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1-f. Vekilimizin İvan Mihailof Tekirdağ'da 

beyanatı. 
1'evfik Rüştü bey Milletler ce
'1liyetinde sulh siyasetimizi 

lrı . . izah etti. . 
gılız ve Fraesıy hariciye nazırı, rıle bir 

Çok murahhas'ar tebrik ettiler. 

let~ENEVRE 17 AA)- Mil· 
er c . . 

lltib . elllıyetı heyeti umu 
,eııni 

•ôy(edı ~ son toplantısında 
tiye ğı bir nutukta Hari 
l•k· "ektıımtz Türkiye'nin 
k,, •p etınekıen bir an hali 

·nad • ''-ah 'll 1 sulh siyasetini 
liııı· etınittir. Haridye veki
b,.ı~l bu Yolda Türkiye'nin 

ıııı k 1 ~ı llıu h 0mıu an le olan ye· 
ko~ a edeleri, şarki akdeniz 

~•ıul ·ı • del . arı e aktedilen mu~a-
erı v 

lerıı e orta Ası a devlet· 
ıç10 e sıkı bir mukarenet 

f leıab ·· "illi ur eden fasılasız 
lerııı~et!ni misal olarak gös-

11 Ve r·· k" ' . red, 
1 

ur ı ye nın neş-
1 tni 

ol'll Yen, herkesçe malüm 
Yetı 'Yan ve milletler cemi· 
ı. toır-f d "'Yt " ın a usuli veçhile 

llıek • edılnıemiş veya edil 
llıuahUlere bulunmamış hiçbir 

ede k ~U s .. a !etmemiş olduğu· 
•f). 0 Yliyerek demiftir ki 

1 Unyad h e h a iç bir mt mlekel· 
hiııı "Yali veya sadece mü
bı, "hıtı~seleler hi\kkında hiç-

Tevfik Rüşliı bey 

sürekli alkıılarla karıılanmış 
İngiliz ve Fransız Hariciye 
Nazırlarile diğer bırç ok, 
marrahl-as Tevfık Rüştü 
beyin yanın' gelerek kon 
dilerini tebrik etmişlerdır. 

Balkan anıan'ı konseyi gelecek 
s ne Ankar~ ·da olacak 

CENEVRE, 17 A A) 
İki gün birbirini müteakip 

i ı·ı·r Yit 1 a ınız olmadığını te-
eder· Yunan 

her de ıın ."~ı li hudut gi~i 
y

11
d vletın uzerinde en zı

llı e hassas bulunduğu bir 

Hariciye 

M Maksimos'un 

eıeled 
ihtı·ı e aralorında ııkan a.f . . . 
klik· •çın Iran ve Afgan 
hak Ullletleri 1 ürkile'nın 
olduek~liğine müracaat etmiş 
rıc arını da hatırlatan Ha· 
le,·"be velıoilimizı göslerdık 

1 u "t• 1 "e 1 •mattan dolayi ran 
ki ~f!fan hükü netlerine Tür

Ye n· Ilı• . 111 minnettarlığın bildir 

10 ·Y1
1 bir vazife bildiğini 

Y elll· ,,.
11 

•ıtır. Heyanatına de· 
l'o trıkeden r evfik Rüştü bey 

r iye' . 1 Yet. nın ıni Jetler cemi 
le 1 mesaisine itliriık etwek· 

!föa•erd·ğ· · · h td · ı ı gayeyı ıza 
erek d he,IJ . emiştir l<i "Buraya 

nazırı 

riya,etinde toplanan 
balkan an\antı da.imi 
konseyi bu toplantılar hak
kında neırett ği bir tebli~de 
Sovyet'lerin mili tler cemi· 

yetin<' girmesi için dört dev
letin lehte rey vermesine ka 
rar verildiği bildiriln:ek te ve 
balkanlara rrıüteallik mese

leler hakkın fa kon.isyon bü 

tün balkan devletlerinin terşiki 
mesaileri temini için çalışını· 
ya devam etmeğe karı;r ve· 

rilmiş oldugu ilan olunmuş· 
tur. Balkan antantı konseyin 

gelecek içtimaını ':.7 birinci 

teşrinde Ankara' da yapmağa 

İstanbÜl'a getiı·ildi veseı·best Yen~~~~~;:~ıt~r ve 

bırakıldı TEKIRDAG, 17 (A.A) • 

Mihailof flulgaristan'a iade edilmiyecek 
JSTA. ·131 L, 17 (S.~) mekteıl r 

l(omitec ~lihaılof ile z•vce ~faınalih i,on Milıo lr fıııı 
~ 1 l\ırklurı liıı'de teslim ol- siyasi lıir ıı uc rim olınus 
ıluktan FUnrıı ıliin nhenı itibnrile Hıılgar hukilm t,ne 
tr nil~ 'ehrimize got.rılnıi - teslım eılılnı< ı lıt"malı yok· 

tur. 
tır. 

llu !ut knrakollorıı n t s· 

linı olduktan ~onrn Kırklrır -

li'ne g-etirilın<' ye kaJnr lıü. 
viyell· rini soklıyon ~ıhai
lof l • zev<'~"i Kırklnrelı'ıı
ılıı lıiivıycthrini ıfjll <Je-
rck Bulg:ır lıukılmetıı in 
takıbin•lcn korktuklarını, 
hu cihı>tl~ hük ılmctinııze 
ıl jca eltıkl rıni sıiy'emi~. 

İyon )lılıoılof ıle ıevc,.•ı 
Mcnçe b:r g-rı·e pol·s miı 
dürlıığıinılr• kalı! ktrın ıonra 
se~best lıırukılmı~lon ır. 

lvoıı ~! huılrof ,lüry rı n <'fi 

tarihıoı·i konııtt>ı ol 11 '1a
kiıloııya komıtP> r•.-ıdır 
13u t•"kil~t saJe M.lıııilof'· 
un emrıle 3500 kişi öldür
nı ı<tiir 

Muhl liı amel.-nın ııe baı 

laması ü2erıne ~ütün 'iliı 

yt t yolları üzer ne e &en iş 
bir faaliyete geçilnıiıt r Ça
lışmakta olan amele adedı 
~81 1 bulmu l r Bir kısım 
yollar üzerinde tnıaat silin

dırajı bitmiş gibidir 
TEKIRDAC, 17 (A.A) -

Yıl yelimiz içınde Lu •ene 
yeniden yapılmakta olan 
mektep 26 dır. Bunlardan 
16 sı Sarköy, Çorlu '-'aray 
kazaları içınde ve doku
zu da H yrabohı'dadır llun• 
!ardan 500 talebelik yalı 

mektebi inşaatı da bit n ek 
al.!redir_ 

• • 
ergısı 

!erdir 
Dun ak um trı nıle şclıri· Ehli Hayvanlar 

mıze sevk eılılcn komiteci 
M huilof ih' zöV<' -sı \1onı·e 
ıncmurl.ırıın zın muhafazası 
ult nılu Joğru polis müJıi
riyatıne g-ötürülmü~tür ... 

ÖPümüzdeki cun1a günü 
açılıyor. 

~lilıaılof huıludumaza şoy 
le ı·,kabilmi tir; Bulg-or hü
kıJ,ntltinin srı~ ( hükılıne.Lin 
emniyttını koruma ) kanurıu 
nun ne-rinılen sonra eylü
lıın veJı,inıle Burgnz'ılan 
oto ııo.bılle _\hyol civorında 
hır kiivo "elmı ·tir. ~ihaılof . "' 
lıuraıla iki !.(Ün kolını. \"tı 
yine o•onıobille Burg-az'ıı 
Jö~miislür Bır f(Ün ,le OfJ· 

dıı kaldı kt.ın srınrıı arııba 
ıle lıuJud,lu Fali köJÜne g-cl
m.-tir 

Oradan tin pot kulnrı ta
k l' eıh rek Bulgur ~obotı·ı 

ll•rino ,:;ö.Jnmerien hu,ludu

muzn gvı·ıııi.; ve karoko1la
rım z.1 teslıın olnıu,lur. 

)lnkiJııny.ı koııııle>i rt i"i 
l\'OD '1ıhuılof ~unları söyle-

mışıır· 

Tıırkivc'vıı ııııitlıi" kor-• J • 

Sergiye kayıt müddeti bu akşam saat 

18 de b'tiyor. 

Ö.1ümüzdeki cuma gunu 
koşu çınarında bir ehli hay 
vanlar sergi•i açılacaktır. 

Bu s<'rgi mükafaılı olac•k
tır. Sergi talimatnanıesınin 
neşrini halkımız lçın fayda 
lı bulduğumuzdan aşağıya 
dercediyoruz 

Talimatname 
Madde 1 -- Sergi 2 1 Eylul 

9J4 Cuma günü kuşu çına· 
rındaki sergi yerinde saat 15 
de açılacak ve 22 Eylül 
cumartesi günü saat 17 de 
hapanncaktır. 

olmıyan hayvanlar serg ye 

kabul ed lmez. 
Madde 5 Sergiye gelen 

hayvanlar sergı heyetı em· 

rine dahil olduğundan bü· 
tü1 h ıyvan b:ıkıcıları ser 
ginin inzibatına memuı· olan 
hey •tin em r:erine itaate 
mecburdurlar. 

Ma.Jde 6 Sergıye dahil 
olan hayvanlar sergi 
heyetinin müsaadesine ıkti-

ran etm~.:len sergi yerinden 
h ırice çıkarılaınaz. 

tııı, 1 _ıc,ap eden müıkülleri-
• ı d karar vermiştir 

ktı Çın eğil, fakat blitün 

ku tehlıke w .zııraplnrdan 
sonra S•ğınabı!Jim. Çok güı· 
ve bın mü~kiı i\t ile llulgor 
toprJklarınJun kııı· ıb.lt!im. 
llı\Ll yurgunum ııulg..ıristan' 
,ıa kolmak benim iı·ın ölümılü. 
Türkiyu'ye iltie ı eJiıll'e J -
rılJinı Turk milletı mert b r 
millettir l\rn•lılerine güvı'
nırım. !:;İyJ:ıİ mücrım olJu
<•unı idn Leni Bulı;ıar hu 

--- kılmııtine jndtı etmez k.ınıı-
a ""elimizle bizım gibi İzmir'e Sovyet mü- oıindeyim. 

Madde 2 - Mükafatlar 
sergi kapandıktan •onra 

Macl de 1 Puantaj heyet
lerinin kararları katidir iti
raz kabul edilmez. 

M t.lde 8 Hangi hayvan· 
lara n kadar mükafat veri 
lecegi afağıda göaterilmiştır. 

eyııel ·ı 1 ııı· mı e ahenk ve 
bı; aleoıetı artık müphem 
ol elllel değil bir realite 
,
1 
ltıaaıııı istiyenlerin eserle 

messili geldi '1ihailof un ilticasıntlan 
>'onrıı İHılc f'rlıl p eılilnwye-

IZMIR 17 (A.A ) Sov· 

Yet Rusya ı'çı·n satın al.ınaca 
k ''eğ"İ mrselefl nıevzuhalı,tir. 

Hultrıır h,ıkilmetınin ınülte-

d.7e hadim olmak için ge'· 
incirler için buraya bır Sov " ı·ıyı hiıkılmetinıız len iadesi-
yet mümessili gelmiş ve l i{ 1-1 bu " ariciye vekilimizin 

~Utku birçok yerlerinde 
s.nı talep eJrr·.-ğı söyltın· 

mübaayı ta b,~a!ıl~a~n~m::_::ıt:lı~r~·~--::---=-~~~~~~~~~~ 

Konsey Azahğımız 
Milletler cemiyetinde iBreyle 

kabul edildi 
CENEVRE ( ) rey vermiştir. İspanya 

•• , 17 A.A 
'fli leıl d 44 hükü-er cemiyeti 1 eyeli hakkın a 
Ulllunıiyeoinin bugün öğle met lehte rey vermiftir. Kon· 

den evvel yarılığı toplantı ıeyin n.uvakkat azalığını Çin· 

di\ •ovyet Rusya'nın cemi- in kaybetmesi dol yısile in 
Yete k b 1 k ti. l a u ü ve Çin ile hilal edenazalığa en uvve ı 
1Pan T Ya,nın konseye muvak· namzet Türkiye'dir Ve ür-
kaı a 1 1 ı· za o arak tekrar seçi kiye'nin yegane namzet o 

~~ •eçllnıiyeceği meselesini ması bu in'lilali e•nri vaki 

Uza kere etmiştir. Çin'ın kon. haline getirmektedir. 
•eye Y 'd enı en aza olarak se • 
Ciliip 

s•çilmiyeciği mue 
le.sinde ise 21 hükümet 
lehte 31 h ükümet aleyhte 

CENE;RE 17 (A A\-Tür 

kiye 4:\ reyle Konseye aza 

itihap edilmiştir 

Panayır 

Duhuliye hasılatı 
ne kadar? 

