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Sovyet Rusya'da Tükiya ~ak~ında Tortçe 
~ir dergi çıkarılacak 

Her yerde 3 kuruıtur 

S ı\Ll 25 iLK KANUN 1934 

•• 
Kazım Ozalp 

Kurıılt<t)' dağ·ılıı·ken bir 
söylev söyledi 

Bu devredede kurulta~ 257 topla ntı ya
'Parak 801 k~ ıı un . 33 t'!fsir ve 2tı7 k.a

r.ır verilmiştir 
Ankara, 24 (.\ .A) - l\u- lık başkalı.iı ın ötedrnbe· 

tultay Ratkanı Küzım Öz ri yıtşalmakta olduğu ayrılık 
alp dün kuru1 tayı kaparken düıünüıü ortad:rn kaldıraca. 
söylediği !•ir söy 1evde dör ğını birlik yaratacağını ve 
düne i kurultayın '257 top- Soy adı kanununda Soysal 
lantı yap"rak s·ı ı knnun ilerlemede kıvınçla anılacak 
33 tehir ve ayrıca 207 ka· bir atılış ve Tü .;< tarihincn es 

rar vermiş olduğu ve Tür ki çağlarında yafamış olan 
kiye'nin bütün alan'arda ve fakat saltanat çağlarında 
erg?nlenme•i ve yükselmesi baıta bu unanlıırın siya 
için kuru ' tayın verdiği emek •~.sı duyguyu 
!erin hep yurtseverlik oldu gevşetmeleri yüzünden Lir 
ğunu ve bunu Türk tarihini yana bırakı'mış olan bu gü· 
öğünçle yazacağını söyledik- zel türenin diriltilmiş olma
ten ıonra sıyaMya geçmiş ve sının ÖvJncneğe değer bir İf 

demiotlr ki"Dııarı siyasada da olcluğuun ve kurultayın Türk 
verdiğiniz öğütl ere göre ça- kadınına verdıği önür'ü Sİ· 
lııan hü~umetimiz Ulus için yas 1 ve ulusal borçlarının en 
yarar an laşmalar başarmış, büyüklarind en b riııi ödedi 
böyle dııarr ıiyasamız belli gint söyliyerek söylevini şu 
ve sağlam temeller üzerine tözlerle bilirmiştir:" baylar ba 

konulmu~tur.Uluslar derneğine §arıcılığınızın kaynağı Atat ürk· 
girmemiz Balk.m dn 'aşması dedir." Şldetlı alkı§lar" Onun 
barıt içinde ilerlediği istek· açtığı verimli y~!lar üstün
lerini doğurduğu kurduğu de yürümeklerdir ki ülkeye 
başlanan batlıcalardandır " yararlı olduğumuzu söyledi· 
Kazım özalp b undan •onra ler ve bununla pek }erinde 
dilinizin özlenmesi işine Ku- olarak övünebiliriz''alkı§lar,. 

rultayın gösterdiği balılığın Türkiye'ye yaptığı 

öğünç'e anılmağa değeroldu- sayısız aylıklarla hepmizin 
iiunu ve layik budun tulumuna yüreklerinde tükenmez gün 
U)gun o1arak çıkarılan kılık ı ce yaşalan Ulumuz Atatür 
kanununun Ccmuı luk destek-

1 
ke bağlılığımı ve sonsuz say 

lerin:n bütünletmesi dolayısile ğıları mı bir daha sunarım. 

atılan adımların en ba şında 1 Hepinize esenler ve ulusal 
gelenlerden biri bulunduğu itlerde oktümer dilerim" 5ü-
bugünün din yönünJen Kı rek 1i alkı§lar .• 

Yugoslav başbakanı 
ll~t~' Yevt iç ilt• ismt11t iııönü 
ve T. il. Arı·s aı·•ısıııd•t sa . J 

1 

m imi telleı· Ç(11 kilcli 1 

Ankara 24 (AA) - Yu
ııoslavya Ba§bakanı Bey Ye, 
liç Başbakanlığa geçer geç-

Ceııeral ismet İııöııii 

rnez llaıbakanımız lsmetİnö 
nü ve Dış lıakanımız llay 

1'.R.Aras'a çekdiği tel yazılarıle 
kendilerini sehlmlamış ve tah 
•i merbutiyetini ve iki ülke· 
ilin doıluğu olan tam inanı· 
ıını bildiriğini tatlı bir 
vazife saydığını •öylem iştir. 

Su düıüncesine ve nazik tel 
!!raflara cevap veren iki bü· 
Yük Devlet Ad -ı mı iktidar 
Yerinin kendisine verilmesi 
suretile dost ve müttefik 

memleketin gösterdiği büyük 
itimadı hakiki bir sevinçle 
•ellmladıklarını ıöylemit ve 

başladığı asil ·, azifede tam bir 
muvaffakiyet diliyerek iki 

Bay Yevti, 

memleketi b ir birine bağ ! ı 

yan bağların daha ziya
de kuvvetleneceğini gös 
termiştir. -----
M3nçuri'de hadise 

l'aris, 2-1- (S.~) -
~l:ırwıı idı• yı•ııi lıiı· IHi-. . 
ıl i:-ie olıııııslur, Sıl\ \~·ı • • 
l\u~~a kıl\ \ Pl lf'ri "arı-
ı:ııri lopra~ıııa 

IPrdir. 
"' rııııs-=-- .. 

Yenizelns'a suikast işinden ötürü Ptra'ıla 
ôrrf i 1dare yapıldı. 

CUMURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETiRIR 

Sahibi ve Baıyazııanı 
Müstccaplıoğlu Esat Adh 
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• 
Istanbul Rıhtım Şirketi 

Bugünkü, yarınki Balıkesir 
Yazan: Dr. Halit Ozel. Oojtum ve 
Çocuk bakımevi baş hekimi. 

Kurulutları pek eski ku · deni ıehirlerle mukayue 

Satın alınma sebebi hakkında Bayındırlık 
Adliye 'bakanlarımıztn söylevleri 

ve runlara dayanan kasabala- etmelerini rica ile iktifa 
rımızdan sarfı nazar. asır · 

!arca vilayet merkezi olarak 
kullanı 1 mış büyük ve her· 
kesce bilinen kentlerimizden 
bir çoğunun hala i k kurul · 
dukları tarihin iptidai me • 
deniyetinl tems il eden bı 

rer kitaf e ve ya abide hali 
ni muhafaza ettikleri hepi
mizce bellidir. 

ederim. 
Bir çok eksiklerimizi ııörQp 

onları tamamlamaya çalıı . 

dığımız bu devirde, içinde 
yaıadığımız kentlerimizin 
ne konduruculuk • mlmarlık-

Ankara, 24 ıA.A) İstan
bul rıhtım dok ve anlrapo 
Türk anonim şi ketinin ıı al 
larile imlıyaz hakla • ının sn 
tın alınrrıaı;ına dair kar un 

karu!Lıyın d ·i:1kü toplantı 

unda gôrüşülnı<"sı do'avısi 1 e 
bayın 'l ırlık baka nı Ali Ç •;n 
ı,aya ile hül,üıret na»ın 

şirket),. nıukav.J,.yi ya. r n 
Adliye ha 1<anı Sa•aç oğlu 

söyledıkleri 'öylevlerd< f\ i 
Çetin Kaya bu şirketin 11a 
zisi ve hali hak'<ında ufal< 
bir hulasa yapmış Saraç oğ
lu da müzakere ıin safahatı 
ve neticeleri etrafında iza. 
hat verm şlir. 

,\ 1i Çetin Kaya hu rıhtım 
şirketi imtiyazının 1306 1890 
yıllarmda 80 85 yıl müddet· 
le imtiyazı verildiğini ve im

tiyazın mahiyet vecaibinide 
İstanbul ve Galata tarafın 
dan ve iki köprü arasında 

rıhtımlar ve antrepolar yap 
mak rıhtım şirketinin deruh
te ettiği işlerden yalnız ls

tanbal Galata tarafından bir 
kısım rıhtımdan başka bir 
ıey yapılmadığını ve bunun 
siyasi tesirlerile o zan anın 
siyasetine göre geri bırakıl

dığı ve Lozan muahedesinin 
akli tarıhine kadar bu suret 
le devam eden imtiyazın 

rıh\ım şirketinin cumurluk 
devrinde yeni şartlara le 
vafuk ameliyesi gördüğümüz 
ve hükumetin 1928 de tir-

ketin ve rıhtım vaziyetini 
yeniden tetkik etliğ,ni ve sa 
tın almak imkanı arattığmı 
ve bu şirketin bir çok vecai 
bini vapmadığının tespit ecli_l
diğini ve nihayet eski devir
den kaim~ hir meselenin şir · 
ketle hükumet arasında bir 
ihtilafa sebep olduğunu ve 
bundan dolayı hüku'lletin 
vaziyeti bir daha tetkik ede
rek bu rıhtım imtiyazlarını 

ıirketten almağa karar ver 
diğini ve bunun bir hayli 
zaman karşılıklı münaknşaya 
müncer oldu•unu ve o1duk 

~ 

ça mühim safhalar geciren 
müıaker lerclen sonra neti 
cede sa tın a ' ınmak Mesele 
sınin halledildiğini söyle ı.iş-
lir. 

