
~a~iliye vekili ~ükrü Kaya ıa Milll mD
~af aa vakıli Zekai beyler cuma günü şeh

rimıze gelıyorlar. 

Nüıhaaı Her yerde 3 kurutUır. 

... 

... 

Zek.Ai bey 
Şükrü Kaya bey - - -

[)ANKARA. 1 cs.ş) - \ Besim ömer paşa 
b alıilıye vekili Şükrü Kaya ge!di 
~:~e1~endı ile Milli müdafaa 1 ISTANBUL, 7 ( S.Ş ) 

i 1 Zekai beyefen.Ji per· Bir müddett<'nberl Avrupa
~'tııbe günil bur .. dan Balı· da bulunan kıymetli aliml
eıır•e hareket edecek'er ve mlz doktor Besim Ômer pa 

:11 ına günü Balıkeıir'e mu 1a lstanbul'a dönmüttür · 
~•allt edeceklerdir Besim Ömer pata Divan 

ı. Vekillerimiz orada bir 1 yolundLJki evinde eskirl gi· 
"' 1 ·(mi tetkikatı 

ç &ün kalarak tetkikat bi kitap arı, 1 

~t leftııatta bulunacaklar· 1 ve hastalarıle metııul ola · 

CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

GÜNLÜK SİYASi GAZETE 

Orta Mekteplere 
Müracaat eden bütü-;; talebeler alınacak 

Dün bu hususta Maarif Ve~aletin~en emir gelmiştir. 
Geçen niiehamızda şehri- - _ 

miz erkek ortamektcbinin 
şube vaziyetleri yüzünden 
130 kadar çocuğun kabul 
edilıniyerek açıkta kaldığını 
yazmiş aldkador malrnınların 
dikkat naznrlarını "~ip et
miştik. 

Dün Maarif vekdletin<leıı 

v .ıliliğe gelen miist.ıı·al ka 
yıtlı telğrafta h ç bir tale
benin açıkta bırok.Jmıyarnk 
yeniden şubeler ııç larak kn 
yıt ve kabul edilmeleri iti. 
zumu bildirilmiştir. 

Maarif Vekdletinin bu g-ü-

• 

zel kararı bütün muhitle çok Ortamektep binası 
büyük bir sevinçle lı:arşılan- !ere hemen mektep idaresine müracnııtlnrını hihliririz . 

1 

1 

ıı 
1 

~ caktır. mış, hiç bir talebenin mek-
--- tepsiz kalınamneı emri çok • ı 

Feci bir Kaza :;;~t~~~ tesir husule getir· ilstanbul'un Kurtuluşu t
1 

Şımdiye kadar mektebe 

Ça:rpışan şilepten 33 kişiöldüı~buı edilmemiş olan genç- Parlak ve candan kutlulandı. 
f) h . - 1 1·ı·~·ne bı'r Yaş ISTANBUL. 7 (A.A.) - Gece bütün ıehır baıtan 
a iliye Vekaleti lstanbu va l ıgı Dün lstanbul halkı baıa donanmıttır 

emirname gönderdi. 
1 

Türkistan j kurtuluı günlerını içten h ı r - ... 
_ISTANBLıL, 

7 
(AA.) _ batmııtır. Kayıktaki 56 yo ~ sevinçle kutluladı ve buna T O T C • 

D- ı 24 1 1 ı • • • • n ın 
un gece aaat 2

3 
de s6 cudan 33 kiıi boğu muı u Mecmuası meme- eri1uren büyük erimize bağ 

teşekkürü 
ANKARA, 6 (A.A) -

~=~cu ile dolu bir kayığı ,ılep tarafından kurtarılmıf ketimize girmiyece~~ lılıjiını ve kurtuluı yolunda 
A en ve çok yüklü olan tır. ANKARA, 6 <A.A) - can vermlt olan kahraman· 
1 :itap motörü Yalova'dan ANKARA, 7 ( A.A ) - j Berlin'de çıkan Yaı Türkiı · ı larımıza minnet ve tükranı 

a 1
1

11.nbui'a gel irken Maltepe D"n Marmarada olan deniz tan mecmuasının yurdumuza nı bir defa daha teyit etti. Türk Dili Tetkik 
11

1
°rlnde Furuzan tilebile kar-, k u b da büyük bir sokulması hükiimetçe yasak Bu milnaıebetle yapılan me 

ıı 11.ıın azası ura d 1 1 ı •ıtır. Motör kaptanı d 1 r Dahi· , e i mlıt r. w I raıimde baıta her sınıftan 
Ç11.rpııın teessür uyan ıroııt 1 

• K ra su batakhg1 ku· c a tehlikesini görün. - .. k bey a askeri kıtaatı bulunduiiu 
k: arkadaki kayığın ipini liye v. Şukru a;t ıemirdeı rutuluyor halde mekteplerin halk 
la •ını, ve kendi baıına ka- İstanbul valisine ver ğ AKSARAY. 7 (A.A ) 1 tezahürlerinin teıldl 'ettiği 

n it.yık manevra kabili· ;kazar.an müıebbiplrrlnin mey- Kara ıu bataklı~nın kurut büyük bir alay Sulta~ Ah· 
re~:nı de kaybettıiilnden 1ı dana çıkarılmasını ölenlerin ma ame~yelııne b~gQnB m~ . oıet'ten Taksime kadar bir 
llih n Önilnden kaçamaoııt 1 merasimle defninin!, aılele· raaimle af anmıt ır 1 u ı: yürüyüt yapmıı cümhurlyet 
illa &Jet karanlıkta çarpıt- rlne taziyede bulunulmasını 1 için 1700 amele ça ııtırı . abideılne t:elenk ko7muıtur. 

olınuı •e karık derhal emretti. maktadır. 
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ispanya baştan başta ~arrştl, Hü~Omel 
örfi ı~are ılan ettı 

Sahibi ve Batmuharrlrı 
Müstecaplıo~lu Esat İldi/ 

Birinci YIL SAYI : 277 

C.H. F. Vilayet idare Heyeti Reisi 
Konya Mebusu 

T. FiKRET 

.\nıı-at Üııwr Edip hey 
Kaptan :11IP llasaıı hC\y 
Ellıist'c'İ .\li hr\ . 
:\la el ı •ıı l i zadf' 11.ı lil İlırahiııı he\ • 
Ci' İ <•İ ka~·alarlı ~iikrii h<'~ 
il<'~ pazarlı zaıle· ~aclri be~ 
Yır!'.ılı zade> llilıııi hr\' 
~<'skiıı zadc' Ziilıtii ht:) 1 

~ara~ .1,adP .\lıııwt h~~ 1 

l\P<JP<'I 1, :ı dc• daııı:ıclı lhralıimSaıııi he\ .ı 

llatal zadt' .\lııslafa Ct'ıııil lıPY • " 

.\lüstc•c•alıi zade• E'."al .\dil IH'
0

\' • 
Avukat Sacl ı k lı<'' 

• 
Koıııisyorwıı llalil .\t•c•aıi hr\ 
E' iııli Spn•f ""' . . . 
K:ı hakcı o~lıı C<'rııil 1ı .. , . . . 
Tiril zade• İs ııı :ıil lıe~ 
Kınııılı Hifaı oitlıı Basri he\ . . 
:\lııskiratı~ı Osıııaıı ~ııri he\' • 
:-lı•rprııı ıli z:ı,lt• llilnıi hl'\ • • 
E<•za<·ı Falıl'i IH'y 
l\PIPdiH· rpi.;i \a<'i hı·' 

' 
Ekııwkl'i lliisP\ iıı hı•\ . . . 
\' : p· ııalı 1.a ıl e İ :- ıııaıl llakkı be~· 
I Lıc·ı lsl:iııı zacll' fta:-iru h l' ~· 
KeJ...lik z ı dt' .\l ı lınıet lw~ 
İııı:ıııı zaclc• .\ziz lw~ 
E"zaı·ı .\ vııi hı·' 
~ ılıiıı z :ıdP İhı.'atıiııı hı•Y . . 
Ci\İı•i d:ııııadı V;ı~ır hı•. \ .. . 
C lz zaıl<• Hifat hı•\ . 
lll'\t'l'İ cıirlıı Faik hı•\ :-- . 
0l'aki zadP İhı·alıiııı iıt'y 
.\tt:ır· Liitfii l ı ey 

hı·~ 
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şrem41 il ~~f. vılAYf.Tlrf.)ı;:~;;;liahtıhazretlrei Çin başvekili ile mülakat 
de her teyi sorabiliyorum. Nııtıki rı' den ycı:ı /,yor: 

Çin Basvekili Vang - Çi
yang • way'i görmek üzere 
Şanghay'dan Nankin'e git· 
tim. Nankln'in Şanghay'dan 
uzaklığı, Waschington'u n 
Newyork'tan uzaklığı kadar 
dır. Geniş. etrafı sarp ve 
yalçın bir tepenin ortasında 
eski zamandan kalma du
varlar (Seddi Çin ) yeni 
hükumet merkezine nazarı 

dikkati çekiyordu. Yepyeni 
istasyondan genif bir cadde 
gidiyor. Ben bu caddeyi 
üç sene evvel görmüştüm. 

