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~urdumuzun dörd bucağında tutum ve öko
nomi yedi günü kıvançla kutlulanmaktadır 

Her yerde 3 kuruıtur 

PAZAR 16 iLK KANUN rn34 

CUMURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRİR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

On yılda yetmiş milyon Kıır1ıltaycla 1 Afgan 
Dört yasa onaylandı A ·ı . 

Ankara, 15 (A.A) -Bugiin Si erı 
Bu seneniıı 11 ııvında ihı·acatımız ith<ıla- ı .. Hasan (Trabzon'un) baıkan 

lığında toplanan kurultayın 

başlangıcında Emin Fikri 
Ôzalpın ölümü dolayıs ıl e bi 
dakika susulmuı ve ondan 
sonra kurultay gündeliğinde
ki kanunların görüşülmesi 

ne geçilmiıtır . Kurultay 
kadastro ve yazım iılerine 

ait kanunun geri kalan 
maddeleri üzerinde görüıme
ler ni bitirerek oraylamış, 

Ankara'da yaptırılacak orta 
mektep için iki yüz bin lira· 
ya kadar taahüde giriıilmesi 
için maliye ve kültür bakan
lıklarını memur eden kanun 

tımızd<tn iki buçuk ıııilyon fazlıtdıı·. 25 Kasabayı 
yağma etti Tutum Haftası Mü 1asebetile Bay Celal Bayar 

Ve Bay Recep Peker' in Söylevi Tahran, 15 <A.A) - Pars 
Ajanaı sivil ve asker Ef 
ganlı bir takım aı i lerin 

Efgan İran hududu 
Jourabaf.a ıaldıkları 25 ka

sabayı yağma ettikleri, :<.000 
lirayı rehin olarak göster

diklerini, 12 İran'lı jandar· 

ANKARA, 14 (A.A. ) 
Arttırma günü münasebetile 
Ôkonomi 11 akanı Celal Ba 
Yar dün akşam radyoda 
okuduğu söy:evde para bi
riktirmek için bütün ulusca 
gösterilen çalııma neticesin 
de 1923 de üç milyon o~an 
ınilli tasarruf hesapları ' 
Yekununun 1933 sonunda 73 
ınilyona çıktığını, keza 1933 
sonundaki ulusal kredi hac
ınini genişleten genel mev
duat tutarının 191 milyonu 
eçtığlni ve yıllardan beri açık

la kapanan ticaret muvaze
nemizln bugün tamamen ön 
lenmlı ve harici ticaretimiz 
deki yıldan yıla ve umumi 
buhrandan doğma sukut nis
betinln azalmıı, 93,ı ilk on 
bir ayı içinde ihracatımızın 
ithalatımızdan iki buçuk mil 
Yon fazlayı bulmuı olduğu 
nu söylemiıtir. 

Celal Bayar hundan son 
ra klering hesaplarının 29 
birinci teırin S34 tarihinde 
gösterdiği bakiyenin yirmi 
dört buçuk milyon lira tut 
tuğunu , yani bize mal sat. 
ınıı olan klering veya tedi
yat müvazenesine dayanan 
11nlaımalar yapmış olduğu 
tnu:.. memleketlerin daha bu 
kadar memleketimizden mal 
almağa mecbur bulunduk
larını ve Türk köylüsünün 
ve müstahsilinin bir iki is 
tisnarile 19..:6 danreri kay 
bettlği fiatları ilk olarak bu 
Yıl içinde bulmuı ve yüzü 
gülmüı olduğunu bi 'diren 
Celal Bay ar beı senelik sa. 
nayileıme proğramımızın 

doğuıundaki gerekliği anla 
hrken enerjimlerin tasarrufu 
ırıilli iktısadiyatın maduniye-
ti noktasından bir zaruret 
olduğunu kaydederek sanayi 
Proğramının memlekette tür 
lü iş sahalarında yapacağı 
iti tesirli rakamlarla anlat · 
ınış ve bu sanayi kurulduk 

tan sonra 1933 rakamlarına 
göre mahsul ithalatımızın 

Yüzde kırkını memleket 

Recep Pckeı 

çalışmasının ana kollarından 
biri olduğunu ve göz ya§llıZ 

yürek acısız ~en ve güler 
yüzle bır yaşamanın ancak 
ömürlü olmakla, varlıklı ol
mak : a mümkün olacağını 

ve yeni Türkiye'nin daima 
planla, proğramla çalış-

tığını, yani bugün yeni 
Tüıkiye'nin kendi yaşayışının 
istediği şeyleri kendi ilk 
maddelerile kendı fabrikala
rında kendi iş adamları ve 
işçilerile yapacak bir cizgi 
içinde sanayi memleketi ol· 
ma yolunu tuttuğunu söy
lemiş "bu gidiş yurdun zi
raat memleketi olması hali
ni değiştirecek toprakların 

iıleme gücünü küçültecek 
değildir. Bunu tam aksine 
olarak yurdun yeni sanayi 
açılışı toprağın işlenmesini 

genişletecek ve toprak eme 
gin n karıılığını değerlendı 

recek" demiştir 

Ankara. 14 (\.A) Öko 
nomi ve arttırma yedigünü 
münasebetile bugün Ata 
Türk 'ün heykeli önünde top
lantı yapılarak söylevler 
yapılmııtı r . 

lzmir'de 
İzmir l 5 (A.A.) - Dün 

ulusal ökonomi ve tutum 
yedi gün münasebdile 
cümhuriyet alanında büyük 

şenlikler yapılmıı, bütün okur
lar ve esnaf kurumları üye
leri ve büyük bir söylev 
kalabalık ş~nlikte bulunmuş

tur. Ak§am da bir çok söylev
ler tarafından kentin bir çok 
yerlerinde ulusal ökonomi 
ve tutum faydaları üzerine 
söylevler •öylenecektır. 

Is parta'da 
Isparta, 19 (A.A) Artır- / 

ma ve yerli malhr yedi günü' 
münaaebetile iplik fabrika-

iç nden ''apmağa başlıyacağı 
tnızı ve bu sanayi faaliyeti 
geçtikten sonra da her yıl 5 
6 milyon lira arasında bir 
kazanç bırakacağını ve bu· 
nun da bundan sonraki sana
Yi planlarımızım bütçeye ve 
millete yük olmaksızın başa -
rılmaıında kullanılacağı ve 
l'ürkiye sana yileımesinin dış 
ticaretimizi daraltmayıp ar
tıracağını söylemiı ve hima 
Ye ve fiat kontrolu mese 
lelerine temas ederek "Ne 
llıüıtehliği fabrıkacı ve müs 
tahsilın aleyh ine ne de 
fabrikaçıyı ve müstahsili 
tnüstehliğin aleyhine himaye 
etmek arzusundayız. demiş
tir. 

Kazım Özalpın 
ı tesekkürü 
1 " 

Ankara, 15 (A .A) Ulu-
•ıı.I ökonmi artırma l' edi gunu 
lnünasebetile C. H. F. Yaz 
R'anı Bay Recep Peker dün 
ak111m radyoda verdiği söy
levde ulusal Jkonumi ve ar
tırma hııreketinin yeni Tür
kiye'nin kurtuluı ve dirilit 

1 Ankara 14 ( A.A) Arttır-

/ ma v" y.-rli malları yedigü 
ııünün ba;;lamanndan ötürü 

, Kurultay ve Ulusal ökono 
mik uttırma kurumu baş
kanı hazım Ôıalp yurdu· 
nıuzun h"'-r yönünJt'n gön 

deri en kutlulama tel yazı. 

!arına ayrı ayrı kaqılık ver
nıeK imkii.mızlığından kar 
şıl klı kut'.ulama ve teşek

kürlerini bildirmeyi Anadolu 
Aj11n1ını memur etmlttlr. 

larile hah yıkama evlerinde 
halı sergileri aç1'mıştır. Okul. 

larda müsamereler ve hal
kevinde de yerli malların 
kullanılması ve korunması 

için konferıınslar verılmek

tedir. 

Afyonda 
Afyon, 15 (A.A.) Ulu. 

manın silahlıırını aldıklarını, 

bunlardan ikisini de öldür

düklerini bildirmektedir Ha · sal ökonomi ve artırma yedi 
günü münasebetile dün kendi 
kentimizde yerli malları ile 
doldurulmuı arabalar halk 
ve okullardan teıekkül et
miş bir alay geçit yapmış 

ve halkevinde toplanmalar 
olmuştur. 

sar beş milyon tahmin edil
uluslararası telekominikosyon 

mektedir. 
mukavelesile telli ve telsiz 

Bursa'da 
Bursa, l 5 (A.A.) Öko 

nonomi, artıma yedi gunu 
dün cümhnriyet alanında 

binlerce yurttaş önünde 
kutlulamıştır ve okul larda 
müsamereler verimilştir. 

telgraf ve telefon nizamna 
mesini,yine demir yollarile 
ulus l ararası eşya ve yolcu 
taşınması için olan muka ve
lesini tasdik etmiılir Kurultay 
pazartesi günü toplanacaktır 

Emin Fikrinin ölumü 
M.nkara, 14 (A.A.) Bursa 

sayla vı bay Emin Fikri'nin 
ölüsü bugün merasimle kal
dırılmıştır. 

ökonoıni bakanı 
Kıırııh<ın ve Sümeı·bank mü 
düı· ile Kayseri fabrikasını 

gezdi 
Kayseri, 15 <A.A) - Öko 

nomi Bakanı Bay Celal Ba
yar, Sovyet büyük e'çisi M 
Karahan, Sümerbank umum 

müdürü H Nuru ılah Esat 

buraya geldıler. Sümnban
kın yaptırmakta olduğu fab 
rikayı gezdiler. Bakan bu 

muazzam eserin kısa bir za
manda meydana getirilme· 
sinden ve eksiklerinin bitiril 
mesi için geceli gündüzlü 
çalışılmasından ötürü çok kı
vanç duyduklarını bildirdiler. 
SovyP.t büyük elçisi Karahan 
Türk'ün baıarmakta olduğu 
bu büyük eserin az bir ku 
rumda göz önüne getirilme 
sine bakarak fevkalade mem. 

Ôkonoıni bakanı Celal Bayar 

nuniyetini saklıyamadılar 

Fabrika gezildikten sonra 
konuklar belediyenin vediği 
ziyafette bulundular. 

Fırka Kaza Kongrası 
Cuma günü de devam etti. 

