
T en~ide katlanmıya alışmak değil, 
ten~it edilmemeğe ça

lışmak lazım~ır . 

Nafıa Vekili Ali bey Ankaray'a döndO. 
Yeni Avusturya ka~ınesi kuruldu. 

Nüshası Her yerde 3 kuru~tur. 
CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

S a h i b ı ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoglu Esaf Adil 
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İran ve Afgan (•lçilc:ri Avustuı·ya İstanbul Izmir 
Hariciye Vekilimizle konuştular hadiseleri sanayicileri panayıt•ınoa 

Sanatın ahlaki ruhu 

Fethiye hadisesi dostane bir ~:~~ ~~~aa~~~s;~~~ Sergide toplandılar iit~l~~n p:v~~~~~~~ 
lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doçent
ln inden Suut Kemalettin bey tarafından. 

şekilde kapanıyor mesine sebep oldu İzmir panayırına iş it}!IR, 30 (S . Ş) - Pana · 
bT.\\Bl L. 30 (S. Ş) _ A· • • yır haz ı rlıkl a r ı hıı.raretl e <le-

Ekseriya ıanat bir lüks, 
bir oyun, hır nevi vakıt ge
çirme addolunur. llalbuki 
sanat ve ahlak mcselelerıle 
meıgul olan!ar b ilirln ki 
sanat hayatta çok mühim 
bir rol, ahla ki bir rol oy
namaktadır. Sanat sayesin
dedir ki içine düştüğümüz 

adilikten, menf aıı ttcn te
mizleniriz. Kant ıiıyor ki. 

ANKARA, 29 ( A .A) 
Bugün öğleden wnra Afgan 
ve lran büyük elçilerinin 
Hariciye Vekili Doktor Tev
fik Rüştü beyefendi nezdin

de toplandıkları ve iki dost. 
hükümetin cümhuriyet hu
kümetinin hakimliğine tev
di ettiği İran hudut ihtilafı 
itinin konuıulduğu haber 

alınmıştır. 

ISTANHUL. 30 ( S.Ş) -
İtalyan sefiri dün Ankara'da 
Hariciye vekilimiz Ttvfik 
Rüıtü beyle görüştükten son
ra dün şehrimize gelmiş-

tir. Sefirin Tevfik Rüştü 
beyle görü~mesi, Fethiye'de 
bir İtalyan gemisinin •ahil
lerimize yaklaıması ve üze· 

rine gemicileri davet mak· 
ıadile ateı açılmasıdır . 

ANKARA, 30 (S.Ş.) -
Hariciye vekaletine mensup 

salahiyettar bir zat Fethiye 

hadisesi hakkında beyanat· 
ta bulunarak demiştir ki: 

· -"İtalyan sefiri dün Tev 

fik Rüştü beyle bu mesele 

üzerinde çok dostane bir 
ıekilde görüşmüıtür. Hadi· 

senin yakında memnuniyeti 

Hariye Vekili Tevfik Rüştü bey 

mucip bir şekilde halledile· 
rek kapatılacağı muhakkak
tır. 

--
Nafıa Vekili 
Ali bey Ankara'ya 

döndü 
ANKARA, 30 (A.A.) 

Bir haftadanberi İzmir Ba
lıkesir ve Bandırma şimen · 
difer müesseselerini teftiş 
etmek üzere kışa bir seya
hatta bulunan nafia vekili 
Ali bey dün akşam Ankara
ya gelmiştir. 

. tırak meselesinı' gö- vnın ediyor . l'an ayırdıı. pavvusturya'<ln Dolfüs'ün ıiliimı-
le ba ş lıyan hadi•eler dünya •· t" I yonlar her . g ün biraz <lahn 

ruş u er çoğalıyor. lngilizler panayır 
para esham borsabrında İST ANEUL, 30 (S Ş) - sahasın<lu gayet şık bir puv 
ınühiın tesirl er uyandırmı ~ - t kl . ı y 

Altıncı yerli mallar sergi· yon yup .•raca aruır. ugos-
tır. Avusturya vakayiinin lav ve llanyan tüccarları 
yeni bir harbe sı•be biyet sini şimdiye kadar 276 bin geniş mikyasta pıı.nıı.yırda 
verm ~ si ihtimal ini derpiş ey- kiıi gezmittir. Bugün İstan· yer almışlardır . Demir ~a i t 
liyen bazı borsalarda es- bulda mevcut sanayi er babı bey i•minde bir ıat panıı.· 
ham düşm~kt~rlir . yırdu Lunr.park yaptırmıık 

sergi binasında toplanarak istemektedir. 
lstanbul'da sıcaklar 

lzmir 9 Eylül panayırına Panayırı gezmek i ~ in yol· 
İSTANBUL 30 (:-- . Ş) Sı

iştirak meselesini araların<lll cu tar ifel eri fıı vka ltl<le elvc
cakların şidde:ınden Dahili-

v k 1 b 1 1 görü•mü•lerdir. Sanayiciler rişlidir. Diyarbekir'<len bir 
ye e a eti azı vi ayet er- • • yol"u gidip g elme olarıı.k 
de olduğu gibi İstanbul me· va· si mı'k t · t· · k' t ı ki yas a ıı ıra ın e· 7 irıı. verme e panıı.yırı 

murlarının da saat (15) e ka- mini için İzmir panayır ko gör tJcuktir 
dar çalısmalarını muvafık ı· h' •a 1 · mitesi nezdinde bazı temen n lo r dr iJ:ırcsi İzmir 
görmüş. keyfiyetin tatbikine 
baılanmııtır. 

"Güzel, her menfaatin ha
ricinde bir ıeyi se\Cmek için 
bizi hı:.zırlar; hasselere hitap 
eden mevzularda bıle bütün 
mahsüs cazibeden müstakil 
ve serbest bir haz bulmayı 

bize öğreterek, ani bir sıç
rayış • olmaksızın haselerin 
cazibesinden itiyadı ola,. bir 
ahlaki alakaya geçmekliği • 

1 panayırı l\'ın 8İğura ve li- mizi temin eder. Gu"zelı' niyatta bu unmıya karar 
körler yapacak ve &atacak . ıeven kendi kendisinin fev 

verm itlerdir, t 

T" k 1 M ır. kine çıkar, yükselir ve eı· ur sporcu arı o-:-:~::----,~-:--=-----.--- lzmı·rı'n nufusu a rttı 
T k d yaya ameli faydaların· 

skova'da :ra ya' a İZ~11R, 30 ( S Ş . ) Af 1 dan müstakil bir kıymet ve· 
MOSKOVA, 30 (A .A. )- k~nunundan beri vılAyet ida_ rir Güzel bir ıey karıısında 

Yolcu nakliyatı re heyetince yapılan müra- ı Türkiye sporcuları buraya ı ruh yükseldiğini duyar; bu 
1 h artıyor. caatlar üzerinu y • pılan kayıt- b ı b h k ge miş ve arlciye komi- \ iti ar a sanat ir a iki ma-

EDIR !ar ve munmeJ .. Ier nüfus serliğinin bir mümesaili ile . NE, 28 (A.A) - t'ark bnkımınd:ı İzm i r' in lehine neviyet yıkayıcısıdır: 
muhteıl·f spor te•ekk" llerı' §ımendifer kumpanya.sının "Bir •aheser önünde bu-

• u 1 t b l'J neticeler verm;~tir. • 
tarafından istikbal edilmiş- 8 an u a Edirne arasında lunduğum zaman ruhumu 
lerdl

·r. ihdas ettii!:ı' tenzı' lı!tı tonez- 239 kaytıaız cvlenmP, bu. 
~ b ·73 k k onunla birleıtirmek isterim. 

züh trenleri haftadan höfta- na mer ut 0 çocu ' oza-Estunya · Rusya _ . . !ara tabi köyJ,. rdP. n 1202 Eğer buna layik olmadı ğı · 
ya raghel bulmakta ve ıkı çift evlenme ve 4337 ço. mı hissedersem bendeki 

arasında şehi.r ?rasında yolcu nakliyıı-, cuğun doğumları tesçil edil· ı hayranlık bir azap ve itaba 
MOSKOVA , 30 (A.A.)- tı gıttıkçe artmaktadır. miştjr. inkılap eder. Bütün adi fi-

Buğday Nasıl satın 
Alınacak. 

Eslonya harkiye nazırı, M. ------·, kirlerle alçaldığımı hissede 

Kalenin tarafınclan kabul Ankara se rgı·sı· rim. Bu takdirde kendime 
edilmiştir . M. MRtovda na- geldiğim zaman güzelliğin 
zır ıerefine bir ziyafet ver- ----------- neşrettıği 0 keskin ıııkta 
miş ve bütün hükumet er- Cumhuriyet bayraminda büyük kendisini bana gösteren le-
_!anı hazır bulunmuflur. b keleri varlığımdan silmek ----

Ziraat Bankası Bu Yol da bir 
yunan teyyareleri ir yerli mallar Sergisi için gayrtt ederim .• Keza 

Talimatname hazırladı. 
Berlin'de acılacakdır. ondokuzuncu asrın maruf 

BERLİN, 30 (A.A) 14 , İngiliz filozofu Stuart Mili 

IZMİR 30 ( S Ş) Ziraat vekili ve bulu nmadığı tak
dirde namına tensip edece· 
ği zat riyaset ed r . 

Yu 'ıan ta yyarecisi resmi bir 
ziyare tte bulunmak üzere 
Btikreş'ten buraya geldiler. bankasınca köylüden sat:n 

alınacak buğdaylar hakkında 
bir talimatname hazırlann· ı ş · 

tır. Talim.ıtnamenin mühim 
kısımları şunlardır. 

