
~u 'Jünyadı her şey gelip geçer ve 
herkes unutulur; fakat vatanına 

hizmet edenler, asla! 

Nüıhaaı Her yerde 3 kuruııur. 

CUMA 3 AGUSTOS 1934 

CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 

Alman cümhur reisi Mareşal fon 
Hin~en~urg ıefat etti-yerine 

~er bitler geçti, 

Sahibi ve Baımuharrtrı 

Müstecapbo~lu Esaf Adil 

Birinci YIL - SAYI : 224 

Büyük _Y ~ni . 1Yunanlılar·4 !Çekoslovakya insan gücü münasebetile bir 
Tayyarelerin vapu ı· gönde- Türkiye'den bir bu- hekimin sağlık öğütleri. 

bir Alman Vatanperveri 

Hindenburg 
Vefat Etti. 

isimleri konacak 
ZONGULDAK, 1 lA Al-

Zonguldak, Ereğli ve Bar 
tin tayyarelerinin 30 ağus-

k çuk milyon kılo lstanbul ünüversitesi profesörlerinden rece t ·· t.. I I KEMAL CANiP bey tarafından 

İşlerinden Menedi· 
tenler Vunanistan'a 

gitmektedirler 
ISTANBUL, 2 (S Ş) 

İtlerinden menedilen küçük 

. U un a aca ' Demirden daha dayanıklı, fikir, meıela mabutlara lna-
JSTANBUL, '.! (S.Ş) Çe· fakat bir ç"çek gibi nazik nıı milyonlarla insanı aynı 

koslovakya Rejisi memleke· bünyeniz vardır. Sa~lam ana fikir ve ı.ynı emel etrafında 
timizdoıı bir buçuk milyon ve babadan doğan çocuk, toplamıyor mu?Hirlıtlyanlık 
kilo tıitün almağa karar ver- dünyaya büyük bir güç ıahl. namına yapılan "ehli salip, 
miş ve mübayaa teşebbüsle_ bi olarak geliyor. Bu çocu. puta tapanlar" akınları "i-Derhal Bir K~un Neşredildi. 

Bitler Reisicümhur oldu. 

tos 7afer bayramı günü ya
pılacak olan ad konma me-

rine başlamıştır. ğu kendi cürmünde demir · li.yı kellmetullah" namına 

Almanya bir matem havası içinde 15 
gün çalkanacak 

rasimi münasebetile tayyare 
cemiyeti Zonguldak şubesi 

lıüyük bir teslt proğramı 

hazırlamaktadır. 

Halkın sabıraızlıkla ve he
yecanla beklediği 30 ağustos 

On yıllık program den yapılı bir makine ile lılam harpleri ve bOUln bu 
bPARTA, z ( A.A. ) _ karıılaıtırırıanız, görününüz büyük hareketler ve ıar11n· nanistan'a gitmek arzusunda 

C.. h · · ·k· · ı ki, bu insan yavrusu herhan· tılar hep beıer fikrinin in· 

sanat erbabından Yunan 
tabiiyetinde bulunanlar Yu· 

NEUDECK, 2 (A.A.) -
Alman Reisicümhuru Mare · 
tal Hindenburg bu sabah 
saat 9 da vetat etmlttir. 

BERLIN, 2 (A .A.) - Hü· 
kumet MarefAI Hinden bur . 
ıı'un vefatından itibaren der· 
hal merlyete geçmek üzere 
bir kanun neıretnıittir · Bu 
kanun mucibince Alman Re· 
isicümhurluğu vazifesi Başve
kalet vazlfesile tevhit olun· 
maktadır . Binaenaleyh Rei
ıicümhurluk M.Hitler'e inli· 
kal etmittlr . 
BERLİN. 2 (A.A.) Bü-

tün reımi daireler milli ce· 
naze gününe kadar ol· 
mak üzere bayraklarını ya· 
rıya indireceklerdir.Halk ta 
aynı tarzda hareket elmeğe 
davet olundu. Milli cenaze 
gününe kadar her gün ak
ıamları saat 8 ile 9 arasın· 
da matem çanları çaldıra· 
caklar. aynı müddet 
zarfında bütün ıenliklar 
ve musiki ve bilcümle oyun -

lar tatil olunmuıtur. Bütün 
devlet memurları on bet 

gün matem olarak siyah 
kol ıargıları asacaklar. Ce· 
naze günü bir dakika ıü
kılt muhafaza edilecek ve 
bu müddat içinde her türlü 
it ve nakliyat tamamen 

duracak. 
HERLİN, 1 (AA) - Rei

sicümhur Mareşel llinden
burg'la son defa görüşmek 
üzere tayyare ile Neudeclı.'e 
giden Ba~vekil M. Hitler • has· 
tayı ıiyaret etmiş ve gerek 

Mosk()\la.d<t 

Türkiye dostluğu tezı~üratı 
Muhtelif hatiplerin 

haretli nutukları-spo
rcularım ız calışıyor 

MOSKOVA 1 (A.A)-Hu
susi muha bırimizden : 

Motkova ıpor enıtitüsü

nün ıenei devriyesi ve Lenin 
niıanı alrnası ıerefine dün 
gece enstitüde verilen ziya. 
fete Türk sefareti erk.im ile 
Cevdet Kerim bey de davet 

• seseye edılmittir. Bu rnueı . 
·ı esı Lenin niıanının verı m 

mesalıile bütün ittihat da· 
hilinde spor seviyeıinin te 
klı.mülüne ve yükselmesine 
müe11Jr oluıundadır. Hükıi· 
met erkanının ve yüzlerce 
ıporcunun lttlri.k ettiği bu 
ziyafet muhtelif eğlenceler
le gece ikiye kadar devam 
etmııtir 

Maç radyo ile veri
lecek. 

ANKARA, 2 (A A) Ağuı· 
t<:ısun üçünde saat 20 de Mos· 
kova komüntern radyo is· 
tasyonu 1724 metre uzunlu· 
funda mevce ile Türk spor· 
cuları murahhasalarının maç 
hakkında verecekleri tafsi· 
lata neıredecektlr. 

bulunduklarını hükumetleri· um urıyetın ı ıncı on yı ın· 
da tahakkuk ettirilmek üze· gi bir makineyi, dayanıklıkça san toplulukları lh:erindekl 

günü tayyarelerimize ad 
konma merasiminden sonra 

büyük deniz eğlenceleri ve 
tenezzühlerl yapılacaktır. 

Hariciye vekilimiz 
lstanbul'da 

ANKARA 2 (S.Şı-Harici
yo Vekilimiz Tevfık Rüştü 

ııey Bugün lstanbul'a 

ne bildirmişlerdir. Yunan 
hükameti i§siz kalan ıel:a
larını Yunanislan'a nakliçin 
bugünlerde İılanbul'a dört 
Yunan vapuru lgönderecek
tir. Vapurların Muvasalatı · 
na intizar olunuyor. 

Şiddetli yağmurlar. 

1 hareket etmi tir. Tır,.n El· 

KAYSERİ, ı (A.A)-Dün 
gece şiddetli ve süreklı bir 
yağmur yağmış ve Tulas 
nnhiyesinde, Reşadiye ve 
Akçukaya köylerinde fazla 
zarar yapmıştır İnsanc:ı za_ 

çimiz Ruşen Eşref beyin Vi-
mareşal Hindenburg yana ell'iliğ'ine tayini teker 

şahsi, g~rek bütün Alman riir ey IPmiş, kararname illi 
milletinin samimi s.hhat le taslilta nrzolunmuştur. yiat yoktur . 
mennilerinini arzetmiştir. . 

Gazi Ve Tevfik Rüştü -lstanbulda 
beyin taziyet telgraf- Dofı•• .. 

tarı usun Genişliğindeki batak 
lık kurutuldu. ANKARA 2 c A A > Ruhu için bir Aylu yaPılhı 

KO~YA, 1 (A.A) - Sıtma 

müradelo cemiyetince bın 
beş yüz hektar genisliğin
deki Eflatun bataklığı kuru
tulmuştur Civarındaki 25 kö 
yün sıhhntini bozan bu ba
taklığın kurutulması ~ayesin. 
de hem civar halk bltma
don kurtulmuş hem de, ı;ok 

münbit ve kuvvotlı bir ara, 
zide!I istifade temin edilmiş-

Alman Reisicümhuru Mare· 
ıal Hinderburg'un vefatı 

dolayısile Reisiccmhur Ga 
zi Mustafa Kemal Hazret 
leri ve hariciye vekili Dr. 

Tevfik Rüştü bey taziyet 
telgrafları çekmitlerdir. Bu· 
gün hariciye vekili proto 
kol daire tef vekili Mütfik 
Seli.mi bey Alman sefare 
tine giderak hükumet na· 
mına taziyette bulundu 

Millet mahkemesi 
toplandı 

BERLİN, 2 (AA) Mil -
let mahkemesi dün ilk defa 
olarak Prusya Diyet meclısı 
binasında toplanarak devle
tin cemiyetine lı.arşı suika~t 
hazırlamak cürümüne aıt 
muhtelif işleri tetkik ctmi~-

tir. 

Talbel~ı·imiz 

Hertarafda hüsnü
kabul görüyor 

ISTANBUL, 2 ( S. Ş ) 
Parislen şehrimize gelen 

hat.erlere göre Fransa'da 

bulunan talebe ve muallim· 

[erimiz bertarafta çok sami 
mi muhabbetle karıılanmak 
ta, hergün Türk . Fransız 

dostluğunu teyit eden teza· 

hürleri kendilerine gösteril· 
iki mektedir. Bu zıyaret 

memleket dostluğunun kuv· 

velini tebarüz ettirmiştir. 

Tıp fakültesi ikmal 
imtihanları 

ISTANBLL, 2 (S.Ş) - Tıp 

fakültesi ikmal ımtıhanlurı· 

nın 15 eylıilde ba~laması 
tekarrür etmiştir 

İzci Kemal Konya
ya vardı. 

1'0NYA, 2 (S.:;i) - \ 'elis· 
pitle tek b1"na İstanbul'u 
ve orada'! Ankara'ya gıden 
lzmir'li izci Kemal, ,!ün An· 

kar:.t'dan Konya'ya gelmiştir. 
Ankara - Konya arasındaki 
mesafoyi 12 saatte katet -
miştir, 

ISTA;\BlL, 1 (AA) A· 
vusturya'nın Ankara sefıri 

M. Bcrgi'nin huzurları ve 
bütün seforet er kAnının iş

tirdkile bugün şehrimizdeki 

Sen Jorj kilisesinde feci ve 
zalimane bir surette katle · 
dilmiş olan Avusturya ba 
vekilı miitc,·effa M. Dolfü
s'ıin ı ıtirahatı ruhu irin dini 
bir ılyın icra olunmuştur. 

