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Afyon - Antalya ~attının 15 - 40 ~i
lomerreferi arası i~ale e~il~i . 

• 

Nüıhaaı Her yerde 3 kuru4lur CÜMHURİYET: EMECE HAK, DECERE HÜRRiYET GETİRiR 

Yemen ile Hicaz arası yine gerginleşti 
~ar~ iMimali var. 

S a h 1 b i ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müslecaplıo~lu [saf Adil 

• ÇARŞAMBA 12 EYLÜL 1934 GÜNLÜK SİY ASI GA;;;;Z-..E;;;.;;Tii.iiiiE-... ______________ B_i_ri.nc.i .,Y.ıL __ s_A_Y_ı_:_2s_s __ 

Erzurum Maliyt~ v~ ki 1 i Silahsızlanmaı 

M. Mektebi 
Veka 1et ile müteah
hit arasındaki ihti

laf mahkemede 
ANKARA. 11 ( S Ş ) -

Erzurum muallim mektebi 

binasının inşasını Eı50 bin 
liraya taahhüt edip bu le- 1 

ahhüdünü yerine getirmiyen 

İsınail Hakkı bey isminde 

bir müteahhidin depozito 
olarak verdiği 100 bin lira 

hazineye irat kaydedilmiş 
ve bunun üzerine mesele 
tnuhakflneye intıkal etmiş 

ti, Mahkeme bu hususta 
tetkikat yapmak üzere Er 
zurum'a bir heyet gönder 
tniı ve bu helet dün 
Erzurum'dan dönmüştür. 

Ankara'ya gitti 

Malıye vekili Fuat bey 

İSTANBlL. ıl : S!;i) !;ieh

rimızde bulunun maliyıı ve 

kıli Fuat bey Ank:ıra'ya ha· 
rbket etmiş ve istasyonola 

Heyet raporunu mahkeme 
heyetine verecek ve haylı 
heyecanlı olacağı ar !aşılan 
bu davaya bugünlerde de
vaın edilecektır. 

1 ınerJsiml" te yı edılmiştir . 

Döı·t Büyük 
Tüccaı·ın 

ÜzQm fiatları hak
kında manasız b;r 

müracaatları 
ANKARA, 10 (A.A) 

istanbul'd<ı ı 
Yağmuı· 

Be.şiktaşta 15 evi 
su bastı. Nişantaşın
da bazı evler yıkıla
cak vaziyete girdi 

IST\\Bl 1., 11 (S~) Dun 
şehrimizde bir saat de · 
vam cı l e n · :ddelli 
bir yo<rmur y; ıtrm ış t ı r • :"'.) t"' 

Yağmurun ~ iddttinden bozı 

evlerin sıvaları döl.ii!Jü, 
Beşilttu9'<a 16 tvı su hastı. 

~işantaş ı n'd ı b~zı '" ler yı
kılacak vazıyete g .rdi 

Konferansı 
Toplanabilir mi? 

LONDRA, 1•) (A.A.) - Ce
nevre'ye hareket eden M. 

Hendreson beyanatta bulu 
narak demiştir ki: 

" Silahsızlanma kon-
fera nsı bürosunu yakında 

toplamak fikrinde değilim 

Böley bir toplantının faydalı 
o 1arak yapılabilmesi için iki 

mühim meselenin hal yolu

na girmesi lazımdır . Bu 
meselelerin biri Sovyet 
Rusya ' nın Millet lu Cemiye

tine kabulü ve diğeri de 
şarki Avrupa müstakbel 
muavenet ve ademi 
vüz misakıdır. 

teca· 

Cenevre'ye gitmemin se · 
bebi bugünkü vazivet hak
kında m Jhtel if heyeti mu 

rahhuaların noktai nazarı

nı anlamaktır . Silahsızlan 

ma konferansının mesaisine 
teşrinisani ·'rn evvel baılıya
bileceğini zannetmiyorum .• 

Ceneral Paten 
ne demiş? 

PARİS, 10 (A.A_) - Marn· 
meydan muharebesinin 

yirminci yıldönümü müna· 

sebetile söylemiş olduğu 

nutukta ceneral Paten de 

miştirki: 

Sulh Kongresi ~imali Afrl~a·nın müstemle~e siyasetin~e biı~önüm no~tası 

Türk istiklalini Avrupa 
lüzumlu buldu 

• • 
rcrn , 

LOKARl\O , 11 (A A ) -
Burada toplanan beynelmi · 
lel dünya sulh kongrası iki 
karar ıttihaz etmiştir. Bu 
kararlardan bırı s i Sovyet 
Rusya 'nın milletler cemiye
tine aittir. Konferans umu
miyet prensibine sadık ka 
larak Sovyet Rusya'nın Ce 
nevre teşekilatına iltih•~ını 

evvelden se' ıimlamaktadır. 

Kongra aynı 7.amanda 
milletl er c emiyeti prensip 
leri Türkiye'nin istiklalinin 
temin edilmesi ke yfiyetinin 
bütün Avrupa için ehemmi· 
yet ve lüzumunu kara r al-

tına almıştır. Kongrada Sar 
mesele1ine, silah.,zlanma iti· 
ne ve uzak şarktaki vaziye
te ait raporlar da okunmuş-
tllr . 

ispanya grevi Sovyetler ıçın 

ölüler ve yaralanan M. Baı·tu 
lar var· diyoı· ki: 

MADRİT, 10 (AA) 
Umumi grev Madrile'te bit · 
miştir Dahiliye Nazırı gre
vin A•tturi'de vahimleıt ı ğini 

ve bütün müfrit teıkilatların 
kapatılmasını ve reislerinin 
mahkemelere verilmesini 
emrettiğini söylemi~tir 

MADRID, 1 ı (AA.) 
Grev esnasındd 6 kişi ölmüş , 
ve 14 ü ağır olmak iizere 
18 kişi yaralanmışlır. Sendi
ka·lar ~u sabahtan iti~aren 

iş ' başlanmuını emr, tm'ş 
!erdir. 

Museviler 
Türkçe ko
nuşm<tğt\ d<l 

vet t•dildi. 
ISTA. Hl L, 11 (8.!;') 

Musevilerin yıl başı bayram
ları münasebeti le Halut Türk 
kültür birliği cemiyeti bir 
beyanname neşretmiş , ve 
bütün Miisovileri Türkçe 
konuşmnğo davet etmiştir 

LİYON, 10 ı A . A) - M Bar-
tu Radikal Sosyalist kongra
sında , söylediğ i bir nutkunda 
Almanya 'ııın Mil et'er cemi · 
yetinden ayrılmasmın Fran
sa'nın hatası olmad ı ğını ka· 
yit le •öyledi ,.e deri 1. i : 

Sulbü isli yen bütün Fr an
sız'lar So\ yet Rusya'nın 

;Milletler cemiyetine girme
sinden çok memı un olma 
lıdırlar. Zira bu mem 1eket 
kuvvetli bir sulh amilidir. 

M. Bartu nutkuncla , Sov 

) et Rusya'nın Milletler ce· 
miyetinc girmesi meselesine 

temasla, '' !EO milyonluk bir 
devleti beynelmilel müvaze 
neden hariç bırakm~k lü-
yük bir siyasi hata oldu,. 
demiştir 

Yunanlı'larla dosltu-
ğu muzu bozmağa 

çalışıyor. 
IST.\\111L. 11 [S!;i) l\r -

1 

"Türkiı;he Post., dan 1 te mleke hududunun ıi· 

Geçen hafta birbiri ardı male doğru tevsii, Fransa 
na ge çen hararetli veka yiln ile İngiltere beyninde mü 
saffı haricinde İngiltere , nakkit 1899 tarihli Sudan 
İtalya ve Mısır hükümetleri mukavelenamesine aykırı 
ara sında derin lıir sessizlik olmamakla beraber Libya'ya 
içerisinde bir itilaf vücuda hakim olacak devlete Sudan 
gelmiştir. imza olunan bu yollarını kapamıı oluyordu. 
mukavele ile Afrika'nın talii Btıka bir tabirle. iktısaden 
muvakkaten teshil edi l miş büyük bir kıymeti haiz olan 
bulunuyor. Bu bakımdan şimali Afrika'nın istismarı 

mezkür mukaveleııin, yal · İtalya'ya imkansız kılınmıı 
nız imzalaıını !, oyan clev- bu lunuyordu. Roma'nın bu 
Jetleri değil. buc'ı nler arası husustaki teşebbüs ve pro-
siyasetini de alakadar et · testoları bittabi neticesiz 
mesı tabiid ir kalmıştı . 

Bu yeni hattı harekeli İtalya'nın umumi harpte 
icap ettiren rnlepler in an Hi laf d ~ vletlerine iltihaktan 

laıılabilrr. esi i~in biraz tarihi maksadı bilhassa müıtemlc-
karıştırmak lazım gelir. k ! lerini tevsi etmek arzusun-

Bir harbe varmak istida dan ileri geldiği inkar edi· 

dını gösterirken Fransa ile 
İngiltere arasındaki farklı 
görü~lere bir set çe ken 21 
mart 18YJ tarihli Sudan 
mukavelename>ı, Sudan'da 
Bahrelgazel ve Da rf ur mm· 
takala rını İngilt e re'ye ve 
vadi ve Bagirmi mıntakala

rile Çad gölünün şark ve 
şimalinde buh nan ara zıyı 
Fransa'ya terkedi) ordu . in 
gilt ere ve mukavelede bür
cüsertan'ı.ı dönüm noktas ı 

cenubundan Libya sa h ra sın ı 

takriben 15 arzi d a ece ye 
k adar olan hattın ga rbında

ki ara ziyi Fransız nüfuz mın 

taka s ı ola rak tanın alı ta idi. 
Zımnen de ğil , do ğ n-dan 

doğruya arazi•in e ta alluk 
eden bu pek mühim müs· 

temleke mukav elenamesi işin· 
de İtalya 'nın açıkla bıra · 

kıldığı şüphe ııötürmez bır 

hakikattir . 
ltalya'nın, bu mesele ile 

münasebatı olmıyarak ve 

lemez. Londra'da akit ve 
imza edilen 26 Nisan 1915 
tarihli mukavelede: Fransa 
ve İngiltere Afrika'daki 
müslemlekelerini tevsi ettik 
!eri takdirde İtalya'nın da 
bir takım la vizata istihkak· 
kespedeceği ta>rıh ediliyor
du. 

İz nir'in tanınmış dört büyük 
ihracatçı Türk firmasının 

içlerinden b irinin evinde 
gizlice top 1 andıkları ve bu 
toplantıda üzüm fiatlar ı nın 

tereffuu üzerine düıük fiat 
lara yaptıkları alıver satış

ları kapatmak ve tereffua 
mani olmak için müştereken 
harekete karar verdiklerini 
bildırerek üzüm fiatlarının 
Yükselmeğe baıladığı bir 
•ırada müstahsil aleyhine 
sebepsiz böyle muzır bir ha· 
rekete meydan veril memesini 
hükümetten rica edilmiştir. 

ı ,: ırşl ıistünde damı akta_ 
ran bir Ermeni çocuğu yağ
murdan dü~iip yaralandı. 
Tahribat azdır. 