Ziraat bankası müstahsi
lin satılığa a r z e d er -
ceği buğdaylardan yüzde l 
den fazla çavdar ve ecnel i 
maddeleri olmayıp hektolit
resi 78 den yukarı bulunan. 
ların kilosıı 4,2:> kuruştan, 

yüzde 3 ten fazla ecnebi 
madd.,li ve yuzde 3 ten faz· 
la çavdarlı olmıyanları da 
3.80 kuruıtan satın alacak· 
tır. Bu fiat ek.tra buğdaylar 
için azami olarak tesbit edil· 
miş olup diğer buğ· 

dayların kalite farldaıı bu 

fiat esası üzerinden tenzil 

edilecektir. 

Komisy on : 
Suikastçılar A) işbu tal io :ntnam< de 

münd . riç alım ve satım ma· 
h :ıllerinin tebdiii veya ,,, Büyük bir fabrikayı 
niden alı •n ve satım maha l- yaktılar 
leri ihdası lüzumu halir.de MOSKOVA 30 { A.A) 
bu bapta Heyeti Vekılden Se verdlovşk'dan bildirildiği· 
karar alınmak üzere teklif ne gôre. Ura makina fabri-
lerde bulunmak. kasının demir, imalathane · 

D) Buğday alım zamanı sıni yakanların mahkemesi 
nın başlangıç ye sonunu ve / ba~lamıştır. İthamnameye 
satım mevsim !erinin fiat mik- .. b b. 

. gore u yangını ır çok mu. 
tar ve zamanını tayın etmek. 

C ) Her mübayaa yerinde kabil ihtilalci çıkarmııtır. 

f d al nması Hu teşkilat daha fabrika ku-
0 sene zar ın a 1 

lazım gelen azami miktarı 

tayin ve tespit ve icabında 
bu miktarları tadil eylemek 
gibi batlıca vazifelerle mü 

kelleftir. 
Satın alınacak buğdaylar 

borsalarda, borsa olmıyan 
yerlerde pazar yerlerınde 
veya istasyonlarda doğrudan 
doğruya müstahsil elinden 
alınır. Müstahsil, buğdayını 

bankanın deposuna teslim 
eder. 

rulurken başmühendis Filler 
tarafından vücuda getirilmit 

ve Filler'in ölümünden sonra 

teşkilatı, yerine gelen Abaln-

din idare etmiştir. Hasar 1 1 

milyon Rublenden fazladır. 

Suikastçılar bu yangını çı -

karmak için bir ecnebi mü

tehassıstan 20,000 ruble al · 

mışlardır. Maznunlar cürüm· 
)erini tamamile itiraf eyle· 
miştir. 

Satın alınabilmek şartları 
ve kalite farklı ecnebi mad
deler çavdar ve saire payı 

olarak tenzili lazım miktar
lar İstanbul; İzmir, Mersin 

Samsun gibi istihlak ve ih 

racat merkezlerindeki bor· , ____ --------~-
Hariciye nazırının 

nutku 
saların umumi hüküm ve 
teamülleri esasları nazara 
alınarak komisyonca tesbit 
olunur. 

Samsun 
Mebusu 

Emin bey hastanede 
öldü 

İSTANBUL. 30 ( S ~ ) -

LONDRA, 30 (AA.) -
Hariciye Nazırı söylediği 

bir nutukta M. Dolfüs'ün 
katline temasla ~ demiı · 
tir ki: 

Ankara 'dan bir görünüş 
ANKARA, 30 <S.Ş.) zırlıklara başlanmııtır . 

Milli İktısat ve Tasarruf yeni hatlarımız 
cemiyetinin her sene açılan ANKARA, 30 (S.Ş) 
yerli mallar sergisi bu sene KPşifleri ikmal edilmif Lu
Cümhuriyet l ayramında ve lunan Afyon ve Antalya hat· 
yeni sergi binasında yapıla- tının ilk kısmının inşaatı 

caktır. Şimdiden büyük ha· 11 ağustosta ihale edilecektir. 

Devlf'tlerin 
teşebbüsatına 
İtalya girmiyor mu? 

Amerika 
Kredi ..-.olaylığı yapı

yor 
VAŞİNGTON 30 (AA.) 

1 
Rozve)t ~.arafından açıl

masına musaade edilen 
:! inci ithalat ve ihracat 
bankası Sovyet Rusya müs
tesna olmak üzere herhan
gi bir devletle yapacakları 

muamele için Amerika 'lı it 
halat ve ihracatçılarla fab
rikatörlere kredi kolay : ık
ları yapmağa baılamıftır. 

buna yakın bir fikirde bu
lunuyor : 

" Bi: c •rrar salal.iyetile 
ı e ğ il f kat onunla ha l: ki 
bır rnrette u ğraşıldığı za 
ı"lan sa>ıat mef l{liı eı i bir 
l!(Üze!li' fikr:nı tema di etti
rir . Bu telakki bizi kendı · 

mi.zde ve es• rleriıııiz .l eki ku
surhrdan asla memnun ol· 
marıuya, mümkün olduğu 

kadar - her yaptığımız şeyi. 
ve her şeyin fevkinde se 
ciye ve hayatımızı mefkiı- ı 
releştirmeğe bizi sevkeder 
D kk .• .. 1 . " 1 eme ı guı.:e "ın tema-ı:ası 

"arlığı, içinde sıkııtırd ğı 
ihtiraslardan zamaıı ve me
l<an çerçevelerinden azat 
ediyor, ruhanileıtiriyor. O, 
bas it bir vakit geçirme ad · 
dedilse bile, insanları kaba 
vakit geçirmelerden, haşin 
ve manasız oyunlardan vi
kaye edebilir 

Büyük Fransız içtimaiyat
çısı Emile Durkheim'in dedi 
ği gibi: 

" Sanat oyunun asıl ıek
lidir. Ô tesir ve faaliyetini 
insanların boş ve i~siz za-

T. Rüştü bey 
Teessürümüzü bil

dirdi 

manlarına kadar uzatarak 
bunları kendine mahıuı ıe

ciye ile damgalanan bir ah· 
lak nümunesidir " 

İnsan zevke muhtaçtır. 
Sanatta ve tabiatın haıbl 

temaşasında her nevi neıe
lerle lezet duyan kimıeler 
amiyane töhretlerin cazibe
sinden daha kolaylıkla kur· 
tutabilirler. 

Ahlaki hayatın esası has
biliktir. İtte sanat bizi haı · 
biliğe alışacak varlığımızı 

hodbinlik çenberlerlnden ve 
ruhumuzda bir nevi diğer 

gamlık tesis eder. Yeni hiı
ler, yeni fikirler getirerek 
dar mevcudiyetimizi genlt· 
letir. En sefil hayata renk 
ve mana verir. 

Mahliikat ve eıyaya kartı 
derin bir cazibe uyandırır. 

İnsanın bedbin olmafa 
hakkı yoktur . Bedbin olan· 
lar hayatı sevmiyenler, onu 
çirkin ve mana11z bulanlar· 
dır. Halbuki sanat ihtiva 
ettiği bütün ıubelerle bize 
hayatı tanıtır, onun sezil
medik güzelliklerini incelik· 
!erini göıterir. Jo&eph Con
rad'ı okuyan denizin bütün 
haımetini, ulviyetini anlar 
ve denizi o zamana kadar 
sevm.,diği bir aıkla ıever. 

Balzac gibi büyük sanatkar· 
Iar beıer ruhundaki ulvi 
köıeleri göstererek in1anları 
insanlara sevdirmlıtir. 

Her sanat eseri. her ıa. 

natkar bize hayattan yeni 
bir ıey duyurur, tabiattan 
gizli bir şey getirir. 

Klasiklere göre dağlar 

göllt-r manasız ve çirkindi. 
Romantizmin yarattıfı 

nnllt eserleri bütün bir nes· 
le dağlaı ı ve gölleri sevdir-

'· 
Sa natkar göıile mahlükat 

v e e§Yanın orijinal cazibe· 

zi ni takdir eden, anlıyan 
kim•e ta lı iata kar~ı minnet

tarrlır . Hayatı, tabiatı, insan

ları hakkile tanıtan ve sev
diren sanat şüphesizki en 
feyizli saadet mektebidir. 

Sanat, fertlere tahaddüPI 
bir surette kültür vererel. 
onları manen yükseltmekle 
kalmaz, aynı zamanda fert· 
!eri biribirine yaklaıtırır, 

Türk Adları 
( Ç) 

Çetin Çelik Aılan 
Çeçen " " Alp 
Çerik • • Baı 
Çektir • " Kol 
Çekdemir " " Kul 
Çevik " " Taı 
Çeper • " Ay 
(,:epe) " • Ten 
Çelik Bey Çete 
Çelik Tekin Çeban 

Yeni doğan çocuklannıza 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır. Bu adlan gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildiği
niz adlar varsa onları da Hal· 
kevine bildirmenizi rica ede
riz. Bu adlarböyle toplandık. 

Buğday alım ve satımın· 
daki vazifeler 2303 numa
ralı silo ve am bar!ar hak
kındaki kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince icra ve
killeri heyet kararile teşek· 
kül etmiş olan silo komisyo · 
nu tarafından yapılacaktır. 

Komisyon ziraat vekaletine 
bağlıdır. Komiıyona ziraat 

Samsun nı~busu Emin bey 
tedavi edilmekte bulunduğu 
Alman hastane~inde dün 
ölmüştür. Yarın cenazesi bü· 
yük mera•imle kaldırılacak· 
tır. 

Dolfüs cesur bir vatan· 
perver ve temiz kalpli bir 
hükümet adamı idi Ölümü 
kendi memleketi için güç
lük ile doldurulur bir boş
luk bırakmıttır. 

ROMA 30 (A.A.) - Ha

vas ajansından: Messageri 

gazetesinin bugün neırelti

ği makaleye Roma maha · 

filinde büyük bir ehemmi· 

yet atfolunmaktadıı. Doğ 

rudan doğruya M. Mussoli
ni'd.,n mülhem olduğu söy

lenen bu makalede hulasa· 

ten deniliyor ki. İtalya, diğer 

devletlerin Berlin nezdinde 

yapahilecekleri .siyasi teşeb

lıüsata iştirak edemiyecek
tir. Çünkü Alman hüküme
tinin vaatleri ekseriya tutul
muttur. 

