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~a~aşistan ile İtalya anlaşamamazlığı 
~ip 1 o na si müz ıkerelerle ~alle~ ı lecek 

Her yerde 3 kuruıtur 

Bal kesir:Kuvayı M C. Savaş Yurdu. 

PAZAR MART 3 ı 935 

CUMURİYET; EMEGE HAK, DECERE l:ıÜRRl\LT GETİRiR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

Bay Hitler tayyare ile Su'a g:trlt S r 
Almanya'ya resmen teslim edhdi 

l Çıkaran ve Haıyazıct 

Esat Adil Müstecablıo~lu ---
ikinci YIL - SAYI : 390 

Kamal Atatürk yeniden cumhur reisliğine seçildi 
BUYUK BUDUN KURUL TAYI TOPLAN Dl Atatürk , 

• • Heykeli merasimle Kayase- Atatürk.'ün Yemi 
K a bine çekildi. ismet lnönü kabineyi kurdn rrde açıldı 

ı Büyük kuı•ult<ıy b(tŞk(tnlığın<l eski m<ıliyt_• bıtk<tnı Ah- Ata~i~;:.~;~:' ~el~~·i~~ ta

dülhii lik R( .. nd<t s< .. çildi. Gen(•ı· <t 1 Kazım Uzalp d<t milli rarırı<laıı ası..eri lı~a -

müd•tfaa bctşkanı oldu. fetle yapdırılıııış olan 
he v!..ı•liııiıı acılma me-

Xuıultay reıs ve~illari~e Has1n, T aJlı~ fixral Sıhy, N1ri ~liH s ı;il~il~r. . ra~inıi bugiiı; saat ı4 
Aıı!..ara, ı (..\.A) - ı terini bildirmi~dir. Bu de cunıııriycl nıc~tla-

Uüyiik .\lillrt Meclisiıı'ıı • iııtilıap her ta~afJaıı l ıııııda yapılıııı dır. ~rlıir 
lıeşiııci de' ı·esi hugiiıı atılaıı toplarla tesıt olun- ba. darı ba~a doııaıınıış-
lıüyiik ıııera · iııılr ha~- ıııuşclur. dır. Sabalıdaıı meydan 

laıuısdıı'. Ev,Pla ı>ıı ,\tatüı·k hııııdan soıı- öııü biııl ı·cc lıalk ile 
• 

Ya lı sa~Ja, olaraı.. :'\p-
cip .\sıııı Yazı Kurulta) 

lıa~ı..aıılık !..iirsibiiııt• 
~ıldı!..daıı soııı·as,ı\ la\

la.nıı \e0ıııiıı ıııcr~ısiıııi 
ha~latİı. Bu ııu·rasiııı -

~eıı soıır:.ı seı;ilıııel " I'<' 

~e<•ilert•k •~''Pi:\ ! ii' ' k • 

l<urultay baıkanı Abdülhalik Sabilıa«Balıl..csirııBıı ıııc
\lillt-t nıeclisi b.ışkan- rasıııı lıitdiktlı'ıı soııra 
lığına eski 11alivt• ha
~aııı Ahdlillıali!... lleııtla 
Sı>çilıııiş \C 1..iiı·si"ıyt• gl'-

cilıııisdir. , . 
Atatürk hunu ıniiıe-

Tevfik Fikret s.tay 

lt!ı·pı... ar!..adaslal'lııa l"

;ı!kliil'lı·ı·iııi . hildirıııis
'1iı·. Ht>b , e!..ilıt>ı·i ,;,. 
''ski ı·t·i-. \t'l..ili llas:ııı 

1~•1ka, ı(oın a s;n 1:1\ ı ' . . 
1'\ fı!,. Fil..rt'I Sıl<I\ ,( ;azi 

:\ııh•lı s.I\ la, ı.\uri Co!..ı•r 
11

la1·., lı;·,diııt• )h;rcliıı 
'-1 >hnı İı:faıı Feı·it .\l-

11'1Ya B:t\<IZİl ' . 

iç iş 1 eri Bakanı Şükrü kaJa 
Dış işler Baknı Tevfik Rüşdü akilı Çaııkaya\laıı Bii
H ·isiı·ıııııur iııtilı:.ıhıı a yük ~lilkt "eclisiııı' 
gPl'ilıııis H' Kaııı:ll .\ta- 1 · 
• , • "t' ııııs H' siddPlli al-
ı ii rk ıııen·ud hiitiiıı ~a.' -, " , · 

· 
1 ~hnı Halit Ha\l'ak, Co· 

ı• 1 ( • • Ad iye bakanı Şükrü Saraç 1 
ı~'. 1 sa~ la\ 1 Melııııt'l .\li Ulusal koruma bakanı !\azım Oğlu 
. '1 1',!..:ltipliJ..lt•rı~ .\li ~hı Özalp ı..ıslaı· arasıııJa ki"ırsii-
:~ffpı·ı<Koıı~aıı.\li Zırh h\\larııı 1"'~ lıil'liğilt• 'ı' vı: <·ı!..araı.. yt'ıııiıı ı·ı
ı::oruııı»Ferit Cı~ı:'ıltd~el» hii~ ii!.. ;ıl!..ı~lar ;ıı·;ı..;ıı:- 't1i!..1İeıı soııı·~; ıııı·l'lisı' 
\~~'.lar Bii~tii t<l>Pııi1.li>> ıhı yı•ııitlPıı Tiirk 1·1111111- lı akJ..ıııtLı giisterilPıı iti-

öl. ıt l lug «Kiitalıya» ri~ctirıiıı riyası·tiııı• sı·- ı ııı:ıllaıı tlolayı tt>~ekl,.iiı·-

ra lıiiJ..ı'ını!'tiıı <'lcileriııe 
• 

\ü sayladarıııın lt>hri

J..~itıııı J..ah11l rı111işdir. 

Yt•ııi Hcisicliıııur iıı

tılıap iizcriııc İsmet lııii
nii 1-.alıiııt•ııin istifasıııı 
.\ıaıiirk'ı\ ta!..diııı ı·tıııi 
\e istifası kabul ;'t>dilc-

"· 

Baı bakan ismet lnönü 

rek kendisi \cııi k.alıi-• 
nenin teşkiliııe ıııeıııuı· 

edilmişdır. 

İsıııct İııüııii lıuııdaıı 

Gümrük ve inhisarlar baknı 
Ali Rana 

SOlll'.l \('llİ !..abİ11(•11i11 . 
listesiııi .\tatiil'l,'ıı tak-

dim l't111is Y<' buıııın • 

Sağlık bakanı Refık 

a vııı !..ahııl ı·dildiği Ht>· 
• • 

ı..;wunııır 1arafıııda11 

( Devamı ikinci yüzde ) j 

dolmuşdur. l.urdele~· i 

l\oloı·tlıı kuıııaııdaııı ge

neral .\li lli!..ııwt kes -

ıııiş !..ısa söylediği çok. 

özlü sözleri lıal!..ııı sü

rc!..li alk.ışlarile karşı -
( Devamı ikinci yüzde ) 

SAV AŞ'CI GÖLILE: 

Atatürk 
Çek /ıııdııu:. Çekuslovak

ya'11111 kıırlıılıış ılwıusı üı1-

deri oluıı ".\!ıı:w il.ıı i ölıi11-

ci,,e İ:liıı'ar ı·ıi111/ııır /ıuşkwıı 
seçnıişıli \"uşiı ·ylo ıı. :lıııe. 

rlka'11111 ~İyil.rnl varlıfj1111 

kıırd;;/,t/ıııı soıırcı i/;i dı'fa 

cııııılııır /ııışlwıılı!/ına sı çil 
ıli Vçııı.cıisıirııi is/ı'ıı erli LJu 
yıi:ılcıı Amrıilrn sıyasal !JÖ 

rc:ııı·!Ji11ıle kimse ıiç kare 
cıi111/ııır başkanı seçilı-111e:. 

Alalıırk ,Tıirk bııc/111111 içi11 
ne Ma:arik, ııc de l'aşing
lorı' dıır.011tırı dördıincıi ola· 
rak yıl ksek başbııfjhığa se
çilişi ileride lıir yörerıek ku. 
rııcak bir örnek olııııyacak. 
dır. ~.'ıinkıı Aluiıirk'ıi ölıirı

ciye kadar cıimlııır b,,şkanı 
g<irmck Jıer Tıirk'ıi11 gôn
lıiııdc ycrlcşıııiş bir islc.L:dir. 
Öle yönden. t:!/er bıı seı im 
bizde ıiç dereceli dı:{jil de 
bir derccdi olsa, yani bıı
ılııııca duijmdıııı do{jrııya 

Sl'Çİ ııı yolıı lıı1111 sa yine· 
Alalıirk'dcn kelli bir /ek kişi 
rey a 1aııııı: 

Oıı yedi yıldıııılıcri kal 
kııııııa, yııcdıııe ue ilı rlenıe 
saııoşın111 ıirıderli!/İtıi eden 
u, bıınılwı so ı. rcı da giııe 

di:ilı ri:ı urıııııde ve başı rıda 
gurıigecckdir. 

Tıırk lıııdurııı 01111 verece· 
üini vadi, <·dece!Jiııi <idi 
Fakat o, bııılı111111rn karşı 

olan borcıııııı /ıcmi: bilirme 
ıli {.'ııııkıi Aiu/11rk ça/;şılı, 

y·ırıı/ııb s ,ıır ı bir mımur 
yilıi /e/wıul olmak lçi11 do[j· 
mııdı /)a/w 0111111 u<Jreceüi 
lıirçok işlı r, ··deCl'.ıJi ı•yilık· 
lı:r vrır O. /ııı yıırddu ne 
isledi ise oldıı; ne dilrc/i ise 
bııldıı. ı...J;u/ bıı bııdıııııı11 

dıişıiııe11 kofcılurı ııe çarpan 
kallı/eri bııiıiıı islel.-!crine 
ıılkıi/erirıc Jıc111i: ulaşmış 

cleğilı/lr 

Alıılıirk'ıiıı, yıicelme ve 
ilerfrıııe savcışı11111 dıi:eııi 

/ıaşmda daha u::uıı yıllar 

bıı/uıımrıması diltği lıaıı · 
dandır ııe bıı dilek ö:ıin 
s<i:ıi, sö:ıi11 iiuidıir. 

