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4 M. Meclisin_ de 

R.Cümhur ı Balkan ,hariciye 
nazırları 

1934 İstanbul 
~niversiteye fotoğraflarını 8 1 at görüşmeler( ~a~tında müzakere açılacak · Güzel İstanbu/a henüz ayak basarken 

8 gr m?.clis ~u~ün toplannıyor. 
armağan ettiler NK.I RA. 23 (A.A.ı _ 

., ANKARA. , ?.3 (A.A.) A · Kazım 29 Tt.'şı·ini evvelde Ankara' 
det bulunacaklaı· - Yunitn 

" Ma l ınız israf ederc~•ine 
sa rfetmişsinizıı •özlerile kar 
oılanıyorum.İtiraf edelim ki, 
bu sözlerde büyük bir haki 
icat hi•sesi var. Fi ihakika 
İstanbul 'a deniz yoluyla ge · 
li ~ te göze öyle müsle na gü· 
zellikte manzaralar çarpıyor 

"' C H B M M yarın reıs . 
• ' · z. latan bul umumi P · I; nin riyasetinde ılk 
l.ltıiveı·siteslne i mzalı fotoğ· I· ız. acak ve •İ 
rafla d toplantısını yap il . 
1 tını armağan buyur u " . t etrafında arı-
ar. yası vazıye f'k R" tü bey hariciye nflzıı·ı d«ıh«t 

g<'l~Ct'k 
. vekili Te• ı uş 

Üuiver.ite rektörü Ce cıyef d•n ver i' ecek izahatı 
Ilı 1 tara ın ~ 

d il bey hu lütuflarından d ı· cek 
ki, insanın sonradan ıehirde 

karıılaşacagı en eyi intiloalar 
b ,Je ilk hey ~canın yerini tut 
anııyor. Böylece •n b üyiık 

güzellik en evvel yaşamı§ olu 

1 in ıye (S. ş ) . _ 0 4 Yı lıtanbul Üniversitesi· ANKARA, 23 _ , ilk 
, 

tıin -· b" -k M ı· ·nin .. "•ınnetlerini ve uyu B M '" ısı .. 
•ilyo ı u · b günu ak· 

••arını müıari!tyh n z. 1. · Çarıaın a · 
ıı, • eşrın . . !anlıdan eonra 
I> ~rz "tti tedecegı to;ı 29 P.ı.· Qel · veya gtata giden re- 27 Cuma~te~ı aktedeceği 

yor. 
Vapur Y< vaı ya\at boğa · 

za doğru ilerliyor Geminin 
sağ tarafından sahilın aydın· 

lık ve yeıil haltı ve Üskü
dar'm bahçelc ri \'e evleri. 
sol torafında da eıki latan· 

Yetimiz geldi zartesi gunu Balkan ınisa· 
A toplantılarda }'eni 

l•,, NKARA, 23 (A.A .) kına bağlı bulunan. Ha 
Kazım Paşa 

"1 ~lev ff K C ·· .. •ülmeıı, · e a ralın enaze itilafların goru, f'k R .. tü 
sa ilelgrat görüşmeleri hak· 
kında mühim beyanatta 
bulunması muhtemeldir. 

Ankaradaıı bir görünüş 
BÜKRES, 22 lA .A.) 1 muş devletler hariciye ve· 

l~erllsinıinde reisi C. llz. riclye Vekili . Tev ı bll~!s 
e Türk mi leli ve hül<ı'lınet beyin son vazıyet ve 

Hariciye nazırı M. THıilesko ki'lerinin '.!9 Teırlnievvel 
Türkiye'nin Cümhuriyet Bay· ıab~hı Ankara'da buluna 
ramında huır bulunmak ve cakları teeyyüt eylemitlir. 
Balkan i\ ı lilfının 30 birinci Yugo•lavya ve Romanya 

bul Saray l arı, kule leri; kub-

:~en ~u,'rk ordusunu teınskil .. ~ . aarif işleri . 
R· ariclye vekili Tevfl 
b Uftü beyin riyasetindeki 

1 
ı ı 

be ve minareleri görünüyor. 
Sağa dönüyoruz. Haliç!. 

A•ırl ardanberi aynı yer· 
de sal anan fakat inranların d:~:~~:~r~ugün ,ehrimize Vekilin rei!l~i1nd~ to~e~!ı~r a~at~~!~~~:hatvedir 

t( h ld' ANKARA, 23 
: . · j Toplantı bir kaç gün sü · 

A. ara an ge 1 Maarif Vekili Abıdın db~y ecektir. Şube müdürlt>ri 

hariciye nazırları 28 Teşri· 
nievvelde lstanbul'I\ gele· 
cekler ve l\ynı akıa m ire 
ni le Ankara'ya ha reket ede
ceklerdir. Yunan haric iye 
nazırı M. Maksi . os'un öı ü 
müzdeki cumutesi günü 
Ankara'da buluöJaCAi;ı Ali 
no\' dan bildlriLyor, 

sonsuz didinmesini aynı 

sükünetle seyreden mahut 
Galata ku esinın dıbine yak· 

~ NKARA, :t3 A.A. i g e 1 ı · , r . l 
'Ovy t R ı b u r a Y a . üksek kendi sahalarına aıt mese e· 
kar,\ .. ~sya'nın yeni hAn· \ ilk ve orta tedrısat y ler hakkında vekile ır. alü· 

!aşıyoruz. 

b _ uyuk elçisi Kara 81l 1 , .. toplıyarak ma 
1 

d . B .. 
Ugıı Ö ınüdürıerını . Or- mat verecek er 'r. u mu-

d. n tehrimize geldi. yle· ı l .. 1 ·tkik ettı. d 'f 

Galata ve Ayasofya camii 
İıtanbul'un garip mukadde· 
ralını .ıaman ve nıek anda 
en iyi bdirten iki abidtdir. 

•l\ ı arif i• erını c • u" du" ru- zakere netlceıin e maarı d 0 nra Çankaya köşkün· • m 
' R · t ta tedrisat umumı I . ··]erine ait mühim kararlar Belgrat görüşmeleri 

hakkında 
Ilı tıscümhur Mz. ne nıuta 1. b ı~tanbu se ı, • .. 
eraıirnl ilk itı'matnameeini Hasan A ı ey •. me- verilecegi soylcnlyor. Biri eski sultanların en 

gölde camiine kalbolaıı 

eslti tark imparatorluğunu 

ziyneti, etrafı duvular'a 
örülmüı olan İatanbu . .'un 

~'rdi e hat.ııde tetl<ik ettıgı -
ATİN\ 23 ı S.Ş .) -· y , . 

nizeli>t ınahafilde fielgrat 
görü~melerinde mısaka zey· 
!edilen yeni bir anlaımanın mücevherı iken,ötel<i Zenon'un 
husul bulduğu iddia edıl· asır görmüt kulesi, sonra da 

k M. Titilesko mektedir Bu itilafın mahi· zaman 7aman Cene\İz (ta. 

k b .. yu muş teırindc yapacağı toplantı · y<>tl hllkkında henüz bir hakkümüne boyun eğen ve 

Ço U ~ • ya i§tirıi.k etmek üzere çar ıey bilinmiyor. Yalnız ıura sultan iktidarınııı timsali 
_ ıamba günü Ankara'ya ha sı muhakkaktır ki 8alkan o1an Galata boğazı ve Mar· 

k l d reket edecektir. antantı ile Küçük itilaf mara, limanı ve llaliç'i 
8 . . . ı bır -Hırvat suçlu ya a a . ı. İSTANBUL, 23 (S.Ş.) - arasında daha sıkı ttunüt gözetiyor. Hatta tıpkı 

v elçıka polısı yen. ' . ı. nota ver~i Yeni Belgrat ~a~ıne- Balkan mlsakına imza koy bağları örülmüştür . :~:,~!Ü b~~rçüonb~: ;i~~·~7!a 

io~ARis, 23 (S ş) - Yu· ı 
)etı e.vya'nın Milletler Cemi· 
lııııı llezdindeki murahhası 
I\• etler Cemiyeti Umumi 

'~~oslav~a sefiri macar ~ü~Ometıne ~ıf 8 ~ 1 uır ' küçük itilaf ~~~lÇd~::~unbae~,:e~::~:a~:sz~ 
Si ~urul~u. •eşkilıltı İSTANBUL. 23 (S.Ş) - ediyor 

ti birlık mevcut ' . Marsilya faciasının tahkikatı B:itün bu eski taılar ne 

~ttbı . k M •il nı ziyaret edere ar 
f1:da f~.ciasi tahkikatı etr~
leyh a trorüımüştür. Muma•· 
ıı "Ynı zamanda katibi 
llııu~ 1 . 

1)\ Vekili olan !tal} an 
k~lltahh11sı ile de teati .f· 

r etrn. . b4 •tlır. Yugoslavyanın 
Yet llleseleyi Milletler Cemi 
td 'ilde ehemmiyetle tahrik 

tceğı 
(j anlaıılmaktadır. 

)'
11 
lJ[)APEŞTE, 23 ı A A) 

11,.toıl11vya sefiri H11riciye 1 
•lrı k t 

~'tıııı ve iline tifahl bir no a l 
I)\~ t ve Marsilya suikastı 
,,,~ııuııJarından bir ıahsın ' 

llıJnı 
iıt asını ve tutulmaıını 

erıııuır Q . 
~. ~GRAT, 23 A A ) -
tekk- z 1novıç kabin esi le 
h.t, ul etmiıtir. M. Yevtiç 
"ıc · 

~, 'Ye nezaretini muhafa· 
lerd'tnıekte eski baıvekil 
Sl'ib~ıı, M. Marinkovıç ile 
'dlld~ç de kabineye memur 

ıler. 
Bt:;c..,. 

>.v11ı ·~AT, 22 ( A.A . ) -
ıı 11 0Jl\neı bildiriyor: 

" nşvekjl M Czu~oviç 
ollıeıec 1 • 

llQıd 1 ere ye nı knbıneye 
ıj,,.·Ye kadar tatbik edilen 

, .. sete 
~e • kay ı tsız 

yflf(SJ l oldu· ı o arak taruft.ır 
L· gunıı 8 " L b'I 1. . 
ıı;ıllıeeto . " aç.l ı , ırmıy6n 
•öyte .rın nlınmıyacağını 
&iya1~~ş ve demiştir ki «Bu 
" •tn es . 1 . "'&ru G .. as pren11 p erı 

orgevjç hanedanı mil-

Ve Ye kpare rıız n m d s •k t 1 fı nd d l t bl "' 1 k k h k 1 ki d esasiye bitmek üzere ir uı as 1 ara ı an neşre l en e ıgın ıa i i i aye er na e i -Yugoslovyıı d 1 · ' i 
kabul etmez; . f'k idare ve tertip e en erın d d b l ld yor ar!. mparalC'rlarııı bi -
. . d •t ve mutte 

1 
h la m tır uyan ır tg"'ı ıntı a ar nası ır. zasından bu gu··nku" yasetı o. b' tam listesi azır n ı§ 

