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Romanya Krah 
----------Hariciye Vekili T ~vfik ~üş~ü Bey 

C olanda M Yevtiç ıle gorüştü. Parlamentonun açılışında Ro-
enevre Y . b anatta bulundu manya siyaseti hakkında bir 

Tevfik Rüştü bey avala a1ansına ey •• 

C 'd mu nutuk söyledi. iki Hariciye Nazırı -~!l_evre · e - BÜKREŞ. 16 < A.A. > .. 

lakatlarına Devam Edl1eer cvake •. tkk, •• ~~~y: ..... ;~;.?;~;;:;;~ .:~~~·! · 
bütün Romen uh:sunu birli 

T SOFYA 16 ( AA. ı -
iirkiye h~riciye vekili bu-

1 

Balkan ıtilafıle Kilçük itila- ğe davet etmif ve ordunun 
fı~ mevcud:yet frraıti birhi her zaman vadfcsini yapa 
rı·ı·ı· ı1 ay ııt deiiil5e dil arala· • cak bir hal.le ıutul matı la 
rmda mültehıt n< ktalar var. 

radan geçerl<eıı kenrl .sini 
Kralın .. . . Lj · · e mup.vırı , .- arıcıy 
11 ınunı katıloi karııln nıııtır. 
C BELGRAT, 16 (A.A.) -

1 
enevre'ye gitu10 kte olan 
Ür '.tiye hariciye vekili bu · 

~Ya gelmiş ve isl•syonda 
arıctye nazırı ile d ı ğer bir 

Çok z l · l evat tarafıııdan se anı 
annııı,;tır 

TüS~LGRA.T, 17 (AA.; 
f rkıye hariciye vekili r ev 
ık R" - b 1 M " uıtu ey e · 
• evr k ıç onuımuşlar ve net· 
ted·ı Tevfik Rüşlü bey 

k 
1 en resmi tebliğe bu 

onu l d k" ı·ı·nde hususi bir öğle ziya-tına ar esnasın a i ı T 
:eınleketı gerek doğrudan feti vermit, bu ziyafette ür-

koğruya gerek dolayısile alA· kiye Hariciye Vekili Tevfi.k 
ada d Ru'"•tÜ bey, Yugoslavya Harı· r e en Avrupa siyase • 

tin· ciye Nazırı M Yevtiç hazır 
h 

•n en ileri ge len mesele ler 
1tkk d bulunmuşlardır. 

"" l ın a görilılerinln tama · ... ı e d BELGRAT, (A.A ) -
aynı olduğunu milıalıe e f k 

Grımlara dah ı l d ·vletlerin 
ht>p~i, mu~lıcr! , 'ı rın tadıll 
fikrıııe ;• le} lıtardır Grupla· 
rın ikisi de Avrupa 'da sulh 
teıkila tının icrasını isterler. 
Sonra küçük itilafın iki rnü
h i'll aıa" Balkan ill ' iı.fında 
da azad .r . Yeni Bu'gar hil· 
kuınetı l e milnasebetlerimlz 
çok eyi Bulgaristan'la kom· 
şuları arasındaki hava gün 
geçtikçe duzelmektedir. 

!Ju inkıtafın balkanlar 
için bir saadetini temenni 
ederiz. 

Üçler 
Komitesi 

ettiler Türk hariciye vekili Tev, i 
li ' Hü•tü bey dün Cenevre ye Fransa'nın Sar hak-

k llrleiye nazırları müla· • 
atla d M gitmittir. kındaki teklfini ka· 

C rına Cenevre' e · d ·· 
eıu· Belgrat'tan ayrılma an oncel. b 1 d k "? 1Yeli lcomi&yonunun ve U e ece mi 

'' Avala ajansına şu beyanatta 11 1lıble~lnin toplantısı es· 1 PARİS, 17 <AA.) - Ha-
lla&ına buluıacak olı.n dost bu~~~:.uştu~cr türlü ıerait riciye nazırı M. Lava! Sar me-
:ü ll:ıüttefik memleketlerin ;r ıyene bahasına olsa da selesile meıgul üçler komite· 

llıe11i1lerı'le devam ede- için eve k ı since Fransız teklifinin kabul 
k Y S 'avya'nın dostu a a-

te ler . ugo edilmesinin çok muhtemel 
8 k B ikan mi )dleri arasın-

~ •. ELGRAT, 17 (AA) - ca · a b ·· olduğunu söylemlotir. M.Lava 
,,. da sulh ihtimalleri ugun f . 
~~q~lp~p~r~e~n~s=P~ol~d~ü~n~k~o~·ş~k~le~~~~ı~~~~~~~~=~ :lün sabah Avusturya se irıni 

-Ye . dl*.:ir ı Be-led·ıyeler ~ıv::~u:~:i:,ı;:~aıt~=~~::~: n 1 a c:;ı vaziyetinde hiç bir değlıiklik 
,. olmadığını temin etmit 

zım geldiğini ı öylf"mi~ 

tir. Dı ş •iyaselten 
bah•ed ~n Kıal Rnnıanya

nın u!llsal b ir devlet 'e Av· 
rupn'lı hir anıil sıfatilc kt>n · 
disine dü~t>n vazif<'yi ve 
muahedel<' rc:len rlofrın bül ün 
taahhütleı i d •klcat i'c yapa 
cağını söylemi§ ve menfnat 
)erine karşı ıııutlak bi r fa 
dakat göstcrmeıiui, bütün 
milletler 'e dostluk bağlaıı 1 

kurmak ve balkan itilaf: ile 
küçük itilaf ara~ıııda hare- \ 
ket muvaziliği vücuda gelir 

Kral Kro 
mekle gayeıine eriımek için 
hiç bir gayretten çekinme 
yeceğini isbat ettiğini ılave 
etmittir. 

B. M. M. ı İngiliz 
Türk - Sovyet j Siyaseti 
hudut mukave- u kk d M. 

d 
na ın a . . 

lesi konuşul u. Edeninbeyanatı 
ANKARA, 17 (A.A.) -

B.M.M. Reis vekili Esat be · LONORA, 16 (A.A.) 
M. Eden söylediği bir nutuk· 
ta demiştir ki: 

yin riyasetinde toplana rıık 
hudu'ta zuhur eden ihtilaf
ların tetkik ve halline d1tir 
Türkiye - Sovyet Rusya itti
hadı arasındaki ınuka vclenin 
yeniden 6 ay temdidi hak 
kındaki protokolun tasdikine 
dair kanun layihasının 1 ci 
müzakeresini yaptı ve per
ıembe günü saat 15 de 

toplanmak üzkere dağılmışlır. 

" Bizim kabul etmemiz 
icap eden ıiya&ct ~udur Bir 
s lahsızlanma mukaveleıfnln 
hRzırlanması için Milletler 
ceıniyetiııe yardım etmek 
ve mü~teNk sulh eistemlni 
kuvvetlendirmeğe çalı§mnk. 
Bunu yaparken kendi müda
faamız için zaruri olan ted
birleri de ihmal etmemek .. " A.ğa,ef endi, bey 

Yerine Bay de-
necek 

Kanununa mu· fransız ~au;nesinda 
zeyyel bir ka - PARİS, 17 (S.Ş.) - Ha- Mars·ııya Fac-· ı·ası 

• • riciye nazırı M. Lava! kabl 
nan pTOjeSt ne toplanıuında Sar mese 

.4. ISTANBUL, 17 (S.Ş) -
I Aa, efendi bey gibi unvan· 
kllrın kaldırılarak yerine bay 

ANKARA, 17 ( S.Ş.) lesinde Fransanın Milletler il 
Bazı belediyelerin plan, &~, cemiyetinde alacağı vaziyet M. Yevtiç suikast mesu eri 

ulla.nılma51 dütünülmekte· 
dır. Paıa Unvanının da kal . 
dırılıı.rak yerine ceneral kul 
lanılması muhtemeldir Sivil 
Paı•lar bay diye anılacak· 
lır 

elektrik için lazımgelen mu· ve Fransız - lıalyan milza- hakkında beyne/mı'lef tahkı'kat 
tehassıs ve mühendisleri kereler! !ıakkında malumat 

bütçelerindeki az tahsisatı~ vermiştir. İsfıyecek 
g etiremedikleri ve bu itlerı !, • ..:.:.:.:.:;~:...-~--·-""".".:-:---

görmekte güçlilklerle karıı - Büyük ' Bu haber ingiltrrede ih-ti-ya-t-la karşılanıyor 
laıtıkları Dahilıye Vekele Brı"tanya BELGRAT, 17 (S.Ş.) LONDR\. 17 < A.A.) 
tl'nce göz önüne alınarak be k 

l • t k Hariciye nazırı M. Ye\'liÇ Belgrat talıl<i atının ortaya 
P. lediyelerin plan, su, e e_" rı. 

b " ·ay,, kelimesinin ismin . l . . Dahiliye Vekaletı Avrupanın en kuv- dün akıam Cenevreye hare çıkardığı mesuliyetlerin mıl-
11•1nda kullanılması dütilnü- ış erının . ı· 1 1 ket etmittir. Nazır berabe· !etler cemiyetinde mevzu 

lüy0 M I G" d" tarafından görillmesıne 58 a- vetli hava dev eti O 
r ese 5 ismi un uz d k rin:le Marsilya suikastı hak balı&edilmesi taoavvuru bu 

Pı.ıı G hiyet veren Bele i}e anu malı imiş 
düı Pat olan.bir zata bay .. ü.~- nuna nıüzeyycl bir kanun kında yapılan tahkikat ne rııda ihtiyatla karıılanıyor. Zi-

ulat denileceklir.Bulıutun 1 LONDRA, 17 (A.A.) ticesine ait bir muhtmt gö 
dü I projesi hazırlanmıf ır. M C l 

nyada böyledir. \l l er, 1 rı Eski maliye nazırı · orcl türmektlr. Milletler cemlye· 
rııııter, kirye gibi bay mu Muhacir eşya a radyoda söylediği bir nutukta tine verıtecek olan bu muh 
k b J f ANKARA, 17 (S Ş.) - Ad ,,.. 1 11 1 i kelimeler her tara ta Alman tehlikesinin Ç058 • tırada suikast meıullerl hak 
1,... . d lı'ye encümeni muhacirlerin. k 1 1 ... ın başına gelmekte ir. makta ve yaklaıma ta .. ~. · I kında beynelmilel araıtırma 

Bu değitikliğin soy adı eşyuınd4n gümrük resmı duğunu bildirerek buyuk yapılması iıtenecektir. 
kanunu tatbik edilirken ya- alınmaması etrafında müza' Britanya'nın A.vrupa'nın en 

ra bunun Avrupa yatışmasına 

zarar verebilecek bir gergin· 

lik tev lidine mil sa il milfrit 
neıriyata yol 

korkuluyor. 
açacağından 

Pıl kere yapmıttır. 1 h d vletı' olma ~llı~91 muhtemeldir. --= ~ kuvvet i ava e · 
sı icap ettiğini söyledi veya Kupa Maçları - 1-k·ı Yen·ı Kruvazör teslim olmalı, yahut haz•r· 
lanmalıyız demiştir. ) d "d ·.:;.............:------· Biı"inci takım aı· <ı ı ma n. 

