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--~Ed-ir_n_e_'~n::.:.in~k=-ur-tu--;l__:uş_u_ Milletler Cemiyetinde Me Gömböş· 

.. PAYARTE~I 26 SON TEŞRiN 1934 
Dışarda lıirklye h.ıkkında 

küçük Asyan«n Büyak Şehri 

Ankara 
it - · e bı· r Macarıstaıı'ın derhal müzakere Ansızın Viya-
eı·tarııf süslenmış v 

Çok yerlerdeıı binleı·ce talebi Cenevre' de hayret uyan- na' ya gitti 
dırdı. Seyahala seb&p bir sürek 

kişi gelın_ iştiı· . avı lıiıiş 
. . ·ııdedır Macaristan muehrdelerin tatili davasını ViYANA. 25 <S.Ş.) _ 

llalk coşkun bir sevınt; iÇi •. bekle· kuvvetlendirebilecekmi? ~:acar baıveki'i Gömböı 
flu!?IRNE. 25 (A.A.) ml~~fi.rle~i~n gelm::;k Fır· CENEVRE. 25 S.Ş) Yu· luk tevlit edeteğiııi yazmak refak~linde ziraat nazırı 
bıı. Un Edtrne'nin kurtuluş nil ığı ıç kk .. 1 eden goılavya'nın Milletler Cemi · tadırlar . bulunduğu halde amızın 
b Yrarnıdır Bu mutlu günün kasında teıe u ted yetine verdiğı notanın uyan ROMA, 25 (AA.) -- hal · 
~ •en h · p eden d I " er yıldan daha par heyet ıca dırdığı hareket devam edi- ya a !iyesi ~larsıly .. ı inaye · 

k
ak Ve daha coşkun surette biri< r. almıştır. Batı sınırı · yor. M. Yevtiç çok hiddetli tinde alakadar o!an Poveliç 
lltluı b k . . b üzel Edırne f d• b anrnası için haftalar · mızın e ç ı sı b .. vaşı ve hassas vaziyeti muha aza ıı., Kvaternik'ın Fransa'yn 
"ll erı 1 k heyecanlı ir gun · . y 1 C t 1. · d b· Yapılan ha~ırlık ar ço I etmektedir. anız en iyeli e~ ımın en imtina elmiflir. 

1 

l •tttııı: tehir b k' t k yor Akvam idarecileri bu asabi IOgı"lı"Z glZ8f8l!rl· 08 d'tYOI 
11.t, k·· ayra ar, a " NKARA, 24 (S Ş - ~ev 
1,~ I Ut•üler ve yeıilliklerle , . yet havası içinde açılacak LONDRA. 25 ( S.$ ) _ 
"' endı·. gılı' Edirne'nin kurlu · uş şen 

müzakerelerin eyi netice ver· ı· ·ı· 1 
l' 1 t, üzere ngı ız gazele erı T u~os 

lıı tenler iki gündenberi lıklerinde bu unma miyeceğini tahmin ederek lavya'nın notasnda çetelı r 
l' ~nbul'dan, Ankara'dan ve Trakya'ya gidecek olan B~~ bu meselenin müzakeresini hakkında beynelmi el tahki 

kr~kya'11ın dı"g"er yerlerı·nden kı"l ismet Paşa ve Da •· k · t l·k· f k k t 1 ve anunusanıye a ı ı mu va 1 a yapı ması is eg" ınden 
ıı. ın L 1. bakanı Şükrü Kaya 
C• at<ın halk taıımakta. ıye h" görmüşlerdır. bahsederek İngilterenln bu 

Un k bey seyahatlerini te ır ey· I 
ıilh a ıam hususi teııez· Pu müddet sinir

1
erin yatıı· nu kabul edeceğini söylü 

tr ·ı 2 f"k lemi•lerdir. d kt bır k enı ede 50 kişi ı • M ı • masına a yarıyaca ır. yorlar .Gazeteler diyorlar ki: 
•ıııd afıle geldi. Gelenler ara. Bü''ük ec IS Yugoslavya hariciye nazırı Yugoslav notası çok ıiddet 
lıt 8 kırk kadar mebusla .J Ş) B.. bu talika ıtiraz etmezken lidir Yugoslav lıiikümetinin 

ıı.nbul Ü · ··ı ANKARA, 24 (S.. -. u d h 1 k M kıye ln"h nıversitesi ve mu "k M·llet Meclisinın kanu· Macar'ların er a müza e- acaristan'dan bahsetmeme 
tı U endi& ve yüksek yu 1 d • l re talebini izhar eylemeleri, si daha eyi olurdu . Maama· 
cıı.reı k vvelin on betinde agı . j . 

lso d rne teplerine mensup nue . uhtemel- hayretle karşılanmıştır. Ce fih buna rağmen ngtltere 

8 
en fazla genç vardır. ma kararı vermesı m tahkikatı kabul edecektir. nevre gazeteleri Macar'ların 

~Ugünkü trenle de birçok dir. bu hareketi gayri mesul mev- llakeııılik kahul f\dildi. 

U .. ,4;;:,u·~ m:z - ~- r u·· t u·· n kide bulunduklarına değil. 
<. Fransa ile ltalya arasında 

cereyan eden müzakerelerin 

Sat 1Ş1 ~ı.tlyışoı n1k1ı;I~yu 1 ;::::e~::~~:nak e~:t~::,:~~ IJ :ı.ıı- ne hamletmektedirler. "Ma 

CENEVRE, (S.Ş l Mil· 
!etler cemiyeti asamlesi Şa 
ko ihtilafı hakkındaki ha· 
kemlik raporunu 46 reye 
kartı 47 reyle kabul etmiı· 
tir iki alakadar devlet reye 
ittlrak etmemittir. 

l 

M. Göıııboş 

Viyana'ya gelmittir. Söylen· 
dığine göre Macar baı e
kili Avusturya baıvekil mu
avini M Narenberg'in Vı. 

yana civarında tertip eyledi· 
ği bir sürek avına lttlrak 
edecektir Seyahatini bu 
maksatla yapmııtır. Bu ava 

ltalya'nın büyük tahsiyetle· 
rinden birinin ittirak ede 
ceği söyleniyor. Gömböt 
fırsattan istifade ederek 
Avusturya baıvekili Şuıning 
ile de uzun bir mülakat 
yapm:ıtır. Ani seyahat ıi· 

yasi mahafilde manidar 
telakki ediliyo•. 

DNB (*) 
Bir vakltki Osmanlı salta ı edilir . Otelin genlt ve muh· 

nalı ile bu günkü Türkiye teıem ıalonunda her ııün 
Cümhuriyeti araıında mev· politil.a, diploman, Matbuat, 
cut olan farkı lstanbul'dan lktı~at ve ıanayl adamları 
Ankara'ya 16 saat süren yekdiğerlle buluıurlar. 80.· 

tren ıeyahatinden daha bariz tün cihanın ktıruluı ve yük. 
ve müess r bir tarzda mey selit halinde bulunan Türk 
dana çıkaracak bir ıey yok· devleti ile yapmak iatedltl 
tur. itler, burada konuıulur. Ya-

Ca mileri. muhteıem saray. hancı nazırların burada bu· 
ları, delik deşik ve bakım lunduğu aırada Balkan dev· 
sız . okakları • inkıraz bul. letleri müzakere için torlan 
muş devirlerden kalma sa· dıklarında, yahut ilk 
nat hazineleri ile iatanbul Teırinde Cümhuriyet bay· 
Klışe halını almıt bir mef· ramında ecnebi devletlerin 
hum, yalnız maziden mürek· hususi delegaayonları geldi
kep ve güze il ık içinde can ğinde. büyük siyasi ııünlerde 
çek şen bir şehirdir Buna mülakatlar burada yapılır. 

karşı Ankara: Maksat ve ga· Ankara büyümeğe nam
vesir.e uygun devasa inıaatı, zettir iptidai ıehrin ıahaaı 
geni~ v~ havadar caddeleri biraz fazla genlı tutulmuıtu. 
ve mahaltelri ile eski Roma Nihayet Türk hükumeti Al-
devirlerinden halma kalenin 
iç ve dışındaki eski rıehrin 
yanında halin ve istikbalin 
bir ıehri ve aydan aya bü 
yüyen bir Metropol'dur. 
Vaktile 1919. 1923 istiklal 
muharebelerinin karargahı 

o1muı Anadolu'nun bu tanın· 

mamıı dağlık kasabacığını 

Gazi Mustafa Kemal'ln yeni 
devletin merkezi olarak in 
tihap etmit olması çok de 
rin siyasi bir manayı haizdi. 
Yeni Türkiye'nin maziden 
cezri bir surette ayrılarak 

varlığını uydurmak lsteylıl, 

garp terakkiyatının hakık'-t 

man fehircilik müteha1111ı 

prefesör Janıen'i bir ıehir 

planının tanzimine memur et· 
ti Buplan birkaç ıenedenberl 
tatbik edilmektedir. Bu ıe
ne içinde de ıu tedriki me. 
selesi büyük bir bendin in· 
tasının ikmalile halledilmit 
olacaktır. Bankalar ve ti-
caret evleri eski ıehtrde 
bırakılmıı, eıkitehir ile yeni 
tehir arasında ikamete mah
ıus mahalleler vücut bul· 
maktadır. Yeni ıehirde plin 
veçhi le durup dinlenmek-

Q sene ı,s mil- buldu caristan bu fırsaıtan istifade 
\ı D ederek muahedel~rin tadili 
"0

1
1J f.a•laltk var tzMIR, 25 (A Aı - ün davasını kuvvetlendirmek Is· 

"' k d~r mıntakamız 
la Sl'ANBUL 

27 
(S.Ş) _ aktama

1 
a tütün mıkdarı temektedir" diyorlar. 

