
f enı paralar ay başından itibaren ıeda
nüt mevkiine çıkarılaca~ 

M. Hitler fransa ile Almanya anlaşırsa 
Avrupa'da ö~onomik vaziyet düzelecek 

diyor 

Nüıhaaı Her yerde 3 kuruştur. CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETiRiR 

S a h 1 b f ve B a f m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıoğlu Esat İfdi/ .. GÜNLÜK SİYASİ 
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Gazi 
Hı•zretleı·i 

GAZE'rE ikinci YIL SAYI : 310 

intihabatın 
Yenilenmesi İle Belçika kralı ara

sında 

yunan·arnavut 
Besa Gazetesin-de ne

Militarizm 
Büyük ltalyan manavra· 

!arının sonunda söylediğim 

nutuk faıiat inkılabının yeni 
bir safhasına baılaııgıç teı 

kil eder. Bu nutka "Tank 

Yazan: Benito Muaaolıni 

yüi!ünü, vazifelerin en güze· 
lıni ifade eder. Faılıt haya· 
ta bir mücadele diye bakar 
"kolay hayatı" hakir görür 
Faılst tehlikeyi ıever ve 
ölümden korkmaz. Faılst bilir 
ve inanır ki gündelik ekmek 
için yaııyan bir millet, ni· 
hayet bu ekmeğini de kay
bedecektir. Bizim dahili va. 
ziyetlmlz, Llberalızmin hod
bin telakkilerine onlarla hiç 
bir vakit uzlaıamıyacak bir 
zıt letkil eder. Çok fazla 
medeniletmiı, çok fazla in
celmiı ve artık yalnız haya · 
tın refahına iltifat ile bir 

C. H. F nın verdiği karar ka
nunevvelde müzakere olacak 

Mebuslara (500). lira Maaş "erilecı>k 
ANKARA, IS ( S Ş ) - son içtimalarında mebu•lu~ 

intihabatın yenilenmesi hak . tahsisatını da elyevm . a lı~~ 
kında C. il, F r bunda •e· makta o an senelik bın lır" 
rll ' g u k t ~minatı da h •I ol · 

ANKARA, 18 (AA) -
Belçika kralının yevmi mah
rusaları münasebetile l< ei•i 

, 

şir edilen tebliğ 
TİRAN 17 (A A l - Ar· zı noksanların da izale ed;-

navutluk matbuat bürosun- lebilebileceğini memnuniyet-
dan tebliğ edilmııtır: le tesbit ve müşahede etmek-

nutku. ismini verdiler, zira 
ben bu nutku · Avusturalya'· 
lılar tarafından harpte vu 
rulmuı olan mülazım Chie 
an 'nın hatır11.1ına ithaf edilen 

eıı karar kanunuevvelln mes en a .. 
birinci günü bü ük Millet mak üzere mahive be~. yuz 

Beıa gazel<'si huıuıi mek· tedir: Bu noksan ekalliyet 
teplerin devlet tarafından mektepleri hakkında da va
idare•i hakkı !l da son 11laha ki olmuı ve bu hal bazı Yu
tın kati surette tatbikl 'e nan mahafı li ve matbuatı 
meıgul olarak hükumetin tarafından Arnavutluk'un 
maarif ıahasındaki faaliyeti- milletler cemiyetine vedli!I 

btr harp taııkı üstünde söy
lemiştim ve demiıtim ki: 
ltalya, kendisini mütemadi-

Me Y ı · a a iblağ eyllyecekt ır . 
d 

clıatııin yapacağı içtima· ır y s Ş) s· ' yen askerleıtlrmeğe, milıta 

riat olmıya ve harp için teı · 

lih edilmfı bulunmıya mec
burdur. Bu ictinabı kabil ol-

a ANKARA 18 ( - ı r.n 
ınüzakere mevzuu olacak 1 

, • b . 
nin bu • ··ne pek mühim 

ld • k I I 192 t beyanna mesinin 6 . cı 
~e M . k . ayın ,a me us ın 

1 
eclıs in ti habatın yeni cı anun . b "" 

o ugunu, me tep erin çoğa 
dığını muallim kadrosunun maddesini ıhla! mahiyetin-eıı h b yen ı hnnıHıne u· 

ı. ıneaine karar verecektir. ti a ınının k ı slah edildiğini yazmakta ve de göıterilmeğe vesile olmuı· "•eclıs buı<d k ka yük mili t meclisince arnr 
il " ay oru ma . ' a kadar 

Ununda tadilat ile tuz fi- verilecektır. A y ba t 0 
• 

mıyan mecburiyet ve zaru- millet, nihayet gevıiyecek, 
n ihayet bu kadar mühim tur. Ha1<ikatte Yunan ekal- 1 ı b 1 d h d , ret n se ep erini e lza et - ejenere olacak ve kendile-

l~llarıııın indirilmesine a it müstacel ııler bıtme2se nı e_c 
ayıh ı ı t bırkaç gun a arı intaç edecektir. lis top ·'" ısıııı 

btr islahatın ba,langıcından liyeti bu maddenin mana· mitli.n. rlni bu hayat tarzından uzak 
içtina l ı kabil olmıyan ve ve şlimulü dahilinde bütün 

k 
Son kabine toplanııında tutmuıolan diğer milletlere 

Sö~I d M ı · daha uzatacaktır. ::,.....:, , en lğine göre ec 18 

anca tatbiki •ırasında gö huhukundan taınamt:n ist fade 
1 

bir takım tedbirler ittihazına karşı artık mukavemet ede-
rü en teknik mahiyet te ba etmektedir. d = - karar ~erdim ki ltalyan mil - miyecektır. 

Gazi Hz. Soy A ı cüın:~!çi~aa~;::\'e~~:po~~,a- Fransa hariciye nazırı ı ~:t;::d~a~:ktt:~~~:ı:::: d~:. in:;a:a.e~::ı:;,aı.:~~~~~f~~ 
~ 1 ı, • r~n . leyh kral arasında ııası basılacaktır . Pu ted- 1 fakat bu sebepler bir dev· 

aazatelerden ÖZ Tür~çe ya- ~ütün memur ar 11.önun sanı tebrik ve teıekkür tel yazı- M Lav al birlerin baılıca noktaları s l !etin muhiti gentıledlkçe 
1 ı, d s Ad !arı teali edilmiıtir. • yaı ile 55 yaı arasındaki ıelabet ve mukavemetini 

ZI bekliyor. sonuna 11.8 ar oy ını ~ . ----- - &ivil ve aıke herkesin bir o niıbette zayi ettli!I müta· 

•• .ı\bNKARA, 18 (A.A.) - ta"aca" ,. Ayan encüınenin~e tethişçiler ha~kında birlik ve c:zütam teıkil laasile belki telhiı oluna· 
••ıat 1\ il ş Kanunu b t b 1 d edecekleridir Bu yeni ve tarihi bilir. Roma imparatorJuıc..-. 
d Uat umum Müdürlüğün- eyanat a u un u 1 

11

u en tebliğ olmuıtur: ANKARA, lS (S . Ş.) - bir hadisedir ki pek kolay nun vüsatı ıark ruhunun 
y Gazetelerde öz Türkçe Baıvekıiletten bütün Veki\- Ve kaza sigor- PARIS, ıs (S.Ş) - Ha - tükted sonra Fransa'nın Ro· !ıkla taklit edilemez. Zira tesir ve nüfuzunun müte· 
bazıların baımakale yeriııde Jetlere ve Vılayetlere yapı riciye naıtırı M. Laval ayan ma sefiri M. :;;ambronla milyonlarca insanların ha- madiyen artmasını tevlit 

1 
uluıınıadan ve öteki yüz lan bir temimde bütün me · fa/arı hariciye encümeninde Sar görüıen ~t Lava! ıon olarak yatlarını 47 •eneslne ıamll ettı: Kolay Lükı bir ha· 

~re atılmadan yazılmasını murların Ka'nunusaniniıı ni· meselesi, Framız • Alman Yugoslavya murahhaalarile olan bir teıkilata bal!lamak yat baıladı, kazanç hırıı ıon 
"'l•ic" h h · b b 1 1 d l h 11.rkad um ur gazete sa 1 1 hayeline kadar soy adlarını Onla! şurasında müzakere bitti münaıebatı, Marailya suikas uzun müddet görüımüıtür. gi 1 ta ya'da baıarılmıı de- erece ar ti ve ni ayet 
d atlarından dilemekte 

1 
tının dahilde hariçteki akla M. Şambron M Lava.iden vasa bir eser için lazım olan yeni ve az medeni fakat 

lr d k' takmı• olmaları lüzumu bi ANKARA. IS ( S . Ş. ) - ı d h k 1 
0 gazetenin en baıın a ı • !eri, Makedonya ve Hırvat ayrıldıktan sonra Roma'ya tarihi, &iyasi ve ahlaki ilk a a uvvet 1 milletler im· 
~ Türkçe yazı siyasi baı dirilmiıtir. 1, kanunu ile kaza sigorta tethiıçilerine kartı alınmuı har.ıket etmiıtir, ıartları nefsinde cemeden paratorluğun zayıflıyan bu-

l 
alcaie olacağı gibi gazete- 1 ı · d b ı ı ı d 1 1 d ti d d 1 b erın d l d 1 ·· arı layihalarının dev et şu ıcap e en eyne mi e le ita yan milleti gibi ikinci 

1 
u arına ayan ı ar ve un· 

1 l k l • b rıı Söylenlt ve yazı ııta oz 1 ol n 1 8 ına yar 1 raıında müzakeresi bitmiıtir birler hakkında beyanatta F ı•ansa bir mtllet bulunamaz . ar cihan tarihinin yeni bir 
• 

1
11rak yazdıkl arı örnek ya• adsız soy adı kullanılacak im b ı A d G k devrini t 1 B - d h •I Layihalar etrafında iktısat u unmuıtur. ynı zaman a ere hald.,, gerekse aç ı ar. ugun a 1 s' da olabilir zalarda öz adın ilk harfle,rl vekaleti tekrar tetkikat ya Fransa • lhlya. Fransa Le Mebusan mbclisin- istikbalde eserin muvffakı •ulhun tam ortasında vehattl 

en u düzenin gazetelerde d t mamı yazı a h S d gü d l'k h t 1 i d M 1 

1 
Uıak yedı gün içind" baş ve •~Ya ının a pacaktır. J latan ve ovyetler müna de bütçe görüşüldü yetin en zt'rre kadar ıüphem n e ı - aya ç n e 1 i· 

