
u 
Halkın mu~abbetini, alkıslarında 

değil sükutunda aramıya 
alışmalıyız. 

den fazla ·insan öldü. 

Nüshası Her yerde 3 kuruıtur. CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 
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9 Eylul Bayramı Bursa 
Kasaplarının değer
li bir teşebbüsü 
ANKARA, 6 ( A.A. ) -

Bursa kasapları 934 a~ustos 

iptidasından bııılamak üze

re mezbahada kesilecek her 
büyük hayvandan beı, koyun 

ve keçiden iki, kuzu ve oğ

laktan bir kuruı Türk tay

yare remiyetine teberru et
meğe karar vermiılerdir. Ha-

Örfi idare ve mümasili kaldırıldı Po!iflka 

Bu sene çok~rl~k olacak. 
Fevkalade bir progr-am hazırlanıyor. 
IZMİR 6 ( Ş. s. ) - memleketin yüksek ve mü· 

sükunet Avdet Ediyor Harbin •• •• onune 
Yazan: Benito Mussolini - -~ ~ -

Avusturya Başvekili bir temsil Be~oriyetin yaptığı eıı bü

seyretmek için Bodapeşte'ye yük harbin zulıurun.ıan yir. 
mi sene sonra halt\ Avrupa'-

9 Eylul kurtulut bayra- nevver tabakasına mensup 

nı b. ak zevat davet edil· 
gidecek. nın tali ve mukauderatı o 

VİYANA, 6 ( AA.) - teıkilatına bağlı bütün spor harp ile ve o harhi bitiren 
Memleket tabii manzarasını teşkilatlarının feshini hüku· ı sulh muahodelerı ohktımı 
iktisap etmek üzeredir Ur· ile tayin olunmaktadır. 

ının bu sene geçen sene· ır ç 
!erden daha fevkalade su- ın<ıtir. 
rette tes'idi kararlaıtırılmıt· İçtimada 9 eylül bayra-
tır. mının fevkalade olarak tes. 

C H.F. vilayet reisi Avni idi etrafında müzakereler 
Doğan beyefendi. bu ınak· cereyan etmiıtir 

metten istemeğe karar ver· 
fi idare ile diğer memnui· 191~.20 muahedeleri hnk-

miıtir. 
yeller kaldırılmııtır Bununla Vi kın.la bugün Avrup.ı'da üç 
beraber sokaklarda birçok YANA 6 (A.A.) - A -

ıatla dün saat 19 da Hal - Neticede geçen seneler 
kevinde büyük ve mühim bir tezahüratının tetkiki için 
içtima hazırlamııtır. yedi kiıilik bir komite teı-

mlyetli Bursa kasaplarının 

bu teberrularının senelik ye

kunu l200, 1500 liraya ba

liğ olacaktır Türk tayyare 

k 
vusturya Başvekı'lı' Macar muhtelit siyasi kuvvet, üç 

as er ve polis müfrezeleri görülmektedir. maarif nazırının davetine muhtelif fikri ı·er .. yon ve 
ViYANA, 6 (AA) Avus· icabet ederek tarihi bir pi- Üç muhtelif ~örüs htıkımdir 

turya katolik gençler bir- yesin açık havada yapıla· ve hunlar aşnf:ıduki grup-
liği senelik kongrasında cak temsilinde hazır bulun· larla tem•İl c:lılmektedir: 

toplanmak kararile müza- cemiyeti bu değerli vatan- nazi faaliyetlerinin hükum mak üzere çarşamba günü Yani evvelll bir tnrııfta 
9 Eyliilün yeni ve daha kil edilmiş ve haftaya pa· 

ınüeuir surette tesidi için zartesi günü saat yedide 
fikir ve mütıdaaları alın
ınak üzere bu içtimaa 

kereye nihayet verilmiştir. daılara teşekkür etmiıtir. sürdüğü Alman jimnastik Budapeşte'ye gidecektir. •ulh mııuhede\erindPn fay-
---------------------·-----..;,....;,.....:.......;~----- · dalar ve hdtti Lozı ohvoldo 

Hukukçular 
İçin yeni esaslar 

İçtima , Halkevi reısı M · d 10 k"I t d 1 k Cevdet Ak Ömer beyin ri- ır_asım anına 1 ome re_ a ayyara uçınıyaca : Güreşte hadden a~ırı Ye coşkun fcv-

yaselinde yapılmış ve Fır H·ındenburg ou·· n Gece Galı'hız kinde fuyua!ar elılt> cılenler 1 hıılıınuyor. ikinci grup hurp 

ISTA\BUL, 6 (S Ş) -
Ünhersite hukuk fakültesi 
mezunlarından adliyeci ol
mak istiyenler bir müddet 
staj görmekte ve bu staj 
müddetinin hitamında da 
her sene toplanan Adliye 
encümeni tarafından münhal 
bulunan mahkeme azalık 
ları ve müddeiumumllikle
re tayin edilmektedirler 

kamız vilayet reisi Avni · ı 
b d k d 

toki nınğlıihiyetle Drnzı 

Doğan ey e sonuna a ar - - - - y 
Eb d 

· h "h " ld üzmede ikinci... kayhPtmiş ve siyasi cezala 
içtimada hazır bulunmuştur. e İ lSfira atga ına gotÜrÜ Ü MOSKOVA, 7 (AA.) _ ra çarı· lm17 olup sulh mu 

Bu içtimada verilen çok NEUDECK6 (A.A.) - Ma- Anadoh.ı ajansı hususi muha- ohcdel r;ne kor~· ııııicaclele 
mühim bir karar mucibince reşal llindenburg'un cenaze- birinden: Dün dinamo sta etm~ktı•ıl•r ı 
matbuat bir anket açacak si pazartesi gece yarısında d d Ü,.ı·ı· oc•u" ;?rUp - h r nn . ın a yapılan yüzme müsa· ' " " 
ve bu sayede gerek lı mir Neudeck'ten kaldırılacaktır. kaıl·•r "al 1 ııl .• rılcn "ıse -'e 1919 bakalarında puvan itibarile " .., • u 

ve gerek mülhakattaki ze- Tabut bir top arabasının k ı Statııs'u"nden vrupa'ııın tek i inci; kü tür parkında yapı-
vatın fikir ve mütalaalarının üzerine konarak ve evvela k l lan güre• müsal·akalarında rar urtıı ması siyasetini 
Halk Fırkasına bildirilme· hayvanlarla sonrada b i r • galip geldik. Stadın her iki inkişaf Ptcnesi ldzımg~lcl t':i 
sine tavassut edilecehtır . traktörle çekilecektir. Ho-henştayn'a varılmadan evvel tarafı hususi bir itina ile Türk fıkrirıucJir. Nıhayl'I hitaruf-

Adliye Encümeni bu'sene 
de yirmi beş ağustosta An
kara'da toplanacak ve adli 1 

stajını ikmal etmiş hukuk 
mezunlarını münhal memur·, 

Geçen seneki üzüm 
ve incir istihsali? 

Maretalın eylıil 914 de Tanen- ve Sovyet dostluk ve birliğini lar ılı v.ırılır ki, hun:or hıl-
burg muharebesini idare et- söy)iyen yazılar ve bayrak· h·ıssn Cencvr( •,ı,, niıfuzlnrını 

İZMİR 6 (S.Ş) -Ege mın 
takasının 933-93 4 senesi ü· 

tiği ceneraller tepesinde te larla süslenmişti. llükumet ü~üncıi grup lolıinde vo nno 
vakkuf olun!lcaktır. llohenş- spor teşkilatı erkanı, masla· temayül ııderek kull~nmnk 

luklara seçecektir. Ancak, züm ve in:ir istihsalatı hak-

tayn'c\an Tanenburg'a kadar Ma•eşal Hindenburg hatgüzarımız ve sefaret tadırlar. 
binlerce Nazi Milis askeri kanı, seferber heyeti, müte- erkiı_nı hazır bulunmuılar- \"ersaillrs zıhniyctini mu-

adliye vekaletinin verdiği kında ticaret odasınca bir 
bir kerara göre bundan 

1 
rapor tanzim olunmuıtur 

ıonra otuz. yaıını ~eçkin i Bu rapora göre 933 -934 
olanlar adlıye mesleğıne ka-

1 
senesi içinde 62,807,470 ki

bul edilmiyeceklerdir. 1 Io yaf üzüm, 5,564,255 kilo 

Ankara hukul~çular yimeklik üzüm, 5,747.200 
birliği kilo ıaraplık ve pekmezlik 

ISTANBUL 6 (S.Ş)- An· üzüm istihsal edilmittir. 
kara hukukçular birliği İs- Bunun 53,397,104 kilosu 
t b ]'d b' • b makta kurutulmuş olarak sarfedil an u a ır,fu e aç · 

ellerinde meşalelerle sıraya 
dizilecektit-

Tanenburg'da tabut cene· 
raller kulesine nakledilerek 
orada bir sandukanın üze
rine kona~aktır. Sanduka· 
nın etrafında hükumet er. 

veffanın aiiesi ve eıki im
paratorluk ordusu mümes 
silleri için yerler ayrılmııtır. 

Merasim eınaaında tayya
relerin 10 kilometrelik bir 
muhit dahilinde uçmaları 

menedilmiıtir. 

(Devamı ikinci sayfada) 

Karadeniz Misakı için 
dır. Şube açıldıktan sonra mittir. Aynı mevsimde 

birliğin üç bine yakın hu- 1,800,510kılo yaı incir, 15. Romen ga"etesı' mu .. hı·m bı'r 
kukçu azası olacaktır. Hu- 587 ,572 kilo kuru incir istih- M 

kuklar adli bir mecmua da çı. sal ve tamamen ihr~ç edil- makale neşretti. 
karacaktır. 1 mittir Ü -Maarı"f Mu" du"' rleri Y~murta projesi B KREŞ. 6 (S.Ş)_- Bu- . Anupa'nın en mühim sev-

rada çıkan yarı resmi İn. kulceyş ve iktısat havuzla. 
ISTANBUL, 6 ( S.Ş) -- İSTANBUL 6 (S.ŞJ-Mü· dependance Roumanie ga- rından birini teıkil eden 

Yuksek tahsil görmiyen Ma· , tehassıslar tarafından tel· zeteıi, akti düıünülen Ka-
lf kik edilen Türköfis yumurta radenı'z mı'ıakı hakkında Karadeniz. son zamanlarda 

ar müdürleri arasında tas- k t d fıye nıeaeleıi mevzubahstır- 1 projesi tadil tekliflerile be- yazdığı bir makalede diyor i inci P ana ütmüştür. 
M f 1 raber lktısat Vekaletine ki: Rusya'nın uzun müddet 
. aarı müdürlerinin sicille- I d 

dır lıaf•za etmiş olan gnlipkr 

Yüzme müsabakaları Sov- ·öyle diyorlıır. «\'ersailles. 
yet halkı tarafmdan çok heşeriyet tuıhinJe son s:ıy
derin alaka ile karıılandı. foyı te~kil cdar, vo \'er

Güreı te çok kalabalık sailles sulh mııaho.lesı, kım-
bir halk önünde yapıldı. senin

1 
ilişıımiyeceği bir şa

10,000 
İtalyan 

Arnavutluk'ta yer· 
leşecek-

isTANBUL, 6 < S,Ş) 

rı tetkik edilmektedir. gönderilmitlir _________ ";..1_9_1"!:4,....._se_n~e-ı_in_d_e_n_e_v_v.....:..;el. ünyadan ayrı yaıaması 
:::-:-....:.:.::..::.:::~~~::.:,:.:.,_ __ -i;.....---:::--:'.:-: boğazlar mesel esin in ehem. 