Cümhuriyet hükumeti mü Ved"ı kı"şi tevkif edildi 
messillerinden maada hıtlen 
şehrimizde bulunan beş bü. ISTANBUL 2 \S.Ş) Şeh-

tir . 

yük eki, bilumum orta elçi rimizde Komünist tahrık.itı 
ler. maslahatgüzarlar , mahiyetinde görülen bazı 
ateşemıliterler ve maiyette- matbu kıl[; • tlar şuraya burn
rile beraber konsoloslar ha· ya dağıtılın ştır. 1'omün zm 
zır bulunmuştur. lstanbul'da. propaganılosı yapmak cürnı!-
k . A t teb d k" le ye<li kişi tevkıf olunarnk 

ı vus ur ya ası a ıı. 
zannnltına alınmıştır. Tuhki· 

milPn merasime iştirak ey· 
kata ehemmiyetle devam o

lemişlerrlir. 
\yirıi müteakip Sefır (faz. ,_ıu_n_u_yo_r_. ________ 

1 

retl>!ri .\ vustıırya konsolso
haneRindo tabadan hir mu
rahhas heyetini kabul etmiş 
ve heyet kPndisine beyanı 
taziyet eylemekle beraber 
bu fe ci cinayet kar~ısında 
Avusturya vatondaslar•nın 

duydukları derin nefreti ila· 
de eylemişlerdir. 

• 

Muallimlerin 
Kadroları hazırlanıyor 

ANKARA, 2 (S Ş ) Ma 
arif vekaleti bu sene mual 
lımler kadrosunda küçük l 
bazı değiıikl,k ' er yapmağa 

kararvermittir.Yeni kadroların 
hazırlanmasına lıaılanmıthr 

Bugün lzmirlilerle karşılaş~. 

Birlik· Altay 

Birlik takımı bir maçdan sonra 

Bugün Balıkesir heyecanlı kuşılanarak Birliğe gitmit, 
bir ıpor günü yafıyacak. 1 ikram edilen limonataları 
İzmir ıarnpiyonu Altay ta. I içmiıler ve sonra Halkevini 
kımı dün 14 kiti olarak ziyaret etmlılerdir 

h l 1 . lzmir'ln ve Altayın en 
ıe rim ze ge mıt ve istaı· 
yonda spocrular tarafından (Devamı ikinci sayfada ) 

aeride bırakacak bir yapıya ıehhar teılrlnden baıka re lsparla'nın imarı hakkın· "' 
da bir proğram tanzim edildi maliktir. nedir? 

Evkaf bankası 
İSTANBUL, 2 ( S Ş.) -

Geliniz, bir insanın mide. Eıkiden beıer dimafı ancak 
sini dütünellm: kenarları dünyanın yedi aclbeai deni· 
bir portakal kabuğu kadar len ıeylerl dofurmuıken, 

Evkaf Bankasının önümüz ince, içi boı bir torba gibi bugünkü sanat ve bilgi bin
deki seneden itibaren faali· olan bu uzuv, bir insanın terce harika doğurmuyor 
yete geçebilmesi için hazır- günde vasati bir buçuk ki· mu? 

lıklara devam ediliyor Ban Jo yiyecek yediğini farze· Bu kadar kuvvet ve kud· 
kaya verilecek sermayenin 
temini için ıimdiye kadar 
tahdli teahhür etmit evkaf 
varidatının ehemmiyetle 
tahsili için bazı tedbir ve 
kararlar alınmııtır . 

dersek, insan yetmlt yaıına rete malik olan insan vilcu-
geldiği zaman, tahminen 
50,COO kilo yemeği eritmlf, 
öğütmüı olacaktır ki bu 
miktar yemek, tam orta 
halli 1000 adam demektir. 

Demek ki yelm itlik bir 
SAVAŞÇI GÖZILE: adam, yam yam olsaydı 

Hindenburg kendi gtbi tam ıooo kiıiyi 
87 }ıl Alman milleti oe yemit olacaktı . 

Bu adamın yüreği, yet· Alman ııaitım için çalışan 
mitine gelen bir in&anda bu bıiyıik adam da nilıayel 
tam 280 milyon litre kanı 

ılıi11yııya y<izlerinl yıırııdıı 
bir yandan alıp. öte yana 

lliıulenbıır'gıı11 ölıırıııi yal- , 
I , I -·1 b l atmıttır. rıı: A manya yı c eyı ı· · 

Bu adam, yetmitine ka· 
ki /ııilıi ıı i ıısıı ıılı k cilcmiııi dar, eğer bir soba olarak 
nııilassir edecrklir. Çıirıkıi 1 kullanılsaydı hemen hemen 
oıııırı lıuyrılı erişilıııı·: /lir 54,000 litre suyu fıkır fıkır 
ftı:ilel :irvesine doğru yıik· kaynatacak bir 11caklığı dı
sclmekle !]eçli Rıı 11:1111 ıına vermit olacaktı. 
umrıin ha sajlıasındrı İrı · Ya. bu adamın gözü ne 
sııııi ııalıırıpt·rııerli!iiıı en yıı kuvvetli bir fotoğraf meki • 
ce ıJrneklerirıe ras//annhi- nesidir bilseniz Göz, henüz 1 

ll'r teyide muhtaç, ve fakat 
' 
Hillderı bıırg. 1111111 mi Jıarp umumiyetle kabul edllmit 

/en sonra rıeşrı•lliıji Jıalı- olan bir nazariyeye göre 
rafı ile rıe asil /ılr karıık- tıpkı fotoğraf makineıinde 

olduğu gibi bakılan ıeylerin 
lu sahibi ııld11!iıııı11 crı al•-

resimlerlnl alır Bir kitap 
si ılıişmıırılarırııı />ile kalıııl 

okuduğunuz zaman, yahut 
ı'llirmişfi. l:'rktiııı harbiye 

gözünüzü etrafa töyle bir 
reisi nıeşlı11r Loderıdıırf kes gezdirdiğinizde, gözünüzde 
kin bir ilıliras içinde lıer çıkan ve derhal kaybolan 
kesi. lıalla Hindcrı/ıury'ıı bi. binlerce ve binlerce resmin, 
le lekdcıııc!i~ çalışırkı•n; naaıl olup ta bukadar kısa 
ıı, /ıulıırı dıın!Ja lwrşısııu/a bir zamanda çıktığını bir 
lwkikcılı olılui/ıı gibi haykır kerre dütündünüz mü? Bu 
ıııış ve erkanı harbiye rei- kadar hızla it gören bir 

sinin :.ekıisırıdan i11irnıdle fotoğraf makinaaı var mı? 
"aiısf'lıniş. /ıerkes <<flrrı, dt'r Bilirainiz ki ağır yükleri 
ke rıo ı/ııima « Bi: "deıııişlir. kaldıran bir vinç, kömürün 

yanmaıından ha11l olan bu· 
har, veya elektrik kuvveti-Hinıluıbıırg rıskerliklrki 

ılc/ıııslııi ~iyasellı- de [/İ>S· 

/ermişi/ Almanya'nııı en 
felıikl'lli ve ı:lıraplı gıırı· 

leri//Cle ı•şsi:: bir dıirıisllıik ve 
ferıı(Jatle millelinirı başın. 

darı ayrılmamış. onıırı için 
yaşamış ııe ylııe onun yo
/ııııılcı ıilmıişlıir. 

le it görür. İnsan da kendi 
vücudundR kömür yakar, 
çalıtır. İnsanda da, vinçte de 
it gören kuvvetin adına "mi
haniki kuvvet. deriz Bu 
kuvvet insan ve hayvan vü· 
cudunda gayet idareli bir 
surette meydana gelir. Ve 
bu adale kuvveti ne iıler 

görmez? İcabında dağ de· 
virir ve çok güç yıpranır. 

du, insan azi.11 bütün aanat 
erbabına örnek olacak bin· 
terce ve yüzbinlerce "itlemc 
tarzı. gösterir ki. bunlara 
ilim dilinde"Fonkdyon· Fonc
tion. denir. Bu fonkılyon· 
lar o tarzda yapılmııtır ki, 
bütün itlemeıl ancak hayat 
ııığının ıönmemeılne çalıı

maktır. O ııığı ıöndlirebile
cek herhangi bir teıir kar
ıuında tabiat, fonkılyonu 

derhal, düzelteoek tertibat 
almıttır. Hepinizin bildtflnlz 
bir miıali alalım: Mideniz. 
bağırsağınız bozulunca ku · 
sanınıı:, ıürgün olursunuz. 
Bu ıuretle fenalıkları atar. 
ıınız 

Tabiat. size verilmlt olan 
hayatı saklamak için var 
kuvveti le çalıııyor . Yardıma 

koımak, sizin için faydalı· 
dır, Daha çok yatar11nız. 

lnıan aklı, bu çe.Jıımada 
tabiata yardım etmek için 
."düıünmeyi emreder. ilk in 
sana bile bu fikir gel 
mittir ve bundan, gittikçe 
genitliyen "ıağlık birllflıl " 
meydana çıkmııtır. 

İlk insan, yaratıldıktan 
ve kendine "Ben" dedikten 
ıonra, vücudundaki bu bü· 
yük kuvvetleri hi11etmltllr. 
Ve o kuvvetleri ıaklamayı 
düıünmüıtür.Bundan da "Sal· 
tık bllgiı" çıkm1fhr. Demek 
ki bu bilgi ve aaflık kayf111 
beıeriyet için bir ıey defll
dir. Bu bilgi beıerlyet iler. 
ledikçe onunla denk olarak 
ilerledi ve bu a11rda kema· 
line vardı. 

Atalarımızdan Türkr'le 

Türk Adları 

Çodur 
Dağ 

Siyasetin, /rnrblrı ve iklı 

sııdi sarsuılılarırı içinde 
kirlenmeden, lekelenmeden 
87 yıllık ıız11n /ıir lıaya/ı 

11111vııjfıı'),lle bnşaran Hin 
denbııry· miş rııilyoıılıık 

bir ıııtlldin cıı şerefli bir 
şefi idi. 

IJ. şeref. sııyyi 1Je mıılııılı 
bl'i içinde ölılıı. 

Ya, insan beynıne ne der 
siniz? Akıl ve fikir kaynağı 
olan beynin insan beyninin 
doğurduğu harikaları düıü· 

nünüz. Bu kuvvetine mües· 
sirdir. Bakanınız bir kaç 1 

kelimelik bir hitabe hazan 
binlerce ve yüzbinlerce ve 

Dağ Tekin 
Doğa Han 
Dağ Al 
Dağ Alp 
Dağ Aılan 
Dajt Demir 
Dağ Devir 
Dağ Bey 

Çomar Tay 
Çorak 
Çolpa H . 
Çolak 
Çolak Alp 
Çokal 
Çuluhan 
Çörten 
Çöyjtür 
Çökal 

Yeni doğan çocuklarınıza 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, E<kbiyat, Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır. Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildiği· 
niz adlar varsa onlan da Hal· 
kevine bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık. 
tan sonra bir kitap halinde net
rolunacaktır. "H" ~retlileri ltıı 
adıdır. 