Vaşington 
-h d , tiarlarını Anadolu'nun kalpıra mu a e es 1 hı~da yükseltmek matlup 

idı. 

sizin devam eden mesai ile 
vekaletler için büyük binalar 
kurulmaktadır. Bu vekalet 
binalarının civarında me
murlar orduıunun ika 
meli için meskenler yapıla· 

caktır, genlı Çankaya bul· 
varının sağ ve solunda ec· 
nebi ıefaretler vardır. Deha 
ileride yukarıda bir tepe 
üzerinde de Gazinin ikamet
gahı yükıelmektedir Böyle 
büyük ve ııenit bir daAı 
nıklık içinde münakale ve 
muvasalanın naaıl temin 
edileceği daha hali müfkül 
bir meaeledır. Tramvay ol· 
madığından ve yapılmaıı 
daha tasavvur edilmediği• 
den, otomobillerle birlikte 
iptidai tekılde bir otubüı 
münıtkalatı vardır. Yani oto 
mobil f&aisl üzerine 8 kiti· 
nln oturacağı bir ahtap ıan. 
dık konmuıtur. 

••ıe,,,· ' da salı an 1 kiloyu Fransız gazeteleri iıe Mil 
d ıın b 1 d ·m b k mi yon 
i"* aı angıcın an şı - l lld uçBuunun b•r mı·Jyon . .. k 1 
h k d 1 !etler cemiyetı muza ere e· ih a ar zmir'den üzüm bu u h ·d 

B tacatırnız 25 bin tondur goCOOO kilosu"u in ısar ı a· rinin yavaı gitmesinin sebep 
~ '"nek · • 100 . ld Müstahsil elinde !erini izah ederken bu hare · 

kıı 1 uzümlerimizin resı a ı. . ... 
Oau v fi d h bir milyon kılo tu!u~ ketin M. Laval'ın ihtiyatlı 

rıh asati olarak 19 o- a a Bu sene tu""tu"n deaerı d d ğd , · 
"" • t 1 " tedbirlerin en o URunu. zı· 

8 
a ı mııtır. var. k 

• olarak altmıf uru§ ra Roma görüşmeleri hitam 
dı U hesapla bu sene şim · vasatı 1 iki buçuk 

Ye k d l Reko te on bu madan açılacak müzake · 
l.k a ar üzümden mem · ur.· n tahmin edildiğine. ' et 1 o d relerin ltalya ile Milletler 

JııpoıtJ''-l ilk li<iııun sonıııı
d<t ıııuahcdeyi boz<ıcak 

Japonya muahede harici donanma yapar· 

S3 lngiltere ile Amerika birleşecek 
TOKY0,24 (A.A) - Ga ve M. Hul Londra'da M. 

zetelerin yazdığına göre Ja 
ponya V aıington mua hedeıi· 

Normand Davis'e talimat gün 
dermiştir. 

Yoksul ve fakir Anadolu 
boz kırında on senede 
modern büyük bir ıehlr 

meydan getirmiı olmak 

it. e giren para 4 milyon mı > · edilen para ye ı 
•ay1 göre temın Cemiyeti arasında bir soğuk· 

'Yıı geçmlttır. Geçen sene buçuk milyon liradır --=~.:.--..:....--::--::====--=:--::=~ ni feshetmek için birınci Ka Fakat hariciye nezaretinde 

sih r ve kerameti Türkiye· 
nin en çok saygı ve itibara 
değer bir eseridir. Bu eser 
daha henüz tamamlann a
mııt.r. Hemen ayda bir de· 

fa yeni bir binanın açılma 

ve diğer yeni bir binanın 

temel taıı atılma merasimi 
yapılıyor Küçük fakat te
miz bir istasyon, daha 1914 
de Anadolu içerlerine gıden 
tek bir demiryolunun son 
noktası idi ~imdi ise bu 
istasyon 1935 senesinde 
bitirllmtı olacak olan Sivas. 
Erzurum demir yolunun bir 
geçit noktasıdır. Bugünkü 
Ankara istasyonu Avrupa 
ve Asya dıı politikasında 
sabit bir mefhumdur Yeni 
den kuvvet bulmuı Türkiye-

~::11 1~;;~7:a~~ni;~ac~::~~- u· ·ıu- 5-al Musikimiz 
Ilı 4 florin olduğuna göre 

'mlek . - • I" tirııııw"~ 2.s milyon fıra Btı o·u" bAbidiıı bevin re s ı-
r,ı111, '• u sene ı ,5 milyon I .J I 
Seııe~ara girmiıtir . 1 ~.~nd,.. .-11 nı·r komİS)'Oll top (l-

r, • aıı Yortularından son ..,. '-

~Ok :~uk·ın flatlarının daha 1"' f)(lC(l k 
~d u •eleceğ anlatılmak· ? 

•r. 
1 

yasak t>dilecek mi 

I
Yukset ıktısaı maclisl Alaturka şarkı ar 1 nı Abidin bey reislığinde 

"•'kSl'ANBUL, 24 (S.Ş) - ANK~RA, 25 (AA. - ilk toplantısını yapacaktır 
t" Ulu·al musikimize verılecek b . t bi d &ek ikt k • k Komisyon u İfl er ye ve a' topla ısat meclisi ya ın anaç ve bunun için almaca sanat bakımından olmak 
~ 1 nınağa hazırlanıyor. _ ütecek olan taraflı olarak 

'ı·ı Oplantıdan evvel yeni tedbirleri gor ıf baka· üzere iki 
~~·ar ı yarın maar . k ~eçilec.ektir komisyon gözden geçırece 

Fransa kabinesi 
t •. h. · akı h<tk· '- ıstıııı<t şet rk ınıs 
ltınd,, d ost<ane bir cc.'vatJ 

PJı.ıu · 
vcrlli 

M Bartu'nun ölümü 
"ı kab ::>, 25 (S.Ş) Fran· 
~ur M inesi dün Reisicüm· 
~ • Leb • ıu11 b. run un reislığınde 
a~ içt .. r toplantı vapmııtır 
.... 1mad 
""İlle.kı h a yalnız !;\ark 
lloıa, akkında Lehiıtan 
t ına h ''"'P azırlanan cevap 
''k olunnı ı ilı uıtur. Şark mi 

drınl ve ·ıe. cevap verilmemit 
o ayısı 

ti çok 
T . edilen cevap 
asvıp 

dostane bir !ilanla yazı].mıt 
. • Şark mısa olup fransa nın 

h iyet te· 
kuıa verdiği e emm 
barüz ettirilm<'ktedir . Bu 

ANKARA, 25 (S.Ş.) 
Ulusal musikimiz hakkında 
a · ı 11 ııcak tedbirleri görüıecek 
olan komisyon pazartesi gü· 

nü Maarif Vekaletinde top. 
!anacaktır Komisyonun gra
mofon plaklarında , gazıno· 

larda ve umumi yerlerde 
alaturka musikinin ve ıar· 
kıların kaldırılma&ını istlye· 

ceği kuvvetle tahminediliyor 

Bir vapur kara)a ol11rtl11 

İstanbul 25 (S Ş) Fır 
devam ediyor, Çanak 

tına 
kale boğazından Oleos va 

uru karaya düıtü. Vapuru 

nun ~onunu tespit etmiıtir. bu talimata dair hiç bir şey 
Hariciye nezaretinde denili· söylenmemettedir 
yor ki: harekette bulunmak için ba 

Japonya deniz silahlarında 
zı teklifler yapmııtır. Bu tek· 

beraberliği istiyorsa bu Ja / lifler etrafında M Roozevelt 
ponya'nın dünya ticareti çok ------------
genitlediği içindir Buna Ja · 
ponya'nın ıerefi meselesini 
de ilave etmek lazımdır. 
VAŞiNGTON, 24 (A A) 

Hariciye nazırıM. Hul avam 
kamarasında lngiliz harlclye 
nazırının ıölediği nutku ha 
raretle tasvip etmesi Ameri -
kan mahafilinde J~ponya'ya 
karıı kapalı bir ihtar suretin 
de telakki edilmektedir. M. 
llul bu sözleri ile demek iste· ı 
mittir ki: 

Eğer Japonya Vaşington 

muahedesinin yukarısında / 
donanma yapacak olursa,ln
giltere ve Amerika birleıecek
lerdir Filhakıka İngiltere 
Londra müzakerl'lerinin bo
ıa çıkması ihtimalini gözele 
rek Amerik~'ya müıterek bir 

Suat bey 
Naıısi'yevardı 
Kongraya riyaset ett1 

N ANSI, 25 (A.A) Türki· 
ye'nin Pariı büyük elçisi Su 
at bey yanında büyük elçilik 
katibi ve Fransa'dakl Türk 
talebe uınum müfeltltl 
olduğu halde buraya gelmiı 
ve M. Robbot, belediye re · 
isi muavini M. Grord, üni 
ver• ite rektörü M llrontz 
ve tedrisat birlil!i n•isi M. 
Saulriya tarafından Karıılan· 
di. Sual bey bir'iğln bugün 
toplanacak olan kongraıına 

riyaset edecek. 

- 't 

Spor Müsabakası 1 

Hııngisi kıızaııacak? 

iç sayfada okuyunuz. 
P 1 'nın 

cevaptan sonra o onya 
misaka itiraz eyleıniyeceği 

il erinde Lh· ' 0taı,r, utan ın bazı 
lu n tenv· · •Uıı.(J ırı için sordu· 

P ak için ta hlisiyeler 
kurtarın • 
göndeaildi. --~---

1 ----. ere Kr 1 a Alekaand· ümlt olunuyor. 

yi ziyaret için bir müddet· 
tenberi buraya mütemadi · 
yen ıiyaıi büyük adamlar 

geliyor: Sovyet Ruıya ıııu· 

rahhası heyeti, lran ıahı, 
Efganiıtan Kralı, l lerriot. Çal
darls, Tıtüleako, Y evtlç, Mak
slmoı, Gömböı, Kanya, Mu. 
ıanof. Buranın ayna gibi 
dümduz asfalt caddeıi üze· 
rlnden geçmişler ve Ankara 
Palas otelinin lükı binaıın 
da oturmuılardır. Mevki 
ve ünvan sahibi hiç bir ec · 
nebi yeni metropol'un bu 
yegane resmi ziyaret ve 
miaafiret oteline uğramadan 
geçemez ve bunlar burada 
mahir bir Alman müdür 
tarafından iza:.: ikram ve 

[ • ] Alınan istihbarat büro.;u 
dahil! ve harici servisi 

Pek rahat değil, fakat 
bu ıehrin büyük meıafelerl 
araıındakı münakale ve mu
vasala ihtiyacı için çok 111· 
zumlu bir ıeydir. 

