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------!..-Bü~y--ü k ö n d er Almanya Silahlanıyor 
12!fanda Türkiye hakkında 

UI 
_ ---- . . .., . ATA ln~·ilteree11(lişede 

Us Kurultayının ıstegııe soy Almanya'nınsilahlanması914 
adını aldı den daha hararetlib!·r halde imiş 

Ceneral Ot>ııaiıı hunun t ·~ · ııırııi~rı i ı ln ı aıııakla 
l\ıırult d - ın-ır ve askeri yasak mıntaka 

ay a s ,, iJ üld .. 
icindeki emlak işi gor ş u. 

il 
ANl(ARA ' ) ta J den geri kalan borçlar erle· 

Gyn , 2 t l A A No lu askeri menınu mırı t k Mııt · k si seneler Milli mii Jafaa ve· 
•ily1t'k et Mec~ isi bugün kııiarı kanununa göre as e h v k kaleli bütcesine memnu 
İl'loı de tarihi günlerinden ri biJ"inci memnu ıı ı ınta a mıntaka istimlak bedeli na- 1 

Ôııd . aha yaıadı. l-üyük içersinde kal ı p ciheti atk<! tt trın gayrı menkul mı altında kamilen ve konu ·ı 
1 e biiı .. •oy adı münasebe- j rıyece alınan . lacak olan tahsisatın ödene· 

lc•lıı ltn meclisin tek bir ı eınvaliıı 5 ıubat • 1931 ve ceği hakkındaki kanun layi· 1 
tılı tcoıkunluğu ile en say ı 744 N olu kanun mucibince eıah- ı I . de hasınırıda birinci müzakerele· 
~treh ura tına meydan 1 1930 ve 1931 ıene erın l " b d 11 1 ri yapılınııtır. 
"'t r· it toplantıda Hasan kanun verilmiyen be e er n· = ~ 

. bPı·atwr ilıııı :ıl edih mi~ <'<'(·~iııi ı-;ö\lii\or. 
. IS~ A ;~ HUL , 23 ( S. Ş.) - olduğunu iddia• ed;yor Bu 
lngllız gazeteleri M. Bald vi · gazeteye göre bütün Alman 
nln son nutku münaıebetlle fabrikaları silah yapmakla 

yazdıkları makalelerde A1- meşguldürler Yalnız Han ver 
manya'nın silahlarını endişe 

1 
~ehrinde (600 ) kiti ıllah 

verecek surette arttırdığını ı imalinde kullanılıyor. 
yazıyorlar 1 PARİS, 23 (S.Ş.) ita. 

"Sunday Epreı. Alman. va nazırı ceneral Denain 
ya'da silahlanma faaliyeti Parlamentonun hava encü· 
nin 914 ten daha hararetli meni huzurunda Framız ha

Veni Türkiye 
Garp efkarı umumiyeıi 

için sadece büyük devletle 
rin sahası dahilinde cere 
yan eden bazı beynelmilel 
vakıa ve tezahürlerin ttlki
kl kafi değildir. zira 1914 
1918 harbinden aonra dün-
ya, bilhassa Tuna ötesinde
ki alemi baıtan bata değif 
lirmif olan tahavvüllere ıa · 
hit olınuıtur. 

Mesela itle ispanyanın 
bi le Türkiye'ye ticaret Eaha· 
11nda yaklaımaunın millet· 
ler ar1tsı bakımından ehem· 
miyelli olacağından kim 
ıüphe edebilir~ 

Bu yaklaıma her iki dev · 
let için de muhakkak ıurel· 
te faydalı olur, zira Türkl· 
ye, menfaatleri itibarile İs 
panyt.'va muarız bir mevki· 

Bu günkü Türklye'de blltün 
münakale vasataları bııt d6n
dürücü bir süretle artmııtır 
genlı orman ıahaları ,feyiz 
lendlrilmlı ve bir mllddet 
aonra ııarp sanayii ile adeta 

rekabet edecek mahlyyette olan 
Hır sanayi harekeli bütlln 
memlekette yol almııtır. 

Diğer taraftan maarif le 
çok ilerlemiı . mektepler ço· 
ğalmııtır. Bugünkü lıtanbul 
htnüz ruya dolu köıelerden 
büsbütün mahrum kalmıı 

bulunmakla beraber büyllk 
ve dinamik bir ıehre mlln· 
kalip olmuıtur; merkeze nlı· 

betle ikinci derecede kalma· 
11na rağmen ıimdiki Tllrkl· 
ye'nin aari ahengine uymak
tadır. ~~~~1111:~:; ;~::k~::;et~e~!: - N-·-0· t-a=-M ı·ııetler Cemiyetine VerITai 

