
Tüccarlar alaıklaıı unvan tes~eresinde 
gösıerılen eşyaaan baş~a şey 

satamıyaca~lar. 

Nüshası Her yerde 3 kuru~ıur . 

PAZARTESİ 3 EYLÜL 1934 

CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

GÜNLÜK: SİYASİ GAZETE 

B~ sen er fırka kongraları"erken olacak 

Vilayet ~<?ı:ıgrası115 i~~n_<:~ 
kanunda yapılacak. 

Türkofisin verdiği haberler: 

İç Ve Tış Piyasalarda 
Milli mahsullerimizin 

yeti. 
incir piyasasında muaree· 

• 
vazı-

Rusya'dan 81,327 60,824 
93.203 Ocaklar 15 eylülde, nahiyeler 16 birinci teşrinde kazalar 15 ~e artmıı izmir'de 23,8 de 

"k'nci teşrinde başlıyacak "50 13,00 kuru,ıan 1872, Alm•nya'dan26,604 46,0ı 4 
1 1 25.8 de 13,00. J fi,00 den 63.930 

C H F büyük kong I' (lSı m«ıyısta Ankara' - 1 2584. 26 8 de 5,00-13.00 Belçikadan 128,686 51 l5,656 
0 • • den 1657. 27,8 de 5,00 13,00 80 J.563 

d«l toplanacaktııı· dan 1357 çuval muamele 

Cümhuriy<'l Halk Fırkası 

Katibit·mtJmiliğinin Y"Plıft 
bir tamime göre büyük kon · 
gra bu sene ma} ısla Anka
ra'da toplanacağından fırka 
teşkilatının diğer kongra la· 
rının buna göre yapılması 

bildirilm iştır. 
Balıl:e : ir c. ı .F. Viliytt 

İdare Beyeli dün gece Tev 
fik Fıkret beyin re;sl ı;;.le 
toplanarak bu yolda karar 

ver mittir. 

Bu karara göre oca le kon 
graları 15 eylülde başlıyaral 
İ 5 teırin'evvelde bitec~ktir. 

Nahiyeler 15 ikinci teşrinde, 
Kazalar 15 birinci kanunda 
kongralarını bıtirmiş olacak
lardır 

1 

Tt, fi~ Fikıet Ley 

Vilayet kongrası ikin· 
ci kanunun 16 ıncı çarşam· 

ba günü toplanacaktır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~ .. 
Belediye Azalıkları için 
Fırkaya müracaatlaa yapıl

maktadır. 
için Vilayet Fırka Reislığine 
de nıüraıcnatlar ba9lamıflır. 

Bu müracaRtların yakında 

yapılacak yoklamaya esas 

olacağını ve namfıetliklerini 

bu suretle vazetmekte olanla· 

İsta'lbul gazeteleri yakın
da yapılacak beledi}e inli 
babında Fırkaca gösterıle 

cek n;mzetler listesine da· 
hıl olmak üzere Cümhuriyet 
Halk Fırka~ı Reisliğine bir 
çok müracaatlar olduğunu 
yazıyorlar. rın yoklamanın vereceği neti-

Ôğrendiğimize göre gerek ceye göre n'\mzet listesi ldn

olmuştur Fiatlarda mü 

B Ş ek •ı him tahavvüll<r yoktur. a V 1 Son fiatlar berveçhiatı 
le!bit edilmitlir. 

Fransa'dan8,503 107,069 

165,6::7 

Türkiye'den 20 34& 22,618 
16,781 

Perşembe günz şark 
seyyehatına başlıyor 
Tramvay ücretleri 
İSTANBUL, 2 ( s.ş) -

Başvekil İsmet Paşanın Şark 
vilayet/erinde yapacağı tel· 
kik s•yahııtine perşemte gü· ı 

nü baj'aması ınu!ıteineıldir 

TetkikAtın on bet gün de
v.\m edecl!ği tahmin olumı· 
yor. 

Başve'<il Paşaya bu seya· 
hali ensırl'la Dahiliye veki· 
li Şükrü Kaya bey ile Gü· 1 
müşhane mebusu flas;m Feh·ı 
mi, Trabzon mebusları Ha 
san, Şevket be}' er refakat 
edeceklerdir. 

Tebrik telgrafları 
ANKARA, 2 (A.A) 

30 Ağustosta Afgani@lan İs 
tiklal hayramı yıldönümü 
münasebetile Reiaicümhur 

Gazi Mustafa Kemal ile Af· J 
ganistan Kralı Haşmetli Mu.

1 hanımel Zahir Han Hazret
laı·i 2rac1•~da tehrilc: v~ te• 

şek kür telgrafları lea ı i ol 
mutlur. 

Muhiis beyErzurnmda 
ERZURUM, 1 \A.A.) 

Ziraat Vekili Muhlis bey 

22,8 d., süzme 9,'i0-1300 lran'dan 152,688 184, 160 
elleme 6 00 9,00 paçal 201 ,922 
6,00·8 00, naturel 6,00-6 .50 D memleketlerdf'n 
turfanda 8,50·8,75 141,909 139,989 147,400 

25,8 de süzme 8,75 13,00 1,048,400 1,615,900 2,2ıl ,')00! 

elleme 7 •00 Y,(•O. paçı.I Türk tütünleri ve 
6.uo. 115 Al 

25,8 de slizme 8,75 ı .ı,uo manya 
eleme 70. I 0,00 paçal Evvelce Türkiye Alman 

5 50 8 00 1 - ya'ya tütün ıhracından b; . ' . na!ure 5 sı ı . 
6,5ll. rinci mevkii işgal ederken 

26,8 de sfızme (j 50· 3 .l /', 
elleme 6, 50 9.CO pa· 
çal 5,•10 7 50 naturel 
6,00 

27,8 de süzme 9,0U.12,50 
elleme 6.75-8,50 paçal 
6,00-7,25, naturel 5,00 ku 
ruıtur. 

İ ngiltere'nin halı 
ithalatı 

Yeni neşrol nan rakam! a · 
ra göre l'>giltere'nin JS32-33 
ve 34 stnelerinin ılk altı 

ayı zarfında muhtelif mem· 
tekellerden ithal ettiği halı, 

kilim vesairenin miktarı ve 
kıymeti aşağıda gÖ•terilmiı 

tir: 
Kıymet dnglliz lirası) 

1932 19'.l:J 19:4 
Hindistan 203,371 162 083 
240,247 

42 854 

bilahare bu tefevvuk maale· 

sef Yunaniatan'a geçerek 

Türk iye ikinci derecede 

kalmııtır. Ancak 1932 se· 
( Devamı ü1·iincü s.ıyfada) 

SAVAŞÇI GôZiLE: 

Ekseriyet 
Dı•ıı1<ıkrasiı/e fil /ııiyıık 

lwsıırıın "rlruriy. /, ıılclıııjıı 
ilai sıirıılıır lli111ılc ve /11/. 
bi/w/111 I. i ıl e ıııok rasi 11/11 ne 
ol ıl ıı üıı ılıi ~ıi mil ı ince, lııı ı I i. 
rıı: ııc 11/l'ijlılıırlıfiıı ş111ılıe. 

si: kıymt'I ııaıııek ıı·ıı/ıe J 
dr:r. 

lı/11re sisln11frri11de «ek. 
Si'/ iyd•ı /,•11 kıırlıı/111ak için 
diklıı/Urlıifie sııpnuıklıın hış

k" /ıir rııre 0/1111 '/ıııodıiiı 
mııncıkıışıısını/1111 lıı•ıııi: /ılr 

ııelice ılı· cılı nıııış ıl cı/ilri iı. 

Balıkesir, gerek mülhakat zıminde nazarı itibare alı
belediye azası namzetliği nacağı tahmin edilebilir. 
..:.::..:::::.:.....:.::.:::._.:.:.;:=.;~=-~_;;~~-~~~~~~~~~ 

bugün Kars'tan Erzurum'a 
gel mitlerdir Ve Huankale'
de merasimle karşılanmışlar 
dır. 

Rusya'dan 85 ,824 
92,724 
Almanya.'dan 8,670 
l3, 1 '..>5 

12,963 

.llııssolıııı'111ıı //(l/ya ıııe. j 
lııısan ıı eclfai ı. deki reyiıiııı 
ııe ekseriye/ /;aidela/ o/ey. 
lıiııılı·J.;i sıi:lrri jiışi:ııı'i ıı 

ılı-mııkrasiyı <ilıiıııı' ıııa/ı 

kıim eıli1l11in c.~/>ııfıı ıııııcı 

lıısi idi. 

K<ıdıköy 
1 

Tramvayı 

Arabalar işlemeğe 
başladı 

İSTANBUL 2 (S.Ş.) 
İstanbul'un Kadıköy ve 

civarı dünden itilaren 
yeni bır nakil vasıtasına 

daha kavt şmuştur Bu va· 
"ita da dünden ililaren 
itlemeğe başlıyan Kadıköy 
tramvayl.ırıdır. Geçen haf 
la tecrübe•i yapılan bu hat 
dün işletmeye açılmış ve 

yolcu taşımağa başlaır.ıştır. 

Tüccar için 
Yeni bir kanun 

ANKARA, 2 (S Ş ) 
Yüksek iktısat meclisi bu 
defaki içtimaında, tüccar· 
!ardan aldıkları ünvan tez· 
keresi hi iıfına meslek itti 
haz ettikleri ~atıcılıktan 
başka şeyler de satmak is· 
tiyenlerin, asıl meslek sahip
lerini zarara sokmamalarını 
temin eden bir kanun pro -
jesi hazırlıyacak ve büyük 
millet meclisine takdim ede
cektir. 

Bu layihaya esas olacak 
metodlara başlanmıştır. 11u 
k~nun meclisin bu devresin· 
de iş kanunu ile birlikte 
müzakere edilecektir. Bu 
suretle iş sahipleri ile işçi· 
!erin mukabil vaziyetlerı 
bu kanunlarla tesbit edilmiş 

o 1acaktır. 

Hariciye 
Vekili 

Cenevreye gidiyor 
ISTBNBUL, 2 (S.Ş.) 

Hariciye vekili Tevfik Rüf· 
tü Bey. Milletler cerriyetı 
müzakeralına ittiriik etmek 
üzere birkaç güne kadar 
"Cenevre" ye hareket ede· 
cektir 

Bu seyahati 15 gün ka. 
dar sürecPk olan Hariciye 
vekiline kalemi mahsus mü 
dürü Tevfik Hamit bey de 
r?f.ı'<at edecektir. 

Belçika'dan ı 7,374 iÜ.921 
115,769 
Franaa'dan 7,.?96 22.486 
16,452 
Türkiye'den 17,133 18,149 
14,728 
İran'dan 176,953 125 643 
t 60,3 »O 
D. Memleketlerden 

74.706 94,561 125,220 
591,327 549,667 788,714 

Miktar tLıbrc) 
1932 1933 193.ı 

Hindistan 530,311 543 622 
817 468 

İstanbul Mıntakası 
-

Kongı"«tsı ve yeni heyetler 
iSTANBI L l (AA) 1 nm beş ynzıı.~u lı ıhulo .. ka· 

j t bul ,, ı 0 ı ak 8 5 1 rar vermıs.dı~or hı ş yuzune 
san · b verınıımi~t r. llJlbuki kon-

Olıı: ki~ilik bir m<Tlislc 
bir ıııeıııfrkf'/ /ııılkının rıııı. 

k"dder"Jın" ilişifil olan Nr 
ıııescledc lwrşı/ıışııcıık i/;İ 

jorııııılıleıı /ıfri eksaiyel lw 
:ııııdı 1111, ıli•/eri ııı• lwılıır 

ycriıııfr ııe fııydıılı olıırsıı 

olsun ııııı:ır s"yılır 

Yeni hattın inşası ve iş

letmeye açılması Kadıköy 

hal <1nı çok sevindırmiştir. 
Dün yolcu nakline baş· 
lıyan hattın kü~at esnıir 

29 teşrınıevvelde cümhuri· 
yet bayramında yapılacak 
tır. 

