
Balrkesiı'li 
Belediye intihaplan, seni kandi kendini 
idare etmek siyasetine ahştıraca~tır. 

Nüahaaı Her yerde 3 kuruftur. 
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Balıkesir' li 
Dört yılda bir ~ullandığtn ~u ha~kı eğer bir 
da i~mıl edersen milletçe yandıgın gündDr 

Sahibi ve Baımubarrtrı 
Müstecaplıoğlu Esat Adil 
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Bugün rey atma sırası E.Kuyumcular, H.gaybi,Venice, Umurbey mahallelerinindir 

- belediye seçimi başladı Maarif Vekili_ 1
' Çümhuriyet Halk Fırkası 

-- · 1 1 Orta Anadolu'yu dol aşacak. 
Dü11 saııdık ll<tşııı<la ıııeı·asıııı. )~.apı < ı ANKARA ı (S.Ş'- Bir M E Belediye Aza 

vt> ilk reyi vali,beyle. hrk_a r~_ıs;ü~;~ 1~;, -:.·~:;::;:~::·h:.::;:~:;;;·- izmi;den5~~.!~ıa ., Namzetlerı· ,\ı 
du 

.. n seç"ım çok hararetli geçti Ha_lkevı reısı katta bulunırakta olan Ma-arif Vekili Zeynelabidin ley gitti 

nutuk söyledı ı •ehrimıze avdet etmiıtir. İZMIR ı ( S Ş ) 
h 

ti J kadın da reylerini kul an- • 
Balıkeıir belediye aza \ !ar ve Dinkçiler ma a c e· Vekil bey Halkevinde 1 Şehirimizde bulunmakta 

mıılardır. 
b b 

lran şairi Firdevsi'ye yapılan\ olan esbak Adliye Vekili 
ıeçimi dün sabah saat do
kuz buçukta baıladı. E' 
vela rey sandığı vali, fırka, 

belediye reislerile intihap 
encümeni önünde muayene 

edildi ve her tarafı mühür
lendi. Sonra ilk reyleri vali 

1 

beyle, fırka reisi Fikret bey 
attı. Seçim encümeni namı· 
na da belediye reisi Naci 
bey reyini kullandı. 

Şehir dün aştan aşa donatıhnış gece de elektrikle merasime riyaset etmiştir. mebusumuz Mahmut E~at 
1 1 

Abidin beyin yarından son- bey dün Sakarya vapurile 
birçok bina ar süs enmittir. 1 

b 1 d 
·· .. d ra orta Anadolu •eya~atine stan'lul'a gitmiş bir çok 

Dün gece e e iye onun e 
halk çalgılarla eğ l enmiş, çıkması muhtemeldir dostları tarafından hararetle 

Malı.ye k"I" teşyi edilmittir. Mahmut 
zeybek oyunları oynanmış ve 11 mezun Esat bey İstanbul'da on , on 
ve mahalleler dobıılmııtır. ANKARA 1 (8.Ş.\ ~lali· beş gün kadar kalacak, tek-

Bugün rey atma sırası ye vek.ili Fuat bey 15 gün ı rar şehrimize gelen k inlulı\p 
Eski kuyumcular, Yenice, mezumyet almıştır Vekıl kürsüsü derslerine Halkevi 
Hacı gaybi ve Umurbey bey. mezu~iyetini ı.tanbu 'da l salonlarında de'8m eyliye· 1 

ınahallelerinindir. geçırecektır. cektir . 

•onra belediye önündeki 
halk kürsüsünden Halkevi 
reisi Esat Adi b~y intil ap 
hakkından, bu hakkın nan ;:ı 
temin edildiğinden, belediye 
intlhaplarınm ehemmiyetin- \ 
den , cümhuriyet idaresinde 

1 Yüzlerce talebe mektepsiz 

vatandoıın hak ve 
salahlyetleri'e hal 
kçılıktan b" hsell i 
Halkın kendi ker.

dini idare etmenin 

lllanasını ve bu hür -
r:;· .'in k·ıllanı'ışını 

Tevfik Fikret bey 
ri halkı 1 ey puslalı:rını san· 

izah etti ve yer yer . alkıılandı. Esat Adıl bey null"ı ıuJ,oyler';cn 1 
-E d t ·a ba•ladı ar. 
- sat Adil beyin lbuJ nut· ığa a ma3 • 

beled:ye reisi aci bey 
k ından sonra Mart'ı, Kasap· 1 

Rey atma işi dün 

ı 8 z~ kadar devam 

saat 

et mit 

ve çok hararetli geçmiş, 
hatta b ızı ufak tefek hadi· 

seler de olmu~tur .. 

Dün seçıme iştirak eden

ler sekiz yüzü geçmiştir. 
otoLüslerle gelen yüzlerce 

Maarif vekaletinin fazla talebe alıı1maması 
yolundaki emri sakattır. 

Yer var, Muallim var. fa~at talebe yine me~tep kapıların~an ~ovuluyorlar 
Dün çok acıklı bir haber cuklarının iç nde biz öyle'e

aldık. Maarif vekaletinin rini tanıyoruz ki. bunların 
mekteplere fazla talebe bir kısmı sab h soat altıdan 
alınmaması yolunda verdiği sekize kadar lmil salmak 
emir yüzünden yalnız Balı- ve sekizilen sonra da mek
kesir ortamektebi lam ı 29 tebe gitmek ıuretile hayatla 
talebenin müracaatını red 
detmiştir 

Gelen f'mir . talebenin 
adedi gözönünde tutulsun, 
ancak en eyi derece al anlar 
kabul edilsin demektedir 
Ye.1i d.,erleri okLmarnlar 
c'a okrar. 

mücadele etmekteı'lrler On-

beni mektebe almıyorlar. 

Ben bu yaşla ne yapayım? 

Her diirlü korunmadan 

ve gelirden mahrum höyle 

çocukların da bulunduğu 

biı yüzlerce ra!ebenin nt: 

V d aletin bu emri hem 
sakat, hem haksızdır.Çünkü 
mesela llalıkesir ortam• k
tebinin c!e, lise,,in d • rınıf 
ların.ı ıubeler ilavesine bi 
nalan ve bu §Ubeleri okı;t-

İ tal ya' ya Göre ~:ı~~ muallim adedi nıu.a 
Mualli rnlere ilave edile 

Sovyet Ilusya'nın. Mill.etler cek bir kaç saatle bu i' haı-
ıedilmi' ve yüzlerce çocuk Cemiyet ine gırmesı tahsilden bırakıımam•ı olur. ·-_,... balıkesir orta mektebi 

Unutmamalıdır ki 1932 Beş on kuruş tasarruf !arın ana ve babaları da Y"l>1lmuı 'lazımgeleceğlni 
senesinde Sovyet Rusya'nın fikri ile son senelerde alev aynı fedakarlık karıı~ında biz de mıtarif vekaletinden 
mümessillerı, cihan murah· lenmiş olan okuma aıkını didiniyorlar. soruyoruz. Dağdaki köy 

Sovyet Rusya'nın Millet
ler Konseyine girmesini mü 
hiın bir hadise addederiz. 
Bununla beraber Sovyet 
R.usya'nın Milletler Cemi· 
Yetine g i r i ş in i n, 

cihanın mukadderatını de 
litllreceği hakkında bir şey 
söylenemez. 

Mı'leller Cemiyeti, Sov· 
Yet Rusya'nın daimi azalığa 
kabulü ile, cihan sulhüne 
büyük bir hizmet görmüş· 
tür. Çünkü Sovyet Rusya'· 

nın Akvam Cemiyetinden 

uzakta bırakılması büyük 
tehlike teıkil ediyordu. Bu· 
nun içindir ki Sovyet Rus 
Ya'nın Akvam Cemiyetine 
girmesi, pek ehemmiyetli 

bir hadise addt lunur. 

hasları ile ilk defa olarak söndürmek, hem çocukları, Bu talebelerdE'n lir danesi çobanlarına yarıncaya kadar 

hem ai elerini meyus etmek m~k•ep ol t t J 

1 1 
'd C ova' da temasta du" n idarehanemlze geldı'. • Y unu u muı 0 

an 
bulunmuş ardı O esnada 

1 
yana yakıla dedi ki. inkılap Türkiye'sindr, cüm-ta ı a a en · inkılap maarifine yakıımaz 

Biz yeni nesi yetiştirmek, huriyet maarifinin nihayet 
halkımız; Çiçerin'i Litvino· onları okutmak için bütün -Benim babam bir ham· 

f
'u Rakow•ki'yi görmek k ld Al yapacağı ıey bu mudur? 

• varımızı ortaya dö üyoruz ma ır. ın terile kazan- M f k ı 
için, bindikleri otomobil· Mektep kapılarından dı dığı para ile bana kitap ve 1 acık~a~iale v:ih:;~i;d::rm:~ 
)erin arkasından koşuyor şarı atılan bu inkılap ço defterler almıştı. Şimdi ise 1 sini bekliyoruz. 
d ve bütün sem· - ~ -.,.-----·-------

p~tisini heyecan ile göster. ~ H 1 d 1 
mit idi Resmi zıyafette, ı 0 an aı Bir ayda Balkan 

ş~mpiyonluğu 

çiçerln. Cenova Kardinalla· ı 1 

rının yanında 0.tu~mu~ V~ · Ticaret mu - 14 034 nufüs Güreş 
komşusu ıle samımı musa fazla habede bulunmuş ıdi. , j kavelenamesi 

Bu konferaneta Fran•a yı 
·ı d n M Farthou olup, ANKARA 1 (S.Ş) - Ho-

temsı e e d h"'k" t'I h"k" • he eti ile lan a u ume ı e u ume 
Sovyet .Rus:,a Y timiz: arasında imıa edilen 
şiddetli bır munakatnda bu ticaret anlaşması tasdik 
lunmuştu. Şu halde bu on edilmek üzere icra vekille
iki sene zarfında fikirlerini ri heyetine sevkedılmiştir 
değiıtiren kimdir? ~art~ou iş bankası Mısır'da 
mu, Sovyet'ler mı. Bız:c.e bir şube açacak 
her iki taraftan da böyle bır ISTANBUL, 30 (S.Ş) 

ANKARA, 1 !S.ŞI 
Eylül iptidasından bugüne 
kadar bütün Türkiy.,'de 
34044 doğum ve 1941 O ölüm 
vakası kaydedilmittlr. 

