
Küçö~ hayvanların vergisi ~ir mı~~ar 
indirilecek 

Her yerde 3 kuruıtur CUMURIYET; EMECE HAK, DEGt:RE HÜRRiYET GETiRiR 

.... 

ini elbiseler kalkacak Tü~k·;ü "" . ödürülenı •• 
Bunlar yalnız ibade~~e . giyil.ecek p· o~ak mı? 
b . -. 0 sebep ıstıkbalın eııı - _ 
Uııtı ıctıp ettıre '" rettı·r Yunan'lılar Bulgar hudu-. "' · bir za r ıı 

. ı:~~ııgı . tler mu- dunu takviyt' ve Bulgaı·'l«ı rı 
izci, Sporcu gibi toplu~ukla~ ve cer/fe:eclerdir şiddetle protesto ettiler 
QYYen bir kıya/et ve alamet aşıya Sofya, 3 (AA ) - 8Jlgar kadar ıokulan bulgar aıker-

k 
ajansının verdiği bir haber- leri Türk'leri muhasara et -

e e b kanının nut u de, geçen ayın 3 CÜ geceli mittir. 

1 ç iş 1 e rı a l er d in ve mezhpten müna- :::• ~:::k~:d:d:~:r::::;. Tü~~a~~~~·:~::,~tıld~;~·r~:~ 
b A_nkara , 3 IA AJ - B ~ .M sip göreceğ i ve ya nı.z bir r.u ken Bulgar karat kuvvetle · tekra r bul ga r topra ğına ge 

Ugun K - .. , b haniye mabet ve a y ın ha rı- rl tarafından Yunan hu c! udu tirilmlttir k azını Ozalp ın aş· f · 
anlı~ d b c ,nde de ruhani k ıya etinı içerlerine kadar takip edile- \ncak bir Türk kurtulup k· gln a toplanarak azı 

d••.velerin giyilm ı yece ğ ne taııyabi mek için muv~kka~ rek bunlardan beşi öldürü l Yunan ' lı l ara haber ve rmitıe 
aır kan - d .. .. ınü sade l er v e reb i l ece ktır Mu müş ve 2 si can ı nı kurtarak de bulgar:ar çekihp gittık -

hı " un uzerin • ~o r uş - d 
n Uf ve onaylam ış tır . Ka ıı u- sade m üd Jetinin lıitamın a kaçmıştır . Pomakların kadın le rı i ç ın yet ış ememitlerdir. 

un rnüıtacel<!n ve tercihan onun aynı ruhani hakkıııda ları Bulga r' lar tar afından bunun üzerin e Yunan' Jı. 

ıiÖrü~ü l ın eıini ı ste rken dahi ye niler. mes ı VC'ya bir başka ru- yakıı lana rak bulga ri stan 'a lar, Sof ya se fırl· r ini ş i ddet· 
1Ye b k · z'1 ir Ka-• a anı Şü k rü Ka ya bey h,niye v rı m . sı c 1 

- dö :ı düıülmütlii r lı protest o •er,,, iye " "'mur 
~~~~hur . yet kuul d ı ğu bÜn· nunun l u maddesın • n hükmü Sofya 3 ı S .Ş) bul gar etmitlerdir. A y nı za manda, 
~• c rı l u yo da veri ln iş neşr i tı • t • h irddd• n1 8 .l thr .~kY_ ' 01n ~ Harbi} e Nazm Lir te li fli Yunan harbiye na zırı hu 
"'lln k d 1 ra . d "·er da e eti u um e d 1 k h a• unl a rı bir defa a ıa ,, hazırladı ve tamim ' etti ut arın ta v ı yui için e mir 
atırla• h rı' n ıri ta rihinden ilı baren • 1 t' li ınıı ve kanunun c~ e Tebliğ ıu mealdedir: verm fır. 
. Uıtıuınn tıln ın görüsülıne· me rid ı r d T A.tına . 3 ( S.Ş ı - bulgar 

•ın · ' ı A y ın yirm ı dokuzun a oı· 

k e baılanırken de demiştir Kanununbuh ü <ün erine ge· hududondaki hadise üzeri-
!: b şk 111 Kaz n öz• P lince· Türkiye' de kanuna tev- pokt cenubunda balaban kö· 
_ il k . • r Onun için bugün bu ' k 1 yünde oturan yed.i erkek, 

'"~ u anunu icap ett ı ren ugra . lınak lazım gelmtıtir . fikan teıek ü etmıı ve ya çocukları ve karılarıle bera-
p as 1 mahiyeti inkılabın kıınunu .a. l ' ıl alinizden edecek olan izc ilik ve spor- \ ber, Yunan hududuna geç 

'tnrett · ğ · b . T"' Onun ıçın mec ı 
kıy" c" 

1 ~ ir zarurettır. ;~ - bunun müstacelen müzake culuk gibi topluluklar ve ce· mek üzere geceleyin karan· 
kı um uriyetinin hatta ur ·, · ı edilmiıtir. miyet ve ku 1üp gibi heyetler \ıkta yola çıkmıtlardır 
k 

Ye devletinin beka.aile ala- resKı r ca u n r e Y e 
'd a n f 'k ve mekte \ere mahsuı kıya· Trllgr adda. Köıtencik mev· 

1 ar .bir nizamname mese- 1 k ı a r ak müt te 1 an • 
eaid o n u d r · t · ı kiinin nöbeld zabitini! bir lr Laik devlet bu zaru- alkıı l arla kabul e i mıı ır fet alamet ve evazımı taıı· 

•et1 • b ve 1 ı göre 1 kııçıı haber verildijil için, 
"tı gözetirken ıu veya u Bu kanun hüküm er ne mak iltedikleri zaman ya · 

d bay ~ü krü Kay ı 

1 . d \·e mezhebe 11 t zabit, bütün karakollara le-
her hangı 'n h nıy nizamname veya ta ma lefon ederek haber vernıtf, 

Olursa olsun er l 
mensup · 1 name i e muayyen tip ere bunlardan bir tanesi , ıabahll 
ruhanilerin mabet ve ayın er uygun kıyafet ve alamet ve karıı. kaçanların izini bul 

. . ıl ruhani kisve taşı -
harıcın e Hükömet levazı.n taııyabi irler. 
maları yasaktır _ ===-===::. 

lVl Jitülesko . -
Bükreş'e döndü 

Y ~ıavya'nm menf ııatini, , ugo., t' .b. 
Romany~ı'nın men~.aa ı ~ı ı 

muıtur. 

Takibe giritmiı ve firari 
\er tarafın.:lan, müfreze üze· 
rine alet açı 1 mıttır. bitt~bl, 
bulgarlar da durmamıı, 

ateı açmııtır . 

bu sırada faz1a sis oldu 
ğu için etraf görülmem ' şt i r . 

Müfreze, Yunan hududuna 
bir buçuk kilometre kadar 
girdiğini farkedememiıtir. 

ne komıu ve doıt devlet 1er 
den birinin sefiri Hariciye 
Veke.letınden Yunan toprak· 
larında -öldürülen bet Türk 
hakkında maliımat lstemlı 

llr bunun üzerine k endisine 
Orama fırkasının orada neı · 
rettiği tebliğ verilmiştir. 
Mesul iyctin hangi tarafta 
old u ğunu anlamak için tah. 
kikat yapılıyor. 

Atina, 3 ıS.ı:i) - Hudut 
hadiseıi Yur an hattından 

itibaren 9 kilometre içeride 

Permia noktasında olmuf 
tur. biri bulgar, biri 
Yuna n olmak üzere iki aı· 
keri komisyon tahkikata 
bat amııtır . 

Atina 'nın bütün ıabah ga-
zete eri , bu vakayı kaydet 
tikten sonra, miltalea beyan 
etmemlılerdlr Tahkikatın 

neticesi ne çıkacağ ını bek· 
lemektedirler. 

Tiınıes~o; Avrupa'nın siyasetini idarı 
edenlerin sulhün muhafazasında sar
sılmaz ~ir azim ~aslediklarini sôyliyır 

Sahibi ve Baıyazıanı 
Müstccaplıo2'1u Esaf Adil 

ikinci YIL - SAYI : 323 

Adli}'C 
a 

Komisyonlarından 
ikisi çalışmasını bi · 

tirdi. 
Ankara, 3 (S Ş. ) - Yeni 

hakimler kanL nuna göre 

hlklm ıınıfına menıup olan· ı 

lar arasında tasfiye yapacak 

olan komiıyon çalııma11nı 

bitirmif ve bugün meriyet 
mevkilne glrmlı olan hakim 

ler kanunu muvakkat mad
desinin A ve B bendlerlne 
uygun olarak bu kanun hü · 

kümleri daireıinde 92 h ii.· 
kim in tekaü t edilm elerine 
karar vermi ştir Adliye se 

çim encümeni de ça 

lıım asını biti rmiıtır. 172 ha
kim h akkında l.. ır karo rna 
me projesi hazırlanm a ktadır 

Uluslar arası müca
dele 

ANK ı R . .\ 3 l .1. \ l - Dank 
hasta lı ğ ı n a ka rıı memleket 
leri karşı l ıklı korumak için 

yapılan uluıl ararau mukave· 
leye tıtırakimlz ve muka ve· 

lenin tasdiki hakkında hil 
kömet meclise b r ~anun la · 
ylhaaı vermiıtir. 

Fenlandiya ile tica-
ret uzlaşması 

ANKARA 3 [S ~I Fen
landlya ticar.t uzlaımasına 
bağlı kontenjan listesinde 

yazılı olan [ 44 V.A] pozlı
yonunun 28300 liralık kon
tenjanı 35000 liraya aynı llı

tede ıayılmıyan kontenjante 
edilmit mallara mahıuı 30 
bin liralık kontenjan 45 bin 
lirayll çıkarılmııtır. 

