
,~ 

ıı 

jt 

J· 
f 
f 

•' ' 

ür~ · ~ul~ar .tah~i~i hu~ut ~omisyonu 
Yazıt esıni bıtırerek drğıl~ı 

• uzunavıc a ın 
kire memur edildi 

eı-

Nüıhaıı Her yerde 3 kuruıtur. cOMHURlYET; EMEGE HAK, DEGl:..RE HÜRRİYET GETİRİR 

S a h 1 b 1 ve B a t m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğ>lu Esaf Adi/ 

SALI 23 TEŞRiNİEVVEL 1934 
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Birinci YIL - SAYI : 2eo 

· Mühendis ve usta başılarımız Macar Başvekil i Kıza m ı'k .. 
~Usya'da muvııffakiyetf(• şehadetname 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürü 
· 2. l'ıınuı Vasfi 

-
Varşova'yı ziyaretı münase~etile neşrn~i len te~liğ 

aldılar. 

~0, Se~adetnameler merasimle tevzi edil1i vaMma~~!!8~~~~~!!~i:.. .... 1.,. 

-
Başvekil Viyana yolile Budadeşte'ye döndü 

VARŞOVA, 22 (A.A.) - Funfkirchen madenle rin ıle 
Macar Başvekili Varıova'yı maden ameles i tarafıml.ı n 

ziyaret dolayısile neıredilen umumi grev ilün e d ilını~tir. 

bir tebliğde"daha evvel Po- Grevin mahiyeti ~· ok şümul 
lonya ile Yugosl avya ara - lüclür Maden ameleler i yev
sında imza edilmiş olan miyelerin in ıırttır ıl m~sı için 
hani ve ilmi bir mukavele verd ikle ri protestonun kubul 
nin ve bundan mada M. r dılm emesi üzerine bu i•e 

Eıya , emakeni umumiye ve 
mesakin vası tas ile kızamık I 
sirayeti : Kızamıklıların 

yatak takımı , elbise ve eı

yalarile sirayet vukuu ihti · 

tanın sesi kırııık ve nezlevi 
bir hal alır. 

Burun ve göz ifrazatı da 
tezayüt eder. llaata bu deY• 
rede ilk devreye nazaran 
daha ziyade rahatsızlık hıı. 
seder. Bazan ishal ııörülür· 
se de ekseriya inkıbaz mev· 
cuttur. 

l>n
11 

ICOV A, 2 1 (A A) - komiserliği namına a t bitirmiş olan mü • 
akıa K diğer zeva ca.ı f b ın ayıerl mensu· Osetrov ve hendis ve usta batılara husu-

mal i azdır . 

Bu da mikropların hariçte 

toı11 a rikaları iç in Tourcı· söz almışlardır· . . den si birer niıan vermesi için 
k~r laçınış olduğu hususi Nutukların teatısıTıı .. k müsaade i~temif olduğuı u 

müddeti hayatla r ı pek kua 
olmasından münbaidir. Me-

1 ara d M z lotarev ur 1a.r
1 

evam ederek bun sonra 0 söylemiıtir . Mumaileyh ilk 
L bitirıni 1 Tu"rk mu" "hendis ve ustabaıılarının kurs talebesinden 

G 
· · ı rl ~ nkinin sirayetle he111en 

ömböş'ün Lehistan'ın bü gir ışm ış er ir. 
yük devletler meyanındaki Bu h ılJ ı se Macor i stan'ın dt! hli yok gıbidir . Elhasıl q'tıdı t o an mu . T set- nifDDI 

llıe a "e usta baııla rının yetittirilmesi için our· I mühendis Fevzi beye yermiş mevkiini tanıdığı ve Lehis- her yerinde umumi b ir kı- kı zamıkta bulaımanın en mü-
tuıııy t 1 da sarfedı en 

bır e merasimi mutantan roin kurs arın . . b ·tdir· diğer talebeye 
•urett . . eticeler ı nı ı 

tan Baıvekilinin Macarista yam olarak kabul eılilm iştir him amili mikrobu ha mil 
nın küçük itilafa karıı ile 1200 g revci açlık grev i za p• insanlardır Ve vıkay anın ta.ıııııd e yapılmıı ve me· mes:ıının n 64 ustabaıı 

•ille ile Tourcstoini müınes mittir Kursla.rı 'k 1 etmif ı ...:~:::....;:..=~-:-::-.::-::-::::::-:-
tıe11 \e :ürkiye sefaretha· ile 5Bm~hendıse~s:~si Ali Belgrat 

ri sürdüğü delillerden birini mışlar v!': bütün mesaisi de, insan arı 
teıkil eden Orta ve Şark - Ya hayat , ya ölüm... insanlara karıı siyanet et· 

llıerb . omiserliği ve Sü- tir. un arı~ı- d ecelerde 
· 6tık ·· ··ı·ı· ve a a er ırl mumessilleri' vesa· yu a a M z0 • 
~ evaı h lmutlardır. · 
<.oJ azır bulunmu•tur M· mezun ° . ı l • ot • • T - k m ı ı 

ki, ııı ilrevin söylediği bir nutd lotarev ud rl lkı•lanan 
era8· • n tid et e a • 

ıo 11 ırnı açmıt nutkundan martın• d h det· 
1" ıtı"t k ı: 1 i arasın a şe a lra.ı u e abtlen nutuklar nagme er k "meı· 
tdi( . 1 · Sümerba mu 

~, d lntf , hassaten hararet na.me erı. e tevdı etmiı-
ikt · ostane bir mahiyet si lı Fevzı bey k i 

ı~ap M Zolotarev mer ez 
eııter etmittir. Orkestra tir. · . . ve Türk 
llıa.r llasyonal ve Türk mil li icra komitesın~kn 1 teıl-il 

ıııı 1 1 
at fabrı a arı · 

•efar Ça mııtır Türkiye mensuc 1 mezuni· 
etı İ d k unsur arın 

ltıai( il namına Fevzi ve s e ece idanıe 
-...;:,:,:_ ııakkı hA~•A• ı.. · · hatırasını -~riciye yetının _ 

Türkofisten bildiirilyor: 

ve dış pazarlarda 
~ l'iearet mallarının vazı-

l'ilısr li .
1
• • ~~~İ, ~aslri~~!e~; marka (39-40 

ltt:ıll · • .. ıth,ıl ( dıl( ı t J.. T.L) talep vard.r Bin~en·. 
ıl~ •ll 1\tıı 1111'11~1' ~ı fıa· aleyh tüccar ve müstahsıl~mı-

1( , (ııu flll'~İ \'!' ı·i ll't'e J... zin ehemmiyetle nazarı dık-
~dü • . · Jbederiz 

F'ııı,/ ten bi ' eir i ldiğine göre katını ce" ' , hiı- fİJ'lll3 
'ıııı · •n hükumeti yabancı .\ Lııall) ,ı da il . 
tı •a ithalatının tabi olaca· :ırpa alıııaJ.. istıyor. 
hakktıi usul ve nizamlar · Berlin şubemizden aldı~ı-
bır k•tıda 27.9.1934 tarihli mız son malumata göre Mu 
" ara T mml Gros 
% ka rname neıretmiştir. nihte Hans re ' . t /B6 
la

1 
rarname ahkamına na smartkthalle müessesesı 6 . 

aıı ith 1 k üzerıne \ft f a edilecek mallara lik yemlı arpa . 
kıy aturalarıt malın hakiki derhal 3.000 ton mal ıste 
~ev'.'1eti, tam ve sahih olarak mektedir. d'k 1 

ı zarı ı .. 
tı "e cinsi adedi ınikda · Tüccarlarımı71n na 

• •ık[ ' . d. etı Yazılacak ve bir katini celp ederız. 
' Ilı 1 • 1 q34_ 

tedıı,enıe tehadetnamesirap A nıstur<ıl)a ııııı • . 
Su cekur. 1 l!JJi} ııugday rı•J..oltrsı 

kadar hususta birkaç güne 1 Avusturalya buğday b.ir · 
rıı,c knıufassal malümat ve 1 ı·"' 'nin tahminine gore 

ı e tir ıgını sp 1934 35 senesi buğday re-
!•pıaııya')· a ith:ıl ı·dilt'- koltesi geçen senenin 174 

.., \' b ıı e mukabil bu ti I · llnınrtalarııı he- milyon uıe n . 1 eı, . r·ı . e 1?4 mı yon 
1 ıakkıııda lıil' J..a·ı 8en l~d e n ibarettir. 

b u ı e 
~ rar11a1111• G bi Avusturalya'nın buğ· 

aor" idrıtt't l'n bildırtldiğine 1 d:; mahsulü muhtelif se· 
~" it .'Panya döviz idaresin - J beplerle uğradığı hasara~ do· 
ı lıha . · 37 mılyon 'lar z olunan yeni hır layısile geçen senenın 

ar nı 'b · kbil 27 milyon r8 1 Ucı ıuce bundan soıı· ı buıeline mu . 
'Pa , ı · eceği tahmın 

Yıııı1 nya ya ithal edilecek , buıeli geçmıy 
-~ Urtaların bedelleri mu jı olunm.aktadır. . 
ı Yen b· Bul "<il'i!"ları '1-1 h ır kliring veya ta · Btıs~a - ı- ,· 
"elce ~ahına yatırılması ev· 1 tıeari ıııiiııasebetleı 1 

dıı~u ararlaıtırılmamış ol llulgar matbuatının verdi 
fitllıat~kdırde ancak ecnebi ı ği malüınata göre Bulgaris 
lar.

1 
rın veya bankalar l n i J e S o v Y e t 

~ ınd 1 a d ' ü t\itııı an tevdi edılecek ko· Rusya arasında iktısa 1 m 
te:ı · ~nlolar mukabilinde nasebetleri canlandumak 'e 
~Ye olunacaktır. ·J !etmek maksadıle Sofya· 

k .undan baıka d" . der bir Bulgaristan . Rusya 
Czı idar . . ovız mer . a d t sis edilmiıtir. 

o)llı esının müsaadesi tıcaret o ası e · 1 
adan h . ,. · · t·ııı"ı UıSll' ıl ıa-

•tıallar .. arıçten gelecek ıın ı lll!" • ' • 
ıııeai d •çın manifesto veril · 1 i .;erlıP:'I 
'f tı e rnenedilmittir. . 'd bıldirildi ğ ine 

ltttıı·t· f' Atına all' . 
1 ·.ı d ı ,ı ıl:ıı·ııııh \l'- .. y hükümetı ser· 
lll.lP,J .. gore unan 
1 . ı ~ ukseli" Yaruıı·. best ithalat suretile muaY· 
ltanb ı • dd !eri memle 

dirildığ u şubemizden bil- yen bazı ma e 1 t ğ 
Yuın irıe göre Almanya' dan ket dahilinde ucuz a ma a 
la v~rta talebi fazlalatmak· karar vermiı ve bu mey~n 
derec fiatlarda hissedilecek da 10 000 ton mısırı~ gun;ıa 
olu ede tereffü mü ahede rük•üı. olarak Yunanıetan 

nınaktadır, Nıteklm Cif ithaline ınüıaade etmittfr. 

Avrupa'nın iktısaden biri bi· Oloruk h rı kforının tes ıım . · mek noktasında tekasüf 

T eMiği ve italya 
rine olan bağlılıklarını na ni ist eu.ış l e r ıl ır. A\·lık grevi eder. 

