
Çocuklanmızı terbiye ederken bir asır 
ileriyi göz önünde 

tutmalıyız. 

Nüıhası Her yerde 3 kuru~tur . 
CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR --

Oah;liye Vekili ~ühO Kaya ~ey Ya~u~i 
meselesini tetkık ıçin Trakya' ya 

gitti. 

S a h 1 b 1 ve B at m u h a r r ı r ı 

MustecaplıoA-lu Esaf Adil 
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Ş. Kaya B. ı Başvekilin 
Nutku. 

inkılıı.p rürüyor Diinya Trakya'da tet-' 
hadise~eri karşında u~ıırsu kiklere başla-1 
ıea, hır kaynaktan bır hede. 

re doğru salınıp yuruyen dı 1 
inkı!Abın şimdi yapıcı, yaru· . ' _ 
tıN devresindeyiz, KIRKLARELİ, ı < A.A) -

Bunu, ciımhuriyet başveki· Dahiliye vekilı Şükrü Kaya 
li

1 
Büyük Millet l\leclisi kür. bey beraberinde ikinci umu

süsünden millet vekillerine mi müfettiş müşaviri bey 

anlattı, 

İhtilAl yıkar, heyecaııla 
hiddetle önüne g'eloi devirir. 
Bu ldzımdır. 

İnkılap, ihtilalin yerinı 
alınca, §UUrle' bilgi ile he· 
define doğru yürür. yapar 
yaratır, 

Yıkıcı ihtilıll, yapıcı inkı
lap devirlerinin başvekili İs
met l' .. ~a'nın son nutkunda 
her ve~an·laşı olılkalan.!ıran 
eümlelere rasllıyorz . 

Ba~vekil. olu~ları, bitişleri 
olması IAzımgelenleri birer 
birer, tarir ve izah ediyor, 
h att bunları kaidele~t : ri yor. 

Bu nutkun, siyasi, iı,ti-
rnai; iktıea<h ve kısmen b~
dii bölümleri Yar. Bunların 
hepsi umumi siyn~et a,Lnı 
taşıyan bir vahdet göslı'ri· 
yor. 

Biz burada, başv"lı.ilimizin 
nutkundan prenRip iti· 
barıle yekdiğerine bıı!'.:lı 
iiç noktaya işaret koyocnğız. 

Hususi sanayi faaliyetini 
korumak ve teşvik etmek: 

tiı-aretin ıerbest ve nor
mal vaziyetini ayckta tut
mak; 

ler olduğu halde şe~, rimize 
gelmişler ve piyade, su · 
vari kıtaatile halk ve me
murlar tarafından karşılan
mışlardır. 

İ.::ıTANBUL, 7 (A A) 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
bey ve Trakya umum mü· 
fettişi İbrahim Tali bey dün 
Yalovadan avdet1e Trakya'ya 

Şükrü Kaya bey 
hareket etmiıl erdir . Vekil 
haNketten evvel Anadolu 
ajansına 'u beyanatta hulun· 
muştur: 

PolifJka .-Büyük millet meclisi kürsüsünde 

İsıİıet Paşanın Nutkundan: Bulgaristan' ~a Makedonya 
zihniyeti . 

Hususi sanayi faaliyetini koı•umak gözüıııüzdediı· 
Tic<ı ı·et bizde serbest ve normal mahiyetini ıııu -

hafaz<ı edecektir. 

Rejimlerin, hatta terbiye ve 
talim sistemlerinin deA-işmesi 
karşısında bile inat edip de de· 
gişmiyen zihniyetlerden bir dane
si de Bulaaristan'daki Makedonya' 
cılıktır. 

• 
ilk tahsilin halivasatisini tanzim etmek icin hususi idarelerin .. 

Sofya belediyesini komünist· 
!ere kaptıracak kadar içtimai 
sarsıntılara uğradıktan sonra 
bugün dahili hürriyetni kaybet· 
miş ve bir nevi faşist 
idare kurmuş olan Bulgaristan'· 
da, hala harici sistemini komite· 
civari tanzim etmek · arzusile 
tutuşan bir efkarı umumiyenin 
mevcudiyeti hayretle görülebilir. 

ANKARA,6(A.A) 

- Büyük Millet 
Meclisinin dünkü 

içtimaında Başvekil 

İsmet P;ı.ıa Hazret

leri ıu nutuklarını 

irat buyurmuılardır: 

- Ünlü arkadaı· 
lar. Büyük yurtta 

tetkiklerimize de· 
vam etrn •k için 
Millet Meclisinin 
çalışrnasma ara ve
rec ~k anlardayız 

Biten devrede de 

başadığımız değer

li işlerin bir hula · 

sasmı gözden geçir

mek ve Türkiye'nin 
yürüdüğü istikameti 
lir daha mütalaa faydalı 
olacaktır Türkiye'nin istika
meti mdetin ve memleketin 
yükselme ve ilerleme siya· 
setinde durmadan çalışmak 

ve devletm milletler arası 

vaziyetinde emniyetini koru
maktır. (Alkıtlar) 

lktısadı ve siyasi buh 

hali vaziyetleri isla h olunacaktır. 
bizim için mühim çalııma 

istikametlerinden biridir . 
hükü 'netin ziraat sahannda
ki düşünceleri tebellür etmif 
bir haldedir Bütün ziraat 
hayatıııa fennin son IC'rakki. 
!erine ve usullerine ameli 
olarak kılavuz olmak dü§Ün· 
c.,lerin öıüdür. Bunun için 
bilgi ve araflırma müessese· 
!erini temelli ve nıodern ola· 
rak kurmak ilk merhaledir . 
Büyük Millet Meclisinin ke 
silmiyen teıviki ve yardımile 

büyük ziraat ıııüesseseleri 

kurulmuş bulunuyor. Genç 
talebemiz fenni ziraat yolu
na girmek için çok ümit ve
ricidir. Bir taraftan yeni mü-

SAVAŞÇI GÔZİLE -
Hapishanelerimiz 

esseseler yüksek kıymette zi· 
raat kılavuzları yetiıtirirken 
diğer taraftan ve süratle köy· 
lünün ameli hayatına, onun 
kazancını arttıraııak surette 
girmeğe çalıımak ciddi eme
limizdir. (Alkışlar ) 

Memleketin her sahada 
süratle ilerleıı:esi ve devle· 
tin kudretinin açılrna!ı ve 
artır.ası köylünün kazanç 

ve geçim seviyesinin yüksel
mesine esaslı olarak bağlıdır. 
Bizim bu hususla kanaati-
mizi takdir ümitlerimiz ise 

çok kuvvetlidir Bu keyfiye
ti büyük milli mesele sayı 
yoru~. Koruyucu israftan ve 
ziyandan kurtarıcı, ve { enni 
usulleri öğretici ve tatbik 
edici bir sürü tedbirler la-
zımdır. Görüyorsunu:t ki zi-

Vatanın bir köşesini, Trak· 
ya'yı imar yolunda attııtımız a· 
dımların munis seslerini bir top 
gürültüsü zannederek tellşa düt· 
müş ve daha dün Balkan misakı
na karşı itimatsızlık göstermiş 

olmaları hep aynı psikolojinin 
siyasi tezahürleridir. 

Balkanlar'da iktısadt ve siya
si esaslara dayanmış samimi bir 
anlaşma var. Bu sulh kapısından 
Arnavutluk'un da gireceA-i gün 
yakındır. 

raınının muhtelif safhaları· 
nı takibetmek hepimi·ı için ,\fektep, c~ıııiyde Iıoyı~lı ı 
zevkli olacaktır. (Alk ı şlar) vatandaş yelışlırıııek . /ıııpı~-

Bulgaristan dahili bir inkı· 
liıp, belki bir ihtilAI içinde bulu
nuyor. Sulha her milletten ziya· 
de muhtaç olduğu şüphesizdir. 

Yunan'lılarla hudut kavgalan, 
Trakya ve Edirne'ye karşı milli 
ve siyasi emelleri, Bulgar dost
larımıza takdir ve alkış kazan

rai s!yaselte yeni ve geniş dıracak muvaffakıyetler değildir. 
bir proğramın hazırlanması Makidonya'cı zihniyet içinde 

Ticaret bizde serbest ve 1 /ıaııe'lı rde fena yPliş•ııiş 
normal mahiyetini muhaf olanları ıslıılı etme/; için-

aza rlir. 
edecektıf Bunun, memleket 

da mütküldür . Sır al, iktısadi yürütülmek istenen politikanın; 
proğramımızda böyle bir bu günün siyaseti icaplarına, 

1 zirai proAraını heınahenk Balkanların içt!mai, iktısadi ıart
olarak yürütmek yolu bü- !arına uygun olmadıtını Balkan 

.. k 'kt d" 1 t 'k tl .1 milletleri içinde anlamak istemiyen 
yu 1 ısa ı • 1 ame e ı er- 1 yalnız Bulgaristan kalmıştır. · 
!etmek için yalnız lüzumlu F k t h k"k u· ı · , aa aıanyaçınsesı 

Hususi idareleri ya.;atmak 
ve onları mail güçlüklerden 
kurtarmak. 

Başvek l Paşa Hazretleri· 
nin . emirleri le büyük mıllet 
meclisindeki son nutukların
da bahsettik!eriYahudi'lerin 
Trakya'daıı İstanbui'a grup
ça gelmeleri eslabını ye 
rinde tetkik ettirmek üze 
re Ti\rakya'ya gıdiyorum . 

Bizim bildiğimize göre ha
dise Lazı propağandalar yü 
zünden Yahudi'lerin İstaabu· 
l'a gelmeğe l:;aşlaınıılardır. 

