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K. Özalp Başbakan 
Ediı·ne ve Ediı·rıe'lilt•ı· hak. 
kında eyi sözlt.•r söyl(•(li 

Edirne, 9 ıA . A) Başba- _. , 
kan İsmet İnönü dün akşam 
ıereflne verilen ziyafette ken· 
diıl ıelamlıyan hatip1ere sı· 

cak bir surette teşekkürden 
sonra bilhassa demiştir ki: iki 
gündenberl Trakya'nın ye
til ve bereketli ovalarında 
çalııkan ve kudretli vatan 
daılar arasındayım 8,r iki 
aenedenberi mem eketin ba 
yındırlık yolunda kazandığı 

geniş meydanı yakından gör' üm 
Ôzel dikkatimi çeken bır nok

ta Edirne'lilerin çalışkanlık-
ta azim ve kudrette yüksek •ı ,. 
canlılıklarıdır. Edirne' il er başbakan lsm . t lı.öııü 

bütün ülkenin kendilerini ne göndermektedirler. Ed rne'nln 
kadar yakından özlediklerini bütün memleketin gözün 1 n 

bilerek biraz nazlıdırlar l:lü- sevg-ili v ~ en emin lıir yer 
tün memleket bu nazı çek- olduğuna daha ziyade inan
mekten zevk duymakta, bu · dırıcı bir delil olur mu?Trı.k · 

radaki kültür mües'ese ya'nın bayındırlığı için mem 
!erini memnuniyetle leket hususi bir öz ~ •ı göster 
zikretmek isterim. Büyük ınektedir . Trakya ve Edirn e 
yurdun her yerinden aileler bizim için çok değer: i Türk 
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Uluslar birliği konseyinr:le 

fugoslavya'nın ' 
Sikayeti- görüşülüyor 1 

M•tc•t r'l•ı 1·•1 hücum bıışl•tdı. 
Zorbalık kurallaı·ın<t k•ıı·
şı bir ıı luslitr •• r<tsı icr•ı<ıt 

istendi 

li.it d 111 Sll ) ' -
l•t v seeiıııi 

-
Hakkında alınan tel-
lere karşılık verdi 
Ankara, 9 (A.A) - Türk 

Kadınlarına saylav s çilme· 
ve seçmeleri hakkını veren 

<anunun kabu!ü dolayıs le ü 
}Ük \fj ' lct Meclisi riyasetine 
mamlekelin her ya:ıındokı 

kadın teşekkülleri tarafındar 
yüz lerce tel yazısı gelmiş ve 
gelmekted r. 

B. M· M. Baıkanı bu tel 

yazılarına ayrı ayrı şu ce\ abı 
vermektedir. 

Türk kadınlarının ::.aylav 
seçimleri için onaylanan 
yasadan ıHürü gös • 
terdığiniz: bu canlı kalkınma 
güvençli karşılanmııtır. Ka · 
dınlarımızın ülke için her 
asıglı işte olduğu gibi bunun 
yüksek siyasal yurguyurdu 
kolaylıkla onaracakları ba 
y.kıır 

Ankara. (A.A.) - Türk 
kadınına .Saylav seçme ve se 
ç ı lme hakkının büyük millet 
meclisince kabulu memle· 
ketııı her tarafında büyük 
sevinç doğurmuıtur.Dün bü 
tün şehirlerimizde kadınlar 

toplanarak bayram yapmıı

lar ve halk fırkası büyük 
!erimize teşekkür etmişlerdir. 

Cenevre'den bir gorunuş 

Cenevre 9 (A.A) - Ulus· rinin araıtırılmasından ne ka
tar derneği konseyı iki gün· panmasını isterim demiıtir 

denberi Yugoslavya şikaye- Tefik Rüştü Aras zorbalık 

tini konuımağa başlamıştır. kuralına uluslararan tedbir· 
ltk toplantıda sırasile Yugos· lerle engel olmağa çalışır 

lavya Macar Romen, Türkiye, ken alakadar hükümetl erln 
Çekoslovakya ve Fransız dıt tedbirler alması lüzumu 
bakanları söz almıılardır Yu nu kayt eylemiıtir. 
goslavya mur'!.hhaası talebi Çekoslovakya murahhassı da. 
nin ülküsü siyasal amaç1ara Yugoslavya'mn talebine tama· 
olmaksızın barış davasına men iıtrak ettiğini söyledi. 
hizmet olduğunu söyledi. D:inkü toplantıda söz alan 
Ve Macar hükümetinin ve Fransız dışb~kanı Yugos· 
nıemurlarının mesuliyelini la vya'nın itlihamlarının 

bildirdıkten sonra zorbalığın etaılı olduğunu Macar 
ortadan kaldırılması için hükümeti nezdindeki istekle 

Uluslararası bir mukavele rinin boıa gitmiş bulunduğu-
Yapılmasını Macar murah· nu ve Macar makama-

hassı ~1 Yevtiç ileri sürdüğü tın ve memurlarının teyak-
bütün vakaları inkar ettik eseri göstermemif o'duklarını 
ten ve Kral Aleksandr söylemit ve hudutların ita· 
Macar toprakları ret ta,ıarınııı yerıni her lcim 

dııında ıhtilalcıların verdik- değiftirirıe sulhu bozmuş 
lerl bir kararla ölüme mah- olur deınittir 

Aakara'da Saylav 
seçimi 

Ankara, 9 (A.A)- An
kara vilayet saylav seçimi 
gözetme kurumu ilk toplan· 
tuını dün yapmış ve bu su
retle say'av seçimi dünden 
beri resmen başlamııtır. 

Fransa'nın ileri sürdüğü zor
balık kurallarına karşı ulus
lar arası icraat meselesi 
ehemmiyetini tetkik edece
ğini söylemiştir Sovyet mu 

rahhası Fransa i'e Yugoslav 
ya'nın konseyin hükmüne baş 
vurmakta ögenli oldukları 

düşüncelerinde bıılt.nc!uğunu 

söyledikten sonra Marsilya 
cinayeti uluslar arasında ba

rışı tehlikeye koymuıtur. 

Uluslar derniğinin yukumu
da karışmaktır. Cu alanda 
uluslar arası birlik ger8inlıği 
a,ıkardır demiştir İngiliz: 

Yugoslavya'nın 
lştirılkile asıl 

muraha" 
zannına 

olan ıeyin kin ve 
garezleri çoğaltmadan bir 
yumuşama savaıı içinde 
yürümek olduğunu ve her 
kesin meselesinin dalbudak 

küm oldu4unu söyledikten Cenevre 9 (A.A ı - Ulus 
•onra küçük anlaımanın illi· lar derneğinin dünkü top 
hamlarını ret ve bunlar siyz.· lantısı.1da Fransız dıı baka· 
•al memur diye adlandırmış· nından sonra sıras:le İtalya, 
lır . Romen murahhası n•a 1 İngiliz, Sovyet. Leh M !arı 
dernki Macar murahhası kü EÖZ almı~tır ltalya murab 

salacak yola düımemesi için 
konseye yardım etmesi ge · 
rekmekte olduğunu söylemit· 

Saylav seçimi 
Dün akşam fırkada toplanıldı 

ve seçım teftış heyetı seç:ldı 
Kentimizde Saylav aeçimi 

çalıiıııaları büyük bir hızla 
ilerlemektedir. Belediyede 
d,fterlerin yazımı bitirilmek 
üzeredir Fırkada ise, dün 
akşam Fıırka Baılanı ve 
Konya Say lavı Tevfık 
Fıkret'in başkanlığında bü 
yük bir top antı ya;;ı mış ve 
saylav seçimi işini teftiş için 
bir bölük ayr . lmıştır Bu top 
lantı d' Belediye azaları, 
vilayet ve kaza idare hey
etleri de bulunJu. 

Ba~k•n Tevfik 1-ikr~l 
yoklama talimatnamesinin 
bu yoldı;ı.l<i madd<'lerini ve 
u n~mi katipliğin 'tami:nierini 
okudu Yasaya göre sayısı 
ondan çok olmaması lazım 

gelen left:ş seçimi üzerinde 

arlıad a şlar111 da dü~ünceleri 

ni d nledi. Bundan son ra 

seçime geçildi ve aşağıdaki 

belediye azala11 çokluk ka· 

Tevf k Fikret 

zanar«k saylav seçimi teftiı 
beytine ayrıldılar. 

• ilayet daimi encü 
men azası teflit hey-

etinin tabii azasıdır. 
Fırka namzetleri; Nac , 

Mel:met. Ahmet Necati, Ra
sim, Rifat, Elbiseci Ali.Vasıf. 

Dini kisveler 
Kalkmasının Yunanıstan'da 

akıslerı 
Atina, 9 (A.A) - Kata· 

meriıı gazetesi Yunan efka
r! umumiyesinden dün kisve 
velerin giyilmesinin memnu 

niyeti meselesi üzerinde teh· 

likeli münakaıalardan vaz 

geçmesinin ve bu meselenin 

lı teıebbüsler kaptığını ve ay· 

nı z:ımanda Türk 
Hü'di ue inin dini elbiseler 
meselesini halletmeğe hak 
kı hulunrluğunu teali m eden 

mumaileh bununla beraber 

Türkiye Reisi Cumurundan 

halli hususunun iki hükümete ve Hariciyesinden 

bırokılma•ını istemektedir 
yapılacak Yunan dostluğu· 

nun yaşaması ve ileri gitmesi 
lazımdır diğer gazeteler M 

1 
Veniz:olos'un uzun beyenatını l 

neşretmişler Yuııan hükil!ne· ı 

tinin icap eden bütün fayda · 1 

Rum 

biseyi 

patrikinin dün el 

taıımak için kendisi 

ne verilecek müsadeyi tesa · 
dit etmek mecburiyetine ta

bi tutulmasını ve bu müıa · 
denin kati olmasını rica 
etmektedir. 

İtalya - Habeşistan 
i!ahan ~uvntlari Ha~ı~istan içluina gir~el. 

Ölü ve yaralılar var 
İstanbul, 9 (S.Ş) Avru- ı 

pa mühim merkezlerinden 
verilen haberler göre ita 1 ya 
ile Habeıistan arasındeki an 
laıamarııazlık çok tiddetlen· 
mit ve kanlı müsademelerin 
başlamasına sebep olmuıtur. 
Muntazam askeri İtalyan 
kuvvetleri Habeı hudutları 

nı geçerek 75 mil llerlemit· 
lerdir. 

