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PAZARl ESi 24 EYLÜL 1934 
~ 

Reisicümhurumuz; Beş Senelik Sanayi 
4nkara'da Başvekil ile üç 

saat görüştü 

Programı Ve Mütehassısların 
Tetkikleri 

it ANKARA, 23 ( S.Ş) -
Leı.tcilmhur Hazretleri An· ....... 
lr Ya vardıkları zaman 
ti~en innek kendilerini is 

~ 1 eden on binlerce hal

tı~ tezahüratı arasında Baı· 
; ~I Paıa ile birlikte oto· 
~ilerine binmiıler, doğru 
il aya'daki köılderine 
tı.ııııerdir G . 

p •zı hazretleri Baıvekll 

ANKARA, 23 (A. A.) 
Beş senelik sanayi proğra· 

mına göre iıletı l ecek maden 

! 
fer hakkrnda tahkikatta 1 u 
lunmak üzere çağrılan iktı 

sat veki li Celal beyin Zon 
J guldak ve civarınd a yaptı~ı 

•On tetkikat •eye.halinde 
1 kendisine refak a t etmiş olan 

Profesör Gronik ı anında 

l 
maden Umumi Müfettitinin 
riyuet ettiği mütehaı · 
sular olduğu halde bugün 
İzmlr'e gitmiıtir . Heyet 
oradan baılıyarak Mar• 

;:• •le üç ıeat kadar gö · 
r, llıGıler ; bllihara Marma
dı ltöıkıınil teırif etmııler-r. ismet Paşa din'e kadar muhtelif 
~ • =- :-·::: nııntakalarda tetkikatta bu 

Jkt,-sat . Vekili ıunj;~h~i"se~er fabri~ası ~dJiy Vekili 
ı., 

anbul'dan Anka· Ankara'ya döndü 1 TOKAT, 22 (A .A) 
ANKARA, 23 (A. A.) - Turhal ıeker fabrikası dün· 

ra'yatgitti . Dün sabah dokuzda oto7o denb.,ri tecrübe çalıımaları· 
bılle Zonıruldak'tan ayrı an na başlamıştır. 

ık t Vekili Celal bey 
tısa • 1 Son aylarda sattığı· 

saat 12 de Ankara ya ge -

"' lr .. .:.· ... ; Ji 

ls Saracoıtıu Şükrü bey 
4:11J TANBUL 23 (5.Ş.) -
~tkl:~ V ~kili Satacoğ~u 
it\ .il 1 e~ buglln Ankara ya 

"'•ıtır. 

.~ATN8tJL23 ( SŞ) - Şehri · 
li e iıulınımak ta olan Ad 
~.e 9elı:ili Saracoğlu Şükrü 
dıı~efandj dön bütün resmi 

ıreı.. · b lttlt' · rı tefıiı · ederek azı 

miılir · 

Trakya 
Valileri 

Top'u bir halde ça· 
lışıyorlar. 

EDiRNE, 23 ( \ A.) 

Trakya valileri dün umu'.'1 
müfetlit İbrahim Tali beyın 
ı lyasetinde toplatılarına haf 

1 l Tali beyin bir nut· 
aııuf ır. 

ku ile . açılan bu toplantıya 
Edirne. Çanakkale, Kırklar· 

1. Tekirdağ valilerde bu 
e ı. h d" 
vılayetlerin baf mü e~ ıs· 
leri,zlraat, baytar, maarıf ve 
ıktısat vekaleti tarafınc'an 
gönderilen zevata umum 
mlifettitlik baf ve emniy.et 
mliıavlrlerl ittlrik edecektır. 

~ 1~11ıt.ı b1:1lunmu.ştur. Ga· 
~lııecılere beyanatında Aılliye , __ - - - -
r- . 81n·n, yeni hapieh ı n ~le- • 

mız buğday 
ISTANBUL. 23 (.S Ş) -
Son üç dört ay zarfında 

Almanya, İsviçre ve Belçi -
kaya sattığımız miktar 50 
milyon kiloyu mütecavizdir. 
Kalitenin yüksekliği tesirile 
bunlar çok m(iıait flatlarla 
çıkardık. 

Silolar tamamlanıp itleml
ye baıladıktan sonra bazı 
buğday cinslerimizin kıymet
li bir ihraç malı olacaimdan 
eminiz. 

Bu seneki mahsul 
vaziyeti 

iST AN BUL, zj ( >.Ş) 
Bu seneki mahsul ".a.ı: i ye· 

timiz eyidir. Halli ıark ve 
cenup mıntakalarmda geçen 
senekine ni>betle çok daha 

eyidir. _, 
istikrazı1 

_, IQŞlıına başlanacağ.nı. ve E anı 
1 ~ı ııa-: ziro i hapishane yapı- rg 
~•ğını ve bunun i\· İn kanun· 

~ '-rahat mevcut bulundu· C', t .6 . ·n kayıt muamelesı 
v~·ıı. bilJirmitlerd.i~ . A.dliye ( 'Jter l ını [ · d 
hıı 1.lı Saracoğlu ~iıkru . bey sonunda baş a l 
~ S'tın A11lı:ara'ya mu - a Y 

".eecihem hareket etmişi ir C. tertibi 

~ nin kayıt mü · 
iraat Vekili lddeu3o ağus 

~U1 hlis beyin beyanatı tos tarihin 
STANBUL, 23 (.S.Ş.) - den 30 ey · 

)\ lül akıamı -
aradeniz havalisile ıark d 

~ili. na kadar ır. 
ı. Yetlerınde icra ettlii tel· 
"ik Yüzde bet . •ey aha tinden bir kaç 
llii / faiz veyüz· 11 evvel ıehrlmize avdet de iki ikra· 
•deıı ziraat vekili Muhliı ı 1 
lıe 1 miye i o an 1 ğıda ırösterilmittlr . 
le Y,dün Halkalı Ziraat mek c. tertibine ait ıar.t ullafa mahsus olmak üzere ka· 

bı ile Yeıılköy islih istaı· B T t"bininhamı erıne d 
y . er ı d itibaren altı gün mü • 
oıııınu t ft · t . t ' j d . . baılangıcın an e ıı e mıt ır. yıl müd etının 'lmiıtir Bu müddet içinde 

1 

1 b" k t hakkı vuı . 1 
Şehrimizde. buğday ihra det e ır ayı . il · deki makbuzlarl.t evve ce 

T t'bi hamillerı e erın 
tııtı ı l.....ol 1 1 B. er 1 b k !ardan C. T ertibine ail aynı I\! 1 .,n e meıgu o an b 1 rı aldıkları an a -dd "k 

Uhliı bey demtıtir ki: un a d ı bil eklerdir. Mua yyen mu et geçtı • 
" arayı a a a ec ki d 

Burada buğday satıf nu n ra bankalar bu tahvilleri serbestçe sa taca alr ı~. 

lllleıelelerı üzerı'nde temas. ten son . . b . k metinde C. Terlibi tahvi lerı· Yirmi lıra ıtl arı ıy . . . H 
llrda bulunuyorum. Aldığım . 19 40 lira olarak lespitedılmııtır. er 

ııı 1 · ihraç fıatı • L •• 11 üırıat ve neticelerden çok nııı , k etinde yirmi kupon tatır . o:alzyuz-
ltı t h il bir lıra ıym 1 .. 
eınnunum. a v K lar her nisan ayının on a tıncı ıu. 
8 de beıtlr. upon 
llidaylarımız, nümune • d ödenir k d 

lllııdernııı oldu"umuz her nun e k ede iki defa yapılacak eıl e· 
lll ,. F . den bat a sen d k 
beeınlekette büyük bir rağ ' aız , . te 94 134 lira ikramiye isabet e ece . 

r 
t kazanmaktadır. Her ta- lerde 30 l bıle ' d 30 000 15,000 liralık iki bil. 

aft tı"r . İkramiyeler arasın a ' 
an ••t 1 k · ·· d - ın a ma ıçln mu d ar ır 

raca ı yük ikramiye e. v . h sene 16 nisan ve 16 tefrini· 
at ar vardır ve teyali 11 1 k d lerı er 

•ılı, , kramiye eıı e 
1 

ltf keşideleri 16 nisan tari · 
1 or. Yapılan bujday tip· ı evvel tarihlerinde yapı ır. a 

d~ bır çok ecnebi boraalar· 1 ~.:ı~n~d~e~s:e:n:e:d:e~b:ir~d:e:f:ad:ı:r:_· ---":""'---·----"tarı tı ınnııı ve takdir edilmif· r . 

Afyon satışı 
Paris'teki müzakere
ler eyi neticeler verdi 

lsr ANBUL, 23 (S.Ş) . 
Afyon aatııları için Av 
rupa'da temaslarda bulunan 
Afyon inhisarı müdürü Ali 
Sami bey ıehrimize dönm
Üftür. Ali Sami bey demiı 

tir ki : 
" - Yaptığımız temas · 

larm bir kıamından müsbet 
neticeler aldık Bu suretle 
Afyon stokunun bir k11mını 
ihraca im kin bulunmuı olu
yor . 

Bazı gruplarla müzake· 
reler henüz neticelenme • 
mittir. Fakat esaslarda mu 
tabık kalınmııtır. Bunları 
muhabere etmek suretile 
netlcelendirmeğe çalııacağız. 

Biz Avrupa'da ıarkın bat· 
lıca müıterik.rile tf mas et
tik. Yalnız kartellerle kal
mıyarak dofrudan doğruya 
mübayaa için münferiden 
vaki müracaa.tlarJ da ~zan
itibara alacağımızı alAlıa• 
darlara bildirdık. Vaziyet 
memnun olacak gibidir." 

su varileı•imiz 
Viyana'ya hareket 

ettiler · · ' 
LT ANBUL, '.?3 (S Şf -

Vıyana'da icra ed l<ctk Bey
nelmilel at" yarıjlarına işti· 

rak ed .. el!k olan "1varlteri
mlz bu akıam Viyna'ya ha 
reket etmiıler Sirkeci'de 
arkadaıları tarafından t"fYI 
olunmutlar, tren hareket 
ederken tetyiciler süvarile
rimlze hayırlı muvaffakiyet· 
ler temenni eylemiılerdir. 

Sıtma müca
dele enstitüsü 

ADANA, 23 ( A.A. ) ,... 
Sıtma mücadele enstitüsü 
dün açılmııtır. 25 Sivil ol· 
mak üzere üzere 47 dok· 

tor devam etmektedir. Ena· 
titünün tedrisatı 40 gün sÜ· 

recektir. 

Sıhhi tedbirler 
ADANA , 23 ( A A. ) 

Sıhhati koruma komiayonu 
dün yaptığı toplantıda mek· 

tep talebeıile fabrikalar 

amelelerlni bulaıık haatalık

lardan korumak için rrek -
tepler ve fabrikalr doktorlarnı 

faaliyete geçmeğe çağırmış 

ve tehirin pis sulardan kur 

tarılması için de ıehrin muh 
telif yerlerinde ve 35 met 

re derinliğinde tecrübe ku 

yuları açılmaıına karar ve· 
rilmiıtir. 