:emleketine istinat eden .ır Suçluların itirafları tahkikat 1 I lstanbul'a kadar hepsinin 
. ı· muahedelcrıla k ık k ı Bir Macar gazetesinin bu yo da i eri sür- hikaye ve macerasını bııı-suth sıyase 1 • safhasının aran ' a an f J 

ihdas edilen vazıye· noktalarını da aydınlatma. düğü ikir er yarlar Bugünkü §ehir artık 
. bütün Yugoslavyıı jta yardım etmittlr. ltalya · Bt:DAPEŞ'fE, 22 ( \ A)- l•ılıdır eılılrn ~ kteıl r "Kostantinople. değil, lstan· 

tın · t svip k f b lunan Paveliçle Macar telgraf ajaosı bildiri . BÜKREŞ, 22 ( :-, Ş . ) bul' dur. Bu o"yle mu"hlın bı'r mı'lletinin çoktıın berı a.. da ınev u u , 
Lıılıul ettiği ve hutfin arkada,larının Franıa ya la· yor: Küçük itilaf ve Balkan iti fark ki, bütün bir ıhtilal ve 

ve "' hazin günler deleri gecikmiyecektir Küçük ltilı\f ile Balkan lafı tarafından Helgrat'ta inkilabın, dilde, örfelerde, 
dünfyaJna.nk:~~ oldukları vt.ç- Şimdiye kadar ele geçe~ antantının Belgrat'ta neş ret ne<redilen müoter<'k teblii!i hayatta ya,ıyan bir lnkııa-
z~r ın .ı 1 'kten tethit komlte11- tikleri tebliğ M~car siyaseti tefsir eden"Universul" geze bın alameti sayılabilir. Bu 
hile muhnfazaaı ıŞr.) Bel- İ :;~a~ral Aleksandr'dan bat· mnhefılioJe büyük bir a)l\k .ı • teıl bu tebliğin sarih itham. inkılap yeni ve eski taraftar 

PARIS, 23 ~~· : şehrinde ' ka Belgrat kabinesi erkanı- ile karşılanmıştır. Morar !ardan sakındığını ve iki !arını ikiye ayırıyor; mahalli 
çika zabıtası ıyeJ St' ınaruf bazı Sırp cene ınotbuatı tebliğ mündarPcn- itilafın sadece ıulh perver- renk ve çeıni taraftarlarının 
Stepan Periç nemı diğer ı· I nraıİlerini de idama mahk<lm tını sükunla miitaıaı et'll<'k· ane bir zihniyetle mes'uli- eıki tarz güzelliklerin mah 

da bir llırvatı ya- h tedı'r. Hıikiiınete yakııı bu- yellerin tenvir ve tesbitine 1 po namın y etti"! anlaıılmııtır Tet ifçi- vo masına ı ızlanıp, ytni ba. 
tır Bu adamın on· 1 " 1 ı· lunan gazeteler ve lıil- çalıştıklarını yazmakta ve kalamıı at komiteci !erin birçok cinayet er giz ı yat taraftarlarının da ifrata 

ka Pustad!l Hırv proframları meydnna hassa BuJope. l e Herlap ıunu ilave etmektedir. varnn bir arzu ile yenilikler 
!eri talimgahı rebi ~lank v,: 1 çy::::ığı cihetle Uıtaıisluden gazetesine nozoreıı tebliğ "Aksi takdirde küçük iti doğuran inkı 'aplara döğru 

11 "n sag o k 1 k Eon günlerde lıozı n.ntbunt laf ve !lalkan itilafı Manil- oı'lmelerı'ne a"mı' l oluyor . doktor Pa ve ç ı k ' abancı memle et ere aç - ~ ,. 
d b ·unan avu a Y .. t tarafından yop.lrın r.C'~ri) at · ya cinayetinden çıkan bü· me•abesin e u .. h mıt bulunanların muı ere- 1 Bu vazı·yet birbı'ril 

· tan ıonra tetkik edıci bir tün neticelerin teebitine ka- · e \'ar-
pers •ç oldug"undan ıup e ken 1· akıbı'ne ve fenalik yap· ı pıtan ·k· zıt h t l ı· k 

· hsir yapmı~tır . rar vermitlerdir.. 1 
1 ı aya e a • edı'lı'yordu. mıyacak hale konulmaları- ı kı'slııı·n kı' tap usu'u" ı·Je yek 

Tebliğin mutoJıl lisanı Nıhayet bu gazete mua · · 
Bu adam isticva~~u;:~'.; na teşebbüs edilecektir. hedelere riayet esaaı dahilin di;terlni nakzeden ıkl zıt 

ce.sinfdeeylePne1rı'sıetı'çr.Za:ıta, ba 1 v· . H-ar'ıc'ıye Nazırı de emniyet ve sulh slyase müddea vaziyetldir Acaba 
tine ikt itilafa menıup beı I hangisi doğru ' Türklye'yi 

ıg~t:~;arında yakııladıi!ı veevr:~ 1 una n - - ~ . . devlelln Franıa ile tam bir 1 aHileıtirmek onu garbın 
t ekte d Ö 1 dlKI 1 ahenk dahilinde devama ka·

1 
en büyük dev letleri ayarı-kı tetkık e m d vranmak ı' M Makslmosun türlü m&Sblelır hakkın a s Y 8 er rar vermiı olmalarından na çıkarmak için ıarlun 

husu•ta ketum a G dilen tehlla_· hakkındaki bir d b 
o ~ olayı memnuniyetini <'yan bütün husu•iyet ve cazibe 

tadır , ) it J ATINI, 
23 ıS Ş.) ~- ı auale cevaben de hariciye etmektedir. sın! teşkil eden ıeyleri ha · 

P . .\RİS, 23 (:;.Ş 8
, 1 zetecilerl kabul eden · k 

d 1 Pavelıç ı ·ıı ti nazırı demiftir I: mayıp ne bir ihtar, ne de kikaten yok etmek mi la-
ya'da tevfik e i en . Maksimos Yugos av mı e . 

'k İtalyaıı polısl . ne kadar derin bir he. "Kral Aleksandr'ınoahıın bir ima değildir Sadece zımdır? Yok.a itin renk ve 
ve Kvaternı k • · nıo il k 1 k t il f 'k ı d k tiir larafı,a halel getirme· uya çe ıımıı - nla zavallı Kralını son da dost a an meme e - 1 su ı ı r ne .ıar.ırı o una · 
tarafından ııorıı 1· yeca !erini de vuran eliın hadi· bile;;ek olan bu gibi hare· den ve anavı bir medeni· 
)erdir ltalya bunların, tes ı- ı istirahat yerine nakl~~tlğinl t' . 

. hakkında henüz bır ka· 
1 

t ıtır Balkan itılııfının ıeyi Belırat'ta miiıakere et · I ketlerin tekerrür etmemeıi ye ın ıa~aa ve tataretını 
Dl ı 1 bl • ki 1 1 t dbi 1 i söndürmel<sizin yeni bir 1111 

• • M afih bu ana tık. Netredı en te lg mae l için it.zımge_ e.n . a r er n Vermeınııtır. am d" t hariciye na:ıırını nıeı- ı. f d ) lh . t . bi 1 
rar , teslim ı or I I nln aleyhine müteveccih ol- ( De\'amı ı .. m<'ı say a ı " nıye ve yenı r ru ı 
günlerde Franaa ya gul eden meaele ere neıre 
edileceili zannolunuyor. 

•La Rcpubliquc• den 
aıı amalı ) maz mıydı? 

Mutedil bir iktıtafçılık ta
raftarlıjtına meyled~n bir 
Frantız zekaıına belki de 
bu iki uıulü karıthrmak çok 
mülayim görünür. Bununla 
ber .ı ber Türk ricalinin nok
ta! n.ızarına yabancı kalma· 
yıp o!'lı ıınlamaklığımız icep 
eder. Giritilt'n teşebbüa oka
dar vasidir ve o derece meb. 
zul manialara ve eıki ftkir 
!ere çarpmakta olup ıekilci 
bir millette zahiri ve batıni· 
Y<' o nisbette hakimdir ki 
cezri ve kati teıibiılere bat 
vurup ani ve ırdit du beler 
le yürümemek, yani ihtilll· 
cı ruhunu taıınıamak kabil 
değildir. 

Şıı halde eski Türkiye'. 
nin servet ve güzelliklerinin 
terkedilip atılmalarını kaçı· 

nılmaz bir kader olarak mı 
kabul etmeliyiz? Aıla; daha 
ileri gldlp,bill\kis, dty~cejtiz. 
Zira yeni rejim müze• 
de olmak ıarlile mutantan 
bir mazinin bütün bakiye 
ve hatıralarını muhafazaya 
taraftardır . Nttekim ialam 
san.ıtları müzesinin kollekal· 
yonları Hitit, Romalı, Bizanı 
ve eski zamanın kollekıi

yonları hep ıon zamanlarda 
meydana getirildi. Ayaaof. 
yanın bazı k11ımlarında it· 
le mek şartile mahir bir Ame· 
rikalı amatörün eıki lmpa· 
ratorluiiun mozayiklerlnl 
meydana çıkarmak huıuıun. 
daki muvaffakiyetlerl çok 
kıymetli oldujtu gibi keza 
bizansın "Sa in - Sauveur'in 
Chora" kilisesinin an kazla· 
rında gizlenen güzel fres
kleri de Kahirlye camhlnde 
yapılan mesainin çok seme· 
re verici oldujtu muhakkak· 
tır . 

Ayaaofya'nın üst ııalerile· 
rindekl üst üate yıjtılmıt olan 
cesim sandıklarında yok ba
haaına eskiciye ıatılıp ta hü. 
kumet tarafından tıım zama· 
nında satın alınan eakl hü· 
kümdar ve ıultanların artiv. 
!eri bulundujtunu haber al· 
dım. Bu geniı ve bitmez tü· 
kenmez milli kütüphaneyi 
acaba kim arayıp tarayabi
lecek? Bu itte asıl kazana· 
çak, zenglnleıecek ve yep· 
yeni görüt zaviyetlerile ay• 
dınlanacak olan Türk folk· 
lörüdür Müsteıriklerin ha· 
beri olsun . Bu yeni mesainin 

sanki timdiden kokusunu 
almış gibi çoktan unutul· 

muı bazı eski efsaneler 

bilhas~a şark kilisesine 
bağlı olanlar hep yeniden 

diriliyor bunlar on uırlık 
bir tarihin tebdili kıyafet 

etmlt ıekillerldir. itte daha 
timdiden hırıstlyan Bizana'ın 

ıon günleri Jean Poleolo· 
gue ve müverrihi Francieıln 
ıon anları, kanlı güllerden 
örülmüt taçlar taşıyan azi· 
zelerin maıalları yeni bat
tan kulağımıza fuıldanıyor. 

Acaba yeni bir rönesanaın 

arefeıinde miyiz? 