Bu ilerleme esnasında iki 
taraf askerleri haylı uzun 
süren müsademeler yapmıı· 

lar her iki tarafta da ölen· 
ler ve yaralananlar mühim 
bir yekilna baliğ olmuılardır 
ilk te•pit edilen neticelere 
göre f !tal yanlardan 60 ölü 
400 yaralı vdrdırdır 

10.J ölü bırakmıılardır. Ya· 
ralıların adedi malum değil 

dir ltalyan'lar müsademe 
esnasında Tank. Top kullan 

mıılardır İta! yan askeri ye 

ni takviye kıta tı almakta 

dır. ltalyan'lar burad ki as· 

kerlerini hava kuvvetlerile 
de takviye eylemektedir 

Roma,8 (AA.) 
ajal)SI bildiriyor: 

lstafanl 

Ha 1'etistan ordıunda mit 
ralyozlarla ve hır topla mü· 

cehhez: bir kıta lıu ayın f e 
şinde l·ir ltalya yerli 

karakoluna baskın yapmııtır· 

İmdadın gelmesile üzerine 

mutaarrızlar mühim miktar· 
da silah, cerane çadır ve 

Habeıliler hudut üzerinde 
hayvan bırakarak mıntakadan 

ç!lk anlağa muhtırasını ıi- hası şikayet hakkında der
Yaıal manevra olarak tasvir hal va tam bir tahkikat ya 
etnıftlir Öyle İle konuıma- pılmasını istemeklığinl \laca
nın Macar muhtırasında neı- ristan için ögen ve yükün 
redlmit olan ret yelkenle· oldugunun ve ltalya'nın 

tir. Lehistan murahhasıda ı-- on beş kilometre uzaklaıtı · 
rılmışlardır. Sınır üzerinde 

bundan böyle hadiselere ma

ni olmak için gerekendır J 

ted-birler alnmııtı· 

bu kabil cinayetlerin bastı
rılması için Devletler arasın· 
da karşılıklı güven veren 
yürüyücü tedb irlerin aranıp 

bulunmasından it birliğine 

alt olduğunu söylemiıtir 

konsey pazartesiye bırakıl· 

mııtır. 

Anadolunun eski ana ormanlarında 

Aı·<ıştırmalaı· yapan Viya
na'lı bilginler 

V ıyana tabiat tarihi mü· 
zesi tarafından küçük As · 
ya' da ilmi araştırmalara gö 
nderilmiş olan heyet, uzun 
süren bir gaybubetten son 
ra dün Viyana'ya geri dön 
müıtür. 'fazıcılarımız:dan 

biri. bu heyetin reisi Dr. 
Koller ve zevcesi ile konuş
mak fırsatını bulmuıtur. 

Bu genç bilgin ve bütün 
araşlır:na seyahatlerinde 
k' d ,; ı i1e beraber olan 
minicik, fakat CPsur zevcesi, 
· biraz zayıflamıı biraz yo-
rulmuş ve gözlerinde 
y şadıklarının baıar -
dıklarının sevinci paralar 
bir ha 'de · artık yurdlarına 
dönmüş bulunuyorlar. Gayet 
ıy ütevazi ve mahdut vasıta
larla yaptıkları bu seyahat 
tan bir çok yeni ve zengin 
intibalar almakla kalmayıp 
parlak ilmi muvaffakıyetler 
d' kazanmıılardır. Dr. Kol
ler fÖyle demittir. 

İlk ve eski yaban keçisine 
ait araıtırmalar: 

Küçük Asya'da bir 
araıtırma seyahati yapmak 
fikrine nasıl kapıl· 
dım? Size bunu anlatayım: 
Evlerdeki keçılerimiz:in vah 
şi ve yabani ana cinsini bul 
mak niyetinde idim. Mukaye 
seli etüdlerle bu keçilerin 
Anadolu'nun timalindekl dağ 
!arda yaşadıkları kanaatine 
varmıştım. Muayyen bazı 

ev hayvanlarının anayurtla 
rının nerede bulunduğu hak 
kında araıtırmalar yapmak 
!ıiç bir vechile manasız il· 
mi bir eğlence 

değıldir. Böyle yabani 
bir cinsi bulup bu· 
nu tesalüp ile ıslah ederek 
daha eyi ve mukavemetli 
bir cins elde etmek mümkün 
olursa; bu ö konomik bakım· 

dan yüksek kıymet ve manada 
bir iş olur. Bize seferimiz 

için lazım olan vesaiti ve· 
renler: ilimler akademesl 
ıark cemiyeti ve bazı husu· 
si zevat ve hilhassa Kont 
Seilern ve Çıkulata fabri
katörü Heller'dir. 

1 O Ağustosta bir tuna vapu
runa binerek Vlyana'yı terk 
elmittik Tuna akıntısı boyun 
ca Ruıcuk'a ve oradan da 
trenle lstanbul'a gittik. 

Silahlarımız tehlikede 
lstanbul'da ilk nahoı ve 

kızdırıcı hararet baı göster· 
di. Gümrük memurlarının 
huzurunda ıandıklarımızı aç 
tığımız vakit memur1ar hay· 
rete düıtüler Çünkü san · 

dıklarımız bır çok ıilah 
ve cephane ile dolu idi 
l lal bu ki yivli silahların 
Türkiye'ye idhali memnu 
idi. Bütün s lahlarımız mü 
aadere edilmek tehlikesine 
maruz: bulunuyordu. Sefare 
timiz Türk gümrük maka 
matı ile tema•a geldi Niha

yet Alman'ca konuıan yük
sek bir memur Ankara'dan 
sorarak bizim için izin aldı. 
Ondan sonra memleketin 
içlerine doğru ıeyahatimlze 
devam ettik Enevvel Ada · 
pazarı'na vard k, Adı "Büyük 

1 pazar" manasına gelen bu 
kasaba 60 bin nüfuslu bir 
yer olup ırerçekteo e biricik 

ve büyük bir pazar yeri 
olduğu hissini vermektedir 
ve timalindekl bütün Hin 
terlandının ticaret merkezi· 
dir ve dünyanın her nevi 
etyaıı burada satın alınabilir. 

Türkiye'nin semme· 
ringi 

Adapazarı'ndan ıonra ıeya 

3hatimize bir kira otobüıü 

içinde devam ederek Ana -
dolu'nun ılmal cihetinin vah· 

1 ti, romantik bir hal arze
den •'ağlık arazisi içlerine 
g. ttik. Yol çok tehlıkeli ıer · 
pantinlerle yükseliyor, ba 
taklık bir ovadan 1000 met 
reden fazla yüksek bir 
yere çıkıyoruz Bu havalı 

emıalıiz bir güzellik arze · 
diyor ve bizim Semmerinı'e 
pek benziyor, 40000 nüfuı· 
lu bir Vilayet merkezi olan 
Bolu'da eıas karargahımızı 
kurduk. nuradan ıtmale ve 
cenuba doğru giden lıtr ta· 
kım araıtırmalar yapdık. 

Her yerde rastladığımız 

hayvan serveti ıayanı hay· 
rettir. Rasyonel bir tarzda 
itletılen muhteıem ormanlar 
avcılar için hakiki bir cen
net teıkil edecek bir halde· 
dır. Biz buralarda tamamlla 
Avrupa'lı karakterde bir 
hayvanat alemine, karacala
ra, geyiklere, yaban domuz. 
!arına ve küçük a't' 
hayvanlarına rugelmelde 
büyük hayretlere düıtıik. 

Beraberimizde Anadolu'dan 
buraya birçok hayvanlar ıe
tirdik. Bunlar araıında bir 
de büyük ayı vardır.» 

"Bu ayıyı bittabi ılz ken-
diniz vurdunuz: değil mi?• 
Dr. Koller ve zevcesi mah
cubiyetle birbirine bakııtılar. 
Bunun üzerine Dr. Koller 
dedi ki: 

"Size bu ayı ile ıeçlrdl· 
ğimiz bir macerayı anlata· 
yım. Bır ayının yeni ve ta· 
ze ayak izlerini bulmata 
muvaffak olmuıtum; ıiinler· 
ce arkasından koıtum, nl· 
hayet inini buldum ve inin 
civarında kendime münasip 
bir bekleme yeri seçtim; ilç 
gece birbiri arkaaıra va ıo. 
ğuktan diılerlm birbirine 
çarparak burada pusu bek· 
ledim. Nihayet fÜphell bir 
hareket ve gürültü ltittlm. 
Çalılıklar arasında hı~ ka · 
raltı gördü. Derhal tüfenılnt 
sıkıca omuzuma çektim. sı. 
nirlerlm kopacak derecede 
gerilmittl Büyük hır ayı ve 
onun yanında insan hayalet· 
leri belirdi. Köylülerden ae · 
kız kiti ayıyı bir sırık ilatiln
de taııyorlardı. Bu kkroaz 
adamlar benim ayının izleri 
üzerinde dolaıtığımı ı:örünce 
ayıyı kendileri takip edip 
vurmuılardır. Kendilerine 
darılmadım ve bizzat vur· 
mak istediğim ayının para
sını ödedim .• 

Koyun sürüsü için
de kurd 

Dr. Koller'in zevceıl da 
ıöze kar ıarak: 

"Ben de küçük bir macera 
geçirdim. dedi ve ıöyle de· 
vam etdi: 

"Bize ıeyahatımizde dai
mi olarak refakat eden ve 
Amerika'dakı Orman Ens· 
1 De ... aaıı lklııct Jlbde } 
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Onun 
doğacak 

için kalbimde 
son ta -

rei•liği zemanmda ordunun 
saka neferlerine kadar ya 
yılan bir fazilet töhreti ya · 

B 1 d • 1 • • Yaıamak, sevgi bağları e e ıye mec ısı ile örülınüş bir ağdır ki: in-
sanlar onun içinde bulunduk 

Ana~olunun es~i 
ana ormanların~a 

Üst taarafı birinci yüzde 

Radyo 

10 ilk kanun Pazartesi 
İıtanbul: 

hauüıün ıekli ve rengi, ma
temmi olacakmıı! Bunu kim 
tahmin ederdi?. 

Dün gece bu kara naaibe 
de erdim . 

p ı yor Derin görüıleri, isa
betli düşünüıleri, ağır bir 
ciddiyetle eısiz bir >amiml
yetl btrleıtirmekteki taklit 
edilemez huner ht'r gönülde 
bir alaka ve her lisanda bır 

tebcil ahengi işlemiılir. 