ANKARA, 2 [A.AJ - Kadın ıaylavların ilk ola· 
rak lttirak etmekde oldukları beıinci hüyük M mec
lisinin ilk lctima devresinin dünkü toplantııı millet 
mec\hinin fevkalade günlerine mahsus localardan 
ayrı olarak toplntı salonunun bir parçası da bu tart-

' hi toplantıda bu'unmak lltiyenlere ayrılmıı olmaıı-

na rağmen bir çok dinleyiciler yer bulamamıılar 
ve meclisin açılması ıayiavların and !çitini ve nl· 
hayet reisicumur intihabatına ayakda ve koridorda 
takib etmek mecburiyetinde kalmıılardır. Batkanlık 
kürsüsünün sajtında ayrılmıı olan kısımda vekaletler 
erkanı yer almıılardı. Büyük ve olta elçilerle elçilikle 
erkanı ken-!ilerine ma hsuı localarda hazır bulunuyor. 
du. Saat 1 4 de doğu hemen bütün aaylavlar yerlerini 
almıı•ardı. BüyükM Mecliıln'.n çatısı altında ilk olar 
yer aldıkları l u toplantıda kadın ıaylavların hepıl 
batları açık olarak ittirak etmiıler ve bir çokları 
siyah kostüm, tayyor ve kıravat bağlamıılardı . 

Kama! Atatürk mevcut 386 ıaylavın lttlfakile 
cumur reislijtlne seçildıkden sonra büyük M. mecllal 
ne gelerek saylav1arın ve hazır bulunanların çok he· 
yecan'ı, dakikalarca süren alkışları arasında batkanlık 
yerine geçmit ve fU nutuklarile ant lçmiılerdlr. 

"Kamutayın sayın üyeleri; Kamutayca bu ıeçlm 
de ' resi içinde cumurluk baıkanlığına seçmek yö 
nile yüksek Türk ulus adına göotermiı oldufumuz 
büyük güvenclnden dolayı eyllerek hepinize ıaygıla
rımı sunarım Reisi Cumur ııfallle cumuruyetin ka
nunlarına ve llakimiyetl milliye eıaslarına riayet ve 
bunları müdafaa, Türk milletinin ıaadetlne sadı

kane ve bütün kuvvetim 1e sarfı meıai . Türk 
devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali tid· 

jl detle men, Türkiye'nin ıan ve şerefini vikaye ve ill· 
ya ve deruhde etdiğim vazifenin icabatına aharı ne• 

' 

fesetnıekden ayr lmıyacağıma namusum üzerine ıöz 1 

I
! veririm. Bayanlar, Baylar. Bu içdijtlm andlara, lizerl· 

me aldığım onurlu ödevin kutsal olduğu kadar afır 

da bulunduğunu pek eyi anlıyorum. 

Buna benim özel gücüm ancak sizin seçkin arka· 
daşlarının ayrılmaz birliği ve araaız yardımı ile ge. 
lebilir. Bu değerim o güvencin benden e~lrgenmlye

ceğine imanım büyükdür. Arkadaılarım katınızdan 
çekilirken lıaıladığınız önemli yurd ve uluı tılerinde 
sizler İçin verimli mutlu çalıımalar dileflm» 

Sık ıık alkıılanan ve yaıa 1t1ılerıle 
karş lanan nutkundan sonra Atatürk baıkanlık ye
rinden ayırlır. Salondan çıkarken saylavların ve 
dinleyicilerin yüksek saygı ve bağlılıklarının coıkun 

bir ifadesi olan heyecanlı tezahürlerile uturlanmıı· 
dır Meclis martın yedinci perıembe günü toplana· 
cakdır. Reiıicumur intihabı münasebetile ıehlr bay· 
raklarla sü•lenmit ve gece bütün reımi ve huıuıl 
b na far donanmııdır 

1.~w~~~~~= 
935 Yıl büdcesi 

Hükumet t<ıı·afından ha
zırl•tn<ın büdee meclise 

verıldi 
An kora, 2 (S Şı Hükumet 

ı 935 büdçe projesi ile mül
boi. büdceler Projelerini 
millet mecliıine vermişdir. 

1935 büdce projesinin mas
raf lıısmı şöylo teklıf edil-
mişdir. 

Meclis 
R Cumur 
D.van 
Başvekfil~t 

Ş. o~vl"l 
istatistik 
Diyanet 
Muliye 
D Umumiye 
Tapu 
Gümrükler 
Dahiliye 
Matbuat 
Emniyet 
.Jandarma 
Hariciye 
Sıhhat 

Adliye 

2,859,682 
386,792 
565,500 

ı, 159,879 
218, 193 
580,852 
611 ,986 

12,784, 179 
46,291,293 

1. 153,530 
5.00J,!H3 
4,34 7,908 

95,944 
4, 137,499 

8, 909,621 
3,262,140 
4,892, 184 
8,788,478 

Maurıf 

Nafııı 

llıtısod 
Zirn1t 
~! . M. Knra 
M. M. llavo 
M. M. D.rniz 
Harita 

Yekun 

8,948.445 
12,643,607 
4.053, 150 
5, 150,S 11 

48,087,816 
5,017.060 
4,308,600 

623 965 
-

194,882,727 

Hitnler 
Sar'a gitdi 
Sarburk.eıı, 1 (A.A) 

Ba~ Bitler Sar'ııı Al -

ıııanya\ a ilhakı 'eıılik
leriıı.de ·bulunmak üze-

re lı ura ya gel rııişdi r. 

Sar idaresi Alman 

lılik.ılnıetine resme• 

devrPdilmişdir. Şenlik
ler yapılma k<ladır. 
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Kemalizm lf il A 'f Elrlf.)
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Dr:ğişik duyumlar: 

Hitler ve kadınlar Afyon 
Dış mubayaatı devam edi~~ı ı ş; 

Türkiye sanayileımek için 
bet yıllık programınını tes 
bit v.e ilan ederek fi en bu 
iıe ba~ladığı gündenberi, 
Türktye'oin garblılaımakda 

ve sanayilerini bir çok za
man evvel kurmuş olan dev 
Jetlerin izlerini takib etmek

de olduğu etrafındaki dedi 
lrndular susmamııdır. Aleyh· 
darlar Türkiye'nin bu sana
yileıme hareketini iki se eb 
den dolayı tenkid ediyor ar 
Yani bir kerre artık bura
da eski masallar memleke
ti t,u)unmadığını bir lürlü 
kabul etmek istemedikleri 
için ve dığer ta
raftan da Türkiye'nin sana 
yileımesi ile onun eskiden 
olduğu gibi artık Avrupa'ya 
tabi ve bağlı olmakdan kur 
tulmak istı<yifıni Avrupa iç n 
tehlikeli buldukları için Tür
kiye'nin bu sanayileıme ha 
re keli aleyhinde söz söy · 
lüyorlar. Halbu ki Kemalizm 
demek, netice itı bari le eski 
tabiiyet bağlarına karşı da 
imi bir mücadele den.ekden 
baıka birıey değildir Eski 
ökonomi sistemine artık bun
dan sonra bağlı kalmak ca· 
iz olmadığı ve eski libera 
lizm fikrınin yalnız iflas et 
mit olmakla kalmayıb bil· 
haua zararlı olduğu savat 
ıonu yıllar nda birçok de 
falar anlaıılmıf bır hakikat
dtr. Harpten evvelki zama
na aid olan bu liberalizm 
fikrinin merkez ve menıei 

Avrupa'dır. A.vrupa eski bir 
tabir ile (Hakimei cihan} 
idi. Yerıeyin zuhuruna men
ba ve menıei olan rr erk;.z 
ve )İne herıeyin kendisıne 

geri döndüğü yer orası idi. 

Koloni mefhumu da 1 u li 
beralizm fikr nden doğmuş 
dur, Bugün aynı sistemin 
adına "Mandal. deniyor ve 
ı:nanası şudur: Avrupa ımal 

eder ve mamulatını koloni 
ye ödünç verir ve buna kar
fl koloniden ham madde 
alırdı Uu ham maddenin 
husule getirdiği kazançlar 
ise hiç bir vakit koloniye 
geri dönmezdi, aynı tarzı 

ha 1, hukukan vakıa mü.ta 
kil olan ve fakat imtiyazlar 
lcapltölasyonlar vesaire se
beblerile tabi dev!et 1er-
den baıka birşey olmı-

yan devletler ıçin 

dahi böyle ıdı, yani bu dev-

-~~= \ Snvaş'ın lfomftnı: 25 

Yazarı: Y. C weig 

!etler de koloni demekti t öy 
le memleketlerden biri de 
Osmanlı imparatorluğu idi. 
istatistik rakamları bize açık 
ca isbat ediyor ki bir vakit
kil olan bir devle. hükume 
lin zaafı yüzünden tabii 
ler çok kuvvetli ve müstakıl 
b i r d e v 1 et halini al 
mıı ve her gün biraz daha 
inkiraza yakla~arak nihayet 
artık ayakd" duramıyacak 
bir hale ge1ince ecnebılerın 
esaret bağlarile bağlanmış 

dır. O vakit istismar ve soy 
gunculuk son haddini bul 
muı. İstiklal mefhumu Lir 
hayal olmuı ve ecnebi mem 
leketin hakimi mevk.ine geç 
mışdir 

Harpden evvelki liberal zm 
ruhunun karekterislık şekli 

yalnız memleketin maruz 
kaldığı istismar ve soygun 
culuk değ"ildir 

Bununla birlikde aynı za
manda bütün halkın sınıf ve , 
tabakalara ayrılmıı olması 

da bu lıberalizmin alametlerin. 
dendi. O vakitler içtimai 
sefalet ve bu yüzden de İÇ· 

timai mücadele liberalizme 
taraftar olan bütün devlet
lerde tabii bir şekil almııdı. 
Halk patronlar ve a•neleler 
diye iki büyük sınıfa ayrıl
ın şdı. Bu suretle iki düıman 
kudret ı irbirine karşı duru· 1 

yordu. Uu kuvvetlerden biri 
produktif bir ıey yaratmadan 

kazan r a 1: istıyordu, diğeri ı 
de produktif bir şey yaratdı- 1 
ğı hal de kazanmıyordu. Böy-
1 o sırf maddi i~ler yüzünden 
fikri ihtilaflar doğuy, rdu. 
\lutat ve ma um ıekil ve 

tarzdaki tedbir ve vasıtalar· 

dan hiç birisi bu ihtilafları 
lıaliedemiyordu. 

