
• b~ayi sergisı Cümhuriyet bayrımında 
ısmet paşanın bir nutkile açılacak 
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f ransız parlamentosunun 6 i~inci teşrin
den 3 O birınci t cşrin~eftoplanması ka

rarl2şt1ııldı 
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Niiıha11 Her yerde 3 kuruıtur. CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRİR 

S a h 1 b 1 ve B a t m u h a r r 1 r ı 
Müstecaplıoğlu Esat Adil 

c GÜNLÜK SİYASI GAZETE Birinci YIL SAYI : 287 
...._, UMA 19 TEŞRiNiEVVEL 1934 ~ 

J\leksandr'ın cenazesi:derin bir teessür içinde kaldırıldı. 
;~n;Teıkiıaııhasiyesi- B. M. M. Alek~andr gÖz yaşları 1 Yunanistan 

ızı noktalarının değiş- Reisi Kazım Paşa d .. .. ld .. Bu yazı ile Yunaniı · tan ahalisinin yüzde 53,6 

t 
.. , arasın a gonı tan'ın ıimdiki vaziyeti sını çiftçiler, yüzde 7 sinden 
lfl ffi8Sİ. Ankara'ya vardı U U hakkında kati bir razıasını da balıkçılar tetkıı 

"S T eı · ' hüküm vermek iddiasında t k d T 
'r•ft rırııevvel 934 gecesi e me te i. lcaret ve sana-~ .. aıı B değiliz ; esasen bu, yalnış 1 1 d 

~~:~' 1.at,::v:~~~ıl~~ıtü~av.~~ Ankara' da Y u go s 1 a vy a Orta e 1 ç i- ~::n~zar:~:~k ~~r;~·~:::~:- :~tii ;üi:~:a26~6;;~:;:e:i:~ 
llı•'hı llırı ana hatlarından .ı ktedir. Eğer memleket arazi-

• ırı ı • e d d • /\ be /\ e 1 d le euindiğimiz ihtisasa ta 

~'ıı'ı'~ırı ":;t~alaclraınr zdaerğuişrtı_irsiel: ıg"' 1 n e 1n1 1 r ayın ya Pi le dayanarak Yunan devleti ~;~." v:~:ai:~e==~~~li :!:.:; 
' nin halihazırda karşılaştığı 

~Uıı re de.yandığını ve bu meseleleri izah etmektir. itibara alınırsa, yukarıda çi-

Y,,, 11' ke.dar lüzumlu bir Tabut nakledilirken halk diz çöküyor ve Birinci defa olarak Ati zdiğlmiz nisbetlerin çiftçi Yıı zürmed lehine ifade ettiği 
t'_d"od. lrıeseleıi olduğunu " k k l l k l na'ya gelenlerin, bu şehrin , 

, • 
1 

kÜÇU ra a yapl an al iŞ ar at•asınd,•t di''er balkan merkez ıeh•r· mana kolayca anlaıılır . Ti-
tıbı d zah ettiler. Fransa " caret. sanayi ve ziraat ara-
içı 'ırıokra · · 1 i h k kJ d leri

1
e kıyas edılmiyecek ~ bnt- il prensıp er ıç ırı aı.. uyuluyoı .. du sındaki gayri müsavi nisbet-~, urı a ı ı • derecede. Avrupai bir man· b cun a ça ışmı, !erin tevlit ettiği bu dahili 

YGk lırıurı için çok bü- ANKARA, 18 (A.A.) veffa kral AlekEandr llaz- nün devamını tehzil etmi.. zara arzetmekte olduğuna t b 1 
"' fed k ff Y 1 k 1 ti · · · · h • hükümetmemelerine imkan ezat manzarasının ıe ep e-
"'lt il artıklar yap - Müteve a ugos avya ra ı re erının ıstıra ati ruhu için tir . Bundan sonra tabut top ri araştırılınca görülür ki 
"' ~, " h k d H ti · ı b Y 1 1 d b yoktur. Atina'nın ifham etti-'"Gt ol ınut ı1 kan dö _ .. Aleksan r azre erın n u ugos avya orta e çiliğln e ara ası üzerine yerleıtlril psikolojik amillerin teıiri 
b e.rı b S ş ) df b h ği klasik mananın bugün· 
lr k ir memlekette ANKARA, 17 ( . · -. . gün yapılan te in merasimi ir ayini ru ani yapılmıştır. mittir. Bu sırada Yugoslav, çok büyüktür. Coğrafi vazi-

t aç R b T k B b kü Atina tehri ile ne dere-'cr.~b neslin dü•ünce ve Bu"yu"k millet Meclisi eısı münasebetile ütün ür u münase etle elçiliğin bii· Fransız, Çekoslovak ve Ro- yet, arazinin istih~al dere· ~ e • c' kabili telif olduğunu 
•lııleı" lrıahıulu olan pren Kazım Paıa Hz. şehrimize dost mı iletin büyük yasına yük salonu siyah örtü ve men tayyareleri yükselmiı· tetkik etmek iste "ll eyiz. cesl ve memleketin tarihi 
lır· 111 de ·· k k · A k 'd 1 t"llerle k t 1 S ı b k ı"nkı'ıaf neticesi 1 rak Y ı h k gııtiri l rr eıi te · geldiler. iftira etmış . n ara a o· u apa ı mııtı a ona ve üütn ili selerin çanl arı Her ne kadar mazisi itiba· ı 

0 
a u-

th,ırı~ lkaten dikkatle ve Meclis azalarını duğu gibi yurtta resmi ve karıı gelen yerinde bir kür- çalmaktaydı. Tabutun önün· rile bütün Şarkta bir hayat nan' lı hayatını ve refahını 
bı, had•.Yetle takip edilecek d t hususi daireler bayraklarını sü üstünde müteveffa kra- de Yugoslavya ve eenebi kaynağı olan Atina ıehrinin temin için asırlardanberi 
~ .. , ısed· b b ı"çtimaa ave k d k . ti 1 -ı b 1 k ticarete daha fazla bel • k .. F ır aıvekilin u (A A ) yarıya a ar çe mıı · ın yag ı oya i e yaptırmıı ıtaatı ve onlardan sonra Akdeniz mıntakasında mev 
ij • rıı. ANKARA, 18 ·. . d 'b bl k bağlamıı ve adet hükmü-l% nıız muhitinda l Bu ana kadar yur umu- • irta osu onır.uıtu.Salona harp malulleri ve çelenkleri cut diğer bir çok ıehirler-~ llzadı Bu'"yiik Millet Meclis.i .reı• ı- b k k" 1 . den al aelen ku"rsu"nu"n h 1 ne geçen bu para kazanma et .... h· Ya akisler yaptı. zun ir ço oıe erın · " ön ve ami bulunan 19 araba ta- den daha önde bulunması k'I ' bi" b ' 1 

.. ,il t d tebliğ edilmııtır. 
1 

d şe ı ı ta ı ır meyi ve sev-
t6ta1 ı bu nutku kendi ğin en .. . <lığımız telgraf ar a en tabii ise de, Atina şehri ile kı'n yardımile de daha faw • 
., ve d" Go'"rülen lüzum uzerıne 1 k b d y 1 ~ ••te . llfÜnüı tarzına büyük erini ay e en u- yap ı acak ilk te mas tahmin· la inki•af ettirmlttlr. Atlna 
k ınc 1 k'I " t esasiye kanununun c! b k 1 f k • 11111 t ke eırıektedir. l'la§ve · tef ı a ı 'l' coslav}a'nın duy ığu Ü}Ü erin ev inde olduğuna tehrinin Yunanistan'ın enerji 
1 e ('f J9 cu ınaddesı n_ı ucı · ınce k r·· • · h lk •üphe yoktu r . Yu~. anı«tan'ı ' ' I t ı irıln Fransız mil· Mil t M c acıya arıı urıoye a ının • " - ,uvvetlerini fersahfersah geçeı1 

~r f Türkiye Büyük 1 e .e · le k ı '.c ede rk,n 'ıiıı,c: ırırlan na .. ı te akki 1· .. 24 birnci t eş rın 934 duyduğu samimi tees•frleri ' ya ~ıl.nas ı bir faaliyet kaynağı olman 
ı ... 'g•ı:ıi k ısını 

15 
d b 'ld irmektedir. :nell,uz olan iki hl•a.Jan da bununla kabı'' ı· ı'zahtır. 

''~" ço yakında an· b • - saat e 1 ~-rlııt Ilı Bır mı'lletin iç çarşam ad guntuederı" ır Bu &ün Ankara'da u. üt<· sa.kınm~k gerektir Birincisi Bu ıehrin hayatiyetindeki 

tll 
111110 k ı'çtı·ınaa a ve · ~ _ A ' Y '1 b ... ur l . I _ ~ tına yı unanist~n a ir ör- sır "Her ıeyi cerey11.na kap• 

' ... ,,,. il man ve ıı e· -- e te k f t k ••. dd Oij Oırı · lf k .~ - • e 1 ıs ıcvap n e arzeme: IY.Uıea ıt tırmak.fiarınıntatbikındaki 
ı~"~~'.:Y'tler:leeti:ı~~ralı ~OU· Mu·· crım er Vıliyetler o.halioi yaıadıAı muvaffakı y etidir. Bunun di 
Ol •&u i . Edeı • ülkenın örf ve adetlerine l!er bir sö~le ifadesi: "En 
'" d· çırı bunda hakim 1 ıyor oderece bağlı bulunmakta- ufak serm!ye ile en büyük 

llıı.. llflinüı üıtu"nde dur· e d k k h 'il 1 ~c11tıırı ır i mer ezi ükümetin devir muamelesini yapmalı-
'•ı b · Onun araıtırıl- yaıama örneğine uyabilmesi dır .• Yunan'lılar bu prenli-

)'Pılırı 'ttıbe.ıka bir ittir. Biz .. - b - k l ndı '"' ihtimali yoktur . ikincisi de: pi , mesela umumi seyrüsefer 
d~lı111c~~ istenilen yeni Uç ele aşı_ya a a . Ankara'dan bir görünüş Atlna'yı huıuıi bir budunlar ve nakliyat sahaıında m•-

~~"ca ~ leri demokrasi acu e'dekı· isticvaplarda Vugosıav yanlarında g e r e k kıılar arasında hıçkırıklar arası kıyafetine büründür- vaffakiyetle tatbik edebilir· 
t'-•ı.tl e.buı edilmıı umumi Annemass salonun muhtelif yerlerinde duyuluyordu. Cenaze alayı mektir. ler. Yunanistan'da veıaiti 
1tı,11 a ttıünaıihetl bulun· elçisi de bulundu.. . . yakı 1an ınumlaıla tenvir saat 11 de Atina zahiren budunlar nakliye çokluğundan 
te• llokt • . (S Ş) _ Annemasse dakı ıstlcvaplar- edilmiıtl. Reisicümhur Haz istasyona geldi ve orada arası alametlerini taıımakla sarfı nazar, en ufak 
to:~· Fte.:•ırıdan inceliye PARIS, 18 · ·

1 
da Yugoılavya'nın Pariı el- retleri namına yaverleri kıtaat tabutun önünden geç· beraber hakikatte temiz mil- bir meblağla en uzak yerle-

t 'Qıı h •ız inkılabının Suikastçılar bilbarsa Be gra· . i de hazır bulunmakta ve Cevdet ve hususi kalem tikten sonra tabut hususi li seciye ve karakteri haiz re gitmek kabildir. Bu ılya-
ıtt:ıı,,ıd:~ec:nından doğ1an da sevkedtlerek ~r~~a· lf'~· :;çlulara bazan tercümanlık müdürü muavini Sabit bey- trendeki vagona konuldu. bulunmaktadır. setin neticesi olarak araba· 

1 
iıı b ... o rası prensip e hakeme edilmelerı ı tıma ) k d 1 Tren saat 11,20 de Belgrat- Metropol olmak vasfını taıı· lar tıkabasa dolmaktadır. 