Saraç oğlu söykvinde mu· 
kavelenin dort gün önce 
iiır za Edildiğini ve 
şrketin tes, nde ser.na 
ye ol.uak konan 23 milyon 
fırangın tam yarısını İngi 
!iz devlet dıger yarısını da 

Sovyek 

Osmanlı banka,arı ten in el 

i, gal edilmr si gibi elim ve 
acı bir taira yaratmış olduğu 
mı ve kendi fikrince şirke 

tin bu tarihten sonr• ki za· 
manlardaki muvaffakiyet 
sizliğinin en büyük sebebi 
bu olduğunu söyledıkten ve 
ondan sonraki senelerde şir

kete o zaman hükumetler 
arasına ve son müzakereler 
ar.uında geçen safhaları an 
!attıktan sonra yap ı 'an me
kave!enin anah arlarına ge
çerek yapılan mukavele ile 
şirketin resmi hu,usi bütün 
emval ve emlakının hukuk 
ve menafilnirı devlete geçtiği-

tiğini ve Şirketin bu günkü ni ve buna mukabil devletin 
serınayesin;n ve mevcudunun evvela Osmanlı borçları tah. 
çok az farkla aıağı yukarı .11 . h k k h · ·7 5 

vı erı u u unu aız , 
aynı olduğunu ve imtiyazın f 31 k.. ·ı · f k 

rangın usur mı ) on ran · 
onuncu senesinde lirketle 1 k ı· h · ı 1 

ı emva ı avı uono ar ve-
hükumet arasıncla çıkan . . ) 

(Devamı •k cı yüzde 
ihtilafların had bir devreye ---• 
girdikten sonra imtiyazın 41 
milyon franga istirdad edil
mesi tespitle şayet mubayaa 
meselesi bir sene zarfında 

ikmal olunmaz.sa hükumetin 
25 bin lira tazminat verme· 
si kararlaştırılmıştır ve bu uz 
!aşmanın tatbikın<lan çıkan 

ihtiliı.flii.rın siyasi ilıtilafat 
tevlit ederelı Midilli adasının 
Fransa donanması tarafından 

Venizolos 

Dil değil, Gönül söyliyor. 
(Öz Ar aıto! u f ırkl'<" ') 

Kültür isleri.. Okul 
(P.roğramları) 

Kıillıir işleri ne ço/; de yer 
vertrı bir /ıııdıın ııe kadar 
ıılulaıısa yeridir. Çıirıkıı bir 
/ıııdıııııııı 1·11 ileri basamağa 
vıırm.~sı ancak kıitıılr işle 
riııe ılefjcr vermesi yoluna 
do!frıılıınıııasile olıır. 

Tıirk Cıııııııriyeli bir d, v 
adıınilc: /;alkııınıada ve bıl-
lıııı ucıına parmak ısıtlır 

Eskiliğin tarih noktai 
nazarından büyük bir kıyme 
tı olabilir. Lakin bu gibi 
kentlerin hala imar ve sağlık 
işleri lıakım ı noktasından 

da yapıldıkları çağların nok · 
san ve kusurlarını birlikte 
sürüklemeleri herhalde hoı 
görülmiye layık bir hal de 
ğildir. Anadolunun bilhassa 
orta Vilayetlerini gezen her 
görgülü vatandaı eminim ki 
girdiği kentlerde karıılaıtığı 
bir çok fena manzara ve 
sağlığa aykırı tartlardan 

teessüre düşmüştür. 
Bu itibarla şehirlerimi

nin bu günkü bulunuıları 

hakkında fazla izahata 
lüzum görmeden, okurları· 

mızdan tanıdıkları Vilayet 
merkezlerinden lıir tanesi 
nin ana caddelerini, maruf 
çarıısını, otel1erini, en güzel 
binalarından bir tanesini 
bir defa hayalen gözlerinin 
önünden geçirmelerini; ha 
tıralarında canlanacak bu 
manzaraları tanıdıkları me-

<i[jrenenıiyecl·[jini lıllir. Za

ne güzellik, ne temizlik ne ha
va ve ne de sağlılığı koruma 
bakım noktaoından yükıel

memit olduklarını bilmeli, 
bunlarında güzelleıtirilmele · 
rine, yaıayıı üzerinde bir 
çok fena tesirleri görülen 
sağlık kusurlarının yok edil
melerine mecburiyet oldu 
ğunu katiyetle kabul etmeli 
ve bu yoldaki çalıımalara 
bir an evvel baılamalıyız. 

Bundan 4 sene kadar ev
vel Orta Anadolu vilayetle· 
rınden bir kaçının merkez 
kazalarını görünce ıu kana· 
ati edinmlttim: Kentlerimizin 
bu günün medeni kentleri 
seviyesine yükıeltılehilmele. 
rl için, hiç olmazıa 20 - 25 
sene müddetle, belediye baı· 
kanlığının seçim yolu ile de
ğil hükumetçe yerleıtirilecek 
·tayin edilecek-sağlık ve kon
duruculuk . mimarı • bilııiıl, 
görgüleri genit ve yapıcılık 
onarıcılık kabiliyeti yükaek 
şahsiyetler tarafından idare 
edilmelerine lüzum vardır. 

Kentimizin yerlilik öiün
cü - ıerefl üzerimde bulun 
madığı için tamamen bita-

Suik• st 
Mahkemt11si 

tll'ıkladır Dıiıı, ulu sanılan leıı bıııııı ucı dııy'lruk açığa 
vurmaktadır Elinde yapacak 

fa!wl bııgıin c)/ıi varlıklar 

rafane ve her vatanını eeve
nln duyacağı ıevintl - mem
nuniyet duygularına ııömü· 

lü olarak derim ki: Bu ııiln 
Balıkesir kenti 4 ıene evvel 

J 
bir şı:y yok/ıır. 

yanılan bir bııdıııııııı wrşı-
0, eline veri/erı kocll bill[ji 

Pire'de örfi idare 
yapıldı 

sıııdıı parmak ısırmllmak 
' kimin e/iııcie olan şeydir ki . "20 :JO basım yıi:: birden ve-

. . . . rerek billrıniye borçlııdıır. Bi-

gereğine - lüzumuna - inan
dığım yerlettirme menıup · 
belediye baıkanlığı çalını 

idrak etmekle bence mede
ni kentçilık aleminde en bü
yük adımı atmak mutluluiu· 
na ermiş bulunuyor demek-

1 ıırkıye im lldımı, bıı yııksel- 1. 1 1 1 1 ki 
· ırmczsc sııc ıı ıı ıı aca ır. me ue k11/kın11111 adımım, · _ . • , , , 

k il 
. . 1 . 

/ 1. 1 ·kı·ı Oıırelln /ıuıııı ıster yopalıılsın, 
ıı ıır ış eruu t· ;ı ıc•cerı · ı; . ' 

1
. · 1 

l
·- ı . 11 ., K .. 11 . 1 k 1 • ısle.r y•ıpaıııcısrn. ::bercı o sıın , ,,1, e 1111 a ı. ıı ıır m «ııı ıgı ki d 1 
· .. .. . .. . . yıik /aşıcılık yapsın a ııı a 
b11g111ı ıı:l'rıııe ı/11şrıı ışı ya b'/ i .. 

11
. 1 tir. 

• .11 d ? ı e ı . ·<;ı ı ır, o amaz. Ç k 1 t 1 ı 
pııtıı ııor mıı, yapmış mı ır 1 , • .. . lld"i ün ü insan arı op u o a· 
Sorııl;ırına verecı-!)lnıi:. kar. .,,uk oyreıı~ne ııe'._ ey n. rak içinde bulunduran kent· 

11 1 k .. d .. l:J den karşılık /,oyaıı oyrenlcı· lerde aranacak en bGyük 
şı ı ' e · su: ıır: llyır. .. _ lk 

, . /·· I /· i ye ogre eıı: 1 k M k t 1 ıır" ııı yııralıcı , ve ı ev- O k .11.. b k üstün ü • eziyet • o en , 
1 

. 
1

. . . 
1 

rasıııı u ur a aıı- 1 rwı erı ıır ınaıı. gıweıı aşı l _ B k b'lf"l halkının ıağ ığına zarar ve
ı y111a sor. en oca ı g 

masındıın ve başında • 6 . i d b'I. 1 recek tekil ve ıeraltde bu· . b. . d . 1 1 şıı ;ı_ ay ıç n e ı ı rm ye 
eşsı:. ır oıı aııı ııı 111111ıcı- b l k l - I lunmasıdır. Halbuki diğer Bay Venizelos 

f yııpıııışlır orç uyııııı; arşı ııııııı ver r. h b. k ıartlardan 
Ati na 24 (A A) - Veni· sııu rın 1 

• " • 
1 

, Bıı hal karşısında üğrelken mü im r ço 
fl(lll l)cyaıııı ,ara ıırya . -- k f ~nde aelen • . J ' _ bır çoban, oyrenirl bir oyıııı sar ı nazar en o ., zelos suikastı maznunlarının 

muhakemesi tlo!ayısil pirede 
prfi idare ilan edildiğini 

bütün t'ehirlerde olduğu gibi 
burada da şedit fakat ıslisna 

olmıyan tedbirlr aldığını gi
bi ve jüri heyetinden on dört 
aza haz•r bulunmadığı için 
mahlı:emenin talık edildiği 

bildirmektedir. 

Rusya' da 

:ısırı•/a , kııllıır bakaıılızıııı dıır. Çoban kaual çalar, ko- ve yaıamak için pek zaru-
söyler~eıı ıışa,ijı yıı :~rı yun/ar dinler. Aıılrımış, •111 ri olduğunda ıüphe bulun-
«.ll~cırif llc kaleli ııa.ı - lamanıış o başka.. mayan sağlığa ait esaıların 
ft·sını cırıluııı'.ım şlır. ()sa- l'ulııız bıı pr~[jraııı işi olsa , bile seçilen belediye baı· 
dece azı/. l•ıyw. ıııoaş.' mek göz yumulur. Ofrki gdrdük kanları tarafından temin 
leb açmrık, kapunvı~ ue lerlnıi:i de ya:acağız. edilemediği görülebilir 
Pru.ı/ram yapııı11J;/a ııyraşır.» ••• 

Bu bitim - netice · seçilen 
gibi sö:lır diyordu. Ui: bıı- /ii:. bıı inkılaba iııaıımış d k 

batkanların çevirme e 1 
radcı: kıi//ıir balwnlı!/ıııı lam geııçlerı'z Fıırdıımıızıın /ıer I - darede eksinlerinden- ku-
olu rcık lııııılurı da yapumı- eı.Jl adımı bi:i nasıl ıılulan· 1 surlarından • doğma değl dir . 
. ııor; dersek yanlışlık mı d- dırırsa, eıı kıic.·ıik kölli adımı ı Zira ben aynı kentin yer i-
miş olıırıı::'.' Ha!ıır. rııule da o kadar acındırır. Bize si olduğu için bu orunda 
elli yanlışımızı hoş görsek dıışlinmek ve yaşalmak lıak· 

· Vazifede· bata çıkamayan 
bile yü:de elli de doıfrıı süy kını veren bıı Cıımııriyelin 

Türkiye hakkında yazılar. için ledi!iimlz çıkar. karşısında ona en yararlıe 
• • bir ev/dl olmak lıenı andımız· 

doktorları bile tanıyorum. 