IZMİR 17 (:->.Ş) Bey· 

nelmilel 9 Eylül panayırı· 
nın duhuliye hasılatı 14,322 
lira y:; kuruş olııp bunun 

2,864 lira 59 kuruıu Mali
yeye verilmiştir. 

Geçen sene"ki duhuliye 
hasılatı sekil bin küsür lira 
idi. Bu hes11ba nazaran 
belediyenin a(ığı beş bin 
lira kadar tahmin edilmek· 
le lir 
Mahmut Esat bey 

iZMİR. 17 (S.ŞJ- Değerli 
mebusumuz Mahmut Esat 
bey !içüncü lıonfranmıı bu 
akşam llalkedinde vermış-

tir. 

dağıtılacaktır. 

j Madde 3 Sesgıye 1.aı l 
ve kabul<' Eylülün on beşin

den ba,Ianacak ve 18 eylül 
akşamında bitecektir 

Madde 9 Heyeti tertibi 
ye her hangi bır hayvanın 
sergiye ademi kabulü hak 

Madde 4 Sergiye kal ıı'ıu·· k 1 k ına ma ı tır. 

istenioen hayvanların geldik· 
teri kau veya vilayetlerde- Balıkesir sergisi At 
ki Bayarlar tar<ıfından mu. şubesi 
ayene edilmiş olduklarına ilinek ve koıum islikame 
veya çıktıkları yerlerc1e bu- tinde yetiştirilen atlara ınah 
laşık hayvan hastalıkları sustur. 
olmadığına dair menşei sıh- A -Kısraklara mahsus! 
hal şehadetnaıı·e•ile sağlık Madde Te hir edilen 
rllporunun sngi kayt ıne· kısraklar için aşıtğıda göste· 
muruna göscrrilrnrsi kanu- rildiği üzne on iki mükafat 
nen mecburidi . Raporları vardır 

Adet Miikafatııı ne\İ Mıık at mikt m 

2 Birinci mükafat 2 ;(. 60 !2ll 
2 
3 
5 

12 

ikinci .. 
Üçüncü • 
Dördüncü" 

1 Birinci ve ikinci ınü 

kafat 4 6 yaıındak i kurak 
lara ve 3.4 düncü mükiıfat 
ancak eyi not 11lmıyan 4 6 
yaşındaki hayvanla~a eğer 

notları müsait ise 3.4 üncü 

2 Sil lllll 
3 40-120 

150 

t!lO 

mükafat verilebilir. Bu mü

kafatlar evvel emirde hükiı· 
mel aygırlarından vesaiklı 

t~ylı k fl miktarda kı rak 
s r~iye gel111emiş ia diger 

( De~ ar::ı ıkinci •aylada ) 

T evf ık üştü ~ey milletler cemiyeti 
son toplantısın~a sul~ siyasetimizi 

iza~ etti. 

S a h 1 b i ve B a ı m u h a r r ı r ı 
Müstccaplıoğlu Esat Adil 

Birinci YIL SAYI : 261 

İngiliz Matbuatı 
ll 

İngiltere de Time•, Mor· 
ning Post O .. ily Telegraph 
gazetelerinden ba ka Londra '. 
da çıkan diğer bilcümle yev- 1 

mi g ızeteler ve üç tane 1 

öğleden sonra gazel sı) Po
p•ıler tanınan matbuat olup 
bunların ilk bakııta nazarı 

dikkati celbeden yük•ek bas· 
kı adetleri 'ardır Al şam 
gazeteleri heyrcımlı haber 
ler verebildilılerı tal,dlrde 
bas! ı adetlerınl 800 bine ka

dar çıkarabılirler Bunların ı 
sıya. i ehemmiyeti çok azdır. 
Fakat fi tane Populer sabah 
gazetesinden hiç Lirisınin 

baskısı 1 milyondan aşal!ı 
düşmez. 

Sketrh ve M tror namın
da'<i musavver ve aiyaseten 
tamamile kıymetsiz olan iki 
gazetenin baskı adedi en 
dütük had olan birer mil 
yandadır Londra yevmi 
matbuatında yegane büyük 

liberal organ olan New8 

Cnranicle gazele i, yuksek 
bir itibara fahip sanay ci
lerden Cadbury ailesinin ma· 
lıdır. Bu aile qaeker tarika 
tına 1 1 •Alik olup gazeteye 
bir kazanç elde etmek eme
linde değıldirltr Bu gaze'e 
nin baskı ı takriben 1 .5 mil 
yona baliğdır. 

Sesation, heyecan gazete· 

si •ayılan Daily Maıl, Daily 
Expres ve Daily Herald is 
min .!eki üç gazetenin be he· 

rın!n ba kı ad di Ikiter mil· 
yondur 

Daily Herald gazetesi La 
baur pdrli inin resmi or· 
ganıdır ve okuycularıııı or
toJox • marxist :!eğil e de, 
beynelmilel ıosyalızm ı.mı 

delerine göre tenvir eder 
Daily Exprs gazeles•, doğu~ 
itibarile Kanada'lı olan l crd 

Beaverbrook'undur. Bu en

•ation gazele erinin en cıki
kısı olan Daily Mail gaze
tesi miiteveffa Northcliffe'inl 
biraderi olan Lord Rother· 
meere'e atttir. Eu iki gaze
te siyasette umumiyetle 
muhafazakar bir Mikamet 
tem•il ederlerte de hareket 

! 
!erinde muhafazakiır parti
nın proğramına ve tabiye· 
sine talıi olmazlar Bunlar 

içın muhiın ve matlup olan 
fey: Rabıtalı ve gayesi bel· 

li Lir siyaset takibinden zi· 
yade gündelık hadi!eleri ha

raretle şişirerekh yecan ya· 

ralmaklır Bu iki matlıuat 

lordu kendi te kilatlarını 
müte ıddıt defalor !Siyasi 
nıenfaatlere hadim kılmış· 

lar ve muvaffakıyet kazan. 
mışlardır. Fakat çok yük><k 
olan baskı adetlerine ni•· 
betle muvaffakıyetleri mü 
tevaziJnedir l'u gazetf'leri 
oku) anların kı!mı azamı 

gazetelerde siyasi mevzular 
aramayıp batkll feyler, yani 
Sensation ve heyecan arar 
lar. Bir lngiliz'm dedıği gibi 
bunlar için bir filim yıld171 

. t•J lııgı' re de 165'.2 de Gcorg 
h•x tarafıııdan ıesis edilen hi 
mezhep ,.e tarikal olcp ukaidı 

şunlardır: Kilis<>y<' kurşı lıus ı n t 
ziyretsi1 ibadet lıll"ile ddakat · 
yeminin kalclıı ılıııası. lıizıııetı as· 
keriyeııiıı kaldırılması, ciıısı zevk
ı~. ın kaldırılması, hık. un krıidıııl 
ması, lıerkc<k M·nli benli olmak 
~nµkı çık,uınnıııak taıııaınilc: d~ 

ınokıalık c-eıııivcl leşkiliitı. 

bir devlet adamından daha 
mühim sayılır. Londra Va
roılarındaki bir katil vakası, 
Çin'de milyonlarca evladı 

heıeri kıran bir kıtlıktan 

daha mühimdir. Londra'ya 
ait mahalli haberler bu 
Sensati ın gazetelerinde cid. 
di gazetelerı!e olduAu gibi 
bir haylı geri bırakılmııtır. 
Zira bu gazetelerin Londra 
haricinde bulunan karileri
nin miktarı çok fazla olup 
bunların Londra'ya ait ma
hal'! haberler hakkında ala
kaları pek mahduttur. Aynı 

za ınand ı. haddini aı mıt bir 
mikyasta büyük olan şehirde

ki halk dahi büyük kom
munal meselelere karıı ala

ka11zdır. Hatta bu alakasız
lığı Londra belediye meclill 
için yapılan intihaba İftlrik 
edenlerin miktarının gülünç 
olacak derecede az oluşu 
lıbat etmektedir. Populer 
gazeteler, karilerinin alaka
sını büyük mikyasta müka
fat ar koyarak ve aboneman 
dercinde maaraflı bir ıiı-

tem takip ederek temin 
ederler. Sensation matbuatı-
nın çok yüksek baskı ade· 

dine rağmen ciddi matbuat 
bir aile içinde ve ek

seriya daha geniı muhitler· 

de elden ele dolaıarak ve 

en aıağı bütün gün ve ba • 
zan da daha uzun müddet 

muhafaza edilerek okunur. 
Bu suretle ciddi matbuatın 
karileri Sensation matbua
tının karilE"rinden az değil
dir Ve herhalde ·ciddi mat· 
buatın karileri, ötekilerin 
karilerinden daha yüksek 
bir sınıftandır. Bu hal, iktı-

saden de ciddi matbuatın 

lehinde oluyor, zira ciddi 
matbuat ilanlar için kendi
sinden çok fazla baskı ade
dine malik gazetelerin iate
di!(i fıa•ı isliyebilir. hancı
lık ise bütün lngiliz gazete· 
!erinde mali esası tetkil 

edn. 
Gazetelerin abone ve pe· 

rakende satış hatılatı lngil
lere'de masrafa tekal>ül et 
memektedlr Elden satıldı· 

Aında gazetelerin ek•erlsi 1 
Pennydir. Büyük gazeteler· 
den yalnll Times 2 Pennyye 

satılır. 

Bir gazetenin baekı ade
di muayyen bir haddi aıın 

ca kazanç azalır, zira ilan 
fıatı istenildiği gibi arttırıla. 
maz. Fakat her halde bü
tün Londra ga7eleleri n ali 
cihetten istikliıllerire ıahip· 

tirler. Halkça malum olan 
menbalara, yani ıatış han
latı ile ilan ücretlerine itli· 

naden yaşıyabllirler ve Fran· 
sa'da mutat olduğu gibi 
hükumetin, yahut alakadar 
mali ve sınai mahafilln tah· 
sisatına müfteklr değildir

ler. han itinin vüıatl hak• 
kında bir fn ir hasıl edlle
bilmeıi için ıunu kaydet
mek isteriz ki, Lord Rot
hermeere daha biri.aç sene 
evvel Londra gazetelerinin 
bu menbadan aldıkları ıe

nelik varidatı 13 milyon in. 
giliz lirası olarak tahmin et
miştir. Bu miktar, 0 zaınan 
ki para kıymetine na,.aran 

(Devamı iiçuncü sayfada) 
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Sağır, dılsız ve ~örler 
maUe~i 

Ve bir levha. 
Bugün Karııyaka'ya geçe· 

ceğiz Vapurun göverteıinde 
oturuyorum . Gözüme ıu 

levha illıtt: ( Yurttaı! Türk'
sen Türk'çe konuı!) Garip 
ıey. Bu da yeni çıkmıı ga· 
liba Evet gayemiz her yurt
taıın Türk'çe konuımasını 

temin etmektir. 
Türkiye'de yaııyan 1 ürk'

çe konuımalıdır . Bcnun 
Tilrk'ü, Vahudi'si, Ermeni'si, 
Rum'u, lngiliz'i, Fransız'ı 
hulasa hiçbiri olamaz Bu 
levha ıee Türk'ü Türk'çe 
konuımıya davet ediyor. 
Türk değilsen Türk'çe ko 
nuıma! Gibi bir fikir veriyer. 
Dilimiz cidden çok lastikli, 
çekebildl~lniz kadar çekin 
uza11n 

Şu tek kelime neler ifa
de ediyor. Maamaflh bazı 
kaı yapayım derken göz 
çıkarmalar da oluyor. Orada 

(Türk'ıen) kelimeıi fazladır. 
"Fazla mal göz çıkarma•. 

değiL bazan da çıkarır itle. 
lktısat devrindeyiz. 

Alakadarlar kelimelerde de 
lktııat etmeli! 

