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Tapuda Yeni Teşkilat 
Tapu müdürlükleri kıMlriiiyor. Balıkesir Bursa' ya 

bağlanıyor. 

Hariciye ı Hindenburg'un ölümü için telgraflar \ 

_ Vekili Başvekil Değişiyormu? 
Sovyetler diyarında kitap bolluğu 

Sovyet devlet 
matbaa ası 

ANKARA, 4 \:-; Ş) - Ta- Ankara 'ya; Amasya , Kasta 
pu umum müdfülüğü önü- monu, Sinop Samson'a; To
müzdeki içtima devresinde kat , Şebinkarahisar . Kay
meclise verilmek üzere bir seri Sıvas'a; Mersin Cebeli 
kanun lii.yiha 11 hazırlıyor . bereket, Gaziantep, Maraş 
Layiha.ya göre vilayetlerde - Adana'ya; Mardin , Urfa, 
ki tapu müdürlükleri kaldı· Malatya. Ela<.iz Diyarbeki· 
rılacak, itleri yeniden tayin r'e; Hakari, Siirt, Erzircan 
edilecek, tapu sicil müdür- Erzarum'a; Rize, Gümüş
leri tedvir edecektir. lıane . Gireson, Ordu 

Türkiye; Ankara. İstanbul Trabzon'a bağlanacaktır. 
B · 14 merkeze bağlanan 49 
urıa, lzmir, Antalya, J<on· 

Ya, Kocaeli, Samsun, Sivas , 
Adana, Diyarbekir, Van, 
Erzurum, Trabzon olmak 
Üzere 14 vilayete taksim 
edilınittir. Bunlara birer la -
PU ıicil müdürii tayin edi
lecektir. 

Tekirdağ.Edirne, Kırklarelı 

lıtanbul'a; Balıkesir, Çanak· 
kale, Kütahya Bursa'ya; Ma· 

nlsa Aydın, Denizli İzmir'e 
Silifke, Isparta, Burdur, Muğ-
1 a , Antalya'ya; Niğde, Ak
•aray, Afyon Konya 'ya; Bi 
lecik, Eıkiıehir, Bolu, Zon
ıuldak Kocaeli'ne; Çankırı 
Yozgat, Kırıehir, Çorum 

vilayete ayrıca tapu me· 
murları tayin edllecek,tapu 
memurlarının mercii sicil 
müdürlüğü olacaktır . Mü 
dürler her işte umumi mü 
dürlüğe müracaat edemiye· 
cekler. yalnız ehemmiyetine 
göre icabında tapu sicil 
memurları muhabereye va
sıta olacaklardır. Bu suretle 
hem iş hafifliyecek, hem 
çabukluk lemin edilecektir 

Tapu, sicil müdürlerinin 
maaşları tapu müdür 'erinin 
maaşından çok fazla olacak
tır . Sicil müdürlüklerine eh
liyeti sabit olan tapu müdür
leri tayin edilecektir. 

-

Tevfik Rüştü bey 
İstanbul'da 

Tevfik Rüştü bey 

ANKARA , 3 (A.A.) - Ha
riciye Vekilı Tevfik Rüıtü 

Bey dün akşam İstanbul'a 
hareket etmittlr . 

Siirt'te Gazi heykeli 
SİİRT, 3 (A.A.) - Cüm

huriyet meydanının tatla dö 

ıenmeıi bitmek üzeredir. Bu 

meydanlığa Gazi Hazretle
rinin tabii cesamette bir 
heykeli dikilecektir. 

Cuma günkü spor hareketleri 

Birlik ' 
Altaylıları 2 - 1 Vendi. 

Moskova'da 3 - O yenildik. .. .. 
:ıı ~reş ve bisiklet müsabakaları bitti.Zengin bir spor günü yaşadık 

I:ınıir'in şampiyonu Altay / mesafeden havaya atıyor Altayın artmış bir vaziyette 
takımı perşembe günü ge· I Doğan'dan çıkan top Vaha- Bereket versin ki haftayma 

lerek gece Yurdun müsa· p'ın ayağında. Münir derhal 5 dakika var \ abap, Necati 
llıereıinde bulundular ve yetiıerek alıyor . Ziya'dı..n ve Münlr'in çenberinden çı-
cunıa günü maçlarını aldığı pası eyi idare eden kamıyor. Bu suretle birinci 
ldnıanbirllği ile yaptılar. Melih iki beki de atlatarak haftaymı enerjik ve 
A.ltaylılar İdmanbirliğinin serbest kalıyor Kaleye ace- hakim bir oyunun verdiği 
!nerjik oyunu önünde 2 - 1 le etmeden inerek sağ koşe- bire, sıfır galibiyetle bltiriyo-
llıağlup olarak dünkü tren den Birliğin ilk golünü atı · ruz. 
e İzmir'e giltiler. 

İzınir'Ji müsafirlerimizey· 
lul ayı içinde bir revan". 
açı için Birliklıleri davet 

!deceklerini vadettiler. 

Maçın tafsilatı: 
Hava çok güzel, hafif bir 

üzırar var. Kolordu - Ay 
alık takımları ekzersizi 
•arı bıral<arak sahayı gü
ün çok mühim maçına ter· 
ediyorlar. Ve arkasından 
hay alkıılarla sahaya çı
arak halkı selamlıyor. Bu
u aynı tekilde Birlik takip 
diyor ve iki ıiyah • beyaz 
kım bize fU tekilde gö. 

Ünüyor; Altay· 
Cemil. lıyas, Niyazi- Şa

r, Doğan. Şükrü- Salahat
n, Basri, Vahap, Doğan, 
ali.t. 
Birlık le: 
Rüıtü- Münir, Şevket Ab· 
l~ah , Necati, Ziya· Melih, 
lahattin, Şev ki , Tevfik, 
ail. 

. dir Hakem 
-çten Is mail bey. Kale 
rlik te. top Altay da. 
lık Altay akınını güzel 

mukabele ile karıılıyo. 
z Necati'nin derin bir pa
kale yakınında bir ofsayt
duruyor. Ofsayttan kur
an top Tevfik, Şevki 

Sali.hattin'in ayağında 
Yaparak soluğu kaleci
kucağında alıyor. Fakat 

raırııyor ve kaleci kaçı-

r. Salii.hattln yetitliği 

de bet adım olmıyao 

.... 

Bir maç 

yor. Saha bir "gol. avaze
sile çınlıyor . Büyük saat 
yanlıştır. Aslında altıncı 

dakikadayız. 

Altayı bu gol açtı. Vahap 
çalımla geçemiyeceğini an 
lamıı olmalı ki uzaklan da
yanıyor. Zira Birlik müdafa· 
ası Vehabı çok tutuyor. 
Hakları da var Münir ve 
Necati bu dakikaya kadar 
en ınuvaffak olan oyuncular. 
Melih'in güzel göğüsleri ve 
çevirişleri var. Salahallin 
durgun 20 inci dakika se 
yircilere uzun birer: 

Ahhh! çektirdi. Sebebi 

Şevki'nin enfes bir fırsatı ka
çırması oldu. Vahapçok tutul 
duğunun farkında olmalı ki 
kendisini yormuyor 

Rüıtü ve Münir cidden 
bihakkın çalışıyorlar. Top 
ortalarda dolaşırken Ab 
dullah'ın bir pa"1 Birlik lehi 
ne bir penaltıya sebep olu 
yor. Şevki bu penaltıyı kaçı· 

esnasında 

1 

rıyor. Birliğin ümidi kırılmıı 
İkinci haftayma Birlik 

yerinde bir değitiklik yapa
rak çıkıyor. ::ıalahaltin'in ye-
rine hafız İbrahim'i almıı. 
Altay vaziyete hakim bir 
sistem tutmuf. Muvaffak 
oluyor. Birlik kalesi tehlike
den tehlikeye koıuyor. Bu 
sıralarda \ ltayın muhakkak 

1 
bir golii heba oluyor. 

Onuncu dakikada ikinci bir 
tehlike takip ediyor. Korne· 
ri çok güzel atan Salii.hattin 
topu kale dibindeki Va ha
p'ın kafasına düıürüyor ve top 
bir anda Rüttü'nün elinde 
görülüyor. 

17 inci cakikada ikinci bir i 
korner oldu. Bu sefer Vahap 
attı ve lam kalenin içine dü
ıürdü. K .. leci elinden kaçırdı 
Talat yetiıerek topu ağlara 

taktı . 1 • 1 e · 
Bu gol Birliği açtı. Şevki 

ve İbrahim bir iki ümit ve· 
rici akınlar yapıyor. Altayın 
(Devamı üçüncü sayfada) 

-
Hitler' in bir mektubu 

M Hitler dahiliye nazırı-BERLIN, 4 ı A.A) - Ha
vas Ajansından : 

M. Hitler'in devlet reisi 
vazifesini deruhte etmif ol
duğu haberi Alman halkın
da bir hayret uyandırmıştır . 

Halkın kısmı azamı l litler'I 

na bir mektup tevdi etmiı Her yıl bir milyar kı"tap baSl'"OT 
ve Mareıal Fon Hindenbur- J 
g'un devlet reisi unvanına ,.Noye Froyer Pres,, gazetesinden 
izafe etmiı olduğu azamet En ı·.o k len•üme edılmı ş ni öğrenmiş olan Sovyetler 

otoriter bir fırka reisi ve 
binnetice müsamahaya ya
naımaz bir adam addediyor. 
Ekseriyetle eyi malümal al
makta olan Nasyonal maha
filinde M . Ruolf Heu'in baı· 
vekalet makamına getirile
ceği mütalaası ileri sürül
mektedir. 

dolayi•ile bu unvandan vaz eserin inci! olduğunu herkes halkında müthiş bir okuma 
geçliğini ve yalnız Alman biliyor . Frnna•z gazeteleıinin h .ı vesi olduğu gibi eser_ 
milletinin reisi ve Alman ya ıdıklorına göre buna da ler Sovyetler halkını teş
baıvekili unvanını muhafaza rakip ç ı kmıştır · Ezcümle kil eden 105 milletin dilinde 
edeceğini bildirmi§tlr. 1929 dan 1933 senesine kadar intişar etmiştir. Gene Fran-
Kayserin taziyesi. 900,00U ba sılan Tolstoy 'un sız gazetelerinin yazdıklarına 

