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Yatı meccani mektebi ' Hafaa veUleti bınası Japon'ların Propagadası 
leassor telgratlannın cnabı Dün Gazı hazretlerinin buzu- ve Politikası 
lkURdUkflR SODrl ihfiSIS 80· Şshrimizclen 7 talebe imtihan• rill IÇlldl Yazan: Dr. Feriedricb Otto 

CÜmlDllfİ S8Çildi da muvaffak oldu ANKARA, 8 (A.A.) - Pekin üniversitesi sabık prof .. örl 
ANKARA, 8 (A.A)-8'1· Yent nafıa Vek&leU l.inaıı fili poltuka yapmadan mele ve çofalmıya Mtla· 

tik millet mecllıt buıOn ANKARA, 7 ( AA.) - ları okuyarak not vermtı· bugün Baıvekil ismet Paıa lflkrl 11ahada elde edilebilen mııtır. 
!aa Maarif vekiletinden: 915 ıa tir.Baıka bir heyette kağıt- Hazretleri tarafmdan açıl· ılya1I nüfuzun zamanla kıy· Kıımen tabii, kıımen de 
ı. t beyin relaliflnde top- yılı kanun hükümlerine gö- ların köıelerini açarak ad· meli kalmamaktadır . Dün· ıuni bir surette tahrik edl· 
nmıı ve celıenln a~ılması- ların cetvellere yazmııtır. mıı ve açılma akabinde Re· d t d l b ç 'I 

11 
re yapılan yatı mec· ya a mevcu propagan a en yüz in in 1 m6nevve· 

1 m6teakip Franıa ayan ve i f .. h H l 'f ... b canilik seçim imtihan 6 ·- 934 Bütçe kanunu 1 cum ur azret eri teırı vasıtalarının en müthtılert rln infial ve iğblrarı teıkln 
"&le u1an Yugoslavya'nın ayan b t larmda kazanan talebenin 1 O cı maddesi hükümlerine uyurarak Nafia alemini bugün elan Angloaakıonla~ ve bertaraf edileblldlkten Ye 
tlıl tarafından büyük mil· l t adları ve hanlık ıeçlm im- göre lisesi olmayan vilayet· unutulmaz bir hatıra olarak rın elinde bulunmaktadır. Mantshutikuo (yani Mançu'· 
e mecltıl reisi Kazım paıa B l h tıhanlar ında kazanan talebe· lerden müıabakaya tstlrik taltif buyurmuıtur. u vasıta arın arkasında bu· ların Ti - Kuo, İmparator· 
Uretlerlne Yugoılavya Kralı d I 1 l\l k n&n adları ve baba adları eden talebelerden en fazla Gazi Hazretler blr ıaate un ar arası isanı olarak luğu)Aıya milletlerinin tah-
e ıandr hazretleri nln ve 1 " 8 Jle bulundukları vilayetler not alanlardan 87 ve umu· yakın vekalet makamında kullanılan ngiliz lisanı var· ıi kanaatlerinde llyeteıay· 

k 
• artunun feci suikasta d 

b 
~ d azılıdır Seçim b k ı ti Ak d h b d ır ki, teknik bir muavin yer bir mefhum olara'- yer-

\lr an aftmeleri üzerine bü· aıaaı a Y · mi müsa a aya ı ra e en- fstlra at uyurmuılnr ve a- "' 
bAlc imtihanları fU eıaılara göre ı d 223 t ı b l 1 vazifesini görmektedir. FiL leıtikten ıonra, Nankln -
"" millet mecliıJ tarafndan er en a e e a ınmı • vetlilerle haabiballerde bu- k 
Cektlen telgraflara gelen ce . yapılmııtır. tar Alınan talebe ıunlardır lunmuılardır. ha ika bu lisan gerek ha· Çin'i Jle Japonya arasında 
'•Plar okunmuı ve bundan 1 - H e r vilayet Balıkesir: İbrahim oğlu Açılma resminde Büyük rtçte, gerekıe Asya'da mev · kati bir müıali.ha zemini 
lo merkezinde müsabaka im· 1 

1 
R cut ecnebi mekteplerinde bulmak kabil olabilecek ve 

nra .meclfl ihUıaı encü- Orhan, ımall oğ u ecal, Millet Meclisi Reisi Kazım laıe ... l•ri azaları .,,.ırılerek pa- tlhanı olmuıtur. M t f ğl M t f H kk tahsil gören Aıya'lı talebe· 29 Mayıı 1933 ıeneıinde .. " _..,. uı a a o u us a a, a ı Paıa Hazretlerlle vekiller, 
ttrtesl ıu-nu·· toplanmak u·ze- 2 - Müıabaka imtl· "'} H di t .1 "'I nln üç rubu tarafından ko- Tanku'da iki hük6met bey-

0• u am , ımaı og u Mebuılar, Vekaletler Müııte- 1 te ı hanları Türkçe, edebiyat, nuıu maktadır. Japoncayı ninde aktolunan mitareke 
...._ .çtimaa nihayet vermiıttr. İbrahim, Kıı.mıl kızı Meıer- ıarlan ve erkıı.nı, Ankara k ı k d d k ~ tarih, cofrafya, riyaziye m m onupn ar pe az ır · e ati bir ıulh muahede· 
ı.- M k l ret, Mustafa oğlu Yuıuf. vaJı·,ı·, emni•et müdu·rn hazır 8 d f K 1· k) l b 1 k Ul. a Sl• Ol0S derılerinden yapı mııtar. ı un an maaı a ra ıçe nameıl ıe ini a a i ece Ur. 

3 _ Sualler vekiletçe Dursa: Ahmet Kerim ojlu bulunmuı ve bir jandarma vlktorla zamanından kalma Şimdilik hukuk btlgtnlerlnl 

Yunanistan'& hare- teıblt edtlmfı ve yerlerine Halit Ziya, Mehmet oflu ı· kıtaıile muzıka ihtJram reı· Angloıakeonların liberal • hayretlere diitO.ren Ye iltn 
ıönderilmlttlr. Hikmet, Sabri oğlu Kemal, mi ifa etmlıttr. demokratik nazariyeleri var. edllmediil halde Eyl6l 19Jl 

1 ket etti 4 - Cevaplar vekaletçe Salt oğlu Sait M. Nuri oğlu 1 G a i H dır ki, elan mevcut ve fa. ıeneıindenberi Japonya il• 
t STANBUL, 8 -{ A.A ) - ha:ı.ırlanmıı ve kötelerl ka Muhittin, Süleyman oğlu Z Z • kat inkıraza doğru giden Çin ara11nda mevcut olan 
~n hariciye anazm M. palı tal~benin adlannı sak- Kadri Abdu\kadfr oğlu Muı ANKARA, 8 (A.A.)- Re · iktııadi ve siyasi tefevvukun hail harp, formel bir ıurel· 
~ kıhnoı bu gün _ vapurla lıyan kalıtlara yazılmııtır. tafa, Hüseyin ollu Satt, M. lslc6mhur Gazi Hazretleri bir ifadesi olmakla beraber te hitama ermlı delildir. 
"'eket etmiı .lıh ve llıkelede 5 - Vekalette teıkil Şerif oğlu Şevket Mahmut bugün Nafia Veklletinden bunlara bücilma kalkıımak Japonya'nın fili propaaaa-

'•lt. ıraerkez kumandanı, ye edilen bir heyet kimin oldu- oğlu Ahmet, Ahmet Hulu- ayrıldıktan ıonra sergi evini hiç te kolay bir •ı defildir. daeı Aıva'yı fikri niifuz ve 
tlt Atına elçimiz iRuıen Eı- iunu bildirmediği bu kAğıt- 1 si oğlu suphl l teırif buyurtnuılardır. Bununla beraber Japon az. tahakkümüne almak huıu. 
~ beyler, hariciye husuıi mi burada da muvaffakıyet ıundaki faaliyetini büytık 

d ' 1e· müdürü, emniyet mü . Elektrı· k kı· lovat 0•• cretlerı· elde edeceğe benziyor. muvaffakıyetle ba,armı, ,a-
l 
ilrG Yunan Ceneral konıo· Japonya, Asya'yı kulak rünmektedir. Bu cümleden 