Hattın Bostancı'ya kadar 
'emdidi ameliyatına hum
malı bir suretle deva'll 
edilmektedir. İki aya kadar 
hattın Bostancı 'ya varması 
mukarrerdir. Şirketin Al
manya'ya ısmarladığı vagon-• 
lar ve malzeme de gelme· 

lstanbul'dan 200 
kadar mahkum Edir
ne'ye gönderilecek 

senel.k korıı-:rosı u - graya arzcdilen hesap huld-
giin llalkevi salonunılo. top sasınıla buna ılair ~nrnlıat 
landı. ~lırıtakn ikinci r~ısı voktur. 
~·eıhi 'l'ulı8in bey s.ıat • 2 Besiktos'ın fotbol 
10 da kongrayı açtı. ~uat snlı1sını mükern~el bir halı• 

Höyfr />İr ıııerlisfr r.ıı altı 

kişi on dıirl kişiye lııikme. 

ıler ııe ckscriyıı on ııllı kem· 
mİIJeli, keyfiyt'I ililı"rilc on 
dıir/11•11 çok ıışafiıılır /'o/ili 
ko yo/1111do /ııı /;c11111ıiyeti11 

kı'Yfİl/ıle ıı/1111 yrıfrlıl'Sİlle 

sık sık raslrııı:. işte lıııyıı 

ıııin ıle111okr11/ik iıl11re sis 
lemll'l'inin /;(lrııkterini ijiııfr 

eden ueksalyd» kııiıle,,ı bir 
/ıııkııııılıın /ııı kııılıır /ıııksı;; 

ııı: y11rip lıir ölpiılıir 1 Jn 
dıirı/11 011 11//1!/ll ı•sır elmı·k 

ıslemiııcnlerin sııı•lıüı yııl isi' 
yııkı:rıılıı İşıırcl cllitiimi: yi 
bi « ıli/;/ıı/lirlıik » lıir. Asri 
ıliklalürlııfiıı islibıla/ ııc irsı 

.1/ııllulw'ıluıı ııyırııııık içiıı 

/ııııııı: keıı}i!fclİıı. kı ııınııyele 

lıııklm olıış11. diye Jıırif el 
1111'1; lıi:ııııılır ı; b ' ,,e aş amıştır. 

Y ~ni tarif ye başlandı 
IST ANBUL, 2 ( S.Ş ) 

Nafia vekaletinin aldığı ka· 
rarlara tevfikan dün sabah 
elektriklı tramvaylarda ucuz 
le~ ''.liitlı tarifenin tatbikine 
baılanmııtır . 

iSTANBl'I, 2 (S :;! ı 
Adliye \'okı\let_inin Edi.rne'de 
ııptml ğ'ı asrı hapıshane 

y . . y k l 
inşaolt bitınıslır. 1 h'od' ın1ı :ı 
hopishan" ıııüt"a ı ı .ın. on 
kabul ıi kııti ııı ıı~melesı yap 

k 1 k \e mµmle -
tırılara " : naı·n . . 
ketin muhtelıf kô~elerındekı 
a0>ır hapı• m lıkıimları orn
y~ nakleılılel'•ktir. Ru ~e
yanılıı Jst.ınbul h•qııshnne~ın
den do E·l rrıe'yo 2~0 k~: 
<lnr mııhkıim giinderılPr ~ı 
t.nhıııia olunınaktnılır 

1 i k b ı. frag· ıçın mınto ka 
bAy o ı u ı·a uzun eyıına 
tında en ziyaıle üı· noktaya merkez hcyetınin 
nazarı tlıkkatı nlb ıJiyorılu yüz lira mnsrafln yaptırıiı 

l - \1ınlaka merkez heyeti ~ı plan, bu plrlnılon istifa 
de voz'yetinde bulunan Be 

m 0 rkı•zı umumının Beşiktaş ~iktaş kulübüne verilmiştir 
kulıilıünıı verdiğ'i bın lira- ' 3 _ kulıiplnde bir itiyat 

E·ltrne hapishanesinde 
nıahkılmlara aynı örnekte 
elbise ı:;iydiril•cek ve bun
lar hap·shane içindeki muh
telif 5annthPnelerde ypvmiye 
ile ı·alıştırılucaktır 

net;ceei olarak fııal rıza ınik. 
torını fazla gö~tormPk iti
yaıiı vardtr Bu yüzden ist•n
bul'da bilfıil sporcu adedi 
muhtelif reıml tesekküller 
tarafından tesçil edilmit 
miktarın ı·ok dunundadır. 

Hir insoııuı, b:::ıın bin 
lnsıın ııı·riııi lııllıı.ıiıı lıir lııı 

kik11/ ise. ekseriye/ kııidesi 
ılıılıa çok //1<'1r.ıısı:L11sııııs . .. 
ıılacııklır 

M. mussolinı'nin cüreı~ar bir teşe~büsü: 
f &şist f ırKasınaa sosyalist cebhesini 

teş~il ea~ ce~. 

S a h i b i ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müskcaplıofrlu Esat Adil 

Birinci YIL - SA Yl 249 

fizi nasıl görüyorlar - --
Genç Türkiye Yollarında. 

il 
(Holnnda'da çıkan Dı: Telgfaaf gazetesinin 

Hl Ağııstcs !934 tarihli nüsha'1daki baş ma
kalenin tercümesi olup ve lıu sütunlarda 
neşrolunan ilk kısmının sonudur.] 

·" i 11 i l'İİ ,\ a cevabı canlı bir surette 

Samsun'dan başlıyarak 

Sivas · Kayseri üzerind< n 
büyük bir ka\is çizip bir 
taraftan cenup sahiline ve 
diğer taraftan da Ankaı a' 

ya giden yeni demirvolları, 
Anadolu'nun diğer es 
ki ve yeni denııryolları gi

bi Devlet malıdır ve bu 

hatlar devlet idare•ine mer
but bir şirket tarafından it 

letilir. Şirketin adı (Anado 
lu Demiryolları Şirketi)dir 

. 1 
(istimlak edilen ve Kayser 

görülüyor. 
Geçtiğimiz vadi üzerin

de sık bir orman halinde 
ve birbirindtn uzak mesa
felerle ayrı oltı.rak kurul-
muı olan ungin köyler 
uzayıp gitmektedir. Her 
istasyonda iniş ve binit 
hareketleri , yükleme ve 
boşaltma •ıleri görülüyor 
ve bunlar, kati 

bir lüzum ve zaruret 
değilse de bir arzuyu, yelit· 
me ve an\ayıft ifade etmek
tedir. Daha sonra yüksek 

yavlaya gelince ve Sivao'a 

geçit noktası başlayınca Bir 

milleti demiryo\u ile te&hir 

etmek, o milleti demiryoluna 

yükselt·nek ve ona bağla

mak murat edildiği anlaıı 

lıyor. Hava yakıcı günt>t zi

yası içinde titriyor, evler 
k smen çamurdan yapılmıı 

blokhauzlar halinde olup 
düz damlarında garaipten 
olarak gübre yığınları var. 

Wılhelm'in devasa bir rüya - \ 

sı olan eski Alman haltı, 
yani Bağdat hattı da bu ida· 
reye intikal etmiştir. Türk 
demiryolları tebekes nin mec 

mu tulü 5,000 kilometreye 
baliğ olmuıtur Anadolu de· 

miryolları idaresi yorulmak· 
11zın taş çöllerine, İran ve 
Irak hdutlarına doğru ıube 
hatları döıemektedir. Zira 

\\ ilhelm'in hulya&ı, İsmet 

Patanın milli rüyası olmuı· 

t Ş · h 
1 

d. k· ı· t Bu evler aynen taı kovukların. ur. uµ es z ır \ $ıne 

P d 
. I . 

1
. da oturan mağara sakinlerinin 

aşanın emıryo u sıyase ı , 
· d d" . d" - .. ( Troglodyt) inleri gibidir. 

sayesın e o~enmesı utunu· 
· l:urada demiryolu istasyonu 

len hatların ınıaatındaki çı>k h 1 kt y ı· ha er şey o aca ır: an 
büyuk olan teknik mütkü· 
lal yenilir ve mali vaı:iyet 

müsaade ederse, Anadolu'yu 
daha sıkı bir demiryolu şe· 

udu:oi kapl>yaca klır. Şimdi 

s~ nsun'dan içeriye doğru 

iılemekte olup tulü 200J ki· 
lometreye baliğ olan ve 
Saınsun'dan Ankara'ya ka 

dar 36 saat üren, bir çok 
dağlar ü:ı:erınden harekette 
ihtiyatlı bir süratle gidilmek
dir ve buralarda pahalı ima 

lalı sın~iyeden mümkün mer · 
teb • k~çınılmıştır. Bu hattın 
masrafını koruyup koruma · 

dığı şüphelidir. l\1a; mafih 
Türk Devleti için bu hat baş 

ka bir cihetten masrafını 

korumaktadır: Yani bu hat 

bir nevi talim ve tedris va· 
sılası ve müessesesidir. l ler 
gün büfe ve yataklı va· 
gonları da ihtiva eden 

bir tren, 60 istasyon~n her 
birinde durur Niçin? Çünkü 
kırmızı kayalıklar arasında. 

ki bir parça toprağını eken 
Türk kö-ylüsüne bundan is· 
tifade edilmesini anlatmak 
lazımdır Bu suretle köylü 

ye, merkep ve deve gibi 
iptidai tarzdaki nakliye va
sıtalarına kar~ı olan medeni 
terakkiyat göstt•rilmektedir 

ller defasında tren kalkar· 
ken çalınan düdük ve çan 
seslt!ı ile köylünün ağır ve 

yavaş işli yen din'ağında 

asırların husule getirdiği 

uyuşuklu~un izale edilree•i 
arzu edilmektedir. 

Fakat bu tedbir muvaffa 
kiyetli neticeler verecek 
midir? Etrafı yüksek rlağ 

!arla muhat bir yerde kain 

olup R ıma'lıların Şelçuki· 

!erin ve Osmanlı'lıuın ha 
kimıyel devrinden kalma 
istihkamat baki) esile l·-'•ıa· 
tılmış olan A nıaaya 'ya ge 
!inceye kadar görılüğiimüı 

, ilk kısımda bu ıualin acık 

yat 'e hareket merkezi, cihan 
ile kontak! noktası ve çöl-
de bir vaha .. Her duruı 

mahallinde hükumet yeni 

ve beyaz badanalı evler, 
bir fabrika. bir hazar bıçkı

sı kurmuştur. Ve bunlar 
köylüye it ve ekmek temin 
etmektedır. Her tarafta ağaç 

dikilmekte ve yeıilllk yara
tılmaktadır. Bir arteziyen 
membaı bol su fııkırtmakta 
ve nankör topraklan zorla 
hayat yaratılmaktadır. ller 
hangi bir istasyona trenin 
g~lme•i, günün hadisesidir 
Köylüler ve çobanlar trenin 
etrafını sararlar, bu tren 
onların hayat ve mevcudi-
yellerinin sebebi, esa•ı ve 
temelidir. 