lıı-kt kıller hazır bulun· 

~~~::::a_m~~:li~u ·:~·!·; ıJ hkı·kata göre suikastm-a·~ 
ıııı.... n ınuzakeresı ya· a 1 

lt•ıııc~:e bundan sonra 'd h ı d . -..,il hur Hazretlerine · • t a azır a llıtt ~::~f •oyadı için bükü· carıs an n ı. 

va ordusunun yabancı hava 
ordularile mukayesesini yap 
mııtır. Cennal 1934 bütçe- J 

ıinde verilen milyarlık tah- 1 

ıi satlan beı yüz mil yonun 
elde bulunduğunu ve aıı cak 

bu kullanılmamış bulunan 
kredilerin de l erıtlenmesi 
ıartile tayyare rr.elzemele 
riniıı iılahı ve yenilenmesi 
kabil olacağını ıöylemittir. 

1 
de bulunmadığı gibi ne Türk 
htlhsali lı;;ıanyol istihsalini, 
ne de l:ıpanyol istihıali Tür 
kiye'nlnkini her hangi bir 
piyasad!ln dııarı sürmek va 
ziyetinde değildir . 

Yeni Türkiye daha çok 
uzun zamanlarca tükenmek 
bilmiyecek olan zenginllkler 
le dolu birçok yerlere ma
lik olan bir memlekettir. 
Bunun içindir ki Türkiye 
Avrupa'lıların olduğu kadar 

ve hatta daha ziyade lıpan
yol entelleküellerlnln ve ıı 
adamlarının derin ve ıami· 

mi dıkkatini üzerine çekml· 
ye layıktır. 

lc,nltn •ndan veril nılf ola o 
tt Unın·· l 'i kab ustacelenmüzake Çek S ()V3k teş~ bb" ·· l'-tbeu~' ~dılmişli Bu mü Roma••Y"' ve . o ya ' ~ use mıı 
'lııeı p soz alan lfaıvekil z,·ıbe.ret edi~or - tı.tlıkikat l\l~caı·istan'la 
~'ıı •ta Hazret leri ~u _ 

Almanya'nın hava kuv· 
vetleri hakkındaki suale ce
neral §U cevabı vermitlir: 

"193-! yılına kadar Al 

1,, ::~;_';;;:::::.::·~,m- y ugosla vya nın e Y ı ko ınşu l ugu u u boza. 
bit k ttaıınizin soyadı için Cil k ma)t İyettedit• hava nazırı olunca vaziyet 

!). •ııun k lifii el le lif ediyoruz. 

1 
değifli. Almanya kara ve 

0111ııu~kGk ki soyadı ı.tbik Macar başveki i protesto edı"yor deniz teslihatı için de bü· 

manya yalnız sivil tayyare· 
ye malikti Ceneral Goerlng 

!\ııh en Büyük Önderin yük bir gayret ıarfetmek· 
QİiYilkCağı ııdı tayin etmek E 

23 
(A.A.) - ret etmekte olduklarını bil· gazetelere beyanatında Yu· tedir. Bununla beraber bun· 

ten ., Millet Meclisinin 1:0. CENEVaR ' hükdmetinln , dırıniıler ve bu itteki meau· goslavya'nın notasına ıatma- dan korkmağa, telate düı· 
1, bıı e• hakkında bir kanun· YugoılavY · ı l n siyll!i liyetlerln Macaristan ile dığını, bunun Macaristan aley meğe lüzum yoktur . 
.., Ata T ı. f M ·tva suı <"5 mı · - b 1 B lh Al ..,.ito • ürk adını te<li arsı . . , . olan mevcut eyı munase el eri hinde baılıyayan propaganda i assa manya'da bin· 
' ruz 1 ı· tlerıne uaır 1 d k h" ld 1 ~ıı • · nanıyoruz ki Ulu mesu ıye 1 ·ciye ih al e ece ma ıyette o u cümlesinden olduğunu söyle- erce aakeri tayyarelerin 
t ~n d y oı l a vya ıarı . 'ıııh eğerli varlığı olan notası ug . f dan ğunu ilave etmıılerdlr miı, Macaristan'ın buıı;ünkü mevcudiyetini iddia ederek 
~ı ur R ·. ı M Yevtıç tara ın CENEVRE 24 cS Ş) k k . k 1 

lıte bütün peıin hükümlerı 
ve batıl fikırleri zihinleri · 
mizden çıkarmak zamanı 

artık gelmiıtır: Bugünkü Tür
kiye, hiç bir veçhile, sultan 
lar ve saraylar devrinin ıa- "PariJerTaırebblat. den 

tafat l ı ve gevıekTürklye'sine ı llir cambazın marifetleri 
benzemiyor. Bu hakikat bu 1 EHen 
günün en bariz haklkatı iken 
bir çok insan 1 arın el'an vazl

ıehrl demiryolu 
iıtaıyonunda ef) a vaıonla

rını bo§llhırken demir yolu 
yelten bihaber bulundukla 1 rını ve Relcümhur Kemal pa_ memurları muhteviyatı can· 

.
1 

T" .. .. lı hayvan diye beyenname 
ıa ı e urk munevver kutleai · 
nin kimi terakkiyi bizzat veri !en tahtadan bir sandık 
memleket içinde amil olmak- içinde on yaılarında bir erkek 
kimi de yeni Türkiye'y. i hariç ı çocuğunun oturduğunu hayret· 

le görmüılerdir Bu ç i 
le temsil etmek ıuretıle, el d · ocu un 
ele çalııtıklarını bilmedikle yanın a gıda olarak bi_raz 

_ kahve ile bir parç k k 
rlne nekadar teessuf cdilıe a e me t•e eısıniz adını 

5

öy- nazır . mumi - mev ; ini sarsma ve harbe panı saçan ara inanmak 
d l\ de · M Jl ti r Cemi yetı u 1 h · · M d H }tıruı. tın ıevgi ve saygı 1 e e d" dilmiştir. Yugoa av arıcıye narırı . aebebiyel vermek iatediğini saçma ır akikat ıudur ki 
"l ~rıın k" t' lig"ine tev 1 e y · M il ık ı· h k I Al 1 k tını ı:ı:ı birlikli! gez· a ıp lenin Yu· evtıç ars ya su as ı a . 1 ave etmiştir. manya ge ece seneye ka· azdır Bugünkü Türkiye, ııe 
I~ olacağız. Bu nota ~u M:c~~stan ara· kında Yugoslavya'nın nota11· 1 BUDAPEŞTE, 23 (A.A) - dar binden biraz faz 'a as · rlliğin boı bir "Pltoreak. 

'dı llıııyoruz ki "Ata Türk ııoalavya ı ~ !atmayı ihlal nı Milletler cemiyetine Macar Baıvekili M Gömböı keri tayyareye malik bulu · yaldızının en aon tezahür 

bulunmuıtur Bu dikkate 
ıayan yolcu kendialnin bir 
sirk canbazı yanında müı· 

lahden olduğunu ve canba
zın kendlainl, yanı çocuiu ~il bile büyük Tu""rk "Ulu•u sındaki eyı an 

1 
vermlıtir. Notanın hulasaaı y 1 t h kk d nacaktır Bu da ıhmal edl· !erini de tamamen aıyırıp 

Q • k ınahlyette 
0 

an va· ugos avya no aaı a ın a lemez.>l 
.. ı!\bınYıQk oğluna en sayııılı edece . azarı dik ıudur: ıu beyanatta bulunmuıtur: 1~~::;==~===::--:==:::::=a:;.t::m::.•;t.:..• ..:b..:ü~y.:ü:.:k:...~b~i~r ~d;e~v;le~t;t•;;·r. 
11 

)1 h" cıhetlerıne n ~lanilya suikastı büyük bir " · · · · ı -
1 'ı-.ekıı 1aPrnıı olacaktır.. ıın celbetınekte ve Marsılya cın~yetıne aıt F t ~tlQi •rnetPataHazret· kati tethiıçi heyecan uyandırmııtır . Bu Uluslar Cemiyetıııe verilt:n ır ınanın zararları 
'I~ l\ •ık k kil bir tak 1 m itin çok vahim safhaları var· Yugoslavya notuı Macar j 

•ti• 1 il ve süre urların Macariatanda yer· 1 k 1 ). ~r a k ns dır . Muhtelif meın e e t erde 1 h ""k" t• · h t d .. ·· jJij 
ı.•Y•ıı arıılanan bu be· u b maka· u uıne mı ayre e uturme· y • ili . rada azı f ' 1 h 1 ıın·an v·ap ... k •nd ietın•ı ve 0 •. •. ol· polis tara ın:.ıan yapı an ta · mittir. Macar hükumeti bu < l U U () ra-
._tlh~ıının an sonra kanun ınatın yardımını gormuf d h 1 1 ..... ın dd l . k kt kikal ınü im mese e er mey notayı bir aydanberi Yugos ( d 

.. ,., a e er• o un· kaydeıme • .r y·a o ıır ıı ve b' Ik ı· lıiaıııııe Yın" alkıılarla kar· duklarını hk·kat dana çıkarmııtır. Tahkikatın lav matbuatı tarafından ya · ( Jp ye en } 

seyahat masraflarını ucuza mal 
etmek için bir çok defalar 
bu suretle ıeyahat ettirdiği
ni aöyleınittlr. Sirk camba
zı tevkif edilmlıtlr . - ~ 

ltalyıı 
Sefiri gidiyor . 

' •ttır. Son defa yapı~an !•ta Fransa neticeleri Yugoslavya ile Ma · pılan ve Mncaristan'ın duru- ı d 
.. u k·n • . Kral Aleksan r 1 • caristao araıında eyi koınfU· ı' mu bo mayı gu""den Ü pıı ı·ça a 11 ı 
•, ildi ~ ltn layıhaıi'e Kenal N M Bartu- nu z m ca· '• ı C·· 1 Hariciye azırı . luğu bozacak mahiyettedir. delenin devamı sayar. Macar ISTANBUL, l4 (AA.) Gellbolu'dan gelmekte olan 

.. "'tıı.. l'·· Uınhur reisimize katli !•inin Macarıstan· E ı ı . it k nun • k Macar memurlarının katillere hükumeti notanın liıanının V\e ki gecedenberi yağmur· bir Yunan vapuru fener 

L"°ihj bı r soyadı verilmittir. da eskisi gibi bir takı~ ·fim· yardım ettiği anlaşılmııtır. Macaristan'a kartı netriyatta la karıtık olarak baılıyan poy· önünde, dığer bir Yunan va· 
~- k b l selerın ıf ıra Mesuliyetlerin arattırı ması ve bulunan gazetelerin lium raz ırtınası ıehir içinde küçük puru da ıark köy önünde ka· 

ANKARA, 24 ·cs.ş) 
ltalya elçisi M. Lojacono 
ltalya'nın Çin hükumeti nez . 
dine sefir tayin edilmittlr. 
Mumaileyh bugün ıehrlmlz· 
den ayrılmıtlır. "'"uıı r veııka olan bu . . 1. • klerinden ıstı a· 1 f 

"' "· 11 u ünden sonra '·te devam eden aynı b • '"'t• de etme" notanın gelecek ruznameye nın aynı olmasından dolayı azı zarar yapmıılır. Vapur- raya oturmuılardır. Bandır· 
•-. ~rteıi - ·· 1 k f d Maca-te t ırunu top anma · unsurlar tara ın an alınınası lateniyor. çok müteessir olmuıtur. Ma lar limandan ayrılamamıı ma'da yirmi tonluk bir yel 
t'l'llrııı,t~:lııntıya nihayet ristan'da hazırlanmışo\~ğ~:u Çekoslovakya ve Romanya car hüküıneli Yugos:av no· ve gelecekler de gecikmek ile kenll kayalara çarparak par· 

1 

~illet M meydana çıkarm~ıtır. va~:~ı~ hükumetleri de birer nota ve· ta11nın siyasal temayülü- gelmiıl erdir. çalanmıı. lstanbul'a gelmek 

0ııı,111 eclislnin bugünkü .. rmler arasın a rerek Yugosl1tvya'nın teıebbü· ne ve hassalan bu mesele üzere marmara ve kara de-
'6tiite ısında Üzerlerinde gö· ~ugoslavya'nın tikayelerde süne müzaharet etmiılerdir. 1 hakkında etraflı malumat olarak temin etmit olduğu niz limanlarından ayrıln11ı 

'

" l\ ka 

1 

d ğ kinııeler askeri kuvvetlere gu" venerek ı •ııı.rd nun i.yihaları ise ı ol u u hh \I U ı d k o an vapurlar fırtına yu-zu-n· ~ bu unmuı f d 1 Macar mura ası rqu- a mıı an ve müna aıa gö . sulh fikrinı· tahdı"t etmekte 

il 
ır: d Bunların i a " e· den 1 k ld ki Ud de var ır. . art ıöz alarak Macaristan türebilecck bir lakım delil- ı e rar ayrı ı arı liman · 

Hariciye Vekaleti Vekili 
Şükrü Kaya Beyefendi M 
Lojacono ıerefine dün akıa~ 
Anadolu kulübünde bir ak· 
ıam ziyafeti vermittir Zı 
yafette ltalya sefareti ve 
Hariciye Vekaleti erklnı ha 
zır bulunmuılardır. tı.. ltlta k k d kendilerinin Macarıs· olduk arından bu meaelenln lara d- ü 

1 
d 

~ " h·lı· çı aca ihtilafla· rln en kk hakkındaki söz'eri proteıto lere iıtinat edilerek Maca· \ onm ter ir " ~ ı 
1 

1 • ha ın çabuk aydınlanma11 ı"çln 
•~nııı Çin Sovyet Rusya tanda yalnız i tıca 1 d f ' h d 1 k ·• 

1 
k etmı·ı, Macaristan'ı ünya e · riıtan ın itti am e i mesi ey- ıa· m ı 1 . 1 • 

k,.,el ı"lile lrnza edilen mu- dan müstefit olmak af .a. karı umumiyesi karıısında fiyetine cihanın nazırı dik· 1 m:~ını ~::: :::rerın yapı. •ıı·ıflıc=·..::-:..'.:::::=:::=::::~-~§~:::§§§~§§~§§§~§~§~t 
1tııı11 elterini rneriyet ınüdde· ınadıkları, suikastın ar~•eascınaer kabahatli göstermek için la katini celbe der Macar hü · s ıat 

1 
h ı · de ... M. Bt•nt•s'p sııika~ı 1111 Q M •• b ~'Yrüıef ı ınası ve havai kadar grup a ın t tmit pılan ittihamın yanlıt olduğu kumeti Yugoslavya'nın itli · 1 p r usa k 

... "•e h 1 d ikame e h 1 h d b 1 '· a ı ıılaeak.tı'! a ası "•lleı ına aus beyne!· toprak arın a Yu nu söyle mittir. anı arını cer e e i eceğl 
r•k 11 1ılıi 1 ki nl<ltılınııtır. M b k ·ı · ık tt 1 PBRIS 24 (S Ş) " itııi ınukaveleye itti· \ o dll arı 8 I . mi l- \facar murahha11, acaris · gi i alı ın ıu as an evve , , . . Fran· lkı ı hakk . b meEe enın 1 M . t 'd "k l p . . L d 1 K Han . . k l\cı· ındaki kanunun goı a vya u bl . tan'ın mesu !yetini gösteren acar il an a 1 ame et mit sız o 111 " İl ili ekish < gısı a k? 
