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Maliye ve~aletı 935 senesi ~ütçe projesi
ni hazırlamağa ~aşla~ı . 

• 

Nüshaaı Her yerde 3 kuruıtw. 

... 
CÜMHURIYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

GÜNLÜK. SİYASİ GAZETE 

Belgrat' ın teşe~~üsü ~üçük itilaf re bal
kan antantı tarafın~an birlıkte korunacak 

Sahibi ve Baımubarrlrı 
Müstecaphoğlu Esat Adil 

İkinci YIL - SAYI : 312 
... ÇARŞAMBA 21 TEŞRiNiSANi 1934 

Türk - Yunan ITürkiye Ve Yugoslavya 

Op 30 l l kındıı M. Pczmez?ğlu iza . 
_ . d. h<ıt verdı. . . d . -Tatb.ıki isten 1 ATl~.A, 20 (S.Ş) - Elen tanzim ederek mahsulleri· 11 ıncı Mad enın ulusal okonomı bakanı M. mlzindııpiyasalardaaatııını 

• .1 ( '' ka '' ( Pezmezoğlu gazetelere be yaymak için müıterek gay-
llı1 h d dt't' tfV3 tetllJŞÇI ere a ,J yanatında Türkiye-Ynnanls· rette bulunulacaktır ." 
ltıktı tıra ''~. .. k.,Jf"ela' kct(aı"9e intizıır tan arasında kuru üzüm , 

1 b Y
u I(_ incir ve tütün gibi mahsul· 

(\ IrS<l 11. I 
1
• deniyor.. lertnin dıı ptyaarlarda daha 

Ctlııck ıazııııt l ' müsait surette satılmasını 
- d M" h • Gö temin maksadı ile sarfedtle· 

LJ 'AT l - Arasın a u ım - cek müıterek mesai zemini· 
oariciye lYfazır arı Ol ni hazırlıyacak olan Türk • 

.ı:.şmeler uyar• Elen komisyonunun 16 ilk r u ı·ı 1 nazırına izahat verdiler 
·yetinin ey u F kanunda Ankara'da toplana· 

'
PARIS, 20 (".Ş)- Cenev· milletler c~mı klı'flerini ha· RARİS, 20 (S.Şı - ran· 

re de Ut 1 C 1 t' mec içtımaındakı le . t sız hariciye bakanı M. La· caklarını ıöylemiıtir. 
1 us ar em ye ı . • komilenın eı· , Nazır " 1 ·ı• t 
iıt ld C vre- tırlattı. Daımı kl'f' va\ Cenevre ye varmııtır. ıu soz eri ı 11ve e · 

el açı ı. ene d k' Rus te ı ı . t' . "ller iki 
eki diplomasi faaliyetinin kili hak~ın a ı PARIS, 20 (S.Ş)-Yugos nııı ır. mem 

hıç hır neticeye varmadığı görüıüldu. Ş ) _ lavya hariciye bakanı M. leketin müteha1111ları bu 
h•kkınd k' 

1 1 •tır CENEVRE. 20 ( S. Yevtiç Romanya hariciye komisyonda yer alacaklar· 
,.., a ı zan ar yan ı, · f h · ·ye nazır Ç d M f h d k 
'>Örülen. 1 b" "kt" Öl- Küçük itila arıcı bekanı M. Titü1esko ve e ır. aama i ıunu a ay· 

lf er uyu ur. "inden sonra k d t t· ı k d 1 
llıüı zannedilen ıilahsızlan· tarı öğle yemeg h iciye koslovakya hariciye ba anı e me ıy m i ıı piyasa ara 
llıl mesel 1 k d yeni. toplandılar. Romen al r Y M. Benes'le görüıtü karıı bir istihlak inhisarı 
d es ya ın a M T't" le·ko 1 e U· uı 1 c k fi t en y il 1 ktl nazırı . ı u • M M y evtiç us ar emi· yapma ve suni surette a -

Mir g<ızctcsi 
diyor ki: 

SOFY A 20 (S.Şı - Mır 
gazetesi Bulgar münevverle· 
rlne Atına'da yapılan eyi ka
bul resmini meyzubahs 

ederek diyor ki: "istikbal Bal. 

kan milletlerine bir müsa 
maha ve kardeılik havası 

içinde yaıamağı emrediyor .. 

Buna yardım edenler ıükran. 

la anılacaklardır. Yunanhta· 

na gelince, muallak meıf'le

lerin halli tehir edilmiı ol-
'I eı masaya ge ece r. h · iye nazırı · d b ( "k 1 k b h ". H S _ goslavya arıc . etine verdiği nota a on i· arı yu s tme mevzu a ı 

enderaon ov B tk n konseyınln Y b'k · d ğ'ld' " d h iki 1 1 b' .. ht Yeller li . k . . M Yevtiç a a h kk rinci maddenin tat ı mı u- e ı ır. <>a ece er enm ı ır guna ır 

ması iki millet heıabına İf. 

ve her 

Bundan on bir sene ev· 
ve\ Türkiye'de Cümhurlyet 
ilan edilmiıtır . 

Modern Türkiye o günü 
en büyük milli bayram ola
rak kutlulamaktadır. Türk!-
ye on bir sene evvel 
tamamen yeni bir hayat ya· 
ıamağa baılamııtır. Kema· 
lln devletinin temellerinin 
kurulmasına bu tahrlhte baı· 
lanmııtır. Türkiye on bir ıe· 
ne zarfında umumi takdir· 
lere mazhar olan bir dere 
ceye eriımiı ve her tarafta 
gıpta duyguları uyandırmıı

tır. Gazi Mustafa Kemal'in 
büyük ve teceddütkarane 
faaliyeti azami muvaffak!· 
yellerle devam etmektedir 
ve Türkeye bir tek adamın 
otoriter ve dahiyane idare · 
ainln ne gibi tarihi neticeler 
verebileceği hakkında par· 
lak mısal teıkil eden bir 
memleket olmuıtur. 

Novostu · Za~rep 
bunlan bir makale ile izah 
etmek imkansızdır ve çok 
ikili.ne hareketlerile yeni 
Türklye'nln haiz bulunduğu 
kıymetleri emrü hizmetine 
amade kılmııtır. Bu milspet 
emeller ve gayeler ile bey· 
nemllel sulhun tanzimi ve 
beynelmilel hayatın tahkimi 
emel ve gayeleridir. 

Türkiye bu günden itiba
ren beynelmilel hayatta en 
büyük kıymetleri haiz olan 
bir devlettir ve Türkiye'nln 
dostluğu, bu dostluğa maz· 
har olan her hangi bir dev· 
let için öğünme veıileıl 

teıkıl etmektedir. Türkiye 
yalnız coğrafi vaziyetinin 
ehemmiyeti dolayııile değil, 
Kemalin teceddlltlerl sayesin. 
de dahilde mazhar oldu
ğu intizam ve metanet 
dolayısile beynelmilel ılya-
ıetln mühim bir müeulsl 
halini almııtır. Tilrklye-
nln Balkanlar ılyaaetlnde 

L arıclye omıserı ' .... meler! a ın· 1 h"k" 1 k tt · b d 'k' 1 k t k• ltvınof'I b' - !a- Ankara goru~ h 
1 

. temiıtlr. Yugos av ya u u- mem e e e yetııen u ma ı ı mem e e e zarar verme 
k•ttl b la duzunM ıLr'mt ~·of da Çekoslovakya ar cıye meli muhtırasına suikast et· delerin evsafını ve miktarını tedir.. 1 

u un u. . ı vın 

~B =- = - - -==bbU.,, 
5

-=-U;; ::f·;::ka\:~~anr:·~m::
1

~;:~ Sovye tler \'fü ı· kgeııçligi 

29 B teırln 1923 tarihi· 
nin Türkiye için ifade ettiği 
mana mazi ile mevcut bağ· 
tarın koparılmasıdır. Bu ma· 
zi muzlim muhafazakirlık· 
!arla dolu idi. Bu muhafa
zakarlıklar çalııkan Türk 
milletinin inkiıafına, Türkün 
milli devletinin hakiki bir 

oynadığı rol bilhaaaa haizi 
ehemmiyettir. Dahi Kemal 
Paıanın, mütevffa kralımn:ın 

Balkanlarda baıladıitı hare. 
keti mana ve ıümulllaü 
anlamaması babil ola
mazdı Gazi bu hareketin 
balkanlara, bütün balkan elgrat'ın teşe ~:,:;st:iıç~~;~k k~;f~~=~:~~ Eski vesikalun iaur Cenevrede bir talehe 

-------- - - t ntı intizar etmek lazım geldiğini r . 1 birliği kurdu. 
/(acu"k 1ı·t,·ıaf ve Balkan an a bütün etrafile izah etmekte: Cl l)'Or. CENEVRE, 20 (A.A) 

• k dir. M. Yevtiç bu tahrlrı MOSKOV A, 19 (S Ş) 
birlikte koruya~a • " notayı Uluslar cemiy~tln~e Sovyet hükümetl Lehistan'a Cenevre'de yüksek tahsil 

h 1 . k. ncı ka- izah edeceK' hadısenın daha iki vagonluk esld ve· yapan Türk gençliği bir ta · 

devlet kuvvet ve nüfuzuna 
malik olmaıına hali oluyor
du. Cümhuriyet ilanı ile l Türk milleti orta çağdan 
kalma bütün müıtehit 

milletlerine ve Türklye'ye fay· 
dalı bir ıey olduğunu tak
dir etti ve it birliğini kabul 
eyledi. Bu it birliği balkan· 
!arın bütün harici tesirler
den kurtarılma11 ve bütQn 
Balkan milletlerinin mazide 
balkanlarda dökillmüı had· 
siz kanlar ve ıayıaız kurban
lar sayesinde elde edilmlt 
bulunan varlığın muhafaza· 
ama el birllğile çalıımalar 
gayeılne matuftur. Yeni 
Türklye'nln nasıl fedakirlık
lar ve kurbanlar ıayeslnde 

vücut bulduğunu bilen Ke· 

Qll ınc ele asıl 2 l l ehemmiyetini ve mevcut de lehe cemiyeti teıkiline ka. "( S " ( k sikaları iade etmiıtır . Bütün 
U aca (illeri tlfahen anlatacaktır. rar vererek ilk toplantı .. nı 

hıı • da koDUŞ bunlarLehistan'ın paylatma c t.t "ln ıçtimalfl ( . eatkan hariciye nazırları yapmıt ve Berlin elçi•I e 

Ş tet
kik edtlecek Tevfik Rüıtü beyle uzun bir aında Rusya'ya taıınmıı olıın mal Hüsnü bey fahri reisliğe 

ako meselesi baştan . olunmuştur mülakatta bulunmuılardır. tarihi vesikalardır. seçilmiştir 

re•:.\Rls20 (S.Ş) - Cenev· ko:ıcse;.~rı;~~~v~ ıS.Ş> - =ı•k. u•• h• kanun 
e deveran eden bir rtva- , .. M silya Fransa 1 m ım >'lt · S haberlere gore ar 
e göre Küçük itilaf harı. on 1 i Milletler ce· 

