
• ~.H.f Genel kati~i bay Receb Peker ~u
gün istanbul'a gidiyor 

Her yerde 3 kuruştur 

ÇARŞAMBA 19 iLK KANUN 1ıl34 

CUMURIYET; 'EMECE • HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRiR 

Dış bakanımız Tevfik Rüştü Aras'ın bu
gün dönme~ iMimali vardır 

Sahibi ve Baıyazganı 
Müstecaplıoğ-lu Esaf Adil 
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Şehir işle ı·i Dış işleri bakanı İSü bakanıdiyorki 
Birkaç ay önce yine bu 

sütunlarda yazdığımız birkaç 
Yazı ile, ıehirlerin y.ıpı, ku 
rum ve temizlik bakımından 
insanların terbiyesinde nasıl 
rol oynadığını anlatmıştık. 
Bugün yine bu mesele üze· 
rinde konuımak istiyoruz. 

A kara' an talimat bekliyor Günde on kuruş kazanan bir 
işçi bile bir kuruşunu biriktir

melidir. 

Bulgaristan' da 

Geniş bir komünist teşkilatı 
meydana çıkarıldı 

Şehrin yeni belediye re
isinden erzu ! arını yerine 
getirmek, şehir pro~ramını 

baıarmak ıçin çok şeyler 
heklı;mek hakkımızdır. Hü
kumet ve Ad iye binaları, 

Cümhu r ıy et meydanı, pazar 
yeri hal ve uml!mİ ha alar 
şehrin imar planını n ön :ıa· 

fında gelecektir. 
Sokakların temizliği, park 

ların ~ ayısının artırılması, 
yeni caddeler açı l ması gÜ· 
zellik ve asrilik itinin ilk 
ad·mları olacaktır. 

Maksimos'ıa Çald-;,:is'e sulhun tar sin pro
jeleri hakkında izahat verdi 

İSTANBUL. 18 (S.Ş ı -
Atina'da bulunm a kta olan 
Dış ba kanı m ız Tevfik Rüştü 
Ara s n1üza l.;- erel rine deı..·c.: rr• 

etmi ştir Atina ga zetel eri 
Tevfi k Rüştü · ras la tına 

elçimiz Ruşen Eş re ' in Te!e 
fo n a An kara il P görii ş tli l.l e-

rin i v " yarın bir re s i te ' 

li ğ neşrcd ı cc~ğ n i yazma k. 
t l dır 1 ar 

!{a,<anım ız ı n ç ar . rı.tnba 

• günü Atina 'da n h t re ket et 
mes ' muh te :neld ir. 

İSTAN lUL . iti IS . Ş] -
Dı ş i,I eri lalnnı Bay Tev
fik Rüştü Araş Atini\' !a 

Ankara . 18 (A \) Sü ba · 
kanı Zekai Alp \ ydın ulmal 
ökonomi artırma yedi günü 
münasebetile dün akıam ra d· 
yoda söyl <!diği söylevde bi 
zim ulusu ınu z iç iıt tek eser 
yolu biriktir,n e arll ı•m d yo 
lu olduğ u nu, ne kaJ u kaza
nı rsak kaza n"\lım onun hiç 
ol mazca arda bırini a ı ttır· 

ma ıl-. n b aşka güvenç l ı tutu 
laca le yolumuz bulıınnadığı . 

111 söy l emiş v , •günde on im 
ruş kazanabi en bir işçi da 
hi on karuıun bir kuruşunu 
artırmakla büyük bir yurd 

bı y Teıfı < R üştü Ar~s borcunu öder, askerlik gibi 

bay Zekai Alp Aydın \ 
legini yaratacağını bi 'dirme 

1 
lidir" demiştir. 

Buteşkilatta asker ve zabit var 
İstanbul 18 (S.Ş ) '::ıof- Bulgar dahiliye bakanı 

ya'dan bildiriliyor: Bulgariı· bazı koınlnist teıktli.tının 
ta'da çok genı§ bir komünist meydana çıkarıldığını ıöy 

hareketi meydana çıkarıl mittir. 
mıştır Orduya kada r soku ----::--:::::=::=:-:---::::::::::=== 
lan geniş bir hükümet dar BeJgra t'ta 
besine hazırlanan komünist 
ler aleyhinde ıiddetli takiba-
ta batlanmışlır 

E\ve lce tevkif ve rr.uha· 

Yugoslavya aleyhin
de bir risale dağıtıldı 

Fakat bizim asıl şehircilj,k 
tutumundan beklediğı miz 

yıl • ık bütçeyi tatbık etmek 
gibi maddi bir çalışmadan 

ziyade, halkın yetiştirilmesi, 

her Balıkasir'linin şe hrl süs
lemek, güzelleştirmek yolun
da alalı alandırılması gibi ma· 

te .n as'arına devam etmekte 
ve görüpıe!cr hakkında An 
kara'dan talimat beklemek· 
ted ır . 

projeleri hakkında yapmış kutlu bir yükünü yapamıyor· 
o duğu göı üımeler •!rafında muıcasını kendisinde bir se 

: ark adaşbayMakıimos' labaşkan vinç bulmalı ve ancttk bu 
Gayri mübadil 

BELGRAT, 18 (AA) -
keme edılcn ko münistlerle Zagr'epten alınan haberlere 
alakad ar olarak daha 350 göre sınırı geçmek kolay
ko mü ı; ist yakalanmııt r ~lev lıklarına malik bulunan zen· 
ku!lar arasında asker ve kü- gln Macar eşrafı Yugoılav· 
çük zabitler de vardır. l ' ü· ya'da Tadilci ve Yugoslav 
tün llu1gar §ehirlerinde ve ya aleyhtarı bir risale da· 
köylerinde araıtırmalar ya· ğıtmıılardır Bu risale Hır· 
pılmaktadır. komünistler as- vat lisanilele yazılmıt 
keri mahkemelerde muhake- ı ve lBu Topol) adı ile Buda· 
me edilmektedirler. , peşte'de basılmııtır. 

::-~-;-;:".":"'"":=-::-:-::~-:---:::::=----=~~~~==~= 

Alina 18 (A ı\ ) Türk'i. 

1 Ç ld • d h güzeyde de roculdarının esne bay a ariı ever iği iza ata ~ 
ı~-::-~~~~=-~~-

le.r Cemiyeti 1 
ltalyan notası 

nevi gayretlerdir . 
Bizce bir belediye reisinin 

ve heyetinin ilk vazifesi hal- j 

kın şehircilik bakımından ye· 
tiştirilmeıidir. Nas ı l bir baba 
çocuk 1arını. evinin euas ·u, 
oda 'ar:, bahçes ı le a iıka· ı 

!andırırsa bir be lediye reisi 
de her ş e yden önce çıtlışma 

proğramının başına halkı 

şehir işlerile. şehrin asri le ş 

mesi itile yalımdan a la ka· 
!andıracak çareler buln. alı
dır. Bu suretle çalııma umu· 
mileşmlş ve halk tarafından 

ye dıı bakanı il e Yunan dış 

lıay Ç1 dans 

işler i bak rnı araundan yapı. 

la • ı gö rü~ınderden sonra neı· 

redile ıı t e bli ğa göre Pay 
Tef ık Rüıtü Aras Cenevrc 'de 
dığer memleketler mümessil 
!erile hali hazırda tetkık ediL j 
mekte bulunan sulhun tarsin 

üç devle t ada'mına umumi 

vaz iyetin bütün safhalarını 

ve 1 unun 2 m emleket siyasa-

sı üz erindeki akislerini etraf 

Iı olarnk ve çok dostane bir 

bay Maksi '!1 os 

z ı hniyetle tetkik etmek 
kanını vermııtır. 

İSTANl:JUL. 18 (S.Ş ı 
Gayrimübadil'er Cemiyeti 
idare heyeti içtima ederek 1 V ltlval kime ııittir"? 
Ankara'daki tema•ların ne ı . --
tice'eri üzerinde müzake~atla J .. alya tarzıye, tazminat istedı 
bulunınuştur. Ankara dan Roma, 17 (A.A) - it, !yan 1 ba hükumeti nezdinde teıeb 

1 dönen heyet \ laliye !' akan - hükumeti uluslar kurumu bfüatta bulunarak tarziye ve 
lığın : n dılekleri hakkında genel katipliğine İtalyrı.n-lla . tazminat istemiıtir. bu notaya 
h " ·· ' t fı' d gö ı e, Habeı hükümetl meıele enuz nıu,ı: e ve ~ a men beı hadisesi hakkın a nota 
1 d }i 928 muahedesi mucibince >ir c• vaµ verme iği:ıi •ÖY· vermittir tlu n()ta taarru 

hakem mahkemesine tevdi 
lemi, " ' lqe ' büsleri hakkın- zun ha beşi er tarafından 

ı d h etmek talebinde bulunmuf 
a iza at vermiştir yapılmış oldug"unu ispata 

ise de ltalyan hükümetl bu-

İstanbul 

b-e~,~~:~~~.z~;r~aiına ad~t- ~Antakyada =r arama 
tır; bır ıehır ışını veya bır 

Bay Receb 
Pekeı· 

Ankara, 18 [A.Aj C H F 
Genel katibi bay Recep Pe 
ker ün iversitede iki den 
vermek üzere yarın İstanbu 
l'a giJecektir. 

Rıhtım şirketi 
iSTA .BUL, 18 (5 Ş) 

İstanbul rıhtım şirketinin 100 
milyon franga hükümetçe \ 
satın alınmasına karar veril 

mişt · r . lıu husustaki muka· 
vele iki güne kadar Anka 
ra'da imzalanacaktır. 

çalıımakta ve bil hasa Val • na cevab vererek ortoda ha· 
valın İtalyan Somalisine ait kemin halledeceği bir mesele 
olduğu ve uzun yıllar. bulunmadığını söylemtıtır. 
danberi İtalyan kıtatı tara· ltalya hükümetl bu ceva· 
fından işgal edilmekte bulun· bında hadisenin çok sarih ıe. 
duğu beyan olunmaktadır rait altında yukua gelmit ve 
Ha bet komiseri ltalyan ku binaenaleyh mahiyeti hakkın· 
mandanına kartı bu mevki da bir guna füpheye ma· 

hatayı, bir noksanı ileri SÜ T k ~ 1 h" d dergı·s·ı 
rüb tenkid eden bir vatan- ür lügün a e: ın e 
daıa karşı daima aksilik edi· bulunan bir hoca 

in Habeıiatan'a ait olduğunu hal oldığını ilave eylemlıtlr. 
Roma hükümetl tariye ve 

iddia etmiş ve bu mm· 
tazminal telebinde ısrar et· 

takada ılerlemeye hakkı o!. 
lir ve tenkid edilen ıey ina
dına eyi gösterilir. Mesela 
bir kaldırımın bozuk uğunu 
söyler veya yazarsanız , der. 
hal o bozuk kaldırım asfalt 
bir cadde imlı gibi müdafaa 
edilir. Yani kör, badem göz
lü olur. IJundan sonr.~ artık 

o valıtndaşda ıehir işlerine 

karşı lakaydi başlar. 

