
6üzal ve temiz şehirde oturrnfann ıh
fakıda güzel ye temız olur 

Nüshası Her yerde 3 kuruıtur. 

İtalyan matbuatı. Avusturya 'yı kurtarmak 
için Avrupanın birleşmesini tavsiye ediyor 
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w GÜNLÜK. SİYASİ GAZETE 
Birinci YIL - SAYI 220 

9 Eyliil p~nayırına 
Ruslar beş senelik pilan neticesi
ni göstermek için iştirak ediyorlar. 

-
Çok "ıühim ve büyük hazırlıklar yapılıyor. Ti
ren/er bu münasebetle fevkalade ucuzlıyacak. 

IZMİR, 29 ( s ş ) 
Dün saat on sekizde pa
nayır komitesi Vali pa§anın 
riyasetinde içtima etti. Mü 
teaddit yerli ve ecnebi mü
racaatlar tetkik <>dildi Pa
nayır pavyonlarının hemen 
kam ilen denect. k derecede 
tutulduğu memnuniyetle gö
rüldü. 

Vah Kazım Pas ı rn beyanatı: 
suretle memleketi görmek, 
tanımak, vatanseverlik has 
so.sını çoğaltrr:ak •e memle
kette seyahat merakını ar 
!ırmak için kıymelli karar-
lar alınacaktır. 

Bu yüksek ve isabetli ted
birlerden ılolayı Vekil beye. , 
fendiye memleketin ıü kran 

Vasıf bey 
Hararetle istikbal 

edildi . 
IZMIR, 29 ( S.Ş ) 

Sabık Roma ve yeni Mos. 
kova büyük elçimiz Vasıf 
bey cuma günii Sakarya 

vapurile şehrimize elmiı ve 

va~ urda bir çok dostları 
tarafından hararetle karşı
lanmııtır. 

Vasıf bey Jzmirpalasa mi. 
safir olmuı ve dün ~ir çok 
ziyaretler yapmıı ve bu me

yanda vilayete gelerek va
li Kazim paıayı makarr.ın
da ziyaret etmiştir. 

I Dağ Sporları 
Kulubü Uludağ'da 1 

tetkikte 
BCRSA, Z9 (A.A.) -- Dağ 

sporları kulübü !Jludağın 
garbından şarkına kadar 
uzayan \'0 henüz meçhul 
olen altmış kilo metrelik ka
yalık ~ahasını tosbit ve 
dağın lnegöl'e iniş yolunu 
tayin etmistir ve lnegöl'Jiiler 
tarafından karşılanm:şlardır 
Belediye ziyafet vermiş ve 

1 
sporcular otomobille Bursa. 
ya dönmüşlerdir. 

Gazi lisesi 
Talebeleri 
Kayseriye vardılar Arpanın kilosu KA YSERi. 29 (AA ) -

80 kuruş Köycülük tetkik:.tı yupmak 
ERZUHUM. 29 (A.A) -llu- üzere Turneye rı kıııı (;azi 

150 Kişilik 
Gençlik kafilesi Paı·iste ------ -

Şereflerine ziyafetler verildi 

Parıstcn bir görünüş 

Üzüm, incir, pamuk, zey
tin yağı tiftik ve yapağı gi 
bi Ege mıntakasının ihra · 
cat mahsulleri için hususi 
ve zengin pavyonlar ha7ır· 
!anmaktadır 

gün ilk arpa muhsulü piya- li,esi talebesinden bı•ş elcn-ve minnetlerini bildirdim 
. sayıı rıkıoı~ ve kıloau 80 di bugün buraya gelmi~lcr-Yıne bunun gibi bütün kuruşa sat•lm.şlır. d:r. 

PARİS 28 (A.A.) - A- Fransız dostluğunu methü 

nadolu Ajansı hurnsi muha- sena eylemiıtir. Gençliği 
biri bildiriyor: ı 50 kişilik iki memleket ara -

/ talebe ve izci kafili• lnin 

1 ziyareti münasebetile Türki· 

İnkilap pavyonu ve Hitit 
köıesl de yapılacaktır. 

Belediyenin panayırda 

devlet demiryolları üzerinde ==~----::--::::-..;.. ....... ==----:~-------
köy ve kasa baların kur?cak ------ı ye şerefine Suat bey bir 

!arı pazar yerlerine köylü 

!erimizin kolaylıkla ve pek 
Lise, Muallım Ve Orta 

--- -
Me~tepler 1 teşrin~e derslere ~aşlıyaca~. 
- -

resmi kabul tertip elmiı 

ve mebusan meclisi, l larıci-

tezyin edeceiii hususi bir pav 
yonda ıehir inıaatı ve ima- , 
ratını gösterir planlar. gra
fikler teıhir olunacaktır Be· 
lediye bunun için timdiden 
hazırlıklara baılamıştır. 

lzmir Valisi Kaııın Paşa 

lığını kazanmıştır. Beynel 
milel 9 Eylul panayırımızın 
müddetince memleketin 

ucuz olarak gitmeleri için 

de Vekaletin yakında pek 
ucuz bir tarifeyi tatbik ede
ceğini sevinçle öğrendım. 

İnkılap ve cümhuriyet dev
rinin ıefleri idarecileri 
dairr:a halkın ve memlt>kelin 
refah kanallarını açmak(., 

Bakalorya ikmalleri ı, sınıf ikmalltri 22 
müsabaka imtihanları 30 Eylüldedir. 
Bu sene ortamektep ve 

liselerle muallim mektep
lerinde derslere 1 teırinde 

pılacak meslek dersleri im· 
ti hanları da l O eylül pazar 
günüdiir. 

ye encümeni reisi ile maa· 

rif ve hariciye ne 

zareti ve edebiyat alemine 
mensup bir çok zevat hazır 

1 bulunmuştur. ~uat bey bazı 
Türkçe ve bazı Fraı.11zca 
söylediği iki nutukta Türk 

sındaki münasebatı sıkılaf
tırmak için çalıımağa davet 

etmittir. İzciler istiklal 

marşını ve marseyez söyle

miıtir Kafile meçhul askerin 
ka briıtanına bir çelenk 

koymuştur. Akıam ıerefle. 
rine tertip olunan gala mü
saınercsınde bulunmuıtur. 

Bu münasebetle hararetli 
dostluk tezahürleri olmııt-
tur. 

Sovyet Husların büyük 
mikyastaki pavyon inıaati 
ikmal edilmek üzeredir. 

Rus pavyonunda beı se
nelik Sovyet iktısat planı

nın eıer ve neticeleri karni 
len gösterilecektir. Bu Pa v
yonda teıhır olunacak eser
lerin bir kısmı gelmiştir. 

On gün sonra hususi bir va· 
pur Sıvastopul'dan kalkarak 
doğru İzmir'e gelecek ve pav

yonda gösterilecek olan di
iter efyayı getirecektir. 

'ovyetler panayırdaki 
pavyonlarında fotoğraf, sa· 
nayii ziraiye, alat ve edeva
tı tıbbiye, elektrik makinala
rı, otomatik telefonlar, Sibir 
Ya kürklerıle daha l·ir çok 
kıymetli sanayi mamulatı 
bulunduracaklar ve mal<ine· 

hertarafından panayıra ge · 

lzmirdcn bir görüniiş 
lecek ve mütak,ı bilen İzmir. 
den memleketin dahiline 
gidecek halkın bu müc'det 
zarfında, hissedilmiyecek 
kadar kü~ ük bir para ile 
yani fevkalade teıozilatlı la
rifelt>rle devlet df'miryol'a
rında seyahatlerine ve bu 

mesut ve ferahlı hareketleri 

müjd!'lemekten geri kalını-

yorlar 

Bunu duyan ve S<>zeıı Türk 

vatandaşı heran için yeni 

bir saadet kazanmaktadır. 
~;.;_~~~-:~~--:-:;-~~ 

leri '.''er hir halde_göster.ecek ı Ela" zı·z s·ımendifer hattı 
lerdır. Pavyondakı makıne- • 
1

s::

1 ~~.:t:::ı:rrae!~:~::h;:- 130 Ag"' ustosta açılacak 
lecektır. 

Şimdilik dekorasyonu ya
pacak mütehassıslar şehri · 
mize gelmiıler ve dün Bele

Meı·asimde Başvekil Pş.nın 
diye reisini ziyar<-t eylemiş bazı 
!erdir. 

Reisicümhur Gezi hazret 
lerile Baıvekil ismet paıa Haz
[retlerlnin elektrik ampullerle 
Yapılmış ve şimdiye kadar 
hiç göriilmemiş portreleri 

Pavyon salonlarını süsliyecek-
lerdir 

Dokuz eylül beynelmilel 
pannyırına Gazi çiftliği de 

istirıik edecek ve panayırda 
çiftlik mamulatı ziraiye ve 
11naiyesi ile birası satılacak· 
tır. 

Şimendiferler ucuz 
/ıyacak 

vekillerin bulunması 
Muhtemel .. 

olan Nafia ve Maliye Ve
killeri tarafından yapılacaktır 

baılanacaktır 
Maarif vekıil~linin kara 

rına göre sınıf ikmal ımtı

hanlarına 22, meccani mü
sabaka imtihanlarına 30, 
bakalorya, mezuniyet imti-

Orta rnektep/erde ise 
Riyazi ilimler züınresi : l 

Eylül cumartesi. 
Tabii i 'imler : 4 eylul salı 
Türkçe grubu: l 4 eylul 

Pamuk 700 ail<' 
Ziratı inkişaf ediyor Yugoslavya'ya geç· 

Ai\KAHA. 29 (A.A) Zı miş ve hepsi tutul-

hanlarına da 1 Ey!ulde ba1 . 1 _P_e_rı_e_m.be gü~ü-_d_ü_r. __ _ 
!anacaktır. Mektepler umu
miyetle 20 ağustosta kay
da başlamıı bulunacaktır. 

raat vekili ::lakarya vadil!ın- muştur. 
de pamukların İKlah.na te· BELt:RAT 

29 
(A A)-Dün-

şebbüs etmiş vo geı,en sene 

İmtihanlar günlerini ikiıer 
boş gün takip edecektir. im
tihanlara sabah 8 den akıam 
17 ye kadar devam edilecek 
ve günde azami 40 talebe 
imtihan edilmlf olacaktır. 

