
intılApçılıgın ~ır şartı da 
gerilememek değil 
daima ilerlemektir, 

Nüıhaaı Her yerde 3 kuruıtur . 

ÇARŞAMBA 18 TEMMUZ 1934 

REİSİCUMHUR HZ. 
Gerede' den Bolu'ya 

Etti. 
Hareket 

CÜMHURiYET; .EMECE HAK, OEGERE HÜRRİYElC:' GETiRIR 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 

Kuşadası kıyılarında bir hadise 

Gümrük Muhafızları 
Hududa yaklaşan bir yelkenliye ateş ettiler. 

-- - - . 
\T<ıı·al<ıııan \ 7 e B•)ğulanııı iki 

İng·iliz ~efeı~i (•ldıığıı Aıılaşıldı. 

Sıcak dalgası Anadolu'nun ~er 
yerini sardı. Bazı yerlerde 

~ararat derecesi kırka çıktı 

S a h 1 b 1 ve B a ı m u h a r r 1 r ı 
Müstecaplıoklu Esaf Adil 

Birinci YIL - SAYI : 211 

M. Bartu'nun 
nutku 

Fransa'nın ayrı ayrı 
uyuşma siyaseti hak

kında 

Niçin Ankara'ya gel· 
melisiniz 

Baımuharrirlmlzln La Tur 
qul Kemalist mecmuası için 
azmıı olduğu makalenin 
Türkçesinl neıredlyoruz: 

GEREDE 17 < A.A. ) -
Relsicümhur Hz. refakat
lerindeki zevatla birlikte 
saat 7 de Gerede'yi şereflen

dirdiler. Kasaba emrahiz 
bir sevinç içindedir. Bütün 
halk kasabanın methal inde 
toplanarak Gazi Hz. ni coş· 
kun tezahüratla karşılamııı.
lardır. Gazi Hz. kasabanın 

methalinden itibaren iki kilo 
metre süren ve üzerine halılar 
serilmit olan yolu takiben 
GerP.dc'nin güzel bir mesiresi 

ffü~umetim:z Türk muhafızlaıının kanuni hareket ettıkler \ ni İngiliz hü~umetine ~ i ldirdi. 

PARIS 17 IA .A) - Ra 
ba ıehrinde belediyenin ver· 
diği ziyafet\ (• l:ariciye nazı

rı M. Bartu bir nutuk söy
lemit ve Franu'nın harici 
siyasetini ş u suretle izah 
etmiıtir: 

Ti uzaktan bir Oıiaçaf 

kaubasının haya 1 etini g&re· 
ceksiniz . Bu zevk, kontrjur 
eyi bir fotoılrafa bakılarak 

da alınabilir . Ogibt mabedi, 
en yıkık harabelerden biri· 
dir. Bu mabedin iki kitabe
sinin metnine ve reımlne 

olan Ramazandede'yi teırif \f.'""'-'"'"' 

buyurdular. Öğle yemeılini Gazi Hz. 

yedikten sonra Bolu'ya hareket ettiler. 

Valiler C. H. F. 
Arasında 

. Katibi umumisi Re 
Venı hazı tebeddülat cep bey lstanbul'a 

oldu j hareket etti. 
ANKARA' 16 (R. Ş ) 

1 

Halk Fırkası umumi katibi 
Recep, sabık Tahran elçisi 

1 Husrev, cümhuriyet merkez 
bankası idare meclisi azasın 
dan Abidin beyler dün ak· 1 

ş anı lstanbul'a harebet et· 1 

tiler. Antalya mebuıu dok
tor Cema l bey bugün hare· 

ANKARA, 16 (A.A) I 
14 Temmuz günü Kuıada· 
sının 30 ki lometre cenubun 
da dip bulonlerine yelkehli 
bir sandal yana.tarak içinden 
hüviyeti meçhul üç adam 

çıplak olarak sahilimize ya
naıtıılını gören tahil muha· 
fızlarımız muhafaza ve güm. 
rilk kanunları mucibince 
bunları tevkif etmek is · 

temlı ve verdikleri dur em -

rlne itaat etııılyerek kaçma
ğa teıebbüs eden bu meçhul 

şahıslara karıı havaya 
silah atma kla ihtarda bu · 
lunduktan ıonra üzer-

lerine ateş ıaçmağa mec

bur olmuılardır. Buna rağ

men sandal durmamış ve 

ortadan kaybolmuıtur. Bi
lahare bir motörün bir ceset 
aramağa geldiği haber alı

narak buna bizim muhafaza 
motörü tarafından da itli
rak edılmiş ve gelen motör 
böyle kaçakçıların içinden 

birinin ka ybolduğunu ve 
bunların Sisamda bulunduğu 

öğrenilen bir İngiliz harp 

gemisine memup oldukları

nı ifade etmiıtir . Hü
kümet keyfiyelı Londra 

Büyük elçimize bildirerek 

İngil i z hükümetlne malumat 
vermeıini, n uhafızlarımızın 

hareketi tamaman kanu
ni olmasına rağmen bir 

insanın kaybolmasının, bir 
diğerinin yaralanmasının 

çok teessürümüzü mucip 
olduğunu ilaveten dermiyan 
edilmesinin yazıldığı öğ- \ 
renildi Kaybolan cesedin 
aranmasında devam edil 1 
mektedir. 1 

LONDRA, 17 (A A) \ 
Royter ajansı bildiriyor: 

14 Temmuzda Sisam ada
s nda bulunan Devianshire 
gemisine mensup olup için 
de 3 zabit bulunan bir yel
kenli Kayık ada karıısında 

Türk nöbetçilerinin aletine 

maruz kalmııtır. Zabitlerden 

biri vurularak denize dü,

müı . diğeri de kolundan ya· 

ralanmııtır. Ru hadi senin ne 

gibi ahval ve ıerait altında 

vukua geldiğin i tespit için 

mutat diplomatik yollarla 

te,ebbüsatta buluncak 
tır. 

kaı·oı 
Paris'ten sonra lon
dra'yı da ziyaret ede 

cektir 

1 

-- imzaları konmuı adam
lara her türlü taarruzdan 
masun olacakları ve ken
dilerine riayet edileceği 

tem inatını veren mıntakavi 
misak l arın sulhu temine 
uğraımak ve Lokarno miıa
kile münasebatta ve ona 
merbut olan misakların ya 
.ıılııında Lu sulh siyasetinde 
bu münasebatla alakadar 
devletlerle Fransa'yı bir ara
ya getirmektedir demiıtir. 

M. Bartonun nutku 
nasıl 1..aarşılandı? 

BERLIN 17 (A.A) - M. 
Brrtu'nun Bayonne'de söylediği 
nutuk Almanya matbuatı 

tarafından pek fena ıurette 
karıılanmııtır . Gazeteler bu 
nutku Puankarc 'nin nu· 
tukları tarzında bir nutuk 

1 diye tavsif etmektedirler. 

1 Sıcak dalgası . 

hemen her büyük tarih ki· 
kitabınc!a rastgelebillnlniz. 
Eski Ankara rr ahalleıl Ye 
hayatı, lstanbul'ıın e.ki 
mahallelerinin müstePna ta· 
iraneliği yanında kaba ye 
sönüktür. Müzelerimizdeki 
Hitit eıerlerile, ancak, pek 
mütehassıs tarihtlnaılar veya 
arkeoloğlar avunabilir. 

Ankara etrafındaki ıtep 

boıluılunu, Asya'nın !ıer ye
rinde bulabilirsiniz. Gök yük· 
sek, renksiz bulutsuzdur. 
Burada tulü ve gruplar, bii 
tün bu çeıit semalarda oldu· 
ılu gibi olur. Gerlçl etrafın 
topoğrafyaaı dalgalı, genlı, 

lniıll çıkıılıdır. Fakat bura
da oturanlar için yeknasak· 
lıılı azaltan bakııı uzaklar· 
da dolaıırken ara11ra durdu
ran lvicaçlardan ibarettir. 

k •t etmitt ir . 

T .. k' , 1 ek Süt tozu fabrikasının açılışında ur ıye ye ge m .. iz mir 1 Manisa, Antalya 
1 

~a 

Şehrin yeni kıımında ne 
göerecekıinlz? Giizel bina· 
!arımız, muntazam yolları· 

mız , modern mekteplerimiz 
ve müeueselerimlz, birkaç 
heykelimiz var. Siz bunla
rın kalabalığı içinden gell· 
yorsunuz. Hatta bizim bazı 
acemiliklerimlzı tenkit bile 
edeceksiniz, Caddelerimizin 
hepsinin asfalt olmadıılına, 

istiyen ırkdaşlarımız l ktısat Vekili 
ANKARA, ı1 1 .:> . ş.ı BYuuı-- 1 bir Nutuk söylebi. 

goslavya , Romanya ve 

~araret derecesi ~ır~a 
yüksel~i. 

lz ıniı valisi Kazım Paşa 

garistan'dan T üı kiye 'ye gel
meğe talip birçok ırkdaıları · 

mızın mahalli konsolosluk· 

)arımız vasıtasile \'aki mü-

racaatları Dahiliye Vekale 
tince tetkik edilmektedir. 

Sanların memlekete kabul-

IST.\l'\Bl'L, 17 ( S \;i . ) 
lstanbul valisi Muhiddin bey 
ve lzmir val isi Kdzım Paşa 
nıo deği~ t i rilmiyecekleri kati 

1 surette o nl nş ılmıştır. 

lerile mü•ait yerlerde is· 
kanları dütünülmektedir . 

Valılcr arsı; ı nda olan son 
tc bedılüldtta Adana valiliğ i
ne Tevfik H:l rli, Burdur 
valıl iğine lstanbul belediyesi 
roıs ınuavinı llomit beyler 
tayin edilmi ~lerdir. 