PARIS 2" (S.Ş) - Kü 

zarı itibare olmıyan sureti dört gün ıl evo ın edecektir. Kızamık salgınlarının ev· 
hallerin makul değildir." Grevcilur bu şe kilde çal ş- ı safı Kızamık 8algın yapmı
yolundaki tezi tanımıt ol- maktan sa ölüme hazır olıluk- y ;ı en çok meyyal hastalık· 

Çük itilaf konseyini mütea- d ı: b'ld' k d M ı b'ld · ı d' u5 unu ı ırme te ir a arını ı ırmı ş er ır . l.nJ~ n birbidir. insanların 

kip neıredi l en tebliğin ltal· car Ba• kı ı · b " K M ,ve ı ugun ara . acar naibi hükılmeti bu lıııst alığa k artı tabii mu · 
yan mahafilinde s~ki'ınetle kovi ve Viyana yolu ile amıral Hurti u('lık grr vi f' 1 • 1 karıılanmıt olması ltalya'nın Budapeıte'ye dönecektir. yapanların melal plcr ilo n ıye l erı 0 madığı gibi sira· 
da bugünkü heyecanının tes· Maden amelesi açlık derhal aııtkad cı r oı mu~tur . yet te hava tarikile olduğun· 

b 1 kt Mac::ır i stan huk ı'ım ·· t ı n ı n ı'ş ı' rl aıı v a.atı müsait bulundu· 
kini arzusunu es eme e gre • ·ı A tt' ' 

d 11 
J j 1 VI 1 an e 1 derhal hallotmosin P, inlizur gu yerlerde bütün insanlar 

olduğuna .e .1 sayı ıy.or . ta . Bl ' J),\ l'f',STI·~. 2' (", t;:) - rl 'I' 
f 1 F d 

'-' • . "' " 7 e ı ıyor . musap eder. Salgınlar veaa· 
yan maha ı ı ran•a nın os ::-:::-=::--_;--::---:~~.:....,....,--..::..:-------,.---
tu olan memleketlere kar§ı B iti nakliyenin tekamülile 

cemilekar bir siyaset taki· edbı•nıer •,susunuz.'. 1 mebsuten mütenasiptir . Bu · 
bini Fransa ile anlaımak sebepler her tal'afta sık sık 
için esas saymaktadır. Bel A 'd L L t L ,. d 1 k 1 lh 1, salgınlar görülınektedır . 
grat tebliğlerinin metni Ro · vrupa 8 ıt8r81\8 ıt8 lfl 8 0 an UVV8t er SU .. uv- Şeraiti sıhhiyenin fenalı . 
ma'da sevindirecek mahiyet· vetlerı'dır. ğı kızamık vefiyalını yeksel· 

b b 
1 ten evamildendir. Fakir 

te görülmekle era er mat- 1 . 
buat mevcut zorlukları ço· PARlS, 22 (S Ş. ) kralı Hori•'in de bir suikas halk ara sında layıkile tegaddi 
ğaltmamak ve bir münaka- I L'lntransijan gazetesi "Bed te uğradığı , Yugo~lavya 'nın edemiyen, ve muhtelif es· 
ıa ile siyasi havayı daha binler susunuz! " batlığı al- Macarıstaıı'a ültimAton ver· ba p tahtında yorgun bulu· 
ziyade bulandırmaktan içti· ı tında fU satırları yazıyor: diği yolunda tamamen asıl nan insanlarda vefiyat daha 
nap için hiç bir mütalaada 1934 de Avrupa'da banket sız haberler çıkarılmııtır. ziyade görülür. Kıt mevsimi 
bulunmamııtır, halinde olan kuvvetler sulh Oeuvre gazeteıi diyor ki: d" kızamık veflyatının 

kuvvetleridir. Harbe hazır "Bu kadar nazik dakikalar artmasına sebep olabilir. 

Uzunovl·ç Kabineyi ı k ·11 t d yaıadıg"ınıız bı'r zamana hal M ı o an pe az mı e var ır. üta aai seririye : Kızamığın ' 

teşkile memur edildi Fakat harbin patlamasını kı telat ve endiıeye düıü- yatalak hali dört ıekil tz-
ren ıayıaları çıkarmak cina· 

BELGRAT, 22 (A.A) - a11l lstemlyenler de onlar lti har eder. Aşlanma, savlet, ye r.,, 
Kraliyet naibi eski Baıve· dır . Çıkarılan betbinane lnformasyon ajansı kendi indifa, nekahet devreleridir. 

k ·ı M U 0 ·ç tekrar ye· tayialara kulaklarımızı tı· s· tı k d ı · zun vı sine atfen ortaya çıkarılan ıraye n vu uun a araz ip · 
ni kabineyi teıkile memur 1 kayalım . Mukadderalınıızı bu şayiaları protesto etmiş tidaiyenin ;,.uhuruna kadar 
etmittir. idare edenlere itimat ede im, ve bunları uyduranlar hak- geçen müddet vasati olarak 

BELGRAT, 22 (S.Ş) Birleşik veçalııkan kalalım. kında adli makamata 1ika· 10 . 11 gündür. Bu müddet 

Yugoslavya siyasi mahafi· Yalan haberler yelle bulunmuştur. zarfında hastalar sıhatlerini 
[inde hüküm süren kanaate PARIS. 22 (S Ş. ) - Hü Bir şebeke da he muhafaza edt!r:er. Bu,aıılan· 1 

göre, niyabet meclisi, ııeniı kumet sık sık endite verici ISTA'ldl L 22 (, Ş)-\1ü'.° mak devrirlir Savlet ve ya 
bir temerküz kabinesi !etki- tayialar çıkaranları tiddet· teveffo Kral Alek•nıı • lr haz hut arazı iptidaiye devresi: 
line tetebbüs edecektir. Ma· le araıtırmaktadır. Geçen retlerinı öldürmek emrını Bu devrede hastalık nezle 
amafih bu hususta henüz gün tekzip edilen uydurma" alan üı·ünl'Ü bir şe beke İs- ve hararetle başlar Kıza-
verilmiş bir karar yoktur haberlerden sonra 11ulgar viçre,ıle yakalanın ~fır, mık nezlesi aynı zamanda 

Tüı·k-Bulga ı· I Ak•tlliy<·t Arn•tvutltık ::;e z;~ı .h~1::~ag::~~a~;1:. 
hu

dut komisyonu mektepleri Uimaye istemiyoı · . Badenıclklerve etrafı da kı zarır. fık günde hararet ek· 

dağıldı ders veren hocalar İSTANBUL 22 ( S.Ş ) seriya birden yükselerek 
bTANBML 22 ( S.Ş) . "h d"I k Arnavutluk kralı Ahmet Zo. (38-40) a vaul olur. Bun· 

Türk . Bulgar tahdidi hudut 1mt1 an . e 1 ece go hazretleri Deyli Heralt dan sonra birden veya ted· 

f 1 · b' · ı ISTANBUL2 (S Ş) Maarıf muhabirine beyanatta bulu komisyonu vazi e nı ıtır - . .. .. . . r!cen inerek indifa devresin · ı 
mit, komisyon azaları şeh- 1 vek6.letı mudurler n:eclısıne narak demiştir ki: de tekr"r çıkar Bazı basta-
riınize gelmittir verilen bir karara göre ecnebi <tHiçbir devletin himaye ! 'arda dt-vrei iptidaiyede 

Miralay Bukof, miralay ve akalliyet mekteplerineki sini istemeyiz. Tayyare, tank hararet yükselmez ve arazı 
Tatarof ve Eskidanofla yüz· ' tarih coğrafya Türkçe ve alacak paramız yok. ziraati 1 ipl ela ye y alıııız n• zkden 
başı Doçef ve Turkof'lan yurt bilgisi hocaları gelecek mizi, maarifimizi i'erletme \ ibaret kalır. N"zle gittikçe 
mürekkep olan Bulgar he- ıene ders baılangıcında me· ğe çalışıyoruz. ıı kasabatta his~olunur. ilk 

yeti birkaç gün ıehrimizı sleki dersten imtihana tabi 'd I günde daha fazla olan göz 
gezdikten sora Bulgaristan'& tutulacaktır . Roman ya an : yaşarması ve aksırmaya ku· 

Muallim mektebi mezunu ru öksürük de inzimam eder 
dönecektir y 'd f ı L jJ' ücretler indirildi olup ta bu mekteplerde ders

1 tiRI en az a ınuııacır ge ul B.u d~vir vasati olarak dört 

ANKAR
A, 

22 
(S.Ş .> _ almıı olan muallimler bun ISTANBUL, 21 ı S,Ş. ) _ guns~rer.llazan üç. hazanda 

dan lltl•na edilmitlerdir , beş gün olabılir Bu müddet 

T Postaları Romanya dan Adnan vapurı'le h 't d 
ayyare Evvelce ehliyetname alanlar 

620 
N'l "f ı amın on sonra hararet ye · 

1 · 'den ı'ndirilmit' ve ı u er vapurlle 41 O 'd .. k ı · V ücret erı yenı da bu meyandadır. Bu iki nı en yu st ır. e kaharcık-
tir. Yeni tarifeye göre An· vasıftan birini haiz bulun. m~h~cir kafılesi gelmtı· lar zuhur eder. Bundan son. 
kara · İstanbul 22 buçuk, ınıyanlar üniversite ve yük mışlır', Vapurların birisi Ka- ı ra indifa devresi batlamıştır 
İstanbul . Diyarbeklr 55, sek mektep mezunu bulun vaklar da diğeri Tuzla' da Kızamığa hami olan kırmı1.1 
İstanbul - Kayseri 37, buçuk ıalar dahi imtihana ıabi demir atmışlır. Muayene kabarcıklar yüzün kulağa 
Eskişehir • Diyarbekir 35, 1 olacaklardır. Keyfiyet ala ve kontrolları Y"pıldıktaıı yakın yerlerinden ha~lar ve 

Ankara Eskl•ehir l'.! bu d I sonra vapurlar Sirkeci rıh· buradan yüzün dı' oer kııım-
• kadarlaı a bil iri miştlr • 

çuk liradır. tımına gelmiılerdir. !arına, alına lntiıar eder. 
Bir hafta için ııidip ııel· Amas'ya fakirleri için Mulıacirlerin hangi nıııı- ( 24) ıaatte bütün vu · 

me bilet alanlara yüzde yir 1 AMASYA, 22 (A A ) takalara yerlettirileceğl is· cüda dağılır. llu devrede 
mi ve menıubini arkerlye- · llalkevi fakir haltaların pa kan müdüriyetince tesbit nezle arazı da arlar noğaır. . 
ye yüzde elli tenzili! yapıl- rasız bakılması için bir mu olunacak ve mıntakalarına Belum dnha çok kızarır. 
ması kararlaımııtır ayene evi açmııtır. 1evltedileceklerdlr. Ôkıilrük daha sıklaıır. J181• 

1 

Devrei nekahat: Kabauak 
devrinin faal 111üddet1 24-36 
saattir. Bu müddet zar• 
fında hararet en yükıek 

derecede bulunur. Ve 
mebzul bir ter ile ha-
raret birdenbire veya _ 
hut tedricen 35 ıaatte 

hali tabliye gelir. Ateıln 

düımesile ahvali umumiye 
eylleıir lndifaat birdenbire 
solar ve yerlerinde iki haf· 
ta kadar devam eden ea. 
mer lekeler bırakır ve bu 
lekelerin üstünde ufak te
fellüsat peyda olur. Ateıin 

düımesi. kabarcıkların ıol· 

ması nekahat devreılnde 

baıladığını göeterlr. Kıza mı -
ğın bir de ihtilatı ıekillerl 

vardır. Bu eıkal akıbet 

marazın selametini bozar 
Bunlarda ihtıl6.cı, semmi f&• 
ri, zatülkaaabat, zatür 
rie, zatülcenp, kalbi ihata 
eden zarların cerahatli iltl· 
hapları, üznü mutava11ıtın 

cerahatli iltihabı, bademcik· 
lerin ve mahfaır.asının muh· 
telif iltihabat ve takayuhatı· 
dır . 