BERLIN, 3 <A .A.) - E~ eserleri ı akiplerin birincisi. bakılırsa . materyalizm tarihine 
ki Kayıer Doorn'dan Mareşal dir . Fakat Tolsloy 'u da, biz- ait ilmi eserler meyanında en 
Hindenbug'un oğluna çok de de {'ok maruf olnn mo- çok basılan ve havsalanın 
samimi bır teessür telgrafı dern romancılardan Gladkof ve alamıyacağı miktarı bulan 
gönderllmit ve aynı za· Panferof eserleri geçmi~tir. Lenin ve Stalin'ın e1erleri. 
manda eski Veliahlı kendi Bu romancıların eoerleri mil- dir. llele bugün Sovyetlerin 

namına Mareşal 'ın cesedini yondan fozln basılmıştır . He- en kuvvetli şahsiyeti olan 

PARİS, 3 (AA.) - Ha
vas Ajansı bildiriyor : 

Umumi seferberliğin ila -
nından tıı.m yirmi sene aon· 
ra Maretal Hindenburg göz
lerini kapıyor. Daha dün 
gazeteler 1914 senesinin kan 
lı saatlerini hatırlıyorlar

dı . Fakat Alman ordularının 
kumandanının ufül etmit ol
duğu bu dakikada bu gıı.ze

telerin hepsi de ihtiyar Ma
reıalın, büyük rakibin hatı 
rasını samimi suretle ve de 
rin bir hürmet hissile tebcil 

selıimlamaıl'a memur etmiı kabet gittihe büyüyor . Ni- Stalin'in kütüphaneler dolusu 
tir. tekim, Sanki Oon adlı fevkalı1de eserler yazmış olan Lenin'e 

Bayraklar yarıya ka- mükemmel romanın muharriri nazaran pok mahdut:miktarda 

dar çekilecek ile arkııdaşı Noyikof • Pri - eseri olmasına rağmen yal. 
boy'un ro nıanları iki milyo · nız Leningrad 51.000.000 

PARİS, 4 (A.A)-hükCımel na varmıştır . Asıl şimdi ge. b ld T 
1 lindenburg'un cenaze mera- ası ığı gözönüne getirı ın-

rek kalite, g erekse adet iti- ce Stalin'e ait kitapların 
siminin icra edileceği salı 

günü umumi mebaninln 
bayraklarını matem alameti 

olarak yarı çekilmeılne ka. 
rar vermittir . 

etmektedirler. Tarih büyük I-:--::-=-------=--=-==--' 
ve mert simalara karş• da- Paris'te 
ima meclubiyet hiseden Fran Bulunan 
sız efkarı umumiyesi müte-
veffa Mareıalın kendi şah
sında temsil etmekte olduğu 
ahlaki ve medeni faziletler-
le askeri deha önünde hür-

Muallim ve talebele
rimiz şerefine zi-

. yafet 
metle eğilmekte ve vazife ve PARIS 4 (A.A) Ana· 
vıı.' anperverlikten bir da dolıı ajansı huıusi muhabi-
kika bile inhiraf etmem it olan rinden: 
müıarünileyhin hatırasını teb· Türk talebe ve muallim-
cll eylemektedir. leri proğramları dahilinde 

Figaro gazetesi diyor ki: ziyaretlerine devam etmek· 
"Mareıalın hatırası önün- tedir. Bugün ıereflerine ba

de eğilelim; onun va tanper- rlciye nazareti namına ha-
verane eseri hürmeti amir . riçteki Fransa asarı müdürü 
dır. M Markı tarafından bir resmi 

Uful eden bir tüyük kıı.lıul ve çay ziyafeti veril 
simayı kılırımızla ıelamlı- 1 

di Resmi kabulde sefareti 
ya biliriz." \ miz erkanı da hazır bulundu 

Cederal Maurin _Löjurnal 

1 

M. Marks ziyafette irat et-
g~zetesinde diyor kı: liği nutukta Galatasaray'ın 

"Mareşal her devrin ve her Fransa'yı ziyaretinden hü 
memleketin en J,üyük as 1 kümet namına duyduğu 
keri reislerinden hiri idi " memnuniyeti. bunun dost 

luk bağlarını takviye hiz
Ceneral Debenaz Ecelsior . metinde ümitvar olduğunu 

gazetesinde diyor kı: .. 1 d. V t ı b · k · 
ı soy e ı e a e enın ze a 

"Müteveffa Mareıal necip ve disiplininden takdirle bah
bir sima idi. Onun naıı hu- ! •ederek Fransa'dan eyi ha
zurunda umumi harp rakip· tıralar götürmelerini temen
leri olan ve ona kartı kı. 1 ni etmlt ve yeni Türkiye'
lıç kullanm·ı bulunan biz nin yükselmesine, Galatasa
ler, şimdi bu kılıçlarımızla ray şerefine ve Türk-Fran11z 
onu selamlıyahiliriz." dostluğuna kadehini kaldır 

LONDRA. 3 (AA. ) 1 mııtır . Behçet bey Türk ta 
Hemen hemen bütün ga 1 lehe ve muallimleri namıra 

zeteler Mareıal Hindenbur- : cevap vererek Fransa'da 
gun hatırasını hararetle teb- gördükleri eyi kabulden 
cil etmektedir . 1 dolayı Fransız hükümetine, 

Fakat diğer taraftan ga- Maarif ve Hariciye nezaret
zeteler bütün kuvvetlerin lerine teıekkür etmittir. Ve 

bir çok faydalı ziyaretten 
Hitler'in elinde loplanmıı 

Türkiye'ye unutulmaz inti-
olması dolayısile biraz en· balarla döneceklerini temin 
diıe ediyorlar Umumi in- ederek karıılık temenniler 
tlba fU merkezdedir: de bulunmuıtur. Muallim 

Bütün kuvvetlerin bira ra- ve talebeler bugün Sitroen 
ya gelmesi Alman rejimi için otomobil fabrikasını gezmiı
korkunç ve hatta meıum ı lerdir. 
bir imtihandır • ..__ 

BERLIN, 3 (A.A) - Rei- Erzurum'da fakir ço-
sicümhur Mareıal Hin 1 CUklar sünnet edildi. 
denburg'un vefatı münasebe- ERZURUM, 3 (A.A.) 
tile bütün ecnebi hükurndar· 
tarından. baıvekillerden M. 
Hitler'e hariciyeye ve müte
veffanın oğlu miralay l lin
denburg'a çok samimi tazi
yet telgrafları geliyor. 

Halkevi ve hayır cemiyetle
rinin yardımile dün 300 fa
kir çocuk sünnet edilmiıtir. 
Bu münasebetle gece millet 
bahçesinde eğlenceler yapıl· 
mııtır. 

borile insanı hayreller için- memlekete ne derece yayıl-
de bırakan eserler ve 
muharririne s :rn geliyor. Bu 
da aynı müddet zorfınde , 
yani dört senede t 9.00.000 
basılan ; hemen hepsi de sa
tılmıt olan Makıim Gorlti'nin 
eserleridir. Şurnsıııı da kay
detmeliyiz ki, büyük bir kıs
mı okuma ,.e yazmayı ye-

dığı hakkında kolayca bir 

fıkir edinilebilir. Sovyetler 

devlet matbaası teeis tari. 

hinden itibaren onbeş sene 
urf,nda yani 1932 senesine 
kadar 15,000,000,000 kitap 
lıaaılmış ve memlekete dağı
tılmıştır. 

İrıgilte ı·e'de siyasi telaş 
"manchester Guardian,, dan 
Teılihat maaraflarımızı 

büyük bir mikyasta artırmak 
üzere verilen hükümet ka · 
rıı.rının memlekette uyandır· 
dııl'ı ıüphelcr, geçen hafta 
ıonunda Nazırların verdiği 
nutuklarla zail olmuı değil
dir. Hbiye Nazırı Lordar Ha· 
lisharn irat ettiği nutukta , 
beynelmilel silahsızlanma 

yolumla hükumetın teıebbüı· 
lerlne temaa etmemittlr ln
giltere'nin harbe mani ol
mak hususunda gösterdiği 

gayretleri zikre değmez ka
naatile bir tarafa bırakmış 
tır. Harbiye Nazırı diyor ki 
"İngiltere'nin kendisini mü
dafaaya muktedir bir mev
kide olması en sağlam bir 
teminattır. lngiltere kuvvetli 
kaldıkça dünya sulh ve SÜ• 

kundan ayrılmıyacak ve in 
giltere de tecavüze uğra mı· 
yacaktır." Harbiye Nazı

rı kanaatlerini bu şekilde 
hildirdikten sonra şu mü -
lali.ada bulunuyor: "Bütün 
dünya bilıyor ki, biz kimse
ye fenalık etmek istemiyo
ruz Her istediğimize malik 
değil miyiz? Mr. 8aldwin' 
in vicdanı hala azap için 
dedir . Biz sadece hava 
müdafaa kuvetlerimlzi ar · 
!ırıyoruz. Maamafih kendi · 
sının klasik i z a h a t ı 

bizce mukayyettir. 
Mr. Baldwin'e göre en · 

eyi müdafaa taarruzdur. Bu, 
kendini kurtarmak istiyor
san düımandan ziyade , 1 

kadınları ve çocukları öl- , 1 

dürmelisin demektir. Ken
disi ümit ediyor ki biz tcs 1 

lihat maarafımızı artırdıkça I 
diğer memleketler azaltacak. 
Biz hiç olmazsa silahları bir / 
dereceye kadar tahdit itinde / 
mesaimize devam edeceğiz; ' 
fakat açıkçası bunda pek bü. 
yük ümidimiz yoktur.~ 

Mr. Baldwin, hükkmetin 
teli.ta düttüğünü inkar edi
yor; bununla beraber baı
vekile vekalet eden bir 
zatın, sanayi erbabına, b1\
ha11a tayyare fabrikatörle. 
rlle buhran zamanında ih
tiyaç hişgedilecek sanayi 
ashabına düımım hava hü· 
cumlarından masun olma· 
ları için timale ve garbe 
taıınmalarını ta vıiye etme· 
ıine ne mana verirsiniz? 
(Kastedilen dü~manlar, Fran 
sa ve Almanya oha gerek) 
bu suretle hareket etmek 
korku, panik ve milletler 
arasında itimatsızlık uyan
dırmak ve İnglltere'nin ha
riç kalm • yacağı bir Avrupa 
harbini gayri kabili içtinap 
bir vaziyete sokmaktan bar 
ka bir ıey midir? 