hk llıüıak 1 c . eli asdm esı fi k 1 h ld " idd " d - Ü b 1 za naca ~ ke.b ereleri yapıla !etler em•Y . ru:ı- fotoğra ı veıi a arı mu tevi o uııu ıa11nı a çur le i ir namındaki Macar tethiıçiai· 

An8.d it: edil mittir. nin öııümüzdeki celse6i~t:l talep olarai( Yugoslavyanın verece· ve cinayete ıeriki cürüm ol· ııı yakalam . ~tır. Bu adam 
lltye kodu ajansı ile on se· 'namesine ith'-1 edilmesıkn" t g"ini bildirdiğini raporu bek'i· duğu ittihamını reddeder. Çekoı

1

ovak hariciye nazırı 
1 a p • hü ume · M h k 1çııı li ar teahhüt icrası eder Bükref, rag 

11 
• yeceğinl ıöyleınittlr. • acar ü umeti; Yugoslavya M. Beneı aleyhinde bir aui 

'hıhtarıcıye Veklletloe sa· leri de ayrı fakat mealerı ı BUDAPEŞTE 24 (S!;i) - ile dost l arı sulh anlaımala · kaıt yapmak vazifesini de-
tt,., Vere k rerek Yugos av· l k"li M Gömböt rının kendilerine bir taraflı h "'tıı~ n anun ile 21- bir nota ve • h Macar baıve ı ru le etmit· 

z - 927 de ve 1 120 ya'nın teıebbüıüne ınııza e-

iç sayfada okuyunuz. 
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bt' 
itidal ile yapılan itler 

1 
• 

d -ııo e• 
vacı kağıdı üzerine o 

Ve rrürkiyc İçin bir broşür B •Iediye kupa maçları Mektepliler 
hakkıııda hazırl<tnıyoı· Rt•isliği Maçı 

yağ gibi ürer; tellt ile 1:u 
palan itler ise fırtınalı lı1 
havada yakılan kibrit gı 

Nans şehtinde bir ANKARA, 24 (S.Ş ı Balıkesir belediye reisliği· i d -d- - i d- - Cuma günü mual lim mek -
kOnferans verilecek Türk Dili Tetkik Cemiyeti nin , belediye kanununun ma nyur u _ man - tebi ile liıe ikinci takımları 

halkıınıza kolaylık olmak 94 üncü maddesinin (S) ve kartılaıtı. Hakem orlamek· 

yanar ve söner. 

- 19 -
Mademki onun iç;od' 

ANKARA 24 (S . Ş) üzere soyadları için birer (D fıkralarına ııöre vali b • ı • "" • • 2 l d • tepten Osman efendi idi. 
Gzi Hz ., Türkiye Cumhürlyetı bey uhdesine verflınesi Da 1 r ıgı n I - yen 1 Oyun sonuna kadar diralz-

k 1 b brotür hazırlamaktadı•. i 
ve in i A 1 mevzuu üzerinde biliye Bakanlı~ının 11 11 934 !ık havası içinde geçti 

bende varım; o halde: d r 
Her ıey umunı ıı;ln ~ 

Hatta ben, hatta ,eııı 
Fransa'nın Nanı ıehrinde bü· Alfabe sırasile hazır anan 

b d günle meçlt ve 120. 65 Gü k n "k/ • 2 J ı · ve ıert devam etti. Yine 
yük elçimizin reisliği altında roıüı e en doğru soy ad- c, uçu erı - ga ıp 

ları bulunacaktır B - sayılı bitisf ile iltrl sürül birinci takımlardan fazla bir. 

hatta o bile! . 

20 - .,-
mühim bir konferans verile- b k d 'otu r mesi üzerine bakanla r he}·e- birini incitenler bt lundu. Bü-
cektir Konferan resmı" ve ir aç güne ka ar çıkacak t ır 

·~-· tün bun l arın sebc.bini aramak 

Mademki yaıaınak 1 

ölüyoruz; o ha1de: ~· 
ilmi Fransız 
verilecektir 

erkanı önünde Jsp<lrl«t'd(l ve l az ı m gden rru•meleyi 
yür · ıtın ek alakadarlara düşer 

Ölmemek iç .nr1e ır.ut ı 
ya ıama lıyız: 

Adliye ffafICIIJk B ı z , oad c ce, esefeduek 
g ·çlyuruz. T u fsılata &eçeliın 
Oyuna rnuaılım mektebi bat 
adı ı ı .. v .. rüzgarlı. Lil! rüz· 
garı lehıne aldı. Bırblrıni ta 
kip eden akınlar vc0 lıse mü · 
dafasının eyi \" ı k ı f -

!arı, muallim mektebinin 
ahenkli pasları göı ülüyordu 
Devrenin sonlarına doğru 

muallim mektebinden Ahme 
t'in ayağile ı k gol kaydedi 

- 21 - .. 
1 , er 
asanın yatadıgı anın• ıf 

Tasfiye heyeti ay so
nuna işini bitirecek 

ANKARA, ~4 • S.Ş . ) 
Adliyede tasfiye heyeti ay 
ıonuna kadar itini bitirmek 
için hergOn toplanıyor. Yü 
ze yakın hakimin tekaüt 
edileceği, yüz kadarının da 
tasfiyeye uğrıyacağı •öyle 
niyor . 

Avukatlar kanunu laylha-
11 adliye hukuk işleri mü 
dürlüğünde gözden geçirili
yor. Kanun lay •hası Mecli
sin bu toplantı zamanında 
yetitlirilmezae baroların da 
fikirleri sorulacaktır. 

i:-.P R r A, ~3 Ll.. A. ı 
16 ll a y ı stanLerı . İspa r la 
halı l arına } e pılan soğuk 

damga e yi netic J er v rmiş

tir Bugüne kadar 25 bin 
metre murabL aı halı göz 
den geçirilmittir. Halıcılar 

birlıği bıı turu l~ n ı;~klin 

sürmesi için ıöz birlı ğ i elti
le r -- -
Fcneı•bııhçe 

Ankara şampiyonu· 
nu yendi 

ANKARA, 23 ı A A. ) -
Fenerbahçe ile Ankara ıam· 
piyonu ara11nda yapılan 

maçı fenerbahçe 5· O kazan-

M 1 
'd mııtır. Maçta Kazım ve İı ug"' a a ' met Paşalar ı e bir çok ve

kil ler hazır bulundu. 

Fıı1dık fidaıı lizmir maçları 
larJ ÇOg\J altJ}J"I IZMIR, 24 A.A) - Dün 

burada yapılan ilk maçların· 

YOr. 1 da lzmirapor Türksporu 
1 3 Altay Karııyaka'yı 1-<! 

Kozacılık ta ileri etil· 
mektedir 

MUGLA, 23 (A.A.) 
Vtlayetlmlzde geçen yıldan 
beri fındık yet iftlrilmeıi için 

baılıyan çalııma ilerlemektedir 
Geçen yıl ilk Glresun'dan ge· 
llrllen 400 lıadar fidanla 
baılıyan bu lı, bu yıl 6001) 
fidan getirtilerek dağıtılmak 
suretile bir kat daha genfı· 

lettlmittl r Diğer teraflf u Muğ 
la'da ipek kozacılığının kök · 
lettlrilmeıf için de çalııılmak 
tadir. 

Çekoslovakya tütün 
alacak 

lST ANBUL 24 (S ŞJ -
Çekoılovakya tütün rejiıi 
dııarı piyasalardan on milyon 
kilo 933 ve 934 mahsulü tü 
tün almağa karar vermiıtir. 

yenmişlerdir. 

-=-~-

Sekiz fi ı·ma 
Memleketimizden mal 

alacak 
İSTANUUL, 24 18 Ş) -

Meleketimizden palamut, 
kuzu derisi, av 
derileri taze ve tuzlu balık, 
çok mitarda hububat ve 
bilhassa faaulya, yapağı, fın· 
dık,mazı ve fırça taıı almak 
istiyen sekiz Yunan firması 
Türkofise müracaat etmit· 
!erdir 

yurda girmiyecek 
ANKARA, 24 (S.Ş.) -

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 1 

Vekaleti Kolinos dit macun· . 
!arının yurda. ıokulmasını 1 
yaııak etmiş ve bu yasak 
gümrüklere bildirmiıtir. 

Sal .m bey 
linin 12 - 1 1 - S34 toplan 
tısında 1545/2 sayılı karar 
larile 1 abu! buyrulmuştur . 

~luhterem valimizin teırıf
lerinde deruhte edecekleri 
bu h~yı rlı i şin hayırlı ve 
feyizli netic~ler verecegı 
tabii bulunduğundan şehri· 

mizin az bır zaman zarfın· 

da büyük ilerlemelere maz· 
har olacağına emin olarak 
muvaffakıyetler dileriz. 

Tabiiye 
1 

Mııallimliği / 
Şehrimiz Ortamektep tabi-

iye muallimliğine 

Mual ıim mektebi 
Sivas 

tabii ye 
muallimi tayin eclilmi~tir 

İhtisas mahkemesinde: 
Tütün kaçakçılığından suç

lu Ağunya 'nın Kırıklar 
köyünden Sağır oğullarından 
Hasan oğlu Halil ağanın beı 
ay hapsine ve 550 lira pa 
ra cezasile mahkıimiyelıne 

ve Sındırgı'nın Işıklar kö· 
yünden hafız Hüseyin oğlu 
Muharrem'in bet ay hapsine 
ve 95 lira hafif para ceza 
aile mahkumiyetine karar 
verilınit ve yine tütün ka· 

Balıke sir, CU'lıa günü dol 
gun bir spor günü yaıadı. 

Sab.ihtnn Muallim mektebi
Lise ikinci takımlarl lt öğle 

sonra Alay Güç 
ı k . nci ve Bi rl ik Yurt 
birinci takım arı ar11sında 

h yecanlı maçlar oldu. 
Lise Muall im mektebi 

maçını, \luallim mektebi ha
kim bır oyund,n sonra O 1 
kazanmııtır 

Alay Güç •kinci takım· 

larınin maçına saat yarımda 
Bırlikten Münir beyin ha
kemliği altında ba~'andı. 
Daha ılk dak kalarda Alay· 
11111r 'hır gol attı. Ve biraz 
sonra d& Güçlülerin güzel 
bir golü beraberlik temin 
etti. Birinci devre her 
iki tarafın hararetli çalııma
sına rağmen hiç bir netice 
vermeden bitti .. 

İkinci devre daha baflar 
baılamaz Güç hüçüklerinin 
bariz bir üstünlüğü gözükü· 
yordu. Ve bunu oyunun hi
tamına kadar temadi et 
tirerek bir gol daha altı 

ve 2 · l oyunu kazandılar 

Birlik - Yurt maçı 
Günlerdenbui cledikodu · 

su olan ve bu iki eski 
rakip kulüpler.n ma • 
çını görmek için sahaya 
binlerce halk toplanmıştı. 

Hakem Alay İdmanyurdundan 
Selim bey .Evvela Yurt'ular ve ' 

biraz sonra da Birlikliler sa · 
haya çıktılar. 

çakçılığınd .. n suçlu Balıkesir'ln 
Armutalan köyünden genç 
Ali'nin oğulları İshak ve 
Mehmet efendiler de beraet 
el mitlerdir. 

Yurt takımı: llasan Hik
met, Adıl-Şeref, Kamil,lsma· 
il- İrfan, Hüseyin, Hulki, 
Mehmet. İsmail beyler. 

Birlik: Ateı · 111.ustafa,Maz
har Ali, Münlr,Aga - Salim 
Salah, Celal, Niyazi, Mu 

ammer beylerden müteıek· 

kildi . 
Yurt takımı her za -

m an k i kadrosunu 
muhafaza ediyordu. Hirlik 
takımı iki, üç oyuncuıuııdan 
ba,ka çoğu ikinci ta -
kımdan tetkil edilmif . . Bu 
sene her nedense l ' irliğin 

diğer s e n e 1 e r d e k i 
takımını görmüyorn7. 

Oyun baıladı Yurt'ular 
rüzgar altınde Her ilci ta . 
rafta seri 'e uzun paslurla 
oynuyor . Bu arada Yurt 
luların sağdan güzel bir ini· 
şi golle neticelendi Birlık

liler bu gole müteessir olma· 
dılar . Rilakis daha güzel 
paslarla Yurt kalesini bir 
hayli sıkııtırdılar . Yalnız 

oyun sert ve biraz favllü 
devam ediyordu . Bu da 
hakemin topıı yakın· 

dan takip ve kararlarında 

tar~ddüt etmesinden ileri ge .. 
liyordu .. Oyunun sonlarına 

doğru Yurt kalesi önünde 
bir kanıma neticesi, Birlik 
forvetlerine bir g<· l fırsatı 

vermiı ve Nıyazi 'nin ufak pla 
ıe vuruıil e ilk ve beraberlik 
gollelini kaydediyorlar . 

Bundan biraz sonrada 
halı.emin düdüğü bırinci dev 
renin bittiğini i 'an etti. 

ikinci devreye baılarnaz 
dan önce, yağmurla beraber 
esen souk bir rüzgar sonu 

di Ve birinci devre LO bit 
ti. Ilı.inci devrede rüzgarı le 
hine alan muallim mektebi 
daha faz:a gol çıkarmak is
tiyor, Lise ise beraberlik te 
ıninine yahut galibiyete ça. 
lıııyordu. Muvaffak ta oldu. 

Müçteba'nın güzd bir fU· 

tuile lise beraberliği kazan· 
dı. Oyun bir kat heycanlan. 
dı ve bir katdahasinirlilik arz 
etti. B•tmesine 15 20 dakika 
kala yine bir kargaıalık ve 
münasebetsizlik çı~tı. Bu da 
bastırılarak oyuna devam 
edildi. 

Bundan sonraki zamanda 
mua lim mektebi çok açık 
bir hakimiyet kurdu Ve ade 
ta bir kaç dakika t ek kale 
vaziyetini aldı. Lise müdafa
asının beceriklıği gole mani 
oluyordu. Mamafih bu da de 
vam etmedi. Muallim mekte 
bi hakim•yetinin semeresini 
Ertuğrul' un attığı gollegördü. 
Ve oyuııda bu suretle 2·1mu
al lim mektebinin lehine bit-
ti. 

Takımların puvan vaziye
ti föyledir: 

Muallim mektebi iki oyun· 
da 10 puvan, Lse bir oyun
da 4 puvan, Ortamektep bir 
oyunda 2 puvan. Önümüzde· 
ki haftaya Lise-Ortamektep 
karıılaıacak,bu suretle birin· 
ci devre bitmıı olacaktır. 

na kadaf devam ederek 
oyunun zevkini kaçırdı Bu 
vaziyet Yurlluların leyhine 
idi. Ve mütemadiyen l'irlık 

bir 1. ıyıneti varsa o da g b 

miıe ve geleceee ba~• 1 're' 
ba len iki pencereden ı 

oluıudur. .0.tid 
Mühiı • 

sabi/ I 
~~~~~~~--~ 
Şükt•ü \'C 

