
~imdiye ~adar kaydedilen me~tum nüfus 
üç milyonu ~uldu. 

Ameri~a grevı geçen sBf er~inden daha 
e~emmiyetlidr. 

Nüshası Her yerde 3 kuru§IUr CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

S a h i b 1 ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğlu Esaf Adil 
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Kahraman Balıkesir'in kurtuluş günü olan 
Müs~et adam. 

ten~itçı adam 
İhtilal yıkar. inkılap ıa

Par. Islahat ise irkılıipten 
•on ra gelir 

J· Türk ihtilali yıkılması 
;21 ıngelen ne va"a yıktı. 
anı vazife 6 ini yaptı. Şım-

di . k 1 ın 1 ap ise yapmak a 
llıeıguldür. İslıi.hatın henüz 
Vakt J k ... 1 ge mediğire anını 

Çünkü ıslahat mevcuc'u boz
llıadan tekamül ettirir Bu 

nuııla beraber bu üç kısım 
1.aınaınen yekdi~erinden sa· 
rıh h ,, 

atlada ayrılamaz Bu 
.itibarla ihtilal, inkıliipla, 
ınkılap ta ıslahat ile bir 
llı"d u det tedahul edebilir. 

s .. 'ı'ıkmak için işaret kafidir. 
k Urat farttır. Fakat yapar. 

en; düşünmek, en eyi ve 

1
"n doğruyu aramak yorğun
Uğuna katlanmanın ıslahat 

devrine geçişte büyük fay 
dası olur, 

Şu halde inkılap devrin 
de tenkitçi fakat müsbet 

adama çok ihliy11ç vardır 
Münekkit; herşeyden ev

vel Yapma diyen değil. eyi 

~ap diyen hayır~.ah iman 
ır. 

Tenkidin başlıca şartları 
bilmek. en eyiyi seç-

rneı..; sonra en hurde 
kotülükleri gôstermeklir. 

Şu halde bu şartları taşı 
Yan tenkitten ve böyle 

'>ıiisbet bir adam olan mü 

llekkitten korkacak birşey 
Yoktur. 

inkılap bizim için öyle 
b;, aziz varlıktır ki; onun 
en küçük nefes alışına bile 

bir ana hassasiyetıle ve l>ir 
hekim ihlisa~ile kulak ver
ll"ıek mecburiyetindeyiz. 

İşte Türk matbuatının va 
lan vazifesi bu hassasiyeti 

trösıermekle ifa edilmiş •a
Yılabilir 

Ne alkış ,ne iğbirar. Mat 
bııat • 
d 

çatık kaşlar altında 
e· tııı bir muhabbetle ışıldı 

~arı bakışlarını inkılabımı-
ın İzinden ayırmamalıdır. 

Menfı ruhlarla iıtibas yap
:itktan korkanlar, müslet 

afa il . .. 1 T- k ll"ı e ış goremez er. ur 

01 <ıtbuatının karakteri bu 
llıalıdır 

h· İnkılap içinde, ink !aba 
12 ınet etmek her •eyi eyi 

Rö 
ey· lerrııekle değıl, her ~eyin 
ıı-ı-'. olmasına çalışmakla 

lltnkündür 

ç Bu vazife; ancek tenkit· 
bı fakat m<isbet ruhlu mat· 
llattan bekl.,nir. 

; 

i'--_---~~--~~~ 

tiufus umum 
ınüdüı•ü 

Şark vilayetlerine 
i gitti 

ftıg sr ANBUL 4 S.ŞJ Nü
b uınum müdürü Galip 

ey d" 
tind, un şark vilayetle-
.. • tetkikatta bulunmak 
tııer" 
8 · hareket eylemi§tir 

d "Yıı.natıııda: Şimdiye ka
llr .. 

k Uç milyon gizli nüfus 
11 Ydedild". 

ıgını söylemigtir. 

Hemen hergün 
muhacir geliyor 

Aydın'd•t 
: ncir müstahsili te-

laş içindedir-
A YDIN, 4 (S Ş.) Ay-

dın ve havalisinE' bu sabah 
hafif yağmur duşmüştü; 

Bulgaristan'c:'an kaçıp gelen- Yağmurun incır bahçeleri-
ne zarar vereceği söyleni-

1 erİ n hali cidden feci? yor. Geçen seneye nisbetle 
rekolt.,nin daha az olrra., 

İSTANBUL, 4 (S.Ş) Bul- 1 Zavallı muhacirlerin ba na rağmen fiallardaki nıü-
garistan'da Türk'lere karşı te- zan burada da bir kısım kü. d k 

1 tema i su ut ve piyasanın 

Cavu··z ve tazyik siyaseti de- çük memurların ihma ve I 
d 1 düze mesindekı ümitsizlik 

t ki d
. il . t lıi.kaydisi yüzün en gün er 

vam e me e ır. u vazıye incir müstahsillerini buyük 

6 Eyliıl 
Bu sene çok daha canlı kutlulanacak 

Yarınki merasim proğramını neşrediyoruz. 
.lleııılekelimlziıı /wrlıılıı~ 2 - 6 Eylııl 931 1'.·rseın oinde aşağıda yazılı olduğu 

yıııııı olıın 6 r:ylıi/ ıçiıı ll ı/k. lıe günii memurlar. z ılıillcr. vedıile i\·tiına etmiş buluna-
eııimi: lcırujlnılıııı bir ıırof/- halk v,• c'ımiyetl r ~.1at on.in c.ıklar.lır. Zıbitan, memurin, 
raııı /ırı:ır/aııılıf]ıııı ılıııı /ııı. Helcdiyo ön.ıode kuvayı mil- muziko, bir kıtai askeriye, 
lıo- ıırrrrnş/i/; llclediynııi:cı' lıye "11!.lesınd~ lophnmıs .Jandurmo, polis, sporcular, 

tc/l;i/, edı/ccek alı111 /ııı ııro!İ· bulunıc.ık ve ,:aıt JÜ dan mckt~pler. cemiyetler. 
raıııı ll!Jllfll ııe:rı'ılıyıırıı;; 10.30 a kadar H ,Jeı liye rı•ısı ~ler;ısim kumandanı mer. 

tı~ledıy" dairo>-.nılc lıalkın kez kumandanı ile Emniyet 

ve com yellerin ve 81 or mu- mudıiriı beyler olup İçtima 

kaqısında ana vatana illi ce müşkül vaziyetler geç•r-
d"kl · k" "k b· h' bir telag ve endişeye öüşür 

cadan baıka çare butamı 1 "'1
• uçu !r ırnmet Kutlulama prog~ramı 

yan ırktaşlarımız, tam ve bu bahtsızların yuzünü gül müştür Herkes elindeki 
mutlak bir sefalet içinde Is- dürmeğe kafi iken bunun malını derhal l•atmak iste 1 Ô Eylıil Rnlıke"ır kur-
tanbul'a gel ·bilmektedirler yapılı:nadığı teesürle görül mekte ve bu vaziyet mahal· tulu unun on ıkını· yıl doıııı· 

Yeniden tehrimize Bulga· mektedir. li piyasayı daaltüst etmek mil uş~ğıda yaı.lı ~tk IJe 
ristan'dan bir kafile n uha Hatta rıhtım üzerinde aç tedir kutlulnnacakt.r. 
cir muvasalat etmiştir Bun- ve perişan bekleıen Bulgar'- !:-----=·-:----------·-.:_ _______ _ 

messill~rinin ı. brık tını ·elıir mnhallindc ne suretle terti
namına kabul e·let ktır. lıat nlınııt'af:ını test.it edecek· 

3 Tehrıklerılcn sonrn lerılir. 

5 ~!erasim bittikten 

lar şimdilik. Tophane med· yalı muhacirlerin. o esnada İtalya ve Yugosıavy a matbuatı arasında 
re;esindeiskan olunmuglardır. gelen bir devlet rüclümüz B Ik- ı 

Şehrimize gelen Bulgar- tarafından bu halde görül- a an ara 1 
memeleri için bir memur ta· 

yalı muhacir'er peyderpey 

10,3\) ılu 21 par\·ıı top ııtıla. 

cak vo bir Sll\'arı rnufreıe>i 

istasyon önünden heledıye 

öniinıı lı re ket cıl,rek ve kür
blİ o tiinde lıulıınnn vn Ball-

sonra a~ağıdakı tertip 
ııwre ge\'İt resmine başlanıı. 
raktır 

.\ Bando 

H ı, ıtai askeriye ve -rafından alele cele oradan 
mürettep mahallerine sevko-
lun>caklardır. Ancak bunlar kaldırılarak görünmiyecek 1 K d k ı 
cidd~n elim bir vaziyettedir· bir noktaya naklettirildik'eri un a ı 
!er on paraları dahi yok- de haber verilmektedir. 

ko• r ın isgnlini ıfJde eılon 

tım•alin onıine ı:;eler k Turk 
bayr ıi{ nı ç •kec·ektir Bu Mi

rada ıııuzika istık ıl mar n. 
~·alnrakt r. 

SU\'3rl müfrr zc•İ 
(' .Jandarma 

ı~ l'ol • 
tur, acil muavenete muhtaç
tırlar 

Okadar ki bu zavallı ırk
taşlarımızın beygir gübreleri 
içinde bulabildikleri arpa 
tan•lerini toplıyarak hay 
vanlarına} edirmekte olduk· 
!arını güzüyle gören. sözüne 
inanılır bir zat bize haber 
vermiştir. 

Bu tarzı hareket yerine, 
bedbaht muhacirleri muzta
rip vaziyetlerindan bir an 
evvel kurtarmak elbette la 
zımdı ve daha muvafık olur· 
du. Her halde Bulgarların 

tazyikinden kaçıp gelen mu· 
hacirleri perişan vaziyetle 
rinden bir an evvel kurtar
mak lazımdır. 

Hayrabolu·, Maalkara'da çok canlı olacak 
TEKİRDAC, 4 (S.Ş) 

Her sene olduğu gıbi l u 
sene de Trakya kazalarında 
sonbahar panayırları kurul

mağa başlamıştır. 

Sarayın meşhur Balçık 

panayırı faaliyettedir Ey
lıllün 14 üncü günü Hayra· 

Maalkara'da kurulacak olan 
panayır beş gün devam 
edecek ve pehlivan güreş 

!eri yapılacaktır. 
9 Eyliıl'de bir hafta de 

vamlı olarak Keıan kaza· 
sında da bir panayır kuru
lacak ve hayvanat, hubu 

bolu da üç gün devamlı bir bat hernevi ticöre\ e~yası 

hayvan ve emtia panayırı 

kurulacaktır. 15 eylülde 

ÜZPrine 

caktır 

muc rr e'<.: ) apı a 

Koym•tk istiyen İıalyan'l•t r 
mıdır? 