1 layır, boı ıatafat amat6r
J.,rinl ve sümme tedarik 
müsteırlklerin sathilik heve· 
sine hoı ııelen mahalli renk • 
lerin ııarplılaımanın kazandır· 
dı~ı den~kluta büründl\lü· 
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Memleket tetkikleri· 
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v;Ü'd;;ıenpb;~i~;larda <$le l·t E R ! E VJ_L_:_~ f le TT f.) İç 
Ticaret mallarının 

yeti nasıldır? 
vazı-

~Hisıehlik pı~ asa arda 1 sı ve bu yüzden tealim ve 

1 f le ellüm itinde birçok mÜf· 
yıııı urla talep cı·i az- kii'at zuhuru muhtemel bu-

Maarif 
müdürü 

Teftişe çıktı 

M. mektebi 1 Cümhuriyet 1 
mezunlaı .. ı Bayramı 

üç efendinin 
geldi 

tayini \ Kutlulama işleri 1 

Havran Nahiyesi 
memlekete ikinci bir ıurel· 
le de yardım etmektedir. 

nahiyeleıin ulularından ca- Fabrikaların sistem ve 
yılmağa değer büyüklük ve derecei tazyikleri ne dereye 
ilerleyiıte bulumın Havran'ı :ııada ıon ve matlup mo· 
okurlarıma etraflıca tanıt- dellere uygundur? Pirinada 
mağın fa yclalı olacağını um- kalan yağ ve yağın fi litre 

ıne•eleleri ne dereceye ka· 
dum.Şayan kayt olmıyacak 

Yalnız Ddremit'in 
belki vilayete bağlı 

değil; 

bütün 

l ala ştırı 1 nıa k ta dır. lunması doh' ııile ihrac..t ban Maarif Vekaleti, Lu yıl 
ilkmektep erin ciddi bir te
kilde teftlıine fevkalade 

\lual im mektebi mezun 
larınd< n ikmale kalan üç 
efeıı<linln de tayin emri gel 
nıi,tir. Bunlardan Halit f' oz 
kurt efendi Balıkesir'e, Mü
nir efeı . di Sino'pa, lsmail 
efendi de Kütahyl\'ya tayin 

edilmiılerdır. 

beş tali komite halinde 
çalışmakta olan vilayet kut
lulama komitesi hazırlıkla
rını bitirmiş bulunuyor. kadar az senelere eıkıştırı 

dar ehemmiyetle karıılan· 

mııtır? Bu mühim ve esaslı 
Budapefte'den alınan ma· 

lümata nazaran Macaristan' 
dan Avuıturya'ya bugünlerde 
fazla miktarda yumurta sev
kedılmektedlr. Almanya'ya 
yapılan sevkiyat ise ufak par
tilere inhlrar etmektedir. 

Pamullarıııııza tafı.p 
artına l tadır. 

İstanbul ıubemlzden alı-

nan malümata göre son gün
lerde ltalya, Japonya, ve 
bilhaıısa Almanya'dan pamuk" 
larımıza fazla talep vuku 
bulmakta ve sevkıyat yapıl 
maktadır. İtalya Hatları, ia
ne mallar, cif Cenova 3 li
ret 70 sant m•1ir. (39.75Kr.) 

AlmaırHı ~i'ınırül ıarj-. ' 
fesi :ale ılrğişillik 

Almanya Maliye ve ikti· 
aat Nezaretinin 13 birinci 
te9rln 1934 t ırihli resmi ga · 
zetede lntııar eden bir kara· 
rına göre, çavdarın beher 
kental inde ( 100 kilo) ~imdi -
ye kadar alınmakta olan 25 
mark gümrük resmi 22. 10. 
934 tarihinden itibaren 35 

marka çıkarılmııtır. 

Birleşık. Amerika ispan
ya'~ a tütün ihrat; t>diyor. 

Nevyork'tan alınan haber 
lere göre Amerika ıhracat 

bankası, İspanya tütün inhi· 
aarı hesabına İ>panya'ya gön' 
derllebek ı 4 milyoro libre 
Kentucky tütünleri için 1 
milyon dolarlık bir kredi aç 
mııtır. ispanya tütün inhisa
nınn Amerika'dan ithal olu
nacak tütünlerin İspan'da tek· 
rar muayenesine ıart koşma-

nü görürken, asla tesadüf 
etmiyelim; zira bu artık 
çatlayıp düıen aldatıcı bir 

ciladan baıka bir ıey de 
fildir. Her halde muhakkak 
olan bir ıey vana o da 
milli inkılabın maziye kartı 
duyulan makul ve yerinde 
bir saygıyı hiçe saymakla 
ittlham edilemlyeceğidir. 

Milli inkılabın yaptığı eski 
zaman harlkalaıını cahil bir 

kası krediyi aç'.lıadan evvel 
tütü11lerin matiüp enafta ol 
dukları hakkında tütün çif 
çiler! idaresinin kefaletini al
dığı gibi ispanya hükümeti 
de açılan kredinin bilahare 
ödemeıi için lazım olan dö 

vlz müsaadelerinin verilece· 

ğini temin etmitlir. 
Amerika 'nın orta vadeli 

kredi uıulile ihra~ etmekte 
olduğu bu tütünler İspanya
nın bir senelik tütün ihti-
yacına tekabül etmektedir 
İspanya ~arapları mukabi
linde ve takas yolu ile it 
h•linl dütünmüıse de Ame· 
rika ile halen müzakere et
mekte olduğu yeni ticaret 
muahedesine kendi ıarapla
rına baıka ıartlarla •Ürüm 
temin edeceğini ümit etti
ğinden, bu tasavvurdan vaz 
geçmiştir 

Fraııs;ı'mıı .\1 ; aıı~ a';v<ı 
olan ihracatında fazlalık 

eht mmiyet verd · ği lç'n ır.a-
arif müdürü beyin ~ilayeti 
dahilinde naslı bir tetkikat 
ve teftiıat yapılmasını temi 
nen harcira h ııöndermiılir. 

Değerli maarif müdürü
müz Va•ıf bey evelisi 
günden itibaren tefliıe 

çıkrrış ve Edremit, Ay 
va ık havalisine hareket et· 

mitt•r. 
Maarif müdür!üğü veki

ldi erkek ortamektep rr.ü

dürü Ahmet Tevfik bey ta-
rafından ifa olunrr.aktadır. 

Halkevi idare heyetınde 
1 lalkevimiz idare lıeyeti 

mutat hafta toplantısını dün 
gece Esat Adıl Leyin reisli
ğile yapmıı ve evin idare 
itlerini ve yeni çalışmalarını 

' tetkik elmiıtir. E•al Adıl 
bey dün gece idare heyeti 

1 

1 

Vasfi ve lbrahim 
beyler 

Dün Mebuılarırr.ızdan 
Vasfi -.e Yörük İbrahiın 
beyler Ankara'ya gitmişler 

dir. 

! İdm<tnyurdu 
1 Cuma günü birlikle 

oynamıyacak 
ldmanbir•iğinin ör:ümü:ı.· 

deki curra günü için İdman 
yurduna maçı lele if etligi 
malumdur Öğrendiğimize 
göre idmanyurdu daha ev· 
velden İdmangücü ile bir 
oyun kararla§tıtdığından cu 
ma günü bir ikle oyna.yamı· 

Dün gece fırka binaıında 
toplanan tenvir ve tezyin 
komil·!si bayram için takla
rın derhal kurdurulması yo· 
!unda tedbirler almııtır. 

Hu yıl Cümhuriyet bay· 
ramı her halde çok canlı 
ve hareketli geçecektir 

1 - - i_ T ~ikayetler ve ~il ekler I_ 
1 1 
Sındırgı Kinin istiyor. 
Memleketimizde ne doktor 

ve nede sıhhiye memurları 
olmadığından sıhhat daire · 
si haylı zamandır k2 palıdır
Aynı zamanda halkın kinin 

ihtiyacını temin eden 
ziraat bankasınm kinin mev
cudu hitam bulmuştur. Artık 
haddini mütecaviz hıhlıi 
mahrumi yetlel'imize kininin 

inzirnan etmesi teessürümü~ 
zün tezaüfüne amil olmu,. 

lan ve görenler'n göğsünü 
noktaları araıtırmo k mevzu 

kabartan bu ileri faaliyeti harici olduğu kadar bir ih· 
adeta e:öze batacak kadar h ~ lisa& itidir de .. Maamafi 
barizdir. mtmleket lktuadiyatı de· 

Esasa girmeden evvel ıla- mek olan bu hususu her 
ve etmek lazımdır ki: Bu halde büyük bilgi ile dünya 
terekki n' muhitin fevkala iktııadiyalını takip ederek 
de verimli ve zenğln olma- çalıttıklarına ıüphe etmedi 
sından ne de hükümetin is· ğlmiz fabrikatörlerimizce 
lisnai bir yardımından ne ihmal edilmemi§ ve bilAkiS 
ıet etıniş değildir. Bu· ecnebi alıcıların istedikleri 
ı'almz Cümhuriyet rejimi- şekil ve incelikte yağ ihza 

nin gisterdiği yolu eyi kav- rını mümkün kılacak ıuret· 
rayıp o yolun icabatından te lıazırlanmıı olacaklarıııı 
olan terakki esaslarını şahsi ümit ederiz 
ve fili teıebbüslerle baıa- Nahiye merkezinde yal 
rabilmekten başka suretle fabrikalarından maada üçte 
izah edilemez. Çünkü: incır, uzum imalathanesi 
İşletilmiyen maden sahi vardır. senenin üç a)ında 

bine bir temettu gelire faaliyette bulunan mezkör 
miy;,ceği gibi ıslah edilmi- imalathaneler yevmiye yii· 
yen ve akim bırakılan zen- zer ame1e istihdamı suretile 

senevi €00 bin kilo iııcir 
ğin bir muhitten hiç bir 

ve 150 bin kilo üzüm iıle
istifade temin edilemiyeceği 

mektedir. Gerek kutular 
münakaşa götürmez bir ha 
kikattir içinde ve gerek parlak ka· 

ğıtlara sarılı nefi• paket Jer 
Fransa ticaret nezaretinin tur. Esasen zengin ve fakir 

bir istatistiğine göre Fransa Derin ve umunıi bir te- 1 ha'inde hazırlanan m~zkör Binaena eyh muteber ga· muhit diye bir tasnif yap· 1 
ile Almanya arasında 10- es ürle karşılanan bu istifa Bize gelen~ zetenizin Sıhhat müdüriye- mak doğru olamaz. O mu- imalat İstanbul'a ihraç edl 

arkadaı'arına veda etmiştir. 
yacaktır. 

10 - 934 tarihine kadar ya- ve ayrılııın kısa süreceğini Çocuk sesı" b k mektedir. tinin Sındırgı Ziraat an a- bit zenginse; zenginliğini 

Pılmıt olan alış verişl~r ve Esal Adıl beyin husu•i İzmir imalatına faık de· Mini mini yavrularımızın seve sına mi'cdarı kafi kinin irsa seknes.nio yorulmaz sayine 
Fransa'nın A'manya'ya olan itlerini tanzim ve zihni bir , necek çeıit ve efaseıte ha· 5eve okudukları çocuk se- !ine delalet ile bir nıenJek~t medyundur. Fak;r denilen n 
ithalatın yeniden fazlalaştı- istirahatten sonra tekrar va-

1 
sinin soıı say151 çıktı. Kapağında 1 .. f" .. - i l 1 zırlıyan imalathane mües•e · 

k d F 
sıhhatine hiz .net ut unu rıca . muhite y;n~ sa dn erinin 

ğını gösterme le ir. ranıa zifeıi başına döneceğini iımit ve içinde güzel renkli resimler ıelerinin bu yolda daha bil 
ticaret bankası tarafından 1 