~tı •turı d 
1 

Novak yapma ta ır. erin bulundukları bu dini k 
J, ııı,i ' Yeni iktııa i ve ferinden korkuyor ar.. f Zabıta nezareti altında tan hare et etti. Tabut Bel manın kendisine tevcih etti- Diğer bir misal: Drahmi-·~ı• lartl 1 . k merasimde Baıvekil ismet gra'da 80 kilometre mesafe· •~ ara ve yenı · b da"iıtersenız a a· 1 h k "i vazifele 1 'd · k nin kıymetı" mu"hlm bı"r nlı· ~, ,·•Cesiat 1 istıcva ın B 1 bulunan 12 Yugoı av a . Paıa Hazretlerinin refikala- de olan Topol'a getirilmiı " r eyı eneyıye av 

l•ı "'"Iı eın erile biribiri 1 mı koparın Fakat e gr.a· [ k d henu"z tevkif müzek h d l I ramıı olan bu ıehir, mem- bette yükıeltilebllirdl; çün · , • ol ın a rı anımefen i, ariciye ve Oradaki kiliseye nakle-·ı tıp111_ lln yeni cemiyet· da go··ndermeyin. demitlır.. k . kesilmemı't iıedetah . V k'I' D h'I" V k 'li Ş'"k leketin bütün kuvvet kay- kü Yunanistan'a ecnebi dö 
""'ı ~ her h t un h k elerı eresı e 1 1

• a 1 ıye e 1 
• u dilmi•tir. Bu esnada civar· 1 •• • usu a uyg a em ld d • nak arını yine memleketin vı'zı' .. t d · k f 

1:) ''ca" 8 Suçluların mu .. k'k t n inklıafına, e e e i· rü Kaya bey, Vekiller ıeh- daki bütün kilise çanları mu ema ıyen a ıp ge • 

l 
'ıııok ısı gayet tabiidir. 'd ·· ··ı ğ'ne gore 1 a 1 her tarafına aksettirmek üze- d "kt b k b - Y ıı te. 

1 
Fransa a goru ece 1 len vesikaların tercümesine rimizde bulunan büyük ve çalınıyordu . Topola'da Kra-

1 
en aı a ugun unan 

~ı. h 1 rıin aııl ruhu olan d 1 ı Yu k fh re kendı'ıı'nde t 1 d.. · k 1 d 'r ' Ü bu vehimli en ite er · kadar bunlar tev i aneye orta elçilerle bu elçilikler im ailesi ve devlet reisleri op amııtır. parasının ovız artı ığı yüz e 
'•ırıd rrıyeti; yurttaılar goılav milletinin feveranın· sevkedilmit bulunuyorlar. erkanı, hariciye Vekaleti hazır olduğu halde yapılan Bu münasebetle Atina, Ha 75 i bulmaktadır.Buna raf· 

'ııill,t h lrıüıavat esası ve dan ve linç edilmekten kork· Mevkuflar arasında Yugos· umumi katibi Numan Rifat , ıon dini ayine 13,45 de hi· len milletinin tevsii inklıafı men drhami alçak kursu · 

ltı~i k
0

• akırrıiyetı prensiple- atfedilebilir. lavya'nın sabık dahiliye na· Ankara vali ve bel.,diye tanı bulmuı ye kralın ta · için en mühim bir enerji nu muhafaza etmekte ve 
tt •uırıak kik tuklarına - P b kaynağı teıkil eder. k d 5o 

h )ap için değiıl i · zırı Svetozar re içeçevi~ reisi Nevzat , mevki kuman- butu kara Zorgeviç haneda- ıymetinln yüz e sini kay-
<ı. llıe.k d E k'den mutlak ı Coğrafi mevkı' ı' ı' tibarı·ıe de b tt'"' h ld d h'ld 
... ~htkı·ı b iktiza ederdi. mekte ir. s 1 ile Vladmir Radiç te mev· danı Sıtkı Paıa, emniyet nı müeuese erinin metfun e 

1 ısı a e a ı e satın 
""•il 

11 
t b' k b 1 edilen bu "Atina Yaratıcı a· mı· ı ,,vazı'fe 1 k t' · k 

• 
etı 11, •• eklifl yaparken bir na• gi 1 a u cuttur. müdürü Salih Rıza beyler bulunduğu mezara indiril· a ma uvve ının anoa yüzde 

d h 1 
zaman 1 BUL 18 (S Ş) sini daha kolaylıkla baıara . 15 i · k b t ı b ı Sı, Şoyle söylüyor: fikir, bun an ayı STAN • · - hazır bıılunmu•tur . Merası' · miştir. nı ay em f u unma-• rıı · · d ' ht' • bilmektedh k d A d k 

t t~alal ı ıaırı ve intizam! evvel profesör "Deguit.ının Kapanan Make on ya ı ı . mi müteakip haz urun elçi BELGRA T, 17 (A A ) - ta ır. ra a i yüzde 35 
'lıııd Ilı ve dedelerimiz çok kuvvetli itlrazlarile ilim lal komitesinin tiddetle M. Mirslin Yankoviç ile re . Kral Aleksandr'ın cenaze Budunlar arası ticaret haya fark bugün ucuz olmakla be-

t t aı:ı k 
1 

d ı •ve bugün aranmakta olan üç eleba1111 merasiminde hazır bu 'un- tında Yunanistan'ın en bü · raber kar temin eden geçin-
i %trı ll:ıanılan haklara sahasın a sarsı mı, h fikasına taziyet ve teeuür. ' Yeti I k devlet rı'calı" tarafından "it. Sofya'da yakalandılar. ~a · mak üzere gelen ve adetle- yük bir devir istasyonu, tu- me standardını muhafaza 

olluıı b· e lnizde tutma - kikat ve taharriyat genııle· lerini bildirmişlerdir. Ruha- ri 29a baliğ bulunan ecnebi ristleı in ilk uğrak kapısı, etmek imkanını vermekte· 
1 ııı . • llsbütün kaldırılma· haline getirilmittir M. Du 1 M · ı ni merasim bu maksatla A dir Bundan dolayıdır ki Yu· ~it •llttta tiliyor. Bun arın arsı ya , heyetler reislerinin dün kaf- vrupa . Asya ve Afrika ara 

CI q il ıulh ve cihazda merg baıladı,:Cı bu haraket sulkaıtile alakaları araştırıl lıtanbul'dan gelmit olan Be- fesi müteveffa kralın tabu sında en büyük c'eniz ve ha- nanı.tan hali hazırda butün 
0i1ıta e, dıı muharebeyi le herhalde bir neticeye maktadır. yoğlu metropolıdi tarafın tunun üzerine çelenkler va hatlarının birleınıe nok ahalis ini iatihıal ıavaıına 

~ k,~; I Ve davet eden, vasıl olacaktır lıte bu tar- dan yapılmııtır koymu·lardır. Muhtelif par tası olan Pire'nin Atina'ya tefrik ettirmek suretile lm-
'~tıı111: llrı ıeçmekte ser zı hareketle insan varldığının Erg«• n_ i BELGRAT, 17 (AA.) - llameyntoları murahh,as heyet- yakınlık ve seyrüsefer ko - tt!~~:.lı mevklinde bulunmak . 

't "diyor. derinliklerinden oğan Kral Aleksandr'ın cenaze eri ugos avya par amento· !aylığı, bu hükümet merke-
,ııı,ıı:ekn Bı.ıvekalet ma· demokrasinin yüksek esasları 1 kramiyeleri çekildi merasimine ait ilk safha; ıunu ziyaret etmiıler ve zinin diğer memleketlere sı- Memlekete tekrar dünüp 
"I· Verilen h k b"l' ANKAR' 17 ( S ş ) _ patrik Barnebe saat sekizde orada ayii.n ve mebuıan kı ve daimi bir temas hatı·n- yerleıenlerin adedi umumi 

ı ''ti . a ve ıa- yaşıya ı ır . . "• · 1 meclisleri divanlarının aza- nüfusun 1/5 l niıbetlndedir . 
., b .. D 11:11tıkn· kafi olmadığını Ben Fransız Baıvkıb'elın .. ıkn , Erganı· tahvillerinin üçünc

1 
ü 

1 

küçük kral ikinci Pi yer' le 1 d de bulunmasını temin etmek· y .. ı. ·~ L b arı tarafın an kabul edil- unanistan'ın bu herkeılça-
~(\tıı t · u tartlar içinde nutkunu baıtanbaıa üyu , ikramiyesi cekildi ı OOOO i· kralın ailesi. M e run, mitlerdir. tedir. 1 'ıı e ıı:ı i k n 

7 
kral Karo!, naipler, ecnebi B ıstırabilmek itini nüfusu 5 llıad ğ ıtedıtı faaliyeti bir alaka ile okudu tan s~ ra 19177 numuaya 1 u hakikatlerin ııığı kar_ milyondan altı buçuk mıl-

·~~le 1 ırıı ve idarenin ra bizim idare sistemimizın 15000 lirada 50871 nu · heyetler ve Yugoslav ıehir- Sanayı" sergı"sı' ıı•ında Yunaniotan alisinin yona yükseldikten sonra da 
~ ıtırıı il 1 k !erinden gelen heyetler ha - p· At ' h lldı ırıealnl ve daha ne kadar sağlam teme er maraya çı tı . 1 ıre. ına mi veri üzerin muvafaklyetle baıarma11 cid-

k 
d•hıı· • b" . t zır olduğu halde dini ayin c.. h . b de d"' kt ld ğ 

ll(lll\d I vaziyetlerini üzerine kurulduğunu ve I• i lngiltere ile tıcare yaparak kralın hatırasını um urıyet ayra- onme e O U unu sez. den takdir edilecek bir fey-
d ıre.n b k d r j memek mümkün değildir. d ' 

eı:ı b azı vazıyet- zı"m eıaslarımızın ne a a muahedesı· 1 y 1 b' l " ğ' "lk"' .. mında açılacak ır S •h ve ugos av ır ı ı u uıur Ancak memleketin strüktü· y 
te.\tiık· ıetmııtir uyanıklık ve derin düşünce l"TANBUL, 18 (S Ş.) -- butan arkasında Kraliçe ANKARA, 18 (S Ş.) unan'lı ancak asgari ih-~ ı raz I k .., r'ü tetkik edilince, yukarıda ı · ı ı d k k 

' 1 •eb ij eti ile diğer mahsulü olduğunu görere h Marl ile küçük kral ve ec· Sanayi sergisi Cümhurı"yet ı d ıyacını em n e ece adar eplerd İngiltere ile ticaret mua e- , sayı an ve evletin yüksel - f ı k 

