
• T evfiK Rüştü bey milletler camı.yetinde 
sovyat'lerin cemiyete iştirakınden 

mamnun ol~uğumuzu sôyledi 

Nüıhaaı Her yerde 3 kuruştur CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

GÜNLÜK. SİYASİ GAZETE 
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Spoı· ı Ziraat Ankara Askeri / 
Türk milletinin ahlak ve BankclSI Halkev·ı heyetimiz 

karakter huıuEiyetlerini tah- 1 
11 A k takası Sovyet topra arın-' ettiğimiz zan an, 01 )ar n ara m) 

ara"1nda yüksek spor ~·aıf- buğday a 'ımı M ld K Lj •L' dan ayrıldı. 1 
la.rının hepsini buluruz. Türk A~KARA 14 (A.A) - enemen e Uu ay auı- ODESA 14 (A.A) - Fah 

Mihailof 
Kırklareli.'nde 

hududumuza 
., 

srgınmış 

Memleketimize ~icret eden 898 ıslam 
icra ve~illeri ~eyetince ta~iiyetimize 

Kabul· adildi. 

S a h f b f ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoglu Esat !fdi/ 

Birinci YIL - SA Yl : 259 

Türk Dili İnkılabı 
"Metropolc Aıwcr:<,.den 

Türk inkılabı, diğer bü
tün inkılaplar gibi, faali) d 

sahasını, esasen vasi ol cın 
siyasi, iktısadı ve içtimaı 

rika ile deği§tirdiler ve son· 
ra bunun 11rf Türkçe 

olduğunu kabul ederek 
"Türk alfabesi. ismini nr
dıler . 

iencı· ·ı ·· ·· k çevik b 1 d d • ~ / k k d rettin Pa•anın riyaset ettiği ası ' gozupe , ' Mevsimin aş angıcın an 8Sl0e e en OY U. • 
dayan ki 1 kı" di - d z t b Türk askeri heyeti dün Çe-ı ı atı gan . ze • bugüne ka ar iraa . an-
•iplini ıever bir delikanlı de- kası tarafından mıntaka- MENEMEN 14 (A A) çerin vapuru ile burad,ın 
lllektir. Biz bu hassalardan mızda ~atın alınan buğday İzmir'in kurtuluş bayramına ayrılmış ve askeri merasim-
hiç birini yoktan yaratmağa miktarı beş milyon kiloya iştirak eden Ankara Halke le uğurlanmnlır. 
llluhtaç olanlardan değiliz. varmıştır. Bankaca bu!Lnan vi gurubu dün buraya ge· 

Yalnız Türk gencinde bu has- buğdaydan 7000 tonu ıhraç !erek Kublay ve onunla ajansına beyanatta bulunan 

•aların dejenere olmamauna edilmek üzeredir birlikte şehit düşen lekçıle Fahrettin Paşa' Sovyet lop 

dört gözle dikkat etmek mec- / Bir haftalık ÜZÜ m rimizin namına dikilen ali- r a k 1 a r ı n d a yirmi 

;Uriyetındeyiz. Bunun da ve incir ihracatı deyi ziyaret ederek aziz gün devam devam ikameti 

Hareketinden evvel Tas 

İSTANBUL, ı 5 (S Ş) 
Yeni Bulgar kabinesi Make
donya komite ·ine kınşı şid

detli bir mücadele açmış, bir 
çok kimseleri tevkif etmiş

ti. Fakat bütün araştırmala 
ra rağmen komıtenin reisı 

Mihailof bulunamamııtır. 

nizamlara inhisar ettirme
miştir. 

Asya'lı bir hül.i n.darın 
kudre:ine tabi müteaddit ırk 
ve kabilelerden hiir, asri 
ve bir dereceye kadar me 
denileımiş bir devlet yarat 
mak. çürümüş l,;r saltanat 
devcini yıkıp yerine zama 
nın ihtıyaçlarıııa göre bır 

Cümhuriyet kurmak, geni~ bir 

Bu sahada meydana ııe

t .. n ifin mühim olduğunu 

tasdik etmek lazımdır. Rus
ya 'da aynı cesareti gösteren 
Lünaç.trski, bu itte muvaf
fak olamamııtır. 

İlk güçlükler bertaraf 
edilerek. Türkçeye hemen 
tamamile tatbik edilen bir 
sedalı alfabe verildikten 
sonra. bazı keliwelerin yeni 
uygu.nsuzluğu görülmüıtür. 
Bunlar inkılap aleyhtarı te-

i~:r~~tl.u, onları işletmek ten İZMİR, 14 (A.A) ~y- şehitlerimizin hatıralarını esnasında. heyetimize karşı 
B ır. lülün sekizinden on beşı:e taziz etmişlerdir. Ve abide- I başta Sovyet orduları baş-

u hassalar anc• k sporla kadar borsaca sekiz luçu · 1 k k I d T 1 
i 1 ye çe en oymut ar ır. a I kumandanı Vorotilof o -
t enebilir. Fakat bütün · mi kuruşa kadar 

tan yır b mamlanmasmdan sonra abide- duğu halde Sovyet hükü llleınleket kaç senedenberi 26,510 çuval üzüm ve eş 

Uır ga-ı:ete Mih ilofun kırk
lareli'nden hudutlarım12ı ge
çerek Türkiye'ye ıltica ettiği
ni yazmaktadır Resmi ma
hafilde bu hususta malumat 
mevcu değildir. 

iktısadiytıt planı le>is etmek 
bu planı şimdiye kndar takip 
etmek ve bunu Türkiye'nin 
mağlüp , yaralı ve fakirleş
miş olarak çıkmış olduğu 

bir harpten sonra tatbik ede
bilmek, işte MUSTAFA KE
MAL ve arkadaşlarının n. u
vaffakiyetle meydana getir
dikleri mühim işler .. 

lakki edilerek derhal genç 
Türkiye Cümhuriyeti hu· 
dutları ~ aricine çıkarıl mıı, 
liığatlarden silinmiş ve yer
lerine tamamile Türkçe ke
limeler kabul edilmittlr. 

ı k k ye ilk çelenk koymak şerefi 1 meli ve halkının gösterdiği a.ı ına do""ndu .. : sporda he k t n on dört ur..şa 
uruf a bu suretle Ankara Halkevine ey·i kabulden dolayı teıek 

Bulgar:istan Türkleri 

Bulgar tazyıkından lllen hiçbir milletle boy öl- kadar 10,558 çuval incir 
ç(l düşmüştür kürde bulunmuştur. 

teıni yoruzl Maddi, mane· s:~a~tı~l~m~ı!:şt~ır:.;·----------------------------------:--: bıktılar. 
\'i kuvvetlerf~izin hiçbirinin 

ispanya ıayıflamış olduğunu hiç 
kıınse iddia edemez Hayır, 
•ebep fudur: Biz spor itle· 

~ii~!~ teknik ve tebı_kilat Yeni~En yumurta alı~or. 
'Yoruz Bize ecne ı an- ISTANBUL ,_15 ,s Ş) __ 

t~n· 1 d b" 
o or er en fazla, ecne ı . 'd alakadar mües· 
rg,n· ·· d • hpanya an 
f lZltorler lazım ol ugunul 1 len haberlere gö· 
llr'lf sese ere ge 

Ô etmeliyiz. j a ükümeti, yumur 
y) n re spany ki 

1' .. e zannedeı iz ki son anı 1 . h 1. t dakı zorlu arı 
lırk d l d ta ıt a a ın 

ev et adamları arasın a ispanya yeni 
'Po kaldırmıştır. 

ru en çok himaye eden k . n c ·tvellerinde 
ta.hs· . t yaptığı ontenjl j 
" 'Yet, muhterem isme • . M için yumurta 
'"• 'd . k. :;urıye, ısır 
b· H ır. Başvekil elınde 1 ithalatna mühım bir yer 

b
iitçenin bütün imkanlarını 
u ayırmıştır 

y . uğurda kullanmıştır ı Alakadar tacirler, İspan-

b enı özkan Türk adır.ı ona , Türkiye piya;a>ınc. 
or ı d yanın 

ç Uyuz. En mocern sta - 1 ~. vaziyet hakkında 
Yo 1 'el a aca~ i 

0 nı ardan birini Ankara a Türkofise müracaat etmiıler-
k Yapıyor. Fırkanın bütün dir 
011arı, spor terliyesi ile [)""er taraftan öğrenildiği· 

aıak ı F k t ıg . a a.ndırılmı•ıır. a a .. e Yelkencızade•er 
t,k 1 • b .. ne gor l 
t·· ını arımız RL sya'nın u- vapur müessesesi .. ye~i a. -
tıun tehirler nden yenıle ye· dıkları Yelkenci şılebıle Is 
o;~e dönüyor; Balkanlar panya'ya seferler yapmak ta· 
f 'llıpiyatlarında ikirci de savvurundadırlar. Bu 1' sav-
a.dır k· 1 ğ ı yo 1 pratik bir hale koy-ı sonuncu u u a 1 vur arı, _ · 
ruı. . . T"" kıye - lspan· ak ıçın ur -

A. k Alayı m ndaki ticari munas· ır n ara Muhafız ya ara11 b " 
"-unı e betlerı·n daha müsait ır . andanının bir iki sen se 
ıçind k ' ha' le gı·rmesıni bekliy.cr_lar · e süvarilerini ne acar 
ıler) b h · ·ıe aramızdakı tıca-

etın;ı oldulıundan 6 ispanya 1 • 1 k· 
''de u · ·· • - münasebetler arıtıp a n »aşvekilin, bir gun, rı ı ·ıe 

h" d" d Türkiye liman arı 
b· Alaya bunun için ıç , ır e, 

1
. nları arasında 

tr llladdi yardımda bulun- ispanya ıma 
ltıe.dıın. Demek ki her şey muntazam seferler başlıya-
~8.ra ile de olmazmıı! de caktır. ld 
"'§in· h Mahküm O u 1 atırlıyorum AA) 

E:n k vasıfları MUGL ~, 14 ( ~ Yü sek spor ld - 1 kayığı 
'tıd· · h !arı Adalardan "' ıg 
1 

111nin tabii as!a 
o a. b 1··· l k sokmak isti· 

tı ir milletin genç ıgı, kaçak o ara k 

Nüfus tahrir 
tecrübeleri 

istatistik umum mü

dürü Şarka hareket 

etti . 
ANKARA, 14 (S.Ş) 

istatistik umum n.üdürü Ce
lal bey yanında şube mü
dürleri olduğu halde Şarka 
hareket etmiıtir. Ayın on 
yedısinde Van Vilayetinin 
Ahlat kazasında, 21 inde 

Elaziz vilayetinin Mertek 

kazasında iki tecrübe nüfus 

tahriri yapılacaktır. 
Nüfus umum müdürü Ali 

Galip bey de bu tahrir tec
rübelerinde hazır bulunrrak 
üzere Diyarbekir'de bu he
yete iltihak edecektir. 

Vali ve kaymakam

ların terfii 

ANKARA 15 .s.Ş> Alınan 
malümıtta göre; bazı gazete
lerin yazdığı gibi 30 vali ve 
l S'J kaymakamın terfii hak
kında verilen haberler ili -
mada layık değildir. Çünkü 
her sene dahiliye memurla 
rının terfileri kıdemlerine 

göre teşrinievvelde yapıl 

maktadır. Ancak bu terfi 
kadrodaki münhallere göre 
teselsül edeceği içın terfile
rın ancak bir kaç vali ve 
on~eş yirmi kadar kayma
kama inhhar e<'eceği tah • 
min edılebilir. 

