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T.R.Aras Elen Makedonyasında Ziraat bankası başka- ' 
nının söylevi Atina'ya uğradı Görünen esrarengiz şeyler 

Eski ve yeni ekim ıle sayım 
arasındaki farklar 

Ankara, Is (A.A\-Uluıal 
olconoml artırma yedi günü 
lııünasebetile ziraat banka11 
Muhlis Erkemen dün 

yüz bin fazlalık görüldüğüne 
ve 9L8 de 4 5 milyon hu! -

mıyan sığırın 933 de b,., 
milyon geçtiğini ifaretle de-

•kıam radyoda söyle 
d mittir ki "osn anlı imparator 
iği söylevde osmanlı · 

1 d d luğu memleket ekmeğinin •r evrin e ulusal ökono· 
ltılyi ortaya çıkarılacak kar \ bile büyük bir parçasını dı 

lıya alınacak bir nesne l,f r şardan alıyordu. Genel savaş· 

~•rlık olmadığını anlattıktan tan evvel yabancı ellerden 
•onra o zamanki ve bu gün- bir yılda 80 milyon kilo buğ· 
kü on iki yıllk iki devrede day, 165 mi.yon kilo un sokul· 
ııluıal ökonomiıinde tarim 
bakımında ıu birtlki sag
dııı okumuıtur Osmanlı 
11lıparatorluğ nda bugünkü 

'tllrkiye sınırları içinde an
cak 47-48 milyon dönüm 

muıtur Bugün size bunları biz 

çıkarıyoruz. Yedi ay içinde 1 

dıtarıya yaptığımız buğday 

satışı 115 mılyon kiloyu bul

mu~tur Bu yalnız huğda y 
ununda değil öbür örenlerde 

" de böyledir. Yediğimiz pi-

rlncin üçte ikisi dışardan ge

liyordu. Şimdi dııarıya gön 
derebilmek yolundayız." 

•• 

Görüşmele " yaptı 
Atina, 16 IA A.] - Türki-

ye dıf bakanı bay Tevfık 

Rüıtü Aras dün gelmiştir. 
Atina, ıs (A A)-Türkiye 

dıı· bakanı T. Rüştü Aras: 
Yunan baş ve dıı bakanla
rile görüımüıtür Baı bakanS 

bay Çaldiris bu görüımelerden 
ötürü kıvancını ve neticenin ve
rimli ve mutlu olacağını söy
lemittir. -= 

Okonomi bakanı 

Görünen bu esrarengiz şeyler milletl"r ara 
sı büyük bir felakete işaret sayı'maktatır 

Bulgaristan'dan son gelen lidir. 
gazeteler Yunan makedon Civar ahali ve hatta he-
yasında bazı esrarengiz ha men bütün Makedonya hal-
disehr olduğunu yazmakta- kı bu esrareng:z alametlerin 
dır. bunlardan Varnenskl mi\letler arası büyük bir 
Novini bu hadise hakkında fe'akete iıaret olduğu neti-
ıunları yazmaktadır cesine varmaktadırlar. 

A tina'dan bildirildiğine Bu vaziyetle Yunan hü-
göre Yun&n Makedonyasının kumeti Orizari'ye emniyeti 
Orizari köyü halkı arasında muhafaza İçin askeri bir 
büyük bir karl<aıalık hüküm kuvvet gönder!T'eğe mecbur 
sürmektedir. Huna sebep. kalmııtır. 

köy kamarındaki muayyen --------··--
bir yerde esrarengiz bir ta- SA VAŞ'ÇI G™.' 
kım alevlerin arasıra görün Değer, çokluğa üstün 
mesidir olmalıdır. 

Köy papası gökyüzünde Çok ya:dık, çok söyledik: 
her akıam muntazaman harp «Değer, çoklıığa ılslün ol 
tasvirine çok benziyen kor. malıdır. Yoksa demokrasi 
kunç yüzlü bir ıelıil gördü demagoji olıır» dedik Ya 
günü, elinde kılınç ve an/alamadık, ya anlamamak 
başında çelik bir miğ bu yolda llişlğl olanların işi· 
fer tnııdığını ve bu ne gelmedi. 
nun görüneceği sırada gökte fnkılıipçı davalarımızdan 
gene bir takım mavi alevle· biri de bu idi. Yani eski dille; 
rln parlamakta olduğunu keyfiyet, keııımiycle hakim 
temin etmektedir. 

tıılıı/malıdır. Eğer keyfiyet 
Bu ıayialara Atine bilgin-

keıııııılyel tarafından sevk 
!eri evvela ehemmiyet ver- ve idare edilecek olursa 
mek istemediler. "Halk ken 

1•h il ekilirken timdi S5 70 
llıilyon dönüm ekilmektedir. 
909 yılında 24 mılyon dö · 
11iiıne karıı 931 de 38 mil

lon dönüm buğday 309 yı

lıııda J J milyon dönüme 
k•rıı 931 de 15-5 milyon 
doniim arpa. 909 yılında 
liizde yedi milyon dönüm ka 
111 931 de 1,78 milyon ton 
>ııle.f :::09 yılrnd" ? !' - 1 

)oıı dönüme kartı 31 .6 milyon 

doniim çavdar ekilmiıtir. Ba 

~e.ıı cumhuriyetin ilk ve son 

'111arı ekiliılerin de karıılaı 
11rdıktan ve yıldan yıla bü 

)~k artıı i lerleyiı olduğunu 

~Ydettlkten sonra cumhur· 
1ıık ıekerini kendi yapmakla 

'tiirk köylü•üne de çok veri · 

llılı ırelirle yeni bir (itki ıe · 

ktr pancarı kaydetmit ve oı 
ltı•nlılık devrinde sıfır 
0lıın ıeker pancarı ekimin 
9s da elli bin dönümden 

be.ılamıı ve bugün 2S0 bin 

dönüme çıkmıı olduğunu söy· 

ltlııit ve hayvancılığa ge

Çtrek 933 de 923 koyun sa· 

Karahan Anbnrn'"n 
döndüler 

LuK-utJ~,cıı-:·N•• .. ,,N " ~ - -.... 
di kendine telkim ,,,.~-~.,.,_ Eski demokrasi />lr naza_ 
Fakat mesele büyüdü. Ni · rlyeyi yıizde yıiz başarmak 
hayet ciddi bir ıekil aldı. iddiası yıizıinden lflıis etti 
Hele esrarengiz görünüıler .\Jr/ıiııkolik Jan JukRoso'nuıı 

~ına göre bir milyon yedi 

Kayserilö (A .• \ .) - Ôko-
nonıi bakanı Celal bayar 
1iovyet büyük elçisi, sümer
bank genel çevirgenİ bugün 
Ank ıra'ya dönnıüşlerdır. Gel
dıklerinC:e olduğu gibi gl
dlılerinde de candan uğur· 
!anmışlardır. 

Kayseri IS (AA) - Öko
nomi bakanı Bay Celal Ha. 
yar ve Sovyet büyük elçisi 
bay Karahan dün beleliyenin 
verdiği öğle ziyafetinden son 
ra Vilayet Kolordu ve C. 
H F. ziyaret etmiıler ve 
müzeyi , artırma yedi günü 
münasebetile sinema bina
sında açılan yerli mallar 
sergisini gezmişlerdir. Ak
ıam fabrikanın lokantasında 

Ç. r -, f la... ziyafet verilmiştir. 
(l şa büyük sevinç içinde 

~ertarafta kaldırılıyor Isparta, 1s (A.A) - Ay

ı I<emaliye 16 (A A )- Le- ~ 
tdiye de yapılan büyük bir 
10Plantıda çarıaf ve peçele
t' 111 kaldırılmasına ve yerli 

Habeş 

filme çekilince, btlgin1erin e<Hakinıiyel Mil/elindir.» , 
kanaatleri birden bire de· I « / emsil lecezzl kabul etmez» 
ğiıti. fikirleri nihayet siyasetin 

Şimdi aynı adamlar, gö. elinde lıokkabaz deyneğlne 
rünen §eylerin oraya yakın dönıiıirüldıi. 

bir bataklıktan ileri geldiğini, y ~ııl demokrasi bir asır-
oradan çıkan bazı gazların /ık tecrıibelerden sonra do
havada harici bir tes re lü- ğııyor. fklısal bakımwdan 
zum kalmıyarak kediliğinden . k..ı.rş . laşlığımız sarsıııtılar: 
birleşerek yandığını iddia dıinyaııııı ıısla başısız işçi· 
etmektedirler /er elinde kalmış bir f abrlka 

Bütün bu aydınlatmalara /ıal/ııl alm.ısındaıı ileri gel 
rağmen halledilmedik bir ı dl. Bıınıın için Avrupa'nuı 

Celal bayer muammo daha kalıyor, o da dört bııcağıııda değeri çok-
dın demir yolunun bağlanma esrarengiz mavi alevlerin tam luğa üstün kılmak, eski 

61 hakkında kurultayca verilen tayin edilen .. f~sıla 1 a_rdaki \ demokrasinin c~Ekserlyei» 
Karardan ötürü büyük sevinç mesafelerde gorunmesı ha· fikrini mezara gommek yo-

duyan lspartalı'lar saygı ve r-ı-ı = k , ı /ııııda /ıareketler yol aldı. 
duyğularını büyük önder t• a Y (l V 8 Krıdroluşlırılmı1 ->lan fırka-
Ata Türk ve yüksek katlara l l ~ [arın elinde Almanya, /tal 

M ll h :ı cır :ı r ~l' 1 ~Ol' 1 ya gibi meıııle keller şıııırlu 
tel yazılarile bildirilmişti: Tekirdağ, 16 (A.A)- Sl)n\ bir kal kırıma yaptılar. 

yedi gün içinde Roman- Kendi ôz yurdumuzda iç 

- 18ta1 ya ya'dan ıehrimize 664 göcmen ve dış işlerimiz bir bakım· 

~-ıdan n:ıan~o geyilmesine İı al"aı1'laı·1Halıeşiler11I11s 
b '•ar verılmıı ve hemen tat J ( .r ( • 

gelmiı ve ayrılan yerlere \ dan kadrolaşlırılmış, san. 
hemen yerleılirılmek için lralize edilmiş gibidir Fa-
gönderilmiılerdir . kal doyrıı söylemek bi-

Ri r islu•le yapılacak z/m ôz alılıikımız oldıı,ijıı 
r-'kıne geçllmiıtir.. .,. r derneğine şikayet ettı 
'?Ocukları esırgeme 

kurumu ltaıya hareketi değiştirdi 
.&.nkara !6 (AA) _ Ço Ctnevre, lS (AA.) - Habeşistan uluslar kurumuna 

t"k Adı'o ve orebı'rom İta!- bir nota vermiştir. Kurum " ları eılrgeme kurumu 
t d ulusal olan bütün devletlere 

Tekirdağ 16 [ A. AJ için şıınu işaret edelim ki, 
Kırklar elinin Midye kasa· merkezden mııhile doğru 
basında bir iskele yapılacak fikirler, kuvvetler yayıldıkça 
ve iskeleye itlıyebilmesi zayıflıyor inkılapçı duygu· 
için eyi bir yolla Saray ka- lar hareketler merkezden 
sabasına bağlanacaktır. j uzak yerlerde çtıklıığuıı ka 

O~onomi ba~anile bay Karahan Kaysarf dan 
· An~ara'ya döndDler 

S a h 1 b 1 ve B a ı y a :ı: ı a n ı 
Müstecaplıoğlu Esaf Adh 

ikinci YIL - SAYI : 334 

Uzakşak ta sınai imkanlar 
•Koelnische Volkeıcitunp dan 

2 -
Filistin 

Fılııtin'de yükıek tempolu 
bir inklıaf ıörünüyor. Bura-
11nın tarihi ve ökonomik bir 
bir unikom teıkJI ettiğini 

bundan evvel söylenmittik. 
Bu hal memleketin nisbeten 
çok çabuk sanayileımeıine 

saik olmuıtur . Avrupa ve 
Amerlka'dan haylı kuvvetli 
bir muhaceretin buraya akın 
etmesi ve bu muhacirlerin 
ıark mikyas ve fartlarına 
göre sınai hazır mamulat 
ihtiyaçları bakımından fev 
kalade yüksek bir seviyeye 
malik bulunması sayesinde 
bu küçük memleketin acun 
ökonomisinde mevkiinln suni 
olarak tamamile değiıtlril
miı olması bu sanayileşmenin 
istinat ettiği bir temeldir. 
Buradaki vaziyet o dur ki 
tamamen tabii sebeplere 
binaen istihlak kuvveti ile 
imal kudreti araaındakl 
münasebet, bundan sonra 
daha uzun seneler bir çok 
Avrupa memleketlerinde 
ve Amerika'da olduğunun 

tamamen aksine olacaktır. 