Perşembe günü saat 14 de 

fırka merkez binasında top

lanan kaza kongrası vilayet 

idare heyeti başkanı Konya 

saylavı bay Tevfik Fıkret 

• 

' 

Bay Tevfik Fikret 

tarafından açılmış kongra 

reisi ve katipleri ve encü

men ıeçiml yapılarak dUek· 

lerin ve hesabatın tetkikine 
geçilmiıtir. 

Cuma günü ,saat 11 de 

umumi müzAkeratta dilekler, 
nahiye bütçelerı ve kaza 

bütçesi ve kati hesabat üze 
rinde müzakereler ve müna
kasalarda bulunduktan son. 
ra kaza idare heyeti ve vi

layet kongrası mümessilleri 
seçimine ba\lanmııtır Bu 

seçimde kaza idare heyetine 
Kaptan oğlu Hasan, Keskin 

oğlu Zühtü, Şeremetli oğlu 
Hilmi, Beypazarlı oğlu Sad 
ri, gazeteci Kenan 

Mümessil iklere: 

Em •n bey ol?lu Emin. 
avukat Tevfik, Yamalı oğlu 

İsmail Hakkı, çerçi Lütfü, 
Hatatt oğlu Mustafa, gazete

ci Kenan, Keskin oğlu Züh. 
tü, Kaptan oğlu llasan, Şe 
remetli Hilmi seçllmiılerdir. 

Konıra azaları tereflne 

Alacaklarını alamıyor 
Vaıinton 15 (A .A.) - Le-

histan, Letonya, Macaristan, 

Çekoslovakya ve İtalya gibi 
Fransa, İngiltere Belçika da 
harp borçlarını ödemiyecek 
feri bildirmişlerdir. 

Bukovin<ı'da 
kar 

Kurt sürüleri köyleri 
basıyor 

Çernovits, Romanya 15 
(S Ş) Dün bütün Bu 
kovina'ya kar yağmağa baş 
lamıştır. Memleketin her ta . 
rafından gelen duyumlııra 
göre, her yerde hava şiddet 

le soğumuş ve arasıra tesirli 
rüzgarlar esmeğe baılamııtır 
Karpat ovalarındaki köylere. 
koyunları kapan ve büyük 
zararlara sebep olan kurt 
sürüle"i hücum etmeğe baı
lamııtır Hatta böyle köyler· 
df n birinde kurtlar bir ev 
içine dahi girerek kapı ya -
nında duran küçük bir çocu. 
ğu bile kapmak cesaretini 
gastermiılerse de, köy halkı 

tarafın•fan halt 'far ve demir 
diyren yabalarla kovalan •n ıı 

!ardır. 

Siyasi fırkaların 
malları 

Sofya, ıs (A.A.) Eski 
siyasi fırkaların bütün mal
larının hükümet tarafından 

müsadere edilmesi için bir 

kanun çıkmıştır. 

Fon Papen 
Fransız-Alman an
laşması hakkında 

ne diyor? 
Paris. 15 (A.A.) M . 

Fon Pöpen Poti journal ga
zetesine bildirimde bulunmada 
demiştir ki: 

Fransız - A.laman çalışma 
bera b er'iğinin zaruretine ka· 
niim ıı,, çalışma beraberliği 

olmıyacak olursa Avrupa ve 
dünya çökecektir. 19]4 kat· 
lama 1 arı yaşadıkça bir savat 
çıkması ihtimali yoktur . 

fırka başkanı bııy Tevfik 
Fikret tarafından bir ziyafet 
Yeril mittir. 

fftan asileri yirmi beş kasabıyı bısarık 
yağma ettiler 

Sahibi ve Baıya:aıranı 
Müstecaplıo2'lu Esaf Adiı 

ikinci YIL - SAYI : 333 

ı Y akınşarkta sınai imkanlar 
cKoelnische Volkezcitung• dan 

Evvelce Avrupa ve Ame- oımıınlı imparatorluğunun 
rika sanayi mamulatının 

alıcılarından olan memle · 
ketlerin, sanayileımesi naza
riyesi, acun ökonomi naza
riyatcılarının muayyen bir 
kısmının fikirlerini uzun se· 
nelerdenberı işgal etmekte
dir Fakat bu iıde ekseriya 
yanlış görüşler, ifrat müba
lagalar haikim olmuıtur 

Herhalde bu sanayileşme 

iti, nazari olarak pek kolay 
ve basit zannedilmiş ise de 1 

ameliyatada, hiçbir vakit 
öyle zannedildiği gibi basit 
ve kolay olmamııtır ve ola-
nıaz. 

Bir Ôkonominin, yahud 
o Ökonomlden bazı kısım· 

ların parola, vecize ve ıiar 
ittihaz edilen sözlerle kurula· 
m • yacağı, ancak muayyen 
ve pek küçük olmıyan bir 
insan zümresinin gaye ve 
hedefini çok eyi bilerek 
giriıeceği mesai ve hazır 

bir sermaye ile bu kurulu · 
§Un mümkün olabileceği 

malum bir hakikattir. Aynı 

zamanda bu zümrenin öko 
nomik emellerinin tahakku
ku için - diğer yüksek ve 
büyük ideallerin tahakku-
kunda olduğu gibi • ictinap 
edilemiyecek olan bazı 

fedakarlıklara katlanmağa 
razı olması da lazımdır. 

Büsbütün kolonlzasiyona 
taalluk eden itlerden ıarfı

nazar edecek olursak her 

bir Ôkonomik kuruluıun 
ve bilhassa herbir Ôkono-
mlk terakki ve inkiıafın 

bu ilk ve baılıca ıartının 
Avrupa'ya Amerika<lan baıka 
yerlerde tamamen temin 
ve ifa edilmiı oldğuna 

timdi ye kadar pek 
çok tesadüf etmedik. 

Avrupa ve Amerika sana
yiinden kurtulmuı olmanın 

ve o sanayıe tabi ve bağlı 

bulunmanın tek ve hakiki 
misalini daha hala Japonya 
ve bir dereceye kadar da 

Rusya teşkil etmekte
dir. Bu meyanda Rusya'yı 

ne dereceye kadar Avrupa'lı 
ne Asya'lı saymak, yahud 
ona kendi aleminden bır kıt'a 

diye bakmak istemek telak 
kıye bağlı bir meseledir. 
Fakat bu iki hususi misa 1 
hariç tutulunca, yukarda 
zikredilen lüzum ve ıartın 

Asya, Afrika veyahud Avus 
turalya'nın herhangi bir 

yerinde kolonizosiyondan 
gayri bir ıekilde mevcut 
olduğundan henüz bahsede· 
meyiz. Bu hal böyle olmak
la beraber bununla yukardıı 
«acunun - bilhassa Avrupıı 

ve Amerika için tehlikeli 
olan sanaylleımesi. nazari· 
yesinin tamamıle saçmalığı 

isbat edemiyeceği aıikıirdır. 
Fakat bu nazaniye, halinden 
çıkarılarak ameli inkiıafın 

akan ve değiıen tahavvülat 
ve tagayyüratı iç inde kayna 
şacaktır. Yahut diğer tabirle 
"nazari olan,, ya fU veya 
bu yani iki şıkdan biri ıek 
(indeki formül fili ve mahalli 
sahada ıümullü bir "gerek 
ıu ve gerektıe bu, yeni her 
iki tık birden. ıeklinl alıı-

caktır. 

lıte bugün yııkınııırkın 
ı•nlt Glkelertndı, yani eıki 

özünü teıkil eden TOrkiye 
ile o imparatorluğun ecza11n · 
dan olan veya ona komıu 
bulunan memleketlerde 
vaziyet böyledir. Bu memle. 
ketlerin yani ıimdikl TOrkl· 
ye, Suriye, Flliltin, Irak 
lran, Kıbr11 ve M11ır'ın 
kendilerinden okııdar çok 
uzak bir mesafede olmıyan 
Avrupa'da :a11rlardanberl 
vukua gelen ve geniı adım· 
larlıı ilerlemlt olan terııkkl 

ve inkiıafdan aldıkları hlı

se, Avrupa'ya kendilerinden 
daha çok uzak bulunan 
memleketlerin ( mesela Ame
rika gibi memleketlerin ) 
aldıkları hi11elerden dahıı 

az, pek az olmuıtur. Fakat 
Amerika' dıı, A vulturalya' dıı 
ve cenubi Afrika'dıı kolonlza· 
slyon mümkün idi ve hattl 
bu imkan baılıca ıııbık oı
manlı imparatorluğunun yar · 
lığı sııyesinde ve bu vıırlılın 
ıart ve icabından olarak 

Asya'nın Avrupıı için kııpalı 
kalmaaı yüzünden vukaıı 

gelmlıtt. Osmanlı imparator
luğunda ise kolonlzaslon 
mümkün değildi, bu lmkln 
siyaıeten elde edilince de. 

Mettermehin: "Osmanlı im
paratorluğunun varlığı Av
rupa muvazenesinin temeli
dir" diye koyduğu kııide 

bu ımkanıı mani olmuıtu. 

Bu sebeple Türklye'de her 
ne kadar gayet ıııthl Ye 
yavaı bir "hululu müılihııne. 

yahud daha eyi bir tııblrle 

Ôkonomik bir hulul ve nQ. 
fuz. cari olmuısa da ııddetli 
ve kuvvetli bir kolonizaalyoa 
yapılmamııtır. Hıılbuki mem• 
leket böyle bir kolonlzaıl· 
yan için en ıııağı kırım 

muharebesindenberl olıun 
bir hal arzetmekte idi· 
Avrupa devletleri birbirleri· 
nl bu teıebbüıten men et
miılerdir. 

Osmanlı imparııtorluğunu. 

vakıa ökonömik coğrııfya 

bakımından nadir bulunur 
bir tamamiyet temin eden 
"mıntakalar heyeti mecmu· 

aaı. halinde ve fakat aynı 

zamanda ökonomlk politika 
bakımında mecalıiıı: ve harıı· 
ketsiz, yani "inaktif" tutan 

zincirler hayli ani olıırak düıtll. 
Bu zincirlerin koparılıp 11tıl

ma11 ile bütün ülkede bir 
nevi ökonomlk i1tığ11l vukua 
geleceği bir çoklıırıncıı bek· 
lendi, zira artık buradıı öko. 

nomlk ve fikri büyük kuv. 
vetler serbest bırakılmııtı. 

Bu ittialin vukua gelmedlitl 

iddia edilemez; ancak bunun 
akibet ve neticeleri, tarihi 
bakımdan mütekaddim nıı. 
zariyat ile evvelden tehmln 

edildiğinden tamamen bıııka 
ıekilde görünmektedir. 