Q -l •u "• Yunan kolonisi kabartmağa mecbur eden olarak Tokyo'dan Yerilen ve 
•rafından uğurlanmıı ve y • fili propagandaya daha 1895 Böyiik Asya Müdafaa Birllil) 
"'U&ıka TGr Yunan mJlletJ Tf'rif e kumisyontı uyuyor ınu? ıne mi altı. ıeneainde baılamıı bulu- nin teıekkülünü bildiren ba-

:•rılarını çalmıı ve asker ay ug""' raşa rak )• Ş yaptı raca ~JZQ nuyordu. Bu arada Çin De- berin nanl tellkkl edilmetl 
Uram raeml ifa etmittlr. ~ r vini geçmif, 1905 ıeneıtnde lazım geldiği anlaıılmakta· 

ıOo rapor tahsis edildı·. Hemıeril erimizln fÜpheaiz l ıonra kilovat ücrerlerinden 1 veleye aykırı olarak, ıırf Ruıya'ya karıı toplarım çe· d1r. Bu birliğin, Cenevre Mıl-
s hepsinin hatırındadır. Balı ve ıaat kiralarından bü- belediyenin ve tarife komla· · vh'mlt ve bu savaıı 1931 letler Gemili yelkenlerinin 

A_ TANBUL, 8 (S.Ş) - kesir'ln blr elektrik mesele- yük tenzilat yaptırtmıı ve yonunun vazlfesinl yapma· tenesindenberi de Rusya'ya rüzgarını kapamak Ye hu 
~t a vatana iltihak ı·çin K:ı . h b kü 1 f 1 Çi ' ld ğ lbi A 1 u si vardı. Belediyenin bir ha · er ay in sur ira aza maıı yüzünden verdiği faz. ve ne 0 u u g ng o- gemiyi yerinde saydırmak 
:ncede beklemekte olan tası yüzünden bu ıehir halkı paranın tirketin kasasına la parayı kim iade edecek? sakıonların ve Milletler Ce· için düıünülerek kuruldufu 
f~b~trlari nakl için Nilü-: heraene elektrik ılrketine girmesinin önüne geçebfl- Tarife komisyonunun va . miyetinin fikri sahadaki pro- aıtkardır. 
1 1 - azım ve Adana vapur- on binlerce lira fazla para mittik · Bu a r a d a zlfesl her Qç ayda ıirkete pagandaıına da tevcih et· Japon'Jar tenelerdenberi 
t:ıı lahsiı edllmlıtir. Muha · 1 veriyordu. mukavele de tadil edilmtı ve ve halka resmen kilovat mit bulunmaktadır. Cenevre' deki Milletler Cemi 
lal ar kıı baıbadan evvel Nihayet «Savaı)> meseleyi Türk lirası vabidlkıyaaı ka ücretlerinin inüp, çıkması Anlaıılan bu Japon savaı yetini bir Avrupa teıekkiil6 
aleınlekeUmizde yerleımiı 1 ortaya atmıf. hakikati ıös- bul edilerek, bir tarife ko- icap edip etmediğini veya uıulü 1 ngtllz'ler iızerlnde o olarak tavıif edeıelmtılerdlr 

•ca'-1 d ı x t kt misyonu yapılmasma ve ko. d k b ~"ar ır. 
1 

termit, ay arca uaraf ı an eski fiatı muhafaza edece- erece anaat ahı bir tesir Bundan maada Japonya.Nl 
misyonun her üç ayda bir ğini bildirmeıl lazımdır. yapmııtır ki bazı ideolog ve san 1933 tarihinde' Milletler 

Belediyenin dikkat gözüne kambiyoyu tetkik ederek Belediye heyetini ve idealistlerin hayretlere düı- Cemiyetinden Çektldıktea 
kilovat ücretlerinden yapıl · mesine ve 1922 ıeneıinde kı.. bir maddet IODra . Ho 

L 1 
tarife komiıyonunu altı ay· u 

a" kayd ·ıı•ğ•n bukadarl maıı Jlzımgelen tenzl Ali hk ihmalinden dolayı efkA · Waıcblngtonkonferan11 mO· landa H<lkı\metlnin Jadonya 
J 1 ıtrkete ve halka bildirmesi rı umumiye karıınnda mes· naıebetile ve Amerika na - ve Holanda arasında mev· 

fazladır. karara bağlanmııtı. zarı itibara alına • cut bir hakem mukavel--
1 d f ı b ul tutuyoruz. Aylarca uğra· ...-

Atı ay an aza lr za· rak İngiliz'ler tarafından namesine istinaden Llhey 
fier - b I d• - d d b" kaç hay· mandır ses çıkmadı. Tarife t•P baearılmıı olan en baı· 1 1 t Dl Ad 1 ti .. gun e e 1ye mey anın a 1r komisyonu te•ekkül etti mi.Et saı bir memleket itinde de terkedi mit o an ngiliz. Ja- vanı a e ne mura .. at· ... k' 1 o v pon allka birhği siyasetine la metele hakkında bir hG-

b yanın ayagı ır IY r· medlyse niçin? Ettiyse ne böyle ihmaller gösterirsek küm 1 Uh 1 tm k 1 d ol k b rağmen · ) 894 tarihinden be. 
1 ıa e e yo un a 

ı. 1 r . aç defa yazdık. Bel· Fakat daha dün ir mer - diye vazifesini yapmıyor?. vay halimize! vaki t bbü ü k 
I{ P 1 d b b j rı' ikı'ncf defa olarak yine eıe 1 ne arıı • Ll-
ı-~ 0 ıtika ile çok meogul kebin ayağı kırıl ı, ir ara a iki üç aylak kambiyo stan- h M -- l d f l y • } Japon tarafına meyletmeğe ey ahkemesinden de çe-

t k
·••&n arına:raıtlamııtır diye devrildi belki on an az a bul borsasından istendi ve para k 1 e r l d d ld. ? elli ar taraftar görünüyorlar. De· imek tehdidini aavurduju 

.,.. ar adak. Anlıyoruz ki beygir yere yuvarlan ı ve tetkik e i ı mi . h ı d d "'rtad • ı ı d mek oluyor ki, Amerika, atır ar a ır. Şimdilik yal. 
-h a halkın dertlerlle ve yaralandı. Biz kt oval ücret erin en Hepsi basıldıktan sonra ı nız Japonya Mantahutikuo 
T<:ı lr1.1 • 1 b l di d h · k d t ngillz mefhum una göre, 
t !41 ıı erile alakadarhğın Belediye heyeti, e e ye a a yirmı para a ar en- ve Mong li t ' b k Qetı(i piyasaya C.lk3rJlacak ortalık vazifealni hüsnü ifa O I an ID azı a • 

z zamanı gelmemiı! mühendisi hala kollarını zili lazım geleceği fikrinde d ıamımn dahil bulunduiu 
l:ı. Ş~kiyetfmiz herkesin gö- bağlayıp ne bekliyorlar? Bu yJ~. Belediye buna ne bu- IST AN BUL, 8($.Ş . ) Gü- e ememiıtir. anlaıılan yeni (Aıya bfrlP'i) 
" on:ı. k d l k ? Son haftalar zarfında Lon- T k 

11 

led "nde ve bele tam be· meydan ne va it üze ece ' yuruyor. müş paralann baıılmasına o yo'nun da arzu ve teı· 
"'el iyenın ve belediye reisi yolların ve taıların bu maı· Eğer iddiamız yerinde lıe, d d li p 1 dra'nın - tahminlere göre vik ettiği Pan Asiratlk kon 
"' l k evam e i yor· ara ar ıan· açıla~k olan deniz konfe-

. ... aıtn1n nazır bulunduğu karalığı böyle ne kadar de aylardanberi ha kın mu a grasının ıılah ve tensikl tıi· 
~•e-..d dıklara istif olunarak darp- ransına dair mülabazata~ ı ı. J .. anda olan biten facia- vam edecek? - e ujraıacaktır. Bu birlik 
""'"&" t d Oumerg hane müd&rlıiliünde mubaf•·ı mebni. Amerikan arzuları- d 

8 
.. e. ttir. Bu tıte vatandaıların a aynı zaman a maflup 0 ). 
Gtii H l za ediJmektedir. Paralann nı daha uzun müddet naza · ı A 

, .. b n Çarıı halkı, bütün büyük kabahati var. ak a ı muı o an merikan w .ı ... 
•a a 1 b l f l hepsi basılmadığından piya- rı dikkate almıyarak Japon'- treet p d l bGt.ıı. cı ar, pazara gelen rmı aramasını i m yor ar·· V b . • .r ropaıan acı arının 

deh~~ . köylülerin seneler- Yalnız belediye meydanın &a ineSl lSlİTa saya çıkarılmaımdan ıtmdilik laran deniz teslihatına dair Şarki Aıya'dan rical bare-
.. 0... b k 1 - - d ti i ta· ı olan metaliblni tasdika ve ketle i i b ı b heı ... dt!'l u faciayı bir dürlü daki aza ar yuzun en ettı• vazgeç m f r. r n ce r lr ıurette 
"' d k d " B 

1
. 