\'oliler arasında bundan 
b"~ka tebeddüldt yoktur ____,..,,,. 
Galatasarayın Paris 

seyahati 
hT.\NBUL, 16 (S.Ş.) Ga 

İzmir Kasaba hattı 
tahvilleri 

ANKARA 16 ( S.Ş )-iz 

mir Kasaba hattı tahville
rinin tab'ına memur maliye 

nakit itleri müdür muavini 

Rüştü bey Fransa'ya müte 

veccihen hareket etti. Rüı· 

I tü bey iki gü~ lstanbul:~a 
kalacak ve bilahare Parıs e 

gidecektir . 
latasarayın teşebbüıü ile 69 u ' __________ ....,:::"':'""".' 

muallim ve 65 i izci ta- Orhun 
lehe olmak üzere Fransa 'ya 

gidecek kafile , tertibatını 

bitirmek üzeredir. 
Kafile arasında, Ank.ıra

dan da ittirak edecek mual
lim hanım ve beyler olacak· 
hr. 

:-;eyahat, izci seyahati na 
mını taıımaktadır. 

Pire, Atına, Napoli . \lar
silya, Liyon ve Paris'e gide 
ceklerdir. 

Buraya 23 ağustosta döne· 
ceklerdir 

Ki\filiye mektep müdürü 
Behçet bey riyaset etmekte · 
dir 

Bu, galatasaray izcileri 
nin dördüncü Avrupa seya· 
hatı olmaktadır. Sıra ile bir 
sen e Atina'ya,diğer seneler

de Bükreş ve Budapeıte'ye 

gitmiılerdir. 

Muallimler, Paris'te Site 
ihtlverslt•lnde kalacaklardır. 

Mecmuasının 

Neşri durduruldu. 
ANKARA 17 (A.A)- Tür

kiye Cümhuriyetinin dahili 

ve harici polikatısını teşviş 

ve ihlal edecek mahiyette 

muzır neıriyatta bulunan İs· 
tanbul'da münlefir Orhun is
mindeki mecmua icra vekil
leri heyeti kararile tatil 

edilmiştir. 

ANKARA 17 (S Şl 
Türkiye aleyhinde ne,riyatın 

dan dolayı" Je Suis Partout,. 

mecmuasının memleketimi- ! 

ze ithali ve mevcutların , 
toplatılmau heyeti vekilece 

karar! ıtmııtır. 

Talebe için Fransız irfan 
muhiti arasında bir çok mu
habereler yapılmııtır · 

BURSAl7(A.A)-Süt tozu 
fabrikasını açarken iklısat 
vekili Celal bey nutkunda 
demittirki:" Hükümet memle
kette sanayi vucuda getiri
yor. Bu sanayide milli ser
maye ve hususi teşebbüslere 
ayrıca bir kıymet ve pay 
bırakmaktadir. Ana hatla-
rın kuruluıunda müteıebbis 
!erin sanayi vücüda getirme· 
lerini büyük bir memnuni 
yelle karıılamaktadır. ,, 

~ ------
Ergani istikraz tah

villerinin üçüncü 
serisi 

ANKARA 17 ( S.Ş) Er-
gani istikarz tahvillerinin 

üçüncü serisi yakında satı

lığa çıkarılacaktır . Maliye 
Vekaleti hazırlıklarını yap-
maktadır. 

Gireson fındık re
koltesi 

GİRESON , 17 (S Ş) -
1934 sene•İ fındık rekolte· 
si hakkında 
ca yapılan 

ticaret odaıın
tetkikat bitmit 

On biı•inci yıl 
Cümhuriyet bayra
mında Ankara'da si 
yasi bir toplantı o· 

lacak 
İSTANl3U L, 17 ( s:;;.) -

Cümhuriyelin on birinci yıl 

dönümü bayramında, Anka

ro'da mühim bir siyasi top· 

!anma yapılacaktır. 

Bu toplantıda Balkan mi
sokına dahil Balkan devlet-

l d rİ Hariciye nazırı 

bulunacak Te Balkan 
müzakere edilecektir. 

hazır 

işleri 

İktısat Vekili Celal bey 

ve ticaret odası yaptığı r ev 
kalade bir içtimada rekolte
yi mülhakatla 19 milyon 
kilo olarak tahmin ve tes 
bit etmitlir. 

İzmirde elektrik 
ücreti 

Kral Karol 

BÜKREŞ 16 ( S.Ş ) Ro · 
manya Kralının Paris'e yapa 
cağı seyahata büyük bir ehe· 
nımiyet verilmektedir 

Kralın Barist' en sonra Lon· 
dra'ya gideceği ve mali me
saille birlikte mühim siyasi 
meseleleri konutacağı söy· 
lenmektedir. 

Romanyada'ki De-
mir muhafızlar 

BÜ KREŞ, l 7 \ S . Ş. ) 
Dahiliye Müsteıarı M. Ya
mandi. Yat'ta toplanan siya· 
si bir içtimada Roman) a 'nın 
dahili vaziyetinden bah ~et
mişlir . Müsteıar nutkunda 
demir muhafız teıkilatına 

da temas edip feshedildiği 

halde bu teşkilatın gizli 
ve gayrikanuni ıekilde faa
liyetine devam ettiğini söy. 
lem ittir. 

ANKARA, 17 (A.A ı 
Üç gündenberi Karadeniz 
mıntakası hariç, bütün Tür
kiye'de tiddetli ııcaklar hü
küm sürmektedir. Bugünlerin 
sıcaklık devresi geçen sene· 
nin aynı gün lerlne nazaran 
mıntakalar araoında değit · 

mek üzere 2-7 derece daha 
yüksektır !'ion üç gün zar 
fında suhünet Trakya mın 
takasında Edirnc'de 38, ls
tanbul'da 35, Ege mıntaka
sında İzmir ve Buraa'da 36, 
Balıkesir'de 39, lzmlr ve 
Manlsa'da 40, Orta Anado 
lu Ankara 36, Eskiıehlr 35, 
Afyon ve u,akta 34,; Bolu. 
Kastamoni . İsparta'da 
ve Konya'da 33, Kayseri, 
Kütahya, Çorum'da 32, Ce
nup Anadolu Antalya'da 40, 
Adana 38 Diyarbekir'de 40, 
Maraıta 39 derece kay
dedilmittlr. 

İZMİR, 17 (A.A) - Ta ' 
• rife komisyonu elektrik ki • 
'I' veni Tf'frı'kamız.· 

--- . 
-,ı ~ lovat ücretini yirmi kuruş ' ' ,-

30 paradan 19 kuruta in 
dirmittir . 

İtalya'da as
keı·Iik işi 

Askerlik 18 yaşın
dan başlıYacak. üç 

şene sürecek 
ROMA, 17 (A.A. ı Aı 

Seçme Rus 
hikayeleri 

Çeviren: fi. GffFFflR 
t'ıı tanınmış Rus edipleriııin eserlrriııderı A. Gaf

fcır beyin seçerek tercılme et/iyi bıı ıiefis lıikdyeleri 
yıırınclaıı itibare:ı tefrikaya başlıyoruz 

binalarımızın daha bilyük, 
daha zengin olmadıfına 
eıef edeceksiniz. 

O halde Ankara'yı niçin 
geleceksiniz? 

latanbul'un eınsalılz sula· 
rı, dağları hayaletleri içinde 
birkaç gün daha maetolmak, 
eski ıehir kısmının hiç fÜp· 
heıtz binbir gece maıalla

rının havasını canlandıran 
saray ve duvarları arasında 
rüya görmek daha bot de· 
ğilmidır. 

Fakat eğer gelirseniz An· 
kara'd ı tekolan bir ıey ıö· 
recekıiıitz Burada milli bir 
tekevvün, bir manzara, elle 
tutulur bir madde, teneff& 
olunur bir hayat hallıadecllr. 
Burada bu step parçanın 
sarı, yalçın, kuru topralı 
üstünde bir can clıimle kap-
lanmakta, bir clılm can bul· 
maktadır. Size edeblyatlana 
tarih kitaplarının ve gazet• 
!erin ölmüı oldufuna itikat 
ettirdikleri bir milletin g.-ç 
bir ideal heyecanile n-1 
kalkınmakta oldufunu ..,. 
redecelulniz. Dünyada ... 
yattan Omıtten cesrett.I 
mefküreden , iman ve aik
binlikten güael bir tef ftl' 
mıdır. 

Mazi bir çok yerlerde 
Ankara'dan daba eyi ı&rll
nür. Hale ırellnce, beab 
sokaklarımız tenha, bhaala-

kerliğe hazırlanma kursla
rının müddeti iki seneden 
üç seneye çıkarılmıttır Genç· 
ler askerliğe 2 l yaıında 

çağınlacaklardır. Mecburi j 

Büyük bir zevk ve alaka ile 
okuyacağınız bu 

1 ]arımız az, ataçle nmız bir
kaç yapndadır. Ankara'ya 

olan askerliıle hazırlanma i'' 
gençlerin l iS yaıına girdik
leri senenin teırlnlevvel ayı 
nın birinci günü baılıyacak 

Seçme Rus Hikayeleri 
, gelirseniz, büsbütün yeni bir 

! 

tır. 

Memleketimizde bir sanat ve edebiyat lıadi:sesi ı'ı'!. 
1 iL yaratacaktır . ı ·-·- ---. -_. _ _;,...;:;;....:..:..c=.c..:..:.:;=~=:::::::::..=·~.~ -- -·-cc=c..::-.~. --: 

ıey, lıtikbal denen nlmer'· 
iyi görecekıitılz Turizm için 
bu da emsalıiz bir cazibe 
değil midir? 

Ankara, bciy\lk botluk " 



SAYFA: 2 

ffy lşığında: 

Yirminci asrın Arşi
meti 

Almanlar beyhude yorul
dular. İşte senelerde beri 
Alman fen adamlarırın bir 
türlü beceremediği, yeni 
vezinde medeniyet alemi· 
nin btr alimi birdenbire 
buluverdi 

Bu Amerikalı ihtiyar 
alimin ketfettiğini ileri ! Ür· 
düğü ölüm ıuaı- eğer haki
kat ise - bu güne kadar 
silahlanma yolunda rarf 
edilmit olan bütün emek· 
ler. paralar boıuna git· 
mit oluyor elemektir. Diğer 
taraftan fennin İnsanlığa za
rar verici ihtiralarına 

bundan Jaha güzel bir ce· 
vap olamaz. 