E' Ih ala!' da~ı . . 
Sivas'a varmazdan evvel 

yüksek yayla üzerinde ha· 
raretten kıpkızıl olan bir 
gece bastırdı Ertesi gün 
sabah Kayserl'deyiz. Kay e
ri, bir vakitler Kapadoıien· 
!erin ve daha ~onra İmpa
rator Tiberiuı'un p a y ı-
t ahtı. bir tarih 
parçasıdır ve burada asırlar 
öğütülmüıtür. Bu sarı toz ta· 

bakasının arkasında zirvesi 
kar ile mestur olarak par
lıyan (*) 3800 M. yükseklık
teki Erciyeş dağıdır. Bu dağ 
sanki sanatkarane bir su· 
rette demir kalemle oyul
muş kazılmış mahkuk ve 
kakma nevinden ince bir 
sanat işi gibi zarafetle 
işlenmiş mukaddes bir ev
lıyalar dağına Lenziyor ve 
sanki Japonya 'nın Fudji· 
yama'sı akıllara hayret ve· 
recek bir surette dünyanın 
yarı yerinden buraya nak-
1..-dilmif ve dikilmiı. 

Lokomotif düdüğünü öt
türüyor, istim salıveriyordu. 

[ • 1 Bu parıltı 100 kilometre 
uzaktan görünmektedir. 
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Kü_çük habrler. 

Yeni döviz 
Listesi kabul edildi 

ANKARA 2 ( S.Ş ) 
Türk parasını koruma kanu 
nuna istinaden tatbik edilen 
1 O numaralı kararname ye
rine geçecek olan ve hususi 
bir heyetçe tetkik edilen 1 1 
numaralı kararname ile 1447 
numaralı kanunun 29 uncu 
maddesine göre yen!den tes
bit olunan yeni döviz ihti 
yaç listesi icra vekilleri he· 
yetince kabul ve tasdik edil· 
mişlir . 

inhisar idaresinin 
sıfatı 

İSTANBUL, 2 (S.Ş.) 
İnhisar idarelerinin tüc
car addile t icaret odalar•na 
kay-:lettirilmeleri lt ~ebl füü-

ne vekalet menfi cevap 
vermiştir. Vekalet. ticari 
ve 11nai işlerle meşgul bu
lunmakla beraber inhitar 
!arın tacir sıfatile odalara 
kayıtlarına lüzum olmadı 

ğını bildirmiştir. 

Şileye balık müte 
hassısı gönderilecek 

ŞiLE, 29 (A.A) lktısat 
Vekaleti deniz ve ha va 
müslefarı Sadullah bty tah· 
liaiye umum müdürü ile 
buraya gelerek tahlisiye it 
!erini tetkik elmiş ve bu 
sahillerde balık~ılığın ir ki
şafı çarelerini araştırarak 

İstanbul'a döndü Balıkçılık 
mütehassısı bu maksatla Şi
le'ye gönderilecektir. 

Antalya'da büyük 
bir yangın 

ANTALYA, JU (A.A) 
Akseki kazasının bü) ük ev 
lıit köyl"nde ~ azaen çıkan 
yangın neticesi 96 ev bir 
mektep, iki han, bir köy 
odası ve yedi dükkan yan-
mııtır. -------Gldiyoruz.Kül:-ik tarzda he· 
tondan inıa edi'mif 
iataıyon binası ne 
görünüyor. 

olan 
güztl 

(!;f.MI R ''f. 
f Belediye intihabı 

VI~~\ VIF.Tll!:) 

Kurada kazanlar kimlerdir 
Belediye "nt.hnp Pnl'iime· 

n ı ni srçrı ek iizHo yirıııi: it 

mahalleJtn İııtıhap rılilı·rı k 

emniyet mü ·lü rliığü ıaıfın 

dan liste~i bPleJiye rPisli 
ğiı e gönderil, rı 52 zatın, 
isimlerini havi !'l:thel muci
bince dün saat 15 dt Le 
l e dıye ,ı..iresir.c gelen .l9 
zat bizzaı: vA yo1<lama nrti
cesinde w·lrncJildcri :ınla
şılan 13 zat namına da ıli
van heyet ince ÇPkilen kura 
neticeHİnde beledıye ıntihap 
encümeni nz3!1T, na Av"ören ı; • n 

rn1hall~sinden bJkkal ~leh-
met, Hacı lsmaıl mahalle

~inden Rifat oğlu Halil Azi
ziye mııhallesindrn Kırımlı 

oğlu Basri, MrciJiyr mahal
lıısinden avukat llilmi , Mus

ta(afakıh mahallı••inJcn tabak 
RPcr· p, 8alı nisar mahnlle
s nıfon keresteci Kemal , 8eli
miye mahallesinJen Hafız 

İntihap rr.ciimenine riyaset ede· 
cck olan Naci bey 

Sami, Osmaııiyo mnh1llesin
don Kır mlı z - ı l ı Mustafa, 
Hacıgaybi m ıhalle.;indı·rı J\ı\. 
mil oğlıı Alım l v" 81 ı\h-ıt· 

tin ınah ıı llesin ıl n Ar"p za 
de MuslufJ b•'y ve efendıler 
Sf~·i lmişl e r lir. 

.\1,zkur nndimenin'n reisi 
tabiisı boleılivıı rPİ~İ :'İ :ı« i 
beyin roısliği ":.ıtın .ta encü-

men yarından itıbarcn r 11 

liyut ;- geçecek ve uhdesıne 
düşen intihap işlerini ted
vire ba,Iıyacoktır. 

Gelenler, gidenler: j Acıklı bir ölüm 

Meb~.~~~~ ~=Yer bey Tarih muallimi Samime 
dünkü e~'p.resle lsta~bul hanım vefat ettı' 
dan şehrımıze gelmıı ve 
aynı gün Edremife hareket 
etmiştir. 

Mehmet Emin bey 
Necati Bey MLalLm mek

tebi ve lisesi müdüı ü Emin 
bey dünkü trenle tehrlrr ize 
gelmiştir. 

Panayır geri kaldı 
Üvaköy panayırının dün 

ıı\·ılacAğını yozııı ştık. 

Fok~t son gelen bir ha
bere ~öre hayvan hastolı -
ğından Jolıyı on <>ün "eri 

" o 
knlm .ştır. Bütün hazırlıklar 
bitmişken bu anı karnr pa- ı 
nııyırı ongün geri bırakmıştır. 

Bir tashih 

Kız orta mektep tarih mu 
allimi Samime Zehra hanı 
mın kulaklarındaki rahatsız
lığın eyileşerr< n tsi ) f2ün 
den İstanbul'da vefat e-tti 
ğirıi teeaaürle haber aldık. 

Samime hanım ilmi. fa
ziletile tanınmış, muhitinin 
hürmet ve muhabbetini 
kazanmış bir muallimimiı.di 
Ölümü memleket için bir . 

ziyadır Bütün muallım mes· 
lekdatlarına be.<anı taziyet 
e-:leriz 

Poliste: 
Cuma günü Selinıiye 

80 Yaşında 
ir kadına 20 yaşın 
da bir g~nç taarruz 

etti 
SARIKÖY, 2 ı S.Ş) 

Fındıklı mahalleden Ölü 
Osman kar.sı 80 yaşlarında 
Fatuş nineyi 27 8 934 pa· 
zartesi gecesi saat 24 sula 
rında Orta mahalleden Ak· 
kulakların ;;O ya§la · ında 
Halil eve girerek yatakta 
yölmakta o!an Fatuş'a ya· 
takta taarruz etmiştir İkin
ci taarruzda kadııı feryada 
başlanıış ve aynı hantde 
bulunan gelini bağırışı du 
yunca o<la kapusuna koşmuş 
Halil kapuda kadını görün· 
ce kendi yeleğini ve panta· 
!onunu bırakarak kadının 

donunu başına geçirmek tu · 
retile evden kaçmış. Mesele
den z ıbıta haberdar oiunca 
tahkikata ve kaçan Halil'i 
aramıya başlamıştır. 

Bu g-'co :;u •ı lu malıallesinılen 

üı· ur k ;. tlaş o yn ı mo h aileden 
hir kadını kandırm&k sure· 
tıl e bJğ'larJ gö'ürmüşler, sa. 
b,lı ı karşı bu ka . l : nı arka
daşlarından uırınin evine 
k I" yarak ustün<len kilitle
mişler. 

Sahahlevin kiiyılcn gelen 
Nıy:ız."nin annrsı oJıı kupu· 
sunun kilılli olJuğunu ve 
iı·oriue bir kudın ~e,ini ılu

yunca malıolledtn kadınlıırı 

toplıyarnk oJunının kilidini 
kırm ış lar. lçı riden ("kan 
kaıl 1n suçunu örtmek için 
<rnğlun lıeni arkaJaşlarıle ba
ğa ka(· r<lı» dıye karııkola 
şıkdyete gitmişıir ı,:ocukla
r.n ve kadının haklarında 
tahkıltat yapılmaktadır. 

• 

iki ceset 
bulundu. 

Kim oldukları belli 
değil . 

İdmanbirligi 
İzmir'c'eki maçı 

betti? 

!dm an birliği 

nasıl kay-

Dünkü maç tafsilatında nına insan gelmesini bek-
bazı yanlışlıklar olduğıınc'an liyor. Kimse'de gitmeyor. Ni· 
kafile ile İzmir'e giden hu- hayet topu taca attı. Me· 
susi muhabirimizin meklu- lih'de iJ.,rliycr Münir'<1<'. 
bunu dercı muvafık bulduk: Şut korner oldu. Neli 

Saat beş. Sahad• yız Al- cesiz. Akındalar. Golll 
tay - Altınordu ikinci takım· T<>p Rüştü'nün elle-
ları oynıyorlar. Biraz sonra rinde. Bunu söyliyeıı halk 
akem oyunu tatil etti. topun ne olduğunu göreme 

Birlik alkıolarla ıahaya mişti. Haftaym 1-3 aleyhimi-
çıkıyor arkasından da Altay: ze. 

