
11 •uıııı idutlBr tnılt llldtiı 
il tt iblzlerı 3 aylık 1111 11riyor. 

Her yerde 3 kuruıtur 

l)ıı~llkara, 1 (A.A.) - Türk 
araıtırma kurumunun 

'°1 adları [ B J harfinin 2 
tt l•ateıt: tSTANBUL 30 (S.Ş) -

lıııt ftarc:atoamuı, HarcataYiD Dlln Ontversıte Hukuk Fa -
A.ıı, S.rkturmut. Bula•· icülteainde talebenin devam i 
~. Barı, Banaan, Barlı, karnelerindeki ftıler toplanır· 
~ Baaılgan, Battı•• batu, ken birinci 11nıftan üç tale 
'"il._ B be, gelmiyen arkadaılarının 
L.--bnauı. barınduk, ar b 
"lll1r ftılerlnl vermtıler ve u 

• &arman, Harı Bay, k ı ti 
' iti yapanları öfrenme 1 

· 

lt 
rıtuııan, Barulay. 8&1a -

Ilı ba yen asistana: 
t ur, Baıyan, batmacı - _ Dııan çık, ders var, 

11 
baydu, -bayana k· bar· not tutamıyoruz! diye batır · 

~ barka, barlaa harman- mıılardır . 
• l:ıarebuga, bartan, ba· Talebenin devamlı olan 

'-lr, baıatutrul, bat. bat fta 
~ bu gürültüsü üzerine 11nı 
lııı • batuk, batuf, batuıe 1 Roma hukuku denini veren 
L .raıı, bayandur, bay_anıar, · k d ı 
,...lıı, baybek, baycu, baydu, Profesör M. Honl en 

keımit ve gllrültllyü bastır· 

CUMURİYET; EMEGEI . HAK.,' DEGERE HÜRRİYET GETiRİR 

GÜNLÜK SİYA AL GAZETE 

Üzüm, incir 
sııtışı ı.. • bayana .k-bayankulu. . f k"l 

,.. mak için sınıfa giren a " 
ı... rar, bayatkara, batbuga, S k S ı de IZMIR, 30 [ \ ,A.) -.. Son 
"" d te dekanı bey •1 1 am ı.. ,. an, bayaktımur. banay, " d altı gün trinde borsada 9 
"" talebenin patırt111 yüz .. n en " 
ı... raııauldu, bayat, baybars R kt•r kuruıtan 23 kuruta kadar "" ıı..,. 11nıfı bırakmata ve e u -

_,.::::::::::':ba::=:y:d:::er=.=~~~~~~~~~-,::;,~~~~=ı 57 12 çuval üzüm,beı buçuk 
~ ____ =-= = -= kuruıtan 17 kuruta kadar 

Hile yapanlar 
Her vakit~alandırılır 

Bir tll.ccarm marifetleri 
l\LANK!RA, 38 (A A) - bulundurdutu yapalı denk 
-.ocao111ı bakınlıtı. . btııim terin hileli oldu~u haber ve· 

ıala raptılı bir teb- rilmeıl Qzerlne yapılan mu 
; llccardaa tlltüncü za· ayenede bazı balyalara kum 

~la111ıeı ile kardeti Hamdi ve taı karııtırılmıf oldutu 
~1•Joncu Haaan'ı lataa·I ııörüldlliil ve tahkikata baı· 

..... •L aAndeaaaek veya el· 
1 landılı bildirilmektedir. 

.. ,::. fıat huluraa yerin· Ôkonoml bakanhtı haber 
...._ M........ herin• derlıal ı.1~•1• el 

799 çuval incir, dört kurut · 
tan 37 _ çuval döküntll in · 
clr aatılmlfbr. 

Maar gazltllırinı görı Mıcır hlhll
ıinln lugoslıvyı'dın tırziyı İlhM 

lazım aılmıktt•ir. 

S ahibi ve Baıyazııanı 
Milatecaplıotlu Esat ~dil 

lkıncl YIL - SAYI : 3Z 

letkllltçılık ha11alar1D1D fllf 
dımlle harikalar 1·a..ı• 
ve bir ıene zarfında Fruıa• 
ya 364,000 kiti ııönderm ... 
muvaffak e>ldu. Metleldea 
bir aılr.er de bundan daha 
eyi bir ,ey yapamaz& 

Sulh olunca ceneral uar 
ilkten uaklllflı Ye -tlıl· 
na yerine tarihçi p~, A.,,.. 
rupaya selerek k~ 
ve lr.onferaılarda 1eat elu• 
mın dotutm lllh• .... 
ve bunda ada mllteacldtt -
ler için e1Ulw ~....._ 

Bu eaerler "İlk nuular Ye 
ilk Ba,Yeklller. "Blımark" 
Mu11olını. ve ............. 

Bunan ~. Cam•atw4 
fırkaaı kendtılnl Aalsara'19 
bliyllk elçi olarak ~ 
il zaman ceneral Sb.,111 

yeni va•lfnl için tamam• 
hazır lanmıı baluau,ordu. 
Dolruıunu ı6tl ..... icap 
ederse bu va•lfe o kadar 
ııllç defıldı.Amerlka ile Ter
kiye araımda -hlıllha .... 
bir temaı noktan ve " ne •• 
ııeçmif zamana att hatıralar 
ara11ada acaldı:ollalar vuda. 
Bunun için bllyllk elçi de 
devlet ıefl araunda çok Ç&· 

bukça hakiki bir dotlluk 
dotdu, ııörllfOp konuı ..... 
itimat Ye tekllfllzlılt ;eıe;. 

veıl lçlnda 11kl&ftı. Amerl• 
ka 'lı mllteaddlt yallardan vu 
cilt bulmuı olan btr ferlll• 
il Tllrk milletine blr«lwnlılft 

astırmak lıtiyen G•atınıta 
ilerleme ldareatae meftun 

oldu. Gazinin ha1atdlm 
baılanıııçlarını, nanl 

buldulunu ve ıı~..
merhalelerl anla111ak ti .... 
Ve Kemal anlattıkça ... 
matın ruhunda tarihçi ....... 
dl ve bllyllk adamın por. 
treılnl çlzmeıe karal' fttdA. 

Mllellıf yaıdatı ..... Oa· 
zl hakkında duJc!afa ..,,... 
lıtı ııtzlememektadir. 1hl ld
tapta Gasl'aıbt ıe8'hlfn1 .
mtlcadelerfnl anlattı~ eols 
caalı aayfalar okımac:aktır. 

Bu eayfaluda Cazl'm. tek· 
llfllzce konupnalu1111 ~bak 
~dıatı kreldletlle teaflt 9l· 
ttll ıllrllltlfOI', Banlarda "" 
kaç~ b'--.19a'1~ 
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Soy A!!:~;ar ($15H• il !! VllA Yf.llf.) i 1 Ban~,sıöref 
Fuat Tan y 

1 
ller ıeyde ve herkeste bir 

ayırıcısı asa ar bitiği Vat·ı ve fırka re·ısı·mı·z Maarif kusur aramaklizımıa, ont• 

M 
- insanda mevcut olan bu ili' 

uıtafa Alpyürük - bele- Müdürümüz vzoga- zumu bir kusur diye kaYt 
diye aağııçı yardımcısı C .. .. S... h • • etmelidir. 

Şahap Üner _ belediye uma gunu ~e rımıze t·a gidiyor K M l _ 2!J _ 
çöp çalanı geldiler \laarif Müdürü Vauf beyin upa aç arı Cümhuriyet sistemi d"• 

A Halit Üzel Doğumevi Y ozgat'a ve boıalan Maarif Jetlerde kanu, kainatta il~ 
baıhekimi 1 rıı :idürlüğünede Adana Lisesi neşe pek benzetilebilir; bU 

M Rf'fİt Ôzkan - Nafıa Müdürünün tayin olunduğu i. Gücü güzel bir ovundan son- itibarla: 
baıyazıcısı h 'ber alınm ştır. " " Güneş hararet ve nurun~ 

M. Alı Üne! - Osmanköy "'h -tE' . ra A. /. Yurdunu 5 - o yendi. kainatın her tarafına nafi 
kütük törü /'\. m e mi n B. tam bir müsavatla dağıtıY0r 

Ziya .\ip - Manifaturacı Bir kaza geçirdi Birlik- Yurt küçükleri~e o . o berabere kaldılar. sa, devletlerin memurları d• 
Kadir Keskin Znhinci kanunun ancak umum jçiP 

Sındırgı'nın Çorum nahi olan hükü.nlerini milletlJI 
yesıne bağlı Dereiviran kö- bütün fertlerine aynı nıii"' 
yündeki vakanın tesbiti için vatla tatbik ve infaz etııı• zaferli manevralardan biri 

canlanmaktadır . Ceneral 
::,herrill ile birlikte Türk 
inkılaplarını sayalın : 19:13 
yılındanberi Türk fnkilap
larının sayısı on bırdir 

ve yapılacak daha ınkıliplar 
vardır . Bundan ıonra kitaptaı 

o köye giden Sındırgı cüm· si icabeder. 