1 
. denizde müsavatı kabule ka- kol l t k f 

llöat Yeye anlatamadıklarını belki tim iye a ar yuz asma ame ıyes mn son- 1 . , 
8 

Y aı ırma vazı eıile de 
""' .. eternediklerı"ni de bıze defa belediye heyeti nıah· PARIS, 8 (AA.) - Du· 1 rar verdığı zannedilmekte - mükellef olacaktır. 
"q·• • nunda paralar mal sandıkla d· D' x f N k 

- Yakıla anlattılar. keme huzuruna çıkarılırdı. merg kabinesi istifa etmlt 1 ır. ııser tara tan an in Maksat Çtn'in himayesine 
--.MD..---------..l.----~ı___;L...J..t...-..l- _,__ _ __ -.aiJ· ......... n M Vl•rn- rına. bankalara verilerek hüktlmetinin de Aıya'da dair olan waschinton mu· 

B.M.M. 
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1 Şikayetler ye dilekler L -r -, 
ustası o l duklarını ispat et- 1 · 
mektedirler. Reisicümhur Gazi Hazret erinin hımayelerinde Savaş'ın 

ler~;ie::~ün!~!~:iky::v·:~t-ı Son bahar at yaraşları 
Yeşilli camii-. ' 
niıı mınaresı 

~~=tg~:·~~:er~~: bircü:ı~e:~~~ _ 

:ı.:~a;;:~~::~.:~~·~9;~~:t~7 u gün koşu çı arıııda yapılacak 
ve l 930 senelerinde Japon· 
ya'da zuhur eden sıkıntılar- K J 
dan katkat üstün olması oşu sa<ıt ;ı 4 te bctş ıyacak ve 18 h•ty-
hakikati bir çok Asyalıların • t • " k d kt 
gözlerini açtırmı§tır. Herhal Vafi JŞ Ira e ece İr 
de Amerika'da intizamla Yarış ve ıslah encü~eni· 
çalı§mıyan bir fey vardır: Ya nln tertip ettiği son bahar 
devlet veya halk. Japonya'da at yarııları bugün saat 14de 
ise kuvvet ·i ve yahut ta ko§U çmarında- yapılacaktır. 
intizamh çalııacak bir ıeyin Bir kaç gün evvel baıh-
mevcudiyeti lazımdır. Çün· yan kayıt müddeti bitmiıtir. 
kü Japonya fakirdir, Ameri- Bu müddet zarfında k( şula· 
ka ise zengindir. Rusya ve ra itıirak etmek üzere birçok 
Amerika vasi denecek ka- yerlerden 18 yarış hayvanı 

dar biiyüktürler. En sade kaydettirilmişlir Bu atların 
düıünenler bile tabii ve ma üçü birinci, beııi ikinci, 
kul bir düıünce ile bu nok- altısı üçüncü ve dördü dör-
taya kadar varabilirler. düncü yarııa gireceklerdir. 

Japon progandası bugün Koıu için koıu çınarmda 
bu sade ve gayri kabili .yapılan hazırlıklar bit mittir 

1 

red hakikatlere bundan bir Koıu duhuliye iledir. 

rubu asır evvel . yani Japon- Koıular ve ikramiyeler 
ya daha birinci imtihanını ve- fU suretle tertip edilmiştir. 

rirken - değil, bundan on se- Birinci koşu 
ne evveline nazaran bile im- Üç yatındaki yerli ve ya-
kanıiz görünen ıeyleri i1ave rım kan İngiliz erkek ve 
edebilir. ditl taylara mahsustar. Üç 

Y•rı hakikatler, bilerek hayvan ittirak etmektedir. 
mana ve tümul değittirmek Mesafe 1400 metredir. Sa
fikirlerl Sisle örtebilmek sa at 14 de baıhyacaktır bi
natı ne Japonlar ve ne de rinciye J 80 IJra ve bundan 
Çin'lilere öğretebilecek bir baıka bu koıuya giren hay
ıey değildir; bu sanat her vanlar için verile du
ikisine, asırdanberi aıılanmış huliyenin mecmuu; ikinciye 

bulunuyor. Japon'lar ve Çin. 55 lira üçüncüye de 20 
liler lisan ve yazı yazma ci- lira ikramiye verilecektir. 

hetinden de birbirlerine sıkı İkinci koşu 
bir _surette bağla bulunmak- Dört ve daha yukarı yaş-
tadırlar. Bu noktai nn%ardan taki ve 934 senesinde hiç 
da Japon'lar herhangi bırin· koıu kazanmamış yerli, ya· 
den ve mesela Amerika'lıdan rım kan arap ve halis kan 
ziyade Şarki Asya'lmın ruhi arap at ve kısraklarına 
haletine vakıf ve onu daha mahsustur. Beş at gir -
kolay kavramak kabiliyeti mektedir. Mesafe 2000 met-
ne maliktir. Mektep kitapla- redir. Saat dört buçukta 
rmdan radyo ile yapılan yapılacaktır. 
neıriyata, Budist heyetlerin. ı ·-re~k~i-st-ik,..a_m_e_t __ d_e_ğ~i,-ti-r_m_e_k_ 

Birinciye 120,ikinciye 50, 
üçüncüye 20 lira ikramiye 
verilecektir. 

{}çüncü koşu 
Dört ve d uha yu-

karı yaştaki yarım 
kanArap ve halis kan Aarap 

ve kısraklara mahsustur. 6 
koıu atı iştirak edecektir. 
Mesafe 2200 metredir. 

Saat on betle baılıyacak
tır. 

İkramiyeler:Birinciye 180, 

ikinci 55 ve uçuncüye 20 
lira verilecektir. 

Dördüncü koşu 
Cört ve daha yukarı yaı

taki yerli yarım ingiliz at 
ve kısraklara mahsustur. 4 
at girecektir. Mesafesi 3200 
metredir. 

Saat on beı buçukta baı
lıyacaktır. 

İkramiyeler: Birinciye 370 
lira, ikinci 55 lira ve üçün
cüye 20 lira verilecektir. 

Hilmi bey vef a't etti 
- ---- -

BalıkesiJİD bu dcğer·li gt~n .. 
cın ölünıü ht.~pimizi deriıı 
bir teessür içinde bıraktı. 

Senelerdenberi hastalık 
1 

Muallı· m 
içinde yaııyan, buna rağmen 

vazifesine görülmemiş bir 

İftiyakla bağlı olarak çalı§-

makta olan Manisa maarif 

müdürü ve Balıkesir'in de -
ğerli evladı Hilmi beyin Is. 

tanbul'da tedavi altında iken 
vefat ettiğfni haber aldık. 

Mektebi 
Dahiliye şefi vekalet 

enırinc alındı 

Dün öğrendiğize göre mu· 

a llim mektebi dahiliye ıefi 

Hamdi bey vekalet emrine 

MeHepliler kupası 
Gazetemiz üç mek
tep arasında yapıla
cak futbol birincisine 

bir kupa verecek 
Gazetemiz orta mektep, 

lise ve muallim mektebi 
arasında bir futbol fiküstürü 
tertibine karar vermittir. İlk 

günündenberi daima gençlik 
diyen ve ona ba~ köıeyi 
veren"Savaş,,gençlerin istek
lerini sevinçle önledi. 

