
Mısır balı ~anunu esasiyi ~aldırdı YB 

parlamentoyu dağıttı 

Memleketin har ıilayeti telef on hattilı 
birbirine bağlanacak 

Her yerde 3 kuruıtur 
CUMURIYET; EMEGEI HAK,tDEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

S a b 1 b 1 ve B & ı y & z ı & n ı 
Müıtecaplıo~lu Esat Adil 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE İkinci YIL - SAYI : 322 
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Sü 
Bakanlığı 

(~i~li müdafaa) ye

rıne söylenecek 

Matbuat 
ı Kongrası ya
kındaaçılacak 

Uluslar Birliği Toplantısı 
Çetin,siyasi bir savaşa girişecek - -

Sehirli bir kelime 

Sumer 
Yeni Tur~iye'de kültür isfahatı 

.\nkara, 2 ıs.~.ı - An· Kücük itilaf nazırlarının zorbalar .. n koruyucu-
'd büyük matbuat kon· • d h / b 

Bugün lıtanbul'da ı ahut 
Ankara'da bir gezinti yapan 
herkes ötede beride dikkati 
çeb en bir yazı görür: Sumer. 

"Hamburger Nachrichten. den 
ve kıamet diye kabul ettılt 
ilahi kudretin tecelliyatında· 
bir objekt olduğu tellkkl. 

Aııkara, 2 (-'Ş) Mılli 
llılldafaa vekaleti bakanlığı 

kar~ taoplanacaktır. Türkiye ları aleyhin e ezici it amfaT a U daı,aya gi• 
gresı t ] ·n 

k ~~ngazeeW k[ ılnden uzaklatmıı, daha 
de_ çı aı7ıeri bu k.'.>ngraya rece eri söyleniyor. 
mumeu Bunun husuai bir manaaı 

Heralt gazetesinin olmak gerektir Bu isim ile 
diplomatik muhabi· anılan bir banka, otel ve 
rinin haber aldığına Lokantalar, ~inemalar ve 
göre kral Aleksand· benzerleri vardır. Ge~ Türk 
r'ın katline dair Yu milliydçilerlnln nokta! na· 

ziyade aubje'ktıf tellkkl, 

ağrılacaktır . ı . Pris, 2 (S.Ş) İtalyanın 
ç 1 ... k gazetecııı 

Kongra ur Uluslar kurultayında Maca 
. . I·. fı ile alakadar "ının ın ~ışa ristan'ın noktai nazarıru mü 

g bı'rçok değerli ,,Je· d 
bulunan dafaa edeceği haberi bura. a 

kt. Aynı zaman d t O 
rı görüıece ır . hayret uyan ırmamıı ır. ' 

d b. Türkiye baoım kuru hafta evvel M Gö:nböı'ün 
a ır G 

kl olun ıcaktır a· Roma'yı ziyaretinde ltnlyan 
mu teı ı 1 k kurs 
zeteciler için a ç ı aca baıvekilinin Macar baıveki· 

1 rda gazetele<de çalııanla line bu husuata teminat ver· 
r: koruyacak tedbirler alın· diği gizli bir ıey değildir. 

d- .. ü'ecektir Kon· Blınunla beraber İtalyan ma · 
nıası uıun . ba 
granın görüşec~ği işlerın . hafllini bu ltalyan Macar 

d d'l'mizin özleşmesı mesai birliğinin Avrupa bir 
• Sıı Bay Zekai 
•
8 

bakanlığı. adını aldı, 
şın a ı ı 1 var 
için yapılac1k gayret er liği fikrine aala aykırı ol 
dır. __ __."'.::::::•! madığına kanidir. 

il, öz Tllrkçecie asker de· 
llıekur. Orduya ait Öz Tiirk Al nya'nın 
~e ıılılahların mühim k11mı- ma 
, ıtırllıniı gibidir Bu ıstı· Tacirlerimize gös 
,"hle.r broıürler he.lınde teb· terdı'g-ı· müşkülat 
ıf edilecektir. 1 

O
" İstanbul, 2 [S.Ş.I .- ~ ztürkçe manya'nın tacirlerlmıze goı 

Arık B d'ğ' mü•küllt devam el· 
d 

ara, 2 (S.S ) - un- ter ı 1 • • ı · ele 
arı ıonra bakanlıklarda mektedır. bu mese eyı 

«ın alan gazeteler tiddetli net· 
Uvafıktır ıı kelimesi yeri· k d 1 r 

ile "O d "d'k riyal yap.na ta ıra . . . 
it nay. daireler e ı · f proJeSI 

at Yerine "Abay •• "Ret. Seyrüse er 
Yerine "Ab .. 1 i kul· İstanbul, 2 (S.Ş. ) dVa 
1 am" soz er k 1 ( eniz e. 1 urculuk ıir et ı e . , 111 acaktır. Bu ıözler eski P b r •ey ö Harı idareıl için ı • . 
' ılerin tam öz Türkçe kar- yo f ,·esi ha:ı.ırlanıyor. 
~~ııcd~ır~.=::==~~::::::=::::::=~~~r~ü~se~e;r~P~r~o~~~~~--::i:-::::'.' ... ~ -

Bulgar - Yunan 
liududunda 5 rfüı·k Bulg~r-

ld .. "ldu lar tarafındanö uru . . 
IS - muhacır yerleıtlrilmııtır. Mu 

TANBUL, 2 (S.Ş> · etlerini ya· ! 
-'tlna'dan btldlriliyor: Bulgar hacırların vazıy .. 
loprakfaı ında yaııyan Türk· kından tetkik etmek .. •ç•~ 
ltre karıı tatbik edilen tıız· Dahiliye vekili bay Şukru 
~ikten kaçan bir kafile Yu Kaya tik fırs,.tta bir teftiş 
lln hudutlarına aığınmışlar· h t'nde bulunacaktır 

dır. llicret eden Türk'lerl ta· seya a 
1 

serbest 
Meslek erbabının ka

zançları 
Ankara ;. (i::ı.Ş) · Maliye 

İtalyan baımurahhasının 

Cenevre'de takip edeceği 
proğram tesbit edilmit bulu· 
nan hadiselerin bitaraflıkla 
tetkikini, siyasi mülteciler 
aleyhindeki tetkikatın umu· 
mileıtirilerek Fran'a ve İn 
giltere'deki fatlıt ~leyhtar 

!arına da teımilini latemek 
ten ibaret bulunacaktır. 

Cenevre. 2 (S Ş) - 5 ilk 
kanunla baılıyan hafta için· 
de, Cenevre'de çetin siyasal 
bir savaıa ıahit olacağız . Bu 
uluslar araaı maqn en he· 
yecanlı safhasını küçük İti 
liıf Macaristan Turnuvaıı teı· 

kil edecektir. Küçiik itilaf 
nazırları davaya zorbaların 

hamileri aleyhinde ezici itti· 
hamlarla glrecelerdir. 

Macar murahhaaı TyborEch 
hardt'ın uluslar meclisinde 
istinat11z, yardımsız kalacağı 
kanaoti umumidir. Yugos
lev notası genel taıvibe 
mazhar olmuıtur . Büyük tö
rüler siyasal auçların tekrar 

görüıme· 

Tra1<ya'da 
imar f aaliyetı 

' 

Cenevre'den bir görünüş 
!erinde devam ediyorlar . .\! 
manya, belgrat ve budııpeıte 
arasında bitarafh~ını ilan 
etmtı bulunuyor. Macar ıam· 
piyonu tecrit edtlmiı bir 
vaziyettedir. 
PARİS. 2 (S.Ş) Yugo9 

la vya kral naibi Prens Pol 
Londra'dan buraga dönmüı İ 
tür Prens Paril'te birkaç J 
gün kalacak ve Fransız rl 
cali ile görüıecektir. 

Dün öğleden sonra Elize 
sarayında Cümhur reisi ta· 
rafından kabul edilmlıtır. 

Akıam Fransız hariciye nazı· 
rı M. Lııval ılr. uzun bir mü
lakatta bulunmuıtur. 

LONDRA, 1 (A.Al-Datly 

goılavyd'nın uluslar zarlarına göre bu kelimede 
kurumuna verdiği insanlığın en eski kültür 
şikayetname hak asaleti mündemiçtir. Beıbin 
kında dün Yugos sene evvel medeni bir mil-
lavya prensi Pol ile let olarak yaıadıkları sabit 

M MakdonAlt arasında bir olan $umer'lerln garbi Aı-
konuıma olmuı ve Yugoı ya'nın veya yüksek Aaya'nın 
lavya prensi Franıa ile lngil· bilahara Türk'lerln ikamet 
tere tarafından kendi hükö- ettikleri kmmlarından cenu 
metine verilen yavaılık öğüt· 
!erini abama1amııtır. [Red· 
detmlttir.) M Makdonalt 
oiddetli hareket taraftarı ol
duğu iöylenilen prenıi kan· 
dıramamıştır 

fransa - Lehistan dostluğu 
PAklS,2 (S.Ş.) Lehla-

tan·ın P.S.Slapovıki Paris'te 

bi Mezopotamya'ya hicretle 
oralarda meıhur eaerlerl vll· 
cuda getlrmif oldukları-Tiirk
lerln kendi benliklerine alt 
ıuurlarının, tarihi ve liıani 
bilgi ve bağların delaleti 
ile keıfedilmlş olduğundan 
ılındı yeni Türkıye'de 
eıkl Türk milletinin mede 
ni kı ymetlerinl meydana 

ıöylediği bir nutukta Fransa 
L h

. d 1 ğ d b h çıkarmak gayreti hükiim 
e ıstan oıt u un an a 
d k d 

. k ~F sürmektedir. Bu mesai ve 
se ere emlıtır 1: ransa · • dü ü . , gayrette umumı ı nen 
Lehistan dostluğu Lrhıatan · t 1 . d b 1 T- k ve 1 erı gl en azı arı ur . 
ın htrici polltıkaaının • esaaı· d . . d" d ki b" d · me enıyetinı, unya a , u· 
ır " tün milletlerin ilk ana me· 

1 ;-------::-::"'"7.;.::"::-::===:=:;"."-=====~~:=:-:::;:- denlyetı olarak kabul etmek Telefon ag"' ları lazım geldiğini iddia etmek· 

Memleketin her yerıni kaplıyacak 
Balıkesir telefonu b ir kaç güne kadar aha

liye açılacak 

tedirler. Yüksek gururlu 
adamlar bu kabil fikri ce· 
velanlar ile kendilerini ve 
Anka~a Cumhuriyetini ku
ranları Avrupa'lı ve Amerl· 
ka'lıların ara~tırmaları ile 
ancak 35 seneden bert aara 

hatle meydana çıkarılmıı 

ıahıi mahiyet ve kıymet 

ıevk ve idare ve rehberlığin 
mana ve ehemmiyeti belır
mlıtir. 