IYabUe • . . R . . .. hur bilecektir. Soy adları yalnız sebatını izah et mittir. yoktur . Bu it faılzmln tarlat bir düşünceyi beteri 
ark cegını eıaıcum mahkeme kararı le değiıtiri- Millet meclisi yakında inli- M Lav al Alman sefiri le PAHIS, 18 (S Ş) - Fran- 16 ıncı ve faşlzt rejiminin hayatın eaaı bir 11mlll yap-

b~,_adaılarının öz enginden ı aız mebusan mecliıinde k f d 1 d M J ~emektedir. lecekti. babı yenileme kararı vere- mülakatında Sar meselesinin 12 inci ıenesind' n ıonra ma ay a 1 ır. 1 ltarlzmln 
_ 1935 senesi bütçe•i görütü'· hüku-m - d"ğü b' h -= ceğinden it kanunu ile kaza bir Fransız · Alman mesele- baılıyacak, yanı 26 Tetrin- •ur u ır yare iç 

M • ı . t h k •katı müıtür. Meclis, (Lt'jyon do- bir millet ilk taıı atamaz. 

a rs 1 Ya a 1 -
sigortaları hakkındaki layi- j ıi olmaktan ziyade Mılletler ) 1 evvelde tamamlle meriyete S nör 1 e umumi sıhhat için • Rusya ve Japonya'ya bak· 
hanın bu toplantı devresinde cemiyetinin kazasına tabi geçecektir. Eserin muvffakı , kredi kabul etmiı ve bunlar· mama\ d" - il 11 

\7 nıu· · ·akere edilm 0 •i füphetı· - ı beyne 1 mı·tel bı"r mesele oldu- t' 1 l · t d" 
1 

ve uıunme · ıer ne - - htı r •t Si .. , dan baıka hıç bir •ekıtde ye ın n emına •· un yanın kad b ıkı ı k t ı 
Ugoslavya'nııı m.u . .' dır . ğunu beyıın etıığını de ııa • en diaiplintı m1ttdterı ara- ar u meme e çu Ik 1 ve etmittir. Aynı toplantıda krf!di kabu· etn.emiıtır. aında •ayıldığı, harp ve in· mai ve iktısadi huıuılarJa 

tnilletler ccmiyctını il 1 lzmir'de ekm··klt>rd ·n Franaız polisinin Sar'da asa- Fransa kılaptan •onra cesur kuvve· yekdi!ıerlne taban tabana 

t 1 d 
.. . ·ı· u" lecek . d" ·ıd· 1 1 . k k k d 1 ti zinde ve mukavemetll bir zıt sistemlere malik lıelerde op ,., ntısın a go ı ı ş . onar para ın ırı ı y ,. oruma ma •a ' e Pı' yasası b.nıarın yine aynı mıııtarı•t muhtemel olan müdahalesin- millet olmuı olduğu haktka· 

CENEVRE, IS (S .Ş) - , goslavya hari.~i~e .. nezar~'. IZMIR, IS [S ŞJ - Dün den de bahsedilmiştir. PARIS. 18 (S Ş) _ Flan tinde mündemiçtir. ltalyan- ruhta oldukları ııörülüyor. 
Pı1arailya ıuikaıtı hakkında siyasi itler muduru ve y toplanan belediye encüme- PARIS, 18 (S.Ş.) Ha- din kabine•inin iktidar mev- lar öğrendıler ki ıilhaıız bir S. Ruslar harpcuyane bir iç · 

bl'llpıian tahkikat safahatını ve goslavya sefir,i, h_ ariciye tn~- . · · M p L ld d millet kendi mevcudi t ti mai felsefeye müteveccih 
1 

t 
1 

n ·ı un fiatlarındaki nenezzü· rıcıye nazırı ıyer a kilne ge iği gün enkerl pi ye ve 
lltij b . zırı M Laval 1 zıyare e mı l b b k d 1 ttkb li d l iken Japonya bütün kuvve· 
Ilı n Yeıikaları ihtiva eden ır l I d " Bunlar suika•tların lü nazara a larak ekmek fı. va . ııgıin irço siyasi zat yasa belini oğrultmuıtur s a n en emin o amaz. 

1 
uhtıra Mıl ' etler cemiyetine erk ır. .. .... men için ted· atlarında tenzılat icrasına ka !arla görüşmü~lür ln r, i iz ve Porsada Fransız eshamı üç Paıiflst'ler, hakiki ıulhun tini memleketini büyütmel!e 

akdi te errurunu I A f 1 b hl ıarfıgayret etmektedir. 
1 m ol .. nacaktır . Yugos· bi I r alınması hakkında rar vermiştir. Hu karara vuaturya se ir erile görüı · puvan daha kazanınııtır u en te ıkell düımanları 
l.vya hükumeti meselenin Y~geeslavyanın yapacağı te 1 göre bugünden itibaren bt , millitarizmi telkin etmekten Bu Emperyaliat haraketin 
~illetler ct>mlyeti konseyin ıebbüs hakkındıı malumat 1 k k k " b M H •tı d • k · geri durumuyorlar, onların ti ·' amili ve saiki ne :oldul!unu 
"e ( h k rinci nevi e me se iZ u . 1 er ıyor 1 
L tetkik edı'lmesı' ı"ç<.n te•cb vermı·ılerdfr. Bu meıe e a ( k" tl 1 b' ı arattırmak lu"z d B 
0 

• çuk ikinci nevi ekmek a lı • aye er ız müteuir etmez. umsuz ur. tr 
11•te bulunacaktır. kında lngiltere'de çok ihti buçuk kuruıa satılacaktır. - Biz bu fikayetlerln istinat milletin büyümeıl için, bu 

d Yugoılavya'nın Suikast yatkar görünülüyor EğC ı• f~ ı• (l DS(l iJe AJmil llY (l ettiği faraziyetleri kabul et· hareketin milletin kütlelerini 

avaıınının siyasi rafhaları· 1-::-::::=:::::=--:::::::::::::;::====:~::;=:::::::::::::::=::~~~~ J sek bile militarizm aleyhin tek bir organlzm gibi hare· 
111 •• ı :: • • ı ,·ı n a şıı·f:ı ı·s,·ı .. .... letler cemiyeti konse ~ F h 

1
c1 ye naz 1 r 1 .. deki her bir tenkidi gülünç ket ve tesir ika edecek bir 

il'iııtıı huzuruna getirmek ransa ar ! _____ __...;__ . t f hh" ğ d 1 t d k 

Sanay
•ı PARIS, 18 (.\A) Ma · ve •uı e e ume u ra ı mıı arz a avraması kafidir. 

•leınesı Genevre mahafilini ten gazeteıi M Hitler'ln bir bir tarih telakkisi olarak Harpcu olmıyan bir millet 

:~~ınıniyetle iJial etmekte· c ınetJre' den sonra sulh anah· beyanat yazmaktadır M reddederiz, 11.1kerile1mek de- mahv ve ifna edilmeğe mah. 

PARIS, ıs (S . Ş.> Yu 
lfoılavya'nın Mıtletler cemi· 
Yetinde daimi murahhaaı 
Ye p 
IÇı, arı. sefiri, hükumetinin 
ol ~ Alekıandr'ın ne suretle 
durüldüğü ve bu hadise· 

~i~ •ebepleri ile mesulleri 
il. kında tahkikat yapılma· 

••nı M ı 
ı ' letler Cemiyetinden 
•!iye ,. 
tı ce .. ını Fransa hiikiime 

ne bildirmtıtir. 
deBu huıuıta 21 !teıriniıani 

.. Mılletler cemiyetinde 
ınu~11k 
tnln ereye baılıınacağı tah-
h ediliyor. Müzakerenin 1 

d ~raretl; olması muhtemel · 
ır . 

11 ARI :>. 18 (S.Ş) Yu 

k k 
llitler kendiıile görüıen bir mek değll, onu ziyade tak- kum demektir. Zira en nl· 

tarlarını Roma' ya götürece Sergisi apandı Franaız mebuıile Pariı bele vlye etmek istemek demek . hayet harptir ki devletlerin 

- 1 1 t gösteryorlar Ser"iYİ doksan bin kı~ı ırezoi diye•i azasından bir zata tir. münaıebetıerını tayın ve tak-italyan gazeteleri M. Latal'd büyük b r e~n ye 1 ı; v ı; demiıtlr ki: ltalyan milletinin askeri · dır eder. Ben harbi "millet 

PARls' ı • (S.Ş.) Fı· eden neırıyat yaparak mu- ANKARA, IS (AA.) - leımesi Gra d E ı I dl le · k o iki millet arasında ıuite ' n ne c ope a rın en YÜ ıek adalet diva · 
1 h. aı<lam karakter 934 sanayi sergisi dün ak· l J 'd J ransız hariciye nazırı mos- mai ey ın 1 " fehhüm mevcut olamaz ta lana a "Faıizmı> bağlı- "'• o arak tevıim ettim. Ha· 

· t' kvam h b' Jd • kendisine •am saat 20 de kapanmı•tır. 1 ğ it d d ğ k k k yö Ltıval cemıye ı a . d aa i ı o ugunu, h • • llalihazırdaki müıkülat Sar 1 1 a ın a yaz 1 ım ma a. i atte de böyledir. Zira za-

k inin mu"zakerelerın en tevdi edilecek vazifeyi ıu u Sergiyi sekiz bin ilk, Lise lemde ı h ttiği ıbı F fer i!I b d onsey , . meseledn-1• n ileri gelmekte. za e m g a- ve ma ü !yettir ki ev· 

dog .. ruc, Roma ya ıı- 1 • Jetle intaç edileceği kanaa · orta ve yüksek mektep ta le vı ı P t J t f ı ı !etle 1 kd sonra · , dir. Ah,,anya'nın harbin deh- zm n '"u a araz ye eri- r n ye lğerlne üıtün ve ha 

decektir Mösyö Bartu nun tini izhar ediyorlar beler! olmak üzere doksan t d ht telinin anlamadığını zannet me amamen uygun ur. Ben kim vaziyetlerini tayin eder 
açtığ ı sulh kapısının ana , a· Fransa . ltalya ara11ndaki bin kiti ziyaret etmiıtir. b k 1 d h il 

.. .. L val Roma ya 
1 

d A mek l .:ım bir delildir. Eğer u ma a em e a 1 kabil ve bu hüküm kati ve niha 
o•yo a ·· .. usturya me Sergiyi gezenlerinin en çok 1 k h rını ın gorıııme er e v · F Al 0 ma tızın er zaman be- idir, bu hükmün yeıane 

götürecektir •elesı· ve ıktııadi itler nıev· dıkkatlerini çeken Pavyon- rans 1 ve manya an 1 aıır- · 1 
1 

