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Balıkesir'lilerin Bu•• yu·· k kurulta da Kc.dın seçiyor ve seçiliyor 
1 Y ı Türk kııdınının <lçılışında 
1 934 b-iitçesiııde bı1 zı oı1- j kati bir marhale Büyük yası 
1 

kıllt•t• ycapaldı \re vilayet-
1 

Yazan: G.Primi 
Eski rejimin diplomatla bir hadise telakki ediyordu. 

Ceneral Basri Saran'ın cenaze merasimi 
bugün saat on beşte yapılacaktır ve naşi 

istanbul'a götürülecektir . 

1 ler e\~ i t<tlısİSlltı güı•üşüldü rından biri olan Fuad Paıa'- o kadar ki, zamanı için, 
1 nın bir gün: "Şark meselesi, denin münevverleri tarafın· 
ı Ankara 1 O 1 A A ) ~ B maaşı alanlara 942 sayılı ka· 

' · · · asıl bir kadın meselesidir " dan her halde fada cürekar 
M. M. Bugün"Eıat Burşa'nııı. nunun hükümlerinden istifa· l Dediği rivayet edilir. Şaka sayılan makalesine meıell 

ı Baıkanlığında toplanarak de edip etmfyeceklerl 

1 
teklinde söylenmlt olan bu bu kabil dütünceler katmıya 

1934 yılının muvazenesine tefsirlerine ail mazbata ka-
l · sözün içinde derin ve dojiru kendini mecbur tutuyordu: 

1 

giren daire bütçelerinin muh· • bul edilm i ştir . Hukuk usulü 
1 Merhum kumandanımızın kayın pederi ceneral Cevat dün 

merasimde hazır bulunmak üzere şehrimize gelmi.}tir. 
bir mananın gizlendiği şüp· ".\fekteplerlmizde kız VJI 

telif fasıllarından 3 milyon muhakemeleri kc. nununun ba- 1 
hesizdlr. ıte biz de bugün erkek çocukların aynı aıralar· 

622 bin 97 i. lira indirilerek zı maddelerinlrı tadili hak· 

1

1. bu eski imparatorluk zama- da oturmalarına rağmen, 
Az zamanda bütün Kolor 

dunun ve bütün Balıkeair'li-

!erin canlı sevgi ve saygı

ıını kazanın ı ~ olan ve evvd· 
ıi gün ölümünü sonsuz bir 
acı iç nde okurlarımıza bil
dirdiğimiz ikinci Koldordu 
Kumandanı merhum Ceııe

ral llasri Saran'ın cenaze 
m.eraaimi bugü :1 ıaat onbeıte 
yapılacaktır. Ôlümile derin 
bir teessüre düımüı olan 
Balıkesir halkı ve Ordumuıı: 
bn değeri ölçüsüz olan büyük 
Kumandana bugün son vazi· 
fesini yapacak ve onun ta
pulu önünde, fazileti, ıerefı 
ve yüceliği önünde saygı 

ile ejiilecektir. 
Büyült ölümün kayınpe 

derl Ceneral Cevat dün An 
kara'dan ıehrimize gelmiştir. 
Ceneral Merhumun cenaze. 
ılntn lstanbuı'a nakline ne 
zaret edecektir Bugünkü 
cenaze merasimi için l\o!or 
dumuz Erkanharbiye reisli 
ilince hazırlanmıı olan proğ
ramı bildiriyoruz. 

SAV AŞ YAZI AiLESİ, 1 ürk 
ordusunun ve Türk ulusunun 
bu çok değerli ve çok ıeref 
li evladının kaylp olmasil.o 
onmaz bir acı içindedir. Ulu. 
aal vazifelerini ıerefli bir su 
rette tamamlıyarak hayata 
gözlerini kapıyan bu yüce 
Türk Ceneralını son bir de· 
fa daha ve duygulu saygı -
larla selamlar. 

-

l\itllUllU 
hakkı11cl<1 

Yunan gazetelerinin 
aleyhteki yazıları 
lstanbul, i O (S.~) lıtan 

bul'da Atina gazetelerinin 
aatııı timdiye kadar görül
memi§ lıir dereceye çıkmıı
tır. Hu gazetelerin baı yazı
ları ve haber'eri kılık kanu· 
nu dalayısile aleyhimizde ya 
:ı:ılarla doludur Fener patrik
hanesi bütün diğer hristi 
yan kileselerinln kanun hak
kında düşüncelerini açıkça 
söylemelerine rajimen timdi· 
ye kadar bir tek ıöz söyle
memlı ve yapılan müraca · 
atlara karıılık vermemittir. 

l~tanbul . 10 1 .Ş) Ati 
na'dan 8 tarihinde bildirili· 
Yor: Yunan gazetelerinin kı 

lık kanunun aleyhindeki ya
:ı:ıları devam etmekmektedir. 
Bunlardan bazıları bu kanun 
la Türkiye'de yaııyan azlık 
ların haklarına dokunuldujiu 
anlamına varmaktaılır . 

itin lmrddaki görü '1ÜfÜ Yu 
llanlstan'da bu mese'enin 
hükumetin kötülüğüne bir 
llltaı na silahı olarak politi 
kacıların eline ııeçmfı olma· 
•ıdır. 

Cenaze Merasimi Proğramı 
yine aynı sene bütçesi fasıl- kındaki kanunda iki taraf. 

nının sayılı adamlarından bi- Türklye'de kadınların erkek-
larına bunun 3,497,817 lira tan birinin vekili olduğunu 

risi o1an Fuad Paıa'nın bu lere karııması garipsenecek bir 
sının ilavesi ve 125 bin 55 söyllyen kimsenin tasdiki 

latifesini ele alıp benlmsl- haldır.BilhaHa burjuvazi 'H 
1 Yüksek ölünün trene istanbul'a götürfıh· ek üzere lirasının yeniden açılan fa vekaletnamesi ibraz etmesi yerek, batı kavimlerinin soy aıailı sınıflarda kadınlarla 
k h t h · d 1 ld 1 ·· ·· ·ı ullara fevı<alade tahsisat ecburiyet ne it <lde ve as eti as a. an ~ s ııı en <a ırı ma ve istasyona goturu me m a ma ıal ilerleme ve kültür sevi· erkeklerin cemiyet hayatında 

merasimi 11 birinci ldinun934Salıgünü saat 15de yapılacaktır. olarak konulması hakkın - verilen tadil takrirleri üze· yel erinin en belJi ve en açık birleımeleri mutad değildir. 
2 T k . d 1 k 1 daki kanun kabul edilmi•, rıne ıcncümene geri veril- z· b b' 1 ed - a ıp e ı ece yo : • miyarı, kadınlarına verdik- ıra u ır eımeyl men en 
H h ı ı k l ' ı d k h ü A11kara'da yapılan Vilayet· mf•tlr Knı:unun geri kalan · · ı d bi k ı ık asta ane - • ü Cımet önü - ' O or u ararga ön - • lerf mevkidir, diyebiliriz ıçım z e r S• ı gan ı ve 

B 1 d M , dd " d ler evine hazinece deruhde maddelerın ' n müza keresi ge· h t ( k h d ki b e e iye - illi kuvvet er ca esi istasyon. istasyon ur. Türk kadını hakkında ya· ra a sızı ini var ır u 
edılen 334 bin liralık istıh· lecrk toplantıya bırakıhırak hl b d 3 Merasime İftiriık edecek kıtalar zılmadık bir ıey kalmamıı· s,ananevi ir itlya a iıtlna 

J b kal<ına mukabil müle!l.hhide toplantı ya nihayet verilmiı- edı' k dl k ) 4 ıncı p yade alayın-lan dolgun mevcutlu bir ta ur tır "Perapalas. veya "To P en ne arıı ııe e· 
"Silahl-, çantasız . tediye edileceği seneler büt tir. -~ katlıyan. da bir kaç gün cek her deilitikliiil ve yeni· 

istihkam taburundan dolgun mevcutlu bir bölük çelerine konacak tahsisattan Kadınlarımızdan misafir kaldıktan sonra Türk zorluğu tesirsiz kılacak kuY-
ödenmek üzere buna veriİ vettedlr. Esasen kadın ruhu 

«s'lahlı, çantasız. ve ayrıca 50mevcuthı bir kıt'a "silahsız. dı·lek kadınlarının ruhunu ve haya-
Topcu taburundan koıulu bir batarya ve ayrıca tabut mesl yine Vilayetler evinin tını inceden inceye ve bu sahasında elde edilecek her 

b 
tesi•atı ,.e mefruıatı için ANKARA, 1 O ( A.A.) - ilerleme ancak çok tedrici 

için ir top kund&ğı, 1935 . 1936 senesı· sarı· .,00 ülkedeki kadın tiplerinin, 
< Riyaseti cümhur umumi ka- olmaktır, zira dini fikirleri 

N ~ kliye taburundan dolgun mevcut1u bir kıt'a "silahlı, her yerden ziyade mütenev· 
bin liraya kadar teahhüde gi !ipliğinden: veya soysal telakkileri inci. 

çantasız. , vi ve çeşitli olmasına rağ-
riııneğı ve buna karşı bono Erdemli kadınlarıırızın terek mahiyette olan her ileri 

Bir Jandarma müfrezesi «ailahlıı>, men, bunların kaffesinin hı 
çıkartmak hususunda maliye saylav seçimine girmelerin- atılma hamleıi,kötülnettceler 

llir polis kıt'ası, rer örneğini yakalamıı ve 
vekaletine salahiyet veren ılen dolayı ülkenin bütün dojiurmaktan baıka bir i .. 

Askeri bandosu, l 1 anlamıı gibi enine boyuna 
kanun tasvip edildıkten son kurumlarından ge en tel ya yarıyamaz ..• 

B.ı kıt'alar ve davetli zevat hastahnne cıvarında krokide 
tesbit edilen yerlerini saat l5de almıı olacaklar ve kıt'a· 
lar saf nizamında duracaklardır. 

