
Herşey unutulabilır, ~er şö~ret zeval 
~ulur, fakat vatanperverlı~: asla! 

Nüshası Her yerde 3 kuruştur. 
CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

Dip burnu ha~isesinin karşılıklı hüsnü 
niyetle hale~ileceği muhakkaktır. 

S a h 1 b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıo~lu Esat Adil 

G ÜNL ÜK.-TSİY ASİ([ GAZETE Birinci YIL - SA Y1 : 213 

REl·sı·cu·· MHUR HZ Milli Müda- Mıntakvi müzaherat misakı • Dışarıda Türkiye hakkında _ 
• faa Vt•kili Almanya Fı·ansa'yabuhusus-Istanbul'un yeni üniversitesi 

• •. . . .ı . ta henüz cevap veı·medi . "?ester Lloyd ., dan 
1 

sil ıslahatı yapmak anının 

1 STA N BU L' DA Zekai bey ızmırue · istanbul'un yeni Üniveni- 1 geldiğini görünce ahval ve 
LONDRA 18 (A.A) - Al· 1 ılir ı l e yeni 0len müdahale lesinin tarihi, yüksek mek· •t· h ili d tetkik 

İZMİH 18 (AA) M'll' ' ıeraı ı ma a n e 

-

. · · , .. ; . 
1 1 mıınya'nın yakında Fransa'ya l Pıle c ektir. tepler tarihinde daima baı· ederek bir ıılahat projesi 

Mudafııa \ Pkılı Zeltaı bey mıntakavi müzaheret Misakı Sur"ıye komiseri lıbaıına bir nümune te•kil k - bi "t h • 

A ' J' • '• d '( bu ünkü trenle şehrimize · • yapma uzere r mu e aı 
dapazarı nl Ve zmıt l e feşrı g . . hakkında cevap vereceğı BERUT, 19 (A.A l - Fran· edecektir. Menıei Kayser sıs tavsiye etmesini lsvlçre 

gelmış ve ıstasyonda mera- . . 
1
· ·ı· k 

h h l 
. 1 k 1 t V k.l zannedılmektedır . ngı ız a- sanın Suriye komiseri bir Theodosius zamanına raci ittihat hükO.metınden rica 

t . L • ·cu''m ur azret e sım e arşı anmış ır. e ı 1 k ,. b 1 D lf e mış 0 an relSl b Ç , 'd kf binesi mesele hakkında ken· Fransız kumpanyası tarafın. o an es i stan u arü ü- etti Bren hükO.metınln tav· 
ey yarın eşmıı ye g.! ece ır fit · · dan inıa edilen ve Mu•ul nunu 3 l temmuzda hükıi siyesı' ile meıhur pedagoji ' h fıt f h " t /d Al" R A b 1 t di ı irlerini beyan attığın· _ rıne ertara a eza ura · yapı ı 1 ana ey s an- d b .1 k petrollarını nakledecek ve metin bir kararnamesile il- mütehassısı ve Cenevre Onı· en unuan sonra müze e· 

AOAPAZARl, 19 (A.A) - ı fazla takla tezyin edilmiştir bulda bu:suretle Trablus ve bu ta- ga edilmiı ve 1 ağustosta versitesi sabık rektörü pro-
relere doğrudan doğruya 1 • 

Reisicümhur Hazretleri saat Halkın heyecaları devam ISTANBUL,19 (S.Ş)-Güm · alilkndıırlıu arasında devam rlk ile diğer yerlerin petrol yeni stanbul Universltesi fesör Albert Malche birinci 
JO 20 de şehrimizi şeref- etmekteJir. rük ve inhisarlar Vekili Ali ihtiyaçlarını tatmin edecek açılmııtır. Yeni Üniversite defa olaral lıtanbul'a da-
len;irdirler . Şehir methal in- İST ANBUL. 19 (A.A) - Htlnıı bey dün sabah şehri- edilmesi hlzım gelJiği fık- olan borularla diğer tasisa ile yeni Türkiye'nin {ikri te· vet edildi. Mumalleybln 
den li&lkevine kadar olan Reisicümhur hazretleri bu· mize gelmiş ve Haydarpa- rindedir. İngiltere hükumeti tın küıat resminde hazır melleri atılmıı, ve bu mü- hükümete verdiği rapor, 
gilzergıl.bta yirmi beş bın- gün fllat ikiye döğru İstan· şada istasyonunJa merasim- ancak hareketile işi kolay. bulunmak üzere Trablus essese, Türkiye'nin kültür heyeti umumiyeslle kabul 
den fazla halk tarafında bu'lu teırif buyurmuşlardır. le karşılanmıştır. laştırabilecHğıni anladığı tak · Şam'a gitmiıtir. __ merkezi olarak milli sahada ve profesör bilfiil ıslahatın 
coşkun tezahüratla kar~;- ~ d ~ fikri bir Elite üzmresi yetiı- tatbikına memur edildi. 
landılar. Büyük Halôskar Dip burunu ha isesi hakkında tirmekle tavzif edilmlıtir. 1 Yeni üniversitenin' açılıtı 

~:!:ee:i::n6ra k;:~ı::~ v~s~:~ ~ Türk ve İngiliz efkarı umumiyesi aynı derece ~:mE~:~~y~::::~ ~;~:~faaı ~::;::ı~~:a;ü~~e~;~:::; 
k · d ld b'n· !arının eserini sistematik bir sahibi ve meılek erbabının evı önünü o uran on ı 

!erce balkın«yaşa. varohı:sa- Mu·· teess·ırd·ır. tarzda devam ettirmek ve ; bazılarının uzaklaıtırılması 
daları arasında istasyonu tam bir inkiıaf devresine zamanına teaadüf ettli!i için 
teırif buyurdular. Beş dn kikıı götürmek vazifesi düıüyor. 1 

bunlar araaından zengin bir 

içinde binlerce halk tazııhü· Hariciye Vekilimizle İngiliz Sefiri arasında mesele tam bir Hükumetin milli kuruluı intihap yapılmaaı mümkün 
rııt yaparak: istasyonu dol- proğramının çerçevesi için· oldu. Yalnız Zürih'teki "Al-
dular. Mahşeri bir kalaba· samimiyet Ve hüsnüniyetle gÖtÜŞÜ/dü. de umumiyetle beklendiğln· man ılım erbabına yardım 