Tevf ik Fik ret bey 
ceneralın, ihtiyar garplilerin Balıkesir'ı yakından ala 
daha uzun zaman Konıtan kalandıran b;r çok işleri 
tınopl diye adlamakta ısrar görmek vebakanlıklar a görÜf· 

edecekleri. lıtanbul hakkında mek üzere ankara'ya gitmiı 
verdiği izahat okunacaktır . Ce . ol ın va i Salim ve fırka re · 
neral modren Ankara Cumuri isi Tevfik Fikret beyler cu 

S liın bey 

yelinde eıkiTürkiye'den kal· ma günü ıehrimize gelmit lerdir . 

Esat Adil bey 
Epeydir lstanbul'da bulu· 

nan Esat Adil bey cuma gü
nü ıehrimize donmüıtür . 

Gelenler Gıdtnler: 
Kazalarda teftiıe çıkan 

inhisarlar müfettlfi Münir 

Ata ve yardımcısı Nail beyler 

ıehrimize dönmüşlerdir. 1 

ı\lkış 
l ' z tın müddettenberi gör 

miyen gözlerimi bir ay gibi 
kısa bi r adakta bakup açan 

değerli göz doktorumuz İhsan 
.\hmet'e aikııı borç bilirim: 

Dursunbey'ın Gökçedağ 

nahiyesi Poyracık köyün 
den terzi oğlu Mustafa 

huriye! müddeiumumisi Hay
dar bey , nıhiye müdürü 
Nazmi bey ve belediye baş 
doktoru Ahmet Emin beyin 
bindiği araba c!önüıte Ba-
rıttaş denen yerden 
arabanın atları ürkerek 
yokuı aşağı hızla inerken 
araba devrilmitllr. Ahmet 
Emin beyin sağ ayağı araba 
nın altında kalmış ve yürü 
yemiyecek derecede incin· 
miıtir. arabacı da hafif su
rette yaralanmıştır. 

Yakayı habn alan vali 
muavini ve belediye reis ve 
kili Ekrem bey derhal bir 
otomobil göndermit ve ya· 
ralı arı şehrimize getirtmiş 

lır. ı\hmet Emin bey evine 
yatırılmış ve Memleket has· 
tanesı baş doktoru operatör 
A 'i Rıza bey tedaviye baş 
lamıştır 

Ahmet Emin beye geçmiı 

mıt abideler ve manzaralar 
hakkında en hassas en ırıü 
tebehhir ve en açık bir reh 
ber gibi izahat vermektedir ' 

Ceneral Mustafa Kemal' in 

çok canlı portresini eski bi 
zanı imparatorları ile 

ıultanlar payıtahtı olan 

İstanbul'a hasrettıği ıki 
faaıl ile çerçevelemeJ..tedir. 
Sanki tarıhçiGazi'nin Türk 
milletini doğum yeri olan 
dağlar arasına çekmekten 
maksadı, ona büyük fütuhat 
devirlerinin faziletlerini 
yeniden aıılamak ve Türk 
milletini bu defa Bizans 
hazinelerine değil, garbin 
ilim ve terakkilerine ıaldırl 

mak olduğunu !taret etmeği 
bilhassa iıtemftlir. 

I htisas mahken1esinde: / Poliste: 
Gireıon nahiyesinin Tav- Evvelsi ıaat 2 11rularında 

olsun deriz. 

Bize g~le n ~: 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • 1 

: Yoksulları vediren, : • • • d • : gey iren ve herma- : 
• • : nada gözeten Vok- : 
• 1 

: sul/ar Birliğine seve : 
1 • 
: seve yaı·dım ediniz. : 
• • • • 
: Yoksııllurı Gö=tlme : 
• • : Birliği : 
• • : ................•....... , 

ıanlı köyünden lsmai\ oğlu 
Abidin; İnkaya köyünden 
İbrahim oğlu Ali, Ayvacık'ın 
Doğruçardak köyünden Ham 
za oğlu llalil, topal Osman 
Halil İbrahim oğlu Osman, 
ve koca Halil Musa oğlu Ha· 

ıan; Karakavak köyünden 

Alivan zevcesi F alma; Gire· 

son nahiyesinin deveören 
köyünde~ Halil oğlu Muaa 
tütün kaçakçılığından hakla · 

rında dava açılmış ve evrak· 
ları ihtisas mahkemesine ve
rilmiştir. 

!ŞTütün ka• · akçı\ığından ıuç 

lu Gönen'ın Sıvat köyünden 
Mehmet oğlu İsmail'ın altı 
ay kapatılmasına ve , 25 lira 
para cezası alınmasına; Ed
remit Hamdi bey nahiyesi 
Çavuızir köyünden Fettah 
oğlu lsmaıl'in salıverilmeıine 

lzmirler mahallesinden Mus Yeni adam 
lafa oğlu kopuk Ali Oıman Yeni Adam' ıı 48 ınci say ısı 
ve arkadaıı Hasan oğlu Re· ırilzei bir ıesim taş ı yan bır ka
cep kara Yusuf kızı Emine' pakla çıkmış! r. İçindeki öz:ü 
nin ırz na geçmek maluadile yazılardan en {·ok dıkkate de
evine gırmiılersede kadının ğenleri şuıılard r : İşma.i l Hakkı 
feryadı üzerine kaçmıılardır bey:n • ımt hnn ,. k:l P işini dev 
Müteca vızler yakalanarak letleştirr.;e Ji,, •Doğm ı yon mu 
ad 'iveye verilmişlerdir. siki• başl ı klı ynzıiarı , Dr. İz

<i Evvelsi gün Jzm r er ma zeddin Ş ıdan beyin •Şizofreniı 
hallesindt n Mustafa oğlu Ri hakkın:loki m Jkaiesi, Vahdet 
fat ve karısı Hası ne ile Oı· Gültekin beyin •Sevilmiyeııt 
maniye mahallesinden llasan edebiyat. başlıklı yozısı •Sov. 
oğlu Mehmet, kardeıi ibra- yet edebiyatı. hakkında An· 

dre Milrou ks' Jan tercüme 
him v~ validesi Hasna arala- Buudan başka siyaset ıliem;nd e 
randa bir soba tahtası yü 

olanlar kitap, tcnk .tleri, cinsiye 
zünden çıkan kavgada bir terbiyesi Aldeks Hııksleyden 
birlerini taı ve bıçakla a -

terciime • Portr • hikayesi ve 
raladıklarından ya kalana-

dı ha birçok yozıi . r mecmua
rak haklarında lahkika ta nın zengin muhteviyatını !eş 