Halbuk, bir belediye rei
sinin şehrin temizlik ve imar 
iılerinde yin e en faydalı yar
dımc111 yine o ~ehir halkı· 

dır. Runun için belediye re

islerinden bek < ediğimiz şika· j 
yelleri sükunetle karşılamak, 

tetkik ve yerinde ise düzelt
mek, mümkün olmazsa se
bebin' ıikfıyet edene anlat
maktır. Bu suretle vatandaş 
da ürkütülmemiş, gizli gizli 
11zlandırılrııan111 olur. 

Boguşmaıar ol~u 
İSTANl 'UL, 18 (S Ş) 

Antakya'da Yeni camide 
Kürd bir hoca vazederken 
kendisini dinliyen cemaati 
Türkler Aleyhine kı~kırttı. 

Kürd hocanın bu sözlerini 
itiden Türk gençlerindl n bir 
grup yobazı susturmak iste· 
mişlerdir . 

Gençler kürsüye hücu m 
ederek l\ürd herifi vşağı 

indirirken hocayı dinli yen 
kendi•i gibi camaalle genç
ler arasında kanlı boğuşma. 
lar ı aşlamıı ve zabıta bu 
kanlı boğuşmanın önüne 
güçlükle geçmiştir. Türk 
gençlerinden beı delikanlı 

ağır suretle yaralanmıştır. 

~atılan Afyon 
bTANBUL 18 (S.Ş 1 -

Hiç şüphe yok ki şehirler, Uyuşturucu maddeler inhi•a 
insanları terbiye eden ve ye- rı iki ayda 750000 lira ık 

harice afyon satmıştır. !ittiren birer muhittir. Bunun! 

için dejılmidir ki ,\vrupa şe- ------------
hirleri, evleri, caddeleleri, 
parkları, temizli2ile göz 

alıcı bir h ıle getirilmiıtir. 

Ve her gün biraz daha gü 
zelleıtirilmekte ve bu yo lda 
elden gelen geri konmamak· 
tadır. 

o, böyle yetişirilmiştir. 
işte bizi istediğimiz de 

budur l~ir sarafla vatandaş 
!arın terbiyesinde rolü olan 
şehri güzelleıtirmfk , sfüle 
mek, diğer taraftan da onu 
şehir iş'eri c yakın · 
dan bağ ' ı ve alakalı tutn ak. 

Hunun ba~ka memleket 
' l 'fde nasıl ve ne yol da ya-

Hepsi onaylan
mış sayılmama- -Fransa-İtalya \ 

lıdır Hattı hareketlerini 1 

_Ankara,!~ ~A._A_J T DT. birbirine yaklaştırmış 
L genel katıplığınden: Os- Roma, 17 (AA) Tribüne 
man cadan Türkçeye söz 
karş ılıkları tarama dergisi 
adile T D.T.C. basıldığı iki 
ciltlik kitabın telif hakkı ka· 

gazetesi yazıyor: 

Hakikat nihayet eski nok 
tai nazar ihtılıiflarına galebe ' 
çalmış Fransa ile İtalya'nın 1 

Avı upa siya setir.deki hattı 

hareketlerini biribirine yak
laştırmıştır. Bu gazete M. 
Laval'ıııRoll"a seyahati hak
kında diğer gazett.ler tara 
fından verilen haber1erin 
pek o kadar doğru olmadı 

-
1\leksıınclı· 

Köprüsü açıldı 
1 elgrat, l 7 (A A) 

Saltanat naibi prens p()l 
dığer nail> Stankov ç ve 
beraberinde hükumet erkanı 
bulunan başvekil bay Uzu 
neviç o duğu halde mütevef · 
fa kral Alekrandr'ın ismini 
taşıyacak olaıı ve llelgradı 
Yemouna bağlıyacak köp 
rüyü merasimle açmıştır 

Güba Cumurreisi 
htanbul 18 (S.ŞI Güha. 

nın sabık Cümhur reisi 'la 

şado llamburga vasıl olmuştur 

nun yoluyla T F T cemiyeti 
için alınmıştır. Tarama der

gisi dilimizd kullamlan ya. 
bancı sözlerin tür :ü karşılık 
!arının bir çok kaynaklardan 
toplanmış bunl rın heniiz se
çimi yapılmamış olduğundan 
şimdiden dergideki sözlerin 
hepiıi dilimize alınmış gibi 
gösterilmesi doğru değildir. 

1 ğını ve ziyaretin müsaıt bir 
zamanda yapılacağını yaz 
maktadır. 1 

Maşado bir daha Amerika 
ya avdet etmiyecektir. 

Görüşmelerin sar' da 

mekte ve bunun acilen ya · 
duğunu iddia eylemitlir An pılmasını taleb eylemektedir. 
cak İtalyan kumandanı lıin 
kaddı' kişiden mürekkeb olan 
muhafız llabeı kıtasının geç 
mesine müsaade etmemiıtir 

ltalyan notasında sınır tah· 
didikomisyonunun bu mınta· 
kayı terketmlş olduğu yalnız 

muhafız Habeı kıtaatının 

Valval da kalarak yerli kıta· 
at efradını kaçmaya teıvik 

eylediğini beyan olunmaktadır. 
Bu nota lclabeşilerin 5 ka 

nunevvel tarihinde hiçbir tah· 
rik olmadığı halde ltalyan 
garnizonuna hücum etmiı ol· 
dukları birçok telefat~ sebe· 
biyet verdikleri garnizorun 
kendisini mudafaa ettiğini ve 
takviye kıtaatı geldikten son 
ra mütearızlerı püskürttüğü 1 
nü ilave olunmaktadır bu 
püskürtme hareketine tayya 

re ve tanklar da ittirak etmlı 

Silah 
Yapmak 

Sul~u korumak için uluslar 
arası kontrolla olmalı~ır. 

Paris, 17 [A.AJ - Sulhu 

müdafaa Fransız kongraıı bir 
karar sureti kabul etmlıtır, 

Bu karar suretinde bılha11a 
silah imal ve ticareti hürrl· 

yetinin ortadan kaldırılarak 
bunların milli ve beynelml-
1 el bir kontrola tabi tutulma-
11 istenmektedir 13u kararda 

Sulha faydası olabılecek mı? 
tir 

ı rıümayişyapı[dı ltalyan hükümeti Adisaba 

aynı zamanda imal, ithal ve 
lharacat ruhaatlyelerl vücuda 

getirilmesi de bunların Millet
ler cemiyetinin kontorol et
mesi de istenmektedir 

istanbul, 18 IA.AI - Ro. 
1 

ve acı olmasına rağmnn Ma 
mn mülakatını Viyadada car diplomatlarının Roma'danJ 
şuşing Gömbeş mülakatı. aldığı ilham 1arla hala ne 
bunu da ara-:lan az bir za . 
man wnra Pe,te'de aynı zat
!ar mü ' akatı takip etmiştir . 

Daha dün denecek bir 
zamand • Lenevreide su •hper 
ve•i ik gö teren Macarista- 1 

n ın m alıedelerin tadili 

beklediği ve aradığı anlatıl· 
mamaktadır. 

Peıte'de ' 'e Viyanada ya
pılan bu mülakatlar küçük 
itılaf devletleri nezdinde d,... 
ırna menfı tesirler husule 
getirmektedsr. 

Son mülakat hakkında 
netrolunan reımi tebliğ mü 
lakatın hakiki hedefin dıp· 

Sarreburg 17 f AA] - -.. -.ı __ -- _ 
Alman cephesinin tertip et I~ ~ ' ·-=~-=-=----";;;__=._=..::.:_~;;~~~~~~·""~ 
miş olduğu nümayif sükun l .ı ~ 

iç.inde geçmiş ve hiç bir ha-
1

1~ B·ır Zafer·ın Yası 
dıse olmamışt ı r. ı 

Sarreburg 17 fA.Aj - 1 ı -
Sarre h~kumet kr;~isyonu· istiklal SaVaşından sahneler 
neıreh11ş olduğu bır teblığ 
ile geçen akıamki hadi • 

seleri izah etmiş ve ıiddetıı S a v a ş ç ı G e n {) l e r i n 
tahkilıata glriıilmiş olduğu 'S 
nu bildirmiılir Bu tebl i ğde EN YENİ ESERİ 
tahkikatın sonuna intizaren •• 
hadisede methaldar olan\'. BUGUN SAVAŞ'TA 

Avrupa ıehirlerinin asri· 
leıtirilmesinde bizzat halkın 
yanlımları çoktur. Her va 

tandat kendiJ evi gibi ıeh· 
tin de sıi.lenrr.e•inde ve le 
mlz tutulmarnıda kendısini 

vazlfelenmlı sayar. Çünkü 

pılageld ğlni diğer b ır yazı· 

mızda anlntmağa çalı§ ca ğı z. 

Esat AdJ/ 

meselesi nde Fransa baş veki
li a " zından aldığı cevabın 

ku( ,,klard ki top patlaması 
tesiri henüz zail olmamııtır. 

lomasi di'ile saklanması ı gönüllü zabıta iıten el çek· y O K. U y U N ?$ 
Müstecablıoğlu Hakikatin bu kadar kati 

mahiyetinde telakki edil 
mi~tir. 

tirilmit olduğu ilave olun· V, ,... 
maktadır. )\)\"~~:::§~===:::§:::§~~~~§§~~j'\ 



ytz: 
2 
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Soy ~~tnlar'($1EE'4E R iE ,fH._A YIETTE)- 1 Bana göre 
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Cemal Güler - Encümen 
bıııkatibi. 

Mehmet Aaykal - Edre· 
mit zeytinli kö) ü muallim 
vekili. 

