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~Jı~ıl': 

nun layihıısını onayladı düşmanın karşısına dikilen bir kaledir. 
~l111r'a gelince; kayd ve 

tespit etmekliğlmiz lazım 

dır ki hükumet memleketin 
sınai mamulatı ile kendi 
ihtiyaçlarını kendisinin te 

kültür bakanı okullar hakkında izahat verdi 
Ankara 17 (A.A)-Kurul 

tay bugün Bursa •a ylavı Esa · 
dm l aşkan l ığında top lan 
mııtır Askerlık mükc:llefiye 

ret bulunduğu noktasında 

ısrar eder•k okurlarımızda 

çocukların muallimsiz kal 
maması için sonu lan k ıınun · 

ti kanununun :kinci madde· un onanmasını istemiştir. 

ıinin tadiline m.,,hal olma- \ Kültür bakanı A. Ôznıen 
dığı hakkındaki mazbata bu fırsattan istifade ederek 

ile mübadil gayri mübadil okullarımızı da okuma proğ· 
muhacır ve saireyl kanunlara 
tevfikan tav z veya adi 
yen tahsis oı unatı gayrı men· ' 
kul em va 'in tapuya bağlan· 

raıolarının v er ı ml ı olması 

yolunda alınmış kararla im 

tihan şeki l leri etrafında iza · 
hat vermiş geçen ~ ıl imti -
han t arında li s elerın son 
sınıflarında bulunan 12 
bin 60 t a 1 e b e d en 
456 taleber.in :ı :nıfta kaldı-
ğının 17 tald:enin imtihana 

(Devamı k 'c yüzde) 

Ankara , 17 (AA) - iç 
bakanı Şükrü Kaya ökono
mi, artırma yedi günü mü· 
nasebetile dün aktam radyo
da söylediği rö vlevde ülke 
!erimizin ve ulusumuzun 15 
yıl önceki göze çarpan ba
kım s ızlığının sebepl t! rini an 

!attıktan sonra cümhurluk 
Türkiye't inin ilk ve baılıca 
kaygusunun u'urnl gelıri u lu. 
sal için faydalı olmak siyasa 
sını gütmek yani ulusal ge

\ lirimizin ulusuca tutumlu ve
rimli \'e yerinde kullanılma. 

1 sının bugünkü siyasamızın 

anacı olduğunu söylemit ve 
sonra demiştirki : "sanayileı

me yolunda büyük bir hız 
ı la ilerleır. e kteyiz. Sanayile~-

iç bakanı bay Ş. Kaya 

me demek ökonomik bütün· 
!etme ve iç 11azara göneşle
mesl demektır. Kurduğumuz 

1 olan iç pazarımızı açmak, 

1 
itletmek Türkün özlediği ve 
gözettiği kutlu bir anacı 

olmasını ve bankalardaki 

küçük kiiçük azar a?ar bi 
riktirilen paraların 922 yı
lın.:la 1 milyon lira ıken son 

on iki yıl içinde 70 milyon 
lirayi bulduğunu ve küçük 

biriklirmelerln verimli ve 
kazançl ı iş kıynakla ına 

akıtmanın ulusun büyük bir 
özenle güdeceği bir siyasal 
o1 ması lazım geldiğini söy · 
lem itti · 

Kurulta~ ın son top

masına dair olan kanunu 
onaylamıştır. Meslek haricin· 
den alınacak muallimlere 
verilPcek maaı hakkındaki 

kanun hükmünün 934,935 
yılına t•mil olduğuna dair 
maddi bir takrirle kanundan 
çıkarılmış ve diğe r maddele· 
rf olduğu gibi onaylanmıştır. 
Orta tahsil okokurlarına heye· 
ti vekitede tayin olun acak 
miktarı yani 60 lira;ı geçme· 
mek üzere alınacak yardımcı 
muallimler hakkındaki ka· 
nunun görüşülmesinde bazı 

saylavl:ırın ıorgula ı ına kı.r§ı 

lık olarak kültür ilakanı ·A. 
Özmen Ortamektepıere alı 
nacak muallimin için mu 
ııvyen şartlar bu'unduğunu 

ve ok•1lların muallim ihli· 

Maliye Bakanlığı 
ve kuracağımız fabrikaların 
kamusu yanlız kendi başla· 

rına yeni yeni birer iş kay 

nağı olmakla kalmayacaktır 
Yurdun diğ r işlerinde yeni 

itler yaratacaktır Bir kaç yıl 1 

içinde yurdumuzun it çev· ı 
resinin ne kadar geniıledi 

ğinl ve dolayısile ulusal ge 

lirimizin ne kadar yükselece. 
ğini biz kendi gözlerimizle 1 

göreceğız Her kut ulan bir 
falorika ü tke·nize göz di· 
kcn düırnanın karı11ına di 
kilen bir kaledir" Şükrü Ka 
ya bundan S'lnra on yıl ön 
ce işlenmemiş bir orman 

tısı 
Ankara 17 jS.ŞI Bü 

yük Ulus kumltayı son top· 

!anlıyı Çarıamba günü yap· 
ması muhtemeldir 

i min etmesi hususunda timdi 
ye kadar elde edilenden da· 
ha yüksek bir derece ve 
mevki lemin etmek için bü
tün gayret ve hizmetleri 
yapmaktadır Öğretme, yani 
mektep fabrikaları kurul· 
ması ve mesela cam sanayii 
ve kağıt sanayii sahasındaki 
bu g, bi tesisat bu neviden 
gayret ve himmetleri sara
haten göstermektedir. Bun 
!ar aruında ve bunların ür 
tünde memleketin kendi 
ihtiyacını pamuk mensucatı 
ile tatmin elmelı: ve 
bu mensucattan yabancı 

ellere ihracat yapmak için 
de tecrübe ve mesai sarfe· 
dildiği tabiidir. Bu bakım· 
dan hatta son senelerde·kll· 
men Aurupa sermayesinin 
yardımı ile ve k11men de 
bu yardım olmaksızın · biraz 
fazlaca lecrübe1er yapılmıf, 
fakat bu tecrübelerin hepsi 
beklenen neticeyi vermemi§ 
lir. !'unda da Japonya mü 
him bir faktör idi, mesela 
daha bu senenin lıaşında 

Mısır havlu dokuma tezgah· 
ları Japonya idhalat eşyası 

yaçlarını kutılamak için bir 
teklif yapıldığını süy -
lem iş ve bunda zaru 

Taarruz 
Hangisi tara. 
fından yapıldı 
İtalya karşılık verdi 

ROMA, 17 (A.A) - Hüku · 
ınet uluılar kurumu genel 
katipliğine ltalyan · Habet 

hadiıesi hakkında llabeı no

tasına karıılık bir nota ver

miıtir Bu notada taarruzun 

habeı'liler tarafından yapıl-

mıt olduğunu isbata çalış -

makta ve bilhassa Valuval in 

ltalyan Soınal 'i sine ait oldu 
ğunu ve uzun yıllardanberi 

ltalyan kıtaatı tarafından 
ifgal edilmekte bulunduğunu 

Yazılmakla ve Habeşis t an 'dan 

Altı aylık tahsilat yekun/arını 
neşretti Rıhtım 

Ankara, 17 (A.A ) Ma-
liye bakanlığı bulunduğ umuz 

mali yılın baş ' angıcı olan 
hazirandan ikincı leşrine ka 
dar olan a l tı aylık tahsilat 
yekunlarını geçen yılın aynı 

devreslle mukayeseli olarak 
ne~ · etmiştir Yarın tafs ı latlı 

o1arak bildireceğ imi;ı: ı , u 

listeye göre bu yılın ilk 
altı ayı i çınde y"pıl mış tah 
silal tutarı geçen yılın aynı 

devresine nazara n 26 mil 
yon 64 l ,320 lira fazlasi le 
91 933 L·70 lira o arak elde 
edılmişl i r G• çr n yılki tahsi 
!atı da una 744 lira idi. 
Tahsiiatta görülen bu arttır
mayı ülke ökonomisinin 
günden güne geniş iğe doğru 
gittiğini göst ermesi itibarile 
mutlu bir hadise olarak kay
dediyoruz. Bu mutlu hadis~ 
hükumetin, ulusun genişliği 
ve:ülkenin bayındırlığı ama· 
cına hız ' a Yarmak yolunda 

ı Türk-Yunan 
1 Sınırındaki nehir gi

rintisi 
İstanbul, 17 [ S ->· 1 -

(. 
lstanbul, 15 I::> Şj - Rıh 

tım ılrketi yılb"tından sonra 
çalışmasına son vereceğini 

memurlarına bildirmiştir 

Ş i rket 5 yıl hizmet eden 

memurlarına bir y ıllık. daha az 

hizmet eden 1ere 6 aylık ma 
aı değerinde ikramiye vere· 
cektir 

V,~~ ~~~ 
~ .. 
)\ _ Bir Zaferin Yası ~ 

1 1ı1 istiklal savaşından sahneler 1 

Maliye bakanı bay Fayık ı\ s a v a ş" ç ı G e n ç le r in : 
açmış olduğu ökonomik kal \\ EN YENİ ESERİ 1 
kınına savaşının bir neticesi · 1 • 

di r. .. .. .. . ,1 YARIN SAVAŞ'TA k 
Tekautluk muddetı ~ 0 K u y u N " 

Ankara, 17 ( .. 8.~. ) _- l\l!. , ~ • ' ~ 
Memurların tekaudluk mud. )\~~=-=-- __ ":AA 
deli 25 seneye indirelecek, 

ikramiye 35 ıene çalıımış j J<.lpon 
olanlara verilecektir. 

l'~r,•uıın11ılar İ('İll kurs • 
lslanbul, 17 1 S.Ş. ) 

Seyyahlara tercumanlık ede 
cekler için anıklanan kunda 
yılbaşında dersler başlıya 

cakl ır 

Amerika sefirinin 
sözleri 

İstanbul 16 ' S Ş) Ame· 

Ulusal komitesi 
İstanbul, 17 [S.Ş] Tür· 

kofısin dıt ü lke lerde açıla-

tıırziye ve tazmınat istenmek· 
tedır J 

Türk Yunan sınırını ayıran 
Area nehri üzerinde Maraı 

köprüıü adı verilen yerin 
yönlerinde suyun aykırı akı· 
şı yüzünden tabii olmıyan 

Musiki akademisi 
Ankarr, 17 IS ŞI - Rura· 

da açılacak olan musiki aka- J 

demesine Paris ve ller'inden 
mütehassıslar getiri ' ecektir. 

rika'da bulunan Japon siyasi 
ricalinden Sailonun Filadel · 
fiya'da Japon fU 'ı esi önünde 
söyledıği nutuk tam mana 
slie meydan okumaktadır. 

