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GÜNLÜK SİYASA~ GAZETE 

lspanya'da örfi idare ~ir ay daha uzatıl~ı 

S a h i b 1 ve B a t y a z ıı a n ı 
Müstccaplıo2'lu Esaf ~dil 
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kırk bin sayınida bir saylav seçilecek Dışanda Türkiye hakkında 

Yeni Türkiye'nin ileri atılışı 
-

Büyük kurultayda Sar Havzası 
Resmi bir mecmua: <<La Turquie Kemaliste» 
Argus fntern Memleketimiz hak. orada, a.ncak geçmlt a:&• 
kında aşa~ıdaki yazıları yaz- 1 te manın soluk ve ılUnit 
maktadır: h a y a il er ini boıuna-

l'eşkilatı esasiye ka nununun 1Ove11 inci Almanyay<t ını verilecek 
Çok acıklı bir felaket ku ki 1 1 h t I arayan mse er n a a an-

runbölilmünden [devre] ıon- k Q 1 ö t 1 nı ço ıı ze g ı er yor. 
ra Türk Uluıunun yeniden 8 d b (1 m<tddeleri dt'ğiştirildi. - ------

Fransızlar ne kadar para ala-
u yazı an sonra u n ı· 

doğumu, büyük harp sonu h d k · 1 b 1 a a ı vazı arın en aı ıca-

intıha~ı me~usan kanunununda 5-11-16-2 3-58 inci maddelerınde değişiUik yapildi caklar? 
devrenln en dikkate değer si· 1 k tll A k 

arını ıayma ıar e • n a 
yasal hadiselerinden biridir. , -k k zı t E ti ra nın yu se raa nı -

bu i lerlemenin a11l desteği • Roma, 6 (A,A) Sar itle 

1. t I n 0 .. n u·· , n u·· n N 1 t k u rile uğraıan üçler komitesi 

linde Sar'ı terkedebilecek
lerini söylemektedirler. 

tüsüne dair bir araıtırma, 

sme u itini bitirmiıtır. Arayi umu- Marsilya cinayeti işi bu
gün görüşü! müştür, Yalnız 

Türk, Yugoslav, Romen . Ruı 
hariciye bakanlarile Fransız 
hariciye bakanı M. La val 
meseleyi hususi surette gö. 
rütmüştür Yugoslavya tara
fından tek 'if edi1ecek tezi 
iki noktai nazardan müta
laa etmek kanaati hasıl ol
muştur. 

Mustafa Kemal gibi memle-
ketin daima önde gitmelini 
istiyen bir adamın, Ulusun 

tam ve bütün giditinl eline 
alması olmuıtur 

zamanımızın en tanınmıı 

T ü r k yazıcılarından 

biri olan Falih Rıfkı beyin 
son kitabından alınmıı bir 
kaç sayfa, beı senelik ıana· 
yl programının bir kısa an
latılııı, Türklye'de arkeolo. 
jik araıtırmalarına dair bir 
makale ve Ankara'da baıa· 
rılmıı olan yapıcı güçQk or· 
taya getirdiği eserin bir ıı

ra resimleri vardır. 

Ankara, 5 (A A )- B. M. 
\f b ·· K" o·· 1 ' · u::un azım za. p ı n 

baıkanlığında bir biri a rdınca 
lkı toplantı yaptı.ilk toplantı 
Yapılır yapılmaz menkul 
~e gayri menkul emval ile 
Unların ihtıfa haklarının 
~e daimi vergilerin mektum 
:arıııı haber verenlere veri · 
ecek ikramiyelere dair ka 
tıunun birinci maddesinin 
tefıtri hakkındaki tezkere 
~hı geri verilmesine dair 1 

111 Vekalet tezkeresi okun 
llıuı, askeri ve mülki tekaüt 
~nunun bazı maddeleri muci-
t ince yapılan tediyelerin 
&.zının veya ikramiye 1 

alıp almadığı hakkındaki 
lefıtr fıkrası ve inlıkal ede· 
tek istiklal madalyaları işine
~ill; müdafaa vekaletince 
I 11kılacağı hakkındaki kanun 
11 Ylhaaı üzerinde görüıülmüı 
~e onay görülmüıtür. bundt.n 

;~nfll ismet lnönü "Malatya" 
e Cemil "Tekirdağ" büyük 

llJillet meclisin intihal::atın 
~tıilenmesine karar vermesini 
ııt· 
it 1Yen takriri okunmuı ve 
~lif akla tasvip olunmuş, bu 
b llrardan sonra ilk toplantıya 
.,,eı dakika a ralık verilmiştir. 
t eclıs ikincı toplantısı yap
'Rı zaman teşkilatı esa· 

11
Ye kanununun 1 O ve 1 l ci 

i"ddelerinin değitlirilmesine 
aır takrir okunmuş ve kabul 
dilrniıtır. Takririn kabulu 1 

Kazım Özalp 

üzere seçılen intıhap daire
sinin nüfusu kırk binden 
aıağı olsa dahi her halde 
bir mebus seçmeğe hakkı 

olacağı gibi nüfusun 40 
binden yukarısı için aşağı · 

daki gibi muamele yapılır: 

elli beı bine kadar bir elli 
beş b in birden 95 bine 
kadar iki , 95 bin birden 135 
bine kadar üç 135 bin bir
ded 175 bine kadar dört 
mebus seçilecek ve bu mik 
tardan ıiyadesi buyolda 
attırılacaktır. İntihabı 
mebu~an kanununun5,1I ,16, 
2", 58 ci rr adde!erinde 18 
yaşını bitirenler kaydı 21 
yaşını bitirenler şeklinde de 
ğiştirilmiş ve bu maddeler 
deki zükür kaydı kaldırıla
rak yerine kadın erkek ko· 
nulmuştur. Rey verenlerin 
rey verirken hüviyet ve ıah-

~ ismet !nönü nntkunu söylerken 

k~eline kürsiye gelen ba~ ve· siyetleri belli olmıyanların 
R" •ınet lnörü bu tadili reyi kabul olunmaz. Meclis 
lfOzeten maksada en güzel yarın sant 15 de toplana· 
bı~deterle anlatan ve ayrıca caktır . 
lir <lığirn i z nutkunu söylemiş- Ankara. 6 ( A.A) - B. \l.M 
k: lamet lnönü'nden sonra nin dünkü toplantısında teı· 
,~r&Gde bir birini takip eden kılalı esasiye kanununun 10 
ııtlevler Türk kadınlığına ve ve 11 ci maddesinin değitli· 
~~'n_bu hakkın inkilabımızın ' rilmesi hakkındaki kanun 
ıa Yukıek bir eseri olduğunu müzakeresi dolayısile başve · 
~:hYerek kutla n ıılardır. kil İsmet İnönü söylediği 
ı, nun üzerine kanunlar nutkunda kadınlarımızın 
b:ıe konularak ittifakla ka· Türk tarihindeki haklı yerle-
le k·edtlrnittir Buna göre rin erkeklerle beraber daima 

' ıı • t Jv 
1 

a ı esasiye kanununun memleketin ve milletin mu hk 1 ci maddeleri aıağıdakı ka dderatı üzeri rı de söz ve 
lkı llde değiftirilmiıtir:Ylrmi tesir sahibi olmaları olduğu. 
trl'!"ıını bitiren kadın erkek ' 
~aı:tk mebus seçmek hakkını 
k~d dir Otuz yaıını bitiren 

lla •n erkek her Türk me 
aıı ~Cilebilir.İntihabı mebu 
er 11nunda şu değişiklik 

11, Yllpılrnııtır. lntıhabi me· 
arık 

'<ld anun muaddel 2 el 
ittir eaı aıağıdaki gibı de . 
1 •idi. Türk· b·· ··k M 

tıi ıye uyu . n .. 
etı h Uyelere Türkiye dev 
'ıı akkından her Türk kırk ı 

ntıfuıta. bir kiti olmak 

Başbakan 
Edirne·ye gitti 

Ankara, 6 (A A.) 
baıbııkan İsmet İnönü 
beraberinde sıh 
hat bakam Refik ve baş ve 
kalet hususi kalem md. Ve 
dal ve Trakya saylavları ol
duğu halde Edirne'ye gitmek 
üzere dün akıam İstanbul'a 
gitmiılerdlr. 

nun ve Türk kadınının tari- mi sonunda Sar Almanya' 
kte ne vakit hak ı ve iti- ya dönerse muayyen bir za

man için muhacirlere müsa 
barlı yerini bu ımuısa bunun 

de edilecek ve muhacırlar 
muke<lderatı üzerinde kendi 1 

tesirini gösterilebilmiıse er. mallarının artma ve dövizle 
keklerle beraber karışık ve rini çıkarmak için serbest 
genç yurt işlerinde el ele bırakılacaklardır Fransa Jar· 

çalışmışsa işte o zaman bü n& t madeninden on bir 
yük Türk Ulusunun kudretile milyona ait hissesinden başka ı 
medeniyetile bütün dünyayı madende ayrıca dokuz yüz 
kapladığını şöylemiş ve de - milyon alacaktır. bu mali 
miştir ki ulusun bütün anlaımaya girmiyen hususi 
ihtiyaçlarını içind•n ve ya alecaklar bu para . 
kından görmüş ve yetiımit 

adamlara olarak inaçla söy· 
liyebilirim ki Türk kadınını 
geniş alakada ulu< işlerine 

karıımasından istifade _ et 
mekte yakın gelecektedir. 
Türk devletinin ve Türk 
ulusunun geniş kudretinin 
sırrı anlaşıldığı zaman bu· 
nun baıında ilk günden be 
ri Türk inkılabının Türk ka 

dınına verdiği hakları esaslı 

delil olarak ıleri sürülmek
tedir 

nın dııındandır. 

Paris , 6 (S.Ş) - ~!illetler 

cemiyeti dün toplantısını 

yapmış ve M. l3enes'e reislik 
teklif edilmiıse de M Benes 
reisliği kabul etmemiştir. Bu 
günkü celsenin ana hatları
nı Marsilya faciası ile Sar 
meselesi teıkil etmitlir. 

