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T. Rüştü Bey Diyor_ki: 
Siz kralınız için ağlarken . 

biz de Gazinin kardeşı 
için ağlıyoruz. 

BELGRAT, 21 <AA.\ 
liariciye vekili Tevfik Rüş 
1U bey Belgrat'tan ayrılma· 
dan politika gazetesine be 
Yanatta bulunmuı ıöyle de· 
iti ittir. 

- Kralınız için ağlarken 
bizlerde Gazinin kart'eşi 
için ağluyoruz. 

Tevfik bey Yugoslavya 
ltıilletınin büyük tetkilatçılık 
kabiliyeti yijksek vicdanını 
tebarüz ettirmi§ ve iki millet 
llıukaddesatı ve menfaatleri 
arasındaki ayniyatı iıaret 

ederek demlıtir ki: 
Şinıdiki sükun için önü

llıüzde bizi bekliyen büyük 
iti dütünmemlz ve kahraman 
ıcralınız ile namıdar şef 
Cazı Hz. batladıkları esere 
i•rek ıizin gerek bizim 
devam etmemiz liizımdır. 
~ların bu eserleri leynel 

• 
ismet Paşa 
Ankara'ya döndü 

ismet Paşa Hz. 
B ANKARA, 21 (A.A) 

•tekil ismet Pı. Hz. 
beraberlerindeki zevatla düUI 

.!!?.•ın Turhal'dan döndüler. 

Tevfik Rüştü bey 

k . mesai ve 
milel teşri 1 . • 

1 ·ı 1 sulhun temını beyne mı e d 
eserdır ve bizler bu ite e-

vam edeceğiz 
!ST AN BUL 21 (.S.Ş) -

. k ·roza eden 
Balkan nıısa ını 1 

1 1 hariciye nazırları 
devlet.er n k R"" r· 
toplantısından Tevtl Uf u 
bey şu beyanatta bulunmuı· 

tur. 
Balkan misakını imza 

d .. t devlet hariciye na-
eden or ld 

27 tetriniev ve e 
zırlarının 

'd yapmağı karar 
Ankara a 1 k 
laştırdıkları toplantı o. a~a- ~ 

B ikan misakına ııtıra 
tır. 8 K 1 Alek-
edrn devletler, ra 

f dan baılanılan sandr tara ın 1 
1 dar güç olursa o · 

işe ne .<a . 
3 vam edeceklerdır sun, c:P. 

Heyetimiz 
Belgrattan- dondü 

iST AN BUL, 2 ı cA.A ~ .:-
1 

. . vekili Tevfik uı-1 arıcıye . . 
.. be riyasetindekı heyetı-

tu. by sabah Belgrat'tan 
mız u 
şehrimize dönmüt ve mera-

simle karıılanmııtı: 
~ 

Vuğoslav-ya'nın . . 
Mevcudıyetı 

A vrÜpa 'nın suffiil i~tizasındandır · 
1 - nın bir nutku-
ngiliz Hariciye nazırı 

lia.lONDRA, 21 (A.A.) ---: ~ 
rıciye Nazırı söylediği bır f. • l ') 

~lltkunda Yugoslavya Kra· ~ ] 
•nın Ve l'arthou'nun kurban 4:>- ,) 

Rittikl · · · kb"h et 'L. erı cınayetı ta ı · 
tlkt . k en ve Saray Bosna suı 
'•tını takip etınif olan 

"&.ziYetle timdild vaziyet 
araı d .-

1 
ın a tezat bulunduğunu 

~ iYerek demiştir ki: "Saray 
f 0 •na hadiıesini takip eden 
el&k 

lebiJ· et timdi de vukua. ge-. Con Sim on 
A. ır. Fakat ümit ederım kı dil . bir Yugoslav 
"rupa'nın bütün devlet min e mı§ diyeti de Avrc· 

ild ya'nın mevcu d 
8.tnlarının nüfuzu ve , ulhü iklizasında ır. 

tııı.ııh . pa nın • 
b atları bu uzak ihtimalı s· 1 ngiliz mektep ge-
R~~taraf edecektir." Nazır ln·

1
1 

1 ~ • 1 b la geldi 
- I>: slyue•in'n bu kederli mısı stan u (S Ş) -

~ut nlerde hiç bir taahhüde IST ANCU1L ' 1
2
1
! ~ek tep 

" rınek · l" her ngı 'ab ıı:r.ln bütün sahalarda 1-or ~~ ldi Bugün nıürette-
buı ır ve itidal tavsiye•inde geınısık~~m'deki Ccimhuriyet 
ıı .. unınaktan ibaret olduğu- bba~dTa. e çelenk koymuı-
~ ıöyl . a ı esın 

•oıJe . eınııtir. Nutkunu fU )ardır. 
&.ıiQı~;ıe bitirmittlr: "Sulhun Asarıatika araması 
fatlJ dostları olmak sı . IZMİR 21 (S Ş Fransız 
lııık: Yeni Yugoslavya • ariatika enstitüsü profe-

"llletı as O Vam bez •aist . pek güç olan me- sörlerinden M e 1 nı kol ı ,. Emira.em na· 
Pa' ay attırmak Avru · Menemen ın h f· 

nın f d ski femnos a 
~llt ınen aatı iktizasıdır. hiyesin e e 

tehit ınüreffeh ve tat- rıyatına baılarnııtır 

Macar ~ariciye Nazırı italya'yı rararı~ 
M. Mussolini ile görüştü 

CÜMHURİYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRİR 
S a h 1 b 1 ve B a ı m u h a r r ı r ı 

Müstecaplıo~lu Esaf Adil 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Birinci YIL - SAYI : 289 

Mücrimler 
Tamam en adalete teslim 1 

Marsilya cinayetinden sonra 

Ecnebi Gazeteler Kızamık .. 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürü 

edılmiş Kral Aleksandr ve Yugoslavya siyaseti ~akkında ne 
diyorlar! 