Hala Amerika nezdinde 
Japonya'nın 'sefiri o1an bu 
zat Jaron ıubesine Japonya' 
nın uzak şark politikasını 
izah elmit ve· 

cak sergi ve panayırlara 

katılma işlerini çevirmek 
için bir Ulusal komite kurul 

ması yolundaki kararı üzeri· 

Cenevrd, 17 (A .A - hal-
Ya'nın Habeıhtan notasına 

Vermif o l duğu karşılık nota 
uluılar kurumu katipliğince 
bütün kurum üyesi uluslara 
dağıtılacaktır. 

1-laı·p 
sa k<ı t la ı·ı 

Paris'te- nümayiş 
yaptılar 

Paris 17 1 S . Ş. 1 - Bu· 
'ada cenk sakatlarından 15 
bin klfi Varganda bir nü· 
llıııylt yaparak kendi'erine 
Yardım edilme.ini istemiş
lerdir. Buradan sonra Ş ın · 
lel;zeye gitmek isliyen nü· 
llıayitçileri polis menetmek 
iateınit ve polhle sakatlar 
''asında mücadele olmuısa 
.ı_ hadlıesiz netlcelenmltllr. 

bir girinti ortaya çıkmakta · 

dır. Hu girintiyi yerinde tet
kik etmek üzere giden Ba
yındırlık heyeti Is tan 
bul'a gelmiııtir. l:lurada Yu· 
nan heyetinin de katılmasi· 

le yapılan araştırmalar so
nunda bu girintinin önüne 
geçilmesi için bir kest ırme 

verilmiştir . Alınan duyumla· 
ra göre bir p ' oje anıklana· 
rak nehrin bu yerdeki iki 
tarafı sağlamlaştıralacrktır. 

Türkiye - Yunanistan 
takas anlaşması 

Ankara, 17 ( S .Ş. ) 
Türkiye ile Yunanistan 

arasındaki takas anlatması 

ve ilişikleri i le "ikamet, ti 
caret ve seyrisrf ain. andlat 
ması . Bakanlar heyetince 
tetkik edilerek tasdıkleri 

onaylanmııtır. 

lt;"tanbul ticaret oda
sı seçimi 

l.tanbul. 17 [S Şj lstan-

bul ticaret ve sanayi odası · 

nın meclis seçimine bugün 
başlanmıştır. İlk ~eçim · 
de kazanacak 60 birinci 

müntah'p meclis üyelerini 
seçecektir Yasaya göre öko · 

nomi bakanlığı tarafından 

gösterilmesi gereken 20 nam 
zedin itim leri daha bildiri! 

ı memişlir. 

1 

Üniversite mahallesi 
Ankara, 17 (S.Ş)- Burada 

Üiversile mahallesi teşkil 
edilmektedir. Ziraat Ensti
tüleri Ünlveraitede toplana· 

ı caktır. 