ISTANBUL. 23 (S . Ş) -
Emrazı akliye ve asabiye 

doktorları kongrası dün 

toplanmıtlır. Kongraya muh. 

telif ecnebi murahhaslar da 

iştirak etmitlerdir. Bu kon· 

grada bilhassa rnznemede 

morfin, kokain ve sair uyuı· 
turucu maddeler hakkında 

bahiıler de vardır. 

Fırkanın Belediye 
Naınzetleri 

Bu perşembe günü akşamı seçilecek ve 
ertesi günü ilan olunacak . 

Bu sena belediye meclisıne kadın aza seçmek arzusu da kuvrıtlidlr. 
Belediye intihabının ge 

lecek hafta başhyacağına 

göre intihap hazırlıkları 

tamamen bitiriln.it demek· 
tir. 

Yalnız , cümhuriyet 1 alk 
fırkasın n belediye namzet 
!erinin seçiminde yoklama 
usulü tatbik edilecektir 

Yoklamaya ocak, semt, 1 

nahiye. kaza ve vilayet ida
re heyetleri iştirak edecek 
ler ve gizli rey ile <!6 asli 
ve 26 yedek aza namzedi 
tespit edeceklerdir . 

Dün akıam toplanan vi 
layet idare heyeti yoklama• 
nın 27 eylül perşemhe günü 

SAVAŞ'ÇI G™ 
P~ilika ~azretleri ! 

Serbest jirfwdıın aldıı/ı 
mı: netice ifr /ııı ıııemle 

kelin İflimaf ııe siyasi i<'r 
biııes i bir lwyli yerile l ilnıiş 
olılıı · 
Çı'in k r i ö r ıri ıı c/e ;/L:e !Jeli

nen polilik11 Jıa:relleıi11i11 

yaltıı: bizim sin irft> ri<tııi::i 

UI' ITUdenıi:::h r kır/ıaçl111ııak 

iatı oc yk:ııııui;;ri k11rarl· 
mak/wı itıarel olan /ııı/mı· ı 
ra11lı!i11u Herine ye/irlmck 
içiıı sanki ı/ör/ el ve lıt§ 
ayakla çcı/ışılmışlı! 

Cç seııedenberi inkılıibuı 
yriksek prımsiplı• ıüı dı:ıı u/<111 
/111/kp .~iynsc/ lubiyesine 
nıllll'li ıılaşlırmcık yol ıı nı/a 1 

ne ıı ııi mkıitıse yapıyorıı: . 

lsliyorrı: ki mi/le/ ııe mcm· 
lektl işlerinde yalnız kofa· 
tar ue ııicdıınlıır lıart kele 
yeisin .lfide ilılirıısları yeıı 

1 
şeli/sin . 

Fokrıl lıııyır .. l'lne şıı sır11 
Zerdı•şl'in lııirmıi : 111· l:'lıre · 
meıı 'i ıırıısında 1 ] korkııııı· 
bir çarpışma ı•ıır .1'ide ile 
kııfıı bof/ıışııyor. ı\ğır lııışlı 

siyrıseliıı gı ir sesi öıııiıı ı/e 
lıııkiııınııı• . fıız//elli nasilıal 

/arını diıılt• ıııe.ı/e kimseı/ı• 
trılırıııımıil yok, yiııe lıakes 
lı nkfwlııı= deı/ııeğini elinıiı· 
sallıyoruk ıııiılderimi:i ef
sıııılıyan /Nlililı rı lıa:rtlle 
riııin peşine lakı/1111~ ı•e 

gü: leriıııi: krırıırıııış : k111a· 
mel l<oparıyurıı: 

Bıı satırlar ne bir lelıli · 

ke, nede bir enı/ı.~e işareti· 
dir Sadece bıı:ı rıılı!orııı 

poli/ikrı :w1111nlıırındaki 
dıılıilel islidadıııııı kısa bir 
tır(linden ibarelllr. 

Eul'I, gürıinıişlı', yıizrl bir 
sabahın penbe ş ryjaklrırı 111 

andıran siyasi /ı i r lelcıfel 
var. 

A=i: i ııkılıip ue cılmhııri
yeli rı de!ieri cıı 111 ıııı :ı/an 11e 
bıılıin uarlıı/ınıı::ılan li nce 
!ft'/ir. 

Fakııl lnlılıcıp :amonları 
öyle rlet>irler ydiyor ki; pu 
filika ı>e ıııidl' dafrilell bhi 
cuılrışılıııo : ue lıatlô ıılıını· 
lır. korkıılıır bir /ıııle sokıı 
yor. 

[ • J E.ski l ran ' ı n dinind~ eyilik 
ve kötülük Allıihları 

akşamı Fırka salonunda 
yapılmasını lı:ararlattırmıı-

tır . 

Yok1ama neticesinde an 

Fırka 

kongraları 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

ocak kongralarına baılan· 

mış bulunuyor Geçen hafta 
Dinkçiler ocağı kongrasını 

yapmıttı 

Dün gece Hacı gaybi ve 
Martlı ocakları kongralarını ı 

yapmıılar ve yeni heyet· 
!erini seçmtılerdir. 

laıılacak olan namzetler 
bir liıte halinde müntehlp
lere ve fırka menıuplan
bildirilecek ve bu namset· 
lerin kazanmaıı yolunda 
propağandalar yapılacaktır. 

Kimlerin namzet olaca· 
ğını fimdiden keıtlrmek 
mümkün delildir. Fakat 
ıehrin idareaini en eyi yü
rütebilecek ve halkın ıu-. 
dını ka:&anmıı kim..ıler ol. 
matına dikkat edilecektir, 

Oğrendillmize ıöre bu 
senene belediye mecllllne 
birkaç kadın aunın nam· 
zet olarak ıeçilmeıl de kuv· 
vetle muhtemeldir. 

Ergani İstikraz 
Tahvilleri 

• 
lzmir' de Tahvil ferin Satıfı 

Hararetlidir . 
-

l zmirden bir go rü ş 
İZMİR , 23 (S.Ş) Er Diin sabah, vAli K•znn 

gani iıttkra2ının (Cl terli· Patanın huzuruyla Ctmhu• 
binin piyaeaya çıkması İz . riyet Merkez bankHıncfa 

mir'de büyük bir alaka ile tüccarların ve banka ınü · 

karıılanınıf, daha timdiden dürlerlnln iıtlrlki 1e bir içti· 
bankalarda büyük muame ma akt .. dilmlftlt. Bu lçtlnıa 
leler yapılmağa baılarr. ııtır . (Devamı ik•nci sayfada) 

Parlamentolar 
Konferansı 

Hükumetin alakası murah
haslar tarafından takdirle 

karşılanıyor. 
ISTANBUL, 2J (S.Ş. ) ·- lıklar tamamen ikmal edil

Parlıi mentol ar konferansı 

için yapılmakta olan hazır -

Sııyı .w lıerlııılılc dıinkıiıı· 
elen bııyıin şıifilıesi: dıılıa 
a: ulun , fakat maalesef Jui 
lıi kük ı i kıırııııııyıırı bıı ıııi
ıle fit!lıliuıınlarının yıireşini 
yönıil isliyor ki, beclaua da 
olsa s ı·y rı·cle rı bıılıı rı nıası rı ; 
1 'e politika /ı a::rellui milli 
/)(' 11 li,qi mi :e. i rıııanlıı/ı nııza 
ne efendilik nede ıışaklık 
ec/dıi/sl n• {.'ıınkıı , 

Kö;J!ere ucırı rınya kadar 
sesinin clııyıılıııasını istedi· 
[jimi: siyaseliıı v: ifadesi: 

ller şeyin ııslıinde 1111/an 
lwygııs11 ve inkıldp ' 

~"""""o/' u~,..;,, 

mittir. Konferanaa ııttrlk 

edecek milletlerin murah· 
hasları hemen kimilen ıel• 
miı bulunmaktadır. 

Beynelmilel parlimento · 
lar birliği umumi kltıbl 

yapılan istihzaratı tetkik 
ve teftıı eylemlt bu huıuı · 
ta hlikümetlmlzln glbtercff· 
ğl hauaslyet ve llyakatı 

büyük takdirle kartılamııtır. 
Katıbl umumi beyanatında 

ezcümle demlıttr kt: "Yapı
lan hazırlıklar Türk mille
tinin ıröıterdlll nıhafirper
verlik her türlü takdirlertn 
fevkindedir, Türk milletınln 
parllmentolar konferanıına 
ittlrlk edecek muralthaılara 
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EGE KIYILARINDA 
- --

11khisar'dan geçerken - İzinsiz İzmir'e gidi· 
lir mi? - Manisa'nın mor dağları - Horozlu 

Manisa'dan evvel mi, sonra mı? - 11/tmış 
vagonlu bir katar. 

Akhisar istasyonuııda in
dtği:l iz zaman hayret uyan 
dırıcı pir kalabalıkla karıı
lattık 

Bandırma'danberi bir çığ 
gibi durmadan büyüyen ka
labalık Akhiıar'da göz alıcı 

bir dereceye çıkmıştı Bura
dan da takılan ugoıılar · 
la bizim katar l:.ugüne ka 
dar asla görülmemiş bir hal 
almıttı 

Tren, tüt.ünün para ettiği 
zamanlara ait bir güzel eı 
menin hatırasını taııyan Ak
hisar'ın önünden geçerken tık 

ve asri binalarla süslü mahalle 
herkesin gözüne çarpıyor. 

Bu kasabanın içindeki 
caddeler de Manisa g ı bi ıo

salardan ibaret Naflacıların 
tebessümle kartılayacağı 

"İki yolun iltisakı. formülü
nün tatbikine buradada rarl
lıyoruz. Beledlvelu halkın 
Hhhati ve tehrin güzelliği 

için para sarfetmekterse ıo· 
aa halinde de olsa yollaıını 

naflaye yaptırtmağı vaktlle 
tercih etmiıler! 

Seyahatin hoı hatırala

rindan birini yine Akhirar 
istasyonunda edindim; uzak· 
tan tanıdığım birisi telaıla 
yanıma geldi ve: 

- Yahu dedi .. Bak ba
tıma gelene: Bizim hanım 

da trende imit! 

mamıı! Fakat bu sefer Ma-~ 
nba'ya ters yoldan girdiği -
mizin farkında olmadı! 

Manisa istasyonu,ht>r yer· 
den daha hareketli ... Hattii. 
Haydarpaıa ı.tasyonur.dan 

daha itlek hissini vermekte. 

istasyon binası bu hallın 
en yeni ve engüzel binala
rından. Geçen sene bu şehir· 
de bi r,ı-ün kalmıt ve Moris 
Şinaıi h'stahanesinl gezmif 
tim. Dünya üzerinde eıi ol 
mıyan bu hastahaneyi Mani· 
sa ·ya bağıılıyan vatanda,ı 

bir defa daha hürmet1e 
andım. 

Hat aralarında dolaııyor, 
bu kızıl kıyamet içinde ka· 
yıp olmamıya çalıııyoruz . 

Bizim vagon katarın en geri 
sinde. 