Mr Baldwin'in böyle bir 
niyet beılemediıl'i muhak
kaktır; fakat bu nevi pro· 
pağanda, sulha karıı Lord 
Hallsham'ın blöflerlnden ve 
saçma naıyonalizmlnden da
ha tehlikeli olabilir 

Türk Adları 
( ç) 

Dalkılıç Dayı 

Damar Deıdenvlr 
Dayan Demir 
Da ye Demirtaı 
Daday Denıirboğa 
Dalgıç Demirçalı 

Dalma Demirhan 
Dal Demiralp 
Dal kılıç Demirdaf 
Dayıca Demirbat 

Yeni dogan çocuklarınıza 
oz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır. Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildiği· 
niz adlar varsa onları da Hal· 
kevine bildirmenizi rica ede
riz. Bu adlarböyle toplandık. 
tan sonra bir kitap halinde neı
rolunacaktır. "H. işarctlilcri kı:ı 
adıdır. 
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Tenkitler: 

Ticari ikrar 
hakkında 

~--~·;...._....:....-............ --.....-. ______ ............ __________________________ ~7" .r-
Yurtl uların 

Müsameresi 
oldu? 

nasıl 

Hasbehal: 1 
Vedat pürdatımızın hüzün

lü bir vedanameyi andıran 

son cevabını okudum. 
Eğer hazretin itlek bir a vu
kat, münakaıadan hoılanır 

bir hukukıinaa olduğur.u 

bilmeseydim ıu son yazısı 
ile onun adeta günahını 

alacaktım Çünkü; münaka
ıalarda muhatabını istihfaf 
etmek ha yır alameti sayıl 

maz. 
•• 
• 

Üstat Vedat beyefendinin 
lütfen tevcih ettiği "mebadi" 
bilgisini kabul etmiyorum . 
Çünkü; ben henüz ona bıle 
malik olamadım. Çünhü; 
mebadi demek "mesaili il
miyenin tevakkuf ve istinat 
ettiği esaslar" demektir. O, 
ne azametli bir ıey! 

$ * 
* 

Bu münakaşaya iştirakim 
hata "kemale ermif. oldu
ğumdan değil , müıtakı ol
duiium bir hakikatı ilmiye 
yolunda bulunmuş olabilmek 
ve bu niyetle üstadlardan 
istifade etmek arzumdandır 
ifadelerimin tevsi, tenkis 
edilmemesini rica ederim. 

• • • 
Bütün bir milletin malı 

olan mevzuatı kanuniyenin 
fehim ve imalini yalnız bir 
zümreye has addetmek doğ
ru değildir. Çünkü; beıerin 
her ferdi daha aile muhitin
de, meşhur olmaksızın, hu
kuk ilmi ile alakadar olma
ğa baılar. Çocuklar bile bu 
alakadan hariç değildir . 

(Mevzu mütehammil olsaydı 
bu kanaatimi Mehmet Akif 
beyin (Bebek) ıiiri ile süs
(ıyebilirdim ) Aile muhıtin
den cemaat, kabile ve mil
let muhitlerine intikalden 
sonra artan, tenevvü eden 
münasebetler ise onlarda o 
ilim ile daha yakın ve da
ha ıamil bir alaka uyan
dırır . Hele İfi icabı olarak 
mühtelif kanunları okumak, 
tetkik etmek ihtiyacında 
kalan nice insanlar vardırki 
onların kendi sahalarında ik· 
tisap ettıkleri malumat değ
me hukuktinaslara direktif 
vermeğe kadar kifayet 
eder, uzar. Ben öyle tacir 
tanırım ki bizim tetkik ve 
tetebbua muhtaç olduğumuz 
ticaret kanunu maddeleri 
onun nazarıda ıptidai ve 
baait birer maddeden ibaret 
kalır . 

Kanunlar bütün bir mil
letin malı olunca onun yal
nız bir zümreden baıkasına 
gülmiyeceğini, söylemiyece
ğinl zannetmek hnta olur, 
bir mütearır eyi inkar olur. 

Aziz Vedat'ımızın "ıeker" · 
hastalığından mütevellit şi
kayetinin yakında iktisap 
afiyetle ıükre münkalip ol 

masını candan temenni ede 
rim Kendilerinin o hastalık 
hakkındaki tercümeleri bir 

Vilayet Bütçesi 
yapmıya - eslolarak - mec
burdur. 

Vedat beyefendi inkar 
etmezler ki kendilerini oku
tan, koskocaman hukuk ki-

Başvekalete yerildı. 

taplarını vücüda getiren-

Dün vilayet makamına ge
gelen bir telgrafta vilayet 
bütçesinin tetkiki için Bat· 
vekalete verildiği bildiri!-

Şu hale göre, bütçemizin 

bu hafta içinde tatbikine 

baılanmaaı mümkün olacak-

!ıirçok hocalarımız hukuk 
mezunu değildir. Hatta on
lar avukatlığı meslek te itti 

haz etmemitlerdir. Onların 

tedris kudretine kadar yük· 
selmesi başka ıeraite med

mittir. ___________ -:tı:-r_. -:-------

Valimizin seyahatı Poliste: 

yundur. 
Bununla beraber, yeni 

mevzuatırrızın henüz birkaç 
senelik bir ömür içinde bu
lunduğu malumdur. Bunlar 
vaz ve tedvin edildiği za
man eski hukukçularımız 

bu yeni mektebin yeni birer 
ıakirdi oldular. Bugün, me
seli. , Ankara hukuk mek
tebinden neş'et eden efendi· 

ler eski hukuk kaidelerin · 
den birini bile bilmiyorlar. 
Bu bilmemezlik onları hu
kukçu olmaktan çıkardı mı? 
Hayır, bilik is onlar yeni 
malumat ile daha fazla mü
cehhezdirler. 1 Eğer yeni 1 

mevzuat karıı11nda bir müp
tedilik varsa bu, yalnız am
meye değil, meslek içinde 
bulunanlara da ıamildir J 
Hulasa; bütün bir milletin 
malı olan mevzuatı kanuni
yeyi tetkike, anlamıya, 

amale, münakaıaya herkes 
mezundur. Bilhassa yeni 
nıevzualın münakaşa ile 
inkitafınd• içtimai, ilmi 
zaruret ve mecburiyet te 
var 

Vedat beyefendi iddia et-

Valimiz Salim bey yarın 
Bandırma , Gönen ve Erdeke 
gidecektir. Vali beyin bu 
seyahatı tC ııün kadar devam 
edecek veErdek'len Marma· 
ra nahiyeslnede geçecektir. 

Gelenler, gidenler: 
Bursa İnhisarlar baımü

dürü mıntakamız müfettit
liğine tayin olunan Münir 
Ata ve muavin Nail beyler 
evvelki ııün şehrimize gel
miılerdir. 

Halkevi tarih tetki~leri 
Dil, edebiyat, tarih ko· 

mitesi Hi•ar köyüne tarihi 
tetkikat yapmak için gitmit 

1 

ve orada araıtırmalar )Bp
mııtır 

Komite eski eser ve ha
mamları tetkik ve kitabeleri 
kaydetmiştir. Diğer taraftan1 

1 
20 adet eski para, bir yüzük, 
muzayık ve kıymettar mer
mer parçaları elde ederek 
Halkevlne getir mittir . 

Avcılar bayramı 
sinler,ben de kabul etmit ola- Avcılar kulübü cuma günü 
yım ki kendileri "netice. ler ~:engeloğlu çiCliğinde bayram 
de, karıısındaki iıe henüz yapmışlar, geç vakta kadar 
"mebadi.dedir. Nasıl bir ve- eğlenmişlerdir. .A. vcıların 
kil müekkiline usannıadan bayramı (·ok neşeli geçmiştir. · 
izahat veriyorsa üstadın da Bayrama akşam üstü Şükrü 
bize o suretle izahat ver- Naili paşa, Vali ve Belediye 
mesi lazımdır. Çünkü; bil- reisi beylerle bir çok zavat 

Günün Yakaları 
Ahlaksız takımından Ku

la'lı Hüseyin kız Dilber 
namındaki kadını İzmirler 
mahallesinden Dervit oğul 
!arından demirci Ahmet, 
~ecdiye mahallesinden Ali 
oğlu Mehmet, Selimiye ma
hallesinden şekerci Hüseyin 
oğlu Çakır Ahmet, Sanhisar 
mahallesinden tabak kara 
İsmail oğlu tabak Mehmet, 
Osmaniye mahallesinden Ha
san oğlu eskici Kadir, İz
mirler mahallesinden demir
ci !;>evket, 1 lamdiye mahal
lesinden Asker Mehmet, es
kici Aziz ve Balıkhanı ci

varında bakkal Arnavut İb. 
rahim oğlu Emin tarafla

rından ıehir haricinde bir 
bahçeye götürülerek oynat· 
tıklan sonra münasebatı 

cinsiyede bulunmak istedik
lerinden kadının muhalefeti 
üzerine bunlardan demirci 
Şevket hamil bu -

lunduğu tabanca ile mez · 

bureyi aağ memesi üzerin 
den yaralaırııı •e vakayı 

mütaakip mezbure İzmirler 
mahallesinden ıerbetçi Ah

met'in hanesine kapatılarak 

zabıtaya müracaatı mene

dümif olduğu vaki 
ihbardan anlaıılmıf ve gön
derilen memurlarla mezbure

1 hastahaneye kaldırılmış olup 
faillerdan beti yakalanmış

lardır. 