4 ~luteakıben kurtulu-
gunünc nıt bir nutuk "yle 
necek, bundan sonra Beı,.,ıiye 
Heioi bir hıtabu ile hJlkı tob
rik edel'ektir. 

il ~lektepler 

!': Sporl'ular 
F Cemiyetler 

Alay sıra ile Belediye önıin. 
ılen l• ırka, Kolordu ve Hükıi· 
mııt iinüno vararak nutuklar 
soylnneenk ve tezahürat yapı
larak 1 !Jlkevı önfınde geçit 

Bir 0elgrat gazetesibunu şiddetle ileri 
sürüyor .. 5 :\1°rusiıııe ışt ırftk eıı,,. 

İST ANBUL 4 ( S.Ş ) 
ltalyan matb atı ve ajans

ları Avustuı·_ a'da mütema 

diyen ihtiliı. karm ... kta olan 

nas}onal sosyalistleri, Yu· 

goslavya hükumetinin hima· 

ye elliğini yazmaktadırlar 

Bu neşriyat ÜZE'rine f\nlya 

ve Yugoslavya matbuatı ara-

sında şiddetli bir kalem mü· 

nakaşaaı devam etmektedir. 

Bu münakaıalar 

en ziyade dikkati 
arasında 

celbeden 

cekler saat 10 ıla kuvayı 

mılliye ca ! lesinin tarofey- ( Devamı ikinci sayfada) 
zaman gelen tethiscileri kim 1 
besliyor ve gönderiyor ? 

5 Muuf tethışçilerden -"""""'"'""'"~----------.,,--------~--
o lan Percee Paneliç ve arka 1 _ıK 1 • u 1 ~ 
daşları hiila hangi memleket- arıng z aşması 
te ve hangi me ııleketın pa 

ra yardımile yaşıyorıa. • Vekiller hevetince kabul edildi. 
Bu suallerin mevzubahs .T 

olduğu esaslarda lıalya'nın 
aıa!fı yukarı bir alakası 

mevcuttur. 

SAVAŞ'(! GÖZll.E. 

Ya hep. ya hiç 
J ıırk !/ ·ncı 

ANKARA. 4 ( S.Ş ) ı memleketimize ithal edebi-
Avusturya ile yapılan Kle- lecektir. 

ticaret Türk emtiasının Avustur-rın~ uzlaşması ve 

ırnlaşm1<s1 heyeti 
kabul edilmış 

vekılece ya'ya ve Avusturya emtia sının 

ve dün 1 ürkiye'ye ithali mitarları-

gümrüklere tebliğ olunmuş· 

tur. 

Bu itilafa göre, Avusturya , . 

Ergani istikrazı 

Belgrad'ın Vreme (Yani Va
kit) gazetesinin neşriyatı 

ve ~orduğu suallerdir. 
Vreme ıu sualleri İtalya 

' matbuatından sormaktadır, 

«i'aılıı scııifl. senin /ııı 
lı·cedı/ıı/, /ııı iııkılıiıı.' ıı 

ı~ı,. oıııı yıırt· lııı:ırlwı IJıi· 

şıin ki, en ilen /ıir mi//c/ 11/. 1 
mıya 11111 ırıııişi;: nııı.yıııı111 
eıı ilı rı ııı .. 111frl>t'!iııı•, sonra 
ılıı kı uıli yıırılıııııı bir lıık. 
Ne 11/ııııık ııı' uı· yııpıııı.k 

lci :t1ııyel ti i!/iıı ı 11n/11rsı11. 

itilafnaıne} e merbut bir 
numaralı li•tede 
mah•ul;ıtı hiç bir 
tabi olmaksızın 

yazılan 

kayda 
serbestçe 

na itibar edilmeksizin bun

ların muamelesi ecnebi mem

leketlerden gelen emtianın 

muamelesini yapmağa sa 
lahiyettar Türk ve Avuıtur· 
ya lıman ısta.yanları 
felile yapılacaktır. 

mari 

1 
1 

( C)tertibinin k~yıt muamelesı 
ay sonunda başladı 

C. lt:rti bi 
ninkayıt mü· 
ddeti30 agus 

tos tarihin 
den 30 ey 
lul akşamı 
n~ kadardır 

Yüzde beş 

faiz veyüz 
de iki ikra· 
miyeli olan 
C. tertibine ait ıartlar aşağıda gösterılmiştir 

B. Tertibinin hamillerıne mahsus olmak üzere ka 
yıl ·nüddetinin başlangıcından itibann altı gün müd
d,tle b.r kayıt hakkı v rilmiştir. Bu müddet içinde 
B. Tertibi hamilleri ellerindeki ~akbuzlarl<\ evvelce 
bunları aldıkları bankalardan C.T ertibine ait aynı 
nu 'tlarayı da alabileceklerdir. Mu >yyen ınüıldet geçtik· 
ten sonra bankalar bu tahvilleri serbestçe satacaklardır. 

Yirmi lira itibarı kıyrr.etinde C. Tertibi tahvılleri
nin ihraç fiatı 19,40 lira olarak tespi tedilmiştir. Her 
tahvil bir lira kıymetinde yirmi kupon taşır i'aizyüz 
de beştir. Kuponlar her ııisan ayının on ;ıltıncı gü-

nünde ödenir. 
Faizden başka senede iki defa yapılacak ketide-

lerde 30) bilete ') ı,ıJ~ !ıra ikramiye isabet edecek· 
tir. İkramiyeler arasında 30,000 15,0 1 liralık iki bü 

yük ikramiye de vardır . . . 
İkramiye ke~ıdelerı her >ene 16 nisan ve 16 le~rını-

d 1 l r k ·deleri 16 nisan tari evvel tarihlerin e yapı ır. t a eşı 

hinde senede bir defadır. 

1 Uzun senelerdenberı 
ltalya'nın ticari bankaları 
marifetile, mel'un komitacı 

Mihaelofu kim besledi ? 

2 Arnavutluk'ta Kato 

lik Arnavut'ları "İtalya'nın 

askeri işgalinı talep" delilı 

ğine kim sevketti'? 

3 Bütün Balkan mem· 

leketlerinin vatan hainleri· 

ne, katil ve cina.yetlerine 
memleketin kapılarını kim 

açtı ve bunları hala kim ve 

ne için himaye ediyor? 

4 - Yugos 1avya'ya zaman 

Voı•oşilof 

Yold•tş 
lzmir belediye reisi· 
ne kıymetli bir hatı · 

ra gönderdi 
IZMİR 4 ( S s ) 
Sovyet Ru,ya orduları 

ba.; kııınonJ mı \'oroşılof yol 

ıla• belediye rı İ•İ doktor lıeh· 
\·et Salik beye iznı rızi yarct

l~r1ni samimi bir lıatirası ol· 

muk üzere sovyet koylu 
amele kızıl ordusunun kıy

metli bir ııalos albumüni 
göndermi,tir. 

)l'f'iıı ılibiıı. /ıııisın « Oımr 
/ııııi:111 • ! / 'ıııılmıı ki ha 
/ııık ileriılı: ııe lıer~ey i/cr
frmı J, ıcdı r. 

ileri! /ııı/1111111:111/a, l·11/u11 
s111 rı111 l't' /ıı•yecıı11111/ıı ı'lcrı! 

l'111.!1111,ı11 ul•olıırıııı. çu 
/,ı/ lıı~lı ııııllıırıııı. sırlı !/il 
11111/ı yıırllıı.~lrırı111 sıııırıı 

r;ıır/ıııı nııııidı ve ıııııncl'i 

ıı:ıııııeliııi ılıi~ıin ı•c 01111 yö· 
re ifrrlı•. ona 'fi.ıte ku, ı ' , . 
Çım ko11/(1rıı ilr l'il'Urik 

k1111jorıınıın !Jlln yanıı 

yttşaı/ııiı /ıır •ııırdıııı ço· 
cıı·iıı ııldıı!iıı:•ıı ıınııtımı ilk 
ıııı:ijeıı /ııılıııı çırıılıırı sıııı 

ılıırere/; ı:leklrik ı/11ıiıııeleri· 

ni r ·ııirıııeklir 
llcrkı•s/c11 ılıı/ııı ııokml. 

dalııı qcrİ!Jİ: /ıi/17ısı:i=, [,ıır 
qıi.\ti:ıi:. /'ıılcııırııyı lıı ı ak 1 

Fııkııl fı, rkt's/ı"ı ıJ11 ııc /ıer 

şeycfrıı 11.\/1111 <111111111111 yo
/111111 />ıl lıı/.-ılıi/ııı k11fıınlıı 

VI' kt1lb111/~ bu j/an,uıııı ıııık 
sd ııe 01111 yıı!.sell! /Jııvıımı;; 
«!Jll lıı /' ııa lıiç ılcw.ısıdır " 

J'ıırk y~11ci vcı:if~ıı; bir 
!]1111 lııı/1111 ıl1111yııyıı. 

-- .\'ı• ya:ık ki Tıır/, ıle 
!iili: ı deı/irlmekllr. 

Adana' da 

Pamuk Rekoltesi 
AKANA, 3 (A.A.) Zirai 

!alımın büro•unun sou tah
minine göre pamuk rt kol 

tesi 152000 balvadır. Bura 
nın bu sene rekoltesi hak 
kındaki ilk tahmini 135 000 

balya idi. Buna nazaran 
arada 17, ()ı JO balyalık bir 

noksan var demektir. Bu
nun da sebebi birinci tah
minden sonra havaların çok 
sıcak gitmesi ve Ceyhan 

mıntakasındaki tahribatıdır. 

Müfredat proğram
ları 

İS'! ANBUL, 4 (S.Ş.) 
Mekteplilerin müfredat 

programlarında bu sene ders 

Ergani 
Tahvilleri için 

..\.'KAR.\ 3 (ı:i ~-) lliın 
Ankura Ti, o ret Odasın-

ıla bir İ\'tıma akteJilerek 
Lu ietımud.ı Erg-ani bıı

kır j,tikr.ızı tahvillerinin sn_ 

tı~ faaliyeti etrafında tertibat 

.ılınmusı bu tahvıllerden hü
tun lıulkın ıstifude edebilme

sı ıı·in konferanslar verilme

si esasları konuşulmuştur. 

adetleri azalmıştır. Bu sene 

okunacak mektep kitapları 

geçen senenin aynı olacak
tır. Yalnız ~imdiye kadar 

sekizinci .ınıflarda okutulan 

Biyoloji dersi bu 
itibaren yedinci 
da okutulacaktır 

seneden 
sınıflarda 

~0oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao 
o~ '>o~ 

{ Avrupa Mektupları ' 
a D 
a v D 

il razan: SITK/ ŞÜKRÜ g 
a a 
g Hırıııı·i .ııı1.1ıı1, Londra ; 
a a a a 
: - İkinci Sayfada Okuyunuz _ g 
a D 
aaaaaaDaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaal 
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. =~• 1 O 1 M h f Gönıeniç mekte~i 

Eskişehir mektubu: 

Eskişehir' de 
i-(·~ı rman arı u a aza 

• ~ 1 

Gömeniç köyünün mek· 
tep binası yapılmıştır, yal. 
nız de-rshanelerinin tefrişi 

kalmıştır. Bu mektebin in 
şasında köyün muhtarı olan 

Mehmet efendinin çok bü· 
yük gayreti görülmüştür 

Zafeı· bayr<ımı candan kut
lul<ındı. • 

Londra intibaları 
- - 1 

LONDRA: 

Sıtkı Şükrü 

Fraıısa'da muvaffakıyetli bir tahsil yapmakla 
olan Balıkesirin çok değerli genci Yırcalı 
oglu Sıtkı Şükrü bey buııdan boyle«SAVAŞ•a 
Avrupa mektupları gönderecektir. Bilgisi ve 
ı.rörgüsü kadar ti<hibu da yüksek ve sevimli 
olan arka~ımız tatil aylarını geçirdigi Lon· 
dra'dan ilk mektuıılarını yollamıştır. Birkaç 
nüsha devam edecek olan bu makaleleı i ka
rilerimizin büyük bir zevkle okuyacaklarından 
eminiz. 