S e y a h a t kafilemizin 
yarısını teıkil eden fırka 

ve belediye reisleri ise ka· 
tarın öbür ucunda 'ar. 

Bin mütkü latla ve ka
ranlıklar içinde onları bul
dum. Herkes gibi lzmir'de 
yer bulamamak enditesl 
onları da sarmıı. Manha'da 
gecelerreyi ve ertesi gün 
lzmir'e otobüslerle gitmeyi 
münakaşa ediyoruz 

(. IEHE il ''E ,lll 
Dil Bayramı 

Halkevi İdare Heyeti Proğ
ramı Hazırladı. 

Halkevi idare heyeti 
Dil bayramının 26 eylül Ali Hikmet Paıa stadyomu 

de kutlulanacağını dün yaz- na gidilerek orada Dil savaıı 

mıf ve bir proğram ha· hakkında nutuklar söylene 

zırlanmakta olduğunu da cektir. 
haber vermittik Gec Halkevinde bir mü-

Ha kevi idare heyeti ve samere verilecek, fener ala 

dil, edebiyat, tarih ıubesi 

dün Esat Adil beyin reisli 
ğile toplanarak bir gün t V· 

vel esasları teıbit edi mit 
olan proğramı tamamlamıı· 
tır. 

Yarınki nüshamızda neş 

redeceğlmiz bu proğrama 

göre çarıamba günü öğle 

den sonra mektepler, cemi · 
yetler ve halk hükumet 
önünde top it nacak oradan 

yı tertip olunacaktır. 

Dil bayramını kutlulamak 
için ıehir bayraklarla dona 
tılacak ve gece binalar elek· 
tr ikle ıııi..landır lacaktır 

Stadyomdaki toplantı za. 
manında · şehirdeki bütün 
dükkanlar kapatılacaktır. 

Aynı zamanda bayram 
günü Hıılkevi tarafından 

üzerinc'e Türkçe adlar yazılı 
rozetler dağıtılacaktır. 

İdmanyurdu 
Sonradan anladım ki, haz

ret lzmlr'e giderken kendi 
dahiliye amiriııden meğer 

izin almamıı. Kocasının gl· 
deceğini öğrenen hanım 

gizlice trene atlamış ve an
cak Akhisar'da görünmüt! 

Fakat İzmir'de bulunan ve 
bizi istasyonda karıılıyarak 
daha evvel hazırlanmış yer · 
!erimize bizi sevk edecek 
olan bir arkadatımıza 

ı Çanakkale ve Biğa seyah$'tı 
nasıl old. 

İtte otorite diye buna derler! 
Bu merele ve ar~ ac aşııı tel atı 
bizi bir haylı güldürmüttü. 

Artık aktam yaklaııyor, 

günün pembe renkleri eksi· 
lerek uzak dağlar morlaıı

yor. Manisa'nın yalçın Hrt· 
!arı, omuz omuza veren 
dağları ve ıonıuz bir yayıl
ma halinde ovayı dolduran 
bağları, yürüyen, kotan ve 
sanki daima hızlanan trenin 
tekerlek gürültüleri, bu yol
culuk içinde gönül büyüliyen 
aktama baıka bir güzellik 
veriyordu. 

Dilimden bedbaht bir ra
irimizin: 

"Sıra dağlar mordu, sular kırmızı 
Suları beklerdi bir peri kızı 
Alnından öperken akşam yıldızı 
Yeşil gözlerine meftundur sandım,, 

Mıaraları dökülüyor ve 
sonra o gönül alıcı ve baı 
döndürücü dağlara baktık
ça vaktile yazdığım bir şi

irin fU parçasını hatırlıyor 

kum: 
Hey benzi bakır dalğar; 
Uzaktan çakır dağlar , 

Köyleri fakir dağlar; 
A dağlar, ah dağlar! 

Manlsa'dan önce bir istas· 
yonda durduk . Neresi diye 
aranırken bizim arkadat; 

-Horozlu, dedi. 

Bandırma'lı atıldı: 

- Horozlu istasyonu Ma
nisa'dan sonra. İbrahim bey 1 
ayıldı ve güldü ... Arkadaıın 
hatası büyük dt>ğildi,çünkü 
geçen sene İzmir dönilıün · 
de Manisa'dan evvelki Ho 
roslu istasyonunu unut · 

gösterdiği misafirperverlik 
karşıaında bu misaferelten 
büyük bir lf!ihar duyrrak · 
tayız Konferanun ruzname 
ye dahil mesaisinin ara~ın

da silahsızlanma gibi sulh 
dava111'ın en mühim mev 
zuu da mev~uttur. 

çekil mit olan telgraf 
bu çok makul düıiinceden 

vaz geçmemize sebep oldu . 
Tam o sırada Ankara ve 
Afyon'dan gelen büyük bir 
kııtar, bizden önce lımir'e 
doğru hareket ediverince 
hep birden manevi kuvveti
mizden biraz daha eksilme 
duyduk. 

Manisa'dan hareket eden 
katarın vagon adedi altmııı 
bulmuı ve yolcu•u dört bini 
geçmifti. 

Ergani 
iktikrazı 

(Üst tarafı b .. r nci sayfada) 
da. lzmir halkının Ergani 
tahvillerine azami mikyasta 
tıtirii.kl meselesi görüıü 

müıtür. 

Ergani bakır yolu. aynı 

zamanda memleketin büyük 

iktıaat proğramının yapılıı 

ve tatbik edilis noktasından 

muvaffakıyet eseri sayılmak· 

tadır. Böyle özlü bir iktıaat 

savaıında, İzmir halkına 
tev.eccüh eden inkılap va· 

zlfcsini manen ve maddeten 

yapmak, her İzmlr'liye dü· 

ıen vazifelerin öncelerinden 
biri sayılır. 

Bu nokta dünkü içtima 

esnasında tamamen tebarüz 
elliri lmiftir C tertibi Erga 

ni tahvil erinden edinmek 
istiyen her vatandaı, İzmir'· 
deki bankalara müracaat 
ederek dört taksitte bu 
tahvillerden 
!erdir. 

edinebilecek· 

Devlet memurlarına, me · 
murin kooperatifi kanalın· 

dan tedarik edilmek üzere 
dört taksitte istikraz tahvil
leri verilecektir. Bankalar 
bun• muvafakat göstermiş 
lerdır. 

Evvelce kararlaıtırılan 

Balıkesir İdmanyurdu Ça 
nakkale Türkgücü kulüpleri 
arasındaki maçı yapmak 
üzere perıembe günü 25 ki· 
ıilik bir kafıle haline' e nh 
Feyzi beyin riyasetinde ha 
reket ettik. Gençlerin neıe· 
il halleri, ıarkıları ve ıaka· 
ları arasında seyahat yor 
gunluğu hiç hiuedilmedi . 

Balya'da biraz dinlendik· 
ı ten sonra yola koyulduk. 
Dağların çam kokulu temiz 
havalarile ciğerlerimizi fiti 
riyor, bu temiz havanın ver
diği sihhat ve neıe ile bir 
hat daha neıeleniyorduk. 

Ara sıra güzel manzaralı 

yerlerde durarakfotoğraflar 
alıyorduk -Çok eğlenceli bir 
yolculuktan sonra nihayet 
Çanakkale'nin ıııkları gö· 
ründü. Şeh e 8-1 O kilometre 
kala sporcuların reisleri ile 
istikbale gelenlerle karıılaı
tık ve tekrar kamyonlara 
binerek yatsı ezanında ft h
re girdik. Bizi doğruca mi 
aaflrhanemize götürdüler .. 
Orada herkes yerli yerine 
yerleıtiklen sonra yemeğe 

indik . İttahli ve neıeli ye
meklerimizi yedik. Kulüp 
reisi beyin samimi ve can 
dan hitabesine Feyzi bey 
yine samimi ve candan ce
vap \'erdi 

Yemekten sonra şehri do 
laıtık. Ve saat 10,30 da 
yatmağa geldik 

Burada kaydetmeden geçe· 
m'yec e ğim bazı ıeylt r var: 

Büyük bir •alonda bulu
nan yatak hane de her kı r is· 
lirahate keçildi .. Fakat. 
Sivri sinekle•.. Bizi 

hiç uyutmadılar . Sabaha 
kadar mücadele .. 
İçimizde şakayı sever arka 
datlar çok Bunların mu 
zipllklerine bu (sivri sinek 
muharebesi) bir vesile o!du 
Hasılı sabaha kadar aı cak 
bir iki taal uyuyabildik. 
içimizde hiç uyumıyanlar 

da var 
Ertesi güııü öğleye kadar 

ıehrin ıayanı temaıa yerle
rini ziyaret ettik. Öğle den 
sonra Tabyeleri de gezdik 
ve oradan doğru futbol sa· 
hasına geldik. 

Maç 
Saha çok kalabalık .. llu 

rada herkes spora meraklı .. 
Esasen çok evvel bertarafta 
reklamlar yapılmıı . Onun 
için bu maça bir kat daha 
ehemmiyet verildiği aıikar. 

Saat i 6 da oyuncular gel. 
di. Mutat merasimlerdtn 
sonra takımlar yerler · ııi iş· 

gal ettiler ve hakem Nazım 
beyin idareslnı~e oyuııa baı· 
landı 

İlk akın bizde.. Tabii 
akmımız durduruldu.Top her 
iki kaleye gidip gelmekte. 
Oyunun ortalarındayız. Sol
dan bir inkiıafımızda top 
Türkgücü kalesi önünde bi
raz dolaıtıktan sonra Hü
seyin'in bir ıutu ile birinci 
golü attık. Bundan sonra 
biriııci devre hiç bir seme
re vermeden O- l galıbiye 
timizle bitti. 

ikinci hafta) ma rüzgar 
lehimize olarak baıladık. 

Bu devre hakimiytlimiz al 
tında geçli. Çana kkale'lileri 
ııkıttırıyoruz . Oyun sert bir 
tekilde devam edi) or. 

Solhaf Hikmet kalemiz
den aldığı topu ileri sür< rek 
karıı taraf kalesi öııüne ka· 
dar getirdi, pas verdi. Top 
ayaklarda biraz dolattıktan 
sonra Sadi'nin bir vuruıile 
ikinci gölümüzü kaydettik. 

Çanakkale'ıiler bu golden 
sonra biraz daha strl oyna 
mağa başlac'ılar ve bu ara
da solaçığımız Hüseyin'i ER· 

katladılar Hüseyin çıktı ve 
yerine Adil girdi . 

Bize bir penaltı oldu. Fa
' kat bunu atamadılar. Çeki 

len şut a vt oldu 

1 Yine bir aknımız esnasında 
lehimize birkorneroldu Çekilen 

C. H. F. Vilayet idare 
heyeti dün gece Tevfik Fik
ret beyin reisliğlle toplan· 
mıı , fırka ve intihap işlerine 
ait meseleleri k onuımuı ve 

yoklama gününü 27 Eylul per
ıembe aktamı olarak karar· 
laıtırmıttır. 

f ır~anın zeytinli~leri 
satılıyor. 