Tahkikata devam eclilmek
tedir . miyen öğrenmeye ne kadar ta iştirilk etmiştir. 

mecbur ise bilende bilmi- 1--.;,_------------·----~----:--7" 
sızlıkla okuyucular bekliyor J isteniyor, biru bir<r tetkik " 

yene öğretmiye o nisbette 1 
mecburdur. Elinize hazır Bundan çekinmek doğru eder, cevap arını sıra numa 

mudur? rasile yazar, atardım. blr fırsalı talim Vt!rilrr.if, 
M (• b 1 Bakınız, beni bile cev:p · herkes kulak ketilmiş, artık ese a; garp u mese e 

söylememekte, yazmamakta de neler demif , hangi hu- sız bırakmıt olJuğum nok-
k k -ı· ( ı ·b· fk• talara sonradan bir tarama ne mana vardır:' u a ım er ne gı ı e ar 
ve mülahazat serdetmiıler? ile cevap vermiye yelten Yalnız ıunu unutmıya-
Bilhaasa Fransa hukukçu la · dim. 

lım ki herhangi bir muha- İkı· defadır Ziya 
rının noktai nazarları ne-

tap müştakınız haKkında dir~ şerhinden ve bu 
-velevlce mebadinin mebadi- fa da benim mevsuf 

Mesela; ademi tecezzi kasinde bulunmuı olsun - "sen 

beyin 
de-

idesi Fransa kanunu medemebadide>in seninle konuşa. 
marn" demeyiniz! Bu, sizin nisine girmiştir. Orada mad
tevazu ilminize yakıımaz. denin aslı, tercümesi ' ter- i 

hi, iz'lhı nasıldır : ' Bunların 

yazılmasını çok arzu eder 
• . ' 

Münakaıanın sırf bir ha-
dik. 

Mesela:(Mürekkep ikrar) 
terkibinin tam bir (defi da
va) olmadığını iddia etmiş· 

tim Bunu Vedat beyefen
di beğenmemiılerdi. Tekrar 
yazdım. Bu sefer sustular 

Mesela; be•ıim (mevsuf 

kikati inkitafa vesile olma,aı 
ve bunun sizin yükıek ilmi 
nizle temin edilmiş bulun -
ması maksut olunca zatıa
linize düşen vazife, üstad, 
sadadı parçalayup sadadsız
lıklar içinde dolaımak mı; 

yoksa bir an evvel meseleyi 

tenvir ve ikmal etmek mi iıli? 

Gariptirki söyletmek için 
girdiğimiz bu münakaıada 

nakilden ibarettir. Binae- Vedat bey ıoylemedi, biz 

ikrar) a ait misalimin tek
lini değ ittirdiğini yazmıft m. 
Buna du birıey demediler. 

Me~ela: Ben mahiyeti in -
1 

kara yakın olduğunda ittifak 
ettiğimiz (mürekkep ikrar)ın 
"ikrarı tazammun eden" kay 
dile mukayyet olan 683 ün
cü maddeye kabili tatbik ' 
olmadığını arzetmiştim. I\' ad. 
denin bu tahlili ve şu be
yan karıısında da üatad yine 
ihtiyari sükut buyurdular. 
Bu ıükutlar acaba birer ik
rar mıdır?! 

ikrara ait misalimin 
onun misali olduğundan bahs 
buyuruluyor. İlmin Haydar 
Mollası, Ziya beyi olmıya
cz:ğı gibi, bilhassa misalin 
-misal olduğu için - ıahsiyeti 
de mevzubahs olamaz. 
Mamafih eğer ben bahs 
ettiğim o basit usul kaide 
sini büyük Haydar'ın kita
bından, ticcari ikrar bahsini 
ve mevsuf ikrar misi.i.l!ni de 
Ziya beyin §erhinden almıf 
isem o halde bir esası ilmiye 
istinat etmif olduğumda ar
tık büsbütün tereddüt edil 
memek, mütalaalarıma "in· 
di" dememek lazımdır. Yok, 
benim yazılarım onlardan 
alma değil de ilmin ken
disinden, onun asil ruhundan 
alma ise Haydar mollayı 
ve saireyi mevzubahs etmı
ye hiç hacet yoktur. Ben 
büyük Haydar'ın kitabını 
mutalaa etmedim değil. 

Onu daha forma halinde 
iken takibe ba~ladım. Fa 
kat bu münakaıa esnasında 
onu bir kerre dahi elime ala
madım Ziy" beyin ıerhindeki 
misale gelince. onun mevsuf 
ikrar hakkındaki misalleri 
ve bevanatı aynen berveçhı 
alidir: 

naleyh, onun tababet ilmin- söylendik! O, bir çok kı
den hariç olmadığını · min : sınıları cevapsız bıraktı. Bı
gayri haddin· arz ederim. raktı ama, mesele de hal· 

"Dokturluk. la hukukıi· (olunmadı! Hazret yalnız aciz 
naslık yekdiğerinden mühim muhatabını değil. maale•ef 
farklarla ayrılır . Herkes ip- kimseyi ikna edemedi. Onun 
tidai sihhat kaidelerini öğ- mebadiden,~ mekanttan 
renmiye, fakat doktorluğu bahsedeceğine meselenin 
doktora bırakmıya mecbur- ilmi esaslarını - nakillerile, 
dur. Hukuk ilmi öyle de- senetlerile - bize öğretmesi 
ğlldir O, bütün beşerin lazım değil mi idi? Ben 
malıdır Vazi kanun "mebadide. ımışım. İlave 
bir kanunu vazederken ediyorum: Mebadiye bile 
ona muhatap olacak mille- yaklaşamadım. 

~in alim olduğunu farz E:der. 
Her Türk kendi davasını, 
kendi müdafaasını bizzat 

Fakat, meydanda ilmi 
bir münakaıa var ki onun 
hallini benden ziyade sabır-

Makalerlerini fasılalı gün
ler içinde".yazan muhterem 
üstadın bugün va kılları çok 
müsaittir, sanırım. 

Ben onun yerinde olsay· 
dim neler yazılmıf, neler H.B. Çantay 

Büyük Bir Af at 
250 gram ağırlığında dolu 

Balya misali görülmemiş bir afatla karşı
ıastı. Zarar pek fazladır. 

BALYA 3 (S.Ş) - Perşem-
be günü öyleden sonra Bal
ya eıine tesadüf etmediği 

bir afatla karıılaıtı . 
Saat 15,:. de evvela rüzgar. 

la baılıyan hu afat çok fe

ci tekilde devam etit Rüz
garı takiben etaraf simsiyah 

kesi ldi, hemen mülhit bir yağ

mur baıladı Yağmuru görül
memiş bir tolu takip etti. 
Bu tolunun siki eti iki yüz elli 
gramdır. 

Havadan inen bu tolu kah
ve önlerinde duran masaları 
delmiş bütün camları param 
parça etmiştir. Bu sağnak 

tam yirmi yedi dik ika ardı 
arkası kesilmeden devam 
etmit ve büyük zararlar ver· 

Gönen 
Balikesir mıntakasınamı geçiyor? 
İdmanyurdunun se

nelik kongrası 
GÖN gN, 4 (S Ş) - Cuma 

akşamı fırka salonunda şim
diye kadar görülmemiş bü
yük bir kafile toplanmıştı. 

İşari rey ile kaymakam 
İzzet bey kongra riyasetine, 
Şah9p, Faruk beyler kitabete 
seç ildiler. 

Kongra reisi İdwanyurdu
nun inkişafı için baş urula
cak çareleri birer birer an
lattı. 

Faaliyet raporu okundu. 
235 lira varidat, 187 lira 

masarıf ayrı ayrı parçalara 
ayrılmıştı. 

Gönen'de 3 müsamere ver
diği : Hondırma, Erdek seya
hatı.. Lik maÇlarınıl:ı. birinci
sinde 1-3 g~lip, ikincisinde 
1. 2 mağlup olunduğu. 

Canakkale'lilerle 2 - 2 be-

mittir. Bu zararlar arasında 
zırai kısmı pek fecidir. Bü
tün bağlar harap olmuı hiç 
bir işe yaramıyacak hale gel
mittir. 

Tolu bütün üzümleri as
malardan koparmıt ve ça . 
mura sokmuıtur. Asma yap
rakları param parça olmuı, 
asmalar bir kıt manzarası 

halini almıştır. Afat Balıke
sir'e doğru Akbaı cihetine 
kadar gelmiştir Diiier taraf
tan nerelere kadar sürdü
ğü malum değildir. 

Kiremitler parçalanmıı, 

en eyi evler bile akmadan 
olmamııtır. Zayiat pek kor· 
kunçtur Maddi zararların 

miktarı henüz tesbit edile
memiştir. 

Bigadıç'ta 
yağmurlar 

BİGADiÇ . 3 (S.Ş) - Bi-
gadıç ve havalisine yağan 
yağmurlar büyük tahribat 
yapmııtır. Bilhassa Bigadıç 
ovasına düşen yağmur ve 
dolular bilumum yaz mah
sulatının yüzde doksanın 

mahvetmiıtir. Haber alın
dığına göre Yağcılar nahı
yesinde de aynı nisbette tah
ribat yapmııtır 

llica suları muaye• 
nesı 

Kimyaker Abdi bey geçen 
hafta Dağ ılıcasına, bu haf· 
ta da Hisar köyüne giderek 
her iki ılıcanın ıuyunu tet
.kik etmiştir. Ve kimyevi 
tahlil yapmak üzere bir 
miktar almıştır. 

- ---

Son sözü ilk olarak siıf 
liyeyim: 

1 Yurtlular, on beşinci 1' 
dönumü münasebetıle terıır 
ettikleri senelik müsaınerr 
(erinde fekavalıide muvarrıl 
oldular ve halka emsals~ 
bir gece yaşattılar .. 

Müsamereye istiklal ııısr 
şile başlandı. Bundan sonr' 
Yurdun kıymetli reisi FeY 
bey, kulübün teşekkülü h• 
kınrla birlı.a~· söz söyledi ' 
davetlilere teşekkür etti. 

Proğramın üçüncü ou1111 

rasında ldmanyurdu rnsr 
vardı. Yurtlu gençler, ınsrı 

'( 
farını pek canlı olarak so, 
diler. Müteakiben Nejet b•1 

bir monolok söyledi ve fi 
yircileri güldürdü . 

5 inci numara Çoban pı. 

si idi 2 perde 4 tablo olıf 
bu tarihi piyes Behçet f(t 
mal bey tarafından yazıllll 
tır. 

