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L • •• f . ı· . eeneı·ık (Dunku nushadan mabat) p 1 b u Qacır ve nu us sıyase ımız . 1 Fransa, buıün ihtiyarlar h 
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y us [ 1 nüfu11uzluktan adedinin yüzde ntıbetl en arap olarak Roma f fttihle-

10 
- - Sanayı pıoğramının f .. 1. olan bir memlekettir. ••ne kolayca ganimet teıkıı 

Sened
i; ne kadar muhac·ır c::ıeıd·ı ı Sonuncusu Zongul- (Bu nlsbet Fransa'da yüzde :den IHIZ ıehlr ve köylerden ~ l5ıı 14, Almanya'da yüzde 9, ahıeder. Kezalik Roma'nın 

~ 1 dakta açıl acak Rusya'da yüzde dtdt ) tnkirazı da, tevellüdat ıe· 
~~ı V ye r . riltfi .. .. d " l 

an i dat ıerJIP'ini tevazu"n ettir· ker tutmak mecburiyeti hi. · ~ en D1Uh8Cl·rıere eV, dll .. kkSD, arazi ye arsa SuAmNerKbARkA d13 ( S.Ş. ) -. eftyatın az oluıu, tevellil· yuzun en ucret f as· 
\>.. , em r oanaytı • I ld ~rıldi - Muha· cirleı· bu seneden itibaren h~kkındakHetkikatını bitir- mez Fransa'nın bugGnktl .. o uktan ıonra viki ol-mııtır Verılen malumata nüfusu 1870 de olduju gibi muıtur. Hatta bir zaman 

tnustahsil mevkiine geçebileceklerdir- söre ~emir fabrlkaoı Zon- 38 mtlyondur. Fakat bu nü· gelmtıtır ki imparatorun < ıuldak ta açılacaktır. llkba- fuıun taksimi o zamanki t muhafız kıt'a&ı için kifl de-

GelCCCk sene nüfusumuz 30 ha.da fabrikanın temelleri aynı deiildtr. Buıtın ;e: recede btıytık cüıoelı adam 

1 k 
ah acaktır. çok ihtiyar kim.eler ve pek bulunamayınca Jultyuı ı.CA· 

milyonu bU aca Zonguldak demir fabrika- az çocuklar vardır. Buna sar tarafindan fethedtlmlt 
4N"'A h l k ıı , beı senelik l" k Al olan Hol d B 'I t,ı ._. 1\. RA 

13 

(AA) - B bir muhaceret cereyanı bat· e emmiye! veri en tı in k P anın en arıı manya'da çocuklann on a atavl eri 
' Ql-lı l ' • · • b' sah sının Tr kya m t k son ıımını teıkil etmekte miktarı fa-•adır ve it l celbedtlmiıtt. ""'ıııı'J; ı dünkG lçtlmaında tadı Ve bu muhaceret ır a a ın a a11 dir. Bu fabrika ıl b b F " aya, N"f hııı., e etimizin dııından ııe- akın halini almakla tdl Fa- olduğu veTrakya'ya bu sene beı ıene içi d ~ e~a er ranıa'dan 4 milyon daha u usun azalma11 meoele-tftıı. topraklarımıza yerleı- kaı hariciyemizin yaptı#• 12000 yerleıtlri ldiğl ve hü· llzım gelen ~8 e /~,:·; fazla çocuğa maliktir.) ılnln ifade ettiği en hazin 

' llıllletıaılarımız bak- diplomatik tqebbüsler Bul- kUmetln bu seneden itibaren buçuk senede k ~ r k~ Beyannamenin diğer kı· mana milletin lhtlyarlamıı "'1bırıe~tlktimetçe ne gibi gar ve Romanyadakl dbu j 1 müs.tahıil ha1ine feçmelerini 1 Demir fabrika~:u ;:dil~~ 11mlarında Franoa'da dofum ~l7a11~r. Franoa'nın buıiin ıı. •- alındığına ve bu· akın tamamile durdur u. temın edecek tedbiri aldığı- sveç'ten cevher h li d d nokıanlıfının amelt netlcele- ço yerlerinde talebe 
t --.ır l l ı ı· t ıle • n e e- bulunmad ğ t i k l 
...... R 1 er için Manloa me· Bunların maha ı teılra ti nı söyledi ve beyanata de- mir retlrecek, bunu eriterek rl tetkik edtlmektedlr. Hat- k ı ı ç n me tep er ı.ı..ırııı • Şevket beyin ıual oldutunuda B~igar hilktlme .amla •o .. letln ön ılyaoetle- muhtelif ıekillere dökecektir. il Alliance Natıonale'ln id· mapanıyor. ve açık olan s.ı.. ·•· l(e Dahiliye Vekıll bize ı6ylemltl•r BuıGn pe· rıoden biri de tamamlle ntl· Fabrika tik it olarak demir dia11na g6re, Franoa'ıla d • ekteplerınde de bqlıca ;'lfCtfı il b k d ı malını b ki ... 

0 

ecnebi teleba oku or 
-.. Y• ey hul&oatan ra eo e, yan fuını siyasetidir. Bu ntlfuı ıl- çu u ar potreller gibi ınıaat •umun ıerlllfl, Umumi har· dtal L h '1 • ·J•bı verdi: satmıt ve yahut _malı ~alma· 1 ılerinde fazla miktarla kul bin zuh d yan e ve lıpanyol 

ile ._,d3 tartbtnden 933 tarihi- mıt yola djioın .uf T ub• ı ~ ~ku· yaaletlmizde ge ecek muha lanılan malzemeyi yepacaktır. teıktl etumrluıntı a ZbtaılıcAal sebep tdalebeleri ) lhtt1ar adamların 
11 • T h 1 . L ı de uyu cir eri muntazam metağ da - 0 r ra m J t k llıııı.., • tlrklye'ye ıelen aclr erı oar cın iğer taraftan çivi sana- F • an· eve e arıı mütehammil "709Clrlerı11 adedi tıb dil bir akına mani olacak gerek hiilnde ıetırmek, yerleıtır- ylinde kullanılan demir çu- ~: r~~oa'yı ölüm halinde oldukları mali yük oeneden doı.- evde 379913 m m:ba· slyaıi ve ıerek ıdari her mek ve onları derhal mil,. bukları da imal edilecektir. mru fm··· et olarak ıörüyor· .eneye artıyor. Ôy)e millet· 

(i43

39 

a a11 harici olarak türü te lr er a ın 
1 

• u suretle sekiz çivi fahri · u ler vardır ki b ı d il '} ... ıııt k ' 1 db ı ı d tahsil hale getirmektir. Bu 8 

7 d 
b b d gayeye teveccu

-h ed k i k uu raporda tevellu"dat . ' un ar a e i 

'>, 1 lr. Bunlara 102574 Şükrü Kaya ey un an ece s . asının dııar•Y• Yerdiği k ra yaıında bir ad b 
La - 63 l 5 ana' 1520 1 dük- sonra serek kolaylık serek yaoi müzakerelerin de arife- çubuk para11 içeride ka 1 •· amlarının azaiıııoın lktıoa· adam am • ıenç lr "'il 623 l ıtndeyiz.,, dl bakımdan husule ıetlrdl· sayılır. TevellGdat 

•• 097! da ü zl IGzum ve thtiyacı i • en caktır. 1 ıerillfl ı • • 
llıib n m ara = it f eli.ketll Akıbetler tetkik ğ n n onu ne ıeçllmedl-

-..q)otı ;dillere aynca alb H"'"" d h b \ edilerek müstehlik adedini 1 takdirde F ranaa ntıfuıu· ~~a Otııd:r:1ı:0~::01v::'!:~~ eyecan uyan ıran a er azaldığı ilave olunmaktadı:. ;:nn:~u:•ır sonunda Jıpan-L. eıı 1 Bu neırlyatın ehemmlye· ca ı undan daha az ola-

..... ı. haziran 934 tart· __ ti· 1870 l i beklenmelidir. Bunlar-ttıı ldlldar gelen muhacirle· d d ' i e 1914 arasında la beraber tevell"d t F Şı.._d. edi J 1924 nüfustur- Almanya urma an tayareleniyor ~.:~:ıy;:n o:e.:::a:nb.rF,rataD- asad'entıtnekinden dah: a ~Ü.~:~ 
'lrle/e kadar gelen muha- olan b A ' ı.tlt, ,.:.toprak tevzi edılmlı · - -- • - • rafıodankı ve öte tarafında· devletleri d azı vrupa 

- "'lllcla .. hnıı bu .ene gelenler Son yapılan f abrıkada 30 bın kiııi durmadan kt iki mllletln nilfuoianara· Tevellild ~ vardkır. l ı.. •• arı ti [ T unda f ilk ti d a ra am arının 
"lt to ç r. Çünkü yeniden ça ıııacak. e • er oturan bir ııertlmeılnde bir mılletın "-'ttı Prak tevziatı baılama· I - .!.___ nlıbetllzltk huıule retlrdıtı IL.tıoadi YOZlyetınin dahltı 
lı6, ~ Gelecek muhacirlere Ü devlet erkıinıharbi görüşme erine büyük ehemmiyet veriliyor ~e bu demoiraflk nlıbehlz- teıırt_ oldutu btıtGn cihan • 
........ :··ı•••ndan ı.z1 •• ı1e ç İngiltere bir seferber ordusu bulunduracak 1 ığın aynı zamanda askeri da gorünen bir hakıkat o1a-toıa .. ak1 itlenmemit ıablpli LONDRA 13 ( S.Ş) - da muhtelif tipte tayyareler baıvekili M Makdonalt tarı bahada da tecelli ettiği ve hrakli daakbittir. Yani refah tetıı ar istimlak edilerek ' . 