Hedisenin hakikı mahiyeti , 
yerinde daha eyi görül~ceği 
gibi her kaide iti icabetıir· 
diği tedbirleri alacağını. hü· 
kümetime ılrzedeceğini Tür 
kiye'de yerli ve yal ancı her 

kes cümhuriyet kanunlarının 
himayesi altındadır.Türk ka
nunları bu memlekette her 
vatandaıın hakkını ve hür

riye1ini hiç bir vakit gözet· 
meden görür. Kemalist Tiır · 
kiye'nin en büyük vazifesi 
bu kauunları latLık etmek· 
dir. Yabancı yerlerd · gö· 
rülen antisenistlik cereyanla 
rı bazen bizde de makes bu
luyor. Bir defa daha İstan· 

ranların kuvvetli tesirle· 

için tam semeresini verir ve 
doğruluğu ve itibarını mu
hafaza eder bir vaziyette 
yükselmesi için Standardını 

temin etmeği ve satıı koo 
pera tiflerile ceryanı kolay
laıtırmağa çalıımak yolunda
yiz. Men1leketler arasındal,i 
bugünkü mubadele vaziyeti 
ahı ve aatıt arasında ve te
diyede muvazene aramağı 

zaruri kıldıi!ından dışardan 
fazfa satın alabilmemizi le· 
min edecek ihracat imkanı
nı artırmak büyük mesele 
lerimizdendir. İktısat veka· 
leli deniz ve maden servet
lerimizden istifade suretile 
de millete yeni kazanç yol 
!arı bulmak için ciddi faali 
yete girişnıiftir TeferrLatı· 

nı bildiğiniz bu faaliyetlerin 
el ile tutulur semere verme· 
si için zaman geçrr.ek ve 
çok çalıımak lazım olduğu 
nu taktir buyurursunuz. Bü· 
tün bu iş'er her sahada bil· 
gili ve ülkücü unsurların 

yetittlrilmesini muntazam 
melodik çalııma ve itletme 
kabiliyetinin beraber artma
sını icabettirmektedir. Bu da 

rcıJ.sıı, maksaı bır sııçlu. 

yıı oraya kapatıp bedaua 
bt·slemek 11e manasız hir ı::

tırap uı' sefalet çı•klirlnı"k 
değildir. 

ve fayda ı değıl hatta tek Bulgar dostlanmıza bunu ha· 
çaredir . / tırlatmakta gecikmiyecektir sanı· 

Türk cümhuriyetinin teş
killltı esıısiyesi. ile Türk in
kılabının C.H.F. programın 
d<ı ifade bulan prensiplerıni 
yekdiğerine biraz aykırı 

bulanlarla. devletçiliğe ilmi 
manıısını yerenleri, ha.ita 
bu bakımdan prensip ile 
v4kıaler arasında tenll.kuz 

görenleri yukarki üç esa~lı 
rikir, tamamen tekzip et. 
mektedir. 

ismet paşa' teşkilatı esasi
ye ile Fırkn proğramının 
İktısadi ve idari prensipleri
ni telif ederek biri rcrdi 
dilleri mahlli olan iki hürii
yeti inkdr etmediğini ildn 
etmit oluyor. 

Şuhalde· evvela bizdeki 
devletciliği, bir Etatizim o
lorak kabul edenler yanlı~ 
düşünüyorlar. çünkii husıı.;i 
sanayi ticaretin ~er best 
faaliyeti ferdin jktısadi hü
riyotinin esasıdır. 

Diğer taraftan mahalli ı-
dıırelerin inkişafı yolun-
ıla çalışacağını vadeden 
bat vekilin demokrasinin 
i·lari prensiplerine sadık bu
lunduğunu görüyoruz. mad· 
di sıkıntıları. siyasi ve ik-
tisadi Dünya hu hranlarile 
~rtoıış olan vatandaşların 
ıktısadi teşephüs sahasında 
bir az bol neres ııl•alıı· 
rına imkıı.n bulunacak de· 
mektir. 

. Çün~ü, hususi sanayin ve 
tıearetın serbest kalabilmesi 
hu mevzular üıerine devletin 
iktisadi teşebbüslerden va z. 

gec'3rek ferdin kazan~ sn· 
hasını darAltmamosile kabil· 
di. 

y._lll 1eker sanayinde . 

(Devamı ikinci sayfada) 

olduğu gibi hem dııvletcı 
kalmak hem hususi teşeb
büsler ve kozanclar aleyhi
hine beş on kişiyi patroula~

,Jırmak yukuriki fıkirlerin 

bir neticesi olmaması lazım· 

gelir. 
Cıinkü puruğrum; ferdin 
' yapamadıi\' • DI devlete yııp-

dırmakdır. Devletin yardı· 
mıyle ~ahıslara yaptırtmak 
degildir. . 

Çok muhterem Baş ~e.kı · 
!in iki inkılap prensıbıne 
demokratik i8tıkametler ta
yin edi~i. hür te. ebbüs ve 
hür idareyı bir ,lefa daha 
taniyişi. bu yolda hir \'Ok 
teredüdlerin devamına set 
çekmiş olacaktır. 

rini hafıfletmejte ve yen· 
meğe uğratırken iktı . 
sat ve kültür sahasında iler

lemeği sağlıyacak tesirleri 
ve tedbirleri mütemadiyen 

kurmhğa vearcırmağa uğra

şıyoruz. Bu seneki faaliyet
ler arasında iktısat teıkila 

tına esaslı olarak girlıtiği· 

miz ince dikkatinizden kaç· 
mamııtır. Muktedir veya va
zifesever vekalet teıkilatı 

hedefimizdir. Millet hayatı
nın muhtelif iktısat istika
metlerinde kifayetli bir yar
dımcısı olmak; hem lüzumlu 
hem çok verimli olduğunu 

düşünüyoruz. Hususi sanayi 
faaliyetini korurr ak ve teı-
vik etmek gözümüzdedir 
Hususi kuvvetlerin ve hususi 
menfaatlerin üstünde olan 
büyük tesisatın i k merhale
sini ıtmdiden tespit etmit 
ve tatbik sahasına koymuı 

bulunuyoruz. Açılması ve itle
Ulmesl şeklinde sanayi proğ· ! 

Arnavuflar italya'nın visayeti altında mıdır? 

İtalya ateş püskürüyor 
Arnavutluk'u nankörlükle 

ittiham ediyor. 
ROMA, 7 (A A \ - Ha. çin sabırsızlandıkları yaşa gir· 

vas ajansından: Oritent ajan·! miştir. Arnavutluk ltalya'yi 
sı ltalya. Arnavutluk müna- Adriyatık muvazeneıinin 
sebatı hakkında bir nota 

bir unsuru olması itibarile 
neşretrnektedir Bu nuta Mez 
kür mesele hekkında inti alakadar eder, İtalya Arna· 
şar eden ilk noktadır Nota- vutluğu himaye etmekten 
da bi 'hassa deniliyorki: Mad- ibaret olan tarihi vazifesini 
deten ve manen İtalya ta- ) ifaya mecbur kaldığı tak· 
fından vukue. getirilmiş olan dirde bu memleketin dünkü 
Arnavutluk çı.cuklarının ba- nankörlüj!ilnü unutmıyacak
bana sihatlı"ını dlnlemeınek tır. 

liıınun için değil midir ki, 
bıilıin lıııkıı/; alim'ltrinirı iç. , 

limaiycılçı ve a/ılcikçı'ların 

ileri sıiı mıiş oltlıığıı fikirler 

/ıapishaııı /eri bııgüıı /ıl!m 
bir m rkll'p , Jıcm bir fabrika 
lıaliııe solwııış!ıır. 

IJi .:de, büyıik emellerle 
/la/ya ce::a kanıınıınıı, dtı
layısile en ileri u:ıı mıil's 
se~elerini kabul ellik. Fakat 
asri mil/eilerle al başı git 
mek mecburiye/inde oldu 
ğıımıızıı lıer .:aman bı::e 

lıulırlalmakla olan i11kildp 
karşısında, adliyemi::i11 ne 
lıaldt oldııfjıı11u bı::e hapis 
han lerinıızin bııgıi11kıi ua· 
ziyelı bıilıi ıı beldğaliit an. 
lal maktadır. 

Deulel leşkilıilı birbiri ne 
:encirlenıe ba[jltınmışlır. 

Unlardan /ıiri:ıiıı ilımali, 

di[jalerirıe sarfedilec"/; bti 
luıı emek/eri faydasız kılar. 
Mektep ııe lıcıpislıaneyi ay
nı safla, aynı Plıemmiyelle 
görmeye lııilıi alışanındık . 

Bııgıinkıi ce:a kaıııı11ıı
mıı::da lıııkikalen en ileri 
bir zihııiyeli ıfade eden bir 
madde vardır : 

«lıııpsi lırıcrevi». F:n u:ılı 
lı bir sıırlııyıı bile eyi tatbik 
edilirse ceıniyclefuydalı kı
labileıı hu maddenin latbi 

kin~ lıapislıcrn< /erimizin bu 
yıinkıi ua:iyefi imkan uer 
ıniyor. Böyle bir maddenin 
ceza kıınuııııııda olması ile 
o/maması mıisauidir. ç.'ıin. 
kıi aMı bir kanan kabul d 
tik demek onu b11lıin şarl/a 
rı ve bıitıı11 rıılıile tatbik et
mekteyiz ıiiyebilmektir. 

