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Tevfik Rüştü Aras ökonomi C. Basri Saran'ın 
- --- ---

Cenevre'den dönüşte Ati na' -
ya uğrıy t eıı k 

haftası Ankarada baş 
ladı 

Ankara, l l (A.A) - Öko 
nomi ve yerli malları haf
tası yapılmıı saat 16 da 
Halkavinde Başkan ismet 
İnönü bir sözle açılacak ve 
sonra kız lıseıi bir müsame· 
re verecektir. Yarın akşam 

büyük ulus kuru ' tayı baıka 

nı Kazım Özalp radyoda 
bir söylev verecek ve hafta-

~elenklerle donatılmış hazin tapulu dün binlerce 
Balıkesir'linin göz yaşları arasında trene bindirildi. 

Kılık kanunu lıakkında Yeııizı>lo!''un sözleri Az zaman zarfında kendi- mit ve arkadan bir piyade 

İıtanbul, 11 (S.Ş.) - Ha
ticiye bakanı bay Tevfik 
Rüıtü Araı'ın Cenevre dönü 

tünde Atina'ya uğrıyacağı 

bıldiriliyor. Alina'dan gelen 
haberlere göre bazı Yunan 
tazetelerinin tarizkar ne~ri
Yatını )1. Venizeloı takbih 
etmiıtir. \lumaileyh yeni be
Yaoatında demlıtır ki: 

" Türk hükumeti kıyafet 

kanunu ile ortodoks 1 a baa · 
larına karıı düşmanca bir 
harekette bulunmayı istih
daf etmit değildir. Ancak 
devletin laiklqtirilme•i pren· 
•ibini tatbik etmektedir . 
Türkiye'nin bu hususta hila
feti lağvedecek kadar ıleri 
gittiği malumdur " 

Atina, 1U (A.A) Gaze. 
lelerin öğrendiklerine göre: 
Tevfik Rüttü Aras Cenev 
re'den Ankara'ya dönerken 
Atlna'ya uğrıyacaktır Türk! 
Je dıı işleri bakanının bu 
ziyaretinin baılıca ölçüsü 
ıduslar derneğinin itleri ve 

bay Tevfık Riıştü Ar .s 

hali hazırda Cenevre'de top
lanmakta olan Balkan an 
!aşması dıı i~leri bakanları 
nın konuşmaları hakkında 

Yunan hükümetine bilge 
vermektir. 

Bay Recep Peker 
Ankara, 1 l tA A.) Ata 

Türk fırka genel katibi Re 

cebe Peket soy adı vermiş
tir. 

nın öbür günlerinde de sıra 
ıle Ôkonomi ekim ifleri, 
Kültür ve Su bakanlarile 
C H. F . genel katibi Bay 
Recep söylevleri 
cektir. 

dinlene-

sini bütün Balıkesir'lilere 
sevditmif olan değerli ku
mandan ceneral Basri Sara· 
nın cenaze merasimini it iten 
halk, bütün sokak ve cad
deleri vaktinden evvel dol 
durmuştu. Saat tam on bet· 
te ceneralın cenazesi askeri 
hastaneden alınmış. hüku 
met ve milli kuvvetler cad 
delerinden geçirilerek istas
yona götürülmüıtür. 

Merasime topçu taburun 
dan bir batarya iftirak et 

Talebelerin saçları 
2 Numara makıne ıle kesılecek 
Mamur, tale~e ve muallimlerin aynı renkten birer yek

nasa~ eföise giymeleri düşünülüyor. 
Ankara' da acılacak üniversite • • 

Ankara, 11 \S.Ş.) Ma- düşünülüyor. 

arif bakanlığı bütün mek- Diğer taraftan bütün dev· 
teplere gönderdiği bir ta- let memurlarının da bir ku
mimde ayın on beşine ka- maıtan elbise ııeymelerl fay
dar bütün talebelerin saç 

Avrupa Mi-sclkı 
dalı olacağı, bu ıeklin ka

larını 2 numaralı makine ile 
b bulü halinde çok genif bir 

kestirmelerini ildirmittir. 
Bakanlık bu emrin çabuk inkişafa mazhar olacakları 
yerine getirilmesini ve bu söyleniyor. 
tarihte saçlarını kesmemiş Ankara, 11 (S.Ş.} Ônü
bulunan talebenin mektep · müzdeki sene Ankara'da ta· 
lere kabul edilmemesini buy · rih Coğrafya · fen . hukuk 
ruğuna eklemlıtır. fakültelerini ihtiva etmek 

-- -- - - . --

M ussoli n i' nin teklifi 
tekrar canlanıyor. 

Mısak,n ~ükümlerini muhafiaya Avrupa'nın tanınmış 
ricallerinin nezaret etmesi istenaceHir 

Ankara, 11 (S.Ş.) - Ma
arif bakanlığı bütün Türkiye 
mekteplerinde muallimler 
ve talebeler için bir kıyafet 

kabulü işini tetkik ediyor. 
Üniversiteliler için de yek· 
oesak bir kıyafet kabulü 

üzere üç fakülteli bir üniver · 
site açılacaktır. Yeni üniver· 
sitemizin yeri Önce bildirildi-
ği gibi ziraat enstitülerinin 
bulunduğu yer civarında 

olacaktır. 

İtalya'yı nıe~gul eden meseleler 
Pariı, 10 (S Ş) M Aynı gazeteye göre Fran 

Muuolini'nln on senelik bir sız hariciye bakanı mösyö 
Avrupa misakı aktını teklif Lavalin Roma'yı ziyaretinde 
edeceği ıayiası yeniden do · mösyö Mussolinl 1 u teklif 
laımağa baılamıştır. Star üzerinde t-ransız devlet ada 

Fransa Kabinesinde 1 

gazetesine göre M Muaso· 
lını bütün Avrupa devletle · 
ti arasında bir ademi teca 
'1üz m:sakı yapılmasını ve bu 
trıiıak hük[ime 'erinio muhafa 
ıuına Avrupa'nın tanınmıt 

ricalinden müteıekkil bir ko 
ırıiıyonu!l nl'zuet etmesini 

\1 Mnssolinı 

leklıf edecektir. Rusya-Al
manya - İngiltere ve Fransa
tıın bu teklife müzaheret 
edecekleri, hatta birletik 
Aınerika'n.n da manevi mü 
J:aheretı halinde Kellogg -
Btiand mbakmın geni,letilmit 
olacatını yazıyor 

Sar anlaşması tasvip ve M. 
Laval telle tebrik edıldi. 

mı ile uzun uzadıya görüşe
cektir 

Paris, 10 S.Ş) - M. 

Amerikaya olan borcun verilmiyeceğini 
bildirmek üzere üç kişilik komite ayırdı 

~lussolıni Paris Soir gazetesi 
muhabirine şunları söylemiş· 
tir: 

Paris 1 l (S Ş ) Fransız tir. Sar meselesi hakkındd 

kabinesi dün toplandı M. imza edilen anlaımayı kabi

"Fransa ile yakınlık teai 
si ciddi me•aiye muhtaç olan 
hir iştir. Meseleleri maddi 
olarak ele alıyor onları rea 

Laval'ın Cenevre'de bu
lunmasına binaen başvekil 

M. Flanden nazırlara harici 
işler üzerinde izahat vermiş-

arasında çok sıkı bir sami · 
liteci bir kafa ile tetkik edı- miyet doğmasına meydan 
yoruz Yalnız kaıdeşlıktEn vermek ve İtalya'yı pek çok 

1 bahsetmek }elrrez. Onu ger- işgal eden Ralkan ittifakını 

çek lır anla şma ıle yarat. tesirsiz bırakmak istemiş olma 1 

nıak gerektır.,, sı oldukça ihtıll'al dahilinde 
Paris , 11 ( \ .A) Ana- dir. İtalya'yı meşgul eden mü 

dolu ajansının husu•İ muha- him sebeplerden biride Tür· 1 

bırinden Eko de Pari gazete· kiye'nin kati bir adımla Yu 
sin n Londra muhabiri goslavya'ya yaklaımış olma-

M. Laval'in Roma'ya seyaha sıdır. ltalya meydan okuyan 
tı dolayısile gazetelerde do:a bir lisan kullanmıı ve Akde· 
şan bazı şayiaları ileri süre· nizdeki adaları sebepsiz ola· 
rek huni , rın arasından seya- rak tahkime kalkışmamıt 
hat neticesinı akim bırakma olsaydı Türkiye'nln bu gün· 
gayesini takip eden siyasi kü vaziyetine meydan ver
bir manevrayi ortaya çıkar- memiı olurdu · 1 

m .k ıazırıı ı:eldiğıni bıldir. Milletler cemiyetinde 
mekte ve M Muswlini'nln sıra. anlaşma 
sı geldiği vakit bütün Avru· Ctnevre ı ı (A.A) Milletler' 
pa'ya şamil bir misak akli cemiyeti konseyinin dünkü 
tasavvurunda bulunduğuna lopla ntısında Macar-Yugoslav 
da.r olan şayiaları . ihtilafı hakkında esas itibarile 
Kaydettil:len sorra sozune bir anlatma elde edtlmiı ve
,öyle devam etmiştir . İt al· bu büyük bir memnuniyet 
yanların Franıa ve. Rusya uyandırmıtlır. 

ne müttefikan tasvip ve tak-

dir etmiı. hariciye nazırı M. 

Laval'ın telgraf ile tebrik 

edilmesini kararlaştırmıştır 

Nazırlar aynı zamanda karp 

borçları etrafında da müza. 

keratta bulunarak evvelki 

kabinelerin bu mesele üze

rinde takip ettikleri yoldan 

ayrılmamağı muvafık gör

müşlerdir. 15 kanunuevvelde 

Amerika'ya ödenmesi lazım 
gelen borcun verilemlyeceği 

yolundaki cevabın hazırlan
masını kabine baıvekil Flan
den, hariciye nazırı M. La · 

val ve maliye nazırı Jerman 

Marteo'den mürekkep üç 
kitihk komiteye vermiştir. 

iki tayyare çarpıştı 
Londra 10 (A.A) - Bir 

bombarduman tayyares_ile 
bir sivil tayyare \'arpıfmııtır 
Pilotlar ölmüıtür Bir kü 
çük zabit de ai{ırca yaralan· 
mııtır. 

taburu ile istihkamdan bir 
bölük hafif adımlarla ve 
büyük bir acı içinde batar 
yayı takip etmlı ye arkadan 
bir jandarma müfrezesile 
bir polis kıtası, bulunları 
müteakip te memurini mül 
kiye ve askeriye, arkaların 
dan hafızlar, top arabası üs 
tünde değerli ceneralın al 
bayrağa sarılmış ve çelenk· 
lerle örülmüş hazin tabutu 
askeri bandonun matem ha· 
vasile kalplere hüzün ve 
elem saçıyor ve bu manza
ra bütün memleket halkını 

ağlatıyordu Bu vaziyette ses
siz, ağır adımlarla istasyona 
indirilen ceneralın istasyon 
arkasında namazı kılınmış 

ve müteakiben ceneral Bas 
ri Saran'ın kısa bir hal ter · 
cümesile başlıyan piyade 
mülazımlarından Rıza beyin 
ateşli ve hazin hitabesi ora
da bulunanları çok müteessir 
etmiş ve herkesle beraber 
kayın pederleri ceneral Ce
vat'ı da ağlatmıştır. Bundan 
sonra değerli vali ve beledi
ye baıkanı Salim Onat mer
hum Basri Saran hakkında 
ufak fakat çok özlü bir nu
tuk söylemif, vilayet ve mem
leketin teessür ve taziyetleri · 
ni bildirmiştir. Bundan son 
ra bir askeri müfrez tara
fından ha vaya endaht edil
miştir, Bundan sonra cene
ralın al tabutu kendisini 
çok seven zabitlerin omuz· 
ları üzerinde hazırlanan va 
gona göz yaflarile götürü 
lerek yer!eştfrilmittir. 

