
runanistan'ın Korent kanalı sıkı bir as
keri inzibat altına alındı 

• 

Niiıhıuı Her yerde 3 kuruıtur. cOMHURlYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRİR 

Ocretli ve maaşlı memurlar arasındaki 
fark kaMırılıyor 

S a h 1 b 1 ve B a f m u h a r r ı r ı 
Miistecaplıo~lu Esat fldi/ 
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Suikast T ahki~?tı 
Şelnıi Rambiye Ormanında Asılı 

Bulundu. __ 
bırakılan bavulda tabanca 

ıstasyonuna 
ve cephaneler çıktı. 

Marsilya'da Aleksandr'ın gelmesınden evvel şüp~eı.~ ~~~ıslar dolaş.ıyormuş. 
. . . h ecan butun kalplerı sardı 

ı Sessızlik içinde zeptedılen ey M b n polisi aynı günlerde bütün 

8 1
STANBUL. 16 (S.Ş.) - 1 lik devam ediy~r.d eh~ks~ _ otellerle pansiyonlarda araı· 

e lir t' 1· . vdetın e u u B lh 
t 11 tan bildiriliyor· Şehir ınec ısıne a . sı tırmalar yadmııtı 1 asaa 
lltih· . · llerın aranma 
hı . •nın etıiz günlerinden ınetten ınesu Hırvat'lar mültecileri araıın 

rıııi y · t ecektir . - h 1• .. -ı 1 de llfıyor. Sessizlik için- ıs en .. 1 diğ'ne da ıup e ı goru en er neza-
ıapt K ti soy en ı 

be edilen muazzam bir uvve e , Parlı ret altına alınmııtı · 
Yecll b- .. Yugoslavya nın 

"'•ttır İ ulün kalpleri sar- go~e.' Kralın Marsilya'ya LOZAN , 16 (A.A) - j,. 
Rrllt' · ki &ün evvel Bel· elçıaı 

1 
d bir kaç gün a ı asa atın an tasyonda emanet Bürosunda 

Yıtıd ge erek Dedin sara· muv M .1 ·da bir çok 
il y ı 1 vel arsı ya tethi§cilere ait bir valiz 

ikı . er eıen yeni kra ev b ı _ 
ne, P· . ı·k ı· surların u un bulunmuştur. Teth tciler bu 

!ılı ıyer i fefakatle kar· teh ı e ı un . .. rek endi k,:1•n Belgrat'lılar şimdi duklarını ilerı s~re kralın valizi Marsilya hareketlerin· 
"I k · · har etmış ve den evvel oraya bırakmı•lar 

llilı "e sandr'ın cesedini şesinı ız 1 T 1 · çık • 
he.ı Yaılarile selamlamağa Marsilya'ya deği uMon ~l · dır. Valizin içinde 3 eıki 

ırl11nıy 1 istemitti. ars ya kirli elbiıe ıekiz fiıenkle 
la k or ar. maıını .1 
" 11l •d dolu bı'r mavzer tabancası 

~''d ~ onya'dan, Sarayboı 1- 8 
'kı 1111 Belgrat'a heye11er 1 1 10 fiıenkle dolu bir valtir 
Ye. 11 etnıektedir. Bütün cfün tabancaaı her birinde altı 
b,b~~ıeteleri Belgrat'a mu. 1 ı. t ÜOÜflÜr J fişenk bulunan 18 fllrjur ve 
Ot,]~ erini yollamıılardır. Peışanıue ma em g l ı bir mendil içinde ayrıca 33 
tllnb er, ntisaflrhaneler bat· 1 ANKARA. 16 (AA) - • fişek vardır. 
hıe:§a dolmuıtur. Ecnebi [ Dahiliye Vekaletinden teb· PARIS, 16 (S.Ş.) - Mar-
leııı teller hükümetin dela· !iğ olunmuıtur: silya suikastçılarından olup 
tllkt evlerde misafir kala· Yugoılavye kralı haş . ormana kaçmak ıuretile 

f) ardır. metli Alekıandr Hazret- kurtulan adam Fransız za· 

k,,
1
.&.Rl.s, 16 (S Ş) - Sui· !erinin cenaze merasimin~ bıtasının tiddetli takibi ne· 

llııı'i'll~aınunluından firara tesadüf eden birin~i t~~r'.: ticeıinde ölü olarak yakalan 
tllta ak olan Şelmi zabı· nin 18 inci perıem e .gun_u mııtır. 
l'ıterk tiddetle aranıyordu. gazino, bar ve emsalı ~u· Milli Emniyet müdür 
d, b·Unı Raınbuye ormanın· esseselerle radyoda ça gı vekili ölü olarak bulunan 
hıııu~~ ağaçta aaı'ı olarak çalınmıyarak tiyatro ve bu adamın hüviyetini teı· 

S u. sinemalar oynatılmıyacak pitle meıguldür. Katil ka-
ıı_n utkıııtçının üzerinde ta· ve radyoda yalnız kral 

1 
lemen'ln arkadaılarından ol-

ken~~ bulunmadığına göre, hazretlerinin hayatı hak 1 duğu zannedilen adamın 
h'tka kendini asmaktan kında konferanslar veril· ı 30 yaılarında bulunduğu 
l•lııı Çllre bulmadığı anla· ınesile iktifa olunacaktır. ·ı tahmin edilmektedır. 

1ttır d 1 1 lONo o gün resmi aire ere i ı Halbuki bu ölü olarak 
l\tia'd RA, 16 (S.Ş.) müesseselerdeki bayrak· · 

1 

elde edilen ıah11 45 yaıla· 
•11)8.'d en bildiriliyor: Mar- !ar da matem alameti ' rında tahmin olunuyor. 
ltdbi t alınmıı olan zabıta olarak yarıya çekilecek· Tahkikata zabıtadan baıka 
den ; erinin kifayelaizllğin· 

1 
tir. 11 Adliye de elini uzatmııtır. 

~lln memnuniyetsiz· 

Yunan 

M. Lebrnt ~ 

Puankare için 
l.t;ııi bir cenaz~layıyapılacak fransız ~eJ~tila Belgrat'a 

en!ze merasimi cumartesİÜÜnü la Moiz'e defnedilecek PARH. ı0J 1~~.ş.) -Fran -

Yii ~Rls, 16 (S.Ş.) _ ~lü~· ge yapılan merasimin ay: sız Reisicümhuru M · 
liiıı F uankare'nin ö~ümü bü· nıdır. Cenaze Cumartesı Lebrun'un Reisliğinde bu-

u r•nıa'd b k ld 1 ktır lunan Fransız heyeti dün ak 
Yarıd a üyük teessür günü a ırı aca · 

d •rdı N · fı (::i ş) M. l6 45 te hususi trenle 
e ili azırlar meclisin· PARI~, l ) . şam • E 

)ij P •narı karara göre müı Puankare dairei intihabiyeıı Belgrad'a hareket et.ti. V· 

e.ı..,ıullnke.reye milli eenaze olan La Moiz'e defnedile- velce bildirildıği gibı Har· 
, Ya 

1 
d 1 . biye naznı Ceneral Pataln, 

l>~<>~ Pı acaktır Mt"raslm cektir. Buraya defne 1 meıı 1 Dena· .,, ııra.nı 1 1 Hava Nazırı Cenera 
"'•lııcıı 1 ö dürülen sabık müteveffanın son arzu arın· .Jö iyan 

h 
im'den baıka a rt 

nı ur müıyü Dumer· dan birini teıktl ediyor. 

İç 
Türkofisten bildiriliyor: 

ve dış pazarlarda Veni Türkiye 
• 

vazı-

lu. Bu sayede artık öyle 
bir devir geldi ki bu devir
de Türk' ler yabanoılara açık· 
ça tercih olunmağa baıla -

Ticaret mallarının 
yeti nasıldır? 

Evvelce de haber verdi
ğimiz veçhile, milletler Ce
miyeti, geçen haftaki top. 
lantısında Türkiye'nin Çi 
n'in yerine Milletler Cemi 
yeli konseyine kabulüne 
karar vermiştir 

ı dı. 

t~parıya-Hoıııaına ıieari . . 
111 ii ııase hetl pı·i 

!ardan zerre kadar zarar 
görmemiıtir. Balkanlardan 
Berlin'e hergün ihtiyaca göre 

30 · 60 vagon taze üzüm 
gelmekte ve hemen satıl . 
maktadır. 

Bu müsait ıartlardan iıti· 

fade etmesini bildikleri için 
Türk'ler, piyasaya da hakim 
olarak tutunmıya muvaffak 
oldular . Şimdiki halde or
tada hüküm süren ıüphe yok 
ki ıahsi kabiliyet ve serbest 

Madrit'ten bildirildiğine 

göre lıpanya harici ticaret 
bankasının tavassutlle lspan· 
ya hükümeti Romanya'ya 
40 bin ton pirinç ihraç el· 
mit ve mukabilinde mısır 
almııtır . 

6 birinci teırin 1934 günü 
aümrüğü verilmiı ve Berlin· 
de teslim ıarlile 100 kilo 

Bu münasebetle son se 
neler zarfında yine bu ıü -
tunlarda intiıar etmlf bir 
çok telgraf veya makalelerin ' 
neırini icap eltirmlı olan 
yeni Türkiye'den b!!.hıet· 

meyi münasip buluyoruz. 
ı rekabet esaaıdır. Reımi kuv-

İspanya bankasile Ro
manya tüccarları arasında 
yeni bir takas mukavelesi 
akti için müzakere cerayan 
etmektedir . Bu defaki mu
kavelenin mevzuu Roman
ya'dan 9,000 kental yumur· 
la ithali mukabilinde muh
telif İspanya emtia11 ve bil· 
hassa mensucat eıyası ihraç 
etmektir. 

.\lmnnya'tla taze iiziiııı 

u\zi veı i 
• 

baıına Bulgar üzümleri 50 
mark, Yunan razakıları ise 
55 mark flal üzerinden sa
tılmıılardır. 

İ~paıı,a'ııııı ı 933 '11-. ' 

ıııuı·ta konleııjaııı 
İspanya ticaret ve sanayi 

nezareti bu defa neırettiği 
bir kararname ile ispanya'· 

nın 1935 senes ı yumurta it· 
halAt kontenjanını 379,023 

kental olarak tesbit elmitlir 
Bu kontenjan alakadar ne 

Berlin şubemizden aldığı 
zaretler murahhaılarından 

mız bir rapora göre birinci 
teırtnin ilk haftasında Al· müteıekkil harici ticaret ko
manya 'ya balkanlardan ve misyonu taratından muhtelif 
ve bilhaasa 13ulgariıtan'dan 1 memleketlere lev

0

zi edile
tllze üzüm ithalatı hararetli 

1 
cektir. Kararnamenin üçün

bir surette devaoı elmiıtır. cü maddesine göre ithal 

Dikkate ıayandır ki Al · olunacak yumurtaların han · 
manya'da taze meyva itha- gi memleket malı oldukla· 
latı yeni vaziyet ve karar ( Devamı ikinci sayfada ) --- -

Sulh tehlikede değil 

İlk mektep çocuklarımıza 
da malümdur ki gerek Tür 
kiye, gerekse Avrupa ve Aı
ya'nın heyeti umumiyesi ta 
rihin akııı esnasında hem 
siyasi hayatları, hem d e bu 
hayala bağlı olan cojirafi 
taksimat itibarile birçok de . 
ğişikliklere maruz kalmıı 
tır . 