Bu üç mektep arasında 

yapılacak olan futbol maç· 
larmın galibine gazetemiz 
tarafmdan bir hatıra olmak 
Ü-zere bir kupa verilecektir 
"Sa vaı kupası,, etrafındaki 

tafsil atı ayrıca vereceğiz. 
Genç okurlar; genç spor

cu !ar; gazeteniz sizi hakiki 
ve kardeılik sporunda yarı· 
ıa çağırıyor. 

~~-

Kupa maçları 
Bu günkü maç Yurt - Güç 
birinci YB BirlikaAfay idman
yurdu ikinci takımlar.nındır. 

Kupa maçları geçen haf. 
ta baılamı§tı. Kazanan Alay 
İdmanyurdu birinci ~e id
manyurdu ikinci takımları 

üçer puvan almıtlardır. 
Bugün ise öyleden sonra 

Ali Hikmet Pata stadyo~ 

munda saat 12,5 da Güçten 
Mahmut beyin idaresinde 
Birlik • Alay İdmanyurdu 
ikinci takımlarile Alay ld· 
manyurdundan Selim beyin 
idaresinde Yurt ·Güç birinci 
takımları karşılaşacaklardır. 

A. Tevfik bey 
Dün Konya'ya gitti 
Bir iki gün evvel yazdığı

mız gibi ortamektep müdürü 
Ahmet Tevfik bey Konya 
muallim mektebi eıyalarını 

Bir kaç defa yazdık. E~· 
kaftan rica ettik. Şehrin ell 
zarif minarelerinden oları 
Ye,illi camiinin minaresinin 
sıvası tamamen dökülmüfı 
haraplığa yüz tutmuı oldu· 
ğunu ve camiinin gelirinill 

mahalline sarf edilmemekte bU' 
lunduğunu yazarak evkaf 
müdürlü~ünün dikkatini çek' 

tik. 
Aylardan beri· bu it yine 

yapılmadı. Alakadar mer· 
cilerin hem dindaıların hl•· 
aiyatına hürmet etmesi, heoı 
şehrin güzel binalarının ha· 
rap ve çirkin bir halde kal
maması yolunda harekete 
geçmesini bekliyoruz. 

-= 

.Tiyatro 
· ·Ve Sanat 
Raşit Riza beyin ve 
arkadaşlarının fi

kirleri 
Şehrimizde bir kaç gün

dür temsil vermekte olao 
değerli sanatkarlarımızdan 

Raıit Rıza ve arkadaılarile 
bir arkadaıımız "tiyatro ve 

sanat hare~etleri ve bizde 

tiyatro,, mevzuları üzerinde 
ayrı ayrı konuımuıtur. 

. Gelecek sayımızda bu ko· 

nuımaları neoredeceğiz. 

Saanatseverlere okuma -
larını tavsiye ederiz 

_Ra·;Y 
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BÜKREŞ , 384 M 
Gündüz plak neşriyatı, 18 Ka· 

rışık radyo orkestrası, 19 haber· 
ler 16, 15 Radyo orkestrası. 20 

Üniversite 20,20 Plak opera ba· 
Jetleri. 20,45 Konferans. 21 Sen
fonik konserin devamı 23 haber
ler 23,30 Plak 

BUDAPEŞTE, 550 M . 
den siyasi telgraf ajanslarına istemleri de gösteriyor ki 
varıncaya kadar mevzu Albion siyasilerinin kanaat
babs olabileeek bütün teknik !erine göre, Japonya, Uzak 
muavin kuvvetler seneler- Şark ki lidinin anahtarlarını 
den beri - Angf osaksonlar elinde tutmaktadır. Çünkü İn· 
derecesinde olmasa bileb-Ja giliz siyasi vaziyetini . ekseriya 
pon'lara hizmet edegelmekte- kalbinin meyline göre değil, 
dirler. Merkantilist mülahazata bina 

Uzun seneler memleket 
maarifine hizmet etmiı olan 
Hilmj beyirt ölümü bütün 
Balıkesir'lileri ve kendisini 
tanıyan iarı ağlatmııtır. 

alınmııtar. , teslim almak üzere dün Kon-

Piyano konseri 19,05 Spor 
19,20 Çimbal musikisi 19,55 Mü· 
sahabe. 20,50 Peşte operasından 
naklen Verdinin Aida operası 

22,30 haberler. 24, 10 Racz Çin
gene orkestrası 

İngiliz'lerin tornistan ede- ederek tayin etmektedir. Aziz ölüye istirahati ruh di-
: un = 

' T-.~~'1E@\~..., 

Roman Tefrikamız: 19 ·~-,i 
daha mühim münaıebetsizli· ı 
ğine kızdı. . Bir şey söyle
mek istedi Fakat vaziyetin 
inceliğini hatırladı. . Bütün 
hıncını onunla yüz yüze ge· 
leceği zamana bıraktı. Sade 

Uykusuz geceler ~ 
HALlL BEDİi I 

Zavallı kız §a~ırmııtı .. 
- Neler söylüyorsunuz 

Suphi bey? 

- Üzüleceğinizi tahmin 
etmiıtim . Fakat söz anlata· 
madım ki .. Bugün Fener· 
bahçe'de yelken yarışları 

- Nimet bunu yapmamali. içinden. 
1 di Benim ne derece sinirli - Bu ikinci münasebetsiz.· 
olduğumu bilir. Fakat alaca liğin Nimet. Fakilt bilki bugün 
ğı olsun . Dedi . kalbini kıracağım dedi .. 

Bu sıra tren kalkmıştı. İkisi de süslü bir otomo-
Genç kızın kızgınlığı gittik bile binmişlerdi . Genç Mü-
çe sakinleşiyordu Halinden hendiı mağrur emretti. 

utanmış gibi bir aralık gül- - Ka 1amı§ .... 
dü bile: Otrmobil, kalabalık yollar -

- Peki, kendisi nerede? dan geçerken Meral başını 

,,_...__ 

lerken muhterem ;;felake· 
tzede Ailesine de en ~amimi 
teessür ve 
sunarız 

tezi yeti erimizi 

nizde nihayet bulan tenha 
bir caddede durmuştu . Mü
hendis, gerisini bile almağa 
lüzum görmediği birkaç lira
yı töföre uzattı. Şöför, kol
tuklayıcı bir sürü kelimeleri 
müteaddit defalar tekrarlaı .. 
On1ar ozaklaıırken araba· 
sım harakete getirdi 

- lley gidi fiyakasına ·~
dağım hovardalığı hey. Dün-

ya vız gelir be! dedi .. Bu sıra 
da. biraz Herdeki köşkün 

caddeye bakan bir pencere
si kırılırcasına kapandı . 

- Daha gidecek miyiz 

var .. Nimet mektup yazıp 

sizi çağırsa bir bahane bu
larak gelmiyeceğinizi bildi
ği için böyle bir surpiriz 
hazırladı . Fakat biraz tuhaf 
kaçtı. Affetmenızi rica edi· 

Bir elime geçirsem, neler ya· 
pacağım . neler .. 

bir vesile bularak önüne iyi- Suphi bey?. 

\ 
yorum. 

Meral hiç ümit etmediği 

bu hadit!e karşısında fevka
lade kıznu~h Evden nasıl 

çıktığını, yolda ne türlü 
hallere duçar olduğunu dü
§Ündü .. Nimet'in bu haylaz
lığını affedemiyordu. Yanak. 
larına sızan terleri küçük 
mendilile sildi. 

Mühendis için için gülü 
yordu .. 

-- Nimet bunu tahmin 
etmiş olacak ki iskeleye ka
dar gelmek cesaretinde bulu
namadı . Bizi Kalamış'ta bek 
liyor . Vakit kaybetmeden 
bu yaramaza hir ceza t er 
tip edelim .. . 

Genç kız bir lahza duşün 

yor, mümkün mertebe ken 
disini göstermemeğe çalışı-

yordu. . Bu bir sürü halk ara
sında belki kendisini tanıyan 
bulunurdu. Ozaman ne de 
mezler, ne mana vermcı:ler

di.. Ne türlü dedi kodular 
yapmazlardı . Meral bunları 
dü§ündükçe sinirleniyor. 

- Ah Nimet. Sana nedi
yeyim bi1mem ki .. Sözlerini 
tekrar lav ordu 

- Yoruldunuz mu, Meral 
hanım~ . 

ı:Hlmem . Fakat Nimet 
hala gözükmedi . 