Sar meseleai görüıül ürken 
Fransız raporu okunmuıtur. 
Raporda Fransız'lar, bir mil
yar Fran11z frangı mukabl-

1 - İtham ve mesuliyet 
2 - Tazminat 
Bundan sonra M. Lava! 

M Edenle görüşmüştür. 

Bir· :n dalıa uzatıldı 
• 

Madrit, 6 (A.A.) - Baı
vekil örfi idarenin bir ay 
uzatılmasını l,i}dirmittir. 

Fe\ kal:ide ihti~ aı: için 
Paris 6 (A.A) - Meclis 

maliye komisyonun harici
ye bakanlığının fevkalade 
ihtiyaç için istenen sekiz 

milyon franklık tahs·satı onay 
lamııtır. 

Arttırma ve eksiltme silah satışı 
Uluslar kurumu tarafından sa
tışın kontrolu projesi tadili 

Mustafa Kemal'ln güçlü lı· ı 
teği ve bütün mesul baıkan· 
!ara geçirdiği söz ve emir
ler güzeyinde yeni Türkiye 
kendi kendini kurmıya ve 
benliğinde şimdiye kadar g ı z · 

li kalıp henbz açılamamıı 

bulunan imkanlarını saymı 
ya koyuldu. böylece, yeni 
Türkiye yapıcı güç kurunu· 
na eritmiş bu lunuyor. 

Gerçi timdiye kadar yapı· 
lan çabalamaların sürüm ve 
verimi hakkında bir fikir 
edinmemizi mümkün kılan 
bazı yazılara ıurada burada 
rastgelmiyor değiliz Bunun 
la beraber insanlık kaygu· 
muz, bizi. mümkün olduğu 
kadar açık ve özlü bilgiler 
edinmiye ve artık söz götür
mez belge ve mukayeseli hü· 
kümlere bağlanmıya götürü-
yor. 

lıte Ankara'dakl iç ba-

Ankara 6 (S Ş) - Arttır

ma ve eksiltme kanunun 6 

ıncı maddesinde yazılı for 
mülleri hazırlıyacak vekalet · 

ler hukuk müşavirlerinden 

mürekkep komisyon dün 
başvekalet müsteşarının re. 
i s liği altında toplanmıştır. 

kanlığın matbuat umum mü

dürlüğü tarafından her iki 
ayda bir çıkarılan "La Tur· 

quie Kemaliste" adlı mec 
muası, içimizden en tltizleri· 
ni bile kandıracak 1 tatmin 
edecek J özlüktedir. 

Komisyonun raporunda neler var? 1934 ağustos nüıhasını ka-

Soy adıarı nızame-
vaıington, 5 (A.A) Si fabrikalarına müracaat ede rıştıralım: burada Ulusal 

lah ticaretini tetkik komis- rek uluslar kurumu tarafın- ökonominin ilerleme ve 

Mecmuanın artiıtce duyıu 

ve düzenine göre meydana 
getirilmtı olan görünilıü ~La 
Turquie Kemalis'te bir lilkı 
ve güzellik çeşnisi katmak· 
tadır. 

Çin' de 
Yeni ıslahat 
yııpılacak. 
Berlin, 6 (A.A) Çın orta 

elçisi gazetecilere Çin hilkt-
metinin yakında mecburi aı
ker hizmet kuralarının on ay 
olacağını ve Çln'ln yeni bir 
gençlik devresine kavuıaca· 
ğını ve yeni demiryollan 
yapılacağını ıöylemlıtlr. 

BERLİN, 5 (A.A) Çın'in 
Berlin orta olçiıi M. Lin Cblq 

gazetecilerin ıormuı ol· 
dukları sorgulara kartdık 
vererek deınlıtir ki: 

sinde tadilat 
Ankara, 6 (S . Ş) - Dev 

let şurasında tetkik edilmek· 
te bulunan Soyadı nizam
namesinde bazı değitiklikler 

Yonu önünde ıahitlik eden dan silah satııının kontrolü J h kk d k d yayı ması a ın a ve ço e-
1 Colt Pire Arma şirketinin için hazırlanan projenin si- erli kalemler tarafından yapıl• 

hukuk müıaviri M · Baldan lah ticaretinin lehine ne mış yerinde araıtırmalar, / 

Çin'de komünizm pek ya.kın. 

da yok edilecektir. Çin hü
kumeti yakında mecburi aı· 
keri hizmet kuralarını kabul 
edecektir. Elçi Çın'in çok ya
kın bir zamanda yeni bir 

yapılmıştır buna göre bir 

nüfus müdürlüğü mıntaka 

sında ıicilde kaydedilenler 
den yalnız b r vatandaı bir 
soydı kullanabilece~ !erdir. 
Aynı aileye mensup bulun
mayanler bu adı taııyamı

yacaklar ve kütüğe yazdır ı 
mıyacaklardır 

Adana'da 

Amerika hükümetinin suretle tadil ettirilmesinin Türkiye'de sanata dair zen-
1914 16 seneleri zarfında mümkün olabileceğini sor- gin resimli raporlar, ve hiç 

İngiltere'den almış olduğu muştur. süphesiz en sevimli belgeli 
silah siparişlerini söylemiı· Vaşington, 5 (A .A} Si · bilgiyi teıkil eden geniş ve 
tir. l<omı· syona tevdi edilen lah ticareti tahkikat komis- 1 h iç açıcı manzara ara asre-
bazı vesikalardan anlaşıldı yonu önünde dün yapılan dilmit sayfalar bulacakaınız. 
ğına göre, Belçika'daki bir ifşaatı hülasa eden komisyon • Bu nüshanın baı yazm 
silah fabrikası Vinçster tir- reis vekili demittir ki: çok ince fikirli ve derli top 
k t . · İngı· ı ı'z F Harbiye ve ticaret neza-e ıne vesaır · ransız, lu bir üslupla kaleme alın-
ı 1 Ç k 1 k Al retlerinin silah fabrikalarının ta yan, e os ova • man mıı olan Vedat Nedim be-
~turya ve Macar silah emrinde bulunmuı olan Du-

yin bir makalesidir ki ya 
zan, Yeni Tü kiye'ye gelip 

. • Ticaret anlaşmsı 
l\onf ranS}(l r Aııkara'da eyi görli~ıııe-

pont De Nemur şirketi mü 
dürlerinden birinin bir mek. 
tubu var ki M. Huverin ti 
caret nazırı bulunduğu es
nada silah ticaretini tahdit 
için 1925 te Cenevre' de 
toplanan konferansın Ame· 
rika silah fabrikalarına ket 
vurarak karar almasına mani 
olduğunu gösteriyor. Depont 
De Nemur tirketi sonra
dan gazetelere beyanatta 
bulunarak Cenevrede'ki her
hangi bir konferansın aza
ları üzerine hiçbir vakit 
imalı nüfuz etmeğe çalııma· 
dığını iddia etmiştir. Bu tir 
ket yalnız harp mühimmatı 
ile ticaret etmesinin birbl· 

rfüı•k 

Yugoslııv 
ve pamuk rekolte:;i ler oldu 

Adana, 6 (A.A.) - Hal- Anka.ra, 6 (A.A) - Al-

kın yurt bilgisini ve sevgi· 
sini artırmak ve perçimlemek 
için Halkevi konferanslar 
tasarlamıştır l:aşlıyacak 
olan bu konferanslar halkın 
en çok toplu olduğu kahve 
ve gazinolarda verilecektir. 

Adana,6 (A.A) Çukur 
ovanın bu yılkı pamuk ve· 
rimi ve satış değeri geçen 
yıllardan çok üstün ve S-' 

vindlrlcidir . 934 agustosun 
dan 29 ilk teırtne kadar 
yalnız Adana'dan dııarı 

çıkarılan pamuk 933 yılının 

aynı aylarında çıkarılan pa
muktan J2929 Balya artık 

dır. Çoklukta olduğu gibi 
deaer!erde de üstünlük göze 

man sefiri beraberlerinde 
sefaret müsteşarı ve berlin'

den gelmif bulunanlar ve 
hariciye nezareti müdürle 

rinden biri bulunduğu hal
de ikhsat vekili Celi.! beyi 
ziyaret etmiıtir 24 eylül 

934 tarihli Alman döviz 
kararnamesinin doğurduğu 

vaziyetle alakadar olarak 
görüımede iki taraf mevcut 
Türk - Alman ldering ili· 
lafnamesi hüküm icaplarını 
tamamen mahfuz kalacağı 

noktasını tayin ederek dos
tane ayrılmııtır Sefir berlin'e . 
gitmiştir. 

batacak kadar çoktur. 

rlne karııtırılmasına 
olmak istemıştir. 

mani 

Dı>ııannıa 1-adro~u 
Londra, 6 <AA) Dey\i 

telgraf İngiltere'nin gelecek 
yıl donanma kadrosunun ge 
Dl letllecealni yazıyor. 

Af yon mukavelesi 
Heyet Belgratta mü 
zakerelere başladı 

Belgrat, 6 (AA) - Türk 

Yugoslavya afyon mukave-

lesinin tadilini müzakereye 
memur Türk heyeti buraya 

gel mittir. Ticaret ve sanayi 
bakanı misafirleri selamlı· 
yarak balkan devletleri ara· 
11nda iktııadi hareketleri 
düzeltmek yolunda ilk misil 
teıkil eden bu mukavelenin 
çok mühim olduğunu söyle
miıtır. Murahhaslar top
lanmıılar ve çalııma 

proaramlarını hazırlamıılar

dır 

gençlik devreıine kavutaca· 
ğını teyit etmlıtır. Çın-Al· 
man münasebatlerlne lpret 
eden elçi, san zamanlarda 
Almanya ile Çin araıındaki 
ticaretin Çin dıt 

ticaretinin r vrensel ökono
mik buhrandan ciddi ıurette 

müteeulr olmasına rağmen 
sürekli ıurette terakki ettı. 
ğini bildirmlıtlr. Çin elçiıl 
bundan baıka Nankin hGkü· 

meti tarafından yeni demlr
L?lları y11pılma11 ve bazı 

nehirlerin yollarının taran. 
ması için projeler hazırlan· 

dığını ıöylemiıtır. 