- Mançuri ve Çin üzerin· 
de tatbik ettiğimiz siyasetten 
zerrece ınhlraf etmiyeceğız 
ve dönmiyeceğiz O kadar 
ki bu siyasetimize lngı'lere 
veya Birleılk Amerika dahi 
muhalefet gösterse hı z bir 
intihar demek olmasına rağ
men hedefimize doğru yürü· 
yeceğiz ve her şeyi göze ala· 
cağız. demiılir 

~~~~ 

Zelzele 
Bombay. 16 IA.AI Ra 

sathane gayet şiddetli ve on 
bet dakika süren bir zelzele 
kaydedilmittir. Zelzele saat 
7 ,32 de olmutlur Merkezi 
nin 1280 mil mesafede tah
minen Tibet'te olduğu sa· 

, nılma.ktadır. 

lstanbııl bogaz içi 

rine lslanbul Ticaretvesana 
yi odasına bağlı olarak bir 
komite kurulmuıtur Bu ko 
mile ilk toplantısını yaparak 
ulusal komitenin kurumu 
anıklarına baılamııtır, 

ı l• bir hayat ınemat savaıı· 
na giritm 'şler, ancak büyük 
müıkü at ile ~lısır'lılar bir 
kopmpremis yapmağa mu 

vaffak olmuşlardır ki bu, mü· 
e11eselerin bir kaçına mev· 
cudiyetlerinin devamını le 
min etmitllr Mısır'ın ham 
madde istihsalatındaki (pa -
muk, teker kamııı ve pirinç 
gibi) pek fazla bir taraflığını 

ı yani tek cepheliliği)·memleke· 
tin topraktaki maden servet
lerinin inkitafına mütezayit 
bir dikkat ve himmet atfet· 
mek sureli ile Mısır Ticaret 
Nezaretinin sarfettiği gayret 
ve aldığı tedbirler haylı en 
leresandır Gerek Phos . 
phatlar elde etmek, gerek 
şapden ; zl kıyılarında bulu
nan ve ehemmiyetsiz olmı· 

yan altın madenleri açmak 
ve gerekse madenlyatça çok 
enteresan olan ve öledenbe· 
ri haylı genit miktarda bir 
mangenez cevheri istlhsalalı 
yapılmakta bu1unan "Sınai 

miningö. Sına yarım adasının 

"Mısır Asya' sının. araştırıl· 
ması sureti ile bu hususta da· 
ha haylı mühim imkanlar-
dan istifadeler edileceği 
kabul edilebilir Herhalde 
bu rada daha haylı mühim 
imkanların mevcud olduğu 
muhakkaktır Diğer taraftan 
Sakelıaridis neviden olan 
pamuk zeriyatının az mü . 
said biyolojik inkiıafı, Mısır 
ökonomisinin mevzuunu 
teıkil etmektedır. Bu neba
tata bir müddettenberi hay
lı mütebariz olarak görünen 
degenerescunce tezahüratı 

belki ancak çok vasi ıümul 
lü ve masraflı bir regenera · 
leur program ile bertaraf 
edilebi !ecektir. 

Türlive· • • 
Hakikaten planlı bir sana 

yiletme, Y akınıarkla yalnız 
Türkiye'de vardır. lran'da 
da planlı sanayi tasavvurla
rı var ise de bu tasavvurlar 

· Türkiyede olduğu gibi ener· 

jik ve hakikaten deflıUrl· 

ci bir haraketlerl haiz bulu
nuyor Türkiye'nin bet ıene
lik proğramını umumi hat
ları itibarile okuyucuları · 
mıza malum farz ederek 
burada yalnız bir noktaya 
ita ret edeceğiz. Bu makale· 
nln ilk kısmında zikrettlflm 
veçhile hernekadar ökono· 
mik politika bakımından 

vaki mecalı :zlik ve hareket
sizlik (İnaktivite) Osmanlı 
imparatorluğunun izmihlalin. 
de mühim bir faktör olmuı 
isede Kemal Pata hükumeti 
bu bakımdan kusurlu ve 
mesul sayılamaz ve timdi, 
derdest bulunan bet senelik 
proğramın tatoik ve ikma · 
!inden sonra Türkiye'nln bü
tün tarki Akdeniz havzasın
da ve onun Hinterland'ında 
ıinai bir merkez olarak mil· 
him bir rol oynıyacağı fÜp· 
heslzdir. Ereğli'dekl Türk 
kömürü meselesi Suriye'nln 
mahrukat ihtiyacı için bir 
kaç aydanberi büyük bir 
rol oynadığında ve Ege kö 
mür piyasasında da Türk 
kömürünün kendine yer tut
masında bu fikrimizin delil 
ve alametleri görünmektedir. 
Bu, tabiidir ki daha henllz 
yalnız bir batlangıçtır Türk 
mensucatının, Türk kAlıt 

mamulatının ve Türk ıeke· 
rinin tarki Aakdeniz havza. 
ıı piyasasında ve onun arka
sında bulunan plya1&larda 
bir rol oynaması için daha 
uzun müddet k eklenmlye
cektir Avrupa, Türkiye'nln 
planları - ve tabir caizse.bu 
planların Statik bakımından 
kıymetleri hakkında eyi ma· 
lumata 1&hiptlr. Fakat öyle 
görünüyor ki bu planların 
vakti gelince acun ökonoml 
dinamiki b .. kımından ne bil· 
yük mana ve ehemmiyetler 
iktisap edebileceği Avrupa'ca 
her vakıt ki.fi derecede 
dütünülüp he1&p edilmiyor. 
Halbuki bu mana ve ehem· 
miyetin tahakkuku büyllk 
bir ihtimal ile mutlak gibi
dir. Iran hükumeti bazı ılnal 
planları tatbik etmeğe mu· 
vaffak olarsa bu hal bllbu
sa Türk sanayii ihracatı için 
haylı büyük bir kıymet ve 
ehemmiyet ifade eder; zira 
burada matlup ve lazım 
olan ıey halkın satınalma 

kabılıyetlnin yükıeltilmeıldlr; 

bu iıe lran'da da diğer 1&na
yi planları ve bu planların 
daha timdlden dikkate ıayan 
bir sürat ile inkltaf ve ta
hakkuku ile mutlaka elde 
edilecektir. 

Yukarıda aıağı bütün bu 
izahatın manaaı: yakınprkda 

sınai inkitaf yolunda pek 
çok hareketler göründüğün
den bu harekete kartı koy. 
mamak bilakla ona yardım 
etmek Avrupa ıanayllnln 

vazifesi olacaktır. Yalnız 

böyle bir yardım ile Avru· 
pa'nın - ırerek icap ede· 
cek imalat yaaıtları ita 
ve teslımı _ gerekse lüzumu 
ihzarı mamul etyanın ihzarı 
yolu lle·lt yapması mümkün 
olur. Bu ülkelerin ıanaylle· 

rini fÜpheıiz daha uzun 
müddet, yarı mamul ve ha· 
zır mevat iıleyen ıanayl 1&f• 
ha ve devresinde tutmak 
mümkün olur, ancak bunun 
için onların mevcudiyet bak 
!arını tanıyıp tasdik etmek 
lazımdır. Hu noktada Avrupa 
için hüyük bir ıani ııtzlldlr. 

Devamı ikinci buam flsM 



Y~Z 

Serbest sütun 
2 

...._ __ ....,. __ ...,._......_.~......,--.... _,.,_, ____ .....,.,_ ...... _... ......... sAvAş)lıo-""""""""' ........................ ~ .................... __ ...__,,,..._...,.._..._. __ ._..,._....,_ı. KANUN 1s ........ ----

Soy Adı 
l:lu bahse dair. "SA V.\Ş. 

da, m!lmtaz müellif ve mu
harrir bay Esat Adil'ın 
cidden allmane yazı' arı lntl. 
ıar ediyor. 

l(ŞEIHI R_VE 
. ... . "'-

~lıf 1111". A ,,r_ıe ır ır IE / 
Büyük 

kurultayda 
l Üst tarafı birinci yüzde} 

girmediğini ve geri kalan 
789 talebenin de geçtiğini, 

ortamekteplerde ise iki bin 
yüz onunun sınıf geçtiğini 

ve mütebakinin kaldığını 

söylemiş ve bu neticenin 
neden ileri olduğunu an· 
!atmıştır. 

Müıbet bilgisi münakaşa 
ı&tllrmez olan bay Eıat Adil'in 

yln temaa ettliii bir bahse 
bizim karıımamız. ;; ez ini 
bılmemezllğe gelir. 

Fakat niyetimizde onu ne 
tenkit, ne teyit yok. Hak 
kile teırih ettiği kargaıalığa 
bir. iki misal gö.terdıkten 

sonra aklımıza gel eni yazıp 

bırakacağız 

Medeni alemde soy a ı. . 

bir aile flrmaudır. r iz ce 
ticari bir tirket veya rııües
ıese, kendine unvan SP~meL
den evvel nasıl hükumete 
müracaat eder, kabul ettir 
dikten sonra kullanabılirse 
ve onu ikinci bir teıkilin 

almaaına nasıl imkan yoksa, 
Avrupa'da ıoy adları da böy· 
ledlr: Sabit bir etikd. mü 
ıeccel bir firma .. 

Soy adı, aile Vf!' eıha•ı, ikinci 
bir tarife mühtaç halde olun 
ca manası ve kıymeti kal. 
mu:. Oır kısım fazla atılgan 
vatandaşlarınızı bugün yap 
makta oldukları hareket Lu 
mahiyettedir. 

lıttıyoruzki bir soy adını 
yalnız bu vilayette a 1an ıki 

zat bulunmuı. Altmıı üç vi
llyette daha ne kadar va -
tandaıın alacağı belli değil
dir. Şu halde kaideyi tesis
ten beklenen fayda elbette 
haaıl olmayacaktır. 

ikinci nokta: Avrupalı'lar 
aile efradına yalnız •oy adi 
le hitap etmeyi pek elzem 
bir nezaket ve terbiye sa
yarlar: "Mösyö Kapural. , 
"Madam Kapural. , "Mat

mazel Kapural" gibi . Bırine 
kllçük lsmile l:itap edebil 

mek ıalahiyeti sadece ana • 
bab~, karı ve nihayet zaru· 
rete aittir. Ana, baba, karı 
defilıenlz ancak ve ancak 

' 
bir zaruret halinde, yani Ka-

pural aılesinden hangisini 
mevzubahı ettiğinizi anlat
ma lüzumu karıısında mese· 
il "Mösyö Felikı Kapural. 
dlyebllireiniz. 

"iptida. da "Kemal. ol· 
mu! denir. Soy adı tesisini 
biz, umumi olarak yeni ya
pıyoruz. Alakadar makamlar 
ve aalahlyetll zevat it üze
rindedirler. Şüphe yok ki 
&&&±±&. 

C. H F. Ba ·~azım • 
S<t)'lal' 

Ocak azaları toplandı 
Dün gece Fırka binasında 

i' cy Tn ik Fikret 
Fırka tlaıkaııı Hay 1 evfı k 

Fikret'in l:laıkan!ığında ocak 

azaları toplunmııtır. 
Bu top antıd.ı kadıııları

mızın Fırkaya kaydı yolunı: 

gösterdıkleri alaka iiznin<lt• 
gJrüşmeler yapılmıştır. ---
Kadınlar 

Şamlı nahiyesine 
tayin edildi 

Ömerköy nahiyesi müdü· 

rü Hay Nazım Şamlı nahiye· 
si müdürluğüne tayin edil

miştir 

Bay Nazım Ômerköy'd~ 
köy k"rıununun tatbikinde 
gayretle ç ,\lı~nıış ve çok 
muvaffak oln . uş kıyn.etli na 
h ye müdür!erimizd•ndir 

• • 
1 

seçımı 

1 1 eftiş heyeti dün de 
toplandı 

Kentimiz saylav seçimi tel 
kik ve teftiş için .. yrılan tef
tiş heyı:ti dün de beledıyt:de 
toplıınar"k nüfus ced,el!en 
ıı • t tkil. ve tasdık edılmiıtir 

--8;;-Nazım'a yeni 

Laşarıklık dıleıi.<. 

işinde 

Muallim rrıektebi 
Bu aksam müsamere verecek 

' 

1\ ültür bakanı okullar açı· 
lırken bina okunma vaııtalHrını 

muallim gibi ihtiyaçları göz 
önünde buluıınrmakl a b, · 
raber her ~ıl ~rtan taleLe 
sayısı karşısında mevcut 
okurlarca -.nıf adc dttler nin 

artırılmasından kaçını ma· 
nın imkıiııı o 1 nıadıgını ve 
her yıld" bunun tabii Lir 
seyir takip edeı ek artacağı 
nı soylemiş 933 dt:rs \llın. 

da 14 t ,93 t ders yılında da 
1 '27 sınıf açıldıi(ını L ildirnıittir 
Kanunun 1 ci ikinct maddeler 
cktınmuş bu surete alınac a k 
mual inılerJen !ıyakat gös 
leı·cnlcrin kurs 2rdnn geçi . 
ri lcrek dninıi mu , liimler 
kadrosuna almll'OH içın ve 
ı il en t"krır onaylanarak 
l{ii!t ,ir ene " m\_nine verildi 

gi" <' il dığer nıaddelerın 

gö rüıü mesi b~,ı<a top anlı 

Fi r 1 . :a y,•t Necati hey llfoalliın mektebi ya fi, n t und<tn sonra ölen l'una 
Tutum ve yerli malı yedi tir. nu münasebe-

t 1 1 sa ··lavı Emin Fikri Öz 

· ır~k ı lrıııştır. l\urultay 

•t Z • O ll .'' U ı• gününün bugün son günüdür tle ve yer i ma ı etra- ' 
( " ( .'f . alp'ın Lnndra'da hukuk .. .. Hu münasebetle Necati bey fında komedi ve pıyes oyna-
1 uyuk Kurultayın kadınla- M 11. M kt b. L' . d , A 8 E 1 tahsil eden oğlunun tal·sillerini . ua ım e e ı ve ısesın e n':\ca.{ltr. yrıca ay sa 1 _ 

rımıza verdiği ıh-a•al b t I b 1 A' d ·l d t t e 1. 1 bitirince ve kadar ve uç kı · .. .. ' ugece a e eye ve yarın ı e u um v yer ı ma ı I · 
haktaıı ötürü bulun ka· d h lk 1 k .. \ h kk d k f b· zının da ilk ve orta liseleri gece e a a o me uzere : ın a ' n erans ır vere· ı 

dınlar büyük bir sev 'nç için· birer, müsamere verilece!_ ceklir. bitiriceye kadar kültür ba-
dedir. 

ller gün Fırkaya aza kay 
dolmak üzere baı vurma ar 
olmakla ve bir çok kadınlar 
kaydolunı>ıuş bulunmaktad;r. 
Kadınlarımızın gösterdıgl bu 
alaka takdire şayandır. 

gittikçe teşebbüsün fayda 
verici ıek mi bulacaklardır 

flu sınıfın gerisinde ka 1 anla
rımıza düıen vazife. hekle 
mek, olmalıdır. Lüzumsuz 

Soy Adı 
Al«tnlar 

Kemal Vural - Belediye 
mühendisi 

Yakup Şenkul - Devlet 
Demiryolları eksperlerinden 

Mernl Şeııknl Devlet 
Deıııiryolları müstahdımininden. 

H Basri Ôzkan Erdek 
Maarif memuru 

Aziz İlter Kaymakam 
Kerim Demirel l~iya-

ziye hocaH 
Özel - İş Cevat Sami 

b·ınkası müdürü 
Vehpi Mengü 

ka11 muamelıit şefi 
M. Emin Çetin 

kası memuru 
Hilmi Eren - İş 

memuru 

İş ban 

İş ban 

bankası 

İş ban· 

Teşekkür 
Anamın ölümünden ötürü 

bizzat •e •·aıı ile taziyette 
ve cenaze alayına · ittirak 
zahmetinde bulunan a hibba 

ve dostlarıma çok derin sev-
gi ve saygılarımı 

sLnmak imkii..ını 

ayrı ayrı 

bulamıya 

cağımdan Lu hususta sevf!ili 

gazetenizin 
rica ederim. 

laVi<htulı.nu 

iş bankuı müdürü 

ISMIL AKBAŞ -------
Manisa belediye se-

kanlıiiınca okutturuln: aları o 

hakkındaki kanunu onayla 
mış ve dıı ğılmıştır. 

Uzak şarkta sınai 
imkanla 

Üst tanfı birinci yüzde 

Hundan istifade edilınezse 

burada doğan sanayi ima
lat işinin ilk saffalarına ge
rek kendisinin ve gerekse 
Avrupa'nın menafıi namına 

arzu edilmiyecek derecede -
daha ziyade yaklr.şması 

vaki, olabilir 

çimi • Sawaşın Takvimi 
Manisa, 17 ıA.Aı ·Bele 1 

diye seçiminin yenilenmesi i 
:::::~:!arına başlandı ı

1
, 

İhsan Armagan - iş ban 

kasında 1 
YIL: 

İLK KANUN 

IK 
Salı 

Gün dogunıu: 

ze,ali 7,22 
1934Ezani 2,31 

RAMAZAN 11 

1 

• ı 
• 
1 

' 1 
1 

' • 1 

' 

gayretkeşlik hüsnü tefsire nail 
olamıyacağı gilıi bir vilayette 
mühim bir zatın seçtiği soy 

adının, burada yazılması 

gayri caiz 1 azı düşüncelerle. 
bir çok kimseler tarafından 
intihap edilmesi gibi. hiç de 
ğilse ıayanı hande ve esef, 
bir kargaıalığın devamına 

sebebiyet verir. Bunu yap
mamalıyız. 

\lustafa Evren 
kası veznedarı 

İbrahim Gökçek 

lbrahim Selçuk - Elek t 1 
• fi. mezin 

fotoğrafhaneye götürüp iki 
1 

trikçi 
-___________ , 

1 
Roman Tefrikamız: 25 -- 1 dane ufak kıtada fotoğraf 