Tedavi:S .. yr ve eıkall ma· 
raziyeıini telmihan arzettl· 
ğimiz kızamığın huıuli teda· 
visi yoktur. Tedavi araz ve 
ahkamı umumlyeye kartıdır. 
Kızamıklı ha.talar ıofu#a 
karıı çok hauaa oldukların
dan bu huıuata en ufak lh· 
tiyahızlık ihtilacatı aadriye 
zuhuruna ıebeblyet veril'. 
Bunun için hastada kızamık 
ıüphe edildi#! zamandan iti· 
haren yatafa yatmafa Ye 
hararetin sukutundan lbkal 
bir hafta sonraya kadar 
yatakta kalmağa mecburdur. 

Yataktan kalktıktan ıonra 
dn iki hafta kadar efer ne:ıı

lei sadriye hali vaki lıe da. 
ha uzun müddet odadan dı· 
farı çakmamalıdır . 

Haatanın ağzı her gün ıık 
sık temizlenmeli,yiyecek ola
r ı k mayi gıdalarda süt, yo .. 
ğurt. çorbalt'r, kakao vesa· 
ire verilir. llararetin ıuku
tundan sonra tedricen mu
tat ıııdalara rücu edilir. Sa. 
lim devam eden kızamıkta 

bu umumi tedabir teda. 

vinin esasını teıktl eder. 
Fakat ihtilltat zuhurunda 

veya bazı araz kesbi ıtddet 

ederse mütehaaaıı etıbbaya 

müracaat etmek mecburiye
ti hasıl olur 

Kızamıktan vikaye' Kı· 
zamık en ziyade haıtalı#ın 

ilkde vreıinde sari olduAun
dan vikayenin esa11 bu 
devredeki hastaları muhiti. 

ne muzır olmıyacak bir hl· 
le koymaktan ibarettir. Bü· 
tün hastaları arazı nezlevi· 
yinln zuhurundan evvel 
tecrit etmek lcabedene de 
tatbikatta bunun temini 
mümkün değildir. Haıtalık 
nezlevi devrede teıhlı ve 
tecrit edilıe bile ilk ara· 
~ın zuhurundan ltlb.ren 
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tecride kadar geçen zaman 
zarfında muhite sirayet vaki 
olmuı bulunur. Bahuıuı sa· 
ltm vlrusu hamilleri arazı 

nezleviye göıtermediklerl ve. 
ya mevcut nezleli kızamığı 
hatırlatmadığı halde de kı . 

zamıklı hastalar gibi hasta
lı ilı etrafına lntiıar ettlrebl· 
lirler. Sirayetin hava tariki
le olması ve kızamık geçir

~- Ş f. H il R ıııf lf. 
Cumhuriye bayramı 

'' ill .. AYEll llf~ 
Türkiye Bisiklet 

Me~tepler bayramı canlı bir şe~ilde ktlulamak için 
hazırlanıyorlar. 

Birincilikleri 
miyenlerin haıtalığı pek ko· Cümhurlyel bayramını 1 

!aylıkla alması da hastalığın cımlı ve heyecanlı bir ıekil

intiıarına çok yardım eder de kutlulamak için her ta
Mamafih kızamık vikavesinin rafta hazırlıklar yapılmak

bu müokülatına karıı diğer 1 tadır. Bu meyanda mektep
emrazi ındifaiyede bulunmı 1 ıerdede hummalı bir faaliyet 
yan bazı kolaylıkları da / vardır . Muailim mektebi, li j 
mevcuttur. j ae ve ortamektepte bay-

baılamıı bulunuyor. 

Keza ilk mekteplerde de 
aynı faaliyet görülmektedir . 
Bütün ilk mektepler o gün 
için müsamere veıair proğ

ramlarını hazırlamakla meş

guldürler. 

Dün toplanan kutlulama 
komitesi lazım gelen karar
lar vermlt ve bayram proğ 
ramını hazırlamağa batla 
mı ıtır 

28 Teşı•inievvelde 11 koşu
cu ile yapıl<ıc<ık 

Türkiye bisiklet birinci 
ilkleri 28 teırinevvel pazar 
günü Ankara'da yapılacak 

tır. 

Mıntııkamız mukavemet 
birincicisi olan Hilmi 
bey Balıkesir namına bu 
müsebakalara lttiralr etmek 
üzere perıembe günü An
kara'ya gidecektir. Müsaba· 

kaları müteakip federasyo· 
nun Türkiye dahilinde seç 
tiği mıntakamızda !!ilmi 
bey de dahil olmak üzere 
11 bisikletçi İzmir, Balıkesir, 
Buraa, İzmit, Eskiıehir mın 
takalarında seyahat edecek 
ve bu mıntakalardaki diğer 
bisikletçilerle teıvik müsa· 
bakaları yapacaktır. 

ı - Hastalığın sirayet ram için müsamereler veri
devresi tamamen muayyen lecekti. Bu müsamerelerin 
ve müddeti de pek azdır. provaları yapılmaktadır. Ge· 

2 Kızamık amilinin ha - çit resmi için de talimler 
rlçte pek az zamanda mah
volmaaından mevzii kalabi 

lir bir hastalıktır. 

3 - Kızamık evvelce tu. 
tulanlara sağlam muafiyet 
Terdtflnden muaf insanlar 
istilanın alabıldiğlne ilerle 
meılne mani teıkil ederler 

4 - Kızamık geçirenlerin 
kanları kızamık çıkarmıyan

ları bir miiddet vikaye etti
ğinden et falı bu !L retle vika· 
ye mümkündür. 1 

İıte maruz umumi mallı 
mat müluhazasından scnra 
kızamık mücadelesi; ihbar, 
tecrit, tathir olmak üzere 
telhis edilmlıtir. 

Vf'sfi bev 
Bugün Ankara'ya 

gidiyor. 
Mebuslarımızdan V asfl 

bey bu sabahki Kütahya 
trentle Ankara'ya gidecek . 
tir. 

Me~met Cavit Bey 
Hemşehrimiz mülkiye mü . 

fettiılerlnden Mehmet Cavit 
bey Dahiliye Vekaleti hu-
kuk mü~a virliğine tayin edil· 
mittir. Kıymetli h < mıehri ' 
mlzi tebrik ederiz. 

Esat ~dil hey Şampiyonumuzu 
Halkevi Reisliğinden y 

istifa etti. enen 
-Baımuharririmiz Esat 

Adıl bey Balıkesir Halkevi 

reisliğinden istifa et mittir. 

Öğrendiğimize göre Halkev i 

reisliğini C. 11. F vilayet 

idare heyeti reisi Tevfik 
Fikret bey deruhte edecek
tir. 

Daimi encümen 

Bandırma şampiyon ta~ımında ~aş~a ~ulüplere 
sup oyuncular mı vardı 

men-

1 ihbar ve tecrit: . 
hak arasında kızamık mün- 'htisas mahkemesinde: 

DJn Vilayet daimi encü
meni Vali Salim beyin 

relaliğile toplanmıı ve husu 

si muhasebeye ait itleri gö 

rü§müt ve kar ırlara bağla· 
mııtır. 

ferit vakaya halinde iken 
ihbarı mecburi değidir. Has
talığın teveuüünden korku
lduğu zama numumi hıfzıs . 
.. hha kanunu mucibince 
mecliıi sihhi kararile 
hastaların ihbarı tahtı mec
buriyete alınır. Kızamıklı et· 
falin eyi oluncıya kadar 
mektebe devamları kanunen 
meMdilmittir. 

lfaata kızamıklılar, hasta
nelerde tecrit edilmek en mu·ı 
vafık ıekildir. 

Bu mllmkün olmayıp ev- 1 

lerde tedavi edilmesi mecbu · 
rlyetl hasıl olduğundan aynı 
ev içindeki çocukların hastaya 
tema.tan menedilmeıi lazım 
dır 

Müddeti tecrit: Kızamığın 
ihtilatatı olmadığı takdirde 
hastalar için hararetin düı. 
tüğtınden itibaren (15) gün 
ve hastaya temas etmlt olan
lar için hastaya son temasın
dan itibaren (15) gün tecrit 
edilmesi IAzımdır. 

Eıya tathlratı Kızamık 

doğrudan doğruya sirayet 
ettiği için eıya tathiratına 

pek lüzum yoktur. Bu tathi
rat hastanın yatak çarıafla
rlle mendiline, balgam ve 
tükürüklerine hasredilmek 
kifayet eder. Sadri ihtilatat 
olan hastalardan ihtilat mik-

Kaçak çakmak taşı bu 
lunmaktan suçlu Ezine'nin 
Cümhuriyet mahallesinden 
bakkal Yahya efendinin 
bozma üzerine yapılan du
ruıması sonunda suçunun 
sabit olmasından altı ay 
hapsine karar verilmiılir. 

Bandırma'ya ma~lup olan Kolordu takımı 

Radyo 

23 T. EVVEL SAL! 

ISTANBUL, 

• 

1 
iv rindi 

Nahiye fırka kongrası 

lvrindl, 20 (S.Ş. )- Cüm-
1 hurlyet llalktırkası İvrindi 

. nahiye kongresi 19 - 10 -934 
Tarihindeİvrindl zümre mek-

Plak neşriyatı. 19 Mesut Ce- tebtnde saat birde kongraya 
mil bey tarafından çocuklara ına- \ 27 köy ocak mümes•illerl 

tıtirak et'llittir. 
lvrindi idare 
reisi lsmatl 

Kongra 
heyeti 

efendi ta. 

Olimpiyat mecmuaunın 

son çıkan sayısında "Gö
rünmlyen adam it baoında. 
baılıklı ve "Esat Hamdun. 
imzalı dikkate değer bir ya
zi gördük. 

Sporcu okurlarımızın te
essüfle 1kuyacakları bu 
makaleden bazı kısım'arı 

a \nen alıyoruz . Bu suretle 
anlaıılm:~ oluyor ki , Balı
kesir futbol ıamplyonu bü 

yük bir haksızlıkla karıılaş 

sal. 19,30 Türk musiki neşriyatı 1 
(Stüdyo saz heyeti Nedime ve 
Mehlika hanımlar.) 20,45 Münir 
Nurettin bey ve arkadaşları. 

' 21, 20 Ajans ve Borsa haberleri. I 
21,30 Radyo caz ve tango or
kestrası. 

rafından açılmıı, kongra re mış ve baıka kulüplerden 
isliğine la.nail efendi. reis alınmıt oyuncularla kuvvet
saniliğe Mehmet efendi ka- lendirilmit olan Bandırma 

BUDAPEŞTE, 550 m. tipliğe lbrahim efendi"i ıtihap futbol §ampiyonuna adeta 
Teganni: 19 Hafif musiki, 21 edilerek lsmail efendinin ri. zorla mağlup ettirilmiıtir . 