Kayıp tayyareci bu· 
lundu. 

Honolul, 5 (A A)-Ulmun 

gönderdiği bir telıizde ken· 
dislnin Honolulun cenubun· 
da denize indiği ve iki aaat 
kadar yüzebileceği bildirll
miıtır. Araıtırmak için altı 
deniz tayyaresi yola çıkmıt
tır. Son dakikada bulundu· 
ğu yerin keıfedildiğl bildi· 
rilmiıtır 

Hornolulu, 5 (A .A)-Tay
yarecl Ulmun bir tarafta ıö
rilldüğü hakkındaki ha.ber 
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Talebelere $ E 1-1 1 li ! f. V H .. AY ET 1 f.) .!-1 B_an._a4s-=-gö_re-.:.-I 

yeni üniforma 
tuvalet yapılmıyacak 

T. Fikret B. , Yeni Mezarlık 
Edremit'ten Ayvalı-

Eskiden: 
Sürü çoban içindi. 
Hugün ise: 

Ankara 6 (~.Ş) -Talebe
nin saçları iki numara maki 
ne i e keılirilecektir. Saç 
taramak, fazla tuvalet yap 
mak yasak edılmittir bütün 
mektep talebeıine üniforma 
kabul edileceği ıöyleniyor. 

k' a geçti Duvar çevrilmesi 15 güne kadar Çoban sürü içindir. 
bize gelince: Edremit 

6 (S.Ş) c.H.F. bitecek ve öliiler gömiilmeg"' e 
Vilayet idare heyeti reisi ve bizim her birimiz, hepi· 

Konya bebuıu T. Fıkret bey başlanacak 
buraya gelmif ve kazamız 

miz içiniz. 

i"'akir 
talebeler 

Her> erde korunuyor 
Rrze.6 (A .\) C H F hi 

mayeıindeki bayar kurum

ları tarafından yoksul çocuk 
lar için verilen para 3\J,OJU 

lirayi bu:muştur. Şımdiye 
kadar Orta ve Lise ıle ilk 
mekteplerdende 1350 den 
fazla yoksul talebenin yiye· 
cekleri ve bir kltininde yi· 
yecekleri temin edilmit ve 
ayrıca 1500 lira kitap para
sı veril mittir. 

Kazaııç 
Vergisine tabi ol

mıyanlar 
Ankara, 6 (S.Şı Maliye 

Bankalığı rayı taafi iradı bet 
yü:ıı liradau aıağı olan tica 
retbanelerde baba ve kar· 
deılerinln yanında çalııanla· 

rın kazanç verglıine tabi 
olmamaları la~m geleceği· 

ne karar vermiıtır. 

Fındık 
ihracatı canlanıyor 
İıtanbul 6 (S.Ş) - Fın 

dık lhraca1ımız çok canlan 
mııtır İç fındık fiatı 46 
kuruta yükıelmitlir. 

hay Tcvf k fıkrct 

fırka kongraunda bulunmuı· 
tur. 

T . Fikret bey buradan 
geç vakit Ayvalık'a hareket 
etmiştir. Ve oradada fırka 
kongraıında bulunacağı z. n 
n ıdilmektedlr. 

Daimi encümen 
Vilayet daimi encümeni 

dün mutat toplan· 
tısını Vali Salim beyin reis· 
liği altında yapmış ,.e hu· 

sınl muhaıebeye ait itleri 
görüıerek kararlara bağla . 

mııtır. 

Fakir talebelere el
bise yaptırılıyor 
Mekteplere devam eden 

fakir çoçukların Himayeiet· 
fal tarafından dün yüz da 
neıinin daha ölçüleri alına· 

rak elbise ıımanlanmııtır 
Gireıon mınatakaaında, 

menim baılangıcı olan 16 
ağuıtoıtan ikinci tefrinin on 
betine kadar 1 ,o:n ,507 lira 
değerinde 3,377 ,820 kilo iç 
fındık, 104.901 lira değerin 
... t597,720 kilo kabuklu 
fınd k ihra~ olunmuıtur 

Evvelce elbise yapt rılanlarla 

1 

beraber geydırilen fakir ta· 

!ebe 270 i bulmuıtur. 

Yeni bir buğday is
tasyonu daha 

Isparta, 6 \A.A.) - Ra
ladız iıtaıyonundaki buğday 
alım iıtaıyonu mera.imle 
açılnuı ve ilk buğday alın· 
mııtır. 

Arif Uruç 
Bulgar tabasına girdi 

İ•tanbul, 6 (S Ş) Sof· 
ya'dan bildirıldiğlne göre 
Pariı'te bulunan vatan haini 
Arif Oruç tekrar Flulgaris
tan'a gelmiş ve bulgar tabı. 
iyetlne kabul edilmiıtir. 

Kendisine Şumu"dakı mek
tepte muallimlik verilecektir. 

Roman Tefrikamız: 16 

S<t \r <t ş l<t 11 Sıt ,, <ı ş<ı 
Yaun: M. YÔRÜKOÔLU 

Sen de-biraz esmer olsan bi 
:ılın oğlumuz olduğuna her. 
keı kanar, Şimdi iıe "Koca 
karı bunu h.,r halde baıka-
11ndan a mııtır • derler. Ya 
bu zaptiyeler acaba seni mi 
aradı ar·• 

Türk genci fena bir k" 
pana kuıldılını hiuetmlt ol 
duğu için artık bunlara kar· 
fi mi!l.ntı'<i olmak a beraber 
gayri hakiki lfadatta bulun 

malı muvakı maılahat göre· 
rek derhal gillümıedi ve ko. 
ca karıya; 

- Benim de bu zabıta it· 
!erinde biraz tecrübem var 
dır Bunlar ufak bir cürüm 
tabibi kimseyi ıalr.lı bulun· 
maıı muhtemel olan kimse· 

lere kartı derhal idamlık 
yaparlar ki karıılarındakiler 
kor bun ve mücrımı 
meydana çıkanınlar 

Belki de benim için mer· 

kezden, umum meyanında 
bir tamlın gelmit olabilir ki 
bu tamimler delil mücrimler, 
ıilpbeli olan eıbaa hakkında I 
da ııtlir. Sonra ehemmlyetetz 

bir iki hırsızlıktan bir ada 
mm idam edildıği nere de 
itidilmit? 

Bunun cezası olsa ols<i 
bir iki ay hapistir. 

- Canım ne olursa olıun, 
onlar artık seni ele geçire 
mezler, zaten bizde yakında 
l<panya'ya gideceğiz. 

Türk genci lıpanya'yı işi· 
dince zavallı kızın orada sa 
tılacağını ve kendisinin de 
kimbııır ne gibi bir akibete 
sürükleneceğini tahayyül ede· 
rek, mütebeuimane: 

Sakın lapanya'da beni 
satayım demeyesiniz, ben 
artık katiyen siz den ayrıl 

marn. 

Kocakarı kahkaha ile gül· 
meğe baıladı 

- Oğlum, seni satar mı· 
yım ben hiç? Senin gözün · 
den anlatılıyor ki senin elin 
den herşey gelir ve hiç bir 
fey .-len dönmezsin ve kork 
mazım. Seninle biz çok bil· 
yük iı:er yaparız. Sen ay· 
rılmak ilteıen seni bıraka 

cak kim? 

Aile mezaı·Iıkları da olacitk 44 -

İnsanların bir çok zayıf 

tarafları vardır, fakat en za· 
yıf tarafları: 

Kendılerinde böyle bir 

halin bulunabilmesinin im· 
kan ve ihtimali olmadığı 

yo•undaki kanaatlerid:r. 

45 

İly<>slar mezar) ğ'ında bır görüdüşıı 
İnaa.nda fazilet, dostları 

kadar düşmanları tarafından 
da •evilebilen bir takım me 

Şehrimizin bir mezarlık güne kadar bitecek ıekilde 
i,i vardır. Sıhhi ahvale uy· ılerlemiş bulunmaktadır. in· 

ziyetlerden ibarettir. 
şaatın bıtmes'ni müteakip ı guıı o 11 ıyan eski mezarlık· 

!arın kaldırılması ve Toygar 
tepede yeni ve sıhhi ıart a
ra uygun hır mezarlık ya 
pılması kararlaştırılmıştı. 

Bır müddet evvel yaptı 

rılmasına baılanan bu me 
zarlığın duvar inşaatı 15 

tski mezırlıktaki ölü lerini 
buraya ı.rzu edenler taşıta· 
bileceltlerdir 

!'undan başka bu yeni 

-46 
İnsan, yalnız hakkına gü· 

vendiğl kadar değıl; biraz 
da kuvvetsizliğin derecesini 
ölçebi ld iğ < nispette kuvvetli mezarlıkta aileler için husu . 
dirler si mezarlıklar da ayrılmııtır. ı 

Sabit İotiyenler burada husu!İ bir j 
yer de alabileceklerdir. Müftüoğlu -------
Yurt.mu 

1 G.. . .. ., 
Müdürümüz Anlara'ya gitti Bugün k~;a ':~;-

Maarif Soy adı 
Alanl~r 

A Hıkmet Erdem - Ce· 
neral. ,,aarıf müdürümüz bay 

Vasıf Aktan hususi iıleri farının SOnUnCUSU 
olacak. 

A Fehmi Kandemir 

için Ankara'ya gitmiştir t ay 
Vasıf Aktan'ın Ankara'da 
bir hafta kadar kalacağı 

tahmin edilmektedir. 

Gelenler Gıdt:nfer: 

Ragıp bey 
Bandırma k:ıymakamı 

Bugün Ali Hikmet Paıa 
stadyomunda kupa maçları, 
birinci devresinin son maçı 

yapılacak. llu maç İdman 
yurdu ıle Alay İdmanyurdu 
arasındadır. 