Delıarıı n. uatarıperverliıJin 

bıı m11/ıleşem abidesi ôrııin· 

de iflilıar duyan yalnız Al· 
man ml/leli deı]ildir. 

insanlık alemi de onu da 
imıı lııirmelle yaıledecektir. 

o-~.,,.,.," 

' 
hatta milyonlarca inıan 

1 

kütlesini tek bir kaya gibi ı 
birbirine bağlar ve yerinden 
oynatır. Dııarıdan göze gö· 
rünmedlğl halde kafa tası· 

nın içinde yanan ve yakan, 
tutu§an ve tutuıturan insan 
beyninden Çıkan bir felaefi 
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kendi sağlıklarına çok ehem- ı 
miyet verdiler . Orta Asya'

dan kalkarak dünyanın dört 
yanına akmış olan biz Türk
lerin ilim ve sıhhat tari 
hindeki rollerimizi bir tara 

~f 4~ ı~ 11.1 1111'.t ' ı~ - - ~ ~-·~~~r.~."~~ ------~~~-''~r.~~~lıf_ll~llı_"_~_,_"~l~f.~lr_T_l~F-;; 
fa bırakalım. Yakın tarih
lerde yine biz Türk'ler da
ha Avrupa'da düşünülmemi§
ken geniş halk hamamları, 

Daimi Encümen Yağmur yağdı 
1

11da intibatan: Himayeietfal cemiyeti 
Daimi Encümen dün mu- Dün akşam üzni saat 3-4 Marmara r'ıyasetı'n"ıın 

tat olan · toplantısını yap· arasında dün şe hrimize yağ- Uti 
mıııır. mur yağmışt;r. Nahiyesi 

hastaneler yaptık Açık ha. Mu" tehassıslar gı'tl'ıler 
va oyunlarına ehemmiyet 
verdik, atlarda uçtuk, cirit Evvelsi gün şehrimize ge-
oynadık spora kıymet ver- len Ziraat vekaleti koyuncu
dikti. Demek olur ki, sağ · luk mütehassısları bir gün 
lık dütüncesi, 'ukarda şehrimizde kalmışlar ve ko-
da işaret ettığimiz yuncularl:ı lfalkevinde te-
gibi beşeriyetin en eski bir masta bulunduktan sonra 
müessesesidir. dün akşam üzeri şehrimiz-

Osmanlı tarihinin son den ayrılmışlardır 
"Gerilme. devrinde kafala· 1--------------
rımıza ""sağlık bilgisi. ne bakılan bu yavru, gidiı 
dair hiç bir terbiye veril- gelişte soğuk alıyor, hasta)a. 
mezdi. Karabaş tecvidinden nıyor ve zavallının hayat 
baıka şeye vakit bırakmaz- yıldızı sönüyör. Buna yanıl 
1 d M 1- b b maz mı1 Hayat ve sag"lık ar ı . ese a en ve enim 
neslim ancak tıbbiye ır.ek- bu kadar basit dütüncelere 
tebinde idi ki, "sıhhati ko - feda edilir mi? 
ruma. dersleri almıya baş · Köylü böyle ise itiraf et
lamııtık. Bir içtimai heye· meli ki, şehirli de boı ve 
tin gücü, ferdi kuvvetlerin hoş duruyor mu? Ne gezer .. 
hasılası olduğunu bilen cüm· Gündüz hayatını kazan
huriyet zimamdarlarımız mak için didinen, akşam 
bir taraftan topluluğun, olunca dinlenmesi laıım de
bir taraftan da ferdin sağ- ğil mi? Evet, fakat ya balo 
lığına lazım gelen ehemmi- var, ya eğlence var, onu ne 
yeti verdi. Bu büyük iti, yapalım? Hem sonra adımız 
onu salahiyetle ve muvffa- «gayri medeni» çıkar ... Bu 
kıyetle başaranlara bıraka- hal insanlar için karlı mı? 
hm. zararlı mı '.1 Ben, hekim ol-

Azizim köylü: seninle baş duğum için her gün görü
baıa kalalım, eski sultanla- yorum !<i zararlı. 
rın gerilme ve geriletme de. "Dünya dertlerini unut
virlerinde seni cahil bırak- mak için,, 0 kadar büyük iş 
mak için elden gelen yapıl- gördüğünü yukarda söyledi-
dıydı . Senin aziz kafanı 

1 ğim midenize attığınız ispir· meıgu edip, sana kendile-
tonun sağlığınızı ne kadar bozrinin yaptıklarını düıündür 
duğunun farkında mısınız? rnemek için kafana hurafe-

) Vakıa ispirto, insana ya-
er doldurmıya çalıştılar. 

N k k rar mı, yaramaz mı? Meselesi 

Gelenler, gidenler: 

Emininin bey 
Nazilli Ortamektep müdürü 

kıymetli hemşehrimiz EminiL 
tin bey dünkü İzmir trenile 
şehrimize gelmiştir. Eminittin 
bey burada hir ay kalacak, 
bu müddet zarfında lrnıula
rımızın bazılarını da dolaşa
caktır . 

Maarif müdürü V8sıf hey 
gitmiştir. 

§ Sihhat müdürü 
Vasfi hey gelmiştir . 

Yunus 

Yurdun 
Müsameresi 

İdmanyurdu senelik m.ü
samerelerini dün gece Şehir 
sinemasında verdiler . Genç
ler yıl dönümlerini çok gü
zel bir proğram, inti2am 
ve muvaffakıyetle kutlvla 
dılar. 

Vazife alan gençler çok 
mevaffak oldular. Ve alkış-
landılar. 1 

Davetliler salonu terk eder-
ken güler yüzle bu muvaf
fakıyeti bir daha yürekten 
alkışladıklarını izhar edi 
yorlardı. 

Yurdun müsameresi hak 
kında fikirlerimizi gelecek 
nüshamızda yazacağız 

Yurtluları ve muvaffak 
gençleri tebrik ederiz. 

i 

e yazı i bunda muvaffak 
t ld 1 d bir ilim davasıdır. Vücutta, 1------------
a 0 

U ar ı. Eğer bu hu ta · Onun içindir ki eğer sıh-
f 1 kömür gibi yanar. az olursa 
e er senin ve ailenin sıh- hat kaideleri size: 

haline dokunmasaydı, belki faydası l•ile vardır. Fakat 1 - Az • fakat özlü ve 
sadece bir bilgisizlikten iba. fenalığı o kadar çoktur ki, yetişecek kadar yeyin. 
ret kalırdı. Vakıa bunu da hiç çekinmeden onun fayda-

2 - Erken yatın, erken sana yakıştırmazdık, ama sından vazgeçınız, demek 
kalkın. yapılanlar hem sana, hem yanlış olmaz. 

30 Ağustos zafer bayramı

Marmara adası Erdek ka- na müsadüf perşenbe günü 
cemiyetimiz tarafından memzasrnın 18 mil kkmı şima 

!isinde ve kazanın biricik na- leketimiz fakir çocukları
mn sünnetleri yapılacağınhiye merkezidir. Arkasını 
dan çocuklarını sünnet ettirzeylin ağaçl arile örtülü da-
mek istiyen muhtaç aileleğa yaslamış olan bu şirin 
rin 10 Ağustos tarihine kayerin havası kadar suyu da 
dar her gün saat 16-17 ara güzel ve latiftir. Yüksek 
sında cemiyetimiz riyasetine 

binaları. muhteşem mektebi müracaatları rica olunur. 
ve sahili süsliyen asırlık çı- ı-----------
nar ağaçları nahiyeye çok 
güzel bir manzara bahşet· 
mektedir 

Sekenesinin yüzde doksanı
nı Girit mübadilleri teşkil 

eder. Mübadiller oniki sene
denberi lisanlarını düzeltüp 
Türkçeyi umumi lisan ha
line kaymağa muvaffa ola

madıkları gibi henüz Türkçe 
öğrenmemiş ve tercüman-

la meramını anlatmağa ça
lışan Türklere hayret ve 
teessürle tesadüf edilmekte
dir. Maitet vasıtalarının ba
şında balıkçılık ve ikinci 
derecede zeytincilik gelmek· 
tedir. Vasi arazileri ve do
layısile balıkçılıktan göz a
çacak vakitleri olmadığı için 
ziraatleri hiç denecek kadar 
azdır. 

Evvela 800 haneyi ihtiva 
eden Marmara merkezi. bu
gün 160 haneden mürekkep 

bulunmaktadır. Boş olarak 
kalan diğer binalar günden 
güne yıkılmakta ve harap 
olup gitmektedir. Mi!Ji em
vdlden madut olan bu bi
naların göz göre yıkılıp 

mahvolması hiç bir vicdanı 
teessür duymaktan ve acı
maktan vareste kılamaz. 

Ba!tkçı/Jk : 

paraya kadar düşmüş ol
ması maişetlerini balıkçılık 

yüzünden temin eden ada 
sakinlerini pek müıkül bir 
vaziyete &okmu§ isede bu 
sene Yunanlılar'ın külliyetli 
miktarda balık mübayaa 
etmeleri balıkçılığı tekrar 
canlandırmıştır. Şimdi kol
yoz 5-6 kuruş arasında 
satılmaktadır . 

Marmaralı'ların arzular; 
Hükumet askere haftada 
bir gün balık verilmesini 
temin ettiği taktirde fiatlar
da daimi bir istikrar temini 
mümkün olacağı gibi balık
çılığın aliside komşularımı· 

za rekabet edecek kadar ı 

inkişaf edeceği keyfiyetidir. 

Merkez nahiyede müte
addit balıkhanelerle bir ı:le 

balık konserve fabrikası var
dır . Avrupa konservelerin
den aşağı kalmıyan bu mo
dern fabrikanın sahibi Tah· 
sin beyi bu büyük teşebbü. 

sünden dolayı tebrik etmemek 
elden gelmez. 

Zeytincilik· 

~UUÜR İzmir'le karşılaşıyoruz S~rbe~t sütun: 
(Üst tarafı birinci sayfada) Koy halaları nasıl olursa 
kuvvetli iki oyuncusu diin f t t . I b'I' r? 
trene yetişememit olduğun- neza e emın o una 11 • 
dan bugün gelecek ve ma- llarbiumumide ihtiyat za· 

ça gireceklerdir- Bunlar 
Şükrü ve Cemil beylerdir. 