4 - Topcu bataryesi, kolordu karargahı önünde kro -
kide gösteri' en yolda yürüyüı kolunıla bulunacaktır. 

d G 1 d yazı yazan ince gazet.,cıler, 
ra askeri ve mülki tekaüt zı'arı al ım österi en uy- insan, bu ıözlerle adeta 

muhbirler ve romancılar ol· 
kanununun muvakkat beıin· gulara güvencim büyüktür. güzel yazılar veya seçilmlt 

muıtur. Bu hususta Maurlce 
el maddesinin ve askeri mül- , Türk kadınlığının yeni gir- parçalardan bir ıey okur 

d 
Bedel'in sayısız selefleri 

ki tekaüt kanuna göre on diği siyasal alanda da eğer· g bi oluyor.Hatta zihniyet ve 
yoktur denemez 

bir lira ve daha az yetim li işler başarmasını dılerim. ifadedeTürkiye'nln Metrutlye 
"Pıtoresk» kaygu ve he 5 K ro'< ide yerlerini alan kıt'alar, cenaze hastahaneden !-:=:;;;::;~:=====;:;:::~.;;::.;;::~====·=:::".::::=:::===~-==~~::-::-•( 

çıkarken veri'ecek kumanda üzerine ihtiram ifa edecek· • 'd devrinin çekingen ve ürkek 
Vl'&inln, doğruluk ve haki 

tir ilu;ıdan sonra kıt'alar. ,u suretle tertiplenerek yürüyü, Başba 1< an ltalya a 
kolunda yürüyüıe ge\·ecek'erdir. 

AJ Merasim kuınanda<Jı 4Uncı piyade alayı kumandanı, 
il) To;>cu bataryası "bataryanın önünde batarya kıt'au 

ve tabur karargah atlıları. 

C) Pıyade taburu, 
D) Jandarma müfrezesi, 
E 1 Polis müfrezesi , 
F) Hafızlar, 

Jj Muzıka, 
11 ı Yüksek ölü tabutunu taş.yan top, 
1) Silahsız neferler . 
K) Müteveffanın aılesi efradı ve garnizon kıtaat ve 

müe•sese zabitleri 
L ı Cenazeye gelen vilayet erkanı . Halkfırkası bele

diy ~ ve sair teşekküller mümessil 1erl 
M) Merasime memur istihkam bölüğünden bir kısım 

silahlı efrat < Yörüyüş kolunda) 
6 istihkam taburundan dolgun mevcutlu silahlı bö-

lük ile nakliye taburundan dolgun mevcutlu silahlı efrat 
tabutun sağ ve solunda tek kolda ve ikişer adım mesafeler• 
le ve en öndeki nefer jandarmaların hizaSJndan ba~la
mak ve en son neferlu en gr.ride gelen yörüyüş kıtas • 
hizasında olmak ü1ere lertip'enerek yörüyeceklerdir 

7 - İstihkam taburundan bir çavuş kumandarınc!a '.cS 
kitilık silahsız kıta lüzumu halinde yüksek ölünün tabutunu 
ta,ımak üzere krokide kösterilen yerde vazifeye hazır 
bulunacaklardır. 

8 İstasyonda alınacak tertıbat 'öyle olacaktır 
(krokiye göre) 

9 istasyon içinde bir muz ika. Piyade ta buru, lstih 
kam.bölüğü,silahnz istihkam kıtası, Nakliye kıtası, jandar

ma Polis m 'ifrezeleri. 
( B) Topçu bataryası: Topçu kıılasına giden yol üze

rinde yürüyüı kolunda . 
llu tertibat alındıktan 

ve müteakiben bir zabit 
hitabede bulunulacJ ktır. 

sonra cena.ze namazı kılınacak 
tarafından kolordu namına da 

9 -C~nazeyi selamlıyacak mektepliler: bic!ayetten iti 
haren Milli kuvvetler caddesinin iki tarafında s ,f niza· 
mında bulunacaklardır. Mekteplerin yerleri, inzibat zabi
ti ve vilayetlen tayin edilecek bir memur tarafından tes· 
pft edilecek ve cenazenin geçlıinden evvel bu tertiplen· 
mel~r tamamen alınmış olunacaktır. 

1 O Cenazeyi selamlıyacak halk , mekteplilerin 
arkalarında ve kütle halind~ evkaf oteli bahçesirde bu 
lu•1acaklardır. 

11 Cenaze alayının geçiı saatında alayın geçecejii 
yollardr.n hiç l·ir suretle nakıl vautaları . halk geçifl 
olmıyacak ve bu husus için polis ve inzibat neferlerile 

(Devamı ikinci yüzde) 

"ı-·ı·<ıky<ı'd<tn 
1 
liambiyo 

<tyrılclı iııhis<trı 
Tekirdağ, IO (A.A)- Baı

bakan ismet İnönü ıerefine 
dün akıam bir ziyafet veril 
mittir. Haıbakan '1u sabah 
Maalkara'ya gidebek tetki
katta bulunmuı ve ögle ye· 

1 
meğini valf konagında ye 
dikten sonra Çorlu'ya gltmif 
İsmet lnönü geliıinde oldu 
ğu gibi yola çıkarken de öz 
lü bir surette uğurlamıştır. 

İngiliz 
Oı·dusu 

Roma, 9 <A Al - Dün 
İtalya'da bir kambiyo inhi· 
sarı ihdas edllmı,ur. flütün 
bankalar, cemiyetler müesse· 
ıeler, ltalyan ulusun, ltalya' 
da yerleşı-nft bulunan ecnebi 
memletteki kredılerinl ecne· 
bi memleketlerle yapılan 

mubadelerle milli enstitüsü 
ne fera!i etnıeğe, hususi eı
has ta on gün sonra bu mec 
buriyete tabi olacaklardır 

!'undan ba§ka ltalyan teba. 
sı sene nihayetinden evvel 
e (erindeki bütün ecnebi es 
hamının miktarını bildirme 

Yeniden tensik olu- mecburiyetindedirler. Aksi 

nacak takdirde para cezası verecek· 
Londra, 9 (A.A. l Tay- ler ve adalara tahcir oluna-

mis gazetesi ordunun yakında caklardır. 

tensikine bao'anacağınıyaz S<tf() ParİS'le 
maktadır. Her piyade livası 
ıimd •den rnnra 36 mitralyöz Paris 10 CS Ş) Japon 
lü ve tanklara karıı kul'una- murhhası Sat o lcarısile bera 
cak toplu bir mitralyöz tabu. her Parise gelmiştir. 
ru ile her biri 52 h fif mit Japon diplomatı islasyon· 
ralyöz ve bundan laıka mit da Japon ıefirile ıefaretha· 
ralyoz tüfenklerine ve üç neye mensup bilumum me· 
pusluk dört havan'ı bir ha- murlar ve Parls'teki Japon 
taryaya malik üç taburdan kolonisi tarafından karşılan· 
mürekkep olacaktır mıtlır . •:•• 

teceddütçülerinln müee-ı 
katin zararına olarak üstün 

nizam ve örflere karıı·ken· 
geldiği bu yazı ve tasvirler. 

dilerlnl bir türlü kurtarmaya. 
de büyük bir mübalağa pa- rak . duydukları veıveaeli 
yı olduğu inkar götürmez. bağlılık ve kapalı fikirli 
Bununla beraber bu yazılar· "idaref maslahat.taraftarlık 
da hatırı sayılır derecede ye· farının canlı bir nllmuneıl 
rinde olan bir hakikatin vardır Halbuki iıte Cümhu· 
mevcut o'dujiunu da teslim rlyet rejıminin bu hayati 
etmek mecburiyetindeyiz. mesele karıısında aldığı ya· 
Bu hakikat esasen Türk ka· zlyet ne kadar daha mert 
dmlarının üzeri• e batıdaki ve daha cesurdur. 17 Şubat 
kız kadeşlerinin hafifçe hor 1926 da Püyük Millet Mec· 
görür olan acıyıılarını cel - lisi yeni medeni kanun ile 
bedecek kadar hüzün verici kadının yeni cemiyette bO 

idi. tün hakları kullanabilmek 
azatlığını tanıdı. BOtün diğer 
inkılaplarda hep bundan dol· 
du. Bugünkü Türk kadınla· 
rı, yani üniversiteye değil, 
ulusal faaliyetinin bütün kol· 
!arına· hem de en büyük ta 
zimi görerek . alınmaktadır. 

Kadılar dün belediye ae• 
çimlerine fttirak ettiler. Ya· 
rın ise hem ıeçen, hem de 
seçilen fertler olmak itibarile 
saylav seçimlerine de iıttrlk 
edeceklerdir. Halbuki bu
gün kadınların açılııı hare · 
kelinden bu derece ileri var• 
mıya cesaret edemlyen da· 
ha pek çok memleket vardır. 
Geçenlerde A A. nın bir teb· 
liğinde cidden yerinde olarak 
söylendiği gibi Türldye artık 
bu sahada terakkiyi takip 
dejill, terakkiyi önlemektedir. 

