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l~tısat Yakılı Celal nsy Erganı ~akır 
madenı tesısatını tetkık ettı 

Nüıruuı Her yerde 3 kuruıtur. 
CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

GÜNLÜK. SİYASİ GAZETE 

Yunan Cümhurreısı ıntıha~atınıo bütOn 
Yunanıstanı aya~lan~ıracağı söylenıyor 

S a h 1 b 1 ve B a t m u h a r r ı r ı 
Müstccaplıo~lu Esat ifdi/ 

Birinci YIL SAYI : 279 

.... ÇARŞAMBA 10 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Vatandaş, Bugün Son Gündür Reyini Vermeği Unutma 
..... 

belediye Aza S~çimi 
Bugün lnillıabın so!1_~nüdür. 

hrilen reylerde ekserivet görüldüğü taktirde yarın belediye azalarının kimler ol-

İtalya'da halı imali 
- --- -

Her sene 50 - 60 mılyon Lıretlık 

ı--=======1 
11 Çümhuriyet Halk Fırkası 

duğu bellı olacaktır. _ _ _ . . 
D 

.. . h -,, ~ ttan 1300 kadar rey verıldı. 
un muhtehf ma a a _ 

Yurttaş: Reyini Kullan __ 
ııı~all .belediye ıntihabına _ __ CelaA 1 bey 
ilç telıf mahallattan bin ( ld 
ri,~ilz kadar müntehip itti· 
ı,ll etmıı ve reylerini kul· J 

tnıılardır. 

d liükümet tarafından gön· 
erile 

llıüd· n memurlarla emniyet 
urla·· f d edile gu tara ın an tayin I 

tı:ı 11 zabıta amir ve me- · 
Urla 

D rının ıerek yazı ve 
eerek . bı ınzibat hususundaki 
eıııın;tıeri neticesi olarak 
de. U •k bir yolsuzluğa mey· 
iııt7h verilmemiıtir. Bugün 
., •bın son günü olması 
"Ola 1 re I Yııt e ıimdiye kadar ~ -telıy erilli kullanamıyan mün-.-~ 

iple b re 
1 

r elediyeye gelerek b 1 yeri . 1 cag"ı ve yarın seçilen e e· 
k nı verecekler. Bin . ld 
llda.r ınu- t h· b - diye azalarının kımler o L· 

J . n e ıp ugun rey- 1 ı k terıni verirlerse intihabın ğu belli olacağı anlaıı ma . 

~~d~ld~in~e~m~ah~a~l~k~a~l~m~ı~ya~~t~a~dı~r~.:::=::::::;:;::;:;::::::::::::=::::::::::::: 

Zonguldak Havzası 
8ir kaç sene ;;;n~ beş milyon 

ton kömiir verebilecek 

Ergani bakır maden 
teessüsatını tetkik 

etti 
MADEN, 9 (A.A) lktı· 

sat Vekili Celal bey refa
katlerinde Elaziz valisi ve 
ordu müfettlfi Ali Salt Paıa 
olduğu halde dün Ergani'ye 
varmış ve birinci umumi 
müfettiş Hilmi bey tarafın 
dan karıılanmıştır. Vekil 

halı İual edılıyar. 1 

Halı fabrikalarında 3 700 amele çaıışmakladır. 1 

ltalya' da imal olunan ha- Müıteri olan devlet-

1 

lılar esas itibarile iki büyük 1 ler: İngiltere, İspanya , Por
kısma ayrılır. Biri fabrika tekiz, İsviçre, Al111anya, 

halıları, diğeri de elle yapı· Mısır ve Trablusgarp'tır. 
lan halılardır. Bu iki nevi ilalya'da ~ÜÇÜ~ Sanatlar 
halı, kalite itibarile birblne ltalyu'Ja küı·ük sanatlar 
benzemez. Bununla beraber günden güne çoğalmoktu
her iki cins halı piyasalarda dır. ltalya hük Cımcti, kü. 

satılmaktadır. Halı fabrika- çük sanatlar lıukkınrla bır 
lan son zamanlarda çok te· istatistık n~şretmiştir Bü-

tün ltalya matbuatı bu me-
kamül göstermektedir. Bu sele il·ı allllı:udur olmaktudır 
fabrikalar Piemonte'de ve lstali~tik ıınstitii>ü küçük 
Lombardia'da bulunmakta sanatları şu sürctle izah 

dır Toscana ve Venedlk edıyor: 
civarında dahi bazı fahri- Büyük sıınayi ile kiiı· ük 
kalar mevcuttur. sanıt ar;ıs,ndalı:i fark, teşeb· 

ı biisün dnece ve r.hemmiye· 
talya'da halı fabrikaları- · d tın tjfi anlaşılır. Küçük 

nın mecmuu 31 dır. Ve bu 1 sanat arın ınües~eseleri , 
fabrikalarda çalııan amele- korporosyonlarda mevcuttur . 
terin adedi 3700 dür. ltnlyu'da on yJşınJa v~ 

Her sene zarfında imal olu· on yaşından d~ha lıü)ük 
nan halıların kıymeti elli mil- olan küçük sanat monrnp

larının adedı 1,415,559 dur. 
yon ile altmıı milyon liret ara 
sında temevvüç etmelıtedir . 

Bu mamulatın iptidai 

maddeleri ve bilhaua yün 

ile boyalar hariçten celp 

olunmaktadır. Bu Halıların 

ihracat vaziyeti aıaitıda göı· 
terilmittir: 

1932 senesinde 1782000 li· 
retlik halı ecnebi mem ı e

ketlerine ihraç edil mittir. 

Bu miktar 1933 te 1231000 

Bu rakaınlHa nazarn İtal
ya nüfusunun yüz,Je dör.Jü 
küçük sanatLırJa ı·alışınak 

tadır. Büyük ~anııyide ı·ıılış .n.
1 

!arın adedi de 3,605,819 u 
bulmaktadır. ~u hulJoı 

ltalyu"da büyük ve küı•ük 
sanayide çal.~anlurın uııl~t .. ır 
5,221.378 dir. Bundan anla
şılıJOr kı. İtalya umum nü 
fusunun yüzdd otuzu ~:ınat 

kArdır. 

ANKARA 9 {S Ş) - İk· tetkikat yapmaktadır. Celal bey 
tııe.t veka· ı t'ı d. d . - Elektırikli tren ile yarı 
11 

.,, e ma en aıre ·k Z nguldak beyin yanında müteha1111lıır 1 d • c.. k k f rı ası o lrete üımüıtür. 
rıd onguldak havzaaının ile- 0 ap _ '_ . tıhıala _ bakır madeninde yapı

1

an ı---...,...--:~-~----

ltalya'dıı küçük sanutlar 

iki kısma ayrılır: Biri ma
iyetimle İşçi bulunduran 
patronların bulunduğu sana ~ vaziyeti hakkında havzasının komur 

18 
f büyük tesisatı tetkik etmif· 

• 1 tını artıracaktır.Diğer tara . 

i 
E "il !erdir. 

Sümer bank • 'd tan Kayseri, Nazilli, reg zrnır en I fabrikalarının ve dığer sınai Demir sanayii müte- Bursa'da bir fabrika 

J 
müesseselerinin kuruluıunun hassısları lzmir'de açacak 

IPonya'ya do"rl yu·z sandık da kömür sarfiyatı üzerine iZMIR, 9 (S.Ş.) - lktı· ANKARA. 9 (S.Ş) - Sü-
bariz tesirleri olacaktır.Fab- ıat vekaleti demir sana- mer Bank Buraa'da bir Me 

af yon ıhraç edildi rikaların adedi artarken, yii mütehaseıaları ıehrimlze rinos ipliği faprlkaaı açacak. 

l.J İST AN BUL 9 r S Ş l -
, Yuıturucu maddeler inhi-
11.rı İz 1 • ın r ıubeıl; umumı 

tı\erke d · " 1' z en gelen bir emır. 
"ıet· Yo ıne müstahsilden de af· 
kil ınübayaaaını muvakkaten 

1 
eıınııtır. Yalnız elinde bu
lınan f rı d a yonu satmak ısra · 
il t. olanların sık:ntıda kal· 

tıı 11 ın 1 e.ı a arına mani olmak için 
llıl\ı;tarda mübayaat ya· 

Pılın k , a tadır . Önümüzdeki haf· 
, .. t· af Uccar ve müstahsilden 

Yon -b · rnu ayaa11 için yenı 
ell'llr 1 rıı ge eceği tahmin olun· 

alttadır Aynı zamanda 
ltıüb c k ayaa tahsilatı da gele· 
e tir. 

Zonguldak havzası ne ka· gelmiıler ve ticaret odaıile tır. Almanya'ya makineler 
dar kömür verebilecektir? temas etmiılerdlr. Mütehas-. ıiparlf edilmiıtır. Banka Me-

Evvelce yapılan bir hesaba sıslar lzmir'de birkaç gün rinos yetittirilmesi mesele-
göre, Zonguldak'ta mevcut tetkikkatla ı,;ğraşacaklar- si hakkında ziraat vekale -
olan tesisat, ıenede 3b 

1
mil k. dır. tinden malumat istemiıtir. 

yon ton kömür vere 1 ece ~-.::-:--::::--:::::::::::==:-====::::==::::-:::~"":=:-::~-::~ 
kabıiiyeuedır. Türkiyesana· -Mesele yok~ 
yi sahası geniıledikçe, Zo~-
guldak'tan daha ziyade ko· 
mür istenecektir. Maden da· - -

ire•i beş senelik sanayi pla- Evvelce Haberı· 
nına göre, Zonguldak hav-
zasının verim kabiliyetini 
de tetkik etmektedir. Yapı- Olmadan 
lan bir hesaba göre Zon · 
guldak bir kaç sene sonra 
beı milyon ton kömür çıka· 
rabilecektir. 
iskenderlye'den gelen vapur

-
Memnu mıntakaya gıren iki f ransız harp gemisıne atı· 

lan top meselesı dostlu~ra ~alledıldi. 
ANKARA, 8 ( AA. ) Birinin İzmir kaleai onu-

yi, dığeri de bJşlı başına 

küçük sanat orbabıd r 
Maıyetlerinde İsçi bulunan 

patronlarııı moYcut olduğu 

saı ayı 256,512 dır ve ınüs

takıllen ı·uLşon amelol~rin 
adedı 644,893 tür. 

Küı•ük sanallar ıırns nJ11 
en kalabalık sınıfı terziler 
teşkil ed~r. Bundan sonra 
ılericilık >uııayii gelir. Onılun 
'ınra da kundura llmillorı 
ve tıımircileridir. 