Yahudi 
Tt~ş(•kküllt• ı·i 

Sokaklarda dolaş -

maktan menedildi 

BERLİN, 15 (A Al 
' Alman polisi Yahudi teıek · J 

küllerinin alenen huıusi kı

yafette ve hususi işaret 

ve bayraklarla gurup hıı 

linde sokaklarca dolaşıra 1 

!arını n.enetmfştir ı 

İST At\ BUL, 15 (S.ŞJ -
Bıılgaristan'da Türk'ler aley
hinde tazyikat devam edi 
yor. Türk köylerınde yapı· 

lan mezalim tahanımü l had 
dini geçmiştir , Pomak köy. 
ler:nde Pomak'ları Bulgar'
laştırmak için şiddetli tazvi · 

katın arkası kasi 1 memiştir . 
Bu tazyikattan usarıan llul
garistan Türk'lerin<1en bir 
çokları Türkiye'ye muhaca 
rat niyetindedirler. Yalnız 
mallarını eleriııden çıkarma

ga imkan bu 1 mamaları bir 
dakika evvel Bulgaristan'ı 

terketmelerin emani olu)or 

Avusturya istiklali 
AAustuı·yıt llt.tşvt•kili M. ti 
Suşıı ig Mil lt•tll' r ct•miyl• 
topl<tntısıııdct mühim biı· 

ııutuk iı·«ıt t•tti 
ı : ENEVRE, 14 (A.A.) 

Asamble dün saat 16 de 

toplanmıştır İsviçre murah· 
hası M. Motta vazife esna 
sında "alçakça katledilen" 
müteveffa M. Dolfü 'ün 

re'de aynı tezi, aynı deliller 

ve aynı lisanla müdafaa 
ed~cek olan bir diğer Avus
turya'lıyı g3ııderiyor A' us

turya'nın istiklalıni müd,tfaa 
gibi mukaddes bır vazifesi 

meziyetlerim •aynıııtır vardır." 

Avusturya başvekili M. Başvekil dahili müca. 
Şuşnig söz alarak çok al- leleri hatırlatarak Fransız 
kışlanan beyanatta bu'un I ca demiflir ki: "Hududur.u 

muş ve Dolfüs'ün hat ra~ını j bizzat tahdit ihtiyarına 
yadeder<k derr.fıtir ki · ı•Üğ- malık bulunmamış olan 

'ıı f . d .. ..k muhafaza ap· 
ena spor neticelen el e yen gumhru t efendi •ekiz 

'll'~i ·w bir tanı Me ır.e 

Iu Dolfüs'ü kaybeden Avus 1 yeni Avustuı ya hiç ol 
turya, onun yerine Cenev mazsa arazisini müdafaa 

~-----~~----~-~_;..--~---~---~ edecek hale konulma 

Bir Fen Kurbanımız d · Zaman, bunu mı 1 para cezasına 
ı 8.va. olarak masa fütüne ay hapse ve 
oto mahküm olmuştur. 

ıq Ytrıa.k ve üzerinde konuş· ı..:~~~:;_=~;::~;;,;ı-Jşi 
ak Ilı b . ş· di: d b"ır ruh terbiyesi işi tıı ec uri yetindeyız ım • man a . k 

lıdır. Avusturya bugün 
her zamanı.inden daha ziya 
de bu vazifeyi ifaya azmet 
mişlir.,, 1. 

Fakat asri Türkiye'yi ıda
re edenlerin çalııması buka · 
darla kalmadı M nleketle -
r nde kültürlü büyiik bir de. 
ğişiklik vücuda getırdiler. 1 

Türk dıli bile onların cesur 
proğramından kurtulamadı. 

Ôyle ki, bu~ün, mübalağasız 
olarak KEMALSIT hareke 
tine bağlı hakiki bir dil in 

kılabından bahsed~lebilir. 

ilk hedef alfabenin ıslahı 
oldıı. 

Razı kınıseler, belki biraz 
ileri giderek, alfabenin dini 
temsil ettiğini; Roma'lılnrın 
Latin harflerini, ortadoks· 
tarın Cyrillques veya Glago
litiques harfleri lutiheriens' 
!erin gothique hafleri tercih 
ettıklerini ve Müslümanların 
Arap haflerine sadık kaldık
dıklarını ilui sürerek idd a 
etmişlerdir. 

Latin alfabe Framız dili
ne ne kadar az uyarsa, Arap1 
alfabesi de Türk dil ne o 

kadar mugayirdir. Bu kadar 
mugayir olan lır alfabenin 
bugünr kadar Türkfye'de 
mulıafaza.ına işte Lu gibi 
dini telakkiler sebep olnıuş · 
tur. 

Mem 1eketini laik bir şek· 
le koyan GAZİ, >na" Laik" 
bir alfabe vermek istedi Bu 
tadilat 1928 de yapıldı. Esas 
olarak umumileşnİeğe yüz 
tutan Latin hafleriııi aldılar, 
llunları bir kaç alameti fa· 

llus mümes
silleri 

1932 Dil kurultayı bu ~a· 
hadaki çalışmayı tanzim 
etmiş, ve "İnkılaba iman ve 
milliyetperverlik" fıkrile ye· 
ni lisanı kanuni bir tekle 
koymuştur Böyle bir yolun 
üzerinde artık durmak ola
mazdı. 

Hele, dil cemiyeti umum 
katibi lbrahim Necmi beyin 

şu izahatını dinledikten ıon. 
ra:"Dil inkılabının eskiden 

müteaddit defalar taıavvur 
olunmuş, fakat lazım gelen 

inkılap fikrile yapılmadığı 

için bütün tecrübeler neli· 
ceslz kalmıştır.,. Sonra dil 
işi ile uğra,anlar ecnebi ve 
Türkçeleşmiş ıstılahları de
rin bir aramaya koyuldular. 
Avam lisanında, lehçelerde 
ve eski kitaplarda bunlara 
yerli birer karşılık arandı. 

Tahkik3t reımi dairelerin 

yardımile yapıldı ve nihayet 
130,00ll kelime bulunarak 
bunların 18,COO i reımen 
ıatılaha karıılık olarak ka
bul edildi. 

KEMALISTL'ler, daha ileri 
gitmek istediler. Belki de 
fazla idi fizikte, kimyada 
tıpta, mekanikte, bütün fen
lerde Greco-latin esası olan 
beyne! milel ıstılahlar buldu
lar. 

•ıe) disiplinı, ann 
E: eyi vazedelim: . . olan sporun_ felesefinı ,e 

11 Yaı<ın Balkan olımpı· bıı terbfyenın lan mü· 

Kemal Cemil beyin ceı1azesi 
merasimle kaldırıldı 

M Şuşnig, mücadele edi 
len müfrit, milliyetpover 
veya beynelmilelci fil.irlere 

lzmir
1
den rrıühim mik 

Bu mübalağalar dııarda 
garip telakki edilmittir. Tü r 
kiye Posta ve telgraf idare 
sinin "Ankara" ve "İstanbul. 
yerine "Angora,, ve "Conı

tantinople., isimlerini taıı

yan mektupları "Semti meç
hul. kaydile iade etmesi 

ile latife edildiği gibi bu 
Kemalismi anlamamak de· 
mektir. 

~1•tlarında en eyi net celeri k "ğini kavramış 0 
. 

~ ltıa>< k •. "" te nı fından tesıs 
b "" arar verecegız tehassıslar tara. . . b" de 

0~"uıı mümkün ve kolay olunabilir. Bu dısıplınl ~~le· 
lı§unu itirl\zsız kabul tesis kelimesi kullanı ~ 1 

'<leceğiz. cek kadar yoktur: yanı ma 
1\1 I t r Gc<en 

! ~•ele böyle konulduktan nası anlşı ma~ış ı . len. bir 
0tıra k'lat \erde lsıanl:u ı a ge . 

iı· • teknik ve teş ı teş 
•ıı· bi• _ Sizdeki izcı . · 

tıı ı 0 na göre düzeltip ta· ecne · h k"k' izcilıkle bır 
a. n\ . .. k"latının a ı ı . 

1 arnal<tan gayri düşiınu· 1 fet benıiyşlerın· 
~tek ley yoktur. Büyük ı a· takım kkıya hi bir münasebe-
.,.ı R den baş a ç 
j eisicümhur büyük reis . oktur. demişti. 
d~ltıet Raıa gibi kudretlere tı Y . ,]Jet için sp< r 
~y H. bır rr .. 

ı kanan lir teşt bl: üs n ut· ıç ·ıd . bütün dün 
' a · ff k eg"lence değı ır.·lı"ğı"ni sulh 

Ol ımtıhanda muva a d •nç u ken i g< 
dtıt'· Şu veya bu türlü ce :~ ve harp i~ : n, ., or me:-
... 

11dular., ehtmmiyet bile ıçın d ye'iştirn ektedır. 
erlllek. ··k danların a . H Ik 

&•'- ••temeyiz Sı;or yu · l · Cümhuriyet a ''< M •sP eyı . 
lıt~iraıkS, teknik ve t~tkilat F kM;nın inkılapçı azmı~e 

ı fi ır ı. rarı ıle de. · Porcu.uk vau arın· layık idare ve Ka 
l' n olan şeref, ama· d 
Or\(lk ele al ım · H.·ıkı'ııı"ıyeti J\lilliye ru ıııbi sıfatla spo· 

tıı Ll>lre etmeğe kafi gel· Falih Rtfkı 
eı 8 

· undan baıka aynı ı.a 

PARİS . }:j (AA) Dört enstitüsıinde çalışmakta 

senedenberi burada Pastör iken ruam basili hakkında 

T.Rüştü B. 
Sovyet'lerin cemiyete iş
tiı aKinden memnun oMugu-

muzu ~ildirdi 
CENEVRE 15 ( A.A ı 

Milletler cemi yeti hey.,t i 
u 11 umiyesinin bütün toplan · 
tılarında söz alan Haricıye 
Vekili Tevfik Rüştü bey 
Sovyel Rusya'nın Milletler 
Cemiyeti nıecl:fi mesaisine 
kıymetler müstakbel işl ra 
kinden Türkiye'nin bahtiyar 
bulunduğunu bildirmiştir. 

laboratuvar tecrübelerı ya
parken yakalandığı hasta· 
lıktan ölen baytar yüzbaıı 
sı K 0 mal Cemil beyin ce
naze merasimi dün Paris 
camıinde yapılmıştır. Mera 
simde Türkiye Büyük Elç -
si sefaret erkanı ve Tiirk 
konsolosu hazır bulunmuştur. 
Enstitü müdür muavini pro
fesör Tamon müteveffanın 

tabutuna takdir ni~aneai ola
rak ecnebiler ıçm olan büyük 

madalyayı koynıu~tur. 
:<.. 

buğday alımı 
ÇANKIRI 15 (A.A) Zi 

mat bankuı bı rada buğday 
satın almıya ba~lamııtı. 

hariçten gelen manevi ve 
maddi yardımlar üzerinde j 
ısrarla durarak Avusturya' nın 
hakiki menfaatleri yakın 
uzak komşularının menfaat· 
/erine müvazi olduğunu söy
lemiş ve demiştir ki: 

Avusturya kendisile mü-
zakereye amade olnn !>ütün 
devletlerle müıakereye ha 
zırdır. Avusturya tethiş ha
reketlerine karşı mücadele 
ederken mevcudiyetı ve kom· 
şular n n menfaati içın mü
cadele eltiğıni müdril..tir. O 
sulh da vasma hizmet etmek
tedir. 

