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~finmhınk gelecek sene Nazilli, Gem
lı~ va Kötahya'da 3 fa~rika daha turacat 

Hariciye ~akanımız Par is 'tan Berlin' e gı
çsce~ ve ora~an Cenerra'ye dinecektir. 

Her yerde 3 kuruıtur CUMURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET C.ETIRIR 
S a h i b 1 ve B a ı y a & g a n ı 

Müstccaplıoıtlu Esaf lfdi/ 

: ÇARŞAMBA 28 SON TEŞRiN 1934 GÜNLÜK SİYASAL GAZETE lkıncı YIL SAYI: 318 

Ağa, Paşa, Efendi, Hanım, hoca, Molla Unvanları Kaldırıldı 
Dış arda Eski ·-~~vanlar Öz Türk Adları Fransa 

~a~ınesin~aki 

Türkiye hakkında --·· -

1 Yıl = 10 Yıl • 

Bundan- sönra -kulla-
-------

İç işleri Bakanlığının yolladığı 

nılmıvacak 
Türk adlarından seciniz.!. • 

ANKARA 27 ( AA ) -
'l\erniıı Öz. ~dh cümht.r re :· 
•ııtıize" Ata Turk soy adı ve· 

tildı~ine dair olan• kanun yarııı 
•tııııı d 1 kt. . 8•zetede neıre ı •et · ır 

haıbakan İımet pata'ya re· 
İtlciiınhu r tarafından soy 
•dı olarak"İn c nü" adı veril· 
dı B h r· k .. U uıuata"Ata ur ,.un 
llıekt11bu ıudur: 

; Baı vekalete 
•t'l'ekll lımet pa~a haz 

<etlerinin inkılap tarihin i· 
;ın ilk ıerefli ve parlak say· 
•aı olan " lnönü • meydan il 
llı1tharebelerinin baı kahra· !ara "Amiral. denir. Ceneıa a 1 

ANKARA. 27 (A.A.) -
iç itleri bakanı Şükrü Kaya · 
nın buyuduğu adLırını ki§i 
adları • ıı göıterlr bir sıra 

yazı koyma ğa • b.ıı ıyoruz 

Bu ad ar Türk Dili Araıtır· 
ma Kurun ıınun bii y;ik özeği 
üyesinden Aks.ıray ıaylavı 
hay Atal a y'ın ikinci kez 
basılma kta olan ('fürk Ad· 
hrı 1 adındaki hıttğlnden 

· a!ın d ı. B ı ınun i , eriı nden 
beğe •wnler, i•tiyenl er birer 
a ·I eçı p a l nl-ı tl i r l er Yalnız 

ayrıca bit il< o 'arak bastıra 

mazlar l• R s tırırdnlar olurta 
rnrgu va ç<"kllirler Bu sıra 

adlar bitii{inden sonra bu 
adlart!l ne demek olduğunu, 

adı taııy anın kim idlğin i, 
nerd e yaıadığını, neler yap· 

tığını gösterir büyükçe bir 
b · tık daha çı' ı aracak 

Ababe , Abak, Akabey· 
llıanı olmasından" soy adı rın ve amiralların dereceleri 1 
k il dl"er han, Abatay, Abay, Abdan, 
•ıı11n11 icabı 01arıık alacağı nl gösterir cetve er " 

'ile lamının "lnönü.olmaıını askeri rütbelerin karıılıkları Abeıhatun (kadın ismi), Ab· 
Çok d · lat, Ablay , Ablaçhan, Abı · 
._. Yerinde bulduğum an askeri ıura., karar ve ıcra • 
tttrıdıl b d nı d k ı k ulur kebah ı, Abiadanıhan, Adar. 
t e.rine u soy a ı ;:v~e~k~i~ll~e~ri~la~s~ı ;i~e~~o:::n~:'.:"'.':::::=;~~==--·_---::;:::':"'"'; 

~:~~~:ti7:r~~1~1~~:~~yük Frans-·a'da görüşmeler 
ilet mecllıi re111 Kazım 

l>al.,Ya da "Özalp adı veril· f-;, 
111••11..-. " 1~ürkiye, Romanya, 1 ransq 

M e c 11. in bugünkü • • B kaııları Siyasal 
ı0ıııantasında ıa.kap ve ün· Harıcıye a 
~-ıııarı..n kaldırıtmaaı hak- .. u"" şme Yaptılar. 
k1ndakı hükumetin teklifi gor _ 
•but edilmiıtir Ağa, hoca, V / d 

ınoıı ... paıa, hanım, efendi Yeni Bir Anlaşma I o un a .. 
"e h..,netlerı gibi ünvanlar ) H · 
kaldı h PARIS 27 (AA arı· 

rılmıttır. Erkek ve a ' T f'k Rüşı ü 
llıll'llar resmi belgelerde ciye Bakanı ev ı . . b 
Yalınız adlarile anılırlar. beyle Romanya harıcı~:e a 
it M TitüleskC' ı- ransa 
~·ı.j nlıan rütbe ve madal kanı · ' d ğ b'~ 

ı ' L" I' ver ı ı •• 
Yt1 arın kullanılması yasak· bakanı ava ın b 

1 
ş 

lır H b .. • :ı.iyafetinde u unııı u · 
' arp madalyaları un og •e d ıvaıal 

dl\ , I tur Ve bu esna a 1 
, 

n IUÜ!leınadır fürk er 1 k . a 18 ,u etmislerd.r 
Ylh I da · no taı naz r · I , 

ancı devlet niıan arını T f·k R··ıtü bey Ber ı ıı e 
ti( 1 ev ı u 
.ı tııııa:tlar. Askeri riitbe er d k ve oradan Cenevre· 
qe k gı ece 
·~ ara ve hava mütirlerıne ye geçecektir . 

.,raıal. birinci fErik ve lıva· Türkiye harıc . ye bakanı 
~eneral •. derıiz liva· Türkiye ile Fransa ~rasın?a· 
\; · ı ki bağları müspet bır ıek ıı de 
1. aşdiizeltme berkıştirmek arzusunu b~s 

lemektedır . 1 u arzu Parıı te 

Davalarından alınan 
harç meselesi 

N ANKARA 27 (S Ş) 
Gfus kanununun 11 inci 

llıaddeılnin ad kayt ve ya· 

tını düzelttirmek için açılan 
d, 1 . 

"'ardan harç alınmıyaca 
fıııe. d . f k h'•k "· aır son 1 ruı u mu 
"iin h ·ı arç tarifeal kanunu ı e 
ke.ıd 1 d ırı ıp kaldırılmadığı . kal· 
ırılınıı olduiu takdirde da 

"alarda müddei uınumiler 
te.rııf d 
9 

ııı an açılması veya da 
h 11.~ı lelııne hüküm verilmesi 

., lııde harcın ne ıuretle alı· 
ll•c.,,. 

b • 1· mekten [ öğü ır.ekten, egeı. V 

b 1. kalm11nıaktadır · e 
a ı d" 

bl·r zamandanberi u · uzun 
ıünülen timali ıa rk uzla~ma: 

Dış bak anı Te vfık Rüştü B. 

nutuk la Türkiye" ile Fransa 
ara1ındaki doıtl ktan ve 
bu dostluğun eskiligi ile 
kuvvetinden bahıetmiıtır 

tııııın tefsir yolile tayin 
Ve h il 
lıt • lııl HQkilmet, 'lecllsten 
• f!tnııur. 

Paris'ten bir görünüş 

1 
,kdenlz. uzlaımuı nd. 11nın hir ~ irilen ile tamamlanmasıdır. 

Vergi le ı• 'Nan si konferansında 
ANK ı Suat beyin nutku 

11 , ARA. 27 lS Ş -Tuz, 
11 • b11td PARIS, 27 ( AA. ) -

lecelcı ay •ergileri indiri- 1 N 
diltt lr. Sayılll vergiılnde ta· Türkiye büyük elçlli an 

Yoktur. ıi'de evvelki aün ıöyledlğl 

Kadın tayyareci 
PARIS, 27 (S Ş) - Bir in 

giliz !.adın tayyareci Otojlr 

ile Amerikanın ce.ıubunda · 

ki Lokal ıehrine gitmek üze 

b gün Londra'dan Bor· 
re u 
je'ye ıelıniflır 

iç bakanı Şakrü Kay ı 

Adin, Adiyeke, Adnıı, Ad· 
say, Adsız , Afrasyap, Ahın 
Agab~güın, (kadın) Agaha 
tun, Agalday. At.bıyık, Ak 
bojia, Ak\ıoğra , Akbörü, 
Akbuğa, Akçaba, Akçakoca, 
Akçura, Akdemir, Akde · 
mirbey , Akdolun , Abiç, 
Abık, Abis, Ahiz, "bukan, 
Abut, Al:> ıl<aburau. Acar, 
Acay, Acaganliey, Acili~cu. 
Acu, Acabay, Acabuga, cık, 

Acıl, Aclan, Agamat, Aııa 

molla, Agat , Agıç, Agaa, 
Agıa, Ağlanuı, Ağrak, '.Ağ· 

ritlmit , Ahnaı, Akabik, 
(kadın ı . Akatay, Akay, Ak 
bacı, Akbalıkbey, Akbaba, 
Akbaı, Akbay, Akhanım 

ı kadın), Aklı, Akkanıt (ha 
dın), Akkıyal (kadın) Ak 
kuı, Akpulat, Aksım . ı\k· 
sungur. Ak§it, Aksongar, 

Aktaı. Aktay, Aktimur, Ak. 
tulun, (kad,ın) Akpayı, Akuı 

Akyol. Alabay, Alak, Ala· 
kııı, Alakuıtekin, Alanbey, 
Alantor, Alat, Alaıahan, 

Alala, Alpaya, Alpestonga 
Alpgiray, Alphan, Alpıalcı, 
Alptekin, Alpyürük, Altaca 
Alatanay (kadın ı . Altomhan, 
Amunak, Analay Atalay, 
\nbazuk, Andarlman, An· 
gay, Angııhan, An~ln, Anu 

(Devamı !kinci sayfada ) 

Meçhul 
T<tyy«trc.•lc.•r 

Norveç üstünde ne 
arıyorlar? 

hTANl3UL, 27 (S Ş) 

Son zamanlarda Norveç afa· 

kında yeniden ve muhtelif 

yerlerde tayyareler uçtuğu 

görülmüı, bu tayyarelerin 

handevleteğimenıup olduk'nrı 

tespit edilemem ıtır 

Norveç efkarıumumiyesini 

iıgal eden bu hi.diıeye ıi· 

mali Norveç 
dört mil açıkta 

sahillerinden 
bayrakaız 

iki harp •eflnelinin görül· 

meıi ise umumi bir heyecan 

uyandırınııtır. 

Gelen muhacırlar 
TEKIRDAÔ, 27 (A.A) -

Buraya Romanya'dan 289 
muhacır gelmiıtır. 