1923 senesinde Lausanne 
mullhedesi Türkiye'nin yeni 
hudutlarını şöyle takıim edi· 
yordu: Bir taraftan Yunanlı· 
tan, Meriç, Bulgaristan ve 
Edirne'nin timalinden geçen 
bir hat; diğer bir hata ıark 

ta Karadeniz Avrupa Tür
kiye'sinin hudutlarını çizi. 
yordu ki, Türkiye bugün 
eskisine nazaran çok büyük 
bir saha kaplamaktadır 

Asya Türkiye'sinin hudut 
ları ise, yukarıda Soıyalıst 

ıovyel cümhuriyetlerinin, 
Kafkas cümhuriyeti, farkta 
İran ve cenupta Suriye hu . 
dutlarına dayanmaktadır. 

Aynı sebepler aynı 
vermez. 

neticeleri , Bu sahanın bütün meıa· 
,hai sathiyesi takriben 780 000 . ' 

kilometre murabbaıdır, ya· 

Daily mail gazetesinin bir yazısı 
ni Franıa'nınkinden çok 
daha geniıtir. 

Türkiye servet ve menba
ının en mühim kısmını ken· 
di topraklarından çıkarır. 

Aynı zamanda ikliminin te
nevvuu sayesinde haylı ve 
rlmli olan geniş bir zirai sa· 
hadan istifade eder. 

LOFDRA, 16 (S Ş.) - aynı sebepler daima aynı 
Dally Mail gazetesi: Ecnebi neticeleri vermezler. Kale · 
memleketlerde çıkan müba · 1 men'in cinayeti ile Prençip· 
lagalı v_e endiıe verici haber·/ in cinayeti arasında o ka· 
fere ragmen ıulhıeven kuv- dar büyük fark vardır ki, 
vetli amiller Marailya 'da tamamen müsterih olabi -
meıum kurıunların atıldığı liriz " 
dakikalardan itibaren sulh 
lehinde ellerinden geleni 
yaptılar. Sulhu tehlikey" 
maruz olmaktan kurtardı 
lar. Diyor. 

İngiltere'nin sabık Parla 
sefiri Lort Tyrell'de bu hu-
susta şu tözleri söylemlt 
tir: 

"Tarih bize öğretiyor ki 

-
M.Benes 
f ransa'~a sıyasi görüşme

ler yapılıyor 
PARIS. 16 (S . Ş.) Çe. 

koslovakya hariciye n"12 ırı 
M Bene• dün saat 10 da 
umumi siyasi itler için M 
Doumergue ile bir ıaal gö· 
rüımüıtür. lla ıvekaletten 
ayrıldıktan sonra hariciye 
nezaretine giderek yeni na· 
zır M. Laval ile yarım Aaat 
görüımüttür. Puankara'nın 
ölümü dolayısile müzakera 
ta daha fazla devam ede· 
memiılerdir Yarın saal on 
da baıvekll M. Dumerg'le 
iki hariciye nazırı tekrar 
buluıacaklar ve görüımele
rine devam edeceklerdir. 

H. nazırları 
Cenaze merasımınden sonra 
sıyası vazıyelı müzakere 

edecekler 
ATİNA, 16 (SŞ.) -Tür

kiye hariciye vekili Tevfik 
Rüştü beyle birlikte Bel . 
gra'da azimet eden hariciye 
nazırı M. Maksimos Kralın 
cenaze resminden sonra Yu 
goslav ve Romen arka· 
daılarile birlikte siyasi va
ziyeti bir kerre daha mü· 
talaa edeceklerdir. 28 ilk 
teırinde Ankara'da bulunan 
Balkan antantı konseyinin 
tehiri de muhtemeldir. 

Koran! Beryahı sıkı bir inzibat 
altına alındı 

Esas gayeıi millet ve me
mleketi büyük ve ka vvetli 
bir hale getirmek olan Türk 
Hükümeti, ziraatin inkiıafı
nı ihmal etmediği gibi mil 
li faaliyetin her cephesini 
muasirlaıtırmak için de ıon 
derece gayret etmittlr 

Ziraat istihsalinin batın · 
da Köy halkının gıdalanma· 
sına yarıyan hububat gelir. 

Türkiye, siyasi rejimini 

kuvvetlendirdiktt>n sonra 
asıl cehdini memleketin mali 
ve iktııadi kalkınmasına sar· 
fetti; hatta bu uğurda bir 
çok zorluklar ve manilerle 
çarpışmaktan geri kalmadı. 

Kemalist'ler, iktidar mev. 
kllne gelmek ıuretile mem· 
lekete kartı bazı taahütler 
altına girmif oluyorlardı. 
Bunun içindir l..i Kemalist 

A TİNA, 16 (S.Ş. > - Ko· rejim Türkiye'yi hem mali, 
rent'ten bildiriliyor: Üç gün · 
denberi burada fevkalade hem iktııadi ve hem de •i· 
askeri hareketler göze çar· yasi gibi üç mühim bakım · 
pıyor Rüyük gizlilik muha· dan müstakil bir devlet yap· 
faza edilmekte ,.e zabitler mıya çalııtı. 
kıılalarda gecelemektedlrler Türkleri ecnebilere karıı 
Korent berzahına iki mitral ·/ zayıf dütüren kapitülas 
yöz yerl.:ıtirilmit ve köprü yonların ezici boyunduruğun 
!erin muhafızları takviye j d .ın kurtaran Kemalist şef. 
olunmuıtur. Averof zırhlıaı fer yurttaıl · h l , arını ıı aya ına 
anıızın kanal yakınında j 1 ' 
K k ki

. l i a ııtırll'ı}'a çalııtılar . lıu gay · 
on reas mev ıne ge m ~ 

1 
1 ve orada demirlemitlir.Aha- ret i devlet adamları yuttaı· 

il bir askeri hareket ihti !arını bu yola sevketmek 
maline atfolunan bu faali için, bir çok yıllanmıı men 
yeli alaka ile takip etmek· faatleri çljinemek pahasına 

vetler artık ne Türk'lerin ne 
de yabancıların lehine ola
rak müdahale etmemekte 
dir . 

Bu senenin 29 birinci teı· 
rininde Türkiye cümhurlyeti 
11 inci yıldönümünü kut
lulıyacaktır. Ameli tahak
kuk ve verim bakımınden 

bu devre Türkiye tarihinin 
belki en veriırılisi olmuıtur. 

Sultanlar Türkiye'ye Cami· 
ler ve saraylar verdilerse 
buna mukabil yeni Türkiye· 
nln Mustafa Kemal ve la. 
met Paıa gibi en baıta bu
lunan öndeleri memleketi 
müteaddit fabrikalarla zen· 
gin leıtirdikten maada onu 
baıtan bata Demlryolu ağ. 
larile ördüler; fazla olarak 
dini sahada müslümanlıAın 
ancak eski kabile hayatına 
uygun gelen bazı örf 
ve adetlerini ilga ettiler. 

Hükümel merkezi Av· 
rupa Türkiye'ıinden An· 
kara'ya naklolunmuıtur. 

Ankara Karadenize dö
külen Sakarya 'nın bir 
kolu üzerinde oturmuı ve 
Roma devri zamanında 

Ancyre ismile töhret bul
muı olan çok eski bir 
ıehirdir. Aynı zamanda Aı· 
ya Türkiye'ıinden müteaddit 
iıtikamet:ere Ayrılan bir 
çok yolların haraket nokta
sı üzerinde bulunmektadır. 

Şehrin diğer bir huıuıi· 

yeti de doğrudan doAruya 
ve her aün olmak ıarUle 
bağlı bulunduğu latanbul 
ile Bağdat arasında ceryan 
eden bütün ticari muame· 
lelerin en mühim merkezini 
teıkil etmesidir. Yepyeni 
bir ıehir olan Ankara 
yoktlln varedilmiı olup eıki 
Ankara ile hiç münasebe. 
ti yoktur.Bu günkü Anka. 
ra her gün mütemadiyen 
lnkltaf etmek kabiliyet 
ve imkanı taııyan temiz 
süslü hakiki bir hükümet 
merkezidir . Keza durma. 
dan arlan nüfusu da timdi 
75,000 i bulmuıtur-

Bu günkü nüfusuna t:ma· 
mile kafi gelen yeni Türk 

merkezi mütemadiyen ya
yılıp genişliyor Esasen bü
yük bir ecnebi ıahlr mütehaa· 
sısı tarafından yapılmıı olan 
ıehlr palnı 300,000 nüfusu 
içinde yaıatabilecek bir 
ıehre göre düıünülmüıtür 
Su. tenvirat ve kanallzaıyon 
tesisatı münakale vaaıtaları, 
açık meydanlar, velhasıl her 
ıey yeni ıehrin müstakbel 
inkitaflle mütenaıfp. 

tir. Hükumet milyonlarca 
lira ıarf~tmek ıurelile umu. 

mi ve reımi daireler 
için geniı binalar yap-
tırmııtır. Bir çok mekte 

ve enstitüler açmııtı: 

aza11 dört mebuı, Protokol 
Şefi ve on gazeteci heyete 
dahil bulunuyor. Bahriye 
Nazırı Fietri de Belgrat'ta 
hevele mülaki olacaktır. 
Seferi techizatla bir tabur 
Fransız aıkeri de hRreket 
etmlttlr. ledir. da olıa her t•YI söze aldı 

Bütün modern tarzd k' . · il 1 ınta· 
ı at betonar111edir. 
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Fazla olarak yeni yapıl 

makta bulunan bir müze, 
bir kütüphane, bir inhisar 
idaresi, bir milli akademi, 
bir Temyiz Mahkemesi, ve 
Adliye ile lktııat Vekaleti 
dairesini ihtiva edecek bir 
çok binalar vardır. Bundan 
maada Ankara bir müddet 
ıonra bugün mevcut ve fa· 
al bir halde bulunan Hu
kuk Fakültesi etrafında top 
lanacak olan dört Fakülteli 
bir Ünlverılteye malik o ı a
caktır. Hük<lmet, diğer ta
raftan, Devlet memurları 

ve ıehrin belediye memur· 
ları için ucuz fakat, modern 
ikametkablar yaptıımııtır. 

Şehri pek yakında ziya
ret etmtı olan bir muhabi 
rin dediği gibi, Ankara ha 
kikaten bir timsal ıehri, 

bir gurur ve iftihar abidesi 
dir. İstiklal harbi esnasında 
milli müdafaa ve mukave· 
metin umumi merke:ı:llğinl 

yapmııtır: Bunun için de 
muzaffer Kemalizmin hüku
met merkezini tefkil etmek 
onun hakkıdır. Her yeni re· 
jime yeni bir merkez lazım

dır . Böylece Aıya'ya daya
nan bir millete de tamamen 
ve kayıtsız ıartaız Türk olan 
bir merkez lazımdı. Halbu

ki lıtanbul ismile anılan 
«Lonstantınople. dünyanın 

en kozmopolit ıehri, bir çok 
halk yığınlarının karııtığı bir 
dört yol ağzı ve ıarkla gar 
bin birbirine karııtığı bir 
yer olmaktan çıkmamııtır. 