Binaenaleyh bu oluı • hal -
temamen gösteriyor ki bat· 

kanların orunlarında baıa 
çıkabilmeleri, bu husustaki 
kudretlerile beraber, çevre
lerindeki ailevi illtlğln azlı

ğına bağlı bulunuyordu. Şu 

ha ide bu tlintıden · alaka-

Türkce ve rusca bir dergi cıkarı-ı Kııl/ıir /ıak~ıılığıııııı yap lıenı eıı büyıik borcumuzdur. 
, l' k • lığı Orla olwl ue Lise profj- Ve biz bu yıikiin allındaıı 

aca 1 ramlıırı talebeleri ezberci, ka kalkacak kuvvel ve gıicli yln 
Mo.skova 24 (A.A) - Tür pekleıtirilmesini ~ıvançla se· fayı söz yıikıi taşıyıcı yap ondan aldı/c. /çimf:de lıiç bir 

kiye büyük elçisi Vasıf lıra· lamlıyarak Türkiy" ve Sov- maktan başka bir işe yara. kölıi lslek yok. Hep eyi ue 
rın huzuru ile Sovyetler bir: iği yeller birliği arasındaki bilgi nıaz Çıiııkıi: pro!Jranılıır o frmlz !JÜflıil, açık ıılınla ge 
akademisinin dünkü toplan· münasebetleri komisyonunun kadr doludur ki öyrcnicinin ziyoruz. Ülkıimıiz, amacımız; 
tısında ikinci Türk dili kon faaliyeti tasvip edildi Türk · üğreıılkı:nle Iıer öfjrencede yurdun yükselmesini, devrim 
grası ve Türk -Sovyet birliği ve Sovyet birliğiııln i~tiraki- (dersde) gıirıillü çıkardığım lerln. devrimler yaralmasıııı 
münasebetleri hakkında bir le Türkiye hakkında yazıla çok duyarız lJıı, öğrtlkenin, yapmak isiemeklir. 
rapor okunarak kabul edilen ra tahsis edilecek Türkçe ve· bile bile çok üyrence verme Biz lııı güven ve inaııı da 
bir karar sureti de Genel top· Rus'ça olarak hususi bir der- sinden ölürüdür. Ôyrenicl bize veren Cumuriyele barç
lantı iki dost memleket ara- gl çıkarılması dütünülmek- bu basım yıizii pek çok olan lııyuz. 
sındaki bilgi rabıtalarının tedir. \ öğrenceyi lslendlğl biçimde 

dan • azada bulunan deierlt 
ve ıevlmli valimiz bay Sa
lim Gündoğan'ın aynı za
manda Belediye baıkanlıAı
na da ııeçmeıl kentin ileri· 
al için çok uğurlu oldutıın-

(L6tfen 9"1rlalı:) 



·----- YtZ : 2 ----------------------------------------~ ...... sAvAs....------------------------------------------ı. KANUN 2~·------
da ve bu yeni ılılemin ve 
rimlı bilimlerini pek yakın -
da görmek kıvançlığına.Bah 
ti yarlık · ka vuıaceğında ıüp 

Şlell141l il Vf. fi _AYETTE)ı--ı.l_Ba_n_a~go_ .. re__.__I 
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he yoktur . Daimi 
itle Balıkesir 'in kentcilik 

mefhumunun anlatacağı her 
nokta! nazardan yeni bir 
adım atmağa başladığı bu 
çağda ben de müsa· 
ade olunursa kentin 
bu ırünkü hali ve ilerisi 
hakkında bazı düıünceleri-

Encümen 
Vilayet daimi encümeni 

mutad toplanlmnı vali bay 
8alim Gündoğan'ın baıkan 
lıjtında yapmıı ve gelen ev
rakları görüıerek kararlara 
bağlamııtır ml bu ıütunlar ara11nda 1 

anlatmayı ve bu yolda ba· 1 p f •d• . 
ZI dtleklerde bulunmayı osta ve telgra mu uru-
uygUD buldum Bunların ara·, • 
sında nazarı itibare alınma ' muz 
ğa değeı· en ufak bir sanıya Kentimiz posla ve telgraf 
. fikre· tesadüf~edilecek olur müdürlüğüne tayin olunan 
sa vilayetimiz için pek ek 

1 
Edirne posta ve telgraf mü

sln.aciz·blr hlzmelde bulun- I dürü bay Şükrü pazar günü 
muı olmakla avunç tese (j. kentimize gelerek yeni itine 
hulurum. baılamııtır. Yeni müdürümü-

Kentin ilerbini - atlslni • ze baıarıklık dileriz. 
görüımeden evvel t u günkü 
bulunuıuna · vazivet - tet
kik gözü ile bakalım. Ben 
burada genel sağlığı ko· 
ruma yasalarının bütün ma 
na.ile içine almıı olduğu 

noktalara; bu gün için bun 
ları bütün ıümulü ile görüp 
tatbik edebilecek mevcut 
değerli ıeflerin urumlarına 

- vazifelerine · karıımakdan 1 
uzak kalacağım. Yalnız ge- J 
nel ve mühim bir kaç nok- \ 
taya do 1<Pnacağımdan ken· j 
tin temizliği ve ya pisliği, 

dükkanların ılmdiki vazi· 
yetleri, hallerin gerekli olup 
olmaması, geceleri aydınlatma 
itlerinin düzenli ve ya 
düzensizliği ile oyalanmıya 
cağım. O halde bugünkü 
Halıkeslrin genel sağlık üze 
rinde görülen fenalıkları 

nedir, bunu düıünelim: 

Bu günkÜ Balıkesir baı -
lıca iki vasfı ile halkın salt 
lığı üzerinde fena tesir yap 
maktadır. Havası ve rutube
ti ile, buna bir üçüncü mad
de daha ilave edebillrizki; 
içecek ıuyunun çok eyi ol
maması. 

Ahalimizi tetkik edecek 
olur.ak en evvel ıu hal gö
ze çarpar. Bir çoğu o1dukça 
vücutlu ve toplu, renkleri 
beyaz ve yapıları ırüzel ol 
duğu halde renkleri soluk 
yüzlerinde pembelikten ziya -
de duru bir beyazlık vardır. 

Yani bu bünyeler [Kan 1 ı 
canlıJ süzünü hatıra getirecek 
kadar sağlamlık göstermez
ler. Bundan baıka yerli ya 
hancı her kes devamlı bel 

' 

Gelenler Gıdenler: -
Bay Abdullah 

Balya belediye baıkanı bay 
Abdullah dün kentimize gel· 
mittir. 

Bay Kaşif 
Bandırm belediye baıkanı 

bay Katlf kentimize gelmit 
ve dün 8andırma'ye dönmüı 
tür. 

Soy adı alan
lar 

luet Kamar Zirat katibi 
Emin Ergin - Muallim 

mektebi ve liıesi müdürü 
Adıl Sayar - Hususi mu

hasebe müdürü 
Şevket Şenay-İcra katibi 
Rıfat Aydın Suıurluk 

malmüdürü 
Sadettin Serpen Mani-

fotura tüccarı 
Muzaffer Akbınar - Balı 

kesir Sayla vı 
ldrla Y ızıcı - Manifatura 

tüccarı 

Abdi Akabek Eczacı ve 
kimyaker [kardeılerl Redrl, 
Memduh ve ağabey zadeler
den Mustafa Necati Sezai 
aynı lımi almıt' ardır.] 

baş, diı . ajtrılarından, alel 
umum romatizma 11zı1arın· 
dan tikayet etmektedir. Yer 
!ilerin bir çoğunda lenfavi 
yapılardaki Bünyeler -
deki - hastalıklar vardır. 

(Devamı yarın) 

Roman Tefrikamız: 11 

1 

1 Gönen kadınları 
-------

Büyük bir toplantı y..ıptılar 

Gönen 23 (S.Şı Gönen ve fırka azasından Bayan 
Lütffl•e gedik 1vazife1 top 
lanan kadınlara istek yazıl
ma kağıdları dağıtmıı ve 
bir çok aza ka ydedilmitlir. 

kadınlığı; kadınlarımıza veri· 
len saylav seçme ve seçilme 
hakkından ötürü 21 12-934 
de fırka salonunda büyük 
bir top'antı yaparak duygu 
larını dıtarı vurmuı'ardır. 

Bu toplantı da kadınlığı 
mız söy 1evi ve coıl..unluklar 
göstermiılerdir . Bu arada 
okutkan Cahide ve Şadiye'· ı 
nin canlı sözleri alkıılanmıı 

Toplantı sor.unda yürekler 
elen kopan son uz saygılarını 

1 ve ıevinçlerlni Atatürk'e, baı 1 

nakana, General Kazım ' 
Ôzalp'a ve fır~ a Genel yaz· 
ganlıırına te 1 yazuile bildir
miılerdir . 

Futbol Heyeti 
Dünkü toplantısında iki oyun

cuya boykut verdi. 
Mıntıka fudbol heyeti dün 

aktam fevkalade olarak 

toplanmııtır. Bu toplantıda 

cuma günkü müe11if hadise 

etrafında uzun münakaıalar

dan sonra ldmangücü oyun· 
cularından Ahmed'e hakeme 

tahkir edici sözler söyledi 
ğlnden bir buçuk ıene, ld 1 

mangücü birinci takım kap · 
tanı Mahmud'a da yine ha 
kemi tahkir, sahada ve İd 

manyurdunda döğme sebe
binden dolayı müebbet boy· 
kot cezası verilmiılir 

Bundan baıka T evfik'in 
bundan sonra hakemlik yap 
mamas na karar vermlı ve 

Edremit Ayvalık maçının 

Ayvalık sahasında yapılması 

lazım gelirken Edren.it'Jilerin 

teklifi meıelesi ve daha baı· 
ka ıey 1 er görüterek dağıl· 
mıılardır. 

