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ökonomi ve yerli mallar Büyük Bir Facia M. Titülesko ve Tevfik Rüştünün f ransız Bakanlırile 
konuşmalıyız -

Büyük Bir Otel Yandı 
Yangında 48 kişi diri diri yandı 

Yedigünü Başbakan ~ismet İnönü 
ve Kazım Özalp'ın söylevile açıldı 
Yuı·t içirde takip edilen ökonomis<th•ısın
da iç p<tz<tr genişletilmğee çalışılm<ıktadıı· 

Yananların çoğu mebus ve siyasi adamdır. 

Parla gazeteleri Dıtltlerl 

Bakanı bay Tevfik Rüttü 
Aras'ın Romanya hariciye 
bakanı M. Titülesko ile Pa
riı'te yaptığı konuımalar 

hakkında birçok yazı yaz 
mıılardır. Bunlardan "L' E
cho de Paris8 gazeteıi şunları 
yazmaktadır: 

Bayan Hikmet Cengerin Söylevii 

Paris. 13 (S.Ş) - Mlıigan lunuyordu. Alt katlarda bu

ıehrinin en büyük oteli yan lunanlar paniğe tutulmakla 
dı. Yangın saatlerce sürdü. beraber canlarını kurtardı. 

Büyük gök yarandan tahlisi- lar · 
ye iti büyük zorluklar için- Fakat daha üst katta 
de görüldü. olanlar methallerin alevlerle 

Romanya Dıtitler Bakanı 

M.Titülesko ve Türkiye Dıı 
itler Bakanı Bay Tevfik 
Rüıtü Pazartesi ve Salı gü
nü M. Lava!, Flandin ve 
Herriot ile uzun konuıma
larda bulunmuşlardır. Böyle 
nazik bir durum içinde Ro 
manya devlPt adamının Av 
rupa itleri hakkında ne dü· 
tündüklerinl anlatması mut· 

Ankara, 13 IA.A.1 - Dün 
Batbakan İsmet İnönü ulusal 
artırma ve yerli mallar yedi 
günü b"tincl yılını açarken 
"ıeçen yılın ökonomik vazi . 
yetini size genlt yürekle ve 
kıvançla söyl iyebilecek vazi 
yetteyiz 8 sözlerile ba~ladığı 
söylevde yurdumuzda geçen 
yıl içinde öko'.lo ik kuru 
ı:nun eyiliğe d öndü .. ü ıç r- a
zarın oldukça canlanmuının 
ı:nemlekette fiatlar üzerin 
de eyi b ir tesir yaptığını ra 
kamlara dayanarak göstermiı 
ve bu rakamların memle .C • 
kette baılıyaıı geniılik için 

Kazım Özalp 

tığımız Balkan antlaımaaının 
komıularla' münasebetlerimi
zi eyi ha va içinde olgun bir 
hale getirdiğini söy iyerek 
demiıtir ki: 

"Eğer uluslararası havası bu 

Ümit verici bir delil olarak 
göz önünde bulundurulması 
l&.zım geleceğeni söyliyerek 
ve eski ökonomik siyas.,tini 
ıöyle anlatmııtır. "Yurt içinde 
takıp ettiğimiz ö1<onomi saha- memleketin kendi harici si
•ında iç pazarı genişletmeğe yasetinin hüsnüniyetine uzlat-

Çalıııyoruz ve sanayi in -;;.a f ı krine olduğu kadar 
ıreniılemeıi sanayi programın milli müdafaunada istinat et-

dan ötürü vatandaşlar için tirmesin• zaruri kılıyorsa 
iıtifadeli olacaktır.. İsmet bütün dünya politikasının ta-
lnönü bundan sonra se.. bii ve zarururi bir neticesl -

ııayi programına geçerek ge· d ir. Bu İstikamette gene yü· 
Çen yıl düşünülüyor d iye rüyeceğlz Dikkatlı bulunmak 
ıöylenen •özlerin bu yıl te· yo lundan ayrılmıyacağız. sul
tnel atma ve tahakkuk ol hun inkilabını ve ökonomik 
tnıya konulmağa başlandığı geni~ 1emenin en e yi bir yar 

Başbakan 
934 935 yıllarında 

ismet lnönü 
bet se· 

nutkunu söylerken 
dımcısı olan milli müdafaa 

lle)il sanayi programının masrafını onun sahibi olan 
büyük bir kısmının meyda- Türk milleti daima hot gö 
llıı. geleceği demir sanayii recek ve sağlam tutmağa 
tsaaların da şimdiden geniı çalıtacaktır. Yeni hr cemiyet 
llıikyasda gözden geçirildiği- olmak için yurdun inkılap 
111, önümüzdeki yaza temel- yolunda her yıl aldığı ham -

1er · atılacağını böylelikle Cüm- leleri içinde bulunduğumuz se 
lıuriyet Türkiye' sinde Ôko- nenin güzel ese rleri le ve ayrıca 
llomlk sağlığın gözle görü· süslemit ve gen · ılenmittir .• 
llür bir ıek;lde ulusal sözlerile ve siyasete geçen 
!>aranın değerinin mutlaka İsmet inönü Kadınlarımızın 
durak tutulacağına, asla düş- saylav seçmesi ve seçilme hak· 
llıesine m~ydan bırakılmıya kını alamaları cemiyet ve bir· 
Cıı.ğına söyliyerek pa· lik içinde çaLşmaya devam 
ta artıranların 

l>ıı.ra bırikdirme yerlerin 
l'atıracakları sağlam para 
llın bugünkü l ürk parası 

~lduğunu söylemiştir . Haı 

bakan bundan sonra dış 
1lyasetini' anlatmış uluslar 
~lırumunun bu yıl içinde çok 
~ergin günler geçirdiğini, 

fııkat bu ıon günler içinde 
lıluılararası ha vaaının 1 u 
llerginliği oldukça yumu
lııttığını, sulh havası için 
Röaterdlğlmlz kaygunun daha 
~IYade uluslararasında Tür· 
kiye'den oldukça uzak bu 
lııııan meselelerden dolayı 
dünyanın bartf içinde yaşa 
Yııı bozulmasının e :ıdişeslz 
ileri ıreldlğlnl bayram yap-

eden yurdumuz için ayrıca 

bir genişlık, rahatlık ve yük 
selme lemin edeceğine inanını 
söylemi§ yeniTürkiye'nin dü· 
ıündüğümüz ve istediğimiz 

amaca varması için bütün 
meselelerin bütün çalışma 
isteklerinin aynı zamanda hal
ledılmesi takip edilmesı lazım 
geldiğini gözden ayırmamak 
lığımız lazım geldiğini söyle 
miş ve söylevini tU sözlerle 
bitir ı,..i ştir:" Ulus hayalının hiç 
bir istikameti ihmal kabul et 
mez. Yeni arttırma ve yerli 
mal lar yedigününü açarken 
gelecek yıl bugünlerde gerek 
ökonomik gerek siyasalarda 
yurdun daha yül<sek, daha 
tleri olacağına asla tereddüt 

etmeden güvençle bakıyoruz. 
Ankara, 13 f-\ .A.j - Ku

rultay ve ulusal Ökonomi 
artırma kurumu başkanı 

Kazım Özalp artırma ve 
yerli mallar yedigünü baı 

lang ı cı dolayısile dün akıam 
radyoda söylediği •Öy 
!evde ulu . .a 1 Ôkonomi kuru 
munun yüce koruyucusu 
\ ta Türk'e S' )' gı ve •ars.l· 

Va-İstanbul, 13 (S.Ş) 
tington'dan gelen son telgraf 

haberleri , Miıagan şehrinin 

en büyük gökyaranında baı 
gösteren facianın tafsilatını 
ihtiva ediyor . 

Sahi lde olan heybetli bu
ildinglerden birinin tutuıma-

sı şehırde büyük h.,yecan 

uyandırdı. Burası Mi1iga n'ın 

sarılması yüzünden k orkunç 
bir felaketle kartılaıtılar. 
Tahlisiye kolları fevkalade 
fedakarlıkla birçok kimse 
leri kurtarmıı ise de ölenle
rin ve diri diri yananların 

sayısı ş i mdılik kırk sekiz 
kiıiye, yaralılar ise birkaç 

yüze baliğ olmuıtur Ölen
lerin en çoğu mt buslar ve 
siyasi adamlardır. cFala bü-maz inanın ı sunduktan 

• en mühim otellerinden biri 
sonr .ı arad :ın geçen bir ytl tün Amerika'da derin tees 

lu bir ıeydir. Avrupa devlet 
adamlarından hiç biri onun 
kadar açık görüı l ü , işleri 

bilır ve kandırıcı değildir 

~iz M Titülesko'yu muahe
delerin bozulmamalarına , 
açıkçası , barııın bozulmama
sına çalııan en büyük bir 
gü"ç olarak tanır ve sayarız 
Bugün sınırları gösteren di
reklerden birinin yerini de 
ğiıtirmek, belki de savatın 

patlak vermesi demek olur. 

da ha kocana m ağa kar§ ı ulus ; ~i d::;;;::ı ::;;:İç;;;e:::r:::d:;e;:::;;b:::in;:;l:;;e:::rc:::e:=k:::i:-;;§ :::;İ :;:b;:;u;;:::-:::;::::::s:;;ü:::r,...u_y_~~dır~ı ş_tı_r_. ----
bakını ıncl an en az on yıl da • -

ha genişlediğımızi güçlendi- ltalya _ Fransa 
ğimizi söylemiş ve 934 yılı-

nın belli baılı verimlerini 
anlatmııtır. Kazım Özalp 
bundan sonra ulusumuzun 
kurtuluı savaşına kadar ge
çirdiği durumunu anlatmıt 

ve erkanlığı kazanan ulusun 
siyasal bakım gibi ökonomi 

bakaımdan da yükselmeği 

ülkü edindiğini söyliyerek 
"nemutlu bizlere ki Türk ulu
sunun böyle yönden kalkma 

yeniden günçlenme !zenden 
yükselme çağında yaııyoruz 
Uütün bu itlerin uluğumuz 

Ata Türk'ün yüksek öğen . 

liği ile baıarılmakta olduğu 
nu düşünerek ona kartı 
minnet borcumuzu her yerde 
anmalıyız. demlttir. 

