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nin her tarafında 
dil bayramı yapılacak 

Nüııhaıı Her yerde 3 kuruıtur. CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

SALI · 28 AGUSTOS 1934 
GÜNLÜK SİY.ASI GAZETE 

Yine belediyecilik 
meselesi 

Şehirciliğin bir ihtisas iti 
0 lup olmadığını tetkik eden 
lllakalemiz, Ll genif bir ala
ka uyandırmıı olmakla be
raber; bazı politikacıların 

Sllkat anlayıf ve anlatııla· 
rına da yol açmııtır. Sa· 
katlıkları doğrultmıya ça
lıtınak vazifemizse de, mak· 
&&dı mehsusla hareket eden· 
leride muhataplarımız ara
llndan tayyetmek ıiarımız

dır. 

Biz yine mevzua girelim.· 
Önümüzde bir Belediye in· 
lihab1 var. Cümhuriyet 
Halk Fırkası müntehiplere 
bu yolda rehberlik edecek 
Ve ıehrin idare ve imarı 
bakımından vazlfelendiri· 
lecek namzetleri seçerken 
elbette çok ciddi ve hayrı· 
hah hareket edecektir 

Fakat meselenin can ala
cak noktası yalnız namzet 
listesi tertip etmekten ve bu 
lısteyi kazandırmaktan zi · 
Yade şehir ve ıehircilik 
iılerinde bilgili, görgü!ü 
vatandaılar arayıp bulmak · 
tadır. Acaba buna muvaf· 
fakıyet elverecek midir ? 
Değilse, niçin? lıte cevabını 
ve sebeplerini araıtıracağı· 
mız sualler bunlardır. 

Herıeyden evvel şehir iş
lerinin politikacılıktan uzak
laıtırılamaması, bu yolda 
biraz bilgi ve görgüsü olan· 
ları da if başarmaktan alı
koymaktadır. Müntehipleri· 
Din arzusuna uymak, onları 
incitmemek, ıehir menfaat· 

lerile, müntehiplerin menfaat · 
lerj arasında idarei maslahat· 

çılık etmek, belediye reslerinin 
daima içine düttükleri çık· 
lllazlardır. Belediye reisleri
ni,tekrar intihap olunma kay· 
Rularından kurtarmak, onları 
l>rohamlarının tatbikinde hür 
ve cesur kılmak için man~up 
belediye reisliği fikri Türki·· 
Ye' de haylı ilerlemektedir· 

ti .ı\nkara, İstanbul ve Kayseri
e tecrübe edilen bu usul İtalya 
Ve A.vusturya gibi bazı mem 
leketterde de tatbik görmek· 
ted· ır, 

Hususi 
1 Liselerde 
Nasıl imtihan olacak? 

ISTANBUL, 27 (S.Ş.) 
Hususi liselerin mezuniyet 

ikmal imtihanlarında bulun· 
mak üzere beş gruptan iba
ret birer komisyon seçilmiş

tir . 
Bu komisyonlara Fethi, 

Harunurreşit, Ekrem. Halit, 
Reıat Nuri beyler riyaset 

edeceklerdir. 
Alınan malümata na

zaran birinci grup F eyziati 
lisesine, ikinci grup Şemsil
mekatip, Şişli Tarakki ve 
Feyize liıelerine . üçüncü grup 
inkılap, Türk ve yeni lisele: 
re, dördüncü grup Darüşşa. 
faka ve istıkfal liselerine, 
Reıat Nuri beyin riyaset 
edeceği beşinci grup ta bü
tün ecnebi akalliyet mektep· 
!erinin Galatasarayda yapı
lacak olan imtihanlarında 
bulunacaktır. Hususi liseler 
de tedrisata resmi liselerle 
beraber başlıyacaklardır . 

tan" çok mühim rol sahibi 
insanlar olması lüzumuun 
anlatmıştık. Ve demiştik ki . 
nasıl bir hastayı doktora, 
bir yolu mühendise, bir 
mektebi muallime emanet 
ediyorsak, şehrin idare 
ve imarını da bir şehirciye 

teslim etmek bir zarurettir. 
Belediye azası seçerken on
ların yalnız okur, yazar ol
malarına değil, şehircilik 
icaplarına uygun ıartları, 
vasıfları haiz bulunmaları
na dikkat etmemiz lazımdır. 
Evet, belki bu lüzumun her 
kes farkındadır. Hatta bize, 
" Canım sanki bu, bilinmez 
bir ıey midirn diyenlerde ola

cak. 
Maalesef fikirler benim· 

senmedikçe. yani bir fikir 
bütün ruhile kavranıp iman 
haline gelmedikçe, hareket 
ve eser yaratmanın ihtimali 

yoktur. 
Artık, ıehirciliğin bir ihti· 

Beynelmilel lzmir panayırının açılışı münasibetile 

Başvekil Diyor ki: 
İktısadi Politika"1ız Çift istikamet 

Takip Ediyor: 
Sanayi proğramının tahakkuku, ziı·aat 

m<thsulleı·inin kıymetlendirilmesi. 
İzmir panayırı milletlerin alakasını ve teveccühünü 

bütün şartlara m aliktır. 
celp için 

lzmir'de kurulan 
beynelmilel 9 eylul 
panayırı açılııı hak- ' 
kında tafsilat ver
mit ismet Paıanın 
bir nutkile pana · 
yırı açtığını ve on
dan evvel nutuklar 
söylendiğini 

etmiıtik. 

Bugün de 

ilave 

ismet 
Pafanın nutkunu 
aynen koyuyoruz: 

Başvekilin 
nutku 

Biraz sonra 
İzmir beynelmilel 
panayırını açmakla 
bahtiyar olacağız . 

Harabeler üstünde 
ve ancak 12 senelik 
bir zaman içinde beynelmi
lel bir esas ortaya koymak 
vatandaşlar için zevkli bir 
hadisedir. Hadise. Türk mil
letinin çalıtkanlığını canlı 

olarak gösterecektir. 
Biz bu panayıra hususi 

bir kıymet verdik, bu vesi
le ile burada birleşmeği 

ve günün iktısadi v., siyasi 
meseleleri üzerinde görüş
meği arzu ettim. 

fktısadi politikamız çift 
istikamet takip ediyor. Bir 
taraftan sanayi proğramını 

tahakkuk ettirmeğe çalııı

yoruz . Diğer taraftan ziraat 
mahsullerinin kıymetlendi

rilmesi ve onu temin edecek 

lzmir panayır civan 

tedbirler ve 

arkasındayız 

teşkiller 

Bu ikame-
ti istikti birbirine bağlı bu· 
luyoruz Faydalar herikisl

nin verimlne)abi olacaktır. 

ve sanayideki çalıımamızın 

serilmesini ve karıılaıtırılma 
sını İzmir'de çok eyi yapa
biliriz. 

Beynelmilel İzmir panayı · 
rı milletlerin alakasını ve 
teveccühünü celbetmek için 
bütün şartlara maliktir. 
Ege denizindeki husu 
si mevkii ve kıymeti 

bütün Türkiye'nin İzmir'e ve 
mıntakasına olan geniş bağ 
lılığı , beynelmılel panayırı 

faydalı ve meraklı k_ılacak 

tır, sonra kültür ve turizm 
noktai nazarından İzmir 
kendini ziyarete gelenleri 
ayrıca zevklendirlp alaka . 
!andırabilir. 

Bu panayırın müteşebbis· 

!erine böyle geniş bir ba · 
kımdan işlerini tanzim etme
lerini tavsiye ederim. 

Eylul ayı İzmir'in elveriş 
li mevsimidir. Sıcaklar geç 
miş ve soğuklar baslamıştır . 

Zannederim ki eylul başın
dan itiraren iki üç hafta 1 ık 

Başvekil nutuk söylerken 
lzmir panayırı gerek zi- miiddet panayıra tahsis olu

raat mahsulatını,gerek sana- nabilir. 

sas iti olduğunl! esası itiba- ı-------------1 
k tepler açmak, her ıehir ve 

yi mamulatını tanıtmak için 
çok yerinde bir teıebbüstür 
Memleketin büyük bir parça
sının hernevi ziraat mahsulü-

rile kabul etti ten sonra 
k kasabadan bu ite kabiliyetli 

gerek halk ve fırka, gere 
f olanları seçüp büyük Av. 

hükumet iki mühim vazi e ne yol veren bir vaziyettedir. 

F';ıkat halkın kendi ken
dılli ida;e etmesi veya ida· 
re etnıeğe alışması demek 

d k · rupa şehirlerinde tahsil et-
karıısında bul unu yor eme tır 

1 - Önümüzdeki beledi· tirtmek. 
Gerek kendi sanayii, ge

rek diğer sanayi mıntaka· 
larımızda olan münasebeti 
itibarile de sıınayiimizle ya
kın irtibatı n.rdır. Görüyor· 
sunuz ki bir senelik ziraat 

Bu müddet esnasında ge 
leceklerin seyahatleri barın· 
malan için hususi tedbirler 
almak lazımdır. Bu yolda 
müte,ebbislerin hükumete 
yapacakları teklifleri eyi 
karşılayacağız ve kolaylaı

tırmıya çalışacağız. Panayı

ra iştirak edecekleri vaktile 
tertipten haberdar etmek 

ot ı b ' 11 halkçılığa aykırı o an 
k u Usulün yerine, memle· 
h et idaresine her bakımdan 
li <lkinı olan Cümhuriyet 

alk Fırkasının namzetleri 
''çerken göstereceği isabet 
~eYa değerli ve olgun bele-
iye reislerini tekrar kazan· 

dır k 1 k tııak yolundaki başarı · 
r~iı\ıle.' mansup belediye 
ııı ib sistemine lüzum kal-

~ı;ı 

8 
gerektir. 

led·<ıhaın bu cephesini hal
h 

1•1 Dıiı sayarak diğer cep-
eıı11e . . ·J·k . 1 . 

rj d • yanı şehırcı ı ıt e 11 e· b · ld bil . Pıımiş veya u ış er e 
<l Rı ve görgüsü olanları 
ırayup bulmak meselesine l(e . 