Milletin ve devletin Ke • 
mal paıa ve meaal arkadaı· 
!arı tarafından kuvvetli 
ve ılatematık bir tarzda 
ıevk ve ldareal ile ıenlı 
kalabalığın tahıl! ve tcrbt. 
yeılnde ileriye doğru büyQk 
bir adım atılmııtır. Okuyup 
yazma bilmlyenlerln 
adedi günden güne azalmak· 
tadır. Bütün mektepçllik 
hayatı düzeltilip tamamla· 
nıyor ve aralarında mGn&• 
sebet ve bajilar vücuda ıetl · 
rl !yor.Meslek ve sanat mek· 
teplerl 11lah edilmekte ve· 
ya yeniden kurulmaktadır. 

Yükıek mekteplerin yeni fi
kir ve yeni ruhu temıll 

edecek tarzda yeniden ku· 
ruluıu, umumi talim ve ter-

ANKARA, 2 I A.A I • Nafia de ahaliye açılması mukar· 
bakanlığı memleketin birçok rerdir. Diğer taraftan tele
merkezlerini te1efonla hü- fon konuımalarının Isparta, 
kumet merkezine bağlamak 
yolundaki planını büyük 
bir hızla yürütmektedir Na-

1 

b ırdur, \ntalya Adana ve 

Mersin'de de yapılabilmeıl 

olan cenubi \1ezopotamya'da· 
ki Lagasch, Ur ve saire gibi 
kültür babalarının doğrudan 

biye tılnl tetvlç eden bir 
eser olup bu mekteplere 
gerek teıktlat ve ıerekac 

talim ve tedrla için yükaek 
kıymette ecnebi elemanlar 
getlrllmittlr. Arap harfleri 
yerine illin harflerinin ka· 
bul ve tatbiki daha çabuk 
garplılaımak için atılan kati 
ve mühim bir adım teıkll 

etmlıtır.Türklye Cumhuriyeti 
hükumeti, garp terakklyatını 
takip ile onu anlamak için 
Avrupa d ilerini öğrenmekle 
beraber kendi dillerini ve 
edebiyatlarını hail aaliılnde 
muhafaza etmlı olan Aıya 
kıtaaındaki bOyük prk dev -
!etlerinin yaptıkları ıtbl 

yapmayıp aaırlarclanberl 

kökleımıı arap yazuıııldan 
radikal bir ıurette yQz cevl · 
rerek Türk dilinde &rap 
harflerinin ku\lanılmaaını 

tiddetle menetmtıtır. 

için çalııılmatadır 
fla iılerl bak nı Ali bey bu - ..... --'----------glln telefonla A fyonkarahl· • 
sar'la konuımuı ve ıesin 1 inkılap 
çok eyi itlediğınden ötürü 

kıvancını bildirmlttir. Yolun 
açılnıasile Balıkesir, Kütahya 
ve bursa konutları emniyet 

altına alınmış o'duğundan 

bunların birkaç gün içersin 

Dersleri 
Bu yıl gene devam 

edilecek 

doğruya torunları ıayılıyor· 

lar . Garp araıtırmaları ve 
bunlardan aıaitı kalmıyan 

uzak ıarkın eaki kül· 
tür araıtırmaları, ııenç 

Türk nasyonalizlminin bu 
cür'etkarane ve bir taraflı 

kıp eylıyen Bulgar askerle· 
~l Türk'lertn arkasından Yu· 

lltııı hudutlarını da geçerek 
dokuz kilometre ilerlemiı 1 er· 
dir Yunan toprakları üzerin· 
de Bulgar askerlerlle Türk 
ltıubacır'ar çarpıımıılardır. 
Türk'lerden 5 ölü vardır 
Bulgnrlıır diğer geri kalan 
1'ürk'leri alıp tekrar Flulgnris · 

lıına götürm üılerdir. Bulgar· 

le.rın Yunan topraklarına ge 
lerek tecavüzde bulunmala 

Tekirdağ, 2 IA.AI - Teklr 
dağ'ında yeni yapılacak ı, 
kele ve rıhtım proje ve ke
tifnamesi yeni iske1enin ve 
5000 metre murabbaındaki !~=::::=-;:::.: 

keıflnl kabul etmek lstemlye· 
cektir. Yetil köy.leyim. Bu· 
raıının adı bir vakitler 
Ayaatafanos idi. Burada lı · 
tasyona lıakan bir kahve 

Milli menıe bahlalerlnde, 
dil tılerinde ve kOltQr 

eser ve hizmetlerinde nka· 
ra yeni bilgi yeni ıaye ve 
hedefler koymaktadır. Bu 
neviden her bir yenilikte at. 
birli Sumer kelımeılnden 
ilham alınıyor ve demek 
lıteniyor ki:« Biz daha evvel· 
den dünyada büyük bir 
varlık teıkıl etmtı bir mille 
Uz. Eıki Sumer'lerln ana va 
tanından. Turan' dan ııarbl 

tı Atina'da ehemmiyetli bir 

heyecan uyandırmııtır. 

\ıl tı h<• <· ı r 1 '' ı· 
\'erleştirildi 

Ankara 2 (S Ş) 
ne kadar Trakya'ya 

bugÜ· 
J6UOU 

Makid0nya 
Komitecileri 
12 kişiye ölüm ce

zası verildi 
d SOF YA, 2 (A A) Make 
oııya ihtilal komitesinin el· 

ııayetle lttiham edilen on 
llcı . azaıı aakeri mahkemece 
öliiın d cezasına çarpılmıılar 

'.'· Diğer bazı maznunlara 
aıt h 
•elti ına keınelere devam 

•cektır. 

B ıy Fuat 

bakanlığı valilere bir tamim 

k serbest meslekler 
yapar& , 1 erbabının iratları ne o u~sa 
ohun gayri safi irat üzerın: 
den kazanç vergisine tabı 
tutulmalarını bildirmitlir. 

Çarşaf ve peçete 
Kayseri 2 (A.A) Çarıaf 

ve peceye kartı açılan sa vaı 

11 ıttıkçe hızlanmaktadır. 

rıhtımın 1511 bin liraya ka· 
dar yapılacağı oranılanmııkta 
Şımdıki iskelenin tamirine 

baılanmıştır · . 
Tekirdağ, 2 I \.Al Tekir· 

dağ'ının <n mühıın ökonomık\ 
yolu bulunan ve timali 
Trakya'yı marmaraya bağlı · 
yan Tekirkağ hayrebolu ara· 
sıııdaki ıosa yapısının iler· 
)emekte bulunan Ôzke, Saray 
erke köy yo!ı.ındaki ıtlındi

~"j işıne devam edilmektedir 
bu yol pek yakında çerkes 
köyüne varacaktır. 

Muhacır a~ını devam 

i ediyor 
Tekirdağ, 2 [ı\ Al- Muha 

cir akını devam etmektedir. 
bu hafta yeniden gelen 2000 
binden arlık Türk muhaciri 
beınen iskan mıntakalarma 
yerleıtırilmiılerdir. Vilayet 
muhacirlerin iılerile geceli 
gündüzlü araıtırmakta ve 
muhacirlere hiç bir yardımı 
esirgemeden her türlü dilek 
(erini yerine ııetırmektedlr. 

Hakimlerin 
tasfiyesi· işi 

Bu sene çok deği
şiklik olacak 

Ankara, 2 1 S.ŞI Adli- ' 
ye bakanı bay Şükrü Saraç 
oğlu İstanbuldan ıehrlmize 

dönmüttür. Hakimlerin tas 
fiyesile meıgul olan komls· 
yon iıJni bitirmittlr. l 92 I ha 
kimin tekaüde sevkleri ka
rar altına alınmııtır. bu mü 
nasebetle adliye kadrosunda 
mühim değlıiklikler yapıla 

caktır. [172] hakimin yerle· 
rinln değlıtlrmesine alt ka· 

1 rarname hazırlanıyor. tay 
Şükrü Saraç oğlu istasyon·· 
dan doğru bakanlığı gelerek 
bu işlerle meıgul olmuıtur. 

Kollara ayrılacak 
lstanbul 1 1 S.ŞJ Adli 

ye bakanlıjiıııca a vukal lıırın 

Bay Recep 

ANKARA, ~ (A.A ı -Ge 

çen yıl halkevlerlnde verilen 

Türk inkılap derslerine bu 

yıl da devam edilecek ve bu 

ııün ilk dersi C 11.F Katibi 
Recep verecektir. 

ihtisas ıubelerine ayrılması 

etrafında tetkiklere devam 
olunnyor. avukatların ecza 
cı ve hukukçu diye ihtısaı 

kollarına Ryrılma11 büyllk 
ıehirlare müohaaır olacaktır. 

hanede oturuyorum İstan 
bul'un civar mıntakası bura 
da bitiyor. Octa yaıta bir 
çocuk yanıma gelerek efen· 
dim, dedi . bu 'ıkt parayı 

salın almaz mısınız? Sumer 
devrine aittir." 
Çocuğun elinde tuttuğu 

para bakırdan ve ikinci 
:::ıultan Abdülhamit devrine 
ait, yani takriben 40 sene 
ilk idi Çocuk mektepte "Su 
mer diye bir ıey lıltmlıtır 
Çocuk bu para ile itgüzar
lık etmek ve kendince bil 
glslnl nctretmek lıtlyor. 

Bu nokta bu son nokta üze. 
rinde biraz durmak gerektir: 
llalk içinde benlık ıuurunun 
uyandırılması ile • haklı ve 
ya haksız · kuvvetli bir hare 
ket ve cereyan yaratılmıı 
olduğu ıüpheılzdlr. Bu ıuur 
sayesinde artık herke• ken
diıinln alemde yegane mü· 
enir ve mutlak bir amil 
olarak tanıdığı va 
ona izafe ederek 

herıeyi 

kader 

Asya' dan yahut yüksek Aaya 
dan ayrı olmıyan bu vatan 
da eıki varlığımızı tekrar 
bulmak gerektir. Yeni bir 
Türk tipinin meydana çık
maaı lazımdır ve onun ana 
lisanı ıarbi Aıya'nın ve yük
ıek Aıyanın eski Türk leh· 
Çf'ıine göre düzeltilecektir .• 

Bu bir ilerleme yahut 
gerileme midir.Her halde bu 
hareket garbın dikkatini 
celbetmeğe defer bir hare
kettir. 