Kızamık fevkalade bula
ııcı ve intani bir hastalık 
olup dünyanın her tarafına 
yayılmıştır. Son zamana ka -
dar muafiyet usulile vika
yesi meçhul olduğundan bu 
hastalık hakkında ı'mdiye 
kadar her tarafta yalınız 

tecritten ibaret olan vikaye 
ile muva"fakiyetli bir seme· 
re elde edi'ememiştir llir 
çok hükumetlerde musapla

rın ihbarı mecburi olmadığı 
için isabet nisbet ve adedi 
pek te malum deği·dir ili J 

PARİS. 21 (S Ş.) - Fran 
sız gazeteleri, Frannz· İtal J 

yan - İsv'çre pclisinin teıri. 
ki mesaisi sayerincle yalnız 
Marsilya fuikaslını yapan 
Kalemen'in seç ortaklarının 
değil aynı z ~ ıranda suikastı 
tertip ve tahrik eı!enlerin de 
şimdi adaletin elinde bulun
duklarını bu süratin 2abıta 
için bir muvaffakiyet oldu 
ğunu yazıyorlar. 

Suikastların önüne 
geçilmesi için 

BELGRA T, 21 (S.Ş.) 
Küçuk itilaf ve Balkan an
tantı konıeylerinde Yugoı 
lavya vahdetinin muhafaza 
sına atfedilen büyük alaka 
ve ehemmiyet teyit olunmut 
ve tethişçilerin nümunel im 

tisal olacak surette tecziye 
leri beynelmilel tedbirler 
alınmak ıur~tlle bir daha 

faaliyette bulunamıyacak 
hale sokulmaları yeni aui 
kastların önü alınma&ı arzu 
su kendini göstermektedir. 

i mubadele komisyonu 
JSTANBUL, 21 (S ŞJ - ı 

muhtelit mübadele komis
yonu son içtimaını yapmış- 1 

tır Dün vazifesine nitayet veri 

mittir. :on toplantıda Yunan·
1 

lılar'ın Türkiye'ye tesviyesine 

mecbur bulundukları on bet 
bin ingiliz lirası meselesi 

konuıulmtıtıır bu paranın 
Türkiye'ye verilebilmui için 

İstanbul'da vaziyet edilmiş 
bazı Yunan emvalinin iade 
sinin tamamlanması lazım-

dır. 
Yunanlılar bu iade keyfi-

yetinin ikmaline lntlzaren 
on beı bin ingılız lirası 
bankaya yatıracaklardır. 

Üç Devlet 
Arasın~ati misak tekzip 

ediliyor 
LONDRA,20(A.A.)- Ame

rika • .J.ıponya ve İngiliz 'mp
nratorluğu araıındn bir ~zn k 
şark ademi tecavüz m·~akı 
aktedileceği ve bu_nun ~ ı~on -

a tnrııfından tel kın edıldığ
! dair bazı Japon 'fgazetele-
ıne .. 
rinde çıkan haberler serısı 
Londra mehafılinde vo sald
hiyettar Aınerik~n mnkomat
ında teyit edılme~ekte ve 
böyle bir ınisnk aktı tasa~
vur edilse bile buna Sos yalıst-

1 1 dokuz devlet muahede. ı. ere . . . 
ini imza eden devletlerıo ıştı-
rak etmeleri şartile ınuvafa. 
kat olunabilece[:i işaret olun
maktadır. 

Asileri teslim olu~or 
MADRIT,20(A ı\) - llmu· 
• intıba tenkil ameliyesınin 

m.hayete erdiği ve ıhtil.1lci-
ııı b" .. k lerio uğraJılı.lıırı uyu zıı-

"The Ob~erver,, den 
Bütün medeni devletler 

matbuatının Yugoslavya 
Kralı Aleksandr'ın öldürül 
rnesi hakkında derin heye
canlar ifade eden mütala 
alarmdan sonra, biz de, Lu 
meşum cinayetin siyasi ha 
diseler üzerindeki tesirini 
sükunetle tetkik edebiliriz 

Kral Aleksandr'ın ölümü 
her feyden evvel Yugoslav· 
ya'nın müstakbel siyasi ha 
yatı hakkında karar veril
mesini icap ettirecektir.Kı al 
Aleksadr hakiki bir asker 
sıfatile büyük bir ideali 
tahakkuk ettlrmlı Sırp ve 
Hırvat ve lsloven'leri 
büyük bir Yugorlay milleti 
adı altında birleştirmişti. 13u 
üç millet arasında meydana 
getirdiği birli~in ebedi olmu
sı. onun siyasetinin hedefini 
teşkil ediyordu. Bu uğurda 

sarfettiği mesainin müsbet 
netice verdiğine göre devam 
lı olarak aynı }'Ol üzeı inde 
çalışmakla tam bir Yugos
lav milletinin meydana gel 
mesini teskil eden gayesinin 
hedefine de eriıecegı n.u
hakakaktı Kral Aleksandr, 
bütün münevverleri ve hal 
kı da gayesi etrafında top· 
lan.ağa muvaffak olınuıtu. 

Onun bu gayeshl ve takip 
ettiği siyaseti bütün Yugos
lav milleti tasvip et mit ve 

benimsemişti. Bu itibarla bu 
gaye ve siyaset yalnız onun 
değildi. Bunun için, Kralın 
ölümünden sonra,onun siya
seti, muavinleri ve varisleri 1 

tarafından takip fdilecektir. 
Bununla beraber Lıugünkü 

Yugoslav ideali, en hararetli 
ve kuvvetli rehberinin zıya
ını hiasedecektir. Büyük as· 
ker. Sırp, Hırvat ve l.ıoven'

leri bir çatı ve i•im altında 

toplamağa muvaffak olan 
canlı bir ışıktı Kral Alek
sandr, genç Yugoslav milletı 

azaları arasında araura baı

gösteren ihtilafları da, haiz 
olduğu yüksek ıahsi nüfuzu
nu kullanmak suretıle ber
taraf etmiıti. Onun fevkala
de eli her yerde his edıli yor 

ve bu, Yugoslavya'nın dalın 
mesut bir istikbalinin niıa
nesi gibi telakki ediliyordu. 

Bu büyük adamın zıyaı, bat
ta olanlara, Yugoılavya'nın 

dahili siyasetinde nazım ve 

hakem olmak gibi ağır va 
dfeler yüklemiıtlr Bun 

!arın memlekette huzur ve 
sükunun idameaini temin 
için Kral Alekıandr'ın çiz· 
diği yoldan yörümelerı la
zım gelecektir. 

tlıou da kurban gitmiştir. 
Yugoslavya. her zaman Pa
ris'in hudutsuz himayeFini 

tercih edecek ve bundan 

sonra daha büyük bir iti· 
math Fransa' ya bağlanacak 

tır. Çünkü, Fran<a sulh mu
ahedelerinin en büyük mü 

dafildir. Yugoslavya aynı 

snette Küçük itilıifla ve 
Balkan misakının çerçevesi 
dahilinde, 13a\kan devletleri-

le de eyi münasebatı devam 
etti recel< tir 

Temenni edelim ki, Yu· 
goslavya Kralının ölümü, 

ba;lall'ıf olan Bulgar Yu-

goslav dostlujlu münaseba

tında bir aksülamel hasıl et-
mesin ve yeni neticeler iatih · 
saline doğru yol alsın. 