M ŞtJşııig sözlerini Cenevre 
de toplanan devletlerden 

( Devamı ikinci sayf.ıda ) 

tarda incir alacaklar 

İSTANBlıL 15 \S.Ş.) 
Sovyet Rusya hükiı.neti, bu 

sene İzmir'den mühim mik

tarda hurda incir mübaya

asına karar vermittir. Rus 

mü,nessi ' leri yakında İzmir'e 

giderek incir mübayatına 

başlıyacaklardır 

Rusların satın ülacakları 

incirler hususi bir vapur. 

la Rusya ya sevk edilecektir. 

Tabiiyetimize kabul 

edilen muhacirler 

ANKARA, 14 (S.Ş -

İcra vekilleri heyeti hicret 

ve iltica surelile memleke
timile gelen 898 islam şahsi 

tabiiyetim1Le kabul elmiftir 

Yeni, genç, cesurve ıevk 
li Kemalist inkılabı Türkiye-

yi asri bir memleket, nü-

mune olacak bir Cümhuriyet, 
hür, müstakil canlı ve 

Avrupai bir hale koy 
mıya yemin etmiı ve 

bu yolda pek çok manilere 
tesadüf etmiştir. 

Mefkürelerini hakikate 
erdirmek istiyen GAZI ve 
arkadatları, hazan müeuir 
tedbirler almak ve bazı 
kararlarda ifrata gitmek mec
buriyetinde kalmıılardır 

Kemali•t inkılabının bir 
p<rçaıını teşkıl eden Türk 
dıli inkılabı, bütün diğer 

nhalarda olduğu gibı kül
tür sahasında da 
l<iye'nin verimli 
gösteriyor. 

genç Tür

olduğunu 
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• Sanat 
mektebi ve 

($EHi R !E YH.J. YETTf.) Avusturya ıstiı lali 
( lsl lurafı bırinci sayfada ) 
Avuıturya'ya mane~i mü · 
zaheretlerini eıirgememe'e· 
rini ve ona vaziyetinin la 
yık olduğu anlayışı göster
melerini istiyerek bitirmiıtir. 

cak davet ve buna Rusya'. 

nın vereceği cevap etrafın· 
da iki taraf bir anlaşmıya 

varmıflardır · 

_,.l_,O,....,...nla-rın-=-o=-ilin-:--den-rl 
Kahve 

Kız, erkek liseleri 
Y alrıız lzmlr'in değil, Tür

kiye'nin iftihar ve gurur du
yacağı bir müessese: Sanat 
mektebi. 

Panayırdaki itlerini hay
ran hayran seyrettikten 
ıonra yapılııını da mektep
te görmek beni bin kat mem 
nun etti. Atelyeleri gezdiren 
muallim anlattık~a sevinç 
duyduğumu bariz bir şekilde 
gösterdiğlmden eminim. Mek
tepte herıey yapılıyor. De
mir ve tahta itleri çok mü· 
kemmel. Atelyeler aynı ıe 
kilde. Mektebin hemen he

men bütün eıyasını talebe 
kendisi yapmıt. Bizi gezdi
ren muallim makineler hak 
kında izahat verirken: 

- Bu makine insan 
nln 10 gün uğraıarak 

eli-
zor 

bitirdiğini bir iki ıaalte da 
ha mükemmel olarak çıka 

rıyor. Talebe kafa itletir. 
Çok emek ve az semere çı. 

kacak itleri kendi yaptığı 
makine ile görür. 

Hülaaa hayranlığın son 
derecesi ıüküt olsa gerek. 
Ben bu mektepden ıevinç 
ve iftihar dolu bir göğüsle 

çıktım. 
• 

• * 
Erkek lisesi binasına gü 

zel bir bahçeden girdik .. 
Mektep müdürü bize ta -

til dolayıaile nıektebin ta
mir edilmekte olduğunu, eı

yaların dağınık bulunduğu

nu ıöyllyor. Fakat dağınık
lıkta bile bir intizam ve bir 
temizlik görüyoruz 

Bizi gezdiren genç, rr.üıa
mere itlerine ehemmiyet 
verilmediğini, onun göreceği 
vazifeyi baıka ıeylere dev
rettiklerini ıöylı)or. 

Bu bir kanaat ve görüş 

meıeleıi. Fikrimize uymıyor, 
faknt her fikre hürmet la-
zım 

Güzel ağaçlar arasında 

kurulu kanepelerde oturarak 
dinlenmek fırsatı kaçırılır 

mı hiç? 

Salkım söjiütler rüzgar 

Belediye 
intihabı 

Belediye intihap hazırlık
ları devam etmektedir. 

intihap deftnleri dün 
a11\mııtır. Defterlerde isim· 
leri olmıyan vatandaılar 

derhal isimleriri kaytettir· 
mek için intihap encümeni 
ne müracaat edebilirler. 
Perıembe günü 18 e ka 

dar defterler asılı duracak· 
tır. 

il~mektepler açıldı, 
Merkeze bağlı bütün ilk 

mekteplerimiz dünden iti
baren 934 - 935 den ıe · 
nesi tedrisatına baılamıılar 
dır Dün ilk dera günü ol 
mak itibarile ıınıf takılma· 
tı ve saire itlerle ujiraııl · 

mııtır. 

Evelce de yazdığımız gibi 
yarım tedrisat yapacak olan 
iki mektep te aynı ıekilde 

baılamıı bulunmaktadır. 

Ortamektep ve Lisede 
ikmal imtihanları devam 
el mektedir. 

Hikmet Turhan bey 
Orta tedrisat Türkçe mual

limlerinden Hikmet Turhan 
· bey dü:ı tehrimize gdmlttlr. 

Yüksek iktisat talebeleri 
Pertembe günü İzmr'den 

ıehrimize gelen yüksek lktı 
sat ve ticaret mektebi tale
beleri bir gece muallim mek· 
lehinde misafir kaldıktan 

sonra cuma günü sabahleyin 
otobüsle Bursa 'ya gitmiıler·· 
dir. 

Yangın Başlangıcı 
Cuma günü ak~am üzeri 

ıaat 7 ,30 sıralarında Şeyh 
lütfullah mahalle•inı'e yu
murtacı Ali'nin evinde yan
gın başlangıcı görülmüısede 

komşuların gayretile sira
yetine meydan verilmeden 
söndürülmütlür 

Yangın ocakta yakılan ka
ğıt ve eski hasırı~ rın baca 
daki kurumları tutuılurrra-
11ndan ileri gtlmittir. 

larla sallanıyor Yüz"üSmaul-kzıüm Atlt'tİZİffi 
okııyor Anlıyorum 

sögüt. tiirinı tedai ettiniz. •8j rincİ)İkleri 
Ben de öyle oldum. Fakat 
aka, bir su eksikti 

O da olsaydı her halde 
orada: 

"Akıyordu su 
Gösterip ayn.ısında sög-ül agaç. 

larını 

Salkım sög-ütler 
Yıkıyordu suda 

Derdim. 
saçlarını,. 

"Diyemedim derim gine. 
Ama yağmurmuş, yağıyormuş, 
Yazdığım satırları 
Sel almı~ imiş. 
Ne çıkar .. 

Kız liıeıi bahçesinde bu 
her iki tiiri de kendi ken
dime okudum. 

Mekteplerde bariz blr te
mizlik ve intizam var. Kız 

liıeıinin en dikkat edilecek 

teyl kütüphane. Zengin. Bol 

kitaplar var.Laboratuvarlar da 

eyi. Talebesi pek çok imiş 

Bu, İzmir'de bir kız liıeıi ve 

ortamektebi daha bulunma· 
mak yüzünden 740 mevcut 
lu lmlı Hanımlarımız oku 
muyor mu? 

Kim demif ... 
Bizi gezdiren muallime 

hanımın izahat ve misafine 
verliğine teıekkür ~derek 
ayrılıyoruz ... 

R. Gökalp 

Atlelizinı birincilikleri 
için Federasyonclan mınta

kamıza mektup gelmiıtir. 

Bu mektupta Atletızim 

Türkiye birinciliklerinin 
başlayacağı ve mıntakamız 

birincıliklerlnin 27 Eylülde 
latanbul'da olmaları lazım 
geldiği bildirilmektedir 
Alakadar yerler ite vaziyet 
etmiıtir. 

Poliste: 
Cuma gecesi Edremit'li 

olup IBtanbul'da sinema mu
ayene memuru olan Salim 

oğlu Nusret iıtaıyon civa · 

rında rezalet çıkaracak de 

recede fazla ı arhoı olduğu 

görülerek yakalanmış ve 

üzerinde bir adet vesikasız 

mavzer tabanca bulunarak 
alınmııtır 

- -- - - -- -. - . - . 

Bu gece 

Şifa 

Eczıınesi 
/'iöbetçidir 

Bigadıç 
Dönüş 

Panayırı 

Önümüzdeki per -
şembe günü açıla

cak 
Sındırgı panayırınc'an 

ıonra Blhadıç Dönüt pana
yırı 20 - 9 9 14 perıernbe 
gilnü Simav çayı kenarında 
vasi bir meydanda açıla· 
caktır. 

Panayırda her cins hay
van satılacaktır Halkın her 
dürlü istirahatı için icap 
eden tedbirler alınmııtır. 

Panayır beı gün devam 
edecektir. 

Vali ve Fırka Reisi· 
miz Bandırma'da 
Valimiz Salim ve Fıı ka 

Fikret reiıimiz Tevfik 
beyler cuma 
Bandırma'ya 

günü 
gitmiftir 

Susuı·luk'ta 

İntihap Faaliyeti 
SUSURLUK, 15 (S Ş) -

Belediye intihabı faaliyeti 
hararetle devam elmekte 
dır. Belediye defterkrin 
yazılmasını ve konlrolunu 
bitirmiıtir. Defterler l:ugün 
belediye ve hükümet kapı· 
!arına asılmııtır. 

Su•urlu!..'ta 
hakkı 3895 tir. 

umum rey 
intihabata 

1 teırin evvelde ba ılanacak· 
lır. Ne kac'ar dt\am ede· 
ceği henüz belli değildir . 

Mustafa Niyazi Bey 
Susurluk belediye reis 

Mustafa Niyazi bey 
dün belediyeye ait ba:ıı iş· 
ler için şehrimize geln ittir . 

Teyfık Fikret lıey fırka 

itlerine ~a~acaktır. 

Fikrtt beyin Bandırma'dan 
Erdek ve Gönen'e geçn esi 
de muhtemeldir 

M. Şuınig'den sonra lr
landa murahhası M. Dö Va 
lera söz alarak Sovyet 
Rusya'nın Milletler cemiye 
tine girmesinden bahsetmit· 
tir M. Val,.a kabul ıçın 

ekseriyet mevcet olduğu 

kanaatindedir. Ret suretile 

hassasiyetinin "" cic'e edil 
miyeceğinden emindir Eğer 

usul müıkülatı zuhur ederse 
bunun halli altır cı komisyo-
na aittir. 