İhtilaf hab~riyalandır 
ISTANBUL, 27 (S Ş.) 

Yeni Franaız kabineıi erka
nı ara11nda bir ıhtılil.f çıktı
iiı §aylaları tekzip edilmit 
tir 

Kabinenin mevkii hakkın
da çıkan rivayetler, Fransız 
efkarı u:numiycıini karıflır· 
maktadır. Bunun için kabi 

ne bu gibi ıaylaları çık .ıran · 
lar hakkındn tiddetll taki
bat yapılma>ına karar ver· 
mittir 

Müfrit mi ve sağlar ara· 
Slnda Fl~ndin kabinesinin tu 
lunamıyacajiı ~u\vetle z.an
nedılınektedir. 

Müfrit 111ğlar kabinenin 
sağ cenah tarafından ve Ma· 
re ~al Peten ile M. Dumerg 
tarafından leıisı lüzumunda 

iarar etmektedir Müfrit ıaji· 

lar umumi harbin maruf 
simıtlarından bir aıkerl re· 

ıikiira ııetirmekle kabineye 
bir az diktatörlük rengi 
katmak emelindedir. 

Aynı zamanda, Sar iri.yı 
umumiye neticeıinde, asker 

kafaaile haraket edecek bir 
. baovekll lüzumuna kanıdır 

ler. 
Müfrit ıollar, Fran11:.ların 

askeri bir kabineye taham · 

mül edemiyecekleri kana&• 

llndedirler ve müfrit salfla

rın mevkii iktidara geçmesi 

bir ıhtıli.I hareketin~ mey
dan verecqjii iddiaıındadır

lar. 

Kabine; bu vaziyeti yakın· 
dan gordüğü için çok mühim 

ı karar verm l ı ve icabında 
fırka liderlerinin umumi aa~-

1 yiıten meıuliyetini kabul 
eden ve fırka lçllma yerle· 

rini set hakkı bahıeden bir 
kanun layihaaı vl1cuda g~ · 

tirmitll. Aynı kanun eıhaıın 
ıilah taıımasını kati suretle 
menetmektedir 

Bir Tren 

Kemalist Türklye'de kuru 
lan Cü·.nhuriyelln geçen se· 
ne bu eünlerde r nuncu yıl 

dönümü - kutlulanmıtlı Os
manlı imparatorlujiunun yüz 
yıldanberi ihmal eltijiini, 
yeni Türkiye büyük bir eay· 
ret ve aüratle teli.fi etmejie 
çalıımaktadır. Yeni Türkiye· 
nln on yılının, garbi Avru· 
pa devletlerinden bir çoğu . 
nan ancak yüz senede baıa· 
rabildıkleri lir inkltaf ıaf 
hasına tekabül etliği söyle 
nebilir. Şimdi 1933 ilkteı 
rini ile 1934 ilkteırlnin 29 
zu araıındaki 11 ınci yılda 

da Türkiye, yine ıüratli bir 
marı teıııpoıu i e öyle genit 
bir mesafe adımlamııtır ki, 
bu mesafe baıka yerlerde 

normal tarzda belki on yıl-

da alınabilidi. Hem Ayrupa 
ve hem de Aıya'da ki.in 
bulunan bu devlet, merkezi 
Avrupa'dan ön Aıya'nın de 
rlnlıklerlne kadar uzanan 
aahanın ıiyuetinde daima 
artan bir nüfuz ve ehemmi
yeti haiz olmau ıtlbarlle 

Türkiye Cümhurlyetinln 
on birinci yılı üzerinde bi· 
raz tetkikat yapmak gerekli 
ve faydalı olur Her ıahada 
esastan ve temelden baıla. 
narak yentlık yaratılmıt ve 
belli hedef ve gayeler ııöz 
önünde tutularak tayin edi · 
len merhale ve menzillere 
varılmıttır. 

İıtanbul 'da garptaki em· 
aal ve nümun !ere göre üni 
veraıte açılnıııtır. llu üııi· 

veraite de bir çoğu Alman 
olan ecnebi muallimler ça
lıımaktadır ~iyasi değil , de· 
vam eden kültürel ve öko· 
nomik inki ip fıkrlnl genç 
lıjiin kafaıına yerleılirm k 
lçin bu üniversiteye bir 11 in 
kılip Enstitüsü" ıli.ve edıl· 
mlıllr. Ôz ve temiz bir Türk 
dili yaratmak için eıkl 

osmanlıcanın temizlenmeıl 

ve yenilenmesi yolunda ya. 
pılmakta olan büyük İf, 

Gazi Mu•tafa Kemal tara· 
fından bizzat idare edilen 
dil kongraaının meıai ve 
direktifleri i1e dojiru bir it· 

Yoldan çıktı, 
Makinist ve ateşçisi 

öldü. 

l 
likamet almııtır. Milli inkı 

lap Fan ve Arap kelime· 

!erinden kurtulmak ve Mılli 

İSTANBUL, 27 (S.Ş) 

Verray'da bet vaııondan mü· 

rekkep bir tren yoldan çık 

ııııı ve bir Viyadük önünde 

parçalanmııtır. Lokomotifin 

makınist ve ateıçlti ölmüı, 

cesetleri ancak bir saat son· 

ra enkaz altından parçalan· 
mıı bir halde çıkarılmıtlır . 

Çiftçiler ekime 
başladı 

ARTViN, 27 (A A) Ha. 

vaların eyi ııttmesinden isti

fade ederek çiftçiler kıt 

ekimini yapıyor. Buranın 

renk ve kokusu ile ön alan 
tütün mahıulü bu ıene çok 
verimli olmuıtur. 

bir dil yaratmak isliyor. 

Türk milleti için kültür ıa· 

hasında bir neyi "Seddiçln. 
teıkil eden arapça yazı ar · 
tık tamamen ortadan kalk. 
mııtır. Resmi makamlara 
lalince haflerle yazılmamıt 

olarak gelen evrak ve iıtl· 
dalar da bir kaç aydanbe· 
rl kAlıt ıepetlerine atılmak· 
tadır Soy adı olmıyanlar 

ISllilmüzdeki aylar içinde 
kendilerine birer soy ııdı 
koymağıı mecbur tutu!muı 

lardır Bu suretle eıki bir 
&det kaldırılacaktır. Pabn ve 
ojiulları aynı iımi taıımıyan 
bir çok ailelerin bulunması, 
bize nadir teıadüf 
olunur bir hal olarak görü· 
lür ise de, yakın zamana 
kadar Türklye'de hal böyle 
idi. Hocaların dini ktıvele
ı1nt yalnız callllde ibadet 

[•] - D, N, B, 
aıraaında ıılymek ve artık 
sokakta bu klıve ile do· 
laımamak için kararlar ver· 
dikleri hakkında memleke
tin her tarafından haberler 
gelmektedir. Feı alymeie 
mezun en ıon hoca kafıleıi 

de bu ıuretle artık sokakla
rın manzaraıından ılllne

cektir. Bu ıeyler Avrupa'h 
gozu ıle bakılınca ehemml
yetılz küçük ıayılablllne 

de farkta yapılan büyllk 
bir dahili inkıllbın mllhlm 
olan akıam ve bakiyelerin· 
dendir. 

Memleketin ıanayiletm•li 
dev adamları ile ilerlemekte 
ve beı senelik 6konoa»k 
plan hayretlere deler bil' 
gayretle tatbik edilmektHlr. 

Ankara'nın kıraç bodur· 
farından fabrikalar fıtk•
maktadır. 1934 yaz meul• 
minde öyle blr hafta olmuı · 
lu ki, Batyekll lımet pata" 
bu hafta içinde blrlblrl ar· 
dınca mütemadiyen bir çok 
fllbrlka.ların açıı meraılmlnl 
yllpmııtı: 

lzmlt'te blr kllıt fabrlka-
11, lıtanbul'da bir menıucat 
fabrlka11, yine lıtanbul'da 
bir cam fabrlka11, Zoaııal· 
dak'ta bir kok fabrıkau,Kay· 
ıerl' de Rus emtia kredlıl ile 
bir menıucat fabrikası, lı
parta'da bir ııülyafı fabrika
sı, Turhal'da bir ,eker fabrt· 
kası. o hııfta içinde açılan 

fabrıkalardandır. Hüküm• 
merkezi olan Ankara'da ve· 
kAletler ve diler reımt ma
kamlar için her ay deva• 
binalu, yerden mancar albı 
fııkırmaktadır. Ankara Ye· 
kınında çok büyük bir aı 
bendi yayılıyor. Cümhurl)'et 
bayramında abidevi bir bl 
na olan ıergi evinin açılma · . ı . 
nıeraılml ımet pata tara-
fında yapılmııtır 

Türk ticaret filosundan er"" 
ki gemiler ayrılmakta ve 
yeni satın alınmıı buyOk ıi!I· 

miler bunlM"m yerine koQ& · 
rak yeni aeyrüaefer hatları 
açılmaktadır. l:ımlr'de pek 
çok rajibet götmüı ve :ıiya. 
retedllmfı bir ıark panayırı 
açıldı. Henüz mevcudiyetle· 
rlnl muhafaza eden yaban· 
cılar elındeki lmUya:ıh tir· 

ketler, ökonomijiln mlllilaı· 
tirllmesi ve kısmen de dev· 
letleıtırilmeıl yolunda ilk he· 
defi teıkil etmektedirler. 
Devletin bu itleri kendi üze
rine alması, yakın bir :ııa· 
men meıeleıidir. Türkı1e'de 
yalnız Türk'Qn kazanqaaaı 
matluptur Demlryol ,ebe· 
kesinin tamamlanması itinde 
takip edilen ıürat tempoeu 
adeta hücum tarzındadll'. 
l 924 ııeneıinde Tllrk 
devletinin 1700 kilo· 
metre demlryolu vardı . 

lluııün ile devlet 4000 kilo· 
metreyi mütecavfs demir 
yollarını itletmektedlr. Er· 
ııani Bakır madenine ula
ıacak olan demlryolu bu 
sene Eli.zlz noktaıına ka. 
dar yapılmıı ve itletmlye 
açılmııtır 12 inci Cümhu 
rlyet yılında bu demlryolu 

. [•] -: Alman istihbarat broııı 
ıç ve dı, Hrviti nttriyat 
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tıı.mamile bitırilmiı olacak. 
tır. En mühim ıark - garp 
muvualaıı olan ve S vas
tan Erzurum'a giden demir-
yolu planlı bir surette 
yapılmaktadır. A f y o n . 
karahisar ile Antalya 
raunda yapılacak demir-
yolu inıaalı baılamıtlır. An· 
kara'yı karadenizle blrleıtiren 
hattın son bir tubeıi de bit
mek üzeredir. Bir kaç ay 
evvel devlet, F·ansıL'ların 
elinde olan İzmir . Kasaba 
hattını ve ıubelerint ıatın 

almııtır Avrupa Türkiye'ıin· 

deki ıark timendiferlerin 
den baıka yalnız garbi 
Anadolu'da ehemmlyetaiz bir 
lngillz imtiyazlı demfryolu 
kalmııtır. Bununla beraber 
Türkiye bu ıene yolcu ta. 
rlfelerinde hemen yüzde 50 
nilbetinde tenz!li.t yapmağa 
muvaffak olmuı ve bu yüz 
den hilkilmetçe demiryolla 
rına tahsi111 t vermek ıuretl 
le yardıma bile lüzum huıl 
olmamııtır. 

iç politika bakımından 
Türkiye, Fırka münazaala· 
rına maruz olmakıızın oto
riter bir tekilde icrayı hü -
kametle tedbirlerini ıükilnet 
içinde ve enditelerden ari 
olarak ı:ızak istikballere ıa· 
mil bir tekilde ittihaz ve 
tatbik edebilen bir hilküme 
te malikiyetle diğer bir çok 
devletlerin gıpta edeceği bir 
vaziyettedir. Yegane bir 
devlet Partiıi, Parlamentoda 
yüzde 90 na yakın bir ek· 
aeriyetl haizdir ve bu ıuret 
le halk reyinin müce11em 
tlmıalıdir 

Türk millt•li lıiiklı
Liııe fe<lakaraııt> uir .sa
dal..atla ba~l1 olduguııu 
istiklal mulıar<>heleı·i

ııiıı kalıramaıılık dPs
taııı teskil Pdeıı ıarilıi • 
giiıılt>rde ispat etmiştir. 