Köy te._t-kı'kleri 300den fazla Muhafız gücü miyetini azalttıgı gibi vak-

Borçlarını ödemek üzere 
İtalya hükümelinin arnavut 
luk'a verdiği mühlet "t eylul
de bitiyor. İtalya, Arnavut· 
luk'a 10,dO:l ltalyan'ın yer· 
leımesini istiyecektir. Buna 
sebep. Arnavutluk'un ltalya' 
ya olan borcunu ödeyemi 
yecek vaziyette olmasıdır. I 
ı~~~-----

edilirse. hemen hemen bü · 1 

hes,erılır.l> Bu grubun paro
lası: [Mevcuılun rııuhaf:ızıısı) 

ılır. '.\laglılplar şöyle diyor
lar: «Cılıanı müteessir cuen 
İ•:t:moi ve marıe' i fenolık· 

lorıa mesuliyet ve kabahati 
sulh muahe.J !erine aittir ıı 

Bu gruhun parol. •ı: 1 'ulh 
mualıPılclcrındı·n hok ve 
adalet csa•larına muvafık 
olan her . eyin m.ıhfuz kal
ması ve fuknt hc>r ' ·ey !on 
evvel cihan sulhunıın mu
hafaza ve temin euılmesi v -
Avrup1 medeniyetinin İn· 

kiraz tehlikesini ha 
mil olan hurplen çekınınesi 

surctilc sulh mualıcdclerinın 
tetkik ve lemyız,len gPçiril 
ın si J 

Ve eyi semereleri 
MARAŞ, 6 (A.A.)- Hal

kevinin köycülük ıubeti dün 
vali ve fır.ka rehl ile bir

likte köyleri gezmiı. köylü
lerin umumi vaziyetlerini 

Yakından tetkik etmiıtir. 

Bu kazaların bir kısmına 

eyt ıu getlrilmeğe ve koo • 
Perattf teıkiline teıebbüs 

edilnıııttr. Çeltik fabrikan
nın elektrik santıralı ikmal 
edilmiıttr. 

lstanbul'da kitap 
sergisi 

ISTANBUL 6 ( s ş )-Is· 

tan bul lialkevl 19 ağustosta 
Galatasarayda bir kitap ser· 

gisi açacaktır. Sergide yeni 

Türk harflerlle basılmıı bü

tün gazete ve mecmua ve 

kitaplar teıhir edilecektir. 

19 ağuıtoı Gazi Hazretleri
nin yeni Türk harfleri hak
kında iprette bulundukları ı 
(iindür. 

tile Kara.denizde pek müte-

İnsan seylaptan Bisikletçileri Sam- rakki olan ticaret le Odesa 

O
" ldu·· ve Batum limanlarının in· son'da ( A A ) hitat ından ağır bir ıurette 

TAHRAN, 6 I • · - SAMSUN, 6 (A.A.) Tür- -t . 1 t 
Ta

hran Meıhet yo u üzerin· mu eeasır o muı u 
kiye bisiklet turunu tam F k 1 

d
e Firizguh'de olan mülhit a at o sene er geçmiıtir 

d 3 O 
kadroıu ile bir arızaya uğ- ş· d' K d tuğyanlar neticesi~ e _ ~ ım ı ara eniz mıntaka. 

den fazla insan olmuıtur. ramadan büyük bir baıarıı· ları, yavaı yavaı canlan. 
Bir çok çocuklar boğulmuı· la sona erdiren Muhafızgü - maktadır. Bu da Karadeniz 
tur. Büyük miktarda hay- cü bisikletçileri çok dinç, devletleri arasında hasıl o
van zayiatı vardır. zinde ve neıeli olarak dün lan yakınlıktan ileri geliyor 

Karadeniz devletleri ara
sındaki siyasi anlaırr.ayı, hiç 
fÜpheılz ki,iktısadi anlaımıt 

takip edecektir. Rusya ile 
garbi Avrupa rr.emlekellui 
ve Akdeniz cevletleri ara· 
sında ticari münasebetlerin 
tekrar inkıaf edeceği ve 1 

sıklaıacağı tahmin edtlebı
lir. Bu hal, Odesa, Kösten· 
ce, Batum, Varna, Trabzon 
limanlarını fevkalade can: 
!andıracaktır 

Bir facia 
iZMIR 6 (S Ş) - Kemal 

Paşa'da çiftçi Mahmut ~smi~
de biriei zevcesı Emıneyı 
uşağile fena vaz~yett~ ~a: 
kalamış ve zevcesı Emıne yı 
uyurken hıçnkla keserek 
öldürmüştür. 

Belediyeler bankası 
ANKARA, 4 (S.Ş.)- Be 

lediyeler bankası heyeti 
umumlyesi 3 eylulde Divanı 
muhasebat binasında topla
nacaktır. İçtimada bankanın 
ilk heıap devresine alt idare 
meclisi ve murakabe rapor· 
ları okunacak ve 933 plan· 
çosu tasdik edilerek yeni 
sene için bir mürakıp seçi· 
lecektır. 

ıehrimize gelmiıler ve çok 
samimi bir surette karşılan· 
mıılardır. Sporcular 7 ağus
tos salı günü Ankara'ya dö· 
neceklerdir 

Ankara'da sergi bi
nası 

ANKARA, 6 (AA) - Mil· 
li iktısat ve tasrrruf cemi 
yetinin ıehrlmizde yaptır

makta olduğu ilk sergi evi
nin intaatı bu ayın sonunda 
bitecek ve 29 birinci teırln· 
de bir milli sanayi sergishi 
ile açılacaktır. Şimdiden 
iştirak müracaatları batla
mııtır. Müracaat müddeti 
bir eylulde bitecektir. 

Henüz. mevcut olan mi
saklardan kopye edilmlt ıi· 

yaai bir Karadeniz misakı 
hazırlanmamııtır. 

Böyle bir proje. muvaf· 
fakıyetle neticelendiği farz· 

tün A vrupa'yı,bir miaaklnr ıe· 
1 

beksi aktine sevkedecek ve 
timdiye kadar bir hayal 

addedilen devletlerın e!ele 

çalıımasını mümkün kıla· 

caktır. 

Hiç füphe yoktur ki, ıark 
misakının bir neticesi ola

cak ve Balkan misakile ta

mamlanacak olan bir Ka
radeniz misakı, ıarki ve 

cenubi Avrupa'da sulhu kati 

surette sağlamlaıtıracaktır. 

Böyle beynelmilel bir te 

ıekkülden elde edilecek olan 

iktısadi menfaatleri görme

mek için insanın kör olma 11 

lazımdır Zira Karadeniz 
misakı, bunu imzalıyacak 

olan devletleri fili bir teş 

riki mesaiye sevkedecektir-

Binaenaleyh Avrupa'nın 

tanzimine engel olan bütün 

manilere rağmen fark misa. 

kının akli ve bunun Kara 
deniz mı.akile tamamlan
ması ıayanı temennidir .• 

Muahedeler.len istıfa,le 

etmi olan galipler grupu, 
Fran•u tnrafınıloıı ıılare crlıl 

m-'kleılir ve Funsn. sulh 
mueheılelerinin bokı·isi sıCıı

tıle ne gihi bir rol ovnaın ~k 
niyetınıle olduğıınu hılhassa 
Bnrtlıou'nun Tuna boyu sa 
yohatı ile katiyctle ıfade el 
miştir. 

~lnğ'hlplar gorııpıı kendileri 
için başlıca ist, naJı Alman
ya'ıla buluy~rlur. 

ilçuncıı ~rup İtıılya ve 
lngiltere, coğrafi vaziyetin 
ve tarihi inkışafıo sevk ve 
ilcası, deniz ve karıı muva
zene tesisi z:ıruret ve se
beplerıle ı.u büyük mesele 
de müştereken hareket P-l· 
mektedirler. 
Yakarıda zikredilen grup· 

· ların işaret edilen noktai 
nazarlarında sebatla ısrara 

mecbur olJuklnrını ve tarih 
dinamikinin istilzam ettiği 

şekilde bir tauiltlt ile bu 
noktai nazarların daği. tiril· 

geçmek • • 
ıçın 

"Neue Freie Presse., den 
miyeceğinı forz Vtl kabul 
etmek ıçın ortada bir sebep 
yoktur 

Fransa kabinesini sulh 
muohedelerınin hamisi soy
m~ktadır. Hakikntta ise Fran
sa yalnız Revision'u tehire 
ve onun muslih:ıne safhala· 
rını müzakerelerle aıı·ok uzat
mağn muvaffak olabilmek
tedir. Filhakika sulh mua-
lı e ti e 1 o r i ar.ubesi
nin kaç maddesinin tatbik 
edıldiğini ve koç maddesinin 
tcrkedildiğıni yahut değişti
rildiğiııi tesbit etmek ıçin 
enteresan bir şey olurdu. 
Bizzıt resmi Eransa htikıL 
meli; Sulh muahe<lelerinin 
J~f:ı mez ~eyler olınaılığına 

va kıymetlerini kaybedecek·· 
lerino v~ onları kurtarmak 
iı'ın on eyi tabiyenın o mu
ah0dderi yeni ve hakiki 
ahval ve v ziyetlero tedri
cen uy lurmıık tabiyesi ol
ıla "•unu K.ınaat getirmek mec
lıur:vetinde kalneaklardır. 

B- n öyle zanoe.-ljyorum ki 
küçıık iıilılfa karşı vaki 
l!ı.ılıhıidatı mani olmasaydı 

Fransa ıniinkerrlore giriş· 

m~k suret.le mevcut ııhvel 
v • ~er.ıitc uymak yolunu 
ihtıyar rderdi. Fakat küçük 
it:ıtıCtan hazıları siyasi var
lıklıır:nı harbe borçludurlar. 
b~zırl ırı do nrozilerini iki 
mislı, hatta ıİ\ misli arttır

nı şlord r. Rinuenaleyh bun
lu her halde Statusquo'yu 
mulıof ıza etm. k istiyorlar. 
Fuknt bizzat küçük itilô.f 
içınıle ıl~ vaziyet bir vahdet 
ve istikrar göstermiyor. Me. 
srl.l. hariciye Nozırı BAnes, 
Tıtul scu'don daha az muan_ 
nit gibi görünüyor. Filhaki
k Çekoslovakya hariciye 
::-lazırı zaman zaman Revisi
on ımkAnlarının hava olmaz 
bir ~ur~ttl' kap ılı olon ka
p ları!lı taz hava cereyan· 
larınıı "makla zevkıyop bu
lnnuyor Kezalik mağlup 
dcvl.-tl rin ,ıe valıdetli ve 
toplu bır vaziyetleri yok 
nıe,·kıino f.{· ·. ınciye kadar 
o Korıdorn meselası A iman 
sivnsetinin an11 davası gibi 
gi;rünüyordu. Alman - Leh 
itılt\fı meselenin hallini 
on sene i :n tııljk etmiştir. 

ve bu sur tle tehlikeli itıti

tıl.if bertaraf edılmi tir. Al
zns l.orln hakkında Hitler 
tnraf,ndan h:rçok defalar 
mnırnlı bir furağat if.,de 
olunnıu,tur. 

