
omanya ve Yugoslavya ~~· 
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Almanya'da 28 muharrir. edip 
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İkinci YIL - 299 

Türk-Elen 
icari Anlaşma 

Müzakereleri 
ru üzüm ve tütün satışı müşterek bir teşkilata 

~ağlanaca~. 
ANKARA: 4 (A.A.) - { nı gelecek 15 kanunevvel· 
smen tebliğ edilmiıtir. de Ankara'da yapmak üzere 
kara'daki ikametleri es· J bir.~ı:-ht~lit tetkikat ko mis-

aınd.a. ~enMso~;h~kkuk;• 1 l , .. u ihdasında muta 
ncl.ıa 1 _ ~ • A.. . ı urıc mes· bık ka 1 mışlndar Diğer 

Romanya Hariciye 
Nazırı 

M. Titiilesko beyanatta bulundu 
eaıkkan itilafı emniyet noktasından alelade bir ımtak olmak

tan çıkmıştu. - --
N. Titülesko büyüklerimiz için ne ~iyor. 

İSTANBUL, 5 (A.A.) -
Romanya hariciye bakanı 
M. Titülesko hareketinden 
e vvel gazetecilHi kabul 
ederek beyanatta bulunmuş 

ve demiıtir ki: 

1 Türkiye'nin maliy~ ve p<lra 
siyaseti 

Havas'ın Ankara'dan al
dığı bir haberde Türk hü· 
kumeUnin Türkiye'de çabıan 
ecnebi ıirketleri temettü 
hisselerinin münakaleıine 
bundan sonra yalnız mal 
ihracatı ıeklile müsaade et
meğe ve bu maksatla döviz 
havalesini meneylemeğe ka. 
rar verdiği bildirilmektedir. 

13 u haber bir kaç ay 

ondan ve devlet bütçesinde 
çıkan (Defezit ) içtinap edil
mesi takip olunan mali ei

yaıetin eıaılarındandır. Dıı 

ticaret politikaS1 da bu si. 
yasete göre tanzim edilmiı· 
tir. 

ktatlarile olduğu gibi taraftan bir ticaret anlaşma· "Mesaimizin neticesinden 
memnun olarak Ankara'dan 
dönüyorum. Balkan i ti l afı 
emniyet noktai nazarından 
alelade bir ittifak o 1maklan 
çıktı Bu itilaf siyJtsi taaz2.U· 
va inkılap etmiş ve bunun 
faaliyet sahasındaki mun· 
tazam hayatı müşterek ihti
yaçlarımıza uygun olarak 
tayin edilmiştir. 

evvel "Türkiye'de temettü 
hisseleri üzerine ambargo 
vazı ,, parolası altında inti· 
şar etmişti. Maamaf ih o 
vakit bu haber ittih ı.ı zı 

mukarrer bir tedbir diye 
a ksettirilmiıti. Nihayet Lon -
dra'da çıkan Times gazetesi 
bu yılın döviz itlerinde ve 
temettü hisselerinin müna 
kalesinde uğradıkları mÜ§· 

külah etraflıca mevzubahs 
eyledi T ürkiye'nin kapıları 
nı ecnebi sermayesine karıı 
günden güne daha sıkı bir 
surette kapadığı hakkında 

Londra gazetesinin ıtkayet· 

leri üzerine bir Türk gaze 
tesi (23 Ağustos tarihli 
Cümhuriyet ) sert bir cevap 
vererek ecnebi sermayesinin 
faiz ve temettü hisselerinin 
münakalesi mal ihracatı 

Hakikatte Türkiye kon
tenjan politikası yolile ticret 
politikasını aktif yapma~a 
muvaffak olmuıtur. Kliring 
listesi ~üzerinde gösterilen 
mallar, ecnebi memleketler 
den tahditsiz ithal edile
bilir, fakat malların muka· 
bil kıymetlerinin ecnebi 

fVekil İsmet Paıa ile de sı akt için yapılan müzake-
r çok konuımaJar yap reler en müsait bir ~ekilde 

ıılardır. Bu konuımalar es devam etmekte ve yaJ..ın 
sında Elen ve Tfirk Na - birfülaf a eriıeceği an !aşıl· 
rları kendilerini bilhassa maktadır. 
i.kadar eden iki maddenin ANKARA 5 (A. A. )- Elen 
tııı ve nevilerinin düzel. 
nıesi hususlarının bir teı 

llta ba~lanmasını müza-
re etmtılerdir . Bu maddeler 
tün ve kuru üzümdür. 

neticeyi temin için maa
fı iki hükumet tarafından 
tnin edilecek bir Elen 

Grk teıkilatmın baıarılma· 
ndaki faydayı göz önüne 
an Nazırlar ilk toplantısı -

Kahve 
ntalya mıntakasın
da yetiştirilecek 
İSTANBUL, 5 ( S.Ş ) -

ntalya mıntakasında kah -
yetittirilmesi husmunda 

palan son denemeler müs
et netice vermiıtfr . Müte
llssıs Alman profesörü bu 
e\rzu üzerindeki raporunu 
traat Bakanlığına gönder· 
ittir . 

ricalinin hükumetimizle yap· 
tığı konuımalara dair çıkan 
tebliğde tütün ve kuru üzü

me dair yapılacak teıkilat 

masraf mın iki hükQmet ta· 
rafından tediye edileceği 

yazılmıısa da alakadar me· 

hafilden yaptığımız tahki 

katta bundan maksat iki 

devlet tarafından vazedile· 

cek bir sermaye ile bu işin 
tedviri olduğu anlaııldı 

ANKARA, 5 (S.Ş)- lktı · 
sat bakanımız Mahmut Ce

lal beyle Yunan 1ktısat Ba· 

kanı M. Pezmezoilu arasın
da kararlaşan ana hatlar 
dairesinde hazırlanmakta 

olan Türk · Yunan ticaret 
uzlaımaBl projesi üzerinde 
iki taraf heyetleri dün de 
çalıımalarJna devam etmiı
lerdir. 

Elen Hariciye Nazın 
M. MaksimoS Ankara'dan 

Istanbul'a gitti 
ANKARA, 5 ı A.A.) 

len Hariciye Nazırı M. 
aksimos ve bera -

tanbul'a lı areket etmiştir 
· Maksimos fstanbul'da n. 
· M Kazım Paşa başvekil 1 

tnet Paıalar Hz. Hariciye 1 
ekili ve riyaset C. U Katibi 
aı Yaveri, muhafız kıtaatı 
· Hariciye Vekaleti ve Yu

an nezareti erkanı tarafın· 
an uğurlandı. Ve bir kıta 

M. Maksimos 

Ankara'da Büyük Gazi M. 
Kemal Hazretlerini ve onun 
yanında Türk siyasetini ida-

re eden bütün ıahsiyetlfri 
gördüğüm için çok memnunum 
Türkiye Reisicümhuru Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerile 

Vilayetlere 
iki tamim gönderildi 

ANKARA, 5 (8 Ş) - Mü- 1 

teahhitlerden ne gibi ahval· ı 
de kazanç vergisi kesilmi 

yeceği ve hayvanlar vergisi 

ikramiyesinden hususi ida -
reler hissesinin ayrılma ıek-

line dair Maliye Bakanlığı 
vil&yetlere iki tamim gön-

' dermiştir. 

M, Titülesko 

konuıulan mesele ne olursa 
olıun onun dehası karıısm
da hayran kalmamak 
mümkün değil onun inceli-

gini şayanı dikkat olan nok

tası asıl ile feri birbi. 

rinden ayırmak ve her mev· 

zuun derinliğine haı döndü· 
rücü bir süratle nüfuz et· 

mek sanatidir. Bu sebepten 
Ankara'da söylediğim nu
tukta Gazi'nin zamanın bo

yunduruğunu sarstığını ve onu 
hakim vaziyetten müttefik 
vaziyetine koyduğunu kayt 
etmiştim. 

lımet Paıaya gelince: O 
benim tanıdığım insanlar 
arasında insan kalbinin en 

ıeklinde vukubulduğunu 

ve ecnebi memleketlerin 
bu tedbire uymağa mecbur 
olduklarını ve Türkiye'de 
artık kapitülasyonların mev
cut olmadığını yazmıştır. 