1 . JSTA:\BLL. ı [S Ş ]- fli 
rınci teşrinin bt·~inJe buşlı
yacak olan Balkan güreş 
şıııı.piyonasınıı iştirdk etmek 
üzere Yunanlı pehlivanlar 

Veni tefrikamız: 
• bugün şehrimize gelmi~ler. 

<lir Güreşloro önümüzdeki 
cumn günü M ıksim sıılon
larınd.~ bnşlanaca ktır. 

Yeni bir müsteşarlık: 
ANKARA t (S Ş) Mali- 1 

1934 senes Balıkesir belediye azalığı için Fırka 
umumi reislik divanınca 25 - Haziran • 934 tarihinde 
kabul edilen yoklama talimatnamesi mucibince ya
pılan seçmede aşağıda isimleri yazılı fırkacı arkadaı· 
!arın seçildiklerini; kendilerine verilecek vazifeyi 
her surttle ifaya ehil olan bu arkadaılara rey veri· 
leceğini fırka mensuplarımıza bildirir ve Balıkesir'in 
değerli müntehiplerinin de tasvibine arz eylerim efen. 
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C.H. F. Vilayet İdare Heyeti Reisi 
Konya Mebusu 

T . FiKRET 

.\,11\..at Üııwr Edip lw~ 
K:ı ptaıı zati · lf a:o;a ıı hı>y 

Ellıi:o;ı'ı·i Ali hP' . 
\I.ıdı•ııli zadt• 11.ılil İlıralıinı lıı>' 

' 
C" iı·i ~:ı\<ıhıl'lı Sii~rlı hı·' . . . 
fit·~ pazarlı zadP Sadri be~ 

1 

I' 
·ı 

Yıl'ealı zadt• llilnıi lwv 
Ktskiıı 'l.aılt• Ziilıtl'ı b~' ilı . ' 
~ara~· zadı• .\lııııl'l lw~ 'I' 
1
. . . ııl 
\l't·ı·eı z:11k tlaııı:11lı lhnılıinıSanıi hey . 
11.ıtat zatll' ~lııstaf.ı Cı•ıııil hev ı'ı 
.\liistı•ı•alıı zadı' Esat .\dil he.v ' . ' 

.\,uk:ıt Sadık hP\ . 
Koıııisyoııe11 flalil :\'t•cali hP~ 
E'iıılı s ...... r 111·\ 

• • • • 
Kalı .. kt•ı o~lıı C:Pıtıil lıt•\ . . . 
Tiril ı .. l'iı'. İs ı :ıil hı•' . 
Kı ıııılı Bifaı oglıı Bası·i he~ 
. \1 skiratı·ı Osıııaıı :\'11ri lıt•\ . . 
:"leı·ı·ıııı ıli z:ııll' lfilıııi hl'' . . 
1":·1.ııc-1 Falıri lıı•\ . 
Bı'lı·di,ı· ı·,.i,i .\a('i lıı · \ 

' . 
Ekıııı ~ı·i llib•"'iıı hı·' . . . 
\';ı ıı:ılı zadı· İsıı aıl lhıkkı lır.y 

lkı·ı lsl:iııı z;ıdı· ltasiııı hl'~ 
l\l'klik z ıdı• llı·lınıet hı'' . 
İnıaııı zadf' Aziz lwy 
Eezaeı . .\vııihe' 
S ılıiıı zade İhı."alıiııı ht>\ 
Ci,iei daıııadı Vasıf he' 
Üz zadt> Hifat hPy . 
1 )p\f't'i o~lu Faik be' 
0('a~i za;lt• İlırahinı 'ıw, 
.\ttal' Liitfii hev • 

1 

ı . , .. 
ıı 

ı I 
''ı 

'it 

1 

1 

.\1 stı-t•ahi zatlt• Hiis• 'iıı bev ı 
Kırıııılı ~iilt·~nı:ııı oÇ(İu ~luslafa efrndi \ 
<:azrteei Kt•mııı Eıııiıı bey 1 

Da~ı oğlu llıl'alıirıı hey • '! 
T icarf't Odası ha~kfıtihi Ekrem bey 
Eczaeı \zıııi lwv 
.\ uar .\cei p lıe~ 
.\ott>r k:\tıhi ~tustafa he\ . ' 
~:ılı z:ıdı• il ii:•P\ in .\ vni hev 
Terzi Alıııwt ~~cali " t.ıe, · 
Kırımlı ttııeu Zha be\o · 
Kırıııılı Ziihtii l;e, . . 

..-fendi Sıııtlırgılı zaılı• llelıııH~l • 
! l:ıkk:'ık Ba~ri he~ 
Kırıııılı YPli hı•\ 

Y ıı ınurtacı Siile\lııan b..-, . . 

Sovyet Rusya'nın Milletler 
Cernıyetine girmesini biz 
fevkalade bir şey saymıyo 
ruz . Çünkü, ltalya, Sovyet 
R.uı'lar ile si) asi ve resmi 
ın· unaaebetlerde bulunan ilk 
devletlerden sayılır. ~ovyet 
R.usya'nın hukuk müsavatını 
tanıyan ve müdafaa eden 

ilk devlet, İtalya idi [*! 

harek t gö;ı:e çarpıyor Çün· iş bankası Mısırdaki ıube· 
kü on iki senelik bir müd · sinin açılma ıenliğinde ha -
det, bir güzel kadın•n haya· zır bulunmak üzere bank~· 
t Yaptığı tesirden fazla nın umum müdür vekıll 
ına b 1 .... 

si asi adamların hayatında Muammer ey sa ı gu,nu 

lT)'kllSllZ 

(;eceler 

Pek Yakında 

müsteşarlığının kurulması 
fı 1 

52 
~>ııin lw~ z:ıd" Eıııi11 he~ 
r rga 11('1 ~lı•ıııı•t h<'~ 

ye Vekaletinde bir Hazine '11 
kararlaş!ırılmııtır. Y l'ni tE'Ş· 1 

kilata göre yüksek tahsil 

görmiyenler Maliy~ dairele- •:::===============:::::::::=~~ 

d [•] Sovy;t° Rusya'Ytilk tanıyan 
evlet Kemalist Türkiyedir. 

Y b k ıehrimi;ı:den lskenderiye ye 
eserler ıra ır 

1 
. hareket edecektir. Şube 

S 
Rapollo mese esı 1 kt ı onra . d ) hafta sonunda açı aca ır. !• 

(Devamı ik'ncı sayfa a 

•,rinde müdür olamıyac:aklardır. - · 
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Türkofisinden bildiriliyor. 

İç Ve Dış Pazarlarda 
Milli maılarımızın alım ve satımı 

Türkofls Berlin ıulemi· 

1 

mal olmad:ğından talebin 
zln bildirdiğine göre Dres artacağı tahmin edilrrekte· 
den piyasasında Türk tüti:n- dir. Mühim ihnıcat merkez 
leri stokları ıu vaziyette !erinde de az mal bulundu 
bulunmaktadır: Kilo ğu söy1enmeklec!ir 

İzmir tütünleri 2,000,000 Omeglia piyasasında 11 
Samsun. 60,ÜOO EylCıl 1934 tarihince ekstra 
Taıova " 50 ,0oO neviler 730. halis nevi'cr 
lzmir tütünlerinin birço •se 675 liret üzerinden mu 

ğu eski mahsulden diğer amele görmüştür. 

bir kısmı ise 1932 rekolte· Bulgari~Laıı'rn Vllllllll'ta 
sinden bulunmaktadır Son ' • 
zamanlarda bu tütünlerden 
kilosu 0,65-0, 75 florin üze. 
rinden 320,oOO kilo mab· 
ıul ve O, 30 - 1,20 florin 
üzerinden 50 bin kilo Ca
vurköy mahsul 1 - 111 ne
vilerlnden satılmıştır. 

ılı ı·ııcaıı 

Bir dersten 
Dönen talebeler için 

Maarif vekaletinden liae, 
muallim ve ortamekleplere 
gelen bir tamimde.bir clers 
ten dönen talebelerin aynı 

sınıfta tekrar okL nıak mec· 
buriyetinde olcuğu yazıl -
makta; bot yt!re gazetelere 
veya istida ile vekalete n;ü. 
racaat etrr.eyüp döndükleri 
derslere çalıımdları bildiri!· 
mekte, merdini tecavüz 
ederek giden istidaların la· 
d~ edileceği gibi istida sa -
biplerinin de usulü veçhile 
tecziye edilecekleri yazılma· 
ktadır. ---- -
Orta mektep 

1 
Samsun tütünlerinin mü · 

him bir kısmı J 930-31 se· 

ne eri rekoltesinden bulun· 

1934 Kanunusanisinden 
Haziran ayına kadar Eulga· 
riıtan'dan harice 17 4,355,COO 
leva kıymetinde 9,430 ton 
yumurta sevkedilmiştir Ge
çen senenin aynı müddetinde 
185, 760.000 leva değerinde 
8, 130 ton yumurta ihraç 
edilmişti. ihracat 1934 Pansiyon 

ları dün 
imtihan-

1 

başladı maktadır. Son günlerde te miktar itibarile da
t ,40florin üzerinden takriben ha yüksek olmakla beraber 
l 0.000 kilo Canik, 2,50 1 kıymet itibarile geçen sene-
florin üzerinden 15,0000 

1

. kinden noksandır. 
kilo maden satılmııtır. Yuııaııi-ıaıı'ııı a~ıı~tos 

Taıova tütünlerinin k11mı 1 tiiliiıı VllZİ\l'Iİ 
azamı baııbağlı nevılerin 1 Eildienst yazıyo~: 

Kava a'dan bildirildiğine dendir. Haber verild . ğine ı' 
göre Tokat, Zile ve Nikrar 
havaliıi mahsullerinden olan göre Yun nistan'da itlenmit 
bu tütünlere halen az alaka tütün alııverlti ~ustcs ayın-

da oldukça can anmııtır. 
gösterilmektedir Edd sene· j Bilhassa Kavala piyaıasında 
!ere ait partilerden 0,40 0,€0 e•ki stoklar üzerine muame 
florin arasında takriben 1 
12 Uoo k 1 

1 le yapılmış ve bu stokların 
i o satılmıttır. Bu· 1 

na mukabil halis Erbaa tü- mühim bir kısmı Garry To
t- t · d b bacco kumpanyasına satılun erı a a tutunup kilo· I 
ıu 1,40 florin üzerinden mıştır. 
muamele görmüıtür. Tütün piyasasile alakadar 

Hususi muhasebenin Orta 
mektepteki pansiyon iır. ti · 
hanları dün baılan.ııtır. ilk 
imti!:ıan Türkçe idi.B•ıgün de 
riyaziyeden imtıthan vardır. 
Dünltü imtabana 71 talebe 
girmiıtir. 

imtihan k:>mslyonu ~un
lardır: 

Reis: Orta mektep müdürü 
Tevfik bey,azalar Marif müdii-

rü Vasıf, Halkevi reisi 
Esat Adil,Türkçe muallimi ve 
müdür m ·ıvini İlhan, Türkçe 
muallimi İbrahim, Encümen 
azasından Feyzi beyler. 