Cumartesi günü toplarıtıy<ı 
ÇPğırıldı 

ça sağ olur. 
53 

l ler şeyln bir sebebi ve 
her sebebin de bir saiki ve 
bunların da başlıca kaynağı 
çok zaman muhit bulduğu 

için; muhitimin tesir ve il
hamlari le , ( t· anagöre) kaydi 
le ıö ' eyec~ğım bu lakırtilar 

d•n doleyı ~ »rıi muahaza 
edeiller, muh . ılerinin tesirile 
hareket etmiş olduklarını 

teemmül t>der<"k teni ve 

tltüsünün müdürü olan Dr 
Ali Kemal bey beni ve he 
yetimizden bir Mö•yöyil bir 
gezintiye götürmüıtü. Kulü 
besinin yanında büyük bir 
koyun sürüsü otla tan bir 
çobanın nanına gltmi ıtik. 

l' en arkadaılarımın yanından 
biraz ayrılmıştım. llirdenbi
re keskin ve tiddetli köpek 
havlamıdarı işittim Sesin 
geld iği istıkamete bak ı nca 

iki büyük Türk çoban böpe 
ğlnin bir gölge arkasından 
koıtukl arını ve o gölgenin 
ormana doğru kaçtığını gör-

ıs - Fransızca ders. 
18,30 - PIAk: Tiyatro mu

sukisi. 
1 Q,30 - Dünya 

• I 9,40 - Müzik 
jııt - Kemaa) . 

haberleri. 
Solo (Ne_ 

. Mahfelde birkaç arkada 
ıız. Dafılmak üzere toplanı
yoruz . Nazik yerlerine bir ' 
den, birer hançer ıaplanmıı 
gibi, ayaktaki aı kadaı!ar 
çığlık kopardılar: 

- Ay y y ! ! . 
Ben de öğrendim: Basri 

Pa14 ölmüı! 

& 
"Hamid. i Tevfik Fikret. 

in ölümüne götürdükleri za
man koltuklarına girmlf 
olanlar, büyük üıtadın liıa
nından: 

- Benim 11ramdı, Fik
ret!. Ölüm sırası benimdı!. 

Sözünü itittiklerini yaz
mıılardı. Bu hayf ve hüora
nı bütün ağırlığı ve bütün 
biımanlık verlclllğile c· ün 
gece de ben hiııettim .. 

Mütareke ıl e ayrı ıyoruz. 

337 de, bir ltalyan vapu 
rıle \lersin'e gidiyoruz Her 

l<eıçe varit görülen bir teh 
l ikenin geçnı esini bekitmek 
tiz~re i{odos'ta yız. Sah:l
de bir gı,.ıinodi\ otururken 
karşısın(a ı i mena,• ın önün

dE kaymakam Hani beyin 

bir profilini görüyorum. 

- O mu? 
Tereddüdile yanına gidi

yorum. Tanıman: da ıüphe 

kalmayınca selamlıyorum. 

Kuvayimilliye kıyafetinde 

yim. Selamım 'da askerce!. 
Kaymakam Basri bey he
men tavurumu bozuyor. 

- Ben isı anbul tüccarı 
1\amil beyim! Dıkkat et! 

Dün belediye baıkanlığın 
ca beled;ye azalarına bir ça 
ğırıN' bıtij!i görderilerek 
15 l 2-V34 günlen ı ecinde top
lantıya çağırılınııtır Pu top 
lantıda 933 yılının kestirme 
hesapları gözden geçiri lect'k 
bütçenin bazı fasıllarında 

geçirmeler yapılacak ve ge
len evraklar okunacaktır . -'"l'. Haftası 
Önünıüzd•~i hafla ta , ar 

ruf haftan olduğurdaı ı cu 
ma günü yapı!acak ıne1öEim 
proğramını teı bit t tnı< k 
üzere dün al-~am fırka mer
kezinde top!anan komite 
merasım proğramını yapmıı 

ve lazım gelen tedbir er içln 
kararlar verilrnittir 

Gelenler Gıdenler: ----------- Cidden böyle id 1 pa
ıam!( Ôlüm sırası, bin bir 
iatihkakla benimdi .. 

Uzun aylardan beri bekle
diğim nöbetimi elimden al
dın. Bu haksızlığını, yaıa 
mak zılletıne katlanacağım 
bütin günlerin bütün daki· 
kaliirında. kim bilir ne ıa

mhfıi ve ne kahredici esef
lerle anacağım!. 

Diyor Derhal vapura dö 
nüyor. Yürürken ıı.yekların· 1 

da, hissettirilmek islenmi
yen bir istical endiıesi •ezi
yorum. Muhakkak, vapur açı-

Samih Kemal 
Bandırma Memleket has -

tahan€gi Operatörü Sa
m:h Keır al Şehrimize gel

mı~ ve dünkü trenle Bandır
ma'ya dönmüttür. 

& 
Erklnıharp yüzbaş11ı Uas

ri l>•yle ta 326 da, Erzin
cait da, biraz tanııı)oruz. 
Umumi harpte, "Bıtliı ön
lerliıde, bir kolordu karar
ıllllbda biliılyoruz. 

lıncay.ı kadar, korku-
lanlara tanınmıı olmanın 

vehmi ve korkusu ile bir 

haylı kalp çarpıntısı geçir 
miştir. Menin'de karşıla§tı· 

ğimız vakit inkar etmedi: 
- Korkuttundu beni 

Agah! . 
& 

Günleri sayılaınıyı.cak ka
dar artan ve uzayan bet 

baht bir ömür devrenin za
lim tecellirtle cidalleımekten 
bitap, Ankara'Jan döndü 

ğüm gün Basri Paıanın kol
ordu kumandanlığına geldi

ğini itiliyorum 
Mahfeldeki makamında 

karıısında bulununca, pek 
eyi tanıdığı halde ismi 
hatırlanamıyan eski atinala
ra karıı alınan munis bir 
hayret ta vrile elimi 81karken 

1 soruyor. 
- lsmail, değil mı? 
Keşki meçhul bir İsmail 

olsaydım Keıki? seni tanı 

mamış sana hayran olma
mı§, ölümünü duyunca da 

Tire 
evirgenlt•ri 

Kentimize bağlı Tire Çe 

virüğenleri telefon itleri üzerin 

de görüşmek üzere dün Ken

timize gelmiılerdir. 

Cener(ıl Basri 
Dünkü sayımızda büyük 

bir kayıp olan Ceneral l 'asri 

Sara'r ın ölümünü teenürle ha 

bcr vermııtik Merhum yarın 

bulunduğu hastahaned•n 
merasimle kaldırılarak lslan 
bul'a götilrü ecek ve aile 
kabristanana defnedilecektir 

kurtarıcı bir nimet biidiğl 

ölüm nöbetini elinden aldı

ğın melül bir "Agah,, ol
mak ve aziz naşında "ka 

der.in sersemlığinden yeni 

bir eser görmek nasibinden 

Bu deYirlerlnde Baeri bey 
bize bile fazla titiz görünen 
blr genç zablttir. ~azan hak· 
lı tenkitleri mucip olacak 

taıiunlıklarını goruyoruz. 

Fakat bu zamanda bile mert 

tir, metindir, ahlak cihetin
den erltilmez mükemmeli
yettedir. irtibatımız uzun se. 
neler devam ediyor. Basri j 
bey "zeman.ı kendine mür

tit yapmııtır. Gün geçtikçe 
ağırlaıtığını, yumuıadığını 
•e olgunla.ılığını görüyoruz. 

1 
Nadir fıtratının kemalini tac
landıran yeni meziyetleri 
hlipimlzl birer muti nefer 
ılbl elrafanda topluyor. 6 
ıncı ordu erkanı harbiye 

kan ağlamamıı bir "lsmail!. "1 
Hiç olrn11zsa kendiEi için 1 

uzak kalırdım 

!Jgah Hamdi 

' 
Roman Tefrikamız: 18 

Sıı '''1şt<aıı S<ı "·<ış<ı 

birer taban görünüyor. 
Yeknesak olarak Üzerlerinde 
mai renkte yerli dokuma 

be.den mamul birer arap 
entarlıi, bellerinde birer in
ce kayııla ba~lanmı§, baş
larında arap bedevılerine 

mahıuı birer ağel l'J olan 
nimi vahıı bu adamlar 

cidden iğrenç bir manzara 
teıkil ediyordu. Tarzı teleb. 

bih ve zafiyet itibari!., beıe-

rlyet namına bunlarıı. acımak 
lüı.umunu hiueden bir in
san; koıların n bağlı ve ken

dilerinin adalet! tatbikine 

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

riyetinde kalıyor. 
Mücri r !er ara sıra ma· 

nidar bakıılarla birbirlerine 
bakıyor, lakin asla konuıa

ı 
· mıyorlar. 

j Onbat 
Pembe' ye . 

Türk zabitile 

- Gelin bakalım çadırla

ra, b z de gidlyoru" hu ak
ıam buralıyız • dedi 

memur adımlar nezaretinde 
sevkedilmekte ve fU hal- 1 

de beıeriyete muzır birer uzuv 
olcbkları cihhetlni dütünürse 

Bir hissi kablelvuku Türk 
zabıtini titretti.Gece burada 

kalacak olan bu Ermeninin 
büyük bir vt:lıamet getirdi
ği kanaati hasıl oldu. Türk 
zabiti Penbe'nin yüzüne bir 
lahza baktıkton sonra elem 
v • keder izhar eden ve ati · 
den fena habar veren kısa 
ve meıum bir tebeuümü 
müteakip: 

arzettıkleri iğrenç manzara

dan daha derin bir iğrenç· 
lıkle nefret etmek mecbu 

1 ') Ar ıpln n tı.ışlur , n . ı bak 
laılıkhrı kcrye ile başl r nın 
etraf•M ve kefyen :n ıizerin ıı 

dol:ıdıklırı parmak kalııl ğındıı 

bir aevi ip. 

1 laydi i akalım çadır 

lara gidelim Dcclı. 

Tuhaftır ki gerek Penbe 

gerek Türk zabiti dalgın ve 

sanki kendilerini ademe isal 
edec~k o'an mahalli siyasete 

bir kuvvet sürüklüyormuı 

ııı :)i çok otır adımlarla ve 
1 

tek bir söz söylemedt n ça· 
dır ' ara geldiler. 

Koca karının neıesi ye 
rinde jandarmalara kar~ı 

çeki-hoş amedi sığalarını 

yor ve memnuniyetini izhar 
elmeğe çalışıyor Koca herif 
de ciddi olmakla btraber 
samimi d 
ediyor. 

vraıırr.ağa ga}·ret 

Ermeııi onbaşı koca ~ a 
rıya: 

Sana yük olmayız, yi

yecek l:ol. Senden isliyecc 
ğimiz yalnız çalgı ile oyun 

Koca karı cevaben: 

- ~en beni misafirle kor 

kutamazıın.lhz aıiretiz Sof 
r.ımıza misafir gelirse tevi
nıriz ve mahcup da olma 
yı z . 

Hu müliitafalardan sonra 
Ermeni'nın emri veçh11e gofra 
kuruldu.çalgıcılar geldı M~z

nunlardn jandarmaların kar
ıısına b~ğlı oldukları halde 
oturtuldu. 