Mıntaka itibarile en zıya 
J, küı·ük sanatların inkisnf 

ctlğı yer Compan·:.'d!r. 
llundan sonra \'enedık m n
tlkn"ı, d.ıha 8onra Calab . 
ria, 'l'oscana. l'iemonte ın.n
takalarıJır. 

Küçük sanatlara mensup 
olqnl 415,559tlan 1,035,314 ü 

erkek ve 380.245 i kadındı r.Sıı 1 • 
h:ılde sanatkr\ rlur ın ) iizde 
yetaıiş üçü orkPk "' yüzde 
yirmisi kadın .lır. 

{ Devamı ikinci sayfada ) 

Belediye za 
Namzetleri 

1934 sen es B"'lıkesir belediye azalığı için Fırka 
umumi reislik divanınca 25 . Haziran · 934 tarihinde 
kabul edilen yoklama talimatnamesi mucibince ya. 
pılan seçmede aıağıda isimleri yazılı fırkacı arkadaı· 
ların seçildiklerini; kendilerine verilecek vazifeyi 
her suretle ifaya ehil olan bu .ırkadaşlara rey veri· 
leceğini fırka mensuplarımıza bildirir ve Balıkesir'in 
değerli müntehiplerinin de tasvibine arz eylerim efen. 
dim. 
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C.H. F. Vilayet İdare Heyeti Reisi 
Konya Mebusu 

T. FİKRET 

\nıkaı Üııwr Edip \w~ 
Kapları ıaılı• lla~aıı ıı~, 
El lıbf'ı•i .\li lıP~ • 
~ladı>rıli z ttf P llalil İlırahiııı bt'\ . 
ı,;i,iı·i ka~:ılarlı Siikrii hı•\ 

Bı·~·pazarlr zadı• Sadri be~ 
Yıı·(•alı zadP llilııti IH'Y • 

Kı·skiıı ıaıh' Ziilıtii hı:, 
Saral' zaıfo .\ lııtıt>I lı~~ 
l\.ı·~e~·i ztı dt> darıt:ttlı fhl'alıiııtSaıııi \ıe\ 
llaıaı zadı• ~lusı:ıfa Cı-ıııil be.v · 
'libll'l'a hi z:ulı· E"at .\dil be·, 1 

A' ukat Sadık hl'\ · \ 
l\omi..,yoı11•11 flalil .\t'1':1Iİ IH•v 
Eyirıli ~t'l'PI' hı•\ 

Kahakeı oğlıı ı:(•rııil hı•\ . ' . 
Tiril zaılı• İsıııail hı•\ 
1\.1 ırıılı Hil'at oğlu B~ısri Lwv 
lliiskiraıı·ı O~r;ıaıı \'uri il!'~ 
SPrt>ııwtll z:ıilı• llilrııi lıt•\ • 
• • 
Et'zn<•ı Fahri lıt>\ . 
13Pleıli~ t• ı·ei.;İ • ' :ıl'İ hP~ 
Ekııırk<·i l liL·ı'Yİıı hı 1 \ - . . 
Yarııalı zadl' İ~rııail llalkı Lıtn • 
llapı İ~l:lrıı zadı• Ha si ııı hP\ 

Keklik. z·ıık .llı•lırııel lw\ . 
İ ııt:ını zade .\ziz lwv . 
Eeza<·ı .\ vııi hl'\ ' 

~ahin zadı~ İ hı.'a hiın bey 
Ci viei tl:ıınadı Va:-;ıf hPv 
eh zadl' Hifaı 1ı,., . 
il<•\ ı>ci o'"lıı Faik lu•, <'."" • 

01'aki zade İhnılıİnı hı•v 
.\ıı,ır Liitffı IJp,,· • . 

• 

\lı,:-;tt·ı·alıi z:11lı• llii~P\ iıı lıt'v 

Kır.ııılı Siilt·~ nıaıı ogİn ~lu~tafa t'feııdi 
n:ızPfe('İ K<•ııaıı Eıııiıı lwv 
Da~·ı oğlu llırahinı he~ · 

3'1 'r it•:ırPI O.ıa~ı hn~k:\ıilıi Ekrı:m be\ 
40 Ecza('ı .\zıııi he\ · 
41 \ ııaı· , ·t>ei p he;· 
4 ') y ların gümrük yoklaması 

L Uyuıturucu maddeler in· ANKARA, !} ( S.Ş,) -
"1•arı ta f d , d det eden ı k ra ın an Japonya ya lskendlreye e~ av . 

Ajansın istihbaratına göre ne gelerek körfeze girmek '.I 
iki Fransız harp sefinesinin istemesi üzerine bu mınta- ' 
İzmir ve İstanbul limanları- kanın ecnebi harp ıefinelerine 
nı ziyaret etmelerine Fran· memnu olduğu ve binaena· 1 

sız sefareti tarafından hü· leyh yoluna devam etmesi 
kümetimizln müsaadesi ıl· lazım geldljil uıulü dairesinde 
Umas edllmit ve bu doıta kuru sıkı top atılmak sure
ne teıebbüse veri 'en cevap- tile bildlrilmi§ ve harp ge· 

- ·"•IPr k:\tılıi .\lu:-;ıafa lıP\ 

Balıkesir -13 ~·ılı zade lliiSt'\ iıı .\ nıi ''ıwv 
Müftülüg·ün~en: ~; T .. rzi AlııııPt ~;·ı·ati ııe, · e. as sur ti! 

1 
denı·z yolları ıdaresıne men 

r 
1 

e e ıatı ma11 ka k 
ar attırılan 1000 sandık sup vapurları!' gümrü mu-

afyonda . amelelerlnin lzmirde yapıl. 
llllr'd n 400 sandığı iz· masına gümrükler vekalelin-
""i . en Japonya'ya ihraç edil-
... ıtır. M- b ce karar verildi. 
dık ute akı 600 ıan- 1 nları 
Bu. sonra ihraç olunacaktır. Zinga orm a 
ti) ne. mukabil takas ıure- tetkikatı 
e~u mernlekeUmize Japon ANKARA 9 cS Ş) - Zin 
b aaı getirilecektir. Fakat gal ormanları hakkındaki 

11 ernt· A Piy ıanın sanayiimize ve tetkikat ilerledi.Heyet yan 
aıarnıza h· b' • b d h k 1 ak lesır ıç ır suretle cıl ık ta lr ay a a a ac 

Y.ıd Yapacak emtia ve eı · tır. Bazı mıntakalarda uaul
edıı:: kolmamasına dikkat süz katiyat yapıldığı haber 
bu l .. ~ tır. Takas mukave· verildiğinden bunların tah 

nde tart mevcuttur· kiki heyete hildlrilırılttlr. 

ta lzmlr'de bulunan ecnebi miıl bunun üzerine ıeyrini 
harp gemilerine olan mem· dejiiılirerek körfezden uzak
nu mıntakadan bulunması laşmııtır. 
dolayısile o limana alt mü Bu vakayı haber alan 
saade etmesine imkan bu- Hariciye Vekilimiz, Fransız 
funmadığı bildirilerek gemi· sefareti nezdinde lazım ge· 
f.,rin lstanbul'u ziyaretlerine len teıebbüslerde bulunmuı -
maalmemnuniye muvafa- tur. 
kat edilmittir. ( Devaını ikinci sayfaııla ) 

-±v K1rınılı lllll'll Zi\a lıP\ . 
Rasal/ıuııe mıidılrlrii]li (i 1\ · · nüıı tespll ı'lli!il ııeçlılle 4 1 ırıınlı Ziilıtii lwv 

Rece/ıi şerifin iptidası 11 -1-7 ~ırıdırı.ıılı zaılı• ~ll'lııııP.t pfendi 
11. leşri11 9:1-1 i't"Şembe -1-8 ll:ıkk:lk ııa~ri he\ 

gıiıııiııdeıı illlıcır edilmiş 4\I l\ırınılı \'Pli hl'\. 
olmakla 11-1'2 lıirinci leş· • 
rin !J3.ı l'erşem/ıe gıiıııi ."ıO Yııııııırlaı·ı Siilt'\llHlll Ut'\ 

' cı.kşaıııı •. yani cı.ıına ge(~e- ı .1 i1 l E•nin hP~ z:ıde İ:ıııiıı hp;· 11 
Si ltyleı Ragaıp oldııyıı 5~ rı·ırarH'l Mt'lllt'I hl'\ 
ilan olıınıır. r- • • 

.. - 1 •=-=============~---...J ~ı ..... • 
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1. TE$ftİN lOı ___ ,... 

Türkofisten bildiriliyor: (•~ ı~ il t il 111 1-, ı~ 11, il il -~ 'r ı~ lr lr ı~)ı 
Trakya tetkikleri: 

Malkara'da iktısadi hayat 
M:ılkara : ( S.Ş ) ic ve dış pazarlarda ·~ r. 

11 --~ r. ~,ı '" ~rı, ı r. r. 1 

Necati bey lisesi 1 Belediye Tarihin pek eski devirlerin. 

dir. Nakil vasatları işleıne· 
yince tabiidir lı:i kaza iktısa· 
diyatı tamamen durmakta 
ve zararı mucip olmaktadır· 
Bu satırları yazarken kı,ıll 
Malkara yollarında çaınurs, 

kara gömülen, saatlerce ve 
günlerce yollarda kala~ 
kamyonla r ın vaziyetlerİD 1 

uz un ve soğuk k ı ş gecele· 
!erini yollarda geçinn ve 
t i treşen yolculıırı hatırlıyo· 
rum .. 

Ticaret mallarının 

yeti nasıldır? 
Dış hububat piyasaları 

• 
vazı-

Bu sene liseye fazla 
miiracaat var 

Seçimi Kepsüt'te hararetle 
devam ediyor. 