Ankara, 13 (A A ) 
Dün halkevinde yapılan 

toplantıda Bayan Hikmet 
N. Cenger de artırma 

nın ne demek olduğunu 

anlaıan şu öz Türkçe söylevi 

söylemittir: Bayanlar baylar 
uluı 'soysallığı siyasasının 

bir çok değerli verimlerini 

aldığımız şu sırada betinci 
artırma yedi gününe batla

mış bulunuyoruz. Kurtuluş 

savaşında uluıculuk özlü
ğüne bütün acun budunla

rını aşırtan Türk bugün de 
ulusla Ôkonomi tutumunda 

soysal yetglnliği göz kamaı 
tıran bir parlaklıkla göste· 
riyor. Acunun dün ulusla bu 
günde soysal yönden alkıt
landığı Türk, yine o Türk, 
yarın o Türk'tür. Ôz 

lügü değiımemiıtir. Ulusu 
muzun bu özlüğünün bılgisi 

yumruktur. Türk ulus ıoysallı 
ğını ayırtımı ökonomik ol 

maıındandır. Tat ağaç, tuğla, 
kireç diğer yapı 

ancak tat agaç tuğla kireç 
demir, yığını ev demek de
ği l dir yapıcıların hepsi bu 

kıreçleri kullamrsa ortaya 

çıkan itler birbirine b nze
mez. Ulus knrumuda böyle

dir . Ulus yapısında batlıca 

kireç ökonomlk düzendir İt 
te bundan ötürüdürki Türk 
ulusun yöndeml susuyal öko
nomi teme1ine dayanmakta
dır Ulusun ökonomlde 
bütün varlığını tün ııünün 

-------
Anlaşması ç_!!.k yakındır. 

M.Berenkers'inltalyan gazetecilere beyanatı 
Roma, 13 (S Ş) Esbak num. ltalya-Fransa anlaıması 

Fransa Hariciye nazırı mü dakikadan dakikaya bekle-

teveffa Bay Briyan için Ro nen bir mesele haline gelmit· 

ma'da rekzedilen heykelin tir. İki memleket Afrika'da 

açılma merasiminde Fransa müıterek menfaatlerini da
namına bulunan Fransa ayan 

ima beraberce takip edecek 
meclisi hariciye encümeni 
reisi Bay Berenkers Paris'e 
dönerken ftalyan gazetelerine 
demittir ki: 

Roma'da ltalya ıiyasi ri

calile yaptığım temasların 

neticelerinden çok memnu -

ve koruyacaklardır. Ôkono

mik itlerde birbirlerine kar-

ıılıklı yardımlar gösterecek

lerdir. iki latin hükilmetln 

anlaımaaı 

neticedir. 

gayet tabii bir 

genit ölçüde kullanarak çalı- tımıza değil ulusal varlıklar 

t a b 1 m e s i 1 ç i n arasında değerlendiriliyoruz. 

güvencinde varlık oldu· bu varlıkların güneleme-

ğu unutulmamalıdır, sinde köklemesinde ne bü· 
Biz Türk'ler siyasal soysal yük gereklik ökonomisidir. 

olanlarda olduğu g bi ökonomik bütün bunlardan sonra ulusun ' 
alemde de köklü verimli it· yardımi le ulusun ökonomik 

ler yapacağız, bu yolda alımda kazanac ... ğı acımsal 
ne yetre verimli it· yetkinliğin ne denlu değeri 

!er yaparsak ulusumuz o ye. 

re zenginlemit o dumlu 
yükselmit genlik bulmuş 

olacağı kendiliğinden ortaya 
çıkar . Ôkonomikte ilerlemiı 

budunlar varlıklarını koru-
yamazlar. ökonomi yükülü

ğüdürki ulusal oluı ber
tirmek için kiıisel 

ulusun ulusal olsun asıl du 
yularını tanitmak gücünü 
kıvancını verebilir. Ulusal 

ökonomi yapınız yücelerki 

her Türkü alın terini değer
lerini gözden geçirmiyoruz. 

Ulusçu siyasamız krisel ben
liği silmek değil gerçekleştir 

Sovyet Rusya ile anlatmak 

düıüncesini ortaya atanlar ı 
dan biri de M. Titülesko'dur I 
1933 yılında yapılan müte
cavizi tarif anlatmasından 

sonra 1934 yılı Şubatında 

Balkan anlaıması yapıldı. 
Flu anlaıma, bu günkü sınır
ların değittirilmemesi için 
bir yapılmıt askeri muahede
ler demetidir. Rusya ve Tür
kiye karıılıklı olarak birbiri 
nin rızasını almadan üçüncü 
bir devlet ile konutmalarda 
bulunmamağa ant içmlt bu· 
lunduklarından, Sovyet'lerin 
ri.ıası olmadan Türkiye'nin 
bu ite girmesi dütünülemez
di. Balkan anlaıması misa
kına imzalarını koymut olan 
lar bu örneğin daha geniı 
bir surette benimseneceğini 

ve geçen Nisan ayında veri· 
len Fransız memerandumu 

ile ortaya atılan kartılıklı 

yardım projesinin tezce ba
kım konutmalarından çıkıp 

yapma kılığına gireceğini 

ummaktadır.Çok kurun kay 

bedilrr it oldu. Eğer bu 
gün ortaya çıkmıt bulunan 
fırsatı kavramıyacak olursak, 

Rapallo'da yapılmıı olan 
Rus-Alman yakınlaımasının 
yeniden dirilmiyeceğinİ kim· 
ıe söyl ıyemez . M. Lava! 
son günlerde aldığı bir ka -

rar ile bu tehlikeyi ıimdilik 

kenara atmııtır Mamafih bu 
karar ileride de bundan 

hemde mutlaımı§ olur. Ama· 

cımız yalnız çok yetittirmek 
çok yapmak olmıyacaktır. 

Ulus bakımından en gereklı 

en verimli olan itlere en ile
ri teknikle tarılacağız, gücü 

müzün öz değerimizi biliyo

ruz bunları geliti güzel 

kullanacağımızı sanmak bizi 

tanımamaktır. Biz öz de
ğerimizi köklü düıünmekten 

gelen olursa bir düzen çev· 
resi içinde ulusun gelirini 
arttıracak yolllarda iılet 

mekteylz, itleteceğlz. İçin
de yatadığımız ökonoml 

acunu para ökonomisldir. 
Ancak bu arttırılmıı para-
1 arı verimsiz bırakıp kalma
malı, ulusal kurumlara gü

venle akmalıdır. Çünkü bu 
kurumlar bugün olduğu gibi 

gelecekte de ulus varlığını 
yaıatandır. Üzecdenberl bir 

ulusun varlığını' değeri soy
ıal olanlarda güresinin öl· 
mez izler bırakması ile öl
çülür. Ökonomlyi kendi ba. 

mek yolundadır. Kiti kule uzak kalacağımızı söylıyemez. 
özlüğüne bi 1 glıine yararlığına Türkiye Dıtitler bakanı 
dayanırsa ulusta acunun dir Bay Tevfik Rüttü de M Ti

Iıkli en ülkülü en kültürlü tülesko ile birlikte Paris' e 
ulusunu kurabilirler. Türk geldi. lkı yıldanberi Türkiye

kadını bu evrrnsel itinde nin, sözün bütün manasıle 
yeri eısizdir Tür'kün yakın Yugoslavya'nın müttefiki ol. 
geçiıteki gerlleyiti ulusun duğu söylenebil ı r ve Bal· 
güzel türöme aykırı olarak kan anlaıması Türkiye ile 

Türk kadınının itlen uzak· 
laıması ıle batlamıştır. Tür
kiye cumhurluğu ulusumuzu 
bugün bütünleştirmit bulu
nuyor. Yurtdaşlar artırım 

yedi günü Türklere ulusal 
Ökonomik yükünlerinl bir 
kez daha düıündüren ırün 

olmalıdır. 

Yugos 1avya arasındaki ger
ginliği kuvvetlendirdikten 
baıka Türkiye ile Romanya'yı 
da birbirine bağlamıştır Anka -
ra'nın Avrupa düzeninin güç. 
lü bir koruyucusu olduğu 

söylenebilir. Şimdilik Fran 
sız Dıtitler bakanı; Fransa 
ile Türkiye araııodakı bu 

siyasayı aynca bir ademi 
tecavüz ve anlaıma misakı 
ile köklendirmek lıtemlye

cekllr. Çünkü bunu yapmak. 
la Fransa - ltalya yakınlat· 
maaının zorlatmaıından kor
kar Ancak bilinen ıudur· 

ki, eğer Türkiye konuıma· 

lar dııında bırakılacak olur· 
sa, biz İtalya ile küçük itilafı 
anlattırmakta muvaffak ola· 
mı yacağız 

Eyi dilekler biraraya top· 
lanmaktııdır. Bunların Fran
sa hükilmetl etrafındaki sa
yıları büyüktür. Eğer Fransa 
hükumeti hadiselerin emri 
altında gütmekte olduğu 

yiğitçe rolden ayrılacak 

oluraa,ki bu rol yiğitçe 

olmakla beraber temkinden 
doğmuttur, bu devletlerin 
gayretini kırabilir ve 
hatla onları aldırmamazlık 
etmekle kalmayıp belki de 
dü§man olmalarına yardım 
eder Bazı kimseler Fransa' 
nın devletler arasındaki bağ· 
ları sıklaıtırmak, ittifakla· 
rını ve dostlarını çoğaltmak 
için ıarfettiği gayret ile Al 
manya ve ltalya ile aramız
daki takanakları barıı se
vercesine düzeltmek itleri 
arasında bir zıddiyet bilme
ğe uğraımaktadırlar. Halbuki 
yapılmakta olan vaatlara 
göre Frana. yalnız kaldığı 
takdirde, bu iti baıarmak 
bakımından daha az ümitli 
olabileceğine emin olmalıyız 

Laval- Tevfik Rüştü 
Mülakatı ve Akdeniz 

Paktı 
"il Corriere Deıla Sera. :lan 
M Laval Qai d 'Oraay 

de Romanya ve Türkiye 
hariciye bankaları ile bir 
mülakatta bulunmuıtur 

Neıredilen bir tebliğe 
göre bu mülakktta Türkiye 
hariciye bakanının ileri 
sürdüğü akdeniz paktı pro 
jesi tatbik edilmiıtır. 