İ11giltere'nin YaptıracağıBuKru·ı · Y[Ni T[fRiKAMIZ gücü idmanbirliğini yendi. 
VQzörde tayyare ~e bulu~~u~~at 1 T.. kün azmi İkinci takımlarda Yurt gal p 

LONDRA 16 (A.A. ı - \ denız tayyaresi . . . Ur .. .. t k k l tün kuvvetile çalı•ma"'a baı-13 h • V bu gemılerın heı 
1 

Cuma gunu mın a a u- • K 

a tiye müsteıarı avam ka tadır. e Bir Türk zabitinin pa maçlarına Yurt. Alay !adı Ve Yurtluların soldan 
lllarasında yeni iki 1 biri ısooooo İngiliz lirasına harp hatıraları ikinci ve Birlik Güç b .rin bir akı ı ot~z mcu dakikada 
k• k kt ı t k !arı araoında devem golle ııelicel<ndi. Bundan • ll Vazörün yapılacağını çı a ca ır. c a ım 
•" 1 dl k J edildi. sonra oyun mütevazin bir 
oy eınıııır. Deyli Telgraf'a Alına'ya vaı 1 Dek ya ın a. d İd 1 ld d g" 1' t r• Tam saat yarım a man '" d e cerey.'n e t>rek hl· 
ore bu gemiler dokuz bin A TİNA, 17 (A.A) ktı birliğinden Münir beyin ha- rinci devre 1 - O Yurtlula-

~~nlı.ıktur . Süratleri 32 mil- sat nazırı M. Pezrnezoğlu yenin zimamdarları tarafın jı kemliği altında Yurt Alay rın galibiyetile bitti .. 
r. Ye bir defa aldıkları t' dan elde edilen iktuadi eser 

1 

ikinci takımlarının maçına İkinci devre Yurt küçük-
lll11hrukat ı'le çok uzaklara gelmit ve seyahatinin ne ı husuıunda derin Hayranlığı- baılandı. Her iki taraf ta leri daha canlı ve güzel paı-
gldebilirler. Topları 12 . 6 celerı hakkında gazeteciıer izhar etmiştir. oyuna batlar baılamaz bü - (Devamı iklıuıi sayfadw) 
Pus\ k k le görüıtükten sonra Türki-u tur. Her gemide i 1 

Roma üçler paktı 
Ve 

Tuna havzasının yeni siyasi şe~il ve nizamı 
Yazan: mütekait müsteşar Handost Elmer 

Tuna hakkında şimdiye İtalya'ya da aynı müddet 
kadar tasvir edilen bütün içinde 5 52,000 metre ken-
planlarda ilk hareket nok tal buğday ihraç ettik ki, 
tası , Turıa havzasınd ı deva· mucmu kıymeti 5,3 milyon 
nılı ve tesirli bir eyileıme- Pengödür ve yasatl 6,6 
nin, ancak ticari münast>bet- Pengö tutar Fakat iki müt-
leriıı yeniden başlıyabilece tefik devlet ile olan ticari 
ğinin haklı olarak takdir edil mün111ebetimiziıı heyeti umu 
mesı Cl)muştu Evvelemirde ıniyesini nazarı ilibare alacak 
ticaret µolitilrnsı yeniden tan olursak bizim ticari politika 
ziııı edılnıeksizın ne ntc1 i po· 

litilrnya ve ııe de para poli 
tıkaoı ın ait plan ar tahak 
kuk eJeıııer., iptida Tuna 
memleketl?rinde ticaret po· 
lltikası bakımınd•rı bir istik 
rar nııntakası tesis edilmek 
l azıındır. 

İt<ılya, Avusturya ve MR 
carislan'dan mürrekkep bir 

vaziyetimiz müsait bir man· 
zara göstermez, ticari T oli
tika i. tiklıilimiı.i tekrar eli· 
nıize aldığımız gilndenberi 
her ne karlar geçici oha da 
bu sene yaz mevsiminde 
Avusturya ile p111slf bir 
ticaret bilançomuz 

vardır ve bir çok >enelerden 

i k tısadi üçler bırliğini yaralan 
ve 17 mart 1934 de imza
lanan protokollar dahi bu 
gayeyi gütmektedir. Eğer bu 
protokolların iktısadi politi· 
ka bakımından haiz olduk· 
!arı kıy.met ve ehemmiyet· 
!erini tespit etmek istersek, 
evvelemirde ltalyan pazarı 
nın mnahedenin her iki akit
lerine vereceği imkanları tet
kik etmek icap eder Maca
ristan'ın İtalya'ya ihracatı, 
yalnız 1930 ıenesinde ltal
ya'nın umum ithalatının yüz
de ikisini teıkil etmitllr, yok
sa ihracat miktarı bermutat 
yüzde biri tecavüz etmekte 
dir. Halbuki diğer taraftan 
lıalya 'nın Avusturya ile olan 
ticari münasebeti yüzde iki 
ile üç arasında değiıir. Dıı 

ticarete ait rakamlar bu üç 
ler kombinezonu dahilinde pi
yasanın geniıletilmeıi için 
büyük imkanlar göııtermek

beri ilk defa olarak İtalya'ya 
kar§• dahi ticarette paıslf ol
duk llarlci ticaretimizin fe
nalaıtığı 1934 senesinin Uca 
reU, istatistik rakamlarından 
anlaşılmaktadır. Bu senenin 
ilk dokuz ayında biz Avuı
turya'ya 70,2 milyon kıyme 

tinde ihracat yaptık. Geçen 
sene aynı müddet içinde lıe 

75 ,9 milyon kıymetinde ih
racat yapmııtık. Buna kar
t• Avusturya'dan bu yılın ilk 
dokuz ayı içinde 57,8 milyon 
pengö kıymetinde ithalat 
yaptık . Halbuki geçen yıl 

aynı müddet içinde yaptığı
mız ithalat 45 milyon pen
gö kıymetinde idi. Muamele 
nisbeti dl\ha geçen sene 

tedir. 
ltalya'nın umum buğday 

ithalatı 1933 seneıln-

de h111ılattaki rekora rağmen 
5,68 ınilyon metre kentala 1 

baliğ olmuıtur ve Macarlı

tan bunun yalnız yüzde bi
rini vermlıtir. Diğer taraftan 
deniz aıırı memleketlerin bu 
teolimattaki lıieaelerl yüzde 
80 ni teıkil etmiıtir. Avuı

ıurya'nın buğday ithalatı 

1933 senesinde 3,28 mil yon 
metre kentale baliğ olmuı 

ve buna Macıaristan takriben 
yüzde 23, Yugoslavya yüzde 
14, Sovyet Rusya yüzde 6 
ve deniz aıırı memleketler 
yüzde 44 nisbetinde teılimat 
ile itlirak etmlılerdır. Avuı· 
tıırya ve ltalya orta mikyas
ta bir hasılat elde ettiklerin 
den 12 milyon metre ken 
tal ithaline mecbur oldukla
rından 3 ila 4 milyon met
re kental buğday alacakla. 
rına dair t a a h-

hüde giriomeleri, kendilerinin 
ticaret münaıebetlerinde 

ehemmiyetli bir değiıtklik 

vukua getirmez. Roma 

itilafının pratik tesirleri da 
ha henüz tahmin edilmez, 
zira mukavelelerin aklin 
denberi ihraç edilen eıya 

mık tarı oldukça azdır. Bu 
yılın ilk dokuz ayında biz 
Avusturya'ya yuvarlak he
ıapla t,526,000metre kental 
buğday ihraç ettik ki bu· 
nun kıymeti20,5milyon Pen-

1 
gö dür ve kentali vasati j 
olarak 13,6 Pengö tutar. , 

1 = 1,68 olarak lehimizde 
iken bu sene 1 = 1 ,22 ye, 
yani Avusturya'nın mukave· 
le mucibince bir buçuk defa 
fazla eıya kıymeti deruhte 
etmeıi lazım gelen seviyenin 
altına düımılıtür. Macar 
ltalyao münaıl'betlerinln ne
ticeleri de bundan az gayri· 
müsait de~lldir. Geçen sene· 
nin ilk dokuz ayı içinde hal 
ya'ya 23,04 milyon pengö 
kıymetinde eıya verdik. Bu 
sene 23,47 milyon penııö 

kıymetinde eıya verdik. ltal
ya'ya olan ihracatımız değlı
memiıtır. Fakat ltalya'dan 
ithalatımız hemen iki mlsli
ne baliğ olmuıtur. Geçen se · 

ne 15,5 milyon Pengö kıy
metindeki ithalatımıza karıı 

bu sene aynı müddet zarfın
da 30,0ı milyon pengö kıy· 

metinde eıya ithal etmlo bu

lunuyoruz. Ticaret politika· 
sı vaziyetimizin iki mütte · 

fik devlete karıı fenalaı 
ma11, bu devletlerin bize 
kartı turizmde ve görlln. 

mez ihracatta mühim aktif · 
leri olma11 itibarile de bi

zi daha ziyade müteeuir 
etmektedir. Şimdiye ka
dar elde edilen neticeler 
ne kadar az memnuniyet 
verici mahiyette oluna olaun 

Roma itilafının ehemmiyeti 
hakkında ticari münasebeti

mizin fimdiki bilançoıuna 
göre hüküm vermek acele 
bir hareket olur. Roma iti· 
lafının esaıına taalJ(ik eden 
ehemmiyeti her üçilnün nü 
fuıları mecmuu 60 milyon 
olan devletlerinAutarchle'den 
yüz çevirerek kendi hudut 
ları içinde eıya mübadele•l· 
nl canlandırmayı he 

def ve gaye ıttıhaı etmlı ol· 



r 

malarında mündemiçtir. 
Esasa taalluk eden bu 

ehemmiyetten baıka muka· 
velelerde prenslpe müteallik 
iki fikir tahakkuk etmittir. 
Yani mıntakavi birlik ve it· 
tırak fikri ve kartılıklı istih
salatın rüçhan1 ı muameleye 
tabi tutulması fikri. Eğer bu 
iki prensip, üçler birliğinden 
baıka mütebaki Tuna dev· 

(Ş151f. R VIF. Kupa maçları 
(Üıtarafı birinci sayfede) 

!arla hasım kalesini sıkıt · 

!ırmağa baıladı. Yine bir 
aralık Yurt haflarından biri 
kaptığı topu ta kaleye gö
türerek takımı lehine bir gol 

ri hücumda.. Birlik ka 
lesini sıkııtırmağa baıladı

lar .. Kalecinin güzel kurta 
rııları yeryer alkıılanıyordu 
Otuz ikinci dakikada Birlik 
haflarından birine penaltı 

oldu. Güçlüler bunu güzel 

bir ıutla gole tahvil ettiler . 

- 1-
Kimln oğluıun? 

- Cümhurlyetin? Halk dersleri Mıntaka 
- Nereden geldin? - -------

Ali şuuri mektebindeki deı· 
sler başlııcJı 

Futbol Heyetı 
Bu a~sam toplanacak. 

daha kazandırdı .. Bundan 

Cümhurlyetten! 
1 

Nereye gidlyonUll• 
Cümhurlyete! 

letlerince de merl tutulup bir çok muallimlerimiz vazife aldılar Mıntaka futbal heyetinin 
dün akıam toplanması mu 
karrerdi. Bu toplantıda tak· 

simi vezaif yapılacak ve bazı 

sonra oyun, daha ıeri ve 
Alaylıların hakinıiyHi altın· 
da devam etmeğe başladı . . 
Ve Yurt aleyhine iki pena[. 
tı olduğu halde Alay1 ılar 
bunların hiç birisinden isti· 
fade edemedi er. Ve oyunu 

O • 2 kaybettiler. 