İşte bu suretle muhtelif se 
beblerden doğan ıki zıd yer 
yüzünde karşı ~arııy.ı duru
yorlardı: sanayi memleketi· 
ziraat memleketi, patron -
amele 

' 

Vil<ty(ı.t 
fıı·ka 

y<.\ııi' Seçimin Yeni belediye 
ı·eisi 1 kutlanması binası 

Bay Tevfik Fıkret sılay'ın 
kurultay reis vekilliğine se · 
çilmesinden sonra açık l<a 

lan C.H.F Balıkesir Vilayet 
Reisliğine eski ticaret vekili 

ve İzmir saylavı bay Rahmi'
nin tayinini Ögrendik. Bu 
nunla berı• her henüz kati 
bir haber alınmış değildir-

İnhisarla rda 
tayin 

Bandırma İnhisar ldrı 
satış mPnıuru '1uslafa 

tuz 
Hu_ 

lu5I Susurluk inhisarlıır sa
tış memurluğuna na'ılen ta
yin edilmiş ve vazifesine 
başlamışd ı r. 

Soy adı 
Bandırma memleket has

tahanesi baş <loktPru ve 

opAralör bay S.ımi Kftmil 

ve refıkası OLCAY soy a ı lı 

nı ıılmışlarılır. 

Gumurreisi serimi <lola
yısilJ Ankara ve İstanbul 
roclyoları meclis müzakere. 
\erini aynen neşretmişlerdir. , 

Seı,im neticesinde şehri

m '. z <le okpm saat sekizde 
resmen haberdar olmuş 

ve şehrimizde,Türkiyb'nin her 

yninde olduğu gibi yüz bir 
parı·a top ile kutlulanmışdır. 

Binalar ışıklarla donatıl
m ı ş ertesi gün şehrin her 
yerine bayraklar asıL 

ınışdır. 

Birlik 
Yeni binasına taşın

mişdı 
!Jınan birlığinin kuvayi

milliye c~ddesindeki göz dok
toru bay İhsanın yanındaki 
binaya daşıoacıığını bildir
mişlik. Kulübun eşyalıırı 

yeni :.ıinasınıı nakl edilmiş 

<lir. 

Fırka binası yanında ön
ceden başlanmış olun binıı 
tamamlunınışdır. 

Balediyece ııpartıman ola
rak yapJırılmış olan bu bi
naya şimdilık belediyenin 

geçmesine karıır verilmiş ve 
eşyJların tışınmasına h emen 

başlaoacakdır. 

Eski balediye binası da 
şehir projesine xöre yıkdırı 
lacakdır 

Bir ölüın 
Şapka ve elbise tüccarı 

Şahbaz Mustafa oğlu Şerafet· 
din ya kal andığı hastalıkdan 
kurtulamıyarak 4.5 gün gibi 
kısa bir mütdet zarfında ge · 
ride pek küçük yaşda üç 
yavruyu öksüz bırakarak dün 

yaya gözlerini kapamışdır 

Ai 1esine taziyet sunar •z. 

Poıısde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Mecidiye mahallesind" 1 la
lil oğlu lsmaiı'in evine gi- ı 
ren sabıkalı deli Yunus ya 
kalanarak adliyeye teslim 
edil mişdir. 

kiım olmak ergeç tekrar t~ 1 

bi bir memleket derekesine 
düşmek demekdi. l' öyle bir 
siyasetin takibi, Sivas'dan 
Lozan'a kadar giden istiklal 
mücahidlerinin fıkir ve emel. I 
rine uygun olamazdı. Hun un-

rafından sağılıp emilmişdi, 

şimdi ise Türkiye kendi sü 
dünü kendisi içecekdir. Bu 

hal milli bünye ve hayatda 
eyilik ve sağ amlığın, kuru· 
lut ve yükselişin azami de 
recede tahakkukunu temin 

*Aygören mahallesinde 
Demir Ali i1e Mustafa bir
i irlerini taıla yaraladıkların· 
dan haklarında tahkikata 

baılanmışdır. 
la Lerab<r Kemalizm bu 1 eder. Sanayileşme hareketi 

Büyük budun kurul
tayı 

program nokta•ında 

faaliyete girişmezd<n önce 
yıllar geçdi. Bunun için ~a 

baş gösterir gös~ermez bu 
yüz len içtimai bir ayrı 1 ık ve 
gayrılıga mani olmak için 
bu işt · devlet gerek doğ· 

rudan doğruya amıl, gerek 
müıterek ve hissedar ve ge · 
rekse nazım ve murakip 
sıfatiyle ro ler alarak mem 
leketde i.tiınıar e !enler ve 

edilenler dıye sınıflar teşekk 
ülüne meydan bırakılınamııdır 

Bu sebeble bet y Ilık plan n 
hükuınetce yap lmıı ve bu 
işlerin hükumetin emrüten-

[ Üst tarafı biri yüzde l 
tezl.el'G ile Büyük Mil
lel ~leclisi başkanlığına 
bildirilıııişdir. Yeni ka
binede değışen vckalrt 
yalnız Milli ~lüdafaadaıı 
ibaretdir, ora)·a K:.'ızını 
Özalp vekil olıııuşdur. 

sibine tabi tutulmuş olması dir ki en yüksek noktasında 
ve devletin bu itlerde en «~u h» sözü tecessüm eder. 
yüksek merci ve mürakabe Hu Kemalizmin komü· 
makamı sayılması ve hatta nizın ile hiç altlkası olma · 
sanayi kuruluşunu devletin dığ yukardan aşağı söyle-

Hay Hitler bir toplant da 
"Alman kadınının cıgara 

içmemesini dilediğini. söy
lemitdir. Bilindiği gibi Al
man kadınları ağ zlarında 

hir "•luğu. cigaras ı tütet
meği pek severler ve bunu 
bir eleganlık sanırlar. Füh
rer bilhassa "nikotini,, iıaret 
etmişdir. Ve halk arasında 

bari kadınların cigara içmeme· 
!erini rica etmişdır. Fakat. 
alman kadınları timdi niko 
tine l<arşı "Nikota. adında 

bir antinikotin olarak sağ· 

1 klarından bir şey kaybet
memekdedirler. 

Führer ve Fütuhat 
Hayşführer U. Adolf Hit

ler geçenlerde yanında iç 
itleri bakanı l:l Vagner ol. 
duğu halde "Nökolin. atöl
yelerinde Leni Rifenşlol'in 

1934 kongralarına ait «Fü· 
tuhat. filiminin son sahne· 
[erinin çevrilm sinde hazır 

bulunmuşdur. Führer, stüd· 
yoda iki saat kadar kalarak 
filimin vesikalarını gözden 
geçirmiş ve filmi çok beğen
dı!tini söyliyerek, "Jlonlılan· 

da bir fırtına. yaratıcısı ba
yan Leni rtifenştali başarık· 

lığından ötürü tebrik etmiş· 
tir. 

Gene Führer 
Amerika birleıik devletle· 

rine giden "lhemenhaven,, 
büyük Alman vapuruna bir 
kaç gün önce A Hitler bir
denbire gelerek ziyaret et
mişdir Führer, vapurda bir 
çok teftiıatlarda bulunmur 
dur. Vapur kumandaniyle 
lıir saat kadar bir görüıme 
yapmışd r. Bu ani ziyaret 
vapurda büyük bir heyecan 
uyandırm•şdır. l:lay Hıtler'in 
Almanya'nın bu en büyük 

vapur kumandanına bazı 

talimatlar verdıği sanılmak· 
dadır. 

Levis 'Milestone 

Türkiye Cumuriyeti kuru
unca, yeni devletin "beşeri 

nizam. içinde nasıl bir uz
viyet olması lazım geldiği 

düşünüldü Bunun için mev· 

cut ı ralt yalnız bir imkan 
arzediyordu, yeni Türkiye 
ziraat memleketi olmak ve 
' ı 1ayi ihtiyaçlarını ecnebi 

mem 1eketlerden almak mec · 
buriyctlnde idi. !:!u da eski 
yollardan yürümek, mah. 

zı ıartların yaratılması la 
zım ge iyordu İşte ancak 
bu şartlar üzerinedir ki eski 
zihniyeti ve eski bağlılık ve 
tabiyet fıkır ve ruhunu or 
tadan kaldırarak yeni bir 

hayata başlamak mümkün 
oldu. Cumuriyetin ilk on 
yılı, büyük temizlik işlerine 

hasredilmişdi. Sanayileınıe 

hususundaki 1 eş y Ilık p 1an 
ile kuruluı devresi başlıyor 

Bunun1a lıerader Türkiye 
busbütün bir sanayi meın· 

lekeli olmak gayesini gütml· 
yor, ancak ziraat memleketi 
ile sanayi memleketi arasın· 
d&. dürüst bir muvazene 

finanse etmesi doğru ve an nenlerden anlaşılır l lalli\ 
!aşılır bir siyasetdir 

1 

Kemalizm komünizmi red 

"Hallelujah. filmi reale
zatörü Levis Milestone, bu 
günlerde Charles Lauyhtan, 
İrving Thalberg ve '.'lorma 
Shearer'le birlikde "doğu. 

ya ait büyük bir filim çe-

l virecekdir. 

yaratmak ve memleketin 
tabii mahsullerile madenle 
rini memleket dahilinde iş· 

liyerek daha faydalı bir 
şekle koy mal< isteniliyor. 
Bu bahisde şöyle bir temsil 
ve mukayese yapılabilir: Ev-

1 velce Türkiye ecnebiler la · 

Falö.at bu ahval ve şerait deder , çünkü komünizm hu· 
altında "garblılaşma. dan ve sule getirdiği son tesirler iti· 
"lil era lizm l) den ne ka ıyor? barile foydalizme dönüıü 
Bu sualin cevabı kısaca "hiç. ifade edıyor. Uu hal ise Ke-
dir Buna karşı Kemalizm; malizmin lülün mücadelesi· 
tevazün yaratıcı bir amildir. ni tevcih etmiş olduğu sis-
Modern ahval ve ıeraite temin ilk safhalarına dön· 
uydurulmuş bir ifade şekli- mek demekdir. 