Son vaziy.,ıe göre 8 sayı 
ile Güç en öndedir. Bugün 
Yurt Alay İdmanyurdunu 

CM U. Yazganı. 
Rasim Ağılday 
Yaganı 

Şevket Barıt 
Yazganı. 

CM.U. 

-C.M.U 

Seyfi Bay tekin Yıla 

yet Matbaası dizicilerinden . 
Yaşar Gökalp - Vila· 

yet Matbaası dizicilerinden 

Mehmet Erdi \lübaıir. 

Ragıp bey kazaya ait itler 
için vilayetle görüşmek üze· 
re dün şehrimize gelmiştir. yenerse Güç ve Yurt puvanları 

b l k O · b ı mahallesinden. 

İsmail Alay - .\ ziziye 

İdman Birliğ·i 
Adını ve yasasını 

değiştirecek 
Kentimiz de yeni dile 
karşı büyük sevgi vardır 

Herkes adını yenıleıııektedir. 
Kentimiz kurumlarınd"n 

olan ldmanbirliği de ııdını 
öz Türkçe yapmak ve yasa· 

sını Türkçeye çevirmek için 
baıkanları bay Ece Şa· 

tır'ın baıkanlığında bir turak , 

Bu esnada çeri başı da 
lafa karııarak: 

- ı\rtık ayrılmak falah 
yok. Ben adam·n gözünden 
anlarım, sen bizim arayup 
da bulamıyacağımız bir 
adamsın Bu kadar senedır 

tecrübe aörüyorum, sen ne 
kadar c.I ı daha çok tecrü 
be ve nasihatlere muhtaçsın. 
Benim planım senin 
relin bizi ihya eder 

cesa
Hir iş 

yaparsan kızın da para.ı çı· 

kar; o vakit kız da senin 
olur, mesele biter gider. 

Türk zabiti bundan bir 
şey anlıyamamıı gibı çeri 
başı ya: 

ilen bu söy !edikleri 
nizden hiç birfey anlayama· 
dım. Benimle adeta yaban· 
cı gibi konu~uyorsunuz. iş 
ne işidır? kız hangı kızdır? 

bunları bana açık olarak 
•övleyiniz. Ben de size karşı 
düşüııdüklerımı söylerim ve 
ortava bir hakikat kor, her 
şeye muvaffak oluruz. 

ihtiyar ökıürerek: 
Bak koca karı sen de 

dinle, bu bizim "olla pek 
afacan birıey. Hak Mola 
Üç aydır peıinde dolaıtığı 
mız bir kısrak vardır. llu kıı- 1 
rağı Kahlre'ye götürüp bir I 
İngiliz'e teılim ettillmiz sa-

ir o aca tır. nun içın u-
günkü maçın heyecan!: ola- K. İsmail Özen 

h kk k 
1 

efradından. 

itfaiye 

cağı mu a a tır 

Bu oyunun h<ikemi Mah· - ------------1 
1 • Sayaşın Takvımı • muttur bu maçtan evve • 

Birlik Güç ikinci takımla. 1 iLK KANUN ı, 
rı Hulki beyin hakemliği 1 7 

a_lt_ın_d_a __ k_a_r_ı_ıl_a_şa_c_a_k_l_a_r_d_ır_._ Cu~~n doğumu: 1 
Lheyet 1 kurmuıtur. Bu tu 
rakın verimli bilimler ala 
cağına inanıyoruz. Alkışla-

rız, 

1 Zevali 7,12 1 
ı YIL: 1934Ezani 2,22 I · 
I ŞABAN 30 1 
1 1 
-aa-----~----

at dört bin İngiliz lirası ala- rak etme. Ben at canbazı 
cağız ve ondan sonra da he o'duğumu size söylemedim. 
men kısrllkla aynı vapura bi · Hem de at canbazları ara
ner lngiliz pasaportlarılf İs sında çok meşhur idım Bu 
panya'ya gideriz. İşte bu kıs iş hiç şüphesiz olur, yalnız 
rakbu çöllerde çadır kuran bir kaç gün daha kendimi 

bir arap aşireti reisinin ku toparlayım, çünkü çok zaif 
rağıdır . Geceleri ayaklan düştüm. Mamafih ben çok 
bukağılı ve yanında daima çabuk düzelirim. 
nöbetçi vardır. Gündüzleri Bu defa koca karı lafa ka-
re s binerse biner, binmedıği rışarak: 

gün çadırların yanında ve 1 lakıkaten öyle; bak-
nezaret altında bulunuyor. sana , maıallah hemen çabu· 
Üç aydır bu kısrağın pefin c~k fark ettin. Üç günde bir 
deyiz Bu koca karı kaç de 
fa gitti, yoklama yaptı. Ele 
geçiremedik ve.self m. 

- Peki, bu kısrak tabiati
le fazla koşar. Güpe gündüz 
çadırın yanında üzerjne eyi 
ı ir süvari atlarsa öteki arap 
lar ayaklamncaya k,.dar in 
san uzak mesafeye kaçar ve 
kısrağı kurtarır. Bence zor 
bir iş değildir . 

Çeri başı eyice keyf endi. 
Kadehini boşalttı ve: 

- Yap be oğlum! Sen°n 
bu işi yl\pacağına ak'ım er· 

dl. 
Ata nasıl binenin? 13u kıs 

rak yıldırım gibi gider.Onun 
üzerind;- tutunacak binici 
azdır Ona göre herıeyi eyi 
düşünmek lazım. 

Sen bu ciheti hiç me-

şeyin kalmaz. Şimdi hava se· 
rinledi. sana iki üç dane kon· 
yak daha içireyim. Deyüp ça. 
dıra doğru yürüdü ve biraz 
sonra e linde bir konyak fİ· 

şesile en eyi cinsinden bir 
miktar bon bon şekeri oldu· 
ğu halde geldi. Biraz sonra 
üzülmüş olduğu simasından 
anlatılan zavallı kız da geldi. 

Kemaniye çeri başı birkaç 
dane fazla içirdığl cıhetle 

kemani tamamile coşınuı, 

klarnet de ondan neşe duya
rak belki de rekabet hissile 
olanca mevcudıyclile sana· 
tını ortaya koymağa ve et
raftan takdir toplamağa ça
lıııyordu 

Türk genci bir kaç kon
yak yuvarladıktan sonra yl-

1 1 

1 Şikayetler ve dilekler 1 
1 ,-

Bir okurumuz yazıyor: 

İzmirler mahallesinde Ha 
cı Cafer ağa mescidinin 
camları ve çerçeveleri tami 
re muhtaç bir kaidedir. Ha
vaların soğuk olması hasedile 
bu mescitte namaz kılan 

vatandaşlnr çok müşkülat 

çekmekte ve bu yüzden çok 
kimseler namazlarını diğer 

cami ve evlerinde eda et· 
mek mecburiyetinde kalmak 
tadır. 

Cam ve çerçivel~rin ta
miri için müracaat edilmiş 
•e de hala yapılmamııtır. 

Ramazan müna"ebetile ol 
sun yapılması hususunda 
alakadar makamın dikkat 
gözünü celbederız. 

Bize gelen es~ 

Yeni Adam 

Yeni Adam' n 49 uncu s ı. 1 

yısı ressam A. Dino'nun bir ese.1 
rini toşıvan kapal:la ç kmışt r. 
İç.ndeki değerli yazılarından 
başlıcalarını aşağıya geçiriyo

ruz İsmail Hakkı dıl türkçü ü. 
ğü sanay : Jeştiren Devlı-t, Abdül 

c-· bbar Ulusal edebiyat, Cı mnl 
S dl chagall. İffet Ömer, Mıır· 
mara'da b ı r batı. Siyasa r cu. 
nunda olanlar tlüşüaen ve ko· 
nuşan hayvanlar. Tayyarelerde 
emniyet artıyor. Gövdemizin 
biçimsizliğini düzeltmek İ{·in. 

cinsi yd terbiyrsi bundan beş · 

ka:Aldous Hııxley ve M "chal 
Corday'den tercüme iki hikıl.ye 

ve bir çok canlı resimler mec· 
mu ıyı doldurmaktadır. Yeni 

Adam'ın kullandığı öz Türkçe j 

de göze ç.ırpmaHadır. 

Mülkiye mektebi mec 
mu ası 

bize hcrzaman oJğ,ın yazılar 

veren mülkiye mecmuas•n'n bu 
say . ılıı fevknlad ~ zengindir. 

hay Mustafa Şekip, bay Ki
lıslı Rifa\, bay Mahmut sait, 
bay Hasan şükrü, b,y Muhar· 
rem fevzı'nin yazıları okumağa 1 

değerlidir. 

Fikir hareketleri 
bizde büyük b r boş l uğu 

dolduran fık"r hareketlerinin 
59 uncu sayısıda çıkmışı r. her 
sayısı gibı bu sayısıda çok ol
ğun ve dolğ"undur. 

ne tatlı hulyalara daldı Ka 
tlyen vatanı haricinde öl mi· 
yeceğine ve vatanına kavu
fUp saf ve samimi vatan 
havasını teneffüs edeceğine 

emin idi. Bütün azim ve ar· 
zusu bundan ibaret. 

l'ir aralık çeri batının 1 o 
vakit kız da senin olur 1 De
diğ.ni hatırladı. Sordu: 

- P,ki kısrak meselesini 
hallettik, bir de biraz evvel 
kız da senin olur. demiıtın, 

bu hangi kızdır? 
- Canım hangi kız olacak? 

Dünden beri can ve gönülden 
birbirinizin göz bebeğine 

baktığınız bizim Penbe. 
- llu nasıl olur? Bu kızı 

herkes sizin kızınız biliyor. 

beni de oğlunuz .. 
Koca karı yine gülmelte 

baıladı ve Türk gencinin 
urtını okııyarak: 

- Çok saf . Zaten böyle 
saflar çok cesu olur, yalnız 
piılnceye kadar bir usta la· 
zım. 

