
ismet Paşa beynehilel izmir sergisini 
ıçmat için 25 ağutostı izmk'e gidecek 

Nüshaaı Her yerde 3 kuruıtur. CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 
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ikinci Dil Kurultayı I ism.n_t _Pş. Hz. ·Yeni men~ucatf?brikalarımız Celal bey , Politika: -
_ Zingal ormanlarının Bir heyet ltalya, Al- 29Ağustostalzmir'e 

l{urultay alkışlarla açıldı l tesisatını tetkik etti manya ve Rusya'da . gidecek 
Zaru·i iMirçlar Nazi'ler korkutu~or. 

Yazan: f~a~cis ~.illi~ms ı i~racatını artırmak esnasına 
. . d. lSTANBUL 18 ( s.ş) - tetkikat yapacak IZMIR 18 ( s ş. ) 

ve Kazım Pş. re ıs seçıl ı. Ayancık'a. muvasalat etmiı ISTANBUL, 18 (S.Ş.) - lk.tısat v kilı Ctl.ıll beyin 
------ - olan Batvekil ismet paıa K hugunlerde şehrımıze gel-

Kurultay müzakerelerini neşrediyoruz hazretleri Zingal ormanları urulacak yeni menıucat mcsi bekleniyordu. 

1 1 1 l·d· te·ı·ıatını tetkik etmiılerdlr. fabrikalarımızın idarelir de Dün alınan mevsuk 
Dün Dil knultayı ilk top· küre ere it enme ı ır. • t tb"k d 1 k il h k lantısı I Birinci kurultay bu yol- Baıvekil Paıa Ayancık- a ı e i ~ce usu er a • malumata göre Celnl bey 

nı yaptı lk li d tt tan Bafra'ua aeçecek,malıye kında tetkıkatta bulunmak 26 AğustoK'ta İ• bankas·nın 
Toplantıy• İstiklal martı da i verim a ımını a ı. , .. _ ~ • 1 ld k ı Jd vekilı" Fuat beyle Nafia ve- uzere Sümer bank umum onuncu yıl dönümü mÜDa. 

ile baılandı. Bunu kurultay ki yı a ço yo a ı d 
ık k i t bu kili Ali bey aynı günde Uaf- mü ürü Nurullah Eıat be· sebPtıltı Anknra'd11 yop, lucı.k 

lllllrtı ve bır· kaç nutuk ta inci uru ay d h b 
1 k Daha ra'da lamel pafa hazaetlerı·- yin riyasetindeki heyet mProsım e ıızır ulunacok 

kibQtı· B d nra Ma- adımı iler etece tir. . - ı, un an so . k • 1 ki d f ı , f 1 ve ertesi uünü lzmir'tı mü. 
arif Vekı"li ku-rsu-ye geçerek bugünden yabancı kelıme- ne müla i o aca ar ır. ta ya ya gıtmlıtır. ta . ,. le"fercihan h ırek t edecektir. 
kurultayı açtı. Kurultay mü· leri atıp öz Türkçelere ~lı~- Zekai bey lstanbulda ya menıucat sanaylini tel· Ağ 29 

k 
b ı uyoruz. fkıncı dıl I 1 k U•losun unda şeh-

za elerit i aynen yazıyoruz: mıı u un ZM R 17 ( S. Ş ) - ik edecekler, oradan aynı rimizde bulunacoğı alılka 
Reisicümhur Hazretleri, kurultayının hepsini ve _her Birkaç haftadanberi Çeı· maksatla Almanya ve Ruı darlara gPIPn huberlerden 

Hanımlar. beyler; ikinci ıeyi yoluna koyaca~ına ına· me'de ve ıehrimizde istira· ya'ya geçeceklerdir anl»şılm ştır 
Türkdlli Kurultayını açıyo- nıyoruz. hat ehntkte bulunan milli Gazi köprüsü Maarif vekili üniver-
ruın (Alkıılar) Uıulü daire· İkinci dil kurultayına kutlu müdafaa Vekilimiz Zekai 1 
•inde Kurultaya bir reis çalııma dilerim (alkıılar.l bey dün Eğe vapurile Is- STANBUL 18 ( S ş. )- Sitede 
intıhabını rice ederim Bundan sonra kurultaya tanbul'a hareket eylemiıtir. Gazi köprilsü için ha İSTANI UL, 18 ( S Ş) 

Söz lbrahim Necmi beyin iki, reis vekili ve dört katip Vekil bey salon gümrüjiün· zırlanan projelerin eıa \laariC Vckılı Abıdin hı·y 
dir: ııarı reyle seçilmlttlr. de bando muzlka bir aske- sa taalluk etmlyen ıuaım· Dun ünivorsıtede meşgul 
İbrahim Necmi beyin ikinci reisler: Maarif v~- ri müfreze tarafından selam- larda bazı tadilat icra edil olmuş ve büıün prof, •Örlır 

. . kili Aydın mebusu Abidın lanmıf. ve kumandan pa· mektedir. kı·n•ltsine lilkıt oı ~dımı• ·tır 
fek/tfı ve Bur•a mebusu Esat bey· l 1 b l d 1 B dl l \ ekıl ı. y k nılıl rıuı· bu 

ıb bey 1 
• ıa ar a e e iye reiıi, mü u ta 1 at eylü ortasına 

rahim Necmi 1 ılım mue.s• bllı• \t-rılı n ı·h~ıu 
k- .. ki f er ki, adli ve askeri erkan ta kadar ikmal edilecek, müte · 

ursuye gelerek ıu te 1 i Katipler: lımail Müıtak, mıyeti tebııriız e1tjı mış , e 
Yapın t . l rafından hararetle teıyi akiben köprünün inıau mü· çok çalışmak liızuoıuııu ha 
Muh:!:;~ kurultay azalar; H~rbun 1Reıit, brahim Nec- olunmuıtur. nakaıaya vazedilecektlr. tırlaim şt.r. 

. . I mı eyer. - -- 4 . -- ----

Bu ikinci kurultay ıntıh_a· Buııdan sonra kurultay Ders saatle u· . M t k 1 J T t Sı"vas, Konya bına Kazım Paıanın reislı· 1 d • 1. mesai erkada•ları • zum ın 8 8 arınua 8 · 
ğinl teklif ediyo.rum. Bun- ı s:~;hı Rıfat ve Reıit G·alip rinde deg" işik lıı'kıt fdpan Heyetı'n AıJı-
dan sonra reıs ıntlhabı- h l . i b" dakı"ka il u siloları bitmiş 

. ,. . mer um ar ıç n ır 

na geçildi. il Re~ ıı;r'. R '.1~ sükiita davet edildi. Bunu Muallimlerin terfi u·ı NetıcelH 
Büyük Mi el ec ıaı eısı müteakip ruznameye geçil· lı"stesı· A 1· t t'kt 
alkıılarla kurultay reisi ıe- di a 1 as 1 e IZMIR, 18 (S.Ş) - Ve-
çildi. ' ANKARA, 18 (S Ş)-Maa· kaletın emrile Garbi Ana 

Evvela encümen azaları 
Ku..,ltayı açan Abidin bey rif Vek,\leti mekteplerde 

Eskişehir silosu ay 
i nihayetinde bitecek 

ANKARA 18 (S.Ş) Yap· 
tırılmakta olan Konya, Si-

Alman hukumetının ıktı bına etıı ek isti} or. 
ıadi sahada kendi yağile ,. Böyle bir anlaımamn 
kavrulmak siyasetine karıı mümkün olup olmıyacağı 
ecnebi memleketlerin Almanı henüz malüm değildir Al
halkına nahoı, fakt hayırlı man'ların İngiltde ve sair 
bir ders vereceklerinden bu memleketlerden ıtl.al el lijii 
sütunlarca sık sık bahset mal bedelınin tediye tarzla· 
mittim. rı, herhangi bir memleketi 

Bu hareket Almanya'daki Almanya ile yeni ticaret 
maiıet standardını mühim ı mukavelesi yapmak huıı:ıun 
bir surette düıürnıeğe bat· a pek te heveslendirmiye· 
lamıstır Ve bilhasssa ham cek mahiyettedir Diğer ta· 
maddeler yetiştiren mtrnıe· raftan Nazi harekatının ge 

ketlerin iktı,adiyatı üzuln rek dahilde ve gerekıe ha
de vahim te•irler _vapmııtır. riçtekl akisleri Nazi liderleri 
Bu tesirler zaruri ih!iyaç hakkınc'a beyr.elmilel ıilp 
maddeleri fıat arın.n yük- heleri haklı olarak arltırmıı 
selmesi~t C:e mani olacak 
tır. 

Dünyanın iktısadi ıerai· 
tinde dt vanılı bir terakki 
elde edtbi.n.ek için i k ev· 
vel fiatların yükıelmejie 
baılan uı lizıll'.d.r. Görü 
lüyor ki zaruri ihtiyaç mad. 
delerinin fiaıları yükseıme· 

dikçe bu maddeleri istihsal 
eden memleketlerin İftira 
kuvveti ri ve sanayi mem· 
leketlerinln man. ula tına 
karıı gösterecekleri ta
lepler artmıyacaktır. 

t:r 

Bugün Almanya ile tica 
ri münas.-batımız ıu tekil· 
dedir: Almanya tarafından 

satın alın~n yüksek miktar· 
da kö nür, merısucat ve sa 
lrenin bedelleri lıenüz ıedi·· 

ye edılınemittir:lıin fer.an ıu 
dur ki tüccarımız tedıye için 
ciddi bir vait almak im 
kanını da göremiyorlar. 
Fazla olarak Alman antre· 
polarında bedeilerinin tedi. 
yesin! bekliyen malların 

hükümet tarafından mü•a· 
dere edileceği tarzında bir 
tehdit te vardır. 

seçilecekti. Encümenler için 
«Büyük Millet Meclisi Reisi yevmi ders saatlerini altıdan 

İbrahim Necmi bey namzet 
Kazım Paıa kurultay reisi
dir.)ı Kıizım Paıaya 1 

hitaben: "Buyurun Paıa 

Hazretleri. dedi Sürekli 1 

liıtelerini okudu. ve reyi ita" 
ri suretile fU zatlar muh
telif ıubelerı aldılar. 

Gramer komisyonuna: Ah-

beşe indirmiş "fe dere saat

lerini de altmış dakikaya 
iblllğ eylemi~tir. Keyfiyet 
bütün mekteplere, mııariC 

müdürlüklerine tamim olun

muştur Vekillet muallimle-

dolu'da mahsullerimizin va 
ziyeti hakkında tetkikat yap
mak üzere seyahate çıkan 
Türkofiı müdilrü. Ticaret 
odası umumi katibi ve borsa 
komiserinden mürekkep he
yet Foça, Manisa,Kaıaba ve 
Salihli ile Alaıehir'de üzilm 
mahsulünün vaziyetini tel· 
kik ederek ıehrimtze döndü . 
Alınan neticeye göre, müs· 
tahsilin en büyük endiıest
nin üzüm mahsulü dütük· 
lüjiü olduğu anlaıılmııtır 
Üzüm mahsulü bu mıntaka 
!arda sıcaktan çok müteessir 
olmuf ve bazı bağları da ıo 
ğuk vurmuıtur. Rekolte, ilk 
yapılan tahminden az oldu· 
jiu kanaatini vermlıtlr. 

vaı, Ankara oilolarının inıa· 
atı bitm'~tir. Eskiıehir silosu 
inıaatının da bir an evvel ik. 
maline çalııılmaktadır. Ziraat 
Vekaletinde mütehassıs bir 

Almanya liderlerinin ken· 
di siyasetlerinin tesir'< rinden 
en-iiıeye düıtükleri, resmi 
Alman propajlandaunın bey· 
nelmilel neıir vautau o!an 
Alman ticari tetkık nıües
•esesinin son raporundan an
laşılıyor 

Raporun husu.i bır ilave· 
sinde Almanya'nın hanı mad· 
deler satın alan bir memle. 
ket olması dolayısile d nvi • 
zin kifayetsizlijiinden dolayı 
ithalat tahditatının rr.uhte
mel neticelerinden l:ahsedi 
liyor. 