Değil yalnız çocukluğt· m· 

da, fakat ıu Eon S•meye ka 
dar bir hayır sahibi çıkup· 
ta bana, "Dile dile dığin 
memleketi, ıeni oraya gen· 

dereceğim" diye sorll't ş cl
saydı muhakkak ki boğa 

döğüşlerile meşhur, bin bir 
direkli efsanevi saraylarile 
insanın hayalınde ) er eden 
İspanya'dan tutun da, baş 
döndüren korkulu ve vahşi 
ormanlarile Hindistan'ı , göz 
alan karlı tepeleri ve ışık 

dolu göllerile İsviçre'yi gör 
mek ister . İngiltere'yi aklı· 
ma bile getirmezdim. 13il
miyorum, bu belki tarihimi 

zin en karanlık sayfaları 
altında s"nsi bir İngiliz 
gölgesinin sırıtışından kal· 
ma bir tesir veya aldığımız 
terbiyenin bize verdiği bir 
"önce fikir,,. 

Elimde •İngilizce · Fran· 
sızca" bir mükaleme kita 
bi "Dieppe" den İngiltere 
için vapura bindiğım za. 

man, "Manş" denizinin ilk 
defa bir Fransız tayyareei 
si tarafından geçilişinin yıl 

dönümü idi İnsan hakika
ten bugün "kuş misali" ol
du. Bundan otuz, otuz beş 
sene evvel dünyaya hayret 
veren şey, bugün ayda dört 
defa, dört başından koşu 

lan Bahrimuhit uçuşları ya 
nında çocuk oyuncağına 

döndü. Dün bir mucize di 
ye okuyup, üç tarafımıza 

üflemeden düşünemedığin. iz 

şey, bugün gündelik hayatı· 

mızı tatmin etmekten aciz 
kalıyor ve yarın arkasından 
bakıp kaybettiğimiz zama 
na acıyoruz 

Bilmiyorum, bu otuz sene 
evvelki k•hraman hayatını 

tehlikeye ko}duğu gün gök 
yüzünde nasıldı; fakat biz 
bugün su yüzünde adam 
akı lı çalkalanıyorduk.Un se
nedir heman sene de ikı üç 
defa vapurla seyal at etli· 
ğim halde mübalağaıız böy· 
le bir fırtınaya rastlamadım. 
Galiba deniz kendisine mey 

dan okuyan"adam oğlu"na 
karşı gazabını göstermek 

istedi. 

Vapurdan inüpte gümrük 

dairesır:e arkama bile bak· 

madan girdiğim zaman ya· 
nımda bir Türk arkadaş ol· 
muş olsaydı ; söyliyeceğim 

ilk söz her halde ··Bu üç 

saatlik seyahat anamızdan 

emdiğimiz südü burr umı.:z

dan getirdi" olurdu 
Her hudutta olduğu gibi 

İngiliz hududunda da pa•a
port ve gümrük muayene· 
sinden s<ınra her türlü res· 
mi muameleden kurtulduğu· 
mu zannedüp, çıkup gitmek 
isterken, itfaiye başlıklarına 
benziyen kasketile bir polis 
kolumdan yakals,dı. Biraz 
şaıırmış, ben paHıı;ortu ve 
bavulumu gösterüp bildiğim 
beş on kelime ile muayene-

nin bittiğini 

lıştım. Bana 

anlatmıya ça· 
herkesin girip 

çıktığı bir o:layı ~österdi. 

Meğer burada huduttan içe. 
ri girerken herkes ayrıca 

bir de tıbbi mu" yer.eı e tabi 
imiş. flunun kati manasını 
eyice an'ıyamadım. Hoş, 

doktor bir çokları gibi · beni 
de baştan aşağı süzdüktfn 
sonra muayeneye lüzum gör· 
meden salıverdi. 

Burada insanların mua
yenesi bir şey değilmiş. Fa· 
kat asıl ke:li,köpek. ne olur· 
sa olsun her türlü canlı 

mahluk İngiltere'ye girebil
mek için bir buçuk, iki ay 

karantinaya bağlı irr.iş. Yani 
köpe:iinizi İngiliz toprakla
rına sokabilmek için onu 

h11dutta, hususi dairelerde 
baytar:arın nezareti altında 
bu müddet zarfında bırak
mak mecburiyetindemişsiniz. 

Bizim gibi yanında gece 
gündüz kedi, köpek ge:ıdir 

miyen milletler için 1 iç bir 
ehemmiyeti yok Fakat ku· 
cağında bir finosu, boynun· 
da bır Ankara kedisi t ksik 

olmıyan Fransız ve İngiliz 
kadınları için bu son dere
ce ağır bir tedbir leşi.il edi· 
yor Hatta ekserıya bu mu· 
vakkat ayrılma anlarında 

fevkalade yürek yakan « ! " 
::iahntlere bile tesadüf edi 
lirmiş. İngilız'lerin hayvan

lara olan düşkünlüğünü in· 

sanları hakir görecek kadar 

ilerı götürdüklerini mütareke 
zamanlarında lslanl ul'da 
başı a,lğı tavuk taşıyanlar· 
dan ceza aldıklarını hatırı· 
yanlar p~k ala bilirler. 

Taliin garip cilveleri var. 
K-.,di m"lddi m ,nfaatleri 
için llinitlı'leri birbine bo· 
ğazlatan, Arap'ları birbirine 

·yediren, binlerce imanı (..en
disi için kanı damarlarında 

kuruyup çökerek yıkılınca -
ya kadar çalıştıran kimsele

rin hayvan sevgileri önünde 
insan gayri ihtiyari sırıtıp 
dişlerini göstermekten l:aş· 

ka bir şey yapamıyor. 

il 
İngiliz trenlerinin değil 

yalnız herkesçe tanındığı 

gibi sürati fakat aynı za· 
manda konforü ve rahatlığı 
d<t bütün diğer Avrupa tren· 
lerininkinden kal kat üstün. 
Eski dünyanın diğer hatları 
üzerinde işliyen en mükem· 

mel yataklı salonlarında bile 
bunların sanki ray üzerine 
oturmuş gibi basık, uzun 

vaganlar gibi s<ır•ıntısız ko 
şuşu yok. Avrupa'ııın hemen 
hemen en süratli gidan ve 
ancak saatte vasati doksan 
beş . yüz kilometre yapan 
"Altın ok,, "Paris ·Brüksel" 
ekspresi bile inoanın içini 
dışına getiriyona da kori
dorda gezmeği imkan hari
cinde bır .. kıyor. Ha buki bu 
trenler saatte yüz kilomet · 
rtden fazla ile giderken siz 

kendinizi ıhıı gun bir su 

üzerinde, büyük bir vapur
da gezintide zannedersiniz. 
Esasen burada iki sınıf va· 

için odun ve kömü1~ yeı"ine 1 

E-iKİŞEllİR 2 (S.Şı Sa- zır bulundular 

bundan sonı·a maden kömü bahleyin saat 9,5 da topla
nan hükumet erkanı, ınah

kemei temyiz mensupları, 

muallimler belediye ve mü· 
esseselerden gelen mümesil
ler Kolordu kumandanlığını 
ziyaret ettiler. Bilahare be· 
lediye meydanında loplanıl· 
dı Askeri merasim saat 15 
de hava kumandanı Celal 
beyin idaresinde başladı. 

Zafer Balosu 

ı·ü kullilnılacak. 
Tayyare cemiyeti ve ko· 

, lordu bu akşam Zabltyurdıı 

Ziraat vekaleti, sihhata 

zararlı olan odun köncürü· 
nün yerine memlekette ma 
den kömürünün ikamesini 
muvafık görmüş. bu husı.:s· 

ta ilk verimli adım atılmış· 
tır. Dün ziraat vekal~tin 

den vilayete gelen bir ta· 
mimde şöyle denilmektedir, 

- " Ormanlara mücavir 

köyler ve kasabaların ve 
büyük şehirler mahrukalı 

nın ötedenberi müteamıl 

olduğu üzere en yakındaki 

ormanlardan ledarık ve 
temini münasebetile bugün 
sahillerle şimendifer güzer
gahı olan büyük şehirler 

civarındaki ormanların vüt· 
at ve tahammüllerinin fev· 
kinde yapılan katiyat yü· 
zünden harap oldukları ve 
orman sahalarının git gide 
daralmakta buh.rc'.uğu na· 
1 fımdur. 

Bu acıklı vaziyete sahne 

olan vilayet!erin mahrukat 
ihtiyacı yüzünden her sene 
2000 2500 hektar orman 
sahasının azaldığı bildiri!· 
mektedir. 

Memleketimizde maden 
kömürlerinin taammüm et· 

mediği eski devirlerin akı 
beti olarak yakın tarihten 

gon var. Hirinci veüçüncü. 
İkinci mevkii İnııilızler ta
nımıyorlar. Birinci mevkile 

uçuncü arasında da f iat 
farkından gayri hiç bir ay 
rılık yok. Bu da herhald" 

ikinci mevkiin olmayışı gibi 

İngiliz'Ierin adetlerine olan 
bağlantısından kalma birşey 
olacak. Vagonların içi he 
men hemen bizim Haydar 
paşa ile Pendık arasında 

işliyen geniş açık vagonlara 
benziyor.Fahal fazla olarak 
herkesin önünde bir masa 
var. Çünkü İngılizler yol

culukta o sun g•zintide ol. 
sun, hatta sinema ve tiyat 
roda olsun sütlü çayların 

dan ve çeşitli pastalarından 
vazgeçemiı orlar. Mesela si· 
nemada bilhassa ikindi kah· 
valtısı zamanında ki İngi 
!izlerin belli başlı yemekle 
rinden birini teşkil ediyor· 
İçeri girdiğiniz zaman bir· 
çoklarının kucağında bir 
tepsi üzerinde çay, süt ve 
yağlı ekmek, hem karnını 

doyurmakta hem de filimi 
seyretmekte olduğunu gö-
rürsünüz 

l!er vagonun başında kü
çük bir kısım bavullar için 
tefrik edilmiş, herkes bavu
lunu oraya bırakıp kendi sile 
ancak •Jfak el çantasını alı
yor. Bu da her ha ide cm
ni yc tin iliklere kadar işle 

memiş olduğu yerde yapılır 

şey değil. 