1 
. . •· unu ıalah ile tev il t a n e i zengi il l lıa edil k l D il MaılY gazeteli Alman ını•sı için ça ııan iıçılerın fından geçen gün söylenen az n e· n • e er,ço. 

1 ) ş.,,k ece lir.• V eki h:r y ta yyareclltğlnln loklf&• sa y11ı 150 bin kiti la hmlo nutkun Al manya• da hoınut- mini için mılletlerln tlddetli cuk yapmakta m iimılk dav-~ llokı et beyin 2 inci ıua- fı h~kkında yeni bir etüt edlilyor. Bu sayıda yeraltı ıuzluk uyandırması da bu çarplfmaianna oebeblyet ver· 3randıklan halde milletin lıa ı.,.,:";'8 temaı ederek netretmlıllr. Bu ay içinde hangarları. benzin depoları yiizdendlr. dıtı ve hi.ll da hemen bil· çocufu çok olan tabakall •1-ııtı 0,000 muhacir Berlin'den 700 mil meırfede ve tayyare tstaıyonları kur · lnıilız umumi efklrı tim· tün memleketleri birblrile maddi varlık ıtıbartle en 

t

'' l>ılakıı~ dotru olmaclıiı olan Deıoav tohrtode dünY•· mak için kull.anılan on bin· di anlıyor ki hotglm bita- müıabaka cidaline oeYkettı- fena vaziyette bulunaıı t 
tç- • miktarını ylb:ll !erce ltçi dahıl deflldlr. . . •ı h kik tı · if fakı ı yan 1 •aıedı.ıc.ı nın en büylk harp tayyare LONDRA, 13 (S.Ş) - "Da raflık aıyuetinın iadesine • a a nı ıa etmit ol- r o an kısmıdır. Fak11t 

~ .. b • nl ve bunların da ı. ı edi d d b 
q ııl'd fabrlkaıının lllf&ll i•m• • - muadil olan tecerrllt mllll ma

11
n a ır. u tabakanın kunet ıı..,ı •n gönderılen va- B 1 b ık d zar ily Matly. in Almanya'nın 1 ma-~e bl nakledtldi~ini ıöyl emit lecektir. uk a r a a pa "n hava tesliha tı hokkindaki if-m biüdhafaakyı kudv:eltdlendlrecek nıtlter'ede bile demoira· nevtyeıl daha aaflamdır ve 

) U1Gn B l • tatili olma sızın gece gu . ıaatı Londra'da ve biltün r are et e.ı lr ilk tenakus yani tlf ve bu tabaka h t 
' •e d u gar, Yuıoslav· düz 30 bin itP çalııacaktır. lngıl z • Franoız ve llelçl- a 1 b' , h 1 nd uı.Jn ıek manasını aya ınddyGk . 

1'11. le lier yerlerde mevcut 
1 

d d İngiltere'de büyük bir heye- k za masa ır ay ı en itele , ma ı .. 
8 

L. "' llu'"f DiXer Baltık ıehir erin e e B a umum erkinı harbiye b l hodbina h " ""t uıu hakk nd i a • f b k can uyandırdı u gazete ta· l d re se ep o muıtur. Ana va· ne eıaplara fed ~etınt S ı a z . bir kaç tayyare a ri asının rafından ortaya atılan ra reis eri arasın a vukubulan ta ih . l 1 etmemltti a 'el ıur onra .. f me . B" - b _ " _ • nan tıyar amaıı ile m r . 
.. 1 • nu uı . ioıası bittrilmittır. utun u kamlar Aimanya'nın teknik goruımelere buyuk ehemmi· t l i id . ~ dile temas etmit ve 935 d Y t tf l para or u un are ve mu Nüfusun artmasının 

34) • T fabrikalar hep ütınan ta· kabiliyetleri mali kudreti ile e a 
0 

unuyor. • • dd • me-• 35 ürkiye nüfuıunun yarelertnln faaliyet hudutla· mütenasip bulunmıyor ve LONDRA, 13 (S Ş) Da. hafazaı'. guç olacaktır. Ar· va ı sıdalyenln azalma11oı '6)lenıı milyona varacajını ları dııında kalacak yerler· ı hakikat budunu aııyoroa da ily Telegraph lngiliz ordu . tık bugun Malthuı nazariye ve nihayet umumi açlıktan '"ııl 
1 

•• beyanatına de- de yapılmııtır. Frledrlchsha- eodiıeler yaratınağa klfl sunun kuvveti selecek ıene si l'J hükmünü kaybetmlı· ölümü intaç e.teceği fikrini ı..ıoı' buıün Türkiye TGrk· fen'dekl tayyareler ve tesl· olan bir vaziyete naz~n dik· bugünkü kuvvetin çok üıtü· tir Hundan maada bizzat ileri ıGren Maithuı·un n•aa· 
•e on~n•e Türkiye 8. M. M sat meçhul bir yere kaldı· 1 kati celhetmekten halı kalma· ne çıkarılacatını temin edl- Malthuı kendi nazarlyeıine riye•i artık lfilo etmiıtır. t bütiin h~kOmelinfn hariçte· rılmııtır. Buıün Almanya'- dılı ..!!'uhakkaktır. lngillz yor. lnanmamıt olıa serektır. Filhakika kürrel arz buıGn· teketı nıanlıja insani - k k 1914 harp .enesin de oldu- Zira kendiıinln 14 çocuiu künün yirmi miıli fazla nü· 

~~;:!:.~: .. bu.;:;~~=~: M 1 Slr da vaziyet ar 1ş1 !.~ı::~k b:~,:e!:::::u:~k~:; ··~:rıh bize nGfuı azalma· fusu beıltye•ek vaziyette· "ıe-ı .. k oldufunu ve baıka K • h il 1 dir . Yalnız Birleılk Amerika ... "" b arblye ile hükumet arasın· ımn mi et eri banal D 1 ti o,ı-ll doa~tlulertn kendilerine K ra l Fuat Nesim Paşa a ı - da anlaıına olmuıtur. f eliketil iki beti ere ıGrükl: . ev e erinin tabii hazlnele-~::~}, Ür~~::;· 0;:~:.k~;~ nesinin şartlarını Kabul Etti ,e:ı~11::d:::~.~~:d::; •• 1~~. mı, oldutunu ıöste••Y0•· ~:n~~~:~1::e;!i":t~~ •• ~~:~: 
Ua • elerle •

1 

ükl 

1 

i .• ('] Thomns Robort Molihus da kendisinin buıünkü nü 
' •eledı. R Ş o çt ern PARIS 13 (S.Ş.) - Lon· yasi vaziyetin tabu ıekılde ına11 için parlamentodan ye· 1760 d.ı doğup 1834 le ve- fuıunun yirmi mislini beıli 

Ş01lta tek · evket beyden d 'd b'l,dirilı· yor- Resmi ma 1 ınktıaf, etti§ine, Nesim Pa nl krediler aranacaktır. ı b 1 
lik rar kür • 1 ra an ı • . Jt o lmiıtir. Mumıileyh , İngi. ye i lr. Cenubi Amerika'da 

• \' rıı IÇ,•Ya be suye se en hafll Nesim Paıanın Baıve· ,anın baıveklılete geçlrtlme· Diğer taraftan hükümet liz nüfus siyaaeti Alimi olup muazzam oahalar b -'•ııı"i.ıı aylarıy d~:.:~~:..\'!' kil olarak ıeçtlmeslnl ıöz ze· sile Sar•Y:; 1 dııındad kal~~ lngllız tayyarecllığlnl kuv · tevellıidal tahdidini, içtimai bir heniiz tamamen iıt·ugun 
••lh Ddan hı lk ' ktan çeklnlyona mahaftile ra ara11n a mu· vetlendlrme pllnını tatbikte~ çare olarok Neomılthusilniıme ısmar 

•ktlcaten er l 
1 

ay e'dv- dmini yapmt afk.ıı.r Mııır'da ıi· (Devamı dördüncü sayfada) devam edecektir. - .. ı **_1 Mılidı isa 'dın evv•l u ıarlıtan an a umum e • ntzariyeıi aımile vaıetmiıür. ıkıncı urıo Yunanlı müver -h~ 
kru~ " . -o···- ... -...-...... J " 'I ı uı 1\ LGU"tııııı pa maçlarına Yurt . Alay ladı v y rı ı . 