Bu gibi korkulara mey 
da• verildıkçe ve Nazi lirler. 
leri Almanya'nın tıc ıı.ı i mu 
ka velelerdeki ıeraiti dürü t 
bir surette tatbık kareketın· 
de bulunmadıkça ham mad
deler ithalatına devam et· 
nıek üzere beynelmilel an· 
laımalar yapılmasına imkan 
yoktur. 

alkııla Kazım Pata kürsüye met Cevat, Besim Atalay, 
geldi ve şu kısa hitabede Arif, Tevfik ,İbrahim Necmi 

bulundu: Mehmet Baha. Mehmet Beh· 
Kazım Paşanın nutku çet beyler. rin terfi listelerini de lıazır-
Reısıcümhur Hazretleri, Diğer komisyona: Ali lam~ş _ve ali taetike ıırzey-

hanımlar, beyler; ikinci ku· Canip, Ahmet, Hasan Ali, lemıştır · 
rultayı ve aynı suretle bu- Ragıp Hulüsi ve Abdülkadir =kildiğini b~m. ded~ 
r11.da toplanmı• olan ve beyler B ı h ı d • · ir iste a in e ar:ıedi-
birincl Türk dıli kurulta· Ahmet Cevat, Hamit Zü-
Yında çalııanlar tatlı bir beyir, Mehmet Nazım, Yu· 
•evinçle anarım. suf Ziya beyler. 

ikinci kurultayda da beni Nizamname komisyonuna: 
baı seçtiğinizden pek mem· Cemil, İsmail Müıtak, Reıat 
nunuın. Dil birlijiinin; el Nuri, Saadet hanım ve beyler. 
birliğinin düıünüt birlljiinin, J Ahmet Ihsan, Naki· 
ülkü birl:ğinin en sajilam 1 ye Refet , Salah Cim· 
tenıeli olduğu umumun uzun coz, Selim Nüzhet hanım. 
Inlllı'.imudur I beyler seçilmiılerdlr. 

Dil itini her ıeyin önünde! Bundan ıonra kurultayın 
:~tan, aramızda yüksek 1 toplanmuı münasebetile ge· 
.. o:ı:lerile kurultayı yükselten len tebrik telgrafları mev 
oncülerimize ıonıuz sayğılar. b h olmuf vakit ohnı 
IAlkıılarl zu a 5 

• 

leceği cevabını alarak oturdu. 
Bundan ıonra umumi katıp 
encümen umumi ve merkez 
heyetinin iki senelik mesai 
hakkındaki raporunu okudu. 

Rapor muhtelif yerlerinde 
sürekli alkıılarla karıılandı. 
Bu arada kendini bütün 

mevcudiyeti ile bu yolda 

çalıımıya veren Sa· 

mih Rifat merhum anıldı. 

Yusuf. Ziya Ahmet Cevat, 

Hazim beylerin bu yoldaki 
faaliyetleri söylendi hazır 

O A d d b 
yacajiından rıyaset tarafın· 

rta aya an oğu, atı 1 rı 

Y 11 
- .. •. 1 r- k dan bu mektup ara ayrı ay ·, lanan eıerleri bildirili. 

o arına yurumuı o an ur 
tröçkünleri bir araya gelerek cevap verilmesine karar ve· Bundan baıka Rus alım le • 
kendi deiiitikliklerini ara. rilmif hariçten gelenler ara· 
dılar sında Rus akademisi harici

ye komiser vekili tarafın-O kadar ld; 
dillerini bile 

çoğu ana 
unuttular. 

'ı" a.vaı yavaı öz benliklerin· 
den - k- ler 
d

. uzaklaıan goç un 
ıllerı . 1 

nı de unuttu ar. · 
Türk ana dilini kurtara 1 

inadı bulundukları yerlerde 
siyaset ve dtli, baskm ve 
~or Uğu onları yükseltmek· 
ten geri bıraktı 

Türkçeyi yükıeltmiye ça· 
lıtına.k föyle dursun ellerin 
den geleni yaptılar. İıte 
bunlardan ötürüdür ki öz 
Türkçede ayrılmı~ bam· 
baıka bır kılık almııtır. 
Ancak yaıamakta olan öz 
Türkçenin öncü bir dil ha 
line gelmesine dikkat etme
liyiz Türk dilinin öncü bir 
dil olınuı gerekıir Dilimiz 
sajtlaın temel kuran mef-

dan Hariciye vekili vasıta
sile gelen telgraf okundu 
telgraflta: 

Doıl Türkiye cümhuriye· 
tinin dil kurultayı açılırken 
en hararetli selamlarımı 

takdim ederim. Reisicümhur 
Mustafa Kemal llazretleri · 
nin eli ve iradeıile baılıyan 
her itin tahakkukuna tüp 
hem yoktur En büyük mu · 
vaffakiyetler dilerim denili
yordn. Alkı~larla kartılandı 

İstanbul ve dijler vilayet 
valilerinden gelen telgraf· 
)arın dn okunmasına devama 

1 
lüzum görülmedi. Sadece 
lıtanbul valisi Muhittin be· 
yin telgrafı okundu. Aza 
!ardan birisi "gelen telgraf
ların kimler tarafından çe· 

rinden Nikola Marin 'in kıy 

metli faaliyeti söylenmtı, 

hastalığı münuibetlP ku· 

rultaya it•irak edemediğin· 
den arkadaılan vaaıtasile 

teıekkür edilmit ve se1im· 

lanmııtır. Bu arada Alman 

ve Leh profesörleri de ıe . 

lamlanmıı ve alkıılarla 
bu selim kurultay tarafın-

dan izhar edilmi9tir. 

Hüseyin Namık beyin 

Orhon kitabeleri hakkında 
etütleri ve"Divanı lükatı Türk 1 

ile karıılaımıı ıekli 

Velet Çelebi beyin faaliyeti, 
Kilisli Rifat beyin tercüme· 
sinin gelınif olduğu, bunla 
rın bu çalııma yılında ba. 
aılacağı ıövlenmlıtır. 

Bu ıayımlar ve rapor 
(Devamı ikinci aayfada) 

Heyet bugünü incir mın 
takaaına gltmlttlr. 

ilk incir 
IZ\IİR. 18 (s.Ş ) ilk 

incir mahsulü 3760 çuval 
olarak Aydın ve Na.zilli ha· 
valisinden getirildi. 
Amele ilk mahsulü tPZlihÜ· 
ratla karşıladı. lncır borsası 
açılacaktır. 

heyet Sivas silosunun kabu
lü muvakkatini yapmak üze. 

re Sivas'a hareket etmittlr 
Heyet oradan Konya'ya 

gidecekitr :,ilolarda ve mü· 
bayaa merkezlerinde eksper 
olarak istihdam edilmek üze-
re Bursa. Adana ye İzmir 

ziraat mekteplerinde kur~a 

devam eden 42 efendiden 
:n i muvaffak olmuıtur Bu 

efendiler muhtelif mübayaa 
merkezlerile ıilolara gön
derileceklerdir. Buğday mü 
bayaatına bu yakınlarda 

ba~lanacaktıl' 

Amasya'da fırtınanın 
yaptığı tahribat 

A\IASYA 18 (A.A) - .Fırt:· 

nalı karışık y3ğan yağmur 

Amasya lfocıbeyram k sının 
da tahribat yilpmıştır. 

~----------------------~ -~~-Tetkik seyahatı Ziraat Vikili 
Nafia ve meıliye Ve· 

killeri Samsun'da 
S \~!SU:'\. l 7 {A A ) - Na 

fia ve Maliye Vekilleri 
Ali ve Fuat beyler dun 
husuıi trenle ~aa t on beıte 
buraya geldiler. Kendilerini 
Vali bey kuman 
dan Paıa Mektupçu, 
Belediye ve Fırka reis
leri Havza'dan karııladılar. 
Vekilimfai çok kala ı alık bir 
halk, asker, polis, jandarnn. 
kıtaları hararetle ıelamladı. 
Muhterem misafirlerimiz 
belediyeyi, vilayeti ve as
keri fırkayı Halk Fırkasını, 
Halkevini ziyaret ettiler 

---
Tetkik seyahatine 

çıktı 
ANKAkA, 18 (S.Ş.) 

Ziraat Vekili Muhlis Bey 
İstanbul'a haraket et -
mittir Vekil B. İstanbul' dan 
Bürsa ve Karacabey'e gide
rek zirai müesseseleri leftis 
edcek,bilahara İıtanbul'a av· 
detle Hopa'dan baılıyarak 

Gireson'da bitmek üzere 
Artvin, Kars, Sarıkamıı, Er 
zurum, Erzincan,Şebinkara· 
hisar'ını zl ya ret ederek zirai 
müesseseleri teftif ve zürra la 
temaı ederek zirai tetkikat· 
ta bulunacaktır 
Vekil Reyin seyahati 25 gün 

kadar ıürecetlr 

halk mümeulllerlle uzun verildi Vekil beyler bura· 
haabihallerde bulundular. ya gelirken Turhal ıeker 

fabrikası ile Celtek ma•'en 
Şimedifer 'H liman hakkın ki d k k b oca arın a tet 1 aıta u 
da notlar aldılar. Alııam lunmuılarılır. l'v'i•aflrlerirr iz 
ıereflerlne beltcliyede elit· gece saat J2avdet et · 
kitillk mükellef bir alyafet 1 mitlerdir. 

Bu raporqn çok manidar 
olan noktaıı ıudur: fıhalfıtı 
tahdit etmenin Almanya 
için çok mühim bir mesele 

olduğu kabul edilmekle be
raber. hanı maddeler islih 
ıal eden memleketler için 
de Almanya'n ıı aynı derece 
mühim müşkülat ihdas ede· 
ceği iddia olunn aklac'ır ve 1 

ilaveten deniliyor ki •Al J 

manya' da mürekkt batında 
demir bulunmıyan madenle 

rin ithalatı meselesi tek ba
ıına halledilemez, bu, Al. 
manya'nın bütün düı.ya ıle 
ticari münaaebalının heı <ti 
umumiyt si dal ilinde hı.ile. 

dilebilir. Bur.a~a. b~r n.e•ele • ı 
daha kendısını goı tcriyt r: 
Acaba mürekkt batır.c'a de 1 

mir bulunmıyan madenlrr 
meselesi mütekabil bir an 
laıma vasıta•ile müşkülatı 
kaldırmak imkanını hasıl 
edemez mi?. 