Altaylar yarın şu tekilde 

sahaya çıkacaklardır : 

Cemil , İlya •, Niyazi , Şakir, 
Doğan . Şükrü. .Salahattin, 
Basri, Vahap, Doğan, Ta lat 

beyler. 

Birlik buna karşı ne ta
kımla çıkacak, meçhuldür. 
Fakat" şu takımın çıkacağını 
zannediyoruz: 

biti olarak üçüncü ıırdu to
li mga hlarında uzun müddet 
ifa ettiğım bölük kumandan· 
l:ğında talim ve terbiyesini 
deruhte ettiğıw (300) mev
cutlu bölüklerin bu kati ih· 
tiyacı benı bu husuıta bir 
çok zaman müşkül mevkide 
bıraktığından nezafeti temin 
edecek çareler düşünmek 
mecburiyetinde kalmıştım. 

İşte bu mecburiyet bana pe~ 
basit ve masrafsız, hem de 
muntazam bir hala kadar te
miz bir çare buldurmuştu. 

Şöyleki: · 

Rüştü - Mahmut, Münir, 
Aga, Ziya, Abdullah, Tev
fik , Fuat, Şevki, Necati 
lsrnail . Altında çukur açılmamıf 

Balıkesirli gençler bugün ve zemını bir tarafları dii
kuvvetli bir takım karıısın· zeltilmi' ağaçla tefri ş edil
da oynıyacaklar. miş bir hala yapılacak , bU 

Her iki takıma da muvaf- halaya iki metre mesafede 

fakiyetler dileriz. 

Altı eylôl kulübü 
Altı eylul isimli bir ku

lüp teşekkül etti. Yakında 
resmiyete girecektir. 

Küçükler 
Bugün Yurt ve Güç ikin-

ci takımları arasında bir 

maç yapılacaktır. 

A~cılar ~ayrımı 
Avcılar bayramının 3 ağus

tosta olacağını yazmıştık. 

Yarın bu bugiin ~~engeloğlu 

.; iftliğinde yapılacaktır. Buy. 
ramın kalabalık bir meraklı 
tarafından yap ı lacağı ve çok 
zevkli geçecegı şimdiden 

tahmin edilmektedir. 

İzmir'den ~ehrimize gelen 
av meraklısı ağır ceza 
reisi Cevdet bey de hu boy· 
rama i ştirak edecektir . 

büyük bir çukur açılacak
Halıı. ile çukur arası oyul
muş ağaçtan veva tahtadan 
imül edilmiş mail bir kanal 
ile raptolunacak, çukurun 
üstü kapanacak ve bu suret· 
le muntazam bir hald. vazi· 
yetinde ucuz bir hala vücu· 
da g<ıtirilmiş olacaktır . 

Çukurun bir köşesinden 

bırakılacak ufak bir delik
ten ara sıra sönmemiş kirer 
dökülmek ~ artile teraküıll 

eden pislik teaffünden men 
olunacak; esasen pek uzun 
zaman devam edecek olan 
bu boşluk dolduğu takdirde 
ittisalinde ikinci bir çukur 
kazmak suretile tevsi edile· 
cek ve bu suretle altı çu
kurlu haliilarda olduğu gibi 
balanın tebdiline lüzum kal· 
mıyacaktır. Binaenaleyh köy· 
lerde gayret sarf. masraf 
ihtiyar olunarak yapı lmakt• 
olan halalar bu suretle yıı.· 

pılırsa matlup derecede te
mizlik teessüs etmiş olur, 
zannederim_ 

v. İhsan 
d 3 - ispirtolu içkileri, ya e evine, barkına, çoluğuna Alabildiğine yemek ye-

- hiç içmeyin , ya pek az için çocuguna, fenalık getiriyor. miye ne diyelim? Bilseniz 
B k 4 - Açık havada ve gü-u ış, ne yandım bilse- ki, bu da sizi adeta zehir-

. M h il neşte gezin nız. a a emizde Anadolu' ler. Hergün Eeve "'"e ye-

Marmara nahiyesi bu hav
~anın en çok balık istihsal 
eden ve en fazla balık işle · 

nen bir yeridir Önünde yu . 
nan alıcı gemileri eksik ol
mıyan bu verimli adada ha· 

zı günler 50-60 bin kilo ba
lık çıkar. Mevsime göre kol
yoz koloridya, istavrit , sar
dalya, barbunya, palamut, 
hamsi vesaire balık çıkarı

lır ve işlenir . Şimdi kolyoz 
çıkarılıyor. Her gece deniz
de 5-6 ırıp görülmekte ve 
sabahleyin kayıklar dolusu 
balık iskelede müzayedeye 
konulmaktadır. Geçen sene
ler içinde balığın para etme
yişi ve hatta kilosunun 20 

Nahiyede 7-8 bin kadar 
zeytin ağacı mevcut ise de 
fenni budama, tım~r ve ha · 
kımına ehemmiyet VHilme
diği görülüyor. Bu yüzden 
senede azami beher ağaçtan 
20 kilo zeytin mahsulü alın
maktadır. Bununla beraber 
eyi bakılmış zeytinliklere de 
tesadüf etmek mümkündür. 
Bundan anlaşılıyorki; halk 
bilmediğinden değil . balıkçı

lığı zeytinciliğe tercih etti 
ğinden dolayı ağaçlarına la
zım gelen ihtimamı göstere
memektedir. 

[ Güreş 
1

müsabakala ı•ı ı 
Ülkü 

Ank!<r& Halkovi tarafındıın 
~ııkarılan ve Türkiye'nin roii· 
tekılmil ve ciddi bir mec· 

b. b 5 - Yı'<anın, daima te-nun ır gür üz Türkü otu- diğimiz şeylerin içinde ınj_ 
B miz olun . rur. u genç inanın bana, yüz- demizin, karaciğerimizin uğ-

lerce kilo ağırlığında yükü, raşıp, uğraşıp fenalıklarını 
elma sepeti taşır gibi taşır . düzeltemedikleri öyle zehir-

6 - Neşeli 

tutmayın . 

olun, gam 
muası olan ülkünün 
cu sayısı gelmiştir. 

10 un· 

Okudunuz mu? 
------~~~~___,,, 

Bu gece ve gündüz 
Günün birinde bu adamın ler varki . llele, etli yemek

bir cocuğu doğdu. Crtalık ler. elinde iğne taşıyan ve 
kar• kıyam et. Çocuk daha •İze onu aranra sokup du · 
haftalık iken açık bir ata- ran hakiki dostunu~ gibidir. 
baya koyarak Kadıköy'ün- Bu, cilveli ignelerle uğra
den üsküdar'a , bir saatlik şan mideniz, karaciğeriniz 
yere, çocuğun yıldızına bak dir. İğneler çoğalırsa size 
tırmaya götürüyor Yıldızına yazık olur. w 

7 - Vücudunuzu ve ka
fanızı çok yormayın. Di
yorsa, bunlara inanın ve 
sadeceinanmaklai. kalmayın, 
bu kaideleri tatbik edin. 

Unutmayın ki: 
Ferdin sağlığı,büyük 

!etimizin varlığıdır. 

mil-

Saf havaya, tallı suya ve 
çok çalıtkan bir halka ma
lik bulunan Marmara nahi
yesi, bana çok terakki ede
ceği hissini aşıladı. Bu hissi-

Güreş müsabakaları dün 
akşam l lalkevinde yap ı lacak

tı. Fakat İdmanyurdunun se
nei devresi münasebetile ver· 
diği müsamereden dolayı iş· 

tirak ~dememesinden güreş 

müsabakalarının bu akşam 

yapılması kararloştırılmıştır. 

min tahakkunu temenni ede
rek aynı ada sahilindeki 
gün doğdu Köyüne geçtim. 

Şifa . 
Eczahanesı 

NÖB'ETÇİDlR 
0oaaaaaa aa · aaaaaaaa0 ~ Dı:ıaa ~ 

: Edebi tefrikaınız:7 •o ı 
ı:ı a , 

\ SEÇMERU'S HlKA JELERİ iı 
a . 

! Düşen Yıldız \ 
ı:ı ı:ı 
a Yazan : İvan Bunin a 

Çeviren fi. Gaffar 
Altıncı hikaye nin devamı 

MJlıit yortusu .. Kar. çok. Bulutlu, 
ayazlı günler .. Arabacıl!'r hızlı gidiyor .. 
Askeri mızıka saat ikidenberi belediye 
bahçesindeki kayrakta cazip havalar 
çalıyor . 

Şehrin üç kilon;etre ötesinde eski 
bir çam korusu . 

Bir lise talebesi ; bir j i mnaz!ı lnz; 
uzun boylu, şişman . zengin bir genç ; 
bir askeri ortamt:ktep talebesi ; bir de 
gözlüklü, çok miyop, çok beceriksiz 
ve çok alıngan üniversite talebesi genç 
kız .. Hepsinin ayaklarında birer uzun 
İsveç skisi ile sağ ellerinde uçları teker
lekli birer ince, uzun deynek, karlı kır
lardan geçerek güle eğlene ormana gi -
diyorlardı. İçlerinde yalnız. üniversite 
talebesi gençkız konuşmuyor, hepsinden 
da!ıa beceriksiz ve fena yürüyordu. Hep
si de kayrağa gidecekmiı gibi hazırlan
mııtı. Yalnız bu gençkız hakiki bir ski 

elbisesi, beyaz kazakla örme tapka, 
giymişti . 

Koru gittikçe yaklaşıyor, güzelle-
ıiyor, heybetleşiyor, kararıyor, yeşille

niyordu. Üzerine. solgun, ıeffaf, yuvar
lak bir ay bile çıkm · ştı .. Sağda, ta 
uzakta adeta yeşile çalan tertemiz bir 
güneı. altın gibi pırı!pırıl yanan karlı 
O\"aya hemen dokunmak üzere .. 

Üniversiteli gençkız hepsinin önün
de gidiyordu. Arasıra ayağı kayarak 
gözlüğünü dütürüyordu. Ormanın direk
lik çamları arasından geçen genif, kar
lı yola birinci olarak girdi. Dar ski el 
bisesi, kalçasile göğsünü büsbütün dol 
gun gösteriyordu. Esmer, geniş burunlu, 
canlı bir genç olan askeri mektep ta 
!ebesi, ondan bir adım bile geri kalmı
yor, hep şakalatıyor, eğleniyor, nükte
ler savuruyordu . O da, hep kendi işile 
meıgul olmakla beraber, büyük bir ha
zırcevaplıkla delikanlıyı tersliyordu . 
Mamafih, aralarında birşeyler olduğu 

anlaşılıyordu . 
Akşam olmuş, koruda ayaz başla

mıştı . Yüksek gök, yolun üstünde soğu
yor, morarıyordu. İlerde, ta uzaktaki 
alanın arkasında kalan bazı ağaçların 
tepesinde - bilhassa yüksek ağaçların 
tepesinde - bir kızıllık vardı. Kııın 

bu esiri havasını koruda teneffüs eden I 
bir insanın, kendisini hep saadete yak 

!aşıyormuş gibi genç ve berrak hisset. 
mesi, ne tatlı! Lise talebesi hep jimnaz
lı kızla beraber yürüyor, ötekilerın hep
sinden daha parlak bir saadet beliyordu . 