O vakit bu cadd •nin iki ta
ra'ındakl ağaçlar çok cılız 

idi. 
Ve cadde çu\Jukların uç· 

tuğu kır l arda kayboluyordu. 
Şimdi bu cadde üzer inde 
kuvvetli ve yeıil renkli oto 
büıler iıliyor. Üç sene evvel 
iskelet, tuğla yığın ' arı halin 
de görülen vekalet binaları, 
timdi düzüneler 1e gcğe yük 
ıelmektedir. Eski ve kemerli 
bir kapı yanında Bahriye 
Vekaleti bulunuyor, terte
miz ve kapınnın üstünde 
altın bir çapa ve bunun üs· 
tünde de mavi alçıdan şu· 

a 'ar tecessüm ettiren beyaz 
bir günef timsali vardır. Bu 
timsal Kuomintang'ın sem 

bolüdür r·ı. 
Çin, nazari o'arak, Çin ih

tilalinin babası ve hükumet 
merkezi Nankin kurucu su 
olan Sunjatsen'in vazettiğ i 

ıu k~idenln bükümüne tabi 
olarak yaıamakta dır. 

Memlel•elin hakimi Kııo 
minglang fırkasıdır. 

Bana cevap veriyor ve 
diyor ki: "Biz her ıeyden 
evvel maliyemizi düze tme 
ğe çalıııyoruz. Bu maksat 
la - Japon'lar tarfından it· 
gal edilmit olan mıntakalar 
hariç olarak - bütün eya 
!etlerin maliye direktörleri 
Nankin'de b ir konferama 
davet edilmişlerdir . Bizde 
eyalet er iki kısma ayrılır: 

1 Orta Mektep Ba~~~~~~!~d~e<l~!~~abı Bursada tetkTkatta bulundu --- --------
Misafirlerimiz lstanbula gittiler 

Pansiyonu 
imtihan~a muvaffak olanlar kimler~ir? 

Bandırma belediye intiha· 
batı ayın ı O na kadar de· 
vam edecektir. Şimdiye ka· 
ciar bet gün zarfında altı 
bin yüz küsur müntehibi 

Erb.ek ortamektebinde ki kile neticenin anlaş ıl ması bulunan Bandırma'da üç bin 

idare! hususiyetin açtıf,ı 20 düne kadar sürmüştür. Bu beş yüz kadarı reyini kullan

kişilik pansiyon imtihanl arı imtihanda muvaffak olan ve mııtır.Halkseveseve intihabata 

perıemb ~ günü bitmişti Yal· pansiyona kabul edılen ta- iştirak etrrektedir. Neticeye 

BURSA, 6 (A.A) - İsveç İSTANBUL, 7 (A.A) -

ve\iahtı ve perenıeıler dün İsveç veliahtı ve prenıesler 
ıehrlmizi, camilerini ve mü· l lz. bu akıam Buna'darı 
zelerini gezmişlerdir . Veliaht ıehrimize gelmiılerdir Veli· 
hazretleri Yeşil camiindeki aht Hz. lstanbul'da huıuıi 
san&.t eserlerinin resimlerini olarak ikamet buyuracak· 

Bir kısmının verkilerini 
hükumeti mer · 
keziye çeker ve bu eyalet 
lerin itlerini de hükumeti 

merk~ziye yapar. Bu kısım 
eyaletler bugün ekseriyeti 

teıkil etmektedir . Sonra 
müstakil eyaletlu vardır ki 
askeri kıtalarını kendileri 
ikame ederler ve bu kıtala· 
rın masraf arını ödemek için 

vergilerini kendi ellerinde 
tutarlar Bu kısım eyalet
lerden yalnız üç tane kal 
mıştır: Kvantung, Seçuen 

Kvangsi. Evve 'ce bu üç 
eyalet, kendi askeri kıtala 
rını terhise ve vergilerini 

hükı'.iıneti merkeziyeye ver
meğe kuvvetle icbar edil
mek istenmiş ise de s mra 
bundan sarfı nazar edilmek 
icap etmiıtir. Ve ben şah 
san "Sabır ve ikna politi 
kası" takip etmek tarafta· 

nız imtihan evraklarının tel· !ebeler ıunlardır: kadar Bandırma'da ittifaka 
Namzet Kazanma yakın bir derece alınacak va-

No: Adı babasının adı Memleketi derece ziyettedir. 
32 Mustafa. Mustafa Giresun 1 Bu gece de Çınarlı mahal-

rıyım . ,, 

Vang·Çiyang-Way kendi
sini 1 k d efa 930 da Pekin' de 
görüp hayret ettiğim vakit 1 

kı gibi daha hala genç bir 

sima arzediyor O vakitler 
kendisi Çiyang Kay·Şek 

aleyhinde bir ıima l hüku-
meli kurmağa çalışıyordu. 

Daha evvel dahi 1911 de 
Naibi hükumeti öldürmek 
için Pekin'e gelen de o idi. 

Kendisi o vakitler ö üme 
mahkum edilmişti. Bu ölüm· 

den kurttı luşunu ve hayatını 
ıimdıki karısı ve o vakıtki 
matmazel Çenplnçn'e borç· 

ludur. Çünkü o mahpusta 
iken bu matmazel kendısile 
evlenmek istemiı ve bu ıu-

15 Mehmet Ali Dursunbey 2 lesinde yüzle rce kişilik bir 
22 M. Nihat Ömer Sındırgı 3 toplantı yapılmııtır. Ekserl-
47 H. Vehbi Muhtafa Balya 4 yeti kadınlar te§kil eden bu 
46 Halil Abdurrahman Havran 5 toplantıya muzika da iştirak 
39 Fehmi H. llilmi Balya 6 etmiş. halk milli oyunlarla 

6 Ali Ulvi Salih Kocapınar 7 sevincini izhar etmiştir.Halk 
13 Servet Muhittin Sındırgı 8 hatiplerinden muallim Ke-
16 Fuat lbrahim Balya 9 mal, muallim Ali Ulvi, in-
., Ali Hasan Sındırgı 10 hisar ıdaresinde Kemal bey 

29 lsmail Süleyman Kepsüt 1 l ler birer nutuk söylemişler-
49 Mustafa Hüseyin Erdek l 2 dir. Fırka reisi Kaşif bey 
10 Hayri A . Ramiz Burhaniye 13 ve arkadaıları kaymakam 
'..!8 M. Fehmi Hüseyin Balya 14 Rağıp bey de toplan· 
65 Kazım Haydar Erdek 15 tıda halk arasında bulun-
31 Şerif İbrahim Balya 16 mcşlardır Meydan elektrik-

3 Mehmet Ali Sındırgı 17 le donanmıf ve hava fişenk 
43 Ali İbrahim Yağlılar 18 !erle süs leniyor. Bandır · 
6ı Mehmet Abdullah Haydarltöy 19 ma'da halkın birliği ve be-
63 M. Ihsan İsmail Gönen 20 lediye alakası insanın göğ 

sünü kabartıycr Bravo Ban-

Gelenler, gidenler 
Muzaffer bey 

Edremit'te bulunan me . 
busumuz Muzaffer bey dün 
ıehrim ize gelmiştir. 

Rahmi bey 
Balıkesir inhisarlar baş 

müdüriyeti mamu at şubesi 

amiri Rahmi beyin İstanbul 

Poliste: 
Günün vakaları 

Cumartesi gecesi saat 21 
sıralarında Vicdaniye ma 
hallesinden Şerif oğlu sabı 
ka!ı terzı Mehmet sarhoı 
o arak mahalle kahve 1erinde 
rezalet çıkardığından yaka-
lanmıştır. 

§ Çağıf nahiyesinin Kar. 
inhisarlar baş müdüriyeti 1 k k k- .. d M h • _ . .. _ . . ı ava oyun en e met 
mamulat ıubesı mudurıyetı - ğl S l'h d " d k o u a ı un çarıı a gezer en 
ne zammı maaıla ve terf ı an vesikasız tabanca taşıdığı gö 
tayinini yazmııtık. R1'.hmi rülerek yakalanmış ve ta -
bey dünkü trenle mahalli bancası alınmıştır. 
memuriyetine gltmittir. ·-

-='lı==- Fenarbahçe - Çek 

dımar'lılara. 
Fırka namzetleri şunlardır: 
Şef depo Emine, doktor 

Mustafa, şekerci Huseyin, 
bereket. bakkaliyesi Bahat 
tin, tüccardan Emrullah, 
tüccardan şayakçı Abbas, 
manifaturacı izzet, Bekir 
bey ailesi lledia. nalbur 
Mustafa, kayıkçılar kahyası 
Sabri, tüccardan şekerci~ü· 
leyman, manifaturacı İsmail 
Hakkı, 1 yas oğlu Mehrret, 
tüccardan İslirr.iye ' li İsmail, 
Kaşif, uncu ::ıüleyman, te

kerci Mehmet, komisyoncu 
İsmail . doktor İsma il , keres-

Me,'ut ~ir ~o~um maçı teci Riza,Süleyrr an Sermet, 

M!!stecaplı oğlu Hüseyin Fenerbahçe ile Çc k'lerin en llasan oğlu tuhafiyeci Meh
Adil beyin dün gece bir kuvvet takımlarından olan met, Tahi r zade Mehmet, 
erkek evladı dünyaya gel· Buhemya arasın la İstanbul'- ı tüccardan llabibullah, ma· 
mittir . da yapılan maçla Fenarbah- nifaturacı Ferhat. bahriyeli 

retle onun affında amil ol- Nevzadın hayırlı ulur'u 2 O 1 1 ı· " çe i er mağ up o muş oteli Ahmet. Eurhan bey 
muıtur. Nihayet kendisi ih- olmasını dileriz. !ardır. -
tilalde serbest bırokılmıı ve :--------------- , validesi Aliye. furuncu Meh-

hemen kuorringtang'ın sol Gü:reşçile:rimİz galip met, gözü karanın Kadir, 
cenahının nufuz ı u bir h- Ahmet Besim, demir tüccarı 