Hııpishaııelerimi:, s11~/ıı
i yu ıalalı etmekten ziyade 

Muhterem arkadaılar~ Bü- rız ... 
(Devamı ikinci sayfada) 

Şehinşah Hz· 
. ----
lran l(•pı·~ıg·ıııa ayak IJastı 
SeMnşah Türk sinmacıla'rınıda beraberinde Ta~rana 

götürüyor 
ANKARA, 7 (A.A) - çıkarken Ala Hazreti Huma· 

İran Şehintahı HazrHleri yun baıta muzika olmak Ü· 

dün saat 17 ,30 da Gurenbu· 
laha gelmit ve bir müddet 
istirahatten sonra saat 17 ,30 
da İran hududu üzerinde 

kurulu olan telı.ların altın. 
dan ııeçerek memleketlerine 

ayak basmıılardır Huduttan 

T. R rüştü bey 
Tra~zon'dan döndü. Yalova' 

ya gitti 
İSTANBUL 7 (A.A) -

lran Şehinıahı hazretlerini 

teıyi etmek üzere Trabzon'a 

gitmiı olan hariciye veki i · 
miz Tevfik Rüştü beyle Ri

yaaeti cümhur katibi umu
misi vekili Hasan Riza bey 

dün Ege vapurile Trabzon. 
dan gelmiıler ve Y alovaya 
gitmiılerdir 

bıisbıiltiıı bo~aıı, azdıran lıe-;ı 
tıirlıi ilmi ve teknik şartlar· 
dan mahrıım birer sefalet 
yııuusıdır 

/:'ıı ileri /ıir ce1.a kaıııırıu, 
t'll yrri lıir lırıpishıı11e I bıı, 

iııkilılp kıırşısı ııda rok acı 
bir İ.ç/ilızu iş • relidir. 

,,_,.~,,;; 

zere bir tabur asker rasimel 
selamı ifa etıniıtır. Hudutları 
içinde bir lran alayı büyük 
hükümdarlarını ıelamlamııtır. 

Takların iki tarafında yer al
mıı olan halk Şehinıah Hz. 
ni tiddetle alkıılıyarak uğur. 
lamıılardır. Ala Hazreti Hu
mayun lstanbul'dan aynl
mak üzere bulunduklan es
nada filim sanatkalanna kar· 
ti büyük bır alaka göster· 
mişlerdir . Seyahat humayun

larına alt filimi takibeder· 
ken hadise vakalan teıbıt 

hususunda opratörlerlınlzln 

gasterdikleri titizliği ve dik· 
kati takip ve sanatkarları
mızın elde ettikleri bu eıeri 

tarihi bir veıika olarak ifa· 
de buyurmuılar ve kendi
lerini Tahran'a götürmek 
arzusunu izhar etmtıler ve 
sanatkarlarınız ve ınemleke· 
tlnize kartı olan teveccüh· 
!eri noktasından bizim için 
dikkate değer büyük bir 
alaka eıeri olan bu arzuya 
içabet ederek maiyeti Şe

hinıah hazretlerile lran'a 
gitmiılerdir.Ala Hz. Humayun 
Bundan baıka tokatlıyan mi· 
dürü Vahap beyi kabul ve 
Gazi Hazretlerile Tarabya'. 
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!1y ışığında: 

Acı tezat1ar 
Bır ark~daşım sornıu tu: 

Vur. fakat dın/e 

Gardenparti ·( $15 H. R VIE ,,n .. A ''ıı:ır1ıı:.> ~~~:ÜBeJ 
Paris kitaphaıır.lerine 

ı~marlanan bir kitap kaç 
günde gelir? 

- Kitapçının mektubunu-
zu aldığı günden tam üç 
~ün sonra. 

Fakat yeni bir fikrin ha
zan otuz, kırk senede de 
<>elem~diği olur! 

• •• 
Yıkılan darülfünun'da iktı-

sat dersleri, bundan yirmi 
yedi sene evvel tercüme 
edilmi bir kitnptan aynen 
nakledilirdi. Halbuki bu 
eıer bize tercüme edildikten 
sonra tam on yedi defa ta 

Başmuallimler de ders 
okutacak. 

Bu sane~a talebesi elli~eftiiağı olan son sınıflar bir· 
!eşecek' 

Maarif vekaletinden vila · 
yete gelen yeni bir tamim· 
de köylere Muallim temin YO· 

!unda bazan tetbirler alın· 
ınası tavsiye edilmektedir. 

Vekaletin ayrıca işaret 

ettiği bu tetbirler şunlardır: 

Vekaletin yukarıya yazdı
gımız 1 u emrini köylere 

mua'lim temini bakımından 
yerinde bularr. ıyoruz. 

Aydıncık'ta 

Bir cinayet 
AYDINCIK, 7 ( S.Ş ) 

bedilmiş ve muellif her seferin
de tadilat yapmıştı' 

Talebe adedi üçyüzden 
noksan olan mekteplerin 
baş muallimlerine birer sınıf 
verilecektir Ve o sınıfın 

Çünkü ş·ıhir muallimlerinin 

hemen hep>İ köy muallimi ol
mak vasıflarını haiz olmı
yanlardır. 

Aynı zamanda son sınıfla

rın birleşmesi işi de mektep 

binaları itibarile tatbik edi 

le:niyecck vaziyettedir. Ge

çen !ene ancak Dumlupınar. 

Kayahey,Namıkkemal,mek· 

teplerinin son sınıfları birleş· 
tirilebilmitlir Diğerleri için 
imkan bu 1 unama:nışh. 

Aydmcık'ın Yenice mahal 
lesinden olup hundan on "'" 
ne evvel Dramadan hicret 
edip buraya iskan edilen 
Kara İsmail ağa oğlu kara 
Hasan'ın Bandırma'nın Gök· 
men merası müsteciri iken 
koyunları Aydıncık'ın Kiilef· 
li karyesi merasına perşem· 
he gecesi sal\ t 24 sıra· 
larında girerek tarlalarına 
ziyan yaptıklarını gören 
Külefli karyesi korucusu 
haber almasile köyün heye 
tile biJ·likte koyunları gö· 
türmekte iken çoban tara
fından sahibi Kara Hasan'a 
haber verilmesi üzerine kara 
Hasan köyün heyetine ye
titerek bir takım küfürler 
savurarak hamil bulunduğu 
tabancayi çıkarup bunların 

üzerine üç defa endahat 
e::ler. Tehlikeyi gören Külüf
li kary"si korucusu Ahmet 
oğlu İsmail elinde bulunan 
tüfegile mukabele ederek 
lı ara H~ san'ın alnından 

yaralar Harnn aldığı ceri· 
hadan müteessiren ölür. 

Meşhur hukukşinas Bar -
telmi ve Düki'nin mııdası geı· 
mıı; bıızı nazarıyeleri !.izde 
halıl yeni bir fıkir gibi öğ
retilmektedir. 

Sosyalizm'i marksıznı'dı.n 
ibaret sanan. bolşeviklik'ı 
komünizm sayan ıllim adam
larımız rok revaçtadır. 

Demokrasi'ye verdiğimiz 
manaların mikdan elliyi ge. 
ı·er. 

Hastayı ygtağında bayılttıktan 
sonra ameliyat masasına gö
türme usulünden birçok dok· 
torlarımız haberdar değilılir 

Diğer taraftan. A vrııpa 'da 
henüz tecrübe edilen bır 
terbiye sisteminin bızıle 
ılerhal tatbikine ge\·ilir· 

Kulübeıloııı aldıgımız bir 
köylü \'Ocuğunu yapı ve 
ko .. f<ır bakımından e~ı ol
ııııyın saray gibi mektepler· 
de okuturuz . 

Bir kilometre mesafe için· 
de tenvir vasıtası olarak ı·ı_ 
ra da kullanırız, lüks clPk· 
trik tc. 

Köylümüz şimcndüferdım 
indikten sonra kağnı ile kö
yüne gider Öoü geriye kaç_ 
mış kaskete, melon ~apkn 
altında potura ı·ok rıı~tlarız 

.laponyu'nın bazı yerlerin· 
de gazeteler okunduktan 
~onra yenilsin ıliye in<'e bir 
nevi hamura basılırmıs. Biz
dcde. Siğara kağıdı yerine 
kullanılarak i\'ilir! 
Maksadım tezatların bir 

ansiklöpeılisini yapmak de
ğildir. Sadece, Türk inkıla
bına ve cümhuriyete düşen 
vazifelerin daha ne kadar 
ateşli ve esaslı goayretlere 
muhl9~ olduğunu göstermek, 
tcvazu'dan, hakikatten ıız·ık 
luşıp kendımizi dev aynasın. 
da görmeğe başlıyanlara 

bunlardan bir ikisini hatırlatı 
vermektir. 

muallimide köylere gönderile 
cektir. 

Diğer taraftan la lebed 
elliden aşağı olan son sınıf

lar birleştirilecektir. Bu 
bir'eıen sınıfların muallimle
ri de yine köylere gönderi· 
lecektir 

Gelenler, gidenler: 
Belediye reisimiz Naci 

bey cuma günkü Bandırma 
tre:ıile İstrnbul'dan avdet 
etmiıtir 

Poliste: 

İhtiyarı yaral~mış 
Perşenbe günü lzmirler 

mahallesinden \'Okır Ahmet 
oglu ÖmP.r isminde biri ay· 
nı mahalleden 70 tik ihtıyar 
~!ehm<ıfi başından yaralo
mı~tır. ! lastn'nın yarası ı 6 
günlük bir yara olduğından 
Adliyeye vcrilmistir 

--Demirle başına 
vurmuş 

Perşembe ~iinü iki \'Ocuk 

arasında kavğa olmuştur. 

Selimiye mnh)llesinden ara· 

bocı kara Jsmail oğlu 1 1 

yaşlarımla Süleyman ma-

hıılle arkııdaşı olan Mehmet 

Ali oğlu aynı yaşta :\fos

tafanın baş,na demir vur. 

mu~lur. Yara onbes gün ka

dar süreceğinden ı·ocuk 

Müddei Umumiliğc verilmiş
d'r 

Bandırma müddeiumumi· 
sile jandarma kumandanı 
tarafından icabeden tahki· 
kat evrakı tanzim edilmit· 
tir· 

Balya'da 

Btİ)'İik ı\rlillt•l i\lleclisiııdt• 

Balyıı'nın il ı·a nahiyesi 
ı·ucuklarında kızamığın iler. 
lemcsile husule glen müzmın 
hastul k otuz br·~ '· ornğu öl 
diirmü~tur. Hastalığın önüne 
gcı·i!mek iireıc hemen tebdir 
alınnıı~t r. lliikılnıet tabibi 
Fazıl Onıı'r bl'y bir aya 
yakın bir z.ımanJır hasta
lık nıalrnll:nıledir. 