. ·ı d ı· 1 ederim efendim. ataletine kurban olmutlur. I , 
d

. vr ej'r enceli, ıstı a e ıyazı ar var. yük bir gayret sarfı e ,,v· 
e ıyoruz. Sındırgı Bınnetice: Bu cihetten do-

~~~~!! ~a:~:i;ter:,:~~1 ~h;a:4 1' ffalkeVİ ban~OSU ıav~~~u~!::~;ızın okumalarını NURİ layı Havran'ın bilerek çalı- ~~:.n:e~a~::;::~a~;a;;t:~~r 
cat tüccarları hesabına te· ıan ve çalı~arak yükselen çok temenni edilir 

Üç aydanberi muallim 1 
AA J k h b / K 1 ı ' k lk k 1 diye edilen hava elerln ye· ı•ıem e et a r eri lıBYUZ u·cret erı ararna- ha ım ve onun :ymel i Edremit - A. Tahı•" 

1 1 f 
Keramettin beyin yetiştir - b k J b k k <Ünu 440,084 mi yon ran- A k a~ an arını te ri etme ( Devamı Var) 

ga baliğ olmuotur 25 9 634 mektc olduğu Halkevimizln n ara ffi!ISİ çıkt\ milli iktı•at namına bir borç·ı-----------~ 
tarihindeki tedtyat yekünu ıehır bandosu Cümhuriyet u tur bir vazifedir. Y Ull(ln Harİ, 
iıez7 4.117 milyonfranktan bayramına tam bir kadro Orduşampiyonaları ANKARA,23<S.Ş.) K"" I . ""f 
ibarettir. ile ittirak etmlf olacaktır. ANKARA 22 (AA.)- O .ıü- 1 Klavuzluk ve romorkörcü OY erı ve nu usu: . Na rı 

iki memleketin ticaret Bu ilk ~ehir bandosunun müzdeki p.ı rşoıııbe ve cuma lük ücretleri bir kararname 
24 

Köye malık bulunan cıye ( zı 
muvazenesi 10 l0-33

4 
tari- Balıkesir'e yeni bir canlılık günü şehriıııizde orıiu hız- ile teıbit edilmiıtir. Buka- llavran nahiyesi flalıkesir · (Ütrarafı birinci ıayfada) 

meli şnmpiyonlnrı yJpıla- rarnamede klavuz almak Edremit şosası üzerinde ve alınmasını tavsiye etmekte 
hinde Fransa lehine 75.219 katacag"ını umuyoruz. kt B b it 1 d B lk ıı co ır. u müsa :ı o ara · Palamut . l'ıca tren hattı ir. Esasen tebliğ a a 
milyon frank biı fazlalık \'' 'd b 1 · mecburiyetı lstanbul lima- l ıynna Q yap lan O)ne mı nında soı İzmir limanında kenarında kuruludur. Merkez misabna imza koymuı o al\ 
kaydetmektedir. !el kongrnlaru giren zab:t- Devletlerden her birlnill 
Yuııaııİ~lHll'a giillUPl'İle- Balıkesir Türk ocağından lnimizden bir komite jştiruk·ı 150 gayri safi tonilatodan kazaya 7 kilometre mesafede kabul elliği teahhütlerı> 5,.-

Cümhuriyet Halk Fırkauna u lecektir. baılamaktadır. Teıbitedllen olup 10172 nüfur.u ihtiva dık kaldığını tasrih eyle 
cek j)O~ta ııahl·t l'İ tıaı..- geçmiş olan ve Tl.rk ocak . F 1 am ki 1 b k d ; 3ZI ran.IZ ID8CITT .3 arı ffi avuz ücret eri ir •aat etmektedir. Nahiye me;-kezi me te ir. 

ııııtl·ı \arının umumi borçlat'ına 1 1 d k k 'd " ' • leketiITTIZB rı"ıfffi"ıYBCBk. için o up be§ ira an ır ı 500 hane, 7 mahalle ve Yakında Ankara a top. 

Y ık N t . kar•ılık tutulan emlak ara- & J k d 8 d ( b k ı·fı unan tısat ezare ı • A J< \R\, 2. (AA) -Fr n lraya a ardır. 27 J i erkek, 2795 1 ka ın anacak olan al an iti a 
Yunanistan'a gönderilecek sında bulunan Burhaniye'de stı.'tl.ı çıken Lavıe Purisien llaliç'te tamir edıl<cek olmak üzere 5575 nüfusa konseyine gelince mevı:\111 

po•ta paketlerine Yunan ki sekiz bine yakın zeytin ne, Parie ~1u~ichalle, Frou ve havuza girecek sefain- malık bulunmaktadır. sadece iktıeadi olacaktır· 
kon•olosluklarınca musad ağaçlarının evvelsi gün L:ırtetlumu Mecmuaları den kılavuz ücreti alınma- Fabrika, imalatha- Türk liükümet merkezinde 
dak menşe ıehadetnameıi 1 ihale•i yapılmıv ve yirn· i umumi alılı\kı bozacak res- maktadır. yapılacak müzakerelerin g•' 
i1ave edilmesi hakkıncla ge· 1 beş bin liraya eatılmışlır im ve yazıları muhtevi olma Hudut komisyonu ne: yeai Balkan hükumetleri 
çenlerde bir kararname ııeı-

1 
sı hısebile memlekete gir- Dokuzu merkez nahiyede arasında il.tııadı ticari ve taauubun elinden 

tarır aktadır; 

kur
fakat retmişti. Mezkur kararname , Süreyya ıneleri icra Vekilleri heyet . işini bitirdi ; biri Şekviren köyünde ol· turi•tik münasibetlerin tal<' 

:::~ı ~aa~::ın:·:e~:; v!ei~~~ ~~=~~~:i\:~: b;ör~ef:1e~:~ Opereti \ knr~::~İy;~h~~~~~~rt: rL~T~~~~L, h!~,~SkŞ~mis ;~~;k ~~er~~a:~ a;::::~~; viy~:z:
1

:::ekt~~il:ı,ekte ola~ 
lal içinde yaratmak istiyen ıehadetnamelerinin badema Süreyya Opereti dün ıeh- TEKİRDAG, 23 (AA)· yonu bugün son toplantısını Senevi iki buçuk milyon ki siyasi mahiyetıeki mevı:ıı 
bir milletin tekamülüne hiç Yunan konsolosluklarına tas rimiye gelmıvt.r. Heyet ilk Romanya'nın Pazarcık ve İstanbuı'da yaparak meselsi- lo yağ istil•al eden mezkur !ara gelince M. Maksiıtto• 
bir mazi düıkünlüğünün en- dik ettirilme•lne lü2.um !<al- temsilini bu gece Mahfe! ti- Tutrekan havalisirden biıı _ni hita':!!!...:!:? rmiş.u __ r_. ___ fabrilw.lar aynı zamanda yüz- bunların umumi ıekılcle 
gel olmamasına ahtetmittir. mamıştır. yatro•unda verecektir muhacır geldı ve Hayrabolu ~ kö}•lerine yerleştirilmitlir. !erce amele istıhdamı suretile olacağını söylemitlir. 

~~--.....,..-~--~~~--~~~----...... ~--_,...-~----................................... _,,,_..,..._ ......... ----....... ~~ .......... ~--~~~----~----~----~~~--~----~·~~----~_..,~~~ ~· 
yata kapılarını açmıt bulu!\ 

Roman Tefrikamız: 10 1 
ihmal ettiği tuvaletini da· 
ha mükemmel bir ıekb koy
mak için odasına geçti~ Me
ral ya 'nız kalmııtı. Teyzesi· 

ceksiniL. Nerde ise Halide 
hanım gelecek. Eli kulağın· 
dadır 

düfün eseri olan ve yine te
sadüfen dıkilen bu elbi e 
ne de güzeldı.llayatını istedi- 1 

ği mecraya sürüklemeğe ve· 
sile olan kumaş parçasına 

d:kkatle baktı. 

Nazire hanım aşağıki oda
dan sesleniyordu.. Genç 
kız gözlerini uğuıturdu, 

sildi.. Yüzüne hafif krem· 
le kolonya sürdü . Rahmi· 

yordu.lhtiyar,genç. kadın,er' 
kek bütün davetliler istidat 

!arı ile, oynuyo .. Piyano "~ 
keman seslerine karııan ka 
kabalar perde parde yü1'•e 
liyor. Sonra sönüp gldiyot' 
du. Havanın güzel oluıu lı'r, 

Uykusuz geceler 
HALİL BEDİİ ne bir kaç galır kaldığını 

söylediği mektubun henüz 
bir kelimesini bile yazma· 
mııtı. Ne yazacak, nelerden 
bahsedecekti?. 

- Yazık Dedi. Geç kal-
mız. 

Sonra pençereye yak-
laıtı .. Gece. Ah. O kadar 
güzel o kadıu içli idi ki . 

Her ıey, ay, yıldız, engin 
sular, sanki yeni bir ufkun 
ve yeni bir günün mesut 
ıafaklarını müjdeliyor gibi 
ıen ve mütebenimdt. Me
ral gözlerinde titreşen iki 
damla saadet yaıını saçları 
ile ıilerek, bir cevap verir 
gibi, kendi kendine konuıtu. 

- Sen de beni ıffet Rab 
mi. Seni eeviyorum. Seviyo 

rum. Dedi. 
Bu sırada a!ma saat üçü 

vurdu. 
Bir tatlı uykuıur; ıece 

daha can veriyordu 

( Birinci kısmın •onu ) 

ikinci kısım 
- Geç kalmadık mı Meral· 

ciğim.? 

- Bir kaç •alır daha var 
teyze Şimdi bitecek. Bir da
kika, tada değil. 

llitiıik komıulardan da 
ıelam yazmayı unutma. 

-Peki te)zeclğim 
Nazire hanım bunu söyli

yerek çekilip gitti. Meral. I 
akıamki uykusuzluğun tesiri
le bir az geç kalk
mııtı Banyodan sonra Rab· 

Mü"eTiadiyen dütünüyor, 
nereden baılayıp, nerede 
biteceğini bir türlü kestire 
miyorclu Ömrün,1e yaıdı;tı 
ilk aşk mektubu bu idi. 

Son bir gayretle kalemi 
tekrar eline aldı. Yazdı, yaz 
dı. Bir kaç kerre okudu 
Beğenmedi Yırttı. Sonra 
tekrar yazdı. Tekrar o1

• udu 

Bir iki yerini dü:ıe 1 tti. N•ha-
yet istediği gibi bir mektup 
o muştu Zarfı itina ile ka 
padı Ç ~ ntaıına yer' e~tirdi. 
Bu sırada Nazire hanım geL 

mi'ye mektup yazmağa karar 
vermittl- Daha giylnmemlt
tl bile . Nar:lre hanım 

mlıtı.'Merııl'i hala o vaziyet 
te görünce darıldı. 

l -Aık olsun Meral Vakit 
geçiyor. Ne vakit glyine-

-Şimdi teyzeciğim. Val
lahi fazla değil. l\ir dakika 
daha. 

-Giyinmene yardım ede
yimmi? 

Sokak kapısı bir kaç ker
re şidietle çalı'lclı Nazire 
hanım pencereden baktı. 
S<lnra telaşla aşağıya indi. 
llalide hanım gelnıitti. On 
lar bitişik odada l<oııuşurlar-

kerı Mtral de süslenmeğc baş