Ermeni jandarmalara: 

Stz de çok ltrbı vesi« 
adamlanınız. Ne duruı orsu
nuz, çıkarın bakalım heybe
lerden rakıları, tavuklar , 
artık baılıyalım 

Demeıl üzerine menfur 
olan bu mahlukların her 

20 Konuşma - Selim 
Sırrı 

20,30 - Plak: Orkestra 
21, 15 - Ajans ve borsalar 
21 ,35 Türkçe sözlü dans 

musukis,i b&yen bcdriye Rasim 

ll<enndilerinl n;,~zur görebilirler! 

1 Hiç bir kimseye; ancak 1 

! kendi buluş ve görüıünün ne 
düm Bu bir kurd idi ki 

r ıdyo caz ve t ,•ngo orkrstrosı 

Budapeıte M. 550 
18,20 - Hafif salon musi 

kisi. 
1 Q 

1Q,21 
Ders 

güze lliliği, ne de duljruluğu- 1 

nu iclda etmek hak ve sala
hiyeti verilıniş<leğildir, kı? .. 

Sabit 
Müftüoğlu 

güp •gündüz 
oturduk arı 

ve inuan!arın 

ev 1erin yakının-
~er. 

1l),55 
20,40 -

Çimbal aletıltı kon 

Masallar 
Fılharıı;on k ta-

kını taraf ndan bctthovenin 

Fırka kongraları 

da koyun sürüsünün :çine 
dalmıı ve genç bir koyun 
alıp götürmüştü Köpekler 

kurdu kilomet elerce kova 
ladılar ve kurda kuzu) u bı· 

raktırınc~ya kadar arkasın
dan koıtular. 

eserlerind~n 

2L25 -
22,40 -
23 

nl'lıır 

konser. 
Haberler 
rıak 

Bir piyesten sah-

Ayv<lltk vt) l~drt.'mit'te'l'ev. 
fik Fikı·et bey ı·iy<ıset etti 

Türk Mi::;afirper
verliği 

Cenuba doğru seyahati
mizde çıplak ve yalçın bir 
dağlık arazide hulyal ve na 
dir tesadüf edılir bir yere var
dık. Aradığımız yabani ke 

çinin bu dağlarda bulundu
ğunu orada öğrendik Evvel 
ce vurulmuı böyle bir hay 
vanın büyük boynuzlarını 

da e lde edebildiK. Fakat 

Edremit (S.Ş) Fırka 

kongrası dün akıam Fır -

ka talvnunda y ı pıldı. Kong 

raya Vilayet idare heyeti 

Reisi Tevfik Fikret bey riya

set etmiştir. 

Kongra çok hararetli oldu 

ve neticede Cevdet, Salıh 

Yusuf, Ekrem, Faik NPcati 
beyler Kazamız idare he ye-

Zengin, Fakir, Kadın, Er. 
kek hulasa hiç bir kimse 
kendini Hılali u hmerln şeika 

tli him~yesinden uzak say 
amaz. bileceğimizi unutma 
malıyız! Sene'erce evvel ku

rulmuı olan bu hayır oca · 
ğına aza ol. 

BalıkPsir il ilt\li alı llH · I' 

cenıiy~ti ıııerkPZİ 

Bu gece 

sağlık 

tine seçildiler. 
Fıkret bey bu;adan ııonra 

Ayvalık'a geçti. 
Ayvalık (S Ş) Tevfik 

Fıkrt:l bey Edremit'ten bura
ya geldi ve Fırka kongrasını 
riyaset etti Hararetli olan 
kongra sonunda Fadıl, Salih 
Kadri, ~aki, N~cmetlln, En
ver ve s~ylt beyler idare 
heyetin•· seçilmivlerdir 

, __ 
Halkevinden: 
Soy cıclı yasus11ııı yöre 

lıakes k~ııdiııe ııygıııı bir 
soı1 adı bıılacnklır 

/Jıı iş için /Jil. I:debiyal, 
Turih şubemiz öz lıirkçe 
adlar a111klaıııışlır 

İslekli ulanlar llalkeııi 

oralarda etraflı araştırmal11-

ra maattessüf imkan bula-
• madık, çünkü paramız nok 

sandı Mekkare, beygir ve 

' saire kiralamaklığımız lazım 
geliyordu ve paramız bu 

masraflara yetişmiyordu. Bu 
nun için hedefimize bu ka

dar yaklapı ıken geri dön· 

meğe mecbur kalışımızın 
acısını tasavvur edebilirsiniz. lıaş uıırrıruk keıııllne bir 

1
, soy adı seçebilir. 
• 1 

ıl Bunun1a beraber eyi bir te 
o ıadüf ve tali eseri olararak 

. - • ' • - . 'fl -

başka ilim araıtırma arı ya 
pabildik ki bu sayede Kü
çük Asya'r ın hayvanlar ale
mi hakkında timdiye kadar 

. . 

mevcut bilgilerimiz tamame1 
değişmiştir. 

23,50 - berkes çinı:-ene or
kestrası 

Varıova ı345M. 

1 s Pıyano - SözlH. 
18,35 - Pl!k Sözla. 
l 9, l 5 - Shüub ert n (trio 

Sibenol - majeurı konseri. 

19,45 - Sözkr. 
2 ı Hafif musiki. 
2!,45 - Haberler. 
22 Konser v&tuvardan 

naklen konser - Koaferaaı . 

23,15 - D.ıns dtrsi, 
29,35 - Dünyıca ea t~nınmış 

tenor şorkıcılarının plAkları : 
24,05 - Dans musikisi. 

ı'";;'ek değerdedir. 
ı ::ıeyehatimizln en 
• inlibalarınd3n birini 

güzel 

teıkil 

' 
1 

1 

eden mühim notkau da zik 
retmek isterim ki o da Türk
lerin emsalsiz olan mlsa
firperverlikleridir Kendlılnl 
fakir ve iptidai kulübesinde 
ziyaret ettiğimiz en fakir 

1 çoban bile misafirlerine ik
ram için bir kuı.u kesmek -
ten geri durmadı. Reımi 

makamlar hizden her yerde 
en ıamin . i ve dostane yar
dımlarını eıirgemediler 

Yeni bir heyeti seferiye 

Ecza hanesi 
Araıtırmalarımııın belki 

önümüzdeki Noelde "tabiat 
tarihi müzesi" nin hususı 

bir sergisince gösferilebile
ce !< olan netice ve ganimt't
lerl bu seyahatimizi ö:liye 

halinde önümüzdeki Mayısta 
belki yine Küçük - Asya'ya 
gideceğiz ve öyle ümit 
ediyoruz kt gelecek ıefere 
ait vasıtalarımız bu seferkin
den daha çok kifayetli ve 

ikisi birden ayağa fırladılar 
ve heybelt'rden ıki büyük 
şi9e rakı ile envai çeşit ha 
mur a~ı yem~kler, yumurta, 
ve piş .niı tavuk çıkardılar 
ve onbaşının önüne yığdılar 

Çongenelerden de bir baç 
ileri gelen bu sofr.ıya iltıhak 
etti ve onl .. r da birer ş • ıe 

ile münasip yemekler ve bil· 

hassa gerek haşlannıııı ve 
gerek yağda kızardılmı~ ve o 
havalide çok makbule geçen 
nadirattan olan yer mantarı 
sofr" yı tezyin elli 

Ermeni onbaıı alkolün lesi · • 
rine mağlup olınağa başla

vınca artık kimıeye söz ~öy 
let-niyor, mütemadiyen ken
di konuşt yor, icrııatınc'an, 

miiliyetinden ve saireden 
gayri muntazam, mantıksız 
bir sürü hezyanlar sıı.vuru

yor. 
Türk genci, maznunların 

tam karşılarıı.da oturmuş 

bunların vaziyetlerini tetkik 
ediyor. İç 1 erinde b r genç 
nazarı dikkatini celtelli. Çün
kü yedi ar:tadııı ara sıra 

ve kims~nin itid~mıyec<> ğ i 

derec•de hafif bir sesle i~i 
kelime mırıldanıp daima 

önlerıne baktıkları halde 
Türk zabitinin nazarı dıkk·ı· 
tini celbeden genç dalma na-

Nöbetcid r. , 

zarlarını etrafında ve hazan 

da çok uzak mesafelerde 
gez i iriyor ve arkadnşları

ııın söylediklerine hiç ehem 
miyet vermemekle beraber 
bunları dinlemıyor da. 

Ermeni alkolün tesirine 
mağlup olarak aıkadaşları 

olan jandarmalara da sataı· 
mağa başladı: 

- Ben sizin mafevkinizim. 
Cenım yamında oturamazsınız • 
Gidin fU karşıdaki hemşehri
nizin yanında oturun. hem 

onları yakından muhafaza 
edm lledi. -

Bu betbaht iki vatansız 
mahluk kemali mütavaatla 
ayağa kalktılar ve maznun
ların yanına oturdular. 

Ermeni coştukça coıtu. 
"kızlar göbt'k atsın. diye 
emir verdi ve ilave eıtı: 

Bugün hasta masta 
dinlemem:• Penbe de göbek 1 

atacak. De~i 1 
Ermeninin bu sö . ·: üzeri

ne Türk genci vücu 1unda bir 
rııfe hissetti ln~iliz med•.•ni 1 

velini! Ermeni innniyetinı! ve 
Çerkeı dindarlıgıııı! bir anda 
tıhayyül etti. 

İ'<i betbaht çerkes gülme 
ğe cesaret edemiyor. tebes
süm ediyor İngiliz idare

sinde olan bu memlekette 

böyle adama inzibat iti tev ı 
di edilmek sureti 'e mede
niyPt! id., ,.. · ediliyor. Ermeni 
lerin cihanJ..ı yaptıkları bü
tün vahşetlerin ufak bir 
nümunesi beliriyor. Dünyada 
en edna bir kavim adde
dil~n çingeneler bu nalayık 
muıı.mele karımnda yapabil 
dik ieri en büyük ıt olan su 
rat asmak ve neş,·yi kaçır
mak cesaretini göst.,rdiler. 
Bütün felaket ve ıztırabata 
rağmen bu yabancı dıyardi\ 
yabancı insanlar ara•ında 1 
bulunan Türk zabiti de bir 1 
çingene ırzının hetkf'dilme- 1 
ıinl asla hazmetmlyece· 1 

mebzul olacaktır ., 

Penbe, cebredilen insan
lara mahsus bir tavır 1 a ve 
hiç bir hareket yapmıyarak 
çalgının karfısında biraz el
lerini kaldırıp dnlaıtı . ~anki 

ömründe katiyen oyun gör
memişti. 