• Suphi, az Herdeki fundalık
(lı yamacın nihayet bulduğu 
kayalık sahili gösterdi. 

- İşte orada bekliyor. 
ihtimal bizi aöri\nce gizlenmif 

sesini çıkarmadı 

ya'ya gitmiştir. 

Mustafa Seyit bey 
Gazetemiz tahrir heyetin

den ve kıymetli ıatrlerimiz 
±3 zs L 

ken ağırlık kafi gelmemiş ı 
gibi bir de baıı gittikçe ıid
detlenen bir acının tesiri al
tında ezilmeğe başladı.. O, 
ekseriya sinirlendiği zaman
lar hasta olurdu. Zaten dün 
gecedenbeı·i uykusuz ve ra . . 
hatsızdı .. Bu günkü hadise ı 
ler de tuz biber ekmişti.. Söz 
söylemeğe bile kudreti kal
mamı§h .. Mütemadiyen ter 

döküyordu . Vakit öğleyi iki 
saat geçmi§.. Karnı aç. Bir 

taraftan da yorgunluk .. Hele 

güneş, olanca şiddetile yakı 
yor. Teneffüs edilen bu~ucu 

hava insana tahammül edilmez 
bir ku gmlık veriyor. . Genç 
kızın bidenbire başı döndü. 
Ayağı 1aıa takıldı .. Az daha 
düşecekti. · Bereket versin 
Suphi onun ko1undan tut-
muştu. 

den Mus.tafa Seyit bey dün 
ıehrimize gelmittir. 

lıklarm çerçevelediği meyilJi 
bir yamacın sahilde nihayet 
bulmuı bir gölgeliğinde dur· 
dular .. 8ahilden itibaren bet 
altı metrelik mesafede de· 
nize serpilmiş karat-aşlar 

ltıyı]ara anlatılmaz bir güzel· 
lik vererek bu tenha koyu 
süslüyordu Meral yorgundu.· 
Hemen şuracığa oturmak 
istiyordu . . Dizleri, sancıyor, 
ayakların 1an atef f ışkırl· 
yordu. Gözleri etrafı ıüzclü 

- Haniva Nimet? Artık 
bu kadarı da fazla dedi.. 

Mühendis ıaşkın bir ta· 
vur takmmıtlı·. 

Y orgunsuz ~leral ha· 
mm. Siz oturunuz, ben fiıtl' 
di yaramazı bulur getiririm 
dedi. Bunları söylerken ce· 
kelini çıkanyordu . 

- Çok terlediniz. Rüzgar 
dukunur Meral hanım. İster 

Utanmn saydı, hırsından bir seniz ceketini üstünüze alı· 
çocuk gib! ağlıyncaklı . Eyi. nız. Merak dtmt: yiniz.Temiz 
deı1 eyiye yoruhi1uştu .. Ni- dir didi ve uzak1aştı .. Mere.l 
ha} et işaret edilen yere gel· bu gün olanlardan hiç bir 
diler .. Buras1, ıseız, serin ve 1 §ey anlıyamamış, hiç bir 
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A 
ukn du n

1
us ahan mabat) muhakkak bir felaketten 

M. laval Fransa'da yeni hrarnameye gôra 
Alman safiri ile sar mesaıasi Kabine buhranı 

Ozarinde konuştu. Y . . -- . k" 
vaıile ve gayeleri 

"Volkischer Besbachter,, den 
Almanya'da sanat, mes 

lek ve ihtisas mektep i şleri· 
nin başında bulunan Her 
mann Ziegler, bu işlerle ala
kadar zevatın iştirak ettiği 

bir toplantıda Alman sanat 
ihtisas ve meslek mekteple. 
rinin üzerinde yürüdükleri 
ana hatlar ve gözettikleri 
hedefler hakkmda malumat 

PARIS, s (S.Ş)- Harici- enı ~abıneyı ,}m 
Ye nazırı M. Laval Alman teşkıl edecek. 
ıeffri ile Kecforsayda sami · PARİS, ( S.Ş. ) Ra-
rni bir mülakatta bulundu. dikal Sosyalistlere Başve · 
Beynelmilel mühim mesele· kil M. Domergue arasında 
ler, bilhassa Sar davası üze· görü~melere devam edildi. 
rinde görütüldü. M. Laval M. Maraıando'nun Valuva 
bu müldkatta Franıa'nın mebusları ile M. Doumergue 

nezdindeki teıebbüıleri hiç 
ınilletler cemiyetine karıı netice vermedi. Bu dakika. 
deruhte ettiği teahhütler ve da buhran başlamış sayıla . 
Vazifelerden hiç birini ter- bilir. Radikal Sosyalist na
ketmek niyetinde olmadığı· zır 'ar istifalarını muhafaza 
Ilı ıöyledi. Aynı zamanda ediliyorlar. 
~nsa'nın fevkalade askeri Mebusan koridor -
tedbirler aldığına dair bazı larında devran eden şa}iaya 
Yabancı gazetelerin neşriya . göre kabinenin istifası ya-
tını tekzip etti. Alman sefiri rım emri vaki olacaktır. 
d Yeni kabin eyi teıkile hari-

e Sar'da plebistln serbest-
Çe Yapılması için muahede 
ile muayyen hükümleri asla 
tanımamazlık etmiyeceğini 
teınfn etti. M. La val bu te· 
lninatı memnuniyetle karıı -
••dağını söy1emit ve Fransa'
lb11 da rey serbestisine hür
-.et edecefi ni ilave etmif
tlr. 

ciye nazırı M Laval'ın me· 
mur edileceğinden bile bah
sediliyor. Hir çok kabine 
listeleri üzerinde münilkaşa
lar başlamııtır. Başvekil 
M Doumergue Kedorsaydan 
evine dönerken yaklaşan 

gazetecilere Projelerinin ta· 
mamile kabulünde ısrar et· 
tiğini sö y lemltUr. ________________ .;__~ 

Sar plebisti M. Leon Meyer 
Alikadar devletlerin M. Oumerg Uç aylık bütçeyi 
noktai nazarlan kabul ettirmeseydi, 400 reylik 

soruldu ekseriyet kazanacaktı; diyor. 
ROMA, 8 (ti Ş)-Şigi sa· PARİS, 8 (S.Ş)- Radikal 

~llYında ltalyan baımurah . sosyalist mebuslardan Mös-
llıı M. Aloislnin reiıliği al- yö Leon Meyer {Pelit Pari

~ltada Sar plebistini hazır- sien) gatesine beyanatında 
1~lll•k için toplanan millet- buhrana tesadüf ettiğini, 
"lt k mütareke hülcumetine taraf
& dcenıfyeti omiseyonu aıa-

vermiı ve bilhassa 6 teırini
evvelde "Maarif, terbiye ve 
halkı yetiıtirme,, nezareti 
tarafından sanat meslek ve 
ihti ~as tedrisatının idaresini 
tanzim için ne~redilmiş olan 
kararnameyi mevzubahs 
etmiş ve fttnll\rı söylemiş· 

Ur: Uzun mücadeleden son
ra nihayet bu tedbirlerle 
Alman snnat, ihtisas ve 

meslek mekteplerinin orga
nik inıası temin edilmiı ve 
bununla sanat, ihtisas, meı
lek ve bilhassa teknik ted· 
risat sahasında ilk ıslahat 
adımı atılmııtır. 

Yeni kararnamede baılı

ca alameti far ika olarak ıu 
nok alar tebarüz etmekte· 
dir. 