Ciye b B lk 'kastı mese es d 
akanları ile a an su• , .. ın bu içtimaın a ordu ·ıçı·n 5 mı·ıyar Er,·ı nsa 8.lltl t b k 1 ı !yeti mec ısın k n ı hariciye a an ar m b h edilece 

llıüıterek bir toplantı sadece meyz.u al s "cemiye· 6 8 9 milyon frank 
N<•zırlııı· 
toplandı 

meclisi 
•k ve ancak mıllet er • . d 

lederek Yugoslavya muh· . 21 'kinci Kanundakı ayır I· 
lır · tinın 1 

k 1 20 A A} P ı • asında serdedilen noktaı . e konulaca tır. PAR S. ( · - ara· 
il• k' ruznamesın ı Şa d k i yonu b ~ılrın müdafnsı için 1 ı M·ll ti t cemiyeti konsey mento or u om s u 
ın . . ' 1 e e k d cektir. ı · · duya beı milyar "llırentn Uluslar cemıyetın· ko ihtilafını tetki e e yı ıçın or 
de b 1 · b"t" safhaları- 689milyon frank akça koymuı lrltkte hareket etme erı Bu ihtilafın u un 

1 
t 

ili k 24 dev e t Okunamamııtır yeniletlfr arar altına alacaklardır. nı tetkık için kk'I ur. 
CEN wVRE 20 (S Şl mümessilinden mkütleıed'l ı ilmesi için torunun isted!ği 

1\ 1 e 1 e· 800 milyon frak bunun lçın 

1 Üçli,k ltıtaf llariciye Nazır· yeni bir komit~ tef runu de cleg"ı'ldir Komisyon rapo 
lir d k · Bu komıte rapo 1 lrasındaki görüımeler en ce tır kt Bu runda Alman orduıunun sa· 
•oıı . . I da hazırlıyaca ır 

b ra Yugoslavya Harıcıye atı ay ı· mat· ve ıiiahları hakkında 
lk I . k dor alınan ma u yısı 

lnı M Yevtiç Yugos av- gune a h b' . Bolivya uzun uzadıya anlatmakta ve l'l 1( Şako ar ının 
\I ralı aleahindeki suikastın tan b' .. 1 .. ve 12000 esire bugün Almarıya'nın silah al-

a.c h 1 dı ya 50 ın o u p d ğ d ~ ar toprağında azır an 
1 

lduğu anlaıılmııtır. a · tında bulundur u u a am 

l •nı gösteren dosyayı millet· ma 
0 

, ayialı henüz tes· ların sayısının 480 bin olup 
er . . B raguvay ın z 1 

cemiyetine vermııtır. u . tir 1935 yılında bu sayının a tı 
~bbüs küçük itilaf yüksek pi~ edihnemıı . - yüz bine çıkarılacağı yazıl 

Gizli nüfus kaydı ö~t~ıi~ siJahl<•-
•n .. k .. 1 ... i cika ı·ııııl<tl" işle- rı m(11selesi 

(1 Ş lJ 3 " •1. • kl<tJ• LONDRA 20 (S.Ş) -
l'indeıı cık arı c.lCfl . "i Son haberlere göre. Japonya 

" Hükümetin takıp ettı~ hükümeti, deniz teslihatı itin· 
ANKARA, 20 (S Ş) - hedef iu.ami kolaylık ve su de bir anlaımaya varmak 

~ektum nüfusların kolaylık- .. ek mektumların lçı'n bazı ıavizatta bulunma· 
il k rat goıterer 1 
k 

Ve ıüratla teıçilleri ha h 1 kayıtlarının ya· ğı kabul etmiştir. . ngtltere 
ı d • 1 . d be heme a h 1 k n a Dahiliye veka etın en d Bu hususta a - Japonya ile Amerıka no tal 

vıı .. d pılmaaı ır. 
lYetlere bir emir gon e- .. .. esini ve ıikaye- nazarları arasında tevasutu 

ril kın surunm ·td 1 tnlıtır. . ttirecek ıekı e muvaffakiyetle idareye ça ı-
B .. tini ıca P e b Unda deniliyor kı· 1 1 meydan ıra· 
8 d 1 muame e ere 1 1 k I azı yerlerde nüfus a re - .. ra t ve ko ay ı 

erinin mektum nüfusları kılmaması, suı· ımdır. 
k .. t ilmeal az 

lYdetmek için muhtar ve gos er 'htlyar heyet· 
belediye ılmühaberlerinden Muhtar bv~ ~· e ilmü ha 
haıka hır de polis ve jan· leri veya ~ e ıy ktum ka 
d 1 · .. rıne me lrma tahkikatı istemekte ber erı uze d - kü 
o'du4u ve bu yüzden yıllarının icraaın a mut 1 r 

.. t ek memura 
lllektum nüfus hiplerlnin lat gos crec dilecek· 
:llrelerde ıürünmekte ol- derhal itten mene 

ukları tlkayetlerden anla- !erdir k 
ıılın 111 Bu itle valiler ve ayma· 

ır. 

ııyor. 

Kardinal Gaspari öldü 
RO\IA, 20 (S ) Kardi· 

na 1 Pletro Gasparl 82 yaıın· 
da olduğu halde vefat eti · 
ti. Kardinal Gaspari Sen 5. 
yejln hariciye nazırı yazlfe 
sini görmekte idi . 

kamlar ehemmiyetle metgul ı 
olacaklardır 

T oplanlıların ruhsatlı olmasına ve silah 

taşınmasının sıkı tahdidata tabi tutulma

sına karar verildi 

Paris'in havadan görünüşü 
PARIS, 20 (S.Ş) Bugün ıerheıtiyl iade edecektir. 

Elıze'rle reisicümhur M. Leb İç asaylfl korumak için iki 
run'ün riyasetinde toplan· mühim kanun layihası ha · 
mıı olan nazırlar meclısinde zırlanmııtır. Bu layihalar hal . 
ehemmiyetli görüımeler ol· kın toplanmalarına ve silah 
muıtur. 1932 1933 buğday taıınmaaına dairdir Silahlı 
rekoltesinden fazla kalan olarnk toplantılar kati suret· 
stoklar piyasayı ezmektedir. te yasak edilecektir. Bir 
Çiftçiler buğdaylarını dev· toplantı yapmak lstlyen ıa 

letçe muayyen bedelle elle· hıılar veya teıekküller ma· 
rinden çıkaramayınca bir da· halli belediyeden ruhsat ala 
kika evvel stoklarını satmak caklardır. Hükumet bu ka
içln gizli olarak fiatları kır· nunu hükümsüz bırakmak 
mak suretile satıyorlar. Hal· latlyen teıekl.üllerl dağıtmak 
buki müstehlikler ekmeği hakkına malik olacaktır.Mil· 
kanuni nark üzerinden satın li müdafada kullanılmıyan 
almaktadırlar. Şimdi plya- ıilahların imalı ve ıatııı sıkı 
saya ıerbeıtislnl bahıetmek tahdidata tabi tutulacaktır. 
mevzubahstir. Hükumet ~ivil hiç bir ıahıı poliı mü 
buğdaydan sonra diğer mad dürlyetinln izni olmadan si· 
delerin mübadelesindekl lah ıımıyacaktır. 

arızalardan kurblmuı ve 
her bakımdan halas olmut· 
tur. Bu günkil Türkiye eski 
Osmanlı imparatorluğunun 

tarih bakımından devamı; 
bir vakitki imparatorluğun 

varisi demek ise de Türki· 
ye'nin bu günkü teıekilatı, 

bünyesi, içtimai çehresi ta· 
mamen baıkadır. Bu sayede 
Türk milleti ehemmiyet pey 
da eylemif bulunmakta ve- mal Paıa milli devletlerini 
Türk devleti beynelmilel ha· vücuda getirmek için balkan· 
yat içinde yeni ve müspet 
bir kuvvet halini almakta· 
dır. 

Bugün Türkiye'de yaıanı· 
lan hayat her hangi bir me· 
deni memleketteki hayattan 
farksızdır. Buna eritilmek 
için ağır bir gayret sarf 
olunmuı ve çok uğraıılmııtır. 

Bundan sonra da ynpılacak 

bir çok itler vardır. Fakat 
bugün Türkiye eski dahtli 
sistemini terk etmi11 zayıf 
devletler arasından çıkmıf, 

gençleımif ve istikbalin ken· 
dilerine ait olduğunu iddia 
edebilen memleketler arası· 

mllletlerlnln sarfına mecbur 
oldukları gayretleri takdir 
eder. 

lıte bunun için büyQk 
kralımız geçen aene Balkan· 
larda seyahat ettiği ve T6r· 
klye'yl ziyaret ettiği zaman, 
Gazi tarafından çok bilyQk 
bir anlayıı ve samimiyet 
ile kabul edilmiı idi. Bu 
karıılaıma cidden tarihi bir 
kartılaıma idi. Büyük Yugoı
la vya ve yenileımtı Türkiye 
bu karıılaımada iki memle· 
ket münasebetleri tarihine 
leme! taıı olarak girecek 
bir ıeye mazhar olmuılar· 

na glrmlıtır. dır. 

Modern Türkiye'nin büyllk Du karıılaımanın en dik· 
dehası Gazi Mustafa Kemal, kate değer ciheti mutat res 
yalnız T6rkiye tarihine değil, mi yete haı olan takalJuıtan 
dünya tarihine girecek olan azade oluıu idi. Gazi Muı
bir simadır. Zira, beıerlye· tafa Kemal Alekıandr'ı 
tin en büyük varlıklarının bir kral gibi karıılamıı de· 

harabiye duçar olduğu bir ğlldir. Bu karıılaıma birbi· 
devirde, sahip bulunduğu rlnl görmek arzusunu izhar 
büyük deha sayeıinde, mil· etmtı olan iki büyük ıefln 
Jetini yeni yollara sokmuı · iki büyük reformatörün aa
tur. Bu yollar evvela efaa. mimi ve kalbi kartılaımaaı 
nevi telakki olunmuılardı. idi. Büyük Kralımız Gaıı:I 
Halbuki zaman bu yolların hakkında, Cazi de kralımız 
kurtarıcı yollar olduğunu tı. hakkında büyük takdir duy. 
pat dmiı bulunuyor. Yeni j guları perverde ediyorlardı. 
bir tarih devresinin baı· Bu kartılaıma anından ltlba
ladığı bir anda milletinin sine· ren iki büyük ıef ara11ndald 
sinden, ansızın çıkan bu münasebetler dojtrudan doi
devlet adamı vücuda getir· ruya kardeıllite mlinkaltp 
dlğl cezri reformlarıyla ki olmuıtur. Bu andan itibaren 
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memleket haberleri, 
ikisinin arasında azami iti· 
mat duyll'uları husule gelmit· 
tir; ıöyleki , bu tarihi andan 
itibaren birbirlerini can 
kardetl olarak telakki et

Diyarbekir Erzurum
miılerdir . 