"Yurttaı! Türk'çe konuı • 
Kafidir bence, Türk olan· 
zaten Türk'çe konuıur. Bir 
Türk'e Türkçe konuı d<0mek 
"sen kendini bilmiyorsun 
Dikkat et. Kendine gel. gibi 
birıey demektir Nitekim ben 
o levhayı görünce utandım. 
Acaba ben Türkçe konuı· 
muyor muyum? dedim. 

iki adım sağımda halinden 
de, dllJnden de ecr.ebi olduğu 
belli, bir adam çatır çatır 

kendi dilile söylüyordu . 
Levha benden fazla onun 
gö.tü önünde. Fakat dudak
larında: 

~ Bu levha bana ait de· 
ğil. Der gibi bir serbesti 
görüyorum. Bu o fazla ke
limenin yüzündendJr. 

• 
* * 

Karııyaka'da gezilecek en 
mühim mektep "Sağır, dil
siz ve körler .. mektebi 

Güzel bir bahçeden rr.o
bilyası pek zengin, temiz, 
duvarlarda güzel tablolar 
bulunan ve sadece bir mü
zik sesinden baıka bir ses 
olmıyan, kutu gibi bir bina· 
ya girdik 

Kapu dibınde küçi:k bir 
kız piyano çalıyor. Solunda 
müdür odası var Müdür 
ağır baılı, ciddi bir ac'am. 
Bize mekteb n gayeıi hak
kında, el.iden istifade! i ma
lümat veriyor; körljjk, sa· 
ğırlık ve dilsizliğin ne ıekil· 
de olduğunu ve tedavi yol
larını öğreniyoruz. 

Körler için tedrisat Fran
sızca yapılıyormuı. Çünkü 
körler için bizde eser yok. 
Mildür bey ıöyliyor: 

- Fransa'da körler için 
mükemmel birer kütüphane 
ve eserler vardır. Her mü
him eser muhakkak körle
rin dilinde de yazılmıştır. 

Mesela ıuFransızca kamus. 
Diyor ve bize bem beyaz, 
üzerinde sadece çocuk oy. 
namaaı gibi delikler bulunan 
kalın bir dosya gösteriyor. 

Hayret ediyor ve dokto
run yüzüne bakıyorum. Aca· 
ba alay mı ediyor diye.Fa 
kat hayır Onlar bu kabart
m ~ıarla okurlarmıı, biraz 
sonra bir kör getiriyor. 
Yazdırıyor, ve okutuyor. 
O, delik delik kağıda par 
mağını ıürterek , benim ka 
dar hızlı okuyor. 

Nasıl mı? izahı mütkül. 
Şunu tavsiye ederim ki her 

Gömeç'in kurtuluşu 
Nakledilen muallim- S . l k tl-l - d-- B.. .. kl 

Viiayetimize 

ter evınç e u u an ı uyu e-
Trabzon muallim mekte 

bi usülü tedris muallimi Zı 
ya bey Necatıbey muallim 

mektebi U'Ü
1
Ü tetİris muallim· ı 

liğine; 

rimize telgraflar çekildi. 

Bergama ortamektep ta· 
rih ve çoğrafya muallimi 
Ba '. ıkeslr erkek orte.mekltp 
muallimliğine nakledtlmiıler . 
dir. 

Karaköse'nln Tutak kaza. 
zı merkez muallin i Faruk 
bey vila yetiniz maarifi em 
rine yerilmi şti r. 

Belediye intihabına haı~ı
mız ~üyük ~ir alaka gös-

termektedir. 
Belediye intihabına itti· 

rak edebilecek vatandaıla 
rın isimlerini ihtiva eden 
cetveller dört gündenberl 
muhtelif yerlerde asılmıı 
bulunuyor. 

Halkımız cetvellerde iı· 

mini aramakta büyük bir 
alaka göstermektedir lıim· 
ferini bulamıyanlar lu hu· 
susta intihap encümenine 
müracaat etmektedir Bu 
alaka halkımızın seçecekleri 
belediye azaları halık oda 
gösterdikleri eht mlyetl ifa
de eder 

Necmettin bey 
Susurluk hususi idare 

baytarı Necmettin Ley 25 
lira maaıla lnebolu mul\ye· 
ne baytarlığına tayin edil· 
mlıtir. 

Ihsan bey 
Me,nlehet haıtahanesi göz 

tabipliğine tayin edilen İh 
san bey gelmıı ve vaz.fesi 
ne başlamııtır. 

Sıhhi teftişler 
Perı.,mbe günü ıehrirr.ize 

gelen sıhhat müfeıtiıl Sabri 
bey iki gündenLerı • sıhhi 
müesseıeleri teftişe baıla

mııtır 

lzmir'e giden mubalıkak bu 
müesseseyi görsün. 

Biri 14- i5 diğeri 10- il 
yaılarında iki kör çocuk 
ellerinde keman ve klarnit
le geldiler. Bize en zor 
alafranga n.u.ıki parçaları 
çaldılar.Hepimizde bir hay 
ret ve hayranlık var. O ka · 
dar güzel keman çalıyor ki. 

Bir arkadaıım yaklaşarak: 
- Bu çocuk kadar mükem· 
mel keman çalabilmek için 
gözlerimi oyarağım geliyor. 
Bu ne mükemmel ıey böyle. 
Diyor flak veriyorum. 

Körler, sağır ve dilsizler 
mektebi Tilrkiye'c'e çok de
ğerli bir müessese .. 

Müdür bize: 
Gördüğünüz bütün bu 

mobilyeleri, tabloları vesa 
ireyi kör . sağır ve dilsiz ta 
!ebelerimiz yapmııtır. ifa. 
riçlen alınan yalnız muıiki 
aletleridır 

Derken gayri ihtiyari: 
- Artık kör, sağır ve 

dilsiz olmakta tehlikesiz. Bu 
kadar mükemmel ıeyler el· 
den geliyor Okumak, yaz 
ınak, çalıımak. Diyorum ve 
onların yaptıkları ıeylere 

adeta gıbta ediyorum. 

GÖMEÇ, 17 ( S . Ş.} On 
ikinci kurtuluı yılım;zı bü· 
yilk neşe ve heyeclln içinde 
kutluladık 1 u sevinçli gün 
Lerefine köyümüz bayrak· 
tarla si.islenmi,u. Her taraf· 

ta bu ıevinçlı güniln yük
ıek heyecanı görülüyordu. 
Bu yüksek günümüzün yük
eek heyecanını yaşark<n bü 
yilklerlmlzl de anırayı ve 
onlara hisslyalımızı bildir
meyi bir vazife bildik Köy 
halkının hissiyatını muhtar 
Ali bey lmzasile telgrafla 
büyüklerimize bildırdik. 

Gönderdiğimiz telgraf suret
lerini ve aldığımız cevap
ları aıağıya yazıyorum: 

Ulu Gazizmiz Mus

tafa Kemal Hz. 
Gömeç'in kurtuluıunun 

yıldönümünü coıkun se 
vinçlerle kut ulıyan nahiye 
halkının derin tazimat duy
gularını arzeder ve afiyeti· 

nlze candan dualar ederiz ef. 
Gömeç halkı namına 

Muhtar 

Gömeç muhtarı 
Ali beye 

Kurtuluı gününün yı'dö
nümünü kutlularlıen hakkım. 
da gösterdiğiniz asil duy
ğulardan dolayı hepinize 
teıekkilr eder eylikler di
lerim . 

Reiıicümhur 

Gazi M. K emel 
Büyük M. M. Reisi 

Kazım Paşa Hz. 
Gömeç'in gurtuıuı günü 

yıldönümünü kulutlıyan nahi-
ye halkının derin tazimat 
duygularını iblağ etmeği 
ıeref telakki eyledim ef. 

Belediye cezalan: 
Bandırma 14 numara'ı 

otübüs şörförü MuharH m 
efendi bagaj ü.ıerine m üş te
ri aldığından; 
Şaban oğlu aıçı Salıh 

sihhi talimatnameye riayet 
etmediğinden; 

10 numaralı Balıkesir 
otübüs ıoförü Fahri 4; 

ve 3 numaralı otomo· 
bil şöförü lvrindı'li Ahmet 
ile 40 numaralı Bürhaniye' 
li Hasan oğlu Hüseyin 3 er 
müfteri fazla aldığından; 

Kebapçı Vicdaniye ma
halleıinden Mustafa oğlu 
İsmail bir buçuk kilo üzüm 
de 250 gram noksan üzüm 

verdiğinden dolayı Belediye 
zabıtasınca hep51 hakkınc!a 

zabıt varakası lutvlar•k ce 
zalandırılmı~la rdır. 

Poliste: 
Dün gece Yeıillide Kürt 

' 

Gömeç halkı namına 
Muhtar 

illi 
Gömeç halkı namına 
Muhtar Ali efendiye 
Kurtuluı gününün yıl dönü· 

mü münasebetil., hakkımda 
ızhar olunan samimi duygu 
lara tefekkür ederim 

B. MM. R. 
Kazım 

Nafia Vekili Ali Beye 
Zati alilerine ebedi min · 

net duygularile bağlı olan 
Gömeç halkı kurtuluş gü
nünün yıldönümünü kutlular
ken afiyetlnizin devamına 
yalvarmaktadırlar ef. 

Gömeç halkı namına 
Muhtar 

illi 
Gömeç Muhtarı Ali 

Efendiye. 
Gömeç'in kurtuluş günü 

münasebetile hakkımda ızhar 
edilen muhabbete t<0fekkür 
ederim. Ve cümlenizi müca· 
dele günlerinın hatıralarile 

selamlarım. 

Nafia Vekili 

illi 
Gömeç'te imar faa

liyeti 
Köyümüz l:ergün yapılmakta 

olan yeni binalarla büyü· 
mektedlr Bu husu•ta ihtiy· r 
heyetimiz de büyük gayret. 
ler 1arf etmektedir. Eski ve 
gayri sıhhi ı· mumi halayı 

yıkarak ru defa her türlü 
sıhhi tartları haiz asri bir 
umumi hala yaptırmırşır. 

Bu suretle köyümüzün sih 
hali ile çok yakıncan ala· 
dar olan bir meseleyi hal 
!etmiş oldu. 

bandırma iskele 

baytarlığı 
İnebolu iskele' e baytarı 

aynı maaıla 'e harcırahsız 
olarak Bandırma iskele 
baytar müdürlüğüne tayin 
edil mittir. 

Bir düzeltme 
Dü ıkü nüshamızda Ova

köy panayırının 26 eylülde 
yapıladağını yazmıştık. Mez· 
kür panayır 24 eylul pazar 
tesi günü olacaktır, düzelti· 
rlz. - -- - .;;: -- - - . 

Bu gece 

Vatan 

Ecz•ınesi 

f'löbetçidir 

lhsan'ın kahveıinie oturan 
Feyzullah oğlu Eyup'ım üze. 
rinde bir adet kama tutul 
muı ve alınmıttır 

ı Bize gelen ~ 

Olimpiyat 

lldr haft .1 muntazaman 

Yakalandılar 

Bandırma 
Kurtuluşu 
Coşkun bir sevinçle kut

lulandı, 
BANDIRMA, 1 7 (S,Ş} -

Bugün güzel Bandırma'mı:ıın 
kurtuluıunun 1 !. inci yıl 
dönümüdÜI . Halk coıkun 
bir sevinç ve tatlı bir he 
yecan içinde bu kurtulut 
gününü kutlulamışlardır. 

Merasime sabah saat 10 
da l:aılanmııtır. Evvela ıeh 
rin kurtuluşunu temsilen 
silahlar atılarak ıehre giril 
miı ve ıanlı sancağımız çe
kilmlı - nutuklar söylenmif, 
geçit resmi yapılmııtır. 

Gece fener alayları ve 

muhtelif eğltnceler tert'p 
edil mittir . 

1 ı . 

1 ~i~ayetler ve dilekler 1 
1 1 
Olur mu bu? 