.İhtisas mahkemesinde: 
Dresden'de Marmara hav- bankalar tarafından ağus· 

zası tütünlerine ise bu ala· tosta ittihaz edi1en müşterek Kaçak tütün cürmünden 
ka nisbeten daha azdır. bir karara nazaran tütün suçlu Dursunbey'in vak f 

Umumi bir görünüıe naza- 1 mübayaatı ve toplanan tü· mahallesinden Mehmet oğ
ran Dresden'de bulunan bu 

1 
!ünlerin satıı ' arı, teıkil olu lu Osman''n altıay müddetle 

mallarımızın vaziyeti pek nacak hususi uir büro vau- hapsine ve 170 lira hafif 
de müsait değildir. ı unun tasile müıtereken idare edi- para cezasile mahkCımiyfll· 
en mühim sebebi bu tütün ecektir. ne karar verilmiıtir · 
!erin eski sene mahsu'.ü ol- ----::-::-::::::::::;;:;~;::;:=·=··~=:::=::=:::-----;~~·=-='·=·~=-
ması ve fabrıkalarca enc!er • ı·talya'ya Go·· re 
surette aranmasıdır. 

Eski tütünlerimize böyle· 
ce az heves mevcut iken ye· 
ni mahsul Türk tütünlerine 
ve bilhassa İzmir mallarına 
talep haylı fazladır Mühim 
bir müe•sese bundan böyle 
memeleketimizden her halde 
eyi kalitede mal gönderilme· 
sini tavaiye etmektedir. Zi. 
ra aıağı ve kıymeti dütük 
kıymetli tütünler satılmayıp 
beklemeğe mahküm addedi
liyor. l ı u esas Samsun nıın· 
takası tütünleri için de hük
münü muhafaza eylen.ekte
dir. 

Hamburg piy&aasına gelin 
ce, gene eski İzmir mah
ıulluinden 100 lalya adi 
kalıp nevi tütün kilosu 0,20 
florin üzerinden satılmııtır. 
Şu kadar ki bu tütünler 
uzun zamandanberl ardiyede, 
bulunduklarından kaliteleri 
bozulmuştur. Hamburg pi 
yasasında Türk tütünlerın

den zikre değer mikdarda 
ıtok bulunmadığı anlaşılır ak· 
tadır 

Son zamanlarda Türkiye' 
den mühim miktarda tütün 
mübaaya eylediği İfitilen 

bazı mühim Alman firmala 
rının bu mübayaalarına önü· 
müzdekl haftalar zarfında 

dahi devam edeceği ümit 
edilmektedir. 

Oıııe~ıia zeytirı~ ağı pi
yasnsı 

Omeglia 'den yazıldığına 

göre ıon haftalarda zeytin -
yağı satııları hayli canlan
mıttır. Pek fazla muamele 
yapılmamıt olmakla bera· 
ber bu inkltaf memnuniyete 

ıayan görülmüıtür. Müsteh· 
ilk memleketlerde mevcut 1 

-------------

Sovyet Rusya
1

nın Milletler cemiy~tine girmesı 
(Üstarafı birinci rnyfedr) 

oldu. Almanya ile Rusya 
arasında mühim bir anlat 
ma vukua geldi Bu anlaıma 
neticesi o~ mak üzere Avrupa 
göklerinde bir harp zuhur 
edeceğı zannedildi. Lakin 
hiç bir hadise Vl kubulma· 
dı; bilakis Sovyet Rusya ile 
Almanya müttefık iken bir· 
birine d "işman oldu.Alman· 
ya. Mılletler Cemiyetin • 
den çıktı ve Sovyet Ruaya 
girdi! 

Hakikati söyliyelim ki. 
Sovyet Rusya ıon senelerde 
çok çalışmıştır. Sovyet Rus 
ya'nın Akvam Cemiyetine 
giriıi, komünizm perenıiple· 
ri için bir kal ul veya tanı· 
ma keyfiyeti rnyılam< z 
Milletler cemiyeti Cemiyett< n 
hariç kalan milletleri kabul 
etmişti~ Şimdi Yugoslavya \'e 
Habeşistan mümeuillerile, 
sevinç ile yanına oturuyo 
ruz. Gerçi bu iki mil :et ne 
Tolstoy. ne Dostojewski ve 

ne deLen 1n gibi büyük adam
ları beıeriyetc vermemtı

tir. Fakat Akvam Cemiyeti· 
nin vazifesi de anlaımak ve 
umum sulhu temin etmek· 
ten ibarettir. 

Diyebiliriz ki. bütün mil
letler Sovyet Rusya'nın Mil

letler Cemiyetine kabulü 
ile büyük bir kabiliyet gös· 
termitlerdir. Son senelerde 
cihanda çok tebeddülat ~·u· 

kubulmuıtur Ebedi zanne
dılen hurafeler, itikatlar 
zail olmuıtur. Bununla be 
raber bu hadisenin yüksek 
teılri hakkında fa:ı:la bir 

ümide kapılmıyalım. Çünkü 
siyaset, aı 1 siyaset Cenevre'· 
de değildir. Cenevre'de an 
cak hadisatın aksiler! gö
rünebileri. Kimse. Cenevre
de, cihanın lıastalildarını 

tedavi eden Lourdes gibi 
bir müessessenln mevcudi · 
yetini iddia etmemittir. 

Kurtuluıa yardım edeceği 

duygusu ile Cenevr,,'ye baka· 
lım ve cihanın sulh ve ae· 
lametlne hüsnüniyetle çalı 

ıalım. 1 

Suni ~ir Ra~yum icat e~il
miştir 

Londra'dan bildiriliyor: 
Newe Chronicle gnz tesi, 

bugün heyecan verici bir 
haber neşretmiştir. Suni r:ıd· 
yum istihs'.lli İçioı uzun zn
mandanberi ar.ınan Cor.nü1, 
meşhur İngiliz Alımlerinden 
Joliot ve zevcesi tarafından 

yap 111 tetkikat netir.esinJ,. 
artık şüphesiz bir katiyetle 
d la C'J imiştir. 

Ünümüzdeki ayın iptiılas o
da bütün dünyanın her ta 
rafınılan gı lecek 600 yük-
8ek ıllımin huzurunda Lon
dr.ı'J:ı, Cambridge'Je göste
rilecek ol:ın bu k 0 şif knnsc. 
re karşı .ııücJdı·lede mühim 
bir dönüm noitası teşkil ~t 

mektedir Bu sayede biııl~r
ce k~nser kurbanları lüzu· 
mu miktarında radyumu 1511· 
yet ucuz olarak tedavi iı·in 

ksllanabıl•ceklerılir . Joliol' 
nın refıkas•, müteveffa rn 
meşhur madam Curie'nin kı

zıdır. 

• 
lnhisarlarda 
Tayin ve nakiller 
Bat eksper Bekir ~ıtkı 

bey İatanbul Dikimhane 
eksperliğine; Balıkesir inhi 
sarlar bat eksperliğine İz 
mir baş:nüdürlüğünden Ha 
lil Nedim bey, baı eksper 
muavini Haıim bey Bandır 
ma ınhisarlcr imalathanesi· 
ne ve yerine de Bursa bat
m üdürlüğünden Celal bey 
tayin ve nak edilmiılerdir. 
Ağunya inhisarlar eksperi 

Mustafa bey Dlyarbekir bat 
müdürlüğü eksperliğine ta· 
yin edilerek mahalli memu· 
riyetine gitmek üzere dün 
şehrimizden geçmittir 

Bandırma inhisarlar mü· 
dürü Cafer bey Bandırma'· 
dan ve mezun bulunan si 
cil amiri Mustafa bey de 
Gönen'den ıehrimize gelmiş· 
!erdir - -
Izmir kasaba 

hattı 
Dünden beri yeni ta
rife ile işlemeğe ba· 

şladı. 
Devlet demtrvollarının 1 

birinci teırinden itibaren yeni 
tarife üzerinden İzmir kasa 
ba hattını iş'etmeğe çalııtı· 
racağını yazmııtık. Dün bu 
tarifenin tatbikine başlan 

mıştır 

Poliste: 
Dün Şeyhlütfullah mahal 

lesinden gıızozcu İbrahim 
efendi,oğlu Mustafa\ı evle 
rinden dört dane hırkayı 

alarak sattığındin dolayı 

döğmüş. buna hiddetleren 
Mustafa babasına bıçak 

çektiği sırada ayırmak üze· 
re aralarına gi en dayısı la 
mail'i yaralamııtır. 

Suçlu yekalanmıı, yaralı 
tedavi altına alınmııtır 

§ Dün gece Mirzabey 
mahallesinden Ahmet'ın 

evinde misafir bulunan Ka
raca Mustafa'nın çocuğu 

Ahmet yolda bulduğu fiıenk 
teklinde birteyi karııtırırken 
patlamıı ve sağ elini yara
lamııtır. 

Yaralı memleket hastane
sine kaldırılmıştır. 

Dün çarşıda Hacı İsmail 
mahallesinden Ali Kadır 
oğ u sabıkalı takımından 

Ramazan sarhof olarak re· 
zalet çıkardığından yaka
lanmııtır. 

Akşamkı yaralama 
va kası 

Dün gece saat 1 O sırala-

Ayvalık' ta 
- -----

Bele diye intihabı 
48 Namzet içinde 2 dane de hanım var 

AYVALIK, 1 (S Ş) - Dün 1 btl~diye namzedi ayrıl · lı. 
fırka namzetleri seçildi. Se· Bunların içinde Sıikran ve 
çim çok uzun sürdü . Yıılnız I Münire han m isminde iki de 
tasnif 6 sııat devam etti. kadın namzet varJ r . 

\;ok hararetli olan seçim işin. İntihap çok hararetlı ola. 

de fıkir birliliği olma- 1 caktır. D-.ıha şimdiden mü
dığından ılra çok dağıldı. nakaşalar başlamıştır. lla· 

Asli ve yedek olarak 48 1 zırlıklor bitmek ÜzPredir. 