( Üst tarafı birinci sayfada ) 
yük Millet Mec'isinin bir 
kaç senedenberi milli maa 
rife verdiği ehemmiyet ana 
istikametlerini tespit etmiş 
bir haldedir. İlk tahsil için 
hükumet istinat ettiği fırka-
nın umumi ve müıterek fa. 
aliyetine mazhariyetle mu· 
hah olmuıtur. Memleketin 
büyük bir meselesine millet 
vekilleri arkadaılarımızın ya· 
kından yardımlarını ıhzar et· 
mek suretile ittirakleri şim· 
diden tesirin ı hiuettirmeğe 

baılanııştır ilk tahsil hatlı· 
ca hususi idarelerin faaliyet 
s:ı hasıdır f.l ususi idarelerın 

mali vaziyetlerini ttnzim ve 
islah etmek diğer devlet fa. 
aliyetlerı yanında bilhassa 
ilk tahsilin halini ve alisini 
tanzimetmek demektir. Me-
selenin ana tetbirleri ile da-
ha bir kaç sene uğratacak· 
sınız. Eakat benim kanaatim 
verımli y o 1 a şimdiden 

girilmiş v e h u s u s i 
idarelerin intizamına temel 1 

atılmakta bulıınulmuftur. Ge
çen bütçe senesi verilemiye· 
rek birikmiş olan hususi ida
re maaılarını hazineden yar· 
~ım H retile tepi an ve bir 
den tesviye etıı ek imkanını 
bulıı.ak Cümhuriytl Halk 

verdiğimiz meslek tedrisat 
için yeni ve isli.hatçı bir ham· 
leye ihtiya<"ımız olduğunu 

görmekteyiz. Bir kaç çizgi 1 

ile arzettiğim maarif 11 e•e 
lelerinin ne kadar zamana 
ve vesaite lüzum gösterdi
ğini takdir etmek güç değil
dir.Zaten hiç bir zan. an bit 
miyecek olan maarif ihti
yaçlarını hükümetin doğru 

ve tabii istikametlerinde se· 
batla takibettiğir i Bü)ük 
Millet Meclisinin teveccüh -
le görmesi ilerlemek için 
esaslı bir teşvıktir. 

Şarbon aşısı 
Knzanın şüphelı mahallr··· 

rindeki hnyvanlarn i;iarbon 

aşısı yapılmaktııtlır. Bunun 
iı·iıı kaza bayları köylerde 
d·ılR s:naktaJır. 

Belediye parka 
Radyo koydu 

Halyu Beledıyesı halk n 
geceleri hoşça bir 'akit 
A'eçirebilmesi İçin Belediye 
parkına bir radyo koymuş
tur. 

şılanmau iftihar olunacak 
bir mazharivettir. Yeni Tür-

Aziz arkadatlar, bu sEne 
içinde aldığımız mali tedbir
lerin yüksek ehemmiyetini 
itaret etmek hüldimetin va
zife ve saygı borcudur. Ge 
çen yılın ilk aylarında büt
çenin seı.e ~onunda nasıl ka
panacağını tahmin etmek 
mümkün değildi. 1933 büt
çesinın hemen tamamen mü
tevazin l: ir halde tahakkuk 
et nit o duğunu bugün söy
liyebilmek dahi memnuniyeti· 
mizi mucip olacak zevkli bir , 
vesiledir sanırım Memleket· 
ler arasındaki ahı veritlerin 
lüzum olmıyan kayıtlara ta-

1 kiye'nin kurulmasında bugün
~ koı neslin ilk günden itibaren 
hesapsız fedakarlıklara mec
bur olması, sakınılması ka
bil olmıyan ve aynı zaman
da ıerefli bir talidir Asri bir 

bi olmaıı yüzünden gümrük 
varidatının azalmasına rağ

men bütçenin tahakkuk et-
mesi memleketin iklısadi 

devletin bi·çok ihtiyaçları
rıı temin etmeğe çalı~mak 

geri b rakıln ış ve harr p e-

, Üst tarafıbirinci sayfada) 
bul'da Türk efkarı umumi 
yesine arz ettiğim gibi biz· 
memleketimizi vatandaıla
rımızı 1 aşka memleketlerde 
cereyan eden böyle fikir 
!erden ve ak5ü)a meli erden 
daima masun bulundurmak 
isteri;. Hiç bir menıleketin 

dahili siya•etin dahili mü
nakçşalı:.rı bizim mem-
leketimizin itlerine hı 
sir edemez ve etmemelidir 
bizim için siyasctiıııizin esa· 
si kendi kanunlarımıza göre 
cereyan eder Yahudi'ler aley 
hinde bu yolda ne~riyatta 
ve t ·lkina(ta bulunanları 

yola getirmek Türk konla 
larn•n tatbikle mükellef olan 

Lükümetimile ve mahkeme
lere aittir. Benim her zaman 

ve herkes için şefle•imdeıı 
aldı<Yım emir ve direktif bu., 
dur Ufak defek hadiseler.o 
bilinmez maksatlarına leh 
ve aleyhte al"t etmek iste
yenlere vatandaş ise milet
lerine aylık istı:miyecekle
rini y«bancı iseler bu mem 
lekete ~ostluk etmiyecek
lerfr i bir kerre daha hatır
laprn yı vatan borcu bilirim -----.._ 

On senelik 
Proğram 

İlk tedrisat için ma
arif vekaleti proğ· 

ram hazırlıyor. 
A:\K\R\, 7 ( s :;i) 

\laarif vekılleti. ilk mek

teplerin ısla hı ve lı·drisat n 
daha verimli olma~ı ıçırı on 

senelik bir proğram 

);ı maktadır. 
hazır-

«İlk teri sat inki~af prog. 

Cuma günkü 
maçlar 

Yurtlular Kolordu
luları 4 - O yendi· 

Cuma günü lik maçların'l 
devam edilmiş ve Kolordu 
ile İd:nanyurdu kar~ılaşmış · 
tır. 

Bu maçtan evvel idman· 
birliği birinci ve ikinci ta
kımları arasında iddialı mü
sabak ı yapılmıttır. 

İd nanbirlikliler, çok sev
dikleri kıymetli sporcu mer 
hum Refik'in hatırasına hür· 
meten o yuna başlarken bir 
dakika sükut etmişlerdir. 

Oyun ekseriyetle birinci 
takımın hakimiyeti altında 
cereyan etmiş ve birinci 
devre 1 · 1 beraberlikle bit
miştir. İkinci devrede birin
ci takım üç gol,yapmıf, fa 
kat aralarında çıkan bir 
anlaıamamazlık }Üzür.den 
oyun da bura da bitmek mec_ı 
buriyetinde kalmı~tır. 

Kolordu-Yurt maçı 
Hundan sonra lik maçla I 

rına başlandı. Her iki takım 
sahada yer aldıktan sonra 
İdmanyurdu reisi Feyzi be-
y n merhum Refik hakkın

da ki sözlerini dinledi. Kıy
metli sporcunun hatırası 

taziz edildi. 
Siyah tüllerle örtülen res

mi mıntnka binasına kcndu. 
Kolordunun çelengi resmin 
atılan ilave edıldi. 

Oyuna bir dakikalık sü
kütla başlandı. 

Her iki takım da tam kad
ro ile çıkmıştı Rüzgar Yurt· 
luların lehinde. 

Yurtlular çok güzel oy· 
nıyor. Kolorduya nazaran 
çok güzel a:ıl<ış-nış bir 
vaziyet gösteriyorlar . 
dı. Bu o~ un semere ve· 

ram ııı ismini :ılan bu proğ
ram' öniimüzd,.ki derF sene

sinden ıtibaren tatb ka bas. 
lanac·aktır. • rerek onlara iki sayı ka

l'roğramda bir ,ok miihim zandırdı. Kolordununda birçok 
esaslar vıırılır. fırsatlar kaçırmasile birinci 

Üı· s nıflı köy mekteplori devr" nihayet buldu. İkinci 
beş seneye ı·ıkarılacak, müf devrede rüzgarı lehlerine 
retlat proğr.;m)aı'da değ'i- , alan Kolordu b raz düzgün 
'kl'k ) k ' oynamag"a ba•ladı. ~ı ı yap . en , mahalli ih. • 

tiyaı·l&ra göre bazı dersler Fakat Yurt müdafaasının 
ıllive olu;aC'aktır. faik oyunu k uşısında birşey 

Sen Yakup Kadri'niP 
"Ankara'ıını hala okuma· 
dın mı ? 

Sen de hep onu so 
raraın. Hele fükür ki oku· 
mut sayıl rım da dilinden 
kurtuldum. 

Na• l şey bu sayı· 
lırım ! 

Evvelce Savaı'ı. 

bir t"nkidini okumuıtum. Bit 
kaç ağızda huli.ıa el mifti. 
Evveliii gece de en fazla bf' 
ğenilen ikinci kı•mın temıi· 
lini gördüm 

Hah hah hah ! Yahu 
"Ankara"piyeı değil ki! 

Gülme doatum BeP 
pives demedim. Roman ol· 
duğunu biliyorum. Fakat ro· 
man olmakla ne çıkar. BeP 
o ikinci kısmın içinde yaıa· 
dım ifte . 

Aman deme!. 
Vallahı ! ı\nlatayılll 

da dinle: Evel11i gece kıs 
ortamekt<binin ~·ahç"ıind• 

Himaye! etfal menfeatiııe 
bir garden parti verildi. Bir 
lira verüp gidemedim. Fa• 
kat benim gibi para11zlar1P 
toplandığı kapı,duvar dibin• 
sığındım. Yanımdakiler hep 
köylü idi. Bu semtte bu ka· 
dar bol ıtığa hasret kalan. 
salon musikisini duymayaP 
sinekler asrileşnıiı ve balo 
kıyafetile gelmifll Adeı. 
onların bu asri v htiliği ıle 

köylünün masum ve zavallı 
çehresi ne kadar tezat ter 
kil ediyordu Köylu böyle 
bir toplant nın ne olduğunu 
a olamıyor belki de bunn ilk 
defa görüyordu. Kulak mı· 

safiri olduğum §U mükaleme 
bana hak verdi : 

" - Burd 1 ne vaki be! 
Çıplak goılu garı, gız gıya• 
met gibi . " 

" Ben .Je bilmirim ki nn 
va ! " 

Biraz kıtıklı biri atıldı: 
" - Susun da ıeyir edek· 

Gardırop palto va itte Sis 
anlamaz mısınız.,. 