Büyük lskender'ln, impa. 
rator Laracalla'nın Haru
nurreılt'ln, Ehllsallbin, Ti · 
murlenk'in ve nihayet 01 _ 

manlı hükümdarlarının et· 
rafında muharebeler ve yaA. 
macılıklar yaptıkları ve hü· 

küm sürdükleri eıkl heybetli 
kalenin Yanında Ankara ıeh· 
ri az bir zaman evvel yeni 
bir eser daha kazanmııtır. 
1 larlclye vekaleti kartıaında 
daimi bir ıergi ıarayı vO.· 
cuda getirtlmtıtır. Bu bina
nın 50 metre yüksekliğinde. 
ki kulesi Ankara yayla11nın 
genit uzaklarından ııörülür. 

Yeni Türk zeki ve kudreti
nin yarattığı bu en yeni 
eser, Balkan paktı devletle. 
rinin hariciye bakanların 
Ankara'da toplandıklan ~: 
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zamana tesadüf eden 
bu ıeneki Cümuriyet bay
ramında bet ıenelık iktısat 
planının mübenlri sıfatile 

Türk sanayiinln bir sergisi 
halinde açılmııtır. Bu bina 
ile Ankara ıehri her nevi 
den sergiler için elveritli bir 
yer kazanmıı olmakla kal
mayıp, aynı zamanda umu
mi toplantılar, merasim ve 
konserler için dahi büyük 
bir içtima yeri elde etmiş 

oluyor. Sergi binasının etra 
fındaki boı ve kır arazi 
umumi park tesisatı, spor 
meydanı, yüzme havuzu, 
oteller ve eğlence yerleri vt
emsali tesisat ile bezane
cektir. 

Ankara bir iş ve mesai 
ıehri ohp eylenti bakımın 
dan fakirdir Fakat buna 
karıı canlı ve faaliyetli bir 
cemiyet hayatı inkiıaf et· 
mittir. Çok spor y'lpılmak 

tadır. En baıta binicilik 
ıporu gelir ve bu spora da 
kendisi mükemmel bir binici 
olan Ba9vekil lımet pata. 
teıvtkkar bir •urette mües 
ıir oluyor. 

Yüksek ziraat mektebin
den batka Alman talim ve 
idaresi altında beden terbi
yesi için de yüksek bir mek
tep vardır ki, bu mektep 
yeni yetişen Tiirk gençliği 

tarafından büyük bir rağ· 
bet görmektedir. Şehrin dı

ıında Gazi nümune çiftliği 

bulunuyor ki, gezinti ve eğ 
lentlyl hayırı ve faydayı 

sinesinde birleıtirmlştlr. Şe
hir halkının bir kısmı süt, 
yağ ve diğer zirai mahsu
latı buradan tedarik etmek · 
tedir. Az zaman evvel bu 
çiftliğin bira fabrikası çok 
eyi birasını ilk defa olarak 
piyasaya çıkardı. Çiftliğin 

genlt arazisi üzerinde iki 
büyük yüzme havuzu var· 
dır ki Karadeniz ve Marma 
ranın ıeklllerinl temsil et· 
mektedirler. Çiftliğin henüz 
genç olan ağaç mevcudu 
daha timdiden gezintilere 
ıaha olmaktadır. 

Ztaa Ankara yaylası baı
ka yerlerde ağaçsızdır. 

Şehrin daddeıine dikilmiş 

olan milyonlarca genç ağaç 

büyüdükten sonra Ankara 
ıehrl yaz mevıiminde de 
taze ve yeıil bir manzara 
arzedecektir Eski İstanbul 
da Boğaz içinde kain "tehir· 

lerin hakimesi. nin hühüm 

J memleket haberleri "l3~ 

~> _ ı~ ll11l il li ,, ıe ,, 11 ıı". Jl ''r ıe ır ır ıe _;; ~t\_ 

Erkek Orta mektebi Ekrem bey 1 Halkevimizin 
• - - " • Güzel bir teşebbüsü ! 

Pansıyoı1tına 20 leylı mee- Bt"lcdıye reisi Halkevimiz Dil, Tarih, 

Bolu'ya 
Kar y<ığdı 
BOLU, 25 (A.A) - Dün 

gece yüksek yerlere kar düı· 
müıtür. Hava fırtınalı ve so
ğuktur 

ıPıınıuklıı 
ihtiyacıınıı 

Yiizde yetmiş bef 
temin edilecek , 

İSTAN bUL, 25 ıs.Ş) 1 

" l 1 b " ,. • ld • , , k, I 1 • ..., • • Edebiyat tubesi güzel bir te 
C"lll a C C veı 1 1. ) ığı \ı'(" l 1g1nı 1 ıebbüsıe herkesin kendine 

---~- _, k islediği soy odını bulabılme 
1 y (l pa c a sine yardım olmak için bir 

Palıkesir erkek orıaıııektebi 

Ba ıkeairden : lbrahim 

Beledıye baş Doktoru ve 
re•s vekili Ahmet Enin bey 
hükumet Doktorluğu nkilli 
ğini de yapması dolayısile 

bugün bir vakanın tesbiti 
için Sındırgı'ya gidecektir. 

Ayrılmasından boş kala 
cak o'an Belediye reis ve · 
ki ! lığı vazi(eıinı\ ' ali muavini 
Ekrem beyin yapacağı öğre 
nılrn:ştir. 

Cel<il bey 

liste ha.ıırlamıtlır. 
İstiyenler llalkevimize mü

racaat ederek bu listeden 
beğ~ndikleri bir adı seçebi 
leceklerd r 

--~ 
!\l<ı 1111111 l 

~~ 

Fıı·tıııadaıı ı 
Vapurlar Bolu'ya uğ_I 

rayamadı 
INEBOLU, 25 (AA) İki 

gündür devamlı yağmur ya-

• h .,,,tt• 
İktısat Vekaleti ıala ı ,j 

larının ifadeıine göre :ı:ıı~ 
il fabrıkasının ınıaıı ~ 

ten sonra pamuklu ihlif~1~ . . tt .. 
mızın yüzde yetmıtı ~· 
olunacaktır. Un gibi I~ 1 

gibi pamuklarımız dÔ Y~t( 
yüz Türkleıecektir ç ~p 
yazlar istiklali tam olac• - -ğıyor. Dün gece yarısı bat ı f 

yan şiddetlı fırtına yüzünden M<I ( bU(l 
vapurlıır buraya uğrıyanıa - tOP' 
dm go~tiler . Cemiyeti yıllık 
ı;ii rı !.(i ıı l.{Üzdlı·si 'or lanıısı 
SİİR.r , 25 CA A ı - · ş' ehir İST AN BUL 25 (S ş.) 

• !1'ıoP 
dahi'lndel<i yol inıaaıı bu Matbuat cemiyeti yıl 1 1ır 
seneki program muc ı bince lantmnı dün yapııı~.~ 
batarıldı. Şehirde yedi yeni Senel'.k _rapor oku~rnıll :ııııW 
cadde açıldı ve .!. l 384 metre beyetının izahatı dınle 1\,rı• 
murabbaı yeni kaldırım ya- yeni intihabatta Hakkı 

Eylül sonlarında vilayet 1 
merkezlerinde yapılan leyli 
meccanllik müsabaka imli· 
hanında kazanan gençler
den Balıkesir Ortame ktebi 
pansiyonuna 20 talebe ve 
rılmiftır. Maarif Vekaleti 
yerinde olan bu değerli ka· 
rarı ile ıehrimiz Ortamek
tebi pansiyonunun terakki. 

tekamül ve inkitafına bü 
yük bir ehemmiyet vermit 
oluyor MaMif Vekaletinden 
gelen bir e<rre göre, Anka
ra'dan 3, Bursa'dan 8, 

Eskltehir'den 4, l3alıkesir 
den 5 olmak Ü z e r e 
20 talebenin isimleri bil· 

oğlu Orhan, İsmail oğ-
lu Recai, Mustafa oğlu Mus· 
tafa, Hakkı oğlu A. Hamdi, 
lsmall oğlu H. il rahim. 

Ş~hrirniz hük Cımet Doktor 
!uğuna Bayramıç hükumet 

Doktoru Celal bey naklen 
tayin edi ' mi:ı ve dünkü eks

presle ıehrimize gelmittir.Ce
lal bey Memleketimizin kur 

Ft>ııern gidecek ıııi'! 
İstanbul gazetelerinde İd 

mangücü beklerinden Mah- ' 
mut'un F<nerbahçeye gide 
ceğini okuduk ve dün de şu 
haberi aldık: Birkaç gündür 
ıehrimlzde bulunan mıntaka 
müfettiılerlnden ve Fener· 
bahce kulübü idare heyeti 
azasından bir zatla Mahmut 
Fenerbahçeye gitmek için 
bir mukavele yapacaklardır. 

pıldı. bey reisliğe seçilmiıtir· ~.il 

\ ••·~~~~~~~-~§§~~· 
ıı Savaş'ın 

Eskiıehir'den: 1 s m a i 1 
oğlu Alaettin, Mustafa oğ'u 
Sabri, lsmail oğlu Mahmut. 
Eyüp oğlu Hasan, 

Bursa'dan : A h m e t 
Kerim oğlu Halit Ziya, Meh 

tuluıuı1da ilk hükumet Dok 
torluğu yapmış kıymetli bir 

zattır. Yeni vazifesinde 
vaffakiyetler dileriz. 

mu-

Yalnız bu hususta Mah· 
mut'la görüıüp kati malu· 
mat alamadık. 