A. Aytekin - Ziraat ban 
kasi müıtahdemininden. 
İhsan Armagan - lıban 

Büyüklerimi -
• 

zın 

Teşekkür tel yazıları 
Genel kurumunun yeni yıl 

1 

~üfus Balya' da 
Yeniden ~·az1lacak 
Saylav seçimi işinde eıaslı 

hareket edilrr iş olmak için 
bütün mahallel<0rdeki evlerin 

çalıımasına girmesi üzerine nüfusları memurlar tarafından 

Tutum veöko
nomi yedi gü

nü 1 

Memleket severliitin en 

kası kavaaı 

Fahri Ôzçiçek 
müvezzii 

Posta 

reisi cünıhur Ata Türk, ulu birer birer yeniden yazıla-
! ulus kurultayı başkanı Cene 

1 caktır 

l .. ral Kazım Özalp. baıbakan Saylav seçimi Gözet-
Balya, (S.ŞJ - Tutum 1 

ve ökonomi hakkında kurum 
tarafından yapılan halk fır-

üstün ve öz ülküsü yine mem i 
leket severlık, bununla be
raber asıl kendi kendini ıe· 

verliklir. Fakat hiç bir kim
se kendi kendini sevememez 
ilk yapamadığı halde mem
leket severlığlkte herke•in 
birbirini geçmesi veya geç-
meğe uğratması icap etmez 

Avni Erdilek Ziraat 
l·ankası muamelat şefi 

Mehmet Ersoy - Kara
oğlan mahallesinden 

lsmet İnönü ve iç bakanı 
bay Şükrü Kaya kent ku leme kurumu 

Dün saat 15 de be ediye-

mi idi?. Y o:oa biz, ken 
kanndaki konferama bütün di kendimizi sevmesini de mi 

Niyazi Ersoy - Nallıhan 

Doktoru 
Salih Enoy Hastahane 

makinisti 
A Tevfik Ergenekon -

Erkek Ortamektep Müdürii 1 
Kemal Tan - Sulh bakimi ' 

rumu namına vali ve kurum 
baıkanı bay Salim Gündo 
gan'ın yazdığı tel yazıları

na teıekkür karıılıkları wel-
miştir 

Mecl s; bugün topla
nacak 

Cumartesi günü ilk toplan Baııdırıııa adli~"·:-:iıulı· 1 
Seyfettin Güven - Mah-

, tısını yapan Belediye mec 

lioi bugün de ikinci toplantı· 
keme reisi 

Ahmet Ôztürk 
tip 

- Haşka-

Ahmet Erden 
tibi 

Ömer Çetin -
tibi 

Zabıt ka 

Zabıt ka 

Mehmet Altın - Zabıt ka

tibi 

İsmail Esen 

bi 

Zabıt kati· 

İsmaıl Aksoy Mubaıir 
Mehmet Özdemir -: Mu 

baıir 
Fevzi Tunçer 
Mehmet Akrin 

Mubaşir 

-- Heledi· 
ye zabıta komiter vekili 

Recep Erdem - Beledi· 
ye zabıtası 

Süreyya Demirkan - Ber
gama tütün inhisarı katibi 

İbrahim Demirkan - Elek· 
trlk ıirketi makini&ti 

Ahmet Demirkan - Şö 
för 

r 

8 

ııııı saat 19,5 ta Bcledıye 

Baıkanı bay ::ialim Gündo
ğan'ın batkanlığında yapa 
caktır. 

de 'aylav seçimi gözetleme 
kurumu loplanmıı ve Osman 
köy, Yağcılar. lligadıç, Du· 
rak, Çağıf ve Korucu nahi· 
yelerine ait seçi:n defterleri · 
nl tetkik ve tasdık etmiıtir. 

kaza halkı ıştirak etmiıtır. bilemiyoru;ı:? .. 
Konferansda .çE virgen bay 
Rifot tarafından tutu~ ve 

ökonomi hakkında etraflı iza
- 74 

h tlta bulunulmuştur. Bun- Yalan, yılan fasilesine 
dan sonra yerli mallar rek- mensup ve daima insan ağ
lamı olmak üzere halka fın- 1 zında yaııyan tufeyli bir nevi 

ı dık üzüm, şeker ve porta· muzır hayvandır ki: zehiri 
kal verilmittir. yine .. ncak kendisini öldü-

Yoksullara kömür 
Yokıullara verilmek için 

l·e!ed'yede rne' cut kömü , 
b b k 1 k ı' -·----------- ı rün on eı in lıoya çı a-

rılmasına ve yoksullara da- • Savaşın Takvımi ı · 
ğıtılmasına karar verilmtıtir. : 

rür. 

75 -

Bir şeye kıyrr.el verilmek 

Belediye cezalan 
İLK KANUN 1 

l ! l 1 istenirken, o şeyin kıymet-

ı;arıamba 1 ten düşürüldüğü ve kıy 
Gün doğumu: 1 metten dütürlılmek istenir-

! 
93 

Zevali 7,23 1 ı ke-, de daha fazla kıymet v~ 
' 

4
E.zani 2,32 • rilmiş olduğu çok zaman 
RAMAZAN 12 I· 

YIL: 

görülmüştür. 

Sabit 
·-~--.---------1 

Miiftüoğlu 

:,~~'~ -.....c.-

Karaman köyünden topal 
İbrahiın kızı Esma ve Eyüp 
oğlu Mehmet ıle Şeyh'ütful 
lah muhallesindeıı İsmail kı · 
zı Güllü, Karaman köyün

den topal İbrahim oğlu Ah · 

nıet, ,\ n~bacından Şakir 

oğıu Eyüp, Karaman karye 
•inden bakkal Salih karı ı 

Naıme ve Mehmet oğlu Ah 
met'in yağlarından şüphe 

edildığindeıı ı elediye zabita-: 
s·nca topl<lltırılarak tahlil için 
memlt'keı hasta han• si al:a- ; 

ratuvarına gönderilmiıtir. 

!~~~VA\~ :1 
! i 

~ Karaman köyünden Mu -
raJ karısı Medine karıtık te 

re yağı •attığından belediye 
ce bet lira para cezuına 

çarptırılmıttır 

ı A one ücreti 1 
İ YIL-· GI 8(10 kuruş 
l 6 A YUC.l 450 • 

1 

1 
1 

3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yaZllar geri verilmez. 

Müddeti 
lO 

geçen nüshalar 
kuruştur. 

Radyo 

19 ilk kanun Çarşamba 
İstanbul 

11 frunsızc.ı ders 
18,30 - Jimnastik, s~linı 

s.rrı. 

1 9 Plak, dans ınusi 

kiııi 

l 9,30 Düny•l l11berleri 
19,.tO - Plak neşeli mu

siki. 
20 - İnhisarlar bakan-

1 ğı Mm na konferans 

Savaş'ın Büyük 
Yazı Y nrışı: 
~ ~-

Öz Dille En Güzel Yazılan Yazıyı Seçeceğiz. 
Yazanlara neler vereceğiz? 

Öz dil ıavaşı yo1unda ona lam ve doğru bir inanla 
bağlanan Sava1; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 

yolda yarııa çağırıyor. 
İstediğimiz ıey: 
1 - Öz dil. yani Anadolu dili ile yazmak (Elden 

geldıği kadar Osmanlıca dili kullanılamıyacaitı gibi 
Anadolu dilinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ya da öteden beriden bilinmiyen ıözler de alınmıyacak.) 

2 - Gönderilecek yazılar nasıl olmalı diye bir 
çevre yoktur. Hikaye, şiir, herhangi biçimde bir nesir" 
Yeter ki öz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir olıun. 
Kısaca inkılabın, yani ona inan Savaı'ın ülküsüne uyar 
her yazı onanır. (Kabul edilir. 

3 Yazdığınız yazıları Savaı'a her gün gönderir 

veya da getirebilirsiniz. 
4 Gelen yazılar sıra ile basılacaktır. ilk gelM 

yazı 1 son kanunda yani sene başında çıkacak

tır 

5 - Yazıları 1 Şubat 935 gününe kadar getirmit 
olmalısını7. Bundan geri gelen yazılar yarııa katıla
ınaz. 

6 - Yazıların; Sa vaı'ın üç direğini (sütun\ geç· 

memes ni gözönünde tutmalısınız. 

lirmağanıarımız: 

Yarııın sonur.da okurlarımıza birçok armağanlar 

vereceğiz. 

1 İsteğe uygun e ı güzel tiir hikaye, nesir ya· 
za rıbrdan üçer kiıiye değerli birer armağan verece
ğiz. Yani 3 ıi.r, 3 hikaye ve 3 nesir seçeceğiz. 

(Dolgun armağaa'.arımızın isimlerini pazar günü 

okuyacaksınız.) 
., llu; hikaye, şiir ve nesirlerin birincıliği kaza-

nanlarından, şiiri ve nesri, Türklye'de çıkan erdembl· 
lik (edebıyat) mecmualarına . hikayeyi güniük gaze
telere gönderecek "birincilıği kazanan yazı" diye bas

tJ, acağız. 
Yazılawı seçim topluluğu en becerikli erdembilik-

lerden o' acaktır 
Gençler, yazanlar! 

Sizi ::.avaı'ın 

dilinizi deneyin! 

yarışına çağırıyoruz Kaleminizi ve 

Nazım Tezer - Buıhani 

ye maarif memuru 

Yeni kararlar 
Ssebzeci ,kasap ve bakkal 

ların satacakları şeylere fial Ortıımekteb 1 
- ... - 20,30 - Bal1layka orkes .. -, 

tras ve koro lı yeti turuf.ndan .. ____________ ·-----------

Haııdırıııa a \'lık:ıtlarırıda listesi yapıştırmaları beledi 
yece karar altına a'ınmııtır. 