1934 Uluslar arası vazi
yeti memleket müdafaası 

va11ta ve teçhizatlarının ıü 
ratle tamamlanması lüzumu
nu tiddetlendirdiğinde hü 
kümet verııileri hi11edilebi· 
lir bır ıurette yükseltmıftt,'"° 
17 milyon nüfusu olan bu 

devletin vasati olarak ıene
vl 360 milyon marklık bir 
blitçeıi oluıu ve bu bütçe
nin mütevazin bulunuıu 

memurlarına muntazaman 
maaı vermeıi, zikre değer 

dahili bir borcu olmayııı ve 

harici borçların hluelere ay 
rılııında da maharet ve mu 
ka ve met göstermiş oluşu, 

hemen inanılmıyacak hal 
!erdir. Türk lira&! da sabit 
durmakta ve hiç bir tenıev
vüce tabi olmamaktadır. 

Bn tarzda ökonomik ve iç 
politika hhkamır:dan sağ 

lam olan bir devletin bari 
ce karıı kuvuetll bir mevkii 
olması , ıaıılacak bir ıey 

değildir. Türkiye, do•tluğu 

herkes tarafından arzu edi· 
len bir devlettir. Türkiye 
her pakta imzasını koyuyor 
Türkiye'nin hariciye nazırı 
T •vfik Rüıtü bey bu-
gün Uluılarar1Hı siyarasında 
meıhur almalardan biridir. 

1 

!> ıe 1111t ıı ıt ,, ıe ~ııf ıı ıt~ A '' ıe 1r 1r ıe 1 1
1 

S'k• 1 d'I ki 1
1 

1 RağYo · _I 1 ayet er ve 1 e er - 28 SON TEŞRlN ÇARŞAr.tB.4 --
İstanbul Orta 

ile görüşebi- Mektep 
leceğiz 

Posta ve telgraf müdür 
lüğü tarafından yaptırılmak-

ta olan İstanbul-Bursa-Balı 
keılr · lzmir telefon hattı 
bitmek üzeredir Birkaç gü
ne kadar görüımeler yapı· 

la bilecektir 

T abiiye muallimliği 
Geçen nüshalarımızda 

şehrimiz Erkek Ortamekte -
bi~in Tabiiye mualliğlne 

bir muallimin tayinini yaz· 
mı~tık Mektep idaresine 
gelen bir emirde bu mual-

limliğe Sivas Tabiiye muallimi 
Ayşe Mukaddes Hanımın tayin 
o l unduğu bildirilmiıtir. 

memleket haberleri 
ı_;,.:...;....~~~~~_.;;....;.,;;.;.;,. 

Fırtına 
·Karadenizde hü~üm sürüyor. 

Bedii bey 
Pendek inhisarlar mü-

dürlüjiü eksperi Bedii bey 
mezuniyetinin bitmesi dola· 
y11ile lıı:mir'den ıehrlmlze 
ııelerek dün Eskiıehir ta ri 
kile vazlfeaıne dönmüıtür. 

Reşat bey 
Sabık .inhisar'ar tahrir 

kontrol memurlarından Re · 
ıat bey aıkerlik hizmetini 
bitirerek' vazifesine avdetle 
Ağunya inhisarlar müdür· 
lüğü tahrir kontrol memur 
lujtuna tayin edilmiıtir. 

İrtihal 
Muhasebei hususiye mü 

dürü Adil beyin valideleri 
h3 nım seksen yaşında olduğu 
halde dün ve'at etmittir. 

Adil beye ve kederli aile 
efradına beyanı taziyet eyle · 
rlz. 

Bize gelen~ 

Yeni Adam 

1 1 ISTANBUL 

Sındırğı ~ala doktorsuz mu ~::~~ ;::;ızca 111!:::i•İ 
kalacak P!Akııı 

Sındırgı'nın Çorum nahi 
yeıine bağlıderecegüren kö 
yünden Yuauf, tekdir ve 

darp eylediği oğlu Mustafa 

tarafından '.L2 - 23 geceai 
uyurken çifte ile ö ldürülmüt 

tür. Bu feci vakayi anide 
telefon ile haber alan zabı 

ta vakaya derhal vaziyet 
etmiıtır. Fakat kanunen tah· 

kikatın ikmali için maktu
lün muayenesi iktiza ettiğin 
den maktulün bir an evvel 

muayenesi ile defni için Sın 
dırgı 'ya bir doktoıun izamı 
zımmında vilayete mütead
dit telgraflar çekildljii halde 

üç gündür doktorun gelme
meıinden maktulün dini me
rasimi yapılarak defni gay
ri kabil bir hal almıı ve köy 

ı 9,30 D!inya h ;b rıerı 
f. 

19,40 Balalayka orki 
ırası tardCındao muhtelif eııı· 
lcr ve tag .ınni koro heyeti· 

20, 40 Şen fıkralar· 
2 1 .1 5 - Ajaos ve 9ort' 

haberleri. 
'.H,30 - Stüdyo ork ,~ır•· 

1ıır· 
sı tarafındıın muhtelif esı 

1
, 

22,0o - Radyo caı 

tango orkestraıı. , 
( Hava miluit olJukçJ ~an 

ı· 

memleketleri neıriyatı prolf 
ma illvc edilecektir.) 
BÜKREŞ 364 M. 

1
• 

13, 15 OündOz plAk n~ 
riyalı 

irııı 
18 - Radyo orke• 
19 - Haberi r 

1 
19 15 - Radyo orkestı&' 

20 - Konfer.ı.nı . 
20,20 - Oda muıukı•I· 
21'45 Şarkılar 

1 t 81 . 
22,05 Salon orkel 1 

2 3 Hdberler 
1 

Müıarünileh bu sene ilk bahar
da Halkan paktını imza 1adı. 

Kendısini bu paktın babası 

olarak tanımak lazımdır Ni
ıanda Yugoslavya hınc ye 
nazırı Yevtiç'in Ankara 'yı zl· 
yaretl. her iki devlet arasın
daki doslluk münasebetleri 
nin tamamldnmasına yardım 
etmlıtlr. Mayısta Yunan har · 
bi e nazırı Kondilis Ankara' 
ya gel'l it, bundan az bir 
müddet sonra Tevfık Rüştü 
bey Bükreı'e. sonra tekrar i u haberin bilhaua tüc 
Cenevre'ye g . tmiıtir. Bu sen• car'arımızı rnn derece mem-

INEBOLU. '27 (A . Aı - İki 
gündür süren fırtına ıiddet 

lenmiş, hava yağmurh.mağa 
ve karlamağa baıladı. Limana 
gelen Sakarya vapuru yolcu 
ıunun bir kısmını çıkarabil 

m f havanın ı•tdetinden hep· 
sini çıkaramadan Sinop'a git 

Veni Adıım'ın 47 inci sayı 

sı ~km ştır. Bu sayıda İsma· 
il Hakkı beyin ı toölo tedri~ 

sat davas.ıı başl ı klı yez.sı ıle 

ı halkı taaffünden köyü terke 
mecbur kalmıtlardır. Vaka 
nın ıeklıni it iten ~ ındırgı'h 
lar haddini aıkın sıhhi mah
rumiyetlerden melhuz hasta

lık ve felaketlerin alacağı 

bu gibi ıekillerden pek mü· ı 
teesslrdirler. Muhterıom gaze 
temi7.le vaka ve ıekilden 

müıfık büyüklerimizi habu
dar etmenizi dileriz 

23,20 Salon orkel~1 

FRANKFORT 25 1 ~ifl 
1 7 - Gece muıd 

son baharında Türkiye Ce- nen edecelti fÜphesi7dir 
nevre'de Ulusler cemiyeti kon· . - _ _ 

• meğe mecbur kaldı r Bir metre nekadar uzundur> 
Siyaset aleminde olanlar ltfet 
Ômer hanımın «Bursa yolun_ 
Juıbıışl ı kl hik!yesi Andre Mal· 
rouv'dan tercüme «Sovyet 
edebiyat ,. okutmak için ne 
yapmalı başioklı yazı!.r d kka
te değer bir aldona süvlay'den 
bir de Baltacı oğlu imzalı ı ki 
hikAye vıırd r. 

seylne intihap edılmiştir.Ha
ziranda İran ıahı Türki) e'yi 
ziyaretle Türk devlet relsln:n 
refakatinde Türkiye'de büyü!. 
bir nostluk tezahüratı içinde 
dolaımııtır Son baharda bir 
Türk askeri heyeti fran ile 
Afganistan arasında mevcut 
bir hudut ihtilafını tesviye 
için davet edil mittir Türkiye 
ön Asya'da nüfuzlu bir mü 
tevassıt rolü almıştır latan · 
bul'da toplanan Parlemenlo· 
lararası birliği kongraıının 

pek parlak bir ıurette yapıl 
mıı olması da Uluslar arasın 
da Türk itibarının daha zi
yade artmasına yaramıı ve 
İıtanbul'u Uluılararaaı konfe· 
rans ıehirleri sırasına gı çir· 
miıtır Bundan sonra da ls
veç vel!ahtı ve zevcesi Tür 
kiye'ye gelerek merasimle 1 

karıılanmıtlar ve Türkiye 
içinde ziyaretler yapmıılar \ 
dır. Japon, Amerikan, Fran 
ıız ve lngiliz harp gemileri 
Türk limanlarını ziyaret ede· 
rek Yakın tarktaki genç dev 
leli hürmetle selamlamıılar· 
dır 

Dış ıiyasa bakımından da 
bu senenin Cumurlyet bay-

Halkevinden: ----
1 

Soy adı yıısıısırıa yöre 
lırrkes keııdiııe 11yy1111 bir 
soy aılı bıılacaklır 

/Ju ı ş için Dil, l:del İ!Jul, 
Tarih şıı/)( ıııiz ö: l11rkçe 
adlar amklıımışlır 

1 Dört Ayda 
fslrkli olanlar Halkevi 

bıış vıırıırak kcııdlııe 
svy adı seı;cbi/ir. 