Balıkesir Türk ocağından 
Cümhuriyet Halk Fırkasına 

geçen zeytinliklerin satılma· 
sına karar veril mittir 

Zeytinlikler yirmi gün 

müddetle müzayedeye çıka
rılmııtır. 

Bir bağışlama 1 Balıkesır mebusu mer · 
1 

hum Ali Şuuri beyin refikası 
hanım tarafından Memleket 
Hastahanesine otuz lira de· 
ğerinde bir gözlük kutusu 
bağıılanmııtır . 

Bu alaka hastahane mu 
hitinde teıekkürlerle karıı · 
lanmııtır . 

Akşam arkadaşımız 
Akıam gazetesi arkadaıı

mız ı 7 yaıına girmiştir . Bu 
münasebetle arkadaıımızı 

tebrik eder, uzun ömürler 
dileriz. 

Gelenler, gidenler: 
Lise ve muallım mektebi 1 

muallimlerinden N .. ci ve Emir. 
han beyler dün gelmitler· 1 

~;~ kaçırma hadi-
1 

seleri 1 
Pazarköy nahiyesinin 

Gök Viran köyünden Halil 
pehlivan oğlu 332 doğumlu 
Aziz ayni köyden Mahmut 
efetıdi kızı A yte Azizin 
kardeıi olan Mehmet ça VUf· 
un evine gitmif ve lu fır 
saltan istifade eden Aziz 
kızla evlenmek maksadil e 
taarruz etmek istiyorsa da 
kızın feryadı üzerine Ayte'. 
nin oğlan kardeti Ahmet, 
Mehmet çavuıun evine ge
lerek kardeşini kurtarmak 
kastile hadiseye tecavüzda 
bulunmuş ve bunun üzerine 
karıısına çıkan Aziz'in kar
deıi Mehmet çavuıu bıçak · 

la ağır surette yaralamıt ve 
bir müddet sonra Mehmet 
çavuıun öldüğünü görünce 
firar etmiş bu haberi alan 
nahiye müdürü Hamdi bey 
karakoldaki mevcutla katili 
ta kip ederek ayni köyde 
derdest ettikleı i haber alın
mııtır. 

Hors köyünden Çolak oğ
lu Remezan tarafından ayni 
köyden Ahmet kızı Nazmi 
ye bir hafta evvel kaçırıl
ğı halde 16-9-934 tarihinda 
ihbar edilmiştir. Bundaki 
maksat ise kızın kendi ar· 
zusile kaçırıldığı ve slnnlnin 
küçük olrrasından ileri gel· 
diği anlaşılmııtır Fail henüz 
yakalanmamıştır. Derdesti 
için jandarma tarafından 

şiddetle takibat yaplmakta 
dır. 

korneri sağ açık lsrr ail kafa 
ile kaleye soktu .. Bu suret
le üçüncü ve son golümüz 
de atıldı . 

Artık oyunun sonlarında 
yız. Türkgücü sağdan l:r 
akını gole tahvil ile ilk ve 
yega.ııe gollerini attılar . 

Biraz sonra hakemin oyunun 
bittiğini bildiren düdüğü 

duyuldu .. 
Nazım bey oyunu çok 

güzel idare etli. Hemen her 
iki tarafın da hiç bir hata 
sına göz yummadı. 

Takı mı mn: canla başla 

çalııtı. Bütüra oyuncularımız 

izmir'~e Cüm~uriyet Kız Sanat Enstitüsü 
VE 

Sepet, Çiçek Mektebi 
evvel mezu 

nen İzmir'e gitmit, çoktan -
beri methini itittiğlm cüm-
huriyet kız sanat enstitüsü· 
nü ziyaret etmitlim. İz. 
mir'ln en güzel, en havadar 
mevkilerinden biriolan Göz· 
tepe'de bundan on sene ev
vel hususi olarak açılan 

( Sepet ve çiçek mektebi ) 
bilahare şapkaçılıkta ilave 
edilmek suretlle hukümetin 
himayesine mazhar olmuı 

ve nimi resmi bir suretle 
muhtelit mektep halini al · 
mıştı. İki senedenberi maa
rif vekaleti tarafından ida
re edilmeğe baılanan bu 
müessese kız ve erkek kı • 
sımlarına ayrılmııtır. Kızlar 

kıamına ( Cümhuriyet kız 

sanat enstitüsü ) Erkek kıs
mına da (Sepetçilik ve Şap· 
kacılık l ismi verilmittir . 
Enstitünün gayesi: Kızları

mızı bilgili, becerikli, muk· 
!asit, açık yürekli, kadınlık 
vazifesini anlamıı ev kadını 
ve mütehasus sanatkar ye
tittirmektir. 

Talebe mektebe geldiği 
günden itibaren yalan söy· 
lemez, yalan yasaktır. Ço· 
cuk dershanec'e muallime: 
- Ben bugün dersimi bil. 
miyorum, yahut: - Ben 
bugün bir tabak kırc'ım dtr. 
\elhasıl bu müessesede doğ
ruluğa azami itina gösteril 
mektedir Talel:e; milliyet 
esasına uygun bfr ıekilde 

yelittlrilmektedir. Türk'füğü 
nü tan r ve sever, memle 
ket itlerine derin bir sevgi 
ile bağlanır, aile ocağının 

yüksekliğini takdir eder. 
Kadınlığın yüksek meziyet 
ve nezaketini temsil eden 
genç kızlar yetiıtirerek on· 
ları hayattaki vazife mesu-
liyetini müdrik bir in~an 

haline getirir. Mektebin 
proğram ve faaliyeti hep 
bu hedefe eriımek maksadi· 
le hazırlanmııtır. Kızlarımız 
bir taraftan umumi malü 
mat derslerile techiz edilir 
ken, diğer taraftan mektep
te mevcut sınıflardan birin· 
de ihtisas sahibi olmakta ve 
aynı zamanda kadınlığın 

ihtiyacı olan bütün bilgileri 
de umumi olarek öğrenmıt 

bulunmaktadır. Maarif ve· 
kaletince ittihaz olunan ron 
karar muci hince enstitü me-
zunları orta mektep mezunu1 
hukukunu haiz olarak doğ 
rudan doğruya lisenin ikinci 
devresine kabul olunm&ktll
dırlar 

ihtisas ıubeleri: Talebe 
üçüncü •ınıfa geçince veli 
sinin reyi ve mektep idare
sinin tensibile bir sanat fU· 
besine ayrılır ve mektebi 
bitirinciye kadar her sene 
daha fazla bir kuv\•et ve 
ehemmiyetle bu ıubenin 

derslerini ameli olarak la· 
kip eder. 13eıinci sınıfta la· 
lebe ihtisası olan sanatta 
yalnız tatbikatla uğraşır ve 
mezun olunca sanatının tam 
manasile ehli olur . 

Enstitüde sanat 
şubeleri 

Dikit ve biçki: - Bu kı 
ıımda kadın terzisi yetlf · 
tiri lir. 

Moda: - ll u k111mda ıaP 
kacılık, vitrin Vf" salon tez1I· 
nl ve dekorasyon öğretilir· 

Ev idaresi, tabahat : tjet 
talebe haftada bir gün ef 
itlerile uğratır . Mekteblll 
tabahat dersi için hazırl•11 ' 
mıı modern mutbakta, ye· 

~ek salonunc'a sofra ta~f.İ~ 
eder, servise alt tıleri bılfi 
yapar, Çamaıır, Kola, Ot4• 
Temizlik, Yama gibi ev ıcll· 
resine ait itlerden bir1111 

görür. 
Nakıı:- ıv. uhtelif el n•' 

kıtları, Kabartma nakııl•" 
Örme, Tül . Boncuk,Aplik•r 

b o· yon yastıklar ve sair r 
deri itleri göıteril!r . 

Çocuk bakımı ve hıfzı•· 
11hha11:-Çocuk demek vat•0 

ve millet demek o!duğuncl•0 

bu uğurda azami bir ıi1 
ve hizmetle çalııılmaktaclıt 
Enstitüde gürbilz ve vat•111 

hayırlı evlat yetııtirllıııe•l· 
çocuğa layık olan ehemııı 1 ' 
yetin verilmesi telkin eclıl· 

me;:e~~dınlığına ait uınıııP1 
bilgiler:-Blr kadın ister 11101' 
takilen !ıayata atılsın, itte' 
yalnız evi ile metgul ol•~' 
kendisine hayatta mutl•lı' 
lii.zım olacak bazı biJ,tlel 
vardır. Şimdiye kadar kt•' 
!arımız yalnız bunları 16'' 
mekle 6ğreniyorlardı ve lı" 
yilzdendlr ki ev itlerlıP11 

' ve hayatımız intizam 
beceriklikle yapılmıyorıi", 
Fakat enatılüye :ievaın el' 
kızlar kadıııa lazım ol•~ 
bütün bilgileri mektepte 61' 
renüp tatbik ediyorlar. ~· 

f 
yata atıldıkları zaman ~1 
iti ve ev ldareei huıuıur 
hiç bir mütkül karıısın°' 
kalmıyor!ar .. Bir kadın• ıı 
zım olan umumi bllgil-' 
enstitüde her talebe I~'~ 
mecburi olan derslerdir· 

Velha11l enıtltü; talebelr 

ri bugünkü hayat ıartlar10~ 
göz önünde bulundurat• 
yetiıtirmekte ve hayat ıııO' 
cadelesine mücehhez, ıneıl' 
lekete müfit birer miiJılll' 
uzuv olarak hazırlamakt' 
dır. Bugün kadın it har•· 
tına iktısadi buhran yü:ı:lll'' 
den atılmaktadır. Mezunl•' 
nerede olsa müreffeh bir lı' 
yat kurmaktadırlar. Hitl~ 
(kadının yeri evdir)diyor 
kadını işten çıkarıp el'I~ 
gönderiyor. Fakat iktı•• 

zaruretten doğan netıcef 
emirle, idari tedbirlerle .... 
le etmek btlmP.m kabil il'' 
dir? Kadın it hayatında er 
keğl çalıımağa teıvik eclt' 
Bir çok vilayetlerden en~ 
müdilrüyeline müracaat 
mekte ve me.ı:unlara ıek 
yüz lira ücret vermek sll 
tile muallim istenmekted' 
Kız enstitüsüne son güıılt 
de lise talebesinin de kab 
edilmesini maarif vek•I 
emretmittir. Mezunlar /4 
kara'daki İsmet Paı• 
enstitüsüne kabul etılııı' 
ve oradan çıkanlar da orl 
mektep muallimliğine t• 
edilmektedirler . 

tamamen muvaffak bir oyun 
oynadılar. Bilhassa kaleci 
Hasan umulmıyan bir çe· 
vik\ikle muhakkak goller 
kurtardı Solhaf Hikmet ke 
za O da bir .iki muhakkak 
gol kurtardı . İrfan, Kamil, 
Hü•eyin, Sadi.. Hasılı 11 
oyuncumuz da kendilerinden 
beklenen oyunun fevkinde Erkek şapkacılık 
bir oyun gösterdiler. t 

Oyundan sonra Bıga'lıla sepetçilik mek 
rın müracaatı görüşüldü ve Kız enstitüsünün tee• 
kabul edildi. 1 sünden evvel sepetçilik 

Saat 22 de samimi duy- ı çekçl 1ik.ve ıapkacılık •• 
gularla Çıtnakkale'den BI · tarını kız ve erkek tııl 
ga'ya hareket ettik. ye öğreten bir orta nıe 

(Biga seyahati yarına) idi. Maarif vekaleti çok 

Fr. lak bir iı!ikbali olan 
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Küçük habrler. 

