
Krup fa~rikası memleketimize şim en~if er 
leıazımı da verece~ 

Her yerde 3 kuruıtur .. 
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ı. nıyor. 
C tıınbuJ, 4 [S.ŞJ _ Yarın 
l eııevre'de Uluslar birliği 
1°Plıınııcıı.ktır. Konsey aza· 
ktının çoğu gelmi~tir Bir 
••nıı da yarın sabah gele 

Ctlttır , 

1 1' oplantıda Sar ve Yugos· 

t~VYa'nın notası görüşülecek 
ır, 

CUMURİYETı EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRiR 

GÜNLÜK SİY.AS.AL 

M, Yevtiç 
re'ye vaaıl olan Yugoılavya 
dıı bakanı Yevtiç Parls'e 

GAZETE 

gelerek hükumet naibi prens 
Pol ile görüımüı ve bu ak· 
ıam tekrar Cenevre'ye dön 
müıtür. Siyasal mahafllde 
Yevtıç'in bu görilımeslne 
•hemmlyet v•rl)mektadlr. 

Uluslar birliği konseyi ~u uon Cenırre'dı 
toplanıyor 

S a h 1 b 1 ve B a ı y a z ı a n l 

MüstecaplıoQ-lu Esaf Adil 
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yurttaki 
fabrikaların en büyüğü 
olacaktır. Yakın da Burıa 

civarında, Nazilli'de de iki 
büyük fabrika kurulacaktır 
Bunlardan sonra da M alat
ya'da da bir fabrika kuru
lacaktır. İstanbul civarında 
Bakırköy'deki fabrika büyü 
tülmüı ve yeni makineler 
yerlerine yerl'ftlrllmlttlr. 

için yüksek paralar ödemek
tedirler. Ham pamuğun •sa· • 
tım fiatile alım fiyatı ara. 
aındaki açıklık büyilktGr ve 
alımda ödenen fazla para
lar dıı yurtlarda kalmakta
dır. 

İsmet lnönü tarafından 

temelleri kurulan Eretlı fab
rikası, bu durumun sonlan· 
dırılması için yapılmıı bir 
çalıımadır. Bundan ıonra 
Türk işçisi yerli pamuk öre
cek ve dokuyacaktır. Türk 
lıçisi pamuk ııltyecek ve 
yapılacak dokumalar yerli 
pazarlarda 1935 yılından 
baılıyarak satılacaktır Bu 
fabrika 2,500 amele ile 
ltliyecek 15,000 mekifl ve 
250 tezgahı olacakhr. fabri
ka Sümerbank'a 3,500,000 
liraya yani 1. 200.000,000 
dinara mal olaeaktır. 
Fabrika her yıl 7,0 lo balya 
pamuk sarfedecek ve buna 
karıı her yıl 1,200,000,000 

metre dokuma çıka -
racaktır. 

Geçen sene Türkiye do
kuma aanaylinde 68,000 
tıçl kullanılıyordu. Bu yıl 
bunların ıayııı 130.000 11. 
çiye çıkarılmıttır.ProJ .ı ya. 
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memK~~İ~;rı ($EH 1 R f E Vll.A f ETll!:) Rusya'da ı 
Yıl dönümü merasimi Ortamektep Ed. . •t c H F Devlet ~urumunu ~ozanlara 

Rad}'O 

5 K. Evvel Çartamh• 

itan bul 

İzmir, 4 (AA) - Birinci remı e • • karşı 
kanunun 2 el günü Kublay ile Fransızca ve lngi -

Kötü insanlar; kendi kö 
tülüklerlni örttürmek, bas 
tırmak kaygusile dalma eyi 
insanlarda kötülilk aramak 
ve (habbe) yi (kubbe) yap 
mak lftiraılle uğraımaktan 

hoılanırlar. 

l s - Fransızca ders. 
1 s, 30 - Jimnast ik.Seliııı Sırrı 

arkadaılarının • Menemen'de 
öldürüldüklerinin yıl dönü- lizce muallimleri 
mü münaıebetıle merasim Erkek ortamektebi Fran· 
yapılacak ve Menemen yıl- 11zca muallimi Sabri, lngi
dız tepesinde yapılmakta lizce muallimi Feriha hanım 
olan inkılap abideıinln ku· den saatlari arttığından 
rulmaıı bitene aynı günde ayrıca fazla ders için ücret 
açılacaktır. alacaklardır. 

-
Fahrikasındaıı siıııeııdifer • 

malzemesi de alınacak 
lıtnabul,4 [ S.Ş ) - Krup 

fabrikaaile yaptığımız ımlaı
maya göre fabrikadan 22 

milyon marklık ılmendıfer 
malzemesi alınacaktır. 

bu it için Almanya'dan 
fabrikanın iki mühendisi teh · 
rlmlze gelmiıtir . Mühendis
ler Ankara,ya gideceklerdir. 

Gelenler Gıdenfer: 

Mümtaz bey 
Müstecaplı •ade Mümtaz 

bey Mersin inhisarlar muha 
kemat memurluğuna tayin 
edilmitllr. Mümtaz bey bu 
aün mahalli memuriyetine ha
raket edec:.ektir 

Ali Kasım bey 
Su.urluk l0elediye reiıi Ali 

Kasım bey kaza belediyesi· 
ne ait itler için vilayet ma
kamile temas etmek üzere 
dün tehrlmlze gelmlttlr. 

K<tz<t kongrası bugürı top. 
litnıyoı·. 

Edremit. 4 (~ Ş ) Ocak 1 ği ı ki haftadır konferanslar 
ve nahiye kongralanndan verdir.ı ektedir. 
sonra 5 birinci kiınun çar· İlk konferansı Ortamektep 
tamba aktamı kaza kongraıı wüdürii \!ahir bey vermiş, 
toplanacaktır i~incl hafta Namık Kemal 

Edremit 
halk evi 

Burada bir l lalkevi açıl

ması yolunda merkezden 
emir ge 1 mlıtır. Balkevlnin 
kurulma itlerine bilf anmıf, 
ıube toplantıları yapılarak 

komite heyetleri seçilmlttlr. 
Hal kevi reiıllği yeni kı\Za 

idare heyetinin seçilmesin· 
den ıonra an 1 aıılaçaktır. 

Konferanslar 
Edremit muallimler birli-

gecesi yapılmıı ve muallim 

Fethiye Ferit han:m Namık 
Kemal 'm hayatını anlatmış· 

tır. 

Birlik balosu 
6 birinci kanun perıembe 

akpmı mahfel sinema salo 
nunda Edremit m 'l allimler 
birliği bir balo verecektir. 

Mustafa Seyit bey 
Değerl i ıairiıolz \lustafa 

Seyit bey dün Edremit'ten 
t ehrimiz,. geln iştir. 

Şiddetli tedbirler alındı 
Moskova , 4 (AA.) - Mer 

kezi icra komitesi bürosu 
•uika.ılarda bulunmaktan 
ötürü ölüm ceza sına çarpı 

lacaklar hakkındaki kararın 
hemen yeri ne getirilmesine 
ve suçluya istinaf ve temyiz 
hakkı verilmemesine karar 
almııtır . 

iç komiserliği Lenlngrat' 
ta devlet güvenini koruması 
hükümlerini ihmal edenlerleıi 
mahkemeye vermiıtir . Son 
zamanlarda Sovyet memur 
!arına kartı zorba hareketleri 
hazırlamakla suçlu 71 beyaz 
Rus'a ait itte fevkalade 
mahkemenin askeri kolejine 
verilmiıtir. 

Staıin ve Voroşilof 
Leningrat'ta 
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insanlarda kuıur aramayı 
hayal avlamak kadar kolay 
zanneden kötüler arasında 
kusursuz yaıamak yeni bi 
çilmiı bir anız tarlaıında 
yalınayak tavıan yakalamak 
kadar güçtür 
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"Çok söyliyen yanılır" ıa 
az söyliyen de anılır 

- 41 -

İnsanlar bir takım vazife
lerle bağlandıktan sonra 
anc~k hürriyetlerine kavu 
ıabllmiılerdir. Bu sebeple: 

1 g - PIAk neşriy a tı 

19 ,30 _ Dünya haberleri 
19,40 - Balalayka orkestr•

11 

ve koro heyeti tı· 
rafından teganni 

20,45 - PUk n eşriyatı 
21,1 5 - Anadolu a j a n ~ı - ııo'' 

salar. 
21 ,3 0 - Radyo orkestrası , 

BUDAPEŞTE, 550 ııı 
ı S,30 _ Rajter itlareıiodı 

19,45 
20, 15 
21 
2 3 
23 ,20 

24 

opera orkestrası. 

