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lntıhabat lstanbul'~a intihabatı Sılahsızlanma, harbı 
1 

Çümhuriyet Halk Fırka•• 1

1. 

DevanıEdiyor. t•ftış ett• menedemez. [ Belediye Aza ~i 1 

Dün HamidiYeizmirler, Os- ((Sözde daimi» sulhun tehlike Namzetleri :ı 
·ınanı"ye ve Oruçgaz.i mahal- ve dehşeti ı· ;.I' 1934 ıeneı Balıkeılr belediye azalıfı için fırka 

ı l 1 h lınde gele lngiliz Feylesof şairi ile mülakat umumi reislik divanınca 25 - Haziran - 934 tarihinde e eri gurup ar ? - ra.:an EGON MİCHAEL SALZER. kabul edilen yoklama talimatnameıl mucibince ya. 

r k f " " attılar Kolay ve çabuk heyecan diği okunuyor. Senelerden- pılan ıeçmede aıağıda iıimlerl yazılı fırkacı arkadat· 
e rey erilli • . ine izahat duyan bir Amerika'lı bir beri en eyi ve münasip silah · !arın ıeçildiklerinl; kendilerine verilecek vaalfeJ'i ]ı· 
Belediye intihabatı bara- Naci bey kendıler defa Bern&.rd Shaw'ı modern sızlanma metotları konuıu- 1 her suretle ifaya ehil olan bu arkadaılara rey vert-

tetle devam etmektedir, vermiştir. d f d "Acayip seb'al alem" den lup tavsiye ediliyor ve ıonra leceğinl fırka menıuplarımıza bildirir ve Balıkeeir'in ı 
t Gençlerin lıimleri e ter e ıı Dün de Hamidiye, zmir- 1 d birisi diye zikretmifU. Bü- da hava filosunun ve deniz deierlı müntehiplerlnln de taıvibine ara eylerim ef- 1, 

1 1 d ğ ve evve ce e ·I 

~~t~rr~çg::1~,:~a~·~;;~y: ~;~e:ti~llmediği için rey ~=;de:at~le::::ıa~;aede h~~!~~ i~~~pü~::~t~~:1t:;~=ı~v~~~:~. 1 dim. C.H. F . Villyet idare Heyeti Rejıi 1

11 

ı. atamaınıtlardır. R b j Yaıun rey atılmııtır . n cuına ecep ey bir ,eyin daima asıl ve esa- ler neşir ve ilan olunuyor. Konya Mebuıu 
D N B il . Rey atma, yarı ISTANBUL 4 ( S Ş ) d k 1 · ün ecati ey mua ım 

1 
r · · - ıını arıyan, ken i anaatl Yeni bir harbin müthlı \ T. F KRET 

Olınak münasebeti e cuma . 
tııektebi ve liıesl ile erkelr • • devanı edecektir. Cüınhurlyet Halk Fırkaıı um hilafına hiç bir ıebep ve ve feci bir felaket teıkil 
Ortaırıektebi talebeleri de tesi gunu s ı· iye uml katibi Recep Bey bü - suretle bir fikrin eıaretine edeceg"i mütalaasında du"n- r 1 
L. O gu"n ,Mecdlye, e ım ' uolediyeye gelmlf, intihabı h k a tün intihap dairelerini geze· düımiyen bir adam . yanın bütün insanlarının hem . 

Vı·cdaniye, Hacıis a m - k 1 d k f 1 •e rey verme ıeklinl gör· ki d rek mınta a ar e i aa iyetl Zamanın yeni siyu"t dal fikir oldukları görülüyor 

·) -
:\. \ u kat Ömer Edip bey 
Kaptan zade Hasan b~y 
Ellıised Ali be' 

'lı 
1 

halleleri rey ataca ar ır . . 1 
ııtiiılerdir. Belediye reisi -~- ~ teftif ey emiıtir. galarının eteklerine çarpıp ve her memlekt silahsızlan-- .Memı· e-.. ket'ım=-.,-zdek'ı Matbuat kongrası kırıldığı sabit bir kaya gibi mıya amadedir, eğer önce 

l...ıTANBUL, 4 (S . Ş) - Shav, hududunu bizzat ken dijier memleket sillhıızla 
Bugün öğleden ıonra ıaat diıinin çizdiil adası üzerin- nıraa .. Bu , adeta benim az 

- - dd -• mt"}erİD 14 de İstanbul matbuat ce· de tek baıına duruyor Bu zaman evvel dijier on iki f Hakim ve Mü eı u miyeti •enelık mutat heye- tek baıına yalnızlık ve hayırpereer adamın da ay · ı , 
t 

f' • ti umumiye toplantısı cemi· ıuur içinde yaıamak ve J nen benim gibi hareket et / 
er 11 yet merkezinde yapılmııtır. her bir hareket ve jesti meler! lüzum ve tartına ta- 1 

deiumumiıi Mehmet Reıa.!!_ 1 1 b 1 k 1 / !ıeıap etmek ve zekaya hiç !ikan - hiç bir rizikosuz bir / 
ANKARA, 4 (S.Ş.) - Susurluk sulh hakimi Ziya, s.tan U un urtu UŞU bir an vakfe ve ıukun ver · h ı B:ı.lılceslr vilayeti dahilinde ı ı / ISTANBUL 4 (S Ş) ayır cemiyeti için yüz mil ,' 

Dursunbey müddeiunıum s · İ ~ memek sanatı: lngiliz dra- yon lira vermtk taahhüdü , , 
birer derece terfi eden ha- ·ı E d k Müddeiumumisi ti Teırin evvelde stanbul • 78 d b b" .k 
ki 1 bil 

Cemı , r e k 
1 

b b" mının yaıın a u uyu mü teklif edebilml• o'mama ' 
111 erlin lıimlerinl - b ı n urtu Uf ayramı u • Hüseyin Hilmi ey er. u_k h- l k I J • üıtadınınuyanık, faal, zinde benziyor .• Shaw geoit keçe 

dlrlyorum Ih SAV AŞ: Değerli hakim· yu te.ı:a urat • ut u ana- 1 ve terü taze kalmasında ıapkasını düzeltmek için bir 
llukuk hakimi Ata. su k d · ı caktır. ı ı O f k h h )erimizi tebri e erııı:. , lml o nıuıtur nun izi an durdu. Mevsimin bu taz· 

akımı Mehmet Asaf, Me kuvvetleri enerji ve muka- k d yi e lci sıcaklığında o, yün-
1 

trıet Kemal aza müllı.ımı - j Balkan vemet itibarile kendisinden lü eldiven giyiyor, "Ellerini il 
lımail Arif' ihtlıas müstan- A 1 manyaya 1 yarım asır daha genç inıan- sıcaktan muhafaza içini" Ôr· 1 

llkt irfan, Gönen rel&i Ah- _ _ _ !arın bir çojiununkine tef ev gü kıra vatı vumruk kadar 

dQ\bakı Va11f . Edremit ha- s· C!Smp'ıy0fi81 ' vuk etmektedir. Ben Shw'e iri bir düğüm teıkil ederek 1 

kiırıı Ahmet Hamdi Dur· ihracatımız ures 'il refakatle Regenll Park için· boynuna bağlanmıı, koyu 
•ııtıbey hakimi Şükrü Sezai t İST ANBUL, 4 (S.Ş.) - ı den geçip ıehrin ortanndan renk elbisesinin çok kapalı . 
Erdek hakimi Mehmet Halit, Ar 1yor • Üçüncü Balkan güreı ı~m- yüriiyerek Whitehall yakının yeleği altında duruyor. Sha· ı : 
8aııdtrma aza11 mehmet piyonu• bugün akıam aı- da onun evine giderken w'ln Vyot'daki ıayflyeıln · 
Neft, Dursunbey müıtantiki Tütün göndermek~e lıyacaktır. Müsabakalar Fran- ıekıen yaıına yaklaıan be- de oturmadığı yahut ·munta.' 
Mehmet Reıtt Edremit müd· derecemiz yine bı· uz tiyatrosunda yapılacaktır. yaz sakallı bir ihtiyarın ya- zaman golf pantolonu giy 1 

:::: ' rincidir • Bu giireılere Türk, Yu- 1 nmda gittiğimin katiyyen mit olarak göründüiü- ı 

I
" k ( S ş ) nan, Bulgar ve Sırp'lar itti· farkında olmadım. Ona ayak ıenlik ve eilence ıehrl 
Ş anUDU ISTANBUL, 4 ' rak edeceklerdir. Romen'ler uydurabilmek için adımla- 1 Türkiye ile Almanya ara· 

1 
l olan Malvern'de bulunma· , 

l &yihasl-meclisin ilk sında yapılan takas anlat· 1 tıtirak etm yor ar. . rımı bir haylı açık ve hızlı dığı zamanlardaki ıtandard 1 

1 k t asın Fenerbahçe ecnebı atmaklığım lazım geliyordu. kıyafeti budur Caddeyi 
i"timaında müza - ma•• ıkı mem e e ar -.., • daki iktısadi bağları çok takımile karşılaşıyor O yarım saat süren yolun öbür tarafa geçtiğimiz ııra-

kere edılecek . kuvvetlendirmektedir. Al ISTANBUL, 4 (S.Ş) - büyük bir kıımını yaya de Shaw Milletler Cemiyeti 
ANKARA 4 (S.Ş ) - lktıaat 1 , yapılan ihracatı· b h t k ki gitmeyi tercih etmlttl, zira müzakeralına alt haberleri 

'lek~t kik t ıkmal manya ya k Fener a_ çe Ça ıkmıl yakrın , onun için otomobillerin ihtiva eden ve yafta halin · 
" etlnce tel a ı ü d n gu" ne artma · a gunü e oı ova ya · 1 z g n e cum I b k hareketi öğle vakti 0 unduktan ıonra Maliye ve· mı nın çok kuvvet ı lr ta ımı dz duvara yapıftırılıp oku· 

klletının tetkik~ne arzedl~ t~:·:· ıstatisktiklere göre Al. olan Bohelanı ile maç ya· mürur ve uburun çok oldu yucularına arzedilmlı olan 
leıı it kanunu layihası Bat , n çok tütün ihraç pacaktır. iu bir 11rada gayet ağır ve gazeteye atfen: 
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• 
11adenli zrıdf\ Halil İbrahim be~ 
Ci\ici kavalarlı Siikrii bı>' .. " . . 
Beypa;ı;arlı zadt• S:ıdı·i bey 
Y ırcalı zade Hilıııi bey 
Keskin zade Zühtü bey 
Sarac zade .\lınıel be' • • 
Keçeci zade danı:ıdı lbrahinıSaıni be 
Halat zadı> Mustafa Cemil bey 
~lüstecabi zade Esaı .\dil bey 
A ,·ukat Sadık Lıe' 