1 Teırinievvel 1934 tari· 
hinden itibaren Türk tica
ret politikası teıdit edilmif, 
kontenjan sistemi yeni bir 
safhaya girmittir. Bu suret
le Turk ticaret politikaıtle 

para ve döviz siyasetini ye
niden tetkik etmek faydalı 
olacaktır. 1922 - 23 deki 

memleketlere münakalesi, 
yalnız Türk mahsulatı ve 
Türk ham maddeleri satın 
almak suretile yapılabilir. 

Ağustos nihayetinde Cümhu· 
riyet Merkez Bankasında 27 

milyon Türk lirası mevkuf 
tutulmuı bulunuyordu. Zira 
münakale imkanı mevcut 
değildi. Türkiye'nin kendi· 
lerile henüz kliring ve kon
tenjan mukaveleleri aktet
mediği memleketler, Türki
ye'nin umum ihracatında 

yüzde beı ve umum 
ithalatında da y ü z d e 
21 den fazla bir niı • 
bette hissedardırlar. Türk 
lktısat Vekili beyi kliring 
listelerinin neori münaaebe
tile vaki beyanatta "döviz 
ancak bizden mal alanlar
dan alırız,, demiıtir- İıler 
bu vaziyette olunca tabiidir 
ki döviz ihtiyacı asgariye 
indirilmif ve aynı zamanda 
Tilrk parasının dahili bir pa
ra vasfında ıon derece kuT· 
vetlenmeıfne yardım edilmJt 
olur. 

Bu tedbirlerin himayesi 
altında yerli kredi ve ıerma· 
ye gayretle tamamlanmak-

askeri zaferinden devamlı tadır. Az bir müddet evvel 
Hazinesi aleyhine ciddiyeti ve bütün bunların bir Renaissance yaratmağa ı, Bankası onuncu yıl dönü-

Devlet büyük fatihidir. Drüatlüğü 

sadakati, muhakemesindeki 

verilen ilam Jar fevkinde sadelikten ileri ge- genç Cıimhuriyet muvaffak mü bayramını yapmııtır. 1 
İSTANBUL, 5 ( S.Ş . ) - I len sevimliliği dolayısile olmuısa, bu muvaffakiyette milyon Türk lirası A K ile 

Devlet hazinesi aleyhine ve- uzun müddetenberi son on bir senede takip 2,4 milyon tevdiattan ibaret 
rilip katileıen ilamların na- 1 kendisine karıı göy • edtlmif olan tkhsadi ve ma- küçük bir baılangıçtan ıon 
sıl icra edileceği hakkında 1 nümde derin bir sevgi bes· li siyasetin büyük bir tesir senede 5,0 milyon A K ve 

' hüku" metçe hazırlanan ka· 1 I kteyı·m . Tevfık Ru·· •tu" tak ·b 50 ·] t di t ı ı· . b eme • ve hissesi bulunduğu unu- rı en mı yon ev a 
nun layihasının mec ıs n u 1 k d' kayd d b b k 

b · nıı en ı mem tulmamalıdır. Bılha•sa malı'ye e en u an anın me-
l oplantı yılında çıkarılması 1 ey ıse Y~ w • • 

0 

b ki 
. r' ı · 'h .. leketine dıgil bır çok mem- ve para siyasi bakımından mleket dahilindeki bir çok 

e emyor. •u ayı aya go· . b 1 · d b k h 
re Maliye \' E:kaletince icra kket!ere ve beynelmılel ha- Ankara hükumeti öyle esaslar ıu e erm en aı a ecne i 
o'unmak üzere verilecek bu 1 yatının kendisine karşı isti- ve kaideler takip etmekte- memleketlerde de iki ıube-
k b 1 ),. ı ·ht' tt' w· si vardır. Iİskenderiye ve a i i am arın 1 ıva e ıgı ·· t iyeceği hizmet- dır ki bunlar, eski Osmanlı 

1 k ı . d k' na gos erm Hamburg'ta] 1930 danberi 
borç , yapı aca ıste e ı ler yapmıştır Bütün bunlar devletinde adet haline gir· 
müracaat sıralarına bakı- memleketinizde bulundu- Türk lirası müstakar olarak 

k T b mit olan kaidelerin hemen tutulmaktadır. 1932 de te-
. larak öhdenece tki·rf etrtfi l~~-i ğumdan dolayı neye kendisi· tamamen zıddır. Ecnebi ser 
deki ta sisatın ı aye s z ıg d w t k sis edilmiı olan Devlet Ban· 

. ni mesut say ıgımı e rar - . Ç> bi "f 
yüzünden ödenemıyen kısım _ k" t b mayesımn ve_ecne nu u- kası tedavüldeki 155 - 160 

erefkupasını 
enerbahçe kazandı 

1 b -f buraya mum un mer e e zunun Türk devlet iktıs.ı\di · 
ne devam etmek u-zere şeh- için de ka an orcun mu . d.. k milyon Türk lirasını artırma-

d .. t . .. f d ti sür atla onme arzusunu t l h f d k 
rimizde kaldı re atını gos erır mu re a ı k l ya ı i e ususi ve er i i - ğa lüzum hissetmemiıtir. 26 

asker tarafından selamlandı. 
Muzika Yunan ve Türk 
milli marşını çalmıştır. Elen 
İktısat nazırı müzakereleri· 

1STANBUL, 5 (AA.) -
eref merhumun ailesi 
e bir yardım maksa -
ile fenerbahçe, galata · 
ray Beıiktaı kulüpleri 
rasında yapıl 1J akta olan 
taçların sonuncusu dün Ga · 
i taaarayla Beıtktaş arasın -
4 Yapılmaış ve takımlar 
)eraber kalmııtlar 1 ·a _ y , ga atasa-

1 h h"t ı~ 'h neden beslediğimi pe güze d k 
İST AN BUL, 5 (A.A) - iste er sene u çe ay1 a· tısa iyattan müm ün mer· milyon Türk liralık bir (altın 

sına bagwlanacaktır. b k b 1 d 1 Elen hariciye nazırı Anka- te e uza u un uru ması, karıılık), lira temevvücatına 

ra'dan gelmı, ve merasimle = Rom~en Ve-Yugosla bunun yerine yerli iktıı.adi mani olmağn kafi gelmek-
kar,ılanmıştır . imkan ve kabiliyetlerin tedir. Bütün müesseselerdeki 
Türk Bulgar hududu mümkün olduğu kadar ge· tasarruf miktarı 40 milyon 

EDİRNE, 4 (S.Ş) Türk 1 Hariciye nazırları memle- niı bir halde seferber edil· liradan fazladır . Az zaman 
Bulgar hududunun tahdidi mesi [sanayileşme ile ban- evvel bir (dahili 9imendifer 
için çalışan komisyonun va· mizden ayrıldılar kacılık ve kredi faaliyetle· istikrazı) nm üçüncü tertibi 
zifesini bit irdiğini ve proto· rlnin tamamlanması!, bu fa_ satılığa çıkarılmııtır . Bu is-
k 1.. • l · · · d ı· STANBUL 5 (A A ) Vali, merkez kumandam,em· o ıun ımza anması ııının e ' · aliyetlerde garp ıekil, usul tikraz ile ilk defa olarak 
bugünlerde bitirileceğini bil· Romanya Hariciye Nazırı niyet müdürlerile Hariciye ve teknig"ine büyük bir mu. yerli tasarruf sermay""sinı'n 
d · · ile Yugoslavya Hariciye Na- " 
irmış,ı~~-u.u:LU..LUL..A.Lut..:..-A4Y-m~u:.=::a:..:v!!in!!i-=.d u::." n:.:.......!.ş=eh:.:.;r:.:i=m=iz:.-_ı_h_u_.,s._u_s .._i _ka_ı_e....,m...........ım.._iı_· d.,,;ıiıw' rl-l e_r_i_...t,_a_-_._h_a_b_.b .... e_t_.ı_iz_h_a._rı ile bun 1 arın bu kabil işleri yatırılması 