M De Valera demiştir ki: 
- lrlanda Sovyet fikrine 

muhalif bulunmasına rağ 

men Sovyet Rusya ıçın 

rey verecektir. Fakat 
muntazam usul teklini bir 
tarafa bırakmamak ve Mil· 
!etler cemiyeti azasını ten· 
kit haklarından mahrum 
etmemek lazımdır. 

İki taraf anlaştı 
LENE, RE, 15 (A.A) -

Sovyet Rusya milletlu ce
miyeti tarafından yapıla 

CENEVRE 15 (A A J-Le
histan'ın ekalliyetlere ait 

mukaveleye karşı almış ol · 
duğu vaziyet ve bu mesele 
hakkında Lehistan Hariciye 

Nazırının mılktlrr meclisi 

heyeti umumiyeıinde söy-
lediği nutuk Polonya 

etrafında fena bir ha . 

diyor ki: 
İnsan oğlunun aleyhln°

1 

1 '•' çalışan mevct diyet €le 

va yaratı.ıştır. 

Fransa ve İtalya 

biri de benimdir Biz alt)I 
tarlar insan oğluna her h• 
de bir fayda temin etıııt~ 
ona kuvvetli bir şuur ver' 
mek için yaratılmııııdı' 
Ne yazık ki daima bir dür 
man olarak tanılırız. ~ı 
mafih itin a•lı da buı!•' 

İngiltere, Medeniyet ilerledikçe, fi~;r 
ler değiftikçe imanlara ol•' 
zararlarımız gün oibl 11çıl' 

Lehista' 

n n ekalliyetler meselesin· .. ,,. 
deki vaziyetine karşı müı· çıkıyor Kuı beyinli lnsa~ ~· 

terek bir hattı hareket arasında · Allah razı 0~.:ıı 
takip edecekleri sezilrr.ek· dostumuz eksik olmıyor· 1 

0 
tedir. rin tiryakiliklerile kendi~ 

ispanya' da suikast 
keşfedildi 

MADRIT, 14 (A.A) 

geçen ömrünü köıelerifll~: 
de geçiren zavallılar eı , 
ğildir Yatını batını alnı 1 ; 1'1 

lli:~;le~: ai:ı: :.;a0~~:~.~:lı;ı 
. zamanlarında mektepten lı•1 

Madrit polisi büyük bir suı-

1 
~ 

kast keıfetmiftir. Suikast- bir köıemize sığıınıp ya ı 
tavla V~Y"- iskambil oyrııf 

çalar hükümeti devirmek tf 
talebeler nasıl bizi üıll' 

istiyorlardı Bu n· akıatla 
Bu sözlerime: 

gizlice silah dağıtı'rr ııtı.~u _ Amma nankör. ftrıl 
ikastçıların haşır da müfrit fil 
radikaller bulunmhktac'ır mı, seni seviyorlar se ıl 

mekle tikayet olur mu?DiY 

Küçük habrler. 
Halit Ziya bey istifa 

etti 
Tevfik Hadi bey ya
kınd :j Ankara'ya 

giaiyor 
ltalya ile fransa arasın~a~i münasebetler insan oğlu çıkar belki l 

Biz onların eyiliği:ıçirı 
ANKARA, 15 (S.Ş.) Ga· 

zi Terbiye Enstitüsü mü
dürü Halıt Ziya beyin is 
tifaaı üzerine yerine sabık 

Darülfünun Profesörlerinden 
Halit Sadi bey Vekaleten 
tayin edilmitllr. 

Fransa matbuatı, İtalya 1 Fransa hariciye nezareti-
ile Fransa arasındaki nü- ne karşı samimi dostluğu 

nasebetler hak kır da uzun ile tanınmış olan Exıelıior 
uzadıya netriyatta bulun · gazetesi, fU tarzda mütalea 
maktadırlar. serdediyor. "Biz İtalya ile 

~ı •evgiden ferağat ediyor 
Fenalıkları i.temiyoruı· ~, 
ölüme razıyız. Fakat öld~' ANKARA 15 ıS Ş) Yeni 

miye razı değiliz 
Adana Valllığine tayin ed:
len Tevfik Hadi bey birkaç 
güne kadar vazifesine baş 

lamak üzere Adana'ya ha 
reket edec ktir 

Fransız efkarı umumiyeıi Fransa arasında bir anlat· 
Hiç olmazsa bizleri ziY1 

retten gençler uzak durıll~ 
İhtiyarlar bize yelitir. Al'~ bu iki Lalin milleti arasın mayı mümkün görüyoruz." 

Şehitlerin hatırası 
taziz edildi 

ADANA, 15 ( A.A.) 
Milli mücadele ıehit kahra 
manlarımızın hatırası bugün 

burada bütün halkın ittirak 
ettiği bir merasimle taziz 
edilmiştir. 

Raşit Riza heyeti 

1 

1 

Siirtt'e yol faaliyeti 

SİiRT 14 ( A.A) Erhu 
ve Şirnak kazaları arasında 
olo seferine müsait bir yol 
yapılıyor Yol Cün.huriyet 
bayramına 

olacaktır. 

tamarnlanmıı 

bTA'.\'lll1L,J5(S.i;I)- :)Ph r r-••-.. _.,_••-••-ı 
tiyatrosundan rıir kısım snn-. Vatandaş! . 
atkdrlnrın ayrıldıkları nıa İ İ 
lılmJur. • Bugünkü nüshamızın • 

llaliJe, Şaziye hanımlarla İ dördüncü sayfannda be- • 
Hüseyin Kemal bey Raşit .: lediye intihap encümeni 1 
R za heyetine iltihak. etmişler- 1 nin ilanını ohu. 1 
Jır. R•~ıt Rıza bey şelıır lrı.-, -••-••-••-••-~ 
ıiyatrosundun ayrılan sanat . , _ 

da, samimi münasebetlerin 
tesisine taraftardır . ltalya 
ile Fransa arasınc'a mevcut 
mütkülat izale edi'.iı se su
reti umumiytde Avrupa sul-
hun ı. n devam edeceğine 

şüphe yoktur. 

İngiliz gazetelerinin neş· 
ret tikler son 1 aberlere göre 

Fransa ile İtalya aruında 
bir anlatma vukubulmuş 

tur. Fransız gazeteleri bir 
taraftan bu haberi t~kzip 
ediyorsa da diğer taraftan 
da İtalyan hariciye nazırı 
vekili M. Suoich ile Fransa 
sefiri Kont Du Chamburn 
arasında cereyan edrn le 
masların semereli bir netice 
verdiğini yazn aktadır 1 ar. 

kdrlara, mukııvclename ile, 
aldıkları maaşın bir mi>li 
fazlasını vcrmektedır. Yenı 

Rıııit Rıza heyeti, gibi 1 t~~

rinievvelde ilk tem&ilıni Bey I 
oğlunda verecek ve uzun hır • 

!Ergani istikrazı1 

ıu~~:;:ı ~~::::1~~rdöndülllen · I( C)tertibininkayıt muamelesı 
sonra, Anlı:aru'Ja a\·ılacak 1 Q y SOn d ba!t:/Q dı 
~:~~:r . tiyatrosunda çalışu - ; 1 c. tertibi un a y "" "" 

Vergi tahsilatı artıyor 

ANKARA 14 (A A)-Mec 
ilsin ıon içt rr alarınr' an bi 

rlnden kabul edılen bir kı

sım vergi bakayasının affı 

kanununun tatbikatı netice · 
sinde tahsilatın fazlalığı gö· 
ze çarpmaktadır 

nin kayıt mü· 

l ddetı30 ağus tos tarihin 
den 30 ey 
lül akşamı· 
na kadardır 
Yüzde bet 

faiz veyüz · 
de iki ikra· 
miyeli olan 

f"\l!MLl!loel!Ti C:ELi 1< AGiLb. 
tOROVORU:Z· 

,., 

,. ,... .. ıo 
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C. tertibine aıt ıartlar aıağıda gösterilmiştir. 

B .Tertiblninhamillerine mahsus olmak üzere ka 
Siirt Halkevinin yıt m'.i:ldetinin baılangıcından itibaren allı gün müd-

gezintisi ı d•tla bir kayıt ha 1ckı v~rilmiılir. Bu müddet içinde 
SiiRT 15 (A.A) Halkevi ı B Tertibi hamilleri ellerindeki makbuzlarlrt evvelce 

azaları dün kaplıcalara lir bunları aldıkl~rı . bankalardan C.T ertibi~e ait ay~ı 1 

ltalya ile Fransa arasında
ki ihtilafların sebepleri ıun
lardır: 

Deniz kuvvetleri. ltal
ya, Fransa ile müsavi olmak 
isliyor. 

2 Afrika'da hudut mese
esi. ltalya bu hudutları ken

di lehine tadil ettirmek isti· 
yor. 

3-Tunus'taki ltalyan'la · 
rın vaziyetinin ıslahı. 

Temps gazetesi diyor ki: 
Umumi Avrupa siyasetinde 

Fransa ile İtalya arasında 

müteaddit noktalarda itilaf 

hasıl olmuıtur. Sovyet Rus
ya'nın milletler cemiyetine 

girmesi ve Avusturya'nın 

istiklali meselesi hakkında 

Fransa ile ltalya aynı pren 
sipleri takip etmişlerdir. 

Ancak Almanya mesele 
sinde bu iki devlet arasında 
ihtilaf mevcuttur. Fransa 
hükümeti, Almanya'nın si

lahlanmasına muarız bulu-

beyileri kimse pis kok~ 
ki .fi' 

havasız kasvetli kuca • 
mızdan gençleri alsın. c~ 
ların fenalığını latemiyor~' 
Bizim iç yüzümüz ıudur: 

1 
Biz zehiriz, düımanız. 'fe, 

lamız, iskambılirr iz, ~ 1

1 ,. 
şeyimiz birer zehir, zillet 

gerilik kaynağıdır. ıı· 
Gençler, size arkadııf 

rımdan gizli bağırıyor11111 

Bizden kaçın. Pis kok111" 

havaaız köşemde bu11ııl 1' 
"'~· sınız Parklara, kırlara çı . 

gezin, eğlenin. Hayat k'1 

nağı oralardır. 

flşçıog! 

elde 
et· 

lavya'nın tasvibini 
mek maksadil" bütün g•f 

retini sufedecektir. 