Nazi liderlerinin iktııadı 

sahada hendi yağlarile kav· 
rulmak •İya•etinde yaptık. 

ları hatadan dolayı Alman
ya ne clerece nadim olursa 
olsun. ham maddeler itha
latında eski seviy•yi luln.a
nın uzun, bır müddet için 
kabıl olmıyacajiı aıirl<ardır, 
almanya istıhlak ettljii bü. 

tun kalay ve nikeli yüzde 
83 niıbetınde bakırı, yüzde 
23 nisbetinde çinke) u ha
riçten ithal ettiği iç n Na
zi'ıerın telaıındaki mana 
derhal anlaşılır, Bu takdirde 
ıu sual hatıra geliyor: Bu 
vaziyet zarurt ihtiyaç mad
deleri piyaıaunca ne gibi 
tesirler yapabilecektir? 

Normal zamanlarda Al-

Türk Adları 

< E > 
Es k ~;vıol 

I~ i Ey il Pl't• 

Eı ğe l~zgu 
f~"ınç I·:zı2ıı T~kin 
bsrn Eıgü liın 
f~, s~ r J~v"un .. n 
~:vr"l n ,., r~v n 
f·, \' t'B n Fil n 

t-,, rnnos l~ ,z u 

Rapordaki bu ifadeden an· 
laıılıyor ki Almanya, mürek· 
kebatında dem•r luh.nn ıyan 
madenlt:ıin ve •aır han mad
delerin ithal8tındaki t1>hdıdin 
sanayi faaliye ıiı e 1 c k mü 
him tesirler icra edtceğiııl 
gördüğündt n 1 unlar 111 yerını 
tutacak mac.' deleri kı: I' ~na· 
rak kendi yağile kavn in ak 
siyasetinden vazgqmtl }O· 

lunu tutmuı ve bır nc\·İ bey· 
nelıııilel anlaşma çare'erini 
aramağa baılan ıı'ır \'e bu 
anlaınıayı c'a hariçlen rla 
cağı ham madelere mukahil 
Alman sanayi mamul.ilanın 

l:vı "' G ti• Tek " 1 

1 

Yeni dof{an çocuklarınıza 
öz Turkçe .ad ko~manız için 
Halkevı Dıl, Edebıyal, Tarıh 
şubesi Türk adlarını toplamak 
tadır.Bu adlan gazetemizde 
neşrediyoruz. llu yolda bildiği· 
niz adlar varsa onları da Hal· 
kevınc bildirmenizi rica ede· 
riz. Bu adlarböyle toplandık
tan sonra bir kitap halinde neş
rolunacaktır. "H. işaretlileri kız 
adıdır. I 
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Küçük haberler. 
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Çankırı'da 
Memleket hastaha

nesi açıldı. 
ÇANKIRI, 17 (A .A) 

Y •mi yaprlan ve en yeni 
fenni tesisatı ihtiva eden 
memleket hastahanesi me· 
rasimle açılmııtır-

Belediye tarafından yap . 
tırılmakta olan ıehrin elek· 
trlk tesi·· atı ilerlemektedir. 
istasyon caddesinin parke 
ferıiyatı bitmek üzeredir. 

Sovyet Filosu 
Büyük bir manevra 

yaptı 
ISTANBUL. 18 (S Ş.) -

Sovyet filosu, tahtelbahirler 
ve tayyarelerin de ittirakile 
Ağustos içinde Raitık deni· 
zinde büyük bir manevra 
yapmııtır. 

Bu manevralar, Petroğrat 
ve civarına denizden yapı· 
lacak ani ve kuvvetli bir 
taarruzu tlef esası üzerinde 
yapılmıı ve milli müdafaa 
ve bahriye komiserleri de 
manevralarda hazır bulun
muşlardır. 

manya bakır ve çinko istih· 
lakinden dünyada ikinci ıre

len bir memlekettir . Kurıun 
ve kalay istihlakinde ise 

üçüncü derecede ehemmiye 

ti haizdir. Nikel ve ıair ham 
maddelerden de çok miktar
da istihlak edilmektedir. 

1932 senesinde dünya bal<ır 
IAtihlakinin yüzde 17,8 zi. 

kurıun istihlakinde yüzde 

11, 1 ri, çinko istihlakinde. 

yüzde 15,3 ü ve kalay istih
lakinde yüzde i 0,2 si Al 

me.nya'ya isabet etmiştir. 

Almanlar beyelmile 1 ma

den piyasasından çekilecek 

olurlarsa fiatlar üzerinde mü

him tesirler husule geleceği 
tüpheden varestedir . Her İıe 

kadar geçen seneye naza:·an 

bakır fia tları yüzde 8 , çini-: o 

yüzde 9, kurşun yüzde 1 1 
ve kalay yüzde ~ düırnüşse 
de kurıundan maada bütün 

diğer madenlerin miktarı 
bir haylı azaln.ıştır , e bu 
suretle daimi bir fiat teref
fuu beklenmektedir 

Şimdilik fiallardaki dü 
şüldük daha ziyarle Al-
man'yanın son vaziye -

tinden doğan neticeden 
başka bir ıey değildir. Al · 
manya mürekkebatında de
mir bulunmıyan maddele
rin ithalatını günden güne 
kesmeğe mecbur kaldıkça 
maden piyasası üzerine ya
pacağı tesirlerin çok vahim 

• 
olacağı aıikardır 

M. Venizelos 
Siyaset aleminden 

çekiliyor mu? 
İSTANBUL, 18 ( S. Ş) 

Atina'd:ın verilen haberlere 
göre; ihtiyar Yunan dıplo
matı ~!. Venizelos'un siyaset 
dlemınden çekilecı;Jti hak
k:ndaki haberler tashihe 
muhtaçtır. M. \"enizelos, fır

kalar beyininde esaslı bir 
uzlaşma vücuda gelır.eden 

sıyasett, n ~'rkılmek niyetin
de değildir. Eğer ınemleke · 
tin dahıli ahvali düzelir ve 
f rku ihtıresl~rı t&bii bir 
dereceye inerse, muhalefet 
fırkaları lıderl ı ğinden çeki
lecektir. 

Komiteci 
Mihaelof bulunamı

yacak mı 
İSTANBUL, 18 (S.Ş . ) 

Makedonya komitası reisle
rinden mahut Mihaelof Bul
gar hükumeti tarafından 

şiddetle arandığı h'alde bu
lunamamaktadır . 

Mihaelof'un halen Sofya
da saklandığı anlaşılmıttır. 

Mihaelof bir gazete mu 
ha birine: 

Hukumet beni bula-
mıyacaktır. Pulsa bile beni 
hayatta olarak elde edeml
yecekt:r . 

Demiıtir Hulgar hükume· 
tinin Makedonya komitası-

ı na ait olmak üzere müsa 
dere elliği menkul ve gayri 
menkul servet. 50 milyon 
lirayı geçmlttir. 

· · ·· ~- ... 
Amerika 

Eşyası Hakkında ya
pılan bir tamim 

ANKARA, 18 (5.Şı -
Şimali Amerika etyasınm 

yapılmış ve yapılacak tica
ret itilafı ile serbestçe veya 
tespit edilen kontenjanlar 

dahilinde ve hususi takas 
esasları dairesinde memle · 
ketimize sokulması hususu 
gümrük ve inhisarlar veka- ı 

Belediye 
Meclisi 

Cuma günkü İhitsas mahkemesinde: 

Esrar Kaçakçılığı 
Belediye meclisi saat 15 

de belediye reisi Naci be
yin reisliği altında • toplan
mış olduğu halde vaıi vo 
fırka idare hey~ti reisi bey
lerin teşrifleri ılolayısile cel
se açılmozdan evvd bir bu
çuk saat ıl evam eden sıım ı 
mi hasbihal ve vali beyle 
fırka ıdare heye.ti reisi be
yin mecltısi envir eden müfıt 
iz~hatlarından sonra ınuma

ileyhimanın bele,liye dairesin
den ayrılmalarını müteakıp 
meclis müzakeratı başla
mıştır. 

Meclis ruznamesi 
ınaddedan ibaretti 

dört 
Bunlar; 

kas ıplar Jerıısi manasının 

islilhı için halka tevzi ~ ' lilo 1 

c~k mükellefı:ı-et tııkdiri, evkaf 
otelinin helerliye ılaıresi ola
rak istimlıikı. belodiyll mec
lisi intihabının kaç giin de. 
vanı edeceKi.Ye belediye in
tihabı masrafı için icalıeden 
tııhsisaLın vorilme~i hususla
rıdır. 

Ka•aplıır dere~i hlklı:ında 
evrakla intihabın kaç gün 
devam edeceği hakkındaki 
evrak mesai encümenine ve 
evkıf olPlı hıkkındııkı evrak 

, ile tahsisat verilmesi hakkın- . 
daki evrak ta üütç~ enciıme
nine havale edıldikten senrıı 
ayın 20 inci pnnrt.ı·si giınü , 
saat 20 de tekrar toplanılmak 
üzere cclsey•! nihayet veril. f 

mişlır . ı 
~·~·-

Gelenler, gid_enler: 

Tenezzüh çok~güzel 
geçti. 

Devlet De .niryollarının bil
hassa umum müdürü ibrahim 
Kemal beyin isabetli bir gö· ı 
rüıile cuma günlerine mahsus 
tenezzü treninin ilki bu cu- i 
ma hareket etti .:::aat altı · 
buçukta hareket eden tren 
hıncahınç dolu idi. Vagon· ı 
!arın azlığından dolayı bir 
çok ha:k ta gidemedi. Hu- ' 
rada vagonların çoğaltılma· 
sını kaydetıneği münasip 
görüyoruz. 

Bandırma'ya giden kala
balık halk orada deniz ban
yolarına girdi ve çok güzel 
bir gün geçirdi. Ve üç oto
büs dolu olarak halkı Er 
dek'e tatıdı . Erdek'te halk 
tahtelbahirlerimizi gezdi. 
Ve gördü . Akşam tren saat 
1 1 , 5 da avdet ettt. 
Halık~• r halkı bu tenezzüh 
t~n çok istifade etti Ve te
nezzüh bü)'ük rağbet gördü 

· Müessif bir kaza 
BANDIRMA , 18 l'3Ş) 
Bandırma 1 '.!.7 İnci alay 

kumandanı muavini kayma 
kam Ali Riza bey cuma 
günü diğer zabit arkadaı 
ve ailelerile birlikte karıı 

yaka mesiresine gitmişlerdir. 
Akfam saat 21 buçuk rad
delerınde B .. ndırma'ya . av
det ederlerken Ali Riza bey 
motörden denize düıerek 
boğulmuıtur. Cesedi !lfan
maktadır. 

Daniş bey gitti 
Devlet Demiryolları boş Kolordu ldmanbirliği 

hakimi \'ehbi bey perşembe ' umumi kaptanı yüzbaşı 
günü şehrimize gelerek aynı i Daniş bey dünkü treni .. 
gün Band.rmu'ya gitmiş vo Bandırma'ya hareket etmiştir. 
cuma günü de Bıındırma·dan ~ "'' 
avdet edip Ankara'ya dön- Abdi bey 
müştür. Halkevi dıl, edebiyat 

Şükrü Naili paıayı uğur
lamak üzere Bandırma'ya 
ve oradanda Erdek'e geçen 
fırka,Belediye, Halkevi re· 

ve tarih şul,esi reisi kimya 
ker Abdi bey Halkevinıiz 
namına dil kurultay;r.a it· 
tir ak etmek i1 zere cuma 
günil lstanbul'a gitt11ittir. 