ladı Hafıf bir f!riksiyon 
yaptı. Rahmı'.ıin diklirc'iği 
roLu mukaddes bir vedia 

gibi memkün nertebe hırpa
lamamağa çalışar"k itfra ile 
giymeğ~ baıladı. Elbi ·e, üze 
rine ne de gi'ızel oturmuştu. 

Büyük endam aynasının kar 
şmna geçer<>k tepeden tır

nağa kadar kendisini süzdü. 
Robun hiç bir yerinde ufak 
bir toz bile yoktu llir teaa 

Tesadüfler. en kudretli 
muhakemelerin bile, elde ede 
meyeceğl isabetli ııeticeleri, 

hazan daha bariz ve (Ve 
rimıi ) bir şekilde tecilli et
tirirler dedi 

Nazarları, sanki kumaşın 
eteklerinden başlıyı n bir 
yolla, ta Rahmiye kadar 
gitmişti. Şimdi onu karşı 

sında görüyor gibiydi . Ken 
disiııe içli bir sevl(inln loe
kesiz emellcrile balıan Rah
mi'nin gözlerini görür gibi 
oidu. Tıpkı peçmlş o kanun 
sabahı gibi genç zabitin: 
göğsüne başını dayıyarak 

kana kana ağlamak için 
şimdi çırpınıyordu . 

1 laydi Meral. Geç kal· 

dık ... 

nln çok sevdiği esans· 
tan süründü . Aıa 
ğıya indi Teyzesi ile 1 lali 
de hanım baş başa vermiı 

hararetli hararetli konuıuyor
lardı .. Meral'ı görünce ıkısi 
de takdirkar nazarla kendi

sini alkııladılar. Halide ha 
mm bir iki defa başını >al

ladı . 
K z değil, kurabiye. 

Bir içim su .. Maıallah. De

di .. 
Meral utancından kulak 

!arına kadar kızarmıştı. 

Halide ı. •ııımın elini öptü .. ; 
Yaşlı kadın dua eder gibi bir 
vaziyet aldı . 

İnşallah senin de mür 
velini görürüz yavrum dedi. 

ıe 
kesi bahçeye atmııtı.Genç . 
güme güme ayrı1an grııl' e· 
!arla birbirine rekabet ed''r 
ğiz diye oyunlar icat edl1°, 
!ardı. İhtiyarlar yaslandıkla 

c1-~ rı koltuklarda durma 1 
çene çalıyorlardı. Siteıııl', 
ded.kodular, alaylar . tl:, 
lıöşecle başka bir seı, bat o· 
bir mevzuun anlaıılmrı: g 
rültü eri.. 

"""( Halide hanım o ~ı 
içeriye girdiler. Şazlrl't ~ı 
hanım.( Salt paşı>mn karısı. rı 
met' in annesi) 0°1~,: 
gorunce •itemli bir ta\l\lr jl( 

O gün Salt paıaların Sua
diyedekl köıkü yeni bir ha· ı 

Aıkolsun llalıde! ty!,ır 
velime en geç sen rni 11 
cektin; 

F 
z 
l' 
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~ 
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1 Savaı ın 1 , 1 T--.ıı • 
: Küçük : Şakır Efe :Eaktıehırlıi 

~ D lıA R 1 IDünya üzerınde sıyasi ve ıktı•adi hareketle~ 
:Hıkayeıi : : • .... ............................................••• : ~' lJ:!ı; v Küçük itililın iktısadi Çin'de bazı halk adetleri 

J 
A.. 

~ 1 • t' "The China Weekly Review, den muhtelif itleri dııarda da 
Ol SIY8S8 1 Çin, derebeylik vahıetinin yapmaiia mecburdur Mese 

N 

s 

Yen
•I B•ır Roma " sıovo .. dan toprağıdır. Bugün bıle ya· la, bunlar para kazanmak 

Harita üzerine yalnız bir pılan eıki usu 1 izdivaçlar için zengin bir aileye hiz . 
ııöz atacak olursak, Küçük Çtn'in hakiki vaziyetine bir metçi olarak verilir. Bunla· 

An 1 a Ş m a Si 
ltılafı teıkil eden Yugoslav· misal teıkıl eder rın kazandıkları para, aanti· 
ya . Romanya ve Çekoalo· Kültürün l 'erlemeıl ve mine kadar mllllakbel ko· 

F - vakya'nın iktı•adi menfaat· iktıaadi vaziyetin inkııafı casının ve aileılnindir . Böy. 

l'ansız ve Çek ha ric. i.ye na .. - \erini birleıtirmenln zorluğu ıayesinde son on sene le bir kız hayatının baıın· ') M zarfında büyük •ehirlerde dan niha ,,etine kadar esı·r· «lrl l • 1 anlaşılır Avusturya aca· • , arının Musso ını 1 e go- riıtan ve llulgariatan bunla· bazı terakkiler görülmüş dir. Evvela eıir bir çocuk , 

(
'U" d' J' tür. Bilassa izdiYaç şek· sonra esir bir kadın , sonun· 

Şfl .... • d b hse 1 ıyoı· rın aralarına girmiş bulun · . '-cegın en a , .· linin değiımesi bu tarakki da da u ir bir annedir. 
" maktadırlar. lıte bundan ı ııı,"ıOMA ' 23 (S . Ş . ) - Eyi harici itler hakkında verıl· dolayıdır ki ~i mdiye kadar eserlerinden bil idir. Zengin Kadı ll lll PSİI' olarak kira-
rı... h k · · de ve terakkiyi ıeven aileler 

y ... at alan mahafılde ınit birkaç istiza ta rırı kiıçük it i lafın a ktettiği iktı· .\ a \ ('l' İ l ıııesi. tııı F arasında da garp uıulu evlen 
"1. l ranaız hariciye nazırı vardır. ;;adi konferaııs

1

a r tam ve miye doğru bir cereyan 
Bu esir kadın hakiki bir 

tiptir. 

1011 
lValı'n İkinci Teırinin h . . müsbet netice vermemiş; ik· vardır. Şık ve yüksek •a 

"d Unda Roma'yı ziyaret Çekoslovakya arıcıye na- tısadi ve co ""rafi vaziyetleri ' d R ' " baka ise aık maceralarını 
''ek M M J • · ı ·· zırt M. Benes'in e oma ya. ı · 'k h t · · t k · k d 1 tU usso i nı ı e go· po ıtı a a ırı ıçın a vıye en i ara armda halletmeiie 

td:~teğı kuvvetle tahmin geleceği hakkındaki haber· edilemeın :şti r . Eğer Bulga· kadar varıyorlar . 
1Yot Fransız mebusan ler şimdilik mevsimsizdir. riıtan, Avusturya ve Maca· Köy hayatında mesele büı 

llıtc 1 ı 1ı \ d 1 t· 1 b J ''tı•ıııd ikinci Teırinin Dijer taraftan A man na· ristan tuna ~ v e ı o ma· ütün eğiıiktir . 
td. a meaaısıne avdet 

1 
dan M Goeringin yup ta b al t ı lc denizi izdivaçlar, ekseriyetle or· 

'cex· zır arın · 1 1 d lı' •ı sine göre kanunu eıa· 1 lacak temas· devleti o ıııu ş o .say ı ar va ta zamanlar usulü daireıin . 
• 

11 
Fransa i e yapı .. - · ı · . Ilı tadili projesi etrafında 

1 
Rorna'yı ziyaret ziyet başka tu rl u ol abı ırdı. de yapılmaktadır Bıtzı kim· 

ı.,'c iıin noktai nazarı an· tan evve . d lduğu ı Kü çii !, i il afın ıktıaadi ıeler ooğrali ahvalin köy 
• ı k · etın e 0 h llııı Ilı ıdan hariciye nazırı . etme nıy B sahaaındaki fa.ı liy<!llne ge · ayatını ıehir hayatından 

ı h·kl,ındaki haberler de er· lince, eğer bir gu-n olup Tu ay rd ğ f d 1 l~ıı eyahate çıkmıyacağı ~ 1 1 mı arze iyor ar ve 
11 ed:.:.il::.;iy~o:r'..: . ....'.Z'.:i'..'.:r~a-m:_;e::;c'.::li'..:s:e~..:,l:,:in~':d:en:_t:.:e~k~z-lp;_e_d_i_l_m_ııtir. na ittihadı meydana gelirse , diğerleri de bu sebebi, kö-

":" bundan bir eser bile kalmı· yün kültür ıahasındaki geri 

18 Bl•n ı·zvest•ıya yacaktır. Bunu ıımdıye ka liğtnde buluyorlar. llakıkat 
dar konferansa davet edilen olan şudur kt, köylerdeki 

). 1 rahhaslar da his ettik! ı izdivaçlar hlli. derebeylik 

Kendi karı11 üzerinde baı 
kas nın hakkı olma sına kim· 
se tahammül edeme~ 

Rir Çin 'linin f i kı i nc e ka 
dm vefası il k evvel nazarı 
itibara alınacak noktadır. 

Fakat karısını para muka 
bl\inde esirliğe vermek 

usulü bu 
tamamile aks idir. 

prenıipin 

Maamafih bu Adet Çin'in 
bir iki yerine münhasırdır . 
Bu adet belki Chekiang' da 
mevcuttur. 

Bunun iktısadi bir sebebi 
olmasaydı, timdiye kadar 
halk adeti olarak ka lmazdı. 
Bu ancak köylünün fakirli 
il ile izah edilebilir . l\İlometı·e Gazetesi ı ~~ konferanstan ,:nra ~~r mirasın• tabı bulunuyorlar. 

lk· - k ' tebliğ neırederek Tuna dev· Gf'liııirı cirkiıı tnlii 1 •• "k tı ha • Bir adam haremini evin 
lo gun 4 sahatte Marsilya suı as · tetlerinin iktısadi vazıyetıe- çın'in ıç ve garp tarafla· de alıkoyacak kadar ik 

lo.dNDRA , '.! 3 ( A.A . ) kında ne yazıyor rini takviye hususunda be. rında izdivacın en zalim iti 'd l l ., tı ar ı o mazsa. onu bir zen 
'•t ta Avusturalya hava MOSKOVA, 23 (A.A .). raber çalıımak l!tlyenlerin yatları görülür Umumiyet 1 '• gin ai eye kira ile verebilir 

ô~c~ı bıttı. Avusluralya'ya İzvestiya gazetesi Marsılya konferansa ittirak edebile· le yedi sek i ;ı yaıında ve hat· Bu türlü an l aşmalar, her iki 
cıı •. Varan lngıliz tayy

11
re . b kkında yapılan ceklerinin beyanına lüzum ta daha küçük bir kız , ta· t f ,,

1 

d uıkaıtı a F k b h ara tan para alan bir kıla· 
rı11111 11 en Sukut ile Blalt'tır. tahakikatın inkişafından ba · görrnütlerdir. a at bu arzu ii iç fikri alınmadan bir vıu delalet ile ya pılır. Kadı· 