Vinnipeg, 1. 10. 1934: No. 3 Kanada garp malı, 
Buğday 1·8 senet kadar Birinciteıri n 23 10 1-2; Lap ·! 

düı \i k açılmıı ve ihracat için la ta ikin cıHı.nun şubat 21. 
faz la talep olmama sı İran ma l ı l,;i r •ncitq r;n, ik in 
d:>lay ıs;le fiat!ar düşmüş- ci t eşrin 2 1- 6; ik i :ıcileşrin 

9 uncu sınıfa bir şube daha ilave edildi 
KEPSÜT, 8 (S . Ş . ~ Bu 

gün belediye intihab ı baı 

ludı. l3u münasebetle her 
taraf bayraklarla ve yeıil· 
lik lerle donatıldı . Memleket 
in tihap günlerinden ziyade tür. Garbi Kanada mahsulü birincikiinun 21 9. 

n Cin255.0 J0.000-Z65.0(0.000 Yulaf: 
buıel arasında olacağ ı 

hakkındaki hususi tahminler 
dolayuile faaliyet pek az 
dır. Kapanıı az sabit ve 3.8 
senet düıük olmuıtur. Fiatlar: 
< Buıelde sent itıbari ' e) 

Birinci Teırin 81 ; Birinci 
kanun 82; Mayıs 87 yulaf: 

Yulaf : Laplata 3 pene 
düşmüştür Kanada malı ikin· ı 
ci kanun· t ubat 4 1-;:.6 pe· 
ne. No. 2 Kanada garp ma· 
lı bi rinci tetrln 22; No . 1 
Kanada malı birinciteırin 

2ı). 3 t ilin 

Şehrimiz Necatibey lise· 
sine bu sene diğer senelere 
nazaran fazla tehacüm var 
dır. Manlsn. Çanakkale gi· 

bi diğer komşu vilayetler 
dende müracaat eden tale 
belerin miktarı fazladır. 

bir bayram manzarası 
etmektedir. 

arz 

Halk reyini istimal etmek 
üzere sandık başına koı 
maktadır. Medeni vazifesi· 
ni müdrik halkımız fırkanın 
tesbit ettiği namzetlere bü
yük bir itimatla rey ver
mektedir. 

KEPSÜT, 9 (S.Ş.) - Be· Birincı teırin 41 5 8: Birin· 
ci Kanun 40 3-4; ~l ayıs 41 
7·8. Çavdar: Birinci Teırin 
57 l ·8; Birinci Kan un 58: 

Almanyaya ithal edilucak emlia
yaail talı masraflar için döriz 

Yerilmesi hakkında bir 
kerarname 

Bu vaziyeti gören mek müracaata menfi bir cevap lediye aza seçimi nahiyede 
tep idaresinin teıebbüsile gelmiştir . sükün ve neteyle devam edi" 
lisenin 9 uncu sınıfın bir Mezun olan kızlarımızdan yor. Kadın erkek bütün 

Mayıs 61 J. 2. Arpa: Birin· 
el Teırin 51 7·8; Birinci kıi.· 
nun 53; Mayıs 54 1 2. 

Almany döviz umum ida· 
resi , kontrol ofislerine 
gönderdiği bir tamimde Al 
manya'ya vukabulacak em · 
tia ithlatına ait tali masraf 
!ar yani ihracatçı memleket 
!erde yapılan nakliye mas· 
ralarile komisyon'ar ve si 
gorta ücretleri için döviz I 
ruhsatiyesi verilme•inl bildir· 
mektedir. Bu karara göre, 1 

kontrol ofisleri bundan böy 

ıube daha ilave edilmittir . bu sene okuyamıyacak l arı hemşehriler İf ve gücü bı. 
Şimdiye kadar müracaat anlaşılmaktadır rakarak rey haklarını kul· 

Londra 1. 1 O. 1934: 1
. z-m--

1
.-r-l_e_r ______ Al ıanmak için sandık hatına ay koşmaktadır. 

Buğday: vadeli sif fiatları 
sabit açılmıı ve ratıcıların 
çekinmesi üzuine yüksel · 
mittir Fiatlar sağla m. Fakat 
muamele azdır Fiatlar Ma
nitoba Bırinci Tetrin 28 -4; 
İkinci Teırin 28-6; ikinci 
Kanun 29-0 1-2; Mart 23 .4 

M h il 
. ld d Akşam Cümhuriyet meyda· 

a a eSl manyur U nı Kepsüt' lü ve civar köylerden 

M111•: 
Piyasa iki puan yüksek 

açılmıı, fakat talep az oldu 
ğu için devam edemiyerek 
1 1 ·2 pene kadar düıük 
kapanmııtır. Birinci Teırin 

21·9; İkinci Teırin 22 3 1·2; 
Birinci K an u n 22 81-2 

ikinci Kfınun 2J·3; 
Şubat 23-8. 

Arpa fiatları: 

le ithal edilecek emtia be · 
de ilerine alt döviz ruhsa ti· 
yelerindcn maada ihracatçı 

1 
memleketlerde yapılan ve 
ithal edilecek emtia ile doğ
rudan alakadar ol ın yukar· 
daki tali masraflar için da
hi, bu masraflar emtia fiat · 
!arına dahil bulunmadıkları 
tak<lirde. döviz mfüaadesi 
itasına mezundurlar . 

Ocak kongrası 
Dün akşam lzmirler ma· 

hailesi ocak kongrası top· 
lanmııtır. Kongra gayet ha 
raretlc ve münaka1alı ol· i 

muıtur Neticede; reis Ha -
fız Kazım , aza Osman Nurı 
kunduracı Muharrem,yedek 
aza olarak ta kunduracı 

Ahmet, berber 1 lüseyin ve 
marangoz Ahmet efendiler 
seçı : miılerdir 

Mümessil : elbiseci Ali, 
ekmekçi Hakkı efendilerdir. 

Halkevi bandosu 

Halkevimiz tarafından 

Gazi'nin kurulan ıehir bandosu çalıı· 
Radyo malarını ilerletmektedir, 

eserleri 10 T. EVVEL ÇARŞAMBA Bando Cümhuriyet bayra-
İST ANBUL, mında halkımıza güzel par· 

Uzak ve yakın şark- Fransızca ders. 19 Plak neşri· ça 'ar dinletmek için gayret-
yatı. 19,30 Türk musiki neşriyatı: l 1 1 d a t 

ta harıkalı tesirler 1 (Ekrem, Ruşen , Cevdet, Necati, e ça ııma arına ev m e -
Şevki , Mustafa Beyler ve Vecihe \ mektedirler 

yapıyor. Semiha Hanımlar): 21,20 ~jans Akşamki yangın 
LONDRA 8 (A.A) - Ge · ve Borsa haberlerı . 21,30 Studyo 

İ caz ve tan<>o orkestrası. \ Dün akşam saat 9 ,30 sı· 
çen ay stanbul'da toplanmıı " BUDAPEŞTE. 550 m. ralarında Kasaplar mahal· 
olan par 'amentolar arası 0 k 1 r ·estra konseri, - Amele neş· lesinde bir yangın olmuıtur. 
konferansına ittirak etmiş riyalı 20 30 Operadan nakil 23 

30 S
: ' 'k' . 

24 20 0
· • Yangın 155 numaralı Hati 

bulunan İngiliz murahhao ıgan musı ısı. , ans 
d 

musikisi. ce hanımın evinden çıkrnıı-
heyetlnin reisi Sır Sol Roy· 
ter ajansının bir muharriri BÜKREŞ, 364 m. tır. Yangına sebep bir san 
ne beyanatta bulunark Gazi Gündüz neşriyatı. 18 Neşeli dık içinde bu'unan kcmür-

hazretlerinin Türkiye için yap musiki. 19 saat ayarı vesaire 19, !erin hariçten içine ateı 
mı• o lduğu ıeyleri takip et- 15 Radyo orkestras ı , 20 Konfe· dütmesi le tutuımasındır 

• rans. 20,20 Plak. 20,45 Konferans. 

Sandıktaki kömür1erden 

· ı gelen vatandaşlarla dolmuş 
Bugün lstanbul'a ; geç vakitlere kadar milli 

gidiyor. oyunlar oynamak ve mahal· 
Alay İdmanyurdu takımı li eylenceler yapılmak su· 

dün akıam üzeri Ayvalık retile sevinçli bir gün yatan· 
tan gelmittir. mıştır. 

Mıntaka birincisi olan Gençlerimizden Sami bey 
ohy İdmanyurdu bugün Is- intihapta vatandaılara dü
tanbul'a gidecektir. Türkiye şen vazifeler ve Türk kadı
birincililcleri için İstanbul'_ nının cümhuriyet idaresinde 
da toplanacak olan beş aldığı hür mevki hakkında 
mıntakanın karıılaımaları 
cuma günü yapılacaktır. 

Mıntakamızdan hakem 
olarak Münir bey gitmek 
tedir. 

Sporcularımıza eyi yol 
culuklar ve muvaffakıyet 
ler dileriz. 

Vukuat yol, 
Şehrimizde 48 saat zar

fında zabıtaca kayda değer 
hiç bir hadise ol mamıttır. 

Gelenler, gidenler 
Ziya Ihsan bey 

Lise ve muallim mektebi 
Fransızca muallimi Ziza 
İhsan bey Ankara Gazi 
terbiye enstitüsüne tayin 
edildiğinden dünkü trenle 
Ankara'ya harnket etmiştir. 

İffet hanım 
Edirne muallim mektebi 

mezunlarından Celal zade 
İffet hanım Kayabey mek 
tebine tayin edilerek vazi-

ateşin bir nutuk söylemif 
ve coşkun tezahüratla al· 
kış l anmıştır . 

Halkın sevinç ve heyeca 
nı devam etmektedir. Va-
zifesini müdrik Kepsüt haL 
kı bilaistisna gönüllerinden 
kopan derin bir arzu ve 
imanla reylerini C. H. F. 
namzetlerine vermektedir· 
ler . 

Kepsüt Yatı pansiyonu 
Nahiyede kiiıadı tekarrür eden 
köy yatı pansiyonunun nok
sanı ikmal edilmek üzere· 
dır Şimdilik yirn i köy yav 
rusunu barındırabılecek pan
siyon bir kaç gün zarfında 

merasimle açılacaktır. 

Ayvalık 
Belediye intihabı bu 

gün başlıyor. 
melde olduğu siyasetin ya- 21 Piyano konseri. 21,45 Tagan· 
kın ve uzak ıark üzerinde ni. 22,5 Orkestra salon musikisi. 
icra etmekte bulunduğu ı---·--------
harikulii.de tesir karıısında zünden gayri muayyt n bir 

başka birıey yanmamıştır fesine başlamııtır. 
.;.._~~.;_~~~~~~~~~~-

AYVALIK, 9 (S.Ş. ) 

Belediye intihabı için yapı 
lan hazırlıklar son dereceyi 
bulmuştur. Aza seçimi ya 
rm yaflıyacaktır. Halk rey
lerini sabahtan akşam 20 
ye kadar ver~c eklerdir . 

duymakta olduğu büyük müddet için muallakta bı· 
hayranlıktan bahsetmiştir. rakılmııtır . Mısır'i ılar bu 
Sözüne devam eden Sir meselenin kontrolunun ta · 
Park Sold ıöyle demiştir. mamen kendilerine ait ol 

-Mustafa Kemal hazretle· masını istiyorlar. Halbuki 
rine memleketinde perestiş bu esnada İngiltere ile mı 
edilmesine şaşılacak bir ıey sır arasında müzakereler 
yoktur. İngıliz Türk müna cereyan etmektedir. 
sebatının tamamile dostane Mumaileyh netice olarak 
bir mahiyette olmasından söyle demistir . 
dolayı son derece .memnu- •Bu konferans timdi ye 
num Mamafih bazı mesele· kadar hazır bulunmuı oldu-
ler vardır ki imkiın huıl ğum mükemmel surette ter. 