Şimdi acaba kadınlar , 
aralarında hiç olmazsa ba
zıları için biraz da bekle-
nilmlyen bu salahiyetleri il· 
ylkıle kullanmayı bilecekler 
mi? Biz, bu huıuıta nikbin 
olup kadınlara burada da 
tamamen itimat olunabile· 
ceğlne kaniiz. Dün lımet 
İnönü de Büyük Millet Mac· 
liıinde hatırlattığı veçhıle 

Türk, kadını, eıasen keneli 
vatanseverlijifnl fazlaılle lı· 
pat etmlttir. Bunun içindir 
ki Türk milleti, Türk Irada· 
nının haysiyet ve feraratlae 
rllvenmekle haklıdır. 



ez: 2 ----------------------------------------~SAVAŞ)lııo-__________________ _.. __________ ,,_, ______ ..,...~·--==1. KANUN \1--------

:ııararlar ~ördüğlimüzü, neler 
(J~kt,ğioıizı llZ pek .~Üzel 
hı i"iniz; şim<lı bunları birer 

bırer sayarsak uzun sürer . 
Yılnız şunu eyi bilin ki, köy· 
lü karılaşlar, okumuşu olmı· 
yan bir evde bet, bereket 
olmaz Cahil olnn hir köylü, 
hrla,ını yol ile sur mesini , 
ekme3ini,çalışıp krıznnmasını, 

h•eaplı harcanmneın ı . hatta 
y yip iı·ıneeini bile IAyıkile 

bilP-mez. l<öylflrinizde oku
muş olanlar var;a onlara 
bakın! Uörıceksıniz ki; gi. 
yinınesinı, lı:azanınoe nı, söz 
ıöylemesini, hulı1sa ; h• sa . 
hını kitabını hep 'n z,Jen daha 
eyi bilır , komşnlor•n z onu 
hPpinizden deha ı ~ k sever 
"Ye uyar 

Cahil olonlıırın ne dünya 
da "Ye nede ahrette yerı 

vardır Dünyaya ı·o cuk g •ti
rip onları tuvuk yavruları 

gibi ıokolı.larn ~alıvermek 

hüner değildir köylü kor
ılaşlar ! Yarın Allnlı sizden 
onları soracaktır: h r şeyden 
nvel s ' z onların cevnb ı nı 

vereıniyeceksinız 1 Bu mih· 
net dünyasma g · tir ı len o 
zavallıları, cahil fıırııkınamnk 
İç:n okuımağa sııvn mal ı sı
nız Hükılmetimiz , her köş11 
başına bir mektep açm ı ştır. 

Hükumet bu mektepleri ne 
irin oç•yor ? Ço«uklarınızı 
o'ırntmak için de~il mi ? Siz 
ılen p~rıı pul da istenilm ,ıfiği 
hAlıfa köy mekteplPrİ hoş 
ıluruyor. 

Z•vallı ynvruruklar , çalı 

diplerind ıokck nrolarında 

yarının derdinden. ma şetin· 
den bi h1her olarolı: avare 
dolaşıyorlar. hilmi)'Oruz, hu 
acı ki~ hale virılıın oız nasıl 
razı oluyor? Aaşkıı memle 
k~tlerde : 

rıAman, çocuğumu evveln 
ben yerleştireyim 1 ıı diye 
mektep kapılarını kırarlar , 
hülı:ilmd lıapılnrını a~·ndırır· 
lnr. 

Bunclanl sonra, okumıyana 
elı:mek yok, köylü kardaşlar. 
bonn Pyi hiliniz ı Z1man 
gittikçe incelıyor , yarın siz 
öldükten sonrn o cahil bırak
tığınız zavallılar. •ize IAnet 
edecektir Bunun İ\'İn (ırsatı 

kııçırmayınız , \· ocuklarınızı 

Yeniden yaptırılması 1 Birkaç gülle' k ildit ı• 
ihale edildi y•tcllk 

Hır kaç sene evvel yanan --------
Mithat Pata İlk mektebinin 
yeniden yaptırılacağı ve bu 
itin müteahhidine ihale edıl· 
mek üzere bulunduğu her 
kesce bilinen bir ıeydtr. 

Dün Daimi Vilayet Encü· 
meninde mektebin tamiri iti 
marangoz Mehmet'e 3150 
liraya ihale edilmittlr. 

Vilayet daimi encü
meni 

Vilayet daimi f!ncumenl 
dünkü mu 1at toplantıııoı 

Vali Salim beyin Reisliğinde 
yapmıt ve husuıi muhasebe
ye ait işleri görUıerek kar;,r. 
lara bağlamııtır. • 

Sındırgı sıhhat me
murluğu 

Epey bir zamandır açık 

bulunan Sındırgı ıeyyar 

sıhhat mernurluğune aıhhat 

memurlarından Abdullah 
bey namzet olarak tayin 
edilmiıtır. 

İki ebe yer değiştirdi 
KepEÜl ve Sarıköy 

nahiyeleri ebe 'eri uı. 
viye ve Seher 1-anımlar 

istekleri üzerine yerlerini 
değittirmıılerdir. 

hem~n mektebe verıp okut 
turunuz ki hem çocuklarınızo. 

ve hem de yordunuza lr.arşı 

en büyCık horcuııuzu ö lemit 
olasınız ! 

Çocuklarınızı okutunuz .. 
Çünkü, bu günkü çoculı:ları
m ı z yarının bekçisidir Bır 

müddet sonra hepimiz yer_ 
lermizi onlara bırakocağız . 
Biz öldükten sonra mezarları· 
mızı , ırz ve namusumuzu 
düşmanlara çiğnetmekten 

koruyncak onlardır. 
l;t~ lıöylü kardaşlur , bü· 

yük lıir \'Ohnl altında oldu 
ğunuzu unutmıyaruk en hi 
rinci vezi(eniz çocnlı:larıoızı 

okutmak olduğunu daima 
hatırlamalısınız . 

Çağış Kadı oğlu 

İsmail Hakkı 

Seçim işi 15 şubata kadar bitecek 
Saylav seçimi hazırlıkları 1 u /\ 

yurdun her yerinde hararet· mum 1 
le devam etmektedir. J 

Şehrimizde hazırlıklar bit
mlı gibidir. 

Dün Fırkaya umumi kA 
tıpliğinden Saylav ıeçırr 1 baı· 

Halitliıı· 
\T il Pi f ilCitk 

laması hakkında bir emir gel · Büyük ihtiyaçlarımızdan biri 
ve be'H birincisi umumi !ıalA_I 
sızlıkt ı r. Bu yüzden ıehrin 
pek çok yerlerinde çirkin 
bir manzara arzeden kuytu 
mahaller Beled ı yemlzin dik
kat gözünden kaçmamııtır. 
Buralarda, bilhusa lzmlrler 
mahalle,inde münasip görü
len y rlerde birer umumi 
hala yaptırılma" 1<ararlaşh· 
rılmıttır. 

miotir. 
Bu emirde ıeçimin birkaç 

güne kadar l>aılamuı ve 
seçimin 15 ıubata kadar 
bitirilmesi bildirilmektedir. 

~ eçim itine birkaç 
kadar baılanacktır. 

güne 

Erdek'te 
Herkes bir soy adı 

alıyor 
ERDEK. 10 (S. Ş.) 

Kazamızda ıoy adı mesele 
si günün en hararetli mev 

zunu teıkil etmektedir Şim· 
diye kadar yüzlerce kiti 
ıoy adı almıılardır. 

Y alnı:ı: teıçil ettirmek için 
her gün birçok kiti nüfus 

Bunlıuın yapılmasına pek 
yakında baılanak\ır. 

Ömer köy 
Nahiye müdürlüğü 

Görülen lüzum üzerine 
vekalet emrine alınan Ômer
köy nahiye müdürü Nazmi 
beyden açık kalan yere Şamlı 

idareıin., müracaat etmekte nahiye müdürü Sıtkı bey ta
lıe de bu husuıtaki nizamna· yin edilmitlir 
me henüz gelmediği için bu

1
-------------: 

arzuları timdil k isaf edi- bulu filine mebni 6 ay hapse 
lememektedir . ve 75 lira hafif para cezası· 

ihtisas mahkemesinde: 
na mahkum edıldi. 

§Esrar satıcılığı yapmaktan 
izinsiz ektiği tütünü kaça- 1 suçlu Manha'nın Kara kö 

ğa sarfetmekteo suçlu Sın· yünden Hayrul ah oğlu llay· 
dırgı'nın Dereceören köyün· ri'nin gıyabında bır sene 
den Mehmet oğlu Mustafa· hapsine ve 200 lira ağır pa
nın dün gıyabında yap lan ra cezasl 'e mahkumiyetine 
duruıma sonunda suçlunun sü· karar verildi. 

(~t·nazc ıııe1·<1siıııi 
"" 

pfogı"<ımı 
(Üst tarafı birinci yüzde) 

birlikte tedbir alınacaktır 
12 - Cenazenin geçifl anında herkes şapkasını çıkar · 

mak ıuretile cenazeyi selamlıyacaktır . 

13 llitabeyi müteakip 40 A. taburunun bir manga· 
sı tarafından havaya üç ti manevre fiıengi atııı yapılecak 
ve atııtan sonra l•tasyondaki bütün zevat tarafından bir 
dakika sükut edilecektir. 

14 - Ôlü namına gelecek çelenkler top arabasına ko 
nulacaktır. 

15 -- Bu proğram da veliye yerinedir . 
Kolordu Erkanıhabiye reial 

Ekrem Türker 

Roman Tefrikamız: 19 
dakika tereddüt etmeden be
lindekı gold rövelverlnl 
çekerek Penbe'nin üzerine 
yürüdü çünkü tüfengi sofra 
ba~ında oturduğu yerde kal
mııtı· 

nın üzerine atılmıştı Bütün 
bu vakaya tahit olanlar da 
bu sürate hayretle ağızları 
açık olduğu halde baka kal. 
dılar 

Siı va ş ta ıı Sit v <t Şil 

Genç maznun ise pek 
•tikar bir tekilde; kollarının 
bağlı olmasına rağmen mu 
tavaat etti, hattajandarn,a
ların her üçünün öldürülme 
ıi muvafık olacağını işaret 

etti. Zav~llı kim bilir,nahak 
yere bunların elinde ne 
zahmetler çekmit ne dayak
lar yemiıti~ 

Ermeni: 
Penbe göbek at, çal· 

kala! 
Diye bağırdığı bir anda 

Penbe sahneyi terk ederek 
çadıra doğru yürüdü. Sar 
hof ermeni, arkasından koı 
tu: 

- Ya biraz daha göbek 
at, veya girelim çadıra yata· 
hm Penbe'clğim! Dedi. Genç 
kızın koca karıya çok sert 
ve yükıek sesle çıngenece 

bir ıeyler bağırması üzerine 
Koca karı ermeııiye: 

- Kızımı affet, Hasta 
dır. 

Demeılne karıı ermeni: 
- Benim ıentnle itim yok 

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Kızbenlmdir kimse karıtamaz. 

diye bağırdı 
Bu esnada ihtiyar çeri 

batı dütününceye dalmıı, otur
duğu yerde: 

Namus 1 
.. . 

