı inşaatı 
bugün başlıyor. 

rak bugünkü Türki)·e'nin 
yaratıı·ı ~·fi .Uııslaf a 
Kemcıl Paşa'nın yüksek hü
viyet ve ~nhsiyeti, el;s •riya 
~ussolini, yahut Hitler ile 

mu knyese ediliyor. \' ıı kıa 
g-erek şahsi ve gerekse si
yasi bakımdan müşabehet 

muhakkak ve barizdir. Bu-
nunla beraber Tiırkiy.,'ııin 
yeni şeklinin tarihi kıymet 

ve ehemmiyeti hakkındu bir 
hiiküoı verebilmek irin. Türk 

menfaat beraberliği üzerine 

kurulduğunu , boğazla -

rın serbeıtisini müdafaaya 

mecbur olduğumuz için tah· 
kimini istediğimizi , gayri 

ANKARA. '.!6 (A.A.) -
Afyon · Antalya hattında 

1 
intaata yarın baılanacak, 

i irıkılilbını Avrupa aleminin 
t inkişaf yolun'daki temayülle

rinden esas itibarile ayıran 
bir furkı tamamile anlamak 
mühim bir keyfiyettir. 

! 
bu münasebetle Afyon'da 

müsavi bir muameleyi ka- 1 merasim yapılacaktır. Mera
bul etmiyecejlmizi söyle- sime Afyon'a civar olan vi- 1 

mit. Türkiye Balkan poli-
1 

liyet ve kazalardan heyet- ı 
Ukasının Balkanlar'da aul- l ler gelecektir. Meraılme rl
hun istikrarını istihdaf etti- yuet etmek üzere Nafıa 

ğini beyan ederek Bulga · 'ı Vekili, Ali bey lstanbul'dım 
rlstan'ında en büyük men- !fyon 8 hareket etmltlir. 

faatının komıularla tetriki 1 

';esai olduğu kanaatini tz-· I Büyük 
har etmıtur. 1 Taaı·ı·uzun 
Hariciye Vekilimiz 

Cenevre'ye gidecek İlk günü dün geçti. 

AMKARA, 26 (A A.) 

Bugün 26 Ağuıtoa Büyük 

Osmanlı imparatorluğunun 

halkın tezahürleri arasında ayın on sekizinden yirmi üçün·. 
9 eylül panayırını tam sa- cü günü akşamına kadar bir 
al on sekizde bir nutukla hafta zarfında ıehrimlz bor
•çnııılardır. ismet Pata nut· sasında bet buçuk kuruttan 
kunda: Panayırın milli, ik- dokuz buçuk kuruıa kadar 
lııadj ve memleketin yük dokuz bin on üç çuval incir 
••ı d ·ı ve u-züm satılmıştır. ~ nıesi sahasın a verı en ı,..::.:..=.:.::.---~----

Afyonlarımızın ıslihı için 
gelen mütehassısın Anado
luda tetkikatta bulunduju 
malümdur. Bu mütehas 

sıs muhtelif afyon mıntaka- 1 nevre'ye gidecektir. 
!arını dola,arak tetkikatını ıı-=--'."'""""'."'"" _______ _ 

ISTANBUL, 26 (S.Ş) 
Hariciye Vekili Tevfik Rüı
tü bey Akvam cemiyetinin 
eylül devresi içtimalarında 

hazır bulunmak üzere Ce-
taarruzun baıladığı günün 

on ikinci yıldönümüdür. lla· 

kimiyeti milliye taarruz sa 

hasının krokisini neırederek 

taarruzun ne suretle lnkitaf 
ettiı}inl ve bunun Türk mil

letinin mukadderatında na

sıl bir dönüm teıkil eyledi
ğini izah ediyor. Afyon· 

karahisar Halkevi aza ve 

Harbi Umumide parçalanarak 
inkiraz buluşu, milli esas 
ve temeller üzerinde Türki
yenin tamamile yeniden lı:u
ruluşu: HakiknttE\ Kurunu 
\'ustanın, bnkayası ile alllka
nın kesilişini ve Türkiye'nin 
modern tarih • devresi -
ne girişini ifade eder. 
Mııslııf a Kemal'i hizmet 
ve rolü kenJısinink:ne tevı:
fuk oılen tarihi bir hüviyet 

ile mukayese etmek İ<'ap eder·ı 
se bu hüviyet, evleviyetle 
~opoleon olabilir, ya- / 
hut dalın eyısı Bobes-ı 1 

pierre ile Boapart'ın tek . 
bir şahısta birle miş bir lıü. 

· Hevolüsyoner bir hareketle 
milli eeerjiyi kurtarmak 
fikrıle cezri birtarzda par
ldmanter demokrasiyi kur
du, yani devletin teşlı.ilAtı 
esasiyesine temel , e kaide 
olmak üzere kendi riyaHti 
altında Ankara'da Büyük 
Millet Meclisini açtı. Bu Mec
lis bugün hAIA mevcu& 
ve meridir. Türk milleti
nin milli uyanışı da aynen 
Fransız İhtilAli Kebirinde 
mütt••hit Avrupa Reaktionu
na karşı açılan ietik.ltl 
muharebelerinde milli şuu

run doA"uşu gibi ol
muttur. Fena bir aurette tee
lih ve teçhiz edilmiş, eıki 
püskü giyinmiş ve dört aene 
süren Umumi Harpten yor
gun ç.kmış Türk askerleri
nin Mııstaf a Kemal' in idare
sinde Sakarya muharebeleri
nde ve lzmir'ın istirdadında 
gösterdikleri kahramanlık 

esas itibarile Bonapart'ınltal
ya seferlerinde çullar giyin
mi · ve açlıktan bitap düt
müş olan Fransız ihtillılinin 

:Xationalgardistleri ile mür
teci koalisyonun o zamanki 
başı olan Avusturya'ya karıı 
ihraz ettiği zaferlerin aynı
dır, yani her ikisinde de bü
yük ve destani bir kahrama_ 

neuceleri muvaffakıyet!" 
tôstereceğini bildirmiştir. Kütahya'd•ı 

Merasime, Reisicümhur Bir kaza oldu 
bandosunun çaldığı istik- ( A ) 
t·ı KÜTAHYA, 25 A. · -
a nıarıile baılanmıı müte- d" t 10 30 da Alayunt'tan 

•kiben belediye reisi Beh- un saa ' 1 
gelip Konya'ya geçen stan-

Çet Salih bey bir nutuk Irat bul treninin hareketi esna. 
etırıııur. Nutukların hitamın- J 
d Sında müessif bir kaza o -

a tlaıvekil Pata Hazretle. b b 
mu•. 1·andarma mekte i i· 

l'f kapıda ki kurdeleyi kese- • 
k rinci bölük kumandanı yüz-

re ••Panayırı açmııtır. b R mzi beyin sol ayaiı 
•Ylerasim bir buçuk saat aıı e . b _ 

"-de.r devam etmit ve saat : kesilmittir. Remz'. ey :ıe~ 
:ıtırı iden: itibaren panayır J' !~ket h;stahaneı;ıne na e 
~a aç·lmııtır. dılml~ti . 

~nkara Ru~arve 
Sl•rgisine 

1.zrnir firmaları da 

iştirak edecek 
IZMIR 26 ( s.ş. ' ) 
29 Teırlnievvelde Anka

rade.kı sergi evinde açılacak 
bü_y~k sanayi sergisine iz- j 
nıır den bir çok firmalar 
1tlirilce hazırlanmaktadır. ı· 
.ı\nlcara serırlai her ı~ yden 
evvel memleketin sanayi 
1&ha.aındaki kalkınmasını 
ıröatermeıi itibarile büyük 
hır ehemmiyet kazanmak
taifır. 

Fransızlar tütün 
alacak. 

tzMIR, 26 (S.Ş) - Fran-

t .. t"n rejisi 934-935 dev-
sız u u . . d 

1 d memleketımız en 
reıne _ 1 mühim miktarda tlltun. a -
mıya karar vermittir. Satıı· 
lar münakasa furetile olacak, 
tüccarlar nümune göndere
r"k raht ıartlarını da ali-. 
kadar rej'lye blldireceklerdır 

Sovyet Rusya'nın da ya
kında Türkiye ve Yunanis
tan'dan 2vooooo kilo aıağı 
clnı tütün alacağı haber 
verilmektedir. 

ikmal etmittir ve merkezde 
bizzat çalıımak üzere pek 
yakında ıehrimize gelecek· 
tir. 

Diğer taraftan alınan 

malumata nazaran Anado
lu'dan tohum olarak iki bin 
afyon kellesi toplanılmıt ve 
Yeşilköy tohum ıalih ens
titüsüne gllnderilmlttir. 

Tohumlar bu enstitüde 
tetkik ve tefrik edilmekte
dir. Bu tetkikat neticesinde 
morfin muhteviyatı itibarile 

en verimli olanları, gerek 
Yeıilköy'de ve gerek mem
leketimizin muhtelif mınta
kalarında temin edilmiş olan 

hususi tar'alara ekilecektir. 1 

Bu if, bu sonbaharda yapı· 1 

la cağından Y eıilköy tohum / 
ıslah enstitüsü tetkikatını I 
bir aya kadar bitirmlt ola 
caktır. 

Bu tarlalardan alınac11k 
neticeler en müsait tohum
ları kati olarak göıterecek 
ve en müsait tohumlar tek
sir edildikten sonra her 
mıntaka için en elveriılile 
rl o mıntakanın müıtahıil

lerine tevzi edilecektir· 

Üç gazete 
Kapatıldı 

ANKARA, 24 (S.Ş) -
f azılarile iktısadi vazı 

yetimizi teıvit ettikleri ve 
mali müeuelerlmize karşı 

tantaj yaptıkları tebeyyün 

eden "Ticaret gazetesi", "Tür

kiye Sanayi ve Ticaret ga. 

zetesi.ve"lktısadi Türkiye ga

zeresl" matbuat kanununun 

50 inci maddesi mucibince 
icra Vekilleri Heyeti kn ra. 
rile kapatılmıılardır. 