Muhtelif 21, 50 Ebnrdo Bianco yaıetl altında kongra dört Olimpiyat da çıkan bu 
tango okestrası. 22,40 haberler. 1 saat pek hararetli bir şekil- yazı ve resim karşısında 
23 Yaylı sazlar kuarteti. 24 in- 1 de devam etmltlir. Ocak mü · ı cidden ıaıırdık. lıte o ma-
~ili~'ce konferans. What ?Jitish messilleri tarafından as·"' kaleden bazı satırlar: 
lıkeın hungarı.» 24,10 Çıngene 

1 
d h . . . . . . . . . . . . . 

resmile isbat edeceğim. 
Gördüğünüz resim geçen 

cuma. grup birinciliklerinde 
Beoiktaşa karşı oynıyan 

bandırma takımıdır . 

Bu resme dikkat ederse· 
niz, ön ıafta bulunan fut_ 
bolcuların arkasında ba~la· 

rını öne veya yana eyerek 
ve yahut ta yarım surat 
göstererek fotoğraf objekti
finin karşısında kendilerini 
( görünmlyen adam ) haline 
sokmak istiyen dört futbol
cu görürsünüz. 

Bunların dördü de latan 
bul'un federe klüplerine 
mensupturlar Vücutlarıra 

sürerek kendilerini büsbütün 

görünmez hale girecek kim
ya maddesini henüz ke~fe

demedikleri için, böyle ön
deki futbolcuların arkasına 

(Görünmiyen bir adam) ın 1 gizlenmiıler ve ancak (yarım ı 
itini nereden ortaya 1 görünmiyen adam ) olabil-

orkestrası 1 1 are eyetıne 
İsmail, Bakkal Cemil, bak-

1 
kal İsmail, Mehmet ve lh-

ropları hariçte daha ziyade 1 

yaıadıklarından bunların eı

yaları tathlr edilmelidir Kı -

rahlm efendıler ve yedek 
azalığada Mehmet oğlu 

Ağuı efendi. Osmanlar'lı 
zamıktan mesakin tathirine Mustafa efendiler intihep 
lüzum yoktur. 1 eldimiıtir . 

attım bilmem! . llaki- m işler lir. Fakat bu işin 
kalen sporcularda da bu i~e 1 yarımı para etmez, açık göz- ' 
heves baıladı. inanmazsanız 

1 
ler geri kalan yarımdan bü

bunu size bu sütunlara koy - tünü meydana çıkarırlar , 
1 

duğum bir futbol takımının ı 
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Roman Tefrikamız: 9 
böyle maruf müessselerc!e eyi bak. Hele içki falan içe

hanımefendtlerin ekseriya kay· ı yim deme . Onları yaparsan 
dı bulunuyormuı. Meral çap- südümü helal etmem Rah-

Uykusuz geceleı· i kın bir gülüşle seslendi. 1 mi .. Anneni üzmek istemez-
-- Neler de biliyormuşıun sen, onun dediklerini yap· 

sen ağabey, neler. Bravo malısın . 

- Mahaza kabahat 
bende Hanımefendi. Çün
kü, terzihanentzd~n kendi· 
alne hiç bahsetmemiıtim. 

Affetmenizi rica ederim. 
- Estafurullah Rahmi bey. 
- Bu hatayı tamir mak-

aadile teyze zademl bizzat 
bugiln senenin modelleri ile 
baı baıa bırakmak istedim. 
Aynı zamanda kendilerini 
müeıseıenizde mukayyet gör· 
mek iıterim .. 

Bu sözü bitirir, bitirmez 
Meral'e döndü 

- Ôyle değil mi Meral, 
dedi . Genç kız blrıey anla
mamııtı Gayri ihtiyari. 

- Şiipheslz, dedt .. 

HALILBEDtl 

Hanımefendi söze karııtı . doğrusu Bereket versin ben Nazire hanım ağlı -

-- O halde birdakika teı 1 de bir pot kırmadım yordu . Rahmi annesiııin 
rlf eder miılniz? Diyerek Me- O . ~ktam sofrada hepsi yanaklarından öptü.. Cnu 
ral'I kolundan tuttu İklıi de. neıelı ıdiler Yemekten ~on teskine ça ıııyordu. 
ölçü odasına girdiler. Bir iki ra yorgunluklarını bahane - Her dedi ğini yapaca· 

d k k d - _ 1 dl ederek erken yattılar.. • F k d 1 a ı a sonra onmuı er . * * gım anne. a at sen en r · 
Hanımefendi onları güler • bir ca ederim, ağlama benim - Her istasyondan 

yüzle teıyi etti. Kapıdan çı telgraf veya bir mektubunu tonton anneciğim .. Hem bir 
kurken Meral hayretle sor- beklerim. Unutma Rahmi.. zabit annesi a~lar mı Ne 
muıtu. Peki anneciğim . Peki "Y1P ıey!. 

- Tuhaf ıey, ölçümü aldı. lh 1 d k ı Elimde değil ki yavrum 
Elbise yaptıracağım zannet
ti galib ... 

Rahmi tebeuümünü belli 
etmemeğe çalııarak cevap 
verdi. 

- Bir kere glrmtı b~lunduk 
Meral'ciğlm. Sııniyen tanı· 

dık terzihane. MalOm ya 

- ma e ersen. ço ı arı / 
lırım . Kayıeri'ye gider git- Et tırnaktan ayrılıyor. Bu 
mez ilk itin mektup yazmak sırada son kampaııa çaldı . 
olıun Memurlar, kompartman ka

- Olur anneciğim ı.en pılarıııı birer birer kapatı-
merak etme . yorlardı. Zavallı kadın oğ-

- Yollarda, vazifende, her lunun boynuna bir kerre 
yerde kendini koru. Koıma, 

1 

daha sarıldı. Öptü öı: tü, 
terleme, lizülme.. Kendine öptü. Meral mahzun, mah-

sun onları seyrediyordu. 
Gözleri dolgundu . Genç 
zabit yanına yaklaıtı. Elle 
rini elleri içine aldı. Söz bu· 
lamıyordu. 

- Meral. Bu ilk ayrılık. 

Annem sana, ren anneme 
emanetsin . Yokluğ<: ınu his

settirn•e.Onu mümkün mer
tebe teselli et. Dedi. Saç
larından öptü. Bir hıçkırık 

boğazında düğümlem' I. Her
kesten sakladığı bir <lamla 

yaş belli bile olmadan kir · 
pilderinde eridi, gaip oldu. 
Tren hareket etmlıti. 

Mendiller ıallanıyor, ay
rılık dakikalarının gittikçe 
tiddetlenen yası kirpiklerden 
damla damla. mütekallis 
yanakl.uın ız!ırap çukurluk
larına sızıyor, k ı zıl bir lev
haya çarpmıt gibi yakıırak . 

yanarak eriyordu . 
Mendiller sallanıyor. 

_ı 1 Trakya mektubu: -! ~ikayetıerve dite~ıer !- T rakya'ya 
Edremit Zi~~at ba.~: Muhacır akıJll 
kasının gosterdıgı 

güçlük. 
Havran'lı Fahri bey is

minde bir okurumuz ta 
Havran' dan idarehanemize 
kadar gelerek Edremit Zi
raat bankasından bize ti· 
kayette bulunmuttur. 

bize anlatılan ıeye göre 
banka bu vatandaıın t&m 
on iki defa müracaatını ret 
etmiı ve kendisine müıkülii.t 
göstermiştir 

Ziraat bankası gibi çok 
yüksek bir müessesemizin 
bu vatandaıın şikayetini na 
zarı dikkate alarak itini 
göreceğini ümit ediyoruz. 

TEKIRDAG, 22 (S.Ş.) ;, 
Bugünlerde şehrimize 1 

muhacir akını bnşlaınıtlıl· 
s·ıi• Bu hafta Romanya'nın 1 

tre ve Pazarc ı k havalisind.•
0 

593 nüfus muhacir gelllll~ 
tir. Türk olan ve TürkÇ 

Çor· 
konuşan bu muhacirler . ,.,. 
lu kazasına yerleştir.lınıt ı 
dir. Bazılarının hayvanlar 

euo· 
ve arabaları da vardır. b. 
lara kış gelmeden evvel d~ 
rer ev yaptırılarak bsrıD 

0 
rılacaklardır.. Muhacırl~1

0 
iskl\n işlerini memurl~r '

0 
teşekkül eden bir koıııısfff 
gunu gününe bitirmekti• 1 
muhacirler hemen köyler 

yerleştirilmektedir. bir 
Bugun Köstence'deD if 

Belediye seçimi hak- vapur muhacır daha gelııı, 
. k•• kında tir. Çorlu kozasında. bır dil· 

Ay yalık 

Dün bir okurumuzdan şu yııni köy daha tesıs e 
0
• 

mektubu aldık: mektedir. Günden güne '., 
Muhterem efendim; ıs. ı T L ··{usu 

0 a an raaya nu d 
Muhterem gazetenizin 22 hummalı bir faaliyetle. b~ 

birinci teırin 934 tarihli vam eden imar iş\erı , 1, 
nüshasının 2 inci snyfasında k af• 

kaç sen. e içinde Tra Y ·r· 
(Ayvalık'ta beled iye seçimi) kil 
başlığı altında ve !\. Bedii yeni bır veçhe verece 

inızasile yazılm•ı bir yazı Yol f aaliyetı 
okudum ve düşündüm. Bu TEKİRDAC, 22 (S Ş) ; 
yazıda Ayvalık gazeteıinin Trakya şehirleri içind•d 

l "' ıl· e fkarı umumiyeyi temsi çok yolu olan Tekird•• _,.. 
edemiyeceğınden bahisle Vilayetimizde (600) kilO ,_., 
memlekette intihap dolayı k d ".,... re yol vardır. Te lr •• 
sıle ihdas etti !, leri iki iği uttıl" 
~ ıddc ti ndirecek birçok ya refah ve saadete kaV J' 
LJlardan sonra ko•koca bir racak yegane yol Tekırdldl 
memleket halkını 1.içe saya Hayrabolu yoludur Bu Y0~. 
rak bütün kerameti kendi- birkaç aydan beri yapılısı d•' 
!erinde gö rmek gafletinde ta olan inıaat faaliyeti 
bulunan ve hususi içtima- vam etmektedir 
larla belediye seçi - B k k d r !ıt' ir aç güne a a ... 
mini temin ettiklerini 1 d bat•,... yo da üç silin ir iş _ı. 
itiraf ve binbir 1 ürlü propa ısı.-geçecektir. Mükellef a ı.ı 
ğandalar neticesi ıeçilen akın akın gelmekte ve e,,,... 
be1ediye azalarının memle- d• 

seneler nakli bakaya•• 
ketin hakiki mümessilleri dıt 

k 1 yollarda çalııtırılmakta .:.. ol l uğunu söyleyere yan ıı 
1

,,. 
mütalaalar yörüttüğünü hay. Şehir methalinde, bir ıır· 
retle okudum parke döıenmekte ve I' ııı• 

İntihabatta nihayet üç nalı köprüsü gentıletirllıne 
beı kimsenin meydana çı- dır. 
kardığı uygunsuzluklardan ihracat 
kalbi kanıyan şuurlu Ayva
lık halkının yaralarını taze
lemekten baıka bir mana 
ifade etmiyen bu gibi yazı-
!arın ayvalık efkarı umumi · 
yesi namına muhterem gaze 
tenize gönderilmesi her hal
de tarafgirane bir gayretten 
ileri geldiğine kanlim. 