Askeri tahşidat 
PEŞTE, 29 ( A.A.) 

Ekseriya mevsuk haberler 
alan mahafilden bildiril
diğine göre M a c a r 1 a r 
Avusturya hududunda as . 
keri tahşidat yapmaktadır
lar. 

ANKARA, 29 (A.A) -
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
bey Avusturya baıveklli 
müteveffa M. Dolfüs'ün fe 
ci bir surette \•efatından 
dolayı Avusturya elçiıine 
Türkiye hükümeti namına 
beyanı taziyet etmit ve Tür
kiye'nin derin teessürünü 
bildirmiıtir. 

· tan sonra bir kitap halinde ncş· 

1 

rolunacak. tır. "H,, işaretlileri kız 
adıdır. 
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Altay p~rşemae 
günü ge!;yor c; ~ ~; ıe 11

111 11 ıt ~''' ıe ~''' i 11ı" A 'ı' ıs 1r ır ır. ~ CC)'""'-~~·~~---•o----.-.--._ __ ..-__ ._~----------·-------------------------~~~ 
Cuma günü maç 

yapılacak 
Altayın gelmesi mesele· 

sini evvelce de yazdık. Bu 
gün ıon safhasını bildiriyo 
ruz: 

Altayın müracaatı üzeri· 
ne verilen cevap Altaylılar 
tarafından kabul edilmiş ve 
hareket günü tespit olun
muıtur. Altoyhl , r ccma 
günü Birlikle ilk maçlarını 
yapacaklardır 

İzmir'den aldığımız telgra 
fı aynen koyuyoruz. 

IZ\1İR, 3rı (S.Ş) - Altay 
ile ldmanbirliği ara•ındaki 
muhabere eyi bir ıekilde 
neticelenmiştir. Altay Bir

liğin cevabına muvafakat 
cevabı vermektedir. Her 
hazırlık bitmiıtir. 

Altaylılar 18 kiıilik bir 
kadro ile per~embe günü 
sabahı trene binecek, ak{am 
üstü 8akeıir'de olacaklar 
dır. 

ruhlarında sağlam bir bağ· 
!ılık hesis eder. Aynı sanat 

eserini sevenler birbirlerine 
gayri ihtiyari olarak ruhan 
bağlanırlar. 

Sanat, en küçüğünden en 
büyüğüne kadar müteaddit 
içtimai grup azalarını bir
leıtiren kuvvetlerden biri· 
sidir. Bundan mada; sarat 
eseri rr:ensup olduğu mille· 

tin damgasını taşır. Milli 

hayatı, milli şuuru, milli e· 

meli ifade ederek aynı va· 
tanın bütün evlatlarını Lir · 
leıtirmeğe yardım ecer. 
Fakat sanat aynı vatanın 

fertlerini birbirine ~aklaş 
tırmakla kaim az, te•iri hu
dutları geçer. Milletleri de 
birbirine yaklaş! ıra bilir. 

Sanat bütün insanlar tara· 
fından anlaşılabilen alemşü 
mu! bir lisandır Hele mı ıi 
ki gibi zekadan ziyade his· 
se hitap eden sanat, •a} ısız 
dillerle konuıur. 

Bunun içindir ki büyük 
Türk inkılabı güzel sanata, 
8anat harsına büyük Lir 
ehemmiyet vermiş ve inki

daimi encümen 
Vilayet daimi encümeni 

dün mutat loplantuını yap· 
mıştır. 

Sı~~at Müdürü 
Yeni sıhhat müdürümüz 

Yunus Vasfi bey dün gel
memiıtir. Vasfi bey çar· 
şamba günü gelecektir 

Gelenler, gidenler: 

Ru~i Naci ~ey 
Gazetemiz muharrirlerin 

den şair Ruhi Naci bey Ba
lıkesir'e gelmittir. Ruhi Naci 
bey bir iki gün sonra Bur
haniyeye dönecektir , 

lbrahim Kemal bey 
Ual ı k • ,;r'ın ıl ğerlı ~enı·

lerinden P.ımuk ç ıı'lu Doktor 
ytizfı ~ ~ ı lbrahim Kemnl bey 
mrzunen şehrimize gelm i ~· 
tir. Gene; f)oktorumıız bura
da bir kaç giin 1'alacnktır. 

SalaMtin bey 
Erdek belediye reisi Sa 

lahattin bey bazı itler ıçın 
dün şehrimize gelmittir. Sa· 1 

lahattin bey burada bir iki 
gün kaldıktan sonra avdet 
edecektir. 

Kızamık bitti 
DAG ILICASI. 30 \S Ş) 

- Kızamık hastalığının ar
tık tamamile onu alınmış 
tır. Ilıca'da hiçbir hastalık 
eseri kalmamııtır. 

Doktor Fadıl bey yarın 
yahut öbür gün Balya'ya dö
necektir 

i Savaşın l akr mı i 

1 
1EMMUZ il 

01 

il Salcı u··n 1 
doğ'uınu: 1 

1 YIL: 1934 Zeval_i 5,5 1 
1 Ezanı 9,38 1 
1 REllİYÜLAHIR ı 9 1 

ı, Zalimin zulmü var.a maz A 1ı 
' 

lumun da Allahı var 

------------
lcip maarifi Avrupa 1ya mu- :••••••••••••••••••••••••~ 

siki.resim, heykeltıraşlık tah·: Yoksul/arı yediren, :ı 
sili için bir ço < gençler gön- : geydiren ve herma-
dermiştir • 

A~kerlikte, kahra•ııanlıkta, nada gözeten Ynk· 
yüksek kalplilikte kendisini su/lal' Birliğine seve 
dünyaya tanıtan büyük Türk seve yardım ediniz. 
milleti ilim ve sanat saha 
sında da kendisini tanıtma· 
ğa baıladı. 

}'cıksııllurı Gü:.ı•lmc 

liirli{ji 
•••••••••••••••••••••••••• 

Aoaaaaaaaa aaaaaaaaa0 A 

Yurdun 
Müsameresi 

Gönen 
Bu perşembe gece· 
si olacaktır. Dolgun 
bir proğram yapıl-

Belediyesinden halkın beklediği 

mıştır-
ldmanyurdu senei ılovri 

yeleri miınusebelile bu pcr 
şembe günü gecesi şehir 

sinemasında bir müsamere 
vereceklerdir. 

Müsamere proğramı pek 
zengindir. Evvelce yazd ı ğ'>

mız gıbi Yurtlular <ıÇob:ın,, 
isimli ıki perde, ü~· tublo
luk mnnwm eseri temsil 
edeceklerdir. 

C,:ohan Ankara llolkcvinin 

a~·ı lışında oynanan en mü
kemmel bir milli ve iıl~al 
piyestir Bundan başka çok 
güzel bir komedi do haz r
lnnmıştır. Komedıııin ı~mı: 

(Sülük gibı)dir 
Dııba mooolok, şiir, bokı. 

güreş gibi çok güzel numa
ralar da vardır. 

Son zamnnlorda C:önen de
lıler Jiyarı olmu~tur Çirkin 
ve piıı sözlerilc çocukların 

dillrrini hozan And:k ~1olı
met, ('ıplak viicudile etra 
f nd .ı iğrençlik lı•r veren deli 
Alı, vakitli vakitsiz eten 
muskalı deli .. Rast f!CIJiği 
yerde oynı~ nn Avun yalı 
deli ... 

Abdal abdul dolaşan deli 
ibrim ... V. R V.s ... 

Bclcdiyenın, ÇO('ukların. 
hulkın kurtulmaları jçın bu 
deiileı i toplıııarak i$tanbuı'ıı 
göndereceği öğronilmi~tir. 

Dünyanın hiç bir tarofında 
olmıyan bir halıı burada 

1 rast geliyoruz: 8clcdiye ö· 

~------------ nü tlo dahil o'mak üzere \·ar-

'§; &. WI /Jı.. '§ ! ~!;';',~;:~'.~'..~'"''" d• ;, 

Yurtluların müsameresinjn 
çok parlak olacağı anlaşılı

yor. 

/~ V /Rı._\. Sebzeciler, meyvacılar, 
kahvecilnin sandalye ve 
m ~sala rı; :ı rnbalor. otom o-

~ bıller. sandıklar V S. İnsan , 

mizliğe diyecek yok. Açıkta 
durnn ekmek. ot, şek e rli 

m .ıddeler V. S. Uzvi madde 
leri havi sinek p'slikleri içe
rİ•ınılr.. Banyolıırrn ıslah ı 
iı; · n tabakhaneler kaldırılı. 

yor. Daha neler, neler .. 

6önen'e yağmur yağdı. 
Perşembe günü ve gecesi 

Gönene epi bir müddet 
yağmcr yağmıştır. Bu 
yağmur geçen günkünden 
fazladır. Yağış miktarı Mu
ratlar, Ayvacık köyleri ta
rafına her taraftan ziyade
dir. Yağmur tütün
cüleri ve halkı memnun et
miştir. 

Tütün mahsulüne bu yağ · 
murun fevkalade bir faydası 

olacağı 'ahmin edilmektedir. 

Gönen' de havahr. 
Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruş 
6 A YLIGI 450 " 
3 AYLIGI 

bu memlekette yiirüınesıni 
1 

ı., bile şaşırıyor . . Rüstem ma -

Gönen'de havalar bugün 
!erde serindir Gök yüzü bu
lutludur. Simdi ye kndar esen 
ılık rüzgarlar hitama ermiş· 
tir Derecei hararrt 20 de 
rece ile 25 derece arasında 
tahavvül etmektedir. 

240 
" Abone ücrelleri taksite 

bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 

yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruştur . 

- - •· - -
Gazeteye ait her husu,•ta 
Neşriyat müdürlüğüre ı 

müracaat edilmelidir . ı l 
+ !i 

SAV AŞ Cumartesi günleri ı ı· 
çıkmaz. ~ . 