Bu kabil diier ilin ve abo

ne avcıları ile ıantajcılar 

hakkında da tiddetle laki 
bata devam olunmaktadır. 

• 
Türkiye matbuat aileslRin 

zaman zaman fena zanlar 

altında kalmasına sebep 

olan bu kabil neıir vasıta

larına karıı hükümelimizin 
aldığı bu isabetli tedbirleri 
takdirle kartılanmaktadır. 

mensuplarile civar köylüle· 

rin de iştirak ettiği kalaba. ! 

lık bir heyet evvelki - ı 
Gazinin taarruz emrini g::r. 

diğl tarihi Koca tepeyi ziya 

ret ettiler. Ziyaretçi kafile-
ye harekat mahallerinde 
gösterilmek suretlle 

veril mittir. 
izahat 

viyeti olabilir. 

Büyük Türk Devlet AJa
ıaının giriştiği hareket, ta

mamen ve katı bir ihtilAI 
hareketidir. O ılaha iptida. 
dan beri .anlamıştı ki Türkiye, 
ancak modern Avrupa dev -
!etlerinin şekil ve "ihazını be
nimseyip aJJ,ğı takdirde kur
tarılabilir. Tiırkiye'nin Av -
rup~'ıılaştırılmasını eski İm
paratorluğun ıiGayri milli» 
çerçevesi irinde tahakkuk 
ettirmek istiyen ittihat ve 

rerakki komitesi genç Türk
lerinin fıkir ve telılkkisin
den ayrılan Ga::i bu yarım 
yolda Türkiye'yi Avrupa -
lılaşmı~ vesaitle emper -
yalist istismara sürüklemek
ten ba9ka bir netice elde 

Erzurum muallim 

mektebi 
edilemiyeceğini takdir etmişti. 

ERZURUM, 25 (A.A) 
Burada yapılan büyük mu· 

allim mektebinin inıa•tının 

kontrolu için Ankara'dan 

bir heyet gelmiı ve mekte· 

bin vaziyetini ve intaat mal 

zemeslni kontrola baıle.mıı
tır. 

Ga:tnin hedef ve ga -
yesi, Türk millo-
tine milli istiklıllini tam ola
rak kazandırmak vo onun 
Avrupa derecesinde yüksel
mesini kendi kudreti. kendi , 
milli varlık ve kabiliyeti üze-' 
rine kurmak idi. Türk mil

leti bu inkişafın mevzuu 
«objekb değil, onu vazedton 

(Devamı üçüncü sayfada) 

1 Türk Adları 
( G) 

Giik Deniz Gök Tat 
lfök Kurt Gök Demir 
Gök Oül Gök Dağ 
(;önder Cök Boğa 
Göçüm Gök Gün 
Göç Gök ilan 
Cökşin Gök hanım 
ı;ök' Çen Gök Bey 
Gök Çe Gök Beğün 
l;iiver Gök Kul 

Yeni doğan çocuklannıza 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlannı toplamak 
tadır.Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bilditi • 

niz adlar varsa onlan da Hal
kevine bildirmenizi rica edt!
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde net
rolunacaktır. "Hn işaretlileri kız 
adıdır. 
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Alacaklı 
Alacaklı demek (hak sa

(hibi} demektir. Onun her 
hıık sahibi gibi vakur, sahur 
ve munsif olması lazımdır. 

Borçlusuna nezaket ve mer
hametle hareket etmek. 
hakkından emin olarak onun; 
yani hakkının meıru hudu· 
dunu çiğnememek alacaklı 
nın vazifesidir Bu vazife 
layıkile ifa edilmezse belki 
borçlunun aksülamel! ile 
karııla,ılmıı, onun batıl yol
lara sapmasına sebebiyet 
verilmit olur. 

Evet, barçlunun borcuna 
sadık kalması bir 

vazifedir. Fakat, buna, ya· 
ni bu sadakate rağmen ala
caklı da kendi vazifesini 
ifa etmelidir. 

Alacaklının en temiz va
zifesi hüsnüniyete •ahip 
olan borçlusunu, mümkün 
mertebe,sıkmamak,onun te
diye kudret ve imkanını 

daima ve insaf ile düşün

mektir. Şunu mülahaza et
meliyiz ki: 

Belki alacaklı da nihayet 
bir alacaklının borçlusudur. 

ilen öyle borçlu tanırım 

ki ~ her ne baha~ına olur
sa olsun borcun~an kur 
tulmak ona yegane kudsi 
emel olmuıtur. Kendi vic 
danını, kendi varlığmı, 

kendi huzur ve saadetini, 
kendi manevi tazyikile her 

an darbalıyan, kemiren bir 
borçluya alacaklının reva 

gördüğü merhametsizliği 

dünyada mazur görecek bir 
adam tasavvur edilemez 

Evet, alacaklı da belki 
ıztıraptadır . Fakat bir borç
lunun hicap ve ıztırahı bir 
alacaklının ıztırabından çok 
çok fazladır. 

Banıı bir borçlu dedi ki: 
Heran haktan ölüm is· 

tiyeceğim. Fakat ah, cena· 
zeme tükürmeseler ... 

Gelenler, gidenler: 
Bandırma Belediye ·reisi 

Kaşif bey , Meclisi umumi 
azasından Erdek'i! Hamdi 
bey dün ıehrimize gelmiıler. 
dir. Sabık Deftardar Refik 
bey de yeni vazifesine ha· 
reket ve dostları tarnfından 
uğurlanmııtır. 

Enver bey 
Mebusumuz Enver bey 

Edremit'ten Bandırma yolile 
İstanbul'a gitmiıtir. 

Trabzon Halkevi reisi 
Trabzon Halkevi Reisi 

Sabri bey İzmir'e geçerken 
ıehrimize uğrıyarak bir gün 
kalmı,, Şehri ve Halkevi
mizi gezmitlir. 

Mir Ali bey 
Devlet Demiryolları be· 

şinci divizlon mühendisi 
Mir Ali bey yol bat müfet
titliğinden aldığı emir üze
rine yeni memuriyeti olan 
birinci d 'vizyon mühendisli
ğini tesellüm etmek ü.ı:ere 

dün Haydarpaşa'ya hareket 
etmittir. 

Balıkesir • Kütahya hat· 
tınının itlemeye devredil
diği bir sene zarfında hat
tın ıslahı ıçın gösterdiği 

fevkalade gayret ve bilhas
sa Balıkesir' de inşa , edilen 
bazı kübik ve asri bina

lara ait projolerin değerli 
kalemi ile fahriyen çizilme
si B.ılıkesir'lilerce kabili in
kar değildir . 

Çok kıymetli bir arkada-
şın aramızdan ayrılması 

dolayısile :!uyduğumuz derin 
teessürü izhar ederken kendi· 
sine yeni vazifesinde muvaf
fakıyetler dileriz .. 

Bize gelen~ 

Ayın tarihi 
Matbuat ıımum müdürlüğü 

tara[ından aydan aya neşredilen 
bu mükemmel 1'1ccmuanın altın

cı sayısı çıkmıştır. 

Ayın tarihi Türkiye'de çıkan 

aylık mecmuaların en ucuzu en 
mükemmelidir. Bir aylık dahili 
ve harici her türlü hadiseyi Ayın 
Tarihi'nde muntazaman takip ede· 
bilirsiniz. 

Pamukçu' da zelzele 
PAMUKÇU, 26 < S.Ş) 

Burada perşembe günü hafif 
bir zelzele hissedilmiıtir.Zel
zele hiç bir zara~ vermemiş· 
tir. 

\ İ hitsas mahkemesinde: 

1 Geçenlerde Tekirdağı'nda 
' yakalandığını haber verdi-

Bundan dört bet gün evvel 
de aynı ıekilde bir zelzele ol
muıtu. 

Kredi koperatif i. 
Her hususta rençperin itine 
yarıyan Ziraat bankası 

kredi kooperatifi tahsilata 
15 gün evvel başlamıştır. 

Alacaklarını hemen yarı 

yapmış olup yakında tahsi
lattnı bitirecektir 

Kooperatif batkanı Abdi beyi 
bu hususta çok çalışmakta
dır. 

Kız kaçırdı. 
Beı altı gün evvel Selimiye 
köyünden Ali oğlu Ahmet 
aynı köyden Hasan kızı 
Fatma'yı kaçırmıştır . Ahmet, 
kızı Uncu köyüne götürmüş- j 

tiir Vaziyetten ana ve ba
bası haberdar değildir. Ta-

1 

kibat yapılmaktadır. 

Yaralı hastahanede öldü. 

ğimiz tütün kaçakçısı firari 
tokmak Ahmet bu kere şeh

rimiz ihtisas mahkemesine 
teslim edilerek sorgusu ya

pıldıktan sonra hakkında 

esasen tevkif kararı olduğu 
cihetle tevkifhaneye gönde
rilmiştir. 

!Ş Vazifei memurelerini 
suiistimal eyledikleri iddiasi· 
le suçlu Burhaniye Jandar

ma karakol kumandanı baş

çavuş ~ani ve onbaşı Hay

dar efendiler hakkındaki ev

rak lntisas mahkemesine 
tevdi edilmif olup yakında 
mahkemelerine başlanacak

tır. . 

bancı bir insan tarafından 

iki yerinden kurşunla vuru 
lan İsmail kaldırıldığı mem· 
leket hastahanesinde yara 
sının ağırlığından ölmüıtiir. 