h- t den daha geç olarak bu fa. birliği. vasıtasile 35 profe· 

~~~~a c~~~~ tez:u~~:r:c~~~~ Hı'ç b'ır kast bulunmadıg·ını isbat için icap e~erse muhtelit bir heyet ha~ise mahallin~e tetki~at yapaca~ ıahata glriıi 1 m1101masındaki sör alındı. 
• J k teahhür, bu ıslahatın heyeti ilmi lisanın termlnologle'-
Izmi'te hareket ıuyurmuş- ANKARA, l S (A.A) 1 rendiğimize göre Dip. bur- ANKARA 19 (S.Ş)-~ün ~obenson'un cesedini arama umumiyesile hep birden hal- sinin daha büyük bir k11mı 
!ardır. Şehir baştan ba~a elek· .. d .. nunda vukubulan mı.;esslf sabahki trenle lstanbul dan uzere Sıram boğazıııda ta-
t 'ki J mı• yı'rmı'den Ankara mahafılın en oğ· l h b 1 k · · ledilmesl icap eden mesele- yaratılmak lazım geldliln-
rı e nur an 7

' hadise üzerine ngiliz do· ıehrlmize gelen lnglliz seferi arrlyatta u unma ıçın ler heyeti mecmuasına bağ-
d · · t· B • den Üniversiteler dahi lisan "k k"I• . ahatı j nanmasına mensup bir za· doğru sefarethaneye gitmit müsaa e ıstemıı ır. u mu· lı kalmıı bulunmaslle izah 1 tlsat ve 1 ının sey d ·1 1 t h . t ıslahatı faaliyetine koyulmur bitin kazaya uğraması mem· ve öğleden sonra Hariciye saa e verı m f a arrıya a olunabtlı·r . • d 1 b 1 1 tur Lisan ıslahatı metodik '., I·' 1 bey ')rbaıı~,·ı z .. ı' eıı lekette samimi bir teessürü Vekili Tevfik Rüıtü beyi aı anı mııtır. Kısmi bir islahat Türkiye' • ...ıe (\ • ~ ~ p · ıı on iki ve ilerliyen bir kültür hare· 

mucip olmuştur. ziyaret etmiıtir. Haylı uzun iranı manına yi hedefine ulaıtıramazdı. h 

k tt• İ 1 h · · d · 1 keti olup Gazl'nln en mü im \ r (l ]C) V il 'ya ))(\ 1•e (lı l C ) • Avam kamarasında gös- süren ko~uımal.n esnasında ngl iz arp gemısı emır e· Zira Türkiye modern yüksek teıebbüslerinden biridir . 
. ,. terilen alaka ve teessür Tür · Kuıadası nın Dıp burnunda mittir · tedrı's esaslarından mahrum O ı 

j d d l G 1 k n ni versltenin idaresi a • 
ORHANGAZ , IS (A.A) ' oğ uğu yer 0 an em ı 1 

ki)e'de tamamile anlatıl- öldürülen İngiliz bahriyesine ı·dı'. Yani tedris elamanları 
. k 1 M h 1 U h k" .. hakkında 1 SAVAŞÇI GOZILE tında ve Prof. Malch'eln te· lktısat ve i i a mut mur ey oyu . maktadır. Kaçakçılık ve her mensup doktor Robenson - : enstitüler, tesisat, mesleki 

Celal bey refakatlerindeki malO.mat ve kendilerı tara- nevi vukuatın sık sık vuku hadieesi mevzuubahs olmuı Kadrişinashk literatür ve ilmi sahada li ı e bbüsü ile bir tercüme he· 
zevat ile birlikte, İznik'in fından getirilecek olan su- bulduğu bir mıntaka} a İn· tur Sefir, Tevfik Rütlü be • ''alışma ve i• beru/ıerli yeti organize edilmlttlr ki. 

Yun tesisatı ve inıaatı etra· d ld kt :.- v san elamanları yoktu . Bu her bir ilim ve ihtisas ıube· 
bütün tarihi eserlerini yerin- . glliz zabitlerinin düımesi yin yanın an ayrı ı an !]inde lıer mııuaf{akiydiıı ıerait altında Türk talebesi 

1 f d ı · k d !ardan ızahat sı·nden lı' •.an bile Türk mü de gezdiler ve salahiyet i ın a a a a ar masum ve tesadüfi bir •ey sonra Londra'ya uzun bir · k k 1 d 
1 • şerefiııı , yıırıırıınıı nıesr.i yü sek in iıaf ı lmaği kud· tehassıslar ı nı burada top 

zevat tarafından verilen i· a mııt r. olduğunda süphe edilmiyor telgraf çekerek mükaleme· arkadaşlarilc paylaşmak . retleri ve çalııkanlıkları •a· 1 
1 Vekil bey halkın •Ürekli lamak sureti e en eyi ve 

zahatı büyük bir alaka i e l d d ' d Vazifesini sadıkane ve ma· lerin neticesini bildirmiıtir /ıallc onlara bıından bıi yesinde yine bir haylı mük· modern ecnebi standard 
dinlediler. alkıı arı arasın a ve <

1 
e e· sumane ifa eden askerleri· İST ANBUL, ( S Ş,) tesibatı ilmiye eJd,. etmek-

k O man Zade Hamdi yıık hisseler ayırmak ben 
Halk ve teşekküller mü· re · • 8 mizin lngiliz zabitlerine te- lngiliz mehafllinden lereı· le beraber darülfünun mo· 

1 b 1 b. ·kte Yalova'ya ha ce fa:ilellerin en :e11klisidir. messillerile iktısadi mese e . eye ırn mas ettıklerini tahmin ettirecek suh eden l:aıı hal:erleıe is 
ler üzerinde konuımalar reket ettiler. her hangi bir delili mevcut ı tinaden İngiliz sefirinin hü- Halla bıı, rnııııafjak/yetin 
yaptılar . Bilhassa afyon ze- • olmıyan şerait içinde hare- kıimetlmi'ze Türk ve İngiliz de belki lıirinci şartıdır Bıi · 
riyalı hakkında müstahsiller1 Mad encilerın ket ettikleri aıikar bulun · memurlarından müteıekkil yıik ııdamıarırı 1ıemerı unııı· 
tarafından hazırlanup veri · kararı maktadır. Müıterek bir tah- muhtelit bir heyetin Kuıa- miyetle vefakar ve kadrişi 
len mazbatayı okudular Ye· kik heyetinin hadisenın bu dası hadisesini tetkik eyle ııcıs olclııklıırını işitiriz . Gcı -
kil bey bu işle alakadar 0 • İSTANBUL, 19 (S.Ş) muhitini meydana koyması mek üzere faaliyete geçil· :inin de inkilô.p arkadaşla 
lacaklarını söylediler. Maden ihracatımızın arttı arzu olunmaktadır.Asıl mese- mesini ve cesedin müıterk n ruıa karşı olıın vıjakılrlı/;_ 

Gölden balık ihracı işi rılması ve Türk madencili· le bu müessif hadise etrafın- 1 masını, Dövantir zırhlısı ka· fa ne kadar ileri yiltiği 
üzerinde görüıüldü. ğinin inkitafa mazhar kılın da iki tarafın efkarında yan· yıklarının Robenso'nun ce· herkesçe malumdıır. 

lktısat vekili bey gölün ması için madenciler birliğı lıt rivayetlere meydan ve· sedini taharri için Türk su· Si=e bugün böyle bir fa 
ıimal kısmındaki yolu la· iktısat Vekaleti nezdinde rilmemesi ve bunun acı bir larına girmesine müsaade ::ilci hatırası aıılalaca{jıtıı: 
kiben Orhangazı'ye hareket bazı te•ebbüsatta bulunmağa hatıra bırakma ihtimalinin olunmasını teklif eylediği 

• b f d .1/illetlcr Cemiyeti reisi ve ettiler. Yolda Orhangazi ve karar vermiştir. izalesi ve ertara e ilmesi· söylenmektedir Hükümeti-
Gemlik kaymakamları ve Birlik alınması lazımgelen dir. Burada herkes bu hissi· mlzin bu talep ve tekliflere sabık Belçika llariciye Na -
C. H. Fırkaları ve belediye ı · t • yala samimane ittirak ne cevap verdi"i hakkında ;ırı JJ liaynıerıs'e 11rııkscl tedbirleri tespit ey emış ır ıı 

Bunları vekalete bildirecek etmektedir hiç bir malümat yoktur l/ıracal tııcirleri bıiyıik bir 

dem bir jimnazyomun sevi· 
yesi fevkına çıkamıyordu . 

Darülfünunun uzun sene
ler süren mevcudiyetinde 
yegane mühim bir yenilik 
1903 te yeni Tıp F akültesl 
nin tesisi olmuıtur. Fakat 
bu ıslahat dahi tesir itiba
rile gayrikafi oldu Fakülte 
ve kliniklerin Marmara 
Denizinin Asya sahilinde 
Haydarpaıa'ya nakledilmesi 
yüzünden lstanbul ve Be· 
yoğlunun ıehir hastahanele
ri ile rabıta ve münasebeti 
muhafaza edilemedi. 

Türk hükümeti yüksek tah . 

eserler Türkçeye nakil ve 
tercüme edilecektir. 

Tedris heyetinde ve ilmi 
llsan ve edebiyat sahaıın· 

dakl ıslahat ile muvazi ola
rak yeni Üniversitenin tek· 
nik teçhizatı da ikmal edll
mAk lazımdı Bunun için 
evvelemirde mevcut ensti
tüler bir merkezde topladı 
ve hepsi modern tesisas ile 
teçhiz o1undu. Şimdiye ka· 
dar istismar edilmemlt olan 
Boğaziçi hayvanat alemini 
tetkik etmek ve kıymetlen· 
dirmek için Boğaziçl'nde Bl
ologie Enstitüsü kuruldu. 

Ziraat Enstitüsünün tabii 
edilmektedir. reisleri tarafından ve Or

hangazi'de çok kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından 
karıılandı. 