Tren bütün hızile koşar

ken ııörebıldiğiniz ufka ka· 
dar yemyeşil ça.yırların par
lak ve ışıldak rengi gözleri· 

nizi dolduruyor. Fakat keli 
menin tam manasile "yem· 
yeşil,. Esasen gelmeden de 
işitmiştım Buranın çayırla 

rının yeşilliği ne bizim Ana

dolu'muzda ne de diğer 

memleketlerin toprakların· 

da var. Daimi hir rutubet 
ve sis altında büyüyen l:u 
otlarda kaybolan ufuklara 

bile aksedip renk veren 
koyu ve parlak bir yeşillık 

var. 

tevarüs edilen bu hale ar· 
tık nihayet verilmesi, er· 
ınanlarımızdan elde kalan 
miktarının olsun mu ha · 
fazası zamanı gelmiş ve bu 
Jünün en mühim ihtiyaç 

ve emellerinden bulunmuş 

olduğundan ve mangal kö

mürü mahrukat sarfiyatının 
temdit ve binnisbe orn.an· 
)ara olan mazarratının iza 
lesi son dört beş sene zar
fında bütçe encümeni maz 
balaları n d a t e m n n i 
edildiği veçhile e v v e 1 
emirde devair ve müessesati 
resmiyede mahrukat olan 
ma•!en kömürü kullanılma· 

sile kabil olacağı tabii gö· 
rü 1 me k tedir. 

Milli servetlerden olan or· 
manlarımızın muhafaza 
noktasından odt.n ve man 
gal komürü yerine maden 

kömürü kullanılrr ası hurn 
Sl!uun temini 18.zımdır,,. 

Bize bildirildiğine göre: 

HAFTA 
Bu ı.rüzcl ınecmuan•n son sayı· 

sı çıkmıştır. 

Okurlarımıza salık veririz. 

Kadro 

Gömeniç köyünü ve muh· 
tarını takdır ederiz. 

ı Poliste: 
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Günün Va~aları 
Pazartesi gunu saat 
raddelerinde İzmirler 

mahallesinden Kıptı kavalcı 
Hasan oğlu Akif ve karde· 
şi Hurşit isminde iki çocuk 
tarlalardan bostan çaldık· 

ları sırada kır bekçisi tara-

fından görülüp her ikisi yaka· 
)anmışlardır. Bu sırada suçlu 

!arın hemşiresi Nazmiye ye· 
tişerek ifa yi vazife hali~de 
bulunan bekçiye taş atmak 
suretile filen hakarette bu 

lunduğundan tahkikata 
başlanmıştır * Dün gece saat 21 sı 
ralarında İstasyon cadde
sinde şerbetçi Salih ve bi 

raderi Osman ve arkadaş· 

la~ından Şakir bir alacak 

meselesinden aşçı Osman'ı 
demirle başından yaralamış 

lardır . * Dün gece Yeşilli civa.· 
rında kahveci Ahmet'in çı · 
rağı Mehmet dükkanca yat
makta iken çekmecenin 
kilidini kırmak sureti le 1 U 
lira para ile bir adet kışlık 

Kıtaların teftişinden sonra 
bir zabit 20 ağu•tosun aske
ri ehemmiyeti anlattı. Bunu 
mutaakip muallim Ömer 
bey halk namına söz almış 
halktan aldığı heyecanla 
bu günü dinliyenlere onların 
görütile izah etmiştir. Lise 
talebesindan Mehmet bey 
tayyare cemiyetı namına 

nutuk söylemiş, yazdığı bir 
manzumeyi okumuştur. 

Resmi geçide ;aat 10,5 
ta başlandı. Merasim ku· 

mandam ve diğer büyük 
aı'<erler belediye önünde 
bu resmi geçidi seyrettı 

ler. Askeri kıtalar, lise. or· 
tamektep. ilkmektep tale· 
belerlle birlikte bir filo tay· 
yare bu geçide iştirak etti. 
Saat 12 de 21 pare top atıl
dı Bütiin dükkanlar 'e ev
ler hayra ki arla süs' er. mişti. 
Gece fener alayı yapıldı. 

Bu alaya bütün halk, mek· 
tepler, sporcular , askerler 
iştirak etti Alayla belediye 

salonunda bir balo tertip 
etmiş lir. Bu balo büyük 
bayramlarında tayyareciler 
için hazırlanmııtır. 200 taY' 
yareci ve zabit ailesi baloya 

davet edilmiştir 1 

İktısat ve Tasarruf 
ı cemiyetinin eyi bir 

teşebbüsü 
Yarım kalan memleket 

hastahanesini tamamlamak 
için bir piyango tertip edil· 
miştir. lktısat ve Tasarruf 
cemiyetinin himayesile ya· 
pılan bu teşebLüs halk ta· 

' rafından memnuniyetıe 

karşılandı İkramiyeler çok 
zengindir. Huna mukabil 
bir bilet ancak ı;o kurut& 

satılmaktadır 

i Sağlık Yurdu Açıldı 

Kadro'nun 32 inci sayısı Şev· ı 

ket Süreyya, Vedat Nedim, Is- 1 

maıl Hüsrev, M. Şevki, Burhan / 
Asaf bevlerin yazılarile \·ıkmıştır. 
Salık veririz. 1 

pa!to çalarak kaçmıştır meydanından odun pazarı. hü 
kfımet caddesi yülile köp 

Kadın hastalıklarş doktO'" 
ru Süreyya beyin tesis etti· 
ği sağlık yurdunun açıIP1• 

merasimi geçen cumn yapıl· 
mıştır. Açılma merasimine 
vali bey, fırka reisi, ko)or· 
dumuz kumandanı Naci p•· 
şa iştirak etmiılerdir. Me· 
rasime doktor Orhan beyin 
bir nutkile başlanmıtlır. or· 
han bey vali beyin kendi 
!erine tevdi ettiği makasla 
kurdelayı kesmişlerdir sn· 
reyya beyin akıam üzeri 
verdiği bir ziyafetle bütiiP 
zevat hazır bulunmuşlardır· 
Yeni •ağlık yurdu büyük bil 
teşebbüsün eseridir. Doktor 

!arımızı tebrik ederiz. Vaziyetleri Şüpheli 
-

Ve şantajcı gazeteler 
tılacak. 

kapa-

M ~tbuat umum müdürlüğü daha bazı 
g 3zetele·i 1 vaziyetini tetkik ediyor. 

lenın memuı ıı bır b:ınku mü 

dürüne giderek· 
Akşam Refikimizden: 

~1atbuut unıum müdür· 
lıı"ii yazıloriJ,. ı·fk;\rı umu· ,., . 
miyPyi buluntl.rıın. ilan ko . 
bulii ve ahono kııydı il , de 

resmi \"I' husu~d miicss• -
~eleri. ticorı·thıınoleri dol•ın

ılırur. "azete ve mecmualar-
"' la ~·ok Ptiaslı V•' ı·İılıli bir 

mücadeley<' giri~miştır. 
Bu miıcadA l!trafıncla 

nı .iıımat almok üzere görü~
tü<rı.im matbuat umıımmÜ· 

" durü \"eılet NnJim be)· 
- Biz _ ıliyor- g •zetelerın 

gayri meşru bır şekildı• pa· 

ra ıretirnı('t''t~ nlet olmasını ,., ,., 
ıleğıl; memlekete mı.ifıt ol· 
masını istiyoruz . \'uziyetle
ıi >:ıÜphrle görülen g-azete, 
mecmualar derhal kapot la
caktır. 

Mııtbuat umum müdür
lüğü nez ı lin I~ y:ı ptığıın trt. 
kikata giiro ınüntlelrye ba-· 
landı<•ı "iinılı-n itıbaren s ,., .~ 

tanbui'da ~:ıkan t 2 gazete 
icra vekıllcr! hı·yetı knrari 
IA kJpatılm•ştır. Bu g-azı·l<' 
ve meı·muaların kopat.lıııasına 

sebep ~anta.ı ve ılolanılırı

,.ı11ktır. 8 ·bı pler, matbuat 
umum müılürliiğii tarnfındon 

pek aı·ık hir srkilde tcs]'İt 
olunmuş ve bir çok vesika
lnrelılu edilmistır. 

Bun ıhn sonfll lııı ıliddi 
mii<" dı;le ile böyln \·irkiıı 
horekellPr,ıı tekerrürün~ 

asla mahal kalnııv:ıcoktır 

~latbuat umcııı mü lürlıiğüı,ü 

bu noksanı da kopamış ol· 
masınılu n l~ brik ederiz. 

Umum müdürlükten altlı
Ç:.m malumata !!Öre; J9 ha . " 
bir ay evveline kadar son 
günler<le kapatılan bir gaze· 

·· llize be~ yuz lıra veri
niz.. Ak>i takdirde aleyhiniz· 

de neşrıy.ıta başlıyoruz.. -

Diyrrekmii !iirı.i tehdit et-
ıniştir. 

llükıiıııetin g;ri~tiği bu cici 
dl mücadele s ıy·'•ınıle bun
d~n sora şantajciların, ilıln 
ve abor.e avc !arının at oy_ 
rntrnahrına ıııü~aado eılil

mivecı•ktir. 
'Hu miınatielırtle lıükıl-

mctı;e ti<>n günlerde kopatı· 

lan mı~ı·mualorn yazıları 
n:ı bakılırs~ mün ier.·ntları 
tamamen aynı oltiuğu g-örıi 

lür. Bunların yalnız haşlık 
!arı d,•ği~iktir ArJlurındnkı 
fark yaln•z budur. 

Bu ıneemu:ıl:ırdan biri . 
nin aldı~ı il;1nlar, rııündere 

c:ıtları tamamen birbirinin 
aynı Ye yalnız ho~lıkları de· 
ğişik olan ıki gazeteye lı:ı

sıl.yc•r ve bu suretlıı mücs
seselerd •n iki ılef;ı il;\n üc

reti alınıyordu. Cıimhııriyet 

hükümeti. tobıi lıôyl" bır 
• hald tahammül ııdemez<lı 

ve onlar. kapamakta tercJ· 
diit. etmemiştir 

'1utbunt umum müdürlü· 
ğü şimdiki haldn doha bir 
k.ıç g;1zetenin ılı• 
etraf n,(:ı. tetk iknt la 

vaziyeti 
hulun-

maktadır . !;azı•tderin Iıu va

z yrti h:ı."Sasiyetle takip 
l'ılildrek ve ılelil elılu eılilır 

edılılll'z hukların.Ju Llzı m 
gelen ıııu~mele derhal yapı· 

la<"aktır. 
Halkın dıı Lu ;.rıbi ,·ezi

yetleri derhal matbuat umum 
müdürliiğünıı ih hnr etmeyi 
milli bir vazife olarak te

lrlkki etmesi icap eder. 