Hakikaten riyaziye, ma · 
kine ve kimya ilimleri fU 
son asırda insanlığa ölçüsüz 
zararlar yaptı. Nihayet ba. 
tımıza bir de zehirli gazlar 
belası çıktı. O ne faciadır 
öyle .. 

Ôlüm~ıuaının, silahsızlan· 
ma konferansının silahlan· 
ma rekabeti yüzünden he-
zimete uğradığı 
da ketfedilmesi 
rı kim bilir ne 

bir zaman
diplomalla
kadar şa -

tırtmıthr. 

Zaten Amerikalı alim itin 
siyasetine atına olduğu için· 
dir ki, ketfinde evvela Mil
letler cemiyetini haberdar 
etmittir. 

Harp bütçesi az, harp silah· 
!ar noksan olan memleketlere 
gün doğdu .. Japonya, lngil· 
tere, ltalya deniz kuvetleri· 
ni çoğalta dunun, fakir 
memleketler bu yeni keıf 
sayesinde her türlü taarru· 
zu kolyca ve büyük masraf
lara girmeden, seferberlikler 
ilan etmeden defedebilecek· 
ler demektir. 

Zaten bundan sonra harp 
ve taarruz palavralarının 

modası da artık suya düı· 
müt oluyor. 

Bu keıf ne ettise Sinyör 
Mussolini'ye etti . 

Tarih, Artlmet'in tek ba
şına Siragüze'yi düımana 
karşı müdafaa etmit oldu· 
ğunu yazar. Bu yaman ali· 
min aüneıin ıuaından isti
fade ederek gemileri yak 
t ğı, büyük mancınıklarla 

düıman askeri üzerine taı 
yağdırdığı da tarihte yazılı
dır 

Aceba Amerika'lı alim, 
Arşmiet'in gemileri nasıl ve 
ne vasıta ile yaktığını da 
keıf edebilmiş midir? 

Bunu keıfetmel?' iş olsa 
bile, Artlınedin gemileri na· 
ııl ve ne vasıta ile yaktı
ğını da keşfedebllmittir . 

tenhalık içinde, size bir ya· 
radılııın. bir doğutun, bir 

uy anıtın şen türküsü hava· 

ıını teneffüs ettirecektir. Bu 
bir ruh kürüdür. İnsan kud
retine, iradenin, ahlakın ve 

yaıamak kararının güzelli

ğine ve asaletine tekrar ina · 

narak, bütün Avrupa ll'!em· 
leketlerinln, içinde yuvarla
nıp bocaladığı müşkü 'attan 

ümitsiz ve bedbin olanlara 
gülmeğe batlıyacaksınız 

Çünkü tarihi çıkmazların 
en korkuncundan ınsani 

faz>letler !ayesinde bir avuç 
idealistin milyonların nasıl 

kurtarmış olduğunu göre
ceksiniz. Medeniyetin ir.kı· 

razından, bir karanlığa gö
mülüp kalmaktan bahsedil· 
diğl ıu zamanda bir ahlak 
ve irade aydınlığı ile meş· 

bu olan Ankara havasını 

teneffüs etmenin faydaları. 
nı takdir etmez misiniz? 

Hakimiyeti milliye 
FALiH RIFKI 

__ ...,.......,....., ....... ...,.. __ ..,__...,...........,.,........., ...... ...,....,..._,......,.._..,__~SAVAŞ~.._.----..--..--.....,..,.,.........,..,_._....,.._.,.__...,_._........,,_,._ ........ ...,...,......rEMMUZ lS-_.,......,,.....p 

($F.E'41 il !E ,lll.l ,f l!:lTİ~) 
Konserve 

Fabrikası 

Açıldı. 
Bandırma'nın Marmara 

nahiyesinde yeni bir kon· 
serve fabrikası açılmıştır. 

Nahiye müdürünün dela
letile İktısat Vekaletine.açı 
lan fabrika hakkında bir 
telgraf çekilmiı, bu telgraf
da vekaletin yardımı rica 
edilmiştir; İktısat vekaleti 

1 

bu telgrafa cevap olarak 
vilayetimiz vasıtasile ~icaret 

1 
odasına bir tezkere gonder· 
mittir. Ru tezkerede e~cüm· 1 
le ıöyle denilmektedır: 

Nahiye müdürünün telgra 
fında vekaletten yardım ta
lep edilmektedir. Fakat bir 
yardım imkanı olamıyacak· 

Sıcaklar 1 Buğday yığınını ateşlemiş 
Bir iki derece düştü 

Dün yıne bir sıcak \ 
<lalgası bizi haylı terl~tıj. ı 

Fakt evvel11i günlere nazaran 
dünkü sıcaklık derecesi bi. 
raz düşmüştür. 
mometre azami 
termekte idi. 

Düokii ter-
35 şi gös-

Bir sar~oşluk 

l'AMUKÇ , 17 (S \?) 
İki gün evvel Nergiz kö · 
yünde Halil İbrahim efen· 
dinin tarlasında olnn buğ

ılay yığınına meçhul b_ir 
şahıs tarafından ateş verıl
miş ve kdmil en yanmıştır. 

Bu haJisenin ('İrkin bir 
dü5manlık olduğu söyleni. 
yor. 

i\'ergiz köyü muhtarlığı 
tahkikat yapmaktadır . 

- Dün gece saat yırmi ür " _______ iiiiii __ _ 

sıralarında bisikletci ~1usta_ Türk Adları 
fa sarhoş olarak Dinkçıler 

mahatlesinde Goncanın he- ( C ) 
nesi kapusuna taarruz ve 
elinde bulundurıluğu rakı 

şişesını kapıya çarpmak 
Cice Ağan 
Cici 

suretıle elinden yaralanmasına Cici Bey 
sebebiyet verdiği görülerek Cici Gül 

Cem 
Cem Han 
Cem 
Cem 
Cem 

Tekin 
Bey 
Beğüm yakalanmış ve tahkikata 

1,ı Cici Gün 
başlanmıştır. · Gici Tekin 

~- C B 
Mülhakatın keyfiyetten ------------ ici eğün 

Cerik 
Cerik bey 
Cerik Tekin Celga 

haberdar edilmesi ve tel· 11• Sauşın Takvımi ·ı • 
, Celayor 

grafın cevabının alakadar- '! ·ı EMMUZ l ı , Coşkun 
!ara bildirilmesi." 18 1 1J 

· Yeni doğan çocuklanıııza Vilayet tezkereyi ticaret 1 
Çarıamba öz Türkçe ad koymanız için 

odasına vermittir Alakadar-11 Gün doğumu: 1 Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
!ara bildirilecektir. z ı- 4 52 1

1 
şubesi Türk adlarını toplamak 

YIL: 1934 eva_ı ' • 1 Ezanı 9,14 ' tadır. Bu adlan gazetemizde 
Hılmi bey REl3İYÜLAHİR 6 1 neşrediyoruz. Bu yolda bildi~i· 

1 1 niz adlar varsa onları da Hal· 
Manisa marif müdürü hem· 1 1 j kevinc bildirmenizi rica ede· 

şehrimiz Hilmi bey dünkü IYozın abasız k.şın elımeksizl riz. Bu adlarböyle toplandık. 
· ı h · · 1 ' ı yola çıkmok doğru değjl,ljr I , tan sonra bir kitap halinde neş· Jzmir treni e şe rımıze ge · ~ ı 

Ceyhan 
Ceylan 

Kolordu
Birlik 

Tekrar karşılaşıyor. 
Mıntaka milnakaıaların 

onünü almak için dün ak
fam altı buçukta fevkalade 
bir içtima yaparak ıampi 

yonluk meselesini görütmüş
tür. 

Fakat karar verilmemiııe
de fU fikir ekseriyet kazan
mış bulunmaktadır. 

- İdmanbirliği ile Kolor
du tekrar <arıılaşacak. 

Buna nazaran bu cuma 
çok zevkli bir maç seyre
deceğiz. ---

Yeni bir rutbol sahası 
Kırkıncı alayın yeni yap 

tığı futbol sahasının açılıtı 
yapılmııtır. 

"u münasebetle İdman
yurdu ile Kolordu arasında 
bir maç oldu. Çok samimi 
geçen bu maç 4 4 beraber 
Jikle neticelendi. ---
ldmanyuı·du 

Müsameresi 

1 1 rolunacaktır. "H., işaretlileri kız 
mittir· I ---------- ,i adıdır_. Hilmi bey rahatsız oldu- r ..:;,.ıi;iii,;;.. ______ iiiiiiiiiiillj 
ğundan burada epeyce ka· 
lacakdır· Aziz hemterlmize 

İJmnnyurdunun senei dev· 
riyesi bu sene büyük bir 
müsamere ile kutlulanacak
tır. 

Bu hususta Caliyeth r ba~
lemıştır. Yurtlu genrler 
kuruluş senelerinin yıldöoü
münıto «Çobanıı isimli man
zum piyesile biiyük bir ko· 
medi temsil edeceklerdir. 

tifalar dileriz· -·-
Gelenleı· 

Kıymetli gençlerimi1:den 
Edirne lisesi müdür muavini 
Ahmet ve Yozgat ortamek· 
tep müdürü Hılmi beylerle 
İzmir muallim mektebi resim 
muallimi Ragıp bey tatili 
geçirmek üzere ıehrimize 

gel mitlerdir. 

••••••••••••••••••••••••• ~ • ı 
• = ı • • : Voksul/aı·ı yediren, : 
• • : geydiren ve heı·ma- : 
• • : nada gözeten Vnk- : 
! sul/ar Birliğine seve i 
! seve yal'dım ediniz. :

1 . : 
: l'uksıılları Gö:ı lıııc ; 
: //iliği : 
• 1 

=························· ı Hugün topları, tayyarele· 
ri, zırhlıları, zehirli gazlari
le bir heyula gibi azamet 
satan bir mitletle mesela 1 

Arnavutluk arasında bir mu· 
kayese yapınca Bektaşinin 

ıu fıkrasını hatırlamamak 

mümkün değildir: 
Bektaıinin biri yolda gi · 

derken kelli felli bir adama 
çarpmıı: Aralarında töyle 
bir münakata olmuş : 

-Ben kimin bilıyormusun? 
Hayır. 

