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~ugün rey atma sırası Aziziye, Mirzabey, Hacı lsmail ve M.F akih mahallelerinindir 

G a z i H ls••ç'~ ;;ta{;;7;~ j~araZi y a f e t i Beledi Ye İntiha hı! ,,,,,,.,Bu~~~~!. ...... ara~~ h~a.~~~.~.e~:~~~ .. A ..... 

az - Giistav Du" n Mecı"-dı"ye, So-lı"mı"ye, Vı'c-1 db~nlar kar,ası ıeklı hMakkııında ralya ve Arjantin dünya pi· 

P 
'- ır ma a e yazan · erl yasalarına gayet genlı bir 

liyaf ette Gazi hazretleri v ~ rene d rand Nogoro, Franıa zfraat mikyaıta ihracata baılamıt· 

Adolf Samı'mı" nutuklar so''ylediler. aniye ve Hacı ishak mahal- nezaretinin bu meıele mu· !ardır İktııadl sahada hu· vaceheıindeki ihma kArlıj!ını ıule gelen değlıiklik dola71· 
- •tfl leleri rey Verdi. kaydettikten ıonra diyor ki: sile Ruıya, harpten evvel 

M
. f" 1 'mı'z Ka- raköy yolile Bursa'ya gı 1 er B 1 d " .. Buğday meıeleılnln baılıca buı<da• lhracatçıla· 

• ısa ır erı surette göze çarpan genç Tür e e iye intihabı dün de b J " , "NK , u unlar arası ıeklinl tet rından bulunduı<u halde Av· 

ile
" ARA 4 (A.A) - Re· l<ı' ye cümhuriyetinin doj!ma· çok kalabalık bir vatardaş k k " " h 

1 
i etmek lazımdır. Toprak rupa piyaaalarile bir çok 

t. rıı ur Gaz M. Kemal ııaın, f<uvvet bul ,naıının küt esinin iftiraki!e ı!t vr m 'll b mahıulleri ile sınai mamü ıeneler münasebette bulun· 

il
•· U akıam Çankaya'da me .nleketlmı'zde çok husuıı· etmiıtir. Halkımız reyinin! ı· t f' ti d ki • a ıa arının geçir i eri mamıf, Macaristan, Roman· 

>./ç Yeliahtı prenı Güstav bir alaka ve teveccühle ta· k&milen halk fırkan nam- lıtihale arasındaki illltlzaç ya. Yugoslavya ve Bulga· 
dtko[f llazretleri ıerefine ver- kip edilmesinde ıaıılacak~ zetlerlne vermiılerdir . lnti- ıızlık ve mübayenet, bugün· riıtan gibi tatihsalltı harp 
tıııt~ri ziyafette aıağıdBkl bir ıey yoktur hap iı'erinln düzgün ve kü buhranın derin ıebeple- ve yahut zirai ıalahat yüzlln· 

• u Irat buyurdular : Birbirlerinden uzak mın· ha kımıza kolay l ık olsun di rinden biridir. den az çok ıaraılmıı olan 

0Alteı ruvayal; takada ve yekdiğerlnden ta- ye hükümet tarafından gön. Halbuki buğday p'yasuı, Avrupa memleketleri de ol· 
l'il ugece ulu konuklarımıza mamile farklı ıartlara tabi derilen memurlarla zabıta tek baıına dünya iktuadi · dukça kenarda kalmıılar 

11
. tkiye'ye uğur getirdikleri- bulunan memleketlerimlz, memurbrının gerek yazı yatı heyeti umumiyeıi iç ;n_ dır 

~:l~ö!le~ken duyduğum, tü · aynı gayeyi, fikri ve iktıaa· ve kanuni ıeklin muhafa- de o kadar büyük ve mil- Fakat bu eıkl buiday 

8 
o~gu bir kıvançtır. di memba ve ıervetlerimlzin zasında ve gerek.e intizamın him bir mevki ifgal etmek ihracatçıları, Almanya ve 
lltad k ld · 1 k temı'nı· h d b" k ' tedlr ki.. bunun tevzin! im- l•.alya ..ıbı" buı<day ithal ı· a a ığınız uzca sı- inkiıafını mümkün kı aca usuıun a uyü "' 15 

1 
•ar k d ( · ı kanı olsaydı . iatihıal ve iı eden memleketlerde ziraat 

t'k ına tan hiç durmıya yegane çare olan sulhun is· yar ım arı görü mü~tür. ıl k d b tihlak arasında ıahih bir çogalırken yavoı yavat pl-
Yıı·tı ı ıevgt için e, u h k tikrarı gıyeslnl takip ediyor· Ocak kongrası • a d b 1 1 il ,·len v ~ şahsım a . , ld d ld bilanço •iıcuda getlrı· [meıl yaaadaki eski yerlerine av. 
,,_

1

. ,yur unuz için es en· ret er e a · .. 1 lar Bu gaye e e e 1 iği D • ... ı d k k dostane soz e - ı ün gece ıaat 20 de huıusunda kıymetli bir adım dete baılamıılardır. Bu ıu· 
1 

uyguların bir yanku kında i ço • ve düayada itimat hüküm Utıu b 
1 

. . d ek ziyade mute Sahnlsar mahallesi C. H F Yeniköy'lü Yusuf, kerestecı· atılmıı olurdu Bundan maa- retle yeni memleketler 

1 
u acakıınız . rınız en P ıürmeğe beıladığı takdirde •ve T k k h . oldu"um halde Pren ocak kongrası toplanmııtır Kemal efendiler azalıXa ve da buğday piyasa.ının, dün mahsu lltı ile yeniden l•tih· 

l ç, ür uluslarının a ~ssıs ~ ' · milletlerimiz araıında daha " ~llıtııı ld ki k l I l birlikte Türkiye yı intihap neticesi yi ne eski Tirit zade İsmail, lrvana'lı ya piyasasının timsali oldu sal atta bulunmağa batlıyan 
ıUtrııne o du arı l ut u arınh sı'leks edrefea olarak ziyaretimiz-• normal münasebııta rücu heyet kazanmı•t11'· ğu ve bunun tetkiki ile Avrupa memleketleri lltıb. 
t 

z amga arını tari u" midi hasıl olal:ıilecektir. • Ahmet efendiler de mümeı-'tı k d n ve Al' ,.
1 

M zirai mahsuller heyeti umu- ıalatı iki kat fazlalaımııtır. 
"" illa tadır. Süerdemliği, den fevkala e memnu Tu'rkiye ve İsveç, her ikiıl 1 

015 u ehmet Emin, ıi !iğe ıeçilmitlerdir -.. u b Zatı -;:::::;::::::::;:::=: mlyeaini alakadar eden Bugün bulundu,.umus fa· 

O
' I ' u iki ulus . ünlü, ıanlı mahzuz olduğumuzu k nı'n de muhtaç olduğu mü· - · ·· -

15 

ı t G •• • ı • • G ı • malümat elde edilebilecej!I cianın - tabir o kadar fazla 
Ut i ia o unabi ir. değildir - aılı budur. 

t erın" derinlig-inde sonsuz Dev letlerine temin .. e m·eı tekabiliyel eıasına müstenit ureşçı erımız a iP dd 1 l 
:'1aktadır. 

1
• sterim Bize kartı gosterı • ticari münasebetlerinde bun-" 1 b ' d Buğday piyasası eıas iti· Şunu da ilave edelım ki 

~ • J b J' ar e u un ar arası ma 1 Uzak ıarkta buğday ve i-•I rıcak, daha baıka bir mi• olan güıel kabu ız e dan müstefit olacaklardır. 
1 

• .-..-- ---- - ~- b il b d 1 h d 
ııı'nda. da onlar udeır.leıi çok kıymetli bir hatıra bıra· Kadehimi , yeni Türkiye'nin stan Uı da Balkan şampiyo- yetini haizdir. Filhakika, ğer toprak mahıullerl !atih-
d 0 denlü yal tırıklı yön kacak ır . Büyük Gazi'i Zatı Devlet · fevkalade şiddetli bir otarıl liki inkiıaf meylini göıterir· 
,,.~rııle go"sterı~.ıılerdı·r. Hatıra•. 

1 
ls .. ~ç 'te hala canlı !erinin sıhhatine ve aıil,kah naSt mera•1°mfe acı/dı 

0 

" ' ·~ ., ~iyaıetinln bütün gayretle ken Avrupa ırkından olaa 

ı U Yolda kazandıkları ut· 1 t · h"ı ha" diseler vakti le raman Türk milletinin ıaadet' ISTANBUL ' b 1 k l d k•L ııııtar o an arı 
1 

ve refahına kaldırır ve içerim · 5 (S.Ş.) I dı. Tiyatro hınca hınç dolu rine rağmen memleketlerden azı mem e et er e an te· 

0 
• gerçekten daha az milletleriın ' Zl birle§tirmişt r. Üçüncü Balkan güreı ıam · idi. bazıları mahıullerlnln faz · gaddi uıul ve ldetlerlnln 

lerıce değer deg"ildir. <:u halde terakkisi Zatı Dev· Ziyafeti parlak bir ıuva Birinci güreı filiz ıikle laıını ihraç edemediii ve değlımeıl ve klh makine· 
A "' k t . ti piyonası nıaçları dün akıam b l d 

el• "Vrupa'nın iki bitim ueun·ı ıerinin münevver ve şe.cian.e re ta ip e mıı r. tinde Yugoı!av rakibi Bul. azı arı a bunlardan. nln inkiıafı ıalkaatle beale· 
~ Ye 

1 1 
d b h r hır ( Devamı ikinci ~aylada ) Franıız tiyatro•unda baıla· , d iılihlik için lazım olan mlk necek hayvanlar adedinin 

ı,t r erini berkiten u us idareleri altın a a ı garı yen i 1 ırıız t ı .. ~ • -= !kıncı· gu" ret yine fı· ıız •ik· tarları aabn almadıkları için azalmaaı yüzünden buı<day 
1 

a aç özlük erinin tum • · · ~ ı h aıağı tabakalarda sefalet • ilıı~arı olarak baysak 1 c 1" I Bey Yumurta raca ımız !etinde Hüseyin, Yunan'lı ve ölümden baıka bir ıey ıarfiyatı ek~lmlttlr. Blnne· 
r~Urıne, uygunluk kıldacıla- e a Birı•e galip geldi. görülmez. 8u halihazırda tice, diğer ububat plyaaa-
ı, olırıu, bulunuyorlar; on· k/ - --.-h - Üçüncü güreı: 61 kiloda gorebildiğimlz meselenin ı 11 

ile oldukça teaanQt hallo-

lı: r bugün en güzel utkuyıı Tetı.ı·ı.ıerine devam efyor Kabu u yumurta l 1 acatı ni- Yaıar ve Yugoslav Tot ara· yalnız bir cepheıidlr. Önü- \ de bulunan buğday plyaaaıı 
Q~ıanırııya anıklanıyorlar: ~ ~ lk zamnamesı· kabul ed!ldı· 111nda oldu ve Yaıar kazan· müzde buğdayca çok zen- dünya ıekeneılnln çoğalma· 