-
.-...__ _ _::..!.AJt&.~...:._.:_::..:...-L-=.;:..=...ı=...:1.-..:J.U:~~-=-----lt-Jh~a~rR_1h~a~t~ı~r~a~la~r~ı ~j_!ık~in~c~i ve Birlik Güç b rin u rt lularm sol dan den bert ihraç edılen 

1 
bir akı ı otu:ıı: Jncu dakikada etya 1 b 

m rı arasında devem olle mıktarı oldukça azd B 1 ~-=~-=ne~l~ic~e=-.!_Jcgndi. Bundan 1 ır . u vı ın ilk d nL: n.,. , avın,... L.:-
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SAYFA 2 SAVAŞ 

edilmemit bir halde bulu 
nuyor. ı~ §_e_hir_ve Vilayette . -~ 

Savaş Mektepli· 
memleket haber/en, 

Misafirler 
bursa'ya vardılar 
BURSA, 13 (A.A) - Yu

nan iktısat nazırı ile lktısat 1 

Vekilimiz refakatlerinde bu-
lunan zevatla dün ıehrimize 
geldiler. Şehir Yunan ve 

Tavzih 
Belediye reisi beyin 

mektubu 
9 İkinci teırin ve 302 sa 

yılı nüshamızda kilovat üc
retleri ve Belediye meyda
nındaki kazalar hakkındaki 
yazıya Belediye reisi beyin 
gönderdiği tavzihi ayen 
aıağıya dercediyoruz: 

- , 

ı. nşl!1" 1 

ıı~-~yo ... 
14 ÇARŞAMBA 
İSTANBUL 
Fransızca ders . 18,30 . 

ile tiyatro musiki neşrı 
Radyo orkestra konseri t 9 

berler. 19, 15 radyo orke 
20 Konferan 20,30 Ajaoll 

barleri . 21, 20 Ajaos ve 
haberleri. 21,30 Radyo, t 
ve caz orkestraları . 

Afrika'da. Avusturalya'da 
hatta Avrup.ı 'da ve Asya'da 
bu kabil vasi yerler henüz 
pek çoktur. Bugün tesiri 
altında ıztırap çektiğimiz 
buhran, umumiyetle malum 
olduğu üzere açıktan husu· 
le gelmiş değildir. Bu buh
ranın başlıca sebebi, geçen 
sene 26 mayısta mebusan 
meclisi huzurundaki nutku
mda da söylediğim veçhtle 
büyük sanayi devletlerinde 

lerkupası 
Maçlar Yann Başhyor. 

Türk bayraklarile süslendi 
ve nazırla Celal bey cümhu
riyet köıkünde misafir edil
di 1 er. Bugün müesseseleri 
camileri gezecekler. 

1 SAvaı gazetesi umumi neı-
riyat müdürlüğüne! 

BÜKREŞ , 384 M 
Gündüz Plak neşriyatı. 1 

d 

b. 

in 

•• 
il 

luı~ 
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ı ı·I ı 

1 ~' i t 

t• f'Zi 

rd ı 
1 ' 
~il I' 1 

r.1- 1 ! 
J i~ l 
ile h 
İSYO . 
ır. --

nüfusun azalmasından ileri 
gelen stok fazlalığıdır. 

Her millette münevver 
zümre denilen unsurun nes· 
lini üretmeği dütünmenıesi, 
az çocuk yapması daha 
hazin bir keyfiyettir. Bu 
zümre ıayet esasen büsbü
tün çocuk yapmamağı ter
cih etmemişse. ancak bir 
iki çocukla iktifa ediyor. 
Tahsillerini yüksek mektep· 
lerde ve ilmi enstitülerde 
ikmal etmit olan akademi 
mezunları istatistiklerine ba
kacak olursak, bu münev
ver zümrenin adetlerine nis
betle, milletin fikri seviye· 
sinin yeni unsurlarla yüksel
mesi hususunda az vazife 
deruhte ettiklerjni görü· 
rüz. 

lıte karoısında bulunduğu
muz ciddi ve tehlikeli vazi
yet budur. Buna karşı itti
haz ve tatbik edilecek ted 
birler ve bunların vereceği 
neticeler, yüzlerce seneden
beri mevzubahs olmuıtur. 

Hatta bugün bile öyle 
adamlar vardır ki , Auguste 
tarafından vazedilen kanun 
larır. tesirini Kabul ederler 
ve yine öyleleri de vardır 
ki bu tesirleri red ve inkar 
eylerler Ben nutuklarımdan 
birinde demittim ki: Tevel· 
lüdatın artmayıp azalması 
gibi nazik muammaengiz 

ve korkunç bir meselede 
en fena siyaset liberal siya
settir. Yani işleri kendi gi· 
diıatına bırakmaktır. Maa· 
mafili hiç bir hükOmet bu 
fena siyaseti tutmuı değil
dir. Bilakis btr çok kabineler 
nüfusun artmasını istihdaf 
eden bir siyaset kullanmak
tadır. Biz italya'da 1926 
danberi bu yolda çahımak-
tayız. Gayretimizin 
neticesi hakkında bir 

ilk maç Muallim mektebi -
Tekirdağın kurtuluşu 

Ortamektep arasında TEKlRDAG, l 3 (A.A ) -
Bugün Tekirdağı'mn on ikin· 
ci kurtuluı yıldönümü yük . 
sek heyecanla kutlulandı. 

Gazetemiz tarafından mek
tep itler arasında yapılacak 1 
futbol maçları birincisine bir 
"Savaş kupası,, verileceğini 

evvelce yazmııtı k. Erkek 
ortamektebi, Lise ve Muallim 
mektebi müdürlüklerine bu 
husustaki mürcaatımız mem· 
nuniyetle kabul edi)miıtir. 

Her üç mektepten gelen 
4 der murahhas ar"adaıımız 
ve mektep idareleri tarafın
dan topJanllya riyaset için 
seçi len beden terbiyesi mu
allimi Kamil bey dün Neca· 
ti bey Muallım mektebi ve 
lisesinde toplanmıştır. 

"Sava§ kupası" arkadaı 
larına tercüman olan her 
üç mektep murahhasları ta. 
rafından istekle kabul edil-

lamasına karar verilmittir . 
Birinci takımlar perıem-

be günü saat 15 de ikinci 
takımlar da cuma günü sa-

at 10 da karşılaıacaklardır. 

Yarın muallim mektebi 
ile Ortamektep takımlarının 
maçı vardır. 

Birinci takım maçı hake· 
mi liseden Zaman, ikinci 

takım hakemi de yine lise· 

den Kemal efendilerdir. 

Daima gençler diyen ve 
onları ön safta gören "Savaı,, 
her üç mektebe muvaff a 
kıyetler ve eyi sporculuk 
diler. 

Bu husustaki tafsilatı ve 

Hareketi arzoldu 
ERZİNCAN, 13 (A.A) -

I Hugün saat 10, 12 de hafif 
btr zelzele olmuıtur. 

SltRT, 13 (AA.) - Dün 
saat 12 de §arktan garba 
doğru bir zelzele olmuıtur. 
Zarar yoktur. 

Kaymakamlar arasmda 
ANKARA, 13 (S Ş) -

Gönen kaymakamı izzet 
bey Diyarbekir'in Silvan ka
zasına; Gürele kazası kay
makamı Nurettin bey de Gö
nen kazası kaymakamlığına 
tayin ve nakolunmuılardır. 

birinci devre maçlarını et- • 

raf ile yarınki nüshamızda lrlanda 'da 
maçın yarın baı· okuyacaksınız. 

.;..İ_h-tis_a_s_m_a_h_k_e_m_e~si nd e: Cü m h.~ riye~ç~lerin 
mit ve 

C. H.F.da 
Köy ocakları toplandı 

Dün Cümhuriyet Halk 
Fırkası binası salonunda 
merkeze bağlı köylerin ocak 
heyetleri toplanmıştır . Bu 

toplantıda yapılacak kaza 
intihabı hakkında görüşme

ler yapalmııtır. 

hüküm verebilmek için he · 

niiz daha çok erken· 

dir Her halde bu mesele · 

nin İtalya için ve beyaz ır

ka mensup memlektlerin 

bir çoğu için bir hnyat ve 

memat meselesi olduğunda 

ıüphe yoktur. Sarı ve siyah 

ırka mensup nüfusun sürat· 
le tezayüt, intiıar ve istilası 
karıısında Beyaz ırk mede. 
niyetinin inkıraz bulmağa 

mahkum olup olmadığı bu 
mesele ile alakadardır. 

, __ , _______ ,. numayışı 

Tütün kaçakçılığı yapmak- DUBLIN, 13 ( s ş . ) -
tan suçlu Balıkesir'in Macar- lrlanda Cümhuriyetçileri va
lar karyesinden Recep oğlu him hadiselere sebep olmuı · 
Ahmet 6 ay hapıe ve 810 tardır. Mütarekeninyıldönü. 
lira hafif para cezasına mah- mü münasebetile yapılan 
k~m edilmiştir. nümayişlerde gürültü çıkar · 

§ Yine tütün kaçakçılığı mıtlar, Polislere hücum et
j yapmaktan suçlu Çağıı na- miılerdir. Yüzlerce eski mu

hiyesinln Değirmenli köyün- harip cümhuriyetçilere ilti· 
1 den Halil İbrahim oğlu Muh· hak ederek nümayiıler yap

terem'in 6 ay müddetle hap· mııle.r ve "Kahrolsun faıizm, 
sine ve 31 O lira hafif pa · kahrolsun İngiliz emperya -
ra cczasile mahkumiyetine ka- lizmi" diye bağırmıılardır 
rar verilmittir. 