Om er köy 
Nahiyesi 

Nümune olmağa la
yık bir nahiyedir. 
ÖMERKÔY, 1 (S Ş. ) -

nahiyemiz bütün köylerile 
birlikte nümune olmağa la 
yık hir nahiyedir Her hu -
s •S son derece mükem· 
mel bir surette yapılmıı ve 
yapılmaktadır. Nahiye mer 
kezile bütün köyler cadcle 
terini kaldırımla döşemit 

lerdir. Köyleri birbirine rap· 
leden yollar gayet munta· 
zamdır. Bu yollara hangi 
köye gittiğini gösterir lev
ha 1ar da a~ılmıştır. Bu su 
retle buralardan ge~erı her 
yolcu nereye gideceğini kim
seye sormadan bilmekte ve 
hiç şaşırmadan g i deceği ye· 
re gitmektedir. 

Nahiye merkezinde köy 
için ayrı ayrı posta kutuları 
yapılmıştır. Bütün köyler 

evlerinin duvar' arını tamamen 

badanalamışlardır ı 
Bundan baıka her köyün 

bir de küçük sıhhiye dolap 
ları bulunmaktadır. Bu do 
laplarda ilk tedavi için la· 
zım olan bütün malzen.e 
mevcuttur. Bu suretle her 
hangi bir kaza neticesi ya 
ralananların nahiye veya 
kaza merkezine kadar ya
ra1arı saıılmadan gelmeleri 
ve yaralarının büyümesi önü 

alınmııtır. 
Her köyün ihtiyar heyeti 

odası vardır. BunlardanAama· 
dere köyü ihtiya> heyeti 1 

odası yeni yapılın ı ve Ba
taklı köyü odası yeni olarak 
yaptırılmağa b!'.tlanmışlardır. 

Göbel nahiyesi 
Yeni mektebin in· 
şası devam ediyor. 

GÖBEL. 1 ( S.Ş. ) 
Nahiy~mizde yapı' makta 

ol"n yeni mektebin inıası 

devam etmektedir. Bu mek· 
tebln insasına 
cümhuriyet 
baılanmııtır. 

geçen sene 
bayramında 

Mektep nahı-
yenin en güzel bir yerinde 
yapılmaktadır. 31 metre 
tul ve 16 metre arzında 

olan mektebin inıasında 
bütün nahiye halkı hem 
naklen, hem bedenen büyük 
yardımlarda bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar köylü bin 
lirayı mütecaviz yardımlar· 
da bulunmuştur. Hala yar· 
dımlarır.a devam etmııkte 

dir. Mektebin yapılması için 
2 bin lira kadar bir paraya 
htiyaç olduğu anlaıılmak 

tadır. 

Beı sınıflı ve yedi odalı 
olacak olan mektebin ilk 
katı ikmiil edılmiı ve üst 
tarafı kalmı,tır. 

Hali haz.rda köyde oku· 
ma çağında 00 çocuk bu 
lun-naktadır Buıcun ancek 
100 danesi mektebe devam 
edebiliyor g• ri kalan 200 
da nesi me ~ tepsizlik yüzünden 
okuyamıyor. Yeni yapılan 

mektep bu 300 talebeyi 
alacak şekildedir Bunun 
bir an evvel ikmalini lıalk 

büyük bir sabırsızlıkla bek· 
lemektedirler. 

Mektebin yapılmasında 
nahiye müdürü Ali Riza 
beyle muhtar Ahmet efendi 
ve köylüler büyük gayretler 
sarfetmekte ve bu hususta 
yardımlarını hiç esirgeme
mektedirler. 

Kendilerini takdir etmek 
bir borçtur. 

Her köyde ilk tahsile 
son derece itina edilmek 
tedir. Denıirkapu'daki mek 
tep talabelere kafi gelme 
dığinden bazı tadilatla 3 
sınıftan beş sınıfa çıkarıl
mıştır. 

1 Galatasar-ay-f u-tası Ban-

Re~adiye köyü mektebi 
de yeni yapılmaktad ı r Bu 
mektebin inşası için köy 1 ü 

lazım olan malzemenin pek 
çoğunu almıştır. Yalnız 150 

1 dırmada 
BANDIRMA. 1 (S.Ş) 

l'üyük Waımara tunna çı· 

kan İstanbul GalataEaray 
kulübünün tek çifte futası 

rında Keten hanı civarında ki 
kah vede lzmirler mahalle · 1 

sinden Çakır Mehmet 
ile kahveci Rüstem kav· 

lira kadar bir paraya ihti· 
yaç vardır Bu kadarcık bir 
aardım yapıldığı takdirde 
bu mektep de ikmal edile 
cektir. 

dün Bandırma'ya 
Futa Kapudağı'nı 
dan Erdek"ten 
berzahına kadar 

gelmittlr. 
dolaıma

Kapudaifı 

denizden 

oradan da birkaç Erdek 
sporcularının yardımile el. 
den Bandırma körfezine 
nakledilmiştir. Sporcular bu 
suretle bir gün kazanmıf 

oluyorlar. 

ğa etmış erdir. Kavgada 
Çakır Mehmet kah· 
v~cl Rüstem'! göğsünden 

ve iki yerinden olmak üze 
re ağır surette yaralamıı 
tır. 

Suçlu yakalanmış, yaralı 

tedavi alt na alınmııtır. 

Nahiyemizin ve köyleri
m izin sıhhi , idari ve her 
hususta büyük bir faaliyet· 
le çalııan ve köy ka .nınunu 

tamamen tatbik eden 

müdürüınüz 

beyi ve 
lerini takdir 

Nazım 

ihtiyar heyet 
etmek bir va 

Bugün eyi bir bava ile 
yollarına devam etır.iılerdir. 
Gençleri şimdiclen tebrik 
ederiz. 

ı, Savaşın Takvımı 1 zifedir. 

TEŞRİNiEVVEL 

1 saf1üıı dog-urnu: li Bu gece 

Vilayetimizin denizci ka· 
zalarından olan ve bilhassa 
kulübünde üç adet üç çifte 
futası bulunan Bandırma 

l:imanyu, du• un değil Mar 
mara turu Uandırma lima· 
nında blle faaliyetini göre 
miyoruz. Gençlerden gayret 

ve faaliyet bekleriz. 

! YIL: 1 !13 Zevali 612,i;.·2 : vata fl 
i 
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Ezani 1 

'ı = CEMAZEL AHIR 23 -, 
1 Cümhuriyet islamiyelte ı 
1 ıurayı ümmet demektir. !Yöbetçidir ·----------- . 

Ecz<tnesi 
Alay bir müsamere 

verdi 
127 inci alay efradı aıke 

Radyo 
2 l inci TEŞRiN SALl 

IST AN BUL, .
1 Plak neşriyatı. 19 Mesut Ceıııı 

bey tarafından çocuklara mas~~. 
19,30Türk musiki neşriyatı: {StU 
yo saz heyeti ve Mehlika, Ne· 
dime Hanımlar). 21,20 Ajans ve 
Borsa haberleri. 21,30 Radyo cal 
ve tango orkestrası. 

BUDAPEŞTE. 550 ııı· 
Keman konseri. {Bach, Kodah 

Falla, Habay) 19,30 MüsahsbC· 
20 Salon musikisi. 21 Müsaıııert 
(Ceza Entz.) 2 l,30 Viyana'daP 
nakil. 23,05 haberler. 23,30 Edu· 
ardo bianco'nun iştirAkile 'faP· 
goka takımının konseri. 
BÜKREŞ, 364 m. 

Gündüz neşriyatı. 18 KanŞ1~ 
konser. 19 haberler. 19,15 Mot01 

orkestrsı. 20 Üniversite. 20,:zO 
Plak. 21,45 Konferans. 21 Senfo
nik konser. (haclı, brahms.) 2ı 
Konferans, 22,15 Senfonik kons"" 
rin devamı, 23 Haberler.___..,.. 

Siinkercilik 
Şirketi 

l<urnldu şirket çalış· 
maya başlıyor 

1STANBUL 30 (S.Ş) 
Yerli sermayedar bir grupuO 
teşebbüsü ile teşkili için çs
lışılan süngercilik şirkctiııİO 
nizamnamesi vekiller heye' 
tince tasdik edilmiştir Bir 
iki güne kadar tesçil ınuo· 

melesi bitirilecek ve önüıııiW 
ılı· ki hafla zaı fında sünger· 
cilik şirketi faaliyete geç· 
miş olacaktır. Jtkönce bir 
çalışma proğramı hazırlana· 

caktır. Sonra da çıkarıleO 
süngerleri teşhir için bir 
meşher açılacaktır. 

·------ı 

S a v a ş 
Abone ücreti 

YILLIGI 800 Kurut 

6 AYLIGI 
3 AYLIÔl 

450 
240 

" 

Abone ücretleri taksite 
bajtlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüıhalat 

10 kuruftur . 

Gazeteye ait her husuıt• 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAVAŞ Cumartesi gilnleri 

çıkmaz. 

-·-

r SAVAŞ , 
. iDARE YER!: Balıkesir KuvvaY 

I
' milliy~ caddesinde Hususi dair' 

Telgraf adresi: Balıkesir ,,. 
SAVAŞ 

ri mahfelde fırka kumandll 
nı terefine bir müıaıııer' 
vermiıtir Müsamere ço~ 
canlı ve heyecanlı olmuıtııt• 
istiklal marıı Mehmetçi~!~ 
ıozu uzun uzun alkıılar "' 
göz yaıları ile karııland 1 • 
Alayın çalı,kan kumand11~ 
ve zabitlerini tebrik etnıt 
mek elde deilldlr. 
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Venizelos Ne istiyor. 
Ce erallar Muhalefete Karşı 

koymıya calışıyorlar. 
r ATINA l(S Ş .)- Muhal:
At fırkaları reisleri dün 

Yan meclisi reisrnl ziyaret 

!
ederek Batvekilln parla men 
Od h a Irat edeceği nutuk 

dakkında malumat almışlar 
ır M · uhalefet reisleri ay 

tıı za d j ınan a hususi bir pro-
.e haıırlamıtlardır. Bu pro 
le h 'k'-lı u umetle anlaıma şek-

tıe aittir M Venizelos ce
'ab ltıı vermlttir Giritli dev-
let 

&adamı intihabat kanu-
tııı - . 