•••••••••••••••••••••••••• 
! Balı~esir Müftülüğünden: i 
• • : Rasathane müdiirlüğün· : 
: ce Ramazanı ıerlfln lptı. • 
• 8 • 

·: daıl • 12 · 934 cumar· : 

1

: leal günü teablt edllmıı ı 
1 olduğu ıl&n olunur. : 
...............•......... : 
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memleket haberleri 

t\tatürk'e 
Hed'ye edilen Ars- yıldırım camii 

. lan yavru 
latanbul, 2 (S Ş] - Yaçef 

iımlnde bir bulgıı.r Hayvan 
terblyeclıl Reislcümhurumuz 
Kemal atatilrke hediye etti· 
il ıı.rılan yaruıunu Ankara' 
ya ıötllrmüıtür. 

Mebus 
Yenileme kararı 
Ankar& 2 (S Ş) - B M. 

Mecllıi bu hafta içinde me· 
buı ıeçlmlnl yenileme kara . 
rını verecektir. Mecliıln ka· 
rararından ıonr& da komiı
yonl&r ikinci Klnuna kadar 
acele itleri çıkaracakludır . 

--~· Beylik 
Kelimelerin kar ş1lı-

.... 
gı aranıyor. 

Ankara 2 (S.Ş)- Resmi 
iıtllahları teıpit ve kararar
laıtıracak olan ve içinde her 
veklletten az&lar bulunan 
komisyon, baıvekalet 
muameleler genel müdürü 
Emrullah beyin baıkanlığı 

altında toplanmıı ve bazı ka· 
rarlar vermitUr 

Cuma günü ibadete 
başlanacak. 

Uzun zamandır ziraat ban 
kasının deposu bulunan yıl-

dırım camiinln ibadete açı 

lacağını evvelce yazmııtık. 
llaber aldığımıza göre zira
at Bankası mezkür camii 
perıembe gününe kadar bo 
ıaltacak ve perıembe günü 
Evkafa teılim edecektir. 

Camlln cuma günü ib&· 
dete açılacağı kuvvetle tah· 
mln edilmektedir 

Birlik 
Eşya pıyankosu 
İdmanbirliğinin bir eıya 

piyankosu tertip ettiğini yaz 
mııtik. Güzel ve kıymetli 

hediyeleri olan bu plyonko 
nun biletleri cumartesi gü , 

nll &ahf& çıkarılmııtır. 

Gelenler Gıdenler: 
Ferit bey 

İzinli olarak ıehrimizde 
bulunan buna müddeiumu
mi muavini Ferit bey dün 
buru'ya ırltmlıtir. 

(;arp Poliste: 
Dün gece saat 9 sırala· 

Musikisi rında Ekin pazarında yem· 
i§çi ıergilerinden yemlı ça

Ôğretmek için kurs- lan Selin iye mahallesinden 

lar açıldı. Hüıeyin oğlu Mehmet suç 

ISTANfjUL, 2 ( A.A) itlerken yakalanmııtır . 
§ Hacı İshak mahallesin· 

'IE YllA VIETTE) 
susurluk 

Fırka kongrasın1. yaptı 
SUSURLUK, 2 IS.ŞI 

bugün kazamız 

Fırka kongrası yap ldı· 
Kııza idare heyeti se
çildi. Dilekler •öylen
di 

h Susurluk tayum günle· 
rinden birinde 

Soy Adları 
Alanlar 

·-· - -· 
basri Saran - Ceneral 
Ekrem Tilrker miralay 

erkanıharp Mr. Ekrem, 
Hayrullah Ôzer binbaıı 
Necati Örer binbaıı Hay· 

rullah beyin kardeıi 
bedri Yılmaz -· Muamele M. 
Siret Ôzsoy M binbaıı, • 
Faik Sümer - Yüzbatı 

Vehbi Ayan Tüfekçi 
Necmettin Yavuz - Mua. • • mele M. 1 

&v~:ni Uraa - M. M M. mu- ·' 

Şeref Atalay Martlı rra I 
halleılnde 

Mehmet Ali Alt&y - Martlı 1 
mahııllesi , 

Halk evinden: 
Soy adı yasosına göre 

herkes kl'lıdine ııygıın bir 
soy adı bıılacuklır 

liıı iş için /)//,Edebiyat, 
Tarilı şıılıeıııiz ôz lılrkçe 
adlar aıııklamı§lır 

fslekll olaıılar Halkeui
/ıoş uııruruk keııdine bir 
suy adı seçebilir. ---· 

YIL: 

Sauşın Takvımı 
TEŞRiNiSANİ 

1 
1 
1 

;; 1 
Pazarteıi ı 

Gün doğumu. 

1934
Zevall 7,8 
Ezani 2,18 

ŞABAN 26 
M Hulüıi Erdem Saatçi 1 
İ. Hakkı Akay - Çağıı 1 

1 

.. ___________ .. 

nahiye müdürü 

Sovyetler Vatan 
Alaturka ıaz çalanlara ıarp 

den Arnavut Adil'tn üstürde K 'I ~ k d · ı k muılkiıi öarenmek ıçın mu- arne 1 ol e rne anı ma 
bir kama, Mecidiye mahal. il il 

ılki unatk&rları cemiyeti 1 k ld d 
Hainlerinin 

leıinden kuyucu Salth'in,Ah· USU u· nu· 8 ır ılar d &oları bır kurs açm•ıtır • Dünya a yeri yoktur. 
met'ln Muıtafa'nın Ahmet'ln 

lıtanbul, 2 \S.Ş.] - Ulu· MOSKOVA.2 (A.Aı-Rus- 1 TAHRAN, 2 (A A . ı - Aı· 1 

ıal muıikimlzln ıerpilmeılni Üzerlerinde birer bıçak bu· ya'da kart ile ekmek da· 
ilerletmek için alaturka mu lunmuı ve alınmııtır. Hepıl fıtmak usulü kaldırı'mıt ır 
ıikl bilenlere alafranga hakkında lazım gelen mu- S vyetler ittihadı komünist 

öAretmek için kurslar &çmıı· ı' amele yopılmııtır fırkaıı merkez komlteıine olan 

tır. ;-----·-------1 kart usulü lle ekmek da 
Derslere yarın baılanacak- ı ğıtmak konul-

tır Pamuk fiatı duğunu anıatııkıan sonra 
---- buiday iıtihıali yolunda gl-SamS U 11 'daO ANKARA, 2 (AA) - Ve ritllmit olan iılerln verdiği 

rllen haberleri ıöre pamuk eyi neticeler karımnda bu 

ihraç edilen mallar 1 flatı 48 kuruıa çıkmııtır. uıule lüzum kalmadığını 
Samıun, 2 (AA) Son Ankaril bılJırmiıt~. -- -

radyosu Mısıı· 
Kabinesi feshedildi 

KAHiRE, 2 \S . Ş) 

keri mahkeme dün vatan 
hiyaneti ve sikyan itlerin· 
den sekiz kitlyi ölüm cezası
na çarptırmıt ve ~ u ceza 
heıfien tatbik edllrniıtir. ---

1 r an şairi için 
PARIS. l IA Al - lran'a 

ait araıtırma ~urumu edebi
yat akademisine meıhur İran 
ıairi Firdevsl'nin bıuinci yıl· 
dönümü 18 Kanunusanide 
Sorbon darülfünununda kut
lulıyacağını bildirmiştir. Me
rasim hükumetin ve lran se· 
farelinin himayesi altında 

yapılacak e reiıicümhur M. 

bir hafta içinde Samsun' d&n 
&vrupa'ya 48500 kilo nohut, 
150 bin kilo arpa, yüz bin 
kilo buğday, 944 çuval ka
buklu, 275 iç ceviz, yüz çu· 
val mercimek gOnderilmiı
tlr 

ANKARA, ~ (A.A)-An
kara radyoıu 12/30 dan 
13,30 kadar ıürmek üzere 
öyle vakitlerinde neıriyata 

baılıyacaktır. 

Kral kanunu esasiyi kaldır 
mıı ve parlamentoyu dağıt· 
mııtır. 

1 Lebruıı vesolr yüksek zevat 

bulunacaktır 

Roman TefrikamJZ: 10 

S<t va ş l<t ıı S<t v '' şa 

Çadırlardan gelen uzun 
boylu fell&.h, köpeklerin ara 
11nd&n Türk zobıtinin yanına 
aeldl ve bozuk bir Arap'ça 
ile: 

Sen kimsin? ne arıyor 
ıun? diye sorması üzerine 
zabit: 

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

na inzimam eden yüzündeki 
altmııla yetmif yaı araaınd& 
bulunanlara mahsus ka'ın 

hatlardan istidlal olunan 
bu ihtiyar vücut ve semizlik 
itıbarile meıhur adalı ita il 
pehlivan merhumu andırı
yordu Baıına sardığı ipek 

- Ben yabancı bir faki ıalın arasında "Tepelik. ta-
rlm. 1 laatahaneden çıktım, bir olunan gümüıten mamul 
köylere dilenmeğe gidlyo· müdevver levhanın üzerin-
rum Bu akıam barınacak de bir kaç ye1ıı taı sırtında 
bir yer arıyorum Dedi. "çepken. denilen kırmızı çu-

Fellah z •bitin koluna gi hodan dikilmit aba genlt 
rerek çadırlara doğru götü omuzlarını tezyin ediyor, 
rürken: y&kasının temas ettiği kat 

- Her gece beraber olu kat olmuı kalın ense naza-
ruz. Değil bir gece. Dedi rı dikkati celbediyor, kalın 

Çadırların önüne geldik baldırlarını sıkan ayağında· 

lerl vakit karıılarına ırı, ki mavi tek poturun paça· 
ufak, genç lhtiy&r, muhtelif ları itina ile iliklenmit 
htlkbalciler çıktı. Zabitin en uçkurları da, beline sardığı 
çok nazarı dikkatini celbe- kalın ipek kuıağının altından 
den iki üç ihtiyarın tarzı le· ıarkıyordu. 

telebbüıü oldu. Hele bun Zabit kulak verdi, bu aıi
lardan hır danesi yukarıdan ret clngenece konutuyor 
aıağı Rumeli kiyafetinde bu· Anlad. ki çingenelere mha
lunuyor, altmıı yaıını tec& · / flr olmuıtu. Bir !&raftan 
vllz ettlil, saçlarının aklıiı - memnun oldu, çOnkü çinae-

• 

nelerin kurnıız olduklarını 
ve pasaporhuz her tarafa 
seyahat ettıklerlni biliyor· 
du. 