Takımlar: Birinci haftam\da bizim 
Birlik: takım çok yorgun görünü-
Rüştü· Münir . Şevkd· yordu Altay hakim bir oyun 

Abdullah, Necati, Tevfik- oynadı. ikinci haftaym Mü· 
Melih, Şevki. F .. aı Kerial· nır çıkmıştı. !:iebebi hakeme 

Salahattin. kızmasından Münir' in ye· 

Altay: rine Necati, Necati'nin 
Cemil- S"ı Ali . Zehir Al;. yerine Ağa geçti. İler 

Hilmi, Şakir, Niyazi Dogan liyoruz. Takımunız çok 
lsmail Hakkı, Vahap, Şük canlı oynıyor. Buna muka 
rü. Hakkı. bil Altay şaşırmış bir vazi· 

Hakem Fern aks Beşi yelle. Ağa çok güzel oynı· 
çeyrek geçiyor ilk alon yor. Sevki ilerliyor. Topun 
Altayda Sol açıkları çok ü tüne baearak düıtü. Aya· 
süratli akınlarıle 1 alemizi ğını incitti. Ü} undan çıktı 
tehlikelere sokuyor V•hap Ali girdi. Biraz sonra Şev 
ilerliyor. Ofsayt. H< kemin bu ki sağ açığa Münir' de içe 
güze l görüşü çok alkış 1 ant'ı. girdi. Altay ilerliyor Ali, 
Bizim takım yorgun görü· Salahatlin çıktı. Şük 
nüyor Sıkışıyoruz. Münir rü kuvvetli hir şut çek-
kaptı. Korner. Vahar 'ta Ça ti. Rüştü'de Şevki'de. 
lım yapıyor. ilerledi. Münh · Topal topal ilerliyor Atlattı 
in uzun bir vuru~u tehlike Şut. Kal<cinin elleri ara 
yi atlattı. Top Fual'ta. Gidi Rındıın direğe oradan içeri.. 
yor. Gol. Top ortada. Vahap Gul Takımımızın ikin· 
ilerliyor. Şükı ü'ce. llerhyor. ci haftaymdaki çok güzel 

Vahap'ta Kalenin dibinde oyununu takdir eden İzmir 
Şut. Avt. Şevket, Münir çok liler uzun uzun alkııladılar 
eyi oynıyorlar Sıkışıyoruz Ağa yaratıyor. Münir ilerli· 

Vagonda genç ve ku vvte 
li yapılı zabitin beyaz el· 
biseli genç kızlar neşeli ve 
arzulu tavırlarla dolaşıyor· 

lar. Giydikleri bereleri üze
rinde milli bir alamet olan 
"Dört nala ko{an Bcıktrt" 
takılıdır Bunlar genç mek

tepli kızlar, lıse talebeleri 
dir 

2 Eylül 934 tarihli Savat 
gazetesinde Ovaköy pana
yırının açıldığı ve panayırın 
dört gün devam edeceği hak
kın~aki yazılarınızı okudum. 
Aalbuki Ovaköyü.ıün hay

vanatında insanlara bile bu· 
laşan şarbon hastalığı ç k
mış olduğundan mezkur köy
de 1 eyliıl 934 tarihinde 
açılmllsı mukarrer panayir 
vaktı ahara talik edilmittir 
Keyfiyetin olsurette tashihi 
ni rica ederim Ef. 

mahallesinden b"kkal T·. ,·fık 
efendi ılu aynı mııhalle<lcn 
M"hmet oğlu terzi Kaıl r 
ef,.n.li bir c ket me•elesin
den dolayı kavg-.ı Pim ~!er 
ve bunlnrılan Tevfık t:fı•ndi 
Ku<lir'e tokat vurmu~ ve bı
("ı kin orkns ı J ı n ko\•alanı.ş
tır. 

ERDEK, 2 (S.Ş) Bu 
ra<la Paplimanı'nda 5 · 6 
gün evvel 17 18 yaşlarında 

elbiselerile birlikte bir ço
cuk denizden ölü olarak çı

karılmıştır Bu çocuğun bu
lunduğundan 2 3 gün sonra 
da bir kız çocuğu yine aynı 
yerde ve aynı yaşta olarak 
de'lizden çıkarılmıştır Ge 

rek kız ve gerek erkeğin ka

zada kimse tarafından tanın 
maması, bunlaı ın başka bir 

y~rden d .. lgalar vasıtasıle 

geldiğini gi;·leriyo•. Her iki 
gerıcin cJ, elbiselerinin güze). 

Münir'in uzun vuruşu Top yor Foul Şevbi çekti, ~ a 
Melih'te. Yıldırım gibi gidiyor leci tutamadı tup geri gel-

1 Kaçırdı Vahap'ta. İlerliyor Şut. di. Kemal çok kuvvetli bir 

Kayseri, Türk demiyolları-
1ıın mühim bir birleşme nok
tasıdır. IUllO 'metre irtifam ı 

daki yüksek yayladan yavaş 
yavaş, iç sıkıcı tarzda yavaş 
yavaş Ankara'ya nasıl yak· 
!aştığımızı hiç unutamıyaca
ğız. Taş çöller üzürinde can· 
lı bir hayat kaim olmuştur. J 

Hükumet merkezin· I 
den 70 kilometre uzakta 

Kırıkkale'de hiç yoktan 1 

tamamen bir fabrika şehri 

vücut bulmu~lur. Kırıkkale, 
semaya yükselen fabrika ba
cıtları ve bahçeler içinde in
şa olunmuş dayanık • ı, sivri 
damlı birer ailelik evlerden 
yapılmış yeni bir amele ma. 
hl.ilesi ile bir fabrika şehri· 
dir Burada insan iradesi ı;a
lip ı;celmiftir. Hu kanaatle 
iler liyoruz ve birdenbire önü· 

Baylar müdürü 

fi.Behçet 

Bu gece 

Y t•ni tü ı· kiyt.• 

Nöbetçidir 

!i Yine ı·umn g'Ünü S»limiye 
mahrıllı•"iuurn ö nn o.-•lu ,., 
Bnsri ıle __ korıleşi Kadir ara
sınılu ('•kan münazaa<la bun . 
larJan Kıılir Hasriy'ı b çak 
la balılırınJan ynrnlom ştır 

t;; Dün g- ı·e Yeşilli <"ı.dJe
sınde Kürt lh~an'.rı kahve 
sinde Yenice mahnlleAind· n 

Mehmet oğLı ı,oyacı Şükıü 

snrhoş olarak rnzalet \'lkar 
•lığ nJın yakalanmıştır. 

~ Yine dün gece ~lahfel 
bahı·esio.Je H cı İshak ıııa 
hallesinılı n Haeı hruhioı 
oğlu kun,lurnc . :i ıLri sarhoş 
olarak nara almak sureti le 
halkın huzur YC sükünuııu 
obzduğıındıın yakalanmışt•r. 

Yeni Adanı 
mlzde heybetli kayalardan 
vücuda getirilmit ve etrafın
da küçük evler kurulmuş bir 

1 
kale , hisar yükseldi. Demiryo· 
!unun her iki tarafında bir · 1 Y.ıni o\.J ım'ın 35'ınci saysı •;ok c.rnlı yaz larl:ı çıkııı·ş
denbire yüksek ovaya tevzi 

1 
tır. i\·ınJL" llalk ('nıvoritesı <lorsl~ri"n•len İı;tiınaiyot hahsı 

olunmuf yollar be irdi. Ve haftanın siyaset haberleri, memleketimizdeki res•m har- ket 
bir kaç gündenberi ilk defa !erine n1ir yıızıl.ırla lsaıail 11.ıkk B•')"İn" sporruluguııııız" 
olarak ötede beride büyük Abdü'feyyaz Tedık Beyin" Dırım ~ualr.rı" Kö3e M hl! oğlu 
evler görüyoruz. Vakıa bun- Nurettin Beyin" aı,k U\'lıktan mı ğelmişt r" vr Vahdet Gııl 

tekin Beyin" Dört ba~lı ıh .nalcıl•k" ba~l klı ayrıca dıkkota 
lar ilk nazarda kaotik, fakat değer yazılar v·ırJır !:!undan başka, \'arono(f aşı~ına, M. 

yin • mantıki bir surette miyetli k mesel e lerı>," Deliler ve kısırlaştırma" hııhsioe dair 
tevzi edilmtı ve intai dÜ-,ii; yuz !arla lbralıim lloyi Bey:n tert·üme ett!ğ'i Marar hikAyeıi 
celere dayanan binalardır. bulunmaktadır. Bu zengin yazıları bir çok canlı resimler 
lıte Ankara'dayız. süılemektedir. 

liği bunların hali vaktı ye
rinde aile çocukları olduğu 
ve bir a,k y ü1:ünden bu ha. 
le geldikleri zihabı hasıl ol

muştur 

Müddeiumumi her iki ce 

sedın de gö:nülmesine 
saade etmiştir 

Üzerlerinde hiç bir 
bulunmamıtlır . 

mü· 

vesika 

1 $HdŞIO lakVıffil : 

1 EYLÜL 'ı 
1 3 
1 Pazartesi I• 
1 Ciiıı doguınu· 1 ! Zevali 5,36 1 

1 
YIL: 1934 Ezani 10,53 1 

I CEMAZEL EVVEL 23 r 
1 Erkek şahsına Kadın 1 
1
1 

milletine müessirdir. : 

------------' 

Direğe çarptı. Geri gelen lo· şut çekti Kalecinin elinde 
pu Altaylı kafa ile kaleye Şevki'den istifade edilmiyor. 
soktu. Gol. İlerliyoruz Melih Zira ayağı fena ağrıyordu, 
gidiyor. Korner. Çekemedi Ara sıra topal l ıyarak Altay 
Sıkışıyoruz. Vahap çalım kalesini tehlikelere rnkL)OT-
yapıyor. Korner. Neticesiz. du. Altay yorgun. Buna 
Vahap'ın kuvvetli bir şutu mukabil bizim takım çok 
kalecinin göğ•ünden geri canlı oynuyor 
geldi Tekrar şut Rüştü'nün Şevki ilerliyor. Atlattı. 
ellerinde. İlerliyoruz. Şevki Kalecile karşı karşıya To
gıdiyor. Ke ııal'de. Ofs,.yt. palladı. Şut ka 'eciye çarptı. 
::iol açıkları yıldırım gibi Altay hücumda. Ağa 
gidi)'or. Şevket'te Vahap kaptı . .,ıevki ilerliyor Ofrnyt. 
kaptı, şut. Rüştü'nün ellerin Ha buki birşey yoktu. 
de, ilerliyoruz Şevki giuiyor. Sıkışıyoruz. Şevket L"Zun 
Atlattı. Şut Kaleci tutamadı bir vuruş yaptı. Kemal'de. 
Korner . Fuat'ta. ~ut Avt ilerliyor. Şut. Avt oldu. 
ilerliyorlar Şevk.ı kaı;tı Vahap yıldırım gibi gidiyor 

Melıh'te. Atlattı, ortaladı, Atlattı, kaleci ile kartı J..ar
neticesiz. llerlıyorlar . Kaleci şıya. Rüştü ayaklarına ka
sıkıştı. ::-ağ açık ortaladı. Va- pandı. Top ortada <lolaşı

hap çok yakından kuvvetli yor. Kimse vuramıyor. Rüş
bir ş utla ağlara taktı. Gol. tü'nün kapandığı ve topla 
~lizimkiler çok <lurğun. kalktığı görüldü. Alkış . 
ilerliyoruz. Melih kaçırdı. llerliyoruz.Kemal'de.Gidiyor. 
Vahap koşuyor. Şut. Gol. Şut. Top direkleri yalıyarak 
Münir gole itiraz etti H.ı· avl oldu. Alt..<y akında. 
keın ortaya işaret ediy•ır. Vehap'ta İlerli}or. Top l<a
B ıraz sonra top ortada İler· leye giriyor. Kiıtıse yok. 
liyoruz. Tevfik kurtardı Çok alkış 

Kemal kaptırdı Vahap landı. 
geliyor. Necati kaptı. Şevki Vehap yalnız Herkesi atlattı 
gidiyor. Kiiplırdı. Vahap ge· Gidiyor. Necati yetişti. Şı t 
liyor çekmesine meydan verme 

Münir yanına gitmiyor.To- den Vehap'a topu avt yap· 
pa vurmak istemiyor. tırdı. Şevki ilerliyor 

Vahap kaleye gidiyor. Şev· Durdu. koşamadı 
ket korner yaptı. Neticesiz Kalenin içindeyiz. Kale
Melih gidiyor atlattı favl. cileri yatarak tehlikeyi at 
Top Münir'de bekletiyor . Ya- lattı. Melih ilerliyor. Zehir 

1 ı .... 
~l j!Myetler ve ~ile~ler I_ 
1 1 

Süprüntüler 
Dün bir okurumuz idare· 

hanemize kadar gelerek fU 
şikayeti yapmııtır: 

Okçukara mahallesindeki 
tanzifat arabalarınm depo· 
sına çarfının el arabalarile 
t o p 1 a n a n bütün 
süprüntüleri toplan -
maktadır. Bu süpr:;ntüler 24 
saat burada kalıyor. Bu müd· 
det zarfında süprüntülerden 
kalxan ıinek ve sivri sinek 
gümeleri kol kol civar evle· 
re dağılıyor Bu suretle bü· 
türı mahalle ha kı zarar gö· 
rüyorlar. Vaziyetin önüne 
geçilmesine vasıla olmanuı 
dileriz. 