Türk Adları 

( G) 
Uömü Tekın 
Uömü Soy 
<:öı Da·-, 

"' Gözden 
Ci1k Boş 

<..örüm 
ı:öçm~z 

<:ötür 
Gö Bay 
(;ök Bal k 

Gö Lırık 
(~öl~rı 

ı:öl ak 
<:öl l.;ık 

1 :öl l~ır 

Göl teklıt 
Govem 
Gönül 
Gök sal 
Gönültaf 

nuyor \'e bu prensipten ay
rılmak istemiyor. Buna mu 

kabil İtalya hükürneti Al
manya 'nın mutedil bir dere· 

cede silahlanmasını arzu edi 
1 

yor ve Mussolinı'nin geçen 11 
kanunsanide neırelliği n uh . 

tıraya sadık kalmak isli· · Yeni doğan çocukların''.'' 
yor. ı·

1
, öı Türkçe ad koymanız il''~ 

Gerek M. Titulescu ve ge· Halkevi Dil, Edebiyal, Tart~ 
rekse M Benes İtalya ile şubesi Türk adlaıını topla-"'ae 
Fransa arasında bir anlaş- ı tadır.Bu adları gazetemıı ı 

neşrediyoruz. Bu y0lda bıld 1 ~1 • manın husulüne taraftar ı niz adlar varsa onları da H~ 
bulunuyorlar. Asıl müşkülat il kevine bildirmenizi rica ed~: 

gezinti yapmıılarc'ır. Bu ge· nu 'turayı d~ a abıleceklerdır. Mu~yyen muddet geçtık-
zintiye Vali ve K. Paşa ile ten ıonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satac:ıklardır 

Yoguslavya'dan çıkacaktır. ri'. Bu adlarböyle toplandı cfl 
Bununla beraber aldığımız ı tan sonra bir kitap halinde."~' 
haberlel'e göre M. Benes, il rolunacaklır. "H., işaretJilerı 

adıdır. c1 

/....;b;~~-~m;;e_s:e~l:e~h~a:k:k:ı:n:d:a~Y.:.,::o~g:u:s·~...;:=::~:;::::::;::::::;:;::::::;:~f:::::"' 
civardan gelen kalabalık bir Yirmi lira itibari kıyır.etinde C. Tertibi tahvılleri · 

halk kütlesi de ittirak etmit- niıı ihraç fiatı 19,40 lira olarak tespitedilmiştir. Her 
ti 

111 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon taıır. 1-aizyüz r . 

ilk tedrisat kadrusu 
LTA'IAUL 15 (SŞ.) -

Bir komsiyon tarafından ha 
zırlanan ilk tedrisat kadro· / 
ları taıdlk için maarif veka 
letıne gönderilmittir. Yeni 
l.adroda mühim deiiitlklik
ler yapılmamııtır. 

de bettir. Kuponlar her nisan ayının on altıncı gü 
nünde ödenir 

Faizden başka senede iki defa yapılacak heıide· 
!erde 30 l bilete 94, tJ4 lira ikramiye isabet edecek
tir. ikramiyeler arasında 30,COO 15,00( liralık iki bü 
yük ikramiye de vardır 

ikramiye ketidelerl her sene 16 nisan ve 16 te.rini
evvel tarihlerinde yapılır. itfa kevideleri 16 ni•an tari
hinde senede bir defadır. 

·Veni Adatn 
,,ı 

Yeni Adamın 37' inci Eayısı çıktı içindekiler: J,11' il 
Hakkı: Hürlyet davası batıldmı ır? Ve ilkrreklep rrıı 111 

mini ü 1ivers1teleşt i rmek lazım. 

Cami· Sıyasel aleminde olanlar Abdülfeyaz, yıld 11~. 
ma kar~ı · Gümüt kabza"hikaye"Zühtü: Mııır sanatı. v~.r 
pet: Şiir aleyhinde Bedi Ziya: 1 alin icaplarıra uı gun ~I~ 

vtedris tarzı lsınail Hakkı: Sait Çelebi "piyes" !<ısa ttl fi' 
e tenkitler ilim, teknik, rnnat \e cemiytt halHler'. 

ati 10 kuruıtur. 
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İran Amerika 

~D 
R 

A o 
y 

o 

görültüye se~ep olan ~ir 
nutuk 

Dünya üzerinde si asi ve iktısadi ~areketler 
fransa

1 

da Ecnebi şçi'ere 
Karşı vazedılen şiddetli 

takyidat 
1930 danberi 400,000 ya
bancı işçi memleketi terket

mişlerdir. 
,.Parıscr Tagehlalt., dan 

Avusturya'da Yüksek mek
tepler inzibat komiserliği 

,.Neue, WieneJonrna)" dan 
Avusturya hükümetinin 

resmi tebliğidir: 

Me~usları geliyor. ~in'e 22 avcı tayyaresi sattı Lehistan muahelede-

TAHRAN 14 (A.A.) - NEVYORK 14(A.A.) - rin tadilini mi istiyor? 

Fransız iktısadiya tı içinde 
senelerdenberi ekmeklerini 
kazanan mühim miktardaki 
ecnebi İfçilerin mevcudiyeti 
efkarı u.numiyeyi daima 
endişe ve hoşnutsuzluğa 

sevkedı-n bir amil olmuıtu 
Son zamanlarda Fransa'da 
işsiz adedinin çoğalması üze
rine bu endişe ve memnu 
niyetslzlikler artarak böyle 
çok miktardaki ecnebi işçi· 

!erinin ça.lıımasına karı• 

muhtelif yerlerden protes
tolar yapılmıştır. Paris be
lediye meclisi azası Copig· 
aunx, ecnebi işçilerinin ta. 
mamen memleketten ihra
cını Seine belediyesinden 
talep etmittir Seine bele
diyesi, Fransa'da işsizliğin 

çoğalması gibi bir sebeple 

ecnebi işçilerin böyle top
tan ve cebren memleketten 
ihracını bittabi tecviz et· 
memiıtir. Zira. höyle bir 
hareket, Fransa'nın diğer 

memleketlerle akt<ln it ol
duğu itilaflarla tearuz et
m,ktedir. Seine belediyesi 

Dün başvekil Dr. Schus
chnigg'in r yaseti altında 

Nazırlar me..lisi toplanarak 
cari muamelatı ıkmal et
tikten sonra yüksek mek· 
tep'erde tahsilde bulunan 
talebeler arasınc'a disiplinin 
muhafazau hakkında bir 
kanunu kabul etmıştir. 

Yüksek mekteplerde inzl· 
bati sa'ahiyetleri. ahval 
ve şeraiti mahsusanın icap· 

latanbul'da toplanarak olan Herald Tribün, bir Kalifor CNEVRE 15 (S.Ş.) 
~eynelmilel Parlamentolar niya ku.npanyasının Çin'e Lehistan hariciye nazırı M. 
_0nferan·ın• ı'•tı·r•k etmek f k ı·de modern 22 avcı M 11 ı ı · - - • " ev aa B?ck ı eter meciım-
uzere be• mebustan mürek· ~ t i k • tayyaresi sattı11ını ve es r Je mühim bir nutuk irat 

ep lran heyeti 16 Eyliıldc 1 b" .. A ı'ka b saha arı ulun mer etmiıtir. Nutuk birçok gürül-
uradan hareket edecek tir. 1 d f J 1 

Ş tayyare erin en aza 0 an tülere sebep olmuştur. Leh 
a ı· k misakı bu tayyarelerin 45() kilo- nazırı demiştir ki: 

1 
CENEVRE. 14 (AA.) gram bomba ve mitralyöz "Lehistan bundan böyle 

laltık misakının imzasından ve 32Ül) kilometre için kafi ek~lliyetleri himaye muahe
scınra bir tebliğ neştedilmit· miktarda benzin taııva bil· delerini tanımıyacaktır Çün
ti~. Tebliğde üç hükumetin diklerini yazmaktadır. kü bunlar bir taraflıdır.Bazı 
rnılletler cemiyetine uygun Kumpanya hu yeni tipi memleketlerde tRtbik edili· 
bir mü;alemet ruhu içinde Amerika'ya satırek için boş yor,bazılarında tatbık edil· 
teşriki mesaisi ve Avrupa'· yere gayrette bulunduktan miyor.» 
nın bu mıntakasında emni sonradır ki, ecnebi memle · Bu sözler büyük heyecan 

!arına uygun olarak kuv· 
v· tlendirecek olan ve mer'i· 
yeti · muvakkat istisnai bir 
tedbir olarak · bir sene 
müdeetle temdit edılmiş 
bulunan bu kanun, memnu 
bir fırkanın maksat ve ga 
yelerine hizmet için talebe 
tarafından ika edilen her 
hangi bir cürümden dolayı 

mücrim talebenıa bütün 
Avusturya yüksek mekhp· 
!erinden müebbeden yAhut 
asgari iki sömester müd
detince tardı ıuretile LHZi· 
yesine salahiyet vermekte 
dir. 

. Yet ve sulh için misaka olan ketlere müracaat etmiştir k uyandırmıştır. Çün ü mua· 
itimatları teyit edilmekte· Bükreş'te vaziyet hedelerin tadilini islemek 
dir Bu münasebetle bir res· BÜKREŞ, 14 (AA.) demektir. Filhakika ekalli· 
tıı.i0kabul tertip edilmiıtir. B k'ID k • katli üzerine' 

ç hükumetin, Almanya' aıve ı u anın . I yeller meselesi Versay mu-
nı . 1 memleketin bazı yerlerın ahedesine dahildir. Bu nu· 

'
a nr'-rnrne~ıfkcevabına frtağmeln 1 de ı·ta· n edilmi• olan fevkala- b 

'< na ına tara ar 0 • • .. tuk Mıll tler cemiyetine ir 
dukları bildirilmt:ktedir. de ahval altı ay daha hu darbe indirilm•" i suretin-
1\lr • t 'd kil net ka ·arile uıatılmıştır. de tefsir edili)or Hararetli 
Hl3CarJS afi a Matbuata konulmuş olan k l müna aşa ar olmuştur. 

Bu kabil cürümler hak· 
kında adli hükümler ver
mek salahiyeti, bülün yük
sek mekteplt>re şamil ol· ınan~v l"ala ı• ' i~._P,~~;~';d~a ~d~m~İ:~in Kanserin inkişafı 

ttUDAPEŞTE ı 4 (A A)- • . KLEVLAND, 14 (A.A) - I 
Macar ıb· ' i l H . J V azıyetı. Doktor El is Macdonald kan· 

r mak üzere (Yüksek mek

tepler disiplin muhafaza 
komiserliği) ismindeki hu. 
susi bir teşekküle verilmit 
tir. Mezk iır kanun bu ko· 
ıpiserlik makamına mani 
tedbirle ittihazı için idari 
ve inzibati salahiyet1er da· 
hl bahşetmiıtir. Nileldm nl-

. na ı am ra orLı 

ı le Batvekil ceneral Gömböş MADRIT, 14 (A.A.) 
ve tnllli müdafaa nazırı, bi ·ı Bütün ameleler arhaların-

seriı. inkişafı mekanizması

nın keşfedıldiğini ve teda Vİ• 
si usulür,ün de beş sene zar· 
fında bulunabiltceğini be· 

ri · f d " t k b · cep e teı ııcı ırkanın manevraların· I a muş ere ır 
da hazır bulunmak üzere kiline muvaffak olmuşlar-
Budapeıte'den hareket 1 dır. Buna komünistler, sos· yan eylemittir. 
etmişlerdir. yalis ve köylü ameleler da 

ispanya asayiş mü- bil bulunmaktadır. Anarşist Berlin'de bir kaza 

dürü istifa etti· teşkilatları bu birlikten ha· 
riç kalmışlardır Diğer ta· 
raftan radikaller ile sosya

listler cüml uriytlçıltr birli
ği ismi al tında birleşmiş· 

BERLIN, l 4 ( A.A ) -
içinde altı kişi bulunan bir 
otomobil önde giden bir 
otobüsü geçmek isterken 

karşı taraftan gelen bir 

BARSELON, 14 (AA.) 
Aıayış müdürü M. Badia, 
adliye hadıseleri üzerine 
lll.ütkülatı bertaraf için isti
fasını vermiıtir. !erdir. tramvayla çarpıımıı ve yol

culardan ikisi ölmüı ve dör-

Vanan Gemi Takikatı dü ağır surette yaralanmış 
tır. 

Telsiz memuru dinlePdi 
Bir köprünün nakli 
VİYANA 14 (A A.) Tu

na üzerindeki büyük köprü 
yerinden kaldırılarak 26 
metre öteye konulmuştur. 