İtaly,a Yugoılavya ve 
Yunanistan devletlerinin 
de akdeniz paktına lttlrlk 
edebi lecekleri söylenmekte· 
dir. 

= 

Yumurta 
Fiatları yükseliyor. 
İstanbul 13 (S.Ş) 
Yumurta kontrol komı .. 

yonuna. timdiye kadar yapı· 
lan müracaatlar 15 1 bul
muıtur. 

Nizamname, muayenede 
en fazla yüzde beti lıteğe 

uygun olmıyan malların 
ihracına müsaittir. Halb'4kl 
yapılan kontrollar, tüccarın 
topladığı yumurtaların an
cak yüzde birinin kafi de· 
recede taze olmadığını, di
ğer ma1iarın çqk eyi oldu,\u· 
nu göstermİttir. Ali.kadarlar 
bu kontrol dolayııile ihraç 
edilecek malları daha ziyade 
dikket ve itina ile topluyor 
lar. 

Bazı tacirler, ihracat te
sirile çok para kazanmıtlar 
dır. 

Sıkıntı zamanında yumur
talar köylülerden yedi para· 
ya toplanıyordu. lılerl mü· 
salt bir vaziyete gelmeıl 

üzerine köylüler yumurtala. 
rı 15 paradan aatmağa bat· 
lamıtlardır. 
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Edebiyat, yaz, kıt solmı

yan çiçekler yetlıtıren bir 
bahçedir ki: Her ırmağı bin 1 

bir heyecan kaynağıdır. 

1 ··-----------------------------------------------·· ··~ .. 
Savaş'ın Büyük 

Yazı Ynrışı: Siyasal. sasial yöndemler· 
de bat döndürücü bir hiz 

la ilerliyen ulusumuz, Ôko 
noml ıavaıında elbette geri· 
de kalamazdı. 

Valimizin Soy~~' C. H. F. , Balya' da 
Dün gece Esat Ad 1 beyin 1 

- -
Öz Dille En Güzel Yazılan Yazıyı Seçeceğiz. 

evlıliğınin kut ulanması için Merkez kaza Ekenomi 
toplanılan Halkev nJe Vali 
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Herhangi bir itin sonu o 

işten beklenilen faydanın 

önü olmalıdır. 

Yazanlara neler vereceğiz? 
Göz kamaıtıran inkılap· 

!arla acunun dikkatini ken-
dine çeken Türk, bu savaşa 
da, layik olduğu ehemmiye
ti vermiftir. 

Eskinin kötü zihniyetini kırmıı 
yadların doymak bilmiyen 
ağzını kapamıf, ortaya yep 
yeni bir dirim olarak çık. 

mıftır. 

Kısa bir zamanda yurdun 
dört bucağı göklere boy ve
ren bacalar, uzağı yakın 

eden homurtularla dolmuş
tur. 

Gün geçmezki bir Ereğli. 

bir Kayseri , bir İzmit, bir 
Nazilli temel atma iti ka
famızda Perçimlenmesin. 

Niçin? ... 
Hep, kendi yağımızla kav

rulmak için değil mi? 

Öyleyse ülkemıze, kendi
mize, en çok faydalı olma
ğa çalıımak gerektir. Bu, ha
reket içinde bulunduğumuz 
yurt ve kendimiz için lazım 
dır. 

O halde bu yöndeki vazi · 
femiz yerli malı giymek , 
yerli malı yemek, kazancı -
mızın bir parçasını yarın 

için ayırmaktır. Buna inanı· 

yoruz, inanacağız. 

Kol ve kafamızın kuvve
tile amaça ulaıacağız. Gü 
nümüz mutlu, yetimiz kutlu 
olıun . 

M. M. 

Feridun 

Tutum ve Ökonomi 
yedi günü 

Tutum ve Ôkonomi Ye
digününün bugün üçüncü 
günüdür. 

Bugünler için mekteplerde 
talebeye tutum ve ökonomi 
için ders aralarında ıözleı 
ıöylenmekte. yerli giymek 
ve yemek yolunda dersler 
verilmektedir. 

Bugünler içinde Necati 
Bey Muallim Mektebi ve 
li1esi de bir tutum ve öko 
noml müsameresi verecek
tir. 

, 

m iz Salim bey kendisine 

GÜN DOGAN Soyadım al 
mışlardır. 

l:!u suretle Esat Adıl be
yin evlenmesi ıle Vali beyin1 

soy adı günü bir olmuş 
dur 
. Valimize soy 
lularız. 

adını kut 

Mesut ~ir evlenme 
Gazetemizin sahip ve baş

yazganı Esat Adil beyle 
Macide hanımın dün öğle
den sonra saat bir buçukta 
belediyede nikahları kıyıl

mıştır. 

Akşam da Halkevinde bir 
danslı çay verilmiştir. Gerek 
nikahta ve gerek çayd!l 
memleketin bütün güzideleri. 

vali, vali muavini, fırka 

reisi beyler de bulunmuştur . 

Değerli başyazganımıza kur
duğu Savaş ailesi saadetler 
diler. 

Kupa Maçları 
ikinci devre bu gün 

başlıyor 
llugün Aıı Hikmet Paşa 

stadyomunda kupa maçları · 

nın ikinci devresi Birlik-Alay 1 

b rinc, ldmanyurdu - İdman
gücü ikinci takımları ara 
sınd3 yapılacaktır. 

Haber a 1 dığımıza göre, 
İdmanbirliği takımını genç 

-=--"-=---E::·· ~~~ 

1 

Roman Tefrikamız: 22 

1 
S<ı va ş t<ı ıı S<t v <t ş<t 

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Eyvah, kağıt kalem 

Yok Dedi. 
Türk zabiti kendini top

ladı ve gülümsiyerek; 
- O da bende var. Dedi 
Çingenelerden nüfus ka 

ğıdını aldığı zaman kağıtların 
araıında beyaz kağıt ve ka. ı 
lem bulmuş, ihtiyaten cebine 
koymuıtu. Kağıdı kalemi 

Hacı Ahmet'e verdi. Hacı 

Ahmet, arapça olarak şu 
mektubu yazdı 

"Ey ıeyfı Ebuvelit! 
"Badesselam, mübarek hatı 

rı seyyidanenlzi sual eı!e 

rim. Sana timdi Hacı Ah
met ve misafirimiz meılıur 

bir çerkeıle üç at ile üç tü 
fenk gönderiyorum. Bunlar 
bana 42 lirayJ. mal olmuş· 
tur. Münasip fiatla kabul 

ederek parasını Hacı Ah-

met'le göndermenizi rıca 

ederim. Aynı fiatla daha 
külliyetli miktarda al ve 
bilha11a ıilah vardır . Arzu 
ettiflniz takdirde Hacı Ah -

1 

met ile mektup yazıııız Lü 
zumu olduğu kadar gönderi· 
rim. 9 - Zilhicce 1 ~7 

Adağı 

SEYİT ABILA Y" 
Hacı Ahmet mektubu bü 

küp Koynuna soktuktan son· 
r ı tekrar atlara bindiler. 

Türk zabiti de batından ge 
çenleri ihtisar ederek ikmal 

etti 

Çadırlara yaklaştıkları za· 
man, çadırların etrafında do 
!aşan köpeklerin av avelerile 
çadırların içinden fırlayan 

irili ufaklı fellah çocukları-
nın lağırıımaları üzerine, 

saçı sakalına kanşmış ÜLer 
!erinde ağır ve , ok kerih 
koku'u kirle mülemma birer 

1 entari o!an fellahlar köpek 

1 
!ere bagırdılar Köpeklerin 
kaffesı derhal kıç üstüne otur

! du. Türk zabiti, Hacı Ah-
ı ' -me e one geçmeıini ve 

gidecekleri yere kadar kla
vuzluk etmesini aöyledı Ha
cı Ahmet atını öne sürdü 

Kongrası dün başladı 
Dün saat on dörtte C. H . 

F 1 alıkesir merkez kaza 

kongrası fırka binasında yıl· 

lık to ;>la ntılarına başlamıf 

tır Kongraya bütün 
mümessilleri iştirak 

bulunu yordu 

nahiye 
etmiş 

Kongrayı fırka başkanı 

bay Tevfik Fikret açmış ve 
kon ~raya çalışmalarında mu· 

vaff~luyet dilemiştir. Birinci • 
riya ete b~y Tevfik Fikret, 
ikinci reisliğe avukat bay 

Sadık ve katipliklere bay 
Ken.rn Akan ve bay Zühtü 
keskin seçilrn •ılerdir. 

BJyük Reisicümhur Ata 
TürL'e, Paşbakana, Büyük 

Kurnllay başkanlığına ve 

fırka genel katipliğine saygı 

. ve bağlı'.ık tel yazıları ya-
zılması müttefikan ve alkıt 
larla kabul olunnıuştuı-. 

Yedi günü 
Dün 

bütün dükkanlara afişler . ti 
arlı yazılar asılmış ve bay 
raklula her tar. r donatı!-
mıştır. 

O gece Halk Fırkasında 

bütün halka mahsus bir kon· 
ferans tertip edilmiş ve hal
ka menadi ile ilan edılmiştir. 

Kahvelerde çay yerine ıh· 
lamur, kahve yerine fınd:kla 
incir v rilmesi temin e dilmiş
tir. Bizzat bu işlerle İktısat 
ve Tasarruf Cemiyeti reiEi 
Bay Fahri Erdoğan u*raş 
maktadır 

Cuma günü yapılacak te
zahürat için yazılar yapmış 

ve mektep li ler , esnaf ve te . 
zahürata iştirak etmek üze 
re herşey temin edilmiştir. 

Hükümet önünde halka 
lazımgelen nutku söylemek 1 

üzere cemiyet reisi Bay Fah· 
ri Erdoğan seçilmiştir. Okunan idare heyeti ra

poru müttefikan tasvip ve 

kabul olunmuş ve teşkil 

edilen d ı lekler encümene ge
len dilekler ve hesap encü 

mene bütçeler ve kati he 
saplar verilmiştir . 

Her gece kasabanın muh· 
telif yerlerinde birer konfe
rans verilecektir. Aynı za· 
manda halka güzel bir ge
ce geçirmek için umuma 

.1 mahsus bhıb·r müksa
1
mere verile 

1 

ceği isti ar ı ınmıştır. 

l\ongra bugün öğleden 

evvel saat onda ikinci 
lantısını yapacaktır . 

top-

Bay Vasıf Aktan bu 
gün gidiyor 

Eski ~ıaarif müdürümüz 

Bay Vasıf Aktan'ın bugün
kü tren ve Kütahya tar kile 
Yozgat'a gideceği işitılmi§tir. 