§ Tütün kaçakçılığı yap
maktan suçlu Macarlar kö: 
yünden Durmuı Ali 6 ay 
hapse ve 360 lira hafif pa
ra cezasına mahkum edilmiı-
tir. 

İhtisas mahkemesi 
müddei umu mil iği nde 

Bahkesir'in Halalca kö
yünden Halil oğlu İsmail 
ve Balıklı köyünden Hasan 
oğlu Halil ve Ova köyünden 

saret almıg olacak .. 

Halil kızı Fehime Üzerlerine 
yazılı bin kilo tütünleri 
kaçağa sarf ettiklerinden do -
layı haklarında dava açı1-

mııtır. Duruımaları yakında 
yapılacaktır . 

§ Kaçakçılık itlerinde 1 
memuriyet vazifelerini sui · 
istimal eden lmroz muhaf a-

1

1 
za mıntaka memurlarından 

Hüseyin oğlu Seyfi ve Raıit ı· 
efendi hakkında açılan da
vaya yakında ihtisas mah· ı 
kemesinde bakılacaktır. 1 

Roman Tefrikamız: 23 Senin de sevdiğin var 
mı ablacığım? .• 

Buraya yeni gelen bir mü. 
l!zım varmıı . İstanbul'lu 
imiı. O geleli beri bu civar 
kızlarının önüne geçilmez 
olmuş. Nice gelinlik kızlar 
hep onun yüzünden tel ve 
duvaklarını takmadan, kara 
iplikle bağlamıf, sandıklara 

almışlar . Kara yazmalar 
takmışlar .. Hatta bir iki ta

nesi ona kaçmak istemiıler 
de, o yüz vermemiş. Kim
seyle, hele diıi kısmile tanı· 
şıklık etmezmiş.. Geçtiği 

yollara al kurdelelere bağlı 
güller atmışlar da o çiğne· 
yüp geçmiı. . Kimi sevdiği 

Uykusuz geceler 
Yazan: HALİL BEDıt 

Anasını, babasını dinleme
den, çok sevdiği gence kaç· 
tı. Hem o kız benden de gör
gülü idi . . Fakat yılına var
madan ayrıldılar .. ~lerak et · 
tim sordum.. • 

- Ne olmuı ta ayrılmıılar? 
Kabahat kimde imiş? .. 

- Herkes suçu kızda bu
luyor .. Bir iki ay güzel ge· 
çinmiıler .. Fakat anasını, ba· 
basını dinlemiyen, saymı
yan kocasını dinler mi? .. lluy· 
s~zluğa , kötülüğe başlamış . 
Hatta bir aralık kocasına 

bile karşı koymuş. El oğlu 
bunu,çeker mi ablacığım .Ço
cuk bir sabır etmiş, iki sabır 
etmiş. Üçüncüsünde basmıı 
taıı yüreğine , atmış kızı dışa· 

rı . Şimdi taze dul düşü
nüp duruyor .. Yalnız o değil 
kaçanların hepsi öyle, dedi .. 

Gevezeliğim tutmuıtu . 

- Peki Müıerref, annen 
seni o zenginle evlendirse 
gön ün birinde sevdiğin genci 
görsen, ona yüz verir misin? 

Genç kız şaıırdı .. 
- Hiç öyle ıey olur mu 

ablacığım? Ona nerede rast 
lasam yolumu değiştiririm. 
İnsan kocasından gayrisine 
bakar mı.. Sonra çok 
büyük künaha girer. Hem 
kadınlar ne yaparsa, erkekle· 
re malum olurmuş. Ben bun 
ları bir çok ihtiyar kadınlar · 
dan dinledim .. 

Bu temiz r u h 1 u 
kızın düşünce ve fikirle· 
rini takdir ettim. Onu da· 
ha çok sevme~e baılıyorum .. 

- Aferin kızım,dedim,ölün· 
ceye kadar böyle düş ün me
lisin .. 

Yüzüme dikkatli, dik· 
katli baktı. Gülüşümden ce· 

Böyle bir sorgu karıısında 
kalacağımı hiç tahmin etme
miştim.. Meral.. Şimdi sen 
yanımda olsaydın da bu sor· 
guya cevap verseydin... Bir 
aralık onu hatırlar gibi ol
dum. Fakat kin ve nefret 
her şeyi sildi. Kalbimi yok
ladım . Boı ... Bom boş .. Hala, 
yüzüme hayretle bakan kıza 
cevap verdim: 

- Sarı renkte olmıyan 
her"' şeyi severim kızım .. De · 
di 

O, bundan bir şey anla
yamamışh.. Yüzüme derin 
baktı. 

_ Sen "Ateş çiçeği"ne la
yıksın abla, dedi. O kadar şi· 
rinsin ki .. 

Onu göğsüme çektim. Öp
tüm, öptüm. Genç kızın 
ikide bir tekrarladığı bu 
kelimeyi eyiden ey iye me · 
rak etmittim. 

-- Kim bu "Ateı çiçeği,, 

dedim .. O anlattı .. 

kime gönlü olduğu bel1i de
ğil mi§.. Burada nice zen
gin kızlar varmış ki onun 
için yanıyorlarmış. Delikan
lı zabit çok güzel değilmiş 
amma, yakışıklı, yürek ça-
lıcı imiş. Talimden gayri 
zamanlarda yüzü gülermiş. 
Fakat askerlere emir verir
ken öyle sert ve yakıcı 

olurmuş ki bu yüzden ona 
"Ateş çiçegı,, demitler .. 
Genç kız bir iahze sustu. 

Gazetenizin 9/ İkinci T eı· 
rin /934 tarih ve (302) 
sayılı nüshasında (Eleklirk 
kilovat ücretleri) ve (her 
gün belediye meydanında 

bir kaç hayvan ayağı kırılı· 
yor) baılıkh yazılar hilafı 
hakikat olduğundan matbu
at kanununa tevfikan ilk 
çıkacak gazetenizin aynı 

sayfa ve sütununda neıredil. 
mek üzüre aıağıdaki ıekil· 

20 üniversite 20,20 
20,45 Tıganni (Romen 
kisı). 22,05 Dans aıut 
22,45 haberler 23, l O 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 M 
Plak konseri. t 9 iogi 

ders. 19,50 Hik!ye. 2 
Puccini'nin •MDAME BU 
FLY• operası. 23,20 ha 

23,3 5 imre Magyari Çİ 
orkestrası . 24, 15 CozbeO 

de tavzih olunur: 

I - Belediye ile elektirk Bulganstan'da Türtl 
ıirketi arasında elektrik 

"Novi-dlnl" gazetesi 
kilovat ücreti ihtilafı bele-
d l 18/2/ 

R. S. imzalı çıkan bir 
iye mec isinin 934 

zıda Bulgar' ca lisanı 
Tarih ve (208) sayılı kara · gayri lisanların konutu 
rile hallüfasledilmif ve bu sından ıikayet edildi 
karara tevikan mukavele- ve ıöyle denmektedir. 
namenin bir kaç maddesi 

"Birçok yerlerde Til 
tadil edilerek evvelce l 25) ve Rum'lar Bulgarca bi 
kuruş olan kilovat ücreti- leri halde konuımadl 
nin (20) kurug tenzil edildi-

ve Türkçe konuımalı 
ği ve bu tadilatın 1/1/ 934 etm~ktedirler. Hatta B 
tarihinden muteber ola- ların bile bunların ar 
cağı halka ilan edılmiıUr . T na katıldıklarını ve 

Mukavelede yapılan son konuıtuklarını tee116 
tadilata nazaran bir Türk teessüfle görüyoruı· 
altın lirasının (925) kuru- memlekette bakim 
ta müsavi olduğu esasına unsurun hayatını re 
göre tesbit edilmiı olduğun · eden bu hareket hak 
dan 1 /1/934 tarihinden alakadarların nazarı d 
bugüne kadar yüzde 5 nispe· tini celbederiz," 

tinde tenezzül vukubulmadı~ı I 
ve binaenaleyh tarifede Sanşın Takvımı 

TEŞRiNiSANİ 
14 

tenzilat yapılamıyacağı mu- ! 
ka vele iktizası olduğudan 1 
Altı aydanberi vukubulan 1 Çarıamba 
temvvücat cetveli bankadan 1 Gün doA'U 
alınmıı ve cetvele göre 
tarifede tenzilat yapıl-
masını icap ettirecek 
yüzde 5 ıi mütecaviz ten ez · 
zül olmadığı anlaşılmııhr 

2 - Gazetinizfn şikayet
lerinden ikincisi de;Belediye 
dairesi önündeki meydanlı · 

ğın bozuk olmasından bir 
merkebin ayağı kırıldığı 

ve bu facialara nihayet 
verilmesi lazım geldiği yazı

lıyor . 

Parke taıı ile döşenmit 

meydanlıkta hiç bir bozuk· 
luk yoktur. Ancak ıehrin 

sonra ilave etti. 
- Ya ablacığım. lıte 

böyle. . Ama sen istersen 
"Ateı çiçeği,,ni kül edersin de· 
di. 