Radyo 
3 EYLÜL PAZARTESi 

İSTANBUL, 
Fransızca ders. 19 Operatör 

Doçent Kazım lsmail bey tar.ı· 
fından konfrrans. 19,30 Tür1' 
musiki neşriyatı: (Ekrem, Ruşen 
Cevdet. Kemani Cevdet, lbrahinı 
beyler ve Vecihe, Belma hanını· 
lar). 21,20 Ajans ve borsa ha· 
berleri. 21,30 Stüdyo caz ve tan
go orkestrası, Bedriye R:ısinı 
hanım tarafından laganni. 

BUDAPEŞTE, 550 m 
Konser. 20,35 Müsahabe. 21, 1 O 

Koro konseri. 21 ,55 haberler. 
22,15 Opera orkestrası (Casella· 
nın idaresinde). 23,~5 Bura sigaıı 

takımı. 

BÜKREŞ, 364 m. 
Gündüz neşriyatı. 18 Radyo 

orkestrası. 19 haberler 19,20 
Leharın «Pagni11i» operetinden 
bir popiili. 20 Üniversite. 20,20 
Plak. :20,45 konferans. 21 Sarvas 
kuarteıi tarafından oda musikisi 
21,30 Teganni. 21,50,koııfernns 

22,05 Sonatlar. 22,30 Harpa kon
seri. 23 haberler. 23,30 kahve· 
hane musikisi. 

Bize gelen ~ 

Olimpiyat 
Haftalık bu spor mecmuası

nın son sayısı gelmiştir. Dahili 
ve harici spor havadislerini cıı 

mükemmel bir şekilde ve resim· 
leı ile veren bu spor mecmuasını 
her sporcu okurumuza tavsiye 
ederiz. 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cahit bey tarafından 

her hafta neşredilen bu fikir ve 
scınal mecmuasının son sayısı 

çıkmıştır. 

Kuvvetli bir kiiltür ve kafn 
yapmak için fikir hareketlerini 
okuyun. Tavsiye ederiz. 

Ali bir tokat yapııtırdı 
Melih de geriye dünerek 
elini sıktı. Herkes bravo 
Balıkesir'lilere d ye bağırdı 

Vahap ilerliyor. 'lecali 
kaptı . Ortalık kararıyor. 

Aleyhimize firikik.Val.ap çek· 
ti. Top ortada serseri dola· 

şıyor. Kimse topa uramıyor· 
İsmail Hakkı hafif bir vu· 
ruşla ağlara taktı. 

Artık top "bir sağa 
bir ~ola çoban çeımesi" ni 
andırıyordu. Düüt. .. 

Biraz da beıı SÖ} 'ıyey ııı 

Altaylılar çok mi saf rpeı ver 
sporcular. Nemelazım . nere 

ye gidersem söyliyeceğim·· 

Mihmandaı ımıı ı 

içimizden seçtık 

bir Altay! gördüm 

kendiıııiı 

İçimizde 
o dtl 

bız yemek yerken nekadnr 
yiyoruz, onu kağıda yazıyor 
Bu kadar. Geldik gittik, 
Altay bizimle l:iraıcık oltU 11 

alakadar olmadı. Sporcular 
sportmen olmalıdırlar. Maç• 
gelince, birir.ci haftaym. Bir· 
lik hakim oynadı. Şunu 

söyllyeyim ki, onlar bizden 
yüksek değiller Yalnız gör· 
güleri biraz fazla . Birlikteli 
Necati, Aııa Şevket; AltaY · 
dan Şükrü . lsmail Haklc1 

e 

d 
1 

• 
' 
' 

y 

9 
rı, 



EYLÜL 3 -...SAVAŞ.,_.._..,..,....., •• ...., __ ~.,_._. __ ...., ______ ..., ______ _... __ ._..._ 
SAYFA: 3 

- Onların Dilinden 
Kalemler diyor ki: 
<iaıe/cci Kalemi: 

I 
A 

J 
A 

N ·~~~'.~f~'. i [f .~,F 

ı_~lt• 
R' 'i : DA 1 

Dünya üzerinde siyasi ve ik'tısadi hareketler :s·a·v:~~·~·: ... • .. ••·8··:·········1 ···········:··y:::~ ·: ---'---~--'-~~--. --- : Küçük : oga boynuz arı : Medi N. : 

Malta adasında it al yanca·. Vunanıstan ·da fırkacılık ·ı =~~!!!:!i.i •••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••• : 
Neslimiz arasında en sah 

le \ e becerikıizi benim Her 
kalem arkadaşım gibi olmak 

isterdim. Fakat muharrir, 
Yahut gazeteci kalemi ol
llıak, asla! Anlamıyorum, 
lliçin tabiat bizi birbirimiz 
den ayırıyor. imanlar ara· 
•ında öyle iki paralıkla r 
Yar ki, eline muharririm, 
Yahut gazeteciyim diye Le
ili alır yazar dururlar. 

s 
Faşist ':.usyadaki ilk 

Galibi.yetimiz 

nm lagvı YB İtalyan mat- ve kondilis'in beynatı Çekik .. _ka~a gözlü sinyori- ~ilhakika b~, y'.llardan· 
talar, ruzgarlarla dağılan berı yaşıyan adettır. Boğa 

LUlll "Apoyevnıatini,, den kitara ve kastanyet sesleri döğüşçüsüne evlenmek uğur-

Kendini metheden , bir 
illide derdi için beni kulla· 
llaıı, yahut cehlini ortaya 
koymak, veya da ika vukluk 
etmek istiyen insanın elinde 
çok defa boynum kırılır, 
fakat ne yapayım. insafsız 
•ıısanlar derhal bıçai!a •arı
lır, Yahut bir boru içine 
80karak ömrümü tüketmeğe 
Çalıtıtla , .. 

Ben nelere loyun eğen 
ve ne • ~ciye ve kart>kler 
•izliklere eyvallah diyerek 
llıüten · ad;yen çalııan bir İŞ· 
Çiyim, lıtr bilsen z! Bana 
eıı ağır gelen; şab•i menfa
atlerin ve sahtekarlıkların 
esiri oluşumdur. Ben binbir 
111 htelik içinde gün gibi 
ilçık ve aılkar olan haki
katler; yüzüm kızararak ör· 
ter ve en mükemmel bir 
tekilı.le onu olmuı gibi gös
terir; m. 

Fırkasının Sosyali~t
lik cephesi M· Kaı
dera İtylya'da hür-

riyet istiyor 
MiLANO, 1 ( A.A. ) 

Deyli Telgraf muhabirinin 
öğrendiğine göre M. Musso 
lini sosyalist maha filini bu 
fırkanın faşi•t fırkannda ye 
ni bir sosyalist fatist cenahı 
yapması hususunda yokla 
mıştır . Buna mukabil sosya-

M. Mııssolini 

listlere fırkada mühim ve 
bilhassa milli işi kontrolü 
altında bulunduran idari şu 
belerde vazifeler vt>riltc< k 
tir. Dahili siyaset tarıhinde 

buteşebbüs, M. Munolininin 
en cürelkaL teıebbüsüdür.8os· 

yalist lideri M Kaldera'nın M. 

Odesa Muhtelitini 
O - 3 Mağlup Ettik 
İSTAN BUL,2(5 Ş. ı - Ode 

sa-lan alınan haberlere göre 
Ağustos içinde takı · 

mımızla Odesa muhteliti ara· 
sında yapılan futbol maçın
da ll 3 galip geldik. 

Bundan evvelki Rusya le· 
maslarında OdeEa ile karıı
laşmak d aima sona bırakıl

dığı için vaktin geçikmit ol 
ması bahane edılerek karşı 
!aşmak mümkün almıyor ve 
Odesa'lıların daha seyahatın 
ilk gününde batlı) an ricala
rı boşa gidiyordu. Odesa 'da
ki bu ilk karşılafına zafule 
neticelenmi~lir 

Balkan misakının 
kıymeti 

ATl:\'A, 1 (S.Ş) - Avala 
ujansı, başvekil M. (,:u)Jaris
in beyanatını bildirmektedir 
M. f,,:a!Juris Balkan misa· 
k ı hakkında : 

«Bu misak, BJlkan Jev
letlerı arasınJuki bugünkü 
v a ziy~tin sağlamla~ması ve 
t\ vrupa sulh ünün temini için 
elıeuıın ı yetli bir unsurdum 
ı.liyor 

İngiliz lirası düştü 
LO'.\'DRA, l (S Ş) - ln

giliz lirası 1924 tenbcrı en 
Jun seviyeyi bulorak "75.e 
iıımistir . 

İç ve Dış 

U Diktatörlük hevesinde bu 
.,il Giornale d'lıalia" <l en 

İngiltere hükumetinin al 
dığı •on tedbirler neticesi 
olarak Malta adasında !tal-
yan lisanı lağvedilecelıtir 
ltalyan lisanının ve harsının 
kökleri asırlardanberi Malta 
adasında dikilmiı bulunuyor 

Bundan böyle bu lisan, 
mahkemelerde ve re>mi dai 
relerde kullanılmıyacak 
tır. Ve bunun yerine, 

herkes lngilizceyi konuşama -, 
dığı için Maltız li•anı isti- / 

mal olunacal<tır İngiltere '-
nin bu baptaki emirnamesi 
zalimane, haksız ve barbar· 
cadır. İngıltere 'nin Malta 

valisi, Malta'lı arı vahıi bir 
aıirel zannediyor ve bunları 

medeni alc:mle temasta bu 
lunmak için İngiliz lisanını 
öğrenm eğe icbar ediyor 

Malta ahalisi medeni bir 
halktır Malta medeniyetinin 
ne kadar yüksek olduiiu, 
Malta'dakı asarıatika ile an
latılır. 

Şu da bilinmelidir ki İtal
ya dünyada mevcut olduk 
ça . bu gibi emirnamelerle 

Malta'daki ltalyan harsı ve 
lisanı katiyen ölmez Bu hars 

ve lisan her Malta'lının ru 
hunda ebedi!.,şecr-ktir Malta 
adasında İtalyan lisanına in
dirilen darbe çok şiddetli 
olmuıtur. 

İngiltere hükümeti bu ted
bir ile beteriyetin haysiyeti· 

ne büyük bir taarruz ve hü-
cum elmi§ oluyor. 

lunduğuna dair \'•kon şayia
lur ÜZPrine. M. KonJilis tah-
rıren hey o ıı ut la bulunarak 
bunları tekzip elmi~ ve de
nıı ~ tir ki:« ECkilrı umumiyeyi 
ayJ : nlatmalı. İ8t edığim ŞPyi 
muhnlıflHın aleyhine kudur· 
muşıosına olan hü l' umlardır . 