------- ..2...e mektedri. 
baılanmıştır 1 k'I t 

Hamdi bey nahiyesinin llır kapatılması ve 1425 lira 
dırlar köyünden çoban Meh· para cezası alınması kestı-
met oğlu Hasan'ın altı ay rilmiştir 

~~~~~~~~~~---~~~~~~~---

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİEi:=:;;;;;;;:~!!fii=._, ___ , 1 ettik ten sonra ka pu yu çekip 

Roman Tefrikamız: 10 ı l kapadı ve araba da hareket 

bacı ile İngıliz neferine çe
virerek onlarla konuşmağa 

başladı ve araba c!a bu rn

retle Türk zabitinın gözün
den kayboldu 

s •• \T(l şl<l 11 s •• VilŞ<l 
Yazan: M. YÔRÜKCGLU 

Hapishane müdürü, Türk 
ııenclnl ciddi ve merahamet
ılz bir bakışla süzdükten son 
ra: 

- Bu gün mevkufiye-
tlnizin doksan üçüncü günü -
dür. Şimdi mahkemei aske
riye gideceksiniz. 

Sözlerini ermeni tercü
man vasıtulle söylettirdi ve 

zabitin üzerindeki paranga

nın alınıp yalnız kelepçe 

nin bırakıl.nas:nı emretmit 
olmalı ki bu iti de gardiyan 
derhal yaptı 

- 5 
Evvelce Türk zabitini bu

raya ıürükliyen kapalı ara 

ba hapishane kapusu önün
de duruyor, arabacının ya

nında bir lııgiliz ve e.rka ta
rafında da bir 1 lint'li Asker 

oturuyor. 

İnııtliz askeri gayet lakayt, 
arabaya kimin gireceğini 

ııörmek lüzumunu hiuetme 

miı bir vaziyette arabacı 

ile konuıuyor 

Hint'li neferin gerek sa

rığı üzerindeki yeıil işare

tinden ve gerek saç ve sa

kalının biçiminden müıli

man olduğu anlaıılıyordu. 

Türk zabitini görünce bü 
tün merhamet damarlarının 
galeyane geldiğini hisseden 
Türk zabiti nefere müşfika 
ne bir nazar atfederek te
bessüm elti. Hint'li bu te 

beuümü imdat bekler ni
yazkar bir nazar olarak ka · 
bul ettiği cihetle bu niyazın 
is'afını derhal kabul eder 

bir vaziyette kapusu zaten 
arka tarafta olan arabaya 
zabiti bındirirken : 

- Biarif arabi. Diye sordu. 
Türk zabiti. 
- Naam deyince 

- Enle müslim. 
- Elhamdülı ı lah. 

Bu kısa ve seri mükale 
meden sonra Hint'li nefer 

Türk zabitine ıükiıt 

edüp merak elmPmesini ve 

~rabanın kapu anahtarının 
kendlıtnde olduılunu iıaret 

li 
etti 

Türk zabiti büyük bir 
ümit beslemeğe başladı. 

Böyle bir yerde, bu vaziyet 
karşısında bir neferin haya· 
tını kur'Rrabileceğini takdir 
etmekle .eraber bu neferin 

de buna azmelmiı olduğunu 
eyice keıfetmişti. 

Araba tahminen on daki· 
ka kadar gittikten sonra ka
pusu yavaı yavaş açılmağa 

ve Türk gencinin ümit şiıle

si de parlamağa başladı.Ara· 

banın meyilli bir arazide yo
kuş yukarı gittiği bir anda 
kapu tamamile açıldı ve 
Hint'li nefer de Türk zabi
tine arabadan atlaması için 
işuet etti 

Türk genci bütün kuvve 
tini lop!ıyarak kendini yere 
altı Hiç bir tarafı incinme
ıli. Çünkü araba yokuş yu
karı tırmanıyordu. Türk g~n 
el düştügü yere yakın bir 
mahalde bulunan sazlıkların 
arısına ·okuldu ve arkad •n 
arabanın gidişine baktı. 

Fedakar llint'li yavaı ya· 
vaı yavaı eğilerek arabanın 

kapuıunu kapadı ve :az bir 
müddet ıonra yüzünü ara-

Türk zabiti, artık bura la 
bir kudret yaratmak mecbu. 
riyetinde bulunduğunu tak 
dir ederek derhal harekete 
geçip Süveyş kanalı istika-

metine doğru yolalmağa baıladı 
Bu havalide vaktile iskan 
edilmit Kafkas ve Rumeli 
muhacirleri olduğunu bildiği 

cihetle bunlara iltica ederek 
b ir muvaffakiyet temin et

mek çarelerini düşündükçe 

ayaklarına kuvvet geliyor 
ve oldukça süratle ilerliyor. 

du. 

Tahmini mesafe hususun· 
da mele~ ei kaınilesi mev
cut olan zabit hareket etti 
ği nokta ile mürur eden za 
manı hesap ettiği vakit bir 
saatle be, kilometre yol 
katettiğini görünce kuvvet 
ve ümidi arttı ve gıttikçe 

hızlanmağa ba ladı. 
Bu suretle üç saat kadar 

yol aldıktan sonra biraz din 
lenmeği faydalı buldu ve diz
lerinin üstüne bir bahçe ke· 
narında oturdu. 

Burada otururken aylar· 

Al y · Oüç 
Balıkesir cuma günü dol laştı•ıyordu . Yalnız alay 

gup ve neıeli spor günlerin· takımında bazı yeni oyuncu· 
den birini yaşadı . lar yer ~almıı .. Aralarında 

Saat 13 de Uirlik · Yurt hiç anlaşma yok . . 
ikinci takımları oyuna bar Sol yardımcı ile sağ yar· 
ladı. Birlik takımı Yurda dımcılar takımın en durgun 

göre de.ha eyi idi.Lakin takı· 
mları yürütecek idareci bir 
oyuncu yo'.c.. İşte bu yüz 
dl'n birinci ve ikınci devre 
de her iki tarafın da güzel 
ve kıvrak oyunundan sonra 
O - O beraberlikle bitti. 

Bundan sonra günün en 
heyecanlı oyunu olan Güç 

yeri . 
İtte Güçlüler bun! ar<l a n 

istifade ederek sol ileri sal 
daranın güzel ortalayışmı 
Niyazi yerinde bir kafa vu
ruıile topu ağlara takıyor, 

gul. 
Oyun bundan rnnr.ı daha 

hızlı ve Güçlülerin sağ ve 

Alay maçını görmek için sol ıleri saldıranlarının neti· 

raha binlerce oyunsever
lerle dolmağa ba~ladı Bun· 
ların arasında Kolordu ku. 
mandanı Ceıı eral Basri, alay 
kumandanı Aziz ve daha 
birçok saygılı kimseler bu 

bulunuyorlardı. 

Oyunu çev iren llirlıkten 

Münir idi .. Takımlar lam 
üçte çevirgenin çağırmasile 

sahaya çıktılar . Önce Guç, 
arkasından Alaylılar ceneral 
Bnsri'yi se ' amladıktan sonra 
oyuna başlandı ... 

cesiz sürüşlerile bitiyor 
İkinci devreye başlar baı 

hmaz Güç ü 1erin açık bir 
üstünlüğü göze çarpıyor ve 
bu arada Edip'in ayağile 

ikinci gollerini atıyorlar 

Alaylılar bu gollerden hiç 
üzülmediler , bilakis daha 
atılgan ve da ha koıucu bir 
oyun göstermeğe baı 1 adılar. 

Orta saldıranların Güç ka
IE sine kendi gidişinde, kale· 
yi koruyanlardan birisinin 
yaptığı bir ceza penaltı olu
yor. Lakin alaylılar bunu 
atamıyorlar. 

30 
Cemiyet içinde yatıı •' 

her ınsan, yine cemiyet içlO 
gördüğü zararları umuın ıl• 
beraber gördüğü yüksek ııı•0 

faatler e elde edeb.!eceğiP1 

emın olmak surelile lazıl11' 
gelen teoellıyi bulabılir. 

- 31 
Yapacağı herhangi bir iti'. 

yapmadan önce ıezdir•0• 
yapacağı o itle muvaffak: 01' 
bileceğine şüphe ve ter• 
düt edendir . 

- 32 -
Hakkı tanımamanın 

ıl~ 

cezası. önce kendiıini, •
00 

•• ra kendi hakkını tanıt111 ~ 
mağa mahkum etmit olrıı' 
bela11dır. 

Sa bil 
Müftü~ 

--------- r 
parak oyunu 5 O kazanıY0 

lar. t 
Gösterdikleri bu oyurıclt 

ötürü Güçlüleri alkıtlarıl· 
.\ a ıl o\ ııadılar . ' 

Güç takımı her zant' -
kinden daha eyi idı. Yıı11J ileri ve orta yardımcı yer bııl 

bir Az hafif gelıyordu.Eğer ~ 

lar da düzeltilirse, GiiÇ ~' 
ve kuvvetli bir takırrı 0 

cak. 1 
Alay takımına ııelırı',ı 

Çerlikten bırakı anlarırı ~,r 
!erini dolduracak oyun'11o~ 
olmadığı için, cuma 1 11 
eyi bir ~yun göstererıı•~~ 
!erdir içlerinde yı11 11 ~ 
oyuncular olmasayd'.,. ~ 
daha çok gol yiyebılırl ,~ 
Onun için bu takıma {t; 

1 1 ylır 
ça lflP an aıma ve ~ 

kabiliyetlerini arttırın• 1 ' 
söyleriz . 

Her iki tarafta bir dur
gunluk var.. Bu hal 
yirmi dakika sürdü .. Ondan 
sonra Güçlüler Alay kale 

sini epeyce sıkı s tırdılar 

iıe de kaleyı koruyanların 

yerinde vuruıları topu uzak-

Bunun ver ı iği ters netice 
takim üzerinde bir gevıeklık 

yapıyor ve oyunun üstünlü· ! 
ğünü Güçlülere veriyorlar. 
Onlar da daha üç sayı ya· 

• . el' 
Gelecek hafta birln'1 

1 

re bitiyor. Bu müna5•b;ı 
kulüplerin aldığı dert' 
cedvel halinde baaıcal1' 

danberi hasret çektiği tü
t ün kokusu burnuna geldi 
Ah, bir kerecik olsun bu 
ciğaradan ı.·ekebilsem diyor-
du . Bu esnada karşısına 

Arap kiyafe tli tahminen 
otuz beş yaşlarında bir adam 
çıktı Elinde ciğara vardı. 

Türk ze bitinin yanına doğru 
geldi ve arapça olarak. 

Nereye gidiyorsun. Di 
ye sordu Zabit: 

- Ben yabancıyım. Has
ta idim. Kahire'de belediye 
hastahanesinde yattım. Şim 
dı de dilenmeğe gidiyorum 
köylere. 

Arapcası noksan olan Türk 
zabitinin tarzi tekellümünden 

yine yetmez; bir de üstel k 
ciğara i<tiyor•un! 

Burada ı ürk zebitinin le 
eısür ve inkisar ümidini ta 