Burhan Yener Avukat 

Hakkı ince Avukat 

- 1 ı 
Pansiyonuna 3 ta· 1 

lebe daha verildi ; 

Gazeteye ait her hususla 
Neırlyat müdürlüğüne 

müracaat edil melidir . 

llaındi Oğuzbey - Avu 
Kemal Çalpan - Auuhal 

cı 

, Şehrimiz Ortamektep PJn· 1 

siyonuna Vekalet tarafından 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çık;naz . 

kat 

Fevzi Karahanbey 
kat 

Cemal Karaknş 
vekili 

Aziz Kıvılcım 

vekili 
Hüınü Ôzlıek 

vekili 

Avu-

Dava 

Dava 

l Evvelki sayımızda ıehri· 

1 miz lıbanİ<au memur!arının 
bazılarının soy adlarını yaz 
nıı~tık.I lal bu ki bunlar henüz 
soy adlarını tespit etmeyip bu 
adları taııyacak evlat ve ak 
rabalarile muhaberede bulun 
dukları halde bu ad!ar bize 1 

yanlışlık la bıldirilmiştir, 

1 
Bozca ortamektebinden 3 
talebe daha verilmlttır. J 

Ortamekteb de mü-: 
samere verecek ı 

i Tutum 'e öl.onoml yedi 
günü do ayısile erkek orta jl 

mektebi de müsamere ve 
rccektir 

--- -
1 

SAVAŞ 

iDARE. YERi: Balıkesir Kuvvayi 
1 
milliye caddesinde Hususi daire 

1 Telgraf adresi: Balıke~ır -ı· 
j SAVAŞ 
: --------

şen 

21,ZO - njuns ve 1 ors~IJr 
21 , 10 - Orkestra. 
22 - RHlyo c. z 

\ " 
t ııgo or kestras . 

Budapeıte M. 550 
Is ŞarkılH 

l 9 ltalyanca ders . 
ı 9,35 Cnzbaıı:I 

2o Amele saati 
:.!0,3or- Şork Jar 
21, 1 O - Şen neşriyat. 

23 - hııberler. 

23,45 - Oszband. 

Bükreı 364 M. 
13, 15 Oiındiız plAk ne~-
riyntı. 

18 
Söz!. r 

Radyo orkestrası 

l 9, 15 _Radyo oık · slras·. 

20 - Koııfer a as 
:<.0,20 PiAk. 
20,45 Konferans. 
21,05 18 inci :ısra ait 

musiki 
22,15 
23 

- Radyo orkestrası 

- - Haberler. 

ı Yurttaşt 

~leııılPk('t derdi;,i ha· 
fifJPteıı HilAliahnıeri 
ıııııılma lı ı 

aza olmakla 
in ;aııi vazifeni 
olursuu. 

ct•ıniyete 

eııhiiviik 
• 

yapmış 

Balıkesir 1 lilaliahmer 
cemiyeti merkezi 

~ ........ --~ ....... ---~~~~~-~~~~-~~~~ ..... ~~.--~~--~~--.................. ~ .......................................................... __ _. ......................................................................... """' .......... ..__ ......................................... .-
le ölçülmesine imkan olmı 

Roman Tefrikamız: 26 U yan iki arkadaş kamarada 
·ı ı fi yalnız valınca, milliyetlerine 

Çantaları kamaranın kena-
rına koyup: 

- flilmem neden; deh 
ıetll bir zaaf görüyorum 
kendimde · 

Ayrılmak istemiyorum Rır 

an evvel vatanıma atılmak ar· 
zu ediyr·rum. LAkin o ufak 
rlükkandan mada henim ol-
dukça mühhim itlerim, da 
ha doğrusu biraz servetim 
vardır. Bunu yabancı mem

lekette bırakmak doitru değil. 
Vatan asllme götürmek 
ıart. Teessür ve h•·yecanım 

galip geliyor. Beni af buyu
runuz, fazla konuıamıyaca· 
ıtım. İıte bavullarınız. Pasa
portlarınız da bavullardadır. 
Cenabı Allah mulniinlz ol· 

tun, 
Dedi ve kamaradan dışa 

rıya gözleri yaşarmıı oldu 
ğu ve yüzü kıpkırmızı 

kesildiği halde çıktı Za

bit bir ıey söylemek için 
aitzını açtığı zaman Ha
san bey döndü ve: 

Ö O 
,., ı tehirenin tevlit ettiği gururu 

Yazan: M. Y R KOvLU l ·f d ..ı 1 . bı'r 

1 
ı a e eoen nazar ar cı 

d 
. müddet birbirine baktılar. 

- Çok istirham e erım, 

1 
!:liran için hiç bir şey ko-

hiç hirşey söylemeyiniz 
Çünkü tahammül edemi 1 

yeceğim. Yalnız affedi
niz, öpüşmed~n ayrılıyo

ruz. ::ıize daha çabuk 
kavuşmak için şimdi ace
le olarak ayrılalım. De· 
di. 

Zabitle diğer üç 
kadaş Ha111R beye hak 
diler. Çünkü cidden 

ar· 
ver 
çok 

heyecanlı ve müteessir idi. 
Beı arkadaı sıra ile öpüıüp 
vedalaıtılar. Hasan B. kama- j 

.radan çı~arken asabi ve titrek 
bir sesle: 

Vatansız insan, sahip 
siz kcpektir. 

Diye ıöyl•nirken vapur da 
son düdüğünü çaldı 

H ıkltı ile Ahmet bir müd 
deli muvakkate ıçln va
zife başına giderlerken hem 
şehrilerıne bir arzuları olur

"" htrhangi bir garsona 
emrelme!erini rica ettıler 

ve ayrıldılar 
Sürurlarının hiç bir suret 

nuıam· <L 1ar. t\vamdan n1a

dut olaıı ırkdııolarının gös
termiş old .kları u'üvvücenabı 

izah etmek iç ·n kelime arı 
yorlar, bulamıyorlar. Süku· 
tu yine zabi l ı hlıi.I ett : 

- 1 lacım dedi. Ba" ulları 
açalım, pasaportları ce1 imi 

ze koyalım. Yolda çıkarmak 
ic.lp edene ıaşırırız, 

bulunalım 

hazır 

Hacı Ahmet boğuk 
bir ıeı'e: 

ılabi 

- Yarap! Ne 
11 insanlar 

büyük ka'p 

Dedi 
- Bir az 

kaldığımız 

evvel 
vakit 

yalnız 

birbiri-
mizin yüzüne baktık. Bir 
şey söylemek isti)" rmu-
fUZ gibi bir vaziye~ 

aldık. söylemedik Beıı 

bun1 arın büyüklüğünü izah 
edehilmek için bir keli 
me bulamadım. Eıı sonra 
kendimi leıelll ı:derek 

(bunlar Türk'tür, yaptıkları 

vazifeleridir.) diye karar 
verdim Bu böyledir' hacım. 

Delıklerinde anahtarları 

asılı duran bavullardan biri
ni zabit açtı. lla vulun içe
risinde; mendil çorap, ça
maşır, bir şife kolanya ve bir 
tiıe lıkörle çikolata ve za· 
bitin kendi pasaportu vardı 

Zabit haçı Abmet'e kendi 
bavulunu açıp pas. porlunu 
almasını söyledi. Hacı Ah
met ba' ulu açtığı zaman 
pasaporttan daha evvel eli· 
ne ko anya şişesi geçti He· 
men eline bulaşacakmış gibi 
iki pa•mak arasına şişeyi 

alıp zabite uzattı 

- Al, hu bana yar"maz. 
Be:1 inşa! ah cennette kevser 

h.a vuzundan eyisini içerim del 
sıze vern1em 

Dıyerek latife etti. Zabit I 
gayri ihtiyari kahkaha ile 
güldü. 

- Hacım!. Asıl sana o 
yarar. O hacı yağı. !lacı yağı, 

miski amber hepıi içinde \ 
Dedi 1 lacı \hm et' in mu- ı 

kadd•satla istihza edı 1 diiti 
zannını tevlit eden 
bu hitabı h\ıznünü 

oldu. İstirhamU\r 
vaziyetle: 

- lleni döitUnüz, 

zabitin 
mucip 

bir 

bana 

herıeyi yapınız. ben sıze kö 
le olurum;yalnız dıni mukad 
desatla istihza etmemenizi 
istirham ediyorum 

Deyip zabitin eline sarıl

dı, öpmek iıtedi Zabit. itin 
farkına vardığı için 
en seri b r hareketle (,olon· 
ya şiıesin n ba~ındakl ka vu
çuğu yırtarak av.ucuna bir 
miktar döküp alnına ve 
saçlarına sürdüğü halis 
1 Pompeaj kolonyasından 
intlıar eden nefis rayıha bu 
defa hacı Ahmet'in mahcu 

bıyetinden kıpkırmızı kesi 
len yanAkları üzerinden iki 

Yllf damlasının yuvarlanma

sına sebep ol~u. Bu defa 
1 lacı Ahmet ısrar ederek 

- Sen benim efendimsin, 
ben senin kölenim fleni af
fet, Ben değil hata, ci

nayet işledim. İlle öpe· 
yim, beni affet. 

Diye yalvarmağa 1 aıladı. 
Zabit yln~ güldü: 

ilacım; böyle resmi 
konuıursan samimiyet kal • 

maz. Ben ya an ı.öylememivim,. 
değil mi? Bu hacı yağıııdan 
elinle yü~üne sür de barışa 
lım. 

Tarzındaki idarei kelı\mi 

arkadaıının mahcubiyetini 

izale etti Hacı Ahmet ce· 
vap olarak' 

- Ha , estafurullah Sen 
asla ya!~n söylemezsin. Hakı.1 

kalen bu hacı yağı imiı: 1 
Diyip kolanyadan bol bol 

avuwna dökünerek her 
tarafına sürdü 

- !O 

Güneşin ilk şııaalı lstan· 
bul'un üzerine bir taç dik· 
mişti. Yolcular vapur güver

tesine çıkmıı, İstanbul'un bu 
ilahi güzelliğini seyrediyor· 
lar Artık bir saat sonra Is· 
tanbul'da bulunacaklar. 
Türk zabiti dalgın 
dalgın bir ha va borusuna 
yaslanmış olduğu halde bir 
cismı camit gibi duru 
yor. Adeta kendinden geç
mitti · Ahmet'in soi zabiti 
uyıındırdı. Ahmet: 

Ağabey, bir ıeye mı ca
nın 11kıldı? N,· ağlıyorsun? 

Diye sorması üzerine zabit 
kendine geldi Gözlerinden 
gayri ihtiyari hasr<!t yaıları 
nın aktığını görünce Ahmet'e 

Sevgili kardaı! Haya
tımdıı ne ıztırap ve ne d·· ~ü
rur beni ağlatmamııtır. Öm
rümde ilk göz yaşını timdi 
akıtıyorum. Bu da gayri lhti 

yari ve fevkalade bir sürOr 
eserinden baıka btrıey de· 
itildir. İ7te vatanımıza ka• 
vuştuk. 