Ah oğlum! Alem ne bilir· 

se bilsin, bizim itimi
ze ne hükfimet, n• kanun ve 
ne de şeriat karışamaz, lıir 

akıam cemaati toplar evlen 
diğinizi ilan ederiz mesele 
biter. 

Radyo 

7 İlk Kanun Cuma 

latan bul 

ı,230 

1 B 

19 

19,10 
19,40 
20,40 

PIAk neşriyatı. 

Çay saatı, otel 
Tokatlı yandan 
nakil. 

- Çocuk saati hika· 
yeler. 

- Dünya hab ırleri 
- Plak neşriyatı 

Neş r esaasında 

ilan edilecek. 

bükreı,: M. 364 

13 Plak. 
l 3.v5 borsa haberleri. 
H, 15 - haberler. 
ı ~.40 - Plak. hafı! musıkı 

l s Rad .-o orkestra ~ı. 
l 9 habrlt r. 

19, 15 - Radyo orkestrcsi. 
20 Konl•ırans . 

20,20 - Opera korosu. 
21 Senfonik kensı•re 

daır. 

21.1 O Senfonik konser 
22 - Son{, nik için sözler 
22, J 5 - Konserin devamı 

23,30-Plak, 

Varıova 1345 M. 
Is.ıs - Oda musikisi 
ls,50 - Sözler. 
ı 9, ı 5 - Plak soLst musiki. 

Sözler. 
20 Koh vehane musikİS 

haberler. 
20;Jo - Konserin devoırıı 

Spor haberleri. 
2l,15 Senfonik konser 

vnrşova filharmon ·ıı 

23,30 - Şıirltr 

23,40 Rekııtmlı konser 
2.; _ Sözler 

24,05 - Dans mnsikisi(Pll1 

Balıkesir Hilaliahmel' 
eemiyt>lİ ıııt>rkezi 

Zengin. Fakir, Kadın, Er· 
kek hulasa hiç bir kim•' 
kendini Hılali1hmerln şefk• 

tli himayesinden uzak sa"/ 
amaz. bileceğimizi unutırı• 

malıyız! Sene1erce evvel kıl' 

rulmuı olan bu hayır oc•' 
ğına aza ol. 

.•• ' .• 11,t. ---• ,'\ : 

Türk genci, bunların k•" 
nunlarına ve taamül ıeki 1 ' 
!erine uymak lazım geldiği' 
ni takdir ettiği cihetle der 
hal kendini topladı ve he 
men tebessüm ederek: 

- Hakikaten düny•d' 
bizden daha mesut, dab' 
bahtiyar hiç kımse yoktur 

işte benim arayup da bul• 
madığım budur Ufak ri' 
zahmetle bir kıuak aıırı9 
büyük bir servete sahip ol 
mak, kendi kanunlarıııı• 1' 
kendimiz kurmak ve o~1 

göre hareket etıı•ek. Bizde~ 
daha mesut h;ç kimse yo~ 
vesselam. 

bütün etraftaki çingenelt' 
z.ı.bitin yani Mo l lanın bu~ 
tabesini lyaıal sadalari' 
takdir ettiler. 

Aradan geçen dört gel 
zarfında Türk genci taı11 1 

mile denecek derecerle 11 

dei sihhat etmif, çeri b•~ 
ve karısile ileride yapac' 
lar itler hakkında uzun ıı' 
dıya müzakere etmlı ve b 
çok kararlar vermitlerdi 

bir iki defa Türk ge~; 
fırsat bulup Penbe ıle 
yalMz baıına kalabilmlt 
ahvali ruhiyeslnl yokl•Jl1' 
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M. Rozvelt 
Pamuk kanununu 

imzaladı 
Vaılngton, 5 (AA) Roz 

velt 1934-35 pamuk rekol
tesini on milyon balya ola
rak tahdit eden bankhat ka 
.nununu tasdik etmek sureri
le mecburi hükumet kontro-
lunun 1935 rekoltesi üzerin 
de devamını temin etm'ştir. 

Staviski 

y 

o 

İngiltere 
Amerika'ya verilecek 
cevabı hazırladı 

Londra, 6 (S.Ş)-lngilte
re kabinesi dün toplana
rak boçlar hakkında Ameri 
ka'ya verilecek cevabı hazır· 
lam ıştır . 

Ancak bu cevabın önümüz
deki perıembeden evvel 
tevdiine imkan olmadığını 

Tas ajansı tebliğ ermekte 
dir. 

tahkikatı. Rom«ı elçimiz 
p,.rı 6 S.Ş) , - Staviski Roma, 6 IA.A) Türki 

rezaletine ait İf eri tetkık <:t 
mek ütere teşkil edilmiı 
olan komisVon bugün <le bazı 
teh·tler dinlemit ve tetkik
lerine devam etmiştir. 

Deniz konferansı 
Londra, 6 (A.A) - Ulus 

lar arası deniz ticareti kon
fransı son kannn ortaların
da burada toplanacaktır. 

t""'ransız 
Al aman 

Anlaşma zemini ha
zırlanmış 

Berlin, 6 S Ş) - Paris'e 
gitmıt olan ~t Hitler'in en 

yakın siyasi adamlarından 

Fon Ribentrop Berlin'e dön
müıtür A vdetini müteakip 

derhul M llitler'ı ziyaretle 

uzun müddet goruşmüş ve 
seyahati hakkında izahat 
vermittir. Parlste yapılan 

temaslarda Fransız Alman 
anlaşmasına zemin hazırlan 
dığını gazeteler memnuni· 
yetle kaydediyorlar Hatta 
bazı gazeteler 1935 yılında 
~ar meselesi halledıldtkten 
ıonra M. Hitler'in Parise bir 

ye yeni büyük elçisi Hüse 
yin Ragıp krala ilimatna-

mesini vermiıtır. 

Fransa ticaret ba
kanı 

Moskova, 6 (A.A l Fra· 

nsa ticaret bakanı 
gelmiştir. 

buraya 

Jaı>()Il 
Mali siyaseti 

Tokyo, 5 (\.A ı Millet 
meclisinde mali siyasasını 

izah eden M. Takahası bu 
siyasanın banka faizlerıni 

aşağılatmak yelinceye kadaı 
bütçe açığını bonolarla ka· 
patmak yüksek faizli bono 
tarı az faizli bonolarla azar 
azar değiımek ve bütçe 
muvazenesini hazırlamak 

olduğunu söylemiştir 

Fransa borçları 
Paris, 6 (A.A) Saylav-

lar rr eclisi 934 bütçesine 
47 milyar 581 milyon gider 
46 milyar 906 milyon gelir 
o1arak ona yapılmıştır. 

ziyaret yapmasını da muh 
temel görüyorlar. 

Hindistan
1

da Avrupa
1

hlara Ba y~aı 
Karachi'dee bildirildiğine 

göre son hafta zarfında hint
lı tüccar pamuk, buydağ 
ve tohum ticaretinde Avru
pa 'lı tüccarla katiyyen it 
Yapmamağa karar vermiı

lerdir. Bunun sebebi memle
kette bulunan Avrupa'lı ta
cirlerin liint'li tacirlerle ara
larında çıkan htilafları hal. 
!etmek üzere tetkil edilecek 
hüküm heyetim: Hintlileri 
kabul etmemeleridir. 

~imdiye kadar Hintli tüc 
carın ecnebi tüccarla yaptık
ları konturatlarda Hint'lilere 
zor1a kabul ettirilen bir mad

de vardır l'u da aralarında 
herhangi bir ihtilaf zuhurun 

neticesinde; saf ve nezih 
hır ruha malık olduğunu, 
ebeveyn"nl 1 at y n hatırlıya. 
madığını, yalnız çok küçük 
iken ufak l:.ir karyolada 
Yattığını ve bir gün de bü · 
tün gün t>vden eve dolaştı

rılarak en sonra bt nların 
etine düttüğünü ve elan 
bunların adetlerine a lııama
dığını ve hatta yemeklerini 
bile kerhen yedİğini anlattı. 

Türk zabiti kızla daha 
fazla yalnız batına kalmak 
arzu ettiği ve kızda da ı:. ynı 

istek bulunduğu cihetle dör· 
düncü günü akıam üzeri ko
cakarıya: 

Anne, bara Penbe ile 
tnüsade et te şöy 'e çadırla

rın kenarında yalnız batı 

lllıza biraz konuta.hm ve 

birbirimizin hakkıııda dü· 
tündüklerlnlzi izhar edelim, 
çünkü sizin yanınızda ben 
Çekinmezsem bile Penbe ne 
kadar olaa aıkılıyor. 

da bu ihtilafın mahalli ti· 
cuet odasının yalnız ecne· 
bi azalarından muteıekkil 

bir heyet tarafından halledi
ltceğidir. 

Esasen bu odalardaki llint·j 
li azanın miktarı beş veya 
altıyı geçmemektedir. 

İşin garibi şudur ki Avru · 
pa'lı azalar ıhtilafların halli 
meselelerinde Hint'.i azaya 
katıyyen itimat besliyeml
yorlar. Karachi'deki Hınt'li 

tüccar cemiyeti ecnebi tüc
carlara yap· lan konturatlarda 
Hinl'lilerin haysiyetlerine 
bir hakaret telakki ettikleri 
bu maddeyi kaldırmak için 
şiddetli bır mücadeleye gi 
rişmiıler ve hakem heyetle
rinde Avrupa'lılarla beraber 
Hint'lilerin de bulunmasını 

tavsiye etmitlerdir. 
) Hintli tüccar çemiyetinin 

ecnebilerle müsavi hak ta
IPp etmek hususunda gös
terdıkleri bu teşebbüs Avru· 
pa'lı'arın sert ve kati hare
ketleri karşuında akim kal
mıttır. Bunun üzerine bir 
kaç gün evvel Karachi Hint
li tacirler cemiyeti müttefl 
kan verdiği bir kararla 
hakem heyetlerine Hint'liler 
kabul edilemediği takdirde 
pamuk, buğday vesair mad 
deler ticaretinde Avrupalı 
tacirlerle hiç bir muamele 
yapmıyacaklarını ilan etmiş· 
!erdir. \lemlekette bulunan 
ecnebi fabrikaları bu vazi· 
yet üzerine Hint'lilerle an 
latmak meylini gö>termioler 
ae de Avrupa'lı tacirler nok 
tal nazarlarında tiddetle ıs· 
rar ediyorlar. Bu yüzden 
birkaç gündenberi ~cne~ı 
tüccarla hiçbir iş yapılma

maktadır 

IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• .. ••_. 
i ~~~~~mi Zabıt ~atibinin aşkı i ~::;~ 1 

Balkan anlaşması konseyi Acun Genel Barışı iç;n Balkanların intikamı 
: Hikayesi : • .Sar • .................................................... 