ı übaşı, kolordu. oradan istas
yona gidildi ve akarbaşı 

caddesinden tek'rar belediye 

meyanında dönüldü 

Dikiş sergisi 
Dikiş ve nakış mu· 

allimi Kadriye hanımın 

iddre ettıği yurt sergisi Ga· 
zi ilk mektebinde açılmıştır. 
Görülmiye değer bu sergi 
cidden çok güzeldir. 

Bu kıymetli hocayı tebrik 

ederiz. 

Uşak - Eskişehir 
maçı 

Bugün idman sahasında 
Uşak Gençlerbirliği Eski 
şehir İdmanyurdu arasında 
yapılan intikam maçı 2-1 
Uşak Gençlerbirliğinin mağ

lubiyetle neticelf'nmiştir 

Eskişehir silosu 
açıldı 

E•kişehir silosunun küşat 
resmi bugün yapıldı. Ziraat 
vekaletinden gönderilen bir 

heyet ve vilayet erkanı ha· 

Radyo 
5 EYLÜL Ç ARŞAMllA 

İSTANBUL , 
Fransızca ders. 19 Plak nef 

riyalı: i 9,30Tlirk musiki neşriyatı: 
(Ekrem, Ruşen, Cevdet. Mustafl• 
Şeref, Necati beyler ve Veci~e 
Semiha hanımlar). 21,20 AjaP' 
ve borsa haberleri. 21.30 stüdt'° 
caz ve tango orkestrası. 

BUDAPEŞTE, 550 m 
Harpa konseri. 21, 1 O «Madt' 

nileşmiş keman • isimli Radf 
tiyatrosu 23,10 Tegannili PiyaP

0 

Konseri. 24 kurina sigan takııı'' 

BÜKREŞ, 364 m. 
Gündüz neşriyatı. 18 hafı 

musiki 19 haberler 19,20 rad~ 
orkestrası. 20 Universitc. 20, 
Plak. 20,45 konferans 21 PiyaP

0 

konseri 2 t,30 konfcnıııs. 21,4' 
teganni. 22,15 keman konse1': 
22,45 haberler. 23, l S Cina JoP~ 
tasından naklen konser. 

Kahr<lman Balıkesir'in 
kurtuluşu 

( Lst tarafı bırinci sayfnJ..ı ) Dün ile lıu günü iikere~ 
resmine '\ıhayPt \'l'rilercktir seYİn. Dü~ünki bu ı.:ün hitf' 

Gece ı-ün. Bu ~ün mılli 
0

şorefiııİr 
6 - (:ece so;it 21, do fe

nar alnyı yııpılucuktır Fenar 
olayına mektqıltr, sporı·ulr r. 
cemivetlPr ve halk llükıinıH 

önunıl& toplan I' hareket ı dc
cek ve Hiikılmet eodıJe,.jni 

t,ıkiben Kolorıfu Fırka ve 
Bel . diye öıılerinılP tezahürat 

yaparak J\u,·oyi mılltye er ı! 
desinılı·n mohfoli ııokeri ve 
halk~v.nc ı.:idılerek ve llal
k,.vi öp(in,(c de tr zcıhurul yn
pılıJı ktaıı •onra ılıı ğılneaktı r. 

7 - Kurtuluş Cünü sere
{ıne Halkevindo llalkevi tara_ 

f ndan Lir gece müsameresi 
tertip edileı•ektir. 

\ ATADNA~! 

milli haysiyetinin kurtul~· 
yıl.Jör.iimüıliir. Bul kesır, ~~ 
ııziz ıncmlek .. ıin. hundan °0 

.k. 1 L .. ' l'ıır~ 
ı ı sene evve u <run " ·ı ııtkeriı ın tunı· yumru~' 

il~~ 
Jıişmandan kurtıır_ılmı~tı. r~· 
ları dıışunde savın. ı·oş. • 

len! 
L' • 1 ki ·ı . ·ti~ "sarclın acı ı arı e, '". "il 

lalin zeYklerini lıir bırı 
~· tadın• b ölı·tıı hür olmanın 

tün ılerinliğile duy 1 

VATANDA~' I 
Kurtuluş bayramının şaP 1 

şerefli alayına •en de ı.a~ 
ona sen de bir ne~e kal. JI 
senin hem vazifen, heJll 

ha kk ınd ı r . 
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Dünya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketler 
A. 

A 
N 

s 

Peşte civarın
da müthiş ka-

sırga 

l3ir çok köylüler ya. 
raıandı. evler yıkıldı 
B~DAPF.ŞTA 3 (S Ş -

~ehır civarınria. müthi~ bir 
asırga kopmu~ ve birnz son

ra da şiddetli bir dolu yağ
rıııştır Yar.Jn dolu taneleri-
n. " ın ağırlığ'ı 50- 60 gramdan 
a~ağı değildi . 

1 
Tarlasında çalışır iken do

uya tutulan b:r köylü. hay. 
va ·ı nı ~ beraber telef olmuş· 
tur. 

Düşen ıloluların a<,,rlı<•ın-d ~ ;-ı 
an kırlarda bulunan birçok 

k.öylüler yaralanmışlnrdır. 
l'.ır • b 81 mahsulat, sebzeler ve 
ahı·eler mahvolmuştur. 

1
. Doluyu takip eı.len seller 
ıırçok evleri sürükliyerek 
Yıkını~tır. 
k Hükıimet felilketzede haL 
b.8 yardım için irap ed~n ted. 
ı~leri almıştır. 

Bır müslürnan 
öldürüldü 

MADRAS, 3 ( A.A. ) -
Dün akşam vukubulan 
bir kavga esnasında bir 
rnüılüman bıçak darle,ile 
öldürülmüf, on muslüman 
Ve üç Hindu ağır surette 
Yaralanmışlardır. 

İtalyan askeri heye
ti Moskova'da 

MOSKOVA, 3 (A.A. 
Ceneral Gras Olifrancesko
nun riyaseti altındaki lıal-
Yan askeri heyeti 
buraya gelmişlır 

bugün 

~omanya başvekili 
Belgrat'ta 

BELGRAD. 3 (A.A.) 
Romanya başvekili M. 
Tataresko bu sabah buraya 
!!elmiş ve istasyonda baş· 

Vekil ve hükumet erkani 
tarafından karşılanmıştır. 

M. Barthou 
Yakında Yunan hü
kumet merkezini 

ziyaret edecek 
ATINA 3 (~ ~) - Pııri"

l~n g-elen telgrnfnamelPrP, 
kcire I' h · . · · · ransız arıcıyc nazı-

rı \l Bar•Jıoıı l'uris Yunan 
s~fıri ~1 l'olitis'in d~veti üze· 
rıne yakında Atinay'. zıyaret 
e·ie k · B B ce tır ıı ziyaretin ~! 

1 
~rtlıou'nun Homa seyJhalin

' en sonra vukubulması muh
tenıeld · ır. 

1 
Yunan eiya~;i ııınlıafilı, ~1. 

3arthou'nun bu ziyaretıne 
ve Yunan ri<'olilr vaki ola-

h~~k giirü~melerine büyük 
ır el . . 1 ıemmıyet varıyor ar. 

Bulgaristan
1 

Avusturya ve 
Macaristan'ın mali vazi-

yetleri 
1\1 CENEVRE, 3 (A.A) 

dletler cemiyeti mali ko 
ltııtesi B l t u gariıtan, Macaris· 
an ve A vusturya mali va· 

liyeti . S f nı tetkik cc!Ectklir. 
f 0 ya'daki milletler cemiyeti 
ev kala de k . ı · -. . d omı~er '1'ın·n 
evamın l·· -d a uzum olup olma· 

·~· m l ese esini ortaya çıka· 
rac kt 11 ır Bul h''k" ı· ~· · gar u unıe ı· .. ,n ·ı 
nı· 1 gayı tercih ettiği ko 

•lenin . C Ya ıse enevre ile Sof-
arasında bir irtibatın 

~~ R AD 

y 

Almanya ve Avustuıya Japonya'nın 
,.Tiınes"ten 

Floransa mülakatı Alman· korkunç reka~eti 
O ya Avusturya meselesinde "Giornale d'ltalia,, dan 

esas itibarile bir tahavvül Avrupa piyasalarında bu-

Balkan olimpi- Umumi grev 
yadı bitti. bu defa müthiş 

lacak 

husule getirmemiştir. Dr. günlerde mılyonlurca bıçak 
Schuschnigg. Dr. Dolfuss'· ucuz fı ıtlarla satılmaktoılır. 
den tevarüs etliğı husumet· Bu bıçaklar ~iade ın Sollin
kar zihniyetini muhafaza gen markası ile her yorı.le 

O- ederek daha ziyade Avus- bulunmaktadır . 
turya İtalya teşriki mesaisi· Tnbii bu bı\'aklar'n bir 

Umumi tasnifte 
beşinci geldik. 

ZAGREP, 4 (S.Ş) Bal-

kan müsabakası bitmiş-

tir. 
Dün yapılan son müsa-

NEY YORK 3 (AA) 
Mensucat sanayii icra ko· 
mitesile uzun boylu müza
kerelerden sonra M. Gor
man vaziyetin değiımedi· 
ğini söyleyince grevin önü 
ne geçmek ümidi kalmadığı 
anlaşılmıştır. 

ne ehemniyet verdi. Tuna kısmı asıl Almanyu'Jıı hıılıı· 

bakalarda alınan neticeler 

şunlardır: 
Yunan usulü disk atma bi

rinci Yunan, ikinci ve üçüncü 
Yugoslavya.40 metre bir san
timetre, Veysi altıncı oldu. 
36 metre 99 san ti metre. 

Havas muhabirinin ka· 

naatine 

havzası meselelerini tamır nan 'iollingen f ,Jırikııların· 
için teşriki mesaiye davet dan gelmıştır. Fııhrıku so
edilen Almanya. her zaman hiplcrı Sollingen markasını 
olduğu .gibi bu sefer de . an· ta~ıyon bu İıı\'akların .lupon 
!aşılan Her Von Papen'i Vi- ya'da yapıldığını anlamışlar· 
yana'ya göndermekle kendi· . dır Sollingen f .. brikası SU· 

sinden beklenilen vazifeyi hiplerinin bu hususta kanu 
ifa ettiği cevabını vermiştir. nl harekette bulunmnkrınu 

göre, Amerika'da Avusturya'ya karşı vaze- imkdn hasıl olmaınıştır. t:ün· 
dilen bin marklık seyahat kü .IJponlar Sollingen m~r-

1500 metre: Birinci Yu· 
nan, ikinci Romen, üçüncü 
Yugoslav. 4 dakika lÜ sani· 

ye 8/10. 
1 1 O metre mania: Birinci 

Yunan, ikinci Yugoslav, üçün· 
cü Romen, Vedat beşinci~ 
oldu. 140 saniye 8/10. 

4'):.J metre: Birinci Yugos· 
lav, ikinci Yunan, üçüncü 
Yugoslav, 51 saniye 6/10. 