Ceneral l:lasri Saran'ın ta
butu sevgi ve saygı ifade 
eden çelenklerle süslenmiı 

ve bu çelenkler; Vılayet 
ve belediye, halkevi ve fırka. 
adliye, askeri hastahane, 
Jandarma, 40 nci alay, istih· 
kiim ve topçu taburları, in
hisarlar idaresi, ltbankası 
idman mınakaaı ve yoksulaı 

birliği tarafından asılmı~tır. 

Tren saat 17 ye çeyrek 
kala gelmi§ ve saat 17 de 
Kolordu bandusunun hazin 
matem havesile ve halkın 

göz yaşlarile yavaı yavaı 

hareket etmiıtir. Trenle Ce 
oeral Cevat ve Kolordunıu 
zun Erkanı harp Reisi Ekrem 
ve ya verelerile bir kaç zabit 
hareket eylemişlerdir. 

324 seneside harp akade
mesıni:bitirmiş, yüz'baıı ola
rak oı duda vazife almıı ve 
Franaa'da iki sene tahsil 
gördükten sonra büyük har· 
be kadar Ceneral Cevat'ın 
maiyetinde bulunmuı ve 
büyük harpte Kolordu ve 
Ordu Erkanıharp reislikleri 
yapmış, istiklal harbinde de 
büyük itler baıarrnıı, 340 
senesinde 57 inci Fırka Liva 
kumandanlığında, 926 sene· 

1 sinden 931 senesine kadar da 
harp akademesi kumandan · 
lığında bulunınuı olan de
ğerli ve genç Ceneral Basri 
Sara'nın ani ölümü Balıke 
sir halkını yürekten acılarla 
ağlatan Cenaral Basri Sara'· 
nın kederli ailesine tekrar 
tazlyetlerlmlsl •unarı:ı: . 

Dışarda tıirkiye h;;kkında • 

Dış İşler Bakanı 
Bay Tevfik Rüştü 'nün beyanatı 

Türkiye Dış itler S.E. Bay 
Tevfik Rüttü, bilindiği gibi 
doğu misakı ve Yugoslav 
muhtırası hakkında M. La-
va! ile görüşmek üzere Pa
ris'e gelmiştir. Bay Tevfik 
Rüıtü bize intibalarını söyle · 
mele lutfunka bulundu Hay 
Tevfik Rüştü önce Fransa'da 
bulunduğundan ötürü duy
duğu sevinci ortaya attıktan 
sonra dedi ki: 

"·Burada bir çok dostlarım 
vardır... Buradaki dostlarım 
bir dost varlığı teıkil etmek. 
tedir. Dün M. Ed. Herriot'u 
gördüm, öğleden sonra M. 
Franklin - Bouillon'u göre
ceğim ve M. Henry de Jou
venel ile akıam çayını içe· 
ceğim. Burada arkası kesil
miyen bir sempati ha va11 
içinde yaşamaktayım." 

" Eksellans, Avrupa'nın 

bu günkü durumu hakkında 
ne düıüuüyorsunuz?. "Ben 
bedbin olmıyanlardandım. 

Hey ıeyin sadeleımek sure 
tile sonlanacağı hakkında 
eyi ümidlerim vardır. Ce
nt'vre' de kullanılan metod 
ıüphesiz en az fena ve çok 
defada, en eyi olan metod 
tur. Genel bakımından ko
nuımanın eyi bir ıey oldu
ğuna inanır z. Her halde 
uluslar arası bakımından ko 
nuşmak diğer uluslara tercih 
edilmeğe değer bir ıeydir. 

Ôkonomik ve siyasal ba
kımlardan her eyileımenln 

temelini uluslararasında iti

~da dönüt teıkil eder. Av
rupa, heyhat, henüz eyileı· 

memiıtir. Avrupa'nın hasta 
lığı devam etmektedir ve 
onu eyileştirecek mucizevi 
bir ilaç yoktur Yeni inki
ıafları ihtiva edecek bir 
eyileıme devresinden baıka 

bir ıeyi gözönünde bulundu· 
ramayız. Yalnız devamlı bir 
gayret eyileşmeyi getirebilir. 

Bay Tevfik Rüştü Dışiıler 
Bakanımızla yaptığı konuı
madao memnundur. Bu gö 
rüıme hakkında demiştir ki: 

" Bu konuımadan pek 
çok memnunum ve M La
val'ın da bu konuımadan 
aynı intibaı almıı olmasını 
dilerim. Daha Cenevre'de 
birbirini anlamııtık M 
Pierre La val bir realıst'lir. 

Son günlerde Parit'te kar 
şılaımamız bir tesadüf, fa· 
kat mutlu bir tesadüftür 
Bu karıılaıma ancak mey
dana getirilmiı olan itler 
hakkındaki anlatmayı kay
detmeğe yaramıştır. Ne 
yapalım kışta Leman gölü 
kıyılarında sekiz gün kalına· 
maz ve bu zamanda Paris
ten d .. ha eyi bir yer olabilir 
mi?" Bay Tevfik Rüıtü 
bunda'n sonra Balkan anlat· 
ma misakının en eyi 
bir mıntakavi misak 
olduğunu, bu misaka glrmit 
bulunan Romanya ve Y o
gosla vya'nın aynı zamanda 
küçük itilaf kurumunda da
hil ' bulunmaları bakımından 
Balkan anlatmasının kurum 
ile münasebetlerinin çok eyi 

«L'lnformation• dan 
olduğunu söylemlt ve de· 
mittir ki: 

"Gerek küçük itilaf ve 
gerek Balkan anlatması ku· 
rumlarından M. Titülesko
nun rolü, hayati bir mahi
yettedir. Tabii küçük itilaf
tan bahsetmeğe hakkım 
yoktur. Ben yalnız Balkan 
anlaımasından bahıetmekle 
memnunum. 

Bundan maada ulu•ları 

birbirine yakınlattırmakta 
şahıslar arasındaki münase 
betlerin büyük tesiri vardır. 
Titülesko. Makılmos Ye 
Y evtlç ile aradaki münaae
betlerln kardeıçe olduğunu 

ıöylemekliğlm gerektir. Bu 
münasebetler yurtlarımız 
menfaatlerinin doğru olarak 
anlaımasını gösterir. 

Türkiye Ruıya'mn dostu
dur. Bu da gizli birtey de
ğildir. Bu dostlutu lnkltaf 
ettirmeğe ıuur ve hararetle 
bağlıyım. 19:&.0 yılındanberl 
buna çalıtıyorum ve daha 
baflaogıçtanberi bize bu 
yolu gösterenin büyük ,efl
miz Atatürk olduğu unutul
mamalıdır. Beni Rusya'ya 
gönderen odur. Rusya'nın 

acunda oynıyacağı rollln 
bir barıı rolünden baıka bir 
ıey olmıyacağına kati lna· 
nım vardır • 

Türkiye'de petrol 
"La Bulgarie" 

Türkiye HükO.metl Tür
kiye' de petrol endüstrisi
ni ortaya çıkarmağı ihmal 
etmemektedir. Ôkonoml Ba· 
kanı Bay Celal Bayar ıon 
yaptığı bir yolculuk aırasın
da ~1ardin'e uğramııtır. Mar· 
din yakınlarında petrol ara
ıtırmaları yapılmaktadır. 
Bakanın gazetecilere söyle
diği sözlere göre bu arattır· 
malar çok ilerlemlıtir. Bun
lardan elveritll neticeler el
de edileceği umulmaktadır. 

Hükumet mahafillerl nik
binlik göstermektedirler ve 
<<Courrier deı Petrole» gaze
tesi bu mikbinllğl dotru bul· 
maktadır. Doğrusu Türkiye 
öyle bir yerde bulunuyor ki 
buralarda petrol bulunması 
çok mümkündür. Türkiye'ye 
komıu olan memleketlerde, 
netelılm Romanya, Irak, 
lran, Kafkas} a'da p :trol mer· 
kezleri vardır. 

Türkiye hükümetl ulusal 
refahını temin etmek için 
elinden gelen her ıeyl yap· 
maktadır. Bu 1iyasanın yernl
de bir §ey olduğunu ilpata 
kalkıtmak bile lüzumsuzdur. 
Bazı memleketlerin petrol 
bulmak araıtırmalarına "tah
sis ettikleri paralara bakı· 
lır ise Türklye'nin bu ite tah· 
sis ettiği para hiç mesabe
sindedir. Hele bu memleket
lerin petrol bulmaları ümi
di Türkiye'nin petrol bulmak 
h\lsusundaki ümidinden çok 
daha azdır 

Türklye'de petrol çıkanl
maıı memleket için hayırlı 
neticeler verecektir. Türki· 
ye her yıl 70000 ton pet· 

rol ve müıtakatı ithi.l etmek· 

1 
tedlr Bu ithalat ticaret 

( Devamı lklnc:l yllsde) 
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memleket haberleri 

Başbakan 
_ lstanbul'a geldi 
l:>T Aı'lBUL, 11 (A.A.) 

Baıbakan lamet lnönü yanın-
da ııhhat bakanı Refik ve 
maiyeti olduğu halde bu sa
bah Çorlu'dan gelmiı ve 
merasimle karıılanmııtır. 