Mekteplerin açıldıj!ı şu 

sıra tahsil çağında bulunan 

çocuklarını mekteplere ver· 
mek arzusunda olan baba· 

lara her türlü kolaylığı gös· 
termek lazım iken Gönen 

de hükümet tababeti sıhhat 
raporu almak üzere kendisi

ne mürecaal eden çocuk· 

!ardan muayene ücreti ola

rak yüksek para talep et

mekte ve bu parayı temin 

edemlyen çocuklar raporsuz 

oldukları için mekteplere 

alınamamakta olduğunu işit· 

tik. Ve bu haberın sıhba

tind ~ tereddüt ettik Eğer 
bu hal vaki ise alt olduğu 

merciin meseleyi ehemmi· 
yetle tetkik edeceğinden 

eminiz 

Ehli hayvP n sergisi 
( Ust tarafı birinci sayfada ) 3-Mükiifatın yarısı binek 
taylı kısraklara artan mükii 1 yaruıda koıum evtafını haiz 
fal verilir. Tay'ı kısraklar- kısraklara verilir. Kotum ev: 
dan mükafat artarsa ancak •afını haiz kıaraklar kendı 

. k ki a al aralarında puanlaja tabi tu-en eyı taysız ısra ar .. 
. d .. tu'urlar Binekten artan mu-

dığı numara üzerın en mu k"f k · k dan ar 
a at oıuma oıum 

kafat tevzi olunur ··k•f t b" eg"e verilir . . . ""k"f tan mu a a ın · 2 - birinci, ıkıncı mu a a-
tın birer adedi üçüncü mü- 8: Taylara mahsus 
kafatın ikiEi, dörc'ür.ı ü nü Madde - Teşhir edilen 
kafatın üç adedi yerli ırkla· taylar ıç i n on beı mükafat 
ra rr ahsus kısraklara aittir. verilir. 

Aded Mükafatın nevi 
-2- Birinci mükafat 

2 İkinki • 
4 Üçüncü " 
7 Dördüncü " 

15 

Mükafatın miktarı 

2X6U-120 
2X 50 - IOO 
4X40-160 
7 30 210 

5g0 
1 -lıbu sergiye altı aylık- taylar iştirak edebilir. 

tan üç buçuk yaıına kadar .. .. .. do"'rdu··n 
2 - B:rtnci ve ikinci mükafatın birer, uçuncu 

c;i nükHatın ik'ıer aJedi ecnebi ırklara mahsus taylara 
verilir. Mütebakisi yerli taylara mahsustur. 

3 - Ancak mükafat evvel emirde hülıilmel aygır· 

!arından hasıl olan vesıkalı taylara verilir. Mükafat ar· 
tarsa diğer taylara verilebilir 

Balıkesir sergisi sığır şubesi 
A - lloğalara mahsus: 
Madde teıhlr edilen boğalar için Eelıiz miıkafat var· 

dır. 

A :le :1 

'.l 

2 
4 
~8 

MJkafat n nevi 

Bir ı ncl mükafat 
İkinci » 
Üçüncü » 

Mükafatın miktarı 

2'>(50- IUO 
:!X40- 80 
4 X 30-120 

300 

1 - Mükafatı alacak boğaların 2 · 4 yaşında olması 

lazımdır 

dır. 

2 - Mükafat boz ırka mahıus sığırlı ra verilır. 

B - İneklere mahsus: 
Madde: Teşhir c dilen inekler için on bir mükafat var· 

Adet 

2 
4 

5 

11 

Mükafatın nevi 

Birinci mükafaf 

ikinci " 
Üçüncü 

" 

Mükafatın miktarı 

2 " 50 - ıoo 
4 41) 160 

5 x 30 150 

410 

1 - Birinci ikinci mükafatı alacak ine itlerin 1 i bu 
çuk ila sekiz yaş arasında mükafat verilirken yalnız eş 
killin tenasübu, yavruların eyi bulunması ve kendilerinin 
sütlü olması tetkık edilecektir 

İneklerin mükafat alabilmesi için yavrulu olmaları 
şa rtttır 

2 - Mükafat yalnız Boz ırka mensup ir. elılere veri-
lir 

Ballkesir sergisi koyun şubesi 
A - Koçlara mahsus: 
Madde: Teıhir edilen merinos koçları için aıağıda gfü· 

te·ildiğl üzere o.ı bir mükafat verilir. 
Adet Mükafatın ı:evi Mükiıfaıın miktarı 

2 Birinci mükıifat 2 X 45 90 
4 İkinci ,, 4 X 3o 120 
5 Üçüncü ,, 5 X 2 l 100 

11 JIO 

Balıkesir sergisi koyun şubesi 
insanın bu gördüğü ıey 

leri, körlerin, •ağırların ve 
dilsizlerin yaptığına lnan-
mıyacağı geliyor ı 

Fakat hakikat güneıi göz
leri ka naıtırıyor. İnanmamak 
ne mü 'llkün. Sadece hay 
ranlık duymak elde ... 

Susurluk ilan mahallesin· 
den hacı Halil efendi kızı 
Kamlle'yi zorla sürükliyerek 
kaçırmağa teıebbüs eden 
aynı ma~alleden Hasan oğ
lu Hüseyin ve yardımcısı 

Hüseyin oğlu Ali; 

n e~·r dılen bu biricik spor 
m~cnıuadının son sayısı da 
renklı kap:1 k ve ılolgun re· 
sim ve spor haberlcrile do 
lu olarak g-elmiştir Sporcu
lara vtı bütün okurlarımıza 

Ol mpiyut'ı tavsiye rdnriz l\hdde: Teşhir edılen rrerincs koı Lnları için aşağıda 

1 gösterıldi~i üzrıre on beş mükafat verı"ir. 

R. Gökalp 

Konak pınar Akça 
Gedik köyünden İsmail Ça. 
vuı oAlu Mustafa'yı kavga 
netlceeinde ajı r surette ya· 

------------ Adet Mkafatııı nevi Mükafaıın miktarı 

ralıyan aynı köyden Halil 
oğlu Ali Osman yakalana 
rak adliyeye teslim edilır i:· 
lerdtr. 

2 Birinci mük&fat 2 Y 40 80 
5 ikinci ,, 6 X 30 - 150 
8 Üçüncü ,, 8 X :!O - 160 

15 390 

ağdıcın Köşesi 
Köyler ve şehirlile 

mek etrafın~a 
Bir çoklarımız var_kı, ~ 

ye giılelim fikrindedır._ ·İ 
Yü şairane dekorlar '1 

rııı• vehınedi}or ve hnyo 1 

siislüyoruz. Yeni köyU ! 
sıı 

le~tıriyoruz . tam men 
1 

Altı d~lik ı·arılda rınd 00 • 
k b • Jt 

rı ta anı topregn 
1 köylü şiirleşenıez. ~j·r. 

bile onun şiri seC.ıletıO ' 
Jır. TopJI öküziL• sısk• 1

fl 

ğinin kuvvetine nııs_ırlı 'ı 
tarının varl.ğını ekJıyen~ 
lü çubuğunu yakııruk ; 
fıne bakan köy of('aıl 1 

ğildir. efendiler. ~ 
Unutmamak ldzıındır 

harman süren, tarla 18~ 
yan ve hayatı çalışıJl\ 
geçen müstahsil köylu 

0 
dınının söğüt gölgele'' 
aşk türküleri ~öyliyen. ıııb 
kin hayal fatmasile hıÇ 

ıı 
alılkas ı yoktur ve oleıJI d 

Bugün. Anadolu kS 

müslohsılılir. Ytnı i~ b9ff 
· · · d k isti. tına gırmıştır eme 1 

rum. O, bir traktör, bir 0~ 
k. e•'' ve bir harman mıı ıo 

minyatürcüğüılür. f 
~ıirer, bıçcr , barınan b 

p.ır Nıcu köyler sıye ,~ 
rim ki bil ıı kla:ıik v ' ' 

ıır 
denb~ri kullanılan d 
malzemelerle ı·alışmoktBıl 
!ar. Sapan, oruk ve diJdt 
devrinde:!irler, dahn .. )'e~. 
l ı- ri kara, hpekli \" 8 ı 
ekıneğidır. l'otur ve çer, 
giyen köylıi basık, tol'~. 
köy evinde bir hasır ıe ~ 
şekten başka konforu 
mıyan köylüler! . 

Köye bunlur için mir 
diyoruz? S\lR, bizJ bıı0 1 , 

1 b
. ıı lirik ve kastora ır 

1 
d~ koru içine bürüyerek yu 
turma~a kalk mı, ar· ık ·. 

F!K!R ADA\11 . hize ıo. 
gıtınek idealinden bahseırıı 
Mektepsiz çocuklar, ilıl\11 
hastalar, ltknıhiz ve 111r 
kinasız ziraat ve (l0of

0 
d 

s~z evler ı.lıyJrına kupııur 
bır idealle gidilmez. . 

z~ten köye gitme yani r 
t ı r . (.:ünkü köye gitmek i 
riye gitmektir .. 

Asıl ideal köylni ~ehir 
leştirmektir .. 

sağ!) 
Küçük habrler. 

kurac.ak mühendisi' 

İSTAN'lUL, 15 (S.Ş) ~ 
Kayseri fabrikasını kura'' 

d.,ı,r olan Sovyet mühen 1 
11
, 

Çiçerin vapuru .. ,~ 
Odesadan g . ldiler . Mvh•ll 
dislerin arasında Rusya 

il 
yüksek ocak inşa etıtl 
bir kadın mühendis vaıd•' 

Faşist Ünviersitelil
11 

bu gün lstanbul'' 

geliyor 

İSTANBUL. 17 (S.Ş l i 
Salı günü ltalya'dan h11 1~!( 

D 
bir vapurla ıehrimizde 

1 
gün kalma !c üzere bin o~ 

~' versite talebe i ge l ecelı I' 
Milli Türk Tal be Birli 

b" 
tarafında kar ılanarak f' ~ 
rin ıayanı temaıa yeril 
gezdirilecektir. 

Matbuat Kongra 51 

IST AN BUL . 17 (S.Ş.) ~· 
Ankara'da bir matbuat lı 0 1• 
grası toplanacak ve ıfl 111 
buatın teıktlatlandırılrl'' 
görütülecektir. f 
Karsıta soğuk daıg;rı 

KARS, 17 (A.A) ~ 

•' gündenberi vilaı el• 11'd,I· 
her tarafında bir rnAulı 

1 
gası hük'lletmek•cdır. Ev1;ı 
de sobalar lcurı•mağa ve '' 
kes kışlık elbhe geylflt 
baılamıftır 
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~SAVAŞJıı-,_.,..,........,.,..~ ....... ------,,_,..._ __ _... __________ ._. ______ __ SAYFA: 3 

1 
1
---D.. · d .:. .. ı·~r,·ısf l't.• iktıscıdi lı<aı·eketlt•ı·: 
... uııy<ı üzeı·ın e ., al 

Fransa ve İtalya "Pest •~~~d~3!,~~!~es~.~~ı!~İ ~~~r~~~~~azr~~i~!nin böyle 
'd k büyük men- J 

.. Berlin,, den: li Afrl~a a pe Zira 
1932 

de Sovyet R"sya ile apon- yüklü Lir tecrübeyi siyaselen 
M. Bartbou'nun Teırinev- faatlerı vardır. G ı ya arasında senelerdenlı~ri baıaracak bir vaziyette ol -

Vel nihayetinde Rusya ' yı zi- sabık Hariciye na~ırıl ra~. devam eden ve şimdi de ması şarttır. ihtiyarları eyi 
Y d d • ğ ibi· ita ya mus· M k 11.retı hakkında cereyan di'nin e ı g · , 

1 
Sovyel Rusya ile ançu 0 yetiıtirilmişlir. Fakat görül · 

d 1 d n ve yaı o U h 1 fi e en müzakereler beyne! temleke er e • arasında çıkan i ti a arı düğür.e nazaran ~iıfı mik-
trı 1 ' I k politıka•ın< an 

ı el matbuat aleminde bir müstem e e , takip etmek ekseriya yoru- tarda harp malıen . esir.e 
ç k " ğ. aman A•ya yı k d Ç k 0 akisler ve mübalağalar bahsetlı ı 2 · ıh Af cu bir şekil alma la ır 0 malik değildirler. 
levı· H d ··ı alnız ve bı assa ti k T h ıt etmı,tir . Fransız a · egı • Y defalar vaziyetin pa a ve eç ızat m~yanında yu 
tic· . .k • murat edıyor . d · 1 ı·ğ · k 1Ye Nazırının Roma zıya rı ayı 

8 
tt ki recek derece e geıgın et 1 ' arıda zikredilen ha rp ara 

t ı· ., in 1 mar a Ş k ' k •tine müsbet bir ehemmi Musso ını n . d görülmüştü. Uzak ar la i baları ve tayyarelerden ba ş -
• t k d katiyetl e ıfa e d ,e ve rmek istedi~! bilin· nul un a, ı iki büyük devlet arasın a ka ıunlar da vardır: 
Ilık . .ğ . Ryı 'ma ta•a,Hır . aıı 1 f 5 e tedir Fransız diploma ettı . 1 Y ' el mevcut ihti a ın n.enıeını 500 hafif ve 00 ağır 
•iıi lt,.lya 'yı kendine kazan· nın, İtalya tebam1ınl rba. er_e yine Şarki Çin demiryolları top, 16,000 hafıf ve 'oU 
trı k T 'ta hiır.ayesı e ıtmı· k d B d ' için hiç bir ıeyi ihmal un us • . • teşkil etme le ir. u e ağır makineli tüfek, 7000 
•tınıyor yeceği aııkardır. miryolları Ruya ile Ç in'ir. otoır. obil , 1300 motos k let. 