Yakınıarkta timdikl sanıı
yileıme imkanları hakkındıı
ki mütalaalara ve hükümle· 
rimlzde herıeyden evvel 
bir hakikııtı ileriye ıürmell
yiz: Bu 111nayileıme AYrupıı 
olmııkaızın mümkün değildir 
Avrupa tahsili ırörmemlı 

insanlar, Avrupa maklnııları 
ve bir dereceye kadar dıı 

Avrupa ıermııyeıi olmak11· 
zın bu itler y11pılam11z. Binıı · 
enaleyh yakın fllrkın ıanıı· 

ylletm•I ifl U •Jal!. .fa-
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ponyıı.nın 

derdest 
ve 

bulunan 
henüz 

Rus· 
yanın sanayile,meleri gibi 
timdlllk Avrupa sanayii için 
kazançlı bir it manasına 
gelir. Bu "ılmdilik. lafzı 
ile murat edllen devrenin 
ne kadar süreceği ise ikinci 
bir meseledir. Fakat Avrupa 
sanayllnin yakınıarkın sana· 
ylleşmesinde Lleferant olarak 
geçireceği hazançlı devrenin 
burada Rusya'da olduğundan 
daha çok ve uzun süreceği 

muhakaktır. Burada Yakın 
ıarkda Rusya'da olmıyan 

bir noksan vardır kı, o da 
bazı ham maddeler bakımın
dan çok fakir olan bu yer 
lerde bizim hemen daimi 
olarak ve sanayileımenin 
inkitaf ve ikmalinden sonra 
dahi it yapmamız mümkün 
olacağıdır . Bu, demektir ki 
bilhaasa yükselen ökonomik 

lnkııafda bu ülkenin ham 
madde ithalatı ve bilhassa 
yarı mamul madde ithalatı 

bil mecburiye artacaktır . 
Aynı zamanda belki çok 

uzun sürmiyecek bir. intikal 
devresi için kullanmau lazım 
bazı imalat vasıtaları dahi 
tdhal edilecektir. 

Fakat bununla beraber 
bütün ıarkın bugün daha 
okadar büyük olmayan öko
nom! k ehemmiyet hizmeti
ni artıracak diğer bir teza. 
hürü de hesaba katmak 
lazımdır ki bu da yakınıark. 
da nüfusun süratle artması· 
dır. Yukarda isimleri geçen 
memleketlerin harp sonunda 
hep beraber takriben 41 mil 
yon kadar nüfusları vardı. 
Bugün bu nüfüs 47 milyona 
baliğdlr. 

Bu yüzde 15 nis· 
betinde bir artmayı ifade 
eder. Bu artıı süratli bir 
tempo ile ilerlemekde ve 
bOtlln ülkenin Ôkonomik 
inkltafı ile karııhklı ve sıkı 
bir alaka ve münasebet 
aıöıterm~ktedir. 

Yakınıark memleketleri· 
nin acun ticaretindeki itti· 
raldarı: (yllzde hesabı ile) 

1931 1932 lg33 
Mısır 0.68 0.73 0.72 
Irak 0.08 O· 1 ı O. 14 

Fıliıtin O 09 o . 13 o. ı 9 
Siirt ye O 14 O. 15 0.27 

Kıbrıs o.02 0.02 o 02 
lran o.16 Q.17 o.22 
Türkiye o.31 o.34 0.42 
Mecmu 1.48 1 65 I.88 

Bunun manaeı 931 den 
1933 senesine kadar 

olan zaman zarfında ı ,48 
den 1 ,88 e yani yüzde 27 
yükıelmek demektir. Yalnız 
fU da vardır ki bu artma 
kıımen niıbidir. Zira acun 
ticaret hacmı düımüıtür; 
fakat bu cetvel yakınıark· 
daki lnkiıafın gldiıatının 
· ıııenelt"rdenberi devam eden 
kriae rağmen . bütün acun 

ökonomlsinin gidişinden 
bqka bir gidişte olduğunu 
gösteriyor. Bununla beraber 

burada mevzuba hs ettiğimiz 
yedi memleketin herbirinin 

hal ve vaziyet ve hususiyet 
leri sanayileımek İfindeki 
irade ve kudretin bu mem 
leketlerin hepsi için bir tek 
esasa bağlanabilmegine el 

veritli bir ıekilde olmayıp 
bunun tamamen ı>ksi varid 
dir. Tamamile teknik bir 

surette yakın şarkın bütün 
genif ülkelerinde ıanayileı 
meği istilzam eden, ona 
lüzum ve zaruret hiasetdiren 

ve imkan veren faktörler muh 

telif memleketlerde yekdi· 
ğerinden çok büyük fark· 

!arla ayrılmaktadır . Mesela 

Filiatin'in yahudi koloniza· 

siyonu tarihi ve Ökonomik 
bir unİkum ( • ) teıkil et· 

[. ] Cinsi, nevi, yegane, yahud 
ntdir olan bir şey demektir. 

~-
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Tutum haftası 
Cuma günü Balıkesir tutum ve 
ökonomi için nümayiş yaptı 

Cuma günü bütün ilk ve 
Ortamektepler vehalkın iştira · 

kile tutum h a ftası için le· 
zahürat yapıldı. Saat tam 

14 te Vilayetin öııü mektep ı 
liler ve halkla dolmuıtu. Bir 
az sonra Vali Bay Salim de 
geldi 

Ulusal ökonomi ve tutum 
kurumu flaıkanı bay llay ı 
ri bır nutuk söyledi Hay 

H 1 yıl nutkunda y.,rli malla 

rın ehemmiyeti ve tasarrufun 
ne demek olduğunu. yerli 1 

Saylav 
Seçimi teftiş heyeti 

Kentimiz saylav geçimi 

hazırlıkları son kertelere gel 
miştir gelediye de hazırla. 

nan cedveller bitmiıtir Tef · 
tiı heyeti yarından itibren 
defterleri ve sair ıeyleri tel· 
kike baılıyacaktır. 

İıittiğim ; ze göre vilayeti
miz bu sene 13 saylav çı
kara bilecektir. 

Tayin 
İnhisarlar baımüdürlüğü 

gatıf frn memurluğuna bay 

Demirkan tayin edilmiştir. 
Başarıklık dileriz 

yemek yolundaki savaıı an· 
lattı . Kısa ve çok temiz olan 
bu sözleri dinleyicıler a l kışla 

karşıladı. Bando öl«ınomi ve 
tutum martı çaldı Ve önde 
bando arkasında Lise \'e Mu· 

allim mektebi kız, erkek or 
ta mektebi ve ilk mektepler 

oldui!:u halde Beled ye önün
den Halkevine kadar gidi · 
lerek oradan dağılındı 

Bu suretletle alaya nihayet 
verildi. 

Bı•y Nusret 
Ülkü mecuması sahibi ve 

kıymetli köycülerimizden bay 
Nuoret İstanbu 'dan Şehrimi
ze gelmiştir. Bay Nusret Balı
kesır merkez ve Kaza köy
lerinde tetkikatta bulunacak 
ve bundan sonra :lolanisa' ya 
gidecektir. 

Gelenler Gıdenler: -
Bay Rifat 

Balya kaymakamı bay 
Rifat cuma günü ıehrimize 

gelmiıtir. 

Bay Vasıf Aktan 
Eski maarif müdürümüz 

bay Vasıf Aktan cuma gü· 
nü Ankra trenile Yozgat'a 

mektedir ve bu kolonizesiyon \ · 
gitmiıtır. 

ile yaratılan sanayileıme ıart ·• --
Doğum 

Ziraat Bankası memurla· 

Belediye kurultayı 
Dün ilk toplantısını yaptı 

İkinci toplantısını çarşamba günü yapacak 

Dün saat 15 de vali ve 
belediye baıkanı bay S. r 

Gündoğan'ın batkanlığ ı al

tında belediye kurultayı 

toplanarak kurultay işlerini 

konuşmuıtur. 

Ba , kan ve ki \liğine eczacı 
bay Azmi Neıet ve yazgan· 

lıklara da bay Faik Deveci 

ile bay Şükrü Kayalar ı ı seçildik 
ten sonra on üyeden dördü 
vilayet da imi encümen üyes i 
ve altı o ı da be •ediye kurul
tayı ü yelerinden seçilmesi 
gerek saylav seçimi gözet· ~ 

lerre kurumu için de bay rı:~:ı ~~~~~~~~ 
Rasim, bay Ali, bay .\hmet 
Necati, bay Naci, bay Vasıf 
ve lıay Mehmet seçildiln. 

Belediyenin 933 senesi he· 
sabı katiyeleri, büıçede mü · 
nakale, fırınların şeraiti s•hi 
yeleri hakkınciaki Vilayet 
esenlik çevirgenliğinin tali · 
matnamesi, süt çocuğu mu 
ayene ve danışma evi hak 
kındakİ kağıtlar, bay Hafız 
Bahattinin Belediye den ala 
cağı hakkındaki kağıtlar; 

temizlik yasası , yol yürüme 

yasası ve Belediyenin bir se· 
nelik iş raporu ait olduğu 

encümen1ere verildikten son 
ra ayın 19 ncu çarşamba 

günü saat 19,30 da tekrar 

toplanmak üzere kurultay 
dağılmıştır 

Bundan sonra büyükleri. 
kongranın tazimlerini bildirir 
teller çekilmiştir. 

Soy Adı Alan la r 
İ Hakkı Ertogan lVıali· Eren Nuri - Nafia fen ıne· 

ye tahsil şubesi tebliğ me· muru, daha evvel Oran adı-

murQ. nı baıkası aldığından değiş· 

Kemal Özkul - inhisarlar tirmiştir, 

Başçevirgeni 
l':rdı>kte SoY :\dı .\laıılar 

Kupa maçları 
-

Alay takımı sahaya çıkmadı 
Birlik seremoni yaptı - -

Yurt Güç küçükleri 1 · 1 re berabere kaldı. 
Cuma günü kupa maçla· 

rının ikinci devresine de 
devam edi İ miştir. Önce İd 
manyurdu-İdmangücü ikinci 
tı.kımları maçı İdmanhirli· 
ğinden bay lsmail'in hakem· 
liği altında başladı . Daha 
ilk dakikalarda Yurt müda 

filerinin hatalı bir avut at-
man karşı taraf oyuncula· 
rından biriıtin ayağıııa çar· 
parak hiç ümit edilmi yen 
Lir anda golle neticelendi 
Bu vaziyet Yurt küçüklerini 
bir haylı şaşırtmıştı Güçlü

ler bundan istifade ederek 
müteaddit defalar Y ıırt ka 
lesini sıkıştırdılar ise de hiç 
bir sayı yapamadılar. 