llıe llt 18 bin kilometrelik . I d ğı bir makalede zahiri olmaktan kurtulama- otlana niıanlanır. Koca nın bu husustaki ri:ıaoından 
d.ı'111kfey1 2 gtin 4 sa ~ t 38 hıs e yaz 1 1 mııtır olacak erkekler kızlarla ay· füphe etmek doğrudu. Fa· 

'" l ' f ·J Balkan iti a ad k •Ku··çu"k ı'ti a 1 e k b h l t d " 1 b 1 k 1 d a at ettiler. d ğ Çün ü u ususta ami ol nı yaı a e,.i , 1 akit üç bet at unutu mamalı ır ki ek· 
fının hatlı hareketleri 0 ru anlar hariçte kalanlar değil, yaf daha küçtiktürler. Kız ıeriyetle Çin köylü kadınla · 

0 

Cevillhr8C8tl dur. Bu hattı ha>eket~ So~ içerde olanlardır. Biz eminiz lar, mali sebeplerden dola - rı gayet fakir ve cahildi rler 
n t Rusyada tasvip e ece · ki Bulgarıstan bu konferas yı müstakbel kocalarına ve erkek, aile reisi olmak 

0~a1dan bin metra mlkabın- :i:. Sovyet Rasya tekt~iıçai ]ara esaslı bir proğramla da- dadılık, hizmetçilık ederler. aıfatile kadın üzerinde bü 

d 
ı yı ı m dl k ı Yeni ailede ge lin olacak tün haklara maliktir 

. llo 1~n çok SBYk&dildı' faşist teıkilat arının • vet e i ece o ursa, iştirak k rA eydana çıkarınaga etmekten çekemiyecektir. ıza evin çocuğu gibi Kıra müddeti ekseriyetle 
ı L•le . · 22 (A .A ) - llopn sın• m muamele edilmez Bunlar üç ile beı sene arasındadır 
'' t dbirleri ve j 13u husustaki müıterek me· b B ~etı ~ınden ecnebi mc· mle- matlup bütün e ir esir ev yahut parasız u eanada esir kadın bir 

e• k 1 sai genis.letildiği takdirde k k k d 
c,,, . 'ıne külliyetli miktnnla yeniden kanlı bir harp çı. ~ - hizmetçi gibi mutfakta ça · er e çocu oğurmağa 

it ku·· ı · · L l k ıçın Bulgariatan'ın l unden ede - maıırda velhaaıl her ııte kul· mecburdur. Bu vaki olmadı 
ı. , b t u ceği isti a e fU o a ilir. !anılır. Oyun oynamak hak· ğı takdirde mukavele beı ted

1
._ B· Uıderi ihraç edılmek· rılma11na ın11 n i oma .. t·· f d 1 b 

'ldo · . ır Hazirıındnn ş i mdiye ı·ttı·haz olunacak er ur 1 sened t k ~rlt k l Yugoslavya.Çekoslovakya kından ilelebet mahrum en sonra e rar uzalı 
le ,.

1
.lc 1 sevkiynt bin met · tetbirlerl tevucühle arıı ar. ~ I ' S lı d 1 1 1 "' 4 "e Romanyanın milbadele, tanınmadığı bi ır atıf e e i e .ıeriyet e 

\' 
1

, ptan çoktur. demektedir. kol 1 k 1 r yüz dolar hazan da daha 
~rıan dahiliye na- ~= ------- gümrük ve tarife ayı &i enin yanında çalıtmıya eksıktir. Para doğruca zev· 

2. 1 R dyO ları esasına dayanan anlat mahküm buyasta kuçük cin cebine girer! Kadın 
, A.tt~AI İ~tif a etti _ a ınalardan isti halatı aynı olanlar bir kızın halini dütününüz. bundan hiç bir hisse almaz 

qı· ı,· "· • 2J (A .A. ) Da· 1 d k d ı Fakı"r aı"leye al ı E ,_ ŞAMBA istifade e ememe te ir er. ınan ge in saret müddeti beı sene ol 

A.ıı. nazırı istifa etmi• ve 24 T . EVVEL ÇAR d k d d "' • Bulgaristan a en lıi için kesine maruz bulunuyoruz uğu takdirde beher yılın 
tıı. emniyet ve 1·andar · ı k' b d 1 ?od • lfıild l"STANBUL, çok eyi bir pazar o an Çe · Bununla beraber, biz 800 ıra e e i - oları bulur. 
dit ilrleri azledilmiıler· • b d ı Esir k·d · · ı ı \9 Pl"k neş- koslovakya yı u yüz en zamanlarda Küçü ııııa-f dev· n ının yıne aı en n 
~ · faransızca ders: a · k hiç bir itine müda~ale et 
Oskovadakı" ı'şçı"le· riyalı. l9,30 Türk musikid ıı1eş~~- ' kaybetmektedir Pe tabii letlerlle Sof ya ve Belgrat'- meğe hakkı :ı'oktur. Evin 

t (Ekr
em Ruşen , Cev e • <lı"r ki Çekoslovakya zirai ta meıut bir hava · · d ya ı: ' 1 e ıçın e itini görür, çocuğu varsa 

lo.t() rjmjz cati, Şevki, Mustafa be~ erZl ;
0 

1 ihtiyaçlarını Romanya ve vapılan müzakerelerin, Kü· çocuğuna bakar. 
liu, .. ,~l<OVA , 23 (AA.) - Vecihe Semiha hanımlar· 

21
'3o Yugoslavya'dan temine mec. çük lttlafın ikl11adi ittihadı Bir çok kimseler bu a·de 

~ ~ ı k A" e Borsa haberleri. • ~tk unları bitirmlı olan !.~ns0 v caz ve tango orkestra· bur tutulursa bizim zirai Is· na dahil olmamız mese'esi ti ıktısadi noktai nazardan 
lıı il Usta başıları Odesa yo stu Y tlhsalatımızı nasıl alabilir. etrafıııda cereyan ettiğini gayet eyi bulmaktadır 
't11ı 1 ~ Türkiye'ye hareket sı. BUDAPEŞTE. 550 m. Bu itibarla biz yalnız müı- ümit etmek isteriz . Bu usul ~lralıyanın ve ki 

0
ldu 1 erdir. Veda sa mimi Çingene orkestrası 18,50 ita~- kül bir vaziyette bırakılmış Mevzubahs ettiğimiz bu raya verenin de itine gel · 

b,, · Daha 25 usta ba~ı ile anca ders 19,20 Plak 19,5? Hı- değil, aynı zamanda ıimdlye meselenin icap edenler ara. mektedir . 
~tıı ~iihendis malumatları· ~ayeler 20,30 Operada verıl~kce~ kadar bl:ı:e daıen küçük bir unda alaka uyandıracağın . Bu s!bepten dolayıdır ki bu 
• evau ı · ı · kı" l 23 30 Dans mus ı ısı k b k t hli d d h '''d, k çin Sovyet Rus· temsı . ı na • hisseyi de ay etme e • an a fÜP e etmiyoruz . adet hala devam ediyor 

«a~l:rn~ı!ıt~ı:r·~-~~ .... ~~24~,=20~R~i:g~o~s~ig~a:n~t~a~k~ım~ı~~:-::-~:::::~~~~-.-~-~--.~ ....... -;;:--~-:::~ - d Bu 11rada 
"- I<uı b ş bitiriverecektık Halide ha- ı um . . Aşk olsun Şaziment. hanım söze karııtı: 

Nazire dı. iki genç bir lahza bir 
birine baktılar . 

""'nt ura akma azl k 
t 

. Na . nım Şaziment hanımın yana . b b k 'dı zıre hanıma uğ · Hem sen aııa a sana .. 
-... ııı li~a ondan geciktim. !arına hafif fiskelerle vur· Kızımın elinden bir kahve 

·~~d ır az daha geç kal· du. k bir sıgaı-acık tellemeden 
ı . •ıı ·· l _ Aman sende. üzülece vallahı·, tallahi •uradan fU· 
~i. oy e darılacaktım d ? • başka şey bulama ın mı. raya adımımı atmam. 

lekt :Ziyanı yok şekerirn, 
ar b lk · arı,acak değil miyiz? 

ı. 1 kadın ·· .. t -''· H o p u ı u -
:Yor alide hanım pek 
t R~ııd Qir lı u. Hemen oracıkta 
~~re 11

•kr bile olsa yıkılı· 
d Ct t • E 11.:yıt.dı ı . ilerini kalçasına 
dt. 11 ' etrafa ııöz ge1 dir · 

llftf ··1·· - A. gu umıedi: 
l .lı Yol Şaziment Maıal 

Pek k -. Bi alabalık. 
d,1 " ıiın kızın iJi kar· 

. vn·· 
tt'lliı ııne geleni davet 
1 · D eri k arnadın da davetli 

0 kalı 

Nişan ve düğünün kalabalık - Emret ıekerim. emret 

oluıu hayıra alamettir. .. cicim. 
_ Eh öyle diyelım oy · 

le olsun Sonra ilave etti . 
Yorgunsunuz değil ıni 

Halideciğim? 
llalide hanım yarı kızgn 

1 yla baıın • salladı: \ 
yarı a a d 

1 

_ ilahi Şaziment ?u .a 
.. ··? Tarabya neresi Suadıye 

sozmu. 1 . .b. 
1 Su .. tçü beygir erı gı ı 

neres . 
baksana burumdan sol'.?o.: 

1 Çapkınca ııuldu 
rum ayo f ö 
Hala da ayaktayız . Etra ı g r· 
düğün yok ki Eteklerinde 

. . . 
Şaziment hanım önde, on· 

lar arkada yukarıya çık 
tılar. Hanımefendi bu yeni 
gelenlere mahıus bir oda 

hazırlamııtı . 
_Senin için hazırladım Ha· . 

lide'ceğim iatedlğln gibi ku·
1 
1 

rul otur ve dinlen. Baıka 
bir emirln var mı? 

- Han i kızımız Şaziment?. 
_ Aıağıda genç arka· ı 

daıları ile uğraııyor. 

- Hak11zlık ediyorsunuz ı 

llalide hanım. Otuz sene 
evvelki halinizi dütündü · 
nüz mü. 

Şaziment hanım güldü. 

- Aldın mı ağzının payını 

Sonra ilave etti. 

- Halide hanım 

le zalim oluyorlar 
dim . Dedi. 

bazan öy 

ki efen· 

Stzi tanır gibiyim Meral 
h!lnım. 

Ben de ıinamanızı ha· 
tırlamak istiyorum· 

Biçki yurduna devam 
eltiniz mi. 

Evet efendim. 

İki kız hararetle birbi rinin 

1 

elini sıktılar. Nimet, Meral· 
den iki sene evvel biçki 
yurdunu bitirmifti . Bu sırada Nimet Sait ha· 

nım içeriye gtrmittl Halide Ara sıra müesseseye uğ 

hanımın boynuna sarıldı. rarken Meral'i görüyordu 
Ana kız gibi öpü§tüler. Ni. ihtimal oradan tanımış ola 
met Salt hanım telaı ve caktı. Bir müddet dereden 
dalgınlığın verdiği halle oda- tepeden bahs ettiler. Şazi 
dakileri adeta görmemiı· ment hanım uzaktan tanış 

ti . !lahde hanım takdim et · tığı Nazire h a n ı m a : 
tı. 1 Çabuk ıeınmıı, adeta eski 

Boynundan topuklarına 1 llydi. iki yıl önce Kolcunun 