K<td ı·i bcyl~ 
Mülküye müfettitleriP ı' 

Kadri ve Şükrü beyle',,.ıı 
ma günü ıehrimize ge 
lerdir -dd~ 

Şehrimizde bir ınil " .. J .. 
kalacaklar ve bu ııı~ jl 
zarfında belediye itl•ri ~~ 
husuıi muhasebeyi 1'

1 

ve teftlt edeceklerdir /fi' 
-~ı" kalesini 11kı1tırmağa er 

]adılar . Buna mukabil 11 
liklilerin sağ ve ıold• 11 'I 
kiıaf eden akınları hiÇ 
semere vermiyordu- b'Jll' 

Yağan yağmur •• _, 
müteaddit yerlerini ç• ~ 
ve su birikintileri ile fi 
durmuıtu. 8aha öyle bi~~~ 
zivete geldi ki. oyıırı ,ı 

toP topa vuramıyor ve 
rlni kaybediyordu. Jı 

Yine bir aralık yıı;~' 
bir hücumunda sır~~ 
aleyhine bir serbest 

1 
1~ 

cezası verildi. Çekileıı bl 
llirlik müdafilerinden ı 

Pe~ nin elıne gelerek 1 
oldu ve Yurtlular bııııll el 

bir vuruıla gole tah" 11 

ler. ~ 

Oyun, bundan aoıır•d, 
rincl devred'lkinden r 
sert ve favullü cereY811i 
mlye baıladı. Ve bati 
aralık kavga bile oJdll Jı 
de genltlemeıine rrıt:~ 
verilmeden önü alındı -/, 
retle Yurdun 2 . 1 ıısll 
tile bitti. ,ıı 

Yurtluları tebrik edt ~ 
!'dil. 

~--.... .._~......,~~~·~~~~~-.--.~~--.,...~·-~----- _..,.._.,.,_._~..,. ..... ..,. __ ............................ .....,.,....~ ........ ..,...,...,...,...,...,._,...,....,....,....,....,._,. ... ...,..., .... ...,,.,...,.....,.,,.....,..._..,...,_,,.,...,.,,...,...,-.rı1f'~ 

• rar görüşıııek üzere ayrıldı. İngiliz'ler acaba hakkında lan gayri Türk zabit ve dok- bahsedi 1 iııc• ınüstema bir ihtimali de mevcut 0 ~· (ol 

f 
Roman Tefrikamız: !3 

Saı v <t ş t<t ıı 8<1 v <tş<ı 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Valıtile gaddar padiıahla- ı 
rın hatmlne oğramıı ve Mı-
11r'a nefedllmitler, orada 
te•attum etmiıler. Ben Mmr 
da doğdum, Londra'da 

doktor mektebini ikmal et 
tim. Şimdi de lngiliz ordu 
ıunda doktorluk yapıyo· 

rum. 

- lngillz ordusunda dok· 
torluk yapmağa mecbur mu. 
sunuz efendim? 

- Makıadınızı o.nladım. 
Kanunen mecbur değilim, 

ilkin vicdanen mecburum 
Alt tarafı ben de Türk'üm. 
Sizin derecei tahıiliniz ne· 

dir? 
- Bendeniz harbiye me 

ıunuyınn efendim. 
-Şu halde zabit idlniz?Nıı.-
111 oldu da zabit 1ikten çık· 

tınız? 

- Çıkmadım efendim, ben
deniz lnglliz'lere esir olınu§ 
bir Türk zabitiyim. Mamafih 
nefer olıam dahi bir Tür-

küm ve Türk'lüğüme iftihar 
ettiğim kadar 1-iç bir ıey ile 
iftihar edeme ırı. 

lla. Evet ; bizim ser 
tabibe giden hastahane ser 
tabibi böyle bir ıeyler an
lattı Ne iıe tanıımı~ olduk. 

İsmim Kemal'dir.Bir kere de 
yaranıza balıayım 

- Teıekkür ederim efendim. 

Doktor Kemal Türk zabi
tinin yarasını itina ile mu 
ayene ettikten sonra sıhhi 

ye çantasından çıkardığı 

okıijenle temizledi ve hiç 
bir tehlike olmadığını hatta 
bir kaç ııün içinde tedavi· 
nin hitam bulacağını, kati
yetle söyledi. 

Diğer hastaları da büyük 
bir ihtimamla birer birer 
muayene ederek hepsinin 
marazına göre ilaç verdi. 
ve ~u hizmetten dolayı mem · 
nun bir vaziyette bütün 
hastaları elamlıyarak Türk 
zabitlnlnelinl sıktı ve tek-

Kantara revirinde büyük takibat yapacaklar mı? Mev torların ihanetlerinden bah- zevk duydu Osman çavuı cağı ve bundan sonr11 ~/ 
birmemnuniyet hüküm sürüyor, zubahs idam cezi\Sının tat- setti . Bisan ovasında Osman- çok safiyane bir lisanla: tirecekleri evlat ve • '{ 

Doktor birkaç Türk' ün ha. biki c•betine gidecekler mi? lı ordusunun matemi umu- - ilahi efendi, sen mut- ve tesadüf edecekleri ~ 
tırını tatyip etmlf, ilaç ver· Bu tahayyülatla beraber netice , misini, (yevmi mesut!) diye laka hoca zadesln, herıeyl Türke bu elim vazıyeli·/ 

ılt 
mit ve pansuman yapmıı itibarile idam edileceğine ' ilan eden Ermeni doktorlar · bilir ve doğru söylersin.Yü- ederek batlıca v~ Jt 
olmaktan mütevellit mem· ihtimal veremiyor, mutlaka la Arap yüzbaşıyı hatırlata- reğlmi sız 'attın. Ben Kon- Türklerin küfe hatııı ~ 

yaııyacağına ve hatta mem- rak misal gösterdi Ha11lı ya' da koca postalcı hocanın cemiyetle meıbu bir. ıt14 
lekeli ve milliyeti namına Türk'lerin ancak birbirlerin- yaıamaları ve gayrı bO 

nuniyet teıirile 

hülkalp 
mü steri-

Sıhhiye çavuıu, kendı 

elile yaptığı insaniyet ve 
müdavattan maada hastala-

rın milliyettaıı olan dokto 
run ha ,talara karıı teveccüh 
hislerini temin ettıği için 
hazzı vicdani ile ıermeset. 