Evvelce yazdığımız veçhile 
müddeiumumilik tahkikata 

Siğara istedikten sonra ya- 1 devam etmektedir. 

Hemşehrimiz Doktor Müfit 
beyin muvaff akıyeti 

Maraş'ta göz hastalıkları ile mücade
le eyi neticeler veriyor . 

MARAŞ, 26 (S.Ş) - Mem-j mücadele hastahane ve 
leketimiz cenuba yakın ol- dispanseri açmıştır. Bu has-
dujlundan göz hastalığı, bil- tahane açıldıktan sonra-
hasıa Trahom hastalığı çok- dır ki ancek Trahomla mÜ· 
tur. Birçok gençlerin bu cadele edilmiştir 
hastalıktan gözleri kör ol- Hastahaneye genç göz 
muı, hayatları sönmüıtiir. doktorlarından Müfit bey 

193:i Senesine gelinceye bakmaktadır Müfit beyin 
kadar ancak ağrıyan gözle- gayretli çalışması neticesin
re bakmak üzere bir göz de yüzlerce gencin gözleri 
doktorluğu vardı. Trahom trahomdan kurtulmuş, elliye 
la mücadele hiç yok deni . yakın kör göz açılmıştır. 
lebilecek bir tekilde idi. Bu Şimdiye kadar ve bir sene 
sebepten gittikçe Trahom zarfında 3000 - 4d00 adam 
hastalığı çoğalmakta devam gözünü muayene ve tedavi 
ediyordu. ettirmittir. 

Bunu gören sıhhat ve içti- Ağır ameliyat yapılanlar 

[skişe~~r'de belediya faa
liyeti . 

ESKiŞEHİR, 26 (S.Ş. 
ı:>on zamanlarda belediye 
çalıımasını artırdı. Her kö
~ede bir yenilik bir faali

yet göze çarpıyar. Vaktile 
gayri muntazam yapılan 

büyük köprü yıkıldı, yeni-
den yapılıyor. Eski 

köprü çok sağlam ol 

duğu için yıkılma ameliye
si çok uzun sürdü. Yeni 
köprünün inıasında sağlam

lık ve güzellik esasları gö 
zetilecek ve irşaat kıtın bit· 

miş olacaktır. istasyon cad· 
desi kamilen bulvar oluyor. 

Kolordu önünden istasyon 
köprüsüne kadar olan kısım 
tamamlanmak üzeredir. 

Yalnız silonun 
santralı bul varın 
bahçe kısmında 

bu manzara çok 
rünüyor. 

elektrik 
ortasında 

kurulmuş, 

çirkin gö 

Bulvarın yaya kısımları 

kamilen beton olacak, orta 
kısımlara ağaç ve çiçek di· 

kilecektir. İtfaiye caddele· 

ri her akıam suluyor. Por
suk kenarlarının rıhtım in · 

şasına başlanmııtır. Akaba. 
şı hamam caddesinin tamiri 
önümüzdeki seneye bırakıl 
mıştır. 

Eskişehir İdmanyur
du Uşak'a gidiyor 

Eskişehir ldmanyurdu 
iki maç yapmak üzere Uıa

k' a çağırılmııtır ilk maç 

cuma gunu Gençlerbirliği 

ile, ikinci maç pazar günü 

Uşak muhtelili ile yapıla· 
caktır, 

Eğlenceli bir maç 

Radyo 
27 AGUSTOS CUMA 

İSTANBUL, 
Fransızca ders. 19 Operatör 

Doçent Kazım lsmail bey tarafın
dan. konfransl 9,30 Türk musiki 
neşriyatı: (Ekrem, Ruşen, Cevdet, 
Kemani Cevdet, İbrahim beyler 
ve Vecihe, Belma hanımlar). 

21,20 Ajans ve Borsa haberleri. 
21,30 Stüdyo caz ve Tango or· 
kestrası, Bedriye Rasim hanım 

tarafından. 

BUDAPEŞTE, 550 m . 
Sigan musikisi. 21,50 haber· 

ler. 22,10 Rayterin idaresinde 
opera orkestrası. 23,30 dans 
musikisi. 24 salon orkestrası. 

BÜKREŞ, 364 m. 
Gündüz neşriyatı. 19 haberler. 

19,05 radyo orkestrası. 20 üni
versite 20, 15 radyo orkestrası· 

nın devamı. 21 konferans. 21,15 
Kuartet oda musikisi, 21,45 fen
nı mübahasa. 23 Rus şarkıları 
ve musikisi 23,30 Viyolonsel 24 
haberler, 24,30 kahvehane musi
kisi. 

1 
1 

MOSKOVA, 1714 m. 
Sesli film musikisi. 21 radyo 

Savaş 
Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

ı : Antenime galenler 1 

Edebiyat şantaj 
yapıyor 

Evet, edebiyat •şantaj• yarı· 

yor Efkarı uu.umiyeyi kandırıp 

biraz para koparmak için .. Bil· 
menı, bu blöflere artık kulak 
ann var mıdır? .. 

Bakıyorsunuz, yeni bir mec· 
mua çıkmıştır. Ve adı yeniligin 
ifadesidir. Sayfalarını süslü bir 
kapak içine sakhyan bu mecmua 
sizde orijinal fikirlerin kaynağı 

bir kala vehmi uyandırıyor. 

Zannediyorsunuz ki bu kürk 
mantoya bürünen vücut asıl SO· 

yununca güzelleşecektir. 

Sabırsızlıkla birer birer say· 
faları çeviriyorsunuz. Birinci saY· 
fada kapak üstündeki ·Sanat , 
Edebiyat ve hkir Mecmuası• 

kaydını da gölgede bırakan, aıeş 

püsküren bir makale. 

Daha ilk sayfalarda oriıinali

teye susayan bir dudak hasreti 
var. Bu yazı, yenilik yapmak 
iddialarile çıkan mecmuanın 

janrını çiaen makaledir. Sayfa

ları çevirmeğe devam ediyorsu
nuz. Hayretti.. Eu mecmualar, 

süslü ve güzel bir dekor içinde 
ı 8 inci asır trajedilerini oynı· 
yanların mecmualarıdır. Ve id
dialar birer vaidden ibaret .. 

Bekleme uzun sürüyor. Birçok 
sayılarını bekliyorsunuz Fakat 
ortada gözle görülecek b'r hanı· 
le yoktur. Edehiyat, şantaı ya· Abone ücretleri taksite 

bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

1 pıyor. Çünkü edebiyat hi11 ı S 
inci asır kadın tipini sayıklamak· 
tadır. Edebiyat, hAJa yenilik tas· 

lıyor. Kıskanç ve romantik 1 S 

inci asır 1ıık tipini beşiğinde 

sallarken bile . 

Müddeti 
10 

--+--

geçen nüshalar 
kuruştur. 

-··-
Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAVAŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

Biz, ümidi hasta ve zavallı 

bir çocuk gıbj yıllardır bağrım11' 
basarak avunuyoruz. Bizi yışa· 

tan. doğacak hür ve orijinal bir 
edebiyatın tesellisidir. Biz bU 
tesellilerle yaşamaktayız, işte .. 

Yeni hamleler bekliyoruz. Siz
den beklediğimiz budur. Blöf 
yetişir, şantajın sırası değil, eren· 
diler!. 

Hoparlör 

Kanun alacaklı ve borc· 
lu nizam ve ahengini müsa
vi ve muvazi hak ve vazi
fe düsturlarile muhafazaye ça
lıımıştır. Fakat henüz tama
mı mektup ve müeyyit kai· 
deler haline girmeyen vic 

dan düsturları ,ahlak düsturları! 
herfeyin fevkindedir. 

Oljmpiyat 
Bu ç ·~ güzel spor mecmua

sının son sayısı gelmiştir. 

mai muavenet vekaleti 1933 se- ' ve kimsesizler hastahaneye 
nesinde Maraı'ta bir Trahomla 

1 
yatırılmaktadır 

Bugün Eskişehir şampi 

yonu Demirspor takımile . 

kurban bayramında Balıke
sir'de Güç-Birlik muhteliti

ne 3·5 yenilen Eskiıehir 

İdmanyurdu arasıncj.a çok 

eğlenceli bir maç yapıldı. 

Saha çok kalabalıktı. Neti· 
cede Türkiye şampiyonluğu

na namzet Demirsporlular 
hasımları ldmanyurdunu 
O· 18 gibi büyük bir sayı ile 
yendiler. 

-·- KIZIM SENi! IA, 

Sırf alacaklının aşkın, 

la,kın ve gayri ahlaki hareka
tından dolayı çileden çıkan 
insanlar için kolayca sebebi 

1 

İçinde güzel Avrupa ve da
hili spor havadislerine ait yazı
lar ve çok güzel resimler vardır. 