Her ta ebe 20 dakikad.ın 
fazla bekletilmiyecektir. 
Her mektebin tahriri ve ıi
fahi imtihanları kendi mek
teplerinde olacaktır. İmtihan
larda sorulacak •ualler, ha
ziran devresi suallerinden 
ibaret olacaktır. 

Tahriri olacak imtihanlar 
ıunlardır: 

lise 2 ci devresinde: 
Tabii ilimler : 

perşembe. 

Rtya.:i ilimler 
pazar. 

13 Eylül 

16 Eyliıl 

Edebiyat : 19 Eylül çar 
ıamba 

Muallim mektebi ikinci 
devresinin tahriri olarak ya-

Muğla 
Halk evi 
Gençleri Fethiye'de 

MlJ(;LA 28 ( A.A ) -

Halkevi rejs,nin riyasetiı.dıı 
temsil ve musiki kolları Ye 

komitelere 
zevattan miirekk,·p 
hugün l'ethiye'ye 
etmişlerdir. 

mensup 

heyet 
hareket 

Konos h:ırabelerinı tetkik 

ve ziyaretfon sonra Fethiye 
l\onser, konferans ve teın

sil vcrorPk vo Bodrum Mi 
los'a gP\' cektir . 

Şehit Dün darı ziya
ret ettiler 

DİYAR.uEli:JH, 29 (AA) 
llalkevi reisin·n riyagetindo 
llalke,·ine ~1en8up 2G kişıl ı k 
bir beye! Bic.ıye giı.lerek 
şehit muallim Zoki Dündar 
Alp beyin mezarına çelenk 
koydular 

m..ıhulll çiftrılero d ğıtılan 

1 

den barı Avusturya'da~ ka. 
saf pamuk tohumundan ha-- çan. 700 den fuzl~ aılelı s~s
ka ve senede bu Iıavalide yalıst Yugoslavya ya geçmış. 
bir saf tohum müesseac~i l ler ve hep9İ tutulmuşlardır. 
kurınağe kar~r \'armi9t r . ltalya kuvl'etlerinin Avusturya 

Ayrıca Mıılaıya, lll;izız topraklarına girdiğinin yanlış 
ha valisinde de lıu seneclen olduğu ıınlaş ld ığındıın siyesi 
itıbaren pamuk t 'C rübelcri- mııh•file sükunet ı.vdet etmıştir. 
ne başıanar.ıktır. Vatanperverler 
Fındıklar bu sene viYANA. :.18 cA.Al _ 

erken toplanıyor Vatanperver cephe müdür-
GiHESO.", 29 ( A A. ) - lüğii hükümetten ıu tedbir· 

Geçtn ~c·ııe 14 Ağuttto•t..ı lerin alınmasını istemiotır: 
toplanmağıı b ışlanan fındık· 1 - Katillerin derhal 
lar bu sene hJvalorın sıl'.ık mahkum edilmeleri, 2. Milli 
lığını.lan on gün evvel top- sosyalistlerin komünistlerin 
lanııcoktır. Bazı mıntokalar- h 

ü>jümet düımanlarmın ıicda mahsulün şimdiden top-
lanmas ne başlandı. detle takip edilmeleri, 3-

Hiçbir tesir altında kalmı
yarak memurlar arasında 
tasfiye yapılması, 4- Vetan· 
ververlerden bir mümessilin 
kabineye alınması. 

-
Afyonkarahisar 

maden suyu men
baından tabii soda 

istimali 
ANKAHA, 29 (A.A> - Hi 

ldliııhm~r cemıyeti umumi 
merkezi Afyonkorohısar ma
den suyu menba;nda tııbii 

Vatanperverler M. Dolfüs 
için üç ay matem tutacak
ardır 

- . 

/Türk Adları 
• 

Dil 
1 Sporcularımız 

kongrasında Odcsaya 
' soda istih~nli için icabrden 

ilmi ve fennf tesisat yap 

tırm ştır. Yine crmiyet U· 

mum merkezi lluduyd"'Je 
umuıni h•ırı klPrı k"lm''i 
37 esirim izi bu dd ı İ~tnıı
bul'a getirmiş ve kcndoleri
nin köylerine kııclar bütün 
masarıflarını temin etmP.k 
suretile sevkdm'~tır 

il ( ç) 
1 
Ça§ıt 

Çarka 
Capul 

Çardak 
Çaylak 
Çarpar 
Çator 
Çoç 
Çepni 
Çetmi 
Çekiç 
Çekim 

Çelik 

Bulunmaıc için Tür
kiye'ye gelecel.ler 
MOSKOVA. 29 (AA ) 

İlim akademesi ~zasından 
Samoılovi\' ve Moeainof 

dil koograsında hazır buluıı
mok üz~re yaron Tıirkiyuye 
hara hat ı dereklerdır 

LitVinofun ziyateti 
~10SK0\'A. 29 (A .A 8ov 

Vardılar ve Mosko
vaya hareket ettiler 
~IOSKOVA, 29 (AA) Cev 

det Kerim beyin riyuKctin
dcki Türk sporcuları dün 
OJesa'ya gelmişler vo hara· 
retle kar~ lnnmıslordır. Türk 
sporcular. akşam üzni M"s
kovıı' yahurnket etmişlt rı.lir. 

Müthiş kasırgada 
halk birdirini göre-

mez oldu 

Çay 
Çayertungo 
Çay han 
Çaybeğum 
Çar bağa 
Çarık 

Çatal 

Sergi komitesinin içtirr a 
•ndan sonra Vali Kazım paşa 
demiptir ki · / 

Muhterem Nafia Vekili 
Ali beyefendinin İzmir'e se
yahati çok feyizli olmuş 
ve bütiin halkın minnettar-

ELAZİZ, 27 ( A.A. J 
Şehrimiz timendifcr istas 
yonu ay sonunda itletrneğe 
açılacaktır. Bu m ras m 
için lıaftalardanb~ri f,vka
lade hazırlıklar y.ıpılıyor 

Civar vilayetler heyetleri 
bu meresime dı\vet olundu
lar. 
Açılma mera imi ay w-

nunda şehrimize gelecek 

İST ANBUL, 29 ( S.Ş. ) 
Elıiziz §imendifer hattının 
30 ağusto• zafer bayramın
da itletmeğe açılmasına 
karar verilmiştir. Büyük 
merasim yapılması için ha
zırlıklara devam olunuyor. 

Merasimde Baıvekil Pa
şan ·n bulunması muhtemel 
görülmektedir. 

yet Husya•yı u~men ziyaret 

etmek üzere buraya gelen 

Letonya hariciye nazırı eerefioe 
dün ok§am Litvinof hüyük 

bir ziyafet vermittir. 

Askeri hava kuvvet
leri murahhası 
MOSKOV A, 28 (A A -

Sovyet askeri hava kuvvet-
leri heyeti murahhasası; kı
zıl ordu Erkanı harbiye re
isi muavini riyaseti altında 
bu sabah üç tayyare ile 
Varşova'ya hareket etmittir. 

KA YSEHI, 29 < A A ) 
Dün öğleden sonra ak ~amıı 
kadar görülrııemış bir ka 
sırga devam etti. Ş . hir toz 
içinde kalmı~. halk yarım 
m~treden bir birıni görme
mi "" toz tabakası saat
lerce devam etmiştir. 

Yeni doğan çocuklarınıza 
oz Türkçe ad koymanız için 
Helkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır. Bu adları gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildiği-

/
. niz. adler_ v~rsa ~n.ları da Hal
ke.ıne bıldırmenızı rica ede

' riz. Bu adlarböyle toplandık-

) 
ten sonra bir kitap halinde neş
rolunacaktır. "H., işaretlileri kız 

1 adıdır. 
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cuma gecesi saat on iki. tı. Sözüne bakılırsa avdetin- • - Noksan hır karar ve teblıg 

- Ahmet nerde kaldı? Hü· de yüz elliıer mevcutlu dört, Yenı Sıhhat Bunsa - Bandırma 
seyin, hadi bin, geç kalıyoruz beı alay keklik bulmuı. 

.l Muhtelif ve mükerrer suç-

M " d " " " B d !arından dolayı hakkında bir 
Zağarını biraz öteye çek be Bakmış ki palazlar çok ufak, u urum uz an ırma Mintakasının ten ez· sene boykot cezası verilen 
Ooof tüfeglnin kundağı haydi büyüsünlerde okka zühü ve kendisinin, Sa,·a§ gaze-
ayamı ezdi bassın ve sıkıyı korusun di- Bugün geliyor. Maçı tesinin Bandırma muhabiri 

1 hı- B h BANDIRMA, 28 (S Ş) -Hadi Ali; sekiz arkac'aıla ye si a aatmamıf. u are· Balıkesir Sıhhat müdürlü- BANDIMA, 28 (S.Ş) - -- olduğu mıntaka heyetinin 
k k k kd · Aylardenberi hazırlanan 

amyonetin üstüne, Paradiye. etini ço ta ir eltim doğ. ğüne tayin edilen lzmir Sıh- Cuma günü Bursa Halkevi gayıpten haber veren mü· 
Ş f b mıntıka tenezzühü nihayet 

ö öre irisi ıoruyur. 1 rusu hat müdürü Yunus Yas- takımı ile Bandırma· Gönen neccimieri tarafından kuv-
K k ? ö \ b h'· 1 yapıldı. T enezzühün ismi de amyonette aç kişi var. Ye yemeği sa a ı<inin ay- fi bey bugün zmir'den ge· muhtelili kar§ılaıtı. vetle bilinen cezalı idman· 