Dedi 
Bu emada Hakkı i'e bacı 

Ahmet te sokuld .. lar. Hakkı· 

Efendırn, dedi Pasaport 
!arınız muntazamdır, kimse 
kimse btrıey diyemez. Lakifl 
rurrca bilınedığiniz için iıifl 

İ>ir ınüşkü'at kaııısında ka· 
lırız. l\uı.un çin biz pua 
pot't yoklamasına uğrama· 

dan, vapur yanaıınca bir 
kayıkla dördümüz çıtarıJ 

Çünkü kapudanla lonuıtuııı. 
~imdi lstanbui'da her devle 
tin polis askerı vardır. 

Hakkı'nın bu ifadui üze· 
rine Türk zabıti yine meyu1 

olmöğa baıladı. Arkadaşlll' 

rına hissettirmek istemediği 
bu yesi sinesinde saklaınaıl' 
çal ıtı . 

llakkı'ya: 

Ne de olsa valanımıı' 
kavuıtuk.Mamafıh bu gibi tt' 
dabirin her halde fayda11 vllr 
dır. Artık bu cıhetl siz: dah• 
eyi takdir e leulnlz.Nasıl te11· 

ıip ederseniz öyle hareket 
ederiz. 

Dedi. 



.. 
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ı : Savaı'ın: " .. : Yazan: : 
: Küçük : Oksuz çocuk iM. Lütfü! 

A 
J Dünya üzerin~e siyasi ve iUısa~i hareketler 

:Hikayesi : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kaç gündenberl ehemmi ziyetleri ne acıklı ne elim. 

A 
N Cen3vre ın~clisi n i n tophntısın~1n avı31 · 
s 

Sovyet -
o 

Rusya'de:t 
«Correspondance Politique"den 

Roma konuımaları henüz 
kafi der.:cede ilerlemediği 

Seçim işleri eyi gidıyor 
Yine bazı hadiseler oldu 

için, Cenevre meclisinin top· 
lantısı son dakikada geri 
bırakılmııtır. Buna ame1i 
bakımdan esef etmemelidir. 
Zira Roma komitesinin ciddi 
ve mesullyetli itlerinin, Ce 
nevre havasından ve muhi 
tinden uzakta olarak, daha 

\loskova, 18 (S.Şı - Le 
ningrat"t .. ::,ovyet seçimi çok 
içli olmut ve İfçiler t irof'un 

öldürülmesinden duydukları 

acıyı göstererek onun adın 
yaoa tınıya andlçmitkrdir. Se 

çim dolayaile bütün Rusya '- J 

da anlatılmuz bir sevinç var 
dır Yapılan göst P•i ılerde Pro 
letary~ diktatörlüğünün si
yasası e ulusu'l birliği orta
ya atılmaktadır . 

70 yatındaki İrini Pozn' ya 
kova, sosyalist yurduna sa
taımak istiyeceklere karşı 

yeniden savaşa girışmekten 
çekinmiyeceğ ni föyleıı,i~tir 

Hiroblnca Yahudi cumurlu 

ğunda seçim sevinçli oldu 
Hepsi Y ahudı o ' an 8000 it· 
çinin yaptığı toplantıda yal
nız Sovyet'lerin Yahudileri 
Çar ık boyunduruğundan kur
tararak bu i~e düzen verdi - [ 
ği söylendi ı 

eyi ve daha eıasl,ca batarı· 
labileceği anlaşılmıştır Her 
kesin bu konuımalardan 

umduğu müspet verimlerin 
elde edilmesi arzusu karıı 

sında. mesainin yolunda gisean Ajansının Moskova'dan 1 

"ğ d '"' .. K il deceği ve cuma yahut cumar 

Beri in 18 ı S.Ş ı - Transo· 

o ren ıgıne gore rasn us 
" t b k ı . . 1 te?iye toplanac11k olan Ulus " ovye aş an ıgına y'°nı ıe- . 

·ı K k · b 11 . I !ar Cemiyetinin içtimaında 
çı en ara va arşı e ı o 

b. · d t t . pratik bir takım maksatlara 
mıyan ır a am a eş e mış 

k d . . l B:- eritl eceği üm•t edilmektedir. ve en ını yara amıştır. ır . . 
kaç kimse yakalanmıttır. ı Daha ıımdıden muhakkak 
Kıyımı yapanların bunlar ara· olan bi r şey varsa, o da 
•mda olma -!ığ ı sanılıyor. Bun- hiç olmazsa , .\ imanlar tara· 
!ar ele geçerlerse öldilrüle- fından en emin 1 ir hüsnü· 

k ' d niyetin mevcut olmuştur. ce .er :r. 

Şimdiden haber alınan 

Selanik'te grev 
Yugoslav'ların bir teıebbüsü 
Cenevre'de, büyük l>ir alaka 
uyandırmıştır. Öğrendiği
mize n11zaran, Yugoslav hü

kumeti vereceği muhtırayı 

1. azı merkezlere gizli olarak 
bi dirmi~ olup, bu muhtıra
nın cid~i bir mukavemete 
maruz le lmaksızın Uluslar 
Cemiyctı tarafından tetkik 

400 tütün işç;si g;rev yaptı 1 

SELANİK. 18 ı A A) Zabıta bir takım vukuat 
Tütün imalathanesi am el e- ve hadisata m~ydan verme· 1 

sinden 270 i kadın olmak 
üzere 400 kiti döri giinden 
beri hiç bir ıey yiy!p iç
memekte ve imaiatiıaneden 
çıkmaktan imtina eyl<omek
dedirler. Sebebi ücretlerinin ı 
artırılması diieklerinin 
yerine getirilınemesıdir. Bun. 

lar tütün balyalarını yığmak 
suretıle iınalathanen;n bütün 
kapılaı mı k 'pa nıışlardır 

re.ek iç.in menfi bir vaziyet 

almıştır içersine yiyecek 

sokulmas na ıııani olmakta-

tadır Aynı zamımda hna 
ıatha11en ln suyunu ve elek 

trik c~reyıln1rıı kesmiştir 

Ame enin duçar oldukları 
lm mahrumiyet dolayısile 
herhalde vaziyetleri pek 
vahim olsa gerekt ir. 

1 edileceğini, bununla beraber, 
ameli bakımdan , meselenin 
ancak son kanunda ele alı

nabıleceği hi ınm,.ktedir. 
Mevzubahs muhtıranın 

dan tetmillnl yüklemek olan 
Yugoslav teıebbüsü İngiliz 
mahaflli ve bilhaua katiplik 
it1eri nezdinde bir can sı
kıklığı uyandırıyor. Demek 
ki Yugoalavya ve Macaristan 
arasında ortaya çıkmıı olup 

yet vermediğlmi.ı: hastalık lıte böyle bir ıekll karıısın· 
bu gün adeta kötületmişti. da hangi sağlam yürek da
Ara sıra kon utan ve kalkıp yanabilir · 
gezebilen zavallı annem bir 
kat daha felce uğramıı, ko
nuşmağa bile mecali kalma· 

1 
mıştı 

şimdiki halde yalnız matbu- F k h 
atta aksetmekte olan anlaşa· Küçük 1 ret ep onun 
mamaz'ık hadisesinin bu bat ucunda oturuyor. "Anne 

suretle resmiyete dökülüp, 
Uluslar Cemiyeti vasıtasile 
<le uluslararası bir mahiyet· 
te olması isteniyor. Hal bu 
ki İtin doğrusu aranırsa 
Uluslar cemiyetinin bu gibi 
ahvalde fimdiye kadar tut 
tuğu yol ve güttüı}ü siyasa 
sadece diplomatik bir mü 
nazaayı halletmekten ibaret 
kalıyordu 

Şüphe yok ki mesele 
küçük itilafın uluslararaaı 
bir unsur olma 1< itibarile 
ehemmiyet ve değerini h· 
pat etmelc olunca, hem mec
lis reisi hem de küçük itılaf 
siyasetinin ilham edicisi 
olan Çekoslovak hariciye 

1 ciğim, anneciğim; ne zaman 
' eyi olacaksın, gezeceğiz, ey
\ leneceğiz., diye türlü türlü 
İ çocukça sualler soruyor. 

Cevahını alsrrayınca ır.e

yus ve mükedder tekrar çe
kiliyor, köşeye büzü'üyordu . 
Ara sıra coşan hislerine mağ
lup olarak sokulmak ko· 
nuşmak istiyor. takat bir 
az sonra tekrar sönen bir 
köpük gibi heyecanı geçiyor. 
Hıçkırmalar ağlamalarla 

mahzun mahzun 
soku'uyorJu. 

yanıma 

Ne kadar mü ,fik ve içli 
çocuk . Her yanıma ıokulu
tunda onunla bir kardeı de· 
ğil, adeta büyük bir arka
daş gibi konuıuyor, derdini 
dinlıyor, bir az avutmağa 

çalışıyordum. Çok zeki, çok 
hassas bir çocuk Dah ,ı ta 
mamen yetim olmadan al
dığı boynu bükük yetim va 

M. Henderson'un bu ıefer 

* •• 
Validemin hastalığı müte 

madlyen her gün fazlalaş 

makta ve nükı etmekte .. 
Doktorun birisi çıkmadan 

diğeri giriyor Adeta bir has
ta evi. Ortada bir ben 
meydanda kaldım Pederim 
sekiz sene evvel (Şeyh Salt) 
isyanında ıehit edildi Geri· 
ye kalan, küçük Fikret, valı 
dem ve mektepteki ağabe 

yim. Az bir maaıla hem 
idare oluyor, hem mektepte· 
kine para gönderiyorduk 

Doktorların bir kısmı 

meccanen muayene ediyor· 
lar. 

Fakat ılaç parasını bızim 
vermemiz icap ediyor<lu. 
Para da yetmeyince eskiden 
kaıan altınları satarak ilaç 
alıyor, hiç olmazsa bir daha 
hayata avdet etmesine çalı 
şıyorduk. 

Fakat heyhat! O kadar 

hastalık fazlalaşmıı ki konuı -
maktan bile aciz ... 

* * * lıte hazin b r akıam. 
dırımların, şımşeklerin 

Yıl. 

bir 

birine çarparak çıkardığı gü
rültülü, korkunç bir akşam .. 