müzaheret rica edecektir. ANKARA, IS ( A.A) ANKARA, 19 (A.A) On" ziyaftl Vl'rınişlerdi Ziyafetin 
- - Sir Percy Lorraıne ile Tevfik iki İngiliz harp gelnisinin sonunda bir çok /ıalipler 

İşçilerin sıhhatı Rüıtü bey Dip burnu hadi- 1 Kuıadası karıısındaki Sısam Na:ırın. Bdçika siyasetine. 

Ameı·ika'da 
sıcaklaı· 

' İngiltere - Rusya arasında 
Vekil bey yeni yapılan 

C H. F. binasını gezdi. Ka· 
ıaba baıtan baıa donanmıı-

lı 

Belediyede istirahatları es-
1 nasında iktısadi vaziyet et· 

rafında görüımeler yapıldı . 'ı 
M. Celal bey bu arada, 

· ) S J h t · ·· · .. • ·· 1 d' adasına gelerek demirledik· JZ~llll 19 ( S ::;- - 1 ı a sesı uzerıne goruımuı er ır. bilhassa lııırici licard/ne 
1 1 ki !eri hakkında şehrimize ma· vekaleti ışn ça ıştıran Bu mülakatın karıı ı 1 sa. olan lıi=ıneılerlndcn şıik . 

mu .. esseselerı'n sıhhat iş mimiyet ve itimat hava- lümat gelmiıtlr. 
ANKARA, 19 ( s ş. ) _ rtınla ba/ıse/l/ler. Şlddelli 

inile yakından alılltndar ol· sı içinde ce'eyan ettiği ve · ı alkışlar rırasındcı cıyaiia 
1 lngiliz sefiri i e Tevfik Rüt· " 

maktadır . Dün Sıhhat vekfi_ hariciye vekilimizin hadise- , kalkan Haymeııs, yaıwıda 
1 tü bey arasındaki görüıme· 

!etinden vilılyete ırelen tah- de kazaya ugrayan ar için l - t l 
~ !erden sonra ngiliz donan. olııran mııs eşcıruıı gö:. ere 

rl' ratla tzmir'Je etliden fazla memlekette husule gelen ı. I d . 1 ma•ına mensup "Lodon. 

1 

reK aynl'rı şöy c enıışl 
ı'ş •· ı· kullanan ıniiesse~lerin meselenin halisane bir su -

' kravezörünün Dr . Ro· h"f erıdiler, bıılıin bıı 
csamisi istenilmiştir. rette ifade ettiği ve iki la· il 1 

d k benso'nun cesedini taharri ey tezahıiral ve a cış arın Jıa 
[)a 'ım"ı olarak elli işçi kul- raf memurların an müre • xiki ımılıatıpları benim d!!-

Abdülhalik 
beye 

Gözierinden ame-

l•n•n müe 8 seseler birer Re· kep bir tetkik heyetinin !emek üzere Türk 'ularına 
u u k ld - d d 1 ğcrll nııisleşarımla diğer 

1 V 'ır. vu" zden !Cazla jşç • k. ulla- suiniyetten uza o uğunu girmesine musaa e e i mit· 
' tir bütıın nıı · scıi arkadaşlarım· 

1 nan mu·esseseler, her yuz ış- meydana çıkaracağını ve 
1 1

., ld k' .rr 

. liyat yapıldı 
ISTANBlJL, 18 (S.Ş)-Sa

bık maliye vekili Cankırı me· 
1 

buııu Abdülhalik beye Cerrah
paşa hastanesinde Cniversite 1 

profesörlerinin iştirakile göz· 
!erinden ameliyat yapılmiştır. 
Abdülhalik beyin sıhhatı 
iyidir. 

1 VATI. 19 (A A) R cır ııı yu a ı ınııvaJJ a · · ·n bir yatak hesabile münasebetleri dostane o an · oy 
çı ırı AJ b'ld· · kiye/in bıilıirı şerefi de orı 
hastahane t"~ısine mecbur- iki memleketin donanma ter ansı ı ırıyor: /arındır. 

ve ordularında bu müessif London ismindeki lngll' z 
durlar. ı 

Bazı mü~sseseler bu kayıt· ve tarafeynin ihtiyarı dahi· kravezörü limandan üç mil 
tan istisna edilm~lerini te- linde olmıyan hadiseden mesafede demir atmııtır. 
menni ~tmişlerse do kanun- dolayı her hangi bir acı Karvazör kaptanı yanında 
da bu hususta sarahat oL kalmamasını kendisi için lngiliz Vis konsolosu olduğu 
duğu için müracaatları ka- pek kıymetli olacağının bil· halde Türk memurlarından 

d ·ıd·"· i tih a eylemlıtı'r bahriye doktoru müteveffa bul edilmemiştir. irı ıııı s z · 

Hayıııens le11azıı değil. 

vt.f a yosteriyordıı. Bıı söz
ler onıı asla kıiçıillmemiş, 

bilakis daha şiddetle alkış 
/anmasına vesile olmıışlıı 

c#.,~t'~I' .. 

Hararet 48 derece

yi bulmuştur 
NEVYORK, 19 (A .A > -

Amerika'nın garbındaki Mis· 
sauri ile Rochanses dağları 
arasında sıcaklık ve kurak· 
lıktan on hükumet dahilin· 
de olan kıtlık \'e sari hasta· 
!ıklar tehlikesi kendisini gös. 
termlıtir. Hararet gölgede 
4S dereceyi bulmuıtur. Sa-
nayi yirmi gündenberi dur-
muştur. Malikaneler metruk ve 

harap olmuı vaziyettedir , 
İnsanlar, Hayvanlar itltilme
ıim ıztırap duymaktadır. 

Panama'da zelze

leler 

PANAMA, 19 ( A.A) -
Memleketin her tarafında 

LONDRA, 19 CA.A) -
Sovyet'lerln Londra ıeflrl 
dün hariciye nezareti daimi 
müateıarı ile miltavaaalt ıar
kı Avrupa mütekabil em• 
niye· misakı etrafında 

görüımüıtilr. ----
Yunan tayyareleri istan~ulda 

ISTANBUL, 19 cA.A) -
Bir hava kaymakamın riya• 
seti altında 14 hava zabiti
ni hamil bulunan üç Yunan 
tayyaresi yarın sabah latan· 
bu'la gelecek ve pazar gllntl 
lstanbul'dan ayrılarak Bul· 
garistan, Romanya ve Yu. 
goslavya'yı ziyaret ettikten 
sonra memleketlerine döne. 
ceklerdlr. 

ıiddetli zelzeleler duyulmtıı· 
tur H. C. vilayetinde 
bir çok binalar yıkılmııtır. 
Münakalat durmuıtur. 
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Küçük haberler: 

Türk- Yunan dost
luğu 

Cümhuriyet gazetesinin 
Türk. Yunan dostluğu hak
kındaki neşriya tı münasebe· 
tile Etoos gazetesi diyor iti: 

Türk'ler dostluğumuza i
nanmalıdırlar. Bu dostluk 
fırkacılık farkı olmak~ız ı n 
herlı:esin vicdanında yer 
bulmuştur. Asırlardanberi 

iki millet arasında devam 
etmiş olan mücadelenin ni· 
hayet bulduğunu Yunan mil
leti bil iyor. Badema her ı ki 
millet beraber yaşıyacaklar 

ve birbirlerine yakından ve 
ciddi teşriki mesai ile yar. 
dım ederek refaha mazhar 
olacaklurdır. 

1 
Himayei etfal cemi-
yetinin yardımları \ 
Himayeietfal Gemiyeti U- il 

mumi Merkezi 1 temmuz 
!9:14 tarihinden 16 temmuz 
1934 tarihine dar ı 778 ço · 
cuğa yardın etmiştir. 

Bunlardan 389 hasta ço· 
ruk ve icadım Umumi Merke - J 

Daimi encümen 
Y il ayet daimi encümeni 

I dün Vali Salim beyin reis-

i liğile toplanmıı hususi ida
reye ait meseleleri konuş • 

! 
muştur . 

1 Sıcaklar 
-·-
hal~ı kaplıcalara 
çekiyor 

1 

1 

1 Sıcaklar dün biraz daha 
azalmıştır. Fakat bugün cu

ma olmak münasabetile 
halk mesire yerlerine daha 
dünden ta,ınmaya başlamış
tır. 

Bu sıcaklarda en ziyade ka -
plıcalar rağbettedir. 

Gerek Dağ ılıcası gerek-
se Kusumlar ıl cau c'ünden 
itibaren kendine halkı 

Dünkü 
Yağmur 

• 
lzmirler deresi taştı. 

Dün civara bereketli yağ
mur yağmııtır. Bu yağmurun 
birdenbire bukadar bol yağ
ması İzmirler deresini taıır
mıştır. 

Derenin ansızın bir su 
kütlesle birden bire taştığı 
görülmü,tür. Derenin taş

masından birçok kümes 
hayvanatı zarar görmüt ve 
birçokları boğulmuştur. 

Dere biraz sonra süküne
ti muhafaza etmittir. 

ı----------~ 
çekmittir. Dün 5 - 6 tara maruz kalmıştır. Bunu 
araba IÇusumlara, bir kıs- belediye süpürgecilerinden 
mı da Dağ ılıclasına gitmiftir. Ali isminde. Dinkçiler mahal-

lesinden biri yapmıştır A'i: 

- Saman 

ihitsas mahkemesinde: bu caddeden 

arabalarının 

geçmeleri ya-

Bir katil vakası 
Küpeler nahiyesine bağlı 

Bağalan köyıinı!en Mustafa 
<>ğlu Çolak İsmail bir kavga 
neticesinde öldürülmüıtür 

Bu cinayeti aynı köyden 
Yusuf oğlu yapmış ve der
hal yakalanarakadliyeye 
veri:miştir. 

Bize gelen~ 

Umumi Kimyagerler 
Cemiyeti mecmuası 

• 
Bu isimde değerli bir mes-

lektaş aramıza karışıyor 

r.,kmi l kimyagerlerle ec· 
nebi meslekdaşları aras na 
almak suretile büyük bir 
faaliyete başlıyan kimyager
ler cemiyeti bu yoldaki fi
kirlerini neşir için bir de 
mecmua çıkarmağa başla
mıılardır. 

Kolordu - İdmanbirliği 
Öğleden sonra çarpışıyor 

Bugün karşılaşacak 
olan Kolordu ve İd