Leonard 
nin 

de Vinci'
hayatı 

Büyük ,İtalyan ressamı 
Leonara de Vinci'nin haya· 
tı yakında fılime alınacak 

dır Filimin senaryosu, bu 
mevzua dair bir romandan 
çıkarılacakdır Filim, Fran 

Aukara 2 (S.Ş.) - Uyuş

turucu maddeler inhisarı lı· B 
mir şubesi tarııfındıın tüccar· 
dıın ve müstahsilden afyon 
mübayeııtına devam edilırıek· 
tedir. 

Mübayeat iki ay sürecek· 

dır. 

Bu günlerde 
ve A. merikadan 
için bazı taleblerle 
şılmı şdır. İdare 
susdıı müz1keratıı 

J«ponY8 

afyon 
karşıla· 

bu 1ıo· 

başla· 

B 
i~ 

ı:: 
t 

mışdır. t 
Rusya ve İran uyuşto· ı \' 

rucu maddeler blokuD3 

girmek istediklerinden ya· 
kındıı müzakereye başlan· ·~i 
mıılr. için hıız rlıklar yapıl· '
makdad ,r. 

Müzakere erin 
<la yop lacağı 
mışdır. 

İstanbol· 
haber alın· 

Atatürkün heykeli 
( Üst tarafı birinci yüde ) 

laıııııışdır. lleykeliıı {iıl''i ., 
riııdeıı lıavrak alınır· ııi 

keıı oıı lıi~ıh1 rce lıalkııı lJ 
«Yaşasııı . .\talürl.!Ya~ll· 8 

''arol hüyül. öı1<.lerıı -V('. 
lıalkırı hu esnadak1 

özden ve candan geleıı 
lesel.l.üı·ü cok büyük' 

• • • 
dür .. \tatürl.'üıı lıeyl-e' 
line bir cok celenklef 
koııuıuş ,:e oııdan soıı· 
ra bir "e<·it resmi YH • ~ .. ., 

pılıııışd il'. 

sızca, İtalyanca ve fngiliz'' Q 
olmak üzere üç dille ayrı dı 
ayrı çevrilecekdir. 

İstanbul radyosu 
İstanbul radyosu !f rans8" 

dan hiç ititılmez AnkarB• 
tabii daha uzak olduğu içi~ ~~ 
katiyen işıtilmemekdedir. ııı 

Balkanlarda ise, Bükreı'· ,~ • 
den sonra en çok İstanbul 1 
radyosu dinlenir Ou bilhas d~ 

sa llulgaristan'da böyledll· lo 
Hadyonun, zamanımızda pt 1 

büyük bir propaganda vaS1 lıa 
tası olduğunu artık bilmiY1 ipi, 
kalmadı. u müna•1 

betle, radyolarım•zdS.~ .\ 
birisinin bari, timdi (5) Jıı_ İ~İ 
lovat yerine kudretinin of 

1 
ta ölçüde fazlalaıdırılmas'~1 ılı 
istemek hakkımızdır sanıY0 tel 
ruz. Zaten, geçen yıl bir b~ ~ 
gar gazetesi "Amerika ra.d" e 
yosunun 100 kilovata çıl<' 111• 

rılacağından. bahsediyord" Ilı 
Sonu. ne oldu, bilmiyoruı· 

fazla derinlik\ ere dalmakla kızını oyala
mak istiyordu. 

Tükel; bu kadar güzel, bu kadar 
alımlı bir kadına kıyan ihtiyar kocayı 
düşündükçe: 

ta, l<afa yoran bir işe veremesem bile .. 
Hiç olmazsa toprakla boğuşur, onu ka
rııdırır, bir ıeyler yetitdirirdim. Fakat 
kadın gözlerıni yaılandırmak, kadın 
gönüllerini kevgir gibi delık deşik et· 
mek aklımdan geçmezdi. 

Kızını uzun zamandır bir koca karı 
gibi suratsız, somurtgan ve kavgacı gör
meğe alııan anne için bugün bir bayram 
sevinci getirdi. 

Ilık bir nisan yağmuru nasıl gökleri 
ağaçları, toprakları yıkar, serinlendi
rirse. 

Şu erkekler çok fena mahluklar 
babacığım. Genci de ihtıyarı da. 

Söz sırası kendine geldikce Bılge'nin 
hayatını bütün inceliklerine kadıır sayılı 
döküyor: 

Acı veren bir sevgi de genç kız 
gönüllerini öyle yontar temizler. 

Sertleşdirir. 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Diyordu. 
Acı çeken gönüller; gülenlerden çok 

ağlıyanlara yakınlık duyarlar. 

Bir kadın, lakin bir kadın. Üzüle· 
cek, hırpalanacak, ağlatı'acak bir ıey 
midir? 

- İıte böyle kızım. 
diyordu. 

Doktorun sevgisi bir kasırga gibi 
Tükel'in hayatında birçok şeyi değiş· 

dirmiı, karışdırmış olabilir Fakat en 
gücü bir durulma başl yacakdır Yazan: Mükerrem Kamil 

Biran oldu h ; (öz ı;f,.,. geldiler 
Tükel; tan madı{;ı 1 ir kad na böyle 

bakd ğı için utandı 
Ve lfay Ahmed ll ılg~'den müsaade 

alarak kızına seslendı: 

Tüke! Gel seni bayan ilge ile 
tanııdırayım 

Tan ş ııaları p!k sade oldu . Ha hası 
i'e buluımak için gün ve >aal ayırdılar 

Ayrı ' dılar . 

Hay Ahmed; kız na bayan Bilge 
hakkında izahat veriyordu 

Bir zamanlar hariciyede, sonra da 
b"rçok mühim işlerin başında bulunan 
hayat n n sonların<l,. lıüvük licaret iş 
!erine girişen maruf bir ada ın n karısı 

idi 
h":oea<ı öldükden sonra . 
Oemek bu bayanın kocası öldü 

baha . 
Evet kız ın 1 lem de ne berbad 

bir şekilde., 
Kızına bay Cevdet'ın ölümünü hiç 

ir noktasını kaçırmıyarak anlatıyor, 

Tükel de; bu uzun boylu. sade siyah 
elbiseli, güzel, çok güzel ve yaslı ka
dının birden kalbine yerleıivercliğini 

görmüşdü. 
O kadımn alnı; bütün bir hayalın 

çilelerini okutacak kadar manalı idi. 
Gülüşünde ağlıyan, yanan bir kalbin 
acısı, burukluğu var gibi idi. Tükel; bu 
gün ilk defa doktorun hayatında açJı

ğı yarayı bir tarafa bırakarak bir baş
kasının hayatını düşünüyordu 

İçinden diyordu: 
- Bu kadın güzel, okumuş, musiki 

biliyor. Eyi geyiniyor, zengin. Bu za · 
m<>nda en zorlu erkeği doyuracak. bağ 
lıyacak kadar mükemmel. Fakat gülme-

1 

miş, yaşamamı~. Dalından koparılıp bir 
köıeye atılmış bir çiçek kadar içli. 

Ona yazık değil mi? 
- Ah bir erkek olsaydım. 
Diyordu 
!lir erkek oltaydıın .. 
Ömrümü kadın gönüllerinde avcılığa 

çıkmakdan korur; kendimi kitaba, sana .' 

Bir çiçek kopan' ıb çiğneııir mi? 
Bir musikiye kulakları kapamak ka 

bil midir? 
Bir şiir okunurken esnenir mi? 
Bir süzgün kuğunun beyaz boynu 

hıtrılub koparılır mı? Nasıl bunlar olmaz 
olamazsa .. 

llir kadın da hiç kalbinden yere vu
rulur mu? 

Halbuki güzel çiçeklere musallat 
olan iğneli arılar gibi.. Erkekler de ka 
dınların dünyasına bir avuç diken, bir 
yığın ısırgan gibi dalmış, karışmışlar. 

İşleri, giiçleri can yakmak, haşlanmak 
Kıvrandırmak. 

Lakin belki ben aldanıyoru n. Hepsi 
1 öyle değildır. Zaten hepsi böy!e 0

1say
dı . Dudaklarından kahkaha, bacasından 
şirin dum,n 1ar savrulan bu yuvacıklar• 
kurulur mu idi? 

Tükel eve geldiği za ·nan annesine 
Bilge'deıı birçok şey föyledi. Gözlerinin 
karasını, saçlarının pırıltısını, dudakları

nın gönülleri kıuışdıran tılsımını anlata 
anlata bitiremedi. 

Bu kocaman yuvarlakda çile çekme
miı kim var ki? Kimi ekmek bulur rahat 
bulamaz; kimi rahatım diyemeden yere 
yıkılır, gider. 

Bu gök kubbe a'tında neler vardır 

neler? Dört duvar bir dile gelseydi ne 
acı destanlar duyardık 

Ev bacaları bir canlanayım deseler-
di. Dünya; hep birden hıçkırıyor sanır
dık 

Tükel annesinin sözlerine, buluşları

na, benzetişlerine gülüyordu Ve köıede 
gözlükleri arkasında • Gazeteden çok 
kızını okuyan bay Ahmed yavaşca içini 
çekiyordu 

Bay Ahmed düıünüyordu: 
Genç kız gönülleri mart havalarına 

benzer. Açılıp, kapanııı o kadar çabuk 
olur ki. Onların gidişlerini. yürüyüşle

rini önceden kesdirmek kolay değil 
dir. 

Şimdi bir gönül rüyasından uyanan 
genç kız ağlar, sızlar, dövünürken .. Bi
raz sonra göklerde kanatlanmak ister, 
bir sevinç denizine dalar, gider. 

Kurtuluş yolu da odur. 
Yeter ki; kızını biraz günde'ik itlere, 

boğuşm .. lara, dedikodu1ara kapdırıb ko· 
yuverebilsin . 

' 
Bilge'nin avukat bay Ahmed'ın bü· 

rosuna geleceği gün; Tükel odaaında 

acele hazırlanıyordu. Epeydir hep bı.ı 

günü düşünmüş; (gitsem mi, gitmeseJfl 
mi, ayıb mı olur, beni hoı karıılamaz nı 1 

diye bir sürü düşünce içir.de bucaia· 
mışdı. 