340 metre uzunluğunda ve 
2,43Ü ton ağı•lığında olan 
bu köprünün nakil ancak 
be~ saat sürmüştür. 

Tahkikat devam etmektedir 

NEVYORK 14 .A.A. -
Morrokasll vapuru faciası 
hakkında rakamlar 93 ü 
Yo'cu 4l si gemi tayfası ol
ın.,k şartile 135 kit1nin öl
ltıüt veya kaybolmuş oldu 
ğunu gö.termektedir. 

Dü ı ticaret nezareti tah· 
k·ı 1><at ko ııisyonu tarafından 
dinlenilen baılıca ıahit tel· 
•iz telgrafçı arın ıefi M. Ro
g'-"ts olmuştur. M. Ro;ers 
deınıftir ki: 

Yangın çık tıklan otuz 
dakika sonra imdat iıareti 
Çekmek için emir aldım. 
aldım. Punu saat 3 25 ile 
3j .' O arasında yaptım. Tel· 
sız telgraf odasında dun an 
dolu idi ve alevler 
~drdı. Başımda ıslak bir 
. avlu olduğu halde imdat 
1tareu çekmekte devam 
ecl · 'Yordum Ayaklarım ya-
nı Yordu. Saa L dörde doğru 
nıuavınlerimden birisi oc'a· 

~an çıkmama yardım ettı 
!rafımda "herşey yanıyor· 

~~- Duman ve alevler müt
ış bir nıanzara arzediyordıı. 

1\1 'arms'ın evvela yol· 

şa etmiştır. Alagna isminde 
birisile bir dığer telsizci ge· 
mide yemek'erin fena oldu
ğuna dair protesto etmek 
üzne imıa toplamak için 
tahrikatta bulunmuştur. 

NEVYORK, 14 (A.A) 
Dün, akşam adliye memur
ları yanmaktu devam eden 
Morrokastl'da kaptan Vil 
mott'un cesedini aramışlar· 

dır. 

Amerika grevi bit

medi 
\'A~İNGTON. t4(AA) -

\lenı;uı·"t grevinin lıollı lıH 
zamankinden daha uzak go· 
rün me k ted i r. 

Tavas•ut komisyonu, bir 
Akşama doğru. kaptanın d ' uzlaşma eı;osı nramnktıı e

olduğu zannedilen bir ceset 
vam ediyor. Fakat vczıfesi 

bulunmuş ve nakledilmiştir. j,_\'i mtınıe~sillerin ı·ekılmı·le 
Memurlar gemi defterle-

ri üzerine pek güçleşmiştir 
rini ve diğer vesika arı da sıyles-\ ıi'den bil·lirilJiğ'i· 
ıırıyacaklardır. ne ~ore ı-:revc·ıler karışıklık 

NEVYORK, 14 (A.A.) lar yapmakta devam etmek· 
T t t · tahkikat ıcare nezare 1 teclir. Polisler tarafından 
komisyonunda dinlenilen bir 1 açılan ute~le iki kişi ağır 
Çok gemiciler, bir çok san. . l 1 yora anmış ır 
dalın, denize, içinde pek • • v 

a .. yolcu olduğu veya hiç Yarı daımı azalıgımız 
olmadığı halde indirildiğini CENEVRE, 14 (AA) 
söylemişlerdir • llavas Ajansından : 

bir gemi daha Çin'den inhilal eden da-
KRISTıJB ıL-l'A:\A\IA· 13 imi azalığa iki namzet mev 

1 
· k cuttur Biri Çin'dir ki iki 

(A.A) . .ıponya'ya gıtuıe 
sülüs ekseriyetle te~rar in 

üz< re 9-9 da hareket etmiş tıhap hakkı alması lazımdır. 
olan 4700 tonluk lngıliz 

Diğeri de, kendisi ıehine 

şimdi bir beyanname neı 

retmiıtir ki bunu aynen aşa
ğiya nakletmeyi faydalı bu 
luluyoruz : 

Fransız resmi ma -

zam ve intizam için tehli

keli olan unsurların mek-

teplerden tardı 
bu kabildendir. 

sa ahiyeti 

kamları ecnebi ameleleri 

cebren memleketten ihraç 
edemezler, zira böyle bir 

hareket, Fransız hükumeti· 
nin bu amelelerin menıup 

oldu'chrı mem1eketlerle ak
tettikği itilaflar ahkamına Bundan maada, ünıform& 
mugayir olur ve memleket· imali ve satıfı hakkında 
!erin protestolarını davet l bır kanun kabul edılerek 
eder. Bununla beraber işsız bu yüzden vaki ıuiistirnalle 

k 1 1 k ti 'ıne rin bundan sonra önüne a an ve mem e e er 
.. d ·ı · . 1 ar geçilmesi temin olunmuş-

1 
tur. gon erı mesı arzu~unu ız: 1 

elen ecnebi ame elerin mem· -------·----
leketlerine avdetlerini kolay- tarihlı kanunun harfiyen tat· 
la1tırmak ıçın tedbirler itti·ı bıkini kontrol ve murakabe 
haz edilmiştir. Bunun için etmektedirln. Bu kanun 
Fransa'da itsiz kalan ve ı ecn•bi işçilerin Fraı Fa'c'a 
me.nlek•tlerine dönmek islı- çalıtmalarını tanzim etmek 
yen ve Fransız hududundan te ve nihayet 10 Ağuslo 

kendi memleketlerine kadar 1932 tarihli kanun ile dahi 
yol masraflarını kendıleri milli iş kuvvetlerinin lıima
ödiyeceklerir i i> bat edecek yesi için gerek resmi ma
olan bütün e c n e b j kamaltan gerekse iş veren 
İfçilerin FransıL hudutlarına ve iş alan teıkilattan vuku. 
kadar ücretsiz olarak na- bula.:ak talepler üzerine hu· 
kılleri için İf büro!arından smi, sınai ve tica"i istihdam 
ellerine vesikalar verilecek- edilebilecek ecnebi işçilerin 

azami adedıni tesbit edecek tir 

Ecnebi işçilerin memle
ketlerine gönüllü olarak 
dönmelerini teşvıl< tere• k 
olan bu teshilat, Fransız iş 

piyasasının yük ünü n- ahsi:s 
derecede hafifletmiş ve· 
Fransa'da ~alışan ecnebi iş 

çilerin adedinden 1930 dan· 
beri 4C0,000 i azalmıştır . 

kararlar ıltihazına salalıiyel 
v "ilmiştir Şimdıye kadar 
bu kabılden olarak ecnt>bi 
iıçilerin muhtelif iş sahala· 
rında istihdamını tahdit ve 
tayin eden 56 karar çıkmıı· 
tır. 

Almanya'da 2563 Yahudi 
Noıer ve Avukat Mesle~
lerinden Uzaklaştırılmıştır. 

:······~·:·········································· .savatın• B l , , : Yazan • 
: Küçük : 3 e artJSf J : Mamtaz : 
:Hikayesi : : Zeki : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Periha Refık evden çı istiyorsam plaja devam ede-
karken hizmetçiye tekrar rim. 
!adı: Apartımana geldi Pa-

Bugün terzim gelecek. ketin bağını çözdil Mayosu· 
Mayomu getirecek Gelır>e nu avuçları arasına aldı. 

beklesin Goğsüne bastırdı. Sonra 
* baıını ona dayadı: 

Apartımi\ndan çıktı Ya- Benim cici mayom, de-
ya Karaköy'e indi. Birden di. 
aklına geldi Belki terzi 
gelmişti. Hemt>n tramva 
ya atladı. Apartımar a dön· 
dü llizmetçiye sordu. Kim· 
se g"lmemitti. Yulcarı çıktı. 
Tabureye oturdu Piyono 
çaldı. Terzisi bugün mayo 
sunu getirecekti Peri~a Re
fik mayosunu terzisine yap 
tırırdı. Yeni mayosunun renk
lerini çok güzel intihap et
mişti. Çok güzel olacağını, 
plajda herke•in onu göste 
receğini terzilerin parmak 
ısıracağını düşündüğü vakit 
sevincinden zıpladı. Ellerini 
birbirine çırptı. 

• 
Oof çatlamak işten de 

ğildi Terzi de miithiş geç 
kalmıştı Halbuki tam 2, 30 
da geleceğini söylemiıti. 

Bilt!k saatine baktı. 2 30 u 
1 geçiyordu Kızdı 

- Biz. imkaı•ı yok, dedi, 
İngiliz'ler gobi dakikası da 
kikasına İf göremeyiz. 

Zil çalındı, Merdivenlerde 

ayak sesleri oldu Terzi gel
miıli. Elindel<i ufacık pakette 
o olacaktı Peri~a Refik te 
ıekkür etti: 

*. Odaya girdi soyundu. Ma· 
yornnu giydi. Çok yakıımııtı. 
Onu plajda muhakkak par-

makla göstereceklerdi. Ay· 

nanın karıısına geçti. "Şehir 

opereti.nde bale hocasının 

öğrettiği bir iki figürü tek

rarladı Kendi de beyendi. 

Sonra küçük avuçlarile al
kııladı. Bacaklarını ne gÜ· 

zel sallıyordu. B a 1 e n i n 
en güç f i g ü r J e r i 

bunlar olacaktı. Tek bacak 

üstünde durmak, sonra 
ki ayağı başa adar 
clırmak. 

öte• 
kal· 

Orada dönmeğe baıladı. 
Merdıvenlerde ayak aeıleri 

oldu Kulak asmadı Gelen 
hizmetçi olacaktı. Kapıya 

biri dikildi. Arkasını dön

medi. Birden arkasına ba· 
kınca afalladı kaldı. Tanı. 

madığı genç bir erkek ka· 
pıda duruyordu Genç onu 

hiç bir ıey söylemeden 
seyretti Sonra merdiven

lerde kayboldu. 
•• • 

Periha Refik ertesi günü -Hesabı Sııat beye yazın. 
Suat bey Periha Refik'in 

dün gece tanıdığı son er· 
keklir. 

• * • 

şöyle bir davetiye aldı: 

«Sizi angaje ediyorum. ( ..• ) 

pasajına ( .. ) numarada bü

roya gelinıı. 

Apartımandan çıktı. Ya

ya Karaköy'e indi Birden 
aklına geldi. Mayoyu giy· 
me:niş, p~ova yapmamı~tı. 
Ya geniş oldise Dar olma
sının bir ziyanı yoklu. Zira 
bu gıbi kostümlerde geniı 

lik tamir edilmiyen müthiş 

bir pottur. Dar hem vücu 
du sıkar hem bütün hat· 
ları meydana çıkarır. 

Hemen bir tramvaya Rt 
!adı Apartımana döndü 

Paketi aldı. ipini çözeccek· 
ti. Birden telefon çaldı ":;.e 
hir operet" inden telefon edl 
yorlardı 

• • 
O gün kapıda dikilen er 

kek meşhur Avrupa operet 

turunun direktörü idi. Ken· 

di apartımanı diye yanlır 
lıkla Periha Refik'in apar-
tımanına girmiıti · 

• • 
Periha Refik timdi Av· 

rupa'da dolatan bu opere· 
tin Balet şefidir Vtyana'da 

Ni•'de, Pariste müthit bir 
sükse yapmııtır. Belki fim· 

di Vıyana'da büyük salonu 

dolduran seyirciler Periha 

Refik'; delicesine alkıılıyor· 
lar. Yazıldığı güzel vücut mü / 

sabak,ısına çağırıyorlardı. 