manbirliıti takımları. 

Şaka derken: 

Benim gazeteciliğe dair. 
- Yahu, sende yavaı ya

vaı gazeteci oluyorsun be! 
Eh, ne yaparsın, heves 

bu. beğenmeain galJba? 
Hayır canım. Ne mü

nasebet . Pek ala beğeniyo· 
ı um. Ondan değil. 

-- Ama anlamadım. Ni-
çin bu 1 ahsi 
kendimden mi 
icap etti? 

Öyle. 

açtın. Zorla 
bahsetmek 

Neden söyle tunu. 
Neden olacak canım. 

Rahat varken ne diye yani. 
Herkesin •yok doğru yaz
dın Yok böylehazmalıydın. 
gibi sözlerine maruz kala
sın Geçen gün, yazdıklarının 
hüsnüniyetle telakki edil
mediğini , yanlış anlaııldığı

nı, bir sırası gelmltken söy· 
lemiştin ya! O beni çok üzdü. 

"Aldırma anam Ne çı -
kar". "Gülü ıeven dikenine 
katlanır»derler. Bunlar ola
ğan şeylerd r . Yavaı yavaı1 
düzelir. Anlaşılmayan ben 
dojilim . hüsnüniyelt sahibi 
olmıyanlar. YokEa ... 

zin poliklini~leri?de. ~uaye- Kaçakçılı~tan ma~küm oldu 
ne ve tedavı edılmıştır. I ' 

Di~ muayenehanesinde 294 Tütün kaçakçılığı yap · 
çocuğun dişleri muayene makta suçlu ve mevkuf 
ve tedavi edilmiştir. Bürhaniye'nin Borezli köyü · 

948 çocuk ve anne Üınu· nden Arap İsmail ve Hav
mi Merkezin banyolarından ran'lı Muharrem hakkında 
istifade etmişlerdir. Süt dam. yapılan duruıma sonunda 
lası kısmında da 142 çocuğa her ikisinin altııar ay müd
her gün yekun olarak ı I 18 detle hapialerine ve onar 
kilo bedava süt tevzi edilmiş- lira hafif para cezasile mah. 

saktır hemıehrim. Yolunu 
değiştir demesine aldırmıyan 
Sadık arabayı ileri sürmüf- 1 

tür . Araba Aliyi ağır suret- l 
te yaralamıştır. Mecruh 

1 
memleket hastahenesine kal
dırılmış, arabacı Sadık'ta 

yakalanarak hakkında ka
nuni yollara baş vurulmuş· 
tur. 

İlk nüshasında cemiyetin 
kuruluş sebepleri ile faal iye 
tini, kimya tabir ve ıstı lah
larını anlatan yazılarile, süt 
yağlarında yeni tahlil sis · 
temleri , şuai tahlil ve Quarz 
lambasının kimyevi muaye
nelerde ehemmiyeti; ağır su; 
isimli makaleler ve orijinal 
çalışmalar, hulatalar başlıklı 
yazılar okunmağa değer yazı
l ardır. 

Dolgun bir kimya mec
muası olan ba arkadaşımızı 
okurlarımıza tanıtır ve ken
disinden verimler bekleriz. 

Rugün mevsimin hemen 
hemen en heyecanlı bir ma
çını seyredeceğiz Bu maç 
Kolordu-Birlik şampiyonluk 
maçıdır Her iki takımda 

bu maç ıçın kuvvetli bir 
kadro ile sahaya çıkacak
tır . 

amanlarla sahada görüne 
ceklir. Her iki takım kap· 
tanı" ile de görüıtük Fikirler 
bir ve şöyledir: 

- Kendimize büyük bir 
itimadımız var. Muhakkak 
yenceğiz . 

Ne ise bırak. Bu kısmı 

karıştırdıkça foyası çıkar. 

Şairin dediği gibi: 
"Temiz bir alınla toprak ol sende 
isterse kadrini kimse bilmesin,, 

* * 
- Ne bu böyle? Gözle

rinden uyku akıyor. 
- Gazetecilik icabı . Gün

düz uyuyorum. 
İdmanbirliği, Fuat, Melih. Biz fazla bir mütalaa yü

rütmiye lüzum görmiyoruz. 
Zira her zaman tekrarladığı 
mız gibi bu futboldur: Belli 
olmaz. 1 ler iki takımdan 
beklediğimiz bize temiz ve 
zevkli bir oyun gösterme
leridir. 

- Gece uykusu baıka, 

tir. Yardım için müncaat kümiyetlerine karar veril-
::: Zeka demetleri ::: 
a aa aa aa aa a aaaaDaaDaaaaaaaaDaaDaaaaaDaaaa 

Şevket gibi oyuncularını da 
arasında tuto.rak sahaya çı · 
kacaktır. 

Gündüz uykusu başka .. 
- Sırasında gündüz daha 

eyidir. 
eden fakir ailelerle çocuk_ miştir. aaaa aaaa aaaa aaaa Daaa Kolordulular ise yeni el-

!arından fi kişiye para yar- li Evinde kaçak tütün tu-
dımı yapılmıstır. tulmaktan suçlu Biğanın çif

ilimler laboratuvarı ikmal 
edllmis, Kimya Enstitüsün 
deki itler memleket sanayii 
ve bilhassa mensucat, ıeker 
ve tütün sanayii nazarı iti
bara alınarak tanzim olun-
muıtur. 

Tabii enstitülerin ve kli -
niklerin teşkilat ve tekamü. 

latı sıhhati umumiye ıçın 
büyük faydalar temin et-

mektedir. Yeni Üniversi
te İstanbul'd,. fazla miktar· 
da talebe çekmiştir. Dimai 
dört bini mütecaviz yerli ta
lebe ile yüksek liyakatların 1 
cezbettiği bir çok ecnebi ta. 
!ebeler üniversiteye mukay
yettir. 

tlik köyünden Mustafa kızı 
Zeliha hanımın suçu sabit 
olduğundan altı ay müd
detle hapsine ve 140 lira 
hafif para cezasile mahkü
miyetine dün ihtisas mah
kemesince karar verilmiftir. 

§ Tütün kaçakçılığından 
suçlu ve mevkuf Balya'nın 

Çidem köyünden Şerif oğlu 
Mehmet'in suçu sabit oldu
ğıından altı ay müddetle 
hapsine karar verilmiflir 

Poliste: 

Bile bile çiğnemiş! 
Dün öğleden sonra saat 

dört sıralarında Vicdaniye 
mahallesinden Ali oğlu Sa
dık idaresindeki saman yük
lü araba istasyon caddesin 
den geçmekte iken bir ih-

DEVŞİREN: 

H. B. 
Hırsızın biri bir kese altın çalmış , bir camie 

sokulmuş, namaza durmuştu. İmam fatihadan sonra 
"Musa! o sağ elindeki nedir?" Demek olan ayeti 
okuyordu. Hırsızın adı da Musa idi. Hükmetti ki 
imam sahirdi! Hırsızın sirkatini anlamıştır. Herif ke
seyi camie atıp soluk soluğa kaçtı 

* * " 
Adamın biri ahbaplarından birinin evine misafir 

olarak gelir. Misafirliği uzadıkça t·zar. O derecede ki 
hem ev sahibi olan arkadaşı, hem onun refikası il
lallah demiye başlarlar. Evin sahibi bir akşam karı· 
sına der ki: 

- Yarın misafirle ( ~dım atma) münakaşası ya-
palım. •Sen ne kadar atlarsan bfn de o kadar atlı
yacağım"diyeyim. Cümle kapısından dışarı atladı mı 
sen hemen kapıyı kapatıver! 

Karısı da bu fikri pek b• ğendi Ertesi gün müna
kaşaya girittiler, müsabakaya karar verdiler . 

Kapı açıldı. Evvela ev sahibi içeriden sokağa 

doğru iki buçuk metre atladı. Misafirine dönüp: 
- Haydi! Dedi. Misafir ne yapsa beğenirsiniz? 

Kapının iç tarafından evin içerisine doğru aşk ile iki 
metre atladı. 

Ev sahibi dedi ki: 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruş 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 .. 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

--+-- -
Müddeti geçen nüshalar 

10 kuruştur . 
- - +- -

Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
+ -

Dünkü nüshamızda İd· 
manyurdundan futbol heye
tinin sualine henüz bir ce
vap verilmediğini yazmış· 
tık. 

Yurdun cevap verdiğ'ni 
öğrendik, Yurtlular cevapla
rında Kolordunun haklı ol
duğunu kaydetmişlerdir . 

Dün akşam mıntaka fut· 
bol heyeti toplanmış mm· 
takanın verdiği kararı gö 
rüşmüştür. 

Güç-birliK küçükleri 
Bugün saat 14 te idman· 

gücü ve İdmanbilriği ikinci 
takımları arasında hususi bir . 
maç yapılması kararlaştırıl- 1 

mıştır Bakalım küçüklerin 
1 hangisi daha usta .. . 

SAV AŞ Cumartesi günleri i 
çıkmaz. 

Bu gece ve gündüz 

SAVAŞ 

- Neden? 
- Söylersem bir daha ge-

celeri uyku uyumazıın 

korkarım . 
-- Söyle . 
- Sen pencereni açarak 

mı uyuyorsun ? 
- Tabii. Bu sıcakta kapa

nır mı? 

- Öyle ise zehirleniyor· 
sun. 

_ Aman ! Deme ! Neden? 
- Sabaha karıı senin 

mahallenin o tozlu sokağı 
süprülürken,' sulanmadığı 
için, toz bulutu ile örtülü· 
yor. 

Tozlar doğru senin odaya 
ve oradanda mideialilerinize 
dahil oluyorlar. 

Kalkınca bakarsın yas-
tık kir içindedir. düıünki 

sebebini bulasın. 
- Vay canına. hakıka

ten de bu hal çok oluyor
du be. 

Gazi: "Biz daha :çok ça · 
lıımağa ve 100 senelik ih · 
maileri telafi etmeğe mec
buruz. demiştir. 

Yeni Türkiye' nin nasıl 

durbinane ve muayyen he . 