İstanlıul rıh- ı sauşın Takvımi l\ 
tıııı şirketi ı ! İLK 2~ANUN : 

\Üst tarafı birinci yüzde) ı Salı 1 
rileceiini ve samiyen üç Gün doğumu: 

senede ayrıca 1400000 frank ! YIL: ı 934 Zevali 7•26 1 
d 1 Ezani 2,31 

ö iyeceğlni salisen yüzde • RAMAZAN 18 
dört faizli 570000 Türk lira- İ _ 
lık burcu ve serviıi üzerimize, 1 

-----.-------alacağımızı ve bunun hari-
cindeki rakamların bir nevi 
takas ve mahsup muamele· 
sinden ibaret olduğunu söy-
mif ve söylevini ıu suretle 
bitirmiftir: 

Şirketin hususi resmi bü

tün mevcudu takriben 34 
milyon frank 70000 liraya 

mubayaa edılmif demektir 

tarafa doğru yürüdüler. 
Mektebin önüne geldıklerl 

bu çeıit borç oldujtundan rıh-

tım tirketinin bütün mevcu 

dunu peıin para ıle 20 mi '· 
yon franka yani 2ÜOOOCO li-

raya mübayaa edi 1 ınlt ttelek · 

ki edebiliriz. Bu borçlar için 

her sene ödiyeceğimiz ye
kun 230000 liradır. 

Diyerek heınen bağırma 
ğa batladı: 

1 S<l \F (l ş t<l il S<l v (l Ş<l 1 vakit ınektebin her odasın 
' 1 da ve hatta bodurum katın· 

- Köylüler! Yarım saati
niz kaldı. Tüfekler çaLuk 
gelsin 1 

- Bak, bak. Kisvei ruha
ni muayene ediliyor. 

Diyerek papasın cübbesi-
ni kaldırır kaldırmaz 

papasın bel keme 
rine iki dane gold otomatik 
tabanca ile sekiz dane in gi· 
lız yumurta bombasının bağ
lı bulundujtunu gören süva 
ri zabiti hayretle karıtık 
asabiyetini yenemlyerek: 

- Din adamı! dedi. Al· 
lahdan korkmadığ n ve pey
gamberinden utanmadığın 
meydanda. Kendi kendin · 
den de mi korkmadın, utan 
madın? 

Papas, korkak bir sesle: 
- Ne yapayım? İcbar et

tiler, paıam. 
Diyebildi. Arif papasın 

ceplerini karııtırdığı zaman, 
yine İngiliz banknotlarile 
Rumca ve lnglllz'ce yazılı 
bir kaç mektup çıkardı. Sü
vari zabitine: 

Bunların üçü İngiliz 
zabitidir. Bak , ıor, bir ke
li111e Türkçe bilmezler. 

Yazan: M. YÔRUKOGLU 

Demesi üzerine süvari za · 
bitinin aklı baıına geldi ve 
uzun boylu en yaelı olana: 

Senin ismin ne? 
Demesine mukabil,muhata

bının: 

- No savi 
Cevabını vermesi üzerine 

Arifin eıaılı malumata ma
lik olduğunu anladı Arka· 
daılarına dönerek: 

· Ben Arif beyle dııarı · 

ya gidiyorum. Siz bunları 
muhafaza ediniz ve killıe 

kapılarını kapayınız. Biz 
gelmeden kapıları kimseye 
açmayınız. Parolayı ve ita· 
reli biliyor musunuz? 

Seri atetli Ahmet: 
- Parola bomna, iıaret 

süngü. Dedi 
Süvari :ı.abitile Arif bey 

kilise kapumdan çıktıkları 

vakit, kilisenin her iki kapı 
sı l<apanıyordu. Dııarıda 

tüfek ve bomba sesleri 
keıilmitti. Yalnız köy mek· 
tebi tarafından yüksek seıle 
konuıma lar ltidllıyordu. O 

ı da bol ziyalı laınbaların 
yandığı ve her odanın köy
lü rumlarla dolduğunu gör 
düler. 

Arslan Kapdan; kıskıv · 

rak yakaladığı rumlara, bin 
iki yüz silah tamamladıkla· 
rı takdirde affedileceklerine 
dair söz vermif, bir silıih 

noksan olursa hallerinin ha· 
rap olacağını anlatmış ve 
birer birer mektebe k11 pat 
m11, mütemadiyen gelen ai
ı ah 1arı saydırıyor . 

- Daha bin olmağa on 
ıekiz ister, karıımam ha! . 

Diye bağırıyordu 
Mektebin karıııında ya

nan meıalelerln alevile, or
talık adam akıllı aydınlan

mıı olduğu için, Arslan kap· 
dan, karııdan ııelen iki 
zabiti görünce, Arif beyin 
boynuna sarılarak: 

-- lımini itlttim, ıimdıye 
kadar görütemedik. Hacı 

Çavuı•çabucak anlattı. Paıa 
bahçe takımı kumandanı 

Arif bey. Hay yaıayın! He. 1 

le fU bin iki yüz tüfek ta· 
mam olaun ıonra konuıuruz. 

Kara Arslanın maiyetinden 
Tavıancıl köylü bir dilsiz, 
önüne elli kiti katmıı . be
herinin arkasında iki üç si· 
lah olduğu halde mektebin. 
önüne geldıler. Ancak 
Arslan kapdanla ı1ilsizin 
anlıyabileceğl birkaç itaret
ten sonra Arslan zablflere: 

En ceaur ve en akıllı 

arkadatım budur. llem 
dehıetli bombacı. 
Köyün etrafına öyle munta 
zam zincir hattı dlzmiı ki si
nek uçmaz. Onu ltaretle an 
latıyor. 

Diye arkadaşını taktinı 
ettiği zaman şafak sökmek 
üzere ldi. Bu esnada köyün 
alt tarafındaki ileri karako
lundan haber geldi. "Yah
ya kaptan geliyor" 

İki zabit, Anlan Kaptanla 
beraber, Yahya Kaptanın 

geleceği istikamete doğru 
yürüdükleri zeman, köyün 
içerisinde bir vaveyladır kop· 
tu Süvari zabiti, merakla 
Kara Anlana ıordu: 

- Ne oldu? Bu vaveyla 

İntan azar iıe ilk defa 
kendi mezarını kazar. 

94 

Y aıın kırka iriımesi pek 
çok huyların değlımeıi de· 
mektir 

95 -

"Us (Akıl) yaıta değil; 

hattadır." Fakat inıanı us 
landıran ıeylerln çojtu da hep 
baıtadır. 

- 96 -

Umut gerçi hayatın en 
mühim bir parçasıdır. Fakat J 

çok zaman umuda (Ümide) 
bel bağlamak, er ve geç bir 
gün ağlamak demektir . 

- 97 -

"İdare" denilen ilim, bir 
gün kitablaıtırılabllirse 
(Propaganda) ile (reklam) 
onun birer faslı olabilir. 

Sabit Eren 

1 Radyo 
25 1ı k kanun 934 Salı 

İstanbul 
17,30 Üniversiteden nakil: ı 
İnkilip dersleri, Sayın profesör 
Yusuf Kemal. 19 Pldk korıs k 
musiki , 1 Q,30 Dünya haber
leri. 19,40 j:mnostik: bayan 
Azıde. 20 Maliye bakonl ğı 
nam •na konferans. 20,30 Mös
yö Ooldenberg idaresinde koro 
heyeti. 21 Konuşm a : bayan 
Selma. 21, 20 Ajans ve borsa
lu. 21,36 Radyo orkestrası. 

22 Radyo rnz ve tango orkes-· 
trusı. 

Budapeıte, 550 M. 
17,35 Kur . n:ı Çingene or· ı 

kestrnsı. ı s.40 Konferans. 
19, l 5 Çay dansı. 20 Spor.20 
ı 5 Koro konseri. 2 1 Radyo 
tiyatrosu. 

Bükreı, 364 M. 
12,30 Noel Plak l arı 13 haber

ler . 13,05 Orkestra konseri· 
Sözler. 14,40 orkestran n deva
mı. 14.40 Sibircanu orkestrası 
ıs R dyo cazı . 19 Sözler 19, 
15 Radyo cıızı. 20 Noel konfd
ransı. 20,20 l'luk - Konferans 
20,20 Noel şarkılar ı , konfe. 
rans. 22 Romen musikisi. 23 
hob(rler. 23,25 Ponika Luca 
orkestrası. 

nedir? Şimdi baıladı. 
Kara arslan gülerek: 

- Bizim Yahya Kaptanın 
ismi büyüktür. Sanki geldi 

ği yeri kuruturmut Korku
yorlar da ondan bağırıyorlar. 

Üç arkadaı köyün altına 
doğru Yahya Kaptanı ve 
maiyetini istikbal etmek 

için yürüdükleri esnada, Yah
ya Kaptanın geleceği taraf· 
tan bir ıarkı sesi itlttller, 

dinlediler: 

Yeni köyü bastılar, çahyada 
mavzer aslılar. 

Çeteleri görünce, Yunanlılar 

kaçtılar 

Dağlar dağlar dumansız; 

Şu urumlar dinsiz imansız. 

!>üvari zabiti gülerek: 
- Şu Yahya, biraz oku

muı olsaydı, vatar> ondan pek 
çok istifade ederdi. Çok zeki 
Durun onu bir istik ba 1 ede 
yim. 

Diyerek gür ıesıle bir na 
ra attı: 

- 1 la bre Kapilaan! Dağlar 
senin, senin! 

Yahya'nın dik ve ince se 
ıl mukabele etti: 

- Ben de .enin, ıenin! 

~--
1 Savaş'ın Büyük 

__ ;. 

1 

Yazı Yarışı: 

Öz Dille ~n Güzıl Yazılan Yazıyı Seçeceğiz. 
Yazanlara neler vereceğiz? 

Öz dil savaıı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 
bağlanan Sava1; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 
yolda yarııa çağırıyor. 

İstediğimiz ıey: 
ı - Ôz dil. yani Anadolu dili ile yazmak (Elden 1 

geldiği kadar Osmanlıca dili kullanılamıyacaltı gibi 
Anadolu dilinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ya da öteden beriden bilin mi yen sözler de alınmıyacak.) 

2 - Gönderilecek yazılar nan! olmalı diye bir 
çevre yoktur. Hikaye, tllr, herhangi biçimde bir neılr' . 

Yeter ki öz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir ohun .• 
Kısaca inkılabın, yan! 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 gelen 
yazı 1 son kanunda yani sene batında çıkacak· 

tır 

5 - Yazıları 1 Şubat 935 gününe kadar getlrmif 
olmalısını7. Bundan geri gelen yazılar yarıta katıla· 
maz. 

6 - Yazıların; Savaı'ın üç direğini (ıütun) geç· 
memesini gözönünde tutmalısınız. 