Ya.t utkuıu. ALA:-iYA , 5 (AA .) - tı· • dı. j gin olduiu halde fena aa · J ıı ile baıbaıa gitmesine 

.4.lteı Ruvayal· s:ıt \'eki l ı Ct ltll bey yanı~· N'ıZamnamenin 45 gün sonra tatbı"kı'ne Dördüncü müsal·aka yine tııtan muztarlp olan mem · rağmen, fazla buğday ile 
lı Yetmı, beılnci' dolum yı d.ı \fobuslıır•mız Ru~ih_ G~ 'f başlanac'"'k 61 kiloda Yun. an'lı Salit ile leketler vardır. dolu bir hale geldi. 
, tıdıı. oğuz babanız bütün ve \luam!l er beyl~ r oldugu 8 • "" Bulgar Sarafın araaında ya· j Şimdi'ik tetkiki icap eden Bu yüzden, harpten ev· 
Cunda 1 b . . 'o biin burnyıı gelmış ve Be- ANKARA 5 (S-Ş) !arına huıuıi etiket yapı§ ' pılarak Yunan'lı Salit galip cihet, riyazi emsali itibarile vel bir milyar kadar olan 

ı• _ saygı ı ir ıevgının, u · kt ~a H t' k b ki ı ı dil b ğd h il "Yurı .. 
1 

G 
1 

J " , de Meoıl.k1>tın 1 1 • Vekiller eye 1 a u u tırı acak, büyük ıand klarda oldu. del!ihe de teılrlerile büyu-k nya u ay itti ıa b 
lıL cu 1 e çevrelendi. en e 1) e . . 'ht ' elurı h bi l ıı b dı' \' BZı·yetı ılc 1 ıya .' . yumurta ihraç nizamname- 1440. küçüklerde 720 yu· B_·•lncı· mu"sabakada 66 olan fazla iıtlhıalattır Ev arpten ıonra r mi yar 
h·' 11 Yslll, içinde erksürme il y ·• iki ü ·ı· " ü il ••ııı g" - .. . de Halk ııl'imrseı erı sini taıdik etti umurla ar murta bu unacaktır lhra· Kiloda Yunan'lı Pangofuloı'u vell ve herıeyden evvel bu y z. ı a uç y :ı: m 7on 
On~~~ itte bundadır ~:er::ın o sta bulunmuştur. çıkarılırken iıkele ve lllaı catın 24 ıaat önce kontrol· Bulgar Peluca yendi. nun ıebeplerıni teıbit etme· kentale çıktı ve bu da an: 

,,
1 

u abanız, yüksek Kı- Vı ekı"l B .. ·y yapmakta. olduk· d t k'l olunacak lıyiz. ıle talep ara11nda muvase· ın · yontar a ef 1 culara müracaat ederek be ı b k d 
h ız Beıincl Güsta v'ın gö h t Je komisyonca kontrol edilecek· Altıncı müıa a a a 66 I neılzliğl mucip oldu. ·•eııci 

1 
!arı totkık seya 3 ıne - yannııme vermesi lazımdır. k'I d S · ıl B ı S lk it olarak Umumi Har · Ekıerlya " 

' çln en ısı dileklerimi . k om Bu- tı'r. Yumurta ihracı ancak ı o a aım e u gar po- b roze 1:arpa-ıı1111rk 
1 1 

vam etmek içın ıı ş G O d Kontrol, ihracatçının depo raf arasında olarak Saim in ve onu takip eden ha- cak bir ıurette fi· 
•ı en, A teı Ruvayii ıl 

1 
t Trabzon, ireıun, r u, diselerln iıtlhsal · tt · •il Al radan ayrı mış ır . l b 

1 
ıunda müıtacel ahvalde ya· g.,Jip oldu. a a mucıp atlarda hasıl olan ıukut, 

L ' teı Ruvayal Prenıeı MERSİN, 
6 

(A.A) - lkt .. ı Fatsa, .Samsun, ne o u. oldukları ka ki ki - 1 11.lı'ı l pılır Gümrük idareleri kon Yedinci müsabakada 72 rııı 1 arı goz arzın çoğa ma11 yilzünden 
~u rı, sevimli kızınız Altes sat Vekili Celal bey bugun İstanbul, Bartın, zmir, trolda etiketlennıit ıandık· k ı loda Yunan Zahoryadiı önüne getirmek lazımdır daha fena bir hal aldı Nı. 
ıı:a.Yal Prenıeı lngridin eıen- O adan Mersin, Antalya limanların Avrupa çarpıtırken ve tar· tekim Birletlk Amerika dev· ıııtıe· 

1
.. .. I l Adana'ya gitmiştir. ' la ı kabu etm yeceklerdir. hıı.smı Bulgar Kaef'I yendi. I 

b" • uzun ıveç u usunun d k sonra dan, Uzunköprü istasyonla S b 7 aları az çok muattal kal !etlerinde buğday Eluıel'!nln •Orıe Ma 'atya'ya gi ece y Muayeneden itibaren ytdi e <izınci müşa akada 9 tıı il cine, genliğine lçiyo · d am rından yapılacaktır u- mıı ve kendi kendisini bes flatı 1924 27 devreıinde iki rıı Elazize doğru yo una ev 1 günde gönderilmiyen yu kiloda Ankar:ı'lı Hüseyin Ca~ı·"H murta ihraç edecek olan arın murtalar ı'kı"ncı' kontrola tabi h Y 1 S ' liyemez bir hale gelmlf bu. yiız elli ıent'ten ziyade iken 

1 
~ azretlerinln bu nutuk edecektir. d ı asmı ugos av araniç e 1 k d il.tın 1 h f e ve ticaret odaların a yunıur a tutulur. Etiketle ıartıflka galip geldi unur en eniz aıırı mem- 932 seneılnde elit ıent'ten 

Cu a ıveç ve'iahtı Prens Vekiller eye ın - ihracatçısı olarak kaytlı bu- masrafı olarak büyük ıan· Dokuzuncu müsabakada leketler. istihsalatını arttı · daha atağı düımüıtilr. 
bı_,:tka·v Adlof Hauetleri abıa· rildi. lunmaları lazımdır Yumur· dıklardan 10. küçüklerden rıyorlardı ve harbin hitamını Bu flatlar, Arı'antin gibi 
• "~ ( 5 ş ) ı 79 kiloda Yugoılav Janeı k 1 
y 1 nutukla mukabele U· ANKARA, 6 - · . ta kabukıuz ve ıağlıı.m 0 a· beı kuruş alınır ihracatçı mütea ip Bir eıik Amerika ( Devamı ikinci sllyfada) 
Ur.ınutlardır. d ergı 'd mu"ıtamel 1 k 1 1 Nurl'ye mağlup oldu. 

Malı'ye vekaletin. e v cak, sanayı e i e ontro cu ar arasında - R k 1 ı ndık· Onuncu müsabakada 79 
ı.. Is Hazretleri; kanunlarını tetkik edece bozuk yumurta arın a çıkacak ihtilaf ları Türkofis· .,a, 1 l kiloda Yunan'lı Zamot Bul 

~met u ıveç Kralı Haz· tetkik heyetinin kadrosu le ticaret odasının murah 

Gaz 
Me.liye vekaleti tarafından l"ş kanunu haa heyeti tetkik edecektr. 
I Vekilleri heyetine ve - Nizamnamenin hilafına ha. 
~lra ··tı'r Kadronun bugün· reket edenlerden ce2a alı 

la.yi~a Ba~veka ete ven uı gün sonra neırolunacak, 45 Mask esi
• rleı rmdıe, çıkması bek'enmekte.. ı 'IJ' nacaktır . Nizamname iki 

d
. Haber alındığına go y b k 

f 
te ır 'dan ınütehasau ANKARA. 6 ( 5 ş. ) - gün sonra tat i edilecek-

a~rjl. re Avrupa t me f d n tir. 

ıasının inşası i~ale geli~ ~~:;:~:y:~:;:apılın: ::11:~;;~t~~:l~e;;ra ::tk~k mura~~asların teşek~ürü 
ed 'ld' murıyk d tetk ik heyeti 1 AN 1 1 caya a ar 1· müfe·t edilmekte olan it kanunu a· 

le.lıalı KARA 6 (S.Ş) Hi bürosunda 3 ma ıye yihası vek!letin mütalaaslle 

tıra ırıer Cemiyetinin yap tııı çalııacaktır. b' ilkte Baıvekalete takdim 

k,,ııı~~~1• gaz ınaskesi fabrı Gayri mü~rdiller ~ongrası e~~ımışıır. 
F'11brık nıaıı ihale edilmlıtir. ) d t ıar 
•01l11r andın lnıaatı ilkbahar ISTANBUL, 6 ( s.Ş - Ankara' a a yarış 1 
kıı. Y.'rı a bitecektir Fabrı- Gayrimubadiller kongrası ce A"IK.i.HA, 5 (,\.A.) - At 

,z ırıe l ki . altı ay !ılı: . . 1 .. ren ırı vı mlnden itiba. mlyeti i ncı ld yarışlarının hirinrıBı ıur-un 
t11.lttır~•ke lırıallne baılıy•· 1 konr~asını 20 Teırinievve e yapılnl'aktır. 

aktedeuktır. 

ANKARA 6 ( S.Ş.) 
Ankara'yı gezmeğe gelmıı 

olan parlamentolar birlliin · 
deki lran murahhasları Is· 
tanbul'a hareket ettiler Mu· 
ra.hhaslar Ankara'da gördük· 
[eri miıaflrperverlikten do
layı dahiliye vekal~tıne reı· 
men ı.,ekkür etmlelerdlr 

gar Kostantinof'u yendi. 
On birinci müıabakada 

87 kiloda Yugoslav Sepre 
ıer Bulgar Görgief' e yenıldi. 

On ikinci müsabakada 
87 kiloda Mustafa Yunan'lı 
Sırlltudaiı'I yendi 

On üçiincü müıabakada 

ağır ıiklette Yugoslav Nagl 
Bulgar Dimıtrof'a galip gel· 
di. 

On dördüncü müıabakada 
aAır ıiklette Mehmet Yu· 
nan'lı Lalas'ı 3,35 dakikada 
yendi. 

Müıabakalara bu akıam 

aaat 9 da devam edilecek· 
tir. 