"Çoban Türk t11rihiO 
" k ... ,r solmak ve kapanma U• 

bulunan bir sayfasına te~~ 
altın ışıklı zafor P.~ojö~to ~ 
n~o sıkı.ldığ.ın~ goster~r ,ı 
Tiırk mılletın:n destııoı Iı 
romanlığını alkışlar . . ·; 

Piyes. tiyatro teknığ1 

uyğun bir şekilde ye:ııll' 
muvaffak bir eserdir.Ta.~ 
eden gençler de rollerı 

kabiliyet .ve. ca~lılık göı~ 
rince seyırcılerın hayec• 
alkışlarını ve pek fazla Jııf 
met ve takdirlerini ıcaıl 
ınıştır 

Piyesin belli başlı şob 
yeti olan tarih: 

« Biz ırkınla bir dor'. 
büyüyen vatnnd. 

«Kürre, Türk ve bır• 

ben: biz en eski üç 80~1 

diyor ve yer yüzünde 
kıdemli, en şonlı ve şerı 

olarak Türlı. milletini göf~ 
riyor. R. Gökalp bey 

1 
rolde "'österdig" i büyük 11 " . 

vaffakıyetle halkın kendisi 

, 
raber kalındığı söylendı ve 
bu vaılide epeyce konuşul

du . 

Dağ ılıcası 
DAG ILICASI 3 ( S.Ş ) 

Burada bir aydan beri devam 
eden kızamık geçen gün de 
yazdığım veçhile tamamile 
bitmiştir Balıkesir'den oto
mobille gelen Memduh bey 
henüz yatmakta olan bet 
altı hastayı da çıkarmış ve 
tamamile bittiğini söylemiı
tir. 

kında beslediğı eyi !tona.si 

l bır kat deha tekdir katmı~1 

tnri hin karşısındaki ı·or 
rolünü minı mini Güzin ~ 

Yeni intihap edilecek ida
re heyetine heyeti umumiye 
mıntakadan ayrılma sa!Ahi
yetini verdi. Balıkesir mın. 
takasına iltihak için umumi 
bir temayül var. 

iL sapların tetkikine Ni. 
yazı, KaJir, Nuri, Haki bey
ler seçılıliler . Nuri. Sabri, 
Haki beyler nızaııınameyi 
tetkike memur edilJiler. 

Nayezi beyin teklifi üze

rine kaymakam izzet beyin 
fahri reisliği alkışlarla ka
bul edildi. 

Yapılan intihapta: 
Nuri, Haki, Sabri , Yahya 

Ilüseyin, llasan beyler idıı· 

re heyetine, Mahmut, Sıtkı 
beyler yedek ııza seçildiler. 

Yeni idare heyetine mu· 
vaICakıyetler dileriz. 

--ıe:---· 

Havası ve suyu itibarile 
herkesi çeken köyümüze 
her zaman bir çok misafir
ler gelmekte ve kaplıcalara 
girmektedirler. 

-·-
Kepsüt panayırı 
Kepsüt'te ayın 18 inde 

bir hayvan panayırı "Çıla
caktır. Panayır için hazır
lıklar ilerlemektedir. Bu pa
nayırın diğerlerindo:n güzel 
olacağı anlaıılmaktad ı r. 

Panayır bet gün devam 
edecektir. 

nı m eyi derecede yaptı 
«Çoban kıznı rolüne çı~ 

Nebiye han ı mı sahneıle 
defa görüyoruz Bununls ~ 
raber pek eyi muvaffak 1 

muş ve her ke8in takdir 
kazanmıştır. 

(<:,:oban) rolünde Serf 
bey, (bey) rolünde Sırrı 1ı' 
başlı başına birer istidat. 

1 duklerını bize gösterdıl 
Muzaffer beyi idi ~luaııı1' 
Burhan beyler (ihtiyar)~ 
lerınde o kadar ınuvs, 

ola madıler. Leman ve 
rin h:ınımlar, (bey kıı~ 
arkadaşları) rollerini tabı 
içinde temsil etmişler ve~ 
vaCfalı. olmuşlardır. (Z6 