IST ANBUL. 6 ( S.Ş.) - ı Dokuzuncu müsabakada T h · t R ·f · 
deri olmuıtur. Borodin'in a sın, acen a aı ' manı-

Üçüncü Balkan •ampi,onası Yugoslav Yunan'lıyımağ :up f ' f 
nüfuz sahıbi olmasına yar • ' aturacı ::;ü eyman, mani a 

dım eden, doktor Suns'un 

vasiyetnamesini neşreyliyen, 
l lanka v'dan birinci Nı:. nkin 

h ükumetine hücum 

mecbur lıalmıf, yine 

eden 
firara 

geri 

gelmiş ve tekrar mücadeleye 

atılarak ta ki Çlyang Kay· 

Şek ona hükumeti mülkiye· 

lstanbul'da Fransız tiyatro- etti. turacı Hüseyin, komisyoncu 
sunda devam etınektedı"r. Onuncu müsabaka Mus-

Hü usi 

Kemal, Ali reisin Hasan, 

Şimdiden güreıçl 1 erirr.iz ıam· tafa ile Bulgar Yorgiyef Rüıtü zade Sadık kaplan, 
piyonluğu elde etmiılerdir . arannda yapıldı Mustafa 

İkinci gece güreşlerinin 
birinci müsabakası Hasan 

ile Bulgar Mutanof arasında 
oldu. Hasan galip geldi 

İkinci müsabaka Yunanlı 
ve Yugoslavyalı güreıçiler 

galip geldi. 
On birinci müsabaka ço

ban Mehmet'le Bulgar Di· 
mitrof arasında idi Meh 
met hasmını 43 saniyede 

n· ağlup etti 

kunduracı Kurban, 
zade Emin,sebzeci Mahmut, 
bakkal Haıim,Hafız Ali oğ
lu Mehmet Şevki , zahire 
tüccarı hafız Osman bey ve 

hanımlar. 

Bir ihtilas ve tevkif 
BANDIRMA. 7 (S Ş) -

çekmiştir. 1 !ardır. 

Gümüş 
Paralar 

8 milyon gümüş 7 
milyon nikel para 

basılacak. 
lST ANBUL, 7 (S Ş.) 

25. 50 ve 100 kuruşluk ye
ni gumuş paraların basıl 
masına yakında başlanıla· 
caktır . Darpane müdürü 
Fuat bey bu hususta demlt· 

tir ki: 
Yeni 

İstıklal Harbı 
bütün saf ahatile fi· 

lime.a 1ınacak 
ISTANBUL, 7 <S.Ş) -

istiklal harbini bütün bü· 
yüklüğile yaıatan bir fllioı 
yapılacaktır . Hükumet tara· 
fından çektirilen bu fllilll 
için Aydın'dan lzmir'e bir 

heyet gitmiıllr. 
İst ; klal mücadelesinin iz· 

mir ve civarında geçen bü· 
tün safhaları; mücadele za · 
manında olduğu gibi filme parala· 

rın basılmasına on güne alınacaktır. Bu mücadeleye 
kadar başlanması muhte iıtirak eden kahramanlar 

gümüı 

mt:ldir. Maamafih şimdilik o zamanki kıyafetlerile fi· 
bunu kati olarak kestirmek lime alınacaktır. Hazırlan· 
imkansızdır Çünkü tatbi - maları ve heyete her suret· 
katta bir takım pürüzlere le yardımda bulunmaları 
tesadüf ediliyor. bu kabil vatandaılara haber 

8 milyonluk gCmüş para verilmittir. 
;,.ıkarıldıktan sonra nikel ı---....;.. ____ -----
paraların ba sılmasına baıla 
nacaktır Nikel paralar 7 
milyon liralık olacaktır. 

Hunların basılması iki 

I Radyo 
8 1 inci TEŞRİN PAZARTESİ 

ISTANBUL, 

sene sürmek ihtimali var
dır. Bu müddet zarfında 
eski ufaklık paralar tedri
cen piyasadan kaldırılacak

tır. 

Yeni paralar çıkarıldıkça 

mal müdür iüklerine gönde 
rilerek eski paralarla değiş
tirilmesi temin olunacaktır. 

Belki de darphanede eski
lerle mübadele için muvak

kat bir gişe açılacaktır. 

fazla işçi kullananların 
Maliye Vekaletine 

bir müracaat 
ANKARA 6 (S.Ş) Na-

fia itleri taahhütlerinde bu 
lunanlarla muayyen mevsim 
lerde fazla ltçi kullanan 
müesseseler tarafından Ma· 
!iye vekaletine vaki müra
caatlarda kazanç vergisi 
kanununun26 ıncı maddesin• 
de yazılı muhtasar bordoro 

ıeklinin buhran ve 
zene vergilerine de 
istenmiştir . 

muva· 
teşlimi 

Vekalet keyfiyeti tetkik 

Fransızca ders 19 Konferans. 
19,30 Türk musiki neşriyatı: (Ek· 
rem, Ruşen, Cevdet, kemani Cev· 
det, Şeref, lbrahim Beyler ve Ve· 
cihe, Belma Hanımlar.) 21 ,20 
Ajans ve Borsa haberleri. 21,30 
Bedriye Rasim Hanımın iştirakilt 
tango ve caz orkestrası. 

1 

BUDAPEŞTE. 550 ın. 
Radyo konseri-Müsahabe 19,20 

bianko dans orkestrası. 20,:ıO 
Müsahabe. 21,20 Rajterin idare· 
sinde opera orkestrası. 22,40 ha· 
haberler, 23 Sigan musikisi. 24 
Mizahi Almanca neşriyat. 24,15 
Piyano konseri. 
BÜKREŞ, 364 m. 

Gündüz neşriyatı. 18 Çay kon· 
seri. 19 Saat ayarı vesaire. 16,15 
Radyo orkestrası. 20 Konferans· 
20,20 Plak. 20,45 Konferas 21 
Rus oda musikisi. 21,30 Konfe· 
ranJ 21,45 Taganni. 22,05 Viya• 
na musikisi. 22,55 Kahvehane 
musikisi. 

Bize gelen eserler: -
Olimpiyat 

Sporcularımızın alaka ilt 
okudukları bu haftalık ıne'' 
mu anın son sayısı gelmlıtir 
dahil ve hariç spor hareket 
!erini resimlerde beraber 

yazmaktatır 

Sporcularımıza salık veri· 

riz. 

etmif ve teklifin kaüili tat , 1------------ı 
bik olduğuna karar vererek t $ ~. W ,, &, <:S: 
ne suretle mı:amele yapıl ~"fi //f),.\. ~ 
ması lazım ğeldiğini alaka 1 

nin mtsuliyelini tevdi edin

ciye karar bu mücadeleye 
devam etmiştir . Hayatında 
geçirdiği bir çok istihaleler 

ve menfa 'eeteleri büyük 

Sunjatsen'in bu telmizinin 
düz ve kırıtıksız simasında 

hiç bir. iz bırakmamııtır. 

arasında 'apıldı Yugotl& v
ya 1 ı galip geldi. 

Üçüncü müsabaka Bulgar 
ve Yugoslavyalı arasında 

idi. Yugoslavya galin gel
di 

Bu suretle Türk güreşçi 
!eri şimdiye lcadar hiçbir 
mağlubiyet kaydetmeden 
neticeyi lehlerine aldıle r sa 
yı ' abil i r. Bu gece rr:i'rn~a 
lcaların neticesi her ne olur
sa olsun l ürkl<T €8rr ı:i) on
luğu şimdic!en kazanmış sa 

yılıyor 

Adapazar bankası Ban· 
dırma şube müdürü, banka· 
daki kırk bin küsur li
ra ihtilasından dolayı tevkif 
edilmiştir. Ve umuır.i ha
pishaneye nakledilmişti r 

darlara bildirmıştir. 