Nekeı bir toprağa dökülen 
emeğin kıymet ve büyüklü· 
ğü düıünülürse, Ankara'nın 
yakın tarihi imana mutlaka 
heyecan verir. O topraklar
da tik defa olarak muvak
kat bir hükümet yerleıtıği 
zaman, Ankara henüz bütün 
iptidai basitliği içinde bulu
nuyordu Kendisini Toroı 

hattına bağlayan tek ve sa · 
pa bir demir yolundan bat 
ka bir hatta malik değildi . 

Tabiata karıı açılan mü
cadele zaman geçtikçe hep 

yeni yeni ıekillere girerek 
devam etmiıtı ve etmekte· 

dir. Hükumet merkezinin 
yaratılmasına karar verildik
ten sonra onu baıtan baıa 

yapmak lazımgeldi. Bu it, 
ifrat ve tefriti kendinde 
birleıtıı·en iklim ıartları için· 
de baıarılacak azim ve ezi· 
el bir sa vaıtı. Mesela yazın 
güneıte 65 bereceye yükse 
len termometre, kışın umu 
miyetle sıfırdan aşağı 20ye 
kadar iner. Bazan yazın en 
kızgın günlerinden sonra 
dondurucu gecelerin hüküm 
sürdüğü vakidir. Bütün bu 

hava değiıikliklerl binaları eyi· 
den eylye müteessir eder, 
hatta çok kerel e r h e. 
nüzkurutulmuı 
bataklıklar üzerinde bazı 

temellerin çöktüğü,bazan da 
bina arın baıtan aıağıya 

yıkıldığı görülmüıtür. tlu -
nunla beraber bu ilk tecrü · 
belerden sonra, bugünkü 
teknikçiler artık bu gibi 
müıkülierl yenmlf bulunu

Gözümün gördüıt"ü, içimin duydugu ı Memleket habrfe_!:.' 

Köy ve Sabah Celfil bey 
il 1 

Füc'eten öldü Belediye cezaları: 
lbrahim Süruri efendi bi-

yorlar. 
Birçok ıahalarda geri 

D b 
'J Arabamızın gölgesi yolun 

ursuı1 ey ae 1 solunda iki misli büyüklü 

Bir suiistimal 
ğünde uzanıyor. 

Bilmem hangi köyün sı . 
ğır sürüsünden gelen inek 
büğürmeleri itiliyoruz. 

Yollarda rastladığımız el-

Ankara'ya döndO 
ANKARA, 16 (A.A·) 
İktıeat Vekili Celal 

dün 19briml:ı;e gelmittlr· 

Maaşlı ve , kalmıı olan Türk milletini 
ilim ve irfan itibarile yük· 
eeltmek lstiyen ılmdiki hü· 
kiımet idaresi, Fransa'nın 

raderi Mustafa efendi dün 
pazardan sebze alarak tam 
saat 12 sıralarında evine 
gitmekte iken Mithat Paşa 
mektebi önünde düşerek 

füc'eten vefat etmiştir . 

Dün çarş ıda yağ satmııkta 
olan Ayşebacı köyünden Kil. 
mil oğlu Colil'in yağından 

şüphe edilerek tahlil iç in 
memlekc t hastahanesi lllbora
tuvarına gönderilmiştir. 

Poliste: 

DüRSU 'BE. Y, 16 (S Ş) 
- K.ı z .ım ı z tuhrirat kdtı bi 
:\ecotı heyıı yapmış olduğu 

sbistimalden dolayı işten el 
\' ekli rilnı i ~ tir . 

.. tll •*• Ucre 
!erinde yoğurt bakırları ıeh· 

ötedenberi memlekete ver· Sahipsiz köpekler Günün vakaları Radyo re gelen, analı kızlı köylü· Memurlar arasındS 
!erden, ayaklarındaki yı•tık ı . ld I yor dlği mücerrep mürebbi ve On beş gündenberi Ç&rfl 

hocaların hizmet1erinden bir ve mahallelerde sahipsiz ola- Dün gpc · İımirler mahalle. 17 T. EVVEL ÇARŞAMBA pabuçları sürüyerek ara banin farı, ka ırı 1 ) / 
arkasına asılmak için koıu· ANKARA, 16 (S·Ş· 1,ı çok hususlarda kendisini rnk bn•ı boş dolaşmakta si nde kıptı Hüseyin oğlu sa-• 1 IST ANBUL, 

müstağni addetti. olan köpeklerin öldürülmes'ıne ğır A i ve aynı mahalleden Fransızca ders. 19 Plak neşri-
ıan yumak köylü çocuklar· Umumi muvazeneye ıı. 

d 1 1 ·le rP 
Bugün her ıeylerini ken- devam edilmiş ve 91 köpek Husun oğlu sığırtmaç Muhnr· yatı. 19,30 Türk musiki neşriyatı: dan, tarla kenarlarında ön- ev et memur arı ı ttÔ' 

!erinde birkaç karpuz müı - hak bütçeler . arası;# 
dileri yapan Türk'ler bir itlııf edilmiştir. rem , lsmail oğlu s ı· petçi Os- (Ekrem, Ruşen, Cevdet, Necati, 
zamanlar ya muharip, ya mr.n deli Ayan oğlu İsmail bu Şevki, Mustafa Beyler ve Vecihe teri bekliyen delikanlılar farkı kaldırmak ıçln 111 ofl 

dan ve nihayet köyden ge ıarlar komisyonunca t• 
memur,yahutta ziraatçly:liler. İhtisas mahkemesinde: mahallede k ı pti Mustafa oğ· Semiha Ha:ıımlar). 21,20 Ajans 
Halbuki bugün 

0 
derece lu Hasnr.'ın evine taarruz ve ve Borsa haberi. 21,30 Stüdyo 

Tütün kaçakçı! ğı cürmün- b l d O d 1 caz ve tana-o orkestrası. 

1 . . 1 J11rı çerken terliklerinin uçlarını o unan pro1enın esa 
1 
ocı' 

yüzlerine siper yaparak biz· zırlandı. Maaılı ve f 
ilerlemiı bulunuyorlar ki un ar nn sınan o un a ev 6 

den suçlu Edremit kazasının h' b' H , 1 BUDAPEŞTE. 550 m. 
kendi iptidai malzemesini sn ı ı asanı yara amıştır 

den kaçışan • Ôrğülü saçlı memurlar arasındaki 
Hamdibey nahiyesine bağl ı Plak. 19,15 Ders. 20,15 Müsa-

v• el ifçiliğini bizzat mem- ~ Dün Dinkçiler mahalle- h 1 'k Aşağı çavuş karyesinden habe. 20,45 Bert a sa on musı i-
Türkmen kızlarından .. tutu - ta kaldırılacaktır . b' 

~Tütekaitlerin deYlel 
metlerinde ayrıca çıılıf 
!arı isteniyor 

lekette bulan bir sanayi ya- koca Mustafa'nın dünkü du- sinde ikamet eden Kalem si. 21,50 Harici siyaset. 22,10 
ratmak üzeredirler. Şüphe köylü Bayram oğlu Tuhir'ın Japon musikisi ve şarkıları - 23 

ruşm1 sonunJa suçu belli 
yok ki bu büyük i•te tec- han esinde kaçak tütün oldu- haberler. 23,20 Sigan musikisi, 

• olduğunJan ultı ay hupsine 
rübelerinden istifadeye pek ğu haber alınmış yapılll'D 24 Opera orkestrası. 

ve 45 lira hafıf para cezasi-
lstekli bulunmadıkları Avru· arama netic e~inde 950 BÜKREŞ, 364 m. 

le mahkümiyetine karar ve-

nuz da, derenin kenarında
ki bataklıkta rahat, rahat 
uyuyan mandalara. şoıanın 

altındaki kara yolunda 
itliyen iki tekerlekli, gıcır

tılı inek arabalarına, yanda pa'lı kapitalist ve teknikçi· gram yarpak kaçak tütün Gündüz neşriyatı. 18 Karışık 
rilmiştir. ı !ere ihtivaçları olacaktır bulunarak alınmıştır. radyo orkestrası. 19 habe~ er. uzanan ovanın içinde küme 

ı-.: A ·· ı hu"k" t 19,15 Radyo orkestrası. 20 Uni- ku"me çalı yığınlarına fun-
Yalnız ıunu kaydedelim ki y k 1 d 1 " ynı gunue ume ı a a an 1 ar JJ d kt l versite. 20,20 Plak. 20,45 Konfe· dalıklara varıncaya kadar 
bu müşterek mesaide her B' d h d · ı·a esın e geçme e 0 an rans. 21 Keman musikisi. 21,30 

ıga ıç na ıyesin e Hı- :Serkis köyünden Salih oğlu tabiatta en ba,it görünen 
iki tarafıro da fayda ve men· k" .. d D · ı· 1 Konferas. 21,45 Taganni. 22,05 

1 sar oyun e ı "ver oğ u Halı'! l'brahım ı'zı'nsı'z kı' s- 'k ıeyler insana bo''yle bı'r sa faatlni gözetmek mümkün-, Çift piyano ile modern musı i. • Husan kızı Fatma'yı c <:ı bren I M b h it d d- v.ıi i lmiye taşıdığ ı görü erek 22,35 Akşam musikisi. ( ozart a manzarası a ın a o 
ur. kaçıran bu köye.len İsmail k l k ) 23 h b ı 23 30 Ko kadar muhteıem o kadar Türkiye tabii servetlere . 1 ya a anmış t ır. ta ımı a er er. , n-

1 

oğlu Alı tutulmuştur· · D" y · h 11 · serin devamı. müzeyyen görünüyorki . 
sahiptir; hattii. denebilir ki § Korucu nahiyesinin Aya-~ un g_e~e enıc~ ma a. asın· -,-------:-------:-
mahrum olduğu hiç bir ıey ki k . d İb h' . do yenı ınşa edıl en bınadıı Savaşın fakVlml 1 llakmıya doyum olmuyor .. 

ı aryasın en ro ım oğ- I çalışan Mehmet F.mı· n arka- •ı 1 Balıkesir: 10-7-934 
yoktur . Nehir, maden, mün· 1 Ah t M h t ğl TEŞRİNİEVVEL 1 u me ve e me o u 1 d H" . ğl M h Sırrı Şu"kru" 
bit arazi. umumiyetle eyi bir 1 · ı·· t b ·ı 1 aşı useyın ° U l' me- 1 17 smaı ı a anca ı e yara ıyan I ,. k d b'l' t'f d I ı-
iklim mütenevvi mahsuller, ' k d l ·ı tın uy usun an ı ıs ı a e Ç b 

aynı öy en smaı çavuş oğ- k t' b' d 'k' 1. arşam a 
ormanlar, balıkçılık, köylü, j ce e ı ce ın en on ı 1 ıta, Gün doğ-umu: 

lu Hüseyin yakalanmıştır. yı muhtevi cüzdanı i!e·nüfus • Bu gece 
iıçi, denizci bir halk ve sa. Zevali 6, 16 • 
ire gibi her §ey memlekette ·-------------' tezkeresini çalmıştır. YIL: 1934Ezani 12,41 1 
mevcuttur. Suçluların hepsi hakkında RECEP 9 ,• yeni Türkiye 

Köy mektepleri gitttkçe k ' ı l b I Eskisinden çok daha mü. anunı nıuame e ere aş an- • 
çoğalıyor. Bu günkü Türki- mıştır. 1 1 

kemmel bir teıkilıit ıayesin· -----------
de elde edilen maddi ter ak· 1 ye' de aıağı yukarı 4 l.OOO ------------~------

köy varken buna mukabil • 
kiler ıeri olmuıtur . f d } ,l büyük şehirlerin adedi pek {°) ve ış pazar aru a 

Bunun en güzel misali ~ 
mahduttur ve ahalinin (U" tsarafı bı'rı'ncl sayfada) demlryollarıdır. Demlryolla-

d d beıte dördü de köylüdür. rının bi ı'nmesi için istihsale! 
rının a e i bütün Cümhuri. 1 

h d 
Tahsil ilerledikçe terak_ki I memleketin damgaunı taıı· yet sa ası üzerin e gittikçe 

artmaktadır. artıyor Eskiden bazı ku- maaı lazım gelmektedir. 