Yeni itinde de baıarıklıklar 
dileriz. 

oyunculardan teıkil ederek 
kuvvetli bir vaziyette çıka
racaktır 

Oyunların 

canlı olacağı 

dır 

çok heye-
anlaşılmakta -

Fu Llıol lıe~ ı>tiııdrıı: 
Kupa maçlarının ikinci 

devresi de birinci devredeki 

fiküstürde gösterilen aynı sıra
yı takip edecektir. 

ve diğerlerine nisbeten daha 
büyük bir çadırın önünde 
durup atlardan indiler. Ça
dırın etrafında bulunan "be

devi" [ 1 !delikanlılar atlarını 

tuttular Çadır kapusunda . 
duran bir genç bedevi de 1 

misafirleri çadırdan içeriye 
aldı 

Çadırdan içeriye girildiği 

zaman çingene çadırların 

dan daha pis olduğu yekna· 
zarda görülmekle beraber 

Bu faal cemiyet reisi tkin
ci mektep Haşokutanı Bay 
Fahri Erdoğan'ı candan tak· 

dir ederiz. 

Saylav seçımı 

~aylav seçimi için belediye 
lazımgelen hazırlıkları yap
mak üzere gece ve gündüz 
ça lııma k tadır. 

Soy Adı 
Alanlar 

S. Fahri Samar- binbaşı 

Kazım Çetin - Gires.)n 

nüfus memuru 

Neılim Ülgen - Askeri 
hastahane baş eczacısı bin
başı 

Oıır·sııııh ~ :ıdli_\t'SİııdP 
Sezai Baykan 
Cemil Güven 

umumi 

- Hakim 
Müddei-

Raşit Ôzkan - .)orgu ha 
kimi 

Riza Aktan 
Salih Alkan 

Baıyazgan 

yazgrn 

mektubu çadır sahibine 
verdi. Aşiret şeyhinin oku- 1 
yup yazması olmadığı cihetle 
katibi vaziyetinde olduğu 
anlatılan bir molla çağırttı. 
Büyük tevazu ve ihtiramla 
şey hin karşısında d ız çöken 
Molla da ancak yarım zaat
te bu yedi satırlık mektubu 
okuyabildi ve okuyamad ğı 
kelimeleri 1 lacı Ahnıel'e so
rarak bin ınüşl:ülatla mak
sadı anlıyabildiler 

- 68 
Öz dil savaıı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 

bağlanan Savaı; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 
yolda yarışa çağırıyor. İnsanın layık olmadığı bir 

mevkie çıkması, o yerden 
layık olduğıı şekilde her gün 
düşmesi demd<tir 

1 1 

İstediğimiz şey: 
l - Öz dil. yani Anadolu dili ile yazmak (Elden 

geldiği kadar Osmanlıca dili kullanılamıyacağı gibi 
Anadolu elitinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ya da ö~eden heriden bilinmiyen sözler de alınmıyacak.) 

69 
İnsan ' ardan, dostlarından 

ve hatta en 
bile fenalık 

yakınlarından 

bekleme de-
mem!Fakat senin pek muz 
tar kalmadıkça hiç l:ir 
kimseye fenalık etmemeni 
ve hatta hiç bir kimse hak
kında kötülük besll'meği bi. 
le hatırına getirmemeni tav
siye ederim oğlum'. 

Sabit 
Müftüoğlu 

Radyo 

14 l Kanun Cuma 
lstanbul. 

12,30 - Plllk n~şriyatı. 
18 - Çay saatı: Tokatlıyan 1 

otP!inrlen Transmisyon 
t 9 Çocuk hikayesi 
19,30 Dün}a haberleri. 
1 CJ,40 - Plak : Tıyatıo musi· 

kisi. 
20,30 - Konferans: Tasarruf ı 

ve yerli malı haftası. 

2 1 - Şi irle r. 

21,30 - Orkestra 
2 2 Cız, tango or kesrusı 

Budapeıce M. 550 
ı s,:iO - Plak. 
l 9 Sopor. 

19, lo Stenografı ders: 
19,35 Şarkılar 

·[ 

20,15 Dışsiyasasına bir bakış , 
20,30 - Sözler. 

2 - Gönderilecek vaz lar nasıl olmalı diye bir 
çevr~ yoktur. Hikaye, şi r, herhangi biçimde bir nesir· 
Yeter ki öz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir olsun 
Kısaca inkılabın, yani ona inan Savaş'ın ülküsüne uyar 
her yuı onanır . (Kabul edilir 

3 Yazdığınız yazıfı.rı Savav'a her gün gönderir 
veya da getirebilirsiniz. 

4 G •fen yazılar sıra ile basılacaktır. llk gelen 
yazı l >On kanunda yani sene başında çıkacak

tır 

5 Yazıları 1 Şubat 935 gününe kadar getirmiı 
olmalısını7. Bundan geri gelen yazılar yarııa katıla
nı az. 

6 - Yazıların; Sava~·ın üç direğini (sütun) geç
memesini gözönünde tutmalısınız. 

flrmağan/anmız: 

Yarışın sonunda okurlarımıza birçok armağanlar 
vereceğiz. 

1 - isteğe uygun en güzel şiir, hikaye, nesir ya
zanlardan üçer kiıiye değerli birer armağan verece
ğiz. Yani 3 tiir, 3 hikaye ve 3 nesır seçeceğiz. 

1 Dolgun armağanlarımızın isimlerini pazar günü 
okuyacaksınız.) 

2 Hu; hikaye, şiir ve nesirlerin birinciliği kaza· 
nanlarından, şiiri ve nesri, Türkiye'de çıkan erdembl
lik (edebıyat) mecmualarına . hikayeyi günlük gaze
telere gönderecek "birinciliği kazanan yazı" diye bas

tıracağız. 

Yazılarm seçim topluluğu en becerikli erdembilik
lerden olacaktır 

Gençler, yazanlar! 
Sizi :>avaş'ın yarışına çağırıyoruz . Kaleminizi ve 

dilinizi deneyin! 

21,ıO -
22,15 -
23,25 
24 

Sonfonik konser. 
Haberler. 

~., 

:: ... ~ .... ~--~------------·-----------------------·' 
Dans musikisi. 

- Çingene musıkisi. 

Moskova, 360 M. 
) 8,'l0 - Çol'Uk ntşrıyatı. 
22 Dans musıkisi ve 
rışık konser. 

1 

ı l 
1 

ka-1 
1 

Hikmet _G_ü_n_e_r--y-a-zg_a_n_, 

Mustafa Akyüz P . mu· 1 
baıırı 1 

YIL: 

Savaşın Takvımı 
iLK KANUN 

14 
Cuma 

Gün doğ'Umu: 

Zevali 7,19 
1934Ezani 2,29 

RAMAZAN 

· ı ········ ················~ . . , . . ' 1 • ' 
1: Yoksulları vediren,: . ' 1 : geydiren ve herma- ! , 
İ : nada gözeten Vok· ı! 
1 su//ar Birliğine seve: 

7 • d d' . ı seve var ım e ınız. 

l\tahmut Erdem • S. mu - • 

~---~------' baş iri 
Arif Günevlik Cezaevi 

gardiyanı 

Nuri Özer - Cezaevi gar-

diler. Şeyh, bir kaç rakı yu
varladıktan sonra açılan i~ · 
tihası sa ye sinde adam akıllı 

yemek yiyor ve ara sıra 

birer bardak şarap içiyor. 
Yemekten sonra tekrar sa 

de kahveler içi di . Sonra şyh 
at ve silahlar hakkında: 

- Doğrusu ucuz; ucuz 
amma, bizim p :k de ihli 
yacımız yok. Yalnız bir ah 
bap 2J kadar silah istemiş 

ti Şimdi ben bunları ayn t 

diyanı 

Ahmet Üzek - odacı 

olduğu kadar büyük köyle 
"' uğramaktan hazrederek 
İskenderiy" semtine doğru 
yol alıyorlardı. 

• 
Yollarda muvaffakıyetle 

bir kaç gün geçirdikten son· 

l'uksııllıırı Gözetme 

1 Hlrli{jl 

: ....................... -

yazıyor. Bu eczahanede mO 
laka Türk var. 

İki arkadaş durdular, eG' 
zahanenin camekanında~ 
firmayı tekrar okudals' 
Memleketin yabancısı oldu~ 
!arı için ~özlerine inananıı 
yorlar. Burada Türk'çe ib• 
re ıle "Türkiye eczahane!I 
ne arar? demek istiyorlard1 

baş döndürücü taaffün ınsa 
nın şammesini adeta tahriş 
ediyordu. Kalın bir çulun 
üstüne oturmuf, dirseğini ya· 
nı başında istif edılıniş rli

ğer çul ve çuvallara dayamış, 1 

tahminen 55 yaşlarındaki be 

Mektup okununcaya ka
dar misafırlere, Arap'lara 
mahsus ufak fincanlarla sa· 
de kahve ikram edildi. Onu 
müteakip atları görmek için 
çadırın önüne çıkıldı Atlar 
muayene edıldikten sonra 
tekrar çadıra girilerek 
silahlar muayene edildikten 

I f_iatla alayım On lira da 
sıze fazl 1 vereyim, bir de 

1 mektup yazayım :!O kadar 
1 silah daha göndersinler. Yal· 
nız silahlar üç liradan faz 

la olmasın. 

1 ra bir gün şafakla beraber 
İs 1tenderiye'ye dahil oldular 
Yo•larda tesadüf ellıkleri 

araplarla ufak köylere uğra
yarak bir dereceye kadar 
kıyafetlerini değiıtirmiş ve 
mümkün mertebe fakir bir 
kasabalıya yakışır eı lıise ve 
ayakkabı temin etmişlerdi 

Türk zabitinin belinde iki 
ve Hacı Ahmet'in belinde de 
jandarmalardan iğtinam 

ettik it ri bir golt rövelveri 
son çarei müracaatları ve 
yegane istinatgahları oiduğu 
için bu rövel verler 
büyük lıir itina ile entarile· 
rinin altında saklanmıştı. 