sarkan kalın zincirler onun kızı Zeynep'le nııanlandı. 
belini bükmedi. Çelik kelep· Küçükten aeviıirlermlt .. 
çe ile bağlanmıı günahkar Hir gün Zeynep çeımedıa 
eJleri göğsünde, ba§ ı dik , ka dönerken töz atmıılar diye 
ranlıklardan gelen al kı § ses bütün kasaba delıkanlıları-
leri, demir yaygaraları ara nı sorguya çekti. Onun ııür· 
aında göründ ti. Yanında iki leyiıi önünde kıvrıman ııenç· 
zaptiye t üfekl er inin ucuna leri zorla aldık. Bir hafta 
ilittirdikleri adalet bıçağının sonra amcaaı Salıh Paıa 
göz a lan parıltısında yuru· buraya geldi. Eyi bir dölün 
düler . Önde üç polis , arka· yaptılar. Patanın "Murat 
da bir atlı va rdı. bey "adında bir de oğlu var· 

Bunların arasında isyan . mtf. Bu oğlan güzel Zey· 
ka r taba sını mağl up eden nep'e göz koyuyor. Birkaç 
bir kral önünde, hak d ıye defa kıyıda bucakta 11kıı· 
çırpınacak son kakramaıı 1 tırıyor . Şakir '.efenin öfke· 
heybettle i1erledi Onu mah · sini bllen Zeynep bunları 
keme etmek için toplanan dememiş. 
kalabalığın önünde durdu Hirgün Murat beyle Şa
Çok t eY sordular; o yalnız kir efe avlanmağa çıkıyor· 
" Öldürdüm,, dedi. lar. Bir çamlık boyunda 

* • dinlenirken Murat bey o 
Bir sabah koyunlar a ğıl · sırada yoldan geçen bir 

dan çıkarken çay boyuna köylüyü gösteriyor. "Şakir 
indim Güneş t aze ı şıklarile ıenl çok yaman söylüyorlar. 
ıuyun ince kıvrımlarını ıth· Düten meteliği havada vur· 
yordu . Kendimi ııörebi 'mek mak efelik değil. Göreyim 
için eğil irken komşu bağdan seni ba~ayım,ıu köylüyü bir 
çiçek kokul a rına bezenerek kurıunda devirebilecek mi
içime dolan bir sesle doğ sin? Sana ziyan ııelmez Ben 
ruldum . Doğduğum köy bü· vurdum derim kurtulurur.. 
tün rüzclliğile gözlerime ıe· diyor. 
rildı. 

Irmak kenarında harmanın m ı var. 
Beni ôldürmeıre fermanın mı var 1 
Benim can vermeg-e dermanım 

mı var 1 

Yandım Allch yandırma beni 
Yalan söyleyip te kandırma \.;eni 

Da ga da lga çarpan bu 
ıeı benim içimi açtı Tozlu 
yolların kıvrımına sardığım 
mazimi, onda sakı olan ha 
tıraların çizgilerini tazeledi . 
Annem , kı z kardeıim , yıllar · 

dır anmadığım ya o çocuk· 
luk arkadaıım " Şakir efe. 

Irmak kenarına yağ"ma z mı dolu 
Eşinden ayrılmaz mı deli 
Günde On beş defa gördügünı yarı 

Şim di ali aylara katlandım kald ım 
Zavall ı Şakir efe. Onun 

afacan küçük keçisi, benim 
pamuk yığını bir kuzum vardı . 

Bazı akıam ' ıır derede !al· 
kım söğüt saçlarının halka . 
larını seyı eder dalardık Ben 
ona ~ albimde yer eden 
emelleri açar , muallim ola· 
cağımdan . dünyada ondan ı 

tatlı , öğünlü it o lmadığın 
dan bahsederdim O da ba
na İstanbul'da paıa olan 
amcasını 

he derdi 
uzun u.ıun med· 

O günler güz yellerinin 
kavurduğu yapraklar gibi uçtu. 

Ben gayeıne ilk adımı at · 
tım. Hayatın bu zorlu sava 
şı önünde bu sevgili doıtu· 
mu bir an ohun anmadım 
Geçen akıan meıelikte ka · 
saba kızlarının bn!!dan in· 
mesini beklivorduk Arka 
daşım anla ttı : 

"Koç yiğit kasabanın gü· 

- Teırifinize o knd :ı r 

memnunum ki Meral hanım, 
size na sı l teıekkür edeceği

mi bilmiyorum. 

Böyle mesut bir güne 
i ştriıkinıle ben de kendimi 
bahtiyar buluyorum .. . 

Teveccühünüz kardeıim .. 
dedi. Bir müddet dü,ündü. 
Sonra ili. ve etti. 

Y c:.rgun değilseniz 

aıağıya inelin Meral hanım. 
Sizi arka daılarıma tanıtmak 
isterim .. 

-Teşekkür ederim efnedim. 
Hu sırada Hizmetçi 

Efe bu tekliften sıkılıyor 
kalkup gitmek !diyor. Bu· 
nun üzerine Murat bey öf· 

kelenerek: 
" Bre nankör köpek, kor

kak ıefll! Dediğimi tutmaz· 
ıan it gibi diz 'erime kapa· 
nıraın. diye bağırıyor. Şa
kir efe bunR da "Ölürilm,o 
zavallıya dokunmam, ne 
kabahati var ki. diye yalva. 
rıyor. Bundan yüz alan M11· 
ra t bey daha çok kızarak 
" Bre kodoı l Salih Paıa za· 
denin sözünü nasıl dinlemez . 
sın; sana gösteririm. Karını 
elinden aldım, utanmadın 
korkak" diye üzerine ylırll· 
yor. tıu son ıöze Şakir efe 
dayanamıyor. Murat beyi 
oracıkta ıeriverlyor. 

Sonra köye gidip Zey-
nep'i de vurup dağa çıkıyor. 
Altı ay dağda ııezdi, yine 
kendi elile gelüp teılim ol

du . Sa ih Paıa ol!lunu öl· 

düren bu hain yeğeninin 

hemen idamını iatemiı. Koç 
yiğidi geçen yaz nıtılar .• 

Artık susmuıtu . Gözleri
ne baktım . suyun derinlik . 
lerlne dalmıı kor ııtbi yanı . 
yordu. Dudakları ağlamamak 
için bükülmüıtü . içini çek· 
ti FOnra dajiları yıkan ııür 

sesi le: 

lskilip yollarında bir kara bulut 
Anam da ben gidiyorum sen be· 

ni unut 
asılmağa gidiyor bir babayil!"it 
Şakir efedir dedim geldim yanına 
Katil olmak mı düşer yijtil ıanıRa 

- Niğde' deki dayı beyim

den .. 
Bana ne veriyorsun.Oku 

bakalım ne diyor .. 

Genç kız isteksiz oku. 

du .. Day111 Nanıık bey itle· 

rinin çokluğundan dem vu . 

rarak latanbul'a gelmlyece· 

ğinden, fakat düğünlerinde 

mutlaka 
baha ile 

bulunacaltından 
mazaret diliyor· 

du . · Şaziment hanım asabi· 

leıti . Sonra boynunu bilke· 

rek . . 

Ne yapalım kızım .. 

ç,·~ ~~sene bol çene ı 
, . llıuke l tıı. ınme eğlenece ı 

ziller çalıyor 
Yine taıa tutuyorsun 

Halid,,'cil!lm· Öyleyorgunum 
ki bilsen seni bekliyorum 
ll;lide'ciğinı gelae de bütün 

itleri ona bırakıam diyor· 

- Aferin ona. Doğrusu 
ya çok gilcend!m.Kaynanuı 
gelseydi kim bilir ne ı.retle 
karıılayacaktı A. vallahi 
kızdım Şaziment. Çağır ıu 
haapayı. 

- Samimi arkadaftm Nazire iki ahbap oluvermltlt'rdl. 
hanım ve yeğeni Meral l Onlar bir kötede didiıirken ı 

Nihat Nazire hanımın eli· Nimet Sait'le Merll de baı, 

kız Nimet Sait'e bir telgraf 

uzattı .. Nimet makbuzu im 
zaladıktan sonra telgrafı 

açtı . Okudu f ir lahaza 
için kaılarını ça tt .. Sitemli 
nazarla bu kaıtıt parçaaına 
baktı .. Sonra annesine koı· 
tu .. 

Hayırlı.ı olsun .. Tekrar ilç 
l<adın konuımağa daldtlar . 

Nimet Salt telgrafı bir iki defa 

büktü Oradaki masaya fır· 

l attı. Meral salonda yalnııı: 
ka l mııtı. Duvardaki tablo. 
ları seyrediyordu .. 

Bı · 
'ili idi? :ı:ırn fıkrimiz böyle 
tı do · Şöyle bır kaç 

''• h ınu abbet edip iti 

ni sıktı , Meral'le karıı kar baıa vermiı . konuıuyor· 
ııya gelince bir az durakla- !ardı. .. 

Al oku anne. 
Kimden . 

- Aıağıya inelıın Meral 
hanım Danı eder ınt·• 1 ? .. q ili. 
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Belediye Dispanseirnde 
Muayene Günleri 

1 • .. . 
1 ClHL\HTFSI GUNLEKI 

1 ÖğleılPrn:mıın saat 14dı•ııl6~a kadar dalıili 
lıa·talık.lar ııınayPne!'i ( ()okıoı· . \lııııl•t 

Enıiıı lwy) 
l'.\Z.\R GÜ~LEHİ: 

Ö~ledeıı ~onra saat 15 deıı 16 ~a katlar 
k.ul:ık, lıtıl'iıll. lıoğaz lıasıa!ıkları ıııııa~P

ııe~i (Doktor i 7 clııııPI K:\ıııil lı<'~) 

P.\Z.\BTESİ GC~LEHI: 

,-. Bt\l~IKEStll'İ~ 1 " 

lll'r lıu!'tı"la eııısnliıw iistliııdiır. Balıkesir'in 

lııı ııef ii' 1\ .\ iL\ TEPE ~ara hı lıel'kt•s(' • 
zc,k., KuY\et, Sılılıal \pı·iı-. 

KARA TEPE ŞAR.481 

-Dr. -ıvı:Aü -· :ı :;:::::::::T:::::::::rmz::....,,~ 
.~(P~ılı·l.t> I ha.~talıa- : .• 1 eınaşa --- il 

ıı«sı t'llı, ln·ııııı. lıd- ı, H 

: ıııulı·lıassısı. ' ~ z 1 N S 
1
, Hastalarını saat üçte , 

1 

lf 
hükumet caddesinde mu· f Şeref Bey idaresinde 

" lı ayene hanesinc'e kabul ve 1 f 
İ tedavi eder. ,! ı~ Balıkesil'iıı lıeı· lrn~ıısta eıı 

l a1 ıııükenımı•I otrlidir. 

1

, '. t .. UG:;;;·;,·~~i~·i··· .. 5 U Konfor. Temizli~, Servislerin~eti 
• • f ı, 

Toptan Ve 11.tre 1·ıe satış yerı· ı : : i4 nazaıı.et ve ciddiyeti emniyet H 
= "r, ı·ı.s~n Aı.ıııet := ?~ ,, Öğledeıı e' vı•I saat ı O daıı ı 2 ~ •· kada.. Sirinci Noter altındaki mağazada U il y il •"' 

" ~ 
dalıili lıa<:l:ılıklaı· ııııı:n••tıı•'i ıf),ıklol' . .\lı- _ ™ .. ,~,_,,., ....... __ - 'lı'ıtllt'kt•ı lrns:alıaııe- : 4 