Mesele 
Yok 

(Üstarafı birinci sayfede) 

Fransız büyük elçisinin 
bu sabah hariciye vekili 
beyefendi ile vt:kubulan 
te1 efon görüşmesinin, ışın 

bir sui tefehhümden ibaret 
olduğu ve mevzuatımıza 

riayet tabii bulunduğu ve 
Türkiye ile Fransa arasında· 

olur olmaz Avam ka· 
marasında bunları orta 

tip edilmiı on iki konferans· ki çok dostane münasebet 
tan biridir." !erin bunu müeyyit olduğu 

ya atacağım Fazla mik- LONDRA, 8 ( A.A ) -

italya'da 
halıcılık 

(Üstarafı birinci sayfede) 
Yaş ıtib " rile küçük sonat

!ora m orı sup olanların k ı smı 
azımı yirmi beş ile k ı rk 
dört ar8ınduıhr. 

Rurada muhtelif gruplar 
fa aliyeti vardır. Bu yüzden 
aza reylerinin farklı ve da
ğınık olacağı anlatılmakta 

dır . 

Dursunbey 
Belediye aza seçi

mi bitti 
EURSUN llEY, Y (S.Ş) -

Burada belediye intihabı 

de büyük bir şehir olan 
Malkara, Osmanlı padişahla-
rı tarafından çok ihmal 
eılilmiş ve bu güzel yurt 
o zamanlar adeta bir men· 
fo mahalli olmuştu. Mecnun 
Sultan İbrah im' i ölılüre n Bu· 
nak '.rteh met Paşa bura ,J n 
idam edilm · ş ve Koc ıı Sinan 
P..ış1 buraya nr fye<l i lm i şti. 

Ş i ıı.di Trakya'nın oldukça 
imar edilm iş ve terakki et
miş kazalar ı ndan biri olan 
Malkara lıı.ti{ manzaralı 
bir yerdir. Meşhur lran hü 
kümılnrı Keyhusrev zamanın· 
dıı, yan i bundan altı bin 
sene evvel Malkara'yı ilk ön · 
ce ş imıliki «Gürgen» cloğının 
üzerinde kuran Türk'J. rdir 
S ınesinde altıbin se nelık ta. 
rihi saklıyan Malkara, yük
sek ve aziz ruhlu Türlı: 
kahramanlarına metfen olmuş. 

tur. Bu kahrmanlar nrnsında 1 

Lfila Şahin Pş, Hacı İlhey, 
Küçük Hızır, Ôrem, Hucı 
Sungur, Balaban ve Müste
cep beyle r sayılabilir. Ka
zada bu kahramanların is
mile anılım bir çok köyler 
v a rdır ... 

lktısadi hayat 
Malkara'nın şosa yolların

da işliyen nakil vasıtaları 
otomobil ve kamyonlardan 
ib3rettir. Sazan kamyonların 
fazla hnmulelerle şosalar 
üzerinde ziy,,de tahribat yap· 
t kları görülmektedir. Kam· 
yonların {azla ) üklü olduk· 
!arı zamanlarda mıızar rotları 
görülüyorsa da nakliyatı 
sürntle temin etmeleri do 
layısile iktısat üzerindeki 
tes irleri eyidir. Fakat Kı ş 
günlerinde Malkara yolları 
ltapanmakta olduğundan mü· 
nakale vasıtaları işlemekte. 

Küçük habrler: 

Maarif Vekli 
Dün ansızın İzmir'e 

geldi. 
ANKARA , 9 (S.Ş ı 

Malkar.ı ve h :ıvalisindeki 
münalrnle i şlerinin dahn ese•· 
lı h ı r şekilde temin edilmesi; 
senelsrcc evvel yapılan 
ve bugün terk edilmiş bir 
halde bulunan nııtauıalll 
ş i medifer hattının ikmali in· 
şaatına bağlıdır. 

Bu tren hattınır. inşaatı 
tamamlandığı takdirde (87) 
köyü ihtiva eden Malkara 
kaza~ı ve havalisinin ilı:.tısıl 
ve ticaret hareketleri daiınB 
yükselecek ve o nispette 
istif.ııle de ziyadeleşecektir· 
Bu hattın yapılması bal· 
kan harbinden evvel bütiin 
Trnkya'oın zahire ambarı 

olan M.ılkara'nın zenginleş· 
mesine s•bep olacağı gibi. 

Trakya iktısadiyatının ihy• 
ve inkişafına da başlıca aıııil 
olacaktır. 

Malkara köyleri 
Malkara köylerini yerli ve 

muhacır olaralıJilı:i kısma ayı~· 
mak lazımdır. Yerli k6ylerı 
daha zengin olduğu gibi nii· 
fus itibarile de dığer köyle• 
re nispetle fazlad ı r, (50) ,,e 
(150) hanelik olan kaza köf 
lerirıin ekserisinde (300 j)s 

1000) nüfus bulunnıaktndır· 
Bütün halk çiftçilikle geçinir· 
Bazı muhacır köyleri de 
yumurtacılıkla iştigal eder· 

11hmet hi/rrıi 

ı Tabiiyet 

1 

değiştirenler 
T ahkikeı t yapılaraK 

sebepleri araştırılaca~ 
ISTANBUL 9 (S ŞJ _,.. 

Maarif veltaletince hazırla
nan yeni talimatnameye gö 
re akalliyet mekteplerindeki 
muallimler baıka vazife· \ 
\erde çalııamıyacaklardır. 

Son zamanlarda İstanbul'o' 
tabiiyet değiıtirmek üzer' 
Vilayete bir çok müraca•t' 

İZMİR, (S .Ş ) 9 - Orta 
ve batı Anadolu'da mektep · 
!eri teftiıe çıkan Maarif Ve
kili Zeynelabidin Bey Eski 
şehir'deki teftişlerini bitir· 
mişler ve dün akıam saat 
yirmide refakatlarında kale· 
mi mahsus müdürü Nihat 
Bey olduğu halde ıehrimize 
gelmişlerdir . 

Vekil Bey trenden iner 
inmez derhal Erkek mual 
lim mektebine ve orada Er· 
kek lisesine giderek mektep· 
lerin gece vaziyetini 
müılerdir . 

gör 

1300 talebe 
ANKARA. 7 (S Ş) -

!ar yapılmaktadır . 
'I Bunların bir kımı dıı ııı~ 

lüman olarak Türk tabiyeti' 
ne geçmeğe uğraımaktadır· 
lı:.r . Vilayet bu gibi mür'' 
caatlar etrafında tahkilı111 

yapılmak üzere evrakı z• 
bitaya havale etmektedir· 

Bu defa vekaletten gele" 
bir emirde böyle tabiiyet cJe· 
ğittirme itlerine fazla ehtJll 
miyet verilerek tahkikat!•' 
rın çok derinleıtirilmeıl ft 

hangi lüzumlar altında tıı' 
biiyet değiftirildiğinin teıb 1 

tini bildirmiıtir 
Tahkikat neticesinde ci0 

di sebeplere müstenit olııı'~ 
dığı görülen mürac11atlar rt 
dedilecektir . 

Tamirat yüzünden açılması • 
A k k k 1 Nasıl harcl.rah ve'' geçiken n ara er e isesi 

birinei devre sınıfları ayın lecek 
onunda açılacaktır Şimdi· ANKARA, 8 ( S.Ş ) · tarda gümrük mımiaları 

mevcuttur. Ve bu manialar 
gümrük münasebetlerimiz 
üzerinde ciddi tesirler yap 
makta ve biıınelice İstan· 
bu\'daki ticaret odamız ati! 
bir vaziyette kalmaktadır 

İstanbul beyne'milel parla- esas 1 arında cereyan ettiği 
mentolar konferansında İn · öğrenilmiıtir. 
giliz heyeti murahhasaıına PARIS, 9 (A.A) Havas 

ltalyn'd :ı küçük rnnatların 
mevkii pek mühimdir . Yu_ 
karıdaki r n kam'.arılan anin· 
ş ı lıyor ki , küçük s :ı n:ıtlor 

lt :ılya ' n n ıktısadi ve İ çtima i 
lıayatınJ a, mülı m bir un. 
sur teşkil etmektedır 
Faşist rejiminin gösterdiği 
yühsek aldka s~yesinde 
ltalya'Ja küçük sanatlar gün
den güne inkişaf etmektedir. 

nihayet bulmuştur. Halkımız 
hüyüh ta§l<ınlıkla yaptığı bu 

ye kadar liseye kaydolun Baytarların orman meııı 111 

anların sayısı l 300 Ü geç- !arının harcırahları haklı 1" 1 
8 k • h .-et 

Hakikat ıudur ki: Yakın 
Şarktaki ticaretimiz için en 
ciddi engel kontenjantman
lardır. 

Konferansta en mühim 
mazakereler silahları b:rak 
ma ve kapitülasyonlar mes· 
eleleri hakkında cereyan 
etmlıtfr. 