Yüzünün daimi fevkalade latif ren· 
gi, ince cildi, çilli aristokrat yanakları 
ve zenginfiği de.genç adama, ötekilerin 
hepsinden daha ağır başlı bir hal ve. 
riyordu. 

Şimdi alanda mola vermiş , yüksek 
sesle konuşuyorlardı. Erkekler hususi 
bir zevkle cıgaralarını içiyorlardı. Hep
sinin de yüzleri heydcanlı, gözleri par
laktı ve kirpiklerinde hafif bir kırağı 
vardı. 

- Şimdi nereye? 
Tabii aşağıdaki dereye! 

- Bakınız, çocuklar, başka skililer! 
-- Kim onlar? Sakın İlya'lar olma-

sın? Ah, bu ne güzel bir tesadüf! 
Alandan bertarafa yüksek kemerli 

yollar açılıyordu. Dereye giden yoldan 
b•..ınlara doğru iki kişi - biri kadın, biri 
erkek - yaklaııyordu. İnsana nefret 
hissini veren bir kadın kahkası işidi
liyordu 

Jimnazlı kız lise talebesine sordu: 
- Kim onlar? Siz benden daha iyi 

görüyorsunz. 
- Müsamere arkadaşlarınız : mat

mazel Zalesskaya ile Patyomkin. 
- Ben onlarla karşılaşmak istemi

yorum. Zalesskaya'dan nefret ediyo-

rum. Biz başka tarafa gidelim. Sonra 
çocuklarla çayırda buluşuruz. 

- Hay hay! Hanımlar, Beyler, şim
dilik Allaha ısmarladık. Biraz sonra de
re bafında buluşuruz. 

Askeri mektep talebesi hayretle göz
lerini açtı: 

- Hayrola:• Bu ani rüya da nere -
. den çıktı? 

Jimnazlı kız gülerek: 
-- Ee ne yapalım, anlaşma zamanı 

geldi artık ... Au revoir,Efendiler Arlık 1 

istediğiniz kadar bize gıpta edebilirsi 
niz. 

Lise talebesile elele vererek sağdaki 
yola doğru kaymağa başladılar. Öteki
ler hep alaycı bir tarzda iyi yolculuk 
temennilerile onları selametlediler. 

Liselinin kalbi hızla çarpıyordu; çün
kü gençkızm, yalnız kadınlara has o 
sakin, fakat pervasızlığı insana hayret
ler veren bir taka ile ciddi söylediğini 
anlamıştı. Aralarında söylenmesi icap 
eden sözlerin hepsini bu bayram gün
lerinde gözlerile söylediklerini ve bu 
sözsüz söylenen şeyleri kuvveden fiile 
koyabilmeleri için ce yalnız mfüait bir 
zamanın hululünü beklediklerini zaten 

' biliyorlardı. İtte o zaman, şimdi an
sızın zuhur edivermişti . Fakat genç
kız hiç konuımadan yürüyordu • 

Onun bu sükutu liselinin heyacanını, 

ıüphesini büsbütün arttırıyorc!u. Acabll 
yanılıyor muydu1 

Hem aralarında sanki hiç mü· 
nasebet yokmuş gibi konuşmuyor,rnğuk· 
kanlılıkla skilerin! sürüklüyordu. Lıse· 
li de heyacanından ya susuyor, yahul 
hiç lüzumsuz, şeyler söylüyordu. 

-- Soldan gidelim mi? Bu taraftıı 

kar daha fazla .. . 
-- Yok teşekkür ederim. Bu tarııf 

daha iyi .. 
Vücutlarını hafifçe öne ıgmiş, ses 

siz sessiz slUlerini sürüklüyorlardı. Et· 
rafta, pembemsi çam gövdeleri arasııı 
da kalan karlar yaklaşıyor, çamlar sı~· 
!aşıyor ve daha çok karlarla örtülüyor' 
du ... Akşamın renkleri gillikçe dab8 

fazla hakim olan mehtaplı bir gece ile 
yavaş yavaş değişiyordu. 

Nihayet gençkız kızaran yüzünü li· 
seli den : tarafa çevirerek hafifçe gülüJll" 
sedi: 

- Of, g<,liba yoruldum! Sahi, ııe 

reye gidiyoruz böyle? Sakın kaybolııı 8" 

yalım .. 
Heyecandan liselinin kalbi daha hıı' 

la çarpmağa başladı. Fakat sesini müJll' 
kün mertebe tabiileştirmeğe çalııar•~ 
cevap verdi: ,,. 

- Azıcık yolumuz kaldı. Biraz so . 
ra karşımıza gene alanla kanepe çık' 

[ 
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İtalyan 

Askerlcı·i 
Geri çekilmeğe baş· 

ladılar 
ROMA 2 ( S .Ş ı -Dolfüs'ün 

katli Üzerine Avusturya hu
dU.du'!a sevkedilmiş bulunan 
<lort ltalyan askeri fırkasının 
geri çekilmesi için emir ve
rilmiştir . Kıtalar emre tev
fikan garnizonlarına a ,.det 
etmeğe başlamışlardır. 

BELGRAT, 1 (A.A)-Ha
vas bildiriyor: 

Zağrep'te çıkan yarı res
mi Novosti gazetesi İtalya· 
nın Avusturya'daki bugünkü 
karışıklıklardan mesul ol
duğunu iddia ederek diyor 
ki: 

SAYFA: 3 

Simav 
elektriği 

,----~~~~~~~~~~ ~···················································· 
1 i s~~_:!ı~~ i hey gi~ günler hey l yaz.an i Zayi ~ehadetname 

y 

A 
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t··········································: ........ . Altı Eyl!ıl mektebinden 

O ı Belediye tarafından 
satın alındı. 

· Rıhtım, gar, istasyon da· ni hislerin bir tas ayran nı.lığım 12-16 numaralı ve 
931 tarihli şeha<letnamemi 

zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Asılanlar 
Yaşasın Almanya. 
yaşasın Hitler de· 

diler 
VİYANA. 2 (S.Ş) - Pl:ı -

netta ile Holzveben son daki
kalarında kuvvetli bi sesle 
«Yaşaşın Almanya, yaşasın 

Hitlenı diye bağırmışlardır, 
Mahkumların zevcelerile son 
defa görüşmelerine müsaade 
edilmiştir Biri kııtolik biri 
protestan olan mahkO.mlara 
bu mezheplere mensup pa
paslar Jini telkinlerde bu· 
lunmuşlardı r. 

Hava kuvvetleri hakkın~a 
beyanat 

BRÜKSEL, 1 ( A.A ) 

SİMAV ı ( S. Ş ) 
Simav belediyesi, kasaba 

nın elektrikle tenviri için 
26- l 933 tarihinde, Simav
cta vaki ilme fabrikası sahi
bi Edav oğlu Hüseyin ve Yu
suf efendilerin kırk beygir 
kuvvetindeki lokomopilinden 
geceleri istifede etmek ve 
kar, zararı müıterek olmak 
üzere. "Belediye ayndınlık iş· 
leri ortaklık evi ) namile bir 
tirket kurulmuştu , 

Aydınlık İşindeki çalışma· 

larda vaki teknik noksanlığı 
yüzünden mesela : tam volt 
ceryan verememek, sık sık 

kontak yapmak gibi arızalar 
la başlıyan ihtilaf nihayet 
mahkemeye düşmüş ve üç 
ay memleket karanlıkta kal-
mııtır . 

İhtılii.fın uzayıp gitmesi 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 " 
3 AYLIGI 240 

" Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruştur . 
-ı--

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 1 

çıkmaz . 1 

--·-~S=A~-V~A_Ş_ - 1 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 1 

milliye caddesinde Hususi daire 

pek muhtemel bulunduğu Telgraf adresi: Balıkesir 
ve şeriklerin de mukaveleden ,,,,;,., __ ..,,.;S~A~V..=A:.,,:Ş~---
sıyrılıp kurtulmak emeli su Kadro 
ya düştüğü ve mukavelenin 
d Ankara'da neşredilmekte 

ördüncü maddesi ise bu işin olan bu fikir ve sanat mec· 
müstekillen belediye tarafın-

M Baldvin'in artık İngilte
re'nin müdafaasını düşün

düğümüz zamanı Duvr sa
hillerini değil fakat Ren'i 
düşünüy (l ruz, tarzındaki söz· 
leri Belçika'da büyük bir 
memnuniyet uyandırmış ve 
bütün gazeteler tarafından 

kaydedilmiştir. 

muasının 31 inci sayısı çık-
dan idare ve işletilmesini istih- mııtır. Şevket Süreyya, 

1

. daf etmekte olduğu cihetle Vedat Nedim, İsmail Husrev, 
son günlerde yapılan pazar· M. Şevki beylerin değerli 

1 
lık neticesinde şeriklerin te· yazıları vardır. 

Matbuat bu sözlerin Sir 
Jhon Simon'un l 5 gün ev· 
vel Belçika arazisinin ta· 
mamiyetini İngiltere'nin em
niyeti için esaslı bir unsur 
olduğuna dair büyük bir 
metanetle yaptığı beya 

' sisatta mevcut bin beı yüz Kadro'yu okuyunuz Kül 
lira kıymetindeki nısıf his- türünüzü çoğaltırsınız. 
seleri ve kendi malları oluıı 1 e ertesi sabah maça devam 
yedi sene kullanılmıt bulu- olundu ve sıfıra kartı birle 

ussılanın antresidir. Adam kadar temiz ve beyazdı . 

daussılaya bu kapudan girer. Ancak küçük bir öpük -
Ayrılık acısı insanın omuz- ten sonra diyorum ki: 
!arına buralarda abanır. Da- - Ôpük atkın kamçısı-
uısıla, rıhtımda veya garda dır. 

doğar. Ôpük hayır verir, hareket 
Gülnihal'in iskeleye bakan verir, aşka .. 

kalabalık bir yerinde küpe§· 1 Bu gece, yavrumla ilk 
teye yaslanmış , aıağı bakı· 

1 
yalnız kaldığım gecedir 

yorum. Hayret, ortada de· Bütün teminatlarıma rağ· 
ğiıen hiç bir fl':Y yok Ses· men benden şüphe etmekte 
ler o sesler, rıhtım hep o haklıdır . Çünkü sevgilim 0 

zamanlar gibi kalabalık. kadar körpedir ki .. 
Yin? iskelede kaynaşan ses 
li bir kalabalık var.Delikan· 
lı vinçler diılerini gıcırcl.ata
rak bir şeyler mırıldanmak· 
ta. 