Bir otomobile atladı. "Şehir ( Savaşın Takvımi ı 

lı' EYLÜL 1 opereti., ne gitti 

. ı ·~ Müsabakaya 21 kız a-ir u 

mişli Ve 20 kız seçile 1 Pazar I 
cekti. Seçme müsabaka ına 1 ı1 z G~n do!l'umu- • 
girenlerin kabılıyetleri de YIL: 1934 .eva.i ~.49 •ı 

1 
Ezanı 11,ıs 

ölçülüyordu. Bale hoca>ı on-, CEMAZEL AHIR 7 
lara bir iki figür öğrettı. 1 1 
Perıha Refık yaman, acar 1 1 
bir bale artisti olaca~ıı a ~ . Climhuriyet isi.in iyette ı 

d O il şurayı ümmet d~mektır 
emin i gün en güzel ba. ı -----------
cak sallıyan ovdu. Reji•Ör 
beğendi Bale hocası beğt-n~ :••••• •••••••••••••••••••~ 

di Bale artisti kız biraz da 
güzel olmalıydı. EE>h Puiha Voksul/arı yediren. 
Rdik için korku yoktu. geydiren ve herma-

Müsabakada 20 kız seçildi nada gözeten Vok· 
Fak at bu yirminin içinde Pe 
riha yoktu. Jüri hiç ümit edil- su/far Birliğine seve • 
miyen diğer bir kızı seçmi§li. • Seve yaı'dım ediniz. : 
Çünkü jüri'yi teıkil edenltrin.: l'oksıı//arı Gô:d111c : 
hepsi de ona aşıktı. Fakat 1: lfirli(ji : 
aşıkların birbirinden haLer· 

1

: : 

l . k , •••••••••••••••••••••••••• 
erı yo tu 

Cuların kurtarılması için 
'mir verdiğini işittim." 

1\1. Roge;s, bundan bir 
rn"d 11 det evvel bir telsizci 
grevi Yapılmış olduğunu if 

Amerika, ticareti 
liAYT PARK 'ıEVYORK, ı ! 3 (ı\ A) FlPisicümhur ~ll 

"Yanutta hulunn.u,.tur 

b onJıralı Bro,Jburn yük ge I 
talebini geri alan ran'ın 

misinde y.ıngcn ı·ıkmı~I r müzaharet ettiği Türkiye'dir. 
Clemi, harek•ıt noktası o:on Çin murahhası M Kuota· 
Hulbaoya ~ürat e dönmekte içi'nin M.Bartu ile yaptığı 
dir. mülakatın bu işe ait olduğu 

bahriye hakimiyeti 
menfantim:z ical•ındar ıl r. 

Eğrr !<'ap ~durse lıu vaz,

yctın ıdaıııesı iı·in hıikıimet 

tahsisat vıırecektır ıı 

bildirilmektedir. 

J ırı ırı .. ;ıatı 1( ın tuhtu vl' 
y ın ıcak ınoıldc er kuilJn 1-

nıuınası lınkkınıla kongıa

nın \' kit gı \·ıııt-dl'n kutıuni 
tcıllıirler almnsı nrzu>ıınu ıln 

izhar etıni~tır. 

Bundan mada Nafia Ne· 
zareti bir takım tedbirler 
ittihaz etmiştir ki bunlarla 
yerli amelelerin himayesi 
istihdaf edilmektedir. Evvel 
emirde ecnebiler tarafından 
verilen ve ça'ışmağa müsa· 
ade talebıni ihtiva eden, 
bütün yeni istidalar umun'i 
iı büroları tarafından ış 

piyasasının vazıyeti düşünü· 

lerek • çok büyük dikkatle 
tetkik edilecek ve ancak 
fevkalade ahvalde ve bil· 
hassa talibi dahıl olmak ;, 
!ediği iş şubesinde işsızlik 
olmadığı takdirde ecnebi 
ameleye ç'!-lışma müsaadesi 
verilecek tir. 

Bundan maada iş n.üfet· 
tişleri. mil i iş piyasasını 

koruyan l l Ağustos l 92t:i 

"ll Carriere della Sera" dan 
Malum olduğu üzere ge· 

çen Mayıs'ta Prusya'da ic· 
rayi sanal eden 10.885 avu 
kat mevcut olup bunlardan 
2009 u Mu.evi idi. Alman 
hükumetinin Yahudiler hak
kında neşrettiği ahkama 
tevfikan 13n4 Yahudi avu 
kat bu meslekten çıkarıl· 
mıttır. IY33 senesinde neı
redilen bir istatıstlğı- göre 
Prusya 'da bulunan 6226 no
ter arasında 2051 inin Ya
hudi olduğu anlaıılmıtlır. 
Şimdi bu noterlerden 1 199 
kiti mesleklerinden uzok 
!attırılmıştır. Kayıtları ter
kin edilen Yahudilerin mec· 
muu 6253 tür. 

Periha Refik küskün"Şehir 
opeti" inden çıktı Göz gö 
re göre hakkı yeniyordu. 
Ağladı. K ü~ ük meııdilinin 
kenarlarırı dişlerile korardı. 
Gözleri §itti. Yüzünü küçük 
porlmt·nindeki J.üçük ayna 
sındı. görünce kendine acı
dı Hıçkırıkları sustu, yaola· 

Dr. M. Ali 
~lt>ıııl.-kt>J lıa~wtıa

ııt'~İ l'ilı, rn•ııgi. lwl
~oı:tııl..lııı:tıı ııa~ıalıklan 

• • 
111ii1t'lı;ı .. ·" 1 ~ı. 

Haatalarınıs a"L ü te 
hükümet caddeıinde ç 

ınu. 
- Birleş;k Amerika ti· 

co.reti hah · · · hakı'm ... rıy.ısının ... evk" ıınim uhafazn etmesi Hei8İ<'ıınıhur yolcu vapur- / 

rı kesildi: 1 
Ne olur. dedi. Muhak 

kak bacaklarımı ııöstermek 

ayenehanesinde kab l 
tedavi eder. u ve 
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Muayene Gunlerı .. R._ ~ 

Encümeni Reisliğinden:11 ı:nı111TEs1 ı:rsı.E11ı Sint•masında 
1 ü•;tl•ılt·ıısoııı-. ı-aaıı4dt·rıı6,a k:ıdaı·d:ılıili 16 [ylUI 934 Pazar dan iti~arn ;\z;t İlltİh«thlO(l l"CV \'(~ t·ınİ)'C flllJi k 1 ı' tı:~-ı !ıklar ıııııayı·ııPsi ( ı'•okıo,. .\111111~1 

()fa ıı lit rııı 1r(• •• z«t i ıı ti lıit 11 ·oı u ıı ıııitğ<t sıt- i E111 i11 ııı·~ ) Ç 1 L G 1 N U Ç U Ş 
l<thiyeti lıııl1111<ıı1lı11·111 a.~·rı a)· ı·ı .yirıııi ı P.~z .\B GtNı. Etti: 

Ü~lı>,lıııı ~orır:ı ~:ı:ıt 1 fı dl'rı 1 !i ~ a kad:ır 
<t it 1 lll<l ll<t l lf•ıı i 1) tlef"tt.• rleı·i 1-liikılıııt•t kuhık, lıurıııı. lıoğaz lıaı;ıalıklaı·ı llltlll~t'-

11.\BBİ KE:\'l>.\L 
UAHB.\BA-GOTTE 

\rt• Bt•letlİ)'(\ tlairl'lt\ri kapıl<ırııııa ası- llP:-iİ (Doktor l'ı·lııııPl IÜlıııil 11('.') 
P.\Z.-\1\TE:-ii (;f:\LEllİ: 

lac<ıktır·. ÜğlPdı·ıı ı·,,eı ~:ı:ıı ıo daıı ı2 ~ı· k:ıtlar Filinıiıı ıııevzuıı i~uıiııdrıı aıılsılıııakıadır. 
' 

J)ef•terf(~l·İll 15 11:.llt(f 934 (~Ulllll r _ dahili lıasıalıkloır ıııu:ı~ı·ııP~i (Doktor .\lı-
ıııPt E11ıi11 lıı·~) 

Bu ı-.u, 'Pili maeera \t~ ask fil • ıııiııi lwı· hal-, 
de göriiııiiz. 

tesi giiııiirı<lt•ıı iti1Jitl•t't1 20 ·~)·lıll 934 1 S.\LI ı;CNLEHİ: 
f)cJ•Şelllbe ~·İİllİİ (lkŞallll S3(1{()1) Sekİzt• ! Ügl"tlt'tı t'\n•I s:ıat 10 ılaıı I~ ~(· kallııı· / j 

İl:hetı>ıı: llt.\Y.\ llA \" .\ DİSLEHİ 

Yakında Pek kcıda ı· itsılı kıılacıı ktıı·. llef"lt_•ı'lt• ;:;:~~iı;~ 1 '. 11 ~'1: 1 ~111'.~;ar ıııua~ı·ıııısi (llokıor .\lı- ! 
rin <tsılı ka lclığı ••ltı ğüıı ıııiitl(let c.\HS\\IB\ ı:f:\LEHi: 1 V ·O L G A - V O L G A 

f d • • 1 • h •• i ll • 1 t' I .. (')frl"tlı•ıı ,..,· ııı.1·,·1 s.·,·ı:ıt 1;; dı·ıı ) (i ,'<I k:ıd:tl' ı, --------.... -"". ' z«ıı· ın a ısıın eı·ı. ıı , .. ~·e t•ı·ı < c.· ·· · v o::::::::::::::::::::::::,•, 
dalıili lıa~ıalıklaı· 11111:ı~ı·ııı·ı-i (l>ı•ktor ll:ı H 

teı·lere ~·-•nlış \ '(•)'(l ıııiikeı·ı·(•r \ı'( .. ~"(l- s;ııı H:ıir lw~) •• T ,, 
IIİÇ J 'clZI 1111 il llllŞ t)ICf UğUD(l ditİ t• İle l'İ Pl·:ll~EllBE ı;f ;' LEBİ: t~ enıaşa '! 

w - ı" ~ süı•ülect•k itiı'<tzl:ıı· intiba)) Enc·üıııt•- j Oglı·dı·ıı soıır:ı s:ı:ıt lfı ıkıı )fi"' k:ıd:ıl' •• ~ 
. 1. 1 • 1 E k .1 ı·ildi~ı· ". l11·,ıiyl' ıı:ı~ı:ılıkl:ırı lllllH\l'llt·~, ,

1
• !! OTEL VE GAZİNOSU r~ 01 RCe ( J il _.il Ü j) iŞ lll il(• Ü 11)('1} . a t• lt t• ı e 1 1 (Dokıoı· )lrlıııwı .\li ,,.., ) "" •' 

l<lZllll gl•leıı taslıilı<tl )"(tpıl«tC<lğJ, 20 
11.- . .1 Ü Şeref Bey idaresinde~ 