Bundan baıka İdmanbir 
liğinden Münir'e de böyle 
bir teklif yapılmııtır. Fakat 

met oğlu Hikmet, ~abri 1 Sa.aşın lakvımı • 
1 : Münir buna henüz bir cevap oğlu Kemal, Salt oğlu Sait, 1 

Süle} man oğlu Kadri, llü- f TEŞRiNİSANi 1 vermemittir. 
2G , 1 

seyln oğlu Sait. Mahmut oğ ı .- --=- --
lu Ahmet, Ahmet Huluıi I Pazartesi ı ı' Halkevinden: 
oğlu Suphi. Gün do~uınu: 1 S 

Ankara'dan : Hüseyin 1 YIL·. ~1934Zeval_i 7,1 l'I 'oy adı yasasına yöre 
d K 1 Z 1 E._

301 2 9 lıerkes kı•ndiııe uygıın bir 
oğlu Ham i, erim oğ u a- ' • d b / ki 

H kk 1 F f d 1 1 ŞABAN ı 9 1 soy a 1 11 acu ır 
fer, a ı oğ u evzi e en 1 er. I l'Jıı 1·< 1·çı'n Dil, 'cd•bı'yal, dirilmittir. Bunların isimleri· == ~ ~ = 1 v '~ ~ 

1 

1 

11 M.. b k ı. usa a ası 
lıl 
11 

1 

Hangi mektep kazana" 
eak? Geııçler tahmini

nizi deneyin! 
.. l'biıı' 
Uç mektep arasında yapılacak maçların gıı 1 Jı· 

vermek üzere koyduğumuz k• pa çok alaka uyand•~, 
Daha şimdiden tahminler koyanlar, hangi tarafın Jılı 
zanacağı sözleri dolatıyor Biz bu tahminlerin fı• 
edenini bulmak istiyoruz. 

Şartımız şu. 
ni sıra ile yazıyoruz. Ayrıca y kS il " 1 1 Tarih şubemiz öz lılrkçe 

O U arı go ------------ dl ki t da talebe verileceği itidilmit· • a ar anı amış ır 

tir Bu talebenin tahsisatları 
mektep ida•eline gelmiıtır. 

zetme bİr}iği ı ı İs/ekli olanlar Halkevl-
•••••••• •••• •• •• ••••••••-. baş uıırarok keııdlne bir 

1 J I 

1! i 1 

.,., 
l - Muallim mektebi mi, Lise mi, OrtamekteP 

kupayı kazanacak? 

Bundan baıka ikinci taksit baı· 
!angıcı oıan bir kanunuevvel 

934 de panliyona ücretli talebe 
kaydedileceği öyrenilmittir. 

Pansiyona verilen talebe. 
ler ıunlardır: 

ve saltanatına artık nihayet 
verllmittir. Burası timdi 
yanız bir liman, ecnebileri 
çeken bir nokta, kalabalık 1 
bir vilayet ıehridir. Yeni Tür· 
kiye'ııin ruh ve dimağı küçük 
Asya'da, Ankara'da iıliyor J 

Kim ki bu ruh ve dimağ 

hakkında bir arattırma yap 
mak isterse, kendini Ankara 
da onun tesirlerine arz etme· 
lidir. 

Yılbaşında bir balo 
verecek 

Yoksulları her hususta gö
zeten ve fakirler için büyük 
bir gayretle çalııan yoksul
ları gözetme birliği yıl ba· 
tında yoksullar menfaatine 
bir balo tertip edecektir. 

Balo Evkaf otelinde ve
rilecek ve gayet zengin ola. 
olacaktır. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda ıehrimi· 

ze Şükrü ve Kadri bey is 
minde iki maliye müfettiıi 

geldiğini yazmıttık. Halbuki 
gelen yalnız Şükrü beydir. 
Düzeltiriz. 

• • d b ·ı · • • soıı a ı seçe ı ır. • • • 1 
: Yoksulları vediren, : • - -= - · 1 

1 lı • 
geydiren ve her·ma- ; 

• nada gözeten Ynk- : 
sul/ar Birliğine seve 
seve yardım ediniz. 

Yoksulları Gözetme 
Birliği 

ı························· 

.. 

!Savaş t· upası ı 
müsabaka kuponu:J 

Gelin 
kıımvonu .., 

Devrildi ve şöför öl
dü 

BOLU, 25 (A.A) - Mü 
dürnü'den Göymiğe iki kam
yon ve bir otomobil ile ge· 
lin götürülürken Göymige 
20 dakika bir yerde kam· 
yonlarn&n biri devrilmif, şö· 
tör ölmüı ve yanında bulu
nan iki kişi hafifçe yaralan· 
dı Kamyonun içindekilere 
birıey olmadı 

il 
1 

ı ı 
ı, 

1 ıı 1 

) 1 /ı 
)' 

(Buna tabii ikinci devre de dahildir.) ıd· 
2 - Cevaplar.n altına isminizi ve adreıinizi y•• 

Ve Savaı gazetesine gönderin. a 
3 - Cevaplarınızı 29 ikinci teırin perıembe ı0:, 

saat dörde kadar getlrml§ veya göndermiş olmanıı dıl 
zımdır. Bundan sonra gelen müsabakaya dahil e 

mez.. d•' 
4 - Cevap'.ara Savaş'ın perıembe gününe k• 11' 

olan sayılarında çıkacak 5 kuponu ilave etrnenıı 
zımdır. 

hediyelerimiz: ,,ı 

Kazananlardan birinciye 6 aylık, ikinciye ÜÇ 
8~,ı 

Savaı abonesi, üçüncüye Esat Adil beyin eserleri~ 14 
birer tane imzalı Üçüncüden 8 inciye kadar bfre~ıU 
man, 8 den 13 üncüye birer manzum eser verilece ,d 

Kazananlar arasında dereceler kura ile taylıt 
lecektir. 

Müsabakaya girin ve taliinizi deneyin! 

Roman Tefrikamız: 6 
Hemıehri. çamaıırı 

nız çok kirli içeride temiz 

çamaıır vardır. Güzel yıka

nınız ve çamaşırınızı değiş· 

tlriniz. Ben hemen karşınız· 
daki kamaramdayım. Eıııir 

berim haber verecek ben yi· 
ne kollarınıza girer yardım 

ederim. 

-- -
8<1 va ş t<ı n Sıı v <tŞ<l 

Yazan: M. YÖRÜKOGLU 

Akıam üzeri doktor gel 
di, Türk zabitinin yanına 

yaklaıtı· Arkasından gelen 
sıhhiye neferinin tatıdığı 

büyük bir mukavva kutu· 
dan, doktor bir kaç paket 
ılgara çıkardı. zabitin yanı 

batından itibaren hastalara 

birer paket dağıttı ve geri-

ye kalan on paketi 
batı ucuna bıraktı. 

- Siz her halde 

zabitin 

fazla 
slğara içmek ihtiyacın.Jası· 

nız. Dedi 

Doktor, bütün hasta· 
ların itldebileceğl bir sesle, 
revirin gayri sıhhi olduğu 

hakkında rapor verdiğini, 

ve revirin yakında ya ıs· 

lah veya tebdil edileceğini. 

temiz yemekler verileceğini 
ve sigara dahi ilave edile 
ceğlni söyledi Hastalar 
muhtelif tarzlarda doktora 
teıekkür ve dua ettiler. 

Doktor, Türk zabitine bi· 
raz yürümek istidadında 

lpou olmadığını sordu. Bır 

tecrübe yapmak arzusunda 
bulunduğu cevabını alınca 

11hhye neferine verdiği 

emir e. nefer Türk gencini 
kollarından tutup yavaş 

yavaş yatağının üzerine 
oturttu. Zaten karanlık 

olan barakada şimdiye ka
dar kimsenin nazarı dikka 
tini celbetmiyen Türk l!'en· 
cinin üzerindeki çamaşırını 

doktor görünce son derece 
müteessir olduğunu ima et
mekten kurtulamadı ve 
derhel nefere, emirberini 
çağırmasını söyledi 

Doktorun emirberi ge'di· 
ği zaman kendi çamaıır1 a 

rından bir kat çamaıır ge · 
tirrnesini arapça olarak söy 
ledi ve bu hamiyetli Türk, 
sıhhiye neferile beraber biz· 
zat Türk zabitinin koluna 
girerek ya vaı ya vaı bara -
kadan dııarıya çıkardı. 

Beş dakika sonra Türk 
zabiti doktorlara mahsus 
banyo ddiresinde bulunu· 
yordu Doktor: 

Dedi Türk zabiti 
uzun uzadiye teıekküre lü
zum görmedi. Cünkü bir 
Türk'ten bu kadar ve hatta 
bundan daha fazla civan 
mertlik beklemek onun hak
kı olduğunu taktır ediyordu 
Yalnız doktora 

flaş üstüne 
De~i ve banyo duvarla· 

rına tutunarak ağır adımlar· 
la banyo kapısından içerıye 

girdi. 

Çok zayıf düımüt olan 
Türk zabiti kararan 
rininin ferini ve 

olan şuurunu yerine 

gözle 
muhtel 

getir-
mek için bir sigara yaktı 

ve hakikaten göz!eri par 
ladı ve ıuuru muhakeme 
kabiliyeti kespetti. 
Soyunmağa başladığı za 

man, yarasını sarmak ve 
pansuman yapmak için pa 
çası yırtılmıt olan donunun 
kendi donu olduğuna inana-
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ARI' IDünya üzerınde sıyasive ıktısadi hareketleri i ~~~~·~mi Fatma'nın derdi l iie::ı 1 
YÜZ: 3----

J 
A 

N 

D T k' : Hikayesi: : : 
y 1 Silahsızlanma Konferansı Meksika'~a mektep kanun- ür ıyede şark musikisi .... _··;:;~:·k;;,·iı:!·e:;:;:····~~~:···h;ı~···;::::r::~:· 

8 t 1 t - 1 ı.81.ılfllffil~tlf bakıana ayol. kenarında oturuyordu. Fat-
0 ÜfQSUnUn 0P an IY8 Ç801· arı il U Y - Ne var canım. ma'nın ııeldiğlnl ııöriince ya· 

S 1 h l "Reichspost" dan "Al - Ahram,. den A A A N ld b il k d k " 
s 

U fi mas' - . . .. e o u ıana rı e ne a ar ıo a.a uzan. 
Mebuslar kamara11 Soı· Gazi Mustafa Kemal Pa- buııiin. dı 

"Le Temps,.den yalill hükumetin, gençliğin ta Büyük millet meclisinde - Ne oldusu yok. ikide - Geldin mi Fatma? Venizelosa 
Yapıl-an sui
k<tst ın<t hke-

ol 

Herşeye rag -
men muhafaza 

ınesi başladı edılecek 
ATINA, 25 (A.A)- Geçen 1 PARIS, 25 ( S Ş. ) . -: 