Ilınakadaki hastalar ise 
Osmanlı ordusunda göreme

dikl eri şefkati gösteren ge 

rek doktor ve gerek sıhhiye 
ça vuıuna karşı medyunu 
ıükran olarak bunlara en 

ufak bır hizmette bulunmak 
fınatının zuhurunu diliyor 
ve Olimanlı ordusundaki ba · 
zı gayri Türk doktorlara 
lanet ediyorlardı 

Tür zabiti, evca ve ıztı 
rahatının lıafıflemesi do!a
yısile daha sal.in bir dimağ
la düıünebilmek için gözle
rini yummut hayalata dal
mıı, &addar ve kanunAuz 

vazını dinlerdim. Hiç bir za · 
intikam bile alacağına kani den samimiyet ve ıefkat bek- leri asla 

11
,I 

man bu kadar müteessir ol · 
idi. Vücudunda kuvvet hı.. lemelerini ve baıka kavim- ı ve küçük itlere kar 

1
1
1•1 

.• 
madım . Meğer biz Türkler • ,. 

sediyor, biran evvel tedavi lerden asla fayda gelmiyece- maları hususa.tının te ı~ 
eski ve bü yük bir kavim imi k 0 

edilmek hususunda büyük ğini, binaenaleyh Türk mem zım olduğunu bara • ~~ 
tiz ın bir arzu taşıyor. Çünkü te· lekeli haricinde ebediyen !indeki arl.adaılarııı f 

Dedi ve <•!ley gidi günler "t davi edilip ayağı sağlam kalmağa mahküm bir Tür zalarına nakıetmeıı 

d 1 hey» diyerek ağlamağa baı f' k ld . J olarak yere ba~tığı gibi kün beıeriyetten ma ut o a va ıa o u. ı ııv' 
!adı. Zabit hemen Osman d hi1 memleketine kavuşmak için mıyacağını mukni bir ı;e· Artık baraka a ,~ 
ça vutun vaziyetinden istifa 1 k ı1' i her çareye baş vuracak ve kilde izah etti. Uğuzhan'dan mübahase !r anca 

1 
her fedakarlığı göze alacak- Mahmut Gaznevi'den, Buğra de ederek Osman çavuıun_ ket ve milliyete ınhil• ,.r 
t 1) • ld b" · k han'dan ve Yavuzdan bahse. ag"lamasının mllliyet ve mem· o Ş k O man • ı. ogru u, ır sıgara ya - y r . a acı s 1'l~ı· 

tı. Arkadaş 1 arını mütemadi- derek Türklüğün büyüklü leketine olan merbudiyet bile ciddiyetini tıı 
1 
'(f 

yen tenvir ve milliyet hissi- ğünü anlattı Hastalar adeta ten ileri ge ' diğini ve ıayaııı ded.,sınden işittiği e•~-ııf 
ni ilka ve takviye etmek k"yun kaval dinler gibi dinledi takdir bulunduğu hakkında kalıramanlıklarını a~ it 
arzuyu ıedidine tebiyet et ve Türk gencınin bütün bu bir çok medih ve senalarda baraka halkım da oY 1/ 
mek mecburiyetini hisset- söylediklerine iman ettikleri· bulunduktan sonra, Türkle rer kahraman olm"fil'~ 
mekle beraber muhtelif mi- ni her ıuretle belli ettiler. rin heyeti umumiyesi el ele ediyor. Ha11 1ı revir I 
saller ve tarihi fıkralar or- Latifeci bir adam olan vererek tefrika çıkarma dershanesi hal•ni alı1' 
taya koyarak arkadaşlarmı ihtiyar Konya'lı Osman ça · mıt ve gayri Türklere J 
uaandırmamağı da ihmal et- vuı biraz da Karaman oğul- paye vermemit olsalar idi _________ ,,,,_ $"' 

medi. Evvela ancak Türk ol- !arından bahsedilmesini r .ca O·man çaVUfUll da oimdi ısa va ş K ııparı'' 
duğu için doktorun bt-lki etli Buna da Karaman oğul- filen ve kendilerinin dahi ~nfl"J 

meauliyeti gozune alarak !arının Türk dilini Arap ve kalben ağlamalarına mahal müsabakB ku& 
gösterdiei ıefkalten bahsetti. Acem sözlerinden kurtarmak kalmadığı gibi el bin İngiliz 
Osmanlı ordusunda kullanı hususundaki hizmetlerinden orduıunun eline eıir diltmek 
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Ruşen Eş Hindistan 
ref bey teşkilatı c.sa~ 

~ • • , . siyesi proJesı 
. zaımtS eitı- H" distan'da nasıl 

ın t 
. ın 

a ııamesinı karşılandı 
•d • i' OMBA Y. 23 A.A.) 

VC f 1 Dün Londra'da neşredılen 
k A.TINA 23 \AA. ) Tür Hind ı stan teşki · ô.lı esasiyeıi 

lye'nin yeni Atına elçiıi ha'<kın::laki proje etr4fında 
R.uıen Eırcf bey dün sabah 1 Hındıstan halkı ve ııazete· 
ıtıına.tnamedni Rt.isicümhu !eri hen(iz açık olarak fi · 
ta ta.kdim etti. Meruiınden kirlerini ,öyleıniyor. 
•onra Zalmis Tüd< diplo. Bununla beraber Hindistan 

•ııat;Je uzun ve dostııne bir için donıınyon te~ki 1 atı ka
llıill&katta. bulundu. bul etmemes inden dolayı 

Vasıf bey 
Ka.' seriye gönderile-

1 tek nıakineteri gördü 

İnır i liz parla rnento komisvo· 

nunu hata l ı buluyor ve yeni 

te ·ki iıtı esl\Siyenin amele 
p:rtisi ilıtidar mevkiine gel· 

dJğl takdirde t.ıdtl edılebile. 
ceğini ummaktadır. Gazete· 

)er ise projeyi geri bir ha· 
reket olarak tasvip etmekle· 

" Times" den ri tU netlcelerı verecektir: 
llister Macdonald dün ak Washington deniz muahedesi 

1am Guildhall'de irat ettllll ortadan kaldırılacak ve ye
bir nutukta hükumet ıda ni bir muahede bunun yeri• 
raıinde g<çen senedenberi ni alacaktır. İngiliz heyeti 
devam eden safhaları izah bu nıuahedenln esas ve 
etmitlir. Bu nutkun en en· mevzularını Amerikan heye 
tereaan ciheti geçirmek\e ol · tine btldirmlıtir. Amerikan 
duğumuz mütkül günlerin hey'eti bu mevzuları Wn. 
milli hükumetin sırtına yük shington'a göndermiı va Roo 
!edi ği bir çok vazifelerin sevelt'ten talir- at istemift ir 
teırlhi olmu ı tur. Ba ~ vekil Amerika nıahafıli lngiliz e
mernle~et i nın huhran tazyı· 

1 

rin yeni teıebbüslerlni eyi 
kı altında kalan kısımların bir gözle karıılamaktadır 
dan, dal.ili vaziyetten bah· Yapılacak muahede ejter 
ıettikten sonra Almanya'nın eıki muahedenin eıaa l arın· 
bir köıeY '-' ç< kılmlı bir hal- dan dol!acak ise. her devle 
de kalmasını lenklt ediyor tin deniz kuvvetleri hakkın· 
ve diyor ki: milletler kendi da fedakarlıklarda bulun
baılarına ve yalınız kendi· mail icap eder. 
!eri için yaııyamazlar. Mis- 3-5 5 nisbetı yeni mua· 
ter \lacdon •ld Almanya hedede muhafaza olu-
bükilmetlnin Sar meaeleıl nacaktır. Gemlkrin hacim 
hakkında ıon zamanlarda lstiabilerl otuz bin tona ka 
verdlgi teminatı memnuni· dar tahdit olunacak ve bü 
yetle kartılamıı ve bundan yük Britanya'ya yetmif kru· 
ıonra silahıız anma meıele· vazör hakkı verilecekllr. 
ılne geçerek bir kaç ıene İngiliz ve Amerikan he 
dir devam eden bu müza· yelleri, waıhlngton muahe· 

T .MOSKOVA, 24 (AA.)- \ 
•b Urkiye bllyük elçisi Vasıf 1 \ey Minisin civarındaki Sol-

lı uı ve ::lovyetleri ile fabri· 
a.ları gezmlt ve Kayseri 

llıcnıuca.t kumpanyasına gön· 

_-'::d:;"..:,· -------:--- - kerattan lngilterenin ka· ıinln Japonya hükumeti ta· 
k makineleri gör-derilece zanç temin et· rafmdan feshedilmesi gibi 

müıtür. mek ümidini kesmedığini b ir hadise karıısında, ne gi-
bildlrmiıtir. Milletler cemi bi tedbirler alacakluını mev-
yeti azası ııfatilelngiltere'nin zu kahıetmiılerdir 
uhdesinde bir çok meııufi. Eğer Washington muahe· 

ij . - h ma f ı a yetler olduıtunu söylemiş, desi feıh olunur jge üç hal 
eı·h«tngı bi ,. ınıı asa fakat b.u gibi teahh~tlerln tekli kartısında bulunacağız. 

Almanya'ya Karşı 

F .. J> rd ustın un 1 keyfi bır ı <>kılde tezyıt edıl j ı- wa hington muahede
) 8IlS3 •US 0 t • t• ly mlyecel!lni de ilave etmlı ; ıinin tecdıdı. llirleıık Ame-

Yct ı·d temiıı e mış ı tir. rıka bu sureti halli ilt ızam 
lffill)l L h" 

1 
, l Çok yazık ki baıvekil, bu \ etmekte ve onu müdafaa ey. 

PA. 1 • k 11 e ıs an ı, " R S, 24 ( AA . ) - Ruıya ya ar , klan· günlerde riyaset ettiği deniz !emektedir Bu hal, muahe· 
ra.rl da Japonyayı aya l k 1 •ıtıento Fransız mebusan sonra . . Fakat bu •ul - kuvvet eri müzakeratı ha deden Japonya'nın ihracı de -
llıecfısı Harbiye bütçesini dırmak ıstedı. .

1 
R kında kati beyenatta mektir. Çünkü Jpponya woı. 

•ekı .. k n Fransa ı e us· . " • . 

k 
Z Yuz milyon olara 1 ha yarıya .. . bulunamamıttır; çunku bu aıngton muahede:lnlR feshi· 

llbt 1 · · t bbüsünu temın ·· 1 · G · dh il ' etmitlir. llaricıye na ya'nın bır eıe oy e bır mev:r:u ve uıl a. ni iıtemlıtir. 
ıırı c - 1 d .. •ı b ta Muharriri f . d - 1 b" f 2 1 1 h eneral Maren soy e ıgı etmiştir.,, " az a • ziya etı; e oy e ır ıraattı - ngi iz eyeti tarafın· 
ıı1utukta harbiye bütçesinin Fransa ile Rusya araaında 'ki va:r:iyet müsaade etseydi dan teklıf olunan bir muta-
U u d~ 1 orta hazırlanml\ ı5ını, b' n anlaımıya varı mıı hükumetin bu iıtekl slyaıe- vaaaıt hal sureti. Bu hal tar-
Ordu . . ı ır a . k. d ı 1-. ı ç 

1 
n 1935 yı ı I d g"unun ın ·ar e ı em ti kolayca tasrih edilebilirdi zı her ilç milletin fedakar· 

lçlııd - ı 1 bu un u N M M ı 1 k d b 1 e harca naca il nı soy e· . • . . ı·ıaret ederek ı e it· iller acdona d'ın en ziya· ı lar a u unmasını amir · 
Ilı itti yecegını 1 d d k r. Radikal sosyaliil fır· . k de asker alınması ke· de alkıı anan ıözü iğer lr 
"••n ·· d ] tıfa ne f k il 1 1 k"I k 3 H b' h d 

d 
ın sozü geçen a am ar· . 