Marn meydanında yan 
yana yatan binlerce Fransız 
ve Alman ölüleri son sene
lerin müthiş tecrübelerinden 
sonra muzlarip beıeriyetin 

artık yaralarını tedaviden 
başka bir şey düşünme · 
diğini bize hatırlatmaktadır 

~~~~~~~~~~~~~~ı 

moni <' · nerulı Torkunı . (; ,ır

bl Trokyu'da aleyhım i ıde 

tahrık:H yopmokto vıı Yu 
n~n'ldarla aram zdaki dost 

fakat diğer bir çok vakayi 
in neticesinde zamanla Fran· 
sa ve İngiltere'ıe kartı 
olan siyasetine başka bir 
istikam et verdiğini ve bın · 

n etice Umumi Harpte iti· 
laf Devletleri safında yer 
almış olduğunu görüyoruz . 
Bu hattı hareket bittabi 
Roma, Paris ve Londra ara· 
sında ve budunlar arası 

müstemleke siyasetiı de le · 

sirini göstermekten hali ka 
lamazdı 

ll u arazi tevsii iti ancak 
Almanya'nın zararına ola· 
bilirdi. Ancak harbin hita
mını müteakip İtalya feda
karlığı mukabil olarak tah· 
min elliği mükafatı elde 
edememiştir Bununla bera• 
ber Fransa 1919 seneıinde 

"Gadames. ve "Gat. a gi
den karvan yolundaki ıarki 
Tunus arazisini İtalya 'ya 
terkelli ve bu suretle İtal
yan'lar garp hududunda şi· 

maldtn cenuba doğru uza· 
nan bir yolu kazanmıt ol
dular. Ancak bu, ulak bir 
h ~dut tashihinden baıka bir 
şey değildi. Bununla• ne aım 

'1kı bağlanmış olan cenubi 
Libya hududunun bağları 

çözülmüf, ne de Suda.n'da 
tevsii arazi meselesi hallo
lumnuıtu. Mıaır hududunda 
da vaziyet aynı halde bu-

Ankara reami mahafilin· 
de biıyük asabiyet ve has· 
saai yelle karşıla nan bu ha· 
berin ehemmiyetle tetkik ve 
lakip edilmesi için alaka
darlara emir verilmiştir 

Zeytin yağı Piyasası 
İST NllUL, 11 (, Ş) 
Z~ytin yağı Hatlarında 

son hafta zarfında hir le· 
teffu görülmü4tür. İstanbul 
Piyasasır.da her cins maiden 

160 ton kadar stok vardır. 
Mevsim batlangıcı hasebile 
ınaJ az geliyor 

Birinci yemeklik mallar 
kilosu 34 kuruıtur Geçen haf
la bu mallar 32 kuruş 30 para, 

bir sene evvel i•e aynı haf
la.da 29 kuruş 25 parada 
idi Sabunluk zeytinyağı 
fiatlarında ise bir kuruş ka· 

dar tenezzül kaydedilmiştir. 
Bu hafta kilosu 25 buçuk 

kuruştan satılan sal unluk· 
lar bir hafta evvel 26 ku· 
tuş 30 para tesçil ettiril· 
nıekte ıdı 1933 yılının bu 
tarihlerindr. sal un zeytin· 
Ya iiları 25 kurq 20 para
dna muamele görüyordu. 

Ankara halkevi gru
bunun konseri 

İZMiR, 11 (A.A.) 9 
Eylül kurtuluş bayramına 
1ttirak etmek için buraya 
Relmit olan Ankara llalkevi 
ıırubu tarafından dün gece 
b· k ır onser verllmittır. 

• 
lııci r 111 ıı l><l '' '''' ( 1 • 

1 nhisar. muhtelif mubayaa 
tesis etti 

merkezleri 

İZMİR, 11 (S Ş) - İnhi
sar idaresinin ispirtolu içki ler 
umumi müdür muavini Mü· 
nir bey dü ~ İstanbul,a git
miştir. llusrev bey, inhisar 
idaresinir. incir mubayaa it· 
terini yerine koymuş; mu 
bayaa mıntakalaı ında mıı 
buyaa merkezleri tesis edil 

miştir. 

Mubayaata Ödemiş, Reşa· 
diye, İzmir, Selçuk ve ger· 
mencik'le başlanmıştır. 

Hurda incir fiatları, Al 
d t 1 · 

sancak istasyonun a es ım 
hesabile dört kuruştur. Mu 
bayaa merkezi lzmir'den ne 
kadar uzak olursa fiatlar o 
kadar azalmaktadır Şimdi 
lik bazı mıntakalarda 3 ku 
ruf IO para. bazılarında 3 
20 paraya mubayaa yapıl-

Gümüş 
paralaı· 

Gümüşler eritilme
ğe başladı 

ISTANHLL. ı 1 (S.Ş) 
İngiltcrı·'yr s pariş edilen 10 
bın ton (;ünıiişün P 'k yn.
kınılo g .1 , •• gi talımın edılı· 
yor Dıırphane•le gıııııü' pa· 
raLırın hazırlanmasına de
vam olunuyor. Döküm ocak· 
!arı gümu~lerı eritme~e 
başlamıştır. 

maıtadır. İnhı~ar idareıi, 

ihti}aÇ nisbetinde mubayaa 

ta mevsim sonuna kadar 
devam edecektir. 

Selçuk istasyonundan alındn 

7000 küsur kiloluk ilk parti 
incir dün İzmir'e gelmiftir. 

Parlamentolar 

Mısafirlerden tram
vay ücreti alınmıya

cak 

iST ANBUL 11 (S Ş.) 

Yakında şehrimizde topla 

nacak olan beynelmilel Par

lamentolar konferans ı ıçın 

Belediye tedbirler almıya 

ve hazırlıklar yapn.aya baş
lamıştır l\u azanın Yıldıza 

gidip l!elmeleri iç . n otobü• 

ler temin edılm ş. boğaz ve 

marmara d< niz suları için 
motörler tutulmuştur 

Bundan baıka belediye 

tarafından yapılan teıebbüs 

neticesi konferansa işt . rak 

edecek azalardan tramvay 
ve tunel ücretleri alınmama· 

sı tramvay ,.e tunel şirket· 

terince kabul edilmiştir. 

ı Hicaz
Vemen 

Yeniden arala
ları açıldı 

Harp etmek ihtimali 
var 

IST..\:\Bl L. t 1 ıS :)) -Kn
lıire'Jen gelen lıaberlore göre 
Jl icuz ve Yemen arasındokı 
münınobnt yeniden gergin
le~mi~tir. Bir k:ıı· ay evvel 
akt e ılılen muuhodrye rnğ · 

men hor iki tarur or.Julnrı 

harp lıaz ı rlıklorına bıilıin 

şiJd .. tlerile devam eylemiş 
ler ,. ~ hazırlanmışlardır 

Bu gun!erde Hicaz - Yemen 
arasında şiddetli muharebe· 
!erin b~şlamusınu intıznr 

olunuyor. 
---....,...-----,::-----. 

• 
Ankar<ı-Izmir 
Ankara Zonguldak 

telefon hatları 
ANKAHA 11 (::iti) - An· 

kara _ İzmir, Ankara Zon 
.rd lok telefon hotlorırın ı·e
" ki 1mesine dı • Ynm edılmektr-

Jir Tr rinison nin ortalarına 
doğru her ıki hatt ı n lııtcrı• 
,-,ı tahmım cdılmektedir. 
" ~lemleketin muhtelif yer -
lerinde telgraf hatlarının ta
mir ve takviyesi bitmek 
üzeredir 

luğu boz 'TlBğ'a 
dır. 

l'roia gaztle8İ bu hususla 
nr:riyat ynparuk l'orkum 

iı·in ) unnn hükı1metının dik
kat nazar ı nı c ~ lfıetnıektııılır 

ll<ı lk<t n 
~~nf(·~·<ınsı I 

T ehırı haberı dogru 
değil. 

İstanhuldan bir gorıınuş 
İSTA\ \l L, t 1 (S.~) - ) ·. ı 

ti z'Ja toplan • , . ., k olan be· 
1 

~inri BJlknn konferans nın 
tehir e lıle .. e j::i hakkınıl:ıki 

h ıherler .1 ,1p;ru J • ğ'ıl,I r. il ı
zı Bulgnr ~az~telerı lıu ha 
berleri ortayıı :ıtmi'l:ırsada 

nimi resmi Bulgar molıufılı 

ıle lıu ~ayiayı tekzip etmek
tedir. 

Geçen ayın sonlarına doğ· 
ru Mı.ır'da İngiltere ' ye ser
best hareket elı veren İta!. 
ya aynı Lamanda Fransayı 

garbı şimali Afrika 'sındaki 

müstemle kelerinin istimıarı 
işinde · serbf'st bırakmıı 

oluyordu Tarablusgarp har · 
binden sonra , İtalya da Ta 
rablus ve Sırenaik üzerinde
ki arzularına ermiş ve bu 
andan itibaren şimali Afri

ka müstemleke işlerine filen 
karışmış bulunuyordu. 

İtalyan 'ların Berberi'ler ve 
bilhassa Sünusi'lerin muka
vemeti dolayısile ılhak eti ik
i eri yeni arazin .o kumlarla 
muhat olan cenubuna ulaşa
mamasından istıfade ederek 
Fransa ve İngiltere Osmanlı 
İmparatorluğ unun Tarab 
lusg.up v e S•renaik 'teki ül· 
kelerinin garp ve cenubuna 
te•adüf eden ara7iıinden ba· 
zı parçaları ayırmak husu· 
sund;ı m ıtabık kalmıılardır. 
Mısır, Solum körfnini k<'ndi
ne peşkeş çekerken Fransa 
da Borku ve Tibesti'nin en 
mühim noktalarını ilhak 
ediyordu . F ra.naa müs -

1 unuyordu. Londra 1920 se
nesinde yalnız Mısır sahra 
sının garp hududu haltında 
kain ve cidden hususi bir 
ehemmiyeti haiz bulunan 
"Carabub" mevkiıni ltalya.· 
ya terke ve 25 tulü garbi 
derecesinin hudut olarak 
tesbittne meylediyordu. An
cak bunun için de İtalya' 
nın kafi miktarda tavizat 
elde etmediği noktai naza· 
rından vazgeçmesi ve bu 
verilenle iktifa etmeıi iste· 
niliyordu Mussolini mütea
kip senelerde ıkide bir Fran
sa ve lngiltere nezdinde te · 
şebbüsatta bulunarak yerine 
g .. tirilmiyen vaitleri hatırlat· 
mışlır. Mumaileyhin Libya 
ve Sirenaik arazisini tevsie 
matuf olan bu sa vatma l arı 

ancak 1931 senesinde ve 
Sünusi 'lerin hakimiyet mer 
kezi olan "Kufra" mevkii 
nin İtalyan'lar tarafından 
alınmasından sonra bir ne· 
tice verebilmiştir. Esasen 
bu tarihten bir sene evvel 
İtalyan kuvvetleri cenubi 
Ftzan'ın en muhim bir yol 