Bunun s behi de, uzluşnııı 
hususunda askeri bnunıınun 
lelııno sınıiın :yetl • ı •lı.ır ~ı ke 
l ı\nı eyl~dığımden ileri geli 
yor. He~ik!lrda bulnan fırlı:a, 

M. Kondilis 
kuvvetıııi gösterip proğra· 
m ı nı tatbik ı: lmP!i ve kuti 
galebe j;tıhsaline kudur bü· 
tün kuvvotile müı·aılı• l e yap. 
m •ıl ı clır . Uzlaşmalar z ıafa 
müncer olur >> 

::;>ayet uzlaşma hasıl ol naz
Ra intihab ı t yaptırılacağına 
ve ayJnın lilğvine •hir çıkan 
~ ıyi ılnr hokk,nJ:ı •la demi:; 
tir ki:«'ıleclisi Aynın ldğı• i ve 
ahalinin fıkrinı sormak key· 
Ciyeti; reis v~k aldinin . yani 

fı rk a m ı z l ıJerinin ı ı-

Gün olur ki bir kıskan~
lık Yüzünden bir zavoll ı nın 
kalbini kırmıya, ve gün olur 
ki içtimai bir dert yolunda 
kafa patlatan bir insanı 
llıasuın çt>hresile mahkeme· 
1ere sürüklen.ive sebep o'u
tuın. Kimbilır hakkımda ne 
kötü isnatlar vardır. Fakat 
derdimi ben bi irim. İ çimde 
Ridenenleri dökmek için can 
iltıyorum. Nerde ve kime? 

İıısan oğlunun bir sözü var. 
8u ıöz benim içindir sanki: 

Mussolini'nin tPklifini kabul 
edip etmiyeceği hakkında 

efkarı umumiye çok muhte
liftir Ve M.Mussol ini ile M. 
Kaldera arasındal<i son mü
lakat hakkınca bir çok şa
yidar dolaşmaktadır EzcÜm· 
le M Mussolini'nın M.Kalde
ra'yı arkadaş olarak selam
ladığı ve M.Kaldera'nın ltal
ya'da da hürriyet iade edil
diği takdirde faşist fırkasına 
girmeğe hazır olduğunu 
söylediği vakit M Mussolini 
şahsi hürriyeti 'e ı meğe ha
zırlandığını söyl< diği rivayd 
olunmaktadır. 

~iyasala ı· da Uza~ şar~ta en~işelı va -
~~:i~eıa~:f~a~iri;::~:f:;:~ ziyet-Birleşik Amerıka hz-

1 rp gemilerini büyüK okya
nus denizine gönderiyor 

bu vazlyetln 19.>3 senesin
den itıbaren deği~tiğini gö· 
rüyoruz. Çünkü bu müddet 
zarfında Bulgar'ların ağır 

Alman sanayii ile vaki olan 
anlaşmaları neticeıinde lh ). 
gar tütünleri Almanyı\ya 

eskisin,len daha fazla mik-

dir Ben son ıntihabııtta 
yapı ğ . m ;.:ibı bu husustnki 
fıkr i m? M. ı.: aldar s·e siiyli_ 
yf C P ğt1n. n 

kın vahim vuziyetı t.ısfıye 
ve holleJilinciye kadar, Bir
leşik Amerika hükılmetj Ok
)'Jnu,'ıaki <!eniz kuvvetlerini 
fazlıılJşt ı racaktır. Bu suretle 
en moJern ve en seri harp 
gomılerinılen mürekkep bir 
filo Okyanus ,ıenizıne g-iin . 
derilmiştir . 

1 
"~; r dok un, bin ah dinle kiisei 

a*furdan 
Sonra,,beni bir de tt:zyif 

edeıı f'\irın şıı lafına bakın: 
"Kalem olsun eli ol katip 

bed tahririn!>> 

Ey muharir gazeteci, efen
dıın. Kölenim. llerşeye kat-
111ııacağım, fakat Allah için 
•a.htakarlık, dalkavukluk ve 
ta.hsi menfali bırak. Yazık 
'tıne bana .. 

ffşçıoğlu 

Milıino'da efkarı umumiye 
M. Kaldera 'nın dürüstlüğü 
ile nüfusunun eğer birleşme 
si tahakkuk ederse sermaye 
ile işe aynı zamanda yıırdım 
edeceği kanaatindedir. 

tarda şürülmüş ve bu suret· 
le Türkiye üçüncü mevkie 
düşmüştür. .A. şağıdaki ra
kamlar vaziyetteki bu ta 
ha\ vülü açıkça göstermek· 
tedir. 

'-----~~~~~~,~~~ L 
Bir Tavziıı. v~hap güzel oynadılar 

Miktar (ton) 
1930 19JI 1932 1933 19341 
Türkiye 

Mehmet 
~~'""-- . 

9irlikliler döndü · 
_ Altayla bır maç yapmak 
~tere lzmir'e giden Birlıkli· k: teklif eUikle~i "Revan~."ı 

bu) edi mec'igınden dun 
:~faınki trenle tehrin:ize 
011 ın ütlerdir. 

Güç Gönen'e gidi-

Yok su/Jarı yediren. 
f:Jeydiı'en ve herma
rıada gözeten Vnk
SIJ//aı· 8' /' ·· 11· ıgıne seve 
seve yaı·d d' . 

ım e ınız. 

23-8-934 tarihli nüsha 
nızda (Balya'da ölüler ara 
sında sınıf farkı Üç mezar 
lık ) başlıklı yazıyı oku
dum. 

Diriler arasındaki sınıf 
ve zümre farkıl"ın cümhu 
riyet idarenin feessüsile 

kaldırılmış olduğu ve bu 

cihetin ( demokrasi ) idare· 
nin esas umdelerinden l u· 
lunduğuizahtan varestedir. 

Diriler arasındaki sınıf 
ve ıümre farkı tamamen 

kökünden kaldııılciığı halc'e 

ölüler aranrda böyle bir 

sınıf tefrıki keyfiı ~ti bitta
bi büsbütün manasızdır. 

Filhakika kasal ac'a üç me

zarlık mevcut ve çoktan 

. karışmı• bir usul 
mazı ye • 

fakat halen böyle 
varmış, 

b'r hal meşhut değildir. 
ı b tt' Çok feyizli herkes ser es ır. 

h . et ı· dare devrir de cum urıy 

böyle sakim bir zihneyetin 
atılma•ı-yaşamasına ve yat · 

na imkan var mıdır? Bu tav 
"t nd '' der· 'himizin aynı su u ' 

zı h h' . 
cile keyfiy<ıtin la~ i ını 

111,8818,7239, 14Ô 8,917 4,670 
Yunanistan 

17851 12782 15981 16068 8300 
Bulgaristan 

/7 207 6 43<: tı,861 lÜ,752 5,98g 
Rusya 

1,8981.810 1,990 1,923 J,lll 
Kıymet (milyon mark) 

Türkiye 
28,92822,44715,52313,894 

Yunanistan 
78.255 45,096 40, 154 34,258 
l:lulgaristan 
23,482 18, 734 18696 19 625 

Rusya 
4,666 3,907 3,664 2,221 

ANKARA. 2 (.:>.Ş) 

Berlin elçiliğinden aldı· 

"ımız bir telgrafa nazaran 
!ylül ayı içinde Almanya' 
ya G. 1. S. ila G. 1 C. şı 
nıflarından 1250 kental 
yumurta idaresine ve G. 2. 
S. ila G. ~. D sınıflarından 

1200 kental de sebest tica· 
retle satılabilecektir. 

Ofis reisi 

l't1ksııll11rı r;rjzl'fııll' 
Nir/i!fi rica ederim. . . 

IS !A:'\HUL, 2 (S ::;>) 
Tıırkofı:ı H••ısı l\ıırJoğlu F ıik 
hey şehriıniz•lecl ı. lhroı·at 
tüct·n· ı ı r.le teın . .-lar vopmnk 

tadır. Balya Belediye Reısı 

ffbdullah ("] 6 aylık 

,,11 Corrierc della Sera,, dan 
WaPhingtoıı'J"n bıldirılı

yor. 
Bahriye , ·azarının resmi 

bir tdbliğine göre, l ' zak Şar-

, 
Ergani istikrazı 
( C)tertibininkçıyıt muamelesı 

ay sonunda başladı 
c. lt:rtibi 

nin kayıt mü· 
ddetı30 ağus 

tos tarihin 
den 30 ey 
lül akşamı· 
na kadardır 
Yüzde beş 

faiz veyüz
de iki ikra· 
miyeli olan 

NMLl!k:l!Ti CELiK .O.GL 
ıOROYORVZ· 

C. t~rtibine nıt prtlar nşağıda gösteriln iştir. 
B. Tertibinin hamillerine mahsus olmak üzere ka 

yıl müddetinin batlangıcından itibaren altı gün müd
detle bir kayıt hakkı v~rilmiştir. Bu müddet içinde 
B. Tertibi hamilleri ellerind •ki makbuzlarl" evvelce 
bunları aldıkları bankalardan C.T ertibine ait aynı 
nu narayı d \ alabile .·eklerdir. Mu, yyen müddet geçtilı
ten sonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satacaklardır. 

Yirmi lira itibari luyn:etinde C. Ter i ibi tahvilleri
nin ihraç fiatı 19,40 lirı <>luak tespitedilmiştir. Her 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon taşır 1-aizyüz 
de bettir. Kuponlar her nisan aı ının on altıncı gü 
nünde ödenir. 

Faizden baıka senede iki defa yapılacak keşide
lerde 30) bilete 94, 13-l lira ikramiye isabet edecek
tir. ikramiyeler arasında 30,000 15,0llo liralık iki hli 
yük ikramiye de vardır 1 

ikramiye keıideleri her sene 16 nisan ve 16 teırini· 1 
evvel tarihlerinde yapılır. itfa keşideleri 16 nisan tari · ' 
hinde senede bir defadır. 

size bir fey duyurmaz mı? suz gelir . 

Bana, bütün !:unlar ateş Çolak Teredor ona kendi 
İspanya aktamlMını hatır- hikayesini anlattı. 
latır. Ben, lıitara ve kastanyet O, seviıerek bir rahip 
seslerini bu dekor içinden kıziyle evlenmiştir. Ama 
dinlerim, işle.. evlendiğinin birinci yılı bir 

" · ,, Valansiy••ııın bir müsabakada boğa altında 
kas .\basıdır. Gözleri, kara kalır . Etraftan yetitirler ve 
ruğan deri gibi parlayan kurtarırler Rozita'nın ba-
ışık l ı bağcı kızlara, sinyori- bası o gündenberi sakattır. 
talara bu panayır kasaba- •.• 

sında rastlıyabilirsiniz. Ertesi gün delikanlı pat-
ı !er yaz sonu burada bü- ronla konuttu. 

yük bir panayır kurulur. Ben döğiifmiyeceğim! 
dedi. boğa güreşleri yapılır. 

Bu,k ılara ve kastanyet sisle 
rini rütgar panayırdan getiri 

yor.Şimdi orada kara gözlü 
lspanyol yosmal e rı kastan 
yetlerile kıvrak bir İspan· 
yol şarkısı söylıyerek döni:
yorlar. 