Okurlarımıza ve sporculara 
bilhassa tavsiye ederiz. 

muhaffif bulunabilir. 
1

-------------

Amma ·mesela-nasılsa eline Bu "geçmiı ola!. cavabı 
geçirdiği batıl ve yalancı bir yok mu, o zavallı ve buda
vesikaya istinaden bigayri la borçluyu çoluğile çocu· 
hakkın bir vatandaıını ic- ğile sokağa atmıf, sefil ve 
raya veren, ondan cerime perişan etmiıtir ... 
koparmağa savaşan zalim Yeni mevzuatımız ( hüs
bir alacaklı hakkında vic. nüniyet} kaidelerine çok 
danı amme en hafif vesilei ehemmiyet veriyor, fakat, 
maazeret bulamaz. Çünkü: bariz ve zalim suiniyet aa
o alacaklı ıakiden daha şa- habına karşı da ıedit müey-
kidir. yideler kabul etmek lazım 

Bir vaka : Hemşehrileri· dır.Evinden barkından mah
mizden biri borçlanıyor . rum edilen, ocağı söndü 
Onun bir dostu da baukaya rülen saf borçlu kanunun hi
karıı kefalet ediyor. Borçlu mayesile ihtimal ikametgahı-

na tekrar kavu•muıtur. yahut 
teminat olmak üzere iki • 

kavuıacaktır. Fakat, zalim 1 
misil kıymetinde ikametga-
hını muvazaa suretile ve ve doıt (!) alacaklı hakkın· 
kati ferağ şeklinde kefiline da da binnetice çok ağır ve 

ibret baht cezalar tatbiki 
veriyor. Aralarında cari em. 
niyet bir uhuvvet derece· zaruri değil midir ? Kim bi. 
sinden aıkın. Borçlunun lir, bu da olmuştur, yahut 
borcunu kefili ödiyecek, olacaktır. Şu kadar ki. be
kefilinin ödediğini de borç- nim asıl lıorktuğum şudur: 

Ya o kabil ahlaksızlıklar 
lu tediye edecek. evin fera 
ğı reddedilecek. içimizde tabii ve olağan 

Efendiler, borçlu parasını feyler gibi telakki edilmiye, 
hazırlamıı, sevinerek aziz hoı görülmiye baılarsa? Ya 
dostunun yanına koımuı,{İş- ahlaki hassasiyetlerimiz gev

şerse? O vakit halimiz ha · 
te. borcumu veriyorum, fe. 

raptır hemşehri. 
rağı reddediniz' de:nif, fa· . 
kat kefil dost dik ve zalim Onun için tekrar ederim 

ki: 
bir ta vur ile: 

-Herıeyden evel ahlak. 
- Arkada§, geçmiş ola! .. 

cevabını vermittir . fi. 8. Çanfay 

, -- ' 
1Ergani istikrazıl 
( C)tertibinin kayıt muamelesı 

ay sonunda başlıyacak 
C. tertibi 

nin kayıt mü· 
ddeti30 ağus · 

tos tarihin 
den 30 ey· 
lül akıamı
na kadardır. 
Yüzde bet 

faiz veyüz· 
de iki ikra· 
miyeli olan 

l'\.\V-'•l.i.:l<ETi CE.LiK AGH .. A 
ıORIJYf'"IRV:t · 

" 

C. tertibine aıt ıartlar aşağıda gösterilmiştir. 

1 1 

Halit beyin bestesi 
beğenildi 

Porsuk her hafta gibi l.u 
hafta da pek kalabalıktı. 

Tayyarecilerden ve zabitler

den birçok kiıinin iştirak et 

tiği bu bahçede bir genç kız 
Halit Bedi beyin "Tayyare 
ınarıı" isimli bir bestesini 
söyledi. Ve fevkalade be 
ğenildi Hatta üç dört. defa 
üst üste söylendi. Ve bir 

J 

iDARE ~:.[, ~,ı,~,;~""'.J 
milliye caddesinde Hususi daire; 

Telgraf adresi: Balıkesir 

SAVAŞ 

Evinde bulaşık yıkamak, ye· 
mek pişirmek varken ne diye 
anlamadığın şeylere burnunu so· 
kar, elinin hamuru ile erkek 
işine karışırsın; A mahçup ı~· 
zem? 

Mamafih sende kabahat yok 
Sana "hoparlör"ü "oparlör.,öğrt• 
tenlerin dilleri kurusun. 

H. 

Vahşi Afrika'nın 

ic v üz ü 
' 

Afrika'nırı siıııdi\e kadar µ;idilnıivı•n \C 
• ._ t .. 

"iiriil 
l"' • 

B. Tertibinin hamillerine mahsus olmak üzere ka 
yıl müddetinin başlangıcından itibaren altı gün müd-

1 
detle bir kayıt hakkı verilmiştir. Bu müddet içindej 
B. Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarla evvelce 

! tayyare zabiti kadehini kaldı
' rarak "Bestekarın ve söyli.' 1 

mi\ en verlerined rekilnıi!' hakiki \C~aiki 
• .. • il 

ha'' 
muazzam bir filidir. 

bunları aldıkları bankalardan C. Tertibine ait aynı 
numarayı da alabileceklerdir. Muayyen müddet geçtik· 
ten sonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satacaklardır. 

ıı yon; n '"" ino " d od;.. 1 

~ .. ' ._.. . ' '' . ; •• fj:, 

!I Yirmi lira itibari kıymetinde C. Tertibi tahvilleri· 
nin ihraç fiatı 19,40 lira olarak tespit edilmiştir. Her 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon ta~ır .. aiz yüz 
de bettir. Kuponlar her nisan ayının on altıncı gü

nünde ödenir. 
Faizden batka senede iki defa yapılacak keşidtı

lerde 300 bilete 94,134 lira ikramiye isabet edecek
' tir. İkramiyeler arasında 30,000 15,000 liralık iki bü

yük ikramiye de vardır 

l 
I 
ı ı 

1 i 
~I 

ikramiye keıideleri her sene 16 nisan ve 16 te~rini
evvel tarihlerinde yapılır. itfa ke,ideleri 16 nisan tari · 
hinde senede bir defadır. 

.;..ı..--------------------------~·------~ 

i 
il 
ı 

Doğum evi parasızdır 
Hastalaı·dan para alınmaz 

Balıkesir dogumevi 
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------ 20 Ağustosta 
A başlıyan bir yenilik 
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: Küçük : (l~ a~rlSJ : Mükerrem• 
:Hikayesi: 'b ~ : Kimli ~ .................................................• .: 
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~D R AD 

y - Demir yollarımızda tenzilatlı halk ticaret 
biletlerinin ihdası münasebetile-

( Dünkü nüshadan mabat) l Arattırdı, soruıturdu. An· 

s 

Ruslar Mühletsiz Güresçilerimiz 
6 ıncı galibiyeti de 

kazandılar 
HARKOF. 25 (A.A) -Bir Nota Verdi 

- - - (Geçikmtıtir) Husu si spor 

Japon '/ardan cevap bekleniyor. muhabirimiz bildiriyor: 

İSTANBl ' L, 26 (S . Ş ' müstahdem Sovyet memur- Sporcu kafilemiz dün 
fius _ Japon münasebatı bir ]arının tevkif g-erek bu_ de- Harkof'a varmıttır. istasyon 
derece daha gerginleşmişti r . miryoilnıına karş ı . şakıler ile belediye dairesi, sporcu· 
Sovyet P. , d._ · son taraJımlan yapılan hucumlar larımızın kalacakları oıel , 
ııot . ,u~ya nınh vfelrd ıgıh ve resmi Japon makamları- ıehrin büyük meydanları, 

a sıyası ma a ı e e em 1 S 
rııiy t) l k' d'I · t . nın Sovyet memur ar ı na, ov- stadyom Türk bayraklarile e e te dk ı e ı mış ı r. . 
Not .. . ki b yet konso . oshanesıne ve ve yazılı levhalarla tüslen · 
rab a ınu~le!lı. olmama a e- Sovyet uzak şar~ ordu.su mittir. Bugiln güreı müsa

cr, cıddıdır . kıımandanl ı ğınıı tevcıh ettık- bakaları yapıldı. Ve ~aat 
Japonya'nın cevabına me- !eri ittihanılar protesto ediL 20,30 da l btttl. Müsabaka· 

rakla intizar •lunmaktodır . m"ktedir . ' !arda Abbas'ın yerine Filiz· 
S MOSKOVA, 25 (A .A.) - Nota bütün bunl_ardon ~a~ den Kenan güreıtl ve kay. 
/~yet Rusya'nın Tokyo se- pon va Munçuko hiıkümetını betti. K. Hüse-yin kuvvetli 
ırı 22 nğustosta Japon hü- mesut tutm:ıkh ve Jap~n 
ltııınetine bir protesto notası hükılmetinin ica b~dcn netı- rakibini hükmen yendi. Sa· 
"i k im dört dakikada. Ahmet 
"-rıniştir. Bu notada gerek celeri istihra" edeceği a· 

~:in şark demiryollarında naatini izhar eylemektedir. 16 dakikada tuıla, Adnan 
sayı ile, Muetafa 3 ve Ço-

N{, Tataresko 1 Nurenberg ban Mehmet 2 dakıkada 
tuşla kazandılar. Böylece 

ı-ter türlü tahrikatın Kongresi takımımız ı · 6 galip gel-
~·dd 1 b 1 mittir. Bununla dördüncü 
~ı ete astırı aca- 1000000 kı"şı·nı·n k ı zaferini azanan güretçi e-

ğı nı söylüyor. huzurile açılacak rimiz sahadan çıkarken bin· 
BÜKREŞ, 26 (A.A ) · 2 !erce halk tarafından hara T 1\ERLIN, 5 (A.A ) 

argu.Jiu'da yapılan büyük b , k retle alkıılanmıılardır. a· • I M Nuren erg te toplanaca 
1 Yası toplantıda Baıveki · f b 1 1 T •olan büyük kongrada 500000 Yarın ut o maçı yapı -
atareıko hükümetin tabak· 1 dıktan sonra akoam Odesa'· milli sosya ist hazır ·-

kuk ettirdig"i eser ve milli h k t edeceıYı'z 
llleseleler hakkında mühim 

bulunacak ve yapılacak ge- ya are e "' · 
çit resminde 18,000 siyasi • · 

bir nutuk söylemiştir Mu J 'J • J • ınaileyh hangi fec1 ,erait amir, sa.ooo hücum, ı2,ooo 1 ngı iZ 1 rası 
muhafaza kıtaları azası 1 -·--

içinde iktıdara geldiğini ha- ve 60,000 Hıtler gen ,: lik 1 Yeniden neden 
tırlattıktan sonra asayışın teşkilatı mensubu i§tirak ' düşüyor 
derhal tesis edilmi§ olduğu- eyliyecektir. intizamı temin LONDRA. 25 (A A) - ln-
nu göstermiş ve ma için 9,000 muhafaza kıta· 
li tedbirleri tetkı·k ederek • giliz lirasının Fransız fran-

sı azası tahsis olunmuştur . ,. 
harici tediyatın indirilmiş gına nispeten düımeıi, mün· 