Bu meselelerin bilhass · 
Mmr'ın hattı hareketi yüa 

riyaset etmiş olan Sir Gorf, ajansı iki Fransız torpitosunun 
Royter ajansı muhabirlerine İzmir körfezine girecekleri \ 
va ki beyanatında Gazi Haz sırada bataryalar mızdan hu
~etlerin İ n baıardığı büyük ı susi kuru sıkı top atılarak 
ı şlere karı ı ve onun yakın geri çevrilmiı olmasından 
ıarktaki hayretkiir tesirleri l .1 . ı h d' t f d ı erı ge en a "e e ra ın a 
karşısında duyduğu !.ayran- I tt ' ği t bl ' ğd l d' ne2re ı e 1 e, :a ıse 

lığı ifade edert> k demiıtir i 'k ' h"k" t d 
k

. n n ı ı u ume arasın a 
ı: 

- Gazinin milleti tara- ıayanı memnuniyet bir ıe· 
fından perestif edilmesi ıa· kilde halledildiğini kayde
yanı hayret değildir. Ben derek diyor ki: 
şahsen çok samimi olan "Bu hadise İzmir limanı . 
Türk · İngiliz münasebatın· na girmenin memnu oldu 
dan tamamen mutmainim. ğuna dair haberin vaktı 

zamanile bu iki harp gemi· 
sine kumanda eden amirala 
bildirilmemesinden ileri ge 
len bir yanlışlık netices'dir. 0 

Havas ııjansı yine bir tebli
ğinde torpitoıarın İıtıı nhul 'a 
ziyaretlerinden ele sarfınazar 
edi l diği hakkındalıi rayiala
nn yalan oldu A-unu, hadi•e
nin ha 1ledilmesi dolayısile 

torpitoların İstanbul'u ziya· 
retlerıne hiç bir mani kal 
mamıı bu'unduğunu ilave 
etmektedir . 

seçim itinde reylerini ka· 
milen halk fırlıası nı. mzet 

!erin" vermi şlerdir. 

Terfi 
Lise ve muall;m mektebi 

müdürü Mehmet Emin . er
kek ortamekıeLi müdürü 
Ahmet Tevfik beylerin bi-
rer derece terfi 
maaşlarına zam 
tır 

edilerek 
yapılmış· 

Muhterem müdürlerimizi 
tebrik ederiz. 

miştir. u mi tar geçen yı- da Şurayı de' !et e, 
O t' 

la nazaran 40 fazladır. umumiyeıince bir karar"' 
Maarif Vekaletince lisede ·1 · t' rı mıı ır. ~ 

yeni ıubeler açılmasına ve Bu karara göre, buPcl',. 
muallim kadı otunun geni§ · sonra baytarlara ve ort111

1
, 

letilmesin <' karar verilmlftir. memurlarına verilecek lı' 6 
Mali teşkilat tetkik cırah ki'ometre e!aun• 1',ı 

edilecek. re değil, hakiki masraf'.,. 

iSTANDl.iL,8(S Ş) _ Mali. üzerinden verecekleri beY:ıe-
nameye göre tediye ed 

ye vekıı.leti tarafından cel-
bedilen mütehassıs Alfan ya· 1_ce_k_t_ir. --1' 
kında tetkik seyahatine çı_ muhtelif vılıı.yetleriD ııı ~~ 
kacak ve Anadolu içinde teşkilı!.tını aözden ge\'irece 
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R ı ı n.J!!. " J "V kt d• h k t/ ..J : Savaı'ın: : Yazan : A/ 
J 

uunya uzerınaesıyası eı ısa ı are e eıı : Küçük : Meçhul Çete : ıca . oo: 

A. 
N 

y 

s ol 

A 
D 1A 1d I ':Hikayesi : : : 

1 
fransa ile ltalya anlaşacak olurlarsa 1 vusturya a asa et unvan- ···ı;~~~:·n~:::~:n·::b·a~)····lı·a·ı:.;~;~~~·M:i.:7:·:;:k·a~~ 

"The Nation,, dan dik'te bulunduiu zamanlar !arının tebar istimali Ne ise Recep, seni af· !arını çattı . H~y~etli VÜCU• 
Avrupa'da budunlar arası da Avuıturya'daki Nazi is· ettim. Şu bizim meıeleyt dunu oynatır gıbı sandaly•· 

Yunanistan intihabı 
Muvafık/arla-mu-hafifler 

anlaşamazsa 

M. VenızelôS ve General Kondilıs ne dıyor1 
G - - · h ide duruyor arnizonlar emre hazır bır a 
,_~TINA, 9 (S Şı Hı>.n .ı. 
b •n bildiriliyor: Bugünkü 

beYllnatında M. Venizelos 
"efıf .. h tıı curn urıın rnebusan 
d tclııını feıedecek bir ira 

c~I imzadan iıtinkaf ede
li ine hala kani olduğunu, 

ra b· 1 e. k oy e bir hareketin 
~~h~a hır ihtilAI hareketi 

011 Yetinde olacağını ve 
a ... 

•ı ,.ore neticeler verece-
' ııı - 1 fi •oy em ittir. 

lığ avana fırka kumandan· 
b 

1 
bir tebliğ neırederek 

8.zı k t 
bıtı ı &atın ve küçük za-
len:rın Pıloponeze naklini 
hı etmekte fakat bunun 
tıııet 

l>ıld e ait sebeplerle ya-
''•lığırıı bildirmektedir. Si· 
r,ı tııahafılde iıe bu ha-

"'tle · ı ~aıı 
1 

rın ılya•i maksat a 
1 dı· 
~. ııı i.ddia olunuyor _ 

ıet0 , Ekaındaris M Venı 
ı. 1 un s· • . · "'t f ıyası vaziyetın ın-
tııba ı hakkındaki bir mek
ha tıııu hamilen Atına'ya 

'eket 
tııııh etmittlr Mektup 
laf alıf fırkalar grubu re· 

ile v 1 ~ eri ecektir. 

fa], ~halif fırkaların re-
y r Girit'te bulunan M. 
c,'tılzeloı'a telgrafla müra 

ı, 8.l ederek takip edecek· 
rı h 

fik attı hareket hakkında 
f r 'V 

le.rd ' mütalaasını sormuı· 
ır. D h'I t' 8.tıfa a ı iye nezare ı 

bı tına teşebbüslerinden 
r n t it._ e lce çıkmıyacağına 

iııt~ bulunduğu cihetle yeni 
llıaı 1 ~~at hazırlıklarına huın-

ı-ı-.1r ıurette devam ediyor. 
~. tıkürnet her ihtimale 
"'tı A ~011 llna ve Pire garni-

L Uttu •ut seferber vaziyette 
t;ı:~duruyor Grit'e gönde· 
)e

11
•
1
' olan alayın yerine 

l b• 
llu] ır piyade alayı ko-

llıuıtur. 
"l'INA v,
111 

, 9 (S.Ş) 137 
hır Zelıst zabıt tarafından 
lu . '•kerl hareket protoko
ı,k1llıza edildijti haberini 
" ıııı d "oııd e en harbiye nazırı 

llis de mittir ki: "İlk 

Ceneral 
~ Plastras 
"~~are ile meçhul 
is~r semte gitti 

ıı,11 h~N_BUL, 9 (S.Ş)-Yu
dı~1 b ukurneti Paris'ten al
tıı"1 lr haberle, 6 Mart ih
tr,,, rıın faili ceneral Plas: 
lııG.ı 111 bır semti meçhule 
r evec lh h 'ket c en ve ansızın a-

8 etliğini anlamııtır 
il aı, y 
'tat ~nan gazeteleri ce 

ile h Plastıraa'ın tayyare 
ltd 1 ~'eket ettiğini yazmak· 

8 
ar. 

lııet 11 
haber Atina'da bükü· 

b,)ı rnahafilinde telaı ve 
ecan 

)erlerd uyandırmıı, bazı 
tııır d e askeri hazırlıklar 

ı:: e llrnııur. 
A 'VVelk° 
"'llıı , 1 geceden itibaren 
lttıh: da fevkalade tedbirler 
4c ı edllrnistır. 

ı:.r~~ nereye gitti? 
A.tınada RUL, 9 ( S.Ş. ) -

1-le] n bildtriliyor: 
•• ırratta k · y "lilletı . ı unan ateıe 

M. Venizelos 
söyliyeyim ki bu 

önce tunu . k 
k d Venizelist zabıt yo 

a ~~ndan daha azdırlar. Bun 
tur . . d Yanan 
!ardan gayrısı e 
zabitleri olup mılli orduya 
mensupturlar. 

F kalar arasındaki mü-
ır 1 h kkında bir sor-

zakere er a M 
karıılık olarakta ta . guya 

Ceneral Kondiliz . 
Kondilis şunu söyledi. Siyası 
fırkalar ya anlatacak _ya 
but kendi kendilerini dagıt 
mıt olacaklardır" . 

llarbiye nazırının zabıtle-
1 Yunanlı 

ri Venize ist ve 
olmak üzere ikiye ayırması 

V . elı'st mahafilinde çok 
enız h "ku 

fena tesir yapmıf ve uf • 
mele mensup olmıyan ır· 
kalara karşı bir hakaret 
sayılmıttır. Venizelist zabit· 

1 . bu beyena tı protesto 
erın . 

ederek tarziye istlyeceklerı 
söyleniyor. 

iST ANBUL. 9 (S.Ş) -
Atina'dan bildirildiği -

.. e Yunan meclisi perne gor , 
embe günü feıhedilecek ve 

~ 1 teırinisanide yeni intiha· 

bata baılanacaktı. 

İspanya 
Bütün memle
ket askeri ida

re altında 
LONDRA, 9 ( S.Ş. ) -

AJ'ans Royter lspansol c~_m-
ld • gunhurlyetinln kuru ugu 

denberi en vakim bir buh· 
rangeçirdlğir.i bildiriyor. 
Halk evlerlle müfrit fırka· 
!arın bütün kulüpleri kapa 

tılmıştır 
PARİS. 9 (S Ş) - Le: 

t kabinesi örfi idareyı 
rou a· 
·ddetle tatbik ediyor. u· 

fi k • 'd • leket as erı ı "re tun mem G 
altına girmit gibidir. rev· 

ler devam ediyor. 