ııı;'ket en doğan bu Tu"'rk milli dehasının huzurun- nebi devlet reisleri ve prens- b ı ı · · ld'" .. ç. i tçi 
1 yapmaktadır. Dtı•er te.ırı ld desi müzakerelerine ay so ayramının ıncı yı onu· mesine yardım eden amil· tih ı k 1 • •ıtır Bu ze.manında ya- da bir kere daha eği im nunda baılanacaktır. ~lua· leri bulunuyordu Tabut münde Baıvekil İsmet paıa lerle büyük bir tezat teıkil ıs sa uvvet erini muhtelif 

uııu sakatlık ihtiyar gururlandım. 1 - ı·lerlerken halk diz ço"'ku"yor h ti · · t ki ·ı d b sanat ıubelerine hanetme"e eıa il ve NECiP ALİ hede Klearinğ eıaı arına go· azre erının nu u arı e açı . e en lr neticeye varıldığı imkan bulamadığı içı·n ba"ı-
't•rı 1 erin kuvvet k ve küçük krala yapılan al· lacaktır. görülmektedir . Yunaniı-eıı fikrinden ileri gel (Hakimiyeti milliye) re yapılaca tır. , ka memleketlere •uhaceret 
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• 
iç 
Ticaret mallarının 

yeti nasıldır? 
vazı- Maarif 

Vekili 
Veni Ekmekler 

Honıanya ihracat ve it
halat müsaadelerini 

muvakkaten l..aldırıyor 

Bu tedbirden maksat, Ho
landa sanayiinin bizzat ia· ' 
tihsal edeceği maddelerle 
hariçten alınması zaruri olan 
emtia ithalatını daha esaslı 

Abıdın bey şehrımıze geldı 
Şehri~~~~~!h~Ü!~~1!]~RÜ~e ~!~u~~V!!!~~!!ie!İden _ aıa~J, 

ğü epey zamandanberi mad- duşmemek uzere tecrubesı 

di ihtiyaçlarımızın en başın- yapılan bu ikinc'. nevi ek-
< 

Bükreı'ten alınan haber· 
lere göre Romanya ticaret 
Nezareti yeni ithalat sistemi 
kati surette teshil edilinciye 
kadar ihracat ve ithalat için 
ruhsatiye vermoemi ye karar 
vermltlir. Bu tedbir mevcut 
sipariılere Ye mukavelelere 
tamil olmadığı cihetle ortada 
mutlak bir memnuniyet yok 
demektir. Yeni vaziyet do · 
layısile ithalat emtıalarının 

fıatları Romanya dahilinde 
yüzde 25 yükselmitlir. 

Maarif Vekili Zeynel Abi
din bey dün akıam İzmir 
trenile tehrimize gel mittir. 
Son zamana kadar Abidin 
beyin gel.ıceğinden kimsenin 
haberi olmamakla beraber 
istasyon kalabalıktı. Va1i 
ve hükumet erkanı, mektep· 
ler kendisini karıılamıştı. 
V dk il bey trenden iner in· 
mez doğru Necati Bey Mu
allim mektebine gitmlttir. 

d 1 k ki 
. . 

1 
meklcr gayet nefıs bir su -

a ge en e me erımız n tt k t re e çı mıı ır. 

ıslahile uğraşmakta idi. Pu ş h · h h d b" e rın er ususun a u-
çalışma nihayet bulmuş ve yük bir gayretle çalııan sıh· 

bir ıekilde tevzin ve tanzim 
etmektir. 

Bıılgaristaıı'ın pirin<; 
r<'koltP~İ 

muvaffakıyetle netice len · hat müdürümüz Yunus Vas
miştlr. 1 fi beyi bu muvaffakıyetin· 

Furunlarda Tatbika esas olan den dolayı tebrik ederiz. 

il olanda' da koıı teııjan 

tak.vi~eleri hafifletilivor 
J • 1 

Amsterdam'dan alınan ha-
berlere göre İktısat Nezareti 
Hollanda'da bazı sanayiin 
ham madde buhranından 

dolayı geçirmekte olduğu 
müıkülatı haflfletmlye ka
rar vermit ve bu maksatla 
ihracat ve ithalat ofislerinde 
muayyen bazı maddelerin 
memleket dahilinde tedariki 
imkanı olmadığı ispat edil 
diği takdirde ithalat ruhsa . 
tlyesl verilmesinde daha faz· 
la müsaadekar hareket edil· 
meslnl bildirmittir. 

Sofya'dan bildirildiğine 

göre bu sene Bulgaristan 'ın 

Filibe ve Burgaz mıntal<a. 
larında 70,ı..lOO Dekar arazi· 

ye pirinç ekilmiı ve takri
ben 10,000,000 kilogram 

mahsul elde edilmiıtır. l:lu 
mahsulün 8 OIJ0,000 kilosu 
memleket ihtiyacına ayrıla
cak ve mütebakisi Macaris· 
tan'a ihraç olunacaktır. 

Yunanistan tütüıı 

rekJltesi 

Necati Bey Muallim mek· 
tehi ve lisesinin hemen 11-

nıf ve odalarını gezmeğe 

baılamıt ve geç vakte ka 
dar orada kaldıktan sonra 
istirahatlerine tahsis edilen 
vali konağına avdet etmiş· 
!erdir. 

Vekil beye kalemi mah
sus müdürü Nihat Adil bey 
de refakat etmektedir. 

Selanik'ten aldığımız ma
lumata göre Yunanistan'ın 
bu seneki tütün rekoltesi ı -k-a-b-in_e_s_iV-e-nl_z_e_li_t_p_a_r_tl_sl_m_u---ı 

Spor 
hareketleri 

Bugün Ali Hikmet Paıa 
stadyomunda zengin bir spor 
hareketi olacaktır. 

Evvelce de yazdığımiz gibi 
idmanbirliği ve ldmangücü 

birinci, ikinci ve üçüncü ta
kımları karşılaşacaktır . 

Bugün eyi bir spor günü 
geçireceğiz demektir . 

İdmangücü reisliğinden 
l 9 10· l 934 Cuma gü nü 

Spor Bayramı olmak müna
sibetile İdmangücü ve 

35 36 milyon okka arasında arızların teıkilı ettiği bir 
tahmin olunmaktadır. Kail· hükumettir. Bu hükumete 
le itibarile çok eyi olduğu itlirak eden Nazırlar mu~ alif İdmanbirliği arasında yapı · 
bildirilen bu tütünlerin Yu- Antivenlzelist gruplara men lacak olan Flirinci, ikinci, 
nanistan'ın sen zamanlarda •upturlar Siyaset sandalyası Üçüncü Takım maçlarında 
aktetmlt olduğu yeni takas etrafında yapılan mücadele oynıyacak olan Güçlü ar. 
ve kliring anlatmaları dola· ne kadar azgın ve !atkın kadatlarımızın saat (12) de 
yısile kolaylıkla satılabile· olursa olsun bu. fikir ve dev kulüp Binasında bulunıra· 
ceğl ümit edilmektedir. lelin ana temellerine zarar lz.rı rica olunur. 

yolunu tutmuıtur . Muhaceret neticeleri izaleye matuf olan yapma~ı istihdaf etmemek Mehmet, Mahmut. Sami, 
edenlerin mühim kısmı ise istikamete muhalif olma- tedir Batkanları bugünkü Ahmet. Hüseyin, İbrahim, 
halü vakti yerinde olarak sına rağmen bugün dahi kabine arasında bulunan ve ~Ahmet, Niyazi, Şuuri, Mus
Yunanistan'a geri gelmekte- sağlam mevkiini muhafaza günlük hayatta yürekleri hop lafa, Hüseyin, Ahmet İbra
dir.Yunanlstan'da emlak ve etmektedir. !atmaktan geri kalmıyan 1 him, İbrahim, Fadıl, Fahri, 
akarının geliri ile geçinenle Haricen böyle bir manzara Kraliyet haraketl henuz Turgut, Mustafa, Hakkı, 
rln fazlalığı da bununla ka arzeden ve hak mefhumu olgun bir hale gelmiı değil- Sacit, Hüseyin, Abdurrahim. 
bili lzahtır. nun birleıtirtiğl bu iki ku· dir. Ali, Osman, Ali, Mus-

Yunanistan'da milliyet his· tup daha itinalı ve daha Bu haraket eaasen ileride ! lafa, İbrahim, Sabri, Yaı'"r, 
sinin ve vatan sevgisinin derin bir tarzda tetkik edi· dahi bazı yabancı memleke- Nuri, O•man Mehmet, Ne-
çok Sağlam temelleri Vardır. il • k b" f ki tte sanıldığı kadar büyük sip efeneiler. nce muıtere ır i r men· 
H notlar alan bugün en 

erne kadar tarih bir çok feine varıl maktadır. Mille 

Daimi encümen 
Vilayet Daimi "encümeni 

dün vali Salim beyin reis· 
!iği altında toplanmıı ve 
hususi idareye ait iıler üze. 
rinde konuıarak bazı ka
rarlar vermiştir. 

Radyo 
19 T . EVVEL CUMA 
ISTANBUL, 

Plak neşriyatı. 18,30 Plak neş· 
riyalı. 19,20 Ajans haberleri. 
19,30 Türk musiki neşriyatı: (Ek· 
rem, Ruşen, Cevdet Beyler ve 
Vecihe, Nazan Feridun ve Şük · 
ran Hanımlar. Ovrik efendi). 
21,20 Ajans ve Borsa haberleri. 
21,30 Radyo orkestrası tarafında:ı 
caz ve tango orkestrası. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

Hafif musiki. 18,40 Spor. 18,55 
Farfas Sigan takımı 19,50 Mu· 
sahabe. 20,30 Operadan bir tem
sil nakli. 23,30 Mandets caz ta· 
kımı. 24, 15 Sigan musikisi. 
BÜKREŞ, 364 m. 

Gündüz Plak neşriyatı. 18 
Karışık konser. 19 Haberler. 
19,15 Radyo orkestrası. 20 Üni· 
versite 20,20 Taganni (Jean Ma· 
nolescu) 20,45 Konferans. 21 Ba
tı sözler. 21,10 Filharmonik ta
kımının senfonik konseri. 22 is
tirahat. 22,15 Senfonik konserin 
devamı. 23 haberler. 23,30 Kah
vehane konseri. 