Belediye İntihapları 
Her tarafta fırka namzetle

ri kazanıyor 
ANKARA, 5 (A.A.) -Yur- j ğ.nılan rey toplama umanı 

dumuzun her tarCındı Be- hır hurta uzatılmıştır 
lediye azalıldarı seçimi • -- - - - - -• 

bnşlamışt•r . Bu sabah ııl,Iı- ı Yeni tefrikamız: 1
11 

ğımız tel yazılarında Artvin 1 l ı 
Pdznr. Haşol, Borcikc Dinar U k \ 
kazasında sanriıkları açılarak ı Y llSllZ \ 
yapılan rey sıralanması ıo (' 
nundn Cümhuriyet Hak Fırk11· •eceler ı l 
sı namzetlerı kazandıkları an · \ 
IRŞılmı§tır. Rizo Meke:ı: koıa- p k 
sı ~epavri nahiyesinde 1ı1zım e Yakında 
olan rey çokluğu alınamadı. 



--..... ----SAYFA: 2._...,... __________ ,... ______ ....,_.. ____ ...__.,.. .. ___ -c:SAVAŞ)lıo------.----------------..------------•------ 1. T!ŞRtN 1 -----

ic v eTÜ~~;tenpb;~~;ıa rda 1 f;. $1F.lftlll VE Vil.AYET1rf.:;; 
~---;;..;.;.;;--==•iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___________ iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP";;:r--

Ticaret mallarının 
yeti nasıldır? 

• 
vazı- İdmanyu rdu Sındırgı Calya'da intihap işleri 

Fırka namzetleri 
27 Eylıll tarihinde lzmir 

bor~usında 8 19 kuruş ara_ 
s nıl ı 95:: çuvul üzüm satıl

mıştır. Fıatlar No. 5 ıçın 

9 50 ~' 6 icın 10-11 7 N " 
ıcın 11,50-12-25 No 8 için 
12. 50 - 13 No 9 
için 13. 25 - 14, No. 10 
ıçn 14.50 ı525No H ıçın 

16 17, Nll. 12 ıçın 11.50 19 
kuru~ arasında olmuştur. Bu
gün borsada kılosu 8 kuruş 
üzerinde eski çürük üzüm 
s.ıt im ıştır. 

29 eylıllda borsada mu.ı
mele dah ,ı canlı g• çın iş ve 
satış mıktıırı bir gün evvel
kine nazaran ıırtarak 1470 
çuvala baliğ olmuştur. Bu 
gün fıathr d..ı hir miktar 
yükselerek No. 6 10. 75 1 ı. 
75. No 7, 12 -12.7J, No. 8 
13 13,75, No. 9,135014.25, 
No 10. 14.50·16, ve No. 
11, 16 5-17 50 kuruş orasında 
muamele görmü~tür 

30 ey ı11 tarihindıı 10 50. 
21 kuruş arsında 634 çuval 
üzü • ıı muamele görnıü~tür. 
F.atlarda bır d g.şiklik ol
m•mış. yaln ı z No. 12. 17.50 
19 kuru · t:ın 10 5o 21 kuru
şa yükselmişıjr. 

1 Ey : ı1 de piyasa h rarctli 
olmuş ve alıcılar iştılıali bu· 
lunmuştur Bugün LorsaJa 
9 50 17 50 kuruş arasında 
5121 çuval üzüm satışı kay
d ıdilmiştir. Fı ,ı tlarda 30 pa
ral.k bir tercffo olmuş ve 
No. 5.9 50 10 15, No. 6. 11-
12. No. 7, 12·25 · 13, No. 8, 
13,25-13 75, No 9 14-14 50, 
No. 10, 1.ı 75 16, No. 1 J, 
16 25 17 50 ve No. 12, lg · 
21 kuruş üzerinden aıuame
le görmüştür. 

2 eylı1t tarihinıia I0.50 -
22 k·ırut arasında 1047 çu_ 
vul üzüm satılmı~t.r Fıatler 
No . 5 kin 10.50, No 6 i\'İn 
l 1 - 12, No. 7 için 12,25 
- 13, ~o . 8 için ı:ı 25 
13.75, No 9için 14 - 14.5 
No. IO içiıı 14 75 16, No. 
11 için 16.50 _ 19 ve No 
12 için 18 - 22 kuru~ ara
sinda o iın uştur. 

lık olmuş ve süzmeler 8 15 
ellıımcltır 5 75 9, paçnllar 
5. 7 natüreller 4 50- 5 25 ve 
hurd ular 4.50 kuruş üzeı tn
d, n solılaııştır 

Eş ya piyankosunda 
kazananlar. 

1 Eylı11 tarihinıle lzmir 
borsasınılu 5· 14 kuruş ara. 
sınJa 3716 ı·u '" 1 in cı r satı . 
şı kay<ltıdılın •şlı r. Süzmeler 
7.50 14, elııımel•.r 5.50 8 25 
p,valJar ise 5 5,75, kuruş 

arosıııd .J muam&la göı müş

tur . 
2 Eylı11 tarıhinde 5· 13 50 

kuruş arasında 190 ı çu
val incır satılmışt•r. Bugün 
suzmdler 8 13 5, elleme· 
!er 6 - 8.25, pJçulıar ara
" 'nda muau.ele görmüştür. 

Dış piyasa vaziyeti 
Aıuıuııyu: - incır yıyuso· 

sııla g .. ı·en haftaya nazaran 
bır d.ğışıklıp yoktur. Kılosu 
68 taııel ıp extrissima Genu
ıno nevılcri gene 100 kilo 
başına c,r HJmburg 1 O fıo
rın üzerınden nısbetten az 
miktarda muamele görmüş· 
tur. 

Viyana, 29 9 934: 
Alivere mallardan kalama
tıılar, nevılerine göm cif 
Trıydste t~slımi 25.90-26. 70 
f;vıçre frunKı aros n.Ja mu
amele görmüştür. 

Bir haftada satılz n 
üzüm ve incir ne 

kadar? 
iz 11 iR, 5 < A. A ) - Son 

bir hafta içinde Borsada 
on buçuk kuruştan yirmı 
Bu~· uk kuruşa kadar 21 Hın 
4ll.J çuval üzüm ve beş 
kuruştan onbeş kuruşa ka
darda 28 bin l 05 çuval 
incir satılm ıştı r. 

" 

Cuma ııünü öğleden ıon 
ra ıaaa 3 de Halkevi salo
nunda ve birinci notu hu 
zurunda İdmanyurdunun 
tertip ettiği etya plyankcıu 
çekilmi~tir. 

Keşide netice.ı kazan<· n 
numaralar şunlardır. 

2547 numarayahalı, 4t8 
numaraya kostümlük kumaş, 
2025 e mantoluk kumaı, 
928 e krep birman, 291 e 
fotoğraf makinesi . 1352 ye 
masa saati, 1714 e kol ıa 

ati, 1702 e kadın portmeni , 
1276, 2993 numaralara er 
kek portmeni, 1793 e föter 
f&pka, 590 a erkek iskarpi
ni, l 7 ı 1 e kadın iskarpıni 

2536 ya lıadın şapkası, 236; 
ye kadın femıi -. esl, 1699 a 
erkek ıemsiyeıi, 1386, 1459 
2798 numara1ara kadın ço 
rabı, 899, 2099. 2983 nu 
maralara erkek kemeri, 
1419, 1836, 2512 numara 
!ara frenk gömleği, 1055, 
L35, 2739 numaralara ko
lonya, 670, 2029, 2499 rı u

maralara kaskd, 905, 128~ 
1485 numara1ara biryantin 
811, 2351, 24.:4 numaralara 
podra, 333 2479, 2564 r.u· 
maralara krem. 1450, 1679 
2395, 2688, 2731 numara 
iare. tayyare bileti, 505, 834 
1886, 1,951, 2139 numara
lara ipeklı erkek mendili 
89, 340, 1543 2076, 2563 
numaralara kravat, 347, 
617, 1137, 1726, 2360 nu 
maralara Jartiye. 184, S63, 
1064, 1088, 1202, ISJ4 nu 
maral ara tırnak ciliiu 1596 

Isveçli misafirlerimiz 
Ankara' da 

ANKARA, 5 (A.A.) - İki mide Karoköy yolu ıle 
günd .. nb ri Reis cümhur Haz. Bursa'yıı gitmek üzere Ankn 
rollerinin konui-lnrı olaıak ra'dan ayrılmışl a rdır . Prens 
şelırimiz,Je bulunmakta olan Hazretleri saat 8 de Kara
lsv~ç Vcliahtı Hazretleri ile köy'den otomobille Burstt'yu 
zevcesi dün aktum saat yir- gid~cektir. 

1782, 1954, 2043, 2097, 
2282 2336 numaralara er 
ltek çorabı, 236, 318, 366, 
981, ı 127' 1320, 1615, 
24j6, 29!i7 numaralara ipek· 
li kadın mendili. 334, 341 
4 13, 945, 1075, 1316, 1500 
1563, 1657, 25ı9 numarala 
ra Erkek tarağı; 4\1 l, 535, 
733, 735, 11 52, 1318, 1594 
1966, 2l46, 2789 numara 
!ara kol düğmesi, 1, 614, 
812, 1109, l 279, 1345, 
1547, 1696, 1959, ~ 046, 

2773, 2794 numaralara dit 
macunu 

Kitap kazanan1ar 
9 13 33 55 

56 Ö6 69 102 
J(J8 139 182 228 
229 2:ı1 415 416 
422 431 476 513 
53J 539 551 559 
580 633 650 687 
73Ö 737 741 762 
767 773 7 3 791 
799 8l8 872 890 
892 9U3 917 915 
984 996 1000 1019" 

1048 1059 1103 ; 1 1 1 

1135 1156 l l6U ı 167 
1171 1198 1205 
1206 1212 1285 13'.;0 
1309 1330 1344 1409 
1430 1455 1469 1476 
1488 l.ı36 1550 1567 
1576 1584 1590 1619 
16~2 6~4 1625 lö28 
1684 1700 1706 1749 
1760 1761 1792 1796 
1854 1858 1892 1912 
ı9,,4 1957 l\160 1980 
2017 20tı5 2085 2104 
2117 2163 2167 2168 
21!18 2222 2224 2235 
.!247 2251 2259 2273 
2348 2354 2165 2369 
2399 2-152 2466 .!469 
2480 2483 2:.10 2523 
2529 2534 2542 2552 
26u9 2679 27 !.7 2792 
2ou8 28'6 2818 2849 
2885 2894 2909 .917 
2927 2928 2948 2962 

ı 

Yeni ~elediye hayalinden kazandı 
.1 1 ki BAL Y A,6 (S.Ş.) - Bura· 
ul e er da belediye intihabı niha-

SINDIRGI, 6 ( S.Ş ) yete ermiıtir Canlı bir su· 
Fırkamızın Sındırgı münev rette yapılan intihap neti· 
verleri arasından seçtiği,mem· 
Jekete hayırlı it göreceğine 

inandığı belediy namzetleri 
kazandı. Yeni heyete candan 
muvaffakıyetler dileriz . 