Eyltll 934 Sll(l l on sekizdeıı S()ftl•a iti- 1 l1 Balıkl'~İl'İll IH·ı· lıu~usta 1'11 ~: 
raz iddi«t sı eli ııll•rı ıııiyecceği , .e lıt• ı· Bit l ı ktLsi ı· l)oğ·tı ııı \ 'C ,1 ıııiikrııııııı'ı oıPlidir. r. 
ıniintc hilıin bt•lıt•ıııelı«ıl flfetcr·cleki s .•- i f)t,cııJt Bitkıııı l~\' İ i: Konfor. Temizli~, Servislerin~eki ~ 
l·,·ınııııı.:•ı·.:ısını • · .:ı'' Jt , , .... o nııın,·ıı·,·ı ı·ıc - •• nezaket ve cı'dd'ıyet emnı'yet !ı ,., ... • K. ... .J ~ ı - \"iltivı•Liıı ıııt'rkı•z \I' ıııiillıakalı, ~ı·lıiı· tf ı 'f 
intilıal>ll iştiı•<tk Cllt•(•(•ği ilitn olıınıır. ve kli,dl'ri aı'ı.di~iııtlPıı ıııiiı·.ıı•üat t'dı · rı gelwh-;·iıı li Gerek Memleket halkının:~ 

1 lalıii H' ıııiişkiil:\ılı .lıt•r ııe\İ ılo~ııııılarıııı \t' a 1'- M gerek bütün misafirlerimizın,4 

1 
, ·.. .. . • umumı a ınnı ce e mış · lumurıı kadııı aıııf'IJ\alhıl'll ı l llllH'S!'l'SPllı- llll'C('3- a· At kd' . . lb t . tı'r~ 

neıı vapar. Cocıık d11sııı·ıı11·k tı·lılıkPsıııdP lıulıı- i~ 

,1---~-----. 1 11 aııla~HLı k.ı·z,alik. ınpı•ı:aııı•ıı ~atırar:ık lt>d<"i ı·dı·ı·. '~ TEMAŞA Gazinosunda '4 
1 s a a ş 2 Siit ~oı·ukl:ırı \I' i~i ~~~uıa kadaı· olaıı •• . ' ,~ 

, _ 
BİGADiÇ 

Dön üş Panayırı 
ı 1 V kii~iik ı"ı~ıa .'"'"ııları ı1.ı111 11111.f'ss(•spdı· .'aııra- ı: Güzel Seslı Bır Radyo ,, 

1 r:ık lıt'l' z:ını:ııı 111Pı·ı·aı11·11 t.rdan Pdı·ı-. •t . . . . . . .. .. . tf 
Sındırgı panayırının hitamında 20-
9 - 934 perşembe günü açılacak : 

5 gün devam edecektir 
il igadıç Nahiye Merkezin<! 3 kılometre 

mesafede simav çayı kenarında düz ve vasi bir ma
halde Balıkesir Sındırgı. Dursunbey kazaları; Yağcılar, 
Konakpınarı. Kepsüt, Çorum, Gölcük NaHytleri 
ortasında açılacak bu panayırda her cinst~n 1.asap
lık ve damızlık hayvan bulundurulacaktır. 

2 Mahaza halkın tehvini il.ti yacı pışi tt en:· 
m ~le alınarak küıat edilen panayıra gelecek es.naf a 
tevali e:iecek seneler nazarı itibara alınarak azami 

l 
leı.hilat gösterilmesi rnreti lıatiı ede karaı ' aıtırı'n ıı 
ve istirahatları için ce inzibati tedbirler a'ınmııtır 

J - Yollar Mülhakata her türlü vesaiti nakliye 
mürür ve ubura müsait bir vaziyette ve Balıkesir'e 
şosa ile bağlı olup hayvanatın yayılması için mer'a· 
ları ve içilecek suları mebzuldür 

4 Panıı.yıra gelecek halkın her hususta mem· 

1 
nun kalmaları noktai nazarından az•mi fedakarlıklar 
ihtiyar edilmiştir. 

1 

&. - -- -.1 
B<tlıkt•siı· ı~,, k,ıf 

:ti iidii ı·lüğüııdeıı 

1 

Abone ücreti :3 _ Siil ı:ııı·ıı~Lırıııııı kıkıııı ıaı.zl:ın lı:ıkkııı· ~: ~ı·lıı·ııı, l"ıaıılıul vı· .'1.:ııırııı. hııtuıı ;.:azr11•lı·rı tf 
YILLIGl 800 Kuru~ da ıııi'ıstak!ı ,· I \,dıdeh•ı·ı· \I' ;.:ı~lı· lık t'~ııasıııd:ı H ıııt \Clllluı !~ 
6 AYLl~I 4SO " \llkllll llll'llııız :ırızal;ıf'a k:ı ı sı latlıiki l:lz11111.(ı•l1·11 Mtf B I' . . · t b. · t e ~ 3 A YLh .• l 240 , • a ı esmn en eyı anınmı~ ır o urma v ~ 

" tı·d:ı'i \4' ll'dlıiı·lı•ıiıı alırınıaı-ıı . ı d:ı !.'.t'lıı·lı·n· i\g- Pf dinlenme yeridir. -"J.f 
Abone ücrcllen taksile 

baglana bilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruştur. 

···-
Gazeteye ait her hususta 
Neırlyat müdürlüjiüne 
müracaat edil melidir . 

- + -

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. -·-

. -------·---------------•#r. 1 1 "zı ı·ı• tlı·ı· ·lı·ı· , .. ,.·,ı·ıı· ------------·----·-•-•••..ıııı• ı·ı· nı"" 11 
; • .' . ~ • .' • • . • . - • ıç llliBiliB! ~iflitıllHtl{:<; ~'.lflfıt:IHtHt ltHt3itı•ıır 4 Luııılııırı\ı•tııııızııı llalıkı·sıı ı· halı!'Pltıl.(ı ~c ~ 

• .. • :ıırı: • • • • " 
hu fa~Jıdı ~· (' .lı:ı~ıı·lı ıııw · sı-;ps(:dı•ıı rıııılıll•nııı }I TURK MAHSULU ~ 
lı;ıl~ırııızıw ı~ ıloıdı·~ı· k11~1u:ıları ıl:\ıı olııı ıır. = 1, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~- !+t ' 

ıı,ılık .. siı· t•ııiıııi \'ila)'(•t ! Yüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Pasa ! 
t Bahlt_,;,. '"'''"l'.~~~~~,'.,:ı'.~~.~~:;:, ·~~'~'~:~.: 1 K LJ M A S l A RI N 1 ~ 
edilPeı•k ~el'lı uıalı 75 ınıı kok koıııuı·ıı ~:ırıııa- Jit Falırikal:ıl'ııı sattıkları fi:ıııaıı ılalıa ııı·ıız ;1: 

ıııı•si ıııuı·ilıi11ı·ı· ıııiih:ıya:ı ı·di ıııt'k n· ı tı · ~ı·iııi- 1 M3zamızdan temin edeceksiniz. ı 
,.,H·I HJ.J: ıarilıiıwıııi'ı~:ıdıf p:ızarı· · si ;.:i'ıııiı saat §!ili ..... · EN LU .. KS I'NGI'LI.Z KUMAŞLARI DA ~,~ 

oıı hesıc ilıalı• t•dilıııek iizı·l't' \ irıııi ı,ı:i'ııı rııiiıldı·l- ~ lll ı?; 
' ' ' 

il' alt>ııi ıııiiıı:ık:ı~·ı,a \az ı•dilıııi~til'. Mevcuttur . . 
Kok ki\.ııiiı·i'ı ıı iiıı hl'lıer lo.ııııııııı lıı·dPli 11111 - !!! Veni gelen Bursa ipekli çeşitlerin1izın l 

lıaıııerıi 30 liradır. Talip olaıılarııı ~ iiz<lı· \l'tli 1 her cinsi mükemn1e/ ve fiatlannda l 

1 
hıu:ıık ııishı•ıiııdı• tlipo1.i1IPriııı 'Pzııı>yP lı·s - ! büyük tenzilat yapJ/mışt1r. ! 

S A V A Ş liııı i:P tiı·aı'l'I odası \esika~ilı• lıiı·likı" ~t'\lllİ - " 
' iDARE YERi: BalıkesirKuvvayi ııır kı'ınla hu lııısusı dair fazla ıııalıııııaı. :ılııı:ık ! Bıına miiıuasil ~iiııli'ı ıu:ırıtolıık, ıoplııljoı·jı•tı İhralıiııı hl'\ ı·aıııii k;ıı·sısıııd:ı E\ kııl'a :ıit 233 milliye caddesinde Hususr daire m k 1 1 f · 1 · • 1 

\o:lu diikk:irı:~ ıa:ip zıılıur ı·ııııı·di••iııdı il lıı·s "İİn Telgraf adresi: Balıkesir - l'll1: 
, ' i:-;ıi ,,•ııl.·riıı dalıa ('\ ıı·I <'lll'İ.11111•11i 'il:ly(•tı· ıııii- ! ıılon arı t :ı ıa u<·uz 11'111111 rı1111•" ıı:ııı 

ıızatılnıışlıl'. r- • r- s A v Aş raı•;ıaıl:ırı il:lrı oluı ı ıll'. 1 Mu~terem müşterilerimizin bir defa mazamıza 
İlıalf'si 28-!l-9..,-1 ıırrsı·rı lıı· ı.ıiiı ii :-:ı:ıı 15 ti(' ' . 

icra Pdill'ı'Pkıir . Talip ol:ııılarııı il: lıkı ~İl' E'k:ıf ı-
ıııiidiiri ~ t'I İIH' ıııiiı·al':ı:ı ıl:ıl'I. 

-

DOKTOR 

Zayi 
İt bankasında namıma Aımdan eıklsınin hükmü of. 

Mehmet Şakir 

2 dl•ıı :ık~nıntı kaılur kulıul 

ed r 

il Biirlıı~ııi)·e l,t•lit ki))'ti 
11 ı t i ~"' r h <· y t• ti 11(1e11 

Pı·liı kli.' iiııl' ait :'l:ılwa"tla sıı IPsi~:ıtıııı i~ll'ıip 

iıııifa l'\lt·rı : (•k lı:ıkkı ı ı•\lı'ıl !lil-l l:ıl'ilıiı.clı ıı ııi· . . 
harı>ıı lıiı· ay ıııiidtlı•tlP ıııiiza\Pdı·ıı· koııııııısııır. . . . .. muharrer 36110, 36111,36112 madıjiını ilan ederim. 

36113, 36114, 48633 ~8634 1 Susurluk Bürhaniye ma· 
numaralı hi11e senetlerimi ı hallesinc!en belediye reisi 

.\dn·~: .'111:--ı:ıraf,ıkilı l 

1 
mahallı·~iııdı· l\:ıl'e:-i 

ht>\ tlirhesici \ar·ııııla. 

~:ırıl.ırı i\Çrı·Prııııf'k ,.,. l <ı fsil:\ı :ılııı:ık i~ti~ ı ıı-

ler lıe~· di ilııi.\:tı'iyc k; ı p11~111ıd: · ki fll{•zat 
k:ı\ llltlSl Slll't'Iİııı• \P kih ilıti\ :ıl' lıP\l'Iİ lllPl'li~i-zayi ettim. Yenisini alaca Mustafa Niyazi . . . . 

,_ . _ - ili' nıi'ıra<'aat t·lııll'll'ri il:iıı 011111111·. 

ı ! leşrifleri kififü. ; 
~ TA.VŞANLILI ZADE FAHRİ t 

• ;ııı Fantazi Manifatura Ve 
l+i 
~ Kumaş Mazası 
; Kuvayi Milliye addesi No: 52 • 
~--~~~~*~*·•*~~-f~-·~~~-~ 

Vilayet Matbaası Balıkeıir 