Öteki yaklatarak : 
" - Aman hemıehriın· 

o sölediğin adam kim?" 
Bir diğeri b ınu güya taaıhıl 

etti. 
" - Yanlıt söyleme be· 

Onun ismi gardordanparti! 
Dinliyenler bılgiç görü' 

nen bu adama gıpta ıle 

yaklaştılar. Bir münevver 
anlatmak için aralarına gir· 
di: 

" Hemıehrim ne siı 

BaşmualPmlerın uhte8ino 
s.n f ıııu::ı11imlıği de ilaveten 

verilecek bu om·ııtle mühim 
miktarda muallım tasarruf 
edilecekt:r. ı 

İlrl ve mu:ıllimliklcr ıle kal
dır la .. rıktır. ~ehirlı>r de bir· I 

yapamadı Akınlar ya bek
lerde veya kalecinin elinde 
sönüyordu. Hakimiyet yıı. 

vaş yavaş yıne Yurda geç
ti. 

R .izgar aleyhinde olma
larına rağmen Kolordu nı 

sıt sahsını lıırakmadılar. 

bundan bir fey anlanınız,ne 
ben ve belki ne de burada · 
kiler. Buna gardenparti di• 
yorlar. Türkçesi ıöyle böyle 

ı bahçe eğlencesi "Sarıl ıs• bırJ,,rine yakın n!ıın mck· 
teplerde beşinci sınıflnr tev· 1 

hit t>dıle!'ck, bıı suretle de 
tasarruf cdılu·ektir. 

ilk mekteplerin duha \'Ok 
rııııdıınan vt>rınrHı İ\·ın l;\

zım gelen bıitllıı tedbirler 
alınacaktır. 

ilk tndrisat umum müdü
rii Ra~at Şemsettin bey hu 
proğrama ait etütl"r yap-· 
mak üzere bugünlerde ls·
tanbul'a gidecektir. 

• 
Italya'ya 

Müteml\di v• sıkı şutlar

la hücuınlar bu devrede de 
i<e yaradı ve iki gol daha 
kazandırdı. Hu ~uretle oyun 
dört sıfır Yurdun galibi
yetile bıtti 

Önümüdeki hafta Kol-
ordu ile Güç maçı olacak 
ve Şilmpiyon anlaşılacaktır. 

Bugünkü vaziyet.. göre 
tampiyonluk Birlik lehine 
tecelli etmektedir. Zira en 
fdz'a puvan onundur 

Hize gelen eserler: 

Alo alo! 

rak dönmek. ise danstır· 
Zaman icabıdır 

İhtiyarbir kadın: 
" Yerin dibine batıııı 

böyle zemanelik. diyerelı 
uzaklaıtı 

.\ teıli bir genç söze ka· 
r ıtı: 

da yap•ıkları bir gezinti es
nasında Tarabya'daki tokat· 
lıyan otelini ve buradaki 
gördüğü mükemmeliyetten 
ve ıeya hatleri müddetince 
yine bu müessese tarafın
dan yapılan servislerin in· 
tlzamından memnun kaldık
larını söyliyerek takdirlerini 
ifade buyurmuşlar ve İran' 
da mevcut bir kısım otel 
lerinin idaresinin tanzimi 
için lsvlçre'den bu itlen' an 
lar it ad,.mlar, getirtmek ar
zu unda iken bundan sarfı j 
anzar eylediklerini ilave ede 
rek Vahap beyin arzu ettiği 
takdirde temsil ettiği mües · 
seıenın lu işlerle alakadar 
olmak ve yapılması icabc· 
den itler hakkında mülala
ada bulunmak üzere Tahra· 
n'a gelme1erini söylemişler 
ve sefir Sadık Han ile le· 
masla ~ulunarak sonbahara 
doğra kendisini beliyt:cek 
!erini ve bilhassa himayele· 
rinde bulundurulmakta o'an 
oteller için maddi ve manevi 
yardımı esirgemiyeceklerıni 
illve etmtılerdir . 

Fırkası için şerefli bir ala 
ka, Büyük Millet Meclisi 
için büyük bir memr uniyet· 
tir Hu•usi idarelerin muva
zeneli ve muntazam bir büt· 
çe ile idareRini temin etmek 
için aldığımız ve takil:ede 
ceğimiz tedbirlerle gelecekte 
maao, birikmerine katiyen 
mani olacağız Diğer taraf· 
lan ilk tahsilin hakikaten 
umumileşmesi keyfiyeti
nin yükselmesi ıstikametinde 
tedbirlerimizi mütemadiyt n 
ikmal etmek kati kararımız
dır. Üniversite islahatı, lise 
ve orta tah•ilin mücehhez 
ve deP.uli olma., proğramı
nı takibediyoruz. İlk gün
denberl büyük ehemmiyet 

bünyesindeki kuvvetir ,mem
leketin idaresindeki ve si
yasetindeki iıtikrarın inan 
dırıcı bir delili ol
mak iliharile ayrıca mem
nuniyeti mucip 934 senesi 
için yeni mali tedbirler alın· 
mıf, hem memleketin irki 
şaf hayatının takibedilmesi 
hem beynelmilel vaziyetin 
emniyet tedbirlerinin kuv 
vetlenmesini istemefinden 
zaruri o1du Büyük Millet 
Neclirinin ince tetkik w• yük
sek mazhariyeti ile isabetli 
ameli olduğuna kani oldu
ğumuz yeni mali tedbirlerin 
Türk milleti tarafından ina
nılarak ve teveccühle kar· 

dilmiş bir memleketin ima· 
rını vücı:da getirmek mt.c· 
buriyeti iki büyük harpten 
ı;onra harbi Ulr•Lmiye gir 
miş, harbi umuminin afet
lerini dört sene fazlasile o
muzlarına yüklenmiş bugün· 
kü nesillere teveccüh etli. 
Türk milleti bu büyük im
tihanlı rdan yekpaı e bir wil· 
Jet olarak çıkarken milli 
vicdan ile asri Türk devle
tini muvaffakiyetle nasıl 
kurduysa bu devletin sağ
lam temelde yiikrelıne•ini 

Gönderilecek yumur
talar 

1934 
Mu.lafa Niyazi ve Müm

taz Zeki isminde ı ki genç 
şair!n serbest naıımda şi· 
irleri. 

" - Fakat dedi. Bunlat 
hep yapmacık. Tutulan yol 
sahte. Dil inkılabı 

yapıldığı ~u sırada bu keli 
melerin ne manası var! Son' 
ra bu zamane ıılerini. cemi· 
yet icabını umuma tatbike! 
melıyiz Muayyen bir kütle 
değil. Şu köylü efendimisl 
bu kalatıalık arasında gör 
mek bi:ıe grur, iftiha .;t 

sevinç vermelidir." Bu söı 

te" h edecek vazifelere 

İSTANBUL7ıS.Ş) İtalya 
hükümetinin İtalya'ya ith·ol 

edılecek Türk yumurtaları 

hakkında verdiği bir karar 
mütemadiyen ça 1ışmak 

dileriw 1
alakadar mahafilde büyük bir 

tela; uyandırmıştır -4--
Muğla - Aydın bağ- 1 

landı. 
MUGLA. 7 (AA\ - Bir 1 

buçuk senedenberi yapılmak· 
ta olan Aydın Muğla ara
sındaki Hıtyırlı-Kavak yolu
nun inşa ıtı bitmi•tir. 

İtalya hükümetinin bildir 
diği karara nazaran ltalya'ya 
giren Tı.irk yumurta 1arırın 

üzerinde Türkiye malı oldu 
olduğuna dair silinmez mü-
rt-kkcple birer t 1amga bulu. 
nacaktır. 

Ali.kadarlar bu tekilde 

İstanbul ülkü kit phanesi 
ne~riyatından 4 8 sahife 16 
şiir Fiatı 25 kuruştur 

Savaş okurlarına sağlık 
veririz. 

her yumurtanın damgaları 

masını hemen hemen imkan· 
sız görmektedirler. Evvelce 
de bazı hükümetler bu şe 
kilde kararlar ittihaz etmit 
)erdi. 

!er köylüleri sevindirdi 
" Öyledir hem,ehrilll 

Fakat tlmdilik bizim kamııııl 
Dedi aç. " 

Bu hal gittikçe uzuyordıl 
utançla sevinç aras·nda b 
kararaızlık geçirdim. 

Oradan uzaklaınıakla k 
di ni bulabileceğimi anladııl 

1 Şimdi senden eyi okum 
oHu. Sanırım 

Mahakkak 
Ne iıe geç. 

Fakat 

V. Günay 
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Dünya fizerin~e siyasi ve iktısadi hare~etler 
Almanya'da siyasi muhakemeler. 

SAYFA: 3 ___ .._ 
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Almanya'da siyasi davala - mukabilinde Graz Universı 
rın adedi süratle çoğalıyor 

1 
lesinden fahri Dr . ünvanı 

Adnan heniiz toy bır genç - -- Tan 11ııbılır mıyiz hanım 
ti . Kad•n, kız lafı olunca elendi? 

s y --
Amerika'da 

istiklal bayramı şen 
liklerinde 170 kişi öl

dü 

1 

MadamGurie Arnavutinkta 

Müddeiumumiler, nasyo· 
nal sosyaliıtlerin iktidar 
mevkiine gelmezden evvel
ki zamana, yani iki üç ve 
daha fazla sene evveline 
ait şiddetli fırka mücadele 
lerlnden ika edilen siyasi 
cürümler hakkında davalar 

almakla maznunen muhake 
me edilmeğe baılanmııtır. 