sa vvur ediniz. Gayri Türk 
o 'an tesadüf ettiği her ıa· 

hıstan böyle hir muamele mi 
görecekti? İçi kan ağlıyor
du. Lakin ne yapabilir .1 ı' 1 

Karıısında güdü, kuvvetli, 
ar ve izzeti nefis kiymelini 
takdir etmekten aciz bir ca 
hil vardı. Liununla her hangi 
bir s ,retle mücadele etmek 
mantıksız ve beyhude ola
cağını takdir eden Türk za
biti ayağa kalkıp uzaklaı

maktan batka çare bulama 
dı. Bereket versin biraz ev· 

Arap olmadığını anlayan mu· · vel hapishane elbisesini çı

karmış ve kuma gömmüıtü. 
hatabı nereli olduğunu sor· 
ması üzerine Türk olduğunu 
anlayınca Türk'çe konuşma

ğa t atladı. Türk zabitinin 
sevincine payan yoktu Çün 
kü böyle ilk merhal de bir 
Türk'le karıılaşmı ş tı 

Zabit . 

Hemıehrim, rica ede· 
rim bana lıir ci~ara veriniL 
Canım çok istıyor. 

- Defol git ulan, ben 
senin hemıehrin değı l im. 

Ben Arnavut'uın. Şımdi de 
Mıaır'lıyım. Dilenciliğin ne · 

Yoksa Arnavut vicdanının! 

emrini yerine getirecekti 
Bir de zabitin bir muvaffd. 
kiyeli v.usa ahv..ıl ve etva 
rından asla şüphe edilemi · 
yor, ancak h \ltahaneden 
çıkmış bır di!enci diye ka 
bul edi ebilir ve başka hiçbiı 
sıfatla tavsif edilemezdi 

Her suretle tekamül! et 

mit olan İngiliz'ler!bu kadar 
müddet zarfında,ihtiyaten ol 
sun Türk zabitinin bir res

mini bile almamışlardı ki 

, her ihtimale karı• teıhir 

edebilsinler. Bu cıhetttP ıı' 
emin ve memnun bıılıl ~ 

1 zabit bir de nehir kerı 11 ' 1

11 
tesadüf ettiği kuru v•, 1,~ manasile b r sopa vaı• 

1
1 

ifa edebilecek ka' ın bir/ 

nek de e ine aldı ve ıcı:,rı 
bu değnekten kunel 11 

yoluna devam ı lti. ~/ 
Artık akıam olmak 

1
,1 

idi ki zabit geceyi rı\ıı 
1 . - . ,. dıl 

ve nası geçırecegın el•• 
düğü bir and" karşııııç,cl 
on iki çadır belird•· ft~ 
ların vaziyeti hariciYt ı 
den yüksek bir atirett 
o dukları anlaşılıyordıl· 

Bu fakır bedevilerıfl ,~ 
d .. JdııK zan a com~rt o ·hl 

h 1 " ı•'' atır ayan zabit nıuı d ,ıı 
ve emin adımlarla çıı 1 

doğru yürüdü. . pıl' 

Çadırlara kırk eli• ~ııt 
kadar bir mesafeye Y" (iti 
ğı zaman çadırlarda1' / 

sine doğru koımıı~~at~ ( 
irili ufaklı bet on 1<0P1 ,~ 
ründü. Çadırlardan ge c1l 
ses "Üzerine köpekler 01l 
kuyrukları üstüne . d• 
bir nobetçi vaziyetın Jıfl 
bite doğru bakmaila 111 

b' af dalar. Zabit bu gı 1 ·rı' 
köy ahval ve usulleriı 1 

·bel t 
kıf bulunduğu cı 
olduğu yerde kaldı· 
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Yazıyor? 
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(\e)illeı· kı"1 ,,etli ı~ıideğil ıııi 
Macaristan Yugoslavya'dan tarziye istiyor 
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zırlık görüımelerine baılan· 22 d b ·ıı 11 "Le yaıın a lr ıo anda'lı Temps, den 
"Fransa'da tıçile r i koruma

ğı temıue memur olup hari
ciye, dahi 1 iye, ziraat ve it 
nazırlarından mürekkep bu 
lunan nazırlar komiteıl aıa· 
ğ!daki kararı ittihaz etmit· 
tir: 

mııtır. Japonya tonaj tı•hdl mühendis bir ihtira vücuda 
dalı üzerinde ısrar ediyor 
ve Washington muahedesi 
nin koyduğu nispet siste 
mini redediyor Eğer Ame 
rika Jopon tekliflerini kabul 
etmez ve nispet sisteminde 
ısrar ederse, bu görüımele
rin muvaffakıyetli bir neti
ceye varamıyacağı muhalc
kaktır. Hu meselede asıl 
düğüm noktası, Amerika'nın 
n'•pet s,steminin kaldırılması· 
ni prensip olarak kabul 
edip etmiyeceğidir. Her 
h -. ngi bir memleketin deniz 
kuvveti onun müdafaa lh 
tiyacına uygun bir ı• kilde 
tdyin edılmiılir Müdafaa 
iht yacı ise, coğrafiya ve 
sair şart 1 ara göre değişebi

lir 

Nazırlar meclisinin bugün · 
kü içtimaında tasdik olu 
nan bu karara göre , fran
sa'da hükilml't tarafından 

yardım edilen ?0(} bin lısiz 

Fransız işçisi, ve 800 bin ya· 
bancı işçisi vardır Bu vazi 
yete çare bulmak için ev 
velii sınai ve zirai mahace 
ret ve bunların murakabaeı 
servisleri birleştirilecek, sa 
niyen bundan sonra Fransa 
ya gelmek lstiyecek iıçilere 
ifçi müs.;adesi verllmiyecek

tir 
Verilmiş b ılunan mÜ•aa 

deler sıkı hır rn r•·tle tetkik 
edilecekle,clir 

• Savatın• • YaAD • 
: Küçük : Sefalet : M.Lütfa: 
• Hikayesi• : • • • . ı .................................................... 

Köy hayatı hakikaten tat mak dertlerini dinlemek ıçrn 
lı ve zevkli bir ıey. Sabah· ıokulmuıtum. 
leyin tabiatın uyanmasile İt zamanı oldujiulçlnhep· 
beraber öküzünü alan tarla- il yola gltmlı, yalnız iki ki
ıına yol alıyor Kafile kafi- ti kalmııtı. Beni büyük bir 
le kadınlar destiılni omuzla ihtiramla içeriye kabul etti. 
mıı, çeımelere koıuyorlar · !er. Oturdum . 

dı . Evvela ıuradan buradan 

Köpeklerin sevincine itti konuımağa baıladık. Biraz 
riik eden kuzular zıplıya sonra diğeri çağırılarak yola 
zıplıya, meliyerek köyden gitti. Şimdi yalnız bir be9, 
çıkıyor ve uzaklaııyorlardı birde köylü konuıuyorduk. 

Bu köy hakikaten, çok Anlatıyordu. Mütemadiyen 
tirin, çok güzel, yalnız vl · anlatıyordu. Ve kendine 
ran. Parasız . Buhran ~nlara mahıuı bir takım jestler 
da sirayet etmiı, bellerini yaparak bir ıeyler ıöylüyor· 
bükmütlü Herıey yapılabi du. Ben iıe dalmıı, lçeriılnl 
lirdi; her türlü imar, hatta ıeyrediyordum . Köy~ü bir
biftün ihtiyaçlar temin edi· :lenbire durdu. ~ lslak ııliz· 
lirdi. Fakat ne yazık ki pa · !erile bir müddet önüne 
ra yok. baktı, baktı ve tekrar ileri. 

Onun için köylünün en ye bakarak anlatmajia bat· 

büyük korku•u hatta ölüm· ladı. 
den, Allahtan bile çok kork - Dör çocuk ıahibiylm. 
tuğu bir ıey varsa, o da tahJ En büyüğü on üç yatında 
sıldar, ve ona para ver· Hepsi küçük küçük. Bir de 
mek yanımda kötürüm hemın 

Her tahsildar geldiği var. Onlara ekmek yetlıtil'-
zaman. onların üstünde bir mek kolay değil Geçeıa 
matem havası eımeğe bar köylüler geldiler. BüyG 
!ar, hepsi gamlı, yeisli bi- çok hasta imiı.Oduna gide· 
rer adam olurlardı. mlyormuı Çoluk çocuk haa· 

Menfur einayeti nyapıhlı~ı 

Müdafaad' güdülen mak
sat bir memleketi ecnebi 
deniz fıloların · n taarruzuna 
kartı müdafaa etmek ve 
müdafaa vaziyetindeki 
memleket ile harici memle · 
ketler arasındaki ticari mü· 

nasebetleri idame edebilmek 
tedir. Yüksek deniz kuvvet 
lerin~ malık olan devletler 
bu bakımdan müdafaa p1an· 
!arının birbirine uymadığını 

getirmiıtir . Bu ihtira yafa 
mak ka biliyeti gösterecek 
olursa cihan lktındiyatında 
kati değltiklikler yapacak
tır. icat olunan ıey bir mo 
tör olup iılemek için ne 
benLin ne ajiır yağ ve ne de 
herhangi bir kuvvet madde
sine ihtiyaç hissettirmiyor 
ıuya bile ıhtiyaç yo~ tur. Ma 
kinenin muharrık kuvveti 
komprime " haline getiril mit 
havadır . Mühendisler bu 
yeni icat edilen motörün 
kudret ve takalı hakkında 

hayran' ık göstermiıler ve 
bu sayede motör aanayiinin 
değifip yeni bir eıa s üzeri· 
na kurulabileceği f ı krini iz· 
har etmişlerdir. Tazyik edil
mlı havalı motörün istilzam 
ettiği yegane bakım her üç 
ayda bir defa yapılma'! ica 
beden e • aslı bir yağlamadır 
Bu' motör her nıaksat ıçın 
yani otomobiller, kamyonlar 
ve istasyoner muharrik kuv
vet grupları ve her neviden 
makinelerin iıletilmest için 
kullanılabilir. İıletme masra-

• Takcliri iş nazırına bıra·
kılm•t ola ·1 müst~sna vaka · 
lar hariç olmak üzere kısa 

vadeli müsaadelerin hiç biri 
yenilendlrilemi yecektir. Yal-

nız iki senedenheri Frama'
da oturanlar lıundan müstes 
nadır. 

• • • ta,perlıan Allah razı olıun, 
lıte yine tahsildar gelmif, onlar yardım edcrmiı- Üst• 

yanında iki jandarma yol )erinde, batlarında bir ıcy 
parası diye kapı kapı dola- yok Odunları. ateıleri yok. 
ııyor para toplayordu. Ne yapalım, biz burda gece 

Par· 
Ya' ıs 30 [S Ş]. Yugoslı<V· 
k ııdın Marailya cinayeti hak-

•ıı a M 1 v d llletler Cemiyetine 
er iğ ' tel 1 rnuhtıra, Parla gaze · 