Daimi ücretli 
Ankara 3 [S.ŞI 

sözü 
Uüku-

met , barem kanununda mevcut 
[daimi ücretli] sözünün dal· 
mi mah iyette olmıyan mek 
teplerde muıılliml ı k kabul 
edenlere de ıümulü olup ol
mad ığ ı nın tefsirlerini meclh 
ten lstemlttir . 

-

Dil işlerinde 
Gazetelerimiz 

Öz Türkçede bugllnk<I kay. 
nağımız Tarama Deratıl il• 
kendi buluılarımızdır. Dll 
iti ile uğratan arkadatları
mız yakında bu derlem•ye 
binlerce yeni ıöz katacakla
rı gibi , bize, Türk eklerini 
nasıl kullanacafımızı ıôıte

ren bir kılavuz vereceklerdir. 
Osmanlıca terimlerinin çok· 
tanberl baulıp kartılık aran
mak üzere ıerekenlere da. 
ğıtıldığınl da biliyoruz. bil · 
tün bunlar büyük Türk aö:a
lüğiinün barcları olacaktır. 

Hu aırada ıündelik Türk 
gazeteleri iki türlü yardımda 
bulunabilir: biri, okurlarını, 

öz Türk ıözlerine alııtırmak , 
öteki de gerek terim, ııerek 

ıöz araıtırmaaında dilcllerl 
mizle elbirliği etmektir. 

Yazıcılarımız öz Türkç• 
i şini bir yük değil , çalıııaa 
pa yı en çok kendi üıtlerin• 
cü ıen bir borç gibi anlama· 

lıdırlar. bunun için de tik 
adım, gazetelerimizi pek as 

Türkçe bilenlerin bile kolayca 
kartılık bul abileceği yabancı 

ıözlerden arıtmaktır. batka· 

l arını gücendirmemek için 
Uluı'u 6rnek almak lıtlyo· 

ruz 
Dünkü ıayımızı ıelitl sü

ze! ıı6zden ıeçlrelim: Spor 
yazııının batında alan, auı . 

rü ıözlerlnln kullanaldafmı 
ııörüyoruz. Sonra yazıcıma· 

zın özeni gevtl:rerek 11ra11n· 
da ıürmek yerine deYam 
ıözlerl kalmııtır. Hır telıral· 

ta ad yerine lılm bir baı· 
kaaında aaiılık yerine aıbhat 
aözlerlnln bırakıldığını 16· 
rüyoruz. Kı&a bir yazının 

içinde ara11ra bir ıözün arap· 
caaı ile öz T ürkçeıl ııeçl 
yor. Bütün bunlar k<lçilk 
bir özenle önüne ııeçllecek 

yanlıılardır . 

inııı ahki.milt! alakadar ola· 
111

' 2 • Okay ıeflerine bukararları 
~erdiren sebepler doğrudan 

koruyacağını soyledı 
ı n mümessil On aıtı sene sonra ge e 

l\Oeticede, kaçan erkekler 
den beıi ölmüt, ik isi de ya· 
ralı olarak. Yunan'lılara ilti· 
ca etmittir: Kadınlar ve ço· 
cuklar yakalanarak geri Alaınan 'ların 

0iruya milletin menfaati 
ilin icap ettirdiği maddi ve 
hrçek ebeplerdir Şu c1ın 
: ." bu kıyafet vardır , bu 
~nde fU kıya fet var. ll u 

Yu ·u ye .. .. ı' le la-n ve yurumeı-
tıın ır elen canlı inkılabınw 
tı~ eseridir 

Bükreı 2 (A. A) Dış --~~-~-----, 

b kanı M. Tıtülesko üç gün 
a ' b . 

kalmak üzere !'ar ".' e.'.ı u 
l m • ,ıi r. M 1 ilu esko raya ge ·. 

. ' vyet e l çı sl \1. O atra vs 
yenı ~o 1 
k ·• . 'ıt i matnamesi n ı ic ra" 

ı nın k 

alınmııtır. 

Bulgar'lardan ve Yu 
nan'lılardan mürekkep 
iki heyet teıekkül etrni -tir . 
Herhalde. vaziye tin böyle ol· 
duğu tahakkuk edecektir 

İstanbul J ı f .Ş. ) Bul 

l .1 lusl«ı r «tı••ısı lıa rış<ı gi ı·
ıııf•si yolııııcl<t sortıl«ı11 sııa
lt• M. L<tV<tl ceyaıJ erıııedi 

Belli baılı ikinci ekılğimlz, 
kartılık ararken, çevirme 
çıkmazına dilemektir. Arap, 
Fara kurallarından ilk kur· 
tuluı denemel•rind• ıan• 
böyle olmuıtu: Nazarı dik· 
kati celbetmeği, dikkat na· 
zarını çekmek diye karıılı · 

yorduk bunun Türkceal 16-
:ı:e çarpmaktır. Geçen ııOn 

Uluı'ta ıunu gördük: 

ttkılap yapıldığı 1aırar , 
onun gösterdiği zaruret ler 
tak · k' 11> edt1emez ve ve in ı 
1'fına yardım edılemez~e 0 

inkılap geri kalır. llatta ge 

" 'Ye döner. inkılap g~riye 
döndu" ,. .. k 1. r·· k ca a:u va i l c u ur · 
hılaıının nasıl bir akibete 

duçar olacağını tahmin et:ek gayet kolaydır. İnkıla-
ın "mirlerini yapmamak itil· 

Ya hi . 
z ıı, et etmek mürtecı 

Q 1 • 
1 ltıak demektir. 
I lllJ>aratorluğun kendi eli· 
e hazırladığı akıbetleri tek 

t .. r L 
<ıazırlamak demektir. Bi · 

Zlrn için asla böyle bir adam 
Çıkrn 
alk •:vacaktır. " S e s 1 i 

ıılar B k 
Y lı · • u an un fU ve 

il ut b 
huı U ferd in şu ve ya· 
hııı b~· teıekkü ' e kartı alın 
llıund ır tedbir değildir , umu 
bııı 

1 
ur. Ve zamanın inkıta· 

tettı cap ettirdi ğ i bir zaru 
r. Ya . b 

ili ,
11

_ nı u tedbir bugün 
... az111. 1 

yft; llkıbe menı eketın asa 
t vahım netlc•lere 

. de hazır bu unaca -
verme sı n 

!ır. b .. 
b ükreş' te bu ha diseye u-

. h 1·yet ver il yCi k bır e emm 
mektedir . Çünkü onal t ı se 

.. en bir münasebet ne aur 
kesiklığ in d en sonra M Os· 

k . Romanya'v a g.-leo trov s ı · 
ilk ;-i o ·ı y et n 1 ü messi! id ir 

BÜKREŞ 3 tS Ş ı Ro-
manya harıciye nazırı M 
Titüle 6ko . Paris'ten b.ıraya 

1 1
.1 kendisi le göı üten gem , 
t ellere ıu beyanatta gaze e 

bulunmuştur: 
_ "ı'apılınakta olaıı gö 

kk d hukilme.. meler ha ın a 
ruı k 

K la izahat verme 
te ve ra 

, ld 'm Cenev-
i in bükref e ge 1 

ç P . ' teki görüıme . 
re'de ve a rı ı .. 

bu muza 
)e rden memnunum . .. .. 

d 
.. · n buturı 

kere 0esnası~. ~ • .. guı~.u tür . Av 
meıe eler i goruşulmuı 

·d e eden rupa'nın siyasetini ı ar 
ler, lltisnasız surette sulhu 
muhllfaza etmek hususunda 
ıauılmaz bir azim ve arzu 
ile mütehaulı bulunuyorlar. 

M T ıtü lesko 

Yugoılavya'nın ıne 1faatlni , 

Romanya'nın menfaati gi 

bi hararetle müdafaa edece· 

ğim Gelecek hafta Cenev· 

re' ye dönece~lm.,. 

Lehistan - Roman· 
ya ticaret görüşme

leri 
Varıova 2 1 A.AI - Ro

manya ticaret bi.kanı M 
Manllesko 6 birinci Kanun· 
da buraya gelerek iki mem 
leket araaındakl ticaret itler 
hakkında ııörü9ecekllr. 

garistan'da gördükleri zül um
den kaçan Türk 'J er Yuna 
nistan'a ilticR etmiıl.rdir 
Geceleyin lıududu geçerek 
Yunan topraklarında bir 
haylı i 1 erl ~dıkten sonra sa 
baha karıı bulgar karakol 
ları işin farkına varmış ve 
derhal takibata girişmiıt i r . 

Dokuz kilometre lçerlere 

Metr Salt~m 
Ve Leon f araci mah· 
kemesi veniden ya

pılaca'-
Ankara , 3 (S.Ş) - Metr Sa 

lem ve Leon Faraci hakkın 
da Ankara asliye birinci ce· 
za mahkemeılnce verilen 
kararın temyiz mahkemeıtn
ce nakzı üzerine Metr Sa -
lem ve Leon Faracl'nln mu· 
hakemelerlne vekilleri hazır 
olduğu halde 8 ilk kinun 
cumarteıi ııün<I ıaat onda 
baılanacaktıa. 

P \RİS 2 1 S.Ş] Soıya -
list partisi reisi M. Leon blum! 

me'>usan mecllılnde demiştir 
ki : 

M Lava! Almanya'nın 
uluslar araaı barışı itine ça 
ğırıldığını söyledı. 

Ve kartılık ' ı yardım an -
hımasının hiçbir kim seye 

karşı olmayıp kamuya açık 

bulunduğunu bildirdi Dıı 

l~lerl bakanına bu denlü açık 

bir sorguda bulunmak belki 

doğru değildir Amma eğer 
Almanya ve Lehistan buna 

yanaımazsa ne yapacaksınız? 