Hundan . mada, merkez 
fırkasının bu nüfuzlu politi· 

utanır yüzü J.ızarırdı : Fakat 1 - Tanışabilirdik belki. 
İstanbul kaldırımları, boğa- ı - Evet, belki, 
zın ve marmaranın suları : - Çünkü gözleriniz ve 
onu pelı: çabuk o\tı.Hem ele saçlarınız bana yabancı de· 
bir kabak ç i \·oği g i b ı . \l eh - ğil.Fakat bıy • klarınız dü9ma-

Radiumu bulan ka
dın bir sanatoryo

mda öldü 

Bir ihtilalden bahsediyor 
Yugoslarya Arnavutluk a· 

ikame etmekten yorıılmıyor 
lar Üppeln'de mahkemeye 
verilmit olan 110 komünist
ten 92 'i hapse mahküm 
edilmiştir. 

kacısı Ko 1 onya'nın sabık 
belediye reisinden rüıvet 
o1arak !00 tiıe şarap ve 
parasız 100 adet piyango 
biletı almış olmakla maz
nundur. llirhiefer'in ıeriki 

tap lı geceler gözlerinin s • rrı nıuıd.r . . 
ycşıl gözler baharı. beyaz .. - Aramııda anlaşahılmek 
tenler ay ı şığ . olJ u. Bir kaç ıçın ayrılık p~k ulak. Y ıırına 
arkadaşı ile ıı~ ştnn ç ı kma goruiebıl•r mı,ız. 
yolhrı na sapl ı B ı r gün çeh - - O şartla mşallah .. 

NEVYORK,6(A .A ' -istikla l 
bayramı ıenllkleri münase
betile Amerika'da kazaya 
uğraıp ta ölenlerin miktar ı 

170 kiıiye varmııtır 1929 
dımberi bu, kaydolunan ra
kamların en azıdır. Telefat 
sebep itibarile, fU suretle 
taksim edilir: 

Havai flteklerden iki, oto
mobil kazasından 69, deniz
de boğulmak suretile 70, 
ve muhtelif sebeplerle I 

34500 kiti de hafif yaralanmıı-. 
tır. --- -

M. bartu 
bugün Londra'ya 

vardı 
LONDRA, 7 ( A A ) -

3ALLACHES, 6 
Paris fen fakül -
tesi profesörü. tı p nkade 
misi azası, radium enstitüsü 
müdürü ve iki defa obel 
mükafatını kazanmış olan 
Madam Pierre Curie dün sa
bah saat4 le yukarı Sa voie' 
da Sallanches civ a rında te
davi edildiği bir sanatorim 
da ölmüıtür. 

Varşova'da 1867senesinde 
doğan ye genç kız iken Ma 
rie Sklodovska ismini taşı 

yan bu a lim kadın . 1~95 se
nesinde doktora tezini ver 
miş olan Pierre CuriP ile ev
lenmişti 

Bu tarihten itibaren zev 
cinin bütün fe nni me •aisine 
iştirak etmişti. 

1904 t~ doktorasını veren 
Madam C urie, zevci ile bera· 
ber evvela Po'onium sonra 
M Benont'n~n ela te şriki 

mesaisile rad ium'u buldu
lar M. Curie, öldüğü zaman 
Sorbon'daki kürsüsü, zevc~
sine verilmiı ve ilk defa ola
rak bir kadın yüksek ted
risat kür•üsünii işğal etmişti -

rasında 
ATl:'\A. 6 (~Ş) - Vrodini 

~azetesinin mevsuk maluma 
tına n ~ z a ran Arnavutluk'ta 
kral aleyh ine kanlı bir ı s
yan ba şlamıştır . Tiran ile 
ınuhab.ı re kesilm işt i r . Aynı 
gazete. h ıid ised e ltaly a'nın 

parmağı bulunduğu konaa
tıni ileri sürüyor. 

OFYA , 6 (S.Ş)- Tiren. 
dan bil. Jiriliyor. 

Yugosla vyıı'n n Tiran se

fır i Arn avutluk başvekili 
ile uzun hir mülılkat yapm ı ş 
ve bundan sonra kral Ahmet 
Zogo t 11afın dan kabul edil 

miştir . Yugoslavya sefirinin 
bu mü la kat ve müzakerele
rine büyiık bir ehemmiyet 
verılm e ı.tc. lir . iki Hükumet 
arasınd a pek ya kında mü
him siynsi müzakerelerin 
b aş lıy:ıc·a ğı zannedilmekte
dir . 

F ran11z Hariciye nazırı M. 
Bartu pazar günü buraya ge
lecek ve ertesi gün İngiliz na· 

zırile müzakereye baılanacak. 
tır . Hariciye nazırına bahri. 
~· e nazırı ve hariciye neza

retinden bazı yüksek memur. 
lar refakat edecektir ı 

Draç'taki ltalyan tezahüra
tı Roma ile Tıran arasında . 
ki münasebatı tamamen ger
gi • ıl cştirmi ştir Bunun ı ç ın. 
dır kı Arnavutluk artık 

Türkiye'de Siyam kralı Mare- açıktan a\'ığa Yugoslav dost-

' 

şal Hindenbur.g'u zi- luğunu, Fransız himayesi-
ni aramaktadır. 

lcrayısan'atedemi· 1 ~aretettı I -----
yecek ecnebi 3000 BERLIN . 6 A.A ı Si- İtalyan filosu Yunan 

kadardır :i::m~:ari v~a;;,::ç ~l~iin !~: 1 sularında 
bTANBUL. 6 (S Ş) 

Türk'lere hasredilen sanat

larda çalııan ecnebilerden 

ilk gruba ay sonunda işle -

rini terketmeleri tebliğ edil 

di Bunların miktarı üç bine 

yakındır . 

Şehitlikleri ziyaret 
İNEBOLU G(A.A) Çanakka

le'de yatan aziz şPhitlerimizi 

ziyaret etmek ve Anafarla

larda Türk silahının şerefini 

kurtaran Büyük Gaziye 

minnet ve tazimlerini sun 

ınak için Halkevine mensup 

35 kitllik bir grup dün 
Vatan vapuru ile Çanakka
leye haraket etmiflir . 

burg'u ziy ar l için Mödek 'e 
gilmiflerdir. ---Yahudi'ler 

J Türkiye ve Rusya
da himaye görüyor 

LONDRA, 7 (A.Al 
Roytcr ajansım ı haber a l dı

ğına göre Türkiye'ele C•lduğu 

gibi Sovyet Rusya'da da ya
hudi aleyl tarlığını ezmek 
üzere resmi tedbirler alı

nac • ktır. Türkiye'de Ya· 
hudileri Trakya'da ıı kovduk 
!arına kanaat getirilen me 
murlar ıiddetle tecziye 
edilecek ve Moskova'da Ya· 
hudileri tethişden maznun 
edilen fazla işçi hakkında 

takibat yapılacaktır. 

ATİNA 7 ( SŞ.) Bir 
İtalyan filosunun 15 tem
muzdan 2 ı l eylüle kadar 
muhtelif Yunan limanlarını 
:ı:iyaret ede!'eğınden Yunan 
hükümeti haberd.ı.r edilmiı· 
lir 

Türk 
Yuğoslavya 

itilaf namesi tas tik edildi. i 
BEU;RAT, 7 ( A .A) -

Ayan mecli>i 28 teırinisani 
1933 tarihinde B dgrat'ta 
Türkiye ile Yugos 'avya hü 
kümetlerini mütekabil fika
yetlerini halle matuf itilAfı 
ittifakla kabul etmittir. 

Elyevm. Reich mahkeme 
si 1932 de hıyaneti vatani
ye teıebbüsünde bulunmuş 
ve hudutlarda silah kaçak· 

cürmü olarak maznun bulu 
nan 5 kiti arasında sabık 
müsteıar Dr Scheldt, sabık 
müddeiumumilerden biri ve 
b r ınüıavir vardır. 

· .. Ertesı gun bıyık-res:nın gıızd ll ı ğ ı ona genç d 
b k K <l k . )arını keatırtn A • ır ızı t a n ı ttı. a ı oy k" ·· 
kızları, o lı.lukço usta vo uv. , nan, aynı ; .aatLe, :pruden 
c• olurlarm ş Bu onun hır geçdr.ken ıcron . ıın.mın 
örnegi idi. aıırı oaçl ı , bıy ı ksız bır g6.n• 

Ona: cın kolunda olduğunu gor-
- Da lğolı soçla r . nız Mo dü, , Hıraz daha . ıler,ıleyınce 

çılığı yapmıı olmaktan maz· ı 
nunen maden amelelerin· 
den 80 komünisti muhakeme 
etmektedir. 

Cuno ve Marx kabinele
rinde Baviera halk fırkasını 
temsil etnı it ve bilahare Al
man kablo imalatheneleri 
meclis idaresine dahil olmuı 
bulunan Reich sabık posta 
nazırı Dr. Stingl Plançol arı 
tahrif ve dolandırıcılık cü 
rümlerl !e maznun olarak 

da'n n bin bir aşk tıı ~ıyan Jale y~ rastgeldı. Genç kıı 
suların ı hat ı rlatıyor . '.11avi bır goz ucıle bakarak geç
gözleriniz de göklnin sırr ı tı . 
g ız li . Fukat ne o i urdu , bıyık- - Jale hanım dedi. 
!arınız olsa icl i; Oiyor<lu . Ad O sadece: 
nan mn hçulııy e t l e kar ı 9 ı k : - Aynı fıkri taş ı mıyan in-

Temmuz bidayetinde yeni 
halk mahkemesi Berlin'de 
sabık Prusy·a Landtag mec
lisinin binasında faaliyete 
geçecektir. Tahminlere göre 
bu mahkeme Thalmann'ın 

a ı eyhindekl davayı görecektir 
Bir komünist grupu aleyhin

de ikame edilip az bir müd
det evvel intaç edilmit olan 
mahkeme Moabit'de rüyet 
edilmit olan ikinci Horst 
Weasel davasile alakadar 
görülmüt ve üç idam hükmü 
ile neticelenmitlir. Me•ele, 
bir kaç sene evvel Berlin'de 
Bülow meydanında iki po
lis zabitinin vurul•ııa vaka -
sıdır. Asıl kurıunları atan 
failler harice kaçmışlardır. 
Şimdi idama nıahküm edi 
len üç komünist vakıa biz · 
zat silah kullanmamıılarsa 
da, polis zabitlerin! pusuda 
bekliyen grup içinde bulun· 
muşlardır, ve bu hal nasyona
list hukuku ahkamına göre 
katil diye mahküm edilmek 
için kafidir. 