Kayseri mens.uca~ 
fabrikası türbınlerı 

MOSKOV A- 8 (A.A) -
f b 'kan Kayaer! mensucat a rı 

1 
k 

ıçın yapılan ı 500 kilo~~t _ı 
türbinin tecrübeler, ~uy~k 
bir muvaffakıyetle bıtmıt· 

münasebetlerine yeni bir şe. yanını menedebilmeyi ümit "Parişer Tageblatt,, dan gelelim. sine daha eyi yerleıtl. Ônlln-
kil vermekte olan ceryanlar edip etmediğini veya böyle Viyana'dan bildiriliyor: Recep bir k a d e h de duran konyaktan bir tek 

1 d b · Gazetelerin itarına aöre d h ve tesirler, sene er en en bir ıeyi arzu edip etmediği· .. a a içti. Ustasına dönerek : attı: • 
b d • hükılmet, bir kanun ile 1 devam eden sakin ir Uf ni burada münakaıa edecek Söy e usta, bu akıam - Ee Recep, ıöyle baka-

F ·ı Avusturya'da aıalet unvanla· h ı 
manlıktan sonra ransa 1 e değiliz. Hitler, Avusturya ve ya ut yarın kimin ve kaç ı hm . Oraya kaç kiti ile ııi-

kl rının tekrar kullanılmasına ftalya'yı birbirine ya •ıtır. ile Almıı.nya'nın birleımek kitinin canını alacağız? Se· deceğiz. Hepıine haber ve· 
1 d müıaade etmek taıavvurun-

maktadır. Son ı:aman ar a husuıundaki tabii meyilleri- nin için olduktan sonra relim mi acaba? Bilmem ki 
d eh dadır . 1 Muuolini ile sefir e am· ne muhalefet etseydi, ken- ölüme bi e razıyım, Nasıl geçenlerde cemiyetlmiı:e al-

d k ·· k d 1 Mayısta mevkii meriye- 1 O brun arasın a i muza ere i mevkilni saramıı olacek· razı o mıyayım. korkunç dığımız 0 iki kiti yok mu. 
1 il M d te konan "Avusturya'nın ı d b k Jer, kati bir an atma e ne- tı. usaollnl onun üzerin e g ce sen o masey in, en Onlara meseleyi açma111 

b 1 . 1934 yeni kanunu esasisi" d J b ticelenmlt olmıya i ir; gen tesir yapmıt olabilir; fakat timdiye ka ar ö müş ulu-
k 1918 kanunu esasisinin Avus-ye kalan ihtilaflar anca te- bu tesir ergeç vaki olacak nacaktım Hayatımı sana 

d 1 b ·ıı F b h turya'da asalet unvanlarını d ferruat üz:erin e o a ı r a- ir areketi tehirden ileri borçluyum. Ne emre ersen 
kat asıl ehemmiyeti haiz gidemez. lağveden hükmünü ihtiva et· yapacağım. Dedi 
olan nokta, anlaıma arzu- Hıtler'in etrafındakiler ilk memektedir. [gasen harpten - Bana bak o ğ 1 u m 
sudur. muvaffakiyetlerln teshirkar evvel kullanılmakta olan sen daha tecrübesiz 

İki memleket arasında hal- günlerinde onun Polonya asalet unvanları bir kaç ay bir delikanlısın. Bastığın, 
Jedılmesi lazım gelen belli paktını ve koridor statuko· danberi Avusturya'da filen gezdiğin yerlerin nasıl ol
batlı iki mesele vardır. ıunu kabul etmitl.,rdi. Bu tekrar kulanılmağa baılan . duğunu bilmezsin. Benden 

Birincisi Tunuı'taki !tal- ılhir timdi ortadan kalktık. mıttır. sana nasihat olsun. Bir da-

yan'larm hukukuna dair nis· tan sonra gerek kendisinin ı'talyalda umum·ı af ha böyle silah sesi ltidüp öy-
beten ehemmiyetsiz olan bir ve gerekse Muaaolinl'nin le yerlere gitme . Eğer o 
mesele, diğeri daha ziyade bütün gayretlerine rağmen ltalya gazetelerinden iki kiti polis olseydılar, sen 
ehemmiyeti olan deniz kuv- Hıtler'in hariçteki tesi- ltalya'da Prenses di Pie- ne yapabilirdin. Seni 
vetlerindeki nispet meselesi· rint günden güne monte bir kız çocuğu do- doğruca hapishaneye götürüp 
dir. Muasolinl Avrupa'nın kaybetmekte olduğunu gör ğurma11 do1ay11ile, ltalya senelerce yatardın.. Neyse 
farkında Franaa'ya muarız düler. Diğer taraftan dahil- hükumeti mücrimler ıçın gelelim asıl bizim meıele-
olmağa ve İtalya nüfuzu için deki zafı da nazi isyanını umumi bir af ilan etmiı!ir ye, dedi. Biraz dütündükten 
bir saha açmağa azmetmit tacil etmif oldu. Bunda hay- Fakat Trablusgarp eyaleti sonra Palabıyık Memiş ağa. 
bulundukça, deniz meselesin· ret edilecek bir ıey yoktur bu aftan istisna edilmiı!ir. reisin ismi. bir gece sonra. 

de hiç bir fedakarlıkta bu· Asıl hayret edilecek ıey esaslı müıkülat ta v .. rdır. ki icra edecekleri meseleye 
lunamazdı. Mussollnl Franıa Muuolini'nin bunu görme- Bundan baıka Avrupa ka- temas ederek. 
ile aynı nüfusa malik olan meıldlr. Alınan haberlere gÖ· pitalizminin hasta ıktan kal- - R e c e p d e d i • 
İtalya'nın Avrupa ve Afrika re, Mussollni, bugün Alman- kıp sıhhate kavuıabileceğlni Evvelce de söylediğim gibi 
kıtalarında aynı nüfuzu ta- ya'nın tam bir sarette silah. göstermelidir. Avrupa kapi- muhakkak ıu çiftlil. itini her 
lep etmekte haklı olduğunu !anmasına muhalefet etmek talizmi iadei afiyet etmedik- halde halletmeliyiz. 
gostermek için senelerce uğ- üzere Fransa ile btrleımeiie Qe ileride, hatta önümüzde· Peki usta nasıl istersen 
raıtı. Şimdi baıaramadıı}ı bu haüırdır. Ve yine bugün ki iki üç sene zarfında ne- söyle. Hemen bitiriverelim. 
itten rlcat ederek ftalya'nın Fransa ile bahri teırlkl me- !er vukubulacağını doğru bir - Recep bu iş biraz zor 
rakibi kadar kuvvetli olma· aalyl kabul ederek kendisin- tekilde tahmin etmek imka- amma, ne ise. Zaten timdi
dığını ve bugünkü Avrupa'. den daha zengin olan Fran- nı yoktur. Fransa faşistliğe ye kadar hangi itimizi ya· 
da bu vaziyete yükselmeyi sa'nın daha büyük deniz dönecek olursa bu hareke· rıda bıraktık ki, buda ) a-
ü:nit etmediğini itiraf etmiı kuvvetine sahip olmak hak tin budunlar arası itleri rıda kalsın. Recep beni eyi 

oluyor. kını itiraf etmit vaziyette- üzerindeki tesiri harikulada dinle. Söyliyeceğim sözleri 
Fakat bu kararı Muaaoli· dir. olacaktır. Komünistlerin aklında eyi tut, sonra gider, 

ni kendisi vermlt değildir. Franıa ile italya arasın· ayaklanması ile bitler mev· diğerlerine planlaıı ıöyler-
Bu hususta yardımcıaı ve da teırikl mesai' bllhaua kiinden düıürülecek olursa sin. Onlar da hazır olurlar. 
talebesi olan Adolf Hitler Sovyet Ruıya'nın da Millet- Avrupa hakkında ıimdiye Anlatıyorum. Haniya şehre 
amil olmuıtur. Muuollni ler Cemiyetine ııirmesi üze- kadar taııdığımız kanaatle· üç çeyrek mesafede bir çlft
Avusturya'da Nazi isyanına rine Avrupa'da bir müddet rin hepsi kıymetsiz kalacak ilk var. 
kadar Hitler'in Avusturya için yeni bir beynelmilel tır. Biliyorum usta. 

istikbaline karıı hürmet münesebetler sistemi doğu. Önümüzdeki ıeneler umu- Onun sahibi, bizim 
edeceği vadini tutmıyacağı racaktır Bu sistemde herkes miyetle tahmin edildiği gl- Allahlık Yani SO yaıındakl 
nı anlıyamamııtır. Ancak 

1 
llitler'in aleyhine dönmüt bi harp seneleri olmayıp Bahtiyar ağada çok paraaı 

Almanya nüfuzunun Avus- ve Almanya, bu asrın bat· ta dahili harp seneleri olur- varmıı. Hatta öyle ki §İnik 
turya'ya, Macaristan'a doğ- langıcındanberi korktuğu ıa neticenin ne olacağını ile ölçülecek kadar çokmut 
ru tevsi etmediği takdirde 1 ihata vaziyetine dütmüı ola kimse doğru olarak kestire- Bunu geçenlerde bir yerde 
İtalya, rakip olarak kartısın· caktır Harpten evvelki mez. Ve Sovyel Rusya ile otururken, şehrin ileri ge. 
da yalnız Fransa'yı görebil- ı muvazene sisteminin yerine Japonya arasında bir muha- ' lenlerinden bazı kimselerden 
di A t ih' ~ b 1 kulak misafiri olarak itit-. vrupa ar ın•e yeni ir rebe, Rusya'nın millet'rr ce-

Musolini evvela Alman' - tecrübe olan muvazenesizlik miyellne girmiş olmasına tim. Altın babaaı vesselam. 
kıl ketmek O altınları bir elde etsek, ları ikna tari e sev kaim olacaktır. rağmen Avrupa'nın sulhunu 
1 k mecburi.ye· h yok mu.. Haniya. Recep. ve minnettar 1 Almanya buna ta ammül parçalıyacak bir hareket 

1 k "midi i Bütün dünya bizim olacak. 
tile kontro etme u n etmese bl'e, bu ıistem devam olur. Halk Fransız. İtalyan 
besledi Muahedelerln tadili edemez. Almanya ya Nazi dostluğunun açacağı eyi Hecep altın sözünü itidir 
ve silahlanma gibi iki me· idaresi altında ve yahut on- yollardan ziyade fena lh ltitmez gözleri fal taıı gibi 
•elede onların mu"daflı' oldu. 1 . 1 t t k id 1 d h açıldı Bir çocuk gibi sevi-• arın yerın u aca are a · timalleri a a ziyade göz nerek· 
Hatta Alman'lara ittirak et· tında ergeç Avrupa'nın ıe . önünde tutuyor. Avrupa'nın 

mi .• olmak ı'çı'n Mı'lletler Ce- raltini kabul ederek Avrupa'· k k d k , gere i tııa en ve gere se 
b 1 ya iltihak edecektir. O za · 

miyetinden çekilmeyi 1 e siyaseten inkiıaf etmekte 
man timdikinden daha yeni 

dütündü ve Milletler Cemi- bir ıistem ortaya çıkacaktır: olduğu aıikardır. lktıaadi 
yetinin Alman'ların taleple- Birlik sistemi. Eğer buna inhiıaf biraz karanlık ve 
rine göre tadil edilmesinin mazhar olursak, yakın bir ati ilerisi tahmin edilemez 

Ustacığım. Bunun için 
merak etme. O bunak he-
rifi bir yumrukta öldürmez
sen O zamıtn beni istedi 
ğin gibi öldür 