1 
k llanmıyorum- a at mi et ere mlıa teı ı etme - iç ır mua e e ya. 

e.n b· · ı b - liınesın u - 1 ·1 ' ı ·ı· h 1 barrı ."ı ~an m~z ata mku 1 unu diyebilirim ki Almanya uzere. nfgıkterebn n •ı1 a sı1 dz· pı mamaıı 
• tı soyledığı nutu ta 1 . bir muhasama landıgı a at u mlsa e a ı Dünkü toplantıda lngllte· 
Alına.nya'nın Yenay muahe· ile her hangık ti· ve eyi ı ran olmadıllı iç in müdafaa re'nin teklıf ettllli tarz mev-

<l . 1. d çok uvve ı "•ıni tatbik eltl~ıne inan· ha ın e . R dusunun tertibatı almak ihtiyacını zubahs olmuıtur 
Ilı k " ·h dılın•ı us or . . 1 a. ıulha fena hi:r:met et ı zar e . dilmi tir.» hiısettığıne ait o an kuım- Belki üç devlet, gemile-
llıek olur. Hitler hükumeti 1 yardımı temın e 

1 dır - Baıvekil sözlerini bitir !erin tasnifi bal.ınıından b: r 

'd k 'f ' le bir macera geçirmlı; öyle müt,ölen tabiatı ıeyredtyor, 
ya 8 j yazı esme ait be- bir ırençle ıevlımlttım. Fa- dalgın dalırın müte • 

t 
kat niçin, ejter o blldtjtlm madlyen düıünilyordu 

yana 1 Ôzcan bey ise na11l bu va Acaba timdi yeniz, yuvaaız 
«Reichsposl• dan ziyete düıebtllrdl . O ajtır zavallı fıkaralar ne yaptı 

Viyana'dakl Alman ıeflri baılı, temkinli, ıözünü bilir 
Möıyö Von Papen, Avuı- er bir adamdı, fakat •. llayır 
turya'daki Alman kolonileri· hayır .. O :maz,her halde o dur 
nı ziyarete baılamıı ve Kla· Çünkü bu tarkı benim beı· 
genfurt'te kain Almanlar teledijtim tarkı. lıte bu ıarkıyı 
ku 'übünde ilk haıbihalini çalarak ejtlenir ruhumuzu 

yapmııtır . Alman sefirinin 
vatanda~!arına söylediği ıöz· 

ler, bir çok bakımdan dik· 
kate değer bir mahiyettedir 
Çünkü bu haabihalde ileri 
ıü r üle"l telakt.ı ve nokta! 
nazarlar ki bnıı' ara Yon 
Papen'ın hai:ı: olduAu resmi 
aıfatı ve ifasına memur 
edildiiti vazifesi itibarile 
Devlet reisi ve Baıvekil Htt 
ler'in telakki ve noklai na 
zarları olarak dahi 
bakıla bilir - Avustur 

ya'da yerleımiı olan Alma.n 
lar için takip edilecek hatlı 

hareket ve direktifleri ıhtiva 
etmektedir. 

Klagenfurt'te ya.ptıltı bu 
müıahabesinde Von Papen, 
evvela üçüncü Reinch'in ar · 
zularını ıu suretle ıfade etti ; 

"Biz Alman'lar .Reich'i ye· 
nileştirmek ve ona yeni bir 
can vermek, fikri ve iklull· 
di hayatımızı ecnebiler tara· 
fından ortaya atılan hukuki 
meıhum ' ar ve telakkı ' erden 

temizlemek lıtlyoruz., 

Bundan sonra VonPapen pro 
teılanlar içindeki kilise ihti
laflarından bahsetmiı ve nl· 

hayet söLlerini kendisinin al· 
dİğı emir veçhıle Avuılur 
ya'da ifasile mükellef oldu 

jtu vazifeye intikal ettirerek 

ve müteveffa Hindenburg'un 
malum sözlerine telmih ede· 
rek ıöyle demiıtır. 

"flenim ifasına borçlu ol· 
1 duğum lf, bir vıulyeti yrrlne 
1 getirmek yani bir asla men· 

ıup iki millet arasında eski 
dosllıığu tekrar etmek vazi 

feıi:lir. Eller bu gün gazete 
mu'ıarrirleri, yahut if pollti 
kacıları Anschluss tabiri ile 

tenlendirirdı k . llerhalde o 
olmalıdır. Fa kat, niçin . Mü 
temadlyen kendiılne sualler 
ıoruyor ve hepıl de mü•pet 
cel'aplar karıınnda kalıyor· 

du. O gün akıama kadar 
bir takım htı 1 crln altında 
ezilerek gezdi. 

- Evet anlattığı gibi bu me· 
ıeleden dolayı onu terket 
tim Ve kendimde bulunan 
altın arı bozdurarak, ban · 
kadakl paramıda alarak bel 
ki idare olurum dıye bu 
diyarlara kadar gelmedim mi? 
Ondan ebedıyen gizlenmek , 
hiç olmaaza onu da bedbaht 
etmemek için mümkün mer· 
tebe ayrılmak ve uzaklat
mak çaresine bat vurma. 

1dımmı?Ve itle gelmedim mi? 

Şehir haricinde kırala-
dıl!ım ufak evceğizde otu· 
ruyor. ve ara11ra dert orta· 
jtım olan kemanımla meı · 
gul oluyorum. 

lıte anlattığı kız ta ken· 
diıi; lam benim. 

Her h .. lde Ôzcan bey 
bir daha ırelir, diyerek yine 
her geceki itiyadı üzerine 
kemanını eline alarak eski 
günleri tahayyül etmek ve 

bir daha yaıa.mak için ha 
zln huin çalıyor.Dolan gôı· 
lerlle eski hasretleri çe · 
ki yordu 

Onu ne dereceye kadar 
kuvvetli bir aıkla ıevdlı'tlnl 

timdi hiuediyordu. Evet 
seviyordu, hem çok fazla; 
bütün benlijtile seviyordu. 
O gece öylece devam etti. 
Yine meczup kılıksız adam 
meydanda yok Daha erteıl, 
daha ertesi gece hep onu 
hep onun yollarını bekledı. 

Aca.ha ne oldu. Nerdeydi?. 

nereye sıllını1ılar . 

Tam bu eınada eline ıre

çen gazetenin yırtık say
falarında tU cümleler vardı. 

•Geçen gün ıehtr haricin 
de çıplak l:aldırlı yatan bir 
adem görüyorlar Btlahara 

bunu uyandırmajta ırlden 
yolcu bunun canııa bir ce

ıet olduğunu görllyor. Zabı
taya haber veriliyor. Tahkl· 

kat netlceılnde ıofuktan 
donmuı olduıtu tebeyylln 
ediyor. Bu adam anlaııldı
jtına nazaran yllkıek tahııllt, 
eyi bir ailenin çoçujtu lmlt· 
Fakat buralara lımlnl belli 
etmedea ırelerek mecnun 
ve mecıup bir kılık vererek 
izini kayp ettiriyor. Her 
ırördüğü yerde uyurmut ... 
fıte yine tehir haricinde 

uyurken çıkan ıof11ktan bl· 
haber olarak donmut. B&yle 
zavallıları himaye etmefl ve 
onları korumalı hır aa dü• 
tl1nme1iylz .• 

Diye bir kaç aatır okunu· 
yordu Bu anda. gazete elin 
den düıtü. Bayırın, takataı• 
bir halde yere yıkıldı 

Demek o ölmüttll bal. .. 

Miltemadiyen ajtzından 

dökülen bu kelimeler yavaı 
ya vaı boıtuk bir ıekılde kayp 

olmağa baıladı . Sayıklıyor. 

Onun ölilmllne ben 
ıebep oldum. ller halde ken• 

dimi bellı ederek ve tanıla· 
rak belki onu feci akıbete 

duçar olmaıından kurtarır

dım Yazık, yazık. Hayhat 

artık o aık, o ıaadet o ıev. 
gl hep onunla gitti. Yaloıı 

o atkın derin izleri kalbim· 
de ıaklı kaldı, ve kalacaktır. 

Aıkı için ölenin atkı kalp 
lerde daima ıaklıd,ır. 

ı!Çt-=c.:::=:::::-== - - -=~--=---=o..-=.: 
-.=-ii:IJ! meden evvel memleketin sureti hal bulabilirler. Bu 

umumi sadaka.tinden ve tarzı hal, Japonya'nı~ deniz 1 
Avrupa siyasetinde yeni 
tehlikeler ve emniyetsizlıkler 
uyandırmağa teıebbüs eder· 
lera~, onlara demek lazım· 

dırki Anıclıluu kelimesı boı 

bir kelimedir ve hiç bir 
te y ifade etmiyen bir 

Bir h'lfta bir ay geçti;hl · 
la görünmüyordu. 

İtte ben de bunu ilelebet 
hayatımın sonuna kadar 

ıaklıyacajtım. Saf temiz aı
kını benliğimde muhafaza 

ederek ve her meıarına 

ırıtttllim zaman onu ve at· 
kını hürmetle yadedilp tak
dtı edecejtlm. Ve onun .te•· 
dljtl aık beatealnl daima te 
rennüm ederek ruhunu ıen 
lendirecek ve hiç dmazıa 
eıkl dakikaları bir defacık 
daha kalplerimiıde yaıat. 
mıt olacajtız .. . 

!
1 

Savaş'ın 
•
1 

Müsabakası 

ıl 

' Hangi mektep kaz~n~
cak? GePçler ta.hmını-

nizi deneyın t . 
- 1 k maçların galıbıne 
Uç mektep araıında yap: aca k alAka uyandırdı. 