Hakem her nedense ka· 
rarlarında ağır.. Ortalarda· 

ki gördüğü incelikleri kale 
dibinde görmiyor.. Oyu· 
nu sert ve asabi bir ha va 
içinde cereyan ettirmeğe 

sevkediyordu .. 

Ne için? 
Cümhuriyet için 

,d~ 
O halde ıenln 

tatbik edilecek oluna, o 
vakit ıöyle bir iktııat mın

takası teıekkül edecf:ktir ki 
onun hudutları içinde iktısat 
itleri artık fakirlik yahut 
rekabet kudretsizliği gÖsler· 
meylp bilakis yüksek bir 
refah ve terakki arzedecek
tlr. Üçler paktının Almanya 
ve Lehistan ile iktuadi bir 
tasfiye imkanı bulması ve 
Çekoslovakya'nın da üçler 
paktına iltihak etmesi Maca· 
riltan'ın iktısadi menfaatleri 
iktizasındandır. Almanya 
ya kartı Macaristan'ın Uca 
ret bilançoıu mazide daiır>a 
passif idi 1934senesinde me
mnuniyet verici bir değ! 

tiklik vukua geldi . 
Almanya'ya ihracatımız ilk 

dokuz ay içinde 56,8 mil
yon pengöye, yani İtalya'ya 
yaptığımız ihracatın 2,Smis
line baliğ oldu.Almanya'dan 
ithalatımız ise 44,8 milyon 
Pongö kıymetindedir. Macar 

llalkevimizin Ali Şuur! baımuallimi Faik, Muatllm 
mektebinde açtığı halka mah Sami, Abdullah, Gazi mek
suıı serbest gece derslerine tebinden Ômer, Is mail Hak-

meseleler halledilecekti. Fakat1 

"Savaı. tır. 
- 2-

. eıı~ insanda fikir, bazı 1 halkevi reis vekili feyzi, kı, Ahmet Tolon, Mithatpa· 
Maarif müdürü Vasıf, halk tadan Korkut beyler vazife ekseriyet olmadığı için top 

!anlı yapılmamıı Ae içtima 
bu akıama tehir edilmiıtir 

' 

Otuz'beılnci dakikada Güç 
müdafii Mahmut'un bir ıs -

kası Birlik forvetlerine gü· 
zel bir fırsat verdi he de to· 
pu Niyazi kalecinin eline ver
di. Ve biraz sonra da bi · 
rtnci devre O 2 Güçlülerin 
galibiyetile bitti. 

denizlerde zaptolunııı 111 

büyük dalgalar gibidir· 
denhaneleri tubesi reııı 

muallim Bedri beyler huzu· 
rile denlere batlama mera· 
simi yapılm ııtır 

F eyzl bey talebelere karıı 
çok kıymetli bir hitabe Irat 
etmiı ve bunu müteakip 
derhal derslere baılanmııtır. 
Denhanelerde vilayetimizin 
çok kıymetli olan maallim
lerinden Ali Şuuri mektebi 

\'.~ akalandı. 
Blgadıç'ın Kayalı Derekö· 

yünden lbrahım "ğlu muhtar 
Mehmet! Katil ve Ali Oıman 
karm Ayşe' yi ağır surette 
yaralıyan aynı köyden Ali 
oğlu Mehmet yakalanarak 
Adliyeye teılim edilmittir. 

Poliste: 
ticaret bilançosunun aktivite Dün gece lzmirler mahal
ıl daha ziyade yüksletilebi· lesinde oturan darbali 
lir zira Almanya'nın zirai oteli karıısındakl kebapçı ~us· 

'h 11 "htl b b l ı tafa oğlu Hasan ile arkada· ma su er ı yacı u ap a 1 
d 1 1 k • ı .. t k şı Bursa'lı Ahmet oğlu bra-a gen f m an arı gos erme 
t dl Ç k 1 V k , 1. him istasyon civarında do. e r. e oı o a ya ya ge ın . 

deruhte etmiılerdlr. 
Halkımızın okumaya kartı 

göoterdiğl ı.laka çok yüksek 
tir . Daha rlk gece derelere 
devam edenlerin adedi alt
mııa baliğ olll]Uftur Halke
vimizi ve halkımızı okut· 
makta gösterdikleri kıymet· 
lı muallımlerimizl bu muvıı.f. 
fakıyetlerinden dolayı teb· 
rik ederiz 

Bizeıelen ~ 

Azerbaycan 
Bilgisi 

Yurt 

Azerbaycan Yurt bilgisi 
mecmuasının 33 - 34 cü sa
yın dolgun bir tekilde çık· 
mııtır Cümhuriyetimizin on 
birinci yılı ad!ı yazısı ile 
baılıyan bu klymesli mec· 
mua dilimizin tarihi kiymet. 
lerinl araıtırmakta ve Türk 
dili üstadlarından pröfesör 
Bang Kaup ölümile onun 
dilimize yaptığı çok 

- --Naci bey 
Dün Ankara'ya gitti 

Katibi umumiliğin telle 
daveti üzerine Ankara'ya 

gideceğini yazdığımız beledi 1 

ye reisi Nacı bey dünkü An
kara terenile Ankara'ya 
gitmlttir Naci bey lsıasyon
da belediye azaları ve dost· 
!arı tarafından uğurlanmıı 
tır . 

Naci beyin Ankara'da kaç 
gün kalacğı belli değildir 

büyük hizmetlerini anarken 
bu alimin Türk diline alt 
yaplığı tetkik ve tekniğin 

mahsulü olarak 47 hareket 
Türkdiline ait tahlil ve ten· , 
kil ettiği 13 adet eserlerin · / 
de.n ve daha muhtelif i lmi 
yazı lir vardır Okurlarımıza 1 

tavsiye ederiz. 

ller iki taraf oyuncuları 

da güzel bir oyun göıterdi · 
ler. Yurttan llasan Rauf; 
bilhassa İsmail gerek kafa 
ile ve gerek ayak ile 
güzel kurtarıılar yaptı 

Birlik - Güç maçı 
Hava çok güzel .. l'u mü

nasebetle saha spor merak
lılarile dolu .. Evvela Birlik· 1 

liler, biraz sonra da Güçlüleri 
alkıılar arasında sahaya çık
tılar .. 

Birlik takımında birçok 
değişiklikler görüliiyordu. 

İkinci devre,Güçlülerin mü 
dafaaya çekildiği görülüyor 
du 

Her iki taraf ta var kuvvd· 
!erile çalıoıyor ve lakin hiç 1 
bir semere hasıl olmıyordu . 

Yirminci dakikada birlik ıol 1 

içiNecatin'in ıahıi hücumu 
ve kuvvetli bir ıutu dışarıya 1 

gidiyor. 
Buna da sebep, bazı oyun 
cularının harice gitmesi, ba
zılarının da rahatsızlığı yü • 
zünden takımını genç ve 
tecrübesiz oyunculardan teı 
kil etmitti· 

Hakem ldmanyurdundan 
Hulki beydi. 

J Otuzbeıinci dakikada bir· 
\ liklilerin soldan bir akını ve 
1 Neca ti'nin ayağile ilk ve &on 
1 gollerini yapıyorlar . Artık 

ilk akını Güçlüler yaptı 
ve bunu Birlik haf hattı im· 
!aylıkla keserek uzun bir 
vuruşla sağ aç ğa verdi .. Gü -

-3- ~ 
ihtiyaç, eğer bir ıafll' 

0 ıçl 
be, ıüslenmek hakkı. 11 ıl' 
kadından ziyade erkel• 
rll miyor? 

- 4 -
İnsan kendini idare ~ 

k ı.r .. 
bilmekle ancak baı • ,ı" 
da idare etmek kabili' 
elde ederiz. 

-5-
Tarih, her zaman °1~ 

meyvalar veren en yatlı il 
hakikat ağacı; bu nıeff~lı' 
rın çürüklerini ayır• 
ise onun müuekkldtdir· 

- 6 - / 
Muvaffakıyetlerln kı~,ıl 

!eri onların devam ve 
celerlle ölçülür. 

- 7 -
bel'~ Her oeye inanan, " 

itimat eden P.dince keli ti 
ne, sonra hiç bir kiıll 1 
lnianamıyor ve ttiınat e 
yor demektir. ııo 

Müftü 0 

c • On R kt il laımakta iken istasyondaki 
_e· un oma ,pa ına • bahçede oturarak furuncu 
iıhakı Macaristan ın normal H il bi k d l _ . asan e r a ın mese e-

s kt 1 zel bir ortalayıf .. Necati of· 

' av aş me ~p er maçı i sa~~~n artık daha seri ve 

oyun daha canlı ve da
ha atılgan bir surette devam 
ediyordu Halkın taraf taraf 
bağırmaları oyunun heyeca· 
nını bir kat daha artırıyordu. 
İıte Birlikliler bu golün verdi· 
ği ıevkle Güç kalesini 11kıı
tırmağa baıladılar . Likin 

Güçlülerin sert oyunu bu 
akınlara mani oluyordu. Yi 

ne bir aralık Necatı'nin bir 
hücumu kaleci ile karıı kar 
şıya geldi . Ve kalecinin Ne

cati'yi tutmasına rağmen ha . 
kem aksi tar .ı fa ceza verdi. 

Sabit 

tlcaret munasebetlerıni tesis 
eder ve bu sayede Macarh· 
tan kendi dıt ticaretinin 
bette birini Çekoslovakya 
ile yapabilir. 

Orta Avrupa'daki iki büyük 
devletin yabancı ka'maaı Ro
ma paktı için zararlı olur. 
Küçük itilafın da bu pakta 
düımanca bir İf ıezmesi ay · 
nı voçhlle zararlıdır. Bir ti· 
caret politika11 iti olarak 
Roma mukavelelerinin bü· 
yük mahzurları vardır Uu. 
na kartı Tuna havalisine ti· 

caret politikası bakımından 

yeni bir nizam vermek yo · 
!unda hareket notatı ve ılk 
menzil ve merhale olarak 
Roma mukavelelerinin tah
min edilemez derecede büyük 
faydaları vardır. Tuna: ' 
d e v l 1 e r i aruında 

ticaret politikası koo · 

sinde aralarında zuhur eden 
münazaa neticesinde furun· 
cu Hasan hamil bulunduğu 
bıçağını çekerek kebepçı Ha. 
san'ı ağır ve reflkı İbrahim'! 
hafif ıurette yaralıyarak 

kaçmıı he de bilahare yaka
lanmııtır . 

Yaralılar tedavi için Mem 
leket hastahanesine kaldırıl· \ 
mıılardır. 1 

§ Dinkçiler mahalleıinden 
Cevdet'in kahvesinde çırak J 

ıabıkalı Remzi rabık umum- 1 

hanecilerden Emsa l'in evine 
taarruz etmiş ve yakalanarak 
tahkikata baılanmıotır . \ 

• l daha muntazam bir surette 

ikinci takımlnrditda ffiUal- ı cereyan ediyor; Güç m~d~-
1 faalarının sert oyunu Bırlık 

lim mektebi 2 - o galip geldi 1 forvetlerini bir hayl~ mütk~-

l 
lata ıokuyordu. Yıne bır 

Cuma günü öğ ' ed<n ev
vel Muallim mektebi ve O.r· 
tamektep ikinci takımları 

"Savat kupası. maçını yaptı. 

Her ıkı takımın oldukça 

kuvvetli olması çok heyacan
lı dakikalar yaıattı. 