Ankara · 
Istanbul 
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Fransa Ve Sovyetler 
lnlaşması HcdJıında Bir Fran· 

sız Muharririn Düşüncesi 

Hava postaları Di
yarbekir'ede gidecek 

ANKARA, 22 ( A.A ) -
Şimdiye kadar Ankara İs
tanbul arasında yapılma kta 

A PARIS, 22 ( A.A) _ _ dırmek ıstemekttdir _Rusya 
Jaııı Ekonmik Finanılyer ile olan itilafımız munhası-

llaıeteıi M Bren _ ran Avrııpa'ya aittir.Ve asli 
tet'nin F · S Asya it'erine alt değildir . 
Ilı k ransız - ovyet . d 

il arenet· h kk d bir Keza iki memleketın a-
llıak ı a ın a d · ı 

&lesini neırelmektedir. hlli siyasetleri e tamamı e 
M. Ber . d müstakil kalmaktadır. Nasıl 

anıe lyor lıi· • h · · M k · ki Çarlık Rusya nın arıcı 
0 • ova ile T k F •ındaki • .. 0 yo ara • ılyaaell cümuriyetçi ranıa 

tek I nıuıku l at vahlmleıe- ıle beraber yürüyordu. Mil 
0 uraa F • s Yet( ranıa nın ov !etler cemiyeti olan knyudu 
erın J • k b' F llıtıt aponya ya artı ır ihtirazlye altında ransa 
lfa " "ki b k · · · bıı suru enmeıi gl i Sovyet mu arenetımızın em-

Y Yük tehlikeye Fransız ıi- niyetimizi tanin ve siyaıe-

baıetınin ihtiyat tedbirleri tımizi takviye etmektedir: 
t~ A ' d ınaıun bulundurmakta- Vakıa bu Tuna vrupa 

11 

Fır. Htndiçlni devleti olan meıeleslni halletmiyor,fakat 
b taııaa İspanya ile öteden pıı.ncermenlik tarafından 
d erı dostluk münasebetlerin· mütemadiyen tehdit edilen 
ille" bulunmaktadır. Ve bu Avrupa muvazenesinin ida
\' llne.sebetlerl idame etmek meıini mümkün kılacak te· 
e hatta icabında kuvvetlen· minatı vermektedir. 

Japonya Felaketi 
>'eni Haberle;:-Felaketin Hu

dudunu Genişletmekte. 
._~OKYO. 22 (AA)- Dün ı meczup kayıp oldu. Tayfonun 

ta 70 ·ı .. b. devı·rdiği on trenden birisi 
tl)'f mı suratte ır 
IC on evvela Maıozakige 1 Tokyo Simaneslıi ekıperesi 

t be'd b j tdi. On vagondan mürekkep 
,,, e Üyük zarıırlar ylıp 2 O ~·•ttır T f olan ekspereste 5 yolcu 
r~~u ;, ay onun yalnız kuy- bulunuyordu. El.speres tam 
faı'a ~e çarptığı Tokyo'da bir nehrin üzerindeki köp 

ahribat yoktur . 1 rüden geçerken tayfon ta 
.4.lına Yık 

1 
n son haberlere göre rafından devrilmittir. Fakat 

1 an k h dı rne leplerin ray!! ı 47 köprünün parmaklıkları ne • 

ç0:·u~25 çocuk ölmüş, 822 1 re düımesine mani oldu 
k Yaralanmıf, 3 çocuk ta Ozaka polisi suların basma-

tv ll~ıııtır. 188 ev tamamen, 260 ıın lııı yüz kiti öldüğünü 
kı,1 1'.~en harap olmuıtur. 96 haber vermiıtir Eıli evi de 

ol~.. b t 1
11 

... u,, 298 kitı yara - ıu asmıı ır 
S nınııtır. 8 kiti kayıptır- Tokyo'da bulunan Hanedi 
evYerde yangın çıkmıt 25 hava meydanında baı han· 
lıa Ye.nmııtır. Ozaka tiırar. gar harap olmuı, yirmi tay
l't neıfni cezir alıp götürdü. yare tamir edilmlyecek bir 

ltıarlıanede bulunan 60 tarzda hasara uğradı. 

>'eniAvusturyaı Maksimos 
Altınları 

rııe~IYA.NA 23 (AA)-Hükıl
Cılı: yuz şilinlılr altın para 
llu atınağı kararlaştırmıştır. 
ı.. Paraların üzerinde Avus
"tyı.• iki b nııı yeni arması olan 

..., aşlı kartal bulunacaktır. 

''natı 4 
o( arında ayrı bir ıube 

llte.k ı "'a er <ek talebe için de· 
ııı·111 ettırilmeııini tensip et· 

1 ttır B •lr · u mektepte Balıke· 
lfo Ve ha valisinden lzmir'e 

ilde ·ı dlln rı en söjpilt çubukların-
"ö mamül mobilyaları 
g rdü 
l• lll Cidden fevl-alade 
"rtftt B ten . r. u mobilyalarla en 
llıe~~n e.ileler evlerini ıüsle 
kaf edtrler. Fakat ihtiyaca. 
d 1 llelnıecltğinden İtalya · 

e.nd rıı ~k il Yurdu muza ithal edil 
1-f te olduğunu öğrendim 
•ter itimizi mlllı iktıdat dü-

Urla b rınll uydurmak mec 
urı Vıt&Yetınde olduğumuzdan 

.. n Yetimiz dahilindeki sö 
ıı tlerd . 1 k içi en ııt fade edebi me 

n birk h 1 t'dek· llÇ eveskarın zmi-

çt 
ı mevzu baha sepet ve 

Çek k ıe. ille tebtne giderek bu 
natı ö~ dl( ,.renmelerl hem ken· 
erinin h 

'lil&ye . ve emde umum 
noktai tın iktısadi vaziyeti 
nt nazarından memnu 

Yeli . ler ınucıp hayırlı netice-
enaı::•eceğine kanllm Kız 
lllek:l:ıü ve sepet, çiçek 
•ınd e 1 letrlni evvel iptida· 
la ı"' açılacaktır. Bu huıuı· 
he e.fstllt almak isllyenlere 

r zaın e. an izahat verıneğe 
llıe.deytrn. 

Dr. Kamil 

Türkiye için 
ne diyor? 

M. Maksiınos 

ATINA, 23 (A.A) Cenev 

re'den dönen hariciye nazı 
rı M. Maksim gazete· 
cılere beyanatta buluııara k 
Türktye'nln Milletler cemi· 
yetine seçilmesinden dolayı 
derin memnuniyetini ıöyli 
yerek demitlir ki: 

- Yunanistan'ın komşuıu 

ve dostu olan Türkiye'nin 
beynelmilel siyasetteki 
ehemmiyeti milletler cemi· 
yeti meclisine intihap husu 
sunda kendisine itiraz gö· 
türmez haklar vermektedir. 

Türkistanda 
bir isyan 

LONDRA, 22 (AA.) 
Taymis gazetesinin Şimla'dan 
alarak verdiği bir habere 
göre Af ganiıtand an Ştmla'ya 
gelen mültecıler Türktsten 
eyaletlerinden b'ri olan Ka · 
zakistan'da büyük bir isyan 
çıkmıı ve 1ıddetli bir bom
barduman ile bastırılmıttır. 

olan hava postaları yarın -
dan itibaren haftada bir 
defa Dtyarbekir'e kadar gi· 
decektir. Seferini yapacak 
olan posla sekiz buçukta 
Yeıilköy'den kalkarak Es 
kitehir, Ankara ve Kayseri· 
ye uğrıyarak on dokuz bu · 
çukta Diyarbekir'e varacak· 

tır. 

Beynelmilel tayyare 
müsabakaları 

ISTANBUL :!3 (S.Ş) - İn
gtltere'de beynelmil<!l çok 
mühim bir tayyare müıaba
kaaı tertip olunmuıtur. Mü· 
sabakaya muhtelif milletlere 
mensup altmıf dört t11yya 
reci ııtirıi.k edecektir. Tay 
yarelerln katedecekleri seyir 
hattı üzerinde Türkiye de 
dahildir. Müsabakayı tertip 
eyliyen heyet hükümetimlze 
müracaatla müsabakaya gi
ren tayyarelerin Türkiye üze
rinde uçmala.rına izin veril 
mesini istemlttlr Hüküme 
timiz bu beynelmilel müsa · 
bakayı alaka ile karıılamıı 
ve istenilen müsaadeyi ver 
mittir. Şimdiye kadar terllp 
olunan beynelmilel yarııla
rın en büyüğünü teıkil eden 
bu hava müsabakasında bi 
rlnci gelene yüz bin lir ikra
miye verilecektir. 

Nafia vekili Ali bey 
Ankara'ya gidiyor. 
İSTANBUL, '..13 (S.Ş) -

Nafia vekili Ali bey salı 
gunu Ankara'ya gidecek; 
Belçika'dan gelen murahhas 
heyetile muhtelif tarifelerin 
tenzili müzakerelerine de
vam edecektir. 

Birinci müf et
tişin seyehatı 

DlY ARBEKİR, 22 (A.A) 
Birinci umum müfettif Hıt. 
mi bey mıntakuı dahilinde 
uzun bir tetkik s.,yahati 
yapmak üzere bugün Kara 
köıe'ye hareket etmlıtir. 

Galatasaray galip 
İST ANBUL, 22 (A.A) -

Dün Galatasaray-Fener ara
sında yapılan ti 1t maçı 0-1 
Galatasaray'ın galibiyetile 

bitmittlr. 

Erzurum' ~a zelzele 
ERZURUM, 22 (A A) 

Dün gece saat 21 de olduk
ça devamlı ve kuvvetli bir 

zelzele olmutlur. 

Belediyelere tevzi 
tevzi edilecek 

ANKARA 23 (S . Ş) - Ok-
trovanın lağvı ile yerine ko-

nan yüzdesekiz gümrük his

sesinden 934 senesi birinci 
üç aylığa mahsuben 490 bin 
liranın bilumum belediyelere 
tevzi edilmesi dahiliye ve
kaleti tarafından kararlaıtı
rılmııtır. Keyfiyet belediye
ler bankasına bildirilmittir. 

Oiyarekir Halk evi 
DlY ARBEKIR, 22 \A.A) -

Halkevi köycüler ıubesi aza . 
lan köylerde uzun tetkik 
!erde bulunmuf, hastalara 
ba'4:mıf ve kinin dağıtmıı· 
tır. Aynı zamanda örnek 
köyü ittihaz etikleri Telli 
köyünde de evleri sıhhi bir 
vaziyete sokmak, sokakları 
düzeltmek için köylülere 

öği,itler verdiler. 