bölümü olan"Ghat" mevki 
ini iıgal elmit bulunuyorlar 
dı Fakat İtalyan müstemle
ke siya•etinin en büyük he
defi yine şimali Afrika 'nın 
göbeğinde bulunan ticaret 
yollarının birleşme noktası 
olan ve Sudan ile Çad rö-
(Devamı üçüncü •ayfada) 
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Londra İntibaları 
St!kı Şül<.rü 

~--

Londra Parlamento binası 

Vlll 
Seyretmek üzere gitti

ğimiz ve üzerinde İstanbul' 
un lımlnl taşıyı;n bu filimin 
içinde lıtanbul'a ait Galata 
köprüsünün üç saniye süren 
kuş bakıtı bir görünüşün· 

den batka bir ıey yok Fi· 
!imin mevzuu harbi umt mi 
bidayetinde lstanbul'da ge 
çen bir casusluk hadisesi. 
Sözde her ıey Türk dekoı u 
içinde geçiyor. Fakat Tür
kiye'yi hatırlatacak en kü 
çük bir kısım yok. O kadar 
bizim hayatımızdan ı zak. 
Her ne kadar vaka henüz 
feslerin bulunduğu bir devri 
gösteriyorsa da garsonundan 
tutun da zabitine, en büyük 
kumandanına kadar herkes 
biraz Arap veya Arnavut , 
biraz da uzun feslerile Mı -
sır'lılara benziycr Resn i 
bir kumandanın dairesi, 
kafeslerle, minderlerle, nar· 
gilelerle süslü. Tıpkı bin 
bir gece masallarının sire 
malarda gördüğümüz Arap, 
Acem sarayları gibi. Şeh 
zadebaşının ne ıhtiyar şan· 
tözü bile ıu sat.nede sözde 
Türk kıyafetile göb.,k atan 
kadın kıyafetini görmemiş
tir. Zaten değil yalnız l:u
rada, lakin diğer milletlere 
nazaran bizi en fazla tanı 
yan Leh'liler müstesna Fran
sız'ların bile büyük bir ek 
seriyeti lıer yaşmaklı ve her 
fesliyi Türk zannediyor. Rir 
gün üniversite talebesinı'en 
bir Fransız'la goruşuyor, 
Paris'deki Türk yemekleri 
yııpan lokantalardan bahse
diyorduk. Ben Lu araca 
Türk'lerin memleketi< rini 
pek az terkeltiklerini Pariı' 
le hakiki Türk olarak bir 
sinema sahibinden baıka 

tüccarın olmadığını ve Türk 
namı altındaki lokantaların 

sahiplerinin Ermeni ve Rum 
olduğunu söylemiıtim. Hay
ret etli . "Nasıl canım, dedi 
Bir çok Türk'ler burada 
halı, koyun postekisi, ve 
fıstık satıyor.,, Biliyor;musu
nuz kimlerden bahsediyordu: 
Burada Cezair'den, Tunus' 
tan gelme Arap'lar var. 
Kirden siyahlanmış beyaz, 
beli kutaklı uzun hırkaları, 
dört parmak yüksekliğinde· 
ki feslerile bilhas~a talebe 
mahallesinde sabahtan ak 
fama kadar kahv., kahve 
gezüp halı veya fıstık satar· 
lar. lıte beninı Fransız'ın 
gördüğü Türk tüccarları 

bunlar!! Burada, dediğ·m 

gibi, batına kırmızı bir şey 
geçiren herkesi Türk adde. 
diyorlar. 

Vazi sahne filimin bir 

yerinde lazım gelen Türkçe 
iki üç satır yazı için eski 
harflerle Türkçe yazmasını 

bilen birini bulup onları 
yazdırmak zahmetine bile 
girmemif. Türkçe diye üç 
beı mani.sız Arapça kelime· 
yi bir araya getirip seyirci
lerine veriyor İngiliz'lerin 

coğrafiya ve tarihteki ceha
letleri malum. Halta Loyt 
Corc'un sulhün imzası za
manında k. gafı meşhurdur. 

Lakin bir İngiliz muallim 
mektebi hocasının Edirne' -
nin Türk. Türkiye'nin mer
kezinin Ankara oluşunu bil-
mem~sini affedebilir mi 
siniz? Büyük h a 1 k 
kütlelerini ben k!!men ma
zur görürüm. !''asıl biz Çin 
ve Afrika'nın ortaları gibi 
tetkiki derhal imkansız olan 
memleketler hakk rda söy
l<!nilen ve anlatılan şeye 

nisbeten inanırsak !:unlar da 
uzak memleketlere dair bir 
muharririn veya bir vazi 
sahnenin kafasının ve ha 
yal inin insafına kalmış olan 
her es re öyle inanıyorlar. 

Lakin münc vver sınıfın bü
yük bir ekseriyeti dev adı
mile yürüdüğümüz terakki 
nin hakiki şeklini görmekle 
beraber bizim eskı 1 alimizi 
terkettığimize sırf kendi te
cessüs hislerinin, garabet 
zevk erinin hat ı rı için tees 
süf ediyorlar. Biz kafese 
konup seyredilmt k için teş
hir edil~cek mahluklar de
ğiliz. 

Nasıl kendılerı on yedin 
ci, on sıokizinci halla on 
dokuzuncu asırdaki uzun 
saçları, kısa donlarile gez· 
miyorlar ve onları müzele
rinin malı etmııler.e, bizim 
müzelerimizin kopıları da 
ardına kadar açık. Gel ip ora
da her istediklerini, her ara
dıklarını bulabilirler 

Şu on g:in zarfında Lon
dra'dan aldığım intibaları 

doğru dürüst bir nizarr a bi
le koymadan karaladım. 

Buraya gezip görmek için 
olduğu kadar, hususi bazı 
şeraitın toplannıan yuzun· 
den benden tabiiinin fevkin
de bir çalışma istemiş olan 
imtil anlardan ronra biraz 
da istirahat için geldim. E u
nun için okuyucularım fU 
görütlerde ne derin bir tetki
kin. ne de uzun bir arattır
manın do 1 gunluğunu bula
madıklarından dolayı ümit 
ederim ki beni mazur gö
rürler. 

Londra: Ağustos 934 

~ -- - - - --Bu gece 

Şifıt 

Ecz<ınesi 
/'iöbetçidir 
Bize gelen~ 

Hafta 
Güzel bir salon mecmuası olan 

Haftanın 23 üncü sayıs• renkli 
ve güzel bır kapak i;i.ıde çıkmış
tır. 

içinde 9 Eylül panayırı ıa, sona 
eren plaj mevsimine, Paıis gece
lerine, anıavutluk'a dair yazı ve 
resimler vardır. 

Okurlarımıza salık veririz. 
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Onların Dilinden 
Kalemler 

Diyor ki Veni ÖJçü Ve T artııar Mahlut yağlar Dedi kodu ... 
Dün beş kişinin yag-_ Geçen gün, hissi bir ya Gençlerin kalemi 

Belediye tarafından sipariş 
kabul edilir. 

Kantar ve ölçeklerin fiatları nasıdır ? 
İktııat VekAlet ndc n ge 

len bir emirde ölçüler ni 

zamnames:ne taıramen 

uygun kantaı !arla kuru 

daneli maddeler ölçeklni· 

nln lstanbul'da milli bir mü 

e1Sesede yaptırılmaıının te
min edildiği bildirilmiştir . 

Bu emre nazaren bütün 
kantarlar iki taraflı olup 

en çok 50 kilograma kadar 

!artanları 17,5 liraya, yüz 
kilograma kadar tartanlar 

2:! lir.ıya, yüzellikilograma 
kadar tartanlar 3 l liraya 
kadar satılacaktır. Kuru da
neli maddeler ölçekleri de
mir saçtan yapılacak, bun
ların beş litrelikleri ıki li
rayı:.; 10 litrelıkleri iki den 
ikibuçuk !ıraya, 20 litrelik· 
!eri üçten dört liraya kadar 
verilebilecektir 

Bedeli belediyeye tesviye 
edilmek ıartile esnaf ve 
tüccar tarafından verilecek 
siparişler kabul edilmektedir 

Yüksek iktısat ve 
ticaret 

Mektebi talebesirden 19 
efendi bugün şehrimize 

geliyorlar. 
Dün İzmir Halkevı re .s li- mektedir · 1 

ğinden şehrimiz halk evi re- Tnlebelı r bir kaı· gün şeh · 
isliğine bir ttlgr: r g~lm'ş- rimız'Je kaltcaklar 'e tet-

tir. Ru telgrafta yüksek ik- kikaıta bulunucaklard r. 
tıs c t ve ticaret moktebi ta
lcbelerınJen 19 efendinin 

zıma, şöyle bir mukadde 
ları m Uuyeneye me koymak mecburiyetinde 

alındı kalmııtım; 
Dlln pazar malıallerinin "Dedi kodu mu? .. Dedi 

belediye zabıta memurları kodu . Ha!. Bir fahişe .du-
t~r..ı(ırllinn ı.,ıtışi eonasında dağı gibi dudaklarda dola-
beledıyece müteaddit defa şan şu iğrenç dedikodu 
lar tecziyo edilen Kara- mu? .. 
man karyesinden Arıf Öyle ise, derhal söyliye-
karısı ::Jul me, Kuamon kar- yim ki, yazımın hiçbir he· 
ye~inden Muslafu k3rısı lla . defi yoktur .. 
no.fe. Karaman kur vesinden Bu yazıyı, sırf zevkim için 
Ahmet karısı 11..ıvva, Kara- yazdı"1 . •n 

man kuryesinden Kütllkle
rın Cemile, Karaman karye
sinden Hacı llasan karısı 

Şımile'ye aıt sıttı kları tere 
yağları, mahlut ve yarı yn
rıya sulu oldukları görüle
rek derhal müsadere ve be
rayi tchlil memleket hasta
hanesi laboratuvarına gön
derilmiştir . 

Belediye intihap en
cümeni 

Belediye intıhap en<'ümeni 
dünde hde.diye daifl sinde 
toplınarJk tetkikutına do
vam ı.tmiştir. 

Naci bey 
9 Eylı11 lzmir kurtuluş 

bJyram ında bulunma!.. üze

re lznıiı'e giden belediye re
isim·z Naci beyle mebusumuz 
Fahri lı 'Y ılunkü lzmir 
trenile avdet etmışt r 

• 
Bir genç kız anlatıyordu: 
- " Aman, dedikodudan 

tiksinirim.. Bilseniz, hak· 