Oyun kısmen Muallim mek· 
tebi, kısmen Ortamektebin 

heyecanlı anlarile geçti. Birin 
ci devrede Enver'io güzel bir 
ıutu ile Muallim mektebi ilk 
golünü kaydetti. Oyun açılmıı 
ve bir kat heyecan kazan -

aralık İdmanbirliği ıol içi 
mektebinden Askerin öbürüne N ti' 1 f d" b" h"' ., . eca n n er ı ır ucumun· 
faik bir fUt 1 e yaptığı ıkın - da bütün müdafileri atla-
ci golden sonra oldu. Bundan 

sonra Ortamekteplerin lehi 

ne verilen bir penaltıyı ka· 
leci Abdurrahman güzel tul- I 
tu ve alkııluıdı. Oyun daha 
fazla açılmıı heyecan bir kat 

tarak sıkı bir şutu kaleciye 
çarparak tekrar geri ge'diği 
halde Necati bunu dışarı 

attı .. 

Yirmi betinci dakikada 
Birlik kalesi önünde bir ka
rıııklık oldu.. Kaleci topu 
kurtardığı halde lüzumsuz 
bir el vuruıile hnsım oyun 
cularının ayağına vererek 

daha artmıfh. Fakat bir türlü 
bu netice değiomedi. Düdük , 
oyunun bittiğini ve Muallim . 
mektebinin 2 • O galibiyetini 

I birinci golün olmasına sebebi
yetv erdi.Buna Birlik müdafii 

ilan ediyordu 

perationunun husulü ve aynı 
zamanda Tuna havalisinde 
de alakadar bulunan üç bü· 
yük devletin menfaatlerinin 
teıviye ve tevazün eltirllme
ıi için çare ve tedbirler 
aranmalıdır 

ı mııtı. İkinci haftaym oyunun 
1:en güzel dakikaları muallim 

llu iki oyundan sonra Mu 1 Mustafa itiraz elti i&e de ha 
allim mektebi 6, Ortamektep kem gol saydı . 
2 puvan kazanmıı oldu. ! Top ortada .. Güç forvetle· 

Bundan sonra top ortada 
dolaımağa baıladı. Ve hake· 
min uzun bir düdüğü oyunun 
1 - 2 Güçlülerin galiblyetlle 
bitt ığini ilan etti. 

NASIL OYNADILAR 

Güç takımı umumiyet iti · 
barile sert bir oyun sistemi 
takip etmittlr Teknik ve 
anlaıma Birliğe nazaran da· 
ha az.. içlerinde bir kaç 
oyuncu müstesna, diğerleri 
eyi idiler .. 

Birlik takımı cuma günü 
bambaıka bir şeklinde ıaha· 
ya çıktı . Ve diy ebillrim ki 

1 

1 
Su aşın T akvııııi 
TEŞRİNİSANi 

18 
1 Pazar ... .,,~ 

1 
Gün do»5j 

Zevali 6, 
YIL: 1934Ezanl t,56 ti 

1 Ş~B~ ---.. -~-----.;' 
hemen hepsi genç o1 ~~ 
lardan mürekkepti.. f 
olmasına rağmen yine y.I 
bir oyun göıterdiler·· f 
ortahafları biraz hafif l 
yordu. Her zaman d• ~ıl"' 
lediğimiz gibi bu t• ,1 
kuvvetli bir orta haf JJ: 1 

Güçlillerl cuma giln~ ~ 
libiyetlerindfn do1a' 1 t• 
ederiz. 
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•· et 
Nimet birdenbire ırıırmıı- ı H, mülazım Rahmi baıucun- ğı ile kendini karyolaya at- 1 yazıları okumağa baıladı . . enginde dalgalanar•" 

tı. daydılar. Hepsi de vaziyet· tı. Sanki derinden, derine Nimet kırk yıllık bir roman Gitti.. tıı1 

- Ne dediniz Rahmi bey? ten bihaber birbirinin yüzü- Müşerref'ın sui inliyordu. muharriri gibi o kadar akıt· Güneş çoktan 4" 
Uykusuz geceler 

Yazan: HALİL BEDll 

- Rica ederim, zahmet 
etmeyiniz Nimet hanım .. 

- Size kendi elimle bir 
sütlü kahve pişirmek ister· 
dim. dedi. 

Gidecekti .Rahmi daha fazla 
oturmanın lüzumsuzluğunu 

anladı Kati kararını vermifti. 
Genç kıza seslendi. 

- Nimet hanım. 
- Buyurunuz Rahmi bey .. 
- Reıim koleksiyonunu 

zu lütfeder misiniz? 
Genç kız ıüratle içeriye 

koıtu . Rahmi'nln yanına 
geldiği zaman onu heyecan· 
lı bulmuıtu. 

iskemlesini onun yanına 
yaklaıtırdı .. O kadar birbı . 

rlne yaklaomıılardı ki nefes
lerini duyuyorlardi.Nimet al 
bumu Rahmi'ye vermiyerek 
dizinin üstüne koydu . Sesi 
titriyordu. 

malik değilim Rahmi bey .. 
Genç mülazım vaziyeti 

bozmıyara k cevap verdi.. 
- Bazan yaıanılmıı gü · 

zel bir maziyi tasvir eden 
silik bir gölge bile olsa ha
zinelere bedeldir, Nimet ha -
nım . .. 

Genç kız yaprakları birer 
birer açıyor, her fotoğraf 

hakkında uzun uzun tafsi
lat veriyordu. Uir aralık 

küçük bir resim gösterdi. 
- Bunu ben çekmittim 

Rahmi bey dedi .. 

Reıme bakmak İçin o kadar \ 
e~ilmışlerdi ki dizleri dizlerine, 
saçları birbirine deylyordu. \ 
Bir hiı, bir arzu içini gıcık

lamağa baılamıftı .. 

Rahmi'de tuhaf bir istek 
belirmeğe baılamııtı ... 

Genç kız bir yaprak da· 
ha .. virdi . Rahmi gayri 

-Gerçi size ııösterecek ka· i htiyr • 
dar zengin bir koleksiyona - Meral Dedi. . 

Meral 'ml?. ne bakıyor, bu hale mana -Sen istersen "Ateş çiçe - lı yazmıı ki. Her satır uzak· mıı akoamın gittikçe ti f 
Mülazım, kızın hayretine veremiyorlar .. Nimet, yen · ği.ni gül edersin . tan uzağa ioitilen su sesleri lenen yası Boğazlçiııl ' 

mana veremedi . Genç kız ge ve dayısına mülazımla \ * gibi okıayıcı idi.. mııtı.. Nazire hanıd~ı 
fotoğrafı göstererek bir da. kendisini yalnız bırakmala· Aynı gününü ikindi za Bir yaprak daha çevirdi.. temadlyen ağlıyor, 
ha sordu. rını söyledi . Rahmi ile kar manıydı. Meral ıehadetname Gözleri parladı .. Bir mendil. onu teselli edlyordıl· t 

-- Siz bu kızı tanıyor mu· fi karııya oturmuılardı.. sini almak için biçki yur- Kendisine yabancı değildi.. Salondaki asma ••' 1r 
ıunuz Rahmi bey?. Nimet bütün kuvvet ve duna gttmif, avdet ediyor Hayretle baktı . O Şaıırdı biri çaldı .. Gece biiltl~rl 
Mülazım dilinin ucuna ge· kudretini toplıyarak her ıe- du . Teyzesile köprüde bu · Bir daha baktı . · Mendilin sizliğile Boğazlçlni ••~1,1 

!enleri zaptedememişli yi kısaca anlattı. Bütün va- luımuılardı .. Eve geldikleri ucunda kendi eli ile iıledi Gece bütün yaıtle (il,( 
- Evet Nimet hanım ziyeti , gönderdiği hatıra def- zaman hizmetçi kız bir pa. ği marka.. mak kıyılarını kııc• ~ı 

Bilhassa bugün bunun için terini izah etli. Ağlıyor' ket verdi. Sivas'tan geliyor· Demek bütün oüpheleri du. Gece olanca Jı ,ı 
ıd M R h ·•d 1· d '" ı du .. Meral paketi açtı. Bir hakikat olmuıtu. Defteri ge im. eral'den çoktan a mı en vazı ye ın uze • ( Erciı ) eleklerındefl 

b · kt 1 tilmesinl rica ediyordu. Za mektup, bir de hatıra defleri.. daha ziyade dikkat ve ıür· , 
erı me up a amamıştım. ti k d B· k d yordu. I .,v 

M il b · d 1 Birkaç satırdan ibaret olan a a 0 u u . ır yapra a· d • erak ediyordum. Meral va ı genç eynın en vuru . Ür kalp, bir il 
d ·· ·· - • kt b h k ha açtı.. Her ıey bitmit ve '" 

t 1 k d K d- .1 muıa omuıtu .. 1 me u u eman aya la tey · "' 
eyzem n ızı ır. en ısı e kkd N so-nmu-•lu- Go""zlerı· duman çırpınıyor.. • ,. 

Yine bu zavallı kıza fe. zesine o u. imet bütün • · - 11•ı 
hu sene... f 1 h d f lanmag"a baoı do""nmeğe ha• Bı'rı· Kızılırııt d na bir muamelede bulun . tıt si at atıra e terindedir" • .. 

Sözünü tamamhyamadı. d ladı. Diıleri birbirine çarpı· narında derinden 
N 

nıamak için kendisini zor iye yazmıştı Meral h .~fif 
- ııanlanacak veya Jz. yordu. Birkaç defa . inliyen . 

d d 
zaptetdi. Genç mülazım ta bir banyodan sonra odasına 

ıvaç e eceksiniz. - Nimet. Nimet diye ollf) kalbinden yaralıtnmııtı. Çıl. çekildi .. Arkadaıının yazıla- ça 
- Evet . k k haykırdı Sonra Kızılırmak parça par ••'' 

gın gibi ayağa kalktı. rını o uma için sabırsızla· · H b" d" arll · ıı 
Nimet bu son söz üzerine Ah d k er parçanı ır ıy ~' - Ne yaptınız Nimet nıyordu.. - tınneclğlm iyere Sen de benim gibi yarsıı 

bir ~ığlık kopardı. hanım. Beni kül ettiniz, de Defteri açtı . Vakit ak - hemen oracıkta yıkıldı. Kal ~ ~ 
Bayılmııtı .. Zavallı Rah- dl. şama yakındı. . Güneı Eyüp dı · Türküsünü dinlıyer' 

mi, neye uğradığını anlıya · Arkasına b1tkmadan kıı- sırtlarından tonlarca ağırlı- Nazire hanım duyduğu için göz yatı dökilY0 ' 1,( 

ıtıamıı, ıaıırmıotı ·· Çok tu- lanın yolunu tuttu ... Nimet ğında yuRyuv : rlak kızıl bir gürültü üzerine yukarıya 1
8iri Kayseri yoJlarırıd~,,ıi 

haf ve mütkül bir vaziyet- bir deli gibi ta uzaklara cıva kütlesi gibi kızıl ağlar· . çıktı . Onu boylu boyunca 1 kulübelerden dalır• Y r 
le kalmııtı. O nrada genç haykırıyordu. la gökten bir vinçle sanki 1 uzanmış, hareketsiır: gördü ~,r, .JI'. 
kızın dayısı gelmi•tı· .. Nı·met M 1 M B d ·ı d d k k l k · Erciş'te bir çeşme lı .. - era . eral eni ag arın ar ın a i çu ur u · Bir çığlık odaları titretlrce bulaP8 

tam bir saat sonra kendine affet!. lara ağır, ağır indiriliyordu..! sine, yıkarcasına dıvarlarda Şimdi hurda anam olt•• 
gelebilmlıtl . . Yenııesl, dayı- cı b' h k k 1 dola"' ~ onra ır ıç ın ıağna- Meral geceyi beklemeden inledi. Sonra perde perde 
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2. TEŞRİN 18~ A 