Yine bir aralık Yurtlula · 
rın sağdan güzel akını 40 
ıncı dakikada sol için sıkı 
bir şutile Güç ağlarına tak 1-
tı. Artık oyun mülevazin 
bir şekilde devam ederken 
birinci devre de billi . 

İkinci devrede Güç mü· 
dafilerinin gayretli çalııma · 

lan ve ye rinde kurtarııları 

hasım forvetlerine aman 
vermiyordu.. Her iki ta 

rafın seri ve atılgan oyun· 
lan hiç bir netice vermeden 
haftaym 1 · 1 beraberlikle 

b itti. 

Birlik - . .\lay lıiriııei 

takmılan uıacı 
• 

Küçüklerin oyunundan 
sonra mevsimin hemen en 
h?yecanlı rnaçlarından biri 
de Öirlik-Alay arasında idi. 
Bu münasebetle saha birçok 
spor meraklılarile dolmağa 

başlamıştı. Tam saat 15, IO 
da Birlik takımı göğüslerin· 
de siyah kordela olduğu 
halde sahaya çıktılar. 

Bir müddet sonra Birlik 
takımı yer aldığı halde Alay 
takımı sahada yok idi 

1 lahem nizami şekilde alaylı. 
ları sahaya davet etti. Anlaı 
lan Alay takımı çıkm ıyacaktı' 

Evvela vefat eden muhte· 
rem kumandan ceneralBasrı Sa 
ran'ın hatırasıra hürmeten bir 
dakika sükut edilerek Alay 
takımı aleyhine 
atıldı. 

1 Bundan sonn 
, kendi aralo.rında 
yaptılar. 

seremoni 

Birlikliler 
ekzeraiz 

Erdek'te 
ları da hususi nevi ve mahi· 
yette ıeylerdir. Diğer ta• af. 
tan Türklye'de Rus misaline 
kuvvetle dayanılıp çok fÜ • 
mullü olarak tatbik edilen rından ve İdmanbirliği umu
bir devletçilik planı görü· mi kaptan bay Şevkı'nın 
yoruz. j\ısır dahi kerıdisinin bir oğlu dünyaya gelmiıtır. 

tabii olan Ôkonomik şartla· ı' Nevzada uzun yıllar diler 

rının sevk ve ıztırarı ile en ve ailesini tebrik deriz. 1 

ziyade tropik Ôkonomiye !:••••••••••••••••••••••••-:. 

Sadiye Tüzün İnhisarlar Nuri Ken; 
memuru. 

jlilli emlak f utum ve ökonomi kurumu ile yoksul çocukları gözıtme 
sicil ve evrak memuru. 

Nedim Ülgen - Askeri 
M. Ali Kocaman · - Limam ~urumu ~ongralarını yaptı 

Rei•i Erdek, 14 (S.Ş)- Tutum Acar, Liman baıkanı bay 
Güm ve ökonomi kurumuile yok- M. Alı Kocaman •eçilmifti~. 

müteallik bir inkiıafa gir· 

1

: : 

miıtir. Fakat tropik Ökono· : Yoksulları vediı·en, : 
mi ve sanayi burada hususi ı : h : : geydiren ve erma- : 
nevi ve mahiyette bir ittir. • • 
Bütün yakınıarkın her bir ' : nada gÖLeten Yok· : 
ülkednde sınai imkanların 
ne vaziyette olduğu, bu kıta
daki sınai inkişaf ümitleri. 

• • 
: su//ar Birliğine seve • 
• 
: seve yardım ediniz.' 
• nin elyevm objektif gözle : 

nasıl göründüğü bu noktalar 1: 
Avrupa'i ı ihracatcılarla sana· : 

roksııllıırı Gö:dme 

Rirllyi 
• 

yici lere faydalı olabilecek : =••••-•••••••• "'"' •••••• ••• 
tarzdadır. 1 

hastahane ba§ eczacısı Kay

ır akam. 
Asım Aday 

Top. Yüzba§ısı 

Yusuf Kiriıçi 
n1emuru. 

K. O. 1. Ş . 

- Varidat 

İsmail Kirifçi Ünıversi 
te hukuk fakültesi. 

İbrahim kiriıçi ~ manifa 

turacı. 1 

Kazım Yeniiz - llalıkesir 1 

Kütahyahaltı istimlak memuru. 

li&kkı Eren . Kütüphane 

memuru ve oğulları 

Hasan Durgun 
rük muhafa memuru. 

Tahsin Savaı - Gümrük 
id{l re memuru. 

Mehmet Özkan İnhisar-
lar satış memuru. 

Fehm Ertek - Tüccar. 
Ali Akalın - Sandık emi 

nı. 

Ekrem Acar - Muallim 
Feyzi Suyol 
Sabr i ve 
Ahmet Çakır 

otel ve gazinosu 

Kaptan 
kardeşi 

Adalar 
sahibi. 

sul çocukları koruma kuru 

mu yıllık kongralarını vap 
mışlardır. 

Tutum ve ökonomi kuru· 
mu başkanlığına hususi mu· 

hasebe kullukçusu Bay İsına 

il, yokgul çocukları gözetme 

kurumu başkanlığına da ma· 
arrif kullukçusu Pay ll. Bas 
ri Görenay, yazganlığına Bay 

Muammer Gözalan, vezne · 
darlığa Foto llay Ali ve aza· 
lıklara okutkan bay Ekrem 

Yoksu! çocukları gözetme 

korumu çevirgeni hemen ife 

başlıyarak ilk okullardaki 
yoksul çocuklar için kenti

mizdeki oyun kurumile bir· 
likte bir müsamere vermit· 

tir. 

Tutum ve ökonomi koru 
mu yedi günün eyi geçmesi, 
tutum ve ökonominln anla· 
mını buduna anlatmak di· 
leğile ateşli bir biçimde ça• 
lışmaktadır. 

-==:=::;;;=:~~~~~~~===:~~~·~~::;:,~~::~~::!5.~~~--191!"""'--~~----~~-:---~--:---== , t·eraber takip. etti. Hacı Ah· yemekhaneye girerek yemek kaim olmağa baıladı lir.Şöyle buyurun, hep bera· 
- - met lstanbul türkcesini an hanede iki gemicinin aşçı ile Ortalığı muvakkat bir sü· ber oturalım dedi. 

Roman Tefrikamız: 21 lamakta güçlük çekmekle beraber bir masa etrafında kut ve onu t .ıkip eden hayret Beş arkadaş masanın et-

1 8 S b 1 d 1 rafına dizildiler. Aşçı derhal , ,., \T,•tŞl<•ltl ,., \r,•ış,•ı beraber zabitin fırsat u up oturduklarını gör ü er isti la etti Yemekhanede mev· 
.. iki kadeh getirdi Zabit Pa kısa cümlelerle yapabildiği Önlerinde bir fİfe rakı i'e cut beı insan. birer cisıni ca· 

Ô O ;<. cı Ahmet'ın allıol almadığı Yazan: M. Y R KOuLU tercüme ve•anlıyabıldiği tek birer kadeh olan bu adam· mit gibi kaldılar. Yine zabit I b 
1 nı söy eyince, uzun oy u 

1 tük kelimelerden takip et lar, zabitle Hacı Ahmet'in sükutu ihlal etti; 
taife aşçıya bir limonata 

_ Ne oldu, eczahanede - Hakkı, hareket kaçta? tikleri iki ıahsın Türk, Müs . girdiğini görünce hiçte mem· - Ben, hesabıma size ka· I d H 
getirmesini söy e ı. acı 

bir söz söylemeden niçin dı- l:lerikinl : .. vançe ettim, zula· lüman ve gemici olduklarını nun olmadılar. Genç gemıci vu~tuğuma memnunum Si cı Ahmet'in önüne limona· 

ıarıya çıktın. da. anladı. aıçıya: zin bundan bir nefret duyu ta konulduktan sonra neıe 
[) h f 1 h k d - Hasan, şu pis herifle· d k b ı · Zabıt cevaben: iyen uzun siya esi ir Gemicelere mahsı;• or on yor ve a emi a u gösteri· ile birbirinin sıhhatine bet 

f b 1 kh ri çabuk sav da konuıalım. b 1 b k I Onlar ermeni, Erme· vapur tai esi za it e omuz boyunda biı: yeme anenin yorsanız i e en sizi ta ·ip arkadaş kadehlerini boşat· 
Y d k Yarabbim, bu herifleri gÖ· d • J k tıl"r nice konuşuyor ve Ermeni· omuza yuruyor. anın a önüne geldiği va it genç e ecegim, sizin mem e etimi _ 

b 1 k d b t 'f f ı d rünce ne kadar kızıyorum. ve mı'llı'yetı'mı· temsı·ı eden Kadehler birbirini takip ce gazete okuyorlar. u unan ar a aşı u aı e· tay a ar <a aıına: 

den daha tıkça geyinmif, - Şurada lıir kaç lokma Dedi. Aşçı ayağa kalktı, rayihanızdarı büyük gıda 
Kimbilir ne gibi maksada müşterilere doğru yürüdü. 