Türk zalıiti arkadaşına: j 
Ne oh rsa olsun be 

buraya gireceğim. BuraY 
girmek de yasak değil d • r~· 
olduğumu söyleyip tanıtın• 
isliyeceğim. 

Arkadaşı: 

-Pekala beraber, gireli 
Dedi. 

devinin çadır sahibi ve ay-
nı zamanda aıiret reisi ol-

sonra ortaya sofra kuruldu. 
duğu anlaşıldı Çadır sahibi Hurma rakısı. şarap, çiğ köf
çok mağrur görünüyordu te ayran ve ekmekten iba
Yerinden hiç kımıldamadan ret olan bu sofraya oturdu-
mtsafirlere yalnız "faddal" lar Hacı \hmet'in rakı ve 

1 

l 2] dedi ıarap içmediğini bilen şeyh yeni 
Misafirler selam vner"k misafire teklif etli. Zabit 

çadır sahibinin kartısındaki burnunda tüten ağır ko· 
çulun iizorine oturdular. Ha- kuyu izale ve iştihasını ye
cı Ahmet arkadaşının sıkıl- rıne getirebilmek için hur
dığını anladığından derhal ma rakısıiıdan bir kadeh lç-

[1] Meskun olmayıp gezginci- ti, lakin alıımadığı için on
ve çadırlarda ikamet eden araplar dan da iğrendi 

[2] Buyurun manuınadır. Çarnaçar biraz yemek ye· 

Deyip Mollayı çağırttırdı 

Söylediği şekilde katibine 
bir mektup yazdırdı ve 52 
lira ile beraber Hacı Ahme 
t'e teslim etti. 

Hacı Ahmet. yolda acık-
mak ihtimaline ka r~ı biraz 
ekmek ile bir miktar 
tuz ve biberi de unutmadı 
ve arkadaşile beraber yola 
koyuldula~. 

Hacı Ahmet'ın arapça: ı 
daha kuvvetli olmakla bera
ber araziyi de daha eyi bildi 
ğinden iki arkadaş çok ma
hirane yürüyor ve mümkün 

Şimdi yegiı ne arzuları bir 
vapur ve bir d~ pasaport te
min ederek kendilerini İs 
tanbul'a atmak oldui;u için 
nhtımda bulu lan gemileri 
tetkik etmek için iskeleye 
do~ru giderken Türk zabiti 
birden bire durdu. Büyük 
bir sevinçle refikına: 

Dur, selamet! Bak şu 
rada "Türkiye eczahaneıi» 

Eczahaneye beraber gl 
diler Eczahane giıesin 

ayak üstünde duran karak• 

kara gözlü, uzun boylu bir· 

likanlı arapça ne istedik! 
rini sordu. 8u defa ön 
zabit arkada 1 lacı Ahııı 

olduğu için zabit itina 
hareket ediyor, l lacı .~htıl' 

yalnız onu takip ediyor. '/; 
bit eczacı kalfasıuın suali~ 
ce\·ap vermeden etrafıl 

bakındı. Eczahanenin kö 
sinde üç efendi oturmuı · 
risi gazete okuyor. Di 
ikisi hafif ıeıle konuıuyorl 
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M. Mussolini 
İtalyanlar hazırdır 

diyor. 
İstanbul 13 (S.Ş) İtal-

Ya Habeş ihtilafı hakkında 

Roma'daki Habeş maslahat 
~ Riizarı ara bu m'\ğa çalışmak 

M Mussol ııı 

tadır. İtalyan başbakanı Mus
solini Habeş maslahatgüza
rına "Habeşlilerin tekrar te 
ca vüzü halinde İtalyanlar 
hazırdır .• Demiştir. 

Habeşilerden ne ka
dar mal iğtinam et

tiler. 
Roma, 1 J (S.Ş ) İtal 

yan ta yareleri Valvaldan 
Aduya kadar uçuşlar yapmış
lar ve bu havalıde ·ı 1 O 1 !abeş 
askerinin ölü olduğunu tes
bit etmişlerdır. 

Geçenki çarpışmada İtal

Yanlar Habeşlilerden lCS 
tüfek 800, mermi, J L5 tentıı, 
400 çanta. bir motokar al 
mııladırr 

9000 Kişi yurtsuz 
Roma, 13 (S Ş.) M,-

niyade - 9 köy tamamen 
harap olmuı ve 9000 kiti 
yurtsuz kalmıştır. 

Şuşnig Budap~şte'ye 
gidecek 

Viyana 13 (S Ş) - Baş 
vekil M Şuşnig, \!acar baş 
veki 'inin ziyaretini iade 
Budapeıte'ye gidektir. 

-=;\"-=-

için 

Ameı·ikcl"d<t 
Soğuktan ölenler 
Paris, 13 (S . .;ı.) Va 

ıington'dan bıldirildiğine gö 
re termometre sıfırdan 
11 dir. Solluktan beş 

aşağı 

kişi 
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1 Almanya va Balkan mem- ı Cezayirde fransa'ya karşı Almanya'dan çıkan şayialar. =~~;~;t:·}::::···::::i·ı:i;·······0iu::·:1::·=:::··t:1 
O 1 k ti ' P808Dda . The Spectator" dan: sonbahar cuması ıdı. Hava ne ıle gideyim? 

Ş k f e e en , . " pro " ,, Almanya'da kararsızlık ha- berrak, rüzgb hafif, günef Tamir edip 
(l O 1 ,.U PopoJo d ltalıa dan Le Temps den berleri bu hafta içinde her ortalığı ısıtamıyacak kadar koymuı oldujtu 

kenara 
bir 9lft 

İtalyan Dııişleri l:lalkanıl- Şimali Afrika'da geniıle zamandan çok işitiliyor ve hararetsizdi. Bir gün evvel iskarpin verdi. 
Mühim bir ::;af haya ğının neşrettiği gündelik bülte· mekte olan ulusal hal'eket bunların çoğu R~ichswher ön- yağJn ıiddetli yağmur da Al bunları gey, yarın 

girdi ininde "Bollettino affari Esteri. kendi propagandasını yapa derlerile nazi partisi baıka- her tarafı çamur içinde bı- gelir ayakkaplarını alır· 
İstanbul. 13 (S.Ş) Cenu- Almanya'nın Balkan mem hilmek için her yola başvur- nı arasında görüş farkları rakmııtı. sın dedi. Ücretini ver-

bi Anıerika'da Şı.ko megele
si son zamanlarda mühim 
bir safhaya girmiştir. Boliv· 
ya cümhurreisi )1 Salaka
nın esir edi,erek hapsedil
me.,i üzerine ılolivya'da 

leketlerindtki nüfuzu hak maktadır. Son günlerde Kons- İçimde ıehrin umumi man· dim. Ve ayrıldım. 
olduğunu bildiriyordu. Yal-

tantin şehrinde ortaya çıkan zarasını seyretmek arzusu Geç vakit bir az dolar kında enteresan 1 ir makale 

cüm hurrelsi mııa vloıinin teş

kil ettiği milli kabine harba 
son nefere kadar devam 
k rarını vermiflir 

Lapaz, 11 { \ ') Hütün 
eıi silah tutan ı'olivya' ılar 

seferber .,dilm'ştir 

Almanya'nın 

Paris sefiri eğişi yor· 
Berli.,, F ..; Ş) A iman-

yanın Paris sefirinin yakın
d'i de~iştirileceği söyeniyordu. 
Almanya Paris sdaretine Bay 
Hitler yakın do>tlarıı.dan ve 
eski Paris sefiri Barcn Ler-
koreri gönderecektir Muma
ileyh Paris'te uzun müddet 
kalmış. Fransız ara kendini 
sevdirmiş büyük bir maliye
c dir. Fransa Almanya an· 
!aşmasını tesh ~ 1 maksadile 
bu değişikliğe !üzüm görülü 
yor 

Belçik<• da 

çıkmıştır Bu makaleyı 

ehemmiyetli 1 ulduğumuz 
için aynen neşrediyoruz: 

Almanya'nın Balkanlarda 
yayılma dileği, Nasiyonal 
Sosyalı•t nerriyatından bü
yük bir yardım görmekle· 
dir . 

Alman'yanın Yugos 1avya, 
Romanya, Bulga•istan Ye 
Yunanistan 'la müna•ebetleri 
hakkınca uzun makaleler 
ve hususi bültenler neşre· 

dilmektedir. Bütün bu neş· 
riyala göre, son zamanla r
da ltalya ve Fransa'nın 

!:lal kanlarda nüfuzu azalmak
tadır. Buna karş ı Alman· 
ya'nın muvaffakiyeti Bal· 
kanlarda günden güne art
maktadır· 

Bu iddiayı nazilerin bir 
nevi propagandası addederiz 
Bunun için, bu tezi ihtiyat 
ile telakki etmeliyiz. 

Zeitschrift'f ür geopolitik. 
Balkanlar hakkında hususi 
bir nüsha neşretmiştir. Bu 
nü"ha aşağıdaki tezi ortaya 
atmaktadır. 

Son zamanlarda Yugoslav 

Harp borcunu 
me~ecek 

ya ile Bulgaristan Uluslar 
ver- 1 münasebetlerinin eyileşmesi 

' dolayısile, ltalya'nın yakın 
doğuda kıymeti eksilmiştir. Paris, 13 (S.Ş - Harp 

borclarına ait 15 birinci ka- ı 
nun taksitini lngiltere gibi 
vermiy eceğini Belçika hü
kümeti de Amerika'ya bildir· 
miştır. 

Şimendifer kazası 
Paris, 13 (S Ş.) - Ame 

rika 'da Mişikon şehrinde çok 

feci bir şimendifer kazası 
olmuşt.ur iki Lokomotif çar
pışmış ve 100 kiıi ölmüştür. 

Bir çok yaralı vardır. 

" ltal V<t 
• 

Zeytinleri mavfo!du 
İstanbul, Jj {S.Ş) - Ro

ma'dan gelen haberlere göre 
İtalya'nın her tarafında zey-

1 
tin mahsulü tamamen mah. 
volrnuştur . İtalyan'lar bu sene 
hariçten mühim mikdarda 
zeytin ve zeytin yağı müba
yaa edeceklerdir. I'u müba
yaatta Türkı}e zeytin ve zey· 
tin vağlarını tercih edecek. 
!eri kuvvetle söy ieniyor. 