çektirdikten •onra zabitle 
Hacı Ahmel'i yemekhanede 
bıraktı ve kend.•i sefaret 

cekti. Buna hacet kalmadı 
Çünkü Yunan konsolosha 
nesi bir nevi düğün evi, bir 
çok evrak ve pasaportlar 
imza ediliyor. Hir tomar ev
rak ara•ında bu iki pasapor 
tu da bızzat konsolos mü 
hürledi ve imza etti. Hatta 
konso1os mza ederken ka
tıbe: 

bimde hasret in tevlit etti~i 
aşk ve muhabbetile nalan 
bulunduğum :vatanım elden 
gidiyor. Türk kavmi vatan· 1 

sız kalıyor 

- -~- --

1 
s,, V<lŞl<lll S«l VllŞll 

Yazan: M. YÖRÜKOGLU haneye gitti. Yemekhane 

Çllnkü bu parayı daha 
hayırlı bir yere sarf ed~cek 
yer bulununuz. 

Dedi . 

Bu esnada, arkıı.11nda bir 
çok büyük mukavva kutular 
olduğu halde hammal geldi. 
Tllrk zabitini memnun et 

mek için Haaan bey. 

- llambal baıı da bizim 
hemıehrimiz. Malatya'lı llüae· 

yin ağa Dedi. Zabit teşek 
kilr etti. liüseyin ağa müte. 

be11lmane dt>rhal sigara 
tabakatına davrandı ve 
mecllıe birer ılgara takdim 
etmekle Türk misafirperver 
liğlnl bir daha isbat etti. 

Haıan bey, itin müstace · 
llyetindenbahsederek acele ola- , 

rak elblıe, çamıı.ıır ve ayak
kaplar giyildi; müteakiben 

berber getirildi ve her iki 
arkadaıın saçlarını keserek 
eakallarını Irat etti. Bu defa 
Haaan bey ıapka giymek_ 
mecburiyetini söyleyince Ha· 
cı Alamet: l 

dedeki dört vatandışın 
-İmkanı yok ben şapka gi- sevinçler:ni tarıf etmek müm 

yemem. hatta öleceğimi lıil · 1 kürı d, ~ı: 1 ·ilhas~a Ah 
sem Dedi 

Zabitle arkadaşları saf ve 
ümmi o'an ilacı Ahmet'i ikna 
ettiler. Bir takım ayat 
ve ahadis okuyarak 
insan hayatını kurtarmak 
için şarap içelıiltc<ğini ve 
bunun helal olduğunu misal 
getirerek şapka giymesini 
temin ettiler. 1 lasan bey on 
dakika sonra muhtelıf ıap· 
kalarla geldi ve bunların iki 
si de intihap edilerek giyildi. 

Biraz evvel, köhne, mii 
levves ve menfur arap kiya 
fetinde bulunan iki Türk 
genci ~ayanı temaşa iki asil 
şahsiyet olarak meydana cık 
tıl11r • 

Artık bütün idare Hasan 
beyde idi. !\imse bir müta· 

lea yürütmiyor. Hasan bt>y 
hattı hareketi tanzim edi 
yo~. Sıra fotoğraf çektirme 
ğe gelmitti Hasr.n bey he
men iki arkadaıı alıp yakııı
da bulunan mütevaıı:i bir 

met adeta sevincinden çıl

dırmııtı. 

Damarlarındaki asil Türk 
kanı bu cahil gencı adeta 
cuşuhuruşa g~tiriyor. za· 
bite: 

Ağabey sizin makine
lerde var. l * I Vallahi dünyayı 
yak>\nı:, biz de boı değiliz. 
Hakkı ağabeyim ellı :ga 
vura bedeldir . Ah latanbul'a 
bir çıksak 

Diye tekrarlıyordu 
Yarım saat geçmeden Ha 

sa ı bey geldi ve ce' inden 
sevinçle iki dane pa~ . ırort 

çıkarari\İ<. hazıruna: 

Saffet ve samlı iye!· 
!erinden emi.ı bulunduğum 

hem,ehrilerimln işi o !<adar 
suhuletle görüldü ki. ben bi 
le şaşt·m Katip konsolosun 
resmi mühüriinü bittal;rip 
basmak için fırsat bt·kliye
cek ve imzasını taklit eJe-

[ 1 - Külhanbey lisanda rn.vc· 
ver 

- Bunlara tenbih et ye. 
ni memleketimize gidiyor 
lar, göz'erini aç•ınlar. Türk'· 
!erden intikam almak za· 
manı gelmiştir. Demiş, 

Bu böyle olmakla bera
ber maalesef size bir ka
ra haber daha söylemek 
s'ıretile siz ' eri müteessir ve 
müteellim edeceğim. 

Vatandaşlar! sevgili 
hemşehrılerim! Bugün Yu 
nan sefaret ve konsolosha 
ne•indeki düğün ve bayra
mın sebebi nedir, biliyor 

111usunuz?Her Türk'ü galeyana 
getirecek, vaz:fei nsliyeşine 

sevkedetek muhim bir va
ka; Yunan ordusu Anadolu 
sahlllerini ve düveli muteli
fe de İstanbul'u ve orta Ana 
doluyu İfgal etmit bulunu 
yor. Vatanımız kaı a ke 
fene bürünmek üzeredir. 
Bu kadar senedir cüda düş 

tüf!lm ve ııünden ıüne kal-

Burada Türk zabiti heye· 
canla: 

- Asla ! . ı\sla Hasan 
bey Aziın her şeyi 
geçirir. Türk ka vmı 

kırar 

ölme-
miştir. Türk memleketi an
cak tir tek Türk kalmadığı 
zaman elden gidecek Azim 
metanet ve sam :mi yet 
lazım, o da bizde var 

Hasan bey: 

- Teşekkür ederim. ikaz 
ettiniz. Ben derhal vaziyeti 

kavrddım ve leessürle söy 
ı lediklerimi tamir etmek is· 

terim. Memleket elden git 

1 

ıniyor ve gitmiyecek Almak 
istiyorlar.onu da biz veremi 
yeceğiz Haydin sevgili hem 
şehrilerim,vapur 7.amanı ge 
liyor Uen de inıallah haf· 
taya dükkanı devreJer Is· 
tanbul'a gelirim ve orada 
daha fazla ve daha sandıni 
görüşürüz 

Dedi 
Yolcular ayaklandı Hak 

kı:ile Ahmet bir ıey fmldaı 
tılar. kulak 'kulağa konuş· 
tular. Tam kapıdan çıkar

ken ıarı lira takırdm du-

Bana göre l-1-;-I --~~+-
1 ~ı~ayetler ve dilekler 

70 -
Gurur: İnsanın düşeceğine 

dair olan bir hissikablelvu· 
kuundan sonra düıerim kor
kusile her an kendi kendini 
yüksek tutmakla teselli et 
meğe uğraşan asıl düıüm 

başlangıcıdır. 

- 71 
İftarlık : 
Ktndilerine bir takım si 

yasi haklar verilen kadınlar, 
eğer hislerine kapılmazlar 

ise bu memleket az zaman
da cennete döner diye mü 
nasip birkaç lakırdı yapmak 
istiyorcum; derh"I bir kadın 
atıldı: 

- O cennetin hurisi de. 
gulmanı da kadın o'muk ıar. 
tile.. Diye cevap v<rınek 

sure.ile beni de rnsturmuş 

oldu. 
72 -

Temcit p i' avı: 

İnekierini • lmaP.a gel<n 
ıki kadın sığır cyreğiııde 

konuşu •orlardı: 

Me' us olursan ne ya 
ı , acakrın bakayım.' 

O !<adar erk~k ıçinde 
ı.e yapı 1 abilirnıiş sanki? . 
Önce erkeklerin mc·Lus ol· 
mak haklarını kaldırtmağa 

uğraşacağım . 

Uiri verir, diğeı i alıı· 

el esene? 

ı a 

Sabit 
Müftüo~hı 

Radyo 
18 İkll\anun Salı 

İSTANBUL 
Almanc1 ders. 

ıs. ·ıo • i~t ııbul Konser vutu 
var. konseri: Froııs z 

1 .-
Gece yarısı gürültü 

Dün bir okurumuz bize 
şu tikayette bulundu; 

Ben Hacı İsmail mahalle
sinde oturuyorum. Mahalle· 
de gece yarılarına kader ba· 
zı evlerden tezgah gürü'tü
ıüleri duyuluyor ve bizi tatlı 
uyku zamanlarınızda rahat· 
sız ediyor Halbuki geceleri 
gürültü etmek yasaktır. Hu 
nu Gazetenize yazarak önü 
ne geçilmesini rlcaederim. 

A one ücreti 
YIL~.GI 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 AYLIGI 240 n 

Abone ücretleri taksite 
bağ'ianabilır. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilme7 .. 

Müddeti 
10 

geçen nü•halar 
kuruştur . 

·• -
Gaze:eye ait her hmusta 

Ne§riyal müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

.__.... . .........-
SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

felgraf adresi: Balıkesir 

SAVAŞ 

tiı~atrosun dm trans- Yurttaş! 
m.syon. 

19,30 ·-Dünya IıabırJcri ~lenıleket derdİiiİ ha
l <J,40 _ jimnastik: bayan Azad"- fif'Jl'lerı flilalialınıcri 
19,50 - !;>iir (\lesut Cemil) 
20 - Maliye bakanlığı ııa· 

m na konferans 

20,30 - T·ısarruf ve yerli ma · 
lı lıaftos•, konferıır.s. 

~0.50 - Ma•lam \'olına, Mös· 

yö Arz.ımanrıf t ıra
!ından Şan. 

21,15 - Aj.rns ve borsvl1r. 
21,30 - Orkes'rJ 

BUDAPEŞTE M.550 
18,30 - Piyano yardımile po 

puler şark • lar. 

19 -- SözlH. 
ı 8 , 3 o - Plak. 
20,30 - Koro konseri. 
2·1,45 - Haberler. 
z·ı,05 - Çingene musikisi. 

yu'du Hasan beye ısrar edi· 

yorlar: 
- Allah aşkına al 

Diyorlar 
Hasan bey: 

Nasıl olur?. Rica ede· 
rim. lleJtim Türk olduğum 

ne ile belli olacak? Zaten 
benim L ütün sarfettiı;im on 
al 1.ın lira, bir de üsle ik ko · 
misyonculu~mı.. teklıf ediyor· 
suzun? ilen bunu tahkir le· 
lıikki ediyorum. Çok rica 
ediyorum. samimiyeti mu· 
hafaza edelim. Şu paradan 
bana yalnız beş lira verıniz. 

Bir az daha noksaııımız var 
ikmal edelim 

Diyerek beş :ira ıı.IJı ve: 
- Siz vapura gid niz Ben 

geliyorum. 
Dedi. 
ilacı t>hmet'le zabit 

tarzı telebbüsleri ilibarile 
Hakkı ile Ahmet'ın efendi· 
!eri denecek derecede zarif 
giyinmiş oldu'.. arından bun· 
lar önde Hakkı il•• Ahmet 
arkada oldukları hıilde va· 
pura doğru yürüd!ller Rıh
tıma geldikleri zeman Hak
kı zabite: 

Şu üç bacalı kurşuni 

renkteki vapur Lizim va· 
purumuzdur. Siz şu merdi. 
venden yukarıya çıkınız. Biz 

uııutnıa h ı cemiyete • 
aza olıııakla eııbiiyiik 
insani vazifeni ~·apnıış 
olursun. 

Balıkesir 1 lilaliahmer 
cemiyeti merkezi 

23,40 - Asker mzıık s . 
Bükref 364 m 

13,15 - l'i~k: 
20 - Konferans. 
20,20 - Plak , Oda musikisi). 

20,45 - Konferans 
21,65 - Senfenik konser. 
2 2 - Konserans, könıerin 

devamı. 

22,30 - habPrler. 
23,15 - Kahvehane konseri. 

s:zi takip ederiz , Hasan bey 
de o zamana kadar gelir, 
Vapurun hareketine zaten 

az kaldı . 

Dedi. 
Bet dakika sonra zabıtle 

Hacı Ahmet vapurun genit 
gövertes;nde geziniyor· 
lardı Vapur gayet büy!lk 
ve çok temiz idi. Yolcu ile 
hemen hır ca hınç dol
muştu 

Bir müddet sonra li akkı 
ile ı\hmet geldiler. Bu ka · 
!abalık ara•ında Türk'çe ko· 
nuımak~a bir mahzur gör· 
meyen bu cesrnr milliyet· 
perverler Zabıtin yanına 

yaklaıuak birinci kama 
raya gelmelerinf söylediler. 

llakkı esesen kamarot 

olduğu için garsonlar der:
hal derin reveranslarla is· 
tıkbale koştular. Kamarot 
zahitle Hacı Ahmet'! otur 
tup birer kahve içmelerini 
söyledi ve ayrıldı. 

Zabitle hacı Ahmet tam kah· 
velerini bitirdikleri zaman 
Hasan beyle Hakkı ve Ah· 
met beraber geldılcr. Zabite 
arkada~larıle beraber gelme 
!erini rica ettiler. 7 numara 
birinci sınıf iki yataklı ka· 
marayı llal<kı açtı, hep be· 
raber girdiler. ilaıan beylrı 

elinde iki yol çantaaa vardı 

• 
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Amerika 
Asker ve tay
.Yare kuvvetle-

Belediye 
Reisleri 

rini arttıracak 1 50 inci. se~ei dev
rıyesı 

Vaılngton, 17 (A.A) llar- .. 
biya encümeni baıkanı ver· ı l't• lıiıı ki~iiik zİ\aft'I • • • 
llıi~ olduğu raporda zabit sa· \ Prildi. 
tııının 11650 den 14 bin ve 

~ıker •ayısında 117517 den 
. 65 bıne çıkarılmannı 
11temekte ve askeri tayyare 
1erin 2300 e çıkarılmasını 
İıliyen Tayyare Cemiyetinin 
1Aporuııu onamaktadır. 

Liı·et düşüyo1·
1 

~ussolini ni ntedb: rleri 
İstanl:.ul, 17 (~.Ş) · Liret 

10n zamanlard ~ ıkırci bir 

PARİS, 17 (.:ı.~.) Fran· 
sa'da Belediye reislerinin 

intihapla seçilmesinin 50 incil 
seneıi devriyesi dün kut· 
!ulandı Reisicumhur Le~run 
ile Baş1ıakan Flandin'in de 
hazır bulundukları 300 ) 
ki lik muazzam ziyafette 
ht>r ikisı de nutuklar söyle· 
mişlerdir 

Fransa'da 1884 tarihinden 

1 evvel llelediye reis eri valiler 

tarafından tayin olunm'<kla 
idı 

•• 

Paris ve lon~ra'da Sarre meselesi 
"Correspondence Politiqie"den 

:::iarre meselesile uğra· 

ıan üçler meclisinin Roma 
mesailine dair raporun he 
nüz neıredilmemiş olmasına 
rağmen Uluslar cemiyetinin 
reyiamdan evvelki son vazi 
yetıni izlend.rmeğe yarıya· 

cak olan fevkalade toplantı· 

nın yaklaşması, Paris ve 
Londra'da, bazı Parlemento 

münakaplarına yol açtı 

Londra'da, Parlamentonun 
her iki taı·aflı muhc lefet 

müme•silleri, reyliima dair 
bir birinden aykırı mesele 
1 ·re karşı İngiliz hattıhnre· 
ketinin neden ibaret olaca-
ğını inceden i' eye rnruş· 

turınuşlardır Hül.ümet n,ü 
messiller•nir.. rnrgu rnranla
rın propaganda ı ahiyetin 
deki nutuklarına verdikleri 
cavaplar, tamanıil~ afal<i 
mahiyette olup yenı ve mii· 
him denec<'l< bir ı;öı Üf getir
memektedir. Sir Jolın Si
moıı'an 5 sonteşrindc yaptı
ğı ve !:iarre hava 1e•ine 

Cemiyeti daimi beraber ça· 
lışıcısı olan M. Politis tara· 
fından bir gazete makalesin· 
de ortaya atılmıştır. llalbu 
ki bu gibi yersiz münakaşa· 
!arın çok fena tesirler uyan 
dırdıkları muhakkaktır. Zira 
bu kabil münakaşalar ala· 
kalı tarafından her hangi 
bir l.alıane ile Sarre aha 
!isini muahedevi hakkından 
mahrum kalmak niyetinde 
olduğunu ima etmek ihtima· 
lini gösterir Hatta muhacir 
olmuş kütlenin de elan Sarre 

Çekoslo\rltk 
ölüleri için 1 İn~iliz kuvvetleri gönderme 

m•se esi ortaya çı ;arılmamı~k 
olduğuuıı anlatan 1 eyanatı 
lorllar ve avam kamarasın· 

Pri, 17 SŞ. ) - Umu· 
r<'İ harl <la l'ranrnd,ı ölen 
Ç.ekoslov ık ya AEl-erlt'tl için 
ıııerasim yapılır ış ve mera· 
sinde Çeko;lovakya'dan ge· 1 

l<"n nazır Lir · öy'cv söyle-

da oynuyabileceği rol 
den bahsetmek aynı netice· 
yi verir; zira bu kütlenin bu 
kabil bir faalıyeti, meıııle 

ket halkı ile uluslar aran 
müessese 1erinln karşılıklı 
münasebetl~lini güçleştirmek 

ve Versailles muahedesinin 
de önceden oranlıyamadığı 

vaziyetler yaratmaktan baş 
ka bir şey yapama:ı. Görü· 
lüyor ki burada da a•ıl dik· 1 

kate alınmaları !azın; gelen 1 
rey verenlerin menfaatlerinin 
her hangi bir şekilde nıem· 
lekele yabancı o'upta yine 
menıiehette kendi lehlerine 
bazı iltimaslar ,aratnuya 
muvaffak olmuş olan kim. 
seler yüzünden zarara uğ

ramak tehlikesi vardır Ne
tekim Alman ve karşılık 
tarafları hakkındaki· muhtı 

nıiştir. 
~~~~~~~~~~~~~ 