Bu karıılaımadan sonra 
Balya Fırka Kongrası L>eıııir yolu ünümüz-

• 
deki yaza bitecek. 

her ikiıi Balkanların yalıttı· D k--- l d Ç k h t(" Jd b" rılmaıına ve kuvvetlendiril- ün a şam top an ı. o «:tı•are 1 o u ve ır 
::·;:~e ~:~;m:::~~ B~~~ (B)Gümesi maçları 30 ikinci çoktemeıınilerde bulunuldu 

ANKARA, 20 (S.Ş) - DI · 
yarbekir demir yolunun in 
ıasına davam ediliyor - Bir 
yıla kadar demir yolu Diyar 
bekir' e varacak ve 1935 
yılının son yazında ilk tre
nin Diyarbekir'e iılemesi 
mümkün olacaktır . Yolda 
büyük tüneller açılıyor- Ulu· 
sal Demlryol Sayasamız 

ateıli bir hızla anayurdun 
her köıesinl aarmaktadır . 

kanlarda '.ebediyetl ifade ede. I t • d b f _ • I • BALYA, l S(S.Ş) - 15 -11· r inin tekrar Balya' ya alın-
cek olan vaziyetin husul bul· İ eşrJD e QŞ ıyaC3_n. 934 tarihinde Balya halk / ması, bundan sonra yapıla · 
maaı için bütün kuvvetlerini Epeydir toplanamıyan 

1 

Havran, Burhaniye ve Ay- fırkas ı kaza kongrasını yap- cak intlhaplarda daha ge-
ıarf etmeğe batlamıılardır. mıntaka futbol heyeti dün va lık arasında 30 teırini sa · mak üzere köy ve nahiye nit bir proğram ile çalıııl-

Balkan mlaakı gibi Türki akıam toplantmnı yapmıı niJe Edrdmit ve Ayvalık ocakları saat 14 de halk fır . ması , vergi meselesinin halli 
ye Yugoslavya dostluk mi- ve çok hararetli olmuıtur . sahalarında yapılması karar- ka11 konferans salonunda top- köy mekteplerinin çoğaltıl · 
sakı da onların her laıtırılmııtır . Bundan ıonra lanmıılardır. 1 maaı ve muhtar ve inamla-

Bu içtima Hamit bey ikisinin müıterek bir mutemetle bir ka tip se . On dördü on geçe kongra rın mutlaka okur yazar ol-

d G M 
riyaset etmlttir · Gelen ev- ı k 1 maaile halk dershanelerı'nı·n eıerl lr. azı ustafa Ke· çimi yapılmııtır. açı mıt ve ongra reis iğine 

mal paıanın bu esere ve 
Şövalye kral ile bu iş bir· 
liğlne nasıl bir kıymet ver
diğini, Türklye'nin kral Alek
aandr'ın ölümü haberi kartı
sında ll'Öaterdiği teheyyüç iı
pat eder. Milli matemimlzln 
devam ettiği bu kederli gün
lerde her taraftan bir çok 

ıamimİ ve hareretli taziye· 
ler aldık. Bütün bunların 

bizi ne elem ve yeis ve ne 
de muztar anlarımızda yal· 
nız bırakmıyacak büyük ve 
samimi doatlardan ll'eldikleri
nl ll'ördük ve anladık. Fa
kat bu kederli anlarımızda 

Kemal paıadan aldığımız ta
ziye bizi bilbaua mütehaı-
ılı etmlttir. 

raklar okunduktan ve netice İdmanbirliğinden Münir Halk Fırkau reisi Abdullah 
!ere varıldıktan sonra (B) bey mutemet, ldmanyurdun- bey, katip l iğe de Gevgirll 
gümesl maçları konuıulmuı· dan İrfan bey de katip ola- Mustafa bey seçilmıılerdir. 
tur. Bu maçların Edremit, rak ayrılmıılardır. Ruzname okunmadan gelen 

Mııallimler 
Arasında tayinler 

Malatya İnönü mektebi 
baımuallimi Sami bey yir
mi lira maaıla ıehrimlz Or -
tamektep Türkçe muallim· 
liğine; Kütahya lisesi Fran
sızca muallimi İsmail Mahir 
bey Muallim mektebi Fran· 
sızca muallimlijiine 
edilmiıtir. 

Öldüreııler 
Yakalanarak hapse 

kondu 
İzmırler mahallesinden 

Mustafa oiılu kebapçı Hasa 
n'ı bıçakla yaralıı arak öldü
ren ve Bursa'lı Ahmet oiılu 

mümessillere hitaben Doğan
lar mümessili söz alarak 
beyanı hoıamedi ettikten · 
sonra halkın dileklerini duy· 
gularını ve isteklerini herkesin 
serbest ve açık bir surette 
söylemelerini rica etmiş ve 
arkadaılarının bu yolda ha
y ı rlı itler görececeğlne emin 
olduğunu da ilave etmiıtir. 

Reislik yerine Abdullah 
bey geçli Ruzname okundu. 
Maddelere geçilmesi mümes 
sillerin ittifakı ü:ıerine ka -
bul edildi. 

çoğaltılması; Orhanlar, Pa
zarköy, Kocaavpr, ve Ak
baı'ta beı ıınıflı ve iki mu
allimli mektep açılması, köy 
kanununun hakkile tatbiki, 
köylerde gazete itinin düzel
tilmesi karara bağlandı. 

Kongrada dilek ve heaa 
bat encümeni olmak üzere 
iki encümen ayrıldı. 

Geçen seneki heıabat tel 
kik edilerek bu seneki bütçe 
794 lira olmak üzere leva· 

El ve ev 
Sanatları tetkik ediliyor 

ANKARA 20 (AA >- İk
tuat vekaleti el ve ev sanat
ları hakkında tetkikatta bu
lunmağa karar vermit ve 
ilk tetkikata Ege mıntıka · 

sında baılanmıttır. 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • 
zün ettirildi. • • 

Nahiye bütçelerinin tetki - : Yoksulları yediren, : ı 
ki Kaza heyetince yap.ima i geydiren ve herma- : ı 
sına müttefikan karar verildi. : nad .. t y k = ı' 

Kaza kongarasna gönde- : a goze en o - : 
rilecek heyete Avukat : su/far Birlig"ine seve : • • 

bi eıyalarını teslim almak 

•lbrahim'i yaralıyan furuncu 
Haaan ve Ayvalık'ın paıa ma

tayln hallesinden Mehmet oğlu 

Mehmet Sabri ve iki arkadaıı 

Ahmet Tevfik bey ıokak kapusunu açarak evi 

Kapanan muallim mekte- ne alıp katli kolaylaıtırma 
ğa ıebebiyet vermekten ıuç· 
lu lzmirler mah11lesinden 

üzere Konya' ya giden orta -

Geçen sene kongrada Ye- IMuhtar bey, G e v - : seve yardım ediniz. : 
rilen kararların fırkaca ta - girli Mustafa bey, Belediye : : 

İsmail kızı Ganime yakala -
mektep müdürü Ahmet Tev- narak ceza evine (Hapiıha-
fik bey dün ıehrimize dön-- ıteye) verilmlılerdir 

mamen yapıldığı takdirlerle Reisi Ab -! ullah bey, Akbaılı i Yoksulları Gö;elmc i 
alkıılandı. Bu sene yapı 1 a- Ahmet efendi müttefikan : Birliği : 

Bu taziyeden Türkiye'nin 
bu vahim ve kederli anları· 

mızda bütün varlığlle bizim· 
le beraber olduğu görülüyor· 
du. 

Lafazanlığı ıevmiyen ve 
yalnız samimi olarak hiı· 

sedlp düıündüğünü ıöyliyen 
Gazi bize o kadar büyük 
teıellıler ve dostluklar iÖS· 
termiıtir ki ,ona nasıl teıek
kür edeceğimizi bilmiyoruz. 
Gazinin bu matem günlerin 
de bizimle beraber oldujiu 
nu iÖsteren daha bir ıey 

vardır ki bunu da bilha11a 
kaydetmeden geçmiyeceğiz: 

muıtür. . 
Niyazi Ramazan bey ihtisas mahkemesinde: 

Şehrimize iktuadi ve tari- Tütün kaçakçılığından suç 

cak itler için temennilerde 

1 

kabul edilmittir. 1 : 
bulunuldu: İdare heyetine aıağıda : .... ••••••••••••••••••••=• 

Balya-Gönen yolile Orhan ·, isimleri yazılı zevat kon 

1 1 1 
mel bir ziyafet vermlıtır. 

ar köprüsünün yapı ması, graca reyi hafi ile seçilmiıtlr . 

Gazi Mustafa Kemal paıa 
bu ıene mil li bayramın mu- J 

tat ihtiıam merasim ve halk 
eğlencelerile deiıll sükunet 'ı 
içinde kutlulanmas •nı emret
miıtir.Zira kral Alekıandr'ın 
ölümü Yugoslavya ve bütün 
Balkanlara ağır bir felaket 

gibi çökmüıtür. 
Biz bu tezahürü,onun ic

rasına müessir olan hisleri 
kalbimizde duyarak karııla- j 
rız Türkiye'nin büyük reh
berinin bu kararı payansız: 

hi tetkikat yapmak üzere lu Edremit'in hamdi bey 
nahiye•lnin Atağı ça vuı kö-

gelmlı olan ali iktisat mec-

!isi azalarından ve eski me-
buslardan Ramazan Niyazi 

bey tetkikatını bitirmlt ve 
dünkü trenle lstanbul'a git-
mittir . 

yünden Ali oğlu çoban 
Mehmet'ln 6 ay hap · 
sine ve 945 lira , yine 
aynı nahiyenin Kara Aydın 

köyünden ayan oğlu lbrahi

m'ln 6 ay hapsine ve 6651ira, 
1ve keza bu köyden Ahmet ka 

r111 Dudu hanımın 6 ay hap -
manaları muhtevi bulun· 
maktadır . Bu karar aynı 

zamanda Balkanların istik

bali için de bir zamandır, 

Kral Aleksandr'ın ölmesile 

onun Avrupa'nın bu kısmın· ı 
da Balkanlarda neıir ve ta 
mim ett i ği ruhta ölmüı 

değıldir . 
Beynenmllel hayatın bu 

k11mını kral : Alekaandr ile 
birlikte yenllemiı olanlar 
Kral Alekaandr'ın mesaisine 
sarsılmadan ve durmadan 
devam etmeğe kati suretle 
ahtetmiılerdir. 

si ve 430 lira, Ve Sındırgı'nın 
Sakarya karyesinden Söley 
man çavuı oğlu Mehmet'in 
6 ay hapse ve 120 lira, Ba
lıkeslrin Macarlar köyünden 
Musa oiılu Durmuş'un 

4ay hapsine ve 855 lira Ova 
köyünden Aziz oğlu Şerif'ın 
5 ay hapsine ve 430 lira , 
ve Hamdi bey nahiyesinin 
Örencik köyünde l lalil oğ· 
lu Raıll'ln 6 ay hapsine ve 
70 lira para cezasına mah 
kum edilmiılerdir 

Roman Tefrikamız: 2 
Mecruh kalan genç Türk 

zabitinin ıoğumuı olan ya
rası ıztırap vermeğe baıla

mıı, pansuman ihtiyacını 

çoktan hissettirmiıtl. 
Sa vaştıın S<ıv«ışıı 

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Gibi hltabelerile Türk gen 
cini tektir ettiler. Söz ıöy

lemekten aciz olan Türk za 
biti; 

- Suıunuz vatansızlar. 