- l _ O, onun kulağından öpe· 
Kamil'le Seher birbirlerini cekmit ııtbl eğildi. Fıakoı et· 

kafes arkasından gördüler tiler. Öteki, onun kulağına B 

' 

• " Giornale d'ltalia. dan "La Bulgarie.den 
ve U 0 8flSlan Avrupa basını (matbuatı) Türkiye ile Yunaniata 

"La Bulgrie,, den M. Y evtlç'ln Uluslar Cemi- arasında bir gümrük ittihadı ve sevdiler. bir kaz ııibi tııladı. 
Bir müddettenberi Acun yetine, Macaristan hakkında yapılması, daha doğrusu 

gazetelerinden bazıları, za- verdiği notayı c'algınlık ve gazetelerin dedikleri gibi, 
man zaman uluslararası endişe ile karıılamaktadır. iki memleket arasında sınır 
münasebetlerinde orta)'a Funun için İtalya hükü ların kaldırılması, bir kaç 
çıkan gergin1ik yüzünden meli, diğer devletlerin kere mevzubahs olmuıtur. 
Avrupa barıının tehlikelerle bu mesele karımnda alacak· Son defa ::ıofya istasyonun 
karıılaştığından bahsetmek· lan hattıhareketin aydınlan- d~n geçtiği zaman bu it hak-
tedirler. Son zamanlarda nıasını, istemektedir kında gazeteciler tarafından 
Avrupa diplomasisinin orta- İtalya hükumeti, bu me sorulan suale, itinibilir bir 
ya çıkardığı yatışma ve sele hakkında aldığı vaziyeti diplomat gibi karşılık veren 
kalkınma eserinin ehemmi- resmen bildirmittir Tevfik Rütü bey, tabii, kati 
yetini inkar etmemekle Macaristan hükumeti, bir cevap vermemiş ve yal-
beraber balkan'lı gazeteler Yugoslavya'nın verdiği nota nız balkan anlaıması kon. 
den bazıları bu tehlikeyi nın hemen müzakereye ko seyinin verdiği bir karar 
büyütme itinde büyük ve nulmasını istemiştir. Ve !tal- mucibince bir tütün servisi 
açık bir meyil göstermekle yan mümessilleri de, Maca- kurulacağını ve bulgariıta
ve bu talisiz acunumuzu rislan'ın isteklerini teyit ve nın da buna girmeğe çağı· 
tehdit eden savaştan bahset· müdafaa edeceklerdır. r imasını umduğunu söyle. ' 
mekten çekinmemekt .. dirler. Belgrat hükumeti,Marsilya mekle iktifa etmittir. Tür· 
Bunları dinlemek gerek faciasında Macarisl.ın hükume· kiye hariciye vekili, l:.u yol
olursa, ,\vrupa gittikçe uçu· tini suçlandırmııtır Yugoslavya da gümril.k ittihadına kadar 
ruma yaklaşmaktadır. Ve yaptığı harekette Çekoslovak- varılma muhtemel olduğunu 
en küçük bir ihtiyatsızlık ya veRomanya hükumetlerini da söylemiştir. 
Avrupa'nın uçuruma yuvar yardımcı bulmaktadır. biz de, yalnız iki balkan 
!anmasına vesile olabılir. Yugos1 avya'nın bu hareke- devleti değil bütün balkan 

flütün bu korkuların barıı ti genel barış ve uluslarara- devletleri tarafından takip edil 
dileğini gösterdiği söylen· sı takanaklarını karıştırmok- mesi gerek olan yolun bu oldu 
melidir Uunlar işaret olun· tadır Macaristan hükumetine ğu kanaatindeyiz.Hatta,coğ
duktan sonra, doğru olsun yükletilen suçlar ağırdır. Ba- rafya bakımından birletmit 
yalnış olsun bu kadar kor- rış Macaristan hükumetini ve aiyasaları bakımından yap· 
kuları ortaya atan harp bu sudarı redd-etmek ve maca bir tarzda birbirinden 
tehlike•inin timdiBalkan'lar kendi ıerefini müdafaada uzaklaımış bulunan bütün 
dan gelmediğini söylemeli bulunmakta haklı görüyoruz Avrupa devletleri de bu yol-
yiz. Acun bu iki devletin mey· da yürümelidirler. Bu kana· 

Bu sütunlarda çok defa dana koyacakları vesikaları at bizi Avrupa birliği itini 
söyled ğimiz gibiBulgaristan görecek ve hangisinin hakli yeniden gözden geçirmeğe 
menfaatlerinin nerede oldu olduğunu söyliyecektir. Fa- sevkediyor 
ğunu açıkça görmektedir kat bu mesele hemen tetkik Bir müddetten beri ortaya 
ve Balkan'lar barışını kur· edilmelidir. atılmış bulunan bu dütünce· 
mak için babil olduğu kadar Yugos'avya'nın vaziyeti yi bir çok kimseler, Avrupa 
gayretlerini diğer balkan acunda yankular ( akisler ) uluslararasındaki ayrılık do· 
Uluslarınının gayretlerile doğurmuştur layısile, bir hayal saymak· 
birleştirmek ister. Zaten Acun hakikatı bilmek tadırlar llalbuki bu !;öyle 
bu. bulgar milletinin genel istemekteciir, Vaziyet gayet değildır Uluslararasındaki 
dileğidir bı..lgar Ulusu uzak naziktir ve bu meselenin ayrılık bu birliğe ciddi bir 
ve yakın bütün Uluslarla hemen aydınlanması lazım- m 4 ni olamaz. bu hal, birle
eyi münasebetlerde bulun· dır. ıik Amerika devletleri gibi 
mak ister balkan anlaımaaı İtalya hükumetinin takıp bir Avrupa birleıik de\"letle· 
konseyinin bulgaristaıı ile an· edeceği prensip budur: Me- ri yapmağa mani değildir. 
laıma ve it birlıği y .. pılma· selenin hemen aydınlanması Bulgaristan'da Türk, Rum, 
sını tavsiye etmesi üzerine prensipidir. Ermeni ve Yahudi gibi bir 

Balkan memleketleri matbuatı Yugoslavya'nın notası kaç Uluslara mensup unsur. 
na bu anlatma ve iş birliği İtalyan ulusunu.diğer mede- !ar vardır. Bunların kendile-
için yaptığı tezahürler, bu ni uluslar gibi, Marsilya rine mahsus adetleri, dinle
dileğin Balkan yarımadasın- faciasından ziyadesi e müte ri ve di !eri mevcuttur. böyle 
da yaşıyan dığer Uluslarca essir etmiştir. Ve Yugoslav olduğu halde bunlardan Bul· 
da paylatıldığını ortaya at. ulusunu da hakikatı bil· garistan'a hiç bir fenalık gel
maktadır Bunun için baıka mek ve müsebbiplerin ceza· memektedir. ve bunlar başka 
yerlerde görülen korkulara landırılmasını istemekle haklı Ulusluktan olanlarla bir ara
ve Avrupa havasır ın bula- görüyoruz. Fakat Yugoslavya da oturmaktan üzüntü çek· 
nıklığını gösteren alametlere hükumeti, nizamlı mahke· memektedirler Neden bu 
rağmen Ualkan'ların bu gün meleri bir tarafa bırakmıf Avrupa milletleri arasında 
kü durumunun barıı ıçın ve yüksek bir mahkeme da yapılmasın? Neden Avru· 
çalııma işine çok elveritli vasıtasile bir ecnebi ulusunu pa büyümüş bir İsviçre ol 
olduğunu söylemek gerektir. suçlandırmak istemiştir masın? 

Alakalı hükumetlere dü Yugoslavya Marsilya facl- Şimdiye kadar balkan mil 
ıen vazife açıktır. Bun· asından Macariıtan'ı suçlu !etlerinin başlıca erdemi 
!ar bu durumdan istifade tutuyor, lakin bu suçları uyuıamamazlık değil idi Aca-
ederek aralarındaki düzen- vesikalar ile ispat etmekle ba, medeni uluslara yaratan 
lenmemiş işleri düzelt - mükelleftir. Macaristan bu yo~da ilk yürüyüşü yap· 
meleri gerektir Bu ba- hükumetini de bu suçların ma.ğa bunlar mı giriıecekler? 
kımdan Bulgaristan Ualkan sebeplerini bilmekte ve mü· bu yolda yürümelerini bal· 
lara geçmif zamandan mi- dafaada bulunmakta haklı kan milletlerine emreden teY 
ras:kalmıt olan her türlü görüyoru'l. gerek karşılıklı menfaatleri 
zorlukları sonlandırmak is- İtalyan ulusu şu fikirde ve gerek balkan yarım ada
tediği hakkında sayısız de- bulunmaltadır: sında oturdukları toprakların 
liller göstermiştir. llu suretle Macaristan hükumeti bu coğrafi vaziyetidir. flalkan 
Bulgaristan, Yugoslavya ıle meselenin hemen uluslar milletleri Avrupa memleket
arasında olan ınünasebetlere 1 Cemiyeti tarafından tetki- !erinde oldukça fena bir tarz 
yüksek bir canlılık vermiştir kini istemekle masum oldu- da tanınmaktadırlar. bu da 
Bu münasebetler kral 13oris \ ğunu ispat etmektedir. temamile hakaız değildir. 
ile kral Aleksandr'ın baıla· Yugoslavya bu haraket· Fakat balkan .milletleri bu 
dık!arı şekilde kardetçe dost !erinden dolayı Çekoslovakya gümrük birliğini yapabilırle
luk ve inan duyguları çerçe ve Romanya hükumetlerine rse çok önlü bir surette in· 
vesi içinde yürümektedir dayanıyor tikam almıt olurlar 
Yurdumuzu Türkiye'den ayı 

Suçlandırıcının mesuliyeti 
raıı ve uzaklaştıran hiç bir de az olmıyacaktır. 