, o 1 b A ıerın ta 1 ve mukadderatı temyiz makamı, yeni bir 
1 1 YUIJos avya nın k B 1 ı b d \1ili "kt t .ırıa ütün vrupa'da da ta ya • zubahs olaca tır. u esas ar arın aıın a · ı ua ve ile b· ·ı k 1 k 1 h h 

F k k d 
ag ı a aca o an arp arptlr. Bir memleketin dl . 

menfaatlerini telif için ra·n· 1 da mutabakat haaıl olursa Tasarruf cemiyetinin tertip ö onoml vaziyat üzelecek · h kk d b 1 tı· r a ın akı fikrimi tamam! · ğer bir memleket üzerine 
sa'nın hakemliğinin ka u u Avrupa'ııın sulhu kati bir ettiği Lozan'dan önce ve son ı ıf d V , ı-------- e a e etmlıtım. e ,silah zaferi yalnız aıkeri bir ha-
derpif ediliyor .. .. tem;.nat altına alınını' ola. r.' pavyonıınduı-. llu pavyon ve halkın istifadf!sine a 1 t k f · ı b k d 

1 1 
yo çı' aııma aıızm çin üyü fıe değildir . Bunun teıirlerl 

İtalyan gazete er mos 1 W. mlWılet kal~..... buluna caktır b 
Laval'a karıı emniyet ıfade cnktıt ır lmliyaıı ıereflerln en bü hayatın bütün sahalarında 



-----~ - AYFA 2 

memleket haberleri, 

Lelal bcv 
Ankara'ya döndü 

ANKARA, 18 (A.A.ı -
lktısat Vekili Celal bey bu· 
gün ıehrimize dönmüıtür 

Bir ayda 9 milyon 
kilo tütün satışı. 
lSTANBUL, 18 S.Ş.) -

Hu yıl tütün aatııı çoktur. 
lıtihıalatı 12 milyonu ge
çen Eğe mıntakaıında bir 
ayda 9 milyon kiloya ya· 

kın tütün ıatılmııtır. 
Akhisar'da bir milyon ki· 

lo tütün bir günde ııatılmıı· 
tır 

Ankara ve İstanbul 
Maçları 

ANKARA, 17 (A,A.) 
Bugün İstanbul'da yapılan 
Maçlarda Galatasaray· Sü 
leymanlyeyi 10-0, Beıiktat 

Beyko:ı.u 4 O Vefa Fenerbah 
çeyi 2-1 yenmiılerdir. Anka 
radaki Maçlarda da Gençler 
birliği Altınorduyu 5-0, Mu
hafızgücü İttifaksporu 9-0 
yenmiılerdir 

Üniversite mahallesi 
ANKARA, 18 (S Ş) 

Ziraat enıtitüsünün bulun
duğu yerin ileride üniveni· 
te mahalleıi olması tekarrür 
etti Ziraat vekaleti enıtitü
leiin yanında yeni ziraat 
faküiteıi binasını bu sene 
içinde yaptıracaktır. llukuk 
fakültesi de burada inıa 
olunacaktır Bu maksatla 
henis bir proje h"zırlanacak 
tır Üoiveraite mahallesi Tür
kiyenin en yüksek kültür 
merkezini hakkile c .1 nlandı 

racak teki de olacaktır 

ilaçlarıı nark 

... 
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~) Şehir ve Vilayette · ~ Burhaniye'debirmüsamcre 
H ~. . . . -~ Bu serlevha altında yazdı· ran'lı gençlerir. yatı mekte· asan H 1 k . . . F ı · t• ğımı~ ve Havran' dan almıı 1 b! me.?faatine Bürhaniy~'de a evimizin aa ıye 1 oldugumuz bir yazıya Hav. bır muıamere ve.re~eğlnı ha 

RI Za b 
ran ve Burlıaniye'den ikı ber alan gençlerımız kom· ey - . tavzih aldık ıu kulübün bu teşebbüsüne 

Halkevimiz bu sent•kı çalış- Bunları aynen aıağıya azami muavenet ve müza-

Reis· cüm~ur umumi ~atip
liüina tayin edildi 

ANKARA, 18 (A.A) 
Açık bulunan Riy~seti Cüm· 
hurumumi l<atipli ğine V<ka 
le~iııde bu'uu ın riyase tıCüm 

hur hususi kalem müdürü 
Hasan Riza beyin tayini ic 
ra Vet<i !eri heyetince tas
vip ve kabul edilmiıtir. 

---"==-Buğ~ay ~oruma 
Kanun projesi mec-

1 ise verilecek, 
ANKARA 18 (S.Ş ı 

Buğday koruma kanununun 
tatbikatında rast lanan müı 
külatı ortadan kaldırmak için 
hazır 'anmakta olan proje 
ikmal edilmittir. Yakında 
icra vekilleri heyetinde tet · 
kik olunacak ve meclise ve· 
rilecektir. İnhisar ve~aleti 
de tuz flatlarının indiril· 
meıi hakkındaki layıhayı 
hazırlamıı ve vekiller heye· 
tine vermittir. 

Yeni 
paralar 

Ay başında pi
yasaya çıkarı

lacak 
İSTANBUL 18 IS.Ş) 

Basılmakta olan birer liralık 
gümüı paraların basılması 

hitama ermlı gibidir. Önü 
müzdeki ayın baıından iti · 
baren Cümhuriyet merkez 
Bankası gişelerinden tevzi 
olunacaktır. Memur maaıla
rı yeni paralarla tesviye edi 
lecektir. 

Almanya 
... 

derç ediyoruz baretle bulunmak emelile 

ma prog" ramı h<lZil"lıkları- llavran'dan aldıgwımız aralarında vazifeleri taksim 
ederek derhal Yurt bin Hın 

na h<lşladı. .tavzih 1 
Havran ldmanyurdu gençle · 

da toplanmıılardır. Bü vük 
bir samimiyetle beklenen 
!lav an gençleri, genç!Ptin 

Güzel sanatlar 
Halkevlmlz Güzel sanat

lar ınbesl dün akıam topla· 
narak bu seneki kıtlık ça· 
lıımanın ilk açılı;ı iç'n bir 
konser hazırlamağa bar 
lamııtır Aynı zamanda ev 
korosu da bu açılııa iıtirak 
edecektir. 

Konferanslar 
Yine kıılık çahıma için 

İhtisas mahkemesinde:! 
Tütün kaçakçılığından 

şehrimizdeki l onferans ve 

recek zevata Halkevinde 

konferanslar vermeleri için 

birer mektupla müracaat 

edilmittir. 

Kaynak mecmuası 
Halkevimiz n ve memle 

ketlmizln biricik mecmuası 

olan Kaynak mecmuası bu 
hafta içinde çıkacaktır 

Bize gelen~ 

Olimpiyat 
Türkiye'nin en eyi spor hava

dislerini veren yegane mecmua
dır. içinde hariç ve dahil bütün 
spor hareketleri resimlerile bir
likte bulunuyor. Okurlarımıza 

bilhassa sporculara tavsiye ederiz. 

suçlu Sındırgı'nın Karacalar 
koyünden Hüseyin oğlu Ah
met beı ay hapse ve 1 20 
buçu '< lira hafif para ceza 
sına, ve yine tütün kaçakçı· 

lığından suçlu Klrazpındr 
köyü muhtarı Himmet ağa 

bir sene hapse ve 360 lira 1 
hafif para cezasına mahküm 
olmuıtur. 

= 

Yunan Gazeteleri 

llu rhıuıiy e'de verdik 
!eri mıi•amer<"''e ui!radı~ 
l:ı. ı tn u~ rncle yi prote·;to ın11 

h:yet:nd -, ohrnk v ı layet i cı~ 

li'eye ve spor ı eıekkül leri 

m!ze t ~l.d im e '.t ikl er i beye n· 
naııınh gerek llavran ve 
gerek•e Biirhaniye l 1man
vurtlarının isimleri sehven 
ı Gençler birliği ) ve (Birlik) 
ol arak kaydedilmiftir 

Bu beyan ııımeden mak· 
ut isim tasrihinden ziyade 
muameleyi tesbit etmek ol 
duğundan isimler ü1erinde 
f, z'a durulmamıı ve bu se· 
hivde bundan haaıl olmuı· 
frr 

Halbuki, on iki senelik 
federe bir yurt olan Havran 
ldmanyurdu ile beraber bu 
iki teıekkülün isimleri de 
"ldmanyurdu" olduğundan 
birı,üna illi basa mahal 
kalmamak üzere keyfiyeti 
özür diliyerek tevzih ve 
ta•hih eyleriz efendim. 

Havran İdmanyurdu 
azasından 

s. Kani 

Bürhaniye'den aldı
ğımız tavz·h 

Efendim 

ı muntazır lıu 1 und ~u samimi 
yuvalarına uğr .. mağa lüzum 
r,örınıyrr< k doğı uca •inenıa 
binasına inmiılerclir Uzun 
müddet in lı zardan sonra 
ink isarı hayal i1e kar· 
ıılaşan gençlerimiz his · 
settikleri teessürü bildirecek 
bir Havran'lı gence teıadüf 
er!emen işlerdir Hararetle 
ifa le e tmek istecHkleri yük 
sek d uygularını hiç görmek 

ve nezaketan ziyaret ihtiyacını 
duymıyan Havran gençleri 
bu hiHiyatlarını ne suretle 
izhar edeceklerdi. Derhal 
şunu kayt ve iıaret etmek 
isteriz ki gençlerimiz bu va· 
ziyet karşısında en küçük 
propaganda gibi çirkin ha . 
reketlere tenezzül etmemit 
ve hatırına getirmerr iştir. 

Esasen Havran gençliği· 

nin bu hususta muhtelif ma-. 
kamat ve teıekkülata iblağ 1 

e.t!iği beyannamesine. genç. \ 
lıgimlzde mukabil bı r be 
yanname ile hakikati resmi 
vesaik ile tevsik ederek ta· 
mim etmlıtir. Bu beyanna
memizde Havran gençliğinin 
mü;amerede muvaffakıyeti 

temin edecek amilleri ihmal 
ettiklerinden müteve1 lit ade-

12 · 11 934 tarihli nü3ha- mi muvaffakıyetleri mazur 
nızın ikinci sayfasında ( ür- göstermek emelile teıebbüs 
haniye'd.? bir müsamere) ettik 1eri bu tarzı hareketin 
başlıklı Havran'dan yazılan hakiki mahiyeti mufa11alan 
yazı hakikate uygun olma- tebarüz ettirilmiftlr. 
dığından atideki şekilde tav-: eürhaniye idmanyurdu 
zihan tekzibini rica ederiz gençleri namına 

- 2 11 . 934 tarihinde Hav. fredim 
TevfikRüştübeyinbeyanatından ,!i!i!. ~~~~!~~~~~~"\ 
m~mnuniyetle,, bahsediyorlar. ı Büyük Tefrikamız ı 

~ ~ lrilui llll1ı( ilui l~t A~~M 1 
. ,. 