IJikaye birirıcisiııe: 
Peyami Safa"nın imzalı bir romaııı ue bir 
dolma kalem 

Şiir birincisine: 
Ahmet Haşim'ln şiirleri ue bir albıım 

~~sir birincisinr: 
Müslecablı oğlunun «Demokrasf>J adlı ki· 
tabı, imzasile oe allı aylık ~auaş abonesi. 

llikave ikincisine: • 
Sauaş neşriyatından: «Seugim l'e lztıra
bım» imzalı . Üç aylık Savaş abonesi. 

Şiir ikincisine: 
Yaldızlı, güzel bir şiir defleri. 

Nesir ikincisine: 
Sauaş neşriyalırıdan: oSosyallznuı lm:alı. 

l'e üç aylık Sauaş abonesi. 

Hikave üciincüsüne: . . 
Sauaş neşriyatından: «Demokrasi» imza 
lı . lki aylık Savaş abonesi. 

~iir üçünriisüne: 
Bir şiir defteri. l'e «&vyim ue lıtırabım» 
imzalı. 

Nesir ücünciisiine 
• 
Üç aylık Sauaş abıınesi. 

•\,___ -- ~ 

~-------------------------------Halkevi ' hasusunda bir kolaylık olıuıt 

diye hazırlanmakta olan ıof 

Soy adları kitabı çı· 
kardı 

Halkevimlz tarafından hal
; kımıza soy adları bulmak 

On dakika sonra karfı 

karşıya idiler. Alaca karan· 
lık la biri b .rini göremiyor· 
!ardı. Yahya Kaptan Arslanı 

sesinden tanıdığı için latife 
ederek: 

-Abe Kesriyei" IÇingenesi 
Bensiz ne için yaptın bu iti~ 1 

Kara Arslan cevap verdi 
- Ben yapmadım, yap 

tırdılar Ben timdi bomba· 
cıyıp. Amirim yanımda. 

- Amirin kin:' 
~imdi köyde tanının 

- Doktor Hasan Rıza mı? 
Yoksa. 

- Hayır . Ôlmüf de diril 
mit bir adam. 

- Bu, kim be? 

- Köye gidelim Tanır· 

sın, Kaptan. 
- Köyde mi? Şimdi. 

- - Evet köyde 

Sü'vari zab ti, hiç sesini 
çıkarmıyor. Yahya kapda 
nı hayrette bırakmak için 
köye varmalarını bekliyor
du 

Bir aralık jandarma zabl 
ti Arif bey lafa karıth: 

- Kapdan bey, dedi 
Seninle bir defa lstanbul'da 

[*] Elan Tavşaııcıl'da bulunan 
Kara Arslan kaptan kcseriylidir. 

adları kitabı çıkarılmııtır· 

Kitapcılarda ve halkevındt 

5 kuruş mukal ilinde satıl• 
maktadır. 

Fatih'te Sultaniye kıratı• 

nesinde konutmuıtum 

Demesi üzerine Yahya iüP 
dan çetrefil ve ıerl bir il' 
sanla cevap verdi: 

- Affet, hatırlıyamadıııt· 

O kırataneye devam etti· 
ğim zaman, Bağdat cephe· 
sinden yeni gelmıı, yaralı 
ve hasta idim. 

Kara Arslan. tanıttırma~ 
gayretile: 

- Kapdan, Paıa bahçe 
jandarma takım kumandaıt' 
Arif bey, bn. 

Y~hya kapdan, hiç dil· 
fÜnmeden cevap verdi: 

- Nail nerede? Yok•' 
bu yeni köy itini Arif be1 
mi ıdare t>lti? 

Yine Arslan cevap verdi' 
- Hayır, Kapdan. O 

adamı timdi köyde göre 
( 

ceksin. Arif bey bize çok 11 

dım etti. Nail bizim yanımıı:' 
ıokulabilir mi hiç? 

Bu tatlı ve aamlmi mub'. 
vere esnasında, arkadan •' 
len Yahya Kapdanın mıı.1 

yeti mütemadiyen tarkı sof 
Iüyor ve kazanılacak b

11 .,. 
zafer daha aradıklarını gli 
terlyorlardı. 

Arkuı var -
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Loit Corc 
Siyasi hayata Kııbinesinde 
tekrar döne- istif al ar 

cekmi? 
Loııdra, 24 (S . Ş) 

İstanbul. 24 (S . Ş) - Yunan 
baıbakanı Çaldarls diğer ba · 
kenlarla birlikte istifasını 

Suııday f)ispeıı ç ü ç CumurreisiZaimis'e vermiıt ir. 
yıldanbf'ri siyasal fıava- Yeni kabineyi teıkıl edecek 

tıııdaıı ce kiİıııi s ııuiu- olan çaıdaris kabinede mü· 
• • him değiıtklikler yapacaktır. 

ııan ihtiyar Kurt Ll)it Atına, 24 (S . Ş)-Bay Çal-

f:orc'uıı 1935 senesi daris kabinesinde bazı değl
içiırde te kı·ar s iyasi l ıa - siklikler yapılacaktır . İstifa 
yata döneceği ıı i yazıy·or. eden Kabinedeki nazırlardan 
Loit (~orc Clıurt'taki bazıları yeni kabinede bu -

• lunmıyacaktır. 
çiftliğinde çiftcili ~ le uğ- ı------·----ı 
raşmaktadır. da söyliyeceği nutku 

Londr.:ı siyasi ınalıa- İngiltere halkı hi.iyük 
• 

filinde ve avam kama- ahika il<' beklPmekle· 

rasında lıir ktı<; hafla- tedir. Nutkun en mi.i· ı 
danbcri de,aııı etmek- lıim kısmı ikusadi işle
te olau siyasi konuşma- re ve iş phiıııııa ait bu

larda bir ~·ok hatiplerin hıııacaktır. Bu nutuk 

şiddetli sözlerine Loit Makdonald kabinesini 

(~orccevap vernıemişti. şidut'lle tenkit edt>cek

~fumaileylıin Yılbaşın- tir. 

Yells altmış yaşına yaklaşırk~n 
Yaptığım kitap 

tetkikleri içinde muhakkak 
surette okunmağa değer ve 
enteresan olanları hiç şüp 
hesiz tercümelhallerdir. Bu 
itibarla bu yafa kadar acı, 

tatlı bir çok tecrübeler ge · 
çlrmit Vells gibi harikulade 
bir adamın kaleminden çı 

kan tercümeihali elbetteki 
enteresandır . 

Vel's uzun zaman bozuk 
b:r sıhhatle yaşamış ve bu
na kartı pek ceıurca bir 
mücadele açmııtır İki .defa 
evlenmit ve bunlardan biri 
otuz yıl sürrnüt ise de, ikisi 
de bozuk bir netice vermiı -
tir. Vells üç meslek değiş 
tirmittlr. Önce hayata bir 
biyolojist olarak atılmıt son
ra gazetecilikle uğratmış 

ve oradan ebediyata geçerek 
nihayet peyganberlik dükka 
nını açmııtır . Bana kalırsa 

Vells ilk mesleğinde kalsay· 
dı çok eyi etmiş olurdu; çün 
kü onun fen için yaratılmıt 

bir dimağı vardır . Fen ala-

nının dııında aradığı haki · 
katleri bulamayınca, onları 

hayalinde' çan 'a ndırdı ve 
bu sallanan temel üzerine 
cüretkar nazariyelerini kur 
du. 

Vells'in en büyük nıuvaf· 
fakiyeti romanlarındadır, 

buna rağmen lı u romanlal'ın 

kendinden sonra uzun zaman 
yaşıyacağı çok ıül • helidir . 

Bundan sonra el attığı 

bir işte tarihciliktir . Yazdı 

ıh dünya tarihi adlı kitabile 
zahiren muvaffak oldu, fa
kat hakikatte değil; çünkü 
tarih yine gizli olarak kal

mış, Vells'in eseri onu 
aydınlatmak huıusunda ite 
yaramamıştır 

Dimağının alelade o ' duğu· 

nu iddia ederken Nellı çok 

samimidir; eğer böyle ise , 
metafizik .tecrübelerin onun 
harcı olmadığı aşikardır. 

Halhuki onun dimağı zama· 
nımızda :::ihavv bir manyak
tan başka bir ıey değildir. 

Dünya üzerinde siyasi ve i~tısadi hare~etler ··········································:······~·:Yurttaş! : Savaı'ın: • • Yazan. • ı 
: Küçük : Zorakı evlenme : Hakkı : ~leıııleket derdini lıa-

Tür~iye cümuriyeti ulu
sal ıslahat yapıyor 

Sovyet Rusya'da yapılan =~~~!!:~.: ................................ : ........ : firıeıeıı unaliahmeri 

S b 
'j 1 Y etmlıtne merdiven da· Bir dakika içinde keata· . 

tro os~op ar yamıt orta boylu, aksakallı ne auyund~n farkı o~'.11~yan unutma b it cem~y~.te 
.. Mosco Daily Nevs" den bir ihtiyardı. kahve tepsı içinde onume aza olmakla enbuyuk "El - Balağ" dan 

Türkiye hükumeti . bütün 
ıark uluslarının ve bun· 
ların batında Mıaır ulu· 
sunun dikkatine değer 

büyük islahat yapmıftır. 

Türkiye hükumeti her 
Türk vatandaıının kendi 
ailesi için bir soyadı al· 
maıını kararlaıtırmııtır Bu 
suretle her Türkün ıüla · 
lesi tanınmıı olacaktır 
Bundan maada Türkiye 
hükumeti, paıa, bay.efen 

• Bu günün fizik dünyasın ( ... ) Mahalleılnde oturuyor, sürüldü.Münasip bir zamanda in~ani vazifeni yapmış 
da en ince bir 'alet olan babasından kalan birkaç kahveyi masa altında botalt olursun. 
stroboskubu Sovyet müna· evin lradile geçinip gidiyor, tım. Ve gazeteyi tekrar Balıkesir Hllillahmer 
kalat Enstitüsü arathrmalar fırsat buldukça hovardalık- elime aldım, okumağa baı· cemiyeti merkezi 

di Unvanlarını da kal 
dırmıt ve bunların yeri· 
ne bay ünvanını koymuıtur. 
Bu ünvan , eskisi gibi isimden 
sonra değil, önce kullanıla· 

caktır. Mesela, Ali bey de. 
n ilmiyecek, bay Ali denile 
cektir. Avrupa memleketleri 
dahi bu tarzda hareket et· 
mektedirler. Avrupa'lılar Mis· 
ter Jons, Mösyö Riıar ve 
her Frederik derler, ve bazı 
şark ulusları gibi Jons mister 
Rltar mösyö ve Frederlk her 
demezler. 