-Ben ... dairesinin mü· 

dürüyüm. 
- Peki. ondan sonra ne 

olacakdın 

Be!ki bir nazır .. 
Daha sonra 
Rir baıvekil.. 

Anladım, daba sonra 
Herif kızmış 
- Daha sonrası hiç 
- Ha, öyle mi . O halde 

azizim ne böbürlenip duru· 
yorsun, ben şimalden "hiç. 
im. 

Bugün harp silahları ba· 
kınımdan zaten bir "hiç. 
olan memleketltrin, 
ıuaı kartısında bir 
vaziyet ne düıecek 

m~mleketlerden farkı 
mıyacaktır. Bu ne 
hayal değil mi? 

ö'üm 
"hiç)) 
olan 
kal· 
tatlı 

g:: Zeka demetleri ggg 
Da aggaaaaggaaaaggaaaaggaaaaag aagga aaaD Daaa Daaa Daa 

DEVŞİREN: 

H. B. 
Hükemadan biri kayaya oturmuş bir ahmağı gö· 

rerek dedi ki: 
Taş üstünde taş! 

Feylesof ihtiyar b'r adamı talim ve teı biyeye ça
lışıyor dı. Görenlerden birisor du: 

- Ne yapıyorsun? 
Dediki: 

- Habeıiyi yıkamağa 
yazlaıacak mı? 

çalışıyorum. Bakalım be-

' 
Adamın biri peygamberlik davasına kalkıtlı· 

Hükümdarın huzuruna getirdiler. Aralarında ıu 
ha ve ret cereyan etti: 

H. - Sen peygamber misin? 
A. - Evet 
H. - Kime bas olundunuz? 
A 
H. 

Sana! 
Vallahi sen ahmak bir adamsın! 

Onu 
mu· 

t\. Her peygamber kendisine ben:ıiyen ümmet· 
!ere ba is olunur. 

Hükumdar güldü. Herifi bir mıktar bahtiıle batın· 
dan savdı, 

* * 
Peyganberlık taslıyan birini Hükümdarın karıısına 

getirdiler. Mucize göstermesini istediler. Herif dedi ki; 
Taşı suya atıp eriteceğim. Razı mısınız? 

Muvafakat ettiler. Yalancı peygamber cebinden 
çıkardığı taıları suya attı, derhal eridi. Dediler: "Bun· 
da oyun var. Taşları biz verelim de onları at!. Ya
lancı peygamber cevap verdi: 

Ne ben Musa'dan daha büyük bir peygambe
rim, ne de siz Firavun'dan daha büyük adamlar. Mu
sa kendi asasını meydana attı, Fıravun hayır olmaz, 
mucizeni benim asamla göster dedi. 

Hükümdar güldü, ona bahşiş verdi. 

Haccaç birgün tenezzÜh kasdile taıraya çıkmıştı. 
Arkadaıları geri döndü, kendisi yalnızca ilerledi. (Re
ni İcil, kabilesinden bir ihtiyara rastladı. Aralarında 
föyle bir muhavere geçti: 

H - Nerelisiniz? 
1 - Şu köydenim. 
H Hakimler hakkında ne dersiniz'' 
İ Kahrolsunlar. Hepsi hırsız, hepsi namur.l!z 
H - Peki haccaç nasıl adam'' 
İ - O, hakimlerinden daha rezil Hepsinin kökü 

kurusun 
H - Biliyor musun ben kimiın? 
İ Ne bileyim ki. 
H - Ben Haccaç'ım. 
1 - Sağ ol! Sen de biliyor musun ki ben kimim 
H - Hayır. 

1 - Ben, Beni İcil kabilesinden mecnunu meıhur 
(Zeydipni Amir) im Her gün bu saatte böbetim ge· 
lir de ... 

Haccaç kahkaha ile güldü. İhtiyarı bol atiyye ile 
baıından savdı. 