Mecidiye maha:l.!sinden 
mutaf M.ı hmııt oğlu , Halil'in 
esrar s ı. tt ğı ihbarı üzerine 

1 esrar ile bırlikte yakalana, 
rıık ibti@as mahkemesine ı 
sevk ve tevkifine karar ve. 
rilmiştir. 1 

Dllt~S· f • ı 

Polisle: 

Hırsızlık 
Dün sabah saat 1 O radde

lerinde eski kuyuır.cular nıa· 
hallesinden kunduracı Feh 
mi efondi karakola müra
caatla dükkanına meçhul bir 
şahsın girerek çekmecesin
den on lira evrakı nakdiye
sile sarı renkte bir çift is
karpini alıp firar ettiğini , 
tikayet etmiştir. Tahkikata 
baılanmııtır. 

Kumar oynarken 
Perıem be günü saat 17 1 

sularında Vicc!aniye mahal 
lesinden Ayran Osman is 
mindeki ıahsın kahvesinde 
kumar oynattığı haler alı
narak alınan tedbir saye -
sinde kahveci Osman ve 
aynı mahalleden Mahmut 
oğlu Retal ve Mustafa oğlu 
Hakkı bir masada 
kumar oynamaktalar iken 
paralarla birlikte cürmü 
methut halinde yakalan
mışlardır. Hepsi bakında 

muamele! kanuniyeye teves 
sül olunmuş ve kahve kapa
tılmıştır --Bıçak taşıdığından 

Saat 14 sıralarında yeşil· 

li hamanıı civarında kürt 
İhs,ın'ın kahvesinde Mecidi
ye mahallesinden Ali < ğlu 

sabıkalı takıır.ından kara 
Mehmet'ın üzerinde yirmi 
beş santım lulünde bir bü
yük bıçak görülerek alın

mış ve hakkında muamele 
yapılmı§tur. 

isleri ve encümen azasından 
1 ~~~;:~ıt~:r~rüklere tamim ,. Huluaı bey dün tenezzüh 

trenile avdet etliler. -- -

-... ---
Mezarlık işi 

Asri meza · !ıklar ·için la -
zım olan arazi meselesi 
halledilmektedir. Dün bazı 

Ayağından tekerlek ! 1 

geçerek yaralandı· , 

1 Tiran:.dan 19 eylul 
Usküp'e / panayırı 

Tren hattı yapılacak! Hazırlıklar 23 ağus-

tarla sahipleri 
nıuvafakatlarını 
lerdiz. __ ___,, .... 

bu huımta 
bildirmi~-

Ralya Malmüdürü 
Balya malrnüdürü dün 

şelırımize gel mittir. 

Dün saat 10,30 raddele- ı 

!erinde Hamdiye mahallesin
den tek arabacı Mehmet oğ 
lu Emin, hoca l:11yusundan 
geçmekte iken Hacıismail 

mııhal!esinden Mustafa oğlu 

Posta sürücülüğü 
DUR::>UNBEY, 18 (S.Ş) -
Altı kilometre mesafede 

olan Dursunbey ile istasyon 
arası posta sürücülüğü bu 
sene gerek posta müdürü 
nün gayreti ve gerekse ra
kiplerin fazla bulunduğun

dan mahiye 100 kuruta 
arabacı Mu8tafa'ya ihale 
edil mittir. -- -

Spoı hareketleri --- -- ---- --
GiÇ - Birlik 
Bercbere kaldılar· 
Cuma günü Ali Hik 

Pı Stadromunda İdman 
)iği ile Umangücii bir 
z~rsiz mıçı yaptılar. 

Ekzersi: olmakla bera 
oyun çok heyecanlı veı• 
il oldu. 'ier iki takını 
en kuvveti kadrolarile 
haya çıkmıılardı . 

Karıılıklıakınlar birbi 
takip ediyo-, her iki k 
yi de dakilndan dakik• 
tehlike altınJa bulundu 
yordu. Bu teolikelerden 

Kaçakçılık ilk olarak keıdini göıt 
Boz yokuı mahallesinde ve Güç ilk gdünü kayd 

üç ev taharri edilmi§, ihtiyar Oyun daha lazla hey 
bir kadının evinde 63, ber- ve hararet ka:andı. 
ber İsmail ağanın evinde 36 Tayıp, Şems' hücüm 
kilo kaçak tütün ve önünde eyi anl!.ıabilen 
maruf zenginlerden ek - nir, Münip müiafaası a 
mekçi Hacı lfasan ağanın !arı kesiyor, hücJm hatl 
evinde de rakı cıkarrnağa besliyerek topu~ Güç, 
mahsus bir imbik bulunmuş [ lesine inme•lne }ardım 
her üçü de Balıkesir ihtisas 1 yordu. 
mahkemesine sevekedilmi~ - 1 Bir ara bu initler de 
!erdir. 1 meresini verdi Bırlık b 

1 berlik golünü attı. Oyun 
p• ı, • b" ı, 1 dukça mütevazin devanı 
ylf l\ln ır va11.a 1 yordu. Bitme-_;ne_ 20 da 

Cuma gecesi saat 23 sı- kadar var. Guçluler l 
ralarında İzmirler mahal- / bir golle galibiyeti re 
lesinde hancı Seyfettin kurdular. Bir!ik berabe 
hanını birleşme mahalli it- temin, güç galibiyeti ke 
tıhaz ederek Mecdiye ma- mak için canla bati• 
hallesinden A.i efendi c..ğlu lıtıyorlardı. fakat blrs:ıı 
Raif, Susurluk'un Kadıkırı • ra Birlik berabı rlik g6 
köyünden Mehmet oğlu Aziz, kaydetti. Oyun ıu .. 
Mecdiye mahallerin<'•n Ah· bozmadan bitti. 
met'le İzm,rler mahalle~in- Güç, 2 - Birlik 2. 

den Arap Mustafa kızı Es- "Bu yolda en küçük 
ma. Selımiye mahalleıinden ı mualliminden baılıyarak 
Ali kızı Nefise ve Edremlt'in büyük ıehir mualllminfll 
Hekim zade mahallesinden bütün muallim orduıll 
Ahmet kızı Zehra namında- candan alaka ve ve 
ki kadınlarla münasebatı faaliyetlerini takdirle 
cinsiyede bulunmak mak- arkadaılarımıza huzurull 
dile iıret eyledikleri anla - da tetekkürlerimizi söyl 
şılarak cümlesi yakalanmış , falkıtlarl 
haklarında tahkikata betlan- o~m•ı ve bundan to 
mıştır. vilayetlerden gelen fit 

....,.._ miktarları okunmuıtur· 

Sarı.O~lu"la C&m "lf8Rl8f na göre birinci iıtaıı 
il 'l 1\ 1\ ikinci Ankaradır. lstanbll 

Diln gece saat 21 buçuk nüfus kesafeti gözönll' 
raddelerinde Sanhiaar ma· tutulursa Ankara'nın bl 
hallesinde Cevdet Kamil oğ- liği takdirle bildirilmlt fi 
lu hafız Ali, arkadaıı Şük· kışlanmııtır 
rü ve Niyazi ismindelci şa· Şu vilayetler de sır• 
hıslar sarhoı olarak yeşilli fitler! göndermiılerdfr: 
civarında kürt İhsaıı'ın kah· 2500 _ 5000 araaınd• 
vesi önüne gelerek bunlar- gönderenler; Konya b 
dan hafız Ali ta, atmak İzmir. !aparta Kayseri, 
suretile kahve camını l<ırnıış, Hursa Kütahya, Kı-"""' • 
devriye memurları tarafın- Antalya Niğde. 
dan görülerek suçluların 25ll0-10u0fit arasında 
her üçü yakalanmış ve haki / derenler; Samsun, Bilec:I~ 
arınd~~hkikut ya~~~mııtır. 1 yonOrdu. Zonguldak, Ç 

İkinci dil 
kurultayı 

Muğıa, Tokat, Trabzon, 
reson, Kocaeli Bolu, 

• 
tehir, Gaziantep, Ecl 
.nmasya, Sinop, Balılı 

iSTANBUL. 18 (S.Ş,) -
1 tosa kakar bitecek 1 

Arnavutluk hükumeti Yu- IZ\l)R 18 (A·Aı--B"ynel 
goslavya ile dal:a sıkı mü- mılel dokuz •eyltll panayırı 
sebat teıia fıkrile Tiran.Üs- hazırlıkları ikmali ağustosun23 
küp timendifer hattının in- ne kadar inşaat ana hatları 

7 yaşlarında Burhan'ııı aya
ğı üzerinden araba tekerleği- · 
ni geç;r .nek suretile mecru · ' 
1 ı : 1 • ı ~ı, ! p vermiştir. 

Me:ruh hastahaneye sevk ( Ü•t tarafı birinci sarfada ) (1373 fit) Siva., • 

§asına karar vermlttir. bitmi~ olacakdır. Panayırı 

Ayvalık Edremit muha 
sebei hususiya memuru Ta
yıp ve Rasim beyler muha
seb•i hususiye ile temas için 
dün gelmiılerdir 

edilemi,, suçlu yakalanmııtır·: arasında llamit Zubeyir beyin 
Bundan baıka fiı göll" 

ren vilayetler binden a 
dır. Ceman 140000 fit 
mittir. fitlerde okundıı 
sonra nutukların söy)eıı 
tine geçilmitlir. Birçok 
1.ipler dinlenmi,tir, 

Bu hat sayesinde Arna bizzat aça<'ak olan Başvekıl 
vutluk paytahtını Semplon İsmet pa9a hazretlerinin 25 
Ekspresi ile bir taraftan ağustosta lzmir'e gelmelerine 
Belgra'da Zagrep, Milan ve intizar oluyor. lzmır'e akıtı
Paris'e bağlanmış olacaktır. lan Yamanlar suyunun açılı-

----~-.,...... 
şı d ı 27 ağustosta liaşvckıl 
Paşa bazr<'tl~rinin huzurile 
yapılacakdır. 

1500 nebat ismi. Ragıp 

Nafi bey Hulusi ve Ahmet Cevat , 
Gençl<'rimizden tapu kati- \ 'beylerin Fransızca'da!' çev- ı 

bi Nafi bey A'.lkar.ı'dan dön 1 rilmiş olan eserlerinin t .ıı:ı· 

müttür mı ilave edilmiştir 1 ----.------------ -·-----------A0000D00aa 0 aaaaaaao 
'l' aaaa ~~ Hayır, yalan ! Ben dayımı •evi 

yorum . hem de çok seviyorum! 
Elini kağıdın üzerinde güçlükle yürütür-' İki karantina kolcusu, koştular. Bunlar 

Haliç.'e uğrarr adığımızı söylıyecekludi 
"canım" dermif, bir erk< k çocuAu clO' 
ğururken ölmüı, öleli epey olmuı, otltl 
da bir kız gibi ince, güzel, itaatlı imli' 
lstanbul'a götürmüşler, oradan Arabi• 
tan'a, harbe göndermişler. fakat Arabff' 
tan'a giden bir daha aaA döner mı? 
diyordu. Ve tepinerek, karabina pati• 
tır gibi birtakım resler çıkarıyor, ,.urf' 
larak ölen bir adamı anlatmak için ıırC' 
üstü yatıyor, çizgili yün çoraplı ayak!' 
rıni, iğri bacaklarını oynatıp duruycırdıl' 
Darpaçalı poturu ~amalar içinde, tııt' 
ceketinin havı dökülmüı, fesi yaflanııı• 
durgun gözleri buianık, posbıyıklı, ıı~ 
neşle rüzgardan ka vrulmuı t urıJf 
yüz.. .. Tayfalar hem gülüyor, heın ~ 
acıyorlardı: 

: Edebi tefrikamız: ~I 
a • ... . a 

\SEÇMERUSHTKAYELERli 
a - - a 

i Saadet · \ 
a a 
a Yazan : İvan Bunin a 

Çeviren fi. Gaf! ar 
Doktızuncu hikayenin devamı 

Ozaman odandan nasıl ürkek ürkek çık· 

tığını ve bana neyler söylediğini. bilmem, 
hatırlıyabiliyor musun? Bir saadet t ğ \ 
runda çarpıf!l çarpış adermandan kesil· 
dilin halde gene de çarpışmak istiyen 
bir sesle dedin ki: 

Dayıcığım, dayıcım, beni affet! 
Hayat alıngandır 
Sana müteessirmiş gibi göründü. 
- Rakamlar! Evet. !,akikaten bır 

saadettir ... Fakat sen dayını sevmiycr 
sun , onu darıltıyorsun ... 