Çıyoruz . 

ııııBundan evvelki makale -
ih zde, tehircillğin mutlak bir 
ili tısas işi olduğu fikri· 
le 

11 
bizde henüz kök-

,;nıemıı olduğunu izah 
r .erek bilhassa belediye 
eıaıe . . "h lk v rının a ın terbiye 
.e k1.rekteri üzerine mües

•ır 
Dıaddi bir muhit yara-

ııı!k~ı: 26 ağustos tarihli baş· 

h l.k Hulasa, bir mektebe, bir 
Ye intihaplarında, ıe irci ı 

hastahaneye verdiğimiz 
bir ihtisas işidir , düsturunu 

h. ehemmiyeti bir ıehre de 
elden bıra kmıyarak, şe ır 

d b vermek lazımdır. Çünkü 
kasabaların mad i a-

ve I 1 b. şehir ve kasabanın idare ve 
klmdan planlı ve bi gi i ır 

h imar bakımından içllmai 
halde imar ve jnkitafına .. iz. k b - hayatımızdaki mev ii, ir 
mel edebilecek olanları mum· h h 

mektep ve bir asta ane-
ku- n olan her çareye baş 1 den çok daha ehemmiyet i 

k iş baıına geçir· 
vurara ve geniıtlr. Mesela muallim, 

k. bu yolda olgunlaşmış, b 
me , k doktor yetiıtirmeyi en ta ii 
est:r vermiş olanları da te • vazifesi sayan devletin şe· 
rar yerlerinde tutmak · hirci yetiştirmek yolunda 

2 - İdari manada dev- henüz harekete geçmemiş 
!etçi bir zihniyetle hareket olması ileri inkılap itleri· 
ederek; asırlardanberi ge· mizde büyük bir noksanlık 
1 . . gu·zel ıdare edilmif olan d 
ışı . k. f ve aksaklık yapmakta ır. 

h . 1 in imar ve ın ışa ını h . 
şe ır ~~ halkının yetiıtiril- Asri ıehirciliğin e emmı-
ve şe ır • h . yetini. manevi tesirlerini, 

. . . kılap ve cum urı-
mesını ın .1 . halkın terbiye ve ahlakı 

. ·ı . fikirlerine. ı erı 
yetın ı erı b" üzerinde oynadığı mühim un ır şe· 
hamlelerine uyg rolü yarınki makalemizde 
kilde temin etmek · ve izaha çalışacağım. Şimdilik 

Şehirciliğin bir ilim b. şu hakikati bir defa daha 
ld " r.u ana ır 

ihtisas işi o ugu ' belliyelim: Bir ıehrin kirli 
fikir halinde kabul ettikten ve dolambaçlı yolları, ah-

.ehirleri idare edecek b 1 sonra,, k k !altımızı da dolam aç ı ya· 
. h Ikın terbiye ve ara • 1 

yanı a dd" par. Çünkü şehir; insan arı 
. .. . müessir ma ı ve d 

terı uzerıne k eyi veya kötü terbiye e en 
• muhit yarataca 

manevı 
1 

yetiıtirmek; bir muhittir. 
mütehassıs ar k 
Hu yolda icap ederse me -

K uşadası'nda 
işlenen cinayetin 
failleri yakalandılar 

İZMIR, 27 ( S Ş. ) -
Birkaç gün evvel Kuıa · 

dası'nın Selçuk nahiyesi 
acarlar köyü kenarında 

bir cinayet vukubulmuı, 

sağır Ali isminde biri feci 
ve esrarP.ngiz bir 
öldürülmüıtü. 

surette 

( Devamı üçüncü sayfada) 

İş bankasının 
Onuncu :yıl dönümü 

İSTANBUL, 27 (S.Ş) -
İş bankasının onuncu yıl
dönümü münasebetile Gala
tasaray mektebinin alt sala 
nunda hazırladığı sergi dün 
büyük tezahüratla açılmııtır . 

Sergide on senelik sanayi 
hayatımızın seyri canlandı 
rılmıf ve bundan başka çok 
eyi ve manalı bir şekilde tan· 
zim edilen Gazi kötesi bütün 
takdirleri üzürine toplamış
tır. 

Banka onuncu yıldönümü 
münasebelile bumılli mües
sesenin banisi olan Gazi 
hazretlerine gayet kıymettar 
bir saat hediyP. eylemiştir. 

Aekeri terfi listesi 

Cinayeti haber alan kay 1 

makam ve jandarma kuman 
danı derhal hadise mahalli 
ne giderek tahkikata bat · 
lamıtlardır Araştırmaların 

sonunda cinayetin kubur 
Süleyman tarafından tertip 
edildiği ve yanına aldığı 

bekçi oğlu ı:>üleyman ve 
Kubur oğlu Hasan'ın yardı· 

mile iılendiği anlatılmış ve 
her üçü de yakalanarak ad
liyeye verilmiıtir. 

Ankara27(S . .,ı)-Her sene 
30 Ağııstosta ilanı mukarrer 

olan askeri terfi listesi Ali ı 
. tasdika arzedilmiıtir. 

Japon maliye nazırı Rusya veya Ameri~a 
ile. harp etmenin akla sığnuyacağını 

söyledi • 

S a h i b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
M üslecaplıoğlu Esat fldi/ 

Birinci YIL - SA Yl : 245 

Dışarda Türkiye hakkında 

Yeni Türkiye 
Ynzan Dr. ALFRt.:D SUFi.\' RET/JEL 
Deutsche Volksw ır l mecmuasının .. Almanya ve 
Türkiye" hakkında ç ıkardığ ı 20 Temmuz 1934 
tarihli fevka lade nüshasından tercume. 

-2-
lndividualisme ve Liberalis
me safhasının atlanılması ka· 
ti yen <' iliz değildir. Aksi 
takdirde inkışafın ergeç Rus 
i nki şafına mül il ki olmasının 
önüne g eçilemez, Bu sebeple 
.llııstaja Kemal, 1931 de Fet
hi beyin idaresi altında libe
ral muhalefet fırkasını teşkil 
ed~ rek Tıirk milletinın siya
si t erbiyesini yükseltmek 
maksadile hakiki parlilman
ter bir kontrol ve murakabe 
vazına teşebbüs etti. Bu ilk 
tecrübenin muvaflakıyetli 

olmaması Ga:i'nin müsait 
şe ra it a l tında yine o tecrübe. 
y i tekrar etmiyeceğine ve 
bu t ııc rübeain muv;;ffakiyete 
ısal edılme si !Azım gelmiye
ceğine delalet etmez Şimdi

lik ~üph esiz . iktısadi kurulu
~a ait ıı ğır vazifeler, devle
tın diktatörce idaresinin 
muhafazas ını lıizumlu göster_ 
mektedir . 

Türk milletinin fevkalddo 

m•' şkülata rağmen i~·timai 
ve kültüral sahada muvaffa
k ı yetli bir ihtilıll ve inkıl:ı.p 

yapmaıı ve millile~mesi, 
memleketin istiklillini lemin 
edemez. lstiklll.I ıı· ın 

Gök ay 
Göz de 
Gök çek 

Gömeç 
Gömü 
Görek Türkiye'nin siyasi h tl kimi-

yet sisteminin hakikatte ita!- ,' Göç han Gözal 
ya ve Almanya'daki, fa şist , i Göç Güncü Cök börü 
· ı 1 Gök men Gönu"I sıstem eri ile ı::-eni ş bir müsa· , 

beheti vardır ~ · ~u kadar ; ar Gök Türk Gök sal 
ki Türk faşizmi diğer ik isi. Gör gün Gönültaı 
nin kapıyarak arkalarda hı- Göl tekin Gönül al 
rnktıkları i ı· tima l inki ~af saf- Govem Conül bağ 
hasına henüz girm iş bulunu . ,1 Yeni doğan çocuklarınıza 

, öz Türkçe ad koymanız için 
yor . H lk a evi Dil, Edebiyat, Tarih 

Bu fark Türk re.i ım i n in ~ubes i Türk adlarını toplamak 
inkişafını diğer Avrupa mcm- J , tadır.Bu adları gazetemizde 
leketlerindeki inki şaf ile . ı neşrediyoruz. Bu yolda bildiği· 
karşıla~tırmağa vo onların i niz adlar varsa anlan da Hal· 
öi\'ülerile mütalaa etmeğe ına. kevine bildirmenizi rica ede-

riz. Bu adlarböyle toplandık
nidir. Zira Türkiye'nin başnr- 1 tan sonra bir kitap halinde neş· 
moğa memur edildiği eserin , rolunacaktır. •H işarctı·ı · k 

ddı " ıen ız 
muvaUukıyeti iı·in bizzat , , _ a ı r. 

millet içinde muayyen bir ---------..... --
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3 O A 'W y ı· ' · h l te Lulunuyordu. Sovyet ler arasındaki nız:ı ve 
Ahlikın hassas ölçüsü (mua- gustos 8 ımızın seya 8 1 Rusya dahi kendi iktı~a~i ıhtildflardan müstefit olmak 

nıele)dir. O ölçü hiç şaşmaz, Valimiz Salim bey evvel- kuruluşunu, masıırıf ve ıstıh- gayretinde ik~n şimdi her 
hiç yaoılmaz. Nice adamlar si gün Ayvalık'a gitmi1tir. ldkten kısarak mi111 aerma-

iatikametto müspet dostluk, 
varclır ki onlar tatlı dilleri, T z r b Salim bey bu seyahattan yeıini f~vkaldde artırmak milli hakların mütekabilen 
güler yüzleri, do~ruluk efsane- 6 ayyare ve arer ayramı na- iki gün sonra dönecek, dö- suretile imkdn sahasına çı-

B tanınması ve büyük devlet-
leri ile sizi teshir · etmişıir . On- Sll olacak.? nü§te urhaniye ve Edre karmağa mecbur kalmıştı, 
1 · 1 b. - • · · ·t• d • kt \erin yekdiğerine zıt arı ıasan arın ır ornegı, ın- mı e e ugrıyaca ır Ber iki memleketin r t• çete-

1 • ·• -ı • • menCaatl ·•ri arasında san ıgıo suzu muş bir hulasası sinde: «Biılün istihsal ve 
addedersiniz . Her verde, her Kolordumuzca hazırlanan proğramı neş- Ge'enler, gı"den'er: d kati bir bitaraflık politikası 

, '' '' imal şubelerin e snnayileş-

1 _ 
30 

Ağustos rediyoruz. Sait ~ey gel~İ :,;ıkidiv~at::tn~~::~:k~e~~~ takip etmektedır. zaman onların meziyetlerini, 
doğruluklarını anlatmıya çal ı şır, 

bu çalışmaktan vicdaLi bir haz, 
IAhuti bir zevk duyarsınız ve 
temenni edersiniz ki cemiyetin 
efradı da hep onlar gibi olsun, 
hep o yüksek seviyei ahlaka 
tırmansın. 