Goebbels, "Der lJalkan. 
başlığı aitında uzun bir yazı 
neşretmiştir. Bu yazısında 

diyor ki: 
Balkanlar, Belgrad ve 

Sofya demektir. Bu iki 
mi.Jet asker ve daha doğrusu 
çiftcidir. Bu gün l:lalkan 
Ulusları emansipe ve birbiri
ne bağlıdır. Alman hükü 
meti. Balkanlara elli sent> 
önceki gözile bakını yor. 
Alman'lara göre bugün Ual
kanlar, Avrupa 'nın siyasası 

için bir alet olmayıp başlı 

başına mühim bir unsurdur 
İtalya Balkanlarda sanayi 
bakımından bir it görebilir. 
Buna mukabil Alman'lar 
da ziraat işlerinde menafi 
elde edebileceklerdir. 

Goebbels, Yugoslavya'yı 

aldatıp kandırmak için aşa 
ğıdaki tezi ortaya atmııtır 

ve demiştir ki: Yugoslavlar 

nız resmi ifadelerin intişar 
hadiseler bu ulusallığın ala- vardı. 5ırtımda mezattan tıklan sonra eve döndüm. 

etmesine müsaade edilen bir metlerindendir. 
Bu propagan da Ceza 

yirde'ki Fransız n:ıbiye mer
kezlerinde hle yapılmakta 

dır. Konstantin vilayetinde 
mektep kitaplarını seçmiye 
memur olan yerli bir mü 
fettişin başkanlığı altında 
bulunan bir komisyon tara· 
fından seçilen hır tarıh ki· 
tabında Poitiers ıava~ı hak 
kında şunlar okunmaktadır. 

Eğer araplar daha güçlü 
olsalardı, Fransa'yı daha 
güzelletecek ve zengin ede· 
ceklerdi. Bu takdirde Arap
lar büyük şehirler yapacak, 
işleme levhalardaki kadar 
güzel binalar meydana ge
tirecek, Fransız işçileri güzel 
halılar işliyecek ve oymalı 

silahlar ortaya çıkaracd.k 
!ardı . 

Evet araplar barbar de· 
ğillerdi ve Fransızlardan da 
ha medeni idiler. 

Ya 1 nız Fransızların başka 

bir dini vardı. Araplar Fran
sızları arapların dinini onay
lamağa zorlamalı idiler .• 

Bunu yazan "Le Temps. 
diyor ki: "Eğer araplar mem 
leketimlzde kalmış olsalardı, 
belki biz de bugün başımız 
da sarık ve sırtımızda da 
bornus taşıyacaktık" 

"Temps. bundan sonra 
bu gibi propagandaların 

şimali Afrika'da Fransız 

nüfuzunu sarsacak ıeyler 

olduğunu yazarak alaka-
darların dikkat bakımlarını 
çekmektedir. 

alınma ince bir pardüsü, Çarçabuk soyundum. Ve ya-
memlekette ıayiaların çık- ayaklarımdaki fotinler tağa girdim. Bir iki saat 
masının önün' geçilmez Va d k. · I k "b' e es ımış su a aca gı ı mütalaadan sonra uyuyup 
kıa Reichswher'in gucunu idi Bu halle çarşıyı, pazarı kalmııım. 
büyük bir tesir yaparak kul- bir haylı dolaştıktan sonra Sabahleyin on, onbir sa· 
lanacağı vaziyetler varsa da, arzuma tebiyet ederek Mey- at evvel iflas edip çekilip 
bu işte siyasayı Üzerlerine hane boğazına saptım. llu giden güneı, ıadei itibar 
almak istediklerine inan rada pis rakı kokulapnı te- ile odama girmif, 
mak için ortada bir ıey neffüs ettikten ve ilerlerde yüzüme gülüyordu. Göz 
yoktur. Fakat geçen .Salı de ayaklarıma çamur ban- !erimi ovalaya ovalaya 

b 1 k Yosu yaptıktan ve evlerin açtım. Su-ratle giyindim. Ve .günü u şayi arın resmen te • 
zip edilmesi gösteriyor ki hü. kapları üstünde hala dei!iı- doğruca ihtiyar eskicinin ol

memif eski numaraları oku kümet , hem Reichswher, 
yarak serseriyane bir yürü· 

hem de ) iyecek waddeler yüşle sokak aralarından ge· 
meselesinde zor bir vaziyet çerek caddeye ulaştım. 
karşısındadır Her nekadar K •z orta mektebinin önü-

açığa vurulmıyorsa da hoı ne varmııtım. Süratle yoku-
nutsuzlukların gizli olarak ıu tırmandım. Daha ileri 
yayıldığı bellidir Yalnız ki- gittim, keskin bir yürüyüıle 
lise işlerinde görüş farkları 

açığa vurulabiliyor ve Reich 
baı papazı Müller'in Hitler 

tarafından vazifesinden atıl

dığından beri müstekillerin 
haraketlerı rejime karııdır 

diye gösterilemez. Geçen pa. 
zar günü Reich başpapasının 
gazetesinin polis tarafından 
kapatılması M. Hitler'in 

kendisini ilk defa 
gösterenlere ka rıı 

narrızt>t 

yaptığı 

mukaveleler bir örnek olma 
ıı iti t·arile ka ydadeğer bir 
harakettlr. Alman Protestan 
kilisesi daha son şeklinialmıı 
olmaktan çok uzaktır; 
fakat muhakkak olan bir 
ıey varsa o da bu kilisenin 
hiç. bir zaman Der. Müller'in 
ona vermek lstedli!ı şekli 

almıyacağıdır. 

tophane tepesinin en neza
retli bir noktasına eriştim. 

buradan şehri seyre koyuldum. 
Ufuklar tepelerle muhattı. 

Karşıda, ovada bir çok köy 
ler şerpilmiş gibi ini. Sağ 

tarafımda merküz bir abide 
gibi duran Erkek Ortamek
bi, solumda garipler mezar 
lığı, önünde Koşuçınarı, İs
tasyon, Ali Hikmet Paıa 

stadı, şehir kenarında iplik 
fabrikası, ortada paıacamii 
ve nereden gidilse insanın 

önüne çıkan belediye bina
sı gözüküyor ve şehir yeşil , 

sarı yapraklı ağaçlar ara
sına gizlenmiş gibi gözükü
yordu. 

duğu yere gittim. 
Ne eskiciyi ve ne de kü

çük tezgahını göremedim. 
Durakladım. 

Beni gören bir kaç eskici 
ihtiyarı aradığımı fark et
miı olacaklar ki içlerinden 
biri. 

Efendi, moruğu mu aradın? 
Dedi. Cevap uerdim, 

- Evet 
Güldü. Yüzünü öbür tara

fa döndü. Seslendim, 
- Bizim bir çift ayak 

kabı vardı, tamir edilecekti, 
acaba ne oldu? 

Biraz sırıttıktan sonr yı -
lıtık bir ta vurla: 

Nafile efendi arama. 
Moruk bu gece ahre
te pasaport aldı Ayak· 
kaplarını almak istersen ıen 
de ahreti boyla dedi. Canım 
sıkılmajta baıladı. Böyle klll
hanbeylerlne nazik ıual sor· 
mak acayıp olacaktı, later 
istemez ben de külanbey ta\'· 
ı ı alarak sordum· 

-Ulan ayna~ızlanma. o· 
ruk cızı çektise evine ha· 

Sovyetlerde ekme~ kartla rının kal~ırılması 

Bu tepede ne kadar za
man kaldığımı hatırlıyamı
yorum. Güneı birdenbire 
batmağa başlamıf, altın yal 
dızlı ışıklarını ufuklara terk 
ediyordu. Anlad.m ki akşam 
oluyor. Var hızımla tepeden 
yokuşa, yokuştan aıaitı in
dim Evvelce geçtiğim yol
ları takiben gene meyhane 
boğazına geldim 

ber ver de ayakkaplarımı 
arayayım. 

_ "Le Temps,,den ı inkişaf etmiş olduğunu gös-
1 Sonkanundan başla· terdikten başka Sovyetler 

mak üzere Sovyetler ittiha

dında ekmek kartları kaldı 
rılacaktır. Bu itte gerek olan 
karar, bolşevik partisi mer 
kez komitesi tarafından 

alınmış bulunmaktadır. 

ökonomisinde de büyük bir 

yenilik yapmış 

Ru yeni tedbir 

demektir. 

ile ekmek 

satılması işi bir tek usule 

tabi tutulacaktır. Ş • mdiye 

kader Sovyetlerde ekmek 

Bütün vücudum donuyor
du. Tirtir titriyordum. Acele 
eve gitmek istiyordum. Ak
şamdan ayakkap1arımı ta
mir ettirmek istiyordum Et 
rafa bakındım. Kimseyi gö
remedim Bir eskici göre· 
meyince ümidimi kesmiş ol
duğum halde geri dönmek 
üzere idim. Az ileride duva
rın dibine sokulmuş ihtiyar 
bir adam seslendi. 

Karıılık verdi. 
- Eyvalla abicim, ıen de 

bizdensin, istersen vereyim 
biraz nefes de deveye bin. 

- Saçmalama. 
- Sen bilirsin. 
Batını kel gibi kaıımaja 

baıladı. Kafasını önüne eydi 
- Ha dedi. Sana lapl-

yonlamayı unuttum Sa-
bahleyin monıerln biri 
geldi. Ayakkabı ıordu. 
Biz de fiyakalı tarafından 
gülüttük. 

l:lu ıeraerinİn laflarından 

canım sıkılmııtı. Ayrılmak 

üzere idim. 
Kolumdan tutu. Elile ile· 

Roma'da inşa edılen verem sanatoyumu 
, 

asker ve sert bir Ulus oldu
ğu için bir takım hasud 
ve düşman komşularla çevril· 
miştır. Yugo•la vları Balkan
larda ,\vrupa'daki Prusya
lılara benzetebiliriz. 