1

1 

6 milyon 
li ı·a gelir. lıir 

ıl 
., - . 
ramı yükıek bir mllna almış· 
tır. Balkan devlet erinin ha 

riclye nazıları ı mühim müzake· 
reler içın Ankara'da toplan
mıılardır. Bu müzakerelerin 
Küçük İtilafla daha sıkı bir 

meıal birliğini intaç edeceği 
muhakkaktır. 

İtte Türk devleti . varlığının 
on ikinci yılına böly e kuv
vetli, errniyetli ve yanılmaz 
bir hal ie ve ökonomi saha· 
sında beı senelik planın çiz 
diği hat ü~erinde ve "dahf) . 
de ve hariçle sulh,, düsturu 
ile ayak basmaktadır. Bu 
düstura,ökonomi planın · n ve 
kültüre ' yenileımenin tatbi
kında göıterilen bağlılık ve 
sadakat derecesinde bağlı ve 
sadık kalınacağına tüphe 
yoktur. 

İST AN BUL, 27 ( S.Ş ) 
Yapılan 

inhisarlar 
ista listlklere gör,,; 

gelirlerinin dört 

ayda geçen seneden 6 mil 
yon lıra fazla olduğu anla· 
ıılmıttır. 

1 

Sii ıııer bıt nk 1 

Gelecek sene üç f ab 
rika kurulacak 

ANKARA,27 S Ş)- Sün er 
Hank gelecek sene baılana 

1 
cak iıler için hazırlık yapıyor. 
Bunların arasında Nazilli j 
dokuma fabrikasile Gemlik 

Müzik ve sanat 
hareketleri 

Çıkı1ıoı evvelce haber verdi-
ğımiz bu biricik müzik mecmu
asının üçüne.Ü say sı da geldi 

Müzik ve sanat hareketleri 
memleketimizde çıkan ılk mü . 
kemmel mecmuadır. Ve şimdiye 
kadar neşredilm ş mecmuaların 

bu yolda at lan adımların h ç 
şüphe yok ki en değeri s d.r. 
Müzik ve sanat hareketlerı'nin 

davası ve üzerine aldığı i ş te 
mühimdir. Bunu başarmak içio 
sadece çıkaranlarındeğil , ol ur. 
!arın da yard ı mı lh mılır. 

Üçüncü sayısında bulunrn; 
Ulu önderin Y<nİ bir işareti eskı 

le kurulacak suni ipek. 1 Türk musikisine dair, ai .ylı ve 
Kütahya porselen fabrıkaları !mektepli musikiciler meselesi, do. 
vardır. Bundan baıka demir ğu Türkistan'ındıı isimli yazılar 
fabrikalarının kurulmasır.a bilhassa okunm ya değer yaı1 • 
da baılanacaktır. !ardır. 

Sındırgı 

Nuri 

Öz 1~ürk 
Adları 

(Ütııarafı birinci ıayfada) 
cur, Anuk, Apakbigün (ka
dın ' , Apakhan. Alay, Alaban, 
Alçu, Aloftekin, ,\lgu, Alı

nak, Alinahan , Alincak, Al 
ka , Alkevli, Alkan, Alkaıı, 

Allak, Alpagu, Alpargun, 
Alparslan, Altay, Altun, 
Arig (kadın) Altınay, (kadın) 
Altımabak, (kadın) Altmıı 

kara, A ltu, Altuboya, A ltum 
(kadın) Altınbey, Altınbigi, 

(kadın) Altınhan, Altunkara, 
Altuntaı, Altunterin, A)yu, 
Amagur, .\katatkan, Apu
han, Araboğa, Aratomur, 
Arda, Argo (kadın ı Ar
gana, Argın, Arııındoğan, 

Argıf, Argun, Argunağa, 

Argunhan, Argunıah, Arı· 

ba11m, Arıgboğa ... 

musahabe 
19,45 - Neşeli 

musahabe. 
21.1 o 

22 
23 

Sar neıriY8~ 
11

. 

Neşeli neırıY 
Haberler. . 

23,50 Oda musukitl· .,, 
24 Danı uıuıukı. 

1 - Gece lıenserı· 

-~~~~~~~_____.....,; 
1 

1 
1 

laklllDI Sat aşın 
TEŞRiNiSANi 

28 

1 Ça11amb• il' 1 Gün dotUll' 
1 Zevali 7,2 
I YIL: 1934Ezan! 2,1 t zl 

1 ŞABAfll ./ 
1 - ~ ..... _______ ,_ 

Adana 
Mebus seçirrıi ~ 

hazırlıklarına baŞ~~f 
ADANA, 27 (AA)- ~Jı 

sı ocak ve nahiye koııl ıcl 
rı bitmek üzeredir· ııır 
kongraları toplanrnaı• tıl 
lıyacaktır. Mebuı ıeçl ,.ıı 
ait hazırlıklar baıladı· bO'
na ıehirinde mevcut rf 
fırınlara hamur yulıı 
makinaları kondu. 

------------------~--~------~-------~------~--_,,,,....,., __ ~----..-----------...... _,,,-.............. -....... -""""" ........................ _,,,,..,~; 
bir devlet askeri olduklarını - 4 - rında matrut ve oranın en dakl demir kapudan içeri ı mal eden bir klın•eıı• 'I 

Roman Tefrikamız: 8 

8<ı vaştaıı S<t vaşa 

~onra iki battaniyeyi bir kaç 
kat yapıp mukabil köıeye 

serdiler ve üzerine oturdu
lar. 

Artık muhafızlar kendi 
aralarında konuıuyorlar, Türk 
zabite lnııilizce bilip bil
medljiini sordular ve men· 
fi cevap aldıktan sonra da
ha yüksek ıeıle konuıma· 
ia baıladılar 

Tren lureket etti. Muha· 
fızlar ekmek, et konservesi 
peynir ve viskiden iba · 

ret bir ıofra kurduktan· 
ıonra ylyip lçmeğe baıla 

dılar. Türk zabiti nereye 
ıötlirülmekte olduiunu ve 
mukadderatının neye mün -
cer olacağını keıfe koyul . 
mutı derin dilıünceye dal
mıı olduiu halde çekellnin 
ıol cebinden çıkardığı bir 
ıigarayı yakup ilk dumanı· 

nı aavurm1111 üzerine, Alko 
lürı teıirile dimajtları büs · 

bütün kararmıı olan muha· 
fızlar aruında bir kahkaha 
koptu. Bunu müteakip mu-

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

hafız küçük zabit katlarını 

çatarak sert bir lisanla ne
ferlerden biriıine bir şeyler 
ıöyle:ii, nefer derhal çanta 
sından parlak bır zincir çı

kardı ve Türk za bitınin ya 
nın '\ gelerek elindeki ciga 
rasını alıp kumpartman 
penceresinden dıta rıya attı 

ve zin°irl Türk gencinin bi 
)eklerine geçirerek son de 
rece sıktıktan sonra kilitle

di 

Cebin muhafızlar, Türk 
zabitinin kollarını bağla 
dıkhn sonra ıanki kartı la· 

rındaki tehlıkeyi azaltmır 
lar diye serbeslediler ve 
kucaklarındaki ıilahlarını 

birer tarafa dayadılar. 

Türk zabiti bu İngiliz me· 
d•niyetini!temaşa ederken ken· 

diaine tatbik edilmekte olan 
ltkenc•yi unutarak;hürriyet, 

silah ve bütün kuvvetten 
tecrit edılmıı olduğu halde 

karımn:iaki bet müsellah müt· 
manın kendisinden bu dere
ce korktuklarını ve medeni 

iddıa eden bu çakalların Arabanın demir kapısı büyük amiri olduğunu ge· ye girdi. Karıısma çıkan poı kadar betbaht oldu411"~l 
tatbik ve icra etmekte ol ağır ağır açılırken henüz rek salonun vaziyet ve mef bıyık,karakat ve kara göı:, j çok eyi takdir ederlı· 
dukları vı:.hıeli görmekle araba durmuf ve atların nal ruıatmdan ve gerek karıı· .yine maalesef ermeni tlpindeve hında bulundu. l 
Türk zabiti memleket ve ıakırtısı yeni keıilmlfti. Za. sında duran oldakça temiz arkasında jandarma ünifor- Ermeni gadly• n; k•~f ı'~ 
milliyeti hesabına memnu11 bitin karanlıkta kamaımıı giyinmiı ııenç bir memurun masma benzer resmi elbise da boyun bükmlyecel ıf 
oldu. Çünkü Türkler kadar o1an gözleri ılk evvela kar- aldığı evza ve harekatı ıh· yi labıs bir ıahıs muhafız kendisile istihza etti'~,! 
yüksek bir kvim mevcut ol- ıuındaki eski tarzı mimari- tiramkaranesinde anlatılı- !arla birkaç kelime İngilizce cek ve bilakis bun•~~~ 
madığın 1m delaılle her za· de yapılmıı büyük bir bina yordu. konuıtuktan soura muhafız· büs edenleri ağır ıtlı ,i 
man ispat edebilmek fırsa· ve bu binanın etrafında ka - Bu amirin karıısmda bu- !ar ayrıldı. Pus bıyık adam altında bırakacak 1111 f, 
tını bir daha kazandı . lın duvarları haricen yosun lunan genç. ermeni ıivestle Türk gencine : bir Türk mevcut old~ ı/ 

k . k' 
Tahminen yedi sekiz saat tutmuş, ıanki bay uı ceve- ve oldukçadüzgün bir Türk · Gel bakalım hemşeh anlayınca htç bır 01 ,r 

süren bu ıimendüfer seya 1 angahı olmak için yapılmıı çe ile ihtiyar amirin İngı· rim, biz bir dağın çiçeğiyiz, söylemeden buyuruıı 1 
halinden sonra Kahire is · matem ve ıeamel temsil eden Ji.ce söylediklerini Türk za· ben burada gardiyan dur· koridorun en nihllYt ,, 
tasyonuna gelindi. Muhafız bir sür, arabanın tam kar. bitine tercüme ediyor. dukça sen rahat edersin ve üzerinde ı 13) nuıJlll ,ı 
lar çantalarınuilahlarını ta· ıısında Türk zabitinin içera- _Bura•• Mısırın kale ha· dedi. zılı kapının önünde 