İtalyanca ders. 
_ Pl!k . 

Karışık neşri yat. 

- Haberler. 
Ç. •enı - Lajos veres ın .. 

ork e stras ı . 

- DJns musık " si 

BÜKREŞ 364 m 
13 - Plak. 
13,45 -- Borsa-PIAk. 
14,15 - Haber. Bıırsa'd<t 

Bii)iik Bilici)(' İhtifal 
yapıldı 

Soy adı 
Alanlar 

- . ~ -

Leningrat, 4 ( A A ) 
Kırafon ölü mü üzerine Sta
lin ve Voroıilof buraya gel· 

Bağ11z insanın ağsız örüm
cekten hiç farkı yoktur. 
Çünkü: Har ikisi de aç ka· 
lır ve mahvolur. 

14,40 - Plak (halifmusikı) 

Bursa, 4 (AA) Dün • k. 
tam halkevinde büyuk dilci 
Semih Rıfat'ın ölümü yıl dö 
nümü münaaebetile bir 

ihtifal yapılmııtır 

Güreş bir,ncilikleri 
BURA 4 [A.AJ - Türki· 

ye birinci güref birinciliği 
seçimine dün akıam baılan
mııtır. Karıılaımalar üç gün 
ıürecektlr. 

pılmıt olan fabrikaların hep
ıi ltlemeğe baılayınca bu 
ifçllerln sayıaı iki kat çoğa
lacaktır. Türkiye'de mevcut 
huıuıi fabrikalar yılda 

53,000 balya pamuk kullan
maktadırlar. Ulus tarafından 
yapılmakta olan yeni fabri· 
kaların yılda 63,000 balya 
pamuk kullanacaklari umul
maktadır buna göre Türkı
ye'de ıarfolunacak pamuk 
miktarının 120.000 balyaya 
çıkacağı hesaplanmakta-
dır. Türkiye ıimdi 
yılda atağı yukarı 80,000 

M Nazım Erdem - Nafia 
baımühendis vekili (Amuca
zadeleri Arif , Rasıh ve hıza 
be ı !erde aynı iımi almıılar

dır.) 
Hasan Bozkurt vıra -

yet matbaası dizicilerinden 
Şevket Aytemiz - Vila -

yet matbaası dizicilerinden 
İhsan Özen T emaıa ole 

li çevirgeni 
Aziz Ôzdoğan - Temaıa 

oteli yazıcııı 

Mehmet Çavuldur - Tıca

ret odası katibi 

Ahmet Özbek - İzmirler 
mahallesinden 

Mehmet Bektemir 
ziye mahallesinden a9çı 

Azi · 

•••••••••••••••••••••••••• • • 1 
1 

Yoksul/al'ı vediı'en, : 
1 

geydiren ve hern1a

nada gözeten Yok-

• • • • • 1 
1 

su/fa,. Birliğine seve : 
• seve yal'dım ediniz. : 

• • • • 
: Yuksıılları Gö::elme : 
! Bir/iyi : 
• • 

1

: •••......••.••....•••••• 1 

sürümü temin edilmiı ola-

Ba'ltık Birliği_ 1 m'tl;:· Girof'u 
lT fıısl<ıı· biı·liği ç•ılışıııası- ôıd .. - . h" . t· • t• , k l .... urenın uvıye ı Del iŞ ı ı·a ' (' IJlege anlaşıldı. 

k •t r •t ı• y(ıı t•di Moıkova 3 f A.A I Dahi-
( ( liye komist'rliğl bıldlrivor: 

Tallın 3 (A.A.) - Haltık hedeıi ile teı i s edılmiı olan 
bağların kuvvetlendirilmesi 
işine devam edılmesiı.e ka-

rar vermitlir. Uluslar der-

İlk tahkikata göre M. Gi 
rofu öldüren Niko 'ayef Va. 
silyevlç i•minde bir idir 
1904 doğumlu olan Nikola 
yef Leningraı amele ve köy-

- 42 
Hepimizin, hiç olmazsa 

tek bir vazifesi vardır O da: 
Beıikten mezara kadar 

taşımak için bize emanet 
edilen bu vücudumuzu gü· 
cümüzün yetebildiği ka dar 
sağ ık ve refah içinde ya 
ıatmağa çalıımaktır 

Sabit 
Müftüoğlu 

l s Edvard Cendell•0'P 

eserlerinden ,p,t 
ru Rasen• kıu oper•~ 

19 
16, 15 -
20 20,20 -
21 

2t,45 -
22,05 -
23 

Hab ' rler . 
R1dyo orkestrası. 

Konferans . 
Plak (tarkılar) . . 1 
Chopinin eserlerıııd 
Pjyaoo konseri 
Şarkılar. 

Radyo orkestrası. 

haberler. 
23 ,25 - Konserin devaın•· 

konferamı neticesinda neı 

redilen bir tebliğde baıka 

devletlerle mutabık olarak 
Baltık memleketlerinin bu · 
lunduğu mıntaka da sulhun 

neğinde ve uluılar arası 

konferanslarda üç devlet 
lü müfettitliğinde memurdur. j 
Tahkikat devam ediyor. 

·------/ı : Sanşın T akvıml 1 Halk evinden: 
-· 

ve emniyetin pekittirilmesi 
ne çalııan konferansın bü 
tün genel ıiyasa 1 meselelerl 
i~ Bal ı ık siyasetini tat bık 
ett14i bildirilmektedir. 

Konferans Letonya, Lit· 
vanya, Estonya uluslar der 
neğine olan bağlıJığın bir 
daha teyidi ve bu kurumun 
çalıtmalarına hararetli bir 
surette iıtirake karar vermif 
tir. Üç Haltık memleketi 
karıılıklı yardım anlaıma
sına müsait bulunmakta ve 
bu anlaımayı mühim bir 
mesele olarak telakki etmek
tedir. l\onferans Baltık siya
si çerçevesi içinde üç mem
leket arasında 1 2 - 9 • 9J4 
tarihinde imza e ~ ilmiı olan 

için müıterek temsil tesis 

edilecek ve bu üç memleket 
faaliyetinin telıfi için hariç
teki diplomatik mümesail le· 

re müıterek talimat verile
cektir. Gelecek konferans 
niıan veya Ma yııta Kaunas
ta toplanacaktır. 

İran 

Got~ı·ing·'ın ı 
~ııtkıı 1 

1 Üst tarafı birinci yüzde l 
kılına şüphe edilemez ki 
barıı ömürsüz olacaktır . " 

Soy adı yasası na göre 
herkes kendine ııygıın lıir 
soy adı bıılacaklır 

Hu iş için Dil, 1-.debiyal, 
Turih şııbemiz ö:: /ıirkçe 
acllar unılduıııışlır 

İstekli oluıılcır Halkeui 

I iLK ~ANUN 1 

Çarıamba , 
Gün doğUfll~· 

Zevali 7,10 
YIL: 1934Ezani 2,20 

ŞABAN zS 
bıış vıırarak keııılirıe bir l '===~·-~==--
soy adı seçt'bilir. 1 _.,,,; 

·-===--- -- - --=· ------methiyesini yaparak son ver· • -
Goering nutkuna Hıtler'in 

mittir. Alman hava nazırı •=--- _ _ -:o___:~c... 
Berlin'e dönmüıtür. 1 

·-~-----~ ---· 
Ve Afgan sınır işi \ıı Kohinor diş 

macunu 1 ı Hortlıyan 
Mumya 

Tahran, 3 ( .\ A. ı - l:laı 
vekil ile Hariciye bakanı 
lran · Afganistan sınır mese
lesi hakkındaki hakem gö
rüımelerlnl kolay1 aştırmak 
ve çabuklaıtırmak için sını 

1 

Dişleri beyazlatır, 

etlerini kuvvetlen
dirir 

balya pamuk yelittlrmekte· 
dir. buna bakılıraa, Türki · 
yede ıanayiin geniılemesi 
pamuk kültürünün çoğalma
sına yardım edecektir. Çün 
kü pamuğun memlekette anlaıma ve iç birliği mua- ---• 
__________ _,,, .............................. !!ll!!l!!! ..................... !!11!!!!!_. __ ;,_ __ .:._.....,...., .......... ._.. .................................... ...__ ............ ~-............ ~.--------...... ----..... ----.--...... _,,..---_..------...-............ ...--.... --..... -------:-:ı,1'~ 

gün mühim bir vazife aldık' edince çingenelerin korka- bunları asacak değiller ya.. . daha birer ıite rakı ç 1kara bulunuyor . Ermenlnirı 11~ 

caktır ar gitmiılerdir •• 

Roman Tefrikamız: 14 

Set \r elŞletıı S<t \lelŞil 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Genç zabit böyle hulyalara 
daldığı bir zamanda çadırla · 

rın yanı batında üç süvari 
belırdi Çingene köpekleri 
bunlara ıaldırdılar, lakin ko 
ca herifin köpeklere bir ha· 
ğırmaaı köpekleri derhal 
susturdu ve kıçları üstüne 
oturttu. 