Nüfus her gün fazlalaıı· çük ıehirlerde doktor yok· I Dıs paz·ırlanla Yıımurta 
tu ve bütün memlekette . : 

yor Bugün geçmife nazaran \ "ZI' t'l 1 ancan 2000 doktor vardı . " ' • 
çok daha faal bir hayat ya. Hu gün ise doktor adedi her AVUSTURYA- Piyasada 
ııyanların adedi 15 milyonu gün fazlalaımaktadır. Avu- Polonya malları tutunmuş-
geçiyor. Şarkta hiç bir fCY B il fi ti d kat, Mühendis, Hakim, yük- tur. u ma arın a arı i-
fazla süratle yapılamaz·, zi · il d d · k sek memur ve zabitler tah ğer ma ar an aıma no · 
ra adetler, kanunlar kadar sillerinl ı mumiyetle Türki · san arzedilmektedir. Macar 

ı muamele görmüı ve Alman· 
ya'ya sevkiyat yapılmıştır. 

ROMANYA Çift sandık 
iri yumurtaların fiatları bO 
rrarka kadar muamele gör
müş ve Almanya'ya sevkiyat 
yapılmıtlır. 

YUGOSLAVYA - Son 
haftalar zarfında ) umurla 
fiatları hafif surette yüksel
miıtir Toptan satıılar 100 
adedi 55·60 dinar. peraken· 

Ecz(tnesi 
Vöbetçidir 

........................... 
• • 
• Yoksul/arı yediren, 

geydiren ve herma
nada gözeten Yok
sul/ar Birliğine seve 
seve yaı·dım ediniz. 

l'oksıılları Gö=.elme • 
Birliği :1 

••• • •••••••••••••••••••• 
çabuk değiıemez. Mama- , ye'de yapmaktadırlar . mallarının ( C) sınıfları 12 
fih içl im a i d e ğ 1 1 1 k· Bir çok Türk'ler Türkiye· kuruş olduğu halde Polonya 
likler uhasında şark be· de öteden beri yerleımlş bu malları 11-1 1 ,5 arasındadır. 
taatinin payı ayrıldıktan son-

1 
lunan ecnebi mekteplerinde Yerli mallar 12 3/4-13 3/4 

de satışlar 65· 70 dinar üze- Piyasa halen pek sağlam 
rinden yapılmıştır · Günü ve talep fazladır. Flatların 
geçmiş yumurtaların 100 daha yükseleceği memul 

ra bile, vukua gelmıı olan 1 okuyorlar; bu meyanda arasındadır. 
adedi 50 dinardan satılmış dur. 
t-r. Birlt•sik .\ıııeı·ika pamuk 
A!ıııaıı~a'tla ~ uıııurıaları- • rekoıtesi tahavvuller çok ehemmiyet- memlekette en fazla FRANSA - Yerli mallar 

lidir. taammüm etmi§ bulunan beher bini 68-70 kilogram 
Şu son senelere kadar Lisanın Fransızca olduğunu lıklar 700,62-64 kilogram

ve bilhassa köylerde, çocuk- kaydedebiliriz. !ıklar 650,58-€0 kilogram . 
ların ekserisi mekteb., git· Velhasıl ıehirlerin Avru· !ıklar 620,55 56 kilogram· 
mezdl. Neticede halkın yüz pa ilim ve dillerini öğren· !ıklar 580, 52 5~ kilogram· 
de doksanı kendi dilini ya· mi ye ba§lıyalı takriben !ıklar 550 Afrika malları 
zıp okuyamazdı. Latin harf- elli sene var. Bunlardan ba 430 franktır. 

rnızırı fiatı 'iiko,.lhor. . . 
llerlin şubemizden alınan 

rnn malumata göre Gll sı · 
nıfından Türkiye mahsulleri 
geçen hafta zarfında cif Tri· 
yeste 100 kiloluk sar.dık 80 
mark fiatla satılmıştır. Bu 

lerlnin arap harflerinin ye- zılarının seyahat etmiye BULGARİSTAN - Au haf· na nazaran yumurtalarımız 
rine geçmesi okuyup yaz- baıladıkları Avrupa'da yer ta fiatlar tutkun ve biraz fiatlarındn 100 kilo bafına 
ma bi miyenlerin adedini leıip çalııtıklarını da gö yüksek olmuıtu1. Beher ade- 7/10 mark bir yükseliı ol 
haylı azaltmııtır. rüyoruz. di 1,70 1 ,75 leva üzerinden muıtur. 

vermiıti. 

Nevyork pamuk borsası
nın tahminine göre Birleşik 
Amerika'nın bu seneki pa. 
muk rekoltesi 9,625,000 
balyayı bulacaktır. Arr.erika 
Ziraat nezaretinin 1·9- 1934 
tarihinde neşrettiği tahmin· 

1 de ise 9,252 .000 balya gös
terilmektedir. 

Geçen seneki pam • k re· 
koltesi 13,047,000 balya id! 

Bir tekzip 
ANKARA 16 ( A /.-;, 

Havaı Ajansının ltllj 
muhabirinden aldığı 

mata göre 4 balkan b 

ye nazırının A nkar• [il V 
katının edil miı oldui11 JI 
kındaki haber doğru 

dir. • I 
·"ihailof'un istıc~ 

muhtemeldi' 
İSTANBUL, 16 (S.Ş) 

Makedonya ihtilal ka'i' 
reisi Mihailof burııd' 
Mumaileyh suik aotçııı 10 

tılıil komitesinin k I' 
hareket ettiğine dair "';ı 
!er üzerine kendisindejıt 
liımat istiyen gaıel)ılı 
cevap vermemi§lir.T• -~J 
lüzum gösterirse (!lrfib ıf i 
un da isticvap edi 
muhtemeldir. 

istanhul izmır te 
fonu 

ISTANBUl 16 (SŞ. 
ltanbul İzmir telef0~ 
ıenebaıında ıılenılYe 

yacağı bildiriliyor. 

Balkan 
Misakı 

Zeyledilen bir prı~ 
yoktur : 

ATINA, 16 (S.Ş.) .... ~ 
ya'da çıkan Makedofl· 

zetesinde Balkan ısıl 
zeyledilmiı bulundııl" 
edilen gizli bir pro1 

metni neıredılmiıtir·tı6 
hiyettar mahafilden 

protokolun mevcut ı' 
matlığı ve bu neır11~, 
Mt. olduğu bildirildi 

Roman Tefrikamız: 4 
1 1 

Yavrusunu İstanbul'daki 
teyzesine göndermek .. Ger 
çl çok sevgilı kızına, hasret 
kalacaktı Fakat hiç olmaz. 
sa onu kurtarmak lazımdı 

de E'llinönünde\ci , bir 
kaç dükkan kirasile geçını 
yordu.. Oturdukları, yalı. 

yı, izdivacırın ilk yılc'ö 

nümünde babasından kalan 
para ile 11.lmışlı. Karı, ko
canın yalnız bir trkek ço 

rılmak istemiyordu Fakat 
yavrusunun yanında bulun
makta en büyük saadeti idi. 
Ne yapacağını biı türlü kes
tiremiyordu İstanbul'da mün. 
hal ycktu ld kendisini nak
lettirsin Nihayet kararı ver
mişti Hizmetini bllirip teka· 
ütlüğünü lstiyecekti 

ri 
cak bir daha görebileceği 1 Gece yarııındarıb' l 
oğlunu durup, durup öpüyor mağa baılıyan kar,d~, 
du.. 1 kakları ıanki p•1 ıJl Uykusuz geceler 

HALiL BEDtl 

Ömer bey kan11nın, ölü- zularını, her ıeyini beraber 
mü karımnda, birdenbire alıp götürmüıtü 

çöküvermlı, hayatı tahmin O yaııyordu. Fakat san 
edilmiyecek kadar acı yük- ki gezen ölüler gibiydi. Gün· 
ler altına glrmiıti. Zavallı ler geçli. Meral büyüdük· 
adam ana11z kalan bu mini çe öksüzlüğü yakıcı, ka 
mini yavruyu nasıl büyüte- vurucu hasreti. küçük k11ın 
cekti? l.alblnde için için alevleni-

0 kızını da, karıaını da ca- yordu Ömer bey son emelini 
nından çok ıeviyordu. On de gaip ideceğinden korku
ıekiz senelik izdivaç hayat· yordu. 
larında bir birlerini bir gün Ona bazıları evlenmek 
bile incitmemiıler kırma- teklif ettiler. Ta.ı:e bir dul 
mıılardı.. Ömer bey belki kadın da buldular. Fakat 
günlerce bir meczup gibi gez· ı bu okadar gülünç ve insaf 
dl Bu yaıtan sonra evlene. sız bir ıeydi ki. iki hayatı 
me1ıdi. Toprafa gömülen birden zehirlemek demekti 
dadın, onua biitlln a6niil ar· Ômer be,. nihayet karannı 

. . . . . . . . . . . 
Güzel bir mayıs akıamı 

teyzesine teslim ederken ağ· 
lıyordu 

Nazire l:anım,iıte Meral'· 
iniz, diyebil mitti.. İzdivanın 
beıincl senesinde dul kalan 
Nazire hanım kardetinin 
geride bıraktığı kızı. tıpkı 

öz yavrusu gibi bağrına bas
tı .. 

Ôksüzlüğünü mümkün 
meretbe unutturmaj;a çalııa 
rak büyütmeğe baıladı .. Zen 
gin değildi.. Fakirde deni 
lamezdi .Orta halli bir kadı
ndı. Merhum miralay koca 
sından kalan maıtılle, bir 

cukları olmuıtıı.. Rahmi 

Naz·re hanım, oğlunu ba· 
basının mesleğini tutsun di Nazire hanım Meral'i bü 
ye Askeri lisesine yer yütmekle beraber, tahsilini 
leştirmitli · de ihmal etmemltti .. (B.N l.a-

Meral bu dulluk hayatına sabası merkez rnektebind<n 
göz yatlı bir ümit güneıi gi - nakil ilmühaberi ile onu ilk 
bi doğuvermişti mektebin üçüncü sınıfına 

Dul kadın servetinin bü yerleıtirdi. .. Meral ilk mek· 
tün varlığını bu iki çocuğa tebi muvaffakıyetle bitirdi. 
hasretmişti. Bütün annelik Teyzesi onu kendi ar2urn 
kudret ve kabiliyetini sarf üyerine(Dikit yurdu)na yer
ederek güzel kıza tam bir leştirmiıtl. Karlı bir kanun 
anne olmuıtu. Ömer bey izin sabahidi... o gün Nazire ha· 
alabildikçe lstanbul'a gelerek nım Rahmi'yi erken kaldır-
yavru,unu görüyordu. 