Ve melanetle eczahaneyi 0 yaşlı ve ömrunun bir bir şey yiyelim. Dedi. Arka- alacağım Ben Türküm. İıı 
Kendi masalarına en uzak 

D am ve ı'smile tevsim etmi•ler? çok senelerini deniz üzerin daşı hiç cevap vermeden gilizler tarafından esir edil 
~ • b 1 ı · masaya doğru yürüyerek 
Arapcam noksan oldug"u ve ı de yaıadığı yüzünün kırı · içeriye daldılar. Za ite la dim, kurtuldum ve buraya 

1 oraya oturmalarını zımnen 
ermenl'lerı'n hauaı ve her ııklarından anlatılan diş 1 eri cı Ahınet eski yürüyüş erini karlar gelebildim. Şımdi 

il anlatmak istiyordu. Zabit 
fenalığı yapmağa müsteit nin hemen yarısı dökülmüş muhafaza edelfk yo arına sabredt:medi. Bütün ahval memlekete kavuşmak az· 
bulunduklarını bildiğim ci- gamlı ve ciddi duran ve devam ettiler. Hacı Ahmet . mindeyim. Arkadaşım da 

ve atvarında, hayatında en 
betle bir kelime bile söyle· adeta bir deniz korsanını - Biz niçin beraber gir· Azerbeycanlı ve Türktür. ay 

çok sevindiği müşahede edi 
mekten çekindim. Hatta dik· andıran zat ciddi ve çok ı ınedik? len bir çocuk sevincile: nen benim vaziyetimdedi~ 

edince genç ve cevval olan 
taife biraz alkol tesirine ka· 
pılmış olduğu halde: 

Ben ll:asımpaşa'lıyım. 
llenim de sızin gibi bir hem· 
şehrim var . Ta Hitlis ka · 
rargahından kurtulmuş, bu· 
raya gelmif. Mahalle çocu· 
ğu, beraber büyüdük. Bu· 
rada bulu§tuk, o da sizin 
gibi bizimle gelecek. kat edelim, bir daha ora· gür sesile cevap verdi: 1 Diye sordu. Zabit: -Yok efendim, yok Ben Size yük olmıyacağız. ili· 

dan geçmiyelim, dedi. Saati belli deği . Ak. - Bu olamaz. Onlar na· sizden uzak bulunamam. Ben zi İstanbul'a götürecek ka- l S3'3ŞID Takvıml ; 
İki arkada• yine kararla· •am üzeri hareket muhak · sılsa orada bir kaç dakika size yaklaımak için bütün dar paramız v" " Ya 1 nız bi· 1 1 

• • · 1 iLK KANUN rında sebat ederek iskeleye kak. Sen ötekini tam hare· 1 oturup yer ek yiyecekler. kuvvetimi aarfetum. lıte zi İstanbula kadar sevk ve ! (j 1 
doğru lnmeğe baıladılar. kette benim yanıma getirir· ! Biz biraz dolaştıktan sonra muvaffak oldum. Beni siz her tehlikeye kar~ı ted ir ı 

Rıhtım boyunda kalaba· sin. Kimsı-ye belli etmezsin sanki onlardan lıaberimiz den uzaklaıtıracak bir sebep ' ittihaz edecek siz11niz. 1 Pazar , 
1 Gün do~umu: 

1 
!ık arasında dola,ırken yi Vapurda ben her9eyi temin yokmuş gibi yemekhaneye tasavvur edemiyorum. ı• Yaşlıca olan gemici; 1 Zevali 

7
,
21 

ne Türk zabiti birden bire ederim. Dedi girer ve onlarla konuşuruz. Demesi üzerine gemici- Kıyafetinızden arap ol 1 YIL: 1934Ezani 2,30 I 
durdu. Çünkü kulağına çok Türk zabitin İn ümit yıldı· Dedi. !er de aıçı da hayrette kaldı· duğunuzu zannetmittik. Şimdi 1 RAMAZAN 9 I 
alııık olduğu bir lehçe ile zı yine parladı. Durduğu İki arkadaı bir müddet lar. İstanbul lehçesini ana artık Tür:< k;ırdcşimiz oldu· 1 -" 
konuıulan Türkçe kelime · yerden hareket etli ve bu yürüdükten sonra geriye dön· lısanı gibi konuşan bu arap ğunuza füphe yok Mütees· l __________ _.1 
ler saadet çanını çaldı: iki arkadaıı Hacı Ahmet'le dOler ve gemicilerin girdiği kim? Sükut yerine hayret sir olmayınız. Herıey düze 



ı. 
~'N~N 16 _________ .._ .... ._. ..... ~.._--~..---....,._..--·--------~~•1aA.iAVAŞ,.._--.-ı!_. ____________________________________ ___ 

rı>Jll ... ··················································~ 
Yft: 3 

; 

ı:çeviren: : Gerdanlık : Yaau: : 
•• Müıtak • :Guy De Ma• 

Sovyet ~ış işleri siyasası Mısır' ~a vaziyet 
.s "Japan Chronicle" dan "Manchester Cuardian" dan 

·: : : upassant : 

Oen.ız s·ııa·hıarının azaltıl- : •••••••• : •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 
O, taliin bir hataaı ola- ı - Tiyatroya falin ıılder· 

ması hakkın~a rak küçük bir memur aileıi ken geydiğln robun var ya!. 

Deniz Konferansı 
Amerika ile Japon arasında 

ihtilaf cıktı. 
Londra. ı s ISŞ]- Deniz 

konferansı itinde Amerika 

ile Japonya arasında anla
faınamazlık baş göstermiştır· 

Japonlar konferans gününün 

tespiti cihetine yanaımamak

tadırlar. 

İngiltere ise konferans gü-

Hitler'in 
Bindiği tren otobüs

le çarpıştı 
Berlin 15 IA.A.I M 

liitler'in bindiği tren Beremen1 

ile Verdun arasında bir oto 

büsle çarpıımııtır. 
bulunanlara bir şey 
ltııştır, 

Trende 

olma -

t ran Berlin' e varmıştır 

• 
nünün bir an evvel belli ol

ması ve konferansın yapıl

ması hususunda gayret sar 

fetmektedir. 

Japon mümessi li bu mese · 

leleri hükümetine bildirmiştir 
Ve Tokyo hükümetinden 
cevap beklemektedir. 

İtalya 
Uluslar derneğine 

verecek 
Londra, 15 (.\.A.) - Ha

beşistan ulusal sınır hadi
sesi İtalya tarafından hakem 1 
kurultay kurum unda halle 
dilmek istenilmediği takdirde 
meseleyi ulusal derneğine 

göndereceği hal er veril
mektedir. 

Fransa.da radyo neşriyatı 
Fransa'da radyo teşkila 

tının fevlıa ide geri lıa mış 

bir halde bulunduğu inkar 
olunamaz bir hakikattir. 
A.lmanya'da beı ve lngiltere
de altı milyon radyo abone
si varkenFransa'daki abone· 
lerin sayısı ancak bir mil. 
Yon beıyüz bindir. Bizden 
baıka bütün bi:yük Avrupa 
meınleketleri hakıki şümul 

sahaları cidden Uluslararası 
rrta.hiyette olan büyük rad
Yo istasyonlarına malıkdirler 

Fran•a'nın Ulus 'ar hayatı 
ahengindeki yerini alabılme-
•i için Fransa' da 
büyük ve teknık bakı· 
mından kuvvetli radyo is

tasyonları yapılması gerek 
tir. Bunların proğramları 

cazip olmalıdır l' u suretle 
Fransız dinleyicilerin sayısı 
da derhal çoğalacaktır. 

Makalede Fransız radyo 
istasyonlarının kifayetsizliği 
ortaya konulduktan •onra 
deniliyor ki: 

" .. Bu büyük gerilik göz 
önüne alınınca P. T. T. ida
resi muhtelif hizmetleri ara 
sındaki inafca"' dan fÜphe 
etmek haklı olur. Bi lhassa 
lleıriyat , müdüriyet \'e lina

la.r hakkında bu tüphe daha 

ramların her gün mütenev 
v ı olabilmesi için Devlet 
tarafından idare olunan rad- j 
yo İstasyonları neıriyatı 
proğramları ıırasında bir 
ahenk mevcet olması şarttır. 

A one ücreti 
YIL GI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ucretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 

Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·- = 
SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir 
SAVAŞ 

kuvvetlidır . Hu binalar , -------------
hizmdinin haiz bulunciuğu 
muhtariyeti münakaşa etme· \ 

den bunlar arasında , . Ulus 
menfaatlerine uygun bir bağ l 
olup olmadığını sormak doğ 1 

ru olur. Bunlar arasındaki 

bağlar diğer P T. T hizmet. 
lerine faydalı olacak şeyler
dir . 

Yeni Adam 
Veni adamın 50 inci say ı sı 

her zamanki canlı mevzulu ya
z tarile çıkmıştır. Bay İsmail 

1 lakkı basım kurumu toplana
cak başlıklı yazısında öııcedea 

beri güttüğü kültür yayımı dü
şün relnıni anlafayor. Dr. Sa
dett in Vedat•m bulma ve bu
lan bay Abdulc ebb r'ın Ula-

sal edebiat Vahdet Oültekiain 
topluluk edebiyatı başlıklı ma. 
kaleleri, İffet Ömer, Niyazi, 
Remzi, baltacı oğlu ve DoğJn 

Hüsnü imzalı dört hikaye, Si

B ırleşik Amerika hüküme. Kral Fuad, 1930 danberi 
tinin Sovyet Rusya elçisi M111r idaresinin tabi olduğu 
william Bullitt geçen ayın kanunu esasiyi fesheden 
23 ünde, Tsurga'ya vasıl ol- ve parlamentoyu dağıdan 
du ve aynı günün aktamı bir e mirnameyi imzalamıttır. 
trenle Tokyo'ya hareket etti Kral bu suretle geçen ayın 

Elçi, kendisile goruşen ortalarında kabineyi kuran 
Möinichi gazetesi muhabiri Tevfik Nesim paıanın ıart· 

ne bugünkü Ruıya'nın genel !arını kabul etmekle çok 
savaştan önceki günlerle akıllıca bir iş yapmış oldu. 
mükayese edilirse, büsbütün Esasen 930 Kanunusanisi 
başka bir mahiyet gösterdi - Sıktı paşa tarafından kralın 

ğini söylemiılir. Gençliğin gücünü arttırmak 
terbiyesine büyük bir ehem· ve parlementoninkini 
mi yet veriliyo•, ve spor it· azaltmak ıçın keyfe göre 
lerinde büyük inkiıaflar el hazırlamış bir ıeydi . Bu ka· 
de ediliyor Heş yıllık plan nunu esasi bir çok şeyler 
dolayısile sanayiin her ko arasında intihap kanunlarını 
lu büyük bir h ızla ileriliyor da değiştirmiş ve asli mec 
Moskova ve başk~ şehirlerin !is namzetlerine ekseriyet 
modernleştiklerini ispat için 

bir çok örnekler gösterilebilir 
Şimdiye kadar bu memle
kette görülmemiş bir ruh 
ve güre bütün Sovyet ulu . 
~unu kaplamııtır 

Mr. Billitt diyor ki: Sov
yet dışişleri bakanı Mr. 
Litvinof'un idaresi altında 
Sovyet dış siyasası son bir 
kaç yıl içinde. mühim de 
ğişiklikler göstermiıtir. 

Çin doğu demiryolları 

görüşme • erinin muvaffak 
neticelere doğru gitmesi bu 
siya.>a değişikliğinden doğ

muştur. Sovyet · \1ançuko 
münasebetlerinin sınır boyla
rında gergin olduğuna dair 
çıkan haberlerin aslı yoktur. 