Gelenler müıel lah ü~ç jan
darma süvarisi idi. 

Çingeneler gerçi ayağa 
kalkmak suretile bu gelen 
jandarmalara hüımet etti
ler iaede, aralarında bir tek
lifsizlik olduğu yekne:ıarda 
anlaıldı. Koca herif: 

- Gelin bakahm hemıeh · 
rllerlm, gelin kartal kuıla 
rı. 

Diye seslendi. Çocuklar 
ıuvarllerin atlarını tuttular. 
Suvariler kurulmuf olan 
meclise doğru geldiler ve 
ıelam verip oturduktan 
sonra Türkçe konuımağa 
baıladılar. Koca karı derhal 
faaliyete geçti ve hemen üç 
rakı kadehi daha getirdıkten 
ıonra. 

Dlkran onbaşı, misafir 
umduğunu yemez bulduğunu 
yer b , ka bir ıey arzu edl
youan bulduralım 

Demesi üzerine her za 
man önüne bakan ve zaten 
yüzüne bakılınca Ermeni 
olduğu anlaıılan onbaıı : 

Rakınız bu kadar mı? 
Koca karı: 

Rakı iatediğiniz ka· 
dar . Siz batka şey laleyi· 
nlz 

- Böyle havada yoğur

dun kahrı çekilir. Tavuk 
bol; yalnız fazlaca yoğurt 
lıterlz . 

Bu mükalemeden scnra 
koca karı bir müddet için 
ayrıldı. 

Çeri baıı ile Dikran on 
ha ı konuşmağa baıladılar. 
Çerı bs şı: 

- Dıkran onbaıı , arka · 
daılarını şimdiye kadar gör 
medim. Bizim taraflı olduk
ları belli ya. 

Şimdiye kadar benim ka· 
rako!d,. değillerdi, merkez 
de idiler, yeni geldiler. Bu· 

Çünkü Lir idam mahkümu rak kendisini ele vermeleri Bizim de vazifemiz bıldikle- rak ahenge lttlrak ettiler . veçhlle "sabahtan k•1~ ı~ 
firar etmif, kendisi Tıirk muhtemel bulunduğunu rimizi ve gördüklerim izi söy- Türk za Lı ıı hülya arasıııda çantama baktım . AğlıY

11

ı it 
d d · d k k k · · · bit' · h' laya, etrafa baktım. Dlfl ı'' imif. Yapılan tahkikat ve ütündükçe en işesı artıyor, lemek. Siz tiın i zev inize onya tııesını ırmış ıç 1 

1 k h b 
· 1 b ·· t · 1 tt uğuruna ölen ermen • • . .t 

keıfiyata göre bu hava iden kendisinde biraz uvvet lı· akın. Çal Ibol ça ! ir söz soy emıyor ve ıa a r. 
· lh b 1 d • ettı·ğı· ve 1'andarmalardan Çerkes 1·andarmalardan söylenen sözleri dahi iıitmi· kısı çalındıktan sonr• • ~ geçınesı me uz u un ugun- batının gelini. türkil1" 

dan bu arkadaıları meı kez· birisinin silal . ını kapmak da biriİi onbaııya: yor, ya ' nız cigara içiyor ve Çerkez havaları çalırıdı·, 
d b · ·· der ı·mka" n dahı·Jı'nde bulunduğu - Dı· kra11 efendi, koca mukadderatını dütünüyor. • en en ı m yanıma gon · Kafalar yükseldikçe 0'ıil diler.Çıi. ü bun ı ar da Türk- cihet le yine ümitvar bulunu· karı bizim mektepte hoca· Ermeni alkolün tesirine seldi. Ortalık sarhoı ,ıf" 
çe bılıy 1r. Hatta bu mesPle yor ve son çare olarak bu lık yapabilecek kadar tec- mağlüp olarak: Ermeni c nbaıı hükrneo 
için sizi de sıkııtıracağız.Çün kararı veri) ordu. rübe görmüş . Dedi. - Kemancı batı - çal ba Bir aralık çeri baııya r 
kü benim en bü} ük şüphem Kocakarı bir elinde ko- Koca karı cevap olarak: kalım bir ıey dınliyeli m _ Göbek havaları ııe,ıı 
sizdendi r. Bir de şu karşıda caman bir rakı şiıeal , diğer - Siz oğlum, oturun, zev· - Türkçe mi Arapça mı du? Haydi bal< alıın ~~~ 
çerkeı köyleri var. Ya siz, elinde büyük bir çanak yo kinize bakın. Biı:im koca he- efendim? b b k 0 

Ya onlar mutlaka bileceksi T k'd A b k iraz gö e atıaın, J1'
11 

ğurt olduğu · halde geldi. rif zaten bunamıı bu aıireti - ür en raptan 1 esnada yine l<oca karı 
niz. Ben •izi sıkıtl ıracağ ım Kaılarını çatarak kemani ben idare ediyorum. tım vallahi, Ermenice Çer dana çıktı. Ve: ~·~ 
yanımdaki arkadaılarda çer- lbo'ya bağırdı. Siz zevkinize .. y'encenize kesce, Çingenece çal ki ta _ Ara dı ğını ~ ada1" ,( 
kes olmak itibarile çerkes· Ö!dün mü olan İbo?Mi- devam etltiğiniz müddetçe dı çıksın. kında bizim bu ~ölde '/ f 
leri sıkıştırırlar. 1 u firariyi safirlere biraz birıey çal. ben tahkikatımı yapar, bu Türk zabiti , Türk'lüğe la- cağınız tahkikat ıçın ıiıt ~ 
de bu suretle buluruz •ana semtten dündenberiberi ge · rizin baıladığını hissedin· lümat vereyim: Dündt

11 ~ 
- Allah müstehakını ver Ç len geçenleri 0·-ğrenir sı·ze ara · ce yine muztarlp olmağa b' k .. . d arıP / eri başı karısına: ır ır at uzerın e 

sin . lle r geldiğınde böyle bir b'I • il ·· t mahküm bir vaziyettt yap:>.- yafetı' nde bir süvari. 
' Senin dikran onbatı ya ı eceginiz yo an gos e- 1 • 

ıey,behane eder beni ürküdür ririm Demesi üzerine Türk cağı cidalin müntekimane onun yanı batında Y 11 ~~ 
eylenn-iyl", zevketmeğe gel d ııt 

sün. En sonra beni bu çöl· zabit! tereddüte ,ardı. Acaba olacağını düıündükçe zevklı kıyafetli bir piya e ,0f 
d k L memiş bizi üzmeye gelmiı. o en açıra::ak ve bir ahL·ap çingeneler kt-ndi : ini durup olacağını dıt takdir etti. Hatı· yanı başından gür> .:o 
k b d k M111r'da idam mahkumu bir • ay e ece sin dururken teslim mi edecekler? rında kaldığına göre bulun· ya doğm geçmiıler. 1, 

fi d Dik • k Türk kaçmı•, bizim burada d ğ h' · ı ğ de ' u esna a ran ın ar a- • Yoksa muhafaza ed cekler u u mu ılın vaz yetl co . gün doğudan ıehre '-il ı 