Bulgar - Yugoslav mu~te
rek mesaisinm esasları, ikı 

milletin hükümdarlarları ta-
rafından kurulmuştu; Lahak· 
kukunda da en büyük şeref 

hissesi kendilerine aittir 
! öyle olmakla beraber 

bu gayeye milletler d~ ya · 
bancı kalmış değillerdir . lii-

lakis milletler bu yakınlığa 
büyük bir alaka ve taraf 

zim memleketinıi:t.dede vaziyet 
böyledir. Binaenale} h kıza
mığın memleketimizde az 
çok htilai bir şekilde mev
cut olduğu görülmektedir 
Bu cümleden olmak üzere 
kızılca dağ ılcasında altı 

ay evvel mevcut olan kıza 
mı~. istslası buradan iki sa
at uzakta bulunan ka
vaklar köyüne de bulaşarak 
köyde müstevli bir ıekil al
dığı bizzat tetkik edilerek 
anlaıılrnıştır Köyün nüfus 

miktarı tahminen 1000 olup 
iki ay zarfında kııamığa tu· 
tulan çocuk adedi <38) dir. 
Bunlardan iki&i hastalığın 
nekahet zamanım!a bağır
sak iltihabı ve kanlı ishalle 
vefat etmiıtir. Bu hale naza
ran k12amık bu ha valide ne 
k~h~t devte.;indc kanlı ha. 
ğırsak iltihal.ıı zuhuruna 

tarlık gö>teriyorler.Yugoslav- sebel.ı· t k h 

1 

ıye verere ve amet 
ya ~üıcümda.rları~ın .Sofya'- göstermekte ve bu köydeki 
yı zıyaretlerı mun ıseb .. tıle görünüşüne göre de binde 
yapılan tezııhürat ta bu po (Ü,05) vefiyat vermektedir. 
litikanm iki milletin ateıli Dağ ılıcası köyünde vefiyat 
arzusunu ifade ettiğini gös adedi (20) olup muıap ade
termiştir. Bunun içindir ki di (8 l) olduğu ve köy nüfu
bu büyük ideal gelecek gün- su da tahminen (2000) ol
lerde de hedefine doğru yü duğuna göre bu köydeki 
rüyecektir. Maamafih Yugos· ' vefiyat nispetide binde (P,25ı 

lav Bulgar müşterek megaiıi 

Kral Aleksandr'ın ölümü ile 
büyük ve kıymetli bir UZ· 

vunu kaybetmlflir. Bu gaye-

nin yolu üzerinde yürümf'k· 

le beraber Kral Aleksanclr' -

ın feci ölümünün huıl etli-

ği fevkalade botluk her za
man hi•sedilecektir. 

R 
' 1 

oınanya nın msnsucat Sl· .. 
nayıı 

Romanya mensucat sana. 
yiinin istihsal endeks'i son 
on iki ay zarfında yiizde 

96,6 dan yüzde 162 8e çık· 
mıflır. Döviz tahditatile 
konknjan tatbikatı son za
manlarda yeni mensucat fab-
rıkalarının teslsiri tqvik 

~tmiıtır Tekiif edilen yeni 
fabrikaların hepsi açıldığı 

takdirde memleketin ihtiya
cı yerli mali ile temin edil-

mit ole caktır. Mensucat itha
latının kıymeti 1924 senesin· 
de 8524 milyon ley iken 
1933 senesinde 1665 milyon 

olmuştur. Bu da gösteriyor ki· 
istilasına devam etmekte 
olan kızamık hastalıitı ıid · 
detir.i azaltmaktadır. 

Kızamığın mikrobu - bak
teriyolojı fennin baılangıcın
danberl yapılan ça ıımalar 
da ve bahusus son zaman
larda bu hastalığın da l.u· 
susi bir mikrobu oldtıiiu , e 
fakat henüz eşkali tespit 
edilemediği anletılmııtır. 
Mamafih meçhul kalan bu 
mikrobun sirayet ve intikal 
noklai nazarından ehemmi
yetli olan bir çok huıusatı 
bilinmektedir 

Kızamık kabarcıklarından 
alınıın kanın kızamık çıkar
mamış insanlara aıılanmaıi
le hastalık tevlit edilebildiitl 
gibi kızamıklıların kanından 
yapılan kültürlerden de ıa
llm insanlara hastalık veril
mittir. 

Kral Aleksandr'ın ml!aflr 
bulunduğu mcmlel<eıte sui
kasta uğrıyarak ölmesi, hiç 
olmazsa timdilik, Yugoslav 
ya'nın harici siyasetinde Lir 
takıın değiıiklikler husule 
gelmesine sebep olmıyacak 

tır. 

leye diitmii~tür. Bugün Ro 
manya'da faaliyet halinde 

bulunan 437 menrncat fabrika
! vardır. Bu fabrikalarda ça
' lııan amelenin miktarı 42,000 

Hu vaziyet.Yugoslavya ile 

yiat ve tayyare bomb_ardıma
nları dolayısile kuvveı mone
viyelArioin kırıldığı merke
z:ndedır. Asiler Lamuera~a
lıi hükumet kıtatı nezdıne 
bir murahhas göodcror~~ 
teslim olmaları için ne g'.h! 

rtlar ileri sürüleceğını 
şa • 1 d" öğrenmek iıtemıt er ır. 

Fransanın arasını bozmıyacak 
tır. Çünkü hadise esnaıında 
Fransa H .. iciy• Nazırı Bar-

kadardır. Yeni fabrikalar 
Fransız, ltalyan ve Çakos· 
lovak sermayelerile kurula
caktır. 