Fakat, o insan hulasası (') 
İle giriıtiğiniz en adi bir (mua
mele) yok mu .. Onun umulmı
yan makQs ve gayri ahlaki oe. 
ticesi karşısında derhal yaman 
bir sukutu hayale, deruni bir 
infiale uğrarsınız! Ve utanırsı

nız ki meziyetlerini kendilerine 
saymakla tüketemediğiniz insan
lara bir de onun iç yüzünü an
latasınız' Kendinizi avutmı_ 

ya, o ahlaksız neticeyi tevi
le çalışırsınız. Nefsinize itap 
edersiniz! Bilerek aldanırsınız. 

Hem o hulasaya (') aldanırsınız, 
hem kendinize aldanırsmızı 

O hul!sa ( 1
) sizden başka 

sizin gibi bir çok adamların 

dizlerini de taşla döğdürmüştür 
Biri hırsızlık eder, gızlice ifşa

ya başlar. Derin bir nefes ala
rak: 

. Ay size de mi? dersiniz! 
İş biraz daha açığa urunca 

görürsünüz ki o ahlaklı (1) ah 
laksız nice saf insanların hüs _ 
nüzannını, hissi hürmetini alçak
ça suiistimal etmiştir' 

Efendiler, cemiyet içinde en 
korkun(', en aldatıcı insanlar 
o insanlardır. Onlar ahlak, na
mus, istikamet. .. Kelimelerin; 

rezil ve sefil maksatlarına alet 
etmişlerdir. Riyakar adamlar
dır. 

Ahlaksızlığı herkesçe tanın_ 

mış, hakiki kanaati tebarüz 
etmiş adamlardan hiç korkma· 
yınız' Onlara karşı tevakki im
kAnı elinizdedir. fakat, o sin
si ve namussuz mürailer yok 
mu sizi ansız ı n pusuya düşü
rürler, tuzağa düşürürler. mah_ 
vederler Heyeti içtimaiyenin 
en tehlikeli ve kemirici mikrop
ları İşte o gibi adamlardır. 
onlar maskeli fakilerden daha 
şendir. 

Ben öyle adam tanııım ki 
ııhrevi ve kudsi mefhumlarla 
nıce canları caniyane yakmış
tır. Herif namaz kılar. oruç 
tutar, sadakalar verir, daima 
İslamiyetten, insaniyetten dem 
vurur. Fakat, (mu amele) sinde 
alacaklıoın borcunu, heaı ye
min ile, inkardan çekinmez! 
Aldığına (almadım), vermediği

ne (verdim) der. Mesela mu-
rabahacıdır; ocak söndürür. 
zahirecidir; Alırken noksan, 
satarken fazla tarlar Bütün ser· 
mayei namusu riyadır, yalan
dır, dolandırıc:lıktır. 

Mesela : Çıftçidir, iözünün 
öaüade sabanını güıclce işle· 

tir, fakat sen \'ekilinı.e tarlayı 
çjy bırakır. 

Benim en çok tiksindiğim 

adamlar o gibi riyakarlardır. 

Riyakirlar sefil menfaıtleı ine 
tarıınan miışriklerdir. 

Mesela: herif ç;ftini bırakır, 

öküzlerini yemyeşil bir ekin 
tarlasının civarına salıverdik

den sonra namaza başlar. 

Öküzler o gömgök ekin der
yasının tam göbeğindedir. "Do
yar, çiğner, yorulur, yatar. fa. 

kat herif hala huzuru hakta
dır' O huşu sırf öküzlerin h~

sabınadır. Dünyada böyle ökiiz
lük görülmemiştir. 

Hazreti Ömer derki: 
Bir müsUima - cıa ı:eceleri 

baıkumandan mey· ._ .. J: Yeni emniyet müdürümüz komşusuna nazaran daha J ' sabık Çanakkale emniyet müsait ve üstün bir tarzda 
Türkiye emperyalist dev 

!etlere karşı keneli istiklali-dan muharebesinin 

yıldönümüne tesa
düf ·den perşembe 

I" ın müdürü Sait bey pazar gü-
ı ı bu işe girişimiş, yani Sovyet 

nü •ehrimize gelmı· · ve va· R 1 ' • usya gibi mübnluğa ı vıı 

li S. Rusya'nın yardımı ile 

kazanmış ve S?vyet ittihadı 

kapitalist davalardan ve Çar-günü K. O. tarafın-

dan aıağıda yazılı ' 
merasim yapılacak 
tır. (GÜNDÜZ) 

A) Zafer bayramı gunu 
Kolordu kumandanı saat 9 
da askeri mahfelde zabitan 
ve mensubini askeriyenin, ve ' 
9,30 dan itibaren de 1 

m e m u r i n i mülkiye 
ve halkın tebrikatını kabul 
buyuracaklardır. 

... 

Milli bayramlara ait iki intiba 

B) Mahfeldeki tebrikatı 

müteakip geçit resmi için 
Koıu mahalline gidileçektir. 

Merasime askeri kıtaat 

ve jandarma, polis, spor
cular. mektepler, cemiyetler 

ittirii.k edecektir. Merasime 
i~tirii.k edecek kıtalar ve 

sair teşekkülltr saat 10,30 

da Koşu mahalinde tertibat 

a 1 acaklardır Bu mrrasimde 
zabitan, memurini mülkiye 

ile halkın duracağı yerler 
tespit edilmittir. 

C) Kumandan Pş. Hz. le· 
ri saat l 1 de merasim ma
halline gelerek kıtaatı mu
ayene ve tebrik buyuracak
lardır. Bunu müteakip en 
kıdemsiz bir zabit tarafın
dan bu günün büyüklüğü, 

Ordumuzun İstiklal harbin· 
deki kahramanca menakıbi, 

26 Eylül 
dil bayramı olacak 
İSTANBUL, 27 (S Ş.) 

Türkdili tetkik cemiyetinin 

teklifı üzerine 26 Eylülde 

Türkiytı'oin her tarafında dil 

bayramı yapılması takarrur 
eylemiştir. 

Mühim bir haber 
ANKARA. 27 ( S.Ş. ) -

Tasfiye halinde bulunan 

Uşak ziraat Türk anonim şir

keti hissedarlarının ellerinde 
bulunae hisse senetleri Sü
mer bankasınca satın alın· 

mağıı başlanacalı:tır . 

ı~~~~~~~~~~~-ı 

kaim , gündüzleri saim olduğu
na bakmayın; muamelesine ba
kın! 

düıman ordusunu imhası ile 
neticelenen Baıkumandanlık 
meydan muharebesinin ta
rihçesi hakkında yüksek ses
le bir nutuk söylenecektir. 
Bu gün aynı zamanda tayya· 
re bayramıdır. Kıdemsiz za
bitin nutkundan sonra tayyare 

cemiyeti bir azası 

taraf andan da bir 

nutuk söylenecek. 

bundan sonra ku

mandan Pa§a Haz · 

retleri nutuk irıtt 

'3uyuracaklardır. 

D) - Kuman -

dan Paıa Hazretle
rinin hitabesini :müteakip is-· 

tik lal marşı çalınacak ve bun 

dan sonra kıtaat ta mera

sim geçifi için hazırlanacak 1 

ve kumandan Pş. llz.lerinin 

önünden keçeceklerdir. 

E) İstasyon civarındaki 

meydanlıkta tam zeval vak
ti 21 kare top atılacaktır. 

Gece eğlenceleri 
Gece fener alayı tertip 

ve alay saat 21 de kazpı-

narından hareketle paıa 

camii, Meyhane boğazı. 

Tapu ve nüfu daireleri, 

Hükumet caddesi 

dairesi istasyon 

Belediye 

caddesi 

askeri mahfeli, unfabrikası 

caddesini takibedecek ve fab

rikayı geçtikten sonra fener 

alayı hitam bulacaktır. 

Urfa 
Trabzon ve 
Halkevlerinin 

yeti 

Bafra 
faali-

ANKA A, 26 (AA ) 

Urfa Halkevinden 40 ki 

tilik ~ir heyet Siverek'ten 

Urfa'ya dönmüştür. Siverek'te 

dil işleri tetkik edilmit 
Halkevinin vazife ve iılkü • 
sü üzerine 
verilmiıtir. 

konferansları 

TRABZON,26 (A.A.) · llal· 
kevi heyeti Sü rmeneye gL 

derek«Himmet'in oğlmmu tem · 

sil etmiş ve 115 hasta köy
lüye bakmıştır. 

BAFAR 26 (A.A.)- Balke
vinden 60 ltişilik bir heyet 
Alaçam nahiyesine gitti. 

1'emsil vermişler ve hastalara 

zifesine başlamı~tır, 

Hef i ~ey gitti 
Buldan müddei1tmumisi he

mşehrimiz ve kıymetli gençle
rimizden :'\efi bey izini bit
miş ve vazifesine gitmiftir. 

Göz doktoru geliyor 
Bu sene vilayet bütçesine 

dahil olan 165 liralık göz 
doktorluğu için Adana tra
hom mücadelesi baıtabibi 

İhsan bey tayin edilmi,tir. 
Memleket hastahanesi göz 

mütehassısı olarak tayin 
edilen İhsan bey birkaç gü
ne kadar gelecek ve vazi
fesine baılıyacaktır. 