Yeni adam 
«Yeni adamın 26 ıncı nüs

haoı ı·ıktı. Bu ~n11Ja imik 
üniversitesi dersleri, maka
leler, ten kitler, h i kdyeler 
sanat ve ilim haberleri var
dır. llerkes okumalıdır. 

~~~~~· 
1 Abone ücreti 

YILLIGI 800 Kuruş 
6 AYLIGI 450 

" 3 A YLIGI 240 .. 
,\bone ücretleri taksite 

bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar gt-ri verilmez. 

---+-
Müddeti geçen nüshalar 

10 kuruştur . 

1 
Gazele~·t her hususta 
Neşriy:ıt müdfülüilüne 
müracaat edilmelidir . 

- + 

SAV AŞ Cumarteri ı;ünleri 
çıkmaz. 

SAVAŞ 

1 

1 
ı 

1 

1 
ı 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire,( 

Telgraf adresi : Balıkesir 
, ___ .;;S..;A._.V A Ş . 

İktısat 
işleı·inde 

Fransa, Almanya 
ile uyuşuyor 

BERLİN, 17 (AA.) 

Berlin'de üç haftadanberi 

Fransa ile Almanya arasın 
da devam etmekte olan 

iktısadi müzakereler netice· 
sinde esaslı mesai heı iki mem· 

lekeli memnun edecek tarz· 
da haline yarıyacak bir mu· 
ka ve lenin umumi hatları 

hakkında itilaf hasıl olmuı 
tur. 

Şaka Derken 
Gazete otlakç!lıtına, 
Malumat hırsızl!ğı

na dair 

ı-----R. Gôkalµ
- Senin gazetH ı·ok işe 

yarıyor. 

-Neden i' 
-Neden olııcak. Evde, ma

ğazada , idarehnnede ve sa
irede l 5 - 20 kişi isti
fade ediyor. 

- Otlekçılıkta mı ~ Yani 
para ,-ermeden 

- Öyleya, nedi ye sen pa· 
ra verirken bir de biz 
verelim.Bir gazete neyimize 
yetmiyor. llcrkea enayı değil 
ya günde beş kuruş versin! 

-Demek ben enaiyim ha'.' 
- Bir kııç kişiye faide ı 

•••••••••••••••••••••••• • • i Sinema : 
• • : ....................... . 
Mühim bir teşebbüs 

Artık sinema yalnız bir 
eğlence vasıtası olmaktan 
kurtularak daha ıstifadelı 
şekillere giriyor. 

Amerikade yeni ve mu 
azzam bir teşebbüse girişi!· 
miştir. Bu te:ebbiis seyahal 
fitimleri içindir. 

Bir filimle mükemmel 
bir devriAlem seyehatı ya· 
pabilecegiz. 

ilk fılim olarak « Amerik•· 
de bir seyahat» yapılacaktır· 
Bu filimlerin fevkolılde pa 
halı olduğu söylenmekte · 
dir. Bir fılmin bir milyar 
liraya çıkacağını söylersek 
bilmem ne diyeceksiniz? 

temin ettiğin için sende ena
ilikten kurtuldun korkma. .R aspu tin 

-Yaptığın şey çok ayıp 
doğrusu. s~nden başka böy. SEHİR Dl~ 
le şey yapan yoktur. 
-Şaşarım aklına. Herkes 

böyle yavrum, sen, o alırsı· 

nız biz ıı-eçiniriz. Ne yap11· 
lım. Oda olmazsa kütüphane 
yahut bnlkevi segolsun. Bu 
gilıi menbalcr dururken pa· 
ra verilüp gazete alınır mı 1 

Yazık değilmi paraya? 

- Peki ama bu gazeteler, 
meC'mualar nasıl çıkacak? 

-Vay beyim. Karnın Joy-ı 

du Ja bir alemi mi dü· 
şünmek kaldı~ Merak etme 

onlar ne ne yapsan kaza
nırlar. Cepleri aslından dolu. 

Kazanmasıılar da keseden 
eksilmez, yine ne olursa 
bize olur. 

-Sen eyideıı eyiye tufey
li olmuşsun Bir parı·a be
ni Jinle. Bundan ~onrıı ben 
den gazete isteme. Tavsiye 
ederim, kimseye okumıısı 
için gazete vermo. 

Sen bir gazete verırsen 
tufeyli alışır. Eline bedava 
gazete geçmezse okumaz. 

Bizim memlekette çıkan ve 
en ı·ok satışı olan bir gaze

te, meseld şu bizim yanı· 

mızda gölge halinde olan 

Bulgaristandaki gazete satı-
şının en azı yanında hiç -
gibi kalıyor. Bunun sebebi 

otlakçılıktır. Otlakçıhğın 
kötü bir alet olduğunu tek
dir edersin sanırım. 

- Konferans bittimi:' 

- Faidesi olmadığına göre 
ı·oktan bitti. 

-Biz otlek\· ılığe çoktan 

alıştık Sen bıına şu tavsiye 
ettiğin kitabı versene oku
yayım. 

Benden paso! 

\'e pasosu. Yoksa 

ecnebi bir memlekete mı 

gidiyorsun 1 

• 

Evleııecek 

Kızlar 

llll.\EELDE 

--Evlenecek kızlar. 

Mahfelde: 
Mahfe! sinemasının bu alı.· 

şaınki proğremında evlene· 
cek kızlar isimli rlim var· 

dır, Evlenecek kıılar şeP 

ve kibar bir fılimdir. 

Bize eyi dakikal:ır geçir· 
tebilecelıtir. 

Rasputin: 
Rus tarihinde mühim bir 

rol oynıyan ve umumi harı,. 
te büyük bir ;lmil olall 

Pepas Rasputin'in gizli 
hayatını hahiki olarak gös· 
taren ilk (jlimdir. 

Rus sarayının en güzide 
çocuğunun ölüm döşeğinde 

gözlerine bakmakla eyi eden 

Resputin, koro sarayı eline 
alır. İmparator ve imparatO" 
riçeyi istediği tarafa sürük' 
ler.Bir papes elinde oyun· 
cak olan Rusya, harpten ms~· 
lüp döner. Bir ziy11fette Ru· 
putin prens tarafınJan öl 
dürülür. Fakat iş işten geç· 
miştir. Baştan başa hayret 

uyandıran bu şaheseri Şehir 
sineması gotirmtıkle biıe 

tarihin en entresan kıs -010 1 

vermiş oluyor. 
Yavaş yavaş bir mekter 

haline gelen sinemanın bir 
muvaffekıyetini <le böyle göl' 
müş olaceğıt. 

* ı------------' 
- ~u Almanya'daki ha· 

diselerin bir hülAsnsını ya· 
pıver. 

-Uzun sürer; böyle yol 
üstünde olmuz. 

- Cıınım sende tra~dan 
vaz geçiverirsin. 

-Olmaz. 
- Şu Trdkya meseleeini 

anlat öylo ise. 
- Sen ne bi{'İm aJamsın 

be? 
-'Niye! 
- <:azeteJe okumadın mı? 
-Hayır. Sen sagol. Oku· 

yorsun i~te. Bir de ben ne 
diye yorulayım. Cç beı keli· 
mel•k traşını dinlersem oku· 
muş olurum. 

-Allah versin demek sen 
lıPr şeyi bıraktın birde me· 
lumet hırsızlı~ına başladın he 

- Hattini aşıyorsun. Ağ

zını topla. Söylediğini ku_ 

!ağın duysun Neyini 
dım senin 

ı;el· 

_ Dur bakalım.Devam edi· 
lecektir. Öyle hemen köpürınt 
Sen hırsızlığın bir Cf phe' 
sini alıyorsun . Otekindell 

berikinden malumat toplo· 
mek, o malumatı elde etmelı 
için kafa yormak zahmetiııİ 
esir"emek bir hırsızlıktır· 

"' 
Ve ben sana malumat hı 1 

sızı lakabını taktım. 
_ lnson bunu tasrih eder· 
_ Tasrihe lüzum göruıe· 

dim Yerinde bu hırsızlı~ 
bence daha valıimdir. 

_ Bugün ters taraCındııP 

kalkmışsın. Anla enııyac•' 
ğız. 

- Belkı. Fakat bıı söz· 
··~ leri kendine pek alma. çu 

kü malumat hırsızı, gazeV 
otlakçısı bir sen değilein. 

R. Gökalp 
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SAYFA: 3 

A R J fDiinya üzerinde siyasi ve iktısadl hareketleri 

: 

0 

1 l f;ınsa R~~!~,~1)n!i~~'.!. ' Amerih'da gayri ta~il sı- ı Kolhozların..~!![ ~~!!~~!~;i 
S • ) ; M. Barthu'nun seyahatı ca~lar. Sovyet ittihadı dahilinde 

San Franslsko da I münaıebetile Londra'da ce. 1 .. Manahuter Guardian., dan ko~lektifleımenin. ilk sene-
1 reyan eden siyasi havayı Amarlka'nın her tarafın· lermde tesll edılmlt olan 

b j ifade için bir kaç söz söy· da gayri tabii derecede yük· Kolhoz besi çiftlikleri hali Komünistler yolları ozu- ı ıemek ıazımgeıır. •ek hararet hükümferma- hazırda . mühim ~ır mevkı 
. l Sovyet hariciye komiseri dır. Bilhassa merkezi garp ı,gal edıyorlar. lttılıadı da 

Yor~ köprüleJ>l UÇUrUyOr ar M. Lltvinovun Cenevre'd~ mıntakalarındaki halk sıcak· bilinde .bu suretle vücuda 
----- Fransa hükumeti ile çlzdiğı tan çok müteessir olmuılar- getlrilmıt 132,000 den fazla 

110 bin amele birden grev yapacak 1 askeri anlaımağa istinaden dır. çiftlik vardır. Sovyet Kolhoz 
SAN FRANSISKO, 16(A.A) Ziraat merkezi olan me Sovyet Rusya'nın Avrupa Sıcak dalgası bu mıntaka- !arının hemen nısfı besi çift 

-Sanayi münasebatı milli natıkta zahireler birikmiıtir. bloklarına ittlraki, İngiltere nın fimali garbi aksamında liklerine maliktirler. Bu çift 
bürosu, patroularla San Bu zahirelerin San Fransis- ile Fransa arasında bir ta· susuzluğun tesirlerini artır· liklerdeki öküz ve inek mik· 
Franslsko ile civar şehirlerin ko'ya gönderilmesi imkansız kım hadiselerin zuhuruna mııtır. Bu vaziyet hükümeti tarı 1931 de 5,400 000 iken 

h 1 1 · t' endiıeye sevketmektedır. Ba-32.000 e baliğ olan dok ve bir a e ge mıı ır. sebebiyet vermiıtır. timdi 6,400,000 i ve domuz 
Zabıta, büyük yolları mu. "La Revue des deuX Mon- zı mıntakalarda bir kaç se· miktarı 1932 de 2. I00,000 kamyon ameleleri arasında _ı,. 1 nedir yağmur okador azal- k 

d . haf aza etm..,..te ve grevci e· des.mecmuasına göre, Fran· i en 2,900,000 1 bulmu•tur. bir itilaf vücuda getireme 
1
• mııtır ki, mutahassısların mü- • 

000 k . · rln gözcülerinin faaliyetle· sa hüku· metinin Sovyet Rus- 1 Koyun miktarı son iki sene· ği takdirde 110 ışı U• talaalarına göre bu hava 1 