Kızaınıl!ın kabarcık dev
resinde veya bu devrin zu
hurundan evvel hastalıiiın 
devrei iptıdaiye<inde kıza
mıklılarm göz yaıları, bu· 
run ve belum ifrazatı salim 
insanların burunlarının ilk 
z:ırların veyahut ağızlarıııın 
arka tarafındaki znr 1arına 
temas eıtirı'ir:e kızamık in· 
tikal etmektedir. Kızamık 
kabarcıklarının zuLurundftn 
i24) saat soMa ve (24) ıa

at evvel hastalardan alınan 
kanın maymunlara aıılanma· 
sile de kızamık kabarcıkla-

1 rı ııörülmüttür 

rııııııs Vasfi 
Ağız ve burun ifraıı:at 

muhatıbasının mikrop ıüz· 

geçlerinden süzüldükten 
sonra keza maymunlara zer
ki de müspet netice vermlı
tir. lıte bütün bu maruzat 
gösteriyor ki kızaıaıitın 

mikrobu hastaların kanla
rında, göz, burun ve bel
um ifrazatında da vardır. 

Kızamık VİRUS u uzviyet 
haricinde pek az zamanda 
mahvoluyor. Ve (58) dere
cede ölüyorlar 

Kızamığın istila ve intııar 
meselesi: Kızamık en çok 
sari hastalıklardandır. En 2i· 
yade çocuklara bulaşır ipti. 
dai ve leyli mektepler, ço· 
cuk hastaneleri bu haıtalı· 
ğın kolaylıkla salgın haline 
geçebildiği mahallerdir. Ka
biliyeti ahziye itibarile çocuk. 
larla büyükler araaında hiç 
bir fark yoktur. 

Ordulardaki kızamık va
kayii kahillerin kızamığa 

karşı hassasiyetini göıterma
ğe kafi bir misaldir. 

Mamafih çocukların tevel. 
lüt'erini müteakip ilk altı ay 
zarfında kızamığa niıbetle 

çok az tutuldukları eıkiden 

beri malum bir hakikattir. 

Bu hal muafiyetlerini kıza· 

mık geçiren validelerinden 
tavarüs etmelerile izah edil
mektedir Etfale intikal eden 
bu muafiyet rnünfeil bir 
muafiyet olduğundan deva
mı da azdır Kızamığın ço
cuklarda görülen en büyük 
hususiyet! vefiyatın yilkıek
lığldir. Pariı'te bir yatından 
aıağı çocuklarda yüzde 33 
iki yaıına kadar kalanlarda 
yÜzde 29 5 görülmüıtür. Kı
zamık her mevsimde görü· 
lebilirse de salgınların kolay
lıkla tevesıü ettiği zaman
lar soğuk mevsimlerdir. Kı
ıın imanlar rahat toplu ol
dukları gibi, soğukların bu. 
run ve hançerede nezle hu
sulünü teshil etmeıi de kıza. 
mığın bu mevsimde teve11ü
üne hizmet eder. Menim 
farklarının fazla olmaaından 
dolayı kızamık mutedil ik· 
lime malik memleketlerde 
kııın daha fa:ıla ııörülür. 

Soğuk ve sıcak memleket
lerde bile hararetin daha 
dun olduğu mevaıim kızam
ık salgınlarının tevenüüne 
daha müsaittir. 

Kızamığın bulaıma ve ya· 
yılmasından insanların hayat 

icatlarını mühim bir amil 
gibi kabul edilmek iktiza eder 

Kızamık VIRUSu uzviyet 
haricinde çok zaman yatıya

madığından insanların bu 
hastalığa yakalanmamaları 

için mikroba hamil olanlarla 

sıkı teması olmamak iktiza 
eder Flu meseleyıta vzih için 

kızamık VIRUSunun kim
lerde ve nerelerde buluduğu, 
ve slra yetin ne suretle vukua 
geldiğini bilmek lcabeder. 

Kızamıklı hastalar hanııl 
devrelerde ıarldtr? 
Atılanma devresinde kıza

mık sari değildlr.Ateıln yÜk
~elmesile beraber veya ateı
ıiz nezle arazının baıladıjiın
dan itibaren kabarcıkların 
zuhuruna kadar olan ve ıav-
let devri veya devri iptida-
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denilen bu zaman içinde 
kızamık bulaımanın en faz· 
la olduğu zamandır Hasta
lık bu devrede en çok bula· 
ııcı olduğu halde teıhisi de 
ekseriya mümkün olmadığın
dan kızamık istilasının tev
ıil daha ziyade bu devrede 
vaki olan slrayetlerden te-

Şükrü Naili Paşa 
- ----------

/Ayva l ık' a Belediye 
Seçimi 

• veli üt eder. 
Burun, boğaz ve gözler • 

Tekaüt oldu ve dun kolorduya 
veda etti. 

deki akıntılarda kızamık Tekaütlüğü birkaç giln 
VİRUSu bu devredede ade· evvel kabul edilmiı ola n 
den daha çok oldukları ih Şükrü Naili paşanın kolor · 
timali olduğu gibi nezleden duya veda etmek üzere ıe h· 

hakkında asker arkadatları 
tarafından takdir ve saygı 

doln nu ı. ukla r söylenmi ştir. 

Seçim İşlerinde Üç Careyan 
mevcut olduğu doğru değildir. 

dolayı haıta öksürüp aksıra rimlze geldigini va:.mııtık Şükrü Nail i paşa dim Ea 

Geçen hafta Y"pılan be 
l •diye seçimini ve onun ne
ticesini telle bild i rmi ~tim . 

Vilayetten gelen emir üze

r ine perıembe günü sabah

leyin saat onda yeni aza

lar belediye dairesinde top· 

lanarak aralarından beledi-

rak mikropları etrafına da Evvelsi gece askeri mah bah merasimle ıehrlmizden 
ha kolaylıkla neıreder. Ha· felde oerefine verilen büyük ayrılmıı ve otomobil ile 
vaya hurdebinl damlacıklar bir ziyafette ordumuzun bu Bandırma'ya gi tmlşt ı r . Şe
lçnde lntlıar eden mikrop- kıymetli kuma"danı saygı hır hududuna kadar kend i 
lar yakınıuda bulunan insa. ve muhabbetle karıılanmıı s:ni vali bey teşyi etmiştir . 
nlan, eğer muafiyetı yoksa, Pertev ve Muzaffer K 1 1 
emin bir surette hastalığa ut u ama komitesi 
musap ederler. beyler Cümhurıyetln I I inci yı l ye rei sini seçtiler Evvelce 

bildirdiğinı gibi riyasete vez. Kabarcık (indifa) devri: Mebuslarımızdan Pertev cİönümü kut u1ama komitesi 
Bu zamanın ilk günlerinde bey dün Ankara trenile ve teıekkül etm lir. Kamile neda r Basri B. seçildi. Basri 