Yeniden yapılacak 
belediye seçimleri 

SAMSON, 11 (A.A.) -
Vezirköprü, Hafra kazala
rındaki belediye !· aıkan!ık 
seçimleri yasaya uygun ya· 
pılmadığından bozulmuştur. 
Seçim yeniden yapılacaktır 

Hukuk usulü muha· 
kemeleri kanunuı . da 

tadilat 

Kahire' de / $1!: ll•f 1 R ,, I!: _ ,ı, 1 l AV f.J 11!: )' 1 Ba~~. g_öre 1 1 

Tütün fabrikası ku-
1 1. Memleketaeverlik; bu 

urlacak. 1 vd~ 1 vbe bele. Bandırma'da Balya :~n;aa~~:n~;:n~~!eğe:~ı~:c:,~ 
· , . I l şk Bandırma l 1 f S.Ş) Ölü 
lstantul 11 (~.Ş ı - Ka- -' C c ' il n l . meziyet ve hiç değitmlyen 

h 'd 1 k 1 T" k - mü derin teessür uyandıran Ka~ınlarının toplantısı ire e açı aca o an ur - - - bir kıymettir. 
Ceneı-al Basri !:ıaran'ın ce 

tütün fabrikasının nıakinele ç a 1 teft" tt• 60 rş YI iŞ e 1 nazesi saat 9 da buraya gel · BALYA, 11 (S Ş.) - Bal- ı - -· 
ri yakında Kahire've gönde o· k 1 bele j Kadın severse: 
rl·Jecektir. un a ıam va i ve di Göz yaşları arasında me· ya kadınları, büyük ulus 

Uzaktım (Çığla, yakından 
Fabrik" yapacağı sigara

larla yerlı sarfiyatı karşıla· 
yacaktır . 

rasimle ceıızeyi almağa ge- kurut ,yının Türk kadınına 1 
(Tığ) a benzer. 

le:ı torpilo •a nHledildikten verdıği en b\iyük hakların-
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_ 
sonr., İ :;t a nbul'a mütevecci- dan biri olan saylav 1 

Türkiye - Norveç 
anla:?ması 

ANKARA, 11 (A .A. ) 
Osol 'da Tüıkiye ile Norveç 
ara sında ali le&viye ve uz
laşma anl ıı şmasının la•dıkna 

meleri teati edilmiştir. 

inhiSarıar 

hen İıar • t etti. 

Soy adı 
Alanlar 

Gıreson nahiye müdürü 
Sıla! bey Yalçınkayd ve 
İ v ri ı cli nahiyesi nıüdiirü 
Ş•vket bey de Tunç adını 

1 
seçmişlerdir --------

seçimini büyük bır sevinçle 
karşılamışlar ·! ır. 

!{unun bir tezahürü ola- 1 

rak Balya kadınları bu ta· 
bii haklarının verilmesini 
büyük bir toplantı ıle kutlu 
lamışlardır. Toplantı çok sa
mimi ve heyec3nlı olmuştur. 

Ala Türk'e ve büyüklerimi· 
ze şükran hislerini bildirir 
teller çek~miştir. 

İnsanların pek çoğu umu
mun beğendiği eyi vasıfları 
kendi kötü huylarına maske 
olarak kullı;.ndıkları cihetle 
her hangi bir kimse hakkın

da eyi veya kötü dıye kati 
bir hüküm verebilmek için 
onu mutlu\...a uzun zaman 
çok sıkı bir müşahede dt:n 
da bulundurmak zarureti 
vardır. 

hakikatte 

Ankara, il (S.Ş ı · Hu . 
kuk usulü muhakemeleri 
kanununun bazı maddeleri· 
nin değiıtirilmeıl hakkında
ki layiha encümenden ge 
çerek meclis umum heyeti· 
ne gel mittir. 

,Brüksel sergi
\ sine girecek 

1 Dış işleri 
hakanı 

\Üst tarafı birinci yüzde} 

1 

pla ncosuna ağır lir yük ol· 
makt:ıdır Memlt·kette pet

rol oô.na yıinin ortaya çıka· 

Yunan -
Arnavut 

- 62 
İzdivaçta aşk, 

hayale benzer. 

Sabit 
Müftüolllu 

Nüfu!'< sa~ııı ı 
Muğla 10 (A.A) 

Muhbir ikramiyeleri ı 
hakkında tamim 1 

Ankara, 11 ( S.Ş .J Hü-
viyeti gizli kalması lazım 
gelen muhbir ikramiyeleri 
hakkınd.ı Gümrük ve İnhi· 
ıarlar bakanlığı bır tamim 
yapmııtır. 

Bu tamimde meydana 1 

çıkarılmaıını kendisi istemiyen 
veya meydana çıkarılması 

halinde ondan sonra kendi 
ıinden istifade imkanı ka 1 
mıyacağı onu kullanan ma · 
kamlarca hükmedilen muh
birlerin, hüviyetleri gene 
gizli kalmak ıartile ikrami
yelerini alabilmeleri için 
ne yolda hareket etmek la 
zım geleceği bildirilmekte· 
dır. 

'1iıtelı, ssıs Profı>siiı· 
Ankara, 1 l [S.Ş.J - Ana 

dolu'da ürün hastalıkları et · ' 
rafında tatkıkata memur 
edilen İktisat vekaleti bitki 
hastalıkları mütehassısı pro
fesör;Gasner §ehrimiz e dön
müıtür. Tetkikatı neticeleri· 
ni bir raporla vekalete bil· 
dlrecektir. 

Bav Nilıat 
• 

Eıkiıehlr, l 1 ı S Ş ) - Es 
klıehir ve ha valisindeki pan· 

çar zeriyatını tetkik etmek 

lstanbul, 11 (S.Ş) lnhi-
sarlar idaresi l' rüksel'de açı 
lacak olan Uluslar arası ser· 
gisine ittirak ve İnhisarlar 
mamuliitının büyük mikyas 
ta teşhirine karar vermiştir. 

Afyon satışları 
İstanbul, 11 (S.Ş) - Av· 

rupa'lı afyon fabrikaları 

karteli murahhasları uyuıtu-
rucu maddeler inhisarına 

yenid~n müracaat etmiıler 

ve inhisardan afyon fiatla· 
rını istemişlerdir. Fiat lar 
kendilerine gönderilmiştir. 

idare Japonya'dan 300 san· 
dık bir siparis almıştır. Ge· 
çen ay içinde Aınerika'ya 

<ıOO ıandık gönderilmiştir. 
• 

diye başkanı Salim Onat 
çarşıda muhtelif dükanları 

gezerek teftişatta bulunmuş 
tur 

Şehir kulübü 
Dün akşam vali ve bele· 

diye baıkanı Salim Onat 
ve fırlta başkanı Tevfik 
Fikret fırka hl nasında top · 
!anarak şehir kulübünün 
açı!mauna karar vermişler

dir 

Valiler 
Ayın yırmisine do~r.u inhisar Arasında deg" i. ı 
ıdaresl memleket ıçınde af 

yon satın almağa başlıya şiklikler oldu 1 

cakfır. Piyasa hakkında in· 
hisar umum müdür vekili ANKARA, 10 (S Ş) Va. 
şunları söylemittir: liler arasında yapılan yeni 

de~iıiklı!derde, Antalya va 
- Dış piyada afyon fiat· 

!arı sağlamdır. ::-ıkıımı~ olan 
bazı mal sahipleri kilosu 130 
franktan satıt yapmaktadır 

lar. iç piyada değiıiklik yok
tur. Yeni ürünü 2WO sandık 
olank şavullanmaktadır. 

üzere İzmir haıerat enstitü
sü müdürü Nihat ıehtlmize 

gelerek pançar •abasında 

tetkikata başlamııtı 

li.iğine Kütahya valisi bay 
Saıp, 1(ütahya valilığ.ne lçel 
valisi bay llazım tayin edil 
ıniştir- İçel valiliğine kimin 
tayin edileceği henüz anla
şılmamııtır 

Ayasofya camii 
lstanbul, 11 (S.~) Aya-' 

sof va dün sabah kapanınış • 
lır. Hınanın onarılmasına ve 
müze hazırlıklarına baş l anıl-

mıştır. 

'!ar 
maris örnek nufus yazımı 

rılınası ba yükü hafifletecek· 
tir Anlaşamamazlığı de- geçen perşembe günü bit· 

1·- k. h··k· ı vam edı"yor miştir. Son yazılışa göre, ur ıye u ·ıımeti petro 
Marmaris kazasının genel 

sanayiini kurmağa karar ver-
diği zaman pttrol müdür· ATİNA, 10 (A.A) - Arna· . nufus_~ 8310 · dur. 1927 
lüğü halli kolay olmıyan vut gazetesi l:;elanik'te bulu- ! de nııfus yazımında Marma · 

b 1 · nan 1·,•<ı· yu··z Arnnvut'un 1·ka ! rlıin genel nüfusu 7125 idi ir mese eyı ortaya sürmüş-
tür Netekim bu ince işi ınd tezkereleri yenilenme- İki hesap karşılaıtırılırsa ka 
yükselecek olan bir tekni· diği takdirde Arnavut tabii- zanın nüfusu yedi senede 
s yen bulmak g<>rek bulun· yetine geçen Yunımlıların 1385 kişi çoğalmııtır. 

maktadır. Çürıkü geçmişte Arnavutluk'tan çıkarılacağı- 1 Saraşın l akvımi 1 
ya l•ancı bir teknisiyen her 1 t d I 1 

nı yazma< a ır. 1 iLK KANUN .•' 
ne zaman Türkiye hesabına Proia gazetesi diyor ki: 
jeolojik araştırmalarda bu- 1 1 2 9 
!unmuş ise Türkiye bu iıte İki yüz değil ancak yüz 1 Çarıamba lı 
sukutuhayale düşmüıtür. Arnavut ailesinin ikamet 1 Gün dokuma: •ı 

Bunun için Türkiye hü· tezkereleri yenilenecektir.Ve il YIL: 1934Zevali 
7
•
17 'ı 

Ezani 2,27 1 
küındi jeoloji araştırmalar bu karıılık tehdit eri üzeri· • z 1 • RAMA AN 5 
vazifesini itimacledeğer genç ne değil ancak Atina'daki 1. = = ____ 1 
bir Türk'e verıiıeğe karar Arnavut sefirıne verilen söz 1 1 
vermiştir Hu da Cevı t Eyüp üzerine yapılmaktadır. -.:---------
Heydir Cevat bey birleımit ':,';,-- -

Amerika'da petrol ılerini !'il 
öğrenmiştir Cevat bey Ame 

- .. ::.- ii 
rıka'dan çağırılmışlor ve J' 

1 diğer ihtisas sahip ' eri ile bir 

lik\e Midyat yakınlarında ı 1 

araştırmalarda bu ' unacaktır. 
Midv at ha valisi petrol araş 1 

1 

lırmal~rı için lazım olan bü. 
tün jeo ojik şartları haiz bu-· 
lunınaktadır. 