""'4SAVAŞ~~------------_..._...,~------==========:: 

Dünya üzerinde siyasi ve iUısadi ~arıketJer 
SAYFAı 3 

:·s····~··:••••••••••••••••••••••••••••••••:•••• ... 
• avaı ın • .. y •• 

hansa .. ~:el~~~. den 1 Bulğar'larla . Yuğo~av'lar 
Fransa ve İtalya nokta! arasındaki münasebet 

!Hi_<kü~çük 1 ! Dokuzcuk Umgül iKöy~::;ıuf 
• ı ayes • • • .........•................................ ı .......• ı 

.. B~.n~ bana Teke Hafız, lüle unun (onun) dokuz ko· 
Umgul un ıon kocası Hasan'- caya vadını duyunca ken· 
ın k'.z kardefi, anlattı. Ben di didi (dediği) ıibi, adını 
de sıze anlattığı gibi anla- "dokuzcuk Omanı. kodula 

nazarlarının beynelmilel me
selelerde mümkün merte. 
be birleımesi ile bu iki dev
let arasındaki bütün veya 
bir çok meselelere alt bir 
ltilafname aktedildiğine dair . 
akisler ceryan etmektedir . . 
Bu rivayetler M. Barthou ta
rafından olduğu gibi İtalya 
tarafından da katiyetle tek
zip edilmlttir. Maatteessüf 
iki devletin deniz kuvvetleri 
hakkında bir itilafname ak· 
tedilmediğl gibi, Tunus İtal
yan' arına ve Libia Fransız 
İtalyan hududu meseleleri
ne dair bir mukavele ak ti 
için müzakerelere dahi baı· 
lanmamıthr Şüphesiz, Parls 
ve Roma.da son iki noktai 
nazar üzerinde muhavereler 
ceryan etmektedir. 

Bu muhaverel.:r umumi 
bir dostluk muahedesile ne
ticelense bile, timali Afrlka'
ya alt iki meselenin kolay -
lıkla hallolunamıyacağı zan
nediliyor. Bu hususta eksper 
olan M Soulier Roma'da 
Fransız sefirinin gayrelint lf
tirak etti. Geçenlerde Bari'
de M. Muuolini ile M. Sou
lier araıında teati edilen sa-

mimi nu•uklar, iki memle
ket arasındaki anlatma ar
zularında biraz terakki mev· 
cut olduğunu gö•terlyor . 

Mu~sollni cevabında, doğ· 

rudan do[rJya bir Fransız 

İtalyan anlaımasından l:ıah 
setmlyerek: "İtalya'da Ceiar 
ve Au~uste'ln doğduğu za
manlarda henüz yazna bil
miyen bir millet. in umde 
leri hakkında münasebetsiz 
mütalealar yürütmütlür. Al· 
manya'ya dair iması da Fran
sız ·İtalyan mukarenelinin se
beplerini aydınlatıyor ~ 

iki devlet, Almanya'nıh tek
ra r silahlanmasından ve Av 
rupa'ya karıı politikasın 

dan rahatsız olmalılakl mÜf· 
terek menfaatleri dolayısile 
birbirlerllerine yaklatmakta
dırlar. 

M. Barthou'nun sonbahar
da Roma'ya davet edildiği 

ve bu seyahate çıkmazdan 

evvel M Mussolini ile mü . 
lake.tının münasip şekilde 

cereyanı temin edildiği ma 
lümdur. Bu müna•ebetle Yu
goslavya'nın endiıesi Fran 
sa'nın İtalya'ya yaklaıması, 
ve Balkan'lar ittifakında kı 

menfaatini koruması ile ber
taraf edilmlt oluyor 

Kral Alexandre gelecek 
ay içinde Parls'i ziyaret 
edecektir. Bir Küçük İtilaf 
mümessilinin de Roma'ya 
gideceği söyleni}or. 

Şüphesizdir ki bundan son· 
ra M. Barthu, M. Mussolini 
ile mülakakatını yapacak 
ve o zaman iki hükümetin 
ne gibi bir itilaf aktedebi
\ecekleri belit olacaktır Bü. 
tün bu gidit gelitler, Alman· 
ya'nın açıkta bırakıldığı his 
sini veriyorsa da, unutulma 
ma'ıdır ki M. Hitler, Millet 
ler Cemiyetinden ayrılmayı 
bizzat kendisi münasip gör
müttür. O da M. Livlnoff 
gibi· dünyanın asri ıeraitin 
de yalnızlığın karsız bir iş 

olduğunu anlıyacaktır 

Hayırlı bir teşebbüs 
IST ANBUL, 23 (S.Ş.) 
Yüzlerce bikes ve malulü 

barındıran Darülacezede ye
ni tesisat yapılmasına karar 

veril mittir. 
Yüksek tabakaya mensup 

olup ta muhtelif sebeplerle 
zarurete düten ve Darülace
zeye ilticadan baıka çare 
bulamıyan münevverler için 
ayrı bir pavyon tnıası esas 

"Apoyevmatini., den 
Bulgarislan'la Yugoslavya 

arasında mali ve hana siya
si bir anlaımanın lüzumu 

' 
her iki tarafça ve alelhusus 
Bulgar' lar tarafından takip 
olunmaktadır İki memleket 
arasında ticari ve baytarlık 
itiliıfları yapıldığı gibi 
Bulgaristan mahsulünün 
Yugoslavya tarikile sevki 
için kolaylıklar dahi göste
ril mittir . 

İki Jevlet arasında siyasi 
cihete gelince. mesele deği
ıtyor ve zorluklar göze çar· 
pıyor. Gerçi siyasi mesele . 
!erde anlaımak için mevcut 
olan engeller bertaraf edil
miştir . Bulgar hükümeti ha 
zırası bu engeli, her iki kom 
ıunun anlatmasına mani 0 ]. 

mak maksadile kanlı hadi· 
seler çıkaran Makedonya 
ihtilal komitesi reisi İyvan 
Mihailof'un ~etesini dağıt

mak suretile ortadan kaldır· 
mııtır. Fakat siyasi anlaıma 
henüz terakki etmedi. Bul
gar mehafilı siyasiyesi Yu 
goılavya'nın mütereddit gö· 

ründüğünü iddia ediyorlar. 
Bulgarm ıtbuatıdikenli tellerin 
hila hudutlardan çıkanlma· 
dığını ve Bulgarların Sırbis· 
tan'da ikametlerine müsaa
de edilmemekte olduğunu 

ve aslen Makedonya'lı olan 
Bulgarlar'dan memleketine 
gitmek istiyenlere büyük 
tazyikat yapıldıi!ını ve Bul
gar gazetelerinin Sırbiıtan'a 
girmelerine hiliı müsaade 
edilmediğini yazıyorlar . 

Zara gazetesi , yazdığı 

makalede, Sırbistan ' la ciddi 
surette anlatmak istediğimiz 
çok defa isbat etlik Kuv
vetli bir anlatmanın husulü, 
her iki taraftaki ekalliyet 
h~ukunun müsavi derecede 
muhafaza edilmesile olabi 
lir. 

Sabık mebu• Daıkalef 

dahi Zara gazetesinde diyor 
ki: EkaUiyetleı için en zi
yade alakadar olan memle 
ket Bulıaris'tandır. Ve Ce
nevre 'de ekalliyetler ıçın 

yapılacak olan müzakereleri 
büyük bir alaka ile takip 
edecektir. iki memleket ara 
ıında mevcut olan büyük 
ihtiliıftan dolayı hakiki bir 
uzlaımanın yapılması müm
kün deği dir. 

M.Tataresko'nun Belgrd'a 
gitmesine Bull!ar gazete 
leri büyük bir ehemmiyet 
veriyorlar Ve bu seyahatin, 
Balkan itilafını imzalama
mıı olan Bulgaristan'ı mün
ferit bir vaziyete •okmak 

ıçın yapılmıı olduğundan 

ıüphe ediyorlar Novo Vre· 
re gazetesinin yazdığına gö· 
re, Kral Alexandre Sofya'
yı ziyaretinden mukaddem 
bütün meselelerin hallolun
masını istemiıtir. 

itibariyle kararlathrıJmıs ol
up bunun icın l•hıisat bu
lunmosına çalıtılacaktır . 

Celecek seneki tehir büt 
çesine bu maksatla tahsisat 

konulacağı anlatılmaktadır. 

Bu suretle Darüliıcezeye 

iltica eyliyen münevverler 
' 

sanatkarlar ,kendileri le hem 

seviye olmıyanlardan ayrıl
mıı ve son demi hayatlarını 
asude geçirmit olacaklardır. 

Esasen Darülaceze ıtatis 
tikleri, e•kiden Mütesarrıf

lık, mllarlf müdürlüğü, Ha · 
kimlik elmif bir haylı zeval 
ile bir kaç sanatkarların son 
günlerini bu müessesede ge
çirdiklerini göstermektedir 

tayım : \koydular) . 

- Avvv,yok mu o karı; cüm- Karı bi sarptı ki, unu 
le alemin erkeklerini battan alanla az vakıt içinde, çü
çıkarıyodu, kocası vakan rük kayın gibi yıkılıp ghll
(varken l kardatcazım ona yoladı . Bide boğazlıdı kı; bl 
\ıaı edemedi de öldü Bı (bir) oturuıta dermen ldetlrmen) 
hınzır karıydı 0 . kayası kada (kadar) bl bo· 

Yatını kimse bilmezdi. On ça yirdi. 
yaıında bi olu (oğlu) vadı Adam dindi mi ? Kelple 
Sö1edine göre hesap edeıek gibi kudurudu. Haaan ölme· 
sekizinci kocasından . Ama gü- den koca arama (Aramağa) 
zeiline ( güzelliğine ) ılicek çıkdıydına. Ta u zaman köv 
yoktu , hem de iri yarıydı. çobanına (çobaniyle) çakma 

Emme tam çam yarması gibi. Çllkmıtla , kavı yakmııla. Ço· 
Bi.t ona karı azmanı. banda çoban ha.Boy Omaül· 

diyoduk. Aman bi koca den uzun, unun gibi iri ya· 
meraklısıydi . bı koca rı, esmer gözeli. 
meraklısıydi ; sorma ka- Una (ona) Ümgül "aana 
lan Köde \köyde) erkek- varcam. diyomuı. Çoban da 
lere hep musallat oludu. bun ' arı taka sanıyomuı. 

Huan'ın Tebarekeılnln 
Bizim Hasan, tonun (t e bitti (bittli!i) gün öle üze· 

onun) son koca11ydı ya, öl - ri, Omgül çobana koımuı 
dü aıamı (akıamı), hep be- da "ayıp olmaıedl niklhı 
raber ekmek yididik. Om- bu hovta (hllfta) kıydıram 
gül "Bugün dokuzuncuyu göm- dicedim " dimlı. Çoban 
düm" didi. Yimekten sona öncül ıaka bellemtımlt ya, 
oturukan (otururken)olu da hakkatan oldunu bilince 
{oğlu ) "hakkat , ırna, sen kaç "olmaz olmaz, ben ıaka bi· 
kocaya vadın (vardın) be?" liyodum. dlmif. Karı "ille 
didi. ben sana varcam, diye lut· 

Anası da, parmaklarını sa turunca, çoban bi düıünmüt
yarak," Ali Veli, üç ondan te: "Olu be. demiı. 

evveli .Recep ~aban, rahmet
lik buban (baban),bi de bu 

rada yatan müslümancık demi 
"değil mi? .A oğlum,ananın da 

kocll yüzü gördüi!ü vamı ya 
Dokuzcuk ... 