Belediye inllhap encüme
ninin üç gün olarak karar 

laıtırdığı intihap günü zar 

fında çok sakin olarak Sın
dırgılılar reylerini kullan· 

dılar Muhitte ufak bir mü 
nakaıa bile olmadı. Herkeı 

müttefikan fırka namzetle
rine reylerini vermeğe tered
tüt bile etmedi. Bu intihaba 
kadar böyle medeni bir in
tihap görmemiştık. Halkın 

çok yüksek teveccüh göst
erdiği yeni belediye heye· 
tinden timdiye kadar yapıla· 
mayan yenilikleri bekle 
mek herkesin dilinden düt· 
miyen bir temennidir: 

1 - Memleketin haritası 
2 Elektrik iti. 
3 Su derdi. 
4 Umumi bahçe. 
5 Memleketin için -

den geçen dereye çıkarılan 
lağımların düze ti: mest. 

6 - Kıtın çocukların ça
murdan çıkamadıkları mek
t ep yolunun yapılması 

7 Bugün mP.vcut kah· 
velerin tamamen ~apatılma· 
sı ve sıhhi ıar.laıa uygun 
kahveler açılmau 'ile daha 
buna mümasil memltket ih 
tiya\lnının sıra ile tamamlan
ması yeni heyetten bek'en 
mektedlr. 

~~-·-

Himayeietfal cemi
yetinin yardımı 
Hımayeietfal cemiy~ti tlm

diye kadar kitap, defler, 
kalem alamıyan fakir ço 
cuklann ihtiyaçlarını lemine 
karar vermiş ve i k mek-
tep baımuallimliklerine bir 
tamim göndermiştir 

Belya belediye reisi Abdullah bey 

ıl fırkamız namzetleri ka 
zanmıılardır . 
tunlardır: 

Kazananlar 

Belediye reisi Abdullah, 
efe Mustafa mahdumu Ce
mal, Etçi Mustafa, Çakal
lar'lı Ahmet, lsmail oğ u 
Tevrık, Dereli oğlu Ômer 
çavuş, Bahçelerli Mehmet 
efendi, tlrket atelye ustan 
Elvan, Doğanlarlı Mehmet, 
İs!am oğlu Şaban, Bengiler
li Mustafa, mağara emini 
Hüsnü çavuş, şirkd tulum 
balar çavuşu Yakup bey ve 
efendiler 

Kendilerini tebrik ederiz. 

Gönen beledi. 
diye intihabı 
4 gündür heyecan
la devam ediyor. 
GÜN EN, 6 (S Ş) - Cum

huriyet llulk Fırkası Gönen 
İ-iııre H ytınin Belediye aza 
listesinı gönderiyorum, 

budunlar 
birliöi 

(Üstarafı birinci aayfede) 
imtiyazlı bir vaziyete ına' 
lik bulunan bir memleketlt 
bile maliyet malıafını kapı· 
yamamaktadır. 

İıte vaziyetin haiz bulun· 
duğu vehamet bunda ınüıı' 
demiçtır. B•zı tetkikatçı'arın 
iddialarına inanmak lasıJll 
gelirse flatlar<'• h .. ıl oltll 
sukut müstahsilleri nevıııll 
edecek yerde bunları fasl• 
mal satmak ile fiat düıkli11' 
iü~ünün telafi edilebilecel1 

ümldile isti ı salatı arttırın•· 
ğa sevketmlftir. Buna biıı•· 

en bazı kimıeler:« Uu h•1• 
kapitalizm sistemi ile bir 
likte iktııat ıhternlnln dt 
iflasıdır. Bunun için herııell~ 
Economl edirigee'ye dönl71e 
mecburidir. 11 diyorlar. 

Buna tüphe yok. fak•1 

beni ıaıırtan cihet halih•· 
zır da, zaten Econr mie diri· 
gee'ye tam m•naıile döll' 
müt olmamızdır ve lıeııllll 
tayin edemediğim cihette 
bu halin, içine düttüğüıııli1 

vadyetln huduauna aııı 11 

olmaktaki teıir ve meıull 
yetin derecesidir. 

Ne denirse densin, par•· 
doka kaide teıkıl etmez ve 
fiatlar düştüğü zaman ınli• 
tahsil umumiyetle lstihıal~· 
tını tahdide teıvik ve iıll• 
le edilmlt olur. 

Flatlardakl temevvOc•1 

iktııadlyatımızda tiddetll• 
ekseriya zalimane ve uııı~· 
miyet itibarile de, btlh•"' 
faydalı bir surette muralı•· 
be edilemiyecek derece.it 
dağınık olduğu zamanlarcl•: 
lstihsalatın nazımı rofüıı0 

fıl oynar. Demek oluyor 
1 dünya piyasalarında halıilı 

arz ve talep oyuıı~ 
b t -b d 1 . ,, s 'r es mu a e eyı 

yahut hiç olınasıa• 
milli piyasaların, dünya pi· 

h ı· yasalarının normal bir • ~ 
ı de itlenmeıine hail ol11c• 

1 
derecede manialarla tahd1 

edilmesini icap ettirir. fa· 
kat ithalatçı memleketleri• 

1 • 
bir haylı zamandanberl ııı 

li piyasalarını gümrük ııı• 
niaları arkasına almıt bu!~· 
nuyorlar. Bugün de piy•"" 

Dış piyas•l 'azh eti: 
Almanya: - 23 29 eylül 

hoftns ı ll'TlUm vaziyete lobi 
olarak kuru üzünı piyasnsı 
d ıhi durgıın g··cmıştir. Ru 
h .. rıa 

0

\'P rs·n ,Je tııhm ı ) şnrti-
1.ı 100 kılo hrş na c fHını 
burg ~o 7, İçin 2u. Nll 8 
iı·in 21, No 9 içın 22, No. 
1 O için 24 ve No ıı iı·in 27 
fıorin t~klıf edilmır. 

Misafirler Bürsa'da 
BUR.oA,6(A A)

İsveç Veliahtı v e 

Prensesleri hazrf'tleri 

Karaköy yo!i:e ıeh

rimize gelmiılerd 'r. 
Ş~hir Türk ve İsveç 
bayrakhri 1e donatı! 

mııtır Prenı ve pren 

2970 2989 
-·- Bu tamimde; cemiyet ta 

rafından fakir yavruların le· 
vazımı tedrlsiyesi içın her 
mektehe yapılacak maddi 
yardım miktarı bildirilmtı, 

heyeti talımiyenin delalet 
ve himmetlerile geçen sene 

sın ıf ı geçen talebelerden te_ 

darik edilebılecek kitapla
rın da o sınıfa yeni geçmit 
bulunan fakir talebelere ve· 
rilmesi rica edilmiştir 

Dört gündenberi inlıhabat 
heyc .ı nld devam t taıekted ı r. 

Guruplar ekseriyeti temin 
etmek üzere raalıyette, 

Bu hafta zarf nda netice 
alınacnğı kuvvetle ümit edil
mektedir. Sandık okuma 
yurdundadır. 

ıe 
!arını kontenjantmanlar 1 

·ı• 
1 tahdit etmekte ve dolayı•• 1 

dünya piyasasının vüıttl~ 

Vıyana, 29.9-934 - lzmir 
ve Kandiyo piy~saları son 
zamnnlardıı görülen temev
vüdndPn sonra, Jngillnb'
den vuku t.u hn ehemmiyetli 
tulppfer dol ıyısile yeniden 
8 "ğlamlaşm ştır. 10 numaralı 
lzmir malı cıf Triyeste 25 -26 
florin ÜZ"rinJen kote edıl
mişt;r Aşağı nevilerin fiat 
IJrı daha yüksektir . No 7 
i('in 22, No . 8 içın ise 23 
florin ist nmekt .. dir. 

İncir 
f ç pivasa vaziveti 

27Evlul tarihi;de borsa
ıh 5 12 kuruş arasınıla 41-
98 çuv1l incir sut şı olmuş 
tur. Bugün süzmeler s - 12, 
elJ13meler 6 9 5, paçallnr 
5 6 ve natureller kuruş ara
sında muam ele görmüştür. 

29 Eylulda 1521 çuval 
incır ortılmıştır. Fiatlardn 
bir ıleğışiklik olmam .ş tır. 

30 Eylül tarıhinıl.ı 4-50.15 
kuruş arasında 1489 çuval 
incir muamele görmüştür. 

F iatlarda hafı! bir değ itik_ 

sesler caddeleri dolduran 
halkın sürekli a • kıtları iç n
de ikametlerine tahsis edi· 

Yeşil Bursa 
len Cümhuri} et 
mltlf'rdir. 

1- Tükel Tam 
2 - Ô.ıgü Hususi Particulier 
3 - Kıvanç Zevk Plalsir 
4 - Uz, u.ıca Müddet,müddeçe Pendaııt 

5 - Y anku Aksisada Echo 
6 - Utku Zafer Vıctoire 
7- Süerdemlik Askeri fazilet ve hüner La Vertu des armLs 
8 Alan Saha Domaine 
9 - Erden Fazilet Qualıte 

1 O- Denlü Kadar Autant 
Ec atante 
Façon 

1 1 -- Yaltırıklı Nurlu 
12- Yöndem Uıul,tarz 

13 - Özenç Gıpta Envie 
14- Bitim Nihayet 

Bitim ucu 
15 Berkiten 
16 - Ataç 
!7 - Ôz 'ük 
18 
19 
20-
21 -
22 -
23 
24 
23 -
26 -
27-
28 

Tüm 
hu 
Raysak 
Ônürme 
Uygunluk 
Kıldacı 

Anıklanmak 
Baysal 
Ogguz 
Söyüncü 
Genlik 

" 
Tespit eden 
Ceddani 
Vasıf 
Tamam 
Sahip 

Extrcmite 

Ance•trales 
Qualıte 
Tout 

Huzur Tranquilite 
Terakki Progres 
Ahenk, vlfak Conccrde 
Amil Facteur 
Hazırlanmak S'appreter 
Su h La paix 
Mübarek Auguste 
Nııanei muhabbet 
Refah, ııenltlik Proıperlte 

Gelenler, gidenr le 
Tiftik cemiyeti reisi ve 

Yozgat mebusu Süleyman 
Sırrı b~y çıktıJı t ftik tet-
k katı için ıehrimize gelmiş 
ve Manısa ve Uıak'a gitmir 

tir. ı 

Kadınlar reylerini vermek 

1 
üzere otomobil ve ç•lg.larla 
geliyorlar. 

Elektrik şirketi mü-
dürü. 1 

Şehrimiz elektrik şirketi Mü

M Büseti bugün şehrimiz 
den ayrılacaktır. Bursa'dan 

gelen §irket müfettişi mu· 
vakkaten ıirket müdürlüğü 
vazifesine bakacaktır. 

llünkü maçlar 
Dün Ali ı iikmet Paıa stad

yomunda ıki maç olmuştur. 