Savaş'ın Büyük 
Yazı Yarışı: 

Öz Dille En Güzel Vazı 

Tabii buların sonunu bek
lemek gerektir Fakat ı;örü 
nü~e bakılır ise Türkiye hü 
küme ti bu husus' a kati ka
rarını vermiş bulunmaktadır 

Çok önceden bir yazı yartşı açacağı- 1 

mızı yazmıştık. Buna başlıyoruz. Öz dille 
en güzı::lyazıyı bulacağız.Bütün gençleri, ıj 
yazı yazan/an bu yanşa çağırtyoruz. Per· ıııl 

1 
şembe günkü Sav11ş'ı okuyun . 

1 ı ı 1 .. -----·· .. --- ---.. 

Radyo 
12 lıkkanun Çarşamba 

lstanbul, 
18 - Franızsca ders. 
18,30 - Jimnastik: Selim Sırf 
19 - p,ftk: 0Jnı musikisi 
19,30 Dünya haberleri. 
19,40 - liı.laldyka orkestsra 

20,40 

koro takımı tarafı 

dan kar şık havalar 
l(onuşma: I<onferaos 

tasarruf ve yerli ıns 

lı haftası. 

21,15 - Ajans ve borsalar 
2 f , 30 - Halk havaları: Rad • 

yo orkestrns . 
Budapefte M. 550 

18 Sözler. 
18,30 R go çingene or 

kestrası 

19,45 Eski lng;Jtere'de bi 
dolaıma. 

20, 15 Tan nmış oper.ı parçolı 

21 - Sözler 
21, 35 - Op -ra orkcstraS'. 

23 - hab ırler. 

23,25 - plak. 

24 - Bachman salon kıı· 

artet takımı. 

Moskova, 360 M. 
19,30 - Senfonik konser ,()! 

kar Firied ;n ıdaresio 
de ve Bruckner, Mo 
zart n eserlerinden>. 

A one ücreti 
YIL GJ 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 AYLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
ba!ı"larıabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruıtur. 

--+---
Gazeteye ait her huıustıı. 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . ... -
SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz. 

-·-
1 SAVAŞ 
llDARE YERİ: Balıkesır Kuvva>'1 
}milliye caddesinde Hususi dair' 

1 
Telgraf .1drcsı: Balıkesir -" 

SAVAŞ . ............... ~ ............... ~ --·----------------.,._, ___ _ 
~~---

Roman Tefrikamız: 20 

S<t v '' ş t<ı n S<t v '' ş<ı 

Su baıında be~ dakika 
kadar oturduktan sonra at· 
!arına da su lçlrdiler. Hacı 
Ahmet artık yolda yaya 
yürüyerek ha ,bihal etmele· 
rl muvafık olacağını, !\erek 
hattı hareketlerini tanzim 
ve gerek yorulmamak ve 
canları sıkılmamak için fay · 
dası olacağını söyledi. Atla 
ra bindiler. Üçüncü atı Ha 
cı !\ hmet yedeğine aldı. Yan 
yana yola koyulduktan son· 
ra Hacı Ahmet: 

- Artık önümüzde on 
yeaı saatlik mesafe dahilinde 
ancak tesadüf edebileceğimiz 

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

gavurla muharebe yapacak, 
biz de ya ölürüz ve yahut 
hak davamızı kazanır ve 
kendi milletimizin idare et 
tiği bir hükümetıe yatarız. 

Dedi. 

Türk gencinin sevincine 
payan yoktu. Her halde va 
tan aslisine kavuımak 

husu >undaki azminin boıa 

çıknuyacağına kani oldu Yol 
da vakit geçlrmek içın eıa· 

sen merak ettiği bir mese 
leye temas ederek Hacı Ah 
met'e nasıl olup ta bu mem · 
lekele geldiğini sordu. ilacı· 
Ahmet: 

Harbi uınuınınin bida· 
azami üç jandarmadır Onlar yetinde, zengın olan babam 
da eminol bizi atlı ve ıilah ı· b ı• hac maksadile staıı u a 
lı görünce kaçarlar. Başka geldi ve beni'de validem1e be 
hiç bir tehlike yoktıır On- raber getirdi. Validem İs 
dan sonra bir aıiret vardır. tanbul'da hastalandı ve ö ·dü 

. Onlara at 
0

ve ~.ilahları satar 1 ki bu esnada harp baı ' adı. 
hkenderiye ye donerızveesasen Süveş kanalı kapanmak · 

O mıntakada bizden kim- ! la beraber karadan da Mek· 
ıe füphe etmiyeceği için ! ke ve Medine' ye gitmek im· 
serbest olarak bir vapura J kanı olmadığından hac el· 
biner Türkiye'ye gideriz. 1 mek ınaksadile İstanbul'da 
Türkiyc'de timdi zaten karı· 1 birike.ı bir çok Azeri, Tür· 
t1klık var Her halde bir ı klıtan'lı, Efgan'lı ve 

saire memleketlerden 

·ı olan Türk hacıları osmanlı 
ordusuna gönüllü asker ya· 
zıldılar. Teıkilat yapıldı ve 
:::>ina cephesine sevkedilmek 
üzere ıken yafım müsait ol
madığı halde vaki olan 18· 

rarım ü·,erine ben de yazıl· 
dım ve hacılarla benber 5:
na ceph ,me gelip mülead· 

elit mu~ .., , · ıata itlirak ettik. 
Pederim ~ehil oldu, nakit 
mevcudumuz olan beş yüz 
lira altını iki yüz ellişer lira 
pederle •evvelce taksim et 
miş, keınerleriınize lrnymu~· 

tuk. Pederim oldukça zeki 
ı ir adam idi. Bana (oğlum 
~ayet ben ölürsem , üz~r m 

deki p«rayı almağa gayret et, 

cg~r arapların eline düşer ı 

ve onlara muhtaç olursan bu 
parayı b ır Y• re gömer . .. ıı. 
larsın v' tedrici surette ora· 
dan yirmişer otuzar lira çı 
karır onlara verirsin. Mem· 
lel<etım den mahrem vi" va -sıta ile muntazaman geliyor 
dersin Bu ıuretle bir . ırsal 
bulup ya Türkiye'ye veya 
Azerbeycan'a kaçabiliı; ceye 

kadar hayatını mul. nfaz a 
edersin Aksi tak rlirde bu 
gaddar herifler ıenin haya 
tına kast ederleri diye na
sihat etmiıti. Ben de daima 
bu gibi vakayil tahayyül edi 

yordum.Gerek mulıarebe es
nasında, gerek istirahatte pe. 
derimden hiç ayrılmadığım 
cihetle şehıt olduğu zaman 
yine yanında idim ve derhal 
belindeki kemerlerini alıp 
k~ndi helime bağ!aclım Sui 
to.li netice>i olarak bir gün 
ta ' urumuz ıhata edildi ve 
İngilizler tarafından esir edil 
dik. l>en komıumuz olan ve 
babamın çok samimi dostu 
bulunan ve o saatte ıehit 
dü~ınüş gül Mehmet efendi 
isminde birisinin cenazesine 

sarılıp ağlaınağa bı.ıladım. 
Harpte o kadar korkmadı· 
ğım halde tarafımızdan be
yaz bayrakların çekilmesi 
üzerine bizı teslim almak 
içın bize doğru ilerliyen İn 
gi:iz ve Hint askerl~rini gö 

rünc" vaziyetten fena halJe 
korktum. Annemin vefatını, 

hahamın ıehadetini ve en 
sonra bunların yokluğunu 

bana h"ıettirıniyen Gül 
M .. hmet efer.dinin şehndtli 
ni bir anıla düşündüm ve dün 
yada yalnız kaldığımı ve bu 
defa'Ja ı;:addar bir düşmanın 
• line esir diiıeceğimi Rnla· 1 
yınca kendimden geçtim. 
Artık ne o!up ne butiğinden 
haberim yok. Y alııız bir ara 
lık ütüdüm ve tıtriy,,r.:k 

uykudan uyandım. Sağıma 

soluma baktım, bizim ıehit

lerden mada meydanda hiç 
kimse yok. f'iraz ilerideki 
çöle baktım, bizim taburun 
geri kalanları silahsız ol· 
duğu halde manga kolunda 
-üveyş kanalına doğru ilerli· 
yor. Taburun elrafınc!a bu 
lunan mecusi auvarilerinin el 
lerindet 1 kılınçlar rast gelen 
esirlerin nırtlarına ve kafa· 
larına indikçe birer tararafa 
yıkıldıkları görülüyor ve 

onu müteakıp de ik · 
mal edilerrtiyen birer keli· 
mei şahadet sadası iti dili yor 
du Yine korktum, daha faz 
la korktum . Titriyen elle 
rimle Gül Mehmet efendinin 

cesedine sarıldım Ağladını. 

Mehmet efendinin ellerini öp· 
tüm ve bir mevti müşterek gi 
lıi koynuna sokuldum Bır 

müddet böyle titredikten son 
ra dehşetli hararet bastı, 

içerim yanıyor, matramı 

yokladım, boş. Gül Meh 
met efendinin mııl<>rasına 

elimi uzattım, her · alde ya 
ralanacak yahut 1 ilap kala· 
cak lıir arkadaıı için sak 
laclığı ve belki de kendi nef 
sinden esirgediği !uyun 
matrasında dolu olduğunu 

gördüm. Şahadetinden son 
ra dahi b~ıeı-iyele hizmet 
etmeğe muvaffak olan bu 

hayırhah zatın suyundan 
bıraz içtim ve ferahladım. 