4 defa 100 metre bayrak 
birincisi Yunan, ikinci Yu 
goslav, üçüncü Romen, dör
düncü Türk, beşinci Bulgar 
altıncı Arnavut. 44 saniye 

ri/10. 

mensucat amelesinin grevi, 

9JO,OOU ameleyi işsiz bıra

kacaktır. Bunlardan S(iÜ,liCO 
pamuk, 200,000 yün, 
200 000 de ipek itli yen ame
ledir. Patronlar ise amele~en 
ancak yüzde 15 inin greve 
iştirak edeceğini ve fabri
kaların salıya açılacağını 

söylüyorlar. 

Her iki fikrin de müba· 
lağalı olduğu anlaıılmakta

dır. Grev'c i amelenin nisbe· 
tini tayin etmek güçtür ı 
Son dakikada grevin cumar· 
tesi gece yarısında ilanı 

muhakkak görülüyordu. 
Grevciler her hangi bir 
kışkırtma hareketine karşı. 

intizamı ve inzibatı koru-
mak üzere onar kitilik müf 
rezeler teşkil etmişlerdir. 

go~!av,. Diğer taraftan Deyli r..ı. 
·k·Uç. adım: Birinci Yunan 

1 
graf muhabiri grevcilerin sa· 

ı ıncı .!u!osl.~v, üçüncü Yu·ı yısını 85G,000 ile 1,500,000 
nan dorduncu ve altıncı : arasında t h . di 

Maraton: Birinci Yunan, 
ikinci Yugoslav, üçüncü Yu· 

T 
.. k ı 4 

1 
, a mın e yor. 

ur , . metre .. santim. , 
Sırıkla yüksek atlama bi· .. y ~rın ldAmerika da yortu 

· · B 1 . . gunu O uğundan grevin 
rıncı u gar, ıkınci Yunan, . 
·· ·· ·· R H d 

1 
ehemmıyet ve azameti sa· 

uçuncu omen, ay ar a l tıncı 3 metre 90 ı· ıya belli olacaktır. Lakin 
• san ım b"t.. A 'k 

Umumi tasnif neticesinde u un merı a matbuatı, 
Yunan'lılar 164 puvanla bi- hbu baılamakta olan grevin, 

Y 
arpten sonrakı san · 

rinci. ugoslavlar 15~ pu- t .h. d ayı 
1 

. . . arı ın e en vahim bir me 
vana ıkıncı . Romenler 61 . 'ht'l" f k I saı ı ı a ı tef i etmekte 
puvanla üçüncü, Bulgarlar ,. ve kalkınma eserinin temel 
33 puvanla dördüncü. biz luini tahdit eylemekle 

32 puvanla beşinci, Arna· 1 olduğunu daha şimdiden 
vut'lar 7 puvanla altıncı ol- I kaydetmektedir. Fıkirler pek 

muşlardır. Biz, Bulgarlardan ziyade gergin olup, karışık
daha fazla puvan sahibi ikP.n lık çıkmasından korkuluyor 
bir Bulgarın Maraton koşu· Memleketin tekmil zabı
sunda 3 puvan alması Bul- ta kuvvelteri ile bazı asker 

gar'ların bizi geçmelerini 
temin etmiştir. Gece mu· 
rahhaslar şerefine mükellef 
bir ziyafet verilmiştir. --- -

Venizelos 1 

Dönüyoı· 1 

Ve Hükümetle anlaş 
mak mümkündür 

diyor 
ISTA Bl 'L 4 (.S.:).ı 

M. V~n.1.e!os Yunanistan'a 
dönmek üzAre yolo çıkmı~tır 

t:azetelere vt'rıiiği beyanat· 
ta. ı:aldnris hiikı1nıeti ile 
muhalefot ıırn~ındn anla"nıa· 
ııın imkansız bir şey olmaılı-

müfrezeleri her ihtimale 
karşı seferber edılmiş vP 
göz yaşartıcı gaz bombala· 
rile teçhiz olunmuıtur. 

Daha şimdiden grevin dün
denlıeri ilan edilmit bulun
duğu Georgia, Alabama 
ve cenubi Karolin havali
sinde ağır hadiseler çıkmır· 
tır . Polis, siliih kullanmağa 
mecbur olmuştur. 

Bir kişi ölmüı,bir çok kim· 
sele yaralanmıştır. -- -- - ... ---. - - -

Bu gece 

Şif•• 

Eez•ı nt.•si 

/'iöbetçidir 

vergisinden bahsedilmediği· kalı bı~·akları taklit için .ia-
ne göre bunun kaldırılması ponya'Jıı yeni bır koy kur-
düıünülmiyor. Bundan son· mu~lnr ve bu köye Snllin-
ra hareket Avusturya'dan gen ismini vermişlerılır Bu 
bekleniyor. Nasyonal Sosya· gibi mükemmel ve kanuni 
lizm için yegane ümit, Avus· bir rekabet, tasavvurun fov 
turya hükumetinin yeniden kindedir . 
intihabat yapması ve bu su- .Japon'lar lsveı· kıbriılcrine 
retle Avusturya kapılarını kar 1 ıln aynı harekette lııı-
Nasyonal Sosyalizme açma- lunınuşlurtlır lsve\' kibritleri 
sıdır. Jıponya'ılıı ynpılarıık Ul'UZ 

Salahiyettar bir makamın fıatlıırla Avrupa piyasaları· 
kanaatine göre, Roma pro· nn urzedılaıekt~dir. Bu fJh 
tokolunun şümul sahasını rıkalar hponyıı'dn yeni hır 
genişletmek ve kuvvetlen köyde kurulmuştur. \'e bu 
dirmek hakkındaki resmi teb· köye Sweed İsmi ko nulmu ·. 
liğde geçen bahis, Avustur- tur. Kibritler ~l:ıde ın Swced 
ya'nın komşularını ve bun . markasile her yerdP sııtıl-
lar arasında bilhassa Alman- maktadır. 
ya'yı kasdetmektedlr. Bugün Sollingen ve Sweed 

~~--- olduğu gibi yarın da cilıoıı 

Mussolini'nin tank üzerı·n- 1 ~iıyea1ı80a.1arındn Manf'hestcr, 
u Bruges, l'ordeaux 

~e söyledigi sert ~ir nutu~ Toledo ve ~ürinberg mnmu: 
hitınıda ı:örtc'l'ğız'. \ e bunıı 

"İl Coriere della Sera" dan 
M. Mussolini, askeri ma

nevraların hitamından son- 1 
ra bir tank üstüne binerek 
menavralara iştirak eden 
üç bin zabite hitaben 
aşağıdaki mühim 
söylemiştir. 

nutku 

"Bugün Avrupa'da arzu 
ile harbi isliyen hiç bir 
kimse yoktur. İtalya. harbi 
en fazla nefretle karşılı 

yan bir millettir. Ve İtalya 
ne kadar •ulhperver oldu. 
ğunu bir kaç defalar ispat 
etmiştir. Bununla beraber 
her an harp zuhuru ihlima· 
li mevcuttur. Bugün bazı 
uzak memleketl.,r araoında 
harp aleti yanıyor. 

Bu temmuzun sonunda 
Avrupa kıtası büyük bir 
harp tehlikesine uğramıtlı 

Avrupa o kadar dramatik 
bir vaziyete geldi ki bunu 
1914 senesindeki vaziyete 
b~nzetebiliriz. Eııer bırkaç 

fırkalık askeri kuvveti Avus· 
turya hududuna gönderme· 
seydik. bugün Avrupa kıt .. sı 
vahim bir halde bulunacak· 
tı. Fırkalar mükemmel bir 
surette hareket etmişlerdir 

1 uksek maneviyat ile mü· 
cehhez olan fırkalarımız 

her merhalede altmış kilo 
metreden yüz yedi kilomet
reye ka.Jar yürümüşlerdir. 

Bu tarzdaki sürat hudutta 
bulunan halkta hayranlık 

hissi uyandırmıttır. Harbe 

kar şı lıi~· bir >jb)' diyemiye
ceğiz. 

Tabiidir ki bu hareket, 
Avrupa saayiı ıı·ın Lüyük 
ve korkunç bir telılıke te ·
kil eder. 

Juponyu'yo gün<lerdiğiıujz 
muhabriler .. Japon! ırın halen 
kurunu vu.tai bir ~ckildo 
ya~aılıklarını yazıyorlar. 

llJlbuki JJpon mi Ilı-ti bızcl 

yıırı r iut ıle lSYC\' kiLrıtinı 

ve Sollingen bıı·aklarını şa

tıyor Bdki ynrın ıla .J ıpon

ya'nın ~lanche.ter kumnslıı-

rını g-iyeceğiz ye 
~ ırabını 1\eceğ'iz. 

Fruıısız 

daima hazır bulunmalıyız. 
Milli ··d f mu a aa işini yarına 

bırakamayız. Bugün bile 
harp zuhur edeceğini daima 
hesapetmeliyiz. 

Askeri bir millet olduk ve 
hatta diyebilirim ki Milita· 
rist bir millet olduk. 

Vatana her türlü fedakar· 
lığı yapmağa hazır olan cen
gaver bir milletiz. 

Bütün hayatımızı, iktısadi 
ve ruhi kaynaklarınızı as 
kerliğin ihtiyacına rnrfecle
ceğiz. Harp, milletler aruın
da bir temyiz mnhkemesine 
teşbih olunmuştur. 

Madem ki bütün milletler 
mütebellir bir şekil alamıyor 

g• ını söylemi,tir. M \'enize-, . 
!osun bu defa hükılmeti tak-
viye zaruretini lıisettiği ri· 
vayet edilmekte<lır. 

Ban~ırma ta~~i~at ~akimliöin~en : 

ve kuvvetlerinin kendılerine 
ılham etliği yolu takip edi· 

yarlar' bütün konferanslar 
ve protokollara rağmen harp 
denilen hadise, beşer tarihi· 
nin menşeinde kalmakta ber
devamdır. Bir devlet, bey

nelmilel sahada mevkiini 
rtncak kuvvetleri ile göste 

rebilir. Kara. dC'niz ve hava 
kuvvetlerile kendini anlata· 
bilir. Bu yolda hunlardan 
daha eyi bir tarif ve izah 
bulunamaz. Eğer yarın hır 

harp zuhur eder•e ve millet 
silah başına çağırılırsa bütun 
vatan evlatlarımızın, r erdi 
vahit gibi bu emre imtisal 
edeceklerine füphe yoktur. 

muhafazasına mütemayil 
bulunduğu bildirilmektedir. 
Komite hamillerile bilitililf 
faizlerin tenzili için 1932 
tarihli Avusturya istikrazı 
nın tahvili meseledk de 
meşgl'l olacaktır Bu istik· 
razı tekeffül eden devlet· 
ler Jngiltere, Frama. 
İtalya, Çekoslovakya Belçi
ka Hollanda . Norveç, 
)sveç, İspanya ve İsviçre'dir. 