Gerek kıyafet ve gerek 
vücut itibarıle çok dütkün 
olan zabiti, çingenelere göre 
vasat drrecede düıenmit bir 
çadıra ~ü , ürdü 1er. Çok lez 
zetll ve zabitin yarı yorgun
lujunu izale eden birde kah· 
ve içirdıler. Zabitin yorgun · 
luğu izale ve dımağı bir az 
ıükünet bulduktan ıonra ılı

tiyarın üzerindeki el biseyl 
mevzubaho elli ve o biç m 
elbisenin kendi doğduğu 

memlekette giyildiğini söy 
ledı. Tarafeyinln arapçaları 
zayıf olduğu cihetle zor an 
laııyorlardı. 

Altmıılık ıhtlyar hiraz dü· 
tündük ten ve zabitin sima· 
sını bir müddet süzdükten 
sonra Rumeli ıivesile Türk 
çe olarak: 

Sen galiba Türk".ün. 
Dedi. Z&bit ıiveye uya· 
rak hakikaten Rumeli'de do 
ğup büyü lüğünO ve ıonra· 

da küçük iken pederinin 
vefat ettiğini ve bilahare 
sefalet ve periıaniyet içeri 

ılnde İıtanbul ve mülhak&· 1 

tınd& hayatla mllc&dele ede 

rek en sonra Mısıra geldiği
ni ve orada da hast&lana
rak çok düşkün kaldığını 

ifade ettikten sonra ortalık· 
ta bir samimiyet teessüs etti. 
Etrafında bu:unan bütün 
çingeneler mükemmel l ürk
çe konuıuyorlar Aralarında 
bir hemıehri gördükleri iı'in 
çok memnun oldular. 

Aralarında bulunan ve 
bütün çingenelerin hürmet 
ettiği bir koca karı ayağa 
k~lkarak: 
- Ben hemıehrime sizin gıbi 
kuru bir hoıgeldin demem. 
Hem hast& da, bir piliç 
kesip bir de yanı batına l:.ir 
çorbacağız yaparım Deyip 
hemen dııarıya çıktı ve ak&· 
binde bir tavuk feryadı 
ifitildi. 

Zabitin etrafında toplanan 
çingeneler zabitin de çing~ 
ne olmasında ter<'ddüt ettik
leri müıahede ediliyordu. 

Zabitin de bu cihet he 
sabına geldiği için ana ve 
babasını pek ı~nç ) aıır da 
halırladığını ve meskenleri 
nin &ynen ıtmdiki oturduk 
luı çadıra benzediğini anla
tarak çingenelere kendini 
mtmak suretıle muvaffaki· 
yeti lemin etmeğe uğraıtı 

ve k11men de muv&ffak 

Radyo , 1 
3 iLK K. P&zartesi 

lıtanbul 
18 -· Fransızca ders. 
18 ,30 - PlAk neşriyatı 
19,30 - Dünya haberleri 
19,40 - Neşir esnasında 

İllin edilecek. 
20, 1 O Müsıhobe. Selim 

Sırrı. 

20,30 
2 ı . 15 

Borsa lor . 

Plak n• şriyatı. 
Anadolu Djans ı 

21 , 30 - Tlirk ı·o sözlü dans 
musukis ;, B ı yan be ılriye R. ı 'm 

radyo eoz ye tango orke strası . 

Budapeıte 550 M. 
18,30 - Koro konseri . 
18 ,50 - Ders 
19,30 - Keman konseri 

•llonka Fehre .. 
21 - Filipin odalarında 

çntıoan musuki parçaları. 

22 - Friedlin idares'nde 
opera orkestrası. 

23,40 - Habnler 
23,30 - Çingene orkest

rası 

24,15 - PIAk konıeri, 

bükreı 364 M. 
13 - Haberler, pllk. 
23,.ıS - Bors•, Plak. 

14,15 - Huberler. 
14,40 Pldk 
18 _ Konferans. 

18, 10 - Schubertin eser-
lerinden kuartet konseri. 

16 - Haberler, 

19. 15 _Radyo orkestrnsı, 
20 - Konforans plAk. 
20,20 PIAk. 
21 -· Kem~n konseri , 
21,35 r Şarkılı pıyonn 

konseri 

22 - Oazbant. 
23.25 - Kahvehane musı_ 

kisi 

Bize gelen~: 

Top 
Haftalık spor mecmuasıdır. En 

eyi spor haberlaini resimlerile 
beraber yazar. Bütün sporcula
rın okuması lazımdır 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
: Yoksul/aı·ı vediren. : 
1 • 
1 • 

: geydiren ve herma- : 
1 • 

: nada gözeten Yok- : 
1 

: su//ar Birliğine seve • • : seve yaı·dım ediniz. 
• • • • • • • • 

ruksııllıırı Gü=ılıııc 

U/rllfjl 

=························' 

olduğunu anl~dı. 

llele bir müddet sonra 
koc .. karı elinde temiz bir 
tabak içerisinde kızarmıı pi
liç ve kase içinde nefis bir 
rayiha netreden çorba ile 
içeri girince: 

Ben dııarıda konuıtuk 
larınızı iıittim, hem oğlumun 
yemeğini de yapt:m. diyerek 
çorba ile tavuk kızartmasını 
koydu. 

Oldukça yorgunluğu geç 
mit ve iıtıhası yerine gel 
miı olan zabit etrafındaki

lerini birer birer sofroy& da 
vet ettise de icabet ed•n ol 
madı ve Türk genci eyice 

karnını doyurup üzerine bir 
kac: cigara ile kahve içtik
ten sonra kendisine kaba 
çullardan yapılan yalağa 

girdi ve derin bir uyku\'a 
daldı 

Ertesi oabah gözünü açtı 

ğı zaman tafak söküyordu. 

Kıptilere, muhafaza edilme· 
si lazım ge1 dlğini ve bunla · 
rın ahvali ruhiyelı:rini oktı 

yacak bir cürüm uydur
ması icap ettiğini dütünerek 
bir karar verdı ve bir müd· 
det yatakta bu planı tertip 
ettikten sonra doğ

ruldu. Ocak batında koc& 

Fransa' da 
Yabancı işçilere karfı 

Franea'nın yabancı i1çile- ı edecektir. Küçük ucıır11 

rin kullanılması hakkında lerine çok bağlı olan l(Cı' 
zorlu bir kanun koyma ile burjuva halkı . hükOll' 
hükumet, itılz kalmıı Fran bu planlarda kendi "'

11 

11z itcllerlnin adedini azalt- !erinin teminini görmek! 
m&k denemesine giriıecektir ler. Hükumetin bu tedbil' 
Toprak ve maden iılerinde rinin tatbikinde Fron"1. 
binlerce Polonya'lı işçi çalıı mıyan it sahiplerinin it 
tırılmaktadır ve cenubi Fran· nin int&ç ve taıfıy.# 
ıa'da da ltalya'lı toprak ve 1 normal ıartların naı•11 

yol iıçileri çoktur Ulusal it· bare alınacağı ümil edıl~ 
çilerin yerlerinin yabancılar tedır. Hükümetin bu 1;~ 
tarafından olınmaaından çı - vurlıuının belli olma••• 
kan güçlükler, yalnız büyük sa'ya muhaceret etmif 0 

ıehirlerdedir; ve buralarda lar mahafilinde et el~ 
da etraflı temizlik tedbirle- uyandırmııtır. Yabancı 

1 
ri alınacaktır. f&kat Fr&n- tehaısısların Fransa'd• 
aa'da yabancı teıebbüslerin Iııması hususuna gellP'' 

d ~· azaltılması iti daha çok na lüzumu halin e 1 
ehemmiyetli görünmektedir. verilecek ve Fronıa'd• 

Almanya'daki hadiseler miktarda yerli müteb't 
dolaysile Fransa'ya gelen bulunmadığı takdirde 

1 

tücearların glriıtikleri Uca bi mütehassııların çalı 
ret itleri çoğalmııtır ve bu ların& müıa&de edıle'; 
yüzden bilhana Frannz iş bu taa&vvurların ıiyo" 
&damları zarar görmektedir . 1 kımdan da tetkiki ıcoP 
bunun için hükümetln alac&- ğl cihetle, bu husuıtak' 
ğı tedbirler, Fran11z ol mı nun layihaıını tonzlıPe 

ı· 
yan tacirlerin yüzünden ile- mur edil mit olan 111

1 
ri gelen rekabetin büsbütün meclisi encümenine lı• 1 

ortadan kaldırılmasını değil· nazırı M. La vol dahi ııı 
se de, hafifletilmesini iltihdaf edllmtıttr. _/ 

-~ -
Belcik<t 

Kralına salahiyet 
verildi 

BÜRKSEL, ·~ < S.Ş.) 

Kral Loopolt 
Meclisi mebusan, mali kal· 

kınma için krala verilen hu

susi salahiyetleri uzatmağa 

karar vermittir 

.\skerlik müddeti 
Prag 2 (S.Ş) - Çekoslo 

vakya askerlik müddetini 14 ; 

İsvicre'nif1 . •' 

Hitaraf lığı ihlal edıiı 
Parlı 2 ( S.Ş - ~ıııl 

fırkasına mensup nıe 
dan M. Dariac harıc:11' 

.. . b' r fer 
cumenıne ır rapo 
tir. Raporda lsviçre'nffl 
raflığının ihlali ihli~ 
d&ir ecnebi memle~~Y 
dolaıan ta}'i&lardan f 
dilmektedir. Raporda d 
sanın İıviçre hududııP ~ 
tihkam 1 orı çok ıayıf ~' 
ğunc!an bahisle bu ı•1 1 
bir ihtar gibi karıılaP~I 
ve tedbir alın maaını 1' 

Nazırlar mecliS~~t 
Lonr& 2 (S.Ş) - tP~ 

lar meclisi dün toplıı~ ıP 
p 

Bu toplantıda A vruP11 

ziyeti, Yugoılovya'nıP ~I 
ler cemiyeti nezdinde f 
ıebbüsü konuıulmuıııır· 
sız sefiri, nazırlard'~ 
Eeden ile uzun müdd' 

rüımüıtür. 

h .,,,ı 
aydan 2 seneye, i tı ~· 
delini 3 aydan 5 ııY8 

rnıştır. 

herifle ihtiyar kadın, misa !erim Ben Kahlre'cle 
flri uyandırmamak için ga yine bizim taraftan ~: 
yet ya va , sesle konuıuyor arkadaıla buluıup hır' 
ve kahvelerini içiyorlardı. baıladık. Bir müddeti 
Miufiri yatağında doğrulun- güzel itler yaptıktan bll 

ca hemen koca karı man· arkamıza düıtüler• ~ 
galı yakalayıp önüne gelir- kendimizegüvenerek lı':J 
di. arkasınd~n koca herifte en sonra yakayı ele 1 

ıeı· 
geldi, misafirlerine bir y&· Çok fena eziyet etli ~ 
tı:.k kah veıi içlrere k mem · rı ayrı ha pi• ettiler ~ 
nun etmek ve belki de ken yalnız baııma bir uf• ~ 
di aralarına ebedi olarak odada üçay yattıktaıı ' 0

51 
almak istiyorlardı fırsatını bulup kaçtı~, 

Misafir düsünceli görünü· beni ararlarsa bur• Jill 
yordu. Koca karı merak et !urlar. Çünkü hiç tebııı'~ 
etti Dedi ki : yafet etmedım.Yalnıı 

- Oğlum, bizde öyle dal- olduğum bir ıeY "811:ı 
dırmak, dütünmek yok. Şen bir yerde fotoğrafııP' ,ıı 
durmalı, ıen! bizim işimiz dılar ve esuen bU',,ı 
hep eğlenmektir. Şimdi bi- hiç bir yerde fo!O ı 
razdan seni yıkarım, çama- yoktur .Dedi. Koca 

ıı~ıı. 