1~ 
karak hazırlandılar ve Türk sinden gireceği muh~kkak pishaneıidir. ltlemiş oldu Türkçe konuıan bu ada- etti, yanı batında u~ 0 
zabitine çıkmak için iıaret olan ve her iki tarafında birer ğunuz cürümden dolayı bu · mın Türkiye havasını tenef dolap açarak lçeriılll e, 

dl ·y~ 
' r i er •üngülü neböt(•i bulunan bir rada münferıt mevkuf ka füs elmi§ ve belki de Türk yah bir ceketle 11 ıı 

Türk zabiti istasyon bina· kapı. ) k hk 1 k k '") d 1 · ) k b d ııl tt aca ve ma eme o aca - e me11 ı e mey ane ge mıı ye e , ir e aynı re .ı ı 

sının arka tarafına sevkedıl- 1 b b k ,Jı• ngillz küçük za itinin ita· sınız. Bir müracaatınız olur bir ermeni olduğunu sima· yeye benzer ir il ~~ 
di. ' urada mahpuslara mah· T- k ı d d k k d B lb ı ı1I ı reli üzerine ur gene , sa sizi her gün yoklıyacak sıada beliren aürur ve u a · ar ı u e isen 11 ıf' 
sus kapalı bir araba bekli· ı k 1 k 1 h l 1 f 1 d (JJ) ıı~ ütün uvvetini top ıyara olan gardiyana söylersiniz. arınde tltriyen isti za a ut i yer erin e ıf' 
yor. Zabitin kolları bağlı k k b ) llııl 
olduğu halde bu arabaya 

olanca çevikliği 1 e arabadan Karımızda oturan zat bu kelimelerinden anlama ta ırmızı oya i e Y 

bindirildi Arabacının yanına 
atladı. ikinci bir hapishanenin müdürüdür gecikmiyen Türk zabiti: Gardivan: e~ 
işaretle büyük kapıdan içe T"rk b'tı' k ld ğ Ben buraya bu hu"ku" muhafız küı·ük zabitle bir u za ı • anca a ı ı • 

nefer oturdu. Mütebaki ne riye girdi. emri ifa etmekle mükellef ve mette icrayl hükümeden bir 
ferler orada kaldılar. Türk Mermerle döıenmiı olan kendisine söylen cek her kanun hülcmile getlrilmitsem 
zabitide kendisini sürüklıyen avluyu geçtikten sonra göze hangi bir sözün tesiri ve cezam var da çekeceksem, 
kaderin tecelliyatına ıahit çarpan büyük binadan avlu müdafaanın hükmü olamı· sizin o zaman bana müsa-
olmak için kara ge en ara· ya doğru açılmıı, demir yacağını yeknazarda takdir maba etmeniz doğru değil· 
banın içinde azim ve meta- kapılı bir kaç kapının nihaye eylediği hapishane müdürü- dtr. Çünkü o vakit vazifenizi 
netini takviyeye uğraıırken tinde, binaya muttaııl küçük nü selamlıyarak kapudan ıuilıtimal etmiş olursunuz 
ıemti meçhule uzaklaııyor bir binaya girince, Türk dııarıya çıktı ve refakatin· Ekmeğini yedtjii bir hüküme· 
du. ııenci, tahminen elli yatla- deki iki süngülü ile karıı· te kartı da vazifesini ıuıtıli- 1 

- Bunları giye<: b 
efendim. Kamaranıı ~ 
ıovuk olduiiu iç n kt~,ı 
biıelerlnlzi çıkarm•,_ 
olur •f . i ı• 

Türk zabiti münfet• ~' 
edileceğini. karanlılı i 
tıp bir höcrede bu)uP' o 
zaten evvelce anları1' 1ııı 
iundan hiç cevap .;er 
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D 
A R 11 IDu··nya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle-' : savaı'•n: Kezbc:·ın : Ya:ııan : 

YOZ: 3 

J 
1 1 : Küçük : :v. Necatı: 

A h 
: Htkayeıı: : : 

r 
C"'-.l]e•rre tOp}an(ısı ı CUnUR 80 u·yu·L denı' z •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '- ., 1 ( Dünkü nüshadan ·mabat ) nl haklara malikim ben de 

"' rf esinde l UÇ3g~I Hasan lzmlt'e geldttı gün yurdumu müdafaa ederim. 

A 
N 

s 

y 

o 
Çanakkale'ye ıevkedilmiftl. Ben de bu yolda kanı!llt 

Acunun en büyük deniz ç k ı d T k k k h d b b 
uçatı Toulouıe'da bir fab . bl h ı d ök d li K I• t e •Le Temps• den om « U l uılar Cemiyet konseyi· Posta 

rrayyaı·esin
den haber yok 

nin yakında yapacağı top 

TaşkiJi bil bt.•- (anlı, prenllp itibarile tama· 

Ne la·zım gelı'r1 1 ana ka e ' e ür as eri a ıtırım ay 1 era er ,ı 
r ız a ateı e iyor, yer g e m . . 

The Nevv Stateman an'.! Nation rlkada yapılmaktadır ve ya- alev yatmuru altında kalı . Kezban hastahaneye heın· 
Almanya'da nazi genç kız· kında bitirilecektir. Uçatın yordu. Fakat düıman ı iper - fire oldu 
lar birliAlne menıup genç deneme uçuıları bu ayın •o den çıkmıyordu . Çelikten bir llasan da tekrar Çanak-

nunda İ'l iscaro110 limanında k ( 1 
'- men Sar meselesine> haar" 

r i y<ı la 11 dilecek olmak la beraber bu 
toplantıda Manilya ıuikaılı 

kız lara tavru haraket rehbe- a e o an bu yerde her Türk kale'ye ıevkedlldt arkadaı· 
ri olarak resmen tavılye yapılacak ve sonra uçak neferi yı ldırımlar , ateıler aa larile yurdu müdafaa edt · 

PARIS, 27 (A A ) - Cenubi 
Aınerika 'ya posta seferleri J 

hPacak olan ve Marsilya' 
1 

dan hareketle Dakara ııiden 
"" cenubi Afrıka'ya ııitmek 
iiıere oradan havala· 

:•ıı büyük deniz tayyareıln 

'\OMA 27 (S Ş ) - Ati·. d 
meıuliyeti meıeleılnln e 

Sela. nik 'te yapılan mı h 1 
na ve ileri ıürülmefi mu teme · 

olun'\n bir k itap çıkmııtır . Fransa ile cenübi Am-erika çarak yurdu müdafaa etl i· yordu Şarapnallar, bonıba-
Bu kitapta kızlara saa· arasında yolcu taıımakta yordu . Düıman ılperden lar etrafınde patlarken o 

tl'nglerden sonra Arna vutlu· N k Y 1 k dir. ete im ugo avya 
t.'d ve şimali Epıı'e ıı i tme hükumetinin \l a ca ri ıtan lop· 
üzere komiteler letk il edil· raklarındı. yapı'ıp Manllya 

dltine dair çıkarılan haber ıutkaıtına müncer o1an tahrik&t 
leri Yunan hükumeti resmen hakkında Uluslar cemiyeti 
takzip etmitt ir . umum katipliğine bir muh· 

detlerlni huıu ı i hürriyette kull anıl acaktır. fırladı .Türk a skeri bir emir!e arslanlar g ı bl boiuıuyordu. 

eıı haber alınamamııtır. 

lVIarınkt>l'sko 
leh ~ahıliye nazırını öl

~üren adam mı~ır1 
p lst ANBUL, 27 (S.Ş.) 
rııfdan alınan haber lere 

Vöre, Çekoılovakya polisi 
Briılav civarında Marinkovs. 
ko hıninde bir genç tevkif 1 

etınıttır 

Bu gençin , J 5 Haziranda 
Vartova'da du ıkaata utrıya · 
<ak ölen Leh dahiliye nazırı 
~- Pieracki' nln katili olduğu 
21111 nedılmektedir. 

Maznun , ıulkulı bildiAI· 

Japon • 

Murııhhası 
Norman oavis'le 

konuştu 
LONDRA . 2 7 ( S . Ş .) .

Deniz konfara n11na iştirak 
. lan J ,p on n ı u rahlıa · 

etmı~ o 
A 'ka murahhas heye 

sı merı Da vi ı \ e 
ti reill Norman . 

b "n de resıı ı 
hlı &u f i ve ugu .. 
bir surette görüşmliıtur . -

.. düg" ü nü· fakat ıui ni ve gor ' . 
kaıta i ıt ı rak etmediğini ıfa· 
de etmektedir. 

Ma~si~a hükumeti Meksi~a 1da Vati~an-. ~ümessiıi 
hak~ın~a bir tevkil emri vermıştır · 

Yılla Hırmosa ahalisi kilseniottmsallerini, heykellerlıı i " 
kllapların ı yakışlardır. 

Makstka hükumeti kato· 
lık l er hakkında y ptıjtı tah 
kikat netlceıinde Vatikan 
ltıünıesaili ve aynı zamanda 
l'ıloreltn baı papası Monıin · 
Yor Florez'ln tevkifi için bir 
eınır vermlıtir lluejntla 
baı Papuı hakkıııca da hl 
'l'nı karar ittihaz edilmiıtlr 

Bu iki baı gapas Bırleıik 
Aınerika'da bulunmaktadır
lar. Meksika hükumeti bu 
ikı rahibin iadesini Amerika 
hükumetinden lstemlyecek 
lir. 

Mekıtka adliye nazırı 
bu mesele hakkında mühim 
beyenatta bulunmuı ve de· 
l'lıltlir ki: Vatikan miimes· 
•illeri Mvkılka hükumetinin 
eaa, ıekline ve kanunlarına 
karıı tiddetlı propa· 
llııııdalar yapmaktadırlar. 
Meksika kanun ları bu iki 
l>apazın 

ıııııtrdır . 

ceza landırı 1 masını 

V tıkan müme .. ili bu 
a k ııTexas eyaletinden 

karara ar • . 
(B 1 ık A mer>ka da) şıddet-

ir ef .. d 
1 bir mektup gon ermit ve 
i k .. 

d 
. tir ki·Vatı an mumes 

emıı · ı 
si ilerine ve kilise ada'7· arı . 
n• tevcih edi len meı~. ıyet 
ler yanlııtır. Ki lise m~mesaıl 
!eri Mekıika hükumetı aley 
hinde hiç bir propaganda 
yapmamıılardır. Ktliıe adam 
)arı kilise haklarını elde 

k . in bu gibi vasıtalar et ne ıç 

kullanmazlar . 
Yılla Hırmoıa tehrınd~ 

1 ki . dini timsaller• kalo ı erın 
kitapları polis tataf ın-

ve d ' I . tir 
dan müsadere e ı mıt . 

. . topladığı 
Ah 1. olısın 

a ı p k t 
bu dini eşyaları ya .. m.•ı ır: 

Lascaı ıehrinde hukume 
ahalı ayni tin emrile , 

harektll e bu lunmuıtu~ 
V tikan hükumetı bu a . 

hadiselere büyük ehemmı . 
yel vermektedir. 