Yağmurun bardaktan dökü· 
JÜrcesine boıandığı bir ak
fam ... 

asıl Macaristana kartı yapıl
mıt olduğu malum olmakla 
beraber, İtalya'nın da bu 
muhtırada hed~flendiği, zira 

-------------·------·-------'küçük İtilaf siyasetinin İtal-

nazırı bu fırsatt11 n istifade 
edip Uluslar cemiyetinin 
mekanizmasını• ~ansasyonel. 

bir tarzda istismar etmek 
hevesine dütmüıtür. Küçük 
iti a fın Cenevre muhitle· 
rinde, Yugoslav teıebbüsüne 
karşı ltalya'nın inat etmesi
ne kartı küçük ıt• afın da 
meclisin fevkalade bir içti 
ınaını talep etme i ihtimalin
den daha tin diden bahse· 
diliyor. Bu talep ise mecli 
s ı n gelecek tokantısını dik· 
kat nazarına almaksızın ya 
pılıp !iomaya karşı açıktan 

açığa hir nümayiş mahiye 
tinde olacağı rivayet ediliyor 
!'ununla beraber bu tezahü 
rata Fransa'nın iştirak et . 
miyeceğı. zıra bu me,·zu 
hakkında takip ettiği hattı 

hareketin malum olduğu da 
ilave edilmektedir. ı•u şe 

rait altında temenni edilecek 
bir şey varsa, o da Cenevre' 
nin faaliyet usul ve imkan· 
' arının Hrf prestige, ve göı 
teriı alakalarını tatmin yo
lunda olan ne ıu ne -:le bu 
tarafa hizmet etmeyip, sa 
dece ve münhasıran Avru
pa ' irliğini bozacak tehlı

keli •ir tabiatta olan amil· 
!eri ortadan kaıdırmıya ya
ramasıdır. 

üstüne aldığı vazife müteva
zi olmakla 1 eraber ehemmi 
yetidir de, M. llenclerson , 
Cenevre'de yalnız bir kaç 
gün kalmak ve riyaset cel
sesinde, İngiliz ve Amerikan 
m_ıhafılind,, çok değeri olan 
silahların kontrolü fikrini 
müdafaa etmek İ•tiyor Si 
lahıızlanma me;eleainln,rra 

tik bakımdan olmak üzere 
münakata mevzuları araıııı- ı 
d11n kati surette çıkarılma 

11ndan sonra. Cenevre'de 
garip bir cephe değiıikl ği 

baş gösterdi. Silahsızlanma 

meselesinin eskı muarızları, 
muhtelif vesileler'e. cezri 
tedbirlerin pek lehinde gö
ründüler ve şüphesiz ki 
bunu sırf hakikati hayali 
bir t~kım vaitlerle bozmak 
niyetıle yaptılar. Hatta 
muhtelif memleketlerin si 
lah imali ve ticaretine dair 
yapılan sıkı nizamnameye 
dair olan büyük çaptaki 
Fransız teklifinin bile bu 
kabil ve bu n.ahiyette bir 
teklif olduğu muhakkaktır. 

İtte ben. İşte Fıkret, lıte 
annem .. Lam hanın hafif 
hafif yanan titrek ziyası al· 
tında yarı belli yarı bdirsiz 
görünen annemin yüzü, ade 
ta solmuş baharın dökülen 

sararmış yaprek~a rı gibi ea 
rı l uruşuk bir hastanın son 

dakikalarını andırıyordu. 

Odada hüküm süren seaziz · 

lik gitgide çoğalıyor, ölüm 
havası yağdnıyorcu. Ara 
sıra aldığı derin derin nefes 
!erin hırıltı'arı odanın ratıp 

ha va sına karııarak kayp 
oluyordu. 

• 

Bitlı k~sir \'i laJ'(• t 
lll «t k<t ııı ııı,l«t n 

Kent içinden akmakta olan kasaplar ve şehir dereleri
nin lağım sularile yagan yağmurlardan meydana gelen 
ufak bataklıkların sivri ti.1ek yetiştirmesine amil olduğu 
ve bu mazarattan da sıtma hastalığı yaptığı malum bulun 
makla umumun sağlığına düşman olan h.utal ığın önüne 
geç ııek için aıtma rnüc&.c'.e'e ta l iınatnameaınin 16 ıncı 
maddesi mucibince küçük çalışma ile kaldırıln ası mümkü 
olacağı dütünülmüı ve sıtma n ücadele kanununun 6 ıncı 
maddesi muc bince 5 yatından aşağı ve 65 yatından yu- 1 

karı olanlar hariç olmak üzere bütün mükellefinin yİnen 
aynı kanunun 6 ıncı maddesine göre beş gün ıçın ve 
20 12 934 perıembe gününden itibaren posta posta iş ba · 1 
tına çağrılacaklardır. 

ya ile karşı karşıya geldiği 

tamamen an 1 aşılıyor. 

Görülüyor ki vaziyet ica 
bı olarak Fransız Hariciye 
nazırının mevkii mühım ol 
nıakla beraber ayııı zaman· 
da çetindlr de, çünkü Fr an 
sız hariciye nazırı eski müt
tefiklerile yeniden elde 
edilmek istenilen ltalyan 
dost 1 uğun un kar§ ılıklı men· 
faatlerini tayin edecek bir 
hakem vaziyetine giriyor. 
Bunun içindir ki gayesi 
esasen Uluslar Cemiyetine, 
bir anlaşamamazlığı ortadan 
kaldırmaktan ziyade, cinai 
bir vakıanın siyasi bakım-

Silahsızlanma konferanaı · 
nın reisi olmak itibarile 

Mütenıadiyen rayıklura

lar devam •dıyor, nefeıler 
sıklaşıyorc!u. Bir ara sayık

lamalar duı du nefesler rey. 
rekleşti, bird•n c'oğrulur gi
bi oldu. 1 ir n üddet ikimi· 
ze bakt , Laklı: ve tekrar ya· 
!ağa düşlü. Memen üzerine 
koıtum Gözleri haddinden 
fazlaaçılmıı, hafif hafıf te 

Zayi 
Tatbik mühürümü ııatp 

ettim. Yenlılnl kazdırdım • 
Eıklslnln hükmü olmadıfı 
ilan ederim. 

Yeni köyden AIJ 
oğlu Hüıey1n 

Zai 
Tatbik mühurümll kayıp 

ettim. Yenisini alacafımdan 
eıklsinin hükmü olmadıfı 
nı ilan ederim. 

Ovaköyünden Kadri 
oğlu Emin. 

bessüm ediyordu. İıte btzl, 
dünyasını son olarak ıeyre· 
diyordu. Bu anda Fikret'! 
alan ağlamalar; hıçkırmalar, 
iniltiler şeklinde yükseliyor· 
du. Bir anda durdu. tekrar 
açılan gözlerlle bize bir da

ha baktı, yarı anlaıılır. 
anlaıılmaz ağzından bo#uk 
olarak ıu kelimeler dökül· 
dü. 

"Onu İncitme, koru, ya
zıktır •• Artık ağıı:ı yumulmut 
gözleri kapanrr tf, nefeıl 
durmuıtu. Ebediyen dün
yasına gözünü yummuı 

uçmuıtu. O belki timdi 
çok mesuttu Fakat ne yazık 
ki ebediyyen yetim, ökıllz 

kalan Fikret'! H·in bedbaht 
ve gözü arkada olarak 61· 
müştü Sabah yavaı yavaı 
oluyordu. Horoz seılerile kö
peklerin acı acı feryatla
rı birbirine karııarak bu 
ö üm havasını bozuyordu . 

İkimiz de kucak kucafa 
bu hazin ve elim manzarayı 
seyrediyorduk. 

• • 
Herkeste bir seuizllk bu 

kalabalığı takip edip gidi
yor. Arada bir Fıkret'ln 

acıklı hıçkırarak, anneci
ğim anneciğim, diyerek ba. 
ğır.naaı ve nidaların yüksel
mesi l.u sükutu bozuyor
du. Her kesin yüreği bıçakla 
kesilir gibi kesiliyor, bu fe· 
ci vaziyete hepsi acıyorlar. 

dı. . 
Evet, Fikret timdi tam 

manasile öksüz ve yetim 
çoçuktu Onu esklıl ııtbl 

bağrında bastıracak, öpecek 
ve her nazını yerine getire· 
cek kimi kalmııtı? İıte ben, 
itle büyük ağabeyıl Fakat 
ağabeyi ne olabilir? Analık 

ıefkati, muhabbeti nerede .. 
Gözünü açtığındanberi 

öksüz, yetım. lıte mazi, iı
te istikbal. Hepsi kapalı, hep· 
al karanlık 

Savaş'ın Pyesi: 1 

Bir Zaferin ggaaaa 

okurumlar büyük ve değeıli günlerde 
gece toplantısı [mü;amerej yapmak için 
ıırM arar, oynıyacak tiyatro bitiki 
bulamaz. 

adam. 25-30 yaşlarında. 
Birinci adanı Paditah tarafına bağ

lı bir adam 30 35 yaşlarında. 

Bir lııfl'ri11 Ya~ı (~arkı) 
Gece güler, gün geçer, yine söner yıL 

dızlar 
Gün olurki gönlüme hemen döner yıl 

dızlar 

Ben o günü andıkça kalbim derinden 
sızlar 

İçimize dert atar böyle zaferin yası 

Bu yetml yıl içinde neler geçti baıımdan 
Zaman olsa da ılze anlatsam savaıımdan 
Bugün için h~r sözüm size bir maıal 

a 
aaaagg Yası 

a 
fazan: R (;UKALL' 

Bıı pi.' P· iıııi: 
- Değerii çevirgı·nleriınden 
Esat Hilmi'ye - Erdem bilik 
öğrctgeniın Baki'ye - oğret
gen ve öğrelgen olacaklara 

. \ ,., • w fra rı <' d i y /1 n ı ıı ı . . . 

Hinim bu piyesim böyle bir boıluğun 
çok ufak bir köşesini doldurmak için J 

ortaya çıkıyor. 