Yürekten bağırdın: 

Ve nihayet hayat yumutadı: 
· Peki. Allah müstahakkını versin' 

Şu masanın yanına bir sandalye koy. 
kağıt kalem getir ... 

Ve gözlerin ne büyük bir atkın se 
vincile yeniden parlıyıp h•lUftu! 

O ne ceht idi! Beni kızdırmamak 
ve b:ına kartı itaatlı, nazik, dikkatli gö· 
rünmek için o ne korku idi! Ve ağzım
dan çıkan herbir kelimeyi o ne candan 
yakala yııtı! 

Heyecanından derin derin nefes ala
rak, kaleminin ucunu sık sık ı!latarak 

ve göğsünü masaya daya}'arak kalem
le beraber batını da döndürüyor, ~imdi
ye kadar sence esrarengiz ve ilahi bir 
manau olan o çizgileri ne büyük bir 
ceht ile çizlyordqn! Ve ben senin saç
larını tarif olunama7 bir zevk ile her 
kokladıkça çünkü çocukların ~açları 
tıpkı küçük kuı yavruları gibi kokar!
saadetinden nekadar b6yük bir zevk 
ve ıaadet duyuyordum! 

ken: 1 
- Bir .. iki. . Beş ... diyordun. 

Yok, öyle değil.Bir. iki, üç, dört 
Sen sabırsızlıkla: 

Şimdi. timdi Battan söyleyeceğim: 
Bir, iki. .. diyor ve ıaşkın şafkın yüzü
me bakıyordun. 

- Haydi. iiç . 
Ve sevinçle tekrarlıyarak: 

Evet,evet,üç! Biliyorum' diyor ve 
üçü tıpkı bir büyük sülüs E gibi yazi 
yordum. ------Feryat 

Onuncu hikaye 
İlkbahar başlangıcır.da bir gün Port 

Sait'ten Batum'a gidiyorduk 
İstanbul'da veba vardı Vapurumu 

zun orada ı,i yol. t u. Haliç'e c ~ı ama 
dan Kavaklarda, Karadenizin ağzınd~, 
ıabahlamağa karar verdik: çünkü ge 
celeli Bosfor'dıın dıtarı bırakır.azlar. 

Çanakkale botazından bize iki_ Türk 

Çanakkale boğazından ~aat dörtte 
hareket ettik. Tayfalar beşle yemek 
yerler. llerzaman yemeklerden e\·vel 
kendilerme İçki verilir. Fakat kutlu bir 
perşembe idi. Kimi böyle bir günde 
içmeyi rnç sanıyordu. İspirto büsbü· 
tün b:ııa gitmesin diye el{lence için -
Türklere verdiler. Şaraba alııık ol 
ınadıklarından hemen devriliveı diler ' 
Boylusu, gürbüzü kıçta. tam perva. 
nenin üstünde, kücüğü kıçla makine 
dairesi arasındaki ambarın kapağı üs 
tünde yatıyordu. Bu küçük uyuyacağı 

sırada Tüıkçe, Rumca, hatta Rusça 
uzun uzun 'mırıldanıp durdu: 

Rus karaıo, Arap n .. t - Birader, - diyorlardı, - ~''' 
karato! ( 1) insana neler yaptırmaz ki! 

Daha birçik ıeyler anlattı: Cahil ve Bosfor'u birçok defa gör müttii~ 
fıkara bir adammış, karısı okadar güzel- fakat ona hiç do}'Um olur mu? feJI 
mif ki hiçbir zaınan adını söylemez, hep gorunur görünmez beni uyandırnı eteri' 

[t] - Rus iyi, Arap fena. Bir yabancı şi- 1 nı tembih ederek ak,am erkenden ,-~ 
vesizligi sriizel taklit edilmiş. ı mıftım. Gece saat ikiye doğru lca ısı• 

1\. G.. kapıyı çalarak yavaı bir seıle: 
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:A R ı IDiinya üzerınd: siyasi ve iktısadi hareketle~ ! 5~~:~ı~n ! Dürbün i M~-:-:.1 

'"- :Hikayeel: : 1 
i A N • l, ~ v 1 Avusturya Başvekili Schu- Türkiye çabuk ilerliyor lrnavul!uK ve Yunanistan ··M;.::i:·~:::~::·d:.::·b~;··d~·;~::li:;~~·v·:d:·h·:-:r~· 

1 ~' -c~~ 0 schnıgg'ın beyanatı K "~atett~ Wor~este[;· ~~: Londro'dan ;:,:~:Y;.·lg~:ı:: ~a~ta :.vv~ .. llal;alcılr.;/~;' ~::1u a~i:.:1ad~~r :~!~·ll~:ı': • S • • o u u s gara ma , ı • T a lr ır oy ızı ge r • 
llı11. ltl•. olotof Seflrımız . ..Carriere deila Sera" dan sizlerin katlıamı ve harem· göre, ıınes gıız tes>, mu !er. Gelin, güzel ve körpe ran bu kadının glizlerl önlln· 
lWI lW• d M, Sc:huıchnlgg, Stefani lerde kadın oynatılmasının hab,rinın bir mektubuııu neş idi. de bütün delikanlılar birer 

fl e Ziyafet ver J ajansına İtalya ile Avustur- Türkiye'de ha 1a baılıca sa- r<tınıştır. Eiif, tırnakları kıralı, ispermeçet mumu glbı tepe-şe re .... '.....;_ . --. . . . . ya münuebP.tlerl hakkkında nayl olduğunu zannec'erler, lngılız muhabiri, Arna\Ul· uzun. örgülü rnçları tcpuk· ]erinden tııtuıarak yana ya-

Rusların Milletler Cemiyetine girmesi ıçın gızlı mu- ::::~:.ki beyanatla bulun· i!~~;!;o~:;ual'ı:nk~::~:~ ~~=~~;i:\l·:;:ıst·;~~~:d~~I ~ı~r ~~~::.:~:~:n~;;,ikulıide köy ::.,::dı~~;· y:y~~::rar~;z~..: 
Zakerl'Br l!uyormU$.___ ltalyll ile Avuıturya ara- •ücuda getlrmit oldulu genç Yunan kasabası oloruk tav Elif adı, 1 lalhalcılar'a ki- çalkana çalkana burada ay-

- sındaki aamimi ve dostane Türkiye'nin bet senelik •mal- eıf ettiktı·n riOnrn, Yuoonıs lomelrelt'rce uzak köylerde ranlaıır, itte .. 
Roma'yı ve Paris'i Zİyar •• et eden Rus hava vaziyet, merhum M,Dolfua'ün leıme planının tatblkı teıeb- tın Vı! Yu~osl ıvya'oın yarı bile •öy 1enen an ulu dauırıla 

dö Or büyük bir eseridir. Biz büıü hakkında malilmat alır· Arnav.ıtluk'u İşgJllcrı nltııı- ıarkıları gibidir. filoları nuy .. . 
1 devletlerin muhılefetıne uğ- Dolfuu'ün kurdutu eseri ta- !arsa fena olmaz. Mustafa Ja bulundurduk arı \'O Eıif, !::öyle kostak 1 r ı 

01
• 

Ufuk, ateı bir yelpaze ırt 

llOSKOVA, 17 (A.A.-_) - rı acaktır. _ kip ediyoruz. Avuıturya ile Kemal Amerlka'h mütehu bundın mc1ada Yugo~lnvya'- madır, itle. 
M. MolotoC yeni bir vazıCeye YSovyetler böyle bir vazı- ltalya arasındaki eyi ve sıkı usların yadımı ile iptidai n n İşko lra'dıt \'ıınııni•tarı'ın Muhıin çavı fa gelen kıza. 

bi alev yelliyor. Her yer aleY 
yalaz soluyor, rankl. Adam 
bir buz gibi yavaı ya vaı ç6· 
zülerek eriyor ve ıu kesiliyor, 
aade .. 

tayini dolayısile Moskov~- t düşmemek ve cemiyete münuebetierl, daha ziyade ve iktısaden geri olan t:ir şimali Epır"de siynEİ emel en aristokrat l.öy ağaları 
dan infılı:ak eden Hü~eyı.n t::ulünü önceden temin et· derlnleıtireceğiz. Bu suretle ziraat milletini cihanın en !eri bulunduğuııu ilAYo bl. bile acıyorlardı: 
Ragıp bey şerefine hır zı. mek emelindedirler. Avuaturya'nın yükıek mena· yüksek kültür derecesine var- mektedır. __ Dengi değil.. Kız kör-
yafet vnmiş, bunda M. Vo· R0'.\1A, 17 (A.A..) - !tal· fiine ve Adiryatık ıulbüne mıı bir millet haline sokn ak B.lkan mesaili hnlık.ıııla pe .. Çavuş ya ılı!. diye .. • * • roşılof ile hükO~.et erkA~- ya'yı ziyaret eden Sovyet hizmet etmiı olacalız. ümidindedir. Eğer bu emeli tttlcikııttu bulunmak üz11te 
n.ından birçoğu, Turk sera~ bava filosu Viyana' ya gitmek M. Muuolinl'nln M. Dol· pek mübalağalıgörüyonanız yarım udenı zJo Hndı•ın· do-
tınin bütün erk4nı ve harı- u"z"r" Ciyanpino ka- fuu'e karıı beslediği kar- ı..~,ın B .ık'" muharr•rİ ma-

~ v • Türkiye'nin Cihan harbinden Y 

ciye komiserlığine mensup rarg4bından hareket etmıt- deılik duygularınıunutmıya· sonra ve bahusus dört ıe- 1 ruf l>au~·er'.n yupt ğı hız-
birçolt zevat hazır bulun· tir. capz, M. Mu11olini b.u duy- 1 m~ı. llüyıık Brıtanyu hül.ıi 

G 17 (A. A ) nedeııberi yaptığı tera~ kiyi ınutlıırdır. STRA.SBUR • • • - ııuları, M. volfuu'ün üfulün- mttinın tıalırnn l'ayit htıa 
(A A ) et d b f göz linüne getiriniz. Hall-CBNEVRB, 17 · ·. . . Fransa'yı resmen zıyar den sonra a mu a aza r n·l:ı rraıı i müıııesaıl erın-

R h b n d hazırda memlekette 2 3( O oytu a1"ansı mu 8 ırını etmia olan üç tayyııre ~n ediyor. M Muaaolinı'nin d U•-n ılah,, yüka .. ıc v• •lı.lıa s ~ h r den fazla fabrika var ır. haber alı.lığına göre. ?V- mürııkkep Sovyeı JVa ı- M Dollfu11'ün karıııua ve ~sası. olınu~tu H~lkı.ı. lıur 
t ne d Po l,30U mili mütecavlzdcm!r > )'et'lerin·Akvam cemıya 1 

losu bu s•bap saot on 8 çocuklarına gösterdili ınıanl biıı·leo evvel ı..r t·wıftan 
L b r h z r 43Y lanın yetka"rane muaır.eleden dolyı yol hatları Anadolu'nun 11al.ulü etrafında ı ı a 

1 
lygone toyycre m ' .. · Avusturya vo Husyo lnıp ,. 

da gızli müzakereler cere- dan Prag'a hareket etmıştır. Avusturya milleti çok müte- servetlerini nakledlyor.Urr U· .. 

k 1 d d r .torıukl,ır.n n ıstıllkı f'OZ )'a t kt d'r 1 husis kalmııtır. mi me tep erin a e i artlı. 
n (, me e 

1 
. . Sporcu arımız luri y.ır.ııı a lc1ll•Z1 .ı kolu ).!İ. 