O Bandırma mıntıka muhtelit 
- stünde dokuz amma nı idi. Serin havada bol leceklerdir. Oyunu Bursa'lı bir genç yurdu azasından Ulvi beyle 

takımının Bursa Halkevi la· 
içindekilerin adedini hakta· su batında yemek yeni· Alı" Nefı" Bey hakem idare etti. Birinci 
1 b 1 Ak b kımı müsabakasıdır. Savat 

a a i ir. yor. şam u kadar mü· D d haftayımda oldukra Bursa 
k il f k 1 I eğerli gençlerimiz en ' karileri bu başlığı bir parça 

Kamyonete yarım •aatle e e yeme lazır anacağı · hemtehrı·mı"z Buldan müd· hakimiyeti altında devam 
1 ( garip bulacaklar. Hiç mınlı· 

Ye r e ş en 1 er .... ) nı bilseydim, hiç karnımı deı"umumı··ı· Alı· Nefı· lıey eden oyun bir fıfır lehlerine • ka muhtelit tenezzüh olur 
kasabasında yeni teıekkül tıka basa doldurmazdım. b bitti. İkinci haftaym açılan 

Ö 
ir ay mezuniyetle tehrimi - mu?. Oldu ve avdet edildi. 

eden Avcılar kulübü Heye- yleden sonra hava mü- ı l:landırma'lılar vaziyete ha-ze ge miştir. Bizim bildiğimiz spor se-
ti idaresiyle kulüp mensubi- saade etti. Akıamıı kadar kim oldular. Oyun bundan 
ninden mürekkep otuz kiti· tavıan adedi kırkı, keklik Düzeltme sonra sert bir şekil aldı. 
lik bir avcı gurubu.. adedi de 250 yi buldu. Hakemin bir çok bariz ha· 

Biraz sıkıntılı amma ne İnanmazsanız ben uydat (H. B. Çantay) imzalı ( ti- taları oyunu bir keşmekeş 
tatlı yolculuk, hele töförün adamım, bu adetleri onda cııri ikrar) makalesinde dün içine soktu. Maçta bata ya
yanında giden ve avcılıkta bire indirebilirim. Bana sen bazı dizim yonl ı şlıkları ol- pan takımın aleyhine. favl 
kemale ermiı çok sevgili ne vurdun diye bir sual te- muştur, düzeltiyoruz: vermek gibi yeni nizamı 
bir arkadaıımızın Elek • veccüh ederse, Hkiz tüfek Sütuıı : bilmemesi oyunu çığırından 
trik ziyası içine giren bir de biri bütün biri yarım iki 1 - ( İddiamın) kelmesi çıkardı Bu devrede de Bur· 
tavıanı vurmasını biz bir palaz vurduğumu maalifti- (iddir.nın) olacak. sa'lı gençler ikinci bir gol 
falihayır addettik . har arzedebilirim. Bu yarım- 2 Haşiyesindeki (ticari) daha attılar. 

Saat iki buçukla ( ... ) lık yakın atılmasından ve fazladır. Biraz sonra Bandırma'lılar 
istikametine vardık. Ateş fazlaca saçma isabetinden 1 3 (İtibarile) den sonra bir şeref golü atmağa mu; 
yaktık, ala bir sabah kah- olacak Ne yalan söyliyeyim, (ticari ikrardır) illi- vaffak oldular. Üyl!n şekli· 
valtısını müteakip al bir göcene de attım. Kulak- ve olunacak. ni değiştirmeden 1 - 2 Bur· 
dı bir yağmur ... Sığır !arına saçma isabet ederek 4 (Felltl) kelimesi (fclı\) sa'nın galebesile bitıi 
ve keçi &ayalarına kaçan birer delik açmıı, dereye olacak. Bursa muhtelitine karşı 
kaçana .. Mübarek sayalar da doğru gitti fakat bir kova . 5 (İfadelı) kelmesi (ifa daha güzel bir oyun oynı. 
pire ve kene yuvası imlt. lıktan heçerken iğneye iplik desi) olacak . yabileceğine ıüphe edilmi-

Tan yeri ağardı Yağmur geçer gibi koğalar kulakla- 5 - (Vedat beyin ve ifa yen Bandırma'nın yegane 
durdu. Köylerden iltihak rındaki deliklere geçerek, desi) kaimeleri (Ve- kusuru ise kısmen olsun 
edenlerle adedi kırkı geçen ağa tutulmuş karatavuk gi- dat beyin o ifadesi işe kulüpcülük harıı sokması 
avcılar bir bayıra sıralan· bi yakalandı kaldı. Sabah- ve .. ) olacak. oldu, Yoksa oyunu pek ala 
dık Yukarı taraftan kalkan leyin ava çıkarken kulüp 5 (KıHi gelir) (kafı ge· lehlerine bitirebilecek bir 
bir alay keklik avcıları sı. reisi muhteremi tarafından lirdi) olacak. kudrette idiler . 

ralıyarak ataya doğru uzan - fişeklerimiz sayılmış idi. 6 İlk satırındaki (ver. Bize gelen ~ 
dı. Arkalarından ug"urlar ol D mekte) kelimesi(ver· 

önüşte yine sayıldı, fakat 
sun kabilinden zararsız bir memekte) olacak. 
yaylım ateıi haylı cephane hepsinizden daha çok attım 6 - Sonundaki (tereddü· 

yakıldı. Beş altı avcının diyen bir atıcı arkadatın dü) kelmeei (terdidi) 
arasında kalan bir tavıan da fişekleri sabahki mevcudu- olacak. 
arkadaılara bir ıenlik yap nun aynı idi Bilinmez ya 
tırarak ortalarından sıyrılıp sabahleyin fazla sıkı sakla· ı------------
çıktı gitti. mıt yahut attığı sıkıları, ha- ı· Savaşın l akvımı İ 

Hava yine kararmağa baş- rutla değil saçma ile atmıı . 1 1 EMMUZ 1 
!adı. Eyi atıcılardan bir zat Bu kadar zevk ve eylen• ı' ı i)Ü ı' 
köpeğini alarak ve bize ~ez · ceden sonra Akşam dönütü Pazartesi 
dirmiyerek yavaş yavaş, içi- pek firaklı oldu. 1 Gün doğumu· 1 
;;~;:~yac?',~~%· ~;;~~t :~;; Kasabaya sekiz kilometre ı· YIL: 1934 i:~~ı; !,36 . 

1
1 

kala Kamyonetin benzini · .. · 
unuttuğu av mıılzemesini 1 RElllYULAHIR 18 1 
almak için gidüp, geldikten tükendi. Okadar yorgunluk ı~ I 

( ) k üzerine tabana kuvvet sa- 1 1 
sonra · · · · · öyünün Zalimin zulmü varsa maz · I 

1 B babın birinde, ikisinde ev · yo unu tuttu. ir yağmur I lumun da Allahı '·ar I 
sağnağı sen misin benden ka . !erimize gelebildik. ------------
çan diye hemen enseledi ve 
adam akıllı ıslattı. Sonradan 
haber aldım ki köyde yal· 
nız şapkasını sıkmış, bundan 
bir fıçı su akmıt·· Oh olsun 
bizi bırakıp gittiği için ... 

İnanınız, avcı arkadaşlar, 
hala gözlerimi açamadım, 

uykudayım. Amma uykuda· 
sın da bu yazılar da ne diye
ceksiniz değil mi? Herhalde 
sayıklamıı olacağım. Mev· 

siminden evvel 
ğimizi uyurken 
ta cezayi mucip 
değilya·.ı 

Ava gitti· 
sa) ıklamak 
bir hareket 

Selçuk 

Fikir 
hareketleri 

Hüseyin Cahit bey tarafın
dan hııftaıla bir neşredilen 

bu ilml, edebi içtimai mec
muanın 40 ıncı sayısı çık

ınıştır. 

Bu nüshada edipler , sa· 
natkarlar ve demokrasi, mat· 
buat hayııtı, faşizm ve 
Mussolini, isimli makale
lerle edebi vo fıkri tefrika
ları olan bu ciddi ve cidden 
güzel 
ederiz 

mecmuayı tavsiye 

Olimpiyat 
Spor mecmualarının en 

mükemmeli denebilecek olan 
bu mecmuanın son sayısı 

Baıiktaş maçı ve Rusya se· 
yahatı ile bir çok spor ha· 

yahatları ve temasları bir 
hakem, idareci ve inzibatı 
ile birlikte azami 18 kişi ile 
yapılır. Buna misalde birkaç 
gün evvel Rusya'ya giden 
sporcular kafilesidir. Kırk 

kişilik Lir sporcu kafilesine 
hakem, doktor ve bir de ida· 
reci iştirak etmiştir. Halbuki 
Bandırma mıntıkasının ter· 
tip ettiği seyahata ise on· 
beı oyuncuya onbeşte ida· 
reci ve seyirci refakat et · 
miştir. Herne ise. 
Bandırma mıntıka hayeti 

mühim bir maç yapacağını 
hiçte hatıra getirmiyerek 
Gönen'den, İstanbul'dan, 
Bandırma'dan ve Karacabey 
çiftliğinde itile uğrdşan bir 
oyuncuyu da alarak tertip 
ettiği takımla birlikte ve 
beraber bir defa olsun ek· 
zersiz yaptırmadan l ' urıa'ya 

gitmiştir. 

Fert itibarile kuvvetli olan 
Bandırma muhteliti 1-2 
Bursa'da mağlüp olarak bu 
gün avdet etmiştir. Bu far 
ka bakılınca etraftan topla
narak tertip edilen mıntıka 
muhtelitinin bir arada bir 
kaç ekzersiz yapması temin 
edilse idi netice herhalde 
Bandırman'ın lehine olacak-
lı. 

Mamafih bu neticeden de 
yine memnuniyet duyuyo· 
ruz Zira mağlubiyetlerin 

ha zan pek geci şekilleri de 
vardır. Gençleri tebrik ede-
riz. 

vadislerini cemederek çık· 

mıştır. Tavsiye ederiz. 

Sait Salim bey 
İ,;vjçre'd>i jktısnt tahsil 

eden vali Salim beyin mah. 
dumu Sait bey leviçre'den 
dün şehrimize gelmiştir. 

görüştüm. 