Bize gelen~ 

Yeni Adam çok yeni Cümhur Reisinin 
vakalarda nüfus fa z- tine hizmet etmek her Yu· y · Ad • • intihabı meselesi etrafında top n /" f enı am ın 43 ınci sayısı 
lalığının emperyalist zihni- nan'!ının en asil bir ülküsü !anmaktadır. Son zamanlar- I rO IS e: Firdevsi başlıj!"ı altındeki bir ka 
yetini tevlit etmekte ve bü- dür. Bu ülkünün en canlı da vukubulan ve bazı yaban- Dün gece Eski kuyumcu· pak ve"Firdevsi, hayatı, sanatı 
yüınekte olduğunu kaydedi. bir ifadesini milletin her ta· cı memleketler matbuatında lar mahallesinden Mehmet ve şehnamesi üzerinde düşünce- 1 

yorsa da Yunanistan "ın· ke . bakaaından devlete yapıla- ı ı !erle çıkmıştır, Mecmuanın içinde 
f a z 1 a s i 1 e büyütülen oğlu Kazım sarhoı oıarak bu mevzu üzerinde lbrahim Ro-

limenl• bu"tu"n manası"le • gelen ve bilhassa maarifin ı J·b· h"k" et h 
a 1 1 u um a 1 Martlı nıahallesınde kain yi beyin bir yazısı ile (lran Şiiri) 

emperyalist bir siyaset ta· yükselmesine hadim olan reketleri muvakkat ve ani bir validesi Zehra hanımın evi- isimli büyük bir tetkik bıılunmak-
kip ettiği vak" d V·ıdı yardımlarda görmek kabil· tezahür neticesi olup her Yu-

1 egı r. ne taarruz ve kavga etmek tadır, mecmuanın diğer zengin 
Ana vatana olan iıtiyak dir. nan'lının siyasi sahadaki can· münde,ecatını lsınail Hakkı beyin 

N 1 d c! suretile mahallenin süklltu 
umumiyet itibarile 0 kadar .ısyona İll ve en ivi üa. lılığının bir aksidir denebi Muallim mekteplerinden Üniver· 

1. f k ( d d nu ihlal ettiğinden suçlu kuvvetli bir ifade bulmakta ıst i ir erinin oğur uğu lır. Gerek bu hareketler, ge siteye koşun Dr.:lzzettin Şadan 
f ki • • 1 d 1 il k k h hakkında kanuni muamele idi ki cazip olabilecek bü ar ı goruş er o ayu e re se omünist areketi Yu· beyin şizofreni Abdülfeyyaz Tev. 
Yunanistan'da dahili haya - nanhtan için ciddi bir lehli . yapılmııtır · fik Beyin " Arziyat " hüvit tün diğer ıeyler onu berta 
tın daima hali harekette ke sayılamazlar. Osman seyin "gözün görmediği 

raf etmekten çok uzaktı. bulunduğu görülmel<tedir. Fikrimizi kısaca ifade et· ışıklar., isimli yazılarile ressam 

Yumurta 
birliği 

çalışmağa başladı 
İSTANBUM 18 (S.Ş.) -

İstanbul yumurta ihracatçı· 
ları birliği esaslı suretle fa

aliyete geçmiıtir. Birlik ni· 
zamnamasl mucibince, mem 

leketin diğer taraflarında 
aynı maksatla teessüs ede
cek cemiyetlerle birleıecek
lerdir. Bir 1 iğin merkezi İstan · 
bul' dur. 

ihracatçılar 

Birlik yumurta ihracatı· 
nın ıslahına, terakki ve in· 
kiıafına yardım edecek \e 

lazım gelen kanuni teıebbü
satta bulunacaktır Bundan 

baıka yumurta ticareti vazi· 

yetini yakından takip ede 

rek alakadarlara malumat 
verecektir. 

Birlik namına ticaret ya· 

pılamıyacak ve siyasetle İf· 

tigal edilmiyecektir Birliğe 

yalnız yumurta ihracatçısı 

oldukları tesçil edilenler gi
rebileceklerdir. 

Büyük 
bir yangın 

Jurnal gazetesi mat· 
baası yandı 

İSTANBUL, 18 (S.Ş.) 
Jurnal gazetesinin matbaa 
sında büyük bir yangın çık
tı. Atef çabuk genitliyerek 

atelyelerin mühim bir ku· 
mını sardı. İşçilerden biri 

diri diri yandı.itfaiye büyük 
gayret sarfederek yangını 

güçlükle söndürdü. Zarar 
büyüktür. 

Veliaht Hz. 
izmirden ayrıldılar 

İZMIR, 17 (A.A.) - Bir 
müddettenberi tehrimizde 
bulunmakta olan İsveç Ve

liahti ve prensesleri Hz. dün 
bususi terenle Surlye'ye gitti· 

ler Vali, belediye reisi .~m ~i

ye! müdürü ile İsveç konso. 

losu ve İsveç tabaıından ba· 

zı seva t ve binlerce Halkın 

samimi tez al: üratı arasında 

uğurlanmıılardı. Bir Jandar. 
ma kıtası da resmi ihtiramı 
ifa elti. 

Vatan sevgisinin farattığı B 1 b b d I mek için di•ebiliriz ki: Ha- A. Sırrı Beyin dikkate değer re-
b . l"k h' d unun a era er ev et ge , B . k k 4 ••• •• •••••••••••••••••••• 
ır ı ıssi yanın a endivi· 1 k k lı"hazır meselelerı· hakkınd~ U gece simleri_teş il etme te. • • m erini apma için birbir ~ • \/ k il d" • 

düalizm hiul de beraber lerlle mücadele etmekte siyasi kanaatlerin muhtelif Fikir hareketleri : 'O su arı ye ıren, : 

An talya'Iılar 
Adana'lılara iki sıfır 

yenildiler 
ANTALYA 17 (A.A.) .... 

iki gündenbe;l yaptıkl•~1 

maçta daima berabere k• 
t•· mıı olan Atalya, Adana fi~ 

kımları dün karıılattılar· ılı 
devrenin yirminci dakıkaııP 

b"I Antalya'lılar aleyhine ~I 
gol kaytlandı.Sonra on d• 
ka içinde de Adana'lılarıl' 
sağ açığının vermlf oldu~~ 
pası orta muhacımı kaf• •.

1
j 

ruşu ile içeri soktu ve 1 
• •pi 

devre 2 r Antalya aleyııı 
d bel 

netıcelendi.2 ci devre e 11 
iki takım 25 dakika gaf 

o'' 
eyi oyunları ile 0 '1 ı 
dılar 26 cı dakikada Aıı1 '. 1 bı 
ya orta müdafii uzuıı b~ 
vuruı ile takım lehine 

1 
gol kaydetti. Bundan ,oP' h 

·ıe .. 
herikl takım çok çalııtı dd' 
bir muvaffakıyet elde e rfl 
miyerek maç bire k• 1 
iki i1e Adana'lılar lehj,. 
neticelendi.Finale kalal'I ~ 
parta ile Adana takıııt 1' 
bugün kartıılaacak. 

Yugoslav .~· 
birlıgı 

kuvvetlendlrilııı eSI 
için çalışılıyor 

iSTANBTL, 18 ıS ş.) 1 
Yugoslavya birliğinin lıd~ 
bu'ması ve Hırvatlar!• SıJ 
lar arasındaki ihtifafııı ~ 
için Zağrep ile Belgral , 

' sında gizli müzakereler ,ı 

kubulduğundan ve bir ~ ~ 
Hırvat reisinin kııb'J 
alınacağından bahsedıl1 _____ ,,,,/ 
~/&.YAS 

Abone ücreti 
YILLIGI 8(10 J{ıJll" 
6 AYLIGI 450 
3 A YLIGI 240 İ 

Abone ücretleri tıl< 
baj!"lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderıl1 , .. 
yazılar geri verilJll 

1 
Müddeti 

10 
geçen niltlı 
kuruıtur · 

I 
Gazeteye ii.lt her h~,ı 
Neırlyat müdürlil8" 
müracaat edil melidll 

SAV AŞ Cumartesi / 
çıkmaz. -·--yürümüıtür. Herkesin hür· olan müteaddit cereyanlara istikametlerine ve iktısadi Sag" lık Hüseyin Cahit beyin her : geydiren ve herma- i 

rlyete olan ihtiyacı ve ıah- fazla kıymet ve ehem- tabakaların gösterdiği hu•u . hafta çıkarmakta olduğu bu nada gözeten V ok- : S A V A Ş·~·· 
si kanaati ifade edil.;;;i° mi yet atfetmek te doğ- siyetlere rağmen milletin si· güzel fikir ve kültür mec- • iDARE YERi: Balıkesir "r ıJI 
hakkı her vatandatın bildı" d ld yasi ve iktısadi gayretleri, Ecz<l nesi su/far· Birliğine seve : milliye caddesinde HustJ5 

ru eğl lr. Yunan ancak memleketi imar ve muası son gelen elli ikinci 'f 
ği ve kabul ettiği bir hakı"· mı"lletı· bugu"n ikı· bu"yu""k grupa 1 sa sı ı"le ı"kı"ncı· cı·ldı" bı"tı" mi seve yardım ediniz. : T 1 f d · B l ''"1 

ona en güze ve en uygun yı • r 1 • e gra a resı: a ı~· 
katti B h kik t ı b "d" 1 }'oksıılları Gözetme • ş r. u a a zamanı- ayrı mııtır: Venizelist'ler ve içtimai strüktürü bulmak ve f.JÖ efçı ır o uyor. Matbuat hayatımı • SAVA ~ 1 
mızın takip ettiği ve lıbe bunların muhalifleri. Bugün vermek hedefini gütmekte zın çok değerli olan bu Hir/İ!İi : / 

1 
••• • ••••••••••••••••••••• 

•r•amı.·s~t~d_e_v_i_rı_e-rı~·n ...... d~o-ğu ..... rd_u_ğu...,._r_e_s_ık_a_r_d_a_b_u_ıu_n_a_n...,.~Ç~a-ld_a_r_is~-d~ır_ıe_r_ . ...,._ .......... _ .......... _ .......... ~~ ,.....,. ............................. ._~m-e_c_m_u_a_y_ı_ta_v_s_iy-e ..... e_d_e_r_iz_~...,. .......... ._. ......................... ~ ............. ...,.._...,..., ....... ~ 

Roman Tefrikamız: 6 

' Uykusuz geceler 

çok korkunç, ve belkide 
gülünç, fakat gülünç oldu
ğu kadar yakıcı, ağlatıcı, 

bir sevgi ve iki damla yaı. 

Nihayet Meral. .. Bu uım 
aklına geldikçe kendi, ken · 

HALiL BEDİİ 

miya ?. Sevmese sonu 
ne oıurdu?. Belki onun, bu 
gün gonca iken yarın aça· 
cak emel çiçekleri yok mu 

idi~. 

Günün birinde yapa-
dine ürperiyor, kendi ken cağı itirafın onu sarsmıya· 

dislne nefret ediyordu. Me- cağı ne malumdu?. Herkes 

ral'I seviyordu .. Üvey, tey- ı sever .. Fakat mutlaka sevil 
zeslnin geride bıraktığı bu mez ki . Rahmi sevilmedi 
biçare.kıza karıı alevlenmit ğini anladığı gün kendinden 
sevgisi onu her hafta içinde 1 ziyade Merale acıyacaktı ... 
tahammül edilmiyecek bir Genç kız, sevmediği bir gen 
ızdıraba :sürüklemiıti.. Bir cin itirafından sonra evinde 
gün ağabey dediği insanın nasıl oturabilirdi?. Gitse ne· 
sevtlğlnl bilse ne yapardı? reye gidecekti?. 
Yahut buna inanır mıydı?. Bu aşk meıru miydi?. 
O da, kendlalni sevebilir· Daha doiiruau insani 

miydi?. Cemiyet prensiple
rine uygun muydu? .. Annesi 
buna ne diyecekti?. 

Niçin ? Niçin onu sev 
mitti? Bu ne menhus bir 

sevgi idi . Bütün bu sualler 
cevapnz kalıyor. yalınız ıki 
damla göz yaşı sanki kal 
l:ıiniıı feryadına cevap veri· 
yordu .. 

Bizi ıev, bizi sev .. 

-Çok daldın ağabey.Yok

sa bana gücendin mi?. 

- · Hayır Meral.. 
-Ne yaparsın.Bir yan'ıı· 

lık oldu işte. 

- Sonra o iki kağıdı ne 
yaptım? 