kımda, ne iğrenç dedikodu
lar dolaııyor ? 

Emin olunuzki, bunların 

yüzde doksan beti 
yalandır... l en • neden 
serbest bir kız imifim? 
Herkesle, niçin konuşuyor · 

muş, laubali oluyormuşum? .. 
İşte, hakkımda yapılan de
dikoduların menbaı. .. " 

• 
Bir tüccardan 

tim: 
dinlemif 

" llerbat memleket, 

şehrimize 

lla l er aldığ mızu göre ge
lecek olun tulebele r muallim 
mektebir,de yatacaklardır. ı ~ Kurtuluş bayr•ımı ıı·in İz. 

berbat. Bugün beni, ben
d~n eyi tanıyanlar var ... Ka 
samdaki paranın kaç lira, 
kaç kuruş olduğunu; dük
kanımdaki malların kaç bin 
liralık olduğunu, bana değil 
onlara sorunuz! ... 

Kalem arkadaşlarım bon8 
ı·ocuk gözile bakar Ya~ını 

başını almış yıll " r.n elinde 
oyuncak olmuş bir alelİlll· 
Çocuk ben değilim, efendi
lerim! 

Gençliğin eline ve 
düımek, zevki k1dar 
bir iş. 

diline 
az . plı 

Ren, ilim, irfan ve iJe:il 
sularında yıkanmak arzusile 
çırpınır ve sevinirken rok 
defu sukutu hoyalin korkun· 
cuna dü~erim <.,:ünkü, orta 
mektebin birinci sınıfından 
tulun da lise, halta üniver· 
sitesinin son sınıfına kader 
her gencin elinde bır jde:il 
ve ülkü uğı unda defni ha
yla VP, sudan ~eyler yolun
da ı·alışırım. 

Dediğim gibi y: ~ım pek 
çok, başım dolgun . Amo 
esaretten kurtulamayı • 
şım sem••rcl 'fİnj gö~terıni· 
yor. Ve ben hftlfi 30.40 sen' 
evvelki dıli kullanıyorum. O 
günlerin gendiği de aşağı 

yukarı, bugünün gençli~i 
gibi idi. 

Balkan turuna iştirak için seçme 
r 

mır'tı gı leu moınle ket ı miz 

h:ıl kından bir kısmı daim 
. 

!lana, laalettayin hi&ai bir 
yazıma, o mukaddemeyi koy
duran amil nedir? .. 

Bugün, önünde ders ki
tapları duran ekser mektep 
telche~i beni eline alın· 

ca hasta ve sahte lısan kul· 
!anıyor. \'e ben hAld şu 

hasta kolimelerin dizilmesi· 
ne al .. t oluyorum: «Sevgi
lim, k:rmızı ıludaklar.n iı··ın· 

<le yanan bir kor, ince ko· 
lem kaşların bir ok. gözle· 
rin hayalimde uzayan ve 
derinleşen bir kuyu g.lıi. ve 
ben bu kuyunun dib,ni bul· 
mı ya çal~ ın ipiyım » 

Bisiklet Müsabakası 
Dün Edı·emit şosası 

de yapıldı 
üzeı·in-

Feder< syom n tertip et 

tiği Balkan reyabatı feçn e 
bisiklet müsabakaları geçen 

hafta yapılamamıf bu haf
taya bırakılmıştı. DGn, bu 

müsabakalar Edremit yolu 
üzerinde va 30 kilon etre 
mesafe dahilinde yapılrr.ışlır. 

Bu müsabakaya mınlakamız 
dahılindeki bütün kulüpler 
bisikletçileri iştirak etmiştir 

Müsabaka neticesi İdman
yurdundan Hilmi bey birin· 

Küçük habrler. 
Şehir tiyatrosunda 

ayrılmalar 
İTANBUL, 11 (S.Ş) 

Raşit l\iza beyin ıehir ti 
yatrosundan çekilmesi bir 
çok artistlerin de bu sanat 
karı takip etrr esini intaç 
etmittir. 

Haber alındığına göre 

ci, !dm• nb'rliğir dtn Niyazi 
bey ikinci ve Ahn et bey 
üçüncü oln uşlardır. Birinci 

gelen Hilmi bey bu mesa
feyi 55 dakıkada kaletndş· 

tir. 

Müsabakada birinci ikin

ci ve üçüncü ge'enlere ma
dalyalar verilmiftir. 

Kazananl~rı tebrik eder 
ken, Balkan styahatiı; de de 
ön safta gelmelerini kendi 
!erinden bekleriz. 

Yüksek iktisat ve ti
caret mektebinin 
teşkilatı değtiriliyor 
İSTANBUL, 11 (S.Ş.) -

lktısat Vekalt.li yük~ek ık· 
tisat ve ticaret n eklt bitıin 
teıki ' at ve tedriratıı ı c'al-a 
faydalı bir tekle sokrrak 
için değlttirecektir . 1 

Haşlt Hiza beyin yeni teşkil 
etmekte olduğu heyete iş 

tirak etmek üztre Halide 
hanım da şehir tiyatrosun 
dan ayrılacaktır. 

Panslavizm kongrası 
ı ISTAI\BUL, 11 (S Ş J -

Diğer taraftan Lirkaç gün 
evvel kadronun darlığı ileri 
sürülerek Zehra hanım bu 
seneki kadroya alınmamış

tı. Ve Şayeste hanım ile 
Zihni beyın maaşlarından 
da yormişer lira kesilmişti. 
Şehir tiyatrosu haricinde 
kalan zehra hanımla Halide 
ve Ş.tyeste hanımlar n da 
Zihni beyin iştirakile Haşit 

Riza bey heyetine dahil oL 
ma' arı kuvvetle muhtemel
dir 

Bunlardan başka Şaziye 

hanım ve Hüseyin Kemal 
beyin tle şehir tiyatrosı ndan 
ayrılaraldarı 'e bu iki sa . 
natkarın c1a ağlebi ihtimal 
Raşit Riza tropuna ıştiı ak 
edecekleri söylenmektedir. 
Bu vaziyet ka rııs.nda şehir 

tiyatrosunun saru'acağı tah
min edilmektedir . 

Bükreş'te çıkan Ad<eveıul 
gazetesinin beyaıııııa göre 
yakında B,Jgrat'ta büyük 
bir İslav kongrası toplana
cakmıı. Kongra İslav mem
leketleri arasıı da bir birlik 
yapı in an meselı siı i tetkik 
edecekmiş. 

İzmir Türkofis mü
dürü değişiyor mu? 

IZMIR. 11 (S.Ş.) - İz. 
mlr Türkofis müdürü Akil 
Emrullah beıin Türkofis 
merkezinde bir vazife ala 1 

cağı ve yerine Ankara Türko. 
fisi raisı muavini Doktor 
Necdet beyin geleceği söy
leniyordu. 

Bu hususta henüz bir teb 
liğat yoktur. 

Gireson'da fırtına 
ve yağmur 

GİRE~UN, 11 (A.A.) 
On gündür devam eden bu 
naltıcı sıcaklardan sonra dün 

dünkü trenle dö ımuşlerJır 

Gizli nufüslar 
)! u ktılm nufusl.ır n bır an 

evvel tesı·ili hakkınJ..ı bele
d ıyeC'~ malı ıll:i t ı davulla 
yqıtırılan teblığ:ıt üzerinP 
ın ılı ıllattan: Cazla miktarıla 
nüfus kayt ilmühabcrı ulın-.k 

üz~re beleJiyuyı~ müracaat 
vukuhulmaktadır. 

İhitsas mahkemesinde: 
E . d t .. ,.. k - h 1 vın e u.un ıymaga mu · 

sus havan ve iki bıı·nk bu
lunmaktan suı·lu ve mevkur 

Edrcmit'ın Hamdi lıey nahı 
yesin in il z rlar kö) ünd•m 
Ahmet oğ'lu Mustuf..ı hak -
kında Y•·pılnn duruşma so

nunda, bir sene müdıletle 

hapse ve 15 1 ra ha(ıf pJ· 
ra cezasına nıu h kıl m edil 
miştir 

!Ş Esrar satmaktan su('lu ve 
m ,,·kuf Edreıııit'ın tlıvran 

nahiyesin ın Ttıkke muhalle-
s n.fon Odman oğlu ka hveci 
Mustafa hakk.nda yap lan 

duruşma sonunda lıir sene 
müıldetıe lı •psino ve 200 li 
r.ı ağır para cezasıle nıulı 

kılmıyetıne k .rur verilmış- ı 

l r. 

Afyon 
Antalya 

Hattın ilk kıs
mının ihalesi 

yapıldı 
ANKARA, 11 (S.Ş.) 

İnşasına başlanan Afyon 
Antalya hattının J 5 inci ki

lometresinden 40 ıncı kilo
metresine kadar olan kısmı 
ihale edilmiştir. 

Ere ~li Mersinli 'Tlanlarının 
infası da kati surette takar
rür etmiıtır 

Bir merak veya b ir ede- 1 

biyatçı görünmek arı.usu mu? 
Ve, bir değil, bir çok 1 

genç kızların dut yanma a· 
rı, kendi kabahatlerinı , bu 
şikayetlerile kapatmak için 

'd' ? mı ır ... 
Ya, o tüccarın, yarı şaka 

ile anlatanları asılsız mıdır? 
Hiç biri değil. 
Bugün, beni ve onl ... ıı söy

leten bir sebc p var: 
O da dedikoducu olma · 

mızdır .. 

Ertesi günün ılersini ha 
zırlamak zaruretinde olan 
birçok genı·ler heni eline 
alınca sevgiliye mektup yoı· 
mıyo, yahut ~u isimleri sı· 

ralamıyo başlar 

Marlen Ditrilı, Meri Beli, 
Clare Bow, l:rigith lleJııı. 

Villıy Fricht, \'uldntir o. veye· 
hut Ja Zeki, Nıhat, Ai;1 ,·e 

saire, 

Bir tcplantıdakilerin neler 
konuştuklarını . hangi mev- 1 

zular üzerir.e dil döktükle -

Kab0hati bana yükleme· 
yin . Ben g~ndiğin elinde ve 
dilinde bir esirim /, ımona 
uymak ve Lu insan c·ğ'lunuP 
her d ıJiğini yapmak mec
buriyetindeyim. Hen onuo 
kölesi olıırok ynratılmı§ıJll• 

kölesi olarak öleeeğim. 

rini ve kafa yorduklarını 

mı soruyorsunuz? 

Cevabı işte: 

Sinemada veya hususi 
toplantılarda, başbaşa ver
miş konuıan şu grup ve şu 
iki kişi, emin olunuzki, fa
lanın veya filanın dediko
dus unu yapmakla vakit ge
çirmektedirler. 

Bana inanmazsanız, şu 

yanınızdaki genç kız gru
buna, şu üç çökmüş kadı

na kulak veriniz. 
Duyduklarınız, kafanızda 

ki bana, hak verecektir. 
53.mimiyetin ve açık kalp

liliğın tamamen zıddı, fo 
kat, cehalet ve kıskanç

lık damgası olan dediko 
dudan kurtulan bir cemi· 
yet, bence, her şe) den üs
tündür .. 

Çünkü, orada , zararlı kıs