Yine söz aramızda [ceza. 
lı ile görüşdüğümden dola
layi benimde boykot edil
mem ihtimali vardır. Korka-
rım kalemi elimden alarak 
beni de yazı yazmaktan et
mesinler l ıöyle anlatı} or. 
İılediğim suç : 

T.1.C.i umumi nizamname 
ve talimatnamesinin yalnız 
mıntaka heyetince malüm 
olan maddesine temas edi· 
yor. Ve yine hakkımda yal
nız mıntaka heyetinin bildi· 
ği bir senelik boykot cezası 
hükmü veriliyor . 

Suçluya bizim bildiğimiz 

iılediği suçun filan ml\dde· 
ye temas ettiği ve filan 
maddeye temas eden suçlar 
için de nizamnamenin şu 

maddesi tatbik edilir ıekli
nin bildirilmesidir. Yoksa: 
Efendim sen bir sene boy
kot cezası gördün ha. . 
berin olsun bir daha da bi· 1 

zimle uğraıma, demek gibi 
bir tebliğ büyüklerin ıanın
dan değildir. Boykot cezala· 

1 

rı muhtelif bulunduğunu gali
ba mıntaka heyetlerimizin 
teşkil nizamname bilir a -
zası unutmuılar. l - Oyun 
Boykot -2- idari vazife
ler almakta Boykot 3 - İç· 
timalara ittirak 
boykot . 

etmekte 

Mıntakada ancak bir kaç 
tane bulunan nizamnamesi· 
nin acaba hangi maddesine 
mugayir ve hangi maddesi· 
ne istinaden ceza aldığımı 
mıntaka heyetine yalvararak 
istesem münasibet alır mı ve 
acaba ayıp olmaz mı ? . 

Her ne ise biz de böyle 
kapalı bir şekilde merkezi 
umumiye azasında bulıınu

yaruz. Orası tahkik etsin. 
Hakkımda boykot cezası 

vermekle herhalde hakikati 
söylemekt~n ve usul daire
sinde tenkitler yapmaktan 
kaçacağımı zannediyorlar . 
Hak daima haki~atte garez 
ve hissiyatla örtülmez .. Söy 
leneni yazdım ... Benim gÜ· 

1 

1 Şikayetler ve dilekler 
1 ,-
Elektrik işi 
Bvvelsi gün idare hı· 

nemize bizzat dokuz kişi 

gelerek şilıdyette bulundu
lar. Bu dokuz vatandaş bize 
dediler k.: 

Biz elektrikle iş gören eıınaf. 

lar.z.Bideyette kilovat ücreti 
l 7,5idi .son tenzilattan bizi iııh· 
fade ettirmediler. Birçok şe-· 
rait bize tatbik edildiği ve 
bütün elektrik ücretleri in. 
diği halde b,z bundan niçin 
iııtifade etmiyoruz. 

Bize verilen cevap: s:zin 
işiniz huııusidir den ibaret. 
Biz bunuıın anlamıyoruz, ne 
demektir. 

Abone ücreti 
YILLJGI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 ~ 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruıtur. --·-

Gazeteye alt her hususta 
Neırlyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir -
SAVAŞ 

nahıml yokhır ... inınılır 
Bandırma İdmanyur

dunda bir hadise 
Bandırma ldmanyurdu· 

nun karar defteri kilitleri 
açılarak yırtılmııtır ve 1lm
di1 e kadar heyeti idare ala• 
kadar olmadığı gibi takibatta 
da bulunmamıttır. Kulüp 
azasından bir kaçı mıntaka 
ve 40 kitllik azada takrir 
teklinde fahri relıi bulunan 
kaymakam Ragıp beyi ha
berdar etmiılerdir. netice 
sabırsızlıkla bekleniyor. Um\I" 
mi bir içtima yapı\maaı kuv· 
vetle ummuluyor. Takrir sa· 
hipleri hadisenin kanuni bir 
ıekilde lıalledilmesini srzu 
ediyorlar. 

~ooaaaaaaaa aaaaaaaao 
• aaD •• 

: Edebi tefrikamız 7 t,
1 

Ve o, çıkık alnı, cam gibi, ortası 
yaldızlı, canlı imit gibi parlak, herza
manki düşüncesiz, büyük ve patlak 
gözlerile gene arkasına bakıyor. 

vücut, taze. beyaz karlarla örtülü şu 1 - Affedersiniz, Siz de Moskova'ya mı 
soğuk sofa penceresi ve içeriye sızan gidiyorsunuz, yoksa Vologot trenini mi 1 

ıu uçuk benizli fırtına ziyan karşmnc'a bekliyorsunuz? 1 

kadının karşısındaki sandalyeyi tutarak: 
- · Müsaade eder misiniz? dedi. 

a . "'- .. a 

\SEÇ MERUS HIKA VELERi i 
j . Tavşan \1 

a a 
a Yazan: İvan Bunjn a 

Çeviren fi. Gaffar 
Dördüncü hikaye 

Mülhit bir tipi . Pencerenin camları 
taze karlarla örtülü. Odamda beyaz bir 
aydınlık var. Ne zamandanberi damı 
kapladığı belli olmıyan ihtiyar bir ağa· 
cın kuru dalları, duvarın arkasında mut· 
tarit fasılalarla gıc;rdıyor, çitin içinde 
yeknesak bir inilti ile sesler çıkarıyor .. 
Uzanmış, okuyorum. Her kar fırtınasın· 
da olduğu gibi, gene evimin huzuru 
sayesinde, hususi bir teselli duyarak 
maziyi anıyorum. 

Sofanın kapısı açıldı Galiba Petka 
avdan geliyor.Keçe çizmelerinin karlarını 
tepiııerek, temizliyor. Sessiz ad;mlarla 
odasına girdi. 

Sofaya çıktım ? 
- Avdan mı geliyorsun? 
- Evet. 
İhtiyarlıktan artık tüyleri ağarmıı 

bir tavıan, ön ayaklarını ileri, art ayak
larını geri uzatarak peykenin üstünde 
gerilmiş, yatıyor. Ekseriya böyle zaman· 
!arda olduğu gibi, ona hayretle bakı· 
yor, heyecanla dokunuyorum • 

Lakin ağır vücudu taş gibi katı ve 
soğuk. 

Sert kıllı ayakları iyice gerilmif, gri 
ile kahverengi karııık kuyruğu dümdüz 
kıvrılmış, taıkesilmiş . Kedininkine ben· 
ziyen dimdik bıyıklar ile ortasınd• n ya 
rık üst dudağında kan pıhtısı var . 

Şaşılacak şey,hakikaten şaıılacak şey. 

Daha bir saat evvel, evet, toputopu 
bir saat evvel, o, ıu bıyıklarını oynatı
yor, ıu uzun kulaklarım yatırarak, kuv
vetli, hassas, ortası yaldızlı cam göz
lerini ardına çevirip, kar yığını içinde 
kalan buzlu yuvasında büzülmüş , yatı 

yordu. Gürültülü bir fırtınanın herta
raftan sa vurarak bol karlar altında bı· 
raktığı yuvasını, kendi gırizi hararetile 
ısıtırken o, nekadar mesuttu; lakin an 
sızın bir avköpeğinin baskınına uğrayın
ca öyle bir feryat koparmıştı ki, bu · 
nun o başdöndürücü güzelliği , hiçbir 
insan sözüyle anlatılamaz. Kimbilir. can· ı 
havlile kendisini dııarı atarken silah 
sesinden çıldıran, sağırlaşan kalbi ne 
bilyük bir hararet ve ne büyük bir vah
şetle çarpmıştı. Petka onu kulakların
dan 11msıkı tutunca ne acı ve ne ma · 
sum bir sesle bağırmıf, bıçağın ked<in 
ateıini gırtlağının içinde duyunca an
sızın neler bissetmiıti. 

Bu yumuıak deri ile bu taıkesilmif 

duyduğum bu anlaşılmaz zevki ve bu I Fakat ben susuyor, bakıyor ve yiyo· 
andaki kendi halimi tasvir için artık rum. Artık büsbütün heycanlanıyor, kat· 1 

kelime bulamıyorum... 1924 !arını hep yukarı kaldırıyor ve daha bü · / 
-.->>·•.,ı;..c<- yük bir ihtimam 1a, güya çok mühim 

Maske 
Beşinci hikaye 

Petresburg'un Nikolayevski garıncla 
bir kıı akşam. Trenler moskova'ya ha
reket ediyor. Büfe ıalonunda gürültü, 1 

kalabalık. Herkeste yiyip içmek için 
fazla bir telaş. Ve herkes ağır, sıcak 
yolcu elbiselerini giymiş. Yuvarlak kafalı 
Tatar garsonlar, kömür çarpmış gibi, 
tabaklarla yemek taşıyorlar. Hava s k, 
kokulu, sıcak .. 

Yanımdaki masada bir kadın otum· 
yor. Muhitle hiç alakadar olmuyorm11 f 
gibi bir tavır takınmış. Yemek yiyor ve 
arasıra ona bakıyorum. O da güya dik· 
katlıı gazete okuyormuş gibi yapıyor. 
Kotlet ısmarladı. Huırl~nmcıya kadar 
bir "Yeni Vakit,, gazetesi aldı. Kaşla· 
rını kaldırarak okumıya 1 aşladı. Fakat 
belli ki bir kelime bile anlamıyor. Çün· 
kü gazete ona okadar yakışmıyor, elin· 
de öyle lüzumsuz ve iğreti duruyor ki.. 
Halbuki kendisi büsbütün başka şeyler 
düşünüyor, komşuluğumu şiddetle his · 
sediyor ve kendine has , bir tecessüsle 
kendine göre, birtakım muhakemeler ya
parak benden, mesela şuna yakın bir 
müracaat bekliyor: 

birşey arıyormuı gibi, gazetenin sayıfa. 
larını çeviriyor. Nihayet kendini tutama
dı; soğuk ve mahzun bir sesle: 

- Pardon, dedi, bugünkü akşam ga
zetelerinde cepheye ait yeni bir havadis 
var mı~ Kocamı çok merak ediyorum . 
Üç aydanberi mektubunu almadım. 
Kendisi tayyarecidir. Fevkalade cesur
dur .. 

