
i~met paşa kurulacak olan mensucat fa~
rı~asının temelini atmak üzere Konya 

Ereğlisine gıtti. 

Macar gazteleri Yugoslavya'nın te;ab
~üsünün dünya sulbünü tehdit ett~ini 

yazıyorlar. 
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Dokuma Fabrikası 

-

Adanada 

vi folklar heyeti toplandı 

ve bütün vilıiyct içindeki 
halkçılığa ait ıeyler, masal 

deyif ve bunlara ben1er ay. 
gıtların toplanmasına söz 
kesmiştir, 

Aydın çin<• yolu 
AYDIN, 19 (AA) - Ay

dın Çine yolu üzerinde 3 
beton >1rma köprünün in· 
§&atı bitmit ve yol gidi§ ge 
li ~ i açı l dı 

Roma Görüşmeleri 
be Şürü Kaya Bey 
r Y Edtrne'nin kurtuluş bay · 
ltrıında bu unmak üzere 
'Yın i , 
81

d Y rmi beıtnde E ~ırne ye 
.4.t eceklerdir. Nafia vekili 

1 beyle Fırka kiıtibi unıu
trıısı R ecep beylerin de aynı 
ail 
bu tı~e Edirne' de yapılacak 

ll<ıı·cıı·ctle devam t\diyoı· 
Verilen resmi bir ziyafette. 3 devlet şe-

f. kadehler kalktl, ateşlı nutuklar söy-
re ıne 1 d" en I· 

A vustu ı· y cl gazeteleri 
· ne diyoı·? 

l Yuk feniiklerde hazır bu· 

huııa.cakları söylenmi§ ise de ROMA, 19 (S Ş ı - Şan · 
eıı· · V h u:ı: bunu teyit eden bır ıölye Şusslnı;'ın dün e-

ıı &.her yoktur. 11atyekil p . şa· nedi!ı sarayındaki M. Mus~o 
.'11 Edirnc'de aöz söyle:nele- lini ile mü l akatı bır saat :iç 

rı de h d" A turya na 
~- u t-"-n..,1e"'l'"'d,,..ir_ . ...,,,._... __ -I çeyrek sür u . VU• 

zır ' arı bu mülakattan so~ra 
Lido'yu ziyaret etı•ler Öğ
leden sonra Avusturya ha
ric iye nazırı M. Berger Şigi 
sarayında İtalyan Hariciye 
müstqarı M. Suviç'i ziyaret 
elti. Saat 21 de Ş. nsöyle 

Nüfus 
lttnumi 

scıyımı 
nii ... 

.\tık lıayraıııdnn e\'H'l 
olal'ak 

lgANKARA: 19 ıSŞ) 
I 35 senesinde yapılacak 

o lln um • c·· hu umı sayım um -
rıYet b ayramından bir hafta 
l!vv.,ı Yapılacak ve Cümhu-

rtyet bavramında nüfüsumu
lun h k akılci mikdarı sevinçle 
lltlulanr.caktır 

('. 
•ızli ııiifııs kavılı 1 su-

ba tta lıi tı.'rı· ı.. • 1 

ANKAR liült A, 19 (S.Ş) -
ve <irneı, gizli doğum, ölüm 

"Vlenme vakalarının 
h:ı:ı( -
ı 9Js illa muddetinin 1 ıubat 
ırı tarihine kadar uzatıl 

"•• içi M 1 bir n 1 let Meclisine 
layiha vermtıur. 

f . ni hir Şuıing ,ere ıııe. re 51 

ziyafet verildi. ltalya·Avus 
turya . Macaristan dostluğu 

b 1 1 • 
~eref.ne kadr hl r oşa tı uı · 
Aletli ııutul.lar söylendi. 

ROMA, 19 (S.Ş) - Görüı· 

melere bugün de devam 

olunacaktır. 
ROMA, 18 (AA) M. 

M 1. 1• Avusturya baıve· usso ın 

k 1 
.. 0.. Şü•nlg ıerefine 

ı ı rnosy • . 
verdlği ziyafette demittir kı: 

Avrupa tesanüdünün ica
batına tamamen uygun olan 
ltalya Avasturya dostluğu 
bizim için ve herkea için 

sulh ve huzurun bir zamıı. · 

nıdır. 

Mösyö Moıso'lni ltalya 

. Avusturya - Macaristan 
doıtluğunun diğer memle • 

M. Musso !ini 

ketlerle dostluğa mani olma 
makta ve biliıkis bunları 

inkitaf ettirmekte olduğunu 
ilave etmlıtir. 

Bu nutka cevap veren 
M. Şuınlg te Macaristan 
ile olan samimi münaseba· 
tın hiç bir tecerrüt teıebbü · 
sü demek olmadığını beyan 

emittir-
VlYANA. 19 (S.Ş)-Avus -

turya gazeteleri Roma mü
lakatını hararetle selamlı· 

Ve bu görüımelerln yor. 

Amerika iktisadiyati Yeni orta Avrupa'ya 
Reisi (:ümhıır yapıl<ııı ı·a- giden yollar 

pOPfJt(lSVİ f) etti i On aenedenberl Elemer durmak isterler. Hantat Tu· 

hu"ku" met h • t -bb" 1 ı ııantos sözleri ve yazıları na devletlerinden kendi 
ususı eş«' us ere karışacak ı VAŞINTON 18 (A A l ___ ......;, __ .:.;.:.:.:.,:!.,-,:..:.,::.:.:,.1 ile yeni, daha eyi ve yaıa- aralarındaki mütekabil mil· 

Milli iktuat p ' anını hazırla Habeşı·'ıer mağa daha ziyade kabiliyet naıebetlerln takylyeılnin 
li bir orta Avrupa uğruna o J A mıya memu edılen komisyon n arı vrupa 

raporunu neşretmiştir. Bu çalıımaktadır . Mumallyh bu cemiyetinin daha klltQ delil, 
raporu Reisicümhur da tas ltalyaıı koıısoloslıaııesi- yoldaki gayretlerinin timi daha eyi azaları meyanına 
vip ettiği söyleniyor. Kom is esaslarını bir takım yazıla- sokması bekleoebilecağl flk· 

ıtl' lıiiı•unı PltilPr. ı yon Sovyet, Japon, Gazi ve rı 1 e neıretmlıtir. Onun bu rlndedir. 
faıist iktısat sistemlerini tet· PA dS 19 (S Ş) - Adİs yazıları yavaı yavaı bir lk· Hantoı planının aanlyl 
kik etmiı ve bunl.ı rdan hiç Ababa'dan alınan aberlere tısadi birlik sistemi kurmuı politikası kumı, muhtelif &.-

birinin Amerika'd . ı talbik göre llarar'daki İtalyaıı kon- tur. Muayyen hedf'f ve plan · tıh ı b 1 d sa ıu e erin e teıkillt 
edilmiyeceğine karar vermi• soloshanesine kartı • vahim ları ihtiva eden bu sbteml , yapmak yolu ile harp ve 
tir Ancak, komı"syoıl lktısa- bir taarruz o1 muıtur. S ılAhlı proğramlı faraziye ve mu''. A utarchie yüzllnden orta 
diyatın tanzimi !•ininin hu Habeıliler koıuoloshaneye tearifelere istinat eden ıek- A • vrupa'oın tahrip edJbnıı olan 
susi te§ebbüslere de bırakıl- baskın yaparak içeriye gir- il ile genlt muhitlere ta· beynelmilel mesai takalmahoı 
mıyacağı neticesine varıl'lf- miılerdir. Mütecavizler lllÜf· nıtmak vazifesi mumaliyhln 

K 
k"I" ti k ı ı ve ftat teıekkülünQ tekrar 

lır. omisyonun kanaatine u a a ovu muı ardır . Bu bu günlerde intlıar eden 
göre h s " bb ı hadise üzerine ltalvan hu"k"- teaı. etmek gayretindedir. • u usı teıe Ü• ere u yeni est'rine düımüıtür. ı•J 
hükümetin müdahalesi zaru- meli Adis Ababa'daki elçisi ~anaylde beynelmilel birltk-
ridir. Çünkü husuıi teıebbüs- ni Habeıistan hükümetlne Hantos'un muhtelif tali ler lktııadt dağılmanm llnG-
ler tarafından tanzim olunan fiddetli bir protesto notaaı ıubelerdekl timi mesaisine alt ne geçmek için emrtıll 
ve münhasıran kendi men vermeğe memur etmi§Ur. İki evvelki yazılarda ortaya bir vaııta gibi g&rGnmek-
fatlerini gözeten planlar ek memleket arasındaki müna atılan fikirler bu aralık tedir Alman aanayllnln or-
seriya felaketle neticelenmek- aebetlerin vahim bir safhaya proğram mahiyetinde kal· ta Avrupa'dakl faik mevkii 
tedir girmesinden endite ediliyor maktan çıkarak bir derece- dolayutle aınal menafi bir 

ye kadar Realite olmuıtur ilkleri yaratmak, orta Avru· 

M a Car Y U
•• b Bununla beraber onun koy- pa Sendikaları teıkil etmek z a ŞI Si duğu hedefler kar111ında yl · iılerl ilk ıırada Almanya. 

ne dalma baait bir ticaret dan baılamak lazım gelir. 