Koalisyon hükümetleri za-
manın bazı ricali aleyhinde 
suiistimal irtikap, lrlifa ve 
dolandırıcılık davaları da 
vardır. Eski merkez katolik 
fırkası nazırları aleyhindeki 
takibat bugünlerde en had 
bir tiddet kespetmiştir. Sabık 
Reich nazırı Dr. Hermes 
aleyhinde Moabit'de bir da-

Frankfurt makemei aslidne 
verilmiıtir. 

Evvelce Reich tag'da Al 
man ııasyonallerin mebusu 
olan ve Hındenburg int ihap 
komite•ine riyaset eden ve 
hatta Hitler' ı n kabinesine 30 
ikinci kanun 1933 den sonra 
Reich komiseri sıfatile dahil 
olarak 23 mart 1933 de Prus- , 
ya Baıvekllinin gösterdiği 
lüzum üzerine tevkif edilen 
Dr. Gereke aleyhinde dava 
bilhassa müthiı bir vüsat 
kespetmiıtir . Müddei umumi 
mumaileyhi Hindenburg'un 
tekrar intihabı için topla 
nan parayı ve evvelce ken 
disi tarafından idare edilen 
Alman b e 1 e d ı y e 1 er 1 
birliğinin servet 

- Demek h y kl ı olmamı sanların anlnşmı.ıı ınılıAn• 
istiyorsunuz. ded . ıı ı :ı:dır . İsmımı anmayınıı.Ce-
- EYct bence hıy k erk ~ kliğ' ı n vıı.b : nı verdı ve hızla yurıi. 
en b ı riz vıı sf,. I r.Gül kokla r · du. 
kı>n insan kii\:ük , ı ; kP nlerin İki cami arasında kalmıt 
dud ı klarınA rarpın • ile bir biyn ... m .. zlaru diinmüştü . Ka. 
rn~e Juym ı z mı i'Be n de er- d.nıarın zevkıne göre hare· 
lcekte bu zevki duymak ket etmek ne mumkündu. 
ist iyor um. Birini memnun edeyım der-

Siz emredin, o da olur ken ıkısini bırden kaçırmıı-
.1 le han ı m. tı. Fakat taliı ona gülmekte 
- TPŞPk kür eıl e rim . geçıkmedi. Spoı lmen vucut. 
Bır honsuvur ve reverans ıu, zayıfça. erkek bıçimi boy 

on ları birb i rınd e n oy ı r . lı. Ye it yaftıtte hır genç lııza 
AJnJn var kuvvetile b ı yık gözle rı takıldı. Gözler ko· 
uzatmak ıç in \·al tı . nuştu , anlaştı, eller ııkıldt. 

B ı v klar ona genç hır de· 
likanl ı, kihar ve centılmPn Fakat burıun devamı 
bir nk Pk sıı<ıı v~ rıli bir feılu kdrl ı k daha 

Ar gönllllü g'Pn\', köpriiıle gtıl ı yorJu. ı;eıı\' k z: 

için 
IAzım 

güzel h ı r kadın ı n gözlnıne - Bu k~dın sa\·lJrını keı
b,, kark r n lı u fıf tı·hesstimünü melı alabrus oluııılıaın z. 
!Jrketti. Fırsat ıledı ve pe- Benden farklı olabilmtık 
şine takıldı· ı~in de b!y ı klarnızı uzatma

kıymetlerini zımmete geçir· ı -i-ç-in_d_e_b_i-tk_i_n_b_i_r--h-a-~1-d-e-I 

mit olmakla itham etmek- maznun sandalyesinde 
tedir. Takriben 6 ay evvel oturuyordu . Şahitler ara
icra edilen ilk muhakeme- anda müheykel e n d a m ı, 
sinde Dr. Gereke uzun maddi ve maue~i salahiyet 
müddetli bir hapse mahküm ve metaneti, 69 ıen e lik öm
edilmişti Fakat Reich mah- runun karakterlstık vazı 
kemesi bazı usul ve mera- halile Kont westarp samiler 

lısını:ı:. Dudaklar ı ma dikeni 
batııııyan gühi koklıyamam; 
dııdi. 

Hoş bulunmamak kin git
ti, s • darını kestırdi.Bir harta 
i~ınde bıyıklarını uzatarak 
yeni sevdiği ı 'eriman'ı gör
meğe yollandı. Yolda onu bıı 
yollara döken iki arkada§ının 
daha uzaktan kahkahalarla 
güldüklerini duydu . Ynklat
tılar Ve aloya ba~ladılar: 

S • k J d d 1 üzerinde devamlı bir tesir ım no san arın an o ayı 
l• myiz talebini kabul dmit 1 husule getrmlttir.Mumaileyh, 

her ne kadar Gereke'nin bu suretle mayıs iptidasın. 
danberi Berlln ceza mahke-
mesinde yeni muhakemeye 
başlanmıştır . Bir vakitler 
yüksek intellektüel sın ı f için 
de mümtaziyetle ve ıan ve 
ıeref hırsile tanınan ve em
sa ls iz bir terakki ile yükse 
lip fevkalade bir itibar ve 
nüfuz kazanan ve hatta bir 
aralık Cumhur reisinin sara -

mali muamelelerinin tefer · 
ruatına vakıf değıl ise de,es
ki arkadıının ıahsiyetl hak
kında malümat verdi. 

- Bu rıe hal Adnan; kuk
laya dönmüşsün. Dudakta kürt· 
var! bir bıyık, boş nama ka
bağı gibi dedi lor. 

O soclece: 
va açılmııtır ki mevzuu Her 
meı vaktile zırai kooperatif
ler reisi iken yaptığı irtikap 
ve irtişadır Prusya sabık 

içtimai muavenet nazın 
Hirtsiefer suiiatimalden do- yında bile mühim roller 

Relsicümhurun oğlu Os· 
kar \'on Hindenburg dahi 
ıahitler arasınd ıdi Mahke . 
me dün Gereke'nin bayıl 
ması ile hitam buldu . Gere
ke mütemadiyen ral, atıız

lığından bah•ednek ıalon 
dan çıkmak için müsade 
istedi ve kendisine bu mü· 

- Vallahi kimi memnun 
ederPğimj ,aş rdım . lllallıb 
bu aşktan \'tı sev,ıriden Bıyık 
olsaydı: olmasaydı derlıen 
işte bu hale döndüm. Cevabı
nı verdi. 

Sürekli bir kahkaha etrafa 
sirayet ede ede knyboldu. Bu 
kahkahaya karışın teheHüm
lerin arasında bir taneıj 
onu beyninden vurdu: Neri· 

layı Garbı Ahıanya'da 6 ay 
hapse malıküm edilmittir. 

Mumaileyh bugünden itiba
ren de Berlln asli mahkeme· 
sinde; vaktile devlet parasın-

oynamıf olan Dr Gereke 
bir seneyi mütecaviz bir 
tamandan!:ıeri mevkuf olup 
hürriyet ve haysiyetini 

ıade verilmedi. Nihayet Ge-
reke müddeiumuminin sual· 
!erinin hücumu karıısında ) 

bayılarak maznun sand aile· 
kurtarmak mücadelesi man' ın tebesıüms. 

.._,.._ _______ ~~~~~~-~~-~~--._,,----------------~~--~--~--~·~~~----~----~~--~----~-------------:--
•af hava artık beni eıki ümltaizl1k, 
renkıizlıkden epi kurtardı . 

şimdi bakı)'oruın da üçıinün de sevgisi 
birbirine k ı rıımış Birini diğerinden ayı 
ramıyorum. Çetin çok zel<i bir çouck. 
Zaman zaman babamın okuma odasın 
dd adeta onu arkadaılık edi)Or Onun 
ateşli gözlerine baktıkça, derinlerinden 
gelen siyah nurla ruhumun ay
dınlandığını anlıyorum. Öyle bir ay
dınlık ki .. Gözlerimi yaıartan hayali 
müehbeden kalbi • ı de kalan bir çift si· 
yah hözlerin hatıralarını birer birer 
canlandırıyoı. 

- Bu çocuk, babası Ağrıdağ -

sine yıkılıp kaldı. 1 

istediğını gibi yetiıtirmiş, boylu, poslu 
bir gen\' tayyareci olarak göreceğim 

Roman Tefrikamız: 20 

SEVGİM VE IZTlRABIM 
Yazan: 

Mükerrem Kamıl 

Öyle kızım, öyle . Bu küçül< 
,eyi cidden çok seviyorum. 

Yavrumu sevenleri ben de daha çok 
seviyorum. l.lu , öyle bir göz ve gönül 
dolduran iş ki.. Rerran süt içerken las
tiği çekiıtiren dudaklarını koparacağım 
geliyor. Hele 0 ma vi§ gözleri. Boncuk 
boncuk gözlerime ılaldıkça düny_anı~ en 
büyük derdini taşımağa 11 ahku; ~mıı 
gibi her zaman sızı veren kalbım e er
hal bir günef doğuyor. 