İmal kudreti bu memle· 
ketlerde umumiyetle istih · 
lak kuvvetinden hav'ı bii 
halin aksi variddir. Muhacir 
timdtlik ve her ıeyden 
evvel müıtehliktir . Onun 

dır. Memleketin ıınal ima· 
latı ıüratle artıyor. 1933 de 
bu imalatın kıymeti 5 1/4 ·6 
milyon lngiliz lira11 idi •• 
bu mikdar da bu neviden ha· 
zır mam(llat ithali.tından 

biraz küçük idi. l 934 ıene· 
ılnde sınai imalat kıymeti 
7,2-7,4 milyon İnılliz lıra
rasına çıkacaktır. Fakat ıı 

nal hazır mamillatının kıy· 

meti de bu yükıek rakam -
dan yine bir miktar 
fazla olmak istidadındadır. 

Yani memleketin kendi 
imalat kuvveti ile iıtıhlak 

kudreti arasındaki yanı de. 
vam etmektedir, fakat bu 
yarıı kendisi ile birlikte mem· 
lekette canlılık yaratan bir 
tesiri de haiz bulunuyor, 
Nisbi olarak bakılınca l 934 
senesinin bu iki faktörll 
araıındaki fark ve meıafe· 
nin büyük sınai lnveı· 
titüsiyonlara rağmen pek 
çok değiımemlt olma11 ll
zım gelir. Diğer taraftan 
kuvvetli bir muhacerat akını 
vaki olmuıtur. Fakat bu 
muhaceret akını [duraa da 
yukarıda zikredilen fark 
ve mesafe dolay11tle mem
leketin ıari bir lnkiıafda 
..1-··-- .. . o;-1..I: Lt- L.t 

akınının yarın birdenbire· 
duracağı hakkında filen, 
beklenmiyen bir halı 
nazari olarak kabul et• 
sek bile yine Ftliıtin aanayl
inde sermayeler lnveslitihl
yonu ve it ümitlerinin büyllk 
olacağı füphesizdir. Fillslla 
vakıa umumi olarak ham 
madde cihetinden fakir ol
makla beraber hiç olmaz· 
sa Lut denizi havza11nda 
herbir ıanayl için hiç blr 

imal cihazına karııması, 

eğer bu cihaz müterakki 
bulunsaydı bittabi daha ça · 
buk olurdu, fakat bu cihaz 
muhacirin Avrupa' dan istih· 
lak kuvveti olarak berabe 
rinde getirdiği ıeye mukabe
le edebılmek vaziyetinden 
çok uzak ve geri bir inkişaf 
sahasındadır . l:inaenaleyh 
burada bir makas açık ve 
aralık duruyor. Bu hal baı · 
ka bir suretle de ifade olu
nabilir ve denebilir ki, muha-

\ 
suretle lıtısıar 
edilemlyecek ehemmiyet 

cirlerin nisbeten haddinden 
fazla yükselmiı olan [*l la
tihlah kudretleri unai ınklşa. 
fı kendine çeken bir mıkna
tıstır. Hu inkitafın ilerlemesi 
şu meseleye bağlıdır. Filisti
nln sermaye ithalatını -ki bu 
gün mütemadien artmakta 
olan ıınai hazır mamulat 
idhalatı ulusal ökonomi ba
kımından bununla tediye edil 
mektedir - imal kuvveti ile 
istihlak kudreti arasındaki 
makasın ağzının tehlikeli 
tarzda açık kalmıyacak 
surette produktif olarak 
konması, yani Filistin serma 
ye idhalatının fazla plase 
edilmesi mümkün olacak 
mıdır? Bu suale müsbet ce 
vap teıkil edecek 
derecede çok ıeyler 

vadeden alametler var · 

ve kıymette bir ham madde 
ihtiyatı mevcut olduğu na
zarı dikkatten hariç tutul
mamalıdır. Memleketin pot· 
rol membaları da ıüpheılz 

ehemmlyebiz değildir. Er· 
geç bu menbalar dahi açr 
lacaktır. Bunlar da memle
ketin sınai iıtilıabaline aid 
imkfinların tetkikinde hiç bir 
suretle nazarı dikkatten 
uzak tusulma11 caiz 
faktörlerdir. 

Surive: 
• 

olmıyan 

Komıu Suriye' de 

,tnel merkezi birinci kanun yan tayyareleri tarafın an 
•3 d d 3S bonbarduman edilmesini pro· bu notayı bildirecektir. Ku· en bu güne ka ar 23 R • 
• testo etmek u" zere rum genel katipliği oma · 

faslııda aııla•ılnıaz oluyor [*] Buradaki imal kuvveti ile 
teki İtalyan ve İtalyanın v · Çünkü Jıemeıı her yerde ölçüldüğü takdirde haddinden 

ise ahval ve vaziyet tama· 
men baıkadır. Daha Flllı
Un'de sanayiden hiç hır iz ve 
eser yokken Surlye'de nlıbe
ten büyük bir ıanayiin me•'" 
cut olduğu unutulmamalı• 

dır. Hatta Şam, Halep ve 
Beyrut civarındaki mıntaka 
Oımanlı İmparatorluğunun 
mevcudiyeti sırasında onun 
Asya kumında bir dereceye 
kadar haklı olarak yeaane 
bir aanayl merkezi olmak 
vasfını haiz bulunuyordu. 
Fakat Suriye- aınal lnkitaf 

Afrika'nın şimalindeki müs- I fazla yükselmiş manasındadır. çokluk, değere ıislıin lu u- ı..:..::....;.:;...:. __ ..;;,. ______ I 
temlikesi sınırları hakkında D 'i · 1• çoklug~u inandırıııak her 

•Ocuğa yardım etmiştir 
~ ya telgraf çekmiıtir. 

=-

Saylay seçimi 
tap/andı Teftiş heyeti dün 

Hır kaç gün evvel ayrılan vetleri gözden geçirilerek 
111l'lıı.v ıeçimi teftiı heyeti tudik edilmeğe baılanmııtır. 
~llıı ilk l Merkez kaza intihap da-top antısını yapmıı-
lı1 l iresi yapılmıı Ye ıubeler 

luyor. emagoJ ve sıyas 
Roma, 16 (A .A) - Hab~ı Fransa ile italyaara11nda bir \ meııfçallerin hokkabazlığı zaman kolaydır. 

hükıimetl~in ulus~! ~erneğıne anlaıma yapıldığı LeTan ise islediği gibi çokluğu keıı- isliyor, bekliyor ve bunu 
yakındakı teşebbusü İtalyan gazetesi yazıyor. dl isteklerine kolayca bağ inkılabımız için temel taşı 
kuv~etini "."alwal . h.adisesl . \ lıyabillyor . sayıyoruz: 
hak.<1ndakı hareketını _ değıı- ı Avusturya başbakanı lnkılribııı yıiksek ıilkıisü. Ne yapıp yapıp Cüııı/ıu. 
tirmektedir. Y.arı resmı !tal- Viyantn a döndü 1 nün bcışarılnıası ue yaşalıl riyet Halk Fırkasıııın yôn-
ya gazeteleri lt~lya - Habeş Bud~peıt;, 16 ( A.A) J ması ancrık onu kendi- demliğ/le değer, çokluğa üs-
mukavelenamesıleo walwal Avusturya bat bakan Viya li!]inden anlayıp kavrıya- tün kılııımalıdır. Çükıi in 

k · oplanlı belediye baı- ayrılmııtır. 

b'nı Bay Salim Gündoğa'nın 
il. k Teftiı heyeti 
1 ıınlığında yapılmııtır. 

üzerindeki hakkı~ı isbata yel- na'ya dönmü§tür resmi teb- blleceklerln gıicile olacaktır. kıldbı ancak çoklıığun 
tenen rnaddelerıni neıret- lığe göre iki devlet adamı flalbııkl demagoji ve şarla - kuvueiine faka/ değerin ka-

bundan son · mektedir. pek dostça görüımeler ve iki tanlık değeri olanların yü- /asına emanet edeblllrf=. 
Fransa - itaya an- ulus üyelerinin bir birine ta- zıiııe kara vuruyor. Coklıığa Çılnkıi kafasız kuvvet hiç 

B 
~il il toplantıda nahiye 

l'lerden aelen nüfuı 
ve 

cet-

ra her gün toplanarak r.ü 
fus cetvellerini tetkik ve taı 
dik edecektir. 

!aşması mamen uyııun oldu~u tealım karşı onları inkılap dıi~ma- bir iş yapamaz. 
Pariı, 16 [AAI - Tunüı- J etmittlr. j nı gibi g6steriı;or. Çünkü e:C: ·,,14:,ı< 

da bir nevi motör vazifeıl 

gören · muhacerat alcının· 

den mahrumdur. Bunun için 
bu memleket - Filııtın'in ta· 
mamen zıddına olarak - acun 
buhranının akıbet ve teıtrle
rinl diğer memleketlerin bir 
çoğu gibi aynı tiddetle htı
setmitllri ve Suriye ökono-

' misi bu akıbet ve teıirlerden 

1
. daha hiç bir ıuretle kurtula· 

. •mamqtır. Frauıı •••MW 
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insan olarak yaratılanla· 

rın elleri, ayakları , kafa ve 
gövdeleri bakımından hepsi 
birdir. Köylü , kentli , bey , 
pata, cahil, okumuş bunları 
çırçıplak soyduğumuz zaman, 
aralarında bir değişiklik ol
madığını görürüz Yalnız 

bunlarla aranızda tek bir 
değişiklik vardır ki o da bilgi 
ve görgü değişikliğidir. 