Bir Türk zabitinin umuıııi harpte ve ls
tiklfıl harbinde yaşadığı heyecaıılı dakıkala-

Serbest lıkir: 

Türk Genci!. 
" p y• Ay yıldızlı bayra5ı ~: 

1 · altı 0 
nında dalga anan . ,ııl· 
Cümhurlyetçiylz ınılUY . 

• 1 1 i,11' 
ylz, Halkçlyiz, Deve ç 

diyor· 
Laıkız, lnkılapçı}ız of. 

Bunda bir günef parla~~· 
·neııo bu güneı hakikat gu .,dl· 

Çünkü tarihimiz meyd• 
açık ve yüksektir. ~ 

Büyük Türk milleti ıaı ıl
ı •• 

te türlü tıirlü namlar 8 

mı ıtır. • dt' p 
Her lıanı,i bir or ~1 

belli bir devirde öz yar;ıl 
1 d • 1 ıer ıı ve varlığın an go ktO 

bıtrlık. bütün Türk',erl ıır 
dl aydınlığında toplatıllf~ı 
Türkler bu güne kad•' ıJt 
yung. nu'lar Tokyo'ları 'IJ' 
gurlar, Bulaııd'lar, Sak• 1,ı 
Kı pçak'lar, Kal~~iıl 
Oğuz'lar. Peçeııe k'll 
Hazer'ler, Huğ'lar, KoP~ıl•' 
Türkmen'ler, Kara halP k 111ı 
Sumer' er, Avar'lar. 1 f~ 

ı rdı· ilah isimler taıımıf 8 ıbl' 
Türk duvletlerinin 1~1Jı' 
oynadıkları roller 0 i ~ 
aıikardır ki ancak gil~~f 
kar etmlye k•' 

d01 
lar nazarır da ruhi doııı 
!arının fıkdanınd~n ,. çi 
bir yerde ııizlenebılirle ~, 
zamanlar biz Türkler:oıl' 
ca Asya dar gelırıit• ,,ı 
Avrupa'ya taıkınlıklar 
mııtık. ,ı 

Saf, kendi kanı ve 6~ 
nile bütün varlığını el 6J 

T k 
. fe 

tanıtan ür gencı. 01,ı 

genç; Türk babalarııP1' ~ 
k'l rıll• Uyğur'ların. Halu a ~·ıı 

kıt'lerln Şam 1 arın K0 ,. 1~ı 
rın medeniyetlerini 1111~ ~il 

' kıı'' ıan ı bayrağını dl ,r 
Cümhuriyet ıenin ebe (;J 
mağanındır. Büyük el' 
Büyük dahi TürklüfOP ;I 

di timsalidir Bütün bil ·~~ 
• I• 

de senin büyük! üğünıl ;' 
kuk ettiren ıen iyet1"

1
J 

Seni hakiki bilgi _ Y~fe' f 
ilerleten saikler Turk çj 
bancı yerlerde defildir· 1~ 

• d 1•' kendi varlıgında ır· ~ ~ 

tetkik et. Sen o yük1
' ~d 

clyeleri irsen alm1f~ll' 

Uç milyon 

Bugün o seciyeleri ı:ııilı'~ 
prensiplerine tatbikaı1 f 
ket etmekten biraz ,11 ' ·ııo .J durma; bu fırsat 1erı 1 fr· 

ANKARA 18 <S.Ş) haç-
lara ilk kanunun ortasına 

kadar nark konacağı bildi· 
riliyor Komi~yon bu hu•\ıs

taki tetkiklerini neticelendir 
mek üzere ay sonunda bu
rada toplanacaktır. 

Kişiyi üç günde se· 
ı ferber yapabilecek· 

mış 

rı nakleden ve bir Tlirk'iin nelf're kadir ol
duğunu anlatan bu milli romanımızı. 

Yarın 
tikbalin gençleri ve 

1 
ı' 

medeniyeti bu vazife1 al 
· 

1 

:.. cak senden bekliyor, ç ~ıll' 
sen Gazi çocuğu, 111,.ı., 

1 

genchin.Çünkü,sen •Cil 1' 

hissedilir 
Ancak mağlüp edilemez 

bir vaziyetle olduğu içindır 
ki Roma Legionari ıöyle 

haykırabilmiıtır. "Civis Ro
manus sum.Ben Roma'lıyım. 

ISTAN ı UL, 18 (S Ş) 
İngiliz gazetelerinin yaz 
dıklarına göre; Almanya; 
önümüzdeki İlkbaharda ta· 
mamile harbe hazır bir va
ziyette olacaktır. 3 milyon 
kitinin üç günde seferber 
haline getirilmesi Almanya 
için itten bile değilmiı!. 

Atina'dan bir görünüş 
A TİNA, 18 (A.A.) Fır· le kaydetmektedirler. 

ka farkı olmaks12ın bütün Tevfik Rüıtü bey bu beya 
gazeteler Tevfik Rüıtü bey natında Halkan itilafı kon 
tarafından Outro gazetesi seyinin Dedea~aç'ta Bulga· 
muharririne vaki kati beya· ristan'a mahreç olmak üze 
natı büyük bir memnuniyet · re bir parça arazi verilmesi 

Saklamayınız 

!:>Ütuntarında Okuyunuz. 

ihtımalini tetkik etmiı oldu- ı tekzip etmlıtir . 
ğu haberini kati bir lisanla 

Roman Tefrikamız: 27 
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dar bitkinki. 
doktor bey. 

det öyle sessiz durdular . 
Hastanın çorbası gelmişti 

Nimet kaıık kaıık onu içi · 
rlrken Nazire hanın la eğ· 

lu da aşağıda düğün için 
konuşuyorlar 

Aradan bir sene geçti Bir 
kii.nun akıamı idi. Sabahtan 

ııyorl.ır .. Kar mütemadiyen 
yağıyor. . Diğer sayfada bir 
haber daha. Okuyorlar. 

Uykusuz geceler· 
ı -Validenize de arzetmiı 

·ı· 1 
tim Farlı tees•ürden o.üte 
vell it rahatsızlık.Eğer bünye Yazan: HALiL BEDii 

Saat bir İki Üç. Ye kovan 
mütemadiyen dönüyor. Üç 
kalbın U)' kusuz gecesi can 
veriyordu .. 

* * - M ral nerede anne? 
-Çok geç kaldın Rahmi . 
Genç zabit bir deli gibi 

sordu: 

- Sakın anne . 
Gerisini tamamlamadan 

yukarıya atılmak istedi . 
Nazire hanım kolundan tul· 
tu: 

- Yavaı. Uyandırırsın. 

Şimdi daldı . 

vaı yaklaıtı. Onun dağınık 
ıilçlarındıın öptü Annesi 
ağlıyordu. Oğlunun kolun 
dan usulca tuttu. !:ialona gı 
rlyorlardı. 

sağlam olmasaydı (Nevrasteni) 
ye çevirmesi muhakkaktı. 

ÜLü meyiniz. Yalnız ıtina 
ister. Hastayı heyecana sev 
kedecek her türlü hadise· 
den tevakki lazım. 

-Meral'i 0 kadar çok mu Doktor gitmiıti Gençmülazım 
severdin Rahmi? Meral'in odasında bir koltuğa 

Mülii.zım cevap cevap ve- yaslandı. Kaşı elleri içinde 
riyor: düıünüyordu .. 

-Hayatımdan çok anne. "· • 
Dul kadın yıllardanberi -Beni affettin mi Meral? 

özlediği bu nağmeye, bes 
!ediği emellere bir faciadan 
ıonra kavuımuıtu . Salona 
girmiılerdı. Doktor onları 

güler yüzle karııladı .. 

Güneş Eyup sırtlarından, 
tonlarca ağırlığında yus yu 
varlak kızıl bir çivi kütled 
gibi kızıl ağlarla gökten bir 
vinçle sanki dağların ard :n· 
daki çukurluklara ağır ağır 

indıriliyordu. iki genç kız 
sessiz engini seyrediyor. Ni 
met kirpiklerinde titreşen 

yaşları mendilile silerken 
çok yavaş söyliyor. 

Meral.. Büyüklüğün 

karşında eriyorum. 

1 beri baılıyaıı kar durmama 
caıına yağıyor.. Rahmi kı~

ladan dönüyor. Evinin itini 
bitiren Meral hafif bir han 
yodan sonra tuvaletini yap
mıı, kocasını bekliyordu. Onu 
uzaktan görünce süratle aıa· 
ğıya indi. Her zamankı gibi 
güler yüzle karııladı. Ye 
mekten sonra odalarına çık 
mıılardı. Meral sabırsızlanı 

yordu: 

- Bu kadar üzüntü 

değil mi Rahmi'ciğim? 
artık oku Meraktan 
üzülüyorum ki .. 

kafi 

llaydl 
öyle 

Sonra başını onun dizine 
koyuyor,•essiz ai!lıyor Meral, 
bu çok ız ırap çekmiş za va Ilı 
kızın saçlarını tıpkı bir an 

"Bugün Parapalas otelin· 
de Romanya Ş<!hbend c r mu 
avini ilıen " . . .. " Şehben 
derliğine tayin edılen Fuat 
Cemil beyle Sait paşa ke-
riınesi Nimet hanımın dü
ğünleri yap ı l a caktır. 1 ler iki 
tarafa saadet dileriz •. 

İki genç s l' sıiz birbi. 
rioe bakıyor, dudakların an 
!atamadığını gözler okuyor 

ve fısıldıyordu. Meral yavaı 

yavaı yerinden kalktı, biti 

ıik odaya gitınifti. Elinde 
bir paket ile içeriye girdi. 

Rahmi sevimli kar11ının bu 
imi hareketinden bir ıey an 
lıyamadı. Genç kadın ııık· 
lan ıöndürmüıtü. Oda ko· 

1 yu bir karanlığl\ gömüldü. 