Bunlardan biri İdmanyur· 
dunun A ve B takımları ara 
sında ki ıaat maçıdır. 

Bu maç her iki tarafın 

gayretlerine rağmen 1 - 1 

beraberlikle bitmiştir. Gde 
cek hafta devam edilecektir 

Diğeri ise Birlik -Güç ikin· 
ci takımları arasında yapıl
mııtır. Bu oyunu Birlikliler 
6 1 gibi bir farkla kazan
mıılu.rdır 

Rüstem ölmedi 
Curr.a günkü Türkdili refikımız , 

balık hanı kahvecisi yaralı 

Rüste'min memleket hasta 
hanesinde öldüğünü yaz 

mıı~a da aldığımız habere ı 
göre mumaileyh Rüstem öl 
memif ve bir kaç güne ka· 
dar tedavisi biterek eyi ol 
muı bir halde hastahaneden 
çıkacaktır. 

Yakalandılar 
Çığı§ nahiyesi D~ğirmerıli 

karyesinden Hüseyin kızı 
Ay~e'yi zorla kaçıran ve dö
ğ<'rek kızlığ' · rıı bozan ayrıı köy-

den Ali oğlu Kurban ve yardım 
cılorı yakalanarak ndliyı•ye 

teslim edilmişlerdir 

2!j -

30-
31 
32 
33 
34 -
35-

Erk sürmek 
Güç 

f-fükGmet icra etmek Regn ' r 

Ünlü 
Gönenç 
ı.ı 
Esenlik 
Tüzlln 

Kuvvet Forc~ 
Şanlı 
Saadet 
Har, sıcak 
Sıhhat 

Aıil 

Bonheur 
Chaleureux. 
Sante 

Fırka namzetleri şunlardır : 

BelPd yo rnis i Hakkı, Fı

rıncı C·ıvd t, Abdül hoc:ı za
de Ahmet, ilacı ıslıık Meh
met, Tabuk Musto(J, Meh
mot çıl\'UŞ O. fhrnhim, Ser-
vili zade lıııf,z lb ahim, 
Manifuturocı Hüsnü, llalıl B. 
O. Mustafa, EtPm erendinin 
flukkı, Hııf z V ysel, Osman 
ef. O, Akıf, Bakkal Husun 
Blsri, Evup O lsm•il, Bak. 
kal Huf,z Rasim , Oı.maıı P. 
O. Ali, Hacı köse O. İbra
him, Barut hayii Ahmet 
Kemal, Fabrikatör Hasan, 
Kuyumcu İsmail, bakkul M. 
Kemal, Tabi O. lbrahim, 
Oktruvacı İ~muil, Hııcı Ah-' 
met O. Hüseyin, Kahveci 
Hasan, Ali O. berber Hü
seyın. :'llulbont Hasan O. 
Hıisoyin, Den iş O A 1 i, Ec· 
zacı lbrukım, Terzi S;bri, 
Kerest~cj Ali Rıza . Saotçı 

Kdmil, Otel müsteciri Hakkı. 
Kurtulu~. terzi İ Hakkı, 
Burzu zade Cemal, Reşa.1 
,!iye .A Şükrü, Bakkal 
lbrahim, Reşadiye: Tüfekçi 
~1ehmet, SanJıkçı zade Müs. 
lim, Kurtuluş kırlı zade 
lsmail. Sarraf Mehmet Bey
ler. 

ıı· ıuni bir ıurette daraltııııı 

tadırlar. ihracatçı meır:lt· 
ketlere gelince, bunlar d• 
latihsalat ve ihracat pri1" 

ili' !eri vermek ve yahut ıll 

tahsillere, hariç piyualıırd• 
b' zararla satılacak olan ııı• 

sulleri için dahili plyaı•d; 
elveritli fıatlar temin etıııt. 
suretile ki bu da. istıh" 
lat ve ithalat primlerinclt~ 
başka bırıey ifade etJ11~~ 
mektedir- Müıtahaillerıll 

imdadına yetiımektedirlef· 
İştn Economle dlrigee b~ 

dur. Evet ama bu da pa''~ 
(. 

ve yı 1<1c1 bir tarzda ıe 

ve idare edilmiı bir Ecoıı0' 
mie'dir. Sukut baı'angıc1;, 
da fiatları kafi bir rar• 
muhafaza ıuretıle istih•,.ı•~ 
tı lüzumsuz olarak tet~1 • 

il' etmekle yapılan ve zira• 
geniılemeılni izmihlal ııe~ 
ıaretçisi olarak mucip ol~ı 
stoklandırma teşkilatları 

başka!. 

Bugün ortay• çıkan ııı; 1 
ıele, Economie'yi dah• e 

i".,ı bir tarzda sevk ve ~ 11 
etmenin hakikaten lc•lı~ı 
olup olmadığını ve y• ,.. 
kapitalizmin, yani, utıb ~ 
lalın hususi ve tahıl tef' 1 

ıııı•' büsler tarafından yapı dl 
nın esas mantık ve ıcıı.i ~ 
!erine avdet edilrneıl ııı~I 
olup o'uıadı~ını enlıııl' 
m eseleıidlr." 
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Su varile rimiz 
eyi neticeler 

Çe~oslova~ya r:ariclye Na
zırının Cıhan siyasi vaziye

ti hakkın~aki görüşleri 
"Pariser Tageblatt., dan 

New York'ta çıkan Jewiab 
Daıly Bulletin gazeteıinde 
Çekoslovakya Hariciye Na
zırı Dr lle ;ıeı . bugünkü dün 
ya slya•i vaziyeti hakkında 
bir ıe : kik neıretmekte ve 
ezcümle şöyle demektedir: 

Cihan Harbinin zuhuru ta 
r ihinden bugüne k a d 1\ r ' 

' l 
yirmi ıene geçtıil hal - ı 

İngiltere· de sessiz bomba 
tayyareleri 

"Manchster Guardian. dan 
Kraliyet hava kuvvetleri

nin ııece bombardıman tay· 
yarelerine ıi!Anaör (~eı du· 
yurtmıyan alet l !er vazede· 
ceği haberi , bütün ıivıl hal · 
kı alakadar eden hoeyecanlı 

bir haberdir. Yalnız bu iti 
biraz izah edelim: Bombar· 
dıman tayyarelerinde yapı 

lacak bu tadilat ile eıaı€n 

Aciz b ir mevkide bulunan 
müdafaa ıistem l büsbütün 
aciz içine düımüı o · acaktır . 

Ne gödüğümüz, ne de itile 
bildiğimiz bir tayyarenin hü
cumlarına kartı kendimizi 
naııl müdafaa edebiliriz? 

Amnila grevinin hakiki 
neticeleri 

"Le Journal. den 
Hakiki muvaffakiyetler 

mütevazi olur. Hadidiıeler 

bütün beyanatlardan da· 
ha büyük bir 
beli.falla ifadede bulunduk 
tan ıonra niçin blöf yapıl 

sın? 

Amerika 'da yapılan bü· 
yük dokuma ıı revinln takip 
ettifl creyandan huıule 

gelen tik intiba . a melelu 
relıinln fazla ballpe rvıı zlık 
etti ğidir l' u z~ t di yor ki : 
lı Elde ettiğimiz zafer o ka 
dar büyüktür ki bundan 
biz de müteha yyiriz! ıı Buna 
bakılırsa lfçiler istediklerine • 
yani it saatlerinin azaltıl· 

masına rağmen gündelikle 

Viyana'dan 
ViYANA , 6 (8. Ş ı Vı

hıı 'd 
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a a beynelmilel atlı ma· 
B a mü sabakaları baılad . 
ıı U llliiıabakalara Türkiye, 

bir gör ünüş 

d 
• Tu"rk ekiplerinden ogru • 

Miil a zım Cevat ley ç o~ g_u
z · I bir stille k cşarak butun 

' . h t atladı 
manıaları a asız • 
ve b ir inci oldu. Bayragımı· 

Böyle bir tekamül , buııün 
veya yarın eritilebilecek bir 
tey olmıyabilir; fakat buna 
iatikba1de muvaffak oluna· 

de bugün hala o harbin 
doğurmuı olduğu buhranlar 
iç nde kıvranıyoruz. Bütün 
d unya tahammür hali 11dedir 1 

Siyasi zümreler ve i klııadi 
teşekküllerd e harp yüzün 
den vukua gelen bl!yük deği 
,iklikler karıısında dün ya 1 
siyasi ve iktua di bir n:u,'a · 
zene elde edecek vaıiyette 
değıldır. Sulh muahedeleri 
ıle yaratılan vaziyete kartı 

olan akıüliımelin ve dola. I 
yıslle beynelmilel nlzarr.ı . 
yıkmak yolundakr mücade- 1 

lenin ıon haddini bu l muı 
olduiiu farz ve kabul edile· 

' cağı muhakkaktır 8eaalz uçut · 
!arın teminine doğru göı· 

terilen gayret, onune ge· 
çllemlyecek mahiyettedir. 
Ticaret hava nakliyat mü· 
esseseleri, yolcularının iıtı · 

, ri n olduğu gibi kalmaıını ve 
patronla rın it umumi kon · 
federasyonunun müdahale· 
ıini kabule mecbur tutulm · 
alarını temine muvaffak ol
muılardır. 

1 r'nıa, Macaristan, Çeko•· 
Otak j t Ya , ta lya ve Avuı· 

bur'Ya ittırak etmlıtır . Müıa· 
akalarda ekseri biniciler 

:~bitti r. Bunla rdan baıka 
'iller, kadınlar da vardır . 

lk E:ıı heyecanlı müı:ı baka 
tıı lncı ııünft oldu Bu 800 
~ etre ve 16 manialı idi . . 
ilıabakaların ortalarına 

zı da bdnci olan de vl e t~ e 
rin asıldı ğ ı bayrak dtreğıne 
çektirtti Müsabakaların ·~ 

d • bir Holanda lı. nuna ogru .. 
birkaç saniye farkla bırmcı 

ld . !iu suretle 18 dakıka 
ge ı . • - d u · 
bin 'erce kit 'nin onur e g 

la da\,p lanan bayrağı 
rur d , 

Verini Hollan a ya 
mızın 

devrettik 

Yunanistan' da 
Anlaşamamazlıklar ~a'a devam e~iyor 
---

bilir. 
lktısadi mütkülat ve ça· 

reıizlik erden kurtulmak için 
bazı devletlerin iktıaaden 
kendi benlik ve zati faali · 
yetlerlne teveccüh etmek 
ve şimdiye kadar meri 
olan ıiatem ler yerine muh 
telif anti liberal ve koopera
tif sistemler ikame eylemek 
yolunda tecrübevi mahiyet· 
te sarfettikleri gayretler 
dahi ıon hadde varmııtı r . 