Uşak şeker fabrika
sı işe başladı 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 

6 A YLIGl 450 " 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

Dördüncü müsabaka Ya 

Bu suretle milli hükumet 
nazari olarak ıöyle teı k· 
kül etmiıtir: Kir reis ve beı 
juans, yahut büyük meclis 
Reisin adı Limen'dir ve 
onun ismini Çin'lilerin pek 
azı bilir E~as düşüncelerin

de Lincoln, Monte~quieu ve 
Kari Marx'ın nüfuzu altın· 
da kalm•ı olan Sunjatsen 
Çin'e Avrupa ve Amerika'
daki meşruti idare ıekill rl
nin bü•ün faydalarını cami 
olacak bir meıruti yeti idare 
vermek istemişti. Hu suretle 
onun kurdl'ğu hükumet 
makanlzmasının noksanlarını 

yirmi sene süren ıhtı l al ve 
dahili harpleri timdi hatır· 
!atmak lüzumsuzdur Niha
yet bir tali eseri olarak 
Çiyang-Kay-Şek hükumet 
idaresini eline aldı ve rnn 
v~dı sene içinde sarfelliği 

mısrane gayretler neticesi 
olarak memleketin idare 
ve teralckislne engel olan 
maniaları izale edebi 1di ve 
kendisini esasen bir masal 

olan Kuomingtang'dan kur
tardı. Şimdi memleketi dik 
tatörce idaresi altında bir· 
leıtirmeğe çalışmaktadır 

Bununla beraber mumai
leyh bir dirayet eseri ola
rak ve zevahiri kurtarmak 
için meıruti ıekil ve kisve
yi muhafaza elmiş ve hat 
ta bı:na Çin'li bir ıekil ve 
m'lhiyl!'t vermiştir 

Fak3.t bu tedbir, netice 

hareket edebilmek için itti
h•z edilmiş bulunuyor. 
Onun en yakın mesai ar· 
kadaıları arasında icra mec 
lisi relıi Vanır - Çiyang -

Y etnek odasının pencere

leri Frana:z ü•lubu ile tarh 
ve tanzim edilmiı olan bah· 
çeye bakıyor . 

ıar'la Y ıınan!ı Sal it arasında 

yapı ' c ı Yaıar galip geld . 
Beıınci müsabaka Bulgar 

ve Yugoslavyalılar araunda 
idi Bulgar rakibini rr ağlup 

etli. 

ı Saraşın Takv ı mı ı • 1 
1 TEŞRİNİEVVEL 1 

Adl iye iti tamik ve tahkik 

etmektedir. 

l 8 1 
, Paza~~e;idogumu ' ; Ay~ıncık bele~iye İntihabı 

UŞAK, 7 (AA.) - Şe
ker fabrikası dün ite baıla
mıı ve yeni ıeker bugün 

çıkmıştır 

-- -
Fi:rdevsi'nin 

SAVA Ş, a gönderileri 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüıhalııl 
1 O kuruıtur . ____, __ 

Wa y bulunmaktadır. ~ 

Başvekil beni çok mükellef 

bir çay sofrası baıınc'a ka· 
bul etti ve kendisine mem
leketin lıuruluıu için vazet -
tiği porğram hakkında tam 
bir sükunet ve serbesti için- · 

[•] Kuomingtong, 1912 ce 
Sunjatsen tarafından vukua ge· 
!irilen Çin milli ihtilal hareketi
nin ismi olup bu hareket harp 

1 
sonunda hakim bir vaziyet al- • 
mıştır. 

; Arkas· yarın ) 

Yeni tefrikamız: 

l TJ·kıısıız 

(;eceler 

Pek Yakında 

Altıncı müsabaka Saim 
• ile Yunanlı Pangopolos ara· 

sında idi. Saim hasmını 3 
dakikada yendi 

Yedinci müsabaka Anka· 
ra'lı Hüıeyin ' le Yunan' ı Za
harya arasında yapıldı, Hü
seyin başından yaralı idi. 
Buna rağmen galibiyeti te· 
mln etti. 

Sekizinci müsabakada 

~~· Bulgar Yugoslavya'lıyı mağ 
lup etti. 

ı Zevali 6,6 • • t• ı J' 
' YIL: 1934 Ezani 12,20 1 ne ICB enul. 
ı CEMAZEL AHIR 30 ' 
1= = 1 
' Cümhuriyet islamiyelle ı 
1 ıurayı ümmet d ~mektir 

1-----...-nm----
Bu gece 

Yeni Türkiye 

Eczanesi 
Nöbetçidir 

AYDINCIK, '7 (S.Ş.) 
Aydıncık nahiyesi belediye 
int <habatında ekseriyet te
min edildiğinden sandık açıl 
mış iki bin seksen müııte

hibe karıı bin yüz küsur 
rey ile ve müttefikan 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

namzetleri kazanmı,tır 
Fırkanın muvaffakileti 

şayanı takdirdir. Yeni he

yeti tebrik ederiz. 

Bininci yıldönümü 
Beynelmilel havacı

lık kongrası 
TAHRAN, 6 (A.A.) - Fir· 

dev si'nin 1000 inci yıldö
nümü merasimi dün baş· 
lamıştır . Bu münasebetle 
ecnebi ve İran şarkıcılarının 
iştiraki le bir toplantı yapıl -
mıı, baıvekil maarif nazırı 
nutuklar söylemif, gece de 

t•mıiller veril mittir. 

Gazeteye ait her husuıt• 
Neşriyat müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir · 

- - " SAV AŞ Cumartesi ııürılt 
çıkmaz. -·--

SAVAŞ .p 
iDARE YERİ: Balıkesir Ku•V~ıf 
milliye caddesinde Hususi d•' 

...... 
Telgraf adresi: Balıkesır 

SAVAŞ , _______ / 

v 

1 
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: Küçük : ihanet : Ka Do: IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketl;;ı-

y 

o 
' ıyana Biniş 

Müsabakaları. 
Zabitlerimiz İki muvaffakı· 

yet daha kazandılar: 
ec ViYANA, 6 (S.Ş.) - 76 ' üniforma ile ittirak ett~k· 
1 llebı zabiti araaında yapı- leri bu müıabakalarda gos· 
' 11 bü "k ı · hl'yet ve muvaf-ııı· Yu manialı yarııta terdik erı e ı 
d ıılıı.:ı:ım Ceva • bey ikinci fakı yet çok nazarı dikkati 

h efıı, muvaffak oldu. Yüz celbetmekte ve bilhaasa Ye· 

c ~ıı Cevat bey ise dokuzun· ni Türkiye hakkında bilgi· 
11 llıükaEatı kazandı. !eri çok nokıan olan Viya· 

ııı l:ıiter Türk zabitleri de · na'lıiar zabitlerimizin kıya· 
1 'llınuniyete ıayan derece· fetlerine ve muvaffakıyet· 
er ıı.ldılar !erine hayranlıkla bakmak· 

l~~~·~';;,d~ ' k;~gas_alık 
300 -KiŞi tevJi.if edi l~i .. 

t.lerniekette örfi idare ılan 
edildi 

~Ükumet kuvvetlerile grivciler arasında ' 
çarpışmalar oluyor öster· , 

ır ltA.RSELON 6 IA Aı - lal hareketleri bat g 
"t.lıı,I ' · J lamen-
b11 onya'da umumi grev mittir. Kata onyaplar 'nın 

&ıı.b h Kata onya 
ıııı a. aıı.at 4 te ilan edil t o s unun k' . 
-~Itır. Katalonya hükumet istiklalini bekliyor.

3
00 ııı 

let~k•ı hadiselerin ınkiıafını tevkif edilmittlr· 
lk i · 

1 
il" . hrl suıuz ve kn çın top anmıttır. u- Valansıya ıe 

b illet reisi M Kompanls lektriksiz kalrnııtır. Yiye· 
eh e 

lir ~ıı.tta bulunarak demi§· cek yoktur. . 
kı: BARSELON, 5 (A.A) 

ıı,k Vazıyet çok naziktir Sabadel'den bildirildiğine 
at K ı k d _ K t lonya 11 müfritler 

diiı ata onya en hine gore a a d 

1 
eıı v ·r b k mu" nı'stler belediye a· ec k azı eyi yapmasını i· ve o . 1 

Hint milli hare~eti 
"Pariser Tageblatt" dan 

Neue Züricher Zeltung ga· 
zeteıi Hint milli hareketi 
hakkında Hint'li Mehmet 
Eıat tarafından yazılmıt ve 
Britanya imparatorluğu -
nun sinir noktasında vaki 

timdiki cereyanları gayet açık 
bir surette teıblt eden en· 
teresen bir makale netret
miıtlr. Bu makalenin bazı 
kısımlarını aıağıya derce· 
diyoruz: 

Milli kongrada ortaya atı· 
lan Hint milli hareketi bu 
gün tamamile Hindu'lara alt 
bir lf olup açıkça ıöylenme 
miı, fakat katiyetle malum 
ve muayyen olan hedef ve 
gayesi, evvelemirde Hin· 
dlstanın ecnebi hakimlyt!tin
den kurtarılması değil, Hin. 
distan'ın yerli Hindu kültü. 
rünün ihyasile serbestçe in· 
kiıafını temin yolundaki da· 
, adar Birtan ya imparatorlu· 

Alman borçları 
"Manchester Guardian" dan 
Britanya sanayi federaa 

yonunun Mr. Runciman'a 
gönderdiği mektup, ihracat 
ıanayiinin İngiliz Alman ti· 
caret buhranı hakkındaki 

noktai nazarını izah etmek· 
tedir. Bu mektup Almanya 
hükumetini, takip ettiği si· 
yasetten dolayı ihtam ve 
Britnaya hükumetini de in. 
giliz alacaklılarını hukukunu 
müdafaa edemediği için ten· 
kit ediyor. Yalnız ortada 
dönen bir kanaat vardır 
ki o da: Almanya ile 
Y a pı la n b itmez tü 
kenmez pazarlıklardan do· 
layı diğer memleketlerin 
bizden daha eyi mevkilere 
yükselmeleridir. Alman ta . 
cirlerinin büyük bir ekseri· 
yeti borçlarını tediye etme
ğe razı oldukları halde ve 
buna hükumetin müsaade 
etmediği katiyetle bilinir
ken, Dr. Schacht'in"Alman· 
ya borçlarını tediye edecek 
vaziyette değildir" ıeklindt:· 
ki protestolarını reddetmek 
hususundaki ısrar, bu 
gibi sebeplerden doğ . 
maktadır. I' u senenin 
ilk altı oyı zarfında ticari 
hesaplardan biriken borçla· 
rın miktarı dört milyon 
lngiliz lirası kadardır. 