M Lava! bu sorguya ıu 

cevabı vermlıtlr: 

bu ıorgu lcarıılıksız kala . 
caktır 

bunun üzerine M. Leon 
blum ıunları söylemittlr: 

bunu biliyorum Fakat aynı 

zamanda hükQmetln kartılık 
vermek yükümünde olduğu
nu da :1anıyorum. Çünk<I 

açık söz'ülük yalnız ılyaa3l 

bir ustalığı değil aynı zaman 
da gücü de anlatır 

----::::-=~= 

Adana 
Tasarruf hafalasında 

Yerli mallar sergısı 
açılacak 

ADANA 2 IA Al - Ayın 

oniklıinde batlıyacak ta&ar

ruf haftası için ıehrimlzde 

büyük hazırlıklar vardır. 

Her yıl olduğu gibi bu yılda 
bir yerli mallar ıerglsi a ı ı 

lacak ve memleketteki bü 
tün fabrika ve miieueaeler 
ıerglye gireceklerdir. Ta&ar 
ruf haftası devam ettiği uz
ca ıerglye giren firmalar 
yaptıkları ıeyleri çarııda do · 
laıtıracaklardır. Ta&arruf ve 
yerli mallar hakkında ıehrln 
münaılp yerlerinde konfe · 
ranılar v•rllec•ktlr . 

Ünlü Uluılararası karlka. 
türiıt! bu da doğrudan doğ· 
ruya meıhur beynelmilel 
karikatüristten çevirme idi. 

Eyi yazmanın yolu eyi dil 
tünmek olduğunu okumu· 
ıuzdur Türkçe yazmanın yo· 
lu da Türkçe dütünm•kttr . 
Ataıözlerlnln, bir dilden baı . 
ka dile, ancak o dildeki ben
zeri bulunarak çevrildiğini 
bllirainlz. 

bir gazetenin küç<lk bllyllk 
bütün yazıcıları lıllmalln ata. 
rak kullanmak ı6zün0 al
mağı bilir. Onlardan yeni 
ıöz, hele terim karıılığı h.k · 
llyemeylz. bu itte bize bel· 
li batlı yasıcılarımız yardım 
edebilir. En tera yollardan 
birinin de ıöz beğenmemek, 
ıöz bulamamak ylizlinden 
düıünceden 't'az ıeçmek ol
duğunu unutmamak ıerek-
tlr. Uluı 

F. R. ATAY 
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K k N tt' 18 - Almanca deri· 

1 
"" 

Ticaret mallarının 
yeti nasıldır? 

vazı-

Karadeniz "ı.vlarıııda 
yumurta fhıtlar1 

Ordu: Dün Ordu'da yu
murtanın 100 adedi 161 25 
kuruıtan satılmııtır bir gün 
önceki flatlar 150 - 160 kuruı 
ara•ında idi. 

Samıunı Naturel mal yu
murtanın sandığı 23 - 30 
lira araaındadır 

Ordu Borsasıııda lırıfıa
lık mııaıııele ve ihracat 

Son hafta içinde Ordu 
boraaaında kabuklu tombul 
fındık 20, ılvrl 18 58, iç 
fındık 43,58, kabuklu ceviz 
5, ceviz içi 25,25, elma 
1, 75 kuruıtan muamele 
ıörmüıtür. bu hafta için· 

ümit edilmektedir, 

E~~ zı~~ liııyagı p ı yas ısı 
Geçen haftadanbl'ri piya

saya ufak partiler ııelmeğe 

baılamı9tır. bununla beraber 
piyasanın hakiki vaziyeti 
henüz inkiıar etmemiıtlr 
bu yılki rokeltinin kalite 
itibarile geçen yılın 

rekoltesinden daha eyi 
ve aılt miktarının da daha 
az olduğu anlaıı mııtır. bu 
yıl alivere aatıı olarak60,000 
ve avanuız :<.00,000 ki· 
lo aatıldığ tahmin edilmek 
tedir avansla satılan fiatla 
rı 2l.75 ve avanuız satııla· 
rın flatları da 22 kuruıtur. 

Geçen hafta içinde iz 
mir bonaaında 1 1,500 kilo 

de Hamburg'a 251 çuval, aıra mal zeytin yağı •atıl. 
Çekoılovakya'ya 214 çuval mıı ve 28,600 k i 1 o 
iç fındık ve beyruta 23 san- da eıkl sattı tesçıl edilmiı· 
dık elma ihraç edilmittir. tir. bu satııların hafta flat· 
Alıııaııya izıııir'deıı zey- !arı yenılerın 21,50 -21,75, 

eskilerin ise 26, 13 
tiıı~ağı alıyor 27,30 kuruıtur 

Türkoflı lzmir ıubesinden Geçen yılın haftaaı içinde 
dün aldığımız bir telgrafa yalnız 20,67 kuruıtan sıra 
aöre Almanya lzmir mal 1858 zeytinyağı aatılmıı· 
piyasasından zeytinyağı tır. 

almağa baılamııtır. Burada· Menim baılangıcından 
ilk parti olarak lzmir tica- içinde bulunduğumuz ayın 
ret evlerinden birine on ton· 3 üne kadar lzmir limanın 
luk bir ılparlı verilmiıtlr. I dan muhtelif memleketlere 
Yakında Çekoılovakya'nın j 647,621 kilo zeytinyailı ih 
de mübayaata baılaması raç edilmiıtır . ------

Hindistan'da Hintli ıe Britanya'lı memurlar 
Htndistan'da resmi me 

murların büyük bir yekü· 
nunun yerli Hintliler teıkil· 
eder.Tabii bu memurlar, İn 

uzunlukları 25.ooo kilo met · 
redir 800,000 den fazla 
memur çalııır. bunların yal
nız 3,:ıoo ü avrupa'lıdır. 

230 Hintli hakime muka-sıllz'lerln açtığı muhtelif 
mekteplerden lngilizce oku bil 2,270 Hıntli hakim var. 
yarak mezun olmuılardır dır. • .... 

Hındlstanda pollstel87,000 Tabiı, buyuk me.murlyet-
k · ı hl t d B !erin ekıerlsinılngiliz ler iıgal 

11 zme e er un eder. 5250 yüksek memerun 
lardan 600 zabitle 800 kil· 3500 .. 1 .1. 'd· M 
çük zabit Avrupa'lı ve geri 

kalanların heplai Htntlidir. 
Sıhhiyede 6,000 m•murun 
201) ü Avrupa' ı, diğerleri 
hep Hintlidlr. 

Maarifte 11,000 memur 
vardır. !<unların yalnız 210 
u Avrupa'lıdır. 

Orman tılerinde 16,000 
memurun 240 ı Avrupa'lıdır. 

Mühendislikte 500 Avru
pa'lı, 7 ,000 Hintli vardır. 

Devlet demlryollarında ki 

u egı ız ır. ama-
fih bu nispet yıldan yıla 

Hintliler lehine olarak 
azalma>ttadır. 

: Sa.aşın Taivımi ı 

1 İLK KANUN ' 

'I s:·ı ı 
Gün doğumu: 1 

1 Zevali 7 ,9 1 
1 YIL: 1934Ezani 2,19 1 
1 ŞABAN ~I 
1 1 
....,. ____________ _ 

Baytar 
Müdürümüz 

ayma am Ure IR İnsan aradığı hakikati yi- ls,30 - Jimnastik _s-ıJ 
bey ne ancak kendiainde bula- Azade. 

GÖNEN, 3 (S.Ş.) bi1ir, o da: Aczidir! 18,50 -

Bir kaç güne kadar - Yeni kaymaka :~:!g .=_ 

PIAk nrıriyat•· . 
Dünya haberlefl 
Eıre caz orkeıırt• 

Yunanistan'a gidiyor. mımı~ Nurettin bey. - 34 
mem•eketlmlze gelmıı 20,10 - Teıı:ınni s-1•' 

Baytarlık itlerini tt>tkike ve y•ni vazlfes n • baı 
killer heyeti kararile memur lamııtır. 

edilen Zirut Ve~aleti ıal- Havalar güzel gidiyor 
ırın h~yvan hastalıkları sek Kıı ayının ırirmesine karıı 1 

slonu tefi Nefi Cevat ve vl burada havalar eyi gidiyor, 

layısile menıleket büyük ve 

küçükleri kendilerine ad ara· 

maktadırlar. Gönen mual. 
layetımiz baytar müdürü Soy adları 
Behçet beylerin ıu gilnlerde 
Yunan'•tan'a ırıdeceklerl ha 

Yeni ıoy adı kanunu do - l 
limlerinln bu iıte de ön 

ayak oldukları anlaıılıyor. 

ber ahnmııtır. 

Rıdvan bey 
Üç ıenelik ~ıdem müd.le. 

ti zarfında vazifesini muvaf· 
fakkiyetle yaptığı anlatı 1an 

Bandırma birinci mekh p 
mı:allimluinden Rıdvan bey 
bir derece daha terfi ettirıl
mlıtir. 

Daimi encümen 
Vilat daimi encümeni mu 

tat toplantısını dün Vali Sa 
lim beyin Reisliği a'tında 

yapmıı, ırelen evrakları tet· 
kikten aonra kararlara bağ 
lanmııtır. 

Yoksulları 
Gözetme birliği ba

losu 
Yokm ' ları gözetme birli· 

ginin aene batında yapac .. -
ğını yandığım z balo hazır

lıkları ~imdiden baılarnıı 

bulunmaktadır. Balonun 
fevkalade nezih olması için 
çalııılmaktadır. 