'f ]915 senesi nisanında in- k 1 .d. . H eınmuz ortalarında Sir İt 1 a'· müştere ma ı 1 ı; ve ısmen azer ordurnnun takriben 
John s· Ş k · akı giltere ile Fransa ve ay Mançurı 'ye. hakikatle ise 2500 bin ld•isi JcnHal Bu-h ımon ar mıs • k . .. erine • 
. akkındaki bü ük nutkunu nın harbe İftira 1 uz bugün Japonya ' ya ait ara dienny'nin idaresindeki süva 
ır Y b. .. 1 .. hudnlunda bu· D · il k 1 a.t ederken. ltalya, nazari Ly ıe ço u , · M 'aa ziden geçer . emıryo arının ri ıta arı teıkil eder. Bu 
ola k ı Tunus ta ve ısır · M k ' t 1 as h k ·· k ı ra ve bazı ihtiyati ka· unan 1 1 ' t ki ançu o ya sa ı m ı a mu emme •Üvari kıtaları 
Yıtl11.r k k F 'nın ki vahaları ta ya >a " kındaki müzakereler >e bu en modern harp teknik mal. 
" oyara ransa d. 
'"lrb· A ı h k vadetmiıler ır. mesele etrafında hadis elan zemesi ile mücehh<Zdır. k 1 vrupa teıki atı a . . ·ı teahhüclatını 
ıııdaki gayretine dair fik- lngı tere b z ifa et· tiddet li ıhtiliıf herke ı çe Bu izahattan anlaşıldığı 

''ili b ld d F 1 b. 19? 4 te ve 0 ya malumudur. Vaziyet bu veçhile ~ovyet İttihadı yal-
lik ı ir i. ransa i e ır- .- . Fakat Fransa Lendi· merkezde iken Rusya ve 

. le Ruıya'nın Milletler Ce· mıştır. !arı bugüne ka nız kalite itibarile Jeğil, bil 
l'rııyetıne kabulünü müdafaa sine aıt olan . r Tekrar Japonya'nın askeri kudret hassa adetçe de Japon or· 
•iti T dar tehir etmıt ır. 1 nisbetleri hakkınca kua bir dusu ile boy ölçecek kud-

ve timdi de una me· ld • halde 
~k leıinde aynı hatlı hare mevzubahs 0 u~u tetkike giritmek faydasız rette bir orduya maliktir. 

t L b . • · cenu<U şar- J 
e i la kip edeceği zanno· y ıe nın meselesi olmaz. apon ordusu da ıüphe 

lunuyor ki hududu Rusya'nın hazer ordusu yok ki cihanın en eyi ordu-

lier iki tarafın bazı umu· açık bulunmaktadır. FTrabn: a muazzam ve müthiş bir ıey· !arından biridir. Japcn or· 
trı• · 1 'I Horku ve 1 es dı·r Askeri kuvvet , 22 ko- d hl 1 ıneselelerde hakiki veya ita yan ara k mı? usu su le • takriben ES 
l'rıuhayyel bağlılık' arına rağ- ti eyaletini bırak~daca r·· k. !ordudan terekküp eder. milyon nüfus iç ndrn 
trı · 1 ti es ı en ur ı- H k 1 d 3 · d ?- 000 b 3 en, sırf Fransa ve ltalya· Bcı eya e er b .. ·bı· er o or unun pıya e ~:>, za it ' 8 0.0 LO 
Y.ı alakadar eden rreselele ye'ye ait olup . ugun 1 ı - fırkası ile topçu sınıfından nefer ve 40 000 asktri po· 
tın tanzimine dair olan laflı kalan arazı meyanın tank ve zırhlı arabalarından listen mürakkeptir. 26 piye· 

''11.ılar henüz tesblt edilme· dadır. Bu hareke~ anla!~~ ve birer gaz alayından mü - de fırkasından üçü Korrea ' 
llıittir. iki memleket ara· fıkrinin hakiki hır .. delılını rekk~p husu.ı kıtaat ve teı· da bulunur. Piyade livala 

:ındaki münasebetlere , harp· teşkil eder. Zirad boyleİtb;r kilatı vardır. Bundan başka rının adedi 25 ve piyade 
•ıı evvel olduğu gibi lir şey tahakkuk e erre a 12 süvari fırkası, 19 müs- alaylarının adedi de 104 
ı, · ç t ve Cine ı · b ı ~raftan rekabet bir taraf yan ticaretı a takil süvari ıvası, me 2u tür. Piyade alaylarının her 
le.ıı ' f · k c'ar kendire mı·ktarda fenni kıtaat ve b· · d k da pazarlık sure tile kör ezıı e a ırın e i işer hafif ve birer 
11Yutrna fikri hakimdir. yeni yollar açacakl'.r yüksek inkişafa ermiş ve ağır makineli tüfk bölüğü 

l'vtilletlcr aran ve Avru· Son sene'er tarıhınrc ra- sulh zamanınca 2000 den vardır Sahra topçu alayla 

:11. Politıkasının hali hazır · kip büyük . ~.evl~~d~nsi;a~i fazla harp tayyaresine rra- rının adedi '.:!5, ağır sahra 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •saa ' • •y • • v ıı n • 
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. [ .,, L , • azan • 

: l_(~çük. : ır nayııg- in Hi"ayesı : Medi N . : 
:Hıkayesı : : : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hikayem ''Ona. arrııa~aıı olsun 
Kosa marka ziraa t maki - yanından geçer , gider Ya 

neleri fabrika .. sahibi Müs prakları hışırtarak geçen 
yü Zula elindeki gazeteye ate ş bir ruzgar gibi. . O, se 
bakarak düşünüyordu. Hiraz ver amma kızın bundan ha· 
evvel gazetede gördüğü ha- beri yoktur. Ar a dan seneler 
her , batı iç inde yeıi l bir geçmiştir Geçen yıllar kafa 

donanma fişengi ateşliye rek tasında yaş ı yan a l tın baılı 
geçti. Fikirler kafasında bu genç ka dına daha bir 

manga kolu halinde geçit niıyan kostümü giydirerr.e 
resmi yaptılar. miştir. O ka fa tasının albü-

Efendim , gazeteler bugün müne bu gün konff.Uf bir 
Labiş isminde bir ziraat kartposta l gibidir, ren gi bıle 

ınütehassısının Ta lon hükiı solmamııtır daha.Margrit onun 
metı tarafından angaje e dil- albüm batı içinde sakladığı 
diğini ya~mışlardır Müs} Ü aleti bir genç kız porl r< •i

Zula bu mütehassı sa para dir . Labiş , Margrit in baba 
vererek Talon'u kendi fab - sına he nüz bir şey söyleme-

rikası mallarına bir pazar miş . yalnı z düşünmek isle 

yapmayı düıünmütlür. Buna miıti Daha doğru o u iıtediği 

imkan vardır Eğt> r müte ıeyi sövlemeğe cesaret ede
ha.sısın izzeti nefsini düıü- ınemişti. 

nürseniz aldanırsınız, efen · Mütehassısın bütün gece 
dim. Çünkü , ne bunda iz · düşünerek 'erdı ğ i kararı 

zeti nefse dokunur bir rüıvet siyliyeyim, size . . Madam ki 
ma hiyeti. ne de mütehassıs · Müs}Ü kısk11rak bağlanmış , 

ta o sizin ded i ği niz şey var para teklif ediyor. P u adama 
dır Müsyü z le ba ıarak dilediği şe y i }aptıramazjmı?. 

hususi katibini istetti. Katip Kız ile evlenmek istediğ i ni, 

içeri girince patronunun gü· parada gözü olmadığını an
len göz bebeklerinden ka- !atma k yanlıı bir şey mi 
fasında mühim da lavereler olur?. 
döndüğünü anladı. Çünkü Aşk , arzul a rın kırbaçlıya

Kosa mı..rka zıraat maki na· rak şaha kaldıı d ı ğı lir ya-

ları fa '>rikası müdürünün ğız kıs r aklır Aık kcca bir 
gözlerinde gülüm seme da neh irdir. Onu, nehir kolları 

laverenin şifresidir . Patron, gibi arzularımız ve hevesle-
hav.~na sigarasını tellendi rimiz besler. Bu feloefeyi 

rerek kat ibine met eleyi an - ve şahlanan arzulara gem 

lattı . 0,Müsyüyü öylece . bir vurulamıyacağını bilir.Labi
r. ut gibi dinledi Patron sö- ı'in aşkı derin bir ihtiras rü
zünü bitirince ka'tip aı ağa yasıdır Gün olmuı aşk bir 
kalktı. Yerlere lıadar eğildi. kalp gibi göğsürdc çarp· 

Zula arkasından: mıştır Ümitsiz bir a ~kla ı 
Evini bulacaksın her sevdikten sonra artık onu 

halde kandıracaksın ha! di- paraya değiferek acı çek-

ye bağırıyordu menin ne manası olur? 

. . . il.ki d . t·f de ayyen arazı uzer lik hava harp kuvvetleri topçu livalarının adedi 6, 
ed Vaziyetin en ısı a ·k , . ır.tonfaatlerini 

en F 1 l • ar ve ı tısac 1 
• mevcuttur· cebel topçu alayı 12, süvari 

ı ranea, ta yanın . den ıınlııımalara te· 
ularını ve hak iddialarını tah~ıt e Bugün ordunun ha2er kuv topçu alayı 4 , tayyare top Katip mütehassısın evini 

güç bela bulabildi. Fakat, 
Kosa ml\rka ziraat nıtıkine· 
ları fabrıkası sahibinc!en ün 
ce bri çok tanınmış firmalar 
bunu düşünerek mütehassısa 
ada nlarını göndermitlerdir. 
Labise kimi para vermek 

istemiş , bazıs ı c1a lir çek 

Mütehassıs, o sa ~ · ah Ko

sa marka ziraat makinaları 
fabrikasına telefon elti Pat· 
rona arı:uıunun para ile 

değil kızını vermesi şartile 
kabil olacağını bildirdi Te
lefonu kaparken gülümsü 
yordu. 

l'rı•' saduf olun< r. l 500 000 ı· d ~rııkün olduğu kac'ar th il h ta anlaşmak is veli • , ne er en mü çu alayı 4, demiryolu alayı 
ven . · u usus .. kk 1 b R ' 3 1 f l fcraitle halletmek Hlı d ı t tarafından bu- re ep o up una uıya ya ' te gra a ayı 3 tür. Ve 
Yor tıyen ev.e tabi memleketler ordusunun nihayet 28 istihkam ve bal 

D
. . ük fedakarlıklar yapılması 

I cnız meselesi, Eransa - ~ etmektedir. f.ğer bu (Territorialarm<e) 850,( lO lacı taburu mevcuttur . 
laly k ıcap M 1. ki•isini ele ilave elrrck la Japonya, cihanda üçüncu·· 

b· a münas-;batının nazı hal vaki olmazsa, usso ı- • 
ır no'-t , 1 l k ·hı· nut zımdır. Beynelmilel askeri derecede büyük deniz harp 

1 
H asını tepi e me , . 18 mart tarı ı · 

1 "~ir. Senelerdenberi muh· ~ 1 n;a tesadüf olunan şu müteha&<ısların tahminlerine kuvvetlerine malik bir dev-
e1ır fırsatlarc'a l u me· .'.'~eri bir~aç aya kadar göre Sovyet itti!- adı bütün !ettir Buna karfı Rusya'nın 

•e e t f . . ·· soz ' . ihtiyarları ile 12 milyon ki- deniz harp kuvvetleri nisbe 

ııa.k e ta ında netıcesız mu· tahakkuk edec.eklır. 
a 1 1 ı •iyi silah allına alabilir . tPn zayıftır. 

F fa ar olmuştur. ta ya, "Fransa ile Italya arasın- • 
'il.tıs I b ·ı d k" ··k Fakat bu ancak çok yavaş Japonya'nın hava harp 

a i e prensip ili arı e d b .. yük ne e uçu 

uzatmıştır; gittiği yude ~en 

dil e rinin markasını tavsiye 
etmesi için . . 