Sözünü yanık bir se3)e ke 

keledi. 
işte Türk zabiti çeri ba· 

ıının bu sözü ü:i:erıne gale· 
yana geldi Demek son rad 
deye geldiği vakit lngiliz 
Ermeni ve çerkesin aklu ha 
yallerine gelmiyen "Namuı. 
keyfiyeti bir çıngeneyl ha 
rekete getiriyor. 

Artık gürültü büyüdü 
Ermeni işi iler'etmlşti. Aml· 
rane, yüksek seıle: 

Penbe ıana kimse ka · 
rıımaz, yanıma gel !:en bu· 
akıam benims n. Yoksa fe 
na olur. De;neıine mukabil 
genç kl7 

- Ben ıenin olamam 
ilen müslümanım sen ga 
vursun. Kafanı kırarım. 

Cevabında bulunma11nı 
müteakip, vahı! ermeni bir 

Ermeninin elindekt rövel· 
verin at,., almasile Penbe 
nln yen ı ıkılmaıı l'ir oldu. 
Bu esnada iki Çerkes jan 
darma da yerlerinden fırla· 

yıp onba~ılarının yaı:ına kof
lukları esnada Türk za h ıti. 

kendisinden istifade edeceğine 
kani bulunduğu genç maz· 
nuna gözünü dikti \ e ıür· 
ati berkıye ıle sofrada du· 
ran ekmek bıçağını alıp 

ıoaınunun ko larınuıkan ip
leri kesti ve onbaıının dolu 
olan tüfengiııl kapıp hemen 
Ermeninin olduğu tarafa dö
nerek niıan almadan nam· 
lıyı göğsüne dayadı ve tetı · 

ğl çekmt>k 1e beraber erır.e· 

niyl yere serdiği zaman sol 
tarafında duran jan•i.ırına

lardan b'rislnin kanlar ıçe 

ris ·n'1e yerde çırpınd ğını ve 
diğerinin rene maznunun al· 
tında in 1 ediğlnl gördü. 

Md znunun lıolları serbest
leylp eline bıçağı geçird kten 
ıonra birinci hamlt'de ja n· 
dermanın birisinin kalb ine 
ıaplamıı ve diler Jandarma. 

1 ürk zabiti artık fazla 

durmanın zamanı olmadığı 
nı takdir ettiği için maznu· 
nun ' )tındaki jandarma ile 
fazla uğrnşmasına meydan 
kalmamak ıçin jandarmanın 

alnına çektiği bir sıkı ile 
onu da cehennemın esfeline 
yolladı çünkü ıerikl cürüm· 
!erinden üç dört dakika faz· 
la yaşamıştı. Jandarmaların 
üçü de cansız oarak yere 
uzandıktan sonra Türk za · 
biti maznuna, yarım yarra 
lak \ rap'casile 

Haydi, ıırkadaılarının 

da iplerini kes. onlarıda 
kurtar da kaçal ı m. Dedi. 
Lakin: 

- Onlar da haindir. Son· 
ra anlatırım. 1 iz yalnız iki 
mh kaçalım. Onları kaçırır· 
sak yine bizi onlar tutturur 
ve teslirn ederler. 

Cevabını a ınca, kcca ka. 
rının l>aşı ucunda ağladığı 

Penbe'nln yanına geldi. Ko. 
ca karıya hiç bir ıey sormak 
lüzumunu hi11etmedi. Çünkü 
Penbe'nln yanağına gelen 
kurıun dimağceılnden çık· 

1 Bana göre 1 1 memleket haberlerı 

55 _ Saylav 
Yaıamak btıyen bir mil 

let; kendisine faydası doku 
nanları sevdiği, zarar ve 
renlerl de sevmediği nispet· 
te ancak bu maksadına eri 
ıebillr. 

56 -

seçimi 
35 günde 

bitiı·ilecek 
Ankara, 10 (S Ş) Dahili 

ye bakanlığının tamimi üze 
rine ıaylav seçiminin 35 gün 
de bitirilmesine çalııılacak · 
tır bugünden itiba
ren seçım bilfiil batlamıı 

Lü:ı:umundan fazla yapı 

lan ( teva:ı:u) !arın altında çok 
zaman gizli bir (ben ilk 
davalı olduğu ıezllmlıtır. 

57 

/ bulunuyor Fırkanın Ankara 
İstanbul İzmir Aydın ve sa 

ir vilayetlerden kadın nam· 

Evlenmek. uirlikten 
kurtulup ani öz hürriyete 
kavuımak demektir. 

- 58 -

zetler göstereceğı anlaıılıyor . 

lstanbul'dan bayan Nakiye 
nin . İzmir'den de Bayan He 
nai Nevzad'ın gösterilecek 
namzetler arasında bu'una
cakları söyleniyor 

Cesaret, ken'.!ine ihtiyaç hiı 
solunduğu zaman ancak or -ı 

taya çıkabilen 1 ir h& raket 
tir. 

Sabit 
Müftüoğlu 

Soy adı 
Alanlar 

Hayri Gönenç - VilAyet 
idare heyeti ildnci katibi 

Raif Göksel Ziraat 
bankası vezned&rı 

Nuri Uran Nafia bat 
fen memuru. 

Ahmet Çivi - Mirzabey 
mahallesinden 

Erdı-J..'dc s ı ı ::ıdı alarıl:ır 
Cemal Yalçın - Giımrük 

Mıntaka amiri. 
Muammer Gözalan - Tay

yare Katibi 
Esat Giray - Muallim 
Muammer Erdem Sıh· 

hiyc memuru 
Kamil Akman Mua). 

lim 
il Basri Görenay 

Maarif memuru. 
Etem Özbay 
Adil Yaltırık 

mühendisi 

Mual lim 
llelediye 

1 Suaşın f akvımı • i ILK 1~ANUN 1 

1 
Salı !

1 Gün doğumu: 

YIL Zevalr 7, 16 1 
1
1 

: 
1934Ezanl 2,26 1 

RAMAZAN 4 1 
! . 1 . ______________ , 
mış. dimağçeyi parçalamıı 

ve Penbe de her halde can 
sız yere dütmüıtü. 

Artık Türk zal itine dü
fen 'azife, cüretkar arka· 
tını alıp kaçmak . 

Onbatının laşeslne yaklaı· 
tı. Fı~enkliği ve rövelverinl 
belhe sarınca ya kadar ar 
kada~ının da diğer jandar· 
manın silah ve cephaneslle 
teçhiz edilmit olduğunu gör· 
dü. Arkadaşına bir janılar 
manın atına binmesini •öyle 
di, kendisi de onbatının atı· 
na binmek üzere iken çeri 
baııya ve koca karıya: 

Zaman böyle getirdi. 
Si:ı:den gördüğüm eyiliği 
hiçbir zaman unutamam. 
lla!,kınızı helal edin. Dedi . 

ihtiyar çeri ba~ı: 
Arslan paıam; senin 

halis Türk yavrusu olduğu 
nu anladım Allah senden 
razı olsun namusumuzu 
kurtardın Bizden koı kma 
Bu meseleden kim enin ha· 
beri olmaz, yalnız şu ka an 
atla silahı da siz alın, Liz bu· 
radaki namussuzların heıa· 

hını görür, cehenneme )'Ol

larız ve burada hiç bir nl 
tan ve ilitik kalmaz. Allah 
mulnfniz olsun. 

Diye dua etti. 

1 

- ----
Aydın 

DemirJ·olları 

Satın alınacak 
ANKARA , 10 (S Ş.) 

Aydın demiryollarının mu 
rahhası olarak Londra'dan 
gelen M. Odinle Nafia ba· 
kanı bay Ali c.rasında 

görüıme ' er oldu. Bu görüt
melerde Aydın demiryolu 
nun da hükumetçe satın 

alınması konuıulduğu ~i 1 di

riliyor. 

\'eni 
ı•,, ı·ala 

ANKARA, 10 (AA) - 1 

On ve bt>f kuruıluk ile 100 
40. 20, }() paralık ufanlık 

paraların pulları hazırlanmıf 

ve nümuneleri Maliye fla. 
kanlığına gelmı§tir. Bakan· 
lık nümuneleri esas itibarile 
muvafık görınüıtür. alnız 

paraların vczinlerinin kanu 
na uygun olup olmadığı 1 

tetkik cdılecektir ........................... 
• • • 

Voksu!/aı·ı vediren, : • 
geydiren ve herma
nada gÖLeten Vnk-

• • • • • • • 
su/lar Biı·/iğine seve : • • seve vardım ediniz. : 

l'uksıılları üü=dmı• 

Hlrliğl 

1 • • • • • • • •••k····················· 
Maznun, :ı:abitin İfareti 

üzerine öteki jandarmanın 

da sı!ah nı a ' dı ve üçüncü 
atı yedeğine aldıktan son· 
ra iki arkadat atlara bin· 
diler ve tekrar çlngene1ere 
veda ederken koca karı: 

- A ilah sizden razı olsun 
Gerçi Penbe öldü; lakin na· 
musumuz da lekelı nmedi. 

Diye memnuniyetini ızhar 
ediyordu 

8 

iki arkad~ş ayrıldıktan 
sonra Türk zabiti refikına 

evvela ismini sordu ve is· 
minin hacı Ahmet olduğunu 
öğrendikten sonra arazıyi 

bi!mediğini ve ne tarafa 
kaçacaklarını tahmin ede· 
mediğini söyleyince : 

- Sen, hiç merak, etme 
yalnız beni takip et. 

Cevabını aldı. 

Kısa dört r.alla üç !&al 
devam eden b ı yolculukta 
iki arkadaş 1 ir kelime 
bile konuymadılar. Yalnız 

Türk zabiti mütemadiyen 
nasıl olur da l 'erkeı1 e arap 
karışık o1an bu adamın bu 
k .. dar metin ve samimane 
hareket ettiğine hayret edi 
yor ve boyuna bu ciheti 

, tahayyül ediyordu. 