Zaten ben ! u piyesi bir piyes ara
yıb bulamadıktan geri elım bo' dönüıı-. 
ce yazdım, hatta ko 1 aylıkla istendlğı 
yerde oynanması için de kadın ro Ü ka 
rıştırrnadım 

Piyesimde belki de pek çok kusur-
lar olacak Olmıyacağını söylemiyorum. Ön söz 1 
Art ık, o kusurları da benim bilgime ba 
ğıı!amak; ama ilerde daha eyisini bek
lemek şartile bağış 1 arnak, okurlarımııı 
büyüklüğfne kalmış Lir ıey. Ben kendime 
inanıyor, Lunu yapacağım diyorum. ln
kılab çocuk' •rı nın, Gazi çocuklarının 

!'irinci tiyatro bitikim l k:tab 1 olan 
"İnkılab yolu. nu bastırırken de hiç bir 

1

1 

fey il'" sürmemiştım. Bunu "Savaş. ın 
d~ğerli direk 1erine (sütun \ geçirirken de / 
hıç bir ıey ileri sürmiyorum. Süremaz 
dim, süremem de. Çünl<ü ben. sözümü I 
Ye özümü daha olgunlaştığımda yaza
cağım bitiklerime saklıyorum. Runa 
Verdiğim değer, "Savaş., ın basım } ü 
ZÜne (Sayfa) geçmiş olmasıdır. 

Türkiye'de lıemen hemen en az ya
zılan bitik - Çünkü tn az satılandır
lfyatro bitikleridir. 

Kültür bakanlığının bastıklarını da 
•ayalım: bu biçimde bası 1an bütün l..it•k· 
lerfa 'ir iklshi saymayın; kalanların 
hepsi ya değersizdir, ya lise, orta okul 
Ve müsamereye iıtekli her hangi kurum 
l11t için hafiftir, yahud da ağırdır. 

Yine; bir çok okullar (mekteb) ve 

hang.slnde 1 u inan ve güven yok ki 
bende olmasın. 

R. Gökalp 

lsıikl:H s.l\a~ırıdaıı fi ~apnık. 
~loılt>ı'ıı ııi'.·es: 1) 11/iriiııiis 1' • 

Hol ltiiliiıııii : 
Hüyük Lab.ı 60 va~ 1 arında sevimli 

yüzlü bir ihtiyar 

K>z çocuk - J 2. 13 yaılarında bir çocuk 

erkek ,. - 13-15 " " " 
Hoca cftndi 40 50 yavlarında eski 

hoca benzeri 

Ce:ımi - Padiıah tarafına ba#lı Lir 

İkinci adam- Padişah tarafına 1 ağlı 
bir adam 30-35 yaşl rında 

Erdoğan -- Genç köy mul'Jlim;. 
Mustafa Kemalcllerden 25-30 yaşlarında 

Huan - Genç bir köy çocuğu. Mus
tafa ~. emalci erd~n 18-20 yaılarında 

'>lehmet Genç bir köyü çocuğu 
Mustafa Kemalcilerden 15 18 yaşlArında 

Seyfi- Genç bir zabit Mustafe. l\e 
makilerden 2r..Jo yaflarında 

Süt baba -50 yaılarında bir ihtiyar 

Mustafa Kemalcilerden 

llirinci ihtiyar - Bir köylü 40 45 
yaşlarında. 

İkinci ihtiyar - Bir köylü 45 50 yaı
larında. 

5 6 tane köy çocuğu . Eıki ekteb 
talebeleri 

7 8 tane köy çocuğu. Yeni mekteb 
talebeleri 

İstiklal savaşının olduğu sıralarda 
İstanbul'a oldukça yakın bir köyde ge
çer. 

Birinci Görünüş 
Pı·oloJ...: 
Perdenin ön kısmına 60 yaılarında 

bir ihtiyarla kollarının arasında biri kız 
bi~I erkek, iki çocuk çıkarlar. Çocuk
lar fU acıklı ıarkıyı ıöylemaktedirler: 

* . • * 
İçimizin uzısı, gözümüzde görünür 

Önümüzde bir zafer, birdEn ya•a büıünü 1 

~ün~er bir zincir ol~~ etek gib_i sürünür. 
lçimıze dert katar boyle zaferın yası .. 

[Büyük baba dalgın ve yaslıdır. Ço· 
cuk 'ar manasını bilmebikleri ve ne için 
söyledıklerinden haberdar olmadıkları 

bu tarkıdan hiç bir yas ve dert duy
mazlar. Yalnız anlamak için büyük bir 
istek taııdıkları hallerinden bellidir] 

Kız cocuk: 
• 

Bayramlar gözünüzde bir yaıla beliriyor 
İçime anlaşılmaz binbir keder giriyor. 

Büyük baba, bu yasın, bu yaıların aslı ne; 
Niçin gözlerin yatlı, niçin dertlisin yine? 

Biiyiik b.ıba (okşı~araı.. acı 

lıir !-ot'Slt>:) 
Kızım, üzülme böyler bu yası benden 

ıorma 

Sen körpecik aklını böyle ıeylerle yorma 
Senelerin çokluğu saçlarımı ağarttı, 
İçime sevinç attı ve yas attı, dert arttı 
Ben yetmlt yıl içinde yatıyan bir ma-

salım, 
Baharlar, kıılar ırören çok ihtiyar bir 

dalım 

gelir, 
Fakat bana sorarsan içimden ah yükselir. 
Siz dünyaya bır cennet kapısından bak 

tınız. 

Hepiniz cümhuriyet kucağına aktınız. 
Bu ıarkıda gizlenen ıey1 eri, ben bilirim 
Ben bunu her duyuıta içimden irkilirim. 

Erkek ~·oeuk öalv~rar:ık:) 
Büyük baba, ne olur. bize de anlat onu, 
Biz de bilelim bunda ne saklı olduğunu 

Kız c'>cuk 
' "Şarkının manasını ben derim" demlt-

tınlz . 

"Siz bitirin, sonra ben söylerim. demlı· 

tiniz 
Haydi, ne olur söyle? 

Büyiik baba 
Fazla yalvarma kızım, 

istemem ki incitsin, genç ruhunuzu 11-

zım, 

Güneı gibi yüzünüz, karanlığa dönmeıln 
içinizin sevinci, eksilmesin, sönmesin. 

~--- . ·- - -- - - - - -

Vatandaş 

Yerii malı ~ullan 
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!! PALAS PALAS ii 1 

u
1

~:~:o~:l~r~~~k~m ~:~f~y:~d:~t~~~usi sis· 1 

•• t4 temi olan her devrenin değişik ve çetin modeller , 11 

n •. üzerinden çıkarm<ıkla ve modelleri mahkum etmek 1 

~- ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Paris 

ller lıwmsla ('llısaliııP üsı ü ııdii r. Balı kesi r'ıu 

hu ııef is K,\ iL\ TEPE şarabı lıerkest' 
Zevk, KuYvet, Sılılıat vpı·ir. 

Karatepe Şarabı t• Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde ~~ usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan , I 

•'! Teşı·if P<l('ıı ı ıı nıii~kii lpı-seııt ıııii~terilerirıi dahi nıcrıııııııı edf'ıı ~J 1 i ::~i:;d:~;a;ıü~~~:;;~:i:i~mi~:v:::~:~:~:dvee ~:;:;. ) • Toptan ve litre ile satış yeri 

"temiz, konforlu \'C servisı mi'ıkl'llll)l('l, ücı·eıleı·i lıt•rkt'Set lvt'l'İ~li ~· eni •• 1 mııtır. İmtihan günü modelden intihap edılen manto, 1 Birinci Noter altındaki mağazada 

ıt41 iıışa.tıtLirdiği ~ sıeak_ Vt\ s ı)_ğıık a"rııııız;ı ıı.yguıı l'ınkalt\ıl:- h_:ıııyo:;ılı \ !! tayyur,ebtek ro1 pları ha1 nım1 lardçıkMarmıı pro1 vas(ı4nı)yahp· 1. .il 
• - 1 (' 1 "" m • ş ve ununa not a mış ar ır. ezun o an 4 a· , 
• taVSl,Ye~t' d!' .... ,"l'I' h ı r Olt• ldrı'. .\ltıııda -,"tlZlllOSll \:ll'l il'. Ja~lllOSlll l l 3 11.ı 1 r~---....... ~-.-1~'"'"'--"'""-Jj.~~-~-~~, 

" u •• mm muvaffakıyetle bitirmiılerdir. Ve buna kanaat tfJ ~·~ LI t~'r>L-,-,\i··t::.- -~ · c.;. ·.~'\l~t'"LT'\~ ~ 