Jforçlarının tediyelerinde 
aksayan memleketlere Ame
rika'nın para yardımını me 
neden Johnson kanununa 

temin etmiftir. Bu kanunu 

esasiyi tasdik eden meclis 

ten Vafd ve Liberal üyeler 
çeki'miş bulunuyordu Bu 
iki partinin Üyeleri eski 
parlamentoda yerlerin çoğu

nu ltgal ettikleri için , yeni 
parlamento temsil kabili ye· 

tine malik sayılmazdı. Bun· 
dan sonra sarayın hakim· 
(iği başladı. Bu müddet için· 
de Sıktı paıa tenkidi mer. 
hamet<izce ortadan kaldıra

rak asayişi temine çalıştı. 

Kralın uzun süren hastalı. 

ğı zarfında onun gözdesi, 
fakat halkın menfuru olan 
lbraşı paşa iti azıttı. Artık 
görülüyordu ki kabinede ya 

pılacak hiç bir değişiklik 

1930 kanunu esasinin deva 
mını mümkün kılamıyacak 

gelınce, her ne kadar Ameri- tır. Bunun üzerine geçen 
ka bu kanunu, Sovyet Rus hafta kral eski ve tecrübeli 
ya'yı resmen tanıdıktan son
ra kabul etmiş ve Rusya'yı 
tanımasında güttüğü arzunun 
da bu memleket ile tıcaret 
münasebetlerinde bulunmak 
ise de , bu kanun iki sene 
önce, Fransız'ların savaı 

borçlarını ödemeğe aban-

bir dipl<'mat olan Nesim 

paıayı çağırttı. Nesim paşa 
vaktile Vaft partisile çalıt

mıt ve 1930 darbesinden 

sonra kabinesinden istifa 

etmiıti. Nesim Paşanın, koı-
tuğu ve kralın da bir müddet 

tereddütten sonra kabul 

ettiği ıarllar, daha demokrat 
bir hükümemete dönmek 
için kati bir ihtiyaç 
noktaları gösteriyor. 

olan 

Romanya'da yeni dış Tica
ret rejimi 

" The Nation., dan 
Japonya'nın tam bir birlık 

7ıstemesi arzusunun tazyikle 
değiıtırilmek imkanı olma 
ama rağmen Amerikan ve 
Japon hükumetlerinin deniz 
silahlarının tahdıdi hakkın· 

da a ldık ' arı cephe arasında 
büyük fark olduğu da inkar 
edileme:ı. Tokyo'nun istekleri 
Japonya'ya yalnız müsavat 
değil, halihazırda Uzakşak 

sularında üstünlük de vere
cektir. Japolar, taarruza 
tahsis olunan zıhlıların, 61 
çaptan yukarı topları olan

ları da dahil olmak üzere 
kati surette tahdidini ve her 
memlekete aynı 

müsaade edilmesini 
etmişlerdir . 

miktara 
teklıf 

Müdafaaya . mahsus adde
dilen diğer bütün zıhlılar 
-küçük kruvazörler-destroyu 
ve diniz altı gemileri için 
her memlekete aynı tonaj 
miktarı tayin edilmesini, fa· 
kat her memleketin bu tonaj! 
faydalı gördüğü tarzda da
ğıtmakta serbest olması iı· 

tenmi~lir Japonlar yukarıda 
mevzubahs gemiler için na· 
zari musavat isterken, inşa· 

ata muahedenin çizdiği hat· 
lara kadar ancak zaruret da· 
hilinde çıkacaklarını bildir 
mıılerdir . 

Diğer taraftan Birleşik 

Amerika devletleri Washing 
ton muahedesinin5- 5 3 nis
beti dahi Japonya'ya Uzak 
şarkta kati faikiyet verdiği 

cihetle daha fazla imtiyazın 

kabil o ' mıyacağını bildirmek · 
tedirler. Statubuo'ya Japon 
ya nisbi emniyet noktai na· 
zarından riayet ettiği takdir· 
de Amerika "nispet,, mese
lesinden va:ı ııeçecei{ini bil
dirmiıtir. 

Deniz silahsızlanma konfe 
ransının tamami le sukutu 
ihtimali karıısında İngilizler 
heyecanla bir itilaf çaresi 
aramaktadırlar 

lngiliz'lerin Japon silah· 
!arının fazla miktarda art · 
masına tabiatile mani olmak 
istemelerine rağmen muhale
fetlerine Birletik Amerika 
devletlerinin ki derecesinde 
çare bulunamaz değ ıldır. 

Fakat şimdiye kadar makul 

dıkları (reddettikleri) zaman 
düşünülüı ve hazırlanmııtı. 
Amerikan cumhur reisi se· 
çimleri, bankalardakı panik · 
ler ve bunlara benzer baıka 
işler, Johnson kanununun 
kabulünü bu yılın nisan ayı 
na kadar geçiktirdi. Kısa

cası bu kanuna sebep savaş 
borçlarıdır. Sovyet Busya'ya 
keredi meselesinin bu kanun
la aynı zamana düşmesi 
sadece bir tesadüftür. Sov
yet Rusya iç yapısı için çok 
mikdarda makine ve ham 
maddeler almak mecburiye · 
tindedir. Onun için Ameri · 
ka ile Sovyet Rusya arasın
da uzun vadeli bir kredile · 

,.Ltndependance Rouınanie,,den 
bir anlaşma vasıtası bulmıy eni dış ticaret rejimi 
ya muvaffak olamamıılar 

iılemeğe baılamış bulunuyo 

rin kararlaştırılması 

lenebilir . 
bek-

Amerikan Japon müna 
sebetleri çok düzgündür. 
Yalnız Japonya halkının 

bazı parçaları ara· 
sında Amerika aleyhinde 
düşünceler taşındığını duy
dum ve buna çok teessüf 
ettim. Japonya'da bulundu· 
ğum bu kısa zaman içınde 

bu duyguların sebeplerini 
araştırmak istiyorum 

Londra'daki denizde silah· 
sızlanma konuımalarına ge· 
lince. bana kalırsa : bugünkü 

dır. 
ruz. Bütün baı angıçlar gibi 1-------------
bu da zorluklarla doludur. 

Ulusal bankanın istediği 
muameleler yapılamadı 

ğından yüklü vagon ve ge· 
milerin yola çıkamadıkları 

söyleniyordu Ortaya çıkan 

zorluklar, anlaşılamaz şey 

ler değildır. Yeni dııticaret 

.. Proğram mes.,leoi ıüphe 

liz neşredici istasyonlar 
ltıeselesi ile bağlıdır. Fena 

bir istasyon tarafından neı· 
•edilen eyi b ir programın 

~e faydası olabilir Mamafih 
l>roğram hazırlamak iti de 
az ehemmiyetli bir it zan
ltolunmamahdır. Radyo neş 
rtyatından istenılen neticele 

'hı elde edilmesi iı·in proğ
•aınların tiyatro mmuki. kon· . 
ferans, haberler gibi kısım
larının ıalalıiyettar k imseler 
tarafından tanzim edilmesi 
lazımdır. Proğramları tatbik 
edecek olan 1-:imseler zeka 
"e kabiliyetlerine 'göre seçil
ltıelidir. Bundan maada proğ. 

yasa acununda olunlar, Cinsiyet
1 
nis~et ile Japonya hiç bir 

terbiyesi ve daha bir çok de· • tehlıkeye düşmüı değildir; 
· t ı d onun için Japonya'nın bu 

rejiminin yaptığı değiıiklik . 

!er, göz önünde tutulursa bu 
zorlukları anlamak güç ol· 

maz Öte taraftan dövizle· 
rin dııarı çıkarılmaması için 

alınmıı bulunan tedbirler ço· 

ğaltılmıştır. llu korunma 

tedbirleri kırtasiyecilik diye 

anlatılmaktadır. Bu da tabi 

idir. Bir ife, hele bi.zdeki 
işlere ulus (devlet) daireleri 

karııınça zorluklar birdenbi

re ortaya çıkabilmektedir. 

karılan ma : Jarın en kısa bir 
zaman içinde gönderilebilme 
si, daha doğrusu bütün mu 
muamelelerin vakit geçme 
den yapılması gerektir Şim

dilik meselenin etraflıca araı 
tırılması gerek olduğundan 

geçici bir tedbir alması mu 
vafık görülmüıtür. Bu da 
gemiler ve vagonların yol
lanmalarını abramıştır. (te
mi rı etmiştir). Bugün kulla 

nıl,m geçici sistemin yalnız 

bir hafta uzayacağı söylen
mektedir. Bu kısa kurun 
<vak :t) içinde usuller düzel· 
tılmezse geçici sistem daha 
bir müddet olduğu gibi 
kalabilir ve kullanılabilir. 

Dışarıya mal gönderme tica
reti bakımından gecikmeler 
doğuran ıeylere meydana 
verilmemesi gerektir. Yeni
den söylıye\im ki bugunkü 
zorluklar. başlangıç zorluk
lardan başka bir tey değil 

dir : meselenin ruhu olduğu 
gibi kalmaktadır. Bu ruh 
Romanya dıı ticaretine ak · 
tif bir bilanço ve Romanya 
uluıal bankasına da döviz 
stokları ayrıtaçağı için çok 
yerindedir. 

ğerlı yazılar bu sayının op a ı. 
nisbetin kaldırılması üzerin ğı yazılardandır. 

Vatand<•ş 
Yerli 

Mıılı 

de bu derece ısrar etmesi· 
nin manasını anlamıyorum . 

Mr. Billitt Tokyo' da Ame
rikan sefarethanesinde on 
gün kadar kalacak, sonra 
Kyota, Nara ve Osaka'ya 
u!trıyacak ve daha sonra 

Bu zorluklar bu itte de or 
taya çıkmakta gecikmediler. 
Bunun için bu iıte yürünecek 
yolların sadeleıtirilmesi ge-

1 rektir.Bu yolların gecikmelere 
ön vermemeleri çok lazımdır. 

Kullan I 
Shanghay'a gide - , 
rek oradan memleketine j 

Ticaret iılerinde çabukluk 
büyük bir rol oynamaktadır. 

gitmek üzere vapura binecek 
tir. 