. --- -- - ----
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il Hortlıyan 
1 

Mumya 

tıra vermek niyetinde oldu· 
ğu söylenmektedir. Avrupa 
havasını bu ' andıracak dip · 
lomatik karıtıklıkların önü· 
ne geçilmek isteniyor ise , 
bunun gayet nazik ve tetkl· 
ki her türlü ii t icalden k<1çıl
nılma11nı emreden bir mese· 
le olduğunda ıüphe edJlme· 
melidir . Şa yet bu hal vuku 
bulur ise yapılacak mlinaka· 
talar, ahlaki ve ıiyad bir 
mahiyeti haiz olacaklardır . 
Bu münakaıalar, Avrupa sul 
hunu gayet teh ıkell bir ıu· 
retle tehdit eden lethlıçiliil 
samimi bir ıurette takbih 
eden herhangi bir milleti la 
kayt bırakamaz. Bu facialı 
1334 ıenesl zarfında, Bük
reı'te M. Duka , Viyana'da 
M Dollfuu, Manilya'da da 
Kral Alekıandr ve M. Bar 
thou öldürüldü . Bütün bu el 

nayetler. zamanımızın en 
menfur ahlaki bozukluğu 
tezahürlerinden biri olan tel 
hiıçillğe artık bir nihaı et 

verilmesi icap ettitini kafi 
derecede ispat eden ıeyler· 

dır 

detil , mil 1ette aramaları " lü 32 ton atırlıtında olan ıüngüye davrandı . Yer yandı , Hiç birıey dütünmliyor an· 
zumu söylenmektedir . • "Ço· bu dev g ı bi makinada 46 gök yandı, ıökteki bulutlar cak yurdunu kurtarmak lı· 
cuklarımızın kendilerini hür 1 kiti yolculuk edebilecektir. dalgalandı, karanlıklar a y. tlyordu Haaan ıon kuvTetl· 

bir millet olarak bulmaları Uçak 32 metre uzun, 9 metre dınlandı . ni ıarfedarek bofuıurken 
için b ir tkı neıi l feda olursa yüksektir. Kanatlarının eni Bir alev her tarafı ıardı . göğsünden aldığı yara ile 

ne lazım gelir? . diye ıorulmak- 1 50 metredir . Her biri 850 Düıman kaçıyordu . Hasan'ın yere yuvarlandı . Onun kah· 
tadır Şah ı! ""fedakarlıjta beygir kuvvetinde olan 6 övle bir ıaldırma11 vardi ki ramanlıltı aıkerler araaında 
müracaat "ık! bir fikirdir . motörü ile uçak Hatla 230 görseydiniz hayret ederdiniz. dilden dile dolaıtı. Siperde· 
Mr. Churchlll ' in bir kaç k ilometre çabuklukla ve Fakat delikanlı bir iki dakl· ki aıkerlere bir kat daha 
zaman evvel ıöyledlği gibi 2000 metre yüksekte uçabile- ka ıonra ayağından a ldıtı kuvvet verdi YIAit sodiye 

harp bugüo bir noktadan cektlr Uçağın tankları yara ile yere yuvarlandı . ile kaldırılırken . Batırıyor

Belgrat hükumetinin dü 
ıündüklerl hakkında henüz 
kati bir ıey bilinmemekle 
dir Yugoslavya'daki ruhi 
haleti krallarının öldürülme· 
si yüzünden heyecan için. 
de bulunan bir milletin 
her saygıya değer duygula 
rını göz önünde bulundur 
mak lazımdır. Görünüıe 

bakılır ise Belgrat'ta hakim 
olan fikr; Yugoılavya Hü· 
kiımellnin , Yugoılav mille
tinin duygularına mukabele 
etmiş olmak için Uluslar 
Cemiyeti konıeylne muay· 
yen bir devletin hiç olmaz 
ise manevi meıullyetlnl 
gösteren tahkikat e~rakını 
tevdi etmek iıllyecejtı mer· 
kezindedir. Eğer Yugoslav 
ya doıyaaı idd ıa olundujtu 
gibi fevkalade ıaıırtıcı ha 
kikatlerl ihtiva ediyor ise 

Marailya'da yapılan menfur 
suıkaatın na111 hazırlandığı 
ve naaıl yapıldığı hususla 
rının ergeç aydınlanmau, 
Avrupa yatıımaaı bakımın · 
dan lazım ve faydalı bir 

1eydir. , 
. Her ıeY Yugoslavya nın, 
Küçük ltılaf tarafından .hı· 

edilerek Cenevre de maye _ 

delltmlt ve mühimmat fab- 27000 litre benzin alabile· Onu hastahaneye ıevk et · du .. . 
rikasının devamlı bir lnfila· cektir. Uçak bukadar benzin tiler, Hasan tedavi edıliyor· Koıun arkadaılar, lı:o· 

tun bena tekmil haberi ııe · 

tirin; bende arkanızdan ıe · 

liyorum diyordu. 

kı halini almııtır Bu ınfl- ile havada bir kal kııta 4000 du Yarası kapandıllaaan bir 
lakın neticesinde iki taraf kilometred"n fazla uçuı ya· ay tebdilha va ile çıkarıldı. 1 

da htediklerlnl ödemedikle· pabilecektır Uçatın gövde llaıan köyüne gitmek üze· 
rini keı fetmektedirler . Mo· sindeki on iki tane birinci re yo1a koyuldu. Köyünü 
dern bir harpte galip mağ· ımıf yolcu kamara u, vapur görecek , Kezban' ına kavuıa· 
lublyetten maada her ıeyi !arın birinci sınıf kamaraları caktı Dereköyünün üzerinde
kaybetmektedir. Tayyarele· kadar büyüktür ve iki ya - ki tepeye geldiii zaman 
rin eıki harp uıulünü de taklıdır. Her kamarada tam köy çeteler tarafından sarıl· 
ğiıllrdiğine ve çabuk bitme. tertipli bir banyo vard ı r. mıt ve ateılenmtıtı.Köy ya· 

Kezban cepheden gelen 
hastalara Haaanı ıoruyor 

Hasan hakkında söylenen 
kahramanlıkları dinltyor ıe· 
vinlyordu bir zaman ııeldl 
kl artık Ha1andan hiç haber 

si iht imali ile galibin zarar- Uçağın gövdesinde ikinci 11• nıyordu Köyün dumanları alamaz oldu artık Hasanın 
larını ödiyecek olan bir nıf yolculara ve uça ğın tai alevle karııık semaya yük · ıehlt olduğunu zan ediyordu 
harbe inanacak çok az aa felerlne mahıus ı erlerden ıeliyordu . llasan kama~ını Kezban gece hastalarını ya· 

ker vardır . Bu , hayalin di- baıka bir mutfak , • bir loar , çekerek çetelere doğru yü l tırdı itlerini bitirdikten ıonr• 
ter bir nevidir b ir ıalon ve bir radyo yeri rüdü Çeteler bu yljtlt deli· ra odasına geleli Yarım ••-

Asrımızdaki neslin tama bulunuyor . Ünlü bir Fransız kanlıyı görünce ıaıaladılar. at olmuıtu. Kapısı aar11ldı 
men kendl· nı· feda etmeıile Üzerlerine doğru gelen Ha dııarıda ıeıler bunu takip uçakçısının adını al ncak olan ı 
dünya ne kazanmııtır? t 'eda· bu uçak, iki sene evvel ya· ıan'a attıkları kurıunlardan j etti hasta geldi haıta .. Ke:r 

karlığı gelecek neıillerin kur pılmağa baılanmıı ve tim· serseri bir kurıunun rastla- ban odadan fırladı haııtala· 
tu ' uıu için yegane çare ola· diye kadar 18 milyon fran· maıı ile kolundan yaralan · j rın yanık sesleri koca ıa· 
rak en yüksek sesle iıtiyen ıra mal olmuıtur dı Köyünü kurlarmağa ko· lonu dolduruyordu Haıtala· 
millet , bu nlıilleri kurtar- ı ıan yiğite mani oldu 1 rının yaralarını ıardı ouları 
mak için baıka care olma· •• , '"" Hasan çetelerin kurıunla · 1 karyolaların& yerleıtlrlrken 
dığını kabul eden millettir. rından kurtulmak için ken· hastalar arasında ıarı benlalı 

Fedakarlık bu ıekilde de r Ses Ye sa~anın zaptın~d disini denize attı, yüze yüze bir llkelet halinde kalan 
vam ettiRi takdirde, kurla Çınarcık köyüne gidiyordu. llaıanı ııördü.Hasanı yatağı· 
rılacak nesil kalmayıncaya fekamüJ Sahile çıktı Kolundan akan na aldı yarasını ıardı onun. 
kadar kendini feda edecek kanlarla Kezban'ı aramaıfa la konuımak iıtlyordu Fa-"Pariser Tagablaı., tan 
bir neıil ıilaileıl olmama••· 'nıan ıeslnin ve diğer ıa baıladı , kat Haaan yanındakilerini 
na ıebep yoktur. daların fennen zaptedilip Kezban yükıek bir kaya · tanımıyor ııaretlerle konu-

su dütünüt iıtikbal hak· nın üıtünde oturmuı , uzak · ıuyor bir ıeyler ıöylOyordu . tekrar akıettirilmeıine alt 
kında havıalalarında bir üto· larda gözlerıle yanan Dere- Kezban onu çok eyi tedaYI ve e yevm mevcut bir çok 
pi hazırlıyarak buna kur · köyü'!ün dumanlarını takip etti Hasan bir kaç elin ıon. 

usullere raiimen bu \< sada d k d 1 ban vermek lıtlyenlerde bu· ediyor, uzun uzun ütünü endine ııel 1 sevııl bini ta· 

O zapt ameliyeıl » ni ucuz , d il • d d d G 1 d ırt lunur. topilerine "hürriyet. yor u. asanın ere en yu nı ı öz erin en sev Ye 
eyi ve hudutsuz bir zaman h bb 1 dök k ismini vermitlerdir . Dünyada karı çıktıtını görünce ıaıır· mu a et Y•t arını er en. 
için devamlı ve az yer tutar 

en takdir edilecek hareket, dı . Gözlerine inanamıyordu . 
ideal uğrunda kendini feda et bir malzeme teklinde yap Koıtu. Hasan 'ın boynuna 

mektlr. Fakat muhakkak J mak fimdıye kadar henüz urıldı Ko una g;rerek or 
tır ki , baıkalarını feda etmek mümkün olmamıtlı · Bu mana götürdu.Koynundan çı · 
hakkında'da bir hat vardır meı'ele timdi l lollanda'lı pro kardığı mendil ile kanını 

fesör Hotsl tarafından ken· Umumi harp esnasında her ıildi , yarasını ıardı. Datar· 
millete menıup olanlar, ha- dilinin Eindhovendekl büyük cıiiından çıkardıjtı ekmeA-1 