Bu muazzam insan küt- hasıran mali mevsim icaba-
ıre 6 milyar ley itibarile 1 "' b • d e•ini ,,uren erge gön er- tı olarak telakki edllmekte-
iiç seneye taksim edilmiş k · · 500 · h / me ıçın ususi tren dir. EMsen bunun lçln"lr 
olduğunu anlatmıştır. hazırlanacaktır Bundan 1 ki, hazine mali ıpekillaai· 

Baıvekil birkaç hafta / başka kangraya otomobil- yonlara karıı koymafa tah-
'.Çinde münhasıran ordunun I !erle gelecekler için de sis edilmit olan kambiyo 
•htıyacı ve tabii servctlerııı 

1 
şehrin etrafında 50,000 oto- muvazene akçealni kullan· 

işletilmesi için büyük bir mobil alabilecek bir park mağa lüzum görmemlttlr . 
İstikraz aktolunacağını ha· yapılmıştır. 
ber vermiı;ve sergüzeıtçile Kongracıların barınmala
rın yapacakları her türlü rı için açıkta muazzam 
t11hrikatın şiddetle bastır•- kamplar kurulmuştur. Bun
l11cağını söyliyerek nutkuna !arın iaşesini 35 seyyar 
tıih 1 mutbak temin .,decektir. 

A vusturya'nın talebi 
VIYA;-.iA, 26 (S.Ş.) -

Neue Frele Presse gazetesi· 
nin beyanına göre Avuatur· 
ya hükümeti Senjermen mu· 
ahedesini imza eden devlet· ayet vermiftir. 

~nanistan'daki siyaset havası bulutlu mu? le re bir nota vererek mu
vakkat ve yardımcı kuvvet 
olarak bulundurulan 8000 
kitinin daimi orduya ilhakı· 
nı istem ittir. 

Kondilis istifa Edecek. 
Mevknf zabiti-;; tahliye edildi. Avusturya'da 

tevkifler . ATINA 26 (S.Ş) Yuna-
~ııtan'da muvafıklarla muha· 
ıfler arsındaki azami zıddi · 

. Yetten dolayı dedikodu ve 
ısı-k • 1 rarsızlık korkusu devam 
'dip gidiyor. 

t _ Diğer taraftan, son darbei 
fi tık. 1 t uınet dedikodu arı ve 
ilhk·k d· ~ıı. ı atı hala devam e_ ıyo_r. , 

ha 11 '.°afıh mevkuf zabıtlerın 
·Psı t11hliye edilmittir. 
8e ' d rayı istirahat Alman ya· ç:
1 

bulunan Baıvekil M. ' 
d. · , ·d n v ~rıs in nezdine gı e 

tıı.dit. - d -
t(i ı gazetesinin mu u · 
l·r'. dıı.,bei hükümet teşebbüs· 
' •ıı . 

d· . 1 haber alan M. Çal -
"'"ts'· 1 't' ın derhal tayyarı:: i e 
tııı11n· k v ıstan'a avdete arar 
erdi"'ı ı 

d·ı · ,. • fakat Ceneral Kon-
t ıs't 

ltııı.J • en telefonla aldığı 
eh uın11t üzerine teıebbiisün 
btı "rnıniyetsizliğini anlayarak 
Ilı ~dan vazgeçtiğini bildir-

e tedir. Maamafih dün ge· 
ce K 
le) 0 ndilis ve Çaldaris 

Baıvekil vekili ceneral 
Kondilis g a z e t e c i 1 e · 
re vukubulan beyanatında, 

eğer zabitllnın terfi meselesi, 

fırkaların anlaşma mevzu

ları haricinde bırakılacak 
olursa, istifa edeceğini söyle 

miştir. ·-

ViYANA, 26 (S.Ş.) -
Avusturya sabık baıvekil 
muavini Vtnkler Çekoslo
vakya 'ya kaçmııtır. Vinkle
r'in mensup olduğu Landbut 
(köylü) fırkası erkanından 
bir çoğu tevkif edilmittir 

• • Peşte gazetesi ı sawaşın Taktımi 
Neler diyor? 1 Aôusros 1 

PEŞTE, 25 (A..A.) - Yar~ 1 27 1 
resmi Peşte Loyt gozetesı 1 Pazartesi ı 
Çekoslovakya'nın da Roma lı Gün doğ-umu: I 
itihiflarına girmesi ve ~:ekos-1 Zevali 5,31 
. • YIL: 1934 Ezani t 0,38 1 
Javakyanın Mııcnr istan ve J 

1 k · CEM_ AZE_L EVVEL _ıs Avusturya ile mu arenet ım- 1 _ 
kanlarını tetkik ederek mez· 1 ~ -· 1 
k. itilaCiarın küçük itilaf 1 Kadın eyi ise necabet v11 1 

ur . u·· to vec ci lı olm .. dı- fi şeref millinin ialinatgıl.hıdır. 
aleygıne ın . . --• ·------· • hu·· sniı niyet sahıbı 
uınt ve 
~er memleketin ıltilıak ede-

b · ı ;, 'ni ehemmiyetle kay-
ı ec~"ı . 

1. • bır 6U· 
dettikten sonra ' ıger 
reti hallin de Almanya'n ;n 

. t' ' kı oldui<unu ve Maca-

Bu gece 

Şifa 

Eczıınesi 
ftrı efon\a uzun müddet konu· 
~ Utlardır, bunun üzerine 

11 .' Çatdaris pazartesi gü-
u At· 'd re ına a bulunmak üze· 

J~ ır ( ı c . . 
ı . t , herhalde mevsımsız 
rıe a nın . 
taahhütlere giri~memesı 111 -llvdetini tesria karar ver

llıitlir ıd .ğinı yazın~ktadır. 
zım ge ı 

Nöbetçidir 

Bir taraftan demiryolu- tenzilat yapılmıttır. 
Günler geçtikçe Mediha- ! laladı ki Mehmet yine eıkl 

nın asabı daha fazla zayıf- evlerinde, yalnız baıına ya. 
!adı , bozuldu . Eskiden etra- şamaktadır. nu yurdun bütün bucakla- Tenezzüh tarifeleri 

rına kadar eriıtırebilmek 

için çalııan cümhuriyet Na
fiası, bir taraftan da kurul
muı hatlar üzerinde yurt· 
daıların müsait ve ehven 
ıartlarla gidip gelmelerini 
temin için elinden geleni 
yapmaktan geri durmıyor. 

Bu maksatla Devlet De· 
mlryolları idaresi 1 Tem. 
muz 934 tarihinden itiba-
ren gidip gelme biletler 
üzerinde büyük tenzilat 
yapmıı, büyük rağbet gö
ren bu tenzilatı 20 Ağustos 
tarihinden itibaren baılıyan 
tenzilatı Halk ticaret bilet
leri takip etmlttir. 

Tenzilatı . vasati 
yüzde elliye varan 
gelme biletlerinin 
bu yolda alınan ilk 

olarak 
gidip 

ihdası , 

tedbir 
ve uzun mesafeler için ye
ni bir ihdftltır. Yine büyük 
mesafeler için lıullanılabi· 

lecek olan halk ticaret bi 
!etlerinin ihdasında ise üç 
gaye vardır: 

1 -·Memlekette ticari ha 
reketler uyandırmak ve bu 
hareketle-rl teksif etmek . 

2 - Halkı yekdiğerine 

kaynaıtırıp memlelıeti tanı

tarak dahilde turizmi tefvik 
etmek. 

3-Turlzm için timdiye 
kadar müsaadeli tarife bu. 
lunmaması yüzünden ileri 
gelen müıkülitı bir taraf ede· 
rek ecnebi turistlerin mem
leket dahilinde en müsait 
prtlar altınila gezmelerine 
imkan bağıılamak. 

Halk ticaret biletlerini 
alanlar, bu faydalarından 

baıka mevcut nizami bağaj 
hakkına ilaveten elli kiloya 
kadar nümunelik ~ya a6t0r· 
mek mil•adeılnl de almıı 
bulunuyorlar . 

Devlet Demiryollarının 
ucuz bir para ile halkı se
yahat ettirmek için aldığı 

isabetli tedbirlerden biriside 

fını alan dostları birer birer Bir akıam karanlığında 
çekildikçe, yaklaıanlar da evi terk ederken üze-rinde 

ı kirli menfaatler peşinde bulunan eski siyah mantoya 

tenezzüh tarifelerini tatbik 
etmesi olmuıtur. 