Türk zabiti çok tetkik et-
tiği genç maznuna gözile 

iıaret etti; yani ermeniyi 
bastıralım, silahını alalım 

ve kaçalım, demek htiyor 
du 

Sawaşın l akı·ımı 
İLK KANUN 

10 

• 1 : ğini anladı 1 
Ermeni fever11n etmit olan ı· 

dimağının vahşetine nfıane 'I 
olmak üzere t'lindeki tüfengi 1 YIL: 
alıp doldurduktan sonra ha- i 

Pazartesi ı 
Gün dn~umu· 

Zevali 7, 15 1 
193 ~E.zani 2,25 1 

RAMAZAN 3 1 
1 vaya bir kurıun nkması çin- 1 

geneleri ürk üttü. : 
P b ··b k k ----------- -en ego e ataca . ı ••••• •• ••••••• .. •••••• • •• • • Emri tekrar edılcllkten : ~ 

sor r.ı, koca karı neıesi kırık : ; 
ve sed boğuk o'duğu halde: : Vok su/lan vediren, : 

Kızım h tadır. Senin ı i geydiren ve herma- ~ 
h~trın ;çin iki <lefa dön•Ün, o • 
dedi ve Penbe'vi kolundan : nada gÖLeten Yok- : 
tutup oyun mahalline getirdi : / : • su/far Bir iğine seve • 

Haldkaten hasta vaziyette : : 
bulunan ve benzi son derece : seve yardım ediniz. : 
solmuı olan Penbe meydana ~ 1 
çıkınca Ermeni büıbütün : l"ıık.wlları Gö:.dıııe : 
kudurdu. : R/r/lğ/ 1 

-- Yaaaıaaa!.. : : 

Diye batırdı. : .. .. •••• •••••••••• ••• ... : 
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Uluslar birliği 
- ~-- --

ugoslavya dışbakanı -- -----
aritfınd•ın sulhun muhaf•ı-

z<tsına davet edilecek 
CENEVRE, 8 (AA.) 

ugoslavya dıt Bakf\ı.ı M. 
~tiç hükümetinln Cenevrc'de 
aptığı tetebbüsün Yugoslav
a ile Macaristan arasında 

it da va olmadığını, ancak 
lh ve suküna olan inanı 

krat canlaııdırn· ak lazım 

eldiğini tasrih etıııit ve de 
iştir ki: 

Zor bal ık hareket' e 
nden Macaristan'ın mesu 
Yetini ishal eden belgeler 
ostereceğim ve miİletler ce
iyetiııin sulhün muhafazası 

lan vazifesini yapmağı 
vet edeceğim. 

Gizli bir teşkilat 
Bükref. 8 (A.A.) Gö
fmeleri dinlemek.için giz M. Yevtiç 

l 0 ir teşkilat meydana çıka · ketinin itleri y•rından iti"aren 
lmııtır . idarecilerin çoğu j mülki ve askeri memurlar 
ınerika'lı olan telefon tir tarafından kontı ol ec:ilcekllr. 

Yugoslav muhtarası 
Neıcedılen muhtıranın ne 

İİyük bir sabır•ız!ıkla bek
nmıı olduğu düşünülürs,., 

muhtırıının ümitlere pek 
vap vermediği görülüyor 
eçen perşembe günü L'l us· 
r Cemiyetine gönderilen 
llgoslav n~tasının M.ıcar•s

n'a vt> bilhaua Macar hü 
metine karşı çok tiddetli 
lisan kullandığı rr.alılm 

akla beraber bu nota-
n haklı olması Maceristan 
kkında kati ve söz götür 
~ delıllere sahip olmasına 
ğlıdır. Mevzubahs muh!ı-
aynı zamanda Yugoslav 

'ya karıı yapılan tethişçi 
reketler hususunda Macar 
kılmetinin memliyetlerin 

bahsetmektedir. 
ununla beraber aynı muh· 
da bu ithamın bir lıaylı de
liği, hatta bu değişmenin 
riz bir tekil aldığı göze 
pıyor.Keza bu muhtırada 
nka Pusta'nın bahsi çok 
iyor .. bur~da Hırvat mu-

Cirlerinln tahrikatı hakkın· 
epeyce malılmat ed nili-

rsa da, bu muhtıra yine 
bu itten mesul olanların 
ikatcn ve kati olarak 
Macar hükılmetl, ne de 
rsılya olduğunu bize is· 

edemi) or. Halbuki asıl 

iin ulusların alakalandık
ı nokta budur: zira muh 
nın uluslar cemiyetine 
ıı iddia ettıği suı· ortak 
an~ak bu suretle mey· 
a çıkabilirdi. Fazla ola 
Yugoslav muhtırasının 

İİn iddialarının doğru 
~ğu ~u kabul etsek bile 
~ bu meselede Macar 
llmetini bir ihmal su 
dan gı yri bir suçlu it
htırada bu .1dan ileri 

edemeyiz. EsaFen 
htıra, ileri sürdüğü bütün 
111rı mümkün olduğu 
ar gozuııe büyütüyor, 
at ortaya atabildiği lti-
l11rın en mühimmi bile 

tar hükümetlnin kati ve 
•lirette vadedip te Macar 
lla11nın ifa cdemedıci bir 
lfenın, yanı muhacirleri 

1 kontrpl etmek vazife 
Yapılmamıt olduğu key 

lnt afamıyor !;iu kadar 

var ki bu ihmal suçu bile 
Macar hiikılmeti tarafından 
hem kan:ın hem de siyasa 
bakımınd n daima abamıya 
uğrıyacaktır. 

Cenevre'nin İtalyan maha
fıllerinde Pavelitch'in ancak -
tesadüfen mevzubahs olması 
ve Marsilya suikastı müna 
sibetile zikredilmesine hay 
ret ediliyor. Tethi,çilerin 
hangi ve ne gıbi menbalar 
dan mali yardımlar görmü~ 
olmaları gibi n.uhtıranın en 
mühim mesele•ini te~kil eden 
cih..t ise tıpkı silahlaı ın ne
reden tedari'-: edildikleri 
noktası gibi muhtırada bil 
hana açık bırakılmıştır.Ma· 

car pas.ıportlarının fotogra.f 
)arının teksiri üç şahı• tara 
fından yapılmı~tır. Hu şahıs 
lar ne yapıl~n tahkikat ne 
de Yugoslav muhtırasında 

mühim bir rol oynamamak 
la beraber aynı zamanda 
halk tarafından tanınmıyan 
kimselerdir 

Mekke'ye gelen müslümanlar 
Mı:kke'de uzun yı!lar otur

muı olan tanınmıt İngiliz 
gezicilerinden Mr.Elden Ra
ter, Mel<ke'yi görüp hacı 

olmağa ge'en müs!üınanlar 
hakkında obaya ( dikkate ) 
değer bir kaç sayı verınek-

1 tcdir. 

Rater'e göre,her yıl l 7~',000 
m ü s 1 ü m a n mukaddes 
kentlerini g3rmeğe gdiyor
lar Bunlardan 40.000 e ya

kın bir bölüğü orta .\frıka 

ve Sudan (Senegal, Gvineya. 
Sierre-Leone; Liberya) dan 

gelmı:ktedir. Gene bunlardan 
binlercesi yollarda ve binler
cesi de Aral:istan'cla ölmek
tedir'er. 30,00J kişi Borneo, 
Malaka ve Tselebesten ge
liyor. 75,UOO- Hindistan'd~n 

ıs,ooo. Mınr'ı'an t Nil del
tasından Mekke'ye kadar 
gidip gelme 14 gün sürer.); 
10.ouo Fas, Libya ve Aljiri 
ya'dan; Türkiye, Balkanlar 
ve Suriye'den: 10 000 Afga 
nistan ve Bulucistan: 6,1 '00; 
l ·an'daıı: 5,000; bütün Ara. 
bistandan: 30,000; ve bitim 
olarak Kolinbina ve Çin'den 
de 1 ,000 kifl ırelmektedir. 

...1 .................................................. , 
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Homanyan'nın Harici tica
reti ve Döviz piyasası 

Roıııcınya Uluwl /ıuııkası 
M Diırıilrescu Gııucrnörıi, 

l:'aris'le çıkan Agcncı· Eco 
nomipııe el Nııarıciere ıııfc
nıuasına oşa[jıdııki beyend
la bıılıınmıışlıır 

"lhrecatın azalması yü 
zündeıı ortaya çıkan Dövız 
yoksulluğu dolayuyla Ro-
manya'nın milli banka'1 Ro-
manya harici ticareti için 
yeni bir rejim kurmak ııı 

ile yakırıdan alakalanmağa 

mecbur kalmııtır. 
Romanya milli bankaw 

nın bıı güne kadar g~rek 

kendi ve gerek Devlet ihtt· 
yaçları için hdriçte yüklen 
mit bulunduğu taahhütl re 
sadakat göstermit o'rnasının 
büyük fedakarlıklara mal 
olduğunu ve bunun da Ro
men ithalat tacirlerinin 
taahhütler n.:! sadakat gös 
termeleri hususuna tesirde 
bulunduğunu dikkat nazarın 
da tutmak lazımdır· 

Milli banka, ister ihracatın 
azalması ve ister ihracatın 
müessir bir surette 
müraka; e edilememesi yü 
züııden muhtaç bulun 
duğu dövizleri tedarik im-

Roma ile Bu~apeşte ara
sın~a 

«Slovo• dan 
"Slovo,, gazetesi yukarlki 

hatlıkla yazdığı bir bat ma· 
kalede, ltalya ile Yugoslav 
ya arasındaki mürasebatı 

talkik ederek diyor ki 
Son bir kaç sene içinde 

ltalya - Macaristan münase· 
betleri o kadar sa 
mimi bir dereceye geldiki. 
iki devl~t siyaBal adamları
nın karı lıklı ziyaretleri 
alelade ziyaretler mahiye
tini aldı. İtalya - Macaris
tan idarecilerinin bu görüş
meleri iki memleketi ala

kadar eden bütün meseh 
lerde pratik bir birliğe de 
)alet ediyor. 

Bizim anlayışımıza 
"ltalya - 'lacarist ~n 

göre 
ça-

lışma birliği"ıki memleketin 
sulhun korunma~ında ve 
Ulı.:slar arasında hak birliği
ni temine matuf dıt siyasa 
larında mühim bir anııl o'u· 
yor. Bu iki memleket halli 
icap eden siyasal ve öko 

nomik mese1elerin hall:ni 
de kolaylattıracaktır. 

Hindistanda~ı ~inler 

iYi aY8CI lıilR l~lftCI uDI.! •••• .. ••··~··•••••••••••••••••••••••-••••••••-•••• 
il vy, Bay Cavıt Aktlumr dal- "Şükrancıjtım . 