&1...-.a-.&.~-'-~~~-~~. 
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Türkofisten bildiirilyor: 

ve oış p - zarlarda 
icaret mallarının 

yet· nasıldır? 
vazı-

ynelmilel SeJanik pa
pru,da ipekiş n umu
bih· iik takdirltlı• ka-• 

\aııclı 
• 

leynelmilel 8ela nik pana. 

bedelleri üzerinden yüzde 
10 para cezasına tabi tutul
makla beraber matlüp ıekil
de markalanmadıkça güm· 
rük antreposundan ihraç olu
namazlar. Yukardaki ibaret 

mn Türk pavyonunda teı - her kutu üzerine yapılma 
edilmiı olan İpekiı ma yap yaln z bu kutuları ihti 

lltı büyük takdirler ka-
mııtır. Sergi idareıi Bur
aokumacılık ve trikotaj 
k Anonim ıirkeUnl (ipe-

bir diploma ve madal-
ile taltif etmeğe karar 
it ve keyfiyeti lpekit 
ürlüğüne reımen tebliğ 

ittir 

erika'ya i hal oluna-
eş) aya marka koy

mak mecburiyeti 
• 

merika'da bugün meri-
mevkiinde olan "T riff · 

t" ın ahkamına Ameri . 
a mal ıevkeden lhracat

r tarafından tamamen 
et edilmemesinden bazı 
külit dofduiu öğrenil 

Ur. 

u kanun mucibince Ame· 

va eden sandığın üzerine 
yazıldığı takdirde de aynı ıu
retle para cezası alınmak · 

tadır. 

A 1 nıanva B us kföuürü . 
mukahi lirıde :\ 'ustur-

~ n 'd<ın t> lma alnor 
• 

A lmanya - Avusturya, Ruı 
kömürü ve e lma takas mü · 
zakeratı müsait bir ıektlde 
ilerlemektedir. 

Avusturya demiryolları 

idaresi Ruı kömür sendika
sından 16000 vagon kömür 
alacağına mukabıl Avustur · 
ya 1500 vagon elma vere· 
cektlr. 

Takas hr!"a phn·ında hlo-1 

ke edilmi. oları Fran-
sız matlu batı 

'ya ithal olunacak eıya Takas hesaplarında bloke 
ilk ambalajı (paket, ku- edllmit olan fransız matlQ
eıalre) ile bu küçük am- batının teevlyeıl huıuıunda 

aj veya paketleri havi "lktısadi inkfıaf milli birli
n büyük ambalajın (san · il" tle "ecnebi memleketler-

ve saire) üzerine menıe de mat1ubat sahipleri birli. 
mleketi, mesela Türkiye ği" Paris'te mühim bir içtl
lar1 için "Made in Tur- ma aktetmfılerdfr. Bu içti 
" ibaresi yazılmalıdır. mada mezkur matliibatın 

f takdirde mallar fatura tahsili için uzun müddet bek-

7 lira, faizi yüzde 5 lir. lemek mecburiyetinde kal · 
mayenin yüzde 2 si niı· dıklarını ve bu yüzden bir 

de de her sene çekilip çok zararlar a6rd6klerlnl 
zi edilen ikramiyeli ku teıblt eden allkadarlar hü· 
vardır 1934 35 ıeneıi mele müracaat etmtt1erdir. 

let bütçeıi 184 milyon Mezkur birlikler hükümetle 
ya baliğ ve mütevazin- takas hesaplarında bloke 
Bundan 44,8 milyonu dev edilmiı olan matluba tm tes

$E~I sR ~!.~ VHuı!t YET.TE) 
Vilayet Makamı Erdek ve Gönen 

Belediye reislikleri 
tasdik edildi. Belediye Meclisinin toplantısı

nı kanuna uygun görmedi. 
Gönen belediye reisliğine 

seçilen Hakkı beyle Erdek 
belediye reisliğine seçilen 
Salahattin beyin reislikleri 

Belediye meclisinin mu
tat ikinci teşrin toplant ısına 

baı 1adığını ve ilk celsesini 

evveJıi gün yaptığını yaz
mııtık. 

Öğrendiğimize göre vila
yet makamınaa belediye re
iıliğine yazılan bir tahrfrat

ta henüz belediye relıli~l 
t asdik edilmediği için hu 
toplantının kanuna uygun 
olmadığı bildtrllmiıtir. 

Belediye reisliğinin tasdik 
edilip edilmiyeceği de ıu bir 
kaç gün içinde belh olacak 
tır. 

Şehrimiz 
HükOmet tabipliği 
Çanakkale'nin Bayramıç 

kazası ıabık hükfimet tabibi 
doktor Celalettin bey 35 
lira maatla tehrlmlz bükQ
met tabipliğine tayin edilmlt· 
tiJ. 

Mu stat a Lütfü bey 
Sürmene kazasının ıabık 

hükumet tabibi Muıtafa Lüt- ı 
fü bey 35 lira maatla Er -

Şehir Sinemasında: 

Vilayet daimi encümeni 
Vilayet daimi encümeni vilayet makamınca tasdik edil 

dün vali muavini Ekrem miı ve tasdiknameleri mezkür 
beyin reiRliği altında toplan- kazalar kaymakamlıklarına 
mıı ve hususi muhasebeye bildirilmittlr · 

ait itleri görüıerek kararla- inhisarlarda 
ra bağlamııtır. 

Mesut bir ni~ah 
Doktor Şakir beyle asliye 

hukuk reisi Ata beyin keri 
mesi hanımefendinin niklh 
merasimi dün davetliler hu
zurunda yapılmııtır. Bu me· 
sut akti kendilerine hararet
le tebrik eder, bahtiyarlık
lar dileriz. 

Doktoı· 
Faik bey 

Bayramıça tayin 
edildi 

Hükumet doktoru Faik 
beyin Bayramıç hükümet 
doktorluğuna nakledildifini 

haber aldık. Fakat bu habe
ri biz ihtiyatla kartılıyoruz. 

dek hükumet tabiplifine 
tayin olunmuıtur. 

lnhlsarlar baımüdürlülü 
mamulat tubesi amirliğine 

naklen Rize inhtsarlar mü
dürü Hilmi bey tayin edil · 
miştlr. Mumaileyh dün ıeh 
rimize ge 1erek vazifesine 
baı' amııtır. Muvaffakıyefler 
dileriz. 

Muallim mektebi ye
ni muallimleri 

Lise ve Muallim mekte 
bimize tayin edi mit olan 
TabUye muallimi Yatar ve 
Musiki muallimi Kadri bey
ler dün vazifeye baılamıt · 
lardır. Batarıklık dileriz. 

Bize gelen eserler: 

Hililiahmer 
mecmuası 

Bu güzel mecmuanın 138 inci 
sayısı değerli yazılar ve resimler
le çıkmıştır, Hilaliahmer bu 
mecmuası bu sayısile on dördün
cü yıla girmiş oluyör, Hem kut· 
lar ,hem okurlarımıza salık veririz: 

Yeni adam 

Onlar Ermiş 

" Yeni Adam" 44 üncü sayısı 

ile dolgun münderecatlarından 
birini daha veriyor. Bu sayıda 
Ziya Gökalp başlıklı bir başya
zı İsmail hakkı Beyin lçtimaiyet 
dersi ve Niçin ve nasıl okuyorum 
başlıklı bir yazısı Dr. Saip Ragıp 
Beyin ilim, felsefe ve teknik ya-

Ra -tv 

6 SALI 934 

BÜKREŞ , 384 M 
Gündüz konseri 18 hafif mu· 

siki plik. 19 haberler. 19,15 Plak 
20 Üniversite, 20,20 Plak, 20,45 
Konferans 21 Solistlerin iştirlki
le orkestra konseri 22 istirahat 
22,15 Radyo orkestrası 23 haber 
ler 