İntihap esnasında cereyan 
eden çirkinlıkler nf!ticesi 
memlekette hasıl olan souk
luğun izalesi çareleri aranır
ken bu gibi yazılarla umumi 
efkarın rencide edilmemesi 
kanaatinde bulunduğumun 
muhterem gazetenizi,. ne~rini 
derin saygılarımla rica ede 
rim efendim. 

OkuyucularımLı.dan 

Ayvalıklı 

Cemali 

Tren düdük çalıyor. 
Bir yılan gibi kıvrılarak 

kaçıyor .. 
Giden, kalandan meyus; 

kalan, gidenden tesellisiz ... 
çırpınıyor .. Tren hala düdük 
Çalıyor .. Nazire hanım mü 
temadiyen ağlıyordu.. geı;ç I 
kız, küçük mendllile göz 
!erini sildi.. Nazire hanımın 
kolundan tuttu .. 

- Üzülme tey.ı:eciğim .. 
Yine gelecek . 

Teselliiçln söz bulamıyordu . 
Teselliye muhtaç, tesel i 

bekler. Nazire hanım bir 
müddet daha boı raylara 
baktı Sonra inilder gibi 

- Gidelim Meral, dedi 
ikisi de yavaı :ı-avııı gar
dan) uzaklaımıtlardı Tren 
ta uzaklarda acı acı hay
kırıyor sanki ayrılık ve gur. 
betin mersiyesini okuyor, in 
liyordu. Nazire hanım genç 
kızın koluna yaslanmııtı 

e'' Bu hafta limanımııa ; 
nebi memleketlerden tlıl 
lep gelmlt ve hububat al..,.r 
lır. 

Gediz 
Beıediye seçimi bitti 
ve ~aymakam dB' 

ğişti 
GEDİZ 22 (S.Ş)- Bel~ 

ye intihabı bu gün ıı11;. 
olundu. Halk fırkası na111 11 rt'ı 
!eri kazandı Riyasete Hıı 
zade Ahmet bey seçildi· Iı' 
Kazamız kaymakaın1 -' 

sim beyle Uıak kaymalı• f 
becayif olundu Beıidl b;_. 
bugün mahalli memurl:fe 
hareket edecek lir. 

Ağabeyini çok 

yordun Meral? -· 
- İlk ayrılık teyzecil1 

Hakikaten çok acı tıl' 
Nazire hanım içli 

göğüs geçirdi l ti· 
Ah; bu zabit anne e ,

Ayrılık çeımesinden su jÇ 

bağrı yanıklar dedi. ot' 
Tren hala acı acı ötil1 

dii .. 

•'' Meral, hayalinin bu ol· 
noktasında boğulur gibi ıı 

•' du !3.r hıçkırık boğazın• ıJI·· 
ki yakıyor, eziyor gibi)' e· 
Birdenbire fenalaıtı. Pe11' 1 ., 
reye koftll.. Serin rilZI ıfl' 
göğsünü verdi.. Bir iki • 

k•" fa nefes aldı . Sonra IJll 
dini takataız koltuğa attı· tı• 
ıey ,bir arzu. bir istek. ela ,.. 
doğrusu bir his,onu ınlite~ 
diyen gıcıklıyordu . TeY

1
:,. 

sinin verdiği kutuya yak 
1 

rl 
tı Kapağını aı,.tı .. Gll111 

birdenbire parladı .. 
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IDiinya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ 
Almanya - ltalya arasında ltalyan'lar aleyhinde itti- İtalyan milletinin teessürü 

.................................................... 
: Savaı'ın : lı • ? : Yazan : 
: Küçük : UkSUl kalan askım. : M. Lotfo: 

l
:Hıkayesl : : : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Banyodan çıktım. Parkta ' tırmakla beraber bir kat da. o: tediye anlaşması. haz edilmiş ~ir ted~ir 

Con Simon 
Correspondance Politique et 

Dip!omatipue. 
"Z6 Eyi Cilde ltalya İ l e Al· 
manya ara11nda k artılıklı 
ödetmeyi tanzim ve kolay
laıtırmak maksadına matuf 
bir anlaıına imza edllmit 
tir. Bu anlaıma Almanya 
ile lıalya arasında emtia 
alııveritiUdan mütevellit te. 
diye hususunda 1 ikinci teı
rinden itibaren bir mah-

Son hadıseler hakkı~da beya-
natta bulundu 

clr~OMA., 22 (S.Ş) - Lon· ~Y:::.:.g:=.::o:...s";"'Ja-V--·--
1 dan bildiriliyor: Nazır· U 
•r rnecltstnde Hariciye na ya 'fl}fl 

21
'

1 Sır John Simon Marsll
Ya fa ı I c aaının muhtelif mem· 
eketlerde uyandırdığı heye
tanla bu vaziyetin muhte· 
llıef netıceleri hakkında be
Y'natta bu!undu. 

r.ı. Maı·ke 
Sosyalist fırkasından 

P çekildi 

Niyeti bekleniyor 
LONDRA 22 (S S) - Na suplaıama slsh•mi teıiı et. 

zırlar meclisinin ıon toplan· mektedir. Bu yeni sistem 
tısından sonra hakim olan ıthalat yapan memleket gü· 
kanaate göre Yugoılavya mr!!k kanunları mucibince 
kabinesi teıekkül eder et · di!ter memleket emtla11 
mez kati mahiyette karar addolunan ıeyler hakkın· 

1 'ttihaz edecektir. Maa • dadır.ltalyadan Almanya'ya 
ar 

1 
B hü· ithal edenler bunla· 

mafih büyük ritan;a b" emtia Al ·11· 
kumeti Yugoslavya nın u· r n tutarını manya mı ı 

k arlarında milletler bankuında "L lnıtltuto na-
tün ar • . , 

. ti e dayanacağını um zoniale peri combıcon 1 eatero» 
cemıye n 

Malta üniversitesin
de dersler Maltız'ca 

verilecek. 
"il Giornale d ' !talia" dan 

Malum olduğu üzere ln
giliz hükOmetlnin 18 ağus

tos tarihli bir emlrnameıile 
mahkemelerde İtalyancanın 
kullanılması menedtlmittl 
Ve bu lisanın yerine Maltız 
veya İngiliz lisanlarının is
timali kararlaıtırılmııtı. 

Bu emlrnameden sonra 
lnglltere hükılımetlnin yeni 
bir emri çıkmııtır. Hukuk , 
hendese ve mimar dersleri 
bugünden itibaren İtalyan 
lisanı ile tedris edilmiyecek· 
tir. Üniveroltede dereler 
Maltız veyahut lngilız liaan
[arı ile verilecektir 

'-1 ARls, 21 <A.A.) - Me
Iı Nazırı ve Fransa Sosya
ıt f k 

kt d Şimdilik Belgrat namına açılan heıabaAlman 
ma a ır 1 
hükumetinin niyetini izhar parasile yatıracaklar ve Al· !------·-------
etmesine intizar olunmakta ınanya'dan ltalya'ya emtia 
dır. . ithal edenler de ithal ettik· 

>.! ır aaı azasından M. 
llrke fırka katibi umu

llıiıı M 
llıek Deate bir istifa 
Ilı tııbu gönderip kararını 

•ııretle izah etmiıtir 

'V , 11 aztfemden ıah5 i kana-
~, llıe latınaden istifa etti· 
' lrıden k 1 d h .. ., arar arım a ur 
e •erb ti eat kalmak istiyorum. 
il &eb S epten dolayı Fransa 
o'Yalı f 1 Ilı ı_ 8 ırkasında n çeki · 
'"te ld ı, 0 uğumu saygılarım 
arzederim . " --

U··ıt·matom verilmedı 1 lerl ıeylerln tutarını ltalya·-
1 . ı İl - ı MA 22 (5 Ş) siyası da aynı ta yan muesseses ne 
RO . d ' y goslavya'nın ltalyan baran olarak yatı · 

mehafıl e u 
. , bir ültimatom racaklard .r 

Macarıstan a 
tevdi ettiği hakkında Ame· Bu tarzın teais olunma-
rikan mahafilinden çıkar.ı· ıından maksat; Almanya'da 

1 layla 'ar takbıh dövizler hakkında vıızedil· lan ası sız 
olunmaktadır. . mesine lüzuın hl11edllmi1 

L Fascfstia gazetesi bulunan husuıi idarryl dik-a varo 
il 'yan münuebatını kat nazarında bulundurmak · 

Fransız- a 
1 bakımından tetkik tır. Bu usul. ödeımtye ta· 

A manya 1 db 
ederek diyor ki "Kim~e Al· alluku olan bilcüm e te ir 

, n tecridini istemez. feri umumi prensipler dal 
n.anya •" . 
Fakat Almanya'nın teırtl.ı resinde tesviye etmefe ve 

ll ... ,. filfyat saha· taka• esaaı dairesinde ' "lfl .J! k • ınesai arzusunu . 
Su ma sı - sında göstermesi icap ettığl- h u s u s i teıebbOa-

,,.Osun bevenatı ni anlaması lazımdır. lerın tanzimi için daha ııe 
a.ıı .. J l"ta/ya kralı niı imklnlar bulmafa ma· 
"'lJh' b - tuf bir teıebbüstür 

ını ir tesir AA ) KAT ANY A, 22 ( · - Bu anlaıma ile bütün zor 
.\ uyandırdı lıalya Kralı Etna dağı. yolu· lukların izale edilemiyeceği 

tt,/INA 22 (S Ş) Bel· nu açmıı ve vapurla Soma· tabiidir ve anlaımanın her 
tan d·· y H . k üzere buraya h d 

~iye onen unan arı- li'ye gitme ııCına takyldat arfcfn e it· 

taz nazırı M. Maksimos, l~g~e~lm~iş~t~ir~· --::::i'.:;----ı halat ve ihracat için bir 
ttecifere yaptı!tı beyanat· Bize gelen e~ imtiyaz tellkkl edtlmeıl de 

Yen j Adam yanlıt bir t.areket olur. l'u 
anlaıına ihracatçılara yalnız 

Yeni Adam'ın 43'ın~~ :ay~s~ mevcut tmklnlar da · 
Firdevsi başlığı altınde ı ır t iresinde ödeımeyi mümkün 

P
ak ve"Firdcvsi, hayatı ... s~na ı 

.. · de duşunce- kılmaktan baıka bir ıey hnamesi uzerın 
~~ı:eçıkmıştır, Mecm1buan~~ iç~~~ yapmaz . iki heoaplaıma bü· 
bu ınevzu üzerinde ra ını .. ') roıu yapılan tedlyatı blrlbi-

b . bı· r yazısı ile (Iran Şun b 1 yi eyın . b 1 ak rine tebliğ eder Ye u un · 
M. Mııksimos · · r büyu"k bir ıetkık 11 unm J k d hlll d k' 