Ykıl Venizelos'a yapılan sui Fransa ayan meclisi harıcıye 
llıt · ı l · · M lleranger 1 e alakadar olan arın encümeni reısı 

'd dönen har ciye Cenevr e en 
•1 Lıı.va l ile gö r iit 

nazırı " b 

Milletler cemiyeti umum serbest ve ıosyallıt !eıaslara söylediği nutukta Türk mu· bir Fatma ,Fatma bana bak. - Geldim. 
katipliği , sillh11zlanma kon· göre yetittlrllmesl hakkında· ılklnin islahı ve milli Türk buraya bak. E, baktım . Ne içeri girdi . Ayte arka-
feranronsı reisi M. Hender- ki kanun tekliflerini kabul ıarkılarının garp muılkislne olmuı? daıının deminki ıert halini 
son'un ıllah11zlanma konfe · etmittir. Yeni kanunlar d i· göre yapılması azminde bu· Yooo .. lıte bu olmadı. anlamak için sordu: 
ranu bürosunda aza bulunan ğer tabirle, ıalah edilmit olan lunduğu söylenmtıtir . e en ıana nazım ııeçlyor dl- - Fatma, ıana buııiin 
dev etlere gönderdiği notay eıki mektep kanunları kili · Malum o ' du ğu veçhile ye böyle teklifsiz söylüyo- ne oldu? Ne ıordumsa ba. 
pazartesi günü neıretmiıtlr. ıe düşmanlığı bakımından Gazi Mustafa Kemal Paıa rum . Yokaa.. Madam ki na hep alılne cevap ver· 
M Henderson bu notasında Sovyet Rusya'da meri olan ıark musikisini ve daha öyledir. Bundan ıonra ben• din 

1 h 1 · · k d · ki den arama anladın mı? diyor ki ,. Si a aız anma ııın - ai e ve nizamlardan gerı doğrusu T ürlc p rk muıi · 1 
h • d ] ti k 1 • d M f - Hım . Canın isterse. deki , ana at arın ev e er a ınıyor ve bütün umumı ıini sevmemekte lr usta a 

arasınfa cereyan e:ien ihza· ve hususi mekteplerden Kemal Paıa bir kaç defa 
ri konuşmalar bilmeden mü- her türlü dini tedr i satın İstanbu l 'da, Ankara'da ve 

~anki senin 
aııkmııım da. 

yüzün• 

- Dedim ya ... Bugün ağa
beyim Hasan ile beraber 
kavga ettik de. Onun için 

- Ne kavga11 ııene bu? .. müşt ü r. M Beranger .. u 
.. .. h kkınd ı encume 

go rUi ıe a d . 
. d 'ğ'ı malômatta e ne ver ı 

essir bir surette müzakere edil ka ldırıldığını gösteriyor . diğer dahili vilayetlerde 
mi yeceği görüşülmüttür. İşi Mektepıer kanununun 73 bu duyguları meydana at 
mize muvaffakiyetle devam üncü maddeıi , bilhaısa dik· mııtır. Gazi Mustafa Kemal 
etmemizi temin edecek el - ~ate değe r bir mahiyettedir. bir kaç defa Türk sazlarını 
verişli bir vaziyet doğacağı Bu madde hükmünce umu· ıusturmuı ve garp musıkiai 
ümit ediliyordu.Konuşmaları mi ve hususi bGt ün ilk ve ni dinlemek iıtemlıtir 
büyük bir gayret ve bağlılık orta mekteplerde gençliğin Gazi Mustafa. Kemal Paıa 
la güden \l.Barthou'nun acık- ıoıya\iat esaslarına göre ta- ıark musikiılnin atıl ve tem· 
lı bir ıurette öld ürülmesi lim ve terbiye görmesi mec· bel milletlerin muıiklsi 

- Hem ıen çok açılmıı· 
sın Hele baban senin bu 
halini bir görse , vay haline. 
Öbür taraf mı •en düıün 

- Canım bilmiyormut 
gibi ıorma. 

llıııhakemelerine Pire'de bat 
1 1lndı İçlerinde eski em· 
lllyetı umumiye müdürü 
ile Yine eski husuıi emni· 
Yet müdürü de olduğu 
ıı.ıçluların sayısı 17 dir. Pek 
heyecanlı olacak olan bu 
trıuhakemede dinlenecek şa
hltlerın sayısı iıe 750 dir. 

m ' ştir ki: 
1 ..: e Marsilya 1\1 Lava .,ar v 

b. k' mühim me· 
suik a stı g ı ı ı ı .. 
selenin sebep olduğ~ guÇ-

• sulhun mu-
l"klere ra gmen 
u d .1• c ·ği kanaatinde· 

haf aza e ı • • 
dir. 

Sar 
meselesi 

• 
lnsül Yarı~ mılletler 

ıyetınde ko-
Bir suçtan tem· cem k 

. nuşulaca 
YIZ çıkt1. CENEVRE 25 (S.Ş) . 

NEVYORK , 25 (A .A) · ıı ti r cemimiyeti konseyı 
Mh Mıee 1·· 11 akeme müflis banger .. - fevkalade ce sesını 
Sil 1 d . pos· Salı gunu 1 .. tet· 

ınoel nsül ve kar eşı d k Sar mese esını 
t akte ere 'd F il idaresini aldatmak su\;un· k'k edecektir.Roma an ran· 
dan temiz çıkardı Banger ız . Alman müzakeratı hak 
6ııilmüzdeki hafta içinde sı 1 n habarler bu h kında a ına . ld 

hlmov mahkemeıinde do· • elerin eyi bır yo a 
la d hke · göruşm kt dl 

ıı ırıcılık suçundan ma olduğunu bildirm" e r 
nıe edilecek. 1\11 r 

k ·ı ·z 1,ıısı 
Başve ı s~anchester Cııardian·: d~ n k 

M111r bugün Başvekilsiz· 
dır Saray ile Nesiın paıa 
'•asındaki müzakerelere de· 

"arn edılmektedi. 
Nesim paıa baıvekaleti 

kllbut için koıtuğu ıartlar· 
da, demokr.ı siye muhalif 
olan 1930 kanunu e~asinin 
ladıııni ve halkın reyinin 
lllıııma11nı istiyor. 1930 ka· 
ııunu esasi ayan meclisi 
•za.larından beıte üçünün kral 
tarafı arından lntihııp edilme· 
•ine müıaaJa etmit ve bu 

•uretle kanunların tatbiki 
itinde krala müessir bir kon· 
trol salahiyeti vermiıtir Bu 
kllnunu esaai çok muktedir 
bir diktatör olan baıvekil s . 
ıtkı paıa tarafından tertip 

o azifeı ı nı gurme 
sında vasıta v 

Y 
nazırlığını yapan 

.. ere sara uz · kanunu . Paşa, yenı 
Neaım. rotesto makamında 
esaııyı P. S tin Paıa iki sene 
istifa elli · ıh 1 f t görme· 

b. mu a e e 
hiç ır . h "küm 

erhametsızce u 
den m k t 1933 de Sıtkı 
sürdü Fa a iktidar kendi 
P a çekilince, 
aş . d • · ı lbraı i Paıa 

halefının egı . Kral Fuat 
eline geçti. 

nın b . basta bulu-
k Ydan erı 

bir aç a 1 k dolay11i· 
Bu hasta ı 

nuyor. k' öhretini kay
le kabine es ı f b ·yetin . 

. ıf mec urı 
betti. Ve ut a "h"· 
de kaldı Halkın teveccu u. 

olan lbraıı 
- kazanamamıf b 

nu b' ·te bera er da ka ıne ı 
pafa nazırlığı· 
d" tü Bugün saray 

Uf . zat ise Nesim pata 
na geçen · rmlıtir Şim 
· ıe müzakereye gı d d : 
ı 1 ıura a ır 
d . aaıl mese e k 

ı 1 Fuat kendi oto 
Acaba Kra . ha lı fe 

kf darından bır y 
rat ı 1 olacak olan 

bu konuımaların kutlu bir buridir. Yalnız üniversiteler olduğunu ve bu ıark musi 
sona eritmesini geriltemittir.,. henüz bu mecburiyetten ha · kinin asırlardanberi hiç bir 

M. Henderson'un kanaa riÇ tutulmuıtur. Mektep ka- terakki ve inkiıaf gösterme · 
tine göre Haziran ayından nununun 3 üncü maddesinin diğlni ıöylemittir. 
beri doğan yenilikler ve aıağıdaki hükümleri, vazli Gazi Hazretlerinin kararı 
önümüzdeki aylar içinde kanunun düıüncelerini ifade Türk ve Anupa ırııhafilin· 
zuhura gelebilecekhadiıeler, etmek itibarile bilhaua ka de yükıek bir akis uyandır 
konferans bürosunu umumi rakterisiktir. mııtır. 
komisyon tarafından deruhte "Tahsil serbesttir ve bü· Dahiliye Vekili Arap ıark 
edilmit buluno.n uhtelere tün umumi ve hususi mek· muıikiainin radyoda neırini 
noksan getirmeksizin it me· teplerde yalnız liyik, yani menetmiıtir. Bundan ıonra 
totlarını yeniden tetkik et- dünyevi tedrisat caizdir. l lu- Türkiye radyosunda yalnız 
mesini mecburi kılmııtır susi mektepler devletin ıid- garp musikisi neıredilecektir. 
Demek oluyor ki reis ilen· detli bi kontrolu altında bu· Bu karar kahvelerde, bar 
derson'u bu günkü vaziyet lunurlar. Talim,terbiye ve ted lıuda , tiyatrolarda tedricen 
do laymyla ılliı.haızlanma risatın sosyaliat ruh ve akide- tatbik edilecektir Bu suret· 
itini halletmek teıehbüsü· leri dairesinde verilmesi, her le Türk m ısikicileri garp mu· 
nün gelecek seneye bırakıl· türlü dini doktorinlerden arl sikiıinl öğrenmek ve hayat 
ması lazım geldiği ve gerek olması,taaıupten ve batıl iti larmı temin etmek fırsatına 
derhal müzakere edi lecek katlardan hariç bulunma11 kavuıacaklardır. 
meseleler ve gerek bu me· lazımdır. Tedrisat teıkilatı İıtanbu\ belediyeıi , Türk 
selelerin ne şekilde mevzu· nı. Rationalism eruhunu ve lerin garp musikisine alıştı 
bah~ ed il eceği bakımından içtimai yeniliklerin doğurdu- rılmaaı için musiki bütçesini 
konferans usullerini tadil ğu cihan telakkilerinin te. arttırmıştır. Her yerde mec
etmek icap ettiği kanaatin- keffül etmesi lazımdır . . Mu· cani konserler verilecektir . 
dedir. allimllk yapmak müoadeıinl Bu suretle ıark musikisi 