Muhsin ağa Recep'in 
mantıksız sözlerine ehem· kati surette lazım olduiiu de harp tehlikesi de berta vaziyettedir. Yalnız Marxist'-

hakkında lngillz'lerle açık raf edilmiı olur. Kuvvetli ler kapitalizmin yerıni, ni- miyet vermiyerek: 
mütavere debulundu. Hitler, müttefikleri olmıyan ve et· hayet komünizmin tutacağı Hayır, mesele senin dü
blr sene, efendisinin slyaıe rafı yalnız onun tecavüzleri· na kanidirler. Bittabi siyasi şündüğün gibi değil. Haydi 
tine uydu ve Alman huku· ne kartı koymak niyetini ta- inkişaflar, iktı•adi değltik 
kunun müdafaası için yapı· ııyan devletlerle çevrllmiı liklere bağlıdır. Şimdiki 
lacak mücadeleyi Muuolini'- olan bir Almanya senelerce halde Avrupa siyaset itlerin· 
ye bıraktı. Eğer Muuolinl zafer ümidile mücadele ede- de yeni bir muvazeneıizlık 
Almanya'nın yeniden silah- mez. ve sırf Avrupa'dan çıkma 
]anması, muahedelerin tadı· Elbet ki bu vaktinden ev- beynelmilel bir muharebe 

li ve Milletler Cemiyeti tı- vel ve haddinden fazla •bir korkusundan azade istirahat 

terinde •erı· neticeler elde I vaziyetine doğru temayül 
• tahmindir. Fransa ile talya 

etmeğe muvaffak olsaydı o gösteriyor Sair ıerait müaa-
arasında dostluk paptı imza. d ğ kd d A korkunç Anschluaa günü fi a e etti i ta ir e, vrupa 

ihtiyar bunağı öldürdük.Fa
kat sarılar Öyle ya .. Biz 
paraların yerini ondan öğ· 
renmedikten sonra onu öl· 
dürmütük ne fayda, ölüm 
i e, işkence ile ve daha sair 
deıiaelerle ihtiyarı korkutup 
saklı olan yeri öğrenecek 

ve herifi paraların yerini 
öğrendikten sonra da yine 
öldürecek ve paraları alıp 
izimizi kaybedeceğiz. 

eyi olur zannındayım. 
- Doğru söylüyorsun us

' ta . Daha, o yeni gelenlerin 
huylarını, ahlaklarını öğre

nemedik ki. 
- Recep onu bunu bı

rak ta; gel bu iti lklmiıı: ya· 
palım. Naııl olur?. 

Recep bu ıöze karıı hiç 
dütünmeden ve bila tered
düt cevap verdi: 

- Nasıl emrederaeniz öyle 

yapalım usta . 
-- Peki Recep hemen bu 

akıamdan tezi yok, yola çı· 
kalım Ha bak. Az kalım 
unutuyordum. Silahın ya

nında mı? 
- Evet usta yanımda. 

Hatta ağzına kadar dolu. 
Peki Recep Yalnız blıı: 

ihtiyatlı hareket edelim de, 
zararı yok ister ağzına ka
dar dolu olsun ister olma. 
aın . ihtiyaten çarııya kadar 
in de bize elli kadar daha 
fitek al. 

Öyle amma uıtacılım 
bu zamanda her yer kapalı. 
Hem bak. Horozlar ıabahın 
yakın olduğunu ötüılerile 

haber veriyorlar . 
Muhsin ağa hayretle Re

cep'in yüzüne baktı: 
Ne diyorsun . Sabah ol-

du ha. Hay allah beliıını 
verıin. 

Ha 1 bu ki bunlar, böylece 
konuturlarken vakit de epey
ce ilerlemif, ve hakikaten 
sabahın alaca karanlıitı da 
ortalıkta hafif bir beyazlık 
hasıl etmifti Demek sabah 
oluyordu. 

- Halbuki Recep. Ben 
hemen !timiz baıına ha
reket ediverelim diyordum. 
Şu halde akıama kadar 

bekliyeceğiz ha.Aksiliğe bak 
- Zararı yok usta, ha 

bugün olmuı, ha yarın. 

Bunda bir ıey yok ki. EL 
verir ki, biz o koca bunak
tan paraların yerini zahmet
sizce bir öğrenebilsek. 

Muhsin ağa pala bıyıkla
larını düzeltti. 

- Recep. Zennetmem. 
Biraz sıkıntı çekeceğiz. Bah· 
Uyar ağa, eski kurtlardan 
dır. f\ıze kolay kolay para· 
ları vermez. 

Recep ustasının gözüne 
daha fazla girebilmek için, 
zaten ötedenberi böyle va
kitler gözetiyordu. Uıtaıının 
sözünü kesti. 

Ustam bunun için hiç 
merak etme. 8ana namu· 
sumla temin ettljtlm sözümü 
itte bugün, bu meıelede iı· 
bat edeceğim. O zaman be-

ni takdir edecek ve beni 
yanından bir dakika olıun 
ayırmıyacaksın. 

- Recep oğlum. Zaten 
sana, ötedenberi itimadım 
var. Eler itimadım olma
saydı, bu meseleyi sana aç
mazdım. 

- Atliyorum usta. Sana 
karıı beılemekte · olduium 
itimadım o kadar artmııtır 

ki usta. Na11l ıöylıyeyim. 
Senin itin uirunda canımı 
bile feda edf'ceğim. Yeterki 
yalnız sen bana emret. 

llıeyda:'~ onbeıgünddenberi 
tarı al a yoktuJ Belgrat 

•nan h b llıuınatl a erlere göre 

len ve hükmen teahhür et- !anmalı. Bu iki devlet bir- on senelik bir sulh netice 
miı olacs.ktı. Bu ııte muvaf- leımedikçe daima sözden ile- sinde bu muvazenesizliği 
fak olamayınca Dollfüu'ü ri gitmiyen deniz ıilahları· umumi birlik sistemine çe
Nazi'leri mağlup edecek bir nın tahdidi hakik,.t olmalı virmeyi lüzumlu ve şayanı 
kuvvete çıkarmak için sosya· Milletler Cemiyetinin sulh arz:u bulacaktır. Eğer Bar - ' 
listleri ezmeğe teıvik etti. vazifesini müeuir bir ıeklL thou. söylenildiği gibi gele· 
Hitler'i davet ederek kendi· de ifa edeceğine kartı olan cek ay ve yahut daha faz: I 

ı_:t,:.:ir.....,~-:---i'."'.'.'i'."_'i::::J&.:7k-I sinden Avusturya'nın istlkla- ümitler yeniden canlanmalı. la zamana lüzum hasıl olup· 
tarafından bu haber layık li vadini aldı. lıte Avrupa birliği için cid- gelecek sene, Roma'yı zi 

Muhsin ağa sustu. Tekrar 
düıünmeğe baıladı. Zihnen 
planlar çiziyor ve arada sıra 
Recep'e bakıyordu. Recf!p 
ustasının her zaman böyle 
düıüncelere daldığını ve hiç 
bir kimıe ile bir iki kelime 
olsun konuımadığını bildiği 

için, o da ustasına bakacaitı 

- Eksik olma oğlum. 
Ben de sana, daha doğruau 
bu mertllitine mukabil l ' e . 
bette mükafatını, mukabili· it eyh f tııek d se arethaneye 

'rııı ve b ıere evinden çık-
lr daha d" . y onmemıı· 

uaöslavyaahükümetl 

olduğu ehemmiyetle karıı· Fakat diktatörler beıer di bir teıebbüıte bulunma- yaret edene tarihte yeni bir 
lanmış ve tahkil(at yapılma· hissiyatının dalgalarını geri dan evvel yapılman lazım faslın açılmasına ıahit o1

• 

11 için lazım ge1enlere emir-
1 

çevirmezler. Hıtler'ln Vene relen ıeyler bunlardır. Daha mamız muhtemelclir. 

ler verilmlftlr · 

yerde ha ını 
nt vereceitiın. 
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Balıkesir 
riyasetinden 

intihap encümeni 

Belediye Azalığı intihabı 1- 1 O - 934 
pazarıesigiiııür deı1iribııren10-10-934 
Çctrşaınbcı güııü saat oıı sekize k;ıdcır 
devam edeceği vehııngi ınıthalleleı·iıı 
hangigiinlerdeg·eleceğigazete ileilıin 
edilınişli 8- 1 O- 934 <tkşa ıııına kııdıı r 
ıııah<tllata a)·ı·ılmışolangüııleı· bitıııiş 
oldıığıındaıı ayın 9\Te1 O e. ıı güııleri lıü. 
tün )'İrıni <ıltı ıııııhcılle ınüııtehiplcri
ndeıı gelıııiyeııleı·e tahsis edilnıiş hu
lıındıığ1111claı1 ayııı 9 ve 10 cıı güııleı·i 
intihabıı iştiı·ak etmeleri ve teşı·iıı 
e\Tveliıı 1 O cıı g·üııü saat oıısekizden 
sonı·a rey ler.i kabııl eclilıııiyeceğiııi 
ilan olıııııır. 

C H F Balıkesiı· Vilayet o::::::::::::::::::::::::• 
ida~eiıeyeu riyasetinden F ~ Tema a 

Bu rhau iye'ııi u ~ereııı köy h uıl udu dahilinde Türk 6 Ş 
ocaklarından mude.vv~r fırkaıı.ııza aıt malun1u~- t OTEL \'/E GAZI• N osu 
hudut 7 parça ze~·tııılık 1-te rıııevvel -934 tarı- y 
hinıleıı itibaı·eıı 20 teşrnie\ \t•l 934 tarihine k.a- M 
dar 20 giiıı ıııiiddetlc ıemlikeıı satılmak iizere Şeref Bey idaresinde R 
ıııüza)etlı•:ve çıkarılıııı~tıı·. ~eraiti arılamak ve da- tf ~ 
ha f.ı zla izahat alıııak isti)eıılerirı Balıkesiı', Edre- H Balıkesİl'in lı(·ı· hususta en 
ıııit, fhırhaııivto, Avv .ı lık halk fırkası rivasetleriıı- •• mükemmel otelidir. 