Gençlik.. Onu bir kere daha gör 
mek, onun1a konuşma!<, hatta genç ka· 
dm isterse onunla ahbaplık yapmak bile 

isli yordu Ço 
O kadar canı gitmek istiyordu ki·· Ilı 

Her düşünce suya düıdü. Tükel geyinıJl1 v 
ğe başladı. 

Hugün; geyinmesine, raçlarına çolı 
dikkat ediyordu. O güzel ve kafalı 
kadının karıısına beceriksiz, uyuşı.ılı 
bir kız gibi çıkmak istemiyordu. t, 

Devam edecek 
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! lliiııy<ı üzeı·iı1tlt• siy<1si vt• iktısııtli lı<ıı·eketler: Balı~esir ıcrn 
memurluğun~an 

Çoruh sahillerinde 
1 Bir Yaz mevaiminde günef batarken, 
1 Sttviler haı eğip, baygın yatarken, 
~alı~çılar sessiz olta atarken, 
nınışlim denizin kenarına ben, 

Kalmııdım yalınız çakıllar ile, 
Yokdu bend en başka gelecek dile, 
Uzaklaşıyordu martılar bile, 
İçinin derdini içim dinlerken, 

Ciiıeller kayb~tdi artık dengini, 
Engine terk etdi, güne§ rengini, 
taPmam der mi acap, gören engini? 
Yeınyeşil Çoruh'un sahillerinden? 

1 Su.-ı.ı <Ş'o«ıl'ı 

~ir: 16 -- Ormanda kızlaı· 
- R. Gökalp-a 

Bu derin ormanda oynıyan kız 'ar 

Sarmıı yüzünüzü gençlık duygunuz 

, 

Acab neye uğrar diye, yalnızlar 
Atan kalbinizden belli korkusuz . 

1 
' 1Plak vücudunuz köpükden beyaz 
il· ır başka acuna doğdunuz bu yaz 
~zun saçınızı çözerken poyraz 

U Ça'tl kokusuna sinmiş kokunuz. 

Bir rüyalık zaman kala akş \ma 
Yattınız çimene hep kucaklama 
Kendi koynunuzl\ girdıniz amma 
"O Genç koynunuzda 0 diyor uykunuz! 

~ıt. 'Vtcı~·l 1" 

Habeşistan - İtalya 
Qralarındaki anlaşamamazlığı 

1 

~ip/oması müzakerelerle hal
ledilecekler 

-...+Oıl>-• ·· ~ 

, Loııdra,l(A.A)-Hoy- far·. 
1 eı·iıı diploııı:ıti 111ulıalıi

.'ı11deıı !-(elen lıa hf.'rdc İtal- Elçim izi kabul etdi 
' 

ı .q ile llabeşistaıı yakıııda Pal'is, ı ( :\.:\. ) -
. q~alarındaki ilıtil:ilıdip- l Oış işleri bakanı Tür
e 

11ııııasi nıliznker~·lrl'ie / "-iye büyiik elçisi hJy 
1 11alledecı>kh'rdir. lıır;il- Suad'i kabul elıni dir. 

· 
1~ 1·eııiıı Roıııa "' Adis Yapılan idlıal:hın tahdidi 

1 :
1habadaki ıııiiıııessillPri pl'olesıo edildi 

f 'ki devlt>l nezdi ııde Londra, 28 (A.A) - İngilte-
' 

1 1ltıslar kıınııııııııun re'nin Roma sefiri eenebi 

i
l memleketlerden İtalyn'yn ya-

~· elkin etdiği şekil için- pılmekda olan itlıaldtın lah-

J ~e nıüzakerede hulun- Jidini protesto etmişdir . İtal-
lııaı • · · yan ıl ış işleri b~kanı bu ' aı·ı ıcın ısrar et-

~ • meseleyi yımi başdun tetkik 
. 111ekdfl devanı ediyor- edecekılir . 

Roman Tefrikamız: 78 

Fransanın 
"La Rpulique,, den 

·~1 . L F nedir bıl ı r ıni,ıi

niz? 
Ne olduğunu anlamağa 

çalışmayınız. Mevzubahs olan 
ne maliye tuhsil ıı.cmurl ırı 

nı telin eden vergi mükellef
lerinden mürekkeb bir eemi
yet ve ne de süfrajeL'ler teş
lı:ildtıdır . 

Geçen perşembe günü M. 
Edvard BerrioL'nun bnşknn . 

lığı altında yıllık: kongrasını 

yapan M L. F in ne oldu. 
ğunu İstanbul' da İskefüleri
yede, Atina'Ja ve Tahrnn'da 
bilirler. M. L li'. «Mission 
Laiqtıe Française)) demekdir. 
Lqyik kelim l•S İ, bu kelimeyi 
mo.lıısı geçmiş addedenl~rin 

hoşuna g.tmey~bilir. ~ilhıı

kika garbda ildhi dinlerin 
mevkii çok kuvvetlidir ve bu 
ildbi dinler yerlerini daha 
insani dinlere terkketmeğe 

hiç de meyyal ıleğildirler . Fa· 
· kat şarkın bazı köşelerinde, 
/j tanrılara beşiklik etmiş olan 

yuvalarda, 1918 senesine 
kadar içinde müfrit Jiyanet
lı:drl ığın hüküm sürmüş ol· 
duğu muazz1m bir Uumuri
Y"tde 111.yiklik zaferle kök 
salmış bulunmakıladır. 

Bu ikliın değişdirme neti· 
cesindo layı klik yeniden nur. 
lor neşrı:tmek imkdnını el· 
de etınişdir .. Jores ve Yol · 
ter, vaktile kenriilerine on -
cak Hıldl Vd salip namına 
hitap edilegelmiş olan ve bu
gün ise, AtLJlürk adını almış 
bulunan Gazı'nin yıldızı ve 
Stalin'ın orak ve çclı:ıci al. 
tında saflar teşkil eden 
kalblerin anahtarır,ı verııbi . 

lirler. Frunau'nın nurları 

Akdeniz havzasında daima 
fevkalade bir inikds zemini 
bulmuşdur. Fransız deha~ını 

L ılt in dehası ile bir addet· 
mek doğru değildir. 

Selt, haklı olarak, 
testoda bulunabilir. 

pro 

Çünkü memleketin yarı

sın ılnn fazlası onun kuvvet 
vo hayalinden ıloğınuşdur. 

Bundan sonra d ~ Cermen, 
li'landıra veya Nermaodıya'ya 
ç kan Skan · linavya'lı ve Sar
razen şurada bumda tohum· 
!ar ı nı saçmışlardır. 

Fransız romantizmi bu 
mavi sahillere akisler yolla
mış lır. Ve o zamandan beri 
Fransa'uın bu .iiyar!Jrda, en 
mütevazi köşelerden saray· 
!ara kadar her yerde, bu-

kun imhası d ola yısile zevk 
duyuyorum. 

Müddei umumi ile kay-

S<t \' <IŞl<lll S<t V<lŞ<l 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

' makamın yüzleri güldü Müd
dei umummi kumandandan 1 

gelen telgrafı süvari zabiti 

- Hiç merak buyurma
)ıtıız, declı Benim nıüfre· 
~, d r ın e . kanunların ve ma-
,cvk erin emirlerine muha
kfet edecek kimse yokdur. 
lıyurun kaymakam bey 

~i<t.ı· E · · · b l ..... ım. mır yerını u a· 

~.~k. Silahlarımı kime tes-
1tıı edeyim efendim? 

d !<aynıakam hayretde kal · 
1 Çünkü süvari zabiti ve 

~111ıtı nadide müfrezesi, kay 
~8kanıı bıle habsedebilecek 
babiliyetde olduğu halde 
~ 11 kadar itaatk~rane hare 
bet eden süvari zabitinin 
f 11 llıüş 1<ül mevkiden muvaf 
b'k1Yetle kurtulmasını kal 
~:ıı arzu ediyordu. Lakin 
tıı k ciddi Ye vazifesini na· 
v 11

• bilen bu kaymakam,sü· 
a ~rı zabitinin vermesi lazım 
~len cevabı zabite söyle
\· "~i bir dürlü vicdan·na 
· '<lırenıiyordu. 
l t\Yni vicdan ve ciddiyeti 
'tıy.n "dd . - d ~ mu eı umumı a -

hi zabiti ikaz etmek arzu· 
sunda bulunduğu halde, va· 
zife aşkı buna mani oluyo;
du. Üç arkadaş hü~umete 
doğru yürüdüler ve müddei 
umumilik dairesine girdiler. 
Müddei umumi kendi ma
kamına ve diğerleri yanıba· 
şına oturdular. Kay 
makam müddei umumiye 
"söz sizin 0 dediği v11kit 
müddei umumi, süvari zabi
tıqe: 

- Affedersiniz, karııma 

geçib oturunuz. 
Derdemez, süvari zabiti 

bilatereddüt bir sandaliye 
aldı, müddei umuminin kar· 
şısın-< olurdu ve: 

Emir buyurun efen· 
dim. dedi 

Müddei unıumi: 

- Bu akıam ki katil me · 
selesinden vicdan azabı du 
yuyor musunuz? 

-- Asla efendim. Bilakis, 
beıeriyete muzır bir mahlu-

ne uzatarak: 
-- Buyurun okuyun, de

di ve ilave etdi: 
- Kanun nazarında, 1 öy

le Lir kumandanın emri h ç 
mesabesindedir. Lakin ah 
vali fevkalade dola yısile ben 
bir müddei umumi sıfatile 

vicdanıma danışarak ve bu 
kumandan n vatanımız uğ· 

rundaki fedakar! klarını göz 
önünde tutarak onun her 
emrini kanun telakki edi 
yorum-

1.linaenalcyh zatıaliniz ser
bestsiniz, bendeniz de tahki
katıma devam edeceğim. 

Şimdi bana ınüs&ade ediniz 
mahalli vakaya gideceğim. 