! ri yeti ilelebet muhaf• ,f 
müdafaa edeceğlm"di1'/ 
silsin; çünkü "senin k•~~; 
muhtaç olduğun kad•r ·'' 

ıtır 
vet ve kudret mevcıı ~ 

! 
1 

1 l 
ı , 
it ., 

Ruhiyat ve.~ 
Mualh # 
Sa~ 

kar durmamacasına y•~ 
du. l'-ı 
Odanın kızıl du.,a\1'1, 

iki gö ge titreıti, 1 1ıl'. 
sonra bir gölge old~bi .'J 
b r kanun sabo hı gı bYJ 
kadının başı onun -'ıııl 
düıtü dudaklar bir:~O~ 
kı kitled ' ~ 

Sn aşın T auı•1 

TEŞRİNIS.A~I 
Hl 

!I ı, YIL: 

1 ~ -
-------~~./ --: -~ 

Kohinor dış 
macunLI 

111 
Mülazımın yüregıne su 

ıerpilmiıti.- Ana oğul, gü 
rültüsüz ııenç kızın odasına 
girdiler Zavallı Meral ne 
kadar değiımiı Yüzü so:u
vermlfti.. Uyandırmamağa / 
çalııarak yanına yavaı, ya-

- Size mühim bir hasta· 
lık olmadığını söylemiıtim. 
Şimdi kanııat getirdiniz mi? 

Odada bir hıçkırık i~itildi 

iki kız birbirine sarılmıılardı · 
1 laıtalığının yedinci günüydü. 
Nimet lıtanbul'a gelmiş !:iu 
adiye'ye gitmeden ~leral'e 

kavuşmuıtu .. llcr ıeyi oldu 
ğu gibi anlatmııtı.. Bütün 
ömrünce kendisini inletecek 
dertten bugün kurtulmuş 

gibiydi . Meral; öksüz ve 
yetim kız, onu çoktan affet· 
mitti. lkı zavallı bir müd- 1 

ne gibi hafif, hafif okııı· 
yor. 

Genç mülazım 

k a r ı s ı n ı n saçlarından 

öptü Baıbaııı vermiı gaze 
teyi okuyorlardı. "Dün pen

dik civarında su tirketi mü 
hendiılerinden Suphi bey Meral sobanın kapağım aç 1 

Dişleri beyaıl~f1' 
etlerini kuvvet 

dirir Rahmi haltı inanmıyor. 
- Doklar bey, gerçi bir 

fevkaladelik görmedim. Fa
kat ıüpheleniyorum. O ka· 

- Uykusuz ve solgı•n ge
celerin siıli ıeherlerl, mal 
günlerle biter Nimet. 

* * .. 

faci bir kaza neticesi vefat tı, elindekini içine attı. 

etmiştir.Ölümü memleket için. Bir duman, ıonra bir alev 
1 lltJI' ~t:l'ıll' 

1 
bir ziyadır." 1 belirdi. Acı hatıralarla dolu .-=====--=_:::;--

iki genç biri birine bakı- ı bir hatıra defteri yanıyor; 
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y D 11 Oo"tor .sc.~act. 1 ın Bugünkü. Sa ı-- plebısıtı 1 Oahılı s_P,oanleısst~ıneanPloa•.Ştm,, adsaın ···cô:~k~·n·ü~~=~=:~:;a~)·······~ç:k·;~r·;.::::·::d:· 
~ ., - Bilmem efendim! · Dl. olmayınca pek tabii ki, le· 

o 1 a·~onomı ışlerı bakkındakı Ve lngiliz noktai na- Slonlat harekatında fırka- ye cevap verdi. Hanıme· lefona gelemlyecek. 
zarı lar arasındaki münasebetle fendi bana bedi: Bir adam - O zaman ben hanıme· 

D ·- s·ı ı Ah 1 arı sözleri .,The Times., den rln inkitafı yolunda dönüm (telifun)edecek olursa, "haı· fendlye, nereye gittljilnl ve en iZ c::I «Aeue wiener Alendblatt• den Sar'ın lstıkbalinl tayin noktası letkil edeceil ümit tadır ve evde yok.diyeyim. arkasından koıarak, evde 
- k "' (' Thüringen sanayi mahafl· edecek 13 iklncikanun Ple edilen bir anlaıma haberi - Dinle Penka! Sen ha· olup olmadıklarını ıoraca. 

Japon ln urahhaSl h Ü Uffi ,- il d;;n Welmar'da büyük bhiti hakkında lngtltere hü alınmııtır. Verilen haberde nımefendlntn ıözlerlnl anlı· ğım, değil mı? 
t Jdı bir nümayiş ve tezahürat kumetlnln vaziyeti, bugün Sioniıt icra heyeti namına yamamıısın .. Daha doğrmu Hayvan!. diye bağır-

tİJlden ta Iim~• a yapmııtır. Bu tezahüratın için esas itibarile bir kayıt M. Ben. Gurlon ve Revlz efrl, ters anlamıısın. dım Nereye koıuyorsunl 
---. TZ murahhas• mihrak noktasını, Reich ık memurluğundan baıka bir yonist ııtihadı namına M V. - Ddt olduiiuma hük Aramıyacak, burada kala-

Talimat gelı'cek hafta lngı 1 k tısat bakanının çok cnhre- ~ey değildir Versay muahe- Jabontinsky tarafından Lon metmeyln. caksın! Şimdi gene dinle: 

h:ırına tı bliğ oluna~: k Japon murah· san bir nutku teıkil etmlt· deslni lrr.zalıyanlardan biri dra'da bir anlatma mukave· - Hayır kızım, bunu de· Biriıl kapı zilini çalar ve 
LONDRA , JS (:; ş ) - retiııe gı er:n ı talim ?. ! al- tir. Doktor Schacht döviz olmak itibarile lngiltere Ple· lenamesi imz,fanmıı olduğu mek ı~temıyorum. Fakat hesabı getirdiğini sllyllye. 

J 1 hadıırın•ıı y D ' mesele•inden bahsettıkten biatin hakkaniyetle icra edil- bildiriliyor. ters anlamııoın. rek hanımı sorana, her ne 8 Pon murahha• heyeti n ! b ldirmiftir ıger 
1 k dıklarını 

1 
h •onra sözünü Almanya'nın mesini ve rey sahipleri üze· Kudüs'teki yahudi ajanlığı -Şu halde, hanımefendi hal olursa olıun, cevııp ola. Rı iı teklifi hak kında To f Amerıkan mura · • 

tara tan .. .. ham madde!er ihtiyacının rinde tehditler ve hak11z nü- icra komitasına dün Lon deli. rak derhal: "Evde kimıe· Yo'dan bekledi"I cevabı al 1 h ı Checquers'le mosyo 
11 

as arı d k b 1 
1 

temini itine intikal ettirmit ve fuzlarla tesir yapılmama11nı dra'<lan telgrafla bildirilen - Hayır, eyi kız - hafif- ctkler yok efendim!. Hanım •nııtır. Bu cevı;p gelecek •;!akdonald tarafın an a u 1 l ı d 1 h l b 1 k 
.. iç pazarda görü en can 1 1 arzu etmekte lr. mukave e mu teviyatına na çe devam eltim - Bu demek ve bey az evye lr 1 le 

hafta içinde fngillz murah· edilmitlerdir. ) "ın N-ısyonel 'owalist rtcji- Bu maksadı temin için mil· zaran bu anlaımıı. eıaıları de"ildir ki, hanımefendi de- çıktılar! • Diyeceklin, llyle 
h LONDRA, 18 ( S.Ş. .- " 1 1 " aslarına tebliğ o ıınacaktır. minin ittihaz ettiği tedbir ere !etler cemiyetinin lazım ge· içinde siyasi muhalefet ha· lidir. Clilakls sen terasın, mi? 
Japonya'ııın amiral Yamato Deniz silahları ınüzake;esın~ ham maddelerin büyük bir len tedbirleri almıt olmaıı linde bütün Siyonist fırkala· ters anlamı•sın. Faka Pena, -Anladım!"Evdedeflliz!" 

e durgunluk vardır. ap.o 1 1 t 1 b • tarafından müdafaa edilen d hhuları hükumetlerın· mikyasta istih akini icap e • ngiltere'yl memnun etmek· rı ara11nda mütel<abil ir ben herteyi ıana izah ede diyecejilm, öyle mi? 
tezinin baılıca hatlarına bağ- mura ı· t lstemitlerdlr. tirdiğini bildirmittir tedir. Milletler cemiyeti bir hürmet ibrazı ıart olarak ceğim. Dinle timdi! Hanım Artık ıabrım tükenmiıtl: 
1 dil' den ta ıma . eklenl· Ersatz mahiyetindeki mad· Plebiıit komlıyonu vapmıı gösterilmittlr. senden ıunu istemi•: Birisi 1 

ve sadık kaldığı zanne •· Talimatın gelmelı b • - Nasıl? Ne dlyecekıln 
Yor. Japon maslahatgüzarı deler sanayilnin terakkisi ve Sar ha valisini idare eden Münakaıa ve tenkit hürrl· telefon edip "allo. kimıi bakayım? Seni gidi acube 
lllösyö Kato hariciye neZR· yor bahsinde Doktor Sc~acht de- komisyona, kargaıalık zuhu· yeli tahdit edilmemekle be- niz?" diyecek olursa ıen de ıeni!. Evde kimin olmadıiını 

Fili pin 
Adalarında tayfun 

Rusya'da 
Nehirler dondu 

MOSKOVA, 17 (AA l 
ktakl nehirle· 1· 

Şimal ve ıar V ur· 
· d muıtur. ap rin hepsı on kal· 

lar nehirlerin ortasında 
C ıaki nehir· 

MANILKA, 18 (A.A) 
Son Tayfonda bütün Filipln 
il.dalarında 236 kiti ölmü§· 
tür Hasar miktarı bir mil 
Yon iki yüz elli bin dolar 
tabının edilmektedir. 

mıılardır. enup . 
ı !er de donmak üzeredır. 

• 
lsviçı·e 

Cünıhurrei sinin öğle 
yemeği 

CENEVRE, 18 (A.A ı -
lsvfçre Reisicümhuru ve re· 
~kası dün öğle yemeğini 

ern'deki elçımiz Cemal 
Hüsnü beyle yemiılerdir. 
8u Yemekte lıviçre harici 
Ye n zırı ve Bern'deki bat 
elçıler de bulunmuılardır. 

1 
~~ 

spa11,1 ıı .. . 
Kabiı1esı 

l<üçük bir buhran 
geçirdi 

MADRIT, 18 ( S.Ş. ) 
Dun kısa süren bir ka bire 
buhranı olmuıtur ilericiye 
Ve harbiye nazırları istifa· 
la.rını vermiılerdir Harbiye 
neza.retini baevekil hariciye· 
YI de bahriye nazırı deruh 
t et1e e etnıitlerdlr. Bu sur 
buhran l>itmlttir. 