Britanya sanayi federaa 
yonunun ısrarla talep ettiği 
bir ıey vardır ki, o da Ber· 
lın·deki müzakeratın netice
sinde bir kliring sistemı çı· 

kacak olursa evvelemlrde 

e lir. 1 !resini zorla ele geçınıt er 

lıı.ı~'ııııed ldiğlne göre Ka ve bina!a kızıl bayrak çek· 1 

ı~1 ll}'ıı, hükGmetl salahiyet· mitlerdır 
dıı 11 aıkert makamata tev MADR1T. 6 - l•paoya'oıo ı 

ğundan tamamen ayrı ve 
müstakil olmağı Hindu lider· 
!eri cazip bir hedef olarak 

1 

görmüyorlar Böyle bir ıe· 
yin tahakkuku, müstakil bir 
Hindistan'• yalnızmualüman· 
!arla meskun olan komıu 
memleketlerle doğrudan dol· 
ruya ve faal bir temas ve 
münasebete sevketecektir. 
Halbuki bin senelik müslü 
man fetih ve istilau Hindu· 
!arı · gönüllü olarak bir da· 
ha böyle bir tehlikeye ma
ruz kalmamaları için • kafi 
derecede dürbin ve ihtiyatlı 
yapmııtır. Binaenaleyh Hin· 
du'ların elde etmeğe gayret 
ettikleri ıey: Tam bir iatik· 
lal değil, Gandi'nin çok eyi 
ıfade ettiği veçhıle "İatik
lalin cevher ve maddei as· 
!iyesi" dlr, yani harici teh 
likelere ve bu meyanda ev 
velemirde Müslümanlığın teh
didine karıı Brilanya hima- 1 
yeıi altında ve diğer Britan· 
ya dominyonlarında olduğu j 
gibi dahilde kendi kendini 1 
idare etmek hakkı. 

mevcut borçlar meselesinin hal 
j !edilmesi keyfiyetidir. Billa· 

bl Almanya harici ticareti
nin son zamanlarda merke
zilettirilınit kontrolinü bu 
günku döviz anlaımaları ü· 
zerinde ne gibi tesirler ya
pacağı malum değ! dir. 

de k • grev ~lıı .
1 
ıne olan örfi idare her ıerafınd11 umumı . 

~I ~ iinını kabul etmiyeceğl· j!An eıiilmiştir. Ekınekçıle~, 
tec kıı.drıt hükümetine bildi- nlar taksi şöfôrlerı, e ti garso • . . k 

r. vatınaolar işlerını hıra mıŞ-
&iit!~DRIT, 7 ( A.A.) - lardır Birçok yerlerde çar· 

hyıl 1Panya'ya karııık:ıklar · pışınalar olm.uştu:· Şi~.<liy~ 1 

1( llııttır. kadar bir polı9, bır numa 

ele ~lolonya tam istiklalini yişci ölmüştür. 
ıı.lnıı h k bu" tu"n Muhtelif yerlerde araştır-

llıeb 1 f, ü Qmet l' 'ldh 
ili. 1 eket için örfi idare ma yapılarak giz ı 81 

-

~ etnıııur. tar, ınitralyözler bulunmuş· 
ll.obOt NDRA, 6 (AA) - tur. ' er Bütün ispanya'da örfi ida-
tilhd ajanıının Madrit 'ten 1 " erd re ildn edilmiş, gazete ere 
~ııı iğine göre ispanya'· 

llıuht 1 f h sansör konmuştur. _ e 1 yerlerinde i ti· 

Yunanistan' da 
btebusan Meclisinin feshi 

bekleniyor 
n,~11'1Nı\,7(S.Ş) - Harbiye 
. tı 
ın t General Kondilıs'-
hir 'Y•ıeti altında toplanan 
doıG ltıeclis, vaziyeti hazıra 
'lley~' 81le bir karıtıklığa 
hiilı.ü Gn verilmemesi için 
%ııııı illetçe ihtiyat tedbirleri 
.\r •eına karar vermiş, 

11lG 
eıııre ıııubnfız kıtaalorınn 
h:ı1r . amade bulunmaları 
•. lrılmi r 
''ıy , ş ır. 

li'iıı~sı mnhaCil, Mebusan Mec-
t,r 111 kendi kendini feshine 
ltı.ek~t Yereceğini ümit eyle-

B e berdevamdır. 
ile· ~§Vekil M. ı~aldaris 

tsıc" Y 
'llebu llmhuru ziyaret ederek 
•t aan m ı· · · d'k " t ~· ec ısının tas ı 
ııu 11 '.

1 
Yeni intihap kanunu-

"• ı dnını v T . . . c; .. lld e eşrınsanıoın 

•iıı ten e•vel yeni mecli
'aıı ?Planması için mebu
tıııe ıntihııbının tecdidini 
Pf1 J> eyliyecektir 

v~ ~~ldaris Belgrat 
sop~~reş'e gidecek 

tlıııı b·ı. • 7 (8.Ş -Atına'· 
k 

1 dırlldtı" ·•ıııı b • 1ne göre Yu· 
aıvekııı M. Çaldarlı 

Ceneral Kondilis 

bu ayın sonlarına doğru 
Belgrad ve Bükret'e gide· 
cektir Mumaileyh bilhassa 
Romen baıvekili ile, Saikan 
misakının tevsii hakkında 
görüıeceklerdir · 

Türkiye ve Yunanistan 
Arnavutluk'un da Balkan mi· 
sakına girmesini arzu etmek· 

tecirler. 
bir tekzip 

MOSKOVA. 6 (A.A.) 
Sovyet Rusya'nın lngiltere 
bankaaından lıtıkraz tale-

Bu takdirde demokratik 
ve tamamen adedi kıymetle
re müstanit bir dominyon 
kanunu esaıasi - Müslüman 1 

!arın üç misli olan · l lındu -. 
lara Hindhtan'da kendileri. j 
nl idare etmek hakkını hah 
ıeder 

Son hedefinde müslüman 
ekalliyetleri için zararlı 
olması mukadder olan bu 
milli harekete müslümanla· 
rın yardım etmeyi arzu 
etmemeleri ıaıılacak bir 
tey değildir. Fakat bu,müs
lümanların Brıtanya hakimi 
yetine razı olduklarına de 
!alet etmez, ancak müılü
manlar lngiliz boyunduruğu 
yerine Hindu boyunduruğu 
takmak istemiyorlar. de
mektir. Son ferdine varın 
cıya kadar bütün müslü 
manlar da kendi kendileri 
ni idare etmek, hiç olmazsa 
dominyonlar kanunu esa
sisi ahkamı dairesinde bir 
ıstıklii.le sahip olmak, kendi 
kültürel ve siyasi mevcudl· 
yellerini emniyet altına al
mak istiyorlar. Avrupa'lı 
manasile d •mokratik ve 

umumi intihap hakkına müs· 
tenit bir kanunu esasi, nü· 
fusu milli vahdet teıktl eden 
memleketler için elverlıliJir 

Fakat bu, gayri müteca 
nis Hindistan için aaçma bir 
ıeJ olur. Umumi ve müııe
rek tntihaplar, Müslümanla· 
rın ekseriyeti teıkil ettikleri 
bir iki eyalet müsteına ol· 
mak üzere buradan her ta· 
rafta galip bir Hindu ekıe· 
rlyeti meydana çıkaracak 
ve Müslümanlar ister iste · 

binde bulunduğuna dair 
Deyli Ekspres gazetesinin 
verdiği haber tamamlle asıl· 
ıuıdır. 