K ... alııı (l f" (l d<lSIIl(l istid<l mukavelesi aktedebllmek Planın Ziraat polltıkaaı 
için izale edilmesi liızımge· lıamında , orta Avrupa zirai 

vermt•k için cltJlffilŞ len müşkülata itaret edil· buhranının huıuılyeU eıkl 
LONDRA, 18 (S.Ş ) -Ajar,s ~ mektedir. Binaenaleyh bura· müttehit istihsal ve lıtlhllk 

Royterın Bükreı muhallri ·-~~-- da ileri sürülen yüksek plan sahaıının ortadan kalkmaıın· 
bildiriyor: Kral Karo! refa ların tahakkuk etmesi nasıl dan ve ziraatın daha ziyade 
kalinde Prens Mişel olduğu beklenebilir Fak1't alyaıi köylü bir ıekil ve usule ta-

h ld b 
ve iktie.adi birliklerin tarihi bi bulunarak deni• aıırı 

a e me U!an rr ecli•ine k 

giderken bir hadi•e olı,,u~- bize hemen her birliğin da- memleketlerde lstlheal maaa-

y b 
ha teşekkül etmezden kı- riflnl bir haylı aıa"- dllıür· 

tur. üz ftfl üniforma' mı 11• 
taııyan losa boylu bir adam •a bir znman evvel müt olan teknik terakktyat 

hülya~i ve teıekkülünden ile muvazi gidememesinde 
askerler a•asından geçrrek 
k 1 

J.ırn bir zaman ~onra tabii aramak !Azım geldiği lıpeta 
ra ın arabasıra doğru atıl- göründuğüne dair mükerrer çalıtılmaktadır. Ziraat dev. 

nııştır. Kotan polisler bu halııkatler göstermektedir. letlerlnin maruz bulunduk-
adamı yumruklıyarnk yere Birliğin tahakkuku ekseriya ları ve daima artan ihracat 
devirmi~lene de üzerinde tedrici bir yakınlatma ile müıkülatlarına kendi mah-
hiç silah bulunın ;. nıııtır. vuk11bulmaz, bilakis partile- 1 ıullerlnln ihracı için ltlllflar 
Sonradan anlaııldıi'ına ı;ört> ıln düımanlığı birlıkten I yolu ile müe11lr bir tarzda 
zabit krala b'r arzuhal ver- ev,·el en ıon haddine )ük . kartı koymak ve denl:ı a11-
mek istiyordu selmit olur. ilu görüt zaviye- rı emtianın gaap etmtı 

Japonya İngıliz tek- Deniz silahl.uı konferaıı· tinden bakılınca orta Avru · olduj!u iç pazarı tekrar 
lifini redetti sının akim kalacajtı muhak· pa'dakl zavlyelln artık an· kazanmak tabu bir arzu 

ı kak grülüyor. laımağa elverJılı ve olgun dur. Bu arzuların tahakkuku 
LONDRA, 19 ( S.Ş.) LONDRA, 19 ( A.A. ) - bir hale gelmiı oldujtu artık için ziraat buhranının orta 

Japonya hükümeU, deniz Deyli Ekspres gazetesi in· hiç ıüphe götürmez. Han· ! Avrupa'da bir hal tarzı ola· 
silahları hakkında lnglltere giliz hava bakanlığının de- tos bu husuta takip edile· rak bir taraftan ziraat Dev· 
hükümeti tarafından kendi- · ha a k ti ı · 1 ti nız aıırı v uvve er nı cek yollar ve muhtelif vaaı I e erinin btdtk haraketlerl, 
sine yapılmıı olan teklifi ayırmağa karar verdiğini 1 b h dı'ğ t f d ta ar a sinde ayrı ayrı er nra tan a satıcılar 
reddetmiştir . yor 1 1 _ ,,....._.....;. _________ Y;:.a._z_.•:_ _______ - . görüıler ve fikirler ve a ıcı arın orta Avrupa 

Y 1 d 1)1 ı k ı olabileceğini teslim ediyor. teıkili.tı yapmaları teklif 
ugos avya a JU g<• ,.. P(l 1 o. patenteli bir hal tarı:ı edllmektedır. Münakallt 

Dostluk protonolin İ telrlif etmiş değildir Onun politikaaı sahaıında Hant°' 

1 
iktısadi siyaset ıisteml aıa bütün münakale vasıtalarının 

tast'k etti. 'ğıdaki direkler üzerine ku- hedefini bilir müıterek tealr 

'""lf'sPıı '1aı·tırl;ı1•ı11 ko· • 
'u la!'aı!;ı '•ıltırtdı r . . 

SOFYA, 19 (A.A) Kral ı 

l 
rulmuıtur: Ticaret polıtikası, ve faaliyetleri lüzumunu 

Tiirkiye ile 1 ulgar arasın 
daki dostluk ve bitaraflık ıanayi po 1 itikası, ziraat po· tavsiye ediyor Demlryolla-

BERLIN, 19 (S,Ş.) Bel·J 

grat'tan bildlrıliyor: Resmi 
mahafıl Yugoslavya arazis• nde 

yerle,nııf bulunan Macar1a 
rın kütle h a 1 i n d e 

M a c a r i s t n n ' a kovu 
lacakları haberini tekzip 

etmittir Bu haber ikamet 
müddetleri hitam bulan bir 

kaç Macar tabasından ika
met tezkereleri alınmıı bu
lunması münasebetile Macar 
gazetecilerinin hayalinde vü
cut bulmuıtur. 

Avrupa anlaımaunda ilk 
konak olduğunu, ikinci ko
nağın da Fransız hariciye 
nazırı M. Laval'ın Romayı 
ziyareti teıkll edeceğini ya
zıyorlar Genit temeller 
üzerinde yapılacak anlaı 

malar yekdlğerlne düıman 

bloklar kurulmasına mi.ol 
olabilir diyorlar. 

muahedesinin 5 sene daha litika~ı. münalcali.t politika rında vahdet ve tıttrlk 
uzatılması hakkındaki pro il ve para politikası bilumum orta Avrupa demir 

tok olu tasdik etmlıtır. Pliının ticaret politikası 1 yolları idarelerinin Alaıan 
Serbest tica, et kısmı, orta Avrupa'nın küçük demir yollar idarelerı birli· 

PARIS, 18 (S,Ş) - llaı 
vekil M. Flandin ticaret ıer 
beıtlsi sistemine dönülmek 
ve kontenjan uıulünü kal
dırmak için devletlerle müza 
kerelere giriıeceğini ıöylemlıtir 

Balı~esir müftülüğünden: 
Rasathane müdüriyetin· 

ce Şabanı şerifin lptid~· 

ıı g l 1 - 934 cuma ııü 
nün·l~n tesı-it edilmlı ol. 
makia ıu halde 22 • 23 

ıj ıklncl teırin perıembe 
günü akıamı yani cuma 
geceal Leylei Berat mnğ 1 

fireli gayat olduj!u ili.n _ ı 
olunur . 

devletleri ile bunlarla hem iline celp edilmeleri ıuretile 

hudut olan büyük devletler 1 elde edilebilir. Alman de· 
arasında menfaat tevazünü mlryolları ı d are· 

noktasına dayanır. !eri birliiilnln az bir mOd-
Almanya, ltalya ve det evvel hmİnl(beynelmtlel 
Lehistan kendi aralarında birlik) diye çevlrmele karar 
bir ticaret politikan aktı vermlt olması keyfiyeti de 
ıuretıle yapacakları bir bir bir kolaylık teıktl etmekte· 
ilk yüzüzden tahdtdata dir. Demlryollarından baı· 
maruz kalmıyacaiiına dair ka orta Avrupa'da bllyük 
ellerinde bir teminat bulun bir lktısadl rol oynayan 

( • ) •Yeni Ort;--p;vrupa'ya 
gidon yol» İktısadi yeni şekil
ler. Y"zan; Macar J<rıliyeti 
mıiteka:t ınfisteşarı ve Budapeş. 
te Universitesinda Profesör Ele· 
mer H1nloı. Berlin'de Mitıelo-

uropı Kiraö ve ne,riyıt evi. 

ve milletleri yekdlj!erlne bal 
lıyan deniz ve nehir yolları 
da orta Avrupa aeyrlıefatn 

teıktlatıoda müıterek nokta! 
nazarlara yer verllmeılnl 
icap ettiren bir huıuıtur. 

Orta Avrupa mlinakallt 
•isteminde Tuııanın hakim 



Denizlide 
DENİZLi, 19 (AA) - Mer-

kezde dördü hanımlara mah
auı 9 millet mektebi clerı-
hanesi açıldı. 

mevkii orta Avrupa'da Tu
na havzası sahaları araıında 
bir nehir yolu tebekesi kur 
mağı arzuya değer bir mn· 
hiyette göstermektedir. Bir 
orta Avrupa poıta birliği 

tealıl,orta Avrupa'da aynı ve 
müıavi posta birliği çerçive 
ıi dahilinde poata münase -
bellerinde daha sıkı bir 
lıtiri.kleri, müttehit bir mü · 
nakale planının iıtllzam 

ettiği ıeylerdir. 

Para politika11 ıahaaında 

Hantoı'un planı mevcut dö 
vfz nizamlarının yıkılmasını 
ve müıterek bir para vahi
di ve devlet bankalarının 

kooperation yoluyla orta 
Avrupa para kartelenln te
ıialnl tavsiye '.etmektedir. 