Deyince kaymakamla sü
vari zabiti dışarıya çıkd lar. 
~üvari zabiti, müfrezesinin 
ikamet etmekde bulunduğu 

hana girdiği vakit arkada§
larının mağmum simalarında 

siirur belirdi Takım kuman -
danları ayrı bir odaya çe
kilmiş, müfreze kumanda-

aşıkları Bulgaristan~a Milli tiyatro 
lunduk!Jrı yrrlere sadık 

olarak haber bekliyen 
çok '!ışıkları vardır. 

bir 

Ben, İstanbul'da, Seldnik
de, İskenderiye'de ve tel -
Aviv'Je bunlardan bir çok_ 
!arını tanırım. Bunlar bizim 
romanlarımızı okumalı:, li
sanlarımıza devam etmek:, 
yazdıkları şiirlerin Fransız 

edebi mecmu:ılarında neş· 

redildiğini görmek ıüyasile 

yaşamakdadırlar. Hunlar fi 
kirlerimizi ciddi teldklı.i et. 
mekde ve «Hürriyet, Müsa
vat ve kardeşlik» remzini, 
.luvarlarda yazılı olmakdan 
başka bir kıymeti haiz imiş 
gibi zannetmekdedirler. 

Bütün hakiki llşıklar gi. 
bi bunlar da yalııız küçük: 
bir mukabeleye karşı , ken
dilerini fedaya hazırdılar. 

Heyhat .. Sevgili uzakda 
bulunuyor, 
Akdeniz kıyılarındaki mem· 

leketlerde · gençlerin vatan 
duygularırı kuvvetlendirmek 
için maarif inkişaf etdiri
llrken Fransı:ı'nın bu dşıkh

rının etrafını başka kadın. 

lar sarmakdadır. 
Mission Lai~ne Françai

se'nin umum kdtibi M. Ed
mond Besnad diyor ki: 

«İtalyanlar şarkda Fran
s ı z kültürü yerine ltalynn 
kültürünü koymnk husu 
sundaki emellerini gizleme_ 
mekdedirler. Bu işde muvaf
fak: olmak irin ltalyan'ların 
elinde bizim ıçın gıptayi 

mucib mahiyetde mali vası· 

talar vardır. ltalyunlar bü
tün şark,\aki ınekteb ve 
yardım mü~sse selerirıi ço· 
ğaltmakd ıdırlar. ltalyan li
selerinrie, her ziyaretç·iyi 
olduğu gibi bizı de haynt
do bırakan bir lüks ve :ıs· 

rilık vardır. llu nıekteblere 

tJlebe celbetmelı: iç,in İtalyan· 
lar büyük fedokllrlılı:lara kat 
lalanmılı:dJdırlar. Bu fedakdr 

1 

lıklura kalkışılmasına ancak 
zengin krediler VJrerek vücu
da getirilmiş olan bir bütçe 
imkdn verebilir». 

Fransız dilinde temerküz 
etmiş bulunan fıkirleri tehli 
keye koyan bu tesir ve nü
fuz tasavvurlarına karşı ha
reketsiz mi kalacağız? 

Bu inhitat ile birlilı:Je dün-
ya Akdeniz mefhumunun, 1 

güzelliğin ve yaşamak zev· 
kinin ufulüne Je şahit olacak 
mıyız? 

nının kurtarılması için bir 
çare aramakla meıgul bu 
lundukları bu esnada müj · 
deciler koşdu ve tak m ku 
mandanlar nı müjd lediler. 

Ertesi sabah müddeiumu 
mi bütün ileri gelen memur 
:ıa 1 it ve belde eş ·afını 

dairesine davet eldi. Bu da
vetden maksad; maktul Ta 
tar Kamil'in üzerinde çıkan 
evrakla Kamil'in hatıra def 
terini hayretle görmelerini 
temin etmek ve icabedenle . 
rin ifadelerine müracaat et 
mekden ibaretdi. 

Kamil'in üzerinde çılı;an 

nüfus tezkeresinde, Sarı Şa
banda doğmuf ve Edirne'de 
mukayyed 305 doğumlu ol 
duğu anlaşılıyordu. 

Mekteb ıehadetnamesine 

nazaran Rütti'ye mezunu 
ve askeri terhis tezkeresine 
göre de yRzıcı b 0 ıçavu~u 

olduğu anlaşıl yordu Onbir 
sene evvel yazmağa baıla· 

dığı hat•rat defterinde yazı
lı silselei c'nayatı, aklına sığ. 
mıyacak kadar çok ve ay 
nt zamanda pek gaddarane 
tasvir edilmişdi. 

Ojizgün bir ifade ve çok 
güzel, inci gibi dizilmiş harf 

Sofya milli tiyatro
sunda ilk Sırpça 

eser. 
Milli tiyaLro ilk defa ola

rak Sırp yazıcılarındıın Bra. 
nislav N uveuc'in bir eserini 
bu hafla içinie sahneye ko. 
yar.akdır, Bu münasebetle 
eserin muharriri de Sofya'ya 
davet e:!ilmişdir. 

Fransa, telmizlerini muha
faza etmek ve bunların sayı
sını çoğaltmak İçin ne yap
mıılıdıd 

Bu iş için M. Besnard'ın 

tanziın etdiği mükemmel p1ll 
nı tetkik etmeliyız. ~1. Bes
nard'ıı göre evvelll maarif 
müesseselerimizi asrın peda . 
goji bakımından istediği şey· 

ler ile telıf etmeliyiz Buna 
bilhassa fenni tedrisad bakı

mından dikkat edilme!idir. 
Bundan sonra da, tal 0 be. 

nin entellektüel t ekdmül ve 
inkişafı imkdnlarını muhafa
za etmekle beraber pratik 
mahiyetde mütemmim ilk 
tahsil trşkilatı yapılmalı; lia
tolerimiz , gençlere olduğu 

gibi yaşlılara da O\' •k birer 
kültür merkezi haline geti 
rilmel'; bunlarda münokaşalı 
konferanlar tertib olunmalı; 
projeksiyonlu ve sinemalı 

kütüphaneler tesis edilmeli, 
tahsil ve yard ı m müessesele 
ri bir kat daha artırılmalı ve 
bilhassa Suriye'de mesleki vec
henin tayini için bir merkez 
yopmulıdır.)) 

Muharrir Fransa'ya mağ

dulara karşı beelediği bağ

lılık ananesine dönmesini 
tavsiye etdıkdon sonrl\ di. 
yor ki: 

«.. Fransla A tinaılara 
«bundan sonra Sokrat'u bal
dıran zehri içirmemeğe ye
min ederim» Ankaralıloro: 

«Kurduğunuz 111.yik ve ulu
sal cümuriyet 1793 Fran. 
sız inkildbının yavrugudur . ıı 

ve Kudüslülere Je: <<Ey lsra· 
il oğulları, peygamberlerini. 
zin sözlerinin birer hak sözü 
olarak kabul edilmiş olan 
yegdne memleketi, Fransa'yı 
unutmayınız» demelidir, 

Bu açık gönüllükle kol aç
ma siyasrti sayesinde, ruh 
heyecanı taşıyanlardan mü 
teşekkil bütün bir kufile 
Fransız ailesini genişletmi

ye gelerelcdir. Bu kafıleye 

Afrika zencilerinin ve Asya-

lerle yazılan bu hat ra def
terinde Kamil'in en son ya
zısı şu idi: "ilacı Gök göz. 
den beıbin lir~ al nacak, 
müfreze kumandanı öldürü
lecek, ondan sonra Cemal 
beyin yanına gidilecek ve 
bu suretle bir şeref daha 
kazan lmış olacak,,, 

Gökbayrakc' Cemal tara · 
fından Kamil'e hitaben ya
zılm • ş üç dane de mektub 
çıkdı llu mektublara naza 
ren Cemal'le çok eskiden 
tanışdıkları ve verilen vazi
feyi ifa etdiği takdirde hiç 
bir kuvvetin müdahale ede· 
miyeceği temin ediliyordu. 
Mektubun birind;,, yüz lira 
para gönderdiğini de Cemal 
tahşiye etmişdi 

Bu verilen vazifenin sü
vari zabitini öldürmek oldu· 
ğunu müddeiumumi anladı 
ğı gibi bütün hazırunada 

tamamen an 1ad • ğı halde 
müddeiumumi tahkikatına 

devam etdi ve icabedenle
rin ifadelerinin alınmasını 

mustantikliğe tevdi etdi ve 
kısa bir tahkikRt neticesinde 
Süvari zabitinin hiç bir 
suretle tecziye edilmemesi 
icabetdiğl tahakkuk etdi. 

Cumuriyetcilik 
,,Slova" dan 

Başvekil Genral Zlatev ya· 
hancı gazeteler muhabirleri· 
ne verdiği beyanatda, Bul 
gatistan'da Cumuriyet ildn 

Balıkesir'ın Martlı mah .. 1-
lesinden Salih kızı Z3liha'ya 
L.•ş yüz küsur lira vermeğe 
borçlu mezkur mahalleden 
ara be cı oğlu Rahmi'nin işbu 
borcunun ödenmesi icin mu· 

edileceği lnkkında çıkarılan kaddema mezkur mahalleden 
şayianı_n ıloğ ru ol~adığını ~ok arabacı oğlu Mehmed Kesim ve 
canlı bır ifadeyle ızah etmış· lzmir'ın K~şanlı mahallesin· 
dir Başvekil Çar Boris'in şe- de hacı Mehmed oğlu bay 
hirlerde ve köylerd~ . _h~lk SJmiye 29- Mayıs -930 ve 
tarafından nasıl sevıldığını ve 19 T. Evvel - 930 tarihli iki 
nasıl karşıland ı ğını anlahıak kıla senetle ve bir sene müd. 
suretıle de şayianın asılsız· detle merhun ve borç için 
lığını tebarüz etdirmişdir. ipotek fazlası için mahcuz 
General Zlatev söz arasında ve satılaıas na karar verilmiş 
şunları söylemişdir: olan Yağpınar yolu medı:iin· 

Bütün Ulus sevdiği çarının de ve tapuca gün doğdusu 
etrafında toplanmış, memle· hacı Mehmet iken halen Bü • 
ketin ilerleınesi için çalışmak
dadı r. Umumun arzusu halini 
almadıkça Uulgaristan'da Cu 
muriyet ildnı meselesi mev_ 
zubabs olamaz. 