Evvela bütün sanat, mes· 
fek ve ihtisas mektepleri 
toptan mütalaa edilerek 
bunlar icabına göre yekdi
ğerHe tevlit veya tefrik 
edilecek, sahaları yukarıya 

doğru yüksek mekteplere ve 
aıağıya doğru da sanat 
mekteplerine nazaran tahdit 
edilecektir. .,, a.ki tebliği neıretU: tar olduğunu söylemiı ve 

M M H D l k Sanat mekteplerinin ken-
t 

- Milletler cemiyeti son oıyo umerg üç ay ı 
Q l kk b b di kendilerini bizzat idare P anma devreıinde, komis- muva at ütçeyi ka ul et-

)'o t' k h d t etmeleri hususunda esaı it-~- nuıı vekaletini uzatmıı ve ırme ususun a ısrar e r 
...._" t b l 1 k d meseydi, mebuıan meclisin- j tihaz edilmek üzere karar· 
t ı. P e isti e a i. a ar muh-
t11f de 400 reylik ekseriyı:. ti te- name bazı ahkamı ihtiva 

ıneleleleri mütalaaya ' 
itle min etmit olacaktı, dcmittir. etmektedir. Bu kabilden 
bt. &bur etmitti· Komite ple- Radikal ıosyalistlere göre olarak her snnat talebesi 

110~::1 alaka~ar devletlerden ilk yapılacak ft adi bütçe 1 için "Hizmet cüzdanı,, tat 
lr.ra. nazar arını ıormaia J nin kabulü, sonra da cene· bik edi'ecektfr. Bu vesika 

1\ r vermiıtir. ral Pataine Fransız ordusu· ile her talebe bir taraftan 
el ornıtenin bu toplantı- nu takviye için icap eden y ü k s e k mektepler b: tnaksadı yapılan teıeb ' vasıtaları vermekti. Bundan talebefine kuıı res · 
leı- lertn ve etütlerin netice- sonra da iısizliği ve iktisadi men onlarla müsavi hak ka-

" Le Tenıps ,, , den 
13ug~n, birbirine le ı; irde 

bulunabilecek Jl. i vakıa icar 
§ısında bulunmal.tayız. Bun 
fardan biri küçük itilaf hari 

:ciye nazırlarının Belgratta yap 
1 tıkları içtima, değeri de Ma 

caristan BaşveJdli M Göm 
böş'ün Varşova seyahatidir. 
Marsilya hadisesi vazıyeti 
fevkelade karıştırmış ve 
Avrupa'da yeni siyasi me· 
sele1er doğurmuş olduğu b!r 
zamanda bu iki vakıa, hA
diselere beynelmilel hcirle
rin alakasızlık gösteremlye · 
ceği bir şekil vermektedir. 

Küçük itilaf hariciye na
zırları içtimaının Macaristan 
Başvekilinin Varı ova seya
hati zamanına tesadüf et -
mit olması dikkat nazarını 
bu iki hadiseye celbetmek-
te ve bu iki tezahür ara -
sında kıyaslar yapılmasını 
mucip olmaktadır. Bugünkü 
vaziyet içinde Macaristan 
Baıvektlinin bu seyahati ol
dukça mevsimsiz addolun· 
maktadır ve Marsilya sui· 
kastının siyaıi ufuklarda bi
riktirdiği bulut:arın dağıl· 

masına kadar tehir edilmlı 
olsaydı seyahatin gayeleri 
aydınlatılmıı olurdu. Halı. 
hazırda ~lacarJıtan baıveki
Hnin Varıova seyahatinin 
itter yanlıı ister doğru olsun 
küçük itilaf ile Jt birliği 
siyaseti aleyhinde bir manev
ra gi bJ tefsir olunması teh
likesi mevcuttur ve garip 
bir oyuna giriımit otan 
Polonya hükumetinin de 
bundan dolayı bazı sıkıntı
lara dütmeıi hayreti mucip 
olamaz. Polonya eğer kendi, 
hayati menafU için zararlı 
olacak bir tecerrüde maruz 
kalmak istemiyor fae Av
rupa siyasi va:zyetinJn te
karrlir etmesine değin bir 
intizar vaziyetinde kalması 
lazımdır. 

r a. aı arı er akşam k ~ 
L .. 1 k h d urtaracagmı farzettfğfmiz 

gene uoy e a ve en hep T 
1 b L h anrı arın vasiliğinden ııe-

era er mey aneye gidiyor. len u·m·tı· b" l . 
1 ı ı ır ses e · lllMn 
ar ve arasıra maaelar alı- k lb' .. l b"l k 
nınca genç Rus kızları a ıne soy ene ı ece en 
nı da bazan sabahlara ka eyi ıeyleri ona ıöylemiıti. 
dar yanların-la al ı koyuyor· Evet, bunu parlak bir aG11 
lardı .. Ah, hakikaten eğlen· gibi hatırlıyordu. 
celiydi.. Genç kız: 

Fakat Nikola bunları sev · - Ve daha?· diye ıord .... 
miyordu .. O, daireden her - Daha mı ?. 
'· ıkışınd :ı sokaklarda ıızun Evet. 
uzun ne yapacağından ka- Biraz dütündü. 
rarsız dolaıır, bazan Lege Eline, kuru, beyaza çalar 
ve tırgavskamn (2) göz alıcı ıarı, yarı kırılmıı, ılyah fn
vitı·inleri önünde duraklar cectk damarla ıolgun bir yap. 
ve öte - beriye tecessüs, rak düştü Biraz daha da -
hazanda teessür'e bakar tündü.Sonra üıtüne basarak 

: ve hatta bir şey satın al- geçti. 

1 
madığı halde hazan uzun U t d - nu ma ın mı .•. 
ve inatçı bir pazarlığa bile Ah · · -~- ı d - , evet ..• Atk bahç .. i, gırııtıgı o ur u. 

ki orada aık ebedidir; ora· 
Bundan sonra, gazetesi d k a i, sevgi ve sevinç, güne-

cebinde eve yollanırdı.Oda · tin herıeye ziya güıteren ıı-
sı sakin ve fakirdlr,karyola, cak tebe11ümü altında açar; 
masa, karısının portresi ve d ki ora a ... 
iki sandalye .. 

- Dur!. Ebedi oldufunu 
Bukadar! · ıen söyledin. Açar diyonun. 
Şimdi ise gene kararsız Bir gün gelip demek ki ıola .. 

paltosunun yakasanı kaldır- - Ebedidir. 
dı ve bir daracık, 11ıız ıo· - Ya aradan biri yoko-
kağa saptı. luaca? 
Köıeyi dönerken nazarla- - Gene. 

rı yarı Y.:apııık vefat ilanı- -A,ikisl birden hiç olur · 
na saplandı. Rüzgar durma· larsa? 
dan vahıice esiyor, ıanki - Ozaman o - aık-baıka-
kendiıile alay ediyordu larında yatamata devam 

lıanı okudu ·- Dondu. Ta. eder .•. 
mdık isim,hem de yakından Artık ıuımuı, yGrilyor-
bir tanıdık .. Bir kerre daha lardı. 
okudu. Fazla durmadı; de- Patikanın nihayetine ı•· 
rin ceplerine ellerini soka- !iniyor ve duruyorlar. 
rak yoluna devam etU. Blribirlerinfn gözlerine 

Tanrım!. Dünyanın ıztı. uzun uzun bakıyorlar. Fa-
rap, iıkence ve elemi ne kat bu bakıı, yekdiierini 
k d b l ı V anlamak için temiz bir ar · a ar o . . • . e göz yaı· -
ları . . . Kirli düıünceler . . . zuyla olan bir bakııtır. 
Ve rüyasız,insana huzur ver· Ah, evet ikiıi de yok ol· 
mi yen geceler . . • Ne ka. dukları zaman ..• 
da kı Ve birdenbire mütekabil r ço ... 

* \ bir azuyla dudaklar btrleti· 
Kırmızı • Sarımtrak yap· yor. 

rak dökümüyle güz artık 
ölüm döıeğindedfr. 

Bugün gök yüzü ıanki 
bir cam gibi temiz ve ıü. 

• * 
* 

Fakat bu saadet uzun ıGr· 

Macaristan BaıvekilJnin kliti • 

memiıtJr ve o •.. (Ne oldufu
nu ıöyllyemlyor). 

Bu dakikada lkinclıl de 
ayru yola aftmek, yok •• 
hiç olmak üzeredir - ve itte 
bu hazan sabahında kalbine 
sıkhfı küçük, çok küçük bir 

Varıova seyahatinin geçen 
nisandanberi takarrür etmiı 
olduğunda ve bu seyahatin 
Polonya ile Macaristan ara 
sında mevcut ananevi kül

Yakın orman araıında 
bir patikacık ve • onun ikl 
tarafına ağnıyan kudretten 
dütmüt ihtiyar yapraklar .. 