Sar meselesi 1935 kıt\ıu. 
nusoni,in<le vukubulucak 

reyillma tevdi olunmuştur. 

Avu turya meselesi yalnız 

Avusturyn'ya ait bır mc~ele 
değil, ayn-ı zamancla bir 
Avrupa mceelesidir. Avus
turya müs•okildir ve bundan 
Aonro da müstakil bir dev
let olarak kolmaladır. Alman
va'ılu bazı mahafilın taraftar 
ohluğu «tiarka doğru ittien» 
plıtnı günden gıine daha zi
ya·h unutulmaktadır. 

Hugenbcr~ muhtırası tek
zip edilmiştir Rusya dııimıı 
kuvvetleniyor ve ihmal edi
lemiyecek o~keri bir dııvlet 
halini alıyor. Haklı sebeple
re day:n~rak en ziyade Re
vıeıon ıstıyen devlet Maca
riıtan'dır. italya'nın bu bap· 



-
SAYFA: 2 ____________ ....,__._.,_...,..... ........... _.,_. ...... .....,,.....,,...,_....,.. • ..-sAVAŞ>-'"""'...-................................... ._.,_. ...... --. ............................... ...,._~....,....,___.., 

ta aldığı vaziyet, yalnız milli 
sebeplerden dolayı değil-

&5-I ~ 
+~ !; ıe ıı"t il il \f ıe ~ııf i il". J\ 'ır ır. 1r ır ıe ~~ dir, ltalya aynı zamanda 

sulhu temin ve tersin ~---•;._--....,;o;;•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-------------~--oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---------~ 
edecek olan hak ve adalet 
essaslar da mülhemdir. Daimi Encümen Hamdi beyin 1 Bandırma'ya Katilcezasını ~uldu 

hk " ' t ' i GÖNEN , 6 \ S.Ş) -- De· T rianon sulh muahedeleri 
Macaristan'ı bütün manasile 
boğmuştur ve boğulmuş 
Macaristan yaşayamaz ve 
Trianon sulh muahedesini ta_ 

Vilayet daimi encümeni 
dün Vali Salim beyin reis· 
liğile mutat toplantısını yap
mıı ve hususi . idareye ait 
itleri görüımüıtür . 

ma umıye 1 Tenezzüh treni fi- re köyünden Hakkı namın-

nıyamaz. Bir çok Fransızlar , 

dahi bu vaziyetin doğ.ru Vtl IY eni bir furun 
haklı olmadığını ve hır har-
be yahut Milletler Cemiyeti . A~görea mahallesinde ye_ 
paktının 19 un cu madd~siain nı hır furun yapılmaktadır. 
tatbikine müncer olacağını Mustafa ofendi tarafından 
takdir ediyor . Bununla be- haşlanan hu furun , bütün 
raber bu maddenin tatbiki mahalle halkını alakadar 
bana Prohlematique bir me- etmiş, herkes resmi küşadın. 
sele gibi görünüyor. Ben, da bulunmuştur . Altı çoval 
Trianon muahedesi Revisi- undan yapılan pideler rcs
on'a tabi tutulmaksızın Tuna mi küşad şerefine dağıtıl. 
havazasında az veya çok mıştır · ___.,.,,,.,._ 
devamlı bir mütareke yapı- Poliste: 
labilirse de fakat bir müsli-
ha yapılamıyacağı kanaatin_ 
deyim. 

Diğer mağlup devletler
den Türkiye Sevre muahe· 
sininin Revision'u meselesi
ni sililh ku vvetile kendisi 
İçin tem in ve istihsal etmiş
tir. Revision meselesinde 
Bulgaristan'ın vaziyeti dai
ma çok ihtiyatlı olmaktır. 

Dün Balık hanında Nuri· 
nin kahvesinde Aziziye ma
hallesinden kasap Ali onbaıı 
oğlu Hidayet ve aynı ma 
halleden hafız Mehmet oğlu 
marangoz Cevdet bir altın 

Bize haber verildiğine 

göre muallim mektebi ıefi 
Ha~di bey, lsanbul'da bir 
bar eğlentisinde yanındaki 
arkadaıının cebinden yüz 
lirasını aşırmış olmakla mah-
kem-:ye sevk edil mi ftir . 

Mahkeme neticesinde 
Hamdi beyin altı aya mah · 
kum olduğundan hah.edil· 
mekte ise de henüz bu -
ciheti tevsik edemedik. 