- Onu dP.min söyledim ya. 
- Duyamadım. 

Öyle ise tekrar anlatdyım. 
Tam okurken teyzem gel· 
dl, birden bire ocağa altım. 

~-Yaktım öyle mi?. 

- Bilmeden ağabey, .. 

Yemekten kalktılar. Rab. 
mi odasına çekildi. Geçen 
hadiseyi tekrar dimağında 
en ince teferruatına kadar 

canlandırmak istedi . Bir 
nokta üzerind~ hayali he 
nüz bilirmeğe baılıy"n ümit 

yıldızlarının ilk ıııkları ile 

aydınlanır gibi oldu. Genç 

kızın yaktım derken öyle 
bir bakııı vardır ki. kıskanç· 

lığın korkunç, fakat tatlı 

ihtirasını görür gibi olmuı 
tu. Fakat çok sürnıiyen bu 
hal genç kızın dudaklarında 
beliren snJ bir tebessümle 
silinip gitmitli. Zavallı genç 
pifman h!tlile pencereye 
yaslanmış,denlzi dalgın, dal
gın seyrediyordu . 

Meral uıulcacık odaya 
girdi .. Kabahatini affettir· 

mek için ellerini uzattı . 
- Bu kadar üzüleceğini 

bilseydim,yakmazdım,ağabey 

Rahmi yüzünü pen· 
cereden ayırmadan cevap 

verdi 
- İşte o zaman, daha 

çok üzülürdüm Meral.. 
Bu eevabın genç kız üze • 

rinde bıraktığı tesiri anla 
mak ıçın başını çeviren 
genç gözlerinde beliren 
iki damla yaşı gizli -
yememişti.. Meral onla. 
rı görünce şatırdı .. 

Sonra daha munis bir ses 
le adeta eğildi. . 

- Ne o,ağlamıısın ağabey. 
Rahmi Manalı bir ifa

de ile baıını salladı. 
- Hiç bir ıey yok Me 

ral'ciğim . Sonra ilave etli. 
- Şimdi ödettik değil 

mi?. Dedi . 

- Bir saattir seleniyo· 
rum, cevap bile vermiyor 
sunuz. Aık olsun çocuklar .. . 

Nazire hanımın bu sitem· 
li sözleri,ikisinl de uykudan 
uyandırır gibi oldu.. Maral, 
ıaşırmııtı .. Oda kapısında 

hala ayakta duran Nazire 
hanıma koıtu .. 

-inanır mısın teyzeciğim, 
seıini bile duymadık ki 

- Kabahat yalnız bu de
ğil.. Bahçe kapısından 

tut da, iç odalara varıncıya 
kadar her yer açık Kazara, 
biri gelip evi 8oysa haberi 
niz bile olmıyacek.. Sonra 
oğluna döndü .. 

Maşallah küçük bey. 
Bugün erken Leırlf etmiş 

!er .. Şeytan kulağına kurıun . 
Rahmi, periıan halini 

annesine belli etmemeğe 

çalııarak, ona yaklaıtı. El· 
lerlnl, yanaklarını öpmeğa 

batladı.. ' 
-Fena mı eltim arıP;ı 

ni her hafta geç I' ~ 
dive bana darılırdın i 

Nazire hanım güıüsı&11 
- Aferın, itte bö1 f' 

malı.. Mektepten çık'~I ,,. 
maz, tıpıı tıpıı eve l 
O, Beyoğlu sokalı1'l 
kaldırım mühendıslil ,~ 
ne zevk duy.ı.rsınız,bılc,ıı 

Rahmi hafifce l 
nı çattı. Fakat yırıe 

rek: ~ı 
- Hak11zlık ediyor•~ f 

Ben öyle yerlerde lfl 
yorum .. 

Yok, canım·· 
1
,,,. 

o ev kaçıkları geııÇ ~1 ,. 
Üçü de oturrnut1•'% 

müddet, dereden, 1
' il 

bahsettiler. Sonra 
seslendi. 

Anne .. 
- Evladını .. 
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1

e ı ısa ı a. re. e eı ı : Küçük : Er e a a ır : Mü~errem: A 
J 

ı A 

A s b •Hıkiyesi : • Kamil : 

""l':ılA : ı:,~-; ,. D ı Bulgaristan'ın ~eynelmilel 1 Kral Aleks~n~r ın · Y~ M. enı .. ~aiıycı~e~?ı~~ dan : •• A';t::~,:;;:.··y·a~;s~:d:·;o·p~··1 ... :;:r~~·.:;.;:·ı:.:~.:~ .• lida~ ıUI ı;, \j y 1 s ı. d "k 1 Bartı.ou nun Katlı lanmıılar, mükemmel eğle . tır tabh. Bu marifet 0-N 
0 

1 ! Turizm anasın. a yu Si - 1 il Siyasi cinayetler füphe nlyorlardı. Bingül yeni ter- Adem babadan miraı kal. 
S "Le Journale.dan yok ki alelade cinayetlerden zlainden, Birsen tenisteki mııtır - . 

Parlemento Fransa' da . meSI Le Joumal, bu nüıhaıında daha çok ıenidirler. Zira muvaffakıyetlerinden , Nük Gülüıtüler . 
Evelki nüshada çıkankısmın sonu Binet - Valmer'in Yugoı· doğurdukları elim netlcelu, het spor otomobilinden, Yıldız: "Aldanmazaa alıia· 

3 - 19 birinci teşrın Bu pulların basıllltın~a~ lavya Kraliçeılne, bir kadı- cinayete kurban giden kim Mıhlika da yeni tanıttığı genç tır . • Diye kısa keıiyordu. 
O birinci teşrinde 18 ye günü 8 l istifade edilir~ Fikrımız- na hitap eden yazdığı bir senin şahsından maada sı ıairden bahasedlyordu. Nükhet: 

toplanacak milli matem ~: ı bu pulların varidatını yazıyı baımakale olarak neı· nıf ve milletlerin mukadde· Ayten çay veriyor, yıldız 
PARIS, JS (S.Ş) - Pran IS ~~d~A.A-) _ turizm teşkillltının başında retmektedlr. Hini ve ıuziı· ratı üzerine de müe11ir olur- pötiförleri dağıtıyor; 

•ıt Parlamentosunun toplan- PAR • li i Kral Alek- bulunanlara bırakmalı: do~ru li bir yazı olan bu makale lar. - Müzik, müzik isteriz 

"Karm güzel ve çapkın 

olursa aldatamaz." diye yaz-

ııı l · Nazırlar mec 
1 

• • olamaz. Bu varidatla,_ turızm nln sonunda deniliyor ki: Yugoslavya Kralının öldü Diye bağırışıyorlardı. Dı -
l tarihi 6 kinci Teırın- , enaze merasimının 1 d f b k b 

d,11 30 b· . . t . lın- ıandr ın c 8 . 'evvel merkezlerindeki otelcı. ve .o- " ... Bütün eıkı muharip- rülmeıl esasen 20 sene ev - ıarı a ne is ir a tam aş 

mııtı . 

Ayten: " Evliliğin tadına 

alııtı mı çeşni değl9tirmefi 
vazife bilir ,. diyordu . 

ırıncı eırıne a " ı teırını d 1 1 k" 1 t B " 1 .. ııı yapılacaııı k kantacılara kredi temın e ı e. er, sulh zamanındı\ irli ap vel öldürülmüı olan bir amıı ı . Oııaz su arı gun 11lır . Kati karar Müsyü 'hı' ,·ıe Raymon Puan a_· l e 1 b d k k ')' k b" · ]' .. • ı .. L tarı rek bu suretle ote ve Y • o unan u cinayet yüzün en AvusturyaArıidük'ünün at- çe ı ır en ır ıç ı gonu ru . 
ebrun'ün do"nu-ıu-nde veri· , tedfı'n merasiminin ıcl · 1 1 ı k dar güzeldir lııklar Birsen: « Erkeğin aldat

maktan kal lığı gün, kıyamet 
yaklaıtı demektir .» Diye 
Alay ediyordu . 

1 nın mek {ıatlarının ucuz atı ması feveran halinde bu unuyoruz linden muztarıp ve muta yası a · tcektır. ra d'leceği 19 Tetrinievve l Eğ bi h d f d . b b ele avuca sı "gdırılmaz bir r.ı e 
1 

"n meselesi hAlledilehi ir. er ve z epimiz siz en a ı- zarrır ulunan ir kıtayı ye· Bıı.ıvekil M" .. Doumer· 'hinin milli matem gu - · ı h" ı · d k k duman gibi dağların ardın-usyu tarı . . karar bu pulların hasılıltı ı e U· ıyoruz.,, ni en or u ve teesaüre 
aue kanunu esasiyi tadil leri addedılmesıne 1 k da ıöntrken; sulara gök-

k"met tarafından yapı aca _ .,. boğmuttur. 
Proı · d ] kta- ermiştir u 1 K ı Al k d ı k ti ' tl 1 !erin karnlıkları esmer bir eıı üzerin e ça ışma v : . t u·· _ yardım on milyon_ evayı f8 e S8R f 10 8 1 Keza M. arthou'nun ö ü-dır. •·u-ıaru"nı·ıeyh bu tadi- Turbınlerın ecr 1 kadının büyulü saçları gibi 

"
1 

d bulursa bunun 4 mılyo. n e-. mü, Fransız hükumetini en 

Günay kendi kağıdını da 
okudu . 

l&tı . . R - besı yapıl ı 1 ğ Fr.ınsa nıatenı i<.:i ıı- k d b 
il icra kuvvetının ve e . vası aşağıda gösterı ece ı mu le ir ir uzvundan ve 

lıfc(lllıhurun otoritesini ar· MOSKOVA, 1? (hS.ŞI) -t. •eçh 'ıle halk bankaları tara· dedir. Reiıicümhurunun henüz iki 
t cum ur ye ı • 
ırınağı istihdaf etmektedir- Türkiye 1 ilk fından otelcilere yapılacak ,.L' Ere Novulle" den sene ev'lelki katline ıahit 

llu d t la fabrikaları için yapı an 'krazata tahsı's olunur. "Katili bu müthif clnaye olmuı olan Cümhuriyeli de Proje Versay' a op • . . mi tecrübeleri 1 
tıa.c k • turbanın umu .. . , H•lk bankalarının bir otel- te sevkeden sebepler nedir? en kıymetli ve en güzide 
1 a olan müessesan mec . . y kında Turkıye ye " H d 
iıiııı . 1 dl battı. a cı'ye (Otelin tamiri, aarileş· erkes bu sual karıısın a bir devlet adamından mah n müzakeresıne ev .. derilecektir. dd J k ı k 
ol b' gon "fUSU tirilmesi, kabul salonu ya- tere üt er içinde ama · rum ediy >r. Avrupa'nın ka-uııa.ca.k ve muhtelif ır Almanyanın nu t tadır. Bu sualin cevabını, k d . . .. . d "d k d pılmall, su tesisa. ı. ve umu· rııı enızı uzerın e gı er. 0llliıyon pro1"e üzerin e kadar?, ı 'h · 1 I k t hk'k t k F · d lttlcık K . . ne mi şeraiti ıslah 1~'- ın) yapı a- 1 lıma ' yapı aca a ı a en, ransa nın ümeninl 

at Yapacaktır. oınıs BERLİN J 7 (A.A) - cak ılı:razatın yüzde onu bu Yerecektir.. idare eden el, cansız olarak 
Yoııun bu tetkikatı devam i . tatistiklere nazaran fonddan verilir . Bu yüzde Makalede Fransa - Yugoı· itten çekiliyor. 
~ltlği rnüddetçe Ayan mec· ~esm h~ırlç olmak üzere Al- onun 8 zi Parayı alan borç- lavya dostluğundan ve bu 
iıf Pariı'e do'"nerek bütçe are , a"fusu 66 milyon · y t .. ·· d bütün 

Yanın n !uya .. ikisi de narayı veren cına e yuzun en 
1'ılit11.kereıı'ne devam edecek. mOan b" d ' ı · F ' h' ği f t 

Kral Aleksandr'ın hüküm 

lir. 2 0 ın ır. bankaya ait olur. Bunun ransa nın ıuetti ne re 
1 ve elemden bahsolunmak-

sürdüğü memleketin baıına 
timdi bir çocuk geçiyor. 
Memleketin dahili hali em· 
niyetini kaybettiği gibi kuv
vet1ı bir komıu ile idare et 
tiği münasebat da oldukça 
sıkıtık bir vaziyete girmit 
oluyor. 