Tabur gittikçe uzaklaşıyor, 

uzaklaştıkccı bir kaçar ıehit 
bırakıyordu, 

Bir müddet sonra aklım 
tamarnile başıma geldi Gül 
Mehmet efendiye bir fatiha 
okuduktan sonra ayağa kalk 
lım Kuvvetim yerinde 
idi Gerçi onlunun bize ver· 
dıgı ekmek ve kar.> vana bizi 

doyurmuyorsa da paramı~la 
herşeyi temin edıyor ve ba 
kılıyorduk Ne tarafa gidece 
ğimi bilemiyordum Üzerım 
deki elbise mun,azam oldu 
ğu için karııma çıkacak İn· 
gı ız veya Arapların der 
hal üzerimi arayıp paramı 
da alacakları muhakkaktı 

Onun için bizim şehitlerden 
birisinden köhne bır elbise 
soyup kendi elbisemi attık· 
lan sonra giydim. Kendimi 
pejmürde bir kıyafete sok· 
tum. Ve yine kanala doğru 
iler'e:neğe bati 1dım. Sevki 
tabii beni bir t.ırafa surük 

lü ı or ,ne tarda gittiğimi ben de 
bl miyordıım. Biraz ileri-
de bir !\rap çoba· 
nıı. tesadüf ettim Üzerin· 

oturup biraz konuıtukııııt 

sonra, çobanın nasıl oluP 
da böylt: silahımla beraber 
kurtularak esir olmadığııfl 1 

sorma•ı üzerine zaten harbt 
iştirak etmediğimi ve cephe 
gerisind .. ağırlıkta bulundıl' 

ğuın cihetle cebellere ıltic' 

ederek kurtulduğumu, bin'" 
enaleyh kam.mm aç oldıl' 

ğunu, nereye gideceğimi bİ 
lenıedi,?;imi ifade edebildiıı'" 

Çoban, •ilah ve cephane· 
yı kendisine verirsem karıtl' 
mı doyurmakla beraber oll 

mecidiye de vereceğini "e 
kendi köy' erinde bana il 
gösterip saklıyacağını söyfe' 
dı Burad" düşündüm; silş 
hımı arap ulacak, on mecidi· 
ye verecek, sonra kendi sili
hımla beni öldürüp on nıe' 
cidiyeyi alacağına kani ol· 

duktan sonra dedim ki" be11 

ma lmemnuniye silahımı ,.,. 

na veririm, yalnız karnııJl1 

doyurup bana üstündeki gilı1 

bir entari ile bir(agel}veriueıı· 
Ben dilenmeğe alııtım, dile 
ne dilene giderim., dedi~lıfl 
zaman arap sevincinden 111 

şırdı.Üzerimdeki eski aıkt 1 

elbi,esinln bana yaramıyıı.c:I' de!<i Arap kiyafetinı satın 

almağa karar verdim Ara 
btstan'da bulunduğumuz için ı 
bir kaç kelime arapça öğ 1 

rıı•mlttlm. Çobanın yanına 1 

ğını, onu da kendisine 9etj 

mekliğimi teklif etti flil 
tereddüt kaoul ettim. HeıJleıt 

ti ıı· orada ıoyunup. arap d e 
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Dünya üzerin~e siyasi ve iUısa~i hareketler 
••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• zQle ıQzüle ytlrüyen bir çift 
• Savaı'ın•. k : Yazan:: 

f ransız dış işleri bakanı:- Almanya'~a kılıse mes~lesi 
U t lan aş •M llh • Beıiktaf güzeli ... 
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• o l

' b ele Temps. den 
. nın mec 1$8 eyanatı Vatikan'dan bildiriliyor: 

lngil teı·t• .. Correspon dance politique"den 

PP~koposu hudut harici ltalyan-Habeş işinin 
Fransız dı~ bakanının mec 

liain dünkü toplantısında 
verdiği beyanat hükumetin 
dıı siyasasının belli başlı 
meseleleri hakkındaki bakı· 

cıkarılarak düzelmeisini istedi • 
ATINA, 11 (A.A. - Ga- LONDRA, lI ( A.A.) -

zeteler komünistlerle müna- İtalya . Habeıistan hadisesi 
b b 1 k h l ·ı mını belirtmı,ktedir. ıe ;ıtta u unma i tlma 1 e üzerine İngiliz hükumeti 

k h d t Bu lıeyanat ile geçen çar-
Allna pes opusunun u u Habeıistan'a müracaatla ltal-
harlcine çıkarılmasına emir §amba günü M. Haldivin 

yan . Habet hudut mesele· 
verildiğini yazıyorlar . tarafından ingiliz avam ka· 

sinin lir an eYv..! halledil· 

Graf Zepll•Il marasında söylenen sözler 
mesini gormek arzusunda 

arasında gertk öz, gerekse 
Paris. ,O (S.Ş) Berlin'· bulunduğunu bi'dirmişlir. görünüı itibarile bir müııa 

den bildirilyor: Dün saat ' POiislerin geçitresmi sebet ve bağlılık görmek 

22,50 de Graf Zeplin Riyo- Paris, 10 (S.Ş)-Berlin'de hiç zor değildir. Fazla ola
döjaneyro'ya gitmek üzere ha- emniyet memurları eski ea- rak M. Laval'ın söylevi, bir 
valanmııtır. Zeplinde 365 

rayını öni'nde bir g::çit res·ı çok bakı.nlardan olduğu gi· 
kilosu mektup 813 kilosu d 

mi yaptılaı· Şlüterhof .mev. bi bilhsasa da Fransız ıt mal olmak üzere 1 178 kilo 
ağırlıktan baıka 19 yolcu kiinde de fadalrat yeminini r siyasanın esas temayüllerini 
vardır. tekrarladılar. 1 meydana çıkarmak yüzünden 

------------ epeyce manidardır. 
Fırsat beklemek siyaseti M. Laval'ın beyanatında-

Cumhur Reisi mister Roo· zılarını tashih etmek lüzumu- ki edıı, selefi ~ı. Harthou'· 
sevelt'in bankacılara hfü,ben nu hiss etmilişr N. R A. run Alnıanya'ya karşı kullan·ı' 
Irat ettiği nutuk, Amerilrn'nın nın yeniden kuruluıuna de dığı edadan ve takındığı ta-

garptaki taraftarlarının hidde· vam edi iyor. vurdan göze çarpar derecede 
tini mucip olmuıtur. Bun- Mamafıh son alacacağı farklı olmakla beraber, be-
ları asıl kızdıran cihet, Re şekil henüz takarrur etmiş yanalın özü yine de Fran· 

islcumhurun bir kaç hafta· 
danberi tanınmıı bangerlerle 
iıtiıraede olduğunu beyan 
etmealdir. Acaba bir sene 
evvel bu hilekar para sar· 

değildir. Yalnız geçen sene sa'nın mahut telakkılerlnin 

,\ merikan sa ,ayii içinde katı çerç evesini aşmamak

dört nal?a giden N. R A . tadır . Gerçi "u:r.laşıua" ta
atmın bu sene başka bir biri, eskisi gibi, titizcesine 
renkte olacağı muhakkaktır bertaraf edilmiyor, fakat 
Bundan başka Cümhurreisi · her şeyi yine eskisi gibi 
nin geçen sene memleketi münhasıran "benci - egotis
kendi kend'ni idare edebile te " hir zaviyeden görmek 
eek bir vaziyete sokmak 
ve aşırı bir nasyonalizmi' 
doğru yürümek arzusuna 
mukabil bu sene daha ziya-
de uluslararası arzular bes
lediği görülüyor. Bütün 
bunlar Mıster Roosevelt'in 
zaman ihtiyaçlarını eyi göre
bilen bir adan olduğuna de 
)ildir. Bu hareketi için dev
let reisimize kabahat bulrr.a 

« Ounrvatore Romana» gaze
tesi Nasyonal • Sosyalist 
fırkasının; Holanda gazetele· 
rinden • Maasbode" tarafın 

dan ortaya altılan gizli 
bir ta mimini neıretmektedir. 
Alman gizli polisine gönde· 
rilmiş olan bu tamimde de· 
niliyor ki: 

"Kiliselerin ruhani faaliyet
lerinin göz altında bulundu· 
rulması içiıler Bakanının 

-emirleri ieabatından değildir. 
Ancak son haftalar içinde din, 
mezhepleri birer irtic~ yata· 
ğı halinde çalıımaktadırlar. 
Bunlar dünya Nasiyonal -
sosyalist düşüncelerini yık 

mak istemektedirler. Run· 
!arın yıkıcı çalışmaları ses· 
sizce yapıldığından ortaya 
attıkları tehlike bir kat da 
ha büyüktür. Bu kurumlar 
nasiycnal sosyalist fırkası
nın kültürel kalkınma husu
sundaki en büyük tehlikeyi 
meydana getirmektedirler 

Devlet. gizli polisi dini mez· 
heplerin faaliyeti hakkınaa 

bir cetvel yapmalı ve bazı 

mezheplerin ne yaptıklarını 
ve bilhassa bunların yaban· 
cı memleketlerdeki kurumlar 
ile münasebetlerini bildir. 
melidir. 

ma~ına iştirak 

böylece <liğer 

temin ettikleri 

etmesi ve 
Ulusların 

istifadeleri 
Almanya'nın da elde etmesi 
teklifi, şüphesiz ki kıymet 

ve ehemmiyetinden 

istemez kaybeder. 

ister 

Gerçi 
Fransa'nın deyişine göre 
Uluslar arasmda bir itima 

' dın tesisi ancak •bir sıra 

Bir gencin defterinden 
Boğaz içinin tatlı bir yaz 

sabahında, Sarıyer'de deni 
ze nazır bir köıkün sarı bo
yalı balkonunda oturuyor
dum 

Güneıin ziyası uyuıuk vü
cuduma taze bir hayat müj· 
deliyor, hafif hafif esen sabah 
rüzgarı da saçlarımıokşuyordu 
deniz •akin,sanki uyumuıtu. 

Kartıdan beyaz köpükler 
saçarak İstanbui'a gelen bü
yük bir vapurun seyrine ko
yulmuıken, birden bire kü 

çük Boğaziçi vapurlarından 

birinin sahili yalıyarak ve 
düdüğünü çalarak iskeleye 
yanaştığını gördüm Ruhum
da bir canlılık belirmişti. 

Vapurdan çıkan beş on ki 
tiden baıka, vapurda büyük 
bir kalabalık göze çarpıyor· 
du. Hemen giyinerek İstan
bul'a dönüı vapuruna yetiı
tim. 

Devam etmekte olduğum 
liEe arkadaşlarımdan Adnan 
da iskelede beni I< arşıladı 

Haydi beraber Florya'ya 
gidelim, de :li. 

Hir haftndanberi cebir, 
hendese, fizik, kimyanın ka
rışık düsturları arasında yo
rulan kafamı ancak hafta-
nın tek bir cumasında 
lendirecektim. 

- Peki, dedim 

din 

Biraz sonra vapurun bat 
kaneplerinde Adnan'la görü· 
tüyor . kendi kararsızhğım 

karşısında Adna'nın kati ka 
rarını öğrenmek istiyordum 
Dalgın. dalgın düşünürken 

omuzum silkildi Beşiktaş'a 

yanaşıyorduk. AdQan'da bir 
heyecan baılamıştı. Gözleri 
gülüyor, dudaklarından çı

kan söz ler arasında kahka 
balar saçılıyordu. 

Nevin yanımda ileri ger 1 

geziniyor, o günün güzelli 
ğinden ve Fılorya'da görece 
ğlmiz ve geçireceğimiz ha
yattan bahsediyorduk Göz -
!erim gözlerinden ayrılamı 

yordu. Bilmem tanımadan 
ve sormadan gülen bir çift 
göz beni çekmiı ve kendi 
çengeline mi takmıttı. 