Bundan do 1 ayı M . Hen· yalnız devlet verir. Pu müsa- Türkiye'de tarihe karıımıı 
derson konferans bürosu adenin verilmesi için ıu ilk ve bunun yerine Avrupa mu · 
azasından olan devletlere ıartlar aranır : Muallimlık va· ıikisi ııeçmittir. 
aıağıdaki teklifi yapmakta- zifeıl ve faaliyeti yukarıda Gazinin bu harekeline 
dır . kaydedilen hükümler ve (3 amil o1an fikrin baıka bir 

Konferans ve organları ve 7'.! ) dairesinde icra edile · hedefi vardır . Gazinin mak· 
bugüne kadar bazı itler cektir Seciye ve ıadı ; Türk dilinde yaptığı 
yapmıılardır ve bu itler ahlakları ve devlet telakki· inkilabı Türk ıarkılarında da 
hakkında ya anlaıma yapıl 1 !eri dürüst olanlara tevdi yapmaktır. Bunun için eıki 
mıı yahut yapılmaSI yakın 

1 
olunacak bu vazife, klliae Türk milli ıarkıları toplana 

bulunmuıtur. Bu güne ka- cemaat ve heyetlerine ve cak ve bunlar garp muıiki 
dar güdülen it tarzı konfe. papazlara ve dini teıkiliı.ta ıine uygun bir ıekle konula
ransta aza bulunan bağlı olanlara ve din propa- caktır . Türk ıarkıları gerek 
devlelterin hepıi için mute- gandası yapanlara verilmiye· güzellik ve gerek teılr itıba
ber olmak ve onların tasvi cektir . Devlet, müsaadesini tile yükıek bir mevki almıı 
bine arz edilmek üzere her vakit geri alabilir. olacaktır . 
tam bir anlaıma metni mey· 73 üncü maddede resmi Gazi Mustafa Kemal paıa, 
dana getirilmesi yolunda makamlara müzelerin, kütü- Türk milletınl gerek ilim "e 
idi. Reis Henderson'a göre panelerln, muallim terbiye fen ve gerek maddi bakım 
kafi derecede olgun bir müeaseaelerindeki tedriı ve dan bir garp milleti haline 
hale gelen meıeleler hak sa iti ve levazımı kolek•iyon getirmek azmindedir Ve bu 
kında konferans itinin bit · tarının kontrolu hakkında ' hedefe erişmek için bütün 
rr.eıini beklemek mecburi vbl salahiyetler verilmiıtır vaS1talardan ve tedbirlerden 
yeti olmadan biri biri ar- Yeni kanunlar ayan meclisi istifade ederek çalı*makt .. 

Fatma yüzünü buruştur· 

du . Deıtlsini de doldurmuı
tu Destiyi arkasına koyarak 
yürüdü. 

Pencerede duran Fatma 
nın arkadaılarından Ayte 
evlerine gitmekte olan Fal· 
ma'ya tekrar laf attı · 

- Hu .. Fatma kız. Sahi· 
den de bana küstün mü? Azı 
cık olsun bu tarafa bakıver· 
sene, ne olur? 

Fatma'nın artık aabrı lÜ· 
kenmiıti. lstemiyerek baıını 
çevirdi: 

- Ne var? Yine aklına 
neler geldi? 

Ayol sen çok hırçın · 

mıısın . Ben senin böyle ol
duğunu bilmiyordum. 

- Ayte. insanın hali her 
zaman bir o lmaz ki. lıte bu 
gün kızğınım .. 

- Neden Fatma? Azı· 
cık olıun ıöylemeı: misin? 

- O o. Böyle yol üstün· 
de gizli ıeyler ıöylenir mi 
hiç? Hem bak karııdan er· 
kekler de geliyorlar. Haydi 
gidiyorum. Sonra sizin evde 
buluıur da konuıuruz ol. 
mazmı? 

- Peki Fatma.öyle olıun. 
Ama her halde gel eml. 
Bekliyorum 

- Olur, olur geleceğim. 
Fatma, o gün ağabeyıl 

llasan ile biraz ahız kavga· 
"' etmlıti. Aiabeysl ona 
ikide bir sokağa, çeımeye 
çıkmıyacaksın dediği halde, 
ağabeysini dinlemiye -
rek destiyi kaptığı gibi ıo . 
luğu çeımede alıyordu . Çeı
me boı olduğu halde beı 
dakikalık vakti yarım saate 
kadar çıkarıyordu. Zaten 
kendisi de güzeldi . Köyde 
onun kadar güzel kız yoktu 

Köyırıbütün delikanlıları 

onun çeıme baıı na geldiği · 
nl gördükleri zaman hepıi 

ellerine birer desti, kova 
alarak güya su doldurmak 
behaneıile etrafını çeviri · 
yorlar" ve ona takılıyorlardı 

Fatma da bu dellkanlıla-

- Ne btleyim a canım. 
- Evet Ne olacak Göya 

ben 11k 11k çeımeye ııtdlpte 

köyün oğlanlarile konuıu· 

yormuıum. Niçin konutayım 
onlarla. 

- Demek kavııanız onun 
için öyle mi?. 

- Hasan bana çok hak
sızlık yapıyor Hatta öyle 
ki, iki de bir beni ezmele ça
lıııyor. 

- Fatma, aldırma böyle 
ıeylere. Elbet bir gün ııellr 
de sen de kocaya varıraın. 

Düıünme bunları 
Ah! ... Ayte ıorma. Ben 

bu oğlana meram anlatamı· 
yorum. Bundan bir kurtul. 
ıam, yok mu. Bütün diinya 
benim olacak 

- Bu kadar merak etme 
canım. Sonra haata olunun; 
hekimler derdine deva bu
lamazlar. Bak ben sana bir 
ıey söylıyeyim mi: ince haa · 
talıjia tutuluraan, öliinün .. 
Bak, benden ıana naalhat 
olsun.Zaten senin ablan ye
rindeyim Böyle ufak tefek 
ıeylere kulak asma. Dedi· 

ğim ııibi haatalanıraın . 
- Ne yapayım Ayte. Ne 

yaptımaa olmadı. Bu oğlan 
ııün geçtikçe bana kartı fe
na ve ağır ıözler ıöyliyor. 

Ondan kurtulamıyacafım. 
Bana öyle geliyor. 

Ne diyeyim Fatma. 
lnıallah yakında bir koca 
çıkar da evlenirsin, onun ter· 
rinde kurtulmuı olunun . 
~ Hiç umudum yok. 
- A. Ôyle ıöyleme. Ma

ıallah nerede isen aya ben· 
zlyoraun Ôyle söyleme. 

Fatma ıtmdlye kadar kal· 
binde saklamakta olduifu 
bütün derdini Ayte'ye anla· 
tıyordu. Ne olursa olıun ıöy. 
leye cek: 

- Ayte. Sar.a ıimdiye 
kadar bir ıey ıöylememlt· 
tim, ama. 

- Neyi? 
- Ben bir ıenedlr birini 

rı gördüğü zaman utanıyor ıeviyorum, 

edilmiıti. Bunu müteakip 
llclen urr.umi intihabat ha· 
rekeu gerek müstakil fırka 
olan Vaft fırka"' ve gerek 
ıe liberall er tarafından boy· 
kot edılmitli. Bu boykota 
ila"eten yapılan resmi taz · 
Yiklcr Sıtkı paşa fırkasına 
büyük bir ekseriyet kazan· 
dırdı ve kanunu esasinin ka. 
bulünü mümkün kıldı O 
ıaınan kral ıle hükumet ara 

dakiı.rlığı mucip tlarını ka· 
, . . patanın ıar . 
,,esım . U mi intı-

d k mı? mu 

dınca tatbik mevkiine konu tarafından kabul edildikten 1 dır . 
lacak ayrı ayrı protokollar sonra birinci kanunun birinde--------·-----. 

ve oradan biran evvel kaç· Gördün mü itte? Hatta 
mağı istlyerek deıtlnin köyün ağaları da derler ki; 
dolmasını beklemeden solu- derdini saklıyan, derdine 
ğu doğruca evde alıyordu. derman bulamaz. Hakikaten 

"ereclğiml söylediğim zaman 
•Benim malumatım haricin 
de iıtediğinizi yapınız; de· 1 

di " Yalnız şimdi gelirken 
hastahane inzibat zabiti olan 

bır İngi l iz yüzbaıısile Er 
ineni tercümanın kafa ka· 
faya verip bir 1ey konuştuk· 
!arını ve bana dik dik bak· 

ltklarını gördüm. \ 

Doktorun bu sözleri üzerine 
Türk zabiti müteessir oldu 
ve d kt .... d n o ora onun yuzun e 
fenalık gel eceğinden endiıe 
ederek, doktora 

- Çok muhte rem doktor, 
Çok rica ve istirham ediyo 
rul ın, benimle bundan sonra 
a 'k 11 adar olmayınız. Ben 

bu 1 e ece . V ft firkası 
habat yapılırsa a mu 

eniden canlanma sı 
nın y takdirde Mısır 
hakkaktır. Bu . -phesiz 

d okırasisi hıç ıu 
em 1 d'lmit olur . 

daha eyi temsi e ı -
boyun eğmiş, 

mukadderata d .. 
1. bir rlüıman eline Uf 

za ım Belki az· 
mÜf bir insanım . , 

. d kurlu urum. 
·mınsavesın e . 