Bilgi ve görgünün insan · 
!arı nasıl rahat yaşattığına , 
görgüsüz ve bilgisizlerin de 
nasıl yoksul kaldığına güzel 
bir örnek olmak üzere evle· 
rimizi ele alıyorum: 

Evet, bir şehir evi ile bir 
köy evini ele alalım. Bu iki 
ev arasında ne büyük deği

şiklik var, değil mi? Bir ,e
hirli , bilgisi ve görgüsile 
geniş pencereli , yüksek ta -
vanlı, altı tahta döşemeli, içi 
dııı lekesiz beyaz kireçle 
sıvanmış gönül eyleyici ge
niş evlerde yaşar . Bahçele
rini bin bir çeşit çiçek ve 
yeşillik doldurmuştur. Yorgun 
argın evine gelen şehirli , 
rahatçacık temiz ve havadar 
odalarda oturur ; bahçesinde 
bin bir kokulu güller ve 
çiçekler içinde o günün yor
gunluğunu dinlendirir. 

Şimdi bir de sizinle karşı
dan bir köyün İçine bakalım; 
sonrada bir köy evini gö. 
relim : 

Bir köyde evvela dışarıdan 
göreceğimiz şey , yılankavi 
kop kara çalılarla bir yığın 

basık ve avluların ortasında 

kap kara bir yığın basık 
.Of\1.Q,.. t"\aon 11\r nnno ..... 
şıı ır.öyü, oöyle biçimsiz, kap 
kara,;is pas içinde görünce 
canı sıkılıyor. Bu eğri büğrü 
dikenli avlunun İçine girince 
duvarlarındaki tezeklerle 
avlu içerisindeki gübre yı
ğınları, araba kırıkları gö· 
zünüze çarpar. Buradan ge_ 
çer ve kapı denilen büyük 
delikten dört bükülerek içeri 
dalar ve altı toprak olan 
eve girersiniz . Bu iki oJalı 
evin bir güzü, köylünün ya. 
tak, yemek, mutbak ve mi· 
satir odasıdır . Yarım metre 
uzunluk ve enlilikte bir tek 
pencere ile kapıdan 2elen 
ışık odanın kara duvarların
da kaybolur; odanın içerisi 
zilır gibi karanlıktır. Ocak_ 

tan çıkan duman odanın içe
risini doldurmuştur . Öbür 
oda ise , damdaki öküzlerin 
vurup öldürmemesi için bu
zağılara ayrılmıştır. Orası da 
pislik ve gübrelik içerisin
dedir. 

İşte köylü kardaşlar , bir 
şehir evi ile bir köy evi !. 
Şehirde yaşıyanların sizden 
başka adamlar olmadıklarını 
yukarıda söylemiştik. PekAld, 
onlar ter temiz , gül gibi ev
lerde oturup eğit nsinler de 
siz neden böyle izbelerde 
ömür geçiresiniz? Amma siz 
diyeceksiniz ki , « Atnlnrmız 
bu evlerde gelmiş geçmiş te 
biz ıni geçemiyeceğiz!» 

Hayır , köylü kardaşlar 
iş öyle değildir. Sizi de 
şehirliler gibi kanuni 
haklara maliksiniz. Bak 
şimdi köylerinize beyaz ha· 
dana yapılın ca, körpe yeşil 
ağaçlar arasında kararı p 

duran iç sıkıntısı evleriniz , 
bülbül yuvasına döndü ; kö
yünüzün yüzü güldü, cennet 
gibi oldu. Demekki , azıcık 
istek olsa, siz de evlerinizi 
şehir evlari gibi yapabile
ceksiniz . Buna o kadar pa· 
ra da gitmez. Çünkü, araba
nız var, öküzünüz vur. Taşı 
ve toprağını kendiniz çeker, 
duvarlarını yüksekçe yaptı -
rır, evin pencerelerini ve ka· 
pılar ın ı yüksek ve geniş 
bırakırsınız . Damınız varsa 
onu<'da ikiye böler, hayvan· 
ları oralara alır , evin İçeri
sine hayvan koymazsınız , 
olur gider .. 

Hele o çaltı ll\ luları her 
Turk köylüsüne böyle eski 
devirlerin yndiğfirı yakışmaz. 
Taş içerisindesiniz. Avluları· 

nızı mutlaka yüksek taş du
varlarla çevirmelisiniz . Her 
sene arabalarla çaltı çeke. 
ceğinize bir defa duvar 
yapmnk zahmetine katlanır 

ve fakat her sene çaltı kes
mek ve çekmek eziyetinden 
kurtulursunuz ki bu suretle 
hem evlerinizi sağlam bir 
güv, n nltına almış ve hem 
de sokaklar n zın dözgünliik 
ve güz.iliğini arttırmış olur_ 
sun uz. 

Avrupa köyleri , bülbül 
kulesi gibi küçücük evlerile 
düzenlik ve güzelliğin örne
ği olmu9tur. O köylere giren 

1 
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S<t vaşt<111 S<t v<tş<t 

Diye söze başladığı za 
man <laima ciddiyerini mu· 
hafaza eden arkadaşı: 

- Ahmet oğlum, sen he 
men tıraıa baş 1 adın. Seni 
ben yetiıUrdim ben de ka
zak Mehınet'in yetiştirmesi
ylm, o heni yetiıtirdi, ben 
ıenl yetiştiremedim. Şimdi 

senin seri ateıli Ahmet'liğin 
para etmez. 

Türk zabitine hitaben! 
- huna seri ateıli Ah

met derler. Bana da İngiliz 
Hakkı. Şimdi biz büyük bir 
italyan vapurunda çalışıyo
Ben vapurun kamarotuyum, 
bu da lostromo muavinidir. 

Sizin gibi bir hemıehrimiz var, 
İstanbul'a götüreceğiz, Kap· 
tana; [bir daha arkada. 
ıımız var, onu ben mutbağa 
aldımJ diyeceğim. Şimdi si 
zin için de bir pil an kurmak 
lazım. Bu pil anı da bu gör· 
düğünüz aıçı kıyafetindeki 
:ı:at tertip edecek. Bu zata da 
Haıan bey derler. Eskiden 
bahriye zabiti idi. Abdül-

Yazan: M. YÖRÜKOGLU 

hamil şerrinden buraya kaç
mış, hala burada. Derreder 
olduğu kadar çok mert bir 
adam olan Hasan beyin 
sefarethanelerde bildiği çok
tur . Size birer pasaport uy
durursa doğrudan doğruya 

vapura yolcu sıfatile biner
siniz İstanhul"a kadar hera· 
ber arkadaşlık eder yo!da 
uzun uzadıya koouşuyoruz, 

Ondan sonra Allah kerim. 
Olmaz mı llasan bey? 
Aşçı gayet temiz ve ahenk· 

tar bir liıanle konuşmağa 

başlayince zabit hayrette 
~aldı. Aıçı dediki: 

Medeniyetin vücudu 
mutlaka vicdanla kaim ol
duğuna ~eyin şüphe edemi
yecek kadar tahsili olduğu · 

nu zannediyorum. Bendeniz 
o karı istiptadın tesiri tah· 
tında ezildim, vücudum , di
mağım ve kalbim dahi ezil
miştir. Vicdanıma asla halel 
gelmemiılir İtimat buyura
bilirler ki bir çok ecnebiler 
için dahi beıeriyet hizmeti-

- - - k l 'k 18 - Fransızca ders. 

Kız Ortamektebl. Bataklıklar ~:i!~.e-~e.~n;::'. p;e~tı ha:~7;~ 18.30 - rıa.k. orkestra .. 
ve musaıt o\mayı§ı da buna \ 9,30 - Dünya, haberlerı. 

Dün öğledeıı sonra bir· mü
sameı .. c lrerdi 

Kurultulacak 
j Kentimizin içinde geçen 

ve ovada dak bazı batak
lıkhr y .ı pan kasaklar ve Çay 
deresinin sivri sinek yapt ğı 

ilave edilmelidir. \ Fransız 19,40 - Tasarruf ve yerli ma-
lı haftası, konfrrane. 

mandater idaresi Fılistin'deki 
20 

İngiliz mandater idaresinin 
- Üniversite numını 

konferans. 
zıddına olarak bilhassa mem
leketin sanayi inkişafı bakı
mından vakıa haylı faa 1 idi . 
[8una karşı Filistin'deki İn 
gilizler "laissez - faire. ka

20, 30 - Plilk, neşeli musiki. 
2 ı, t 5 - Ajans ve borsalar. 

görülmektedir Bu hal sıtma 
mücadele ve sıhhat müdürlü 
ğünün dıkkat gözünden kaç 
mamıştır Or.un için s:tma 
mücadele kanununun 16 ve 
6 ıncı maddelerıne tevfikan 
i 5 yaşından küçük ve 65 
yaşından büyük olanlardan 
gayri kimseler beşer gün 

için 20- 12.934 tarihinden 

2 1, 30 - Türkçe sözlü dans 
havaları, bayan Bedriye Rasim 
radyo caz, tango orkestrası. 

idei esasiye•ine c~reyau ver 
diler] Fakat Fransız ida•esi ı 7 

nin bu faaliyeti ekseriya 
tamamen } anlış bir istika 

BUDAPEŞTE M.550 
- Operadan naklen: Oü· 

nod'un «f.usbı operası 
20,45 - Şen neşri yat. 

mette yürüyordu ve bilhassa 
yakın zamana kadar güm
rük siyasetinde müessir oldu. 
Ancak Comte \l11rtel'ın S<>ri 

2 1 , 15 - Plak. 
23 - Ürk str.ı konseri 
24, 10 - Almanc.ı • Uugaricıh 

Stimrnungen• isimli 
konferans ye yüksek komiserliğini de· 

ruhte et iğindenberi bu siya 2~,30 - farkas ç'ııgene orkes-
set elaslıkiyet kesbetmiş ve tros ı 

Kız Ortamektebi binası C"" 

itibaren posta posta bu ba· 
taklıkların temizlenmesine 
çağırılacaklardır. bu suretle maksada uygun BÜKREŞ 364.M 

bir hal almıştır Müşarüni 13, 13 - (Gündüz neşriyatı). 
k d . 1 d lı'k ökonomi hakkın· Tutum ve ö onomi ye ı per e 

günü dolayısile dün öğleden daki piyes oynanmış ve çok 
Marmara adası liman 

memurluğu 
sonra saat 16,30 Kız Orta alkış toplamıştır. 
mektebi talebeleri mektep-
!erinde bir müsamere ver
mişlerdir. 

Müsamereye İstiklal mar
şile baılanmış müteakıben 

Müdiirleri Bay Fuat tutum 
ve ökonomi hakkında sözler 
söylemiştir. Ondan rnnra 4 

Halkevimiz 
Soy adı kitabı çıka

racak 
Halkımıza bir kolaylık 

olmak üzere Halkevimiz ta
rafından bır soy ad ' arı ki· 
tabı hazırlamaktadır. Kita · 
bın bitmesina az kalm'ştır. 

bir kaç güne kadar çıkarı-

ıW-c"ü~ LCll 1 ıç"~"'"tJ l 1.J1'1-

ziye hocalığı 
Ba 'ıkeıiı· ~1uallim mektebi 

riyaziye hocası Hay İzzettin 
20 lira ücretle ilaveten l\ız 

Orta mektep riyaziye hoca 
lığına tayin edilmiştir. -----
bir daha ayrılmak istemiyor. 
insanca yaşıyabiliııek ıçın 
yeniJen ev yapacak köylü 
!erimiz , belımehal evlerini 
yukarıda anlattığımız gibi 
yapmalılar ve hele mikrop 
yuvası olan gübrelerin avlu
lara atılmamasına ve damla
rın da evlerden ayrılmasına
snğlıkları . acele ~tmeli ve 
özen\'. vermelidir. 