Artistler arasında 3 saat:6 * !Dünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ ) A ID IA RI 
Lebibe Raşit ve Leman hanım- Sila~sızlanmanın 1 fransa'nın Suriye'de~i Çekoslovakya askeri kuv· N 

lar neler söylediler? yeni devresi taziyeti vetlerini arttırıyor 1 ,s 

y 1 1 ol 1 

T ---:- · · en de· A •k iyatroya giren de pışman gırmıY "Le jouroal,,dan ,.Le journaı. dan A k • merı a 
R ablaıı Lebibe Raıit Rıza ha· Razı kimseler vardır ki, M. de Martel Şam'a eritir S erı hizmet 18 

Avusturya 
Başnkili u hariciye nazırı &fit Rıza beyin prova ı i ıı d "k" ııruı gelmlfken hiç işi ol· nım d.ı yanımıza ge m t · günün ihtiyaçlarını anlamak eritmez Suriye millet mec- ay an 1 I seneye b d h 1 ınıyan ve •ıradll oturan genç Sualimi ona çevirdim. Le- kllbiliyetlne mazhardırlar lioinin toplanma11 keyfiyeti çıkarılıyor Uğ JY ma su Ü Roma'da 

•anatk&.r Leman hanımın bibe hanım: 20 İkinci teırinde silahsızlan· yeniden geriye bırakılmııtır. ..il Giornai d'İtlia., dan ŞIK:AGO, 17 ( S.Ş.) _ 

- Arka terafa gidelim · k f t 1 " R d b" · t b ' Ç k 1 k h k 1 t k Yanıııa gittim. Gördüğüm h ma on eranaını op amaga u e ızı ıaıır an ır ıey e os ova ya ü iimetı • ati.ti müteha1Sıolarından 

ROMA, 17 (A.A.) 

Avusturya baıveklli ve Ha

riciye nazırı buraya geldiler 

ve M. MuHolıni tarafından 

selaml•ndılar. 

t il Sahnedeki prova sesleri zi - davet eden M. Hendrson dejiildir. Emir almak için 1935 yılının mı' lli mu-dafaa M S ernsi erinde parlamıya bat· D h · now hububat hakkında 
1 · · · karıştırma11 n· a " da bunlardandır. Almanya- Paris'e gelen Fransa'nın Su- bu"tçeaı'nı· ı mı·lyar 280 mı· ı. b 1 'Yan ve muvaffak olan bu nımızı lr iıtattstik neıretmııtır . ı 
lıa.nımın sahne hususunda eyi olmaz mı? d 

1 
nın açık bir surette silahlan riye yükıek komiseri bize: yon krona kadar arttırmıı- tatistikte kuraklık yüzünden 

1 - . Hay hay GI e im· d ttı"g"I d•nı'z ıı· "ıiyaıı'lerı·n t•hrika" tına her t 1934 1 ı ı· "d ne er söyliyece"ini ve sah . f d' masına evam e ' ~ . ~ ır. yı ının mi ı mu &· bu ıene buğdayın eıkl tah . 
" -1· k sualim,hanıme en 1' I hl h kk d L zama d · d b " k f b 1 neye na•ıl baıladığını me- d ? ii anması a ın a on- n an zıya e u gun e · aa ütçesi ı mi yar d • mln en üçte bir derecesinde Stac,,iski ko-, k Ka senedir tiyatro asınız. dra'da yapılan münakaıala· mek ıiya~eti ile karıı dura· 226,951,500 kron idi. Çekos· 

<I etmitlim. ç d' • · d az oldujiu bildirilmektedir. 
_ Ratit'le evlen ıgım en rın . llyasi rekabetleri gözö- cajiım:. Demitlir. lovakya hu"ku" metı' mı" llı" mu-. • 

- Leman hanım , kaç se- d t 
nedir tiyatrodallnıZ ve nasıl beri. Yani iki sene ir Uya · nünde bulundurmak isteme Bu ıözler eaki Franıız an · dafaa tahıisatına ziyadeıile 80 Kişi yaka -

landı. 

mısyonu 

airdtnız? rodayım. mit olan misakların kıymet- ıı.neıine uyan vakurane ıöz ehemmiyet vermektedir. 

T ı .. - En fazla ıeverek oyna- sizliğini ispat ettikleri bir za- !erdir. Ekmek ıiyaıetl yap · Aıkerlik hizmeti müddeti 

PARIS, 17 (S Ş.) - St•v 
isky komlıyonu, hükümet 
tarafından bir gazeteye ve · 
rilen tahsleatın bütçede gös -
terilmeıinl ve gizli tahsis&· 
tın kaldırılmasını lllemeğe 
karar vermiıtir. 

at ı bir tebessüm ve gu ? •el bir ıeıle: dığınız rol hangisi. manda silahsızlanma konfe . mak, Fran1a'nın idareoi 18 ay iken iki yıla kadar 
_Oynadıklarım içinde en ki omuzlar -ki · b 1 k B ık f d

. - ransını toplanma"a çag"ırma ına yu <"nmıı U· uzalı aca tır. u münaıebet. 
- i ıenedir e en ım. " R k'b " R 
1 

d fazla sevdiğim a ı e " ·b· b' .. t · e herhalde lunduğu halk kütle· le Reislcümhurun bıı.tka"tibi 
VARŞOVA. 17 (S.Ş.) 

Şüpheli kimıelerin Ruıya'ya 

kaçmasını kolaylaıtıran eo 
kiti tutulmuıtur. 

aı t Rıza bey eni•tem ir. 8 . d gı ı ır goı erıı 
O • dek 'ı "Nı'ga· r. rolü . ır e "' !erini · f' "k 1 J B ihtiyaç vardı. ımınlyet me· nın ızı ve ma· o an eneral labo aıal!ıda-

nıünaıebetle sahneye gir- "Atnııı.ca.daki "Prenıes Me· ı d k dirıı E h ıelesi tanzim edilmedikçe nev saa etini temin etme ki beyanatta bulunmuıtur: 
· •kiden beri sa neye ka lek. tir. sı'la"hsızlanm.ı. konuımalarına demektir. Bu aynı zaman. Avrupa'nın siyalİ vaziyetı' 

rıı sönmez bir aıkım var· d f l dır . -Gençler için e en az 8 kalkıımanın faydasızlığını or· dil nizam ve ataYifi hakim ve coğrafi mevkii; askerlik 
•••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 
j: Bulgarca: ff' 1 L' • Çeviren • 

Ben aılında muganniyim· 
dir B 'd · u sahne aıkımın ıı · 
deti beni muganni olmaktan 
Vazgeçirdı. 

- Ya! Demek ıu itittiğl · 
tnlz Leman hanım oizsini:ı! 
Affedersiniz, isminizi duy 
duın, fakat sizi tanımıyor
duın. Ne eyi oldu. 

Yüzünde bir utangaç! ık 
hlaıettım . Yavaıça önüne 
b11karak: 

-Evet benim. Dedi. Yedi 
•enelik muganniyim . Yedi 
•enedir ıarkı okuyorum Se 
•inıi din 1etiyorum. Flir sene 
evvel eniıtemle çahımak 
iatedinı ve tiyatroya gırdim. 
O, Darülbedayie geçince ben 
~Yrıldını, yine eski mesleğime 
arııtım. Ve o sıralarda tek 

baııına Anadolu'ya giderek 
llıuhtelif yerlerde konserler 
•erdim. Bir aralık Süreyya 
0ııeretınden istendim, orayiı. 
d.ı. girdim, O da dağılınca 
tekrar mugannilıkte kaldım. 
Enııtem tekrar bu kumpan
Yayı kurunca derhal dahil 
oldum. Artık muganniliği 
laınamile bıraktım. Tiyatro
da kalacajiım. Maamafih 
A.nkara'da Şehir tiyatrosu 
kurulurıa 0 vakit tatillerim· 
de Ylne ıeıime çalışacağım. 
l<.otombia'da hali hazırda 
~0ntratım var. Kontratım 

ltinciye kadar daha oku: 
l1acağım demektir. 

Bitmeıine ne kadar 
var? 

Bu ıon ıenedlr efen· 
diın. 

- Peki Leman hanım, ar· 
~ad•ılarınız içinde en fazla 
eliendlğiniz kimdir? 
-· Bu kumpanya içinde 

iae, hepsini ıeverim ve tefrik 
l1apamam. 

- Haklısınız. Bunda tef· 
~k Yapılmaz. Siz burayı 

ariç tutun? 
- O halde gençler içinde 

beni aynı zamanda seıi 
11.l&.kadar edeceğinden en 
fazla Semiha hanımı beğe
nirim, Erkeklerden de lleh
zat beyi. 

- Oynadığınız eserler 
içinde hoıunuza giden ve 
muvaffak olduğunuz rol 
hangiıidlr? 

- Vallahi ıimdilik hiç 
hoıuma giden yok. Ben ka· 
rakteristık rolleri ıevlyorum. 
Ha bakın, bu akıaın aynı· 
Yacağımız, "Büyük babam. 
~akı Neırln rolünü biraz 

elteniyorum. 
- Bu •ırada Leman hanımın 

BOlteıinl dinliyerek: ağlı. 
Yor. 

Birial Boğaziçinin ilahi 
•eaıizliğt içinde ~· ırpınıyor 
Çırpınıyordu .. 

kil Üç. kalp birbirini ba~b~ı- 1 hıalerle nefret ve ıntı· · 
kanıta, zavallı ma1umiyetle, 
11.q bir Yanlıılıkla anıyordu. 

kimi bejieniyorsunuz? taya atan müteveffa M. Bar. kılmak demektir. Bu da, hizmetinin iki yıla kada.r 

- Ben de Semiha'yı ıe· d ı b kend 'I · ki" t '- l 
ı i ~~~:~ 1 -1 ızmetçi nası teruıye edilir. EM Türkeri 

thou daha oğru görüt ü lr 1 erme re am yap ırmaK uzalı me.sı keyfiyeti bize gö 
verim. Daha doğrusu Darül · insandı. Bu haraket tuzının iltiyen bir k•ç tahrikAlçının re zuuri bir meıeledir. 
bedayl mektebinden çıkan· doğruluğunu iıpat etmek icap iddialarını dinlemekten daha Modern ıavaı her askerin 
)arın ekserisini beğenirim. ediyorsa, Sovyet'lerin Millet· mühim bir ıeydir . Fransız ida- teknik itibarile müstakil ve 
Necati ve Sami beyler gibi. !er Cemiyetine kabulünün reılne sabır etmiş olmamak kabiliyetli olmasını amir bu· 
Sonra gençlerden Taliit'ı be- ertesinde Sovyet'ler hariciye ·Ve Suriye milliyetçiliği oam- lunduğund~n, bu lüzum ta 
ğenirim. Eskilerden de ~n komiserinin sılahaızlanma piyonları diye ortaya çıkan- lim ve terbiye devresinin 
çok sevdiklerim Redıa ıle konferansının daimi bir ko · !arla it birliği yapmak dile uzun olmaıını lcabettlrmek· 