d 1 · d ı f k haberimi ' varını•! Tuhaf de f h ··ı d f rıı"' aıı o an 1an arma a a a· • m · ~ı Buna dair kati bir ka ra iyesini ta ayyu e iyo r sebze dolu bir çi t a Bilı 
rıtarak çeri baııyı temin elti ğil mi? Maksı:.tları bizi bu çöl- rar veremiyordu . Yalnız ver- haritayı muhayyelesinde tel· iki arap geçmitler I 
ve ıehrin dahi büıün gele den kaçırmak. diği karar: Son çare olarak kik ediyor ve vatanına ka çadırların yanı ~at1 ":ı:; ~ 
arandığ ını ve ıüpheli olan Koca karı gayet llkay jandarmanın si l ahını kapıp vuımak için en kestirme selr~ pantolonu ~ı 
bütün Türk evlerinin taharri dane: mücadele etmek ve bu su · yollar arattırıyor. entarili iki kiti geçrıılf~e1 ~ 
edildiğ ni •öyleme•i üzerine Bunların vazifeleri bu- retle ya ölmek veya kur Kemani faali yele geçt;, ri yüzerek geçüp çer ,e 
Türk zabiti fena vaziyete dur. Sana da sorarlar her ke . tu'mak. bu defa bir klarnlt, bir de yüne gitmek istenıitle~~' 
düıtü. Çünkü meselenin ehe · se de. Taki aradıklarını bu· Kadehl<'r tevali ettikçe def ilave edilmek suretile ya girmiıler, bir• ) i~ 
mmiyetlnl jandarmalar izam tuncaya kadar. Bulmazlarea etti, çingenelerin bir kaçı bir ince ~az teıekkül elmiı geçınit diğeri a\aborllr• 
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D 1 Y J ' c l'k l"t' l'k :Macaro~lu: : Reji • 

1 
1 

s 

İspanya 
ihtilal maznunu ser- ı 

best bırakıldı 

y 

o 1 

1 ugos avya nın ermen 1 ve iİ ın 1 ................................................... : 

d 
Nefesini bile keıerek par- bıleceğlm ve timdi neyıem Cenevre' eki Teşebbüsü Franoız ve Alman gençliği mak uçlarile yürüyen Lüsl- onu alabileyim diye evlen· 

tarafından kurulan "Sahi 

Madrit , 3 (AA) Fransa'· 

~a oığınnııı olan sosyalist li 

1 
erı lndel viç Priestonun oğ

ku 1•uis Priesto serbest hıra -

1 ılınııtır . Luis ihtilal hadise 
er; ·· 
t
. Uzerine tevkif edilmiş · 
ır, 

Berli7ı'de 
KornünistlerWm ah 

mkü oldu 
ol Berlin, 4 (S.Ş) Biri kadın 

lltıak üzere on iki kişi 2,5 
Yı a 

tasında değişen hapis 
cezai 1 Di arına mahkum oldu ar. 

ier on dört komünist 9 
'Ydan dört seneye kadar ha· 
~ise llıahküm edildi, Muha· 

b eıne bitince mahkumlardan 
it' d 

d 1 anıarlarını keserek ken· 
ini öld" k d urnıe iste i. 

Okaristik 

Japonya 
Yeni bir gemi yap-

tırıyor 

3 (A.Aı -Tokusuki 
hususi deniz 
kullanılmak 

Tokyo, 
tezgahlarında 
hizmetlerinde 

Rengaski isminde iizere · 
1 o,oon tonluk yeni bir gemi· 

nin inşasına başlanmıştır. 

Amerika 
En büyük tayyareyı 

yapacak 
Paris, 4 ( S Ş) A merl~.a 

hükumeti dünyanın en bu 

"k kuvvetli deniz tay· yu ve 

yare sini 
vermiştir. 

yapmak kararını 

Yunan Prensi paris'te 
. 3 1· A A 1 - Yunan 

Parıs. . 
. J . dün Londra 'dan 

prensı orJ 
buraya gelmiştir. 

Avusturya 
Kongrasıni sekizbin · Maliye bakanı Ro-

kişi açtı ma'da 
Melburn 3 ( AA) - Sen ROMA, :i [A. A 1 - .\v~s· 

Pe.ı k ' ı· bakanı dun 
ri kilisesinde toplanan turya ına ıye 

1 
. ti 

8Do . 't buraya ge mış r 
O kiti dün okaristik kon· Parıs en . , 

are. k Londra ve Parıs te 
sının açılmasında bulun- Ba anın b 

l'lıuıla.rdır. parafa ettiği An sturya or· 
tahvili iti mevzuha· 

Doğru değilmiş 
Berlın, 4 (5 .,ı ı - Alman 

hzeteleri lngıltere'niıı hava 
t ' eslıhatı münasebeti ile A 1-
ııı,nya'ya bir nota verdiği 

cunun 
histir. 

hakkrndaki haberin doğru 
olmadığını yazıyorlar. ----

f ransa'da adalet ~iraflığı etrafında ülkü 
Y . 1 lekesiz olarak taııma yı 

k 
enı Fransız Adliye l a- . h kimlerirn ı z var. 

llnı M b"t" edınen a F' . Jorj Perno u un b. bu işe ehemmi· 
tansı "dd . ·11 • gön fakat, ız h 

d 
z mu eımı uıne k onları er· 

erd 1 et vermezse • 
iğ; bir tamimde, bun a Y b d l yerine koyacak 

rı lld 1 tbik kes u a a 
da a eti bitarafça ta e Ablak kendi mükafatını 

b Vet etmektedir. M · Pı-rno d d t •ıdığı için doğru· 
irk d d " 1 ken ın e a, b 

d 
aç a li rezaletin ogur· 1 n bir aJam u-

U" f fk" lukla ça ışa 
KU ena tesirin e arı umu . k ulamaz Fa· 

l'lıi il dala yerıne on 
d 

Yece hemen umumişletlr • . d k. ibi maddi dü· 
iğ; · l kat şıırı ı ı g • 

nı, bu yüzden u usun 
1 

. yaşayışımızda 
il.dal t .. . . şünce erın 

e e olan guvenının sar - sıkışık za. 
ııld - "I ok yer tuttugu 
1 

ıgını, bu güveni sag am· ç d "ksek duygulara 
<ltt l b't manlar a yu Ö ırmak için ada etin ı a· f ldırılıyor. n· 

taf b ·ı her tara tan sa 
• ça uk ve tam manası e d duyan vic-

latb·k . .. ce bun an acı 
1 ı i lazım geldiğin• soy-

1 
.1 !emenin muvaffa · 

edıkt b !da dan ar ı er 
en sonra u yo . . kölelikle olduğunu 

Yııp 1] h b . h 1 ve kıyetının 
an iç ir i ma .. . bozulmağa baılıyor, 

kYolsuzluğu müsamaha ile gorülncet . tutmak için 
11.r 1 bun arı emız 

tı amıyacağını, sıyasanın ·· k ek bir 
&.d 1 aman zaman yu s 
k 8 etete karııtırılmasının z . ..

1 
hakikatleri hay· 

lltiyen caiz olmadığını, bu sesın ° mez 
1 

t' M Perno 
y ıd k gere< ır. · 
~ ' a müddeiumumilerce ırn_ıası ··tekine berikine 

8'orüliip kendisine bildirıle- hakımlere. ok d " · ı hüküm 
tek b- .. ki yardım etme · egı ' 

ulun yolsuzlu arı . ne- b · etinde ol· 
red 1 . 1 roek nıec urıy 

en gelirlerse ge sın er, ver 1 tmakta hak-
Çok d d klarını hatıra 

<cı surette cezalan ıra· u ı r kalması 
ca, - l d (una mec u 

R•nı bildiriyor. 1 ır. bunu yaptığını 
F'ransa'da adaletin dağıtıl- acıdır.; amak verici· 

rıı - ek de ıvanç 
aıı işindeki yolsuzlukların gorm 

bir bak b .. ı bı· tamim dir. · · anın oy e r · de taınımın Ya F Tan gazetesı 
Ptnasına >Ol açm11sı ran· . ·ı . den siyasal ve 

ıı:ı: d kk . ana çızgı erın ' 
l . gazetelerinin de i a l Ller karşısında 
ıni k adli reza e 

Çe ınlıtır. d duğu acıdan bah· 
E.nı . · bu ulusun uy . 

t ransl1an gazetesı 'ki sonra diyor kı: 
lltni d d' settı en 
ki: ın en bahsederek ıyor "hakimlere bitaraflığı tav· 

k 
"·nsanlara en ilk haki 

atı.,,. h 1 r k 1 atırlatmanın , on a· 
1 a itııplarının üzerine eği-
erek 1 1 Ça •şan mektep çocuk· 
llrıııa k 
fe 