Kuru bir yamaca yas1a
nan Bandırma, bana öksüz 
§eyler duyurur, daima . 

Onu körpe çağında fela. 
kete uğramıt dullara benze· 
tirim. Yanık ve çıplak man· 
zarasile Bandırma bana 

bunları hatırlatır, işte .. Fa
kat gecenin karanlık deko 
ru içinde Bandırma bu ma
nalarını kaybediyor . ve 
hambaşka bir mana alıyor. 

* 
Gülnihal rıhtımdan çok-

Sevgilim üşümü,, bunu 
avuçlarımdaki soğuyan el. 
!erinden anladım. 

Ona: 

- Üşümüşsün, 
al, omuzlarına .. 
teklif yapıyorum. 
mi yor: 

caketimi 
Diye bir 
Kabul et· 

- Sen üşümez misin .. O
lur mu, hiç? 

İçimde köpüklenerek ka
baran ferağat ve fedakarlık 
hislerile ona sokulup ısrar 
ediyorum. Birçok münakaşa 
ediyoruz. 

Razı olmıyor, bir türlü. 
Nihayet, yavrumu cake

timin kanatları altına alıyo 

rum. Bana, öyle munis ve 

sıcak bir sokuluşu varki. 

173 kayıt No. Okçukara 
mahallesinden Savran 

oğullarından 

Hasan Vedat 

'ı-. r~li@r~~7ı@r~ 
-~ ~ 
~ Diş Hekimi eaı 
~ ~ 
?i M. Niyazi ~ 
~ llaslasırıııı curııa- ~ 
:J: dan ıııada her gün r 
l saaı 9dan 17 ye ı 
~ k.ad<• r . .\grılarda • 
~ gPcel~ri kabul w• ~ 

~ ıedavı eder. ~ 
.@ ~ 
~ ~ 
~ Balıkesir K. ~ 
~ mllye C. No ~ 
~ 122~ 
~(;'~.'~~~~ 

tan ayrıldı . Şehrin ışıkları 

yanık sigara flaşları halin· 
de., 

ütü altı kadar kızgın gö~-
Şimdi, göğsümde onun bir 1•1 Sanşın Takvımi •

1 sünün sıcaklığını ve ateşini 1 TEM;ıuz 

1 duymaktayım Ve o içim- 1 
d 1 Cuma 

Çünkü M, Mussolini'nin 
Politikası M. Dolfüs'e büyük 
hatalar yaptırmış, onu sosya.I 
listlerin müzaheretinden 
mahrum etmiş ve M. Mus
solini Avusturya'yı akıbetini 
tabii müttefikleri olan kü
çük itilafın akibetine bağ
lamaktan menederek sela· 
mete ermesine mani olmuş· 
tur. ltalya Avusturya 
meselesini inhisarı altına al
mak ve huduttaki kuvvetle 
rinin kafi olduğunu gözli 
yerek Berlin hükumeti nez
dinde yapılmasına hazırla

nılan müdahaleye iştirak 

etmekle ağır bir hata itle 
mektedir . 

, natı kuvvetlendirdiğini yaz
maktadır. 

nan (Volf) markalı lokomo· Simav'lılar - Gediz'lileri yen· 
pilleri ile birlikte iki sene diler. 
vade ile iki bin beı yüz lira- Bir senedir ekzersiz yap. 
ya belediye tarafından satın tığı için Kütahya'lıları yen 
alınmıt ve aydınlık işlerinin miş olan Gediz takımı çok 
mülhak bütçe ile müstekillen kuvvetli idi. İlk gün . ilk haf
idare edilmesine ve işletilme- tayımda bu kuvveti isbat 
sine baılanılmıştır. 1 etti. Bilhassa bek Kemal 

Parlak ve yıldızlı bir gök 
dekoru altındayız. Onun, 
avuçlarımdaki küçük elleri 
bir yavru kuş yüraği gibi 
çırpınıyor. 

Elleri titriyor. Anlaşılan 
çok heyecanlı .. 

e yanan bir kalörifer gibi, 

1 Gün doğumu: 1 
beni çok eyi ısıtmaktadır. I 

YIL: 1934 Zeva~i 5,8 
Böyle saatler geçti. Ben 1 Ezanı 9,44 1 

PARİS, 1 (A.A.) - M. 
Gazeteler Belçika'nın hiç 

bir vakit, Lokarnonun kefili 
olan İngiltere'nin sözünden 
şüphe edilmediğini ilave 
etmektedirler. 

Ben, bu dakika mını mını 
fakat çok heyecanlı bir yü
rek sıkıyorum, avuçlarımda 
Tepemizde ay suratına yum
ruk yemiş bir yüz gihi asık 
ve ekşi. 

onu saatlerce bir çiçek gibi 1 REBİYÜLAHİR 22 1 
kokladım. Neden sonra or ı = ----- - 1 Bartu Avusturya maslahat

güzarını kabul etmiştir. 

Maslahatgüzar dün M. Dol· 
füs için yapılan dini mera

sime iştirakinden dolayı 

Fransa hariciye nazırına te
şekkür etmiştir. 

talık ağarmağa haşladı. Ay· z 1. . 1 - rl 
1 a ımın zu mu varsa maz-AI 

Bu alım , satım işinin bit · efendi, rolünde o kadar mu· 
tiği 14 temmuz cumartesi vaffak olmuş ve tehayüz 
gününden itibaren Simav'ın etmişti. Simav'lılar içinde 
nefti gölgeli geceleri elekti- santrafor Muammer, sağaçık 

dınlık , o fostorlu, kara göz- lumun da Allahı var 

leri bir kaul gibi silerek 1----------1 
M Bartu Fransız hükume· 

tinden Şubat 934 te yapı· 
lan beyanattaki prensiplere 
sadık kaldığını ve bu beya· 

' ııatı lmzalıyan diğer devlet · 
lerle sıkı bir temas muhafa · 
za ederek Avusturya'nın 

istiklalini muhafaza için 
nıüzaheretini devam ettir
diğini M.Bischofla temin 
<'ttirmittir. 

ıtalya kıtaları gerı 
alınıyor 

ROMA, 2 (A.A) - Avu8. 
turya vaziyetinin eyileşmesi 
doiayısile hudut tah~it ediL 
nıiş olan İtalyan kıtalarının 
geri alınacağı ihsas olun· 
muştur. 

V AŞINGTÖN I (A-A) -
Royter ajansı bildiriyor. 
~I. Baldvin'in hava müdafa- 1 

asi hakkında avam kama
sında yaptığı beyanat İngil · 
tere hükümetinin uzun za
mandır dütündüklerinin açık-

ı 

ça ifadesi olarak telakki 
edilmektedir 

Londra iktısat konferansı 
esnasında Belçika ve Hol
landa ile lngiltere adalarına 
karşı hava hücumlarına ma 
ni olmak için bitaraf mın
takalar tesisi hakkında bir 
planın M. Hule izah edil· 
mit olduğu ifşa edilmekte· 
dir. M. Baldvin'in beyenatı 

bu fikrin inkişafı olarak 
telakki edilmektedir. 

Filo Soty~/da 
SOFYA, 1 (A.A) Yunan 

askeri tayyare fılo <U bura
y• gelmiştir. 

b 1 b 1 Sabri, sağiç Ali efendiler 
riğin o ve cüm ütlü aydın- j 
lıkları içinde çalkanırken, eyi, sol açık Süleyman ve 
Simav sokakları sanki tepe. bek Sami efendiler çok eyi 
den akan gümüş sularla yı- oynuyorlardı. Fakat ekzersiz 
kanıyor gibidir. yapmadıkları pek ala anla-

sl
"mav _ Gedı'z L'ık şılıyordu. Kaleci Mustafa 

ile Ali efendiler hasta ola-
maçları rak oyuna iştirak etmiş· 

Uşak spor mıntakasının B. lerdi. Simav'lıların bu kadar 
kümesini tetkil eden Simav zayıf olm;,ların"' rağmen Kü
gençler birliği ile Gediz spor tahyalı'ları yenmiş olan Ge 
kulübü arasında yapılması di:ı'lileri maglup etmelerinin 
mukarrer lik maçları 27 CÜ· asıl sırrı . Simav sporcuları 
ma günü saat beıte Simav'ın nın teknik kabiliyeti ve sis· 
panayır stadında mıntaka k 1 temali oynama arı olmuş· 
hakemi Yusuf Ziya bey ida- tur. 
resinde başlamı§ ve her iki M k B k 1 ınla anın . Ümesi bi-
haftaymda beraber olan rinci!iğini alan Simav genç· 
oyuncuların zamanı 4ti da- lerbirliği sporcuları üç ağus
kika daha uzatılmış olması- tos r.uma günü Uşak'a gide. 
na rağmen gene berabere rek Uşak sporcularile kar 
kalmış bulunmaları hesabi- şılaıacaktır. 

Gözlerine bakıyorum, ku
rumlu ve isli bir gece kadar 
kara .. Ve gözleri dalgalı, 

karanlık bir deniz gibi tu
tuyor, lıeni . 

Susuyoruz. O biraz sonra 
titrek bir sesle: 

- Konuşsana , diyor . Ni 
çin susuyorsun? 

Avuçlarımda titriyen el· 
lerini sıkarak cevap veriyo 
rum: 

- Sükut, çok manalı[da, 
yavrucuğum 

O, bugece beni dinlemek 
arzusundadır Buııu çok eyi 
anlamaktayım. Onu öpmek 
istiyorum. Tuhaf bir istekle 
dudaklarını kaçırırken ti· 
kayet ediyor: 

- Ne fena. Ne fena. Ha.I 

parlattı. 

Şafak sökmek üzeredir. 
Ve şafak • kızıl eteklerini 

sularda sürükliye sürekliye 
geçti gitti bile . 

Nihayet . İstanbal.. lstan· 
bul uzaklardan evvela 
ıtıklı bir şehir sellüeti 
halinde göründü Ve 
yaklaştıkça bende bir piycr
loti vehmi uyandırmağa 

başladı . 

Minarelerile bu koca şehri 
bir ıark beldesi vehmettim 

Ulaları bir şark sult a ııına 
benziyordu. Yak l aştıkça ko 
ketleşti 

O, caketimin içinden yü
züme bakıyor ve konuşuyor . 