Radyo 

11 lıkkanun Salı 
İstanbul 

l s Almanca ders. 
18,30 - Jımnastik: Bayın 

Azade. 
l s,5o - Pl!k: Dans musıkisi. 
19,30 - Dünya haberleri. 
1 Q,40 _ Konuıma: bayan 

Azade Selma. 
20, 1 O - Mösyo Qoldcnbcrır 

koro 
20,40 - Plak: Neşeli musiki 
21. t 5 - ajsas ve bors1lar 
2 J ,30 - Orkestra . 
22 - Caz, tanııo orkesı 

trası. 

Budapeıte M. 550 
18,30 - Pjyaııo ya•dımile 

şarkılar. 

19 -- Ders. 
19,30 - Vagnerin cValkfire• 

operası. 

ıo,40 Spor. 
22, 15 - Son haberler- şan

dor bur:ı çlnırcne 

takımı 

24 Cazbnt. 
Vartova M. 1345 

l 7 Semfonik konsır. 

28,30 - om h konseri. 
Okranya 19,30 Milli 

musikisi. 

22 DJns ve karışık 

musiki parçalan. 

25 - lspmyolca neşriyat. 

A one ücreti 
YIL Gl 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri lalı.site 
ba(rlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 

- - -+--
Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·- - -
SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Husus! daire 

Telgraf ad resi· Balıkesir -
1 SAVAŞ 

Üç saat sonra çok ince 
akan bir ıu kaynağı baıın · 
da bulunuyorlardı. 

Hacı Ahmet buıada biraz 
istirahat dmek lüzumt nu 

hissetmiı olmalı ki atını dur 
durdu ve Türk zabitine Aza· 
ri tivesile: 

Özüm yorulgandır · Rir 
su içeh 

Diyince Türk zabiti kcn· 
dini, dılinden anlıyamadıltı 

ve birdenbire hangi kavma 

mensup 
mediği bir 

olduğunu ke~t re· 
arkadaş kartısın 

da görünce IL'haflaştı. Kürt, 

Acem, ve tatar ıivelerinl 

hatırlam.ya çalıştı ve bir 

türlü arkaı:latının ırkını la · 

yin edemedi. Hacı Ahmet 

ise arkadaı,nın tereddüt etti· 
ğini görünce, yarı Arapça 
yarı Azeri Türkçe ile: 

İnelim birer su içelim. 

Sonra da uzun uzadıya ko· 
nuıuruz. Yalnız evvela söy· 

1 

!üyeyim ki ben Türk'üm, Azer 
baycao'lıyım. Benden ıüp· 

he etrne ve eyil kten batka 
bir şey bekleme, 

Dedi 
Atlardan hemen lndıler. 

Türk zabitinin sevme.ne payan 
1 yok. 

J 
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D AR f ı IDünya üze~ınde.sıyasi v~ ıktısadi hareke~le~. 
y 1 Aşağı Tuna' da Romanya ıle Amıral Yamamoto nun be- Balkan anlaşması okonomık 

J 
A 

N 

0 Yugoslavya arasın~a de- yanatı konseyi 
Amerl•ka . b ~, .Le Temps" den •Le Messager d'Athenes• den 

s 

~ransa'da 
'arpmalülleri 1 U )'uştu rucu 
Nüm ay iş ~ aptılar 

Yaralaııaıılar Yar 

Paris, 10 \ S.Ş) Harp 
lülleri dün muazzam 
gösterit yaparak M.Dou 

rgue kabinesi zamanın 

maddeleı· 
Kaçakçıları yakalandı 

Vatington, IU ( A .A ) -
Uyuşturucu maddeler zal , ıta

sı yedi yılasüren •ngin bir 
araştırma ve tahakkuktan 

ıonra ülkenin ht!l' yüzünde 

aynı zamanda genel bir baş 

kan yaparak kaçakçı kuru 
munun tümünü yakalamıı· 
tır 

Hudut harici edilmi
yecekler 

BELGRAT, lU lA.A) 

ki dileklerini tekrar ettiler. 

ce bağrışmalar, beyanna- I 
ler dağıtmakla geçen gös· 

if, nümayiıçiler alayının 

!varlara girmek ıstemeleri 
erine vahim hadiselere se· 

biyet verdi. Nümayişçiler 
lis kordonunu yarmağa 

ııınca vuruımalar bağını· 

lar oldu Malullerden ve 
liılerden bir çok yaralı 

rdır. Nümayifçiler bulva· 
bir kısmından geçmek 

ii.hiyetlni uldıktan ve bu

da gösterlıte 1 ulunduktan 
nra dağıldılar 

İşçiler bakanı ikamet ruh· 
satiyelerinin müddeti bitmiı 

1 olan ~1acarlar da dahil o'mak 
üzere Macar tebaasının hudut 

1 harici edilmesine hemen 
nihayet verilmesini emret· 
nıiştır. 

Fransa - italya 
Anlaşamamrzlığı 
-------

Oı·t•ıclilll kalkıııış 
Frarı.,ız dı~ h:ıl-arıı Hoıııa·~ :ı gidı·ı~. 1-

Cenevre,IO(A.A.) - iıal· Çekoslov,·ıkya 
n Mul:ariplerinin Fransız, 
lyan dostluğu için tertip 
iği toplantıda söz alan 
ansız Bahriye Hakanı il<i 
rnl ..:ket ara~ınclaki anla· 
ınamazlığın bugün ortadan 
lkmıı olduğunu söy!Enıiş 
Fransız dıı Bakanı ya

nda Roma'yı ziyaret ede· 
ğini ilave etmiıtir. 

ideye çelenk koydu 
MARSILYA, 10 (AA.) -
goslavya hü kümeli büyük 
rpte Balkanlarcla harp 

it olan İ-'ransız askerleri 
idesine büyük gümüş bir 
'enk koymuıtur. 

nsa'nın ticaret b ~anı 
Sovyet Rusya' da 

Fransa ticaret bakanı M. 
rchandeau b u -

11 Moskova'ya doğru hare 
l etmiştir M. Marchan 
u Sovyet Rusya'ya ya. 
cağı seyahat hakkında 

ğıdaki beyanatta bulun· 
ttur: 
Franıa ile Sovyet Rusya 
ıındaki ticari ve iktısadi 

farın takviyesi için çalışa · 
lım.llu iki ulusun siyasal 
nasebetleri sağlamdır. 
•934 ten evvel Rusya'ya 
acaı ımız ancak kırk mil 
n franktan ibaret idi Buna 
•tı Sovyet Rusya'nın Fren· 
Ya ihracatı dörtyüz m iyon 
nk idi. 1934 senesinin 
tında Sovyet kusya ile 
!ettiğimiz ticari anlaıma 
layı•ile Sovyet Rusya'ya 
tacatımız çoğalmaktadır 

ıene zarfında Sovyet 
'Ya'ya yap'ığımız ihracat 
IJ milyon ı geçmiştir ve 
an a'nın Sovyct Rusya'dan 
alatı beıyüz milyona ka
~ artmııtır. -------Çünkü artık halis bir 
tk'le bu 1 uşmak ıerefine 
il olmuıtu Gayri ihtiyari 
Ynuna •arı 1 dı. "Karda-
" di)·erek öptü, ve ıliive 

li: 

ilen işle liirldük na 
111a azmimde sebat edece
~ Ve düşmanlara daima 
, ip o'arak seniHlt• beraber 
litk'liiğü temıi 1 eden küt· 

Sovyet - Fransız pro
tokoluna girecek 
Par;s, 10 (AA) Peti Pa 

riziyen gazetesinin doğru bir 
kaynaktan aldığı haberlere 
göre C:ekosiovak' ya da Sov
yet Fran11z pı otckolura ka. 

J G<pon ateşesi öldü 
Atina 9 (A.ı\.) - Evvel-

ki gece otomobil kazasında 

yaralanan J npon ticaret ate· 
ıe ı i T sihar.:> Katsuda dün öl· 
müttür. 

Osmanlı Borçları ve Yuna-
• 1 

nıstan ın payı 
Anlaııldığına göre, Os

manlı borçları komitesi misi 

tarafından kullanılan Fı·an· 

sız hamillerin iddiaları Ati· 

na'da eyi bir karşı! . oma gör 
memiştir 

M. Descloıiere Osmanlı 

borçlarındaki Yunan payının 
-ki bu pay batlangıç ana ser· 

mayesinin yüzde 10,55 ını 

teşkil eder - bütününün Yu
nanistan tarafından ödenme· 
sini açıkça ist~mektedır. Bu 

pay 14 milyon Fransız fran 
gına çıkmaktJdır. 

Biz Yunanlıların tezini bi· 
liyoruz. Yunan hükumeti 
Osmanlı borçlarını hamil 
olanlar ile Türkiye lıükfıme 

ti arasında yapı m f olan 
anlaşmaya dayanmaktadır. 

Hamiller bu anlaşma ile 
Türkiye payının 90 milyon 
altın Türk lirasından 8 mil· 
yon Türk lirasına indirilme· 
sine razı olmuşlardır. Bu da 
aşağı yukarı 926 milyon 
Fransız frangı yapar. Yunan 
hükumeti Türkiye hükfıme 
tinin taahhüdatında temel 
olan nisbet dairrsinden !>at· 
ka bir tahuhüt altına gir· 
mek istememektedir. 

, 
leye kavuşup beslemekte ol
cluğumuz intikamımızı Türk 
cemiyeti halinde alacaeız. 

mıryOIU 80 arı "Londro deniz konfrran· Dıtiıler Bakanı ,, , Mak· 
" Politika ,, dan aında Japon murahhası bu. slmos dün s 1 bah eski ba 

Romanya demlryolları lunan amiral Yamamoto ha· kanlardan yunan bankası 
Bakanı M Richard Franso vaı ajansına aıağıdaki beya· ikinci guvernörü ve üniversite 

profesörü M. Varvaressos'u, viçi muhabirimizi kabul ede·ı 
rek Belgrad'a geliti hakkın· 
da aşağıdaki sözleri söyle 
mittir. 