ıızerındeki ihtilafın Rei 
Iİc(l h 

ın ur intihabından önce 

M, Venezolos 

hallini istemektedir. Diğer 
taraftan Harbiye Naz ı rı Ce
neral Kondiliı ile Ceneral 
Metaksas muhalefet in pı o 

ı jesini .8:~ım bırakırağa az
metmıııır 

Selanikte Bir Hadise 
funan'lılarla Sırp'lar arasında gürültü ve geçimsizli~ 

var. 
ba~TINA 1 (S.Ş)-Dün sa- hailesi ıakinleri Sırplar üze 
b Seli.ntk'te Yugoslav te- rine hücüm ederek linç el 

" 11ndan b ' 1 il mel.· ı" sten i•lerdir. Derhal halk ır grup a yer • 
dı arasında vahim bir ha· polislerl.r hadisenin feci bir 

•e ol b 

IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadf hareketle~ 

f ransa'da devlet reformu Polonya ve Sovyetler ltalya - Yugoslavya müna-
"Le Temps,, den "La Republipue Paris. den b ti • 

Hükumet projen nin dev lrtıca matbuatı ıovyet SB 8 Orl 
Jet reformu hakkındaki esas- ler ittihadının Milletler "L'Echo de Paris,, dt·n 
!arını M Doumergue'in rad Cemiyetine airmeılni ve Cenevre, 20 Eylül - ltal-
iyoda söylediği nutuktan Franaız -Sovyet yakınlaıma. ya ile Yugoslavya arasında· 
öğreneceğiz. Maamafih bu aını zemmetmekte berde- ki hadiseler dikkate ıayan· 
reformların, bilhaua icra vamdır. dırlar . Bu hadiseler dolayı
kuvvetinin otoriteıinl iadeye Fakat Pertinax "Echo de sile M Barthou'nun Roı11 a 
matuf olacağını biliyoruz . Paris. gazetesinde, Polon- ziyareti projesi, henüz vücu
M. Doumergue bu lüzumdan ya'nın Franaa'dan ne kadar da getirilmiı olduğu bir an
defaatla bahsetmiıtlr. Ve bü- uzaklaştığını gösterırekte ve da sakatlandırılmıt oluyor. 
tün fırkalar bu noktada müt- demektedir ki: Bazı Fransız gazeteleri ha-
tehittirler. "Fransa Hariciye Nazırı diseyi yanlıı bir tarzda yaz· 

icra kuvveti bir müddet Polonya'nın er geç Fransız dıkları için meseleyi aydın-
tenberi iki ateı arasında kal- ittifakı çerçeveıl içinde kök· latmıya çalııalım: 
mış bulunuyor. Parlamento leıeceğini ve bu ittifak ı le İtalya hükümeti . ıulhten 
hükumeti, bir yandan par- tezat halinde bulunan bütün sonra kendisine ilhak olu 
lamanter yollarla icra kuv tasavvurlarını terkedece- nan Dalmaçya'da kain Za 
velini ezmektedir ki, bu hal ğini hala ümit ediyor. Bun- ra tehrinde "San Marco. 
tefriki kuvayı icap ettirmek- dan maada Vartova hüku- adlı bir faıist gazetesi neı 
tedir. Diğer taraftan mena - metince; müphemiyetten İl· retmektedir. Bu gazete bun
fi gurupları tarafından sar- !ifade suretile elde edilecek dan birkaç gün evvel Sırp 
sılmaktadır ki, bu da dev- karı temin eden biz olduk. ordusunun askeri kıymetini 
Jet hak miyeli meselesini or. Fakat bugün Polony.ı Harı- tezyif maksadile bir maka 
taya atmaktadır. Bunun için ciye Nazırı Miralay Beck'e le yazmıı ve bu mda 'e 
halledilecek mesele, kabine- fÜpheden istifade fırsatını metni derhal dalgaları Hır· 
!erin parlamentoya ve kabi- vermek, birçok vakıalara vat ve Sloven memleketleri 
neler ile parlamentonun sen- karıı göz yummak de Üzerinden geçen Paris rad
dikalist suiislimallere kar- mektir. Bir defa etrafımıza yo ıstasyonu taratından neı 
ıı istiklalini temin etmektir . göz gezdirmek kafidir. Po · rolunmuıtur. Yugo•lavya 

Hükumet ile açıkça mü- lonya her cihetten Fransa' hükümeti Yugoslav milleti 
cııdelele bulunan ve ekıe nın ıulhü tanzim için ta kip arasında radyo ile yapılan 
riya gayri kanuni mahiyet- ettiği sisteme karşı isyan et- bu aleyhtarane neıriyata 
te tecelli eden grupmanlar mit bulunuyor. Maretal Pil- kartı fazla hassas davran
karıısında icari ve teırii sudıki'nln yaratmalarını!an makta ve buna mukabele 
kuvvetlerin mütesanit bulun- olan Po 1 onya'nın Bükreı ıe ıçın Belgrat radyo 'is . 

: Kııçük : eJısore mevzu : Fr. r·ı i 
:Hıkayesı : • • ........................................•• : ........ : 

Rejisör gayet titiz, haıin, heyecanlı söylüyordu ki 
ıert bir adamdı Ona mev- Emil'le Margrlt çok a!Aka
zu beğendirmek çok güçtü. dar oluyorlardı. 
Yazılan her eserde mutlaka 
bir hata bu ' ur, ufak bir 
ıeyden güzelim yazıları yır 

tar, beğenmez , bağırır, ça· 
ğırırdı. Onun bu halinden 
herkes uıanmııtı. 

Artistler bile onun idare
si altında çevrilen filimler
de bulunmaktan son derece 
çekinirler. filim biter bit
mez yanından hemen uzak· 
laıırlardı. Hazan bir hiç yü 
zünden yanında çalııanları 

tokatladığı bile olurdu. 

Bilhassa müelliflerden 
Ogüst hiç bir eserini be-
ğendirememitli. Fakat az
metmifti; ona illıi. bir mev
zuunu beğendirecektı.Bur;un 
için baı vurmadığı çare kal
mamıttı. Şimdiye kadar 
yaptığı emekler h~p bota 
gitmit , arzusuna nail ola
mamıttı · 

Çok düıündü. Ona eserle
rini beyendirrnek için ne 
yapmak lazımdı? Nasıl be
yendirecekti? Birbiri üzerine 
8- 1 O sigare içti. F ııkat yine 
kafasında rejisöre yazılarını 

Kendilerinden yardım aa
rüp göremtyeceğini ıordu. 

Muvafakat cevabı alınca 

rejiıöre oynamak lstedlil ra
cıa planını anlattı. 

Bunu her ikisi de çok ırll· 

zel buldular. Ellerinden ıel
diğl kadar yardım edecekle
rini ve bu oyun için llzım 
olan diğer arkadaıları da ta· 
min edeceklerini ve vadet
tiler. 

O akıam rejisör yine 
hiddetli olarak atelyeden 
çıktı. 

•• • 

ile ınuıtur. Sekiz on Sırp •ekil almasına meydan ı 
tıcı y d . ı • 11111)• ar ar mahallesinue rakmamı~la rdır Halkın heye-

ile 
1 Sırp martını söyliyerek canı k.ırıısında Yunan'lığı 

b .. Ç
1
erken polis m(idahalede 

duklarını görmek lazımdır. flri Arlişevıkf, Franıa clip taıyonu kafi derecede kuv-
Hükümet devlet dc:mektir. lomaaisi ile çok dürüst bir vetli değildir; Buna bina
Parlamento da devlel de- sureUe çalııan M. Tituleal<o en mukabeleye cevap 
mektir. Bunlar millet kuv- aleyhine, aylardanleri tid / huausunda Verme gazetesi 

I beyendlrmek için bir çare ııığı 
1 parlamadı. Kendi kendine 

hiddetleniyor, yerinde dura
mıyor, boyuna oda)ı aclım
lıyordu 

Otomobili fazla sürüyor, 
virajlardan ıüratl kıamadan 
dönüyordu. Yine böyle süra
tl azaltmadan bir sokaiı 

dönerken bir kaza yaptı. 

Bir genç kızı hafif surette 

yaraladı. Hemen arabayı 

durdurararak kızın yar.ına 

gitti. Yarasının ağır olup olma· 

dığını ıztırap duyup duyma
dığını sordu. Özür diledi ve 

arabasına bindirerek bir ecza

hanede yaralarını sardıktan 

sonra tehrin tenha biraha
nelerinden birine götürdü. 

~ llııd ğ tahkiı" ettikleri iddia edilen 
hak u undan bunlar polise 
da.ıı il.ret etmiılerdir. Ora- Yugoslav tebalarının bu-
t h geçen bir ıöför halkı dut har•c 'ne çıkarılmalarına 
' tik etmittlr. Vıırdar ma- karar verilmiflir 

.. * 

velinin iki istlnatgi.hıdır. detli bir mücadelede bulun- 1harekete geçmif ve "Caporet-

- isminizi öğrenebilir mi
yim madmazel? 

Mari. 
- Yaptığım kazadan do· 

layı beni affediyorsunuz 

Bu bapta ittihaz edilecek maktadır. Tabii bu zat ~ne- I to kahraman arına cevap" 
tedbirlerden maksat; hürri· mir muhafızlar. tarafından ıerlevhası altında gayet tid
yetlerin baılıcalarından olan yapılmıt bir hükGmet nez ı delil bir makale yazmııtır . 

_ _ :""'--------·---------::::":::' içtima hakkını nakiıedar dinde çalışmağı tercih eder. 

1 

Belki susmak ve mukabele 
l etmek ve iktısadi hürriye Mesele gayet açıktır Po etmemek daha doğru olur-

Be}ediye Dispansein. de tin eıkalinden biri olan sen ıonya ıstediğlnı yapmakta du 

Nihayet buldu: Ona müret· I 
tep facia oynatmak! Uzun 
boylu düıündü En küçlik 
ihtimalleri bile hesapladı. 

Ölçtü, biçti ve nihayet mü
kemmel bir dram hazır l adı. 

Amma bunu baıarabllmek 

çok güç olacaktı. Ve 
oldukça da paraya ih 
ttyaç vardı. Fakat azmet· 
mitli. Her neye mal oluna 
olsun mutlaka yapacaktı. 

değil mi? 
- ! .. 