rnrell-> tekerrürü ılu•solini j 
yi endişeye düşürmüştür Li· 
reli tutundurmak için müh.m 

hatta çok şiddetli tedbır'er 1
1 

ittıhnz olunmaktadır 

Bu tedbirlerin kısmı azamı 
Bay Mu"o ini ihracat üzerıne vazedileceği 

ıarsıntı daha geçirmiştir. için nıüsbet bir netice yerine 1 
F'ransız bankasının yardımı menfi neticeler vermesi ihti· 
,ile geçı§liri'en susıntının bu mal dahiiinde görü mektedir-

1 

~ ------------- .. , •• 1 

Savaş'ın Büyük 
Yazı Yarışı: 

Öz Dille [n Güzel Yazılan Yazıyı Seçaceğiz. 
Yazanlara neler vereceğiz? 1 

Öz dil savaşı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 
bağlanan Savaş; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 
yolda yarı~a ça~ırıyor. 

1 1 
1 1 

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

geld•ği kadar Osmanlıca dili kullanılamıyacağı gibi 
Anadolu dilinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ya da öteden berıden bilinmiyen sözler de alınmıyacak.) 

2 - Gönderilecek yazılar nasıl olmalı diye bir 
1 çevri! yoktur. Hikaye, şiir, herhangi biçimde bir nesir. 

Yeter ki oz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir olsun 
Kısaca inkılabın, yani ona inan Savaş'm ülltüsüne uyar 
her yazı onanır. (Kabul edılir. 

3 Yazdığınız yazıları Savaş'a her gün gönderir 
veya da getir ,bilirsiniz. 

4 Gelen yazılar sıra ile basılacaktır. İlk gelen 

Yazı 1 son kanunda yani sene başında çıkacak-
tır 

5 - Yazıları l Şubat 935 gününe kadar getirmiş 
olmalısım7. Bundan geri gelen yazılar yarışa katıla
maz. 

6 Yazıların; Savaı'ın üç direğini (sütun) geç-
memesini gözönünde tutmalısıoız. 

17rmağanlarımız: 

Yarışın sonunda okurlarımıza bi rçok armağanlar 
verecPğiz. 

1 İıteğe uygun en güzel şiir, hikaye, nesir ya-
7.anlardan üçer kiıiye değerli birer armağan verece· 
ğiz. r ani 3 şii r , 3 hikaye ve 3 nesir seçeceğiz. 

(Dolgun armağanlarımızın isimlerini pazar günü 
okuyacaksınız.) 

2 Bu; hikaye, şiir ve nesirlerin birinciliği kaza· 
ilanlarından, ,iiri ve nesri, Türkiye'de çıkan erdembi

lik (edebıyat) mecmualarınd . hikayeyi günlük gaze 
lelere göndererek "birincilıği l,azanan yaz ı. diye bas· 
!ıracağız. 

Yazılawı seçim topluluğu en becerikli erdembilik
lerden olacaktır 

Gençler, yazanlar! 

Sizi ::ııwat'm 

dılinizi deneyin! 
yarııına çağırıyoruz Kaleminizı ve 

,, 1 '• .. 
------------------------------------·· 

da teyit ' dilmiştir. 