• 
Rozita e•ki bır l oğa dö· 

ğüşçiisünün kızıdır. 

Bu, gözleri kara rugan 
deri gibi mklı İspan)ol 
yoıma•ına bütün kasaba 
çıldırır Rozita da yala bıktır . 
ha. 

O , beş 
boğacıya 

tır . 

panayır evı el, bir 
gönül kaptırmış · 

Rozita'ların bıt.hçesinde 

iki gölge var.Bunlar, Rozita 

Patron şaşırmıftı: 
- Anlıyamadım. Stat ki

ralandı. Bıletler satıldı. Re
zil oluruz. 

Delikanlı inat ediyordu. 
Patron kurnaz bır adam· 

dı Delikanlıya şöhretten, 
cesaretten ve aralarındaki 

mulıaveleden bahtetti Hat
ta izzeti nefsine dokundu . 

Korkuyor musun? diye. 
Delikanlı mukavelede sö

zünden döndüğü takdirde 
bütün masrafları 

taahhüt etmişti. 
öd emeği 

Kafasından hapishane, 
mahkeme ve sefalet geçit 
resmi yaptılar. 

• • 
Güret günü delikanlı zil 

zurna sarhoş oldu. Açılması 

1 
ve sevgilisidir. Genç kız 

için yapılan ıeyler biraz 
aklını batına getirebildi. 

kalbi hoplıya hoplıya sev
gil•sini din 1iyor Onlar atk
dan ve gönül işlerinden ko 

nuşuyorlar , sizin anlayaca

ğınu . Boğa döğüşçüsu 
diyor ki . 

- Panayır sonu 
!im . 

evlene-

Rozita evlenmeğe razıdır 
ama, kendisini onun. baba· 
sından istemesi şarttır. 

• 
* 

Boğa döğüfçÜ•Ü onu ba-
sından isledi 

İhtiyar boğacı düşünceye 
vardı. 

Yirmi yıl evvele ait hatıra 
ralar k'lfasından geçtiler 
Hatıral1'rın çırıl çıplak ~ a 
lesi kafa tasında tepinmPğe 
başladılar. llatıralar, tişe 
başımızın içinde bir esans 
ı r . Yıllc.rca sonra 
koklanıldıkları zaman bile 
eski günlere ait kokuyu ve
rebilirler O, yirmi yıl ev· 
vele dönmüttü; Boğa güreı· 
tırdiği yıllara .. 

Boğa güreşleri, aıkları.. 
Delikanlı, sabırsızlanıyor

du. İhtiyar boğacı eski gün· 
lerin verdiği serhoıluk için
de hafif bir ;esle: 

Kıı.ımı sana verenıem . 

Meydana çıktığı zaman gün
lerce karanlıkta tutulan bo
ğa !arın ışığa çıkarıldığı va

ldtki ıaıkınlığı ve hırçınlığı 
vardı . Kafa taıı hır gramo
fon plağı gibi içinde hayal
ler ve ıeılerle dönüyordu 
Boğa çıkarıldı, nihayet. 

Genç, biraz kenditini lopla
mııtır. Ama batı hala ıes
lerle bir plak gibi dön • 
mei<tedir. halii .. Kafası yan· 
mış bir foto camı gibi .. 

Dakikalar mücadele için
de geçti. Ve nihayet bütün 
stat korkuyla ayaklandı Ba
l(ırıımalar, koşuşmalar oldu. 

Genç Tereador boğa boy
nuzları arasında kalmııtı. 

Boğa öldürüldü. Fakat 
delikanlı karnına yediği 

boynuzların acııile çek ya
şıyamadı , öldü. 

* 
Ertesi gün kasabada Tre

adoı 'un boğa boynuzları 

arasında intihar ettiği ha
beri çalkanmağa batladı. 
Halbuki o intihar etmemis
l i. 

• 
Aradan sene le geçli 1' o-

ğa boynuzları arasındaki 

bu intiharı kasabalılar hala 
Çünkü, Tereador evlenmez. 
dedi 

"Eski ve güzel bir atk 
salı" diye anıatırlar. 

ma . 

N EYROZi N 
CELAL 

Diş ağrılarını süratle keser 
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Nüfus İşleri , 
ı I Muhterem llalıkesir 

Ahalisine Müjde. ::SEH i R:: BirP\lı'ı!ılt• Jıpı· tarafta kih ııııılıtar \t' azal.ırı . . 
1 
1 kaza ıııerkP.zlı>riııP. dart'I ı·dıl.-rck \ali, k:ı~ ıııa

kaııı hevleriıı ~izli niifuı; 'akalarıııırı t'lwmıııive-. . Bu kere lıtanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en n. üş
kü~perent bey ve ha
nım efendi1eri mem . 
nnu edec~ k landa 

mekterlir. İpeUi, yün
lü kumaş-lar ve elbi

seler üzerinde olan 

bi' umum lekeler beş 

dakika gibi pek kı<a 

bir zamandd çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

iitüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhtere ha

lkımıza tebşir ederim. 

Sinemasında 
2 [ylôl 934 Pazar ~an iti~aren ı iııdı>ıı ba lıı;Pllı·ı·Pklı'rdir. • 

Bt>lı•dİ\e \t' ki\\ ıııulı :ırları k:ı~alıa \(' kö\

lı•rdı• da,'ııllarla tı'aıı..a lıiı· P~llıldı•ıı iıilı:ır<'rı il~ıı 
Pılilt>t'Pk H' lıir lııwuk a~ iı·iııdı· 111·1· aile f't'İ:oiİ 
kı•ııdi C\İlldt>ki \f'~H l'llıl'İ alıırıdaki. lıt·ı· \f·li \P- 1 her nevi ve modaya 

1 muvafık yeni şapka 

BiR 
Defa 

Bila iıtirna herkesin göırresi liı21rn t<ltı n u 

azzam bir eser. 

İKİ YÜZLÜ ADAM 
IHlKTOli .ll:KLL - .\111. llYllE 

Tı·ııı~il "dı·ıılı-1': FHEl\EllİK ~l.\HCll l:iyetİll(lt•ki, lıt>ı' ':ı!'-ı "'~a\dİııllt-ki hu aııa 

Deneyiniz kadar ııiifu~ daiı·Pll'rirwı• \azılaıılaıtl<ı11 ııa\l'İ \:tzıl 
• • • t 

t lar imal edildiği gibi 

1 
eıki şapka·lar da ye 
ni bir hale getiril-

FHEl>EHİK .\l.\HCSll 

.\IYBİ.\~I 1101 1 1\l~.'.'I 
HOSE llOB.\B'I' 

nıı~ar.ık gizli k:ılıııı~ tloğıııı • . 1-(Hİp, iiliiııı ,,. ~a

zılıııaıııı:- t'\lt·ııııw 'akahırııı111 kih ıııulıtaı· \t' • • 
ilıtİ\'ar hı>\t•llt'riııı· \1· k: !'-:ılıad:ı, ~ı·lıinlt• lwlPdİ\ ı·-, . ~ . Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 

doğruluğuna kafidir. 
Hayret, dehşet ve heyecanın en son haddi b~ 

filtmdedir. Fakat bu dehıet ve heyecan alelade bit 
cinayet veya herhangi bir h_adiEe değildir. llilll 
ve fennin akıllara l•ayret ve dehşet veı en bir h•' 
rikasıdır. 

lere !•ildirııwğc lıl'lıPıııl'lı:ıl ıııt•l'lı111· l ıılı ııdukl:ı-
rındaıı ıııii<ldt>ıiıı lıi1;,ııııııda11 ~oııra lıihl~· ııi'ıfu:-1 • Kuvayi /v1i!liye caddesinde Ziı·aal bankası kaı·şısında i-:leı·i i yapıırııııyaıılar lıal.kıııda ı·pza ıaıhikaıı-

1 ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Zeki 
Bu fi mi görmemek büyük bir zayidir. Fırsatı 

11;\ haşlaııaraklıl'. 

~-=======~================:=:~ 
kaçırmayınız. EİLETLERİNİZ:t 
kündüzden tedarik ediniz. 

İlaveten DÜNY .A HAV ADbLERİ 

Oursun~ey icra memurluğundan: Satılık hane 
-----------------------~J Dr. M. Ali 

Suvare saat 21 dedir. 

Dosya: 203 kalırlar. ••-••--•••••••••-•••••..,, Bütün asri konforü haiz ... m 
6 Gö~terilen günde "ı•11ılı·kı•l lıt1·lalıa- ='" r sıhhi, havacfar bir ev >atı- •• - T 1 

arttırm ya ittiriık edenler · · ı j' · 1 j ,.. 1 
llt'SI t'I 1, l'l'lll!I. .ı• - Muallim mektolıi kr rşısın- lıktır. t,.: enıaşa -

arttırma ıahadetnamesini 11 ~ 
:-ofrııklui!u lıa~ı:ılıkl.ı· ı dıı inhisarlar ıJuresi ve İb- "f 

okumuı ve lüzumlu malü · .~ Taliplerin eczacı Avni ve • 
matı almış ve bunları ta- ıııfıll'lıa~:-;ı~ı. rahim Sami beyin yenı yaptır- tf 

dı((ı I1cın.,si ıtlıs:ı\ nJe ev Fahri beylere müracaatla ı. •t 
mamen ka1'ul etmiş ad ve 1 - " 

ilıbar o' unurlar. Hastalarıı·ıs aat üçle ve kôık o 1 ınağu layık on ~· 

7 Tayin edilen zaman-

1

\ hükümü caddesinde mu-

1
\ döııüın miklo.rındakı tnrla .. d 

1 
l 1 kt E 't•ı 

ayenelıanesinde kabul ve J>·•rok~ı..lc olarak rllı kuruş- l\'tn " sorn r cı e su ı r. ~v • 
da gayri menkul üç defa t tec'avi eder. tan: veyJ arsaya talip olanlar .t bağırı dıktc.n rnnra en çok ____________ - •~ 

arttırana ıhale edilir. An- Aygörtıı'Je biılı: p hane, kü\·iik ş:ı1ııvan karş s.ı.,Lı l4 
cak arttırma bedeli muham-ı' s a v a ş üç kat, Jört göz oJusile muL- ı;arık\0 1 İsa ustaya murucaat •• 
men k ı ymetin yüzde yetmif bağile. on metre b:ılkon ı lt', etsinler. tf 

beşini bulıraz veya satış . B 1 k · v·ı" t' oa·ım"ı ıı 

OTEL VE GAZİNOSU 
Şeref Bey idaresinde 

B:ılıkı·~iriıı lıt>I' lı11s11sıa 1•1
1 

ıııi'ıkeııııııt'I oll•liılir. 