Musyü ona söz vermifli. 

sözlerden hiç birini söyle 
meden odadan çıktı 

Hemen o akıam Piycr:e 
villadan uzak bir yerde bu
luştul.ır . Piyer Margrlt'ln 

sevdiği gençtir. O , bir eıans 
fab ikası direktörünün oğ
ludur iki genç ULUn uzun 

konuftular. Kız, babasına 
sinirlenmişti , ağlıyordu Pi

yer c.nu teıelli etti ve elle

rini ellerine alıp okşıyarak 

bir ,eyler söyledi.Genç ada · 
mm sözleri Margrit'in göz 
yaşlarını bir papycbuvar 

gibi emerek kuruttu 
Düğün günü gelip çattı. 

Zula parayı seven bir adam 

olmakla beraber düğüne 

özeniyordu 

La bit te ondan aıağı kal· 

mıyor, Talon'da bütün ka· 

harcıyordu. zandıklarını 

Çünkü bu onca ömrünün 
en büyük düğünü ve en 
büyük bayramıdır. Fabrika
tör~ damat olduktan ıonra 

para düıünmek manasızdır 
Mütehassıs balkonun ca 

mlı kapısına dayanmıt uzak
taki şehir silüetine baka
rak bunları dütünüyordu. 

- Müsyü sizi telefondan 

istiyorlar . . 

O hiç bir şey duymamıı· 
tı. Ancak hizmetçi tekrar· 

!ayınca duyabildi . 
- Telefondandan istiyor· 

la r sizi Mösyü 
Labiş tel.,fonu eline aldı. 

Telefondaki ses ince bir ka
dın sesidir. Ona telefon 
eden Margrit'lir. Niıanluı 

hiç durmadan ıöylüyordu: 

Ben başka birini se

viyorum. Sizinle evlenmi

yeceğim Şimdi sevgilimin 
otomobilile kaçıyoruz. Ba. 

bama lütfen söyleyin beni 

aramasın. 

Lahit üst tarafını duy
madı Başı dönüyor • 
du. Başı sesleri büyülterek 
uğultu halinde saklıyan bir 
kubbe olmuıtur. Telefon 

elınden düştü. Çıld•rmıı gi
bidir. 

Ve kafatası alev almıf bir 
barı! fıçısı gibi ateı içinde

dir. 

llı(i 8 . b" a ne u . . . ve uzun sürec< k bir harpte silahları 14 ta ı 
il.vat ıstiyor ve bunu ır lelt!rin Hç bırısı hallo· yyare a ayı 

Pi •resti, ve izzeti nefis mese· mese 1 vücut bulabilir. Bundan ma- 1 ile 1200 zabit ve l l . Oıı o ne· '•i lunmaırm::ış~t~ır:..:.:., __________ ___ -:___ ferden mürekkeptir . Bahri-

O, buların lıepsinı reddtt 
ti. Yalnız Müsyü Zulanın 

adamına: 

Aradan il. i gün geçince 

Mugrille niıanlandılar . Dü. 

ğün mütehassıs Talon' c'an 

dönünce yapılacaktır . Fa lı at 

niıan kızla delikanlı kartı 

l aımadan yapılmıııtr Kızın 

bu alıp vermeden haberi 
bile yoktur 

Labiş camlı kapıları kırar 

casına açarak dııarı fırladı. 

Hizmetçiler alıklaıtı ve ar· 

kasından aval aval baka 
kaldılar. O, taflan gölgeli 
kır yollarında kayboldu. 

Yapmııtır • F • M tb tı yenin deniz tayyareleri 32 
lı 11. ransız gazetelerind.e in 1 gı'lı'z a ua ' 1 n müfrezeden müte~ekkilJır . 

t eden Fransa ile ita ya b ··ı·· P · llra . f d ) eder Hemen u un arıs Uzak Şark"ta yukarıda 
sında " Akdeı.Jde rrü ·l. tÜsl tarafı birincı saya a telakkıluile 

8&.v t • k d matbuatının kaydedilen askeri kudret 

h a " hakkındaki anla•ma 3 'Ü milyon fran e er. b bı·r zıt te•kı· l b 1 
• 1 ı · taban ta ana y i ançosundan doğru bir hü 

llvadisi biraz garip görül Londra matbuatının na ı · İngı·ıı·z k b I llı(i' k . eden bu prensıp, üm çıkara i mek için Rus' 

b 
ve hatta derhal te zıp kuvvet ve ciddiyeti, bu mat· d d 1 d f il k halkının şuurun a o ercce arın a elçe aikiyetini aşa 

l
e edilmiştir. buatın haiz olduğu büyü k ki · t • k. ğ d k l k t salabetle ö eımış ır ı, ı a ı vaziyet i e arşılaş 

alya bu şekilde bir mü itibarın amillerinden birisi· s . •e.vaı k" f. 1 umumiyetle ensatıon mat- tırıp mülahaza etmek lazım · 
,,.. ı hiç bir zaman a 1 dir. İngiliz vilayet gazete e· h k d b d 
'orrn . Ç k" b .. le buatı da er ne a ar u ır. 
b emıttir. ün u oy ri de bu cihetten aı8ağı va

1
: matbuatın tesiri için esas Japonya fevkalade mü-

lr ın.. F ' b.. d ld·I umaı t(i,.. usa vat , rama yı u: ziyette eği 11 er. kaideler tamamen gayri kemmel talim ve terbiye 
denizlerde menfaatı k dret l-ahsirde ciddi ga· 1 ki b b görmü• . yetifmi•, eyı· ve oj u . mevcut o ma a era er • • 

an b · d ı ·b· ·· t · telere nıs 
k . ır ev et gı ı gos erır· ı 1 r dig"er gau h d mahirane harbettlkle rı· bı'r ze e e , . bu kaideye ürmet e er ve 

d
•n ltalya·yı bir Ak•' eniz bet!e çok yükst k bir dere· I çok tecrübelerle sabit olmu• 
'Vie· d.. tiibiour. b d lk • ı seviyesine in ırıyor. ceyi haizdirler . Ciddi bir İngiliz ınatbl'atının mali .r or uya ma i lir. 

lngilterc'nin kuv\•etli yar- gazete, bir İngiliz için }ük teşkilatı başlı başına bir Sovyet Rusya'nın faık or 
d ' lllına ve ı·talya'nın anlaı· bcdattan ıı ·· ··k a le duları ve malzemesi mcv · sek bir müessese, ' mevzudur. uyu g ze 
llıa tıiyetlerı·ne rag·men Fran· · ıı ·ı kıy~el ve 1 d b. çoöu daha ba•'a cullur. Fdkat ordularını, mal-mevrus, mı '" er en ır ,, •" 
;: bu itin içinden kolay .. k~- ehemmiyeti haiz menkulat neşriyat dahi yapan bir şiı- zeme v~ erzakını binlerce 

.. 
y çıkamıyacak gibi goru O t k•t 1 1 tb kilometrelik mesafeye nak · tan bir şeydir. nu en 1 kete aittir. ngi iz ma ua-

nuya F b ·· !etmek için yalnız tek hatlı 
İ r ransa belki ugun siz ve münakaşasız ka~ul tının yalnız kendine has bir Ş 
ta.Iya'nın daimi maduniye- .. I . arki Çin demiryoluna ma 

l. etmek mutlaka icap etmez· tezahürü : Pazar gun erı, l"k . 
ıni, Afrıka'da ı·htılaflı kal- 1 1 tır. se de her halde ona hür miktar ve envaı yü~ ere 

!ardan Observer'ln haiz ol 
duğu hürmet Timesin iti

barından geri kalrr.a7 Diğer 

bir <Pazar günü gazeleri) 
News of the World olup 
mahkeme ve adlıyeye alt 

haberleri en vasi şümullü 

ve m üken n:el bir tarzdadır 
ve dünyanın herhangi Lir 

tarafından bu kabı! haber 
ler alır. Şimdi değıl ı e de 
evve1ce bu gazelenın baskı 

adedi. Amerika dahi daHI 

olduğu halde biç lir gaze . 
te tarafınclan elde edilme 

mit bir yüksekliği haiz idi. 

~-ı' meselelerde bazı feda . met edilir. Bu kan~atin hu- baliğ ve aynen büyük ye' -

h arlıklar yaparak ödemiye b 1 • etelerı· n forma ve 
sulünde aınil olan ~ey . . e. mı gaz 

'f azırdır. Yarım asırdanberi ki büyük gazetelerın bıç ol- şeklini haiz olan (Pazar 

1 
unu•daki İtalyan muhacir . makalelerini günü gazeteleri ' nin intişar 

erin h k nıazfa siyası 
k 

u uki vaziyetleri hak· · o'a· etmesidir. Bu gazeteler ek-
d hemen daima anonım 

tn a Rocna ıle Paris ar.ı.sın· d T · aball"ı olarak tahdit d rak netretmeleri ir ımes serıya m 
.. bir anlaımamaz'ık ele • ğ. b . rı edı·len bir hal~a hitap eder 

V • • ne•r~tli ı " · 
anı t k gazetesının y ~ • . e me ledir. Faş zm, cö· ı b 1 ı k ter. Londra sehı ·nin hemen ~ k. ··ıtaa irpoııa. • 

"•ert selefleri g bı· ltalyan ır ve mu a ' d b k b·ı 
Yahut 

muharririn h >r ınıntakasın a u a ı 
ltıuhac i rl · · F • t• cının ı •) 

b. er;nı ran!'ız Jarın cı. • k (P ··nu·· gazete eı ı neş · 
ismi ile de ğ ıl, anca o azar gu 

ılyeti deı:-itllrme tara' vur- 1 bu rolunur ve bunlar büyük 
111.rına l ' . muteb~ r gazetenin cr.cetmıye hıç hır za- azetelerin mahalli havadis 
inan t f fı·l."ır ve mütalaayı kendisi g ara tar değildir. ve haber noksanlarını telafi 

Diğ t f h nı·n lamami e ~ahsiyeller er ara tan nüfus i raç ederler. (Pnzar günü gaze-
edenbir memleket oln ak ha fevkında olan otoriltııle le· 1 b·ı·· 

b 
teleri) nın hazı arı u un 

se ile fazla nu" fu•unu sev ket· keffü elm<'si sayesinde kıy· ll • memleketi tutmutlıır. un· 
inek l•tl 1 1 , Ş met ve ehemmiyet iktisap Yen ta yanın ima · 

- Patronunla kanuımak 

islerim , dedi. 
Anladım merak ediyor 

sunuz . Acaba . Kosa marka 
sahibinin öteki firmalardan 
farkı nedir? diye . Bu uzl n 
bir hiki\yedır Yalnız şunu 

söyliyeyim lV üs) ü Zulanın 

sarışın, ateş dudaklı bir kızı 
vardır 

• • • 

Akşam , taze bir çiLan ha

linde kızaııp •onrıo olmı}a 

başlamıt gibi morarmajia 
başlayınca Lal ;I IVösyö lu· 
lanın villa ·ına gitti. Müte 

hassısla fabrikatör uzun 
uzun konuştular.Fabrikatör: 

İslediğiniz kadar para 
Yalnız Tolon d<t bizim ınar· 
kayı tav siye edin, recamız 

bu! diyordu. 

Labiş'in 4 ız babası 

ht>sabına çalışmasının neti
cesi görüldü Marsilya'dan 

bir ay sonra Talon'a vapur 
vapur Kosa marka trnktör 
harn a n makinesi gönderil· 
di. 

Bütün dalavereleri Mar 

gril çok geç duymuştu . Ba· 
basına ••yan elli Zula kıı

dı, kudurdu· " Bu evlenme 

fabrikanın yaşaman i~in 

la.zın,~ diy<'. bar lar bağır
dı . 

Uyle ya koca bir hükü 
meli kendi fabrıka sına pa · 
zar yapmak az para getirir 
bir iş midir? Margrit, gün · 
lerce düşünerek hazırladığı 

• 

• • 
Aradan seneler ııeçti . O 

gündenberi Labit ortalarda 
yoktur Hala kimse ziraat 

mütehassıaının ne olduğunu 
bilmiyor. Bazan seyyahlar 
ona benzer bir delin;n Ta
lon sokaklarında saç ıakal 

birbirine karıımıı,dolatırken 
gördüklerim söylerler. 