Tenezzüh trenleri memle 
kette seyahat ve turizm 
alakasını uyandırmak , hal . 
ka memleketi gezdirmek, 
yurdun güzel manzaralarını 
göstermek, bundan başka 

büyük ıehirler civarındaki 
istihsal mıntakalarını gez
dirmek üzere ihdas edilmiı 
tir. 

koıtukça genç kadın daha bürünerek ona gitti. Üç Hl· 

fazla hastalanıyordu , Niha- ne evvel nasıl terk etti ise, 
yet bir gece ateşi otuzseki· aynı kıyafette. Mehmet onu 
zi geçmiıti . Baıı çok ağrı - görünce evvela ölü gibi •· 
yordu. rardı . Sonra yavaıça: 

' Bn ş ağrısı ona eski ko - Ne istiyorsunuz? diye-
1 casını hatırlattı. O ne eyi bildi. Genç kadın buraya 
adamdı Ne temiz, ne içli gelinceye kedar geçirdlll 
bir kalbi vardı . Mediha' nın helecan ve üzüntülerden bit· 
böyle ara sıra fena halde mit , harap olmuıtu. Karıı · 
baıı ağ rırdı . Ozaman Meh
met . sinir kolonyas ı ile avuç
larını ıslatarak şakaklarını , 

ensesini . omuzlarını hafif ha-
fif oğar; saçl arını seve seve 
onu uyutmağa çalııırdı. Ve 
o zaman kulağına yavaşça 

ta tlı titrek : bır sesle ninni 
de söylerdi. Bu yumuşak 

ses genç kadının sinirlerini 

Bunların baılıcaları ıun 
lardır. Haydarpata - Sapan· 
ça, Haydarpata - Adapaza· 
rı, Ankara - Çankırı, Sam
sun · Amasya, Adana . Mer 
sin, Adana - Mamure, İzmir· 
Ala,ehir · Soma, Afyon . 
Hamam, Afyon . Ka;ı:lıköy . uyuıturur, gözlerini tatlı bir 

Bu tenezzüh trenleri haf uykuya kapardı . 
talıktır. Bunların ücretleri Ah o günler nerde, nerd 
umumi tarifeye nazaran o günler! diye içini çekt1.e 
yüzde seksen kadar eksiktir • . O , Mehmet be yin hayatını 1 

Bu tenezzüh trenlerinin hakir görmüş, ne ağı za alın
ne kadar isabetli bir ihdas maz sözler söyliyerek onu 
olduğu halkın rağbeti ile de terketmifti . Bu adamın fa -
e.nlatılır. kirliğind en baıka ne günahı 

. Bu yazıyı tenzilatlı halk vardı? Ne yapım ayda elli 
ticaret biletlerinin 20 ağus· altmıı l iradan fazla kaza
tos'tan itibaren baılamasl 
le yazdık. · 

Bu tedbiri bir kerre daha 
bir taraftan demlryollarının 
hacmini ve uzunluğunu art· 
tırmağı, bir taraftan da onu 
halkın ıeyahatlne en ehven 
ve uygun ıartlarla arzetme· 
ği vazife bilen Nafia veka
letinin başardığı eyi itlerden 
birisi olarak kaydediyoruz. 

Demiryolları idaresinin 
etya nakliyatı hususunda 
yaptığı tenzilata baıka bir 
yazımızda temaı edeceflz . 

namıyordu . O koca11nın alın 
teri ile kazandığı parayı 

az görmüf, meçhul menba
lardan akan servetlere koı· 

muıtu. lıte lüksün , işte zen
gin bir adama metn-s olma· 
nın sonu .. Lanet olsun di
yordu 

Ve aylar geçtikçe genç 
kadın eski kocasını önüne 
geçilmiyen bir ateıle sevdi· 
ğini anlıyordu . Şimdi yalnız 