"ermek Ü<ere koyduğumuz k pa ço · tarafın ka 
Daha şimdiden t.ıhminler koyanlar, langı . . b t 

B. b t hmınlerın ıaa e 
:ı:a.na.caııı sözleri dolaııyor ız u a 
edenini bulmak istiyoruz. 

Şartımız şu 
Lise mi, Ortamektep mi 

1 - Muallim mektebi mi, 
kupayı kazanacak? . . ) 

(Buna tabii ikinci devre de dahıldır. . .. 
., C l !tına isminizi ve adresınızı yazın. 
"- - evap ar.n a . 

Ve Sa.vaı gazetesine gönderın. .. • 
3 C 1 29 ikinci teırln perıembe gunu 

- evap arınızı öndermlt o'ınanız la 
•a.a.t dörde kadar getir mi§ veya ~ sabakaya dahil edıl 
zımdır. Hundan ıonra gelen mu 
rnez.. k d , embe ııününe a ar 

'9 - Cevaplara Sava§ ın pero ·ıave etmeniz la-
olan •ayılarında çıkacak 5 kuponu 1 

zırndır. 

hediyelerimiz: 
K 1 k ·k· ciY«' üç aylık 

S azananlardan birinciye 6 ay 1 • 
1 ın · 1 inden 

~Vat abonesi, ilçüncllye Esat Adil beyin eser ~r ro 
hırer tane imzalı Üçllncüden 8 lndye kadar bırerkt' . 11 
ınan, 8 den 13 üncüye birer ınanzum eser verilece ~~ · 1 

1 

1 
Kazananlar araıında der,.celer kura ile tayin e · 

1 ecekttr. 
- Mürabakaya ırlrln ve taliinlzi deneyin! ıtı! 

~- -- - -.= -- -=- •'4E• ~~ -=-- ---

Britanya dönıinyonlarının altı gemileri. Birleıik Ame . 
demokratik serbe•ti•inden rtka'nın zırhlı ve büyük 
büyük bir belal!atle bahıet- Britayanın da hafif kruva 
mit ve buhranlı bir devirde zörleri istedikleri kadar 
vazife baıına gelen hüku· yapabilmelerine müsaade 
metin yükıek fedakarlıklar· verebilecektir. 
la temin ettiği kazançları 1-----·--------ı 

M l landin yüksek kültür 

formüldür. Alman'lar ıekle 

alt bir Anschluus daha :ziyade 

Alman fıkir ve ruhunun 
bütün hayat ıahalarında 

ınüıterek bir ahengini arı 
yorlar. Alman'ların aziz va. 

muafaza etmek için elinden 
geldilli kadar çalııacajtını 

ilave etmlıtir. 

Hitleriıı 
mutt~medi 

1Ribbentrop mc.muri
yı·ti mahsusa ile gö

nderilmiştir. 
"Pester L!oyl ., dan 

" Memleketin mütareke 
siyasetinden b e k 1 e d 1 it i 
eyilikleri meydana getirmek 

için M. flandin'ın gerek olan 
bütün ıartları bu'udul!unu 

anlamak için Arros'ta ıöy
!edilli nutku okumak klfi· 

dir. 
Yeni baı vekil Waldeck 

Rou&1eau'yu üstat o1ara.k 
kabul l'tmiıtir. llunuo ıebe 
bi de mütarekenin Cümhuri
yetin müdafaası için bir mü· 
zakere olmadığını anlamıı 
olmaoıdır M. Flandin De· 
mokrat ittihadı. kongı ıuın · 
da gerek Faılzm ve gerek 
ihtılalcılık tehlikelerine kar· 

11 
lazım olan sözleri söyle 

ıniıtlr. 

ıa.hibi olan tecrübeli bir 
devlet adamıdır. Ulusal ve 
uluslar arıuı siyasal ve öko 
nomlk meseleleri ve hele 
Akdeniz, Balkan ve Tuna 
hava:;.ası itkrinl yakından 

bilir ve tanır lngili:ı: doııla· 
rım~ arasında ona karıı 

beslenen doılluk ve ıcmpatl 
duyııuları Franaız siyaaaıına 

önümüzdeki aylar içinde 
düzeltilecek meseleler kar
ımnda güç1ü ve kurtarıcı 
bir hamle verecekitr. 

Yeni Baıvekilin gayeleri 
hakkında bilinenler, ıon za
manlarda yapılan yanlıılık 

!ardan hiç birinin onun gö· 
zünden kaçmamıı oldul!unu 
gösterir Yeni Hatvekil büt· 
çenin çabucak benimseme 
ıini derhal ökonomik teıeb
büslerde bulunmaıını devlet 
reformu hakkında muhtelif 
tedbirlerin parlamento top· 
!anmazdan evvel hem hükil 
ruet hem de komisyonlar 
tarafından tetkik edilmeılni 
iıtemektedlr. Memleketin 
yeni hükOmete ve yeni hü · 
kilmet ıerefine kartı genltçe 
iılinat cdeceııı görülüyor • 

tanlan tarihi bir mefhumdur . 

Alman'ların vücuda getirmek 
yolunda oldukları ıey kom· 

fulardan her hangi birini teh· 
dit edecek yahut Avrupa'nın 

nizamını bozacak bir fektl 

del!Jl, yeni bir ruh iktisap 
edecektir Hudut tatlarını 

bir kaç kilometre ileri götür· 
mek, yahut geri almak için 
yenld<n silaha ıarılmak ca· 
niyane bir haraket olur .• 

Alman siyasetini tarif 
ve temsilde ıaliıhiyettar 

olan bir makamın bu mü
him sözleri kendilerine hl· 
tap edilenlerin cümlesince 
lı\yikı veçhtle meri tutulacak 
olurıa bu takdirde gerek 
blzd e ve g ·rekse baıka her 
han ııi bir yerde Anıchluaa 

:g~vezelilti i!e Avrupa ıiyase· 
tinde yeni LLhlikelt r ve cm· 
niyetaizlikler uyandırmalla 

teıebbüs eden gazete muhar· 
rirleri ve it polıtıkacıları da 
onlara tabi olacaklardır. 

Kııın e n solluk 
bir ırünü. Dııarıda ya · 
ğan karlar ve arıı 11ra ko· 
pan fırtınaların çıkardıiiı 

gürültüler, köpeklerin acı acı 
feryatlarına karışarak bir 

1 

uAultu gıbi yüksel iyordu. 
Ne feci ne hazin bir manza-' 

Bize g len c•erler: 

Müzik ve sanat 
hareketleri 

Cıkıtını evvdce haber verdi. 
ğim;z bu biricik müzik mecmu
asının üçünı.ü sayısı da ııtldi 

Müzik ve saıı o t hareketleri 
mernleke t ı m izde çıkan ılk mü 
k r nımel mecmuadır Ve şınıdiye 

kadar n şredıLn ı ı mecmuaların 

bu yolda al lan adımların h "ç 

şüphe yok ki en değeri s"dir. 
~üzik ve sıınlil harekı lleri'nin 
davası ve üzerine aldığı iş te 
ı~_.'h i mdir. Bunu başarmak için 
sadecıı çıkaranlarındreil, ol ur. 
ların da yardımı !Az mdır . 

Üçüncü sayısında bulun" n· 
• 

Ulu önderın y, ni bir işHcti eskı 
Türk musikisino dair, ol ,ıylı ve 

mckteplı musik iciler mıs<lesi, do. 
ğu Türk st ı n' ı nd~ 'simli yazılar 

bilhassa okunm ya değu yazı. 
Jardır . 

MQzık ve snnnt hareketlerıni 
her okurumuza 11lık veririz. 

Yeni Adam 
Veni Adnm'ın 47 inci sayı · 

ı ı ~· , km ştır. Bu sayıda lama· 
il Hakkı beyin •toölB tedri. 
sat davas ı » baş! kh yaz 51 11 , 
•Bir metre ne kadar uzundur, 
S ô y .ıseL aleminde olanlar illet 
Ômer han ı m n « llursa yolun. 
ıluıbı lıkl ı hiklyesi Andre Mal· 
rauv'tJan tcrcume «Sovyet 
cdebjyot • okutaıok için ne 
yapmalı ba 1 klı yazı! . .\f dikka
te değer bır ol~onı ııüvlay'den 
bir de Baltacı oğlu imzalı iki 
hik~ye vard r 

Çığır 
Ankara'da çıkarılmakta olan 

bu gençlik mecmuasının ı Q-2~ 
>nyıları bir arada çıkmııtır. 

Gençlere, bilhassa edebiyat 
mer.1kl.ıarınu salık v~ririz. 

Fikirler 
İzmir'dH .ıüzide elltr tarıfın

d11n 15 f!'Ünde bir ç kar mual
lımlijr İçin kıymetli bir nıccm•. 
d r. Her muallimin bill!'isinl ar 
t.rması ve iatifadc ctmeıi İçin 
mutlaka okuması lhımdır. 
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-~~SEHİ 
Sinemasında 

25 Teşrinisani Pazar akşamın~an iti~aren 

İLAHİ ARTİST 
L İ L İ A N H A R V E Y' i n 

lluhte~t~ıtı Eseri 
c:;ll llıı.lt:>ll ltlr All11t 11::>,lııJ 11::> ~'l\1ı(llıı.All 
Siı11·ma seıııasiııiıı büyiık. lir 'arlığı \e parlak ~ıldızı Hillıer sa

natkar LILIA~ llARVEY'iıı eıı son esı ri olaıı hu fi iııı lıiiıiiıı diiıı
yada çılgınca alkışlarıaıı, lıiiyiik ıakdiıl"ı· ve al<\ka erip (•den enı:-oal
siz ıııizaıısenli nıulıtPŞPlll cserlPrdir. Bu fıliıııdt• LİLİ.\ı\ il.\ H \'EY 
aşkın ve giizelliğiıı nelere kadir oldu~ıııııı. g(' J'l;l ik aşk .. ~a[ dı·t .. 
Zı•vk ... l\'ı se ... Tasır.ııı bir alaka ilt· eanlandırıııt kıa ,,. !lfn redı•ııleri • • • 
l ı :\lıi güzelliği tP~lıiı· ı·tıııı·kıPdiı'. 

LİLİN 11 .\HVEY~'ııı lıu fılirııdt_>l,ı ~f:'\laııf'tkôr \(' l'ok sı · \iluı ı·o ! -
• < • 

!eri nefis şarkılan, enfes Jaıı~ 'e \aıyetc ııuıııaraları gi\riilnıesi ~ı sla 
ihmal edilnıiyecPk kadar güzeldir. Uu kıyıııetli artisti ve yaraıtığı 
neşe kayııagı hu eserini görıııek fıı·salıııı kaçırnıarııalarıııı ıııulıtereııı 
halkı ııııza ta vsivl' rdiriv. 