• L m 'yeti mahafı· 'd Avusturya'nın takip ede- Teknik tahsil teıvlka maz-
• 

4
llVBm ce 

1 
.. _ Odesa a .ı ğdr ıar.ıftan "1 11111 ·l il rı 

1 d h 1 dulhlna go ce"I pro"rama gelince, takip har oluyor. ın eni ıaıo un &- _ MOSKOVA, 17 (A.A) - 1 il il artlı sı:ıııı "lı .11111lu ı ulun. n kft ce edilecek ılyaaetı bir kelın t Pamuk ve yün sanayii 
re Almanya'nın mez .. r Türk ıpor heyeti dün Ode 1 U \J•lıı oı uıt A ••ı• '1 ~ı" tı·"-

k va ile izah edebilirim. Dollfu11 üç mil i fazlalaıtı. n it ıııiyete avdet etme ıçın .... ~ ' g•lmiılerdır. 1 M D ' ğ halatı on sen;de E.5 milyon ltı1<.~Ll11 ~··nıli •ı ııff tı ı, i 1 
ki olan talebi bazı kuçu ıa ya ~ 1 Yani · ollfusa ün pro h"rıt ··: lıırt.ir.n., •lu ıır ıı 

d , ramını tatbik edecellz libreden sıfıra düıtü. Umu. 
Hindenburg'unı Kana a . . t Kabinemizde biç bir ibll- mi kredi tanzim edildi.Vak- ğu z .. mJtolar.tu BbU\·er'.ıı 

___ . I Keşfının laf mevcut delildir. tıle çok feyizli olan ipek ııı .• kulıı \'tı mektupları h kı-
vaıs'ıyetname Sin de Devletimiz; korporatif aanayline tekrar can Vt'ril' k ıten "ıyusi llVe•ıka1> ı~-

eaasları üzerine kurulacak· d y k b k ldkki e•lılırn v~ hak ki vazi-
neler yazılı Do" rt Yu" zu" ncü yıldönü i. eni ptan büyü a ır, 

tır. Ve otoriter, hristlyanlık petrol, demir, kömür ve yPlİ nıPydune cı kuroıı cuı lı 
BERLIN, 18 (S.Ş.) -- Ma mu" prensiplerine !Ayık bir ıekil t..blolar •>lmu~tu ll:ırp so 

manganez menablinin lı· 
r·,.I Fon Htndenburg'un PARIS, 17 (A A.) - Ka alacaktır. Bu suret'e Avus- nunda dünyedo p•·k ı·ok ~ letmeslnin modern bir ıek-.lyul vallyetnameaf bulun-· nada'nın Kartlye tarafından turya'da eıki fırka gürültü· ""ylıır dPğıştiı;ı ı<ibi kını , 

le ıokulmasını ve su kuv- • " muıtur. keıfı'nin 400 üncü yıldönü- !eri, mücadel~ler, esle! kar- bılir belki ıle l'ımes ga· 
b vet erinin elektriklettlri'me-Saylendiğfne ııöre u mü merasimine Fransız mü- gatalıklar kalmıyacaktır. zıt 1 ~iniııın ıie o .. zı B .• l~ao 

bir k ün H"kü . t "t . b' alni iatihdaf ediyor. 
1 vaslyatname aç g · messillerinin de i§tiriıkinl u metın o orı esı, ır , muhabiri• rinın cınoı ı P({ ş-

b M Hltl •· ı· de h d .1 b" .. h Ik Bunların hepsinin yapıl· 1 den eri · er ın e ın temı'n ı'çı'n te•kll olunan ıa ıslan elı , ut un a ın. mi~ olabılir Bu goz.·t~n ın 
• l l dığı bu memlekette bundan on bulunmaktadır. Milli soıya- Fran••.Ameıika kemiteılnin iradesinden doğacaktır. ta - be I f b 'k bütıin ılünyada milyonlarla 

k 1 - 1 . f sene evve ne a rı a, ne H liıtler iktidar me• llne ge • bir heyeti mezkür merasim· ya'nın korporatif sistem erı- • b I d B" k okuyucuları vurdır. ~ EP , 
1 ı , d umumı ta si var ı. ır t~ 

1 meden evvel yazı mıt 0 
an de hazır bulunmak üzere al. Avusturya da tatbikale e· zengin, fakat eyi idare edil· zetede yezılenlerıo < o1ğr u 

ilk kısmında Alman milleti Kanada'ya gidecektir. eeflz. Ve korporuyo ara 
1 

le olduğu zehahı mevcut odu· 
ittihada Ve aneneye ıııdık b lk b I •·tı Ak mfyen sanayii tOtilneO O tO. I "·- b h . ~· blldtllnktıa ı va11ta "' r Şimendiferleri l akımnz idi. ~..,.... şu rı eetııgımız 
kalma ita davet olunmak Stratosfer e ece r. Arnavutluk mektubunu eü-
tadır. Bu İ<ısm bu sene Devletimiz, otoriter, hris· lslamın dini kontrdu kı·dını lı.ıirutle geciromnzdık. Bu. 

Balonu tiyan ve korporatif bir dev- aıağılatıyor ve aoağı sınıfla- y . y bir ılive ile tamamlannııı- gün unanıstan ve ugo~-
let olacaktır rı hiç ıayıyorlar En mühim 

1 tır, mereıal Fon Hlnd.enbu_r· k d d lavya'oın Arn~vut ıııem e-
Fenn"t tetk"ıkat 'ıçin Birinci hedefimiz, dahili nokta bel i e ıun adır ki, k~tler"ınıo yarısıı.ı ellerincle g'un vasiyetnamesine yr: ptıgı k ·ı hl lif f 

1 k aaaylfl temin etmektir. Avus- va tı e mu e mena i pe- bulundurduklıırı lı\kır 0 lı~ı ilivede mı'lli Soıyalist i uçacak th ı d k büt" turya milleti su ve emn - tin e oıan un 8 na ur 
H 1 h kk d tevec- J (A • ) cürmü m"s.h•ıt halinılı• yıı-ve it er a ın a Hour havenne, 8 "'· - yet içinde yaıamak istiyor. Cümhurlyet idareılne ıa-

kt dl " M ns L-lk k.ılanm • 1>üyük hır yulan-cOh gösterme e r. 29 yaşında •"· axccosye Bizim hükilmetlır.lz ... tan dıktır. " 
BERLIN, 15 ( A.A.) ı'le 23 yaşında M. \'anler•l_t. t doğmuıtur. Biz Avusturya'- 1 Beı ıenelik pli.odan ıon- dır 

A""' t t • b 1 ld Arnnvutluk hudutlarının M. Hitler 17 ll~s 01 
a dün akşamdan beri proıesor lılar, birbirimize alı 0 u- ra Rusya'dan eeklz milyon 

b 1 B r 'k' e 1 ı A Yugoslavya'nın 1 pek vo Ya reyfam münase eti e e Augııste Picarcin şerı ,1 m_ - ğumu:ıu an ama ıyız. vus- 1 dolar ı'ıtlkrazı ve Tu· rk genç- k 
lln'de ıöyllyecell büyü nu • sais Deıtoppes ile ır 1 e turya'da ıınıfldarın 

1
1
1
i'lsl ö

1
te- !erinin Ruı fabrikalarında bır k t b 1 kt b ı kova vo· Prııv• zt'ııin" ndar 

ku Hambur"'u ziyareti do· . ,_ l balonunun hazır kini bo"aa a ga p ge en h , j uzanmasını istiyen Arnavut 
il Stra.us er il k k 

1 
ti tetebbü seya atı yapması!:iov· ı · b ı ı d d ktl 1 " 1 f a u re mılliy,.tı·i.erınin u unı uğu-layıılle orada lra e ece r. lıklarile meşguldür er. 08 on ıın1ı ın yakıtıyac yellerin Türkiye'deki nüfuzu-

' ' k' · 1 k ır j nu bilıyoruz. YugoMluvv. a 1 1 h "kQmetıntn Pıc·rdu u,,uaunun i ıncı yı a mı yaca · .. . ,, m an U u ,, • k S falet ve ıısizlıli ancak nun diler aufuzlara tek ad için yaz lan lora mukııtwlıı 
b. t stosu dönüm olan bugün ucuca. - lttı'heat ve lttı'fak ile izale dümü meıeleıini ortaya koyu· etmek tabii bize ıliişrıı• z. ır pro e tır. Balonun Çekoslovakya ya 

BERl,IN t8(A A) -.liman _ .ı·ı debllirlz Dahili prolramı- yorsa da allebi ihtimal bu FJkot Yunen.stan,ılıı mıllİ· 
h 8 d ğ yol olacv«ı zaneuı - e d d k iilıtlmeti 'erre 0 ru . "' mız bir dahili anla1madan mevzubaha elil ir. Tür I· yet itib•rı[, Arnnvutluk'a 
hükumet lı: om i s y o n un 

8 mektedır. , , _ rÜ ibarettir. Bu anlaıma, bükil· ye'nin gayesi 11rf ıınai ma :ı;t olma'! lfizım g .. ı .. rı yor-
verdı~i tifahi bir nota ile iki baışvekılı~ go ş·ı metin kuvvetalzliğlne ve_ ya- biyette görülüyor. Eğer Bol· lcrin bulunıluğu h ıkk ııdokı 
Hindenburg'un ölümü müna· mest I hut aczine de!Alet etmıye ıevıklik Türkiye' de zuhur iıJ.liolura karşı prote"ıo,ın 
•ebetile Almanya halkı ve ROMA,• 18 ( A.A..) - 1 cektır. Çünkü dahili aeayl· etmit olaaydı.Ruaya'da oldu- huluıımıık hı•kkıııı z<lır Yu 
Dıütevaffa hakkında Sıırre'da Muısolini ile Avusturya · ıe kim taarruz edene,ııddetli ğu veçhile im aratorluğun nan Epırı için.Ja bir o.la(' k 
çıkan bir lı:ı11mların proteato Başvekili arasıodaki aıü. cezalara çarpılacaktır. tazyıkı neticesi olarak zuhur sayılan (Ç pury•o) ılıı A ııa 
etmiştir, IAkat Florinı'de vukubula- Hükumetin makıadı, kal ederdi _ vut ekalliyltı bulunnıas. bu 