-·~ (' 
SA.VA Ş ~ 

iDARE YERi: f;alıkesir Kunayi~· 
milliye caddesinde Hususi daire~i 

1 Telgraf adresi: Balıkesir !i 
S A V_A...:.ş ....... __ ı 1 

Bu gece 

Vataı1 
Ecza hanesi 

hallesinde yarı rnkağ'ı lıap
lıyan kavak ağaçları 3 - 4 
oydanberi sohib:ni bekliyor. 
Bu sokak halkının bol 1, k
lar arasından çarpmı..dan yü· 
rüme VP. geçmesini bir mu· 
ciza telakki eılyoruz . llernen 

belediye lrnr~ısınılak i su Lzc c i 
Hafız n şarkı ve gazelle seb
ze satması do"am etmekle ... 
<.,:ay boyundaki atılan pıs

lıklerin temizleneceği kuv. 
' 

vetle umulmoktn . 
Memleket pilan, •U, lağım 

elektrik derdinden kurtul· 
muşa benziyor . 

Yıyecek kecddcrde ki le-

-------

Kavun ~arpuz ~ol değil. 
Bu sene Gönen havali.ın

de ve Gönen'e civar olan 

yerlerde çok miktarda ka · 
vun, karpuz ekilmiş, falıat 
havaların kurak gitmesi bos 
tanlıkları fevkalade tahrip 
etmiştir. Buna binaen bu
ralarda bu sene kavun kar· 
puz bol değildir ve geçen 
seneye nisbetcn fidlar yük
sektir . 

YENİ ADAM 
"Yeni Adam» çıktı, Bu 31 inci sayıda arziyat, sanat 

tar hı, içtimaiyat tarihi dersleri muhtelif makale ve tet 
kikler hık:ı.yelervar. ayrıca «Yeni A dam•ı radyo alfabe>i -
nin tefrikasına başlalmı~tır Okuyı cularının kültür ih
tiyaçlerına her sayısında biraz daha olgun bir şekilde ce 
vap veren Yeni Adam·ı herkese tavsiye ederiz. 

tepesinde bilhas•a yüksek ağaçların görüyorsunnz. 

Serbest sütun: 

Şehir 
Mezarlığı 

Hakkında fikirler 
Memlekette asri bir me· 

zarlık vücuda getirilmesi te
karrür etmiş olduğunu haber 
aldım. Ben ölülerin diriler
den ziyade layikı hürmet 
olduğu kanaatinde olduğum 
dan ötedenberi memleketin 
en mühim ihtiyaçları arasın· 
da hakikaten ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınması ik
tiza etiğine kani bulundu
ğum bu emri mühim üzerin· 
de muhtelif zamanlarda 
muhtelif sebeplerle imali 
fi l<ir ederek kendimce bir 
şekil le , pit etmiştim. Bu şek
'i nazara vaz etmeği mü 
nasip gördüm Bunun için 
gazetenizin delaletini tercih 
eyledim 

Mezarlar şeklihazır inli 
zamsızlığile devam elliği 

takdirde ne kadar cesim 
saha tefrik edilirEe edil.in 
yarım asır sonra dolmak se
bebile tebdil edilmek ihti
yacı hasıl olacağı muhakkak 
bulunduğu gibi kısmı azamı 
halkın taş yaptırmamaları Ee 
bel:ile erkek kadın birbiri 
üzerine defnedilmek gibi 
bir mahzuruahlaki de tevlit 
etmektedir. Binaenaleyh 

memleketin ihtiva ettiği aile 
itibarile her aileye bir erkek 
bir kadın mezarı olmak Ü· 
zere bir saha t•frik olun· 
mak ve bu aite sahalarının 

içtimaile hasıl olacak umu· 
mi nha üzerinde bir kadas· 

tro tatbok edılmek suretile 
bir ölüler memleketi vücu· 
da getirmek ve kadastronun 
ihdas edeceği yekdiğerir,i 

kateden yollar kenarları 

ağaçlarla tezyin edilerek ya
pılacak mezarlığın hem ne· 

zih hem de m untazam bir 

manzara ano edeceği ve 
tevessu etmiyeceği tadiidir. 

Y eknazarda bu sureti leş· 
kilat için pek vasi bir ara

ziye ihtiyaç old ığu tahmin 
edilir. Halbuki memleket 
7000 hane olduğuna naza· 
ran her haneye 6 metre 
murabbaı saha verihe 42000 
metre murabbaı sahaya ih
tiyaç vardır ki biiahara tevsi 
edilmek lüzumu olmamasına 
nazaran büyük bir saha de
nilemez. 

Mezarlıkla alakası olan 
bir de hane sahibi olmıyan 
yabancılar vardır. Bunların 

saadeti uhreviyelerini temin 
için de mezarlığın herhangi 
bir intiha cihetinde Lir sa
ha tefrik olunmak ve bu 

Ame ı•ika'da 
Grev ve müsade
meler devam ediyor 
SANFRANSİSKO, 29(A.A) 

- Tavassut ıçın yeniden 
sarfedilen gayretlere rağmen 
büyük okyonosun bütün li 
manlarındıı grev devam et· 
mektedir. 

Viskonsin'de zabıta ile 
bir fabrikaya tecavüz eden 
grevciler arasınca 

gelen müsamede 
yaralanmııtır. 

vukua 
bir kişi 

Alman filosunun 
manevrası olacak 
K!CL, :19 (A.A) - Al

man filosı 28 ağustosta 

Baltık denizinde mana vra 
yapacaktır. 