Genç kızla biraz da baıka 
mecrada konuıtuk. Akıam 

üzeri tekrar buluımak üze· 

1 Zevali 6,4 
I YIL: 1934Ezant ı,4 

I=--- ŞABAN 
1 
_________ ... 

vaziyetine göre su cer 
larına karıı fazlaca 
veri1mtı olan bu ma 
bozuk olmadığı, nakil 
larının geçeceği yolları 

lediyece gösterildiği 'I 

naenaleyh merkep ay 
kırılması bir kaza ne 
olarak vukua geldiğ 
yan olunur. 

Belediye 
i. N 

memleketinde hatırlaın 
dakika yok gibi. Uyku 
den eyiye bastırdı . D 
mi kapamadan saf 
sözlerini tekrarlıyorum· 

- Sen istersen "At 
çeği,,ni kül edersin . . 

25 -
re ayrıldık. Mandırada her ")ki üç gündür u 

ıey gibi gece de çok hoıuma ğum defteri timdi 
gitti. Ne sivrisinek ne de ah yorum . Yazmak 
tahta kurusu. . Dayımla öte· parmaklarımda k 
den beriden bir kaç laf at- bulamıyorum . . Hala o 
tık. O yann Niğdeye dönü· yecanh sahne göz 
yor. Senide götürmek ist-· silinmiyor. Büyük bir 
yor amma; küçük dayim ve geçirdim Meral .. Ha 
karısı bırakmak istemiyor· "Ateş çiçeğin "e med 
lar. Karar verildi. Sivasta Müıerref karyolamın 
kalıyorum.. ucunda.. Ağlamakta 

Uykum geldi. Yatmadan kapakları şişmiş .. 
bir kaç satır daha karala· eyileştiğimi görünce 
mağa çalıııyorum. yüzüne renk geldi . 

Meral o kadar mesu- beni ne kadar çok se 
dum ki. Baş başa kaldığı· mut·· 
ğımız günler sana geçirdik· - Ah, Ablacığım· 
lerimi anlatacağım. Çektir- çiçeği ,, olmasaydı, 
diğimiz fotoğrafı albumun ne olacaktı .. Dedi. G 
ortasında süsledim.. Ona ğim kazayı yazıyoru 
sık sık bakarak seni gün evvel dayımı tef 
anıyorum. Seni "Ateı çiçeği,, 1 tikten sonra mandıra 



SAVAŞ SAYFA 3 
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,.. A 1 Lüdmlr : H t k J : Çeviren : 
An!_stfer arasında 3 saat:4 k J A D : Stoyanof: aS a 8 P :M.Türker: 

H. Kemal bey tiyatro. ha - N 1 ! ........ ! ................................ : ........ : y 
Açık, güneıli bir ıün . Ve bu niçin? 

kında neler söyledi? . S O Fakat, ne kadar can ııkıcı.. isim gününün yıldönilmün · 
o l du~· gibi, b6k6met tıyatro• A t a A 1 Genlı bahçede llrpancman de koluna taktaiı hep ıu 

1 te odasında, masada bir ... el d 111 buıuıl ıerma- vus ury manya yeıil otları biçerken hrpa- uiurauz bilezik için defilm17 
~ Yes Yazmakla meıgul olan lar~~ .. e 'tiyatroların da mndan çıkarttıiı ahenkli ıeı, Bu, onun dililln günilnde 

1c::.ülbeddaylln eıkt eanat· :;:~:~~n l Yen~ı Ladisılır Tekrar mı~ııetlar cemiyeti- inıana ölümü naııl da habr- intihar eden, kendlıince eıki 
l arın an il. Kemal bey- -Darülbedayiden ayrıma- il latıyor.. Evet, kalplerde fakat kıymetli bir erkek 

d: kşonu.ıuyohrum. Yanımız· nazın sebebi nedir? d k' Naziler ve komünist- ne girme~mi isyiyor? yalnızlığın derin yuvaeı yer arkadaıtan hediye olan bi-
az Ye amm da var. _ Benim aynlmam a ı f ki 1 bulunca ve bu zamana ka· lezlk defli miydi? Evet, 

- Tiirk tlyatroculuiu b bütün Türkiye'de tiy- vflfA~~~ 13 ~n~~~ _ R LOfNhDRA, lf3 (kSl.Şd) -
1 

dar ıevilen hayat manasız- aralarında ki bu doıtluk 
hakkında fikriniz nedir? se ep lnız bir müesse- ayt i rer'fn ev 8 i e e - laıınca ölüm düıüncesi o yakın mazide güzel havayla 

D atronun ya Avusturya hükümeti Nazile· · 1 l M .. V Rıb t b 
1 - ünkü tiyatro ile bu "nhaeir kalmayıp çıs 0 an ösyo on en · kadar tatla ki.. . aı amıı, fakat fırtma ve l6nk~ k ıeye mu d rin Tirol'da faaliyetlerini k I 

u tiyatro araımda ço I ınklıaf etmesi ir b d d roppe dün Hariciye neza· Yalnız . Yalnız .. lıte rün a11rıay a netlcelenmltU. Ve bQ "'k yayı maıı, arttırdıklarında ıı ha er ar e [d b 
1 

sr.ıa 
0 1'4 adımlar atılmıftır. Meıell Ankara 'da bir., Şehir 1 retlnde Müsteıar M en terdir hep yalnız._ Ve on- u earareng z u m n ıe-

.. 1'4nkü Türk tiyatroıu dal· kurmanan zamanı tarafından kabul edildi. Bu dan hiçbir haber .• e n on an at a mıe a .. n. mittir. Bu Civarda datıta an 1 b bi i d b k ki 
-. k 1 tlyatroıu,, k beyannamelerde (SA.) ve bil ı d o k 
.... te lmüle dofru tler e- 1 .... 11 ve roktan ıeçme · mülAkat hakkında reımi hiç Genç kadın yavaıça, pen m yor u ' acınaca ' 
inek d ,,,e ... 7 (S S .) teıkilatı bili mev· dehıetli bir dramdı. . Bu te lr. 0 di Sonra memleketin b G cereye yak n ot d O V k te r. d cuttur. Yakın bir zamanda ir teblii neıredilmedi a. 1 ur u. •tar· acı ölümdür ki, hayatının 

aziyetinden daha ço daha bir çok yerlerine e k da, kartı evin duvarını kap· 
t le kuvvetini göıterece tir. zeteler Ven Rtbentroppe ile en meıut ve ,en geçecek e lnıGl edebileceiini görü· bu kakil tehir tiyatrolarına hyan yer ıarmqıklarının 
)' ., Avuıturya'da milliyetçi ıoı - görütmeler etrafında muha . bir gününü zehir etmlf, ıer-
oruz. ihtiyaç vardır aıırlık koyu gürlüklerlne 
p l ı k yalizmin bfrleıeceii giıne faza edilen ııkı ketumiyeti ıem gibi olmuıt•. Düiün •kat unutulmıyacak bir Ankara'da teme 1 atı ac.a d led d dikkatle baktı, baktı~ Sanki d k 

k kadar mike e e evam k yd t kt j ...nJı Al oıinü, mümkün ol uxu a· llolcta var. Bu tekamül hü· bt tiyatronun bütün Tür ıye a e me e, n •• z - • orada kocaıının hareketli •- • 
~ r b . eilne etmiye karar verdik.,, deni· man mümeHilleri arat1nda dar kendini ıen, ıık göı-

eUn yardım etmeıl ıar· ye yayılmaıı enım y 11,or. Diğer taraftan Tirol hayalini görür gibi oldu. termele çahıtıyR da, kalbi· 
tile olacak. Bugün Türkiye'· iıte~ımdir hangi meıelenln mevzubahı Sonra brpancıya dönd6. Gür ne bir daha ıilinmemek .a_ • h kk da daJırlarının tepelerine Nazi l 
"" bazı eıerler Avrupa'da· _ Darillbedayi a ın lta~etlerl konulmuıtur. Btr olabl ecelini ıoruıturuyorlar. ve yükıek otlarm araıına 
İlder dereceıinde temıil edil· f ikrfniz? or;ıda ıanat yapa· taraf tanda komünfıtler ve Kuvvetle tahmin edildliine ne kadar da ıokulmuı, bat 
"'•ktedir. Bu da teklmül btliyorlarını. d W • ıoıyaliıtler de kımıldanıyor· göre Hitler'tn fevkalade el- mııtı.Kalblnin derinliklerine 1~ btr mJ1al olabilir. - DarOlbedai lilltn 

1~ 1 
Jar. Vlyana'da eayıaız ıoıya. çiıi Almanya'nın tekrar Mil tıpkı (O) nun ıokuldufu af· 

-Mmı, tercüme ve adap- gibi latan bul ıehrinin tabı~ - llıt beyannameleri dafıtıl · letler Cemiyetine ve ıllahla- bl ... 
~ eıerler hakkında ne tile idare edilen bir mu· m11tır . Hük6met her ihtl- rı bırakma konferanıına Clön·

1 
Parmaklıklar boyundaki 

-..rıtllJz~ ea dl Bir iki ıenedir san- male karıı fevkalade tedbir. meü meaeleleılnl 16rOflllÜf· 1 yOkıek kavak aiaçları in· 
e11eae tr~ı iddia edilemezdi. ha - Milli eser yazan mu- at yap ı• 1 ak ler a1maia hazırlanıyor. tür. ıana burada manaıtarJhava-

ll~lrlerimiz maaleeef yok Fakat bu ıene ikiye ta;:ıp~dı· __ Y_u_r_d_u_m_u_z_u--h-er--m-e----T-ü_r_k-'1-e-ri_n_d_e_n_ Etl'ler Ro- ıı teneffüı ettiriyor. Manaı· 
dır. la bir tarafta ıana deni yolda Avrupa devlet· ma'lılar devrindeEtra.k'lerln tar •.• Zaten fU ıHız ıemtte 

L_ Bundan makRt yazacak fına tllphe yoktur. ıattk- teri ııraıına çıkarmak için tiyatrolarını, Türk ttyatrotu- bu ev, herıeyden uzak, her =1hUt•ette yok demek de· - Kumpanyanızın .. d k -yden ayrı oenlt ıe11iz av 
.. 