Zelil yaıamaktan ölmek evla· 
dır . Türkün azmi her teyi 
kırar Ben yalnız başıma da 
emelime muvaffak olaca
ğım . 

S6zlerlni mırıldanabildi . 

Bu hercümerç esnasında 

bir tarafta bir Ermeni dok· 

tor Oa.ınanlı askerlerine bir 
nutuk Irat ediyor. İngiliz'le 
rln kuvvet, kudret ve ada
letlerinden! bahsediyor, 

olduğu kadar Araplar'ın da 
büyük bir bayramı olduğunu 
izah ediyor. 

Bu hazin vaziyet karıı -
sında kalan Türk dilaverle 
ri, Osmanlı ordusunun bile
rek veya bilmlyerek istih-

, dam ettiği bu nankör ve 

Lakin alaka gösteren hiç 
kimse yok. Zabit sağına so 
!una baktı, baıı ucunda bek
liyen Mecuıi'lere lıaretle, 

yarasının sarılmasını anlat· 
tı ise de Meculi'ıer anlama. 
mazlıktan geldiler. Osmanlı 
zabitanına: 

- Arkadaılar bir sargı 

paketiniz varsa ıu yaramı 

aarayım . dedi. 

Cevap bile veren olmadı. 
Türk zabitinin maddi ve 

manevi ıztırap altında kıvran
dığı bu esnada b&tı ucuna 1 
bir ingiliz suvari yüzbaıı· 

sile iki İngiliz mülazımı 
dikildi ler. Yüz batı ile Türk 
zabiti arasında tercüman bir 
Arap vasıtasile ıöyle bir 
muhavere cereyan etti. 

Yüzbaıı - Klmıin? 

Türk zabiti - Ben Tür· 
küm. 

- Hütün Türk'ler senin 
gibi böyle vahti midirler? 

Orhanlar nahiyesine su ll'e - Asi l azalar: Bu ziyafette fırkacılar aaml-
tirilmesl, Orhanlar fırka bi- Gevglrli Mustafa bey 18 mi bir hava içinde ve eğlen· 
nası için 100 lira yardım is- rey ile, Aptullah bey ı 8 rey celi bir tarzda vakitlerini ge-

tenmesl, hırsızlığın önü alın ile, Bakkal Adıl efendi 17 çirmiılerdir. 
ması, lvrlndi'den ayrılan rey ile, Tüccar Doğanlarlı Kongra yaplırken fırka 
Osmanlar, Sarıca köy, Ko· Mehmet efendi 17 rey ile, önünden geçen

1
er coıkun bir 

caeli, Patlak köylerinin tek- tayyare katibi Mustafa efen- surette çalınan ça l ğı üzerine 1 
rar Balya'ya bağlanmuı, di 15 reyle ayrı l dı. milli rakıslar yapmıılar ve 

Balya'da hayvan pazarı açıl- Yedek azalara da Cema- gece yarısına kadar eğlen 
ması, zararlı hayvanların !ettin efendi, dava vekili mitlerd ir. Kongraya iıtırak 
öldürülmesi, köylerde sığır- Kemal efendi, Tevfik efendi, eden köy nahiye ocakla 
!ara sıjiırtmaç tutulması, it· belediye katibi Ömer bey, rı heyetleri ıereflerine yapı · 
çinin hakkı gözetilmesi ve manifaturacı Şakir efendı lan bu eğlentilerde ha va fi 
bu hususu hükumetin sıkı seçildiler· ıekleri atılrnııtır . 
bir mürakabeye alma11 , Kongra perıembe ve 
çalııam:yacak bır hategelen cuma gunu saat 18 e kadar Köylerde mektep in-
ve itinden çıkarılan ihtiyar devam etmiıtır. şaatı. 
ifçilerln ılrketten çıkarken Halk F k k Aravacık, Haydaroba 
ikramiye alması, alamazlarsa Ir iSi ongra Deliler mekteplerinin inı r.a
haklarının . gözetilmesi için 

1 heyetine bir ziyafet tı Pazarköy nahiye mü· 

mahkemeye müracaat edil - 1 verdi dürü Hamdi bey tarafından ik-
mesl, yol amelesinin ayrılan i Perıembe günü kongraya mal ettirilmek üzeredir . Bu 
mıntakalarda bir program- ittirak eden köy Halk Fır- maarifperver ve gayyur ar
la çalııması , Armutalan, kası ocak müme11ileri şeref· İ kadaıımızı candan takdir 
Kurtdere, llisaralan köyle · !erine otuz kltilik mükem- ederiz 

müessisi Türkler'dir. An
cak sizin gibi medeniyet 
iddiasında bulunan vahıiler 

bu isnadatta bulunurlar ve 
medeniyet maskesi altında 

denaetler irtikap ederler. 
Buna en yakın delil, lngilte. 
re'ye esir düıtüğüm ve yaralı 
bulunduğum halde ıu kol. 
!arımın bağlanması ve 
yaramın earılmamasıdır. 

Sen barbarlık yaptın, 

bizim bir zabitle bir çavu. 
şumuzu eıir olduktan son
ra öldürdün. Senin cezam 

idamdır. 1*1 
- Ben Türk'lüğümü ve 

benliğimi ıon damla kanıma 
kadar muhafaza ve müda
faa etmek suretile vazife! 
askerlyemi yaptığım için 
eyi bir düıman askeri tara
fından takdir edilmekliğim 

lazım gelirken sizin yanlıı 

telakkinlz agker ruhlu bir 
kim•e olmadığınızı ispat edi -
yor. Ben mücadeleyi esir 
olmazdan evvel bir vazife 
olarak yaptım . Ben mecruh 

[•] Zabitle çavuşun maktül 
düştü~ü mahalde lngiliz'ler tara
fından bilahare &bide olarak 

olduktan sonra vücudum size lar ve karşıda bir küçük 
esir . zabit kumandasında bekli· 

Olmuısa ruhum ve vic yen altı süvari neferinin 
danım asla esir olmamıttır - bulunduğu tarafa doğru gö · 
Mücrim değilim. Ölmiyece- türdüler. 

ğim, yaııyacağım ve eliniz
den her halde kurtulup yi· 
ne milliyet ve memleketi 
me hizmet edeceillm 

lngiliz yüzbaıısı asabileı
nİiı, gözleri çeşmihanelerln 
den fırlamıı olduğu halde 
yerde yatan Türk zabiti üze· 
rine yürüdü - Yüksek sesle 
söylediği birkaç İngilizce 
kelimenin küfür olduğuna 

bittabi ıüphe edilemez, Türk 
zabitine birkaç tekme vur
makla iktifa etti ve yanın

da oturan İngiliz mülazımı· 
na lngilizce bir ıeyler söy
ledi. 

Türk genci bir tebessüm
le İngiliz yüzbaıına: 

"Beni sanki tahkirml ediyor
sunuz? Hayır ... Bu hareka
tınız medeniyet , namus ve 
ıereften mahrum olduğunu
za bır delilden baıka birıey 

değildir • 
1 Dediği esnada lngiliz mü · 

Esir edilen bilumum za
bitan ve efradın kısmı aza 
mı dahi muhtelif vesaiti 
nakliye ile sevkedildiği hal . 
de Türk zabiti yedi lngiliz 
süvarisinin muhafazası al 
tında yaya olarak sevkedil
di. Topal bacağına yardım 

olmak için bir değnek bile 
vermediler. Göya büyük 
bir kuvvet sevkedlyorlarmıı 
gibi suvariler kılınçlarını çe· 
küp mecruh Türk gencinin 
etrafını sardılar ve hareke
te geçtiler. 

Diğer tarafta Osmanlı or 
duıuna menıup yüzbaıı bir 
Arap; mensubiyetile müfte 
hir bulunduğu Arap kavmi
nin memleketleri olan Ara
biatan'a İngiliz ordusunun ge• 
lüp tesiıi adalet etmesi için 
yaptığı fedakarlığı ve bu 
yevmi meıudun! İngillz'lerln 

seciyesiz zabit1erin ıözlerlni 
ltldince esaret 
z e n c 1 r i n e girmeden 

ölmediklerine nadim oluyor · 
tardı. Lakin lı lıten geçmit

ti Kumandasız, ıilah11z ve 
tam manaaile sahipsiz kal 
mıf, etraflarını lngiliz' den 
maada kumandan ve zabit 
tanıdıkları Rum, Ermeni ve 
Arap'lar almıı ve lnglz'ler 
den daha büyük düıman 

kesllmitlerdi. Bedevi Ara}>· 
lar köıede, bucakta kıstır · 

dıkları masum bir Türk aı · 

kerinl öldürmek ve onun 
kanını içmek ıuretile göya 
Cemal Paıa'dan intikam alı · 

yorlardı. 

- 1 ürk'ler hiç bir zaman 
vahı! deıliller ve olamazlar. 
Hatta medeniyetin mucit ve 1 

b~l~n bir sütun vücuda gdiril
mıştir. 

lazımının geriye dönüp ça · 
ğırdığı iki Hint Mecus ne· 
feri geldi, Türk zabitinin 
kollarından tutup kaldırdı-

Hafif adımlarla harekete 
geçen Türk genci hakikaten 
acınacak bir halde idi. Şid
deti hararetten dudakları 

çatlamış kanamak üzere idi. 
Ügtündeki elbise, Hint 
neferleri 'e boğuıtuğu esna 
da parça parça olmuı, li · 
me lime kanlar içerisinde 
idi. Baygınlığı esnasında aya · 
ğındakı çizme çıkarılmıı 

ayaklarına eski bir Alman 
postalı geçirilmiı . ayağında

ki yaranın tesirile her adım 
atııında yüreği 11zlıyordu. 

/ 

Sivas 
Tahvilf eri çıkıyor 

ANKARA, 20 (A.A ) ~ 
Erzurum - Sivas dahili 1~~ 
razının iki milyon ur• . 
(A) tertibi tahvilleri E":ı 
nl taa villerlnde olduAu •',, .,,,. 
yüzde bet faiza ve yul ı' 
iki ikramlyelidlr M• \~ 
vekaleti bu huıusta haıır 
!ara baılamııtır. 

B. M- M· 
Perşenıb;ye k·adar htr 

giiıı ıoplanara~· ea· 
ANKARA, 20 (S Ş)- . 

yük Uluı Kurultayı per~ 
beye kadar hergün tO~ı 
narak layihaları tel 

edecektir. 

' 

935 Bütçr51 

ANKARA 20 (5,Şl 
' o' 

Maliye Vekaleti 1935 " 
ıi bütçe projeılnl haıırl• 
ğa baılamııtır. 