- Aşağı Tuna'da Roman 
ya ile Yugoslavy.ı arasında 

timendifer bağları tesis et· 
mek için Romanya büyük 
erkanı harbiye reisi ceneral 
Antenesko ve diğer müte· 
hassularla birlikta Belgrad'a 
geldiğimi biliyorsunuz. Yu· 
goslavya ıtmendiferler bJ\· 
kanı ve diğer Yugos1av sa 
lahiyetli şahsiyetleri i1e iki 
toplantı yaptık. Hazırlanan 

proje hakkında konuştuk ve 
münaka~alarda bulunduk İki 
memleket arasındaki bu mü 
him bağın bir gün önce ku 
rulabilmesl için yapılacak 

projeyi de şimdi mütehassıs· 

lar tetkik edeceklerdir. 
Bundan maada bir şimen· 

dıfer heyeti ile Yugoslavya 
timendiferler heyeti ile Sanat 
hudutlarındaki şimendifer 

nakliyatının cüzeltilrnesine 
çalışılmaktadır . Resmi olsun 
olmasın, bu gibi konuşmala 
rın her iki memleket ıçın 

çok faydalı olduğuna ve ıki 

mi ı leti birbirine daha ziyade 
yakınlaştıracağına eminim 
Belgrat'tan Bükreı'e gitmek 
için 24 saat gerektlr.Halbu
kı bu yeni proje bu mesafeyı 
hem azaltacak hem de da· 
ha faydalı kılacaktır Bu if 
hakkında çok nıkbinim ve 
bu projenin her iki memle· 
kete büyük faydalar yarata· 
cağından hiç şüphem yoktur .. 

Yugoslavya ile Romanya 
arasında yapılacak köprü 
meselesi hakkında sorulan 
bir suale Romanya şimendı· 

ferler bakanı hiç bir kestir· 
me cevap vermemiştir Gaze· 

tecıler köprü mü yapılacağını 
yoksa Tuna altından tünel 
mi kazılacağını sormut iseler 
de bakan yalnız bu meselenin 
ciddi bir surette tetkık edil
mekte olduğunu söylemiı ve 
başka bir ıey dememiştir 

Acun~a işsizler 
"il Popolo d'lıalia" dan 

Son günlerde iısizler hak
kında bir istatistik neırolun 
muştur. 

Bu istatistiğe göre birletik 
Amerika ahalisinin yüzde 
sekizi, Avusturya'nın yüzde 
altısı, Çekoslovakya'nın yüz. 

de dördü, büyük Britanya'nın 
yüzde dördü, Kanadanın 
yüzde dördü, Almanya'nın 

yüzde dördü, Hollanda'ııın 
yüzde dördü, yeni Zelanda 

nın yüzde üçü Fransa'nın yüz 

de üçü, lrlanda'nın yüzde 
üçü, Belçika'nın yüzde 

ikisi, Avusturya'n.n yüzde 
ikisi ve Danimarka'nın yüz 

de iki iısizdir 

ırak'ta ya~anların ha~ları 
,, Near East,, dan 

Yabancılar lrak 'ta bulun· 
dukları müddetçe polis tara 
fından korunuyor1ar ve bu 
korunmayı her zaman bekli 
yebilirler, fakat hükumet 
yatsalların lrak'ta yerle§me· 
lerini istemiyor. Hükumet n 
küçük memurları yalnız Irak 
lılardan seçiliyor ve büyük 
müesseseler de, aynı hare· 
keti göstermeleri için hüku
met tarafından tazyik edili · 
yorlar Son zamanlarda çıka· 
rılan bir kanuna göre yatsa-

natta bulunmuıtur: 
washlngton deniz anlaıma. eski bakanlardan Yunan 

ulusal bankası ikinci guver· 
nörü M. A. Koris'i, sanayi
cilerden M. Kanellopulos'u, 
eski bakanlardan ve devlet 
demiryolları genel ç·evirgeni 
M. S Koronis'ı ve üniversi 
te profesörlerinden M. Zolo
tas'ı yanına çağırarak bun
lara Yı..nan Hukumetinln 
Balkan anla§ması kurum nl 
zamnamesinin 5 inci mad 
desine göre ve Balkan An
laşması D a n ı ş m a 

Konseyi nizamnamesinin ile
ri attığı gibi bir Yunan ulu 
sal grubu teşkiliı.e karar 
verdiğini bildirınittir Tüı ki· 
ye, Yugo•lavya ve lfoman 
ya ulusal grupları ile birlik· 
te bu Yunan grubu Balkan 
anlaşması Ôkonomık Konse· 
yinl ortı.ya çıkaracaktır. 

sının bunu imzalamıı olan 
devletlerden yalınız biri ta 
rafından feıholunmasının 

mutlu olmıyan tesirlerde bu
lunmasını ilkönce duyacak 
bizleriz. Bunun için Roma 
ve Paris hükumetlerinin bu 
hususta dütündüklerinl sor -
duk. Biz kime karıı olursa 
olsun müttehit bir cephe 
yapmaktan çok uzağız ve 
bu günkü anlaşmanın daha 
el veriıli bir anlaıma ile de· 
ğiştiri'mesi gerek olduğu 

hususunda herkesin anlaıma 
sını istemekteyiz. Fransa 
ve ltalya'nın verecekleri ce 
vapların yıl sonundan önce 
gelmesini umuyoruz. Böyle 
olmazsa biz bildiğimiz gibi 
yürümek mecburiyetinde ka 
lacağız. 

Londra konuşmalarına ge-
lince, Sir John Simon ile 
yaptığımız son konuşmala 

rın ortadaki bakım noktala· 
rını birbirine yakınla§tırıra 

ğa yaradığını söyliyemem. 
Mamafih tekrar konutmalar 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Teknik bakımından hfç bir 
teklif yapılmıı ve ıleri sürül
müf değildir 

Sayılar üzerinde konuta 
cak olursak prensip· 
!er üzerinde konut 
tuğumuz takdirde e de ede 
ceğimiz neticelerden daha 
eyilerine irişeceğimizi söyle 
mek istemiyorum. Bu kesik 
plan karşısında herkesin di 

!eklerden bazılarının neye 
matuf olduklarını daha gü· 

güzel anlıyaca k larını söyle
mek gerektir. 

Japonya hükumeti, mik
tar planı bakımından önce 
müsadelerde bu:unulmadığı 

takdirde ve cins ve nevi plii. 
nından fedakarlıkta bulun 
mamakta daima musir mi 
dir, değil midir? 

Yalnız bunda musir olma
yıp biz, azami bir miktar 
ortaya atılmadıkça sırf cins 

ve nevi hakkında bir anlaş 

ma yapılması mümkün ol
madığı kanaatindeyiz 

Daha doğrusu kom•tma· 1 

ların baılangıcından eri Ja 

pon tezinde hiç bir değişiklik 
olmut değildir. l'u izah la 
mamen doğrudur. 

_.......,._ 

Balkan tütün ~ankası ~u
rumu 
"Novosti " den 

"Balkan Tütün bankası 

kurumu işi son safhasına gir

miş bulunmaktadır. Ru ban 

kaya Türkiye, Yunanistan 
Bulgaristan, Ama vutluk ve 
Yugoslavya gireceklerdir . Bu 
banka tütünün ıslah edilme 
si, sürümü, tütün ekenlere 
kredi verilmesi ve her tü
tüncü memlekette kaçar kök 
ekileceği işlerile uğraşacak

tır 

llu ban1<a için g• rek o1an 
kredilerin bir kısmını da 
lıankaya girecek o1an dtvlet 
!er vereceklerdir. 

lar lrak'ta yalnız ev sahibi 
olabilecekler. Onların [arazi, 
hatta bahçe sahibi olmaları 
na müsaade edilmlyecektir. 

M Maksimos, Ôkonomik 
Konseyin nasıl itliyeceğl 

hakkında bazı aydınlatma 

larda bulunduktan sonra 
Yunan hükumetinin bu ku 
ruma büyük bir ehemmiyet 
verdiğini ve buna girecek 
olan Yunan ulusal grupunu 
bilgileri ve oloritelerile 
konseyin verimli çalıımasını 
temin edecek ıleri gelen 
kimselerden yapmak istedi· 
ğini söylemiştir. Hariciye 
bakanı bunlardan konseyi 
yapmalarını istem ittir. 

Yunan hükumetinin bu 
dileği çağırılan adamlar ta 
rafından benlmsenmlıtir. Yal 
nız \1 Korizis dıı iıler 
f , akanına gönderdiği bir 
mektupla itlerinin çokluğu
nu ileri sürerek bunu be 
nimsemediğini bildirmittir. 

Balkan tütün ~orsası 
"Messager d' Athenes" den 

Belgrat'tan Prağ'da çıkan 
"Prager Presse" ye verilen 
haberlere göre, Balkan An
latması devletlerı bir balkan 
tütün Borasası yapmağı dü· 
şünmektedirler. Şimdilik tü

tün yetiştiren memleketler 
arasında bir tütün konfede · 
rasyonu yapılacaktır. Bu kon· 

federasyon yalnız tütün pi· 
yasasını vücuda getirmek ve 
tütün sürümünü temin etmek 
ile değil, tütün ekimi ve ka 
htesinin eyileştirilmesi ile da· 
hi uğraşacaktır Bu konfede 

raoyon, büyük bir ihtimale 
bakılır ise Türkiye, Yana· 

nistan ve Bulgaristan murah 
haslarından mürekkep ola 

caktır. Buna Yugoslavıa ve 

.ı rnavutluk'un iştirak etme· 

Ieri de beklenmektedir.Kon· 

federasyon Fransız serma 
yesine dayanacaktır Aynı 

haberlere göre, bu sermaye 
yardımı lemin edilmif bulun· 
makta ise de b J hususta 
başka taraftan teyit edici 
bir haber gelmemiştir. 

Savyet Rusya·~a öz Rusca 
kullanılaca~tır 

"f!Corriere della SeraH :lan 
Moskova'da dilin temizlen

mesi için mücadeleye baılan· 
mıtlır. Bu tarihten itibaren 
resmi mahiyette onaylanmı ~ 

yan (kabul) yabancı kelime· 
ler Rus dilinde kullanılmıya· 
caktır. 