Bu köve geleli da (daha) 
iki sıra kocaya vamıflı. Kö 

ltalya'nın mali ve iktısadi 
vaziyeti 

Nikah günü dokuzcuk or· 
tadan kayboldu. Aradıla 
aradıla Bada ( Bai!da) ölü
sünü buldula . Azaının hail 
ittöle (lıte öyle) olu. Onuncu 
kocaya vama nasip olmadan 
yan sokılmuıta aebermlf. 

Radyo 
24 EYLÜL PAZARTESi 
ISTANBUL 

. .,il Ciornale d'ltalia .. dan 
1 

18,30 Fransızca ders. 19 Kon-
talya'da dev!et bütçesinin ferans . 19,30 Türtk;musiki netri· 

açığı 3766 milyon liret iken yatı: (Ekrem, Ruşen, Cevdet, Ke· 
bu sene 1630 milyon lirete mani Cevdet, Şeref, lbrahim Bey
kadar lnmittir. Umum hayat ler ve Vecihe, Selma Hanımlar) 
pahalılığı ı 930 senesine nis- 1 21. 21 ,20 Ajans _ve Bors~ haber
betle yüzde yirmi d" t I lerı . 21,30 Bedrıye Rasım Hanı-or aza - . . k·t mııtır. mın ıştıra ı e tango ve caz orkest-

R • . k 1 rası. 
esmı ıs onto yüzde 5 50 BUDAPEŞTE 550 m. 

iken yüzde üçe kadar inmit· 1 19,15 Piyano konseri 20 Macar 
tir. Bankalarımızın sistem musikisi hakkında konferans. 20. 
leri sağlam temeller üzerine 35 Lakatos sigan takımı. 21,35 
kurulmutlur. Tasarruf san- Musahabe. 22,15 Opera orkestra
dıklarının sermayeleri dört ;~~;~;~O haberler.24 ltalyanca kon-

milyar liret arlmııtır. J 933 BÜKREŞ, 364 m 
senesinde İtalya'da ilk yedi 13-15 Gündüz neşriyatı. 18 Ha-
ayda 5942 iflas vukubulmuı- fif musiki.19~haberler. 16,15 Rad
tu. 1934 senesinin aynı ay. yo orkestrası. 20 Üniversite. 20, 
larıncla 4567 iflas olmutlur. 15 Plak. 20,45 Konferans. 21 Oda 

lk musikisi. 21,30 Müsahabe. 21.45 
tısadi vaziyetimiz dahil- Taganni. 22, 15 Kahvahane musi· 

de müsait ise de harici va- kisi. 23 haberler. 23,30 Kahvthe.· 
ziyelimiz pa"lak değildir . ne müsikisine devam. 

Ecnebi memleketlerine 
yapılan satıılarımız ve ihra
catımız ziyadeıile azalmııtır . 

Buna mukabil ithalatımız 

çoğalmıftır. 

Maruz kaldığımız müıkül 
vaziyet, milletin içtimai ha
yatı üzerinde tesirini göste
riyor. lıslzlerimizin çoğalma· 
sı , thracatımızın azalmasın

dan neıet ediyor. İtalya'da 
ihracat yapan mıntakalarda 
itsizler azdır. Mesela Vene
dik ve Karrara mıntakala

rında itsiz yok gibidir. Ve· 
nedik'in mensucatı ve Kar-

' rara nın mermerleri dünya-
nın her köşesinde satılmak. 
tadır Fakat ltalya'nın diğer 
mıtakalarında itslzlerin ade
di günden güne çoğalmak
tadır . 

Bu münasebetle hariçle 
olan tüccari mübadelemiz, 
rejimin nazarı dikkatini en 
fazla celbedecek bı· 1 r meıe e 
olmuıtur. 

Ecnebi memleketleri ile 
ticari vaziyetimizln eyilet -
mesi için bir çok unıurlar 
mevcuttur. Avrupa'nın ticari 
vaıiyeti inkltaf etmektedir. 

Bununla beraber bir çok 
devletler ihracatımıza lıar • 
fi bir takım güçlükler çıkar
maktadırlar. 

Fatiıt rejimi bu vaziyet 
karıısında llzım gelen ted· 
birleri almaktadır ve her ih
timale karıı bütün gayreti· 
ni ıarfedecektir. 

Muuolinl'nin politıkuı, 

ticarette bütün devletler ıle 
teıriki mesai sistemleri teıi
ıidir . 

İtalya hükllmeti yalnız bu 
sene sarfında, muhtelif dev. 
!etlerle on yedi ticari anlat
ma ve bundan maada bir -
leıik Amerika Devletleri ile 

kibrit va İspanya ile civa tlca· 
retl hakkında anlatmalar 

yapmııtır 

Avusturya, Macari•tan ile 
yapılan ticari anlaımalar ıa· 
yeslnde bu iki doıt devletin 
ihracatı ve ıthalltı yeni te
meller üzerine kurulmuıtur. 

Bununla beraber, halya 
hükllmetl kendi dahili plya. 
ıasını himaye ve müdafaa 
edecektir. ltalya ticarette 
mütekabll kolaylıkl•r d w arzu 
e lyor ve bu hedefe do~nı 
tlerlıyor. a 
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Biı lıkesi ı· 1"<ıpu ı . 1 
lHüdürlüğüoden I S a V a Ş 

Mahallesi Sokafı Cinıi Hududu 

' Oruçgazi Karabey Fevkani iki Sal tarafı Fettah \ 

• • 

Oruçgazl Karabey 

ve tahtani oflu Alı kızı Sı 1 

bir oda ve dıka hıı.nıma hibe 
bir su kuyu · 
ıu ve bir 
miktar hav· 
luyu ıamil 

ıırfmülk 

müfrez bir 
bap hane 

Tahtan! bir 
oda ve cüzı 
miktar hav 
luyu ıamil 

11rf mülk 
müfrez bir 
bap hane. 

olunun müfrez ha· 
ne ve havlu•u, ıol 
tarafı bağlar soka
ğı , arkası çerççi 
Necip iken halen 
Veli damadı Ah 
met ve hazan nal· 
bant Ahmet iken 
halen deveci Him
met zevcesi Hatı· 

ce hanım ve oğlu 
Şükrü haneleri. 
cepheıi kara bey 
sokafı . 

Safı ve arkaaı çık· 
maz sokak , solu 
Ahmet zevceıi Nıı.
clye hanıma hibe 
olunan müfrez bıı.. 

ne ve avluıu 
cepheıi kıı.ra bey 
sokağı. 

'*' Evaafı yukarıda yazılı mukaddema bir bap hane el· 
y~vm lkl hudutla mahdut hane tamamı dört ıehim itıba
rife bir ıehimi Kart Ahmet oğlu zevceal Ha\Va hanım ve 
bir ıeh!İn damadı Ali ve iki ıdı imi de kerimesi Fatma'-
nın mahallat 317 ıoklamaaının 116 nuırareaile l•n~lllik · 
!erinde iken mezbure Havva hanım 3~0 senesinde mnkOr 
ıehmin ·tamamını Ali ve Falma'ya bila avız ve bila kaydü 
ıarl hibe etmlf ır.eseleıi miras sekiz sehme iblağ olunup 
bet sehmi Fatma ve üç sehmi Ali'ye ai't olmek üzere ta· 
1arruf ve temellüklerinde iken l undc n dort sene evvel 
mezkur hanenin hududu hazıruı yukarıda muharrer sağ 

kısım havlusunda tahtani bir odadan ibaret haneyi 

1 

Abone ücreti 

YlLLllil 800 Kurut 

6 A YUlil 450 
3 AYLI~! 240 

• 
tt 

Abone ücretleri taksite 
ba~lanabilir . 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Milddetı 

10 
geçen nüıhalar 

kuruıtur. 

Gazeteye Alt heı- buıusta 
Neırlyat mnd<irlll~üne 
mnracaat edilmelidir . 

ıl 
SAV AŞ Cumartesi ırllnleri 

çıkmaz. 

"' 
SAVAŞ 

~üceddeten inıa ve bu defa cü2i lıavlulu n.Ccedcet iDARE YERi : Balıkesir Kuvv!!S'l 
haneyi kızları Sıdıka han ma bila avız ve bila ~aydü ~milliye caddesinde Husus! dal 
tart hibe ve ıol k11ımında fevkani iki ve ıahtani bir odalı ' 
ıı.e._ .hir .su kuyusu. ve bir miklar havludan ib~reı r tık ba· Telıraf a~r~i: Ba~kesir -
nenin tamamını bil ifraz damadı Baari oğlu Ahmet ve V A 
kızları Naciye !:anıma ölünctye kac'ar l:alınık ve dörüp 1 ı========::-::= 
gözetmek kaydü ıartıle mü'eıaviyen h ı le « ' tcddui ın· 11 o M AJ ,- -ı 
laıılan bu ev senetsiz tasarıufa\ l an bulı rn olı'a n ••. allı n r.. . 1 1 