Çağış 

İsmail hakkı 

dir diye çalıştım ve muvaf 
fak oldum. Maalesef seneler
denberi hasretkeşi bulundu
ğum vatanıma hizmet ede 
cek ırktaşlarım namına 

bu muvaffakiyeti temin et 
mek için her çareye teves
sül ed<'ceğim ve belki de 
muvaffo l< olacağım. Siz dük 
kanın arka tarafında oda 
ya gidiniz, orada oturunuz. 
Ben şimdi Yunan sefaretha
nesinde tanıdığım bir Girit· 
!iye gider, görüıürüm ve in
şallah yarım saate kadar 
eyi bir haberle gelirim, decli 

Hacı Ahmet her şeyi ta· 
mamile anlıyamadığı için 
zabit ara sıra tercümanlık 

yaparak refikini vaziyetten 
haberdar ediyordu. Hasan 
bey dtrhel ayağa kalktı 
ve kapudan dııanya fı rladı 

Dört arkadaş yemekhanenin 
arkasında Ahmet tarafıııclan 
açılan bir kapıdan içeriye 
daldılar. Ahmet: 

- llakkı ağabey, ben ta· 
kımlan get ı reyim, diyerek 
masanın üzerindeki rakı ve 
mezeleri lirer birer oda ya 
taşıdı, 

Hasan beyin bir tek kar · 
yola, bir masa altı ıandaliye 

ve duvarlarında aaılı bir çok 
resimlerle tertip edilmiı bu 

Müsamere esnasında ken
timizde bu 'unan ve yurdu
muzu dışa karşı tanıtan İl · 
Iüstrasyon dö T ürkie propa-

ğanda mecmuası Başyazganı 

Hay İbrahim m~cmua ıçın 
bir kaç fotoğraf almıştır 

Vefat 
Ziraat bankası müdürü bay 

İsll'ail Safa'nın bir müddet. 
~ir hasta bulunan validesi 
vefat etmiştir. Kederli aile-
sine taziyetlerimizi sunarız. 

Avvaeık'ta 
Altın çalanlar yaka

landı. 
Ayvacık 15 (S Ş) - Ay

vacık'ın Çamkalabak köyün

den Durmuş Ali oğlu ~~olla 

Hüseyin ve asker Hidayet 

karısı Ayşe ve aynı köyden 

Zeynep'in evlerinde usulsüz 
arma yaparak altınlarını ve 
kıymetli eşya !arını çalmaktan 
suçlu Ayvacık'ın Köypınar 
nahiyesi gümrük muhafaza 
takım zabiti İbran ve nefe
ri Ali, Jandarma Karakol 
Kumandanı Abdürrahman 
on aşı, Jandarma Bekir ve 
Şükrü yakalarak Balıkesir 
İhtisas mahkemesine gönde
rilmiştir. 

Açık bulunan Erdek Kazası 
Marmara adası liman memur 
!uğuna İzmit liman memuru 
Bay Rami naklen ve terfian• 
tayin edilmiştir. 

Tayin 
Erdek Kazası Gündoğdu 

köyü eski hocası Bay Ahmet 
Celalettin Erdek Tahtaköprü 
köyü hocalığına tayin edil-

miştir. 

Bay Saffet 
Niğde vilayeti Nafia fen 

memurlarından Bay Saffet 
35 lira maaşla vilayetimiz 
fen memurluğuna nakil ve 
tayin edilmiştir. 

Gelenler Uıdenler: 

bay Rifat 
Bir iki gün evvel kenti· 

mize gelen Balya kayma
kı;mı bay Rifat dün Balya
ya dönmü~tür . 

Bay Behçet 
Birkaç gündenberi Bandır· 

ma'da tetkik ve teftiş seya-
hatinde bulunan Def-
terdar Bay Behçet dön-
müştür. 

bay İbrahim T o kay 
İllüstirasyon dön Türkiye 

mecmuası baş yazganı bay 
İbrahim Tokay çıktığı tetkik 
seyahatinde şehrimize de uğ-
ramıştır. 

mütevazi meskeninde Türk ayakkabı getirHek ve on
za l. iti çok kuvvetli bir civan- !ardan uyanları giydikten 
mertlik ve samimiyet havası sonra birer ufak fotoğraf \·ek · 
hissetti. ilacı Ahmet te a1•m tireceğiz. Ben sefarethaneye 
his'e meıbu idi. Hatta o gider,pasaportları getiririm ve 
kadar mahcup olduğu halde vakti muayyeninde yanı va
Ahmet'e hitaben azeri şivesile: purun hareketinden çok evvel 

- Siz içiyorounuz. hani her şey ihzar edilmiş olacak 
bana limonata? Demek sure· Sizi hep beraber vatanımı 
tile bu kan kardeşine ruban zın o saf havasına doğru 
ne kadar yakın bulunduğu- itallah selametliyeceğim, de. 

nu gösterdi. 
Ahmet hemen fırladı,saplı 

büyük bir bardak limonata 
daha getirdi. Sarsılmaz bir 
samimiyet anide teessüs etti 
Türk zabitile Hakkı gayet 
ciddi esasat üzerinde müda
valei efkarda bulundukları 
bir esnada yarım saat evvel 
ayrılmış olan Aşçı basan 
bey içeriye girdi Arkasında 
bir hamn al koca bir denk 
eşya ile içeriye giı di. Ham. 
mal eşyayi lıırak ıp gitti. 
Hasan bey sevinç'e: 

•Efendim, azinıkar ve 
hüsnü niyet sahihi o1an ki
mselerin her arzu ve emel

lerine muvaffak olacaklarını 
bir çok hadisat ve vakayi 
isbat etmiştir. Şımdi beyle 
rin vücutlarına uygun g~le
cek elbiselerden birer tak ·m 
giydireceğiz. O zamana ka
dar da hamına! çamaşır ve 

di. Türk zabitinin sevincine 
payan yoktu Hacı Ahmet 
meseleyi anladığı halde za
b.t tekrar tercüme ediyor. 
Ahmet "Yaşa baba, yaşa" 
diyerek ilanı şadımani edi 
yordu. 

Zabitle hacı Ahmet otuzu 
mütecaviz oı an e 1 bise takı
mlarını gıyup çıkarmağa 

başladılar 1 lacı Ahmet arka 
daşına bir aralık eli isenin 
mümkün olduğu kadar ucu
zundan giymelerini mırıldadı. 
Çünkü lstanbul'a kadar pa ı 
ralarının kifayet etmemek 
ihtimali olduğu ve pasaport 
lar içinde mühim 1 ir para 
verılmesi tabii bulunduğunu 
ilil.ve etti Ozanıana kadar 
bir kelime bile arapça 
konuşmıyan Hasan bey Tü 
rkçede olduğu kadar fasilı 
bir arapça ile: 

- Kard•ılarım prsaport
ların ve elbiselerin parasile 

Jeyh komiser memleketin 18 - Sözler. 
sınai inkişafı için himmetler 18, 15 - Sarvas kuarteti. 
sarf etmiş ve bilhassa mu va- 18,45 - Radyo orkestr&sı. 
sala yollarınının düzeltilmesi 19,20 - Piyano fontazileri. 

1 

sureti ile bu inkişafı kolay-
20 - Üniversite. 
20, 20 - Plil.k. 

faştırmağa çalışmaktadır. 20 45 _ Konferans. 
Bundan başka mun:aileyh , 21' o5 _Solist konseri, Lisztin 
komiser hayfa limanının tak- ' eserlerinden piy dnoile. 
riben bir senedenberi Suri- 21.45 - Konferans. 
ye transit işlerine yaptığı 22 - Şarkılar. 

çok şiddetli rekabete karşı 22,20 - Viyana sclıramnel ku· 
komşu devletlerle icabı vec· nrteti. 
hile mukaveleler • yapmak 22,50 - Haberler. 
politikası ile mümkün oldu- , 23,05 - Kahvehane konseri._.,, 
ğu kadar mukavemet etmeği sınai sahadaki Japon reka· 
kendisine gaye ve hedef betini bastırmaktır. Bu lii 
ittihaz etmiştir . Suriye sana- zum Filistin için de variddi~ 
yiinde son zamanda lıir ne- Japonya'nın Uluslar kururnıl 
vi eyileşme hissedildiği mu- nun çıkması her iki man· 
hakkaktır. Bir , takım yeni daterlik sahasında bu ra · 
modern müesseseler kurul· kabeti basdırmak için 

170 bir vesile arzetmaktedir. zı 
muştur. Bugün Suriye 

ra Uluslar kumundan çıkıl 
sınai müesseseye malıktir ki k 

U'Qki nlm:-...1.ı .. t'..._. Ulualar o· 
OUntarö. Avı upa. UJal\.yöll 1 1 
1 rumunun diğer bi cürn e i e de ehemmiyete şayan 

azaları gibı Japon'lar da 
orta halde müesseseler gözü mazaları müsaade almalı 
ile bakmak lazımgelir hakkını haiz bulunuyordu? 

Bilhassa lialep'teki ipekli Ancak Japonya'nın Uluslıı.f 
ve pamuklu mensucat fab· kanunundan çekimeslnill 
rikaları bunlar arasındadır. gelecek Eene hükmen tahıılı 
Maden işliyen bir takım kuk ve meriyetinden sonra 
sanayie ait fabrikaları da Suriye ve Filistin mandater 
7ıkretmek lazımdır. Fransız hükumetleri tarafından fi· 
politikası için matlup olan !istin ve Suriye'de her ilıİ 
şey, halkın satın alma kabi- memleketin sınai inkitafı 
liyetini artırmaktır. Suri- namına Japon dumpingiııe 
ye halkının nüfusu 2, 7 mil· karşı lüzumlu bir tedbir itti· 
yona baliğ olup bu , Filistin haz olunabilir. Umumi tıa: 

nüfusunun iki mislinden faz· 
ladır; fakat şüphesizdir ki 
Suriye ha kının istihlak 
seviyesi Fılistin halkının 

kine nisbetle daha aşağıdır 
Başkaca lazım olan birş ey de 

vapur navlonua verilmiştir. 

Ben o bedbaht vatanıma iki 
dane sizin gibi arslan gön· 
dermek 'ç in, keşke zengin 
bir adam olsam da hakkile 
yardım edebilsem ve ovakit 
bir hazzı vicdani duysam. Bu 
husus için kati yen itiraz 
etmemenizi vatandaşlık na· 
mına rica ediyorum Dedi. 

Pu defa Hakkı da tebes 
süm ederek: 

- Yabu siz ararapçaya 
başladınız. Bir de ben anla · 
yun, ne konuşuyorsunuz? 

Dedi 

Zabit izahata başladı. 