M Litvinof 
Cenevre'ye hareket 

etti 

MOSKOVA. 17 (AA.\
M. Litvinof milletler cemi· 
Yeti konıeyinln fevkalade 

lçtimaında hazır bulunmak 
İizereCenevre' ye 
lllittır 

hareket el 

Sovyet gazeteleri 
ne yazıyor 

MOSKOVA, 16 .\ A.) -
Sovyet gazeteleri Japon'ıarın 
\lançurl haritasında halen 
Çin'e alt bulunan caher aya 
letint Mançou'konun aksamı· 
ndan olarak gösterdiklerine 

Make~on)' <l J 

Komıtesi vesıkasınd~~ sefa-ı 
ret ala~dar degıl 

SOFYA, 18 ıS Ş.) - . Ma 
'htılal komıtesi 

kc-lonya ı ve za· 
k i de e'e geçen 

mer ez n 1 1 
bıta tarafından tetkik eı 1 -

1 vesikalardan 
mekte o an 
bahseden bazı ecnebi ~aze· 

1 . b'r takım ecnebı ıa· te erı l • 
faretlerın mev· 

hıslar ve se k 
lduğunu yazma la 

zubahs o d b" 
d bu vesikalar a oy 

iseler e k' Bunlar 
1 bir ıeY yo ,ur. 
e . dahili emirname· 

k n itenın h 01 
kkülün mu 

!erin ün ve teıe -
1 arasındald mu 

telif gru;> ar d 
1 raporlar an 

cadelelere aı 

ibrettir. 

Belçika 
Kabinesini kim teş

kil edecek 
BRÜKSEL• 18 (S Ş.J -: 

k ·ı ınur edı K bineyi tef 1 e me 
le: M. Jaspar bu vazifeden 

. 1. Bu hususta 
affini ıstemıt ır. . . 

d r Bır rıva iki rivayet var ı . . 
.. M J aspar ıstedı-

yete gore · 
• . ibl bir kabine yapama 
gı g d b vazifeyi bırak· 
dığın an u ı.. 1 
mı tır. ikinci reye göre ı a 

f l ı stesini muvafık bul· 
kaiıtne 

mamııtır. . 

K 1 yeni kabıneyi tetkı· 
r.ı T isi 
k . baıvekıl il. eun le es ı 

memur etmittir --
~ako komisyonu 

bir rap~r- ha,ırlıyor 
CENEVRE, 18 (5.Ş) -

Şako meselesıni tetkike 
t onmenıur komisyon sa,, 
kadar dan gece yarısına 

süren bir toplantı yapmıı · 

tır. 

M'lleller Cemiyetinin ayın 
1 
•• d aktedeceğl fevka 

yirnıısın e k 
1 tıya arzedılece 

iade top an ı 
h üz hazır an

olan rapor en 

t Komisyonun me· 
ınamı~ ır 

sai•i eyi yoldadır 

. d b ayaletın l "\ ayı içın e u 
ey u 1 n Japon 

'
imalinden yapı a ti 

· re e 
askeri nak: iyatına ııa . 

k d mutlaka bir Çın 
ya ın a 1 k 
Japon faciasının pala 
vereceğine hükmediliyor. 

mittir ki: runda müntehipleri himaye raber bütün fırkalar Slyo ona cevap vereceksin: «Bu· ıöyllyeceksin?. 
"Ecnebi memleketlerden için bitaraf memleketlerden nist düsturlarına olduğu ka rası Petrof'ların evidir efen· 

b 1 k kil t - Bizim .. aldıg"ımız ham maddeleri ir po is uvvetl tef e dar medeniyet teammüllerl· dim. Lütfen! Ne arzu edi-
l h 1 ti - Ahh, kurbağacık!. Sen bir az azaltmak hususunu mesi için sa a iye! verm f r · ne de uymıyan aiyasi silah · yorsunuz?ıı 

1 k ili ti değil! Sen evdeıln! Biz yo-bize ıhlar edenlere kartı 2 i inci teşrinde m e er !ar kullanmak metodundan Bu konufln hanımefendi 
b k 1 k d k 1 ki kuz, biz! . Ben ve karım! 

mutlnk ve kati ir ıurette cemiyeti onseyi top anaca içtinap etmeği taahhüt et· nl arıyorsa, iyece s n : 
An'adın mı? mecbur olduğumuz miktar· ve milletler cemiyeti rejimi miılerdir. Herhangi bir ıe· "Pardon, bir dakika!. Der-

d d - Evet- aıtlamağa baı· dan fazla ecnebi ham ma · hayat bulduktan ıonra tah kilde cebir ve tiddet latlma· hel hanıma kimin ara ığı· 
k V ladı Sen ve karım evde deler almadığımızı föyleme ıisatın devam ettirilip ettiril· li menedilmiştir Fırk .. lar nı haber vereceksin. e o 

d de"tlız. Diyeceilm. isterim. F,.kat ecnebi mem- memesi gibi son tertibat mü· vaki olacak ıiddet ve Terö sana "evde yokum. ene " 
b. h dde k d 1 k d " d 1 d ğı Hayır! Kaz! Yanlıı, leketler ıze am ma za ere e 1 ece tir riım teıebbüslerini derhal arıyana a ev e o ma 1 • 

bl b k su h 1 ı ı· k · Bıı· kis yanlıı! - Daha fazla baiır· vermezlerse z aı a Fran•a siya'etl da a ı er baatırmayı Üzerlerine almıı nı. söy ıyece sın. a ' 
· d k mağa baıladım. Sen ve ka· rette batımızın çaresıne gidiyor ve Sar komsiyonu (ardır . hanım "evdeyim. iyece 

bakma"a çalııacağız. Yakın reisinin emrindeki polis kuv· oluna o zaman: "Hanıme· rım değil, ben ve karım 
K Rakip ifçl teıkilaıları ara d d ğ 1 ı BI iki ı 1 

b·1-, zamanda bütün ham velinin takviye edılmed lü - fendi evdedirler. Az ıonra ev e e 1 im. z m z · 
aında ıulhperver anlaımalar 

maddelerin muadili kıymtl zumunu ihtiva ediyor. lngil- ve muntazam münasebetler telefon batına gelecekler" 
teki Ersatz istihsalatımız o tere hükumeti Fran11z nok· tesisi hususunda mutabık ka- diyeceksin. lıte, hep~i bu 
dereceyi bulacak ki, artık tai nazarını eyice biliyor. M. lınmııtır Bu itilafın teferrü kadar . Anladın nıı kızım? 
bu hususta ecnebi ham mad· Barthou Cenevre'de son ba. atı alakadar grupların, ıne Penka: 

delere hiç ihtiyacımız kal - harda ıöyledlğl bir nutukta, sela Histadrul ile Revlzyo· _ Anlıyorum efendim ; ı 
mıyacaktır. Biz ıüpheslzdir Plebislt'in serbestlılnin her nist itçi cemiyetlerinin mü· dedi. Hanımefendi evde o 1• 

ki bu itle kendimizi çok 11k · hangi bir karıııklığa ve mü· zakerelerinden ıonra halledl· madık arını söylene arıya
tık, fakat yılmağa ve ümidi dahaleye karı• müdafııall lecektir. Mıımafıh bu tefer· na "evde yoktur" diye ce · 
kesmeg" e hiç bir sebep yoktur· için mahalli polise yardım d 

11 
• vap vereceğim. 

ruat ara11n a İf tevz ve ıı 
Mamul eıya ile ambarla etmek lüzumu hani 0

1ur ve 

k d b 1 do milletler cemiyeti böyle bir ıeraitinde hakkaniyet gibi - Çok güzel! 
rımız o a ar me zu en · esaılı maddeler görüıülecek- _ . . . Bilakis hanımefen 
ludur ki. müslehlikln endite ihtiyaç karoısında kalına, d ı 1 

ı· "evdeyim" erse cevap o a-
etmesine hiç mahal yoktur Fransa hükumetinin Sar ha ır. Ş d I f l 

k d Ayrıca bir madde de umu· rak: « im i le i una ge ece· Ersatz maddeler sanayiinde valisine askeri ıtat gön er d d 
ld b ld mi mün'!.kaıalarda tecavüz- ğim efen im!)> lyeceğim . 

Alman icat ve ihtira zekası nıejie hazır 0 uiunu i ir· - Sen değil Penka! O; 
d · ti S ha valisinde çıka ka" r lı'•an ku\lanılmama11 ve •imdik! zaruret vaziyetin e mıt · ar · hanımefendi!. 

' k h h ngi bir k.ırtılığı her fırkanın m halıf fırkaların bize çok yardım etmit ve ca er a - Ee, öyle de . fakat ev· 
'd h bastırmak için Fransa hiiku· senıboll erini, bayraklarını ve 

1 edecektir. Almanya a am deyse! Olmadığı zame.n ar 
meli tarafından alınan ıhti üniformalarını hot görmesi 

madde sanayii ıon aylarda I 1 ise telituna gelmlyecek . 
yati tedbirler ngıltere hüku· tasrih edilmitlir Fırka ar, 

fevfkallde bir ıurette terak-
metine bildirllmittir. Fran· muhaliflerini muhbirlik ve· 

k i etmiılir. !"'on haftalarda 
ıa ,.,firinin Sir John Simon 

Suni kavuçuk imalinde tama 
ile son zamanlarda yaptıiı 

ittiham etmek 
göslerıniyecek 

mile muvaffakiyet hasıl 
mülakatta bu meselenin 

olduğunu ve bizim timdi mevzubahs olduiu anlaşılı· 
suni ipek ve yünü birbirile 

eair suçlarla 
küçüklüğünü 

!erdir 
Asamblenin serbest isine 

karııtırmak ve undaki tec· 1 

"b 1 rlmizde de muvaffakı· ru e e 1 

t deden neticeler verdi· ye ve .. • 
ğini söylersem mubalağa 
etmemit o'urum " 

Ecnebi memleketlerle olan 
. t münasebetleri bah- \ 
tıcare 

. d Doktor Schacl Auta. 
sın e 

temas ederek rchie'ye 
( Bu, bazıları için bir 
idealdir, fakat içinde bulun· 
doğumuz ıu an için deiil .) 
Demi ve sözlerine devamla: 

(B . f milletlerle lıüJük ve 
ızım 

d il bl·r emtia mübade-evarn · 
lesi faalıyeti ve dolayısile 
de fikri münasebet içinde 
bulunmak arzusunda oldu 
, zu burada bir kere da gumu 

h ükıek seıle ifade ve 
a y b" 

ilan edebilirim ve ecne ı 
memlekellerinde bizim fikir 
malzememizden bir ıey al· 

maları için hiç te zararlı ol
maz. Binaeneleyh bugün ec· 
nebilere kaı·ıı fU hitabımızı 
yükseltmek iıteriz: Biz sizin 
le ticaret yapmak ve sizinle 
fıkri münıuebetlerimizl de 
vam ettirmek arzusundayız. 
Fakat bunun için sizle· 