Esat, (elçi) Mustafa (ıııd 
rip)İlısan beyin de voıif 
rini ba~ardıler. . J 

Kumarbazlar
1 
~~~~~~~~~~-

yaka I andı i Sauşın Takvımı 

t.ıhat ve Muhıttin JıV. 

da, Münir ve Halil b' 
güre~te \·ok ınelı 

• gösterdiler ve alkışlaııd 
K udreı bı>yin , monO ..ı 

herkesi kııhkııhalarlıı r 
dürdü ve alkışlandı. ; 

Cuma günü saat IS bu- !I AGUSTOS 
çuk raddelerinde İlyaslar 1 5 
mezarlığında Mirzabey ma- 1 Pazar 
hallesinde Abdullah oğlu ı Gün dogumu; 1 

Zevali 5,10 
Abdullah, Dinkçiler mahal· YIL: 1934 Ezani 

9
,
48 

lesinde Kemal hocanın ha- 1 REl · İYÜLAHİR 24 
nesinde ikamet eden Afyonka-1 1 
rahisar'lı Osman oğlu ma- 1 1 
rangoz Nuri ve Muhacır ,, Zalimin zulmü varsa maz- 1 

1 
lumun da Allahı var 1 

Ali oğlu Bergama'lı Hasan -----------
ve Edremlt'li tahsildar İb · 
rahim efendi oğlu Nazmi 
efendi kumar oynamak
ta iken 205 kurut para 
ve zarlarla birlikte cür-

mü meşhut halinde yaka· 
lanmıılar ve hak larıpda 
muamelei kanuniyeye teve• · 
sül olunmuıtur. 

Proğramın son 
marnsı ! sülük -; 
adında bir perdelik ııo1 idi. Bu komediyi berı J 
pışlı.anlar) diye görlll~ 
ve o zaman daha \'OJ,; t 
ma gitmişti (Yapınşfıs~ 
bazı yerlerinin deği~ıır 
bir şeklinden ibaret 
(Sülük gıbi) de en fsı1 ' 
vaffak olan Kudret b•1. 
Amuca rolünü her 1ı:e•~ 
düren ve hayrette b' 
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Gündoğdu köyü ("") 
Havran'da güzel bir gece 

Marmara nahiyesinin bir 
saat garbında ve nahiyenin 
ıu, hava, manzara ve yaıa· 
Yit itibarile bir küçük ben
zeri olan bu köy 80 hane
den ibarettir. Sakinlerini Ka
radenlzin Abana nahiyesi 
(Ayakcık-İnebolu arasında) 
ahalisi teıkil eder. İıkan itleri 
bu köyde de Marmara'da bah· 
•ettiğim teklin aynıdır. 

Vaktile 400 haneyi barın
dırıp geçindirmit olan bu kö · 
yün bugün ancak 80 hane· 
ıi ıakin bulunmakta, diğer 
haneler bakımsızlıktan yıkıl
mağa ve çürümeğe mahküm 
bırakılmaktadır. 

Abana'lılar her Türk gibi 
hilkaten misafirperver , temiz 
ve çalııkan insanlar .. Maiıet 
tarzları zeytincilik . balıkçı
lıktır. Burada sııbze bahçe
lerine Marmara'dan daha 
ziyade tesadüf edilir. Ara· 
zinin gayri müsait bulun 
maıından hububat ve diğer 
mezruat yapılmaz. Zeytin· 
ciliğe oldukça ehemmiyet 
verirler. Ağaçlarını civarları· 
na niıbetle daha güzel tı -

mar etmekte ve o nisbette 
de fazla mahsül istihsal 
etmektedir. Beher ağaçlan 

uygun seneler 40 50 kilo zey· 
tin alınmaktadır. 

Havran İdmanyurdunun 

musiki kolu, hemşehrilerine 
hatırası kalplerde çok bü. 
yük ümitler yaratan bir ge
ce geçirtmiştir. 

Pazar akşamı kolun de
ğerli gençlerinden müteşek
kil bir saz heyeti, başta gü
zel se,ile muhitte tanılan 
Bali oğlu Hafızın ve kıvrak 

neğmelerile her dinliyeni al4-
1ıadar eden lımQiJ efendinin 

hanendelıklerile kuvvet bu
lan heyet; kemani Naki, 

Ahmet ve Hıiseyin beyinle 

Faruk ve Seyfettin beylerin 
ut ve cümbü§ünden teşek
kül etmi ti .. 

Müsamereye nahiyemize 
geldiğindenberi memleket 
aşkıle çarpan kalbinin bütün 
hassasiyetile her şeye ala. 

ka gösteren müdürümiiz Av· 
ni beyin genı·liğe üğütler 
ve temennilerle dolu yüksek 
bir hitabeeile başlanmıştır. 
Bu değerli sözler dinliyen. 

yılı bir mevki tutarmıı. Bu 
kadar adadan ve bu kadar 
ada koyünden yalınız Avşa 

odasile Çınarlı köyleri bağla-

rını muhafaza edebilmiş, di
ğerleri bakımsızlık yüzünden 
mahvolup gitmiştir. Bugün 

bağ yerleri fındalık ve dağ 
olmuştur Sebebini sordum. 

' 

ler uz~rinde buyuk tesirler 
yaratmıştır . 

Memleket gençlifı namına 

kısa b ı r mukabelesıle teşek. 

kür eden belediye reisi be
yin nutkundan sonra he
yet, proğramı aşağıda gös· 
terilen m uvaffakı yelli müsa
meresine başlamıştır. 

Arada on dakikalık bir 
iıtirahati müteakıp sahnede 
Havran'ın mümtaz gençlerin
den Avni bey oğlu 
lise mezunu Şevket beyi 
gördük : Mehmet Akif 
beyin,«sarhoş Ahmetı>namın

daki manzum monoloğunu 

okudu, çok muvaffak oldu. 
Havran'lı gençlerden yük. 

sek ticaret mektebi telebe
lerinden Ali efendinin zey 
bek raksı da çok alkışlar 
topladı. 

Yurdun musiki kolunun 
teşekkülünden beri, zaman 
zaman memlekette unutul
maz hatıralar yaratan bu 
heyet bu sefer de istihkak 
kespettikleri alkı ·!ar ara
sında müsamereye nihayet 
vermiştir. Maziye ka
rışan bu gece, Havran 
gençlerinin ümitle dolu is
tikbalinin kati birer hür-
hanıdır. 

İki büyük yağhaneye ma
lik bulunan köyde emvali 
miriye harıç olarak 1 O bin· 
den fazla zeytin ağacı var· 
dır. 

(Buralar evvela 4 5 sene j 
kadar boı kalmıt iskan edil
memi§. Mesken bulunan ci

varın büyük, küçük bot 
hayvanları bağ ve bahçe
lerini harap etmif. Bilahara 
Sürmene tarafından getirliüp 
yerleıtirilen muhacırlar da 
gözlerini denizden karaya 
çevirmemişler ve tahribatı 

görmemiıler Bir çokları 

Bu köy evvelce diğer 
ada köyleri gibi bağcılığile 
ve çıkardığı nefis ıarabile 

meıhurmuı Malik bulundu
ğu yüzlerce hektar lıağ yü • 
zünden iktısadi sahada sa-

f"") - Eski ismi Prostos 

bir şekilde yaptı Kudret beyin 
kıymetli bir ıanatkllr olacağ.na 
kanaat getirdim. R Gökalp 
bey Hikmet rolünde _ Meh · 
met kadar - muvaffak ola. 
madı. Hu rolde Mehmet ol· 
•aydı, Kudrcl'e rakıp oldu. 
ğunu pek eyı gösterirdi. 

Doktor rolünü Enver bey 
eyi yaptı Muammer bey Necati 
rolünü biraz daha tabii yap· 
mış o!say,lı fena olmıya· 
caktı. 

Netice itibarile vazifeler 
benimsenmiş. davetlilere eyi 
bir gece ye atılmıştır. 
Bu münasebetle Yurdun ça
Iı~kan reisi Feyzi beyi ve 
bütün Yurtluları tebrik ede
riz. 

Vehbi Evinç 

b a r ı n a m a y ı p hic

ret edince hükümet bizleri 
getirdi. Fakat eldeki bağlar 
bahçeler ve 2,3 kattan aıa
ğı olmıyan fU güzelim bina
lar birer harabeye döndük
ten sonra .. ) dediler. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağ-lana bilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 
- -·--

Gazeteye aiı her huıusta 
Neıriyat müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERl: Balıkesir Kuvvayi 

Tekrar ihya etmelerini 
söyledi.m Tevzi haricinde 
kalup emvali metrükeden 
madut bulunan bütün bu 
yerlerin hükümetten satın 

alınması ve itlenüp bağ ha 
line getirilmesi maddi kud 
retleri haricinde olduğunu 

söylediler Binlerce h• ktar 
bağa e!verişli sahanın bu 
suretle muattal ve kör bı
rakılmasına yüreğim sızladı. 

İzlerini bile kaybeden o bağ 
yeri dağlara baka baka Gün 
Joğdu'yu terkettim. 

m;~:;:a~·::r::ii~dr :.~::~irdairei 
.:.., ___ S:;..;.A;...V A Ş ı 

Bu gece 

Vatan 
Eczaeesi 

Nöbetçidir 

Cuma güakü spoı· haı·ck ~(Jeı·i 
(Üat tarafı birinci sayfada) 
hakim bir oyunu hüküm SÜ· 

rüyor. Birliğin muvaffak 
müdafaası bir gol tehlikesi
ne meydan vermiyor. Top 
her iki kaleye gidip gelmek
ten sersemletmit bir halde. 
Bu devrede topu Vahap'ın 
ayağında çok görüyoruz . 

oynadı. Altaydan Vahap, Ta· 
lat, Şükrü, ve Doğan beyler. 
Birlikten Necati, Münir, 
Melih, Şevki, .\bdullah, Zi
ya beyler çok muvaffak ol
dular. 

Altay kafile reisi Macit 

Güreş ~irincili~leri 
Cuma günü gecesi Halke · 

vi salonunda alafranga gü
reş birıncilikleri yapıldı. 

Eyi bir güreş muallimi 
olan Selman beyin idarcsiıı· 
de başarılan bu güreı müsa
bakaları kalabalık bir ha lk 
tarafından sonuna kaC:ar sey
redildi . 

Oemohasi yükseliyor 
"Prager Presse "den 

Narodni Oıvobozeni gazete
sinden: 

Melih' den gelen pası Şev· 
ki eyi idare ediyor ve ka
leye iniyor. Bu sırada iki 
müdafi arasında kalarak 
yuvarlanıyor: Penaltı. Mü· 
nir sıkı bir ıutla Birliğin 
galibiyet golünü atıyor. Bu 
ikinci gol 30 uncu de.kikada 
olmuıtur. Her iki takımda 
çok canlı bir hal var. Va
hap çok güzel oynıyor. Se
yircilerin ağızında: 

bey bize, Balıkeıir'de gör

dükleri hüsnü kabulden ve 
misafirperverlikten dolayı 

duydukları minnettarlığı söy· 
lerken bütün sporculara 
ve halka teıekkürleriııi yaz· 
mamızı rica elti ve: 

Bu alafranga tefvik mü 
sabakalarında fU şekilde kar-! 
ıılaşı ' dı: 

Faıizmin ne demokrasiyi, 
ne sasyalizmi kat'iyetle mağ
lup etmediği aşikardır. De
mokrasiyi mağlüp edememe· 
si; fatizmin kendi teıktlatını 
yalnız cebir ile kurup modern 

cemiyetin içtimai meseleleri· 
ni halle çalıımamasındandır. 
Avrupa demokrasisi ve ıoı· 
yalizm için en ağır inhitat 
devri geçmittir. 

- Yaıa Vahap sesleri. 
Ve oyun bu seyrini de · 

ğiıtirmedi. Hakemin düdü· 
ğü ile Birliğin galebesine 
yafa sesleri karıııyordu . 

Nasıldılar? 

Altay çok temiz bir oyun 
gösterdi. Ve teknik itibarile 
muvaffak oldular. Birlikliler 
daha enerjik ve azimli idiler. 
Her oyuncu canla baıla ça
lııtı. Aıağıya yazacağımız 
cezalardanda görüleceği üze
re Birlik daha çok favlle 