YugOslavya'ya ge· 
çenler yakalandı 

BELGRAT, 29 (AA.) -
Yugoslavya ajansı bildıri

yor: 
Dün öğle üzeri yüz kiti 

Avusturya'caki Radkenbur· 
gdan Yugoslavya hududunu 
geçmiş ve tevkif edilmiıler· 
dir. 
~~~·~~~~~~~~~~ 

sahada erkek ve kadın ma· 
halli olmak üzere iki kısma 
ayrı mak suretile memleketi 
haricinde rahmeti rahmana 
kavuşan hemcinsimizi de er· 
kek kadın birbirine karııık 

defnedilmek ve mezarları 

ayak altında kalmak bet
bahtlığından kurtarmıı olu· 
lUZ. 

Bu suretle teşkilatta mem· 
leket halkı birer aile me· 
zarlığına sahip olacakları 

gibi yabancılar da ölülerini 
geniş bir sahanın meçhul 
vaziyetinde bırakrrak ve 
bir kadını kadim bir erkek 
mezarına defneylemek teh· 
likelerinden azade kalmış 

olurlar. 
Şu şekilde: 

A - Kendisine erkek ve 
kadın mezarı olarak 6 met· 

re murabbaı 
aileler bütün 

sa ha veri l•n 
ölülerini bu 

iki mezara defnetmek mec· 
buriyetinde olacaktır. 

B - Yabancılar da k~n
dilerine tahsis olunan mev· 
kideki mezarları açarak 
içinde bulunan kadim sahi· 
binin kemik veya cesedini 
mezarın dip tarafına topla· 
mak suretile yeni sahibini 
defneylemek mecburiyetin 
de olacaklarciır ki mezarlık 

cesametini ve şeklini muhafa· 
za edecek ve ebediyet hasıl 
olacaktır 

Maliye Tahsil Müfettişi 

İhsan 

0v aaa ... 0 ı 

: Edebi tefrikamız 7 \ 
a • ~ . a 

si de kayrağa gidecekmiş gibi hazırlan· 
mıştı. Yalnız bu gençkız hakiki bir ski 
elbisesi, beyaz kazakla örme şapka, 

giymişti . 

tepesinde bır kızıllık vardı. Kış.n 
bu esiri havasını ormanda teneffüs eden 
bir in•anın, kcndisıni hep &aad•le yak 
!aşıyormuş gibi gerç ve berrak hitset 
mesi, ne tatlı! Lisr talebesi tep jimnaz· 
lı k zLı. beraber yürüyor öteki!crın hep· 
sinden daha parlak bir saadet beliyordu. 

Müsamere arkadaşlaı ınız: Mat· 
ma·~el Zale ;skaya ile Patyomkin. 

~den sözlerin hepsini bu bayram gün 
lerinde gözlerile Höylediklerini ve bu 
sözsüz söylenen şeyleri kuvveden fiile 
koyabi!meleri için de yalnız müfait bir 
zamanın hulülür ü beki< diklerini 7al<n 
biliyorlardı. İşte o zaman, şimdi ansızın 
zuhur edivermişti 

\SEÇMERUSHfKAYELERli 
a - -~a 

i Düşen Yıldız \ 1 

D D 
a Yazan: İvan Bunin a 

Çeviren /i Gaf! ar 
Altıncı hikaye 

Milat yortusu .. Kar. çok. Bulutlu, 
ayazlı günler,. Arabacılar hızlı gidiyor .. 
Askeri mızıka saat ikidenberi belediye 
bahçesindeki kayrakta cazip havalar 
çalıyor . 

Şehrin üç kilonıetre ötesinde eıki 
bir çam ormanı . 

Bir lise talebesi ; bir jimnaz'ı ~ ız; 

uzun boylu, şifman zenı;in bir genç ; 
bir askeri ortamtoktep talel:esi ; bir de 
gözlüklü, çok miyop, çok beceriksiz 
ve çok alıngan üniversite talebesi genç 
kız. Hepsinin ayaklarında birer uz<:n 
İsveç skili ile sağ ellerinde uçları teker· 
!ekli birer ince, uzun deynek, karlı kır· 
!ardan geçerek güle eğlene ormana gi
diyorlardı. içlerinde yalnız üniversite 
talebesi gençkız konu§muyor, hepsinden 
daha beceriksiz ve fena yürüyordu. Hep· 

Orman gittikçe yaklatıyor, güzelle
şiyor, heybetleşiyor, kararıyor. yeşille· 

niyordu. Üzerine. solgun, şeffaf, yuvar
lak bir ay bile çıkmı§tı Sağda, ta 
uzakta adeta yeıile çalan tertemiz bir 
güne§, altın gibi pırılpırıl yanan karlı 
ovaya hemen dokunmak üzere . 

Üniversiteli gençkız hq.sinin önün· 
de gidıyordu. Arasıra ayağı kayarak 
gözlüğünü düşürüyordu Ormanın direk· 
lik çamları arasından geçen geniş, kar
lı yola birinci olarak girdi. Dar ski el 
bisesi, kalçasile göıhünü büsbütün dol 
gun gösteriyordu. Esmer, geniş burunlu, 
canlı bir genç olan askeri mektep ta· 
lebeıi, •mdaıı bir adım bile geri kalını· 
yor, hep şakalaşıyor, eğleniyor, nükte
ler savuruyordu, O da, hep kendi işile 

meıgul olmakla beraber büyük bir ha
zır cevaplıkla delikanlıyı tersliyordu 
Mamafih. aralarında birşeyler olduğu 
anlaıılıyordu . 

Akıam olmuş, ormanda ayaz başla. 

mıştı. Yükstk gök, yolun üstünde soğu· 
yor, morarıyordu. ilerde, ta uzaktaki 

alanın arkasında kalan bazı ağaçların 

Yüzünün daimi fevkalade latif ren· 
gi, ince cildi, çil'i aristokrat yanakları 

ve zenginliği, genç adama, ötekilerin 
hepsinden daha ağır başlı bir hal •e 
riyordu. 

Şimdi alanda mola vermi~ yük•ek 
sesle konuşuyorlardı. Erkekler husmi 
bir zevkle cıgaralarını içiyorlardı. Hep· 
sinin de yüzleri heyacanlı, gözleri par
laktı ve kirpiklerinde hafif bir kırağı 
vardı. 

Şimdi nereye? 
Tabii aşağıc!aki det'!')~! 

Bakınız, çocuklar, başka skililer! 
Kim onlar? Sakın İl ya 'lar olma· 

sın 1 Ah, bu ne güzel bir tesadüf! 
Alandan herta afa )Üksek kemerli 

yollar açılıyordu, Dereye giden yoldan 
btınlara doğru iki kiti b\ri l<adın, biri 
erkek yaklaşıyordu. 

Jimnazlı kız lise talebesine sordu: 
- Kim onlar? Siz benden daha iyi 1 

Ben onl<ırla karşılaşmak istemi · 
yorum. Zalerskaya'dan nefret ediyo 
rum. Biz başka t~rnfa gidelim. Sonra 
çocuklarla çayırda buluşuruz. 

- Hay hay' Hanımlar, Beyler, şim· 
dilik Allaha ısmarladık. Biraz sonra de
re başmda buluşuruz 

Askeri mektep talebesi hayretle göz
lerini açtı: 

Hayrola:' Bu ani rüya da nere
den çıktı? 

Jimnazlı matmazel gulerek: 
Ee ne yapalım, anlaşma zamanı 

geldı artık ... Au revoir,Efendiler' Artık 

istediğiniz kadar bize gıpta edebilirsi
niz. 

Lis;, talebesile elele vererek rnğc'aki 
yola doğru ka ymaj;a başladı'ar. Öteki· 
ler hep alaycı bir tarzda iyi yolculuk 
terııennilerile onları sclametle<liler. 

Liselinin kalbi hızla çarpıyordı· ; çün
kü gençkızın, yalnız kadınlara has o 
sakin, fakat pervasızlığı ir.sara hayret
ler veren bir şaka ile ciddi söylediğini 
anlamııtı. Aralarında ıöylenmeıi icap 

Gençkız hiç konuşmadan yürüyordu. 
Onun bu sükülu li•elinin heyac11nını, 

şüphesini hüsbütün arttırı}odu. Acaba 
·ı 

yanıl.yor muydu. 
Cençkız, sanki aralarında hiç mü· 

nasebel yokmuf gıbı konu§muyor,aoğuk· 
kanlılıkla skilerini süı üklüyorc'u Lise
li de heyacanın<lan ya susuyor. yahut 
hiç lüzumsuz, şeyler söylüyordu. 

- Soldan gidelim mi? Bu tarafta 
kar daha fazla ... 

Yok teşekkür ederim. Hu taraf 
daha iyi .. 

Vücutlarını hafifçe öne iğrr.iş, ses 
siz sessiz skilerini sürüklcyorlcrdı. Et· 
rafta, pembemsi çam gö,deleri arasın 
da kalan karlar yaklaşıyor, çamlar sık· 
!aşıyor ve daha çok karlarla örtülüyor· 
du ... Akşamın renkleri gittikçe daha 
fazla hakim olan mehtaplı bir gece ile 
yavaş yavaş değişiyordu. 

(Sonu var) 
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Avusturya 
Reisicümhur·u 

Dolfüs'ün ct~naze meı·asimin
de bir nutuk iı .. at t~tti. 

1 
Dolfüs'ün vasiyetini harfi harfine yapaca-

ğız dedi ve ant içildi \ 

Fon Papen'ın Vıyana·ya gönderilmesı endişe ile karşılanmaktadır 
VİYANA. 29 ( A.A ) !olar yapıraktan fariğ ol- \ 

Müteveffa M. Dolfüs'ün ce- ı mıyacağı suretindedir." 
naze merasiminde Reisicüm· İtalyan matbuatına gelin· 
hur M.Miklas irat ettiği nu· ce, bunlar da tam • mile Al

lukta demiştir ki : 
"M. Dolfüs'ün vasiyetini 

harfiyen icra edeceğiz . Avus
turya omm dilediği gibi en 
•ağlam içtimai esaslar üze· 
rine müesses hür ve müsta . 
kil bir Alman devleti ola
caktır . Müteveffanın arzula
rı bizim de arıularımızdır . 

Bizi artık hiç bir şey ayır · 
rnıyacaktır." Bu sözlerden 
sonra Reisicümhur cinayeti 

cihan vicdanı, huzurunda 
telin etmis ve kendisi Pren s 
Starenber~ ve M.Rayler ve 
belediye reisi müteveffanın 

manya aleyhine kıyam et
mişlerdir . M. Fon Papen'in 
tayin im şiddetle takbih et 1 

mekte ve mumaileyhin Ame· 
rika'c!aki bayıı ğı nevinden 
propağandalarını hatırlatmak

tadır. 

eserini takip ve Avusturya· 