• 
Konıisvoncu Ualil ~ecali be' . . 
Eyi ııli Şerı>f be ,v 
Kabakçı oglu Cemil be~ 
Tirit zade. lsnıail bey • 
Kırımlı Hifat oğlu Basri be~ 
~liiskiratçı Osrııan Nuri bey 
Şerenlf'lli zade Hilmi bev 

• 
Eczacı Fahri bey 

• 
Belediye reisi Naci bey 
Ekmekci llüsevin be\' • • • 
rarııalı zadı> lsnıail Hakkı bev • 
ilacı lsh\m zade Rasim be~ 
Keklik zade lfe.lımet bey 
f nıanı zade Aziz be\' • 

• 
Eczacı Avni be\ 
Şahin zade i br~lıiııı bey 
Civici damadı Vasıf be' ' . 
Öz zade ttifat bı>) 
Oeveci oğlu Faik be' 

L · ' 

Ocaki zade fbralıim be) 

1 

·ıı .! 
'1 
'i 

1 
1 

1 

1 

"ekllete tevdi o\unmuıtur. mdanya :;ıeket Türkiye' - U" n'ıversı'te'de iki se- bati idi. 1 "Cenevre'deki bu müza· 
llytha yakında İcra Vekille- e en (Siz pek berbat ve ıon kereler neye yarıyor? dedi 
ti h d - kere dır. h b bat ne kaim ak yok derece celbi dikkat bir za 1 ve baıını sallıyarak içini 

34 
35 
36 
37 
38 

,ı 
ll iiste('abi zade Hüseyin bey \ 
Attar Li.iıfli hı>\ 

• 

eyetln e muza Tiftik, yumurta, u u 
edilerek Büyük Millet Mec- d ki ıenelue ANKARA, 3 (S.Ş) - ınanda yaııyorsunuz, be - çekti. Bu müzakereler yal-
lı h ihracatımız a eı O it ktörlüğünce ye nim sevalli delikanlım!) de· nız lıtikbalde her Alman'ı 
•ltıe verilecektir. Layi a - k tmııtır nlver1 e re - • 

n azaran ço ar · . . 1 t d 1 • t 1 16 1 k b l\ıtı meclisin ilk lçtimaların· g· l ni hazırlanan ta ima name- i ve 1 a ve e t . pus u ir mermi yeri· 
da kanuniyet keıpedeceil Zeytin ya ye göre Üniversitede aynı (Her ıeyde bir garabet ne ancak 10 pusluk bir 
ah\ 1 f •k' kalan tale peyda oldu . Daha süratll ıarapnel ile öldürmeyi İn-

" aıı maktadır. bı" donları 11nı ta 1 ı sene . 
le h t

. benin kaydı terkin oluna· gitmek için otoma bil ya· - giltere'nln taahhüt edip et. 
ra vekı"lleri eye ı ı d 1ST ANBUL, 4 (S.Ş) caktır. p'. '.yor a. •onra yine yaya I miyeceği etrafında cereyan 

toplandı h t da kul· Ft'rdevsı'nı·n yı'dönümü gıdıyor, zıra sokaklar do etmektedir. Böyle olunca 
ANKARA. 

3 
(S Ş) - le- Zeytin yalı 1 raca ın ludur ve telaki noktalarında ben kendi nefsime mümkün 

r !anılan galvanizli bidonların fSTAN dUL4(S.Ş) Ftrdev 
il Vekilleri Heyeti ıaat i 7 I 1 haraket ve muvaıala dur - olan en büyük çaptaki mer-

d muvakkat ıekilde ve k er ng ıi'nin bininci yıl dönümü T bb h 1 be topl&ndı Bu içtimada hesaplarına ithal edi\nıiye· muıtur. ı ın ve ıfzısııh mi 1 e yok edilmeyi tercih 
n&rlctye V kili T fik Ru"ı I bugünÜniversitede heyecan'ı hanın terakki yatı ı• vinçle / ederim ki o en bu"yu"k mer· 

e ev · k geçirilmesi kararla§lırı • 1 tıı beyin C t tarı re bl.v tezaharatla teılt edilmlttir. alkıılanıyor ve aynı gaze minin çıkaracağı gürültü 
h enevre emas alakadarlara te ıg akkında uzun izahat ver- mıt ve Firdevs! nln hayatı ve eserleri tede, caddelerde kazaların üstüne o niabette fazla dik· 
dı41 tahmin olunuyor. olunnıuıtur. ti k hakkında muhtelif hatipler artması yüzünden ölüm kat celbedilmit olsun. 

Q ~ . İtalya - ArnaVU U .hitabeler irat etmlılerdir . vukuatı rakamlarınınyüksel ( Devamı ikinci sayfada) 
ıs umuş paralar münasebatı 

U TANBUL, 4 (S Ş) ) B !arda İtalya - Arnavutluk 
L Zlltı za111andanberi tetki· 1 IST ANBUL, 3 (S Ş - a· b d \" h varsa "'atı d bl <Yazeteler tarafın· münaıe atın a sa a 
.._

1 
e'lam eden gümüt pa- zı ecne • I 1 da ne düyunu umumiye tak· 

"ttllr llleıelesl intaç olıınm- dan yazı1dığı veçhile ta ya ıı'tlerlnin tediyeıinde, ne de 
~ ıır Al k nda bir · ınan malOmatn gö- ile Arnavutlu araıı mektepler ıneseleılnln hal-
;:, ırelecek hafta gümilı pa· itilaf hatıl olmuı de#i\cllr ltnde. ne de İtalyan askeri 

•ııı:"ı: darphanede basılma· Akıl neırtyatı alaka~ar ~a- heyeti itinde iki memleket 
tly aılanacak ve cümhu • haftl tekzip etmekte lr. ~- arasında kati bir karara 
~kt~ bayramına yetlıtlrlle · nı mahafilin beyanatına ııo· varılınamıttır. 

r. ,. her ne kadar ıon ıaman· 

- • ... -~~ - ':' • ~>) .. '. , • • 

Vurdun Piyangosu 
Bugün Sıtat 3de Hal.kevi 
SaJonıııı•la (~ekilecektir. 

Kırımlı Sülı>ymaıı oğlu Mustafa efendi 1 

Gazeteci Kenan Emin bey lı 
Dayı oğlu lıırahinı be) · 

:3 9 Ticaret O lası başkatibi Ekrem be,· 
40 Eczacı Azmi bey • 
Jl . .\ttar l\ecip hey 
42 
43 
44 
45 
46 

• 
1ot<'r k:\tıhi Mu tafa bev 

• 
~alı zade lliiseyiıı Avni bev 
Terzi Ahmet N•~cati bey • 
Kırımlı uncu Ziya bey 
Kırımlı Ziilıti.1 bı>y 

• 
4 7 Sındırgılı zaıle ~lehmel efendi 
48 Hakk:ik Basri bey 
49 Kırımlı Veli bey 

1 
50 Yumurtacı Süleyman be~ 

11 
51 Emin bey zrıde Emin be~ 
52 [rgancı .~enıet bev 

1 • 

ı foc=.~::o~ ·-- ---

1 

ı: 
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ı----sAYFAı 2 ..ı(ÜVAŞ• 1. TlŞRtN S __ _._. 

jÇ v;üd~;sı~~;;;ı~rda <$f.HI R ''le YEllVf.TTE) _! 5ikiyetlervediekler!- Y~'~f:dam 
Ticaret mallarının vazi

yeti nasıldıı·? 
Ortamektep Korucu' da Verem suyu Kötü 

SUSURLUK, ( S Ş . ) - • l 
Yeni Adam'ın 40 ıncı ıa• 

yısı çıktı, içindekiler. lnna• 
ıl Hakkı, operet mf, Kültür 
mü ve kültür açlığı var. 
Cami.siyaset aleminde olan• 
lar. Nurettin, Freudiam ve 
ahl&k, Nöbert Nurettin, her 
ıeyi önce bulan, yapan ta· 
biat. AV , yeni ıatre dair· 
Vahdet,ıllr kafiye .l.H.,Türk 
primitifleri. M. Sami Ruı 

beclen terbiyecllerile müna• 
kaıa B .. Türediler. Bedi Zi· 

Macaristan Yapak, hilınde yapılacak ve bn 
Ta y .. lth iki memleketin ithalat ve 

ranmış un a- ihracat işleri bu esashra 
!atındaki Takyidatı rnbi tutulacakt r. 

Kaldırdı. Macaristan·da 
Budape ştu'ı.fon bılJiri l diğ ire murta fi atları 

göre Macaristan m ' nsucııt 

Yu
yük-

sanayiinde son zamanlarda seliyor. 
şiJJetini arttıran hum mad- Budnpaştu'den bildirildL 
de buhranı rlolnyısile bn- ğine göre iç pazarlara çok 
zı fabrikıılor foolıyetlnini az miktarda mal geldiği 
tatil etmı · ğe ve amelesine ve ihtiyaç da arz lan (dzla 
yol vermeğe mecbur kal • olduğu cıhetle iki haftadan
mışlardır, Maccr mensucat beri yumurta fıatları müte· 
sanayiinin vaziyeti yaln z madıye n yükselmektedir. 
bu sebeplerden değ : !, aynı Bazı yumurtaların toptan fı
zamanda ham maddeler in ati Budapeşt.,'Je 9 hallere 
mubayaa ve tedarık mas· hadar ç o km ı ştır. Hattıı. iç 
raflarının ve mensucat eş- piyasalarda 6 beller üzerin
yası fiatlarının artmasında!'I den muamele yap !maktadır. 
dolayı müşkiillrşmektedir. Fintlardaki bu tHtffüler do 

lı t dai mndJe tedarikine layısile ihracat tamamen 
tahsis edilmiş döviz miktar- durmuştur. Yalnız Avuslur. 
lnrı p~k muhduttur. Vakıa ya'yo. arada sırada ufak te_ 
Macaristan'ın elinde mark fek sevkiyat yapılmaktadır. 
olarak mühim döviz var Dış piyasada pamuk fi. 
ise de hunların mevaddı atları 
iptidaiye mübayaasında kuL Liverpol, 25/9/934: 
!anılması mümkün dPğildir. Ameril<an pefln ıatııları da· 
Zuhur eden zorlukların ha canlı olmuı, fakat flat 8 
ba§lıca üç seb · ·bı vard ı r. puan kadar düımüttür. Va
Evvelıl. ~!acar zirai mahsul. deliler 6 7 puan düıük 
!erinin ihracından döv:z açılmıı ve gün zarfında 

Pansiyon imtihanı 
Erkek ortamektebine alı-

nacak olan 20 meccani tale
benin imtihanı bıtmtıtır. im 
tihan kağıtları okunmakta· 
dır. O da bugün bitecek ve 
yarın kazananlar bılinecek

tlr. 