-Akşam gazetelerini görmedim; bir
şey söylüyemem. 

Katlarını çatarak daha soğuk bir sesle: 
- Vah vah! dedi ve tekrar gazetesi 

ne daldı. 
Sırtında beyaz kürklü mavi bir ye· 

!ek; başında beyaz bir kalpak; etrafı 
koyu mor gölgelerle halelenmit geçkin 
bakışlı gözler; tıpkı kireçle boyanmış his 
sini veren koyu podralı, iri kemikli yüz; 
sivri, münhani ve parlak karanfil tırnak
lı olmasına rağmen. iri, kuvvetli eller; 
kö,ıek kokusu ile karışık ağır bir koku. 

lakin işte, nefer çuhasından yeni 
kaputu, parlak apoleli ve kumral 
bıyıklarile küçücük bir zabit, ümitsiz ba · 
kıı1arla boş yer arıAarak masaya yak
laştı, kızardı, topuklarını birbirine vu 
rarak selam verdi. Orkek bir tavırla 

Beı dakika ıonra artık zabit ona 
ikram ediyordu... Kadının bütün dik· 
kati kotlette, serçe parmaklarına hı:su 
•i bir şekil vererek çatal bıçağını nıa · 
baretle kullanıyor, kaılarını hazin bir 
tebessümle çatıyor . Zahitte artık ce· 
saretlenmiı, yüzüne kan gelmiı, kapu· 
tunun iliklerini bile çözmÜf, hiç dur 
madan cıgara içiyor. Kadın, ara ııra 
omuzlarını kaldırıyor ve zabitin "Ma· 
mafih, gene de hayat aüzeldir" tar · 
zındaki hür, nazik muhakemelerine. 
aynı basmakalıp 

yor: 
sözlerle cevap 

Şahsa göre değiıir .. 
Bu, bir zevk meselesidir. 

veri· 

Hayat çerçeve içine alınamaz 

ki ... 
Zabit sözünde ısrar ediyor: 
·- Fakat siz ne kadar mütereddit· 

ıni§siniz. Hal'3u ki göı ünüıte öyle yıl

maz, öyle enerjiksiniz ki .. Memafih ... 
Kadın bıçağile yavaıça tabağın ke· 

narına vurarak mahzun, dalgın bir ses 
le garsona: " Lütfen bir kahve. diye 
rek içini çekiyor ve zabite !Öyle cevap 
veriyordu; 

- Hayır, siz çok yanılıyorsunuz ... 
Bilseniz içim nasıl kanağlıyor .. Beninı 
hocam da zahittir ... TopçLıdur .. Muha· 
rebede tehlikeli bir suretle yaralandı· 
ğını bugür. haber aldım ... Yalnız beD, 
çok iyi ma•ke taşıyabildiğim için bel· 
li etınlyorum. (Bcşioci hiklycoin •onu) 
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Dünya üzerinde siyasi ve iUısadi hareketler 
Paris

1

te Polis teşkilat ve Yunanistan'da kiralanan 
idaresi tevhit olunuyor. vapurlar 

o "Völkischer beobachter" den .. Ta Neotera" dan 

s Hükumetin idare maka Pire'deki Sovyet bürosu· 

Muvakkat hükOmet reisi diyor ki: 

Avusturya Herşeyin_ Üstündedir. 

nizmasını basitleıtirmeği ve nun verdiği malümatıı göre 
tasarruflu bir hale sokmağı Piro v~ Londrıı 'dan ' Sovyd 
isthdaf eden tensikat hakkın Rusya'ya nakliyat yapmak 
da Doumergue kabiresinin için 207 Yunun gemisı kirn
neırettiği buhran l'ararna lonmıştır. Bunların hacmi 
mesi ahkamı bir plan üze· istiabi lei 956 841 ton, nav
rine tatbik edilmektedir. Şim. !unları da 516 257 lirrıJır 

Dolfüs de ' Avusturya nın İstiklali Uğrunda 

VİYANA. 28 ( A-A ) 
Muvakkat Hükumet reisi 
Prens M. Stahreın bugün 
radyo ile neıredilen bir 
nutukta,baıta Avusturya'nın 
istiklali olmak üzre M. Dol· 
fiiı'iin proğramının tamamen 
baki kaldığını kati olarak 
bıldirilmit ve demlıtlr ki: 
•Alman ihtilafını ortaya çı 
karan biz değiliz. Biz her 
zaman için barıımıya bazı· 
rız. Bununla beraber Avus · 
turya'nın istiklali eseri sonuna 
kadar götiireceğl M. Dolfüs 
ün hatırasına borçluyuz . 
Müteveffanın proğrama ta· 
ınamen ıadık kalmasına kar
tı vermif bulunuyoruz Milli 
ıoayaliatler, hiç bir imtiyaz 
vermiyecefiz. Ve istiklali· 
ınlzi teklifsiz koymıyacağız. 
Yabancı müdahaleye müıa· 
ade etmiyeceğlz ·Avusturya 
her ıeyin üstündedir. Çün· 
kü M. Dolfüı onun için öl· 
ınüıtür. " 

ViY ANA, 28 ( A.A. ) 
Havas ajansından: 

Asiler hakkında açılan 
tahkikatla sabit olmaktadır 
ki. milli ıosyalıstlerin Viya 
na'daki hareketi Avusturya· 
da iktidarı ele geçirmek için 
tasavvur olunan suikastlar 
zencirinin bir halkasından 
ibarettir 

H 

Olmüştür. 
Bavyera nazilerinin Avuslur
ya'ya bir hücumunu püskürt. 
mek vaziyetinde kaldığına 
dair ıayialar çıkmı§lır. Te· 
eyyüt etmemekle beraber 
bu haberlerBelgrat'la büyük 
bir heyecan uyandırmııtır. 

Küçük itilaf devletleri mas
lahatgüzarları vaziyeti tel · 
kik için toplanmıılardır Kü· 
çük itilaf mahafili, İtalya· 
nın Fransa ile mutabık kal
madan müdahale etmlyece· 
ğini ümit etmekte ve bu 
takdirde küçük itilafın reyi· 
ne muhakkak surette mü
racaat edileceği kanaatinde 
bulunmaktadır. 

ViYANA, 28 ı A.A. ) -
Almanya maslahatgüzarı M. 
Fon Papen'in tayininin tas· 
vibi içın hükumete müraca

at etmistir. 

ROMA, 28 (A.A.) 
İtalyan matbuatı bir Av
rupa tek cephesi teıkili ile 

bu cephenin sade ıifahi 
protestolarla değil ica hında 
filıyat ile de Avuıturya'nın 

müdafaasını üzerine alması· 
nı istemektedir. 

Ciornale D'halya diyor ki: 
"Her büyük devlet söz 

kalabalığının ve lüzumsuz 
tezahürlerin Avrupa'nın ka
rıııklığına ilk sebep oldu· 
ğunn hatırlıyacak kadar 
medeni ve manevi bir ce 

1 ıarete ıahip olmalıdır ki 

i
l büyük karıııklıklar tehlike-

lerine aııcak doğrudan doğ· 
/ ruya kati bir vaziyet alın· 
- makla ve kati hareketlerle 
j karıı konulabilir. Almanya 

her zamandan ziyade leza 
hürat altında bulunmalıdır 

Hiç bir emrivaki tanımı -
yoruz ve icap edene A vus · 
turyan n istiklalini silahla 
müdafaaya karar vermif 
bulunuyoruz 

M. Fon Papen'ln tayini, 
Alman orta elçiliğini bir 

l=::::===-...:::=======-l yüksek komiserliğe. bir ne· 
vi Alman hükO.meti ıubesi 
ne tahvil etmeğe benziyor." 

1 Dolfüs'ün 
Cenazesi merasimle 

kaldırıldı. 
VİYANA. 28 (S.Ş) Mös· 

Diğer gazeteler de Alman · 
ya'ya ıiddetle hücum etmek
tedir. 

PARIS, 28 (A.A) Ha-

vas Ajansından: 

di, sıra Paris polis idare· 
sinin tenıikine gelmiıtir. Da· 
biliye Nazırı Albert Sarau 

Par is ve el varı için vah del ti 
bir polis teıkilıi.tı bulunması 
hakkında Paris civarı halkı· 
nın sene lerdenberi besledik· 
leri arzuları nihayet yerine 
ıı:etirmittir . Elyevm Reisi· 
ciim!ıurun tasdikına arzedil· 
mit olan kararnamede Paris 
ıehir polisinin (poliece mu· 
nicipale) Parise civar mahal· 
lerin kır polisi (Police subur 
baine) ile birleıtırilmesi der· 
pif olunma <tadir Kır polisi 
timdi ye kadar Seine eyale · 
tine merbut bulunuyordu. 

Yeni kararname ile bu eya
letin takriben 2 000 polis 

memuru Paris'in takribı:n 

12,000 polis mevcutlu tetk[. 
la tına ilhak edilecektir· 

Bu tevhit kararının esba
bı mucibeıinde; Parisin mü· 
cavir mahaller ve mıntaka 
lar ile birlikte yekdiğerin 

den ayrılması caiz olmıyan 
bir iskan birliği halinde bü 
yümiiı olduğu ve bu itibar 
la polis dairesinin ayrılığı 

bir hata teıkil ettiği idarı: 
ve tasarruf noktasından ve 
her iki teıkilita menıup me· 

murların ·tayin, terfi, maaı. 
tekaüdiye gibi hususlarda
aynı ve müsavi muameleye 

tabi tutulmaları lüzumundan 

~e~oslova~ya 'nın 
~arici ticareti 

Peşler Lloyd dan 
Prag'dnn bıldirıhliğine na· 

zaran Çekoslovakyu'n.n ha
rici ticareti haziran ayında 

emtia miibndelıısile 81 mil 
yon kron uktiv. Keı·en sene. 
nin haziran ayında isıı 46 
milyon paeeiv görünmekte
dir. 1934 hozirıınındu ithıı
ldt kıymeti 492 milyon ve 

1 
ihrJcat kıymeti de 579 mil
yon kromlur. 