1 

Birlik aleyhine 

- Biz Ba l ıkesir'de spora 
karıı büyük alaka gördük. 
Balıkesi'ri çok sevdik. Spo
runuz her şeyiniz gibi müte
kamildir. 

Vali beyefendi ile Hamit 
bey ağabeğimize de teşek· 
kürler. 

İnıallah Eylül içinde Bir
liği İzmire çağıracağız. Eyi 
bir netice alacağımızdan 
eminiz. Buraya bir iki oyun
cu noksan geldik, dedi. 

Bir buçuk saat zarfında 
çalınan düdüklerin listesini 
yaptık. Bir takımın muvaf. 
fakıyeti ve teknik ve ener
jik kabiliyeti ve her eyi 
bunlarla pek ala görünür. 
Size eyi bir fikir verecegin
den eminiz. 

Altay aleyhine 

1 inci devre 2 inci devre 1 inci devre ,2 inci devre 

Taç 7 5 
Korner 3 6 
hentbol 4 3 
Avt 7 7 
Favl 13 12 
Penaltı o o 
Ofsayt 2 1 

Gol o 1 

Bisiklet müsabakalarına 

gelince: Sabah saat 10 da 
yapılan bir kilometre ıüratte 

birinci Hilmi bey (Yurt) 
ikinci Hakkı bey (Yurt) de
rece tesbit edilememiıtir 

Öğleden sonra 5 de yapı 
lan 30 kilometre mukave· 
meti iıe Yurttan llilmi ve 

6 

2 
4 

9 

5 

8 

12 5 
5 4 
1 1 

ı ı 

1 l 

Hakkı beyler 55· 57 dakika
larla Lirinci ve ıkinci, B,rlik
ten Ahmet bey üçünü o ldu 

1 
lar. Birinci ve ikinciler Tür
kiye birinciliklerine girecek
lerdir. 

llilmi beyin Ankara'da eyi 
netice alacağı umulmakta· 
dır. 

1 - Yurttan İsmail ve Sa j 
di efendiler berahere kal 
mıı l ardır. 

2 · Yurttan Rasim ve 
Hali l efendiler, Halil efendi 
galiptir 

3 - Birlikten Selman, 
Yurttan Mustafa efendıler, 
berabere kalmışlardır 

oj Birlikten Mu lafa ve 
Hüseyin efendi ' er , 
efedi galiptir. 

5 - Bir ikten Mustafa 
ve Ahmet efendi ·er, bera l e· 
re kal nıılardır. 
6 Birlikten İdris vo Mus-

tafa efendiler.69 zar kilo olan 
bu iki pehlivandan Mustafa 
pehlivan arkadaşını 5 daki
kada yenmiftir. 

Dostluğu artıran söz
ler söylendi. Türki
ye'den takdirle bah

sedildi. 
MOSKOVA, 3 (A.A.) 

Bugün Türk takımı ile Mo . 
kova takımı arasında yapı· 

lan futbol maçında Moıko· 

va takımı sıfır üç _gallp gel
di. Saha çok kalabalıktı . T ri · 
bünde Türk sefareti heyeti. 
diğer sefaretler erkani, bü
tün spor teıekküller erkanı 
ve mümessilleri, Karahan ve 
Sur iç Y oldaılar, bir çok hü
kümet erkanı yer almışlar 
dı. Stat, baıtan başa Türk 
ve Sovyet ba} raklarile ve 
iki memleket arasındaki dost 
luğu canlandıran aflıler ve 
levhalarla süslenmitti Oyu
na baılannıadan önce nutuk· 
Iar söylenmiı, buketler hedi · 

Bandırma aslliye ~u~uk 
ma~kemesinden: 

Kirazlı köyünden makmut 
oğlu kamil ağaya. 

Zevceniz kirazlı köyünden 
Ali çavuı kızı Ane h•nım 
taJafından aleyhinize ikame 
olunan boıanma davasının 

icra kılınmakta olan muha
kemesinde: il8.nen tebliğat 

icraşına rağmen gelmediği

nizden hakkınızda eıyap 

kararı ittihaz ve ilanen teb· 
liğine mahkemece karar ve
rilmiş ve mahkemede 23-9-
9 34 tarihine müsadif pazar 
günü saat 9 da tayin edtlmit 
olduğundan yevmü vaktı 

mezkürde ya bizzat bulun
madığınız veya tarafınızdan 
musaddak vekaletname yl 
haiz bir vekil göndermediği
niz takdirde mahkemenin 
ğıyaben rüiyet olunacaiı 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

ye edilmittir. Müteakiben 
İstiklal marıı çalınmıt ve 
herkes ayakta dinlemitlir. 
Yarın güreş ve yüzücülük 
müsabakaları var . 

MOSKOVA. 3 (AA.) 
İki ağustosta Türk misafir· 
leri Gorki ismini taııyan 

kültür parkını ziyaret etmit· 
!erdir. Gündüzün Türk spor
cuları hatlarında Cevdet Ke· 
rım bey olduğu halde atletizm 
müsabakalarında hazır bu
lunmuılar ve dynamo ılad
yomunu gezmiılerdir. 

Vatsndaş: 
Yoksulları gözeten 

Hilaliahmer cemi -
yetine yardım et
meği unutma. 

Aoaaaaaaaa aaaaaaaao• •v aaaa ~ 
: Edebi tefrikamız 8 \ 

\ SEÇMERUS HİKAYELERİ i 
a a I 
i Meçhul dost \1 
a a 
a Yazan : İvan Bunin a 

ğum için bütün seneyi sayfiyede geçi
riyoruz. Yağmurdan. buluttan ortalık 

kararmıı gibi idi. Bahçelerdeki çiçek
lerle yeıillikler fekalade parlaktı. Bot 
tramvaylar menekıe renginde kıvılcım
lar saçarak süratle gidiyordu. Ben de 
okuyor, okuyordum. Ve bilmem niçin 
kendimi hemen hemen ıstırapla karı
ıık bir saadet içinde hissediyorum . 

maz bir muammanın, saadetini size 
medyun olduğum güzel bir şeyin. gü
zel bir intibam teıiri altında bulunuyo
rum. Bu ıeyin, bu hissin neden ibaret 
olduğunu, ve alelümum, insanların 

herhangi bir 'san'at tesiri altında kal· 
dıkları zaman ne gibi ruhi halet taıı· 

dıklarını, ne olur, bana anlatınız? 

ki bunda hiçbir nezaketsizlik yok. Çün· 
kü muharrirlere mektup yazn-.ak artık 
adet hükmüne girmittir. Man afih, is 

temediğiniz takdirde mektuplarımı oku 
mıyabilirsiniz ... Gerçi bu hareketıniz be
ni çok müteeasir ederse de ... 

Gece 
Affedersiniz, belki bu mektubum 

sizde çok fena tesir bırakacak. Fakat 
ne yapayım ki yazmad, n duramıyorum . 
Bakınız ben genç değilim Hatta on 
beş yaıında bir kızım ela var. He 
men hemen bir gençkıı:. M~mafih bir 
zamanlar ben de oldukça güzeldim. 
Şimdi bile o zamankinden ı:ek okadar 
keskin hatlarla ayrılmıt değilim. Ne 
yapayım. beni olduğumdan ba~l.a tür
lü tasavvur etmenizı istemiyorum. 

lığınızı bütün bütün onlara verlyouu 
nuz. 

Eıkidenberi mütalaayı severim. hal 
ta tatmin olunmıyan birçok imanlar 
gibi ' en de birçok hatıra defteri tut 
tum. Şimdi de çok okuyorum. 

Sizi de okudum; fakat az. Sizi da
ha ziyade adınızdan tanıyorum. Halbu
ki bu son kitabınız .. Sahi, bu ne garip 
şey! Birisi, bilmem nerede, bir ıey ya· 
zıyor, birisinin ruhu kendi gizli haya. 
tının ufacık bir kısmını ufacık bir remz 
ile ifade ediyor, - ki bunu SiZiN 
gibi bir kelimede ifade edebilir, -
sonra birdenbire mekan , zaman 
mefhumları, tali ve hallerin baıkalık
ları ortadan kayboluyor, sizin fikirle
riniz ve hisleriniz benim, yani biz umu 
mun malı oluyor. Filhakika, bütün 
dünyada yalnız bir tane ruh var, 
Ohalde size bir ıeyler söylemek, si 
zinle blrşey paylaımak ve size blrıey· 
den tikayet etmek için gene size mek· 
tup yazmaktaki israrlarımm manaıı 

kendiliğinden anlatılmaz mı? Sizin eıer 
leriniz bile benım size yazdığım mek
tupların aynı değil mi? Siz de onları 

yazmakla b' ridne birıeyler anlatmıyor 
musunuz? Ve kendi satırlarınızı meçhul 
bir ıahşa, meçhul bir mesafeye gön· 
dermiyor musunuz? Bakınız, itte siz 
de tikayet ediyorsunuz. 

Çeviren 11. Gaf! ar 
Yedinci hikaye 

7 teşrinievvel 19 ... 

Atlas okyanuıu sahillerinin mahzun 
ve muhteıem bir mehtaplı gecesini gös
teren tU carte -ilustree ile, son eseriniz 
için, Size derhal teıekkürlerimi takdim 
ediyorum. Bu sahiller, benim ikinci va
tanın11 ve Pretanya'nın Avrupa'daki 
müıteınlekelerinin son hududunu tetkil 
ediyor. Görüyor musunuz, meçhul dost· 
larınızdan biri Sizi nekadar uzaklardan 
selamlıyor. Mernt olmanızı diler, Sizi 
Allaha emanet ederim . 

8 teşrinievvel . 

Taliin beni ebediyen attığı fU ıssız 
memleketin manzaralarından itte bir 
tane daha. 

Dün mülhit bir yağmur vardı.-Za
ten bizde yağmurla rebedidir. - Bir 
it için ıehre lnmittim. Tesadüfen eseri
nizi aldım ve dönerken yolda hiç dur 
madan okudum. Sıhhatça zayıf oldu· 

Allaha ısmarladık. Tekrar teıekkür 
ederim. Size daha bazı şeler söylemek 
istiyorum. Fakat ne? Bilmiyorum, tayin 
edemiyorum. 

1 O teşrinievvel 

Kendimi tutamıyorum ve gene Size 
yazıyorum. Zannederim ki buna benzer 
birçok mektuplar alıyorsunuz. Madem
ki bunlar, kendileri için betah.ıs erer
ler ibda ettiğiniz insanların gönüllerin
den kopan birer cevaptır; ohalde ben 
niçin susayım? Kitabınızı neıretmekle, 

yani benim için de neıretmekle, ara
mızda bir münasebet tesisine ilk teıeb
büs eden siz olmuyor musunuz ? .. 

Bugün de, henüz yemyeıil bahçemi
ze hiç durmadan yağmur yağıyor. Odam 
zulmet içinde. Ocak sabahtanberi yanı
yor. Size birçok ıeyler söylemek iıliyo
rem. Fakat bunun nekadar mütkül ol
duğunu, hele kendini anlatmanın hemen 
hemed imkansızlığını siz herkesten da. 
ha iyi bilirsiniz ya. Ben hala hallonul-

Acaba bu his, beıerin kudret ve 
meharetinden mütevellit lıir füsun mu? 
Bizde daima sönmeden yaııyan ve bil
hana hislerimi• üzerine teıir icra tden 
bazı §eylerin, mesela müziğin, ıiirin , 
herhangibir ıekli lahatturun veya her 
hangibir kokunun tahrik ettiği ıey, bizim 
kendi saadetlerimiz rni? Yoksa bir in
san ruhunun ilahi güzelliklerle müta
hauis olmasından mütevellit bir sevinç 
mi? Öyle bir sevinç ki, onu ancak siz 
ve sizin ğibi olan birkaç zat keıfede 

bilir Ve bunu yapmakla bizlere hatır
latmak istiyorsunuz ki, o ıey, yani o 
ilahi güzellik, herteye rağmen gene de 
mevcuttur. itte mesela ben kendim bir 
ıey okuduğum zaman - hatta hazan 
korkunç ıeyler okuduğum zamanlarda 
bile-birdenbire haykırıyorum: bu ne 