hasta devrei iptıda Muzaffer bey d e İstanbuı bayramın en can ' ı bir ıekll bey halkın itimadını kazanmıf · 
iyeye yakın derecede bula- tarikile Ankara'ya hareket de yapı l ması için çnl ı ~rr.a . kıymetli bir yurttaıdır .. 
ııcı isede zaman geçtikçe etmiılerdir . larına baılamıştır Komite i Sağlıı.nı seciyeli , metin 
bu hassa tenakus ederek M h t C b bugün yine içtima ederek ) 

d e me avit ey i azım 8 eıen karal arı vere· , Yag'"' cı a ı· 
in ifaatın beıinci gür ünden M b e usumuz Mehmet Ca cektir · ı 
ıonra pek çok azalmış bulu· vlt bey dün Burhaniye'den H . R ; N•thı'yesı' 1 
nur. üseyın ahmi bey ( 

gelmiıtır. Bugün Ankara'ya 1 1 
Tekallüs ve nekahat dev · Gençlik le §kil a tlarıııı tet· lkt d" 
1 gidecektir . kik için seyahate çıka n ve IS :: 1 Vaziyeti ve 

re erinde bir çok müellifine Ru .. ştu·· bey f 
nazaran kızamık sari değil- ıehrimize de uğrıyan c il a yon ekimi 
dır. Bu zaman tehlikesiz gl Evkaf umum müdürü Rüı· F U. idare heyeti azasından YAGCILAR, 20 "AA .• 

bl k b 1 d 1 K tü bey dün oehrimize nelmi• Hüseyin Rahmi bey dün Yağcil nr Nahiyesine Lugün-a u e i ir. ızamık mlk • • 
robu nekahatta bulunan ba ve Edremit'e gitıniıtir. Bandırmay'a gitmi§tir !erde güzel yağnıurlar ya§ 

zı hastaların burun ve bo- yer.ı ha-ta lığı saçarlar. Ve Rıfat bny mağa baıladı. Köylü kıı mah -
ğaz arında daha çok yaıa öyden köye veya şehirden 1 k li sülünü ekmekle mefgul ol-

1 
1 h Balya kaymakamı Rifat 13 maktadır. Yalnız köylüyü 

ma arı pek ziyade muhte ıe ire gittik ' eri takdirde ge· dün ıelırimize gelmişti r.R i fat k d d 
meldir. Bunlara mikrop ha- çecekleri yerlerde kızamık zu· 1 hsa en ütün düren bir me -, 

ı bey vilayetle temasta bulu · sele vardır k i,· oda, buralar 
milleri denir. Bunlarda mik- huruna sebebiyet verirler. nacak ve bir iki gün •eari· d f k 

1 
1 

rob • k d / E" b- J h ı • a a yon e i ip ekilmiyece- 1 un azamı ne a ar vaıa 15 er oy e asta ar lram mi.ı:de kalacaktır. 
dıfı maliım değildir. Bir çok vay, timendlfer ve vesaiti ğidir . Geçen sene l·alk kıs- i 
bulaııcı hastalıklarda olduğu bahriye ileseyyahatederlerae Bir ÇCkİ}ID(' men afyon ekmiş ve kısmen 
lllbl kızamık ml'krobuda ba. b 1 d t .:! ki ld de ekmemiştir. Afyon ekimi 1 nra ar a emas e ece eri manyurdunun kıymetli 1 

zı insanlarda hiç hastalık insanlar vasıtas i le kıza oyuncularından llikmet be- mınt ı kası olan Sındırgı, Dur ·ı 
tevlit etmediği halde bir mığı az zamanda mem yin kulüpten çekildiğini bil sun bey kazaları l e, Kepsüt 
müddet yaıadıkları kaviyyen leketin her tarafıııa yayabi- diren bir mektubunu aldık Bigadıç Çorum nahiyelerini · 
zannedilmektedir. Bir yerde lirler aynen koyu oruz: nin arasında bulunan Yağcı · i 
kızamık ıöndükten sonra Kızamık bir ailede zuhur Sıhhi ve mesleki sebep· lar nahiyesi ehalisi kendile · 1 

VİRUS, bu mikrop hamil · ettiğizamanbu evde bulunan !erden dolayı sevimli yurdu· rinin A f Y o n e ki P ! 
ler{rıde bir çok zaman yaıı ve muafiyeti olmıyan insan- ma olan baj!lılı ğımı kestiği ekemi Y e c e k 1 e r i n i 
yarak kızamıksız yerlerde ların slrayetten vikaye ed:I · mi arz eder hü rmet ve say. eyice bilmediklerinden te-
hastalığın zuhuruna sebebi- mesi hemen gayri mümkündür. gılarımla sunarım ef. retdüt içindedirler, Yağc.lar 
yet vermektedir. Eğer aile ef radından birisi ı idman yurdundan nahiyesine bağiı köylerin ek 

Kızamığın bir memleket· sirayete l:ariçten maruz olu A. Hikmet serisinde fazla mahsul yetiş· 
ten diğerine intikalinde has- rsa devri tefrihte hastalık y L il --- , b' ı · • mesine iklim müsait bulun 1 
talardan ziyade mikrop ha- sari olmadığından. nezle ile OfiSU ılfl OÖZ8 f mB lr 101 madığından köylü iaıesini i• 1 
rollerinin dahli olması pek baılıyan arazı iptidaiyenin tihsal eylediği patates, fasul- . 
tabiidir. zuhurile beraber ailenın Fakirlere defter ve ya gibı sebze, kestane, kiraz 

Kızamık doğrudan doitru· 
ya insandan sirayet eder 
hastalıklardandır 

Kızamık VİRUSu uzvi· 
yet haricinde pek az zaman 
yaıadığı için airayet daima 
bir birile temas eden insan· 
lar arasından görülür. Bir 
kızamık hastasının öksürme 
ıi etrafındakilere hastalığın 
nakli için kafi olabilir . 