ıırını değittlrirsin, ondan ıek sesle: 
sonra çalgı kurarız, kara 
kızlar b ıılar karımda gö 
bek atmağa. Ne k~hır ne ka
savet 

Misafir derin bir ah 
çekerek: 

-Allah sizden ruı olsun, 
& z olmasaydınız: beniaı ha
lim harap o'urdu. Ne kadar 
ols& kan çeker. Yalnız ben 
size btrıey daha söyleyim, 
benim a11l dütündüğüm ve 
çok korktuğum bir cihet 
var ki onu yalnız size ıöy-

Jif 
- Onu mu merak 

1 
bl 

itli 
sun more! Sen na•• tıı' 
oldun. Artık seni btı8ı/ 
mizden hiç kimıe ,ır 
Şimdi ben senin k•; ~ 
öyle tebtil ede• im lı f(l,f 
kendini bile t,.nıY' 
haydi sende. ..,,ıo 

Tllrk zabitinin go f(I 1 

rahladı. llurada oda ıJI~ 
lı bir rabıt& peyda e ı 
celine kani oJdıı, 
muhavereye devıaıP 
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Sovyet Rusya'dı kadının rta Avrupa hııu~ınuaıı ıt er ın söz erı ................................................... . 

Onu ilk defa bir yokuı ( . .. .• . . ) ıı 

h t• ı· 'f j pj• ,.L'Ere Nouvelle• den batında gördüm Allahım· tam yatarken ıahhar gözleri aya 1 ro U 1 a yan anı Büyük arkadaıımız« Matin » F k 

y 
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Alaman - Fransız 
Ticaret antaŞması imzalandı 
Dünya sulhu hakkındu M. Laval bir nutuk 

.. ledi 
SOY d Lava! iki mem 1e 

PAR! G ırat e en 1 . , 2 (S Ş .ı - e - "k k menfaat erıne 
c it d ketin yu se 
e gündüzlü birkaç gün en ;han ıulhuna temas ey· 

beri devam eden Franıa ile Vt! c ezcümle demittlr 
AI ı lemif ve ınany.ı araıındaki tlcare 
llıukaveleıine alt müzakere· ki:Avrupa'nın 1ulhunu koru· 
ler iki tarafın gösterdiği ya· . b' Fransız · Alman 
k 1 ak içın ır 1nlık sayesinde nihayet bu m kati lüzum var

anlaımasına 
ınuı ve dün öf eden son· d Hareketlerimizle nere~." 
tll K d 'd · ı'mle ır. 1 il ız ve bu· e orsay a mera• ittljtimizl bi me Y _ 
lrıızalanınıttır. Muahedeye g 'han bilmelidir. Dunya 
Fr•nıa namına hariciye na - tün ~ı de hup hliyen hiç bir 
ıırı M Laval , A'manya na · üıerın kt Bütün millet• 

millet yo ur 
rııına ıeflr tarafından imza· d'I .. sulhu korumak-
( !erin ı egı anınıttır 

Bu münasebetle bir nutuk'._.,.!!tı:r;.. ------;-.: 

Roma' da Paris 
Polis müdürü Frans~z-
tevkif edildi. ltalyan 

PARIS, 2 (S.Ş . \ Sta· 
1'iıki rezale tinde ismi geçen 
l>olıı ınüfettiti Bonl, bu se · 
fer ikamet tezkerelerinin 
lanzlıni it inde rüıvet aldığı 
lebeyyQn ettljtinden azledi· 
lerek derhal tevkif edilmiı 
lir. 

~. Ribb~ntrop ' 

Anlaşması yolunda 
görüşmeler devam 

ediyor 
Dün ROMA, 2 (S.Ş 

d Franaı.t sefiri dö Şam 
e · · üste· brön ltalya harıcıye .. ~ 
arı M. Suviç ile gorutmle· 

lf ·ne devam etmiştir ki 
erı . 

m emleketin yakınlığı temın 

1 d k ' müzakereler haylı 
yrı un a 1 r ak 

Paris'e döndü 
BERLIN, 2 \ S . Ş.) - M 

littletin murahhası M Rib 
lıentrop Uerlin'e dönmüıtür. 
Par ı s'te ıken Fransız bebus· 

ilerlemiıtir Cemiye ı .• 
1 J Al anya'nın aılah vam a m 

la tın Jan ve eıkl muharipler· 
den M. Goy kendisini ye· 
llleğe çağırmııtır . Ribben · 
lrop 15 kanunnevvelde Al · 
inan eıkı askerler cem iyeli 

meıelesi bu mem· 
!anması . k 

k takip edılece lekele .. rtı 
Yas et üzerinde 

dostane s 
b k t haııl olmuıtur. 

muta a a 1 
Milletler cemiyet inde . tal ya 

F ansa mütterek bır yol 
ve r k . I . 

.. deceklerdir Afri a ıt erı 
gu f dakl konuımalara ha· etra ın 

ti deva m olunuyor. 
rare e . i bir 
M~zakereler samım . . 
dostluk havası içinde ılerlı 

telsi M. Heu ile birlikte 

Parıı'e gidecektir O zaman 
tnGhim konutmalar olacaktır yor. 

30 saat süren 
'f <tğmur ve borada birçok 

k .. "'ldu'' ve kayboldu ışı o "00 k'. k .. ünden 1 :ı 111 

MELHURN, 1 (A.A) 3o 1 bas ınıdyuz Zarar 250,000 
b' yurtsuz ur. 

laat durmadan yağan ır 1. tahmin ediliyor Bin · 
hğmurla saatte 50 millik ster ın b ğ ı . 

lerce bat hayvan o u muı 
hızla eıen bir yelden sonra ı ı tasın 

tur. Bazı tren er yo or · 
Metburn kasabası tarihte gö· d 

da kalmıılar ır 
tülınedik bir su baskınına MANlLLA , 1 (A .\ Ge 

Ubamııtır. Bet kiti ö l müı çen gece patlak veren bir 
bır çokları yersiz yurtsuz F il · ya 
k tayfun yüzünden 1 P'~. e • 
alını 1 . ağaçlar köklerinden !etlerinden bir çojtu altust ol-

•ökülmütlür. Kıyı boyunca d "lmüf 11 
ld muıtur. Bir a am o 

Pek çok yazık olduğu bi i· balıkçı kaybolmuıtur Yazık 
ri liyor . 

3u bir milyon dolardır . 
~ELUURN, 1 (A A) sin yok•a uzaklatmağa 

Bana bu kadar m~r me ' k d" 
h baılarıak arkamıza ta 'P u· 
aınet ettiğinizden nasıl te er ve hepimiz ukıntı çeke 

tekkür edeceillmi bilemem. t . Sen hiç merak etme, biz 
flilhııısa -. u hükumetten be rız. · k lı ' h . · "!meyince senın ı . . epımız o 
ili muhafaza edebileceğınız na hata gelmez . Sana Allah 
hakkındaki kati teminatınız 
beni büıbütün ıh ya ediyor. yardım etm if k i bizim bura· 

B Ya yol göstermlı, bir de ka-
ilmem neden benim size 

k k d k a nlmızı kaynatm ı f, sen iti 
ıırıı anım o ka ar ayn 

dıkı hiç ayrılmak istemiyo· bize bırak ve hiç merak et 
tuın. • nı e, bak gör bizde ne ma · 

Yalnız timdi bir enditem r ifetl er var. 
var. O da cadırları bozalım 
Ve'çöllere doAn.. uzaklaıalım. 
Ben belki ıizin itinize yara· 
rıın. 

Bunun üzerine koca herif 
ltııh,,eainf çekerek; 

Oiiluın , ne kadar olsa 
lecr " h.! h" u n az. Mademki seni 
ukGınetın bizde aramak 

lhtırn ı d a i vardır, Biz kahire · 
1( e~ kaçını yacağız, bilaklı 
1 

11 
lreye dllha yakın soku· 

acııı k ız 1 ktmıe filphe et· 

_ Peki , her ihtimale kar· 
. dl bazı ıeyleri karar· 

1, ıım • . " 
k lazım ~feıela . ue· 

laıtırma 
olacak ve n im ismim ne 

burada kimin nesi 

il• m? 

olaca· 

_ Sen benim oğlum ola· 

cakıın Benim on tane oğ 
luma ait on dane nüfus ka . 
ğıdı ve paaaportlarım var · 

dır. 

"Moscow Daily Nevvs,, den 
Kadın taburları erkeklerle 

aynı ıevlyede çalıtmaktadır. 
!ar.itina. letebblls ve verim 

kabiliyetleri erkeklerden 
geri olacak yerde bilakiı 
ekseriyetle onla ra ü ıtündu r 

Bu maksatla Sovye t mer
kez icra komiteıi katıbi A 
S. Yenuk idze Sovyet ittiha· 
dının bütün kadınlarına bir 
hitabede bulunmuıtur: 

l!:O kadar kadın Sovyet 
idaresinde kadının rolünü 
münaka,a etmiıler, ve Sov· 
yet hükilmetinin intihabatta 
kadınlara ne kadar çok it 
ayırdığını göstermiılerdir . 