Senelik planı gınlığile tanımıttı'. lı evinde "Mektubunu aldım. Ce•ap. 
herkes sırası geldıkçe ona vermek huıuıunda biraz ıe· 
takılır, fırsat buldukça da ciktim.. Beni affet. Son 
muziplık yapardı. Gün yok· ırünlerde kendime o kadar 
tu ki arkadaş'arından birini malik değtlim ki .. Görsen 
azarlamaaın ağız dolusu halime acır11n . Fakat ber ıey 
küfür savurmasın Fakat kim· rağmen seni unuttum zan. 
senin bu sözlere aldırıı etti- netme .. Sen bütün hır ha
ği yoktu. Cavit, kalender yatsın Şükran. Seni naaıl 
oldIJğu için sitemleri, ağır unuturum. 

.. Journal de Moscou" dan 
Havacı i ığın daha ~imdi

den büyük bir yer aldığı 

ulusal ökonomi sahasının 

muhtelif kolları hava nakli-
yatı, orman ve tarla haıara .. 
tına kartı mücadele, uçak 
vasılasile ekim, bataklıktan 
doğan hastalıklarla mücade
le, kutup buzları üstünde 
balık avı veya yer keıfi 

için uçuı ve hava fotoğrafçı 
lığıdır. 

lafları batmaz, hatta bazı- "Dün akıam gelecetfnl 16>'
sının hoılarına bile giderdi.. lemittin. Fakat malum yer
Onun en tatlı zamanları. en de beklemedim, bekledim; 
çok kızdığı dakikalardı. ne gelen var, ne ıtden .. 

Yumruk! rını bir sıkışı, 
Yenı hatların kurumu ha-

avaz, avaz bir bağırııı var 
va hatlarının muntazam iı 

dı ki, yedi mabalieden du
leAi§I aerodroml"arın techizi 

yulurdu. Fakat neticede ıı· 
hep sivil havacılığın ikinci 

marlanan bir sade kahveyle 
beı senelik plan münasıbe h h il d 1. h"dd . . erıey a e 1 ır; ı etı Ea-
tıle, arattırma ve çarelen- b k'· _ - 'b b' d .. • . un 0puğu gı i ır en ao 
meailazımgelen meselelerdır? 1 d 
H ki 

ner 1 .. 
ava na iyat:nın intizamını 

Onu en çok kızdıran Av
temin edecek olan şeyler, 

inme sahalarının eyileıtiril

m f si, gece uçu§larının emin 
bir surette yapılabilmeleri ve 
lşliyen hatların bakımıdır. 

Şımdiye kadar mul.telıf 

uç"k t plerinin ayrı 1 ığı düıü
tıülncem·şken, şin:d•ki uçak 
tipl eri artıl< hep yapacakla· 
rı işe göre tayin 
edilmektedirl<r 

Plan, aynı zamande ha-

ni Ôzer'di. l3ir renkte ve 
aynı biçimdeki paltoları 

yüzünden hemen her gün 
aralarında bir patırtı kopar 
dı . 

Soğuk bir kanun güniydi .. 

"Yarın muhakkak ıel •. Sa• 
na bilsen neler anlatacatım . 

Hem, çok güzel bir havadi
sim var. ~lüjdeml dudakla· 
rından ister, gözlerini bir çok 
defalar öperim .. 

Senin. 
«Ha bize poıtacılık eden 

kıza ıöyle de mektubu arka 
daılar arasında vermesin, . • 

Yazılar burada bitiyordu .. 
Türkan kızııın:bir iç çekltlle 
lıır kere uzun hlr, 

Y aaa Dedi.. Sonra 
doğru odasına kapandı.. O 
sırada Cavit banyodan çıkı
yordu. 

kansızlığına düıseydi vazi· 
yetin vehamet peyda etme

" Vira ,, dan fif uçaklar için bir parkın 

Cavit Aktirnur paydos za 
manından bir saat evvel it 
evinden çıkmııtı.. Sık ne 
fes eve geldi.. Akıam ziya· 
fetine davet edilmiıtt. Karı 
sı Türkan Aktımur'un iki 
ayağını Lir pabuca sokmuı-

Hir kaç defa ıeılendı .• Faluıt 
cevap veren yoktu.. Cavit 
kızgın bir halde banyo dai
resinden çıktı Hemen ora· 
cıkta karı11nın kürklü man
toıuna ıarındı.. Bajtıra ça
ğıra yukarıya çıkıyordu. 

Merdivende karıalle kartı· 

laıtı. 

Hindista'nın her cins insan meydana· getlrl'ip böylece 
larla çok karııık bir ü,ke bu uçakların türlü türlü soy· tu.. ' si kaLil idi. 

Milli banka her yıl ken· 
di ihtiyı..çları için 300 4CO 
milyon ve devlet ihtıyaçları 

için de dört mi'.yar leyden 

1 
ziyade dövize muhtaçtır. 

1 - Kolalı yakam. Yeni el- \ 
olduğunu her l<es bılir. Bu l sal kurum ve h;zmetler 

bisem hazır mı? Hoyunbağı , 
rada pek çok la din vardır. görebilmelerini mümkün 
Yeni sayıma göre bugün , kılmayı tasarlıyorj. nerede? l?antolomu ütüledin- 1 

mi? .. Gibi sözlerle kadınca-
l'ritanya Hındistan'ınc'a hiıı- 1932 senesinde bütünü • 

1 

ğızı ıatırtıyordu . Bunlar ye
duiı. nı mensupları 163 milyo- 32000 ltiloıııetre olan hava 

ldhalat ve ihracat sanayii ! 
ve bilhassa petrol sanayii , 
faaliyetini fevkalade zorlaı ı 
tıran bu yeni sistemin orta 1 

tltmemlt gibi ilave etli. 
nu artıl<tır. Şu ha'd" Hindis J hatlarının uzunluğu 1937 
lan halkının en çoğu bu · senesinde 85 COO kilometre - Yolda gelirken paltom bir 
dindedir. llu ca~ıya djier ' yl bulacaktır. haylı çamurlandı. Onu da 
Hint hül ümetlerindekı Hin- Ehe.amiyeti ancak mahal temizle emi karıcığım .. De

ya bir mania atmaması için dularıda 1. atacak olursak 
uygun bir halde olml\Sl ge- karşımıza,216 milyon Hındu 
rek olduğu kanaatini hasıl çıkı:r. Caina ıııensl!pları 

ettim. Yeni sistem sayesin- l milyon .::ıhler - 3 milyon 
de ihracatın murakabesi dur. Paryalılar - lO:ı!.UOO dir 
temin edildiğinden milli ki bütünü ll ritanya llindista 
banka petrol tirkeı leri ile nında yaıarlar. Budistlerin 
ve geçen sene ihracatı em· hepsi burmadadırlar. Bu 
sali dairesinde anlatmalar ülkenin, önce Brttanya 1 lın-
}apmağa karar vermiştir dlstanına yaklaımak isteme-
Bu usul makul mühletler diğini ve fakat on yıldan 
ksis suretile hariçte beri İngiliz~ Hındistan'ı ile 
depozito halinde sa- birlikte yatadığını yazmak 
tışlar yapılmasına imkan isteriz Budistler 11 ınilyon-

bırakacaktır Hükılmetin dur. Asıl Hritanya llindista
p•trol endüatriyellerinin işi- nında yarım milyon budist 
ni kolaylaıtırmak istediği vardır. Fakat, ne de olsa 
muhakkaktır. Çünkü bu sa- budizmin beıti"(i, çıktığı yer 
ııayi tarafından tedıye olu- ) ve onun timdi de okunup 
nan belediye rüsümu ile I öğrenildiği yer gene bur. sı 
nakliye tarifelerinin azaltıl- dır. Diğer l 1int Mihracalıkla
ması düşünülmektedir. Tah · rından 100,000 kadar budist 
villeri çıkarılmakta bulunan ' bulunur. 
dahıli istikraza gelince; Ma · 1 Hristiyanlar 4 mılyonu 
lıye nazırı yabancı tacirler geçmez Bunlar yüksek yani 
namına Roma·nya bankala 1 lindistan iılerini çeviren bö-
rına yatırılmış olan ley pa lüktür. Çoğu lngi'iz'dir. Av 
ra!arı kuponların dövize tah- rupa'lı aylığı bol memurlar 
vıli suretile k"bul elmeği la zengin tüccarlardır. Bütün 
kararlaıtırmıştır. Halta bu bölüklerden en eyi, en me 
borçlara ait olup da henüz deni ( ! ) yaııyan bu azlıktır. 
bankalara yatırılmamış bu- Hindislan'da misyonerler de 
lunan leyler dahi öı;c" bir maarif bakımından değerli 
Romanya bankauna yatırı!- ı itler görürler. ( ! ) 

li olan 35 000 kilometre -
lok bir hat ise , ayrıca, l 937 
senesinin bitiminden evvel 
kullanıta geçecektir. 

Beı senelik planın ikinci 
devresi esnasında esasen 
i~lemekte bulunmuf olan: 
Mokav - Vladivostok, Mos 
kova · Baku - Ttflis ve Mos-
kova - Taıkent hatalarından 

batka kullanılacak olan 
mahalli hatlar ıunla rdır. 

Leningrat Moskova; Kiev
Ode:;sa Moskova . Kharkov 

di ve banyoya girdi .. 

1 Karısı Türkan orta boylu, 
esmer kıvır kıvır saçlı, gü
zelce ve tombu 1ca bir kadın
dı .. Hoppa dejtil, fakat cive
lekti. 

Onunla üç sene evvel ev· 
lenmitlerdl . Gürü1tüsüz dene · 
cek gihi yatıyorlardı. Yal
nız son günlerde Cavit Ak
tiınur'un 11k sık, ziyafetlere 
gidiyorum diye, evden uzak
laımalarına bir mana veremi· 
yor, hatta k11kançlığın ver
diği tesirlerle kocasından 

Sıvastopol; Baku - Kosnova 
gün geçtikçe •oıiuyordu .. 

di\k Taşket Almo Ato-
Hele bir gece, Cavll'ln 

Seınlpolıtinsk - Novossilmesk 
sayıklamaları arasında bir 

Moskova - Kazan - Mogni- 1 
ı de yabancı kadın isimleri 

togorsk - Karojando; ~losko- ' d d ğ 'd ltib · C 1 h uy u u an an aren eyı 
va· Stal!ngrat m ate oz- ' den eylye a1 datıldıitına lnan-
Tchardjori Odessa · Sıvasto- t C it - idi S , mıt ı.. av guze . arı · 

pol Novoroesisk - l'atum \ k ki b' d . ıın, ya ııı · ı, ır az a zen. 
deniz hattı; Vladıvostok - . 'dl M · 1 b' k 

gınce ı .. azıs ır ço 
Patropavlovsk Kamtchatka k d . 1 1 ·ı d 1 'dl a ın ıs m erı e o u ı .. 
Srednikan · Nogaüevo gibi Bu sebepten Türkan kocası . 
şimal mıntakalarına giden nın eve her gelitlnde giz· 
hatlar. Lena, Amon, İenissel lice onun ceplerini yoklar, 
nehirlerinden geçen deniz dalgınlığından istifade etine 
uçakları hatları. ğe. çalııırdı . 