Fakat mektupta ıu cihet 
taarlh edilmektedir: Eğer an

latma devam edecek oluua 
Alman ihracatçıları, sterlin~ 
ile tediyatta ısrar etmelerine 
mukabil huıuıi hesaptan te· 

diyatı kabul etmeğe icbar 
edilmelidirler. Almanya'nın 

ithalat ticaretinde lngiltere'· 

nin hissesini ayırmak husu
sunda Almanya'yı ikna ümi· 
dinin az veya çok olduğu 

~abili münaka{adır; r~ kat 
lngiltere'nin davası sağlam
dır. Almanya, bizden yaptı· 
ğı ithalatı muntazaman azalt· 
makta devam eder, eski 
ithalatın tediyatını yaprraz 
ve iıtikbalde yapacağı ıtla
lat için de gayri makul kre· 
diler teminine kalkıtıraa, 
lngiltere'ye ihracat yapmak 
ümindini beı•ememesi lazım 
gelir. 

mez bu ekseriyetin eline dü
ıecektir. Bunun için Müılü· 

manlar, lnt.hap dairelerinin 
arazi bakınıından değil ,kültür 
bakımından taksimini ve bun· 

dan baıka bir ekalliyet 11• 

fatile kendilerinin hakkı 

olan kültürel bir emniyet 
istiyorlar. Hindular bu mü 

talebata "milli ideale kartı 
bir ihanet. diye bakıyorlar. 
Buna karı• müslümanlar İle 
"Milli ideal " Hindu'ların 
Hindiıtan'da kendi baılarına 
hakimiyeti elde etmek hu
susunda besledikleri emel 
ve arzularının bir selresi
dir, diyorlar 

"Medeni itaatsizlik. in 
muvaffak olmamasının ıe. 

bebi evvelemirde Hindu'lar
la müslümanlar arasındaki 
ihtilaftır. Memleketin idare 
cıhazını ıaramak emeli, hiç 
bir tarafta tahakkuk ettir!· 

lem•miıtir. 

ltalya ile Almanya arasın
~a ikıısadi anlaşmalar 

•H·k· · • • • • ı ayesı • • • ...........................•.............. : ........ : 
"il Corriere della Sera,, dan 
Bugün ltalya ile Almanya 

arasında türistler ve tediye 
şeraiti hakkında bir anlaı· 
ma yapılmıştır. 

Bu anlaşma lc11batından 

olmak üzere ltalya ile Al· 
manya tebaları arasında 

yapılan emtia mübadelesi te· 
diyatı kati bir takas mua • 
melesi usulüne tabidir. 

Malum olduğu üzere 
epeyce zamandanberi,ltalya 
ile Almanya murahhasları 

arasında, tediye hakkında 

bir takım güçlükler zuhcr 
etmiıtir. Nihayet yukarıda 

izah olunduğu veçhile bu 
iki devlet arasında bir an
latma husule gelmiştir. 

Tediyat anlaşmasından 

maksat; Reich bankası tara
fından ittihaz olunan tahdi· 
dattan müteeHir olan karıı
lıklı mübadele miktar ve 
niabetlerini müstakar kıl 

maktadır. 

Son seneler zarfında Al
manya ile ticari mübadele· 
miz tU suretle tesbit olun· 
muştur. 

ltalya'nın Almanya'ya 
ihraçatı: "ilk altı aylarda. 
1932 senesinde 351,7 milyon 

liret 1 

1933 " 338,2 " " l 

J 934 " 369.2 " " 
ltalyanın Almanya' den it-

halatı: "ilk altı aylarda. 
1932 senesinde 597,7 mil· 

yon liret 
1933 n 539,4 " n 

1934 " 586,9 n " 

Yukarıdaki rakamlardan 
anlaşılıyor ki 1932 senes;nin 
(ilk altı ayında) 216 mil
yon liret, 1933 te 201 mil 
yon liret ve 1934 te 217 
milyon liret açık vardır. 

Mecmu açığımız 1932 ve 
i933 senelerinde 326 milyon 
ve 1934 senesinde :l59 mil . 
yon liretten ibarettir. 

T üristler hakkında dahi 
mühim bir anlaıma yapıl· 

mııtır. Bundan sonra Alman 
türi~tlerinin seyahatlerini 
kolaylaıtırrrak için bonolar 
ve kredi mektupları verile 
cektir. 

Belçi~a'da maii ~u~ran 
•Jı Popolo d'ltalia,, dan 

Belçika hükumeti mali 
bilançosunu tevzin etmek 
hususunda rrühlm güçlükle
re maruz kalmaktadır 

i 935 mali bütçesi bir bu
çuk milyar açık göstermek· 
tedir.Maliye nazırı M Sap. 
bu açığı kapatmak içın muh

telif nezaret bütçelerinin 1 

tenkısını arzu etmiştir. Ve 

bu talebinde ıuar etmekte
dir. Milli müdafaar.ın bütçe 
si dokuz milyon franktır 

Milli müdafaa nazırı M 
Deveze, bu bütçeden bir 

tek frank bile tenkis etmi· 
yeceğini bildir mittir. Diğer 
Nazırlar da, milli müdafaa 
nazırının bilançosunu tenkis 
etmeden kendi bilançolarını 
azaltmıyacaklarını söylemiı 
lerdir.Bunban anlaşılıyor ki 
M de Broqueoille kabinesi
nin mevkii ~arsılmış bulun 
maktadır. 

Belçika kabinesi, bilanço 
hakkındadi son kararı birin 
el tetrinde verecektir Par
lemanto dahi bu bilançoyu 
tetkik etmek için 10 ikinci 
teırinde toplanacaktır. Bu 
ihtilaf dolayısile parlamen
tonun bugünlerde fevkalade 
bir toplantı yapman muh 
temeldir. 

Ziya Haldun vapurdan Bu vaziyetlere ıebep olan 
lnmit, soluğu doğruca evin Leman ise iki eller ı le göz · 
kapısında almııtı Bir sene· !erini kapamıı ağlıyordu. 
ilk ayrılık hasreti ile yanıp Ziya llaldun bu sefer Le
tutuıan gönlünü ve kalbini man'a dönerek: 
ıu saatte dindirmit gibi idi. - Rezile . Yılan kadın. 

Kapının önünde mütered· Hani bana vermlt olduğun 
dit bir vaziyette duruyor, söz? Hani bana karıı gÖı· 
acaba kapıyı çalsam mı; termit olduğunrsadakat? Ha· 
çalmasam mı? diye düıünü· ni bana karıı kalbinde ver· 
yordu. Kararını verdi: Ne mit olduğcn muhabbet ve 
olursa olsun içeriye girecek: sevgi? Ve hani.bana kartı 
Yani kapıyı çalmadan içeri göstermiş olduğun merbutl· 
girecek. Çünkü sevgili ka· yet? Demek bunların hepsi 
rıaını bir emrivaki karşısın· zahiri imif .. Riyakar kadın! 
da bırakacak ; )'ahut ona Ziy.ı Haldun bu sözleri 
güzel bir sürpriz yapacaktı. , 
O bu dütünce ile içeri gir. 
dl. Evi n alt salonuna ay<tk 
basar basmaz karısını göre
cek zannetti. Fakat sevgili 
Leman'ını orada bulamadı. 
Kimbilir canı sıkıldıda ılışa
rıya mı çıkmıştı. Elindeki 
bavulunu bir tarafa bırak 
tı Evin ber tarafını aradı. 

Lakin bu lam adı. En son ola
rak, belki; yatıyor diye ya
tak odasına baktı. İlerledi. 
Gözlerini uğuıturdu. Tekrar 
baktı. Gördüğüm ıey hayal 
olmasın diye gözlerini yine 
uğutturdu. Yine baktı Fa 
kat gördüğü şeyden birıey 

anlamıyordu. Acaba rüya· 
mı görüyorum diye ötesini, 
be. !~ini dürttü Fak al rüya 
olmaı ığını anladı. Biraz da 
ha ilerledi. Göı düğü şey rü
ya değil, bir hakikat idi. 
Olduğu yerde mum gibi 
sapsarı kesildi. 

-Sen!. Leman. Sen ha .. 
Ziya Haldun'un gördüğü 

manzara hakikaten rüya 
değildi. Bir hakikatli. O bir 
sene evvel karısını, emanet 
elliği Galip'i. Leman ile 
beraber cürmü meıhut ha 
linde karyolada uyurlarken 
gördü. Onların uykularının 

en tallı bir 2amanında Z.ya 
Haldun cepheden dönmüı . 

evine geliyordu Bu hali gö· 
rünce, zaten bitmif olan 
Ziya Haldun büsbütün çl 
l~den çıkmııtı. Gayri ihti 
yari elini arkasına götürdü. 
Ufak bir tabanca çıkardı 
ve: 

- Deır.ek ki Leman. Ni

hayet sen lana ihanet ettın 
ha. Diyerek parmağını le' i 
ğe getirdi.Leman ve Ga.ıp 
odada birinin bulunduğunu 

anlıyaraK yatmıı oldukları 

karyoladan doğrularak kar 
ıılarında durana baktı !ar, 

Bu sefer onlar gözlerine 
inanamadılar. Kartıl,,rında 
duran Ziya Haldun idi. 
Galip karyoladan fırlıyarak 1 

Ziya Haldun'un elinden 
tuttu: 

- Ne yapıyorrun Zıya? 

Aklını baıına gelir .. 
- Galip. Pek ala aklım 

baıımda . Ne demesi.~i isti 
yorsun Diyerek en güven· 
diğl Galip'ini itti. 

Ben sana güvendim 
Galip Demek ki , Sen bana 
zahiren dost, :;:ahiren urni 
mi imişsin. Yazıklar olsvn. 
Dost, samimiyet, ahbap·ık 
perdelerini öne sürdün 
ve bunların arkasına geçe
rek bana hlyanetlik yaptın 
ha. 

Fakat rica ederim. 
Sus, alçak herif. 
Fakat! .. 
Sus, rezi herif. 

söyleniyor. 
Hala 

- Allahını seversf'n Zi· 
ya, müsaade et, söyliye
yim. Kabahat benılt değil. 