- Evet, dedi. Siz Türk 
olmak itibarile bize her mu· 
aveneti yapmağa mecbursu 
nwz. Lakin bizim de yap 
mağa muktedir o lduğumuz 

bir şeyi yapmağa ı.ı(isaad11 

etmenizde bir beis yok. Ar 
kad .. şıın bana "ucuz elbise 
alalım, pasap oı l için de faz 
la para verileceği tabiidir. 
Sonra İstanbul'a kadar para 

mız yetişmez,, dedi. Hasan 
bey de Türk'çe arap'ça bili. 
yormuş ve bize elbise ve 
pasaport için asla para tek
lif etmerııcm; zi en büyük ka
sem olan vatandaşlık narr ına 
teklif etti. Bizim elli kü 

kışla Suriye için dahi aırıai 
imkanlar fenadır tleneoıeı· 

şüphesizdir ki bu imkanlıı' 
Filistin'de olduğundall 
temaınile başka faktirlere 
tabidir 

sur altınımız var. İstanbul'' 
çıktıktan ,"onra da herşeyi'~ 
miz var Sizin l izi kurtarrP8 

hususundaki ulüvvü cenll 
bınıza ebediyen medyuıııı 
şükranız. 

Hakkı yine tebessüm ede' 
rek: 

- Efendim, liz haddi ı8 

tinde külhanız. Gençlik blıi~ 
böyle yetiştirdi. Mektebi ıef 
ettik, külhanlığa heves eltili' 
Lakin bir çok mektep arlı' 
daşlarımız gibi bizde o' 
sarsılmaz 1 ir vatan ve millet 
kayğusu var. Ben sizı heı11 
düşman elinden kurtarlf\11~ 
hem Anadolumuza kavutlıl' 
mak için ne yapmak lazıJll. 
sa hazırım. Bu iki şerefli '18 

zifeyi yapmak için bize f•'
0 

sat verdiğinizden biz size rne01 
yunu şüKranız. Yalnız bell 
o mukaddes vatanımız nıııı'; 
na rica ediyorum, para ın' 
zubahs olmasın, sizin pıırll' 
nıza hiç lüzum yok . 

Vatand<ış 
Yerli 
Malı 

Kullt•~ 
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Kabine buhranları 

Dünya üzerinde siyasi ve iktısadi hareketler 
Bulgaristan'la Yugoslavya arasındaki dostluk 

"Novi Dini 11 den 
Bulgaristan'ın eaki Belgrat 

sefiri Köse İvanof'un Bel 

Kral Alekıandr ıöyle diyor
du. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Çeviren: : : Yazan: : 
: Müıtak : GerAanlık :cuy De Ma: 
• • •. upassant : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lDünkü nüshadan kalan) nunda yoktu. 
- Bak ara yavrum, bel· Kocası yarı ıoyunuk hay. 

ki vardır. Hangisi hoıuna ret1e ıordu: 
gideceğini bilmiyorum ki - Ne oldun? Ne var?. 

Mücevherleri böyle karıt· Mathilde, çılgın gibi dön 

çok müceTherctlerln, borca 

Yine başgöstermeğebaşlıyor 
grat'ta çıkan "Pravda 0 gaze · 
lesine verdiği beyanat: 

iki memleket arasında ki 
takanakları (münasebetleri) 
bozacak bir ıey bugün yok 

"Uluslarımızda da aynı me· 
ziyet ve kusurlar vardır Onlar 
doğrudur, kahramandır, la· 
kin fakirdirler. Şimdiye ka· 
dar bizi birbirimizden ayıran 
yabancılar tarafından iıtls· 

mar edilmit olduğumuzdan 
baıh batımıza ve bir birimi· 
ze yakın olmağa çalıımalı· 

tırırken birden eline muh dü: 
teıem bir elmas gerdanlık - Ma. '.\!a .. Dam Fores 

para verenlerin afır teahhüt
leri altını girdi Namuı Ye 
ıerefinin hiçe lneceilnl bile 
dütünmeden lmzaıını atarak 
ömrünün uzun ıenelerlnl alır 
ıeraitlerle büyük tehlikelere 
ıoktu. Bütün maddi mahru· 
mlyetlerle Üzerlerine ç6k· 
meğe gelen karanlık, kor· 
kunç bir sefalete ehemmi· 
yet vermiyerek 36 bin frao· 

• 

Paris, 16 (S.Ş) - :;iyasi 
ınahafl lin sağlam kaynaklar 
dan aldıkları haberlere göre 
bugünlerde Yugoslav'ya · 

Macaristan ve Romanya ka· 
binelerinde mühim değişik· 
likler olmasına intizar edil 

ınektedır Yugoslav'ya başve 
kili bay Uzonoviçin yakında 
istifası bek eniyor. Cenevre
den dönen ve çok eyi karşı 
lanan Hariciye b.1kanı bay 
Yevtiç'ln bu buhranda mü 
hım bir amil olacağı ileri 

sürülüyor 
Macaristan' da ise Cenev · 

rede yapılan nn anlaşmalar 
dan kabine azası arasında 

ihtilaf çıkmıştır. Baıvekil 

Gömböş istifasını verecek 
yine yeni bazı arkadaşlar 

alarak kı< bin eyi teşkil edecek· 
tir. 

Romanya'da erkanı harbi 

ye reisi Antonesko'nun de
ğiştirilmesinin bir kabine 
buhra:ıına sebebiyet vnece
ği kuvvetle söyleniyor. 

Avusturya Bin Alman 
baş ve Dış bakanı 

bodapeştede 1 

Budapeıte, 15 ( AA ) - 1 

Avusturya bat vekili M. Şuı 1 

nig i'e refikası ve Avustur· 

ya dıt bakanı M Baron Her 

ger Valdeneg ve refikası 

buraya gelmişler, istasyon 
• 

da baı bakan M. Gömboş 

ile hükumet erkanı ve Avus 
tur ya' nın fludapeşle elçisi 

ve elçilik erkanı tarafından 

karıılanmışlardır. 

. 

Sarda rr:.y verecek 
Nevyork, 15 AA)- Ame· 

rika'da oturan bin kadar Al
man Sar da rey vermek için 
bu geee Bremen vapurile 
hareket etmişlerdir. Any 
Post g ızetesi bun ar arasın· 
da Versay muahedesinin im 
zası esnasında Sarda oturdu
ğ" içın şimdi reyiama işti 

rak hakkını haiz bir Japon 
bu'unduğunu bildir mektedir. 
Rey sahibi ohnların toplan 
mnsı yüz bin dolara mal ol
muıtur. 

Romen Bulg«ır g·örüşmeleri 
Dııiıler bakımımız C. Ba 1 lükumet adamları ve diplo 

talof ıle Romanya sesefiri matlar dost gibi görüttük1e· 
Stokya arasındaki görüşme 1 ri zaman insan gibi anlaşı· 
ilk neticesini verdi. , una 1 yorlar, fakat yeşil masa el· 
üzerinde Rusçuk Gürgüvn j rafınd.t reımi adamlar gibi 
arasında kurulacak feribut karşı k <rşıya gelince araların 
işinin teknik taraflarını gö· da inansızlık hüküm sürmi· 
rüımek üzere timendiferler ye baş ar, Lu kendi tarafla. 
Umum müdürü Kolçıf ile rının avukatları gilıi doğru 
mühendıs Kınef Bükreş'e git· ya göz kapıyarak yalnız 
tiler. davayı kazanmak duygusu 

ile hareket ediyorlar. 
Bu ise yarıı getirmiyor. llu 
masa ehafında bittabi pa . 
zarlık baılıyor ve neticede 
dostlar düıman olarak ayrı 
lıyorlar 

Biz, ik ı tarafın gösterece
ği eyi niyetle . bu görüşme· 

nin belli bir netice vereceğini 
ve bu suretle ça'ııma bir 'iği 

ve dosfuk yoluna girilece· 
ğin ümit ederiz. 

Romanya.Bulgaristan ya
kınlığının iki taraftaki dost 

ları da bu itin çabuk bit'rilme 
ılni ve eyi neticeler vermesini 
beki mektedirler. İki ulusun 

Romen· Bulgar yakınlığı 

nın taraftarı olan bizlerin 
iki tarfın idarecilerinden rica· 
mız ıudur: Doat gibi konu
şunuz. Karşılıklı inan tesis 
ediniz Ancak bu suretle 

da faydaları , lıenüz halledil- dostluk hüküm sürecektir. 
memlt olan mesele'erin bir --

mudur. 
- Samimi görüımeyi sevdi· 

ğlmden büyük bir samimiyet. 
le söyliyebilirim ki, bir şey 

ve katıyen bir şey yoktur 
Gelecek günler temiz ve 
açıktır E<kisi ölmütlür. Ara. 
mızda hiç bir ·zaman bir 
harp olmıyacağı gibi gr· 

çimsizlik te olmıyacaklır. 

Bizim karda,lığımız sizin 
ve bizim hükumet adam 
larımızın söyledikleri gibi 
Uluslarımızın içten gelen 
arzularıdır. 

yız." 

Aramızda ebedi kardaıane 
ve eyi takanakların "münase· 
betlerin. garantisi, kültür 
sahasında yakınlaımamızdır. 

- Bu hususta, gelecek 
çalışma ıçın hazırlanrtııt 

plan var mıd r? 
_ l.lu keyfiyet kendi kendine 

anlaıılmaktadır.Her iki taraf
tan ziyaretler sıkılaıtırılmıt· 
tır. Halkın her tabakı sının 

Kral Aleksandr bir defa mümkün mertebe da ha sıkı bir 
bana ıöy1 e demiıti: Kral 
Boris'le biz eyi anlatıyoruz 
Uluslarımız da anlaşıyorlar 

Bundan böyle aramızda an· 
laıamamazlıklar olamaz ve 
olmamalıdır. 
• 

Her memlekette idare· 
ler değişebilir. lakın hüküm· 
darlar ve Uluslar dostluğu 

ve kardaılığı sadık kalma
lıdırlar. Bununla beraber 
siyasal da değişmemelidir. 
Çünkü bunu bize gelecek 
( İstikbal) emretmektedir. 

Aramızdaki eyi takanak· 
lara ( münasebata) hiç bir 
türlü engel yoktur. Biz saa 
dette de telakette de beraber 
olacağız. Biz daima yabancı 
siyasların rubanı olduk. Emin 
olunuz. Uluslarım ı zın candan 
istekleri üzerine takanakları · 

mız ı münast-betlerimizl eyi 
safhalara girmittir. Belgra • 
dı terk edeceğim bu anda, 
Kral Aleksandr'ın ortaya 
attığı fikrin büyük ve hiç 
bir zaman lüzumsuz bir 
eser olmadığını görmediğine 
çok müteessirim. Uununla 
beraber sıyasalda bu kadar 
genit görüşlü bir büyük 
adamın tam emellerinin ta -
hakkul< etmek üzere bulun· 
duğu bir zamanda büyük 
bir Yugoslav krallığını mey. 
dana getirmiş ve Balkanlar· 
da olduğu gibi Avrupa'da 
da barışın elde edilmesi için 
uğratırken ölmesinden çok 
kederliyim. 

temasa geçmesi lazımdır. 

Sofya'da bulunduğum müd
detce de bu hususta çalış 

makta devam edeceğim. 
- Belgrad, Üsküp Lybi · 

yana ve Zağrep ulusal ti
yatroları G, Kostof'un iki 
piyesini oynadılar. Bizim 
herhangi bir piyesimizin 
Sof ya' da oynanması için bir 
teşebbüs var mıdır? 