Niye cevap vermiyor
sunuz? Çok mu muztarlpsl-

dikal hakkı nihayetlendir serbesttir. Fakat bu sahada- Bundan bir müddet evvel 

Muayene Günlerı mek değildir. İotihdaf olu- ki faaliyetine bir nihayet Maretal Balbo Yugoslavya' 
nan aaye; hususi menfaatler verilmeliği tadkirde Polon nın Spılt tehrine gltmlı ve 

CC\f .\il TESI Gf \LEHİ gruplarının intihabat lstib· ya'nın bun :lan ıonra, Beri in'- orada İtalyan tebasına kar-

1 niz? Doğru; haklıaınız .. Fa

kat müsaad.. buyurursanız 

bazı ıeyler söyliyeceğlm : 

Üğlctlrıısoıır:.· ~aal 14dPıı16~a 1-adaı· d:.ılıili 
lıa ,( ılıklar 11111a~P11PSİ ( l)ol.tor' . \lıııırl 

Eıııiıı bev) 
PAZ.\ll GCi~I EBİ: 

ÖğleJı•ıı ~oııra saat 15 dPıı 1 G : ,ı 1-adar 
kulak, tıuruıı, lıoğtız lıastalıi-lan ıııııa~ t'
ıwsi (Doktor VelıııH'l K:lınıl hı>~) 

fl,\ZAHTESİ GCSLEHİ: 
O .. -ı d 1 ıo ı ı ~ , e t-adar g e eıı C\ H' saat tarı -
dalıili lıastalıl-lar rııua:' ('rl('Si (l>ı;t-ıor .\h-

, 1llf't Eıuiıı he~) 
SALI GC:NLEHİ: 

ÖğlPdı>ıı t'' '"' saat ıo daii ı 2 ."' k:ıd;ır 
d:.ılıili Jıastalıi-lar ıııua:cııPsi (lloklor .\lı-

' llll'l Eıııiıı hP~ ) 
ÇArts \ '11! \ '~f' XLEBİ: 

Öğlt>dı•ıı soııı'<ı saat 15 dı ' ll lG _,;ı i-adar 
dahili lı:.ı~talıklar rııuayerw~i (()nktor lhı
saıı Haif lıı•\ ) 

11
EllSE\fBE (;t ' LEHİ: 

Öı::th·df'ıı :-oııra saat ı fı dı·ıı tn 'a 1-adar 
cildi, I' n• hı'' Jin' lıasıalıkları ıııuay<'ııı•sı 
(Do~tor ~lrlınıf'; .\li lw~· ) 

--~~-~-----------' 
Askeı·Iiğe Davet: 

Vilayet makamından 
l:ırı1\:şriııt>\'.'f'I 9i3-l: ti(• aşcı~ııla doğııııı ' , ~ııır. ff. 

\•ız 1 · eııı «> -ri.lt · • ,ı 1 ,., IH'rıiiz :ısi-erlil- ):tpıııarıır~ ~ . 
\et (~l'fıı '<' kıt\ııa sı•\1- rılih·ı·t'kleıiı ı dı•rı kt'~fı
;ı,.,.nsL·ri nıiik.P.llı·fi,rti kaıı11111111 ;3..ı, iiıı<'İİ ıııad· 

1
1 ıııucibiııı·p ihiıı. olııınır. t-lfL\l3.J. 

') .Jaııtlarıııa H· tıauı !'ılllfhırı 316 il:! .ı 2!-J 
•ı:;kı· Siivuri, l'opeu isıilıl-:iııı, ı~ıldal-, ıııulıabcre 

ıv,.. · ' . . ·ı 3?8 • • ınuııka, dt>nıirvolu ~ıııılları · 16 1 ı> -
• 

dadına nibayet verilmek su· de kendisini Fransa'nın müt ıı bir nutuk söylemekte 
retlle hükumeti inkisamJan tefiki olarak göstermemesi mahzur görmemittir. Bun. 

daha eyi olur. Çünkü bu ha- dan on iki sene evvel Ro- Şapkasını. bastonunu ala 
rak evden çıktı. Mevzu bul. 
mak için ekseriya uğradığı 

apaf meyhanelerinden birin· 
de tanıdığı Emil'! aramağa 
baıladı. Bir ki meyhane do· 
laıtıktan sonra onu sevgiliıi , 
\1argrlt ile baıbata buldu. 

kurtarmaktır . 

Devlet Reformu 
"Le Malin,, den 

Muhtelif zorluklar halk 
arasında ihmali kabil olmı-

1 yan memnuniyetsizlikler 
doğurmaktadır. Halk taba 

1 

kası , hiç bir vakit yerine 
getirilmtyen vaitlerden bık
mııtır. Büyük tecrübelerden 
ders almış bulunan halk, 
filiyata intizar etmektedir. 

M Doumergue ve arka 
daşları idare baıına geldik· 
teri zamandanberl icap eden 
bütün meseleleri teklk im . 
kanı bulmuılardır. Karar 
!Uihazı saati gelmiftir. 

Memleket, uzun zaman
danberl tekemmül etmekte 
olan reform proğramını bek- ı 
liyor. Memleketin ~ukutu 
hayale ınaruz kalmaması için 
bu reformların pürüzsüz, 1 

tiddetli ve çok reel olmaları 

lazımdır. 
Bazı husu~i menfaatler 

ıah'anmağa müheyya bulun
maktadırlar. Bunları umumi 
menfaatin tem!ni için ricale 1 
icbar etmek lazımdır. Bu
nurr için icra kuvveti otori
tesinin takviyesi lazımdır ve 
bu hal, derpiı olunan bütün 
reformların esasını teıkil ey 

!emektedir. 

reket tarzı Polonya'nın Pan 
Cermanizme yaptığı hizmet
lerin kıymetini arttırmaktan 
baıka bir netice vermemek
tedir .• 

Bu suretle Fransa ıarkta 
Polony.ı'nın yardımından 

mahrum kalmıı oluyor. Hal 
buki, Sovyet'lerin temin et
tiği yardımı reddedecı k 
Fransız vatanperverleri de 
bulunuyor. Milli menafi yo
lunda ne garip bir telakki! 

Almanya'da ~ir hastaha
neyi hoy~ot 

"Le journal des Debats" dan 

Düueldorf Tabipler Cemi
yeti reisi Dr · Setli er 19 

aiustos reyi amı münasebe
tile arkadaılarına aıağıda ki 
tamimi göndermiftir: 

Düueldorf'ta bulunan Sa 
inle - Marie hastahanesi 19 

ağustos reyi ıi.mında M. Hıt
ler'ln aleyhine yüzde elli 
niıbetınde rey vermiıtır. Bu 
intihap ıehre ve hatta dev
lete karıı bir tahriki ifade 
eder. Dü11eldorf doktorları 
memleke karşı yabar;cı olan 
bu haleli ruhiyeye mu
kabele olmak üzere iktı 
saden mahvine kadar de
vam etmek üzere boykotaj 
yapacaklardır Bınaena leyh 
bu hastahaneye hasta götü
rülmesini katiyen menede-
rim. Bu tamime muhalif 
hareket edenlerin adları 

tarafımdan 
caktır. 

ilan oluna 

ma'da aktolunan bir mua
hede neticesinde dört bin 
D a 1 m aç y a'l ı ıtalyan 

tabiiyetini almıı ve 
bun1ara fevkalade imtiyaz
lar bahıolunmuıtur. Bir F ran-
aız nazırının Roma'ya git· 
meye hazırlandığı bir sırada, 
ltalya hükümetinln Yuaos
lavva'yı kızdırmıya çalıııp 

çalıımadığını sormak haklı 

bir hareket olur. ıı 

Vay; M. Ögüst! seni 
ne yeller attı .. Epeydir aö
rünmiyordun .. 

- Ama yaptın ha!. Epey-
dir dediğin bir hafta için 
mi? 

- Bir hafta; bet gün 

Almanya ve Yugoslavya hep bir . Bizi kendine öyle 
alıttırdın ki; iki gün gör-· 

1·Le Temps" terı 
Roma muhabiri mahıuıu- mesek göreceğimiz geliyor. 

muz bildiriyor. - Teıekkür ederim, ben 
Almanya'nın Yugoslavya'- de öyle. Hani siz olmasanız' 

daki faaliyeti meselesi buralara adımımı bile atmam 

siyasi mahafllde mükıi.lemeler ll Ve garsonu çağıra- 1 

mevzuu olmakta devam et- rak ıarap ısmarladı. 
mektedir. Gittikçe hıi.kim Kafalar biraz dumanlan
olmıya baılıyan bir fikre dıktan sonra Ogüst; yavaş 
göre Almanya Yugoslavya'- yavaf rejisöre kartı muvaf
da, esas hatları itbarile, fakıyetsh:liğirıden bahsetme 
Polonya 'da takip ettiği si . ğe baıladı. Öyle tatlı ve 

yaıte benzer bir siya-
set takip etmektedir. Her 
sahada gayet mahirane bir 
hulul siyase i mevzu be lıs 
olmaktadır; Almanya aynı l 
zamanda Yugoslavya'yı ltal
ya'ya kartı daha ziyade 
muhalif yapmak politikasını 
takip etmektedir Bu mevzu 
etrafında, Berlin'de basılmıt 
1935 senesi Almanya 'sını 
göıteren bir harita ileri sü 
rülmektedi. 

Fransa'ya kartı da bugün · 
kü Avrupa nizamını bozmak 
istediği görü'. üyor. M. Hit 

Ben çok sinirli bir adamım 
Atelyede bile: affedersiniz 

matmazel; kendimi takdim 
etmeği unuttum : Rejidir 
Röne!. 

- Meral, memnun oldum. 
- Evet; atelyede bile ma-

iyetimde çalıp.nların ufak 
bir hatası beni çok hiddet. 

lendirlr .. BugQn yine me

murlıuımdan birinin mQna· 

sebetslz bir hareketi beni 

dehıetli sinirlendirmiıti.. 

Bu asabiyetle otomobilt • 
mi nasıl idare ettiğimi da

ıünmüyordum bile. Fakat 
bu müessif hldise bana bir 
dera oldu. 

Ve bir az sonra barıımıı
lardı. İçtikleri tampanya 
aenç Hızın somurtkanlığını 

gldermlı, hatta biraz serboı 
bile etmlftl. 

Şimdi rejisör Karl'yl tet
kik ediyordu. Ondaki çeh

re artistlerin hiç birinin si-

maaına benzemiyordu. Böy
le burun, ağız, çene, kaı, 

göz birinci sınıf artistlerin 

hiç birinde yoktu.. Rejisör 

genç kızı tetkik ettikçe tak

tirden kendini alamıyordu. 

Hatta .. Hatta, dumanlı I.a
faıile genç kızı baka ba • 

ka sevmesinden korktu. 