onu istiyor, yalnız onu öz· 
lüyordu. 

~~~~~~~~-

Dışarıda Türkiye hakkında 
( Üst tarafı birinci ıarfada) tahsilden sonra devam edil
nlıkla yeni bir devlet kurul . ı mek üzer11 sanayi mektep· 
muş, yeni bir devir sçılmış !eri açılarak burala rda e l 
ve bir millet doğmuştur . Ya- sanayii. büyük sa nayi ve 
lnıı Napoleondan, ılııha akıllı ziraat iç in u•tJ la r yetiştir . 

i< sında dimdik duran bu 
adamdan timdi ne iıtlyebi
lirdi? Ne istemefe yüzil kal· 
mııtı. Bın bir acı dütünce
nin kamçıları arasında genç 
kadın : 

- Hiç .. 
Diyerek yere düıtü, bayıl· 

dı. ••• 
Sinir kolonyası .. Batında, 

takaklarında büyilk, serin 
eller .. 

Mediha ayıldı. Fakat söz. 
!erini açarsa bu temiz elle
rin üzerinden çekiltverece
ğinl düıllnerek korkuyordu. 
Yavaı yavat aflamağa bat· 
ladı. 

Mehmet bey üç uzun se
ne yalnızlığın dayanılmaz 
acısı ile baıbaıa hep bu ve- . 
fa sız kadını düıilnmilıtil . 
Çünkü onu gençliğinin en 
büyük aıkı ile sevmittl. O; 
bir sabah erkenden kendlıl· 
nl terkedJp gittikten ıonra 
dünyayı ucu bucağı bulun
maz bir çöl gibi manauz 
sanmııtı. Hayal.inde yanan 
bütün ıııklar o kadının pe
ş inden sönüp gitmiftl. Ve 
itte onsuz geçen ıeneler 

saçlarını beyazlatmıı, alnına 
ıztırabın eli ıle derin çtzıl· 
ler kazılmıttı. Her akf&m 
iılnden döndükten ıonra ya• 
tak odasının eıtilne baıını 
koyarak tahtalara uzanırdı. 
Gönlünde bir ıeı onun bir 
gün yaralı, perlpn kendlıl· 
ne dönebileceflnl f111ldardı. 

lıte nihayet ogün gelmit· 
ti. Sevdifl kadın kırılmıf, 
atılmıı . aldatılmıt olarak 
kendisine dönüyordu. 

Onu kabul etmelı mi? 
lılediğl büyük ıilnaht.n 

sonra ... 

Her hangi bir yolcunun 
taıımaıında nizamların mil· 
ıaade ettiği bagajın aze.mi 
haddi 30 kilodur. Yeni bilet· 
lerl alan bir yolcu buna ili· 
ve olarak muhtelif nümune 
eıyası götürüyorsa 50. bir 
tek ceıtt nilmune götürüyor
• 25 kilo fazla bağaj götür· 
mek hakkını haiz bulunmak· 
tadır. 

ve il kıbetendiş olorak Mııs/a_ di. LA tin harfleri knhul ve 
fa Kl'tnul Paıa kendi inkı- tatbik edildi, hürrı yet 

! 1ıı pçı ve milliyel\'İ hedefın- ve ~e rb c sli verilerek umum i 
'den zerre kadar inhiraC etme. hizmet ve v:ı z i fe l ~ re kabul 
' miştir. Mustafa Kemal ih- edıldi ve mesleki faal ivet-

lerinin inki şafına yol a;.ı ldı. 

Mehmet bey beı dakika. 
da beı yılda dütünülemlye. 
cek ağır ve karıtık ıeyler 
düıündü: 

Bu biletleri alanlar, hiç 
bir kayıt ye ıarta tabi ol 
mıyarak istedikleri istika· 
mette seyahat edebilirler. 
Ve hiç bir müraacat ve me · 
rasime tabi tutulmazlar . 

Bu biletler on beı günlilk, 
bir aylık ve iki aylık olmak 
üzere üç kısma ayrılıyorlar . 
Bunlardan on bet günlilkle· 
rln tutarı ıudur: 
1 Mevki il Mevki ili Mevki 
35 Lira 25 Lira 17,5 Lira 

Bir aylık biletler : 
1 Mevki il Mevki lll Mevki 
60 Lira 40 Lira 30 Lira 

iki aylık biletler : 
1 Mevki il Mevki lll Mevki 
70 Lira 50 Lira 35 Lira 
Halk ticaret biletlerini al -

mıı olan yolcular. biletleri 
hangi mevkie aitse o mev· 
kide seyahat edebilecekler· 
dir. Ondan yüksek bir mev· 
kie geçerlerse o zaman yol 
ücretini umumi tarife ilze
rlnden ödemek mecburiye· 
tinde kalırlar. 

Şirketler zamanında pek 
ağır tarifelere tabi tutuldu· 
ğu için bir kısım nakliyatı 

yolculuk emniyetini tehlike· 
ye dütüren baıka vaaıtalar· 
la yapılan İzmir · Manba, 
Ralıkeılr - Bandırma, lznılr· 
Ala,ehlr hatları üzerinde 
umumi tarifeden yüzde elli 

raz ettiği biiyiık muzaCCeri- • 
yellen sonra bütün On .lı- Bilhassa büyük mikyasta 

" Bu kadını kolundan tu
tup sokağa atmak .• şümullü ve muvaffak ı yetli 

ya için bir rehperlik rolünü 
bir enstitü teşkillltı olan 

kabul etme~ i z ı mnında Arap 
" Üç sene evvel yaiclır· 

dığı hakaretleri iade edilp 
yüzüne tükürmek •• ve lslAm dlemindeo kendisine ve << Halkevleri » deı> i len 

müesse~eler, bütün şe hirler 
yapılan teklifleri reddetmiştir· il., kasahalardıı ve h"men " Bu geceyi onunla geçir· 

dikten sonra çantasına bir 
miktar para koyarak onu 
bir sokak kadını gibi evden 
çıkarmak. 

Onun gaye ve hed~fi . mem- her köyde kurularak okuma 
leketinin hudutları içinde salonl ~ rı, nıı~riyat servisleri , 
mahdut ve mu3yyen kalmış- talim ve terbiye kursları ve 
tır . sergileri , tiyatro temsilleri , 

Bunlara göre daha bir ıü· 
rü ıey. Bir silrü fey Hepıl· 
nin de derin , çetin karıılık
ları vardı.Ne yapmalı ılmdt? 

Zaferden sonra aynen bi · ktimai muavenet faal iyet \'O 

rinci Kor.su) gibi Gazi hizmetleri ile tamamen 
de , ıslahatçı bir ·..azii yeni bir fikri teşA kkülün kül. 
kanun olarak kendini tiir merkezi olarak cemiyetin 
iç vazifelere Yerdi. Bu ve genç liğin yükseltilmesi 

ve yetiştirilmesi i\'inde va

Bu sırada genç kadın inledi 
- Mehmet. Batım çok 

vazi kanun işinde meri ofan zife nldı. ağrıyor. 

Siyasi uzak görüşü ile Kalbi "batın kopsun yılan esas: Eski' ve d:ni ananeler11 
istinat eden hukuki nizamla
rı değiştirmek ve Avrııp'olı 

manada bir burjuva et miye
tinin temellerini kurmak ol· 
muştur. Bu gaye ve hedef: 
Yeni bir hukuku medeniye 
vazı , eski medreselerin IA~vı, 
yeni usuldeki umu mi tahsi
lin mec bur.i tutuluşu. Kura
nın hatırı ıçın tahsil ve 
neşir ve tamimi mutat olan 
Arap\'a ve Farsı·a lisanları 
yerine devlet ıiıektepleriude 

A. vrupa lisanlarının okutul
ması, Türlı: lisanının ecn•bi 
kelimell\rden taıfiyeıi, Ku
ran'ın Türkçeye tercümesi, 
lıllml ibadetin Türk dili ile 
icrııı auretile tahakkuk et
tirildi. Bunlardan ba9ka tun
lar da . vjicuıl.a getirilıli: İlk 

Muslaf a Kemal , h •ılk sporu . diye feryat ederken" 
nun. Türlı: millet i gihi uzun dudakları eski, unutulmuı 
müddet dini bağlarla ll t ı l bir ninniyi yavat yavaı 
kalını~ olıın bir millet ırın söylemefe baıladı. Elleri 
fevkalııde terbiyevi ve rovo- ipek gibi yumutak saçların 
lüsyonor bir ehemmiyet ve arasında evveli a1Abiyetle, 
manası olduğunu da tanıdı sonra çekinerek ve nihayet 
ve tatbik ve tamim etti . büyilk bir teslimiyetle do-

laımafa baıladı . 
A. vrupa kıyafeti kabul olun- Mediha; Mehmet'ln dile 
4u. Bunlardan başka filmin, gelen ellerinden her,eylnl an• 
radyonun, matbuatın propa. lamıı, tatlı bir uykuya ha· 
ğandası da Türk milletini n zırlanıyordu. 
hayat tarzınm , görüş ve 1-...,.--...;.. _______ _ 
telil lı:kilerinin kökünden de- bir zümrenin yavaş yaYaş 
ğiştirilm.:sinde müessir ol- yetiştirilmesi kabil olabilir 
d y ı Bu inkiıafı temin için hic 

u. 1 nız hu suretle yani bir fedakirlıkdan çekinmi-
bütün kültüral, fikri , mane· yor, memleketin kendi talim 
~i. kaid~ ~e esasların değlt· ve terbiye vasıta ve imkO.n· 
tırılmesı ıle devletin. idore- !arı yetişmedikçe devlet 
nin, ilı:t11adiyatın ve kıiltü · yardımı ile harice tahsiı için 
rün sevk ve idaresini eline talebeler gönderilmektedir. 
alabilecek milli münevver Bitmedi _ 
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Muhterem BaIİkesir 
Ahalisine Müjde. 

"' 1 
·' J ... ;;ı::::c .... s E H 1. R ...-~·, 

Belediye Dispanserinde 1 
Muayene Günleri 

CüMAHTESİ (~CNLEHİ 

Üğlcdeıısonr;; saat14deııl 6~a kadar dahili 
lıa,ıalıklar rınıayent'~İ ( Ooklor .\lııııeı 

Emin hey) 
PAZ.\H GÜNLEHİ: 

Öğledrrı ~orıra saaı 15 tlı•ıı 16 ya kadar 
kulak, huruıı, boğaz lıastalıklan rııııa~ t'

rıPsi (Doktor \lel111wı K:lıııil he.') 
PAZAHTESİ GC~LEHİ: 

Üğledc"n evvel saat 10 darı 12 yt' li.adar 
dahili hastalıklar mua~· pncsi (Dııkıor _\lı

ıııet Emin he,\) . 
SALI GÜNLERi: 

Üğledeıı evH•I saat 10 daıı 12 ,\t' kadar 
dahili lıastalıklar mua,\t'ıwsi (Doklor .\lı
nıet Eıııin be~) 

CAHS.\MB \ Gf'~LEBİ: 
• • 

Öğleden sour<ı saat 15 tlt•rı 16 nı J..adar 
rlalıi li hastalıklar ııı tıa,\ ,. nesi ( Dnk ı or l l:ı
saıı Haif bev) 

PERSE~JBE (~Ll"LEHİ: • 

• • 

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

Bu keıe İstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müıyü Vil
li tarafından en müş
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem 
onu edecek tanda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni fapka
lar imal edildiği gibi 
eski fllpka·lar da ye
ni bir hale getiril· 

BiR seler üzerinde ola 
biiumum lekeler beş 

Defa 
Deneyiniz 

dakika 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 Milliye caddesinde Ziraat bankası kaı·şısında 

ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Zeki 

~~==~===~=======~-~-~==· ===~ 
1 

- --

1-Dr.- M. Ali -- i 

~leııılPkel lıa~ıalıa