Bilindiği gıbi Sovyetlerde 
ekmek, un ve benzeri gibi 
yiyecek maddeleri kart usu · 
lüne tabi bulunmakta idi Bu 
usul beş yıllık planın 

tatbikine başlanıldığı gün· 
denberi konulmuştu. Bu 
tedbir ise Kolkhoz'lar veri 

mınin kafi olmıyacağından 

korkulduğu için konulmuştur 
Ekmek ve unun kartsız 

verilmesi için merkez komi 

tesi tarafından alınmış o · an 
bu son tedbir mühim bir 
ş~ydir. Zira bu tedbir, zira
atin makinelerle yapılmanı · 

nın neticesinde ziraatın çok 

ya kartla kooperatiflerden 

satın alınıyordu ve yahut 

hükün etin elinde bulunan 

mağazalardan para ile elde 

ediliyordu. Bu da çok 

paha , ı idi Sonkanunun bi· 

rinden baılıyarak ekmek 

yalnız kooperatiflerde satı 

lacakt:r. Ancak ekmeğin 

fiatı biraz faz.laca olacaktır. 

Yiyecek fiatlarında yap ı la 

cak olan bu yükselme, işçi 

gündeliklerinin de arttırılma 

smı icap ettirmektedir. 

Merkez komitesi tarafından 

alınan kararda hu da gözö

nünde bulundurulmuıtur. lı 

başında bulunan mahfeller 
başlangıçta ekmek fiatla 

rında görülecek olan bu 

yültsekliğin yavaı vavaı 

indirileceğini söylemektedir 

ler. Bunu gerek kılacak olan 

- Evlat ne istedin? 
Yanına yaklaştım Pek na

zik olmıyan bir hareketle 
ayakkaplarımı uzattım. 

risinl iıaret ederek. 
- İıte monıer geliyor, 

Bilindiği gibi ltalya'da ve
rem hasta" olanlllr çoktur. 
İtalyan hükümetinin son 
z4manlarda neşrettiği 
bir istntistığ e göre 1924 ten 
1934 e kadar İtalya'da ve
rem hastalığından ölenlerin 
adedi her sene altmış bin
den çoktur 

İtalya hükümeti bu 
felaketi defetmek için ge -
rek olan vasıtalar ve ted 
birleri almaktadır. 

1 lalihazı da İtalya' da, 6500 

Zabit bir taraftan ga
zeteyi gözden geçirdi, diğer 
taraftan hangi dıl e konuş 

tuklarını tetkik etti. Gaze
teye en dikkati bakı~larını • 
atfettiği zaman anladı ki 
hiç sevmediği menfor J:.r
rneni hurufatile yazılmıı, iki 
efendinin mükale melerinin 
de ermenice olduğunu an'a
Yınca hiç lıir sey söyleme
den dııarıya fırlad ı Arkada
tı da onu takip etti ve kala 
balıjta ktrııtı1 ar Hacı Ah
met yavaş sesle ıı rkadaşına 

•ordu: 

yataklı '.!3 verem sanator 
yomu \'ardır. Bu sene sonun 
da 1371 yat klı lıir sanator 
yom daha açılacaktır . 

İtalyan gazeteleı ine göre 
Mu ,olıni lıu ayın iki-
sinde Roma'da büyük mera- ,. 
sim ~ acunun en mükemmel 
ve e,-ı sayılacak sanotoryomla
rın fan birini açacaktır. 

B J sanatoryomun içinde 
bir verem fakültesi inşa edil
mi~t ır. Fakültede yalnız ve 
rem hastalığına ait bilgiler 
okunacaktır. 

t'anatoruyomun inşası içın 

6Üınilyon liretsarf~dılmiştir. 
Hu sanatoryom en mükem

mel ve en fenni esaslara gö
re yapılmıştır. En son sistem 
altı modern mutfağı vardır. 
_anatoryom binalarının ısı

dılma•ı kalorifer ile yapıl

maktadır. Ko'orifer tesiıa· 

tının yedi Lüvük kazanı var
dır. Bunlar 45 
bin litre sıcak su ihtiva et· 
md<tedır. Sanatoryomun bir 
kütüphanesi, ameliyat odala 
rı ve müteaddit radiyöloj 
ve tahlil ıalonlar vardır. 

Goering'in Yogoslvya'ya 
yaptığı ziyaretler ve söyle
diği nutuklar herkesçe ma
lümdur 

Almanya ile Yugoslavya 
arasında son zam nlarda 
akdedi len ticari anllı.şmanln 

bu iki Ulus arasındaki mü
nasebetleri sıklaştıracağına 

şüphe yoktur. 
Biz llitler'in propaganda· 

l arına ve propagandacılarına 
aşağıdakı noktaları hatırlat· 

mak isteriz: 
1 Schacht'in hiç bir 

vakit ödememek sistemile, 
hiç bir yerde iktısadi ve 
siyasal münasebetler yapıl

maz 
2 İtalya Balkanlarda 

müstakil ve iktııadi bır 

siyasa kakip etmektedir. 
İtalya'nın mevkii Balkanlar
da, sağ.anıdır. 

İtalyanıD Roma'da aktet
tiği iktısadi protokollardan 
orta Avrupa ve Avrupa'nın 

şarkıcenubi memleketleri 
dahi istifade edebilirler Bu 
protokollara herkes iıtirak 

edebilir 

İtalya hükümeti Bulgaris 
tan ile yeni ticari bir ant

laşma yapmııtır ve Yunanis
tan ile münasebetlerimiz 
dostluk ve samimiyet havası 
içindedir. 

İtalya'mn Arnavutluk'la 
olan itbirliği inkişaftadır . 

İtalya, Yugoslavya'daki 

ithalatcılar arasında en 
ileri memlekentlerden sayı
lır . 

İtalya'nın Tuna havzasında 
Adriyatikte, Arnavutlukta 
ve Egede kazandığı siyasi 
ve ökonomik mavki, yayıl
masına lcarıı kuvvetli bir 
cephe teıkil etmektedfr, 

1 şey ise Kolkhoz'lar verimi 
1 nın geçtikçe artmasıdır 

1 "olotov, söyledii!i bir nu 

tukta kartların niçin kaldı

rıldıklarını anlatmıştır. Ona 
göre bu ted ir Kolkhoz'la

rın inkişafını göstermektedir 

Molotov'un bu nutku Sov· 
yetlerde bütün satın alma 
işlerinde kart sisteminin 
kaldırılacağına iıaret ola
rak alınmaktadır. 

' 

ayakkabı arıyorbu idi, dedi. 

Yaparız be evlat. 
- Ne vereceğiz? 
- ::ien bilirsin. 
- Baba sen bilirsin olur 

mu? Ya benim vereceğim 
para masrafını bile koru -
mazsa ne yaparsın? 

Henüz ayrılmamııtım, ıer
ıerinin monıer dediği bey 
!yanıma geldi Beni ıüzdü, göz

leri ayaklarıma takıldı ıonra, 

- Lütfen benimle bir az 
gelir misiniz? dedi. 

- Sen sağ ol be evlii.t. 
- Canım söyle bir fiat? 
Elinde ayakkabıları evir-

di. çevirdi 
- Be evlat, bunların tamir 

götürür yeri kalmamış ki. 
- Sen timdi bunları ka 

ça yapacaksın, söyle, 
. ihtiyar beni sanki seneler· 

ce evvel tanıyormuş gibi bir 

tavur alarak elinden kun- ı 
duraları yere bıraktı ve. 

- Senin için üç mecit dedi. 

Kabul ettim. Zaten bir 1 
kunduracıya da gitsem bun-

dan aıağı bir fiat değil, 1 

bir liradan aıai!ıya da razı 1 
olmıyacaktı. 1 

Eskici. 

- Bunları hinci yapa· ı 
mıyacağım evlii.t, sabahleyin 

ı alıan olmaz mı? 

Bu nazik teklife muvafa
kat ettim. Daha ileri aittik. 
dedi ki, 

- Yanılmıyorsam aya
ğınızdakiler benim olacak. 

- Neden? 
Dün tamir için bırak· 

mııtım. 

Ben de dün tamir için 
ayakkaplarımı buraya bırak
tım , bunları emanet aldım. 
Kendiminkileri alırsam bun
ları iade edecel!im. 

Evvela pek nazik davra
nan bu monıer, peklauball
yane bir tavır olarak. 

- Sen bilırain. Ayak· 
kaplar benimdir. la-
ter ver. iıter verme Seni sa
rik diye polise teslim etm• 
ği bilirim. 

Bu adamla fazla konuı
mak latemedlm. A.1r'shapla· 



YtJr: : 4 ~;.._, ______ ..... ~--------------------------------SAVAŞ:>-----~~~~--~ ...... _..--.... ______________________ ı. KANUN14,....,....., ____ _ 

~{;S EH i R~~~ 
sinemasında 

Ramazana Mahsus 
• 

13 Kanunevvel ~arşamba a~şamrn~an itibaren programımız 
- . 1 --

Fen ııı ucizesi ve sanat a lıidesi 

ÇELI K ADA 
CHAR LES BOYEH., J..\.\ lJl"HET, Dc\.\İELE PAROL.\ Tarafından 
temsil edilmiştir .. 

Bu filim fen, ıanat mucize olduğu kadar, heyecan, 
dehıet kaynağıdır. 

• 
ilaveten 

aık, ıergü:ı:eıt, hayret ve 

VİYANA AŞIKLARI 
ROLEN Tl'TE~ tarafından tt'ıı sil edilnıis eok. ndwli, zarif Yı· Pi!-. ~ . . 

lenc1>li hir nıwrt>ttir. 

Ayrıc<ı: Deniz kızı EftıılJ'a lıa1111ıı V(~ 
.\rkadrşlal'I tarafıııdan 'l EYl'EK T[HKÜLER.İ H' ll.\KISL.\RI. 
Bn filim koıısı re İSTAI\'Brı:r~ t'rı ıııünıtaz saııcıt li..arları ı~tirak 

etmiştir. VE ... 

Fokus Jürııal. 
SUVAHE s ıat 8 dedir. Giserniz daima acıktır. • • 

llamazan münasebetilegündüz ma
tinelerimiz .. 

Per~enıbe saat 2 de, cuıııa güniı ~aat 1,30 dadır. H1>r ıııaıirıPde 
iki!filim birden gösterilecektir. 

ı•••:~~~~~~~~~ 
·~ 

İLK ISIK 
Biçki Ve Dikiş Yurdu 

ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına 
ikinci kanunda başlıyacaktır. 