Su tecrübelerin tktısadi 
düşkünlüğü izaleye hiç bir 
veçhile yaramadıi!nıı lıe 

bu;ıün görmek kabıldir 

Halihazır müıkülAt ve dert. 
!erini izale edecek yeııane 

çarenin otoriter hükümet 
şekillerinin tatbilıında n.lln· 
demiç olduğuna inananlar 
dahi aynı inkisarı hayal" 
uğramıı1ardır. Dikatörlerln 
dahi yenemedıklt ri mani 
ve mütkülatın mevcut ol· 
duğu bugün herkedn görüp 
bildiği bir 1eydlr. Bu hal 
bilhaua merkezi Avrupa'da 
aynen görünmektedir. 

Atina'dan bir gorünüş .. kil fırkası Hatta bu mani ve müı-
J\tı'NA · den musta ' er . it , 6 (S Ş) - Mebu- saı e , mecli külat, demokraslnın maruz 

.... n ltıediıl toplanarak Ayan reisi M. Metaksaı ınf h k bulunduğu mA.ni ve müıkü-

... , 1 d' k d' e eı a· ..._
1 
c lıt tarafından reddedil· sin ken ı en ın 1 ht tattan eskeriya daha afır 

... 1 1 ine a ey ar 1 lnt11ı o an genlt daireli yeni rarı vermes l . ve zordur Bunun için ne 
t\ ap kanununu tatbik bulunmasından ileri ge mış siyasi ve ne de iktısadi ılı. 
"•tıı) lttır Baıvekil ile M. tir. temlerde yapılacak herhan-
'\-q d ti son tek:ifler i 1 d 
n.. arı1 bu münasebetle bir Hüküme 11 

• 1 , gi bir değitlk ifin arzu e İ· 
•luk -

1 
h ı ·f ne kartı M. Venıze os un len mucizeyi vukua getlre-

fırk soy iyerek mu a • ı 
o'd alatla bir anlaıwa hasıl Girit'ten gönderdiği cevap miyecefi muhakl<aktır 

U"u t kd h gelmittir. Muhalif fırkalar Merkezi Avrupa'da Çe · 
b ı;: a irde yeni inli a· k 'lın b eı· s '. eri bugün toplanara koslovakya, demokrat h6· 

1 
~. u kanunla yapılaca r d d k k ) •Ilı son vaziyeti görüşecekler ir. kümet ıekline aa ı a mıt -
n, ' muhaliflerle an ' aıılırsa •tbı ATlNA. 6 (A.A) Za· tır ve böyle yapmıt dma- ı 
ke.b temıil usulünün ' k R iıicümhur - aından dolayı da nadım ve 
bilduı 1 e d ı 1 e c e ğ. i n i imsı n te rar e ·ıd ç k 1 rrnı b . . . 1 hzkume peşiman değı fr . e os o -

rahatı için böyle bir ıey 

ister. Hava yollarının u:r.a
maaı ve kalabalık tehirler 
üzerinde daimi nakliyat ol 
maaı dolayısile umumi ha lk 
kiitleıl de yakında bunu lsli 

yecektir. Askeri tayyareci· 
lik kendi arattırmalarından 
maada ticari makıatlar için 
yapı'an tetkiklerden de il 
tifade etmektedir Tayyare 
gürültülerinin iki sebebi 

vardır : Biri egsoz, diğeri 

de pervanedir. Egıoz gü· 
rültülerl fa:r.la ağır olmıyan 

ve makinenin verimini ek 
.ıltmiyen ıl ' anıörler vazet 
mek ı •ıretile azaltılabilir. 
Kraliyet hava kuv•etinln 
yeni bombardıman tayya· 
relerine itte bu teçhizat 
konmaktadır Pervaneye ge· 
lince, mühendlıler pervane 
uçlarının ıeyrfndeki szrall 
azaltmak, iki kol yerine 
ü~ dört kol kullanmak ve 
pervane projeleriı . de umumi 
bir tetkik yapmak •üretile 
pervane gürültülerini hafif 
letmektedirler. Bugün bütün 
müdafaa tertibatı bom bar- ' 
dıman tayyarelerinin ıeı 

ve gürültüleri üzerine ipti 
na ediyor. 

İngiltere topraklarında 
bulunan her projektör, tay
yare ıeıJeri ile mevktlerınl 

tayin eden aletlerle müceh 
bezdir. Bu aletler it leme -
dikçe projektörler lcör gibi 
dir. Bu makine düıman tay· 
yareıinln ıeılnl alır, takribi 
olarak mevkilni ve ıeylr is· 
tıkametinl tayin eder, pro
jektörlere ve hava toplarına 
ihtarda bulunur . Verilen ka ftir . Yeni intıh b at )uğa se ç ılmesı ıç n l vakya demokraılsl , fırkalar 

ı..l\bunu rnebuıan mec' tsince tı' n muhalefet fırkalar ı e arasında m•vcvt bütün ih-l'tq l ' malQmata göre, yeni sılan 
... u Ünden evvel kabine anla•mak husuıunda yap!,•· tı·ta·f)arı t z'atmak ( Kompro h "•e~•ı • ıörlerle müceh ez tayyare 
... ,. ~ . ı , ıon siyasi va 1iyeti ğı gayretler M Venlzelos .un mı's) ,·ıe halletmek ıuretlle '''"ı k ler üç bin metre yükseklik 
tıı-b' ere etmlt ve meclisi ı· steme~esi yüzünden hır fU mü•kül zamanın mühim ' u ... • le uçtukları zaman, tayyare 
F~•lı •anın kendi kendine netice vermemiştir. ve ciddi mütkülatını_ iza, le ıeıle ı lnl kaydeden ma'lne· ı' 

tderek · · t'h bat ) ı h"ku· k d T b h )•l>ıl yenı ın ı .a Mebu•an mec İ6 u - edebilme te ir ecru e er q • ler hiç bir tey duymıyor. 
~-b ınaıına karar vermiıtir. metle muhalefet fırkası ara· gö•teriyor ki bu çare ve ' u ki Ha lbuki bugün dört bin beı 
dine ks'n mecllıl kendi ken· sındaki görü•meleri esaı vaııta burjuva ha _arının • yüz metre yükıekten de 
dı' rd ararı vermediği tak I vvelce ayan mec· ilgasında yahut dah , lı harp e o an ve e . b 1 • bombarduman yapmak k11 • 
~.... lllecliı hükümetin bir . d dd d ' len intihabat )erde ifadeıinı u an otorı· ·••ern k l i •ın ere e ı k · bildir. lıte yarınkl.hı.rplerln 
.., amesile feshedilece • k b ı etmiıtlr . ter b ir iradeden e ıerıya 
' lllü 1 kanununu a u h 1 . en mühim 

11\liha ease~e.ıan mec_ isi Hükumet anlaım b k için daha eyi neticeler a11 1 

li batı ılan edilecekt ı r. b ' yrette bulunacak etmektedir biri daha! .. 
ita· ilkumetin mebuıan mec· son ır ga l • t h b J • 
.... ını icabında bir emirna tır. Bu da ak im ka ı~ı ~ ~ec· Bulgarıs an a er erı 
'"e il f 1 ak y e nı ıntıha-
.... e eıhetmeğe karar ver. lis dağıtı ac ' "Utro,, dan rolef , lvan Golef, K. Atana 
••eıı h" k J ktır u Ü.metle teıriki me bat yapı aca ' lvan Mihailof'un Türkiye'· ' ıof'tur . * 
b - k ı ye ılticasını kolaylattıran ka· * • 
oeyn~ }milel ıromanya f'R 1 bahatliler hakkında yapıl- Bulgaristan zahire satın 
Lı makta olan tahkikat bitiril alma müdürlüğü ıene batın· 
rıav danberi 141 milyon kilo -

acılık kongrası Parı's'e gitti 1 mi• ve maznun'ar müdaraai d ı • 9 gram buğ ay ıatın a mııtır . 

a 1 BELGRAT' 6 (A A. ) vatan kanununun uncu 
ÇI ıyor k f ı Gu·ndelık ıatııı 120 tondur 

VA l · madde!! mucibince e a et 
B Ş NGTON . 6 tA.A ) Kral ve kraliçe FNnıa re - le tahliye edilmemeleri fftr· •.• 

e Y ne I ı ı 
1 

11 d T klf Bulgaristan deniz yolları 
Vııcılık m e a • lsicü .uhurunu resmen zıy a tile hapıedilmlıler lr. ev 
bure.d kongrası yarın P . ait edilenler·. Dr. R Aadarof, tirıeti gıda" maddelerinin bo· 

vaııtala rından 

Zaten ihtilaflı olan bu 
iki büyük mesele değil 
miydi? lktı sadi diktatör Ce· 
neral Conıon, azaltılan? it 
aaatlerl için azaltılmadan 
evvel verilen ücreti tediye 
edebilecek müeueıeler me 
cut o l madıiiından ve ıa 
naylln ıiyaal' ricalin müda· 
haleılne tahammül edemi · 
yeceğinden amele müddei 
yatının himayeıl babil ol 
madığını ıöylememlt miydi? 

Grevin hal tarzı Ceneral 
Conson'un bu hükmünü ne 
niıbeıte geri almaktadır :• 

Cenerd Conıon'un yıldızının 

ıon zamanlarda ıönmiye 

baıladığı muha~kaktır; hat
ta tamamlle ııözden düttü· 
ğünü ıöyliyenler de var. 
Fakat acaba bu da dokuma 
itçilerl grevinin tesirl.-rindfn 
midir? Rooıevelt tecrübeıi 
nın baıl ca mürettibi daha 
ıemere vermeden evv• 1, ıah
si diktatörlüğü yerine bir 
İdare komiteıile ehemmiye
tini kaybetmlye baılamıftı. 
Bu teceddüt patronların ol· 
duğu gibi ltçilerin de tikA 

yellerini yerine it>tlrmek 
makıadile yapılmıı değil 
midir? Eğer ha11l olan ,,etf· 
ce bundan ıbaret kalsaydı 
çok zayıf bir netice demek 
olurdu 

Şu halde hasıl olan ame· 
li netice nedir? Gündelikler 

meıele.ı halledil mit midir? 
Ha yır katiyyen halledılmit 

değildir, muallakta kalmıı· 

tır ve yalnız hül<ümet tara· 

fından yapılocak bazı tah· 
kik ve tetkik lere tabi tu· 
tulmuıtur. Amelelerin sendi
kal teıekl. üllerlnl bizzat ıeç 
me hakkının tanınm ı f olma 
sı çok daha mühim bir ıey-
dir Anlaımaaı icap eden 
nokta patronların yalnız 

kendi lfçilerinin mümesail
lerile pazarlıkta bulunup 
bulunmıyacaklardır 

M Roo•evelt'in hakemli · 

finden huıl olan hakı kl 

netice bu iıe , ricali ıiyaaiye 
nin profeıyonel propağan· 

dacıların mücadelesi yüyünden 
sosyalizmin intıinde yeni ve 
çok ciddi bir !.ayma olacak 
tır. Maamafıh M Roo•evlt' · 
in müdahalesinin çok müp · 
hem kaldığı ve 6 tefrinisa· 
nide yapılacak kati intiha· 
bat zamanına kadar vakit 
kazanmak istediği görül • 
mektadlr .• 