Bu haber, dün Balıkesir' 
de derin bir hayret uyan
dırmıştır. 

~~~~~~~~~ 

beıibirlik meselesinden do 

layı merkeze getirildikte 
Üzerlerinde birer büyük 
bıçak çıkmakla müsadere edil 
mit ve haklarında tanzim 
kılınan evraklarile birlikte 
müddeiumumiliğe tevdi kı

lınmııtır. 

Kepsüt'ün (Karagöz) köyünde .Süleyman hoca de
nilen bir adam vardı. (Bina) ya kadar ders görrr üş 
olan bu adamı köylüler çok severlerdi. İşlerine güç
lerine bütün köylü bakardı 

ı atları bildirildi. da edepsiz, soysuz biri, bir 
Dünl<ü sayımızda Bandır

ma ile Balıkesir arasında . 
cuma günleri 
nezziih treninin 
yazmıştık. 

için bir te
olacağın 

Sabah 6,30 da kalkan 
tren gece 22,50 de Balıke· 
sir'de olacak demiş, fakat 
fiat meselesinin henüz bil'
dirilmediğini ilave etmiştik. 

Fiat hususunda da emir 
gelmiştir .. Buna nazaran 10 
ağustos cuma günü tenez· 
züh trenile gidecek yolcular 
için birinci mevki gidip gel
me 130, ikinci l 00, üçüncü 
80 kuruştur. 

Yalnız gitme 
rinci 100, ik inci 
70 kuruıtur. 

olarak bi· 
80,üçüncü 

Al!ay 
Basketbol şampi

yonu 
İki haftadan beri devam 

eden Basketbol şampiyona 

müsabakalarına, finala ka

lan Altay - Altlnordu ara · 
sında devam edilmiş ve 

dün gece Altınordu saha

sında. yapılan ve saat 23 tı:: 1 

biten maçta Altay 8 • 7 
ile rakibini yenmittir. 

sene evvel aynı köyden bir 
kızı kaçırarak namusuna te· 
cavüz etmiş ve öldürmüştü. 

Katil ne kadar arandı ise· 
de bir türlü elde edileme
mişti. 

İki gün evvel Manisa'dan 
alınan bir telgrafa göre, bu 
edepsiz herifin bir müsade
mede öldüğü anlatılmıştır . 

Bir takip 
Gönen jandarma kuman

danı İbrahim bey 22-7-934 
de bir ihbar üzerine Avun
ya'da takitabata çıkmıştı . 

Netice - Muahedeler ah
kamının mahfuz tutulması 
hususundaki ısrarın hu ıİıu
aheJelerin Revision • ~ tabi 
tutulması hakkındaki talep 
ve dava ile tevhit edilerek 
hemilhenk bir vaziyete so
kulması Avrupa siyasetinin 
en büyük meselesidir. 1918 
denberi bütün dikkat ve iti
nalar ve Avrupa siyasetinin 
gayratleri bu meseleye tev
cih olunmuştur. Bu meselede 
tebarüz eden iki prensip 
yekdiğerine yaklaştı rılmazsa 
Avrupa sükun bulmıyacaktır. 
Galiplerin meserretli ve amL 
rane sesleri, mağlupların 

protesto ve şikayetlerin. i 

Bir bağ bozumu idi. Erkeklerin bağlardan getir
dikleri üzümleri köy kadınları evlerirıd<ki şarapha
nelerde sıkıyorlar, ocaklarda kaynatıyorlardı. Süley
man hocanın da bozulmadık bir bağı vardı. Köylüler 
kendi telaılarından ona bakamamıılardı. Süleyman 
hoca benim bağ yüzüstü kalacak diye korkuyordu. 
Köylülerden birine dedi ki: 

Lastik ayakkabıları-
1 · na konan resimler 

İki kuzu ile bir oğlağı 
çalan Yenice köyünden Ta· 
hir oğlu Mustafa'nın çobanı 
Umurlar'lı Ali ile, Yenice 
köyü muhtarı hafız Hasan 
Hüseyin'in çoban Mehmet, 
yine aynı köyden çoban 
Eyüp oğlu Eyüp tarafların

dan kesilerek Kırçakıl mev

kiinde yedikleri ve ken
dilerini kurtarmak maksadı 
ile de kaçak Davut köylü 

Ahmet ile Nevruz'lu Süley
man'ın yaptıklarını iddia 
etmişleraede, Ahmet ve Sü
leyman'ın bir senedenberi 
Edremit, Havran tarafların· 
da dolaştıktan, hatta Süley · 
man'ın Edremit'te yakala
narak Çakır'a getirilmekte 
olduğu öğrenilmiş ve asıl 
failler yakayı ele vermiş · 

!erdir. 

ıusturaınıyacaktır . 

Londra ve Roma yukarıda 
söylendiği gibi Avrupa mü
vazenesj uğrunda aynı siya
seti takip etmektedirler,yaL 
nız tabiat ve mizaç farkı do. 
layısile bazı ihtilııtlar vardır. 
Hakikatte de müvazene po· 
litikası güçtür, zıra mühim 
menfaatler yekdiğerile ibti
IM ve tezat halindedir ve 
muhalif fikirleri müşkülat 
ve ademi muvafakat vadisin
dedir. Bununla beraber (Mü· 
vazene politikası), sulhu şim
diye kadar temin eden ve 
bundan sonra dahi temin 
edecek olan yegıl.ne politi· 
kadır. Unutmıyalım ki Av
rupa devletleri bugün 1914 
dekinden daha ziyade kuv
vetli olarak müsellahtırlar 
ve ancak Londra - Roma 
Diagonal bir müsademeyi ve 
hinnetice bir felaketi me_ 
nedehilir. 

Bu makale Avusturya hadise
lerinden evvel yazılmıştır. 

• 

Benim bağı galiba unuttunuz . Köylü cevap 
verdi: 

Hoca köfeler meşgul. 

üzümleri de taııyalım . 

Süleyman hoca darıldı : 

İki köfe bul da •enin 

- Bu, Aenin üzümlerini gelirmiyeceğiz.demektir 
dedi.Biri ona(Ahlatlı gedik)köyünde danesi bir gümüş 
mecidiyeye satılan kızılcık köfelerln amili çolağı ~ağ 
!ık verdi. ondan emanet iki köfe elde etmesini söy
ledi . Hoca doğruca o köye gitti, çolağı buldu. l\o. 
nuştular: 

Ben neye geldim biliyor muaun? 
Hayır . ne bileyim. 
Bir hacetim var da .. 
Söyle bakayım. 
Amma sen evvela şu boş tabakamı dolclur, si

gara kağıdı ver. Sonra karnım da aç. 
Çolak . hocanın bu dileklerini yerine getirdikten, 

ona bir de sade' kahve içirdikten sonra emanet köfe 
talebini derhal is' af etti.· Ona yepyeni bir çift köfe 
vermiıti. Onları hocanın merkebine yükledi. Misafi· 
rini savdı . 

Süleyman hocanın bağ itleri köylü gayretile bit
mif, o, köfeleri gübreliğe atıvermiftl. Köfe'er kışın 
kar ve yağ ·nurları altında berbat oldu. 

İlkbahar mevsimi geldi. ( Çolak ) hem cuma na· 
mazını kılmak. hem hala iade edilmiyen köfelerini 
aramak üzere (Karagöz) köyüne kadar yollandı. Cu
ma namazından ıonra Süleyman hocayı luldu, köfe
leri sordu Hoca dedi ki: 

- Köfeler gübrelikte . Lazım oldu, aradım. İı•m 
bitti, attım. Köfelerini yemedim, içmedim ya! Sana 
da lazımsa git de al! 

ISTANBUL, 6 (Ş.Ş) - Las
tik fabrikacıları lastiğe ko

nan resimler hakkında lk 
tısat Vekaletine müracaata 
karar vermiştir. 

Maliye nazırı lstan
bul'da 

İS TAN BUL, 6 (S.Ş) - Sa
bık Fransız maliye nazırı M. 
Jorj Bone Moskova'dın şeh
rimize gelmi~tir. 

Bu gece 

Şifa 
Eczaeesi 

Nöbetçidir 

Zayi 

Kebapçı 
Bir aydanberi Gönen'in 

biricik ve en güzel caddesinin 
(Hüseyin bey tarafından 
açılmıştı.) Orta yerinde bi 
risi kebapçılık yapmakta ve 
kimse buna ses çıkarma

maktadır. Anlaşıldığına gö· 
re f.ı.kir olan bu kebapçıya 
müsaade ve müsamaha edi· 
liyormuı. 

Belediyenin bir dükkanı 
var. Şayet bu kebapçıyı 

himaye etmek lazımsa hal
kı rahatsız ederek, değil bir 
dükkan vermek suretile de 
yapılabilir. Sabahtan akşa • 
ma kadar acı, pis, kokulu 
bir dumana tahammül ede 
miyeceği ve herkesin bu 
halden şikayetçi olduğu an
laşılmıştır. 

---~----

K?op.eratif ._ile yapt.ığım · Vatandaş: 
tatbık ımzam ıle tekaudıyem 
için kullandığım tatbik mühü- J 
rümü zayi ettim Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü Yoksu/tan gözeten hi
olmadığını illin ederim. 

Balya kazasına bağlı Al
demirci köyünde mukim as
keri mütekaitlerinden İbra

him oğlu Halil 

mayeietfa/ cemiyetine 

yardı mı unutmayınız 
; J;,« •''.,.r . ' • . • 

Tenkitler: 

Kayna'kın 
Son sayısını 

Okurken. 
İnsan gözünün önündekini 

görmez derler . Ve bizlerin 
hayalinde sadece bir İstan. 
bul, bir Ankara, bir İzmir 
vardır . Elinizde bir mecmua 
görünsün bir dostunuz veya 
tanıdığınız 8orar da siz de 

bu üç vilayetten gayri yer· 
lerde çıkan mecmualardan 
birinin ismini söylerseniz, 
muhatabınızın yüzünde hin 
bir buruşukluk fark edersi_ 
nız .. 

halbuki i~ bamba~kadır. 
Okadar .çok mecmualar ve 
gazeteler vardır ki, Anadolu 
mecmuaları onlara her ci· 
betçe faiktır. Eyi düşünen 

ve muhakeme eden kimse-

RadyO 
7 AGUSTOS SAL! 

lstanbul. 
1
; 

Plak neşriyatı . 19 Mesut Ce0
\ 

bey tarafından çocuklara ıııa~: 
19,30 Türk musiki neşriyatı: ( v 
tüdyo saz heyeti ve Rifat b~ 
Belma, Mehlika Hanımlar). 21.jll 
Aı· ans ve borsa haberleri, 21, 

~ı· Radyo orkestrası tarafından 

nşık program. 
Bükreş, 364 m. ·~ 
Neşeli müsahabe, 21 rnusı~ 

merasimi, 23 haberler, 23,40 h~ 
şarkıları. 

Budapeşte, 550 m. 
Gündüz neşriyatı. 19 ra;" 

haberleri. 19,05 karışık haberlz 
20,30 üniversite , 20,45 plak. r 
konferans. 21,15 radyo or~ 
trası tarafından~senfonik konseı 
22,15 konferans. 22,30 sonfo~ı 
konserin devamı, 23 haber t 
23,30 plak. 

Moskova,1714 m. I' 

Müsahabe, 18.30 Kızılordu,, 11 ... 

riyatı 21 Tagannili kons~r ve ş~ 
!er. 22 Almanca neşriyat. 23, 

ler hu sözlerimin bir haki- Fransızca . ./ 
kat olduğunu ispat eder fi- 1---·-------
kirler yürütmüşlerdir. Hindenburg 

İstanbul'a gittiğim vakıt 
fikirlerine hürmet ettiğim Dün g~Ce 
münevverlerle konuşmuş, Ba· D f d" }d • 
lıkesir hakkındaki sualleri- e ne 1 ı. 