Anadolu'dan bir türlil ay· 
mııtı.. Günlerden Cumar
tesi idi... Altı ııün sonra an-

Nazire hanım cumarte- örtü ile 1 apatrnıtll• 1~ 
si günlerini hiç sevmiyordu. larile bir şairin kat 1~~1 

Rahmi her hafta bu za dığı mısraları bit 
manlarda kollarından sıyrı tekrarladı. fi 
lıyor ancak altı gün ar nra Sonra birden gal~, 
dönüyordu. mlı gibi acele, ace',Jı 

Leyli mektep dul kadına !arını giydi. Pence ~ ı 
çok acı gelmlfti. Fakat yav- topak kar alarak 011 

rusunun saadet ve selameti larında sıktı. Od•tl b'I' 
ıçın her ıeye katlanrr ak karak Rahmi alşl 
mecburiyetindeydi. Bereket yattığı camekAoli 
versin Meral hdtanın o di. .1 

or• 
üzüntülü günlerinde kendi Kapı aralıktı. ~ 
•ini te&elli edıyordu. zetledl . Rahıni Y 11 

Nazire hanım çocukları rede dalgın, d.ı. 1~1 
uyandırdıktan sonra aoağıya seyrediyordu.. !lrf 1 
inerek kahvaltılarını hazır· riye girdiğini gör~ 
lamağa koyuldu. Meral göz. le .. Genç kı:ı t' 
!erini açıpta pencereye bak ucuna basa b•"

1 
J 

1 ·,ı . 
tığı zaman birdenbire ıaşır- na kadar ge mı•"'-
mıftı .Her taraf hem beyaz. nu pljanıının 



' 

\ 

-
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R 1 jDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ i sı(~:~~n ! Bir aşk oyunu i o~;e-ı::f i 
y D ,A Ooumergue ka~inesine itimat 

1 
Bulnaristanı'n Beynelmilel =~~~:~:!i.: ............. ·.······:········~.··=········= 

1 
il Ercan arkadaıı Erhan a Ruhum Gunay, 

"Le Temps,,. ~en \ riştiğini ve .. h.~ç bir iş yap- Turizm Sa~asında Yüksel· 1 hergün aynı tikayetleri oku- «Bugüne kadar ıenl an-

s o " Kantonların mecll11 ıd.a- madığını gorunce kızdı. Zu· \ , yup duruyordu: lıyamamııım. Seni de yeni 
re intihabatı münasebetıle hura gelen hadiseler vahim mBSI _ Keoki ikmalimiz olsa zamanın daha doğruıu 

Soğuk Dalgası Fransız radikal sosyalist fır- idi. Şunu da iddia edebili.. ·dı h' 1 bi . · i -müsadenizle _ çiçekten 
Al 

• .. •Slovo• dan,,, ı ; ıç o mazsa zım ıç n 
k 'lesinin ençon - rim ki, o zaman gayret gos d 1 b b kası omı . EC'nebi seyyah ve turistle · bir mefguliyet olurdu da bu çiçeğe o aıan lr arı ırl i 

lngiltere ve Am;rika'yı bürü~Ü·k 
~.::.:~::..:.--;-::-::-::;:-h;b ·· le sogu 

Elli senedenberi bu ayıa:da oy 

da yaptığı toplantıda bır nu· termek istememiş olan bazı rinin bir memleketi ziyaret· tozlu sokaklarda batı boı sandım.Fakat"Sevgillm" lıl
tuk söyliyen fırka reisi M . kimseler bugün fazla gay- terinin kıymet ve ehemmi- ge10mekten kurtulurduk Doğ mit tiirinlz bu zannımı ta· 
Edouard Herriot demiıtir retkeılik yapmaktadırlar · B t l k mamen değı'ıtı'rdı'. Şimdı· yeti inkar olunamaz . ugün rusu eırini ipe çe iyorum. 

.. "lmemış 
ki: Mütareke hükumetine gir- birçok memleketler, harici Öyle canım sıkılıyor ki! ... içimde her ıaniye aürbüzleıen 

"Franıa gibi hür bir mem memızı yalvararak istiyen ticaretlerindeki zararlarını Erhan bu garip düıünce· bir aıkın ııcak hamlelerini gorU b'i cereyan edecek· 
LONDRA, ıı; (S Ş.) - İn i gayri ta ı lekette ve müsaadeniz 01· ve ihtilal yapmadığımızdan 1 ere bir n hayet vermek ı' •ı·n duyuyorum.•> 

k 1 1 turizm varidatile kart ı a · , 
sun olmasın demokrat a an dolayı bize serzenif eden er maktadırlar . kendini topladı. 
benim gibi bir adama yara aynı kimeelerdir . ·- Eylenmek için ikmale 
şır bir tarzda size sükunet Mütareke hükumetinde cevapta M. Herriot demlt ka ' manı istiyordum öyle mi? 
içinde hitap etmek istiyo · bir Nazırlık almamı istiyen tir ki: Öyle ise mesele yok .. 
rum. Aranızda kendini ko . fırkamdır. Bunu kabul et· "Bana kalırsa Fransa ha· Mesele yok ta ne 
münist diye ilan edenler tim, çünkü bu benim için rici siyasetini idare eden 

k k 
demek?. 

Var. Komüniatlrler öyle mi? bir vazife, fırka namın'l bir imse gümrü istatistikleri· - Sana bir eğlence bula 
Hen sizden daha ziyade vekalet mahiyetini haiz idi. ni daima masası üzerinde cağım!. 

komünist olanları gördüm. Diktatörlükleri doğuran ıid· bulundumalı ve ecnebi 1 _Nasıl? 
1932 1 · d det oldug"u kanaatindeyim. devletler mümessillerinden 1922 ve sene erın e - •Bir ıı.ık oyunu" 

iki defa Sovyet . Bunun için, umumi içtima - biri her ne zaman bir talep-, Ercan ekti limon yemif 
· h d f lar sonunda elı'nde rövelver te bulunacak olursa buna: Rusya'ya gittım ve er e a· gibi yüzünü ektiterek: 

d f k 1-d olarak ortaya çıkanların dik· ((istediğiniz ıey mukabilinde 11nda ora a ev a a e na· -Aık oyunu!. Olmaz azi· 
·ı k" di 1 k tato"rlük aleyhı'nde idarei bizden neler mubayaa ede zik, cemı e ar, n eme ve zim, olmaz. Benim felsefe· 
k · t' b' ·ıı t kela" m etmelerı'ne gu"lmeme ceksiniz? .. ıı Sualini sorma öğrenme ıs ıyen ır mı e me göre aık, m ukaddes bir 

• b t netı'ceSİ d- B h k 'k" k mu"saade edı'nı·z. Radikal lıdır. Bu gayet basit bir fi-
lnt'ıha a . • gör um. un arın a ı ı o. mabuttur Hir zaman gelir 

d h f k kirdir. ve tatbiki mümkün 

tebll
.gw edıl ı miinisler olduğunu ta min ır asının memlekete verece- ki bu mabudu herkes tavaf 

k d - · dl" b d olduğu fikrindeyim." 

ıılltere'yi müthiı soğuk dal· tir (S ş ) - Lon I PARIS 16 · · 
1ıı 11 11 basmııtır. Şimal tehir I 'ı 'ya kadar kuv· 
erine kar yağmııtır. Soğuk \ dradan ta yak dalgası hü 
dalgasının bir kaç gün de vetli bir ıo~ d' Fırtınadan 

"rınede ır. 
vaın edeceğini hava rasada· küm su 

1 
k kayıkları sa· 

tı b-t"n ba ı çı 
mütehuıısları söylüyorlar u u k'l . !erdir. Muh· 
Nevyork'ta da ıiddetli so hillere çe ~ m~t ltalyan 

ğuklar hüküm sürüyor Elli telif kaza ark'a~ı- ve yirmi 
1 hill inde i ı o u 

lenedenberi Teşrinievve sa er d Pariste 
iç· d k - " yaralı var ır. 
_1 ıı e bu derece soğu go· aısır_ ok iddetli yağmur 

•ıılınemiıtir Anlaııldığına bugun ç 1 

göre bu ıen~ havalar çok yağmıştır, 

Fransa Fransa 

Ayten 
«Hami§! 
Parkta rastlaıtı -

ğımız vakit her zamanki 
gibi yine size karıı ten ten 
bakarsam, kusura bakma. 
Bu ablamı aldatmak için 
takılan bır:maıkedlr.ıı 

A 
Gülmekten gözlerinden 

yaı akan Ercan mektubu 
arkadaıının elinden çekerek: 
(Ötesini bırak ben yapayım) 
dedi. Ve ertesi günü küçük 
Ali ile bu mektubu ırön -
derdi. 

Dört satırlık bu mektuba 
Günay gece uykusunu terk 

Hariciye nazırı 
Laval oldu (s Ş) Da ederim ve ta ın ığınız tavır- gı ger ir teminat var ır. eder ve yüz sürer. Bö~le 

PARIS, 16 · · - 1 R Harpten sonra memleket· ' 
du

-n akşam tar ile bunların yaptık arı adikal fırkası umumi ni-
1 

bir mabutla eğlenmekten ile özene bezene gazete ka-
l N zırı d erme mümkün olduğu ka-

hi iye a t' esini tebliğ içtimalardan birine kabul zam ve intizamı müdafaa a korkarım Zamanı gelince dar bir mektup yazarak kü-M L -,, b anatı . tıiıabatın ne ıc d 1 b d v h dar fazla turist ve seyyah -k Al ' ' . ı· t t d • ava ın ey ın . tı'ce D•ımerg edilmiyeceğlnizi zanne er m. er evam olacaktır e er o ziyareti herkes yapacaktır. çu ı nın e ıne u Uttur u; 
t' Bu ne celbedebilmek için hükumet 

PARIS, 16 (~.Ş.) _Yeni etmif ır ·umadı Bundan bir kaç hafta evvel şeyden evvel hem devalüasl· ler arasında büyük bir ya· f ~en öyle yapmacık , ısmar kimseye gösterme diye ten-
h11ricıye nazırı M. Laval şu kablne8ine. b~yanMı u~afaza· Sovyet'ler Rusya'sı Lyon'a, yon'a. hem de enflaslyon'a lama a•ık olamam. bih te etti. 
b 

t zaınnıındır. rıf baılamııtır. Bu makıa · • B k 1 I 
eyenatta bulundu. "Hedefin rn_u a 