mumi grev ilan edecektir. rlne mani olmağa çalışmak· ya ile anlatması İngiltere- de zeriyata devam etmek de bört beş misli olmutlur. 
tadır. de bir sultesir uyandırdığı bilhassa zırai mahsullerde· Kolhoz çiftlikleri Kolhozla-Bir milyondan fazla halk h 

h Sana·Ros .. da dokuz grev· için Fransa hükümeti hasıl ki dütük fiatlar nazarı ıtıba- rın zaU i liyacı için hayvan günlerce gıdaaız kalmak te • t · t kt d 1 J "3 
ci tevkif edilmifllr. Bunlar, olan bu suiteılri izaleye ra alınırsa lüzumsuzdur. emın e me e ir er. " 3 te likesine maruz bulunmak- b iftl'kl K Ilı J 
yiyecek nakleden k11myon· büyük bir ehemmiyet ver- Royter'in verdiği maluma· u ç ı er o oz ara 

tadır. ların benzin depolarını delip mektedir. ta nazaran ıon on beı gün !70,000 genç inek, 860,000 
Seattleden gelen komü- patlatmağa uğratıyorlardı. "Le Temps. gazetesi M. zarfında anormal hareket domuz yavrusu ve 100,ı 01) 

nlstler, birçok binaları, yol· Benzin mevcudu tükenn>iıtir Barthu'nun Londra'da M. dolayısile Amarika'da otuz kuzu tevzi ettiler. Bu sene 
ları ve demir yollarını tah· SAN FRANSISKO 16 _ Simon ile görüteceği mü iki kiti ölmüttür Yalnı:ı Nev- 300,000 dana, i 500,000 do-
rip etmişlerdir. 1 hı'm meseleler arasında Şark york'ta 8 kiti ölmüf ve muz yavrusu ve 500,000 h .:iouthern Pacifie Rol way 

Greve ait olarak itli az misaklarının da mevcut ol- Sant-Louls de ölenlerin mik- kuzu tevzii mutasavverdir. 1 1 müdüriyeti, bir takım komü-
edilecek karar ne o ursa 

0 
- duğunu yazıyor. Bu suretle tarı 20 kitlyi buluyor. Bin- Besi çiftlikleri hayvanla kk kt k . e nist çetelerinin köprüleri ber 1 k h ı k 

sun ıurası mu a ır 
1

• Y • Rusya meselesinin Frama erce iti ayat arını ur-· rın cinsinin ıslahına büyük 1 'kt hava etmek maksadiyle San k I ) d d kk 
niden 5000 ame e, mı arı ile İngiltere arasında mev· tarma için Cony s an i at sarfediyorlar. Cins b 1 ğ b 1 Fransuko üzerine yürümek· h )) d d "k 
34.000 ne a i u unan zubahs olacağı anlatılı) er. sa i erin e kum üzerin e o üz ve inek 1 ,935,000 i grevcilere iltihak edecektir. te olduklarını istihbar ·etti- yatmaktadırlar, En yü ku k bulmu•tur. Domuz çiftlikle· 

il h Şu halde Fransa hükume- • 
Hizmetkarlar sendikası al· ğinden demiryo arını mu a binaların damlarında bile rinde 45,<lOO damızlık 

h f ti. Sovyet Rusya ile yaptığı fızlar marifetile mu 1\ aza teham nill edilmez hareret tı bin ahçının bugün grev 
ilan edeceklerini birdirmlı-

ve 
koyun, besi çiftliklerinde 
125,000 damızlık vardır. tir. 

Küçük 
sanatlar 

Ve bir Yunan 

gazetesi 
ATİ NA 17 cS Ş; Hükü-

met gazetesi olan Estiya.yaz
dığı bir başmakalede Türki· 
ye' deki küçük sanatlar kanu
nunun tatbikını mevzubahs 
etmekte, bu meyanda iş

lerini terkedlp Yunanistan'a 
dönecek olan Yunan tabiiye
tindeki küçük esnafın vazi
yetlerini tetkik etmektedir. 

Gazetenin fikrince bu ha
dise yeniden Yunanlslan'ıalt 
üst edecekmif. Bu sebeple 
Türk Yunan dostluğu mev· 
zubahs edilerek Yunan te-

basıııın mümkün mertebe 
itlerini bırakmamaları ıçın 
Türk hükıimetinln müzahe-
ret göstereceğini ümit et· 

mektedir 

Yunan intihap layi

hası. 

etmek için tertibat alınmıf- askeri anlatma ile hangi he· 
f k i ? ı vardır. 

iır. 

Müthiş 
Bir 1·ekor 

İki tayyareci Peru-• 

dan Siberya'ya uça

caklar 
NEW.YORK, 16 (S.Ş. 

Tayyareci Carol ve Pelletier 
Doisy halen Codos ve Ros -
si'de olan mesafe rekoruru 
kırmak üzere Santainez tay
yaresile Perou'ya hareket 
etmlıtir. Tasavvurları liman 
dan kalkarak Ande'ları At-

ı las denizini geçmek ve Pa
ris üzerinden benzinleri bi-
tinceye kadar Siberya'ya 
doğru uçmaktır. Garp is 
tikametinde uçmağa teteb 
düs ettikleri takdirde de 
Avusturya'ya doğru Okyanus 
denizinden geçeceklerdir. 

Morgan 
bankası 

Almanya'yı protesto 

etti 
NEVYORK, 15 ( A.A )-

Morgan bankası Alman ma 
liye nezaretine ağır bir tel 
yazısı göndererek Da ve• ve 
Yung istikrazları hakkında 
alınan karar'arı şiddetle pro-
testo etmiştir. 

de e varma stiyer. -------------ı 
Unutmamak lazımdır ki, ı ta serbest ve kuvvetli bu

lunmak için Fransa'ya da-

Çiftliklerin miktarı bu sene 
fazlalaştırılacaktır. Hayvan 
cinslerir>in metisaj ıısulü ile 
ıslahına çalışılacaktır 

hali hazırda Fransa'yı idare 
eden adamlar, 1914 senesin· 
de Fransa hükümetinin ba
tında bulunan aynı adamlar· 
dır. Yani Fransa'nın bugün
kü eıyaseti, eskidenberl ta
kip edilmekte olan siyaset· 
ten ibarettir. Fransa'ya göre 
Şarktaki Sovyet Rusya Vis· 
tol nehirlerinden muazzam 
kütlelerile yardıma gelebilir' 
Fransız siyasileri bu tarzda
ki politikayı Tevrat kitabın
da yazılmıf gibi esas ittihaz 
ediyorlar. 

Halbuki tarih. cihanın gi 
dişini aynı halde bırakma 
mııtır. 1934 senesindeki 
vaziyet, 1914 ün vazi
yetine benziyor. Eski Rus· 
ya Çarının Petresburg'ta ve 
bu günkü Bolıevlklerln Mos
kova'da bulunduklarını ifade 
etmek istemiyoruz. Yalnız 

Uzak Şarkta ~ovyet Rusya 
nın merkez sikletinin baıka 
kıtalara müteveccih olduğu
nu bildirmek lüzumuna ka· 
ni bulunuyoruz. Sovyet hü -
kümetlerinin mukadderatı 

M a n c lı u r i y a 'y a bağ· 

lıdır Japonya imparatorluğu· 
nun bir kaç sene daha ha
zırlıklarına devam etmesi 
muhtemeldir. 

Bu münasebetle bu mın

takaların daima tehlikeli bir 
vaziyette kalacağına tüphe 
yoktur. 

Diğer taraftan Sovyet Rus 

yanıyor. 

Avrupa'mn 1914 senesi 
vaziyetinin dcığiştiğlni yu
karıda söylemiıtik. Çünkü 
Sovyet Rusya ile Almanya 
aras nda iltisak kalmamış 
tır. Be>lşevikler Berlin' e kar
tı bir taarruzda bulunduk
ları takdirde, ordularını ya 
Baltık devletleri arazisinden 
ve yahut Lehistan'dan ge
çirmeleri icabeder. Bundan 
dolayı Polonya hükumeti
nin müteyakkız davranma
sı lazımdır. 

Polonya hükümetl de Sov
yet Rusya'nın cenubundaki 
münbit araziye gözünü tak
mıttır. Sovyet Rusya ve 
Franıa hukumetlerl Polon-
ya'yı Karadenlzde bir ma
hreç istemekle ittiham edi
yorlar. Polonya hükümetl
nin Almanya ile yaptığı 

dostluk misakı bu tezin do· 
ğruluğunu iıbat ediyor. M. 
Barthu'nun Varşova'ya yap· 
t•ğı sey .. hatin hiçbir se
mere vermediğini herkes 
biliyor. 

Halihazırda Avrupa'da 

1934 senesinde hayvanla. 
rın yüzde 48 ı, domuz ve 
koyunların yüzde altmı~ı bu 
usule tabi tutulacaktır. 

Kolhoz besi çitftlikleri hali 
hazırda devlet çiftlll lcri is 
tihsalatından 'ütün yüzde 
otuzaltısını, etin yüzde yir
misini ve yünün yüzde kırk 
ikisini vermektedir. 

Kolhoz çiftliklerinde yeni 
sistem ahırlar ve ağıllar in
şa edılmektedir. 1934 te ye· 
ni inıaat için dört milyon 
ruble sarfedilmesi kararlat-
mı§hr. 

Rusya'da sı~M yar~ım 
tayyareleri 

11 Ta~s'' ajansından 
Sovyet Şüraları ::>alibiah

mer teşkilatı sihhi yardım 

tayyare müfrezeleri vücuda 
getirmektedirler. Sıhhi yar
yardım tayyarelerinin ba§· 
lıca merkezı Moskova ol
makla beraber Şuralar itti
hadının büyük sınai mer· 
kezlerinde şubeleri tesis 
edilmiştir. 

Hali hazırda, Moskova · 
da alibiahmer ve Hilali 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • s . • • y .• • avaıı n • ff , 1. .
1
• ? • azan • • 

: Küçük : erŞBYI UI 1yor mu :Mükerrem i 
: Hikayesi : ' : Kamil • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nevin bir kuş gibi odaya 
sıçradı. Yazı masasında iki 
saattir elindeki kitaba da-
lan Nail bu sese henüz dön
müıtü ki; genç kadın kolla· 
rını onun boynuna doladı. 

Ve ince parmağını çenesine 
götürerek: 

- Öp beni buradan 
Diye çapkınlaştı. 
Bu; onun adeti idi. Keyf

!i, neşeli za'llanlarında sev· 
gilisine çenesınl uzatır; 

mit, kocası tarafından her 
zaman aldatılmııtı. Birglln 
Nevin , bu küçük kadın; 
kıskançlığın tahammül edil
mez tırnakları arasında gllz 
yaılarını kalbine akıtarak 
onun arkadaılarından biri· 
nin kollarına dlitmüttll. Bu 
dütütün sonu gelmedi. Biri• 
ni dığeri takip etti Koca· 
sından ayrıldı. Böyle haya
tında birçok erkek gelip 
geçtikten sonra Nail'le kar· 
f laıarak sevitmifti. 

-- Buradan. 
Derdi 
Şapkasını, kürkünü 

tı. Hobunı:n yakasını 