• • • 
Çoktan Margrit'le kocası 

babaları barıtılar. Hatta,lca 
rı koca Kosa marka ziraat 
nı'<ineleri fabrikasında ol

dukça ağır birer vazife al

dılar Kosa marka Talonda 

büyük bir ıube açmııtır. 
Hala, bugün bile Talonda 

Kosa marka traktör, orak 

ve harman makineleri kul 
lanılmaktadır 

o gece Labiş eve geç dön·,. Vu rtt aş ' 4 
dü. Yatağa girdi ama uyu- • ' 

yamıyordu, bir türlü.. D ft } ,.J Ad y k 
İstemıyerek geçmişi dü e er erL1 e lfl 0 Sa 

şündü. Bilinmez l>ir ar:ı.u- Belediyeye Yazdır. 
nun parmakları kafa tı s • nın 
hatıralo.r alb~nıünü karı~lır · l ı ı lı lı u p ı lı•ft..rlı rı .,,.ını ı~ t r ~imdiye kıı.lur <lefter-
dı ve gözlerinden yılların 'c r.J ,. ırnııı ı ı H' nııııı n runı ;oroınnıl isen 8<'CIP el. 

panoromasını geçirdi duıdu Unümüzde .ı n<' n k üç gün ,(aha vnr Ondan sonra 

Fabrikatörün ataş duJak itiraz < l i nl e nnı r z 
lı , ıarı~ın kızı M c;. rqril'i ~evi 

,ı.. 

O zamanlar Labıf ziaal 
Enslitüsündedir. Sevdiği sa
rııın kız hususi olomobilıyle 

f,m nı l , ulnnı ,z, .ın lıPmıın Hel.,Jiyede İntihap en

rum , nine f! ıl Sana ~·Jk koloylılc göstnilecektir 

Beleıl Y" intılıub nJu rı •y utmak hn medeni ada
mın hakkı oltluğıı kud:ır v~zifesidir de . 
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ll<tlıkt~siı· \'il<tY•~t l)itiıııi 
• 

11~ncüıııeninden 
Higa<lı~~ rıalıi~e:--iııiıı lli~aralaıı kö,\ üııdtki kap

lıea 25-9-\:l.'!4 ı:ırihiııdeıı itihareıı 25-2-936 ta
rihine kadal' l 7 aylığırıııı ieıHı şartııarııesi ıııuei
lıince 6-'fı•şriııit·,·vel-193-i tarilıiııe müsa<lif pa 
zarlf·~i !!Ürıii saat 011 he:-tc ilı;ılc ı>uilıııek iizrrı• ,, . 
yil'rııi giiıı müPdPllt>:ıl<'ııi nıiiza~Nle~e konmuştur. 

17 a~ lığııı lwdPli ııııılıa ııırıH•rıi 1 üü li r:ıdır. 
Talip olaııl:ırırı hu mik<lar iizı•f'İııdtıı ~ fı7df' 

vedihucıık nishı'tirıd" teıııi11:ıtı muY:ıkkate nıak
İııız ,e;·a ıııektııpl:ırilı• hik liktf• ~t'\lllİ ıııı'zktlrda 
sartııanwsirıi iiğn·nıı ek i~ti,eııleriıı daha • Y\el 
• c • 

t>rıciiıneııi Yil:hf'tf' ~t·lııwlt'l'İ ihiıı ohırıur. 
• • 

Balıkesir \ ilayet J)aiıni 
•~ ıı c ii m t~ ı ı i nd en 

ı;ürı.,örrııPz - i •rindi \olu iizerindl'ki Kıııık ve 
~ . 

Ralık.esir-Edremit volu i'tzcı-iıı<lf'ki Dt•rei' iraıı 
küpriilerinin şartrı~ıııc vı· kl':-;ifııanıelPri nıtı('iuirı
ce tamiratı ı•sasi,elrri (j. te~rirıie' \t>l-91::4 tari-. . 

ll<tlıkt"'siı· El'k«t{ 
!\ 1 ü d ti r l ti ğü 11(1c11 

E'kafa ait kücfık ~aJınaıı ı..aı~ısı11da 2o7 . ' . 
,\'o:lu kal11eha11eııi11 l'a111, caıııakı 11 \P c:.ıııılı ka-
pusurıuıı ıııiict•tltlPılcıı tamiri a~ık ıııiiııak:ısa a 
~ıkarılınıştır. ilıalt· ı- ı o-934 pazartc~i giiııii i<·ra 
edilt'cektir. T df} olaıılarııı ı .ı lira ı. · ıııiııaı akea
sile hirlikl<' Balıkrsir E' kaf ıııiıdiirliii{iiııt• ıııiinı
caa ı ı. 

Eı·de k l\'l<t 1 
ltl üdii ı· I iiğii ııd e 11 

Enlt•k sıı'.ı d.-ğ ; rıı11 nler 11ıf',kiiııtle 111:ıa bah~,. 
dP~irıııen )t•ı·i, ~ukaıı~· ;qıı<·ı kii~üı de lınr,qı hir 
lwnc, Ocaklar kihii kunıJ..a\a 111('\J..iindı· iki lıiıı . . 
kiitiik lıarap lıağ \t' f~iitıllo~dıı kö) ii Calaıııanyoz 
nıeYkiiııdt• 12 ağaç hir zı·~ıirılik ıu·~irı para H·~:ı 

2 inci tı•rtip l,ı·fı~<· boııo~u~la ödPıııı.ek iizf'rc 
salılıt..tır. lııalı> 2:-) evhll H31 ıı:ız:ırtt·~i giinii -ı'a-• • 
at 15 tedir. 

1 

1 Savaş 
1 

Abone ücreti 
YILLIGI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücrelleri taksite 
bağ-lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

--+ -

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 

--+--

Gazeteye ait her hususta l 
Netriyat müdürlüğüne ı 

müracaat edilmelidir . 1 --- 1 

1, :,- ·.j::.·. 

Sinemasındıt 

18 Eylül 934 Salı dan iti~arn 

Hem sinema hem varyete 
.\yrupa ~ı>lıirlı•riııde hiiyiık hir şi'llıret 

kaza ııarı 

Fatma Leman hanım 
\'p arkada. ları • 

VE 

ÇıLGıN UÇUŞ 
Pek }'ak 1 n da 

VOLGA-VOLGA 
hin<' ıııiisadif pazartf'si giirıii s:ıat oıılıe~te ilıalıo 

edilmrk iizere virıııi !!İİrı ıııiitldl'llc ah•ııi ıııiiııa-. ' 

ka~aya ı..011 1 1111 tur. 

Taliplı·riıı ~ i'ızde ~edi lnı~uı.. dqıozitolarilı• 
Erdı' k .\1a1 i ~ ı ·si ıl<' nı ii r<tt'a::ı ti arı. SAV AŞ Cumartesi günleri 

= ç.:~~· 1 B«tlıkl"Sİı· \'illl)'Ct l)<tiıı1i 
Bitlıkt"'sir 1\skt"'ı·i ~ittı11 5 Av Aş ( I Encii111(",1ıiııd'''' ller iki kiipriiııiiıı hetl.-li keşfi 2202 liradır. 

Talip olanl:ırın yiizdı· ~rdihuı;ııı.. ııisbetiııtle 

leuıiııalı 11111\akJ..ate makbuz 11·~a ıtıf'ktııplaril(• 

ticaret o lası \ı! clıliH~ti fe • ıııhP \l'sikalal'ıle biı'-

1\ltJ)(l Kl11JliS'r()0llll(l(lll IDAREYERİ:BalıkesirKuvvayi ,' 
.J milliye caddesinde Hususi daire Balıkt•sir 1 dn•nıit nıluıııııı (O ~f)i) " 

Balıke:;ir kılalı ilıl .ıacı i~·irı (500) lorı lirı~il Telgraf adresi: Balıkesir -ı 00 + 67 kiloıııf'lrı•h•ı·i ara~ırıd,ıki kısıı ııı ınıııİ~ . . 
lıkte \P\'lllİ ıııez'-.lırtla :-;artııaııw H' kı ~f ııi gör
mek fstİ) e11leriıı lll'r gu·ıı Pnciiıııeııi \'il:l~ elı> g .. ı. 
ıneleri il:iıı olunur. 

maden köıııiirü :30-9-9J-ı !'tııııaı·ıe~;i gii11ii, saal s Av Aş s 11 tııanw '"· kı·sif11 , . 1111 ~i 111 ıı c j h i u ı' 1 

oııda a'Pııi 11ıu11aı..asa ıısulilP s:ıtııı alırıa!'aktır. ;· apılıııaı.. H' 27 : e~h)I _ 9;3.ı tarilıiııc ıııii~tı• 
TaliplPriıı şartııame~ i görrıH k üzı'r<• heı· giirı ve 1 uif Perşeınl.1t• giiııii saaı oııheşte ilıah' ı tlitııır~~ 

----------------_____ , 111 ii ıı aka sa ~ a i ~ l i ra k it; i 11 ti t' 2 8 O 1 i ra ıı : u vak ı.. :ı t !"!'!'"....,"!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!'--ı ii ze I' e , i r 111 i 1-!: ii 11 111 ii d d ,. t l P , r k a I' a 1ı za r f tı "ı ı 11 

tPıııiııat al.ı·a~ilı> lıirliJ..t .. ~ ııkarrıda ~: zılı ~iiııtl(• DOKTOR miiııaka~avı•\az ı•diluıisıir. Taıııiraıı nwlı1tus1" 
Balık~sir \T İIH)"('t D<lİl11l 'e ıııııa~yı•ıı saallı•Balıkı·:-ir'dı· kolordu ~atııı <ıl- ı ııiıı hl' leli. kı•sfi 7520 lira \l9 kııru tur . 

ı~ncı·iıııeninden nıa koıııi~\01111 11a11ıiiraeaaılaı·ı. -ı _ ıo !Mehmet Şakir) )liiııakasa"va: livakaıı fe111nesi ba~ ıııülı" 11\ 
~ 1 tli..,likı .·e tasdik ı•dilrİlleriıı iştiıiiki ıııı·:'uli~ı·ılf~ 

Susurluk - )J. kı>ilıal Pa~a yoluıııırı 0+060 [ llı· ıgün 1ı,,,tul:ır.ı11 ,a:ıı ilı• !'alışacaklar, f'hlivPI \ı>sikası , 1• ıiı·arı•ı ,ı·~ 1 , 
ki lonıf'll'PSİlltlt'k i alı~.ı p Ya~ a kö~ köprÜ:-;İİ ~art. Bıt l ı k t.'Sİ r \ l i 1 ayet ,,,. j 111 i 1 !.ı"~" :ık~;ı '"" k .ıı Lır k:ıbu 1, kası' ihraz Pdt•rı lf'I' ktı hıı I ol il ll<ıt'a ı.. \ ,. hu \ t'sik!I' 
namesi '" k• şifııaıııPsi nnu·ilıiııt'f' tanıir Puilıııek E .. . ( j tar ilıalı•ı.Jpıı laakal sPkiz :.(İİıı t'\ \t'I has rııiihı>' 1' 
ve 6 - le~riııieı\pl - 934 tırilıiııı• rıtii·adif pazar- UCU11le01Jl( CD .\dn•:-: ~lu:-;ıafafakilı ı disli~P ihraz rdilıııi~ lııılı:ııaeaktır. Talipol:ıııl.~' 

· .. .. 1 ·ı 1 .ı·ı ı .. · · 1 ıırnlıallı·siııdP K:ır·p~j · tesı ~nn11 saat 011 >e~le t ıa t> t>uı ıııel\ llZt'l't' yırmı r•ıı hu Yf'saiJ.. ile lıeı·ahı>r , iizdf' \f'<lih11e11k rıı~ 
.. ..,, 1 1 1 · .. , ı llıea · B11ı·lıa11iye yoluı.11ıı 9~ - 96 kiloıı t·L- · 1 lw.' tiirhesiı·inırıııd<ı. · · · ,, 

gıııı ıınıut Pı e a •'· ı nıııııa"a~~l\a l\011lııusı111'. heliııtle tı•ıııiııatı nıtl\tıkkal!' ıııakhtız \'e\a ıııe~ 
· 'I' · 11 · ı d ı" ı r· 95' 95 ı· relPri arasıııdaki kısıııııı ıaıııir:ıtı ('S<l:o.\ı si sarı- - · -- · - - · · 1 arıııratı ıııP ı 111 l'ı.ııı ıe ı· ı l\t'Ş ı ~ ıra . • ıuplarilt> YPYrııi ıııPzkı'ırıla '" ,aı..tı nıu:ı~ ~ı·rıı• 
l ıı ı.. L ·r ı· ı ı ı ·ıt .. · ı ııarııe \e kcsfııaıııl'~i ıııucilıi111·ı· ·'"1111l111ak \(' 27- fl' ., lll'llŞ Uf', a ıp o aıı .. 1·111 lif 11111\ :ll'IJZel'llll Pli • dl' 11s11lii ılairsiııdP f'llt'İİlllPllİ \İl:hf'L(' f; zl:ı il. 