1 k tetkikat l aboratuvarlarında hal dl ttl Ak 1 t yatları pahasına mem e el· ye r . ıam o muı u . 
!erini yabancı iıtilasından ledilmtıllr . Profeıor Holıt'ın Çınarcık'a gitmek için yola 
kurtarmıya hazırdırlar, bu- kimyevi surette yaptığı bir çıktılar Fakat Çınarcık'ında 
nunla beraber halihazırda kA.jtıt, ses ve ıadayı zaptet- çeteler tarafından sarılarak 
yaııyanlRrında ıaadetlni gö· mekte kullanılmaktadır. Bu ateılendiğini gördüler. Çınar 

huıullakl t~crübeler çok giz k t ı 1 · · d zetmek lazımdır cı a a et er ıçın e yanıyor-
Gelecek nesillerde dede le· il olarak yapılmııtır. Labo · du. Dumanları ge11enln ka· 

rinin gözüyle her ıeyi gör · ratuvar binaları çok tiddetli ranlıklarına karıııyordu. De 

miyebılirler. Şimdiki Al· hır kontrola tabi tutulmut reköyü, Çınarcık köylerinin 

l ve burada calııanların hepsi yanmasına uzaktan seyirci man kız arı torun arına 
il Al sıkı bir ketuymlet muhafaza· kalan Kezban ve Hasan or kahraman bir itler man· 

ki h ld sına mecbur edilmitlerdlr. manda kaldılar KP.zban Ma. ya11 bıraktı arı a e 
nankör torunlarda tevkii Matbuat mümeuillerinin ıan'ın yarasını tedavi etli . 
bir komünist olabilirler. "Bir salonlara girmesine oralarda Hasan eyiletince tekrar cep· 

Kezban . Kezban ıen .. Ha. 
Sen · beni ormanda tedaYI el · 
tin eyi oldum . Buradada 

tedavi el. Ben senin lçlD 
artık eyi olacağım yurt bor
cumu ödedim timdi Hnln 
için yaıayacatım. 

Bunları söylerken ıı&zlerl 
kararıyor vücudu ateıler 

lç ;nde yanıyordu, Kezbanı 

içinden gelen bir ıevgl ile 
göiıüne çekti ıaçlarını ok
ıadı . 

Yavrum ıu .. Suu .. yanıyoruna 
Kezban ıuya koıtu. 
Döndüiiü zaman bir daki-

ka evvelsi konupn; ıu lıtl· 
yen Haıan'ı yatağında kaı· 
katı bir kemik yığını ıeklın· 
de gördü. 

SON 

.ı --
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a mak istediği teıebbuı 
ye:ıine bajtlıdır. Tevfik Rüı· 

iki neıil feda olursa ne la gösterilen fenni ameliyelerin heye gitmek lıtedi. · 
zım gelir?" Fakat bu feda hepsini mahrem tutacakları - Kezban; artık tamamı.• _ 

• - -- --===--::===:--- - -
rek çilehaneden içeri gir· 

aar<!iyanın elindeki elbiseleri di etrafı ellerile yoklıyarak 
alıp kendi elbiıeleri üzerine dört tarafının mermer oldu 
Rlydı ve gardiyanın açmıt nladığı bu höcrede 
01

dutu ç*haneye girdi ::;~aıakurarak oturdu, gar-

B d kapuyu kapayup 
u çilehanenin zemin ve dlyan a 

1 
ü çıkaran 

ilıt ıatıhlarlle üç yan ıathı büyük bir gürü t 

1 
' k' b tü beyin Belgrat ta ~ eye· 

t Türkiye'nln her ne na ı, _ 

1 Olsun doıtane muna· o urıa " 
aebetlerini idame ett i recetı 
ni teyit etmektedir ki , bu 
da Ankara hükumetinin aynı 
hareket hattını takip ede . 
ceiilni teyide ııtden bir ıey
dir. Herhalde bu mesele ga 

karlık bota giderse yazık na dair bir taahütname im· le yurt borcumu ödemeliyim. 
değil midir? Gelecek neıille zaladıktan ıonra müıaade Eylleıtim hım bugün cephedeki 
rl ıevmek ııayet güzel bir edılmittlr. Yalnız ıeı ve ıa· kardetlerlmln yanına gitme· 
ıeydir. Yalnız itidal ve aklı danın zaptında kullanılan lıylm onlar beni bekliyorlar 

selim ıle oevelim. kağıdın adi katıltan ancak diyordu. 
••••••••••••••••••••••• üıl yüzü itibarile farklı - Yavrum ıen gidersin -· . : : oldutu ifıa edllmlıtı , bu ka· de ben burada kalır mıyım? 

Kohinor diş 
macunu 

Dişleri beyazlatır, 
etlerini kuvvetlen· 

dirir . 

llıw yerde arayıııiZ 
'li======== = =--=o• 

ınerıner ve bir yanı da kalın kilitle kilitledi 

deınır kapıdan ibaret, tulu ı E 
1 

.. rk genci! flu kadar 
~tıcak hirbuçuk ve arzı da Y u . ve geçirdiğin 
1_

1r ınetreden ibaret. demir çektiğin çıle ·bı te 

yel souk kanlı harake t 
edilmesini emretmektedir. 

«Tempı» Yuııoılavy•'nın 

: Yoksul/arı vediren, : ğıl ıeı li film ıerıtleri gibi Na11l ki ıenln yurt bor· 
1 • bir mak ine vasıtaıile çev· cun var bende yurdun evli 
.: geydiren ve herma• : rilmekte ve zapt ameliye dıyım ben de senin gibi ay 

: nada gözeten Yok- : ıınden ıonra ıeı ve sadayı • • i suflar Birliğine seve 1 akıettirmeğedaima hazır Bu gece 
""P d üzerinde ne gı 
teli 

u a kalınca bir telgraf ıztırap S il karıı · 
k ııtır? ' ua d Utrunda yirmialtı mü· ılr yapm • k zabiti vic 

e""er delıkten ibaret ha sında kalan Tur 1 
"• d cevap arını elıklerı var. . danından kopan ş 

Tü k ki halefe isal ediyormu 
bü r zabıtı mutadı veçile san sada ile 

tün rnüıkülata ratman gibi acıklı hafif bir 
'°lukk k •nlılıtını muaf aza ede .ı mırıldanara ; 

timdiye kadar büyük bir 

k kanlılık göterdiğlnl ve 
ıou 

imdiden sora da böyle ha· 
f kel edilmek lbım ııeldi· 
~ k - ii 1 ğlni ıöyllyere ıoz ne n 

hay el veriyor· 

ı = bulunmaktadır Klğıd n mü· 
: seve yardım ediniz. : kaleme, muhavere.nutuk ya • • 
: : hut müzik ihtiva eden kısmı 
: Yoks111lar1 Gözetme : ıstenıldıtı yerden kesilip bir 

: Hlrliyl : mektup içinde lllenllen 

: •• b •••• •• •••• •••• •• •• ••: yere gönderilebilmektedir. 

Şifa Eczahanesi 
Nöbet idir. 
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U _ Temaşa U' BAt,tKESIR'tN 

ı: OT Eli VE GAZİNOSU Ü -~ KARAT.EPE -
rı ŞAllAl~I~ 

~SEHİR~ 
Sinemasında 

28 Teşrinisani Çuşam~a ıksamınoan itı~aren 
,'t~ · ıM.\ .\LE'11NlN RCYCK Yll;OfZI, Ml'llTE .. lo\EM 

YI( l\lJl>HETLl .\HTİ.'T 

B R i G i T 'I' H E L M ' İ l\ 
YAR.ATTIGI 

•• 

t N.C i.L i K A O 1 N ~ 

Mil, oıılarca insaııı ~iizt>lliği H ' !:'aıı: tındaki La~ t'ıııut kuc.11'1 ı \t' ih ~ 
ti!,aıııı ilt• k.~ııdine cezhe<leıı ıııııhteşeııı artist BPrigillP Hı·lm hu fıl

ıuırıde ianal kudretiııiıı fo,kiı 1.k hir 'al'lık ~üst(•r ıııı kıc · diı· . • 
Ru .Şötlıeııer film lıa~taıı ııihaJt'l(' kadar sı ı~özt · ~t.. A~ı .. He~eı·uıı 

n fi mu ·iki ~airane ıuaıııur; lar \t' ~t·l..<li~eriııi ıakip (•dı ıı ı.·aıılı ı-;dı
nelerlc ı.loluflur. lleyel'aıı 'e ZI'\ klı• La kip t>dı-e ğiııiz hu filıııdc llBİ
GiTTE llELMİ s · ıdc alkı~lıy:ıcak,i'at ı.ılıı ı d: ki kı.dı•·tiı ı · \(' iliılıi ;..ıiiı+•l
liiine hayran olaeaksıuız. 'fa,~i~t>sini 1.aiı adde t"ğiıı . i1. lıu Hllı:.tl..arı, 

yarattığı §ana abidesini görıııek fıı·saııııı ka<;ırıııa) ıııız. 

iL.o\ YETEN. Dii11va lı:n aıli:-;IPri. Sl"\' .\B.E: 'f, 111 8 dı> ba)<I r 
SALO~("Atrz. K.~LÖHiFEH TESlllN EflİL\IİSTIH. 

• 

Pek \·ııkıııda 

ÇAPKIN ARTİST 
KLARA B.OV'JN 
f) 1LG1 N k 1 Z 

l!"İLİ::Lv.ı:İNİ GÖR.EOEKSİNİL. 

1 
.......................... . 
• • • 

ı ! Göz hekimi : Halkııi reisliğinden 
Giizel an;ıtlar şubesi 30 .11-934: ı·uma ~rı-

1
i Or, Ihsan Ahmet i 

uü 11aal on bf'~lt> umunıi hir toplantı Japnıağa 5 5 
k.arir verdi~iııd~n bu ~uh .. dr. ka~ıtlı olan arka- : Haıtalarını her iÜD aa · 5 
flaşJarınıızırı j<elııwleri rica oluııur. : at 3 den ıonra Kuvaimtl- : 

• • llye caddeıinde 159 nu • • • : maralı muayenehaneain : 
------ : de kabul eder. : 

•••••••••••••••••••••••••• 

Bnlıkesir Askeri s«ttııı 

Sahibi Hacı Bekir zade Salih M 
Hı•r lıwmsıa ı•msaliıw ibtiiııdiır. Balıkesi,."iıt 

lııı ııcfis K \H \TEPE ..;aralıı lıerkt>~(· 
bey idaresinde 

Btılıkesir'iıı hrr hususta <'il 

ıııiikenııııt>l otelidir. 

Konfor. Temizli~. Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet emniyet 

ve mü~emmel banyosu 
Gerek memleket halkının 
gerı::k bütün misafırlerimizin 
umumi takdirini celbetmiştir. 

ıı 

Ui' 
ıı 

• 
Zevk, 1\11' H t, Sıhhat 'erir. 