:Hıkayeıl : : Klmll 1 .................................................... 
Doktor Remzi Kemal 

MüjııAn' la evlenmeğe karar 
vermltti- Gerçi bu evlenme 
memleket havasını bir haylı 
karıttıracak , her yerde ya
tını batını a l mıt doktorun 
bu uygunsuz hareketi de · 
dl kodu yapacaktı . 

batlı devrinde dotan bw 
yıldız , gene batının arkaım· 

!. da karanlık hatıralar tatı -
yordu.Mazhini bilen yoktu.Çok 

gil:r.el , çok ıen, çok çapkın· 

Fakat Müjgan ' ı okadar ıe· 
vlyordu ki , kırkbeıini çoktan 
geçmlt bu ihtiyar itık kal· 
bine bir türlü ıöz ıı.,çireml · 
yordu. 
MüjgAn'ı randevu evlerin· 

den birinde tanımıttı Yirmi 
yaılarında tahmin edilen lu ı 
ıarııın kız , bir bahar rüzı;;A· 

rı gibi varlığında eımif, ha· 
yatının çeıit çeıit macera la· 
rını bir ıünııer gibi ıilip ııeç· 
mit li 

Vazifesi başında ıayet va· 
kur ve ıon derece namuslu 
olan bu adam ; mesleği ha· 
rlcinde o kadar havai, o ka· 
dar kararaızdı ki .. Bir dürlü 

1 

evlenmeğe kalkıtacak kadar 
hakiki bir emelle kimıeye 
bağlanamamıttı . 

iki hadise müateına, Rem 
zi Kemal'ln bütün münuebet· 
leri tatlı birer rüya gibi gelip 
ııeçmltti· 

Biri hasta bir genç kadın . 

Adı Leman . Ellilini geçmlt 
bir ihtiyarın kar111. Verem· 
den yatıyordu 11ir gece dok· 
toru çatırmıılardı . Odada 
mai bir ıtık vardı . Tüller, 
ipekler içinde inliyen hasta; 
ıiyah •özlerini doktora çe 
virdlği :ıa man onu olduiu 
yerde sanki mıhlamııtı. Ke . 
narları ve kapakları çürü 
müı bu ıiyah gözler insana 
bir güneı gibi çarpıyordu. 

ihtiyar kocaıı sevdiği haı· 
tasının batında bir pervane 
gibi dolaııyordu. Fakat dok
tor bu kadının ıevgiıizlikten 
öldüiiünü anlamakta ııecik
medl. 

BI ' içim ıu kadar ince ve 
nazlı genç kadın bir hafta 
ııenç doktora tlmdiye kadar 
duymadıtı en ilahi heycan 
ları verdi. Ve R,.mzl Kemal 
kalbinin ilk aık buaeıinl bir 
ö 'ünün açık kalmıt gözleri . 
ne bıraktı . 

Diiieri de Ayte isminde 
bir köy kızı idi . Yolculuk· 
!arından birinde bu kızı tar
lada görmüt Kumral örgü 
lerine,kumral kirpiklerir aa -
11nda ıki çağla bademi ııtbi 

çan' ı duran gözlerine, kızıl 

dudaklarına ve dik göğsiine 
tutulmuttu 

llu kız kimıesizdi Ve çok 
naz etmeden onunla beraber 
ııelmlftl. 

Ayt .... Köyün vahti kızı 
tehir hayatının inceliklerine 
alııaınamıttı · Doktorun itle· 
rlne bile layıklle bakam ı yor. 

du. O kadar uğraıtığı halde 
bir dürlü dıli düzelmemlttl -

Gün geçtikçe onun güzel
liğine alıımıı . kanıkıamrı eli 
ne bir haylı para vererek 
baıından atmııtı. Ayrılacak
ları dakikaya kadar hissiz 
hareketsiz, bir taı ııibi ro• 
vuk görmeğe alııtığı AytE>; 
tam giderken haykıra hay· 
kıra ağlamağa batlamıtb 
Yerlere uzanıyor, tepiniyor, 
ıonra doktorun dizlerine ıa· 
rılarak : 

-Heni neden atıyon? 
·· Kurbanın olam yo'lama 

beni. 
Diye fe ryat ediyordu. 
Doktor kızın gönlünü ya

pıncıya kadar çok sıkıntı 
çekmitti· 

Ve zaman zaman töyle 
ı,sız ve kadınsız kaldıkça bu 
zavallı kadının feryatlarını 
acı acı düıünmüıtü. 

Çeı;t çeıtt münuebetlerle 
yatı iler?lyen bu oldukça 
günahkA.r adam, nihayet ha· 
kiki ıevıılnln ne demek ol. 
duğunu MüjgAn'a tutulunca 

dı okadar. Uğrunda yapılan 
fedakarlıklar bota gidiyordu. 
O, aııcak gönlünün diledıtı 
erkek le kalırdı . 

Remzi Kemal bir gece ıev. 
giılni,lçinden ııelen göz yatla. 
rı ile ona anl atmıt; (Evlen ... 
lım ve buralardan gidelim 
küçük) Diye yalvarmıttı· 

Müjgan i 'k defa o gece 
kahkaha atmamıt, hay çap· 
kın bunak hay deyüp ııeç
memifti . Ağır bir ıeıle: 

- Ben, diyordu, ben ıer· 
beat .. Yanl ıey. Fena , fena 
bir kadınım. Bakınız oka· 
dar fena ki bana ne derler 
dilim varupta bunu ıöyliye· 
mi yorum. 

Demek benimle evlenecek 
kadar beni ıeviyorıunuz . 

Şimdiye kadar Hayatımı ki
mseye ıöylemedim. Bu dal-
ma bir sır olarak kaldı . Fa
kat siz istemeıenlz bile bu
nu anlatmayalım. Kim oldu· 
ğumu ılze ıöylemeliylm. 

Ben bir zavallı köyl6niln 
kızıyım. Annem Erzurum 
köylerindendir . Adı Aite. 

Remzi Kemal olduiiu yerde 
heyecanlandı Gayri ihtiyari: 

- Adı Ayte mi? dedi. 
Evet, Ayte. Yetil ııöz· 

lü, kumral bir kadın . 
Sol yanaiiında bir ben•ardı. 

Sonra? 
- On altı yatında iken 

zenııln bir adam tarladan 
çeküp almıt. Aylarca kul
landıktan , zevkine doyduk
tan ıonra eline para vere

rek sokağa atıvermlt. Rem· 
zl Kemal olduğu yerde bay
ııınlıklar geçiriyordu Bu ıo • 
kak kadını bir zamanlar 
hayatını zehirlediiil Ane'nln 
kızı idi ha/ 
Anneıl .. ve kızı .. 
Terliyor, baıı ateıler için· 

de yanıyordu 
Miljgan devam etti: 
- Zavallı annem ıokata 

atılınca çok ağlamıı, 6:r.61 • 
müt, ııücıine gitmlı. Fakat 
onu kötü oldu diye alma· 
mıtlar. Üstelik bir de gebe 
imlf. Şurda hurda ıürüne· 

rek beni doiiurmuı. Doku• 
yatına kadar türlü mihnet 
çekerek beni büyiitt6. Bana 
her zaman: 

- Senin buban (baba) 
lıtanbul'un :r.enııln blrbayidlr. 
Hastalara bakar derdi. Za· 
vallı annem elinde kırıldıiı 
adamın adını bile bilmiyor· 
du. Derdinden öldü . 

Beni evlatlık aldılar. Ka· 
pı kapı dolaıtım . Ev•ell 
küçük beylere, ıonra baba
larına oyuncak ola ola 
itte bu yola düıtüm. Beni 
buraya yatlı bir kadın ge • 
tirdi. Çeki düzen verdi. Ter· 
biye et nıeğe çok çalıttı. Ve 
nihayet alııtım Görüyorau 
nuz ya,tlmdi haylı plıktn bir 
kokulum . 
Doktor o k a d a r 

bitkindi ki titreye titreye yal· 
nız ıunu ıorabildi: 

Babanı bulun ne yapar· 
ıın Müjgan? 

· Ne mi yaparım? Gözle· 
rlnl oyarım. Gırtlağını dtıle
rtmle koparırım Göğıüıı6 
tırnaklarımla parçalarım. 

Anamada kıydı . bana da 
Doktor sokağa fırladıiı 

zaman künahların hiç bir 
zaman eıkimlyeceflnl d6tü
nüyordu . 

Müjgan'a: 
- Senin ba1'anım; demek 

müthitti. Pek m6thtıtı. 
Metreıl ve kızı . 

Sonra Müjgan'ın kini.Onu 
deıhetten ürpertiyordu. 

a a l ret etmek üzere arıse • · 1 d 'h lfı 
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d çı acaktır. Kongra · d , H. Stimbef, M. Jtıye Yanef, zuma an ı racını temin için 
e~let mi•tlr Hariciye nazırı 8 ı y ki K vapurlarında ıofuk hava te 

lllıır,Jıi\ e menıup 50 • Manol Çolovıkl, ana •· 

slsatı yapmaiia karar verdi· 
ğl gibi Amıterdam , Roter
dam, Anven ve Hamburı 
limanlarına da bet vapuru · 
nu tahıla etmlttlr. ' anlam19tı . Ömrünün en alır 

Kendinden ı~reııdt. Me.
leeinden. ıneılealnin teınfn 
ettlat büyllk mevkiden ııtan-

&ı lftlrA.k edeı;ektlr yanlarında bulunmaktadır. 
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1 - Belediye ıneclisi azahğı intiha- '. i (Tll.11\TESI GC~LElll a OTEL VE GAZiNOSU 
hı 1- Teşrin evvel -934 ııazartesi günii Üğlc t ll'llSOlll'i> saat 1Jdt'tıl6~a kadar dahili l• 
Set babı Sclat (9) da başlıyac<tk Ve 10 lı:ı · l lıkl:ır rııu:ı~· .. ııesi (Doktor .\lııııet -~ Şeref Bey idaresinde 

Teşriıı,~v,reJ 934 ç<ıı·şamb<ı giinii saat Eıniıı ıwy) :~ _ P.\Z,\ll GC'~LEHI: t• 
Bulıkesirin lwr lıui'usta en 

ıııiikf'ııın11'l otelidir. 
(18)ze kadctJ"(1 O)g·iin (leV<llil edccek t :r. Ö~ll'dı·n ~orır:ı saat 15 den 16 ya katlar ' •• 