tf ial'llll bulundUJ'UI'. (rUld \(' SP•lr rad~OSll llH\\CUlllll'. •• 1 biçtikleri kumaşlarla fikırlerini daha kuvvetli tashih 
t4 Df etmiş olurlar. 1!
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..,.,_.,._._ .......................... * H1"la"l1°ahmere, flı0mayeı·etralel -----------·----- _&_________________ 1 f j 
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Fiatl:ıı· ııı·uz, tak:-;iıf .. f'd(· :ız:ııı ı r 1 

~~~~~--~~~&l~~~-~IG 1 ~oıa;Iık gii~tı·rilıııi~ıir. ~Tayyareye yardımı borç bil. I, 
k a Ban hanımların daha ted.isi esnasında aldıkları .~~~~~~~~~~~-... ~~4 

Romatizma ve soğak algınlı /arına çare ~ dıkişlerl e kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat ~iflitliHi!ii••··-·~~liif~~-HiBi;f! 
ıitif kendileri söylemişlerdir. ~ • ~ 

T •• k Elekt ı•k ~ltl Ortanıektepten, iptidai mektepten ve millet mek- ı Jf cı11 ı /ttt· fcı-z::, ~ÇiYl: 1 Ur r ' 1 tebi ı B ı kursundan mezun olan hanımlar diploma ~ 

T f 1 
alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki biçmek ve dikiş ·~ı 1 1 J ı '*' 

ermo Oru ~ 1 

k.ı: .\foysirıılik vı> kı~ ık <'rı sorı ı.ııo •. · a rııaıı o u"., ~ dikmeyi öğrenmiŞ olurlar. Fazla izahat almak istiyen ~~ · !ij 

1 

ler yurdumuza müracaat etsinler ~ ı·ophık, ~ iiulii kuıııaşlar \ t' taııılP lıa'!.l'.ılerı- İl. 

• 

8 1 k . 1 d N 32 k An t ~ t me 1 ADRES: l'Örc kç l·r malıalles' .Al ı t! ıkke t l'Jşa caddes No: 6 . ı ~ ıııiz ~l'lıııisıir. 'I 
Ükoııoıu i lmlaıılı::ıı'.~

1

\ ~eı~ ~~:, :~ 3 3 '"~~:ım'.~ ı ~: 9 ~:ı'.~ara M 1 11~ ;:,~ }};,:~;r~y ~;iş ; • & ı; ~ e f,,;'.e ~ tf ç i ıı 
v.e on bl'. ş se_. uelik ilılı.·r,ı lı('l '. ıtıııı lı J izd. ir. llulıtel'l'lll lıekiııılf'rirııi- eın ' .li!~~-=~ ii~ ~ 
zıu tavsıvesılt\ roıuatızıııalarda, asabı lıa~lalıklarda, tı>rl<'ıııede, ~ -~~ En -1\iks paltoluk pardüsüliik 'e askeri ka-

sıcak ku;1ı vı' lı<na baHvo \ü paıısuıııarıhnıuda isıiıııal olıııırn:ık- ~ .. · , •· I} puıluklar giizel desı-ıılm·d, ~-f'ı·li ~·e İngiliz i 
tadır. Htıı'3rıH · çiıı saud{ılyal:ını H' yatak içeı·isiııe vı · ~aiı· liizunı ~ Sevgim ~ t'ihisf'lik kuıııaslarııııız ıııe,euttııı-. 1 
güı·!ilen yerlf'rdP. koııula~)!lir .ı! ... ~ ı!ıeı~ı,lı~k~L~ıı ,rıılıurı:ı giiı·r. IH'r 91 _ lft ' ' ' ıii 

şek ı I ve e ba,ltla 1 ıııal etl ı 1 w. l t.I z \ E 1 Mil N 1 r 1.11\111. ~ !§. ~ /ltÜKERR EM K A M!l L ~ Mu~tm m müşterileri ,njz iıı bir dıf a maıamı ıa ~ 

1 Saf,ş ye;/eri: ' m 'I( HA~JM ;..;,z SEVGİ ' il 1 şrifleri kififü. ; 
İzmir'de peftemalcılarda Seydi Şehiri ~lehmet Tevfık elektrik ticarethane· ~. ._ , ~ 

~ Ve en acı ıztırabı 

Ve İstanhul'da Mısır çarşısıada attar H. Hüsnü ve mahıumları ve Galata'da • Bıı İ nk J/iıp r omanı ııda Ji! 
~oyvoda caddesinde edkardölevi elektirik deposu. Ankara' da Evliya zade ıt ~ ~ ~ Fantazi Manifatura Ve 
rıyat ve ecza deposu . • ilT'd1 •. " Göetermiıtir • K M 

~. Sıvas ve Samsun'da lbrahim Ferit işık elektirik depoları. !i [I/ w· ~.. !f! UffiaŞ azaSl 
~ Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon Ucaterhanesi, 1 • 

1 
r . -· it 2 

~ Afyonkarahisar'da Hüsnii Riza İstanbul eczahanesi. • ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 5 
~ Usakta diş tabıbi Bav Yusuf 0 ~ U y U n ~~~~ii~~!i~~liıtifi!Ç•ltit~~H~&!t~ 

~-~-~~~;;em~•-~~le 1 lztırabın·1 , __ - ,. 
Belcdi,Te Reislig'"'·in(l.eıı: .. :·····G··o::z···h·e··k·ı:m··,.-·· .. t.I - - Savaş kitap evı ıl ' Belediye Dispanserinde 

.; 25 Kuruş ı Muayene Günleri Sıtma miicatldn kaııuııurıa tınrıkaıı 5 giin ça- : · 
lışmak meeh.ıı·i~ı·tiııde hııluıı:ııı ıııiikelkfiıı kf>ıı- 1i Or, l~san A~met Her kitapçıda bulunur. 

dilcriııe işe gitmeiPl'i için >aıııl:ııı IPhligal gliniirı_I! Hastalarını her gün aa-

de İs başında b11l11ıımad1J..l::ll'1 1:1 kdirdc 11~1 kh' ll 1: at 3 den sonra Kuvaimil-

1 "ı k k 1 · k · ı · 1 ı liye caddesinde 159 nu 

) 

ı.:ı ıa" 11 · et t'ıı ı ıscr ıl'aııııı ıufıı; ı ( • ıı,val J,;ıı.u- : 1 h 
1 ~ 1 mara ı muayene anes n- ----------------

nu rıa Lrvfikaıı 1alısil oluırn('llğı ilaıı olunur. : de kah.ut eder. 6ı.l.. .., K ra11 .• 
. l .................. u······ alnflırgı clZclSI ı•ı(l 

Ban~ırma tah~ıkat ha- Ban~ırma ıcra mamur. _·- ---- Miidiirlüğürıdcn 
~imliğİn~en: lu~~!n~~~~a'nın saıur köyün. i 

Bandırma çınarlı mahlle- de Şerife 150 lira borçlu 

Dr. M. Ali 

sinden Varnalı Mehmet oğlu 
bay İsmail. 

Karınız Çınarlı maha il esin 
den bezzaz bay Hüseyin hem 
şiresi bayan Emine tarafın
dan aleyhinize açılan bo-
ıanma davasının icra kılın 

makta olan muhakemesinde 
ikametgahınızın meçhul kal 
dığından dolayı hakkınızda 
ilanen tebliğat icrasına ka · 
rar verilmiş ve muhakeme 

de 27 - 12 • 934 tarihine 
müsadlf perşembe günü saat 
13 talik kılınmış olduğundan 
yevm ve vakti mezkurda 
Bandırma tehkikat hakimli
ğinde ya bizzat hazır bulun· 

madığınız veya tarafınızdan 

musaddak vekaletnameyi ha 

iz bir vekil göndermediğin i z 

takdirde tahkikatın gıyaben 
icra kılınacağı tebliğ maka· 
~mına kaim olmak üzre ilan 

olunur. 

Salur' dan ilacı Ahmet oğlu 

llüseyin'in Mürvetler köyün· 

Cilı, fı'l'lll.(i, IH·l-
' 

~oğuk ,ıı ~tı lıa:'llalıkl:ırı ! 
de bulunan üç taşlı sağı dere 
solu Raşit tarlası , arkası 

bayır ve öııü d~re ile bağlı 1 

ve 23Ô4 hisseden 1 154 his-

1 
sesinin l 64 buçuk hissesi 
borçlunun olup haczedilen 
ve 569 lir.a değerinde işbu 

Hsse 6 1 - 935 günü !:lan 

ıııi'ıtı-lı:ı~ı-ısı. ; 

Haslalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu· 

ayene hanesinde kabul ve il 
tedavi eder. · 

dırma icra dairesinde satıla
caktır. O günde 569 liranın 

yüzde yetmiş bet ni bulmadı
ğı takdirde 15 · 1 935 günü 
son arttıranın teahhüdü ba 
ki kalmak şartile en fazla 
b<'delle ihale edilecektir. Ta 
)iplerin yüzde 7 kurut 20 pa 
ra depozito vermeleri ve hu 
hisse üzerine bir hak iddia
sında lı ulunanların ilan gü· 
nünden itibaren daireye yazı 
veya sözle bildirmeleri la
zımdır. Başka malumat al· 
mak isliyenlerin dairede 
mahfuz 934 · 271 numara 
lı do>yasına 

ilan olunur. 
müracaatları 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
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: su//ar Birliğine seve ~ 

i seve vardım ediniz. : 
1: l'oksıılları (iö:ı ime : 
• • 
: llfrllğl : 
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Zai 
Tatbik mühürümü kaybet 

tim. Yenioini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığınını 
ı ilan ederim. 

1 

Ova köyünden Kadir 
oflu Sabri. 

Sıııdırgr'ııııı Camii Kebir ıııt·lıcıllc~iııde hulu

ııu p 'ergi borcu rıdaıı ı!ola~ ı 3000 lira b· deli 

ıııulrnrııııwııle 4- . 2-934 taı·ilıiııdf'ıı iı.ilı:ırcıı 21 

giitı ıııiiddf'tle lıaczcıı s : ııılıga çık.arılaıı 1111 falı· 
ı·i kı·sı hiııasına talip ulaıılarııı u~ulii dairı~siııde 
Sıııdıı·gı Malıııiidiirliiğiirıe nıürat'aallal'I. 

Ba gece 

Vatan 
Ecza hanesi 

Nöbetcidir. , 

!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 1 

rada ve dışarıda ticari mü- I~ \ 
essesatta it kabul edecektir. İlan 

Uıul defteriye ve ticarı İhtiyaci olanlann mektupla 
muhabere usulüne Lihakkın 1 veya şifahen Savaş idareha
vakıf bir Türk muhasip bu · 1 nesine müracaatları. 

Cr)l..\HTESİ GÜ,\LEllİ 

ÖğleLleıısoııra saall4deııl6ya kadar dahili 

lıa,;t.ılıklar ıııuayerıesi ( f)okloı· .\lıınct 

Eıııirı hf'y) 

PAZ.\ l\ (~ÜNLEHİ: 
Öğlecleıı sonra saa l 15 den 16 ~ a kadal' 

kulak, bıınııı, hoğaz lıas1alıkları ıııuaye

lll'~i (Doktor İlı'fııııcl K::\ıııil he>) 

P.\Z.\llTESİ GÜ~LEKİ: 
Öğledı~ıı ı•ı ıl'l saat 10 darı 12 ye kadar 

dalıili lıasıalıklar· ıııııa~ı·ııesi (Dııkt.oı· .\lı
ıııel Eıııiıı lır,ı) 

SAL! (~CNLEl\İ: 
ÖıYle(kıı ('\'\'ı•l saat 1 O dan 12 ~· ı· k:.ıdar 
d<~ıili lıasta!ıklar ıııııayt>nf'Si (Doktor .\lı
nıPl Eıııiıı bı~~) 

CAl\S.\MB.\ C(\~LEHİ: 
' ö~lı•tlı'ıı soıır:ı s:ıal 15 dı·ıı 16 ya kadar 

tl;hili lı<ı't:ılıklar ııııı:ı~('ll('f'i (Dnk.lor· lla
:o;aıı ltaif \ıı·~) 

PEl\)E\lllE nt~ · LEHİ: 

ügled ı ·ıı sııııra s:ıal ı ~) dt·11 1 G ya ka<laı: 
ı·ildiYI' 11• bt• \ livt• lıa.;ıalrkları nıuayf'n,,sı 

( Dokloı· \!Plırıw; .\li bt'~ \ 

~ --Ne~riya-;-miidür-ü:-ES-AT A.DIL 

vniyet Matbaa•ı Balılı..tr 