8ülün modellere hakim olmak yurdun hususi sis· 
temi olan her devrenin değiıtk ve çetin modeller 
üzerinden çıkarm .. kla ve modelleri mahkum etmek 
ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Pariı 
ueulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye ka dar yapılan 
imtihanlar yüksek maarifçimizin huzurunda ve tensip 
buyurdukları mümeyizlerin muvacehelerinde yapıl· , 
mııtır. imtihan günü modelden intıhap edılen manto, ; 
tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap- i 
mıı ve bununla not almıılardır. Mezun olan ( 44) ha· 
mm muvıı.ffakıyetle bitirmiılerdtr . Ve buna kanaat 
getlrmiyenler hanımların hariçte diktikleri diktı ve ı 
biçtikleri kumaılarla fikirlerini daha kuvvetli taehih ' 
etmlf olurlar. 

Fiatlaı· ucuz, taksitlerde azaıııi 
kolavlık gösterilnıistir. . . . 

BALIKESİR'İN 

-= E1ıCAllA ırıeı~ı= 
SAllAl~I ·~ • 

Her hususta eııısalirıe i.istiirıdür. Balıkesir'irı 
bu nefis K.-\ R . .\ TEPE sal'abı lıerke~e • 

Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 
Toptan ve litre ile satış yeri 

Birinci Noter altındaki mağazada 

~~~~:~'M.~~~~~ı 

i Yurtdaş: 1 
~Hilaliahmere, Himayeietf alel 
~ Tayyareye yardımı borç bil. ~ 

Ban hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları ~~;-~~~~~~~~:~.~J,' 
dıkiılerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat $1~1!:iHif~itl:~l! &• lif.'liS~JiSiBl~UIHiil 
kendileri söylemişlerdir. ~ • 

Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek- lfE Jf f ~ • \ti 

1 

tebi ı B l kursundan mezun olan hanımlar diploma ~ Q/1'1 l!l'l'll ·04 '(1' tt: 1 
i alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki biçmek ve diki§ , ; : . . il 

i i dikmeyi öğrenmit olurlar. Fazla izahat almak i 5ıtyen 't ~ .\l1•\.;1nı(ık H' li..ı~ ık 1'11 SO!I lllO'.la lll<tlllOlll~, !fl 

1 

i ler yurdumuza müracaat etsinler . ! 1 :~ rophık vüııli'ı ~ıııııaşl:ır \f' faııılı· haıı>:ıll'l'l- !I 
1 ADRES: "Örekçıl •r nıahalles ı Ali Hıkmel Paşa cJd1es 1'.o: 6 illi "~ · '1 • · • 

· . 1·11. k b' k' d'k' ııı ::&: Hıız !.:t> ııııstır. i //<. iŞ I iÇ I ve I iŞ . : ~ . • 

1 
yurdu müdüriyeti !_, ~ }~ " /1 11 ~"1 . • 11 '9t-1'i~tl'l·~t- (.!Jyvtı 

1 1ıHiti! 101~ ıtt 
't1''*4'. it 1 k k 'k 

S 
• Eıı lüks palıoluk purdiisü ü v~ as - e~ı :~-

eVgİm li putluklaı· güzel de~eıılerdP. yerlı Yf~ ln~ılız 
~ - -! ı ı·llıiselik kuıuaşl~rııı.ıı~ .ıne~cullur. 

1J' MÜKERREM KAM!iL • Muhterem müşterılerımızın hır dela mızamıza 
~ HANIM TEMiZ SEVGi ; teşrifleri kafidir. • 

' , Rıı :ek~;a;c~~:;:
1

/ ııda 1 TIVSANıL~LI ZADE AHRl • • 
1 Fantazi Manifatura Ve 

Ve 
Göıtermittir 

1 Kumaş Mazası 
~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

4 
ıtt•~itll•lilHH~~-~-ıtı•f-'·~1tOJ!.: 

Savaş kitap evı , _ - .~ ' 

O ~ u y u n 

" ' ' BAL/Kt SİR :ı 
1 

r . 
BALIKESiR 

2s Kuruı ıı Belediye Dispa~seri~de 11 
Her kitapçıda bulunur. Muayene Gunlerı 

PALAS U 1 
" .!!!!!!! 

PALAS • 
- :: 1 B•ılıkesir cümhııriyet 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde t! müddeiumıımiliğiııde 
Teşrif edeıı t ıı ıııiişkülpesent ıııü~terileriııi dahi meııııııııı edeıı H ' Balıkesir ceza ı>\İııe alırıaeak rknıt>li.. lw~ :.ı~ lık 

temiz, konforlu 'e ser' isı nıiili..enıııwl, ücretleri fwrkese d verişli yeııi ıı olarali.. ve kapalı zarf usııti le iııdirıııt·) c koııul
inşa etLirdigi sıcak vt' soğuli.. ası·ınııza uygun ft>vli..alade Lıanyosik tt mu~lur. Ekmf'ği vern1Pğe i~tekli olanlar şeraiti 1 

: tavsiyeye değer bir oteldir . .\Itıııda gazinosu \ardır. Gazinosuııda :1 ö~rt>ıııuek i<;İn he~giiıı ıııiiddei ıınıuıııillik dairesin-
1 

• biitiin eraiıi sıhhiveyi havi ,,. her memleketin crazetı> vf' ıııf'cnıııa- •• de toplanan k 1mıısy1Jııu ıııalısusnııa sornı:ıları 'e ı 
.ı !arını bulııııdurur:Glizel ve sesli radvosu ıııevcu~tur. 11 lemiıı ıtı ıııuvakli..ateleriui yapanık 'erme giini.i 1 

tt · t4 olan 22 - 12 - !134 tarihine rast ~eleıı cumartesi 
*:------·-..... ------------:---* 1 .. .. d k . 1 1 ~-------~---•••••••••••-• ••• ;;;;;:;z:;;:.e. gunıı saat 1.ı c ·onısıyoııda hazır Lıuluııma an 

. 1 il~\ıı olunur. 

Dr. M. Alı , ı Satılık Dükkan Eınfa'-="k~im---=-=-iı-=--=-ıi-ye __ _ 
Cilt, frt>ıı~i. lıt>I- 1

j 1 Yeşilli caddt>siııde ı..a--aplar karşısında ascı ınüdüı•lüğünden 
::-o~ukluğu lı;ıstalıkları ı .\lınıel u taııııı oturduğu ı!i'ıli..li..:.'ııı a(•t•lı· salılık;1 ;., ~lilli eıııl:)kt> ait 21 parça tarla ıli• bir diili..li..:i- • 
ıııııtelıassısı. ıı· Talip olaıılar · ~ nııı iki yıl~ı~ ic._ı·ı 15- 12-934: ~iiııiiııde ilıal<· ' 

Hastalarını saat üçte 11 Keşkek zade lliisaıııı>lliıı hr~(' ıııiiraeaat •·t- 1 ~·ap ılıııali.. ı~ııı ".'.'' lıafl 1 ll'l<~t'.lııııştır. .\lıcılarııı 
' hükümet caddesinde mu- i' sinler. 1 heftıınlarlığa nnıra(·aallan ılaıı olunur. 

1 
ayene hanesinde kabul ve 1 · ft) • E k f 
tedavi eder • ~ () • • 

1 El,<ılıliesır V ·a 
~ı çıkardım Mecburi ola- F ... rkek rt.amektcbı S<ltın Müdüı·lüğiiııden 
rak çamurlu çamurlu eline alma kc,mısyonuııdan: Evkafı ıu ı zlıutadaıı Havva lıaııııı \akfır dan mil 

t~U~JABTESİ GÜNLEHİ • 

Öğledensoııra saat14den16ya kadar dahili 
hastalıklar ıııuayeııesi ( Doktor Ahnıet 

Emin lıey) 

PAZAR GÜNLERİ: 
Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz hastalık.ları muaye
nesi (Doktor \lehmet Kamil bey) 

PAZAHTESI GÜNLEHI: 
Öğleden evvel saat 10 darı 12 ye kadar 
dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ah
met Emin bey) 

SALI GÜNLERİ: 
Öğleden evvel saat 10 daıı 12 ye li..adar 
dahili hastaliklar muayenesi (Doktor Ah
met Emin bey) 

ÇARŞ.\.MBA GÜNLERİ: 
Öğledeıı soııra saat 15 deıı 16 ya kadar 
dahili hastalıklar nıua~ı'rıesi (Doktor Ha
san Raif l.ıey) 

PEHŞEMRE GÜ LERİ: 
verdim. Ve paçaları sıvayıı.. 
rak yalın ayak çamurlar için
de koıarak eve geldim. 

Paıısiyoııuıı (20) tali..ıııı <•llıiM· 'e a~akl.alıısı
ııııı ilıale~i 15-12-34 cumaı·tı · si ı.:üııü saat (15) ıe 
nıeli..tepte yapılacabtır. 

li kuv .-etleı· caıiılt~sııııh' 8~l ııo lu fevkaııı ~ azılıa- Öğledt>ıı soııra saat 15 deıı 16 )H kadar 
ne :J 1-;J-~35 guııunı> kadar li..irJ~a cildiyf' , • bııvliye hastalıkları nıııavenPsi 

Kendi kendime dütünü 
yordum. Beni sokak ortasın· 
da yal ın ayak bırakan ko· 
nuıtuğum adam, çamurlar 
içerisinde yalın ayak koıar
ken, arkamdan ııevrek bir 
kahkaha attımı acaba? 

ilan 
Ueul defteriye ve ticari 

muhabere uıulüne bihakkın 
vakıf bir Türk muhasip bu-

1 rada ve dııarıda ticari mü· 
esseıatta it kabul edecektir -
ihtiyacı olanların mektupla 
veya tifahen Savaı idareha 
neılne müracaatlart. 

'erilııwli.. üzerı> 10-1'.? 934 gi.iııi.iı <lt>ıı itıl•art-ıı ' (Doktor Mehmet Ali bey) 
yirmi ;.(iirı müddetle artırnıa~a çıkarılıııış1ıı·. 111 --------- .. 
1- t - !:135 salı gii ıı ii saat 13 de E' li..a f ıı ı iidii ri) t•- · !!·!!!!~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!~!!!!!'!!!!!!!'!!~-'!"!' 
tiııdı• artırma yapıla"a~ından<laıı talip olaıılarııı ' Ne,rtyat müdürü: ESAT ADIL 

--- --
müracaatları. Vil&Jııet Ma.__ - llalıbetr 
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t 
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