erine • eı· gore çok mühim ve 
v ıcı delilleri muhtevi bir 
eıık 

111 
k a olarak telakki edil· 

e tedir. 
Petıt p . . . d' y arısıen gaz•tesı ı-

or ki· << I' . ~ · >u vesikn. T erörizmın 
., acar hÜkümet makamatının 
&Cıt' 

1
. 1t Ve sistematik himaye· 
1 alı d . • •n a nas 1 inkıtaf ettı-

Rııı· 
g 1 ve Macarista'nın siyasi 
11.yelerine varmak için ku!

l,nd ığı gayri meoru vasıtala-
rı .. • 
t Roıteren müeuir bir tablo 
"tkll eder .. 

Echode Paris te aynı lisa
~~ kullanıyor ve diyor ki: 

d 
u meselede t 918 senesin· 

e A. • i vusturya . Macaristan 
llıparatorluğunun enkazı üze· 
rıııe k urulmuı olan devletle· 
rı v • t urmak için Macaristan ın 
a.aınrnüden giri!tiği hareket 
ltıevzubahistir .• 

d· Ere Nouvelle gazetesi de 
'Yor ki:. Yalnız Marsilya 

Sako 
meselesi 

.. d -·1 fakat sulh cinayet ını egı , 
muahederinln tadilini ve mer 
kezi Avrupa'da ve Balkan· 
(ardaki devletleri yerlerinden 
oynatmağı istı lı daf eden si· 
yasi gayeleri de muhakeme 

etmek lazımdır " 
Hııla s a olarak Framız ga· 

zeteleri terörizmi kaldıracak 
beyne!milel bir organizm, 

e muahedelerin tadili emel-

l
v 'ni akamete uğratacak bir er. 
sulh birliği ihdasını talep 

ediyorlar. 
ROMA. 1 (S.Şl -· İtalyan 

t 'eri Yugoslavya muh-
gaxe e · , 
tırasında M .caristan'ı itti · 
ham edecek bir de · il gÖrf!· 

diklerini söylüyorlar. Ma-
me y 1 
car gazeteleri de ugos av 
ya'nın muhtırasında hiç bir 
delil olmadığını söylüyorlar 
ve diyorlar ki: "rugoslavy~ 
Macaristan'dan memleketı· 
ne çetecilerin girmesini ko 
)ayca menedebilirdi Yugoı
la v hükümetinln delils:z ola
rak ittihamlarından dolayı 
Macar hükumeti tarziye iste· 

melidir .. 

Erzurum' da 

görüyorlar. 

fı bir otomobil motörü için 
inkıtasız çalııma halinde 
senede 25 florini geçmemek. 
tedir, bu hesapta yağlama 

masrafı da dahildir. 
Elyevm mevcut motörlere 

karşı bu yeni icat motörün 

Japonya nispet sistemine 
itiraz ediyor,çünkü müdafaa 
işinde serbestlik hakkımızı 
tahdit ediyor Ru hususta 
yekün tonaj sistemi silahsız 
lanma için en eyi bir tedbir 
dir; çünkü her memleket 
ıçin daha büyük bir müda 

faa serbestliği veriyor. 

bahıettiği faydalar Jan Warde 
nler'nin bu icadının hayranlık 
husule g"tirmesi pek tabll
dir Mucidin oturduğu Wo· 
lvega kasabasının belediye 
reisi ve belediye meclisi 

Japonya yekün tonaj esası 
üzerinden müdafaada musavat' 
hakkını talep edecektir. 
Fakat Japonya bu hakkını 
son rtddesine kadar kullan· 
mak niyetinde deği 1 dir Bu 
memleket kendisine verilen 
salahiyet sahası dahilinde 
en eyi ve en müessir tedbir 
!eri seçerek tatbik etmek 
arzusundndır. Mesela mües 
sir müdafaa bakımın-lan 
deniz altı gemilerinin mikta
rını çoğaltmak Japonya için 

ve diğer müteaddit ve umu
mi müesseıl'ler ve bir çok 
ileri gelen mühendisler ve 
maliyeciler bu tazyik edici 
havalı motörün tamamı için 
1 l milyon Florin sermayelı 
bir sendika teıkll etmiıler
dir. 

1935 senesi baılangıcında 
bu yeni icat olan otomobil 
motorleri yakmak için bir 
fabrika açılacaktır. Bu fahri· 

kada 13,000amele calııacaktır, 
Yine llu icat üzerine ağır 

motôrler yapmak için 
de diğer bir fabrika Ams· 
terdam yakınında kurula
caktır. Tazyik edilmiş ha va 
motörÜ ile techiz edilıniş 

olan bir çok tecrübe ar&l:a· 
ları ıımdiden Zwolle de 
kaim bir fabrikada vücuda 
getirilmittir. Tecrühelerin 
neticesi pek memnuniyet 

Muayyen mevsimlerde 
meselesi ileride tetkik edile-
cektir. Devlet. vilayetler, 
nahiyeler hesabına i§liyen 
müesseselerde kullanılacak 

amele Fransız olacak ve bu 
huıus defter~erde tespit olu 
nacaktır. Eğer Fransa'da 
bu gibi işler için amele 
bulunm~dığı görül!'cek olur 
ııe, muayyen miktarda ve 
azami haddini katiyen ar 
mamak üzere yabancı ame 
le getirilmeıine müsaade 
edilebılecektir . Bu azami 
had,her vila} d içın ~) rı ay
rı tespit olunmuıtur. Hususi 
müe11eselerde iıliyen yaban 

cı amele mikdarı yüzde ondan 
ziyade olmıyacaktır. 

Bunların mikdarı da her 
vilayet için ayrı ayrı tayin 

olunınuıtur. 

Yüz ondan ziyade yaban· 
cı amele kullanılmasına 

müsaade veren kararlar 
yeniden te kike tabi tutu· 
lacaktır. 

Bu yüzden hudutların sıkl 

bir surette mürakabesi lü
zum hissedilmiıtir. Dahiliye 
nezaretı bu kontrolun ziya· 
deleımesi almııtır. 

Buna gümrük makamları 
da yardım edeceklerdir 

Bazan o kadar parasızlar gilndüz çalış çoluk çocuk haı· 
vardır ki; deği • vergi, yiyecek' ta oluyor, ölüyor arayan 
ekmek parasını bile zor bu· soran kim. lıte bizim de ka-
luyordu. ra yazımız, diye ausmuttu .. 

lıte banlar Jandarmanın O anda gözlerinden d6· 
önüne katılarak doğru ha- külen iki damla yaı adeta 
pishaneye ve oradan taı kalbime damlayan zehirdi. 
kırmak için yola ıevk olu- Evet her hal.de onun yara
nuyordu. Adeta bir eıir gibi sına dokumutlum. 
her istenilen söze riayet Hakikaten bu köylG yine 

1 

ediyor, boyun eğiyordu. o kadar ezaya, cefaya kat
Bunlar hep yol parasını öde lanmıı. hiç bir zaman t6yle 
mek, namusunu muhafaza· bir itiraz göıtermemlıtlr. 

etmek, izzeti nefsini alçalt· Göstermekten çekinir, hıaetl 
mamak için.. . nehlne yedirmez. Fakat 

Gelen köylüler ) olun ke- neden bu kadar ezilsin, biç 
narında çadırlarını kurmu,, bunları dütünen yok muydu? 
gece gündüz durmadan ça lıte köy'ünün kıymeti, itte 
lıııyorlardı Biran evvel yo· hayatı, sefaleti. 
lu bitirip aç, susuz kalan Açlık bir taraftan, çıplak· 
yavru 1 arına yetlımek, r;ah lık bir taraftan bütün ltken• 
metten kurtarmak istiyorlar· celer üzerine yüklenmlt esi· 
dı . liyor. 

Gecenin içerilerde üıüte · lıte hayat, ııte mQıavat! 
cek derecede ı oğununda tek Yazık, yazık diye oradan 
bir beylik üstünde yatıyor, uzaklaıtığım zaman hala dil· 
ubaha kadar birbirlerine ıünüyor ve onun ıefaletlnl, 
sokularak donmamak için acıklı manzaralarını bir de 
çabalıyorlardı. üzerimde tecrübe ediyor-

Ara sıra yajimur yağdığı dum . 
geceler sular çadırlarından Heyhat! O ezilmek bilmi· 
içeriye kadar giriyor, göl yen, yıpranmak anlamıyan 
göl su birikintilerine çeviri· vücut hiç bir zaman 6yle 
yordu Yedikleri ekmek köy. dejill. lıte o tabiatın önün. 

8oli~ya ordusal 
mahvoldu 

fırka çitimalarıve 
Zelzele 

ERZURUM, 30 1 A. \1 -
Dün gece yarm ' ürekli bir 
yer sarsıntuı olmuıtur. 

' şayanı tercihtir. Fazla o1arak 
deniz altı gemilerinin inşaa 1 
tı daha ökonomik olmasın· 
dan dolayı lngiltere veya 
Amer ka'nın deniz altı gemi 
lerinin lağvı · hakkında ya· 
pacakları teklifler Japonya 
tarafından hiç bir zaman 
kabul edilemez. Eğer Ame
rika'nın , müdafaa li 1 asası 
Japonların siyasasının aynı 

ise yani memleket ecnebile 
rin deniz yolu ile kaplama 
sına mani olmak istiyor•a 
yekün tonaj slsteıı ine itiraz 

etmemeleri lazımdır. 

1 

verici bir halde tecelli et· 

mittir _....;.... ____ ---------: Fransa topraklarında yaban-
ihtimalin de itibar nazarına cı amele mürakebeslnl ko 

!erinden getirdikleri kuru· den yaradılmıı saf temiz 
muı, taş gibi bir ıey. Sojiu bir heykel gibi dur-

I LONDR ı\ , 1 (S. Ş) - Mil 
Qll~r cemiyeti; Paı aguay ile 
0lıvya arasındaki Şako 

ltıeselesini hal için bir yol 

ararken Paraguay ordusu 
8o!ıvy11 ordusunu mahvet 
ını,, kalanları da muhasara 
altına almııtır. Bolivya'nın 

~erk,.zınde ihtilal çıkmııtır 

Bu suretle Milletler cemi· 
Yetinin artık bu mesele ile 
u· graımasına lüzum kalma -
mı ıtır. 

Burada 11e kazalarda yapı · 

lan umum meclis iş l imaın · 

da halk fırkası namzetleri 

kazanmııtır. 

zaraflarda 
hususi mektuplar 
ı\NKARA, J (S.Ş) Posta 

hanelere verilen resmi zarf
lar içinde bazı mürsel ma · 
kamlarca hurnsi mektuplar 
ve hatliı paralar konulduğu 
anla~ıldığ ı ndan buna meydan 
verilmeme•i devlet teşkilatı 

Resmi 

na bildirilmiştir. 