2 - İıı tih<ıp saııdıg"' 1 Balıkesir Belccli- kulak, lıurıııı, boğaz hasw : ıkhıı·ı ıııua)e- . :: Konfor. T emiz'.ik, Servislerindeti 
n:zaket ve ci~diyet, emniyet ! ııesi (Doktor \ t•lııııt'I K:'ın:il hf') ) tf ~:~ 

ye tl;t i resinde Beledİ)'e ıııeclisi ~alonır- r.\ZAHTEsi GC~LEHL :~ ' 
Del konıılacilktıı·. Öğledt•n C\H' I saat 10 daıı 12 ye kadar •« 

<lnlıili lıastalıklcır ıııııayPııf'~i (Doktor Alı- ı: 
Gerek Memleket halkının.' 

gerek bütün misafirlerimizin 
umun1i takdirini celbetmiştir 3 -- Bıın~i ınahalleleı· halkınııı haıı- nıf't Eıııin ıw~) •~ 

gi 2"İiııleı·dc revleı·ini kullanac<tkl<trı s.\Lı ı~CNLEni: t: 1·EM SA" G d = .J (')ı,\nlC'ıı <·vv<'I saat 10 ılaı; l 2 'c k:ıcla r •• A , azinosun a 
aşağıtla y<tZillillŞ(lr: ıh~ıili hastalıkla . nıırn)etıl'~i (H;,ı..ıor .\lı- ~~ 

1- Tt~şı·irıcvl'cl _934 pazartesi giiııü 1111'1 Eıııiıı be)) •• Güzel Sesli Bir Ra~yo 
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2 T 
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3-Teşı·inc\T\1el-934 çıırşaınll•l günü (Doktor '1 1·1 11111 ·1 .\ii ıw~ ı : ~ 

ŞeJ·lılııtftıllcıh, Salıııis<ır, 811lıihatttı1 ~ - -- -· -~- 1 Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa 1 
ve Okçuk<ıı·•• ıııahıılleleri. Erdt~k Kı1~a~ı ~~~·!. . ~ K U IVI AŞLARI N 1 1 

.· 4 - '"reşı·i ~le \'\Tel -9 34- pcı·şeıııbe gü il Ü , i\1udu ı·Iııgıındeıı ~ Falırikulurın sattıkları fial(Ull daha IH"llZ ~ 
Haıııcli.''e, lzıııiı·ler, Osıııani,·e \7(• Oı·uc .. ·- ~ Mazamızdan temin edeceksiniz· 

.J ErdPf... kasaba lıııdllllu ııııılıtl'lif ı e' ki11·ı·ilt• ! j! 

gazi ıııah<ı lleleı•i. Oc . ıf...lar, '.'\al'lı, İllıaıı, Doğaıılar, Tur .. ıı, (~akıl, İ EN LÜKS İNGlLİZ KUMAS.LARI DA ~ 
6- TcşrinC\'\'CI 934 Clllllcll'tesi ~üııü: K. ırsı,.ık:ı, ~hı:·ıııara ~alıiVP nwrkezi, Cıı arlı, ~ ~ ~ Sar~;ı. r, .\ı;ıııalı ıı aa (huk·ö~, Ti'.rkt'li lii~lt riıı- 1 !il Mevcuttur ~ 

Mecclİ)'C, Seliıııi)-e, \f icdaııi3re ve llllCI - de lıaıiııeye ait l(>,Zİ Jıaril'ı V(' u;ekıuııı zı~tiı ı - ~ Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 
ishclk 111ah<ılleleri. liklı•rirı Hil.J. sPııesi ıııalısıılleri satılı~tır. . \ ıi her cinsi mükemn1e/ ve fiatlannda 

7 1~ • l .l • .. ı~ büyük tenzilat yaptlmışt/{. 
- l"Ş .... n (\ \7V (\ -934 pa Z~l r gü il Ü: ·"' zı- Ka~alm lıııdıulu loptan, kO) l<·r a~ 11 a~ rı salıl- ı it Bııııa ıııii ıııa~il 'i"ıı:I i"ı ıııa ııtıılıık' 1 oplıı" jorjı>l 

z i y c, Mirza hey, Hac ı is ın a il ve Mu s ta- ~; ''.~r. ;:~" :;: ~:"; 1~ 1 ;;.;ı~2 ~:ı:;1,; :~~ ::; .. ~ ~~ ; ·;,:: ;:~= 11 M~h;;·;;~'~ü1;;~;; 1;~\~f zi~ bi; "d;f 1"·~~1;~;;1 
fil f<l kih ıııa f leleri. rıık ô t! poııtohırılı· nııır.ıcaatları. ; 1 

8 - '"l,t•şı·· ııevl'< .. l -934 pazcırtcsi g·üııü ~ ıE? teşrifleri kafidir. ı 
ka raoğlan,Aygth·en ,·e Börekçiler ına. İ TAVSANL!Ll ZADE FAHRİ ! 
lıctlleleri haltııııın ı·<~)'leı·ini 1<1ıll<tı1 _ ll,•lıkesiı· Vila)et ,. 

1 
l)it iıni l~11ciiıııcniııde11 1 Fantazi Manifatura Ve 

ına cıı·ını ve <l)rııı onuncu güııü s<t«l ı ~ Kumaş Mazası 
(18) deıı soıırct reyleriıı ktlbtıl edilıııe_ Halıke~İf' - KPpsiit ~olllllll ~j inei kilo11 t'll'e- = Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
ycccğİ jfatl oltlllllr. siıı.IC'ki alı~:qı Killik kilpl'iisii keşıfııtııı11· ,.- ~aıt- ıtt ,itli!it~~W.~s9' -~l!.J!iHt~:ıtHfHiSf;t'.ıı 

nanwsi ıııueihiıırt' taıı iri 22-tt>~riııil'' '' l-~1 34 ta- -• 
· · ·······················•""';..,.-~~- ==~~~~~~~~~~~~ ·· ı·r · .. ·· 5 ı ı ı - -- -- - __ _ .., ;, :ıw:• . ~ rihine 11111!-iaC ı pazartesı ~111 11 s:ıaı l, < P 1 ıa e 

! Göz hekimi ! . . : ıı ediıııu•k iizı•re 20 ~i·ın ıııliıl !etle :ıleııi ıııiiı ı aka- • il llııı llıı' il !rı: il Ilı!' 
• . ŞEHiR SINEJW.ASJNDA i saya koıııııu~lur. . ıı ~ .. , ~ 
i Dr. lns3n An met i : : •. 6 Tel.!rıni evvel Cumartesin~en itı~arsn Taıııirall ınPhlıusı>niıı bı dt•li ı..e~fi 1882 lira l Bick i \' e Di kis ,. uı·ıltJ 
: ~Iernkkt't h:ı:-t::ılıarıc- i Y 35 kuı·u tur. Talip ol;ııılarııı ~ iiıdc ~edi lıuı:ıık ~ " " 
5 si göz lıa~t:ılıkları : \ T.\,\IA~IE~ı TCRKCE SÖZLt ııislıeıiııôc teıııiııatı ıııi"l\:ıkkaıe ııı:ıkhuz '"~:ı Maarif Vekaleıince tastik 
E nıiitelıassısı • ınektupLırile ticar~t oJa,ı \e t>lılryl'ti f.-ı niyl' H~-

1 ·f : SLAN ADA sikal..ırilt- hirlikit' :f'\nli ıııezkı'ırda, uıı l ususa edılen ve Balıhesır Maart 
: Hastalarını her gün ıa 1 tlair fazl,ı nı:ılı'ııııal. nlıııal.. İstiveııl<•riıı d:ıJıa mu .. du"r 'u .. g"' u''nu''n mu-saadesıle 
: at 3 den ıonra Kuvaimil- ' 
:. liye caddesinde 159 nu CV\l'I erwlirı11•ııi \'il:iyelı' ~..ımefrri il:\ıı oluııur. I b d b · r [" bıJ' Ornı)'anlar: irsene en eı·ı 1aa 1yet e 
: maralı muayenehaneıin -
: de kabul eder. Bl"'ITEH CHAPLE 
• :......................... ı:Ri\NSF:S DE~: 

ıl Filinıiıı irarsi 9 cylıil salı aı..~aııııııa ka- ıl 
dı. Hayatlarını kurıarmak 
için kendisine koıan halla ~ dar de\ <llll tıtlt'Ct'ktir. Saı ı ;ıl, lckııik H' hP- \ 
lar timdi bu adam n nasıl ! ~ı·caıı ı..ayııağı hu filimi giirenler hir daha, . 
çamur, . naaıl künahları oldu- · ~iirıııİ~<'Illl'r ıııullak görııwlidirlrr. 1 ı l 
gunu bılseler kim bi lir nasıl ' 1 

k~çacaklar, nasıl yüzüne tü- , 1 İl \\"fTL'\.! • FQKS Jf 'RNA l I · 
kureceklerdt, ı ' · , r,., • ,_/ , . 

Evde iki satırlık blr tez 

kere ile eyi bir adamla ev-
lenmesi ıartını koyarak 1: ü . 

' ' tün ~ervetlni Müjgan'a bıraktı. 

Pazartesi matinası saat 2,30 dadır / ,I 

Pek yakınd() 

1 bulunau Ve 42 talebe yetiştirmiş o/afi 

1 i Yurdumuz l\ıs tlı \J'ı · si eiıı 20 ı•\llıl ~~! 
; den itihaı·ı•ıı f...,1,, • \I' k.ılıuİI' lı;ısla;ııııı~tıl'· 

Askerliğe Davet: 

Vilayet rTiakamından 
l ı 

Tı• 'l'İtıC\ ,cı 93.t ılt> as;ı~11\a doğııııı ' · :-ııııf- ı I . ' ' 
hırı ,azılı yı• lıPniiz :ı:;kPrlik 'aıııııaıı ı ıs \eni l'f-'" .. • . ı 

raf l"Pl ı ,., ı..ıt'atn sı•vk (>tlilf'et•klı•riı.dı·ıı l..ı ,fj_ • 

)t'l a~k ri nıii l'llı·fi;eıi kaııuıııın 3-l iiıwii ıı;:ııl- 'İ 
d •ı.;i ınu ı•ilıiıı<"ı' il:\ıı ol ıı ııur. ! 

ı - .laııt.larıııa "' lıa'a · ııııfluı ı 316 il:'ı . ')lj 
<.) - • 

. . . 
K:n ı ıııııııııll'lı · ı-i iıir :1\ dt" :1111 edı•et•l-tir. . . 

Yurdumuzdan baılıa şube açılnııyacalıtır 

934 birinci teşrinin birinci gününderı 
itibareıı derslere başlanacaktır. 

ADRES: ~o ·ekçıleı mahallesi Ali Hikmet Paşa cad~esi 
No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdürıl 
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