1 
Yapıldığı gibi birço 

Y eri ·· - k ğ . bı ogretnıenin gere ti ı 
r zaın d b ka an ayız Adliye a -
nı ın" dd derdı u elumumilere gön· 

tin b·ği bir tamimde adale· 
ıtar f illa a • çabuk ve tam 

nasıl . . . 
ıöyli e tatbikı gereklığinı 
batı Yor Şu halde, hakimler 
l,11 ~ Untıtnıuşlar mıydı? Ta· 
İdra:P•l değil! Şereflerini 

eden ve el bllelerlnl 

. tmek çok eyidir. Fa· 
sıye e . . ve 

h • kimleri sıyasanın 
kat a I .. 
. 1 damların on ar uze-
sıysa a . d 

tıklan tesır en 
rinde yap 'd' B' k daha eyı ır. ır 
kurtarma ' k anlirile 

k' en ya ın 
ha ım, f in kendisini 
en büyük şe ın bile bil 

d "unu hissetse ' 
koru ug bazı seçim ve 
hassa taşrada " "te 

1 
't kurumlarının, mu -

; omı e ·k· den kor· 
gallibe.lerin tazyı ın 

kula bilir. • eyi· 
Bakanlar -- hatta en ylle· 

1 . lduğu kadar az e 
crı 0 iderler, 

rl bile - ge~er, g 

"La Bulgarie" den 
Yugoslavya'nın Marailya 

suikastı hakkında uluslar 
cemiyeti konseyine yaptığı 1 

müracaat bu feci hadisenin 
mesuliyetlerinin acun karşı
sında ortaya koyduğu ağır 

meseleden çok iıkilli olan 
uluslarnrt1sı düıünceleri it · 
gal ediyor. Beklenilebileceği 
gibi Bı-lgrad hükumetinin 
notası Macarlar yönünden 
büyiik bir aksülamel uyan· 
dırdı. Budapeıte hükumetinin 
aldığı durumu kaydeden bii. 
yük batı gazeteleri vaziyetin 
nazik o 1duğunu söylemek· 
le beraber yakın karıııklıkla 

rın tehlikesinden korkar gÖ· 

riinmüyorlar. 

Gerçek olan şudur ki Ce· 
nevre'd e karşılaş ~ cak olan 
iki tez bun c'an böyle apa J 

çık ortadadır Yüksek ulusla .

1 
rarası kurumuna sunulan 
meselenin ve bu mevzu üze· 
rinde ilk kanunun ilk giinle
rinde yapılacak duruşmanın 

ağırlığını gizlemek bir hata 
olur. Yugoslav teıebbüsünün 

ve bütün ülkeler gazeteleri 
nin bunun için yazd ı kları bol 
yazıların acunda uyandırdığı 
büyük alaka da bunu göste

rir. 
Uluslar cemiyetinin hiç 

bir zaman bundan daha di· 
kenli ve Avrupa barııı ıçın 

daha çok tehlikelerle dolu 

bir meseleyi goruşmemiş 

olduğunda herkes birleşiktir. 

Marsilya'da yapılmış olan 
çifte cinayetten doğrudan 

doğruya doğan meıuliyetler 
meselesinden ayrı olarak 

uluslararası mahiyetinde bir 
sürü meseleler daha ortaya 

çıkıyor. Öteyandan ıimdi· 
den oldukça biiyük olan 
dosyaya yarın alakadarlarca 
katılabilecek belgelerin nevi 
ve ehemmiyetlerini kimsenin 
önceden tahmin edemeyişile 
mesele daha çatallaş ı yor. 

Ne olursa olsun uluslar 
cemiyetinin bu itte yenilecek 
güçlüklere rağmen , bugün 
vazifesini yapacağı umudu 
herkes tarafından pay 1 aııl 
maktadır. Geçen 9 ilkteşrin 
günii fransa'nın konukcu top 
raklarını kana boyamıı ve 
Kral birinci Aleksandr'la 

fakat komiteler kalırlar ve 
sıyasa devam eder . Frann · 
da adaletin geçirdiği hasta· 
!ıkla kurumlarımızın timdi. 
ki halde geçirdiği, rejimi bi 
le tehlikeye diiıüren hasta 
]ıklar birbirine girifttir. 

Onun için dönüp dolaşıp / 
gene lakırdıya dönüyoruz: 

Göreneklerimizin adetlerimizin 
düzelmesi için önce kurum· 
larımı:ı:ı düzeltmeliyiz. lliiku· 

met ıubelerinln ve en önce 
adaletin normal bir tarzda 
çalııabilmesi için hükumeti 

diizeltmeliyiz İcrai kuvvet· 
!erimiz mebuslar Meclisinin 

tazyiklerinden ve mebuslar 
da kendilerine seçim bakı · 
mından yapılan tazyiklerden 
kurtulmadıkça yapılacak 
bütün şeyler geçicidir. 

M. Preno kanunları bita · 
rafça tatbike çalıımalarını 
hakimlere tavsiye ediyor. 
Çokala. Fakat bundan önce 
hükllnıet kuvvetlerinin ada· 
lelin iılerine karıımıyara k 

Y
i bir misal göıtermeleri 

e d ? 
ııerek değil mi lr. 

M. Bartu'nun hayatına malol· 
muı bulunan dramı örten 
esrarı aydınlatmak ihtiyacını 

bütün acun duyuyor. Avru· 
pa'da iıbirliği siyasasının ve 
barııın korunmasının ken· 
disine bağlı olduğu bu aydın 
latmıya iıttrak etmekle 
menfaati olmıyan tek ül· 
ke yoktur Bunun içindir ki 
Belgrad hükumetinin uluslar 
cemiyetine yaptığı müracaat 
- ki cemiyetin bu ite ka 
rıımaaında hiç bir mantıksız 
lık yoktur - kimseyi hay 
rette düıürnıemelidir. Barış 

endiıeıl bugün genel Leman 
gölü kenarlarında ihtilafların 
barııcı bir zihniyetle 
halledilmesi zihniyetinin 
ulusların ondan bekledikleri 
yemişleri vereceği muhak· 
kaktır Marsilya faciasının 

ertesinde barıf ülküsüne 
bağlılıkları ve bay\allık duy· 
gularile tanınmıı bir 
iş hükümdarın v e 
bir hariciye bakanının haya 
tına karşı yapılmış olan sui · 
kastın kaynakları hakkında 

ortaya çıkan itilaf hız ' ı ve 
faydalı bir uluslarerası ha
rekeli gerekleıtiriyordu. Bu 
da uluslar cemiyeti dıtın· 
da olamazdı Bu ihtilafı uluA 
lar cemiyetinde ortaya koy
makla Yugoslavya hem ulus· 
lararası tesaniid zihniyetini 
ve hem de barııcılığının ve 
itidalinin parlak bir örneğini 

vermiş oldu. 

Bu husuıta kullanacağı 

usul ne olursa olsunU. cemi yeli 
meseleyi bu zihniyetle tahlil 
edecektir Fikirlerin sükunet 

bulması için bir zaman bıra 
kılsın veya bırakılmaun, Ce 

nevre hakimleri türeleri ica · 
bı üzerlerine almış oldukları 
uzlaştırıcı vaz,feden imtina 
edemezler. Ağır bir tehlike 
hakkında hüküm verecekle· 

ri için vazifelerinde adeta 
bir tanrılık kaynak bulun · 
duğunu unutmıyacaklardır. 

Uluslar cemiyetinin müdaha 
lesinin beklenilen sükuneti 
getireceğinden ve korkunç 
Marsilya cinayetinin yapı lı 

ıındanberi Avrupa göklerini 
kaplı yan bulutları dağıtmıya 
muvaffak olacağından emin 

olunabilir. 

Kuşkulanan Avrupa 
"Slovo,, dan 

Yugoıla vya'nın Uluslar Ce· 
miyetine yaptığı teıebbüs sÜ· 

kıln içinde olmıyan Aavru 
pa'yı endiıe ve mesuliyet 

karşısında bıraktı. Şüphesiz 

Marı il ya suikastı failinin 

meydana çıkarılması lazım 
dır. Anlaşılıyor ki bunu bü. 
tün devletler istiyor. Ve ge · 

ne Avrupa'nın istikbalinin 
tedhiıçılerin ellerine bırakıl

mıyacağı ve onların acunu 

ölüm tehlike>ine siirükleme 
!erine meydan verilmlyecelti 

de ıtiraz kabul etmiyen bir 
keyfiyettir . Cenevre'de top · 
la nan Ul'.ısla r,Genıiyetl ağır 

bir mesele kar1111nda bırakıl· 

mııtır. 