Gelir. Hana ,ımdi 
nıarlaval okuma.Ben kaba 
batın kimde olduğunu bili 
yorum 

Oralarını bırak. Ilın J, ta 
fU yaptığın işin hesabını 

ver. Anladın mı ? 
Galip bu •ÖZ üzerine sÜ· 

k<it etti. 

söylerken acı acı güldü. 
Senin bu hareketlerin 

zahiri imiş öyle değil mi 
ciddi kadın. Ciddiyet, ağır 

batlılık .. Ne oldu onlar ?Hani 
bana verdiğin o yaldızlı söz
ler Bunlar mı? Öyle ya. 
Henim saf kalbimden is· 
tifade ettin ve bu hareketi 
yaptın .. Ôyle değil mi asil 
ve temız kadın? Bu hareke
ti yaparken hiç düıünmedin 
mi ki .. Öte tarafta olan 
aileni. o temiz ve her zaman 
nnahet kokan el:eveynine 
bu iılediğin kötülükle en zı. 
yade onları lekeledin? Sefile. 
Hiç dütünmedin mi ki, o 

melek gibi babanı ve onun 
kadar melek olan anneni? 
Şimdi onlara karşı hangi 
suratla çık2.cak•ın? Söyle? 
Utanmıyocak n:ıun? 1 u ha-
rekeli yaparken sokakta, 
otede beride dolaıan sürtük 
kadınlardan mı ilham aldın 
da bunu yaptın? 

Ziya Haldun söylerken 
Leman ellerile gözlerini ka
pamış, mütemadiyen ağlı
yordu 

-für de bu yaptıklarıl'a 
ağlıyorsun öyle mi1 Bu hare
keti yaparken hiç düıünme 
din mi ki;birgün gelecek de 
ben görmiyeceğlm, veyahut 

anlaşılınıyacak? Evet düıü
nemezdin. Çünkü sen bun

ları dütünecek kadar akıllı 
değilsin. Ve ... Evet Dütün 

cen mahdut ve pek az. 
Haydi gözüme gözükme . 
Y o . Yo. Dur. Evvela tU 
yaptığın itlediğin cinayetin 
hesalını ver de ondan sonra 
buradan defol... Git. Haydi. 
Çabuk. Yoksa. dedi ve elı 
ni kaldırarak tabancayı 

Leman a çevirdi. 
Sir •aaltenberi bu sah

neye kulak deliklerini tıka
mıf olan Leman tabanca 
nın kendisine doğru çevril· 
diğini görür.ce olc!uğu yer
den bir ok gibi fırlıyarak 

Zi ya Haldun'un yanına gel· 
dl. 

Yelitir artık Ziya. 
Evet, bu hareketi ben yap
tım. Fakııt bukadar ithamkar 
sözler söyleyüp beni tahkir 

edemezsiniz. Ben de senin 
gibi izzeti nefis taşıyorum. 

Anladınmı?Ben de senin gi· 
bi bir insan evladıyım. O 
kadar ileri gitmeyiniz Evet 

hiyaneti yapan benim. Ne 
demek istiyorsunuz? Galip'! 
ben ikn. ettim. Anladınız

mı? Onda kabahat yok. 
Galip'e dönerek: 

Haydi Galip gidelim". 

Artık biz burada fazla ka
lamayız. Çünkü evin hakiki 
uhibi gelmiıtir. 

Ziya Haldun: 
- itiraf ettin değil mi sa· 

dık dost? 
L•man Galip'e dönerek: 
- Haydi Galip gidelim. 

Dedi. Yürümeğe l:>aşladılar .. 
Ziya Haldun'un elleri 

ay11kları titremefe baıladı. 
Ve bilmiyerek: 

Uğurlar olıun riyakar 
kadın . Dedi. 
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Balıkesir Belediyesi 
intihap Encümeninden 

1 - Releıliyc ıııeclisi azalığı intih<t
bı 1- Teşriııt·vvel _934 pıızartesi günü 
sıı ııılıı scıat (9) clıt başlıyacak ve 1 O 
Teşrinf'V\Tel 934 çarşaıııbcı günü saat 
(18)ze kııd<ıı·(1 O)gtiıı clcv<tııı e<lecek tt r. 

• 
2 - Intilıcıp sııııclığ·ı B<ılıkesir Belecli-

ye elet i ı·esiııcle Beledi)Te ıııeclisi sıılonıı 
ıı<ı konıılacııktır. 

3 -- Hıııı~·i ını1Jıallcler halkının hıın
gi giiııleı·cle ı·eyler·iııi kullaııacakları 
aşıığıcla )T<ızıl11ııştı ı·: 
1-T(•şriııe.vvel -934 p<ızıırtesi giiııü 

Diııkçileı·" f{<ısa plıır ve Mtı ı·t lı ııı•ıhıı l
leleri. 

2- Teşriı1ev\1 el -934, salı güııü: Yeni
ce, ııcı Ga~' bi, Eskikuy1ımculaı· ve 
ın11rlıey ın ıtlıalleleri. 
3- Teşı·int~\r\rcl - 934 ÇctrşıımlJa güı•ü 

Şcylılııt "'ııllıılı, 8alıı1is«ır, Salahattiıı 
ve C)kcuk<ıı·<ı ınahııllclcı·i. ., 

4 - ,.feşri!1e\T1rel _934_ eı·şeıııbe güııü 
Ilaıııdi) e, lzıııirler, OsnıaniJ'C Vt' Oı·ııç

Bıılıkesir Necati Bey 
l'lu•ılliııı 1\'1ektebi Lisesi 
Müdiirlüğünden: 

Erzakın cinai 
Ef.. ıııek 
Koyu ıı ı• ti 
Kuzu >) 

~1 °' 11' )) v ;-ı 

S .ı dfl yağı 
Zr yıiıı vairı .. . :-., 
Zevli ıı thı nesi 

• 
Kuru fasulve 
11 ı· rcinıı>k • 
Nohut 
BPzelye 
Pirine • 
Re~az peynir 
Kaşar 

Soğan 
Patates 
Şeker 
Sa hıı ıı 
Makarna ve kuskus 
irmik 
Şrlıriyt' 
rrı 

Süı 
Younrl 

::ı 

Soda 
Ka~ ısı 
Kuru üziiın 
Siyah ı•rik 

lııcir 

Aıgarl 
Kilo 

35000 
8000 
3000 
2500 
3000 
1500 
700 

2500 
600 
800 
400 

4000 
1200 
500 

20UO 
7000 
3000 
1200 
2000 

200 
200 

1000 
5000 
6000 
ııoo 
200 
400 
100 
400 

Azami 
Kilo 

40000 
10000 
4000 
3500 
3500 
2000 
1000 
3000 
1000 
1000 
500 

5000 
1500 
800 
~500 
80Uu 
4UIJ0 
1500 
2500 

300 
300 

1300 
6000 
7000 
l300 
300 
500 
200 
500 

ı- "eklebinıiziıı ilıı.inıcı iciıı Ma)"ıs 935 ga_ . "' . '-

~ I siııe kadar ~· ııknrıda cinsi, azami Ye asgari 
ıııikdarı yazılı olan 29 kaleııı f'J'Zak ,esairf'ııiıı 

Bıılıkesir Vilat Daiıni 
Eııcümeninden 

Balıkesir sıhlıat dairesinin ilıtiyacı için 500 li
ralık ki ııin şartııam<'si mucibince mübayaa edil
mek ve 25 te ' rinevvel 934 tarihine miisadif per·· 
şcnıbe günü saat oııbeşte ihale edilmek. üzere yir
nıi gün müddetle al t> ni ıııüııakasaya vazedilmiş· 
tir_ 

Kiııiııiıı beher kilo~u ö2 liı·adır. 

Talip olaıılarııı ~· iiz<le ~ edibuçuk ııisbetiııde 
temiııalı mu-vak.kate makbuz veya mektupları ve 
ticaret odası vesi kas il ·· birlikte ye ı ıııı nıezktlrda 

Balı kesir'de encümeni Vil:'ı) ete şarlnanwsi ıd gör
mek ve bu hususa dair maluınut alıııak islhf'ıı
lerin daha PV \'el istaııbııl'da sılılıat nıiidüriy;tiııf 
ve merı..ezde encii111eni Vi!Uzet kaltnıiıw ıııüraca· 
at Pt· ıı <•lrri ilan ofuııur. 

B<ılıkesir Vila,·~t 
• 

D<1imi Enciim(•ninden 
Balıkesir memleket hastah:ııwsiııin mevkii nıü· 

nak.asda bııluııaıı ecza~ı tıLlıi~<' 'e pansunıaıı 
mrlzemesine talipleri tarafınd .. ıı teklif edilf'n pe~
ler bedeli ıııuhaınf'ııine ııazaraıı haddi layik gö
rülmı>diğindeıı 15-teşrinevvel-934 tarihine nıiisa· 
dif pazaı·Lesi giinü saat on be te ilı:ık edilmf'k üze· 
re ıniin ık a ~a ınüddı•ıi bir hafla tf>ıııdit ı· dilnıiştir. 

Talip olanların ~ üzJe ~ Pdilıuçuk ııisbt>tinde 
teıninaıı ıııuva11.kale vf' ticaret \CSikalarile birlik-
le ve yevmi nwzkı'ırda eııcii nıeni Virnyetf' şera
iLi ögrenıııek isıiyı ııleriıı d:ılrn ('\Yel lsıaııbuld~ 
sıhhiye miidiriyetiue ve Balıkrsir'Je t>ncümeni 'ı· 
l:iyı•tf' müracaatları ifan oluııur. 

gıızi ıııalıal leleı·i. 28 Teşriııit>vvel 934 paztıı· gi ı ııü ~:ıat 14 de iha- -------------------..... 