Vasiyetname sahtemi caktır. kınmıya imkan verecek o· J 'lk H -ki K yenl·ş tddkk•ye hak verıli-
l>ARIS 18 (A.A.) - Eko ltalya her tQrlÜ pro-. olan dahili ıüküna erlımektır· U0J8ua 1 en er amU~U. remiyı•ceği gıbi T··p ,ı~l.·n'li 

de Peris 
1

gazeteıinde Hiuden· f t Gerek dahili, gerek harici .Prager Presse. den Arnavut nıiıst vliRi Alı P ışıı 
btırg'an vasiyetnomesı mev- jeye m,uhal: e A ~I meselelerde M. Dolfus'ün Londra'dan bil<lirıliyor: nın i~tılAe,nı hir vııkıtler 
•11lı: dPğildir başlığı altında HUD.\PEŞTE. 1 

(.\. • direktiflerinden zerre kadar Ticaret ve aanaylde kııila· Tırh· la ve Li,nılyu'yu ka 
bugün intişar eJen bir ma- Roma'dan gelen . ~aberler; 1 inhiraf etmlyeceJlz. Avua· oılmak üzere Londra'da iki dar götürıııPsi de bu mohol
lt•lede vasiyetnamenin ıakte göre ltalya başvekılı Habeu g_ t a'nın tam ve mutlak lı· cilitllk bir (Renkler kamusu) ler,IA Arna,utluk için bugiın 
oldu~ıınu iıbata \•alışılmak- hanedanının ıa~esi hakkındakı t:.:rillnln idameılnl harici neıredtlmi,ttr. Bu kamus ha- tarihi bir hak güdı.il
tadır. her türlü projeye muhalefet ' ·yasetlmlzln deJiımez eaası lis ipekton mamul 200 muh· m .. einn ve buralonlon lı r-

edecektir. 1 :;arak telikkl ediyoruz. la· telif renkli ıeritl ihtiva et- har•gi bir surrtlfJ !.&h•11lıl 
Alllllu~Jİ lngillBrB'JI bir istemektedir. Bu nota ha· ı tiklalimlzin na~arl 01

:r7k mektedır. Renkler tama mile m •sine ımkı\n yoktıır Yıııııı 
i 1 nezaretinde tetkik tanınması 1 e 1 ti a tarif ve izah edilerek ııliıte· n·sten « fıınAsı> ınuh:ıı.irıniıı 

ftlfl ferdi. r le ye ktadır.Mamafih lngi- 1 edemeyiz. Dahili mese· rllmıı, numaralanmıı ve tas· d~ Yun••n'lı kosn hn•ınıı hen-
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0 
unma b geçen sene ol- i leler üzerinde gayri meı- nlf olunmuıtur Renklerin bı;y. z•ttiği Cöric~ vo havoli•irıi 

liz ceva ınbın e de mu"' sa- 'ru bı'r tar.ı:da ve hatta tld· d 1 r.I 1 d ki b h 1 · 1 · d laglltere hilkiımetl Avuetur- dulu gibi u ıen 
1 

k b lece atan ar ze e i itin e ir ay ı zonıan ı• oreeın e 
ya hüktmetlnden bir nota d h timdiden detle müeHir 0 ma teıe · mütküllt hakkında, mesela tuttuktan sonra e'mali 

k it olacalı aka d.' büslerlae bir nihayet veril- mavı' rengin 80 türlü çeıitinl Eııir'i tPfrık ııtnıekle Ar -Almııtır. Avusturya hü il· b edilme te ır. d d 
eyan • meıi hususun a ısrar e e- teıblt etmek lizımgeldlll n.ıvut uk' ı k'ır ı olan ~ami ınetı, geçen eene 30 bin ki· Avusturya Başvektl ce"lz. Şurası kabul edilme s"ylenlrse,·renklı kumaı hak- • l ı ı · r ıı 

tiye ibl6t olunan ve Sent • • il k leketlmlzln u mı VA' o n •e s y •SP ı "' ı 
Muavını lidir 1, mem , kında 11lr fikir hasıl edlnilebl· esPr ni gö-tnrıı tir, Yuı o-Jermen muahedesinde tespit ıv 

17 
(AA) iltiklall yalnız merkezi Av- I il 

olunan miktarı ıeçmlyen VENED "'' 'R pa'da .\yusturya'ııın va. _ r. nj,ıt ın'ın şimali Epir'ıle gö 
AYUıturya ordıuunun bu ae· Prenı Stbaremberg oma- ru time ve ananeye tevafuk zamanda AJman ırkının zli yoktur. 
ne de 30,000 kiti olarak ı dan tayyare ile buraya ıel- =~y~ekle kal-yıp aynı da meııfaaU iktlsuındaclır. A.ncalt bütün dünya ekaİ-
aıuluıfaun l~n mezuniyet mifllr. 

• 
• 

Aradan aylar geçti Dü 
ğün dedikoduları kösüldü. 
ihtiyar köy ağaları cami 
odasında bu olüğünf,n dedı 
kodusunu etmez oldular. 

• 
ltarman yoluı:da h ngl 

köy üyü önliyer"k Mııh•in 
çavuşun servetini rnrsanız 

ılze yeşıl bir deniz gibi dal
galana dalga ana uzanan 
ovayı göstererek: 

Ova onun be. 
cevap verir. 

• • • 

diye 

MuhEin çavuf El:f'e ka 
tar katar a tın bozdı;rdu. 

Köyde sıkılığı ile nam alan 
çavuıun bu hareketi köylü 
lerin parmaklarını ağızla 

rında bırakmıftı. Bazıları: 
Varlığa darlık mı olur 

c~nım ! diye dütündüler. 
Bazı arı da: 

El l ızı bu!. Ad~mı 
sadeyağı gibi sızdırır' dedı 
ler. 
Çavuş karısını çok o evi 

yordu, dostlar. ' 
• • 

Çavu~a düğrın hediyesi 
olarak ıehirdek bir 
doı u dürbün gön-
dermlıti. Çavuı lasık, top
rak kı;y kulübelerl içinde 
bir Eyfel gibi yükıelen ve 
köyü kuıbakıtı gören iki 
katlı hanay evinin üat ka
tına çıkar. yeıil Lir deniz 
gibi d~lgalaııa dalgalana 
uzanan ovaya bakardı. Dür
bün, uzakları'. yaklaıtırarak 
eyi gö•leren bir dur 
bürıdü. 

Muhsin çavuı yukarıdan 
ovayı seyrediyor. 

Elif harmana gltmlttlr. 
Çavuı dürbününil göztıne 

daha çok yaklaıtırdı. faktı, 
baktı Bütün her ıeyl göz be-

1 lıeklerinde toplamak lıllyor· 
du. Dürbününün iki tekerlek 
camı ıçinde Elif ile acar t>ır 

delikanlı vardı. Dellkanh 
E11f'i kucaklıyordu. 

Ça vuı bir tuhaf oldu Gaz. 
leri karardı. O kıskanma· 

dan gelen bir baı dönmeıl 
içinde te · rar baktı "lie ki 
benzetmitimoır ,, dıye Ol 
J-klif uzaklar da soaaiz bir 

b ~r afk kordelası oyn tıyor
du. Kadının yellenen terli

ği içinden dallı basmadan 
fistanı glirünüyordu. Bu ka 
dın Eilf'tir, dostlar. 

• • 
Çavuı günlerce Elif'! •• 

o delikanlıyı düıündü. Kıı· 
kançlık ve bin dür ü arzu 
onun karanlık kafaıınca 

kör dölüm oldu. Yiyecek
ten ke•ildi. Çavuı nihayet 
biltrı:ı bunlan doluran .. o,, 
gavur icadini yere çarph; 

Gavur icadı. Bü,.Olü mi 
dür, nedir?. diy.,,. 

• • • 
Aradan aylar ııeçtl. Mah-

ıin çavuı eakiılnden daha 
çok mesuttur Genç karısına 
kıskanmak aklından bile geç· 
mlyor. Çünkü Ellf'ln bai 
yollannda kı;y delıka nlılan 

l e oynaıtılını gösterecek 
bir dürbün yoktur. 

Elif gün geçtikçe toplan· l 
Abone ücreti lıyetlerı içın beyııelııııl~I to· 

n.ıııııı~ olen huklordun ora· 
l.ırdu lııılunan Yunrın l'kulli. 
yetinin istifude etmesıni, ki
lise ve nıektrpl<rin serbes
tısınR n ııl olıırnlar nı i te
rı ... kıeılır. Eğor Arıı. vutıuk 
iiz.,rine yobanc ılevh·ıl. rın 

gozlPri dıkılnııs ısu, bu hır.
k .. t ıııuh ıkk kt r lıi Yunu. 
·nİ•t ırı t,ır ( rıd ın y~p lnı ş 

ıl ·ğıl·lır Hukı\ ııı•lııııız. Yu· 
ıııııılık ılH P'k Pslıı bı"•lıır 
la b.ığ'lı huluııon kom~umu 
zo karş: do•tnnn h·r itılıH, 

v.ır " k olan nanıuslıı VP 

oliırııst bir siyns. t güım• k
teı.lir Tıme•'irı ~· z~ırı.,ci 
mulııı' ri Pğer m •ktuplar nıı 
devom etın ~ ol• ıydı, lıvkihi 

vaz yeti kuvı ıyorı k goz~te

ııint> ~üoderdığj yani ş ıın· 
layi lı m ·ktuplnr.nı toshıh 
elrnek fırsat nı lııılu dıı. 

Yurttaş! 

YILLICI 800 KUl'Uf 
6 AYLICI 450 • 
3 AYLICI 240 • 

Abone ücretleri taklite 
bafrlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçt>n nüshalar 
1 O kur~ ıtur • 
--+-

Gazeteye alt her husvJta 
Neırlyat mü.ıürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumarteıl gflnlert 
çıkmaz. ---

Bıı Ciirıılıııri\PI lı:ı,raııııı da ,·1:1ıli rı ali; rınn ... . . . . 
zııı rı·ı; ı igı·ı·ıdi .\ııl..:ıra ~ı·ııi 'f'r~i t'\İı dl' ~apı-

1 ıcal..lır. Kı~!ıl.. ilıti~; t,:larıııı ıwuz '" s:ı~l:ım ~· r 
li ııı ıll:ırııııızla bıı Sl'rgiılı·ıı tı•ılaril.. ı t. 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemigetl 
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r~;~~~~.;ı,, 
• Bu akşamdan itibaren ; 1 

Muhterem Balıkesir 
Ahalisine Müjde. 

.. / . .;1,;. . • - ~·,'l'Jt;'. . . . .. . 

1 Bu ~efa ft>dakar!ık yapar~ı... ct>lh_eıtiğinıiz = 
it kaııuııı ~lehrııt't .\lı, Kerııaııı lbrahıııı bı>y- !i! 
1\ !erin idaresiıııh- ıııiilf'nınıel :-az heveti her ! 
iE ak~aııı riol-.uz uııı;ıı,fra kadar iC'l'H~-i ahenk = 
1 f'd_t'Ct'llİI'. ~ . 
; llavet~ 1 
~ Mü ide Hayriye hanım tarafından rnlolar lf 

Suzan ıı » Cı:.nbaz numaraları ~ 
İ: Melahat ıı ıı \l;lli rakslar ! 
• 1\yı·ı<~<l \rodvil ; 
l:Tşı·if ı•denler lıt>rlıalrk ;111•111111111 kahıl'aklardır 1 
li ··ıtt--ıtHlltl!IHtEl~'iUillfSiHf:!4Hi3th lii!• 

1 

Balıkesiı· Pflst<t \ 'e "rel-
gı·<ıf" l'lii(ltiı·liiğtiı1(len 

Bu kere İstanbul· 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müıyü Vil-
li tarafından en müş· 
külpesent bey ve ha-
nım efendileri mem 

1 nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni şapka · 

lar ima 1 edildiği gibi 
1 • 

1 

eskı ıapka-lar da ye 
ni bir hale getiril-

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

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektedir. İpekli, yün· 
lü kumaş-lar ve elbi· [ 

sel er üzerinde olan j 
bi1umum lekeler beı 1 

Jakika gibi pek kı•a 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüsü de pek ehv~n 
fiat!a yapılmakta ol· 
mduğunu muhtere ha· 

lkımıza teb~ir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Sinemasında 

1 Ağustos 934 ~arşamba ~an itibaren 
KARAMAZOF 

ll ii ııw~si ileri. 