Abdi bey 
Halke.,imiz namına dil 

kurultayına ittirak eden 
kimyager Abdi bey dün 
dönmüıtür. 

• 

Idmanbirliği 
müsameresi bugece 

İdmanbirliği tarafından 
hararetle hazırlandığını yaz
dığımız müsamerenin her 
türlü hazırlığı bitmiı ve da
vetiyeler daJılmııtır . 

Müsamere bu gece saat 
9 da şehir sin~nıasında ve
rilecektir. 

Telgraflara cevap 
lar gddi 

İdman mıntakası kongra 
münasibetile büyüklere ta · 
zim telgrafları çekmişti 

Bu telgrafların hepsine 
cevaplar gelmiıtir. 

Harp 
yaralıları 

Şehrimize mi geliyor?! 
Arada sırada gelen ha

ber 'erden leylek - kartal 
muharebesinin daha bitm"e· 
diği, bazı yerlerde elan de
vam ettiği anlatılmaktadır. 

Dün öğleden sonra saat 
2 sıralarında Küçük şadır· 

van karımndaki urgancı 

dükkanları üzerine yaralı 

bir kartal konmuştur. Ya· 
ralı kartal batını göklere 
uzatmış mütemadiyen ufuk
larda bir şey drıyor gibi 
idi. Devran eden ıayıalar 

bunun muharebe meydanın
dan mağlup ve yaralı ola
rak leyleklerin takibinden 
kaçtığı yolunda idi. 

Kalabalık bir halk müte-

nisp ı•tsiz bir sanayileşme 

masrafı içine düşmemiş, zira 

atin kendi milli refahının esas 

temeli ve direği olduğunu 

ve böylece de kalmak ldzlm 

lık devresindeki iırıtiyazlar

dan tamamile ferağat ede

rek Türkiye'nin, iktısaden 

yeniden kurulmasını kolay-
gddiğini hiç bir vakit nazarı laştırmış olduğundan Ttirki 
dıkkutten dur tutmamıştır. ye tabii olarak iptidadanbe-

Türkiye'de, sanayileşme işi, ri şimııldeki büyük komşu-

memleketin zirai olan temel suna sıkı bir dostlukla bağ

ve mahiyeti asliyesi ile tezat lanmıştır. Sovyet Husya bil

teşkil edecek derecede ileri •hassa İstanbul üzerindeki 
götürülmemiştir. Münakale emperyalist Türk toprukları 

vamtalnrının ıkmali, toprak- için tehlikeli olmaktan çık-

taki tabii hazineforin istis- mıştır. Bilakis Türkiye ne 
marı, ziraatin ilerletilmesi kaılar müstakil ve kuvvetli 

memleket mahsulünün mem- olursa, Çanakkale Boğazını 

leket dahilindeki mahalli diğerlerinin niifuzundan o 

sanayide işlenmesi: Yeni Tür- derece muhafaza eder. Di

~i!e'ni_n, iktısad_i kurul~şu ı ğer taraftan Gazi, Türlı:iye-
ıçın mıyar [lddedılen ve şım nin Sovyet Rusya'ya, bağlılığı 
diki beş senolik planda da 
merl olan ana hatlarıdır. ve Türkiye'nin Sovyet Rusya'yo 

tabi kalışı ve bi hassa Tür. 

Bu hedef ve gayeler, Tür
kiye'oin, iktısadi kuvvetlerini 
daha uzun seneler azami 
surolte işgal edecek derece
de büyüktür. Yeni Tiirkiye-

nin eski ecnebi sermaye ve 
imtiyaz sistemine nihayet 

vermiş olmasına rağmen hü
kıimetin yeni kuruluş teşeb
büs ve işlerinde ecnebi ser
mayesinin iştidkini prensip 
ve lı:ııide olarak istemediği 
ni zannetmek yanlıştır. Yal

nız hükllmot bu yardımı 

istiklııl pahasına satın almak 

istemiyor vo Türkiye'ye, ec_ 
nebi sermaye vereceklerin 

yahut sermnyc!Nini Türki_ 
ye\le sınai işlere yatıracalı:

ların tamamen iktısadi men
faat !erle iktifa etmelerini ve 
Türkiye'ye karşı bütün em
peryalist maksatlardan vaz
geçmelerini istiyor. işte her 

işto ve her teşebbüste ha

kim ve meri olan bu ı<Tam 
ve bütiin istiklal» düsturu
dur ki, bugün Türkiye ile AL 
İnıınyn aras·nh sıkı bir 
münasebet tesisini kolaylaş
tırmaktadır. Zira, nasyona
lizmin milli hürriyeti uğrun· 
da mücadele eden her mil-

lote karşı beslediği muhab

bet ve takdir hiderinden 

sarfınazar, Almanya, Ön ! 

kiye'de Bolşevik telAkkiyat 
ve efk!lrının terviç ve 
neşri gibi hallerin vulı:ubul

mamasını temin etmeyi çok 

eyi bildi vo Türkiye'de komü 
nizmi müsamahasız bir 
enerji ile boğdu ve Türkiye_ 
nın muhta\· olduğu garp 

• Alemine giden yolu Modko
va'nın kapatmnsına müsaade 

etmedi 

Türkiye'ııin 1932 de Mil
letler Cemiyetine girmesi 
bunun bir misal ve delilidir. 
Türkiye'nin Sovyet Rusya ile 

dostluğu. münhasıran dış 

politikanın istilzam ettiği bir 

menfaat işidir. Da ha 1921 
senesi Martında, yani Yunan 
işgalinin ba9ladığı sıralarda 

Sovyet Rusya ile aktedilen 

dostluk ve ademi tecavüz 

paktı ile her iki memleket 
kendi heJef ve gayeleri 
uğrunda biri diğerinin istik

lal mücadelesi hakkını 

tanımıştır. O zaman Mosko_ 

va'da Afganistan ile aktedılmiş 
olan mukavelede de aynı 

düstur meri olmuştur. Oo
h:i sonraları İran ve Irak 

ile de bu kabil paktlar akto

lunmuştu. Ga:i Türkiyesi, 

Osmanlı İınparotorluğuna 
halef olan devletlerle On 

Efendiler, artık maskeler kal
dırılmalı. o mürailerin murdar 
suratları meydana çıkarılmalı, 

heyeti içtjmaiyemizi kurtarmalı, 
o kabil ahlaksızlık salgınların

dan ürkmelidir, korkmalıdır. 

Ahlak demek, muamele dd· 
mektir. 

bakmışlardır. 
l..,,,,.,,,,....,,=.,,-=-""-"'~-"'™,,,,..,,.. .... ..,,.,,~ 1 m adi yen yaralı kartalı 

Asya'ya en yakın bulunan ve 
aynı zamanda emperyalist 
emel ve ihtiraslar beR)e_ 

mek ~üphesinılen tamamile 

azade olon yegfıne büyük 

sanayi devletidir. Türk ham 
maddelerinin Alman sanayi 
mamulatı ile mübadele esası 

üzerinde müsmir bir teşri· 

ki mesai ve yekdiğerini 

mütekabilen tamamlamak 
her iki millet jç in son dere 
ce arzu edilmeğe ~ayandır. 

Asya'da bütün milletler i\'in 

harptenberi bir imtisal 
nümunesidir. Bu milletlerin 

emperyalist devletlerin nü· 
Cuzundan kurtularak nıılli 

hürriyet ve istikldllerioi ka
aznmak uğrundaki mücadele
lerin<le Türki'ye o devlet Te 
milletlııre rehber olmuş ve 
bu sırada lran'de Riza Han, 
AfganİEtnn'da ı\manullah, 
Ye lrak'ta Emir Faysal ikti
dara geçerek memleket -
!erinde yJpmağa başladıkla_ 
rı ıslahatta Türkiyo'yi örn'3k 
ittihnz etmişler.Jır. 

:;ıu düstur ve akide ye2ane 
rehberi hareketimiz olmalıdır: 

- Her şeyden evvel ahlak. 

fi. 8. Çantay 

Kumar oynar~en ya~alandılaı 
Dün öğleden sonra Dink· 

çiler mahallesinde bir kah· 
vede kumar oynıyan 8 ka · 
fadar kumar kağıtları ~e 

paralarla birlikte cürmü 
me,hut halinde yakalan

mııtır. 

ıeyr ediyordu. 
Bu kartal bir müddet ora

da dinlendikten ve bir iki 1 

defa kalkmak için uğraıtık. ' 
tan sonra nihayet şimale 
doğru uçup gitmiıtir. 
Akıam üzeri ise bir kaç 

yüzü muhtevi bir leylek 
kafilesi cenuba doğru geç· 
mittir. 

Ken.li istıklfılini mahfuz 

Türkiye'nin kendi İçinde 

yaptığı inkılap onun dış 

politikasını da değiştirdi. 

Osmanlı imparatorluğunun 
ecnebi devletler elinde oyun vo müemmen tutmak şartile 
topu olmasına mukabil etrafındaki bütün kom~u dev-
milliyetç·i Türkiye kendi 11lctlerle takip ettiği aynı 
topraklarında «hürriyet vıı dostluk politikasının sevki-

ı Te efalinin siar 
istiklllhı i bütün harekat loclir ki Türkiye 1930 da · 

ve - aralarında ötedenberi tarihi! 

Radyo 

28 AGUSTOS SAL! 

İSTANBUL, 
Plak neşriyatı. 19 Mesut Ce

mal bey tarafından çocuklara ma· 
s1I. 19,30 Tiirk musiki neşriyatı 
(Stüdyo saz heyeti ve Yaşar beY 
Emel, Mehlika hanımlar). 21,20 
Ajans ve borsa haberleri. 21,30 
Cemal Reşit, Laşinski, izzet Ne
zih, Mesut Cimi! beyler tarafın· 
dan klasik musiki. 