Bunlardan baıka, bazı Ogün kocasının banyoda 
"dirigeable" hatlarda kulla- bulunmasından fırsat bııla 
nılacaktır. rak ceplerini karııtırdı .. Bir i 

- Aıkolıun Tarkln. Be
ni souktanöldürecek mlydtn1'. 
Dedi. Türkan omuz ıllkU. 

Benimle alay mı ediyor 
ıun? Çabuk mantomu •er· 
Annemin evine rtdly-, 
dedi. Cavit ıaıırmııb· . 

Sen çıldırdın mı kan· 
cıjtım?. Bent bu yazlyelt9 
bırakıp nereye ıldebillnln?. 

- Bana ne. Seni Şükra· 
n'ın düıünıan dedi. S... 
ilave etti .. 

- Tahammalün bir dere· 
ceıl olur Cavit • Ondan ıon. 
raıı herıeydir .. 

Yerimi Şükra 'na terkeder
ken sana da Allahıımarladık 

derim .. Dedi. Ca•tt eyldea 
eylden eylye Afallamı,tı •. 

- Sen deli milin Tark&IJ 
Nelerden bahıedlyoraun c .. 
nım. Bu Şükran kim mif?. Bu 
gün de bu mu çıktı yahu?. 

Genç kadın büıbOtOu l(.., 

mıttı.. Adeta çıldırtan bir 
aeıle cevap verdi 

- ilah Hah hay.. Bea

den ıaklamajta lüzum yolı:. 
Cavit. . Şüphelerim bup 
hakikat olmuttar. ~ 
elimle mektubunu yakala• 
)adım .. 

malan şartile istikraz kay· J 

dında kabul edılebilır Ma Bulgarı'stan'da '934 yapa 

Hava nakliyatı ziyadesi- an geldi ki gözleri kararır 
le armaktadır. Seyyah ade· gibi o 'du . 
di 1922 de 27.000 iken Paltosunun cebinde süslü 
1037 de 665.UUO e çıkacak. bir zarf bulmuttu. Elek· 
di~er taraftan etya nakliyatı trıklenmit gibi, her yeri tir, 
da 1937 de 68,000 tonu tir, titriyordu .. Zarfı açtı, 

Fakat Beni affet. Daha 
doğruıu ıtmdi 6de,tilı:.. Bu 
güne kadar kendimi günah
kir görüyordum Doktor 

Necdet'le ıevtıırken sana 

acıyordum. Fakat, batan bu 

acımaklarım nafile lmlf de· 
mek. dedi . Ve ıüratle yCl
rüdü .. 

mafıh hükümet bu gibi para • 

!arı tesbit edeceği bir hu· ğı ma~sulü 
dut dairesinde kabul etmek 
h:ıkkını kendi ine ayırmı§tır 

. özümü bitırmezden önce, 1 
Küçük itilaf dev!etleri milli 
bankaları guvernörleri ara· 
sında yapılan toplantının haiz 
bulunduğu ehemmiyeti teba· 
rlİz ettirmek isterim. Üç 
dost ve mütttfık memleket 
arasında sermaye ve emtıa 

mü adelesini kolaylaştıracak 
olan ilk ve faydalı bir iti 
ikmal ettik 

Zemin bir parça daha 
kınizlenince ve ıktısadi 

buhlan yalıfmağa f atlayınca 
Küçük İtilaf devletleri iktuadi 
ve mali münasebetlerinde elan 

,;Slovoıı dan 
Ökonomik bakanlığının 

aldığı malümata göre bu 
sene 1 J 992.421 kilo ya-
pağı istihsal edil mittir. Bunun 
8,426,521 kilosu evlerde it 
lenecek :?.565,900 kilogra
mı da satılacaktır. Kenevir 
istihsali de iki milyon beş 
yüz bin kilodur. -------mevcut olan hailler kaldı· 

rılabilecek v~ ~erbest ticare
te dönülebilecektir. Serbest 
ticarete dönmek bizim için 
varılması istenen bir gaye 
ve paranın altın mikyası 

esası dairesinde istikrazı 

kadar sağlam bir prensiptir 

bulacak; yani 1932 Eenesin okumuğa ba~ladı. 

de 1,61J0,000 ton kılometre itlerinin fazlalaıması; posta 
iken 1937 de 120,000,0CO münakalatının daha çabuk 
ton kilometrelik tuta- yürümesi, hatların bakım 
ca ktır · servislerinin keza ha va hat-

Bundan sonra havacılığın 
ulusal ökonominin öteki kol 
larındaki tatbikatı da böyle 

çabuk bir gidiıle ilerliyecek· 
tir. 

!arının emniyetli olması, 
Sovyet havacılıjtının varmak 
islediği en mühim gayeler- i 
den birit!ir 

Cavit, beyninden vurul
muıa dönmüttü .. Kar111 son 
baıamajtı lnerken.çalsm,.ıt.1 
haykırdı: 

- Tarkln T11rkln •. 
O 11rada kapının zili bir 

kaç kere çalındı. . TGrkl.n 
kapıyı açar açmaz A•ni 

Ôzer'in hizmetçlıl tle kal'fllaı-
Ha vacılılc itlerin topye

lcun veriminin ilk bet sene ik 
devreye nispetle on kerre 
artmıt olacnğı tüpheslzdir. 

Birinci bet sene1ik planda 
olduitu gibi sanayi ve hava 
lılerinde · çalııanların feda
karlığı ve kahramanlığının 
sivil havacılığın ikinci bet 
ıenelik planının tahakkuku 

tı .. ihtiyar kadın keııdJıtne 
' bir paket uzatıyordu .. 

Her sene ve her uçak 
batına uçut saatlerinin art 
maaı, keza bütünün yüzde 
sekizini tutan ticari UÇUf 

için en emin ve en verimli . 
' destekleri olacaktan muhak· ' 

kaktır. 1 

- Bunu Avni Ôzer ıln· 
derdi.. Yanlııhlı:la lizln kt 
bizimkinin paltoauna 117-
mlf, cledı •• 
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-~SEHiR~ 
Sinemasında 

Ra ıııa z<a ıı<ı l\tl <l hsııs 
YENi \'E ZE~4~İ ~ PHOHlt\\JI lHZ 

Muhterem müşterilerimizin RımdZan gecelerini daha eğlencdl ve daha hot ge
çirmelerini temin makıadile 9 Kan.unevvel pazar ak,amı .dan itibaren her progra 
mımıza iki fılim birden koyacağız Ve koı acağımız fil minin b.lhaua herkeıl n 
zevk ve arzusuna uygun olmasına dikkat ve itina edil .. cektir. 

Aynı zamanda lliveten milli havadis ve konserler ile Foks Jurnal ve Varyete
ler de gösterilecektir. 

ı~,ia tl<ı r<la Z<a ııı \Tok t ıı r. 

9 Kanunevvel pazar a~şamrn~an itibaren programımız 
• 
iki 11.,i 1 i ın Bi rdeı1 

- l 

1 ~ayt'l :.ıeıklı u• lıt' H'ı·aı ı lı ol::ııı 

Demir Kafes 
- idam Gecesi -
~YLYİ.\ SYl>~EY taı·.ıf'ııııl.ııı.. 

Çok acıklı ve heyecanlı sahneler, kuvvetli aık ve cinayet ve 
ralıır' a doludur. 

t>srarıengiz mace 

'11'\~iıııiıı t'll ııııılılt'~Pııı iipt·l't'Iİ 

AD ALA R. CiÇEGI 
~IARTllA EGtıEHT İVİ~ PEI HO\'İTCll t:ınıfıııdaıı tı·ııı~il ( dilıııi~ıir 

Adalar Çiçeği mevsimin en muhteıem ve en cazip öperatidır. Hüyük bir ihti 
ıam içinde çevrilen bu filimde tabii ve nefis n-anzaralar, en güzel müzik, taganni 
ve rakıalar sizi memnun ve teshir edecektir. 

lliveten Münir Nurettin'in halk türküleri. Mike maouı ve Foks Jürnal. Suvare 
saat 8 dedir. 

' ·• .. ' 
, 

·--:~;=::::,:::_== 
~ ~~~~~··ır 

iLK ISIK 'iZ 
- ·-- - -

1
1 

Biçki Ve Dikiş lruı·du 1 

11 ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına 
i.k'..nci kanunda başlıyacaktır. I 

Uütun modellere hakim olmak yurdun hususi sis· 
temi olan her devrenin değitik ve çetin modeller 1: 

ı üzerinden çıkarm ., kla ve modelleri mahkum etmek 1,

1

. 

ı.e ancak yurdumuzda devam edılmekte olan Paris K., t Ş b 
1 usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye ı. . dar yapılan 1 1 ' ara epe ara ı 

imtihanlar yüksek maarifçimizin huzurunda ve tensip ı ı . . . 
buyurdukları mümeyizlerin muvacehelerinde yapıl- Toptan ve lıtre ıle satış yerı 
mıştır. lmtıhan günü modelden intihap edılen manto, :ıı , Birinci Noter altındaki mağazada 

l ı tayyur, etek r~pları hanımlar çıkarmıı provasını yap- 1 •-.--- .. -

il .. ,. 

1 

. 4~ J•ıcıAırııı t ._.: ı .erıru~ " ıı ı;ı = -

ı 1. .. .. , . ıı ı ı . ,. .1 
ııısusla eııısa ıııe ustııııt 111·. ı.ı 111.esır ııı · 

lı11 nefis K.\H.\TEPE ~·ınıhı lwrkP!'I' 1 

zc,k, l\u,,et, Sılılıat vı·ı·ir. 