0- Tcşı·i11c-\1 Vcl 934 cııııt<ıı·tesi güııü: 
MecclİJ' C, ScliıııiJ·e, Viccl<ıııiye ve Hacı -
islıtık 11111lı<ılleleri. 

7- Tcşı·inc-\rlr<~I -934 pazıı r günü: .t\zi
ziyc, Miı·z · bey, Hııcı isınııil \re Mıısta
fcı f«ı k ih ıııı1 ileler i. 

8 - 1,t·şı· · ııel' l' r 1_934 paztırtesi güııü 

lt·h~·· i icr.ı <'dilmek üzre 8- lC-934 t:ırilıiııden iti
hart•n 20 giiıı nıiidd ·tle 'e avrı :ıvrı ıııiiııakas:ı-
va <'ıkarılıııı-tıı·. • · . . , 

2 -Şart ıa ı ııı>ler heı· giiıı ııırkleptr göriile!Ji-
lir. istekliler ~- üzde 7 ,5 ııislıetiııde df'pozito!arile 
-mııLeher ba ııka ıııt•ktubu da kabul t diliı·- 1 ıra
ber ıııua~yl'n l-(Üıı ,-e saa tte nwktf'plt· rı ıi ıl• Ş«'k
kil ı ııiiua' aa koıııis\orıuıı:ı ıı ı iiracaat evleıı ı f'it>r i . . . . 
llıalıkesir Vila ' 'et .. 

D•ı i ıni Enctiınen inden 
kıı rııoıl'l<tıı,A .. ~':r()ren ve Börek((iler ıııcı-= o ~ -' llSUl'lıd-. - ~J. Kcıı : al Paşa yoluıı ıı ıı o+ 060 
)}(l)(C(Cl•İ Jıalk llllll r("J'(e1•İtlİ ktJ})illl - kiloınelrı>sıııdt'ki ah ap Yayakii~' kJi prü1'i'ıniiıı ta-

lllillitl•tlll ve ııyııı onuncıı günü sııat ıniri ıııiiııaka~a~a ,-:ıı f'dildıği lıalde talip zuhur 

( 1 8 d 1 
. k b I d" ( 1 etmed ığindı 11 15 - IP~riıw,· H·l - 9 ;~ 4 tari lıirıe nıü

) C Jl SOlll.il l"CY e1•111 '(l ll C 1 IOC· sadif p.ızarl!':;i güııü ~,,.,t ı5 ıe ilı u le edifnıek 

Bıılıkesir \ 1ilayet 
l)aiıni EııcünıeniııdeJJ 

hi~ .ıdıç ııalıi~ ('Siniıı llisar karyl'~ind~ kail 
kaplıcanııı İCJl'l ıııiiza~ede)e vaz edildi~i halde 
talip zuhur et111f'nıi. olnıasındaıı 15-te~rin<· ' ,rl 
934 tarihinP ıııüsadif pazartesi ~i'ıııii ~aat 15 ıı· 
ilıalt> •·dilmek iizıwe ıııiin:ıka~a ıniiıldeti bir haf· 
ta l<·nı . lit edilnıiştir. 

Talip olanlarııı ~· iiıde ~· tlibııeıık ııisbeıiı.<l•' 
tPıııiııatları ıle birlik ti' ı nciinıeııi Virnyf'h' g«'lnıf' 
leri il:in olunur. 

Bıılıkesir VilaJ·et 
Dııi ıııi Encümenindet1 yeceği İ)(l() OllJf){fp. ÜZf'l'e l>İl' h ıfla nıiiddetle teırfdit edifıı ı işıir. 

Talip olaııların '\Pnni meıkılr<h teıııiııaıi ııuı- . 
•••• •• •·•••••••••• •••••••• -;.;ı:.,-=-:;.a;:~lm!l!l!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!ı!!!. ~~!"~~~i!iiii~i!iiı~~iilii:ıııı;;;. ı · ı t t ' . •t ve.e l ı· 1• f · .( ". ı·, alaı·ı'le Susurluk - ~I. Keıııal Pasa 'oluııda l+oı 2 ııı· • •ıu-~ _ '-11' ı· ı ~ -.a e, ıcaıt · ııv(' ı Pıınıvr ' '" . . . · · ı : Göz hekimi : -- · - . .. . .. , · · . . cı kılomcLrı•sıııde 60 rı11·tı·f'lik ah ·ıp 'e 1+32~ 
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: ~JcııılPkl't lıa:-ıahane- : 1 6 Teşr ıni evvel Cumarles ; n~En it ~aıen 1111 1111' il •rı: il llıı' ri~ taııı.i r '. criıır talip zuhuı: etnıP~~ · i .olınasındt': 
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i miite lıa . sısı : T .\~IA~IE:V TÜllKCE SÖZLC 1 giinii saat 15 l· ihale !'dilnu k üzere münaka~' 
! Hastalarını her gün ıa · : · 1 Bicki \ 1e Dikiş Yuı•du nıiiıldeti -ir hafta temdit ı·dilnıiştir. 
: at 3 den sonra Kuvaimil- : LAN ADAM 1 ,, Talip olaıılarııı yevnıi ıııezklırd;ı ıeminalı nıll' 
: ııye caddesinde ıs9 nu : Maarif Vekaletince tastik ıı 5 maralı muayenehaneıin- : vakkatı>, ticart't 'e ehliyeti fı·ııııiye vesikalari 
: de kabul eder. : o 1 edl'len ve Balıkesir Maarif birlikte t'llCÜnıi Vila.vetf' gelnıt>lrri ilan oluııtJf 
•••••••••••••••• •• •• •••••• . ~' nıyı1 r1 ar: 

Dr. M. Ali 
llı•ııılPket lı a~ talıa

ııt•si ı • ilı, frı>ııgi , l ıel -, 
~ogukluğu lı:ısıaf ıf..l :ıı ı 
ıııİİIPlıa-.sı~ı. 

Hastalarımı aat üçte 
hükümet caddesinde mu-

Fi li min 

Bl'"ITEll CR.\PLE 
. . Flt-\~SES DEE I 
ırae ı 9 c .~lul ~alı ak ' aııııııa ka- ! 

. dar cJe'<ını Pd t> ct•ktir. Saı at, tekı . ik V<' lı<'
vec,uı f..avnai!ı bu filimi görf'nl<'r bir daha 
.. • ' 1 ( ' 

giirmiycnl ı' r mullak görııı('fidirlf'r. 

müdürlüğünün müsaadesile 
birsenedenberi faaliyette bu-

bulunan Ve 42 talebe yetiştirmiş olan 

Yurdumuz Kı cle\'r. si ıcin 20 e"llıf 934 • • 
df'ıı iLiharf'ıı ı...a,· L ve k ,ılıult• basl:ııııı ı ıstır. 

• • • 
Ka\"t muamelt·si hiı· :n de , anı rdecektir. . . 

1 
ayene hanesinde kabul ve 1 iL.\ \'ETE.\: FQKS J[JRNA L . tedavi eder. Yurdumuzdan baıka ıube açılmıyacaktır 

Telefoncu aranıyor Pazartesi matinası saat 2 ,30 dadır 1 934 birinci teşrinin birinci gününden 
Balıkesir köylerinde yapı· i · . itibaren derslere başlanacaktır. 

lacak telefon tesi satında ça- p k k d : ı lııtırılmak üzere askerlikte . e ya Jil f\ 1 I ADRES: Börekçıler mahallesi Ali Hikmet Paşa caddesi 
telefon ve telgr.ıf itlerinde , No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş yurdu müdürü 

çalıımıı ve telgrafçı l ıktan c E p H EDE B ,. GECE 1 ı, 
anlıyanlar aranıyor Talipler 

Fikriye hanım 
ffamdi Nuriye H. 

muhaaebet huıuılyeye mü· 1 , -W L 
racaat etsinler, ~ .,_ -

1

::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;_- _ - _ - __________ _ 

Balıkesir Vilayet 
Ilaiıııi •~neiimenindet1 

üiiııgörııwz - l vri ı: di )Olu iiıeriııt1t• Kıııık ' 1 

Balıkesir - Edremit yolu üzerinde Eerei\iran k61 
rtileri taııı ' r,ıtı e3asiyeh·riııe talip zuhur etıııell 1r. 
olma!'iıııdaıı ! 5 lf'şriııHvvd 934 tarilıi ı (> müs3'1 
pazartesi giiııii saat 15 tH ilwle cdilnıt•k fıze!' 
miinak:ı sa ıııü<ldeli bir hafta IPmdit edifnıi~ll' 

Talip olaııf:ırııı Yf''ıııi ııwzkıird:ı ıenıiıı~; 
ıııııvaf..ate, Lie.trPt vı· elıliv<·li feııııh e lı>sikalıır• 
birlihı e euciinıcııi \'il:'ı)~lt· gt>lnırf~ri ih'ıııolurıılt 
--- -- ----

Netriyat müdürü: ESAT ADIL _ 
-~---