BUDAPEŞTE, 550 M . 
Friedlin idaresinde orke5tra 

konseri 19,50 Müsahabe 20,30 
yeni Macar şiirleri 21,10 Macar 
şarkıhm Çingene orkestrası refa• 
katile 22,20 Son haberler 22,40 
Budapeşte musiki heyeti tarafın· 
dan Mozart konseri, 23,10 Ope· 
ra havaları 24, 10 Plak 

-~------..-.---------~ 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kurut 
6 AYUGI 450 ,. " l 
3 AYLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 

Gazeteye ait her hususta 
Netriyat mildtırlüğiine 

mftracaat edilmelidir . 
- -+- -

SAV AŞ Cumarteıi günleri 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

Raıit Hızı bay heyeti bıkliiiiıaff akıyetli bir temsil verdi zısı lran şiiri hakkında devam iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
eden etütü Dr. lzettin Şadan Be- milliye caddesinde Hususi daire Bolık.esir'do yine bir sa_ 

nat havası esmeğe bıışladı. 

f la(talardanberi beklenen 

sanatkll. rlarımız dün şehrimi-

Eıer büyük bir mUVt\ftakı 
yetle oynandı ve sürekli kah
kahalar ve alkışlarla karş ı -

yin mektepte psikanaliz iffet 
Telgraf adresi : Balıkesir 

SAVAŞ 

borçlarına (düyunu umu- viyesi için bir istikraz akto-
ze gelerek ilk temsiHerini 

) ve hemen 50 mi l· lunmaıını talep etmitlerdir. 
verdıler ve sürekli alkışlar 

londı. Sanatkdrların hemen 
hepsi rollerini hakkile ba
şardılar. 

Ömer Hanımın güzel bir yazısı 
ve İtalyancadan tercüme bir hi
kaye bulunmaktadır. Güzel resim
ler ve güzel bir tabı mecmuanın 1 

canlı yazılarına ilave olunuyor. 

1 

• •••..•••...•..••••••.•••• i Sauşm T ak111ı 
TEŞRiNİSANi 

6 

• 
u da ukeri maaarıf a tah-

•===========ı• topladılar. 
edilmiıtlr. Yukarıda zik- "I M' · 
ilen dahili lıtikraıdan trac g8C8Sf Değerli sanatkArımız Raıit 
ka Türkiye C6mhurlyeti Dün gece miraç gecesi Rıza bey ve arkadatlarının 

dün ger.e şehir s inemasında 
p ıonu zamanında yal olduğundan minareler ten· t emsil ettikleri eıer «Onlar 
bir defa .olarak harici vir edilmit ve camilerde 
istikraz aktetmittir ki gece ibadetle geçirilmit 

Ermiş» adlı bir vodvil idi. 

da 1930 ıenesinde lsveç tir Dindaılarımıza bu Her vodail gibi bunun dn 
rit tröılilnden alınan 8,5 , mübarek geceyi kutlula- movzuu bir takım entrikalar, 

iyon dolardır. l .=r=ı=z=. ==-=-::-====-.:.:=....:.===• gülünç hılelerle dolu idi. 

Roman Tefrikamız: 17 -
Uykusuz geceler 

a11l bir günün, nasıl bir 
tinde ufkuna dofuveren 
ilahi varlığı. gün geçtık· 
çıldırırcasına her oeyi 

uturcasına ıevmit. ömrü
son arzusuııunu onda b ul 

ıtu.. Gece er düşündü. 
edi lztırap çekti Tekrar 
edi. Fakat bu öyle tatlı 

inle yitti ki onu 
ral'e yaklaıtırdı. Yalda, 
ıkça -yaktı. Yaktıkça 
laıtırdı.. Tıpkı pervane· 
gibi . 1 laya ind k ' nura 
tu . Koıtuk~ yandı Ya 
ça ·koştu. 
e o1urd u; keşki onu 
meqe ydi. Yahut Nimet 
ral'i sevme e ydi. Meral 
imli olmasaydı . Eelki 

ebbeden mesut ve bah 
ardı.. Bir an nişanlısın ı 

HALİL BEDİi 

Zava l lı Nimet'tn sevgi do 
lu gözlerle kendisine baktı· 
ğı günleri. dakikaları hatırla· 
dı Fakat artık o bakıılarda 
ne yazık ki kalbi kamçıla· 
yan kuvvet yoktu. Ona acı · 

yor, kendısine merhamet 
di leniyordu N ıanlısının 

iniltilerini sanki duyuyordu. 
Fakat bunların hepıi bir 
ya la n, bir gölge, bir serap 
gibi ailln'y r, kayboluyor, 

bütün bu arın fevk inde 
Meral gıcıklıyan, ısıran . 

ağlatan, çıldırtan bir var
lıkla onu P ~ inden sürüklü
yordu. Her ıey artık halle 
dilmeltdi. Tahammülün bir 
derecesi vardır. Ötesi ya 
hicran yahut ııaadet. 

G enç m ühendis düşündü .. 
Nihayet ıon kararı vermiıti . 

1 1 1 " 1 .. 

ha vakit var idi .. 
Fuat Cemil, hali arkada. 1 

tının cevap vermeden susma· 
ıına mana veremiyordu. 
Tekrar herıeyden habersiz 
ıordu. 

- Ne dersin Suphi'ciğim. 
Sen de bir ıey söylesene .. 

Arkadaıı çok hafif bir 
sesle cevap verdi. 

- llayırlııı olsun derim 
Cemil. Elimden ne gelir ki. 
Son birer duble bira daha 
içtiler. Sonra aynı varlığa 
bel bağlı yan bu zavallı gö
nül yolcuları ayrı ayrı isti 

kametle birbirinden ayrıldı
lar 

Suphi, yemek bile yemeden 
odasına çıktı. Masanın üze . 
rinde bir yığın evra k, proje· 
ler duruyordu . Şirketin bi 

İ rikm't bu mühim itlerini 
yapacaktı. Bir tanesini eli · 
ne aldı . Terkos suyunun 
ıslahı hakkında bir proje . 
Okudu, tetkik etti. Kağtdı 

• • 1 ! Yoksulları yediren, ! I 
: gevdiren ve herma- : 

Raşit Rıza heyetinin şeh
rimizde daha birkaç temsil 
vereceğini işittik. Heyet Ba
lıkesir'den sonrn f zmir'e, An
kara' ya gidecektir. 

• J • 1 
: nada gözeten Yok- : I Sah 
• • Gün doğumu: 
; sul/ar Birliğine seve : YIL: 1934zev~i 6,40 

Snnatkdrlarımıza hoş gel 
diniz dor ve düngeceki mu . 
vaffakıyetlerinden kendilerini 
tebrik tebrik ederiı. 

: seve yardım ediniz : 1 Ezanı 1,32 1 ! Yoksulları Gözelm~ ! RECEP 29 1 
: Birliği : 1 
• •• I!.! ••••••••••••••••••••• ------------

lıyordu. Hiç bir şey yapmak - Hiç bir teY demem 
istemiyordu Kendisini ma- Suphi. Meral öyle tuhaf 
roken koltuğa salıverdi. Mü bir kız ki.. Bir türlü anlaııl· 
temadiyen düıünüyordu. mıyor. 

Fuat Cemil'in kati kara- 1 Sonra ilave etmittl .• 
rını hiç ta hmin etmemittl.. Günün birinde mutla. 