M. Y enukidze: 
İntihabatın e n 

mühim vazifelerinden 
biri , Sovyet hükümetinde 
intihabata iti rak edecek 

· kütleler meyanında kadın 
mikdarının arttırılmaııdır, 

demlıtir . 

Yeni tehirlerin yapılı tında 
maden ve elektrik istasyon 
!arının kuruluşunda , bükü· 
mele ait ve kollektif çiftlik· 
lerde.'umumi ııhhat ve ter 
biye iılerinde kadın, hayati 
bir rol oynamıı ve oynıya· 

caktır . 

Kadın bu son senelerde 
kudretli ve faal bir kuvvet 
olarak ortaya çıkmııtır . Ka
dını neden bu kadar büyük 
bir ölçüde ite atıyoruz? 

Çünkü onun erkekle aynı 
seviyede olman ıart 

tir. Yalnız itle değil , kanu 
ni vaziyeti itibarile de öy 
le olmalıdır . 

Kadınl arın sanayi ve zi· 
raatte çabuk ileri gıtmesinin 
ıebebi Sovyet ikliıat Sİi· 

temi ile anlaıılabilir Ka
bi liyetlerini yükıeltmekle 
be•aber slyJıi ve kültürel 
sahada ilerlemelerine çok 
dikkat aarfedilmektedir. 1 lü . 
kilmet idareılnde yakııtıkla. 

rı vazifeler kendilerine ay 
rılmalıdır. 

Köyde ı e h i r d e 
mıntaka merkezlerinde, köy 
icra komitelerinde merkez 
icra komitesinde 8ovyet 
Cümhuriyetleri birliğinin 
her köıesinde intihaba tla 
kadınlar ın adedı ehemmiyet 
li surette arttırılmalıdır. 

Eıkl bir Bolıevik ve Sov· 
yet merkez icra komlteıl 
kadınlara alt it ıahası relıl 
Mme. M. Zagumennykh ka· 
dın l arın yalnız sanayi ve 
ziraate dahil olmak değil, 
eskiden ıırf erkeklere ayrı· 
lan mevkilere de geçtikte 

rini söylemittlr 
Fabrikalarda pek çok 

e lektrik kaynakç111, alet ya· 
pan ve makinist kadın var
dır. Kollektif çiftliklerde 
kadınlar tarla taburlarının 
baıındadırlar. Tröstler ve 
her sahadaki tetebbüslerin 
müdürlerinin yüzde 58 i 
kadındır. fen ile meıgul 
olanların yüzde 30,6 ıı ka
dındır. Tzar 'lardan kalma 
durgunluğun en çok dikkate 
çarpan demlryolları sahasın· 
da kadınlar en yüksek 
vazifeleri ışgal etmeğe bat 
l aımılardır.Köy Sovyetlerlnin 
başında binlerce kadın var 
dır. Pek çok kadın mıntaka 
merkezlerinde ve ıehirleri 
idare etmektedirler. Ancak 
kadınlar hükümet idaresinde 
oynıyacakları role henüz va · 
sıl olmamıılardır. 

Toplantının ıonuda Alman 
ya'da bugün hayatı, koca 

evi ve çocuklarına inhi 
sı, S 
sar ettirilen kadınlA ovyet 
blrlli!indeki kadın arasında 
bir mukayeıe yapılmııtır . 

Le j ournal Paris den 
Uluılararası tezahürlerin-

den biri vardır ki onun va· 
rımın, Avusturya baıvekl li 

M. Schuschnlgg'in Roma'yı 

ziyareti sırasında söylenen 
nutuklar da olduğu gibi açık 
bir ıurette ortaya çık tıiı, 

seyrek görülmüt ıeylerden. 

dır . lluna acıdıtımız sanıl 

maun Çünkü nereye gidildi· 
ğlni bilmek her vakit eyidir 

bundan sonra da Orta 
Avrupa'nın yarını her ıey 

rten önce M. Mussolininin 
baıladığı siyasanın inkiıafı 

na bağlıdır . 
Bu siyasada çek eyi ele · 

manlar vardır . Mesela , Tar· 
dideu planını ve Stre a an· 
laımalarını mülh <" m olan Tu 
na havzasının ökonomik teş · 
kilatını yapmak ve pancer
manizmtn ıaldırarak gelme· 
ıine karıı durmak dütüncesl 
bunlardandır. Bunların en 
mühimi de öldürülen Avus
turyaya ll aıvekill M Doll l
fuss'ü öldürenlerin yakalan
masına yardım eden 30 bin 
ltalyan aıkerinin bayrak 

altına alınmasıdır 

Bu kuvvvetli de•tek A vuı
lurya iltiklalinin en eyi za-

manıdır. Bu de5tek ancak 
grupman kapalı kalınca 

bir himaye yürüyüıünü alır. 

Duçe bunu hiç bir zaman 
düıünmüı değildir. ltalya, 

Avusturya ve Macariatan'ı 

birbirine baiilıyan misaklar 
daha ilk günlerde diğer 

devletlerin de bu misaklara 
girmelerini iltizam etmiıtir. 

bu girmenin temsili bir ı:ıd· 

diyet yüzünden vücut bu
lamadığı da bir hakikattir, 
Son nutukların en çok ala· 

ka uyandıran ciheti bu zıd· 

diyette ne derecede de var 
olduğunu göstermeleridir. 

Bu zıddiyetnedir? Meıele 

gayet basittir. ltalya kurulmuı 

bulunan düzenin bozulmama· 
11 için Avusturyayı koruyor 
ve bu düzeni değlıtirmek 

için i•e Macaristan baıveki · 

li ~I. Gömböı'ün ıon l<oma 
yolculuğundan yapılan gös
terifler bu iki yüzlü oyunun 
devam ettiği teıirinl yapmıı· 
tır. Bu te>irin M Schusch 
nigg'e karıı söylenen nutuklar 
ile hafifletılmiı olmadığı 

açıktır. 

Almanya başvekili Adolf 
dan çok ıevdlm a at .. gözümün önüne geliyor, ba-

• •. na uzun uzun bakıyor, san· Httler'ln çok dikkate defer S 
Kenanla'rda... ki: eni ıeviyorum, diyordu 

beyenatını yazmaktadır . B 
Odayı derin bir sesalzllk en de seviyordum. 

Bunlar hiçte yeni ıeyler 
kaplamııtı Dıtarda kar bü Bir kıt günüydü. Kar ıii· 

değildir. bundan bir müddet 
tün tlddetile yağıyor, bora ratle yağıyordu 

evvel "L'lntraslgeant . aaze· 1 
• son ku vvetini •atfed .. rek eıl · nsan iki adım llerslnde-

te•i de Hitler'in bu •on beya-
nal kadar mühim olan be -
yanalım yazmıı idi . Bu be· 
yanal bize Hitler'in Fransa· 
ya karıı çok müsait duygu· 
lar beslediğini anlatıyordu 

Alman baıvektlinln vak
tile "Mein Kam pf" adlı kıta· 
banda çizmiı olduğu progra 
mı bütün bütüne silebilecek 
olsaydı . bu beyen•t bizi 

•evindirebilirdi Führer bir 
beyanat demek olan bu 
kitabı dıı siyasası bakımın · 

dan bakabilmek istemekte 
isede iç siyasası yüzünden 
bunu yapamamaktadır. 

Führer berlin'in vaktıle 

düıman diye adladığı kom · 
ıulara hitap ederken yalnız 
tatlı sözler söylemekte, eski 
muhariplere, yeni nu ı llere 

bol bol yüz vermekte fedakar 
sevimli ve sulhsver l!'ÖrÜn· 
mektedir. Fakat Alm'ln mil 
leli ne hitap ettiği kıtalarının 

heyecanını canlandırmak 

lstedijti zaman a nanavi düı· 
man, yaııl Fransa hakkında 

hı'lç sözlerinden baıka bir 

ıöz bulamamaktadır lıte 
tezat bunda görülmektedir. 

yordu . Ocağın içindeki du kini göremiyordu Paltoma 
manlar at" ııra düıüyor , sarılmıı , köprüye iniyordum . 
parlıyan alevler odayı ay · Yine aklımda o vadı. 
dınla tıyordu. Oturdukları bu Yarabbi onun ne çok ıe · 
yer (B .... ) basabaıının (S .. ı vlyordum! Acaba o benim 
köyünde basık tavanlı , ba- bu aıkımdan haberdar mıy· 
danaıız duvarlı . kırık camlı dı . 

bir yerdi . Soğuktan müteeı· Adliye btnaıını 
ıir olmamak için kırık yer. mlttlm ki az daha 
leri kağıtla yamamıılardı . çarpııacaktık. 

Dııarda müthiı bir ıim · - Pardon. 
ıek çaktı. Herlcesln yuzu - Pordon . 

aeçme
onunla 

pencereye döndü. Fikret dı · ikimiz de durmuıtuk. He 
ıarıyı seyrederken gözü ga· yecandan nefeı alamıyoruk. 
zetenin tarihine ılııti: 16 · Birkaç saniye böyle geç· 
Eylul Çarıamba ti. Sonra: 

Yarasına dokunulmuı gibi - Affedersiniz, dedim .. lı· 
oldu. Gözleri yaıardı . Fakat minlzl öğrenebilir miyim? 
bu böyle devam edemudl · - Müjgan. 
Ya arkadaşları görürse O Teıekkür ederim. Be 
da karanlıktı , görünmesine nim ismim de Fikret. 
imka n yoktu . Fikret?. 

ik i damla inci yanakla· - Evet, Fikret. 
rından yuvarlanarak tarihin Ellerimi tuttu. Titriyordu 
üstüne düttü . Ağlıyordu . - Fikret 
Arkadaılarına göstermemek - Efendim . 
iç in yüzünü tama men ıoka- - Bu hareketlerimden 
ğ'l çevird i. Fakat ani çakan bir tey ıezmlyor muıunua? 

bir tlmtek Fikret'ln dertle· Sizi ıevlyorum . 
rini açmasına ve kapanmı· - Müjgan; ben de ıh:! ıe-
yan yarasını kanatmoğa se · vlyorum. 

bep oldu. Arkadatları gör- Bundan sonra müteaddit 

müttüler. mektuplarla aıkımızı btrbl-
Mantıksever insanlar oldu- Kenan yerinden fırladı: rlmize anlatmata çalııtık. 