Eğer diplomatlık son anda 
güçlükleri yenmek kuvvet 

ve imkanını kendisinde bu
lamazsa, Ayrupa da yeniden 
bir felaket karıısında kala· 
caktır. Hemen temenni ede· 

lim ki. sulh ülküsüne tabi 
olanların adedi bu defa Ce
nevre'de fazlalaımıt olıun 

berg. mahfelinin daveti 
üzerine tanınmıı Franuz ya· 

zıcısı Jul RomenBerlin ünlver
ılteslnln büyük amflteatrında 
cermenlik ve latinlik mev· 
zuu etrafında bir konferans 
verdi. 
Jul Romen bu konferansın· 

da yeni Avrupa'nın etnik 
nasyonal eıasına dayanıla 

rak kurulması fikrlni kuv 
vetle ileri sürmüş ve fransız 
Alman anlaımasını çok 
meth et mittir. Bilha11a 
bu anlaıma hakkın· 

da söylediği sözler dinleyl· 
eller arasında olduğu kadar 
Aitlerci gazetelerde de çok 
büyiik bir ıevk ve heyecan 
uyandırmıştır Bu konferans 
üzerine alman gazetelerinde 
çıkan yazıları alıyoruz 

"Berliner Börsen Zaytung" dan 
M. Nebersberg, Jül Ro 

men'in gene Fransa üzerin 
deki siyasal ve ebedi niifu 
zuna bilhassa iıaret etmiı ve 
Fransız yazıcısının sol cena· 
ha kadar olan mahafile bağ. 
lı Fransa gençliklerinin reis· 
!erini sıkı bir iş beraberliği 

i ç i n t o p 1 ı y a b ilmeğe 
muvaffak olduğunu söyle
miştir. M. Nabersberg söz
lerini şöyle bilirmlıtlr: 

Fransız arkadaşlarımızın 

emniyetini bu kadar büyük 
mikyasta kazanmıı olan bir 

adam bizimde emniyetimize 
layık demektir. 

"Be !iner Tageblatt,. dan 

Jal Romen, naayonal sos
yalizm hakkında düıündük 
lerini, eski eserlerinden biri 
olan "K.romder . Lö Vicy. 
adlı kitabına dayanarak 

' çok büyük bir incelikle 
anlatmııtır. Jül Romen lu 
kitabında bir Fransız köyü 
halkının rasist hocalarından 
bahsediyor. Rasizm nazari 
yesinin temeli olan 
"irade,, yi böylece anlatan 
Romen dinleyicilerine çok 
heyecanlı bir akıem 

yaşatmış oldu. 
Romen diyor ki: "Alman 

rasizminde ebedi bir dram 
var: medeniyetin her türlü 
endiıelerini, karıııklıklarını 

yüklenmiş olan fakat k•ndi 
benliğine dönmek istlyen 
bir Avrupa'lının duyduğu 

nostalji!.buna göre dünyaya 
bir ırk «incili» nl haber veren 
Almanya müfrit bir cerma· 
nizm demek olan bu ıekil 
altında Avrupa'lıya düıen 

bir vazife yapmıı oluyor. 
Fransa latinlik yolundaki 
vazifelerine sadık kaldığı 

takdirde bile yeni Almanya 
nasyonalizm inin bsıka ulus · 
!arın esas mili iyetine çok 
hürmetkar olduğunu ve bu 
yüzden de nasyonalizm 
mefhumunun maddi bir 
emperyalizm manası alamı
yacağını anlıyacaktır. 

"lıçilerln tesanüdü" te· 
meli üzerinde yapılacak bir 
Avrupa kalkınmasının boş 

bir hulya o!duğu anlaşıldık 
tan sonra yapılacak ıey et 
nik fikirleri kuvvetlendirerek 
Avrupa'yı yeniden kurmak· 
tır. Fransa eninde sonunda 
Almanya'nın Avrupa'nın men· 
faatlne uygun söder söyle 
diğini anlıyacaktır. 

"Doyçe Algeınanye Zaytung,.dan 
Fransız medeniyetinin ev· 

rense! yüksekliği fimdlye 
kadar bütün Fransızlarca 

itiraz kabul etmez bir müte· 
arife gibite lakki ediliyordu. 
Gençlerden mürekkep bir 
çok birltlderln, dolayısile 
Frans z geııçliğinin namına 

konuıan Romen bu "hük-

yen Mervll müdürün odası- medim. Fakat, acaba hakl
na girdi. Müdür, batını ma katle bütün delikanlılar ha-
saya doğru eğmiş oturuyor yattan tamamlle istifade ede-
ve bir yanlış dosyayla meı biliyorlar mı?. Bunu bllmi
gul olduğu anlaıılıyordu. yorum. Şimdi söz bana in· 
Genç Lüsiyen müdür kendi- tikal:edecek .. Evet, ben ha
sine bakıncıya kadar bek· yattan hakkile istifade ettim 
!ediği birkaç uzun dakika- ı; ok mesudum; çünkü buııün 
yı, onun koyuca kırmızı yü arzu ettiğim ve daha bir çok 
züne ve toparlak fakat ıh kadınlara malik olabilirim. 
Uyar olduğu kad or gür si Hatta timdi bile, altmıııma 
yah saçlı, çok kullanılmıı yakın olduğum halde ... 
baıına bakmakla geçirdi. Maaa üstündeki kağıt kea-

Nıhayet M. Dezermoaz me bıçağını eline alan. M. 
batını kaldırarak dudak uç Dezermoaz bir bastonmuı 

larile sordu . gibi seri bir çevlrlıle dön-
- Ne var? dürerek devam etti: 
Lüsiyen Mervil: - Evet, dedlii;inlz ıılbl 

·- Müdür bey, dedi, da - artık zamanı gelmiıtlr. Emin 
rılmazsanız , sizden kısa bir olunuz, aziz dostum.Hayatı· 
görüınıe için müsaade isti · nızı en derin bir ıevııiyle 
yeceğim . Çünl.ü, sizden rica daha eyi bir ıekle sokmaii;a 
edeceğim bir şey var «Oto· çalııacağım. 
malik Makineler Cemiyeti» Genç adamın yüzü sevinç 
ne gireli yedi senem bitmek ten kızarmııtı - Kati bir ıule 
üzredir. lıtmden, bunu siz sordu. 
de biliyorsunun,ıeflm daima - Şu halde, Müdür Bey, 
memnun kalm1ştır Bütün 
roparlar benim elimden 
geçer. Buna rağmen timdi
ye kadar en küçük bir yük
selme, en ufak bir zam 
dahi görmemiıimdir. Hayat 
çok ağır müdür bey! Bir çok 
meslektaşlarımın maaşları 

çoktan çoğaldı . Ben de böy 
le bir . . 

Nutkunu evvelden büyük 
bir itina ile hazırlıyan ve 
zihninde bir kaç defa tek · 
rarlamıı olan genç adam, 
kelimeleri burada karııtır

mağa baıladı Büyük yazı 

hanenin resmiyeti, ihtiıam 

ve monoklusu ile bakan 
M. Dezermoaz'ın n11zarları 

zihnini ayrıca altüst etmlı 

adeta bir "kelime halit •I Si" 

haline getirmişti . 
Müdiir imdadına yetişti, 

sözünü keserek: 
- Anladığıma göre sl:ı: 

maaıınıza zam yapılmasını 

istiyorsunuz. 
Evet, Müdür Bey! .. 

- Şimdi nekanar almak 
tasınız? 

Bin yüz frank, ayda . 
- Evli misiniz? 
- Hayır, efendim! 
Sert bir ıekll almıı olan 

M Dezermoaz'ın yuzunun 
çizgileri burada birdenbire 
yumuşadı. Kendisi de, çok 
ağır bir yüklen hafiflemif 
gibi müsterih. sakinleıtı. Ve 
temiz kalpli görünerek gül· 
meğe baıladı Sonra: 

- Ah, evlenmediğlnize 

nekadar eyi etmişsiniz M 
Mervll!. Tamamen mesut 
olmak istiyen insanlar ben 
ce evlenmemelidir. Evet, 
anc «k ozaman hiçbir dütün · 
ceniz olmaz. hiç bir taah· 
hüt altına girmezsiniz bir 
kelimeyle hiirsiinüz. lıte ben 
bunun için evlenmek arzusu 
göstermedim çalışabildim. 