Dışa mal götürmek itinin 

en kısa zaman içinde yapıl

ması zararlı olur. Dııarı çı 

içinde doğup büyüyen ııü O, bence çok güzel doğruıu. 
zel, ıehhar kızlardan biriydi. Sustu. Telaılı Ye ıaıkın 

Cihazı olmadığı gibi hiç bir vaziyette idi. Kar111 ağ
bir zengin ve mümtaz kim· lıyordu. lkı damla. y&f, ııaz
ıe tarafından tanılmak. se- !erinden ağzının kenarlarına 
vilmek ve böyle biriıile ev- doğru süzülmüıtü, 

lenebilmek ümidi de yoktu Yalvaran bir ıeıle: 
Onu küçük bir maarif me- - Neyin var? Alleh aıkı-
murile evlendirdiler. na ıöyle ne oldun? Dedi 

Süslenmeğe bütçeleri mü · Fakat karısı ıert bir har•· 
ıait olmadığı için daima sa . ketle kendine hakim olma
de geyinirdi; fakat çok bet- ğa çalııarak ırözlerlnl kuru
bahttı. Bütün incelikler ve ladı; ıonra ıakinane cevap 
bütün lüks ıeyler için yara . 
tılmışken onların hiç birisine 
malik olamamaktan müte· 
vellit daimi bir ıztırap için
de kıvranıyordu Evinin ha
raplığından, duvarlarından 

akan sefaletten, eıyaların 

eskiliğinden, elbiselerinin 
çirkinliğinden daima müte
essir, daima muztaripti . Kendi 
seviyesinde başka bir kadı
nın farkında bilo olmıyaca-

ğı bütün bu şeyler onu üzüyor, 
gücendiriyordu O daima, tark 
varı döıenmiş, yüksek bronz 
ıamdanlarla aydınla · 
tılmış misafir odalarını, 

antika ipeklere bürünmüt 
eski salonları, bahası takdir 
olunamıyacak müzeyyen mo 
bilyaları, aziz dostlarla bir 
kaç saat geçirmek için ya
pılmış küçük, zarif, muattar 
salonları tahayyül ediyordu. 

Yemek için, üstü üç gün 
lük kirli bir örtü ile örtülü 
masaya yemek sahanının 

kapağını neşe ile açıp: 
- Oh!. Ne güzel, ne gÜ· 

zel! . Bundaı• daha güzel 
birıey olamaz! . 

Diyen kocasının karıısına 
oturduğu zaman o, hep ne
fis yemekleri, parlak giimüı 
yemek takımlarını, ve bu 
enfes yemekler yenirken fı
sıldanan ve bir !sfenks te
bessüı;nile dinlenen nükteli 
sözleri düşünyordu. 

Şık elbiseleri, mücevher
leri, hiç bir şeyi yoktu. Hal· 
buki o, en çok bunları 

seviyor ve bunlar için yara
tıldığını hissediyordu Her 
kesin hasedini celbetmeği, 

yakıcı olmayı ne kadar arzu 
ediyordu 

Zengin, eski bir mektep 
arkadaıı vardı ki evine hiç git 
mek istemezdi O geldiği 

zaman çok sıkılır, çok muz 
tarip olurdu. Teessürden, 
ümitsizlikten, mali darlık· 
tan bütün günleri ağlamak
la geçiyordu. 

Bir akşam kocası gülünç 
bir çehre ile eve geldi ve 
cebinden bir zarf çıkararak 

- Bak! dedi, sana ne ıre· 

tirdim. 
Zarfı yırttı; içinde matbu 

bir da ve tiye çıktı: 

"Maarif Vekiİi ve madam 
George Rampomeou 18 

Kanunsani pazartesı akıam 

vekalet otelinde verecekleri 
suvareyi Mösyö ve madam 
Loiseı'in şereflendirmelerini 
reca ederler 

O, kocasının ümit ettiği 
gibi çok memnun olacağı 

yerde davetiyeyi hiddetle 
mırıldanarak masanın üzeri· 
ne attı 

Bunu ne yapayım? 
Fakat sevııilim, ben se · 

nin bundan ~·ok memnun 
olacağını zannetmf§tim. Hiç 
evden çıkmıyorsun. Güzel 
bir fırsat değil mi? Bu dave
tiyeyi alıncaya kadar öyle 
ııüçlük çektim ki .. Ônüne ııe· 
len memura vermiyorlar. 

- Oraya münasip arka
ma giyecek bir ıeyim olma
dığını hiç düıünmüyor musun? 

Loisel hakikaten bunu hl§: 
dütihamemitti. Kekel•ılt 

verdi: 
- Hiç, oraya gitmek için 

tuvaletim yok ve bundan 
dolayı gidemiyeceğim; lıte 

o kadar... Kartını, kar111nın 
üstü baıı benimkinden daha 
düzgün olan bir arkadaıına 
ver 

Lolıel çok müteessirdi. 
- Söyle Mathildel Dedi. 

Hem bu gece için hem baı
ka eylenceler için zevkine 
uygun bir tuvalet ne kadara 
çıkar? 

Mathilde yekCınun ani bir· 
redde uğramaması için bir 
kaç saniye dütündü, hesap 

etti, sonra müterddidane cevap 
verdi: 

- Eyice bilmiyorum, Fa
kat bana öyle ıreliyor ki 400 
franklık kadar bir fey ııl· 

bidir . 
Loisel bir az sarardı. Çan

kü tam 400 frangı vardı 

ki onunla bir tüfek alıp 

yazın bir kaç arkadaı ile 
av partileri tertip etmek is
tiyordu. Buna rağmen: 

- Olıun! Dedi. 400 frank 
vereceğim, Fakat ııüzel 
bir rop yaptırmağa ça

lıı-

Suvare günü yaklaııyordu 
Madam Loiıel tuvaleti ha•ır 
oldğu halde yine müteeuir Ye 
sinirli idi Kocaıı bir akıam 

- Neyin var yine? Dedi. 

Pek durgun pek sinirlisin. 
- Ne olacak, hiç müceY

herlm olmaması canımı ıı

kıyor . Takacak hiç bir ıey
yim bir taşım bile yok. Bu 
ıuvareye ıritmlyeylm daha 
eyi. 

- Çiçek takarsın ıeYgl· 

lim Daha tabii, Daha ııüzel 
olmazmı? Hem menime 
öyle uyarki .. 
On frankla iki üç dane mü· 
kemmel gül alınır. 

O, bu sözlerle hiç de tat
min edilmiyordu. 

- Hayır . Zengin kadın· 

lar arasında fakir bir yazı· 

yette dolaımak kadar gü -
lünç birşey olamaz. 

O zaman kocası bağırdı: 
- Aman canım! Ne tu· 

haf kadınsın sen!.. Git ar
kadaıın madam Foreıtier'

den ödünç bir kaç mücev· 
her iste! Onunla doıtluğuo 
eyi. Bu it 

Madam 
haykırdı: 

olur. 

La is el ıevlnçle 

- Sahil. Onu hiç dütün· 
memiıtım. 

Ertesi günü arkadaıına 

gltti,teesürünü anlattı.Madam 
Forestler, aynalı dola
bından bir çekmece aldı ıre· 
tirdi ve: 

- Beyen kardeılm Dedi. 

Mathilde, evvela bilezık
leri, sonra inci gerdanlıkla
rı daha ıonra ırüzel bir ha
çı ve kıymetli taıları bllyük 
bir dikkat ve hasetle göz
den geçiriyordu. Aynanın 
önünde gerdanlıkları tecrü
be ediyor, hangisini tercih 
edeceğini bilemiyor, müte. 
reddit daima soruyordu: 

- Bqka Yok mu? baıka 
yok mu? 

De•amı Var. 
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Balıkesir Doğuııı \ re 

Cocıık Bıık ı ın Evi 
1 -- Vilüyetiıı mt'rkez , ., ıııiillıakatı , şelıir VP 

kövleri ahalisinden müracaat rdt>n !!ebelerin . ' 
tabii ve nıüskii lüllı lı e ı· ııevi do~un ı larıı ı ı 'c ale • • 
lumunı kadın aıııelivat ! arıııı nıtıt ı-~est dı · nıecca-

• 
nen yapar. Cocuk ı.Hişiirnırk lelılikt ~iııdı· bulu-
nanları da kezalik ııırcc~ırıen vatırarak teda' i 
eder. • 

2 - Süt cocukları ve iki vasıııa kadar oları 
• • • 

kücük hasta \avruları dahi miiı•ssesede vatırara k . . . 
her zaman meccanen tt>da'i t>der. 

3 - Süt çocuklarıııııı bakıııı tarzları hakkııı
da müstakbel validelere ve gebelik ı>sııasında 
\llkuu melhuz ar·ızalara karsı tatbiki lazırıı gı>leıı . ' 
tedavi ve t('dbirlerin alııınıasııır da 1-(elwlı· re ö~-
retmek iizerP dersler· 'erilir'. 

4 - Cünılıuriyetilnizin Balıkesir'e lıalıseuiği 
bu faydalı 'e lnn ırlı rııiirsseset.lerı ıııulıtel'('nı . . 
ahlkımızm istifadeye koşnıaları il:'ııı olunur. 

•••••••••••••••••••••••••• 
• • 
: Göz hekimi : ı • • • . • ı 

: Or. Ihsan Ahmet : 
: = ı • • • • • Hastalarını her gün ıa •. 
• 1 

: at 3 den ıonra Kuvaimil· : ' 1 
: liye caddesinde 159 nu : • • : maralı muayenehanesin · : 1 

: de kabul eder. : 1 .•...•••.......•.......... , 

' ·- 'I 

Dr. M. Ali 
Cilt, frerı~i. hel

soğukluğıı lıastalıklan 
ıı ı ii h~l ıassısı. 

Hastalarını ıaat üçte 
hükümet caddeıinde mu-

1 
ayene haneıinde ka. bul ve 

l_.!edavi eder. . 

Biçki Ve Dikiş Yuı·du 
ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına 

ikinci kanunda başhyacaktır. 

1 
ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Pariı 

ı usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan lı 

!:! ütün modellere hakim olmak yurdun hususi sis
temi olan her devrenin değitik ve çetin modeller 
üzerind~n çıkarmakla ve modelleri mahküm etmek 

BAI~IK ESİR'iN 

~ m1ı(AllA 1rısır-ıc: 
SAllAltlll • 

Her hususta (' flısaliıw ii s tiirıdiır. Balıkesir'in 
hıı nefi s KAR.\ TEPE ~arabı herkese 

Zevk, KuY\ t'l, Sıhhat vt>rir. 

Karatepe Şarabı 
imtihanlar yüksek maarifçimizin huzurunda ve tensip I' 
buyurdukları mümeyizlerin muvaceheterınde yapıl .. , Toptan ve litre ile satış yeri 

s 
1 

1 

mııtır . imuhan günü modelden intihap edılen manto, ıı Birinci Noter altındaki mağazada 
tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap- • __ • 
mıf ve bununla not almıılardır. Mezun olan (44) ha· 1 - - -

nım muvaffakıyetle bitirmiılerdir. Ve buna kanaat , it~~~~~~~~~~~~~ 
getirmiyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 1 

1 y td ~ 
biçt'.kleri kumaılarla fik irlerini daha kuvvetli tashih ffl: ur aş : "il 
etmıf olurlar. I~ ~ 

Fiatlaı· ıa·uz , l<1ksitl ı> l'df' azaıııi 
kolaylık ~österilıııiştir . 