~rnleket habrleri 

Nl.Pezmezoğlu 
F>azar günü memle

ketimıze geliyor 
T tsr ANBUL, 18 (S.Ş.) -: 

lirk • Yunan ticaret mu· 
ta.k .. 
'( erıı.tına baılamak ıçın 
uııan rnilli iktısat nazırı 

llıii - .. Yu Pezrnezoğlu pazar gu · 

illi lıtanbul'a geliyor. Muına 
lleyh derhal Ankara'ya gide· 
:ek İktısat vekili Celil bey· 
~ leınaaa gelecektir. 

' Ubadele komisyonu 

ISTANBUL, 18 (S.S) -

~lıl-ıtelıt mübadele komil· r011u Cuma günü lağvedi· 
tcekıır. Komisyon dün 
•oıı . 

ıçtırnaını yapmıştır 

~inlahdiya'nın Ankara 

orta elçisi 
f' ANKARA, 17 (AA) -
lıılaııdya'nın yeni Ankara 

~rta tlçiıi bugün reiıicüm · 
lır hazretlerine itımatna · 

ille · •ını verdi. 

593 
Muhacır geldi 

TEKIRDAG 17 (A'.A) 

D
.. Romanya'dan 59:1 mu-
un b .. Ç 

h gelmi• ve ugun or· 
acır • . B 

.. derilmişlerdır. u ]uya gon -
228ınde bir vapur muha 

ayın 

MI' daha gelecektir. 

2425 kişi vatan~a: 
şalığa kabul edıldı 

ANKARA, 18 (S.Ş.) :--
·Juca suretıle 

Hicret ve 1 25 
memleketimize gelen 2,4 .. 

b .. etimize kabulu 
ahsın ta ııy 

rcra Vekilleri heyetince ta•· 

. olunmuştur. 
vıp 

Tuz kanunu 
ANKARA, ı8 < S.Ş:_> .. -

B M. Meclisinde önumuz
dekl içtima devresinde çı -
k ak olan tuz kanunu ile 
acı balık zeytin ihraçatçı-

tuz u • f . 1 . mua ıyet er 
!arına genı§ h. b' 

H saıı J veriliyor. ayvan 
olan köylülere de ucuz tuz 

temini dü9ünülüyor. . --~ 
Istanbul 

için de ikraz edi en paranın 
hakikaten yerine sarfedildi- tadır. 

k ·ı• b " ... Marsllya'da öldürülen "ini turizm teş ı .. tının a-
f> J L"k Kral Aleksandr ve M. Bar. şında bulunan arın tet..ı ve 
tasd ı lı: etmeleri şart konur. 

Otelcilere kredi temini 
lüzmunJa ısrar ediyoruz. 
Çünkü böy_lelikl~ ~evcut 
otellerin asrıleş\irılmesı, ye
ni otellerin y r. pılması, lokan
taların ıslahı ile soğuk ha
va depolarının tesisi ancak 

thou henüz eserlerini tamam· 
lamamıt olmaktan çok uzak 
bulunuyorlardı Ölümlerinin 
bu sahada mesailerine bir 
mania tetkil etmemesine dua 
edelim. Bunu Yugoılav'ya 

için, Fransa için ve sulh 
için temenni edelim. 

ilk \azifeler: 

kabil olabilecektir. 
Geriye kalan altı milyon 

levanın bir kısml turizm yer
lerinin güzelleştirilmesine, 
parklar yapılmasına, su g~
tirilmesine ve ılıcaların asrı· 
leştirilmesine, bir kısmı da 
Sof ya ve Vuna'da birer otel. 

Görülüyor ki tehlikeli bir 
vaziyeti ihdasa sebep olan 
bütün ıerait ortada hazırdır. 
Binaenaleyh Avrupa devlet 

-------------ı adamlarının ilk vazifeleri 

yükünü yulnız devlet bütçe
sine bıralı:mamalı:tır. 

Bu tedbirlerin alınmasile 
memleketimiz yalnız hariçte 
yülı:selmolıle kalmıyacelr, yüz 
milyonlarca vııriJot ta temin 
edilerek tediye kabiliyetimiz 

Cililı:, lokantacılık ve garson-

' 

artacakt.r. 
ıuk kursları açılmasına ta ı_ 

8 · 8 edilir. Bu kureların Av· 
Temin edilecek varidatın 

soğuk kanlılıklarını muha 
faza etmek, bulanık suda 
avlamak hevesine kapıl -

maktan kaçınmak ve bütün 
milletlerin batlıca hedef 
ve menfaatlerinin su! h hail 
olduğunu unutmamaktır. 

Bu gibi büyük falaketler 
milletleri mutlaka derin bir ı . yüz milyonlarea levayı bu. 

rupa'dan getirtilec_ ek mute- heyecana sevkeder. 
b k 1 la'cağını söylemekle miktarı 

hassısların idaresıne ıra ı • Böyle ahval de ise en çıl -izam etmiş değiliz. Çünkü 
maeı ve lok.ıntaNlık kursun. d gın hareketlerin bir anda 

d h bugünkü şerait için e mem-
da n-arp mutfağına a e em· · yapıldığı tecrübe ile sabittir; 0 h 1 d'I leketimizi zıyaret eden sey-
miyet verilmeıi i ma e 1 me. halbuki bir kaç kitinin ölü-

ti l k Yah ve turistlerin tHmin et-
melidir . Bu sure e mem e e- müne karıı duyulan teessü· 

h tikleri varidat (35) milyon 
timize gelen seyya ve tu- rün ilcasile yapılan bu te · 

c d ' I 1 · levayı bulmaktadır. 
riatlerin memnun e 1 me erı emmülıüz çılgınlıklar, mil-
temin edilebilir. Ve memle- \ yonlarca insanın kanına gir· 

Yaş üziim 
I ISTANBUL. 18 (S.Ş.) 
tıhtaarlar Vekaleti müsle
~llrı Adil bey beyenatında 

fırtınadan altüst oldu 
ISTENBUL, 17 (S Ş-l -

Şiddetli bir lodoı fırtına~ı 

lı: timiz beynelmilel turizm ı S3Y8ŞIR TakVlml 1 mekten batka bir netice ve-
saehasında m~vki d~l)da~ği~ir. .. 

1 
TEŞRiNiEVVEL remezler. Hiddet. heyecan 

Kredi temın e ı ı ı ta .. - l H ve dehtel hallerinden ancak 
dirde otelci otelini asrileştir- Cuma ı · daha beter felaketler doğar. 

ile rnıntakasınde tüccarın 
l'iiıünü güldürecek kadar 
'._tıııl 11.lındı"ını lzmir'de yat 
\it.. g ' 
d lııtı fiyatı yüksek olduğun-
' 

1111 ucuz yerlerden yat 
llt(illı ihtiyacının temin edil-

~fini ıöyledi 

- Müsaade edersen,Meral'le 
•tıı,_ d ". '"aya gl ecegız .. 
ı. ..... Ôy)e mi kararlaıtırdınız 
ııtii Çiik hanım. 
k Meral bu sual 

11ttıaında şaıırmııtı · 
: 11hrni'nin aklına gelen bu 
Şkirden asla haberi yoktu · 

lipheli cevap verdi .. 
b Bllınem, teyzeciğim.Ağa
"Ylrn öyle istiyor .. 

Peki çocuklar. gidin · 
Mera) müteessir oldu · 

· Sız gelmiyecek misiniz? 
- Gecedenberi uykusu 

tııın. Hemen yatacağım .. 
Beni rn .. .. -azu r gorunuz . 

Rahmi saate baktı. Telaıla: 
-- Haydi Meral.. On dört 

llıatıneıine yirmi dakika 
"ar. 

- Hangi sinemaya? 
- Bugün Beyoğlu'ndan 

~eçerken reklamlara gözüm 
1 1 ıtı .. Güzel bir kordeli 

h "küm sürüyor. Fırtına h-
u · ol manda zararları mucıp -

M rmaraya açılan 
muıtur. a haber 
Asya vapurundan edi - . 
yoktur Fırtına devam 1 

yor-

çevriliyor. Boğaziçi 1arkı-

sı .. _ filim de güzelmif ha . 

F kat sinema uzak. 
kikaten · a 

it buçuk posta · -Saat a ı 

sile geliriz anne. 
-Siz bilirsiniz. Pek geç 

b . meraktabırak
kalıp ta enı 

mayınız. . . 
İkisi de bir dakika ıçın. 

de hazırlanmıılardı.· l 
Nazire hanım onları kapı-

a kadar teıyi etti .. 
y 1 kıvrak bir golge 

ki genç k 
1 d uıalı.laıır en 'b' ya ı an 

gı 1 d 'n derin içini 
dul kadın erı ' 

çekti. d n sakla- 1 
- Tanri nazar a d 

ka ar 
sın.. Birbirine ne • 

d d. Sonr" agır da uygun e ı.. 1 
d .. .. eli adımlarla ıa ove uıunc 

d .. d". Bir sfğara yaka· na on u . .. 
k ıezlonga yaslandı .. Goz· 

ra H lı onu 
)erini yumdu. aya 
eski günlere ulaıtırınııtı .. 

meğe ve yahut lı:apatı~ağa 1 Gün doğumu: İııırilterf\'rıin ll-'e~SÜl'e 
ecbur tutulur. Halbulı:ı bu- 1 Zevali 6,20 :ı ~ 

;ün böyle bir tedbir alına- YIL: 1934Ezani 12,50 ı ı İŞLiral.i: 
maz RECEP 11 1 Keder ve merhamet insan-

Turist pulu ihdasını iste- I~ - • 
1 

b 
• ları bir eıtlren i r 

yişimizin sebeb'., fazla para ---------- '\ haleti ruhiyedir. Ge -
sarfını icap ettır•e•n-b•u-•iş.in ______ .,.......,...,..,.....,.,...- çen günkü fedt cinayetin 

Meral'i, babasının ilk getirdi
ği günü görür gibi olmuttu. 
Boynu bükük, solgun beniz 

v" dikit) yurduna vermııti. de bövlece hükumet ve 
Genç kızı hakiki bir ev devletlere bu vahıetin çir 

k - 1 d O kinlik ve beyhudeliğini his-
kadını görme ıst yor u. nu 

li, dokuz on yaılarında bir fazla okutmak lıtememiıti 
masum bir yavru . Bu tahsili takdir etmedi 

Daha ilk gün, Nazire ha- ğtnden değildi. Belki o, pek 
nım bu mini, mini yavruya 
karıı derin bir muhabbet çok annelerden, babalardan 
duymuıtu Günler geçti.Bir ı daha maarlfperverdi . Fakat 
hayal gibi bir serap gibi Nazire hanım son 
haftalar eridi, söndü... günlerde Meral'e bir azda 

Meral büyüdükçe dul kaynanalık gözü ile bakı· 
badının sevgisi de artıyor- yordu. 
du. Yeni bir ümidin tatlı· 
hayalleri kendisini bir 
kat daha hayata bağ
lıyordu.. On dört yaı.na 

kadar bu kıza sade bir 
ana olmuıtu.Fakat babasının! 
{B N) kasabasında ı~~t~'. . 
kalpten anlyen öldügunu : 
haher aldığı günden ıonra · 
zavallı kıza bu ıefer baba 
da olmuıtu. Meral ilk me 

O ken· ktebi bltirmitli nu 
ili arzusunda olarak (Biçki 

Oğlunu dütünüyordu. Bir 

sene ıonra zabit çıkacak 

olan evlaılını büsbütün 
yalnız ve teıelliden mah · 
rum Anadolu'nun ücra kö

felerlne köndermek i•temi· 

yordu. Kendisi ıhtiyar halile 
yolculuklara tahammül ede· 
miyecektlr. 

settireceğinl ümit etmek hak-
kım•zdır. 