ı, ısım ı di"er zen!l'in duğu mem e et a n e ı 
8 tadır mecmuanın 5 . d t 

' .,: b elırat'ta küçük ıtıl.6.f münderecatını !smail Hakk! ~yın alacaklılara te iya yapar. 
alka 1 Muallı'm mekteplerinden Unıver· Tedlyat. alacaklı memleket 

t'f'nd n iti Arı konseyi ta· . e ko un Dr. izzettin Şadan h iki b" • ş paraıile ve er uronun 
"· lı arı aktedllen içtimalar sıtey . · Abdülfeyyaz Tev· anla•ma suretlle tesbıt et-
' l.ı • beyin şızofrenı . " h" . • 
~, IÇtinıalarda verilen · B · " Arzıyat uvı . bulundukları kura mu-

•e.rfa toıksmane~:yin "gözün görmediği- mıı d 
~. r • ne ltalya ve ne m cı'bince yapılır . Bun • en 
~tarıaı f klar isimli yazılarile ressa 1 

~lınll.dı" an aleyhine matu 1'. Sır;ı Beyin dikkate değer re· ziyade nazarı itlbare a ınan 
e ııını, fakat teroristler- simleri teşkil etmekte. cihet, ltalya'da kabzedilmıı 
qeıı"e terorist hareketlerin- Olimpiyat bulunan paraları Almanya 
~e~ •1.ılh için tel·ellüt ede Türki enin yegane sp~r m.ecmu_- milli bankası emrine aına 
leıııtıehfıkeler için bir ihtar \ r haberlerinı resıınlerıle de kılmak suretile Alman-
ır. ~ • asıdır. po .. . ekilde ya- b k d 
<ııı b ettiğini ıöylemiflir . . beraber en guzel bır ş t ya'nın döviz a ımın an 
•Ir eyaııat mühim bir le· 1 zan bu mecmuayı okumanızı av· büyük ihtiyaçlarını dikkat 

nazarında bulundurmakta· 
dır. ftalya'da kabzolunan 
paraların bir kısmı İtalya'· 
ya giden Alman seyyRhla
ların lhtlyaçlarınft tahaiı 

olunmaktadır. Bu bapta ay
rıca bir anlaıına vardır. Ay 
lık heuplaımalardan arta
cak olan parıılar - Alman-
ya'nın ltalya'ya kartı bi 
U.nçosunun aktif kaldığı 

farzedi •in anlaımada tas
rih edllmit bulunan bazı 

tedlyata tahsis olunacaktır . j 

Almanya'nın dövize olan 1 
ihtiyaçları föyle dunun kar· 
ıılıklı emtia alıp verme
nin tanzim edilmesi zaruri 

idi. Hu anlaımanın aktın. 
den makıat: ltalya ile Al · 
manya arasında cari lktısa . 

dl ve tarihi münuebatlara 
llylk bir emtia mübadeleıl 

usulünü idame ettirmekte· 
dir. Bu uıul her iki tarafın 
yalnız karıılıklı emtia mü· 

badeleslni mütkülattan kur 
tarmakla kalmıyacak, 

iki hükumetin ihracat ve 
lthaaltını arttırmağa sebep 
olacaktır. Bu müoait netice 
a!Akadar makamlara iktısa · 
d i memleketler arasında 

emtlna mllbadeleslnl müı· 
külat çıkarmakla izale edil 
miyeceğinl anlatmıı olaca· 
ktır 

Almanya. ltaly'anın baı
lıca müıterilerinden olması 
ve ltalya zirai mahsulatının 
mühim bir kısmının her 
ıeyden evvel Almanya'ya 
gittiği göz önüne getırllirae 

bu anlaıınanın her iki tara . 
fa faydalı olmasına ve kar 
ıılıklı münasebetlere müsait 
teıirlerde bulunmasına inti
zar edilebilir " 

"fi Giornale d'ltalia• dan 
Beynelmilel hayatı ıaraan 

bu muzlim hareketi derin 
bir elem ile karıılamaktayız. 
Avrupa'nın ufaklarında uçu · 
ıan son gölgeler, Yuaoa!Rv-
ya matbuatının ıon tecavüz 
!eri kal bimld kırmıı idi . Ma· 
amaflh, bunlar bu büyük 
haile karıısında hissettiğimiz 
duygulara mani olmaz 

Ölen Kral Aleksandr'ın 
hatırasını tevkir ederiz . Kral 
Aleksandr Balkan muharebe-
sinde ve haosaten cihan har· 
binde Orta Avrupa Balkan 
mukadderatında büyük bir 
amil olmuştur. 

Yirmi sene evvel Avrupa
nın yeni bir tarihi , Saray 
Bosna dramı ile baılamııtır 

Avusturya İmparatorluğu 
cenup komıusu aleyhine 
kan davası kaygusu ile ha· 
reket etmiş ve umumi harp 
ilan · edi l miıtir 

Yirmi senelik bir fasıla 
ile yeni bir Sllıv dramı 

karşısında bulunuyoıuz Bu 
dram içine Fransız Harir i· 
ye Nazırı da düımüıtiiı-. 

Her ne kadar bueünkü ne 
siller her türlü hadiselere 
alıımıılar ise de Marsilya 
faciası bütün ltalya n mil le· 
tini büyük bir lees~ür için· 
de hırakmııtır. 

Yugoslavya ile müna.e
betlerimizi, Mmsolini'nin 
Mllano'da söylediği sözler 
ile teıebbüs "debilıri z 

Mussolıni Yugoslavya hak
kında demiıtir k: 

"Yalnız d i ploması proto· 
kollarında donmuı bir halde 
ka!mıyaca ve fakat ahali 
nfn ka lbine kadar tıleye
cek bir dostluk siyaseti için 
ilk ıart ltalyan ordusunun 
kıymeti hakında en eüçük 
bir filphe bf 1e göoterilmem 
ittir. Bu ordu, bütün 
müttefikler için harbetmtı 
evlatlarının en kıymetlileri· 
ni Carao'da Makodonyada 
ve Bligin'de feda eylemiı, 
ve yalnız 1918 Haziranında 
Piave sahi ilerinde batlı> an 
müıterek zafer için altı yüz 
bin ölü vermittir. 

Bununla beraber Yugoılav. 
!arla anlaımıya tar.,ftarız. 

Bu gece 

Sağlık 

Ecz<ınesi 

f.Jöbetçidir 

yorgun bir halde dinleni-
yordum. Bir tarafta rumba 
ile karışık çocuk sesi , dı ğer 

taraftan denizin dalgaları -

nın , CO§UP sahile 
doğru çarpması; insanı 
gayri ihtiya~i tatlı bir rüya· 
nın kucağına atıyordu . 
Havanın le ta feti , göğün 

berrak ı ığı meleklerin elini· 
le yıkanmıı kadar ıa f ve 
temizdi Rüzglı rın haf if , ha 
fif çamlara çarpa rak ç ı kar· 

dığı sesler a deta Betcver:'i n 
kırk ıl okuzuncu ~rııfonisini 

çalıyorlardı. Böyle hülya ya 
dalmış düşiınürken birden· 
b:re kulağımda akseden tiz 
ve titrek bir ses. 

Bu ses 'ikinci 
dah kuvvetle: 

bir •efer 

ha güzelleıtırlyordu. 
Bu akıam hava ne kadar 

güzel Denizde ufak bir oar· 
ııntı bile yok. Yalnız her 
taraf bom boı . Hakikaten 
can sıkıcı bir vaziyet ... 

Gezeyim diye kalkmııtım. 
Birden inkisarı hayale uit
radım Gayri ihtiyar aıtzım
dan ıu kelimeler döküldü. 
-Sarı kız burada;çok ıey .. 

Acaba niçin yalnız. Tuhaf! . 
diyerek ona doğru yürüme· 
ğe baıladım 

Bir anda göz göze geldi
ğimiz zaman manyatlzma 
edilmiı gibi oldufum yerde 
durakladım. Tekrar kuvve· 
timi toplıyarak yanına ıo
kulmağa baıladım. Ufak bir 
baı selamı verdikten sonra 

- Eligül; buraya g el ~ene . yanına oturmağa müsaade 
Üıüyecekıin ha ydi giclel m .. aldım . Ve konuımağa 

Birden irkildim . • e .ı n ge l·ı baıladık . Evvela ciddi ve 
diği tarafa lıakmeğa baıla · biraz da suni kelimelerle 
dım. Fıı lca t tuhaf değıl mı :• konuşuyorduk . Bir az ıonra 
Atr şey göremedim. BI · bir birimize okadar kay· 
ra z ayağa kalkarak 0 naımııtık ki birkaç aydan beri 
tara' a yürün. eğe baıl•dım . senli benli imiıiz gibi sözle 

Genç sarııın bir kız . 1 rimlz tabiileımeğe beıladı . 
Karşısında birdenbi re beni Ne kadar cana yakın, 

gidince! hafifçe kı zardı tatlı konuıuıu vardı. Vaktin 
ve giilümsedi. geçtiğinin farkına bile var· 

Henüz açılmıya baılıyan mamıştık 
bir gonca karla r taze bir Ayrıldık. 
gü ü andı ran yf.zünü bana 
çevirdi Ve t a tlı tat l ı yü2ü 
me bakmıya başladı . 

O anda bende hasıl olan 
hir hı., beni oradan derhal 
uzaklaştırdı ve mütemadi
yen uzaklattırıyordu. Yürü· 
yordum. 

Rı r seyare nin manzumesi
nin etrafından ayrıldıktan 

sonra boılukla bir tarafa 
gider Ve ne tarafa gitli ~ i 
nln farkında bi e olmıız ıa . 

itte ben de o zaman böyle 
b,r vaziyete düımüıtüm 
Yürüyordum . ı 

Biraz sonra kendimi evin 
kapısı önünde buldum.içeriye 

girdiğim zaman yemekte hcp$İ 
gelmemi bekliyorlarmıı. Za 1 
ten ittiham da yoktu . Derhlıl 
odama çıkıp kl\ pandım , ya . 
taga kendimi zor bırakabil · 

dim . ı\kıamın bütün sessiz· 
likleri üzermie çöküyor: lz-
lrap 1 arım git gide ç oğa l ıy 
ordu. 

ller an beynimde bir yıl 
dı rım ,erarer i çakarken bu 
ıerare gecenin s e ui ıl.ld erine 

bir nihayet verecek zannedi· 
yordum . 

Fakat heyhat! . Sabaha 
kadar kalbimde doğan yeni 
hisler beni uyutmadı. Kah
ve altımı yaptım . Çıktını, 
yör ıdü'.l'l . Gidiyordum .. 
Fakat nereye;. Bilmiyorum . 

Dünkü tatl ı rü yayı bir 
daha yaşamak ve bir daha 
o bakııların altında erimek 
istiyordum. 

Ertesi günü 
yerde buluştuk. 

yine aynı 

Tabiatile bu buluımaları · 
mız her gün aynı ıekllde te· 
kerrür ediyordu. ilk aokımın 
bütün tatlı ve yelıll dakika. 
farını hep onun göğıünde 
tattım ve dinlendirdim. Sev-
mek ve sevilmek ne demek· 
tir. Bunlar her bir gencin 
hakkı ve ihtiyaçrır. lıte biz 
bu hakkı tam manaaile yap· 
tık . ller defasında bir kat 
daha sıkı rabıtalarla baitla
dık ve bağlandık. 