Esasen lngiliz siya-

ralar tenkit gözüyle okunun 

ca U uslar Cemiyetini1! per 
de arkalarında ı u teşekkü· 1 

lün dürüst ve bıtaraf nıa 

sasının, bu hususta vereceği 
kararları sonradan bild rmek 
isteyip Uluslar cemiyeti 
dışında her hangi bir karar 
vermemek isteğinde bulun
duğu anlaşılıyor. Netekim 
devlet müsteşarı Lord Stan· 
h , .. 1 . d d l 11 . biyeline yakıım•yan ope ın soz erın en e e ı 

bazı 

oluyor ki İngıliz efkarı umu·· ıey1 1erin cereyan 
ko ayca anlaşılır. 

miyesi, geleceğe ait bazı 

etliği 

meselelerin ancak reyiamın 

neticesi meydana çıktıktan· 

sonra fayda lı surette görü· 
şület bileceğine inanıyor. 

Reyiamın yapılması k eza 

Fransa için de asıl alakayı 

toplayan ciheti teşkıl ediyor. 
Fransız hariciye nazırının 

dünkü meclise verdı ği be

yanata göre, Fransanın da 
şimdiki halde Sarre'ın 

hütün mukadderatını tayin 
edecek olan reyiam faali 

yeti erine giriımesinden baı -
ka bir şey istemiyor . :)u 
halde bu reyiamın, Var· 
sailles muahedesi mucubin
ce dürüst ve bitaraf bir 
tarzda yapılması lazım gel
diğini söyliyen M. Laval'ı 
ancak teyit ve takdir et· 
mek gerektir . Netekim Al
manya'nın da en candan di 
leği, on beş senedir Alman · 

Fransız sınırlarına dair bir 
meselenin sürüklenip gitmesi 
ne artık nıhayet verecek 
olan bu muahedenin latbi 

kinden başka bir şey ola 
maz. Versailles'de Alman 
yadan çok büyük ve ağır 

fedakarlıklar islenmek le be 

raber A'ınanya'nın "Sarre,, 

meselesinde bitaraf olmayıp 
rey vermede alaka ı olduğu 

düşünülerek, Alma n tarafına 

hiç olmazsa asg,ui bir hak 

verilmişti ki bu hakkııı Lu. 
gün behemahal tanınması 

azımdır. Halbuki işte Ver
sailles muahedesini tahrif 

etmek ve yahutta rnn daki
kad ı ı\lmanların aleyhine 

bir oyun oynamak te~eb· 
büsleri hiç eksik olmadı 

Bazı Alman dıışmanı olan 
mahafil ve muhit' erde rcyi 
amı geri b•rakmak fikıi 

düşünüldü ve yayılmak is 
tendi halta reyiamın yapı· 

lacağı tarihin çokdanberi 

tayin edilmiı olmasına rağ 

men iti geriye atmak fik· 

ri yine son günlerde 

Pariste Yunan murahhası 
ve ayni zamanda Uluslar 

Ver~aılles muahedesinin 

tamamen ve doğru o'arak 
tatbiki aktüa:ite'nin öyle 
nıübrem bir zaruretidir ki, 
hı zaruretin icabına 

göre hareket edilmesinde 
Almanya, her halde Frama 

kf\dar alakalıdır Şimdi eğer 
muvakkat bir rej m in sürek· 
li ve kati bir hale inkilap 
etmesi ve bu inkılabın da 

yenı sarsıntılara meydan 
vermemesi isteniyorsa, her 
iki memleketin de anlaşması 
lazım gelen saha bu mahi
yette aranılma l ıdır. 

Mösyö f lan~in f ransız 
meclisi me~usanın~a 

.. Correspondance Politique" den 

Yeni Fransız hükümeti 
dün , Parlamentoda , her 

başlangıca ait olan bir mu
vaffakiyet neticesinde, l.ıü. 

yük bir ekseriyet e ide etti . 

Bu hükümetin Proğramının 

baıında: " muhasematın ta

tili devam ediyor,, tebliği 

var; Flandin kabinesi, tıpkı 

selefi gıbi, fırkaların çekiş-

mesine nihayet veren 
kabine ile beraber, bu 

bir 
mu-

lıasemat tat linin de usuller 

sayesinde, devamlı ve ve 

rimli olmasını istiyor. M. 

Deumergue 'in barış ve 
kalkınma egerine karşı gös· 
terilen saygı, onun başlıca 

taleplerinin bunların idame 
ettirileceği farzedilse l>ile . 
mutedil ve tedbirli bir ıe· 

kilde idame olunacağı 

vehmini veremez Gerçi ta 
le bedi len şey, devlet ve hü • 
k ümet kudretinin 

değildir; nıevzubahs 

tezvidi 

olan 
şey kabinenin beyanatına 

nazaran, sadece "icrai kuv 
vet otoritesinin ve ıartlarıııın 
zaruri olan tesisi,,d r. l§te 
bir istıkrarı temin etmek 
iizere ~l. Flandin, M. Dou-

mergue ın anaatıne zıt o a- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rak, teıkilatın doğrudan doğ· Gece , gökyüzünde yıldızlar arkadaılara bir ziyafet ver· 
ruya değiımesini zaruri birbirlerine göz kırpıyor . Ha- dim . Geceleyin hepimiz fitil 
addetmiyor; o müstekar va serince, insanı üıütecek olmuıuz. Birbirimize girdik. 
bir hükümet şaraiti " parle- gibi. Her yakada sessizlik Masalar devrildi. Camlar 

var. Ağaçların hııırtısı duyu 
luyor. Şehrin saati 1 i vuru
yor ve çıkan sesler blr az 
sonra aynen iade ediliyor 

( .•. )Mahallesinde( .) çeımesl 
baıındayım. Kimseler yok. 
Çeşmeden kalayı dökülmüı 

bakır tasla bir az su lçiyo· 
rum, lası hafifçe elimden 
brakıyorum, taıa vuran tas 

kulak cınlamasına benzer 
sesler çıkarıyqr. 

mento müesseselerinin tim· 
diki çerçevesi dahilinde, ta· 
mamen uygunsuz,, düıme · 

dikçe, Parlamentoya, bir 
tecrübe müddeti temin et
mek ve Versallles'a gitmek 

taraftarı değildir. M Flandin. 
bu beyanatiyle, hem radı 

kaller;n, noktai nazarına hem 
de M. Poincare'nin en son 
siyasi neşriyatından biri 
olup birinci teırinde bir 
makıılede serdettiğine yak 
laşmış oluyor. M. Flandin 

de, M. Poncare gibi, meclisi 
mebusan ahkamının bazı 

yerlerinin tadılin 'n kafi olup 
bunun teşkilatın resmen 
bir değişiklik geçirmesine 
müreccah olduğuna kanidir. 
Demek kı eğer Meclisi ~!e

Yalnızım Gecenin sessiz 
liği içinde içime korku geli 

yor. Sanki bir hortlak ge
lip beni boğazlıyacakmıı gibi 
geliyor. Gözlerim karanlık· 

!arda beyaz kefene bürün
müı. bembeyaz diılerini gös-

1 terip sırıtan ve tırnakları 
uzamış, ayakları çıplak, göz· 

l usan bükü .ete karşı borç
lu olduğu ve yeni konsey 
reisinin de çok arzu ettiği 

"Normal teş iki mesai,, den 
kaçınmaz, yani fırkaların 

muhasemat tadılıne riayet 
edilip hükümelin teklifleri 
de kabu edı;irse, «kan un 
ahkamının normal surette 
icra mt vkiine geçmesi kuv
vetle muhtemeldir.>ı 

1 leri fosforlu hortlak arıyor . 

Binaenaleyh, 1936 ya ka-
dar, hiç bir fesih meselesi 

Etrafıma bal<1nlyorum. Ses· 
sizlikten başka bir şey yok . 
Geniş bir nefes alıyorum. 

Ben böyle kararsızlık için· 
de çeşme başında bekleyip 
dururken bir yakadan gelen 
uzunca boylu, gözleri epi çu· 
kurlaşmıı, oldukça zayıf, sa· 
çı saka a karışmış adamın 

biri yavaş yavaş yanıma 

geldi. 

Su ta•ını doldurmamı iıa· 

ret etti. Doldurdum, verdim 
mevzubahs olamaz, M . 

. içti. Bir kelime söylemeksi· 
Flandın, mebusların mesuli · ı . .. .. b 1 d K f 

d d
• 1 h db" 1 sın yurumeğe aıa ı a a · 

yet uygusuna egl , o ın· . . . 
l.•. .. . M Fi d" 1 aıle bana da kendisını takıp 
ıgıne guvenıyor an ın . . d 

. . etmemı ışaret elti .A rkasın an 
vazıyet ıcabı olarak , anane. .. "d- y ld 'k 

l 
yuru um. anyana ge ı . 

vi par amentarizmin hasım. 
İçimden" Bu hortlak mı? ,, diye 

ları olan eski muhariplere 
endişe ediyordum Şehirden 

müteaddit kerreler, samimi 
dışarıya çıktık . Bir iki saat 

hitaplarda bulundu. Hatta 
kadar yürüdük. 

meclis reisi, daha ba•ka N b b ' .. ı· • e o ana ır ıey soy ı-
m ü nasebetl er vesilesile, 

Fran"1z parlamentarizminin 
artık pek parlak vaziyette 
olmadığını açıkca söylemek· 
ten çekinmedi. Hükümet 

kararı asıl Ôkonomik saha· 
da, toplanmııtır. M. Dou
mergue, her ıeyden evvel 
siyam! suiislimalleri ortadan 
kaldırmak i6lerken, M 
Flandin, demokra6inin teı· 

kil , ve yenileşmesi gibi si
yasal mesele'arin ani öko· 
nomik düzenin bozulmasın· 

dan ileri geldiğine ka ni bu- 1 
lunuyor M ı•landin, öteden 
beri güttüğü ökonomik li · 
bcraliz nin, zorluk ve vazi 
felerini anarken, !unun ta 
hakkuku için de müdafaalı, 
kontrollu bir hürriyet. lelep 
etmektedir . Bu h ususta bükü 
mette bir çalışma zamanı 

temin edebilmek üzere, M. 
Flandin yine meclisi mebu

sana hitabediyor. 

Pek hararetle münakaşa 

edilen memurin hakkı hu
susunda M. Flandin, siyasal 

liberalizmi bile a§an bir hal 
sureti bulmuştur; bu da 

hukuki mecburiyet ve vazi· 

felerin ne yurttaıın, binae· 
na1eyh ne de memurun, va 

zifosinin bütününü teıki 'et· 

mediği cihetidir. Burıun için 

dirki, bilhassa memurlar 
için · ve onların da eltıirliği 
le ıeref te lükkisinin ancak 
herkese şamil olan çek umu
mi bir formüle raptedilmesi 
iktiza eder. 