nın istiklalini muhafazaya 

Fazla olarak İtalyan ga-
zeleteri ortaya öyle 
zariye 
Beri in 

atıyorl n r: 

lıükümel 

bir na· 
Eğer 

nez~ 

dinde diploması tariki
le bir teşebbüste bulunacak 
olursa İtalya bu teıelü•e 
iştirak etmiyecektir. Filha
kika Roma'da, böyle bir 
teşebbü~ün Avusturya vaka· 
yiinin İtalya, Fran a ve 
İngiltere'de uyandırmış oldu ant içmiılerdir. 
ğu aksülanıelin manavi kuv-

Kaulı müsademeler vet ve ehemmiyetini zaafa 

devam ediyor düşüreceği nıütalaan serde 
VİYANA, 29 A.A. ) - dilmektedir. 

Bavyerada müesses Avustur- Naziler aleyhinde 
Ya teıkilii.t azhsı dün gece V ATIKAN, 29 (A.A) 
Yuka•ı Avusluryada Kireg- Obrservatuvara Romana 
valt gümrük binasına hücum gazetesi müdürünün imza 
etmişlerdir. Avusturya jan s! altında bir makale neşre t· 
darması bunlara karşı ateş mektedir. 
açmıştır Jandarmalardan bi- M ·ı h • k 1 · 

umaı ey uu ma a esın-
ri telef, muavin polislerden ! d 'dd tl 1 · 1 e fl e e nazı erın , ey-
bıri de yaralanmıştır· h. d b 1 kt ·· ı 

ın e u unma a ve fOY e 
VİYANA. 29 (A.A ) demektedir: 

Doktor Rint elin 'in sıhhi ah- 1 "Nazi barba lığının uyan· 
vali vahametini muhafaza et- dırmış oldugu nefret had 
ınekte ise de kendisi 
iptidai bir sorguya çekil- 1 
rniştir Önceden tahmin olu
nduğundan da ziyade suçlu 
bulunduğu taayyün etmiıtir . 

İSTANBUL, 30 (S. Ş) -
Viyana' da ihtilalcilerin ta
mamen yakalanmasına ve 
divanı harbe verilmefiı e 
rağmen Stride Nazilerle 
hükümet kuvvetleri arasın
da kanlı müsademelu de
vam eylemektedir. Mamafih 
hüküınet kuvvetleri Nazile 
ri dar bir abloka çerçevesi 
dahıline almış bulunmakta · 
dır, 

Tethişçılerin yakır.da mu· 
kavemetlcrinin kırılaca gı 
tahmin olunuyor. Hükürr.et 
çenberi gittik " darlaııyor. 

PARIS, 29 (A.A.) 
Muhtelif memleketler gaze
teleri M. Fon Papeıı'm vı. 

Yana elçiliğine tayınini pek 
o kadar en1işesiz karşılamı 
~orlar. 

Ekselsiyor gazetesi di 
yor ki 
·'Doğrudan dogruya yapıla 

gelmekte olan icraat yerine 
diplomasi faaliyeti kaim ol
maktadır ve bu faaliyetin 
itiraf edilmiyen hedefi ay· 
nıdır, yani Avustury. 'nm Al
ınanya'ya ilhakıdır 

" Prağ gazetelerinden biri 
diyor ki : 

"Avusturya istiklali lı J 
kımından Fon P<1pen'in !a
yini, Bavyera hududun la 
on lıin lejiyonerin lıu 1 un· 
maundan dalıa tehlikelidir." 

Mancester Guardiyan ya
zıyor: 

den aşırıdır ve bunun uzak 
ve yakın bütün amil ve 
mesulll'ri vicdanı ıımıımi 

mahkemesinin hı:zurl'na çık-
mışlır ... 

Kabine teşekkül etti 
ViYANA. 30 (AA.) - Ye-

ni kabine teşekkül etmiştir 

E~ki maarif nazırı, Baş~l'kil 
Milli Müdafaa, Maarif ve 

Adliye nazırı oln.uştur. 

Prens Starheml:erg yine 
Başvekil mua viııliğini mu· 

ha faza etmektedir. Aynı 

zamanda emniyeti umumiye 
derini tedvir edecektir. 

VİYANA, 29 (AA.) -
Yarı resmi~Vayııer Tzaytu-

ng., un h tihbaratına göre 

M.Dolfü 'ün öl"ürüluılgü gün 
daha 9 dan itibaren M.Habilı 

ile Franvenfelt yeni kabineye 

dahil olm"k üzere tayyarı:. 

ile Viyana'ya lıllrekete hazır 
bulunuyorlardı. 

M. Dolfüs'ün 
t;ocukları 

Henüz babalarının 
ölümünden haber

dar değillerdir. 
RİCCIONE 29 (S.Ş) -

M. Dolfüs"ün lıurada bulu
nan çocı kları babalarının 
ölümünden henüz haberdar 

olmamışlardır 
M Mussol:ni çocuklara 

•efkatle l akmak•aclır. Ma-
' 

/ 
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. 1 • ı ayesı • • 
Sovyet bakımından milliyetler ar S t11 tayyare taarruz- ·················~···················!··············· 1 U 1 -- Doktor, bu gune ka- rına çok baglı hır anayım, ko 

"Le journal de Mosc ou,. dan 
Oldukça bulanık geçen 

temmuz bidayeti Sarajevo-
nun ezici hatırasını, korkunç 
bir tehdit gibi, manevi yatı 
ve bünyevi teıekkülü bir 
haylı sarsılmıı olan Avrupa · 
nın üzerine davet etmekte 
gecikmemi~tir . Sanki, Av
rupa 'nın vaziyetinde ovakit 
tenberi lıiç bir değiıiklik hu
sule gelmemiş olduğunu te
yiden ilan etmek isteniliyor
muş gibi , yirmi sene evvel 
i;ıitilmiş olan tabanca sesle
rine , Berlin ve Münih' den 
tabanca ses'erile cevap ve
rilmekte idi. Bu esnada Sov
yet ittihadı, sulh ve ahenk 
içinde esasi teşkilatının on 
birinci yıl dönümünü idrak 
ve tesil ediyordu. 

memleket olmuştur. 
"Tarihin,. dialektik 'i bunu 

böyle dilemiştir. Yine tari 
hin dialektik'inin arzusu ile 
Sovyet Rusya ki. seksen 
sekiz milliyete mensup yüz 

!arına k~ rc.!ı ıhbar düdüklari ılıır karımd~ görmeJiğim ·:·ı~a vaziyeti anlatamazdı".1. 
'I bu hale şahıt oldum. . \lıl yavrum da bendrn hır 

yetmiş milyon insan · 
dan müteşekkil muazzam 1 

ve sulhçu bir ittihattır, eski 
rejimin milliyetlere •atbik 
etmiş olduğu insafsızca ezi
ci siyasetin tabii ve makul 
neticesi olan bilhassa içli 
mai ve milli bir kalkınma · 

dan baıka bir şey .!eğildir. 
Bu seksen sekiz millet 

arasında, bilhassa en müte· 
rakki ve en ileri gelenlerin
den bir tane yoktur ld, ih
tilalin ilk günlerinde,ken 
di istiklal ve muhtariyetinı 

neşru ilan etmiş olmasın, ve 
bilahare, yine kendi •erbest 
arzu ve isteğile yeni doğan 

"!'ester Lloyd,, dan: 
Havadaki düşman tayya-

relerinin tehlikelerini deviısa 
düdüklerile §Chre ihbar ve 
ilan için geçen ay talik e
dilmiş olan tecrübeler Paris 
Polis müdüriyeti tarafından 
dün oğleden rnnra yapılmı ş 

sada bu tecrübeler muvaf
fakıyetsiz. olmuştur. Yani 
sokakların asıl gürü'tüsü bu 
ihhar düdüklerinin işlemesine 1 

mani olmu§tur. 
e;: o •• 

Yunanistan' da 
as~eri manevralar 

"Ta Ncotcra" dan: 
Eylülün iptidalarma doğru 

Ceneral Oteneos'un nezareti \ 
altında olmak üzere Make· 
donya'da ikinci fırka tara 

ittihada girmemit olsun l:lu fından manevralar yapılacak
kadar parçalaylci olan, mer- tır. Bu manevraya ikinci i ır 
kezden uzaklaıtıran kuvvet- kadan başka sekizinci ve 
!erin, bu kudrette, merkue .\rşipel fırkaları ve üç la}'
yaklaştırıcı kuvvetleri do· yare filosu ve telgraf a layı j 
ğ urmuş olabilmesi, iştira k edeceklir. Manev raya 
hiç şüphesiz dünya iştirak edecek kuvvetlerin 
tarihinde ilk defa tNadüf mecmuu 5 ,000 nefer ve 300 
olunan yegane bir misald•r J zabitten ibarettir. 
Zira, şimdiye kadar, ist ı la-

ya ve tahakkiime c'a}ana · yetinin icra komitesi Lyon 
rak kurulmuı olan İmpara . 
torluklar yıkıldıkları zaman: 
münferit parçaları jeol!rafi · 
ya bakımında serbestçe, mü
tecanis ve yekpare bir dev \ 
let kurmak için dağılmıt 

değillerdir Muammanın anah 
tarı basittir: Millı inkılap 

daki içti maında cemi ı· elin 
gelecek umumi konteran
~ının Berlin ve Münih'te 
1936 sene sın ın mayıs a yı 
iptidasında tı..planırasına ka-
rar vermişti r. Bu konferan
sa Cihanın her tarafından 
ISCO kadar nüfuz'u b ledl-
ye politikacısının 

bekleniyor. 
gelmesi 

Çıldırmak benim idn hiç parı·a idi. :Sonra vaziyet 
kalıyor. vahim olacaktı. 

Söyle bana, bir kadın ne Her türlü isnadı üzerime 
ukıt ('ocuğunu Ji~lerile par- almayı Juha kolay ıördüm. 
çıılnr hn~ . Ne vnkıe \'e bu hali sakladım. Var-

Bunu ne cinnet, ne vab
~eı kabul eder 

Tecrübeli Joklor önüne 
bak ı yor , llnyııti bey :n izaha
tını can kulağile dinliyordu. 
Kenıli s ine revrilen suallerin 
yiikündan kurtulmak ister 
g ibi silkindi: 

- Heyr.cana kop:lmnyın 

dostum l~in bu kadur heye
can verel'ı• k bir~ey olmadığını 
ani yoraksınız . İzahntınıza 
devam e dıniz. Fakat bir dürüs
li ile nihayet bulınusı i\:ın 

doğru tafsilat verrı elisiniz. 
lloyati bey, doğ nık saç

la rını parmaklarıla taradı. 
Kalbinden dud:ıklnrına dö
külmek i&tıyen h : \· kır ğı zor 
bir tazyikle iterek nnlatmı
ya ba~ladı. 

Karım kadar, muhale · 
ğa olma~ın doktor. \:oruğu