ğumuz iç in özürlü görülme · Kardeılm, dedi ::lana Hayatımda ilk defa tutuldu-
ltylz biz Descartes'ln mem· ne oldu? Nen var? buna ıe · fum bu kızı ölünclye kadar 
leketinin ev l atlarıyız Hegel'ln bep ne? aevmeiie karar verdim. 

delil Fransa bir doiiru düıü- Artık susmuıtu. Sorulan Perıembe akıamlan ılne· 
nüı memleketidir biz açık suallere omuzlarını silkiyor maya giderken evlerinin 
yürümeyi vever ve sahte ıadece "Hiç. diye cevap önünden geçerdim. O da bl· 
yüz göstermekten ilksiniz veriyordu. lirdi. Hemen kapıya çıkar 

Eğer Hıtler Fransa'yı haki- Fakat arkadaıları durmı- konuturduk Ne çarekl ıtne-
katen bu kadar sevlyorsa,bu · yor mütemadiyen ısrar edl· ma perdesinde filim g6re· 
nu itle göıtermelidir. bunun yorlardı. ceillm yerde onun güzel en· 
için yaplıjtı ıilahsızlanma - Söyle Fikret , ıende damını; parlak, dalgalı aaç· 
bizim için bir tehdit olma· glzlı bir şey var. Onu biz· tarını, ıahhar gözlerini ba· 
malı. biz bu tebdile karıı, den gizleme na gülerken görürdüm.» 
ardı arkası gelmeden ve Ben zaten haata, bed. Biraz durdu. Sonra cebin• 
üztüntüler içinde kendimizi baht bir inoanım . Üstüme den bir reılm çıkardı Ya 
korumak mecburiyetinde varmayın. vaı yavat dudaklarına g6-

Böyle zavallı klmıeyi hır· türdü. kalma - nalıyız 

Hitler vaktile muahede· 
lere rağmen bir vakltki 
harpçı cüretçl ve tehditçi 
Almanyayı yeniden kurmak 
için Cenevre meclisini gü
rültülü bir tarzda bırakmııtı 

bugün de bizi yalancı gös· 
terıılerile a ldatmajta kal-
kıtmasın 

palamak dofru mu? - Kıı geçmit, ilkbahar 
Olmaz, olmaz söyliye gelmittl. Her tarafta yer yer 

ceksin gezintiler baılamııtı. Bla ..... 
Odada derin bir se11izlik rln bir aıkla birbirimizi ae -

hüküm sürüyor. Bütün göz- vlyorduk. Hatta birbirimizin 
ler Fikret'te .. Ara ıırasaçak- hayat arkadatı olacatımuu 
lardan kopan buz parçaları da aramızda kararlaıtırmıı-
rüzgarın teıirile camlara tık. 

vuruyor, odanın ıeuizliğinl Büyük tatil gelmlt, ayn. 
bozuyordu. lık zam(lnı yaklaımııtı. Ben Duçe'nin ıöylediği nutkun 

baılıca cümlesi ıudur \nlat 
malar aynı ülkü ve aynı ga 
ye arkasından giden ve le 
ıebbüs edilmit bulunan ıart 
ları benlmsiyenler için açık· 

ı Balıkesir sulh ~ukuk ha
kimlığinden 

Fıkret, dinliyoruz. daha buraya gelmeden ey. 
Hafif bir nefes aldı. De- vel onu gördüm. Çok mtl· 

rin bir ah çektiklen sonra: 
ilk mektebi bitirmit, 

yüksek tahsi le devam et· 
mek için lstanbula gitmtı 

tim ilk zamanlarda haya· 
tım pek sade ve sesaiz geçi
yordu. Hep böyle geçeceği 

tee11lr oldu. 

- Ne yapalım, dedim. Hu 
üç ayı böyle geçirmek mec. 
burlyetindeylz. tır. bu da Almanya Ansch

luu.tan vazgeçmedikçe gire· 
miyecek demektir . Bu söz · 

ler aynı zamanda Yugos 
lavya'nın muayyen ıartları 

benlm•e ıııedikçe bu • nlaıma 
!ara giremiyeceği hakkında 1 
Duçe'nln ıöylediği sözleri 
hatırlatıyor Bu tartlar han · 

gileridir.?" 

İta~ya'da turizm isleri 
mıt~uat ve propaganda 
müstesrlığıne verilmistir. 

il Glornale den 
:'O Sonletrln tarihli he· 

yeti vekile kararnameıile 

turizm komiserliği, matbuat 
ve propaganda müsteıarlı 

ğına verilmııtır. 

Matbuat ve ,propaganda 
müıteıarlıilına bağlı ayrı bir 

1 
turizm müdürlüiiü kurul . 
muıtur . 

Balıkesir ' ln vicdn niye ma
hallesinden Şaban kerimesi 
Zehra ve Mustafa kızı Sab· 
riye hanım l ar vekili avukat 
1 lacı Tevfik beyin yenice 
mahallesinden İbrahim l fen 
dl oğlu Rahmi efendi ve ıe-

tikleri aleyhine ikame eyle 
diğl Börekcıler mahallesinde 
kain müıterek bir evlerinin 

ta ksimi davaıının cereyan 
etmekte olan muhakemesin 

de ikametgahlarında bulu 
namıyan ve adresleri mec
hul olup ilanen teb l lğat ifa 
edilen börekçiler mahallesin 
den Ispartalı az ı z oğlu lsma-
11 ve Mehmet efendilerin 
vakti muayyende gelmedik· 
lerlnd en gıyaplarında mu ha 
keme icusına ve aıyap 

kararlarının ilanen tebliğine 
karar verilmıı ve muhake
me 8 kanunuevvel 934 ıaat 
1 O na talik kılınmıı oldu · 
ğundan gıyap kararının teb 
liği makamına kaim olmak 
ilzere ilan olunur. 

nl zannediyordum, fakat ol· 
madı Bütün hayatım bir 

çift siyah yıldıza bağlandı . 

Onlara mabut gibi taptım, 

Allahımdan çok ıevdim.Fa 
kat .. 

Onu tik defa bir yoku 
ıun batında gördüm. Elin -
de çantan vardı. Dikkat et 
tim, bir çift ıiyah göz beni 

süzüyordu. O anda bütün 

vücudumun titrediğini hı. 
sellim 

Giderken arkama baktım. 
O aynı yerde durmut, gü· 
zel gözlerile beni takip edi· 
yordu. 

O günden ıonra hayatım · 
da m üthit bir değltlkllk ol 
muıtu. Aklıma ders yerine 
o, daima o, geliyordu. 

Gece gündüz hf'p onunla 
metgul oluyodrum. Her ak· 

- Ben, dedi, bu uzun ay
rılıj!a nasıl tahammül edece

illm. imkanı yok, vallahi haata 
olurum 

Mektuplatırız. 
Ne ehemmiyeti var. 

Sizi görmedikten ıonra. Fa
kat çareılz 

• • • 
Aradan bir ay geçtifi hal

de bir mektubunu bile ala
madım . Acaba beni unut
muı muydu? Fakat bu kabll 
olabilir miydi'' 

Günler geçtikçe merak· 
tan deli gibi oluyordum. 
Halim büıbütün acıklı bir 
vaziyet alıyordu 

Geceleyin bir takım ma
nasız sayıklamalar ve onu 
takip eden hummalar. 

Önüme getirilen yemekle
ri yiyemiyor, uyku uyuya

mıyordum Bütün ev halkı 
bu iıe ıatmıılardı Btr a11n 

evdekilerin konuıtuiunu 
duydum, 

(~bitimi yarın ) 
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~~SEH iR~ 
' nz:zn::u:x::::::zz:::::c• I" T ıı: · BAI.AIKESİR'İN 

ı :· eınaşa ! : • 
= l<AllA Tl5PIE 

$AlfUlBI ~- , Sinemasında f OTELİ VE GAZİNOSU 
Sahibi Hacı Bekir zade Salih a 

2 linunun evYel Pazar akşamından it haren 

KIZIL SAÇLI ÇABKIN KIZ 
KLARA B OV'un 

BtVC'K VE .\l l'\' .\ FF.\Kİ Y ETLİ ESEHİ OL.\\' 

• 
ÇILGIN KIZ 

Biiliiu yıldı'l.lar :ı;·a:-:ıd:.ı alt·~iıı ~apkııılı~ı ,., fı · ,kal~dı· ı·azih ~iln 
~öhrE't kazaııaıı st'vinıli ,._. lıi'" iik \lluıı KLABA 1 OY'uıı 1111ılııı·st'ııı .. . .., 

bey idaresinde 

Balıl-..esir'iıı hı•r hususta eıı 

miik.emıııel otelidir. 

Konfor. Temizlik. Servislarindali 
nezaket ve cid~iyet emniyet 

ve mü~emmel banyosu 
Gerek memleket halkının 
gerek bütün nıisaf"lerimizin 
umumi takdirini celbetmiştir . 

' 1! 

H ı 
t• ' 

ller hususla Pııısaliıw üstüııdiır. Ralıkesir'iıı 
lıu ııefi" K.\HATEPE ~aral.ıı lıerkesı· 

Ze\k, Kıl\\'l'l, Sılıhat verir. 

Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 
Birinci Noter altındaki mağazada 

Hı~-...-ı -... -.--~ 
~'İ Yurtdaş: ı 
n l a ıa mere' rıımayeıetıa ~ 

dekorlar 'e 7.<'ngiıı lıı\al('ılı · r :ırasıııda geçrıı 'c di.ı : ~aııııı lıl'ı' ıaı·.ı
fıııdan büyük takdfrleıe ııwılıar olaıı, lll'~<'raı ı , ı~ · ' k, ı.t ~•· , •. nı<ıt<'
ra ile dolu o an bu fi iıııiııi lwr lıalllı· körü1ıüz. çol ıııPıııı. uıı kalacak
sınız. 

TEMAŞA Gazinosunda !!IH'/ ... 1. h u· · r Je1 

. .· . Güzel Se~li ~ir .. Rad~_o.. IJ Tayyareye yardımı ~~orç bil. 1 
1 :,ı•lıı 111, lslaııhııl \(' lıııııf' 111 lıııltııı g.ıZl'LPlPriM ~~~~~~~~~ • .,. ~.P;it1, 
I 1111'\Ctıltuı• •!stOj•&&IHit -·l@S.~ ... 1 

Bahkesir'in en eyi tanınmıı bir oturma ve !• I , • 
ı dinlenme yeridir. • .ıM Jf,...,,,, ,,. ,,. .[,...,..,.. C'f~_,; .• ·ı· 
Ct .. :n:zu:zzz:n::z::::nz•tri \Nn· vnv ....,"" '21,vr • . = ~ft·ysiııılik ve kı~ ' ık. eıı soıı moda ıııanıolıı~· 
Balı kc.~siı· Doğıı ın ve ; rov1uk, ~iiıılii ı..ıııııaşıar ,(. raııil<' 1ıazf'ıııf'r 1 • 

(~ocıık Bakıııı Evi 1 ıııiz ı.:elıni~tir .. 