Deı·Jeıne , 
Cenıiyctl 

1 dl Çalışmağa baş 8 / 
ISTANBUL, 20 (A·A·lııl' 

T A T 1 . t· ıter . . . cemıye ı ,aı· 

yapılacak Büyük Türlı rl 
1.,,,- 1 k il•' u8 u ve teme atma 1,r 
basma ve yazma ıııt•P,; 
dan Türk sözleri taraıll 11 t• 
baılamııtır Kendilerine~·~ 
ma iti verilen arkada f 
fıılerinl vermek, yenide:,, 
almak ve cemiyetle h• 

1 
leımek gibi ihtiyaçları ıl 
İstanbul'da maarif .-elı dl 
basma yazı ve resimleri 

61 
leme cemiyeti umunı )ı 
liğinden rica etmektedir tfİ 
imtihan tarzı deııı 

tirilecek 
ANKARA, 20 (S .Ş) 

arif bakanlığınca bu bıJ8 io 
kü imtihan tarzının eyi 

0 

celer vermedıği dikkatl~ııı 
önüne alınarak değııtlrlıı~ 
için maarif bakanlı 

Lf ıı 
tetkikler yapılıyor· n• (ı~I 
nacak projeler bakaP 1~ 
kurulacak encümence t'ıtı' 
olunacaktır . Burada i1'1

1 dl 
tarzı kati olarak tespit 

1 

lecektir. 

d ~I 
Bir müddet ilerle 

1 

ıonra tesadüf etlikleri 'f 
suya hasretle bakan 
zabiti muhafızlarıne biri 
su içmesine müsaad• e 
)erini iıaretle rica '

1
-' 

tenezzülünde bulU11

0~ 
mecburiyetini hi11ettlı ç bil 
her halde yaıamak >1C ıdı 
hare intikam almıt iiıtl ,ı 
besliyor ve bu ümidini ( 
landırmağa çalıııyordıl 
faydaki muhafızları 111 ~il 
mesine müsaade etıııed~ı 
gibi bu ıztırabındall ı 
nunlyet hi11ett1kleriıtl 
eden vaziyetler aldılar· 

Biraz ileride batakl~ 
1 

sından geçtikleri eıll8 ,_ı 

mutak toprak üzerinde ı 
'le 

cut muhtelif hayvan 
san ayak izlerine dol•fl 

yrı' 
içerisinde kurtlar I<• ti 
müteaffin su birlk1 ~11 
görüldü Türk ıa:.~ıı 
sulara bile tıtıha ıle .~ 
ve içmek için bir ıbtl1 lı' 
settlğl bır zamanda ııı\o 
zı olan küçük zabit ,ı 
gencinin müracaat 'le b~ 
sına hacet kalmadan 1 ~, 
lardan içebtleceılflli lıtt !fi 

1 •" cuyane bir iıaret e 



... ....,. __ ..... _. ............ --------:::::::::::::::::::::::::::::.....:sAVAş.-------_,,,_,,..,. ______ ~~~~--...-...... --............ -------sAYFA: 3 

2. TEŞRiN 21 •••••••••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••• 

~ f 
ID IA R 1 IDün1va UH zerınde sıyası" ve ıktısadi hareketleri : Bulgarca:H - • t k : Çeviren 1 

1 

J oT :wt.Aıoff: UVIye Vara aSJ:M Tllrkerl 
• • • • 

~ k I k 'd 1 . ilk d 1 ti ıhı .. • • • • N1 . ' e os oua ya a ma ·ı va ıyet y ev e er, tar n gos- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-
[Ö)_ 

0 

L'!_ Oy 
1 

' l terdiğl gibi, kendi hususi ga- Anton Putatu bugün, Türk varakası yerine geçebilecek 
-~ «The Obscrvcr"dcn ait kanunnamede yapılan de· yelerine erlımek için balkan • Fransız bankaıında yapa- mektup, ödenen kira mak· 

. s Çekoslovakya 'nın maliye ğlıikliklerle harici mem· milletlerini birlbirlerl aley- cağı itleri dütünerek gene buzu gibi teylerl reıml rıe .. 

A 
1 'N • 

s M k D Vasi nazırı doktor Kare! Trap! leketlerdeki tedlyat va11ta· hine tahrik etmlı, araların- ıol tarafından kalkmııtı. hadetnamelerden lstlına at us a a 1935 senesi bütçe müzake- farının , harici ıervetlerln , da rekabet hislerini tenmtye Halbuki, sol tarafından her eder. Yine banka nlzamna-

t 

1 

l 

j 

Trenleri Ucuran Adamın 
İdam; İstendi· -

~ euoAPEŞTE, 20 cs.şı- sıı bııskıııı 
~~tuı~a dlva11 dün bitti: _ _ . . 

ddeıumumı iddlanameılnı e· ok yerlerı bozdu 
'•rd d k ır Ç ~ v e erak trenleri uçurara PARIS 20 (.:ı.Ş) ar 
Yill ' b" 2 erce adamın felaketine ·ı·yetinde 6ular taımıı, ır 
&eb b vı a mey 

e lyet veren Matuıka'nın çok yollarla tayyare d-d. 
ldıı.ın . -ı- b lmuıtur . Ma ı ını ııtedı. Cana varı o u. danları ozu . il 
tııde k k k lduiiu gibı yo a· n urtaracak bir no • zarar ço 0 bl 
lıı. b l b 1 ması yüzünden r u Unmadığını, caninin rın ozu .

1 1 
fa. 

tin k erlerde nakı vası a 
1 ayetlerini fuuruna sahip ço Y ı u•tur Halk 

o ıı.r k . da işlivemez om v • 
ld a ltledlğini beyan ettı. rı '

1 
zorluk çekmek 

dı!lnaıneyl suçlu vekilinin vasıtasızlı ctan 

krtıildafaa11 takip etti. Mah· tedir. f 
1 

de bir müd 
eın b k l IJa vai se er er e u gece geç vakit a· · 

rıı.rııı1 v k . del için kesilmlıtır . erece tır. 

~rensJoı·j'un M. 'fitülesko 
Düğünü çok parlak Paris'e Cen~vre'de~ 

olacak dönüşte ~gr~:~a _· 
1 LONDRA, 20 (S.Ş) - BÜKREŞ, 2 ( Tıt~lesko 
/\.rı:ılız kralının en küçük ?ğlu Ha~tciye ;ha:111::~ vazgeç 
,.. nt Dukası Prens Jorj un Parıs ıey Ce· 
rre11 • tir Şimdi doğruca 
h •es Marina ile evlenme mıı d k dönerken 
llıırlıkları hararetle devam nevre'ye gl ece 

eclı ) p ris'e uğrıyacaktır. 
l Yor. Şehrin baılıca cadde a • k 'f 
c1erınde düğün günü fevkalade Bı ı· eşı 
lı:nannıa ıenlikleri yapılacak· VAŞIGTON 20 (S· Ş ı 

1 

İk. ı•meye yakın bir zaman· 
cı ~~ ikinci teırtndeıı 4 birin d:nb~ri cenup kutbunda tel 

anuna kadar sürecek olan l k"klerle uğratmakta ola~ 
hnlık h f J 

1 
• ı yrd yenı k a tasının programı Amerika'lı Amıra il 

Ço, Parlaktır. Dovnlng Stre · 1 b" yol keşfetmiştir. 
et dek· · ır d kadar hiç 
L 

1 rnaitazalar cemiyetı Bu yol şlm iye .. 
ondr • -ı. d· f d n bılın 

el anın bu en büyu"' ce b. k\-r,se tara ın a 
eıı ır B d bu tıı nın tezyininl deruhte et· . rdu Amiral yr 
ltllr. mıyo k ·f. trafındaki tetkik· 
" eni eı 1 e 
U(if· 1 . y d etmetedlr. lı un günü Londra ngı· !erine evam 

t lk "Yunan ve Danimarka bay- .\iman - Fransız 
t~ larile ıüdenecektlr. Dü· PARİS, 20 (A.A) - Alman 

dtın alayını herkesin takı be· "kt ıat müzakereleri· 
ebıı Fransız ı 1 

ıneaı için tedbirler alın· / 1 ı r 
tııııt ne bat anmıt ı · 

3~ 0·r,. - · ı me~usu Maltı ada· ' t~yan ayanı re 351 ıta yan · ·ıd 
sındı İtalyancanın kıldırılmasın~a~ dolayı Mussolını en 

iza~al islemııtır' IAmentosundan 

1 Maluın olduğu veçhile \ ~al~an .~:~daha ıiddetll-
:•aıitere hükumetinin bir gö erı en 
rııırn . d dır. . ti ·kile &ınd allle11le Malta a a 351 M,buıun ıf ra 
~ 11 ltalyancanın yerine . kıtaların ıefl M. 
Q it lisanı kollanılacaktır. muharı.p it !yan hükQme· 
r1

11
tiin ltalya'nın Vatikan se De~kroıx, lz:hatı ıstemittir. 

•ti lın:ı:aalle ve 320 Ayan tini eni f~ lisanının ve lıal· 
~ııı., 1 1 ta ya M it da· h ının lttlrikl ile ta ya k" !türünün a a a 
llricı v d · yan u h-k· meli ta-k Ye nezaretine aıaııı a d lngiltere u u 1 •uaı gönderilmiıtir: ~~~ı:dan maruz kaldığı da~-

t 111 ırlltere hükümetinln Mal· . be ve ltalya hüküdmetının 
il d ı hakkın a ne 
1 a asında ltalyancanın bu mese e h 

il il h d b 1 alacaitı usu· b y inde ittihaz elliği te • gibi ted ir er . 
it h le h . ·ye nazırının ıza r a kında ve hassaten ıunda arıcı . deriz 
'•rıı· h mesinl rıca e 

l• 1 adirelerde ltalyancanın at ver ·k ı kar. "i l · . b 1 ı sua e "' \'andan dolayı hariciye Muuo ını u h buluna 
"Ilı - h · iza atta 

relerinde verdiği izahatta hü · kıymetli madenlerin ve tah· eylemlt ve korkunç tabak. kalkıtında ö~leye kadar mesl mucibince, polisin reı· 
kümelln maliye itlerlnda ye· vllatların sıkı bir kayda ta· küm va hegemonyaları için mülhit ılnlre kapılır ve en mi hüviyet varaka11 itini, 
niden muvazene elde etmek bt tutulmasile milli banka· bu mlletlerl hiç dlitünmeden ince muamele görürdü. kabında ancak, intihap kl-
yolundaki muvaffakıyetli fa· nın salahiyet ve kuvveti feda etmiılerdlr. ğıdı veya aakeri mllkellefl-
aliyetinl zikretmlttir. Bugün arttırılıyor. Balkan devletleri araaın· Böyle günlerde M. Puıa- yet kağıtları görebilir. 
Ç k 1 k - h i eti tu (keyfi tekrar yerine ge· y 1 h e oı ova ya çum ur Y • Aynı zamanda yeni bir dakl kavgalar Avrupa için aı ı anım: 