İL.\ \'ETEN. Diiııya lıa,adislf'ri. SCVAllE: Ta ııı 8 de başlar 
S.\LO~r~ırzn \ KALÖHİFER TESHİN EDİE~IISTIR 

• 
Pek \'akında 

MUHTEŞEM ARTİST VE KUDRETLİ SAN'ATKAR 
ER.IGTTE HELM'İN • 

incili Kadın -
Muazzam eserini sabırsızlıkla bekleyiniz. 

TEMAŞA Gazinosunda 

Sevgim
ve 

- ıztırabırn 

Her hususta emsaline üstiiııdür. Balıkesir'irı 
bu ııefis KARATEPE sarabı herkese • 

Zevk, Ku' Yet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 

Milli takvim 

En liik.s pallolıık pardiisiiliik H\ askPri ha· 
puthık.hıı· güzel desrııleı·d . · yprJi ~· f' İııgiliz 

Balıkesir vilaye d•ıiıııi 
eııcünıeniııden 

~ eilıiselik huıııaşlarıunz 111e\cult11r. 

•!' •••••••• •• .............. ~ 1~ Muhterem müşterilerimizin ~ir ~efa mazamızı 

yazan: ~ıc I{ EH HE~I K.\ \11 L 

Fiatı 25 kuruştur. 
Göz hekimi ı• i Or, İhsan Ahmet Mevsimin en güzel romanı ıl teşrifleri kafi~ir. 

Balıkesir'de evvelce ~anıııı~ olan Mitlıal paşa : 'ı! T_Al\ U_' f( (';t_A_,N1. LI_rL_. ır z_ Aı ll\ıE E'_ l. Ul ~f. 
H al h (iazcteıııizde zedde tak.ip rlliğiııiz hu m tl V/.)fit blJ;I' I"lilrııl\( 

mrktebiniıı KPS,' İfııUlllf' Y(' Ş:l:'llli!Jlle~İ nJUCİbİnt'e ast arını er gün ıa· • l,i! 
at 3 den sonra Kuvainıll- : /.tİİZt'I eser kitap h:ıliudı• İl F t • M 'f t V 

mübrem aksaııııııııı yrııiden iıışası H ka unu f'V· ııre caddesinde ıs9 nu :11 Çıkmıştır, ılt an azı anı a Ura e 
vel-934 tarilıiııe ıııiisadir pazartrsi gi.inü saat maraı. muayenehane•in - i · im Kumaş Mazası 
on be 'le \ilayrt ınakamınd,, uıütrşekkil encünw- .~~.~=~~!.~~~r~ .......... ! I 
ııi vilayette açık f'ksiltme il<' verilrıı(•k üzre mu- ı - ----"""---------------J; Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
ııakasaya konıııuştur. ı I Dr. M. Ali Balıkesir Doğunı ve »!~'.iı'. ~lA!-~'Z...)~*!~~ ·;-ı.<,&;ı;ı.cı<ı<lıJQ!IQIPı'!!ı<l 

(~()Cllk Bıı k l ID Evi ,~~~~m~~~~·rvu~7$!.'?$m-~----
Hu inşaatın bedeli keşfi 3990 lira 70 kurıış 

Cilı, rrf'rıgi, hf'l
ve teminatı nıııvakl.atesi 300 liradır. ~liiııaka~aya 

~ol".'.~ukluğıı lı:ı~ıalıkları ;, I '· ı - \'ila~ ı•tirı 111Prkpz vt~ nıiillıakatı, s.clıir "" meslek lıa\!>İVPt ve itibarı mnlisinP itinıaı olunan 
ve beltdive· ... ~ va deva iri sairrve ve yalı ut serbest ıııııtt>lıa~~ısı. 1 köylt>ri ahalisiııdı•ıı ıı • iinıcmıt l'drn gc>hPleriıı l 
olarak bir kaç.belonarıııa hi~ayı bila ıııiiııascıa Hastalarını sae.l üçte tabii n• ıııii~kiilfıtlı lırı· rıcvi doğuııılarıııı \C ale- 1'-
nıetiıı olarak viicutla getirmiş olduğuna dair vı• ı hükümet caddesinde mu- · l1111111ın ha<lııı aıııeliyallarını ıııÜf'SSeSt dt> llll'CCil-

1 

sika ve ıiccıı·rt odasına ıııuka,\,\f•t oldu,ı••una dair ayene haneıinde kabul ve 1 nen yapar. Cocuk dlişürıııt>k telılikl'siııdP bulu-
~ tedavi eder' 1 , • J k. r k k. d . 

makbuz ibraz edrn müheııdis, inıar Vf' kalfalar ı ı , --- , \ ııaıı arı cı<ı eza ı nıe<·caııeıı ~'atırara lP avı 
eder. iştirak cdehilirler. Bu surı>tlı> talip olanla ~ evnıi 1 1 

ıııPzkt'ırda vak 1i ınua~yPı.iııdt' \l'Saiki ıııt• ;. kı'ırr 4. V/ .1.. !! ~ _ Siiı ~oı·ukl:ırı Ye ı k i ya~ıı :ı kad:ır olaıı 
ve temiııaıı ıııuval.katP nıuklıuz \t'\<I .A\ VA. küciil- lıası.a ,._nrıılan dahi ıııiiı•s-.p~ı·d ı• vatıı·arak 
mektuplarile Vılayelle ıııliteşPkkil cııeünıeııi \'ilal 
YPtc ve bu lıusıısıa ıııalünıat rtliıııı11•k \e lıila 

bene! şaı·tııaıııe surelini alıı . :ık "' plnıııııı gör- ~ 
mek isityeııleriıı ilıalr uiiııi"ıııdt>ıı I'\ \'tiki ı•iin- 1 .. tı o 1 

!erde enciiıııeııi Vilayet kaleıııiııe rııüracaat l'lnıc-
leri ilan oluııur. 

Belediye Reisliğiııdeıı 
Balıkesir belediyl'~iııe ait ifa' raıı lıudııduıı- 1 

daki (21) döııiinıd ~ (210) :ıgaç z~'~· ıiııliğiıı lııı se-1 

neki ınalısulii satılmak iizere ıııiizayide) e ı;ıkarıl
mışlır fhalt>si 29-Teşriıısaııi-fl04 tarih p<·t~eııılıc 1 

giinii zaat 16 da lıeledi)·e dai resiııde ~· :ı pılaca l- · 
ıır. Taliplrrinin belediy, ye ıııiiracaatları ilan olu-
nur. 

f ... ..ı.~- ·~"':· • .. ~ • . 

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

Abone ücretleri taksite 
baj!fanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüıhalar 

10 kuruıtur , 

Gazeteye ait her hususta 
Ne~riyat müdiirlüjtiine 
müracaat edilmelidir . 

- . 
SAV AŞ Cumarte&i günleri 

çıkmaz, 

-·~-

SAVAŞ -Bu gece 1 iDARE YER!: Balıkesir Kuvvayi 
f milliyt caddesinde Hususi daire 

• < • 

lıeı· zaıııaıı ınec('a ı a'ıı tPtl<\\ i edPr. 

3 Süt ı;orııklarıııın lıakıın tarzları hakkın-
da ıııiistaklwl vali lelı re \e gelıelik t'. sıı:lsıııda 

'ııkuu ıııellııız :ırız:ılara kar~ı t:ıthiki l:lzıııı gPleu 
ıeda'i ve tedbirlerin alınnıasını da gebel<-re öğ- j 
ı'Ptnıek iizere derslPr \erilir. 

4 - Cünıhu ı·iYPliıııizirı Balıkesir'ı• lıalısettigi • • • 
bıı favdalı 'e hayırlı ıııÜPSSl"~wdeıı nıulıırreııı 

< • 

lulk.ııııızııı istifadeye koşııı:ılan ilüıı olunur. 

Balıkesir· layyıtre ceıııi
yeti reisliğiııderl: 

Tayyare ı·ı'ıııiyctiııe aiı lılikı'ıııH t cadı!Psiııde
ki arsı ıı.ii'l,:ı~ı·de !'ıırı·ıilf' ~atılı~a çıkarılıııış ol
dugu ı daıı ıwşiıı para ile :ılıcı bıılıııııı ı adı~ı tak
dirtle ııwzkı'ıı· ar:-oaııııı hiriııei dı·ı·pceılı ve lıil'İııci 

sırada cı•ıııiyrtP. ipotPk sıırPtilı~ de t:ıksitlı~ satıl:ı -

Relediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

Cl'.\l.\BTESI Gf'.\LEHİ 

Öğledeıısoııra saatl4dı·ıı16ya kadar dahili 
lıa~t" l ıklar muayenesi ( Doktor A lınıf' 1 

Eın i ıı hey) 
PAZAR GÜNLERİ: 

Öaleden sonra saat 15 deıı 16 'a kadar o • 
kulak, burun, boğaz hastalıkları nıııa~·e· 

nesi (Doktor ~lehmet Kamil lıey) 
P..\.ZAllTESI GC'.\'LEHİ: 

Öğleden e\ ,eı ~:ıat 10 dan 12 ye kacl;ır 
dalıili hastalıklar ıııııayPıı<'si (Doktor Ah' 
met Emin bey) 

SALI GÜNLEHI: 
Öğledf'n evvel saat ı O dan 12 'P kad:ır 
dahili hastalıkla,. nıuayenesi (ll;ıl..tor Alı' 
met Emin bey) 

CARŞA~IB.-\ nfJNLEHİ: 
' ÖğlPden soııra saat 15 dı•ıı 16 ~ tı kaclor 

dalıili hastalıklar ıııuayent>si (Onktoı• t-fıt· 
sarı Raif lıPy) 

PEBŞEl1BE GÜNLERi: 

Öğleden soııra saat 15 den 16 ya kad8 ~ 
cildiye ve bevliye hastalıkları nıua~1enesı 
(Doktor Mehmet Ali bey) .) 

cagıııılaıı talip olanların tayyarP cenıiy1>tirıe mii- , ________ ______ _ 
racaatları il:'ııı oluııuı·. Neıriyat müdürü: ESAT ADIL 

Şifa Ecza hanesi 1 Telgraf adresi: Balıkesir 
SAVAŞ 

Nöbetcidir. , 1 Vlllyet Matbaa11 .- Batıke1lr 