1 
, çahf&n hatlarımız, bunu a nun naııl baıladıfını ço .- ' • ' 

dır. Fakat meydana çıka· balfnl nasıl ıör~yoreunuz. ihmal etmlyeceklerdir. 1 ıüzel ve faydalı ilr tekilde lu ve bahçeıile batka neye 
::-aktadır. Bu kabiliyet· Memnun musunuz. k Batla ulu bakanımız anlattı . benzetilebilir ki .. 

llleydana çıkarmak için - Memnunum Şilphl etiz 
1 

olmak &ızere Tilrk milletini 1 - Tı-tro nevilerin - • "'• 
'9aa bb.n. On bat anrıcı ,_ G " i k k l 

e IÖyledliim gibi hüku- her teıe uı l k i 1 1 l den hanglılni tercih edeniniz uneı n ıon ırı ziya a · 
:-ıın tiyatro ile pek yakan- bütilnmüt .. yılamaz. De:~- :.:~::o::eda .~::; ~t:e~~: ve oynadıklarınız içinde en rı, diri aıabl6klarmış ıtbl 
.ı. " alakadar olması lazım· flm gibi arzuhlakr~ız~~n ya~- b•nun tohumlarını Tiirklye- fazla eevdifinlz eıerler han. aiaçların araundan ıOrOne 
'4Q' • Be ü da h kkuku için il ume ıDrOne •eçlyor. Bakır kırmı ilce eyi eaer v cu a k nin göbeğine ekeceklerinden gllerJdir ? ıualine de: 
~etlrllıek için milıabakalar dımı lazımdır. An ara 'tr- ve filizlerini tophyacakların· - Ben bu janlarm z111 bGyllk kutlar ıankl ıü· 
l•rtıp edilmelidir. Bu suret bir Uyatreu için bize vaıh er dan eminim . küttan meetolmuılar .. Biraz 
't b d .. nal em hepsini ıeverJm. Fakat oy· k d l •1atro eserleri milli eserler var . Ovakit iz e 

1 
Ak _ Gençleri nalll bulu- ıonra, ıüya en 1 erini yap 

ttını.-ı_ ' k t beklenebi ır. · namaıını eevdiffm, ciddi rakl ki l 
l -.11; için eyi bir teıvl tam sana h tımızı da yoraunuz? Ve neler tavıiye fikir eaerlerldlr. Ve zan arın arasına ıa ıyor ar· 

için ıinen mezarüllü top· 
rak yıfını gibi ezici ve ka
ranlık, afır bir gölıeye ma 
nt olamanuth· Fakat, 
heyecanını bir dakikacık olıun 
dıtarı vurarak, renk verme
di; gülüp ellenen davet
liler aratında ruh hazır bu
lunmaklıiını ıl>sterdi. Llkin 
fevkallde bir hadiee ki, 
kalbe alev harflerle yazıl. 
mıtbr, ılllneblllr miydi? 

• • • 
Günler geçti. Halbuki 

diferlnln - ölenin - dO,On · 
ceal kencliılnl bırakmıyordu. 
Genç kadın ,Onden ,One 
ıararıp erlmele batlamıflı . 
Kocaıı bu lnl deiltddljln 
ıabeplerlnl hiçbir ıeyle izah 
edemiyor, çok ıevdlfl karı· 
ıını hayretle karıtık derin 
bir heyecanla ıüzüyordu. 

a ur. ıl takdirde aya Hal edersiniz? nedlyorum ki bunlarda daha mıı gibi, kaybolmafa başlı-
&. . k mıya mecburuz . Burada durakladı yorlar ve eerarenalz bir el Ve daha buna benzer ıor· ....... Jllelaıllel töhreU kazan azan t aileılni dil· çok muvaffak oluyorum. • J h k ed 

.-. '-Ja k dl b ki bu haya 1 ld 0 1 k onları bu muht-em tablo· gu an, iç çe lnm en ıenç 

Neıl vardı? Ne oluyordu? 

1- " ••I lerln tercüme e · u alnı1, sanat dft - ve ıü ü. l:ir fey ıöy eme Ben kllıiklerden Ştller'in -... k d d Ol ı 
•11 y"p '1 dan silerken yerleri•• mavi a ına ıoruyor u. g o. hı.1~1erDlerlnin oynanması ıOnmell: 'kalmak, yürümek istedi. Vaz geçtJ. Kendi "Hile ve ••••I,, Şektaps'ln 1 .. ıelip ıeçJcl bir linir 
.ı:~r. iierlerl de elimiz· tünce• ldur. kendine .,kızmamak daha "Hırçın kız ,, ını çok ..... eker konduruyor. Hu ıırada buhranından batka ne ola· 
._. fazı d i i t istediğimiz yo k d doğru,, dedi. Ben berıeyJ rek oynadım. Sonra da uze· tırpan çalı1or, çalı1or. . Ve bdırdı? 
"-t1c a eaer olma 

1 1 

ç 
0

' - Ankara'da bir a a e anladım . Galmeıin• katıldım- birli kucak,, "0 ıece,. •Hedef- bu çahf hayattan flklyetle, Fakat, ha•ır - ılnlr de-dt•-1c•ll benimsemlılni nazara· a ılacakmıı, ne dersiniz? 
1 

f •-
1 

ı 
il at mi ç d _ Gençler içinde lılldat- ılz buıeler,, "Namuıu,, gelir. ıl>mü müı lair eri tekrar ili _ bunu hiç klm1e, ,h e alarak, adaptasyon B evvelce de uy· Be ef ~ 1 nl d L '-•f ı 

"1'lil - unu .,Sa lılar var. Bunların m•lekle· - Y eaul ıon ıua im ca an ırma•.· .. t ı• lyor. doıtlar bile, anh•amamıttı. f.a_ e temıll daha muva - Oiln de ılzin vaf,, H d ı 
~ olur . muıtudum. Çok ılzel ve rint ideal edinmelerini, çok ayatınız 8 en ıarlp hadi- • • O, daimi bir namevcudlyet 

- Op f k ta ok 111· l b plıımalarmı, bütiln tiyatro ıeyi hatırlar mmnız? Hayat inanlarla, ıtzllce emellydı: fikirlerin, arzunun 
.,._. .. eret hakkındaki 1 • a ılmaıı eyidir. Yanız u. k d - Çok içlnclliJm hav.r k d d 1 dl ! 
-.... zr Y P d bir de profeı- cereyanlarını ya ın an 1 • ne a ar a a ay e yor bakııın namevcudlyetl. BlltOn 

a olmuıtur. Fakat eevlndlflm D d-'- h ı k - o nün yanın l d ki takip etmelerini, okumaları- üne .. er teJ para ve bunlar, genç kadın için, 
0 d Peret te güzel bir ıeY• 1 tiyatroıu olma ı ır zamanları hatırlamıyorum . k dl F k k d 

a b d yone 1 b nı tevsiye ederim. '" in · a at ı•nç a ın bilinmez bir gerillie tanıma· 
S e il bir eğlence. ktepten çıkan ta e e Dedi, Sevimli ıanatkira d b d k k d 

~. a"-YI Defilenin birçok o me " rıün istikbalinden Bundan ıonra Kemal bey teıekkOr ederek ayrıldım. için ünya lr a 1 a için e dıia batka bir &leme dofru 
llıt1la :.1 h yolunu ao ' tl•atronun menıeini kııaca defifti,korku~ bir ılyah per. yüz çevlrmlf, ıöçmflttO. .. rını içine almıı bir sa ne . 1 Bu da olursa, ar· 1 A R ao··ka/p d l .. d k ) 
vhıı d d ı eman o sun. l hulaıa etti. Ta orta yaı · ey• arar ı. (Ar uı yarın 

d~~u~u=r~. ~F~a~k!a:t~o~t~a~rz~a~,~::~e=d~il~e~n~ga:y~e~y~e~v:ar~ı~ı~r.:::--;:;-:;::;::~~~~~~~~~~~~ Yaııın her tarafında ol· zu ı O J Seı çıL-rmıyorum •. ler dinleniyor ar. narı ya. ... 
.a. t pat vuru- k k dl i t t Ne derse itaat ediyorum .. ~~· Canım rok sıkılıyordu. bl toprata pa 'beniınle alay rup geçer en en m u a-
'wt11ıerr f'l 7 yordu. Sanki Bu da ea madım. Kolumu tarıyor. Farkında 
"'' e erinde o gün ça· ediyordu .• Kızdım Erkek - imdat. llmdat diye delilim .. 
, 0 l•r ıüniiydü. Öyleden ciaılnden . avazım çıktılı kadar baiır- Gözlerim clumanlamyor .. 
p -:_ra bir az kitap okudum. rı çıyan H de ıımdi al · dım .. Otelini bilmiyorum .. · Dajnık ıaçlı baıım gayri 
'"at h. ı · deiilmi?. em 
\' a a da 11kılıyorum · i r Jbi. Dur ben sa Ayıldığım zaman küçün ihtiyari ~ıöfıüne dütüyor .. 
enıem. tunda el 

1 
ii gösteririm bir akar ıuyun yanında Bir dakika, iki dakika, üç 

- y na alay etme il l bir k 
°"lr. 