defleri göz önünde tutarak 
nasıl seri bir tempo ile ça-

lışmak htediği hakkınJa ye
ni İstanbul üni versiteıi kül 
tür sahasına ait güzel bir 
misal teıkıl etmektedir • 

- Ben evin dışarısıııa iki buçuk metre atladım 
Sen ise içeriye ancak iki metre ... 

Yüzsüz misafir cevap verdi: 
Evin içerisindeki iki metre dışarısındaki iki 

buçuk metreden hayırlıdır! .. 

ı Sağlık 

Eczanesi iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayil i 
milliye caddesinde 1 lusus i dairel 

1 Telgraf adresi: Balıkesir - 1 

~~_.;S;;..;.;A..,;V .!_ Ş . J 

Nöbetçidir . 

- Şimdi anladın ya ka -
rımı! haydı akşama bekle· 
rim. Sabahlaycağız. 

R. Gökalp 
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! Güneş çarpması \ 
: - !VAN BUNIN'den - ':, 

Parlak ve sıcak bir :riya ile aydın
lanan yemek salonundan güverteye 
çıktılar.Vapurun küpeıte•i önünde dur
dular. O, gözlerini kapamış , elinin ter· 
sini yanağına dayamış, saf ve güzel 
bir tebessümle gülüyordu. Bu küçük 
kddında her şey güzeldi . 

Mülazıma: 

- Ben tamamile sarhoşum, dedi 
Sanki aklını, iradesini kaybetmif gibi
yim . Siz de nereden çıktınız ? Daha üç 
saat evvel mevcudiyetiniz hakkında bir 
tasavvurum bile yoktu. Hatta neredl'n 
bindiğimizi bile bilmiyorum. Samara'
dan mı? Mamafih ne olursa olsun. Siz 
ne kadar sevimlisiniz. Acaba benim mi 
batım dönüyor, yoksa biz mi dönüyo
ruz?. 

Karşılarında karanlık ve ifık vardı . 

Yü?:lerine, karanlıktan kuvvetli ve yu-

muıak bir rüzgar vuruyordu. Iııklar 
ise meçhul bir semte doğru uzaklaıı

yordu. Vapur Volga nehrine has bir 
zarafetle süzülüyor ve nehirde geniş 

bir çenber çizerek küçük bir iskeleye 
yanaııyordu. 

Mülazım kadının elini tuttu, dudak
larına götürdü. Onun için kuvvetli ve 
yanık ellerinde güneıin kokuıu vardı. 

Bir cenup güneıi altında ve bir kızgın 
deni:>. kumu üzerinde bütün bir ay 
uzandıktan sonra, şimdi ince bir ket~n 
elbise içinde onun, bukadar esmer, sağ· 
lam göründuğünü düşünmek bile müla
zıma hayretle karııık bir kalp çarpıntısı 
veriyordu. 

Kadın Anape'den geldiğini söyledi: 
Mülazım: 

- Çıkalım, dedi. 

Kadın hayretle: 
- Nereye? 
- Şu iskeleye. 
- Niçin? 
Mülazım cevap vermedi. Kadın eli

nin tersini ateıli yanağına dayadı 

- Deli! .. Dedi. 
Mülazım beceriksiz bir adam tav. 

riyle: 

- Çıkalım . istirham ederim! .. Diye 
tekrar etti. 

Kadın arkasını dönerek: 
- O:; ne isterseniz yapın! .. [ Ldi. 
Vapur yavaş bir gıcırtı ile karanlık 

bir iskeleye çarptı. Sarsıntıdan az kal
sın birbiri üzerine düıeceklerdi. llala
tın ucu birçok baıların üzerinden uçlu; 
sonra geriye çekildi. Sular fıııltılarla 

kaynadı; iskele takırdadı; mülazım ise 
eşyasını toplamağa koyuldu 

Bir dakika sonra iskelenin uy uy an 
binasından geçtiler. Zemini bir kum sa
haya çı <tılar ve bir kelime konuşmadan 
tozlu bir kira arabasına bindiler. Sey
rek, iğri fenerler arasından uzanarak 
dağda nihayet bulan tozlu, yumu~ak, 

uzun l:>ir yoldan geçi§, onlara niha
yetsiz gibi göı ündü. Artık yoku
şu çıkmış, şehre gelmişlerd • . Şimdi 

arabaları parke taşlarını tıkırdatarak 

geçiyordu. İşte varılmak istenilen kule
li meydan, ve işte kaza merkezinin yaz 
gecelerine has sıcağı ve kokusu! .. 

Arabacı aydınlık, açık bir kapının 
önünde durdu. Yüksek, eski bir ahşap 
merdivenden yukarı çıkılıyordu. Sakalı 

traısızlıktan uzamış, pembe bir mintanla 
caket geymit ihtiyar bir uşak, isteksiz 

isteksiz eşya ları ald ı ve gürültülü ac'ım
larla yukarı çıkardı. Gündüz gür.eşten 
son derece ı sınan, beyaz perdeleri inik, 
pis ha valı bir odaya girdiler. Aynanın 
önünde iki dane yeni mum vardı. İçe 
riye girer girmez, uşak kapıyı kapadı. 

Mülazım kadının üzerine öyle bir teha
lükle atıldı ve her ikisi de okadar ba 
yıltıcı buseler içinde gark oldular ki, 
bu dakikayı sonra bir çok seneler an
dılar. Filhakika, bütün hayatlarında 
onlara bir daha böyle bir saadet nasip 
olmadı. 

Ertesi gün, otelin önündeki 
meydanda kurulan pazarın gürültüleri, 
yalnız Rus knza merkezler·ne has ot ve 
katran kokuları ve çan sesleri ile dolu 
bir sabahın ardında , ke ndini şaka ile 
güzel bir ya bancı diye mülazırea tak
dim eden, o küçük ve meçhul kadın, 
otelden gidiyordu. Az uyumu~!ardı. Ka
dın karyolanın önüne konmuş parava
nadan çıkarak beş c1al· il a zarfında yı

kanıp giyindikten sonra. onyedi yaşın
daki Lir kız kadar taze ve genç görü· 
nüyordu. Kendizinde yorgunluk alame
ti var mıydı? Hayır . pek az. O gene 
eskisi gibi saf, şen ve zinde idi. 

Mülazım, beraber gitmelerini rica et
ti. O ise : 

Hayır, azizim, hayır, dedi. Siz 
bundan sonraki vapuru bekleyiniz Eğer 
beraber gidecek olunak her ıey altüst 
olur. Ben de müşkül bir mevkide ka
lırım. Size namusum üzerine yemin 

ederim ki, ben, sizin zannettiğiniz ka
dınlardan değilim. Şimdiye kadar böyle 
bir şey karşısında kalmadım ve bundan 

sonra da kalmıyacağım. Bugünkü vazi
yetim güneş tutulmasına benzer. Daha 
doğrusu, dün her ikimizi de güneş çarp
mış gibi idi. .. 

Mülazım bu sözlerin samimiyetine 
inandı Şen ve mesut bir gönülle onu 
iskeleye kadar götürdü. Pembe " Salo
met,,in hareketi esnasında, güvertede 
onu herkesin gözü önünde öptü ve kal
dırılmak üzere bulunan iskeleye kendi
ni dar atabildi. 

Mülazım, aynı endişesizlik ve a)nı 

gönül ferahlığı ile otele döndü. Fakat 
odada bir eksiklik hissediyordu Oda 
onsuz tamamile değiımiş, başkalaşmış
tı. Kendi içi dolu iken odası bomboıtu. 
Ne garip şey! Onun güzel İngiliz ko· 
lonyası hala kokuyor, yarısına kadar 
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Amerika'da Grev Genişliye
rek Dehşet Verici Bir Hal 

Alıyor. 

Amele üzerine Askeri Kuvyetler Gönde· 
riliyor Şehirlarde Örfi idare Manzarası 

Vardır. 
SANFRANS!SKO. 18(A.A) 

- Şehirde filen örfi idare 
hakim bulunmakta, her ne 
bahasına olursa olsun erzak 
ithaline çalııılmaktadır. 

M." Roosevelt saati saatine 
her ıeyden malumat almak· 
tadır. Memleketin bazı mm· 
takalarında mevcut gale)an· 
dan dolayı vaziyetin veha 
met kesbetmesl muhtemel
dir. 

Kaliforniya makarnalı bir 
kaç zaman için yiyecek yok
luğundan korkulmadıllını be 
yan etmekte ve o vakte ka 
dar idarenin kıtlık ihtimalini 
bertaraf etmek için li12ım 
gelen teda biri ittihaz ede 
bileceği bildirilmektedir. 

SANFRANSISKO, IS(A A) 
- Şehrin antrepolarında tak· ' 

riben on milyon dolar kıy

metinde yiyecek bulunmak. 
la beraber grevciler bunların 
tevziine mani olmakta ve 
yiyecek stokuna malik olan 
bakkaliye mağazaları her 
miiıteriye beıer !ibra teker, 
on libre un, bir düzüne yu
murta ve bir libre tereya
ğından fazla satmamak mec 
buriyetinde bulunmaktadır. 
Ancak ıüt ve ekmek tevzi
atı lemin edilmiştir. Vali 
vekili Mösyö Merriam mit· 
ralyözlerle mücehhez olan 
zabıta kuvvetlerine kamyon
ların şehire zahire getirebil· 
melerinl temin için yolları 

kargaıalık amirallerinden 
tathir etmek emrinin vermiş· 
lir Ziraat amelesini umumi 
bir tesanüt grevi ilin 
etmek tehdidi karşuında va· 
ziyet vahiınleımlıtir. 

VAŞİNGTON 17 (A.A) 
Eller bu ak{am M. Vagner 
Portiand nizaı halletmeHe 
Sanfransiıko greviııın bütün 
büyük okyanus sahiline si
rayet edeceğinden korkul. 