Bursa'da altı parmakta 
yahudilikte kahveci Hüse· 
yin Hüsnü efendi kahveha 
nesi civarında mukim Ro· 
manya'lı Ali oğlu Hamit nez· 
dinde Ahmet kızı ve Hasan 
karısı Sabriye hanıma: 

Zevciniz Bandırma'nın pa · 
şa meşçit mahallesinden Mus 
tafa oğlu Hasan tarafından 
aleyhinize ikame olunan bo
şanma davasının icra kılın
makta olan muhakemesin 
de namınıza çıkarılan dave
tiyeye verilen meşruhatta 
ikametgahınızın meçhul kal 

dığı bildirilmiş ve muha~:e 
mece ilanen tebligat icrası 

n1 karar verilerek muhake· 
me de 13-9·934 tarihin<' mü· 
sadit perıembe günü saat 
14 de talik kılınmış olduğun
dan yevm ve vakti ınezkiır
da Bandırma tahkikat ha
kimliğinde ya bizzat hazır 
bulunmanız veya tarafımı 
dan musaddak vekeletna
meyi haiz bir vekil gönder· 
meniz ve aksi takdirde mah· 
lıemenin gıyaben rüyet olu
nacağı ilan olunur. 

SAYFA: 3 
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eni sevmedın. Beni sev· terbiye edilebilir. Bunu bi-
memişlin dostum. Beni yal- raz bildiğim halde ben ne 
nız arzulamıştın. Her güzel den yapamadım. Bilmem ki 
kadın arzulanır . Ben senin Belki de Havva bana ruhu-
için baş döndüren, sinir nun hilekarlığından bir mi-
şahlandıran bir güzeldim. 
E 

ras bırakmamı•tı. 
time, kokuma gönül ver- ' 

din . Bu kadın mutlak benim Birgün .. Evimizin bir çay 
olacak, dedin S< n ki ka gunu ~ana, dikkat ettim. 

d 1 
arkadaşlarımın,hepsini, am 

1~ ar aleminde almış } ürü· muı, Prkekler arasında teh· ma hepsini arzulıyordun. 
1 k l 

Onlara birer birer bakarken 
i e i sıfat nı kazanını• bir 

k 
• gözlerinde binbir ihtiras 

çap ındın. Peşinde renk renk 
kadın gölgeleri sürüklenüp 

şı mşekleniyor, damarlarında 
alevler fıkırdıyordu. Şüphe
siz eline fırsat geçse onla· 
rın hepsini kollarına alacak, 
hepsinin rengini kokusunu 
içine çekecektin. 

gitmişti. 

Oltanı bir gün bana da 
uzattın. Ben ideal bir balık 
kibi yemine kOfimadım Gü 
zel olduğumu biliyordum. 
Zaten bu bilgi kuvvetli 
olursa o kadının gururu peki 
haklı olarak şahlanır 

Sana baş çevirmedim. Sen 
erseri ruhunla benim sev 

mek için titriyen kalbimin, 
temiz enginleri olan ruhu· 
mun yollarına giremezdin. 

Kaçtım. Koştun. 

Eğlenerek baktım. Başın 

döndü Manası güç seçilen 
bir gülüşle güldüm Şaıırdın 
Beni anlamağa çalıştın 

Nihayet bir gün geldi, 
sana adale zevklerinin en 
coıkunlarını veren sevgili 
kadınlarını bıraktın İnanıl 
maz bir vuruluşla peşime 
düştün. 

Bu kız benim olınaz a 
öleceğim dedin 

Arzularını yatıştırmaktan 
kalan bir irade böyle 
yalçın bir kayaya ç1ır· 

par. a yapılmıyacak ıey 

olur mu? lıte sen de .. Yal· 
nız benim için, yalnız be· 
nim hi,lerime uyg~n ola
bilmek için ne yapmak la· 
zımsa yaptın Yani günün 
birinde sn mimi, dürüst, içli, 
çok seven bir erkek olarak 
bana el uzattın. 

Evlendik .. 
O zamanlar beni sevdi· 

ğiniz zannetmif, seni daha 
s;ok sevmiştim 

Neşeli, tatlı, cana yakın 

bir genç kızdım. Evine er
keğine bağlı, uslu, ağır baş 
lı bir kadın oldum. 

İlk sene coşkun, pek dal
galı bir deniz gibı rulıları· 

mızın enginlerinde çalkan 
dık · Bakışlarımız gönuıleri· 
mizi, sinirlerimiz kalpleri· 
mizi yaktı, tutuşturdu. Sev 
gi ve hevecan hududu için· 
de ne varsa hepsini yafa· 
dık. 

Sen bir zamanlar salon 
muvaffakiyetlerile tımarmış 
sonra bütün zevklere kanık· 
samış mevcucl iyetinle ha_ 
yatımın temiz sahillerinde 
dinlenecek tin. · 

ilen dar bir yuva içinde 
bütün bilgisi birkaç kitaba 
birkaç filime inhisar etmi~: 
şarklı zihniyetimle senin 
aleminde inkişaf edecektim. 

Bu karıılıklı he~ap yan
lış netice verdi. Sen bir se· 
nede evlilik aleminin bir 
düzgün saat gibi işliyen 
ahengine duydun. 

Ben dik başlı, hırçın bir 
ata benziyen, şahlanmış si 
nirlerini elime almak için 
hergün biraz daha benliğim· 
den verdim 

.Seni seviyordum Seven 
her gönül bir çile yolu tu
tar. Şikayetsiz yürür. Ben 
de açılmamış bir ev kızı 

"tevekkülüne bürünerek 
Usandı.Birgün dıtarı fırlıya

cak. Yine çaplıın, yine ha
vai , daldan dala atlıyacak. 

Fakat yorulunca bana döne
cek. Dinlenmek için bana 
mutlak gelecek, dıyorum 

Yeter ki benden şikayet et
mesin 't• 

Bunu her kadın yapar mı 
ve ister mi?Pek zannetmem. 
Çünkü nihayet her sevgi 
bir izzeti nefis kırbacı ile 

Sence kadınlar alemi bir 
geniş çiçek bahçesinden 
farklı mı idi sanki? 

O zaman kalbinin bu 
korkunç sevgi, yahut daha 
doğrusu ar-:u bereketine 
şaıtım ve senden korkmağa 
baıladım. 

Bir gün yazı odanda bir 
arkadaşınla konuşuyardun. 

Benim yırtık, hizmetçi ka 
dınları gibi kapı dinlemek 
adetim olmadığı halde, ne
den bilmem, adımı duyunca 
yabı.ncı koku almış bir kö
pek hassasiyeti ile kulak 

verdim 
Diyordun ki, dostum, di

yordun ki: 
" Evlilik çekilmez bir be

ladır Bunu böyle bil ve ba
~ını ateıte yakma. itiraf 
ederim ki, karım çok güzel 
ve sevimli. Rana bir kadı· 
nın vermesi mümkün ne 
varsa hepsini de az çok ver· 
di Fakat serbest değilim. 

O varken. o hayatımda ya· 
şarken serbest olamıyorum. 
İstediğim bir kadına, istedi
ğim dakikadll temellük ede· 
miyorum Ve bu, beni iı· 

yandan kudurtuyor. Beni 
eline, avucuna alan bu kü· 
çük kadını bazı anlarım 

oluyor ki parçalamak, boğ· 
mak istiyorum. Azizim, ben 
gencim. Tanınmıt bir ada
mım. Arzularımın hududu 
olamaz. Gönlüm ne dilerse 
niçin yapmıyayım? 
Karım beni çok seviyor. 

Ayrılırsam muztarip olacak. 
Bu muhakkak. Onun ıztıra· 
bından korkma•am onunla 
bir gün beraber yaşamağa 
katlanamıyacağım. 

Ah bekarlık, serbestlik . 
Azizim, istiklalini kimsenin 
eline verme .. ,, 

Daha fazla dinliyemedim. 
Çünkü tezini müdafaa el· 
mek için kim bilir daha ne 
acı, ne katı şeyler ıöyliyecek· 
tin. Arkadaşın ikide birde 
sözünü kesmek istiyordu. 
Demek ki o, senin bu sa 
kat zannettiğim fikirlerine 
muarızdı 

Sözlerinin arasında 
kudurtan bir cümlen 
Onu derhal al. Evet, 
al.. 

beni 
var, 
geri 

Benim ıztırabımdan ne 
diye korkacaksın? Çünkü be
nim ıztır<>.bımdan sana ne? .. 

Sen özlediğin hayatın 
serbest ufuklarına atıl, kot·· 
Belki yıllardan sonra bir 
gün yorulur, yahut hasta
lanırsın. O zaman ıakakla· 
rını ağacak bir el. vücu· 
dunu dinlendirecek temiz 
bir yatağa ihtiyaç duyar· 
sın. 

Sana o zaman, ancak o 
zaman bir zevce lazım ola· 
cak demek?!.. 

Onu da vaktinden evvel 
intihap etmekle hataya düı
müı oldun 

Çünkü ruhan ve bedenen 
bitmif bir erkeğe aık ve ıa· 
daka tla bakacak bir zevce 
yirmi bir yatında sıhh t . h a , sev-
g'., eycan ve ihtirasla dolu 
hır genç kadın olmaz elb t 
değil mi'l; e 
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Muayene Günleri 
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Ci:~L.\llTESI (;[,\LEtti 

ÜğlPdl'ııso111·< saat 14tkrıl 6\a k:ıdnr dalıili 
' . 

lı:ı ·t ılıklnr ıııua~·t•ııt•si ( Bokıo,. .\11111<•1 
Emin bev) 

P..\Z \B G(SI Elli: 

Ögletlen soıır:ı saat 1 ;"> dı·rı 1 li 'a k:ıdar 
kulak, lrnruıı. lıoğaz lı:ısıalıkları ıııııa~l'

ııeiii (Doktoı· \Jl'fııııPI K:irıııl it•·.') 
P . .\Z.\BTESi GC~LEllİ: 

Üğledeıı t'\ H•I saat 10 darı 12 ~P kadar 
Jalıili lıa!'lalıklar 11111:1\f'llt'~İ (Doktor .\lı

ıııet Eıııin hl'~) 

S . .\LI GC.\"LElll: 
Üğlt•df'n ~' n•l sa:ıt 10 daiı 12 \I' kalla!' . . 
dahili lı:ıstalıkla ııııı:ı~Pllt'"İ (Dol.lor .\lı-
rıwt Erııiıı bey) 

CAH~.\,IB.\ (;f':\LEHİ: 
Üğlt•derı "011r:ı sa:.ıı 1 f) dı·ıı Ui '" k<ıt.lar 

~ . 
dahili lıa ... ıalıklar rıııı:-ı~ı·ıu"'i (H11ktıır lla
~arı Hail' ı..-,) 

PEHSE.\J BE nf' .• LEHİ: 

Muhterem llalıkesir 
Ahalisine Müjde. 