. de bizim yaptığımız gibi 
rın 

bu itte yüzde elli yardımı 
nız lazımdır. Muadil ve mu
kabil olmadıkça böyle bir 

yor 
Dlier taraftan lngiltere 

hükumeti, Fransız noktai 
nazarını tamamile haklı gör
mekle beraber, Sar hava· 
lisile alakadar iki tarafın 

mesuliyet hislerini tamllmile 
kaybetmedikleri tl\kdirde 
Fransa hükumetinin ko ı k· 
tuğu vaziyetin hadis o 1 acıı· 

ğına katiyen ihtimal verme
mektedir. llınaenaleyh ln
giltere hükumetinin ıııııdiki 
halde bu meselede fili hir 
harekette bulunmak nıyetl 

yoktur. 

münasebet mümkün ola 

azami riayet göıterilecek ve 
içtimalarında hiç bir zaman 
asayiııizliğe müsaade edil· 
mlyecektlr Bu nızamata kar-

1 
ıı göıterilecek riayetaızlikler 

ıhlar, para ceza11. azalıktan 

muvakkaten tart ve mensup 
o!Juiu fırkadan veyahut ıl· 

yonist letkiliıtından tart g hl 

müeyyidelerle cezalandırı 

!araktır. Diğer taraftan bir 

fırkanın müteca vız bir aza 
ya kartı bu ceıaların tathi 

kinde gösteıec.,~i taallül ve 

yahut hafif bir ceza verme 
si, muhtelıf memleketlerde 

ıırf bu it için teıkil edile
cek hususi bir siyonist malı 

maz " D k kemesi tarafından tetkik t•di-
Bundan son. Fra 

0

1 
toKr ı lecek "e liı.zımgelen hüküm 

Sehacht sözünü ranı~ ı e .
1 

k . 
. verı ece tır. 

firing itilafına ıntıkal ettlrmiı ''"'RBl-ı.< 
ve bu itilaf tatbıkatı neti· 
ceıinde Almanya'nın zarar
lı çıktığını, fransa'nın Al
manya'dan mal alan Fran
sız'lara bile tediyat yapma 
dığını, binaenaleyh bu ıera 
it altında Kliringln manaaı 

kalmadığını, bu ıebeple mu-, 
vaffakiyeteiz olan bu ıiate· 
me devamın doğru olup ol 
madıiını tayin etmek ve bu
na göre bir karar vermek 
arifesinde bulunduAunu bil· 

Coeoels'in matbuata ver

diği drekllfler 
«Unuted Pres<• den 

Rrcıh ı oroağanda bakanı 

Doktor Goebbels Alman mu 
hab rlerine bütün matbuatın 
hirlıği için Derktifler ver 
mlıtlr Bu Derktifler yazı 

ve haberlerin yeni zamanın 
ruhuna mugayir olmaman 
lazım geldığlni bildirmektedir. 

T emıll merasimine alt ha· 

berlerde büyük Sosyeteden, 
ekabirden ve yüksek mahafl· 
le mensup ıahılyetlerden 
bahsedilmeyecektir. 

Muhtelif ıahıiyetlerln isim· 
!erinin kaydında muayyen 
bir sıra takip edilecektir. 

Reich nazırları ve nasyonal 
sosyalist fırkasının Reich ıef· 
lerl aynı derecede addedile
cektir. 

Zıra fırka ve devlet bir 
dir. S S,::) A. llitler genç'iğl, 
yahut tı cephesi kıtatının 

geçitlerine ait yazı ve resim· 
!er bu teıkilatların güya 
askeri vazifeler ifasına me. 
mur imiı gibi bir tesir hu.u· 

lüne sebebiyet verilmiyecek 
mahiyette olacaktır. Alman 
devleti ıefler tarafından ıevk 

ve idare edilen bir devlet 
olması llibarile kanun la· 
yihalarının leh ve aleyhinde 
matbuatta münakatalar aç· 
mak umumi ıükün ve 
refaha hadim ola-
maz. Geçmlt hükümdarlara 
alt hatıralar halk için fayda 
lıdır. Kezalik mahkemelerde 
ki davalara alt yazı ve ra

porlarda da yeni devre inli· 
bak etmek lazımdır. 

Kilise meseleıl hakkında 

hadııelerln münakaıaaı caiz 
olma:lığı bildtrilmiıtır Kiliıe 

iılerinde yalnız Alman htih· 
barat bürosu tebliğlerinin 

neırl caizdir. 

- Evet de . Demek biz, 
ikimiz evde yoklarız. 

Değiiil! Biz ikimiz de· 
ğil!. Hayır! Ben ve o!. 

- Evet itle. Sen ve o .. 
Ben, sen, o; biz, siz, onlar .. 
Biliyorum, mektepte öğret
miılerdi. 

Müthit bir yese düıerek 
karıma hak verdim. Haki· 
kalen bu yarım vahoı, odun 
gibi mahlukla baıa çıkıla

cak gibi deiildl. Yerimden 
fırlıyarak oda içinde asabi
yetle gezinmeğe baıladım. 

Boıuna ujiraııyordum. Hiç 
düıünmeden kararımı ver· 
dlm: Kolundan tutup kapı 
dıtarı eltim. 

ingiltere Mısır Münas ,batı 
" The Times " ten 

Şimdilik intizar devreıldlr, 
Zıra lngllizlerln Mıaırın ııla
hı hakkındaki teklifleri Kral 
Fuada arz edilmlttlr. Bu 
tekliflerin kabulil her akıllı 

Mısırlı tarafından ıükranla 
karıılanacaktır. Şimdiye ka
dar hiç bir zaman bu sefer 
olduiu gibi İngiltere· M111r 
münasebatının Mısır halkının 
arzularına göre halli göz 
önüne alınmamııtı iki mille· 
tin ınünasebat•nın eıaslı te · 
meller üzerine lnta11 veılleıl 
u7 un müddettenberi bulun
mamııtı. Nihavet kabine bu 
gün toplandı. Fakat anlatıl 

dıiına göre, yalnız Rutin 
meseleleri görüıülmüıtür Kıı
bine iıtifaunında yakın ol. 
duiiu hiuedillyor, zira Baı
vekil Yahya Paıa. İngiliz ve 

Mmr hiikumethıtarasında 11kı 
bir doıtluğa her zaman 
lüzum varken btlhuıa M111r 
düy(inu umumiyeıl hakın· 
da çıkan münakataların hal· 
linin her gün görilıülmeılnl 
icap ettirdıjil bir ıırada ko· 
mlaerlikle kendi ara11ndakl 
münasebııtı pek güçleıtlr 

mtıtlr. Baıvekil kabindeki 
arkadaıların bir çoklarını da 
ıon onbev gün zarfındaki mü· 
him değltikltklerde kenlert. 

ne danııınadıiından (IÜcendir· 
tlmtlr. 
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-=~SEHİR~~ 
Sinemasında 

18 Teşrinisani Pazar akşamın~an itibaren 
Filim Zevkinin TPm Tekamülü Sayılan 

BUDAPESTE'DE ISKANDAL 
M'iimessili: 

BAI~IKESİR'İN : rl Maarifçe musaddak ruhsatı 

=- -=: l~<AllA ırlSlrtle n resmiye),; haiz 
11 B. k. o·k· V ~>All,,lrlll ~ ı~ ıç ı ı ıs e 

ller lııısnsıa emsaline iistüııdiu. Balıkesiı"in 
hu rırf is KA iL\ TEPE şarabı lwrk.ese 

zc,ı.., Kııvvt t , Sılılıat verir. 

Kara ter e Şarab ı 1. 
1 

. Toptan ve litre ile satış yeri [ 
Bırıncı Noter altındaki mağazada ı 

1.-=--=-- .1 

n Nakış Vurdu 
ı KanıınnrvYeldeıı ilibareıı tedrisata h3~] 

lıyor . Kayıt ba~lamıştır. Şerait çok mi'ı~a· ~ 
ittir Tt>tlrisat iic ,.<' altı a,· lık ıılınak iizrrr 

t iki devredir. Oaİıa fazla m'aıuıııat ediıııw'k 
istiy1111 hanımların bir defa ) uı·t müdfıriyr· 
ıiııe müracaatları nwnfaatleri iktızasından
dır . 

FRANZISKA GAAL 
Bu filimin ıııü1ııe s siliııi11 giizclliği sanaııııdaki emsal~izliği, filimin 

bidayetinden sonuna ı..adaı· seyredenleri ze\k 'e .ııese icirıdc lııı·ak~ 
maktadır. Bu fılin~ genç \'e se,inıli olduğu kad:.r 'cıa kudrı·tli olan 
FRANZISK .\. G \ALI1" lıcr gi.islerilıJiği yerdeihii' iik al:ika "' takdir-

B 
• ADRES: fbl rke ,ir Salı\lıatt ; n ıııntısl-

: eledıye Reisliğinden :. ı ~ ~l ltfAiyc f'• raj• civorım\a No. 3
2
t 

i Balıkesir belediyPsiııe ait llavran hududun- r• R f'k !iki! ~ 
daki (21) döııiiıııd ı· (21 0) ağaç zcylirıligiıı hıı se-•ı e 

1 

a ~ 
l ı.. . ıı·ıl I" 1 k.. .. . ow""z•-.r--•--UV"ll'V-WW--J·a:xıs:> ı <' ı ı : ı~u ıı !"alı nıa uzere muza~ ıdcye çıkanl- 'w-.a .. ..... .a.a aaaaaa.-aA• • 

ler celhcdt'n en giizııl es<'rll~riııd ndir. • 
Filirııdeki il ıişanı, meYzııuııdııki eaıı lıhk , . ., ı ı ef ı s nıııs i kisi fıl i nıiıı 

kiyıııetiııi birlat dalı.ı lakvi~'~ t>tn ı ı-ktrdir. Bu nı·fis ve ııP~e l er sa-

ıııışlll' lhal. ·si 29-T<•şrinsarıi-9 0 4 tarilı peı·şenıhe 1 f 
1 giirıii zaat 16 da lwledi~·e dairrsirıde yapılacai _ ~•Ol!itltıflfı~ iH~IHl;:ii·1B~•~IHit•ıf 
tır. T:.ılipleriııiıı bclcdiy ye müracaatları ilan olıı-1 1P f ;J . 