ne cevap vermiye çalışmış. (Üst tarafı birinci ıayfaıf•I 
tım. Balıkesir gibi böyle LONDRA, 6 (S.Ş) - rıtsre: .. ıe 
fikir cihetinden ileri gidan şal Hinderburg'un vefatı ıı . 
vilayetlerin neşriyatını takip rine M. Hıtler'in bütün s9lJf 
eden bu zatların bana ilk hiyederi nefsinde toplaııı9 , 

ıııt· 
sorduğu tey, Kaynak mec- burada büyük bir ehelll !' 

muası olmuştur. Ben Balı- yet le karşılanmıştır eilb•.1 
kesir'de şom ağızların tesi- sa Alman milletinden büt:ıı 
rile Kaynak'ın alelıl.de mec· bir kısmının hu hare 

1 d h bar: 
mualardan biri olduğu hayretle karşı a ığı a . 
hükmüne varmış ve da • çok nazarı dikkati celbe' 
ima o nazarla göz hap- miştir. '• 
sinde tutmuştum. Mec. İngiliz mahafili, M. Bitle~. 
muacılıktan eyi anladıkları- in vaziyetini çok nazik g~· 
na inandığım üstadlarım Kay- rüyor ve en küçük bir te 
nak hakkında lütüfi.ar söz- birsiz hareketin mühim ~:: 
ler söylerken ben, ne yalan diselere sebebiyet verebı 
söyleyim, anlamamış gibi ceğini söylüyor. t· 

Amerika'dan gelen hab9 
yüzlerine bakıyor, alay edüp 
etmediklerine dikkat ediyor- !ere göre Amerikan gazel': 

!eri Alman'yada mühim h8 
dum. Onlar bu hareketimin ~ , 
farkına varını~ olacaklar ki, diseler olmasındıın kor '\ 
Kaynak hakkındaki sözlerini yorlar. Gazeteler, ~ir çod; 
eyice izah eden şeyler söy- sebepler' hillıasea ıktıs• 
lediler ve ezcümle: vaziyetin fenalığı yüzündeo 

endişe içinde bulunan Alııı1J~ 
- Senin gibi bir genç için efkıl.rı umumiyeeinin şilll 

1
1 

Kaynak kadar mühim bir men . 80 
her şeyden Hitler'ı ıne 

1 
.. 

ha olamaz. Her cihetçe kabi- ~ 
tutucağını yazıyorlar 

liyetini artırabilirs i n . Ona 1 h d'l ıı1 
«Vaziyet ısa e ı me 

sarıl, Kaynak'ta iki satır Almanya'da müthiş bir fe~ı· 
yazı olsada yine bir kovu_ ran olacaktır» diyorlar./ 
ğu doldurmıya kafi gelir. - · 
Noksanlar var şüphesiz; fa- çe bütün vildyetleıin en ııı~· 
kat vilayet mecmualarının kemmel mecmuası olduğıı~~ 
muhakkak ki eyilerinin başı- o-östermiştir. Muallim melı11 

nda gelenlerdendir. Dediler. hi, lise, ve erkek, kız ort• 
mekteplerine tahsis edi]el 

Dönüşümde Kaynağı eyice 1 
okumak merakı bende bir bu sayı benim çok hoşuııı 
iptila halini aldı, ve sizi te. gitti . 

İsterdim ki, sizi daha fsS' min ederim ki, çok aıımiml r 
söyliyorum, Kaynak'm her la tatmin etmek için, he 
nüshasından çok İs· yazısından ayrı ayrı bahse' 

tifade ettiğim yazılar gördüm. deyim. 
Fakat yazım fazla uıO· 

Elime aldığım bu son sa-
yor. Onun tetkik ve oltıl' 

yısı bu sesimi size duyur-
mak cesaretini verdi. Ve masını da sizlere bırakıy0' 
tam bir itimadı nelsile size rum. Bilhassa hu son niiS' 
hu satırları okutmıya karar hayı bir kerre okuyun -ti 
verdim. görün. Bana hak verece~' 

Bilhassa hu son nüsha 
Balıkesir'in değil, her cihet_ 

eınız. 

R.6 

~oaaaaaaaaa aaaı:ıaaaı:ıao,.. edebilir? Ah, bir kere mektup yazmı· 
~ aa v~ b 1 O Edebi tefrikamız g o yacağınızı kati ilsem. Ben, bununla 

g . - ,. . : bile mesut olurdum .. Maamafih, hayır, 

~ S.EÇMERU'~ JffKA JELERJf: hayır, ummak h~r halde müreccahtır. 
a ~ - · - . ı;) __ ___ - a 1 Umuyorum, beklıyorum. 
g g 3 teşrinisani 
a Meçhul dost a 1 Mektup gelmedi ve benim ıstırap -

: ~ larım da hala berdevam . . . 
a Yazan : İv an Bunin a En çok sabah saatlerinde mustarip 

Çeviren fi. Gaf! ar oluyorum, vücudumda gayritabii bir 

birşey bulamam. Ondan sonra artık ta 
ertesi sabaha kadar biraz hafiflerim. 

Bugün de çok güzel. Aşağıda bu
lunan günef, parlak yumuşak .. Bahçe
de, birçok çıplak ağaçlar, açılmış •onba
har çiçekleri . Dalların arasından gÖ· 
rünen vadide ince, mavi, fevkalade 
güzel birşey . . Ve kalbimde, bilmem 
kime karşı ve niçin bir şükran hissi . . 
İıte buna hiçbir sebep yoktur ve ol
mıyacaktır da .. Mademki gönlüme do
kunan bu kadar ince bir şükran hissi 
var . o halde haki katla böyle bir şeyin 
yokluğu nasıl iddia edilebilir? 

hayatta iken göremiyorum. Eğer Sizi 
tanısaydım , hatta tek bir mektubunuzu 
alabilseydim şimdi Sizinle böyle konu· 
ıabilir ve Sizi böyle derinden hissede· 
bilir miydim? Ozaman Siz, muhakkak 
kı, böyle olmıyacaktınız ve muhakkak 
ki bana biraz daha fena görünecektiniz; 
ben de Size mektup yazarken şimdiki 
kadar kendimi serbest hissedemiyecek· 
tim .. 

nim bir kariim var. Sizi yazmağa sev 
keden nedir? Birşey anlatmak mı, yofi 
sa ( baıkasının ağzından dahi olsa ) ke~· 
dinizi anlatmak mı ? Elbette ikinciıi 

!Ediplerin, hatta meıhurlarının bile. yüıı!' 
1 doksanı yalnız hikayecidir. Yani eaıı'11 

tabirine değer şeylerle, hakikatte hiçlıi: 
.alakaları yoktur. Şu halde san'at nedif· 
San'at, dua, müzik ve insan ruhull~ 
terennüm eden şarkılar ... Of, ben Jt 
yaıadım,sevdim,mes'ut oldum,benilll JI 
bir gençliğim, bir baharım, bir ltalya'ıl'ı 
vardı. .. Atlas okyanusu sahillerinde uı'~ 

Yedinci hikayenin devamı durğunluk ve bir ağırlık hisıettiğim, 

1 teşrinisani gizli bir heyecandan soğumuş ellerimle 
Hala mektubunuzu alamadım. Bu giyindiğim, kahvemi içtiğim ve kızımla 

ne müthiı bir ıatırap! Öyle bir ıstırap beraber musiki dersine çalıştığım za 
ki bazan Size yazmağa karar verdiğim manlarda. Ah, bir görseniz, kızım der
gii ıü ve saati bile tel'in ediyorunı. sine ne büyük bir cehtle ve ne doku · 

Ve hep>ind en fenası, bundan kurtul. naklı bir halde çalıııyor. Piyanonun 
ın3.'IU artık imkan Y'>k. Mektup gelmi j baıına öyle dosdoğru , evet, öyle güzel 
yecek, nafile bekleme, diye kendime dosdoğru oturuyor ki, bunu yalnız ve 
nekadar telkin yaparsam yapayım, ge- ı yalnız onbeş yaıındaki kızlar yapabilir. 
ne de b~kliyoru m ... Ôyleya, onun ha- Nihayet, lam öğle üzeri posta müvez
kikaten gelm iyeceği ni kim bana temin zil gelir. Hemen kapıya koıarım, fakat 

Si:z:i düıünmek imkanını bana bahşet
tiğiniz için ayrıca teıekkür ederim. Siz 
hiçbir zaman ne beni tanıyacak, ne de 
bana tesadüf edebileceksiniz Fakat bun· 
da bile nekadar hazin bir güzellik var. 
Ve ihtimal ki cevap vermediğiniz. bir 
kelime bile yazmadığınız için çok iyi 
yapıyorsunuz . Ve çok iyi ki, ben Sizi 

Herşey tazeleşiyor . Ben ise. kapalı 

penceremden, bahçenin ilerisindeki de
relerin, tepelerin mavi sislerine bakı
yorum ve bunda derin bir ıstırapla ka
rışık bir güzellik buluyorum. Evet bun
da derin bir ıstırapla karışık bir güzel
lik buluyorum; çünkü ona mutlaka bir 
şeyler yapmak istiyorum. Ne yapmak? 
Bilmiyorum. Biz hiçbirşey bilmiyoruz! 

5 teşrinisani 
Bu, bir hatıraya benzemekle bera

ber, gene de bir hatıra değildir. Çün
kü, velevki muhayyel olsun, şimdi be-

bir yer var; orada ben de yafadım, se"d~ 
ve hala da seviyorum, bekliyorum Ve 
okyanusta, birtakım vah§i ve fakir ,. 
damlarla bu adalarda, bütün dünyıı1' 
yabancı birtakım i.nsanlann vahıi ve fı; 
kir hayatları var ... Ve hiçbir kimae, ~ 1 
bunların ırklarını, ne iptidai dılletİ~. 
ne de mevcudiyetlerinin sebebini bilJllıl' 
yor ve hiçbir zaman da bllmeyeeelı 
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Jimnastik 
Şenlikleri yapıldı 
~ELGRAT, 6 (A,A) -

afrep Jimnastik kulü
bünün ellinci yıl dönümü 
ın· ıınaıebettle Zagrep'te Yu· 
roılavya Jimnastik cemiyeti 
ıenlikleri yapılmıştır. Yu
roılavya'ıiın her tarafından 
ıelmit olan takriben yüz 
hin kiıi le kırk bin Sokol'lun 
tenliklere ittirik ettiii ıibl 
leh, Çekoslovak, Ruı ve 
Bulııar 8okol'ları ıurupları · 
da iıtırik etmiılerdir
K.ralın huıuıi murahhası Zat· 
rep Sokol cemiyetine yeni 
bir bayrak vermlıtlr. 

Nelson'un 
Gemisinde söyle -

nen nutuk 
LONDRA,6 (A.A.)-Met 

hur Nelıon'un amiral gemi
ıinde nutuk ıöyllyen amiral 

Beatty demittir ki: 

"fnriltere imparatorluğu
nun enerjlıi o kadar genit 
ve uzaklara yayılmııtır ki 
lmparatorlufun refahı· an
cak denizlerin emniyeti ile 
kabil olabilir- Bahri kuvvet· 
!erimizin bu emniyeti temin 
edecek kadar olmamasından 
endlıe ediyoruz Dünya ıul- j 
hu daha kuvvetli bir lngl-

0 
IA R J . Dü~ya üzerinde siyısi ve ik~ııa~i harekatlar . 

y · 1 Brızılya da korporasyon- ı Sıslırı dağıtan yanı 
0 lar teşkilitı ısısiyesi bir keşif 

Yunan 
.. Neue Freie Presse"den 

Gazetelerine itham! 

Kooperatif kaidelere iıtl

nat eden ve az zaman ev
vel mevkii mer'iyete konan 
teıkllltı esasiye kanunu, F e
deraıyon rem Vorgaı'ın 

mutlakiyet idaresine karıı 