Güzel bir vals baılamııtı 

- Madmazel: ıu glh:el 
valsi beraber oynıyabiltr mi-
yiz? 

Pek eyi olur. 
(Sonu yarına) 

lktısadi buhran günden 
güne fenalatıyor ve içtimai 1 

ihti afları mucip olmak 
tehlikesini arzediyor Hina
enaleyh beklediğimiz re
formlar arasında iktısadı
yatın yeniden tensikına da
ir olanlara büyük bir ehem · 
miyet izafe eylemekteyiz; 

. , llaıvekil Doumergı·e in 
irat edeceii nutuklarla 

memlekete reform yapmıya. 

hareket, geçmiye, velhasıl 
icrayı hükOmet etmiye ka
rar verdiği teminatından 

emin olamıyız. 

Bu haritadn Fiuma Yu
goslavya ve Triyeste limanı 
büyük Almanya hudutları 

içinde gösterilmaktedtr. Vel
hasıl bu haller derin bir te
sir husule getirmittlr. Söyle 
nildiline görf', Almanya'nın 
ltalya'ya kartı olduiu aıhı 

ler'in Avusturya meselesin
deki siyaseti akamete duçar 

olduktan sonra Yugoslav· 
ya'dan istifade suretile va
ziy<'tl değittireceği tabiidir. 
Almanya Orta Avrupa'da 
Pan Cermanizmln zaferini 
temin edecek bir siyaset ta· 
kip etmektedir. Bugünkü 
mükıi.lemelerde hakim olan 
kanaat budur. Şunu da ila
ve edelim ki, "La Glornale 

1 

d'ltalıa. en son Sırp tahri· 
katı hakkında bazı çok cid
di vesikalar neıredeceğinl 
ilave etmektedir, 

t •J Dünkü hikaye de F d 

1 
1 1 ki 

r, nın ı 
yan ış ı a Ahmet H"l . 
mı~tır düzeltiriz 

1 mı yazıl-
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Balıkesir Belediyesi 
intihap Encümeninden 

Erdek Kaz<ı uıal 
}Jiidürlüğün(len 

Erdı·k 'in Kano va me,kiiııde Y uııaıılı Kosıanti 

B<ılıkesir Necati 
Mıı<ılliııı Mektebi 
durlüğünden: 

1 - Belediye meclisi azalığı intilı<t
bı 1- Teşriııt"\'\'el _934 p<tzartesi giinü 
sa lahı sııat (9) det başlıyac<lk ve 1 O 
Teşrinf"V\'e-1934 çaı·şa11ıba g·ünü Sct<ll 
(18)ze k<td<•r·(1 O)giirı clt""V<tm t"decekt ir. 

2 - lntilı<ıp saııdığ·ı B<ılıkesiı· Bel<•tli

ll<H'orııııi'ıJ, ıı nıeıı·iık 34 ağacı lıaYi l320 nıetre
murauuı vı· )'iiz elli lira nıuhaııııııt>nk.ı)ıııelli biı· 

k1t'tızPytiııli k, nakil \P~a gayri nıulıadil 13oııusuy 
le pt-şiı . Pıı ödeııwk ,.P ııı:ısı·afı nıii·tel'isiııe ajl 

olıııak iizt>ı·e teııılikeıı s ılılıktır. 
fııaı.~ ~- ıo 9;JJ pazartı·si {-!Ütıii ~aal 15 l('uir. 
Taliplt·riıı yii'ltlı· )ı•d i hUt;uk depozitolarilı:ı. 

111 üracarı lar ı. 

Erzakın cinai 
Ekmek 
Kovun rti 

• 
Kuzıı ıı 
Sığır ıı 

Sade )ağı 
Zt'\Iİrı \ağı 

Aıgari 

Kıl o 

35000 
8000 
300U 
250U 
3000 
1500 

Azanıi 
Kil~ 

.ıoooo 
ıoooo 
4000 
3500 
3500 
2000 
1000 
3000 
l LHlıl 
1000 

. . . 
ZPyl i ıı daııPsi 700 

ye da ·ı·esiııd<• Belecli)·e ıııeclisi <tlt•rıı ı - ll<ılı.kesir \ı' ila)'et D<ıiuıi 
Kunı fa!'.lulvP 
\J t' rci lllt' k . 
Nohut 
Bezelye 
Piriııe 

2500 
600 
8UO 
400 

ıı<t konııl<tcıtktıı·. ~ncüınenindeıı 
500 

5000 
1500 

3 -- Haıı~·i ıı <ılı<ılleler h<ılkınııı hıııı
gi güııleı·de , .. C"yleı·ini kııllanaca.kl<ıı .. ı I 

aşağıda J'<tzılınıştı ı·: 

Balıke~i r ~lenılekt'l llastalıaııesi ihtivacı iciıı 
l ıs tesiııde ıııulıaı·ı·rr H!:l kafpııı rcza\ı tılılıive \e . . 
paıısuıııan ınalzt-ıııe:-i ~arıııaıııesi nı11C'ihi11ee ııın-
lıaYa edilıııek Yf' 6-tı'sı·irıt>\ '""l 93-! tarilıiıı" nıii· 

• • 
sadıf pazartı•si giiııii saat oıı lıeşte ilıalı · edilmek 

Bt•ya; flP.Hıiı· 
Kaşaı· 

So~aıı 
P<ı tates 
Şeker 

4000 
1200 
500 

2000 
7000 . 

800 
L50Ü 
80UU 
JOüO 
1500 
:z500 

1- 1"t•şı·iııev\'el -934 p<tz<ı ı·tesi giiııii 
Diııkçilerl! K<tsaplıtı• ve l\'llırtlı ıııah<tl
le.Ieı·i. 

iizerp yirıı ı i giiıı nıiiddı·tlı- alPııl ıııiiııakasaya
koıııııuştur. 

~I P'l.k t'ır ıııalz ı· ıııcııiıı lwdı•li ıııulıaııııııt·ııi 669 
tira 70 knrıışluı'. 

Sa bıı ıı 
~hıLırııa \C kuskus 
İrıni~ 

3000 
1200 
2000 

200 
200 

1000 
;)()(o 

fiOOO 
1100 

300 
300 

130(1 
SehrivP 
(·il . 

2 T • • · 1 934 1 •• .. \' • Talip olaııl:ırııı ,- rızılt> 'rdihueuk ııislwtiııtlP 
- ~şı )~)("\' \ ~ - . ~sa ı gııııu: en•-1 ıı·ıııi_n:ıtı llıtl\akkaı;._ ıııakliuz q·~-~· nı~·ktı!_Jl~<ıl'il(• 

ce, J,ıcı Ga:rbı. Eskıkıı''lll11Clll<ll. V(' ve llC.ll'f'l oda~• \.CStkal:ırılP ('J('\lllll'lıl \ıl:ı~Pl(' 
Umıırbey ııi i. lı. 11 1 r· ., 1 şartna.ıııı' \'1' li~t P~ İ görııı'..'" .. i_:-;ti~ .. ('tılı·ı·iıı da~ıa 

Siit (j ouu 
7000 
1 300 

) oaıır·ı .... 
Soda 
K:ı ısı "Oll ') 

a <l C e J. «'\ ~.,ı lslaı lıııl'd:ı ~ılılıaı ııı111lıırı,· ı·tııw, Balıkı·sır-
3- Teşrine·\·vel 934 çctrşcııııll&l gütlÜ dl' "'H'iinwııi \il:l~ı t ı...ııı'ıııiı"' ;ı ·iirac:ıaılaı·ı ila ı 

Şeyhlııt ·tıllcllt. S<ılıııis<tı·~ Salalı<1tt i 11 1 °11111111
" 

1\.11 ll ii1.iiııı 
Siyalı ı'ı·ik 

İ ııci r 

200 
400 
100 
-Hl O 

-oo ;ı 

200 
.)00 ve ()kcuk<tr<t ıııclh<tllelt .. ı·i. --------~- ---

" Balıkt•sir \:ilal·t·t I••ıiıııi 
4 - rfeşı·i!te\'\'CI -934- J>t~ı·şeıııbe günü J~n<·ii&ıııenin(leıı 

lla ıııcli ~'e .. Iz ıııi ı .. leı·, ()s111ıı11İJ' C \ 't O rııç-
Bigadıı.; ııalıi~ı·siı ı iıı l li~ar; l;ııı ki\~ iin c 1 ı ki kap

lıea 25-9- '.J.i.J. l:ıl'ilı i ııdeıı iıilı :ı ı·pı ı ~i'"ı-2-\136 la-

1- lfeklt•himiziıı ilıti~ acı ieiıı ~lav ıs 035 ~~ 
yesiııı· k:.d .ıl' ,rııkarıda cinsi, :ızaıı;i ,·r :ı~~'.1 

nıikdarı \at.ılı olaıı 29 kalPııı Prz:ık vı• ~ııı . ' , 

g«ı zi ın•ılıallcl< .. ı .. i. 16-9-D:ı-± ıarilıirıdeıı itilıarf'rı , inııi ırüıı 11
1111 

• :"I 

detlı· n• :.ı\Tt :t\l'ı nıiln.ıkas ı\a koııulıııu!'lllr· 
rilıiıH' kadar 17 a~lı~ıııııı i('aı·ı arııı:.ıııı<'si nıuı·i- :? E~1111.,: Eı, Siit \'' 'rouuı·tluıı i .lı ıılfl' 
lıirH'<' G-Tı•şriııİP\ \t-1- 193-1: ıaı·ilı!ııı· ıııii:-;:ıtlil pa 7-10-93-ı- Pazar s::aı 1-± dt• S~ıdı• v:ığı, ze~ 11 

0- Tt~şı·ine\'l·eı 934 cııııı<tı·t< .. si güı ü: 
Mectlİ)' C, Seli ıııiJ·e. \'i(~d 1ı ııiye ,,e Hııc ı -
isha kııı{th«ı llelt .. ı'i. 

zarıı•si giiııii ~aat on lw le ilı;ıle t•dilmek iizeı·e 1 ;:ğı, Zı'~ tiıı daııı·~i, kurııfal: t', ıı,,:,.<:iıııı·~, 1: 

)İrıııi giiıı ıııiiedt'llPaleı i ıııiiza)ı•dt-yı · koı ı ıııuşıur. lı ı ıt, lııız<'I~· · \t' piriııeiıı ilı lrleı·i 8-l0-~1;1J ~ 
7 - Teşı·int•\' \rt'"I -934 p<lZi r ~ünü: ,\zi

ziye, Miı·z ·i il< .. ~·, H<tc ı isııı<til \ 7e M11st<ı
f<tf<ı kih ııııı lleleı·i. 