Kömür dağıtılacak 
Yokıullara Jajiılılmak üze· 

re alınan kömürler yakır

da dajiıtılacaktır. Mahalle-

Soy adı 
alanlar 

Azmi Özyol 
bilik Kullukçusu 

Nııfia yol-

Ziya Us - Nafia yol ya-
:ıacuı 

Tevfik Zerdeci - Ağı 

aözcüsü. 
Muharrem Cuıan - Dü

zenlik çevirgenlijil suç kolu 
ÜÇÜl"CÜ K urbaıılarından. 

Nazmi Oral - Nafia öl. 
çüm yazıcısı 

A Rıza Aksan - birin
ci mıntal<a ilk tedrisat mü . 
fdtiti 

V Aktan - maarif M. 
A Remzi Kocabaı - Türk 

Dili ııazetesi eski gezgin ha
bercili. 

Sami Gündüz Nafia ev-
rak yazıc111 

Hayri Aral - Maliye tah
ıil ıubesi memuru 

Ôm<'r Aral - ~·u. !'im 
Galip Türker - Ceneral 

Takdirname verildi 
Maiyet memuru bay Hakkı 

köy kanununun tatbikatına 

ait itleri süratla ve güzel· 
ce çevirdiğinden, İvrindi 

müdürü Bay ıevket te köy
kanununun tatbikatında ve 

!erden fakirlerin iaimleri aran- yatı mektebinin idareıinde 
maktadır. güzel çalıttığından dolayı 

VilAyetçe birer takdirname 
ihtisas mahkemesinde: ile taltif olunmuılardır. 

Tütün kaçakçılığından suç· •--=-- -. - , ı•ı 
lu Sındırgı'nın Çorum nahi Halkevınden. 
yesinin Devletli l.laba köyün· Soy adı yusasına yöre 
den Ihsan oğlu Dursun'un herkes kendirıe uygun bir 
6 ay kapatılması ve 430 li- soy adı bıılacaklır 
ra hafif para alınmaıı; Yine Hu iş için f)/l, l:debiyal, 
Sındırgı'nın Çorum nahiyesi Tarih şııbemi: öz lıirkçe 
Karacalar köyünden Da, ut adlur a111k/a11ıışlır 
oğlu Salih ağanın 5 ay ka-

1 

İstek// olanlar lialkeui-
patılmaaı ve 317 lira hafif lı baş vurarak keııdine bir il 

soy adı seçebilir. 
para cezaaı alınmaaı keıti - •= -=--=- --·-· 
rilmiıtir i 

Soy adları 
Listesi 

Ankara, 3 (AAı-T.D Arat· 
tırma kurumun soy atlar için 
B. harflerinin 2 llıteaidir. 

Barcadojimuı, Barcata ı in 
Barha, Barkturmuı, Barloı· 
ceko, Bars, Bangan l:lartu, 
Basan, Basılgan, Batgı. Ba· 
tubartu, Barcadurmuı, Barın· 

dul<, l.larlak, Uarman, Ban· 

bay. Rarstugan, Barulay, 
Baıatimur, Hasyan, Batma· 
ci, Batu, Baydu. Bayana K. 
Barguş, Barka, Barlas, l:lar 
manlak, Rar ujia, Bartan, 

Basak, Basatoğrul, Bat, Bat· 
maz, Batuk, Batuı. Batugı, 
Bayan, bayandır, bayanaaar 
bayat , bacag, baybek 

Ve Kral Zogo 

sın da 
ara-

ANKAllA, 2 (A Al- Ar 
navutluk kralı Zogo'nun an · 
nesinin ölümü dolayısile 

Reisicümhur Ata Türk ile 
kral Zogo blriblrlerine tees
sür, tefekkür teıır..ı ııönder 
mıılerdir. 

lfayv<tııla ı· 
Kanunu üzerinde 

tetkik yapı'ıyor 
Ankara, 3 (S Ş) Maliye 

bakanlığı tetkik bürosu hay· 
vınlar vergisi k ınunu üzerin· 

de tetkiklerine baı ' anmııtır. 
Büro bu vergide kaçakçılı
ğın pnünü almak çarelerini 
araıtıracaktır Haber aldığı 
mıza göre yalnız küçük hay
vanların vergisi bir miktar 
indirilecektir. 

Bu memlekette yafıyan 

her inaan onun faydasına 

çalıımağa mecburdur; ve hiç 
bir kimseye bu memleketin 

ıararına çalıımak hak ve 
salahiyeti veri\memitllr. Çlin• 
kü: Bu memleket hiç bir 
kimsenin mallkaneal dejiil, 
herkeslrı ve herkealndir! 

- 35 -

iftira sellerinin kum altın· 
da bıraktığı hakikatler, böy· 

le bir afete tutulmıyan ha· 
kikatlerden daha çoktur 

- 36 -

Saadet. yuvası insanda 
bulunan ve fakat insanın 

ona olan iftiyak ve ihtirası 

yüzünden bir türlü yuvasına 

konmağa fırsat bulamadığı 

cihetle yine insanlar içinde 

kanat çırparak dolaıan toy 
bir kuıtur. 

37 

Teemmül, insanın kendine 

bakmak suretlle baıka!arı

nın ruhların gösteren bir ay
nası demektir. 

Sabit 

Sebahat Hüsnü. 
20,40 - Konuşmak &; 
21, l 5- Anadolu ıjınıı ~ 

ular 
21,30 - Rıılyo orxestrtll 
bttdapeıtP 550 M. 
ı 8 - Cazbant, 
1 S,44 - Pransızr.ı ders.ıl 
19,15 - Faraıı:ıto xoııt 
J 9,55 - Sözler. ~ 
20,30 - Opeuılan ııJ 

Offenbachıo (Contes ı-tolfrıt' 
open11) 

22,35 - Haberler, al 
23,45 - Çingene orkestrııı' 
24,30 - Bachman 18 

kuartet takımı. 
bükreı 364 M. 
ı 3 - Radyo orkeıtr•~· 

ısr· dans parçaları, hafif havı 

ı 4 - Haberler. 

~·' ı 4, 'iO - Orkestranın 

havaları ı devamı. 

Is - Pllk. 
19 - Haberler. 
19,15 - Pllk. 
20 - Konferans. 
20,20 - PIA.k ( Maod<" 

ıritar ve akordeon ) 
2 ı - Debuısynid ,,eri' 

rinden konser. 
22 Konferın•· 1~ ti' 
22,15 - Senfonik ork 

konseri. 
23,25 

~ııf 
Kahvcheoe 

Müftüoğlu ıeri 

-------------~-----------,....,/" 
Rize' de 

Hava bozuk gidiyor 
RiZE, 3 (A A)-Dünden 

beri tiddetli bir fırtana ile 
sagnak halinde baılıyan yağ
mur gece doluya çevirmit 
lir. Şehrin her tarafı sular 
içinde kalmıı, dereler taımıı, 
gece etraftaki dağlara kar 
dii,tü. Yağıı ve denizde fır

tına devam ediyor. 

Arn<tvutlar 

' 
Kastamoıı 1 

Bu yıl 8 mebus çı 
karacak 

Kastamoni, 2 (A·"'/~ıl 
VılAyetin erkek ııll ı> 
yüz elli beı bin o(dul~;dl 
yıl mı ıtır. Buna göre e• ııı' 
yedi mebus çıkaran "1 bıl' 
timiz bu gez ıeklz ııı' 
çıkaracaktır. fır 

Vilayet içinde Hallı ~ 
kaaı ocak ve nahiye 
gralarına baılanmııtır· 

Yine doğru durmı- 1

----------

yorlar dan mümanaat gördili~ 
lstanbul, 3 (S ŞI - bir Ar aralarında muıadeıtıe 1 

navut çetesi Yunan hududu mıı ve müsademe ııetl~~ 
nu geçmek istemit ve Yunan de Arnavut çeteıl pil•)ı 
hudut muhafızları tarafın - müıtür' 

~-------~~~---.-----............ __. __ .,.._ _ __,,!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!""""'""""_,,""""'......,......,.....,,,,_,_.-~----~-~~-~--------------------------------d.ı 
Dedi ve elindeki eıyayı Koca herif elinde bir le ihtiyarlar tebessüm ederek etti Aylardanberi çektiğı Sarı Şaban kaaabaııll ~l 

Roman Tefrikamız: 13 

8<l \filŞt<lll SilV<lŞ<l 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Sen galiba mektep med. 
rese de görmüısün, nüfus 
kağıtları ve puaportları da 
k 1ca karı alsın gelsin, sen 
yaı ve slmana göre bir da
nesini uydurur alırsın, 

Bir de elbiseni yukarıdan aıa 
ğı değiıliririz. Mademki fo 
toğrafın yoktur, hiç kork
ma, oha bile yine korkma, 
çünkü buranın kır jandar 
maları kısmen ermeni ve 
Çerkez'lerdir. Onları her 
hanıri bir hediye 11e savarız. 

İhtiyarın sözleri misafirin 
istirahati kalbiyesini tevlit 
etti. Büyük samimiyet hiıle
rile tefekkür etti. Koca ka
rı dııarıda ısınmıt bir kazan 
ılık su ile koca bir teneke, 
bir matraha, bir de temiz do
kuma bezden mamöl bir kat 
çamaıır ve oldukça temiz 
büyük bir havlu getirerek. 

- Haydi oğlum! lıte ıa
na su, çamaıır ve havlu. 

Güze'ce bir yıkan, dökün. 
Şimdi de bir temiz entari, 
bir fes, bir de beyaz bir sarık 

getireyim. Ondan 
zevkimize bakalım. 
tık hiç bir ıeyden 

korkma, sakın ha. 

sonrA 
Sen ar . 