.................................................... 
! ~~~~·~ın! Minare~en ~ir müezzini attılar i ~~::: i 
:Hikayesi : : Sar ı 
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1-
Üç delıkanlı da köyün en 

güzel kızı Ayte'ye tutkun· 
dular. Biri köyün camilnde 
müezzin, öteki civar da bile 
nam salmış zengin bir ba 
banın miras yedi oğlu, daha 
öteki de köyün en genç ve 
güzel delikanlısıydı. 

Hafız Recep, baba mi
rasını günde beı vakit mi 
nareden haykırır. Sesi çok 
güzeldir Köyde ölen olursa 
kırkında bir lokma döktü 
rülür. Hafıza da bir mevliit 
okutulurdu Razan bir iki 
ehli~ eyf dere boyuna demlen ) 
meğe gidecek olsalar hafızı 
da unutmazlar O töyle 
uluyla süzlnakten bir fasıl 

yapar, yanık yanık gazel 
atmağa baıladı mı deredeki 
kurbağaları bile sustururdu. 

Öteki Söylemez zadele· 
r' ın Murtaza, babasından ka 

lanı yiye yiye hala bitiremlyen 
1 

bu delikanlı bir iki çiftlik, 1 

köyde b .. ı on ev, ıehlrde 
yedi sekiz dükkan, yüzlerce 
koyun bir o kadar da inek 
sahibiydi Hani bunlar ser· 
velinin gözle görülür taraf· 
ları. 

Murtaza'dan konuıurlur 

ken: 
Derede kum. Murtaza

da altın denirdi. 
Ali fakir tir babanın oğ· 

)uydu . Amma çok güzel, 
çok yakışıklıydı, bu delikan· 
lı . Köy kızları onun üzerine 
yanık türküler düzmüşler, 
hatta Kırça oğullarının 

Hanife çıldırdığı zaman: 
Ali'nin aıkından kızı 

kara sevda buldu demişler· 
dı. 

Şimdi üçü de Nazlı ha-
nımın güzel kızı Ayte'ye 
tutkundu. 

- lfafız beı vakit eza
nını onun için okur . 

Murtaza son aldığı çift 
llği ona çeyiz diye aldı 

- Ali onu düşündükçe 

eriyor, gazel oluyor .. dH· 
lerdi. 

AY§e hakikaten güzeldi. 
Kız kardf ş;ni babalarının 

sağlığında Yamanlar'ın 

en güzel oğlanına vermlt· 
ferdi. 

1 lafız minarede ezan okur
ken Ayşe bahçeye çıkar. 

birbirlerine itaret ederlerdi. 
Çünkü Ayşe'nin evi camile 
bitişikti. 

Son günlerde: 
- Ayte hafızın sesine, 

Murtaza'nın parasına, Alı'nln 

güzelliğine vurgun; dıye bir 
söz de çıkmııtı. 

2 -
Hafız sabahleyin cami 

avlusunda kafa tası patla
mıı bir halde bulundu Sa 
bah ezanını ihtiyar muhtar 
okudu Kadınlar: 

Mübarek ramazanda ne 
mutlu dediler. 

Onu sabah namazı kılma· 
ğa gelen iki ihtiyar gördü. 
Hemen muhtara , jandarma 
ya haber verdiler. Onlar 
hafızın patlıyan kafasını güç 
halle derleyip topladılar. 

Parası var mı diye üstünü 
yokladıkları zaman boynun· 
dl\ bir muska ile koynunda 
bir ( tebarik ) cüzü buldu· 
lar. 

Köyde: 
Hafızı minareden attı· 

lar. 
Diye bir tevatir de çıktı. 

• • 
Kim attı? 

Jandarma yüzbaııaının ak · 
ima ortakları geldi. 

Murtaza'yı çiftlikten. Ali· 
yl evinden kaldırdılar Elle. 
rlne kelepçe vurdular. Jan 
parnıayla ıehre yolladılar . 

Hafız Ayte'nin 11lak bir 
çala hissini veren yeıll ıözle· 
rinden kendinden ıeçtl aan· 
mayın. Ortalık kararmadan 
birbirlerine el ettiler amma. 

"Hafız tatlı canına kıydı" 

diye birıey de hatırınıza ıel· 
meıln .. Ne o, ne öteki .. 

• • • 
Hafızın ölümü ramazana 

rastlamaktadır. YanJ ay ra· 
mazan ayı 

Şehirden yakın diye köye 
elektrik uzattılar. Köy çok 
sevindi 

Tezek kokan karanlık ve 
dar sokaklara 100 mum
luk lamba taktılar. Eıtaf 

evlerine aldı. Ta bil hundan 
fakir aha linin blrıey kazan· 
madığını söylemeğe lllzum 
görmüyoruz. 

Çünkü elektrik paraıı bir 
haylı yüksekti. Onlar yalnız 
gaz lambalarına biraz gaz 
koydular ve fitilleri yenile· 

diler. 
Bu arada evkaf köyün 

küçük camllne de elektrik 
aldı. içeriden ıamdanları 
kaldırmadı amma.. Şere· 

feye yağ kandillerinin 
yerine ampul taktı. Rama
zanın başındanberl kllytı 

ceryan verildi. Sokaklardaki 
100, eıraf evlerindeki 75, 
minaredeki 15 mumluklar 
yandı. 

• * • 
Hafız her zamanki ıtbt 

ortalık karardıktan ıonra 
yallı namazını okumafa çık· 
tı. Şerefedekl ampullerin 
bir ikisi sönmüf, yanmıyor· 

du. 
Acayip dedi, bunlara 

da ne oldu? 

Ezanını yanık yanık oku
du bitirdi. 

- Şu gavur icatlar da 
pek nazlı ıeyler, dedi. Olur 
olma2 rüzgardan hemen 16. 
nüyorlar. Şunlara bir yol 
bakayım hele .. 

Şerefeden beline kadar 
sarktı. Sönük ampulQ çe· 
vire çevire çıkardı . 

Bu fite buraya mutlaka 
tam girmiyor dedi. Girdlil 
yer tozlu olmalı toprak fa . 
lanmı kaçtı ne? 

Kollarını aıvadı. Biraz da 
ha eğildi. Parmaklarını toz. 
lu dediği yere soktu . Karıt
tırmağa koyuldu . l:lırden 

eline birıey sarılır gibi oldu. 
Yanakları çimdiklendi. En
sesinde karıncalar dolaıtı. 
Kendini toplıyamadı. Kork
tu. Bacaklarını, ellerini büı
bütün bıraktı. Ve tepetak· 
lak camiln taı avluıuna 
düttü . Beyni dağıldı •. 

• • * 
O, Ayte'nin aıkından kara 

sevda Olup cinnet getirme· 
di. Erik gözlü sevıilııinln 
gözlerinden batı dönmedi. 
Ne Ahmet, ne Ali onu ezan 
okurken arkaaından itmedi 

• •• 
o tam aıık değildi zaten •. 

Biraz gıdıklanmaktan QrktQ. 
Acaba hafız efendi Ay,e'nln 
gıdıklarına nasıl dayanacak· 
tı dersiniz? 

Yıllar geçti. Muhakeme 
neticesinde Murtaza'nın be
raetlne, Ali'nln suçlu oldu
ğuna ve ölümüne hGkme· 
dildi. 

• • 
* Murtaza köye döndil. Ay-

ıe'yl parası bol diye ona 
bat göz ettiler. 

Alı bir sabah gün afar· 
madan ipe giderken; Murta· 
za'nın çeyizlerini ııötQren 

kaılınlar, Ayte'nin kapınnı 
•uruyorlardı. 
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~~SEH i R~ ~ 
Sinemasında 

Raın<ız<a ııa 1'1ahsus 
YENİ VE ZK'\f(~İN J>HOIHt.\MHUZ 

Muhterem mii~terilerlmizin Ramazan g~celerin i daha eğlenceli ve daha hot ge
çirmelerini temin maksadlle 9 Kıi.n.unevvel pazar akşamından itibaren her progra 
mımıza iki fılim birden koyacağız Ve koyacağımız fil mlerin bilhaua herkeıln 
zevk ve arzusuna uygun olmasına dikkat ve itina edi ' ~cekti r. 

Aynı zamanda ilaveten milli ha • adis ve konserler ile Fokı Jurn .ı l ve Varyete 
ler dı iÖalerllecektfr. 

Fi<ı tl<t t'd<ı Z«t ııı Yok t ıı r. 

9 Kanunevvel pazar akş1mrndan iti~aren p1 o~rnmımız 

·~ı@t~--.-__ --=---==-=-. _§..~=-===~~ı 

ili İLK ISIK 1 

I' 
BAI~IK ESİR'İN 

1
11 

1!
11

, Biçki Ve Dikiş Yurdu 1 I -
lf, ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına 1 1 !1. 
!1 ikinci kanunda başlıyacaktır. i 

ı. 1 
'ı 

' !.! ütün modellere hakim olmak yurdun hususi sis· 1 , 

1 
i te mi olan ht: r devrenin değiıik ve çetin modeller 

üzerinden çıkarm~ kla ve modei leri mahkum etmek 
1 ' ise ancak yurdumuzda devam edilmekte o 'an Paris 

ıı usulünü bilmekle mümkündür . Şimdiye LRdar yapılan 

Her lıu~usıa t • ııısaliıu• listiiııtfıı ,. . B :ı lıkesir'irı 
hıı nefis K.\H.\TEPE s.ırabı lıt'rkP~ı· • 

Zevk, Kın \ t> l, SıJıhal \erir. 