1934 senesi kanunu~:ıni 
·haziran devreşiııdı• 3047 mil 
yon kron kıymdırde ııhu

lıl.t ve 3ı48 milyon kron 
ikracati le 101 m:ıyon kron
luk bir aktiv hasıl ol-
muştur. 

da her iki teıkilitın tevhit 
edilerek PariaPolis müdü . 
riyeti Umumiyesine raptı 

zaruri olduğu kaydedilmek· 
tedir 

Bu tevhit ile Par is dııın. 
daki nizam ve emniyet ar-

tacak ve buralardaki cinai 
vakalara nihayet verecektir. 

Çünkü şehir ve kır poli· 
sinin birleştirilmesi ile tlm
diye kadar kifayetsiz olan 
kır polisi takviye ve ikınal 
edilmiı olacaktır BELGRAT. 28 (AA.) -

Stirdeki asilerin Yugosla V· 

Ya'dan yardım gördüklerine 
dair Avusturya menabiinden 
çıkan haberler ile Viyana 
hadiseleri dolayısile, Avus· 
turya hududunda Yugoslav
ya kıtaatının bazı harekatta 
bulunduklarına dair olan 
haberler Yugoslavya ajansı 
tarafından kati olarak tek· 
zip edilmektedir. 

yöDolfüs'ün cenaze meraıf. 
mi dün icra edilmiıtir. Me· 
rasime belediye dairesinin 
önünde baılanmıı, büyük 
meydanlıkta top arabasına 

konulan cenazenin önünde 
hatipler Dolfüs'ün hizmetle
rinden, meziyetlerinden ba 
his hitabeler irat eylemiıtlr. 

Eski Alman baıvekil mu
avini M. Fon Pape'nin Viya 
na'ya tayini dolayıaile her· 
kes ıu suali sormaktadır; Dursun~ey icra memurluğundan: 

BERN, 28 (A.A.) - Hü 
kumet topraklarında yapı· 
lan mevaddı infilikiye ka· 
çakçılığını Alman hükumeti 
nezdinde protesto için gön· 
derilecek notanın metnini 
tuvip etmittlr. 
VİYANA 28 (A A) Cu· 

ma günü ıakin geçrniıtir. ' 
Bununla beraber Almanya' · 1 

dan gelen mektuplarda, 
batvekil muavini prens Sta· 
renberg'e suikastlar yapıla · 
cağı bildirildiginden baıvekA · 
let binası aıkeri kıtalar ve 
poliıler tarafından kordon 
altına alınmııtır. 

Karintıde tenkil ameliye 
ıi devam ediyor. HükO.me-
lin tayyareleri, nazilerin 
itgalinde bulunan yerlere 
Hitler'in M. Fon Papen'e 
Yazınıı olduğu mektubun 
kopyalarını atmıılardır f •· 
kat nazller silahlarını yine 
bırakmamıılardır. Garbi Ka 
rinti dağlarında ordu here
kita lttlrik etmektedir. Vi· 
liı civarında muharebeler 
olınaktadır. Bu akıam her 
tarafın ıulha koımuı olaca· 
ğı tahmin ediliyor. 

Meraıime baıta madam 
Dolfüs olmak üzere Reisi
cümhur M. Miklas, bütün 
nazırlar, sefirler, hükumet 
erkanı, yüzbinlerce halk iı

tirak etmiıtır. 

Cenaze belediye önünden 
"Sen Etiyen. kilisedne gö
türülmüf, orada dini iyin 
yapılmııtır. Viyana derin bir 
matem içinde yüzmektedir' 

Avusturya 
Hadisesinin akisleri 
PARİ; . 28 (A.A) - A· 

vuıturya'nın vaziyeti Fransa, 
İtalya ve lngiltere arasında 
nokta! nazar teatiıine sebep 
olmakla beraber ıimdiki 
halde her gangi bir diplo · 
matı harekete vesile olmı
yacak gibi görülmektedir. 

İtalyaı1 mat
buatı 

Avusturya müdafii 
oluyor 

ROMA, 28 (A.A) İtal · 

matbuatı, bir Av· yan 
rupa tek cephesi 
!etkiline ve bu cephenin 
sade tifahi protestolarla de· 
ğil icabında filiyat ile de 
Avusturya'nın müdafaasını Ü· 

zerine almak istemektedir. 

BELGRAT 28 (A A)-Ha· 
riclye nazırı dün kralın te 
da vi edilmekte olduğu Nis 
tehrine gitmlıtir. 

Akıam üzeri İtalya müf· 
re.r:elerinln hududu geçtiğine 
Ayuıturya'nın 'tirid'de artık 
vaziyete bakim olmadığıııa 
Ve Avusturya kıtalarının 

ROMA 26 ( A A ) Yarı 
resmi mahafilde İtalya'nın 
Avusturya hadiEelerini derin 
bir alaka ile fakat sükunet· 
le takip ettiği söylenmek
tedir. 

Ne için Fon Papen tayin 
olundu? Ve yine niçin mu · 

1 

maileyh adet olduğu veçhile 

Dosya : 924 • 246 
Bal ı kesir'de madenci oğlu 

Ali efendiye (1500) lira ita
sına borçlu Dursnnbey'in 
bozyoku ~ mahallesinden ha· 
cı Arif efendi kerimesi Mcr. 
yem hanımın i~hu borrun

hariciye nezaretine merbut 
olacak yerde doğrudan doğ 
ruya fırka re!si M. Hitler'e 
merbut kalmaktadır? 

Zannedildiğine gört, Al· dıın dolayı mumuıleyh İema
man ricali siyasetlerinin il efendiye birincı dereı·ede 

akim kaldığını görerek Viya· ipotek etmiş olduğu aynı 
na'ya cevval bir diplomat ! mohollede kain ve ye~il 
olarak tanınmıt olan Fon 1 otel denmekle anılan fevk:ı
Papen'i tayin etmitlerdir. ni dokuz od:ı, iki koridor 

Hatırlarda olduğu üzere ve tahtani ıki mağuzıı ve 
Sar'da naziler tlddet hare otelin behı·esindc çeşme, ha· 
ketlerinde bulundukları za. vuz ve meyvedar ugoçlor-
man yine oraya Fon la bir dönüm miktarında 
Papen gönderilmit ve ' zebze lıabçesini huvi olan 
fesholunan mllli sosyalist fır 1 

ve huJutlorı, sı•ğı evvekc 
kasının yerine Alman ce • / oş1k Halil hanesi iken bu 

P -- ~ı ~t 1 t 1' ' besini kurmağ muvaffak ol- 1 gun oo u · e ıme ,-o ;mır 
muıtur. oğlu hacı Ramazan ofeııJi 

Şimei Viyana'ya mümes. ve Ahmet cfonJinin Emin 
ıil olarak bir vazife ile mi 1 hanesi ve bahçesile. solu 
gidiyor Bunu yakın bir iı. ovvelc~ bkoca .. bab~I cıRğlu 

muezzın u gun og u :ı 

!ikbal gösterecektir. 1 k Al" 

Von Papen elçi 
oldu. 

VİYNA , 28 (A.A) - A· 
vusturya kabinesi M. Yon 
Popen'i Almanya'nın Vı 

yana orta elçisi olarak ka· 
bule karar Vt'rmittlr. M. Yon 
Papen Dolfüs'ün cenaze 
merasiminde Almanyayı 

temsil edecektir. 

Avam kamarasında 
LONDRA, 27 < A A ) -

Harici ye nazırı Avam kama

rasında Avusturya hakkında 
uzun bir rapor okumuı ve ne 

tıcede Avusturya'nın son ha· 
diseleri yüzünden İngiltere'nin 
vaziyetinde bir değlıiklik ol· 
mıyacğını söylemittir. 

mazan rnnesı. o r ası ı 

beylerin Ali hane si ve bor 
dakçı :\lehmet önü yol ile 
mahdut olon işbu hanenin ta 
mamıao yeminli üç ehli vukuf 
tarafından beş bin lira kıymet 
takdir edilerek 2280 numo. 
ralı kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrasınn tev
fikan borçlu tarafından ve
rilmeai iktiza eden taksit 
tediye olunmadığından umu. 
mi hükümler dairesinde 
aı·ı k arttırma suretilo Mlıl· 

masına karar verilmi,tir. 
2-Birinci arttırma tu;ihi:28 
Agustos - 934 tarihine mü 
~adif salı l(ÜnÜ soat 16 dn 

3- İkinci arttırma torj. 
hj: · 12 Eylül · 934 ı·ur~am. 
be günü oynı saatte. 

4 - Arttırmaya ittirllk 
için yukarıda yazılı kıyme

tin yüzde yedi buçuk nis· 
petinde pey akçesi veya 

milli bir bankanın teminat 
makbuz.u tevdi edılıcektir. 

5 - ipotek sahibi aln"ok· 
tarla diğer alocakl~r n ve 
irtifu.k h>lkkı sohipkrinin 
gayrı menkul üzerindeki hak· 
!ar ını hu~usıle f 11 ve mas· 

~ura . dJir olan iJdialurını 
ı9bu ılıln torihind~n itibaren 
yi_rmi_ gun ıı·inılı• ı:vrakı 
musbıtelerile lıirlıktı• memu
riyctimize_ bıldirnıelı·rı icop 
ede r. Aksı takdirıfo huklorı 
tapu Sİ<'ililıı sabit olnıudıkı·n 
satı~ heJ~linin payle9m~
sındıın hnrıı: kalırlar . 