Bu yeni hlahat, Türk 
inkılabından doğmuıtur. 

ıubesl meydana çıkarmıthr. tan da geri kalmıyor, ak- ladım. 
Bu aletle makinaların ya- tamları sokakların tenhalaı - Okumaya epice dalmış 
vaılatılmasına lüzum görül· tığı bir zamanda evine alüf olacağım, kahve kapısının 

d f teler de alıyordu . Hatta ma tiddetle kapanmaaile elım-me •m tekerlek, ıa t ve 
burgu gibi yüksek süratle 
dönen maklna parçalarının 
ıılerken tetkiki kahil oluyor 
Stroboskoptan bakılınca 

tetkik edilen parça, dakika· 
da binlerce devir yapması · 
na rağmen, hareketsiz gibi 
görünüyor. Bu tesir elektrik 
lamba 1 arı vasıta sile temin 
edilmektedir. Mesela dönen 
elektrik saniyede kaç devir 
yapıyorsa, ~lektrik lamba
lan da saniyede o sür'atle 
yanıp sönüyor. Bu suretle 
göz, harekette bulunan par· 
çanın hep aynı noktasını 
görüyor. 

ilk muvaffakıyetli tecrü 
belerden sonra Sovyet 
stroboskoplarından birincisi 
Leningrad merkez telgrafa 
nesine konmuıtur. 

hallede, ak sakalından utan· den gazeteyi tekrar bırak · 

madan mahallenin genç ka
dınlarına da kaı göz lıaret 
leri yaptığı söyleniyordu. 
Ailesi efradı tamamen terki 
hayat etmif, onu böyle yal· 
nız bırakmııtı. 

Kendisi oldukça haslstl. 
Mahalle kahvesinde çok eyi 
görüıtüğü ve menfaat temin 
ettiği kimselerden birine bı. 
le bir kahve ısmarlamıt ol
duğu vaki değildi. 

Bir akıam can sıkıntımı 
gidermek ve biraz da isti
rahat etmek için kahveye 
çıkmııtım - İçerisi sigara du
manı dolmuı, adeta bir es
rarkeı yatağı idi. Ekseriyeti 
de; evli, aileleri yanında ge
çirecekleri mesut dakikalara 
pis sigara dumanı teneffüs 

tım 

Kahve halkı oyunlarını 

bırakmıılar içeri giren ma 
halle imamına hürmeten 
ayağa kalkmıılardı Ben de 

onlara uyarak yerimden kalk
tım İmam efendi ağır ağır 
yürüyerek kendial için hazır 
lanmıt olduğuna kani oldu· 
ğum minderli bir köt"Ye 
bağdat kurup oturdu Etraf 
tan yağan merhabalara te· 
ker teker karıılık vermeğe 

baıladı . Bir haylı merhaba-
dan sonra imam efendi yo 
rulmuı olacak ki iki elleri
ni baıına doğru götürür gl· 
bi yaparak "cümleten mer 
haba. dedi ve böylece merha 
baların önü alınmıt oldu. 

Bir az sonra da mahalle-

Türk in k ılabı eski osmanlı ı---:--""'"'.'----------1 
Türk ailesi, sülalesi ve aile· 

imparatorluğunun mazisi ile 
sinin tarihi hakkında hiç 

bütün alakasını kesmiş ve 

nin muhtarı ve bir kaç sözü 
etmeyi tercih edenler teıkil 
ediyordu . geçer adamile ihtiyar da 

geldi. 
birıey bilinmiyordu. Bir 

bunun yerine ıanlı Türk 
Hemen hemen her masa-

Türkün kazandığı ıöhret 
mazisi ile bağlı olan yeni onun ıahsına münhaair olu. 
bir Türk ulusu kurmuıtur. yordu Mesela bir zat, İsmet 
Türk ulusu Türk inkilabını 

da oyun oynanıyordu Çırak İmamın olduğu köıeye va· 
da pazar dellalı gibi dur· rdılar. Ve bir gurup teıkil 
madan falana sade, filana ettiler. Halk da oyunlarına 

paıaııın tarihçesini yazmak 
batinal "garb. medeniyeti· 

isterse ancak bu yüksek 

okkalı diye yüksek sesle koyuldu. 
bağırıyor, kafa tiılriyordu. Gözlerim imamın olduğu 
Burası istirahat edilecek ye· noktaya dikilip kalmıı · 
re değil yahudi havrasına tı . İmam efendi bir ıeyler 
benziyordu. anlatıyor, ve etrafındakilere 

nin en ileri ve esaslı temel -
ıahsiyetin hayatında yaptı· 

lerl üzerine yapmııtır. Tür-
ğı eser ile iktifa edecek, ve 

kiye'nin geçenlerde yaptığı 

yenilJklerden bazıları belki 
muhalefetle karıılanmııtır 

Fes ve ıapkaya tarafdar 
olanlar görülmüıtür. Bizim 
bu mesele hakkında diyece· 
ğlmiz bir ıey kalmamııtır. 

Çünkü zaman bu meseleyi 
halletmiştir. Lakin Türkiye 
hükumetinin soyadı hak· 
kında aldığı kırar ı yalınız 

Türk milleti değil, bütün 
acun takdirle karıı'ar 

kendisinin sülalesi ve bu 
sülalenin Türk ulusuna yap· 
tığı hizmetler meçhul kala 
caktır . Türkiye'de soyadı 

olsaydı, birçok ıanlı ve ıe 
refll eserler görülecekdi. 

Her kafadan bir seı çıkı· de tasdik ettirmek için her · 
yordu. kesin yüzüne birer kere 

Bir köıeye çekilmlf elime bakıyordu. ıhtiyar da o an 
bir gazete almıt günlük vu · lattıkça sırıtıp duruyordu . 
kuat sütununu okuyordum. Bunların şayanı memnuniyet 
Henüz bir iki dakika olma- bir ıeyler konuıtuklarını ıa· 

1 lakikat ıudurki, bu ihma nıyordum. Fakat tahminim· 
1 İ mııtı ki çırak azrail gibi 
in menşei ran'da doğmuı de aldanmıtım. ihtiyar hır 

t tepeme dikildi ve ince bir 
ve ran'ın nüfuzu altında sesle aralık yüksek •esle: 
bulunmuı olan mern.!eketle- _ Olamazsi,z nekarıııyoraunuz 

1 - Emriniz biyyyim,dedi. 
re yayılmııtır. Mısır u usu diye bağırdı. Etrafındakiler 

- Bir kahve 
bu memleketlerin baıında i--------------:onun bu hareketindan munfeil 
bulunuyor. lranlılar bu nok· şahsın kardeı olduğu bellı olmuş olacaklar ki birer birer 
ıanlığı anlamışlardır. Ve değildir Çünkü soyadı yok· oradan çekilip gittiler. 
İran hükumeti bir kaç yıl tur- ~lademki Mısırda önü- ihtiyarla göz atinalığımız 
evvel soyadı kanununu tan- müzdeki iki yıl içinde nüfus vardı. Onu mahallede evine 
zim etmiftir. tahriri yapacağız ve bu tah- alüfteler aldığını çok kere· 

M111r ulusu da bu iılıihatı rire l azım olan defter ve ler görmüş olduğum halde 
yapmağa muhtacdır Evet cedvelleri hazırlatıyoruz. Bu gülüp geçmlttim. 
Mısır'da eski soyadını rnuha- vesile ile Mısır hükumeti Yanına gittim ve dedim 
faza edenler vardır, lakin soyadı kanunu hazırlatmalı ki; 
bunlar bir ekalliyet teıkil ve hemen tatbikına geçil· -Dede gene seni kızdırdı · 

Evvela kızar gibi oldu. 
sonra, 

- Sorma be evlAt, bu 
adamlar beni çiled<!n çıka· 

racak İkide birde ellilık ( ... ) 
hamın la evlenmeml,aksl tak· 
dirde mazbata yapıp beni 
mahalleden attıracaklarlDl 
söyliyerek tehdit ediyorlar. 
Bir de evime kahbe alıyor· 
mutum! Bu mahallenin na
musuna dokunurmuı! insan
da namus olur ama mahal· 
lede olup olmadığını bilmem 

Ben ömrümde ne an•ma 
ve nede babama yaptığım 

itlerin hesabını vermedim. 
Allahın yobazlarına mı Ye· 
receğim?Gördüğün afbl, itte 
verdim ağızlarının payını 
dedi. 

Şakadan, 

Evlensen fena 
olmaz,ahar ömründe rahate· 
dersin dedim. 

Gülümsedi ve 
- Hey oğul, sen daha toy· 

sun aklın ermez. Sana luu. 
bir hikayecik anlatayım cla 
dinle ve aklın ersin dedi. 
Anlatmağa baıladı . 

-Henüz senin kadar ya ftl'• 

dım ya yoktum . Mahalle· 
mizde altmıılık biri Yardı. 

Zengince ye eyi huylu bir 
adamdı. Çoluğu çoculu 
yoktu.· Sefalet çekmesin di
ye mahallenin zorile 30 • 40 
yaıları arasında bir kadın· 
la evlendirildi. Bunlar bir 
haylı zaman hoı geçlnchler 
Evlerinde çıt olmadı. 

Aradan iki ıene kadar 
geçince evlerinde sık sık ıll· 
rültüler olmağa baılacb. Ne 
ise uzatmıyayım ihtiyar mu· 
tadı olmadığı halde gecele· 
ri kahveye çıkmaita baflaclı. 

Derken bir rfin lhtiyarııı 
karıaı evden çıktı. Aradan 
çok geçmeden ihtiyar da 61· 
dü . Güzelce derin bir me&a· 
ra ihtiyarı bıraktılar. Fakat 
çukurun derin olmasına raf· 
men ihtiyarın boynuaları 
dııarıda kaldı . 

Bizim ihtiyarın hlklye-
ıinden anladım ki iflia, et· 
mit!Ôldüğü vakit mezannda 
rahat yatabilmek için bor 
nuz takmağa razı olma••t· 
tı. 