Cumartesi sabahı mekte-
be gidiyordum. )lüfekkeremde 

bir uyuıukluk, asabımda bir 
durgunluk, kalbimde de bir 
boşluk görüyordum Uyu 
muş . damarları ve kökleri 
kesilmiş bir fidan gibi; 
hissiz bir vücuttan başka 

bir ıey değildim. Vapur yü 
rüyor, hala dünkü tatlı ma 
ceranın hayalhanemde bı 

raktığı yalnız tatlı bir iz .. 
Dün geçtiğim yerden yi

ne geçiyordum . Gözlerim 
aynı heyecanla iskeleye mü· 
teveccih. Yürüyen bir çift 

kız. lıte dimağımı buran 
ve durduran bu düıünce 

Hafta bir yıldan uzun 
sürdü. Mektep bir cehen -
nem, duvarlar Fransa inkı· 

labı kurbanlarının atıldığı 

bastil hapishanesi. 
Bir inkılap yaratmak is · 

tiyen ruhum; tek baıına 

çalışan küçük bir fort ma· 
kinesinin aletlerindin daha 
basit ve daha sade. Yalnız 

feveranlarla coıan ve latan 
isyankar bir ruh ... 

Arkadaılarım taııyor. dü 
şünüyor. Çok sakin geçen 
günlerimde bıraktığım tesir 
alt üst oluyor. Buna ne ol
du.. Mütalaa saatlerimi hissi 
yatımı döktüğüm aık mek 
tuplarımı karar1amakla 
geçiriyorum Ertesi gün 
hocaların istiyeceği vazife· 

raflarını mabetten atacağını
söyliyen bu adam mı idi? 
Acaba timdi kendisi zama· 
namı uyuyor? Vaktı!e orıa 

eıaılı ve değiımez kanaatler 
taııyan ve önüne ne türlü 
mani çıkarsa çıksın daima 
hedefine doğru yol alan bir 
Cumhur reisi olmağı öğret. 
rnı,Ierdl. Bugün, onun bir 

fırsatçı dan l: aıka bir şey 
olmadığı şüphesi, hatta kor· 
kusu besleniyor. İıte garp 
taraflardaki eya 1etlerden 
alınan intibalar bu rkilde 
dir. 

malıyız. Onun etrafını yok 
lıyarak harekete geçtiğini 

gören memleket, onu iş ba 
şına getirdiği için nedamet 
etmemelidir 

ve karşı tarafın vaziyetini 
anlamıya asla yanatmamak 
isteği elan bakidir. Başka 

bir sözle anlatmak lazımge
lirse, Fransız siyasası yeni 
bir dilek ve irade ile yeni 
yollara girişecek yerde eski 
vaziyetinde kalmakta inade
diyor. Kuvvetli olması lazım
gelen yalnız Fransa dır. işte 
bu tez, M. Laval'ın barış 

hakkındaki bütün hattıha· 

rekatına hakim olup bütün 
görüılerinde bir nakarat gi 
bi tekerrür ed egelm· ktedir. 
Bu tek taraflı iddianın ya 
nında, Almanya'nın aynı hak 
ve emniyeti isteyişi adeta 
bir oyun ve latife mertebe 
sinde kalıyor M. Laval'ın 

adeta açıktan açığa güttüğü 
düstur şudur: "Revision" yo
lu barışı bozuyor. M. Laval'a 
galiba •akin bir tekamül 
olmıyacak bir şey gibi gö
rünüyor. Silahların azaltıl 

ma meselesine gelince, ora
da da M . Laval hatta İn· 
giliz dıt bakanı M. Simon'

dan bile daha sert biruysal· 
sızlık göstererek Fran ı a'nın 

bu hutustaki vaziyetinin 
müsadesizliğinden ve giriı· 

mit olduğu taahütlerden 

dem vuruyor. 

karıılıklı antlatmalarla" 
olabileceği gibi Uluslar arası 
bir anlaımanın da mutlaka 
silahların azaltılmasına bağlı 

olduğu söyleniyor. Yalnız 

tereddüdü çağıran taraf ıu 
dur ki Almanya'nın da is-

Fikrimi karıştıran bıı Flor· 
!eri unutuyorum Onlardan 
işiteceğim tekdir bile beni 
korkutmıyordu 

Lord Bryce Birleşik Ame 
rika'nın hakiki hüküdarının 
efkarıumumive olduğunu 

teklerine uygun olan bir 
yüksek amacın neden mut 
laka böyle bir kaç taraflı 

antlaşmalar yolunu 
istilzam ettiğidir. Ne 

tekim yalnız iki taraflı olan 
antlaşmaların daha çabuk 
bitim verdiği hakkında bir 
çok misaller göstermek müm· 

kündür-

Fazla olarak Fransa ba 
kımından barışı temin için 
yegane yol addedilen bir 
fark antlaşmasının pratik 
fayda ve elverişliği de zaten , 

şüpheli görülmektedir Hat 1 

ta Fransız dış işleri raportörü 
bile bu projeye karşı en 
ağır itirazları yapmıştır. 

ya seyahatinin bütün sırrını 
öğrenecağlmi hissederek 
onun neıesine iştirak ettim. 

Gözlerim, onun gözlerile 
birlikte iskeleye çevrilmiı, 

heyecanım bittikçe artmıştı. 
Süzüle süzü~e yuruyen; 

elleri şemsiyeli, beyaz roplu 
çıplak kollu, beyaz eldiven
lerinin birer teki sol ellerin-
de, uzunca boylu iki genç 
kızın vapura girdiklerini gö
rünce \ dnan bana yavaıca: 

-işte geliyorlar, dedi 
Doğrudan doğruya yanı 

mıza gelerek otu~dular. 
Adnan; 
Miıanlım Selma, arkadoıı 

Nevin, diye tanıtma itini 
bitirdi 

Nevin; Sarı saçlı, beyaz 
vücutlu, yeşil ve gülen bil' 
çift göz Selma; esmer, da 
ha dolgun, kara gözlü ve 
kara kaş ı bir kız idi. 

Perşembe günüydü Üçün
cü dersten çıktık. Arkadaılar 

yemek salonuna giderken, 
ben cümle kıs.pasından çıkmış 
taksimden Keıiktata lnmlı

tim . Geziyor, dolaııyor, mek 
tuplarımla verdlfıim rande· 
vumu bekliyorum. 

lıte: Saat ondört. Gelme· 
di. Dimağım alt üst oluyor, 
duyduğum azap alnımdan 

dökülen terlerle dııarı taıı 

yordu Yarım saat sonra 
belki gelir Saat onbeı, on 
altı, on yedi. . Yine yok, yl 
ne yok .. , 

İlk aşkımın alevlerini Be-
tiktaı sahillerini sızan, daha 
doğrusu kanayan göz yaş· 

larımla suluyarak söndür· 
düm. 

O akıam evde oturuyor 
gönderdiğim haber üzerine 
Adnan'ı bekliyordum. 

Derhal sözünü keıerek, 

- Selma'nın arkadaıı diye 
prezante ettiğin Nevin. lıte 
o Nevin beni yaktı, bir haf. 
talık hayatımı cehennem 
azabı içerlıinde yaıattı, ıe

celerl zehlrinl dökemlyen 
yaralı yılanlar gibi hırsım· 
dan kıvranıyor, kıvranıyor, 

muhayyelemde yapttığım 

bir cift gözün sahibi Ne•I· 
ni arıyordum. 

Ne yapayım,bir genç ru· 
hu ile hayet saf bir aıkın 
ilk alevleri mektebin duvar· 
ları arasında bütün mevcu • 
diyetimi yakarken, ilk ran · 
devumu k;ıbul edilmediğini 
de görerek Beılktaı ıahille· 
rinl sızan, taıan göz yaıla

rımla suladım 

lıte bütün alevler orada 
söndü, hayatım da ıöndü. 

Bunun için seni çağırdım, 

senden imdat ve merhamet 
dileniyorum sevgili Ad -
nan'cığım. 

Bunları söylerken yine ağ· 
!adım. Söylediğim ıö:ıler 

Adnan'ın, ince ruhunun tel
lerini oynattı. Her hıçkırı

ğında bir teselli, göz yaıla· 
rının her katraaında saadet 
ıebnem leri vardı. Hoplıyan 

ve haykıran kalbinin üzeri
ne elini koyarak yemin et· 
ti. 

Nevin'in senin ol-
ması için yılmadan ve )'O· 

rulmadan çalııacağım. Ya. 
rın niıanlım Selma onu yl· 
ne getirecek. Lakin ıen gel· 
me. Onun ruhuna akıcı 

sözlerle fikrini çalmaya çalı· 
ıacayım. Hiç bir ıeyden ha· 
berim yokmuı gibi ıenl na· 
sıl bulduğunu sorayım. 

Derhal "olur pek ılizel ~ 
cevabını verdim. Baıka ne 

yapabilirdim 
Beni görenler aklımı kaçır. 

dığıma derhal hükmedecek· 
!erdi, yaptıklarımı bilmiyor· 
dum 
Cumamı evde geçiriyor· 

dum. Ara sıra birdenbire 
bat döndürücü sıkıntılarla 
elimden geldiği kadar mQ• 
cadele ediyor, akıam döne· 
cek olan Adnan'dan izahat 
bekliyordum. Buna muhta· 
cım. Bu bir teselliden ziyade 
müsbet veya menfi kutupla
rın birbirlerini cezp, veya 
iki müsbet ve iki menfi kut· 
bun da yekdiğerlnl defedebi· 
leceğl kadar kati bir fizik 
kanunu. 

Aman yarabbim bana ne 
oldu, ben kendimden ıüphe· 
)iyim Bu düıünce ile kendi
min hakiki ıahibi olduğumu 
bile unutuyorum, aldanıyo

rum. 

Bu ıüphe ve tereddüt için 

de hoınuhuzluk gfüteren· 
ltıre sormak isteriz: Acaba 
bir dereceye kadar fırsatçı 

olmıyan bir devlet reisi gör· 
müıler midir? Esasen bu ke· 
limenln maııaaı bu limana. 
yani emniyete girmek üzere 
fırsat bekliyen adam de· 
mektir. Lord Cromer usta 
bir diplomatı, dalgalı bir 
havada sahile varabilmek 
için rüzgar ve denizin mü· 
salt bir zamanını bekliyen 
bir kayıkçıya benzelmitlir. 
Halk itlerini çeviren adam
lar daima uygun bir fırrat 

kendini ııösterlnceye kadar 
sabretmek mecburiyetini 
duvmuılardır Abraham Lin
coln en hüyük fırsatçılar. 

dan biri idi. Ekseriya plan
larını tehir eder vevahut değif· 
tirirdl. Mesr.la hürriyet ilanı 
nı, ittihat zaferinden sonra; 
halkın seve seve kabul ede
ceği bir zamana klldar tehir 
etmişti Bu yolda birçok as· 
keri misaller de ,ayılalilir. 
Wellington lspanya'da Mar

tnont'ın karşısında dört 
gün beklemitti Nihayet 
Fransız kumandanının yan
lıı bir manavra<ını yakala
dı ve tarihe geçtiği tekilde 
40 bin kitilik bir orduyu 40 
dakikada yendi. 

söyİemiştir. Efk'ırıumumiye

nin yardımile halk teşkilat 

sahibi olur ve değişiklikle. 

re hazır bulunursa, muvaf· 
fakiyet elde edilmiyecek 
hiç bir iş yoktur. Bu ted 
birler alınmaz•& en büyük 
gayretler bile muvaffaldyet 
sizliğe mahkumdur Şimdiye 
kaC:ar gelip geçen Cümhur 
Reislerimizin tatbik ettikleri 
usul çok taşkın bir siyaset 

ilan ettikten sonra ileriliye 
bilmek için halk his•iyalının 

heyecana gelmesini bekle 
mektedir. Diğer taraftan en 
büyük icraatçılarımız en 

doğru Luldukları projeleri 
efkarı um•ımiyenin itirazla 
rına yol açmış olduğu için 
terk etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır . 