Karatepe Şarabı 
il imtihanlar yüksek maarlfçtmizin huzurunda ve tensip 

ı buyurdukları mümeyızıerın muvacehelerınde yapıl- Toptan ve litre ile satış yeri 
il ınııtır . lmtıhan günü modelden intihap edılen manto, 'I . Birinci Noter altındaki mağazada 

, tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıt provasını yap· 1 ·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.ı mıt ve bununla not almışlardır . Mezun olan (44) ha - --- -

I' 1 nım muvaffakıyetle bitirmltlerdfr . Ve buna kanaat 1 2f~~~·~~~~".~~~ı=!t 

İki t~iliııı Bi r cleıı · 
1. gelirmiyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve jJ 1 

1
' y td lf 

biçtikleri kumaılarla fik irlerini daha kuvvetli tashih 1 ~ ur aş . ~ rj 

. et mit olurlar. 
1 

ı it. • ~ R.-

1 -- F i al ia ı• llCllZ, taksillı•rde azaıı ı i 1 ı~Hilaliahmere' Himayeietfalel IÜ 

kola~· lık ~östt>rilnıişıir. il Tayyareye yardımı borç bil. ~ :: Gayf'I acıklı \t ' lıe.H~caı ı lı olaıı 

Demir Kafes 
- idam Gecesi -

Ba71 h anınların daha ted ·bi t: ınasında aldı k l a rı 1 ;~~~~~~~ A-.~;~ ~~.J' ıra 

1 

dıkiş l erle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat ı'ı l ~~H§H~t!ir.~I!~ &• ı~~fH~'f-l!IHe! '~ Ya 

SYL\'İA SYO\'EY tarafıııdaıı .. 
Çok acıklı ve heyecanlı sahneler, kuvvetli aık ve cinayet ve 

ralarla doludur. 

- 2 -

.\feYsiıııiıı Pıı ıııuhtt>~eııı üpert>ti 

eararıenııiz mace 

1 kendileri ıöylemitlerdir . li! 
lı ı' Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek- /I = J{a,n 11'» fa,ı, Q)r.1 ı-ı: 1 

ı tehi . ' B ı kur~~ndan mezun olıın . ha.nımlar diploma · li! ,... 

1

\ 1 alabılirler Dıger hanımlar ancak bıçkı biçmek ve dikit 1 ;, . . 

, dikmeyi öğrenmiı olurlar. Fazla izahat almak iallyen \ ~ .\lı'\!'lllllık_ \t ' .. kı~ ık Pli soıı ıııo _la ıııaııloln~, i 
1 i !er yurdu?1uzll müracaat . ets~nl~r . ı ltt roplu~, yuıılıı kıııııaşl:ır \(' faııılr hazı>:;lerı- ! 
1

. ADRES: 8orckç.J ,! r mahalles• Alı Hıkınet Paşa caddcs. No· 6 lif, . I . I. 

1
~ 

l.,'k k b' k' d'k·. ıııız gı• mı ır. ,, ışı ıç ı ve ı ış · 

Ç i Ç EG 1 ADALAR 
yurdu müdüriyeti ~~ ~ o p p l' ~"l . ı 

• it <.9t-n e- n .e,r, 12JÇ ı » --- -- ---= ---~!'. ~ il fe · 

~ 1 * ili 
. . . . -· .,,. - ,-.)ı ;: .\O'!~ 

' 

lL\RTllA EGGERT - İ\'IN PEI HO\'ITCll t ırafıııd;ııı Lt·ııı~il f'dilnıi!'lir 
• 

; Eıı li -ıks paltoluk p:ırdiisi'ıliik H.' askt•ri ~:~- jf! 
ji puıluklaı· ~iizel <lesı•rılerd · yerlı YP ln~ılız W, tel 

ı ı· hisrlik kuıııaşlarııııız llli'\'CUllul'. ı ;e 
! Mu~ternm müşt e r i ltriı1 izin ~ir n~fa mazam ıH ! ~ Adalar Çiçeği mevsimin en muhteıem ve en cazip öperalidir. Büyük bir ihti 

ıam içinde çevrilen bu filimde tabii ve nefis manzaralar, en güzel müzik, taganni 
ve rakular sizi memnun ve teshir edecektir. 

ilaveten Münir Nurettin'in halk türküleri. Mike maous ve Foks Jürnal. Suvare 
saat 8 dedir. 

MÜI\ERREM KAMtL 
HANIM TEMiZ SEVGi 

~ t~ şrifleri kafiair. ; 21 
l9t ~l 

' 

BALIKESİR 
PALAS 

, , 
Ve 

1, 
lztırabın"1 

Ve en acı ıı:tırabı 

Bu İ nk dap ı omanı ııda 

Göıtermltt ir 

O~uyun 

25 Kurut 

Her kitapçıda bulunur . 

• 
~ .t··..,. ..... ._,: ·'· ..... "ı,.~- ~ 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 

Cilt, rrt•ııgi. lı"I-
' 

Balıkesir Belediye 1 

Riy,ısetinden ı 

ııeletlİ\ · nıed si l3-12-934. tarilıiııt• ra~ ı lı-
• 

yan Cumartesi 1-(İinii saat (15> clt> ııııııat içliıııa-
1111 akit ilP aşuğııla ya1.ılı nııııanır~· i ıııüzakrrr 
t'deceği rıdeıı azau ı ıı hl'ledi ye dairı·si ııi teşrifleri 

rka olurıııı'. ı 
H11zııaıı11· 

1- Hô3, St'llt>Sİ lıt · ~:ılıı k:ııileı iııiıı Lf'tkiki. 
2- Bülcı>dP baz ı fasıllarda ıııiiııakalr . 

• 

Yeşilli ca<ldPsirıdf' kasapl:ır ka:-. ısıııda a · çı 
. o\hmel ustanın oturduğu ıliikktirı <H't>lt> saıılıktır. 

Talip olanhır 1 ! 
Keşkek zade llüsaııwlliıı lwyP ıııiira('a<ıl t>t

siıılf'r. 

-o~ukluğu lıastalı~ları ! 
111 İİ lı•lı il SSl!'ıl. . 

3- Evrakı 'aridt>. 

-Eın lakiınil li:le 
• 

ınüdürlüğündeıı 
lJilli emJ~ke ait 21 par~a ıaı-la ılı· bir <liikk;\

iilll iki yıllık. ic..1rı 15- 12-~aı giiııiiııdr ihale 
yapılmak için bir lıaft ı uııı lııııştır. .\lıcılarııı 
brftPrıiarlığa ıııiiraeaatları il:'ı ıı olıııııır. ------Zayi tasdiknaı11~ 

Hastaları" ' raat üçte ı} ı k • •• h t j 
huküm ~ t ca Jdesinde ınu· ı .,, 1 ( ·s 1 r c 11111 ll r. yt• l 

' ... :e_y;_::_i _:~_:;_~i-nd-e-ka_b_uı ... v_e 1 ııı üd<I eiuııı ıımi 1 iği ııde 1 

• •••••••••••••••••••·•••• I B.ılı~esir ı~ l·1.a t'\İnı• alııı:ıeak ekıııt·k l11·s avlık • • • 
Göz hekimi :1 olaı·ak vt' kap.ılı zarf usulih• iıı<lirnıt'~t' f.oııul-

i' ıııu~1ur. Ekıı11·~i Yı·rııu · ğı: i.;tı·~li olanlar ~l'r:ıiıi 
: iiı:{r . ·ıııııı · k iciıı lıı·r!.(iiıı ıııliddt•i ııııııııııillik dairı>:-İıı· Or, l~san Ahmeı . ' . .. !' de lop!a · ıaıı k•rnı · s~"ııııı ııı a hsıısıııı:t ~orııı.ıl ırı \l' 

TAV1SANLILI ZADE FAHRİ' • 

Fantazi Manifatura Ve 

Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

Cl'\L\ BTESİ (iÜ~LEHİ 

Öğleılt>ıısoııra saal l 4dt>n 1 flya kadar dahili 
ha~t<ılıklar ıııuayfütl'Sİ (Doktor .\hıııt>l 

Eıııin hey) 

P..\Z..\li ı;üNLEHİ: 
Öğledrn soııra saat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz lıasıalıkları nuıaye

nesi (Doktor \lelııııt't K:\ıııil lıe~) 

PAZAHTESI GÜNLEBI: 
Öğleden ev\rl saat 10 daıı 12 y•· kadar 
dahili hastalıklar mua~· l'ııe~i (Ooktor Ah
met Eıııiıı he.v) 

SALI GÜNLEHI: 
Öğleden evvel saaı 10 daıı 12 ~e kadar 
dahili hastalıklar ınuayenesı ( l>o~lor Ah
met Emin bey) 

t~ .\RŞ..\llB .\ (;f'NLEBİ: 
Öğlt>tleıı soııra saat 15 dt•ıı 16 ~a kadar 
dahili hastalıklar ıı ı ua~Pııl':-i (Onktor Ha
san Raif lw~) 

PERŞE,JBE rıü LEHİ: 

Üğlcdı·ıı :-ooııra saal 15 dt>ıı 16 ,a kadar 
' . 

eildiyı> H' 111•,liye hastalıkları nnıa~erw~ı 

( Dob.tor llelı ıut.>t .\ li 1.ıey) 

933 senesi Balıkesir muall im mü olmadığını ilan ederim. 
mektebinden aldığım taadık· J;ieadıc'ın cıu:. I mahal· 

Ha•talarıoı her gun sa - • ı . 1 1 I . . I .. .. ı 
at 3 den sonrl\ Kuvair:.11- : 11•111111 ıı llHl\al\l\alP ı · ı·ıııı ~apara\ \{'l'lllf ~ gıııııı • 
liye caddeıir. de 159 ı u : ıılaıı ~:! - 12 - !13.J: tarihiıı" r; ı ~ı ~(•h•ıı eıınıartesj !-!li!!;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 

• maralı muayenehaneıin - i ı.üiııii -.a<ll l .l, dl' koııı•İ voııd<l lıaııı· hulu ı, ıııaları / nllmemi gaip ettlın . Yenlslnl 

1 

leılnden Kamil oAlu 
alacai'lmdan eıkhinln hük Mehmet :de kabul eder. : il~n olunur . - --

•••••••••••••••••••••••••• c • 

Netrlyat müdürü: ESAT .&.DiL 
Vilayet Matbaası Bahkealr 
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