Daimi Encümen~e 
Vilayet Encümeni Vail 

muavini Ekrem beyin riyase
tinde toplanmıı ve vilayete 
ait huıus"tta bazı kararlar 
vermlıtır. 

Gelenler, gidenler: 
-- -

Hacim Muhittin bey 
Balıkeslr'in kıymetli me 

busu ilacım Muhittin bey 
dünkü trenle ıehrimize gel
mlıtir Mebusumuz burada 
birkaç gün kalacak ve bu 
müddet zarfında müntehip
lerile görüfecektir. 

Muhittin beyin kazalarıda 
dolaıması ihtimali kuvvet· 
ildir. 

İdmanyurdunun eşya 
piyankosu bugün çe-' 

kili yor. 
İdmanyurdunun tertip et· 

tiği eıya plyankosunun kc
tideal bugün öğleden sonra 
saat 3 de Halkevinde yapı· 
lacaktır. 

olarak hiçbir şey elde edıL 8 - 9 puan tenezzfılle aıağı 
memiştir. İkincisi tediye daki fiatiarla kapanmııtır: 1 Bir düzeltme 

Dünkü (Bir tlkayet) ser
levhalı yazının ikinci sütu
nunun 62 inci satırındaki 

Dikmeler köyü, llıcaikebir 
olacaktır Düzeltiriz. 

muvazenderinde Macaris- Eyliıl 6,75; birinci teırin 

tan l\leyhine obn pasifle 6 72; ikinci teırin, birinci 
rin yükselmesi için kliring kanun 6.69; 6.69; ikin· 
muameldtının durdurulması ci kanun 6 67; ıubat 6.66; 
l~zım golm i§tİr. Üçüncü ise mart 6 65; nisan 6 64; ma 
Alm&nya'ya yapılmakta olan yıs 6.62; haziran G 61; tem· 
ıhracatın artması kliring muz 6.60; ajtustoa 6 57; ey

işlerinde döviz tedarikini ta- 6.54; pene. 
mamerı imk4nsız kılucok bir İakenderlye, 25 -9 934: -
vazıyd tevlit etmiştir. 99.05. lıbrelik kantarların 

Bu vaziyeti takdir edPn dolar itibarile fıat aıağıda
Macar llükıimeti 22 g 934 dır: 

teırin 

12.54; 
12.83; 

tarihli resmi gızete ile bir 

kararname neşrederek 3 ı-
5 934 tarihınJe yün, yapak 

ithali hakkında müsaade js. 
tıhsal mecburiyetini kaldır
mıştır. Bundan sonra bu 
maddeler ~facaristan'a ser· 
bestçe gırecektir. 

İtalya - Almanya 

Aımuni: birinci 
12.38; birinci kanun 
ıubat 12.69; nisan 
haziran 12 98. 

Sakellaridis: İkinci teırln 
14 69; ikinci kanun 14 88; 
mart t 4.98;mayıs 15.23. 
Cenu hi Afrika ıiftib. va· 

Temmuz ve ajtustoı ayla 
Kliring Anlaşması rı zarfında cenul:.i Afrika 

ltalya ile Almanya arasın- tiftik ihracatı 149,000 libre 
da bir kliring itilıHı ektet olduğu resmi suretle bildi· 
m~k üzere yapılmnkta olan rilmektedir. Bunun 125,000 
miizakereler neticelenmiş !ibresi britanya hrparator· 
vo hu husust&ki mukavele !uğuna sevkedilmittlr. Tem· 
26 EylOlda Berlın'de ımza. muz zarfında ihraç edilen 
lanmıştır. tiftiklerin varatl fiatı libre· 

1 1 O 934 tarihinde meri · de 11 1 ·2 pene ağustos zar-
yet me,·kiine girecek olan fında ise 7 3 4 penedir 
bu itılilfnıımeye göre Alman· Ağustos sonunda cenubi 
ya ıle ftalya arasında cere. Afrika limanlarında tiftik 
yan edecek ticari mübade· stoku, temmuzdaki 9,254 
lerden mütevellit Lilcümle balyaya mukabil 9, 188 bal 
etıliyat kllring esasları da-

1 yadır. 
~-

Sımav' da ~öye doğru - ,-
SİMAV, 3 ( s ş ) j 

Radyo 

Kaymakamı Ethem Ka)a 
bey riyaseti ve muallimliği 
altında açmıı olduğu (köy 
katipleri) kursunu 23 cyliıl 
tarihinde bitirmlt. 26 eyliıl 
de açılan imtihanda vukuf 
ve ehliyetini isbat eden on 
bir efendi köylere katip ta. 
yin olunmuıtur. 

imtihanda muvaffak olan 
onbir efendiden dokuzu Si· 
mav orta mektep mezunla
rındandır . 

Bu gün Simay'da" 30 ey
liil 934 tarihinden beri J 03 
köyde köy katipleri vazife 
ye baılamıı ve köy kanunn 
nun köylüyü kurtaracak olan 
kıymetli hükümlerinin tam 
bir vukuf ve nüfuzla tatbi
kına do!!ru adımlar atılmıı 

bulunuyor. 

5 1 lncl TEŞRİN CUMA 
İSTANBUL, 

Plak neşriyatı. 18,30 Plak neşri
yatı. 19,20 Ajens haberleri. 19,30 
Türk musiki neşriyatı: (Ekrem, 
Ruşen, Cevdet, beyler ve Veci
he, ~ azan Feridun, Şükran Hanı
mlar, Ovrik Efendi.) 21,20 Ajens 
ve Borsa haberleri. 21,30 Radyo 
caz ve tango orkestrası. 

BUDAPEŞTE. 550 m. 
işsizler takımının konseri. Sten

ografi dersi. 19,40 Oda Musikisi. 
20,25 Müsahabe. 21 Macar şarkı
ları. 24 Plak konseri. 
BÜKREŞ, 364 m. 

Gündüz neşriyatı. 18 Eğlendi
rici musikisi. 19,15 Radyo orkes· 
ırası. 20 Üniversite. 20,20 Plak 1 

20,45 Konferans. 21 Be thovenin 
eserlerinden oda musikisi kuarte· 
li. 21,30 Konferans. 21,45 Şar
kılar. 22,15 Piyano konferan~. 22, 
45 haber !er. 

Poliste: 
Dün İ~mirler mahallesin

den Mehmet karısı Kadriye 
ile mahalleden Mustafa kı
zı Ünzile ile aralarında ço· 
cuk yüzünden çıkan kavga· 
da yekdiğerlnl sopa ile bat· 
!arından yaralanmıılardır. 

Ya~alandı lar 
Susurluk Göbel nahiyesi 

Ümiteli köyünden koca 
Ahmet kızı Ş~hri'nin yol
da önüne geçerek zorla 
kaçırıp ırzına geçen bu köy
den Hüseyin oğlu Hüseyin, 
Süleyman oğlu Abdurrahim 
ve Karacabey kazası Okçu
göl köyiinden Ali oğlu ara
bacı Ali yakalanarak adliı e 
ye teslim edilmittlr. 

Sındırgı 
Belediye İnti

habı 
Bitti ve Fırka nam

zetleri seçildiler. 
SINDIRGI 4 (~ Ş) - Bu

rada Belediye intıhabı bitti 
ve bugün sandık açılarak rey 
ler tasnif edildi. 

Fırka namzetlerinin mü
him bir ekseriyelle seçildık
leri görüldü. Belediye azala
rı şu zavattan mürekkeptir: 

Kırkağaçlı oğlu Kemal , 
hmail oğlu Ali Rnğ p, Ali 
ağa oğlu Mehmet, Edremitli 
oğlu Mustafa. Hüseyin oğlu 
Şır.asi, Köse oğlu lsroail, 
Bakkal Vehpi, Hattat oğlu 
Ahmet, Terzi Vasri, Bakkal 
molla Mehmet, yağcı oğlu 
lfalil, Menenıli oğlu lbrahim 
Beyler. 
~~ 

Ay~ıncık'ta 
AYDINCIK, 4 ( s ş) 

Nahiyemiz Belediye intihabı 
hitam bulmut ve bugün 
reyler taınlf edilmtıtır. 

Fırka namzetlerinin itti -
faka yakın bir ekseriyetle 
seçildkilerl göriUmliıtür. 

Yatı mektebi açılıyor. 
Akpınar köyüne giden Sıgara ar 

KORUCU, 4 (S Ş) - Ko· 
rucu nahiyesi 27 köyden 
müteıekkil ve oldukça nü· 
fusu da halabalık olduğu 
halde her nasılsa bu nahiye 
ötedenberi ihmal edilmiı ve 
timdiye kadar buraya üç 
sınıflı bir mektep kafi gö 
rülmüıtür. 

Üç sınıflı bir mektep ta· 
biatlle nahiyede bir mev . 
cudiyet göstermemi§ ve bu 
yüzden halk maarife kartı 
uınamamııtır. 

bir ar kadaıım naklediyor. 
Karamürsel'e iki saat me· 

safede Akpınar köyüne var
dım. Suyun baıı bir pana
yır mahallini andırıyor. Köy 
ıuya bir çeyrek taat mesa· 
fede olduğu için burada 
çadır ve çardak halkla do· 
lu Midesinden böbreklerin· 
den rahatsız olan, verem 
olan hastalar hep buraya 
top' anmış. Gazetelerin ver -
mit olduğu haber üzerine 
herkes hastasını alup bu 
şifa suyundan içmek üzere 
gelmiıler. Ben de hastamla 
iki gün kaldım. Fakat hava 
pek soğuk idi. Sathı bahir
den 500 metre olan burada 
durulmak imkanı yok. Kab
larımı doldurdum ve dön-

Dün bir l okurumuz ida
rehanemize kadar gelerek 
bize ıu tikayette bulundu: 

- Ben tiryaki bir ada
mım. Sigarayı ağzımdan 
pek düıürmem. içtiğim de 
8,5 luk üçüncü nevi sigara -
dır. Fakat bu sıralarda bu 
sigaralar içilmez bir hale 
geldi. Bir defa taş gibi um 
sıkı.. Sonra itlemiyor da. 
Yani nefes almıyor .. 

Bundan baıka içinde ara 
sıra büyük ve tahta gibi 
tütün damarları da çıkıyor. 
Fakat asıl mesele insan 
içtiği sigaradan bir zevk te 
duymıyor. 