Bu gün mister Roosevelt
in sağa veyahut sola dön
mesi mevzubahs değildir. 

Bıı, ona tatbik etlirilemiyecek 
kadar fazla doktrinli bir 

Halbuki bu hususta biz 
de M. Laval'a Fransa'nın, 
muahedenin 8 inci :Y;addesi 
mucubince, kati !urette si· 
lahs zlanmayı vadettiğini ha· 
tırlatabiliriz. Ha!buki vazi
yet bu merkezde i ker~ !- ran 
sa'mn silahlarını nasıl açıkça 

ve fevka_lacle büyük mikyas 
ta arttırıp durduğunu bütün 
acun biliyor ve goruyor. 
Binaenaleyh Franaa'mn dış 
bakanının, Reich mümessil 
liğine hitaben barışın sözden 
sonra fiiliyata geçme~i la· 
zımgeldiği hususundaki ih 
tarı fÜphe yok ki yolunu 
ıaıırmış olup hakikat hal
de asıl Fransız hükumetine 
raci olsa gerektir. 

Bu, böyle olunca, artık 

bu itirazların Alman bakı 

romdan ne kadar yerinde 
olarak yapılabilecekleri tah-
min ve tasavvur 
13u itibarla M 

olunsun. 
Laval'ın 

"Sarre" reyiamından bahse
derken söylediği söz de ha 
tırlanmıya değer: "Biz mü· 
esses düzenin tutunabilmesi 
ve bozulmaması için 
lazımgflen asayişi teminedici 
kuvvet ve yardımı icabında 
başka Uluslar' dan istiyeceğiz. 
O halde eğer bütün ferdi 1 

menfaatlerin bertaraf edil· 
dikten sonra tam bir hukuk 
mÜs'l.vatı içersinde yapılma 

Adnan Selma ile dalgın 
rlalgın konuşuyor, Nevin on 

!arın sözlerine gülen g.özle .. 1 
rinden başlıa dudaklarıle gu

lüyordu ı 
Köprüye gelmiı, merdi

venleri çıkıyorduk. 

Adnan'a sevgimi açmak bir 
hafta içinde geçirdiğim asa 
bi buhranları anlatmak, Ne 
vin'in ruhumda yarattığı ve 

benliğimi sarstığı çelı ici bir 
çift gözün esiri olduğumu 

Akıam vapuru yine iıke· 
leye yanattı Adnan'ın va. 
purdan çıktığını görmek için 
balkondan deli gibi ıeyre 
daldım. Geliyor, eve yakla. 
ııyor; bütün merakım Nevi . 
nin fikrini anlamak, beni 
sevip sevmediğini öğren • 
mekti 

~Lter Roolvelt'e gelince 
tnumaileyh halkın iktiyaçla
rına daha uygun 1 ir ıekilde 
hızmet edebilmek için proje-

.!!rinden ve ajanlarından ba 

Cisl kıyafetine girdım. Bu 
ılefa arap torbasından bir 
lıılktar kuru 'e sıyııh ek
l'llek!e. l<arııtırılmış tuz ve 
büberılen ibaret bir kııtık 
çıkardı Kemali ittiha ile 
karnımı doyurduktan sonra 
~raptan bir an evvel uzak 
aıınak arzuıunu hiuettlm 1 

standarttır. Asıl mesele elin
deki delillerin bazı siyasa
ları yeniden mütalaa etmesi 
ni ve eski planlarını yeni· 
den tanzim etmesini garanti 
edip etm iyeceğidir Eğer bu 
husus onun fırsatcılığına yol 
açıyorsa, onun hakkında 

bir devlet adamı olarak ve· 
rılecek nihai hükümde, bu-
nun hiç bir dahli olamaz Fır

satcı i 1e fanatikten f irini 
intihap etmek lazım gelir•e 
etraflı malumat sahibi ve 
aklı batında vatandaıların 

bunlardan birincisini tercih 
edeceklerinde hiç fÜphe vok-
tur. 

Almanya'nın hukuk müsa -
vatı hakkındaki haklı ve 
yerinde olan talebi kendisi 
ne kati surette vadedilmi 
olmakla beraber. şimdiye 

kadar ısafedılmemiştir. Bun • 
dan dolayı da M, Laval'ın, 

Almanya'n•n diğer Ulusalar 

gibi karııhklı yardım antlaı· 

sı lazımgelen reyiam husu
sunda Fransa kendisi için 
hususi ve içtimai tartlar is· 
tiyecek olursa, Fransa'nın 

bu vaziyetinden, kurduğtt 

antlaıma projelerinde de 
ne dereceye ko.dar samımı 

olabileceği timdiden keıtlri 

lebilir. 

Harbiye Fatih ve Emin 
önü tramvayları dan, dan 
dan teslerile geçiyorlardı 
Koprüde öne düşen ve süzü 
le süzüle yürüyen .'.:ıelma ile 
Adnan. arkada da ben ve 
Nevin ... 

Kökrüyü geçmiş Sirkeci 
istasyonuna yaklaşmııtık. 

Sirkeci btasyonu kız, ka 
dın ve erkek ile dolu idi. 
Göğüsleri ve kolları açık ve 

1 
yanık ecnebi kadınları, du
dakları boyalı matmazeller 
trenin hareketini bekliyor
lardı Gayri ihtiyari bir gu -

\ rur duydum. Bu gurur ge· 
zindikçe ve etrafa bakındık-

1 çe arttı. 

ve tesirinden kurtulamıya

eağımı söylemek istiyordum. 
Bu endişe içinde yuvarlanan 
gönlüm ve çarpan kalbine 
ferah ve neşe veren kapının 
zil sesile yerimden sıçradım. 

Adnan'ın tam kendisi idi. 
Şifa verici bir doktoru Is· 
ter gibi beklediğim Adnan, 
dertlerimi, üzüntülerimi ve 
elemlerimi dökeceğim ve 
anlatabileceğim genç arka · 
daıım gelmittl 

-Adnan, dedim,seni bura· 
ya kadar çağırmakla belki 
kabahat ettim. Emin ol ki 
derdimi dinledikten sonra 
beni affedecek ve mazur 
göreceksin Bir haftadanberl 
lizilldüm mahvoldum. sa. 

- Adnan, dedim, biraz yG 
rü ... 

Genç ve temiz arkada.
ıım koıarak geliyordu. Ka· 
pıyı açar açmaz ıordum. 

Anlatmağa baıladı. Anlatı· 
yor, anlatıyor neticeyi bir 
türlü söylemiyordu. 

-Anladım, anladım;ded im 
Nevin beni sevmedi. 

- Hayır, Nevin ılzl çok 
eyi bulmuı ve sevmlf. Fakat 
bu sevgisi ancak bir karde' 
sevgisinden ibaret. Çnı:· 
Nevin; bu sene mü'kbır 
mektebinin ıon .ca tır. 
kendi akraJ-·Ja~~r~be de• 
isminde le yenı bır rejim 

imlf. Bu 
filcrla:ıl 
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Biçki Ve Dikiş Yurdu 

' . ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına 

ıl!i!li~~~~~~~~··ı:ıı~~~~~~~~~, 

İLK ISIK lıl . BALIKESİR'İN lF 
~ 111ıCAlflA ırıeı~ıc: 

SAlflAl~ll • Ramaz<t ııa l\!lahsus 
YENİ VE ZE~üİ'1 PHOGl{..\~IUUZ 

Muhterem müşterilerimizin Ramazan gecelerini daha eğlenceli ve daha hoı ge· 
çirmelerlni temin makaadile 9 Kan.unevvel pazar akıammdan itibaren her progra · 
mımıza iki filim birden koyacağız Ve koyacağımız fil imlerln bilha11a herkealn 
zevk ve arzusuna uygun olmasına dikkat ve itina edilecektir. 

1
11 

ikinci kanunda başlıyacaktır. 

' ıı Bütün modellere hakim olmak yurdun hususi •i•· 
lemi olan her devrenin değitik ve çelin modeller 1 j. 
üzerinden çıkarm11kla ve modelleri mahküm etmek ı 
ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Pariı 1 

usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye k;ıdar yapılan \ljl 
imtihanlar yüks:k maarifçimizin huzurunda ve tensip ı ı 
buyurdukları mumeyizlerin muvacehelerinde yapıl- \ 
mııtır. imtihan günü modelden intıhap edılen manto, 

1 
tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap· 1 
mıı ve bununla not almıılardır. Mezun olan ( 44) ha· 
nım muvaffakıyetle bitırmtılerdir . Ve buna kanaat 
getirmıyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 
biçtikleri kumaılarla fikirlerini daha kuvvetli tashih 
etmif olurlar. 

Her hususta emsaline üsti.iııdiır. Balıke'ir'iıı 

bu nefis K,\R,\ TEPE sarabı herkese • 
Zevl.., Ku,,eı, Sıhhat verir. 

Aynı zamanda ilaveten milli havadis ve konserler ile Foks Jurnal Ye Varyete· 
ler de göaterllecektir. 

.. 

Fiatlarda Zaıı1 Y•lktıır. 

~ Kanunevvel pazar a~şamrn~an iti~aren programımız 
İki t"iliın Birderı 

- 1 --

(~ayeı acıklı \e he,ecaıılı ola11 

Demir Kafes 
- idam Gecesi -
SYLVİA SYI>. 'EY tararııı<laıı .. 

Çok acıklı ve heyecanlı sahneler, kuvvetli aık ve cinayet ve 
ralarla doludur. 

eararıengiz: mace· 

)lev~iıııiıı cıı ıııulıte~ı>.ııı üpeı·eti 

• 

ADALAR C i C EG 1 
)1.\RTllA EGGEHT - İ\"İ'.\ PE'I HO\'İTCll tarafındau teııısil edilnıistir • 

Adalar Çiçeği mevsimin en muhteıem ve en cazip öperatidir. Büyük bir ihti
ıam içinde çevrilen bu filimde tabii ve nefis manzaralar, en güzel müzik, taganni 
ve rakıslar sizi memnun ve teshir edecektir 

ilaveten Münir Nurettin'in halk türküleri. Mike maous ve Foka Jürnal. Suvare 
saat 8 dedir. 