ııesi cilt, frı·ııgi. lıel- 1 

soğukluğu hastalıkla n 
miitelıassısı. 

Susurluk'ta Büyük 
Pehlivan Güreşleri 

"'·~ 
·~ "' .?4 
Sinemasında 

26 Ağustos 934 Pazar dan itibaren 
.ı\H8İ ., 

• 
1\t'ı·ik<t'11111 le \' iizii 

. ., 
AFRIKA'NIN şimdiye kadar gidilmiyen ve gö 

rülmiyen yerlerinde çekilmiş hakiki vesaiki havi 
muazzam bir filim. 

Bu filim size Afrika'nın ıss ız ve korkunç va
dilerinde ve ormanlarında yaf yan acaip insanları 
ve bilhassa vahşi ve yırtıcı hayvarıları keşf ve bun

' lar üzerinde tetkikatta bulunmak üzere yola çıkan 
heyetı seferiyenin hedeflerine vasıl olmak için çek
tikleri meı:ahiın ve geçirdikleri müthiç ve korkunç 
tehlikeleri birer hakikat olarak gösterecektir. Kati
yen dekor yoktur. Hayvanlar kamilen vah§i ve bü
tün sahneler tebii ve normaldir. Bu sebepledir ki 
filimin vücuda getirilmesi esnasında 3 ki~i maalesef 
vahşi hayvanlar tarafından parçalanmııtır. Bu filimi 
herhalde görünüz. Çok heyecanlı ve çok istifadelidir. 

Avrıca di'ıına havadisleri ..• :"ll\:ll'P saat . . 
~ l (]pdir. 

-------------------------· -------------------------.~ .. ~ 

!! -- Temaşa = 
Üğlederı soııra saat 15 tlı·ıı 16 ya kadar 
cildiyr Vt' hı·\ tiye lıastalıklaı·ı ıııııayı~ııı>sı 

(Doktor ~lelııııf:'l .\li be~) 

Susurluk idmanyurdu menfaatine U . ~ 
hükümet caddesinde mu- a. 

Haıtalarınıs aat üçte su~urltık paııa,\ll'llllll ~011 giinii oları 29 a~us- j t,·ı· o TEL v E GAZ 1 N osu ~ 

1 l los 90.t. ~·ar~anı!_ıa giiııü pt>lıli,aıı giin· ~lpı·i ,\apı- t . ,~ • ___ • ayenehanesinde kabul ve 1 ld · d M 
_ı_. __ -,;-________________ _!edavi ed~er. . lacaktıı·. Bii,\iik \(' ünlü pelılivaıılanıı ı~lirllkiııi a Şeref Bey aresın e M 

Satılık hane lemiıı iı.·iıı viiks<'k ikraıııiveleı· koı ı ıııııslıır. Ruıı- H 1, I' · · 1 1 l ~ 

Bütün asri konforü haiz 
sıhhi, havadar bir ev satı-

lıktır . 

Taliplerin eczacı Avni ve 
Fahri beylere müracaatları. 

· • . ·- ' ıa 111.ı•sıı·ııı ıer ııısıı~ a t•ıı 

Bctlıkesiı .. Askt•ri Sıttın daıı ha~ka dalıa lıırı;ok f'gleıwPIC'I' \t' O,\lllllar ı u 11ıiik<•11ın11•l olt>lidir. ' 
yapılacaktır. . I •• ~ 

Altll(l K()lllİsyoııun(lan Bu ~ıtıs~sla dalı~ fazla ıııah'ııııal alıııak isti- 1 ~ Konfor Temizlik Servislerin~e~i ~ 
Balıkrsir merkez kıtaatı iciıı dört, iiz hirı kilo yeıılerııı Susul'luk hlrııaıı,\lırduııa rııiiral'aaı <'l- tı ı,' 'Jd' . R 

un ite dtirı ~·iiz tıi ıı kilo arp~ kapalı ~a..rıa 5 ı·~· - nıı·Ieri il:iıı ohıııuı·. tt nezal\et Ye Clu ıyet, emnıyet ~ 
lı'ıl !);,;.ı çar~aıuba gi'ınli saat oıı<la ihalesi icra ' ~ Gerek Memleket halkının,~ 
edil<'cektir. Taliplrriıı ıııezkı'ıı· ı.tiirı ve saatte Ba- e,, l ı kesi ı· 1\s k c ı· i S<ı tı l lı gerek bütün misafirlerimizin 
lıkesir AS.S.\ . . \L. KO. nuııa müracaatları. \) 

1
. . d M umumi takdirini celbetmiştir· 

~ lll(l \.()UllS\'()01111 aıı: •• 

Satılık ·~\' Edrt'nıiı kıı.aı ihtiyacı içiıı ... ht'~ birı kilo toz ~e- 1Ü TEMA$.A Gazinosunda 
v c 'r ar la Balıkesir Vi 1 ay eti Da j mi lcriııiıı alı•ui mii ua lusa ilr 2 <'ylıil 93J pııwr 1 = Güzel Sesli Bir Rıdyı 

Encu•• mneı·nden: ~iinii saal 15 dt• ilıalt'si il'ra f'dile<"Pktir. Taliplt·- N 
Muallim mektebı kcrşısın- ri11 rııezklır giiıı ve saallt' EdrPıııit .\skl'ı·i salın = ~clıriıı, İslaııhııl VP ızıııirin büliiıı gazt't<'lf-'ri 

da inhisarlar idııre 8 i ve ib- . . . alnıa komisyoııııııa miiı'a<'aa tları. N ıııevcultur 1 
h. s . b . . ,\,,alık-Altın(l\a Yohıı;un 6+588 8+ 765 ıııcı kı- M 

ra ım amı eyın yenı yaptır- • . • . •.ıı B 1 ı · · · t bir oturma ve 
lorııetı·l'lerı arasıııda sarlııaıııt·vc kl'slfrıanıesı lllll- .. a ı<esırın en eyı anınını§ 

dığı hanesi ittisalinde ev • • B d K Df dinlenme yeridir. 'I 
cil.ıirıt'c yapılacak tesYi~ei turahi.'<' \t' kaldırım atl Jrtl),•l clZ(l.S'I o:::::::::::::::::::::::zS ve köşk olmağa layık on ~ 

ılöııüm mıktarında.ki tarla in~aalı 10 - t•ylı'ıl - 934 larihilH• nıiisadif pazar- ' ·) J •• d ·• ı ·· "" •• 1 iElllHiH§Hi!i!lfi!~IHiitli~E!HiBiHiriHtHllt ~ 
perakende olorok elli kuruş- l('si güııii saal oulll'~te kapalı zarf ıısıılile ilıalf' 1 ıW a J)){( lif' Ugllfl( ('J) !i •• •• ; 

tan. cdilııı<'k iizerc ıııiinakasaya korıııııı~tıır. 1 ~fııaıııPle ,· ı·rgisiııdrıı bıırt;hı Baııdıı·ııı:ıııııı Sı- ! __ TUR K MAHSU LU 1 
Aygören'de birbop hoııe. " Bu iıı~aatııı bedeli ke~li 8305 lira 67 kuru~- -,"ır _,olunda J..aiıı H<'nızi lw'. irı ıııiilki'. (•ıiıı<• ait I~ 

üı; kot, ,!ört g-öz odasile mut- lıır. i (20) hi;; lira kiyıııeti ıııulıaııııııı>ııf'li Tiirkıııı falı- ~ Y K I H k S p 
bağile, on metre balkonilP, .\liiııakasaya: Liyakati fenııİ,\t'}•i ha~ ıııiilı ·ıı- rikasırıııı hiııa::-ih· içindeki ıııf'\t'ııl lıir ad<'t R5 1 ÜnİŞ, 8r3ffiÜrSB, U8 8, Üreyya 8Ş8 
içinde sarnıcılesntılıktır. Ev dilikçe tasdik edileııleriıı i~tirak 11wsııli,\<'tleri Beygir Kll\\'etiııde İS\t'(; ıııarkalı ıııazol ıııotiirii ; K u M Aş LA RI N ı 
veya arsaya talip olanlar ile ~·alışacaklar. Ehli~('[ vesikası ve til'aret vesi- VP bir adet 55 hı~~·gir ku \' \Ctirnlc ~azojeıı taııkt',\ m 

küçük şadırvan karşısında kası ibraz edenler kabul olııııacak Ye hıı yesika- markalı ıııoliir, 7 uıı cle~i, hiı· ıııı lıarıııaıı ıııaki- it 
Çarıkçı i8 a ustaya müracaat lar ,\t'\llli ilıalt•drıı l:'ıakal s('J..iz giiıı t'\ \el baş ııası, bir lıir vals toı·ıı('~İ, 8 vetlt•k \tıls topıı. bir ~ F.ılıı·ikalarııdı sattıtklan. fiall~dın dalkıa .w:ıız 
et.inler. . 1 . 1 • • 1. 1 . 1· 1 . 1 ~ Mazamız an emın e ece sınız. 

ıınilıcııdisliğP ihraz edilnıi~ huhıııacaktır. Talip e'a.I ıııal\ıııE>sı, ııı· f'Va.J tu uııı ıası, lıır 11.11~ 11 su -

DOKTOR 
olanlarııı bıı vesaik ile bcralwr ~iizde ,\••dilıuçıık lulunıt:ası, 2 irrııik isejiirii, .ı_Iııığda,\ aıılı::rı, l_ıir !:] EN LÜKS İNGİilJZ KUM.ASLARI DA 

1 
ııisbetiııd<' tı•ıııimılı nnnakkat<' ıııa~lııız H''·a Yals kı crmaıı (29) part':t alal ,,. t•dp\atl<< hır- ı 1 

• ;...ı _ · ·--. -

k 1 ·ı . • . ı k . • ı·k ı ·ı· ı k , ı • • r·k ' ' Mevcuttur , . ıııe tup arıt' yc\1111 nıezı.ıır( a \e \a · tı mııa~'ye- ı le ta ısı ı cııl\a anuııu a 111.aııııııa l<'' ı arı I !>.~ 
,Mehmet Şakir nill(le usulü dairesinde f'rlt'iiıııcııi \İl<i,c•tt•: Faz- 21 giirı ıııiiddetlc alPııi nıiiza\ı~d"'e (:ıJ..rılarak !i!! Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 

la ıııalıiıııat alıııak isti~eııl11riıı dalıa·e,vc•I ha~ 29 ~ ağııslOs 193-l tarilıiııc ı;ıiisa;iif ~aı~arıılıa ı I her cinsi mükemmel ve fiat!annda 
llergün hastalarını saat 

2 dun akşama kadar kabul 
eder. 

nıiiheııdisljğf' \t',\'a erıciinırııi 'il~İ~'t'l kaleıııiııe ı..(İirıii saat 15 iP hiriııci ilıalcsi icra kılııı:ı<'a~ııı- it büyük tenzilat yapJ/mıştır. 
miir·aeaat etıııeleri il:ln olunur. dan taliplerin Baııdırıııa ıııali~esiııdı• rııiitt'~t,'kkil ! .. . .. .. 

1 
k 

1 1 
• • 

1 

Adrc~: .llustafafakilı 

1 
ma hailesi ndı· Karesi 
be,\ türbesici varıııda. 1

' 
B<tlıkesiı· Askeri Satın 

' Al ın<ı Kııınisyt)tııtn(l<tıı 
. 

•••• •• •• •• •••••••• •••• •••• R 1 k . 1 • ı . . . ( ~ 00) ı · . : : :ı ı ('Sil' 11.ılatı 1 lll,\3CI 1('111 D 1011 111~ ıl 

: Yoksulları yediren i ınadeıı 1-.örııiirii 20-9-934 curııtıt'lf':-i giiııii, s:ıat 
: geydiren ve heı·ma~ : ı oııda aleııi rıııırıakasa usulilt· ~aıııı alıııacaktıı'. 
j nada g~z~ten Vnk- i T~.lit.>h'.rin ~aı_'lıı·a.'..n"~i _güı·ııı~k iiz~ı:~· lıt•ı· gün~<' 
i sul/ar Bıı·/Jğineseve :ı rı'.ııı~,,~,ı~a."~ ı~ııı,ı~.ısııı el~ ~.8?. lı0 ı.ı .. ıııu::~k,ıt 
: seve yardım ediniz. : it ıııırı.ıt .ık~a~ılf:' bıı lıktP ,\ ııkaı ı ıd,ı ~azılı :,Uıı<lf' 
: v k 11 G- 1 :1 \f' ıııuavvı·ıı saatle Balıkesir'de koloıdıı ~atııı al-• , o su arı oze me • • • 
: Birliy-i : ıııa koıııis-vorıuııa nıiiracaatları. • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• 1 

4 :. 10 

• •• • • :ııııı: Bııııa nıuıııasıl vıııılıı ıııaııto u roıı 1111. ıııı'I(' 
koıııısvorııı 111alısus1111a ıııııraceaaıları ıl:ııı olu- • · . ' . ·. · 

· 1 ~ kııtoııları tlalıa tı<'tıı tı·ıııın t>lnıl'k ıı;ııı 
ıııır. ~ it: 

NEVROZ İN 
CELAL 

Bütün asap ağrılarırıı sürat e 
• • 

geçırır. 
1 

1 MuMeıem müşterilerimizin bir defa mazamıza ~ 
1 teşrifleri kafi~ir. 1 
~ TA VSANLILI ZADE FAHRİ ~ ~ . . 1 
!il Fantazi Manifatura Ve ~ 
~ ~ * Kumaş Mazası ifl 
=. Kuvayi Milliye Caddesi. No: 52~,.~ 
itiHi~iiWt , li IE@Sfll'il'HF* ~lf· '6t,..~,ır 

--- -
Neşriyat müdürü: ESAT ADIL 
Vilayet Matbaası Balıkeıir 