····~······!····························· .. ········: Dun eve donerken, daha üç gündür bizde .. Fakat,bü· 
ıokak kapmndan bir gürül- tün ömrüm6 zehir etti, git· 
tü ile insana herıeyden bık ti. Bu acllylp mahliika kaç 
mıı, usanmıı hlulnl veren bir defa tenbih ettim: Biri te· 
ses ltlttim: lefond• beni ararea • ona 

Behzat'tır. mite haline konulmasını te - ğini son dereceye kadar tedir . 
- Hangi janrı seviyonunuz? min için yaptığı teklif buna tatbik etnıit olmamak ser· 

- Haydi, çekil! Git bura· diyeceksin ki, ben evde yo. 
dan! Ne?. Git mi diyorum? Ha. kum .. Halbuki 0 ne yaptı? 
yır , hayır! . Seni ben kendi Telefon çaldı. Eline aldı, 
elimle atmalıyım!. O vakit o ter:r.I kadına evde olduğumu 
hantal vücudunu ta karııki ıöyledi. - Dram. kafidir. zenlti yapılamaz. M. de 

-Raıit Rıza bey gençlere M. Henderson'un bu son Jouvenel ile M. Ponıot'nun 
bu mesleğe girmemelerini daveti de M Litvinov'un bu gösterdikleri müsamahakıir-

s d · ·z? 1 ki d tavsiye etti iz ne ersını . teklifine iılinat etmekte de · ı ar an fazluını yapmak 
Çok samimi söyliyo- ğil midir? kolay değildir Bu tecrübe· 

rum• Yalla hi ben de aynı !erden alınan netice tahri 
B Silahsızlanma konferanıı 

•eyi tavsiye ederim · u kji.tçıların iıtihdaf ettikleri 
• k reisi, emniyet işinin tabak -
meslek çok zor ve ço b a~ı· kukundan ne kadar uzak bu gayenin Fransız veıayatın 
dır, Buraya girince ütun dan kurtulmaktan baıka 
varlığını bağlamak lıizım. lunduğumuzu bilen devletle- h 1 d 

Halbuki
. b'ırıeye balllanmak ri avutabilecek kadar idareli ir ıeyy.o tn8:, ığını göste1 r ~ mittir er.I 0uriye mec iıi 

l bir adamdı Silahs ızlanma 
hiç doğru deği · m ~busanına aza intihabı 

insan bl·rıeye bağlanınca itinde yapılan müstakbel an· ıuretile anlaıma maksadın• 

b
ütün hayatını çürütmüı gi · laıma meselesi yine talik 

edilecektir. matuf yeni bir teıebbüs 
bi oluyor. yapılmıılır. Fakat toplanır 

d d h Sonra Almanya, Cenevre'-
- Tiyatro hakkın a a " toplanmaz bu meclioin sevk 

n
eler söylersiniz? de uçurulan tecrübe balon• ve idareıl kabul olmadı 

!arının anlattığı gibi, Veroay 
_ Ne ıo"yliyebilirim. Tı - ğı görülmüttür. Düıünebı · 
- muahedesinin •ıkeri hüküm-. en de pi•man, !meal için meclise ilk defa 

ya troya gır • !erini feshettikten sonra Ce- bir tatil verildi. Şimdi de 
girmiyen de. nevre müessesesine avdet bu tatili M. de Martel uzat . 

Tiyatroya girdim O gün- edeceği zaman bu meseleyi b mıf oluyor M de Martel 
denberi haıka birfeye aıı - tekrar konuıabilecektir. 

D 
Fransa tarafından verilen 

bile çeviremiyorum. 11 Şimdilik M. Henderaon mı kl - tahsisatın kesilmesi yüzünden 
tan tiyatro güzel, zev i go- büroya bazı hu•usi vakala-

1 
çok sıkıntılı bir hale giren 

ru-nür. İçine girince acı arı rın münakaşasını teklif ede· 
ı Surlya bütçesini tevazün 

anlatılır. Eğlence kısım arı cektir. Bunların batında aı · ı ettirmek için ıüküta muht· 
olmakla beraber acı kısım a· k~ri bütçelerin neırl meıe açtır. M. de Martel aynı 

rl da P
ek çoktur. insan b. u lesi vardır. Safdil insanları 

1 
zamanda memleketi yola ko· 

acılar karıısında birgün bı e hile yoluyle aldatmak için 
b 

ymak, turizmi inklıaf ettir - ı' 
tahammül edemiyecek gi i. ne güzel bir vasıta! Fakat mek,Hayla tarafından tehdit 

-Sizin tiyatro hayatınız· acaba Sovyet'lerln askeri edilen Berut limanını genlt· 
da en garip vaka nedir? bütçelerini neıredeceğinl zan !etmek itile meıgul olabil. 

G k mi soru· nedenler var mıdır? - arip va a mek için dahi bu siikiita 
yorsunuz? Hepsi garip. hepsi ikinci bir proje de husuıi muhtaçtır. 
acı. Birini ıeçmek çok zor. silah imalatının mürakabe-

k. t" tler •ı'nden bahistir Bu da , tabii lıte Suriye memleketinin 
Şnnu soyllyeyim ı ar ıs " 

b · · l r Arsenallar kuramıyan ku-çu-k menfaatleri böyle korunabl· 
hiç bir zaman ta lı ınıan a 

g
ibi düşünemezler. Bambaı- devletlerin kuvvetini çoğalt- lir. 

il k k i tuft fi linde askeri kuvvetlerin hlz· ka düşünürler . aş aıının ma gay<'ı ne ma ur . u 
b .• d .. ki · ltmağa ve em metlerine müracaat edılme-

garip gördüğü bize ta ıı ge- a yu erı aza • 
d t 1 1 i kuv ti il. ı•zım gelirse onları ha· 

lir. Bunun aksi de var ır a- niyet meıe es n ve en a 
dirmeğe yarıyacak bir tet · zır bulundurmak suretıle 

bii. bı' eadece ihtiyati bir tedbir 
_ En çok zevk aldığınız r. 

M. Henderson'un fantazi- almııtır. 
ıey nedir hanımefendi? terine bir nihayet verilme- 1 b h 1 _ En çok zevk aldığım Böy e lr zaruret ası 

diği takdirde ejilence devam olursa Franıa, Sar'ın nizam 
seyahRttir. E!u turne seya· etmı"t olacaktır 1 d d k ve asayiti e aynı erece e 
hatlerine bayılıyorum. Çko _ lıte efendim, bizim eğ· alakadar olan diğer millet· 
hoıuma gider. Uzaklatlı ça lencemiz. Biri güfte yapar, !erin hiç olmazsa menevi 
uzaklaımak i•tiyorum. Git· biri besteye çevirir, diğerleri müzaheretlerine nail olaa
tikçe gitmek istiyorum. Ne- de güler. ğını ümit ediyor. Son zaman· 
reye~ ben de bilmiyorum _ Evet. Gamı ıadıl felek !arda yapılan Roma müla-
Şimdi İzmir'i bekliyorum. böyle gelmit böyle gider. katı ile Franıa'nın Londra 
Ben lzmir'i pek çok severim. Değil mi efendim. sefiri M. Cordin'in John Sı. 
i.ıanbul'lu olduğum halde Suallerim bitmittl Kalk mon'u ziyareti, bu gayeyi 
hiç sevmem. En sevmediğim tını· Kıymetli artistlerin hep· temin makıadlle yapılmııtı. 

h'r belki lstanbul'dur. 81·ne ayrı ayrı teıekkür ve Anladıg"ımıza göre Franıa 

ltalya'nın m•nevi müzahere
ti vadedllmiı ise de,bundan 
baıkıı. hiç bir fili yardım va
di yapılmamııtır. Mamllfih 
Pariı'tekl kanaate göre,Sar
daki ve hariçteki lğtııaı 

çılar piyade, süvari, topçu 
ve tank müfrezelerlle mil· 

ıe 1 D " u hanımefendi. 
- ogr k yollarında muvaffakıyetler hükiimetlne lngiltere'nin ve 

Cediğiniz gibi, artistler ço diliyerek ayrılıyordum . Le 
ayrı düşünüyorlar 

Birlikte güldilk. Sahnede 
prova bltmiıti. Artistler ara: 
larında turne iç'n eğlencelı 
mısralar uydurmuşlar. Mu· 
ganni Leman hanım da beı· 
teye çeviriyordu. 

Lebibe hr.nım: 

bibe hanım: 
- Gazetenizi bekleriz . 

Okumak isteriz Derken Le 
man hanımın güzel seıile 
söylediği şarkı adeta ayak
larımı geriye çekiyordu. 

R. Gökalp 

f ransa ve Sar bakkal dükkanında bulunun Kapuları k.ilıtlemeıinl söy-
«Daily Mail• den 

Sar havzası hakkında Fran· Ahmak ıaıkın,budala, inek! !. ledim; birisi kapı zilini bu-

h
.k· . f d I Dedim sana: Biri telefon edin !ıracak oluua, ona haıta 

ıa u umetı tar• ın an veri . b b d l d ğ ce enim ura a o ma ı ı oldu" m tt " k mit yeni bir karar yoktur. _ gu u ve ya ı,.ımı, im· 

F 
, t ü 

1
• 

1 
mı soyliyeceksln. Oof, çıldı- ıeyl kabul edecek vazlwet. 

ransa nın ecav z p an arına ~ 
.
1 

Al tb t d 1 racağım yarabbi! Çıldırmak te olmadıg"ımı ıöyle, dedim. 
aı man ma ua ın a yazı· 
1 1 t F tb t 

itten bile dejiil!. Bu musibet T•bii, bira'Z ıonra zll çal-
an neır ya , ran~ız ma ua ı 

t f d l 
.1 1 nene lazımdı acaba?. dı. Ve 0 biliyor muıun ne 

ara ın an amamı e aıı sız 1 
olduğu için reddediliyor. çeri girince karımı hiddet- yaptı ? Goıpoja İv•nova'yı 
B - k" . t k ten köpürmüt bir halde bul karııl•dı ve dedi ki: "Ha· 

ugun u vazıye ıu mer ez d .,. 
dedir: um. ~·oze karııarak: nımefendi ağır hastadır ve 

F 
- Ne var? Ne olmuı? de. timdilil ıehre çıktı .• Daha 

ranıa hükümeti Metzde 
ki altıncı kol nduya ve dim. ıonr•, akvaryumu temİz· 
Nancy'dekl yirminci kolor - Ne mi olmuı? Şu oldu lemeılni, çünkü balıkların 
duya mensup bir kaç kı ki, ben bu hayvanla baıa çı- dehıelll piılendiklerlnl ıöy . 
tasını ani bir zaruret halın kamıyacağım!. !edim, Halbuki, biliyor mu· 
ife kullanmak üzere hazır llu sırada fino köpel!imiz ıun o ne yaptı? Akvaryum. 
bulundurmaları emrini ver. yanına geldi . Ben: dan bil tün balıkları çıku· 
mittir. 1 lükümet bu haraket - Fakat, bu köpekçiği oen mıı, onları mutfal!a götü. 
hattını takfp etmekle, göı lltedin de aldık. liayvancığın rür, bir mendil alıp ıodaya 
termek istiyor ki zaruret ha· ne kabahaU var? Ben de, her bandırır ve o kadar güzel 

Cihanın en büyü~ deniz 
tayyaresi T oulouse da inşa 

edilmiştir 
"İl Popolo d'ltolia .. dan 

Bu yılın sonıı'nda Toulouse 
havalarında Fransa hüku 
meli tarllfından inşa edilen 

budala erkek gibi, ıenin aklı· temizler ki, bütün balıklar 
na uydum. Şimdi köpeğiniz öbür dünyayı boylar .. Eeh, 
bir kaç tabak kırıp halı· gıkk dedi canım! Artık sen 
!arı plıletince bana . onunla gel de çıldırma? .. 
baıa çıkılamıyacajiından bah· - Fakat, nonoıum! Senin 
ıedlyorsun! 1 tuttuğun yol yanlıı! Hizmet. 