maktadır. Esasen hükumetin 
yegane endişesi Portiand 
mese 1esi değildir. 

Kaliforniya'da' açık yega
ne liman olarak Los Ance
los'da da bazı hadiseler ol
muıtur Grevin orada ilanı 
beklenmektedir Minneaı:o

lis'de kamyon şöförleri grev 
ilan etmişlerdir. Boyacı ve 
çamaşırcı amele de greve 
karar vermiılerdir. Gre~ in 
günü bu akşam yapılacak 

içtimada kararlaıtırılacak· 
tır. 

Atlantik Okyanus sahille
rinde hassaten Nevyork ve 
l'ostondaki gümrük amelesi 
arasın da mümaşatkir hare
ket gittikçe fazlalaşır akta 
dır 1 

Bu gümrük amelesi yap- 1 

tıkları içtimada eğer yev 
miyderi fazlalaıtırmzra grev 
yapmak ihtimalini nazarı ı 
dikkate almıılardır. 

Nevyorkun 250 fabrika- 1 

sına mensup 18 bin iplık 

sanayi amelesi ve 2 bin ala· 
bama amelesi bir kaç gün ı 
grev ilanına karar vermit· 
!erdir Teksas'ta Santoino'da 
üç amelenin ölümünü ve se. 
kiz bin amelenin grev yap· j 
masın· intaç eden hadiseler 
neticesinde Meksika körfezi 

1 
ügmrük amelesi ile çıkan niza 
da, hala devam etmektedir. 
Bu mesele hakkında it ne
zaretinin büyük memurla -
randan birinin hakemliğine 

müracaat lüzumu hasıl ol
muş ve hakem itini görecek 
olan zat tayyare ile müna· 
zaa mahalline gitmitllr. 

AD 

y 

o 

Mussolini 
Sovyet heyetini ka

bul etti 

M. Mussolini 
RO~I.\, Is (A.A) - M. 

~1uısolini Sovyeı'lerin askeri 
ve kimyevi heyetini kabul 
etmiş ve bu kabul esnasında 
ilovyet büyükelçisi ataşemilı 
teri General Richetti hazır 
bulun muşlardır. 

Deniz 
Konf eı·ansı et

rafında 
LONDRA, 18 ( A.A. ) 

Hariciye nezareti teb'iğ edi· 
yor : 

Bir taraftan Japon sefiri 
ile lngillz nazırları, diğer ta
raftan yine Japon sefiri ile 
Amerika hükumetinin mü· 
messilleri arasında müzake
rata giritilmittir. Bu ınüza
keratın Hayesipkoet deniz 
konferansında takip edilecek 
usulü tayin etmektedir. Ja. 
pon mümessilleri ile tetrini
evvelden evvel yani Japon 
hükumeti teknik murahhas
lar gönderinceye kadar diller 
müzakerelerde bulunacağı 
tahmin edilmekted r. 
VAŞİNGTON, l 8(A.A.) 

Hariciye nezaretine göre M. 
Narman Davis'in bu hafta 
zarfında avdeti beklenmek· 
tedir. Deniz konferansına 

ait mütekaddim müzakere· 
ler hali ho.zırdaki vaziyetin 
müsaadesi nisbetinde ilerle
miıtir. Fakat müsait zaman 
hulul eder etmez bunlara 
tekrar başlanacaktır. Hari -
ciye nezareti Japon'ların ne 
sebepten dolayı deniz kon· 

Saat sekizden çok evvel 
75,000 amele itlerini bırak
mışlardır. 400 milli muhafız 
caddelerde devriye gezerek 
inzibatı temine çalıımakta

dırlar. Telefon gaz ve elek
trik servisleri temin edil· 
mittir. Grev komitesi ablo 
kaya rağmen kıtlığa maruz 
kalmıyacakları hakkında şe· 
hir halkına teminat vermiş· 

Baltimur'da da kamyon 
şöförleri grev yapmağa 

karar vermitler ve 
Çonne Çitiçut'ta Deyvil ıeh
rinde 500 maden amelesi 
bugünden itibaren greve 
başla mıılardır. 1 ladiselerin 
hemen hepsinde amelelerin 

! feransı ihzari müzakeratına 
' iştirake hazır olmadıkları 
hakkında bir guna malumat 
vermemektedir. 

tir. 

m~talibatını, yevmiyelerlıtln 

tezyidi ve yahut it saatleri
nin tenıiki teşkil etmittir. 

Dünya üzerinde siyasi ve iUısadi hareketler 
Japonya-Mançu~ı iUısadi 

bloku 
11 
Times" den 

Japonya • Mançuko iktısa
di blokunun istihdaf elliği 
gaye ; iki memleketi iktısa. 
<len birleıtırmek ve bu su 
retle bütün ecnebi memle· 
kellere karıı tamamile müs
takil bir vaziyet almaktır. 
Bu plana nazaran bütün ham 
maddeler Manchurla'dan le· 
min edilecek ve Japonya 
bu malları itliy.,cektir. 

Japon dıt ticaret istatis
tikleri hAm pamuk, yün, de
mir, çt:lik, buğday, fasulya, 
şeker ve lastiğin ithal edilen 
mallar meydanında olduğu
nu gösteriyor. Acaba Man· 
churia bunları ne dereceye 
kadar temin edebilir ? 

Japonya'nın pamuk fahri· 
kaları senede 600,000 ton 
ham pamuk kullanır. Hu 
miktarın yüzde doksanı Ame· 
rika'dan ithal edilir. Şimdi
ye kadar Mancuhria'nın pa· 
muk istihsali 13,000 ton ve 
Korea'nınki 7,000 tondur. 
llcllmi soğuk olan Manchu· 
ria'da Japonya'nın ihtiyacı 
na kifayet edecek derecede 
pamuk yetlıtırilmeılne imkan 
yoktur. Fazla olarak Man
churia pamuğunun cinai dü. 
ıük olduğundan ince pamuk· 
lu örtüler gibi kaba ıeyler 
yapıl.abilir. 

Japonya'nın senelik ham 
yün istihlaki 35,000 ton ka
dar tahmin ediliyor. Bu mık. 
tarın kaffesi ecnebi memle
ketlerden, bilhassa Avustu · 
ralya'dan ithal edilir Son se
nelerde Manchuria ı~nevi 
dört bin ton kaba yün is
tihsal ediyor. Bu yün ancak 
kaba battaniyeler imalinde 
kullanılabilir. Elbi,elik ku 
maı yapılmasına lmkin yok. 
tur. Koyun yetlttirmek ltle
rindeki mütehassısların fikir· 
!erine göre soğuk iklime ta 
hammül edebi 1 meleri için ta 

biat Manchuria koyunlarını 
kaba tüylü yapıyor. Binaen
aleyh Manchuria, Japonya' 
ya lazım olan yünün yüzde 
yirmi beşini bile temin ede· 
mez. 

Japonya senevi iki buçuk 
milyon ton demir ve çelik 
kullanır. Yerli istihsalitı 
25,000 tonu geçmez. Ayrıca 
Korea'dan 200,000 ton le 
min eder Bu suretle senevi 
iki milyon tonluk demir ve 
çelik ihtiyacı vardır. Man 
churia senevi llS0,000 ton 
demir çıkarır ki bundan an· 
cak 70,000 ton ıaf demir 

Romanya'nın mali vaziyeti 
.,Pester Llyod"den 

Paris'e giderken Maliye 
Nazırı Salvescu kısa müd. 
det Tamesvar'da kalmıı ve 
Romanya'nın mali itleri hak
kında dikkate ıayan beya
natta bulunmuıtur. Tames
varı Hirlap gazetesine göre 
Nazır ıunları söyle mittir : 
"Hükumet bu ay zarfında 
hükumet mekanizmasının 
basitleıtırilmeılni isdihdaf 
eden kararnameyi netrede
cektir. Söylemeğe mecburum 
ki biz Avrupa'da sabıt ma
aılı memurlar memleketiyiz. 
Bizde Devlet bütçesinin yüz
de 80 nl maaılar ve tekaü
diyeler için sarfolunur ve 
yalnız yüzde 20 ıi diller ma
sarıfat ve lnvestltatlon'lar için 
kalır. Açıkça itirafa mecbu
rum ki Romanya'da, başka 
bir yerde emsali olmayan 
bir tarzda Devlet iıtismıtr 
edilmektedir. Binaenaleyh 
biz bu sahada adilane, fakat 
merhamet ve hissiyata yer 
vermeksizin harekete mec
buruz. 

İngiltere' de işsizlik 
"Neue Freie Prensse.den 

Londra'dan bildirildiğine 
göre Nafia Nezareti kayt ve 
t~sçil edilmit işslzlerln ac1e
di 25 haziranda 2 092,5E6 
ya baliğ olduğunu ilin et
rnitl ir. Bu miktar geçen aya 
nisbetle 2,205 tezayüt arze. 
diyor. 

istihsal edebilir. Bu demir de 
cins itibarile düıüktür. 

Japonya kereste ihtiyacı. 

nın yarısını hariçten temin 
eder. Bunun yalnız yüzde 
ikisi Manchuria'dan gelir. 
Şimali Manchuria'da büyük 
ormanlar vardır. Yapılacak 

blok vakıa bundan istifade 
edebilir. Fakat Manchur.a'da 
yapılacak inıaat bu orman· 
!arın mahsulünü istihlak ede
cektir. Japonya ~lanchuria' 
ya ne satabilir ? Mancaurla 
nüfusunun yüzde doksa -
nını teık il eden köylü 
sınıfı sefil bir hayat geçir
mektedirler. En kati ihtiyaç
larından maada hiç bir ıey 
satın almağa muktedir de· 
ğtldirler. Eskiye nazaran çok 
daha az para sarfedebiliyor
lar. Son zamanlarda Japon· 
ların Manchuria'da yaptık 
ları büyük satıılar memle
kette bulunan Japon asker
lerinin mübayaatınc' an, ıktı
sadi bir semere vermiyen 
insaat faaliyetinden ve h.,r. 
kesin bir defa alarak bir da· 
ha yüzüne bakmadığı gayet 