, •...........•..........• , 
Acun'un barııı dürüst 

ve pürüzsüz haraketler ile 
temin olunur. 

• • • • • • • • • • 
~~~~~~~~~~·~~- : 
Uluslarımızın bütün gayretle 

Yoksul/arı vediren, 
geydiren ve herma
nada gözeten Yok-
su//ar Birliğine seve 

• seve yardım ediniz. : 
• • 

Kamil aktamları lambayı Zabıt katibi efendi yerin-
kısar, Seher'in ıııkları da sö· de titriyor. 
nerse aıağıya iner, bahçe - Mübllfırın aeıl odanın dö· 
nln arka yolundu fenerin ıemelerinl ıarstı: 
altında bekler - Seher bini A bdullahl! 

Ve karanlıkta uçan be- Zabıt katibinin glSz be-
yaz bir etek görürseniz, bi· bekleri yerinden fırlıyacak• 
!iniz ki geleııKimll'in sevgi- mıt gibi oldu 
!isidir. Kulaklarından ateı bir ne-

Onlar birbirlerini çok se
verler. Kamil ona evlene 
ceklerini, çamlığa yakın kü
çük bir ev alacağını, orada 
gül gibi yaşıyacaklarını, 

katiplik maaıı eytmezse baı· 
ka it de tutabileceğini söy
ler. 

Kamil, kazaceza mahke
mesinde zabıt katibidir. 

O hazan sevgilisini 
Erenler Dağı taraflarındaki 

çamlığa götürür. 
Önlerinde dere fısıldıya · 

rak akarkan. Kamil ona aık 
masalları anlatır. Sonra 
gelincik dudaklarına 

sülük gibi yapışır .. 
-2 

Kazada: 

onun 
bir 

- Seher Mahkemelik ol
ınuı .. ~iye bir haber çıkın· 
ca, Kamil'in aklı batından 

uçverdi Hemen jandarma 
çavuıuna gitti. Seher'i ıordu. 
Ça vuı anlattı: 

- Kızın dün anası gel
di buraya. Aman başefendi 

altımlarım kayıp. Evi aradım 
taradım. Sandıkları yerlere 
döktüm. Yok. Dedi. Evi 
bir de biz araştık. Beti bir
likler Seher'in koynunda 
çıktı. Anası "ben böyle 
kızı nideyim. Seni bir daha 
gören gözlerim önüme ak
sın. Benim Seher isminde 
kızım yoktur" Diye baıtı yay· 
garayı: 

.,.ıimdi kız kadınlar 

hanesinde .. 
Kamil 

hapis· 

- \man etme, eyleme. 
Ayağının turabı olayım efen
dim-

Dedi. 
Çavuı l\amil'i fazla sırnar 

tı diye iki jandarmayla ka· 
pı dııarı etti. 

• • 
Kamil akıam eve gelince 

lambayı kıstı. Kartı evin 
ıııkları sönmedi. Bahçenin 
arka yolunda fenerin al
tında saatlerce bekledi. Se
ht>r eteklerini uçurarak gel· 
medi 

Fenerde gaz bitti 
Teneke kutu çıkardığı ıa· 

rı dili:ıi içine çekti. 
Sabahleyin Kamil'i fener 

dibinde uyumuı buldular. 
Uyandırdılar, 

Kamil bu akıam evin 
ışıklarını büsbütün sönmüı 

buldu. İhtiyar kadının kaza

fes ensesine kaydı. 
Dinleyiciler kulak 

diler. 
keall-

Seher iki jandarmanın 

ortaıında geldi. Zabıt katibi 
kızı süzülmüı görünce bey· 
nine haılar ıular dökülü
yor ıandı. 

"Kız bitmif, erlmlı. Dedi 
Sehere bakamadı. Gözle· 

rinde yıldızlar uçuıtu. 
Kafasında bir el bir çana 

çekiçle "Dan! dan!. diye 
vurmaya baıladı. 

• •• 
Dava okundu. Hakim kı· 

za adını, Anaaını, Babaımı, 
) aıını sordu. O: 

ra: 

Adım Seher. 
Babam öldü .. 
Anam yok .. 
Yaıım 22 Dedi. Son. 

- Ben onları blrlıi için 
çaldım. Sakladım. Gilnahım 

neki» Diye bağırdı. 
Heyeti hakime yandaki 

odaya çekildi. 

Hakim, Azalar yine yer· 
!erine geçtiler .Zabıt kltiblnl 
bir düıüncedlr aldı. Sırtında 
kaıağılar gezdi. Yalnız ka· 
fası elektrik ceryanına lu· 
tulmuı gibi ııaraıldı; ıaraıl· 

dı. İki kuvvetli el beynini 
tuttu. Çekti; çekti. Kıılak· 

larında iki balon batladı. 
Gözlerinde bir alev yandr 

söndü. Birden yerinden kal· 
tı. 

Hakimle dinleyiciler ıaıır· 
dılar. 

O elindeki kiğıda baka 
baka haykırdı: 

•Altın çalmaktan ıuç
u sevgilim beraat etmlıtır. 

Daha ne duruyonunu ... 
Hakim efendi onu iki ıene· 
ye mahkiim edecekti. Ama 
yatasın zabıt katı .. Var ol
sun zabıt katibi . Seher be
raat etti • Dedi. Koıtu, ••· 
her'e sarıldı. Onu milbaıirler 
güç zaptettiler. 

• . ,;. 
Mahkeme iki seneye ka· 

rar verdi. Erteıi ııün iki 

jandarma Seher'! ıehre hap
ıe, iki jandarm'ada Kamil'i 

lıtanbul'a tımarhaneye ıı6· 
türdü. 

dan gittiğini hatırladı. O •'=='----'-===-
hiç olmazsa böyle a vunu- 1 

===~· 
Halkevinden: 

yordu Soy adı yasasına göre 
Kalbinde ümitler de bir

denbire sönüverdi. llatıra
lar ellerinde mumlarla ka· 

herkes kendine uygun bir 

1 
soy adı bulacaktır 

Bu iş için Dil, Edebiyat, 
Tarih şubemiz öı lürkçe ' fasına çıktılar. Seher'le ge- ' 

çen güzel günlerin yerini 
aradılar Tozlu raflarda to· 
mar tomar duran geçmitl 
okudular. Sonra bir nefeı • mumlara "Puuf!. dedi 

adlar anıklamışlır. 
istekli olanlar Halktvi

baı vurarak keudlne bir 1 

ıoy adı seçebilir. 1 

• 
- 3 -

Seher'ın bugün mahke· 
meal olacaktı. 

••:==================• 
Kohinor diş 

Küçük salon dinleyicilerle 
doldu. Koridorda dedikodu-
!ar baoladı. 

macunu 
Dişleri beyazlafJr, 
etlerini kuvvet!eR

dirir . 

mesele yoktur. Bundan baı 
ka Romanya ve Yunanistan 
ile aramızdaki anlaıamamaz 
lıkların da yakında düzelti· 
leceğini umarız. Bu anlaıa· 

mamazlıkların ka\iyyen ağır 
bir ıey olmlldığını yeniden 
söylemediylz. Fakat bunların 
dfü.eltilmeleri hem beraber· 
lik menfaatlerimize, hem de 
kolladığımız barıı ülküsüne 
uygun olur. bize kalırsa 

rini bügüne ve geleceğe has
redebilnıeleri için geçmiıin 

tasfiye edilmesi gerektir. Ye
ni kan dökülmeleri tohumla-
rını taşıyan sav ı tehditleri 
ne kartı kendimizi koruma
mız için eyi yol budur. 

Yoksulları Gô::elme 
Blrli{jl 

• • • ., 
:ı 

Hakim, azalar yerlerine 
geçtiler. Odada tıı yok .. 

Kürsü !eki kara cübbelı- .ı HPr verue arayıııız 
!er iki yana boyunlarını uza· •İ====.;========:ee 
tıp bir teyler dırlandılar. • ••••••••••••••••••••••••• 
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--~s EH ı· R ~~::ı """ ( - "" ..... ~ "'R,, ~ 

Sinemasında 
5 Kanunun evvel ~arşam~a a~şamın~an iti~aren 

Dünyanın heyecan ve korkunç rekorunu !<."an 

HORTLAYAN MUMYA 
Cihan, şumül artis 

Tarafından temsil edilmiştir. 
~iıı1tliye k.aJ .ır yapılaıı l\OHKr~c_: n• llEYEC.\\LI filiııılPı·iıı lıı·ıı· 

siııiıı fevkiııdetliı·. Bilhassa l\ .\liL1JFF gılıi ıliiııvaııııı t'ıı hii\ül-. fa· ' . . 
cia artisti tarafıııJaıı teııısıl edilıu . ~ olııı:ı ... ı f ı iıı ı· dalıa lıii\ ük hiı· 
ehemmiyet \e hususiyet Yt->rıııı·l-.t('{lir. • 

Çol-. lıiiyük fedak:irlık \t' 11111\ . ıffakı~t' il' lPııısil t->t.lilıııi~ olan hu 
filim sizi iki saat ıııi'ııt->ııı:ulht->ıı korku n• lıt>Yt'<'<tıı İl'İ ı dt' Lilrt'lı · cı · k 
\e biiviik takdiı'lt>riııizi kaz;ıııaeaklır. · • 

• 

Lütfen lıu filime kii<;iik t;ocuklal'ıııızı gt>lirıııt'~ iııiz. 

ilavt•tprı 

Münir Nıırettiıı Beyin 
Gayet Nefis Halk-Türküleri 

Bu gece 

flynı zamanda FOKS JURNflL 

Pek \"'akıncla 
C) ELİK ı\ DA 

.......................... 
• • 
: Göz hekimi : 

................. .,._._._ ____ ._ . .,.,.,.,". ·I~~~~~~~~~~~ 
ı1·----------------------·1 ...:· . . 