BUDAPEŞTE, 550 m 
Trompete kuarteti. 21,50 ha 

berler. 22.10 rigo sigan takı 
23,W Budapeşte konser orkest 
rası- 24,30 dans musikisi. 

BÜKREŞ, 364 m. 

Gündüz neşriyatı. 19 müsalı 
be. 19,05 hafif musiki 20,30 ün 
versite. 20,45 plak. 21 konfer 
21, 15 senfonik orkestra kons 

MOSKOVA, 1714 m. 

Müsahabe - Mizahi ncşriya 
kuartet konseri. 21 akşam ko 
seri. 22 muhtelif dillerde ııcş 

yat. 

Himayeietf al cemiyeti 
Hisliği inde 

30 ağustos Zafer bayr 
mına müsadif perşembe g 

nü cemiyetimiz tarafınd 

sünnetleri yapılmak üze 

kaydedilen çocukların el 
se prova !arını ve noksan! 

rını ikmal etmek için 

ağustos çarıamba günü 

at 1 !> de Ferah oteli kar 
sında Kemal bey apartm 
nında cemiyetimiz 
ne müracaatları. 

bir d ü şmanlılı: mevcut ol 

Yunanistan ile hakiki b 
dostluk aktetmiş 

bu yolda geçen se 

Balkan paktının hu• 
!ünde ilmi! olacak derecele 

kadar faaliyetini ileri götiİ 
müştür. Eğer bazı devle 
ler bu pakt politikasınd 
bugün kendi menfaatleri iç 

bir tnraClı olarak istifa 

etmişlerse, bundan Türki 

meeul değildir. Cihanda 
bilhassa Şarki Aeva ve J. 
rupı'dıı ihtildllar;n yenid 

hAd bir şekil aldığı günd 

beri Türkiye'nin evvelki 

gularına ilaveten daha ııı 

him bir kaygu~u; OevleÜ 

arasında vukua gelecek 
müsademeye kendisinin 

sürükl,mmekten ma3un fi 

masıdır. İşte bu stıbeple 
ki Türkiye- Bulgaristan'ı 

ithal etmek istediği- BJI~ 
paktından başka şimdi fr 

sa • llusy.ı arasındaki J 
Karadeniz ve Akdeniz r 
tı plilnına da iştirük elrP~ 
tedir. 

Türkiye'nin fikir ve ıe11 1 
ki>inde bu planlar ne ns-' 

ve ne de ameli ve fili ol•r' 

Almanya'ya lı:aı şı tevcilı tJ 
tertip edilmi~ değildir· 

' k 1' .. 1ı:·1e'Oı manya ya ar~ı ur ı 

vaziyeti daima dostaııe 

muştur . Ve c:arp devleti~ 
nin llegcmonya emeil8r

1
, 

karşı Türkiye ve AlmaP1:. 
müşterek müdafaa.la -'"~· 

• vl 
ki bu müdafaa kati ~ır 1" 
raflık şeklinde dahı " 
menfaatleri bnlunması, ., 
Almanya arnsında ıııiite &İ 
ve mütekabil hir seııır' ri 
sulhperverane bir tt!ııı 
mesai için kuvvetli bir l 

teşkil etmekttedir. 
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Beş millik 

mesafe 
204 dakikada yü-

zerek geçildi. 
İ CE~ELITT ARİK, 26(A.A) -
11 11"ilız deniz küçük zabitle· 

tinden Vilyam Bruver Ce· 

belıttarık'tan Elcezire 'ye ka

dar olan 5 millik mesafeyi 
204 dakikada yüzerek geç· 

llıiıtır. Şimdiye kadar birçok 

Yİiziicü ile bu ite giritmiı· 
lerıe de tiddetli akıntılar 
•ebebile bataramamıılardı . 

Bir Kadın 

y 

o 

Viyana' da 
Fırka grup reisi inti

har etti. 
VİYANA, 26 (A .A.) -

Esk i ziraat fırkasının M. Dol· 
fus'iin katli hadisesine ka

rışmış olması mezkOr fırka
nın parl tı. mento grubu reisi 

M. Pogrzderzin intiharına 

sebep olmuştur. MumailP.yh 
bu sabah ölmüştür . 

Velblat gazetesi, ziraat f1r

kası mebuslarından Daveti' -
nin tevkifini teyit eylemek

tedir. 

Rusya' da 
46QS Metre Muharrirlerimiz şe-

tırmandı· refine ziyafet verildi 
.LAHUR, 26 (A.A.) -- Hi- MOSK.OVA, 26 <A AK)on~ 

ın 1 fi R mu he rrirler a aya dağında istikşa ar uı eden 
Falih Y•pan beynelmilel heyııtin feransına iştirak 

ha. p r ' k muharrı"rlerimizden • r. Diren urt un arısı, 
ltoc11sı ve di<Yer bir a.limlı~ Rıfkı ve Yakup Kadri bey 
hirlilr.te Karakurum silsilesL ler ıerefine büyük bir ziya-
11'.ll 4,605 metre yüksekli· fet verildi. Ya kup Kadri 
ğınde bulunan Kuvin Meri beyin raporu büyük bir ala-

d•ğına tırmanmak suretile ka uyandırdı. , 

lr.adın dağcılık rekoru tesis Rus - Amerika mü-
etın iştir. zakeleri 
Alman gazeteleri ne VAŞiNGTON . 26 (A.A .) 

yazıyor Rusya ile yapılan borç mü · 

~SAV ~ 

Dünya üzerinde siyasi vı iktısadi harekatlar 
Mısır'da acnabilaıe kaııı ıöstaıilacek muamele 

mektedirler. Ecnebi müene• 
seler yalnız bununla da kal 
mıyorlar , sınai ve ticari it· 
l.ırde pek az miktarda Mı 
sır 'lı istihdam ediyorlar ve 
bunları da adi vazifelerde 
k u 1 1 a n ı y o r 1 o r. Muır'lı 

itıiderin adedi on bin · 
!eri bulduğu halde Mısır'da 
itıiz ecnebi yoktur . Bir Mı· 
sır'lının kandi memleketinin 
serveti üzerinde bir ecnebi · 
den daha fazla hakki oldu· 
itunu ve kendi lokmasının 

baıkaları tarafından ağzın · 

dan alındığını dütünmeıi 

pek tabiidir. 

Egyptian Gaıette,, den 
«Al Balaylrn ya:efrsl Tıir

kiyc'yi misal güslcriyor. 
Mısır'da münteıir «Al Ba· 

lagh» gazetesi, «M111r'da ec· 
nebilerin mevkii" serlevhalı 
baımakaleıinde diyor ki: 

"İki gün evvel latanbul 
muhabirimizden aldıjımız 
bir telgrafı netrettik. Bu 
telgrafta Türkiye hüküme 
tinin ecnebileri birçok mes· 
!eklerden hariç tutan kanu- ' 
nundan bahsediliyordu . 

Haber aldığımıza göre, 
kanun dolayHile bet bin 
kadar ecnebi, memleketi 
terketmeğe hazırlanmakta

dır. 

Hiç ıüphe etmiyoruz ki 
iktidar mevkllne gelen her 
Mısır hükümeti de böyle 
düıünüyor . Fakat bu emele 
muvaffak olabilmek için 
pratik bir çare var mıdır? 
Türkiye'nin yaptığı gibi, ec· 
nebi müesaeselerlnde hizmet 
kapılarını yalnız Mmr'lılara 
açık bulundurmak imkinı 
yoktur. Çünkü kendile· 
r i n i M111r' da e c n e b i 
hukukunu himaye ile mu
vazzaf gören İngilir.'ler, ec
nebi menaflinl Mıaır'lılara 
çok pahalıya satacakları za
mana kadar bu vaziyeti 

İzmir pana.yı-\ 
rını açılışı. 

( Üst tarafı birinci sarf ada) 
ve alakadarlara kafi zaman 
bırakmak daima mühim 
meseledir . 

Bu esnada dost milletler
den ittirak edenlere çok 
milteıekkiriz. Bir kısmının 
vllktile haberdar olamamak· 
tan ve vakit darhjından it· 
tirak edemediklerini de bili
riz . 
Panayırda milletler her 

çeıit mahsullerimzi yakından 
ıörecekler ve kendi mahsulle· 

rini bize kolaylıkla tanıtmıı 
olacaklardır. İzmir panayırı 

bu suretle karıılıklı tanııma ve 
anlaıma için doıt milletlere 
ayrıca imkan vererek hiz
met etmit olacaktır . 

~öz milletler münaaeba · 
tına intikal edince size ıöy · 

lıyeyim ki, bizim komıula · 
rımızla münasebetimiz eyi 
geçinme, sulh ve beraber 
çalııma arzularına müste · 
nlttlr . 

.................................................... 
: Savatı'n l 1'l.1 h • k" • : Yazan : 
: Küçük : lW JS( r ) 8JCSI: Muıtafa : 
:Hıkayeıi: • : Niyazı : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mısır geceleri parlak ve ıarkıları söyler. 

yıldızlıdır . Bir kadın gibi • • 
yüzünüze alev soluyan rüz Bir hafta sonra limana 
gar çölden ses getirir. Sey· Darlin seyahat kumpanya11-
yahları çöle çeken kuvvet nın lngiliz bandıralı koca bir 
çöldeki esrardır . Çölde ge- vapuru geldi. Vapur bir 
celer ateş bir nefes alır ve haylı seyyah getirdi. 
yalaz bir nefes verir . • 

Bu kum denizi adamı çe· 

ken sıcak bir kadın koynu

dur . Şimdi , ihtimal gözleri· 
nizden bir çöl panaroma s ı 

geçiyor. Ve kervanlarda 
kaside okuyan yanık sesleri 
duyuyor gibisiniz. 

Zübeyde, Kahire dellalla· 

rından hacı Ebülkasım 'ın kı · 

zıdır. Zübeyde, kostak bir 
Arap güzelidir ha .. 