• • • 
Bir son baha ıabahı kalk· 

tığım zaman her tarafı ıiıli 
ve hüzün içinde buldum. 
Ağaçlar yapraklarını dökmöı 

ebedi uykularına dalmıı. 
Ruzgarın çıkardığı çığlık

lar derin derin iniltiler hu
sule getiriyor. Yağmur tek 
tük çiliyor 

Yine her eünkü itiyadım 
veçhile dııarıya çıktım.Fakat 
her nedense bugün bende 
hiç hlr heves ve hiç bir ih· 
tlras kalmamıı ıankl. 

* • • 
lltr kalabalıktır gidiyor. 

Ben de aralarına karıımııtım, 
gidiyordum. Fakat neyi ta
kip ediyorüm. 
Yalnız bir kaçının ağzından 

11>'&nclırınııtır 1 siye edt.riz. 
~--._,,,,__ ______ .._...._ ____ _ 

Mütemadiyen bilmediğim 
rnkaklara sapıyor muhayye · 
lemd~n hiç ayrılmayan o bir 
çift ırözün ateıin bakıılarına 
yanup tutuıuyoı dum . 

- Yazık, daha zavallı 
gPnç kız gençliğine doya
madan birden gidlvermlt 
Allah rahmet etsin, diye mü· 
tamadi Ah .. lar çekiyordu. 
Bu hazin sessizliği bir 
bağırııma ve ağlaımalar 
takip ediyordu. Bütün 
vücudum ürperdi. Ftaıım 

döndü Demek o ölmüttü ha ... 
Öte tarafını hatırlıyamıyo· 
rum. Yalnız hemıirelerln 
suni teneffüs yaptırmak 
ter koklatmak ve ayıltmak· 
la mesgul olduklarını ııör
dünı 

~iııı~~Yrıi kumaı, aynı bi- 1 

~Oıtlj ~I · Elleri titriyordu. 
~lı,~ 11 11 Ütüsünübozmamağa 
~ot,;ak itina ile çıkardı 
~ 

11 
ile döğru götürdü ·. 

' •ııd >'ki a mavi lır zarf la 
~. llrırıırı d· t" 'tııt U•una uı u . 
'lı(i1 Bank; bir havai gör · 
141 lllbı 1 k 1 . 
~'Yt b· r i di ., Kostümü 

•ııı, k ır ta vur la kar yola· 
aı~ 0 Ydu E· ı ~ qı.. P · gi erek zarfı 
albı lı arınakları titriyor, 

~'l>e er dakika artan, bir 
,,_ C11ıı · 
··•ii1 "' 'b ıçfnde sanki büyü-
~ ,.ı 1 g" -

il, A ogsüne sığamıyor 
)ırt ııı bir .. 1 tı R surat e zıı.rfı 
lıfıı el lr mektup Rahmi· 
>'klatt Yazısı · Lambaya 
1111\da 

1
.' Satıdan bir yu-

• ()~ ıç •·r 'b 
l.ldıı: gı i okudu . 

"~ > "vet • b 
1~'-ıl,,1 rıı~ eni affet. Sonra 
ili ta le 1 oku.. Fakat. 

a btnı11 ve 'llcda. 1 

koyarak oku. 
nının üzerine 
Ve beni affet. f? 

"Hatrlıyor musun Mera . 
.. .. ıd· Hayatımın llir kış gunu ı .. · .. a _ 

Büsbütün başka, büsbtun y 
rı ve yeni bh maceraya ıap· 

tığı gündü .. 
«İtte o andan bu zamana 

kadar çektiğim ıztırap ~en 
d t hammül denılen 

lifim e a .. .. k 
. kuvveti oldurere 

o manevı k b 
. b iki mahvedece u 

benı e ki d' 
b" "k cürete sürü e ı .. 
u;;u kabahat bende değil 

M 
1 kendir.de .. Daha _doğ- 1 

era' b h bagrı · 
rusu bir kıı sa a 1 

ma döktüğün gö:ı: yaıların· 
da ara. · il 

"Meral. Bueün sana yı a 
rın biriktirdiği ve alevlen
dirdiği bir sevgiden bahse 
deceğfm .. Gözlerinde ~efret 

kin iıleri belirmeıın. ve • 
"Eğer şu dakikada dfmae 

eönül, kalp ve ruh; lnıan· 

lığın haricinde bir vahıtlik 
le haykırıyorsa, bir dakika 
. . ne olur dinle ve taham 
ıçın 

mül et Ben ki onları haf · 
talarca, teselliden mahrum 
inildedim .. Ve sırf bugün 

için y aıadım .. 
"Meral.. İhtimal bana 

hayret edecekıln .. Şu zama-, 
na kadar ağabey dediğim 
bir vücudun itirafını nefretle 
karıılayacakıın Ziyanı yok 
Meral.. Bu nefretin de mak 
bulümdür. . Çünkü inaan 
alakadar olmadığı hiç bir 
hadiıeye günün birinde nef· I 
ret edemez Kalbimle bu 
kısa alakan bile bana bir 
teıellidlr. Ben de inıanım 
Meral. Bahuıuı gencim Benim ı 
de bir kalbim var. Ben de ı 

ektim ve belkide sevlsevec 
lecektim. En özlü bir ıevgi· 

1 a'
k ıaadetinln kalbin 

n n, b d 
kalbi tıabetll intiha ın a 

olduğunda bilirim Meral .. 
Eğer seni intlhabımla aldaa· 
mıııam, bu kabahat bende 
mi yavrum? . Sen benliği· 
min, en makul mu-
hakemesinde son dör.üm 
noktasısın.. Hayret etme 
Meral . Aıkımın safiyetini 
tevze zadem olman sıfatile 
cemiyetin telakkisine kapı· 

larak meıru bulmıyorsan, 
belki yanlıt bir itikada ıap
mıı bulunacaksın .. 

"Cemiyet bu sahada ki te . 
lakkiıinl aıktan almıısa o 
halde bu manevi kudret te
lakkiye hakim bir unıur 
değil midir MeraP. 

"Beni mazur aör. Beni af 
fet Hana acı Meral.. Bu 
itirafı yapabilmek iç.in lı.en 
di nefsimle günlerce müca
dele ettim .. 

"Baı baıa kaldıAımız gün-
ler, itirafın en •Yl ihzar 

edilmiş bir dekoru idi .. Fa 
kat görüyorsun ki öyle o'
madı . Şimdi ben gurbette 
yim. 

"Reddedilmek ihtimalini 
düşünerek, yapmadığım , iti· 
rafı timdi ayrılık di)arın 
dan haykırıyorum .\leral .. 

"Seni ümit edeceğinden 

çok fazla seviyorum. Bana 
acımanan, teyzene, zavallı 

kadına acı . 

"Sevgime lakayt kaldığın 
gün en büyük fenalığı o kıı · 

dına yapmıı olacaksın m<'· 
ral O zavallı ki benim için 
yaııyor. Bense senin için ha . 
yatımı seviyorum Yazmak, 
çok uzun yazmak, bütün 
kalbimi dökmek lıtlyorum 

Ne yaıık ki b•yaz tabakalar 
bunu anlatamıyacak. Meral 
Bir kalbi baı baıa kalın · 
mıı bir yıldızlı gece, en eü
ıel bir d•ıtan ve bir roman 

Böyle dalgın gid t rken birden 
ço•ık bağrışma l arile yükselen 

: bir kahkaha ile uyandım. 

1 

Ba ı mı kal ırdığım za man 
karıımda onu görmiyeyim 
mi? O dünkünden dal ıa gü 
zell eımiıti.Gözlerind ld ma 
villk göğün maviliğ i kad ar 
saf ve temizdi. Yüzüne dü 
ıen bukleleri , onu haıarı la§· 

gibi okur. Ben o yıld ı zlı 
l{ celerln duğmaıı iç'n Lu 
solgun ayrılık günleri ııfn 

ıönmealnini bekliyorum .. 

Seni üzdümse beni affet 
Meral.. Gözlerinden pek çok 
defalar öperiın yavrum,. 

Rı\BMİ 
Rahmı mektubunu bura 

da bitiriyor . ~lernl b iki 
Qç defa okudu. 

Kendime geldiğim zaman 
adeta bir nedamet hlHI 
duydum. Keşkl ben de onun 
akıbetine uğraıaydım. O gitti 
kurtudu. Beni niçin böyle 
baktı. Fakat heyhat. Ne 
yazık ki vakit geçmlı, artık 
onu ebediyen kayıp etmiı· 

tim 

Her ıatırı, günlerce haı 

retlnl çektiği o gizli ve 
karanlık aıkın mukabeleılz 
varlığını timdi bir ümit ııü
neıt gibi aydınlatıyordu. Du . 
dakları kıpırdadı. 
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1
'
1 
ı~ Jllıı 1r1~1ı1ı1 ı~ı~1ı1ı1 llf'Sİ cilt , frt•rı gi, bel- il H tarilıine kadar bir av zarfında pazarlıkla veril- 1 ~'rıı~ "'rıı~ ı;;; İ ı;;; ki ı ı ki 1 t• 

mesi mukarrer Yet~1iş beş tonb.ok kömiirünüıı 1 «rı: Jllı~ Jllı~ıı ~~~~~lı~;~~1s ı .ıns t a 
1

. arı lı !J OTEL VE GAZİNOSU 
beher tonunu ~·irrııi Sf'kiz buçuk lira~· a \ermek , .,,rıı~ "'rıı' rıJ - 'ı• 
Üzere talibi zuhur etmemiş olmasından hir Tf'şrin 1 • Hastalarını saat üçte 1 

hükümet cadde,inc!e mu· Şeref Bey daresinde 
sani 934 tarihine nıüsadif Peı· enıbc günü saat '\ ller lıusul!la f\lll Saliııe iistiındiır. lkılıkesir'ırı 1 ayene hanesinde kabul ve 1 • 
on beşte pazarlık suretile ilı :ı lP~iıw kar:ırH'ril- : bu nefis K.\lt\TEPE ~anıbı lwrkı>St:' · tedavi~d~ 1 ıı Balıkesiriıı lıer lııısusla en 
miştir. Daha aşağı bed.·llc vazal'lık ~ ıııel i lt> ver- :1 Z(nk, Kuvvet, Sılılıat \ erir. 'I Df ııılikeııınıt>l otelidir. 
meğe talip olanların ye, mi mezktirda dipozite- \ I ı ~· .. ... ... ................ ~ ·~ K f T · l'L l' .. · 1 · .ı L' 
lı~rile encümeni 'ilayete gelnıPlt>ri ilan olunur ·KARAT EPE ŞARABI lı' ı i Göz hekimi .ı on or. emız ıR, ıJJırVIS erınue~ı 
Kepsu .. t Beledı· ''e / ı , ~ • . .. nezaket ve ciddiyet, emniyet • 

.J Toptan ve litre ile satılır· ı ı · · "• • 
Kepsüı Belediyesirıe ~,eiç~~~~!; ~!~ /~ Her yerde ~ulun ur ·~~~-.J · 11, ~:;.~~:,1~,.~1~,~~'.ıe- g g~~;zkb!':!7::fi~!~1:;,;;;J 

koyuncular için vasi kışlık otla ki~ esi hilıniiza)idel si l.(ÖZ has talıkları t4 umun1/ takdirini celbetmişfir.5 
ve (6) ay nıiiddetle icara yerileceğindeıı yeYnıi 1+liıUliiiiiltllHiHi f"·51~~1!li~liHtUllHtUl•f'.~ • 'ıııi'ıtchassısı • tı 
ihale olan kasımdan bir giirı e\ı• I 7 Te~riııi saııi 1 A S p 1 R 1 N ; S Hastalarını her gün sa- tf TEMAŞA Gazinosunda 
934 tarihinde taliplerin Kepsii ı Bf'lediye duire- • ı : at 3 den sonra Kuvaimil· ~ .. , , 

sine nıtıracaııarı li.izunıu i!aıı 9ıunur. 1
.. : !iye caddesinde 159 ~u - •• Guzel S eslı Bır Ra~yo 

il! : ;ar:l~ ~u~yenehanesın- !! Şehrin, lstaıılıul \ f' ızıııirin lıiitürı ~azel(•lerİ 