~·iizılı> ,vedihuı:11ı.. ııislwıi11de hıııiırnıı nıu,,akka- •·yhil - 934 tarihiııc rııiisadifpeşı•ııılıt• ~i·ıııii ~aı ı t 1 Dr. M. Ali lı'ı111atalı11ak isti\t>ıılPı·iıı dalıa ('\~f'l has ıııiilı'' 
ıc ıııaklıuz ,.,~a rıırktuplarilt· ıi!'arı·ı odası ,e onhı ~le ilıalt• edilnı<·k iize "~il'nıi ~iiıı ıııiiddı ile dislifrl' "''a <. 11 ;.iiıııeııi ,il:hPI ı..alt>ıııiıı~· ıııi'ırıı 
eh iy•~li feııııiyı• \P:-ikalarih• lıirlikte yeııııi '""-Z· H' kap:ılı z;ıı·f u~uliıı· rııi'ıııakasayn knı ıııuşıur. llt>ııılı·kı'l lıa,t:ılıa- ı•aat,etıııeİı·ı·i il:iıı olııh1111ır .. 
kıirda "' hu lıu:-;u!'>a dail' fazla nwh'ırnaı alıııak is- Tamiratı ı•sasH·ııiıı lıt'deli k• sfi 5454 lira 28 1 
ıi,enleriıı dalı:ı t•ı\el eııciiıııt•ııi \ ila\etı· ıııiırat'a· kuru ·tur. . • 

lll'Si ı•ilt, frı•ııı.ti. ht>l
!-Oğııkluğıı lı:ı:;ıalıkları ı 
ıııiitPlıa,sısı. a1°l:ırı ilan olıııııır. · llii11:ıkas:ı'a li,aJ..:ııı frııııİ\f'Sİ has ıııiilı ıH.Iİs · ı 

- likçf' tas lik t:dılc;ılı•rirı iştir:iki nw~ıı
0

li~Pllt · ı·i ili' 
ilet ilk ('Sİ r \ r İ la )T (" l Dit İ 111 l calı•ac,ıklar elıl İ\ t•l "''~ikası 'c tical'el ı e~i kası Hastalarınıs alit üçte 

~ •• • · · hükümet caddesinde rr.u. 
F...ınClllll('Ilİll(l('n ih·az t>df'ıılel' kalıııl ııltırıa('ak ve hu \t'Sk:ılal' (/ ayenehanesinde kabu.I ve ı 

Haıııızlık :n"ırlnr ilıtiv:;catı it·iıı 24 r\llll ytı\lııi ihaledrıı laakal sekiz µ.iiıı P\Vd ha~ ıııii- ~tedavi eder. 
·ı · , · ·, ı · · d ı · · lıeıı .(i .. li:-ı,ue ihı·az etlilııı:~ hulııııac:ıktıı'. iiiiiii..-.iiiiiii--.-------

H:ı.ı tarı 1111c l\a< nı· 111· a~ n·ii c f'llP ı·:ız:ıı·Jı~a · 
lıırakıhıı \I' azaıııi rııiktl:ırı 25 hin kilo ~ulufııı Talip olaııl.ııılal'l11 1111 \f·~aik ili' hı·ı·:ılıPr ,üz- S l k 

dP 'Pdilııwuk rıislıeıiııde h•ıııiııaı: ıı111\t1kkaıe ltİI l beher kilosu • 11 5 kuru~ ı 5 para~a H•rnırğe ıa- · · 
lip zuhur rtnıiş olrııasıııdaıı 20 e~lı'ıl \134 tari- ıııakhuz '<'.'a 111Pktu1ılarilı· ,, . .,, ıııi ıılt'zkıinla ve 

vaı..ıı ıııua\vı·ııiııde ıısıılii daiı·ı•:-;;ııde ı ııciiııH ııi 
lıiııdt• 'e saat on hı•şte pazar ııı.. suretile Vt'rilece- · · 

\'il:h·elı'. fazla ıııaluıııcıt :ılnıak i~Iİ\('ııleriıı dalı:ı 
ğindeıı daha a~;ığıya ıalip ol:ırılorın yevmi ıııez- · · 

eYvel h:ış ıııiilıeııd;sli~" ve~a Pııcıııııeııi \'iln~eı 
kıirda encuıııeni vil:ivett> gelıııc·leri ilan ıluııur. 

· · kalı•nıiııe rııfıraeaat elıııeleri il::iıı olu 11111·. 

Balıkesiı· \ iil«iyet J)aiıı1i 
l~ııcü ıııen i ııden 

Susıırlıık ~I. Ketııal Pa~a volnrııııı 

1-1O12 inci kilorııetı·(• :-;iııdt• fi O 1111~trPlil alış ·P 
\e l x 3:?.t. i'ııH·ii kilonıelrı•siııuP öo 4o tık alı~up 

Ye o - 840 ıııeı kıloıııPtrPsiııdP J .ı ııwlrı·lik alı

~ap küpriilf'riıı şartııa111ı· "' kı · şifrı:ı1111 lffi nııı
ı·ibirıce t'lmiratı e-:asi~· p(eri !i !f•şriı İf>V\ı I 934 
t::ırihiıw 111ii'.'adıf p•ızarte-:i giiııii sual oıılıeşle 

ihale Pdimı>k üzere yirmi giirı rııiiddellt• all'ııi 

miinaka~va vaz edilıııi:-;ıir. . ' 
Cç kiipriinüıı tanıiı·:ıu esa~iyı ~i ;)587 ı;ra 28 

kuruştııl'. 

Talip olaıılaıııı ~ iizdP ~ ı dihuçuJ.. ııishl'liııdı• 

lt•ıııinaıı nnnakk:ıtı· rıı:.ıkhı z "' ~a 11 ı ktuplaril'· 
tic ıret odası n• Plıli\ı•ıi fı·ııııi'e H·sikalarilP hiı·-. . 
liktr. VPVlllİ ııwzktıl'd:ı sarlıı:ıııw \r kPsifıı:ııııt•-. , . 
sini giirıııek istivt>ııll'riıı daha P\ 'ı•I Pnt•iinıeııi . . 
\'il:\vPlc miiraeaatlal'ı il3ıı olıııııır. .. 

B•ılıkesiı· Vilıiyt•t l)<tiıııi 
'1~11ciinıeıı i ııdeıı 

Balıkf'sir ""ııılekl'l llasıalıaı ıı•~i ilılİ\a('J iciıı . " 
lı~tesiııtlf' ıııulını·ı·('r !Hl kalerıı ecza' ı tıhlıi't' ,r . . 
paııs11ıııarı ıııalzPııw~i şartı :ırııt•:-;i nııwihiı re ıııu
haya edilıııeı.. \(' 6.t('şriıw\\'f'I H3~ ı .• rilıiıı" ıııii· 
saılıf pazartrsi J.(Ürıii saat orı lırşıe ilıalı• ı•dilrııt•k 

iizcre \irıııi ı,!;İiıı ıııiidd••tlf' <ılr11i ıniiııakas .. \:ı . . . 
koıııııı ştıır. 

~lrzkı'ır ıııalz,.ııwııiıı IH'drli ııııılıaııınıı · ııi fi6H 
lir.ı 70 ı..unı~tur. 

' 
Talip olaııl:ıl'rıı ~ i'ızıh• ."'dihııı;ııJ.. rı ':- lwtiııdl' 

leıııiııatı nı11,akkat<' nıtıklııız '<'~a ııll'ktııpl:ırilt' 
, •• tic:ıı·l't odası ve:-ikalaı·ilt• t•ı:riiıı11·1 i ' ,lfı~f'tP 

~artııaıı11· H' li:-lı•\ i giirıııek istheıılerirı daha . . ' .. 
f'\vel İstaııhııl'ıla Silılı:ıı ıııiiıliiri~elirıe, llJlıkt·-
sir'ıle eııeİİlll " llİ 

il:'ıı olunur. 
'il:i~rt kalrıııiııı· ıııiir:ıt":ı:ııl:ın 

Tarla 1 

llasl ıı hnne yolıınJa avukat 1 

l';rnin \'dJat b"yın h ınesi 

iltısalinıle \l\· dönü "' evliğe 1 
elvorişlı tarla s .ıt ı lıktır Ta· 
Iİp olanlar :;.ıhin z:ııle Nuri 
eren , lıyıı müracaatl:Jrı. 

Zayi 
Koyümüze ait resmi ve 

ıahsi tatbik mühürlerimizi 
zayi ettik. 

Yenisin! kazdıucağımızdan 
eskilerinin hükmü olmadı· f 

ğını ilan ederiz. 
Kepsüt'e bağlı Uncukırı 

Osmaniye köyü 

Muhtarı 

Hacı Mahmut 
oğlu Şaban 

Aza 
Molla Veli 
oğlu Ali 

Aza 
İsmail oğlu 

Şaban 

Aza 
Halli oğlu 

Rıza 

Aza 
llüseyin oflu 

Otman 

•~ı·(lek Kıtz<ısı Ma 1 
Mti(I ii rl iiğii ıı<lr•1 

l'ııııııııi lı:ırplP Erdt>k i~kelesindl' lı:ıtıı•ılı 11 '; 
vı· lliikıirıll'I iiııiiııdt• kara~:ı ı;ık:ırtılıııı~ olan 1 ~t 
ııe sa!'ları \tınııı~:ık deıııir 175. ~hıiııı:ılırt•c (h' .. . .. .. .. 
r.·ıııilJ ,., ll'kıw s.ıl'l<tı'ı ı'(•lik 5fı. ~l:ıirııalıre<' l· 
kıı) ıuııtıı• :ıııkazl:ırı 30·. E~liıl H34 paz:ır ~i~ 1 ;1 

~:ı:ıt 15 ıı· ilıalr t'dilrııı·k i'ıu•r 'irıı.i !!İiıı 11ıı 11 . ' 

drlll' :ılt~ııi 11ıii1.;nedı•'t' k111ıııl1111ı:--tıır. 
• • .,, 1 

. \lll'ılaı·ııı ııak.ıı '"':ı haıık:ı 11wkııılıu iiı· .11 

liı·a t1•111iıwıı 11111\aı..ı..;111· ilı• \t' :ırlınııa :-;:ı1·ıi:ır11 

iiurı•ııııu•k islİ\PıılPr iıı dı• l ı•r i~ l.(Ürıiiı.;IP Erılı' 
;""I • .. ' 

ııı:ıli \esiııı• ıııiinw:ı:ııl:ırı il:1ıı ol111111r. . 

B a l ık (l si r C • v «• k () ,T 
• 

1) (l 11 {l ,r·ı ı'' 
• Tt'lıiı· l·dilı·11 o ·ıaki\~ paııa~ır·ı :!-ı t·~lt·ı: p:ıı:~I 

le!»İ 1-{lİııii :wılıw:ıktır. P:tıı\ ır t•skidPıı I• :-ııit rıl 1 

• • • 1 1 

\rrtle, 'aııi kiiviiıı "" :.(İizı·I \(' -.u ilı· ı'<'' ri 11 
• • • f .. 

11\aı·ıı.. i'ızf'riııde kunıla<'< ı ktır. 
1
, 

. ' 
Onıı..ö, Paıı:ı' ırı tik ılı·l'a kııı ıılııı:ıktadır-

ke~iı· ilt' ;.,j,·;ır \:il:l\ı·t ,,. k;ızal:ır·ılaıı ıı• ııalıİ~ 
lt•nlt•ıı gı·I· ı·k t·~ıı; , f \P t't l(•plı · riıı lıl'I' ıi'ırlii i~ 
l'alıalları ki\, ilıti\:tı' lıt•,t•ti t:ıral'ıııdaıı it ıııİI' 1 

• • • ,1 

lt·cPkliı·. P<ırıa' 11· 'f'l'iııdı• a\l'ıt·a c:ırdak ,r r 
t • • .. 

g lıklPI' 'iicuda 1-{t·liı·ill'el'ktir. 

. Ozakö~ paııa~·ırıı 111 lıı ~ıı~i~t·ıi kih iiıı 111 

. 1 ı' . t'( taııı Ol'l:t~ıııda !'il" ti l ol, (ı;i\ :ı~ı 1-{IİZI' ıır ~ 
• • 

1 de olrııa,ıılır. 
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