Karatepe Şarabı 
t! · Toptan ve litre ile satış yeri 
~ 1, Birinci Noter altındaki mağa::,) 

!•'-- . ----
Iİ~-y~~tJ;;;-

T EM AŞA Gazinosunda •••1il;H'l "l · h u· - tfıalel N t! ~ ı a ıa mere, rıımayeıe . ~ 

• . Güzel Se~li Bir Ra~yo ~ıı Tayyareye yardımı borç b~1 
~ .. ııriıı, bl;ınhııl 'p lzrnir'in biiliiıı g . ıZPLPlı•rilJ ~~~~~~ ~~ .:.:-~~ -1 

' 11 ıc', ı· u u uı· rı J!ılll~lillHiSiOtHit · IUf!it~~BDE ~H• 
tf Balıke• ir'in en eyi tanınmı, bir oturma ve •• ı , . . 1 
,. dinlenme yeridir. 1 ••• Jf cvı ı l 11"\, ı at. Qlı-.111: 
•••::::::z::::::.:::::::::::::::•, • ,.. , 

lla l ı kesi ı· ))(•ğ;tı ııı \ TC 

C~<•cıık Bakıııı 

~ 'lc•v:-;inılik VP kı~ ık ı · ıı soıı ııın l:ı ııı:ııııoht~· 
\l rophık, yi"ııılii ı..unı:ışlar ,,. f:ıııilP ltazı• .. lf'rı· 

Ev İ ,ı •uiz geJm;şıir. 

1 - \'il;\~diıı ıııı·ı·keı y,• ;ui"ıllıakatı, şr.l ı ir , .. li &ı:.~. e.fi fe.t. .fJç i M 

kövlı>ri alıalisintl(•ıı ıııli. rat'aat ı · tlt>ıı ı.ı;t'lıtlt'riıı ı• E 1 .. , 1 1 .k ı·· ··1··1 ı.. ri k3' 
• •• 1 •• • . ~ ·. ıı u ... s pa to 11 · panosu "" vp ::ı~ !' . 

ı. ılıii ve· muş ... ııl:ıılı lırı· ııc' ı d(wuııılaı ıı ı ı H~ ali'- 1 ki .. 1 1 1 d ı· lıı"itrı . .. " ııuı u ar guz•• ı est'ıı ı·r •. yer ı 'ı• r-
lu1111111ı knılııı aııwll\:ıı arıııı ıııtıı>~~es dı· ıııt't't'.ı - 11 . 1.1 1 1 • · 

, ·.. .. . . (' ııse '" l\tıııws arııııız nıe\ctıııur. 
ııcu yapar. (_..ocuk du~urıııı ı.. telılıkı·sıııde bulu- 1 • 
ııaııları da kPıalik ıııeccaııeıı vatırarak lt>da' i • MuLterem mü~terilerimizin bir defa mazamıza 
eder. · · I• il v 

~ - Süt •:Aıt'.ukları ve iki ~·aş111a kadar oları 11 trşrifleri kafi~ir. 
kiicük lıasla \:.tVl'lıları dalıi nıÜN;sesPde 'atıraraklt TAVSANL~LJ ZADE AHRİ 
hrı: zaman ı;ı~ccaıH'ıı teda\İ t.•<li'I'. . li Fantazi Manifatura Ve 

3 Süt cocuklal'lııın bakıııı tarzları hakkııı- li 
c.la ıııiislakl.ıC'.I valiılelt>l'tl \'C gebelik esnasıııda ıı Kumaş Mazası 
vukuu melhuz urızalara karşı tatbiki hiıırn ~t'l••u ;4 . . . . . 2 tcc.lavi ve tt>tlhirleriıı alınıııasıııı t.la gt-bı lt>re öl(- ;ti! Kuvayı Mıllıye Caddesı No. 5 
reııııek iiıel'e derslc-r 'erilir. ' lıtHIMSft~*liHl•HtHt9iHiBIOHSt 

ı k 
Dr. M. Ali 

<l Mll Olllİ SyOtlllDdaJl 4 - Cüııılıuri)eliıııiziıı Balıkesir'e balı~f'ttiği 
. . . . . . 1 Cilt, frpııgi. hPl- l ı bu fa)<lalı 'e hayırlı müessesr<lcu nıuhtPrPııı 

, _ -· --~~ 
Belediye Dispanserinde 1 

Muayene Günleri 
__ Balı~c:sır ~a~·ı'.ızo_n ~ı.tal.t·,fr~'.d'. 1 ; 1~1 0.~1 l'.ııı_ ı..ılo ~o~uldu~11 lıa:o;lalıkları l ~ lıalkıuıızıu istifade~c koşmaLırı ihiıı oluııuı'. 

• emıklıl.. tuz .ı~ıl.. ıııdıı 1111 Slll rtılc w9-_-lc ~· 934 11111tl'l1a-.sısı. 1' 
tarihine mfü~:ı.clifperşeııılıt' ~iiııii ~;ıal 15 de ~alın · '--------------------
alınacak.lır. Talip olaııl:ırııı ~;ırtıı;ııııc siı.i gör- . Hastalarını 1&at üçte ıı 

r •• 1 - - J • ı · · · · • k ! hükümet caddesinde mu-
lll~A tızerc lt~I' gıııı VH Saat lOt t' llH ll'llıl~ü l~lll'U il ayene haneılnde kabul ve 1 Balıkesiı· vil<tye dııiıııi 

ene ü ıtı('D i ıı(len l'lllll'k İİZ('l'C' <lt~ ııııı:n \eıı gİİıı \t' ~; 311(' G3 li- tedavi eder. .. . - ·-
ralık ıııuvakk:ıl t••uıiııal ıııakhuzlarılı· hil'liktr :ıs- ,,,_ _________ _ 

kel'i salııı aılnıa l.oıııisy ıııtıtıa udiracaaıları ilı'ııı ı ~~~$11 Balıkr~ir'de e' veleı· ~aıııııı~ olan ~!ithal pa~a 
huıur . ıı1Pktebi11iıı kı·:-;ifııaıııc· ve şa:·tıı ıııesi ıııucilJiıwe 

. Sevgim 
MÜKERREM KAMİL 

HANIM TEMİZ SEVGi 

Ve en acı ız:tırabı 

Ve Ru İnkJ/ap romanı nda 

Göıtermittir 

O ~ u y u n 
lztırabım 

Stıv1Jş kittıp evı 

25 Kurut 

• ) 

'1ane ücreti 
Yl.,..1 800 Kurut 
6 AYLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
baıtlanabilir, 

SAVA Ş, a iÖnderilen 

1~ il yazılar_ieri verilmeıı:. 

pdüddeti ııeçen nüahalar 

1 

1 O kuruıtur . 

aıı:eteye alt her huıuıta 
Neoriyıı.t mtidürlüğüne 

müracaat edtlmelidtr . 

ıııührPııı aksaııııııııı )<'ııi<leıı in~ası 3 k:\ unu ev
H•l 9J4 tarihiıw nıiisudif pazar!( si ı.d'ıııii saat 
oul)l'~it' vil:\,, l ıııak:ıııııntl . ıııiilı SPkkiJ 1•111·iiııu·-. . . 
ııi 'ıhh ette Ul'tk eksiltme ilı· n·nlıı . ı k iizrc• ıııi·ı-. . 
ııakasa' a koıııı ı u~tuı·. 

1 • 

Bu iıı~aaıııı lıedı>li kt>~fi 3990 lira 70 k1ıı·ıış 
\'l' teoıııiııaıı IJlll\ilkkatesi auo liradır. ~1iiııakasa~a 
ııwslPk lı:n~hı·ı , •• itilıaı·ı ııı:ıli:-iııı• it i ıııat olııııaıı . . 

v~ lwl diYr 'e \adt.''"' ri sairc·ve \C' Yalıuı serlH')ıl 
olarak l;ir J..ac.lwtoııaı·ıırn IJi;ıayı 1ıiı" ıııüııas; , a 1 • • 
ııH•tiıı ohlrak vücuda getiı·ıııiş olduğuna dair vı· 

sika ve ticaret odasrncı ıuııJ,.ay)t>l olt.luğuııa dair 
n1aklıuı ibr.ıı l'dt'n nıülıeııdis, imar \' t' kalfalar 

SAVAŞ cu:arıeıt tonleri iştirak edehilirler. Ihı surdlc talip olanla ~«·vıni 
nwzkı'ır<la vakli ıuuayyeııiııdr vPsuiki ıııPzkı'ırc çıkmaz. 

-·- 1 ve tPıııi ııatı mu' ak kate maldı uz· 'eya 
-------ı: mektuplaı·ilP \'ılfıyeııe mütf'~f'kkil eııeüıııc ııi \'il:i, 

S A V A Ş yeLc ve lıu husu ·ta uwluıııal e<liuııı~·k 'c hil:i ' 
-
iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi• beurl ~artnaıue SUl'C'tiııi alıııak vt• plaııını gür-

1 milliye caddesinde Hususf daire! 1 
f nwk isiLyt>ıılı>riıı ihale güııüııdı·ıı C'\,dki uiiıı-

Cl:~l.\llTESI GÜl\LEHİ 

ÖıYleıleıısoıır<' saaı 1-hltoıı16va kadar dahili 
l"o • 111 

lıa·t lıldar ıııuayeııesi (Doktor Alıt1 1 

Eıııirı be~) 
PAZAH GCNLEHİ: 

Öğledf'ıı sonra sual 15 deıı ı 6 ~a ı..ad:ır . - .,., 
!..ulak, lıııru11, lıoğai lwsıalıkları 11111<1~ • • 

ıll'::<İ (Dol.. tor "l'lııııc>l K•iıııil lw~) 
PAZARTESİ GC~LEBİ: 

Ö<rleden evvt'I saat 10 daıı 12 )e kad•1r 
d;lıili lıaslalıklar ıııııa~t>ııesi ll>okttır ,41

1
' 

met Eıııin be~) 
S . .\LI GCNLEHI: 

Ö<•irdeıı evvel saat 10 darı 12 \t' ı..ac.Jıır 
0 • Ah' 

dahili hastalıklar ıııua~·erıesi (Dok lor· 
met Enıiıı bey) 

CARŞA~IB.\ GÜNLEBİ: 
· Öğleden sonra saa L 15 den 16 Y' ı..ad9r 

dahili hastalıklaı· ııına~·ent>ı;1i (Dnktor flll• 
san Raif lıey) 

PEHŞElfBE GÜ~LERİ: 

Öi!ledı•ıı sonra saat 15 den 16 ya kad3~ ,, • Q1 
cildhe Ye bevlive hastalıkları muayent'· 
(Doktor ~lelımet Ali bey) . .) 

T el~af adresi : Balıkesir l d ·· • \'"l A k 1 • ·· ,, i s Av Aş 1 er e eııcıınıem ı ayt>t a ı>ıınııe ınıır:ıeaat eotıııe--------------
--------- 1 leri ilAıı olunur. 1 __ _ 

-
Neırtyat müdürü: ESAT ADIL 

Vlllyet Matbaaaı e..ı.k-tr 