Burada bir vakitler ikisi 
il lnı tetkik etmektir. Bu buhranla mücadeleyi dütıün· 1 zanacak ve diğer taraftanda 
'tice so H •• " ı · k k 1 A d 8 1 V oı_ n ıozu soy ıyece , me azım ır. un ar er-

1 
bu hizmet vesikası. hAmiJi-

)t ll Uluslar Arası kurulta · say'a gitmekten daha evvel · nin siyasi ve mesleki ahval 

tür • münasebetlerinin sılu gezinmiılerdir - biribirine 
laştırılması gayesine matuf pek yakın, elele tutunmuı 
bulunduğunda ısrar edili- bir halde • · • 1reEmiıler. 

kurıun ve sonra bir ta ban
ca ıeıi onu ebediyetlere a6· 
türmeje kafi gelmiıtir. 

"- bıldirilecekUr. ' tetkikleri zaruri olan itlerdir- 1 ve sanat, harekat ve hida_ 

Japonya 
~a . 
Şıngton muahede-

l sini feshetti 
l'a1co~DRA, 8 (SŞ.) -
J-.,. 10 dan bildirildiğine göre 
1 .. 011 h-k.. k 'tt u umeti müza ere· 
11ta 11111 aldığı son şekil üze· 

e Va· llt11 f tıngton muahedeıi-

Rusya' da 
1 7 inci yıldö
n üm ü şt•nJik

leri 

matı ve hangi kamplara it· 
tırak ettiği ve saJre hakkın -
da malumatı ihtiva edecek 
tir. 

Tatebelerin bir kumı mil
let ve cemiyet için vazife· 
Ierini sadakatle ifa ettikleri 
halde diğer bir kısmının 

kendilerine şahsi menfaatler 
MOSKOVA, 8 (A A.) temin eden mevki leri i~gal 

Sovyet ittihadının 17 ci r- tmeleri gibi haller artık ""•"1 eıhfne karar verdiğini 
teJct,;rı devletlere tebliğ ede-
"ıGt Tamamen prenslerden 
tc;ı~~kki) bulunan saltanat 
ltı t Japonya donanması· 

l"dbı •k~fYeıi için alınncak 

yıl dönümü münasebetile I vukubulmıyacahhr. Binaena
kızıl meydanda orduya men · leyh bundan som·a dip 1oma 
sup bütün müsellah s.nıflnr imtihanlarına girebJlmek, 
büyük bir geçit resmi yap- hizmet vesikalarında kafi 

rleri .. l k 
~.. rnuza <ere etme 

e t 1 ~ 0 P anmıı bulunuyor 
l'l)a d . 

-Ilı en•z leslihatmda 
b ... 'll'ıen b 
'q\l il ser est bulundu· 

in edecektir. 
11 

cenah hOkÖmeti iktıdar 
., "~:!iıne g fır ile cık. 

•tabu d··' 8 (S.ŞJ - Sosyalist 
~••tıırı un toplandı. Fırka 
il f,~lca~~da Yedisi vaziye 
bu.. L ade nezaketi ha. 

mııtır. Askerlerden sonra 1 d d hizmetlerin kayıtlı 
.. b' J • • j erece e 

yuz ın erce ışçı geçmittir. I il t t t ı k 
Hariciye komiseri M.Voroşilof 
kısa bir nutukla yıldönü
münü selamlamıştır M. Kale 
nin Klemen sarayında büyült 
bir ziyafet vermfttir, Burada 
bütün hükümet erkim ve 
t:efirler hazır bulunm .. şlar · 
dır. -mw-------=-·F-----------

\ te~kil :nc yardım etmek ka· 
rarını vermiştir. Bu !<arar 
sol cenah fırkalarrnın birlik 

o mas e meıru u u aca 
tır. 

Sanat mektepleri talebele
rinin hadden aıaşı bir tarz. 
da S. A. hizmetlerile ve sa 
ir bu kabil milli işlerfe 

mükellef tutulmalarının önü·ı 
ne geçmek İçin bundan son-

ra haftanın beş günü mut 1 

laka tahsile hasredilecek 
ve haftanın altıcı günü ve ih-
timal ki cumartesi ünleri 

yor. Hatta Polonya ile ~la- O, cana yakın huylu, eyi 
caristan arasında bir de ve genç imiı; boyca kendf. 
"fenni iş birliği itilafı,, im. sinden biraz küçük.. Dal· 
za olunacağından bahsedllf· ma bükük boynunu, ye. 
yor ve Macar Baıvektlinin re bakan gôzlerlni timdi 
beraberinde hariciye nazarı hayalinde, 0 günkü gibi, 
bulunmadığından siyatıi bir ne kadar canlandmyor. 

Kendisi ise ozamanlar -
muka vef e imza edilmesinin 

genç, vakur ve dimdik bir 

Şimdi patika tenha, ter
kedilmit ve hazindir. Yalnız 
rüzaar, dökülen yapraklan 
ölGme ıürflklerken vahıf 
kahkahlar atarak çok kuUa
nılmıı eıkl bir paltonun 
yerde yatan eteklerile, her
ıeyden bihaber bir çocuk 
gibi, eğlenmektedir. 

mevzubahs olmadığı dik-
haldeydi. Yani sekiz ıene o·· L k kat nazırına vazolunuyor. un çı .. an ısmın ikinci 
evvel ·İstiklalde dünyayı ··ı 'k" Polonya harici siyasetinin su ununun ı ınci satırındaki 

son zamanlardaki temevvüç. [2] - Sofyanın iki zengin cad- (annc·sinin) kelimesi (amiri-

lerine rağmen Polonya hü- ""'.d~e-s:-i """::-:---::--:--.. "':':-:--~n-i_n~)-o_l_a_c_nk_t_ı_r ._D_ü_z_l'_ıı_ir_i .. z __ 
kumetinin kendisini ancak tPsi, Macar ve Palonya'lıların ve bu huıusu temin lçla 
çıkmaza sokacak böyle bir tarihte Çeklere karıı müı- kendine müttefikler bulma
harekette bulunmıyaca· tereken hnrp etmiı oldukla- ğa bütün vasıtalara bat vu-
ğına eminiz . Polonya rını kaydetmekten tevakki rarak çahımaktadır kt, Ma-
hükumeti kafi derecede eylemektedir. Bütün bunlar car diplomaıibinfn buna mu-
basiretkardır Maamafih il oldukça şaıırtıcı bir zihni- vaffak olması, harbe deli
ham altında nefriyatta bu- yetin tecellileridir. Maama let eder. Macariıtan bu hu· 
lunan Polonya ve macaris f ih muhalif Pal on ya ga.:e- suıta İtalya - Almanya it 
tan matbuatı bu temasın telerinin başka bir lisan birJiğinden istifade edeme. 
haiz bulunduğu siyasi bir kullandıklarım ve bu gibi diği için ıimdi, onun kadar 
mahiyetten bahsed~gelmek 1 hayallere karıı kendilerini müphem bir 'ıey olan Al
tedirler Budapeıte'de ancak koruduklarını kaydetmekte manya · Polonya it birliğtn
Çekoslovakya'nın zararrna ol- doğru olur. den istifade sevdasına düı
mak üzere vücut bu'ahile 1 Macaristan'ın harici siya- müt bulunmaktadır. Ani baz 
cek olan mlişt \!rek Polonya 

1 
setine muaherlelerin arazi tezahürlere rağmen Macariı

Macaristan hudutları vücucla hakkındaki 



SAYFA 4 

Roma • 
- Berli;; arası buluna- 1 

bilecek mi? 
PARIS, 8 (S.Ş) - Gaze. 

teler. M Gômböt'ün Roma 
ziyaretini ve M Mussolini 
lle mülakatını müteakip vu

kubulan beyanatını mevzu. 
baha ederek diyorlar ki: 

- Macar batvekilinin 
memnunJyeU Roma ve Ber-

ltn arasındaki gerginltğl iza
leye muvaffak olduğunu gös
termeye yeter. Zira kim 

vektlinin endiıelerini t"ekin 
ettiği de zannediliyor. 