Bir müddet evvel ya· 
zar' arımızdan Begoviç ve 
Nuşlç'in piyeslerini Sofya'da 
oynat ttırarak daha diğer 
bazı piyeslerin oynanması 

için de pazarlık yapılmak 

tadır. Yazarların, gazeteci· 
!erin ve Ulus adamlarının 

karıılıklı ziyaretlerinin bu 
hususta çok faydası o1acak 

tır. 

Yakında Bulgar gazeteci· 
!erinin kral Aleksandr'ın me 
zarını ziyaret edeceklerini 
zannediyorum. Gazeteciler 
ellerindeki vasıtalarla umu· 
mun fikirleri üzerinde yapa· 
cakları tesirle anlaıma ve 
uzlaşma için çok faydalı 

olacaklardır 

Belgrat'ta nekadar za
man kalacaksınız? 

Mümkün 

daha uzun 
mertebe 
müddet 

burada kalmak benim için 
saadettir. Herhalde veda et 
mek üzere niyabet meclisi 
bakanı Prensin dönmesini 
beklemek mecbı..riyetinde 

kalacağım. 

an evve l halledi'mesini em· M't' · H ı~ K mal Paşa 
relmektedir. 1 ırız 8 ıl ve e 1 

U uılararası barış için konur "Varnenski · Novini,, den 

Onun ölümünden sonra 
Slav Ulusları arasında ba. 
rıı ve eyiliklerin lemelleı · 
mesi ve onların gelecek gün· 
!erinin parlak olması için 
çalışmak hepimize borçtur. 

- Belgrat'ta başladığınız 

çalışmaya Sofyn'da yeni va· 
zifenizi aldıktan aonra da 

mak değil ça'ıımak lazım· Geçen bir bayram gunu, 
Yambolun Mitiriz köyü sa-

dır. 

Hakiki barış:n. uluslaıın 
kalplerinde yer bulması 
için bütün barış engellerinin 
ortadan kaldırılınaaı icabe-
den ne birlıkler ne anlaşma 
ne tecı.vüz etmemek antlaş 
mal arı \' e ne de silahlanma 
!ar zannedildiği gibi barııı 

temin edemiyecek, akisler 
olarak uluslar için yeni fe
nalıklar hazırlıyacaklardır. 
Barış için konuıtuğumuz za· 
man dostluk için çalıımı.mız 
lazımµelir. 

Uluslar arasında inansız· 

lık ve ıki yüzlülük büküm 
ıürdükçe dostluk olabilir mi? 

Ha!buki diğer taraftan 

uluılar her zamandan ziya· 
de barış ihtiyacını duymak · 
tadırlar. 

Balkan uluslarını id •re 
edenler, uluslarının bu istek· 
!erini göz önünde bulun· 
durmağa ve onların bu istek
lerini yerine getirmek için 
samimi ve açık olarak çnlıı 
mıya mecburdurlar. Fakat 
bunu yapabilmek için her
teyden e111'el ara ıarında kar 
fılıklı inan meydana getir· 
melidirler. 

bık muhtarı Dimitri Dinof 
bütün köy halkı tarafından 

ani bir tebrik yağmuruna 

tutulmuıtur En küçüğünden 
en büyüğüne kadar herkes 
bin1erce muhtelif ar'llağan 

getirerek köyü, sert ve sa· 
kat namusluca, temiz ve fe
ragatle idare ettiğinden do· 
layı kentlisine teıekkür etmiı 
ve çok eyi bir tetkilatçı ol
duğundan ötürü hem köylü
ler tarafından "Kemal Paıa" 
adı ı le taltif edilerek tekrar 
muhtar seçi miştir. Ş mdi bu 
isim, civardaki sahasını git· 
tikçe genişleterek bütün Bul 
garya'ya yayılmaktadır Di· 
nofu her gören önünde bü 
yük bir sayhı ile eğiliyor. 

llize gelen es~ 

Çığır 
2-1 nri s:ıyisil» ·ı ıir.cü yaşı 

na basan ı;ığır nrn<'rnuasmın bu 
sayısr zengin V? güzel münde
recaıJ ı doludur. Arkadaşımız ı 

tebrik eder d ·h·ı uzun y llıır 
yoşanıas nı dileriz. 

Top 
Ytidun bir:cik ~por mecmu

ası oları top,ı ır eıi spor hab r
lerile doludur.Sror rulara tav. 
ıjye ederiz . 

- Be1grat'taki vazifesinin 
blancosu nedir? Negibi an· 
(aşmalar yapılmııtır. 

-Bulgaristan'la Yugoslavya 
arasında hiç bir yazılı siya· 
sal andlaıma ve anlaşma 
yapılmamıştır. Çünkü kar. 
daşca takanaklar r ınünase· 
lıetler) yaııında onlara yer 
yoktur Bizim çalıımamız 

kültür ve ökonomik andlaı· 
malar üzerine olmuştur. 

Aramızda siyasal uzlaşama· 

mazlıklarla pazarlıklar ola· 
maz. Siyasal andlaşmaları· 

mız bizim ruhlarımızda 

ve yüreklerimizde yazılmııtır· 
Onlar hiç bir suretle Ulus· 
lararası entrikalarile saraı· 

lamıyacak olan karşılıklı 

sevginin neticesidir. Balkan· 
tarda sulhun hakimiyeti la
zımd ır. Balkanların hakim
leri llalkan Ulusları biz 
kardaş Slavlar ve 
Uluslar olmalıyız 

diğer 

Andlaımalarımız, yırtıla

bilen kağıtlar üzürlne yazıl· 
mıı olmamalıdır. Eski tarih 
artık kapanmış olduğundan 

yenisini yazmamız lazımdır. 

devam edecek misiniz? 
- Bunu mukaddes bir va 

zife bilerek yapmağa çalı· 

ıacağım !'ununla beraber 
her iki ulus okomuılarının 

meydana gelmiş olan bu 
eseri korumıya borçlu ol-
duklarını hatırlatırken benim 
yerime gelen ve Bulgarlarla 
Yugoslav arasında kardaşlık 
idealinin mücadelesi olarak 
lanınmış olan G. Kazazof'un 
ıahsında aynı bağlı çalışma 
yı bulacaksınız. 

il~ Tür~men sesli filmleri 
"Tass ajansın,,dan 

Azerbeycan sinema fabrika
sı şimdi gösterilmekte olan 
ve sahne koyucusu Mikae · 
lov bulunan uzun ismet fil 
minden başka biraerl yasa 
fllimlerin yapılmasını ikmal 
etmittir. Bu kısa filmler ara· 
sında, birinin sahne koyucu· 
cusu Makovski, diğerinin 

ki de Ago aza Koliev "Le 
camarade · yoldat. ve "Muh 
tar" adlı iki çocuk filmi 
bulunmaktadır. Bunlardan 
maada yazıcısı ve ıahne 

koyucusu K ouliamski olan 
"Le Symphonie du petrole. 
adlı sesli film ile sahne 

geçti. Kal hı tiddetlı bir ar 
zu ile çarpmağa basladı. 

Onu alırken elleri titriyordu. 
Yüksek yakalı robunun üze· 
rlne taktı. Dalgın, aynadaki 
aksini seyre daldı. ~ onra 
çekingen ~·lr tavırla sordu: 

- Bunu bana ödünç ve· 
rebilir misiniz? Baıka b : rıey 
istemem. 

- Şüphesiz kardeşim . 

Mathilde. sevinçle arka· 
daşımn boynuna atı ldı. Onu 
hararetli kollarla ıardı; son
ra koştu gitti 

Suvare günü geldi Ma· 
dam Lolsel tam bir muvaf
fakıyet kazandı. Bütün ka· 
dınlardan güze•, dilber ve za· 
rifti Neşeden deli gibiydi. 
Hep erkekler on~ bakıyor 

lar, İsmini soruyorlar ve ona 
takdim edilmek için fırsat 

arıyorlardı. Vekil bile onun· 
la çok meşgul oluyordu. 

Mathilde, Sarhoş gibi, 
deli gibi dans ediyordu Gü · 
zelliğinln zaferile, muvaf
fakiyetinln azametile mest 
olmuı.bütün bu takdirlerden 
perestişlerden yapılrr ış bir 
saadet bulutu içinde dönü 
yor, dönüyordu .. 
Sabahın dördüne doğru 

davetliler dağılmağa baıla
dı Loisel, gece yarısından 

beri küçük, tenha bir sa· 
!onda karıları çok eylenen 
üç mösyö ile uyukluyordu. 

tler'in gerdanlığı boynum· 
da yok. 

Loisel, ıatkın bir vaziyet· 
te: 

- Ne! .. Dedi Nasıl?. Bu 
kabil değil!. 

Ve büyük bir telaş için· 
de robun. mantonun kırma · 

tarını, ceplerini, her larafını 
aradılar Gerdanlık yoktu 

lı'.ocası soruyordu: 
-· Haladan çıkarken boy 

nunda olduğundan emin 
misin? 

- Evet, kapıdan çıkarken 
yokladım, yerindeydi. 

- Fakat sokakta düıür 

seydin muhakkak duyar· 
dık. Sakın arabada kalmıt 

olmasın. 

Evet, belki .. Numara· 
sını aldın mı? 

- Hayır. Sen, sen de dik· 
kat etmedin mi? 

- Hayır. 

Loisel tekrar giyindi: 
Yaya dolaıtığımız bü 

tün sokakları arıyacağım. 

llelki bulurum, Dedi 
Ve çıktı. Mathilde, hala 

suvare elbisesile idi. Uyku-
suz, Yorgun, müteesair, şaı· 

kın, bir kanepeye çöktü. 
Loisel, Akıam saat yediye 

doğru bitkin, müteessir, yü 
zü sapsarı eve döndü. 

Polis müdürlyetıne gitmiı, 
gazetelerde bulana müka· 
fat vadetmiı, araba kum· 
panyalarını her yeri, fÜP· 
belendiği her yeri aramıı 

fakat hiç bir ip ucu elde 
edememişti. 

gı yatırıp yeni 
aldı. 

gerdanlıfı 

Mathilde, gerdanlıiı 
türdüğü zaman madam 
restir: 

g6· 
Fo· 

- Geldiniz mi? Dedi. Niye 
daha evvel getirmedinl:ı? 
Bana lazım olması ihtimali· 
ni dütünmelidinlz dejtll mi? 

Kutuyu açmadı. Mathll· 
de'in içi titriyordu, Vazlye· 
tinden füphelenıeydl ne der. 
di? Meseleye inanır mıydı? 
Onu hıraızlıkla itham et• 
mez miydi aceba? 