ı~Hilaliahmere. Himayeietf alel 
~ Tay yare ye yardımı borç bil. « 

Bazı hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları I~~~~~~ ~~~~~~~~ıjt'. 
dıkiılerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat l10!'.IHiHi8fHilHitll H• iflf.~i8i3itlB!tiHllfltiH• 
kendileri ıöylemiılerdir . iiı . 1 

Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek- 1 JfQ,111/l/l11).,'fCl;t, 2r,-İ,11': • 
tebi ı B) kursundan mezun olan hanımlar diploma T it 
alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki biçmek ve dikit 1 !I 
dk · -ğ ı ı F ı · h ı k w .'lı''' S. inılı'' vı· kı~ ık "" ~orı ıııo ı.la rııaııtohık.· , 1 i meyı o renmiı o ur ar. az a ıza at a ma istiyen. m '' 1\ • 

ler yurdumuza müracaat etsinler . !it ropluk, yi.irılii 1..ıııııaşlar Vf'. fanıle haze:ılt>rı-
ADRES: E'örckç il er mahallesi Ali Hikmet Paşa caddesi No: 6 ~ 

l ''k k b ' k" d'k " ~ ıııiz gclmistir. I! 

Ve 

ı. ışı ıç ı ve ı ış ; ' · ll 
yurdu müdüriyeti ~ ~ ç f1. p_ p ci ~ -

it it l9t/n e-TI 'l·e-t:- (!./y vtt 
~~~~~~~~--

HANIM TEMİZ SEVGi 

Ve en acı ıztıra bı 

1 En lüks paltoluk pardiisüliik v~ aske!'İ ~~
it pulluklar güzel de~l·ıılerd t> yerlı ~·p ln~ılız 

ı t> lhist>lik kııına~larııııız nw,cuttur. 1 
; Mu~teıem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza İ 1 t e şrifleri kafidir. ~ 

-----------Surhaniye asliye sulh 1 lf ,: 
ila rada ve dı,arıda ticari mü- hu~u~ mah~emesinden 1 lf 

ttu İnkJ/ap romanı nda ~ TA ~ŞANLıL~ ZADE FAHRİ 
1 Fantazi Manifatura Ve 
1 Kumaş Mazası 

Göetermittir 

Il e11esatta it kabul edecektir. 
Uıul defteriye ve ticari ı İhtiyacı olanların mektupla 

Burhaniye hazine! Maliye 
muhabere usulüne bihakkın veya ııfahen Savaı idareha- Vekili F. aık tarafı_nd_an_esba. k lztırabım 
vakıf bir Türk muhasip bu- nesine müracaatları. 

Burhanıye Ma muduru Arıf 

~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ! 
••M~--~-----~~~•*••••18tt••• 

&v~0~evı , ' 

O ~ u y u n 

Bu gece 

Veni Türkiye 
Ecza hanesi 

Nöbetcidir . • 

Balıkesir Necııti bey ınıı
alliııı mektelıi ve lisesi 

ınüdürlüğünden 
Mırnllim ıııektı>hi Ye Lise rı ı ı·eea ni talPlıesine 

yaptırılacak f'lbiseye talipler arasrııda 'erilt>ıı l'i
at ~ ii sek göriildii~iiı . deıı ilıalPrıiıı Ul-12-934 
Carşaııılıa ~ünii saat 14 P lııra kıldığı iları olunur . ' . 

Du rsun~ey Asliye Hu~ü~ Mah~emesin~en 
den boıanmalarına ) karar Keıkln kazasının Cirit 

Müminli köyünden 1 lalit ka- verilmesini istemekten ibaret 
rııı Emine. olan iki parça dı\Va istidası 

Kocanız Dursunbey'in l'e nın biri tebliğe gönderilmiş 1 

yel köyünde oturan Keskin· ise de ikametgahınız meçhul 
Jı Hızır .:>ğlu Halıt tarafın - olduğundan bu istida tebliğ 
dan açılan boıanma. ~av~ıı 1 edilmiyerek iade edilmit ve 
(müddeialeyh Emine nın ıh- bunun üzerine ilanen tebr ğı 
das ettiği hOlat çekilmez bir na karar verilmiş olduğundan 
hale gelip atiyen banımak hukuk U. M. K. nun 141 
ihtimali de mevcut olma ve 142 inct·maddelerine tev· 
makla beraber altı seneyi fıkan gazetenin ıl&nının er
mütecaviz bir zamandanberi teıi gününden itibaren on gün 
ayrı yaıamak suretile kendi- zarfında davaya cevap ver 
ılnl terkeyledlğlnden bu yüz- meniz lüzumu ilin olunur. 

aleyhine ikame edilen da . 
vada müddei aleyhin ikamet
gahının meçhul olduğu da -
vetiyesi ıerhinden anlaıılmıı 
ve ilanen tebligata karar 
verilmit olduğundan muha

D. . d 
2s Kuruı ı Belediye ıspanserın e 

Her kitapçıda bulunur. . Muayene Günleri 

• ) 

keme günü olan 15 kanunu 1!!!! 
~aani ::r~:::~egü;:lh s~~k~~ Bıılı kesir CÜ ınlııı ı· i yet 
mahkemeıinde hazır bulun- dd • • ı • "" • d 
:~a:k:;yhaaı~:k~'.Y!~7::~md:'. Bal~~~ <•eza~'~~ :~.~!~!ııı~f~,~~·ayl~ 1 
vamı muhakeme olunacağı olarak H' kapalı zarf US11li1p İrıdil'lllf'~ t' koııul
tebliğ makamına kaim ol- . . . 

ınustur. Ekıne,.,,iYı vı>rnıP,ii:e i:ıtekli olanlar seraılı mak üzere ilan olunur. • • 

8urhaniys asliye sulh 
hu~uk ınah~eınesin~en 

Burhaniye hazinei maliye· 
si vekili Faik tarafından 

Burhaniye eıbak malmüdü 
rü Şükrü aleyhine ikame ey
lediği alacak davasından 

müddei aleyhin ha len ika
mstgahının belli olmadığı da -

üğrı·ıınıı>k ieiıı lırrgiiıı ıııüddt>i ıınıuıııillik dairt>siıı- 1 

' . 
de toplanan kıırıı i sy•Jııu ıııahsıısuııa sormaları 'e 
ıenıiıı.ıtı ıııu ,akkatt>leriııi yaparak "~ı·ıııe güııii 1 

oları 22 - 12 - 934 ıarilıiııe rası gelen cnmarte,i 
güııii saat 14 dt~ konısiyonda lıazır lıuluıınıaları 
ilaıı olurıur. 

Satılık Dükkan 
Yeşilli caddı>siııdr kasaplar karşısında aşçı 

.\hıııPt u.;taııırı oturduğu rliikk:ln a<'t>lt' satılıktır. 
Talip olarılar 
Keskek zade lliisarııt'lliıı bı>,ı> ıı ı iitaca:ıt t'l-

• 
vetiyesine verilen şerhten ..:s::..:· i.:.:ıı.:.;lr...:.r..:.· __________________ _ 
anlaşılmıf ye kendisine ila
nen tebligat ifasına mahke 
mece karar verılmiş old u
ğundan mahkemenin mual 
lak bulunduğu 15 kanunsanı 

S ı n (f ı r ğ· ı Kel zil s ı l\11 <t 1 
Miidiirlüğ·ün(feıı 

Cl:lL\ BTESİ ne~ LEHİ 

Ö<Yledeıısonra saal14dt>n 16 ya kadar dahili !'I 

hastalıklar nıuayenesi ( Doktol' Alııııet 

Emin bey) 

PAZAH GÜNLERİ: 
Öğleden soııra saat 15 den 16 ~a kadar 
kulak, burun, boğaz lıastalıklaı·ı ıııuaye

nesi (Doktor \telııııet K:'ımil hey) 

PAZARTESi GÜNLEHI: 
Öğleden f'\ ~eı saat 10 daıı 12 ye kadar 
dahili hastalıklar nıuayp,rwsi (Doktor Ah
met Emin ht>y) 

SALI GÜNLERİ: 
Öğleden evvel saat l O dan 12 ye kadar 
dahili hastalıklar nıuayenesi (Ooll.tor .-\h
met Emin bey) 

ÇARŞAMHA GÜNLERİ: 
Öğledeıı soııra saat 15 deıı 16 ~a kadar 
dahili lıastalıklar rı111a~('lll'::d (Dnktor Ha
~aıı Baif ı, .. ~) 

PEB~EMRF {~Ü t !LEHİ: 

Y35 salı günü saat 10 da Sırıdı ·gı' ıı ııı C:ııııii 1\ hir ıııt'fı:ıllesiııdı· lıu l ıı- Ü~ledt>ll sııııra sa:ıt 1 f) dt•ıı 16 ~a kadar 
Burhaniye ıulh hukuk mah· tılljl \t•rırj l ı oı·cııııtlöııı doJ:ı\I :3 000 lir.ı lı ı dPli ci,ldİ)'C '. t' bı•\liye lıa~Lalıkları rııua\('IH'SI 
kemeslnde hazır bulunması " · · · 1 · · \ 
veya bir vekil göndermesi 11ıulıaııı1ııP1 1 lı· J- 1 2-9::) .! laı·ılııııt eıı ıııl1<11'l'll :!l I; 1 (Doktor 'lehnıeı Ali bey) 
ve aksi takdirde gıyaben da. uiin ıııiiddetle lıaczeıı suıılıfr.ı eık:ıl'Jlaıı 1111 fab- '1. .. 

~ ,,, . -
va mı m uha keme o lunac~ğı I' i k rs 1 h i nas 1 il a ta 1 ip o 1 a il 1 <l 1'111 ll ~ u I Ü d a i ,. .. si ilde ~~!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~ 
teblıg makamına olmak uze - , d .. d .. 1 .. _.. .. 1 N rt t mu"du"ru"• ESAT 'DiL 

il• 1 1 Sın ll'l.!I llalnıu ur ııırııııe ıııuı·at•aat arı. eı ya . A re an o unur. ., • , 
VM.yet Mıııtbaa11 - B.hlı:eelr 

) 

~' 