70 
Ün on Repübli- bana, iadei ziyaret etmek mani olacaktır. Bunların dın temini uğrunda türlü Yook, onu demek iste· u me tup atma ar epl 

beynelmilel münasebetleri karlar 'k ~k 274, demok·1 için bazı zabitler göndermif- her ikisi de it ve semerele · türlü tedbirler alınmakta medim; haniya aık suıuzlu uzun sürdü. Ercan bu eiilen· 
takviye etmek, dost memle· ken de~~ ;a 36, sol cenah ti Gelip bunları görebilir rini mahveden şeylerdir: ve maddi fedakarlıklarla ğu ile boğazı kuruyan du · ' ceyi o kadar sevdi ki ıine-
ketlerlle bağlantılarımızı rat Popu el . 278 müstakil ve müstefit olabilirdiniz. Bu Biz evlatlarımıza sulh te· dakları çatlıyan kimselerin mayı bile terk ile, mektup-

pllken erı • S Ih genit propağandalar da ya · 1 b' • k 
•ık( t ·f kların repu • 143 radikal sos· suretle Rus'ların inzibatı min etmek istiyoruz. u ' 1 k d ağızlarına bir damlacık ol· arına ır genç aıı ın vere. 

aı ırmak bazı ittı a dikallar , b d 
1 1 

pı ma ta ır 
llıllaleıef geciken kuvvetini ra 486 sosyalist re- mükemmel ir or u arı o· sokaklarda "Kahrolsun harp!. Fransa hükumeti bu hu· sun suda mı akıtmazsın? bileceğı son ıeklı veriyordu. 
i11d 1 1 t yallstler '3~5 Fransız duğunu görürdünüz. Rus'lar diye bağırmakla müdafaa susta en ileri gitmit ve mem- Bu sözlerden bir tey an· Kendisinin iple çeke çeke 

e etmek beynelmi e eş· publil<enler. 
23 

' yatı·sıler bu ı'nzı'bata ehemmı'yet ver- edı'lemez Sulh diğer mı'll .. t t' · 1 t ğ t · rik· d mum ı sos lekete fazla seyyah ve turist lıyamıyan Ercan, arkadaıı· ge ırmıye ça 1 ı ı eırın ayı 
ı mesai sayesin e u list erı • h k ' b Jd h 1 J · b sosya .. \ 33 rey al- mekte• ve ürmet etme lerle eyi münasebetleri inki- celbi işini üzerine almııtır. nın yüzüne alık alık bakar· ir yı ırım ızı 1 e ıre mitti. 

ıçııı aynı hakkı tanıyan ir 117, komunist er 1 M k b d b tedirler." ıaf ettirmekle kuvvetlendi· Bulgaristan ise bu husus ken Erhan demindenberi e te e gitmez en lr ırün 
•ulhu temin etmektir." Mü•- mışlardır. M. Herriot bundan sonra rilir. Bu sahada Londra ve k geveledı'g'ı' "Aık oyunu" nu evvel Ercan son mektubu-
Yü L 

1 
b h' tte ınü· Bu netice radikallar. ın yer ta ço geri kalmııtır. Bunun 

ava u ma ıye hükumete nak:i kelam ede· Lozan'daki gayretimi hatır· h anlatmıya ba•ladı·. ıöyle bitirdi: hirıı 
1 

b lamıf kaybettiklerini gösterıyor. için ükumetin ehemmiyet , 
b görilıme ere af rek demiştir ki: !atmak isterim. Bundan son· le alakadar olması Jii.zım ge- - Hem acıklı, hem 

ulunuyor. - . · hakındaki "A d b 1 -t ey 
Laval'ın tayını ranız an azı an mu a. ra da bize karşı yolları ka len itlerden biri ve bell<i de lenceli, hem gülünçlü azizim 

PARIS, 16 (S Ş.) - Fr~n .,. kararname neşredildi. reke hükumetine girdiğim· pıyan bir millet kartısında birinci•i bu ittir. Milli er. Erhan. Günay, Ayten'i sevi 
•ız 1 lariclye nezaretine · den dolayı bana serzeniş b ı d I' ı d " u un um. ·Unun çin i,.er velimizi teşkil ed .. n turi10m yor; fakat Ayten ondan nef 

1. ta lya - Yugoslav ~~i2°r'::ne!~de:üna~:~~~= ~~ ça~;~m~e:~:~ı ih:~ya:h::: ::::~:::~~i=~n ı~~ı!:;küd;;: re~::~o~Gtün güler yüzle . 

kadar siyasi tarihimizden yaptım. mamak imkansızdır. Bunun rine karıı o , kaşlarını çatıyor 
b -;-t dbı' r Ier tak- bazı şeyler zikretmek ille- Eski dütrr.anlarımızdan la beraber bu itin baıarıla- Geçenlerde ona pereıtitini 
Q Ud Ud undaki e rim . Müntehiplerim beni ida- Bulgar'ların ve Türk'lerin bilmesinin yalnız hüküme . gösteren bir de şiir yazıp 

d 
• Jı' yor re baıına getlrmitlerdi. On- arasına kanıtım flunlarla, tin alaka göstermesile kabil neırettirmlş Bu giditle za 

Viye e } Bu tedbir· dan sonra da yıkıldım. Ri- mühim diplomatik vesikalar vallı dayak yiyeceğe benzi. . olunmuttur. 
1 

d b 1 h 
1 

d il olmıyacağını ve maddi feda-

i 
BELGRAT, 16 (S.Ş.) - vıyde maksat İtalya Yu· yasetim atın " u unan ra a in e lece i eden kalbi karlığa da muhtaç bulundu- yor . 

tıı.lya • Yugoslavya hudut ler en mlinasebatı üze· dikal hükumetini deviren münasebetler tesisine muvaf· ğunu bilir ve takdir ederiz. Sabrı tükenrn Ercan haykırdı . 
lıı.rıııda Trlyeste Lubliya goslavyak "il\" meller uyandı· kim idi? Bunu yapan sağ fak oldum. Mesela, Yunan hükumeti - Bütün bunlardan bize ne? 

' ' · de a ıu 1 1 H 1 b d "_'.l ve Zara ha valisinde her rın k t kınlıklara mani ol· cenah ile sosya ister arasın· Daha 1924 senesindenbe- turizm merkezlerinin güzel- em eğ ence unun nereıin e 
tu ı- · la raca af k ı· d S t'l h" k 1 E h b d b 1 • ' 

"Artık seviştiğimizi an
nem. ablam hepsi biliyorlar. 
Onun için parkta gelip ya· 
nımıza oturmana ve konut· 
man ·za hiç bir mıızaret yok· 
tur Ayten" 

Bu mektubu alan Günay 

yerinde duramıyor, hep ıev· 

gilisini arıyordu. Zihninde 
silinmez bir iz bırakan ıu 

cümleyi tekrar ediyor: "Hep· 
si biliyorlar" . 

Sabahtanberi dolaıan 

Aslan tikarını nihayet bul· 

muıtu. Ayten ablası ile bir· 

tikte sinemadan çıkıyordu. 

~~uufn:v~a:~n:~~ilest:etd:ai~n:~ d:aka: 1 mKaktrır.a 1 karo 1 da~~nc:::~y~:ı~ıcr ve Sar- :~ya~=~~ sı;:sium~::~~~t:: z~:~;~tm:s~:=e~e e:::~:~::~~ ğıt r ç~:ar:;a~n E;:an'ı~ g~:. 
l raut hükumetleri de aynı rin iadesi, ademi tecavüz istirahatlerini temin hususu- leri önünde aşağıdaki sa· 

1 akibete duçar oldular. Bizi misakı ve Sovyet'lerln Mil- na •arfedilm~k üzere umu· tırları yazmıya batladı: 
- h k !etler cemiyetine girmesi su· mi bütçeden turizm teıkıla. B d Günay pervasızca yanlarına 

iki gazete aleyhine ı Bır ~eyetla -Belgreta gıttı 1 ::~::~:a:::bur ~:..~:,ti:: retile tahakkuk eden istik tı emrine senede dört mil s~:eti~ t:~~ı~ pu~~r çı::rr%:~ geliyordu. Bunu gören Ay. 

tak
. b t 1 yor il d d ı'rdiğimlzden do bali ketifte bulunan yine yon drahmi vermektedir. menbaı bulabı'lirlz. Pu pul · ten. Güna'ya bir baktı ki, 
1 a yapı 1 _ BU-KREŞ. 16 (A.A) Kral şim i e g · 

b. erzeni• edenle _bir radikal sosyalist değil Bizim de bu maksada snr- lar, oteller tarafından ıey- bu bakışın kartısında hattı 
ATINA, 16 (S.Ş.) - rnu· 1 fakatı'nde hariciye, layı ıze s • r t ti Karo re sosyalistler ve komünistler· midir? Sallı için, tam bir iti (edilmek üzere varidat yahhar hakkında polise ve· üstüvadaki sular bile donar, 

eveffa Kral Aleksandr z. .. k l"t nazırlarile dı'r. Maamafih memleket mat çerçevesi içinde bizimle menbaları bulmamız icap rilen beyannamelere yapı• buz kesilirdi. Fakat hiç te 
ili k ordu ınuna a a • 

n hatıraıına karşı ha are· 
1 

Parzan kral Alek- aldanmıyor. Sonra 6 tubat \ beraber çalıtabilirdniz. Biz eder. Bir çok yer~erde tırılır ve bedeli sahiplerin. öyle olmadı. Cebindeki mek· 
ti ·yatta ınareşa · · 1 ld M J k eyı· niyetlerimizin deta· ı'lini 1 u maksatla bazı yeni harç· d ı B il d h tuplardan cesaret alan Gli· ınutazammın neşrı d ,. cenaze mera•ımın kargaıalık arı o u. eme et en a ınır. u pu ar a a 
bulunan Makedonya gaze· san r ın d-n ak meclisi meb.us.anın. memle-1 göstermiş bulunuyı.ruz." lar çıkarılmıştır. Bu harçlar bazı yerlerde de kullanıla· nay sırnaşıkça:"Sen bu rolü 
t 1 de bulunmak üzere u . d 1 k lktısadi buhran hakkında bilvasıta yine seyyah ve bilir. enayilere yap" Diyerek bu 
esı ile Elefteroı Tlpoı a ey· B 1 t'a hareket et ket mali yesını uze tece 

h· d 
1 

d tam e gra yerde bir kital oyununa gi· yapılan istizahlara verdiği turistlerden alınmaktadır. ( Devamı Var ) oyunun perdesini kapadı. 
ın e hükumetin emri e a · -----------------------------~-----------------........ -----------li d ınittir · 
takıbat yapılmakta ır. 

bey. k" "k hanım. Can 
- Ya uçu 

tatlı değil ıni.. . Bu 
- Şeker ağabeyım. 

f ilk affet ne olur. 
se er ' . d h 

- Af edersem bır a a 

kıarııından birden bire içe· 1 
r' ıye attı. Zavallı genç neye 
llğrıdığını ıaşar.nııtı.. Başı· 
111 Çevirince birdenbire bak· 
tığı zaman Meral'i, kapıda 
k11tıta. katıla gülerken gör· 
d· d yaparsın.. . . "abe· 

•ı .. Kar sıcak vücü una _ Ah benim cıcı ag 
•oğuk bir kamçı gibi çarpmıı· . Dünyada bir tanedir 
tı y k ·b· yım .. 