kançlıklar yokl ur . 

Oranın hava.ında. bir ra

mimi) et ve aık vantilatörü 
bir tazelik, Lir ilk~ehar )a-
ratır 

Mete han 

Almanya'ya 
Satılan Buğdaylar 
İSTANBUL, l 1 (S Ş) 

Almanya'nın bizd<n aldığı 

ıs,ooo ton sert buğdayın 

yüz kilosu sif Hamburg 6.70 
fil >rinden muamele görmÜf· 

• 
1 

Bu esaret kalkmııdıhO 

yAhut onlur değişmedik\ e 
benim lekrarlıyaceğ.m ke' 
limeler: Kedın, ıineme, •pnr 
olacak. Ne yapayım .. 

f/şçıoğ/U 

Radyo 

12 EYLÜL ÇARŞAMBA 
İS TAN BUL, 
Fransızca ders. 19 Plak ncŞ' 

riyalı:! 9,30Tiirk musiki neşriyaıı: 
(Ekrem, Ruşen, Cevdet. Musıaf~· 
beyler ve Vedhe, Se
miha hanımlar). 21,20 Ajaı>5 

ve borsa haberleri . 21,30 sıüdı"'' 
caz ve tango orkesırası, 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
Müsahahe. 20,~ Piyano ~o~· 

seri. 20,50 Stüdyodan opcı rl 
ıemsili. •Notas K~pitany• 23.t' 
Sigan mu•ikisi. 23, ıs Opera ııı · 
keslrası. 

Sawaşın Takvımi 
EYLÜL 

12 

, 

i 1 
1 1 Çarfamba 
1 Güıı dog-ıııntı· 

z ı· 5,43 1 YIL: 1934 eva .' i CEMAi;tAHJ~
12 

3 akşam çıkan fırtına ortalığı 

alt üst etmittir. Çok <\it tin 
camları kırı ' mıştır. Fırtına 

iki saat sürmüı ve sokak 
ları seller basmııtır, 

- tür. Yeni mübayaalar için 

i
l Erkek tahsına. Kadırı 1 

millet ine müessirdir. t1' iki Alman firma•ilc mu 
1 habere edilmektedir -----------
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M. Hitler 
Hücum Kıtala;;,.ı Teftiş _Et_ti \ 

ken gölge ile hiç bır alaka· 
NURENBERG. 11 (AA) d · 

01 
ve onlarla mü-

H· 1 k t ı sı o ma ıgı 1 ıt er bugün hücum ' a a· nasebetlerinin bundan . 4 

1 
rına mensup 110,000 ve hi· sene evvelkinin tamamıle 
ınaye kıtalarına mensup ta aynı olduğunu beyan etmiş· 

l 1,000 azayı teftiş etmittir.• tir. 1 

Söylediği nutukta ~osya 1 ist Nutkundan sonra 200 Y_enil 
f k h • d" ) re bayrak v<!rilmi• ve M. Hıt-ır asındaki son a ı•e e • 
t 1 (erin önünde muazzam bir 
emıu ederek hücum kıta a 

r dd l'çı·n ço··. geçit resmi yapılmııtır. 
ının bir mü et 

Amerika'da 
Grev gittikçe geniş· 

liyor. 

Enis Bey 
lran'da Yunan te· 
basını da himaye 

edecek· 
ATINA. 11 (S.Ş) - Tür

kiye'nin Tahran büyük ehi· 
liğine tayin edi'en En·s b~y 
ai'esile beraber buradan ls
tanbul'a harekd ediyor 

Enis ııey, aynı zamanda 
lran'da Yunan tebasın ı da 
himaye edecektir. 

Venizelosun söyle
dikleri. 

- - --~--• 'L d h k 1 •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dünya üzerinde sıyasi ve lııtısa i are et er ! s~~~~ı~n ! Siyah Yılan i M!:ezr~~mf 

S d L t k' d' ? f H"k" t' . s' l'k ··Hikayesi • • Kamil • a arıa sız ım ır. 1 rınsa u ume ı ış ız ı 
1
: •••••••• ~······~-·~-················~···~··:~ ••••••• : 

"il p0 olo d'İtalia,, dan h kk d db' ı · ı Sıcak bır yaz gunu. Yap- rında , gozlerı gozlerınde . 
ltal ..ı ile~\lmanya arasın- 3 in 3 te il er 3 IY0f. rak bile kımıldamıyor. Gök yakıcı nefesi yüzünde ic'i. 

da zu~ur 11don münakuşalar "il Corriere della sera,, dan ve yer derin bir uykuya Güldü. Evvela kısık bir 
d 

1 
Berlin "tzeteleri. hiç çe· Fransa Cümhuriyetinin Me· dalmış gibi durgun. gülüşle .. Sonra şen, berrak 

kinmeden ı7alyu 'ya karşı ba· sai Naztrı İşsizlik hakkında. Necdet; yarı kapa!: göz kahkahalar birbirini ko~a-
zı çirkin vasıflar kullanıyor- hükümele uzun lıir rapor kapakları arkasında karısı ladı. Meliha niçin siyah yı· 
lar. ltalyan ' ların hain ve sa· vermıştir. Bu rJpora nıza nın hareketlerini süzüyor. lan olduğunu kocasına sor 
dakat~ız bir millet olduğunu ran: Fransa'Ja i şsi zler \t0ğa- Meliha; sıcaktan şikayet madı. 
yazıyorlar. lıyor. l'uris'te işRizlerin ade- ediyor. Şakaklarını, bilek- Acaba bunu esrarlı saç 

.\lmoaya'nın asıl yopamı. di eksilmi. ise de diğer \ ' i. lerini, göğsünü sinir kolon· larının kıvrımları, derinli 

yacağı şey, dığer milletlere lllyetlerda yüzde on dört nis yası _ile oğarak serinlemeğe ğine varılmıyan gözlerinin 

sadakatsızlık atfetmektir . Cün· betinde ı·oğalmıştır. Bunun çalışıyor. büyüsü, yoksa yılan gibi 

b . b" Necdet; gün geçtikçe de- kıvrılan, kıvranan, kemiksiz kü şimdiye kadar ızu ır İ\·in Fransız kabinesinin tan· 
rok sadakat•ızlık nümuneltri rin bir aletle sevdiği bu can denecek kadar ince ve yu· , , zim ettifri mesai pl<lnının d 

'· kadının kollarına atılmasını, muşak vücu u için mi söy · 
göstermiştir. hemen talb kin~ geı·ilmeliılır. 

Sadakats ı zlık ile tarihi do- şöyle coşkun bir sevgi için- !emişti? 
Fransa lıükiımeti , aldıil:ı d y k B lu olan bir mıllet varsa o u e yanına uzanmasını isli- Yoksa.. o sa.. u çek 

d Al 
'J tedbırler sayesinde memloket· yor. seven kadının bir gün mut-

a manya ır. teki b" . . 1 . 1 
Armimiyen\lrn FreJerık'e ecne 1 ı~sız erı uza ı- Sinirleri, kalbi, kafası, bü· lak hiyanet edeceğini mi 

kadar plkllara ve dost mıl- yor. 1930 senesinden ş : mdi - tün varlığı onu isliyor. Genç düşünüyordu? Bu; ikisinin de 
letlerıı karşı irtik<lp ellikle.· ye kadar dört yüz bin ecne- kadın bu kalp dolusu isteği çözmeğe yanaımadıkları bir 
ri hiynnet ve sadokatsızlık bi işçi flransı'yı terketmiş- sezmiş gibi lfte kendisine meçhul olup kaldı 
herkesı·e malumdur. tir. doğru geliyor. Yatağa yü ; 

Betlımann • Hollweıı prıkt- zu koyun nzanıyor. Sıcak Ateıli ihtiraslı, coı"-un 

l'talya Hu"Lu·metı' yanı' bı'r nefesleri Necdet'in omuzla il geçtı·. u 1 d k lora bır kağıt pa\'a vrası dı•r- il Y1 ar mu ma ı 

d . B 1 d b. rında bir ürperme, bir kay· vakalar, önüne geçilnıez 
ı. ütün A manya e e ıyatı Lru·vazo"r ı'nşa adı'yor. bu gıbı nazJriyat ıle doludur. il r nama yapıyor. Ve genç tesadüfler bir kaç. defa Nec-

adam kuvvetli kollarının det'i sarstı. Bazı günlar Şu halde Alman gazetele· "il Popolo d'ltalia,, dan 

1 kuvvetli hamlesi ile karısını kumral bir yü ün · · ri ne istiyorlar? Faşist hü · tolya hükumeti Triest>ı'd• . z ıırıne 
kilmetı· son senelerde bir koı· göğsüne çekiyor. daldı Bazı akşamlar sarı~ın 

Sen Morko tczgllhınJo Attın. B k d ı 
defo Almany"'ya karşı sami. u a ın güze mi? Güzel bir başın arkasından ağladı. 

dole adile yeni bir krüvazö .- mi bu kadın? .. Necdet Lu Her yeni yüz, her yeni sev-
miyetinin delilını göstermiş- 1·n·şa ı· tmis.' tır. b lk b b 

nu; e i in ir kere ken- gi silinip gidince o eskisin-
tir. Bu kruvazörün tulu 175 disıne sormuştur. Ve her de- den daha büyük bir sevgi, 

BJzı v.ıkitler olJu ki , Al- 16 
ve eni metredir. Haddi fasında da belki güzel, pek daha sonsuz bir ibadet için 

man gazeteleri lııl~, İtalya islıabı 6.500 tondur. Sür'ati 1 d 
hiiküınol ı nin Alman mcnafıi güze eğil Fakat tehlikeli, de karısına döndü . Ve her 

Açık teşekkür 
Martlı mahallesinin üst 

tarafında, Erkek Ortamek
tebi karıısındaki kısnr da 
oturan halkın senelerdenbfri 
susuzluktan çektiklerı niha· 
yelsiz ıztıraba bu kere yeni· 
den inşa olunan çeşmeye su 
verilerek akıtılmak suretile 
nihayet veren Belediye Re· 
isi Muhteremi Naci beye hal
kın duydukları sonsuz şük· 
ranı alenen arz ve iblağ eder 
ve bu vesile i!e yeni açılan 
ve tahsisatı mevcut olan al
lak sokağı ana lağımının ve 
bu sokak ile Erkek Ortamek
tebi karşısından Kırtasiyeci 

Fehmi beyin evine giden 
muhdes sokağın tevsiyei tu-

• rabiye ve kaldırımlarının da 

bir an evvel inıaaile kabili 
mümur bir hale getirilme· 
si mumaileyin meıhut olan 
umranperverllerlnden bek
lediklerini ilave ten arz ey· 
!eriz efendim. 
Sıhhat memuru 

Salih 

V. idare heyeti 
başkatibi 

A . .llııslaf a 

Ban~ırma asliye ~ukuk 
mahkemesinden : 

Tekir çiftliğinde çoban ça
rık köylü Hüseyin oğlu İs · 