1 

Gömböş şerefıne Yerilen zi- ı 
yafat. J 

ROMA, 8 (S . Ş) - Roma-

nm baıhca otellerinden bi

rinde Jeneral Gömböı ıe· 

refine diplomatik bir ziyafet 

verilmiıttr. İtalyan hükume· ı.ı 
ti erkanının çoğu bu ziya. 

fette hazır bulunmuılardır. ıı 
ROMA 7 (A A) - Cene· 

ral Gömböı'ün Roma'yı ziya· 

reti münaaebettle ltalyan 
matbuatının serdetmekle ol
duğu mütalaalardan çıkan 
netice ıudur: 

SAVAŞ 

--· 

Sinemasında 
9 Teşrin sani Cuma 

Raşit Riza bey Temsil heyeti atarfın
dan 

BEŞİNCi TEMSiL 

A TMACA 
- PİYES 3 PEROE -

NAKLEDEN: KenıalRawp 

Oyuna tam saat 8 de başlanacaktır. Gişe
miz daima açıktır. 

il 
1 

2. TEŞRiN 9 

=B~A~L~I~K~E~SI~.R~'İ~N~,. 

=~ 111ıtAllA 1rıeı~ı= 
$ARABE==--

Her hususta en1saline üstündiir. Balıkesir'in 
bu nefis KARATEPE şarabı herkese 

Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 

1 

Toptan ve litre ile satış yeri 
Birinci Noter altındaki mağazada 

··~~~~~~ 
1 •::::::::::::::::::::::::• 

1

, •t 

ıenin meçhulü değildir ki 

Jeneral Gömböt Alamanya
İtalya arasında münatebetle · 
rf sıklaıhrma ve ıamimi1eı· 
tirmek vazifesini üzerine al 
mııtı. Mamafih bu mesainin 
İtalya-Fransa ve İtalya. Yu
goslavya arasında münaıe 
betleri ishal siyasetine mu
ar•z olmadıiı ve M. Mu11olf
nJnln bu huıuıta Macar haı· 

ltalyan- Macar dostluğu 
İtalya'mnhüçük itilaf ile olan 
münasebetlerinin salahı ile 
kuvvetlenebilir. 

1 Maarifçe musaddak ruhsatı 
1·1~~~~~~~~~~~~~-ı ı 1 resmiyeyi haiz 

BUGÜN CUMA MA TINE!UIZ 1 

M AH F EL 
Sinemasında 
1 - il - 034 Çarşamba akşammdan itibaren 

Himayei EtfaCnamına 

' 

Emsalsiz Büyük Fliın 

Gizli Vazife 
Me~hur Artist 

• BRIGİTT HELM 
Alman , Ruı , Caıuıları 

AYRICA: 
Tül'k tayyarecilerile İzcilerin Yunan Cüm

huriyeti onuncu yıl dönümüne iştirakleri. 

Filimi gösterilecektir. Bu · dünyanın n1eşhur, 
zarif ve neşeli komiğini mutlaka görünüz. 

iLAVETFN 

YILDIZLAR REVÜSÜ 

ı Biçki Dikiş Ve 

lıyor . Kayıt başlamıştır. Şerait çok ~~üsa
ittir Tedrisat üç ve altı aylık olmak uzere 
iki devredir. Daha fazla n1alumat edinnıek 

istiyen hanımların bir defa ~u~·t müdüriye
t ine müracaatları mcnfaatlP-rı ıktızasından
dır. 

ADRES: Balıkesir SaJAhattin mahal
lesi itfaiye garajı ch•arında No. 32 

Ve F oks Jurnal Refika ilki! 

Matinaya saat 2-30 da başlanacaktır. - ozzz:zm::z:z:z ..... 
-= ı··--·-------·· 

-TiJRKÇE SÖZLU-
Dudaklardan gönüle flimi de görülen rağ

bet üzerine perşembe akşanıı talebeye ve 
halka gösterilecektir. 

Halkevi reisliğinden ı • HANIMLAR İÇiN 
1 6-11-934 Perşembe gün~nrleıı itibaren hal.k~- ı M • lik ve kışlık en 
j vimiz güzel sanatlar şubesı tarafından t~zyını i evsıın 1 k 

resim derslerine başlanacaktır. son ınode:ı manto u ' 
ı _Ders muallimi Sırrı beydir. il! rop(uk, yİİDfÜ kunıaş -

ı ıar ve fanile bazenleri .. 
2 _Ders her perşembe günü saat 15 ten !! miz Q'elmiştir. 

17 diye kadar devam edecektir. • ~ 

J 3 _Danını ve erkek talebe kaydına evimiz- ERKEKLER İÇİN 
de başlanmıştır. Kaydolunmak istiyenler müraca-

Burhaniye icra aıetmelidirll'f. En lüks Paltoluk par. 
Memurluğundan 1 - ·-- • ===· ==============::=====~ ! desülük ve askeı·i ka-

Dr. M. Ali 1 K~~~~n~iş 11
1 I putluklar güzel !les~?· 

~leıııleke t hastalıa- Diş le r i beyaz/ alır, !ti J erde yer Ji Ve f O gı fi Z it 
nesi cilt, frengi. bel- etlerini kuvvetlen- 1 ••elbı·selik kt8 uıaşla rınıızı t sog"" ukluou hastalıkları d. · 

;:'.' ınr. 1 ! mevcuttıır mütehassısı. ~ 
Evkaf dairesine borçlu .Bürbanfye'nfn Kerem köyünden Haıtalarını saat üçte Her yerde arayınız ! 

Hüseyin aia oğlu Nazım beyin borcunun temini için hükümet caddesinde mu- ı ·lı·· ·····••n•••···········~ ; Muhterem müşterilnrimizin bir defa mazamıza dairemizce haciz altına alınarak bu kerre satalmasıoa 1 ayene hanesinde kabul ve • ifi f • 
karar verıtmiı bulunan yukarıda ıemıı ve mevkiıerile ı..ıavı eder. : Göz hekimi i !1 teşrifleri ki idır. evsafı saireleri yazılı ikJ kıta gayri menkul mallarımn l ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~öiiii • • I! 

;~~kü a;::~::~::ıe
23

~a~::~:z~:vve:a~~~.~:~r~:0~: t~~~:; 1 DOKTOR ' ~ Ur. Ihsan Ahmet !. 1 I 11 JŞIOOUU H~E FAIRt 
teklif olunacak arttarma bedelleri muhammen kıy - • 

metlerinin yüzde yetmiı betini bulmadoğı ıurette arttır· 'I l\~Ir_M.( ( l_] ırı_ı'H_:ı_r A\rFI : Memleket hastahane- ! • F. t i Manifatura Ve 
maları on be, gün daha temdit olunarak 7/ ikinci kanun 

1 
1 k\\.~ !l~ ~~111 .fillbl\] : si göz hastalıkları : ı I an az 

/934 tarihinin Pazarteoi günü aynı oaatte dairemizde icra ı I : ıııütehassısı :ı li Kumaş Mazası 
kıhnacağı cihetle bu mallar üzerinde hak iddiasında bulu- GÖZ HST ALIKLARI : H l h " : 1 ~ 

• asta arım er gun ıa - • ı ~ C dd . N 
52 

nanların:evrakı müspitlerile birlikte yirmi gün içinde MÜTEHASSIS! : at 3 den ıonra Kuvaimil· : ll Kuvayi Milliye a esı o: 
memuriyeUmfze müracaat etmeleri lazımdır. Aksi halde ı : dd d 159 • 1 

N 65 : liye ca esin e nu : • '" # ·~w~•IHilSBif hakları tapu ,ıicUe sabit olmıyanların ••lıt tutarının pay· Meyhane boğazı 0 • • maralı muayenehaneıin- : !!Ji:l~l\11111~"' / 
latmasından hariç bırakılcakJarı ve bu malların arttırma Maliye tahsil şubesi ittisalinde 11 d • ____.,,-

h gu"n saat 13 17 e kadar :. de kabul e er. •• ı ESAT 'DiL ıartnamelerinln 1/ 12/934 tarihinde mbaren 934/179 dosya er - • Neşriyat müdüru: A 
tala k ul eder. -~--........ 

AYRICA: 
Gündüz cuma mallnamız ıaat 14,S dadır. 

Pek yakında 
(Mavi Tuna) ·-

Semti Mevkii Cinci ve mikdarı Kıymeti 
Kerem köyde Koy civarı 40 'ağaç bir parça 600 lira kara incir zeytinlik ,, ,, Köy Jçinde Harap bir bap ha- 500 lira 

nenin nısıf hilesi Tamamı 
ıayıası 