ucuz ve son derecede adi 
malların sürümünden neıet 
etmittir. 

:•s•••··~·~···••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••ı 
• avaıı n • 1., . ı Yazan 
: Küçllk : aVSiye :v. G!ina1! 
: Hikayeıi : : • .................................................. : 

Hakkı bey göbeğini oy Muhakeme kudreti karıauıın 
nalarak yorgun argın ıez- sözlerine karıı kapalı idi. 
longa uzandı. Hasislikle bel- Nihayet kanıına: 
kide eıl bulunmıyan bu a- _ Naciye dedi, mafa7ada 
dam kendi nehlnden hiç hiç it olmıyor Ben her• 
bir ıey eıirgemezdi. Mama. kesi bastırabilecek bır illn 
fih göbellinin tiımeai nefaine tarzı dütllnmek istiyorum. 
çok eyl baktığı, boğazı için Ôyle bir vasıta bulmalı ki 
m a • r a f t an çekinmedilli hem herkese duyurmak ve 
cihetten değil, halis muh- hem de çok ucuza mal 
lis bir otlakçı, daha doğru. olmak neticellne varmalı. 
su, tufeyli olduğundandı. E Kadın ona bir çok fikirler 
ve alacağı en ufak, ıöyle söyledi. Fakat o hiç birini 
bet on kuruıluk bir erzak beğenmedi. ya: 
için bile muhakkak beı altı _ Çok pahalı, daba ucuz 
dükkana uğrar her birinden olsun. Yahutta.: 
bir miktar alarak tadına ba. _ Eyi değil, kimıe ıel· 
kardı Bir gün bir dükkan 
da aynı ıekilde hareket ede· 
rek 4 muhtelif erzağın 
·sözüm yabana- tadına bak
tı. Ondan sonra birinden 15 
kuruıluk aldı. Dükkanı ter • 
ı. e 'erken parayı verecekti. 
Sordu: 

Kaç kuruı vereceğiz 
Otuzbeı kuruı beyim. 1 

Ne 1 Otuzbeı kuruı mu? 
Evet efendim. 
! . Ne münasebet be. 

Niçin bu kadar. 
- Efendim tadına baktı

ğınız meyvalar arasında ki· 
loau 2UO, 3JO kuruıluk olan
lar var. Aıağı yukarı siz 
onlardan 50 ıer gram yedi· 
niz. Bunları hesaba katınız. 
Göreceksiniz ki hesabımız 
doğrudur. 

Epice münakaıa ve ağız 
kavgaıından sonra parayı 
çıkarup vermek mecburiye
tinde kaldı. 

• • 
* 

Mağazada itler durgun gi-
diyordu. Okadar maırrafları 
olduğu halde sermayesini bi
le çıkaramıyarak kepengi 
indirdiği günler oluyordu. 
Ogün de böyle günlerden bi
riydi. Akıamlayın eve yor 
gun argın döndü. Yorgun
luğuna bir de itlerin kesat 
gitmesi girmitti Karısı onu 
memnun etmek için tuvRlet 
yapmıı , süslenmit, hatır sor· 
makla metguldü. Onu din· 
liyor, fakat adı dinliyordu. 

* • • 
mez. Diyordu 

O akıam doıtlarını çağır 
dı. Hafif tertip bir ziyafet 
vererek fikirlerini ıormak 
istifade etmek istedi. Hep 
muhtelif fikirler ıöyliyor 
fakat hiç biri de Hakkı be· 

yln dudak bükmelerine kar
i' koyamıyordu. Nihayet 
mecliain en ten adamı olan 
Nejat bey kalktı. Gôzlllill· 
nü düzelterek söze batladı. 

- Azizim Hakkı bey, 
dedi. Ben timdi sizin 
eyi bir reklim uıulll 

dum. Bak dinle . 

için 
bul-

• Madem ki ıen hem pek 
ucuz, hem de çok ite yarar 

bir ıey istiyorsun. Yarın, ılder 
15 metre uzunluğuna bir ip 
alırsın . Mağazanın ortaıın· 
dan bunu tavana takar, 
veya çivilerain. Ondan 
ıonra bir çıralı ve-
yahut kendini bu ipe aaar· 
sın. Bu suretle bütün ııaze· 
teler bu kendi kendini idam. 
dan bahseder. Her ııün 
binlerce müıteri mağazayı 
ziyaret etmlı olur. 

Bu teklif mecliıi ıllldQr· 
dü; Ve çok hoılarına aitti. 
Hep birden. 

- Güzel, pekili ııte bu. 
lundu Diye alay ettiler. 
Hakkı bey mahcup önQ· 

ne bakmaktan baıka bir 
ıey söylemedi. 

NEVROZ İ N 
CELAL 

Bütüıı asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 

içilmiı çay fincanı hala tepside duru 
yordu; fakat kendisi yoktu .. 

Mülazımın kalbi birdenbire çarptı. 
Hemen bir slğara yaktı. Kamçı ile ba
caklarına vurarak odada dolaşlt'aga 
başladı 

Elveda, ebediyen elveda! .. 
Onlar bir daha nerede Lirbirl.,rine 

tesadüf edecekler? Mülazım: "Gidemem, 
dedi, kocasının, ilç yaşındaki çocuğu. 

nun, ailsienin ve kendisinin yaıadığı bir 
ıehre, artık hiçbir suretle gidemem ..• 
Ve bu ıehir ona, hususiyeti haiz, giril· 
me•i memnu bir ıehir gibi göründü. 
Orada münzevi lir hayat geçiren güzel 
kadını düıündü O. bu beklenilmedik, 
ömrü kı.a tesadüflerini böyle nk uk 
anarken. kendisinin de hatırlanacağını 

düıündü İıte bu endiıe mülazımı çıldır · 
tıyordu Hayır. bu böyle olamazdı!Esa
sen böyle olması gayri - tabii ve gayri 
muhtemeldi. .. 

lik vardı? .. Bahusus, bu hadisenin fev- 1 ği bu kasabasında, bu kadar büyük ha 
kaladeliği neresinde? .. Ya, bu inzivada tıralar, büyük ıztıı aplarla, ıu sonsuz 
bütün bir günü onsuz naaıl geçi rece· günün akıamını nasıl getireceğim? " 
ğim?.. Bu nüz'iç halden kurtulmak için 

kadınlar sanki inadına onu çalırıyor · 
lar, çömleklerini ellerine alıyorlar, par• 
maklarının uçlarlyle tıkırdatıp çın çın 
öttürüyorlar, wallarının eylliğlni ispata 
çalıııyorlardı. Köylülene: • Bu}'urun, 
buyurun, salatalıklarımız pek körpe, 
beyfendi. " Diye bağırmaktan adeta 
kulaklarını rağır etmtılerdi. Bunların 
heplsi ona okadar manasız, saçma gÖ· 
ründü ki, nihayet pazardan kaçtı. Kı. 
liseye girdi. •Koro. vardı. Dinin ver• 
diği veci ve cuıiıle yükıek seıle ilahi
ler okuyorlar, hakka kartı olen borç• 
larını eda ediyorlardı Mülazım oradan 
da çıktı. Bir haylı ıeraeri serseri dolaı· 
tı. Geniı bir çelik parlaklığıyla parıl· 
dıyan Volga'nın boyunda yükselen bir 
dağın bir kuytu köıe•inde yapılmıı çukur, 
sıcak ve küçük bir parkı devredip durdu. 
Ceketinin düllmelerlle apoletleri sıcak· 
tan o kadar kızmııtı ki dokunulıa ya· 
kardı. Kasketinin kenar kayııı terden 
sırsıklam olmuı, üstü toz toprak,lçlnde 
kalmıtlı. Otele döndü. Aıağı katta bu. 
lunan büyük, serin ve tenha Yemek 
odasına nete ile girdi ve neoe ile kaı· 
kelini çıkardı. Açık bir pencerenin önii
ne oturdu . içeriye sıcak bir ha.va f!li· 
yordu. nır buzlu Botl'inya r • ] istedi. 

Gayri ihtiyari gözlerinden yaşlar bo· 
ıanırk~n, gülerek: 

_ Ne garip bir macera! Dedi. "Si· 
ze namusum üzerine yemin ederim ki, 
ben sizin zannettiğiniz kadınlardan de 
llilir:ı .. " Deyip gitti Ah, imafsız kadın' 

Paravana kaldırılmış, fakat yatak 
hala düzeltilmemişti . Mülazım yatağa 
bakrnak için kendisinde kuvvet bula
mıyordu Karyolanın önünü paravana 
ile kapattı. Pazarın gürültüaüyle ara 
baların gıcırtılarını ifltmemek için pen· 
cereyi kapadı. Cereyandan kabarır lf 
beyaz perdeyi de indirdi. Sonra koltu
ğa oturdu .•. Elveda, bu "yolculuk ma· 
cerası" na elveda! Gitti, kimbılir, ne 
kadar uzaklara gitti .. Şimdi beyaz camlı 
bir salonda mı , yoksa göğertede mi 
oturuyor? Güneı altında parlıyan bir 
nehir! mi, ııırada burada tesadüf ettiği 
vapurları mı, sarı topraklı burunları mı, 
uzakta parlayan sular mı. gökleri mi. 
Yok•a, ~u nihayetsiz Volga'nın genişliği· 
ni mi seyrediyor? 

Mülazım, timdi o kadar bü) ük bir 
acı duyuyor. onsuz geçecek hayatını o· 
kadar lüzumsuz ve korkunç buluyordu 
ki, dehşetten, yeisten tüyleri ürperiyor· 

du. 
Kalktı Odannda gene dolaımağa 

başladı. Fakat paravananın arkasındaki 
yatağa bakmamak için cebri nefsedi

yordu. 
-Tuuu ıeytan! .. Bana da ne oluyor, 

bilmem ki? .. Sanki hayatımda ilk defa 
olarak mı böyle bir hadise karııaında 
kalıyorum? .. Ya onda hangi fevkalade-

Mülazım onun güneş yakmasından ya bir §eyle meıgul olmak, ya tecerrüt 
hasıl olan kokusunu, keten elbisesini; etmek, yahut ta bir yere gitmek lazım 