İstediğim ıeylerle iştigal ede 

mü kati. ye aldırıı etmedi· 
ğlni söylediğine göre bu söz 
komıularımızın siyasal ta · 
vurlarında da bir değiıiklik 
olacağını bize umduruyor 

,.Berliner Tageblatt" an 
Jül Romen, konferans ı nı 

selamlıyan alkışların basma 
kalıp olmadıklarından emin 
olabilir. Fransız yazıcın bi· 
zimle, çok ıövaloresk bir 
soğuk kan!ılıkla konuıtu. 

Şimdi tam fikri tekamül 
devresinde olduğumuza gö
re fimdiden Romen'ln dile 
diğl kadar.Avrupalı. bir il. 
san kullanırsak cermenliği 
Avrupa'daki vazifesine uy· 
gun bir adam tipi yapmıı 
olacağız. 

pek yakında zam görecefimi 
ümit edebilir miyim? 

Burada hiç umulmıyan 
bir ıey oldu. Artık M. De· 
zermoaz'ın yüzü deflımlı 

bu defa açıktan açığa ııülme· 
ğe baılamııtı: 

- Zam! Ne zamı :ı Şimdi 
bin yüz frank aylık alıyor· 

muısunuz, evli değllılnlz, 

hiçbir endiıenlz yok .. Bir ye
re seyahat te tasavvur etmi· 
yorsunuz. Şu halde zam iı· 

temeğe katlyen hakkınız yok· 
tur. 

Ve M. Dezermoaz klii;ıt 

kesme bıçağını hemen bir 
giyotin gibi masaya bıraktı. 

Bu beklenilmlyen 
den ıaııran 

netice· 
La-

slyen Mervil, tek bir kelim• 

1 
bile söylemlyordu. Yavaıça 
kapıya kadar çekildi ve 
uzun, karanlık koridorda 
kayboldu. 

Bu hadiseden uzunca bir 
zaman geçtiği halde Lilsl. 
yen hiddetine bir türlü va. 
ziyet vermemtıtı. Hiçbir 

vakit tamamen sakin olamı. 
yor, teıebbüıün muvaffak • 
yefsizliltinden altı ay geçmlı 
olmasına rağmen hala bunu 
düıünüyordu. Bılhana 

bu dütüncesi gün ııeçmeden 
ıu veya bu meılektaıın da
ha yüksek maaı almafa 
baıladığım tııttıği zamanlar 
daha fazla çok kuvvetleni· 
yordu Ve böyle :ı:amanlar· 

da acı bir dille kendine 
soruyordu. 

- Niçin,o olsun da ben ol· 
mıyayım?. 

Bir gün, mahpus esirleri 
gibi otuz senedenberi ken· 
dı kendine söylenen,müte· 
modiyen adetlerle konuıan 
ve to bii Lüsiyen'inki gibi 
hiçbir vakit gülmemlı 
olan, ihtiyar muhasebe 
memuruna dert yandı. 

Muhasebeci alaylı bir 
mırıldanııla: 

-Çok safsınız oğlum,dedi. 
Çünkü bu arzunuza «Otoma· 

tik Makinelar cemiyeti. nde 
na11l kavuıacağınızı,mademki 
dahaa kavrıyamamıııınız, 
size "çok safsınız.demekten 
baıka bir ıey söyliyemem 
Dinle beni! . Evli olmıyan 
memurlar için buradan hiç 
bir ümit yoktur. Böyle sizin 
gibi yerinde saymağa mah· 
kumdurlar. Evliyseniz, iltimaı 
görebilirsiniz. Evet, eyi iti· 
tlyor musunuz! .. Burada an
cak genç, ııüzel fakat esrar• 
lı ili.hi blrgüzel kadınla evli 
erkekler himaye görebilir 

( bitimi yarın ) 



YOZ: 4 ~~--_,..,_,,.,.. __ ._,....._,_.. __ ..., ____ _.._..., _______ ...ı;:SAVAŞ..-.... ------~--------~~------_,.,----_.--,... __ --

f.UZD:J:UZZZ:'.:'.::zzzzz::zf• 
·= 19 ' 

~~SEH iR~ ;g Temaşa U _ nAL~KEst .. ~·tN 

OTELİ VE GAZiNOSU 0 ~·~·~ KA~::ı ,~-Sinemasında 
5 Kanunun evYel ~arşamba a~şamın~an itibaren 

Düny8nın heyecan ve korkunç rekorunu Xuan 

HORTLAYAN MUMYA 
Cihan, şumül artis · 

K.t\RLOt"'t., 
Tarafından temsil edilmiştir. 

~imdi~e kad .. r yapıları KOHKl'N(: \e llEYF.:C:\:\Ll filiııılı·riıı lıt'f • 
sinin fevkindedir . Billıa ·sa K.\llV)Ff gıhi ılliııyaııııı Pıı bii~ iik fa
cia artisti taı·afmdaıı teııısıl i'dilııı i s olııı:ı:-ı f.Jiıı t• u<ılıa lıi'n üf.. lıiı· • • 
ehemmiyet. 'e hususiyet verııwktediı" 

Çok bil ük fodaktirlık ve munıffakı~eılt• tcıııı;il <'dilnıiş olaıı Lu 
filim sizi iki ı<aat rııiitt>ıııadivı>ıı korku ,.t> lıev(•can it'iı de ıitrı · lt' ct·k . . . 
ve lıüvfık lali.dirleriııizi kazaııacaktıı·. • 

sahibi Hacı Bekir zade Salih 
bey idaresinde 

Balıkt>sir'iıı her. hususta en 

ıııiikenıınel otelidir. 

Kont or. Temizlik. Servislerinde~i 
neza~et ve ciddiyet emniyet 

ve mü~emmel ~anyosu 
Gerek memleket halkının 
gert::k bütün misalırlerimizin 
umumi takdirini celbetmiştir. 

TEMAŞA Gazinosunda 

ller hususla ı•rıısaliııt> iistiiııdiıı·. Balrkesir'irı 

hır nefis KAH.\ TEPE şarahı lıerkPsc· 
ze, k, Ku' \d, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 
Toptan ve litre ile satış yeri 

Birinci Noter altındaki mağazada 

• L ·--· ----·- - . 

~i-Y~~tJ;;;I 
H ~Hilaliahmere, Himayeietf alel 

Güzel Sesli Bir Ra~yo ıJ ~ Tay yare ye yar~ımı ~or~ bil. J 
Selıriıı, İstaıılıul H~ lzıııir'iıı lıiiliiıı g..ızt' l t>lt'ı·i' ~~.~~~~~ ...... ·~ -==~ · 

Lütfen bu filime kiiciil t~ocuklarıııızı getirııw) iııiz. 
• • 

lıa velt>n 

• ıııevcuttur r •IHfSiHiSi8il!ı&•-l<ISMSi 
1 Bahkeıir'in en eyi tanınmı~ .bir oturma ve • 1 ı.P f et • , 

dinlenme yerıdır. • • cJl-CVJ.1. 1/l11-' ·Cl4 (!} oı 11 . 'ct..-znzzzz:zz::z:::::z:z::c• • ' 
Müniı· Nııı·ettiıı Beyin 

Gayet Nefis Halk Türküleri 
ı .\levsinılik VP kışlık <·ıı soıı ıııo·_la ıııaııtolu~, r•=--- ~'§~~~~~~~~~§ı··ı ropluk, yii11lli kuıııa~l:ır \t' faıııle baıf':ılt-rı-i L K 1 Ş 1 K. ıııiz ~elmiştir. 

f/ynı zamanda FOXS JURNfll 

Biçkj Ve llikiş \~uı·du 
' 

Pek Y <• kıntla 
f) EL t K ı\ DA j ikinci sene ve ikinci devresine ikinci 

ı kanunda başlıyacaktır. 

•
•••• •••••••••••••••••••••••••• j • • 

: Göz hekimi ! ! 
• • • ! 