~~ bana ettiğiniz eyilik gı 
k T .. k'lere yardım 

b' b' ço ur 
ı m~~ fırsatını kaçırmay~n•.~· \ 
~ana yapacağınız en buyu~ 1 

"ımı bir an evve 
eyilik be.cag s·r de haddim 
eyi etme~tl~·\r ı ricada daha 
olmıyara • m ki merhametli 
bu\unacagı b güven· 
dediğiniz sertabi ed Türk 

• k" 0 a am 
meyiniz; .çun u 
değildır; Iskoçtur. .. - dü 

D d ' Doktor duşun . 

U 
e ~üddet cevap verme 

zun sa bil 
dl gözlerini sofranın . d 

' d'kmif elın e· 
bir noktasına 1 

ki çatalla oynuyor· 

tanzim edilmesine müsait meriyete girecektir . Bu ka 
1 1 bld. ı k . d d Bize gelen e_serler: 

bir an hulu etm ı gı ır . nunlara arıı ıım i en avu 
M Henderson tetkiki ki.fi katlar kamarasınca ve 

derecede olgun meıele ' er Mek•ika hukuk akademisin· 
arasında ıuoları saymakta- ce prote8lolar yapılmııtır. 
dır: Bu protestolarda gençliğe 

1 
_ Silah imali ve Uca- sosyalist esan na göre talim 

reli itinin tanzimi; 
? Bütçelerin netri 

3 Daimi silahuzlanma 

komisyonu yapılma11. 
Reis Henderson konferan· 

unda diğer meıeleler müza· 
kereıinln de kafi derecede 
ilerlediği ve bunlar hakkın · 
da yukarıda gösterilen usu 
lün tatbiki imkanı haaıl 
olmuı bulunduğunu saymak 

tadır. 
M Henderson diyor ki: 
Bundan mada haziran ka 

· ıe mevzubahs olan ta Y 
rarı ı .. 1• ·Jık itinin hen uz a a · 
yarecı 

d komisyon tarafından 
ka ar 

ve terbiye vermek mecburi· 
yetinin, tahsi lin serbest olu· 
ıu kaydı ile bariz hır tarz· 
da tearuz teıkil ettıği ileri 
ıürülmektedir Meksika milli 
ünlveralteıi rektörü de bu 
protestolara ittlrak etmlıtir. 
zira mumaileyh te yeni ka
nunlardan akademik tedri

ı 8atın serbeıtliğinin tahdit 
1 edildiğini görmektedir. 
1 tetkik bile edilmediği unu
tulmamalıdır. Bu meııele 

hakkında yapılan konuıma 

lar neticesinde zemin hazır
lanır hazırlanmaz onun da 
müzakereılne baılanmalıdır. 

Top 
Olimpiyat - lıirksporıı 
Olımp ı yat - Türk 

spor mecmualar, b rk ş<'rtk 

(Top) adı ~ da ı· ok ı:ü z ..! b r 
spor mecmu sı çılrnım şl a rd , r 

İç vt• dış spor h • b ı• r le ri rcim· 
ln ı i e ve bi lhossa İt u ly .ı · İn· 
gı lt ,. r e m u çı güz~ ! est ıotane 
ve karıkatörlerile b:rlikte ''° 
renklı bir kopsk iç nılc ç i kmış · 
tir Bü tün sporcu! ır n ıst ı fade 

cdeb i lrbeğ ı bu bir ic. k mecmu _ 
ayı t • v sıy · ederiz 

Fikirler 
İ zıııı r' d e ,.:i:11de cllt r taraf n· 

dan ı 5 güııJ. b ı r ç kar mual 
limler içıo k ymetli hir nıccmu 

d .r. H:r muall imin bilgisini or 
tırm u sı ve iıtif , de elmeıi iı· in 

mutlaka okuması llzırndır. 

Ağabeyıl de Fatma'yı böy· doğru ıöz.Eğer ıen de içindeki 
le kalabalık delikanlılar derdini saklaraan,Alllah göı· 
ara11nda gördüğü zaman kı· termesln, hastalanırsın. fa. 
zıyor ve bu kızgınlığı ile kın böyle ıeyleri yüreğine 
eve gidüp Fatma'ya çatıyor- koyupta kendini eritme. 
du lıte bugün de Fatma'nın - Dediğim gibi. Köyü· 
baıına böyle bir hal ııelmiı · müzden bir oğlanı sevlyo· 
ti. rum ama. Ah, o lanet herif 

Fatma dolu deıtiyi bıraktı. yok mu? Bir ititine beni iSi· 
- Anne. İtim var mı? Yok dürür 

•a Ayte'lere kadar gldece- _ Ağabeyin mi? 

ğlm de. - Adını aifzıma bile al· 
Evin topraklı oda mak istemiyorum o herifin. 

sında oturmuı, çorap ör- - Fatma, ben ıana bir 
mekle uğr.ttan Fatma'nın şey ıöyltyeyim mı? 
anneıi kızının yüzüne bak· - Söyle, hem çabuk ı6yle 
mıyarak: Bak ekıam oluyor. Eve 

Haydi git kızım . Ama ııldeceğlm 
çok oturma . Hem, zaten Kimi ıevlyoraan bana 
akıam da bak oluyor . ıöyle Belki kolayını bulu. 

Mer!lk etme Yarım rum da, aen de onun elinden 
saate kadar ııellrim emi kurtulursun . 

Dedı. Fatma adeta bir çocuk 
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Sinemasında 
25 T eşrin;sani Pazar a~şammdan it ı baren 

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

llııhteseııı Eseri 
"' 

41;;ıı ıın.ll::> 11 it lr ''ll11f ı:>tlııl ıı::> ''l/1ı(lln.All 
Sinema scıııasiııiıı UÜ) iik 1 iı· ,arJıgı ve parlak ."ltlızı Oillıt•r sa

nath.al' LİLİA:\' IIAll\'EY 'iıı cıı soıı <•sı·ri olaıı lıu fi iııı 1 i'ııiiıı diiıı
yada çılgıııca alhl~lauaıı, bii~iih. ıaktlidı•r vı· :ti.ika ı•pJp ı·dı·ıı ı ııı~:ıl
siz nıizaııseııli ıııulıtrsf'nı c~crlerdir. Bu filiıııdt· LİLİ \~ 11.\HYEY • 
aşkın ve güzelliğin ııf'lf're h.adir olduğuım. gı•rı<,.~l i k :ı~h. .. Sıı: dt ı. . 
Zrvk ... N .. şe ... Taşıran hir ah'tka ile t'anlandıı·nıakıa H' sf') rcdeıılı · ri 
l ıa bi "Üzellii!i t .. slıir ctııu·kl<'dir. ;-,. o 

Lİl..İN llAH\'EY.\'ııı bu fıliıııdeki sr' Larn · ıkı\ı · \t' ('ok s 'il• ıı ro!-. . . 
leri ııt>fis ~arh.ıları, enfl:'s daııı- 'e \aı·yete ııuıııaraLıı · ı giiı•i'ılnı('si :ısla 
ilımal edilnıi)f'Ct•k kadar güzeldir Bu kı~111etli :ırıisıi ,, .. ';ır;ı ııgı 
nf'şe ka) rıağı hu rserini göı·ııwk fırs:ıtıııı h. ; <;ırıı1:1111;ıl:ırııı1 ıııulıt ·ı Pııı 
halkımıza tavsivf' f'diriv. 

lLA \'ETEi~. Dünva havadisleri. SC'V.\HF: T. 111 ~ ıl" lıasl ı· 
S.\LONl'MrZDA K.\LÖHİFEB TESllİN El>İK\Iİ~TİB. 

Pek \Takındcı 
MUHTESEM ARTİST VE KUDRETL~ SANATKAR 

ER.IG-TTE HEL~'İN • 1 ne ili ){a dııı 

'"' 

···--·-·-···-··--······--·· "'"•--••-----·-•••-••••••--"'"I •• " " T .. 
l'l1 em aşa '' •• tf •• • • •• fi OTELi VE GAZiNOSU ff 
H H l1 Sahibi Hac~ Bekir. zade Salih = 
M bey ıdaresınde M . " Ralıh.Psir'iıı lwr hususla crı n 

nıiih.enııııel 0111lidir. •' 

Konfor. Tenıizlit Servislerinde~i ı1 

-
BAI.AIKESİR~İN 

Her lııısusta eııısaliııe iistiiııdiır. Balıkesir'irı 
hu nf'fis K.-\H .\TEPE saral>ı lıf'rkes<' 

Zın h., l\u\·\el, Sılılıat verir. 

Karatepe Şarabı 

neza~et Ve Ciddiyet emniyet '~ Toptan ve litre ile satış yeri 
:. . Vd mü~emmel bJOYOSU - :: '* Birinci Noter altındaki mağazada; 'I Gerek memleket halkının ıı • ~ 
t gert:k bütün misafırlerimizin •• 
it umumi takdirini celbetmiştir. t: Milli takvim 
U TEMAŞA Gazinosunda ~.• 935 senesinin en güzel takvimidi'·.

11 tf • Ciiııh.ii ~IİLLi T .\K\'İ~I sadpce hil' tah.,inı tlt'~ 

: Güzel Sesli Bir Radyo ıı ' . ay~ıi z:ııııaııda hır· taı·ilıtir. . 
. · · . ,. .. .. •• Bir ~llLLI TAKViM almayı nnutnıayııııl· t ~l'lınıı, lstaıılıul \e Izıııır ın butun gazetelerit• • , 

' •• l. rııevcuttur tC IOl!l!iHiHiSi!ll!. •&11-.ıHll!!I! N Balıkesir'in en eyi tanınmıı bir oturma ve •• Si 
tt dinlenme yeridir. •• it TP ı' dr • · Ct'!':::::z::z:z:zzzz::zz:z:et it oL-cıttı-1#· 1 .cıt- Q.Jy'IM-: • ı--------------------ıl ~levsiııılik ve kı~ ıh. rıı son ıııoıla ııı:ııııolu~· 

-
Sevgim

ve 
lztırabım 

1 ropluk, yüıılü kuıııaşlaı· , <' faııilr bazf'ı1kr1 -
ıııiz .!!elıııistir. 