6 - Gösterilen günde ort. 
tırınuyu iştirılk ednnln art. 
tırma ş.1rtnnnıı:eini rıkuıııuş 

ve luzumlu malumatı almış 
vo ~ıınlnrı tamamen knlıul 
etm:~ oıl ve itibar olunurlar 
__ 7 - işbu gııyri menkul 
il\' defa lı:ığırıldıkt.ın sonra 
en \'Ok arttırana ihnle oıli . 
lir onrak arttırma bcdı>lı 
muhammen k;yınclin yiizJe 
yetmiş beşini bulmazsa en 
ç~k arttıranın taahlıiiJü ho
kı kalmak şartiyle urttırma 
on boş gün daha temılit ve 
nnbeşinci günü aynı Raotte 
yop:lacak ve böyle hır be. 
del elılo edılm.•zse ihnln vıı· 
pılıımaz ve sotış dliş~;ek 
gone 2280 numıırolı kanun 
dJiresinde muamele ıfo kı. 
lınacaktı r. 

8 - (;.ıyri menkul ken· 
disine ihııle olunan kim~e 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı Yerınez80 iha· 
lo kıırıtrı feRholıınarok kun· 
disinden evvel en yüksek 
tekliftQ bulunan kimse aı-

zetmiş olduğu bedelde olma. 
ğ..ı r::ızı olursa ono, raz ol
m:ız veya bulunmazsa he· 
men onbe~ ~un müddotle 
arttırnııyo ('ıkarılıp en ~·ok 

orttırona ıhale edilir. iki 
ihale arasınıloki fark ve ge. 

:·s····~········································ .... 
: ~~·~ıkn ! lztra .ı . : Yazan ı 
: Hiku•ç . : P U8f Si : Mükerrem 1 
• ayesı • • Kamil 1 .......................................... : ........ . 

Neriman en yakın arka· hale girdiğini anlamata ça-
daıı Ayten'in yatak oda lıııyordu. 

sında rahat bir ıezlonga Şimdi Ayten karyoladan 
uzanmıı tatlı tatlı konuıu· fırlamıı, pembe Hten kimo· 
yordu. 

Kocamı aldatıyorum 

Ayten. Ve bu aldatııtan da 
çok hazlanıyorum. 

Bir saattir Neriman'ın vura· 
dan buradan anlattığı salon 
dedikodularını dinliyen Ay· 
ten; bu garip itirafla yerin· 
de kaynadı. Karyolanın 

somyaları yere çökecek gibi 

s~nıldı. l~ek y~.-tıkları çiğ· 1 
nıyerel< guzel gozlerinl açtı: 

Aman sahi mi Neriman? 
Bu ne biçim ıey Bu kaba· 
halı okadar kolay, ok adar 
soğukkanlı itiraf ediyorsun· 
ki. . 

Ben dünyada böyle ıey 

yapamam. Farzımuhal ola· 
rak burada vurmak için 
bir tahta aradı- yap•am bi· 
le değil itiraf etmek, vicdan 
azabından ölürüm Dedi. 

Neriman ıen bir kahkaha 
atarak daha coıkun anlat· 
mağa baıladı: 

- Kocam benden emin 
dir Bana olan itimadını her 
fırsatta söylemekten çekin· 
mez: Karım beni aldatmaz, 
karım beni sever, karım 

benden ayrı yaııyamaz der 
durur Evliliğimizin ilk za· 
mantarında bu itimat hoıu· 
ma gitmiyor değildi. Çünkü 
Ferit'le seviıerek evlenmiı
tim. Gözüm ondan baıka 
bir erkek görmiycrdu. Fakat 
sonraları bu emniyet siniri
me dokunmağa ~aıladı. O
kuduğum kitaplardan. din· 
lediğim vakalardan anlıyor 
dum ki erkekleri daima •tık, 
·:aziyetinde tutmak, onlara 
telkin edilecek füphe dere· 
cesi ile mümkünmüş Koca
mın beni kıskanmaması ya
vaı yavaı gururuma dokun· 
du. Bir kaç defa gözü önün· 
de hafif tertip fülörtlere 

1 
giriımeğe kalktım. Farkında 
bile olmadı. Bir gün ara· 

mızda geçen bir münakaıada: 
- istesen de beni alclata- 1 

mazsın. Yaıatılırın toy Ba· 
ıaramıyacn 'ın hiynı.et r~e . 
seleleri ile söylenüp durma . 
Böyle pala vral.ırd kulak ver
mem dedi. 

O gün akt<tma kadar ağ· 
!adım . 0ya1aıımak içın t>li· 
me bir kitap aldım, bonına 
saytala ı çev rmekten baıka 
bir işe yaramadı. Piyanoyu 
çalayım dedim' parm kla· 
rımdn bir yavanlık vardı. 
Nezihe'nin kabul günü idi 
Gideyim. oraya gelen dost· 
!arla çeııe çalar açılırım de
dim. Daha salona girmeden 
pişman oldum. O gece ııy· 

kum kaçlı I:rtesi sabah da
h ı siniri ve hitls.z uyandım. 
banyodan sonra söyle bir 
aynanın karşısına geçtim. 
Kendimi !iliz bir tetkikten 
geçirdim.Netice hoşuma git· 
ti Çünkü güzeldim. İstedi· 
ğim zaman, istediğim erke. 
ili baştan çıkarabilirdim. Ve 
bu kanaatle ıöyle evimize 
girip çıkan erkelderı bir dü· 
~ündüm. İçlerinden Ferlt'e en 
y.ıkın, can ciğer ahbabı o· 
lan Cemil'i seçtim. 

Neriman sözün burasında 
göya cigara içmek bahane· 
nesi ile sustu. Yan gözle 
belli etmeden Ayten'ln ne 

Ç<'n günler iı·indu yüzde 
beşten hesap olunacak faiz 

nosuna sarılarak alçak bir 
koltuğa ırömülmüftil. Renıri 
hafif bozulmuı, ince katları 
ça tılmııtı. 

Neriman bunu fark et· 
memlt göründü. Clgarasını 
tatlı tatlı çekerek, gözleılnl 
yarı örter gibi çok tatlı bir 
eda ile dumanlarda dolar 
tırarak devam etti: 

- Şimdi öyle mesudum 
ki.. Bir yanda zengin, ka• 
rım sadıktır diye bana tam 
bir serbesti veren koca, 

Diğer tarafta heyecanlı, 
ateıli, ihtfrulı, genç bir aıık. 
Sevgiden bütün sinirlerim 
saralı gibi harekette. Öyle 
seviılyoruzkı .. 

Cemil evlenelim, kocan
dan ayrıl, benim ol; diye 
yalvardıkça: 

- Acul olma çocuğum. 

Bırak bu sevgi böyle ateıll 
yürüyüp gitsin. Bunu ilerde 
düşünürüz diye oyalıyorum. 
Geçen çarıamba adaya git· 
tık. Ôyle bir gün geçirdik 
ki, insanın boğazına kadar 
zevk duyma11, ıaadetten sar 
hoı olması için hayatta böy
le bir gün yaıamak kafi. 

Sözün burasında Ayten ar 
tık boğulacakmıt gibi ye· 
rinden fırladı. Çünkü çar· 
ıamba günü saatlerce Ct· 
mil'i beklemlf; gelmeyince 
hiddetten, kukançlıktan ku
durmuıtu. Demek ki kendi 
sini sevdiğini söyliyen c .. 
mil idi bir yalancı idi. Ve 
onu eski aııkının karısı de 
aldatıyordu. 

Neriman: 
- Artık ben 

diye kalktı. 
gidiyorum 

Yalancıktan öpüıtüler . 

Üstünden en büyük yükli 
atmıı gibi salonu terkeden 
~lerlman, en eski arkadaıı .. 
kocas•nın metresi olan bu 

hain kızı asabiyetten tir tir 
titrerken bırakmtıtı 

Bu Cemil hikayeıi tama· 
men yalandı O Ayten'ln 
geçen sene kocasına metrea 
olduğunu, çılgın bir ıene 

geçirdiklerini biliyordu. Bu 

hadise genç kadını ne ka· 

dar ağlatmış, zayıflatmıı, 

sinirlerini bürümüıtü. His· 
]erinin intikamını almak 
için kocası ile kavgaya tu

tuşmağa, boıanmağa kalk· 

madı. İkioine de birer ıztı· 
rap dersi vermeğe hazırlan
dı. 

Ayten yeni sevlıtiğl ve 
sık sık buluıtuğu Cemil'ln 
bu aldatıı hikayaıinl du· 
yunca kalbinden vurulınur 

tu Bu vakayı Ferit'e mu 
hakkak anlatacak, yuvaları· 
nı bozmağa kalkarak inli. 
kam alacaktı 

Çünkü Ayten gibi mek· 
tepten çıktıktan ıonra ah• 
!akını değlıtiren bu kadın· 
dan herıey umulurdu. Ve 
Ferit bey bu macerayı du· 
yunca hiddetten küplere bi· 
necek, evde kıyametler ko· 
pacaktı. 

•• 
• 

Neriman'ın teıebhüsü mu· 
vaffakıyetle kapandı. 

Hakikat evde kavgalar 
kıyametler koptu. 

VA diğer zar::ırlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetiınizre alıcıdan 
luhsıl olunur. Satış pPşin 
pora ıle olmakla ücreti tel· 
inliye ve tapu maerarı ulana 
aittir. 

Kocaaının sevgisinden ve 
sadakatından baıka blr,ey 
istemlyen Neriman her ıu· 

retle temizliğini isbat etti . 

9 Bu husu•ta fozla 
muh1mat nlmalr i~tıycnll'rin 
934 • 246 numaralı dosynyı 
tetkik etrnı'J;. üzere memu. 
riyetimize müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Bu ders Eerit beyin gö. 
zünü dört açtı Şimdi karın 
elden gidecek , fingirdiye· 
cek diye ödü kopuyor. 