Hastalığın en zi)ade sari 
olduğu zaman arazı iptidai 
yeyi gösteren nezlenin mev
cut olduğu günler olduğu 
için bu devrede bulunan in . 
aanlar temas ettikleri her 

diğer efradına m ikrop intikal ' kalem dağıttı ceviz, elma ve saire gibi 
eder. Ve ilk hastalığın teza- Erkek ve kız Orta mek · meyvaları ova köylerinden • 
hurundan takriben 10· 14 tebindeki yoksul talebtye buğday, arpa çavdar ve 1 

gün sonra diğerlerinde de tevzi edilmek üzere 250 saire gibi mahsuller· 
hastalık görülür. defter ve 1 OO kalem mez- la <leği~ ederek temin eder ' 

Eğer bir ailede evvelce kiır mektep müdürlüklerine ve istihsal eylediği afyon sa- ' 
hastalık yok iken:aynı zam- 1 gönderilmittlr. kızını satarak vergi borcunu 

anda müteaddit insanlarda ı Birliği takdir ederiz. öder ve Afyon danesini de 
hastalık zuhur ederse ailenin •••••••••••••••••••••••••• yeri yağ makinesinde 
kızamığa kar{ımuaf efradın : Yoksulları yedil'en, =. , sıkarak çıkan yağiyle de ' 
d b VI . pazardan para ile alacağ ı 

an irinin RU::iuhamilol- d' h • ı gel/ ıren ve el'ma- •. ı ğ f d ku ti B· maaı veyahut hastalıklarının J ya masra ın an r ur. ı. 

zuhurundan takriben 10 ı 4 nada . gözeten Yok· : : naenaleyh afyon ekimi mın- 1 
gün evvel hariçten bir kıza. su/Jar Birliğine seve il takaları arasında sıkıt1 P kal I 
mık mikrobu hami:inin aile d • mıf 0 1an köylerimizde de ' seve yar ım ediniz. • efradile temasda bulunmui • afyon ekimine müsade huyu · 

l"oksıılları Gözetme • 
olması düıünü • ür. • rulmasını büyüklerimizden 

Ulrliğl : 
( Devam edecek 1 aa •~ •• •• •• "• •• •• •• •• •• ••• yalvarırız. 

iradeli o lan Basri bey bize 
bü yü k ümitler veriyor .. Se 
çim mazbatası kaymakam· 
lık makamından vilayet 
makamına talıdim edildi 
Halk yeni seçimden son de
rece memnundur. Perıembe 
günü erkenden hususi bir 
toplantı yapan yeni azalar 
batta Basri bey olduğu hal
de riyaseti Kadri beye tek 
lif ve ıa rar etmiılerdi . Kad· 
ri bey fazla yorgun oldu
ğundan ba hsederek inıt' na 

etmiı ve Basri beyin d eruh 
te etmesini kendisi de rica 
etmtıt> r. Buradaki Ayvalık 

gl\zetesinin yazdığı gibi ri · 
yaset için üç cerayanın mev
cut bulunduğunun aslı yok· 
tur . 

Daima kendi fikirlerini 
halkın fıkirleri gibi göster· 
mek istlyen, ve efkarı umu
miyenin tercümanı oldujtu 
ııu za:ınetmek gafletinde bu
lunan gazete (!) bu defa da 
adeti olduğu üzeı·e fi k irle · 
ri teıvlş etmek istemiştir .. 

Esa•en Basri beyin aldığı 
rey adedi üç cereyanın mev.I 
cut olmadığını bildiriyor. 
24 Azanın ikisi lstanbul'da 
ve birisi de rahatsız oldu · 
ğundan reye iftirak edeme· 
mip, Basri bey kendi reyini 
kendi aleyhine kullandığı 

halde bir müstenkif istisna 
edilirse Basri bey ittifaka 
yakın rey almııtır .. Muhte
lif cereyanlar olsaydı, bu 
netice alınamazdı .. Binaen 
aleyh gazetenin yazdıj!ı va · 
hidir .. Kadri beyin reis ol

mak için müracaatta bulun 
duğunu bildiren gazetenin 

mutalaası da halkı çok mü 
teessir etti .. Meclis azalığı 

na seçilemiyen gazete sahi
bi bu kabil gülünç yazılari
le kendisini güldürmüf olu· 

yor. Daha perıembe sabahı 
bile Kadri beyin küçük bir 
arzusu tekrar reis o l ması 

için kafi idi. Esasen daima 
hem fikir bulundukları ve 
memleketin hakiki mümes
silleri olan belediye azala· 
rı - başta Basri bey olmak 
üzere - bunu teslim eder

ler .. 
Üç haftadanberi devam 

eden ocak kongraları ev • 
velsi gün nihayete ermittir 
flütün ocaklarda fazla faa
liyet görüldü . Ocak heyet· 

a=r e;-..; ~ a7?f--~E · 
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an göz göze geldiler. İkisi del dl. Üçü de neıeli sahile indi· ı labalıktı Her cinsten bir sü· 
kızarmıılardı N a z i r e !er. rü halk, akın akın ziyarete 
hanım vaziyetten bihaber / Nasıl, beğentlin mi Me_ ge' mitlerdi. Salon dolup , 

Uykusuz geceleı· 

- Eskidenberi duyardım .. 
Hani bilmem, bir firenk 
imparatoru varmıı · O bile 
imtihandan çok korkarmıı, 

Rahmi güldü. 
- lle!e lnsafaı:ı: mümeyiz

ler olursa. İnsanı öyle terle
tiyorlar ki .. 

-Ne zevk duyarlargençle· ı 
ri üzmekten sanki. Kendileri 
ala koltuklara kuulurlar, 1 

gelsin kakve, ıiğare; sonra 
da ıeytanın bile içinden çı

kamıyacağı cehennem sual. 
leri. Mübarekler vaktıle ta· 
lebe olmamıılar mı? 

- Sınıf küçük olsa bir 
derece .. Hoı, onun da kendine 

HALILBEDıt 

göre heyecanı var ya. Fa· ı 

kat rüt~e bü)üdü~çe a raya 

o nlsbetle de izzeti nefis 

1 
meselesi giriyor. 

- Şimdi kadın l ar da mü
meyiz o1uyormuf. lıte on
lar bir derece merhametli ı 
olurlar canım .. 

- Öyle amma; bizim 
imtihanda bu 1unmıyorlar. 
MahazA kadınların da öyle 
insafaızları var ki . İns •nın 
bir saat değil. bütün ömrü· 
rü imtih n gıbi heyecan 
lçinda geçirtirler. 

Rahmi bu s ö z ü 
söylerken yan gözle Mera
l' e bakıyordu .. Genç kızla bir 

oğluna cevap verdi.. ral?. / dolup boıalıyor. gözler sana-
Haksızlık ediyorsun Cidden o kadar enfes yinefisenin yıllarca mahrum 

Rahmi Kadınlar ne kttdar ki.. bırakılmıı, bu günkü inki · 
insafsız olsalar, en i n saflı er· Hele ıu tabloya bak. J ıafından doean eEerltri al· 
kekten yine merhametlidir- Yeni ressamlarımızdan ! N.S) kıılıyan nazarlarla sey 
ler . nin eseri .. 