• • • 
Madam Loiıel artık ıefa· 

!etle yüz yüze idi. ilk defa 
bu hayatı cesaret ve meta· 
netle karııladı. Kocaaı bu bü· 
yük borcu ödemek mecburi· 
yetindeydi. Evvela hizmetçi
ye yol verdiler. Sonra evi 
değlıtirdiler· Küçük bir 
pansiyonun tavan araaına 

yakın bir katını kiraladılar. 
Mathilde artık hem Tekil• 
harç, hem aıçı, hem hiz· 
metçi, velhasıl her ıeydl. O 
zamana kadar bulaıığa gir· 
memiş narin ellerile kirli 
tabakları yıkıyor, penbe tır

naklarile bulaıık, kara ten· 
cereleri, tavaları temizliyor, 
her sabah süprüntüleri ta 
oturdukları kattan, cadde· 
den geçen çöpçüye indiriyor. 
sonra iki büyük teneke ile 
kanter içinde en üst kata 
su taııyordu. Her ırün düt· 
kün bir kadın gibi eıkl pGı · 
kü üst baıla kolunda bir 
sepet pazara gidiyor, çeklıe 
çekiıe pazarlık ederek alıt 
verit ediyordu . 

Mathilde, kocasının akıam · 

dan getirdiği, yaşadıkları 
hdyatın eski mütevazi elbi
selerini giydi. l~u vaziyette 
ağır kürklere bürünmüş zen 
gin kadınlara görünmemek 
için çabucak çıkıp gitmek Is 

tlyordu. Loisel onu durdur · 
du 

Ay baılarında ıenetlerl öde 
kazaen kırıldığını ve tamir mek için yeni taahhütler altın• 
ettireceğimizi arkadaıına yaz• 1 1 1 d L 1 1 1 ı 

Bütün gün bu mülhit fe· 
laketin karıısında Halsiz 
mecalsiz. bekliyen karısına 

-· Gerdanlık kutusunun 

-Biraz bekle!Sabahın aya· 
zında yaya gidilmez. Bir ara 
ba bulup geleyim. 

Fakat o, bunları hiç dinle· 
miyor. merdivenleri süratle 
iniyordu. Sokağa çıktıkları 

zaman araba falan bulama· 
dılar. Uzaklardan geçen bir 
kaç arabayı çağırmak iste 
diler, fakat aldıran olmadı . 

Ümitsiz, soğuktan tltriyerek 
Sein'e doğru iniyorlardı. 

Nihayet rıhtım üzerinde, 
gündüzleri Paris sokakların-

da hiç tesadüf edilmiyen 
eski, külüstür bir kupa bul
dular. 

B 
g r yor ar ı. o se ırece er 

maklığın lazım. Dedi. u d 1 d ht ttljl e ça ıııyor eru e e 
zaman zarfındada biraz ken- bi - h 1 . r tuccarın esap arını geç 
dimlze gelır ve vaziyeti !da · vakitlere kadar temize 
re ederiz. 

Mathilde arkadaıına yaz· 
dı. 

Aradan bir hafta geçti. 
Artık bütün kuvvei manevi· 
yeleri kırılmıı, hiç bir yer· 
den ümit kalmamıştı. 

Loisel, sanki ömründen 
beı sene eksilmiı gibi çök-
müıtü. 

- Artık bu mücevherin 
yerine bir yeniıini almak 
icap ediyor. Dedi. 

Ertesi günü. gerdanlığın 

kutusunu aldılar ve içinde 
ismi yazılı mücevherciye 
gittiler. Mücevherci defter
lerini karıştırdı, sonra: 

- Gerdanlığı satan ben 
değilim, madam Dedi Ben 
yalnız kutususu yapmııtım. 

Dükkandan çıktılar. Ger· 

geçiyordu. 
Bu çetin hayat on ıene 

ıürqü. 

Bu on sene ıonunda afır 
faizlerden ve merhametsiz 
murabahacılardan artık kur· 
tuluyorlardı. 

Mathilde çok çökmilıtü. 

Kaba ve hantallaımıı vilcu· 
du , çirkin bir ıurette tarao
mıı saçları, önünde kirli ÖD· 

lüğü, kızarmıt elleri Ye ka. 
lın sesile tam bir it kadını 

olmuıtu. Fakak buna raf· 
men vakit vakit kocaıı bü
roda bulunduğu zaman pen 
cerenin önüne oturur, o IU· 

vareyi, o güzelliğlle, ıuhlu. 

ğile herkesi hayran ettlfl 
balo gecesini düşünürdü. 

Martyr sokağındaki mü· 
tevazi evlerine geldiler Mü· 
teessirane çeri girdiler. Mat
hilde için artık her ıey bit· 
miş, tat • ı bir rüya ile dolu 
mesut bir gecenin sabahı 
olmuştu. Aynanın karıısında 

bu akşam zaferini temin 
edE-n elbiselerini seyrederek 
yavaı yavaı soyunuyordu. 

Fakat birden bir çığlık ko 
pardı. Elmas gerdanlık boy · 

danlığın benzerini araya araya 
büyük bir teeuür içinde mü· 

Acaba bu gerdanlığı ıralp 

etmeseydi. ne olurdu? Kim 

bilir :ı Kim bilir?.. Hayat ne 
kadar garip, ne kadar ça · 

buk değiılyor!.. Bir anda 

yükselmek, bir anda dilımek, 
gaip olmak ne kadar müm· 
kün. 

koyucusu l'ravinski olan «L' 
art d' Azerhai'djan 0 adlı di · 
ğer seslı film çevrilmiıtir. 

Bu iki filmfile "Les mal 
heurs d'Abbasa. adlı ve ya· 

zanları Popov'la Khatbıuman 
ve sahneye koyucusu D·ka· 
rav olan canlı resimli ko 
medya tek bir büyük sesli 
proğramda birleıtirileceklir, 

Bu program, Türkmen dilin· 
de konuşulan ve Azerbey 
can muslkisile seslendirilen 
lk sözlü sesli filim proğra. 1 

mı olacaktır. Bundan sonra I 
Azerbeycan sinema fabrikası 
daha baıka sesli filimler çe· r 
vlrmlye hazırlanmaktadır. 

cevherciden mücevherciye 
dolaıtılar . Nihayet Polala · 
Royal'in küçük mağazasın· 

da aradıklarını buldular. 
Tam kırk bin franklık kıy· 

metindeydi. Fakat mücev· 
herci otuz altı bin fıranka 

bırakıyordu. Mücevherciye 
gerdanlığı üç güne kadar 
kimseye satmamasını reca 
ettiler ve ıubatın birine ka
dar kendi gerdan) kları ~bu. 
lunursa bunu 34 bin fıran· 
ga tekrar geriye 
dair söz aldılar . 

alacağına 

Loisel'in babasından kal
ma 18 bin fırangı vardı. Ge
risini de ödünç alacaktı. 

Bin frank birisinden, beı 

yüz frank ötekinden lıtlye· 

rek epeyce borç yaptı. Bir 

• 
* * 

Mathilde, bir pazar hafta· 

nın yorgunluklarını gider
mek için Champı • Elyıeeı'e 
doğru küçük bir gezinti 
ye çıkmııtı Birden gözüne 
küçük bir çocuğun elinden 
tutmuı yavaı yavaı dolatan 
bir kadın iliıtı. Bu madam 
F oreıtier idi Daima ırenç, 

daima güzel, daima ıehhar. 
Aradan on sene geçtiil hal· 
de hala eakl madam F oreı • 

tier. Mathilde çok müteheyyiç
ti Konuımalı'.mıydı? Tabii, 
ıilpheaı:ı. Her,.yl ıllylemr 
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Ytz: 4 

H EN .=Z&S EN ij 11 ı iLK ISIK il! ı= . BALIKESİR'iN 
ı,ı TEMİZ Mu··nt.-FEHİı = ll1ı[AltA1rıeı~ı~ • rı " Biçki Ve Dikiş Yurdu ı·· ; ' 

J BALIKESJR BALIKESİR iJ ıl ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına . , J ŞAllAlr:lll 
f PALAS PALAS a ikinci kanunda başlıyacaktır. ı; 

ı. U lı tem~~;~: ":ı::el!:rv:e:~=i~e;:;:kv:urç:~~n h:::~~I~~; ı · 
ı.t üzerind~n çıkarmı.kla ve modelleri mahkum etmek 

Sat 1 ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Parla 
ahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde i usulünü bıımekle mümkündür. Şimdıye kadar yapılan 

lfer lıususta t>ııısaliııe üstüııdiır. llalıkesir'iıı 
bu nefis KAR . .\TEPE ~uralıı lıerkese 

Zevk, Kın' et, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 
Teşı·if (•derı Pil ıııiişkiilpt'St'lil ıııü~tPrileriııi dahi nıeııııııııı edcıı imtihanlar yüksek maarifçimizin huzurunda ve tensip 

t · k , 1 •• ı buyurdukları mümeyizlerin muvacehelerinde yapıl- Toptan ve litre ile satış ye · e .eıııız, .on_·~-" 11 ' ' P servisı ıııiikt>ııııııl'I, ücretleri lırrkt•se ı heı·iıo;, li .'eni •• J,i 1 ı ııh ı . . . rı f d - •• mıı ır. m an günü modelden intihap edılen manto Bırıncı Noter altındaki magw azada 

l 
ı~ş·a· ettıl' ıgı_ sıca~ ve so.i( , ık asrımıza l~yguıı ft~\kalad~ l~aııyosile ~1 1 tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap: ı• 

• t.ıvsı,veyt> dt>gcr hır oıeldır .. \ltııHh gazıııosıı \ardır. ba11110~11ııda M il mış ve bununla not almışlardır. Mezun olan (44) ha- - -- - . . -
• bu"t" ' ' 11 · · 1 · 1 1 ı · •e nım muvaffakıyetle bitirmiılerdir. Ve buna kanaat )r~-~"''*"'"_ ......... _,_,.""'4,,_ __ ~ . uıı şeraıtı sı ı ll,\e~· ı ıa\ı '" llH' ıııeııı f'l\.elııı 1-(<lZ• lP \t' Jll( ' Cıııııa- • i 'lfH'~ ·~ - "" ·r~.ı.»\~S'""'~ - ..... ,t~ı~ı~ 

• ıç ı er umat ar a fikirlerini daha kuvvetli tashih ?.f 

etmit olurlar. 

1 •• 1 getirmiyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 1 ~ y d 
= arını huJ1111dun1r. (~İizel \(' ~ ··~Ji l'Ulh,·o~u lllf'VCU!llll'. • .. • . b' t ' kl 1 k 1 1 . t.ı urt aş: 
*Z:::::::::::::::.:-:::::::::::::::zz::* 
Balıkesı· r Do°'tıııı \ 'C Fiaıl:ıı· ucuz, taksiılı>l'J(- azuıui Hı'la"lı'ahmere u,·m . tr l ~ ~ ............................ , ı , uı ayeıe ıa e~ 

ı..., k R 1 . 1.,,--ı • • G" h k' · • kola~ lık ~österilıııiştir. ,.,.. d b b ·ı ~ '-..A()Cll · illi ıııı ~vı : oz e ımı : : ı ayyareye yar ımı orç ı . ~ 
: Or, l~san Ahmet · : Bazı hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları ~~~~~~,~~.~.~~~.Jı 1 - \'ilayetiıı ıııı·ı·kez " ~ ıııiillı:ıkalı, şelıiı· v.

köylf'ri ahalisinden ıııiirac<wt t>dt>ıı "ehrlel'iıı 
r' 

tabii VP nıiişkiil:hlı IH'r ııeYi doj:(unılaı·ıııı \(' ale 

luıııuııı kadın arııeliyat arıııı uıüı ssest d t nıecca
neıı yapar. t;ocuk (lüşiirnwk Lt>lılikPsiııdf' lııılu
nanları da kf'zalik rııeccanrn \atırarak t(•d:ni 

: dıkitlerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat -~-~liBit:i.:1iffJ@ti •••t:~IHiHllBiiifl 
: kendileri söylemitlerdir. li . 