b ldd ti . k ı mukave ltnclye kadar · ö"le) yoruL A 1 ı N 1 nin u 1 e 1 r ze · Iskonto ve kredi müeueıe · daimi bir tehdit seıktl edi- 11 - man oğ um. e er 
met etmlı olduğu muhak · ılnin açılmaıile para müeı· yordu. Balkan devletleri mak bilmez büyük bir gay- söylüyorsunuz? Dedi ve 

k BI k d 1 te retle ... fıtır ve mütlerilerln h k d 1 d ki ka tır. r ço evam 1 
• seıelerlmlzln daha büyük en nihayet mevcudiyetleri· ,,... are etsiz uran e in e 

kk 1 ti · ·· - ruz bankaya, hüviyetlerini ispat k• 1 ld ki ra 1 ıare erı goruyo · bir kalaylıkla itllyebllmesl nin aralarında mevcut olup afıt arı ge i eri yere 
B 1 h k d b gün için göıterdtklerl tasdikna· 1 d A k • -k il fi un ar er ne a ar u ve muvaffakıyetli bir lıtlk . karıılıklı menfaatlerini zara- a e etti. ı erı mu e e • 

h b d d ıJ meleri en ince noktalarına k d rd 1 k için sat i ir erece en e· rardan sonra yükselme te· ra duçar eden ihtilafları yet Ağı ım ne en o aca • 
1 1 d ll erlıl varıncaya kadar muayene t b ı ı M b ri gitm yor araa a mayülü göstermlye baılı· doitrudan doğruya halletme- ır en m. • er umun Yar· 

bi - •t ı rlar ederek en küçük bir müsa· d o iki d f h b için ze umı ver yo · yan devlet kiğıt paraları ferini, anlaımalarını ve re. ı: e • arpte U-
M 1 b lnkltafın mahamayı dahi yapmazdı. ı h tt F R a iye nazırı u plyaaaunın daha eyi bir teı· fahlarını temin için beraber unmuı, a a ranaa - uı· 
önümüzdeki yılda da devam ktlata sahip olmaaıiçln icap çalıımak üzere anlaımala- _ Hüviyet varakanız ya harbinde omuzundan da 
edeceğini ümit ediyor. Bu eden feyler yapılmıt olu· rını emrettiğini anlamıılar- var mı? yaralanmııtı .. intihap kllı· 
sene hazinede altun miktarı- yor. Bundan baıl•a bor••da dır . dı .. Vardı •. O, bütün inli· 

- Eski moda, büyük tapka· nın tenzili teklinde alınan devlet eslıamına avanı ver· Müteveffa kral Alekıandr haplara lttlrik eder, hiç 
b 1ı elli frangmı almaita ge· l Para tedbirinin doğru ir mek te temin edı"lmı·ıtır . Bu ile Kral Boriı tarafından d birini kaçırmazdı. • ntlhap 

len ihtiyar hanıma Önen 
hareket olduğu meydana suretle para plya•a•ı yeni· baılanılan Bulgaristan Yu- derdi, benim medeni vazl. 

• • M. Puaıtu, sert bir eda ile çıktı. Deflasyon tema· den yavaı yavaı iılemlye goılavya yakınlaıma11 ıiya böyle ıöyledl. femdir. K'.lmlere reyimi 
Yu-ıu·· durduruldu. De b l b h d k il d ğ bil 1 aı ıyor ve bu haraket, is· seti u sa ada vücu a getl· flanım: u an ı ımı m yorum -
valüasyon çok eyi neticeler Uhsalin lhya11 üzerine mey· rilmiı olan ilerlemelerin en _ Hayır efendim! _ Dedi. Sağlara mı, Sollar• mı -
Verdi En zor devirlerde Çe· dana çıkacak yeni sermeye mühimlerinden biridir. Bu· 

1 
k b .. 

1 
Fakat intihap günleri çok 

Elli frangı a ma için uv · koslovak maliyesini idare sayesinde su··ratlenecektir. nun için Bulgarhtan'ın orta· I h 1 erken kalkar, eyice giyinir 
yetimi ispata üzum aıı 

etmlt olan doktor Trapl Maliye nazırı milli istih- ya attığı prenslpe itirazla- olacağını bilmiyordum. Bu ve çıkardı .. Allahım, demek 
bu" tün ta vauutuna raitmen ı· 1 d rına rağmen, nihayet Balkan 50 frank için ıtmdi eve dön-sa ın can anmaaı için ÜfÜ· paraları, doğum gilnümün 
memleket ökonomyaaının -ı b 1 anlatmasına girmesi mantı- mem lazım?. Fakat, o za-nu en ir çok tedbir eri yıldönümü için elzem eıya· 
fükriz seneleri içinde ilk de saydı. Bu tedbirlerden bazı- ki bir ıeydir. Bulgaristan ları alabileyim diye, bana mana kadar siz bankayı, 
fa olarak sağlam bir teme· !arının ıayesinde itıizliğin bu birliite girmekle menfa kızım Londra'dan yolluyor. öyle için tatil ederılnl:ıı •. 
le dayandığını ilan edebili azalacağı kuvvetle tahmin atlerini müdafaa edebilecek Ôbürgün doğum günmüdür. Tuhafı ıurada ki, siz beni 
Yor. Vaziyetin günden güne d ı B kudreti elde etmiı olacak- tanımıyorsunuz, halbuki ben e 1 lyor. iz yalnız ticaret Altmıı beı yaıını bitlreceğım. 
fenaya do~ru gitmeıinin önü l 1 tır. Halbuki yalnız 

1 
? y 

1 
ılzl pek güzel tanıyorum. 

& nizam arının yeni zey lni,mo Az değil? Ne yapa ım ı • 
allnml'' ökonomlk ıartlarda l k l d kalma, onu eııiz bir kıymet . Biz ılzinle aynı apartmanda tör Ü na i vasıtaların an lar koıuyor .. Ben. gene ya· 
l·ıt • krar elde edil mit ve bu ı hk k ılzlig" e mahkum eder Tür ki· b oturuyoruz. Bır farkla ki · a ınan vergilerin ta 1 ini, ıınıı saklamıyorum; u ıu · 
Suretle ökonomik terakki l ye hariciye vekili Tevfik k 1 siz - ikinci katın ıolunda eıki evlerin tamir vergi eri- retle azalmıyacaktır i .. 
için temeller kurulmuıtur . nin azaltılmasını ve ıanayi Rüıtü bey son zamanlarda Demek paramı hüviyet biz ise altıncının ıolundayıı 
Yerli ve harici fiatlar ara· itlerinde rehin mukabilinde verdiği bir beyanatta, Bul· varakasız vermiyecekmiılnlz . Ben, dün ılzln pencere al
sındaki fark kaldırılmıı ve yapılan lıtlkrazla.r için göı garlstan hükumetinin balkan Elli frank için eve kadar tınızdakl ıabada top oyna· 
bu hareket lstlhıalln her fU terilen kolaylıkları zikret· misakına iıtirak etmesine İn· gidip, tekrar buraya gele· dıklarından ötürü"kargalar. 
besinde büyük faydalar do· mek istiyoruz. ihracatın art· tizar lazım geldtit!ni , bü ceğlm, öyle mi? Belki böy· lakabını taktılınız o (iki 
ğurmuıtur . 1934 yılında ması Çekoslovakya'nın ha- tün balkan milletlerinin dost- le de vermiye razı olunu çocuitun annesiyim. Haklka-
harici ticaret artınıı, sanayi yati meseleleri arasında luk ve kardeılik havası için· nuz? ten, onlar \'ok yaramaıı.dır· 
merkez

1
eri verimlerini çoial· en ön •afı lıgal etmelidir. de yaııyacakları ümidini hiç M. Puıatu: lar, fakat elimden ne gelir 

tmıı ve sanayi llllhsallerl· Flatlara gelince, döv.z fi bir zaman terketmiyeceğlnl Hanımefendi, • diye ki ... ? Ben ne yapabilirim? 
nin her tubesinde yeni bir atlarımızın düımesi üzerine ıöylemittir. ıofuk bir seıle cevap verdi. Beni dinlediklerine hükmet· 
canlılık görülmüttür Hükd· ihracat maddelerimizin Balkan anlaım ası devlet- Türk . Fransız bankaaı, sizi meyiniz!. Onlar kimseyi 
metin, Cümhurlyetin bütün ftatları ecnebi flatlarile !erinin Ankara toplanııında tahsen lanımağa ve sizi dal· dinlemezler. Yalnız alnema• 
ökonomik hayatında rekabet edebilecek hale gel mevzubahs olan meselenin mi müıterileri meydanında ya giderler ve ldmbilır, or· 
yeniden muvazeneyi temin mitti Belki de timdi ihraca iki mahiyeti vardır Bunlar ıaymaita mecbur değildir. dan ne gibi ıeyler öğren!· 
için gösterdliil gayretlere tın arttırılması için kurula. da slyaıi ve iktısadidlr. Si- Bunun için size tekrar edl- yorlar!. Kovboyluk ve daha 
devam etmesi lazımdır. Bu cak temelleri memlekette yaset bakımından Balkan yorum: Paranızı [ancak hü· da neler! Bu ıabab he ban· 
nun için ilk ıartlardan biri ithalatın kolayla§hrılması anlaı'Dasına küçük itilaf gl· vlyetlnizl lıpat ettiğiniz da- kadakl ltlmlze giderken, 
maliyenin iade! itibar ede· eaası üzerine bina etmek bi bir tetkilit nizamnamesi kikada alabilirsiniz. aıağı indiğiniz 11rada zey. 
bilmesidir. Bu yolda neler lazımgelecektlr Maliye na- tespit etmek nıevzubahs ol- İhtiyar hanım: cenlz arkanızdan merdiven 
yapı'dıitını ve ne gibi neti· zırt ihracatı vasi mikyasta muıtur. Her iki manzumenin _ Ç<>k canınızı sıktım meydanlığına koıtu ve ılıe 
celer alındıitını en eyi gölle artırmak için ithalatın karı•· aynı teıklliı.ta tabi olacak la galiba oitlum! Dedi. Tabii, seılendl .• Ben lflttlm, çün· 
ren teY bu ıenenln bütçesin· ıına çıkan bütün manlala . rı ıulhün idameslne matuf kü bu ıırada ıüt için iniyor· 

M 1 d beni tanımıyorsunuz Ha-d~ki rakamlardır. a iye i a· rın kaldırılmasının kati su [ olan aynı gayeyi takip ede kikaten, banka beni 1 dum .. • Antan. dedi karınız 
resi kriz seneleri zarfında rette lazım olduiiunu biliyor ceklerl aynı prensiplerden nerden bilsin. Hiç bir vakit (o, saman ıapkaalle çok 
büyük bir temizleme ameli- Binaenaleyh ithalat vesika ilham alacakları ıüpheslz· bankalarla itim olmamııtır. sevimli duruyor.) Bu akıam 
yesi tatbik için, israfa doğru ları ve mübadele nızamatı dır. Mamafih bazı cihetlerde Merhum herıeyl kendi gö· fazlaslle ısteraen, bana 
giden bir çok kuıurlar ta· ılıtemi yeniden tanzim ve iki tl'tekkülün birleıeceğl rürdü. Beni dalma okıar, daha on frank bırak!.Obur· 
mir edilmiıtir. Devletin öko• bunları en az miktarlarla zannı mevcut ise de bunlar üstüme toz konmasını iste- casına yersin, sana bir ıey 
nomik ıahaya yatırdığı po- tahdit etmek lfi.zım gelecek hiç bir zaman birleımlyecek- mezdl. Sırf ben üzülmiye- yetlımez, ıonra da pazar 
Talar verim ve ökonomik tir. Bundan baıka lhraçat ferdir. Balkanlara ıamll olan için ıadece yirmi frank bı· 