Burada kıaaca iıaret ede
rek geçtljtlmiz planlar Rea
lite bakımından ciddiyetle 
tetkike diğer mahiyettedir 
lktıaat meıelelerl üzerinde 
ciddiyet ve itina ile ve ıoğuk 
kanlılıkla dütünmek. vazi 

yeti lılah için yegane faydalı 
ve yegane mümkün olan me· 
tottur. 

Hantos'a görü orta Avru 
pa meıeleal bugün yalnız 

iktııadi bir ıurette halledi-

lebillr. Zira umumi sebepler 
iktıaadi aahada bulunuyor 

ve galiplerle mağlupları 
müıterek vaıfa tabi tutan 
ıefalet, lktııadi sefalettir. 
Fakat haklı olarak ümit ed· 
ebilfriz ki malül ve iktııadi 

Zil(' buğday
laı·ı 

banka11 harada mevcut buğ
daylarından allı bin 210 to · 
nu lalanbul ve Samıon'a @e 
vk etmlı yeniden mubaya
ata baılamıtlır. 

25 Talebe 
.-\ vnıpa'va okuııııva "İ-. . ;:, 

decE>~. 
l:iTANBUL 19 \S.Ş) -

Bu sene Lise mezunlarından 
yirmi beı talebe A vrupa'ya 
tahıile gönderilecektir Seçi
len talebenin Kanunevvelde 
hareketleri takarrur eylemiş
tir . 

mcıı 
Vilayet Daimi Encümeni 

dün mutat toplantuını Va li 
muavini Ekrem beyin reia· 
lii!I altında yapmıştır . Bu 
toplantıda lıu•uoi n uhasebe
ye alt itler görüıüln . Üf ve 
kararlara bağlanmııtır. 

Escıt bey 
Şehrimiz Necati bey ır.u · 

allim mektebi Fizik, kimya 
stajiyerliğine 25 lira maıla 
Esat bey tayin edilmtıtir 

Suç yok 
iki gündür memleketimiz 

de poliıtçe kütüğe iltıtirile· 

1 cek hiç bir suç olmamııtır. 

Cenevre'nin 
Siyasi vaziyeti 

idman birliği 

llandırrna ıampıyonu İd- kendilerine alt olacaktır . Bu-
manyurdundaa ıehrimiz ld na mukabil yalnız saha ha · 
manbirllP,ine bir mektup gel- aılatının Bandırma'lılara bıra· 

rr i1tir. Bunda g-' lecek cuma kılması istenmektedir. İdman 
için bir maç yapılması tek birliği bu lıU3usta henüz bir 
lif edilmekted r . Handırma · karar vermiş değildir Mu va 
lılar bu maçı idare ederek f k bir cevap verirse gdecek 
hakemi lstanbuı'dan getirte hafta ıehrimiz güzel bir 
cekler ve bütün masraflar ıpor haftaaı yafıyacaktır . 

Havı·and<ı Mıntaka 
Maç 

. Ftıtllol he)reti 
Edrenııt - llavran be-

rabere kaldı. 
llAVRAN 18 (5.Ş) 

Edr mit ldmanyurdu llavran 
İdmanyurdunun daveti üze· 
rine Havran'a gelmlı; Her 
iki yurdun ikinci takımları 

araaında Havra'nın futbol 
aahasında 16 11-934 cuma 

nala toplanamadı 
Birkaç günden beri itle · 

rin ayrılması ve bir takım 
meıelelerin halli için topla
nacak olan mıntaka fu bol 
heyeti hali. toplanamamııtır. 
Haber aldığımıza göre bu 
toplantı bu akşam her halde 
yapılacaktır. 

günü bir maç yapılmııtır. •••••• •• •• •••• •• •• • ., •• •••• 
Cuma günü hava gayetle : • 

gözel olduğundan saha ka- Yoksulları yediren, : 
dın erkek hevesli seyirciler- : 
le dolmuıtu . geydiren ve herma- : 

Maç ıaat 15,30 da Hakkı nada gözeten Yok- ! 
efendinin idareıinde baıla_ • 
mı1, oyun her ıki hafta. su/far Birliğine seve ! 
ymda da büyük bir ciddı- seve yardım ediniz. : 
yet ve intizamla ceryan et- • : 

• • 
Cenevre'den birgör ünüş mittir. Birinci haftaymın ilk : roksıılları Gözclme : 

CENEVRE, 18 LA.A] _ -R--------,-d---ı dakikalarında Edremit ikinci ! Birliği : 
Konıey toplantıaının üç dört u sy a a takımı ilk golü çıkarmağa •

1 
: 

• 1 ğ muvaffak oldu. Birinci haf· •• .. •••••••••••••••••• •••ı gun geri enmesine ra men 
C taym bu suretle bitti. ikinci göıterdiği nezaket ve neza enevre'de ıiyaıat vaziyet J 
azalacak değildir. Salı sa- M em r <l r t<l s. haf tayımın ortalarında Hav het iki kasaba gençliğini 
bahı ıllahsızlanma konfe- ran'lılar da bir aayı yaparak karıılıklı memnun etmit ve 
ransı bürosu M. Henderso fiye ediliyor• birer sayı ile l eraberliğ< te gençlerin tanınmak ve ae-

blr hal tarzı siyasi gerginliği n'un baıkanlığında toplanacak min ettiler. Birinci haftaym viımek hususundaki emelleri-
haylı gevıetecek ve ıiyaıi 1 ve öğleden sonra Sako harbile MOSKOVA, 19 tA.AJ - da Edremit'liler bir gol daha ni tahakkuk ettir mittir. Edre· 
baılıca meıelelere tedricen ~ metgul olacak olan Aıam- Sovyetler kong•ası bu yıl içi. yapmıılarsada bu sayıyı mit gençleri maçtan evvel 
vuzuh verecektir. llantoı ble açılacaktır . Bu arada nde bütün idarelerdeki me çıkaran arkadatın hatası ve sonra Havran idman 
ılyasi baılıca meseleleri eıe ' Cenevre' de bulunan devlet mur sayısını yüzde on, on yüzüden entbol addedilerek yurdunda mi•afir edilmiıler 
rlnln bundan sonraki cildine adamları evrensel alyaıaya beıe indirecektir. 753 milyon sayı olarak kabul olunmamıı ve avdetlerinde 1 lavran genç. 
mevzu olarak almak niye müteallik mühim meseleleri rublelik bir tasarruf yapıl · tır. Maçın bütün devamı lerl tarafından samimtyet- 1 

!indedir. gQrüımektedir. masına karar verildi . esnasında her iki tarafın le uğurlanmışlardır. 

' 
Roman Tefrikamız: J 

8<1 vaştaıı 8<tV<tş<1 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Bet ıeneye yakın bir müd 
det devam eden cihan üze 
rinde muhtelif teıirlu ya
pan harbi umumi münase· 
betile bütün dünya mahafill 
ıiyasiyesinde deveran eden 
ıaylat dikkatle. takip edili-. 
yor.Bılhaasa maddeten harbe 

lttlri.k etmeyip bu harpten her 
suretle müstefit olan hükü
metlere menıup diplomat· 
!arla dünya gazetecileri 

umumi muvazeneyi ıükü 

netle mütalea ve muhake· 
me ettikleri bir esnada idi. 
ki Oımanlı fili•tln cepeıi 
lnglliz orduıu tarafından 
yarılmıt ve iki kuvvetli hat 
üzerine de ablüka edilmir 

ti 

Vadii Şeriye'ye huıu . 

ılyet veren yakıcı güneıe 
inzimam eden ve o ha vali 
de çok mebzul bulunan in· 
ce toz, Oımanlı askerlerini 
ıersemletmlı, yüzlerinde 
huıule gelen toz tabakaları 

arasından iri ter taneleri EÜ· 

zülerek birer iz bırakmıı, 

burun ve kulak delikleri 
ni toz tıkamıf, yüzlerinden 
akan ter tanelerinin ılık ve 
tuzlu olmasına rağmen bu ter 
tanelerini dillerile yalamak 
suretile midelerine bir yat
lık indirerek nefes almağa 

çalıııyorlardı. Bir damla su 
bulmak imkanı yoktu. 

Gayri Türk olan kıtaat 

kumandanları savuşmuı, kü· 
çük rütbeli Türk zabitanı 

Mehmetçikler baı baıa kal· 
mıı yeiı ve matemle do
lu gözleri le birbirlerine 
mahzunane bakıyorlardı. 