mail ağaya: 

Karınız çarık karyesinden 

VAŞiNGTON 10 (A.A)
T uhafiyeciler sendikası rüe
•ası grev için emir vermiş 
lerdir Bu grev 85 bin ame· 
leye §amildir. Diğer taraftan 
if federasyonuna dahil bu· 
lunan bütün sendikalar itti· 
haz edecekleri hattı hareket 
lerj tayin ile mevguldürler. 

A.nldtılıyor ki mensucat grevi 
ht.lledilmezse bu greve mü
zaheret için çok vahim ted
birler alınacaktır. Grev ko 
lllitesi reisi M. Gorman Ne· 
hicümlıur tarafından tetkil 
olunan komiteye müracaat 
ederek grev meıelesinde 

ATİNA, ı 1 (S Ş.) Avrupa 

dan avdet eden muhalıflerin 
rem M. Venizelos Yunan 
hükümetinin kararlaştırdığı 
gibi Türkiye'nin Milletler 
Cemiyeti yarı daimi azalığı 

37 mildir muhakkak mühlık bir kadın münasebetin başında kalbi 
ıı·in büyük bir müdufi oldu- 1 
ğıınu yozını~lardır irin k~ndi nıenofıinı terk~dc demiıtir. coıkun ürpermeler araıında: 1 

Gülsüm tarafından aleyhinize 
açılan boıanma davasının gı· 

yabınızda icra kılınan mu
hakemesi neticesinde: boşan-

hlltemlik etmesini an 
cak bunun için verile et k 
kararın şimdiden amele ve 
/latronlar tarafından kabu • 
lünü teklif etmiştir. Muma
ileyh. bütün menrncal fab
tika•arının kapanma11 hak· 
kında bir karar verilmeden 
evvel nihayet yarına kadar 
m ,;el eni.., tetkikine başlan· 
ması lazım geldiğini ilave 

etmiştir . Patronlar henüz 
bu teklife cevap vermemiş· 
lerdir. M. Gorman neşretti 
il bir beyannmede grev ~a· 
teketinin ne hükümet, ne de 

onun müessesatına karşı ol

llladığını, fakat münhasıran 
kanunları tanımıyan patron
ları istihdaf ettiğini tekrar 
etmiştir. 

londra'da iki miting 
LONORA 1 l (S.Ş.)- Hü 

kürnet tarafından alınan tfd· 
birl .. re ve 10 bin polisin bu
lunınasına rağmen Hayt 

Parkta faşistlerin ve bunla 

'" karıı komünistlerfn mi • 
tiııgleri dün yapılmıştır. 

il;, çok nutuklar irat edıl· 
llıiştır. Maamafih bir hadise 
01 llıamııtır. 

Sanayi heyetinin 
ziyaretleri 

l'··MOSKOVA, 10 IA.A) ~ 
Urk sanayi heyeti Stalın 

otonıobil falrikasile hars 
"e istirahat parkını gezmiş· 
tir. 

~~---

Bulgar komi-
tecileri için 

8ulgar hükümeti ağır 
bir kararname neş

retti 
SOFYA. 1 ı (S.Ş.) Bul· 

Rır h'·k· . . u umelı, devletın em· 

lliyetine dair yeni bir ka
«ı t ıı k ame neır,,tmittir. Bu 

ararnameye göre devlet 
llıemurlarına ve yahut ec· 
''e')i . bı bır devlet aleyhine e; suç Yapılmasını teşvik 
k ~cek olanlar, on seneye 
il " ağ h bu·· yıik Para ır apse, 

h cezalarına ve medeni 
lıkuktan 

Ilı mahrumiyete 
ahku ~ 

SiYaai " olacaklardır. 
"•ç gayelerini ter· 
lı · rn lksadile cebir ve tet-

ıı v 
a. •tıtlarına baı vuran 

Bu kadın insanı durdu"u Acaba l<ıskanıyor mu? Bir mill ı t dığer bır mille- mez . Aksini rını·ak ahmak· " - · 
yerde hiçbir hareket yap· Acaba bunu olsun kıs· manıza dair kabili temyiz tin nıen~fıini himaye etmek- lar düşünürlıır. 

' ~imali Afri~a'nın müstemlike siyasetinde bir dönüm no~ıası 
· \Üs t larafı birinci Fayfada) si hududu Akdeniz'in 25 tu 

)üne doğru giden ana yol· lü garp derecesinc'E n cenu- 1 

ı l ıarı açtırmaktı ve bir gün ba dı>ğru arzi 22 dereceye 

M, Veııizelc•s 

nın teminine müzaheıet et

mesi icap ~ltiğiri ~öyh wiş 
tir 

Venizelos Türkiye'den gel- . 
mek!e olan Yunan'lı ıanal· ' 

karlar içirde Türkiye hükü

meti tarafından çok mü sa· 
adekarane bir surette mu 
amele gören bu ranatkarların l 
Türk tabiiyetini kabul et 
mediklerine şaştığını beyan 

etmiştir. 

Fahrettin Paşanın 
beyannatı 

MOSKOVA, 10 (AA) -

Türk askeri 
Fahrettin Paşa 

heyeti reisi 
Harkof'lan 

ayrılırken Tas ajamı mü· 

messiline beyanatta buluna • ı 
rak: 

Zevk içinde bulunan da· 

ima neşeli bir halk gördük 

Seven bir millet h;ç bir za· 
man mağlüp olmıyacaklır, 

demiştir. 

MOSKOVA, 11 (AA)-

Fahreltin Paşıı~ın riya~el el·I 

liği Türk askerı heyetı Tap· 

srj'iye varmış ve diğer elek· 

trik santırallarile büyük fab

rıkaları gezmiştir. 

lar da aynı cezalara 

rılacaklardır 

çarptı· 

Cinai maksatlarla ecnebi 

bir devlet toprağına girmek 
için Bulgar toprağı içinde 

teşkil edilen çetelere giren· 
ler ve bu çetelere silah, er· 

k mu"himmat verenler za ve 
ve bunlara yataklık eden· 
ler de aynı ağır cezalara 

çarptırılacaklardır· 
h f"l' bu ka Sofya ma a ı ı, 

. hedefi Bulgar rarna menın 
komitesinin faaliyetine bir 
nihayet vermek olduğunu 
söylemektedirler. 

Fakat bu iddiaların ne 
dereceye kadar doğı u oldu
ğunu bize yalcın istikbal 

gösterecektir. 

gelip Roma mütalebalının kadH tasfiye etmişl<en şim 
Fransa ' nın Afrıka "daki me dıki mukavele müşteıek hu 

nafii ve nüfuz mıntakalarile 

karıılaşacağı aşikardı. Seneler· 

denberi Roma ve Paris ara-
sında bir hal sureli bulmak im-
kanları aranmakta idi. Ancak 
her iki tarafı memnun ede-
bil"n bir taıfly" sureli bu· 
lunmıyordu. Fransa, ltalya' 
nın müstemlekesini tevsi hak· 
kındaki metalibini Sudan 
hudutlarına kadar bir hudut 
tashihine riza göstermekle 
susturmak istiyordu. Roma 
ise daha vasi tavizat talep 
etmekte idi. 

2 J Temmuz tarihinde Ro 
ma 'da lngillere, İtalya ve 
Mısır arasında akit ve im· 
za olunan mukavele , 
İngiltere'nin ltalya c'evle
ti tarafından Fransa'ya kar 

şı serdedilen mütalebatı tas 
dik etmiş olmakla büyük 
devletlerin Afrika arazisine 

müteallik siyasetlerinin bir 
dönüm noktasına işaret et 

mektedır. Aynı zamanda 
yeni mukavelenamede Mısır 

Tarablus hudutları sarih 
bir suretle tespit edilmiş 

bulunmaktadır. 

Miln~r-Scialoja itilafname· 

Milletler 
Cemiyt•ti 

Rusya işlle 
CENEVRE. 11 

meşgul 
A A) 

Milletler cemiyeti konseyi 

nin Sovyet Rusya'nın mil

letler cemiyetine aza ola· 
rak alınmasına ve meclisin 

konsiyinde daimi ayanlığa 

ıeçilır.esi kati olarak karar 
verilmesi üzerine gönderi 
lecek da vetnamem imzası 

meselesi üzerinde görüşül
mektedir. Bazı devletleıin 
bur davetnameye imza koy· 
mamak hususundaki israr 
(arının bertaraf edilmesine 

çalışılmaktadır 

dudu daha cenuba vardıra · 

rak tespit etmekte ve bu 

suretle 1899 tarihli Sudan 
mukavelenamesi ile lngilte-
re'ce Fransa nüfuz mıntaka 
sı olan k tanınmış olan ara
ziyi de ıamil bulunmakla 
dır. Tesbit edilen yeni hu
dut arzi 22 dereceden bir 
za viyei kaime şeklinde 25 
tulü garp derecesine var
makta ve "Tibesti. dağları. 
nın cenubu şark isine ve 
Çad gölünün yakınında arzi 
15 dereceye kadar uzanmak 
tadır. Bu suretle lıalya 
"Auenat" kayalık dağlar 

silsilesinin üç su menbaın 

dan ikisini ve"Sarra" rnev 

kiinl kazanmıştır ki tabiri 
diğerle şimdiye !<adar hudu· 
du tetkil eden "Kufra,. hin· 

terlandını ve Mısır Tarab
lus ki\ vran yolu üzerinde 
ehemmiyetli bir nüfuz elde 
etmiş demektir. 

Libya-Mısır hududu mese
lesi böylelikle İtalya'nın a · 
zusuna muvafık bir suretle 
halledilmiş bulunıraktadır. 

Tasrih edilmiş .:>lmamak· 
111 beraber bu mukavelena
me ile İngiltere'nin Libya 
cenup hudu ·-lunun kapılarını 
açması daha büyük bir 
ehemmiyeti haizdir. Milner 

Scialoja lıattının cenupta 
arzi .!l dereceden 15 dere

ceye kaddt tevsiile Mısır 

İtalyan hududunun burada 

tesbiti İngilleıe"nin renk ver
meden Sudan itilafnamesi 
ahkamından ayrı 1 mış oldu. 
ğunu ifade eder. İngiltere 
bu tarzı hareketi ile ltalya' 

nın vaktile " Tibesli " ve 
"Borku" mevkilerinin Fran· 
" tarafınclan işgali dolayı 
sile serdflliği itirazları ,. •· 
siz bir tarzda tasdik ve ka· 
bul etmiş bulunmaktadır. 

Bu yeni itılafnameye kar
şı Fransa'nın alacağı vazi
yet merakla beklenmekte
dir. 

madan çekiyor. Bazan kaş- kanacak mı? 