' Türkiye'de eskiden isim· 
ler anarıi şeklini almıı idi. 
Bu anarşi - yüzünden bütün 
nesiller ve şahsiyetler kay· 
bolmuılardır Halbuki her 
ulusun şan ve ıerefi bu te· 
meller üzerine kurulmuı 
bulunmaktadır Türkler ıah
si isimler ile iktıfa ediyor
lardı, aile, soyadım kullan
mıyorlardı . Bu suretle bir etmektedir. Mısır'da iki melidir. lar, ne oldu? 

....._:~~------....:..:~:.._ _____________ __ 

Yazarı: R. G0K.1.ll' ' 

Hoca - Peki, sonra efendim! 
Cezmi - Bir sıra sını bulur , içeri da

lar ve .. 

Cezmi - Heriflerde çok sağlam bir 
iman nar hocam. Yaptıklarına inanmıı· 
lar. Hu işi can ifi yapmıılar Baksana 
cephede kadın erkek boğuıuyorlar. Yok· 
sa ellerinde imandan gayri hiç 
bir silah yok Şuna emin ol ki hocam, 
bu heriflerin ellerinde istedikleri kadar 
silah olsa bu iman ve güven hızı ile 
dünyayı parmaklarına dolarlar. 

Cezmi-Süt babaaını, muallimin ye· 
rlne benim görmem. Fakat bir oyunla . 
yanı kendimi muallim olarak tanıtmak 
lazım Süt baba çok ihtiyar mıdır? 

Hoca - Şeyhi fani. 
Cezmi - Peki, naaıl süt babayı kan 

dıracağız Tuzaktan anlarsa 

Hoca - Kolay efendim. Bir çocuğa 
beş on kuruı verir de "muallim bey sizi 
görmek istiyor, şuraya geleceksiniz. de
dirttikmi hemen gelir. Zaten onlar hep 
bu tekilde buluıurlar, matuh gihidir 
tanımaz 

Hoca - l Sevinerek] Allah bereket 
versin- Sağ olun efendim. 

Cezmi Ben ·m burada olduğumu da 
kimse bilmemeli hoca efendi. 

Hoca- Hayhay efendim; olur. 
Cezmi - Şimdi bana temiz bir yatak 

verin ve kahveyi gösterin. Vaziyet ala 
lım 

Hoca ~ Göstereyim efendim; buyu
runuz. l Der giderler. Perde iner] 

A one ücreti 
YIL-.CI 800 Kurut 
6 A YLICl 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Hoca [Sözünü keserek J Ve bir kur
tunla öldürürüz biter gider. 

Cezmi-[ Mani olarak] Y ooo. Öldür
ın<!k yok O it aleyhimize çıkar. Mak
sat onun ağzından ve hareketlerinden 
neticeler çıkarmaktır Öldürmekle pek 
az birıey o'ur. Hatta bela açarız batı 

nııza. Çünkü bu hainler yedi batlı dev· 
ler gibidir Birini kessen öbürleri bat 
kaldırır. Halbuki ip uçları elde ederek 
tuzağa düıürdükmü, ölüm meselesinde 
onlar boy sırası olurlar, korkma . 

lloca - [Aynı dalkavuklukla:) Çok 
aüzel. Ne diyeyim Allah zekanızı art· 
tıraın. 

Cezmi - Burayı eyi idare edersek 
hocam, Mustafa Kemal'in kuvvetleri, 
kuvvetli bir yumruk yemit clacak. Bu 
Yumruğun altından kolay kalkacakları· 
rıı ummuyorum. 

ffoca - İnıallah efendim, İntallah .. 

lloca - Bak bak bak,görüyor musun! 
Yaman herifler desene! 

Cezmi - Şimdi hocam, program ve 
planı birlikte çizelim, Dikkat hocam, so
numuz yaşamak, refah içinde yaıamak 
tır. İnşallah sizi de İstanbul'a alır mü · 
himce bir memuriyet veririz. Siz de evi
nizde ~turarak rahat edersiniz. 

Hoca [SevinerekJ Allah razı olsun 
oğlum. Sağ olun. Allah cümlenize mu
vaffakıyet versin Daileri de sayenizde 
bir köıeye büzülür 

Cezmi Biz yarın akıam üstü o mu
allim efendi rlers verirken üç arkadaı 
ellerimizde silahlarımızla içeride bekle 
riz. Bizden hiç haberi olmaz. Ve bir sı
rasına getirir enseleriz 

!loca l liç ha beri olmaz. Oradan 
korkmayın. 

Cezmi - Çocukları dağıtınca karıııı· 
na çıkar ve teslim ederiz Ancak burada 
bir nokta daha var. 

Hoca - Ne var efendim? 

Cezmi - Ala Bu it de oldu demek· 
tir. Ben süt babanın ağzından haylı la
kırdı alırım. İcap ederse ki eder zanne· 
derim. onu oracığa bir kurıunla serebi
lirim. Çünkü muallim elimizdedir. 

Hoca _ Güzel efendim. 

Cezmi - Bütün bunların, en yakın 
arkadatlarımız tarafından bile duyulma
ması lazım anlıyor musunuz? 

Hoca - Tabii efendim, tabii. Hiç 
merak etmeyin . 

Cezmi - Demek timdi yarını bekli 
yeceğlz. 

Hoca - Evet efendim, öyle olacak. 

Cezmi-Aman, hocam, dikkat. 1 Bir 
mlkdar daha para verir.] 

Büvük lıaba-Cocuklar 
• ErkPk cocuk: 

• 
Büyük baba bunlar ne, bu alçaklık ne? 

Kız cocuk • 
Yine batlama Güner. Kesme sözünü yine! 

Erkek Cocu~ 
Susmak olur mu Ays~I bu alçaklık önün· 

de 

Büylik baba 
Neler çektik anlayın, o esaret gününde 

İıte benim; çocuğum, söylenen o süt baba, 
Bilseniz bilseniz ıaıanınız , neler çektik 

acaba 
Bugüne ermek için. Anlatmağa söz yet-

mez, 
O günü yaşamamıt bu acılar yer etmez, 
Dt'diğim gibi, bunlar hayatımdan bir 

yaprak 
Bakın daha ne kadar alçaklıklar olacak. 

Kız cocuk. • 

Za va Ilı köy hocası timdi yakalanacıak, 
Süt baba bir çocuğun sözüne mi kana· 

c:ak 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 

Gazeteye 5.lt her huıuata 
Neırlyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
- -+--

SAV AŞ Cumartesi a-ünlerl 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir -
1 SAVAŞ 
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= = , 
LÜTFEN OKUYUNUZ! 

EN SON MODA CESiTLERiMiZ GELMiSTiR. 
' · Saylav seçimi 

Defterleri asıldı 

ll11t1 Jl 4:3 J' ~r. Jl 1111'1 il ~r. il ll11t tini !i li 111[ A li 111 

Yeni Gelen : Tuhafiye, Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 
• 

Hııhterenı tliişterileı·iıııiz B<t)'t•<ıııılık lht iy<ıçlarını Eıı l~cıız 
l\l<ığ<tZ<tınızd<t ıı Teıııiıı t~cle JJilir. 

1._--== 

A l•RES: T AVSANLILf ZADE FAHRİ 
• 

Fantazi Manifatu:ra Ve Kumaş Mağazası 
Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

!it 
~ 

1 

1 TEMİZ MÜREFEHÜ Biçki Ve Dikiş \'urdu 1 
R BALIKESİR BALIK t SİR !: İkinci sene ve ikinci devresi tedrisatına r, PALAS p ALAS ~J ikinci kanunda başlıyacaktır. 1 

t •• Hötün modellere hakim olmak yurdun hususi sis 1 t• ' temi olan he, devrenin değişik ve çetin modeller 
t tt üzerinden çıkarm .. kla ve modelleri mahkum etmek 

~~ ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Paris 
ı• Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde tf usuliinü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan 

Saylav seçimi gözetleme 
kurumu başkanlığından 

1 - Saylav seçiminde ikinci seçimi seçnıeğr 
hakkı olan «22>ı yaşından yÜkarı Balıkesir bü· 
tiiıı mahallerinde oturan erkek ve kadın nüfu· 
sunu gösteren defterlerdPn hirer nüshası in ti halı 
~ubeleri merkezlerine asılmıştır . 

fzmirleı· , e llanıdiyP ınalıallell-'ri İzmirler 
ııı:.ıhallesiııde; Mecdi)e, Osnıani~e, Selimi)ı' 

'e Oruçgazi mahalleleri defterleri Mecdi ye ıııa·. 
lıallesiııde; llacıislıak ve Vicdaniye malıallelerı 
defterleri llacıislıak ıııalıallesiııde; Azizh e, Mir· • 
zabey ve lla<'ıisıııail ıııtılıalleleri d<"ft(•l'ieri Azizi· 
ye mahallesiııc.IP; ~lustafaf'akilı, Karaoğlan, .\)· 
gören 'e Okçukara ıııalıalleleri defterleri ~lus· 

tafafak.ılı nıalıallesiııdr; Salıııisar, ~ah\lıitlirı, ~e~lı· 
liitfllalı \e l'rınırhey nıalıallcleri defterleri 

• 
Salınisar ıııahaılcsiııde; l\a.,aplar, Dinkçiler ,c 
Yeııice malıallcl('ı i defleı·leri Ka~ap aı· n ı alıalle· 
sinde \C llacıgayhı, ~larllı, Büı·ekçiler ve Eski: 
kuyumcular ıııalıallelı·ri defterll1 l'i Hacıga) bı 
mahallesinde a~ılııııştıı·. 

2 - Defterler buralarda 5 ikinci Kanun 
935 aksamı saat 15 I' kadar asılı kalacaktır. 

' 
3 - Seçim hakkı olupla defterleı·de isimle-

riııi bıılaııııyaıılar ve Yllzılmak lazım gdıııezkeıı . . . 
yazılı buluııchığuııu ~örı:•ııler sa~lav sfçinıi gö~ 
zellenıe kurunıuna lıirer istida vereceklerdir. 