KARDEŞLER 

.\~:\.\ STE~ 

FRITZ KORTXEH 
Meıhur Rus ediplerinden Dostoye wıkynin laye· 

mut romanından iktibas edilrr.iıtır. Karamazof kar
deıler baba ile oğulu kartı karşıya getiren tabakünı 
olunmaz bir aıkın doğurduğu ıztırabın bir haileıidır. ŞAPKA VAPIM EVİ 
İlaveten Dünya havadisler Balık.<'~İr - Bııl~a :ıra~ı po~ıa~ır ı :ı ıaljp zulııır • 

etıııı•diğindf'rı I G- S-!13-1- dt>rı iı ha ~ ·t'ıı bir lıafta - - -
nıliddeıle terııdiı Pdildiği ilaıı oluııur·. 'I 1 

' ·' ' 1' ~ - t\, T~~ "1.!.:İ' ~ .....,- • 

B<ılıkt•siı· \ ' ila)·et 
nıi Enctiıııeııiııden 

H i ııı<t yeit•l (~ı 1 • 

l)ai-

(~eıu İ)'Cli ııden: 

::o .\ğıı:-10-. !):J.ı Zafı r ha~ı·:ırıııı.a rııii~adif 
peı·.;pnıbe giiı.ii CPıııi~etiıııiz tarafırıdaıı rıwıııle .. 
keıiıııiz fal,ir ~·oeukl.11111111 :-iiııııetlı·ı·i ~:ıpılaeak-
111·. Bu meyanda ı;ocııklarıı ı ~iiıırıı·t t'llİrnıek 
i--ıi~ı·ıı \akli lıa ı i ıııii~aiı ailı ll'riıı ılı• dizi hir 
ıııa-.raf ıııırkabiliı . dı· : . ~111 ~iiııde ceıııiYt•tınıız 
tar.ıfrrıdaıı •.:oe11klarıııı ~iirıı.t•l t>llirıııt'lt·t·i· nıiinı
~iiııtliil'. Bu lııısıısla d.ılıa fazla izalıat ıılıııak 
i~ti~t·rıleı·iıı fırı· gün ~aal l!i-17 aı·asırıda Fl'r:ılı 
oteli k:ır~ısıııda K<'nıal bf'~ :ıparırnaııırıda (:enıi-

v1..•tiıııiz rİ\srıirıe ıııiil'acaatlan il:iıı oluıııır. • • 

Necip beyin losyoııları ve 
yağsız kıremleri Ergun rlk
bahar kolonya ve losyonları 

SAGLAM, 

KUMAŞ 

-

ZARiF, 

Bu gece 

Şifa 

• 
eczanesı 

Nöbt~tçidir 

Dr. M. Ali 

B«ılıkt•siı· i\ec<tli Rey 
l\tlıı«tlliı11 \ilektelli ıııü -
düı·liiğiiıı(lenden: •• 

Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

ı- ---~--------~--... -----..t~· -------------------•• ı - Taldw kaydırın :?o \µ-u~ıo' pazarıe~i ' •• T il 
gıırııı ha~laıı:ıeak111·. :ı emaşa ~ 

-> \ı:ı :.>-34 vıh rıwzııııl;ın iıııtılıaııları E' - M il 

)Jt>ııılt•kt•t lıa~ıalıa- ! • 
l_t'ıli.iıı hirirıci ı·ırı_,ı;a_ı.·tl·:-.i giirıi._ı hıı:-lı.yat'ak 'e :.._>o .•• ~~ 
rrwı ıı~rşerıılw gırrııı uııc('"kıır·. «Alal-.udarlar 1111- tt OTEL VE GAZl.NQSU ıw:-i ı•ilı, frı•ııgi. hel

:-oğukhığu lıası:ılıkları 
rııiitelıa~~ı.;ı. ' 

Liharı gii•ıı ·rini ıııı·ltı·plen ügn·ııctıi:irler.ıı tf 
;; - Hi~;ızi~e. lt>rl>iyt• Tiiı-kt;e , •. t~delıi,, a ı ~: 

ı[pı·.;lt•ri iıııtiha •· lar·ı t:ılıriri olcll':ık \f' .;ııallt·ı· H'- tf Şeref Bey idaresinde 
Hastalarınıs aat üçte ' k.ülettf'rı ~iiııılı•rilPCf'llİI'. !! lr'~ 

Ba rld 1 r·ııı ·ı I\. ·ı za s •• 1 1 , ,. ıı· ·- ı · · ı · · · J 1> • .... na1ıkesiriıı 1ıer ııususta pıı ( ( ,. ·ı !•ı(l i hükümet ~ddesinde mu- ..... . : ua ıııı ı,ıı ı •ı\f~llllln 111'~11('! e~,ı·e __ ,ıya- •• 

ı lı ayene_haneıınde kabul ve ,, Zl~I' llllltlı:ıııı J 1-, lııl Clllll:ll'lf' .. 1, ra!Jıı ılrnıler if. nıiik.eııımd Otelidir. ·~ 
tedavı eder. ı ı -· · ·ı ı l'l • 1 'f" ı · 'I •• 

. 1 Zllllll'('~I ııııtı ıaııı -± f'\' il ~:ı ı, 111'11.('f' rııııı ıaııı N K f T . rı. s . 1 . J ~· 
1 :20 E~h)[ pcrşeııılw g

0

ii11ii yapılH('akı;r. ,•! t~~ on or. emız ırı, ervıs erınue ı,, 
Uuarııt>le n·r~isirıd"n horı;lu Baııdırıııa'1111ı Sı- I.'· ' ;) ~ln:ılliııı rııclıelırıı;rı ikirıri deH't':Sİtıiıı i nezaket ve ciddiyet, emniyet ~ 

ğıı· \olıırı<la kain B«"ııızi lıı•,iıı nıülJ..iyetiııe ait DOKTOR rııe:slel d(·ı·sleri iıııtihaııı 10 E~llıl paz:ıı·1C'si gii- &ll '' 
(:20).IJiıı liı·a kı rıwıi ıııulıaııır.ııeıwli Tiiı:k un fab- ııü yapılaeak ,,. s11allPrı Yt•lal ... 111•11 göııt!ı-ril<'- DJ Gerek Memleket halkının.~ 
rika~ınııı lıirıasilf' iı:iııdeki ııw,cut IJir adet 85 jMehmet Şakirj t•eı..tıı'- . ı M gerek bütün misafirlerimizifl~ 
Be, gir ı-.u,Yetiııde İsYet' ıııaı·k:ılı nıazoı ıııotörii 6 - Li~t lt·rın • ıalıii iliıırlt'r ziiııın~si ııı.ıilı:ıııı ~d umu .. mi takdirini celbetmiştif~ 

•' • llerc:ün lı:ıbtaları•ıı b:ı:ıt ) ., ı? l 'I 1 I" ' ·ı · [ " · · ı · ,.4 \(' bir· adet 55 BP.Y-.""' ku\ \l'fiııde ı--";tZOJ."ll · laıı- i) r_,y il ıwr~('lll lf', \l~azı l 1111 t'I' Zllllll'('Sl llll 1· • ~ 
-~ 2 ılı· ., oık""'"' k ıdar k:ıhul 1 ı~ 1 1 I' 1 1 · ·· · · ·ı '1 TEMA <;:A G ' d kt>.\ nıaı·kalı ıııotöı·. 7 1111 PIPj:!İ, bir illi lıarnıarı ~.ı •r ıarıı 1 fi r,~ 11 pazar, ',( e )l~aı Zllllll'('l'.11 ınıtı ııırıı D• ....., azınosun a ı 

k. . 1. 1 ı ~l E,ı.·ıı Ca:·saıııha giiıılf'ı·i "'tııl:ıcakıır. ~- 1 ııı:ı · ıııı · ~ı. )il' "ıs torıu·:-i. 8 ~f'd('" ,a1~ 101111. ııir .\tın·~: ,ıu~ıararaı..iıı . · · · · rı• 
6 

I s ı· e· R ~ 
1 J 7 - Sııııf ikrııal iııııi_lıaıılarrııa ~~ E_,lı'ıl eii- •• üze BS I lr a YO . rnıj ıııak i ıu~si, hir !f•\aj lıılıııııha~ı. lıir kıı~ 11~11. ıııalıall•"·ırıdt· l\;ırı"·İ 1 •• 
tıılıırııha:-ı, 2 irrııik i~Pjilrii. + hır-,••d:n.· :ıı.harı bir lw.' ı.iirht·:-Tİ\arrııda. ııı:ırlPsi lı.ı~ları:waktır·. «lrıııilı:ııı güıılt>ı ı ıııı>klPp- •"• . l 1 ı ~' 

tı•rı iiğrl'ııilil'.» ... ~t·lıl'iıı, btaıı ıu H' ızıııiriıı bliıiiıı ~aZt'lt>ler· ~ 
vaı~ 1-.i enııı.111 (2U ı part; ı a ı at \P edeYalla birlik- " rı 

t' - E('ııt• ' i ıııcıtılı•kt'llı·ı·iııP ı-rilııtlf'ı·ilt•(•p"- at rllt'V('llltırr iı 
te tahsili f'lll\al la11111111 alık~1rııırı:ı lf'\ fıkarı 21 Satılık hane lılCI H 
giiıı nıiiılJf'l[p a[Pllİ :ııiiza\Pdt'\t' cık:ırılaruk ıah·lll' İ('İlı ~:ıpılneak rııii~abaka irıııilıaıııı ı a 22 •• Balıkeoirin en eyi tanınmış bir oturma ve ~ 
. . . " Evlıllde lı :-1 tıı eaktır. i.f dinlenme yeridir. ~ 

29-.\j:!ıı~to:' l _9~4 '''.' ilıiııı~ ı_ııii-.:ıdif(jaı·::aıııha ~iiııii B~tün asri konforü haiz I . 9 l.t>~li mecı·;ırıİ rııi'ı:-ahak:ı iııılilıa;.laı·ı :·HJ tf _,,t11 
.;ıal I;:> it• hır11ıeı ılıall':-1 ıcra kılırıaeağırıd:ııı la- sıhhı, havadar bır ev satı- E,\lıil pazaı• ~iiııii \apılacaktır. ~-:::::::::::::::::::::...:~ 
1. 1 . n d l' . d .. 1 k. 1 1 lıktır. 1 . . . 
ıp errrı an ırrııa rııa ıyı·:-ırı (' lllll(f'~PI\ . , 11.0- Taliplerin eczacı Avni ve ıo 01'1'.'ilt'l't' 1 TP~llllW\\t'I Pazarıı·.;i !-(il- "1.,$riyat müdürü.:_ ES~T ADIL 

misyonu mahsusuna rnüracaaıları ili'ırı olunur. 1 Fahri beylere müracaatları. I nü başlanacaktır. Vilayet Matbaası Balıkeıir 
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