meıruliyelçilerin (Pavliıtas) 

çıkardığı isyanın kanlı bir 
surette baıtırılmasını müte

akip 1932 de lçlimaa davet 
edilen millet meclisi tara. 
fından izhar olunmuıtur. Bu 
meclis 212 mebuı ile muh
telif mesleki ihtisaı zümre. 
!erinin 40 mümesailinden 
mürekkeptir. Bu meclis ; 
bütün demokratik hürriyet· 
leri tadilen tekrar ihya ve 

AINA 6 ( S.Ş )- - Meclisi 
melıusanda, bazı gazeteler 
tarafından Maliye nazarının 
ılyaıetl maliyesini tenkit yol· 
lu vukubulan neıriyat hak. 
kında uzun münakaıalar ot

muıtur. 

Beıvekil vekili Ceneral 
Kondillı söz alarak bu gi
bi neıriyatı tenkit ve takbih 
eylemlf, bu neırlyalla bulu· 
nan gazeteleri ve bilhaua 
Aneksartıdos gazetesini 
ıantazcılıkla itham eylemiı-
lir. 

M.Çaldaris kaplıcada/ 
A TİNA 6 ( S.~ > -- Atına ı 

1 

ajanıına vürut eden haber- , 

iade etmlt ve bu meyanda 
federasyon devletin vahdeti. 
adalet, hürriyet. içtimai ve 
iktısadi refah için garanti
ler vazeylemittir. Şimdi lere nazaran baıvekil Müı· 

yü Çaldariı Rayhenhal kap· 
lıcalanna vaııl olmuttur. 

Gizli radyo 
Ve Alman taban· 

caları 

muntazam bir parlamento 
haline lnkilip edecek olan 
bu millet mecllıl ıon zama
na kadar Relılcümhur ta -
raftarıdır. Bununla beraber 

. nazırlar mecllıinde maliye 
1 • 

· nazırı ile hariciye nazırının 
iıtifaları ıebebile bir ihtilaf 

: vardır. Menfalanndan geri 
i çafrılan Pavllıt'lerl reisleri 
1 de halkı Vargas aleyhine 
teıvik etmektedirler. 

' ' 

"Pester Lloyd" dan 
Ma11achusett[* I devletinin 

teknoloji !nıtltllıü labora
tuvarı. ıiıleri dafıtan kimye· 
vi bir mayi keıfetmlıtlr. Bu 
mayi ile havada bulunan ıu 
tebehhuratı teksif edilerek 
yafmur halinde yere düıü -
rülmektedir. Yeni keıfin tat
bikat ve tecrübesinde tayya· 
re meydanını ve bu meydaı:ı 
üzerindeki m'!banlyi tama 
men kaplamıı olan tabii ıis 

üç dakika zarfında kimllen 
dafıtılmıı ve takriben 2000 
kadem muhltlndekl havalıde 
tabii rüyet tekrar ha11l ol· 
muıtur. 

Bu kimyvi mayi, bir boru 
üzerine yerleıtırılmit olan 
otuz metre uzunlufundakl 
eırarengiz bir cihaz tarafın
dan buhar halinde havaya 
aıkılmakta ve bunun üzerine 
ıiı tabakaaı bir perde açı
lır gibi açılmaktadır Bu 
keılf taammüm edecek olur
ıa, ıeyrlıefaln ve tayyare 
uçuıları ıçin ıüpheıiz büyllk 
bir fayda temin edecektir-

[•] Birleşik Amerikan Devletle
rinden bir devlet olup Allegha
nies ile Atlantik arasındadır. Mes
ahai sathiyesi 21,408 kilometre 
murabbaı ve nüfusu 4.249.614 tür. 
Merkezi Boston'dur. 

-

ViYANA, 5 (A.A.) - Jan· 
darmalar Hora stein -
Krupendorf ıatosunda gizli 
bir radyo merkezi ıle için
de Alman tabancaları bu
lunan iki çuval bulmuılar. 1 

dır 

Şatonun sahibi ile bahçı
van tevkif edilmiıtır. Tarihten evvelki zımana 1 Amerikanın ·tayyare ihtiyacı 

liz bahrlyeıl ile temin edil· J , __________ _ 

mit olaraktır •• 
ait hir altın ~azinısi ,.Prager Preesse" den 

Amerika Harbiye nezare-
,.Pester Lloyd. dan tinde sabık Harbiye nazırı 

Amerika 
Almanya kredilerini 

kesti- ı 
VAŞiNGTON. 5 (A.A.>- 1 

ithalat ve ihracat bankaaı 1 

Amerikalı Daves ve Yung 1 

lıtıkraz hamillerini hakları 1 

vertlınceye kadar Almanya 
ile her türlü kredi muamtl- 1 

lltını tatile karar vermlıtlr. 

Musul petrolları 
BAeDAT, 6 (5.Ş) -Ônü

müıı:deki eyhllün 15 inci gü- j 

nü llayfa'ya uzatılan boru· j 
!ardan Muıul petrolları ~k- ı 

~' • 

1 

Abone ücreti 
YILLJeJ 800 ·Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 AYLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SA VA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüıhalar 
1 O kuruıtur . 

Gazeteye iılt her huauıta 
Netrlyat müdürlüfiıne 
müracaat edilmelidir . ----SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz. 

----·~-

•ı -

il 
Sat aşın Takwııı 

SAVAŞ 
ACUSTOS 

7 
Salı 

Gün doğumu' 
YIL: 1934 Zeval! 5,12 

Ezapi 9,52 
REBfYOl.AHIR 26 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi dair 

ıı 
1 

Telgraf adresi: Balıkesir 

..:..----~s•A•v;.A~ş ____ _ 

mağa baılıyacaktır. O gün, 
ı Gergük ıehrl ile Hayfa ,eh. 

Cenubi Rhodeıla ( * l da Newton Baker'ln rlyaıeti 
lnyango eyaletinden bildiri!- altında toplıınup aylardan 
diğlne ,göre o havallde bir ! beri tetkikat yapmıı olan 
altın madeni bulunmuıtur. ! hava komisyonu bir rapor 
Bu havali en eıkl haritalar- il 1 b d A 
d M 

neıretm t ve un a merl-
a orduaunun aııarl ıulh a onomotapa teımlye e- j k 

dilmlt olup manaaı "Hudut. 
ıuz kıymetler memleketi. 
demektir. Sekiz metre de
rinlikte bulunan bir tabaka- 1 

da, tarihten evvelki altın a· 

ra yıcılnnm al it ve edevatı 
bulunmuıtur. Bu aletler ıı:ze. 
rinde altın izleri hlll belli
dir. Bu noktanın etrafında 
altın terkipli kayalar, parça

lanmak için hazırlanmıı bir 
vaziyette görülmüıtllr. Bu 
noktadaki ahval ve vaziyet 
buradaki faaliyetin acele ile 
birdenbire terkedilmit oldu. 
tunu gösteriyor. Muhtelif 
dehlizlerde daha tahminen 
200 bln ton altın terkipli 
ham meden bulundutu zan
nedilmektedir. 

tayyare kuvveti olarak 2320 
tayyareye ihtiyacı oldufunu 
kaydetmlttlr. Raporda ordu 
ve bahriyenin birbirinden 
ayrı olan tayyare teıkilitı

nın bundan sonra da ayrı 
kalma11 tavıiye edilmekte
dir-

__.... .... 

İngiltere' da gümrü~ rasim
larinln dıüiıtirilmııi 

.Pester Lloyd" dan: 
Londra 'dan telrraflanıyor: 

lngiltere'nln ııümrük resim· 
!erinde bir takım deflıiklik
ler vapılmııtır. Bu defitlk· 
lıkler evvelemlrde ipek ip· 
ilkleri ile ıunl ipek iplikle· 

[ • ı Brtianya'nın cenubi Afri· rlne ve menaucata taall6k 

R
kha

00
'daki,. müstemlekeı:i o

1
lup Ceci! etmektedir. Bundan baıka 

es ın namına ıza eten isim ı ı kt h l • k 1 

almıştır. 386 bin kilometre murab- · pe en veya u ıunı ipe • 

'
:••••••,••: •tt•••····································· .savaıın • K • . • 
: Küçük : aldJrJm dan __ gel_di : Yazan i 
ı:Hıkiyeıl • a dondu • Medi - N • 

!·········~································~ ........ : Onu kaldırımlarda tanı- zaferinden gelen bir sevinç 1 

dım, birçok kaldırım kadın. ı için de geçti. I 
ları gibi .. Nice kaldırımda • • 
gezen ıokafa dütmüt kadın Selma zengin bir ailenin ' 
bilirim kl birer Selma'dır. kızı imif - Uzak bir Anadolu j 

Gözlerinde sürme, dudakla· i ıehrinde oturuyorlarmış. Kü-ı' 
rında karmen vardır. Erkek / çük yaşında anasını, baba
piılkolojisini pratik bir ıe- sını kaybetmiş. Akraba ola· 
kilde kaldırım öğretmiıtir, ' rak lıtanbul'da bir halası ı' 
Onlara.. varmıf. Halası Selma'yı ya· 

l:l" k 1 k . nına almıı. ı a •t arı ne sıca , ne ıs-

tekli ve ne arzuludur. Böyle kimsesiı: çocuklara 

O 1 k ıd 1 b
. en yakın akrabalar vasi olur. : 

n ar, a ırım ara ır , T b·· h , 
k b

. f I • a ıı ala Selma nın vaıisi 
zev veya ır se a et antre-
ıinden geldiler. ' dir. Seneler geçmiı; büyü 

* , yüp serpilmif; bnılamıt için· 
• * de genç kızlık arzuları 

Ona, ıoguk bir kıt gecesi uyanmıya. Az zaman sonra 
Beyoğlu kaldırımlarında bir de' ikanlı ile tanışn· ış. 
rastladım. Gözleri, bana bu Ve günün birinde bir ka
kıt gecesinde yeıil bir ba- za yapmışlar. Mektebin iti 
har ıabahı gibi gülümsüyor. haber aldığı vakıt meıele 
du. Ve yeıil gözleri yıpra· bir fecaat ve felaket ıekline 
mıı yüzüne vakitsiz açmıt girmiı. Onu mektepten koğ· 
yaprakların hazin tazeliğini muılar. Tabii halası da bu 
veriyordu kara haberi duymakta gecik· 

Balıkesir Tapu Mü. dan 
(,:ayırhiıar köyünün Aktaı 

mevkiinde gündoğusu kara 
Mehmet iken şimdi evlAtları 
lılris ve Mustafa tarlası, poy. 
ruzı yol, günbatısı Hacı lama• 
il kerimesi iken şimdi HalaL 
ca'lı Mehmet tarlasile mahdut 
kaydan 10 dönüm ve bilme
saha bir hektar 4499 metre 
rnurehbaındaki tarla babaları 
İsmail onbaşı fevtinden evlAt• 
ları Must11fa ve Hasen ve Na• 
imeve kalarak lı:Anıınu sani 
J 297 tarihli i!.li yoklama del· 
terinin 201 ve 219 numarL 
larıada o suretle namlarına 

kayıtlı iken Hasan hisseıinin 
Bursa'lı Hasen Hüsnü efen.. 
ıliye kefalet kaydı çıkarıldıjfı 
kaydına verilen meşruha\tan 
anlaşılmıştır. 

Bu kaydın ne sebeple kon. 
ıluğu anlaşılmadığından meb
dei vaz'ına nezıuan müruru 
zamana uğramış olan bu lı:ay. 
ılın refi edileceti ve bu bapta 
bir iddiası olan varsa tiç ay 
zarfında Tapu müdürlüğüne 

müracaat eylemesi lüzumu 
ilıln olunur. 

Bana gayet teklifsiz yak- memif. Ve onu sokak orte· 