1 1 1 A ylm diye pazar günleri bile k h b faydalar bakımından 11kı bir sigortasını daha genlt mlk· Balkan bir iği 1 e orta v· ra ırsın: güna tır u ...• 
1 1 k k sepetlle pazara yalnız gider- B 5 k nezaret altına alınmııtır yaıta tatbik etmelı: zarureti rupa'ya ıami o an üçü en ltlttim, ora apıcı 

1 b k b dl. Hatta, herhangi bir ta· h t d 1 d k d '. lalı·ye idaresini yeniden teı hasıl olacaktır. ihracat mü. itilafın ıaha arı aı a aı- a un a ıöy e 1 i o a ltlt· 
" ahhütlü mektubun verilmesi S kılatlandırmak itine devam eneseıinln kuruluıunu mü· kadır. mif l.ı: cevap olarak yal-

bile lazımgelse beni posta· •p ı ı d M 1 · · d esinin teaklp daha müterakki bır nız at a... eylp geçtl-
edi iyor. a ıye 1 

ar Meselenin ıktısadi mahi - haneye kadar salmazdı. •Bu 
mütezayit konturolile mahalli istihbarat ve tevsi ıervisi yetine gelince: Bu cihet da· diyordu, ıenln lçlıı değildir·" nlzBen de amade anlattım 

t( ltı ll\rfın dan izahat iste· 1 t• mu ım 

:;:!:,..__ ~~..:.;c!a~k~tı~r:."::-;':;-;;:ii:°:~~~~~~J 
l'Qrk ı ı güldüler· 
ıl genci cebinden çıkar· ara . . t k kendin· 1iı ki 1 bl Türk zabıtı ar 1 
tik r i bir mendili su · d k·kalarca bu 

lntıterinin üzerine ıerip den geçmlf, kla d
1
an ayrıla· 

'~ 1 topra ar 
tı bÇerıstndekl haıarala kar- su ;e I 

1
. ve emdi 

J it •iizgeç yapmak istedi. ma .~· ç 
1 

• do"rulduktan ÇI lltiJı d Turk gencı 11 
1 

b" 
W ııı :ı: nıedeniyeti! Buna a a midesinde öy.e ır 
. ..ı h llbnı oldu. lngiliz küçük ıoğnrl k his•etti ki sanki ciğer· 
... ~ ıu . a ır 1 r 
,1 ile nın neferlerden bırill- feri aitzına geliyordu. 'atı 

l ..ı r "erdığı emir üzerine ne d- dü Gözleri karardı ve 
~ 'r d k on d . in .... erhal atından inere ten bot olan mi esme 

""'nd·tı d 1 . za . t •f etmek 
1 

1 çekti ve men i sız dirdiği suyu 11 ı ra 
,! 0 

il.tak T k d tam ma· le.b su içebileceğini ür suretile çıkar ı ve 
f" itine tıaret ettı ·ı kendinden geçip yere 
( Ş nası e 'd 

luk iddetı hararetten, yorııun· yıkıldı, bayıld~ ka 1 

1' lı Ve uykusuz'uğunu ve " -
ti atta k .1 1 kenarın · urıun yarasını bı e Süveyt kana ının • 
f, ~fl~tan Türk genci bilA te da •Kantara" üsera kararga· 

de diit •uyun üzerine kapan· hında hasırclırn inta edllmlt 
ı ~ rı 

1
' Çe.ınurlar aras•nda kay bir baraka içinde kırk ka· 

J ( 11
n haıarata karıı diılerl· dar Türk esiri basta ve ya· 

~" eıkıtıa.k suretile ıüzgeç ralı yatıyorlardı Altlar1ında al Patak ıu tçmeg" e ve su Osmanlı ordusundan nbg~ 
~ ... > ltık •ki i ı· il'" len ıonra çamurları !izlerin iğtinam ettı er .. 
,J oınur ğ . b l'k kilim ve ust· ,..,- . ına a bafladığı zaman rer eıkı ey 1 • 

J ııııtız d d b. · e battanıye ,, d me enlyetlni! Temıll ferin e ır ınc 
en ıtıuhafızları kahkaha· yar. 

hu-kumet ml\lı"yeıl için daha beklenilebilir. Devletin ih- F k H k 
h 1 de nez•ketl haı·z bu a at . üviyet vara amı h ? I' lb 1 racat kredilerlnl garanti a z ya 0 

• a . ıa ukl hüviyet •arakan 
genit ıslahat hazır anmııtır etmesi suretile ihracatı lunmaktadır zira mahiyetle a1mam için timdi ta eve için acele etmem liaımdı 
Çünkü doktor Trapl'ın dedi- kolaylaıtırmall lazımgelecek-ı ri itibarile birbirile olduk- gitmem mi lazım gelecek?. ki, bankanız öyle paydosu 
ği gibi demokrasi her ıey- tir Bılhaua ticari temaaları· ça zıt bir halde bulunan Zannedersem yanımda be· yapmağa kadar tekrar dön
den evvel mesuliyel demek mızı Sovyet Ruıya'ya kadar . menfaatleri telif etmek la. nim namıma yazılan mek- mefe muvaffak olabileyim . 
tir ve bu da para itlerinde uzatmak niyetinde olduitu- zım gelmektedir. Bu ise tuplar olacaktır. Hatta, ev Aa, evet, ç gün evvel eYe 
huıu!i bir ehemmiyeti haiz · muz bu 1ıralarda bu huıuıa meselede alakadar olan ta· kiram için, elimde bir de sarhoı döndüiümüz zaman .. 
dir. daha büyük bir ehemmiyet rafların yekdiğerine karıı makbuzum var. Bunlar bel Bu defa M Tutatu mil-

Maliye nazırı mahalli ma· verilmesi ıarttır fadakirlık ruhu ile melüf ki size, bu kadının ben oldu· tebeulm bir çehreyle ıözQ· 
lıye itlerlnde dikkat ve in· olmaları ıartıle kabil olabl · ğumu, batkası olamıyacağını nG keserek: 

lir. Bu huıuata da Balkan ve bu ıenedi, ihbarnameyi y tizamdan para ve sermaye orulmayınız banıme · 
d b Bal~an anlaşması anlaıması küçük itilafın vü- çalmadığımı hbata kafi ge- f d ı D Piıaıasında da la el iti ar 

1 

en 1. · edl ve liıtlk 
k d cuda getırdliii nümüneden lecektır. Size biraz evvel h hususu ile yakinen ala a ar mü ürü bGyük bir kuvvetle 

b "Le Tcmps» den ilham alabilir. Küçük itilaf de söyledim, bu paraları hb olmaktadır. Umumi kriz u· 1 arnameye vurdu: "Şab-
h b t Balkan anlaımaaını her bu hususta kıymetli netice kızım bana Londra'dan yol d 1 1 rada da vasi mikyasta ta rl a • ıen tanı ık " Ve aonra, 1 l· 
ı h 1 bl blok aleyhinde ve ler elde etmittlr Bunu küçük lıyor Yapmııtır. Bir kaç mi yarı anır r ·· ve etti: 

d 1 1 1 lun·ı bir eıerl itilaf devletleri milli banka· ihtiyar hanım, çantaıını bulan kısa vadeli harici istik· ip omas n n - Llltfen No 7 . lu rl· 
d ld 1 k t 1• kkl etmek yanlıı ları muahbasları tarafından açtı · içinden blltün bir y1• razların müddetleri o u, o ara e a ıeye gidiniz! Paranızı ora-

lı bankalardaki mevduat olur Bu anlaıma balkan alınan kararlar ispat ı:der. ğın kağıt çıkardı. dan alacak1ınız. 
!:ırktarları kriz dolayııile bir devletlerinin müıterek dilek- küçük itilaf milli bankaları M. Puıatu: 
h 

I düıtü· Bu itte de ma· !erinden doğmuıtur.Bu mllı. murahhaılarının Bükreı'te - Zahmet etmeyiniz, 
ey 

1 
bl · terek dilek, büyük devletle. yaptıkları tolantıda üç dev· hanımefendi , diye mani ol-ıiye ıdaresi müspet r vazı· 1 

1 Klğ t rin bılvauta ve veıayetlerln- let arasıda hakiki bir it du. Türk - Fransız banka11 
fe örıneğe ça ıııyor. ı 1 

g kabili olan altuna den kurtulmak dileitldir. Bü- ı birllil vücuda getirilmlıtlr. nlzamnameıl, hüviyet para mu 

Dllnkü htklye M. Lütfi 
beyindi. Sehven Türker ol
muıtur. Özür dileriz. 
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1 
• heyeti riy,ısetinden · 

1
• BALIKESİR'İN 

~ .-- . - . - .. , ~:,.'. : 

--·~SEH ı· R~-~ ~ 

Sinemasında 
21 Teşrinisani ~arşamba akşamından itibaren 

SABIRSIZLIKLA EEKLEDİGİNİZ 

Harbi Umumınin Korkunc Hakikatlerinden 
:tı 

GİZLİ KUVVETLER 
Bu filnı hakiki 'esik! !ara istiııadaıı ve nıiliyonlarca dolar sarfı) le 

· 'e bir kaç iıısanın hayatına nıal olmak suretiyle ,·iicuda g<'lil'ilnıiş 
büyiik ınuffakiyet eseridir. 

Bu filimde harbi umuminin nwşlıur ve korkun~· casusu E.3. İle 
Mabel nıayiıı korkunç nıace ı·alarırıı vP Iska .lanı k d<'ııiziııdc lıarbi 
umuminin akibetini tıazırlaJan Alanıaıı ve İngiliz doı aıınıasıııııı ıı · iit
hiş rnuharebesini-tahtelaa~ir ve Tayyare harpleriııi torpil Pnd:ılıtını 
batırılan diritnot, Tahtelhalıir ve Jıa,a harbinde yanarak dı nize dü
şen Tayyarenin feci akıbetini Loııduranın Bombardunıaııı iş i nde ca
susların o ynadıkları Jolleri, karada tüyler ürperten ıakiplcri. Büy iik 
bir heyecan ve alaka ile takip edf'ceksiniz. 

iLAVETEN: FOKS DÜNYA HAREHLERİ 
SÜVARE ... Tanı saat 8 de 

/vlevkilerimiz numara/Jdtr biletlerinizi gündüzdf:'n a/abilisiniz 

PEK YAKINDA 
llalıi ıırtist LİLİAN l:IARVEY'iıı 

ihaleleri ft> s ilı edilen, fıl'kanıızııı Balıkesir Vi - _= llıı'Aı ı~Aı 1rı~ılılıı~ıe 
' lavf' t merkezine ait Kert~ın kö)· hududu da hiliıı- , '- 1' ı; j lii 

deki iki parça zevtinlik (50) bin lirada ve i SAi~ ·ı~ıı -~- , 
Edremit, Ayvalık, Burhaniye fırkamıza ait yedi ' .. 1'1'4 ı;ı _ 
parça zetinlik (20) bin lirada talibi üzerindedir. i • 

24 -Te~rinsani - 934 cumarte.i giiııii saat 16 , Her hususta en1saline ii stiindlır. Balıkesif''in 
da fl a lıkcsir Vilaye t fırka nıerkf'zinde pazarlıkla · bu nefis KAR.\TEPE ~arabı herkese 
ihaleleri icra kılıııaca~ında n taliplerin tayin olu
nan gu n ve saaue ıııüraeaaıları lüzumu ilan 
olunur. 