1 

m · ş ve lmnun a not almıılardır. Mezcn olan (44) ha· -~;:- .;:.;:. :-:1-~-====~~~~~· ~~-;;..--.. -.,--.,. . .;-~-
ff k ıı ,,,.-...~ ... """~ -..~ ~ ..... --~--~~~ · ....... ·~"A...1."--<~~ nını mu va n ıyetle bitirmlılerdir . Ve buna kanaat lr R.J'\ "- • , "-' ı 'I'.> \ • • \ ,.._, .'"'-T'\ ._, · • • 1 1' -ü> '>r'iLT"ı" "-T '\GT 

'I gelirmıyenler hanımların hariçte diktikleri dikiş ve 1 y td ~ 
biçt'.kleri kuınıışla;la fikirlerini daha kuvvetli tashıh 11 IJ ur aş · ~. 
etmıt olurlar. ~ • e{ 

! ~Hilô:liahmere, Himayeietf al e~ 
:~Tayyareye yardımı borç bil. ~ 

Fıaıl : ıı· 11ı·uz, ıak~id nlı azaıı ı i 
~ohnlık l.{iistı·rilıııi~ıir. . ' . 

Raıı h a nımların daha ted ı isi esnasınd~ aldıkları ~~;~~~~~ ~~ .;; ~~~""
11 

dıkit l eıl " kendi verdıkleri para'I çıkardıklaıını bı' zzat 1'll "ö'! ~~'~'~'lM . . ., - 'ı.t·"~:;;::ıııt'lM.&:2ılll:l&'.~2*'t.:lli J 1 ~1; , ,,~>-~ ·~M ~ ... ~~ ... r:::~'.~~'S'r.,;:~{i'RM~~~1'K~Sll, 
1
1
1 kendil eri söy'emişlerdir. lYl 

l!i• . {' !' el , ,' .

1 

Orta mektepten, iptidai mektepten ve millet mek- il 
1
. , J el l l I il ı Ct ı, (!) C İ 11: ı 

tebi B kursundan mezun o!an hanımlar diploma ~ ' ~ 
1 1 D 1 ' ıır. "' alabi ir er • .~er hanımlar ancak bıçki bıçrrek ve dikit • ~ 

1 ı I dikmeyi öğrtnmi~ olurlar. Fazla izahat a i nıak istlyen 1 !!t Mevsimlik ve kı~'ık t'll son moda mantoluk, , 
ler yurdumuza müracaat etsinler I ~ ropJuk, yünlü ktıııı::ışlar \'(' fanİll' h::ızı>aleri- ' 
ı\ORF'> : ·ö ekç 1 ·r mahalles A1 İ tlikmel 1'a$J caddes l'io 6 <t ıııiz ~l'lnıiştir. 

Ve 

ilk ışık biç~; .:e. di~iş .~ 
yurdu mudunyetı il~ •it ı::ı " " " ·"1 · _ _ _ _ __ _ 1ft ~ ~ t H C H l C. t- QJ Ç l 11 

=c.._-'-"--=----'---==----~ )~iÇl ~ 

MÜKERREM: KAMİL 
HANIM TEMiZ SEVGİ 

Ve en acı ıztırllbı 

~ En liık~ palıoluk p.ırdiii'iilük \~ ::ıske.!'i ~<'.-1 
~ pulluklar µiizel de~ı·ıılerdıı yerh ye l11~ılız jl! 
ı f'lhiselik ku11ıa~larııııız 11wveullur. 1 
,= Mu~terem müşterilerimizin ~ir ~efa mazam 1za ; 
il t~şrifleri kati~ir. · 
1i TAVIŞANL~LI ZADE FAHRİ • 

Bu inkılap ı omanı ııda 1 
il ; Kumaş Mazası 
~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 i 

~-·--···------------------------~---* ı·--------................................................ ~---. ~· 1 

•EN EN iİ , lf 
Göstermittir 

Fantazi Manifatura Ve 

• t TEMİZ MÜREFEHÜ!lztırabım Savaş kitap evı 

-~-~-•ı•--••w.•••••••1118it••• , 
BALIKESiR .i PALAS 

. ,. 
BAL/Kf SIR t~ 

PALAS :J 
1 

Belediye Dispanserinde 
2s Kuruı Muayene Günleri 

'~ 1 •4 
Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay.jSalih idaresinde rı 

Tı\ı·ir Pdrıı ı 11 ıııiişkiilpesl'ııt ıııiiştf'rilf'riııi d<ılıi ııH·rıııııııı edeıı '• 
ı• ~enıiz, ~oıı.r~~·hı H' sen bı nıükeıııııu 1. iier<'l leri tı.ı·rkı•se ıh eı·işli yeni fı 

h
l ınşa. ettırdıgı sıcak ve .;ıığıık a~rıııııla ııyı-:uıı tı•,k : ıl:\de h:ııı~osıl .. ·~ 

Lııvsıye)t' d •ğer biı· oıeldir. \ltınd.t galiııosıı vardıı'. Gazinosunda '• 
t bütiin şrraiıi sıhhiyeyi ha' i YP lıı·ı· nıeııılPketiıı gazrlf' Ye ıııeeııı11a- 'ı n tarını btılııııduı·ur. (~Ülel Vt-' se~ii radyosu 1110VCULltıl'. = 
•:::----------------------------:·z:-·* ·5;~hk--ôükka~----i7____ - --

Yeşilli caddl'siııde ka~aplaı· kar ·ı~ıııda aşçı 

.\hmet ustanın oturduğu ıliikk~i11 aı•t>lc satılıktır. 
~ 

Talip ola ııla r 

D r. M. Ali 
Cilı, frt·ıı~i. lıel-• 

-ogııklugıı lıa .. talıklan 
ıııiitt'lıassısı. 

Her kitapçıda bulunur. 

• 
Bctlıkesir B~lediye 

1\ iy<tst11 f~11deı1 

Belcdi~ı· ıııed si 15·12-934. taı·ilıiıu~ rasılı-
~arı Cunı::ırtl'ı-i µünii saat ( 15> dı· ıııuıaı içtiıııa
ıııı akit ile aş::ı~Hla yazılı ı·utııanıe~ i ıııüzakerP 1 

cdeceğiııdt>ıı aıaııııı belediye dairt>siııi teşrifleri 

ric ı oluııuı'. 

Kıızııa 1111· 

1- 933, seııı•si lıt•ı-:ılH k:ıı ileı iııiı. tetkiki. 
2- Hiiıcede bazı fasıllarda ıııiiııakale . 

• 
3 - Evrakı ':ıride. 

Keşkek zade Hüsanı!'tlin hryı• nıiiraeaat Pt-
1 

~i rıll'I'. Hastalarını saat üçte B ( k • •• h • l 
hükümLl caddesinde mu- il 1 . f'SI r Cll 111 ll r 1 ye 

I; ayene hanesinde kabul ve 1 l ı • • ı • ""' • d 
_,te .... da-vi-ed-er_. --- RIÜ( ( ellllllllml ıgııı e 

• •••••••••••••••••--·•••• B,ılıkesir ceza t•\iııt• alııı,ıeak ekıııt'k lıcs <nlık 
• • • t 

: Göz hekimi ! ol.ırak ve k:qı,ılı zal'l' 11..;11\ile iııdirnıı·~I' koııul-

Sıııdlf"gı'rıııı Caıııii K"hir 111Plıqıt .... iııtlı• hulu-: Or, Ihsan Ahnıel : ıııu~tıır·. Ekıııt•ği 'ı·rı11ı·gp i.;tı·kli olaıılar :::eı·aiıi 
11up verği lıoı·ctıııdaıı dola~ ı :~ooo lira bedeli •

1
iigr .. 1111ll'k iı;iıı IH'ı:J.(iiıı 111i'ıcldı·i ıınrnıııillik ılaiı·P .. i11- 'l 

ıııulıanınwnlP -1- 2-934 t:ı1·ilıiı ı ılı·ıı itibaren 21 de toplanaıı kı)lıııs~·Jını ıııalısusuııa ~oı ıııaları H' 
Hastalarını her gün sa 

Sııı<lı rğı Kazıısı i\la 1 
M iid ii ı· l üğ·ü ıı den 

Ci''1.\llTE"'ıİ (;(:\LEHi 

Üğlıı . lt·ıı~oııra s;ıaı 14dt>ıı 1 ô~a k;ıdar dalıili 
lıa.t .• lıklar ıııııayeııı>!'>İ ( Bokloı· .\lıııwı 

Eıııiıı lıe~) 

P:\Z.\li (;(1NI Elli: 
Öğlt>,kıı ~oııra ~a.ıl 15 den 16 ~a kadar 
kıılak, lıurıııı, lıog;11. lıast<ılıkları ıııııaye

ıll'~İ (Doktur \lı•hıııı•l K:iıııil 111·.') 

P:\Z.\llTESİ GL~LEHİ: 
ÖıYledeıı t'\\t'I saat 10 daıı 12 .' ... katlar :... 
dalıili lıa~ıalıklar ııı11a~P111ı~i (llokıor .\lı-

ıııet Eıııiıı lw.') 

SALI GÜNLEHİ: 
Öğledeıı "' ,,.ı :;aaı 1 O da11 12 ~ ı· kad;ıl" 
dahili hastalıklar ııı ııa~· enı·~i (Dok ı or .\lı

ııH•t Eıııiıı bı·~) 

Ç.\ l\Ş.\~J B.\ l~f' :\'LEll 1: 
Üğledı•ıı soııra saat ı 5 dı·ıı 16 ~a kadar 
dahili lıa~talıklar ıııırn~ı·ıw:-i (ll11ktor ita-' 
saıı Haif lw~) 

PEH~E~IBE GÜ LEHİ: 

Üğled • 11 ~oııra ..,aal lf> dPıı 16 ':ı kadar 
' 

eildhı· \t' lıı•,lhe lıa~ıalıkları 11111<\\Pııı·~ı . . 
(Ooktoı· \)pfı111Pl .\li lıP~) 

gii11 ıııiitldıitle lıcıczP11 ~: . tılıg.ı ~ık:ırılaıı uıı falı· 
rikr:-ı hiııasıııa ıalıp ol.ıııl;ıı·ııı th ıli'ı dair,•:-1i11de 
Sı ııd ı r gı ~la 1 ı ıı ii d ürl iiğii 11 f' 111ü;·acaat1 a ı·ı. 

at 3 den ıonrıı Kuvalmil- tı•ıniıı tı ıııuvakkatPlt>riııi ~apanık \t·rıııı• gııııu 
liye caddesinde 159 nu ola il ~ ~ • 1 2 - H 34 tari lıi 111' ı·a ~l gt>it'll Cll ıııa rtesj 1 !!ll!I~~~~~'!'!!!!!!!~~~---~~'!!.'!"_!"'_'!!!!"' __ , .. "!!..'!!..!'!!.!"' .. ~ 
maralı muayenehaneıin • göııii sa:ıı ı-ı. dtı koııı~iyoııda lıazıl' h11ltııııııalaı·ı 1 

.de kabul eder. : il~n olunn r. •••••••••••••••••••••••••• 

Ne,riyat müdürü: ESAT ADIL 
-
Villyet Matbaa11 Balıkeıılr 
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