tahkik ve tetkik için bir memur izam olunacaktır. Pu ev 1 ı 
ha~ında bir hak ve tasarruf iddia'1r.ca l:u'nanlar \arra on .\Jt•(ııld,eı lıa,.lalı< -
giİn zarfında evrakı müıbltelerilt ~eraber Tapu mücilrl· ııı•si cilt, frl'ııgi, lıd-
yeUne v. ~ onuncu günü ketif mah11lllı1e ge1ecek ır • mua ki ~ 1 ıı ~oğu uğıı ııasta ı" ;ı rı 
~~~ac,at eylemeleri lüzuır.u ilan oh nur. ıııfılelıaı<sı'~ı. · 

•• 

Balıkesiı· Vilayet Dainıi 
Enciinıeninden 

Balıkesir Mcııılekel IJastalıaı.<'~İ ihtiyacı içiıı 
l .stesiude ıııuharrer 99 kal(>Jll ecza' ı tıbbi ve ve 
pansuman n1alıemc~i şartnamesi nı;ıcibinc~ mu
haya edilmek ve o-tcşriııevvel 93-l tarihine mii

sadif pazartesi giinii saat mı beşte ilıalt> edilnwl.. 
İİZ<'l't' yirrııi ~iin ıniiddNle nlrni ıııiinakascıy.ı 

koıırııı şluı·. 

~I< zk.tlr ıııalzı mcı ı in lıf'df'li ıınılıanınwııi 669 
:inı 70 kuruştu,.. 

Talip olarılaı·ııı ~ iizd(' ~ edilıu~uk ııi~betinde 
tı•nıin ıtı muvakl..ate maklJuz veya mekıupl<ırile 
\e ıic ırel odası \'esikalarilt> eııriiıııeııi Yilfıvf'Lf' • 
şartnıınıe "" listP.yi görııwk i!'ltiyeııh' riıı dalıa 
evvl'l lstarıbul'da Sıhhat ıııüdüriyı· tiııe, Balıkesir
d e eııriinH1 ııi 'il:)~· ı•t li.alcıııiııe ~ııiiı·ac:ıa1ları ilaı. 
oluııur. 

Rıtlıkt•siı· J)oğ·ııın ve 
•;c)cuk Bııkıııı •:vi 

t - \'ilayetiıı mt·ı·kl'z \e ıııi.illıakatı, ş"lıir 
,.e kö.' leı·i ahal isiııdt•ıı ııı iiracaat edeıı gebel(•riıı 
tabii 'l' ıııiişkiil:\Llı lwr ııe\İ rloğuııılarını ve ale

luıııuııı ~:1dııı aıııeliyatlurıııı ıııiiess!'Sf'tle ııwcea-
• 

ııt•ıı yapar. 1_:oc111i. diişiirnwk tdılikesiııde bulu-

ıı;ıııları tl.ı li.t'zalikmeccnneıı v:ıtıı·ar:ıı.. t!'d::ı' i t·d<·ı·. 
1 . 

2 - Süt çocukları Ye iki ~aşıııa ~adar oları 
J,.iiçiik hnsı:ı ya\l·ııları dalıi ıııiicsse~wdl' ya1ıra

ı«ık lıer~zanıaıı meccanen t!'davi ('ll(•r. 

e--------·-z-----·--···_.~ ~ı-------- -------------, 
~ - Temaşa - ı 

OTEL VE GAZİNOSU 
Şeref Bey ldaresind~ 

Balıkcsiriıı lıer lıu~usta rıı 
nıiikeııınwl otelidir. 

Konfor, Temizlik. Servislerinde~i ' 
nezaket ve ciddiyet, emniyet ', 

• Gerek /vtem/eket halkının. 
gerek bütün misafirlerimiıifl 
umumi takdirini ce/betmiştir 

TEMAŞA Gazinosunda 

=········· ·····~-~---
1 TÜRK MAHSULÜ 

' 

3 - Slil cııcuı..1<11·111111 kıli.ıııı ı.arzları lıakı..111- it 
da ıııii~t . ıkb ·l \tılidı·lel'(' \l' gelıı liJ,. e..;ıınsıııda ! K u M A ş LA R 1 N 1 . 
\lıli.uıı ıııt>llıu1. <1rız:.ıl.ıra kaı ı;;ı ı:ıthiki lflzıııı ~··lı • ıı l'I'! ı 
lt'tl:ı\ i vı· lt'dbfrleıiıı alııırı a~ıııı da !_!Plıelt'I ~ i\ı'•. 1 Fahrik:ıların s:ıllıkları naıtan <lalı~ "ll('ll1.''' 

• ı- ~ Mazamızdan temin edeceksiniz. iM 
ı·p\ıııel.. iiz('l'l' d!'ı·slrı· H·rilir. ~ m 

4 ,.,_ Cüııılıuriyl'liıııiziıı Balrkı·~i · ·(' 1t:ı11şı·11iµi 1 EN1 LÜKS İN1Gİ'LİZ KUmASLARI DA ,~ 
IJu ra~-. 1.:ılı \ 'C lıayu·lı nıiiı-ssesrdeıı ıııulıf(•ı·rııı 1 Mevcuttur .. 
hafl..ııuııın is •ifadryt> koşnı:ıları ilün oluıııır. 1 
Balık f•sir Viiavet. Dtıiıııi Yeni ge_len. B~_rsa ipekli çeşitlerimlzın ! 

.J her cınsı mukemmel ve fiat!arında i 
• • • , ,. > .. . 1 Hııııa ıııiiıııa~il yiiırlii ıııaııto~uli., ı opltt~ ~orjel 
~WHll lııl. - ,\1. ~eıııal l aı~,ı ~olıımın O+O~Ü !ft k.utonları daha ucuz temın f'lnıek 1('111 

~ ... l~ncü'ınen inden il büyük tenzilat yapJ/mıştır. 1 
kilonıetres~ııd,1 ki ahşap Ya~a köy küpriisii şart- il M h · 'I · · ' b' d f · i 

Balıkeisr asliye hukuk ~a~imligin~en hü~;:;!a::~~ea~:;e ~~~ ııanıesi \"(' k şirııaııwsi ıııııeiuiııcf' ıaıııir cdiınıeı- 1 u terem muştgrı erımızın ır e a mazamıza I 
Bal.1<eıir Dınl..çtler mahal· kuk mahkemesinden sadır ayenehanesinde kabul ve 1 ve _6 -.. t~~r. inie' "el - 93.J: tarihiı_ıe ıııii~~dif pa~ar- 1 ~ teşrifleri ~afi~if. ı· 

lesinden 1-jasan otlu Hasan 1 olan 13. teıriniıani ·1930 te::!avl eder. lı~SI guntı s ,ıat Orılıeşte ılıal(' t•thlıııek llZCl'l' ~· ırnı 1 
çavuı tarafından Kırkağaç tarih ve 1139 No: lu kara· ••••••••••••••••••••••••••• gi"ın ıııiıddelte :ılt·rıi miiııaı..a~:ı~:.r konmuştur. TAV~ AN'LILI ZADE FAHRi 
kaza1ıuın emir ağa mahal- rı niahide mezbure Saniye V d Taıııi. r:ılı ıueblıuS('. iıı lıetkli keşfi 2595 lira • ~ 
lesinden kadayifçi Mehmet nln kocası Hasan çavnıtan ok sul/arı ye iren, Ut kuı•u::ıur, Talip ol311J. 1'111 bu nıiktaı· iizeriııtleıı 1 I F 
hanesinden oturup halen oeydiren ve herma- ı antazi Manifatura Ve 
oturduğu yer belli olmıyan botandığına karar verilfl'if d .. y k , ·üzde vedibucrıı.. ııi~belirıdc tPıııiıı::ıtı lllll\ \Hkka- K M na a gazeten n . . . . • umaş azası ' 
ioma'!lın Avdan karyesinden olmakla bu kararı nthai hu le ııı:ıkbıız \"t',\il ınel,.tuplarilt• licart'I O(fo, ı \'e "1 
karısı parmaksız Mehmet kukuk usulü muhakemeleri sul/ar Birliğine seve : ehlİ!·~li feıırıiye \'es.ikalaı·ilt> biı-lihlt:' Y«'Vllli llleZ· l6I Kuvayi Milliye addesi No: 52 i 
kızı Saniye aleyhine açtı"ı kanununun 407 inci maddesi seve yardım ediniz. : 1 li }il.1i'~lıl!~lfu~:ııtll.l.&{Jllı.l&!!Mlılı!:};&{l&!lıl. ml&!lı!IU~-·~ 

11 • k t'ınla ve IJtı nı 'u a tlair fazla nı,ılı'ıııı:ıt alıııak is- .• mıwı:'l'!&'(m~~mm: 'l'm~mwı:mıy-m~~ 
booanma davasının giyaben ne tevfikan tebliğat maka· l'oksıılları Gö:l'ime : ı 
icra kıhnan muhakemesi ne· mına kaim olmak nzere il8.n Hlrliğf : Liyeuleriıı tlaha eı \el eııcüıııeııi Yil:i~eh• miiraea- ,__ -=---
licesiQJle .B>'ıkesir aslıye hu- olunur. JJıca _ Pitl~·;;;~·lr~ik"D~:·~l~~;i~~~ur. ı 11 lııı Ilı!( il ~; - Ilı!( j 

1. Birinci teırin 934 den 31 Mıyıs 1935 tarihine kadar tatbik edi 'ecek olan kıtlık ıeyri hareket cedveli muhterem halkıırızın 

üzere lldn olunur. 
ma:umu olmak 

istasyonlar 

Ilıca hareket 
Akçay • 
Zeytinli " 
Edremit " 
Havran " 
Palamut muvas&tat 

52 

7,-
7,24 
7,48 

54 

8,06 
8,30 
8,44 
9,03 
9,24 

Palamuftan 

lstasy mlar 51 53 

Palamut hareket 8.-
Havran tt 8 30 
Edremit " 

7,15 9,06 
Zeytin il • 7,34 9,25 
Akçay • 7,51 9,42 
Ilıca muvasalat 8, 9,51 

B.I -

10,-
I0,09 

55 

9,30 
9,51 

-

Katar numaraları 
56 10 B. 3 58 

il \HEKET S.\ATLERI 
~ 1,36 12, l 2 14,51 
1 1,51 l 2,21 15 06 
12,01 15,18 

ıo,1s 12,ıs 15,39 
10,36 12.42 16,-

13.- ------

Katar numaraları 
57 B. 2 11 59 

H.\REKET S .\.\TLEHİ 
13,15 

10,5~ 13.39 16,09 
ll, 18 14, - 16,36 
l l ,37 14, 15 16,56 
11,57 1 l, 15 14,30 17,09 
12,06 11,24 14,39 17, 18 

Palamut'a 
--~-

60 

16, -
16, 12 
16,36 
16,57 

61 

17,09 
17.30• 

• 
-· . 

62 

17,36 
17 ,57 

64 

17,:: 1 
17,45 
!7.57 
18, 15 

66 

19,30 
19,42 
20, -

82 

10,45 

l 1, 18 
ıı 51 
12, 12 

11 ı c a' y a 

63 81 83 85 

- -- ---
IU,09 il.- l?,18 

18,09 i0,39 11 ,42 12,51 
18,30 11,03 12,21 18, 18 

~. 11,33 12,51 13,48 

• 
_ Dikkat: 1 - 81,82,83,85 Numaral;t;enler ihtiyari yük trenleri olup bu kenlere yolcu kabul edilmez. 

2 - 62,63, Numaralı trenler R, teırin 934 ve Mart, Nlaan Mayıı 935 aylarına mahsustur. 
3 - 66 Numaralı Ayvalık ıürat poıtaıı 11iinlerlne mahsustur. 1. P . O. lıletme müdürlülü 

• 
Biçki ,.<' Dikiş 
Maarif Vekaletince tastik 
edilen ve Balıkesir Maarif 
müdürlüğünün müsaadesile 
birsenedenberi faaliyette bıJ' 

bulunan Ve42 talebe yetiştirm i ş o/arı 
Yurdumuz Kıs dı ' \l't•si iciıı 20 ('\lı'ıl 9JJ . ' . 

d!•ıı i1ilınrrıı ka\l 'e kahıılt> ha~laıınıısllr· . . , 
Kavt rııııaııı('lı'Si lıir :ıv de\aııı edl'rı•l,.tiı·. . . 

Yurdumuzdan batka ıube açılmıyauktır 

934 birinci teşrinin birinci günündef'I 1 
itibaren derslere başlanacaktır. . 

ADRES: Börekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa cadde51 

No: 6 İLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdiirİİ 

1 
1.-

' 

Fikriye hanım 
flamdi Nuriye H. 

Ne,riyat müdürü: ESAT A.DIL 
- --L Vilayet Matbaası Balıke9ir 