4 - Seçirıı kururıııı, tetkik sonunu 
lıibiııe yazı ife bildirecl'klir. 

dilek sa· 

"a Teşı·if cdeıı t ıı ıııüşkiılpt·seııl ıııiişll'ı·ilt>riııi dalıı oıeıııııuıı eden !f imtihanlar yüksek maarifçimizin huzurunda ve tensip 
•• buyurdukları mümeyizlerin muvacehelerinde yapıl-

teıııiz, koııforltı \f' servisı ınükt>ııııııt•l, iit·ı·eılel'İ lıerk('Sf' t ht'ı·i~li )eni tt 
1 

mııtır. lmtıhan günü modelden intihap edılen manto, , 
t! inşa l'ltiı·diği sıcak ve soğuk asrıııııza ııyguıı l'e\ kah'ıtlı· harı~ osile ~· tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmış provasını yap
A lavsiye~e değer bir oteldir .. \llıııtla gaziııosıı \ardır. Gazinosunda .ı 1 mış ve bununla not al.mıılardır . . Mezun olan (44) ha
., b(İlÜıı st•ı·aiti sıfıhheyi ha,·i \'t' lıel' lll!'llılt'keliıı gazı lt• \e ıııt·t'lllll3- t• ' nım muvaflfakhıyetle lbıtırmhıılerdır. Ve buna kanaat 

ı,-------

M • • , .. . • tt \ı gelirmıyen er anım arın ariçte diktikleri dikit ve 
ı· larıııı htıluııdunır. (ıllll'l \(' ~c ... lı 1'3\l~osu ıııevcutlur · •• \ 'l biçt'.kleri kumıışlarla fikirlerini daha kuvvetli tashih 

J--•••-•••-••-•••-••••••---••••-··· etmıı olurlar. 
- ~ .. ·----------------------------------* JI Fiatlar IJ(•uz, ıaksitlPnl(· azaıııi 

· · IJ~IJ~IE:~l~~-~~-ll kola~lık gibt<1 rilıııişıir. 

• 

• 

k / / kf ~ Bazı hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları a gın l arına çare ~ 'I dikiılerıe kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat 
~ ı kendileri ıöylemiılerdir. 1• Tu .. r k E' ek t rJ· k ~ Ortamektepten, ipticai mektepten ve millet mek-

~ ~ tebi ı B ı kursundan mezun olan hanımlar diploma 

Te rmoforu ~~· ·. - 1 alabilirler Diğer hanımlar a·:cak b'çki bıçmek ve dikit 
dikmeyi öğrenmiş olurlar. Fazla izahat almak ts!lyen 
ler yurdumuza müracaat etsinler 

Balıkesir yeş'llide No 32 . uyuıncy Anınet ~ant y ~ ADRES: eörekçıl ·r ıııahalles Al J-1 kmel Paşa caddes No. 6 

Okonuıııi bakanlığıııııı rn ~" lıaı ı ~3 3 ı:rilı "' ı J 9!1 00 ,'.,,, ... , i l ıııı iı~::,;u b;,Z~J,~Y;~ iş ~ 
'.'' oıı b~~~ s~ııC'lik ilıt~ra ber;ıfııı lı ,izt~İı'. lfıılıteı·(•ııı lıekiıııleriıııi- ~ ~§Si _ _ --~~ 
zııı t~nsıye:,ılt' ı·oıııatızııı:ılaı·da, a~abı lıa:-;talıklal'lla, tf'l'l(·ıııı·dc, ~ · · ıçt 
SH'tık kııııı \t' ~l~\U bari) O \t' paıısumaıılarında i~tiıııal oh11111ı;1k- ~-n1 (;öıtefJde vapJ laCll k 
tt~~ı.~·· llarart•l (:111 ~aııdaJ~· '.ılanı \e yatak içe_risi11<' \ı·sair li'ızuııı IJ ., "' .. . , .. 
gor~ılPrı yt>rlPr<le_koııııla~J~Jır _lfı·.r: ınerııleketııı \ıılluıı:ı güre ft('I' ~ fle\re (.UJ eşi(-() 
'ekıl Ye t·hatlda ııııal Pdılıı·. l Cl Z \'E TE\lfN.\TLllHB. ri.1fli • 1 1:.ı1. F ıı·k"" '" i dnı:ııı) u ı·d ıı n ıru foa ı; nı• k ı·-

~ . Sat:ş yerleri: . . . • ,_ tip ı·ıliit>ıı bii~·iik dı•\p giire~l(•ı · i ikiı ei l\:iııııııuıı 
~al lzmırde peıtemalcılarda Seydı Şehırı Mehmet Tevfık elektrik ticarethane- ~-;I"J ı ~ - ~\ıliııei. giiııii ~:'.p~ha:aktır. IJakt•nı lıe~(•Liı.c(' les-
~'i'.İi . B 'd " b d Ah T f k h . r:+~ hıl ı·dıll't'('k hıı·ı ı t'I sııııf dl'\t'lt•f' :tl'<ISıtld:ıki 

unı. a <>et aşın a met ev 1 ecza anesı ~ . . . . . . . . . 

1 
Belediye Dispanserinde 

Muayene Günle:ri 
cı.;MABTESİ GCNLEBİ 

Ö~ledeıısonra saat t4deııl6ya kadal' dahili 
lıa . .;t.alıklar ıııua~enesi (Doktor Ahm('t 

Eıııi ıı bey) 

P.\ZAll GÜNLEHI: 
Öğleden sonra saat 15 den 16 ya· kadar 
kulak, burun, boğaz hastalıkları muaye
nesi (Ooktor \lelııııet Kamil bey) 

PAZAllTESİ GÜNLEBİ: 
Öğlı•deıı evvel saat 10 dan 12 ye kadal' 
dahili hastalıklar ıııııayeııesi (Doktor Ah
met E111iıı hey) 
Ö~leden soııra Göz hastalıkları ıııuay('llf
si ( Doktor i hsaıı Alı ıııet ) 

SALI üÜNLEHİ: 
Öğledı·ıı t>vvel saaı 1 O da il 12 ~ e k:ıcl:ı,. 
dahili hastalıklar mna~eıırsi (Doktol' Alı
lllf'l Eıııiıı iı<'') 

Ç.\ltŞ.\~IB.\ <;f1-"LEBİ: 
Öğh•ılpıı soııra saat 15 dı•ıı 1 G ~ a kadar 
dalıili lıa:-;t:ılıklal' ııı11a~PIH'Si (Dı kıor lla
~aıı llaif lw~) İsta nl>ul'da Mısır çarşısında attar H. Hüsnü ve mahtunıları ,e Galat .. 'da ~ lıırıııt•ı)t' kıı•k lır l ıkıııcı ~lı ı ıl ılP\l'iı ı·ııı lı:ı~ııı:ı 

Voyvoda caddesinde edkardöle, i elel.tirık deposu. Ankara'da Evliya zade ıt ~ oltıl lil'a. i'ıeiirıcİİ sınıfııı ıralibiııl' oıı lira. f\iiciik 
riyal ve ecza depoıu . • ~ ı •. ' . . l" . . ' 

Sıvas ve Samsun'da lbrahim Ferit iıık elektirik depolar. ~ ;..(lll'ı•~l('l'ı• Jllll\:tlık fır<lı~el I' \'{1 1'ılı•ee.klır. l'EH~E"BE (;(;~'LEHİ: 
• Konya'da Ali Ulvi t~_h,~iye. ve gramofon ticaterh~ne•i, ~~ ı;iİ ' '('Sft•ıı hiı· ka(' "İİıı ('\ \f•I "l'lf'l't k deveci- Ö,i!ll'dl'll ~oııra saat 15 ılı·ıı IG ,\a katlar 
~ Afyonkarahısar'da Huınu Rıza latanbul eczahanesı. ~ • ' ;-, ;-, " 
lil'i'.iİ Us•kta dit tabıbi Bav Ymuf ~'lt1 kdı• dt•\t lt•ı·irı ~t'ı-l(•J'i l ıııiıı ı•ılİIPl' ı'kliı·. eildiyt> \(' lwdi~t· fıastalıklaıı lllll<l\t'IH'SI 

[1-~-~~e~IJ~~·-~ ----:'• (Ooktor Mehmet .\li be~) iıll 

Bu gece 

Şifa 

Ecza hanesi 
Nöbetcidir. 

~- . 

Dr. M. Ali 
Cilt, frı·ııgi, hl'l

~oğukltığıı fw.,lalıkları 
111 İİt (' lıa~'ilSI. 

Hastalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu-

1. ::;::i ~~::~inde kabul ve 

Dt•\rl(•tl•(~ıııiı·lt•llıırı 7iııci1.::----·-----• -
. i~ıetııı(~ l\tliifeı tişliğiııden r·;~;;~~;;~;··v·;;;l~;~·1 1 ~· .... Ci~;·~·;~~;;;i·-··1 

1
1 lzıııil' - Baııdırıııa ~ohıııuıı 294 iirıcii kilııııwt-: geydiren ve herma- i: D jı. . Aı. 1 ! 
rPsiııdeki ~l~ısı,;ıf:ı_ K~ıı~al Jl~ı~.a .i~ıı.ıiıııleki_ıııuva~~a nada gözeten Yok- : : r, 11S8n 11~8 ! 
dııı•:ık 1-K:. ~aııı-H0.ı ıarılııııııı ılk :o;aatıııdı>ıı ılı- .. , . Hastalarını her gun ıa· 1 

ltarl'ıı St') ri lı:ıfif ye sı·~ risPri ve fll('i'ajPri ıııu
aıııel:itııı,ı kapadıl .<·ak t• oradaki ııwıı ur da 
tkal ırıla!'aklll'. Fakat \.ıılru ıııulıtelit tı'ı'ıılt•r . ' 

su/far Bırlıgıne seve at 3 den sonra Kuvalmll· ı 
seve val'dını ediniz. li)e caddesinde 159 nu ı 

}'oksıı/lıırı Gö=dmı· maralı muayenehanesin· ! 
de kabul eder. l 

························' Ulrl/ğl 

·····~·················· 

ı 
dul'ağııı h11l11ııd11ğıı ıı ıktad<ı P\ ,· ellı.i gıhi dura-
rak \olı·ıı iııdirih hiııdin•t•t·k \P \Oleularııı ha- ı--------N-e-~r-iy_a_t_m_ü-du-_r_ü_: _E_S_A_T .ı\DlL 

gajl;ı·ıııı d ı ala('ak \f\ veı·ı·et>k.til'.. VilayetMatbaaıı - Balıke.lr 