Son günlerde Meral'in va· ka bir genci intihap etme
ziyetlerine, ona karıı hHe· si mukadderse, buda her 
kellerine dikkat etmiıti - .. halde Fuat Cemil olmıya

Genç kız kendisini hırpala- caktır .. 
maktan adeta zevk duyu. Suphi bu cevaba o kadar 
yordu. lıte buna bir türlü memnun olmuıtu ki Nimet'ln 
mana veremiyor. ellerine sarılmak, onları min-

Belki, diyordu Me ral nettar öp ücüklere boğmak 

beni seviyor .. Çünkü nefret edi- istemiıti .. Fakat lakayt bir 
yor .. Kadın seydiği için nefret tavur takınmııtı .. 

eder. Sözlerini t ekrarlıyor- Mera l'in daha ziya de iç 
du. Meral'in hu ~usi bayatı- yüz.ünü anlamağa çalııtı. 
na ait bazı vaka'arı hiç b ir Sinsi bir t e bessümle : 
ıey sezdirmemeğe çalııarak - Arkadaıını o kadar 
ni1an 11sından öğrenmlfti. Bir yükseklere çıkarma Nimet •. 
gün söz arannda Nimet'in Meral Fuat Cemil'den da ha 
ağzını nramıfh.. alasını mı bulacak Doğrusu bu 

- Fuat Cemi\'le Meral'in pek mağrurane bir har eket .. 1 

vaziyetine ne dersin Nimet . j Daha sonra Meral hanımın l 
Niıanl ıs ı . bu sualin ı fade l sevmeden yaşıyal: ağır.a al-

etmek istediği manayı , 1 damn a k t a pek safdillik olur· 
lamaktan hal;ersiz onu tk- Biraz evvel hakikati 

bata vermlı konutuyorduls• 
Söz aıka intikal etmtıti· 
1 layatında kimıeyi ıevlP 

ıevmediğini sordum .. 

Güldü Bana: 

- Sevmek o kadar ko· 
lay mı?. Nimet dedi. GönOI 
yolculuğuna a t ı 1 m a k 
ı çm yıllarca düıünmek• 

hazırlıklı, ihtiyatlı bulun· 

mak lazım. Ben ki henO• 
böyle bir yolculuAa batl•
madım . Düıün Nimet; kllll 
sesiz bir kızım. 

Böyle ıeyleri yapabilmek 

için ihtiyatlı davranmals 

mecburiyetindeyim. Demif" 
ti 

O vakit mühendis. 81J 
izahatı klf i bulmuı, nltanlı 
sını ıüpheye dtııilrmemelr 
f çln: 

Fuat Ccmil'den eyi blJ 
lumaz. Durduğu kabahat, 
demiıti .. Suphi bunları ak 
ından geçirdikçe bir at 

1 

'" 
DlJ 

beıt 
lattk) 
hatla 
Yaleı 
te bu 
dar 1 
•ibda 
•etlt 
'1aıy 
da k 
21 a 
idi e 
devi 
lırec11 
lallh 
llaitttı 
liland 
latikl 
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rlanda HükCrmetinin 
Tam bir istiklali için 

~ 
.. giltere ile kuvv~tli bağ~ olanpara sis

temi de kınlmak için çalışılıyor· 
UBLİN, 5 (S.Ş) - Ser· 

8 
Af! 

rt lrlanda devletinin tam 2 1 m a n 
lklali lehindeki planı se 

ı.: 

! M. lavat':n Rama'yı AmHika'da ııaz; 
ziyareti. propagarıdası 

"Mir,,dcn "Le ıcmps14 den 
Fransa'nın Roma sefiri 1 "Nevyork mahabirimrz 

Kont De Chambrun, bugün bildiriyor: 
Harjcfye nazın M. Laval "Amerika aleyhtarı tah .. 
ile bir buçuk saat kadar rikat ve daha doğrı•suAme· 
görütmüştür 

Bütün Fransız gazeteleri 1 

M Laval'ın Rornn'ya rapa- 1 
cağı ziyaret ile alakadar 
olmaktadır. Fransa Hariciye 
nazırının M Mussolini ile 

rika topraklarında· nazi 
propagand sı hakkında tah· 
kikatta bulunan parla
nıanter komisyon i!iini ik· 
mal etmiştir. 

• Hıkayesı• ' • • o 
• D e O 
••••••••••••••••••••••••••oo~••••e•••~•Geeee•o•o•••o 

itte bunda hata et- zannederim Mamafih daha 
tin. 

- Ne hatası eltim? 
- Hata değil hatta bü 

yük bir suç bile iıledin. 
-- Haydi canım sende , 

Nesrin'ın sözü pek doğru

dur. Hem de o kadar ki .. 

fazla ipucu verdiğiniz için 
teıekkür ederim. 

- Daha eyi ya istifade 
edersiniz. 

- Evvela ben fikrimi 
söyliyece~im: 

Kadınlar hiçbir zaman aL 
datmaınıı, aldatmaz ve al
datmıyacaktır. 

Y oo, sözümü kesmeyiniz. 

r 

tla takip eden Mösyö Dö • - . - • ,.. , 

lera mühim bir teıebbüs Muharrır edıp ve sıyası adam 
~u tunmuttur. Ştmdlye ka· . JJ k k ld 

yapacağı mülakatın ana 
hatları bugün M. Lave.I ile 
Kont De Chambrun arasın 
da cereyan eden görü§ mede 
tetkik edilmittir . 

Tahkikat, Uerlin'in tali
matı dairesinde çalııan 

muht~lif gurupların tiddetli 

- Rica ederim, beni kız· 

dırıpta topluluğun neşesini 
kaçırmayın. Bırakın beni. 
İçinizdeki tutuşan kini, ku · 
duran ihtirası , canavarla§an 
tahakkümü esir gibi ayak
Jarımzın dibinde sül'ündüre· 
bileceğiniz aciz rul:lu erkek· 
lere aıılamağa çahfın. 

Yüz yıllarca devam edege· 
len kötü ananeler kadının 

esirli4inl kabul etmlti bfitün 
manevi kablllyetlerinl öl
dürmil§tür. Rica ederim söy_ 
leyini 1 • Bir hayvan gibi sevk 
ve idare edilmif olan kadın· 
lar bu vaziyette nasıl olur 
da hıyanet etmek cüretini 
gösterebilir ? Şayet böyle bir 
it yapmağa kalkıtsa cana
varcasına telef edilmezmiy· 
di. 

• 
ıy 

[ lrlanda ile İngiltere ara· vatanuaşlı tan ÇI an I, 
~a mevcut kalan en kuv- BERLİN 5 (S.Ş) - Da · 
iıt Bağ para sistemi idi. ' 

e 5 
buğ 

nu 

ıyö Dö. Valera bu bağı hiliye nazm M Fı ich hart· 
kırmağa karar vermittir. ciye nazırı Baron Von Neu~ 

Kont De Chambrun bir 
kaç gün Paris'te kaldıktan 
sonra Roma'ya hareket ede· 
cektir. 

bir propagandada bulunduğu. 
nu inkar kabul etmez bir 
ıekilde tespit etmittir. Bu 
propaganda teıkHatmın ne 
kadar mükemmel bir hal
de bul ınduğunu tahkikat 
komisyonunun son içtimam
da vukua gelen bir hadise 
gösterir Şöyle ki; komis
yon tarafmdan Nazi'Jerin 
içtimaı hitam bulduğu za
man dört yüz Nazi "Yaşasın 
Hitler,, diye bağırmıtlardır. 

- O o o!. Neşeyi boz
mayın derken hepsimizi ken
din incitmeğe baıladın . Hem 
niçin bu kadar köpürüyor
sun? Riz vahut sen, daha 
doğrusu siz; haklı yahut lıak· 
lıysanız Makul bir tekilde 

münakata eder; hakikati 
ortaya çıkarırız. 

ödü 
ö t 
de 
ıseb 

ini 
ık 

eti 

azalık bir komisyon teş · rath ile mutabık olarak 
edilmiş ve buna serbest 
lelin para, maliye ve 

.di sistemini k"künden 
h etmek vazifesi veril 
tir. P;-~jenin tehakkuku 
nda'nın iktısadi ve milli 
lalini)amamlıyacaktır. 

Almanya'ya karşı sadıkat 

sizlik gösteren ve Alman 
menafiinl ihlal eden 28 mu-
harrir, Edip ve siyasi ada 
mı vatandaşlık hakkından 

iskat etmittir. 

Fransa Hükümeti 
ya'~an resmen PaveJiç ile 

ısted1. 
ükreş'te bir tethişçi daha yakalandı. 