Anneıinin bu sözü bü- İnsan gezmekle bitire-
tün kadınları, belki o claki· Emiyor Daha doğrusu ay

ka içinde Meral'i mii ,lafaa rılmak ist., nıiyor 

eden en güzel bir cevaptı.. - Bu da bidm yalıya 

Rahmi bir ıey söyliyemedi. biti~ik Hayri'nin ıaheseri .. 
Üçü de susmıı~lardı. . Bir İlhamı pek engin .. fa. 
aralık saat a l tıyı vurdu. Gen· kat şuna bak a ğabey .~ e g :izel.. 

cın canı sıkılmııtı .. Yerin· Rahmi genç kızın 

den süratle kalktı .. iıaret rltiğ i tablo} a bal<tı. 

- Saat altı anne. Bir İstiklal savaşınr' a ı evYelki 
az da sahilde olursak olmaz Türkiye'yi tasvir ediyordu. 
mı?.. Dakilıa l arca gözlerini kırp 

Nazire hanım: madan teyrettiler .. 
- Pekeyi oğlum. l ' em O gün( ... . )Mektebinde 

hava değlıtırmlt olursun de- açılan resim sergiıi çok ka 

rediyordu Türk'ün,isterse ne 
engin istidatlar yaratacağı 

na bu sergi en canlı bir 
şahit gibi ayakta duıuyor 

du. Cümhuriyetin açtığı o 

nurlu yol la , ülküsünü. ec
dadının harikalar yaratan 
asıl mazisine, atinin üstün 

med~n lyete uyduran Türk 
ev la tları kim bilir her se 
mada ne istidatlar OE: fı-e d e 

cek ... 
Daha düne k11 dar, resim 

yapmanır. haram olduğunu . 

tasvir olan yere melaikenin 
girmedi~lnl ıöyliyen softa la· 

1 1 

1 Sı~ayetler ve dile~ler 1 
- . 1 
Edremit·te davul gü 
rültüsü ve temizlik 

işıeri hakkında 
Edremlt'te Belediye lnti· 

habatını müteakip her ma
hallede birden ba~lıyan 

düğünlerin her birinde en 
aıağı bir hafta devam et
mek üzere gece gündüz ça
lınan davul seslerinden halk 
bizardır. Bir mecliıi umu· 
mi kararile de men edildi
ğini zanetliğimiz bu 8Ürül
tülü ve masraflı düğünlerle 
hiç alakadar bir makam 
yok mudur. Bundan başka 

kasabanın temizliği tamami· 
le mühmel bir haldedir. Ed
remit Belediyesi gibi vari
datlı bir Belediyenin çok 
muhtaç vatandaılardan bu
lunan tanzifat .ımeleslne 

bir kaç aydanberi ücret 
verememesi sebepleri malum 
olmamakla beraber kasaba 
nın tanzifat itlerinin bu 
derecede ihmale uğraması 

sari hastalıklardMı hiç ma • 
sun kalmıyan bu kasabunın 
sıhhi vaziyetini de büsbütün 
ihlal edeceği şüphesizdir. 

Ankara'dan belediye hissesi
ni bekliyerek temtzlık ve 
sair Belediye işlerini gör
mek istenilmesi hayreti mu
cip bir keyfiyettir. Mehtap· 
!arda sokak fenerlerini de 
söndürmek suretile tasanuf 
yapan bu hiç bir kaıa be· 
ledlyesine nasip olmıyacak 

derecede varidatlı belediye
nin böyle kudretsiz bir ha
le düımesindeki sebeplerin 
tetkik edilmeri icap ettiği 

kanaatindeyiz. Muhterem 
gazetenizle alakadar makam 
ların nazarı dikl<atlni celp 
etmenizi pek çok rica eyle
riz efendim. 

Hasan 

Mebuslarımız 
Sındırgı'da 

SINDIRGI ~O (S . Ş)-Me· 

buslarımızdan Mehmet Ca· 

vit, Enver, Muzaffer, Vas
fi ve Pertev beyler buraya 
gelmiılerdir . Mebuslarımız 

halkla temasla bulunmuıl ar ve ı 
halkın ihtiyaçlarını tetkik 
ederek bir çok notlar almıı· 
!ardır. 

Düzeltme 
Sındırgı belediye azaları 

ya7tlırken bekçi Ahmet oğ
lu Halil efendinin ismi deli 
Ahmet oğlu Halil diye ya · 
zılm ı ıtır Düzeltiriz. 

!erinin ve kongra murah
haslarının seçiminde Fırka
lılar büyük hasasiyet ve 
isabet gösterdıler . Fırka se
çimleri halkı ve fırkalıları 

rın uzun s·rıklarından kur· 
tulan dünkü yokluğun fa · 
kat bugünkü var'ığın açıl 

mı§ sergisi, sanayi nefisenin 
değil, daha bariz bir suret
le, garbın asrıhazır medeni
yetinde hala kurunvusta 
fermanları okuyan Osman· 
lı imparatorluğunun inkıra · 
zını, Yeni Türkiye"nin tari 
hine yepyeni, yAratıcı, ya· 
ıadıcı, iman edeceği, bir 
devir açtığını, sanld pürüz· 
süı bir lisanla anlatıyordu .. 

Bugün sergiye gelenler, 
ülküslni ve hızını o yükün 
varlığından alan . iki yüz se· 
nenin geri kalınmış devrile 
çarpı.,an yeni neslin akıncı 
larını görüyor gibi oluyor· 
du . 
Tanrı. bu akıncıların yol

lıınnı açık, savaşlarını daim 
ehin . 

-Geç kalmadık mı Rah-

Çığır 
Ankara'da kıymetli eller ta· 

rafından ayda bir çıkarılan genç· 
lik, fikir ve sanat mecmuasıdır. 
Son sayısı intişar etmiştir. Genç· 
!ere tavsiye ederiz. 