korkma, 

Deyip ihtiyarla beraber 
dııarıya çıktılar. Zabit yal· 
nız batına kaldıktan sonra 
giizelce soyundu. llık au ve 
ıabunla vücudunun her tara. 
fını yıkadı ve koca karının 

getirdiği çamaıırı giydi. 

D ıarıda b"khy•n koca
karı miaaflrin yıkanma ame
liyesinin hitam bulduğunu, 

ma9raba ıakırdısının ve su 
dökiilmesinin kesılmesinden 

anlamı~tı. Dııarıdan çamaıı 

rını giyip giymenıjiini n.i 
safire sordu, mlaaflr de gl· 
yindiğinl söyleyince elınde 
temiz bir entari. bir feı ve 
beyaz bir sarıkla içeri ııirdi. 
~lisafirl!: 

~.,n bunları ıılye ko, 
ben sana bir çift çorapla 
bir çift yemeni de getireyim 
bir de berberi hazırlattıra 
yım, ondan sonra rahat ra
hat otururuz. 

misafirın önüne bırakıp, neke kutu ıle içeriye girdı koca karı: meıak 't' 'mezahim ne çabuk yaya gelmittl ve el f 
çıktı, gitti. Misafir git gide Kutuyu açıp misafirin önü Oğlum, senin daha kısmen olsun zail olmuıtu. ara sıra bizden kııa bi~1 l 
vücutça olduğu gibi kalben ne koydu \'e: tecrüben azdır. Biz yapa· Bir iki gün daha bu va- det için ayrılmıf ııe / 
de ferahlıyor. Entariyi giy- ·tte oğlum bunları mıyacağımız ıeye girtıme- ziyette kalacak olursa vü seneden beri bizdeıt b1

:, 

dl. Sarığını ft>ine dolama- oku, bak, itimize yarıyanı yiz, bizim bu resimden zaten cudunda zafiyet ve yorgun- bile ayrılmamıı ve b~tııl t 
ğa batladığı esnada kocaka· ayır . Dedi. Misafir kutuyu haberimiz var. Ona göre de luk eseri kalmıyacağına emin elindeki pasaportu f1 ı'~ 
rı yine içeri)e giı di Elinde karıttırmağa baıladı. Bu elbiseleri uydurduk. idi. Bittabi bunda gençliğin duğu gibi h•pimiz de 1 
bir çift , •ırapla bir çift ye· kutuda muht!!lif lisanlarla Şimdi de hiç korkumuz kal te•iri de vardı . Demesi üzerine bütO~: 
meni vardı. Arkasında da yazılmıı bir çok pasaport, madı. Haydin şimdi evin ['I Koca karının çeri batı ka· geneler yekavaz olıtr'lı'r 
elinde bir metin çanta genç ıeyahat vesikası, aşı ıaha· önüne çıkalım, kızanjara bir rısı ve ihtiyarın da çeri ba- - Hay hay . Diye 
bir delıkanlı yürüyordu. Bu detnamesi, nüfus kağıdı ve iki göbek attıralım. Dedi. şı olduğu anlatıldı. \ıiret dılar 1l 
aıiretln berberi idi. saire vardı. Zabitin ilk vazl· Oldukça ağır bir misafi- efradı lıu iki ihtiyara çok Bu merasim hıtaıll b~/ 

~1isafır ufak bir iskemle- fesi bittabi tah11na tevafuk re kartı giyilmesi adet olan muti idi tan ve herkes yerli ~ 
nin üzerine konmut bir yas · edecek bir hüviyet cüzdanı yeni elbiseleri geyinmlı, ça- ihtiyar çeri baıı bir ara · oturduktan sonra yille 
tığın üzerine oturdu, berber veya pasaport temin etmek dırın önündeki kütle misa- lık coıtu. ca karı: ı~ 
kema i itina ile çantayı açıp oldujiu için evrakı büyük firle ihtiyarın geldiğini gö· - Çal ulan İbo! çal! Ca- - Koca herif. ~::pı' 
takımları çıkarmağa b! ıla· bir itina ile tetkik etti rünce hepsi birden ayağa nım biraz rakı istedi ya istiyorsun Rakı istı lı'P 
dı. Ocağın kenarında duran Misafir anide tuhaflaştı, kalkup istikbal elti er. Yal Koca karı derhal atıldı: içsin. Yalnız moJlsY•.ııı 
ılık sudan bir miktar aldı, hayret etli. Elindeki pasa- nız çektiği keman yayıhın - Daha vakit var. Gö dane konyak verecrJ' O r 

porta ağzı açık olduğu hal- hasıl ettiği ahenktar ve ha rülecek itimlz çok. Bütün başka vermem Çil 11~.r sabunu köpürtüp misafirin pv ıı 
de gözleri dalır.ııtı. l aıiretimiz mol ' anın ismini gundur. ::ionra dok11 ,6r 

ıaç ve sakalını eyice uğduk- zin nağmelerine mağrur o · 
Biraz evvel traıı bittiği d 1 ı k öğrensin ve ne zamundan Koca karının bil ı.ııı 

tan sonra hafif eli ve kes· ujiu an aşıı'ln emani gö • 
ve başına sarığı sardıktan bhim beraberimizde olduğu- iizerine çeri baıınl11 ..ı•İ 

k 1 1 k ya çaldıg·ı havayı bozma· f ~·' 1 in ustura i e güze ce tıraı sonra berberin ceviz orneı- nu ve neyimiz Lulunduğunu duğu anll\ıılan eY pi 
1 d ld mak için yerinden kımılda- a•' elti. l aynasının karıısın a o u- bilsinler. Sonrn faka hasmı müdevver esmer si111 ,, 

T h 1 d k Yıp diz çöktükten sonra der - b• 1 
ra9ın ilamını mütea- ğunu zannetti. E in e i pa yalım. Dedi. koca herif bu fet veren iki peP ~ Je 

kip çadırın önünde hazin bir saporta ılsak edilmlı olan hal yerine oturdu. Bu ka defa ayağa kalkarak çalgı ve bunların üzeriııd:te~ 
keman seaine davudi bir resim •anki bet on dakika dar halkı bu gıdayı ınanevıle sesinin kesilmesini elile ita siyah iki gözill! 111 o•' 

bl d h f f d f d i•ba eden bu pratik aazen k b ı· k ini ' ' eseı, r e a i e se- evvel alınmıı ken i reımi • ret etti ten sonra ütün ati· mane ür gene ııııı 

si karıştı ve bun 1~ı da ol- idi. denin hakkı da vardı. ret ve misafir dahi ayağa ten sonra ayağa k~ 
dukça muhrik ll<i üç kız se- 1 Mhafır büyük bir sevinç- Ciamı beıerin hakikaten kalktı Koca herif yüksek on dakika sonra e_1' il""' 
al takip etti. Rumeli ıarkısı 1 le reımi koca herife ve ih- herıeye mütehammil olduğunu sesle: tepsi ıle ihtiyarın °11 

1 "d ğ) d ğl k k d Türk zabiti bir daha takdir E 1 1 • b o an a ar a ar, } üce ti yar arıya gösterip en i· vat arımı iliyorsu zı endam etti tı.ıff 

dağlar .. " Şark11ını söylüyor· 1 sine benzeyip benzemediğini [*] l(ıptıler y ılnız kaldıkları nuı ki oğlum Yusuf, bundan Tilrk ırencl t• ,.'1J 
1 )ardı. ıordu Tecr!ibedlde olan zaman çadırlarına ev derler. yirmi aene evvel Rumeli'de daldı. Çünkü kart•" .... 

• 
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Prenspol 
1 

• İ ' ıı konferanilında hazır bu 1 ıey deği l dir. Fakat bundan _ En eyisl de bu. Mektup ıröndermelt 
İlgl 8SJr lunrnak üzre arkadaılarımla bize kar yoktur. Uluslar Zavallılar, beni muayene unutma. 

~aris görüşmel~ri hakkın
dagazetecilere ızahat ver

di 
Fransız 1~ ugoslav dostluğu 

sıklaşmış~~~dan bu anlam 
Pariı, d. [A. ~] - Yugoslav· j konuşm 

y k k !maktadır. 
a ral naibi Prens Pol ııa· ç ı arı 

1 
d enel siya · 

'tetecilerin Fran11z baıbaka· Konuşma ar a hg 1 bunlar 
ııı Ve dıı itleri bakanı ile sal durumun ve e e··nakaşa 
bir ' ıkt., Reis'cümhur M. Leb arasında hemen mu ö-
t , . M car notasının g 1211 1 e neler görüıtüğü hak- istıyen a ilmek-
kı d . . • .. !düğüne oran ver 11 akı sorgulara karşı, sıya ·\ ruıu .. kü uluslar kuru-
•ıı.l ııezaketın devlet baıka· 1 tedlr - Çun ,... bu 
ıı ·ı k k r verece,.ı 1 1 e neler konuştuğu ha munun ara . 
k d .. k meselesı· ııı a hiç bir söz söyleme hemen muıa ere . 

1 1· b"" "k sıyasa d•.ııe ınüıait olmadığını bil . nin çok uyu 
1 

k 
ırınıı ı ir. h miyeti vard•r . Ulus ar u· 

S ·ı e em k bazı !yasal mahafılde Marsı· muna baş vurara 
Yıı. k y ru ıuı aslının Fransız . u· . ka nı larının mesu 
ııo 1 Macar ma 

•av dsotluğunu sıklaıtır . . k a ortaya at-
dıı< ·· liyetlerını aç ı ç 

11
1 

•oylenmektedir. .. ine Yugoslavya'nın 
Prenı Pol'ün Cümhur re- ması u:ı:er . b k bir ka· 

İsi M M da bu iş i çın ça u 
F' · Lebrun, baıba~an 1 . - istediği sa· l verı mesını andın ve dıı itleri baka- rar 
Ilı •• L • nılmaktadır. ••ı aval ile yaptıgı uzun 

• 
lnfilıık 

Oldu ve 20 kişi öldü 

Deniz işleri 
Fransız'/ar müsava
ta razı olmıyorlar 

S Ş) _ Deniz 
Paris, 3 \ · · . . 