nu seven insan azdır. Mrs
uttuk Onun üvey evllldı da 
benim öz evlad.m gibi idi. 
Alılıli. Bu ıllillik bana, acıyan 
hır ~e fkat vermi~ti. 

Ak~1m herkesin yattığı 

bir s ı rada ılikiş diken kn 
rımın oJas:n ılan gelen \' ığlı
ğa koştum Gordüğüm sah
ne beni ~·iY ı gıbı olduğum 
yere mıhladı: Karım, b.ricik 
k ı z m kiıçük Aysal'ın kolu
nu dişlerıla par~·olıyor, ı•t

"ın kocam hona istediğini 

söylesin . Vorsın dış hareke
tim bir ana vahş e ti olsun. 
Size yalvarırım doktor bey; 
vaziyeti kocama açmayın. 
\'e bana söyl•yin, yavrum, Ay 
sel'im kurtuldu mu ha? 

Kan kalbe gttmemiş mi? 
Alı! yavrum ne halde? Dok. 
torcuğu m beni bu ıetıra ptan 
kurtarın. 

Doktor ancak kendine gel
di. Vo muammayı tamamile 
halletmiş oldu. 

- Hi(: merak etmeyin ha
ı ı ı melendi. Herşey eyi va
z ıyetteıhr. lki çocuğurıuzda 
eskisi gibi sıbattad.r. 

Ve ti l Z artık kalkubilir. 
siniz Ben şimdi her şeyi 

üzerıme alarak size şifu buL 
mus raporu vereceğim. 

- Evvelll bana çocugu
ıııu göster. Ben onu bir de
fa gözümle göreyim. 

- Şimdi hanımefendi, 

şimdi. Hemen ~imdi çocuğu 
nuzu teslim edbceğim 

- Fa kat doktor kocamı 

nasıl ald~tacaksınız? 

-1 ınzanı ve raporumla. 
-Siz~ ne kadar te~ekkür 

~tsem az. 
- B zim vazifemiz bu. Te

şekküre deymez Bıırin ha-
ler kopararak oluktan sun- nım. aynı zamanda bir içtimai in

kılap o l a r a k d o ğ
muştu. Yeniden vücut 
bulmuş olan Cümhuriyetleri, 
hariçte kalan hükümetlerden 
ayırt eden, fakat bütün bu 
Cümhuriyc!lere ayııı veçhile 

ki kan bo~alt ı yordu . Bir an Genç banka ştfi kapunun 
i ç ınd e bütün kanı m ha ı ma öuiınJe heyecanla a~ağı yu-

~. (z<ilı ~ ~:1-'"t ·;>)(i.)"~, ('ıktı. karı dolaşıyor, neticeyı bek-
'!- ((;> Bütün ku\'vclımlo çocuğu 1 liyorılu. Kapı açılınca dokto 
~ Diş Hekimi 't:. elınıl n \:ektiğim vakıt yaulı re ko•tu. Doktor: 
·; ~ hır aıslan gıbi inledi. Ilı~- - Hayati bey J<üçük yav-

, has olan içtimai formül bir 

Bu hadiseleri, tesadüfi o
larak, karşılaştırmış değiliz. 
Sarajevo, tıpkı Çarlık Rus
ya'nın dahili halinde görül
düğü gibi, milletlerin ha
pishanesi olarıı k tanılan 

Habsburgların sun'i impara
torluğunun, artık yavaş ya
vaş ilerlemekte devam eden 
milli çözülüş hastalığının 

vehamet ve sirayet safha
sından başka bir fey değil 
idi. Gabriel Princip'in röv ol
veri . Balkanik milletlerin, 
birbirini vuran kardeıler 

gibi cereyan eden ve hiçte 
eksik olmıyan çarpışmaların
da . ekseriya tesadüf olunan 
milliyetçi suikastlarda pifmiş 
çok ustalıklı eller tarafından 
doldurulmuştu. Cihan har
bini doğuran batlıca sebep· 
!erden biri, belki en mühim 
tabiye anasırından en te 
sirlisi . ezilmekte olan milli
yetlerin meselesi idi. Harbi 
takip eden senelerde dahi, 
dünyayı parçalıyan en kor
kunç hadiselerin baıında 

gene ve hala ezilmekle olan 
milliyetlerin halledilmeır.it 

olan meselesi gelmektedir. 
Münih idamlarına gelince; 
bunlar acaba yirminci asır 
içinde, bütün felsefesini, ve, 
hikmeti vücudüne metruiyet 
veren haklarını, bir orta 
zaman düsturu olan ırk · 

!ar garazkarlığından olan 
bir rejimin ilk can çekişme 
ihtilaçları değildir de ya 
nedir? 

l 
liği, onları kendili.i;inden \'e 
tek bir topluğa goğru götür
müştür. işte on bir yıl evvel, 

,>inesinde topluladığı n.üslakil 

~ N kırıklarlıı üzerime atıldı. ruyu g~tirıniz liıtfen. Anne-b r• y ı' llıddetiınden gerileıı kolum sinin kucağına teslim ede-
t«·. • "I ı· .;ı l°l' onu yere sermeye k'1fı gel ım 

(• v di ... -~e Doktor. Sizde mı de. 
lla:->lilS~lllll l"lllJl:I- ı J tJ izahat neti(•esinde doktor lıruinız . t; •ıruğum, çocuğum 

d ;ı ıı ııı;ul a hı•r giiıı ., hem en kalktı, ~oııka ve had- ıl ye bol':ıran vahşi bir ana
saal 9daıı l 7 ~ ı tk tonunu alnrıık o-nunla bera· yu. ço(·uk nasıl verilir, cina-

Sovyet ittihadına gelince 
milliyetlerin meselesi ne mer. 
kezdedir, nasıl ve ne suretle 
halledilmiştir ? 

Modern zamanların en bü 
yük milletler ve milliyetler 
topluluğunu teıkil eden Sov 1 

yetl'er ittihadı bir çok mü
tenevvi ve çok muhtelif olan 
milletler gurupları arasında 
en esaslı ve en devamlı sul
hu kurmağa mı · kaffak olan 

Tevkifler devam 

ediyor 
~OFYA, 29 (A..A) - Bul

"ar nı' ansı bildirİ)'Or: Zab . ta " . 
dün hir takım b,nalvrılıı la-
harrıyat yopmıs \O lıir ı·ok 
kimsrleri tovkif elmi~tir ~la

kıdon'ya ıhtılı'ıli koınit~~ile 
m:ınas•bcıto bulunan C. Kat. 
rofta mt•vkıdlar arasın<la

.lır. 

YVİANA , 29 (.\ .A) _ lns
hurg emniyet miidüriinün 
katli ve \'iyon.ı b,\diseleri 
üzerine tyrol halkı lleim 
vehrlenthim \'O hrın \'~lırlor 

milli Posyal:stler't• karşı ga
leyana gdrrek Lunların 
aleyhinde doğrudan doğru

ya harekete geı·mieledrir. ı 

Hususi haberlere göre milli 
,;osyalistler son üç gün iı·in. 
de ikiyüz ôlü bir çok yara-

Cümhuriyetlerde konu~ulan 

diller adedince resmi dilleri 
olan, Sovyet Sosyalist C'üm
huriyetleri İttihadı, 1 u suret
le doğmuştu. --
Macn millef n;n mussoli

ne 'ya he~ıyesi 
"Pester l.!oyd,dan 

Malüm olduğu üzere : ıal

ya Başvekili Mu,solini "Jus 
tice for Hungary" tayyaresi
nin maruz kaldığı felaketten 
sonra Macar Milletine Gius· 
tizia per l'Ungheria tayyareFi· 
ni hediye etmi§ti Büyük 
devlet adamının bu asıl hare
keti, M. Mu solinı'ye bir 
şükran hatıra• ı olmak ii7erc 
bir hediye vermek fıkrini 
uyandırmııtır. 

kad ı I' . .\gı-ıl.ı l' d:ı (;ı her eve gitti . yet işlemek mı istiyorau-

1 • ı 1 "" nuz. "1'<'<' Pl'l l\:I 1111 \(' "1" 
:-- 1,) Gtnı· kadın ko<'asın .n ta- ı Ooktor küçük not defteri-
lc>d :I\ 1 ··dl':'. il. 

rifinden zerre kadar bile eser ni \'kararak ~enç banka 
kalmıyan yüzle yatnkta şe fini lutmin edecek bir im. 

'i;. ı. a. rk esir K. ıloktoru kars ı lad ı. Asnhiyo za ve rapor yazd . l,;ocuğu 
1~ // " N ustad ı Zeynel lıey kocanın taf- atar.ık onnıosinın o.iasına gir-
• m y e L . o sil.Hı illl kaJının hali arasın- ıli Doktorla beraber ,..0 iren •" 
~ J 2 2 •"" 1 dakı tez atlan şaşırır gibi llayati bey vaziyet almış: 
~ ~ oldu. Berın hanım i'lcdiği tckror edfrPg:nı umduğu 
~-..(~~ '... ~ .. ( ·)~·~\~ :J" • .." vuhşu tin iç yüzünll anlattı. v"h~ e ti Jı.,kliyordu Karısının 

- Doktor boy, ı1lil yav- ı oğl o y ı ~ı ve tam lıir ana şef-
Balı~eSİr ıcra rum bir kıskandık yüzün k(ıti onun gözlerini doldur-

don üvey k~rdeşinin koluna du. A~lını bilmeden herşeyi 

memUffUğUn~an: kanın ı şırınga ediyordu. Kanın ı 
Hol kesir'iıı Salınisur nıa. kalbe gıtmPmesi iı·irı kudur 

Jıallesındcn Bilal uğlu yağ- mu~ bir ınsan g ibi yavru
haneci Davut ağ'anııı :Suh - ı·uğun kolun"\ di~lerimi gı• ı; ır 

nİ• r mahallesın•le "nki diırı, zPhiri omıl m.Brn Pvltıtla-
cski canıı sok.ığıu ı la S3ğ'ı h -
ı· asidor y ,gh ınesi ıken 
h .ıl~n nıubasetıı'i hu~u,iyeye 
nıudevrnr dükkıln solu kıs 
men Ferhat oğlu hafız Ah
m et efendi ıken olyc' m kij-
re,tcci Alım ı•! v~ kısmen k~ 

ra kubur zaılc Mehmet, arka
sı kı men \lıdiis•elllm zad 
lıJcı Azız vere esi evi ve 
k.snıen yol, önü yol müfrez 
:ıısa denıl en nıahrıllirı r"phe 
kısmınn, 65 metro murahbaı 
mahallinde P1rafı nrııbnsı dört 
buçuk mPtrc mnrnlıbaını\a ve 
55 Sijntim n rzınd ı kireı·, to~ vıı 

""n sokağ-.na \•ıkmnk sure
tile ayrıca bir mahalindo 
rn ıkı yüz altmış zirai mi
mari tertibinde miıfrez ar
sanın hem yağlıono ve hem
ılo arsa halinılo mevkıinin 

~ •rıru vıı bulundııgu hano
ııııı malınlline ve elyevnı 
icarıı verılmek kabil olsa bu 

ö•-renJ i 
" Sendeki ana vahşeti 

ılı'ğil, tom bir ana ş~fkatı 
iıııış. Berin . ller ~eyi tiğren 
mcden anlatlıw dedi. 

1 tuğlıı ile öriilmu~ ve tavnns ;z 

i
ve ratı lı9lind (• iıst.ü muntazam 