Bu kere lstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vıl-
11 tarafından en rr. üş

k ülpetent bey ve ha
nım efendi1eri mem 
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni ıapka · 
lar imal edildiği gibi 
eski şapka-lar da ye 
ni bir hale getiril-

BİR 
Defa 

Deneyiniz 

mektec!i r. İpekli, yün-
lü kumaş-lar ve elbi
seler üzerinde olan 
bi 'umum lekele r beş 
t!akika gibi p< k kı sa 

bir zamaııda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol 
mduğunu muhtue ha· 
lkımıza tebş. r ederim. 1 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi /vli//iye caddesinde Ziraat bankası kal'şısında 

ŞAPKA V APIM EV Mus!afa Ztki 

Dr. M. Ali Balıkesir Vilayeti Ô~~ı 

Sin(~masında 

2 f ylUI 934 Pazar dan iti~aren 
Bila istisna herke!in göı rr.ui lazım gelen mu 

azzam bir eser. 

İKİ YÜZLÜ ADAM 
IHll\TOH .IEl\LL ·"iL llYl>E 

Tı•ııısil ı dcıılı·ı·: FllEl>EHİI\ .\l.\HCll 
FllEllEHİK .,l.\BCSll 

.\1 YHİ.\ \1 l IOPI\ 1 \ "\ 
HOSE llOB.\ HT 

Hayret, dehşet ve heyecanın en son lıaddi bu 
filimdedir. Fakat bu dehşet ve heyecan alelade bir 
cinayet veya herhangi bir hadt.e değildir. İlim 
ve fennin akıllara hayret ve dehşet veren bir ha
rikasıdır . 

Bu fi mi görmemek büyük bir zayidir. Fırsatı 

kaçırmayınız. BİLETLERİNİZİ 
kündüzden tedarik ediniz. 

ilaveten DÜNYA HAV ADİSLERI 
Suvare saat 21 dedir. 

-----------------------·· ------------------------. 
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Ü,frled ·· 11 "ı>ıır:ı saat 15 dı·ıı 1 ti .'a kadar · ' ı ı ı ı 1 lf • t• 
,, 1 ı ıııiiıelırı~sısı. o ıwıre ı·ı·ı arnsııı< :ı ~al' ıı:ıııwH· "P~ ııaııu•sı 11111- •• • ,. 

eildi~t' VP ih·ıliyı• lıa~talıkları lllllil\1'111'~1 ' . Hastalarınıs aal üçte ~ihiııı•ı• ><lpılaı·;ı~ lt'S\iyt'i ~ıı~-.ılıi>t'..'(' _k:ıldırıııı :1 OTEL VE GAZiNOSU lı 
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• • hükümet caddesinde mu- t tf - ----------- ı ayenehanesinde kabul ve 1 lPSİ ı.ı:i'ıııii :-a.ıı oulıı·'il(' kapalı zarf ıısulilt· ilıalt• '• ş f B ,.d . d ,. 
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1 
Bu iıı~aalııı lıt•drlı kPşli R;ı( ı ;·> lira li7 kıı r ıı~tıır. ı: llalıkP~İriıı lıer lııı.;ı.ıs~a Pil lı B<tlık•'Sİı· \'ila1·et 

• 
D<ı i ııı 1 l~rı<· iiıııeıı inclcrı , S a v a ş '1i.ııı:ıkasa~:ı: Li~:ık:ııi fı•ııııi~ı·.;i lw~ ıııiilı ·ıı- t41 ıııtıkt'ıııııwl olt'lıdır. tf 

dililı.ı;<' la:;dik ı·dikıılı·riıı i~tiı·:ik ıııı"·.ııli,\t • llt·ı·i ı: . . . . . n 
ile ~atı~aı·.ıklar. Elıli~l'ı ,,.sika:-ı "' ıi<·.ıı·"ı '"~i- •<1 Konfor. Temızlı~, ~ervıslerı~dekı ıı 

\'ilayt>t a~ gır depolarındaki <l:ııııızlık :ı~ gırlar 
i<·iıı lllPYkii ıııiiııakas;\\a Hız ,,. 111iidıll'li tı·ıııdit . . 
t>dilt.liği lıaltlı· kıını ı;a~ır otııııa '"z edih•ıı pe~ 
haddi 1:1~ ik µöl'ii11111ı·Jiğiııdı·11 \t' ~utar it·iıı t;ılıp 
zuhur Ptıııeıııl'siııdl'ıı 2J-ı·~:ııl-H34 ıarilıiııP ka
dar bir ay z ırfıııda ilıalt· t>dilıılt'k İİZPl'ı pazarlıf!a 

lıı rakı l ıı ıı~ ı ıı·. 
Talip olaıılarııı ~iizdt• ~Pdihtlt'tık ııhdH·tirıd(• l<'· 
ıııiııaıı nıı"akkalf' ıııaklıuz \ı·~a ıııl'ktupları H' 

ticaı·ı·t oda"ı \('sika~ilı· hirliktt• <•ııı·ii;ııf'rıi \İliı~e
lt' ıııiiracaaıları il:iıı olunur. 

B<tlık•~sir l)•>ğııııı \'t~ 
f :,,(~11.k llııkıııı 11~vi 

.) 

\'il:1veıi11 ıııPl'kPz , •• ıııiillıakatı, ~·wlıiı· . ' 
l 

H' k()\lpı·i alıalbiııdt>ıı ıııiıı\ı<·a:ıt ı·dı·ıı !!clıelPri11 . . 
ıalıii 11· ıııiiskiil:iılı lıı·ı· fi('\ i do!:'(uıııl:ırırıı "' alt'-, . 
11111111111 kadııı aııwli~aılaı·ıııı ıııiiPssı·~Ptk ııweı·a

nrıı yapar. Cocıık dii~iirıııı•k lelılikı·~iı.dc hıılıı

ııaııları da kt'z.ılik 111t•et·a11P11 'aıırar:ık tl'thl\ i t'dı·r . . 
2 -- Siit co<'ukları 'e iki vasıııa kadar olaıı 

• • 
kiiı·iik hasta Y:l\l'ııları dalıi ıııiiesst·sede \atıra-. . . 
ı·ak her zaıııa11 ııH'rı•aııeıı t<'da' i ('{)Pr. 

Siiı ı;ııcuklarıııııı l•akıııı tarzları lıakkııı-

da ıııii!>it ak hı·I "dideleı·ı· 'e geht· li k Psııasıııda 
L 

'ııkuıı ııwll1111. arızalara k:ıısı tatbiki l::'ızıııı gı•lrn 
' ' 

tı·davi "' !Pdlıirleriıı alııııı ı :ısıı ı da gı·ht'lere i>i:'(-. . 
""' ıııck iizer<' dl'rsleı· \'l'rilir. 

4 Ciiııılıııriyetinıiziıı Balık ı ~iı ·,. halı~euigi 

hu faydalı 'e lıavıı·lı nıiiessesedl'rı ıııulıtPreııı . . 
lıalkııııızııı isıifadeyt> ko ıııaları il::'ın ol111111r. 

N EVROZİ N 

Diş ağrılarını süratle keser 

ka!>il ilH'<IZ edt'ıılt·ı· kahul olııııa<'ak \t' hıı \Psika- :1 neza~et ve cıddıyet, emnıyet •• Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruş 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 .. 

lar '"' ıııi ilıalı·dPıı lfıak:ıl , .. kiz ı.ı:iiıı ,., \Pi ha" tt t• 

1 
ııılil;Pııdi:-liğl' iiır:ız Pdilıııi:- lııılııı:aı·:ıkııı · . Talip •f Gerek Memleket halkının, ı~ ~:~ 
olaıılaı·ııı hıı \t'~ilik ilP ht•r:ıhPı· ~ iizd" ~ı· dilıuı;ıık ~J gerek bütün misafirlerimizin•• v~ 1 

Abone ücretleri taksite 
lıağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 
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ıııiir:ıt·a:.ıı ı·ıııwlı•ri ıl:iıı olı11111r. t"' 
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Müddeti geçen nüshaları Bct lıkt\si ı· 11: ,. kctf" !! lllt'\Cllllıır· •! 
1 O kuruştur . 

1 
. .. •• 

1 
•• t• 

\ lİ (( (l f• I lİ ğ' 111)( (~il •• Balı esırın en "Y' tanınmış bır oturma ve M 
- -·-- ' !.! .. ___ .., ___ ..;:;~:,~~~~-----... -~ 

' YP,;illi l'addı•.;iııd" E' k:ıl'a ;ıiı ! ıiO 1li1 So:lu ••-••·-----· -----••••-"" •t 
Gazeteye ait her hususla 

1 
ı diikk:\ıılaı-ııı ı·Pplıı• larııir i \İl'llli ı.ı:iirı ıııiiddPI- rı•~HiBi:~wt i2lllHfJi!itif"t,~*.11i:liiHi:lllif!! li-ı 
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muracaa e 

1

me
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ır . ıııi ilıalt'Sİ ,;laıı' ~1)-\).\)~.f pı·ı·~t'ıııl11• gi'ıııii ·~:ı.ıl ~ I_, 
- ... 15 dı·ll) hılt'ıık liı·.ı tt'rııiııat :ık<·ası ilt- lıiı-liktt· "!'( !'J'' 

ıııiiı·:waaılaı·; il:'ı11 olııııur. ' i ~ SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz. ' 
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1 
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir - { 
SAVAŞ f 

'--
DOKTOR - ı 

Mehmet Şakir 
ller"IJO lıastnlıırıııı sa:ıl 

" 2 ı1 ... , :ık~:ıma kad •r kabul 
ctl. ,r 

. \ d rt. ~: .\l ıı ~' " fa f;ı k i l ı 
11 ıııulıallı·:-iııtk l\:ıl'ı•-.i 

lıP\ Iİ.ll'lı<•"it•İ\:ırıııda. 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • • : Vak sul/aı·ı yediren, : • • 
geydiren ve heı·n1a· : 

• 
nada gözeten Vnk- : 

• su/far Birliğine seve 
seve yaı·dın1 ediniz. 

l'oksııllıırı r;ıi:elm(' 

/lir/iyi 

••••••••••••••••••••••••• 

11,111 k t~s i r \ ' i ı ''' (lı ti · ~ Vüniş, Karamürsel, Here~e. Süreyya Paşa ~ 
Belt'fliyt~ llij·as(11

( i 11(1(11 11 m K u Aş LA RI N 1 i 

!li.l-i SP1w:-0i l;ııızil'at '" LPıı\il'al \ı•rµisi l:ılı:ık

ku~atı i<·iıı ıııiikı·llt·f!Priııiıı lıiriııt'iıı ı :ı k.;iıi E -
' 

lı'ıl a\lılıı'. Bıı :t\111 iı·iııılP ırıiikt·llt·f lııı 't•rgiııiıı . . . 
ııı:;frııı iiılı•ıııı•zsı• ~ iizdt• oıı t:ılısili <'111\iıl k:ııııı-

ııııııa it•\ fik:ııı t;ılı-.il ! ılııııacağı lwll'dİ\ t' k:ıııuıııı-. . 
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