0 
enı1 aldığımız bir at dedim. Elimde g ze idik. Birisi, avuç, dakika.. Seı çı armadan 

clecı nun a gezin, iıtereen. kırbaç vardı.. avuç yüzürr.e ıu ıerpiyor. duruyoruz.. O. uyudufumu 
-4\.hl.Fakat bir az huysuzdur. O matrur ve ıahlanmk~f Esmer, kavruk yüzlü genç zannediyor .. Yine onun ıe-

ll'ıet'tde yanına katahm.. le bir vurudm ı.. bir müllzun .. . Ta yanımda ılnl duyuyorum. Bir iç çeklti-
Ben ld d Kü batın• öy Evveli ar· dtz ,.ökmuı ilk tedaviyi ya· le ıl>ylüyor. ÇGlc a ırma ım.. · ôte1inl aorma. . S T 

L dayım da ısrar etti. Fa· ibl oldu. on r O kadar merhametli -Bir klnun ıabahını ha· 
'ftt '- kaya sıçrar g 'bl pıyo · b k ki 1 k ı k dd 1 
"1 "endimi korkak bildir birdenbire bir ok gı ve asil bir a ııı var .. .. tır ama y ne mu a erm f .. 

elllelt ı k ra d d"rt na· Gözlerimi açtıfımı görün- Bir ıey anlıyamıyorum .. buı Çin dediklerini a· ileri fırladı Şım i 0 
w 

... ettnedım. Onlar da üze Gülmege ce gülerek sordu: Batım göfıilne daha zi· 
••ille d~ la gidiyoruz.. _ Zannedersem bir par· yade yaılanıyor. Bir 11cak· 
ltl uımediler .. Hayvana baıladım .. Fakat nedense 

adıf H d" ça eyileıtinlz, delil mi efen· lık gç)arımdan ~alev ıtbl llGı •nı gibi sürdüm · e- kalbimi bir korku bürü u.. süzülüyor. Ta kalbimin en 
.... lllandıradan ikiyüz dl Nerede diaı? Sonra ilave ediyor.. ô 
... etre ._ Durdurmak fıte m. · _ Geçmff olıun. llikika· gizli yerini yakıyor.. yle. 
.\t •adar açılmııtım.. O inadın;,, afttikçe artan bir ce bir saat, bir hafta, bir 
1. •n inadı tuttu.. Huysuz- k .,. ten bir kaza ıeçlrdinlz . b •- l 

llntafa b 1 E hızla koıuyor, koıuyor, Ona nasıl teıekkür ettiji · ay, bir ıene, lr a11r aa • 
lce'- aı amaeınmı.. r· b 1 mak, uyumak, uyanmamak 

" detil H ıuyor mi, neler 1öylediiiml i m
1
i-

,.a l mı Meral.. ay- Ko~kudan tltremeie baı- m O cakellnl ara•· istiyorum .. Uzaktan Uzaia 
clı ~arı bile, karıı1arında ladım. Düımemek için, bat- yoru B~•az' ipekli mendil sesler, haylurmalar ltltlyo-eo' aördiilermı evveli kedi )arın• yelelerine ya. yor. 1 

nra. ta d nin saç ' k r yorum. 
"ort.. navar gibi avranr N yalan ıöyliyeylm çı arıyo · G 1 1 i k b 1 ~r t e Yine onun ıeıf. öz er m açara atımı 
)(1,. •• Altımda kıvrım P1f 1111' d Bir ara-

tını bt k d ki Meral, ağhyor u
1
-:· arka- _ Kolunuz hafif kamyor.

1 

hafif kaldırıyorum. Yine 
Ne il r ıvranııı var ı . d meydan ıslD .. de ederseniz ıarayım. . onun ıeıi. Hu ıefer titri· 
\'-ı erı ne geri gidiyor. hk üz d k Asker· Muıaa LGUll.tlllll pa maçlarına lurt. Alay 

llıı btr ayağile çekiç gi. ımdan geçiyor u o::._ ... -........ v • ı ı uı " 1 ikinci ve Birlik Gllç b rin 

~U_\'~6r(in caktır. harp hatıra arı el takımları ara11nda devem 

yor •• 
- Uyandınız mı hanıme· 

fendi .. 
Cevap veremiyorum. 

Allamak lıtlyorum .. 
Ayak seılerl yaklaııyor 

Dayım, yenıem yamaklar. 
ko,.rcaıına ıeliyorlar. O 
beni kolumdan tutuyor. 
Kaldırmak, g6tllrmek lıtlyor. 
Dudaklarım bilinmez bir ••· 
yanla çırpınıyor. 

Beni bırakmayınız dl · 
yorum. 

O cevap veriyor .. 
- Yamnızdayım . Üzül

meyiniz .. 
Bizimkiler yaklaı • 

tılar.. Yen gem çılıın ıibl 
üzerime atılıyor. Kollarına 

alıyor. Aflıyor, öpüyor .. 
Oramı. buramı muayene 

ediyor. Bir feY göremeyln · 
ce y(lreflne ıu ıerplll1or .• 

Çiftllfln arabaıına blnlyo• 
ruz .• Da yam ıenç m61lzıma 
nıuıl teıekkür edeceiinl l>l · 
lemlyor, ıerar ediyor .. 

- Cumaya mutlaka bek· 
lerim. Cok mion•llar 1caJ,._ 
\ ladı ve -y urtlularm soldan 

bir akı ı otuz Jncu dııkikada 
golle ııetlcel <: ndl . Bundan 

catız. Lütfen daveUml ka
bul buyurunuz. 

O sQlerek cevap veriyor. 
- Hanım efendi eylleı

ıin ler rahat.az ederim efen
dim . . Dayım teıekkür edl· 
yor . . 

Araba harel..et edecek .• 
Elimi ukıyor.. G6zlertnln 
ta içine bakıyorum.. Onlar 
beni kendine ıürüklüyor, 
çekiyor .. G6zden kaybolun
caya kadar bakıpyoruz .. 

Mefer onu farkında ol
mayarak o kadar ıevmltlm 
ki.. lkı aün zarfında aeke
rinl gönde1mi1. hatırımı eor. 
durmuı. . Yarın cuma.. Va 
dinde durursa relece .. Onu 
doya doya ıeyredeoeflm .. 

Don yengem yemek ha-
zırlıkları yapıyordu . Bır ara· 
lık takıldı .. 

- Hayatını kurtarana na. 
ııl karııhyacaksm bakalım 

1 

dedi.Seıiml çıkarmadım ıonra 
ilave etti. 

Bizden habenlz nlıan 
olursa, onlardan habenfz de 
İ\~tt\\ l'.)l"rı .:a • .ı: denoer hraç edllen etya 
mıktarı oldukça azdır. Bu 
ılın ilk dokuz a 

bi 
li 
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SAYFA 4 

Mısıı·'cJa vaziyet k•ırışık 
(Ütsarafı birinci sayfada) Fuat. Nesim Paıa hükumeti 

naıebetlerin iade olundu· tarafından ileri sürülen bü
iuna kanidir tün tartları kabul etmlıtir. 

LONDRA, 13 (S.Ş.) _ Is- Meclisin feshi emirnamesi· 1 

kenderiye'den bildiriliyor: nin hafta içinde imza oluna 
Kralın yeni baıvekil taraf m· cağı tahmin ediliyor. 
dan ilerf sürülen ıartla rı ka · ROMA, 13 (S.Ş) - Vene· 
bul etmemesi yüzünden va_ dik'te Seylap oldu. Su baskını 
ziyet yen iden kararmıştır. 1866 da olduğu kadar kuv-

1 

N · p vetli idi . Gondollar su ile 1 eıım aıa mebusan 
ı . · · d örtülen San marko caddesin· mec ısının ağıtıJmamasını 

Ye kanunu esasinin tadilini de dolaıtılar. 
istemektedir. Mısır umumi Fransa - Almanya 
efkarı batta Vaft fırkası ol· BERLJN, 1 I (AA.) 
mak üzere, hu talebi terviç Fransa ile Almanya arasan· 
etmektedirler. d a yeni ticaret konuımaları 

KAHİRE, 13 (S Ş . ) Kral aypılacaktı . 