Benim bu ııkayetimi yaz - ' 
manıza rica ederim. 

İnhisar idaresinin dikkati 

ya, halin icaplarına uygun 
on evitetrio tarzı lsmailHak
kı Sait Çelebi (dram), Gu:r 
de Maupaasant, ıakat adam 
(Hikaye), dünya ilim. sanat, 
teknik haberleri bir çok re· 
sim vardır, flatı 10 kuruı· 

tur. 

Kadro 

Bu defa vilayet dahilinde 
yatı mektepleri küıadı ta -
savvur edilirken nahlyemi
zin kıymetli müdürü Kasım 
bey bu nahiyede de bir 
yatı mektebi küıadının 
ehemmiyetinden bahsetmiı 
ve Korucu'da da bir yatı 
mektebi tesisine muvaffak 

düm. 1 k n çe eriz. 
Orada bulunduğum müd- ı----------·-

Her ay Ankara'da mun· 
tazaman çıkan aylık flklr 
mecmuası Kadro'nun ıon sa· 
yısı gelmiıtır. 

detçe b•ı suyun nasıl ıöh · 
ret bulduğunu birisi bana 
anlattı. fstanbul'da bahriye 
efradından bu köylü bir ne· 
fer görülen hastalık üzerine 
ihraç çıkarılmıt bu nefer 
köyüne pek fena bir halde 
geliyor. Ara 11ra kardeıtle, 
ormanlık olan bu suyun el 
varına kömür yakmak üze
re geliyorfar. Doktorundan 
aldığı ta vslye üzerine bol 
hava. bol su arattırıyor. 

Nihayet bu gayet ince bir 
yardan gayet az akan sudan 
içiyor. Taamı hoşuna gidi
yor. İçiyor, yiyor Kardeıine 
anlatıyor "bu su bana çok 
yemek yediriyor Ve çabuk 
hazm ediyorum. diyor. Bu 
ıuyun baıında on beı yirmi 
gün kalıyor. Köylerine av 
detlerinde neferi kimse ta
nımıyor. İstanbul'a muayene 
olunmak üzere gidiyor Mu· 
ayene edilerek bu hastalık 
tan eser kalmadığı anlaıılı
yor. Arkadaıım hunları an· 
latırken kendi hastasından 
da biraz bahsetti. "Susurluk'a 
geleli hastamda ba~ka b r 
neıe görüyorum. Geceleri 
mutadı hilaf ra yemek isti 
yor ve daima bu sudan iç
mek istiyor" demlıtir 

yolcu'arın yüzde doksan do· 

olmuıtur. 

Mektebin kazgan ve kar. 
yolalık tahtaları ihzar edil· 
diği gibi ayrıca mektep için 
Balıkesir' den de tabak, ça
tal ve kaıık gibi ihtiyaçlar 
da mübayaa edilmittir. 

kuzu beni tanımıyacak de 
recede cahildir. Halbuki gün
delik vakayi ve hadisat ile 
ve bu hadiselerin eıhası ile 
doğrudan doğruya temaı be· 

Bu sayıda da her ıayı gi· 
bi dolgun ve değerli yası· 

lar bulunmaktadır. Kadro 
fikir mecmualarının en eyi 
olanlarından biridir. nim sanatımın lcabatından· 

dır.) Her okurumuza tavsiye 

Ôtedenberl bakımsızlık 
yüzünden köhne bir hale 
gelen mektebin tamiri için 
de kireç ihzar edilmit ve 
mektepte tamirata baılan 
mııtır. 

Halkın yatı mektebi hak· 
kındaki ittlyakı pek fazla· 
ladır. 

Şimdilik 42 talebenin ya· 
tıya kaydı temin edllmlttir. 

Osmanköy nahiyesinden 
de bu mektebe 8 talebe gön· 
derlleceğine nazaran mek 
tebin yatı mevcudu elliye 

bali~ o l maktadır. 
Şimdiye kadar memleke

tin imarı uğrunda rehberlık 
eden ve halk üzerinde ka 
zandığı hürmet ve tevec
cühle birçok muvaffakıyet
ler gösteren müdür Kasım 
beye bu husustaki muvaffa 
kıyetinden dolayı da teıek 
kür etmeği bir vazife bili
riz. 

Bernard Sham ile Cihö n Politikası 
kında bir hasbihal. 

hak-

(Üstarafı birinci sayfede) mezsek dinlemekle iktifaya 
1914 te tesbit ettiğim ıey mecburuz. Kolider arkasın-

bugün dahi varittir: da olup bitenden dünya 
Bir lngiliz tarafından vuru-

1 
ancak dolayııile ve ancak 

'an her Alman, İngiltere için husule gelmis emrivakiler
bir zay'dır. Kezalik vurul • den sonra haberdar oluyor 
muı bir lngiliz dahi Alman- ~'.esela Almanya'daki hadi 
ya için bir ziya teıkil eder. selere dair ne biliyoruz? Ancak 
Bir ordunun mahvile diğe ihti alin son sıı.fhasının kur-
rinin kahramanlığa yükse han l arının isin ler ı ni biliyo 
leceği lii.fı ise saçma bir ıey - ruz. Hitler, baıka birisinin 
dir. Bunun için yeni bir har- elinde yalnız körkörüne bir 
bi menetmek istiyoruz. Fa alet midir, yahut kendi ma· 
kat hedefe silahlanma ya- lyet adamlarının ö'ürr.ünü 
!anları nutuklar, l:e}anna vicdanı üzerine alacak ka
mete, ve vaitlerle varılamaz. dar hakikaten sert ve kuv
Milletler kurtarıcı bir keli- vetlt midir? Hitler bir buçuk 

.meden medet umuyorlar ki 
o da "Sulhun temini" dir . 
ve yirmi senedenberi bu 
ümidi besliyen Sha w omuz. 
!arını silkti ve bu harareti 
ile cümlesini tamamlamış 
oldu. 

Muahede ve misaklarla 
milletleri birleıtırmlye ça
lııan devlet adam l arının 
gayret ve teıebl:. üsleri etra· 
fında konuıtuk ve bunların 
karıısındakl manileri mev
zubahs ettik. Shaw iıah 
etti ve dedi ki: 

( Cihan siyasetinde amil 
ve müeısir olan mühim 
hadisatın eeasına dair hiç 
bir ıey bilmiyoruz. Lafla 
avutuluyoruz Şayet bizzat 
müdafaa etmeyi tercih et· 

sene evvel idare batın ı ge
çince onun nutukları duyul 
du. Bazıları ürktü, menfi 
vaziyet aldı, fakat ekıer:yet 
ıunu merak ediyordu: Genç· 
lik taliini, acaba nasıl deni 

yecekti? Fakat bu merak bu 
güne kndar tatmin edi memit 
tir. Almanya'nın istikbali bu· 
gün, dünkü kadar meçhul· 
dtir. Cihan siyaset muamma 
sı n ın hal ve tesviyesinde Al
manya, büyük bir meçhul 
olarak kalıyor.) 

Asansör içinde yeraltı de
mlryo'una iniyorken ıalr sus
muıtu. Otomobile binmek 
latememitll Yanımızdaki ka
laba ığın dikkatine ehemmi· 
yet vermekılzin sözlerine 
devam ile: (Bundan baıka 

Her Londra'lı günde en 
az üç gazete satın alır. Yer
altı demir) olunda akıam ga
zetelerinin kalın puntu ile 
basılmıı kısımları okunur, 
sonra evde de o baılıklara 
ait tafsilat okunur. Shaw, 

ederiz. 

Fikir hareketleri 

Hnseyln Cahil bey tara· 
fından her hefta çıkarılan 
bu edebi ve içtimai mec:· 
muanın 50 ncl sayısı gelmit· 
tir. 

Fikir hareketlerini her kiil" 
tür yapmak isteyen okuru· 
muza tavsiye ederiz. 

Çocuk Sesi 

Çocuklarımızın aeve ae•• 
okudulı:.lart bu kıymetli ço· 
cuk mecmuasının güzel re· 
si..ııler ve güzel yazılarla 
renkli bir kapak içinde 249 
ncu sayısı çıkmıştır. 

Küçük okuyucuların oku· 
malalarını tavsiye ederiz. 

gazete okuyanların yüz -
!erini tetkik ettikten 
sonra bana · hitaben: (Bu 
adamlardan hiç biri oku · 
duğu tey hakkında bir ma
liimat ve fikir sahibi değil
dir. in.anları hhıiz yapan 
sulh ve sükunun ne kadar 
tehlıkeli olduğunu anlamak 
için bu adamların yüzlerin
deki boı ifadeye dikkat et
mek kifayet eder. Harpte 
bu adamlar hep birlikte ya· 
ıadılar ve ıimdl gündelik ha 
disatı atlıyarak yaııyorlar. 
Bütün bu adamlar, vaktlle 
harpte gösterdikleri ayni müt 
terek alakayı timdi sulhte !I· -------------
de gösterseler ne eyi olurdu: ken aynı zamanda yeni bir 
Alman muharip kuvvetleri· 1 harp için silahlanıyoruz, hal· 
nin büyüklüğünden bahıe· bukl yeni bir harp katıy· 
diliyor. Korkunç seferberlik yen vukubulmamalı vu vU· 
kelimesinle bundan ıonra kubulamaz. Amerika borç· 
asker kütlelerinin tecemmu larımızın tediye.ini lıtlyor· 
unu değil, orduların çabucak Ne borçluyuz? Milyonlarca 
mahv ve harabislni ifade dolar, ılerling ve altın? Ha
edeceği muhakkak olduktan yır! Biz Amerlka'dan ödünÇ 
ıonra bu rakamların manası olarak cephane ve bufdaY 
kalır mı? Düıman aldık Bunları buglin niçin 
g ö r Ü n ü n c e kaç· para ile ödlyelim?Eğer borç· 
mağa hazırlanmıı küçük !arımızı aynen eda edece1' 
orduların yerine bugün olsak nasıl olur? Amerika'· 
Napolyon'un ve onun mu lılar, bittabi, böyle bir ıeY 
kallitlerinln büyük taburla- mevzubahs olamaz, dtye
rı kaim olmuıtur, ve bunlar. ceklerdir. Zira onların mil· 
Bonapart'ın bizim zamanı· yonlara baltğ lısizlerl bizifll 
mız için çoktan modası aynen tediye etmek 
geçmit olduğunu bilmek istediğimiz mahsulltı kendl-
btemlyorlar. Bugün zehirli leri istihsal ederek ücretleri· 
gaz, dinamit, yaklaıan düı- ni temin edeceklerdir. Hu· 
manı otomatik olarak tah- !asa saat artık lılemlyor Çarlı' 
rip eder. Hele bomba tay- lar dönüyor. fakat artılı 
yareleri?Acaba bunların mu birbirini kavramıyor. Bız:ıtl 
zaffer pilotları, daha evvel- eyi bir saatçiye lhtlyacıınıı 
ce yeri zehirli gazlere bu- var ki tamiri ıüratli ve eıa•· 
ladıktan sonra dinner için 1ı bir suetle yapabilıin. Şii 
nereye inecekler? Herhalde halde yine harp mi?) 
artık harp olamaz zıra bun Beyanatının bu nokta'1 

dan sonra harp artık millet· Shaw'in harbin korkunç se· 
!erin ihtilafına ve fetih nelerinin tekerrürüne inan· 
ve istila hırslarına bir su- dıtını katlyyen ifade etmeJ• 
pap teıkil etmez, bütün ha- Shavv hararetli bir Pasiflst'
yat ve feyzin kökünden tir. Fakat o her ıeyl aııl fi' 
kurtulmaaı demek olur.) mi ile soyler ve tehdit edi' 