Sevgim-
ve 

- lztırabım 
Yazan: ~IÜKEHREM KAMiL 

Fiafr 25 kuruştur. 

Mevsimin en güzel romanı 

Gazeteıııizde zevlde takip ettiğiniz bu 
güzel eser kitap halinde 

Çıkmıştır. 

Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 
Toptan ve litre ile satış yeri 

Birinci Noter altındaki mağaza~c~ 

--~ 

Milli takvim 
935 senesinin en güzel takvimidi'-.

1
1 

Ciiııkii MiLLİ TAKViM sadece bir tak,iın de~ • 
ayni zamanda bir tarihtir. 

Bir ~11LİJ TAKVİM almayı ıınutnıayııııı· 

···-···-~-· 1 J!a41;1ıı-n·fcıı- t/çitt: • ~ Mevsimlik ve kış ' ık en son moda nıantoltı~• 
ropluk, yünlü kuınaşl::ır ve faııile bazeı.lerı· 
miz gelmiştir. 

Balıkesir Doğum ve &ı-n~Me-ı- tlçitt · 
Cocıık Bakıın Evi ti .. .. .. .. . ~:ı-

1 - Vihl.yı>tiıı ııwrkez ve miillıakatı, şelıir ve 1 En luks palt?luk pardusuluk "~ aske:ı ·ıiı 
küyleri ahalisinden müracaat eden gebtlel'iıı puı_luk.l:ıl' guzd desP.ıılerd • yerlı ye Ingı 
tabii vt> ınüşkiilatlı her ııevi doğumlarıııı ve ale-it ellııselık kumaşlarımız mevcuttur. 

ıumum kadın ameliyatıaı·ıııı müessesede mecca- • M ht . t ·ı · · · b' d f mızı 
==ooeeooo:c:e:•o=o:o:eo:rı: ....... ~_. .. t;··~··· ...... ! nen yapar. ~:ocuk diişiirnıı k tehlikesinde bulu- li U erem muş en .erı~ızın I~ e 8 maza 

Doii, rııltık •ti Goz akımı nanlaı·ı da kezalik meccanen yatırarak tedavi i teşrıflerı kafidır. 
~ • !• : Ur ihsan Ahmet eder. 

1 Emanethanesı ;~: ' .. ~. - Süt çocukları ve i~i ~.aşıııa kadar olan • TAVSANiLILJ1 ZJJaıE FAHRİ 
! Bu kere 13alıkesir'de Yeşilli camii karşı- !•: Hastalarını her gün ıa - kuçuk hasta yavrulal'ı dalıı mucssesede yatırarak !ili -- -·- ·- ~- - --~ - -

. . . - •• : at 3 den ıonra Kuvaimil- : 1 d . d F t . M "f t ve sında lbralıım l~ey. yeşıllı ~okagııı~a 67 rı_U· ·ı: liye caddesinde 159 nu · : ıer zaman meccanen le avı e er. an azl aill a Ura 

1 
marada DOGRt;LlK EMA~ETHANESI adıle ıi: maralı muayenehanesin - : 3 - Si.il çocuklarıııııı bakını tarzları lıakkııı- 1 Kumaş Mazası 
emanethane actım. Balıkesir· istarıbul araııın- • : de kabul eder. : da müstakbel validelel'e Ye gebelik esnasında i . f •••••••••••••••••••••••••• 
da emanet iletnıeğe başladım. işi olanların fi vukuu melhuz arızalara kar~ı tatbiki l::\zını gelen Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

! idareme nıiiraca atları halinde sürat, emni- • D M Al• tedavi ve tedbirlerin alınmasını da gebelere öğ- _ 
; yet, ehYen emanet göndcrnıek ,e getirnıek ı. r. • 1 retnıek iizeı·e derslt•ı· verili!'. ' !Elfli~IHi8t!iBi:!il&~---IUtB-
t işini tecl'übe etmelerini nııılıterem i~ sahip- •• c · ı f . ,,. l I 4 - Cüııılıuriyetimizin Balıkesir'e batı~eltiği•, 
• 1 . ·ıa 1 . •• _ _ ' '. 

1
1• _ r<1

11
0_'·. 1 /('1.-. ı bu ra'.·da11 ve tıayırıı müesseseden mutıterem Beledı"ye Dı'spa· nserı"nde t erıne ı · n ry erım. et ~ogu" ugıı ıasta 1" ,Hı 

1 
lk . .

1
. d k 

1 
.
1
, 

1 t Emanetçi u ~.l 1 ıa · ımızın ıslı a e''e oşma arı ı an o unur. G } . 
HAYDAR • mu e ıassısı. • Muayene ün erı . _________________ .., ____ _ 

····-·-------------------
Balıkesir Askeı·i satın 

<tim<• koınisyonıından 

Hastalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu· 

1 
ayene hanesinde kabul ve 1 
tedavi eder, 

Balıkesir ~arnizon kıtal efradı icin on bin kilo 
L ' 

yemeklik tuz açık i ndirıne sn re tile 29-2-teş -934 
tarihine miisadifperşenıbe giinii saat 15 de satın 
alınacaktır . Talip olanlal'ın şartnamesini gör-

mek üzere her giin ve saat 15de indirmiye iştirak 
etn1ek üzere de muayyen gün ve saatte 63 li
ralık muvakkat teminat makbuzlarile bil'iikte as. 
keri satın alma komisy ınuna ıııüracaatları ilan 
olunur . 

Belediye Reisliğinden 
Balıkesir belediyesine ait Havran hududun

tlaki (21) döııiinıdc (210) ağaç zeytinliğin bu se
neki mahsulü satılmak üzere nıiizayide~e çıkarıl-! 
ınıştır lhalesi 29-Teşrinsani-934 tarih perşembe 
giiııii zaat 16 da beledi~·e daire s iııde yapılaca ~. -
tır. Taliplcriııiıı belediy. ~ e müracaatları ilan olu-

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

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir, 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

Gazeteye ait her hususta 
Neırlyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

_n_u_r._-;::;r:--.----ı:=========-ll SAV AŞ Cumartesi günleri 
Zayl• I çıkmaz , 

ı Sawaşın Takvımi 
1 TEŞRlNISANI 1 

Kooperatife ait olan it 2 l : ~ S A V A Ş 
mührümü zayi ettiğimden ı · Çartamba İ 
hükmü olmadığını dair 1 Gün doğumu: ı iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
ilan ederim. ı ı YIL: 1934~~:~~1 ~:;6 'milliye caddesinde Hususi daire 

ti ŞABAN 14 I' Telgraf adresi: Balıkesir -
Ova köyünden Şaban ı = S A V A Ş 

oğlu Ahmet ----------1 '---------

-·-

Balıkesir tiıyyııre cenıi-
1 

yeti reisliğinden: 
Tayyare cemiyetine ait lıiikt!nwt caddesinde

ki ars:ı müzayede suretile satılığa çıkarılmı~ ol
duğundan peşin para ile alıcı bulunmadığı tak
dirde ıııezkılr arsaııııı birirıci derecedl' ve biriııci 

ı sırada cemiyı·te ipotek surctile de taksitle satıla
! cağından lalip olanların tayyare cemiy<·tiııe mü
racaatları ilan olunul'. 

1 

Uitlkevi Reisliğinden: 
1 H<1lkeviıııiz giizel saııallar şubesi tarafıııdan 
acılaıı ı·csiııı ve tezvini resin1 deı·sine devanı et-• • 
nıek arzusunda olanl:ırın lıalkevine ıııüraca:ılları I 
rica olu nur. i 

~Halkevimiz Ali Şıınri hey mektebinde Fran
sızca ö~reıımek istiyenler içiıı bir der~lıane aça
caktır. Arzu edenlrrin nwktebe müracaaıla kayıt 
oluıımaları rica oluııur. 

~ Halkeviıııiziıı Ali Şuuri mekıebiıı<le açlığı 
halk için parasız okuıııa yazma rlersler ı ııiıı gördii
ğii rağhel '<' istf•k üzeriııe 29 'fe rini sanide 
başlaııı a k iizt>re pazaı·tesi ve perşrmbe günlel'İ 

öğlfllleıı soııra okuıııa ve yazına lıilnıiy<'n lıanıııı

larınıız için de bir dershane açılnııştır. 
.\ zu eden hanımların ,\li ~ııul'i mPltebiııe 

müracaatla kayıt olunmaları ı·ica olunur. 

CL~J.\l\TESİ GÜNLEill 
·!i .. k d d~ııı 

0.!!ledcnsonr;ı saat 14tkııl6ya -a ar • ,1 
c, < 1 ıı• 

lıa • t: . lıklar ıııuayeııesi ( noktor A 11 

Eıııiıı bı•y ) 

PAZAR GÜNLEHİ: r 
.. 1 .,,ı~ 
Oıiledeıı sonra saat 15 den 16 'a 1'' ,, 

l / .. • ,,. 

kulak, burun, boğaz lıaslalıkları nıı 1 ·'· 
nesi (Doktor \lelııııet K:\ıııil bPy) 

PA~AHTESİ GÜNLEHi: ·ırlı'' 
Oğlrdf'ıı evvel saat 10 daıı 12 ye 1'· \lı' 
dahili lıasıalıldar ıııua~Pııcsi (Doktor· 
met Enıiıı be~ ) 

SALI GCNLEHİ: ~~ 
.. 1''''' O~ledeıı evvel :-ıaal 10 dan 12 ~e ·~ı 
dahili haslalıldar ıııııaycnf' !>i İ ( l)oktor · 
met Eıııiıı bey) 

ÇA~ŞAMB.\ GÜNLEB İ: .,d~ 
Oğlf'deıı soııra saa l 15 dt'ıı 16 y:ı ~· ~· 
dahili hastalıklar ıııua~erwsi (D11ktor 
san Baif bey) 

PEBSIUJ BE GÜl\'LEHİ: • 
.. ~~d 
Oğlcdı• ıı ~oııra saat 15 drıı 16 ~a • 
~ J ~· 

cildi)e H' ht•\liye lıa!'talıkları ıııua~ı· 
(I>oktor Mehmet Ali hr~) 

1.---------
- --- --------4 Neırlyat müdürü!~ 

Villyet Matbaaıı - Balılı 