~~~------------~ 
Bir haftalık 

kaçakçılık 

Trakya iskan 
işleri 

BıANKARA, 30 (\.A.) TEKiRDAG, 30 (AA.) 
ze bildirildiğine göre geçen 

1 
Umum müfelli§in Baıkan· 

Yedı • . hafu gun ıçinde gümrük mu 1 ı ~ında burada toplanın ~ 
01 

· il let'<ilatınca üçü ölü 
arak 6 "İi O kaçal<ı; ı 174 kilo 

• ll'lrük . . il ve ınhuar kaçağı 
• altı ı . cidi 

8 
a lın lıra 215 me-

y,. :15 .. 
kırk it gumüt kuru§ ve 4691 

olan yüksek iskan komis 

yonu Trakyada iskan lılerini 
görüıerek gerek olan kar· 1 

rarları aldıkıa·n sonra dağıl· ı 
1 

ra ele geçirilmiıtir. ' 

Bulgar Moratoryumu 
.Le journal des Debats• den 
Dün gelen haberler Bul

garistan hüküm..tinin harici 
borçlar taksitlerinin tediye · 
sini tatil ettiğini bildiriyor· 

lar 
Paris'te menkul kıyın t-

ler hamilleri c ,mlyeti bun
dan resmen haberdar edil 
memiı olduğunu beyan et 
mektedir. Bu cemiyet Bul· 
garistan hükilmetinln böyle 
fena niyet göstereceğine 

inanmak istememektedir. 
Cemiyet diyor ki:Bulgarista 
nın maliye bakım ndan bu 
gün karıılatacağı ·zorluklar 
göz önünde bulunduru'arak 
bundan bir kaç ay evvel 

alınması mecburiyetinin or· 
taya çıkmasından korkmak· 

tayız. 

1926 senesinde yapılmıı 

o 1an anlaıma, Bulgıırlstan'ın 
1914 senesinde yapmıf 

olduğu istikrazlarına aittir. 
Bu istikiazlarda yüz 5 faiz
li 1896 yüde 5 faizli 1904 ve 

yüz4 i-2 -faizli iatikrazlardır. 
IJulgar hükümetl uktet· 

mit olduğu mukaveleleri 
dikkat nazarına almadan 
harpten evvel yapmıı oldu
ğu islikrazlar ve U 'uslar ce· 
mi yetinin himayeıile 1926 
ıenesinde akteltijii yüzde 7 
faizli ve üç lrantlı olmak 
üzere 1928 senesinde yaptı 

1 ğı yüzde 7 1 2 faizli kalkın· 

ma istlkrazları hakkında 

moratoryom ilanına karar 

verdi. 