Balıkesir Beledi)'e 
Reisliğiııden 

1 - Ertuğrul ve Y ı ııice kövleri ııde beledh·e-
t , • ' 

ye ait değirmenler 934 St'rıPsi kasıııııııdaıı 935, 

1 
, e a u e er. • ""' ~ lf m : : tf llH'VClllllll' 

1
1w ~ •••••••••• •• •••• • 111 

• • •••••• • f Balıkesı· rı· n · t b. t :ıi't ~ ıır en eyı anınmıs ır o urma ve 
ı. 8" t ·· w 1 K t• d d ~- ~~ dinlenme ye;idir ;a 
it u un agrı arın a ı avası ır. ~ ıl· &---~ .. ------···• ----·-ı• 

1 Aspirin alırken hakikaten Aspirin aldığınıza dikkat ~ DOKTOR wa..a• .aaae - • • •• •••-•-•• 

~ reddedınız. Çunku hakıkı A~pırının yaptıgı teEJr onun _ ASIM N·ıH ~ T ı ~ı;.~ 
il ediniz. _H_akik~ A~~irin .y~rine _b~t~a birş~y ve~irlerse ~ • ! W.!ltli§Hi:~H4ı:stHf'~li'-lB!iHf.~St!IEIHfHiBiHill 
~ yerine verilmek istenen ba,ka isimli ilaç la yoktur. • 1 -

111 
... ft , , ~ T u·. R K AH SU L u·. 1 serıf'sİ kasımına kadar biı· SPn<· icara 'erilnıek iUiStHili ~Htilfllliitli' 5.ttiSiUit: lf'si ~~IUit~fitW Göz HSTALIKLARI ~ 

üzere müzayideye çıkal'llııııştır. \ IJıılıkesir Necati Bey Mıı- " Mey:.~:~~;a::ıs~o. 65 
1 

; 

2 -. İha~esi .8-Teşrinseni ~ıs-! Per~eıı ı lıe g~ı i.i itJJiın Mekte]lİ Miidiiı•JÜ- . Mali~_etahsilşubesi ittisalinde 
1 l$:~ ~ 

beledıye daıresıııde saat ı 7 de vapııacaktır. 1 a- 1 .... •• ı hergun saat 
13

-
11 

e kada • i! Yüniş, Karamu·rsol, Hereke. su·reyya Paşa 1 
1. 1 . • gundeıl hastalarıııı kabul eder. il ~ li 
ıp Prın ve fazla malumat almak i~tiyeıılerin be- . . . .ı . ~ K u A Ş LA R ı N ı 
tediyeye müracaat etmeleri il:.iıı olunur. 1 - ~fa)ı!:.' !:135 ~a~esırıe kadar ıhtıy:.ıc . ııı ı z · =-- - - • 1 

K aynak 
Son sayısı dolgun ve isLifadeli yazilarla <:ıktı. 
Her yerde bulabilirsiniz. 

- ; -·g, 

olaıı 200 ton kok kömiirii k~ıpalı zrırf usulilc 6- 1 Kohinor diş / ~ 
m Fabrikaların sattıkları fiattan daha ucuz 

11-934 salı günü sa .• t 14 te ihale <'dilıııek üze· macunu ~ Mazamızdan temin edeceksiniz· 
re 16-10-934 taı ilıirıdeıı iti haren ) inııi giiıı Dişleri beyazlatır, ~ 

ıııiiddetle münakasaya 1 orıulrııuştur. etlerini kuvvetlen- '' EN'. LÜKS İN~GİLİZ KUMASLARI DA i 
2 - ~artııaıııesi her z:ııııan ıııektef'lt ıı öğı<>- dirir. • · 

ııilir. istekliler nıııa)yeıı ~üıı ve saatte teklıf 1 • Mevcuttur 
1 ı .. ı ı ·ı "l ı flpı· \(•rde <1 rav• n ı z 1 

ıııek.tuplari <' nıel\tepte nıulf'~l'l\l\I n u ı a~aa l\O- .. -=--- · _' _ ~ . 'reni gelen Bursa ipekli çeşit!erimizın 
nıisyoııu n a ıııiiı·acaaı e~· Ienıl'leri. ......................... .! 11 her cinsi mükemmel ve liatlaflnda 

Z 
-------------- Yoksul/arı yediren i l lif büyük tenzilat yapılmıştır. . Burhaniye ,. raat Bankasından: d' h ' :il Bııııa rııiiıııasil yiiıılii rııaıılolıık, roplııkjoı•Jt'1 

gey ıre~ ve ervmak- : !ti kııtoıılal'I ıla'lıa llCllZ lPlllill t'IJllef... i~İll 
nada gazeten o - : il 11 ı. • 'I . · · ı. · .ı f · 

Apğıda himlerl yazılı eıhaam bankamıza borçlarını ödemediklerinden hizalarında evsafı yazılı gayri menkul ipo· su/far Birlig"ine seve : s· mUııterem muşterı o rl l1i 1Zın uır u~ a ınazamıza 1 
ekleri 1697 numaralı ziraat banka11 kanununa tevfikan 20 10-934 tarihinden itıbaı en bir l uçuk ay iT \ dr\ tle a~ ık art· • · 'f , . _ , 
tırmaya çıkarılın ıtır. İhale 3-12.934 pazar günu saat 15 de banka binasında icra edilecektir. Fazla malumat almak seve yaı·dım ediniz. : İ f Şrl ISfl ~afı~lf. ~ 
ııtıyenler Burhaniye Ziraat bankaıına müracaat eylemeldri ilan olunur. ~ Yoksıılj~;;,~ö:.elme ! ~ TAv·s AN L Lı· Z D A R. 1 

No: ismi Cinsi Mevkii Dönüm E;v. 
1 
... .. ••••••••••••••••••••• ! · 1 .'.l .A. _ E F H ı 

226 Yalancılar lımail varisi Osman ve Mehmet Palamut Kaya al tı 1 ~ m • · · 

221 
221 

219 

218 

205 
206 

208 

168 

207 

232 

229 

216 

" 

• 

• 

Hüseyin kızı Halime varisi Ali, llacer 
Avcı Mehmet Ali varisi karısı Emine 

Osman oğlu '.'ıfuıtafa ve karm Fatma 

Beyin O. Abdullah varisi oğlu Hasan 

Tahtacı K. Tosun oğlu İsmail 
Karga hacı molla Mehmet hafidi Ahmet 

Karga K. hacı Haıan kızı Fatma hanım 

Yunuılar K Mehmet O Nuri ve Müride H 

Yunualar K Mehmet kıı:ı Hafize 

Ayvalık Halil ef. oğlu Kadir bey 

Hacı Hüıeylnler, Bayram O Salih 

Yaya. K. Malatyalı Mehmet Ali ve Ahmet 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
• 

Tarla 
Palamut 

" Tala 
Palamut 
Tarla 

" Palamut 
Tarla 
Palamut 

" 
• 

Tarla 
Palamut 
Tarla 

" 
" 

• 
" 
" 
" Palamut 

" Tarla 
Palamut 

" 
" 
" 
" 

·" Tarla 
.. 

Zeytin 

" Palamut 

" Zeytin 
Tarla 

Can baz 4 
Camlı dere 15 
Bozacı 4 
Bol uca 3 
Köylüce 3 
Alıt dere 10 
Can baz 8 
Uzunca 5 
Dübecikte 4 
Harman yeri 
Değirmen batı 
Koca kır 
Kavalca yeri 
Kizıl çırpı 
Koıu yolu 
Kızıl çırpı 

" " Yalı bey 
Koca kır 
Kara ayıt 

" " Mezarlık altı 

İki kuyu 
Köy altı 
Koca kıran 
Mezarlık altı 
Kara köy 
Koca kır 
iki kuyu 
Çil oğlu 
Hatır yeri 
Bağ batı 
Bağ arası 
Harman yeri 
Soğuk kuyu 
Dutluk 

2 
8 
3 
2 
1 
2 

10 
ıo 
2 
3 
8 
7 
o 
4 
3 
8 
1 
8 
4 
5 
4 
2 
3 
4 

15 
ıo 
3 

Solalt bağı 4 

Dükkancı ardı 4 
Bahçe çeşmesi ıO 
Kapalı bahçe 7 
Harman yeri 15 
Köy civarı 2 
Kerem, Tokmak alaııı 32 

" " Çatal tepe 
Döıeme batında 
Boz yer 
köy altı 

" 
12 
13 
12 
12 
5 

2 

2 

Abone ücreti 
YILLIGl 800 Kuruı 

6 A YLIGl 450 • 
3 A YLlGl 240 " 

Abone ücretleri taksite 
ba~]anabilir . 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 1 
) 10 kuruştur. 

---+ -
Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . : 
- -+-

1 
SAV AŞ Cumartesi günleri, 

ç ıkmaz. ı -·-
SAVAŞ 1 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

1 Telgraf adresi: Balıkesir -
! SAVAŞ 

Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası 

~ Ku\(ayi Milliye Caddesi No: 52 
1tlE ·";iH!i~~M-•1t~R!li\;ttlHtUit~~-

1 --· 
, ___ "' 

11 lln. 1111( il ~~ 111111( 

ltiçki \ ' e Dikiş Yurd•• 
\ Maarif Vekaletince tasti~f 
1 edilen ve Balıkesır Maart 
, müdürlüğünün mü.saadesile 
l birsenedenberi faalzyette bıJ' 
bııluna Ve 42 talebe yetiştirmiş ofa:.J 

" 1 Yurdumuz Kıs d ı \I' si ,ı·iıı ~O e\ lı'ıl 9J 
deıı İlilıaı·ı ·ıı k,n l . ' ı · k; lııılt • lı ıı s i a;ııııı~llf· . . 
Kavl ıııu;11ı ı l'lı>~i lıir "' dt> aıı ı Pdt·l't'kti•'· 

' . 
Yurdumuzdan başka ~ube açılmıyacaktır l 1 

i 
-~--~·~~~ ! 

1
11
1 Savaşın Takvımı 1 i1ı 

934 birinci teşrinin birinci gününderı 
itibaren derslere başlanacaktır· 

TEŞRİNiEVVEL l 
2 ;1 . ı 1 11 Salı 

1
1 G ün doğumu ' 1 
'ı YIL: 1934~:::~i ~:2·1 f 

, RECEP 15 1 
· ı- - 1 
__________ _.-: 

ıeı' 
AD RES' Börekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa ca~'.,, 

1 -~ No: 6 l.K IŞIK biçki ve dikiş yurdu rnu 

Fikriye hanıJ11 
flamdi Nuriye ~J 

- - ---- ___,. . _________ ......,_ =-·~,,,..,..-

Netiriyat müdürü: ESAT A~ 
- k ... , 

Vilayet Matbaa11 Balı 