İL . .\ \ 'ETEi\ r>CNYA HA \'Al>İSLEHI 

SALO~l'llLZ K.\LÖHIFEHLE TESHI~- EBİL~ll~TİH. 

Pek Yakında 
l - \'il:t,\f'tiıı 1111>rkez re miillıak.atı, şelıil' Yt-\ 1 &ı:.~~~f ~t- CJç i ı-ı 

1 

köylt>ri ahalisinden nıiiraeaat l'<len ~eht.:lt>rin * .. . .. .. .. . . , ~n-
t ıbii vı· ıııüşkiil:hlı hı>r nevi doğumlarıııı , e alc- En luk.s pall~!luk pardıısulıılı. v~ aske~t ·İi~ 

\ luııııım kadın ameli)atlaı·ıııı nıüesses de nıecea- pu~luk.lar ~uzel de5Pıılerd · · yerlı ~e in~' 
HORTLAYAN MUMYA 

, nen yapar. ı ,:oct~k <lüşiirrnek telılikı>siııde bulu. ellııselık kuıııa~larııııız mevcullur. 

ııaııları da kezahk nıeccaııeıı ,·aıırarak ıt•da\i 1 Muhteıem mu"c,!ter'ılır'ımı'z'ın ı;ır defa mazamızı 

Fe,·k.ah\de heyecanlı vı-> ıııulıteşenı bir es<'rdİI'. 

ualliın Mek ı ehi ve ı r······:··· .. ·-~···.·····~ eder. • • " ~ u 

L. · 11l ıl "d ·· l" ~ .. ı = Goz hekımı = ı • t şrifleri kafidir. 
ısesı lW. u ll r uguııden 5 Or 1 Ihsan Ahmet 5 ... ~ .. - 'iil ~oeukları ve i~i ~ .. aşıııa kad<ır olaıı ! 

Necati hev ~ualliııı llll'~lehi \(' lise~i ıe~li i.i : kuçuk lıa~ıa ~a\ruları dalıı nıuPssı>~edc ~aıırarak; T'. l_l_l', lıNLliLJ Z ~·.DE f Uftl 
, • • • • J : her ıaıııa ıı meccanen teda Yi eder. • ~ Vl i.)fil ~ J~ 11 

ıneccanı lelelwlerı ıçııı 150 - 170 takırn elbise • İ Hastalarını her gün ıa- : . 1 
ve kuııdur.111111 ~aptırılması 22 ·11-H34 larilıin- : alt 3 dedndıonraKuvaimll· i i3 - Siil çocuklarıııııı h<ık.ıııı tarzları lıakkıll- lılif Fantazi Manifatura Ve 
d . 'l>• , 

90 
.. .. .. ı : iye ca elinde 159 nu· • .. . m M eıı ıtı aruı .J guıı ıınıddetlı• muııak.asa,\a çıka- : maralı muayenehaneıin- i da ınusLakbı·l \alı ılekre \I' gebelik (•sııasıııda • Kumaş azası 

rılm~ştır'. , . .. .. . . . . , !.~:.~:~:!.~~-;,r~ .......... ! vukuu nıelhul arızalara kar~ı t:ıtlıiki l:izıııı ı.wl"ıı' Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
. . Şar!~a~ıdeı ıııl'kLeple ~onılt>bılır. __ ıs~eklıle 

11
_ - tedavi ve tı•dhirleriıı alınıuasıııı ela geht'lı·re iiğ- •ttlii!!IHIUi8tH~.•J11tlH•li:i?.1*1H•B 

ıhale ~unu olan 12-l 2-H34 ç.ırşanılıa guııu saat D M Al. •I rdnıek iizere dersll'r Yerilir. , _ - ·- -
14 te lllf'ktepte nıüte~('k.k.il il iiba~ aa k.oıııis~tHltl- r. . ı lı .. . . . . B . . . . d 
na ıııüracaatları. .. . 1 .ı <:uııılıurıyetııııızııı Balıkesir'e l>alı · eıtiği 1 eledıye Dıspanserın e 

_Lılı, _rr .. ııgı, lıı•l- l.ıu faydalı :·e. hayırlı ıııiiesst•. eden nıulıtereııı Muayene Günleri 
~ ~ogukluwı lıası:ılıkları lı ılkıınızııı ıstıfade~e koşmaları il:\ıı olunur . 

• ...ıl11kek ()rtalJ)ek tehi Sfi tın ı llıtİlelıa!-<Sl · ı. 

ltlına koınisyoıııındaıı: Haeıaların• !aaı üçte 

(20) 1
), .. . . . . . . hükümet caddeılnde mu· 
aı asız paıısı~oıı yatı talt'lı<•sı ·~·il l'lhıse, 11 . a.yene han.esinde kabul ve 1 

a akkal.ıı, teı·lık ~aptırılaı·;ıl-..lıl' .. \~ık al'lırıııa 1 tedavi eder. 
~6 -. l l - 934 tı•ıı iLilıaı·ı•ıı yirıııi gi'ırıdiir. i~ıeı..-,1 ------------

lılerııı 15·1.2-934 ı·nıııarh~si µiiııii ııwkl<'l l lıu-t ""=~ IA WI IA $1 
lunmaları ılan oluııur. _ lif». v:t/ ~ 

H~~kevi Ileisliğiııdeıı '. A - ne ücreti 
YIL ..... 1 800 KuruJ 
6 AYLIGI 450 • 

Sevgim 

Ve 

~ .. Unlhevırıııı kurslar subP-iııııı "\li Suuri ıııckLel.ıiıı. 
~ erlı..ı·kler için aı:tığı ı kuıııa ~ a;,ıııa dı·ı slı·rir;d" 
sınıflar doldıığuııdaıı lıuııd ıı ~oııra 'azılııı. k isıL 
Y"ıılı•rin (;a.~i ıııekıı->hiııtl .. a<;l ığııııız ·~ıı ı ıflanı dt'- 1 

3 A YLIGI 240 • 
Abone ücretleri taksite 

bağlanabilir. 

, l 1 
1 1 
ı ıztırabırn \ar~.' etıııek uzere t~aıi ıııel-ll'lıı Ba1 ıı u:ılliıııliğiıll' 

nıııı·at'aal ı·lıııı·lt>ıi i!aıı "' riı-.ı olııııııı'. 

Baltk(\Sİ r cii 111 lıııı· i )ret 
ınüddeiuııı iımi liği ııcle 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti ııeçen nüshalar 1 
1 O kuruıtur . 

- -+-
Gazeteye ait her hususta 
Neşriy"t müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

Balıke ·ir ceza evine alıııarak ı·kıııl'k. hı·~ :.ı~lık SAVAŞ cu::arteıl günleri 
olarak ve kaı}al.ı zarf usulilt' iııdirııH•ye konul- çıkmaz. ' 
muştur. Ekmeğı vı•ı·ıııı·ğe i~tekli olaıılar seraiti -·- Bu gece 

Vatan 

. • • ' : '·· ;_i... • .. . !- ·, 

MÜKERREM KAMtL 
HANIM TEMiZ SEVGi 

Ve en acı ıztırabı 

Bıı i nk tlap romanı ııtla 

Göıtermittir 

O k u y u n 

Savaş kitap evı 

25 Kuruı 

• ' 

' -- . . . ... ~ . . . . ·: .. ;' 

<iğrenmek için he~giiıı ıniiddı->i ıınıuıııillik d~iresiıı-,- - 5 A V A Ş ( ' 
de Loplaııan kı}ıııısyoıııı ıııalısu.,uııa sorıııaları H' 

teminatı fllU\':tkk<ıteleriııi )Clp:ırak. \Pl'llle giiııİİ 1 to.~RE YER!: _Balıkesir Kuv-v~yi~ 

)la l 
? ? t ') 9 3 4 la rİ l ı i ı ıt• ı• 1 l 1 t · I mıllıye caddesınde Hususi daıre . 

ı ı W• - ., - • ~ gı• eıı eıııııar e .. ı \ ı 
Ecza hanesi 

gÜııİİ saal 1-1: dl' koııı~i~Olllla lıazır lnıl111ııııalar1 Telıı-raf ;d~s~ ABşlıkesir -, 

il~ıı olunur. 
Nöbetcidır. • 

' 1 

CV~IAHTESİ GÜNLERİ 
.. d pili 
Oğledeıısonra saall4dt>nl6ya kadar ıt 1 

hastalıklar ıııuayeııesi ( Doklor .\ tıı 1111 

Emin bey) 

PAZAH GÜNLEHİ: d9' Öğleden sonra saaL 15 den 16 'a k.11 
kulak, lıurun, boğaz hastalıllar; ıııuıı~r 
ııı->si (Doktor \lchıııt~l K~mil hey) 

PAZAll'fESI GÜNLEHİ: 1.r öırledcıı t'''d saat 10 dan 12 \P k<11
'

1 

o . \il' 
dahili hastalıklar ıııııayrıı<'~İ (Hokıor · 
met Eıııiıı bey) 

S.\LI GÜNLEl\İ: M' 
Ö,i!leden t>Vvel ~aal 1 O rlaıı ı ·) , <' ~;ıt " ,, ~ . \il' 
dahili hastalıklar 11111 a ~·et1P$İ l Jlnk Itır · 
met Eıııi ıı l.ıey) 

ÇA.RŞ.-\MH.\ GÜNLEHİ: 19r 
Öğleden sonra saa l 15 deıı 16 ~ a ~~~~, 
da lıili hastalıklar ıııııa~ t' nesi (Dok ı,or 
san Raif lıey) 

PERŞEMRI·: GÜNLERi: 
.. . ı 3d-' 
Oğledeıı soııra saat 15 deıı 16 va • ;ı 
cildiye ve l.ıt:ı vliye hastalıkları · ri;un~ ~,,r 
(Doktor llehmet Ali be)) 

j 

I.·---~-!!!!!!!!=~~~~~~~~~!!!!!!!!'!~~~ 
Neırtyat müdürü: ESA ~ 
Vıl!yet Matb..aaı -:_ lala~ 