Paris, 3 (S.Ş ı - Berut'ta 
Mevaddı iştialiye dolu bir 
Rlitnrük deposundan yangın 
çıkınış ve infilak olmuştur. 
birçok maddel erin aletten 

Patlaınaaı yüzünden 20 ki· 
li ölmüı ve ı 2 kişi ağır 
•Utette yaralanmııtır. Zara· 
tın tniktarının pek çok ol 
dutu söyleniyor. 

' . de müsavat ıstı ku vvet erın 
1 J '(arın bu istekle· yen apon 

Fı·ıııısız 
Polis müfettişi · peş

te'de 
llUDA.PEşTE 3 (ti Ş ı-

11.tarsilya cinayeti etrafında 
lahkikat yapmak için bir 
F' rıı.nıız polis müfettiti bura· 
Ya gelmtıtır. Macar hükume 
l ' d . 1 Ye memurları ken isme 
!!.,aıni yardımı gösteriyorlar. 

tarı çingene kızı gülümse 
diğl vakit yanaklarında ha 
•ıl olan gamzeler Türk gen· 
Cinin gözüne ilişti ve kızı 
Cidden güzel görüyordu.Sof 
to,ııın ne suretle önlerine 
konulduğunu göremedi.Çün 
ku nazarı kızın simasında 
llıerkuz kaldı. 

Koca karı da yerinden 
kalkıp elinde ufak bir kon
Yak ıııesile zabitin önüne 
l!eltnceye kadar geçen beş 
on dakika zarfında olan bi
lenden zabitin ha beri olmadı· 
Çünkü nazarlarını genç kızın 
&itnasından ayıramadı. Ko 
ta karının: 

- Haydi oğ 'um, sen de 
ikt üç tane konyak içebilir · 
•in· Demesi, Türk gencini 
12Yllndırdı 

Sofranın üzerinde bir rakı 
tiıeai, bir kadeh ve tavuk 
•ö..,üıü ile bir miktar peynir 
"'

11rd1 Koca karı buna bir 
llıiktar~ ıekerle konyak ıiıe· 
•ini ve bir kadeh daha ila· 
\>e edince bundan daha eyi 
~t . l çın gene sofra.. da o a · 
tna:ıdı. 

T~rk genci kemali itti 
: llltla bir kadeh konyak 
Çtikten •onra çingene kızı-

bllll lltfı nazar etti. Baktıkça 
akı 

d 1 Ve her bakııında kııı 
llhll Ü 1 
0 

g ze gôrdn . 
llı.ij ldukça eyi tahsil gör · 
.ı., 1 ulnnıu nıuhtelefiden hiı· 

llıent olnıuı Türk ııencl, 

rine Fransız'lar razı olma· 

maktadırlar 

burada söylencl'tğine göre 
. ı· t lya hükumeti de bu ııe a 

razı olmıyacaktır -

M. Laval 
Cenevre'ye gitti 
Paris (S Ş) _ Haricl!e 

bakanı Pi yer La val bug~n 
Cenevre'ye hareket etmıı· 

tıHaftada 40 saat 
ROMA 3 ( .). :;ı) - ltalyan 

fabrikalarında haf~·~~ kırk 
saatlik çalııma usulunun tat
bikina baılanmıştır. 

b b• !de a•ka ih· insanların er a • 
ıd • nu ve aıkın tiyacı o ugu b" 

t" ır hakikaten beıeriye ın 
. d . mümtazesi oldu· 

nevı gı ayı d B· 
, bilfiil görüyor u u-gunu 
tün çektiği meşak ve me· 
zahimi unutturacak dereced_e 
çingene kızını anide sevdı. 
Niçin ve ne suretle ve .• ~e 
·bı bir maksatla sevdıgınl 
~ b" bilmiyordu. Au kıza ır 
kardeş nazarile mi bakıyo~, 
yoksa kendisine yapılan eyı-

t · minnetta· lik ve insaniye ın b 1· -
rı sıfatile'mi hürmet es ı 

Yahut karı ko· 
yor? 1 k hayatını 
ca o ara k 

"k ve idame etmek ma 
teşrı d' 7 Bu 
sadını mı takip e ıyor. 

kendisi de halle· 
muammayı 

demiyor. 
K d . . . misafir ederek en ısını 

evlatlığa kabul eden koca 
·fi k karıdır llurıla· herı e oca . ? 
. ·n bu kadar sevmıyor. 

rı ıçı T"" k 
Belki bunlıar kurnaz ve ur 

. 1 çingeneleıtirip ken -genem b 
di aralarında ebedi~end ~ . 

durmak ve belkı e u 
]un 1 nçliğinden ve tah
suret e ge k arzu 
ilinden istifade etme 

s dan mı sev· 
ediyorlar da on 

. ,? 
mıyo · l kız· 

Peki; bu kız on arın kız 
d ··I' ·? llayır, o 

(arı egı mı.··· t. bunların 
zavallı dır, genç ~;dbahtlığı 
evladı olmak _ 

k " fı· di r çünkü genç ya 
ona a • k ta· 

da on'arın elinden ur 
ıın dil k ol ursa 
rılıp terbiye e ece 

1 çingenelikten de kurlu mut 

olur. 

Büyük önderimiz «Ala birlikte İstanbul'a yollandı arası Parlamentolar birliği ettirmek istiyorlar. Her halde .. . 2 haftada 
Tıirkıı ün 1 Soııleşrin 1934 ğım anda Tıirkiye ile 1933 umum katibi M. Leopold Doktorun tebdilhava tav· bir. 
de Mille/ nıçcl/siııde ıılıısai yılı temmuzunda ve Yuna- Boissler 1934 ıeneal hak 
mıı: iknya verilecek yeni nidan ile 1932 temmuzunda kında yazdığı dikkate değer 
yön /ıakkııı d'ı söyled(Qi ticari münasebetlerimizin ye raporda bu ferdi mahiyeti 
nutuk ılıerint Türkiye rad- niden baılamıı olduğunu bı. tiddetle kaydetmiıtir, Ru va 
yolarıııda Ri:ans melodi liyordum. Bu milnaaebetler zlyetln elim olduğu filphe 
lerl ıd andıran şu rkı , nrın Clearing veya takas anlat · sizdir Fakat yapacak bir 
yasak ediidfr7lni ve yeni ması temeline dayanmakta· ıey yoktur . Bundan baıka 
Tılrk muzıka srı ı a dair güç· dır. no yapabilirdik? ~kla bir hal 

siyesi üzerine buraya, dayı · Nihayet eyini ayının 16 
mın yanına geldim. Her sa · k ı l 

l 
11nda hare et etti er. ıtan-

bah kara çamlıjfa gider, ak. bul'un penbe ufku siyahlara 
ıama kadar vaktimi ora - bürünilnce onlar çoktan usak
da geçirirdim. Bır buçuk ay 

latmııtılar, 
ıribi nzun ve ejflenc:ell ıilren 

bu hayat beni yine avutama
dı . Mektebe gitmejfe karar 
verdim. Zaten açılma11na on 

• • • 
lıi ha:ırlıklara bnşlan dıiJını Troc'a oldukça yakın olan çııreıi ııelmektedir. Bu, 
biliyoruz. Mıızlkada yapmak bu sisteme teveccüh besle- prensip mahlyeti.nile değil · 
la oldu,cjıımıız bıı lnkflôp mekten çok uzaitım Ben dlr Mademki her memleket
ecnebi memleket gazetelerin ruh itibarile serbest mü- le yaptığımız alım ve satım -

beı ııiln vardı. 

Aradan iiç aene ıreçtl· 

il halde bir mektubunu bilı 
alamadım. Hayatımda bii · 
yQk bir iz bırakan • bu kısı 
acaba ölmeden bir defa da· 
ha ıörebilec:ek miyim?. de yüksek akisler ııyundır badele taraftarıyım ve bu ları muvazene halinde bu 

mışlır. Bır vtsiie ile Mısır usu'ün yerine iki taraflı ta· lundurmak icap ediyor, her 
da erkan «Al Belag » gaze- kas anlatmaları kaim o' ma- ne zaman sattığımız mlkta· 
lesirılrı bir yazısını aşağıya sını teessüfle kartılarım rın aldığımızdan ziyade ol. 

Şarka erittiğim zaman duğu görülür ise mubayaa-koyııyorıı:. 

Şüphesizdirki bugün dil -
zeltilmeye en z(yade muh · 
taç olan ıey Mıı r musuki· 

sidir. 
Mısır musikisinin adama 

zaaf, düıkünlük ve uyuıuk 
luk duyg ı ları aııl yan bir 
musiki olduğunu herkes 
bilir. llakikati söylemek la
zım gelir.e Mısır musikisi 
yeni Mı;ır'ın duygularına 
uymuyor. Yeni Mısırın her 
sahada gösterdiği kalkınma· 
da düıündilren, ağlatan ve 
uyuıturan musikiye karıı 
nefret gilsterilmektedir. 

Biz Mısır'lılar kuvvetli ve 
ilerlemiı bir ulus olduğumu
zu hissediyor ve biliyoruz. 
Bununla beraber bu ilerle
me ve kalkınma duyguları 

mızı can l ı bir musiki ile iz· 
har etmek ve anlatmak la 
zımdır ki biz bunu ıimdiye 
kadar yapamadık . Musiki 
mizde v" ıarkılarımızda kul· 
!anılan ağlatıcı ve yalvar 
tıcı tarzlar ve ahlar 
hislerimizi k ö r 1 e t -
mekte ve hayatımızı zehir
lemektedir. Biz bu mesele 
karıısında musiki ile uğra 

şa nlarımızı itham etmek is· 
temiyoruz. fakat ıunu da dl· 
ye biliriz ki bizim musikimiz 
hastadır ve ıslahı lazımdır. 