OMA, 5 (S Ş) - Fran· kastlarma ittirak etmit <>i
n Roma maıılahatgüza- duğunu itraf ve fakat Mar· 

ün hariciye müsteşarı silya'da suikasta ittirakını 
YÖ Suviçi ziyaret ede · inkar etti 

hükumet matbuası na· 
a Torinoda mevkuf bu· 
n Paveliç ve Kvaterni 

Fransa'ya iade ve teali· 
akkındaki tifahi teşeb· 
tahriri resmi bir teıeb 

e teyit etmittir. İtalyan 
"metinin karart henüz 

değildir. 

KREŞ, 5 (A A) - Za
hüviyeli meçhul bir 

at tethjşçi yakalamı§ 

ethişçi Yugoslavya tıui 

Suik••st 
hkikat dosyası 
etkik ediliyor. 
YANA, 4 l S.Ş>- Avus

hükümeti Marsilya 
stında alakadar olduğu 
amı ile Perçeviç'in Fran

teslimi için Fransız se
taraf mdan geçen gün 
lan teşebbüs üzerine 
evıç hakkındaki tahki. 
dosyasını tetkik etmek
. Adliyenin kararınrlan 
iadeye karar verebile 

ir, 

üh m bir teklif 
NDRA, 5 (S Ş.) 
i fırkasının Lideri M 
son İngiliz parlamento · 
tihinde misli görülme 

bar teklif y.ı.pmıştır.Fil
a. Yalnız işç.ı fırkasm· 
'llurekkep ulan meclts-

BELGRAT, 5 (S.Ş) Ga
zeteler Marsilya faciası el· 

rafında Fransa'da yapılan 

tahkikat safhalarına sahife· 

ler tahsis etmektedirler Se-

nelerden beri Yugoslavya 
vahdeti aleyhinde itlenen 
suikastların asıl mürettibi 
bulunan Paveliç'in İtalya 
küki'ımetince Fransa'ya tes-

l 
lim edileceğini ve cezasını 

· bulacağını umuyorlar. 

" ispanya' da 
Birçok bomba bu

lundu 

PARIS 5 ( S.Ş) - ~ladrit 
ten bildiriliyor: Zabıta Bil. 

bao §elırinde ihtilalcilerin 

toplandıkları yerlerde araş 

tırma_yakmış, 600 bomba 
bulmuştur. Poza kasaba-

sında da 260 bomba ve 200 

tabanca ele geçirilmiştir . Bir 

çok kimseler tevkiş edilmiş 

tir. Mevkuflar arasında giz 

lt toplantı yapan 18 bask 

miLiyetçi de vardır. 

On amele teşkilatı tlağı
tı ld ı 

MADRlT, 5 (S Ş.) - llü· 
kumet Perol vil!yotinde on 

Fransa efkarı umumiyesi 
M. Mussolini-Laval rnülaka 
tını sevinç v · itimat ile kar 
ıılamaktadır. fr&tnsız gaze
te1eri ltalya ile Fransa 
arasındaki müıkülatın bu 
mülakatta hallolunacağını 

ve bu iki devlet arasında

ki münasebetlerin dostane 
ve saruimi bir §ekil alacağı 
ümidini beslemektedirler. 
Bütün Fransız gazeteleri 
bu mülakat n derhal yapıl· 
masında ısrar eylemektedirler. 

Fr.lnsa ile İtalya arasında 
yapılacak anlaşma:un temel 
leri kurulmuştor. Yalnız Şt· 

mali Afrika'ya müteallik 
olan bazı hususi ve tali nok· 
talar henüz hallolunmamıf 
tır. Bunların da halloluna· 
cağma şüphe yoktur.İntran-
sigeant gazetesi bu hususa 
dair aşağıdaki 

bulunmuttur. 
beyenatta 

Mussolini, Milano nutkun
da, güzel sözler söylemittir. 
Fransa, kendisine hüsnü ni 
yelle hitap edildiği zaman 
muhatabını muhakkak suret· 
te anlar. Lakin bütün söz 
feri filiyat halbıe getirmeli· 
yiz. M. LavaJ, müteveffa 
Barthou'nun kurduğu ana 
hatları tatbik etmektedir. 
M Laval Roma - Paris tema-

' sının idamesi için çalışıyoı·. 
Yeni Fransa Hariciye Nazırı 
basiret ve aklı selim ile ta
nınmış bir simadır. Bunun 
için, M. Lava! Roma'ya ha
reket etmeden evvel. bu mü 
IS.katı sağlam esas1Ar lizeri · 
ne yürütmek istemektedir. 

İtalya -Fransa meselesi, on 
senedenberi Avrupa'nın in
kılabı üzerinde bir tesir yap. 
mıştır. Bu suretle ikj memle
ket arasında ki siyasi ha va 

eyileşmiştir. Fransa ve 
İtalya hükumetleri A vustur
ya istikJali hakkında tam 
bir surette anJaşmış bulu 
nuyotlar Bununla beraber 
Fransa ve İtalya mühim ba 
zı müşkülatı halledeceklerdir. 
Frama-İtalya dostluğu Avru 
pa'nın sulbü için bir zıman 
teşkil etmektedir. 

Komisyonun Nazi'lerin 
Amerika'daki propgandaH 
hakkında Amerikan kongra • 
sına bir rapor vermesi 

· muhtemeldir. Kongranm da 
bu bapta Berlin hükunıeti nez 
dinde tiddetli teıebbüılerde 
bulunmasını talep edeceği 
zannolunmaktadır. To day 
gazetesinin tahkikat komis
yonu taraf mdan ispat olu
nan iddiaları, Almanya'nın 
Amarika'daki nüfuzunu sars· 
mışbr. Bu hal Almanya'
nın Amerika sefirinin vazi -
yetini de müşkülleştirmiştir. 
Hu ı:at n tarzı haraketi bey
nelmilel hukuka l<ar§ı teca· 
vüz addolunmaktadır. Ame 
rika ayanmdan biri Alman
ya'nın Uerlin sefirinin yal· 
nız Almanya') ı temsil ile 
kalmadığını ve aynı zaman
da Alman Nazi fiırkasmıda 
temsil ettiğini beyan eyle-

miştir.,, 

- Bravoo Leman, aferin 
sana. Haydi çocuklar auvkatı 
alkıılıyalım. 

- Hüsrev bey, görüyorsun 
ki ameli bir ıekilde avukat
lığa bile istidadımız olduğu
nu iahat ediyoruz. 

- Kamuran! Şimdi alayı 
bırak 

Neriman'ın hakkı var. 
Herkes ciddi olsun. Hüsrev 
beyi mağlup edeceğiz. Hak 
nerde ise hakikat oradadır . 

Bu genç kız alayı içinde 
birdenbire ıatkma dönen 
Hüsrev kızmakla, bağırıp 

çağırmakla birıey olmıyaca· 

ğını. bu tarzdaki hareketile 
mağlubiyeti kabul etmif bu. 
lunacağım, ortadaki deliller· 
le hakikati meydana çı . 

karmaktan baıka çare ol· 
madığım düşündü. Kendile 

rini . beyenmiı bu küçük ha
nımlara darbe vurmak için 
bu fırsatı kaçırmak ahmak 
hk olurdu. İstihzalı gülüıle. 

- Pek ala .. 

Samsun ~a~kmda ~ir kitap - Fakat evvelce fUnu bir 
"Le Messager d'Athenes,, den defa bize teılim ediniz . De . 
"8amsun hakkında yazıl· min "ayaklarınızın dibinde 

mış bir kitabın yakında süründürebileceğiniz acız 
netrolunacağı bildirilmekte ruhlu erkeklere at ılamağa 
dir. Bu ~kitabm muharriri çahıınız,, dediniz. Acaba 
olan M.R. Vadala dokuz böyle demekle ilk defa mağ 
sene mütemadiyen Fransa'- lubiyetin~zi5 itiraf etmiyor 

"amsun konsolosluğun· musunuzı onra bu erkek-
nın • l d b da bulunmu§ ve son zama- er en iri de sen olamaz 
nlarda nakledilml~Ur. mısın? Bir kiti göster ki 

Evvelce Samsun da Fran- karıımızda eğilmesin! .. 
, meslekten olmıyan - Mevzuu değiştiriyorsu· 

sanın nuz Leman hanım . 
bir konsolos ajanı tarafın-

d 
'd e edilen bir ajanlığı - Hayır değiftirmiyor . 

an ı ar N d 
d F ansa hükumeti 1924 elice e aynı yola çıkar. 

var '· r B h b . d M Vadala'ya - en iç it zaman er 

bs~n.esı~ enıf bir konşolosluk kekler mi, kadınlar mı al. 
ırmcı sı , , datır münakaşasına çıkmaz 

Erkeklerin ise bu hususta 
gentı salahiyeti vardı. Yani 
hot görülürdü. Haydi yalan 
deyiniz? 