İstanbul'da İliya efendiye 
borçlu Dursunbey'c!e Tıngır 
7.ade hacı Mustafa efe'l'di 
nin bu borcunc' J n dolayı 

Dursunbey'de buğday paza· 
rında sagı Mancırıldı oğlu 

kf'rimesi Ayşe hanım c!ük
kanı, solu hacı Arif efendi 
dükkanı, arkası boyacı C•
man hanesi, cephesi yel ile 
çevrili ve 400 lira kıyrrd 
biçilen bir dükkan ve gene 
aynı mevkide sağı vakıf 

dükkanı, solu hacı hafız 

efendi, arkan Osman evi, 
cephesi yol ile çevrili ve 
300 lira kıymet takdir e1i
len dükkan ile çarşıc'a •ağı 

akman zade hacı Süleyma· 
nın İsmail dükkanı, solu cin 
köse oğlu Süleyman dül<ka
nı, arkası semerci Mehmet 
hanesi, cephesi yol ile çev 
rili olan ve 150 lira kıymet 
biçilen diğer bir dükkan ki 
üç dükkan açık arttırma 

suretile satılığa çıkarılmış· 

tır. 

istiyenin alacağıra ruchani 1 a 1 esır l aye t •• ~~~ 
1 d - ı ki 1 b Abone ücreti tf I~ 

, o an iger a aca ı ar u- Encu·· tııne·ınde· n· .... ! lunupta h•deli l un1 arın YILLIGI 800 Kurut • q 

o gayri menkul ile temin 6 A YLIGI 450 " 

d 1 1 ki ;.. 1 • • 1 • " 

Kont or. Temizlik, Servislerin~ı~i 
nazaket ve ciddiyet, emniyet 

Gerek /v1emleket halk ınıfl 
gerek bütün rrıisafirlerimİl1 

unıumi takdirini celbetmişt' 

1 Birinci artırma ~ bi-
rinci teırin 934 tarihine 
düıen pazartesi günü saat 
16 da. 

e imiş a aca arın mccrru· 3 AYLlul 240 ., .\~ \alık-.\1111111\a ~oluı.uıı li+588 8-ı 7\ij 1111'1 J\.I· ti 
un<lan fazlaya çı~ mazsa en 1 1 · 1 ı 11' · ti oıııı•ıı·ı· l'l'I al'a~ıı11 a ~al'lııaııw\ı• "ı·~ naıııı·!'-1 ııııı-
çok arltıranın taahhüdü ba- Abone ücretleri taksite l tf 
ki kalmak üzere on beş bafrlanabilir. ı•ihiı11·ı• ~;ıpılaı·ak lt'~\İ~l'İ ltll'tlhİ~t· \I' l.:ı 1 dır lll ı.f 
gün daha temdit ve on be- ı İll~ilall L(J - I'~ lı'ıl • '.l3-l- (<ll'llıİlll' ltıiİ~;ıdıf p; Z< ,J'- ıı 
şinci günü yani ikinci art- Jt•:-;i µ:iiııii ~aal ouh··~Lı• k:ıııalı zarf u~ulılı· ilıalt• •• 
tırma tarihi olan 16 birinci SA VA Ş, a gönderilen •" 
teşrin salı günü aynı saatte yazılar geri verilmez. ,. Puilııı'.·k İi'l.t'l't' ıııiinakasa.~a kn~ııı~tı~lt~~· tı 

'f EıWAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Rad~o 
yapılacak arttırmada bedeli I Bıı ııı~;ıalııı lwdrlı ke~lı 830.ı lıl'a (ı ı kuı u~llll'. ı.f 
satış istiyenin alacağına ruç i "iiııaka~.ı~il. Liyak;ıti fpııııi~ı·!-İ lı;ı~ ıııiiJı. ıı- !! :'.Plınıı, İslaııhııl 
hani olan diğer alacaklıların Mu" ddeli Ü h 1 1 1 ( · ı 1 1 · • 11 

H' ıııııiriıı hiiıi'ııı gazt·ıı>ler 
• 

0 
gayri menkul ile temin geçen n 8 a ar l İ ikı:ı• liı:-dil. t•di (•ıılı•riıı l~Iİl'ÜI\. lllt'Sll İ~ l'I Pl'I •• 

10 kuruştur . k · - •• 
edilmi• alacaklılar n m•c- ı ilı• ı•,dı.; aı·a lar. Flıli\t'I \l'~il.a~ı \(' IH'ill'l I \l'::OI-.. e • • • • t41 Balıkesirin en eyi tanınmıf hır oturma • 
mnundan fazlaya ~ıkmak -•-- 1.a,..ı ihraz t•tlt•11[1•1' l.alıul olııııal'ak \t' lıtı \!'~ika- J41 dinlenme yeridir. -

ıı ıt~' cu ıt 11 r 

~ - İkinci artırma: 16 bi· 
ri nci teırin 93-1 salı günü 
aynı saatte. 

'
arti'e en çok arttırana ihale · · • 1 · " 1 l · -••••••••-·-•-••••••• • ı hu· \t'\ ıııı ılıalı•dı•ıı laaka ~ı·k1z guıı C\ 't· ıa~ ••••··~--~-~- .... ---~---·-

1 
edilir Böyle bir bedel elde G~;fer\ey:~ ii~ü~e~rl~ug·~".:~a .. 1· 1. I'. . , I I . I I ' 'I T 1. lf IH@HiHiıt.~. itlliH! IHiHf.:i':1iHf\Jilf!• 
edilmezse ihale yapılmaz 

1 

!illi ıt'lll I~ ıµ:e llJl'aZ Cl 1 illi~ Hl tıııanı" il'. a il' it U' 
ve satıı talebi düşer. müracaat edilmelidir . ola ıılarııı lııı 't':'ai k i lı• lıl'l';t lıl'I' ~ i'ızdı· ~ 1 di htı~tık 1 T u·. R K M AH su L 

3 Bu dükkanların artır· 

ma şartnameleri 1-9 934 ta
rıhinden itibaren herkesin 
görebılmesi için açıktır. İlan
da yazılı olanlardan başka 
malumat almak istiyenler 
varsa şartnameyi görrr.ek 
için memuriyetimize rr üra
caat etmelidirler. 

4- Artırmıya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetlerin 

yüzde yedi bu;:uk nispetin· 
d~ pey veya milli bir banka-

nın teminat mektubunu tevdi 
etmek lazımdır. 

5 ·İpotek sahibi alacak 
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerinde hak
larını hususile faiz ve mas
rafa dair ohn iddialarını iş

bu i'an tarıhinden yirmi gün 
içinde evrakı müspite'erile 
birlıkte memuryietimi7.e bil
dirmeleri icap eder Aksi 
halde hakları tapu sicilile 
sabit olmadıkça satıf bede
linin paylaşmasından hariç 

8 Gayri menkul kendine 

1 

_ + _ ııİ;o;\l!'Iİııdı• lı•ıııiıı. tı 11111\akkaıı• ııı:ıklıuz \l'~a ~ 
ıhale o unan kimse derhal llll'kluplal'İlı• ~l'\lllİ ıttl'Zkt'ıl'ıla \1' \akıi ıııua~~ı·- li)it 

1 hl d SAV AŞ Cumartesi günleri 1 ı · ( · · 1 ·· · · ' I' 
çıkmaz. ~ 

veya veri en mü et için e ' ııiııt ı• ll:oill ti ı <lll't'!'-llll p l'l!l'llllll'lıl \ll:t~ı·lı•: ·az-

parayı vermezse ihale kara- la ııı ılı'ıııı:ıl alıııak İ~lİ~ı·ıılı l'İll d:ılıa ('\ \d lıa~ !ti 
rı fesh olunarak kendisinde 1 

--- ıııi'ılıı•ııdi.;lı'f:ı• \ı'\<l ('ll('İİllll'llİ \İl:t\t'I kalıoıııiııe it 
evvel en yüksek teklifte bu ; ' ' i§! ıııiiı·aı·aaı ı·ıııwlpri ıl:'111 ıılııııtıl'. it! 
lunan kimse arzetmiş oldu S A V A Ş lf. 
ğu bedel ile aımağa razı B<t I ık esi ı· E ı· k t• k C )r ı <t- ı!i 
olursa ona, razı olmaz veya IOARE YERi: Balıkesır Kuvvayi 
bulunmazsa hemen on beş milliye cadde•inde Hususi daire 

gün müddetle arttırmağa çı- \ Telgraf adrcsıo Balıkesir 1 
karılıp en çok artlırana iha· s A V A ş l 
le edilir. İki ihale arasında· 

DOKTOR 

ıııekt(~lıi lliidiiı·liiğiirıtl(~ıı ~ 
.\ll'kll'lıiıııiz iiı•rpıli l<>~·li lult•lıı• ka~ ı 't' kalılı- ~ 

lüııı• l E\lı'ıldı·ıı ililı.ırı·ıı h:ıslaııııslıl'. Paıısi,011 
• .. J "' 

iiı·ı·eıi ( 11'0) ltl',ıdır. Ilelıı•r lak~iı ( liO) linttlıl'. 
1 ~11·111111' 'ı· kal'tlt·~ <;nt•tıklal'ıııtl:ı11 ~ iıztll' 1 U - 1 .) 

ıeıızıl:ıı ~:ıpılıl'. Talip!ı•riıı lıı·ıııeıı \t' lıl'rıüııı 

1 
it • • 

Yüniş, Karamürsel, Hareke. Süreyya Paşı 

KUMAŞLARIN 1 
F,ılırikal:ınıı s;ıltıkları fi:ıiJ:ııı d:ılıa uı·ıf'I 
M:ızamızdan temin edeceksinit· 

EN LÜKS İNGİLİZ KUMASLARI D~ 
• 

Mevcuttur 

Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerimit11 

her cinsi müA emme/ ve fiatlarındil 

ki fark ve geçen günler içini 
yüzde beıten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın 

memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. 

Mehmet Şakir ~ • büyük tenzilat yapılmıştır. 
it .. · ı .. 1.. 1 ı 1 ı . . ,,,f! 

111 ·ktep iderı·:-iıı • ıııiiraraaılan il:l11 011111111'. 

llıtlık('Sİ ı· \' il<t leli 
9 - Bu gayri menkuller 

yukarıda gösterılen 1-10 934 
tarihinde Dursunbey icra me. 
murluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen arttırma tart
namesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. •· · ' 

llergün lıa8l.ılarırıı saat 
2 de.ı akşnmn kaJar kabul 

eJı•r 

.\ılre~: ~lu~ıafafakilı 
ıııalı:ıllt>siııtlı• K:ıl'l'~i 

hı•v tıirbcsiei val'ıııda. . 

• 
Bel('<I iy(' ili)' as('l i ııtl t.'tl 

UJ-1- Sı•11l':-İ ıaıwifaı \I' lı ıt\İraı \t•rµ:i~i tahak

kıık:ııı iı·iıı ıııiikı·lleflı·riııiıı lııı·iıl('İıı t:ık:-;iıi E -. . 
lı'ıl ;ı\ldıı'. Bu a\lıı İl'İııdl' ıııiikl'llı>f lııı \t•rgiııiıı 

• • ~ 1 

ııı.;fıııı iidt>ııwzsı· \ iizdl' 1111 t:ılısili ı·ııl\ oıl kaıııı-. 
ııuıı.ı ll'\fıl.aıı talı.;il olıırıal'aitı IH'lt>dİ\ı• kaıııııııı-, . 

™ Buııa ıııııııı;ı..,ı \ 1111 11 ııı:ı1110 lir.. ı ııp ur.. 
~ . - ·ıı 
~ knıııııları d:ılı:ı tıı·ıız l•·ıııi11 ı·ııı.ı·k ıı·ı 

• ıı 
~ 
~ 
~ 
~ .., 

Mu~terem müşterilerimizin ~ir defa mazaınııı 
teşrifleri kafidir. 

TAVSANLILI ZADE FAHRİ .. 

Doğum ve Çocuk Bakım Evi 
Parasızdır. 

ıııııı l l ~ iı ı•i ıııaddı·~iııP i~liııadt'ıı il:lıı oluınıl'. 
Fantazi Manifatura ve 

Hastalardan para alınmaz 
Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakım Evi 