Cıhana dehıet ıalan, ta 
rihln en mümtaz aahıf~leri 
ni tıg"l eden Türk cengi.· 
verlerinl bugün temsil eyli· 
yen ve kumandaıı kumen 
Alınanlar elinde bulunan 
bu Oa maıılı ordusu izzeti 
nef•ini feda etrnlı, ıerefinl 

teallm ettlil cephe ile bera-

ber düımana terk etmiı, 

timdi kıymebiz hayatından 
emin olmıyarak endişeye düı 
müş mağlup bir ordu olmuıtu 

Mağlubiyet neticesi icaba· 
tı olarak münhezim Osmanlı 
orduıu taıkın bir halde Bi 
aan ovasında gayrı munta · 
zam bir tarzda içtima et 
miş ıon ve kati teslimiyeti· 
ni arzetmek için dütmanın 

ne taraftan geleceğini bekle· 
diği bir esnada ovanın ce
nup iıtikametinden ilerliyen 
ve Hint mecusllerindc:n ınüte
ıek~il bir auvarl keıtf kolu 
yaklaııyor. Düıman asker· 
!erinin ellerinde parlıyan kı
lınçlar,kumandansız ve ida 
resiz kalmıı olan Türk di
laverlerinln sanki kalplerine 
saplanıyordu 

Keıif kolu kumandanı 

olan zabitin üniformasından 
lngilız olduğu anlaşılıyordu. 
Karıısında binlerce kit<lik 
muti bir esir kütle•i gören 
mağrur İngiliz zabıtl elinde 
ki tabancaslle adeta alay 
ederces:ne bu azim kalaba· 
lık üzerine yürüyor ve yak· 
laıtığı eınacl a mükellef [ 1 J 

[1] - Sivil olup muvakkaten 
orduya alınan doktor 

olduğu rütbe ve sinni arasın
daki farktan anlaıılan 

ve tarzı tekemmülü Ermeni 
olduğu gösterern, osmanlı 

1 
ordusuna mensup bir doktor 
yüzba1111 arkasında bir kaç 
zabit olduğu halde ellerin· 
de beyaz bayraklarla istik
bale çıktılar. 

"Beyaz bayrak çakimlyenl 
öldürüyorlu" cümlesi ağız
dan ağıza dolaıtı ve anide 
herkesin elinde birer be
yaz bez parçası peyda oldu. 
Kalpleri muztarip Türk as
ker ve zabitlerine bu man 
zara, temmuz ayında kar 
yağması gibi efsanevi masal. 
!arda tııttıkleri bir beliye 
ve afatı semaviyeyi andırdı 

Doktor yüzbaııaı lngiliz 
zabitine resmi selamı ifa 
ettikten sonra bozuk bir 
Fransızca ile kendisinin [r. 
meni olduğunu ve Arap'larla 
el ele vererek lnglliz ordu· 
aunun gelmesi için çalııtık 
!arını söylemesi üzerine lngi· 
lız zabiti tebessümle dokto· 
ra yaklaıtı ve evveli. belin
deki tabancaaını, ıonra boy
nundaki dürbününü aldı. Çok 
kıymeltar olduğu anlaşılan 

doktorun parmağındaki yü 

züğü çıkardı. ıSüvonire ı keli-, 
mestle mukabele etmekle ik· 
tıfa etti ve yıizüğü kendi 1 

parmağına takup ayrıldı. 
Mağrur lngiliz zabiti ar. 

tık tesadüf etliği Osmanlı 

zabitinin bellerindeki taban· 
calarını, Üzerlerindeki para 
ve gözüne ilııen mücevhe 
ratı evzaı muhkirane ile 
topluyordu . 

Zavallı Osmanlı ordusu 
inhitat etmiı mukadd.,rata bo
yun eymlı, elemle dolu göğ
sünü geçirdiği bu anda 
ovanın ~imal cihetin· 
deki kara dikenlerin 
dibinde genç bir Oamaıılı 

süvari zabiti oturuyor Ben
zinin solgunluğundan çok 
yorgun olduğu anlatılan bu 
genç zabit mai ve mağmum 
gözlerini yere dikerek iki 
üç dakikalık derin ve ciddi 
dütünceden sonra batını ıe
maye kaldırıp niyazker na· 
zarlarile sanki halefi arıyor 
ve bir ıey söylemek istiyor· 
du. Acıklı bir [Ah] çektiği 

esnada idi ki gayri ihti)a.İ 

kucağındaki filintasına ıarıl

dı, nlıan aldı ve ateı etti. 
Bu canhiraı ıili.h aesinl 
ikinci ve daha ıonra üçün· 

irfan kaynaklarımızın aak
fı alt:nda bulunan (ocukla
rımızın bır kısmının velileri· 
nin mali maziyetleri n üıait

tir. Çocuklarına istedikleri 
kadar harçlık verebilir. Bu · 
na kimsenin bir ıey derneğe 
hakkı yoktur Fakat bu yav· 
rularımızın içinde öyleleri 
var ki t:beveynf tetri1at le
vazımını bile tamamen te
darikten acizdir. Bir kııım 

talebe bu ıeyyar ıatıcılardan 
istediğini tedarik eder ve dl· 
jter kalabalık kısmı bundan 

mahrum kalırsa o, yavrucu 
ğun ne kadar müteenir ola
cağını bir an dütünmek ne 
kadar elimdir. 

Aynı zamanda bu vaziyet 
talebenin ahlak, duygu, ve 
ruhları üzerinde nasıl bir te
sir yapacağını da burada ha-ı' 
tırlatırım. 

Aceba mektep idarelerin· 1 

ce inzibati veya her hangi 1 

bir tetbirle bu satıı meaeleıl

nin önüne geçmek miimkün ! 
olamaz mı? . ı 

Bize gelen ~ 

Eşref oğulları tarihi 
VE 

Fikirler 
lzııı ' r'de ı 5 günde bir çıkan 

fikir ve külıür mecmuasıdır. 

D<' ğerli yazıları ihtıva fden 
bu kıyı;;etli mecmua) ı okurla· 
rı '.nıza ulık veririz 

Reyşehir klavuzu 
Konyanıa Beş ,. hir k,.zası

nm coğrafi ve tAbıı vaz yetle· 
rlle tarıhçesini vo eşr..ıf oğul· 

!arı tarih ı ni \oplıyan ve mu
allim Mrmduh Yuvuz bey ta. 
rafından ynz lıp !:abalık matba
asında basil an kıymetli hir eser- 1 

dir İçinde ı stat , stıkl e r ve ta
rihi yerlerin resimleri vardır. 

cü silah •es' eri takip eati. 
Türk zabiti kendisine do~ 

ru ilerliyen düıman keıif 
kolunu gördüğü zaman da· 
marlarındaki Türk kanı ga 
leyane gelmit ve hiç bir 
tehlikeyi düıünmiyerek son 
vazife olmak üzere bir düt 
man daha tepelemek eme· 
lile ateı elmiı ve muvaffak 
olmuıtu. 

lngiliz zabiti al kanlar 

deyOP 
Bizim "hakikat. ~ 

oııU 
durduklarımız, hep •'' 
gölgesinden doğan ıflğıllııır: 
tığı kıvı 1 cımlardan ibare 

çünkü: Asıl hakikati ne ,O 
·ı fi 

rebllecek keıkln bir ıı0 bi' 
ne de gösterebilecek tok çJ 
ıöz ıahibi inıan bulın11 kdıl' 
zaman Mümkün olaın• tr 

için o her zaman, her ·~IJI 
de gizli yaıamayı adet 

1 

mittir. 

- 9 -

IPflp 
Kadın, gözlerıle bil 

·re 
her emrine inkıyat etli od• 
mesey ii; bugün bir ııı ,Jıl' 
faa vasıtası olarak ııı•t 

b k ı:arı taıınan adonu u ~·~ 
erkekten ziyade onun 
kı olurdu. 

10 -

ildıl1" 
Muallim, yalnız b •JrıP 

öğreten değil; na11_I 
0 
dil· 

lebileceğini de bildıreıı 

1 1 

1ıer -· lhtırastan doğan bir/ 
vaffakıyet, er geç ,~ıı 

iflaıa mahkum ve p:ıuf 
tır . 

- 12 -

•" 1 Yalanla baılıyan .~ 
au üıtüne yazı yaı•r 
daha baılarken boı01~r· 

- 13 

ıoıı' 
Memleketaeverllk ~ 

d - - t'"n .,e ; a en oz ve uı u ı•· 

de hi.tti. en tabii bir b' 

olması li.zım ııellrkell; ( 
mem neden?· Onu ılJ11 ~f 

k ııı• çok kimıe1 er baı a ~0ıı 

!arına vasıta olarak 
nıyorlar. 

- 14 -
ı 

Uyku, insanı ölil 111:ır 11 

tıran ve yaklaıtıraıı 
ıamak vasıtıuıd r 

-- ıs 

Taıarruf gibi 
ancak kad•nın 
bir saadettir 

-- ıııJ 
kahramanı üzeri11e 8

1/ -da 
En ufak bir 11111 /, 

aciz bulunan Türk 
1
1, 

göya mukavemet ~ 
yormuı gibi kollarııı1 f 
dılar ve tıkence ile ıı' I 
mek maksadfle ıda~ / 
raya braktılar. 1 il' ~eli' 
nin y .. kasından ve d ,-{ 
dan tutarak dipçik ~ıO' 
üsera kütlesinin orl~ır 1 

rüklediler ve gö!'" 11 
vaffakıyel ternıP 1111 
gibi üseraye tefhir I' 

içerisinde cansız olarak atın· 
dan yere düıtükten sonra 
büy1lk bir cüretle Türk za
bit ine ilerliyen düıman ke· 
tif kolu ça VUfU da bir sürat 
fevkalade ıle belindeki toplu 
golet tabancaıını çakarak 
Türk zabiti üzerine atcı et
ti ve çıkan kurıunla Türk 
gencini bacağından yarala
dı. Amma çavuı fa anide 
yere serilde. Çünkü Türk 
zabitinin fllintaıından çıkan 
ikinci kurıun ça vuıun da 
göğsünü delmiı ve yere ser 
mitli. 