laıtı. Dudakları arasına kı · sına atmıı.Oğlanda kay bolu · 
sılı cigaraaın; yakıverdim. vermit ortadan. 1------------

Açlık gözlerinde bir Her- Bu damgalı yüzle kımden Bandırma icra Mım, dM 
ııül gibi sıntıyordu Yanım- yardım istesin? 
dan uzaklaımak istedi. Bi · Nihayet randevu evlerinden Bandırma'da ıöförFuat ef.ye 
!eklerinden yakaladım. Bu birine düşmüt·· Ve vesika 1 bakıye(l09) lira borçlu Ban· 
hareketin gözlerinde bağdat vermiıler. eline.. 1 dırma'da Kiızım ef. Otlu ter-
kuran bahar sabahının ka· O, itte böyle bir zevk zi Muıtafa ef nln Paf8 ba· 
ranlık havasını dağıttı. antresinden gelmif, kaldı· yırı mahallesinde bulunan 

Bu, sevincin tlfresidir. rımlara.. tarkan yapıcı Mehmet.flma-
Koluma girdi . Oıüyordu. Selma bunları bana ıonra len yol. gar~n ıosa, cenu-

Bunu titremesinden anladım anlattı. • • • ben Halil ata ile mahdut 
S 1 'd b h ka ( 175) arıın araamn (8) h•-Açlıktan gelen bir titreyif e ma a a ara vuı· ,._ 

ti b muı turfanda kıı ıneyvala- seden üç hlııeıl borçluya a-
r'_ uB;raz içıek.. rının hali vardı Yıllardır it hlasesl bedeli İnuhamme· 

kaldırımlarda ~ömrünü, ni <163) lira (8-,5) kW'11f 
Gülümslyerek batını ıal· • - 1 29 8 ayaklarındaki rugan iskar- 0 up - .934 çartamba rG· 

ladı. En yakın birahaneler· - t ( 14) t h 
Pin gibi yıprattıktan sonra , nu saa e mu ammen 

den birine daldık; tenha bir k d b kir etmedi bu rahat, ona .. ı ıymelin yüz e yetmlf eti 
köıeye çekildik. Zaten içer- • b ld ğ kd d 1 b b Hayatın zehirli nefe i onu u u u ta lr e ta i 1 u • 
de fitil olmuı iki ıarhoıtan 
baıka müıteri yoktu. 

Ona bol mezeli bir kon
yak ıamarladım. 
Gıda ve konyak zavallıya 

kıttan bahara ka vuını uı çiçek· 
lerin tazellflnl vermlttl 

bir manolya goncaH gibi desine ihalesi icra kılınaca• 
ıolduruyordu içi bir haıta- ktır · Yazılı günde yüzde 75 
hane kuvveti idi sanki.. tini bulmadıtı takdirde 8D 

Cerahat doluydu,ağız ağıza. çok arllıranın taahhlldil b&-
0 bana soğuk bir kıt gecesi ki kalmak üzere satlf ! 5-6-
kaldırımdan geldi, güzel bir 634 cumarteıl günii l&&t 
bahar sabahı yine kaldırı ( 14) te ihalesi icra kılınac:a-

d - d- ğından taliplerin Bandırma 
ma on u. • 

Kaid hık - . , d icra dalreılnln 934-239 numa• 
ırım ayesı ı.ura a I d 

bitiyor, dostlar! ra ı oıyaaı mudblnce miii-
yalnız vakaya benim bir 

1 

acaatları illa olunur. 
kaç pasaj illve etmem il- kendi•! bir fazlalıkbr. 
zım gelmektedir. Çok eyi biliyordu, kencli-

Selma. bana kadınlığın ılnl ıokaktan kurtaran adam 
ezeli arzuları ile, bir kedi gibi - Selman, ııtt!. Diyem!· 
oktanmak için 11okuldu Za- yecek kadar merhametlidir. 
len buna mecburdu da. Yal· Ertesi sabah evden kaldın

Bana ıokulmıya baıladı • 
Vücuduma yaılanan vllcu· 
dundan ateıte kurutulan 
insan teri alam it nemli ça . 
maıırların aıcak ve baygın 

kokusu taııyordu. Kalp her 
ıeye ratmen halla ve alil· 
dır. Sevmek, acımak içimiz · 
de hazan bir ihtiyaç halin· 

de ıahlanır. Ona adını sor
dum. 

- Olcıijen ~elma!. Dedi. 
Geceyi beraber ııeçirdik. 
O tam ve mükemmel bir 
kadındı Yalnız sokak ka
dınlıfı ayaklarında bir "örük. 
ılbiydi. 

' nız zannettiğiniz gibi "sokak ma döndü. Bu feragat ve 
kadınlığı" onun kanında ya· fedakatlıfın mecburiyetidir, 
ııyan bir frengi mikrobu itle. 
delildi Hayır yanılıyorsu- Beni fedakarlık hikayeleri 
nuz. Binbir fedakarlığın hi- yazdığım için romantik bir 

O, Beyoğll' çayırına ıa. 
lınmıf, ayakları köıteklen- 1 

mit bir kıaraktır. 
• • 

Bir ıokak kadınlle bera- ' 
ber yaıadığımı duyan doıt
lar beni ikaz ettiler: 

-Kaldırımdan gelen, ada
ma yar olmaz ; diye. 

kiıyeıidir. • • adam zaneımeyinlıı:. Ben 
• bir realitenin hlkiyeılnl 

Genç adam bir kız sev· yazdım . 
meğe baılamııtı. Komıular · Çünkü o hialer kaldırım 
dan birinin kızı idi bu, kadınında fazla nemalaııı-

Evlenme cağına eren ada:. mlf bir nüvedir. 
mm kafasında taht kuran Şimdi, o. komıu kızlle 
arzular, bir yuva kurmağı çoktan evlenmlttlr. Bu hl
icap ettirir. Selma bunları kiye tekrar edildikçe dost· 
bir vehim teklinde sezi • larına: 
yordu. Kaldırımdan reldl; 

Hir sokak dönüşü onları kaldırıma döndü. Ama bu-Meıut aile Yekvücut ruh· I rinde fevkalade merasim 
!arın lımıdır. b h ··------------•'"""•"-.. --.1 yapılacak ve u tari i ııün 

ı tes'it edilecektir. 

baı mesahai sathiycye ve 1,109,- . ten mamul hazır elbiıelerle 
012 nüfusa maliktir. Bu nüfustan ı nıefruıat ıanayllnde kulla. 
elli bini beyazdır. . / nılan eıyanın gümrük rüıu· 

( Mtbuat U. Müdürliit\i) mu da_ defltmlttlr. 
Ben kulak bile aamadım. 
iki sene nazariyelerimin 

odada konuıurlarken kapu nun mutlaka böyle mi olma-
dan dinledi. Hl11ettiki seven ıı lizımd ,7 Diye, tlklyet 
ve ıevilen bir çift arasında etmektedir. 

diye, öldükten ıonra, hiç olmazsa, bir- 1 nekadar güzel, yani icabetlifi kadar 
kaç ıatırlık yazı bırakabilaem!.. 1 tabii ... Bunun için müteıelll oluyorum. 

Mektubunuzu bili bekliyor bekli- Allaha umarladık. Bu zalimliflnlz-
~:u111. Bu, artık bende adeta bir ıablt den dolayı Tanrı Sizi affetıln. Evet 

111 
11" bır nevi ruhi hastalık halini al- hemen hemen, hatta lamamile, zalim. 

'Itır. ilk. 

E 7 teşrinisani 

S
. d vet herıey hayretle dolu .. Tabii 
ız en geııı d Nı e ! mektup yok, yok, yok. 
çln melı:tup relmedlifni ve neden 

cevap verilıneclıtını tasavvur ediniz : 
çünkü benim kendilinden cevap bekle· 
~lfi:;' zat, tlındiye kadar ııörmedlflm, 

un an ıonra da görmlyecefim bir 
adamdır; çGnko uzaklarda kendi hul
yaları içine rlimOlen benim ııibl birhi
nlııı Maine ttı vertlnıeıı:; çünkll benim 
içimde müthlt bir yalnııı:lıkla korkunç 
bir dünya botlufu hı111 var. Evet, bot· 
luk, boıluk! 

Ve ıene ayni J'afmurlar, ayni ılıler, 
a111ı it rGnJert. Hem böyle olma11 bile 

8 teşrinisani 

Saat üç. Ortalık ıiı ve yağmurla 

büıblltiln karardı. 
Halbuki bette çay ziyafetimiz var. 
Slvrilerl yağmura ve karanlıfa ıap· 

!anan ılyah granit kiliseıl,ılyah ve ıalak 
damları, ıiyah ve ıslak aıfaltı ile, yaf· 
murda daha ziyade ılyahlaf8n ıehrl· 
mlzden, yağmurları ıüzlllen otomobil· 
!erle, birçok mlıafirlerlmlz ıelecek •.. 

Artık giyindim- içimde ıahneye çık
kacakmııım rlbi bir hlı var. icap eden 
aazlerl aöyliyeceflm zamanı bekliyorum. 
Gayet rııler yüzl Ü ' canlı ve becerikli 
olacafım. Yalmz benzim biraz sarara-

cak Bunun da ıebeb1 ııı fena havaile:"";,-.:k~aS~i=z~e,._d:a~:h.a~n-e .... ~s~ö·y~lı~y-e~b~il~ir~d~im...,._k~ı.? ...... ~._ .. ,.:;:.::~..::::::::~~ ................ . 
k 1 1 B , bilirdim? Bunu ben rüyada bile hiaaet· 

o ayca an atılabilir. öyle giyinmekle, Artık ıize söylenecek hiçbı·r ıeyı·m kal - y k ı 
k 

tim. o tan ya nız vareden Allah de· 
endiml gençleımiı buluyor, kızımın madı.bepsinl söyledim. Filhakı"ka, h·r ı d ' bl ~ ği mi ir. Okadar korktum ki dehıet· 

a aaı zannediyor ve ·!ıer dakika afla bir insan için iki, üç ıatırdan l aıka ler içinde uyandım. 
mak istiyorum. Ben, herhalde aıka ne ıöylenelıiılr ki? Of, evet, ancak iki 
benzer çok garip bir fey · y8fıyorum. üç aatır. 
Kime qıkım? Niçin aııkım ? 

Allaha ıamarladık. Tam bir ıamiml
yet ve katlyetle ıöylüyorum ki, ben 
artık ıizden hiçbirteY beklemiyorum. 

10 Teırinsani 

Ey meçhul doıtum,Allaha ıamarladık 
Cevapsız kalan mektuplarıma , batla 
dıfım ıılbi, gene teıekkürle bltlriyo. 
rum.Bana cevap vermedlfinlz için Size 
teıekkür edertnı. Eter baı1'a türlü ol· 
saydı benim için daha feııa idi. Zaten 

• Slıı: bana ne aöyllyebillrdlnlıı: ki? Efer 
bu muvaffaklyetalzllk te olmasaydı, 
ben, mektuplarıma natıl nihayet vere· 
blllrdlm? Ve hu a6ylediklertmden bat-

1 Belki on ~ •• yirmi ıene sonra ne 
ben, ne de Siz sat kalacafız. Öbür 

Tıpkı birlalni kaybetmlıim gibi ga dünyaya adar Allaha ıamarladık! Ôbllr 
rip bir hiı içinde, tekrar evimle, sisli dünyanın yoklufunu kim iddia edebilir? 
okyanuıun yakınlıtı ile, sonbahar ve B iz kendi rüyalarımızın, kendi hayal-
kıı hazırlıklarile ba9baıa, yapyalnız: ka· ı erimizin eserlerini bile anlamaktan ad· 
lıyorum. Ve tekrar hatıra defterime av. 
det ediyorum. O hatıra defterime ki, Jziz. Bu. hayaller,daha dofruıu blzlm,ha:yal-
onun lüzumundaki ııarabetı-t k Si- 1 lerlmız,kuruntularımız hülyalarımız diye 

ıp 1 birtakım iaiml di"I ı h kik '-zln yazılarınız ıılbl -Allahtan baıka kim- er ver • m z ıey, a a • .,n 