Hastalarını her gün ıa · : Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek- it 1J' r ey 
at 3 den ıonra Kuvaimll- : tebi ı B > kuraundan mezun olan hanımlar diploma ! dTCl4'ı 1 H4· CVt- (!} Ç>~1 'J,: !fl 
liye ~addeainde 159 nu i. alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki biçmek ve dikit l1lt İi 
mara ı muayenehanesin :

1 
dikmeyi öğrenmiı olurlar. Fazla izahat almak ıstıyen . ~ .\fr,sinılik \t' kı~ ık rıı soıı mıhla ıııaııtohık, 

eder. · 

2 - Süt çocukları Ye iki yaşıııa kullar olaıı 
küçük lıasla yaYruları dahi ıııiiı•sse~('df' ~atırarak 
her zaman ıııeccaneıı tedavi rt!Pr. 

3 Siit cocul..larıııııı hakını tarzhıı·ı lıakkın-• 
da müstakbel vali llelere 'e gebelik esııasıııda 
vukuu melhuz arızalara karşı t:ıtbiki Uizını ~elen 
letlavi 'e lt>dlıirleriıı alııınıasım da gebPl<·re öi(
retrııek üzere deı·slı·ı· yerilir. 

4 - f.iiııılıurhetiıııizin 11.ılıkesir'e lıalısetti~i 
bu fa~«lalı Ye h~yırlı ıııiiessesedeıı ıııuht<'rt>~ı 
lıalkııııızııı istifade~e koşwa!Jrı il~lıı oluııur. 

Balıkesir Vilayet 
Mıt k a ııı ıııda ıı 

Kent içinden akmakta olan kasaplar ve tehir dereleri
nin lağım sularile yal!an yal!murlardan meydana gelen 
ufak bataklıkların sivri sinek yetiıtirmesine amil olduğu 
ve bu mazarattan da sıtma hastalığı yaptığı malum bulun 
makla umumun sağlığına düıman olan h.utalığın önüne 
geçmek için sıtma mücade'e ta l imatnameıinln 16 ıncı 
maddesi mucibince küçük çall§ma ile kaldırılnıan mümkün 
olacağı düıünülmüı ve ntma mücadele kanununun 6 ıncı 
maddeıi mucibince 15 yaıından aıağı ve 65 yaıından yu
karı olanlar hariç olmak üzere bütün mükellefinin yine 
aynı kanunun 6 ıncı maddesine göre beı gün için ve 
20 12 934 perıembe gününden itibaren posta poıta r, ba. 
tına çağrılacaklardır. 

Mııalliııı Mektebi ve 
Lisesi Müdürlüğ·üııden 

de kabul eder. : ler yurdumuza müracaat etsinler 1 k 1 l \ · •,•_ .. ~~··-·-······. ··~-·._ •••••• ı1 ADRES o- k 1 ro_plu · , '· _iin·l .ii ı..111ıı:ıs,l:ır V<' fani e ıazf'ıı Pl'ı-- __ : .or' ç; 0 r mahallesi. Ali Hikmet Paşa c ~ dd's No: 6 

il ,j ilk ışık biçki ve dikiş l 11111: ~elnııştır. 
Dr. M. Ali 
Cilt, frt>ııgi, bel

~oğulduğıı hastalıkları 
ıııiitelıa~sısı. 

yurdu müdüriyeti • ~ ç p p p ..,"1 • 
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Hastalarını saat üçte ,

1 

hükümet caddeıinde mu-

1
. ayene haneıinde kabul ve 1 
' teda vl eder. 
~==,--~-=-- :::;·} 

(~.AV~$ 1 

A one ücreti 
YIL~.CI 800 Kuruı 

6 AYLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baQ-lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti ııeçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
--+--

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·-

- . ·;ı:.. · .• ·-:,,,,_ •.. ~;:..~-'!-;;:: ...... -.·.' · -

MÜKERREM KAMİL 
HANIM TEMiZ SEVGİ 

Ve en acı ıztırabı 

Ve Bu İnkJ/fJp romanı ııda 

Göıtermiıtir 

lztırabım 
S"vaş kif1!1p evı 

25 Kuruı 

Her kitapçıda bulunur. 

~ .... il!' • -........ · . . . . ) 

En lüks palıoluk pardüsiiliik ve askeri ka

putluklar güzel de~enlerde yerli ~P ln~iliz 
cllıiselil.. kuınaşlarııııız mevcutlur. 

Mu~terem müşterilsrimizin bir defa mazamıza 
• ttt!rifleri kafidir. 1 y 

i TAVŞANL~LI ZADE f lHRt 
İ Fantazi Manifatura Ve 1 Kumaş Mazası 
I! Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
-~~~-~--l~lfif.·~~------· , 
1
, Belediye Dispanserinde 

1 Muayene Günleri 
CiJ.\L\ llTESİ GÜ~ LEHİ 

Öğlelh•ıısoıırcı sual 14dl'ıı 16~a kadat' Jalıili 
lıa·t dıldar ıı11ırıye111'si ( [)okıor .\lııııı't . . 

Eıııi n hl'~) 

PAZ.\I\ <~CNLEHİ: 

1 • 

ı -~lualliın nıektehi ve Lise Jllt>(•caııi talelıel<•riııe 
pazarlıkla alıııacak siivetr ve kıra,atlı ~ümlt>k 
için istekliler 19-12-934 c.:arşanıba gii;ıii saat 

14 de mektepteki kom is~ oııa müracaatları. 

= 

SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

1 Sıııtlırğı Kazctsı Mal 
Miidüı·lüğürıd{•tı 

SıııJırgı'ııııı Caıııii KPlıir ıııelıallesiııde hulu

ııup \erği boreuııdaıı dola~ı 3000 lira bedeli 

nıuhanımrııh• J- ' 2-934 larilıindeıı itibarcıı 21 
gün ıııiiddf'tle lıaczeıı s;. tılığa çıkarılaıı uıı fab
rikrsı biııasıııa talip olanların uı-ulü duiı·t>sinde 
Sı ııd ırgı Mal ııı i'ıd iirlü~ii ıır mii racaatları. 

Ögledt>ıı sonra saat 15 deıı 16 ~ a kadar 1 

kulak, lıuruıı, boğaz lıastalıkları ıııııaye

ııesi (Doktor \lt'lııııel K:\ıııil be~) 

llydi. Herıeyi anlatacaktı . gaip etmittim. 
Niçin anlatmaıındı? Yaklaı ı - Nasıl olur? Yine bana 
tı: getirdin ya! 

- Bonjor Jan - Sana onu değil, fakat 

Telgraf .d resL Balıkesir -ı 
SAVAŞ 

•••••••••••••••••••••••••• • Dığeri onu tanı yama. benzerini getirdim . lıte on 
dı Bir mal:alle karısının senedenberi onun bedelini 
kendisine böyle teklifsizce ödüyoruz. Bunun bizim gibi 
hitap etmesine hayret etti. hiç bir ıeysi olmıyan bir kimıe 
Ve kekeledi: için ne kadar güç olduğunu 

: -------------~-------'! 
- Fakat · Madam .. An . takdir edersin değil mı? Fa· 

lıyamadım . Yanılıyorsunuz k k b b at artı u ıztıra u nihayet 
zannederim. veriyoruz. 

- Hayır, yanılmıyorum. M 
adam Forestler hayretle 

Ben Mathilde Loisel'im. dinliyordu: 
Madam Forestler bir hay B 

1 
ı · - en m e maaın yerlnı 

ret çığlığı kopardı. ı d ld k . . 
V h Z il M h'ld 0 urma çın yenl11 mi al· 

- a · ava 1 at 1 e· dık dediniz 
ciğim, ne kadar dei!lımlt- E 

1 
d 

i 1 - vet, onu an ıyema ın 

Yoksul/al'! vediren, : 
1 

geydiren ve herma- i 
• nada gözeten Yok· : 
• 

su/far Birliğine seve ! 
• • seve vardım ediniz. : 

• • • • 
: l"oksıılları Gö=ılıııe : 
• • 1 

• Bfrlly"f • ı • 1 

'
. . • • 
·····~··················· 

ı n... ? 

- öyle, seni görmiyeli m'M h· Sawaşın Takv mi • 
beri çok ıztıraplı günler ge at ılde mağrur ve aaf • •ı 
çirdim. Ve bunun müıebbibi b~r ~ebessümle arkadaıının il İLK KANUN 
d 1 yuzune bakıyordu. 17 1 

Ba gece 

Si fa 
Ecza hanesi 

Nöbetcid ·r. • 

P.\ZAHTESI GÜNLEHİ: 
Öğlt>Jeıı ('\ H'I sual 10 daıı 12 ~(' katlar 

dahili lıastalıklaı· nıııa~PııP~i (Doktcır .\lı

ıııct Eıııiıı lw~) 

SALI GÜNLEHİ: 
Öğledpıı t'' ,·el saa ı l O da ıı l 2 ~ ı· J..ad:ı r 
ılahili lıaslalıkl:u· ıııua~· ı•ııt>sı (Dok lor .\ lı

ııwt Eıııiıı lwy) 

ÇAttŞ:\'1B.\ (;f;NLEBİ: 
Öğledt>ıı soı.ı·a saat 15 dt·ıı lfi ~ll kadar 

dahili lıasl<ılıklar ıııııa~ Pııesi (Dııktor lla
saıı lhıif lıı·~) 

PEBŞK\IBE GÜ ı 'LEHİ: 

Oğlt>ıl ı> ıı ~oııra saat 1 fi dı·ıı 16 ~ a kadar 

cildiyt> 'ı hı• ı li)P lıa::;talıkları ıııua~ (•ıu•sı 

(Doktor ~h·lıııH'l .\li hf'~) 

1 
1 

e senı n M d ! 
- Ben mi? .. Nasıl?. a am Forestfer çok mü· Pazarteıl ı----------·-----------· 
- Vekaletin balosunda tee11ir bir ta vurla Mathilde'in 'ı Gün doğumu: J' 

d • ellerini tuttu. z ali 7 22 J' (An rada ve dııarıda ticari mü-
takmak için bana ver lgin z 11 YIL· !934 ev • • tt 1. 
ırerdanlığı hatırlıyorsun de - ava 1 Mathilde'ci 1 · Ezani 2,31 1 easesatta İf kabul edecektir. 
ğil mı · ı ğlm! · Dedi. fakat benim ki 1 RAMAZAN 10 Uıul defteriye ve ticari ı İhtiyaci olanların mektupla 

1 1 
--.il 

- Evet ne olmuı? taklitti. Beı yüz franktan 1 muhabere usulüne bihakkın veya tifahen Savaı idareha-
- Ne olacak, ben onu fazla etmezdi. ) ----------- vakıf bir Türk muliaılp bu- 1 neılne müracaatları. 

Neşriyat miidürü: ESAT ADIL 

Vil&.yet Matbaaaı Balıkeetr 