Baygın bir halde 1~f 
nan ve a' kanlar 1 ~ ~1' 
yatan Türk genci0~11,'f 
ran iki vatanzlfııı Jl ,ı 
oldu. Kendine geldi ,ııP 

bütün ali\mını unutl~I~ 
nı anide kurutan 1

11
, 

tahkirlerle karıılat b~I, 
manlı ordusunda :ı:• 

11 
kumandanlık Y"P' 

Muhtelif ıztıraplar ve bil
hassa vatan kaygusu teıiri 

le Türk zabiti artık kendin 
den geçmlttl Menhuı Me 
cuıl suvarlleri atlarından 

inerek yerde yatan bu Türk 

vatansızlar: 1 1 
uıı· .ı 

- Sen ne yaP ,~P' 

madan, AllahtaP k:,ıı 
bu kadar lnıanın .. ~ı) 
recektin. Senin hu a l 
mağlup olduğu k~:ı• 
ıatvellne kartı ya 1 
ıen ne yapabillr•111 '{ 
ıin? Divane mi•lıı? 
du gençliğine · 
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R 1 IDü Ü d A R f • f : Bulgarca: K .. J : Çeviren • 

A nya zerın e sıyası ve ı ısa ı are e e : . ·. Panı-· ara goz er :M.Tıırııerl 
1 

1 
: lanof : • : 1 

M 
0 

1 londra g· oru· emeler'ınJe , ı Herr'ıot doumergue·ı· yı"tı 'ark meseles·ı ve La ikan •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A. : 

~~ 0 ~ \.\ Y 1 / y U il Y U Güneıin kızıl ıııkları ufuk- ondan ebediyen ayrılmıf, bir 

~. -· O 1 1 • ı.· ı t I "Le Temps. den anla'. ması ta yavaı, yavaı eriyor. En- hayat mücadeleılne ilrltmlı, 
S • ffiU~~U a Birleımit komüniıtler ve oJ glnlere dolan karanlık ilbi yalnızlı4a çekilmlıttm. 

1 J T'mes• den 5 li ti •o k ı hu-r "L' lndependance Roumaine,, den 1 d ,. 1 H k b dl 

Macar Mazete eri « apan ı oıya ı er, emo raı ıeulz ık te git gi e ço.a ı- er gün me te e gl yor 
'd b - t 1 ı d F • 19 uncu yüz yıl tarlhl-Londra a ugun op an- rlyet eri memleketin e. a· yordu. dersimi veriyor, aktam eTe 

1 d 1 1 1 ıh k k ki illi nln baılıca iti Bo"azlar ve 1 makta o an enız 1 er · tlzm urma lıteme e 11 Blltün tabiat ebedi uyku ge erek biraz kitaplarımla 

Y -- bb" SU" et 1 ı i ne h 1 M D ıark iti idi. "Hasta adama. l 
Ugosıavy.a'DID teşe U -. zari görüıme er n n ne am sureti e · ouıneriue· !arına dalmıı, bu karanlı- yoru an zihnimi, ıönen ru· 

" h - l" k d lk ı k k yani ıultanlar Tilrkiye'sine 
l tice verece111 enuz ma um in re laini 1 o ara ır· ğın içine gömülüp gidiyor, humu tenvir ediyordum. 

rafında velvele koparıyor QJ değilse de üç devlet arasında mıılardı. Bu ltıiham ne ka büyük ulusların hepsi göz her tarafı haplıyan seaslz· Köylülerle ilk zamanlarda 
mevcut bazı esaslı itilaflar dar esasuz olursa olsun ra- dikmit bulunuyorlardı Savaı- ilk derin bir zulmet dolu· konuımadımıa da, onlar ba· 

e• ' -. "cadelesi üze• 1 ff k etini d k 11 d )ar Ve anlaıamamazlıklar d p k ( L ırı «Yugoslavya'nın kın mu 1 v a görüıme erin muva a ıy 1 a ar arasın a yavaı ya · B 1 ruyor u. encereye oturmuı. na yavaı yavaı ıo u ara .. 
Y Y k h t oradan çıkıyordu. akan 

rindek"ı 0·· rtu" kafkmıştır».diğe.rİ c< •>Ud~ıoosra ıüpheye düşürece ma iye - vaı tesir yapmııtır Maznun ulusları entrikalar ocağı dalgın dalgın ıonıuz karan. nıuhabbetlerlnl ve temiz 

t d Or Y tedir. Şimdiki halde lıugün Gaston Doumergue, Soıya· lıkları seyrediyor, bir ıey kalplıliklerini göstererek bir "h lh tehdl e ıy · i olmuı'u. Bilyllk piplomatlar CI an SU unu ... ---~ dünya efkarı umumıyeı liatler reisi Leon nlum tara d I ler düıilnilyordum. Kend m arlcada1, aynı zamanda 
orada uğraııyc>r ve ken ı e· 

"'°~,.~--.-....,....-.....,,...----'"'' yalnız Japonya'nın müsavat fından yapılan itham üzerine den geçmif, bam baıka bir bir dert orta"• oldular. On· 
rinl gösteriyorlardı Bugıın 11 

talebini görilyor; bunun ya- radikal hı kimler tarafından alemde ya•ıyordum O gün !arla ahbaptan ziyade hemen 
vaziyet tamamen değişmit • 

nında yine Japonya tara· mahküm edıldl. Bu münaae· kil geçirdi1iim dakikaları hemen bir kardeı gibi ol-
1 hl tir. Dünyada hiç bir yer 

fın ,aıı yapılan deniz ala a· betle Demokra•lılerin vefa· bl dil - .. bi lft k t M- kü lduıı.. " • yoktur ki Balkanla•da oldu· r iunuyor, r ç a· muı um. um n o ııu 
rıoın mütesa viyen azaltıl sız oldukları söylendi Ou, ğu gibi baysal lerleımlı ra göziln bende bıraktığı kadar haıbihal ederek bıl-
ma •ı tek l ıfı' nl nazarı itibara bir nevi tarıh·ı fatalizme la. l h t 1 t hay ed.kl · - diki 1 y • ve uluslar açık yüreklılikle unutu maz, a ıra arı a m ı erı, iOrme er ıe • 
almıyor Japonya'nın böyle bi olmak demektir. Çilndü 11 birliği yapmıt olsunlar. yü1 ediyordum. I ler için izahat veriyor, ba· 
bir tekliften maksadı . dünya M . Doumergue bir milletin Bundan yirmi yıl önce aaf Hala 0 muamma zihnimi ı tıl fikirlerini ve itikatlarını 
harp gemileri tonajı ı a za lt Tefasızlığına lmrban ,,\muı dillerce yapılamaz bir it kurcalıyordu. atarak, yeni yeni fikirler 
mak ve bu suretle ileri değildir. O Fırka!. rın körce· aanılan ıey bugün en inan •Acaba beni •eviyor mu?" aıılıyordum. Zaten köyllller de 
ge len devletleri aşırı bir ıine ihtirasına ve bilhaua dıran bir ıey olmuıtur. mütemadiyen bu ıual ' eri cahil denecek kadar biliiılz 
masraftan kurtarmaktır. radikal fırka•ının bu iünkü k t k k d ' de"lll dl • Ankara toplantısı Roman le rar, e rar en ıme ıo · 11 er . 

Japonya müsavat talep kör ihtiraslarına kurban ol- ya,'Yugosl .. vya Türkiye ve ruyor. ve sorduğum bütün 
ederken gemilerin adedi, muıtur y d k ı ı il d k 1 unanlatan arasın a i,an aı· ıua er e cevapuz a ıyor . 

• •• 
Kıt mevsimi de geçti, 11k 

Budapeşteden bir goriuüş hd,t ed iyor) yarı top mikdarı ve lop hacmi Nederse deıln, ne dütün · mayı ıaımazcaıına yeniden Artık düıünmlyorum. 
BU ( A) sulhunu te . 

DAPEŞTE, 18 A. - p 1 İloiç gazeteaı gibi tam bir milıavat iste· üne diltilnıün vicdanında ortaya atmııtır. Bu anlaıma Gözlerime yağan uylıu yağ-H resmi ef er k 1 
avaa ajansından: . 1 ti tetkik edere miyor; çilnkil her mem e· naaıl bir acı duyarsa duy· müıterek menfaatlerin tam muru beni ıarhoı ediyor. 
Marsilya faciası hakkında ~·e b~az§~;in Yug :>Slavya'nın ketin kendi ihttyacatına gö· ıun M. Doumeriue'I yıkan olarak ve karıılıklı anlatıl- Tamamile mefluç bir hale 

Yugoılavya'nın Cenevre'de b~ 
1

;eıebbüsünde Macar~~- re gemilerinin clnı ve hac M Herri?t'nun bu haraket mıı olması ve bilyük uluı· gelen hafızam, bir ıevkl ıa. 
Yapacağı teıebbüsün muh- tan'ı methaldar gösterecegı· mi değlfebiltr. Yalnız Japon· tarzının"Fırkaaına kartı va- !arın entriklarına ün verme· bit eıerıle yatağıma ıüriik. 
teıne\ netlcelerile meıgul delalet etmediğini ve ya'nın ı<rar ettiği bir nok· zifesinl yaptı. diye doğru mek temeli üıtQnde lüyor, uyuyorum . 

l ne . hacir k 0 
an ekıeri Macar gazete fakat sadece ıiyası mu .. .. ta vana o da: Vaıtngton on· gösterilmek istenecektir. Bulgaristan bu anlaımıya • • . 