Resmi heyanatın heyeti 
umumiyesine nazaran, hari· 
ci siyasete ayrılan kısım 

pek az yer tutmaktadır. 

Esasen 1 u kısım da söyle· 
nilen şey 'er tatbikata 

teallük etmekten ziyade, 
nazari ve müphem bir ta· 

kım harcı alem içtihatlardan 
ibarettir. 

yor ve ne de ben ona sora 
biliyorum. 

Yürüyoruz. Yorulmuı ola· 
cağız; ikimiz birden yol üze
rinde bir kuyu kenarına 

olurduk. 

Kendini tanıtmadan ve 
mukaddemeye lüzum gör 
meden anlatmaya baıladı. 
-Bundan yirmi yıl evveldi. 
B •n de senin gibi gençtim. 

ller dileğimi yerine getirmek 
isterdim. Ebeveynim tarafın
dan da biraz hobba büyütül· 

müıtüm. Babam beni bir 
kaç mektebe verdi flepsin 
den kaçtım. Edindiğim bir 
kaç arkadaşla eararkeı kah· 
velerine ve kumarhanelere 
dadandım. Babamdan aldı· 

ğım harçlıklar ve ayrıca çal

dığım paralar aldığım esra
ra, oynadığım kumara kafi 

gelmemeğe baıladı. 

Evden kapkacak, para 
edecek ne varsa birer kirer 

satmıya başladım. 

Anam itin farkına vardı. 
Bana bir hay'ı nasihat elti. 
Dinlete aıedi. 

Uir glJn babamı işinden 

çıkardılar O da teessürün
den az zaman zarfında öl

dü. Anamla yalnız kaldım. 

Kadıncağızı teselli edeceğim 
yerde kendimi daha fazla 
esrara, kumara, rakıya, ka
rıya verd im. Kısa bir müd

det zarfında da herıeyi sat· 

tım. Evsiz barksız kaldık. 

An& m evden çıkmıı gllm if. 
Nereye gittiğini bilmiyordum· 
Sonradan öğrendim ki bir 
yerde hizmetçilik yapıyor· 

mu,. Paraya ihtiyacım olan 
hır günde anamı buldum 
Para istedim. Evvela yok 
dedi . Biraz hırpaladıktan 

sonra toplıyabildiği bir kaç 
lirasını da aldım. Ve onu 
öylece bıraktım . 

O gün anamdan zorla al · 
mıı olduğum paralarla çal
ııılı, kadınlı, rakılı olarak 

kırıldı. 

Mahalleli ayağa kalktı. 
Polıs geldi Evi baıtı. Orta
lık darmadağındı. Arkadat· 
!ardan biri yüzü koyun yer· 
de yatıyordu. Ôlmüıtü He· 
plmlzl birden karakola g&· 
türdüler ifadelerimiz alındı. 

Aylarca süren muhake
melerden sonra hepimiz 

onar sene hapse mahkO.m 
olduk Vuran belli defildi. 
Bir kitinin uğruna bet altı 

arkadaı hapse girdik Pek 
ızt raplı geçen günlerden, ay
lardan, senelerden sonra ni· 
hayet hürriyetime kavuıtum. 
On gündenberl hapisten 
kurtulmuı bulunuyorum. Fa
kat bu on gün zarfında af· 
zıma ıudan baıka birıey koy· 
madım. 

Sordum. 
- Niçin ananızın 

gitmiyorsunuz? 
Cavap verdi: 

yanına 

Hangi yüzle, katil ve p
sıp bir evlat ııfatile anamın 
huzuruna çıkmak benim için 
ne elimdir bilseniz: 

- Şimdi ne yapacakaınıa? 
Düıündü. 
- Ha . Ben ha • 

hapishanede iken bir kadın 
geldi . 

Bir oğlum olduğunu söyle
di.Çekildi gitti.Şimdi oflumu 
arıyacağım dedi. 

- Evli olduğunuzdan bah· 
setmemlıtiniz dedim. 

Cevap verdi. 
-Evet oğlum; dinlediklerine 

göre benim evli olmamam 
lazımgelir Halbuki ben ebe· 
veynimden gizli evlenmlttldl. 

- Adınız? 

- Mehmet 
- Evvelce nerede oturu-

yordunuz? 
-( .•.. )Mahallesinde No: 

( .. . ) da. 
-- Validenizin lıml? 

- Hasene 
Söylediği adres tamamıle 

malumdu. Kendlılne yardım 
teklif ettim. Kabul etti. 

Bunları anlatmak için be· 
nl niçin buralara kader ı•· 
tlrdlğinl sordum. 

- Ne bileyim ben dedi. 
Sabah olmuıtu. Günet 

açmıı, her taraf aydınlan· 
mııtı. Süratle yürüyerek teh· 
re geliyorduk. Yoldan geçen 
kamyonlardan birine bindik. 

Sonra ıehre indik. 
( ... ) Mahallesine geldik . 

Hasene hanıma müjde ver• 
mek için kapıyı vurmağa 

baıladım İçeriden ıeı ve· 
rilmedl. Bir kaç kere daha 
vurdum. Gene ıeı yok. Ka
pının önünden ayrıldım. Ken
di evime geldim. 

Anam baıına yaıll bir bat 
örtüsü atmıı,önünde rahle ya· 
sin okuyordu. Okuma bitti. 

Hasene hanımın oğlunun 

geldiğini annesine söylemek 
için kapıyı çaldığımı, açan 
olmadığını söyledim. Anam 
"Allah rahmet eyleıln, nur 
içinde yataın , eyi kadınca· 
ğızdı. dedi. Bu ıözlerden 
Hasene hanımın öldllğü an· 
laıılıyordu. Bu kara haberi 
Mehmet'e ulaıtırmak mec· 
buriyeti hasıl olmuttu. Ev
den çıktım. Ağır adımlarla 
yürümeğe batladım. 

Mehmet'! bıraktığım yer· 
de yere serili buldum. Ve 

sonradan öğrendim ki Meh· 
met anasının ölümünll ben· 
den evvel haber almıf, eaf· 
lığında ıztırap çektirdifl 
anasına yalvararak affım 

istihsale muvaffa:.· olamamq, 
o da haklarının 
helal edilmeıini lıtlrbam 

için ana ve babaıımn yanı

na kotmuttu. 
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~ı .· ıı 'il ı·LK ISIK : BALIK l:SİR'İN ii EN . . E ~. !! 11 
1 

fi TEMiZ MUREFEHü ıi' Biçki Ve Dikiş l~uı·du 1 

J BALIKESiR BAL/KtSiRt! 
~ PALAS PALAS ~ı 

~• H t• 
•• Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde !! 
~ '~eşrif eden fil ıııii~~i , l ' ".~Pıı1 ııı(i~l.'.'rilı·ı·iıı~ dalıi nıeııı111!ıı .eder~ r. n ~eıııız, ~oıı_f~!·hı Ye SCl'Vl~I Jllllht'll rııd, llt'l'ı liı·rı ht>rk~·s~ t-hrrışlı Jelli ,. 
.ı ınşa. ettıı·dıgı~ sıca~ VP '11.~ ık a ... rııııızot ı'.yguıı fe\kalad~ l~aıı~o~ılp .: 
tt tavsıyeyı' dC'ger bır o ı ( ld ı l' . . \ltıııda galııı 11 :-u 'aı·dır. (ıanııo:-iuı.da tC 
ı• biitiiıı şeraiti ~ıhhi~e~· i lı ı ' ı \t' fıpr 1111•ııılPkeıiıı gaz· 1t• YI' ııH rıııııa- ıı 
!! tarını bulumlunır. ~~lizel H' s ~~li radyosu nıt-,cuttııı·. tG 
A •• •x:z:::::::::::::::::::::::::::::::::::* 

• 
~ll~IJ-llGEBJEl-IJ 
Romati:ııma ve soğuk alınlıklarına çare 1 

• 

Türk Elektrik E® 
Termoforu • 

Balı~eıiı yeşillide Ho. 32 ~uyumcy Ahmet ~antay • 

1 

ı ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına 
ikinci kanunda başlıyacaktır. 

1 

El ülün modellere hakim olmak yurdun hususi sis· , 
teıni olan her devrenin değiıik ve çetin modeller i 

1 

,, üzerinden çıkarmakla ve modelleri mahkum etmek 

I' 

i 1 11 t' ı· 

1 

1 
1 

' 

lııısusta eııısaliıw iistiiıııhır. Balıkesir'iıı 

1111 nefis K,\B.\TEPE surahı lıt'rkrs<' • 
Zevk, Ktl\ 'el, Sılılıal verir. 

Karatepe Şarabı 
Toptan ve litre ile satış yeri 

ı, 

1 iıe ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Paris 
usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan 
imtihanlar yüksek maarifçimizin huzurunda ve tensip 
buyurdukları mümeylzlerin muvacehelerinde yapıl· 
mııtır . İmtihan günü modelden intihap edılen manto, 
tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap· 
mıı ve bununla not almıılardır. Mezun olan (44) ha· 
mm muvaffakıyetle bitirmiılerdir . Ve buna kanaat 
getirmiyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 
biçtıklerl kumaılarla fik;rlerini daha kuvvetli tashih 
elmiş olurlar, 

Birinci Noter altındaki mağazada 

~~··~· ~~~~--~- -~~·-~--
1t'~~~~M~~~~~~, 

Fiaıl:ıı· 11(·11z. t:ık~iıJ .. r<lı· ;ız:ııı ı i 

kohn lık göstC'rilıııisıir. 
• • • 

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

Baıı hammlarm daha tedrisi unasında aldıkları ı~~~~~~ ~-~~~~~/, 
dıki§lerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat ·---~~I!•&•+:~~--· 
kendıleri söylemişlerdir. Sil . ' . Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek· it J f a,tt, 1 11-ı t Ct ı. ~ {",i M: 
tebi ı B J kursundan mezun olan hanımlar diploma ~ T 

alabi1irler Diğer hanımlar ancak biçki bıçmek ve dikit j 

1 
dk · -- ı ı F ı · h ı k ıtı' ~lev~iııılik '" kıs ık Pli !'oıı nıo la ııınıııohık, i meyı ogrenmiş o ur ar. aza ıza at ama istiyen • 
Ier yurdumuza müracaat etsinler \ roııluk 'ünlii kııııı:ısbr \ (' faııilt> lıaze:ılt>ri-