Nail hayatının ikinci dev· 
resi idi. Onu aldatmamıf, 

fırlat- çirkin mazisıne bir örtü çek· 

açtı. 

biraz miı . çok uslanmııtı. Haya
tını bu çalınmıı aıka, bu, 
gözlerden saklı saAdete bait· 
lamııtı. 

Hele b ir cigara yak Na 
il'ciğim. Bak sana ne büyük 
müjdem var 

Dedi. 

Nail'i seviyor ve onun ta
rafından sevildiğini de zan• 
nediyordu. Onu tecrübe et-

Nevin, bugün bir alıar su- mek için uydurduğu bu ev-
ya benziyordu. Gülüyor, ko lenme hikaye•i, timdi Na· 
nuıuyor, ıaka · aşıyor, kana- il'in hayatındaki yerini ona 
pede sıçrıyarak yazıhanenin acı bir tokat gibi çarparak 
bir ucuna yerleşiyor; sonra: öğretmitti· 

- Öp beni Nail 'ciğim, öp Ôyleya. Nail kendisini 
beni. sevmiyordu. Ona sinirleri· 

Diye genç adamın dizle· nin,etinln hazzı için yaklaı· 
rine tırmanıyordu. ı mııtı Rengine, kokusuna, 

N h d d 1 
1 

zevkine kandıktan sonra ı ayet cigarasın an er n 
ona bir tekme vurup çeki-bir nefes çektikten sonı a 

yeıil gözln: ni süzerek bir lıp gitmiyecek mi idi? 
müddet dumanların uçufu Tıpkı ötekiler gibi. 
nu seyretti ve: 

-Evieniyorum Nail..Oedi. l 
Bir saattir genç kadının 

bu taıkın neıesini bir po· 
ker partisine, bir kotra ya· 
rışına, ıöyle böyle bir salon 
muvaffakıyetine veren 
genç adam. bu haberle biraz 
şaşkınladı . O anlatıyordu: 

- A.. öyle alıklaşma şe · 
kerim. Doğrusu bir müjde 
verdiğ m zaman kartılığını 
isterim. Söyle bana şin, di 
ne alacaksın . ' 

Nail bey bir kahkaha attı. 
Şöyle candan, berrak bir 
gülüıle gü dü, güldü. :Sonra 
i{ave etti: 

- Bir bebek araba6ı. 

Yarabbi, bu ne hazin ıey· 
di . Nail na11l da bir dam
la teessür duymadan ıana 
(bebek araba••) hediye alı
rım diyebilmişti. Nasıl hiç 
de kıskanmamııtı. Ne yazık 
diyordu. Demek ki beni hiç 
sevmemiş. 

Gönülden, içten 6evglye 
okadar ihtiyacı vardı ki .. 
Aynaya baktı. Güzeldi. Can 
alıcı bir hali vardı. Pırıl pı
rıl yanan gözleri; üstlinde 
çiy damlaları parlıyan iki 
taze üzüm gibi canlı ve le· 
zizdi. Fakat derinliklerinde 
bir genç kız masumiyeti 
kaybolmuıtu. Bu gözler ma· 
zının çirkin maceralarını 
giıJemiyordu. Bu gözlerin 
arkasında affedilmez, silin
mez günahların izi vardı 

Adeta lıarıısında Nail 

Bu şaka, genç kadını Na
il'in umduğu tekilde ne fa· 
ıırttı ne de güldürdü. De· 
mindenberi bir hava fı~engi 
gibi parlamağa , havalanma
ğa hazır duran genç kadın 
birden duruldu. Gür kirpik· 
leri gözlerini biran sakladı. 
Yüzünden penbe bir bulut 
geçti. ::-oıı.-a o da güldü . Fa
kat kahkalıasındl\ bir kırık 

varmıt gibi söylenmeğe baıladı 

cam litrcyı~i var gibidi . Tek 
rar söylendi: 

Ya .. Böyle Nail 'ciğim.Faruk 
isminde genç, oldı:ça ıen

gin bir çocuk Hemen ev
lenmeğe karar verdik 

Şimdi kartılıklı iki sami· 
mi arkadaş hali almışlardı. 
Nail yazıhaıısinin genit kol
tuğuna yaslanmıt, ayak ayak 
üstüne atıııış siikünet!e siğa· 
ra içiyordu. Bir aralıksordu: 

Her şeyi biliyor mu? 
Nevin yerinde kaynadı. 

-Hakkın var Nail'ciğlm. 
Beni alacak erkek yoktur. 
Evet.her§eyi bilerek, bu fe. 
ci maziye göğüs gererek 
bana metru bir kucak aça
c-tk erkek olamaz. Kocam 
beni uldatırken ıztırabımı 
unutmak için tuttuğu yol 
çok yanlışmıı. 

Yazık ki bu acı neticeyi 
ger! gelmez bir ıeref kay. 
bettikttn sonra aldım. 
Tuttuğum yolun çıkmaz. 

lığı it l§ten geçtikten sonra 
kendisini gösterdi .. 

Ne yazık .. 

Dursunbey ı cra 
Memnrluuundan: 

ATİNA, 17 (S. Ş.) 
Ayan Meclisinde dün in 

tilıap layihası müzakere 

ve intaç edildi. Batvekil 
hükumetin noktai nazarını 

sôyledı. Bundan sonra reye 

geçildi ve neticede nisbi in 
tihap usulü kabul olundu. 
Tetkllatı esasiye kanununa 
göre iki ay sonra J . ı eylül
de tekrar Mebusan meclisin
de mevkii müzakereye ko

nacaktır. 

Bahri 
müzakereler 

ya'nın merkez sıkleti Tür· 
kıstan vasıtasile Hindistan 1 

yollarına müteveccihtir. Sov J 

yet Rusya'nın Asya'da le
min edeceği kuvvetli nüfuz. 1 

dan maksadı Avrupa cihetin 

Almanya ile Fransa arasın
da siyasi mücadeleler, 
Asya'da ise 1 n g i 1 t e r e 
ile Sovyet Rusya arasında 
tarihi nüfuz mücadeleleri 
mevcuttur. Tarihi mücade
leler Çarların zamanında 
batlamıı ve üçüncü enter
nasyonal propağandaları 
dolayısile daha vahim bir 
~ekil almıştır. 

ahmer komitesinin •ihhi im · 
dat tayyaresinin tecrübeleri 
yapılmaktadır Aynı zaman. 
da Salibiahmer icra komite. 
si tarafından siparif edilen 
ve on hasta taııyacak cesa· 
mette olan bir sihhi imdat 

Neyi Nail, ne gibi teyi? 
Yani ıey. Seni, mazini 

tamamen biliyor nıu demek 
btedim. 

Dosya No: 933 424 
Dursunbry'ıle Ali efendi 

oğlu hafız Ahmet efendiye: 
(5800) kuru~ itasına borçlu 
iı~·üncıi şahıs Dursunbey'io 
molla oğlu mahallesinden ço· 
lak imum Mustafa efendinin 
ı~lıu borcundan dolayı wu
ınaıleJlıe ait ve topunun 
20 9 9:13 tarih ve 72 2 nu. 
merasında muknyyct kıı a· 
ı , aııın on b e ş dakii:ıı mesa
fc,;inde ve aşag. alan mev
kıin,Je vııkı şnrkan kahveci 
sarı \lu8taf ı ve ıler<', şima
lı • n tahtalı oji'lu Molla Ha-

Yunan Harbiye ne

zaretinde 
ATİNA ı7(SŞ)-Harbi· 

ye nezaretinde mühim deği · 
tiklıkler yapılacaktır. Har 
biye nezaretinde müsteıarlık 
ihdas edilecek ve bu maka
ma Kondilis taraftarlarından 
M. Rodopulos getirilecektir. 

Teşrinievvele bıra-
kıldı 

TOKYO, 16 ( A.A ) -
Haber alındığına göre iptidai 
bahri mükiilematın gelecek 
Teşrinievvele kadar tecili 
hususunda İngiltere, Ameri· 
ka ve Japonya arasında iti
laf edilmittir. 

EN SERİN 
Eı:,teı· sıealdanlaıı ıııiişt1>ki iserıiz ŞEHİ~ 

SİNEMASI ııu gidiııiz. Ciiııldi Balı.kt>sır
<fp E~ SEHİ~ VEH ·~t>lıir Siıwıııası<lır. Bıııaııııı 
lıususİ\etindt•ıı ınaad~ı SOGL"K 11.-\ V:\ ıııakirıa
ları vt>. \'.\ VTfL.\ TÜR l1>ri daima lıali l'aali)PI-
lt>dir. 

den emin kalmaktır. esa11 ıarkta ve Hindistan kö-
Bir taraftan uzak fark ıelerinde görillmektedir "La 

lngiltere ile Rusya arasın· 
da zuhur eden ihtilafların 

kızağının tecrübeleri yapıl 

mıf ve muvafık bulunmuıtur. 

Bu gece 

Şifa cepheleri, diğer taraftan Revue des deu\ Mondes. Sov· 
Almanya, Polonya ve Uk·- yet Rusya ile Fransa ara11n
ranya kuvvvetler aransında da aktedilen misakın hadi-
bulunmak vaziyeti, Rusya'nın N · b "d" 

satın icabından olduğuna o· etçı ır 
mevkllni mütküllettirdiği içini.~~~~~~----~~!!!!!~~~~~~~~~ 

Eczanesi 
Fransa ile akdettiği askeri İfaret eylemiftir. 

misak, Sovyet hükumetince N E y R o z ı• N Avrupa'da bir emniyet misa· 
kı teıkil etmiştir. Almanya 
ise bundan endiıe duyuyor. 

Fransa ve Sovyet Rusya c E L A,.... L 
devletleri muhtelit vaaıtalar 
ile aynı hedefe doğru yürü. 
yorlar. Fransa hükümeti 
Avrupa'da ~emniyet temini 
için Rusya ile birleılyor. Sov ı 
yet Rusya dahi Uzak Şark 

Bütü11 asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 

Apartımana bir kadın fa· 
kası, bir çapkın kadın hilesi 
yapmak kararlle gelen genç 
kl\dın, timdi en hassas ye
rinden vurulmuıtu. Acele 
acele saatine baktı. 

Oo; geç kalıyorum, di· 
ye yerinden fırladı. Şapka

sını hoyratca giydi. Kürkü
nü geli~i güzel atıverdı. 

Kendisini öpmek için ılerli
yen Nail'e bakmaktan kor. 
karcasına veda etti. Merdi
venlerden inerken hep Na· 
ili'n sesi kulaklarında (Her 
feyi biliyor mu?) diye çınlı
yordu. 

Herıey .. Bu Naili'n sordu. 
ğu her fey, onun ziyan olan 
gençliği, kararnıı~ mazisi 
idi. Yolda yürürken, evine 
ge 1 diği zaman hep bu acı 
maziyi düfündü . 

Çok küçük yaıta evlen· 

8Dn, gnrlıen bıçakçı oğlu 
VMı•~esi, cenuben Yemen 
oğlu Süleyman veresesi hu· 
dutlalariyle mnhdut Ü(' dö
niım :ııo metre murabba! 
mikılırin,Jakı tarla nçık 
arttırma surr-tiyle satılığa 
çık1rılrn ~tır. 

İ:lıu !.!'r.yri menlrulun ta
mamına (100) lira kıymet 
takdir cdılmi tir. 

Birinci arttırma 15-8-934 
tarihine müsııdif carvamba 
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ıYeşilli Hamamı Açıldı.! . . ., . 
il Yeni müsteciri: HABiP AGAI 

-- ~i~ ., ı ıı• il ıı• 1 ~= ·-- ı ·~ enıaşa 