Taymis'in kıyısından evi. el tehlikeleri dıplomatik lf.f' 
ne giderken Shaw mülaha- !arla tadil ve ketme kall<ıf 
zalarına devamla: (Biz her maz. bununiçindir ki politl 
vakit yanlıı, yahut yarım kacılar ona ıalr derler. fa' 
hareketler yapıyoruz. Bir ta- kat koletıkacılardan balı' 
rafta harp borçları yüzün- sederken Shavv kendisi 

0 

den birlblrimlzle kavıa eder- kadar na:r.lk delildir. 
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ir türlü uzlaşami· B'ırleşik Amerika Hü~um- 1 S. Rus. isli~a_le_sin_in_ içe- Jen!Muasnuchlelsetemr eGlluuardıı.eavn.z,dilan ···co~~:;:~:h'a·d::·~:iı:;,e··~·:ı:~z:·~:i::~:?·Ne·d~;·~~~· 
yorlar J Artık aarhot olmutlardı . nahımız?. Senin bu kadar 

ATINA. 3 ( s.ş) - Baı etleri Bu~ranı ' rıuen gorunuşu Bir İngiliz ılrketl olan Emil biraz ileri gidiyor. 1 hyanki.r kulların mıyız ki 
ekil M. Çalderla ırazetelere "li Popolo d'ltalia,.dan "Le Jurnal,. den lzmlr • Aydın demlryolu genç kıza ıataımak istiyor· 1 bize bunları reva görfiyorsun? 

'~ f ld ,. .. Bir· "Sovyet'lerln Milletler kumpanyasının , Türkiye du .. Mari korkarak gittikçe _ Marl, yavrum, üzülme . ""' beyanatında muhale et Malam o u11u uzere, _ 
le ık Amerika Devletlerinde Cemiyetine k~bulu ııralln· Ziraat Bankası ile, ihraç rejlıöre ıokuluyordu .. Elbet bunlar bir nihayete 

M. Çaldaris 
lderlertne uzlaımak için 

rı ve kati tartlarını bildir
lı olduğunu söy\emlıtir 
rtık müzakereye mahal kal 
ıı.dığı anlaıılmaktadır. Baı 
ekıı yarına kadar cevabı 
lıııadığı takdirde yeni inli· 
ap kanununun tekrar ka· 
Ul(i cihetine yürüyecektir . 

Eski 

1 
G 1 b l ak da dekorun ote tarafına edilecek fazla miktarda Bu esnada muzlka bir erecek .. Elbet buradan kur. rev vardır. rev as ırm ' 

~. M R elt bir hakem bir göz atmak ve Sovyet • buğday nakli için müzake- danı havası çalmağa bat· tutacağız .. 
ıçın. . oosev 1 b h" 1 f d 

. i 1 i tir Bu ler zimamdar arının u a· reye baflıyaca"ı anlaıılıyor. adı. Röne bundan isti a e Sandaliyeıini genç kızın komıteıi tay n e m f · 1 11 

k it i ltllzlerle diıeyi Ruı milletine naıı Türkiye hükümetinln ec· ederek, hiç olmazsa bir iki yanına getirdi, ellerini elle· hakem om es - k f 
d 1 lnda vaaı· takdim ettiğini gorme ay- nebi dövizinin ihracına koy· dakika için olsun Marl'yl rlne aldı. sermaye ar ar ar as ld' 

1 kt Son ge 'en ha· dadan hali defi ır. duğu sıkı takyldat nazırı sarhoı apaıtan uzaklaıtır- Evet; bu kızı ıevmeğe 
ta 

0 
aca ır b Bu bapta evveli «lzveı· ltlb 1 b 1 1 k · d k ld d b 1 B k d berlere göre, bu grevin fa ara a ınırsa u usu z· ma ıçln ansa a ır ı.. aı amıştı. u a ar güzel 

rikatörler aleyhinde değil, tla. nın neırettlğl tebliil mir· Aydın demiryolu kum· Genç kız, muti, her nere· kadınların , genç kızların 
Roosevelt'in ılstemleri aly· kaydedelim panyaıı tarafından lngilte· ye çekerse gidiyordu. içinde bulunan ve hepsinin 
hinde olduğu anlaıılmıttır. Bu _gazete diyor ki: re'deki hissedarlara yeni bir Dikkat etti; titriyordu. ayrı ayrı güzellikleri 

1 k A 'k 'nın fahri· "Mılletler Cemiyeti eaaı temettu tevzii tarzı olarak Baıı göğsüne dütmüttü.. kar1111nda hissiz kalan bu Bir eşi merı a .
1 .. 1 . ti reisi bu itibarile yalnız mağlüp mı • kabul edilmektedir Alnına afif bir buıe kon adam; bu narin yapılı, ea· kator er cemıye • d 

M R it' bil !etler değil, aynı zaman a Buğday , Türkiye'den alı· durmaktan kendini alamadı. mer, ne güzel, ne çirkin ziyeti ooıeve e · 
va . · ve bilhaasa soıyaliat bir re· nacak ve İzmir. yahut lı· • * * denecek bu genç kıza hlı· 
dı·rmi•tır. 1 ~ 1 

• . k it hakem jlm teılı e mıt 0 an yeg .. ne tan bul' dan yilkletilerek n · Bütün meyhane halkı siz kalamamı•tı .. Şimdı bu om e, 1 • 
k · ı devleti iıçi devletine kartı yapı nııt glltere'ye gidecek orada sa· coımuttu. Muzlka meıhur Onu hayran hayran te· 

mahiyetini ter ı e k ı · idi 1 b k 1 
"d f vazifeı ;ni ilzerine bir lef 1 at · tı arak edeli usulü daire· apat ıar ısını ça ıyordu. Or mata ya daldı. . Uzun müd· 

mu a aa I 1 h ftada 34 Bütün bir huıumet dün ıinde hissedarlara temettu tada çiftler dönüyor, masa· det baktı. 
almııtır. fÇI er a ı · b 1 

. k 40 ıaat için yaaile çevri mıt u unan hissesi olarak dağıtılacaktır. lara,sandalyelere geliti gü Belki saatlerce biç kıpır· 
aaat lşlıyere 1 ti or- Sovyetler, devvari bir ham· Türklye'de çalııan diğer zel oturan apaılar el ve damadan seyredecekti. Fa t d· t yapılmasını s y 1 f 

Kostantanl·yenı·n e ıya . ı a11 le göıtermif , kapita ht mü ecnebi tirketler de aynı ayaklarile tempo tutarak kat .. 1 1 saatlerinın aza m d ki k 
G ar 1 ç- k" ıı· terilerinln ıöyle 1 eri ır· uıulü tatbik etmek mecbu- muzikaya itlirak ediyor Fakat kapı açılmıı, içeri trkezi alatanın · b. t dbirdır uıı u 

eyı ır e · b ·h anı mızı kapitalizm ıözlerlne riyetlndedirler Bu muame· lardı: Pariı'in me•hur ıenerlıi , en•d 1 5 · 1 · zalmaıı v r 1 • 
1 en Can anma sız erın 8 

'k 'd k. kapılmıyarak komfu arına l!!de bazı güçlüklere ıeaadüf Biz Paris'li apaşlarız, iki canımız külhanbeyi Emil girmifti. 1 hflf d r Amerı a a ı / 
stanbul'da son günlerde ta e e · .. d üne el uzatmıı, Milletler Cemi olunmaktadır. Ecnebi dö · var! Arsızca sırıtarak: 

Ptlt mühim bir hddise cer. itsizlerln adedi gun en g d yeti ile it birliği yapmıt 1 1 1 . h . .. d il biri Paris'tir, öbürü kadın ve - Matallah ' matallah .. 
o"almaktadır. Halıhazır a v zer nın arıce gon er ~e şarap! 

~n etmektedir. Haliç'io ç g ık 'd on mil- ye ıilah11zlanma huıuıunda ıi hakkında alınan tedbır . Şarabı severiz, şarap renkli du· Çifte kumrular. Gördünüz 
lllıal tarafında olan Ga- Birleıik Amer a a en cezri bir plan takdim !erin biraz haflfletilmeıl daklar kadar mü, ılzi cürmü meıhut ha· 
'la'da bir cadde ile bir yon itsiz mevcuttur. ti B ıuretle ı- d" ü 1 k dl P · ·ı · ı b. P · b. 1 d k 1 d t Bununla beraber çalıımı· etmif r · u uzumu uı nü me te r. arıs ı apaş arız 12, arıs ı· in e ya a a ım . 
aç yan sokak asırlarca k Sovyetler devleti zimdir biz Paris'inl Röne bu terbiyesizce ha· 
ç L yan ıaatler için para isteme J ~ ' 

h. o;ıtaya yayılıın muazzam d "ild ıulh davaıını müenir ve 0 nson ıle gorman Emil durmadan içiyor, rtıket ve bu küstahça ıözler lr ı doğru bl·r hareket eıı ır. 
mparatorluğun yegAnc 1 k mantıki bir ıuretle müdafaa içtikçe coıuyor, sarhoı olu kar•ısında fena halde sinir· llıalt k · L • d ·d' Bugün Japon amele eri ço " New York Times. den • a\esı mevo;ın e ı ı. ı k eden yegane devlet oldu yordu. Ayağa kalktı .. Danı lendi . 