Alekıandr gibi fert olarak 
tek bir insanın öldürülmesi, 
netice itibarile tamamen 

bot ve faydasızdır. Hatta 

milyonlarca insanların bo 

ğazlanmasının dahı hiç bir 

verim temin etmediğini ve 
edemiyeceğini gördük ve 
biliyoruz. 

Bununla beraber bütün 
lnglliz milleti, bu feci clna· 
yetin faillerine kartı en de· 
rln nefreti ve bu cinayetin 
kurbanı için acı ve ıztırap 

duyanlara hisberaberliğlni 

söylerken. böyle ıeni cina
yetlerin artık hıç bir zaman 
tekerrür etmiyeceğini kuv
vetle ümit ederiz . 

iner. 
Piyano Günayın ince 

parmakları altında kah bir 
coıkun kalp olup titriyor , 
kah bir akar su gibi çağlı · 
yer, sonra da şen , hoppa bir 
çalgılı kahve havası ile ta · 
ıup dökülüyordu 

- Oyun, oyun oynı · 
yalım 

Diye yerlerinde kaynadı

lar . 935 in modelleri bir 
tarafa atıldı. Piyano üstün 
deki notalar savruldu. Al
bum yaprakları kakandı. 

Sarı, kumral , siyah ıaç bir 
birine karılı . Mavi , ela , ka
ra gözler ılmşeklendiler. 
Ne oynayalım diye tekrar 
çal1<andılar . Yı ldız: 

- Konuıalım 

Dedi. 
Bırsen: 

Vakitsiz esneriz 
Diye ortaya atıldı. Ayten 

(Çılgınlığı bırakın) diyecek . 
ti. Ev sahibi olduğunu dü · 
tünerek vazgeçti .. 

llingül: 
Haydi dedikodu yapa 

lım, diye sesini yükselt-
ti. 

« Bazı erkekler aldatmaiı 
gündelik bir vazife bilirler. 
Suya, havaya, gıdaya muh
taç oldukları kadar aldat· 
mağa da ihtiyaç duyarlar. 
Fakat içlerinde ömrünü bir 
melek gibi temiz geçirenler· 
de çoktur.,. Diye insaflı bir 
cevap veriyordu. Şimdi bat 
bata vermitler, Mehlıka'nın 
etrafında aynı yola çıkan 

cevapların aynı bulutu al • 
tında hediyeyi falan unut
muılardı. 

Mehlika dolgun bir ıeele: 
Ne acı çocuklar dedi. 

Hepimizde erkeklerin aldat. 
mağa haklı, bizim de aldan
mağa mahkum oldufumuzu 
adeta kabul etmitiz. 

Hepsi birden atıldılar: 
- Hiç de deill.. Oo . Bıııe 

göre olamaz. Hem canım 

mümkün mü? Hepsi altata. 
maz. İçlerinde ne düratleri, 
ne cana yakınları vardır. Biz 
alelusul yazdık. Bu nihayet 
bir ıaka idi. 

Diye gürültüyap mala 
baıladılar. 

Günay vefasız bir adam
la evlenmektense ihtiyar bir 
kız kalmağı tercih edeceft· 

A • Olmaz. Olmaz · ni söylüyor; Yıldız: Ondan 
Ne münasebet? Ne lüzumu evvel davranırım.Aldatmak 
var? Diye haykıranlar? oldu. zevkini alınca aldanmak acı· 
Mehlıka ıını pek duymam) diye ye-
- Susun. Aklıma güzel min ediyordu. 

bir fikir geldi. Bir Anket O sırada salona Ôzcaa 
açacağım. Ayten sen bize bey girdi . Altı genç k\Z 
biraz kağıt ve birkaç kalem Ayten'in ağabeysini ıörllnce 
getirmelisin.. yerlerinden fırladılar. Meh-

Dedi. likanın anketinden bahıedi-
Bir Anket: Altı genç kız yorlar, bükülmllı, katlanmıı 

birden duruldular! Ağırlaı· kaı}ıtları ortaya döküyorlar, 
tılar Divanlarda, koltuklarda.'l tezlerini müdafaa fttme-
yer seçtiler ve beklediler. ğe hazırlanıyorlar . 

Mihlika ciddi bir mual Ôzcan ayrı ayrı ıevdiğl,hoı-
lim gibi piyanonun batına londığı, bazııile teniste, ba . 
geçti: zuile otomobil gezintilerin. 

Size bir suval ıoraca - de, bazıslle de dansta ahbap 
ğım. Cevaplarınızı kağıda olduğu bu birbirinden rüzel 
yazacaksınız içimizden han· ıen , ıakacı, heyecanlı al
gimizin fikri beyenlllrse ona tı genç kızı ıüzdü . Ve ıü· 
aramızdan töyle bir hediye lümslyerek dütündü . 
alacağız Dedi. İ 

Müzikten danstan, moda- çinden: 
- Ah yavrucuklar, dtyodan. spordan ve nihayet sa-

rdu. Sevgime inanmakla atlerd.:nberi yarattıkları, yap-
tıkları her ıeyden usanan bu hepiniz ayrı ayrı daha ıtm. 
genç kız gümesi; yeni bir diden aldanmıı vazıyetteıtnlz. 
heyecanla renklendiler. Onlar birbirlerinin ıözü-

- Bıravo Mıhlika, diye nü keserek: 
onu alkı§ladılar. - Ne dütünüyoraunuz Ôz. 

Mehlika sordu: can bey. Siz de fikirlerinizi 
- Erkek aldatır mı? 
- Qoo .. Ooo . Elbette .. 

Lakin neden?Sesleri birbiri
ne karııtı. Ve Mehlika onla. 
rı yazmağa davet etti 

On dakika sonra kağıtlar 
büküldü, şekertabağı içinde 
karıştırıldı. 

gün ay kağıtları okuya
caktı 

Orada olamaz. Masa
nın baıına geç. kürsü gibi 
olsun. falan dediler. Kabul 
elli ve başladı 

Biııgül yazıyordu: 
• • • '~ .... ~i ···: ... 

söylesenize. Hemcinslerini 
müdafaa etsenize diyorlardı. 

Ôzcan: 
- Siz bugün erkek d6ı· 

manlığı ile kartıma çıktı· 
nız. Anlaıamayız . . Genç 
kızlarla münakaıa etmekten 
hoılanmam Baıka btrgOn 
konuıuruz, 

Diye salonu terketti. 
Ve altı genç kızı kendi 

hayal alemlerine, henllz be
lirmeğe baılamıt gizli sevgi· 
!erinin heyecanlarına bırak· 
mağı tercih etti, 

Kaynak 
Soıı sa.\ısı dolFıııı \e i~tifadt>li )azllarla cıktı. 
Her \ Prdı~ hulahilirsiııi.z ' • 



~--------SAYFA:4_,,..,,. ________ ..,.. ______ ._...,. __ ..,... ____ _... __ .,.. ___ .,...SAVAŞ>-~..,_--,.... ....... _~~~--------..-.----------~._....ı. TEŞRİN ıg,._ ... ..,_. 

Bıtlıkesir Necati Bey ' --- - - . · . -- .......................... ..~~ ............ ., .. .., .. ,.~ ........... ., .. _.,~ 
··----------------------- f Göz hekimi in T 

11 Ur. Ihsan Ahmet i ıı enıaşa - ' 
ı1 : ~ı~ınl~ket hastahane- rn OTEL VE GAZl.NOSU 1 

Hualliın l\lekı ehi Lisesi z BAI.JIKESIR'I~ 
Müdürlüğünden: 

Erzakın clnıi 

Ekmek 
Koyun eti 
Kuzu » 
Sığır » 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Mercimek 
Nohut 
Bezelye 
Pirine 

• 
Peynir 
Kaşar 

Soğan 

Patates 
Şeker 

Sabun 
Makarna ve kwskus 
İrmik 

Aıgari 
Kilo 

22000 
4000 
2000 
2000 
1800 
1400 

5o0 
500 
200 

3000 
1000 
300 

2000 
6000 
1400 
900 

Azami 
Kilo 

25000 
5000 
2500 
2500 
2300 
1700 

800 
800 
300 

;{500 
1200 
400 
~500 

7000 
1700 
1100 

Her hususta <'ııısaliııe iistiiııdiır. Balıkesir'in 
bu ııcf is KA RATEPE s:ırabı lwrk<'SP • 

Zt>vk, KuYvet, Sılılıat verir. 

• sı ~oz lıasıalıkları IJ 
'' ·• ' " : mütehassısı •• 

: Hastalarını her gün sa- t• 
: at 3 den sonra Kuvaimil- .ı 
: liye caddesinde 159 nu - •• 
: maralı muayenehanesin- :1 H 
: de kabul eder. : tf . .," KARA TEPE SARABI : ........................ :·., ~~ 

• •• J;::;; 

1 

Toptan ve litre ile satılır. - or-: M·. A-ıı·-=·· ı ~ 
Her yerde bulunur· ~ ııtA.21 

1111_ __ ~ l" 
ı- Menıle l-.ct lıa~taha- J = 
• Si!l8iHiHf!llii~.tıl~!i~lfiiH!Sltlii~IHf. * rıt>si cilı, frerı~i, hel- ! . •t 

Şeref Bey idaresinde 

Balı kesiı'i ıı lıt· ı· lı ususla 
ıııiil..ı>ııınıel otelidir . 

f 
('il tf 

tf 

Konfor. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet • 

Gerek Memleket halkının. ı 
gerek bütün misafirlerimizin 
umun1i takdirini celbetmiştir. 