Yuvadan gaga uzatarak cı
vıldıyan kuşlar gibi .. . . 

Yerimden sıçradım . Va-

pur demir alıyormuş. Beni 

sıçratan ,ey Gülnihal,in dü

düğü imiş. Etrafım kampa· 

na, insan seslerile dolu. 

Dütünüyorum. Ortada de· 

ğişmif hiç bir şey yok.Sesler 

o ses, rıhtımda hala o sesli 
kalabalık var Değiımit hiç 

bir şey 
çen ve 

başka. 

göremiyorum. Ge· 
değişen yıllardan 

Hey gidi günler hey hey. 

• • 

Rıhhm, gar, istasyon da
ussılanın antresidir. insan, 
gurbete • buralardan yolcu 
olur 

Ve daha, ayrılık adamın 
omuzlarına buralarda aban· 
mağa baılar, iıte. 

cak .. Hatırlıyamadınız mı? Bir parça ya- Korkuyoı- musunuz? 
Vaf .. Durun, şöyle bir hizada gidelim. Hayır, yalnız istemiyorum .. 
Hah, işte böyle: bir, bir .. bir. bir,. Gençkız kollarını ağır ağır sallıya 

~ır~ktı ve b.ekliyrmuf, ~.oruyormuı his· j çamların arasındaki gölgeler koyulaşa
sı.~ı v~ren ~ır bakııla gozlerini liselinin rak daha vazıh bir hale geliyor, ala-

gozlerıne dıkti. / nı~ .~i~ taraf'.nda k.~r yığınları içine gö-

Buradan mehtap öyle güzel gö· 
rünüyor ki... Adeta masallardaki gibi! 

Alana çıkıp ta karlara gömülü ka· rak şakayıkı ürkütmek istedi; halbuki 
ııepenin yanma geldikleri zaman liseli, o, büsbütün yakına kondu. Ansızın kır
gençkızın elini bıraktı. Ancak elini baç şakırtısına benziyen bir silah sesi 
bıraktıktan sonradır ki onu tutmanın ititildi. Gençkız korkusundan gözlerini 
ne büyük bir saadet olduğunu ve bir kapayıp kulaklarını tıkamıştı. 
kadın vücudunun bütün güzelliklerinin Çalıda şakayık yoktu. Herhalde kur-

şun boşa gitmişti . Başlarını kaldırınca 
bu elde toplandığını hissetti. çamların arasında haleli bir ay gördü-

Liseli kanepenin etrafındaki karları ler. Etrafında, galiba tabanca sesinden 
ayaklarile bastırdı; üstündekilerini ski- ürken, gümüş gibı bir çakır fırılfırıl dö
lerile yastık halinde kesti; kuru kar ı nüyordu. Sonra çalıları iyice aradılar . 
~öküntülerini de mendilile . temizledi. Bir ıakayık karın üzerinde küçük, za 
m:nçkız oturdu. 8ir dakıka mesut 1 vallı bir yığın halinde serilmiş yatiyor -

sut gözlerini kapadı 1 du. 
- Oh. ne güzel! Bu ne sessizlik 

böyle? Ne kuıları bunlar? 
Şişkin kursaklı kırmızı göğüslü şakayık 

kuıları ardıç ağaçlarında uçuşuyorları!ı
- Şakayık. 

- Ne güzel kuşlar! 
Liseli cebinden küçük bir tabanca 

çıkardı 

- ister misiniz size bir tanesini 
vurayım~ 

Gençkız tereddütlü bir tebessümle: 
- Hayır. istemem, dedi. 
Semiz bir şakayık ımlara yakın bir 

dala kondu. 
- Görüyorsunuz ya, kendiliğin-

den ölüme koıuyor. Vuracağım. 
- Yok, yok, olmaz. 

Liseli: 
-Olur şey değil, yahu! - diyerek kuıa 

doğru koştu. - Hem de tabanca ile! 

Kendilerine asıl lüzumu olan şeyi 

bırakarak birtakım manasız itlerle va· 
kit geçirdiklerini de hissediyordu. Genç
kız henüz vücudu soğumamış şakayıka 
bakarak sordu : 

Acımadınız mı buna? 
Onun dudaklarına, boynuna sarılı 

kürküne, karlara gömülü küçücük ayak
larına baktıkça, heyecandan ditleri bir· 
birine vuruyordu . Cebri bir tebessümle: 

- Kat'iyyen!dedi. - Bakınız, eli· 
niz kanlanmış ... 

Gençkız ıakayıkı kanepenin üstüne 

- Veriniz elinizi karla temizliye mulu sıyah hır kulubenin karlı, tombul 
yim... d d h amın a ep beyaz ve mavi pır!anta-

Onu temizlerken liselinin kalbi da-
yanılmaz bir öpme ve ısırma arzusu ile 
duracak, tıkanacak gibi oluyordu. 

Akşama daha epeyce vardı Ay çam
ların arasında aynalaşmıı , zirvelerin 
gölgesinde kalan karlar külrengi bağla
mıştı. Aydınlık yerlerde elmaslar pırıl· 

daşıyordu . Ayaz gittikçe artıyordu. 
Gençkız ansızın kalktı. 

- Ha sahi, biz ne diye burada 
oyalanıp duruyoruz ? arkadaşlarımı . 
.tı kaybedeceğiz . Haydi , çabuk gidelim! 

Ve tekrar elele vererek skilerlni sü
ratle sürüklediler. On, on beş dakikalık 
bir zaman geçti .. 

Gençkız: 

- Durunuz! dedi.-Galiba biz büs
bütün baıka bir yere gidiyoruz! Burası 
neresi ? bir alan daha ... 

- Yok canım. dosdoğru gidiyo. 
ruz. Görmüyor musunuz ? . . Bakınız, 

alandan yokuş aşağı bir yol iniyor.İşte 
oradan dereye çıkılıyor. Yalnız biz far· 
kında olmıyarak hep sola gitmiıiz ... 

Gençkız durdu; ıaıkın ıatkın et
rafına bakındı. Alan, seniz, kalın bir 
kar tabakasile örtülü idi. Ay hatlarının 
üzerinde tamamile geceki gibi parlıyor, 

lar pırıldaşıyor. Ölü bir sessizlik. 

Genç kız artık yapmacık hissini ver 
miyen bir korku ile yavaşça sordu 

- Ayy, siz beni nereye getirdiniz! 
Haydi, geri dönelim . 

Lakin liseli garip bir nazarla ona 
baktı. Kolundan tutarak ileri çekmiye 
başladı. 

Haydi. gelin şu kulübeye baka
lım ... Ne olur, bir dakikacık ... 

Kız birkaç adım yürüdü. Fakat kulü
benin önünde kat'i bir mukavemetle ayak 

diriyerek elini onun elinden kurtardı. Li· 
seli skisini çıkarıp attı. Sert karların Üs· 
tünde yürüyerek açık kapının önüre 
geldi ve başını iğerek karanlığn içinde 
kayboldu. Bir dakika sonra kulubeden 
bağırıyordu: 

- Ah, ne güzel1 Hiç olmazsa pen
cereden bakınız! Siz bukadar korkak 
mısınız? 

- Hayır,Yalnız istemiyorum. Hu, 
ner~e kaldınız? Haydı gidelim, geç kal
dık. 

1 

Genç kız: 
- Eğer gelmezsen ben yalnız gide· 

ceğim ... diyerek karları gıcırdata .gı· 

cırdata pencereye yaklaştı: 

- Hu, nerdesiniz? 
Ve ansızin gözleri öyle korkunç, öyle 

füsunkar, öyle ilahi bir güzellikle yeıil 
kıvılcımlar saçan ve semayı baıtan ba. 
şa yararak düşen bir yıldızla kama
şıp karardı ki, dehşetler içinde, bağıra 
bağıra, kendini kulübenin içine atı-
verdi. .. 

Yarım saat sonra, gene mehtapla 
yıkanan alana çıktılar ve kendilerini 
çağıran seslerin yükseldiği dereye ka
dar hiçbir kelime konu§madan yürü· 
düler.. 1920 

NEVROZ i N 
CELAL 

Bütül'ı asap ağrılarını 

süratle gecirir. • 
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A · ı B . d 1 Muhterem Balıkesir 1 ~s EH 1 n~ ı e a h ç e s ı n e ı --~ ~ Ahalisine Müjde. 

• 

Selma H. Çardak dans ı nda 

Bu keı-e lstanbul
dan celbine muvaffak 
old.uğum Müsyü Vil
li tarafından en müt
kül~nt bey ve ha
nım efendileri mem. 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka · 

lar imal edildiği gibi 
e.akl ppka-lar da ye· 
ni bir hale getiril· 

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. ipekli, yün· 
lü kumaı-lar ve elbi
seler üzerinde olan 
bi'umum lekeler beı 
clakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha
lkımıza tebıir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

t<uvay i Milliye caddesinde Ziraat bankası kaı·şısında 

ŞAPKA YAPIM EVi Muslafa Zeki 

Sinemasında 

31 Temmuz 934 Sılı dan itibaren 

Çinganeler Kralı 
Temsil edrnlcr: 

.IOSE ~IOJIK .\ 

HO~İT.\ ~IOHE~O 
Bu filimde iıtediğiniz her ıeyi bulacak

sınız . Çok latif ve cazibedardır. Wuhte· 
ıem ve gönül okııyan sahneler, aık, ıiir 

müzik ve JOSE MOJ(KA'NIN billur ıell 
sizi teshir edecektir. 

Ayrıc dünya havadiıleri . 

Suvare 9,30; Cuma ın.tlnamız 
2,30 dadır . 

SAGLAM, . 

Büyük fedakarlıkla celbettiği 
miz Türk sanatkarları Mustafa I 
B. Selma hanım ve arkadaşları 

1 

Necip beyin losyo)ıları ve 
yağsız kıremleri Ergun ilk
bahar kolonya ve losyonları 

ZARiF, 
ucut 1 

KUMAŞ iSTİYENLER~ ı 

Y OH i Ş 
Varyetelerine bu akşamdan itibaren 

başlıyor 

~lerıılel..Pliıııiziıı lıer tarafıııdcı lıiiyiil.. ra~bet 

l..azanaıı st•\ iıııli s aı ı atl..:'ıı· ın ı ız t. kfliı J..~ir hal
kımıza nezih grcdl'I' ya~atacakıır. 

Geliııiz Giiriiııüz 

Bıılıkesiı· Posta l ' C r"fcl
graf Mü(lürlüğüııdt•n 

Balıkesir - (~aııakkalt- arası haftada iki sı•fı•rli 

poslası, 11Hn t•ııl şart11aıııe ıııııcilıiııee 18-8-934 
tarihiııdl' saal 16 da ihale ediltıı(•I.. iizrrt> 29-7-
934 Larilıindı- ıııuııak~sa~«.ı konulmtı ~ lıır . T<tlitı

lerin nıiiracaatları il:irı olıııııır. 