Memleketim'zde şimdiye 

kadar cumuriyet taraftarla. 
rı belirmiş değildir. Falı:ııt şa. 

yanı şülı:randır ki, bu fikir 
geniş halk tabakası arasında 
yer bulamamışdır. Bu fıkiri 

ortaya atanlar, daha ziyade 
mevki hırsild hareket eden 
kimselerdir. Çar Boris'in halk 
arasında dolaşması ise bu 
fıkri son zamanlardı büsbü· 
tün kıymetden düşürmüşdür. 

lstanboliski bile Kraldan 
bahsederken şöyle derdi: 
«Eğer cumuriyet illln etmiş 

olsak bile r.umur reisi ola
rak Kral Boris'i seçeceğiz.>> 

Bugün de momleketde 
cumuriyet ildnını istiyen 
1 O -20 kişi bulunabilir. Fa· 
kat bunlar ne bir belli ve ne 
de bir tehlike teşkil edemez
ler. 

Bugün 
Şifa 
Ecza h<ınesi 
Nöbetçidir 
nın sarı insanlarının da ilti
hak etdiğioi görmek: isterim. 
Gönüllülerden mürekkeb olan 
bu aile arasında karşılıklı 

olarak anlıışmak için ırk bir
liğine veyahut renk birliği

ne lüzum yokdur.» 

Muharrir Fransa'nın dşik

larının Fransa'nın her hita
bına derhal icabel edecekle
rini yazmakla sözünü bitiri
yor. 

Lakin süvari zabiti, kuman
danın emrini bile dinlemiye
rek Cemal'le çarpıımağa ka
rar vermişdi ve yalnız dört 
arkadaş alıb Cemal'in karar· 
gi\hı olan İznik'e hareket et· 
di. Sekiz yüz kitiden fazla 
bir kuvvete malik olan Ce · 
mal, oturduğu binaya kapa 
narak gelenlere görünmek
den korkdu ve cebheye git
mif olduğunu söyletdirdi. 

Süvari zabiti, Cemal'in en 
yakın arkadaılarile temaı 
ederek vatani vaı.ifesini ifa 
etmekde olduğu halde Ce
mal'in, kahbece olan bu ha
reketlerini tadat ederek av
det etmek mecburiyetinde 
kaldı. Yenişehir e döndüğü 

vakit de doğrudan doiiruya 
kumandan Kazım bey tara 
fınd .. n çekilmiş bir telgraf 
aldı. Hu telgrafda, hemen 
müfrezesile beraber Küplüye 
yani Kazım beyin kararga
hına hareket etmesi emir 
ve ;:ıubhi beye de yazıldığı 
ilave ediliyordu. Süvari za
biti, Subhi beyin ziyaretine 
gitdlği vakit, Subhi bey de 
bir telgraf uzatdı. Bu tel 
g ıafda süvari zabitinin müf 
rezesile Küplü'ye gönderil
mesi emir ediliyordu. Süva· 

seyin bağı ve poyrazı Yağ-
pınor yolu ve gün batı11 

evvelce Hatice ve halen 
arabJcı oğlu Rahmi ve kıh· 
lesi kuyucu oğlu Ali kızı 
Hafıze tarlıısile mahdut iki 
evlek ve yine aynı mahalle
d •ı gün doğdusu şosa yolu 
ve gün batısı Rahmi dendi 
bağı v~ kıblesi yine lı:uyucu 

oğlu Ali kızı Hafize tarlasile 
melıdut lıir dönüm ve yine 
o mevkide şerken Hüıeyin 

bağı ''e giın batısı Hüseyin 
efendi yetimleri Abit ve Ha
mit !ariası ve poyrazı Yağ
p .nor yolu ve kıblesi evve\l'e 
kapucu oğlu Ali ve halen 
kızı B,f,ze tarlasile mahdut 
bir dönüm olarak kayıtlı 

işbu üç parça bağ yerleri 
borçlu Rahmi efendi tarafın
dan birbirine karışdırarak 
halen gün doğdusu şose yolu 
ve Abit veHamit bağ yerleri 
yemişci Mehmed Emin bağı 

ve poyrazı Yeğpınar yolu 
ve lı:ısmen Hamit ve Abit bağ 
yeri ve kıblesi kuyucu oğlu 
Ali kızı Bofize bağ yerile 
mahdut ve ı:trafı tel örgü 
ıle çevrilmiş ve beş altı se· 
ne evvel ekilmiş ve tahminen 
dört yüz kadar bağ kütüğü 

ve yirmi kadar yemiş verir 
ağacı mevcut ve bilmesaha 
iki dönüm 564 arşın mıkde· 
rında ve 21 o lira kıymetin

de muntazam bir bağ yine 
Kara tepe mevkiiode vaki 
gün doğdusu Hava hanım 

ve poyrazı tavukcu oğlu Ali 
veresesi ve gün batısı Mihrı 
ye hanım ve kıblesi handu
var oğlu hacı İbrahim tarla
larile mahdut ve beher dö_ 
nümü yirmişer liradan seksen 
lira kıymetinde dört dönüm 
tarlası ve Deve çukuru mev-

[ Lütfen çeviriniz ] 

rl zabiti, lznik'e gitdiğlnin, 
~ubhi bey tarafından Ka
zım beye bildirildiğine za· 
hib olarak müteessir oldu
ğunu Subhi beye söylemek· 
de beis görmedi.Lakin Sub
hi bey katiyen böyle biroey 
yazmadığını temin etmekle 
beraber, Cemal'in memleket 
için muzır bir mahluk oldu· 
ğunu ve icabediyorsa teı

rik mesai ederek Cemal'ln 
vücudunun izalesi için hazır 

olduğunu ilave edince Ka
zım beyi haberdar eden Ce. 
mal'in olduğu anlaııldı. 

~ üvari zabiti çarnaçar 
müfrezesini alı b Küplü'ye 
geldiği vakit, ilk iti Dervlf 
beyi görmek oldu lıe de 
Derviı beyi yerinde bulama
dı. Selim beyi aradı, onu 

da bulamadı. Kazım beyin 
biraderi Fethi beyi gördüğü 

vakit Derviı ve Selim bey
lerin gece yarısında Konya
ya gitdiklerini öğrendi. Ku
mandan Kazım bey Süvari 
zabitini çağırtdı ve: 

Senin askerlikdfln in
hiraf etdiğini hiuedlyorum. 

- Bitmedi -
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ıı I döşemelikleri 
1' 1 Tuhafiye, trikotaj Ve Saite Ve Saire 

BİR ZAFERİN 
Y;ızaıı: R. Gökalp 

İstiklal Sa\'a~ının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı 

y 
A 
s 
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ı~ Rt~k<tllct Gi)tüı·ııı~z Biı· t~i,ttl<t M•tz•ııııızda Sctlılıı· 
i il~ Mııhteı·em miişterileı·iıniziıı lütfen teşrifleı·i istifadt~leı·idiı· 
1 A 1)1\ES: FAHRİ TAVSkNLILl 

1 '.I Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
İ~KIL.\BCI l\İH İ~l.\ .\ll\' PİYESİ 

Her kitabe da bulunur-

ı .!it Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ııı 
ldl' ıa 
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U EN EN ıı ~ .::f!{ . ~ Belediye Dispanserinde 
Ü .. ~~ Muayene Günleri 
~ ~ TEMf Z MUREFEH!! si11emasında 
" 4 U BALJ,<ES}R BALIK SiR •• 
" PALAS r :J PALAS .~ 
H = •• •• •• •• 

2 O ~ubat Çarşamba a~şamın~an itibaı en 
llBİ{;ETTE llEL.\I 111 Eıı hii\ iik Salıt'sı·ı·i . . 

~ Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde :: 
r~ Tı·~rir l'ıll'ıı 'il ıııii~kiilpt'Sl'lll ıııii~lt·rilı'rİııi d<ılıi Hli'lllllllll l'dt'ıı •• BBİCE l'TE llEL\I ill' lıı>ı·ah ı ı· o~ııı~a 1 diğt•r lıii-
•• l<~ıııiz, kııııforlıı 'P :-l'nisı ıııiikeııırııl'I, iicrıoıleri lıerkPSet-lvt'ı·i~li ~Pııi ~~ yiika 1 1 s111'r.IE\~ .\.\(;LLO \t• l•IEHHE Bl.\ .\'c;ıt.\ 
:: iıı~:ı _ ı·ııirdiği sıt·:ık 't' soğıık :ı-.rıııııza uyguıı ft•\ kalade lı:ıııyosilı> ~J 
t( la\Sl.\l"',\ı· tlı·gı·r hır oıddir .. \llırıda gaziııosu var1.lıı·. (;;niııosııııda •• 
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oğlu Omer ve poyrazı dikıli 
taş oğlu Ahmet ve gün ba
tısı yol ve kıblesi bayram 
hoca tarl11larile mahdut ve 

beher dönümü yirmişer lıra · 
dan yüz yir!lli lira kıymetlı 
ultı dönüm tarlıılarıle kasa
banın Martlı mahallesın le 
sağı kapucu oğlu Ahmet 
ağa veresesi ve se>lu duman . 
lı oğlu Mustafa veresesi ha
neleri ve arkası çıkmaz 
sokak ve hJlen Mithat paşa 
mektebi bahçesi önü yol ile 
mahdut tabanlı ve tavanlı ve 
yukurıda iki oda ve 
bir mikdar sofa ve sofada 
lıir yataklık ve &it katda 
lıir hala ve 71 arş ı n murab
baasında ve 275 lira mU · 
hammın kıymetlı bahı· r yi 
miiştemil ve h r yetı umu
miyesi tamire muhtaı· ve 
halen insan olurmağa elve_ 
rışli olmıyan hane ile 
diğer g•yri menkull ··rin 
ipotek müddetleri dolmu ' 
olduğundan ~rtırmıı be.teli 
hakkı ruçhıınl olıın ipotek 
sahiplerinin alacak mec·muuıı 
dan fazlaya çıkacağında iha
lesi yapılmak ortıle ve aı·ık 
rttırma ıle tarıhi ildndan 

itibaren otuz gün muddetle 
müzayedeye ı·ıkarılmışd ı r . 