~... ' . . I ADRES f'örekçıler mahall~s .Alı liıknıet Pasa caddes No: 6 .: ~ lllİZ ~l'lnıi~til'. 
ilk ışık biçki ve dikiş * 

yurdu müdüriyeti • ~ p f1 f1 f' 'j _. ı 
~~~~~§~~~ _ ~ ~ L"t-n ~ tt · c.t- 12 ~ l rt 
= ==·~--1 En lüks pallolut.. pardiisiiHik ': aske~·i ~~- ı 

Ükoııoıııi hakaıılıAırıııı 18 ~ulıal 1933 laı·ilı 've 1J99 ııuııwra • 
H~ oıı be~ st-ııelik. ihtira lwratını haizdir. )luhlereın hekinılerinıi- ~ ı l\11!~~== 
ziıı tavsive.silt· ronıatizıııalarda, a.salıi lıastalıklar<la, terleıııetl , 

1 

• 

• 

• 

sıcuk ku;ıı ' '<' ha'a haııyo 'e pansumaıılarında i~liıııal oluıınıuk- • 
tadır. Harard içiıı sandal yalara 'e yatak. içerisiııe 'l'~air liizuııı 
gürü len ~erlerde konıılahilir ller memleketin '»lluııa ~Örf' hrr 
şekil ve ebaılda iıııal edilir. l'Cl'Z \'E TEMfN.\TLIDIH. 

Satış yerleri: 

İzmir'de peıtemalcılarde Seydi Şehiri Mehmet Tevfik elektrik ticarethane· 
• 

Sevgim ,-J 
1 

Sif pullukltıı· giizt•l dc~ı-ıılel'Cl" '*'rlı "' lngılız 
ıı ci\ıis<'lik k.uıua~larııııız ıııt'\l'Ulllll'. ~ 
11 Mu~teıem müşterileıimizin ~ir defa mazamiza 1 ttşrif leri kaf inir. 

MÜKERREM KAMİL 
HANIM TEMİZ SEVGİ 

Ve en acı ıztırabı 

Buna'da Setbaıında Ahmet Tevfik eczahaneıi ~ 
1.tanhul'da Mısır çarıısında attar H. Hüsnü ve mahtumları \'e . Gftlata'da ~ Ve ! TAV1SAN'Ll1Ll ZADE fAHRl 

Bu i nk !lap r omanı ııdn l'l'l: 

1 Fantazi Manifatura Ve ! ({ umaş Maz~sı 
Voyvoda caddesinde edkardölevi elektirik deposu. Ankara'da Evliya zade ıt ~ ~ 
riyat ve ecza depoıu ~ ; 

Sıvas ve Samsun'da lbrahim Ferit iıık elektirik depoları. 1 r,.. 
Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon llcaterhaneıi, • 1 

~ Afyonkarahisar'da Hüınü Riza İstanbul e:zahaneıl. 
lili'Q UsRkta dit tabibi flav Yusuf • 

-------·im....._' ~. aa~alJ:DmamaaDIG~M lztırabım 
ı .~························ • • 

Göstermiıtir 

. ,;,. . -:.~..;. -; . 

Savaş kitnp evı 

~ , Kuvayi Milliye Cadd,:_sı No: 52 
-~""'i!i'~Hl'tliUti8~B~n. it -~~!il , - -

Balıkesir Doğııııı ve 
(~ocıık Bıt k ıın Evi 

: Göz hekimi ! 
i Or, Ihsan A~met ! 

· ı Belediye Dispanserinde 
25 Kuruı Muayene Günleri 

Her kitapçıda bulunur. 
1 - \'ihh<•1iıı lllPl'h('Z H' ıııiHhakalı, sdıil' Yt' . . 

köyleri alıalisiııdeıı rniir:waat ( drıı i!Cbf'it•ı·iıı 

ıalıii ,., miiskiilaılı lıer ııe'i doihııı:laı·ıııı '*' ale . . 

• • 
'
. . 
: Hastalarını her gün ıa- : 
: at 3 den ıonra Kuvalmll- : 
: il) e caddesinde 159 nu : 

• Cl' .\L\BTESİ GÜNLEHI 

-' ... - '~ ._ 

luıııııııı katlııı aıııeli,al'arıııı ıııiiı s~esı de rıa•eca-
• 

• • : maralı muayenehaneıln-: ----------------------

Üğleılt•11soıır3 saall4dı>ıı l 6ya kadar dahili 
lıa.,,t :ı lıklar ıııuayeıwsi ( l>ot..ıor .\ lıııwl 

Eıııiıı lwy) ııt>ıı yapar. Cocuk dii~iirıııt-k lt•lılikı•siııdP lıultı-
ıı:uıları da k(•zalik ıııeecant>ıı ,atınırak 1<>davi 
eder. • 

2 - Siil (:ocukları H' iki ya~ıııa kadar olaıı 
kiiciik lıasla vavruları dahi nıüessesf'dr \alırar~ıl 

• • • 
lıf'ı' zaman nwccaneıı leda\i t-der. 

3 - Süt ı•ocu k.larıııııı lıakıııı tarzları lıat..k.ııı-• 

: de kabul eder. : 
•••••••••••••••••••••••••• - -

Dr. M. Ali 
c:ilt, freıı~i. lıel

~oğukluğıı lıası:ılıkları 
ıı ı iilt-1 ı .ı .:~ısı. 

Sın<lırğı Kaz<ısı l'l«ıl 
Miidürlüğüııdcn PAZ.\H nCNLEBİ: 

Öğle,len soııı·a saat 15 den l 6 ~ a kadtıı' 
kulak, lı11nııı, boğaz lıa~talıkl:ırı ııı11a~c

ııe~i (Doktor \ll'Jıııu~L K:iıııil lw~) 

P.\Z.\llTESI GC~LEHİ: 

Sııı<lır~ı'ııııı Cıımii KPlıir nıdıallesiııde h11lu
ııup ,erg\ borcundan dola~ ı 3000 lira b: tleli 
nıuhaııımerıle 4-12-934 t<ırilıindeıı itilıareıı ~ 1 
giin müddetle haczeıı Satılığa çıkarılaıı 1111 fah· 

da ıııiislakiwl 'aliıh•lt-rt• "' gehf'lik t•sııasıııda rit..r.~ı biııasına talip olaıılarııı u~ulii daiı·t'siııde 
vuku~ı ıııellıuz. :ıı·ı1:alanı kar~ı t:llhiki lılzıııı gt'lt>ıı hü~:::!a:~n~de:~na;e ~:~ 1 Sıııdıl'gı Malnıüdiirliiğiiııe ıııiiracaatları. 

Öğlt~dl'n l'\ H'I ~aat 10 daıı 12 yı• kadar I 
ılalıili lıasıalıklar ııııı;,nPııı·si (Doktor .\lı-

tedavı v~ lt•dlıırleriıı alın~ııasıııı da /.(elwlı•r(' iiğ- ı ayene haneıindekabul ve 1----------------------
i't'l!llt'k tlZt'l'e Ul'l'Slı•ı· \Cl'ılır. tedavi ede_r. 

4 - Cii ııı lı u ri yı·Li ıı ı izi ıı füı l ı kt~si r' l' ha lı~t>lli ği .·.-•• -.-.-•• - ..... -.·.-•• -.-.-.-•• -.-.-.-.-••• 

• 1 

ıııet Eıııiıı IH·~) 

SALI Gt~LEHİ: 
1 

• • 
hu favdalı ve lıa\ırlı ıııiie:ıSt'Sl'dt•ıı ıııu ııt·ı·fııı : Yoksulları vediren. : . .. ' . 
lı ılkııııızırı btifadt-~t· koşıııal.H·ı il:'ııı oluııur. i geydiren ve heı·ma- i 
Bctlıkesiı· Vila,·et : nada gözeten Vnk·: 

., 1 • 

l\ılitkaınıııdclll : suf/ar Birliğine seve : 
: seve vardım ediniz. : Kent içinden akmakta olan kaoaplar ve ıehir dereleı I· 

nin lağım sularlle yağan yağmurlardan meydana gelen 
ufak bataklıkların ıivri ıinek yetiolirmesine amil olduğu 
ve bu mazarattan da sıtma hastalığı yaptığı malum bulun 
makla umumun sağlığına dütman olan hastalığın önüne 
geçmek için sıtma mücadele talimatnamesinin 16 ıncı 
maddesi mucibince küçük çalııma ile kaldırılması mümkün 
olacağı düıünülmüt ve 11tma ır.ücadele kanununun 6 mcı 
maddesi mucibince 15 yaıından aıağı ve 65 yatından 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 poıta poıta it ba 

1 
ıına çairılacaklardır. 

: ruksıılları Gö:ı tnıe : 
• 1 

: Rirllğl : .......................... 

Zayi 
Kooperatifle muame1e 

yaptığım tatbik mührümü 
zayi ettim Yenisini alacağım. 
dan eıkiılnin hükmü olmadı· 
ğını ilin ederim. 

Balıkesir'in Karaman kö
ytınden Ahmet oilu Şal:ıan 

Ba gece 

Si fa 
Ecza hanesi 

Nöbetcidir. 
J . . -.. - ·.. . . . ., ~ ~ .._. 

1 

Ü~ledı-111•\\'el ~:ı:ıl 10 dan 12 ~ı· katl.ır 
• 

dahili hastalıklar ıınıa~· pııf'sı (Dol-lor .\lı-
nıet Eıııiıı bPy) 

CAl\S.\MB.\ (~(",~LEHİ: 
• • 

Öğleth•ıı ~tıııra saat ı 5 dı·ıı 16 ~a kadar 
dalıili lı:ıstalıklar ıııua~('fıt si (l)nhlnr ifa. 
~aıı Haif lıt'~) 

PEHSE.\IBF. nC ı 'LEHİ: 
• 

Ügledı•ıı soııra saat lfı dl'll 16 ~a kadar 
cildivı~ "' hı·~liv<' lıa~talıklan mwn Pnı·~ı . . 

İlan rada ve dııarıda ticari mü- ı ı (Ooktor ~lelııııt•t .\li ili'~) 
essesatta it kabul edecektir. ·- .. 

l.,ıul defteriye ve ticari ı İhtiyacı olanların mektupla - _,,, 
muhabere uıulüne bihakkın veya ılfahen Savaı idareha- ·----~-~~..!"!!!!'""""!!' ___ E_S_A_T_""A""o""tL.....,... 

1 
Neırlyat müdürü: 

valı:ıf bir Tilrk muhasip bu nesine müracaatları. 
Vt .. yet Matbauı - Balıketlr 