• . . •• M 
,1,!11 tar-ııaı aııı:aıarı " ' t.ıuıı oıanıarııı ~o ıeşriıı- •• K f T · ··ı.. s · I · d r" 
e\, eı 93-! taı.,lıinf' ıııüsadif curııaı·tesi günü sa- I ıı On Or, emıztı~, ervıs erın e~ı M 
at 16 da Balıkc·sir'de C. il. F. vih\yeı idare lır- 1. N 08Z3~8t Ve Ciddiyet, emniyet 
~etinde ilıale rdilecPğindeıı talip olaııla:·ın yuka- ., 
rıda isinıleri ~azlı fırka riyasetlerine ınüra<'aaıları . t! u:.::ıı:.ı1a Gerek Memleket halkının, 
ilaıı olunur. i' MM gerek bütün misafirlerimizin 

umun1i takdirini celbetmiştif· 

~.H.F. Balı~e~ir \ i~Ayet IS 
ıdııı·e heyetı rıyasetındcn" 

6
. 

1 
S 

1
. 
8
. R d 

TEMAŞA Gazinosunda 

•• . uze es ı ır a yo 
fltırlıani~eııiıı Keı·euıkii~ hududu dahilin it> = Şehrin, Jstarıbul ve ızmirirı biitiirı gazeteleri 

Balı~esir Türk oı~ağıııdan ıı ı iide\ Vf'I' fırkanııza m~vcuttnr ~ 
ait ııı<tlı'ııııülhudut iki parça zeytiıılik 2 teşrin- •• Balıkesirin en eyi tanınmıf bir oturma ve 

9f dinlenme yeridir. :ıı1 
evvel \134 tarihirıd<'ıı itibaı·eıı 21 teşrın<'vvel :::::::::::::::z::::::::S• 
934 tarilıiıır kadar 20 ~ürı ıııüddeılr tenılikf'ıı 
satılmak. iizere müzayedeye çıkaı·ılmıştır. ~era

K<ızası l\tlııl 
J\ilüclüı·Iüğünden 

.......................... liıi anlaıııak vr daha fazla izahat aln .ak isti\en-.. . . --~~~-~----·~·---1 it •• • • 

1 TURK MAHSULU 1 ! Göz hekimi ! ı rin BalıkP~ir, Edremit, Buı·lı:ıııiye, Ayvalık lıalk 

i Or, l'hsan Ahmet : fırkası ri~· a~ı·ıleı·iııdt>ıı taf~il:IL almaları V(l ıalip 
: : olaıı(al'lll 21 tesrineV\ef n34 tarilıiıH' lllÜSad;f • • • 

Erdek kasaba lıududu muhtelif ı ı:t> \ kileı·ile i ~Jemleket lıastalıarıe- : pazaı· giiııü saat 16 da Balıkesir' de C. il. F. 'i-
Ocak.lar, Narlı, İlhan, Doğanlar, Tuı·~ın, Çakıl, : si ~öz lıasıalıkları i l:i:Vt>l idare lıeyetiııd<' ihale edilPceğiııclen talip 
Karşıyaka, ~larınara ~ahi~-t> merkezi, Çıııarlı, i < ıııütelıassısı i ola_ııların .. yukarıda ~s,imlı·ri ~::ızılı fırka ı·i.\'asel-
Saraylar, Asmalı nıaa (hakö), Tiirkeli lö,krin- •: : krın«:> nıııracaatları ılan oluııur. 

• • • de iıazirıe\e ait lt>VZİ lıarİCİ ye mektuuı ze' tiıı- : Hastalarını her gün sa- : Ha ive: 
• 

1 Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa 

1 Mazamızdan temin edeceksiniz· 
liklerirı 934 Sf'nesi nıalısullcıi ~atılıktır. ' i at 3 den sonra Kuvaimil· i 

• !iye caddesinde 159 nu - • • • 
K b 1 1 d ı ·· 1 1 • maralı muayenehanesin- • asa a llH ll ll toplan, "oy f'r ayrı a~ rı satı - i de kabul eder. : 

mak üzere ilıaleleri ~2 h'şriııe-vvrl 934 pazarte- : i 

İ~bıı iki par<;a zeytinlik 935 sı>rıPsi marııııa 
k.adrır Darbalı zade Jlulı'ısi lıeviıı tahtı istica- ı 
rında huluııduğuııdan alıcının intifa lıakk.ı hu 

EN~ LÜKS İN'GiLfZ KUMAŞLARI' DA İ 
Mevcuttur 141 

• • • • • •• • •••••••••••••••••••••••••• sı glirıü ' aat 15 ırdır. Talıplerııı yozde ~edı bu- / 
çuk depozitolarile rııiiracaatları. = D - M A r. . li 

. 'm tarihten sonra haşlıyacaktır. j ~ Yeni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 
* her cinsi mükemmel ve liat!annda 

1'., • B M . M k i ıt! büyük tenzilat yapılmıştır. L' eCc.l tı ey llll ilJ 111 e · il Bııııa ıııiiıııasil yiiıılii nıanıoluk, ı opluk jorjet 
tehi ~I ütlü r lüğüııd en I • kutonlal'J ~lalı:~ U~'.ll~ .tf'lı~iıı etmek içiıı Askerliğe Davet: 

~IPnılekct lıaHalıa-
nesi cilt, frrngi, hel-

1 soğukluğu lıastalıkhırı 

Vila et makamından nıiitelıassısı. 

i 

y Hastalarınu aat üçte / 

1' . d _ I J - f hükümet caddesinde mu- , 
eşrınevvel 9~.4 e aş~gH a lOgum Vt' ~illi· ı ayene hanesindekabul ve 1 

ları yazılı ye heııuz askcrhk yapnıarııış yenı ef- 1 .tedavi eder. - - -
ral celp 'e ~ıt'ata sevk t'tlilecekleriııd<'n kryfi
vet ask.rri mükellPfh eti kaııtırıuıı 34 iiııcii mad-

tarihiııd<' saat 14 de ihale edilmek iizeı·t> virnıi l !t! 
giiıı ıııiiddetle ve kapalı zarf usulilc nıiiı akasa- 1 TAVŞANL[Lf ZADE FAH1Rİ ,~ 
ya cıkarılnııştıı-. 1 · · Fantazi Manifatura Ve 

. . 
desi mucibince il:iıı olunur. 

1 - Jandarma Vl~ lıa\a :ıırııflan 316 il:i b29 

2- Sii vari, Topçu, isıilıkarıı, ışıldak, mu ha bt're 
nakli ve) muzıka, deıııir'o u sınıfları ;ı 16 ile 328 . . 

,._- ~----'--~~-=~ 

Bıı akşıımdaıı itibaren 1 

MAHFEL TİYATROSU :ı 
Yalnız iki geceye mahsus olmak üzere ıı ' 

,, 

ıı 

Telefoncu aranıyor 2 - ·ralipler ~:ıı·tııaıııeyi nwkıepte görebil ir. • Kumaş Mazası 
Balıkesir köylerinde yapı· Ve ihale güııii de teklif ıııektuplarilc ıııPklepte J il . . . . 

Iacak telefon tesisatında ça- rniiteşekk.il ıııiihavaa komisyonuııa rı iiıacaaıları • Kuva~ı Mıllıye Caddesı No: 52 
lııtırılmak üzere askerlikte • ' itliliHit!t!~itHi!iHfUiltl!ISiJilitf Bit .. 
telefon ve telgraf iılerinde '#'~~~~~~-~- ·z::l~i~~=~==::ı~~~:." ı ,=-::_-_------------
çalıımıı ve telgrafçılıktan ·, 

1 

~n~~:~::iar::~~:~e~:1i:;:~~ 1 ŞEHİR SİNEMASINDA '! l 11 llııı llıı[ il !; 1111< 
racaat etsinler, 

1 
l • 

l :ı 10 Teırıni evvel ~arsam~adan itı~aren , 
11

: Biçki \Tc ltikiş \Tuı·d•• 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruş 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
bal!'lanabilir. 

" HAl\İKİ IL\HP 11'İLİMİ 

ı 1 CEPHEDE Bl.R GECE ' ' Maarif Vekaletince tasti• 
ı 1 

11 1 edilen ve Balıkesir Maarif 
1 1 ı Oyıııyaıılar: ,; müdürlüğünün müsaadesile 
! 

1 
.JEAN~E BOiTEL /

1 birsenedenberi faaliyette bıJ' 
11·· HİC .\.-\HD WİLL~I bulunan Ve42 talebe yetiştirmiş ol8rı Süreyya opereti 

İLK ' TEMSİL 
1 yazılar geri verilmez. 

il Müddeti geçen nüshalar 

SAVA Ş, a gönderilen ,

11

.
1 

llarlıiurııumiyt• ail FH .\i\'SIZ - .\L\l.\N ıı· / 

lıaı·bi olup içiııde lıaki~i harp s .ı lınt>I ri, Ya· 
1 

Yu_~dumuz Kış drYI'tSİ ieiıı 20 eyh!l 9~. 
1 larıperverlik, aşk ve lıt'ye<'aıı Yardıı'. Oii) ük 1 deıı ıtıhaı·ı'ıı kayL ve k.ılnıle başlanıııı~ıı 

j1 1 l~,uruştur . 

KIRK YILDA BİR ., Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlü!Cüne 
müracaat edilmelidir . 

·+-

,, ıııa•raflarla vücutla getirilıııis,· muazzam "' 1 Kavt nıuaıııel.-si hir <n de,aııı edt'C'ektiı" 
- l • • 

ı 11 tarihi hir eserdir. ' ı Yurdumuzdan baıka ıube açılmıyacaktır 
lı • · 1 ı 934 birinci teşrinin birinci gününde~ 
:· i L.\ \'ETE~: OUNYA HAYAOiSlf Ri •• ~ itibareıı derslere başlanacaktır· 

GÜ\'DÜZ 'L\Tİ.\J.\L.\HI Perşembe. cuma, l'ı ~ ı' doeı' ADRES: Börekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa ca .. ~ 
Tiirk Filim yıldızlarıııdaıı ~lelek JJulılis Sal 3· SAVAŞ Cumartesi günleri 
hattin haııun ve Ferdi Tıı~ f ur beyit r tem- çıkmaz. ' . 

~·........_ 1 
Pazartesi. matinası saat 2,30 dadır No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdur 

.silde ı·ol almışlardır. ,j = S A V A -Ş ~ PEK y AKINDA 

Orkestra MUHLiS SABAHATTiN be- ıtDARE YERi: Balıkesir KuvvayJ ' · 

·----------------'-'-"'· _ i S A V A Ş ~l!l~-!ııi-ıııii!!i!~~~ ' ,~ 

Fikriye hanıffl 
f lamd i Nur iye tf·" 

ı ı. &.._-______________ ,,,..' 
-Netrly~t müdürü: ESAT 1APİ~ 

- ~, V!tlyet Matbaası - BahkP" 