1 
yapılmıt olan bir anlaımanın 
tadili mevzubahı olamaz. 1 

Fakat biz yakında bu 

Bu gazete Bulgar borçları 
hamillerinin Bulgar hüku -
meline on ıenedenberi iti
mat götereiklerinı ve bu 
gün de arı ık yeni bir kana 
at hasıl etmit bulundukları· 
nı ya;ııyor. 

laylaılırmak için amele mü 
saadeleri sisteminin tadili 
cihetine gidilecektir. 

ğun yağmurun tesirile don- madan, çalıııyor, çalıııyor 
muı, ağza dejiil, ele bile alın- ve yaratıyordu. 

Hudut haricine çıkarma 

kararına kartı irtikap o'una 
cak bir suçun cezası teıdit 

edilecektir. Nazırlar komite 
si bu husustaki tetkıkntına 

devam edecektir. 

---~ 

mıyordu. Bunu ıslatarak 

zorla yiyor ve yine taham
mül ediyordu . Bunlar hep 
niçin? Vergiyi ödemek. borç-

' tan kurtulmak için .. 
• • 

Bu gün yine çadırlarına 

gltmlf, bir az onlarla konuı 

Müteheyyiç Avru~a mesele kar,ısında bırakıl · 
"Slovo., dan mııtır. 

Yugoslavya'nın uluslar ce- Ulualar cemiyetinin, Mar-
miyetine yaptığı tetebbüı sılya hadlseıinden hasıl olan 
sükün içinde olmıyan Av 1 gergin ljii gidermesi ve her 
rupa'yı endiıe ve mechulı an yangın çıkarmak lehli . 
yet karıısında bıraktı. Şüp k esini gösteren ateıleylcl 
hesiz Marsilya suikastı faı maddeyi ortadan kaldırması 
linin meydana çikarılması lazımdır. 
lazımdır Anlaıılıyor ki bunu 

1 
Eğer diploatlık, son anka 

bütün devletler istiyor Ve- .. l .. ki 1 . , 1 guç u er yenmek kuvvet 
yıne Avrupa nın istikbalinin . k" k 
tethiıçilerin ellerine bırakıl. ~e ım anınAı endisinde bu-

- amazsa , vrpa da yeniden 
mıyacagı ve onların acunı bi f 1• k k 
ölüm tehlıkeslne sürükleme· 1 rkte aHet arıısında kala-

1 
ca ır emen temenni ede 

!erine meydan verilmiyecf!ği m k' lh "lk" • d k 1 1• ıu u uıune tabi 
e itiraz abel etmiyen bir olanların adedi bu 

keyfiyettir. Cenevre'de top defa C 'd 
1 

enevre o;. faylalat 
)anan uluılarcemlyetl ajiır bir mıt olınu. 

Bandırma icra 
memurluğundan: 

Bandırma'nın Şevketıye 
nahiyl'li , mektep muallimi 
Mümin efendiye (224} lira 
<45) kurut borçlu Hamamlı 
karyeıinden Mehmet otlu 
Hakkı efendinin haczedilen 

aynı köyde ıarkan Mehmet 
vereselerl ye !az Oıman 

tarlaıile bu tarlayı ayıran 
yol, timalen Halil ve Meh
met ağa vereseleri, garben 

hasırcı otlu Halil vereselerl, 
cenuben Yakup efendi ve
reıelerl ile mahdut bet hek. 
tar (7650) metre murabba· 
andaki tarlanın (144) ae· 
himden' 16ı sehmi 24 - 12-934 
pazartesi günü saat 15 

ten 17 ,30 a kadar ıa tıla

caktır . Taliplerin ve daha 
fazla malumat btıyenlerln 

Bandırma icra dalreılne 
ml1racaatları ılln olunur. 
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OTELİ VE GAZİNOSU Hı·· ~ KARA l,ICPIE Sinemasında 

2 Kanınun evvel Pazar a~şamın~an it ~aren 

KIZIL SAÇLI ÇABKIN KIZ 
K L A ·R A · B O V'un 

BCY[K YE ll rr :\ FFAKİ YETLI ES Etti OLA .\ 

ÇILGIN KIZ 
Bütüu yıldızlar ara~ıda au ·~ i ıı ç:ı pJ..ııılıgı H ' fı·' k:ıladı· ı•az.i lıı · si le 

~öhret kazaııaıı S<"viıııli H' lıiiyiik ~· ıldız KL.\HA 1 OY'ıııı ııııılıtı · s p rıı 
dekorlar 'e zı>ııı.dıı ltı\al P tlı r ~ırasıııda ge~rıı H' di'P ~aı 111 111 ı· ı:;ı ·a
fıııdaıı büyük takdirlt>ıe ıı · : , zl ı :ır olaı, lıı · ~t · (':ı11, ıı \k. ı ı ~ı· \t ' 11 :.n·
ra ile dolu o an hu fi iıııiııi 111·1· l ı :ıldı· kiirüııiiz. ~·t> ~ 1111•111 1. uıı kal:ıt'ak
sıııız. 

İL\ \'ETEN DC:\YA il:\\' .\ hİSLEl{İ 

SALO:\'l'.\ll'Z K .\LÜllİFEHLE TESllİ~ EDİL"İ~TİIL 
• 

Pek Yakıncla 
• 

HORTLAYAN MUMYA· 
Fevkal:ldc heyecaıılı Vt' 11111/ıtı · şeııı bir eserdir. 

r.1 ŞAllAlfll ~-
sahibi Hacı Bekir zade Salih aq, 

bey idaresinde 

Balıkesir'iıı lıı>r hususta en 

ller hususta e ııı saline üstüııdiır. Oalıkesir'iıı 
hu nefis KARATEPE :-;arahı herke t' . ' 

ZPvk, Ku\ \ Cl, SılıhaL rerir. 
nıükenımel otelidir. IJ 

Konfor. Temizli~. Servislerinde~i l~ ı • Karate,:,e Şa rabı 

neza~et YB ciddiyet emniyet tı · Toptan ve litre ile satış yeri 
ye mü~emmel ~BRYOSU ı·.·. Birinci Noter altındaki ma. ğazada 

Gerek memleket halkının t • 
gerek bütün misafir/erimizin f•lf~~~~~~M~~~~ 
umumi takdirini celbetmiştir. di~ Yurtdaş : I 
TEMAŞA Gazinosunda t•.~H'l "l' h u· . 1. ı~ ft ı a ıa mere, nımayeıet o ~ 

. . Güzel Sesli ~i~. Rad~.o.. ıı ~, T ayya~eY_e yardımı borç bil. J 
~e lırııı, lstaııbul ve fzmır ııı buturı gazeteleriUı~~ ·~-~~:.A'~~ ~ .;,-Pit, ..... ~ıAJ:1P' 

ti r111•\ c ııll111· r~--it.iHi3tHllHit &• 'l~H ... 
[H Balıke , ir' in en eyi tanınmış bir oturma ve •• 1 , . 
l!!T ... .,Z ... Z•:::.1:ı.;~;,:~ ..................... !! ı• Jf cvı ı ı ı ı ı 1 a z:- SJ ç. i ı ı: .. -- ... .. ___ .......... ________ .. ,,,. 

~ .ltevsimlik ve kışlık eıı son moda ııııuıtolu~· 
Halık(' si r Dt)ğll 111 \ Te 1 ropluk, yünlü kumaşlar ve fanile ~azcıılerı· 

(~<,ctık Bak ıuı Evi si ıııiz l{t·fnıiştir. 

l - \'ihiyPlin ıııPrk.ez \'t' ıııiillı:ıkalı, şel ı ir \'1' 1 &t/h~ ft f ~t.- tJç i Jlı 
j kci,\IPri alı:ılisiııdeıı ıııiiracaat <·deıı ~chl'lel'in = ~ .. . . .. .. .. . . , ı..a· 

t ıhii vı· ıııiişki'ılfıtlı lıt>r 11 e, i doğunılanııı ,e ale- it En luks paltoluk ıı.11 dusulul ve ask. ~ı .. 
luıııııııı J..adııı :ııııeli\atlaı·ıııı ıııii~sses dt:> ıııt·ı•ı·a- Sil puı~uklaı· güzel de~Pıılerd ,.. yerli ~- ,. lıı~ıtıı 
neıı yapar. t:ocuk lİiişünıu k lelılikt•siııde lmlu-1 elbiselik kunıa~larııııız me,cuttuı". 