a -- ~ emaşa ği ~= ~AJ,~KES~~'I,~ 
! OTELi VE GAZİNOSU S I - lltARA~IF.PE ~ 

' 1 

• ğ $AliAltlll -
•' Sahibi Hacı Bekir zade Salih 
t• bey idaresinde a 1 Her hususta emsaline üstiiııdiır. Balıkesir'in 

hu nefis KARA TEPE suralıı lıt->rkPst• • 
Balrkesir'iıı lırr lıusu~ta cıı ı. ı Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

miikeııınwl otelidir. •• 

Konfor. Temizlik. Servisl a r i ndıı ki ~1 Karatepe Şarabı 

neza~et Ye Ciddiyet emniyet . l~ Toptan ve litre ile satış yeri 
ye ITIÜ~emmel bany~SU i1 • Birinci Noter altındaki mağazada • 

ti Gerek n:_e.'.'7/eket halkının " Dm -
te gerek butun misafir/erimizin ıı ~~~~~~~~~~ ~ a umumi takdirini ce/be/mişlir. p !~ Yurtdaş : 
U TEMAŞA Gazinosunda d ılHilaliahmere,Himayeietfalel 
•• Güzel $qsli Bir R~dyo :: I~ Tayyareye yardımı borç bil. 1 'i SPlıriıı, İsı;ııılıul \t' İzıııiı· 'ı rı lıiitiiıı !.( ı 'l.l' ıt ·lı·ı·itf l~~~~~~~~~.~.~~~sıı, u . .. ıııevc11tt111· . , ıı lttlliBiBit&ll!:i•&!li!~~iilOiHi!lil 
tf Balıkesır il) en eyi tanınmıf bır oturma ve •• 1 · . lf 
te dinlenme yeridir. •• ııı2 Jfcını 11-t-fa z;, ~r,ı,tt: I! 
11••-· .. :-.. ----·----·--···--·· ııı ' '.'M. ... ... -----------------··~ ~ 
1 il ~lı•,siııılik ve kı~'ık ı·ıı soıı ıııoıla ıııarıtolıı~, 1 
-~- - -~· ·~ ropluk, 'üıılii kıııııaslar \I' faııilı• lıazl' .. lt'ı·ı- il! 

ı* İLK ISIK • = ,,,;, ~·ıı;.İ~tir. . ı 
, , 1 1 &r-f10~ fe,r, tJ~ i 11. 1 

Bick i Ve Dikiş \ 7 uı"dtı ı • • " ıı 1 Eıı li·ıı..s palıoluk pardiisiıliik '~ :ıskP.ri ~:~-1 
ikinci sene ve ikinci devresine ikinci Sil pullukl:ıı· giizel '"dcl'ı·rılı·rd" yerlı ~ ı· lııl-!ılız lf 

kanunda başlıyacaktır. ijl l' i lıiselik kuına~larııııız 111eH·uıı11r. 1 
Bütün modellere hakim olmak yurdun hususi sis

temi olan her devrenin değiıik ve çetin modeller 
üzerinden çıkarmıskla ve modelleri mahkum etmek 

'it • 
~ Mu~teıem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza • 
; ttşrifleri kafi~ir. 1 
1 • ı i Or, Ihsan Ahmet i 

ı • • ı • • Vatan 
ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Paris 
usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan 
imtihanlar yüksek maarifimizin huzurunda ve tensip \ 
buyurdukları mümeylzlerin muvacehelerinde yapıl· 

mııtır. İmtihan günü modelden intihap edılen manto, 
tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap
mıı ve bununla not almışlardır . Mezun olan (44) ha· 
nım muvaffakıyetle bitirmiılerdir . Ve buna kanaat 
getirmlyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 
biçtikleri kumaılarla fikirlerini daha kuvvetli tashih ı 
etmlı olurlar. 

il TAVŞ~NLILI ZAfiE F~HRt 

Eczahanesi 

. ., 
• • • Hutalarını her gün ıa • 1 • • : at 3 den ıonra Kuvaimil· : 

ı : liye caddesinde 159 nu : • • : maralı muayenehanesln · : 

Fantazi Manifatura Ve 1 
itt • Kumaş Mazası 

: de kabul eder. : 
ı ··········~············•• , Nöbetcidır. 

1 Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ll 
, !ilf~!itlH•IHf•ll~it~' •lilitlli!.-111'§11' 

, 

Erkek Ortamektebi satın 
alıııa konıisyonundan 

Dr. M. Ali 
Cilt, l'ı·t>ııgi. lll'l

~oğrıkhığıı lı:ı:-t;ılıklal'I 1 i 
ııı i'ıı Plıa:-~ ısı. 

Hastalarını saat üçte 1 1 

(250) liralıl. laıııirat \(' tadil~il, n - 12 - 934 hükümet caddesinde mu-
P:ız:ır ~iinii saat ( 15) lf' pazal'lık.l:ı ilıa .le rdile- 1 ayene. hanesinde kabul ve 11 

ı · · . [ tedavı eder. 
<'Pıdır. lst ... klılerııı teıııimıtı ıııll\:ıkk:ııe altala- ··-· · 
rilr, lıilJirilt·ıı saatte nıek.trpte lıııluıııııalaı:ı r·i- 1

1 1 

[ 
ca olunur. · 

Fıaılaı· ııı·uz, tal-.siılı·ı·df' azaıııi 
L.ol:l\ lık !!'.iistPrilıııi~ıir. . ' ~ 

Bazı hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları 
dikitlerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat 
kendileri söylemişlerdir. 

Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek
tebi 8 ) kursundan mezun olan hanımlar diploma 
alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki bıçmek ve dikit 
dikmeyi öğrenmif olurlar Fazla izahat almak istiyen 
ler yurdumuza müracaat etsinler 

1 

İlk ışık biçki ve dikiş 1 

yurdu müdüriyeti il 

Satılık Dükkan A' , ne ücreti 
'~~~~~~=.c::--=.~liı 

~~v~~ ı ;.,==---
Yr ·illi caddt>siııde 1-.asaphır kaı : . ı-ıı.da a~çı 

.\hnıet ustanııı oturduğu clükk:'ııı ae~lt· satılıkıır. 
Talip ola ıılar 
Keşkek zade IHisaııwlliıı hrH) ıııiiraca:ıt et-

sinler. · 

Mu<ılliııı Meli tehi ,re 
Lisesi Müdiirliiğiiııclen 

1 

' 

YIL GI 800 Kuruı 

6 A YLIGl 450 • 
3 AYLIGl 240 

" 
Abone ücretleri taksite 

bağfanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 luıruıtur. 

--+
Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 

Sevgim 
~ ' 

rr 
Ve 

~ -)' 

1 

~ . . , ........ -

MÜKERREM KAMİL 
HANIM TEMiZ SEVGİ 

Ve en acı ıztırabı 

B11 İnkt!fıp romanı ııda 

Göstermiştir 

Necati lıt->~ ~lualliııı lllt'~lt·lıi , .. list·~i le\li 
meccani Lelelıelrri için 150 - ı 7u Lak.mı ellıi.se 
ve kııııduraııııı )3plırılnıası 22 ·ll-H34 tarilıiıı

deıı itilıaren 20 giiıı ıııiitldetlı· ıııi'ıııakasava cıka-

çıkmaz. 

--- lztırabım 
O K u y u n 

Savaş kitap evi 
rılmıştır. • • SAVAŞ 

~ 25 Kuruı 

..Sartııaıııelt'I' ıııektt->ple 11iiriilelıilir. isteklile ' ılDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
· ı' " ·· J 12 12 l) •> 4rı I .. .. milliye caddesinde Hususi daire 

4 

ıha e guııu o an - -. u ~.ırşarn ıa g11ııu saat ı 

14 tr mektepte miilt>~Pkkil ıııiiha,,aa komiS)Ollll- Telırraf ~d~e~: ABŞhkesir -, 
na ıııüracaatlan. 

Her kitapçıda bulunur. 

• 
. t.ıt ' . 

, _ -

1 

Belediye Dispanserinde 

1 

1 

· Muayene Günleri 

j 

Ci;MABTESİ GÜNLEHİ 

Üi1letleıısoııra saat 14dt->n 1 G \3 kadar dahili 
~ . 

lıa5t;ılıklar ıııuayenrsi (Doktor .\lııııet 

Eıııin bey) 

PAZAll GÜNLEHİ: 
Öğleden sonra saat 15 deıı 16 ~ a kadar 
kulak, lıurun, boğaz lıastahkl:ırı ıııııaye
ııesi (Doktor '1elııııcl Kamil hey) 

PAZAHTESİ GC~LEBİ: 
Öğleden evH•I saat 10 darı 12 ~ı· kadar 
dalı ili lıastalık.l:ıı· ııı ırnyı• ı ıesi ((>ok toı· .\ lı-
ıııel Eıııin hry) • 

SALI GÜNLERİ: 
Öğleden evvel saat 10 dan 12 ~t' kadar 
dahili hastalıklar muayenesi ( l)oktor .\ lı
nwl Eıııin lıe~) 

ÇARŞ.\Ml:L\ GÜNLEBİ: 
Öğleden soııra saat 15 dt->ıı 16 ~a !..adar 
dahili lrnstalıklar ıııua~ı·ıu•si (011ktor lla
saıı Haif lıey) 

PEHŞEMBE GÜ 1 LERİ: 

Üğledı·n soııra sual lf> dt'lı 16 ya kadar 
cildiye "' hı~'fliye hastalıkları mua~ Prıesi ı 
(Doktor ~lelınıel Ali lıey) 

1.-- --.1 
Neıriyat müdO.rü: ESAT ADIL 

-

Villyet Matbaaıı Balıke.lr 
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