larının bir kalkııı, gözleri Diye çırpındı, durdu 
nin bir parlayışı, dudakla- Bu kadın gözlf!riııin ar· 
rının bir kıvrılışı insana ka· kasında o daima aşılmaz, 

inat yaratmak, tarihler yap, erişilmez büyük n ı:t n ması 

1 olmak üzere verilen 25-5-934 
tarih ve 1 lll No: lu hukuk 

mak kudretini \eriyor. ile bıı hissini bir gün koca- , 

mahkemesinden sadır olan 
ılamın bir sureti ikametga
hınızın ır.eçhuliyetine me~ni 

tebliği mümkün olmadığın

dan leblii! makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 

Bu kadın her gür ueğışen 
şahsiyeti ile gı:nç adamın 
asabını .,.ok yormuştur. Ve 
bir gün biri çıksa da "Nec 
det . karın ne tipte, ne huy
da lıir kadındır?" dıye sor
sa mulıakkak ki buna ce
vap veremiyecektlr. 

Kabarık, gür dalgalı , par
lak siyah saçların çerçeve
lediği solgun ve ince bır 
yüz .. 

Dud<tklarda , burunda , 
halla çenede bir humsiyet 
yok Fakat iki ince siyah 
kaşla, biraz şiş kapakların 
örttüğü iki büyük göz bu 
yüze dünyada sevilmek için 
ne lazımsa onu veriyor. 

Bu göz ere baı dönmeden 
bakmak, bu gözlerin arka. 
sında neler olduğunu hiçbir 
zaman bilememek insana 
çılgınlıklar yapmak arzusu 
nu veriyor. 

Meliha'nın ince, uzun vü· 
cudu ölçülerek kesilmiş 

muhteşem bir elbise kadar 
biçimlı Uzun parmaklı sol
gun elleri ile; ince, zarif 
ayakları on ı müstema ve 
sanatkar bir kadın manası
nı veriyor. 

Necdet bu elleri en coş· 
kun aşk saatlerinde bile 
yüzüne. gözüne sürmtkten 
nihayetsiz bir zevk duyar. 

Meliha şin di Necdet"; 
kadınlığının sihri içinde 
uyuşturmuş. bu yaz gününün 
ateşinde tal ialten daha kud

retli bir ateş yaratıyor. Ve 
genç adam boğazına kaı!ar 
zevkin, ihtirasın hummanın 
alevinde çırpınmaktadır 

Bilmem ne kadar sonra : 
- Siyah yılan. 
Bunu kısık dudakları <tra

sında söyliyen Necdet'lir. 
Siyah yılan.. Bir kere, bir 
kere daha siyah yılan 

M,.Jiha somyayı yerinden 

oynatan bir şiddetle doğrul
du. Gö7lerinin iki siyah ko
runu onun yorgun gözlerine 
dikerek bir haylı baktı. El
leri genç adamın omuzla-

sına s zdirmedi. 

Halbuki Meliha . Belki 
her kadından çok sevmesini 
bilen bu çapraşık ruhlu ka
dın . V" yine belki herkes
ten çok kıskançlı Onun 

~ kıskançlığı. karşısındakine 
sezdlrilecek kadar basil ve 
umumi olamazdı 

O, kadınlığının arkaya 
atıldığını, güzelliği bir baş. 
ka güzellik karşısında göl. 
gelendiğlni gördüğü zaman; 
Mukaddes mibetlerde ebe. 
di dualarına dönen ba 

kireler gibi uzak bir hayal 
oluverirdi. Ve her }Bralaııış 
oyunundan çıktığı zaman 
rengine daha ilahi bir so
lukluk , gözlerine da ha en 
gin bir mana dolu) orcu. 

Perdeleri indirilmiş bir 
oda. 

Köşede beyaz 
güm esi 

bir yalak 

Uçuk yaprak 
ışık .. 

rengi bir 

Yaseminli ha vaya ilaç 
kokuları karışınıı. 

Meli~a, yuzune büyük 
göl gel er veren ipek kirpik 
!eri arkadannda üç gündür 
gözlerinin siyah ateşini rnk
lıyor Onun başucunda elle. 
rini yüzüne kapamış genç 
adam; ıztırap kelimesine 
sığmıyan; bir acının ~siridir. 

Bu gözlerin bir daha açıl 
maması, bu dudakların bir 
daha adını anmaması ihti· 
mai ile çıldııacak gibidir. 

Bir inilti.. Uzun bir iç 
çekiş Necdet yerinden sıç· 
radı. 

Necdet. . 

- Canım. Buradayım 
Ölüyorum. 

- Hayır Meliha. Ôlnıiye 
ceksin yavrum. 

Necdet .. On senel.k ha
yatımızda her gün benden 
bir zulüm, bir lıiy11nel bek 
!edin. Beni.. Çok sevdin. 
Ve çok ta aldattın .. Dur .. 

Sözümü kesme . Tüketlyo 
rum. San11 ııücenmedim 

j Dursunbey mıhkemei 
asliye Başkitipliğinden 

Tebliğ olunacak taraf: 
Eskişehir Ali bey mahal

lesinden 1 S No: lu hanede 
mükim iken halen bulundu· 
ğu yer belli olmıyan Ah
met efendiye, 

Dursunbeyde kasnak zade 
Halil lbrahim efendi tarafın· 
dan aleyhinize ikame olu
nan (250) lira alacak dava· 
sından :loalyı gıyap kararı 

tebliğ surelile icrıt kılınan 

muhakeme neticesinde meb
lağı müddeabih (250) lira · 
nın maa masarıf tah iline 
8-5-934 tarihinde karar ve
rilmiş olduğundan H . U. 
M. K 407 nci maddesi mu
cibince sekiz !!Ün içinde ka 
nuni yollara müracaat etme· 
niz aksi takdirde hükmün 
iktisabı katyel edeceği teb· 
liğ makamına kaim olmak 
üzre ilanen tebliğ olunur. 

Bana ömrümün her kadına 
nasip olmıyan en büyük sa
adetini verdin Bunun için .. 
Sana .. Teşekkür ediyorum. 

Hasta bir göğsün hırıltı 
ları . Nedametin sonsuzluğu· 
na eren muzlarip bir ada· 
mın hıçkırıkları.. Ve sonra: 

Siyah yılan •eni çok 
sevdi Kıskandı. Hayalen 
bile hiyanet etmeden ölü· 
yor. 

Ve Meliha yağı tükenmit 
bir cami kandili gibi yavaıça 
sönüverdi. 

Ona sağlığında yarattığı 

azapların affı için, ölüsüne 
ebediyen sac'ık kalan; ki
taplarından baıka biroey 
görmiyen; çalışma odasın

dan çıkmıyan Necdet'ı' .. 'uç 
sene sonra karısının yanına 

yatırmak için kaldırdılar. 
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Muhterem llalıkesir 
Ahalisine Müjde. 
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1 ~ Temaşa = Muayene Günleri ı 1 

l ·ı 
Cl'~I.\ HTESI CCNLEHI 

öırıedeıısoıır~ saat 14dı · ıı16,·a il.adar d:ılıili 
~ . 

lı:ı tdıll.laı· ıııuayı•rıcsi ( Dokto,. .\111111•1 

Eııı i ıı lwy) 
P.\Z.\H GCNl.Ellİ: 

Üğle,::lı>ıı ~oııı·a s:ıaı 1.1 (lı-11 }(i ~ :ı kadar 
!..ula!.., hııruıı. lıo~tız lı:ısrnlıkl:ın 11111a~P

rıl'si (Doktor \lt'lırııl'I l\:lıııil lıı·~) 

P .\Z,\HTESİ GC'.\LEli İ: 
Üğledpıı ı•\ 'Pi s:ı:ıt 1 O daıı 12 ~ ı· k:ıd:ır 
dalıili lıastalıklar ııııı:ı~ı·ı11•:-.i (Doklol' .\h
ıııet Eıııiıı he~ ) 

SALI (;(; .~LEHİ: 
Üğlı>dl'ıı t'\\f'I sa:ıt 10 ıhıiı 12 ~ı· katlar 
dahili lı:ıstalıkl:ır 11111:1~1·111•si (l>oklor .\lı-
111el Eıııiıı be~ ) 

C.\HS.-\~IB \ ı;f'.\Lt : ı:i: 
• • 

Üğledrıı soıır•ı sa:ı ı 15 dı·ıı 16 ~ :ı kadar 
ılahili lıa--talıkl:ıı· ıı ı ııa~ı·ııpsi (DPktol' lla
saıı llaif lıP~' ) 

PEHSEllBE (;f· r ' LEHİ: • 

Üğkdı•ıı :-.oıını sa:ıı ı;) dı·ıı 1 ti .':ı k:ıdar 
cildi~!''" lıı•ıliyP lıa:-.l:ılıkl;ıı ı ııııı:ı~ı·ıw:-ı 
(Doktor ~lt·lııııı·ı .\I~ lıı·~ ) 

-. ___ _;:;;-_- _.I 

Bu kere lıtanbul · 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil. 

li tarafından en ır Üf· 

külpesent bey ve ha
nım efendileri mem. 
nnu edecek tarz.da 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni tapka 

1 lar imal edildiği gibi 
e•kl ta pka·la r da ye 
ni bir hale getiril· 

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

~:~.::::::~;~:· :~~ a 
bi'umum lekeler beş 1 q 
Jakika gibi pek kısa •• 

bir zamanda çıkarılır. 1 tf 
Ayrıca kola ve elbise ı l1 
ütüsü de pek ehven lf 
fiatla yapılmakta ol 11 
mduğunu muhttre ha· •• 

lkımıza tebş ır <derim. tel 

•• 

OTEL VE GAZİNOSU , 
Şeref Bey idaresinde 

Balıkt•siı·iıı lıcr lııı:-ııst:ı t'll 

111 iikt•ıııııH•I otı•I idi r. 

Konfor. Temizi~, Servislerinde~i 
n.zaket ve ciddiyet, emniyet 

' 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın l1 
doğruluğuna kafidir. •• 

Gerek Memleket halkının . 
gerek bütün misafirlerimizi 
umun1i takdirini celbetmiştir· 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası kal'şısında a TEMAŞA Gazinosunda ~ 
ŞAPKA YAPIM EV Mustafa Z~ki ıı 

l.ı.;- ~=;;;;;;;;;;;;-::-===========.I = . 
l)f Selıriıı, lslaııbul \t' ızrııirirı lıiitiirı ı.:azı•IPIPrİ ı.ı 

Güzel Sesli Bir Radyo 
-

Dr. M. Ali 
~IPııılı·keı lıa:-l:ıha

ıu•si eilt, frı•ııgi. lwl
~oğukluğıı lıast;ılıkl:ıı ı 
11 ı İİ lP ha "SiSi. 

Haatalarınıs aat üçte 
hükümet caddesinde mu

ayenehanesinde kabul ve 1 
_!edavi eder. --1 

•• • . r. 
•• llltlVCU llll r 1 

11lıll •• J .. 1 .. ....... .. l " 1 