•nltaları, ecnebi sigorta 
1 ıılemekte ve az para ama · Birleıık Amerika devlet- d l d R 

d 1 Amerika amelesinin ğunu ispat etmlıtır. lerinde mensucat nlzamna e en er arasına gir 1. eji. - Terblyeıiz adam .. Ne 

Abone ücreti 
YlLLlCl 800 Kw'uf 
6 A YLICI 450 " 
3 A YLICI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baj!'lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüabalar 
1 O kuruıtur . 

Gazeteye alt her huıuata 
Neırlyat mildfir\ilğüne 
müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumarteıl günleri 
çıkmaz. -·-

SAVAŞ 
iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir -
SAVAŞ 

KAYNAK 
Balıkesir Halkevi Mecmuaıı 

Oıı sekizinci sayısı 

birkac ~iine kadar cı-• • • 
1.ıyor. 

Bu feryat Rejlıörün ne 
halde olduğunu tamamile 
anlatıyordu . 

* • • 
Ogüst artık 

dı: 

dayanama. 
11111panyaları ve ecnebi kor· ta ır ar. Kapitalizm dhnyaeı ikiye sörün yanına yaklaıtı. hakla içeri hodbehot girl· 
or 1 f d · l hayatı Japon'lara nazaran d meılnln ihzarı ve geçen ha· _ Komedya yeter ıısyon arı tara ın an ışga bölünmüıtilr. Bunlar an biri Genç kızın omuzundan yoraunuz . Hem ılz kim olu· 
dı'l b b kadır Bu ıe • zlrandaki grev tehdidini has- tık.. Görüyorsunuz ki ne 

ar. 

en ı ı r o s ı r a büs ütün af · Umumi Harpten kar etmit tutan elini yakalıyarak hiz· yoreun ki bizi buraya 
lnu · 1 d ı yüksektir tırmak itile bizzat meıgul halde .. Kalk Emil . 8Zzam hına ar var ı. heple arzu arı · olup yeni bir harbin zuhu· la çekti; ikiaini birbirinden hapsediyorsunuz . 
Ayııı zamanda .kambiyo bor. Hakikat tudur : Birleılk runu ı.temiyenler, diğerleri olmuf olan Ceneral Johnıon ayırdı ve Mari'yi kollarına Artık coımuttu . Bağırı· Hayret! .. 
•aıı dıı lla\ata'dıı i d i . Amerika' da on milyon itılz de bugu"nku·· vaziyetten geçen cuma günü verdiği hl· alarak dönmeğe baıladı 1 Kalbine yediği bıçak dar· 

R it hüküme· tabede bazı acı hakikatleri yor, çağırıyor, ağzına ge eni beıile öldü zannedilen Emil; alnıı her millet~ men- vardır. ooıeve memnun oımayıp hınç çı. Etraftan bir iHurra) yük- söylüyordu. Zaten ıu zama· 
Up olan borsacılar arasın- tinin iktısat sahasındaki ılı· karmak lıtlyenlerdlr. Müe1- ortaya koymuftur. Muma!- seldi .. Rejisör, hiddetinden na kadar olan vakalar asa· sap sağlam, eskisinden dinç 

T 1 idd ılı bir muka- leyh, bugünkü grevin üç ay ve çevik bir halde ayaita ürk'lere tcsf\düf etmek tem eri f e kal _ ıeı nizamın ldameainde ali. kıpkırmızı kesildi.. Kendld bını bozmuıtu.. O kadar 
ab'l ruz evvel yapılan mukavele ile kalktı . ı de11<i!di. vemete ma kadar olan devletler, Sov· ne yapılan bu büyük baka- hiddetlenml•tl ki • ekseriya 1 ı> k d R sevelt tarafın· kabili telif olmadığını ıöy - • Rejisör gözlerine inana· •tiltldl harbi kazanıld •k· ma ta ır. 00 yet Rusya'nın lttlrakl olma· reti yanına kar bırakmıya. yaptığı gibi, farkında olmı • 
n ıonra Galata'ya karşı dan teıkil edilen kalkınma dan ıulhun temini için ya- lemlt ve kendisine has bir çaktı. Serserinin kendisini yarak . tokatlamak için kal- mıyordu 
e · komı'tesı' azaları arasında ıarahet ve açık sözlülükle Bu nasıl olurdu? Ôlü na-
l nı bir harabe haşlandı. f h et pılacak mücadelelerin haya· tunları ili.ve etmlıtlr . • Şunu genç kızdan ayırma~ı gibi dırdığı elinin tutulduğunu ııl diriliyordu? Ogüat Röne'· 
t ia olarak kambiyo bor· büyük bir ihtlli. zu ur - ı·ı olacağını anlamaktadırlar. o da onu ayırdı. Emil daha hl11etti . Alııık olmadığı bu 

a ' ıöylemek mecburiyetini his· nln lıtifhamkar nazarlanna, 6•ı latanbul tarafına nak· mittir. Bunlar, Milletler Cemiyeti- eedlyorum ki, teıkıli.tlı me· ne olduğunu anlamadan çe· tutuluı, rejisörü büsbütün hayretine herteyl izahett.: 
~dildi. BilAhara bütün ban· Son haberlere göre önü nln mazide ıulhu müdefaa nesine dehıetll bir yumruk kızdırdı ve Emil'in üzerine _ Azizim Röne .. ısız re. 
talar merkezlerini lstanbul müzdeki kıt mevılmin'de, için en kCiçük bir tedbir al· :~~n~ü~::z~::~~:~ı:e::~ indirdi.. Sarhoı apat üç atıldı .. Serseri , bu gibi ha· jlıönünüz.. Size birçok 

dataf,na naklederek Galata' - Birleıık Amerika' da itıizle· mak kabiliyetinde bulunma· adım geriye yuvarlandı reketlere zaten intizar edl· mevzular buldum. Hiçbirini 
a rı·n adedı', her ay yarım mil. l fey olmıyacaksa, bu müeı· M k d I 

d ' o muauam binalar için· mıt olduğunu bilmez deli - 1 uzi a urmuı, ıes er yor, tedbirli bulunuyordu beğenmediniz Ben günlerce, 1 kt r ıeıe mem eketln itimat ve 
t .c bir kaç memurun ia\et- yon çoğa aca ı · I ık !erdir. Halbuki, milletlerin k keeilmiı, çıt çıkmıyordu.. ikisi de yuvarlandılar . haftalarca arayup, aylarca ııı. • Açlık ordusunun Bir ef istinat edebileceği onturat. 
t ıı1 

1 
basit birer şube bırak- çoğunun ıulhun teminini ha. Herkeı ikisinin etrafında Emil de hiddetlenmittl· flo · yazdığım bu eıerlerlmln ı Amerika devletlerinden ma· ları yapabilecek meıul bir 

.,.eatlr. Ecnebi bankaları Caali kine medeniyetini tadil ve kiki bir ıurette arlzud ettllk- vasıta olmıyacaktır." hl alkbakollmutl ndetlceyi merak ğuıma eınasında bir fırıatı· yırtıldığını gördQkçe mQte· 
erini yava• yuva• azalt- (eri itiraf olunma ı ır. ıte a e iyor ar ı.. nı bularak bıçağını çıkardı . eulr oluyordum. Fakat llıaıı. • • tebdil etmesini talep edece· Bittabi bu haklı beyanat S 

i 1 ıı~ mecbur kald•lnr Ye ld Sovyet'lerln, mllitarlıt dev· meıal liderlerinin tlddetll erseri ıarhoı, Parlı'ln Saplamak üzere iken rejlaör yine yılmaz daha eyi eıer 
{erınden bazıları da büa- ği gün uzak~ ir. !etlerin çıkmaıından ıonra mukabelelerine yol açmıttır. meıhur külhanbeyi kalktı.. na11laa bileğini yakaladı ve hazırlamağa çalıtırdım .. Ni· 

Utün htili faaliyet etti. ' • t ıulh davaaını kolaylaıtı- Bu mukabe'elerln en tlddet Yumruğun teeirile ıarhoılu- olanca kuvvetile kolunu bük· hayet hiçbir eserimin bete. 
t Feltat bu binalar uzun İsveç 'te sıyasi vazıye rabilecek olan Mılletler Ce- lisl mensucat grev komitesi ğu kalmamııtı . Pantolonu- türerek bıçağı yere dütürttü. nllmediğlnl görünce ılze bir 
~'illan boı kalmadı. Yavaş "Le Temps. den mlyetine girmek davetini reisi M. Gorman tarafından nu kemerinden tutarak yu Tekrar ayağa kalkmıılardı.. dram oynatmağa karar ver-
" &~aş mevcut bankalar ve Son zamanlarda bazı 1 ı e ofrmeğe 1 karı doğru çekti. Omuzları· Yine bir biçimine getirerek dlm .. Aktörleri, mevzu bul· •&h 1 h kabe etmeı v • vaki olmuıtur.Cenera John- K k b 
biıı Ut yeniden açılanlar bu burjuva mahafılı. ha 1 azır· hazırlannası bundan ileri son bu zattan bahsederken nı oynattı · or unç ir la· vurduğu bir yumrukla Emil'- mak için ekıerlya uğradı. 
1 aları i•gal ederek bura- da 1•• batında bulunan sos.yal M Jlh S vırla rejisöre doğru ilerledi. in geri yuvarlanmasından ğım apaı meyhanelerinde &td • • gelmektedir aama ov. •cıddi ve samimi. bir genç 
l il. şubeler açtılar, hııttd demokrat hükümetl yerme.. Mil 1 C · ti Geldi, yakasından tuttu, istifade ederek bıçağı aldı tanımııtım. lıte Marl, yani ua l yetler, i et er emıye diye tasvir etmitllr. Fakat d k 
l tı ar k 1 · · d h f 'll ıiyaılye11 ki h gözlerini gözlerine 1 ti . d k Ik kit b E 1 bu 1 d • uj ı mer ez erını e aynı burjuva ma a ı . azasından bir ço arının a M. Gorman Cenerala ılddet· ve yer en a masına va Margrit, u mi , nar a 
Q nata.ra taşıdılar . Şımdi emellerini daha ziyade teba 1 k - 1 tiddetle sarstı. Sonra dudak bırakmadan serserinin göğ· eserde diğer ufak rolleri 
il ala.ta.' da bütün haşmetile ru"z ettiren bir hükumetin tin bir hınbç 1 

e b ~mu; ~~e li hücumlarda bulunarak bükerek tenezzül etmediği süne sapladı. Sıcak ve kır· alanlar.. Eserin mevzuunu 
Oğ • 1 kartı taki atta u un u a onu mesai davasını ve Wa- ni anlattı ve bırakarak ay. 

h·1 aı a bakan muazzam bir geçmesi arzularını izhar e · B lar tetik mızı bir kan Rejisörün yü anlatmağa lilzum yok Çün· nay z l ı rını unutmaz un ıhlngton idaresinin siyasetini ld etrıı ~ iraat Bankoıı işga mektedir. Bir müddet ev~e bulunmak ye dikkatli olmak ı'hanetle itham etmiı ve rı ı.. züne fıtkırdı. Ve bir hay· kü baıınızdan geçti. Şimdi 
.... eo;tedir Bundhn ba~kıı ı· 1 r ın d dl 1 B Rejisör ıouk terler dökü- kırıt duyuldu. Emil'in nasıl ölmediğini an· 
'Ur(( I yapılan umumi mec 

18 
e · mecburiyetin e r er. u.- Cümhur Reisine müracaatla yordu. 