Ona pirinç tarlalarında 

çalııan trahomlu ihtiyarla r· 
dan tutunuz da Ntl'de 
yük taııyan yelkencilere 
kı. dar herkes çıldırır 

Zübeyde Nil boyunca ıı 

ralanan ıehirlerin en güzel 
kızıdır. Bu cam bilezikli 
Arap kızının geceleri Nil 
boyunda bir yelkenci ile 
dolaıtığını söylerler. 

İngiliz kızı denize çıldı . 
rır ; spora bayılır . Onun ıöi· 
sü çöl rüzgarlarile tlten 
bir ipek yelkendir. 

Onun ipek yelken göjıü
nü orijinal arzuların rüzgir
ları doldurur. Ve İngiliz kı
zına göre kalp, rakettekl 

toptur. Onun arzuları dudak· 
ları karmenli ve tırnakları 
c ilalı bir sosyete kadını ka· 
dar zübbedir de . 

• ··. * 
Ateı bir çöl rüzgarı yüz· 

lere bir kadın nefesi lflbl 
alev soluyor. Mis Anjel Ko· 
ço'nun göğsüne yaalanmıt· 

tır. Onları bir tesadllf tanıt
tı birbirine .. 

Mis,nehir kenarına inerek 
yelkene; binmlttl. Koço'yu 
beğendi anlaııverdiler. 

Bu mavi gözlü lnıiliz yos
ması Zübeyde'yi Koço'ya 
unutturdu. 

Şüphesizdir ki , Türkiye
de sakin tebeaları olan dev· 
!etler, bu yeni kanundan 
müteessir olmutlardır. Fa
kat Türkiye, lüzum hiuet
tlji herhangi bir kanunu 
tatbik etmek hakkına ma· 
lik müstakil bir devlet ol· 
duju için, kendisine hiç bir 
müdahalede bulunamamıt · 

!ardır. Bu devletlerin yapa· 
bilecekleri yegane ıey, ken
di memleketlerindeki Türk
leri mesleklerinden çıkar
mak teklinde buna müıa· 

bih bir kanun vazetmek
tır. Mamafih ltalya'da, Fran· 
sa'da Yugoslavya 'da vesair 
memleketlerde icrayı sanat 
eden Türk' lerln bulunduju· 
nu zannetmiyoruz. 

muhafaza etmeyi kendi men
faatlerine uyıun buluyor
lar. Hu ı e b e p t e n 

Bu toplanmaktan istifade 
ederek size son günlerin gaze· , 
telerde gördüğümüz belli- ; 
baılı hadiseıi hakkında ma- ! 
lümat vermek isterim . Bu 1 

hadise Bulgariatan'daki Türk
lerin fena muamele yüzün
den hicrete mecbur olduk
ları teklinde matbuatım · zın 

neıriyatıdır. 

Bu doğrudur ; Zübeyde 
bir yelkenciye vurgundur. 
Oğlan da . söz aramızda, ol·· 
dukça yalabıktır , hani •. 
Genç kız , bu delikanlıya 

halat arzularla bağlıdır . 
Koço Zübeyde'ye d izlerini 
bir park kanapeı i yaparak 
oturtur ve çapkın gemici 

Mis Anjel ihtiyar bir lor· 
dun metresidir. 

* • 
* Günler kontağa tutulmut 

kurıun birer alğorta teli ha· 
l;nde eriyüp bittiler. 

Türkiye Lozan muahede
ıini imzaladıjındanberi ec· 
nebilere kartı kapııını ka· 
pamağa ve içerideki ecne-

• • * 
O akıam Iımandan, insi• 

BERLIN, 26 (A.A.)- Al - \ akeratı Amerika'lıların Ruı· 
illan gazeteleri Rus _ Japon yada 400 mılyon dolar kıy
lllünasebatından bedbin bir metindeki emlAkin mülkiye
ıurette bıhaediyor aeker ti Rusya'nın tanınmaması 
lr.uvetlerinin gönderilmesine yüzünden durmuttur. 
rağmen bir uzlaşma imkAnı- AMSTERDAM, 26 (A.A.)-
nın henüz mevcut olduğunu Rusya ile yapılan borç mü. 
ıöyleaıekte ve müsellah bir za k e ratı Amerika'lıla rın da 
ihtilılCın çıkması ;çin Rusya'd ~ 400 milyon dolar 
bir takım amiller sayarak '-ıymetı" ndek i emlakin mül-

bileri de harice çıkarmaja 

baıladı. Türkiye bu muahe
de ile memleketini kapitü 

dolayı ecnebi menfaatlerini 
zayıflatacak herhangi bir 
kanuna muarızdırlar. Aynı 
zamanda ebnebi menfaatle 
rine kartı mücadele açan 
Mısır kabilelerinin iktidar 
mevkilnde kalmadıjİnı mü· 
teaddit defalar tecrübe 
ile gördiik ve öirendik. 

Akalliyet meaeleleri gibi 
milletlerin haaaaı oldukları 
milli mevzularda matbuatı· 
mızın vazife ifa etmelerine 
itirazımız yoktur- Ancak 
efkarı umumiyenln bu ka
dar ha11a1lyetle allkadar 
olduju meselelerde hakika· 
ti tam öğrenmek . çalıımak 
esaslı vazifemizdir sanırım . 

Bizim beynelmilel mutat 
olan usu llerle Sofya'dan 
edindiğimiz malüınata göre 
hakikaten mevzii hadise var-

rf bu eıerln ciddi ve fili bir 
teminat kıymetini haiz ola
cağında tereddüde mahal 
yoktur. 

liz bandıralı bir vapur kalk· 
tı . Koço vapur kaybolun· 
caya kadar arkaıından el 
salladı. Rıhtım, gar, istasyon 
daussılanın antresidir. Adam 
yadellere buradan yolcu 
olur. Ve ayrılık adamın 
muzlarına daha buralarda 
abanmağa baılar, itte .. 

lasyon belasından 

mıf oldu. 

kurtar· 

'h · ı C k 1 "' Yeni Türkiye; eskimit ve 
1 tı il ın matbuat vesi 881 ' j kiyetini Rusyanın tanınma- antika olmut ılstemln 
ııotalar harbine münhasır .. .. d d d . . sı yuıun en ur u · il · i ıdd tli h k t lı:ala cağını bildırmektedır. 30 "I 1 ·ı· ga11 ıç n f e are e . 

• 1 MI yon ngı iZ !erde bulundu. 

Japon r:nalıye nazı- ! liralık radyo siparişi ismet Pata Lozan konfe-

rıntn bir gaz~teye 1 LüNORA,Z6(A.A.) - Rad- ransında büyOk devletler 
söylediklerı yo sergisine 30 milyon mümenillerine katiyetle bil-

TOKYO, 26 (AA) - Ja- İngiliz liralık sipariş yapıl. dirmlıtir ki, kapıtülaıyonlar 
1 

tamamile · kaldırılmadıkça 
.pon maliye nazırı Sovyet er. mıAtır . 
1 1 1 l 

~ ve büyük devletler TOrklye' 
c veyahut Amerika ı ıra • ------:"""-:--:--! 

llluharebe etmenin aklü ha . ! ğını bir gazeteye söylemiş- deki akalllyetlerl himayeden 

l d 
1 t" vazgeçmedikçe Türkiye ye. 

Jale sığacak birşey o ma ı- ır · niden harbe girlımekte t~-•-- ___ ~---- ~----- 'I reddüt etmiyecektklr. Bu ka-r tiyet ve salabet ar1111nda 

E . . ı·k zıl büyük devletler yeni bir 

rganı ıs ı ra harbin önünü almak için 
lımet Patanın taleplerini 

l kabul etmek mecburiyetin-

( C'tertibininkayıtmuame esı de kaldılar. 
'J J b [ k Lozan muahedesinin lm-
a)I sonunaa . aŞ ıyaca zalanmaaından sonra Türki· 

ye Cümhurlyeti hükümetl 
C. tertibi · 

11iıı kayıt mü· 
ddetı30 ajus 

tos tarihin 
den 30 ey
llil akpmı· 

~ dahili kanunlarını Türk'lere 

lla kadardır -·· "'L. 

Mısır Hükünıetınden yega 
ne bekliyebileceiimiz ıey 

ecnebilerin M111r'a muhace 
retini menedecek bir 
kanun neıretmektir. Bu 
suretle ecnebilerin adedi, 
menfaatlerfle mfltenaajp 
bir ıektlde artacai• yerde 
zamanla azalmıt olacaktır 
HQkümet M111r'da yeniden · 
ecnebi kumpanyalarının te · 

tekkülüne müsaade etme
melidir. Ancak bOtün me
mur ve müstahdemleri 
M11ır'lılardan ibaret olmak 
ıartile yeni kumpanyalara 
müsaade vermelidir. Bu 
resmi icraata m u v a z i 
olarak bir de milli hareket 
olmalıdır. Bu milli hareke· 
tın gayeıl. memleketlerinde 
bütün itlerin Mısır'lılar 
tarafından deruhde edilme
ıinin kati bir lüzum oldu-

ğunu hi11ettirmek ve efkirı 
umumlyeyİ bu yola sevket
mek olmalıdır. Japonya'yı 

umumi harpten evvel kapi· 
tülaıyonların boyunduruAun· 
dan kurtaran itte bu milli 
hareket olmuttur. 