19'1()( ltJ• (Jg'lJI)( C.J) •• Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve 

uı dinlenme yeridir. ' 

l'""' uı i ''" ''f' «· ~:rd r l is k ,. , ,,,; "d• '"'' "" l u uş :ı:::ı::::::::::::=:::::::::ı::::::::::ıcı:; 
ve lliikı'ııaıel i\ııi'ıııdt' kara\a ı·ıh.artılnıı~ oları teh.- !r•IHiliSiBitl'.it•IHillHıiHf.iSiHiHiHll!•I!• . . . il • • • • 
ne s:ıı;h11·1 ~ tııııtı~ak deıııir .17?: .\l:ıi'.ııalırrt; (E~I- ~ TUR K M A HS u L u 1 rt>nııl ) , .. tt"kıı·· s.ıı;ları ı·t->lık ;) . ~l:ıırııalıı·ı>ı_; (Sa- ~ 
kız) vapur aııkazları 30. E~Iı'ıl 934 pazar giiııii li 
saat 15 lt' ihal(· t•ı.lilıııı·k iizer ~ irıııi 1-(İİıı ıııiid- = 

B<tlık~siı· \ il<i,·cti 
• 

T<ıpıı ıııü(lüı·lüğünclen !Savaş 
dı•tlP :ılı•ııi ıııiiza\t:'dt•\p koııulıııu~ ı ur. \ • . . .. it 

.\lıt'ıl.ır111 nakil '"Ya baııl-a ml'kııılııı 111· ~ ıız 1 
liı«ı lt>ıııiııatı ıııtı vakk;tle ile \I' artır·ıııa ~al'llarrr ı lf! 
iiğrenıııt•k i~ti~Pııleriıı de lıl'I' i~ ~ürıüı,dc Erd(•k ~ 

Yüniş, Karamürsel, Hereke. Sürey~a Paşa 

KUM AŞLARI N 1 
Mahallesi 

lımlrler 

Mevkii Cinsi 

Mahllede Ev 

Hududu 

Sağı Muhacır Hacı Mustafa, 
solu Köıelerli Salih efendi 
karısı. arkaıı kahya oğlu 
Halil haneleri, önü yol. 

Evsafı yukarıda yazılı ev dört sehim itibarile 2 sehimi 
Mumcu Hafız oğlu kızları Ane ve Saime ve 2 sehimi de 
İsmail efendinin olup İs -n ail ağanın 321 tarihinde vefatile 

veraseti karısı Naime ve oğ u Muharrem efendiye münha· 

ıır olduğu ve badehu Muharrem'ln de 332 tarihinde ölme · 
sile validesi mezbure Naime ve karısı Ümmuhan ve oğlu 
mumaileyh lsmail'e münhasır bulunduğu anlaşılan mezl.ür 
ev se~etsiz tan.rrufattan bulunmalda malıalleclen keıif ve 
tahkiki için yerine bir memur izam e.Jileceklir Bu ev 

hakk~.nda bir hak ve tasarru~ _iddıasında b~.l·ı~~n'a~ varsa il 

on gun Larhnda istida ıle Vılayet T9pu mudurıyetıne ve· 
ya onuncu günü keıif mahalline gelecek memura müraca· 1 

at eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Miti 
!\liicliiı·liiğ·iiıı(leıı i 

Abone ücreti 
YlLLIGl 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretlen taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruıtur. 

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

-·· -
SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz. 

Falırikalaıııı s:ıltıklaı ı l'iattarı dalıa ııı·ıız 

M:ızamızdan temin edeceksiniz. rııali\ ı·~İııf' ıııiiraeaaılan il:lıı olııııııı'. ~ 

. --1 EN LÜKS iNGİLiZ KUMAŞLARI DA 1 
111 

İİ- ' ~ Mevcuttur ! B<t 1 ık t•s i ı· ll<t J. l<a ı· 
el Üı' I iiğ·ii11(I t' ıı: 

1 Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 
~ her cinsi nıükemmel ve fiat!annda 

1 ~ büyük tenzilat yapılmıştır. 
İkihiıı lıe~.' iiz liralık .ı ii1'1'ı·k ikraıııi.\f•l ı B:ılı- 1 

11.Psir lıa~\arıat sı'rl-(isi :21 E~lt'ıl 93.t cıııııa güııii ~ Rıırıa ıııiiıııasil ~i·ııılii ıırnrılo~ıık, ıoplıı~.!orjel 
11.o~ıı <Jıııar'. 111 .' kiiııdı· a~'.hw:ık_ıır. E.ı ,t'l~·t• .ıl:iıı ; ktıtoııları d;ılıa ııı·ıız tı•ıııırı Plıııı·k wııı 
e lilcıı spı·gı l:ı ırııatıwrııPsıııdt:'kı ~t·ı·:ııı tlaırrsırıdı· ı ıtt 

lıay,arılarıııı sı•rgi~t· ka~ı Pttiı·ıııf'k isıi~t·ııle- , ı 
ı·iıı 15 P~lt"ıl \);){ ıarilıiııdı•ıı iıih:ıı·t·ıı 18 E~lı"rl li! 
934 ak~aıııııı:ı k:ıd:ır lıı ı· giiıı lıa~ \aıı pazarıııda ı I 
lliisP~iıı t;a'ıı~ lıarııııda ka~l H' k:ılıııl IH'~eliııe ltr 
. ııiir,waatları il:iıı olunur. ı 

MuMerem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza 
teşrifleri kafidir. 

TA VSANLILI ZADE FAHRİ 
• 

Fantazi Manifatura Ve 
ll<ı lı k t•si r İıılı i saı· l<t r 

ll<tş M iiclii rl iiğiiıı(lt•ıı 

~ 
lif Kum aş Mazası 

-·~-

SAVAŞ 

Erdek ~ır,ı dPğirııı ııler ııı ı ·,kiindt· ııı:ıa· hall('c , _ 
(hığiı·ııu' ı yrri, ~· uk:ırı~cıpırı kii~ iiııde lıcırap hir 
lıaııe, (kaklar kiiyii k.ıırııka.'a ıııt"vkiindl' iki hiıı 
k.iitiik lı:ırcıp lıağ \!' {~iiııdoğdtı kii)İİ Calaıııaıı~oz 
ııır,kiiııde 12 a"ac hir Zl'Vlirılık ıırı-;iıı ııara \l'\a ~ . . .. . 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi dairt 

Kt>psiil iıılıi~:ıl'lar rııı · ıııuri~ ı•ti :ıııılıal'lanııda 

1111'\Cııl ıııiidıleıi karıııııi~Psiııi ikııı:ll t•trııi~ ~J31 
st'ııt•si ıııalısuli'ıııtll'ıı .J.\J..j.l Kilo tiiliiı lı·ı· 1.'1.!l3'1 
t:ırilıiııdı•ıı ~!l.!l.~li34 Larilıiııı· kadar ~irrııi gliıı 

ıııiiddı·ılı· rııi'ıza~Ptkye ı:ıkarılıı ı ı~ tıldugıındaıı 

talip olaıılarııı ıııiitld ·ti zadıııtla l\ı•psiiı ıı ı·ııııırı-

= Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ,. 
~-~~-~~-~~ •••••ı~••--~w~ 

B•tlıkf•siı· .\skcrl Sitfıf1 

1\ l ııı '' li 11111is''(>n1111(1<111 .. 
B:ılıkPsir kıı:ıtı ilıı 'acı iı·iıı (500) ıtırı liıı~ 11 

2 i ııei lt>r.l ip tasfi~ <' lıorıosu ~la üdmı mı>k iiz(• t'e 
satılıktır. /lıa:t• 25 P~lı)I Hi:!i p:ızarlt'si giinii sa
at 15 ıcdir. 

Taliplt·ı·iıı ~ üzdt• yı•di lııı~ıık 

Erdı•k llali.vesiııe ıııiiraeaatları. 

d qıozi tola rilr 

Zayi mü~ür 
Balıkesir Ziraat banka

sındaki tevdiahmda kullan
dığım mührümü zayi ettim. 
Baıkasını kazdırdığm. dan 

eskisinin hükn ü yoktur. 
Balıkeıir'in Kamçıllı kö 

yünden Ahmet oğlu 
Kadir 

N EYROZi N 
CELAL 

Diş ağrılarını süratle keser 

1 

Telgraf adresi: Balıkesir 
SAVAŞ 

DOKTOR 

.Mehmet Şakir 
Hergıin ha•tıılarırıı "aat 

2 ılı· ı ak~ama k . ı l ır kabul 
l'd r . 

.\dıt•!·-'. ·"tısl;ıfafakilı 
ııı:ılı:ıllı·:-.iııdı· l\:ırl':<İ 

ı ı ~·ctiıııizt' ıııiiı·aı·a:ıtları. 

Bigadıç nahiyesinin 
Faraş köyü ihtiyar 

heyetinden: 
lliıradw ııalıiH• iııt• h:ıU:lı F:u·:ıs kiiyi"ıniiıı oı·ı.ı 

;"""' J • • ~ • 

:••••••••••••••••••••••••·. ıııalı bulıııı:ırı iki ~a~lı ',. ıki p:ıııııık ı;ıkırıklı tııı 
: : tlı · trirııH'ııi iki Sl'llt' iı·İıı iı·:ıı·:ı \t•rilı•t•f'klir. 8 - t'\· 
: Yoksulları yediren, ! lı'ılr-_ U3.J. t:ıl'ilıiııdPıı · iıilı;,rı · rı ~n - ı·~ lı'rl - \li3-! ı':ı-
gevdiı·en ve heı·nıa- :ı 11 ı ·· 1 

J il rilıiııt• k;.ıd:ır ~· iı·ıııi, ,lıiı.· giiı'. ıııiit t '.'~ t' ıııııza~ı·( ('-
nada gözeten Vnk· il )"t' ko~.ııı ıııu~~.ııı· . ı .'..lıpleı·ııı ~pı·;ııtı aııl:ıııı:ık \t' 

sulla ı Birliğine ~e~e : PP~ sıırıııı·k tıl l'ı' ."ı1.d ,\ı•tlı lıııı:u~ pt·~ :ıkçr
seve}ylardııım e('~ın1ız. : sil.- ıııt•zkt"ır kii\ ilıtiv.ır ııwdi~irıt• '"'a 'il:iYt 1 

o ... rn arı ıo:e me • ·ı · · · ' 

flirliy-i : ııııılı:ı~wlwi lııı1'tıSi\I' 11 , iidiirliii!iiı11• ıııi"ıra<"aaı t'l-• . ' 
• 1 . 'l' 1 .. ••••••••••••••••••••••:ı ili<' erı ı arı o unıır. 

• ' 1 

ııı:ıılı·ıı k.i'ııııiirii 20-H - \li:\4 ('lllll:ıl'lı•si gi'ıııii, :-:ı:ı 
oııd:ı a!ı•ııi ıııııııak:ıs:ı ıısulilt• s:ııırı ,;ıımıı·a~t'r 
Taliplt'rirı ~aı·tıı:ııııt·~ i güı·ıııı k iizPrt• lıt•r giiıı '

1

1 
rııiirıaLısa\a isLİl'tlk. iı·iıı tlı- 280 lir:ı ıııın:ıh~;lı 

• .. .. 1 

tt'nıiııat :ıh.ı::ısilı• lıirlikıı· ~ tıh.:ııTııla \: zılı giirı 1

1 • 
H' rııua~~t·ıı s:ı:tlll' Balıkı·:-ir'dı· kolordu •:ıtırı :ı 
ııw koıııis~oııtı ıı:ırııiiraı·a:ııl:ıl'ı. 

-l .. JO __________ ___/ 

Htt lıkt'Sİ r \' i l<t' t•li 
Bt~l(•(liyt• lliyltSC( i ll(ıt·•' 

' . · ı· . . . ıı:ı ~ 
\);).! ~l'ill'"I l:lilZI al\(' lt'll\' ll';ıl \f'l'l.:ISI ı:ı . 

kukalı İt'.İıı ıııiikı•llı·flı•ı·iııiıı lıiriııl'İıı İak~iıi ~ ... 
' . ıl 

lt'ıl :ı\ ıdıı· . Bıı :t\ ııı İl'İııdl' ıııi.ılo..t'llPf lıtı \t'l'~ 11 
1 . . ,ı 

ııısfıııı iidPııwzsı• 'iizdl' on ıalı~ili Prıınıl ~:ıı 
1 • · I 

nuııa lc\l'ikaıı ıalısil olıırıat'<1g1 LwlPIİi\t' ~a1ıı111 r ' . ıl 
ıııııı l 1:: iııı·i ııı:ıdıksiııl' i~ıiıı:ıdPıı il:lıı oltıt• 

Neşriyat miirlürü: ESAT ADIL 
Vilayet Matbaası Batıkeılf 