- Ne kadar basit düıün · 

ce, Ne kadar çürük müda. 
faa ... 

Evet doğru bugüne gelin
ceye kadar esir muamelesi 
görmüıtür. Bundan ne çı
kar? O zamanlar din teıiri
le bu kötü feye cüret ede. 
memtıler diyelim. Faka er· 
kekler de aynı vaziyette 
değil mi? Yalnız ıu var ki, 
din bir erkeğe. "4,, e kadar 
evlenmek f ırstım ver mit 
ve tatbikat sahasma geç
mittir. Bugün iddia edeme
yizki o günkü cemiyet için 

fena bir ıeydi ..... Hayır:ı.belki 

o günkü içtimai varlığın za-

ruret halinden doamuı bir 
neticeydi. Eğer erkekler hi · 

yanet etmiılerse o kadar 
kadın da ... bu cürme iştirak 
etmit demektir. O zaman 
içinjgenç kızlarm bunu yap-

ması zordur. Neticede ebe
diyen kocasız kalmak teh

likesi var. Binaenalayh er
keğin cürmüne)§tirak eden 

her kadın evli olacaktır. 
Ve bunun neticesi,.genç de
likanlılar Ja yoldan çıka

rılmıı; aynı zamanda ka. 
dmlar:hiyanet etmiı ve edi
yor demektir. 

-Adeta saçmalıyorsunuz. 
Ne münasebet, ne münase
bet. 

-Arkadaıımm dediği gi
bi ne münasebet. Eskiden 
esir olan bizler bugün hör
riyetimize kavuıtuk, her 
hakkımızı aldık ve alaca
ğız. 
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. t k ilzere Samsuna ( Devamı Var) 

tesıs e n;e :ne e 

~.~:~:~~iı~::· 0:arur:~d~~~ Bul~ar ~ ruuoslavva Yabnlıgı o,oı 
k , . Novı-dım,,den sek zek· ti k nde 4 

Çünkü Samsun. Ti.ir iye nm Yugoslavya-Bulgar dostluk b as e ço eyi görmüt yoru: 
Karadeniz lhnanlat"ınm en cemiyeti reisi profesör Yila · v~ u gayenin tahakkuku .ziye1 

.. h" . halini almakta idi. dimir Mitroviç muhabirin1ı- tiçaıknd· çahtt~a~ laz1mlgl eJdiğini lev1e 
mu ımı d ır e mıştı ve aımet1Cı 
Yunan'lılorın Amisos a ı • ze. fU beyanatta bulundular: Çar Bo . •· d l , bu 

labur Partinin bazı 
ileri muhafazaknrlar 
ına terketmesini teklif 
t· lt, Buna mukabil yal 
uhafazakarlardan mü-

nmele teşkilii.tını dağıtmış 

hr. KarNjer şehrinde bir 
onbaşı ve 14 nefer isyan 
töhmetile divanı h:> rp taro. 

fından muhakeme cdildıl"r. 

Muhakeme bir idnm ve muh . 
telif hapis karnrları verdi . 

d'Heri Samsun'un yir iki millet arasındaki ya- . . rıs ~n yar ım arının l tur 

BU 1 garı. st~ - nda nı ver 1 \. • d d kmlaııma tabrı mzıdmamile bu yolda çalııı-• , . b dan zıya e e- ır cereyanını yor u . ı"hra 
mı eş asır t k" d' 'f 

., olan bir tarihi a ıp e ıyor. liÜteveffa Sevg'l' k l 1 
-- vanı etrr.ı~ ı 1 b.. .. ı ı ra ımızın ö ümii- olm p olan mecliderde de 

Partiye mevki verilm e 
tetniştir. M. M orison 
ki: "Bdediye mecJi-

siYasi hakikatlerin çar· 
81 ekseriyet tarafından 
Progranunın tatbikine 
oln1amakla beraber 

i 
,.,,,.,:_ · ··· -···· L•-

Sılahsızlanma 
fer ansı 

kon-

CENEVRE 5 (AA ) 
eili' 

iki. Cener:oıfı"n tevkı'fı' d c;: ınsun Avrupa ve <ra' utun cenup Slavlarının .. b l w var ır. ....a bi l 1 1 nun, af amıt olan bu ya lha : 
BERLİN, 5 (5 Ş ı Sofya hatta Amerika ile doğrudan • reşme eri üzumunu yük kınlaıma haraketi üzerinde ktedi 

dan bildiriliyor: Sof ya 'nın doğru va münasebetleri ol~n sine yarıyan ha rakete bao- menfi bir tesiri olacağını elde 
eski aıık·.! ri valisi j~neral bir pazargah idi ve .. bu~un lamak üzere, 19 mayıs ] 919 hiç zannetmeyiniz. kadı 
Gorgiyef ile sabık umum de öyledir. Samsun Turkıye-_ tarihinde Samsuna çık- Kral bu yakınlatma düı- :.i ma 

. . endı·fer hattı ile da. m•• idi. manlarm kurbam olmuıtur 
matbuat müdürü jeneral nm sını ır Kralın ve Barthou'nun ölüm ıa iti 
Popof'un tevkif lerine seher> hile 

0

b::ı.ğh olan yegane Kara· 1 ı lh l 
B d er en yo undaki meıai- :<ındıı 

v lıl ı _cLU.J.u.nan--l'Kta..u..o............L.....ı:JJl!llJL4.-....u..· ...t.1.2a~n~ıd~ı~r·_··~~u_n~a_n......._.....:..:.::..:..:..:::........::--=-=--ıııı.=~.-!<llkBJ.&J~ı..;.....ı-..-ı.......ı...~~..._ı...__....._~~~~~~~~~~-
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-~SEH IR:;-
sinemasında 

6 Teşrin sani Sah a~şamı 
Raşit Riza bey Temsil heyeti tarafın

dan 

lKINCI TEMSiL 

Kendisinin gölgesi 
- KOMEDİ 3 PERDE -

NAKLEDEN: YUSUF SÜRUHİ 

SAVAŞ 

Halkevi reisliğitıden 
6-1 ı ... 934 Perşembe gününden itibaren halke

'Vimiz güzel sanatlar şubesi tarafından t~zyini 
resin1 dersl,~rine başlanacaktır. 

ı _ Ders muallinıi Sırrı beydir. 
2 - Ders heı· perşeınbe güuü saat 15 ten 

1 7 diye kadaı· devam edecektir. 
3 - Hanım ve erkek talebe kaydına evimiz

de haşlnnmıştır. Kaydolunnıak istiyenler müraca
at etnıelidirler. 