Y· d b . "N<l!"/' , t.!!"1'!1'i C.El.i K ,,.OJI 
uz e et c' ıOJ;l~'ı'ORV~· 
faiz ve yüz - . 

de iki ikra· 

olduğu gibi ecnebilere de 
aynen tatbik etmeğe baıla· 
dı. Bu yeni vaziyet dahilin 
de her it yolunda gitti. Fa
kat bu tekilden hotlanmı· 
yan ecnebiler, memleketle· 

rine dönmek mecburiyetin· ı SlflŞIR Taktıllİ : 
de kaldılar. Emri vekil ka- AGUSTOS 1 
bul edenler ise herhangi 2 S 

tnlyeli olan d ·· t rilmiıtir. 
C. tertibine ait ıartlar aıağı a hgoı el ak üzere ka

. . hamillerine ma sus o m 
B. Tertlbının d ıt ·b altı gün müd· 

y b 1 ıcın an ı aren 
ıt müddetinin aı ang .1 1 ti Bu müddet içinde 

d h kkı verı m f r. 
8 etle bir kayıt a il . deki makbuzlarla evvelce 

1 

· Tertibi hamilleri e er•: C T ertibiı:e alt aynı 
bunları aldıkları bankalar _an M · en m~ddet geçtik· 
11Umarayı da alabıleceklerdır. uabyyıtçe satacaklardır. 
t b h ·llertser e 
en •onra bankalar _uta vı . d C. Tertibi tahvilleri· 

Yirmi lira itibarı kıyınetın e •t edilmlıtir. Her 
niıı ihraç flatı 19,40 lira olarak teıpı '-aiz yüz 
t h d · kupon taıır ı-
a vil bir Ura kıymetin e ylrmı Jtıncı gü-

d i ayının on 8 

e beıtır. Kuponlar her n san 
lliinde ödenir. ı k ketide· 

d "ki defa yapı aca 
Faizden baıka sene e ı b t edecek· 

lerde 300 bilete 94, t34 lira ikram~eo 1~a;.k iki bü 
tlr. ikramiyeler arasında 30,000-15, 

Yük ikramiye de vardır . 16 ıaan ve 16 tefrinl· 
ikramiye keıidelerl her sene dnl i 16 niıan tarl 

evvel tarihlerinde yapılır. itfa keti e er 

hinde aenede bir defadır. 

bir memlekette yatıyan ec- l 
nebiler gibi yatadıkları mem- SaGI~ b un doğumu: 
leketin kanunlanna te ı- 1 Zevali 5 32 

! vam ettiler. CEMAZEL EVVEL 17 i 
Türkiye'deki bu yeni ka- ~- -- - - , , 

nun haberini okuyan her Mı· Erkek ıahsına . Kadın ı 
aır 'ııgayrilhtari ıu suali soru- ı milletine mOe11irdir. : 

d -- -------yor: Mt1ır hükümeti ne en 1 

Türklye'nln gösterdiği miaalı Bu gece \ 
takip etmiyor? Bu münase· 
betle söyliyebiliriz ki, M111r· Sağlık 
da tahıl! 16rmOt veya ıör. 
memlı ıııizlerln adedi Tllr 
kiye'dekilerln iki miıli de
receıindedlr. Fazla olarak, 
Mısır nüfuıuna nazaran pek 
mahdut olan ecnebiler mem· 
leket ticaret ve ıanayllnln 
büyük bir k11mını ı11al et· 

Eczanesi 
Nöbetçidir 

1 

· Umuyoruz ki Balkan 
milletleri birbirini anlamak 

ve yakınlaımak için bundan 

sonra daha geniı ufuklara 

d 
malik olacaklardır. Milletler ' 

ır. 

Fakat hikiyeıl mubaliia- · arasında teması temin ede
ya uAramııtır. cek her vasıtayı tatvik et-

Bulgar hOkılımetlnln fena meliyiz 
muamele ve hadiselere ma- insanlar tanıttıkça birbir· 
hal vermemek için dostane !erine sevgileri artabilir: Mü
ve kati temayüllerinden ha- nasebetleri bu istikametten 
berdarız. Zannediyorum ki takip etmeliyiz. 

bütün bu tafsilat son gün- \ Umarım ki lzmir panayırı 
!erde intitar ettiği gibi arzu bu noktadan çok feylz' i 
edilemiyen bir va:riyetin 1 bir eser o lsun. Bu panay ı r 
mevcut olmadığını kabul için hersene büyük faaliyet 
etmiye müsaittir.. gösteren Vali paıa hazretle-

Bundan sonra ismet paıa 
umumi beyanata girerek 
demlıtir ki: 

Size ıulk politıka11 üzerin
de her memlekette gösteri
len zıt iki manzarayı tekrar 
ıöylemeliyfm, herkes ıulhu 
arzu ediyor ve herkes sul

hun bozulacağından korku
yor. Anlaıılıyor ki samimi 
olarak sulhu muhafaza et
mek iıtlyeceklerl gerek 

kendileri ve gerek baıkalar 
için kuvvetli olmaları esaslı 
ıart oluyor. Türkiye sulh 
taraftarlığını kuvvetli bir 
varlıkla teyit etnıek ve 
kıymetlendirmek yolundadır. 

rine kıymetli bclediyf! 
rehi Dr. Behçet Sa · 
lih beye teıekkürlerlmi 

ifade etmek lıterlm. Ticaret 

ve sanayi odalarının, milli 

bankaların gerek sanayide 

ve gerek r.iraatte huıuıi 

kurum ve müteıeppiılerin 

gösterdikleri himmet tak
dirlere layıktır . 

Bize gelen~ 

~ocuk sesi 
İstanbul'da her hafta mun

tazaman çıkan bu çocuk 
mecmuasının son sayısı gel
mitlir. 

26 Ağustos zaferini gös 
teren renkli bir kapak için · 
de çocukların zevkle okuya
caitı yazılar vardır . Mini 

Milletlerin münakatası ni . 
hayet umumi bir takım an
latmalara müncer olacağını 

ümitedelim. O v a k ta 
kadar sırf t e d a f ü i minilere tavsiye ederiz. 
olan mıntaka vi anlatmala-

rın faydası aşikardır , Balkan 1 •••••••••••••••••••••••• .. 
misakı bize bu hususta eyi : : • • 
bir mlıaldır. Hüınünlyetle : Yoksulları yediren, : 
bir çok mütklllat , iktiham : d" h : 
edildi. : gey ıren ve erma- : 

Balkan devletlerini hu· : nada gözeten Ynk- : • • 
dut emnıyetlerı, yanı cebren 

1
: su/lar Birliğine seve : 

arazi alıp vermek davalarına: . 1 
mahal verilmiyecejl, beyne! - : seve yardım edıniz. : 
milel taahhOde raptolun· i Yoksulları (lu::elıne 5 

* • 
Aylar geçti. Koço aylan 

hatıraların verdijl tatlı bir 

uyuıukluk içinde ııeçlrdl. 
Ve nihayet dauaaıla baılaclı 

Hatıralar melodiler ıtbl 

birbirine eklenerek harilı:ul· 
ade bir dausaıla tark11ının 
notatı oldular. 

Dausaı la insanı alev pbl 
saran sestir. Biz bu aeıl ha

tıraların verdiği tatlı bir 
aarhoıluk rüya11 içinde din
leriz. 

* • 
Koço Londra'ya gitti. Bu 

,ehrin bat bir su gibi çat
layup akan bat d6nd0rücü 

hayatı ona bir aarhotluk 

verdi. Mis Anjel'in verdtll 

adrese gitti. Utaklar onu ke 
jup ittiler; "Böyle bir 
kadın yok. diye •• 

* * • 
Koço bJr ay ıonra elin 

dekini bitirdi. 
Biraz çalııtı amma bura· 

nın hayat tempoıuna uya
madı. 

Bir yıl sonra konaoloı 

yardımile Mıaır'a dönebildi. 
O, Mıaır' a dejıl ; Zııbe,de
ye dönmüttü. 

Zübeyde'yl sordu; ona, 
sokaklarda dilenen bir k6r 
kadın gösterdiler. 

Koço, bu trahomlu kadı
nı görmemek için ellerde 
yüzünü" kapadı. Söylenena.. 
re göre baba11 lllmQf. Kuı 

fena olmut, zaten ba· 
baıından da trahom al ..... 
Ona kimse bakmamıt •fe• 
oldu diye. nihayet trahaa 
gözlerini kör ,etmif. 

muttur. : Hirllğl : 
Alakadar devletlerin uzun: : , 

··························ı 

Aradan yıllar seçti. Kabl· 
re sokaklarında bili. buatın 
bile tarkı söyliyerek dola. 
tan trahomlu bir kör ka. 
dına rastlıyabilininlz. Bu 
dellal hacı Ebülkasım'ın kı· 
zı Zilbeyde'dlr. emeld.te ricwla ,.urdktle· • 
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Beledıye Dıspanserınde f 
Muayene Günleri 

Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. 
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Sinemasında (;r~L-\RTESİ GC'XLERİ 

Üğledeıısonra s~at 14dt>ıı 16ya kadar dalı ili 
lıa,.talık.lar nıuayeıırsi ( Doktor .\ lıııwt 

Emin bey) 
P.\Z.\ll GCNLERİ: 

Öğleden !ıoııra saat 15 dt>ıı 16 ~a kadar 
kulak, burıın. hoğaz hastalıkları 1111ıaye

ııesi (Doktor \Jehnıeı. Kaıııil lıc~) 
PAZARTESİ GC~LEBİ: 

Bu kere lıtanbul· 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müıyü Vil- ·B 
il tarafından en müt
külpesent bey ve ha-
nım efendileri mem. 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni f&pka· 
!ar imal edildiği gibi 
eaki ,apka-lar da ye-
ni bir hale getiril-

İR 
Defa 

Deneyiniz 
' . . 

.... . :. "' . . ~- .. . 

mektedir. İpekli, yün
lü kumaş-lar ve elbi 
seler üzerinde ola 
bilumum lekeler be 
ılakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol· 
mduğunu muhtere ha 
lkınııza tehıir ederim. 

26 Ağustos 934 Pazar dan iti~aren 
\ ' AH8İ 

" 
;:\t·rik<ı'nııı İc \'iizii 

. v .. 
AFRIKA'NIN şimdiye kadar gidilmiyen ve go 

rülmiyen yerlerinde çekilmiş hakiki nsaiki ha~i 
muazzam bir filim. 