Muit ili 111 Mek tehi ve ı :······················ .. ~ ~:;~'ı'·~ırı da f.pzalik ıııeccaııeıı yatırarak IPda\'i 1 Muhterem müşterilerimizin bir defa mızamıll 
ı = Göz hekimi 5 • tel!rifleri kafidir. l.Aisesi l\ılüdii r lüğü ilden i Or, Ihsan Ahmet i j 2 - Siiı ~tH'Ulları VI' iki yaşıııa katlar oları 1 y 

'1 t' l ~ı 11. 1 1 . 1• . i : kiieiik lıa:-; t :ı 'a\'ruları dalıi ıııiiı•sses(~dl• yatırarak ı. !'fi' l \fl' A,N LILI Z Al f)E f HRl 
,,tıca, 1 ıey ·' ~a. •.ııı ıııeı.tı• 11 "~ •~wsı le) li 1

) : ! lıeı: zaıııaıı ııı~ccaneıı teda' i ı>der. · ıtt 1 ff 1 '}a - rtl..U 
nıeccanı lelt>lwlerı )(•111 150 - l 7U takrrıı elbise : Haatalarını her gün aa - • · J1! 
ve kuııdur,ıııııı \l:IJH;rılnıası 22 ·1 l- !.Ji.l4 turilıi;ı. ·: a,.

1 3 
dednd aondra Kuvaimll- ; ;3 Siit (.· ocuklarıııııı hakıııı larzl:ırı lıakkııı- ! Fantazi Manifatura Ve 

. . • • ıye ca eıln e 159 nu • m 
deıı ıtıbarmı 20 gliıı ıııüddetlı~ ıııüııalasa,\· a çıka- : maralı muayenehaneain - : da ıııiistalbPI \alidelı-rc \C gebelik. esııasıııda • Kumaş Mazası 
rılınıştır. .. .. . . . !.~:.~!!>~!.~~~r.; ..•...•..• ! vııkuu nıefhtıl arızalaı·a .kar~r lalhiki l:izını K•·lı·ıı = Kuva j Milliye Caddesi No: 52 
. . Şa~~~a~~ıel~ı· ıııe~leplt', gol'UH.>bılır ... ıs~.eklile i ' - '. tedavi v~ tı•dlıirleriıı alın'.ıı.asıııı da 1-(t'lwh·n' li~- ••ıs.R•~!t!-•HIE~D•ll _ 
ıh.ıle ;-.uı~u oları l~-12-H~4 ~·'.!'~:ııııha 1-!llll.ll saııt. .1 • rı·tıııel uzt:>rc d(•rslt · ı· \el'llır. , _ 
14 te mekteple ıııutt>~t·kkıl ıı ıılw ~ a:ı koııı ıs.ı oııu- , · Dr • M • Alı 1 B l d · O· · d 
na uıüracaatları. 4 Ciiııılıuriyetiıııiziıı Balıkesır'e halıst>ttigi e e ıye lSpanserın e 

Cilt, rn•ıı;.!i. bt•I- bu faydalı \(:' lıayırlı lllİİ(•ssPsı•deıı ıııulıİ (• re~ıı M Günleri 
~oğuklu~u lı:ısı:ılıklan 1 lıalkııııızııı İ~lifadeHı kosıııaları il:iıı olunur uayene 

Er kek () ı· t<t ıııt~k lehi Sil tın ıııiiı .. 1ı:ı-.sısı. · · · cı: \1..\ 11TEsi (;ü~LEHi 
ltlına koıııisyt>ntındaıı: . _H~ıtalarını ıaat üçte 

('>O) p · . . . 11 hukümet caddesinde mu-
- arasız. paııSl)Oll ):ılı l:ılt>l ('Si !~~Hl elbise, 1 ayene haneılnde. kabul ve' 

a~aU,auı, tt'l'lıl yaptınlııcakıu· .. .\~·ıL. aı·tırnıa j ~avi eder. fi 

26 - 11 - 934 tt· ıı İlilıal'cn yirnıi µiiııdiir. İstek-, · 
!ilerin 15-12-934 cunıarıesi giirıii ııwkh•t l lıu-ı 1 
lunmaları ilan olullur. AVA. 
H~~kevi Reisliğiııdeıı 

Halhevırııız kursla!' şulw:-iıııı ı ~\ti Şuuri ıııcktehin· 
de erlt•kler içiıı açlığı okuıııa y:ızıııa dt>rSl(•riı : de 
sınıflar dolduğmıda11 lıuııd . ıı s~ııra vazılıııak isıi 
yenlerin Gazi ınektelıiııd .. a~~ı ığııııız 'sııııflal'a dt'-

vam etuu•l üzt>re (~azi ıııeJ..ıelıi Bas ıı ı ualliııılilri111 · - ~ ~ 
nıuracaat etmeleri ilan n• ri<•a olunur. 

A , ne ücreti 
YIL 1..J 800 Kuruı 
6 A YLICI 450 • 
3 A YLICI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baQ'lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeli ııeçen nüıhalar 

1 O kuruıtur . 

Gaı<eteye iıit her hususta 
Netriyat müdlirlüjtüne 
müracaat edilmelidir . 

Balıkesir· cüııılıııriyet 
ınüddeitıııııımiliğiıtde I 

Balıkesir ceza C\İlle alınarak l'kıııck !Jl':-; :nlık SAVAŞ cu:uteıi ııünleri 
olaral ve kapalı zarf usulilc iııdirıııe' t' lo;ıul- 1 çıkmaz. 
mu ·tur. Ekme~i vı>rııwğe istekli olaı;lar seraiti -·-
öğrenmek için hergün ıııiitltlı>i ıınıuıııillik tla.iresin- - , 
de toplanaıı k'nııi!lyuın~ '.ııalı!'usuıı::ı sorıııaları ve S A V A Ş 1 
teıııiııatı lllU\'akk:ıtelerıııı yap:ıral \t•rıııe giiııü lDARE YERi: Balıkesir Kuwayi 1 

of arı 22 • l 2 - 934 tal'İ)JİllP. rasl grlen Ctılllartesİ milliye caddesinde Hususi daire; 1 

gÜrıİİ saat 14 dP loııı~İ .' oııda f ı azır htılu ı ı ıııaları Telırraf adresi: Balıkesir -
SAVAŞ 

ilAn olunur. • 

Sevgim 

T HANIM TEMiZ SEVGi 

MÜKERREM KAMİL 

Ve en acı ıztırabı 

Ve Hu i nk tlap ı omanı ııtla 
f{ . ' 

r 
lztırabım 

Göatermitlir 

O k u y u n 

Savaş kitllp evi 

25 Kuruı 

) , 

... ı.·'"':.-. ,;~ -··.,._.':.~-

Bu gece 

Vatan 
Eczahanesi 

Nöbetcıd,r. , 

Üğle.lı· ıısoııı·a ~aaı l 4dPıı l 6 ,a kadar· ıJ;ıtıill 
' • 1 

lıa.t.ılıklar ıııuayeııı>si (Doktor .\1111 1" 

Eıııin be) ) 

PAZAll nüNtEHİ: 
Öğledeıı sonra saal 15 tleıı 16 ~a ı..adaf 
ktılak lıuruıı bonaz lıastalıllan ıııua,w ' ' ~ . 
ııPsi (l>oktor \lehıııt•t K:iıııil lw~ ) 

P..\Z.\llTESI GÜNLEHİ: 
Öğletlı• ıı •. , 'd ~aat ıo tlaıı 12 ,H' k :ııl:ır 
dalıili fıast:ılıklar ıııua' Pııı· .. i r D11kıor .\lı· 
ııwt Eıııiıı ht·~) 

S..\Ll GÜNLEHI: 
Öğlt>den •~rvel s:ıaı ı O darı ı ~ " ' kadıır 
tlalıili hastalılla r ıııuayenesi ( l>ı;ı..ıor . .\lı' 
ııwl Eıııiıı bry) 

(:AllŞ .\llB .\ <:f'ı\'LEBi: . 
Öğledt>ıı soııı·ıı saa ı 15 dt'rı ı ö ~ a ı..adcı' 
dahili lı<ısıalıkl:ır ııı11a~l'll<'~i (Hı,ktol' ff8 ' 

:-;aıı Haif ;,., ·" ) • 
. PEHSE.\IBI: GCı'' LEHİ: 
ı . 

Öğlt:>tlı-ıı soı ı ra sa;ıt 1 fı dı>ıı 16 \:ı k;ıd:11: 
1 ı·ihJi~ı· \1' lıı•ıli~e lıa~talıklaıı ııı

0

11:ı~ı·ıı 1 ·~ 1 

(Hoklor "••lııııı>ı .\li hı·~) - __ J 