·----------------------------------------
Balıkesir Doğuın ve 

Çocuk BakınıEvi 
ı - Vilayetin nıerkez ' 'e nıülhakatı, şehir 

,.e köyleri ahalisinden müracaat eden gebelerin 

2. TE$RIN 6 

Her hususta emsaline iistündiu·. Balıkesir'in 
bu nefis KA it\ TEPE şal'abı herkese 

Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 

i Toptan ve litre ile ~atış wyeri 
.. Birinci Noter altındakı magazada .1 

Heyetin içinde Darülbedayiin tanınmış ve 
kıymetli artistlerinden Şaziye h. Halide h. 
ve 11. Kemal bey vardır. Temsiller çoh mü
kemmel ve çok enteresandır. 

tabii ve müşkül:i.th her nevi doğumlarını ,.e ale- ~~--ı 
Junıunı kadın ameliyatlarını n1üessesede nıecca- •ISllSiSl!IHl!e~lt · • • 
nen y. apar. Çocuk düşürnıek tehlikesinde ~ulu- HANiMi AR ICIN 
nanları da kezalikmeccanen. yatırarak tedavı eder. 1 ı _ 1 

Oyuna tam saat 8 de başlanacaktır. ·-
Sevgim-

2 - Süt çocukları ve iki yaşına kadar olan 
kücük hasta yavruları dahi n1üessesede yal.ıra
rak her zaman ıneccanen tedavi eder. 

jl Mevsilnlik \le kışlık en t.· 1 son ınoda ınantolu , 1 
3 - Süt cocuklarının bakını tarzları haklın- ! ropluJi, yi!nlÜ kuınaş : 

ve 
-ıztırabım 
Yazan: ~IÜKERRE~I KAMiL 25 kuruş 

Mevsimin en güze romanı 

Gazetemizde zevkle ttıkip ettiğiniz bu 
güzel eser kitap halinde 

Çıkmıştır. 

da müstakbei validelere ve gebelik esnasında ; tar ve fanıle bazenlerı-
vukuu melhuz arızalarakarşı tatbiki hızım gelen • • 1 • t. r 
tedavi ve tedbirlerin alınn1asını da gebelere öğ- ınız ge mış 1 . 

reımek üzere dersler milir. . . 1 ERKEKLER İÇİN 
4 - Cümhuriyet~imizin Balıkesir'e bahşettığı ! 

bu faydalı ve hayırlı nıüesseseden n1uhterern ı •• p 1 J k 
halkımızın istifadeye koşmaları ilAn olunur. \ I En luks a to u par-
------------,• desülük ve ııskeı·i ka-
Balıkesir icra memrluğundan Kohinor diş \ ı 1 putluklar giizel .des.e?-
dep::!:::u t:~ı=a~=!:~~- macunu l ıerdc yerli ve 1 ngılı Z 

Dişleri beyazlabr, ! 1 z 
~;ena;:::::d:O~:::: t~=~ etlerini kuvvetlen- , zıelbiselik k u ınaş a rnn 1 
için Aygören mahallesinde dirir. • llleVCtlttlJr 
vaki sağ tarafı yol, Zagralı • 

semerci ibrahım ıken halen Her yerde arayuıız 1 I! ·ı · · 1. • d f 
Baııkesl. r Evkaf Basri efendi hanesi, arkası ' ·ı ı:ı Muhterem müşterı ~ri~ızı~ ~'! e a mazamıza 

börekçi Ali Osman kızı 1 şrıf lerı kaf l~U Mu•• du•• rıu·• g"""' 0·· 0den Muzaffer hanım arsası, önü 1••••••••••••• .. ·•••••••••\\ 9 ' 
Yol ile mahdut tahtani iki • Go"" z hek"ım "ı : FA\ filJD'I. 

Küçiik şadırvan caddesinde bezzazlar içinde oda ve havluya nazır bir 5 $' f AVSt\NfMtf Zı\DE 1 1'\\l~l\J 
Evkafa ait 203 No: hı dükkanın cam ve canıakAn- buçuk metre arzında bir • · • ., 

!arının tecdidi boya ve direk kap1amaıarının ya- ~::~::; ::v~:.:~uı~ oı;:·:: 5 Dr. Ihsan Ahmet ! 1 Fantazi Manifatura Ve 
pılması yirmi gün müddeıle açık münakasaya tahtanı mutbah ve havlusu : Memleket hastahane- 5 1 Kumaş Mazası 
çıkarılmıştır. Talip olanlarıu yevnıi ihalesi olan çimento sıvalı bir bap hane ! si göz hastalıkları !l li 

26-11-934 pazarttısi güııü saat 16 da 31 buçıık. akçıkı artıtrmaBuileb:aP~ığ;a!:: i mütehassısı i'. I Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
k b 1 k arı mıı ır. • a * 

lira teminata çasile iri · ıe miiracaıları il:i.n lan ıartnameyl berkeıe : Haıtalarom her gün·~- 5 '"'•*~*ISiSl•l!~lt~~~~-~---· 

1 

olunur. görebilmek üzere 5-11-934 : at 3 den sonra Kuvaimıl· • !I :m:~ 
Tarihl.nden itibaren on giin : liye caddesinde 159 nu- .: · wwwwwwwww-..-c• 

• OWWWWWWWWWW•aa A A~& AA müddetle icra dairesinden : maralı muayenehanesln- 5 a••••AAAAAA aa 

B<ılıkesir Vilayet 
Daimi Encünıeninden 

açık bulundurulmaktadır. : de kabuı eder. : il M ... ~ dd k h atı 
t b h h kk da bir hak. • aarıııçe musa a ru s ı u ane a ın •••••••••••••••••••••••••• 1 
iddiasında bulunanlar var.sa i resmiyeyi haiz 
tarihi ilandan itibaren yır- -- DOKTOR Balıkesir sıhhat dairesi ihtiyacı için 500 lira- mi gün içinde evrakı müs· 

lı k kinin münakasa ya rnz _ve ııı iiddeti ıenıd i ı ~:::~~~:;e!:!ık~~;a~=:~e;:~ ASf l\11 NİHAT BİÇ k İ O İ k İ $ Ve 
edildiği halde şerait del'!lıAyaııı suretile talibi mecİıkleri takdirde hakları GÖZ HSTALIKLARI H k v d 
tarafından teklif ettiği bedel lıaddi 13.yık göriil- tapu Bictlile sabit olmadıkça MÜTEHASSISI H Na 1 ur u 
~:d~:!.:~~:i 

3

;!!~u;: ~~ v :~'. b~:: t: :~~i;. e b~~ii s:; d~=~~::~:~:\:;_~~~~;~~~·:!:: !~:~~:~:~ı~;:\ ;ı~·~:;: H ı 5 1' ııs ri ıısa ili l •• ıı iti ba re il ı cd ri sa ta baş· 
zarf ııı da p.ı zarlı ki a veril nı esi ıı e L ~ rn r veril ııı iş tir. bt ne tesadüf eden perıem be 1 hasıaıannı kabul eder. 1 t lı, 

0 
r . K:; "

11 
ha~ la 1111ş 11 r. ı:;e ra i 

1 
~ 

0 
k ııı ii s:ı-

ta 1i p oloııJarın teminatı rnuvakkateleri - günü saat 16 olarak tayin D · J k ı k .. ·e 
edilmiı olup o gün konulan • tf ittir Tedrisat il<; ve altı a~lı o ma · _uzcr 

birlikte yevmi nıezktirda erıciimeııi vil3yete pey muhammen kıymetın -··-·~ --·- -- a iki devredir. Daha fazla ıııaluıııaı cdınıııe~ 
gelmeleri il3n olunur . yüzde yetmlf beıını bulma- Dr. M. Ali 1' istivr ıı lrnıınıl arııı lıir dPfo ~ urı. ıııüıliiı iye· 

dığı takdirde ikinci arttır- ' ..- l · k 1 J 

Bıılıkesiı· askeı·i satın 
alına komisyonıınd•ııı 

Kolordu anbarın<la nıevcut 124 adet yeni 
jpamuk yorgau teşrinsaninin 16 ıncı cuma günü 
öyJeden evvel satılacaktır. Görnıek istiyeııl•·ı· 

ma 22·12·934 tarihine tesa- 1 Menıleket ha~taha- line mii i'acH:.ıthll'l llH'llfant PI i ı · ıızH~lll( nı"' 
düf eden cumartesi günü sa- flf>Sİ cilt, frt\ngi , bel- dır. 
at 16 ya temdit edilecektir. 
O gün en çok aratırana ihale ~oğul\ luğtı ha ~talık)nı ı 
edileecktir. Almak ve ıart- miitehass1s1. 
nameyi görmek istiyenlerin 
yüzde yedi buçuk nispetinde 
pey akçasile ve934-213dosya 
numarasiile Balıkesır icra 