Bu filim size Afrika'nın ıssız ve korkunç va· 

Üğleden ev' el saat ı O daıı 12 ye kadar 
dahili lıastalıklaı· ıııua~r:ıu~i (Doktor .\h
ınet Eıııiıı bey) 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

dilerinde ve ormanlarında yaş yan acaip imanlaıı 
ve bilhassa vahşi ve yırtıcı hayvanları keşf ve buıı · 
!ar üzerinde tetkikatta bulunmak üzere yola çıka~ 
heyeti seferiyenin hedeflerine vasıl olmak için çel<· 
tikleri rnezahim ve geçirdikleri müthiç ve korkuııÇ 
tehlikeleri birer hakikat olarak gösterecektir. Kati' 
yen dekor yoktur Hayvanlar kamilen vahti ve bii· 
tün sahneler tebii ve normaldir. Bu sebepledir l<i 
filimin vücuda getirilmesi esnasında 3 kişi maalesef 
vahşi hayvanlar tarafından parçalanmıftır. Bu fllirııi 
herhalde görünüz. Çok heyecanlı ve çok istifadelidir· 

S.-\ LI DÜNLERi: 
Öğleden ev,el ~a:ıı 10 daıı 12 ~P katlar 
dahili lıastalıkla r nıua~ t•ııt•si (Doktor _\ lı
met Emin lwy) 

ÇAHŞ.\llBA G("~LEBİ: 
Ö~ledeıı soııra saa ı 15 dt>ıı 16 ~ a kadar 
dahili hastalıklar rııııa~:pııesi (Doktor lla
san Haif uey) 

PEB.ŞE~JBE Hlı ' LEHİ: 
• 

Üğledt>ıı :-oııra saaı l ô deıı 1 (:) ~ a kadar 
cildiye ve lıı·,liyc h~stalıkları ıııua~Pıı.-si 

-------- -
- Dr. M. Ali 

~lemle ket ha~taha
ııesi cilt, frt•ngi, bel
so~uklıığu hastalıkları 
ıııiitehassısı. 

(Doktor ~lf'lıııwı .\li hı·~) Haatalarınıs aat üçte 
• _. hükümet caddesinde mu· 

tedavi eder. 

1 Satılık Ev 
\ e '"r<ırla 

Muallim mektebi kcrşısın
da inhisarlar idaresi ve İb
rahim Sami beyin yeni yaptır
dığı hanesi ıttısalinde ev 
ve köşk olmağa layık on 
döniım miktarındaki tarla 
peraken<le olaruk elli kuruş
tan; --------------..... ----1. ayenehaneainde kabul ve 

,-· -- --

1 S 
f Ay~orrn 'de birlın p hane, 

a Va Ş , B<ılıkesir ... ı\skeri S<ttın ı üç-~aı. dört göz odusiıe m_ut-l bagıle, on metre balkonıle, 

ı 1\lııı•t Koınisyonuııclan 

.-\.Y'rıca düıl\a havadisleri ... ~uYare saal 
z 1 dedir. · 

Satılık hane 
----·----------------~' ------------------------~ Bütün asri konforü haiz IJlf 

sıhhi, havadar bir ev şatı- llf 

ı~ lıktır. 

Taliplerin eczacı Avni ve H 
Fahri beylere müracaatları. ~ı 

•• 
içinde sornıcıle satılıkt ı r. Ev ,1 
veya arsaya talip olanlar ~ı 
küı;ük şaJırvan karş sınıl.ı H 
Çarıkçı İsa ustnya mürocaat ti 
etsinler. -----ı a 

Temaşa 
OTEL VE GAZİNOSU 

Şeref Bey idaresinde 

Balıkı·siı·iıı lıeı· lıu~usta ı·ıı 
ıııiil..Pıııııh'I otı·lidir. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 AYLIGI 450 

" 
3 A YLIGI 240 " 

i 
1 Balıkesir ·\skl'rt S<ı tın n 

8alıkesir ııwrkPz kıtaatı iı;iıı dürt ~ i'ıl', hiıı kilo 1 \ J K ~ . d :ı 
uııih· J(irt yiiz hin kilo arpa 1..apalı zarfla 5 c~·- I 0)(.l 0fl1JSY0fll1J} atl: tf 

Konfor. Temizli~, Servislerin~e~i 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

Gerek Memleket halkının. 
gerek bütün misafirlerimizi· 
umumi takdirini celbetmiştir Abone ücreUeri taksite 

ba~fanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 

-+--

Gazeteye 8.it her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

milracaat edilmelidir . 

hil H34 çar~amlıa güııü saat onda ihalesi icra U 
cdileceklil'. Taliplerin ıııczkuı· giirı Ye ~;aatte Ra- Eılrcrııil kıtal ihtiyacı i~·iıı he~ lıiıı kilo toz ~c- a 

1 keriniıı alı•ni ıııiiııakasa ilr 2 cyllıl 93-1 pazar 
!ık.esir AS.SA .. \ L. KO. nuııa nıiiracaat arı. " günii saat 15 de ihalesi i!'ra Pdilecektir. Talipl('- tff 
---------------------ı riıı rııczkılr giin ve saatle Edreıııit Askeri sal.ın t 

atına koıııisvonurıa ıııiiracaatıan. •• G" 1 S r e· Had 

TEMAŞA Gazinosunda 

Balıkesir Vilayeti Daimi . e Şehri il, lsıaıı :~~ Vf 

0

:,'.ııi ~ n b~~ü il ~aıetelel'İ 
Balıkcsiı· 1\skeri Satın " mevcuttur 

" A l ına K ll 111 i syo n un dit il " Balık esirin en eyi tanınmıı bir oturma ve 
•• dinlenme yeridir. Encümneinden: 0:::::::-..:::::::::::-..:::S 

Ralıkcsir kılalı ihti~acı i«_:iıı (500) toıı linyit !ilHiliHitli!itlHtt•&O~lt•illl.lt 
A~\alık-.\lt~ııoYa ~oluı.uıı 6+588 8+765 iı'.ci ki- ıııaJeıı b.füııürii 20-9-U34 l'uıııarh·si giiııü, saat ! •• •• 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·-

l(~ll~etrel~rı arasında ~~r~ı~aıııeve ~eşlfııamesı ıııu- oııda aleni ıııuııtlkasa ıısulil(' ~aıııı . alıııa!'aktır. m TUR K MAH SULU 
~~ıhıııce ~apılac<ı~ tesvı~eı ~ıı~·abı~(' .. 'l' .kaldırım 

1 
Taliplerin şarlııaııwyi görmek iizerc lı(•r giin H' !il! 

ırı~~at~. ı.? - P) hıl ~ 934 tarı hı ne nıusadı.r p~zar- ıııiinakasaya i~tirak i«:in tle ~80 lira ıııuvakkat ! 1 1 
te_sı gunl·I· saat o~.bP~le kapalı zarf usulıle ıhale 1 trıııiııat ak'.'asile birlikte yukarrıda yazılı giiııde ,. Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa . 
edılınck uzere ıııunakasaya konıııuştur. , ,e muay·vcıı saatte Ralıke!'ir'd(• kolordu ~aıııı al- il 

SAVAŞ 
Bu inşaaım bedeli keşli 8305 lira 67 kuru~- nıa koı;ıi~yoııuııa nıiira<"aatlan. • K U M AŞLA RI N 1 

tur. 4 - 10 • 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 
Telgraf adresi: Ba1ıkesir -

SAVAŞ 

DOKTOR 

Mehmet Şakirl 
llergün hastalarını saat 

2 Jen akşama ka.lur kabul 
eder. J 

Adres: llu~Lafafakih 

l 
ıııalıall<•siııdı· Kart~si 

hey tiirbesici vannda. 
- - -- ·-

'1ünakasaya: Liyakati fcnııiyesi baş nıiiheıı

dilikce tasdik. edilenlerin istir:ik. rııesuli\ctleri . . . 
ilt• calısacaklar. Ehlivet vesikası ve tieareı vesi-

• • w 

kası ihraz edeııh·r kabul olııııacak n· hıı vesika-

1 
•.• tar ye\lni ilıaledrıı Jaakal :-('kiz giin evvrl ba~ 
mühendisliğe ibraz edilmiş buhına<"aktır. Talip 
olaıılarııı bu Yesaik. ile lwraher 'iizdc \Pdibucıık . ' . 
ııisbetintle teminatı ıııuvakkate makbuz 'eva • 
ınek.tuplarile yeYnıi nıezkiırda , •. 'akti muayy"-
rıiııde u"ulii dairesinde eıı<"iinırııi 'ita~ele: Faz
la nıah'ınıat alnıak istiycnleriıı daha e' vel baş 

1 

miilıerıdislige '"Ya eııciimerıi 'il~İ~'t>l kaleıııine 
, ıniiracaal etmeleri ilan oluıııır. 
1 

Doğum evi parasızdır 
Hastalaı·dan para alınmaz 

Balıkesir dogumcvi 

NEVROZ İN 
CELAL 

• 1 • • ~ 
:1 
· ı • it 

Falırikalarııı saıııkları l'iatıan ualıa lll'llZ 

M3zamızdan temin edeceksiniz. 

EN LÜKS İNGİLİZ KUMASLARI DA 
• • 

Mevcuttur 
-

Yeni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 
her cinsi mükemmel ve fiatlannda 

büyük tenzilat yapt!mıştır . • Bütün asap ağrılarını süratle 1 m Buııa nıiiıııa~il ~· iiıılii nıaııtoluk, ıoplıık jorjet 
• kııtoııları dalıa ucuz h•nıiıı Plnıl'k i«;iıı 

• 1 MuMerem müşterilerimizin bir defa mazamıza 
f!t teşrifleri ~af idir. 

• • 
geçırır. 

• il TAVŞANLILI ZADE FAHRİ Vahşi Afrika'nın 

' 

İ y Ü z Ü 1 Fantazi Manifatura Ve 
Ç ı : Kumaş Mazası · 

. Afrika'ııın .şimdiye .ka~ar gi~il.nıiyeıı .'~ ~öriil- I! Ku~Milliye Ç~d,de_~i No: ~2 ~ 
rnıyen yerlerıned çek.ılmış lı<ıkıkı \e~aıkı havi l!ili!H IHiHWl!lf.~~IH@f~!i!IHf 
muazzam bir filidir. Neşriyat müdürü: ESAT _ ADl_!-

Villı.yet Matbaa11 - Balıkeair 