Karım, hayretle bana bak· çiyle bu ıekilde hareket 
tı. Sonra: edilmez. Bu, ortalığı velve-

- Suı canım! Bilhaasa leye, yaygaraya verip na
ıen 1Ua! Anlama<ian fara· raya bojiamaklllda hiç blrıe:v 
zlye yilrütmeğe kalkııma olmaz Seni temin ederim, 
Ben köpekten mi bahse - ne yapması 18.zım geleceğini 

dünyanın en büyük deniz diyorum - Penka için ıöy· ona bir saat zarfında öğrete· 
llyorum . - Himm, bununçün cejilm. Fakat, bu niha1et 
sana teıekkür (!) etme la mülayemet ve tatlılıkla 
zım~lir. Çünkü sen: Bize olabilecek bir ıeydir. Artık 
Sofya'lı hizmetçi yar•maz, dünyada eıir kalm•dığını 
onlar hırsızdırlar. Ve genç bilıuin. Hepimiz hür insan· 
itfaiyecilerin arkaıından ko· larız . Hemcinslerimize lnıan. 
ıarlar. Bu defa taıradan ca muamele etmemiz llzım. 
•lacağız! lıte . Dediğin ol - gelir. Balkandan gelen bir 
du. Al baıına bir bela! Dağ- kız paytaht hayatına •lııma-

tayyaresi ilk tecrübelerini 
yapacaktır. Bu tayyare yet 
mit yolcu alabilecekllr. Bu 
tayyare de Transatlantik ge· 
milerl gibi ikiıer yataklı on 

iki lüks kabine vardır Tay 
yarenin uzunlujiu 32 , eııl 50 
metre yüksekliği de 9 met· 
redir . 

850 beygir kuvvetinde 
8 mötrü vardır. Sürat! Hal· 
te 250 kilometredir . Bu 
tayyare 200 metreye kadar 
yükselebilecektir 

Hacmi İltiabisl 32 tondur. 
Bu tayyare Avrupa ile ti· 

mali Amerika arasıdakl 

seferlere tahsis edılecektir. 

kineli nakliyat kıtatının bir 
an içinde Sar'a girebilecek
lerini ve Sar'ın Alman ve 
ya Fransız olacağını veya 
Milletler Cemiyeti kontrolu 
altında kalııcajiını kararlaı· 

tıracak olan Plebislt'ten ön
ce oldujiu kadar, ondan ıon
ra da bu kuvvetlerin o ha. 
valide zuhur edecek her han 
il bir ilitltaıı butırmağa ki -
fayet edeceğini bildiriyorlar. 1 

dan, balkandan.... Ne lıdır. Bunun için de onu eyi 
ıımarmıt ve ne de yollara sevkedecek iekilde 

battan çıkmıı! . Buna rağ· terbiye etmelidir. Şimdi ıen 
men gene mercilmek gibi onu buraya çağır, neticesini 

görecek.tn!. 
baıit, adi ... 

- Oo, mükemmel! Şu - Çok cazip bir fikir .. 
halde niçin kabul ettin?. Y •lnız, müıaade edenen, 

K b 1 
talim ederken ben yanınızda 

a u etmiı, kabul bulunmıyayım! 
etmemlıt. Bu mahlük ıenln 
arzun, gayen değil midi? Biraz ıonra Pena içeri gir· 

Şimdi çıldır•cağım!. Şlm - dı' yalçın bir kay• ııtbi oda
di kendimi pencereden aıa· nın orta11na dlkildi; sanki o 
" il kırmızı, tonbul yanakları 
gı atarım .. ayır, hayır!. 1 

a ev alev yanıyordu. O ka-
Evvela onun tıinl görmeli - dar ııhhatltdir. Fakat bu 
yim!.. d f b e a ana, hiç ihtimal ver. 

- Bu yaptıkların, tlı>ik medijtim aptal bir b•kııla 
kadın metotlarından baıka bakmalta baıladı. H 
bir ıey değildir . Anlat ba- ettim. ayret 
kayım, bu kızcağ 
yapmıı? 

ız ıana ne -Daha yakına gel kızım' 
· biraz daha tatlı bir aeıle ~ 
Hanım niçin ıana darılıyor? 

( Da,.am •llec.lt ) 

- Bana ne yapmıı mı? 

Daha da 10ruyonun? Bu kzı 
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/ ----- SAYFA 4 _________________ ....... _.. ........... -~5AVAŞ)::----------------....... ---------z. Tl:.:;>RlN ıs---, 

t•••··········-·········· ı C. H. F. \ 7 ilayet idare ~ Göz hekimi ~ı. 
lıeyeti ı·iyasctinden i Or. l~san Ahmet i 

ihaleleri fı'sih e dill'ıı , fırhanıızııı Ralıke !'ir Vi- i • 
lavet merkeziııe ait Keı·ı•ııı köy lıuuudu dalıiliıı- Hastalarını her gün sa · 
deki iki rarca ~e' tinJik (50) \ıiıı lirada ve at 3 den ıonra Kuvaimll-

• • . ı. · . d · liye caddesinde 159 nu 
Edremıt Ay\'alık, Rurhanıye fır11.anııza :ııt 'e ı 1 h . ' .. mara ı muayene aneıın r 

parça zetinlik (20) bin lİı'a • la talibi üzerindt>diı·. de kabul eder. 
' " •• t J 6 •••••• •••• a••••• •••• •••• •• 24 - Te~rinsani - 934 eıınıarte .- ı guıııı saa 

da Balıkesir Vil:'ıyt· t fırka merk(•ziııde pa zarlıkla l-===K=o=h=in=o=r =d=iş== 1 

----··---· --- ....................... ~-~ 
llAl"IKESİR'İN 

:o~~~ 111ı[AliA ırıeı~ıe 

SAliJllrlll • 
-

~-=-=-= 

\·--·····----------.. -~ ~AAA&-AAAAAAA-AA••••A- I 

: il Maarifçe musaddak ruhsat 
= resmiyeJıi haiz 

ğ Biçki Dikiş Ve 
Ü Nakış Yurdu 

1 Kaıııınuevveldeıı iLibaren tedrisata Lıa;· ihaleleri icra kılınacağından taliplerin ta)iıı olu
nan gün ve saatte ıııi i ra<"aatları lüzun ı u ilan 
olunur. 

macunu 

Dişleri beyazlatır. 

etlerini kuvvetlen-

ll cr lıu .; usta t• ııı s aliıır iistiiııdiır. Balıkl'sil''in 

lıu rıefi~ K:\B.\TEPE ~Jralıı lıt'rkcsc 
zc,k, KııvvC't, Sılılıal \'PJ'İI'. 

Kara ter- e Şarab ı 

.. ·n· 
t lıyor . Kayıt ba şlamıştır. Şerait çok ~.ııı~ H 

ittir Tedrisat iie ve altı avlık olmak uırrr 1 
• iki devredir. oaiıa razıa ııı~tıııııat rdinıııı·~ 1 

dirir . Toptan ve litre ile satış yeri ı istiy t> n hanınıların bir dt>fa ~ urt nıüdiiriyr· f 

Necati 8. lllllctllitll !hır verd .. :ıı·:ıvıııız Birinci Noter . a ltındak. i mağazad. a I' ) ıiıı~ m iiracaatlaı·ı rnPııfaaıleri ihtıza~ıııdnıı·ı 
lııeklebl·ınu··cıı·ı·ı·Iu"Q-u'·ııden• . . 1·Lı ~-c= · ···--- ·--" -- .1: dır . aı· 

~ v .~ ~ ADRES: Bn lıke - ir S a lı!holtin ıııah 
2 Mektebinıiziıı leyli ııı ecC'aııi talebesi için 1========--1 G(;l11CÇ ll(l)lİJ'eSİ İhlİ)'at• ; l •ı9i itfaiye g rnj rı vn r ı mlo N~· 31 

alırıal'ak göııılck, fnni l !ı " ' iç ~aıııa şırının pa- Dr. M. Ali ) . I ~c ~ ~ A !lk f 
zarlıkla ihalesi 21· 11·934 Çıır~ti n ı ba ı:üı ı üı ı f· Lı- ıcyetınt ('il :: e i ·a 

1 ~ı 
r..ıkılnıı~ur. lstt·ldi olaııların o giiıı ııaat 13 de Cilt, frPııgi. lwl- fıüııwç <'" ı. isiııiıı e s ;ı:-lı t:ınıiı· .. tı 1 <· ııııı .a ı<'- =xz::-::.~--~07•::-:::::::u:-" 
mektep ıııiiba)· aa komis _, oııuııa rı ı i'ıracııaıları. ~ oğııklufrıı lı:hL : lıkları ııi ı ı .v··ııid ı ·ıı iıı ş a;-;ı 1-±-1 t -Ui.l 4 t a rilıiııd ı• ıı iıılıa - ~ 

1

1 

ıııiitdı:ı~:-;ı~ı . I reıı oıılwş ~iin ıııiidılı·ıh~ a çık ıııiiııak a ~;:ı~a ko- ~ı iililM~M~'~S ~?i< • .ı!~~~3fi!IH~ll-fl 
ıı ı .l .: 11..;1111·. l\ ı·~ if vn !"lll'lı ı aııı<·,i giiı'llit ' h \P ıl:ı . il ıı: 

Balık esi ı· v ilayc t 1 .. H~stalıırıııı · ~al üçte 1 lıa zi Yiille ııı a l11mat a'lıı ıu ı.. istivr;ıleri il lıcr gliıı il.>M Jf a 11 vm·f az:, 2 C, in: ~ı· hukumet caddesın <l e mu- • • ' 1W{ 1 
Dııiuıi Enciimeniııdcıı 'I ayene hanesinde kabul ve ı ı ~ ıı·ırıaıııt~ ııı ı ıl' i lıi ı. e ı • yapııı:ıg 1 talip ol:ırılarııı ~ 1 

Ralılı.esır sılılıal dairı• :-i ilıtiyacı iciıı 500 lira- . tedavi eder. -1 ilı ;d ı · gii .ı ii olaıı 2() · 1 l -\"l34 pı ı·~ı·rıılıt' giiııi ı Gö- ~ \lrYsiııılik YI' 1-.ış ık ı- ıı soıı nıoıla rııaııtolll.: 
• · ı ııı ı •ç're ıniit •'~ckkil 1-.ornisyoııe ıııiiracaaıları il:.'ııı l roı•lu~, yiiıılii kıııııaşl a r ve faııılc lıazeı1lcrı lık kiııiıı ıııiiııakasaya vaz ' e ıııi 'ıdtleti trrııdit ........................ .., cıl t ıııuı" 

. ·ı ı · b· " • nıiz ~<'lıııişlil'. • edildiği halde ~erait drl'ıı11 • yaııı surelı e ta ı ı ! . --=::c--=---=-=--_..,R...........--1-.- • d 
tarafından teklif ettiği bedel lıaddi ltiyık görül- : Yoksulları yedıren, Belefliye eıs ığın eıı it fi c 2 1 
mediğiııdeıı 3 - kaııuııuevvel 934 tarihir e müsa- i geydiren ve herma- Balıkesir lıel<'diyesiııt> ait lla'1·an lıudutluıı- li &ı:--tte. ı e.ı:- ~ çm ı 
<lif pazartesi giinii saat oıı~eşe ~adar ~ir . a~· i nada gözeten Yok· Jaki ( 2 ı) döııiimd ı> (21 O) ağaç z<'yı i nliği n hu se- -~ E 

1 
.. k . 