ıe bilmez. bi:ır:lm kendi malımız mı? Benim Size 

Birkaç gün evvel Sizi rüyada gör· çattıfım gibi, ıunun veya bunun ruhu-
müıtüm. llallnizde t h f bl d na çatmak, acaba bizim kendi lrade-

u a rıey var ı. 1 • h k" 1 d / Karanlık odanın bir kö,eslnde ıe11iz o bm zın al ı?mlyetl a tın a cereyan eden 
ırıey m 

turuyor, rörünmüyordunuz. Fakat ben Allaha ıımarladık. y h 
gene de ılzl sördllm. Hayatımda göre· oruvar • a ut hayır, 
medlfim bir adamı rllyada naaıl röre- · 1923 
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Belediye Dispanserinde 1 Muhterem Balıkesir 

Ahalisine Müjde. Muayene Günleri 
1 l 

Cl:M.\RTESİ GC~LEHI 

Üğledern;oıın saall4deıı16v:ı il.adar dahili 
' . 

lı:ı ·l:ı lıklar ıııua~·enesi ( Dok.tor .\ hıııet 
Emin bey) 

PAZ.\H GÜ~l.ERİ: 
Öğleden sonra s:ıat lf> (kıı 16 'a kadar 
kulak., burıııı. lıoğ:ız lıaslalıldarı rııua~•>

ııt'si (Ooktor \lelıııırı K:lıııil lıt·~) 
PAZAHTESİ GC~LEHİ: 

Üğledeıı e' 'el saat 10 daıı 12 ve k.atlar 
' -

dalıili lıaslalık.l:ır ıııııa~Pııt>si (Dokıor .\lı-

met Emin hey) 
S.\Ll GÜNLERi: 

Bu keıe lstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müı
külpeıent bey ve ha
nım efendileri mem. 
nnu edecek tar:ı:d a 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka

lar imal edildiği gibi 
eski ıapka-lar da ye
ni bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

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

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında 
Üğleden rv,el s:ıaı 10 da;, l:? ~ı· kadar 
dahili hastalıklar ıııua~('llt'si (Doktor .\lı
nıet Emin hr~ ) 

CAHS.\~lH.\ Gf°~LEHİ: 

ŞAPKA v APIM EVi Mustafa Zeki 1 

I.=======:====================-~ 
• • 

Öğledrıı soııra saat 15 dt•ıı 16 ~a kadar 
tlalıili hastalıklar ıııııa~('llt'si (l>ı•kl.or lla
saıı l\aif Lıey) 

, 1 ' 

PEHSEMBE f~l:r'LEBİ: 
• 

Üı:tledt>ıı soııra ~aaı lfı ılı·ıı ili 'a kadar 
cildivr ,.e ht~\ !ive hastalıkları ıııua,eıırsı 

' . . 
(Dok.tor ~lelıııırt .\li lwy) 

1.,_- ------
exx::a::::::::z::::u::ne n 

Necip beyin losyo,1ları ve 
yağsız kıremleri Ergun ilk
bahar kolonya ve losyonları 
son moda hanım çanta ve eldivenleri 

93.5 modeli ve gayr:-t şık düğn1e ve toka-

/arı yeni gelmiştir. 

Yeni çeşit Tuhafiye tica rethanesi: Kadri 

·----Temaşa S 
. Sr - DOKTOR Kepsüt panayırı 

Q T El V [ GAZ 1 N Q SU ıı ıMehmet c k llalıkesir'c ~7 k.iloıuetre ıııe~afed{' nıuııtazanı 

Şeref Bey idaresinde 

Balık"siriıı lı•·r lııısıısla ı·ıı !! 
ıııiikPrnnı.-1 otelidir. R 

' 

Kont or. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet • :· 

M I 
Gerek Memleket halkının. tf j 

gerek bütün nıisafirlerimizin•1 , 
umumi takdirini celbetmiştir. 

"'la ir , bir ~osa ilt~ ıııerlıııt ha,a, sıı 'e 1-{İizel balu;de-
Her~ün hastalarını saat rile ıne~lııır olan Kepsiit ııalıiye lll('rk.c:t.iııdP 

2 .ı .. n ak ama kadar kabul a~uslosuıı-18 iıwi ('lllllartı,~i !!İİllİİ aeılat'ak. Vf> ht>s . ' . ., 
g(in devam t'~dP<•ek.tir. 
' 

,\drc:,: llıısı:ıfafakih Panayırda lıcr cins daıı ı ızlık \e kasaplık lıay-
eclor. 

ıııahaltPsiııdP Karesi 11 'aııat l)lıhıııacaktır. Paııayırın kıırııMıığu nıal. ıa\ 
be :.V tlirlıe"İl'i varıııd:ı. · 1 •· 1 1 1 1 1 1 _ " , va!'ı (;ayır ı~lıı tat ı su ınrııı ıa arı o ııp gı' f'<·e~ 

olan hayvanat salı ipleri ha~ \aıılarıııııı ia~e!'iııdf' 
ııı iis k. ii la t erk. ııı i vece k le rd i r. 

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

Paııa.vırda fıpr 111'\İ es.va ve •·ıııli:i alıs.· H'ris.i 
~lı•nılPk('l lıa~ıalıa- • 

.\· a1ıılacaktır. Hariı.·teıı g<>leı·ek tüccar \t~ esnafın 
nesi l'ilı, frmıgi, bel

mallarıııııı lıüsııii muhafaza ve k.cııdileriııiıı rs
so••u k. 1 ıı ••u hastalık. lan 
nıGtelıa~ısı. babı istiralıcıtlaı·ıııın ıeıııiııi ıııaksadile a~ rı, a~· ı·ı 

~sEHı·n~\_ -~~ . ~ 

Sinemasında 

31 Temmuz 934 Salı dan itioaren 

Aşk Hazretleri 
Hakikaten bu filim de aşkın büyüklü · 

ğünü ve hakimiyetini göreceksiniz aynı 
zamanda çok zengin ve eğlencelidir. 
Memnun kalacağınızdan ıüphe etmeyiniz 

Ayrıca dünya havadisleri . 

SAGLAM, 

KUMAŞ 

Satış yeri: 

. 
ZARiF, 

ucuz 
İSTİYENLERE 

Y 0 N i Ş 

TAVŞANLl, Ll ZADE FAHRf 
Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 
Kuvayi Milliye Caddesi Ko: 52 

TEMAŞA Gazinosunda ınalıalll'r ihzar , .. lıer tı"iirlii ihti~«u;laı·ı da tenıin 

G
·zel Sesl'ı B'ır Radyo •• hü~:::!a:~n~~e.~::e ~~~ {'dilıııi tir. Bıılıkesir Vil<iyet Dal 
U Hl ayene_hanesinde kabul ve ı B _ , . . ı IUJ EtlCÜlllellİllden 

. . .. .. . tedavı ~er. . . . ıılıkesır zır•••• t 1 . . . . . .•• 
Selıriıı, İsıaııhııl "' ıııııırııı bııtuıı 1-(azdelerı t• 1 M .. d .. 

1
.. ... .. d \ Balıke~ır merkez k:ıza"ı dalıılıııdt> (hak.oyııı · ............................ , ıı· !!"ttıı eıı· · - · 

ıııı·vcuıtıır t• ~ Yoksulları yediren, r . .·· . .. ll . 1 . 11~ . . . • ilk defa kii~adı ı~.ıııl..arrcr paııayır lıir~!llıkle a. 
Balıkeıirin en eyi tanınmıı bir oturma ve a: geydiren ve herma- : KPpsut Zil a~ı. nıektt>_bııı~e .'.'il bı.'.ı kılo k.uru l ıııak '.e dor~ ~llll de~aı~ı etnwk .'p rııs~ıı~ııı şa 

f dinlenme yeridir. M: nada gözeten Vnk· : . ot ~!-7-93! tarı!ıın~r. yı~ıııı_ guıı_ ııııı~hh•tll' ıı_ı_11- · narı~t>sı ınucıhıııe~: ~.b-ag11~1os-934_ . tal'llıııı~ pi 

=z:::c::z::::x:z::::: =ii sullar Birliğine seve ı ı_ye~~~'.e yaz __ edılrııı~tıı'. fahplerııı zıraal ıııu - \ ~adıf pe_r~e~ııb~ 1-{lll'.~ı saal oıılıe~te -~hale l'dıt11ı 
------------------- : seve yardım ediniz. tlıırluguııe ınurac:ıatı. 1 uzere yırnıı gıın mııddetle :ılf'nı nııızay· Cth•yc : ı edi:nıisti r. 

Balıkesir \ ' ilayct 
mi Eııcüıneninden 

D • • }'oksııll11rı Gö:elmc 8 1 k • \' • 1 ' )) • · ili- i Rirliyi il 1 ·esti• ) ayet (ll- Hiisunııııı bedeli ınulıaıııııwııi lOOliradır. 
~········: .. ··············, ııı:i Enciimeniııdt~n \ . Talip ıılaıılarııı yi'.zt~e yPdibııçıık '.ıisl'.ı"iııde 
~.~~~~~~ . 

9 
·sok·ı ınınatı ıııuvak.katele:rıııı vı>zıH'\e teslını ılc \f' 

~ ~ Balıkesir-Baııdırnıa yolunun U2- 8= D ı o- · · 
Azami mili.tarı ~ D u k. . ~ ıııezktlrda fazla nıahlıııat almak. \(' sPraiıi ii~ 

Kilo ~ iş ne ımı ~ nıcıreleri ara~ındaki kısnıııı k.e~ifıı:ııııesi ıııuci- 1 ınek isliyeııi<'riıı tlalıa evvı·I ı' nciinı~rıi vilay 
'.~ ~ bince tam katı esasi~· fü:ıi ı G-ağustos-904 tarihine . müracaatları ihiıı olııııur . 

17000 Kıırıı ı·a~ır 0111 ·~ M Niyazi ~ ıniisadif per~eıııbe giinii saat onbeşte k.apalı zaı·f 1 -------------....... 

25000 Yulaf f • ~ usulile ihale cdi.lıııck. iizere ~irnıi gün nıiiddctle ı• N E v R o z 1. N 
Vihivrt damızlık avgırlarıııııı lıir sı•ııt'lik. iase- ~ 11 .., nıüııakasava vaz etlilıııistir . . _ . • . . . · • . •. ~ .ı:'lasıııııı l'llıııa- ~ · · · 

sı. •:ııı b~h~da~ı mı_k.h:rda 'I'. şa'.:tııa.nwl•·rı, nıııc_ı- ~ ıl:ııı ıııatla lıı·r 1-{iiıı f Taıııiraıı ıııelılıuseııiıı bt·dt>li kt~fi ~1974- lira 
hııu.e ıııııha~a,ı edıle<ek kııı ıı ça~ıı otu 'e ~ulaf ı· saat \l(laıı ı 7 ve@ 4G lnırııstıır. Talip olanların ıııulıaselı<·i tıı111111ıi- ı 
lG-ağııslost-93-1 ıarilıiıı ı • ıııiisadif pt>rşı>ııılw giinü k:11Lır . .\grılarda ~ ye kaııııı.Hıııa tPYfikaıı ıııııl..tazi ha~ nıiilıeııdislik '. c E L A .... L 
saat onheşte ihale edilmek. iizere ~irnıi 1-{İİn ıııüd- gı·ı·Plı:ri k.alıııl '" ~ ı;P ııııısaddak liyakati feııııİ:Vt' ve ehliyet \{'Sik.ası- , 
detlc aleni ıniiııak.asa)a 'az ı>dilıni~tir. 1i'l wd:n ı Ptlt•r. ~ Ye ticarı>t odaı-;ı 'ı · sil..asıııı 'e yiizde yı>di lıııt;ıık i 

Talip olanlarııı ticaret odası vesikasile ~ iizd(' ~ . ~ ııisht>liııd•· lt•ıuiııcılı lllll\:.tkkatt' ıııakbtız \l'\a rıwk· ' Bütün asap ağrılarını sürat 
~edihu<,;uk nislıt>tiııdı· tcıııiııatı ıııuvak.katt· mal..- ~ Balıkesır K. ~ lııhııını ıısıılii tlairesiııdc 'c ,-akıı ıııua~ ~- ~ııi111lı· 1 

buz veya mektıılıilt> yı~nııi ınezklınla 'c Yaktı ~ mllye C. No ~ Balıkesirdt• l'nciiııwni vilay('tc lt>Ydi ctıııt>leri '" • • 

mınıvveııinde "'' sera iti öğreıııııck. İsliH•nlPriıı da • 2 2 ~' s-ıraiti iiğrc•ıınıek islİ\eıılı•riıı tlalıa e'vcl 'ila,\el .. . ' . i 1 ~· ' -
ha evvel enclinwııi viıa,·ete ~elıııt'leri il:'ııı olu- ,.._ ~ ııafia dairesine ve f'nciirıwni \'İl:İ~(~L•' ıııiiraeaat 
nur. • · - ~~~~ etmeleri ilan olunur. 

geçırır. 

Neıriyat müdüril: ESA T ADIL 
-- --- --- ---

Vilayet Matbauı ~ Batıketlt 