müstesna vücudunu; sade, oynak,şen se geliyordu. Bir teye karar vermiş gibi 
sini; hasılı onun en küçük hususiyetine mülazım, yerinden kalktı ; fBpkasını 
varıncaya kadar herıeyini timdi birer baıına koydu; kırbacını aldı; mahmuz. 
birer hatırlıyordu. Onun o nefis kadın· larını ıakırdata ıakırdata koridadordan 
lığının vermiı olduğu zevk, mülazıır.da süratle geçti, yükıtk ba•amaklarJan ko
hila eski canlılığı ile devam ediyordu. ıa koıa indi; kapının önüne çıktı. Çıktı 
Fakat böyle olmakla beraber içinde büı· ama nereye gidecekti? Kapının önun
bütün yeni ikinci bir his daha vardı. de oldukça eyi giyinmit genç bir 
Ôyle garip ve anlaşılmaz bir hiı ki, arabacı vardı. Büyük bir iftahla 
beraber bulundukları zaman kendisin- clgara içiyordu. Belltki biri,lni 
de ondan eser yoktu. Hatta böyle bir bekliyordu. Mülazım ona hayret 
hi11in olması ihtimali hahi mülazımın ve taacüple baktı : Herif 
hatırına gelmemi1 tı. Dünkü tcıebbfüten nasıl bukadar keyfile cigara içiyor ve 
makıat • kendisinin de itiraf ettiği nasıl bukadar gamsız, kedersiz araba. 
gibi • bir gönül eğlentisi yapmaktı. sına kurulup oturabiliyordu? Mülazım : 
Fakat onunun yalnız gönül eğ- ":Galiba, ıu koca kasabada benden daha 

lendirmek için böyle bir teıebbüste bu bedbaht yok !. • dedi, pazara doğru 
lunduğunu ıimdi kim iddia edebilirdi. yüyürüdü 

Mülazım: Pazar artık dallılıyordu. !;iimdi taze 
"Zaten söylesem de kimse inanmaz gübrelere basarak bazısı boı, bazm 

ki! dedi. Şimdi ne yapacağım? Onu gÖ· salatalık dolu arabalarla birçok bakır 
türen penbe vapurun yüzdüğü ıu muh k a p 1 a r ı n, ç ö m 1 e k 1 e r i n 
teıem Volga'nın Allahın bile ihmal etti arasından çeçlyordu. Çömelmtı 

["] Bir nevi çorba. 
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llelediye Dispanserinde w 

Muayene Günleri 
1 

cr~J.-\HTESI GC:.\LERİ 

Öğlcdensoıını saat 14<lt>ııl6~a kadar dahili 
ha -L.ılı l.lar nıuay<>rıesi ( Dokto,. .\ lırııct 

Emin hey) 

ı 
1 

1iilııı1111111111ıım1111111ıı1111111111ıı111111ııııııı11111mııııııı11111ıııııı111111ıııı11111111ıııı11111111ıııı111111111ııı111111111ııı111111ııııııı1111111ııı1111 

·~.~----ı 1 n OTEL VE GAZiNOSU ~ 
1 ŞEHİR 1 !MAHFELi U !• 

SİNEMASINDA 1 ~ Şeref. Bey idaresinde ı! PAZ.\H GÜNLERİ: 
Sinemasında Üğleden sonl'a saat 15 tlt-ıı 16 ~ a !..adar 

!.ulak, burun. l ı oAaz lıasıalıl.l:ırı ıııııa~ e
tlt'~i (r>oktor l1elıııı(•I K:\ıııil he.') 

J 8 Tem muz 934 Çarşamba ~an itibaren 
R A 8 ı• l '"f İ N 

i: Balı!..e~ıı·ııı lıer lıusL_ıs~a ı•ıı !! 
18 Temmuz 934 Çarşam~a ~an iti~aren l •• 1 ıııuı..enııııd ott>lıdır. n 

1 ~ı Konfor.Temizlik, Servislerin~eki 
Evlenecek Kızlar Ü nezaket ve ciddiyet. emniyet 

PAZARTESi GtNLEBİ: 
Üğledcıı e''el saat 10 tlaıı 12 ~t· l..ad:ır IL\IN \'E KANLI PAP.-\S 
dalıili lıastalıl..l:ır rııııa~·erıPSİ (Doktcıl' .-\lı- Stbirya'nın küçük bir köyünden Kal· 
met Emin be)) kup Petrağrat'ta imparatorun •arr.yına gi· 

S.\ Ll GÜNLERİ: ren, bütün saray halkını nüfuzu altına 
'\ alarak nazırları azleden, Rusya'nın en asil 
(1i!leden e\\el sa:ıı 10 ıJ!ı;, 12 .'I' k:ıtl:ır ·ı 1 · d b ı .. · · 1 aı e erı ara•ın a in tür ü rezaletlere se· 
dahili hastalıklar ııııı:ıy(•flı•si (Dol.lor Alı- bep olan ve Rus tarihinde mühim bir rol 

1 oynıyan VI! umumi harpte büyük bir amil 
met Erııiıı be)) 1 olan hain ve kanlı papas Rasputin'ln gizli 

Ç.-\R~ .\~lli.\ nfNLEH i: , hayatını hakiki olarak bu filimde göre. 
Ö_,ırleden soııra saat 15 dı•rı 16 !.. d cekıinlz. Ayrıca orijinal dans filim 

., ~ :ı a ar ! Suvare tam 9,30 da başlar. Cuma 

Bu şen ve hoş filimi 
1 
J: 

görmenizi tavsiye Ü 
ederiz. •• 

Mevsimin en kibar fi/imidir. a 

Gt>l'f'k Mt>m/t'ket halkının, 
gerek bütün mısafiı·fpı·imizin 
umumıtakdirini cebetmiştir. 

TEMAŞA Gazinosunda 

Güzel Sesli Bir Radyo 
•• Yakında : Ben bir !! ~pfıriıı, isıaııl11ıl u• ızıııiriıı Iıiiıiiıı g:ız · iPieri 

da lıi li hastalık lal' ıı ı ııa ~· eııt'sİ (Dı>I. tor lla- 1 matinamız 2,30 dadır. 1 
sarı l\aif lıey) ı Sinemamız gayet •erindir. Soğuk ha 

PEHSEMRE G(;r LERİ: l ~a makinelerimiz ve vantilatörlerimiz da· ı 
• f ıma hali faaliyettedir. P k 

., M llll~\'Clllllll' 
ranga açagıyım •• 

if Balıkesirin en eyi tanınmıt bir oturma ve Üğledeıı soıınl s:ıal 15 dı·rı 16 'a l.ad:.ır i , 
ciİdiye ve lw diye hastalıkları ııı.ııa~ <>nesi l,

1 

1 

- Df dinlenme yeridir. 

(Doktor ~lelınıeı ,\ li be~) 

1. . .il 

~~--·••1SHS1•~••1S1••••• 
• • 

Yeşilli Hamamı AçıldıJlı 
Yeni mli.steciri:HABİP AGAI 

Gece saat 11 e kadar 

açıktır. 

• Giiııdiiz 11 ı· !.adar ı' rkPkleı·p,• 11 deıısoııra 

da l.adınlaradır. 

Havlular ve ~amam ta~ımları yeni~ir. 
• Temizliği ve zarafeti ile sizi memnun edecektir. • • ll'Oraya gidiniz. Yıkaıınıaııııı ze,ı..ıııi dııyarsıııız.I 

--~ .... ~ ... ~-~--····--
ı························= ı~~~"\~~?j@}' 

i Yoksulları yediren, i :~ Diş Hekimi ~ 
: geydiren ve herma- : ı~ı ~ 
: nada gözeten Yok· i /

1

~ ~ 
i su/lal' Birliğine ~e~e i ~ M. Niyaz·ı Y.;; 

: seve yardım edınız. : ~ ffe : =~ ~ 
: Yoksıılları Gözdme ! ı@ lla!-ılasmııı cuıııa- ~ 
: Billği : ,,,_ Jaıı ıııacla her güıı ~ 
: ........................ : ~ s:ıaı !l darı ı 7 ye ~ 

--------- ~ k:ıdar . .\grılarda "' 
İ Suaşın Takvımi ·ı ~ gtwı·l~ri !..alıul ve i 

TEMMUZ ~ tt•davı cdt>r. ~ 
20 1 ,,~, "' 

1 ~ Cuma ~ 

Ze~:ı~ do!.~~.u: 'ı ~ Balıkesir K. ~ 
1 

YIL: 1934 Ezani 9,16 ~ ~ 
REBtYOLAHiR s 1 ~ mllye C. No ~ 

1 
ı@ ~ 

Yazın abasız k şın ekmeksiz ll /~ J 2 2 ~ 
yola çıkmak lioğru değildir ~ 

1 i l' ' 
---------- - ~--@JI~~~~~ 

EN SERİN YER! 
~ger· sıcaklardan müşteki iseııiz ŞEHİR 

SINEMASI rıa gidiniz. <,:iiııl.ii Balıkesir
de E~ SERi~ YEH 1~ehir Sirn~ıııasıdır. Biııanııı 
hususi\ elinden ıııaa<la SOÜlK iL\ V.\ ıııa!..iııa
ları Ye. Y.\NTiL.\ TÜH leri dairııa lıali t'aalivet-. 
tedir. 

Muhterem Balıkesir 

Ahalisine Müjde. 

Bu kere lstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü ViJ. 
li tarafından en müı· 
külpeıent bey ve ha-

l mm efendileri mem 
nnu edecek tanda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka · 

!ar imal edildiği gibi 
eski ,apka-lar da ye· 
ni bir hale getiril-

• 
BiR 

Defa 

Deneyiniz 

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

Dükkanımıza uğramak müddeiyat1mızın 
doğruluğuna kafidir . 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında 

ŞAPKA YAPIM EVİ Mustafa z ki 

• 

S O"N 

NI K 

~l 

1 A 
C) 

o 
ŞAPKALARI 

J) 1 

N 

------~ ~ııı~~®*-ij 
S,\ÜL \M \'E ~IK 

ipek çoraplar 935 KADIN lvloJelleri 

\' ,. en yeni çt~şitleı· 

KADRİ T uhafiy • 
CI 

1 

•• ··----··-···-·-···-:-:-·• ·~------------------ ----
SAGLAM, 

ZARiF, 

Satış yeri: 

TAVSANLILl ZADE FAHRl 
.~ ' - - - - -

Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

.· -·/,; ,:· ,.. . ..~ 

Foto Filim Sümer 
j Bu defa "Avrupa'dan getirdiğimiz 

son sistem filim m akinasile 

9 muhtelif poz 35 kuruştur 
\'esika İ§lerirıde de Imllamlır 

.\liİt".;sı•:·il' salıiplcriııirı sirıPııı:ı) a \t•n·
ı·pl.(eri ~azı. rı•kl:lıııları ueuz fiaıla yapılır 

Balıkesir namazgah caddesi ma
arif dairesi arkasında 

Ne,rlyat müdürü: ESA T ADIL 

Vilayet Matbaaıı - Balıkesir 