. arı ızmıı gı ı. • vallahi.. de 
- Alacağın olsun Meral Kandırmasını ne 

Şiındı görürsündedi .. ~ürat· \ .. 1 bilirsin .. Bak bakalım 
le Pencereden bir avuç kar guze k göz var mı? 
1 

1 

d kanaca 11 dı .. Fakat Meral Rahmi'nin ben e _ 
1 

yalvarmalarının 
llıuk b 1 b' d Mera ' 1 tı a e esini sezmlt gi ı o a· ittiğini an amış · 
dıı.ıı kaçıvermiıti. Genç ço- bot" g divene oturmuı 

Meral sözünü bitirmiş,baıını gizlemeğe çalı~an Merii.1 
daha kuvvetli göğsüne doğ. dudaklarını bir, iki 
ru yaslamııtı. Rahmi hiç kıpırdattı . 

kerre 

ümit etmediği bir zamanda - Hiç. Bir ıey yok. Ağa 
söylenen bu kelimeleri du- bey .. 

ya sevkctmege batlamıtt . 
Zaman. zaman bütün mev
cudiyetini dikkatle süzüyor, 
tereddüt ediyordu. Bugün 
kendisine ne olmuştu? .. 

llastamıydı?. Bu kabusa yunca birden merhamete _ · · · ·• · · · j 
d h O M 1 bl k . d benzer hale ne mana vere· gelmitti· Kalbin e ma iye· gun . era ç. ı yur u· 

tini bilmediği bir histe co· na, Rahmı de harbıye mek· ceğini bir türlü kestiremedi. 

ğ ı'ıtı' tebine gittiler .. Rahmi mek· Bir an geldi ki gözleri bir 
uverm · 

Elindeki kar topu farkı· • tebe nasıl girdiğini bilmiyor. noktaya dalar gibi oldu. 
na varmaksızın parmaklar \ du bile. Öğle yemeğine Kirpikleri bir kaç defa tit · 
ından kurtularak tahtalar gitmiyerek dershanenin bir redi. Sonra nazarlarını ken 

i d lanmııtı Me· köıeıine çt:kilmıı. baıı elle- dine çeken, sürükliyen bir 
üzer n e parça · .. .. .. f d 
ral neler. söylememitli Bir rl içinde duıunuyordu.. çi t göz, gör ü. Meral'in ağ-

.. ğ'ni birden yakmır- Zaman. zaman yaklaııp, lıyan gözleri. Kendini gaip 
ıızı )Ure ı etmi§ gibiydi. 
tı .. Hala merhamet dilenen sonra uzaklaıan bir ıhtimııl 

1 d -Rahmi efendi, Rahmi 
bir teslimiyetle göğsüne onu en giz 1 yerin en vuru· 

d efendi. Tq•kı, hatfeten ge· 
"ileri içine yor u. 
saçlarından Kalbi çok tuhaf bir his len seslere benziyen l:u sa-

cuk k , lkiside mer b Rahml-
b 

ıır asından kovalamaga B' den aıını 
aıl d tardı. ır yaslanan batı a ı .. Evin içinde bir koş· .. dayadı . 

.. ğsune d H f·f ~ıı.cadır baıladı .Nihayet Me· nin go 1 d " olmuıtu .. San· al ı.. a ı çe 
rıı.l ı Tasar a ıııl bir öptü. Sonra yüzünü örten 

' tavan arasına çıkan . . den gelen ı M 
llıerdiven ba ·nda akaladı. kı derın kumral telleri ara ayıp e· 

_ ş· f• Y \ ğultu gibi. ğ • ·ı•e bakınca birden ıaşır-
.. ımdi ne yapacaksın· u k. Sen bilirsin a a ra 

•oyle b k . 1 d • Pe ı . . ıtı 
a ayım.' Ceza ar an 1 t sen topunu içııne mı . N o. Ağlıyor mu un 

ceııı. be• bey . s er "\ür· j - e 
__ Vge~ .. t Fakat hasta olur 0 MerAI? Dedi Mahcubiyetini 

i 
allahi, töbeler, tobe· a · 

1 
yacakınıaın? 

1 · Bt d h em ağ amı r a a yapmam alla· s 

altında ı .. nki mengene ile da zavallıyı birden kendine 
sıkııtırılıyor gibldi. . getirmiıti.Şaıırmıı bir vazı. 

Nereden geldiği malum yette idi. Ayağa kalktı Mu-
olmıyan bir yasın çok g~r~p\ allim sınıfa girmişti .. _ 
tezahürleri, muhakemesını 1 -Orada dalgın ne duıu· 
bilıbütOn baıka bir macera l nüyoraunuz'', 

-Bir riyaziye meselesi 
var efendim onu, hallediyo· 
rum 

Şimdi yemek zamanı 

değil mi?. 
lıtahım yok efendim .. 

-Acaip. llastamısnız. 

- Evet efendim.Bit az ba 
ıım ağrıyor. · 

- Peki, o halde doktoru 
görün . 

- Baı üstüne efendim .. 
Nöbetçi mual im ıınıfte.n 

çıkmıştı .. Rahmi derin bir 
nefes aldı .. ilk defa söyle
diği yalan onu kurtarır gi
bi olrtıuıtu. Buna tavessül 
etmeğe mecbur kalmıttı .. 
Bereket versin nöbetçi mu· 
allimi tarih hocasıydı. Ken 
disini seviyordu .. 

Eğer tabiiye muallimi ol. 
saydı. ona sö.t anlntamığa . 

caktı . Rahmi dağınık saç· 
tarını küçük cep taraytle 

taradı. Pecereye yaslana. 

rak etrafı seyretmeğe baı· 

!adı.. Arkadaıları yemek 

ten neteli çıkıyorlardı . 

Dört gözle beklediği per

tembe nihayet gelmltti· ilk 
gelen travamya atladı . Biri 

kırk postasına yetlıecekti. 

Tam köprüye geldi~! zaman 

bir tey hatırlar gibi oldu . 

Tekrar geriye döndii.Çar

ııya çıktı. Tanınmıt btr ıe -

kerci dükkanına girdi. Bir 

kutu çikolata ve fundan 

yaptırdı. Vapurda kalkmak 

üzere idi Tarabya'ya birin· 

ci mevki bilet aldı. Kama

ranın en ıssız köıesine çek

ildi Yalıya yaklaşıyordu. Bu 

sırada ııözleri pencereye ilıı· 
ti. Merll'i gördü. 
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alık esir v (l 1 ' . ····~· - -- sı· R ı· 1'.-:- _ ı :.: Göz hekimi • ·a·-·-r·---------- ---
Burlıaııiye Ye Ayvalık hudutlarindaki EYkafa 1 :.. Or, ,.Lsan Ahmet ~- -=- enıaşa ~-=>-

--=--_·--.-. 1111' illi IEt "ı'ı 1r1~1',·.1Et1~,ıı·· ıı ait zeyunlik.lerin 934 senesi nıahsulu 13-10- ; _ \.'hı' "'rıı' r;;; i r;;; • ~ 
934 tar.ilıiodeıı itibareıı.artırma'a konl.ılm. u;;ıtu.r. 

1
. S M~ml~ket hastahane- QTEL VE GAZl.NQSU 

J "' .~"'~J'ı Ilı J,1!1
1 

il ··- • s ı goz hastalıkları f Hurhanıye hududundakı mazbuta zeytııılıklerııı 
1 

~ııııı. : · t 
ihalesi 24-10-924 çarş::ınıba ve miilhaka zı·ytinlik- ' ıl : 

• : Hastalarını her gün sa-
- • ıııiitelıassısı ~ 

le ri rı ihalesi 25-10-934Pcrşcııılıe 'e .\yyalık lıudu- lJer hususta eııısaliııe iistiiı dur. Balıkesir' in : at 3 den sonra Kuvaimil-
Şeref Bey idaresinde 

dundaki nıaıbuta ve nıiilhaka zevıiıılildt• rin ilıa- hu ııefis KAHATEPE ~aralıı lwrkesP 1 : liye caddesinde 159 nu- ti 
lııside 27-10-934: ciinınrtesi giiııİı · riı ı de 'e saat 1 1 Ze\.k, Kurret, Sılılıal rerir. : maralı muayenehanesin- •• 

Balıkesiriıı lıt.·ı· hususla t.•ıı 
rııi.ikeııınıt>I otf'lidir. 

15 de yapılacağından isırkleriıı bildirile güıı vt~ ; 
1 

'
1 :.~:.::~~!.~~~-~!.!!.'!~···~ U 

saatlarde Burhaııhe ve .\' ralık evkaf dair(' le i- . KARAT EPE ŞARA l:JJ tt Konfor. Temizlik, Servislerinde~i 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 1 l •. • ,· .:' Dr. M. Ali 1 .·~ artırmaya ge me erı. •: 

\ Toptan ve litre ile satılır· )Jeııılekct lıastalıa- ! t; 
B<tlıkesir Necati Bey HU-L Her yerde bulunur. nesi cilt, fr..-ııgi, Lıel- 1 M 

.:ı· Ilı· ııı ı. .Jakte)Jı· Mu .. dı·ı· .rlu .. - ,- --- . - -c= =- i-Oğukluğu hastalıkları " 

Gerek Memleket halkının, 
gerek bütün misafirlerimizi 
umun1i takdirini celbetmişfif· 

, 19' '- j ıııiitelıassısı. ı: 
g"' •.•. nelen ( ... ) ~lliEiHilHl*~i:•iElrA~-•Htt~intHHOt;•ıt;•: 1 

• - it Hastalarınıs aat üçte = ... 
TEMAŞA Gazinosunda 

1 '"f 9" ~ · 'adar 'ht' lll A S P { R 1 N N hükümet caddesinde mu- , • 
- :T ayıs .:>:J gayesıne 1\ 1 ıyacıınız • )'« f ayene hanesinde kabul ve 1 " 6" 1 s ,. e· R d 

olan 200 ton kok körııiirii kapalı zarf usulile 6- • 1 i tedavi eder. t• uze es 1 ır a yo 
11-934 salı günü sa<1t 14 le ihale t• dilıııek üze- IE il( ,_ - DOKTOR I = Şehrin, lsıaııbııl ve ızmirin bütün ~azt•tderi 
re 16-10-934 tarilıindrn itibaren )irmi güıı .m it M ınevruttıır ~ 
müddetle n1iinakasaya koıııılnnıştur. m ~ · 1' N Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve 

··~ 1 AIS·I M N'I'H A,T· . tt dinlenme yeridir. -ı 2 - S,'artnaıııesi her zaıııan nıekt...ı•tt· ıı ö!fre- ~ .. .. ... _ f\\ _ ill .. ft . -·-··---••••-••••••'"' 
~ ~ B K t- d d it · •••••a••-•••••••-••-••-" nilir. istekliler nıııavven niiıı ve s ıattc teklif I utun agrıların a ı avası ır. ı. Göz HSTALIKLARI , 1 

. . , . • • .. :-.. , . . .. , . Aspirin alırken hakikaten Aspirin aldığınıza dikkat • MÜTEHASSISI i'!i.~HitWl>'l~l=.:~lıl.< ~lı". :ır.cıı-.<ıaıı~~.)&''* :ı.ıııı:ı&ptıı:~:ı&!-ı 
nıektuplarılt mekteple nıute~ekkıl il ub,ı~aa ko- ediniz. Hakiki Aspirin yerine baıka birıey verirlene Meyhane boğazı No . 65 ~ ~~~m:ır:~ıı;;;-m.w.-~•-ml'W'l9' 
misyonuna ıııiiraeaat e~lenwleri. 1 reddediniz. Çünkü hakiki Aspirinin yaptığı tesir onun. ' Maliye tahsil şubesi ittisalinde ~ 1u·· R K MAHS. u LU 

("] - Dün girmesi lazım gelen bu ilan sehven unutulmuştur. it • , hastalarını kabul eder. ~ 
__ _ il yerine verilmek istenen baıka isimli ilaç la yoktur. mi hergün saat 13- 17 e kada j !~,..~: 1 

"-'iSi81!~~ıtH•it:i!tl~i!~ıi~i..1HllliCt!lt* ı'-._ -- CC---

---- Kohinor diş 
Balıkesir Necati Bey 1 -- --- ·- --- - - 1\ 1 macunu I Vüniş, Karamürsel, Hereke. Süreyya Paşa 

Mııalliııı Mektebi Lisesi Belediye Dispanseirnde Dişleri beyazıattr, 1 K U fV~ AŞLARI N 1 
etlerini kuvvetlen- I! 1 

Müdiirlüğüııclen: Muayene Günleri dirir I! Fabrikalarııı sattıkları fiaııan dalıa uı·ıız 
! Mazamızdan temin edeceksiniz. 