<' • 

:1 &ı:- (ıe,,fi , fe,z, ~ç,i11 ' ı i 
•ı En liiks paltoluh. pardiisiilüh. 'e ash.rri ~~- i 

Muazzam eserini sabırsızlıkla bekleyiniz. puthıklar giizel clesrıılf'rdı> yerli ~P fnı.ıılı't i 

"--------•- - - • "··-·· •••••••••••• •• •• , va z a ;;~: c;~·:: :::ı: :
1

ıı
1 

ı, .! •. ,~;:ı~~e~ '~~;;;;i;;;;;iz;;,~;;~:;:,. ~aza mızı 1 
aıbi ıevınerek Ayıe'nin boy· ı Kohinor diş 'ı : Göz hekimi i ı 1 
nuna ıa.rıldı. macunu • ~ teşrifleri kafidir. * 

- Sahi mi söylüyorsun • Or Ihsan Ahmet : M i 
A:ne? Dişleri beyazlatır, i ı Mevsimin en güzel romanı I! · 

- Sahi ıöylüyorum ya! [ etlıerini kuvvetlen- ! 1 '! TAV·~ .. ANLllLl1 Z A_'1 ~E F'A. H-·Rt 
H 1 ı:azrleıııizdc ze' klı~ laki1ı rlliftiııiz lııı m: .litll Haydi ıöyle, kımi seviyorsun? d. . : aala arını her gün ıa · Sil 

- Bnim Rüıtem ağala· 1 ırtr : al 3 den ıonra Kuvaimil- 1-(İİzel PSl:'I' kitap lıaliııdt ) • Fantazı' Manı·ratuna Ve 
rln O "lunu l I j / : liye caddeılnde 159 nu 1 Çıkmıştır. ~ J. " ı•r yeı·ı t' aravıııız 1 • . ı m 

Rüstem ağların oğlunumu? 1.=- • - · - --· : maralı muayenehaneaın- : • Kumaş Mazası 
_ ı Z . ~ de kabul eder. : 1 it 

H kk d F ayı ············ ········ ······ -------------------- • ma~ a ın a varmıı at- Koperatifte kullandığım - B )) "" • Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
Fatma utancından tatbik mühürümü zayi et Dr. M. Ali alık(~sir {)gııııı \ TC ı.-ı • =•ıi!IHll~l!i!~IHHm~•~lHHOHiSl861 • 

batını "ğmit, yere bakı· tim. Yen i ıini kazdıracağım- (:{)C () k Bil k 11)) I~ V 1 ı,_ _, 
"'ordu. A.yıe'yl kendine dert dan eıkiıinın hükmü olma· (' · ı f · 1 1 
> ,1 1, 1'1'11~1. H' -
ortaaı yaparak kaJbınde •ak· dığını ilan ederim B l d. D. . de 
ladığı delikanlı ile birleırne· Göbel nahiyesine bağlı :-of(tıh.IU~ll lı:ıslalıh.lan j' l - \'iltl~l'lifl llll'l'h.f'z \'t' rııiiJlı:ıh.alı, şeJıir Vt' e e ıye lSpansePlll 
lerl için onnun kendilerine Söve köyünden Na· ııırıtl'lıa:-sıı-ı. . ,: kö~lpri alıalisiııdl'rı ıı ı iiı·aea:ıt (•derı ı:wlwleı·iıı Muayene Günleri 
aracı olmaıını iatiyordu. zif oğlu İsmail 1 . ' .. ı "l~tl 1 . d - 1 1 

ıa ııı \t' ıııu~"ıı .. '. 11·1.· ııevı <._•guııı anııı , •• a e-
1 

Ve netckJm de öyle oldu Hastalarını saat üçte f 
Ayte o iki gencin araların
daki zorluğu kaldırmak 

i\·in Falma'ya ıöz verdi: 
- Fatma, hiç merak etme 

Ben bu meıeleyl bizimkile 
rine açacağım. 

Ve hatta aracı bile koya.· 

caiım Anladın mı? 

Fatma utancından cevap 
bile vermemitli -

Y alnız Ayte'ye teıekkür 

elli Ve aldıiı bu sör; üzeri
ne oradan ayrıldı . 

Erkek ortaınek tehi s<ıfın 
alnıa komisyt)11tıııclan 
PaııSİ)Oll eı·zak.ııH.ları et t·h.ıııı h.Lı·n maada kı

sııııla.ıı·ına lalip ~ıkıııadığıııd:ııı, ikirıci ıı ·ş ı·iıı 934 
<ıyınııı 29 cu günüııe kadar uzatılmıştır. istek
lileriıı 29-11-934 perşf'mbe giiııii trıııinat ak<;a
lariJe saat (14) tc ııwktqıte bııluıııııaları. 

!\skeı·I sııtııı a lı11ıı koııısi-
yoııııııdıı n 

Balıkrsir A krsi llaslalıaııe8İııiıı Kolordu :ıııbarın· 
dan alıııış oldu~u ayniyat ıııah.bıızlaı ıııdaıı ı:ok
san zuhur eden 54:159 No: hı makbuzun hükmü 
olmadığı ilaıı olunur. . -Bu gece 

.\. - . .- -

Şifa Ecza hanesi 
Nöbetcıdir. , 

1 
hükümet caddesinde mu- 11111111111 h.adııı ıııııelı)at · aı·ıııı ıııuı·s~rsı dt' lllPC('a- 1 

1 
ayene haneıinde kabul ve ı IH'll yapar. ı,;oeuh. dii~iirrııt k l<'lılih.t>siııdP hulu. 
tedavi eder. l'k 

---------------· ııa ııla rı da keza ı ıııecea ıw ıı ~ a ı ı nıı·a k lt•da vi 

1 

eder. 

2 - Siit ı;o('tıklaı·ı V<' ih.i yaşıı ı a h.atlar oları 
h.iiciil-. lıasta yavnılaı·ı dalıi ıııiİPS'<'~f'dt> \atırarak 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 

6 AYLIGI 450 • 
3 AYLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
ba~lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
ya:ı:ılar geri verümez. 

Müddeti geçen nüıhalar 
1 O kuruttur . 

- +-
Gazeteye ait her hususta 
Ne~riyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
- -+-- -

SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz. 1 
-·-

~ 

SAVAŞ 
1 

iDARE. YERi: Balıkesir Kuvvayi 
1 

·ımilliye caddesinde Hususi daire f 

Telgraf adresi: Balıkesir 
SAVAŞ 

. ' . 
lı111· zaıııaıı ııw<'eaııen tedavi eder. 

3 Siit ı;ocııh.larıııııı lıah.ıııı lal'zl:ırı lıah.h.ııı-
da ıııi'ıstah.lwl vali !elt·re ve gclıelih. <•sııasıııda 
vuh.uu ıııellıuz anzalara h.al'sı tathih.i l:izıııı gt'h•ıı 

• • 
tedavi \(' tedlıirleı·iıı alınıııasırıı da gt'lıt'lt ı·e iiğ- ' 
l't'I ıııf'h. liz<•re deı·slt·ı· 'erilir. 

-± Ciiııılıurivrlimiziıı Balıh.esir'ıı lıalısettiği . ' . 
hu faydalı 'e lıa vıl'iı müesseseden ıııulııerf'nı . . 
lı ılh.ııııızııı isLifade'e h.osıııaları ilüıı oluııur. 

• • 

Balıkcsiı· tııyy<ıı·c ceııı i
yeli reisliğ·iııtleıı: 

Tayyar!' t'<•ıııiyntiııe aiı lıiih.ı'ırnPt ı·ad<I• ~il'dt•-
1-.i arsı ıııiiza\ı•dt• surf'tilp ~atılığa t•ıkarılııııs ol-

• t • • 

dıığu dan ıw~iıı para ile alıeı hıılııııııı:ıt 1 ığı ıah.-

dird<' 1111•zkt'u· aı·saııııı lıiriııci d<'l'('<'<'tk \e lıiı·iı.ei 
sırada et'rııi~t>lt\ ipoteh. sıırelilt' de tah.sillt> satıl:ı 

cagıııdaıı talip olanların tayyare ceıniy(·tine nıii

raeaalları ilaıı ohınuı·. 

t:i'.\l.\ llTE~İ Gf' \LEHİ 

Öiilt•ılt·rıso11rıı saat 1.J.dı·1116va kadar dafıill 
l"°" • ıl 

lıa ı lıh.lar ıııua~e11t•si ( Hoh.1111· .\lııııt 

l:.ıııiıı lıe~ ) 

P.\Z.-\ H <:C~LEHİ: 
Ö•rledeıı sonra saat 15 dı·ıı iti'" h.:ıd<•fı n . . 
h.ulak, lıuruıı, lıoğaz lıasıalıh.ları ııuı<ı~c-
ııe~i (Doktor llelııııt•ı K:'ııııil lw~) 

P.\ZAHTESI GC\'LEHİ: 
.. 1 ı·ıl' 
Oğlcd<rn eY\<'I saat 10 darı 1 ~ .'e "at· 
dalıill lıası:ılıh.lal' ıııııa.\t'ııt•si ı Dııh.tor Alı' 
nıet Eıııiıı lır.') 

S.-\LI CC\'LEHİ: - r 
Öğlt>d<•ıı ('\ v<'I saat ı O daıı l ~ 'ı• h.a<l:t 
tlalıili lı:ıst:ılıklar ıııua~t'lll'Sİ (De.ıh.lor .\h' 
nwt Eıııiıı U('~ ) 

C .\BS .\~IB.\ l~f'\'LEllİ: 
. .. • ı·ıl' 

O~l<'dı~ıı soıır:ı saa L 15 tlı-ıı ı G ~ :ı h.:ıt • 
l ı ·ı. ' tlalıili lı:ısı:ılı"lar 11111a~t·ı11·~i (J)""ıor • 1 

s:ııı llaif 111'_,) 
PEH~E~fBE GC~' LEHİ: 

Ü,..,..,ll:'tlı·ıı soııra s:ıaı 15 tlt•ıı lG \a h.aıl•11: 
• ı tııİl 

t•ildi' P H' lıı'\ livP lıa~ı:ılıh.lan ıııııa~ t•ıı 1 · . . 
(!)o h.tol' ~lt'lırıH'l .\li lw~) ~ 

1.- -- ~ ~ 

Neıriyat müdürü: ESAT ADIL 
Vilayet Matbaa11 - Balıkcıir 