çan filimi giirnıek fırsaııııı k:ıçırnıarıı:ınızı ta,·siye ederiz. • 
nur. :~ o~cını~· at- c_ yl/}1,: ~ . ~ 

iLAVETEN: FOKS DÜNY.\ IL\REHLER. 
SÜV;\HE ... Tanı saat 8 tle Ml.ll"r t-ak . i~ Mc vsinılik .. Vt' .. kış ık Pli son mo .ıa maıııolıı.~·; 

vım rophık, yuıılu kuıııaslar \t' faııılr lııızc; . lell" 

PEK YAKINDA 
935 senesinin en güzel takvimidir. ıuiz gdıııiştir. 

Çiiıık ii MİLLİ TAKViM srıdt>cc hiı' takvim değil 
1 

• 

Sabırsızlıkla Beklediğiniz 
ayni Z'ımanda bir tarihtir. it &-t.,fi~f11fe--t. ~Çin 

Biı· MİLLİ TAKVhl almayı nnutmayı ' ız. IE 1 Eıı 1 ü ks palı oluk pardüsiiliik vfl askeri k3' 

--------------·----- lj pu~luk.lar güzel descnlerdr\ yerli ye lngiliZ GİZLİ KUVVETLER 
, Necati B. IDUC:tlliın I elbıselık kunıa~larııııız nıe,cuuur. 

~· ·········· .............. ,. mektebi ıııü,lürlüğiindcıı 1 Mu~terem müşterilerimizin ~ir defa mazamıza 
i G~z hekimi i Mektebin.'.izin leyli . ı~ıeccaı!i talebesi içirı ~ teşrifleri kafidir. 
i Or. füsan A~met : alınacak gonı1eı.., raııııa ve ı~ çamrışırının ra- 1 

Erdek Kctzıısı Mal 
Müdürlüğüııden 

Erdek'in TürJn, Sra}lar, ~arlı, doğanlar, kar-! i za~lıkla ilıal~si 2~· 11-934 Çarş~_n ı ba p:iiniiııt· bı- ~ TA\fS~N~L~L~ ZADE FAHRİ 
şıyaka, Ca!..ıl, Asmalı, 3taa ına köv Türk ı • li İl- : Hastalarını h.,r gün ıa- : rakılını~lır. lsteklı olaııların o guıı saat 13 de il ı --

1 k 
·1 . d . . . . '. . .' : at 3 df!n ıonrl\ Kuvaimil- • nıekt ·p m" lıa a k . .. 1 w F t . M 'f t v ıan, ' Ö) f'l'ltl e rmvalı 1111\lı~eyc aıt zrylııılıkle- : liy" caddesinde 159 nu : e ll ) ' a ıJmlS)OllUlla lllUracaat arı. ~ an azı anı a Ura e 

rinin 934 scııesi ıııa1ısuııeı· iııin bİI' ıı ._.rta temdidi i maralı muayenehanesin· : 1 Kumaş Mazası 
miizavidesiııt1e viııı· ıaıi 1 ı zuhur ('tnıediii'inden : de kabul eder. : ı C H. F. vı· ı,·a" yet ı· da ı·c ı• . . . . ' .. ~ •••••••••••••••••• •« •••••• ı • 
30-10-934 tarihinde itibarı·n bir ay zarfıııda __ 1 h t• . t• d Kuvayı Mıllıye Caddesı No: 52 
pazarlıkla ihale edilmek üzere temdit edildiği 1 . eye 1 rıyasc 1 O ('il Bl~Ji8tOOB~ıi!•itit it • -
ilan olununr. Dr. M. Ali 1 ihaleleri ft>sih edilen, fırkamızın Balıkesir Vi-

8 
il: lti!IM 

1 

l:i ve,ı ~l~rkezine ait K~r~m köy hud_udu. dahiliıı-
Cill, frf'ııgi. lıl'I- dekı ıkı rarça zevtınlık (50) hın !ırada ve 

~oğııl-.luğıı lı:ısıalıkl a rı Edremit, .-\,,alık, Burhanivı• fırkaııııza : it vedi 
Evi nıiitPlıassısı. parça zetinİi'" (20) hin lir~ıla talihi üzcriııdt~dir. 

1 - Vilayı•tin nwrkez ve miillıakatı, şelıir ve Hastalarını saat üçte 24 -Te~riıısaııi - 934 cumartc:-i giiııii saat 16 

Balıkesir Doğuıı1 ve 
(~ocıık B<tkıın 

k.üyl,eri ah .. ali~.·.iı.ıden 11 ,iirac.ant _ ı · dt•n gebf'lcriıı l hükümet caddesinde mu- da B<ılıkesir \'ilfıyet fırka nıt·rk<>zin<İe pazarlıkla 
t<ıbıı ve mu. kul::ıtlı her ııevı dogunılaı·ıııı ,e ale- tedavi eder. . ı 1a e eı·ı ıcnı "ı ıııacağııı an ta ıp enıı tayiıı olu-_ ayene hanesinde kabul ve 1 '} 1 j · · 1 1 d J' 1 ' 

luııuım kadın ameliyatlarım müessesede mecca-

1 

l iiiiiiiiiiiii====iiiiiii=_. ı ııaıı gün ve saatte ıııiiraeaaıları lüzumu ilan 

nen yapar. Çocuk düşürmek. tehlik.csinde bulu- _o_lt_ın_u_r_. ----------------• 
ııanları da kezalik ıııcc<'ancn vatırarak ıı·davi ı 1 
d 

• 1 
e er. ; 

2 -. Süt c:ocuklan ve iki ~aşıııa kadar olaıı j 
küçiik hasta yavrulan dahi müessesede yatırarak 
her zaman meccanen tedavi edPr. Abone ücreti 

YILLIGI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 

Halkcvi lleisliğindeıı 
ll:ılkeviıııiz kur:;lar ~ ulwsi ıanıfrııdaıı lıalı..a 

mahsus SPrbest Ye meccani okuma , aznıa lıilme 
yenlerE>, az hikıılere ıııalısus olıııak iiı.erc Ali ~u
uri ıııektebiııtie (15) Ttşriıısanitleıı iıibaren gcee 
dersleı·i 'eri lnwğe başlanmıştıı·. 

"~~~----~~~~--
Belediye Dispanseirnde 

Muayene Günleri 
ı:ı : ~JABTESİ (;('\LEHİ 

Öğlcdı'nsoııı·a saaı 14-dt>ıılGya kadar' d3)1il: 
lıa•talı!..lar rııuay· t•ııtı si (Doktor Atıııır 

ı : rııin lw~ ) 

PAZ.\H <IC~l.Elii: 
Ö~lrilı·ıı so:ıra saat 15 dı•ıı 11) , a 1-. < ııl:ır 
k;ılak, lııırıın, lıoğaz lıa~lalıklar; mııa~e· 
nPsi (Ooklor '1ehıııet K:1ıııil hey) 

PAZ.\BTESI Hl:NLEHİ: .. , , ( 
Oğledrn ev, el saat 10 daıı 12 ye ka< • 3 - Süt çocuklarıııııı bakını tarzları lıakkın

da ıııüstakbel valiılel('r<' \'e gebelik esııasında 

vukuu mellıuı arızalara karşı tatbiki Uızını gelcıı 
tedavi ve tedbirlerin alııııııasıııı da gebelere öğ
retmek üzere dersler yerilir. 

bağfanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Yurtaşlarııııızın rnezktir ıııcktep Bnş ~hıaallinı
liğiııe ıııüraeaal rdrrerek k a yıtlarını icra ettir-
melerini ılaıı olunur. 

1 

dalı ili lıa:;talıklar rııua; ı·ı ı t'~ı tHnkınr .\tı· 
ıııet Eıııin hf',,·) 

SALI GÜNLERİ: 
ÖğlPdl'n "' vt·I saat ı O daıı ı ~ , t' k:ıd~' 
dahili lıastalıkla r ıııııayC'ııesi ( l>;ıklor :\ 11 ' 
ıııet Eıııiıı lıe~ ) 

4 - Cümhuriyetimiziıı Balıkesir'e balı~ettiği 

bu faydalı ve hayırlı müesseseden ıııulıterem 1ı halkımızın istifadeye koşmaları ih\ıı olunur. l 

Balıkesir Evkaf 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

Gazeteye alt her hususta 
Netriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

.. .. J\ılüdür•liiğÜııden 
1 
SAVAŞ Cu=e•i günleri \ 

Kuçuk. şrıdırvaıı cadd<>si ı.de lıtzzazlar iciııdt> 1 çıkmaz· i [ 
Evkafa ait 203 No: lu diikkt\ııın canı 'e can;ak:'ın- -·- ' 
1.ı.rının te.cdi~i ~oya ~-e dirı> k k :ı plaıııalarınııı ~·a- . ı-- S A v AŞ t 
pılması yırmı guıı nıud<leıh· :ıçık ıııiiııakıı~aya ! 
çıkarılmıştır. T:ıliı.ı olaıılarııı Y"' ıııi ılıalrsi olan , ı~ft:RE YERi: .Balıkesir K~vv~yi 
2 6 9 

~ . .. .. mıllıye caddesınde Hususı daıre 1 

-11- 3-:1: pazartt>SJ guı;11 scıat 16 da 3 ı lıuçuk ı ı 
lird l<1mirıal akçasile lıirlik1C' ll l İİr:ıraıhırı ilan 1 Telgraf a~r~i~ !a~kesir - 1 
ol ı ıııll''. 1 

Sevgim-
ve 

-ıztırabım 
Yazan: ~IÜKEBHEM KA311L 25 kuruş 

Mevsimin en güzel romanı 

Gazeteıııizde zevkle takip ettiğiniz bu 
giizel eser kitap halinde 

Çıkmıştır. 
~· '-' ('"' ~ \ I 

d ... : ~ "'.r ~ .... , • ... 

CARŞA)IB.\ (;ÜNLEHİ: . .. ı~r 
Oğledcıı soııra saa ı 15 dt>ıı 1 t1 ~ a ı.:ıı • 
dahili lıastalıklar ıııırayeıırsi (Dnktor ııw 

1 

san naif 1ı .. ,) 
PEH~E\l BE C:Ü~' LEHİ: 

.. pr 
Oğletlı•ıı ~orıra :;aal 15 dt>ıı 16 F• kll''· t 

1 
' • ·1 

eildivr VI' hı•\Iİ\I~ lıastaltkları ııııı:neııf'~ . . . 
(Doktor )lclıııı(•t .\li lı<'y) 

Neıriyat müdürü: ESAT - ADIL 

Vılayeı. Matl>nası 