Gerek Memleket halkının· 
gerek bütün misafirlerimizi 
umun1i takdirini celbetmişfİf· 

1 

, llll'l ~~rnin lıt?) www si gü1. lıa . talıkları : !'ti 
SALI GUNLERI. ~ i!ı!!*JN '*100t.~J. ~~ ~~t4~lŞ1 =i-liı~itU~~~Bi!HOH~* .. I • ,. • " !i:~ lllt1ln l<li'SISI : ~~ 

1 Ö.!!lt>dı•n ,.,,,,,saat 10 da.ı ı~ \P 1-.all:ır )#. AS P I" R 1 N ~f • •
41 1"'EMAŞA Gazinosunda .~ ıı:l't m ı Hastalarını her gün sa· • ~ 

l dahili lıasl:ılıklar ıııua~Plll'Sİ (f)iıl-.lor \lı- 1 ~ ~ ! at 3 den som., Kuvaimil- : = 
rnrt Eıııiıı lıey) §l E1' ın : !iye caddesinc!e 159 ~u ; -~ Güzel Sesli Bir Ran•1n .. . 1 A ;>,11; • maralı muayenehanesın • f. , . f . j I . . J . 

<_:ARŞ.\~IB.\ Gr:XLEBI: I B~RI! = : de kabul eder. : 'd :';I" ıı ·ııı , sıaıı ıııl "' ıznıırın biitiiıı g:ızı·ll'lerı 
Öğleden soııı·a soat 15 d.-rı 16 ~" katlar ı ~~ : : H ıııt>V<'Ullıır ~ W m ••••••••••"'••••••• •• •••v•• ~ B l l · · dahili hastalıklar il ua~t'llt'si (nı·ktor Ha- M tf: n a ı<esırın en eyi tanınmtf bir oturma ve 

S,
.
111 

ı)aı·r lıı'.' \
1 

ı • Bütün ağrıların Kati davasıdır. • 

1
. ~--v...,v dinlenme yeridir. ~ı \ ' ~ ~ DOKTOR .. öft.;;ôl>A! =- -:--•:w'!l!"~--··s.-PERŞE\lBE GÜ~LEHİ: i] Aspirin alırken hakikaten Ası:;irin aldığıı ıza dikkat ltt , :a a.,,._ • .,. .-.--aa ...-a 

! ~ ediniz. Hakiki Aspirin yerine başlıa birşey verirlerse • ı - - -~ 
Ö-."ledı·ıı soııra saat 15 drıı lli . k· !· . i ~reddediniz. Çünkü hakilıi Arpirinin yaptığı te~ir onın ASIM NİHAT il llııı llıı( il .. ıııııı., il llıı( " ~ ,ı ,11 .ı 1 j i ~ yerine verilmek istenen oaşka isimli iliç ta yoktur. it GÖZ HSTALIKLARI 111Jıııı.. 
cildiye \C l)t'\live lıastalıkl:ırı ıııua\t'lli'~İ iH~ı·t~I: fii~Htf~~stı~~~SiGfiiitl.~~~:ç ~~* 

1

' , 1 • . . . 1 I MÜTEHASSISI 
(Doktor ~Jı>lınıet .\li · ıu~y) B 1 k • V • ı ' )) • 6 • _ _ _ _ 11 <t ı es ı r ı ay t' t . <ı i n1 ı : ~~7i~:~:ı1:il ~~~::t iı~:ihd~ 1 

• 11111 Encümeıı i ııcl en hergün saat 13- 17 c ~ada . 
B J k · . Doğ 

1 
lı hastaıarı "' _k abuı e~er ... s.,...,..., • Maarif Vekaletince tastik 

a 1 es,1.,1 kllnll k\tC E . "t•ınlrkrt lıa~tahaıır!'i: iıı 15- 1' Sani - ~):1± · =- q ed len ve Balıkesır Maarif 
s'()CU il 1111 ~ \Ti i tarilıiıw kadar bir a~ za!'fırıdi• ııazaı·lıkla , l'ril- 1 Kohinor diş 

1 'ı 1·ı:ı. ·etı· ııerı , . ..
11 

k 
1 1

. ı ıııesi ıııııkaırcı· Y"tıııis IJı~ş toıı ı..ok küıniiriiııiiıı macunu : 
1 
müdürlüğünün müsaadesile 

- <•) . ıı ı . l\.ez '<' ıııu ıa a ı, <' ııı· 1 
• • • • • '~ kö\leri ahalisiııdPıı ıııiircıcaat <'dt>ıı ~elwleriıı 1 lwlırı· toıı 11 ını yırıııı sı kız Lıw:uk lıı·a~a H·ı·ıııek Dişleri beyazlatır, J birsenedenberi faaliyette bı1"\ 

tabii ~e nıfıskülatlı llt'r ne\i rloğuııılarıı;ı , 1, ale- 1 üz rr ıa.lihi zulıur t·tııwıııiş olıııasıııd<ırı l:iı· Tı·şı·iıı etlerini kuvvetlen- ı 
1
. b f 

' • · n» ı ·ı · ·· ı·r ıı ı · .. dirir. ,' ı ll unaıı Ve42 talebe yetiştirmiş o/arı 
lunıurıı kadııı anıclivatlarıııı ıııiicssf'ıs('dı· ıııt · cca. saııı •1u-t: tarı ııııc musal ı ı·ı·~euı H'. gliı ıı ~:.ıaı 
neıı yapar. ~:ocuk t1'iişiirıııı-k tPlılikı·~iııdt> hulu- oıı lw~ıe pazal'lık i'uretile llı<ıll·siııe karat'\t•ril- llı>r \f•J'dc aravıııız 1 ; Yurdumuz l\.ı~ dP\I'• ~i ı~iıı ~O e~llıl 93J\, 
nanlarıdak<'zalikıııeccaııeıı . Yalırar:ık tt•dtnit>tlcr ıııi~tir. lhtlıa a.a~ı lwd ·llt• paz:ırlık~ıı Ptilc· \f'J'- • --- - · - --- ..=-_.:._ • 1 dı>ıı itibarrıı k,1~1 \t' kalııı!t· h:ı~laııııııştıl'·; 

2 _Süt cocııklan ,e i~i \a·ıııa kadar olan· ı ııwğı~ talip oıaıılarııı ~t·\Jııi nı4'zklınla dipozitı•- ••••••••••••••••••••••••••! ; l\.a~· ı nı11~<111l'lı•si bir :ı~ dPıaııı ı•tlt•t:t·J..tiı» 
kiiciik hasta ~'ti\ ruları dalıi ,;li'll'Ssesedı· Yatıra- ' lı>ri c CIH'İİıııeııi \ il:)veıe uel1111•lt•ri ilüıı uhıınır : Yoksul/aı·ı yediı·en, : Yurdumuzdan baıka şube açılmıyacaktır 
rak her zaıııaıı ru<'ecaııeıı t(•davi pdrr. · j- · .~. _ __ . : geydiı·en ve hernıa- : J 934 birinci teşrinin birinci gününderı 

3 - Süt cocukların111 hakıııı tarzlan lıakkın· I' ·· t B I t• ı': nada gözeten Yok· i 1 itibareıı derslere başlanacaktır. 
da ıııiistak!ı ·l nılidelcre \C gelu lik esnasıııda 1 \.epstı e C( ıye : 1/ B I : i 1 i il • ı • '"' • l : SUı, ar iı• İği ne seve : ! ADRES: Börekçiler mahallesi Ali Hikmet Paşa caddeıi 

1

1 

Yukuu melhuz arıza :ıra karşı ltıtlıiki l:lzınq.t•'IPıı cıs IQ'( fl( eıı . d d' . • ~ No: 6 iLK IŞIK biçki ve dikiş ,·urdu mu''düru ~ • seve yaı· ım e ınız . • ı , 
tedavi vı· tedhiı·lpı iıı alııııııasıııı da "Plıl'lrre ö''- • }' k ıı • r r : o sıı arı Gözdme : Fikriye hanım 
rctmek üzere dt'rsler \f'l'ilİr. 'ı Kepsi'ıt Bt·ll•tliyesiııt' ait Cııkıır Ağıl ııwra~ı : Blrll{ji : fi d' /Y . H 

4 (,.. 1 . . . . ,, 1 ' . . 1 1 ·~· • ı . . . k 1 ' k" . . .. .d •••••••••••••••••••••••••• ' am ı unye . J 
- ... uın ıurı~·Nııııız~.ıı ,a ı"r~ıı- ... ıa ı~c·tııgı l\.o~uııcu aı· •sırı 'a:sı. ı~ il\. otla ı)esı lııl.ııııız:ıyı P 'la 

bu faydalı Ye ha~·ıı·lı n11ıt'ssese<lt>ıı ıııulıtt>rı·ııı ve(()) a~ ıııııddı tlP ıcüra Yeı·ill:'ct>giııdt>ıı ~t'\llıİ I 1 
---- - - - -- - - - ~ 

halkımızııı isıif:ıdey" koşmaları ilnıı olıııınr. ihale oları k:ı~ınıtlaıı hiı· güıı t'\t•I 7 Teşı·iııi ~aııi 1 A,_ "o//~~ ! 1 .iHG!!il~\'i:s~r~·it lt~~~lf~iHi3l$4Hl'Jt"1 
Balıkesiı• Vil<lJ'Cl l)aiıtıi 193-! taı·ilıiıu.le t liplı"iıı Kepsi'n Beledi~11 tlaiıt>- 1 · ı!; HANIMLAR ı·çı'N 

E 
. sine nıüraeaıhıı·ı liizıııııu ilaıı oluııur. Abone ücreti ! rı1 

.:.Jtıciııııeııiııdeıı t M 

Bi~adı~·'ııı lıisaı· k:ıryesiııd" k:liııkuplıcaııııı 17 
a\lık icaı·ı ıııİİZU\l'dl'YC \ 'UZ \il ıııütltleli teıııdit . . . 
eılildiği lı.tld•' teklif 1-'dill'll P<'Y lıa<lıli lt\yık göri'ıl-
melliğinden 15 - ıeşriıısaııi-93-1 tarjlıiııe ıııüsa

dif tll'rşeıııbr giiııii saat oıılw e kadar bir :ıy ı: . ı·· 

fıııda pazarlık suretile \eriluırsiııc karar vcril
nıı ·tir. • 

Talip ol,111lar111 tenıiııaıı nııl\akkat ... lerilt• hiı·-

likLc l'ncüııırııi 'il:1~t·lı· ~clıııclı·ri il:iıı olunul'. 

ll<ılıliesir Belediye 
Rcisliğiııdcıı 

Eı·ıuurnl H' Yı>nil'r ki\v!ı·riııde heh•<lİ\<'-
l"" c ' 

y(' ait dt·~irıııeıılt>r 93-1 seıll'::.-i kasıııııııd:ııı 935, 
seııesi kasıııı,ııa kaılaı· bir sı•ııp ir:.ıra 'Prilııwk 
iizeı·e ıııiizayideyl' t;ıkıu·ılıııı~ııı·. 

2 - İlıale~i 8· Teşriıı~eııi ~.) 4 i>Pısı>nıbe güııii 
IH'll'di~t> ılairPsiııdl~ s .ı< t ı 7 dr ~npıl:ıeaktır. 'fa-

BaJıkesir \·iıa,· et DltİlllJ liplt·riıı \'(' r,ızla ııı:ılııııı: t :ılıııak i-ıi~ı·ııiı'riıı he-
• lt•dİ\P\4' ıııiiraeaaı ı·lnırlrl'i il:iıı oluıııır. 

Enciiuıeııi11llen ı--· _· -----------

YILLIGI 800 Kuru~ 1 ! l\:le\rsiııılik \'C kışlıkcfl 
6 AYLIGI 450 " M 

3AYLıcı 240 • l}son ııı<•d<t ıııanlolıı.k· 
Aboneb;~r~.~~~iilir'.aksite ~ ı•opltık, yiiıı)İİ kUlllllŞ" 
SAVAŞ, a gönderilen ~ ((tJ• \r(• f(\llİle )Jazen)(~ri' 
yazılar geri verilmez. 

Müddeu-;~~n -ıı üshalar 1 lllİZ geltllİŞ(İI .. 

1 ERKEKLER İÇİN l 10 kuruştur . 

l Gazeteye ... •;t her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
" -+-

SAV AŞ Cumartesi :ı-ünleri 

1 
çıkmaz. -·-

Balıke~ir sılılıaı dairesiııiıı ilıtİ\al'ı it'iıı 500 li-
• • 

ralık kinin şartn:ıııll'si ımıcihiııı·<' ıııi'ıh<l\ :ıa edil-

ı= -SA V A Ş 
IJıılık<'SİI" NeCil(İ lley .\'iti- llDAREYFRl:.BalıkesirKuvvayi \ mıllıyc caddesındc Hususi daıre 

1 Eıı lüks ııııtııttlltık ı>ıaı·
~ dcsiiliik \TC <ı .. keı·i kıı
l 1lutlııkl<11· g·iizcl llt~seıı
İ ıeı"d<' yeı·li l ' C İııg·itiı 
~(~llJiselik kıııııltŞl<tı·ıııııı 
~ ıııe\rcııttı'ı" 1 
~ MunteıEm miışterileiimizin bir ~efa ınazanııza ı 

• 
ınek. ve 25 teşriııe' \Pi 934 ıarilıiııt' ıııiisadif pu· 
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