' . . . . . "' 

Karatepe Şarabı 
Toptan ve litre ile satış yeri 

. Birinci Noter altındaki mağazada 

1.-~·-· · 

i ~-~~tJ;ş~·--ı 1 

Fiatlaı· ucuz, taksillt>rde azaıııi 
kolaylık gösterilrııiştir. 

1 ! IHilaliahmere, Himayeietfale~ 
· ~Tayyareye yardımı borç bil. 1 

Bazı hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları ~~~~~~~ ~~.~~~;t 
]i dıkiıl.erl~ ~endi verdikleri parayı çıkardıklarını bi:ızat , ~ltlHiiliEi8iHlfltJ& &• i~!ft~~IHf.1:$1 
. kendılerı soylemiılerdir. il 1 

_ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek· 1 ı • Jf aıl1dım{cvt, ~r.ivı.: • 
1 tebı Bı kursundan mezun olan hanımlar diploma ~ Y if 

alabilirler Diğer iıanımlar ancak biçki bıçmek ve dikit 1 ~ . . , 11 
dikmeyi öğrenmiş olurlar. Fazla izahat almak iallyen ~ ~lt•vsıııılık \I' kış ık l'!I soıı moıia ıııantoluk, I 

1 ler yurdu~uza müracaat ets!nler !t( ropluk, vünlii l..ıııııa. lar \I' faııilt> hazı>:ıleri-
1 ADRES: [lorekçıler mahallesi Alı Hıkmel Paşa caddes ı No: 6 ~ . I · . . il İlk ışık biçki ve dikiş fiE ıııız ~e mıştır. 1 
~ yurdu müdüriyeti ~ ~ (! " " " c!r • 
• • • (9-Z:,'fi,e,1VJ,e.'t- CJÇ· ıvı. 

1 

!llftlit -··· ~ 

Ve 

hGrcrn n ~ En liiks paltoluk pardlisülül.. "~ aske.ri ~~-

sevgim it putluklar ~i.izel desl'ıılerd~ yerh yt> ln~ılız fi f'ilıiselik kuıııa~larııııız rııcn·uttur. 1 ~-1: MÜKERREM KAMiL 1 Muhterem müşterilerimizin bir defa mazamıza 1 
HANIM TEMiZ SEVGi 1 teşrifleri kafi~ir. • 

Ve en acı ıztırabı ; TAVSAN:LrLr ZADE FAHRİ 
Bu i nk J/ap ı omanı ııda itı • -

Göıtermittir e=z:"'Z::::::z::::.:.::::::.:.:::::::ıuı::zxx:::fi ı 

H EN EN ,. ı O ~ u y u n 

Fantazi Manifatura Ve 1 • Kumaş Mazası 
1 Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 * 
!ti!' 'lmıtılE••~~·-·~~-lf iHHHiSfitlri!* 

• TEMİZ MÜF?EFEHU lztırabım Snvaş kitlJp evı 
, 

BALIKESİR BAL/KtSİR ti I ~ ?"
1 

'I Belediye Dispanserinde 
25 Kuruı 1 .ıvı uayene Günleri 

Her kitapçıda bulunur. 
C: PALAS PALAS :ı 1 11~ 1 
" ~ ı m • = t. 1 ~!!!!!!!!!!!~!!! 
•• •• \• Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 'ı 
ı= Tt>şrif Pdf'ıı ı u ıııii~kiilp".~t>ııt ıııli~~~rileriıı~ dahi ıııerııııı~ıı. edeı~ n 
ti leıııız, korıfoı·lu \I' sen isı uıukeuııııt>I, ll('l't>llerı herkese ı herışlı y nı t4 
t~ in 'a ettirdiği sıl'ah. ve ..;nğuk asrınııza t~yguıı fovkah\ue ı~~ııı)osifr U 
5 L.ıvsiyeye d t•ğer bir oteldir .. \llıııu.ı gazıııosu 'ardır. Gazınosuııua tt n bütün ~eraİIİ Sıhhiyeyi lı ;n i \(' lıt>I' ıııeıııleketiıı gazeli' \ ' t' lllt'Cllllı:I- ;ı 
tt !arını bııluııılıınır. Giizel H' sesli rad~osu ıııevcutt111· . «• 
•• •• *---------------------------~---------~< --- -··--------·-----------·---------~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 1 

Dr. M. Ali 

B<tlıkesi ı· ciiınhııriyet 
ınüddeiunııımiliği ııde 

Balıkesir erza e \İ ııe alıııacak ekıııe k bes <1' lık . . 
olarak ve kapaiı zarf u:sulilt· iııdirııu-•ye koııul-
ınu~tur. Ekrne~i vı>rıııı·ğe i ... tı•kli ola ıılar şeraiti 

öğrt>nnwk. iç~i11 lıergüıı nıüd<lt>i ıınınınillik dairesin
de toplanan kmnİ:S) 1>ııu ıııahsusuııa sormaları ve 
ıcnıiıı ıtı ıııuvakk:ıtrlerini yaparak 'erme günü 
olaıı 22 - ı 2 - 934 tarihini' rast ı.wlPıı cıırııarll'Si 
~üııii ~aaı 1-t dı· kom!' İl onda hazır hulu ıııııaları 
il:\ıı oluııur. 

CU~1AHTESİ GÜNLEHİ 

Ö"ledeıısonra saat ı 4dt>n 16 ya kadar dahili 
ti 

hastalıklar muayenesi ( Doktor :\lııııeı 

Emin bey) 

PAZAH GÜNLEHİ: 
ÖiYleden sonra saat 15 den 16 va kadar o • 
kulak, burun, Lıoğaz hastalıkları ıııuaye-

uesi (Doktor ~lelııııet Kamil Lıey) 

PAZAHTESf GÜNLEHİ: 
Ö"leden evv4>l saat 10 tlaıı 12 .ve "atlar 

1' 

dahili hastalıklar rııuayeıH~!ii (Doktor Ah-

met Emin bey) 

SALI GÜNLEl\İ: Satılık Dukkan 
YP:illi caddt>:siııdı• ka!'Jplaı· kar~ı:-ıııda a~çı 

.\lıııırt ıhtaııııı oturduğu ıliili.k:iıı aı•t'lı- :-<alılıktır. 

Cilı, fn·ıı~i. IH"l
·oğııl..luğıı iıa ... ıalıl..ları 
ıı ı i 'ı 11· l ıa ... sı~ı. 

Sıntlı rğı Kazıtsı ,\!1<1 I 
Miidürlüğünden 

Öğleden e\Vı>I saat 10 dan 12 n· kadar 
dahili hastalıklar muayent>sı (Ooklor Alı- · 

' 
Talip ola 11 la r 
Keşkek zadı> lliisaııwlliıı lll'~I' ıııi'ıraca:ıı ı•l

siıılrr. 
Hası al arını ıaat üçle 

hükümet caddesinde mu-

, 
"ıııtlır"t'•ıın Caıııii Kelıiı· ıııt'lıalle"'iııtll' hulıı-

'"' ııup vı>rj:(i lıo1'('1Jııdaıı dola~ ı 3000 lira lıı·deli 
11ıuhaıı111ıı·1,lı' J-, ~-9:)4 t : ırilıiııdeıı iıilıan•ıı '.?l !I: ayene hanesinde kabul ve ' 

-------------- ------ ' ,...te,_d,.av,_i ... ed_e_r_. ______ ı giiıı ıııi'ıddetlt> haczeıı satılığa çık:ırılaıı uıı f.ıh· 
!edim, onun fikirlerini öğren· madı ... Sevgilikardeıim, ol riı..ı·~ı hiııa~ııı:ı talip 1 laı ı hıı·ııı uı-ıılii tb İ J'l'siııdı 
dim, olamıyacağını anlayın- madı. dedi, o da benimle •' •••••• •••••••••• •••• •••• 1 1 
Ca bil.en ne oldum. ôldüm ı : Go·· z hek"ım·ı i Sıııuırgı '1alıııi'ııliirliiÇriiıı .. ıııiiracatıt arı. 

birlıkte höngür, höngür ağ 
ye .... eridim. Senin kar ladı Vecdi kimdı?. Bıleem ı .~ Or, ı·hs"n Ahme•ı ~. 1 • Enılakiınilli)·e 
ıına gellrkl'n aıabım titriyor, ve öğrenıem derhal ııırtla· a 

•~bir zaferin baıarılmasına ğına sarılıp boğacak ve Ne i ==.· I IJJÜC(ÜI•lüğ'ÜlldCll 
serL.,mur edilen Adnan, bu H ı h 
biner tn ma"lup dönüyor. vin'e sahıp olacaktım. Bun· : aata arını er gün aa· '1illi eıııl:'ıke ait 21 pal't,;:ı tarla ile hir diikl..fı-

11 d b k b'l' d' ? : at 3 den aonra Kuvaimil· • 
Tu-rkı'yc 'd~te""- kı' muzaffer an aı a ne yapa 1 ır ım. · k" il 1' • 15 1 ') 'l "4 "l .. ııt"'ı t.le ı"lıalı• ~ """ : liye caddesinde 159 nu : ;.ııı 1 ·ı yı il( ıc.ırı - --· .:> ~ l it , • 

'ıklık var Hcim, sevinçle Eyv.ıh dedim, heyhat de· • • ı 1 ( 1 ~ 1 1 
d b k 'bl .• maralı muayenehane•in - • •. 'apılıııa" iı.·iıı bir ıa t:ı tı'.latı ııııştır. '" J('I arın eyim ve seni im, sevgimi ir a rep gı 

:de kabul eder. : beftt>rdarlıiia müracaatları ilaıı olu nur. 
Qlldı... ol. ıokarak uyuttum. ••••••••••••••-•••••••••• '"' 

1 

met Enıin be~·) 

ÇA RŞA~llJA (;f'NLERl: 
Öğleden soıı ra saat 15 dt>n 16 ~ a kadar 
dalı ili hastalıklar· ıııua~ l'IH 1si (Dnktor lla
:saıı Haif ı ,,.,) 

PEH~EllBF GÜ 1 LEHİ: 

Öğledl'ıı sorıra saat 15 deıı 16 ~a kadar 
cildiye H ht·~liye hastalıkları nıua)·ent>si 
(Doktor ~lehrnet Ali Lıey) 

1.,--~~~-~~~~-
Neşriyat müdürü: ESAT A.DIL _, 

Vtlly.t Matba- - Bahk..U 

fır 

ce 
la 

ba 
ta 
Yin 

lu 
ti 

lo 
lın 