lerı gibi Macar saz gazetesi ve mültecilerin kontrolunu feransının tayin ettiği nia - Zaten Fransız'ların M. Dou- durmaktadır. Ertesi günll uyandığım za• 
de Yazdığı bir makaleye istiyebıleceğini kaydetmek_te ete Japoııya'nın ilelebet mergue'I it baıına getfrmele· 1 gerek olduğu 8ıbı girmemit man, her tarafı ruhum gibi 
büyük harflerle (Yugoslav- ve bu takdirde ise Macarısl ~u11afakat edemlyeceğldir. rinln sebebi bu zatın vatan 1 olmakla beraber bu anlat· bedbin, haata, llliün bir 
y • - , t toya hakkı o · 
.anın kin mücadelesi uze·) tanın ~ro eı ve bilakis Yu· Japonya tonaj tevziatında menfaatlerini fırka menfaat- mayı yapmıı olan uluslara halda buldum. Üzerime 
rındeki örtü kalkmı§tır . mıyacagını ld ki te daha büyük bir elii.ıllkiyet !erinin üıtünde bulunduraca- ilttikçe yakınlaımaktadır. çöken ağırlık. git gide çoğa 
b 1 A t 1 a'nın bu yo a 
aı ığını koymuıtur. zas go~:-v~ne milzaheret etmesi istiyor. ğından emin olmalarıydı. ve çok hayırlı bir baılaniıç lıyor, ve ıztıraba kalbolu· 

llazeteıinin de bu meseleye ıe usu l ğinl bildirmek Japonya'nın deniz kuvvet· M. Harrlot fırkasının en· olan bir siyaset gütmektedir. yor. 
dair ınakaleıi ıu baılıkla lazı.m ge ece !erindeki nispetin kaldırılma· trlkalarından kurtulmağı bil- Birbirine kartı ayaklanma· Akıama kadar, 
çıkınııtır: (Yugoslavya cihan tedır. • aında ıarar etmesinin ıebep· memit ve bunu yapmamııtır. ya ve birblrile boğazlaımı· nı fikrin altında 

M ·ııletler Cemı·yetı !erinden biride.bu sistemin Farzedelim ki bütiln ihtilaf ya her giln hazır bulunan 

yine ay· 
ezilerek 

milli emniyeti garanti ede- yalnız bu iki ıahılyet ara· Balkan u •usları nan! oldu 
gezdim. Her onu ioruıum 

de o karagözlerin ahında 
eriyor, onun cazlbeılne tu· 
tulmuı gibi biran peılnl 

bırakmıyordum. 

bahar bütlln taraveUle, bo 
tlln gii:ıelllğlle geldi. Her 
taraf yem yeıll.Ara ııra ya
ğan yağmurdan ıonra açı

lan güneı ıalanan yoıunlara 
akıederek çıkan billuri 
renkler güzel tabla tı bir 
kat daha giizelleıttrlyordu. 
Ara 11ra gezmeğe çıkıyor, 

bu güzellikten lıtıfade edl· 
yor, bir ıenedenberl ıönen 

ruhumu açıyor ve etlenlyor
dum. Haftada bir köylere de 
gldiyor,oraları da ziyaret edl· 
yordum. Yalnız bu hafta 
gldeceflm köy bir az uzalı: 
olduğundan daha tedbirli 
iilmek için bir ilin evvelin. 
den hazırlanmııtım. 

kt memeıidl« Japon teklifleri aında bulunsun tarih bunla- da menfaatlerini bılmek 
"'r -Geri Bıra ı. Amerika ve İngilte.o'ye mü· rın her ıklsinede layık ol- itinde bu kadar uılu bir 
l Opf anflSlnl - - • \ayım ge\mlyebilir, fakat .ı,ıkları mevkii verecektir. düıünce elde ettiler?Bu de 

h - -.. 1 f koJnlSYO- bu vaziyet Japonya'nın M. Doum<'rgue bütün rın derın araıurıım"g" a .. 
llUOa sebep UÇ e ı'di r dostluktan ayrılan bir zih· Fransızların teveccüh duygu ğer bir ruh duygusu itidir. 

n • • 1· bı'tı' ı•ıneJllCS • niyet taııdığ•na deli.Jet et larile kırlardaki lnı:lveii.· Bız,bundan ileri gelen öğün. Unun ışın k ·l 1 ı' k menı·n Balkanlar uluılarını geci tirı ınes n mez. Teknik sahada hemen hına çekildi. Eğer zev ini 

ilk Ko,..;a1 w--..1 •• l<oı..cu ı 

için duyduğum ıevgi, 

tılmaz, tarif edilmez 
timdi daha kuvvetle 

oa~--

anla
aıkı, 

hl11e-
R R toplantının b ı l gilden kafaları uslulukla ve OMA 18 (S.Ş ı - 0 • . · M. Benes. unun hemen hiç bir anlaımanın tatmin etmek lıtememit .o · 1 Ilı , kk d istemıttır. . .. 1 meden k doğru dütünmek gilcily e • 

1 
a da Sar meselesi ha ınk a ilzerine tarihi~• ~~· e~onseyi elde edilemlyeceğlne aniiz. saydı Baıvekilllğe gelmezdi. dolu olan uluı adamlara düt • • 

diyoıum. 

0 Planmakta olan üçler o· Milletler cemıye 1 . • Mamafih ıilahıızlanma iti Radlkallar ve reisleri uçurum Çok geçmedi, emrim ge-
nı· 1 . i geciktirmııtır. b k 1 k 1 1 1 tüğünil sanmaktayız. lerek"lııklar. köyüne mu · ııyonu re iıi baron A oı:ı ' toplantısını h fta lafının en ilyü gayeı baıında a mıı o uyor ar. Avrupa yeniden aavaı kor-
M il · K in gelecek a d h f 1 -·~ allim tayin olundum. Artık 1 etler cemiyeti konseyı onıey • toplanaca · mliletlerin aırtına a a aza kuıu ile karıılaımıt bulunu· 1-------------ı 
teial M. Benes'e müracaat sonlarına doogruler komiıyo · yük tlaveılnln önilne geçmek Balkan ınlaeması Ye ku" - f k 

d ğ sanılıyor. ç hl t t y yorsa bu korku bu ıe erıar 
e erek komisyon raporunu 1 k hafta ortasına ve sulh davasına zme e • • ltinden doğmakta değildir. 
h - d u gelece ' Y ı 1 çu"k ı'tıla·f enuz bitirmemit olmasın ani n ' R 'dan Cenevre ye mektır. anız ıon zamana IJugün bilyük uluılar küçük 
d doğru. oma k k 
olayı, :.! 1 teırinlsanfde ya· kt" rın tarihi gösteriyor i, te «Echo de Paris• den uluslardan, balkan ulusların· 
1 ) gidece ır. f 1 la 

Pı ınası kestirilen (kararlaşan nik Eksperlere az a 18 
· Ankara'da yapılan toplan- dan daha az usluluk göıter · 

F - M 1 Si r hiyet verildiği takdirde mil· tı sonunda Balkan anlaıma mektedirler.Eğer büyük ulus· 

ransa nakaıalar ve müzakereler il konıeyi tarafından neı lar da küçük uluılar gibi • • t • h •t ba daima muvaffaklyetalzllkle rolunan reımi tebliğde ol- anlaıamamazlıklarını açık 

El'ka" nıh- aı· Ycnı ırı •. ( -1 netice veriyor.. • dukça dikkate değer bir yüreklilikle düzeltıeler, Av· 

J ) J• 1 U b cQmle vardır. Bayaal Bal · rupa korkunç yarınlardan 
bı'y.oısı·nde de- bazıı· (lllIY( 'ı Biıleşik Amerıka 1 B na 8· kanlarda tehdide maruz beri kalmıı olur. llugün bay· 

'- ISTANBUI. 19 (S Ş) ·· , ı.·k• t' d değildir. ve eğer baıka dl- aal ocağının Karadeniz kı 

g"' ı'şı"klik Mıaırda yeni intihap hazır- . şıstın ııU ume 1 arasın 8 yarlarda Baysal ihlal oluna yılarında bulunuıu tarihin 
1 tır Veft h h .1 k cak oluna Balkan devletle· ıaıırtıcı bir göıteritidlr. 