·-d ıye'nin bugününde o lluğu tı·habatı sosyal . demokrat le· Cleısir tedbı· lk id . b Kanın bu temaaı ve !atayım .. Gel buraya Emil. 
•. ar yarınında da müea- nun için en m ,

1 
milli ka ınma areıınln u • 

it I hı'nde neticelenmlt olmakla k S t • • çığlık Röne'yi ayılttı .. Çıl- Aç ıu göğsünü . Görüyor ~;, o acalt olan I• Bankası, 1 1 rln ıulhün anca ovye e· iki yüzlü rehinin vazifesine - Allahım, nedir bu ba- l f 
"~"' • beraber hu"kümet meıe eı ı d t ı gın nazar arını etra a gez- musunuz .. Çelik zlrh .. Son· ' "'er Bank ve Devlet Mer- rin kuvveti ıayeı n e em n nihayet verilmesini talep et-
ez B h hakkındaki münakaıalar de· olunabileceği hakikatinin mittir. Fakat bu hareket mevkiine so1<ar. ihtilafın bu dirdi. Kötede büyümüt göz. ra; verin bana bıçağı .. Ba· 

hi an.kası bu mu teşem d b 1 d cephesi Ceneral Johnıon'un !erle kendilerine bakan Ma· k t ht 1 d ğ "onallara yerleamia bulunu- vam etmekte ir tesbltinde meknuz u un ,u· meseleyi halletmlt değil· ın, a aya sap a ı ım za· 
' r • ., ı d k tlar ile D ı ı nutkile aydınlanmııtır.Mem· rl vardı . b t 1 1 ar, Sosya - ema ra ğunu anlamaktır. o ayıı e dlr. Aaba Ceneral John man a mıyor ve sapın ç • 

~ı·raatçı·ler daha doğrusu d k dar lekette görülüyor ki grev Kapı açık duruyordu Genç ne kayıyor. Kana gelince, 
Sauşın Takvımı 
TEŞRiNiEVVEL 

5 1 
Cuma ı 

Gün doğumu: 

'iIL: 1934 Zevali 6,5 : 
Ezani 12, 11 ı 

CEMAZEL AHIR 26 - =· C· h 1 
tura. un: urtyet ielamiyette ı 

....,..,!:_ urnnıet demektir ... -------
"

Bu gece 

atan 
Eczanesi 

l)Öb·t 'd' .. ÇJ /f 

~ kırmızı or u ne e son'un sözleri hakikat 
bugu-nku" hu"kümetin parle· d" d emri amelenin ihtiyacına kızı bileğinden yakalıyarak 0 da zırhın üzerine geçı'rll· kuvvetli oluna, unya a ve bu hakikatlerden çıkar-
mentodakl i ıtinatgahını tef h h k 1 d ğ d ğ'l medar olmak ve onlar na· kapıya doğru kottu. Fakat mlı ince bir tulum içindeki 

0 nisbette uzura maz ar dığı hü üm er o ru e ı 

kıl eden halk fırkası arasın· 7 mına taleplerde bulunmak anide geri geri çekilmeğe kırmızı boyalı bir ıudan olur. mi. 
da bir koalisyon yapılmasın- •••••••••••••••••••••• Mr Gorman mensucat ame. tan ziyade mensucat amele· mecbur oldu.. ibaret. 

dan bahsedı'lmektedir. :••• // d' : 1 ı n anlaşma sinin kudretini, bi lhaua ce Ellerinde sllahlarile iki E 1 ff k 
1 : Yoksu arı ye ıren, : lesi ı e yapı a nın ıer m muva a ıyet • 

Baıvekil M. Hanssen bu • h • ameleden grev hakkını ne· nuptaki pamuk fabrikalarını polis kendilerine doğru ge· batarıldı... Siz de bunda 
mevzu hakkında "Soc.ial : geydiren ve erma- : zetmediğlnl bildiriyor Bu, bir birlik altında toplamak liyordu .. Birisi hiç bir yere rol aldınız. Duyduğunuz 
Demokraten. gazetesın~ : nada gözeten Yok· : hiç ıüpheılz öyledir. İtini tehdidile tezahüratta bulun bakmadan üzeri kanla mü- heyecanı kalemle ılze tarif 
beyenatta bulunmuı, um~mı : su/fal' Birliğine seve : terketmek hakkı hiç bir fert mak makıadile verilmlıtır . lemma Rejisöre doğru gel edemezdim.. Çünkil dinle· 

h b 1 ın ıım • • ı m F Asıl makaat bu suretle ati· dl ve ellerine kelepçeyi geçir. mlyecektlnlz. meclisler intl a a ın •• seve yardım ediniz. •• veya gruptan a ına az. a· 
diye kadar hiç bir zaman : l'oksulları Gözetme : kat bir amele birliği grev kir bir vaziyete girdikten dl. Diğeri ise cesedi mua- Mevzuum hakkında flkrı • 
kabinede tadilat yapılması : Birliği : kararını vermeden evvel b~- s

1 
ofnra halk dhlç ol

1
md azıa lhtl· yene ediyordu.. niz naııldır?Beğendinlz mi? • 

nı mucip olmadığını. fakat : •• •••• ................... zı ııler yapmayı taahhut a ın neye alr o uğunu ve Bu sırada içeri tiyatro Rejisör hiç düıünmeden 
lntihabatta elde edilen mu ı:.:::.:;.=~~7-:-;k::;:k·-::-::;;.=".'"" eder ye bilahara bunları yap· grevin önümüzdeki hafta milelllfl Ogüst ile daha bir ıu cevabı verdi. lardanberl tet 1 ve muna. ı 
vaffaklyetln müesses vazi- kaıa ettiğini ve fakat böy- maktan lıtlnkaf ederse, Ce- zarfında geçireceği müı· kaç kiti glrmittl . _ Mükemmel . Rolleri 

eti bir defa daha teıbit k b . neral Johnson'un dediği gibi kili imtihanın ne mana - Ne yaptın M. Röne?. de dramı benimle beraber y le bir it birliği için a ine 

1 
Ve tahkim etliğini, maama· ı kendisini mukavele yapıl - ifade edeceğini öfrenmlt Bu hal ne? oynıyanlar alacak. 

1 de tadilat yapılmasına Q · 
f ·ıh halk fırkası ile koa le · 1 1 -·ıc.a dejmez bir tetklllt olacaktır. - Ab! · SON ııum olmadıjını .ay emlftlr. -
yon ıneaeleılni uııun zaman 



----•SAYFA:4 ...-SAVAŞ> t. :YlfltlN g 1 
Balıkesir Belediyesi C.H.F. Balıkesir Vilayet fm::::::.:::::::::::::rıı 

. .. . ı idare heyeti riyasetinden Q Tema a _ 
1 ntıhap Encumenınden Btırlı a ııiye'nin Keremköy hududu dahilinde Türk " ş 

1 - Belediye meclisi azalığı intiha- ocaklarından ınüde.vv~r rırkan.Hza ail mahimü~- a OTEL VE GAZ.INOSU 
hı 1- Teşrincvvel _934 pazartesi günü h~dut 7. parça Ze)tınl ı k ~ -teşrıne vvel-.9 ~4 tarı- a ij ı hı nd rn ıtı haren 20 teşrnıevvcl 934 tarı hı ne ka- ı• r. 
S«:thabı S<tat (9) d<l haşJıyacak Ve 10 

1 
da.~· 20 gün müddetle temlikt·n satılmak üzere J Şeref Bey idaresinde 

Teşrinevvel 934 caı·şamba giinü saat 1 nı.uza~·e~ eye çıkarılmı~tl!" Şera~li aıılanıa~ ve da-.. Balıkesiriıı her hususta eıı 
v ha fozla ızalıat alıııak ıstl\eıılerııı B.ı lıkesır, Edre- tf 

1 8 k d 1 O 
·· d l k • · tf mükemn1el otelidir. ( )ze a aı·( )gUD eV<tm et ece t ı r. mit, Burlıaııiye, Ayvalık halk fırka sı riyasetleriıı- tf 

2 - İn tih<tp se:ıııdıg'"' ı Bıılıkesir Beletli- 1 
d 'il tar~.ılat alı~1 ~ları ' ~ t.ılİ!) olanların .20 .. ıe.~rin- ·~ Konfor. Temizlik, Servislerinde~İ 

1 evvel 934: tarıhıne musadıf cuuıaı· tE'sı ~unu sa- it · t 
ye tla i resinde BeledİJ'e meclisi sıı lontı- al 16 da BalıkPsir'de c. ıı. F. vilayet idare he- •• nezaket ve ciddiyet, emnıye 
n 

·ı kon 1. a kt ı· yetinde ihale e.dilecPğinden talip olaııla:-111 yuka- a Gerek Memleket halkınıf1ı 
< U <lCc l • rıda isimleri v. azlı fırka ri.vasetlerine müracaatları •• · " gerek bütün misafirlerimitl' 
3 -- Han~i ınalıalleler halkının haıı- , ilan otıınur. U umun1ı takdirini ceıbetmiştir 

gi g·iinlerde ı·eylerini kullanacakları '. . 1 • " ;; " aşağıda yazıhnıştır: · ~·!"·F· Balı~e~ır \ ı~ayet 1: TEMAŞA Gazinosunda 
1- T eşrinev ve l -93 4 pazar test günü ıd a re he Ye tı r 1 Ya setınde n U Güzel Sesli Bir Ra~yo 

Diııkçiler, Kasaplar ve Mıırtlı ınahal- Rt1rlıaniyenin Keremköy hududu dahilinde "Şt'lıriı ı, İstaııh11I \(' ıııııiriıı biitiirı j.!ıtzı•ıı·lı•ri 
leleri Balı"esir Türk ocağından nıüde,ver fırkamıza •• ııı " vcuıtur 

• •• _ ait ınalunıüllıudut iki parça zeytinlik 2 teşriıı- M Balıkesırın en eyi tanınmıı bir oturma ve 