Talip olanların artt rma günü 
olarak tayin olunan 3 4 fl35 
tarihine tedadüf ed~n ı·nr 

~amba günü saat 15 Jen 
itibaren Balıkesir icra salo
nunda yapılacağı ve arttır_ 

Dr. M. Ali -i 
Cilt, fı·ı·ıı).(i. lıel

!-oğut..luğıı lı:ıstalıkları 
ııı iitrlıa~sı~ı. 

1! 
1 

1 mağa iştirdk edeceklerin yüz
de yedi buı·uk nısbıt ı nde 
pey akçnsiyle hazır bulun 
maları ve aı ttırma şartnamesi 
ilôn tarıhin<len itibaren hor 
kee tarufından görülmek 
üzere açık bulundurulmak
dıı o : duğu ve tayin edilen 
i~bu z m ınJa arttırma bedeli 
gayri menkulün muhamm~o 
kıymetlerinıo yüzde yetmiş 

beşini bulmad ğı tukdırd ,, 

ve sat ı ş bedeli salış istiye
nın alacağına ruçhuı.i olan 
ipotı• k sahipl e rinın matlu
bundan fazlaya v kınadığı 
tJı. dird~ en ('ok arttıranın 

1 
Hastalarını saat üçte : 

l ı hükümet caddesinde mu· 

il ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

taohhüdu haki kalmak 
üzere arttırmanın on beş 

gün duha temdıt erl ı lmiş ola _ 
cağı yani 18 4 935 tnri 
hine tesadüf eden perşemb ·ı 
günü oynı sualde gayri mpn 
kulllerin en \ok artt rona 
ıhole edıleceğ i ve ipolı k 
sahibi alJcakl ı larl ı ıl ğ•:r 
alt\kadurların gayri men~ul 

iizerinıleki h u kl u rı ve hu~u

sıle faiz ve masarıfe dair 
olan iJdi .ı l o rını evrakı müs 
lı i tPlerıle y irmi gün ıı; n ı lP 

icra ıhiresın e bild irm eleri 
aksi h ·tide ~atış beıl ~ linin 

payla masındnn harıç kala
caklard.r. Ve arttırma günü 
h tzır bul n ~ ı yan müşteri

lerin vaz geı· ıniş naz-trile 
bakılacak! ırı ve arttırmadan 

doğan dellaliye rcsmile gay_ 
ri menkullerin vergisi olan 
52 lira :l5 kuruşun da müşte
riye ait olacağı ilıtn olunur. 
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A ane ücreti 
YIL Cl 800 Kurut 

6 A YLIGl 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretlerı taksite 
ba~fanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 1 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruştur. 1 - ... --

Gazeteye ait her husuota ı 

Neşriyat müdürlüğüne 1 
müracaat _:dilm.- lidir . 

SAV AŞ Cumartesi günler, 

1 
çıkmaz . ---

SAVAŞ 
1 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi ; 
milliye caddesinde Hususi daire 

Te'graf adresi: Balıkesir - ı 
SAVAŞ 

Brigtte llelm l'u filimde büyük s;nat kuvvelini ve ka 
biliyetıni köslermitdir. Aşk Macera. 1'in İntıkam . İhtiras 
ve Heyecanla dolu olan Lu meraklı ve esrarengiz filmi 
herhalde görünüz 

Avrıea .. 1 - Foks .lurııal. 2 - l>.ırı~ orvaııt<.ıl flııı . . 
'ı!evsim münasibetile l:u akşaındRn itil:are süvare 

8 30 da başlıyacakdır 
saat 

PEI{ \'.' t\KINI);\ 

- MÖs)r() 
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.\lo:·is sii\ ah Pııi ıı 
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11 1 St'l'İ 

. 
f) ii ın ayı iil ii ııı s ıa i I<' " . . 
lalı:·ip t~dilııwkdı·ıı 

kıırtaı·ııı 

Sandu 
ll«ı l ı kesi ı· iıı lıis<ı ı· I•• ı· 

.\liidüı·Iü~·üıı(lt•ıı 
1 

Ç ıkıı· iıılıisaı·lar 1111•11111ri~l'li aııharlaı·ıııda 
lııılııııaıı id;ırl'mali y;ıpı·ak tiiıiiıılı•riıı Ciiıwıı İıı 

lıi-;:ırl:ıı· aııhal'larııı . ı ıı.ıkli 1\J-2-\l;F> l:ıı·ilıiııdı·ıı 
10-:3-935 lal' hiııı• k; ı d:ır aı;ık ı·k:-ilııııt>~P t"ık :ı rıl
ııııs oltl::ı}:ııııdaıı hu ıııi'ıdd!'l zarfııııl;ı zu 1 ıııı· t>dı•- ! . . -
ı•t>k 1 ıliplı'l'İtı 't'r.ıiıi aııl:ıııı :ı k iizı·r" ıı :ılıalli iu-
lıi.;arlarılı' c;öıı • ıı , .. lı ;.s ıııiidii İ\ı·ıiıı izı• ıı . i·ı-. . . 
r.w.ı:ıı t'\ ll'ııll'lt'l'İ il:iıı oluıııır. 

B<ılıkesir iıılıis<ırl«ır l><ıs 
·'> 

111 ii •I ii r 1 il ~·ii 11(1t•11 
Sıııdırgı iıılıi:--;ıy . ı l' ıııııdiil'İ~ı·ıi :ıı h:ıl'l:.rırıd.ı 

lııılıııı ııı ı:ılııııiıwrı olıız lıiıı kilıı l'<ıddt~:-iııdt' id:ı

l't' ııı:ıli ~ap : ırak ıiiti.ııılı·ı·ııı llalık..;Pir isıa ... ~o
ııııııa ııakil \P ıı·-.liıııi l~-2-!l;-Jj lal'ilıiııtkıı 7 
ııı . ırt :ı;~ -> tal'ilıiııl' t..ad.ır aı·ıt.. Pksillıııt•\t' koııul-. . 
ııııısdııı·. T ıliıılı·riıı Sl'l«ıiti :ııılaıııak iizPrı· ıııa-

• • 
halli iıılıis ırlarik has ıııiidirİİ\t•liıııizı· rııiiral'aat . . 
eylenıdeı·i il:lıı orurııır . 20-24-[ı 

Cl'.ll.\ llTESİ (;f':\'LEBİ 

Üğh~dt>ıı soıır<.ı saat 15 -
Dr. Bay .\lııııt'd Eıııiıı 

P.\Z.\B (;ÜNLEBİ: 

1 ti İı· lıa•t.ılıklM1 ~ 
• 

Üğlrdt>ıı ~oııra saat 15- ı 6 Kulaı..., Buğ:ı1· i;ıı 
Bıınııı lıaslaiıkları Dr. B:ı.' \ktııııed K:lııı 11 ':a 

~i\: 
• P.\Z.\BTESI GCi\'LEHİ: ,,, i" 

Sal>alı saat 10 - 11 iı: lıastalıt..ları tır· lıj 
Bav . .\lırııed Eıııiıı ıı 

Öğleden soııra 15- 16 Ciiz hastalıkları l)r· 
lla~ İlı~aıı .\lııııed 

SALI ~ÜNLEHİ: 
Sahalı saal 10 - 11 İç lıaslalıkları flı" \ı 
lla~ .\lııııed Emin ~~ 
- 1 
O~lt>dPrı soııra saaı 15-16 Dı ·lıastalıt..ları 111 -

.. l 
l>r. operaıiir Bay Sadi Ozatr;y ııt'" .. . l 

Ç.\HŞ.\MB.\ C.l 1\'LEHI: . 1.
0 

Öğl('dı'n soııra saal 15 - l G lı,:lıa~t:ılıklaı'1 11a 
Dr. Ba.v Hnif 1 

PEHSE~tRE CCl\'LEBİ: 
Qr· 
ı,. 

_ ı [) l>ı· ı·ı lıaslil' 1 ~ 

• 
Ü~IPdt>ıı soııra sa:ıı 1 ;) 

l)r. Ba~ ~lt·lııııi'ıl Ali 

Balıkt•sir l)t>ğ·tıııı \TC 

(~()Cllk B«tkıııı 
1 - \"ılıhl'liıı ıııı·rl-.t•z ,,. ıııiillıa~alı, s ı ·lıiı'' 

t..ihlı·ı·i alı~lisiııtltm ıııi"ıraca:ıı <'dt>ıı ~;·lwlrl' 
tal;ii , P ıııii~kiilaılı lıt·ı· ııı·' i <loC:uıııları,ııı H' ;ı l.11 
lıııııııııı kadı~ı arıırlivat'aı·ırıı ıııii~s~esl'dı• ıııt'cı' 11

·0 

ııeıı )'apar. C!ocuı.. tİii~iirıııı· k l<'lılikPsiııdı· hııl 11
11 

ııaıılal'ı da kı•zalit.. ıııt•eeam•ıı \alıl'arak t•·tl:1 ı:ıı 

eder. 
• 11ıj 

~ - Si"ıt t:oeııkl:ırı 'I' ıki ~a~ıııa kaıl:ır ol: 
1
• 

~iieiik hasta \avnıli.lı·ı dalıi ıııüı·s..;ı•:-;pth- \alıl':ı 
1
111 

. . . ıı 

lıf'I' zaııı:ııı ıııı'('to;ıı t'tı ıı·da\İ ••dı'r. ~ e 
;3 Siil t•ocııklarıı.ııı lı:ıkırıı lal'zları lıat..h 1 11 

• 
tla rııii~ıaklwl 'ali 11-'iı'ı·e 'ı· gt·lwlik ı·srıa!"ııı • 
v11k1111 ıııt>llııız arızalal'a kar~ı t:ıthiki liızıııı ~t 

ledavi n• lt'dbirlt'riıı alııııııasıııı da 1-(t'lwlı·rc i'' I•· 
reııııek iizt>re drı·slt>r verilir. . '11· 

1 ,,.. 1 . . . • 1> 11 • ' 1 1 111 ı •. ,, 
"± .11111 llll'l~l'tııııızııı .a lr.PSll' e la ı~P . 1 ··! 

bu t'a)tlalı ve lıayıl'lı ıııiiPsseseden ıııulı1f'f1 
,
1
1!' 

lıalkımızııı istifadt>\C kosuıaları ilan olunur . ./ 1 ı1 . . ~ 

·t~ Neşriyat müdürü : ESAT ADIL q· 
- - ----- ,,. 
Vilayet Matbaası Balıketif ' 