Btılıkesiı· Askc.·ı·I 8«tlııı 
~\ lına K(>ınisyoıııındıın: 

l Edre11ıi1 ' 1.rki kıt'al ilıtiJ<H'I içiıı kapalı 

zarf ıısıılilı- oıı iki hiıı kilo ~ade vağ'ı sat111 alıııa-. ' 

son moda hanım çanta ve eldivenleri 

935 modeli ve gayt-t şık düğme ve toka-
fart yeni gelmiştir. 

a aa 
aaa 

~0oaao0• 
!t~ ~o 

: A \ 
Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri 1' ~oo: N :., ... 

•o ~o 

YOH .I~ 0 ag ANKARA \aa vAI 

Bergama Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

"a0 a A a 0 aar U ao oa 
~o o• 
~ R ~ 0•oa ao•0 

.. A D 
'l : 
·oo •• 

1 °•oaaoa0 
Rergaıııa kıta:.ılııı111 ilıli~at•ı o aıı a~ağıda yazılı sı-kiz kah•ııı crzal-IHr aaa 

lıizalaı·ıııdaki tarilılt·rdf' ilıalclrri icra t·dilrcf'kl ir. Taliplf·rin nırzkı'ır giiıı aaa 
ve saatlerde Bergama Askeri satııı alıııa J..omisyc . ınıııa nıiiracaatları. YON j Ş 

Teminat 
Cinıl Kilosu ihale pekli ihale günleri Saat Lira K. Satış yeri: , 

• 

t 

:u 
ld 
"'1 Sadeyağı 9600 .\çık 6-8-9~4P.erl•'Sİ 10 612 T1AVŞANıLJILIZADEfARI 

Zeytin ağı 7500 )) )) )) )) 1 l 163 13 Fantazi Manifatura Ve ırı 
Kuru fasulye 32,000 ,, ,, » >> 14 180 e 
Bııl~ıır 50,000 )) 21- 8 - !134- satı ı ı 2fi2 .:>o Kumaş Mazası 

1 
Pirin<; 21,000 » ,, » » 10 319 88 Kuvayi Milliye Caddesi No: 5. ·2= .nı~udı 
rn 360,000 Kabalı 5-8-934 Pazar 11 2025 ~~ · 
Al'pa 600,000 ı> » » >ı 14 1350 B 1 k • • "1 
Sıµır eti 120,000 » » ,1 ıı 10 13.'lO ll 1 - csır zıraıtt 

<'aktır. -- - -

2 Evsaf vı· ~eı·aiti ı. i giinııeJ.. i~thenlrriıı ıı DOKTOR ı ı Ralili:esıı· as.keri satııı 1 . .. . Mtidii.ı·lüğ~ıı_de~~~I 
lıPr ~iin \(' isLPkliİ11riıı ilıalr

0 

ı.ıiiııii olaıı 12-8-934 1 1 <tluııt koınisyoı111nd<tn: 1 Kı psut zıra~t .nwkl(·.lııı . ~h· .~ n bı-~1 kılo k '~r 
paza

0

rtcsi giiııii s:rnt 17 ~ ı· ka.dar ıııtı' ak kat temi- \Mehmet Şakir . . . . . , " . . " . . , ot 2-1-7-934 ıarılııııde yır1111. gun. ııııı~detle "'. ıu 
nal alcası olaıı 720 lira'ı lıavi '<' tt'klifzarfla- ı Balıkesır ıııcrl..cz kıt.tlıııırı ılıtı).tCI ola.ıı "~:ıgıda zayedeye ,az edilmistir. Talıplı-rııı zıl'aat nıtlte 
rile birllJ..tc EdreınİllPki s~ .. \1. Komisyorıuııa 11111 1 Heq.(iin hastahrıııı saat ciıı~i ve nıi~tıırları yazılt .Przal..!ar.nıiiıı:ıJ..as<ı su- diirlii~iiııe nıiiı·acaat;, ~~: 
ra<'aat rylr · ııcleri il:'ı11 ohıııur. 2 ıl o n ak şama kııılar kabul l't'tıle salın alıııncaJ..tır. flıalı>!'I 13 agııstos 934 ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-"IU 

4 - Ü 1 ed •ı r . pazartesi giinii saal onda icı·ı et.lileccklir. Tal ı p · 
.\t.ln~s: llıısıafafakih lcriıı ıııezkı'ır ~iiıı \C saatr llalıJ...esir satın alıııa Balıkcsiı· \/ilayet 

mi Eııc.iiıneninden Balıkc.•siı· Vilayet 
ıııi Encii111eııiııdeıı 

•••• i-
"\in 

tir, 

. ıııalıallesiııdt• Kaı·eıo;i il k11ıııisyo1111ııa ~ııiiracaatlan. 
he~ Liirbes i t'ivarıııda. ı Cinsi Mıkdarı 

Nolıııı :>0,000 

Dr. M. Ali 
Balıkesir-Baııdırıı a yoluıııııı !l2-98= 580 kilo- 1 

nwtı·deri aı·a~ındaki kısııı111 kt>~ifııa111t'Sİ ıııııei
hince tanıiı·at: r~a~i\'esi 1G-aii:u~tos-934Larilıiıl(' . ' 
ıııiisat.lif perşPıııhe giiıtii saal oııheşte kapalı zarf 
ıısıılile ihale edilıııel.. iizeı ' f' 'irnıi ~iiıı ıııiiddetle . ' 

~ft>nılekeı ha -lalıa-
nesi eilt, frı·ıı~i. hel-

i soğul..luğu lıaslalıl..ları 
1 ıııiitclıassısı. 

rııiinaka aya vaz f• tlılnıişlir. Hastalarınıs aat üçte 
Tamiratı nıeblıusrrıiıı hrd<'li kt'sfi ~Hı7J lira hükümet caddesinde mu-
k T 1. 1 1 1 ' J · · 1 ayenehaneıinde kabul ve 1 46 · urıı~lıır, a ıp o a ıı arııı ııııı ıa~t' ıeı 1111111;1 ,1- tedavi eder. 

" e k a 11 u 1111 n a t e v fi k a ıı ııı u J.. t a z i h :ı s ııı ii lı e n d i s 1 i k . iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... _ . . 
ı·e musaddal.. li,ak:ıti fl'ııııİ\t• ,.e clılht-L \'('siJ..ası ......................... .. 
• • t • • • 

\e ticaret odası \4•sikasıııı 'c viizde ' '<'tli l ı ucuk : Yoksulları yediren, : • .J ~ • • 

nisbeıiııde tı' ıııi11atı 11ıuvakl..at4• ıııakhuz H'\a mel..·: gevdiren ve herma- : 
' • J • 

tubuııu usulü daiı·rsiııdc '<' Yakıı nıııa\ veninde : nada gözeten Yok· : 
• • • • 

Balı kesirde encıiıııı-ııi Yil:\~· rtf• tt·Hli etmeleri \e i su/far Biı'liğine seve i 
ı-;eraiıi iicrreıınwk islhl'nlı·l'İıı d<.ılıa ('\ 'rl 'il~\rt : seve yaı·dım ediniz. : . :""" . . ı • • 
nafia dairesine 'e (' tıciiııwıti vil:helt> ıııiiı·acaat : Yoksulları Gözelıne: ' ı • Bll' ~L • 1 . ·ı' 1 • r ıg • etme erı ı an o uııur. : ........................ : 

Oduıı 3.>0 000 
Kovıııı eli 12,000 

• 

Btılıkesir Vil<iycl 
ırıi Eııciiıııeııiııden 

Dııi- 1 

Azaıııi miktarı in, 
ra1 · 

Kilo B 

17000 Kıır11 <'a\ ır otu R 
• • • lull 

25000 \ ulaf · ı· 

Vilaytt t.lam ı zlık ay~ırlarıııııı hir sı ııeli~ i:ıCm 
si içiıı baladaki ıııik.tarda \C şartııanu•lrri 11ıı1~_s 

Ralıkt-sir ııwrkcz 1..aza~ı t.lalıiliııde Ovakö~ iinde biııce ıııiilıayaa rdileeeJ.. kıırıı çayır 0111 ve ~ı~ •uç. 
ilk defa kiiş . ıdı mukarrer panayır bireyh'ılde açıl- : 16-ağııstost-9a4 tarihin•· nıüsadif ıwrşeıııbe ~~ 1j1

1
1 

ıııal.. ve dürt giin dcvaııı rtııwk vı· riisıııııu şart- · saat onbt•şle ilwl<' edilmek İİZ<'l'e yirmi gün ııı 1~ır 
naıııt>si mucibiııec 16-agu~tm•-934 tar i lıiıı<' ıııii- 1 d••tic ale11 i ııılirn.1!.asa'a yaz ı-dilnıistir. uz 
~at.lif pı>.rşı-ı.uh'.'. giiıı.~i sanl oıılıc~tc .~Iıalr rdilııı«k j Talip olaııl:ırııı ıie~ı·ct odası , .. ;iJ..asilc ~ii1\ ~ 
llZPl't' .\il'flll gıııı ıııuddetlP :ılrrıı nıuzay•·,l<·yt• 'az vcdilııwuk ııblwtiııdı· tcıııinatı ıııınak.kaıı• ııı91~ıa 
ı·dilıııiştir. 

1 
İııız '~'a ııwktubile vcnııi mezkı'ırda \C ,-:ı~e 

Hiisuııııııı 'edı•li ııı11lıa11ııııeııi 100 liradll'. · . I : . ··- ı · · I ·r r Y . nıuavyeııııH e ve· seı·aılt ogreı nıel\ ıstnen erı ın k 
Talip ol:ınlarııı viizılc vPdibucııl.. ııisht't111dı- it• 1 • 1 .. • • ·ı:ı. · .... l ı ı r" ·ııa· 1

1 
ıJ . · .. · · . . . ıa evve t•ııcunıcııı vı "Y" e ge rııf• e ı ıırl 

rıııııatı ıııııvakkatelerıııı vezne\<' tt•slını ıle Vf'\llıt 1 

ı d f 1 I . I ' 1 • • '.. _ 1111 r . Yor. 
ıııez"ılr a aza ıııa uıııat a nı:ır.. H' ~ı'l'aıtı ogreıı- alde 
ıııı·J.. istiyt-ııleriıı daha ı•vvt'I eııciiıııeni vilayete 1 = . _ _ _ _ Neıriya~üdürü: ESAT- Ao{ 
müracaatları ilan olunuı· . Vlllyeı Matbuaı - Balıketi' 