Ve bir daha raıkaaınıa 
kadınına yan gözle bakma
yacak kadarda uılandı. 
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B a h ç e 's i n d e1 =-~.,,; ~) 1 N f. 114 J,, •· A R. ~ ~,- ~ Temaşa A i 1 e 
• 

Büyük fedakarlıkla celbettiği 
miz Türk sanatkarları Mustafa 
B. Selma hanım ve arkadaşları 

Varyetelerine bu akşamdan itibaren 1 

başlıyor 

~lcmlrkı·ıirııiziır hı•ı· tarafında hü,·ül,, rai•bet . ,.. 
k:ızanarı ..;pyiıııli saıratk:irııııız l.ıkclir'k::\r lıal- 1 

kınııza ııezilı gPcelt•r ~aşatakıır. 

B<tlıkesiı· 1\skcı·i S<ılııı 
\ lıııa K<>ıııisyc>ııııııd•tn: 

Edı·ı~ırıiı'trki l,,ıL'at ilıti~aı·ı it;iıı kapalı \ 
zarf usulilı• oıı iki hiıı kilo ı-adr ':ı~ı satın al11rn· . . 
r:ıl,,tır. 

~ Evsaf vı· ~pı·aitiııi ~i\rııwk islİ)erıleriıı 
lıeı· giiıı \(' islt1 klilPrirı ilıalı· gliııii olaıı 12-8-934 
paz,u·tcsi güııii s :ı:ıt 17 ~c k:ııl: ı r 11111rakkaı teıııi

ııat ak~ası ol:ııı 720 liıa~ı lıa' i \('teklif zaı·fla- 1 

rilr hirliktı• Etlreıııilll'ki Sn .. \1. l\ornis~ııııııııa 11111 

ı aııiiiiiiiiiiiıiijiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiıiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiııiiiiiiiiiiıii1iiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiıijiJiiiiiiiıiı• 

--'- 1 
1 ŞEHİR 1 j IMAHFELI 

' SİNEMASINDA H "";,~~::.;.~~:, 1 ~:::.~~"~: Sinemasındıt 

29 Temmuz 934 Pazar dan iti~aren 
Sevil Dansözü 

27 Temmuz 934 Cuma dan itı~aren ff ' i nıiiı..cııınıpı ott·lidiı·. 
•• 

TPıııs i l edPıılrr: 
Evlenecek Kızlar H itti!!~~~i'·ı 

Konfor. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

G.\BY ~lOHL \ Y 
.IOSE SOGl"EHO Bu şen ve hoş fılimi 

görmenizi tavsiye 

ederiz. 
Mevsimin en kibar fi/imidir. 

•s •• ıı 

= n 
•• 

Gerek Memleket halkının, 
ge.rt:k bütün misafirlerimizi 
umumi takdirini celbetmiştir 

TEMAŞA Gazinosunda 

İspanyanın yakıcı güneşi altında çi
çek satan bir kızın dansöz olmak sevda· 
sile geçirdiği aık ve ihtiras macerasını 
İspanyanın kafeşantan hayatını bütün gü· 
zelliklerile gösteren t u filimde ( Şark ) 
müzikasını andıran İ!panyol muzikosile 
ıarkılarını dinleyceksiniz . 

Ayrıca: Dünya havadi:;leri 
Sinemamız gayet ferind :r. Soğuk hava 

makinaları ve vantiratörleri daima faali· 

U Güzel Sesli Bir Radyo 
Yakında: Ben bir !! Sı·lıl'iıı, İ:-;ıaııhııl 11· ızıııiriıı lıiiıiiıı ı.:az• ıı·lı·l'i 
Pranga kaçağıyım = 111 "\cuıtur 

_ __ _ _ .. tC Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve 
,dirler. 

~ lf dinlenme yeridir. 

Muhterem Balıkesir l::::::::::z:::z::::::z:uı 

Bu kere İstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müı-

I külpesent bey ve ha
nım efendileri mem. 

1 nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 

1 

muvafık yeni şapka
lar imal edildiği gibi 
eski fapka-lar da ye-
ni bir hale getiril-

Ahalisine Müjde. 

• 
BiR , 

Defa 

Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün
lü kumaş-lar ve elbi

seler üzerinde olan 

bi ' umıım lekeler beş 

dakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

1 ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol

mduğunu muhtere ha

lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

SAGLAM, _ 
ZARiF, 

ucuz 
KUMAŞ İSTİYENLERE 

V ON i S 

1 Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası /..aı·şısında 
raeaat eyi<' ııcleri il:iıı olunur. 

- (j 

1 ŞAPKA v APIM EVi Mustafa Zeki 

n,ılıkesiı· Vilayt~• Dai- •,====~:=:-=::=:::::~~=========.:::=-=-- ----- - .. ·--- --- ---- ~ 
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ıııPtı·clerı aı-.ı~ıııd,ıki kısıııııı ı..ı·~ifııaıııf''-'i ıııuci- ı~ M N • • ~ ı Kumaş Mazası 
hiıwP tanıiratı f'Sa"i~ısi ıG-ağu~to~-9i:ıJtarihinr >!) • ıyaZI ~ Balıkı·~;ir ıııt·ı·kez kazası dalıiliı ı dı·thakö~iiııde Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
ıııiis'.Hlif. pcrşı·ııı.bc ı.:iiııii ~aat ~mheşle kapalı zarf '". . . . . . . _ ~, ilk defa kii:'. '.dı ı~.ıukııı·rer paııa~ ıı· hiı·t:_;· lı'ı l ılc açıl - -
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4G kıır11:t11r. Talip olaıılarııı nıuhasclıciıırııu ı ııi- @ "t'cı·lt'ı·i ı...;1 111 1 ,.1, ~. ı nzı'ı·c yırnıı gıın nıuddetle :ıleni nıiizayeJı·~ı· \az .\zami ıııiktnrı 
• ~ t°' ~ ı·· . . 1 

ye karıu ııtrııa LP\fıkarı ıııuktazi lıaş mühendislik-- ':r: ted:n i edl'ı'. ~ .. eı ıınıı~tır. . Kilo 
ı:f' ınusaddak li~akati frııııi~P \C clıli\ı•ı "' :-;ikası i B J k · K ~ Hiisuıııuıı !wdeli mulıanııııcııi 100 liradır. ! 17000 Kunı (•avıı· ııt11 
'" tiear<'l odn:-;ı \l'Sika:-;ıııı \t' ) iizde ·~edi lıtıı_:ıık ~ a ı esır • ~ . Talip tılanlarrıı ~ i~zt.le ycdihtı\'llk ııislwtiııdt' le- 25000 Yulaf . . 
rıi--hetiııdc f l' ll.~irı:ıl~ ııi~n-.tkkatı· rıwJ..hıız \C~a.nıek- ~ mllye c. No ~ ıııı~ıal~ '.ll~l\'.l~~atc~ı~l',1111, H·zrı 1·;c tesliııı i~( .. ~.~\lllİ : . ·"·il<l~l:'t,daııı.ızlı~ Cl)~ırlarıııııı lıir Si uel.ik ia~~· 
tuhııııu. 11s11l11 .~aıı·ı·~ırı~lı: , 1• Htklı ı~ıua~~· pıııııdt> !- 22 ~ ııı~zkı."~·~ fazl,~. ıııLı.luııı,\I ,'ılııı.ık ~.e ~ · •:allı. <'.!-("<'il- sı. ıı,:ııı b~ladakı 1111.ı..taı·da H' Ş <lrtııaıııelPrı ıı111rı' 
Balı~~sı.~~ı· <•rıı·uıı'.t'ıı.ı Yıhı~'.·h· te\dı t>lıııderi '" ~ / .ı ~ -.. ~ ın'..~ '.s~ı·''. :ıı"'.''.! dLllıa l'~ \Pi cııeırıı:ı·ııı vıla~Plc bıııee_ ıııuha~<ta t•dıl~ı·:k kıı~:u ~~~ıı· oıu \P ~u.~:ı~1 
~ı>nııtı ogr ı'ııııırk ıstıyeıılt>ı'ııı d:ılıa e' Yt·I ,il~i~el ~s@I'. • _"V~?j@ ~-- nıuı <it ,wıla ı ıl.ııı oluııuı . 16-agııstost-flii± ıarılıııı,• nıusadıf ıwrşı>ıııhe guıı' 
ııaFia dairı•siııe 'e eıwiiııwrıi \ih\~eır ıııiinıraat -1 ~ ~-- ~aal oııhrştı- ihalt• t•dilıııı>k iizPrc ~ irnıi gliıı ııılid' 
etrııelcl'i ilfııı olurıur. ı ı- DOKTOR N E v R o z 

1
. N detle aleıri ıniiııakasn)a 'az edilnıiştir. 

Bıtlıkcsiı· ziı·<•<•l 
Miidiiı·liiğii11(leıı: . 

Kı-ı•siit ziraaı ııwktl'lıiı dı· oıı l ıi ıı kilo kuru 
ol 24-7-fl34 tarilıiııdı• 'irnıi giiıı ıııiidtlrılP ıııu-. ' 
z ınedeyr \az- ı1 dirıııistir. Taliııiı• riıı ziı'aat ıııii -. . ' 
ıHirliigüııc mii1·acaatı. 

Taİip olaıılarııı Licaı·cı odası 'Psik:.ı~il<• ~ iizJı' 
ı ,edihııeuk rıi:·.\ıt'liır<lt> leıııiııalı 11111\akkalt> ıııa~' 

Mehmet Şakir 'ı111z ,;."l ııwktuhiiı' YP\lııi ıııezklırda "' ,akt' 

C E L A .... L ıııua.v.'t';ıiııde V•' s.·ı'ı·aiİi ö,frl'l'lllllPk isti.'cnlı•riıı tl•1 
llHgün hasl :ıLırırıı sual ·' 

2 den ak ~.ı rııa kadar kahul ı a ('\\Pi l'iıt'lllll('llİ 'il:\y('lt' gelrııl'IPl'İ il~ıı 11lı 1' 
eti r . 

. \tlres: ~lııstnfafakilı 

ıııalıallrsiııdP Kat'(•si 

1 be) tlirbesici' ar1111~ 
1 

Bütüıı asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 

llUI' • 

Neıriyat müdürü: ESAT ADIL 

Vilayet Matbaaaı Balıkesir 