: Dr. Ihsan Ahmet : i 
1

• • 1 . . ' 
• • 1 

Bu gece 

Sifa -
• • 
I • Hastalarını her gün .a - • 1 . . ' 
: at 3 den sonra Kuvaimil· : 
: li}'e caddesinde 159 nu : 

1
!i 

• • 1 

: maralı muayenehanesin · : I 
! de kabul eder. : / . •.•.•.............•....... ' 

Eczahanesi 
Nöbetcıd r. • 

, • ~1 .. ' 

------- -----· 1 

Dr. M. Ali 
t:ılı, fl'ı•ııgi. lıı•I- 1 . ' 

Sındırgı icra memurluğun~ a rı: 

ı-0~11kl11ğ11 lıa ... ıalıkları 
111 İl ll' l ı a '~ 1 Si. 

Balıkeslr'de Varnalı zade kıymeti muhammeneıini bul· 
İımail llakkı beye 1250 Ji. duğu takdirde 5 · 1 935 
ra borç'u Sındırgı'da mukim perıembe günü 1&at 16 da 
Mehmet bey zade Şükrü en çok artırana ihalei kati
beyin mahcuz Sındırgı'nın yeıi yapılacaktır. Şayet ve. 
Kocakonak köyünde kain rılecek bedel kıymeti mu · H l 1 t - l 

1 

aı a arını ıaa uç e ve tapunun ıubat 92\J tarih hammene>ini bulmadığı an h"k" t dd . d u ume ca eaın e mu. 
ve 12 numarasında kayıtlı rette artırmanın on beı gün 'I· ay. ene haneainde kabul ve 1 
lk.i evlek arsa üzerinde ıağ daha temdit edilmıı ad olu tedavi eder. 
ve ıolu ve cephesi Mesude nacağı ve ikinci artırma bi· 1.--...-..------..--..---

Bütün modellere hakim olmak yurdun hususi sis· 
temi olan her devrenin değlıik ve çetin modeller 
üzerinden çıkarm11kla ve modelleri mahkum etmek 
lıe ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Parla 
usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan 
imtihanlar yüksek maarifimizin huzurunda ve tensip 
buyurdukları mümeylzlerin muvacehelerinde yapıl· I 
mııtır. imtihan günü modelden intihap edılen manto, 
tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmış provasını yap· / 
mıt ve bununla not almışlardır . Mezun olan ( 44} ha· ' 
nım muvaffakıyetle bitirmiılerdir . Ve buna kanaat 1 

getlrmlyenler hanımların hariçte dikttlderı dikit >e 

biçtikleri kum.ışlarla fık rlerini daha ku> velli tashih 
etmlt olurlar. 

Fıallaı· ll('llZ, l:ıksill nlc- HZilll i 
!-ola~ lık /.{ÖSlrrilıııi~ıir. 

Bazı hanımların daha ledriıi es~aaında aldıkları 
dikitlerle kendi verdikleri paraı ı çıkardıklarını bi2zat 
kendileri ıöylemiılerdir. 

Ortamekteplen, iptidai mektepten ve millet mek
tebi ı 8 ) kursundan mezun olan hanımlar diploma 
alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki bıçmek ve dikit 
dikmeyi öğrenmiı olurlar. Fazla izahat almak isliyen 
ler yurdumuza müracaat etsinler hanım, arka11 Atike, ve rincl artırmayı takip eden 

1 

I 
Raııt ve Kurt Hüıeyin ile on bet gün hitamında aynı l İlk ışık biçki ve dikiş 
mahdut tahminen 600 lira gün ve saatte (yüzde yetmit (y: 
kıymetinde fevkani üç oda beıini bulmak ıartıle) müş· ~ yurdu müdüriyeti 
•e tahtani iki oda ve itli- teriılne ihale edileceği cihet 1 ~§§§;:::::;~§§= Si 
.alinde bir ahir -e bir de H"" -DIE • le almağa talip olanlar da A · t' 
ıamanlık maa avlı bir bap ha ziyade tafaılııt almak ve . ne ucre 1 
haneıl açık artırma suretile feraiti anlamak üzere Sın- YIL ~ı 800 Kuruı 
ıatılığa çıkarılmııtır. Dellali· dırgı icra dairesine bilmüra· 6 A YLIGl 450 " 
ye ve maaarıfı ıalreıi alıcı- cea peylerini koymaları 3 A YLIGI 240 • 
ya aittir. Verilecek bedeller ' ilan olunur. Abone ücretleri taksite 

Bıılıkesir Vil<iyet 
Daiıni En<·üıneniııdeıı 

Yeııi<leıı yapılıııası Pksiltııu•ğp koııulrııus <ılan 1 

yaııaıı ~litlıatpaşa nıektf'!ıiııiıı ı:ılihi ı:ırafıııdan 
teklif edilen bedel lıa<ldi ı:ı, ık "Öriilıııt•<liaiııdeıı 

"' :""" ~ 

10-KaııuııPY\el - 934 ıarilıirH' ıııü ... atlif pazarıı·si 
güııli saat orılıeşte ihale ı>dilıııel iizPre eksiltııu· 
ıııüddeti bir hafta tı>nıdit edilıııi~tir. 

bajtlanabilir. 
SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeli geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 

Gazeteye ait her huswta 
Netriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
---+-

SAV AŞ Cumartesi g!inleri 
çıkmaz. 

-·---- ---
fstekli olaıılarııı tı•rııiııaıı ıııııvakkaıı lt•r ilı' ıi- 1 S A V A Ş 

carel odası VP ehliyeti rı•ııııi~t· \C~İl..alaıife lwnı- ,iDARE YERİ: BalıkesirKuvvayi 
her yevmi lllt'Zktirda ~er:ıiti \t' hu lıu~nsa da- 'lmilliye caddesinde Hususi daire 

ir nı ılumat almak İ:-lİ.':11.leriıı ilaha e,·vel ı·rıt•ii- Telııraf ;d~s~ ABŞlıkesir -
meni vilayP.td gelnıelerı ıl:'ırı olrıııur. 

Sevgim 

' 
HANIM TEMİZ SEVGi 

MÜKERREM KAMİL 

Ve en acı ıztırabı 

Ve Bu İnkJ/ap romanı rıda 

Göıtermiıtir 

O~uyun 
Savaş kitap evı 

25 Kuruı 

• &ı--~e,~ fe,ı, Qjç itt-. ' 1 Erı liiks paholul pardi'ısüliik ': askı>,ı·ı ~~: 
il pulluklaı· ~üzel dest•rılel'd,.. yerlı ~t' ln~ılıt. 1 
~ C'llıisı>lik kunıaşlarııııız nıe\t•uttur. 

1 Muhtmm müşteıileıimizin biı ~efı mmmızı. 1 i tGşrifleri kaf i~ir. ~ 
İ TA VŞAN:LILf ZADE f AHR} 
1 Fantazi Manifatura Ve 
~ Kumaş Mazası 
1 Ku.vayi .Milliye Caddesi No: 5_2.i !tj 
il• ı~•~•:~~~ •r 1E ~·~~!l!IS!Bt>it " 

I~ Helediye Dispanserinde

1 

M uayene Günleri 
Ct:~IA HTESİ GÜN LEHİ 

Ö~lederısonra saat14dt>ııl6ya kadar dahili 
lı~stalıldar ıııuaverıesi ( L>oktor .\lııııcl 

• 
Emin bey) 

PAZAB GÜNLEBİ: 
Öğleden sonra saat l 5 deıı 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz lıasıalıkları ıııuaye· 

ııesi (Doktor \letırııct K~iıııil hey) 

PAZARTESi GÜNLEBİ: 
Öğleden evvel saat 10 dan 12 ye ladar; 
dahili lıastalrklar ıııua~ı>rıesi (Doktor .\h·' 
ıııet Emin bey) 

SALI GÜNLERİ: 
Öğleden ~vvel saaı 10 darı 12 \t' kadar 
dahili hastalıklar mııavenesi (!>~klor . .\h·, 
ııwt Eıııin bı>~) 

ÇA~lŞ.-\MH.\ GÜNLEHİ: r 
Öğleden soııra saat 15 dt>rı 16 .'a kada 
dahili lıasıahklar ıııııa~rıwsi (Onklor lf:t
sarı l\aif l.ıey) 

PEHSE~Br: GÜl\1LEHİ: • 

ÜğledPrı soııra saat 15 deıı 16 .''H kacla~ 
ciİdivı> H' lh· vlive lıaslalıklun mtw' .-ıır:-0 1 • 

,~ 
ılı..--

... .. . 
(Doktor ~lelınıel Ali lıey) 

---- ---
Neırlyat mlldftrft: ESAT ADIL - -- .--

Vlllyet Mıllbaa.. lahlı:...,. 
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