PAPİS, 19 (S.Ş) - Harp lıklarına ba:r~:,m;,~k~sı ge ffiÜhİffi jr 8ulS8 ÇI ffilŞ- rı topraklarında geniıleme· 
~rası ikınci reiıi cener;I mill~etpe.~;adele açmağa İlf aine mani olacak vaziyette· ltılyl hükOmBIİ Napoli'de 

eygan 21 ikinci kanun a nit ir mu İstifa eden sa· dirler. Bu suretle Türkiye, b' h ' ' İ 
lekaüde çekilmiıbulunacak hazırlanı)Or. .ıı Girırn~le d"ltalıa• dan ır sa ra sergısı aç 1 
t b . k 'l Yahya patanın ld • eçhile Yunantatan, Romanya, Yu· 
ır . Umum erkaıııhar ıye bık baıve 1 . •1 Malum 0 ugu v b b ) "il Popolo d'ltalia" dan ] iz goslavya ir irinin sınır arını 
•eiıi ceneral Ganelin harp · tıfa mektubunda ngı Habeıiıtan imparatorunun İtalya hükümeti Napoli 

ıs t ld karıılıklı olarak temin et· 
turası ikinci reisliğini deruh h'"kumetinin ıon milddei~a 1 

taç gıyme•lnin yı önilmü tikten ve zuhur edecek ıehrinde Spogroli Palozzo 
te edecektir. Mumail~yh k~rıısında Mısırın hakimıye· dolayısıle Addiı Aba bir mütecavize karıı omuz adı ile tanılan aarayda bir 
Yerine umum erkiı.nıharbıye d b. zerre daha feda ba'da imparator ıa omuza hareket elmek huıu aalıra ıergiıi vilcuda getir· 

'k tin en ır 1 k· eraılm relılığine de Marsilya suı a· k i t nedlğl bildirı me ı rayında mutantan m . aunda emin olduktan sonra mittir. Hu sergi Fransa hü 
1 etme s eı B"t"n ecnebı 

•tinde ağır surette yara anan d yapılmııtır. u u her hangi bir arızaya karıı kiimetinin geçen ıene, Tro 
ceneral Jorj geçecektır. Ce· t\e !r. • b • • tay• 1 devletlerin mümessilleri ve kendilerini masun hluetmek· cadero'da yaptığı serginin 
tıeral Jorj'un yaraları tama Cfll } ( ! sefirleri saraya davet olun- tedirler Avrupa'nın tehlı- bir eıi olacaktır. 
nıen kapanmııtır •e daha ı nıuılardır. . . keli mahiyette olan diğer Sahraya müteallik veılka-___ .,. ya J Blrleıik Amerıka ıeflrı,ıe · \ar, eserler ve saire bu ser· 

M 1 kısımlarından hiç birinde 
ı Lil V (l LONDRA, 19 (S Ş) - llir faret erkanı ile ~ara~~ gl hilkiimetler iıtikbalden bu gide görülecektir. 

Alınan •Uçen Laboratuvar. derken bir askerı ~-u!~e:ı:e kadar büyük bir emniyetle İtalya velıahtı Prens Um
mucidi adını taııyan tayya· otomobillere hartı ıi ab .~rı; bahıedemezler. Harpten ıon· berto bu sergiyi ieçen pazar Sovyet maslahatgü

zarı ile görüştü. ··belerlnl Groy uzatarak otomo 11 er 1 bi · 1 günü açmııtır resinin tecru nı f ra aktolunan a eni rınc 
d 'da yapmaktadır. Bu tay· durdurmuıtur. Se aret er· ittifak muahedesinin tesiri ı SaUŞln TakVlmi ıi 

on t" !il olup iste· kanının bulunduğu otomo· budur. Ru muahedenln ge 
tek mo or k A 'k 'nın TEŞRiNiSANi yare . 1·totun biller Birleıi merı a d ld h f 

"kaeklığe P 1 id 'I' çen ıubatta akte 1 iğini a· I Ul • 
ntlen yu ıkar j bayraklarını hami ı ır. tırlatmak lazımdır • • 
mildahaleıi ol.'.°a~ı·':~h:faza Neticede HabeAılıtanik hhilii· 1~:......--:--=--:::-:-;--:;--:---1,I SaGluın do"'umu.· i 
ve istenilen sura kumetl Birletlk mer a · Bugünlerde Btrleılk Ame· 6 

1 d b 1 nmuı rika a~flri Habeıtıtan hllku· ı Zevali 6 55 
' edebilir bulu· kümetine itizar a u u YIL: 1934Ezanf 2,' 

Gandi ve Hindistan konur· 
rası 

"Statesman and Nation. dan 
Hindlıtan milli kongraaı· 

nın Bombay'da aktedilen 
senelik içtimalarında Gandl 
nln ıiyaset aleminden çekil
mesi kabul edilmek mecbu· 
rlyetınde kalındı. Gandl ılya
ıetten çekiliyor, çilnkü dahi-

• • • 
Köy yolunda duydulum 

heyecan, tabiatın glizellttı 
••-•.,••••• ... -, 1--r-.. -t.1 ...... lır,.n .. 

dimden geçmtıttm. 
Nihayet köydeyim. Geal

yorum, fakat bu köy her 
nedense bana dıter kllyle
re nlıbeten daha illzel, da· 
ha ıen görllndü. 

Köy" mektebini ie:ıılyorum. 
Ge:ıerken birdenbire kara 
gözlüyü iÖrmlyeylm mt?An
ıızın ikimiz de g&ıı: 16ae 
geldik. Durakladım. Yanına 
sokularak kendimi taktım 
ettim, o da mlaaflrlnl kabul 
etti. Bir müddet onunla 
o vaziyette konuıtulı:. Fakat 
konuıtuk bilmiyorum, yalnız 
onun közlerin! seyrediyor. 
vücudunun abenilne kapıl
mıı, hareketsiz duruyordum. 
lıte karıımda onun gözle
rini doya doya seyredlyo -
rum . 

Tam bu eınada ılnlrlt 

bir erkek ıeıl geldi Kırmı • 
zı suratlı iri yapılı bir adam 
bilyllyen gözlerle, kapıdan 

bana bakıyordu. Tekrar 
(L .. Z .. ) diye seılendı. 

Bır müddet kara ıı>zler 
karıımdan uzaklaıtı. HAll 
hareketsiz duruyordum. 
Adam hiddetle mualllmeye 
- "Bu da kim oluyor? diye 
ıuratını ekılttl Genç 
kız mahcubiyetle • <ıBilml · 
yorum amma, beni birlılne 

benzetmlt olmalı» dedi, 

Evet birisine benzetmtıtım. 
Uiiradı4ım lnklaarı hayalden 
utanarak,baıım !inde, oradan 
habersizce uzaklaıtım. 

" - - - ----~· -~~:::.:.c===-c.~ -~ 

Kohinor diş 
macunu 

Dişleri beyazlatır, 
etlerini kuvvet/en

d irir. 

PARIS, 19 (S.Ş) Sovyet 
Oıııılahatgüzarı M Rozen · 
berg öğleden sonra hariciye 
nazırı M. Laval'ı ziyaret 
ederek iki memleketi ala· 
kadar eden baılıca mesele
ler görüıü'dü . Bu meyanda 
Sar davası Mardlya ıuikas· 
tına milletler cemiyetini 
lllakadar kılmak latiyen 
Yugoslavya'nın teıebbilsü 
de tetkik edildi. 

İngiliz tayare nezareti "d llir'etik Amerika hüku· da bulunmuı ve bu meıele ŞABAN 13 
Tecrübelerde hazır . e teeaallfllnll bildirmlı lıe metine ıiddetll bir proteato· ı 

nan - hede e k f - h kk d bt t ~ . mümeaallleri muıa ti bu mazereti A 1 gor· a ın a uzun r no a 

li itaatsizliğin bir netice 
vermiyeceğinl gördü Bun· 
dan baıka ıiyaıet makine 
ılnln bazı fena intizamsız· 

lıklarından da müıtekldir. 

Mamafih çekilmeden evvel 
kanunu esaside esulı de· 
4itlklikler yapılmasını tav · 
ılye etti VE bu tavıiyelerlle 
köylerin temsil kuvvetlerini 

bir kat daha arttırdı. Fılha 

kika çekilmeelndekl mak
satlardan biri de köylerde teı· 

kılat yapmaktır. Gandı'nin 

bundan böyle faaliyetini haı
redecegl köycülllk cemlye· 

ti, intihabata lttlrak etme
meıl itibarile gayri siyasi bir 
iUrup telakki edilebilir.fakat 
bu cemiyet Gandt'nin pek 
garip lntııadl ve ahlaki dok

trinlerini köyflller arasında 
1 

yapmak huıuıunda müeulr 
bir hizmet göıterebllir. Gö 
rülüyor ki Gandl köylüleri, 
ıehirlilerln iki temayülQ aley· 
hinde kuvvetlendirmek arzu· 
aunu bealtyor. Kendi tara 
fından tasvip edtlmlyen bu 
ıkı temayııl de ıoıyallzm ııe Her yerde arayınız 
kapltaltıt ıanaylollltldtr. \•~==========~• nın h · ol· ıne 1 ti 

k müte aısıs verm ı r · ---------!erinden ço ı ıneınlttlr. 

ınuılardır. 
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Belediyc Rcisliğindeıı 1 . 1~· ~- =~--~- ~::.:;;- ~~:::;: , 
-~~SEH i R~ 

Sinemasında 
18 Tesrinisani Pazar akşamından itibaren 

Filim Zevkinin Tf1m Tekamülü Sayılan 

BUDAPESTE'DE ISKANDAL 
Mamessili: 

FRANZISKA GAAL 
Bu filimin nıiinıessiliııin giiLelliği sanatıııdaki enısal~izliği, filin1in 

bidayetiı;den soııuııa kadar seyredeııleri ze' k 'e ııe~e içiııtlc lıırak
maktadır. Bu fılinı genç VC' se,inıli olduğu kad;ır da kııdn·ıli olan 
FHANZlSK.\ GAA LlN her güsteı-ildiği yerde bü) iik alaka \I' takdir
ler cellıeden en giizel csı•rltıriııd udir. 

Filiındeki il tişam, mı>,zutıııdaki caıılılık ve nef s musikisi filimin 
kiynıetini birkat daha takviye <'lllt(·ktrdir. Ru ııefis ve nrşeler sa
çan filimi görmek fırsatıııı kaçırmamanızı t:l\·siye ederiz. 