alıiiiiiiiiiiiıi~i~ii~~~ii~iiiiiıiijiiiiiiiiıiiiiiirn@iiiiiiiliiıiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiıiiiii~iiiiııiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiı@iiiiiiiılırn ~ 

• • Gece saat 11 e kadar 1 
• •~;;;;;;;;.;;;;ı 1 • OTEL VE GAZİNOSU 

1 ~EHtR 1 !MAHFELi açıktır. 1 
Sinemasınd<t SİıVEMASINDA u = (;iiııdi'ız 11 e kadaı· t-ı•kellert', 11 ılf'ıı~oııra 1 1 da kadınlaradır. 1 18 Temmuz 934 Çarşam~a dan itibaren 

R A s ,, l T 'f i l\ 
.. ) 

18 Temmuz 934 ~arşamba ~an itibaren = 
•• 

Şeref Bey idaresinde , 

Balı~e~iriıı her lıususıa "" t 
ıııli~eııııııt>I otelidir. 

1 Havlular ve hamam ta~ımları yenidir. 1 1 Temizliği ve zarafeti ile sizi memnun edecektir. 1 
•o:a)·a gidiııi1.. Yıkaıı:ııaııııı ze\kııı~ du)arsıııız.! 

11.\İN \"E K \Nl 1 P.\P \~ 
Sibirya'nın küçük bir köyünden Kal· 

kup Petrağrat'ta imparatorun sarr yına gi· 
ren, bütün saray halkını nüfuzu alıma 

alarak nazırları azleden, Rusya'nın en asil 
aileleri arasında bin türlü rezaletlere se· 
bep olan ve Rus tarihinde mühim bir rol 
oynıyan ve umumi harpte büyük bir amil 
olan hain ve kanlı papas Rasputln'in gizli 
hayatını hakiki olarak bu filimde göre 
ceksiniz. Ayrıca orijinal dans filim 

Evlenecek Kızlara 
Kont or. Temizlik, Servislerindeki 
nazaket ve cid~iyet, emniyet 

--~ısstr~~IOO~-~~~~~~····· 
B<ılıkesir .\skt~ ı·i S<ttııı 

Bu şen ve hoş filimi J~ GPl'f'k Mt>mlt>kct halkının, 
gerek bütün mısafir/t>rimizin 
umumlfakdiı·ini c<'bl'fmlştir. 

Alına Koıııisyoııııııd<tıı: 

görmenizi tavsiye 
ederiz. I ~ TEMASA Gazinosunda • 

Balıkesir kıtaatı ihıivaeı İt'İıı rııuktezi viiz hiıı . ' . 
kilo sığır f'Iİ, yirmi hin kilo s:ıdt• · )ağı kapalı 
zarfla YC hav\anal iciıı iic 'fıı biıı kilo !'aman ... ~ . -
aleni ıııunakasa ile ilıalPlı·ri ı ı-8-934 cuııwı·ıısi 

Suvare tam 9,30 da baılar. Cuma 
matinamız 2,30 dadır. 

Sinemamız gayet serindir. Soğuk ha· 
va makinelerimiz ve vantilatörlerimiz da· 
ima halı faaliyettedir. 

" • (1 t\t>lıl'iıı, İ!'laııbul 11• ızıııil'İıı hiitiiıı ;.wzdı·IPri 
(1 llll'VCUtlUr 
(1 fi. Balıkesirin en eyi tanınmı§ bir oturma ve 

Pranga kaçağıyım 

Mevsimin en kibar fi/imidir. 

Yakında : Ben bir 

Güzel Sesli Bir Radyo 

~liııii saat onda yapılaeaklır. Taliplt·ı·iıı ıııezkt'ıı· 

giiıı \t' saatle BalıkP~ir Askeri atııı Alıııa Ko- , .... a(I dinlenme yeridir. 

~ !•.------·-------·-------.... ınisvoııuııa ıııiiracaatları. 4-2 
• 

1 Muhterem Balıkesir 

Ahalisine Müjde. 

1 ~------------------------· 

Bıtlıkesiı· Ask('ı·I Sııtııı 
A ima KonıisJ,<•nundaıı: 

Edremit'Leki H' ci\'arıııdaki kazarıııı 934 sf'
nesi ihtiyaı•ı i(ıı yüz hiıı kilo sı~ır ..ıi kapalı zarf 
wmlilt' satırı alıııacaJ..ıır E'~ar '" ~pı·aitiııi f.!rır
mek istiyeııler lırr giiıı n· ta ip olaııl ı·ı ihalt· 
gürıii olaıı 27- 7-\lö.J cuıııarle!'i giiııii saatlô de • • 
Edreıııiı'ıe .\skeri alıııı .;atını koıı1İS\01111ııa ıııüı·-
aı·aatları ilaıı oluııur. · -!-1 

Bııyı·<ııııı~·· lıııyv<ın satın 
ıı lnıa kt•ınisy<•nıınd<ı ıı: 

ı .\sgal'i iı·tifa l - jj olan hı·ygir il<' as
gari irtifaı 1 - 35 olaıı katır dalıa fazla irtifaııı

d.ı lıııluııaıı lıe)·gir Ye kalıl'iarda al:ııaeaklır. Pa
ı::ırlıJ.. surPtilr satın :ılınaca~ındaıı lı:n-\aıı sala· • • 
raklarırı 25 Leııınıuz H :1.ı ıarilıiııtlı•ıı itibaren oıı 
lıes gliıı iı·iııdl' lıergiiıı Bavraıııl<''la ha' \aıı sa-

• ' • t f. ' • 

tın alıııa koıııis,oııuııa hayvanı ile lwralıt·r ıııii-. . 
ı·acaaL etmeleri ilüıı olunur. 

Bu kere İıtanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vıl
li tarafından en müş
lı ülpe&ent bey ve ha
nım efendileri mem . 
nnu edecek tarzda 

1 her nevi ve modaya 
muvafık yeni f&pka 
!ar imal edildiiii gibi 
e•ki ıapka-lar da ye 
ni bir hale getiril-

• 
BiR 

Defa 

Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün
lü kumaı-lar ve elbi-

1 seler üzerinde olan 
bi unıum lekeler be§ 
Jakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 1 

Ayrıca kola ve elbise 
utusü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhtere ha
lkımıza tebtir ederim. 

DükkAnımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşıs11ıda 
ŞAPKA YAPIM EVi Mustafa Zeki 

günıi s·ıat 16 Ja dır. vrttır· 
maya istirı1k için takılir 

olunan kıymetin yüzde ye
dibu~·uk nis!.ıetınde pey uk-

~=======:=================·~ 
Erdek Kazası Mal Müdürlüğünden: 

Mahalle ve 
karyesi 

Ertlrk lıııd ıı 
)) 

Eki ıılik 
.\~agı yapıı·ı 
Tiiı·keli 

)) 

Mevkii 

H.aıııııa 
)) 

~alıil keııarı 

Söğütlüderı' 

Kö\' i" . , 

)) 

Tahrir 
No: Cinsi 

Bir lısıııı lal'la 
Ba ı.ak lı ı.. arrzı 

)) )) )) )) 

harap yol <leğirıııiııi 

Ba~ Kiitiik: 230 
' 

.-ı4 ıııaa arsa danı 

Miktarı 
M. M. 

fl-140 

;)O fi O 
400 

l 1 50 

Muhammen 
kıymet 
Lira K. Kimden metrük olduğu 

:35 00 ~luhadil rııııı(ıııı·ı;lıul) 

.ıo 00 )) \) )) 

)) )) )) )) 

1 

,)() 

15 
00 
00 
00 
00 

Deli Kosla 
Bahaları Hirto Kirle \ 

;~o 1 eoııidi oğlu Tan:ı~ ' . 

ı·esi tflvıli etmr k lı!z:mdır. 

8ahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların ve irtifak hak
kı s.ılııplerinıo gayrı men. 
kul üzerindeki haklarını hu. 
susiyle faiz masrafınu dair 
olan id.Jiolarını ilan tarihin
den itibaren yirmi gün İçin

de evrakı mü~b t l •riyle bir 
likte memuriyotimize bildir
ıııe\"ri icap eder. Aksi tak
dirde hakları tapu sicılile 
Muhit olmaılıkp satış bede
linde terettüp eılecek pay. 
laşmudan hari\' kalacaklar· 
dır. Tayin olunan zamırıda 

1 

ıı 
gayri menkul ıiı· defa b~ğı- n 

r ldıktarı Ronrn en ı·ok nrt- •.. 1 - 1 

)) 

)) 

3 ~laa arsa lı.ırap ıııaza 

2 Maa arsa hara lıaıır 
17 .\laa arsa harap haıw 

~30 

75 
85 

13~1 

1 O:'ı 

-ıo 

:.ıo 

O ı ı )) )) )) 

OOLPoııidi daıııaılı~ikolaJ..i 

00 .\lııhadil nıııı (ııwı:lıııl) 02 llaı·ap kafl\('lıaııc t:rana ihale edilir. Arttırma C.ıııH O/o(l " 

bedeli muhammen k ymetin 1 

)) liU 

( Te::.pit ) 
Yekdiıl;E>riıı<· nııılta~ıı • 

yüzde yetmiş beşini bulmaz· , 
ıta en ı•ok arttırmanın tealı· 
lıüJü baki kalmnk üzere on .\lefsi ~hınııanı .lleklı'p 30 iki hap ıııaili iıılıid:ıııı ()() 

heş gün daha temdit ve 1 

on heşinci yani ikineı art · 1 

tırma tarahi olan 1 6 934 

Yolıı ~9 tlauıp lıaııe (Aıık::ızı) 
Yııkarıda ('İııs Yt' ıafsiliitı saiı·f'l<·ri y::ızılı 011 p::ır~a ~a~ri ıııeııkııl ı•ıııYaliıı, indı·l ıııii1.ayıı.lı· l:ı-

kaıTur edı•cek be•lt>ll<'rİ prşin para< .\ııkaz hı•deli naki11ir.J '"Y" ı iı ('i ıı · rıip l<ısfiye lıoııosii~lı· 
uefatı>ıı IPdiyf' edilmek '(' ilfııı İİl'l'f'Iİ, tE>llfıliyf', pııl \'P sairt' ıııa!':ıt·ıfatı rniiştt ı·i~t' :ıiı lııılıııınwJ.. 

fızere dokuz par~aııırı ıııiilkiyeıi '" hir parı;anın da ~alıııız aııJ..azı: 
1 l - 7 - 944 laı·ilıiııdrn bili ti bar 30 temmuz 93-1 tarilıiııı· ıııiisadif pazarıeri giiııi'ı !'a<ıl 1 Fı ıı· 

ilıalPleri yapılıııak iizert> ) irnıi giiıı nıiiddetle all'rıi nıüza~·etlr.\'e koııulııııısluı'. 

j 

cumartesi günii aynı sAalte 
yapılarıık lıöyle bir bPdel 
elde edilmezse ihale yapıl

maz ve satış düşer. Ocrı>ti 
tellııliye ve tapu mesırıfı 
alnnn aittir. Fazla ınalıımnt 
almuk istiyenlerin 933-434 
numaralı doijvayı ırörınek 
üzere Dursunbey icra daire· 
sine müracaat etmeleri ilıın 
olunur. 

Talipleriıı yrvnıi ıııezkı'ırda )Üzde ~edi buçuJ.. drpozilolarill' \P ş:ıı·ıııanwlrri giiı·ıııı·~ Y<' taf~i~ 
l:\l alıııak isLiveıılf'riıı lıf'I' is l(Üıtiiııdı' Erdek maliYfüiİıtE> ıııiıraeaaıhırı ihin olunur. 
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' 

SAGLAM, 
. 

ZARiF, 

Satış yeri: 

T·A V&ANL~LI ZADE . ' 

Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

- ,.. . ... . - ' 

Foto Filim Sümer 
1 

Bu defa Avrupa'dan getirdiğimiz 
son sistem filim makinasile 

19 mu~~~~it,~:~ f~.~~1~uşturi 
~hie~st•:-ı· !',ılıipleriııin sıneıııa~ a \l'l'P
('ekleri \azı, l'Pklfııııları ut•uz fiatla ~·apılıı· 

Balıkesir namazgah caddesi ma
arif dairesi arkasında 

Neıriyat müdürü: ESA T ADIL 

Yıli.yet Matbaası - Balıkealr 

m 

1 

t 