kiremit ilo ılöş~nmi~ ve lıa
pulorının üstündo petrol de
mırleri vnz olunmak •ııretile 

Mussolini'ııin kemana me
rakı olduğu için kendisine bir 
keman takdimine karar ve· 
rilmiştir . Bugün öğleden son
ra bir ı·ok cemiyellerm iştira · 

kile Miraly Szomoı 'in riya
seti altında bir toplantı yapıl
mış ve hediyeleri götürecek 
heyetin Roma 'ya hareketin · 
den evvel Budapeıte'de bir 
konser verilerek halka, Duçe 
için seçilmit olan hediyelerin 
götürülmesi kararlaıtırıl mı~
tır. Hediyeleri gölürcc(k 
heyetin teırinievvel orta~ına 
doğru hareketi muhtemeldir. -4-
Beynelmıhl ~elediyeler 

cemiyeti 
"Umumi dütünce Alman 

ya'nın, Avusturya'nın Al
manya'ya ilhakı için komp· 

dam Dol üs ı,uraya önümüz 
deki pazartesi ı;ünü avdet 
edecektir 

lı ve yüzlerce ~sir vermiş

tır. 

•Pc ter Lloyd• dan 
Cihan belediye heyetleri· 

nin birliğini teıkil eden Bey
nelmilel Belediyeler Cemi· 

kilrgir in~na ı tnn mahdut bir 
b~p y ğh:ıne in n olunarak 
şark rilıetinıle i\·inde hi\· bir 
ağaç bulunmıyan hali ve bu 
yağhancye muttasıl ara•a 
vo arsada şark ve arka <'i 
hetinJe bir knpu ile balha-

suretle yAğhone ir.~n olundu
ğu bidahete ve arsanın ay
rı k pu ile bulunıııosı do. 
lny'"İle :ıyrıca bir odıı inşa
sına mibnit arsa vo yoğlıa

ne nçık arttırma ilıı paraya 
\'evril'lle~ine karar vrrilmiş
tir. Bu babto ynzı lan şart
naın••yi hnke~ görebilmek 
iiz~rı• 30 7- 93~ tarihind~n 
itibaren on gün müddet ic
ra dairesinden açık hulun. 
durulmaktad ı r. İ~bu yağha· 
no ve arod bakk nda bir hak 
j,\diasında bulunanlar Yarsa 
tarihi ilAndan itibaren yirmi 
gün kinde enakı müshite. 
!erile birlikte Balıkesir icra 

ıl ı rAs ne müracaat etmeılık
leri t:ık,Jtrıle hakları tapu 
si<'ılila snbit olma lıkçıı satış 
bedelınin paylaşmasından hıı

r iı· kalacaklardır: Arttırma 

30 8 934 tarihine tesadüf 
eden per§ •mbe günü saat 
1 ti olarak tayin edilmiş olup 
o gün kon ulan pey hanenin 

tahmin edılen liranın yüzde 
yetmiş bPşini bulmadığı tak

dirde son arllıranın taabhü· 
dii baki k ı,lmak şartile art
tırma 15 9 934 tarihice te
sadüf eden cumartesi günü 
saat 16 ya temdit edilecek
tir. O gün en çok arttıranın 
üstüne bırakılacaktır . Mezkftr 

yağhane ve arsayı almak ve 
şortnamtyi görmek istiyen
lerın kıymeti muhammine
nin JÜzılr yedi buçuk nis

betinılc pey akçesile ve 934 
- 22 dosya numarasile Balı
kesir icra dairesine gelme. 
leri il6n olunur. 
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1 ŞEHİR 1 !MAHFELi ! 
. 1 !! Şeref Bey idaresinde. 

Sinemasında SlıVEMASINDA ı ;; 
1 •• 

Balıl..eı.;iriıı lıer lııısust:ı ('il 

111iik1'111111<•l ott>lidir . 31 Temmuz 934 Salı dan itıbaren 27 Temmuz 934 Cuma dan itıbaren I tı 
. Çinganeler Kralı U r 

1 Tcıı ısıl ı•df'ııl r r: '' ' Evlenecek Kızlar l1 ,. 
Konfor. Temizlik, Servislerinde~i 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

1 
.ıo~ı~ '10.111\ .\ ti 

llO:"İT.\ .UOHE'.\o Bu şen ve hoş fılimi ıt 
Gerek Memleket halkının. 

gt rek bütün misafirlerimizi 
umumi takdirini celbetmişfit 

1 Ru filimde istediğiniz her şey i bulacak- : !! 
sınız Çok la tif ve cazibedardır. Muhte- görmenizi faVsiye H 
şem ve gönül okşıyan sahneler, aşk, şiir H 
müzik ve JOSE MOJİKA'NIN billur sesi ederiz • t« 
sizi teshir edecektir. 141 

TEMAŞA Gazinosunda 

Selma H. Mustafa B. Orjinal çingene dans ı nda • Mevsin1in en kibar fi/imidir. uze es 1 ır yo 

Bu··yu .. k redakaA .. /ıkla celbettı"g"'ı" 1 
2 '3~~:::-.:. 9

.

3

0; Cuma matinn >n ız Yakında: Ben bir 1 ~ St:>lıı·iı ı , isıaıılıul V(' ızıııiriıı ~Jllltııı .'-' <IZ•·fl'lf'l'İ T ~ , '-' •n e rna nı ız gaye t ferindir. Soğuk hava H 
· ..,._ .. k tk A J M r 1 makinaları ve vantiratör leri da ima faali- f p k ., iMi ıuevcuıtıır ' 

mız ı ur sana ar arı ustaı a , yettedirler. ı ranga açagıyım'\1 !• 
B S l h k d l 

1 , •« Balıkesirin en eyi larunllllf bir otıırma voe . e ma anım ve ar a aş arı - - - - ,. dinlenme yeridlr. 
1 

1 Muhterem Balıkesir 1 l::::::..w: r.:::::::ı::::an:S1 Varyetelerine bu akşamdan itibaren 
başlıyor 

lle nılekP L inıiziıı lıl'r ıarafıııda lıiiviik ra~lıet 
• • 

kazanan seyimli saııath.:'ı.rııııız takılirkar hal-
kımıza nezi h gect>lt'r yaşataeakıır. 

Gt11 liııiz Giiriiııiiz 

Bıtlıkt11 sir 1\s.keı·i Sat111 
Alnıa Kt)tııisyoıııındaıı: 

Balıkesiı· kıtaatı ilıtivaı•ı it·iıı ıııukf(•zi 'iiz hiu . , . 
kilo sıµıı· t>li, yirıı ı i biıı kilo ~adt> )ağı kapa!ı 

zarrta ve lıav\aııa l iciıı i.ic viiz bin kilo saıııaıı . . . ... 

aleni ınunaka~a ili' ilıal c-> h-ri ı ı- 8 -934 cuııı: ı rtt-si 

günü saat onda ~·a pılaeaktır. Taliplt>ı'İıı ıııezlüır 

~iin ,., saatle Ralık<'~ir ,\skrri ·aıııı .\ima Ko-
nıisyonuna ıııiira l'aa Lları. 4-2 

Bıtlıkt11 siı· · iıa,· t11 t cl<tiıııi · 
• 

11:nc iiıııt11 ıı i ııtlt•ıı; 
. \zanıi ıııikıarı 

(f'IWk(• 

500 
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100 

Ci ıı:-i 

Bt·ııziıı 
(;az 
\'a .. oıı \'afrı 

~ .. f 

50 
20 

Yalvaliıı \airı • 1' 

(~ıres 'ağ'ı . . 
Yil:i~ı>L yoll a ı ·ı ııda ~alı şan kaııı_yoıı \C sil i ıı

dirlrrin bir sı'ııl'lik ilıtiyacı i ~ iıı liiz1111111 lıaliııde 

alııııııak iizt>ı'e lıa l:'ı.da ıııikdarlarile ciııslı·ri ~· azılı 

yağlar ~a Lııa ııır :- i ınucilıiııcı · ıııüh:ıyaa ı•dilıı :c k vt· 
1:)- agustos- 90 .ı. tarilıiııP ıııiisaılif paza rıeı.i gii
nii saat oııhest c i lıalr r dilııırk iizrc bir a\ ıııiid-. . 
detle el e ııi ıııiiııaka~ ~; va \az Pdilınisıiı·. . , 

Talip ola n ların yiizılı • ~·<'di hıı~·ul.. ııisLı•tiıu.lr 
Lt•minalı nıın a kkah~IPriııi H'ZllC\f' h·slinı ile ti-

• 
caret ı ı1lası 'c~ikalal'il" birlikte " ' ' ıııi ııwzklı r-• 
da ve bu hususa dair fazla ıııalunı a t alıııak isti-
\enlerin dnlıa C \ \e l P lll'İinıeni \'il:hett• ı.ı;clnıele-. . . 
ri ilan ohııııır. 

Balıkesiı· Askt11ı·lik Su-
" besindeıı: 

~ııbcıııiz ııııntakasıııda ıııukaY\tl n• ehr' ııı ,, .. . ' 

lıazi11rdPıı maaş alaıı lıarp ıııahlllPrilt> şehit ye-
tiııılrriııirı !134 ikntıııh..t~riııiıı l P Yziiııe 4 a?(us-

• • 
tos 9 ;3 -ı. <·ıınıaI'l «"'I giiııii l ı ııkı'ııı ı · ı hiııa~ıııda mü-
teşekkil koıııisynıı · tar: ıfıııdaıı haslanaea~ı ilan 1 

... " ' 1 

olunur. ı 

Ahalisine Müjde. 

• 
BiR 

Defa 

Bu k"'re İstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müş
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka

lar imal edildiği gibi 
eski fnpka-lar da ye · 

J ni bir hale getiril- Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün
lü kumaf- lar ve elbi

seler üzerinde olan ' 

bilumum lekeler beı 

ılakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise j 

ütüsü de pek ehven 

fia tla yapılmakta ol

mduğunu muhtereha

lkımıza tebşir ederim. 

/ .. J '~ - . •' .~· '.· ,.i~' 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 
---~--
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NEVROZ İN 
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Bütün asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 
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Mehmet Şakir!· 1 ~leııılt·ket lıa!'talıa· 
1 1 ıırsi C'ilt, frf'n~i, bel· 

lf er"'Un h:ıslala r ıı ıı s aat l j SOğUkhlÇ;ll lıa~talıl.l3rl 
2 den '"'ak şoma kadar kabul ıniitelıassısı. 
eıLır . 1 

.\drı~~: .\lııstafafakih l 1 Hastalarını• aat üçte 

1 il · 1 ı- · 1 \ • hükümet caddesinde mıı· 
ıııa ıa ı>~ıııt ı• \~ıı·esı Jl I h . d k b 1 e 
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ayene anesın e a u " 
he_ş tÜ~l'Sİt~~arıı~. • tedavi eder. -ti' 
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