' Ancak bu ıslah keyfiyeti 
•ÖZ ve tabirlerden ziyade 
nağme ve melodi bakımın 
dan göz önünde bulundu
rulmağa değer bir ulus iti· 

dır. 
Şark musikisinin mikrop · 

!arı erkeğe derhal ve tiddet
le sirayet etmese bile, ka
dınlarımızı . ayıf bir cins 
olmaları hasebile - manen 

öldürür. 
Erkekler hayatın zorlukla· 

rı ve maiıetln temini ile 
meşgul oldukları cihetle bu 
mikroplardan kurtulabılirler. 

Kadınlarımız ince fikirli ve 
hastalığa meyyal oldukları 
için tabiatile bu mikropla· 
rın tesirlerinden kendileri· 
ni kurtarmazlar. 

endiıelerim teeyyüt etti. İki tımızı arttırmamız lazımdır. 
taraflı takas anlaımalarının Bu bapta Türkiye ve Yuna· 
aktinden sonra Türkiye niatan'da yerletmiı 
ve Yunanistan ile münase· bulunan vatandaılarımızdan 
betlerimizde eyilik baş gös bir çok ta lepnameler aldım 
terir gibi oldu isede bu hal Yunanistan'dan tütün, ıarap 
uzun sürmedi. ve meyva, Türkiye'den kö 

Harici görünüt itibarile mür, pamuk , arpa, kuru 
her ıey yolundadır . 1933 sebze ve yumurta alabiliriz. 
yılında Fransa'dan Yuna· Ticaretimizde 1914 senesin· 
nistan'a yapıbn ihracat dekine benzer bir faaliyet 
52,676,0oo frank iken 1934 vermek istiyor isek, bu ah
yılının ilk altı ayı zarfında vali geniş bir surette tatbik 
yapılan ihracat 40,607,660, etmeliyiz . Unutulmamalıdır ki, 
frank idi. Aynı müddet zar- bundan bir kaç sene evvel 
fında Yunanistan'dan Fransa'. Fransa. Türkiye ticaret bi 
ya yapılan ihracat 60677,000 lançosu 400 milyon frank 
frankdan 10.949,000 f d d ı d l!u etra ın a o aıı yor u. 
franga düımüıtür. Fransa' · gürı ise bu miktar ancak 
dan Türkiye'ye yapılan ih- 1.1.0 milyona baliğ olmakta· 
racat dahi buna m\\vazi ola- dır . Mesele bir kaç bakımdan 
rak artmııtır. 1933 senesi ilk mühimdir. Mesela ordu bah 
altı ay zarfında 30,000,000 
frank iken 1934 senesi 
ilk altı ay zarfında bu mık 
tar 40,0QO,OOO a çıkmııtır. 
Halbuki Tü •kiye'den Fransa· 
ya ithal olunan malların 

miktarı 193J senesi altı ayı 

zarfında 23,000,000 iken 
bu miktar 1934 senesi 
ilk altı ayı zarfında 

18,000,000 a düımüıtür, 

Demek oluyorki gerek 
Türkiye ve gerek Yunanis
tan ile ticaret bilançomuz 
aktiftir. Bu asrın baş 1 angı· 

cında iktısatçıların takip 
ettikleri gaye bu idi . Bu 

riye ve büyük Hnayi için 
bu anda Türkiye ve Yuna· 
nistan hükumetleri veyahut 

tacirleri turafından büyük 
ıipari9ler yapılırdı. 

Yalnız bunun için Fransız 
tacirlerin paralarını alalıil • 

meleri imkanı elde edilmek 
lazımdır. Halbuki borçlunun 

hüsünü niyeti ne oluraa ol
sun kendisinden bir ıey 

satın almamız dolayıslle 

Fransız tacirinin alacaklarını 
elde edemiyeceğl kanaati 
mevcut olduktan sonra bun-

dan ne çıkar? gün tatbik olunan Claering 
sistemi saikasıyla bunun ver

diği netice takOs veznesinin 
bot kalması ve mütekabil 
kıymetlerin duıüklüğil, ihra
cat tacirlerimizin paralarını 
almamalarına aebebiyat ver 
mittir. 

Fransız tacirlerinin Türki 
ye'de mahsur kelmıı olan 
alac:·k l arı 45,000,lıOO frank 
dır ve bunların tediyesi ye· 
di ay gecikmiş bulunmakta
dır. 

Yunanistan'daki 
veznesi açığı ? l 
1934 tarihinde 40 
frank idi. 

takas 
Temmuz 

milyon 

Mesela vahimdir. Fransa 
tle,Fransız nüfuzunun büyük 
olduğu memleketler arasın· 
da en kısa bir zaman 
zarfında daha eski iktısadi 

temaslar vücuda getirilme
si lazımdır. Bu memleket· 
ler ekseriya bizim muhtaç 

olduğumuz ham maddeler 

ve mallar bakımından çok 
zengin olmıyan memleket-

!erdir. Mamafih arandıktan 

sonra bir çare bulunur. Me-

Diyebiliriz ki musikimiz, 
kadın ruhundan doğmuştur. 
Bunun için asri gençlerimiz 
bu musikiden nefret edlyorlar

1 

Kadınlarımız ise bu musiki 
ye karıı daha çok meyyal 
dirler ve onu daha ziyade 
sevmektedirler· 

işte çetin vaziyet 
ibarettir. Buna çare 
için ne yapmalı? 

bundan 
bulmak 

Nağmeleri yeni usule uygun 
olarak tadil ve ıslah etme· 
liylz. Musikimizi kuvvet ve 
kahramanlık dı.) gularına 

göre a.izelt n~liyiz. 

ıela Yunaniatan'dan Fransa . 
ya yapılan ihracatın l 334 

oenesl ilk altı ay zarfında 
10 milyon franga düımesi 

tasvip edilir bir ıey değil· 

dir. 

Avrupa ile müstemlekeler 
arasındaki münasebetlerden 

bahsederken insanlar arasın· 
<la eyi iktıaadi münasebetler 
olmddıkça eyi ılyasi ve hat . 

ıa kültürel münasebetler ol 
mıyacağı noktasında da· 
ima ısrar edegeldim Bunun 
için kendimizi yalnız mede
niyetimizın ıöhretıne ema 
net etm ekten vaz geçınelı · 

yiz Tanınmaklığımız ve ae 
vilmekliğim iz isteniyorsa, 
evvela ticaretimizin yaııya
bilmesini temin edecek ted
birler almasını bilmeliyiz 

Mısır musikisi Mısır kadı 
nına tenbellik ve düıkünlük 
hislerini aıılamııtır. 

Mısır hükumeti, musiki 
ve besseten ıarkı ve dar 
bukalar hakkında bir takım 
düzenlikler yapmııtır . Bu 
çalıımayı takdir ederiz 
Fakat hükumetin yaptığı 

bu ıslahat, ıarkıların güf 

ı . ve sözleri ile alaka te erı 
kadardır . f!albuki esas has-

ı k naj'melerdedir· ta ı , 

Musikimiz yeni usullere 
göre kuruluncaya kadar M:
sır'lıların yapacakları vazife 
ıu olmalıdır . Kadınlarımızı 
ve çoçuklarımızı bu ağlatan 

ve zayıf l atan musikiden uzak· 
1 laıtırmak ve kurtarmaktır. 1 

Musikinin tesiri büyüktür 
Çünkü cismani hastalıklar. 

kolaylık! .. geçer Fakat ru
hi haıtalıklar iman ile be
raber kalır. GRA TIEN CANDACE 

• • • 
Beni ilk gördüğü gün yü· 

zil gül gibi oldu. lıte o va• 
kit sevilmediğimi, aldatıldı . 

ğımı anladım. Geceleyin 
mektep bahçesinin en ka
ranlık köşesinde saatlerce 
ağladım. O vakit Allahınıa 
isyan ettim 

·- Yarabbi, beni aidatı!· 
mak için mi yarattın? Keıke 
yaratmasaydın. 

Sabahleyin çocuklar beni 
aynı yerde odun yongaları

nın üstünde bulmuşlar . 

Ondan sonra beni aldatan 
kıza ıu mektubu yazdım .• 

Cebinden resmi çıkardı. 

Arkasını çevird i. 
" Müjgan ... 
Heni aldattın. Riyakar gü· 

lüılerinle, yalancı sözlerinle 
beni kandırdın . Kalpsizj be

ni aldatırken vicdan azabı 

~ekmedln mi? Allahından kork-

madın mı? Ben, benki bütün aı· 
lumı sana, yalnız sana verdim 
Seni bütün mevcudiyetimle 

sevdim. Sana bir mabut gl· 
bi taptım. Fakat sen .. . Utan, 
Müjgan utan. 

Fekret. 
içimde paı alı yan bir ıey 

vardı . Rahat duramıyordum 
Koımak, onu parçalamak 
istiyordum. Fakat bu kabil 
değildı. Çünkü onu hala 
seviyordum. 
Perıembe akıamı sinema

ya giderken onu kapılarının 
önünde gördüm, ağlıyordu. 

Boynumaaiıldı, kısık bir ıesle: 

\ - Fikret beni affet. Bili· 
yorum bana çok darıldın . \ 

Fakat benim kabahatim 
yok Seni yine eskisi gibi \ 
hatta ondan daha çok •evi· 1 

yorum. Sana mektup gön· 
deremedim. Çünkü bütün 
harekatını ailece kontrol al
tında idi. Fikret ne olur, be· 
ni affetj yine eskisi gibi se· 
vtıeliın . 