güzel ıey, Allahım; bu ne demektir? 

Bu, ıu demektir ki, herıeye rağ
men hayat güzeldir; 

Allaha ısmarladık. Pek yakında ge
ne mektup yazacağım. Zannediyorum 

11 Teşrinievvel 
Hazin, fakat ulvi bir müzik gıbi 

ruhuma tesir eden edebi kudretinizin 
bende yarattığı bir heyecanı gene sizin 
le paylatmak ihtiyacile yazıyorum. Pay· 
laımağa ne lüzum var? İıte bunu ne 
ben bilırim, ne de siz Bununlaberabu 
ikimiz de pek ala biliyoruz ki, insan 
ruhunun bu ihtiyacı hiç bir zaman 
kökünden sökülüp atılmadığı gibi, bun
suz hayat ta olmaz. Hem bunun bôyle 
olmasında büyük bir hikmet te var. it
te sırf bu ihtiyacın tesirile değil 
midir ki siz de eserler yazıyorsunuz? 
Hatta daha fazla btrıey ... Zira siz var· 
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, - . . . "'' Beledıye Dıspanserınde ı 
Muayene Günleri 

:,Ci.')1A HTESI <J(' ~LEHİ 
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.,,, Üi:tleclernsoıır< saat 14lleııl6,·a !..adar dahili 
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ını lia ·talıklar nıuan·ıırsi (Doktor .\lııııeı 
,,,r Emin be~·) • 
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11 kulak., burun. boğaz lıasıalıkları rııııa~· ı·

ıH'si (Dol..toı· llı•lıııll'I K:iıııil lı<·~ ) 

PAZ . .\HTESİ GC ,\LEBİ: 
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k d~lıili lıas1alıklar ıııııa~ı·ııı•!-İ ( llo
0
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ıııet Eıuiıı he~) 

S.\LI GCNLEHI: 
Ju Üğlcdcıı ('V\t>I saa1 10 tla;, 12 ."' katlar 

n~ 
dalı ili hastalıkla r nıııayt>ııı·si (Dok lor .\ tı-

m met Eıııiıı lw~ ) 
,.;ARS.\MB.\ (;f'NLEBİ: . . 
nı Öğledeıı soııra saaı. 15 (h•ıı 16 ~· a kadar 
·,•• ılalıiH lıasıalıkl:ır 11111:.nf'ııl'si (l>nk1.or lla-

a • 

-iiı san Haif lıt>y) 
ıjltiHSE~IRE (;f· ~· LEHİ: 
·d, • 

-· Ügledt•ıı -.oııra ..;mıı 15 dt · ıı lfi '" katlar 
cildi~· e ve bı•\ liye lıasıalıklan ıııu:ıyı>ııesı 

(Ookıor ,\lrlııııeı .\ li b".') 

Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. 

Bu keı e 1.tanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müayü Vil
li tarafından en mÜf
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem. 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ş.apka

lar imal edildiği gibi 
eıki ppka-lar da ye
ni bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. ipekli, yün
lü kumaı-lar ve elbi· 
seler üzerinde olan 
bilumum lekeler beı 
Jakika gibi pek kıoa 
bir zamanda çıkarılır. ) 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
flatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha
lkımıza tebıir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziı·aat bankası kaı·şısında 

ŞAPKA YAPIM EVİ Mustafa Zeki 

Necip beyin losyonları ve 

yağsız kıremleri Ergun ılk

bahar kolonya ve losyonları 

lil,:=:. __ , __ _ son moda hanım çanta ve eldivenleri 

93.5 modeli ve gayt-f şık düğme ve toka-

• ı I . ! . f" 
•••••••••••••••••-• arı yenı ge mış ır . --------------= ı Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri 

_-- Temaşa ., • 
. il DOKTOR Kepsüt panayırı 

OTEL VE GAZiNOSU ı, /Mehmet 

Şeref Bey idaresinde 

Ş k • 1 Ralıkesir'C' ~7 kiloııı!'tre nıı•sal"edr nıuıııazaııı 
a tr 1 IJir ~OSa ile lllCl'lıııt Jıa\3 1 Sil \fl ~İİzel baJıı:ele-

Hergün hastalarını saat rile ııw~lıur olan KcpsiiL ııalıiye ııırrkf'ziııdf' 
2 ılcrı akşama kadar kabul a~uslosuıı-18 iııci cuınartt•si gi'ıııii acıl:tt·ak vr he~ . ' . . 
eıln . 

llalıkr~iriıı lwr lıust_ıs~<~ <·ıı !! . .\lire~: )lıısıafafakilı 
nıukeınnırl otelıdıı. H , ıııalıallesiııdı• Karr:-i . ı l 

giin devanı edecektir. 
Panayırda lu'r cim; damızlık ve kasaplık lıay

' aııat bııluııacaktır. Paııa~ ırın kurulduğu mahal 
vasi ~ayırlık.ta tatlı sıı ıııemlıaları olııp gr.le('ı>k 

ohuı lıayvaııat sahipleri ha~ \'aıılarınııı iaşesiııdc 
Konfor. Temizlik, Servislerindeki i be~· lÜ.rbesici va l'llUJa. 1 

ngzaket ve ciddiyet, emniyet 
Gerek Memleket halkının. •ı 

Dr. M. Ali 
1

• ıııiişkiil:\t çd,miycceklerdir. 
l'aııa~'ırda lwr 11('\İ eşya ve ı•ıııti:i alı~ \erişi 

)lemlel..et ha -talıa-
~· :ı pılaca ktı r. llari~teıı ~elecPk tücear \t:~ esnafın 
ıııallaı·ınııı lıü:-ııi"ı ıııulıafaza YC keııdileriniıı es-

gerek bütün misafirlerimizi1! nesi cilt, fn·ııı-:i, hel
um11mi takdirini celbetmişör.A şoğuklu~u lıast:ılıklan 

H rııiitrlıaşsısı. hahı istiralıaıhırıııırı 1<•ıııiııi ıııaksadile avrı, ayrı 
TEMAŞA Gazinosunda tf nıalıallrr ilızar n· her diirlii ilıti~· a~~ıan :ıa trn;in 

t• Haatalarınıs aat üçle rdilıuiştir. 

Gu·zel Sesıı· Bir Radyo •• hükümet caddesinde mu· •• ı ı ayenehanesinde kabul ve · ı . tf tedavi eder. 1 

~elırirı, lsıaııhııl ,,. ızıııiriıı hiitiiıı gazı tı·lı·ri "•• · - ~- --
1 W ı •••••••••••••••••••••••••• 

Bıılıkesir .Vila,-et Dai-• 111" \('Ullllr •• • • 
•• tf: Yoksulları yediı·en, ! ıııi •~nciimcniııden 
" Balıkesirin en eyi tanınmıt bir otumıa ve ": geydiren ve herma- : Halık.esir nıenılı>ket lıası::ılıaııesi ilıtiy:ıcaıı ıçın 
lf dinlenme yeridir. H: d ·· t y k : ı ·· ·· ı l 5 l" O ı tf tf: na a gozeen n ·: 111<''"" ıııııııa ... asa~a ,azoıınaıı 8L ıra4 ... 11-
e::::::z:z:z:::z:::::::::•: su/far Birliğine seve i rıı~lıık ~- ı·ı-li ıııalı ,e 999 liru 70 kıırıı~luk ı·c

Bcılık<•siı· ~\skeri Satııı 
A lıııa K()IDisyonıınd<tn: 

1 - Edı·eıııil'teki kıt'at ilıti~ a<·ı içiıı kapalı 

zarf usıılile oıı iki hiıı kilo sadt> nığı satııı alıııa-. . 
<'aktır. 

2 - Evsaf \t' seı·aitiıii ı!Ül'ıııek istiveııl<'riıı . ' . 
lırr ~iin ve istı•klilrriıı ilıal•~ ı.:iiııü olaıı ı~-8-H34 • • 
pazartesi ;..:iinii s:ı:ı1 17 ~r kadar mııvakkaı tı•nıi-
ııal al..cası olaıı 720 lira' ı lıa' i vr tı,klir zarfla-• • 
rile birlik le Edrı•mi Lteki Sa . . \ 1. Komisyoııu ıı:ı nıu 
racaat eyh' 1ncleri ilaıı oluııur. 

! seve yardım ediniz. : ııehi ıııalı cdviye, rdt'vatı tıbhiyı· "' paıısııııı:ııı 
i Yoksııllıırı r;ö:cfınc i ıııalzPnıı·si lisıe \P şaı tnaıııesi nıııeibiııee 23 ağ-
: Birli{ji : ıı..;los-n3± ıarilıiııp nıüsadif tıı>rsPrııhe .!!İiııii !'aııl 
•••••••••••••••••••••••••• " \"1 ' onbl'ste ihalı· rtlilnwk iizerc yirıııi ı!iiıı ıııiiddetle ,. i<·~r~~~,@·~~ . . . 
~r • ~ •. i aleııi miiııakasa~·a korııııu~lıır. Talip olanların ti-
~ Diş Hekimi ~ carrt odası vesikası \C ~ iizd•• yeılilıuçuk ııislıe-
~ @ tiııde teminatı nııı,akkatr ıııaldnız \e~a ıııck.tııp-
~°"~.' r!i M • N ı·yaz ·1 ~~·' larilı· hirlikır. ~ ,., ıııi mezkı'ırda Balıkesir' de eıı«ii-
? meni \'il:l~· eıe \e fazla ıualı'ınıal alnıak, lisıı• n' 
• ~rraitiııi görıııek istiycıılerirı İsıaııhııl'da \'ila~ı·t 

lla..;ı . ısıııııı ı·ıııııa- ~ ıııak:ıııııııa ıııiiraı·aatlaı ı ilaıı olunur. 
ılaıı ıııad:ı lıt'r ~iiıı ! 

saat ~darı 17 · ye ~ ı----- ---------------

kadar· .\grıl:ırrla @ B<ılıkesiı• Askt•rlik 
4 - !l ~ ;..:.-ct'l~ri ka lııı l vt• '.& 
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M ·· d ·· 1 ·· "" ·· 1 eh ~ ~ıılH'rniz ınıııtak:ısıııda ıııukay~f'ı, \l' ı·l~e\lıı 
ıı uı· tı~;ııııc eıı: !~Balıkesir K. ~ ııaziıırd(·ıı ıııaa~ alaıı tıaqı ıııalı'ıııı'rile setıit ~(·-

K .. 11süt zir:ıat mt'ktı'biı . df• oıı lıiıı kilo kuru ~ mllye C No '' tiınleriniıı 934 ikraınhf'lcriııiıı leYziiı ı t• 4 a~us-
oı 24-7-934 tarih indi' 'irıııi ı!İİıı rııiiJtlrılf• 11111- " 1· 2 2 ~ tos 9;34 euıııartcsı giiı.ıii lıiıklııııeı hiııa:-ıııda ·ıııii-
z..ıyetleyr vaz edilnıiştiı:. Taliplerin zira:ıt ıııu - @ ~ teşekkil koıııisyo11 t:ırarıııdan haşlaıı:ıraAı ilaıı 
tlürliiğüne müracaatı. ~~~ olunur. 

~sEHl·R:;;-, , -·- ~-.... ~ 

31 Temmuz 934 Sah dan itibaren 

Aşk Hazretleri 
Hakikaten bu filimde atkın büyüklü 

ğünü ve hakimiyetini göreceksiniz aynı 

zamanda çok zengin ve eğlencelidir. 

Memnun kalacağınızdan ıüplıe etmeyiniz 

Ayrıca dünya havadiıleri . 

SAGLAM, 

ZARiF, 

Satış yeri: 

TAVSAN'LILI1 ZADE FAHRi 
tı - - - . -- - -

Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

Bal ıkesiı· askeri sıı tı 11 

alııı<t k()D1isy<,ıı1ındıın: 
Balıkesir ınerl..ez kıt'atıııııı ilıli~ acı olan a~ağııla 
cinsi ve ıııil-t:.ırları \:ızılı ı•rzaklar ıııiiııakasa su
retile satın alıııacak'ıır. İlıaleiii la aguslos 9H4 
pazartesi giiııii saat onda iera edilerek.lir. Talıp· 
terin ıııı:ızkl'ır giiıı vp saa1<• Balıkesir satııı alıııa 
koıııisvoıııı na nıii raca atları. 

• 
Cinsi 
Noh ıı t 
Oduıı 
Koyuıı eli 

Mikdarı 

iS0,000 
350 000 
12,000 

NEVROZiN 
CELAL 

4-5 

Bütün asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 

Ne,riyat müdürü: ESAT ADIL 
Villyet Matbauı Babketır 
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