Perran'ın betiği batında ona mini 
mini bir önlük işliyordum Hizmetçi le
liıla haber verdi: 

İki küçük daha getirn işler. 
Bu müjdeyi almamla salona koşmam 

bir oldu. Babam ihtiyar bir adamla ve 
onun Yanında gözlerinin yaıını kundak 
gibi bir sargıya silen kadıncağızla ko 
nuıuyordu. Yanlar·nda i•i buçuk yaşla
nnda kadar tahmin edilen bir erk~k 
çocuğu ile kocaklarında eski bezlere sarıl-

mış bir bebek vardı. Adam anlatıyordu 

l:ıları 'na giderken anasının karnında kal
mıftı. Gidiş o gidit llir daha dönmedi. 
Kadıncağız da şehidinin arl.asından göz 
yaşı döke döke verem olup gitti 

Uözlerimde bir ateş yandı. ICalbim
de şehidinin arkasından ona ka vu~an 
merbut ve .. Mesut kadmın hatırau
na derin bir gıpta hissı karıftı . 

Kucaktaki bebek ise kırk günlük 
imiş. Annesi lohuıa ıken ölmüş. Babası 
gegerıde kalan dört çocuğa bakmak için 
odunculuk yapıyormuş. Bu süt kuzusu
na kim bakacak ? 

Tazallümü hale ne lüzum vardı?On 

l~rı arıyan, istiyen ben değil miydim? 
Derhal ikisini de kucakl adım , 

Bugün itiharen onlar benim çocuk 
larımdır, diyerel< çıkarken : 

lkhine de en şefekatli bir anne olu. 
cağıma kalbimden söz verdim. 

Nihan çok afacan şey. Çetin ise ele 
avuca sığ ;ı cak yaramazlardan değil. Bir 
mezar gibi se•siz daima hazin hatıra
larla dolu evde ş'mdi çocuk sesleri, ağ
lamaları ve kahkahaları birbirini ko· 
valıy,,r . Bir dakika boş durmağa im 
kan yok. Bu üç yavru hayatımı öyle 
dolduruyor ki ... 

Perran ilk gözümün ağrısı . Fakat 

Çetin; büyüdüğün zaman ne ola
caksın? 

Ona daha henüz bu çok küçük ça
ğında telkin yapmağa çalıııyorum. O, 
öğrendıği büyük sırrı gururla tekrar e -
diyor 

- Tayyareci. 
İnıaallah çocuğum. 

Bu dileğin arkasında daha öyle çok 
istek 'erlm varki .. 

- Çetin, asi bir tayyareci ol. Fakat 
kadın kalplerinde, hayal adlı kanatlar· 
la seyahata kalkııma. Göklerin bulut
suz olsun. Lakin genç kız gönül erinde 
değil. Severken dütün, sevdiğini söyler
ken dürüst ol. Daha, daha Çetin'e söy · 
lenecek öyle çok sözüm var ki. Şimdi· 
lik bütün bunları kalbimden geçiriyo. 
rum Fakat elbet bir gün gelecek onu 

O zaman ben de boş geçen ömrüme 
ziyan oldu demiyeceğlm 

* • • Yavrularım günden güne büyüyor-
lar. Bol zıyalı, sulak topraklarda yeti· 
ıen çiçekler gibi renkli ve gürbüz ıey
ler. 

Çetin parlak gözlerinde tutuşan ze
ka ile her ıeyi öğrenmek istiyor. 

Perran dit çıkarmağa baıladı. Ni 
han' cık daha her ~ eye anlamadan ba
kar çağda . 

Her gün banyoları yapılıyor. Gıda · 
!arı uykuları 1 ep zihhate uygun kaide
lere bağlı Gündüz bahçenin çiçekli yol· 
larında Perran 'la Nihan kucak ku
cağa arabada geziyorlar.Çetin arabanın 
etrafında bir kelebek gibi uçuyor, blr 
kuş gibi sıçrıyor. 

Çocuklarımın günden güne büyüdük
lerini . sihhatli, neıeli yavrular o duk · 
!arını gördükçe ben de mesut, gamsız 
bir anne halini alıyorum. 

O eski büyük hissin , büyük ıztırabı 
lavlar saçan bfr yanardağ 0 1maktan kal. 
dı. Günler geçtikçe küllenen bu kızıl 
koru, tekrar tutuıtıracak bir rüzgar çık
mıyacak diyorum 

Kalbimin mezarlığında yaııyan bu 

• * • 
- Ne güzel bir parça bu Gülseren 

hanım . 

- Evet efendim Çocuklarımın nin· 
niıi 

Ben her zamanki gibi yavrularımı 
keman ıesleri içinde uyuturken Semih 
bey bir koltuğa yerleılyor. 

Çocuklarıma karşı mecbur 
olduğum vazife saati ça • 
lıncaya kador kemanımı bir köıeye at• 
mııtım. Halbuki timdi, onların hı.le· 
rinde 11teblğim terbiyeyi yaratmak için 
l:emana tekrar sarılmak lazım geldi, 
Çocuklar uyuyunca keman da ıuıuyor. 
Onların beyaz örtülerini düzelttikten 
sonra ayaklarımın uçuna baıa baaa 
odadan çıkıyorum. 

Semih bey arkadan aeliyor. Onda 
bu akşam her zamankine nlıbeten da· 
ha gayri tabii Lir hal var. Uzak akra· 
balanmızdan o'an bu genç uzun ıene• 
IPr devam eden Amerika'daki tahıl. 
l'ni bitirdikten ıonra rıemlekete dön· 
müş . vazifesine baılamadan evvel bi· 
zi de ziyaret etmiıti. Ne ıekilde uğra· 
ııldığını bilmiyorum Bir kolayını bu
larak burada kaldı. Babamın büUln ı .. 
rarına rağmeıı ayrı bir ev tuttu. 
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Bu kPre İstanbuldaıı celbine 
muvaffak olduğum Müsyü Vil
li tarafından en nıütkülpesent ..--L.. 

beyvehaııımefendileri memnt'n ~-:. 
edecek tarzda her nevi ve 
modaya muvafık yeni şapkalar 
imal edildiği gibi eski şa p!<a 

lar da yeni bir hale getiril· 

mektedir. İpekli, yünlü kum&f
lar ve elbiseler Dzednde olan 
bilömum lekeler beş dakika 
gibi pek kısa bir zamanda 
çıkanhr. Ayrıca kola ve 
elbise ütüsü de pek ehven 

fiatla yapılmakta olduğunu 

muhterem halkımıza tebfir 
ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımtztn 
doğruluğuna kafidir. 

Lütfen listeyi okuyunuz. 
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BERE KALIBI 
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Eı·dek 

Abone ücreti 

Ö~lcılt•ıısoıır~ !iaatl 4dı·ıı16ya kadar dahili 

1 lıa,.;ı.ılıklar ıııua~erıesi (Doktor .\hrııeı 

I Emi.~ı hey) _ 
P..\Z.\H <Jt.:NLERI: 

ı Üğlederı soıll'a saat 15 derı 16 ~ a kadar 
1 

g.·I (}azleri o~ltı :\'ikolaki'drıı nıPtrılk ( ı 7230.M U t• 
.ll.J ve (365 ağaç) ı ınulıll'\İ (5,000 lw~ bin lira t! f B ·ıd · d •! 1 

YILLIGI 800 Kuruş 
6 A YLJGJ 450 n 

3 A YLIGI 240 " 
Abone ücretle rı laksite 

bağlana bilir. 

1 
kulak, lıurıırı, boğaz lıastahklal'I ıııuaye-

i ı rıesi (Ooktor "eJırııet Kamil hey) 
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ıt• Güzel Sesli Bir Radyo ~1 
•• \ ~dıriıı, İi-lanhııl H' ızıııiriıı lıiiıiiıı gaz•'l4'lcrı ıı 

YENİ ADAM 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruştur. 

--·-
Gazeteye ait her hususta 
Netriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

-+ -

SAV AŞ Cumarte~i günleri 
çıkmaz . 

-·-
Yeni Adam, '27 inci sayısı çok güzel bir fek il· • 1 ı ıı · \ l'll I 1 ll I' t• 

de çıkmııtır.Abdülfeyyaz Tevfik beyin arziyat derslerl,İama· ·=· Balk b D« iDARE YERi ·. Balı•'. csı·r 1-ıı· · .. ayı·t ı esırin en eyi tanınmı~ ir oturma ve f - . • • 
il Hakkı beyin içtimaiyat ve terbiye dersleri, Heykeltraş dinlenme yeridir. t milliye cadr! c, i ı•dc Hususi daire' 
Zühtü beyin Sanat tarihinin 1 ınei clersi bu sayıda batla· •• •• 1 

SAVAŞ 

mııtır· Ayrıca resim, heykel, mimari edebiyat, tetkik ve e::::::::::::::z::z:::z:: Telgraf adresi : Balıkesir · 1 
tenkitlervardır. Yeni Adam'ı tavsiye ederiz. 1 .:..,.._......;;S;.;.A.;...;V • .;.;A;..ıŞ--. __ l 

ı Öğl('deıı "''Pi saat ı O dan 12 ve kadar . . . 
1 tlalıili lıa~talıklar rııııayeıwsi (Bokıor :\h-
l ıııet Eıııin hev) 
1 .. '. 

S.\ LI (}l''.\LEIU: 
1 Öi::ledı~rı i'V'el saat 10 daa 12 ~t' kadar • 

dahili lıaslalıklar ııııı:ı~Pllt'!"i !l>oklor :\h-
ııırt Eıııiıı he~) 

1 
( ,: .\H~ .\llB.\ G("NLEHİ: 

Öğleden souı·a ~aaı 15 dPrı 16 \H kadar • • 
dahili lıaştulıklar rııııa~Pllf'Sİ (D11ktor lla. 
satı Hail' lw:v) 

PEHSEMRE (~('ı LEtti: 
1 ' 

Ö~ledPıı sorıra s<ıal 15 den 16 )a ladar 
eildiyt> H' bı~vliye hastalıkları muayenesi 
(Ooktoı· ~lehmet Ali hey) 
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Vilayet Matbaası Balıkesir 