ILA VETE~ : FOKS OÜNY A H.\ DERLER. 
SÜVARE ... Tanı saat 8 de 

PEK YAKINDA 
Sabırsızlıkla Beklediğiniz 

GİZLİ KUVVETLER 

Balıl..esir belediy('siııe ait Ha\ran hududıııı- ~ BAJ.JJKESİR'İN 
daki (21) döııiiıııdP (210) ağaç zeyıiııliğin hu se-
ıwki ınalısulii sat:lnıak iizere nıiizayide,'e eıkarıl- - ıııı'AIEtAJl~nre 
nııştır lha!Psi 29-Tcşrinsani-9i:l4 ta.rilı pPrŞeıııbe ~ '-

11 
"-

11 !;liGi 
giiııii zaat 16 da br.lediye dairesinde yapılaca~- ŞAllABll ~_, 
tır. Taliplerinin helediy' ye müracaatları ilan olu-
ıı ur. 

c. H. F. Vilayet idaı·e 
heyeti riy<ısetinden 

i lıal('leri fı•sih Pdileıı, fırk.aıııızııı Balıkesir Yi
lavı•L ıııerkPzinc ait Ker<"nı küy hududu dalıiliıı
deki iki rarça '.l.C\'lİnlik (50) Uİn lirada \'e 
Edreıııiı, Ayvalık, fhırhaııiyr fırkaııııza :dt yedi 
paı-\~a zı·tiııli1' (20) bin lirada talihi iizcriııtlrdir. 

24 -TP~riıısaııi - 934 cumarteıi ~i"ıııü saat 16 
da Balıkesil' Viliıyeı fırka nıt>rl..eziııde pazarlıkla 
ihaleleri icra kılırıacnğıııdan taliplerin tayin olıı
ııan guıı nı saatte ı ıı i i ra(·aaıları liizuıı ; u il<lıı 

olunur. 

-
Sevgim

Ve 
lztırabım 

Yazan: ~IÜKEHRE~I KAMiL 

Fi atı ?5 kuruştur. 

Her hususta emsaline üstiiııdiır. Balıkesir'iıı 
hu nefis KAR . .\ TEPE şarabı herkese 

Zevk, KuvYet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 
Birinci Noter altındaki mağazada 

l.ı~~==·~-~- --~--~ ~ 

Milli takvim 
935 senesinin en güzel takvimidi'·r 

Cüııkü ~IİLLi T.\KYİ'l ı-atl(•ce lıiı· ı:ık.,ioı Jf 
• 

avııi z:.ıııanda bir ıarilıtir. 
Ilir ~llLLl TAKYIM almayı nııutıııa~ı 11t· 
~ .. '. #~ 

-~~----··· .... ~~-····ı 
~ . ~ 1 Jf(l;WW»~.a,ı, 2 y~tı: 1 
fi ~Jevsimlik ve kış ık rn son moda mantolıı~· 

ropluk, yünlü ı..uıııaşlar ve fanile bazeııJerı· 
ıııiz gelnıiştir. 

it &t-"1~,ıı-f~ı- cjç,1,n 1 
_ Mevsimin en güzel romanı 1 En lüks paltoluk pardiisiiliik Ye :ısı..eri ~~- i 

, Gazcteıııizde ze' klc takip ettiğiniz bıı j ı putluklar giizel desı>ıılerd., yerli ) f' ln~ıtıı 
1 

ı•üzel eser kitıııl halinde elbiselik kuıııa~larıınız mevcuttur. 

•:::::::::::::::e::::~===~r· ...... GÖ·~·;;;~~;;;i ...... , rl n Çı~-.!!1-ı~tır; Muhterem müşterilerimizin ~ir ~efa mazamızı 
Doğrıılıık ıı Or, Ihsan Ahmet i: 'fi · 1··1·.ı· 1 Em<ınethııııesi ıt .. ~ . ·- . ,• .., _ 'I teşrıtrıl\aıuır. 
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Hastalarını gaaı üçte ,,OCtlk B,·ıkıın l~vı• l 
M il• k b • hükümel caddesinde mu· '-" 

ı - Vil~lyt'lin nwı·kez ve miillıakatı, şehir Ye 118 ifil ille te 1 1 ayene hanesinde kabul ve 
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., CV~IABTESl GÜ~LEllİ 

" 

.. d .. ı ·• '"' .. d tedavi eder. .. d tıı'Iİ ı U Ul' (J!l.'Uf) en• kö.\leri alıalisinden nıüraeaat ed<'n oebrkriıı o~ı .ı t14 I 16 k 1 a ı. ~ • c g cucıısoııra saa len ya -acar • rl 
1 tabii VP ııılişkiil:\tlı her lll'\' İ doğumlarım 'e ale- lıa .•t:ılıklar muayenesi ( Ooktor Alını 

KPşifııaıııesiıw le' fH an nıı>ptehiıııizde ~apı- ı 1 lum11m kadın aıııelivat'arırıı miirssest d(· nırcca- Eıııin ıw~) 
lac.ık taıniratııı-mii~taceliye1irıe binaf'n -pazarlıkla ' neıı yapar. (,:ocuk tİü~iirnıt>k telılik(•siııdr hulu- PAZAll GÜNLEHİ: 
icrası takarrür cttiğiııdeıı istıklil<·r 24-11·!134 I naııları da kezalik ııı('C(_'ancıı ıa11nırak l<'d:ni ögled('ıı soııra saat 15 den lfi ,a ı.aıl:ır 
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Abone U··cretı· ı· kulak, lıur1111, Lıoğaz hastalıkları nııı:t. 
kil komis)ona müracaat etnıı>lrri. 2 - Siit ~ocukları 'e ikı ~·aşıııa kadar oları 
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k nesi (Doktor llclııııet Kamil Ley) 

"' ı;,uc11" rasta vavru aı·ı ta ıı ıııucssl'Sf'l e Yatırara ' 
6 AYLIGı 450 • • • d d • 1 PA~AHTESI GÜNLEHİ: .,r 
3 AYLIGI 240 • her zarııan ııu·cca en te avi e t>r. Oğleden cvvd saat 10 dan 1~ ve kad• 

3 - Süt rocııklarıııııı uakını tarzları lıakk.ııı- 1 
' • ~lı' 

H R 
Abone ücretleri taksite a 1 ke vi eisliğ·iııden: 1 bağ-lanabilir. 

fi lk · · " 1 1 IJ • f d ı SAVAŞ, a gönderilen 
<l · enmız gtıze saııaı ar ~il esı tara ili an yazılar geri verilmez. 

acıl.ııı resim ve tezyini ı·,•sinı d('ı·siııı> de,aııı ('l- ı 
n;Pk arzusuııda ola~lanıı lıalke\ in~· rı.iiraea:ı ıları , Müddeti geçen nüshalar 
. I 1 10 kuruıtur. 

rıca o 11nur. 
~Halke\ imiz Ali Şuııri hf'J nıt-ktebiııde Fraıı-1 Gazete~! her hmusta 

sızca öğrenmek istiyeıılt r içiıı hir der:-haııe aça- : Neırlyat müdürlültüne 

ı · i dahili lıast:ılıklar nıııayı'ııf'si (Doktor • 
1 da ıııiisl:ıkbcl Yaliılelcrc YC gchelik esııasıııda met Eıııin he~) 

1 
vukuu melhuz anzalara kar~ı tathiki lfızıııı !(('len SALI GÜNLEHİ: 
ıedavi ve tedhirlt>rin alııııııasını da gt'lwlı·re öğ- ·· ı 11ır ' ' Oğledeıı ııvvPI saat ıo daıı L.'. H' "a ' 
rl'l111rk iizen• denıkr verilir. ' . · \it' dahili hastalıklar ıııuayPnrsi (Dol.. tor· 

4 - <:üıııhuriyetiıııiziıı 13alık.esir'c lıalı~ettiği" 
nwt Enıin bey) 
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bu faydalı ve hayırlı ıııiiessesedt•ıı ıııuhterem 

I ÇAHŞAM B.\ GÜNLEB I: r 
i lıalk.ııııızııı btifat e~e koşıııalJrı il:lıı olunur. Öğleden soııra saat 15 dt•ıı 16 va kad~ 

caktır. Arzu euen!Prin ıııf'ktcbe müracaatla kayıt müracaat edılme!ıdır · 
olunmaları rica oluııur. • SAVAŞ Cu::~eıi günleri i Balıkesir t<ıyyare ceıni-

~ Halkevimizin Ali Şuuri ıııekıebiı.de açtığı 1 çıkmaz· ı • • ı ·'"' • d 

dahili hastalıklar ıııuayeıu~si (O;•ktor ıı:ı· 
saıı 11aif bey) 

PEHŞElfRE GÜ!VLERI: 
halk için parasız okuma yazma ıierslrrinin gördü- ·--·- :re~ı ~e~.s, ıg·ın ~n: 
ğii rağbet ve istek. iizeriııe 29 'r<'~ı·iııi 8aııide l Tayyare ('<'ınıyetıııe aıt lıukuınf·t cadd<'sıı • dr-
·başlanıak iiz<•re pazartt•ı;i n· perş,•nılw giinlt·ri 1 S A V A Ş ! ' ki ~ır~ ı ıııüıa~'.•·dt• :-:ıı r:ıile :-atılığa çıkarıl~ıış ol-

.. 1 ı•' Oğledt>n sonra saat 15 den 16 ya "aı ·,i 
cildiye ve Utn !iye hastalıkları mııayeıı11• 
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