1 leyecendan titriyordum· 
Müjgan, dedim Seni 

affediyorum. Yalnız senden 
bir şey isteyeceğim. 

Bütün hayatım senin 
olsun Fikret. 

- Hayır hayatın 

eYvela aıkın. 
- Fikret 
- Müjgan 

değil 

Yine iki kor parça11 bir 
birini buldu Bu üç aylık 

haoretten sonra ka vuıma 
hediyesiydi 

Aıkımız yine eski ıeklinl 
buldu. Fakat ayrılık yine 
baı gösterdi. Babası memu. 
riyetle ( .. . .. )ye tayın edil. 
mitti Çaresiz onlarda gide. 
ceklerdi 

Haraketlerinden iki giin 
evvel dar ve tenha bir so· 
kkata onı. nla buluıtuk Ağlı
yordu . Nekadar teselli et· 
mek iatedim. fakat olmadı 

- Ben sensiz nasıl yaıı· 
yacağım Fikret, diyordu. 

Ayrılırken: 

Müjgan seni ölünceye 
kadar unutmayacajiım. 

Blriıl size aık nedir dl. 
ye sorarsa 

<< Hastalıkların en korkun
cudur. deyin. 

İtte miıall: Ben!» 
Sustu sora mırıldanır ırlbi. 
-Müjgan ..• Ne güzel lılml 

Onda ne güzel yüz, ne ırllzel 
ıaç vardı . Bütün varlıjiımı 

ona bağlamııtım· Bır defa 

- Müjgan, dedim . Haya· 
tım senindir. onu lıtedltım 

gibi idre et. Ejfer ölürsem 
muhakkak ıenin için lllece
ğlm. 

Ovakit: 
• Sus dedi: Beni dütün• 

mü yor musun? Y okıa beni 
ağlatmaktan zevk mi alıyor
sun? Bana da acı. Böyle ter
lerden bahıedilir mi?" 

Fakat ıimdi sıra11 
Evet Müjgan, ben seni ıö

remeden öleceğim. Ne vakit, 

belli değil. Zaten neyim var
kı bir,haftalık ömrüm kaldı. 
Belki yarın, belki de timdi. 

Fakat ıunu da unutma ki ae· 
nin için öleceğim Hem a,. 
kınla beraber. 

Kenan birden ıözünll keıtı 

- Fikret, dedi. Bunlardan 
bahsetmekten seni menede• 

rlm. Kim ölecekmlı. Zaten 
sen delisin Fikret . Sen haa
taıın, fakat eyileıecekıin. 

- Eylleımtyecejiim . Ben 
öleceiim Sonbahar ta

biatı nasıl ıolduruna, o da 
beni öyle ıoldurdu Zannedi
yor muıun ki bu ıözlerlnle 

beni kandıracakıın? Hayır 

Kenan, ben her ıeye vakıfı•. 

Bütün hakikati öjirendlm. 
Evet ben .. 

Öleceğim. Fakat ne olur, 
Allah canımı almadan evvel 

onu bir defa bana gösterae, 
onun lprak ıaçlarını okta
ıam .. 

• • • 
Yakıt akıam .. 

Kıı bütün tiddetlte devam 

ediyor. Rüzgar saçaklarla ka
feslerde ıalık çalarak ııeçl
yor. 

Kenan pencere batında 
oturmuı elindeki ııazeteyl 
okuyordu 

O 11rada derinlerde bofu
lan bir sesin ıon dalııa11nı 
rüzgar Kenan'ın kulaitına 
ıretırdı. Bu bir iniltiye ben
ziyordu 

Hemen pencereyi açtl. 
Dııarıya çıktı. Uzakta ka· 
ranlıklarda kaybolmakta 
olan bir hayali ırördll 

Erteıi giln köylüler Fik
r"t'l karların üstünde boylu 
boyune can11z uzanmıı bul· 
dular. Yüzü hala gülüyordu. 

Ktmbillr belki Müjııln'ının 
uğrunda öldüAü lçln mem. 
nundu . 

SON 
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Sahibi Hacı Bekir zade Salih 
~ı bey idaresinde 
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Erkek (lrte:ııncktebi s<ıtın ı cııı, rı-ı~ııgi. ıı .. ı- ıııı ra~·uaıı ,,, ııa~ıl'lı ıııiiı·:-s':-il't.lt'11111111ı;"".,·ııı Muayene Günlel'i 
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11111 lPI ıa~sısı. 
(20) Parasız parısivoıı vaıı t:ıle\ı(•si ieiıı elbise I .. .. ~ , 

a~a.kka!>ı, terlik yaptırılacaklıı'. ..\l'iK artırnıa Hastalarını raat üçte 
2H - l l - g;3.,ı, ll'ıı .İlilıareıı Yil'ııti ıriiı;diir. İstek- , ı· hükümet caddeıinde mu- ., 
. . • 1' ' ayene haneıinde kabul ve 
lıferırı 15 12-\:J3! euııı:ırlı•si giiııi'ı 1111'1..t<•ı t lııı- tedavi eder. . 
luııınaları ilan olunur. - · 

-Erdek lsHye EuKuk 
Kı~imliğindan 

Bandırma Aslıyı Hutuk 1 ~ A. V /A $1 ' 
Band~~!~ffi~~!~!e~nmaliye- A · ne ücreti \ 

si terafından kölefli köyün YIL ._,ı 800 Kuruı 
den ııalp arnavut Ragıp ağa 6 A YL161 450 • 
kayımı Halı! ef; aleyhine ika 3 A YLlll 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baıtlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti ııeçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

Sevgim 

Ve 

MÜKERREM KAMiL 
HANIM TEMiZ SEVGi 

Ve en acı ıztırabı 

Bıı inkılap ı omanı rıtla 

Göatermittir 

O~uyun 
Savaş kittJp evı 

25 Kuruı 

• ) 

CUM..\llTESİ GÜNLEHİ 
.. d ıı·ıı Oğledeıısoııra saat l 4den 16 ya kadar s 1 

hastalıklar ıııuayeııesi ( Doktor :\Jııııl' 1 

Emin lıey) 

PAZAH GÜNLERİ: 
Öğleden sonra ~aut 15 deıı ı 6 ya kadllr i 
kulak, burun, hoğaz lıastalıkhıı·ı ıınıa~w 
ııesi (Doktor "elııııet Kt\mil lıe~) 

P..\Z.\HTESI GÜNLERİ: 
Öğlet.leıı c' H·I saat 10 daıı 12 Y" kad:ır 
dalıili haslalıklar rııua~rııesi !Doktor ~lı' 
met Emiıı lıe.v) 

SALI GÜNLEHİ: . r 
Öğlf'den P\Vel saat. ıo dan 12 \t ' kad3 

dahili lıastalıkla !' ın ııayenı>si ( n:)ı.. ıor . .\ lı' 
ıııet Eıııin bey) 

CARŞ:\MliA GÜNLEBİ: 
i 
'' 

' 

Erdek'in aıağı yapucu kö
yilnden muhtarı aabik Hasan 
efendi karııı aynı köyden 
Hatice aleyhine açtıjiı bo 
ıanma da vaaı üzerine mez 
bure Hatıce'nin ikametgahı 
meçhul olmaaından dolayı 
muhakemece illnen tebligat 
icrasına karar verildiğinden 
mezburenln ı 7 . ı 2 _ 934 
paazateal günü ıaat 14 de 
Erdek aa. iye hukuk mahke 
metinde hazır bulunmaaı lü
zumu ilanen teblii olunur. 

me olunan ııaiplik da vaıı· 
nın icra kılınmakta olan 
muhakemesinde: müddei ha
zine vakili Ragıp'ın bundan 
altı sene evvel tagayyüp ede 
rek timdiye kadar avdet 
etmediği gibi hayat ve me 
matından da bir haber alı

namadığı cihetle ölümüne 
muhakkak naıarile baılaca 
ğından gaipliğe hüküm ve 

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

mOracaat edilmelidir . 
. ö J·ıf ğledeıı soııra saa ı 15 den 16 ) a ktı ' ' 

dahili lıastalıklar ıııııa)eııesi (Ooktor uıı
saıı llaif lıey) -SAV AŞ Cumartesi ııünleri ----·------! rllmesinl ta ep eylemiş ve 

Zayi Mühür 
Kooperatifle muamele gör 

düjlbn tatbik mühilrümü 
zayi ettim. Yeniılnl kazdıra 
cafımdan eıklıinln hükmü 
ol rr adıifını ilin ederim. 

Şamlı .:.ahlyeılne bağlı 
Armutalan köyünden Muhıln 

otlu Mehmet Ali 

mahkemece de bir sene müd
detle ilanına karar verilm t 
olduğundan muınaileyhln he

çıkmaz. 

-·--yal ve mematından haber ıı---·---~ 

dar olanların ihbarı lüzumu S A V A Ş 
ilan olunur. 
----------·lllDARE YER!: Balıkesir Kuvvayi 

Terki ticaret milliye caddesinde Hususf daire 
Mu•akkat bir zaman için 

terki ticaret eltim. T elıı-raf adresi: Balıkesir 
SAVAŞ 

Mustafa Çavuş 

PEHSE~tFU: GÜ ' LERİ: 
• 1 Ba gece 

1 Yeni Türkiye 
1
: 

Eczahanesi ·, 

.. .19( 
Oğledı'ıı soııra saat 15 deıı 16 va ktııı . 
ciİdiye 'e bevliye lıaslalık.ları m'ua~t·ı 11 ·~1 

(Doktor ~lı>lııııet ,\li bey) __ ) 
Nöbetcıdır. I.·-------

J Neıriyat müdOrö: ESAT ,.\DiL 
Vltey.t Malbaa11 . - BelJ;;.r 