2- Teşrinev \!el -934, salı gunü: Yeni- evvel B34 tarihinden itibaren 2 l teşrınevvel !!::------.!::;:.e..t:;!;.::--:~' 

ı~ G b• E k•k 1 \ 934- t:ırihine kadar 20 ~ün rniid<leıle temliken • ------------ .... Ce, .1llCı ay I, S 1 uyumcu aı• VC satılmak iizere miiza,'edeye cıkarılmıstır. Sera- !IBt81Hi8iHit1Bit!IUltiHf.~IE• 
• ı J • • • ~ m •• •• u ınuı·bey mahalleleri. liti .anlanıak .'"",daha !azla izalıa.ı aln1ak istiyen- • TU RK MAHSU LU 

• .. .. \ ı' rın Ralıke~ıı·, Edrenııt, Bul'lı:ııııye, .-\, valık lıalk 1 it 
3- Teşı:ıne\'Vel - 934. çarşamb~ guı~_u fırkası riyase ıleri.ııdeıı tafsila_ı al~ı~l~ıll ,. ~.tali~ . ı 

Seylılııt ıılla.h, 8ahnıse:1r, Salahattın oıaııtarııı 21 ıeşrıııeyveı 934 ıarıııınr ınusad.r • y·. K . I H k s· p " Ok k .. b· il 1 •· pazar giiııii saat 16 da Balıkesir'de t.:. il. F. vi- • unış, aramurse' ere e. ureyya aşa 
ve Çll aı ,, ına a e eı ı. 1 ıayrl idare heyetinde ihale edHrceğiııılPn talip 1 K u M Aş LA RI N 1 

4 • rreşı•iıleVVel .934- perşeJtlbe gÜl}Ü ola!ılarııı .. yukarıda ~s!mlı->ri yazılı fırka l'i):ıset- it 

U 
. 

1
. . . lı' rıııe mıırac:ıatları ılan olunur. !I F:ıbri1'.aların sattıkları fiauan daha ucuz 

aıııdıye, zınırler, Osmanıye ve Oruç- Haşiyı' : 1 Mazamızdan temin edeceksinit· 

gazi Jnalıalleleri. işbu iki parça Zf-'ytiıılik 935 S" IH.'Sİ martına : EN LÜKS tNGtLtZ KUMAŞLARl D 
Mevcuttur 0- Tcşri11C\1\'CI 934 cunıartesi güııü: kadar Oarbalı zade llulı'ısi lıe~iıı tahtı istica

Mectli ,re, Seli ıııi ,re, Vicdaııiye ve Hacı _ rında buıun<luğuııdan alıcının intifa 1ıakkı bu 
.J .J tarihten ~onra başlıyac<1ktır. ll! Yeni gelen Bursa ipekli çeşit!erimfzi!1 

ishak mahalleleri. -----------1 her cinsi mükemmel ve fiatlannda 

7 - Teşı·inel'Vel -934 pazar günü: Azi- Balıkesir İcı·a İ Buna rng~(a~it ;~7.ft{'~;.tı~C.~~:~~~·ıuı..,;orY1 

ziye, Mirz<•hey, Hacı ismcıil \Te Mıısta- j\:lemurlıığuııclan jt kutoııları daha ucuz lf'lllİD eınıek ieiıı 
fa fıı kih 111ı1 lleleri. . 1 Mu~terem müşterilerimizin bir defa mazamıll 

Karaıııi.irsel fabrikası \'f'kili Ahmet ~~cali g 
8- 1..,C'Şt• i neV\7el -934 pazartesi giiOÜ heye borçlu Dursunbe~,'d e Yenice "ö)lii molla !it teşrifleri kafj~jr. 

karaoğlan,Ayg()ren ve Börekçiler ma. llalil ağ" namına yazılan reıa davet \arakasına ~ f A_ıı y· ·Cl,·· ,AN'Ll"LI' ZNDE fA'HR.1 
w mahalli i"aıneti meçhul olduğundan ahıc::ıklının ;: l1i _.)fi _ _le\. 1'\. _ 

ballcleri halli 11110 ı•eyleı·ini kullıııı - talebi üzerine nıumailcylı nıolla IL1lil hak.kında ı 
malarını ve ayııı ()llUDCU günii saat il!ınen lrhliğat ifasıııa karar YCrilmi olduğuı ı dan Fantazi Manifatura Ve 

yev .ni mahkeme otan ı o - ıo - \:Ja4 tarihine w Kumaş Mazası 
(18) deıı SOllfa reyfet'İll kabul edilme- tıısadüfeJeıı çarşanıba giiııü saaı ı den e,·vel bir 1 Kuva~i Milliye Caddesi No: 52 
yeceğİ ilatl Olllllllr. itirazı varsa şifahen ,eya tahriren Balıkesir icra ~liHil!IHll!H!Bft!iıtlUiBBHI! 
............ ~•••••••••••••'"il' _ _ _ ==~ riyesctine bildirmediği takdird<' ilir::ız lıal-.kı ol-

•
: Göz hekimi :.

1 

' · ·~EHJR Slıf\.'EMA-SJNDA 1 mıyacağı ve bu bapta mahkeme devanı ede(•eği , _ _ 
• • "J' 'Y · tebliğ makamına kaim olıııak iizere ilaıı olunur. ı 

i Or. l~san A~met i 3 T eşrını evvel çarşambadan ıtıbaren l ı , 
i ~Jemlrket hastahane- i! . AYLARDAN BERl BEKLEOIGIMIZ 

i si göz ha~talıkları i' ASLAN ADAM 
: mütehassısı ~ 
• H 1 h ·· • : asta arını er gun ıa · : 
: at 3 den ıonra Kuvaimll- : ı 
: liye caddesinde 159 nu : 
• • : maralı muayenehanesin- : 
: de kabul eder. : 

T .\MAMEN TÜRKÇE SÖZLC 
Oynıyanlar: 

Bt:.,TEH CRAPLE 
FRANSES DEE 

Necltti Bey Mualliın l\ılek-
1 tehi Müdüı·Jüğünden 

ı Mektebimiziıı ma,' ıs 934 soııurıa kadar ohııı 
• 

ihtiyacı için münakasaya konulup 7-8-9 teşrin-

.......................... C_,:ocııkluğundan itibaren hiitün hayatı or· ı 

Dr. M. Ali ıııaıılar<la vahşi 'e yırtıcı lıayvaı ı lar arasın- j 

~leınleket lıastalıa-
1 

. da geçen ve oıılar gibi 'alışi olaıı, dil 'e lisan 

evvel 934 tal'ihlerinde ilıaleleri il~\n edilmiş olan 
yirmi dokuz kalem erzak vesairenin görülPn ili· 
zuııı üz 'rine ilıalel<>ri geri bır.ıkılmı ur. Keyfı
yet bilahare gazeh' ile il:'ın olu ııacaktıı·. 

1 

' 1 ·1 · ıı· d .. dl · c korkuııc ll('Si cilt, frt>ııgi. lıel-
1 

; 1 >ı ıınyen ır a anıın ı~~u ıış .. ' . • 
· soğukluğu hastalıkları ' · • maceraları ve nihayet guzd nıurebbıye, saf 
. ıııiitt'lıa~sısı. [ 'c sanıiıııi hir aşk ve saadet. çok lıeyeean . 
! Hastaların11 aat üçte , lı ve cok muazzam olaıı hu lilimi bil:'ı. islis-

1'cc<ı ti Bey Muallim Mek.1 
tehi Müdürlüğünclen 

1 

11 llu. 1111( il s 11111
( • 

Biçki Ve Dikiş Yuı·d•' 
Maarif Vekaletince tastil 

' 

edılen ve Balıkesir Maaf1
' 

müdürlüğünün müsaadesilı 
birsenedenberi faaliyette b 
bulunaıı Ve42 talebe yetiştirmiş of6 

Yurdumuz Kış dc\rt'si icin 20 e,·ıtıl ~ 
den itibaren kayı ve kabule başla;ııııı;1' 
Kayt nıuaıneh'Sİ bir a~ de ~am ed<'ccktil'· 

Yurdumuzdan baıka ıube açılmıyacaktır 
934 birinci teşrinin birinci gününde 

itibaren derslere başlanacaktır· 

1

1 hükümet ca~desinde mu- ' 

11

. 1 na Jıı .. rkt•ı:ıin görnıesiııi .;,anıinıhetle la\Si~·e 
ayene hanesınde kabul ve . ' , , , ~ ·, · f 1'. b' · ' tedavi eder. · (•dcrız. iLA\ETE~ FOKS JlRNAL 1 - ~ e ·tr ımııııı mayıs 934 ga~ı· siııe k.a<lur , 

'Telef~ncu aranıyor, • Suvarc ~aat 8.3.o: da .. Kişenıiz d~ı.·n.uı _ 1 ilılivacı bulunan 300 ton kok könıürii 16-10-934 . ADRES~!ö~er~~er1ş~a~~~~~i ~:idi~;~m~~.:;şarıı;;t~ 
k P ı:oı)SL"'JoL· ? ,, 1. 1 tarÜıindP saat 14 dr ihale edilmek üzerı• \İrnıi 1 Balıkesi r köylerinde yapı- açı · tır. r.. , .., r.. ,ı uı:. nıatınası ~,oıO • ı ım 1 · Fikriye hanıf11 

lacak telefon tesisatında ça- PAT PATA ON ~1-0:A ı · cı CC~IA matinası 1 Vf' I gün müddetle Vt' kapalı zarf ıı~ulile nıüı akasa- fi 
1 1 k k 1 k 

"' k ı l flamdi !Yuriı1e · 
ııtırı ma üzere aa er ı te a de. Eiliııı ASLAN ADA~1. · ,·a cı arı mış ır. ı J 

telefon ve telgraf iolerinde .. . . . . . . 1

1

·_ ' 2 - Talipler .:aıtnanıe~i nıekteple oörehilir. ' • ------ - _ -3 çalıımıt ve telıırafçılıktan Bugıınden ıtıbareıı kış tanfoıııızı ıathıka . " . o - - -anlıyanlar aranıyor Talipler 1 ' tatbika ı:alışaca~ız. ' Ve ihall' güııü de tekli( mrktuplarile rııl'kteplc ı _ _ --- - - ----- -- -u: 
muhasebe! husuılyeye nıü - ~-- _ · · - - -~ uıiiteşekkil nıübayaa komisyoıınııa ıı , iiı acaalları. Neşriyat müdürü: ESAT .l~ 
racaat atımler, j \ --Vıl&,et Math. ... -· Balı~ 