Erzakın · cinıi 
Ekmek 
Koyun Ni 
Kuzu » 

Sığır ıı 

Sade yağı 
Zeytin yağı 
MercimPk 
Nohut 
Bezelye 
Pirine 

• 
Peynir 
Kaşar 

Soğan 
Patates 

eker 
Sabun 
Makarna ve kuskus 
lrnıik 
Selırive . . 
l'ıı 

Süt 
Yoğurt 

Soda 
Ka~ ısı 
Kuru üzlim 
Siyah t•ı'ik 

f rıci r 
Zevı i ıı ti a ııesi 

• 

Asgari 
Kilo 

22000 
4000 
~000 

2000 
1800 
1400 

5oO 
500 
200 

3000 
1000 

300 
2000 
6000 
1400 

!JOO 
1500 

150 
150 
800 

2000 
3000 

800 
150 
250 
100 
400 
50U 

Azami Ct.;MA HTESI GCNLERI llı•r H·rılt> ıı rayı ıı ı z lll!5 

25~~0 üğıedrnsonrıı saatı4deııı6~a ı..auar dahili r~ . -· -· -.·!il EN LÜKS iNGtLlZ KUMAŞLARI DA 
5000 lıa-talıklar ıııua~enesi (Doktor Alıııwı ı ı S§ı; AV~$ I Mevcuttur 

2500 Emin bey) • ! Yeni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizin 
2500 P.\Z.\H GÜNLEHİ: Abone ücreti ı ; her cinsi mükemmel ve fiatlanndeı 
2300 Öğleden !ıonra saat 15 de11 16 ~a kadar YILLIGl soo Kuruı ~ wı büyük tenzilat yaptlmışt1r. 
1700 kulak, burun, boğaz hastalıkları 11111a~f·- 6 AYLIGI 450 " iti Bııııa ıııiiıııasil ,Yiiıılii nıaııtoluk, ıoplııl-.jorjel 

) 3 A YLIGI 240 800 ııesi (Ooktor \lehıııeı K:lıııil he~ " k11Lo11ları daha ueuz tPnıirı Plnıek iein 
800 PAZA RTESI GÜ~LEB i: Abone b:~r:.~:~\ıir'.aksite · ı· MuMerem müşterilerimizin bir ~efa mazamıza 
300 Öğleden evvel saat 10 daıı 12 ~'P kadar SAVA ş, a gönderilen 1 'ff · 1,., J' 

~500 dahili hastalıklar nıııayprıpsi (Dokıoı· Alı- yazılar geri verilmez. ! it t 0 şrı erı 1\3 İulf. 
1200 met Emin be,Y) Müddeti geçen nüshalar ! I! TAV'S'ANLILI ZADE FAHıRı· 
400 SALI GÜNLERi: 10 kurUftur 51 

2500 -- + - . ı • -. -Öı;tJı>den ""''el saal 10 dan 12 H' kadar Gazeteye alt her hususta 1! , , 
7oou ch~lıili hastalıklar ıınıa~' f'lll'Sİ (04~ı..ıoı· .\fı. Neşriyat müdürlüğüne it Fan tazı Manıf at ura Ve 
1700 ) müracaat edılmelidir. l ! Kumaş Mazası ınPt Emin bey m 
11 oo .. r ·1 c 1 1 CARS .-\JfHA GllNLE{: SAVAŞ umartesigüneril K . M'll' C dd • N 52 
1800 ' • ı d k z uvavı ı lye a esı o: 

Öğlrden soııra saat 15 dı•rı 16 ya "a ar ~~!... · lit4tnB~SlltBl'ı!if. 1HtHliHi:tHlit_. 
200 dahili hastalıklar ıııııa) ('ll<>si (Dı ~lor Ha-
200 

1000 
san Raif lıı•,) 

2500 
PEH~E\1RE GC~LEHİ: 

4000 
1000 
200 
300 
130 
500 
600 

Öğledı'ıı soııra :-;aut 15 dı•ıı lfi ~:ı kadar 
c-ildivP \e br.ı,.li'e hastalıkları ıııııayı>ııP~i . . 
(Doktor ~lelırııel .\li lwy) 

1., __ - -=......,::;:::::-____ .1 

-- SAVAŞ 11--
1 

iDARE YE.Rİ: Balıkesir Kuvv~yi , 
milliye caddesinde Hususi daıre I 

1 
Telgraf adresi: Balıkesir - j ı 

SAVAŞ 

Dursunbey icra memur
lugun~an: 

11 llu. 1111( il ~~ 111111[ 

MektPbiıı ıııa)IS 935 gayesine kadar ilıtiyaci 

Rıalık(ısiı' Doğııın \'C 

()f>cıık llıtkııııEvi 

Eskişehir'in Ali bey ma
hallesinde 19 numaralı evde 
otururken şimdi yeri ve yur
du belli olmıyan Ahmet ef. 

Biçki Ve. llikiş \~ 111·,111 

Maarif Vekaletince tastik 
edilen ve Balıkesir Maarif 
müdürlüğünün müsaadesile 
birsenedenberi faaliyette bı:J" olan azami ve asgari ıııiktarmı bildiren, 8-10-934 

tarihinden itibaren yirmi giiıı ıııiiddrllP rııiiııa

ka~ası ilaıı Pdilt>n erzak miktarında bazı tad l~\t 

yapılıııasıııa zurur..ı hasıl o'duğuııdan hu tatli
l:'ltırı azami Ye asgari nıikıarı \Ukarı,· a cıkarıl-

( .... . . 
mıştır: ihaleleri 4-11-934 tarihiııde ayrı :ı~Tı 
icra Pnilecegiııdeıı iste~lilPr nı ı zkt'ıı· 1:diııde saat 
14 de rlepozitolarile berab ... ı· ııwl-.tepte ıııiitt>~ek· 
kil nıiibavaa koıııisvoııuıın nıiiracaat rvlPnıelPri . . -
lüzumu ilan oluııur. 

Kaynak 
Son sayısı dolgun 'e istifodeli 
Her verde l.ıulabiliı·:,iııiz. 

• 

'azilal'la cıktı. . . 

ı - \'il::\vPtiıı rııt.•rkez \P ıııiillıakaıı, ~Plıir 
ve kö\ 1..-ri al~alisiııderı ıııiinıcaat ed..-11 1-(elwlN·in . . 
talıii '4' ıııil~ki'ıh\tlı lıı • ı· ııPvi <logunılarıııı 't' ale-
luıııuııı ı..adııı anırliyatlarını ıııiiessesı.•dp ıııt•cı·a. 
neıı yapar. (~ocuk d

0

üşiirnıek tPlılikesiııde lıulu
ıwııları da k..-zalikrııeccan<>ıı ~atıı«ınık tNla' i ed..-r. 

2 - Siit cocuklaı·ı 'c ıki va,.ı :ı a kadar ulaıı • • 'I 

kiieiik lı:ı~ıa van·uları dalıi ıııiics~p.;ı•dp yatıra-
rak lıeı· zaın:;ıı ııwccaıırıı tPthni <'ti<'r. · 

3 Süt eocııklaı·ıııııı hakıııı !arzları lıakkııı 
• 

da ıııiistak!ı " I 'alidl'IPrı· H' l.(1•hı lik P~ııa~ııııla • 
\Ukııu ınellıuz arızalarakarsı tatlıiki l~zıııı !.Wlf'n • • 
tPdU\ i '(' tPdhirlt•ı iıı alııııııa~ıııı dn ~<'lı4'1ere i\J:{-. . 
relıııt•k iizı·ı·e dPr~lı·r 'Priliı'. 

4 Cüınhuri~· l'liıııiziıı BalıkP~ir'ı• hulı~l'tıigi 
bu favrlnlı \ ' C lı:n ırl1 ıılİİf>sse~ı·dı•ıı rıııılıtereııı . . 
halkımızııı istifade\ıı koııııııaları il;lıı olııııur . 

• • 

Dursunbey'de Kasnak za
de Halil lbrahim efendiye 
ılil.mla 250 lira vermeğe 

borçlusunuz. Bu borçtan do
layı namın . za ıcru <· mri çı

karı!Jı ve Eski~ohir icra 
memur : uğuna gönJı· rildj. Ora 
da m ubaşirin vermiş olduğu 1 
yJz·da yer ve yurdunuzun 
bMl 'i 6lm1Jığı b;ldirilnıiş ol
ı!uğundan icra emrinin il ıl 
nen tebl ğine karar v~ ril
mişlir . icra emrinıle göste· 
rilen beş gün İçinde borcu
nuzu ödemeniz, tetkik mer-

bu/unal'I Ve 42 talebe yetiştirmiş ola/7 

Yurdumuz Kı de\.J'esi ieiıı 20 evlt)J 9;;4 . . 
den itibarPn kayt ve ka bnle başlaıımışıır· 
Kayı ınuamelı>si bir ay deYaııı cd(•cektir. 

Yurdumuzdan baıka ıube açılnııyacaktır 
934 birinci teşrinin birinci gününden 

itibareıı derslere başlanacaktır. 

ADRES: Börekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa caddesı 
No: 6 İLK IŞJK biçki ve dikiş yurdu müdürü 

ciinılen veyahut ait olduğu Fikriye hanım 
mahkemeden icranın geri H 
bırakılmasına dair bir karn flamdi N_ u~iye _ ·_ • 
getirmezseniz aksi takdirde D___ _ _ ____ . _ _ . _ - -
cebri icra yapılacağı ve ha- ı -----------------
pisle sıkıştırıl:ıcağınız tebliğ _ _ _ 
yerine makbul olacağından \- Neşriyat müdürü: ESAT ADIL . 
keyfiyet ilAn olunur. .VilAyet Matba;.. - Balık.,lr 