1 1 
k 

1
.. ..

1 
.. k ,. ~k ri ~ıı-

·f ·1• a a ·l ki ·' eı·ı'ln1 .. sıııe k'•ı"ır verılnııştır · . . 1 1.. 1 1 •. •• .d ı 1 ,ıı ıı s pa ıo ıı pare ıısıı u e a. e . zaı ıııua p z ı ı u ' , ' 
0 

• ·: su//ar Biı'/Jğine seve • ııckı ıııa ısu 11 satı JJJrtl\ uzere nnıza) ı e' e <.'Jl\al'I - .. . 1 ilıı 
1. ı ı · kk t 1 · • • . . • • il pulluklar O'Jlzrl dcseııifwd · verh ye ng ta ıp o aıı arın tem ı natı rnuva a e l'rı • : seve yardım ediniz : mıstır lhalt>si 29-T«'şriıısaııı-91:14 tarıh prrşeıııLc . . tı 

b· ı·k · k' d ·· · , ·ı· , te • · • .~.. . . . elbıselık kumaslarınıız me,euttur. ır ı te yevmı mez ur a encumeııı 'ı a)e : : O'ünıı zaat 16 da h ··ledıve daırcsıııde y:ıpılaea l - ' ~ 
• ~ k ll G.. l • ı ~ • 

gl'lmeleri ilan oluııur . : o su arı ozc me : tır. Talipleriııiıı belediyl ye müracaatları ilaıı olu- Mu~teıem müşterilerimizin bir defa mazamıll 
------------------- ; Birliği i nur. 

Sevgim-
Ve 

-ıztırabım 

: ........................ :ıa•1r.1•• 1 tr.şrifleri kafidir. 

Baıı~esir icra Milli takvim ! TAV~!NILILF Z!D'E FAHRi 
memurluğundan 935 senesinin en güzel takvimidir. m 'l' 

. Cıinkii MİLLi T.\KVl~1 sadece bir takvim dcl!il il GireıunFabrikasında top· • u ıııM Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 

1 n-muneıi veç ayııi zamantla bir tarihtir. it anmıı ve u · . i . ~ 
hile tahminen altı bin kilo Bir ~tlLL TAK VUI almayı nnutmayıııız. ı. 
miktarında değirmen hak 1ı 2 

1 

buğdayı açık arttırma • lf Kuvayi Milliye Caddesi No: 5 
ileıatı:acaktır. Konulan pey B 1 k . 1 b. a ·I r b·ı ş it ~-,.-ti 
haddı layık görüldüğü tak· a l estı• 11 IS< 1 il ' stfAf~~~HIH~iiilSiH~HtU~iH~~~-:l'lC'~· 

Yazan: ~JÜKEHHEM K.\~11L 2.5 kuruş 

- ' 5-· >- ·-~ - • , • 

Mevsimin en güzel romanı 

Gazcteınizde zevkle t:ıl,.ip t>lliğiııiz bu 
güzel eser kitap halinde 

Çıkmıştır. 

llalkevi Rcisliğiııden 
llalkcvinıiz kurslar şubesi tarafından halka 

dirde 28 -11 934 tarihine mi.idüı·Jüfründen 1 

teıadüf eden çarıamba gü· ~ 1 
nü ıaat ıs da en çok art- Sıııdı~ı iıılıisar,lar ı.ııü~iiriyeti anıhal'larıııda ,, _____ _ 
tıranın üstmene ihale edi- g ·ı3 1..: t f dili tc•rk 8 ' d ıııevc11t \C 'oJ ueııesı zurraı Hl' .ı i l t .- eledı"ye Dı'spa· nseırn e lecekllr Almak ve nümune· 
ıinl görmek iatiyenlerino nam•li (17o-i2) idin tütünler 17-11-934 'fill'I- G" l . 
gün yüzde yedi bubuk ni•- 1ıint1t·ıı itibaren 20 gün müddeııe ıııiizayedt>ye Muayene un erı 
pelinde pey akçaaıle beraber vaz olnnrııuştur. Talipleriıı ihale ıı;iinii olan 6-12-
Balıkeılr icra dairesine gel k 1 J · ' •· 934 turihiııe acar ınezkı'ır nıiit ıirı~· ı•!(' n ı ura-meleri ye ıimsar Hulusi 
efendiye müracat etmeleri caatl:.ırı ilaıt olunur. 
ilan olunur .. 

Cf~ABTESI GC' :\LEHI 
ıı 

Ö"ledt'nsurır;_; saat14th· ıı16ya kadar dal 11
1 " \ 1 ır 

mah!':ıu~ serbest ve ıııcccarıi okuma ~azma lıilme· , ---------.. 
yeıılere, az bilrnlere ıııalısus olıııak üzere Ali Şu · , ı 
uri ıııt>ktebiııue ( , [> ) Teşriıısaııidrn iıibarrn geı•e 
drrslt~ri vcrilnwğe lıa ' laıımıştıı" 

Bıılıkesir vilayc daimi 
eıı c ü ın eni ııd eıı • 

Balık Psir'de C\'velce yanm ı ş olan ~litl ı at paşa 1 
mektclıiııiıı k(•şifııame ve şa:·tıı nıesi rıı11cilıiıı<'e l 
mübrl'rıı aksanııııın yeııiderı iıışası 3 kan1111tı ev~ 1 
vel-934 tarilıiııe müsodif pazart( si günii saat 1 
onb<'ştı• , ilayl'! rnakanııııd" ıııüteşel,.kil eııcüuıc

ııi vil:iv<•lle acık eksiltme ile verilmek i.izre ıııi'ı-

lıa .· talıklar ıııııayp,ııesi (Doktor • ııt 
[' ;ı ıiıı ht>)) 

PAZAH (;(::\LEHİ: 
.. - d 16 1 · ııJ<ır {)trle,lı·ıı soııra :-;aal 1 ;> rıı va I\• 

;-rı ~ tv 

kulak, hıırun, hoğaz lıastalıklaı ı ıııııH~ 
Yurtaşlarınıızııı mczhtir ıııt>ktep ~aş Muaallinı

liğine ınüracaal rdererek kayıtlarını icra ellir
melerini il:lrı oluııur. 

.,......__,.,.,....-,,..---...,,...-~~~~~~ 

Bıılıkesir •:vkııt 
Miidürlüğünden 

Küçük şadırvan caddcsiııde beızazlar içindı~ 
Evkafa ait 203 No: lu diikkaııın cam ve eanıak:'ın
Lırıııın tecdidi boya ve direk kaplamalarının ya
pılması yirmi ~ün müddetle açık miinakasaya 
çıkarılmıştır. Talip olanların yevmi ihalesi olan 
26·1 l-934 pazarlPSi µiiııü saat 16 da 31 Luçuk 

lira teminat akcasile birlikte nıiir.ıeaıları ilan 
• 

olunur. 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baQ'ianabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruttur . 

ıır~i (Doktor \IPlııneı. K:iıııil he.,·) 

• • 

PAZAHTESİ GÜNLEl:I: 
l ·ı r .. 1 1 12 kH1' Ol!ledmı ı~v,c• saat 1 O t aıı 't~ 
1 , ' , . • \ I' 

dalıili lıa:-;ıalıklar ıııııa~ı·ı.ı·:-ı (l>okıııl' · 
nakasava korınıuştur. 

Ru i'ıısaatııı bedeli keşfi 39!:JO lira 70 k11ruş 
• d'ır ve temiııatı rııııvakkatesi 300 liradır. ~Jiiııakasaya ÖğlNleıı ı·\· yel :-aat ın darı. ı~ ~t' k:\j" 

meslek haysiyet ve itibarı nıalisine itimat oluııan 1 
dahili lıastalıklar 11111 :.ıyı·nt>sı (f)oklor · 

v ı • bel diye ve yadeva ı ri sair~ye \C ~· alıut .. serbest ~ nwt Eıııiıı hey) 

lllPL Eıııiıt lı<',\) 

SALI (;ÜN LEHİ: 

ulJrak bir kaç betoııarına bınayı bıla ıııuı'.asaa l ÇA~Ş..\~JB.\ GÜNLEllİ: ıl~r 
Gazeteye alt her hususta ııırtiıı olarak vücuda getiı·nıiş oldu~una daır ,.e . Oalrdeıı soııra sanı ı 5 dı·n 1 fı Ya ~n 1

1 Neırıyat müdürlüğüne sika ve tic .ırel odasnıa mukayyet olduğuna dair d~ıili hastalıklar ııı11a.'eııesi (Dı~ktor f: 
müracaat edilmelidir . f 1 

_ ..--- ıııakbııı ihraz eden mühendis, imar ve kal" ar saıı llaif lıey) 
SAVAŞ Cumartesi günleri ı'ştı·ı·a'k edehilirler. Bu suretle talitl olanla '.·e,• nıİ P[;"l)'"EUl)L~ ('lJ .. ~ı [~Rı· r, tçı ,,n )r, J ı~ ,r, : Zayi Zayi çıkmaz· ıııezkılrda vakti ınııayyeniııde vesaiki mrzkılre pr 

f k 11 d 1926 • • -·- vp tcıuiıı:ıtı nıuvakkate nıaklııız veya ,· Üğlt'th·ıı soıırn saat 15 drnı lG ~· a knı~.ı 
Kooperatl te u an ığım Nüfuı teıkeremle ~ -- ' .. k.l .. . V'IA ·ı J• 1 1· 1 1 ki 'il'' 

k b 1927 •eneıindeKayabey mek · s A v A ş mektupLırile 'ılt\veıte ıııuteşrk 1 rncunıt>nı 1 a ('l <ııyc ve )tn ıyc ıasta 1 arı rıınfl~( ~ tatbik mühürümü ay el- d ld ğ kt ' 
tim Yenisini alacağımdan ~=~~~e~:am:m~ 1~a;;,:u~! yeli' ve bu lıu~usıa ıııahiıııat P<liıımek ve hila (Dol,.tor )lelııııet ,\li lıry) 
esklıiı:..ln hükmü olmadığını 1 Yenisini alacağımdan eılıisi· l~"'.RE YERi: .Balıkesir K;ıvv~yil hrııel artnaıııe Sll l'f'ti ni almak . \'f' plaııını giir- • . --- -----;,/ n'n hükmü olmadığını ilan mıllıye caddesınde Hususı daıre . .. .. l lk' ·· __ , _____________ _ 
illn ederim. ederim. . . n1flk isilyt>nlerin ılı:ıll' guııuııt Pli t ' \ \!' ı guıı- _,. 

B B 1 k H 1 1 Telgraf adrcsı: Bı1 ! 1kesır - .. . ,,.1A k 1 · ·· , , , I l ESAT - ADll,. Çağıı nahiyesinin ayın a ı esirin acl ımai SAVAŞ l(~:'de t>llCUlllelll 1 <1yet a CllllllC nıur,ıc,ı.ı (' me- Neıriyat müdürü: 
dır köyünden Abdi mahlllleıinden Ahmet l leri ilan o~uııur. 

ojlu Yuıuf. otlu Tevfik Villyet Matbaası 