1 A S P İ R İ N 1 ~o~ukluğu hastalıkları ! = fEMAŞA Gazinosunda 
IE 1 . ıııııtehassısı. tf 

; ffi • Hastalarını• aat üçte ~ 1 t~ Güzel Sesli Bir Radyo 

Şehriye 
Cn 
Süt 

1500 
150 
150 
800 

2000 
3000 
800 
150 

200 ; \.l7 lf t ayene hanesinde kabul ve , M '> 1' 

200 :!itil: • 1 tedavi eder. 1 •• mevcuttur a 
1000 M .. •• w • lif ··- · - M Balıkesirin en eyi tanınmıı bir oturma ve 

• Butun agrıların Katı davasıdır. 
1 

•C dınıenme yeridir . 

"500 ~ A . 1 1 k h k'k A · · ld ğ d'kk -------•••--•----·--·--· ..::: !i{ ıpır na ır en a ı aten aparın a ı ınıza ı at ••--••aAAA•••-•••AAAAAAA 
Yoğurt 

Soda 
Ka~ ısı 

4000 !i! ediniz. Hakiki Aspirin yerine baıka birıey verlrleue 51 DOKTOR 1 

1 reddediniz. Çünkü hakiki Aspirinin yaptığı tesir onun iflitİili~*it:ı}1!1 lfiiffilHf.--IEIBlii!i!!ll 
ıooo 

200 --lili~w·ıE•i~•~·"•·: Asıl\! NİHAT . !~ yu·· RK MAHSULu·· ~11 Kuru üzüm 250 300 Balıkesir Evkaf GÖZ HSTALIKLARI : ~ 
Siyah erik 100 130 Mu·· du"· rıu·· i!-u·· nden MÜTEHASSISI lıı::: 1 
İncir 400 500 ~ Meyhane boğazı No. 65 m 

Zeytin danesi 50U 600 Edremit ve hav:.ılisi dahilindeki nıazbuta ve ~:1~~ta~=~/uı~~s\~t~a~:~: Yüniş, Karamürsel, Here~e. Süreyya Paşa 
Mektebiıı mayıs 935 gayesine kadar ihtiyaci mlilh:.ıka zeyıiııliklPriııirı 934 senesi nıa lısulü hastalarını kabul eder. !I K u M A ş L A R ı N ı 

olan azami ve asgari miktarını lıildiren, 8-10-934 9 - 10 - 934 tarilıiııdeıı itilı<ırtıı miizayt>dt>ye çı-
1

1 
-· ı • 

tarihinden itibaren yirıııi 2iin müddetle miiııa- karılmıştır. . it F b 'k 1 atıkla r· tl dalıa c 
kasası ilan edilen erzal. mlktarınd:ı bazı tadilat Edremit 'e Havraıı ıııııııak:.ısıı ı daki ze~ıiıılik- l -Kohi~or diş -ı ~ ~:ı~a~;~~;n ıte~i~a e~:ceksi~i~~ 
y.ıpılmasına z:.ırurd hasıl o <luğııııdarı lıu tadi- leriıı ihalesi 27 - 10 - 934 Cumartesi Zevtinli, macunu ı 'i! 
!atın az~mi ve asgari ınıktarı ~ukarı~·a ı:-ıkarıl- Kızılkecili, Güre, Talııa köv ''" .\,<·ıhır mır;taka- Dişleri beyazlatır, il EN' LÜKS {N'GİLtZ KUMASLARI DA ~ 
ııııştır. ihaleleri 4-11-934 tarilıirı<le a~-rı ayrı sınuaki. zryLinliklerirı ilıalesi 28 - ı 0-934 pazar Mevcuttur ~ ! 

etlerini kuvvetlen- lj ' l'l1i icra enilect'ğiııdeıı iste!..liler ııı zkı'ır giiı de saat 1 \P Xarlı \C Altunuluk ıııınt:ıka-ıııdaki zeyıiıılik- dirir ~ ~ 
14 de depozitolarilc berab:·r nwklepte miitrşek- lerin ilıa!Psi • <' 29 - 10 - 94 paz ırtcsi gürıleriııdp .. . reni gelen Bursa ipekli çeşitlerimizın 

1
'9\ 

~!l ıııüb~yaa koıııisyonuııa mürac:.ıat eylı'rııell'ri \ ~a:ıı 15 dn.E<lr~m~~. ~~kaf dairesiııcl<• yaınlnı: k 
1 

llP.r ~{'rde ara~ ı ııız - her cinsi mükemmel ve fiat/annda 
luzumıı ılan olunur. uzeree tehır rdıldıgı ılaıı olunur. 9-12-: o • - -- · - • ~11 büyük tenzilat yapılmışltr. 

Burhan·ıye z·ıraat bankasından. Zayi ! Bııııa ıııiiıııasil ~· iinlii ıııaıııo~uı.., ıoplu~.,orjet 1 kuıorıları dalıa \l('llZ tPıııııı etmek ıcın 
Kooperatifte kullandığım i M ht • t · ı • • • b' ,ı f • Aşağıda isimleri yazılı eşlıasın bankamıza olan borçlarıııı ihlenıediJ..leriııdPıı lıizalanııda "'s:ıfı 

yazılı gayri menkul ipotekleri 1697 ııuıııarah Ziraat lıankası kanuıı.uııa tt'' fıkan 14-10-9 4 tari
hinden itibareııbir buçuk a~· nıüddetle açık aruırıı aya çıkarılmıştır. ihale 28 - 11 - 934 çarşanı
ba gıinii saat 15 de banka binasında icra kı ıııacaktır. Fazla nıalfınıat almak isli~eıılcr IHiı haııi~e 
ziraat bankasına müracaat evlPnıeleri ilan olunur. 

No: ismi · (~insi lJe, J..ii 
- --

2a6 Şar K. Fatma varisi ~lelııııet ,e Ayşe Tarla 
235 » Mehmet kızı Hayrhe hanım » 

~ar. K. Karye civarı 
>ı Taşlık . . 

)) 

210 )) Ualil oğlu Mustafa )) 

)) 

)) 

:?02 )) San paş:ı MehmPt o~lu ~luslafa 
~. 

)) 

)) 

)) 

164 )) İmanı. O. Ahmet kızı hacı Dudu )) 

J) 

)) 

190 Çoruk K. Hüseyin kızı Du<lu ve İsmail )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 
Coruk 
• 

)) 

Kır yer 
Patlak 
Karayer 
Patlak 
Taşlık 

Karye civarı 
Taşlık 

Geııı ici \eri • 
Kabaağaç içi 
Ta~ılık • 

K. Karayerleı· 
Macarlar 

175 
163 
209 
199 

llalıadınlı K. Hacı Mehmet lı nı~iresi Emine Zevtiıı 
>> Melınıet oğlu Halil lhralıinı Tarla • ıı 

Hahadınlı Kapanca 
Kınln :ırdı 
Kiiprii altı 

167 
177 

179 

213 

Bere. K. Hasan oğlu Hüseyin >ı 1 ll'l'l' 
» ~f ustafa oğlu Mehmet Ali n » Ada alam 

» İsmail oğlu Halil ve llas:ııı 
Börezli. K. Mustafa ca\uS 

• • 

Börezli K. Hasan oğlu lf ehmı>l 
' 

Gömtıc. N. Kalıva oğlu İbralıinı . ~ . 

)) 

)) 

)) 

)) 

Bağyeri 
Tarla 

)) 

)) 

)) 

Zeytin 
' 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Köy <'ivarı 
Dikili tas • 
Si rıaıı dede 
Kaval.lar 
Bahce 
Gölciiklı>r 

» Karyı• civaı·ı 

ıı llarıııaıı altı 
ıı Bal1<·ı> arası 

(;i\me(' koca ı·avırlar 
• • • 

» )) )) 

Dönii ııı 
4 
4 
6 
4 

4 
4 
~ o 
1 2 
4 

10 
3 
4 
4 
7 
6 
5 
(j 2 
..ı 

2 
4 3 
7 
l '> -
2 
;) 

10 
1 2 
4 
1 

10 

tatbik mühürümü zayi et- u erem muş erı erımızın ır ue 8 mazamıza 
u.~· .Yeni~.int a~acığımdan e~- f PŞrı'flert' ka.ft'.lt'r 
kısınuı hukmu olmadığmı U • 

ilan ederim 1 
Kepsut nahiyesine bağlı • 

Mahmudiye köyünden Turhan • T1A V'SANLILl ZADE FAHRi • 
oğlu Aziz 1 

1 
iŞ Kooperatifte kullandı- Fantazi Manifatura Ve 

ğım tatbik mühürümü zayi K M 
ettim. Yenisini alacağımdan 1 UffiaŞ azaSl 
eskisinin hükmü olmadığını IE Kuva)'.i Milliye Caddesi No: 52 
ilan ederim. !ft ,ihtBi!liHi~lti!ltlit t HOltl!HIHiStSi 

Kepsut nahiyesine bağlı 
Mahmudiye köyünden Hü , 

seyin oğlu Hüsnü * Kooperatifte kullandığım ! ı 
tatbik mühürümü zayi et· 11 llııı 1111[ il ~; 111111[ 

• tim yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığını 

ilan ederim. 1 

1 Kepsut nahiyesine bağlı 
1 Osmaniye köyünden Mustafa 

oğlu lsmail * Kooperatifte kullandı
ğım tatbik mühürümü zayi 
ettim . Yenisini alacağımdan 

I eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim . 

Kedsüt nahiyesine bağlı 

Kalburcu köyünden Ali 
eğlu Ahmet 

l! Kooperatifte kullandı 

I ğım tatbik mühürümü zayi 
[ ettim. Yenisini alacağımdan 
I eskitinin hükmü olmadığını 
\ rlap ederim. 

Kepsut nahiyesine bağlı 

Ka\yorcu köyünde Hüseyin 
oğlu Arif 

Maarif Vekaletince tastik 
1 l edilen ve Balıkesir Maarif 
l müdürlüğünün müsaadesile 

1 

birsenedenberi faaliyette bu-
bulunan Ve 42 talebe yetiştirmiş olan 

Yurdumuz Kış dı 'rı si i<_:irı 20 eylı'ıl 934 
den iLiharrn kayt n· k:ılıulP h:ışlaıınıışıır. 
K~\\ t ıııuaıııelı>si lıir :n de ı aııı t>decekıir. . . 

Yurdumuzdan baıka şube açılmayacaktır 

934 birinci teşrinin birinci gününden 
itibareıı derslere baş l anacaktır. 

ADRES: Börekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa caddesi 
No: 6 iLK lŞIK biçki ve dikiş yurdu müdürü 

Fikriye hanım 

1 
1 

Tarla 
)) 

Zeytin 
• 

ı> .\ğa kii~ ii 
» Köv civarı 

il. Osrna~lar Boz \f>r 
Yaya. K. Çakal tejw 

Gönwç kara pınar 

. ..ı 
..ı 

o 2 

!$ Balıkesir Ziraat banka
sın dakullandığım mühürümü 
zayi ettim. Baıkasını kaz· 
dırdım . Eskisinin hükmü yok
tur. 

Halıkesir Aziziye mahal · 

flamdi !Yuriye_ ~,, 

--------- .- p )) 

215 Gömeç. X. Alaiyeli llustafa ça,uş )) 

» Balcı kuyusu 
• 

Tarla 

2 
2 
6 

lesinden Muharrem 
kızı Emine 

- -------
Neşriyat müdürü: ESAT ADIL -Vilayet Matbaası - Balıkeelr 