, .. _ . ' .... /.;. . . ,.,, ~·~:. _,_: 

MAHFEL 
Sinemasında 
lf İ~inci teşrin pazar a~şaınmdan iti~aren 

Himayei Etfal menfaatine 

İhtiras Fırtınaları 
Baı Artist 

EMİL J ANlNG S 
Bu büyük ve heyecanlı Filimi herkesin 

görmesini ta vsive e<leriz. 
AYRICA ' 

SAVAŞ , -=- LW22 

--=~ S E H i~R::i--
sinemasında 
14 T. sani çarşambadan itibaren 

Büyük Türk Filimi 

MİL YON AVCILARI 
Tamamen Türkçe sÖz)ü 

ve şarkılıdı 
Teınsil edenler. 

ERTUGRl L Mt;llSIN, FERİlIA TEVFİK, ME· 
LEK NECLA, HAZUI MUAMMER, FERDİ 

MAH~IUT Beyler 

Her yerde ve herkes tarafından mazharı tak 
dir olan bu n1illi filimi herhalde görünüz. 
İstanbul'un en güzel ve şairane manzarala
rını bu filimde görecek ve en müntahap n1ii
siki ve şarkılarını dinleyeceksiniz. 
İlaveten ... Foks Jurnal 
Oyuna tam' saat 8 de:başlanacaktır. 
Perşen1be ve Cuma matinelerimiz saat 2,30 
dadir. 

Balıkesir Vilayet 
Daioıi Encünıeninden 

BAI"'IKESİR'İN 

= ll1ı(AllA lrlel~lc 
SAllAlfSll ~ ı 

H ı ·ı· ·· .. d ~ 8 l k · ''n / er ıususta emsa ıne ustun ur. a ı esır ı 

bu nefis KARATEPE şarabı herkese 
Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 
Birinci Noter altındaki mağazada 

1.~==~~~~ 

Maarifce musaddak ruhsatı , 
resmiyeyi haiz 

Biçki Dikiş Ve 
Nakış Vurdu 

1 Kanunuevvelden itibaren tedrisata baş 
lıyor . Kayıt başlamıştır. Şerait çok müsa
ittir. Tedrisat üç ve altı aylık olmak üzere 
iki devredir. Daha fazla ınalumat edinmek 
istiyen hanımların bir defa ) urt n1üdliriye
tine müracaatları menfaatleri iktıza~ından
dır. 

Bah ~. esir sıhhat dairesi ihtiyacı için .. 500 lira- ADRES: Balıkesir Saldhattin mahal 

~ t~gosla vya Kralı A leksaııdr'ın ve Fransa 
h~rıcıye nazırı Bartu'nun Marsilya'<la katlini 
~o.stere .. n ve .biitlin d~inyayı teesslirlere boğan 
fılım gosterılmektedır. Her haJde göriinüz ... ilk kinin n1ünakasaya vaz ve müddeti ten1dit ı lesi ltfaiye garaj ı civ~rında N~. 3 

t edildiği halde şerait dı:ırnmyarıı suretile talibi n Refıka l'lkıf 
Satılık ., ........................ .._ ıararmcıan teklif ettiği berleı haddi ıtıyık görül- e::z:z:z:::zz:::zzzz ...... ., 

l·k. .. . : Göz hekimi : ınediğinden 3-kanunuevvel 934 tarihirıe n1üsa-
ı A vrupakarı cini : : ••1t1t-••••••1t1St81181_.. 

soba, bir adet yazı ·n
1
a_ : Or Ihsan A"met i dif pazartesi günü saat o ıı beşe kadar bir ay 1 • , il zarfında pazarlıkla verilmesine karar verilmiştir. '1P ~ ., -· c=r • . 

~:S~.sı, bir liikü< lam- i M~ml~ket hasıalıane- i talip olanların tı:ıminatı muvakkaıeleri • 1 .:r~ CJÇ-1#. 

Yuka 1 k
. 

1 
: sı goz hastalıkları • birlikte yevmi mezkürda encümeni vilayete 'I M . l"k k . k 1 1 c ı·H a ı eşya ar • • 

1 1 
.. 

1
.. 

1 
1 

! evsım t ve · ı ş ı e ıı son mot a manto u 
• mütehassısı : ge me erı ı an o unur . .. ı·· 1 f · ı b l . ac~le satılıktır. Talir • c • ~ ropluk yun u kumaş ar ,,. e uuı e azen erı 

olanların Ferah oteline i Hastalarını her gün sa- : Balıkesir Askeri satın ; miz geİmiştir. 
• at 3 den ıonra Kuvaimil- : k • ' 

ınüracaat etmeleri ilan : liye caddesinde 159 nu : alma ornısyonıından . . 
olunur. ! maralı muayenehanesin- 5 Balıkesir garnizon kıtat efradı icin on bin kilo &ı:..#e#{e-ı:- ~ç.itı 

••••••••••••••••••••••••• : de kabul eder. : . k · d' . • l : y; k il . ';••••••••••••••••••••••••: yemekhk tuı açı uı ırme suretıle 29-2-teş.-934 · .. .. .. .. .. 
5 ° s~ arı yedıren, i Kohinor diş - tarihine müsadifperşenıbe giinü saat 15 de satın 1 En luks palt~luk pardusuluk v~ a~kerı ~ 
! geydıre~ ve herma- : macunu alınacaktır . Talip olanların şarlnamesirıi gör- 1 pu~luk.lar guzel d~seulerd . yerlı ye lng1I 
5 nada go.ze. ~e. n Yok- :. mek üzere her gün ve saat 15de indirmiye iştirfık 1 elb1sehk kun1aşlarım1z mevcuttur. 

su// B ı - Dişleri beyazlafJr, 1 
E ar 1~ ıgıne ~e~e : etmek. üzere de muayyen gün ve saatte 63 li- , h • 'I · · · L' d f 
i seve y aı dım edın I z. : etler j n ~ 7r~~ .v etlen- ralı k muvakkat temi nal makbuzlar ile birlik le a S- 1 Mu terem muşterı .e rı~ızı~ ~I~ e 8 mazamız 
: Yoksulları Gözetme : keri satın alma komisy.muna müracaatları iltln !'I teşnflen kafıdtr. 
: Birliği i Her yerde arayınız olunur ···!il······················· .. ·· . · · · · : flV!~lN!lFlF ZADE FAHRİ! Gonıeç nahıyesı ıhtıyar !~ - - - ~- -- ·~ - ~ -- -

Milli takvim 
, .. 9 ~. 5 Sel)esinin. en güzel takvimidir. 
(" ıınk.u ~lfLLI TAKVUJ Sih.lece bir takvim değil 

ayni zamauda bir tarihtir. 
Bir ~JJLLİ TAKVİ~I alnıayı nnutmayınız. -

heyetinden ıl Fantazi Manifatura Ve 
Kumaş Mazası Gömeç camisinin esaslı tamiratı ve n1inare- 1 

nin yeniden inŞası 14-1 l-934 tarihinden itiba- it 
ren onbeş gün müddetle açık münakasaya ko- ,,ı Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
nuln~uştur. Keşif ve şartna~ıe!i görı~ıek ve d.~- •••El-IHl!CllS~HiSi811Hi8iUll! .. 
ha zıyade ınalumat almak ıstıyeulerın her gun ! 
şartname mucibince yapmağ .ı talip olanların 

1 
~~!!!!!!O!!!!!!O!!!!!!K!!!!!!TO~R~~!!ll!!"!! ~ --Dr ~-MA 

ihale günü olan 29-11-9 34 perşembe glinil Gö- • • 

Halk evi Reislifrinden ' ~;~%·~~. müte~ekkil koıııisyoııc müracaatları il:in A\C'ITl[_Mı l. ~-'~ rı_·ru __ r A\rf_ 1 Memleket ha~h 
~ ll~~l~ıll ı~ı~nn~ j ıwsi cilt, frengi, 

Halkevimiz kurslar ~uhesi ta rnfındmı halka B:•Jlkesı·r· Muallı·m mek- - kl - 1 t 1 • .... GÖZ HSTALIKLARI ~ogu ugu ıns a 
mahsus sr, rlwst ve meccani okuma )·azma bilnıe- rııt"'ıtelıa · · ı · ı 

t b • •• d •• ı •• """ •• d MÜTEHASSIS! ' ~:s ~ · 
yenlere,az hilenlere mahsus olmak iizere Ali Şu- e 1 lllU Ur ltgtlll en 

· l ) Hastalarını saat urı mekte >iude ( 15 Teşrir ısanitl e ıı itibaren gece )fektebimiz ve lise meccarıi talebesi için iç Meyhane bofazı No. 65 hükümet caddesind 
, ı l ' ·ı - l 1 k f 'J .. 1 'l ( 

1 
Maliye tahsil şubesi ittisalinde ~ uers erı verı mege )aŞ anaca · tır. çamaşırı, anı a VC CJ r,tp pazar 11\ a satın a ınaca· hergün saat 13. 17 e kadar ayene hanesinde ka 

Yurtaşlarımızı n mezkllr mektep Baş M uaallim- ğından isteklileriıı 15 ikinci te~rin perşembe iih.iiasiiitaililariiiıiiinıiiikiiiabiiiuiiiı e-d-er_. iiiiiiiiiiiiii l tedavi eder. 

liğine müracaat edererek kayıtlarını icra ettir- günii saat l J de mekteple. müteşekkil komis- ı-----------------~-:-1 
el rini ilan olunur. yona müracaatları. Neırtyat müdürü: ESA T 

Villyet Matlta••• - Balak 