17 a\lı[(ııı lwd ı· li ııııılı:ıııııııt•ııi l tiO lir:ıd:r. zarlı 'S İ~:ı:ıı 14dı', diµerlf'riniııdl' H-lO-\ı:l4~' 
Ta 1 iı; ol ııı !a rııı lııı ıııikdar iiz riııtkıı : üzıh• giiııii saat 14 tlı• ilıalt'l<'ı·i ~:ıpılar .. ktı1'. 

\eıl i l11ıeıık ııi~lıı'tiııde t ıııiı ı; lı ıııu' : 1 kk:ıtı· mal..- . ::>.-~aı ı aıı t>kı· lıı·ı· ı.ı:iiıı n · ıkıı ıııı· ~öriil 11 

İıuz , e;':ı ıııt•kıuplal'ilı• lıik ikıe : • \ ıııi ııll'zkı'ıı·da lır . lst ı· klilı>ı· : ii'lde 7.5 ııislwtiı dr dqwzitııli 1
1 

~artnaıııt>siııi iiğreıınıek İ!-ıi: ı•ı l('r ıı dal.a t·vvı:ıl -ııııılt'lı ı· ı· lıaıık:ı ıııPkluhıı t'hı kabııl cdilir-1 f 
t•ııcüııı.·ııi Yıl:lyelP gelırıl'l('ri ilı\ı ı oluııuı'. lwr ıııua~ .' 1·11 ;..:iiıı ,.,. saaııı· ııu·~lı ı tt! 11 ,iit 1 ~r. 8- "l"<'şr:ne\·\'<· l _ 934 p<tzıırtcsi güııü 

ka r<toğl< 11, 1\J·gi)reıı \ 'C ll()ı·ekçi le r ın••
halleleı·i lıcıl ıııın re~ylerini kııllıııı -
ID<l l<ı ı·ıııı lT(" (1)71 l ()llllllCll g·ünü Sclcl f 
(18) de ı soııı·<ı ı·e,' leı .. iııkcılıııl edilıne-.. 

-----ı kil ııı iilıa.Hta ~ oıııi~.'oıııııı:ı ıııiiracaal e)l{'rıı"/ı'. 

ll<tlıkesiı· \'ilaJ't~ ll<ıi11• 1 

Eııcü ıııeııiııdt' 
B ılıkcsir \ iıa,·t· t D<ıiıııi • 

En c ii nı (' ıı i 11d<"11 
Gün•• "ıı·ıııf'z . İ ,ı·iııdi \olu iizr , iııclt ki Kınık. \(' Sıısurluk. ~f. Kcıııal P.ısa ,olı 111 

UalıkYs~·-Eıln•ıııil volıı · iizcriı.dc>k.i lh~n·İ\ İl'aıı 1+o 12 iııı·i kiluııı( ·l n · siııdı· (i0 ıııt>trı·lik nlıi 
ycceği il<tıı olııııtır. kiipriileriniıı artıı~nı" vl' kf'~il'ııaııwlt•ri nıueiuiı.ı- '" 1X32-t ii ı·ii kiloıııetı·psiııde 3o Jo lıkıılı; 

'ztm:ı=-=ı;ı. m.;.;:. :ıııı_ lllllİi:iııiii!ı!iliii!i!~iJ!!ii!ii!~~~-~~~~~~ ,,,~ taıııiratı PS ısiyt'lf'l'İ 6- ll'~riııiı•\ \ Pl-934 Ları- \\' o - 8-±o ırıcı kiloıııPlre:-iııde 14 ıııı•tn·lik 
•••••••••••••••••••••••••• ! / l lıiııc ıııiisadif pazarlt>si !!iiııi'ı s ;ı al oııht>~lf' ilıale ~ap k.öpri'ılt•rirı şaı·tııaııı ı· ,e kf'şifnanıt-lf'ri ıı 
! i ŞEHİR SİN EM AS J N DA . ı edilmek iiz<'re ~· irıııi giiıı ıııiidtktl!' all'ııi nıiiııa- ci biııce taıııiı·atı esasi~ı'll'ri 6 ıı ·ş rirıievrf'l ~ 

,. : Yoksulları yediı·en, : İKİ FİLİ:?.1.r BİR.DEN kasa'a ı..oıırııusıur. taı·ihiııe rııiisadıf pazarte!'İ giirıii sa:ıl oııl11' 

• 

., 
•, 

geydiren ve heı·ma- : 
• 

nada gözeten Vok-

su/fal' Bir'liğine seve 

seve yardım ediniz. 

Yoksulları Göztlme 
Birliği 

• 

YALNIZ BU GECEYE MAHSUS OLMAK ÜZERE ller ik.i köp;iinüıı lwdeli h('~fi 22n~ liı· adır. ilıalt• Pdiıııl'k üzere yirmi giiıı ıııiiddcıle :ı~ 
!I Talip olaıılarııı yüzdP yı·tlil11 ı;uk rıislwtirıdr ıııii:ıakas~a \llZ t'dilıııi:-IİI'. ·--------------------· 3 PAT PATAŞON~ NİSANCI : 

•••• •••••v•••v~wwwwwt 
BA~TI BACAK DÜZ TABAN 

VE 
Gösterilen arzuya binaen ilaveten 

•-= -_-. 

ıenıiııatı lllll\akkalp ıııakhıız H'):l lllf'kltıplari !t• L'ı: i.Öpriiııiiıı taıııiratı t•sa:-İ\('Sİ ~587 rr•1 

licaı·l' ı odası \t' Plılheti t'eı ı ııİ\t• , f'sikalaı·ile lıir kıırıısltıl'. . 
' 1 kLP )e,ıııi ıııı·zkurda ~arıııaı;w n' kı ~fiııi giiı· . Ta,lip olaıılarırı ~ iizd<' )·edihııçuk ııislw:~ı 

1 
ıııkt'k i~ıhcıılı·ı · iıı her ıriin l'll<'Üıııe Yil:'ı\c• fp "t. lenıırıaıı lllll\akkatf' ıııaklııız '" \<I n·PktuP' 

• ~ • ;""I • 

, mrlı·ri il:iıı olurıııı'. ticaret odası ve clılivcıi fı•ııııiye 'esikalarilt' 

) 1--------------------ı liktc ,vevnıi nıezkı'ır:da ş ırtıı;ırııe ,e k!'sifııt11 
1 iııi giirrnek islivt'11leriıı daha f'\ "'' p;ıeii•' 

•••••••••••••••••••••••••• 1 
HAYATI İSA ı Daimi Vila,yet Encümeninden: 'ils~~· .. tı:ı ıııiira~·naıları ilüıı olunur . 

------- ---· 
Dr. M. Ali 

• • 1 

Biri kahkahalar kralı diğeri harikalar tfmtali olan 
1 bu iki filimi bir arada görır.rk her zattan ele geçmi· ' 

yen bir fırsattır. Bundan iatıfa<!e ediniz. ı 
1 

Susurluk ~I. kt'iııül Paşa )Olunun o+o60 Eı•dt"k KaZ<l ııı;ıJ 
k i loııwtr,·s i ııdeki alı~ap Ya~a kö.' lo.öpriisii ~art-

ııaıııesi "' kı ·ş ifııarııPsi ıııul'ilıincf' taıııiı· ı·dilıııek l'\!Jücliirliiğiind.t' 
EY\ el:\ rPAT P.\T .\ŞO\" ~iŞ.\ . CI) Fılili \t- _G ~. tı:.~ı·iııie\ 'el - ~3.-± t .ı rilıi'.ıP nıii~.adif pa1:ar-1 Eı·ılek'iıı Ot':ıklar Kü~ iiııde lıirlıirirıe tıiıi~l~ 

llt>ııılPket lıa:-talıa- Gibl<'l'İlı't't>ktir. lesı ~unu saaı oııhe~te ılı~ ı lı• <'dıln ı·k ıızı rı ~ ıı·ııı lira 11ııılrnıııııı1·ıı ki\ nwıi H', iizı·ı· ıııerf' 111 ıır• 1 

ııesi cilt, frı•ııgi. lwl- ilaveten FOKS JURNAL giiı,ı. ıııii.ddPılı· alı·ı,i ıııi.iıı:ık u!"a~a koıııı u~lııl'. . 1 iki kııa :ır~a ııak.iy. YC)a 2 .. itıl'i ll'rlip La'.'<fı,\ı' 
:-oi!ukllıl!tı lı:ı .... · t,·ı lı'l·,ır 1 

1 aıııınıtı ııwhlıu t•ı 111 IH·dPlı kcşfı 25 ~ 1 5 lır:ı 1 ıınsilt· ııPsiııeıı ihlt·ıııPk \!' ıııa~nıfı ıııii~ıı' 
.~ .~ ı.. SUVARE saat 8,30 dadır. k 'I' j' 1 ı ' 

ıııÖtf'lıa~sısı. , ' 1 H · urıı:ııır. ;ı ıp 1' aıı ., rııı l ıı ıııiktaı·iizPriıııl<'ıı :ıiı olıııak iilı'I'(' tPıııliıd'll "atıkıır. 
Gündüz matinelen Pazartesi, Perşembe ve Cuma · 1 1 lı ı 1 ~ 1 

ı ı ! günleri saat 2,30 dadır )IİZt l' ~('.( I UÇlll\ ııi- H ıiııde_ ıcııı'.ııatı lllU\\:ll.ka- İlıalı' kl'i 8-10·93-1 pazaı·tesi güııü ~a·~ 
Haıtalarınıs al!.t üçte j , l ' lı lo. l 1 1 j ıl 

1, :••••• .•••••••••••••••••••••••••• f' '.ııa". •.ız \_t',\<l ııı_e up.arı P. _ıı('aı. t Ol.ası "' ıı•ılir. Talıılt•riıı '.· iizdı• .'P'li hn('tık deııoıil 
bükümet caddesinde mu- · • \ SL \ ~1 ,4 D \ [\( : 1 f ı 

.

: ayene haneılndekabu. 1 ve .ıl ! f f. l ~ t~ ~ ~ ' : e lıl)'•'ll e11111yc \C:'fl\alarıit• lıırlıklt' ~l'I 1111 llH' Z· lllİİJ' ; l('<J{llhı•ı. 
' tedavi eder. ' : ............................... : kı'ırda \t' bu hususa ılail' fazla ıııalı'ııııat alıııak i-. : 
1 
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