Olimpiyat 
Türkiyenin yegane spor mecmu: 
asıdır. Spor haberlerini resimlerıle 
beraber en güzel bir şekilde ya· 
zan bu mecmuayı okumanızı tav· 
siye eduiz. 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 43'ınci sayısı 

Firdevsi başlığı altındeki bir k• 
pak ve"Firdı·vsi, hayatı, sanatı 
ve şehnamesi üzerinde düşünce· 
!erle çıkmıştır, Mecmuanın içinde 
bu mevzu üzerinde lbrahim R0 • 

yi beyin bir yazısı ile (lran Şiiri) 
isimli büyük bir tetkik bulunmak 
tadır, mecmuanın diğer zengin 
münderecatın ı lsmail Hakkı beyi" 
Muallim mekteplerinden Qni~er· 
siteye koşun Dr. izzettin Şadan 
beyin şizofreni Abdülfeyyaz 'fe(· 
tik Beyin " Arziyat " hüvı 
Osman seyin "gözün görmediği• 
ışıklar,, isimli yazılari!e ressaJll 
A. Sırrı Beyin dikkate değer re· 
simleri teşkil etmekte. 

Abone ücreti 
YlLLlGI 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderileP 
yazılar geri verilme&· 

Müddeti 
10 

geçen nüsha!•' 
kuruıtur. 

Gazeteye 
Neıriyat 

müracaat 

ait her huıuıt• 
müdürlüğü1141 

edilmelidir · -- . 
SAV AŞ Cumartetl gnıııeıı 

çıkmaz. ---·-
SAVAŞ . 

iDARE YERi: Balıkesir Ku~~ 

Telgraf adresi: Balıkesir _.., 
SAVAŞ 

Bu gece 

Vatan 
• 

Ecze:ınes• 

1..Jöbetçidir 

ıı'' 
çok memnun bırakrrııl , 
Diğer bir mektubumda b~, 

,ır· 
!ardan ve memleket iılc 
den bahsedeceğim ... 

K Bedii 
' ~ 

s 

mi ağabey?.. ~ 
- Evet. Geç kalıuıtt• 

Fakat erken bitirdik· 
- Neyi1 .. 

- Savaıı.. 
- Hangi savafı canı~·,ı 
- iki yüz sene geri ıt' 

mıf ilim, asnat, fen, b• 
styaıet sava;ını.. 01 

Nelerden bahıedil' gl 
sun Allah aşkına .. Haydl 
de~im.. ,1 

ikisi de neıeli neıell r' 
giden çıktılar. Meral btı 
pek şakraktı. I•'~ 

Türlü maokaralıl< &.I 
- Rah · ııi'yi güldürü .. ordtı- ;, 
b 

. be 
ahın yedisindenberı gt' 

berdiler. Öğleye kad11r ,ıı 
medıkleri yer kalıuaıtl~ı 
Karaköy"de bir iok•11 

1c 
yemek yediler . şırrıd1~ıl' 
tedariklerine batlıyaca 

dı. alfl" 
Gerçi bir kıımıııı 
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A
RI' -IDiinya_ü. zerınae sıyası ve ı ısa f are et er_ -• I - -- - !H~~çy~:. i u a ar a o ur mu ya. ! Fr. : 

\Ç,~;ı~ y 0 I Hollan~a'nın Hint denizın- Kral Aleksandr'ın ve M. · Habeşistan ile ltalya arı· ee .. ee•e•••e•••e••·······••e••••••ee•••••e: •• ee•e•J 

·-- --- - -

J 
Al 

N 
~ • B ı, ı L I' .1 k' Arkadaıların içinde atıl dığını ıöyledl .. Heplmlıı: bir· 

~ı--· o~ deki vaziyeti artııOU nun ıat 1 sınua 1 münasebetler gan, ceıur cömert, yaramaz den kalktık. DGğru Orhan'ua 

ı 
' "Le Vie d'ltalia,, den 'L' oeuvre" den "il Giornale d'ltalia" den ve bilha .. a muzipler! bulun· dllkkinına ıııttık. Hrhaa 

ta}ya V ıD Hollanda'nın Hint denizin- Marsılya'da vukubulan Habeııstan hnparatorluğu· duğu gibi pııırık, çek1tıııen, iç tarafa ııeçmlt daha ıeııt 
- hl deki Müetemlekleri: Cava, acıklı hadi&e hakkında bir nun Roma sefiri M. Neira- obur ve haıialerde var. Bu- bir iki lokma yememtıtı .. 

İki yeni zır ısı Somatra, Borneo, Celebes ve baımakale yazan bu gazete daı, Habeıistan ile ltalya gün size hem obur, hem Kalabalık bir halde lç•ri 

s 

Görnböş'ün 
ROMA, 21 (A.A.) yenı' Kı'ne adı:ılıırından mürek· "bu hadise her ~eyden evvel arasındaki münasebetler hak· hasis olan birine yaptığımız airdiğimizi ııörüıac:e ıuratnıı 

O 
bl

·n tonluk k d GI 1 d'İ 1 b t u z Fransız zabıtasının kuvvet· ın a orna e ta la ga· lr azizliği nakledeceğim.. ekıttti 

l
'ki zırhlnln 28 teırini evvel- keptir. . t . ğ d k b O Cava adnıı üı· :ısırdenberı sizliğini ve teıkilahızlıiını gaze eııne ata 1 a i eya-ı gün itsiz, can ııkıntı· Geldiğimizden biç mem-

Sey -;- -
1, ahatı ve akisler 

,.. :S'rANBUL 21 (S Ş) -
"aıet ı ' · · 

de inıasına baılanacak· Hollanda'nın eline düşmü~ıür. göstermektedir " dedikten natta bulunmuıtur: sından ne yapacağımı bilmez nun olmadığı keıbelli idi· 
Bu ada Garp medeniyetinin sonra husule gelebilecek akı- "Epiyce zamandanberl bir halde oturuyordum Ama, ne çareki haberalıı: 
Şark ile kıyas olunması husu betler hakkında ıu fikirleri bazı gazeteler llabeşlstan Necmi'nln caddeden ace- ııelmlf ve tam zanıalllnda 

\\. ,... _e er Macar baıveklli 
'>Ombö •- V 

Yaha.tı ik· 1 un arıova se-
1 memleket arasın· 

Japonya'da 
Anı erik alılar yüzün

den heyecan 
PARIS. 21 ıs.ş.)- T~k

o'dan bildirild~ine ııore 
Y ı k 'd ve A erikanın A as a a • 
A7eotyen adalarında havaı 

bahri üsler yapacağı ha 
ve 'd b" "k bir .. b . Japonya a uyu 

d, h M. Gömböş h:~ecan uyandırrnıftır Ga-1 
llrıı • • mukabi ~l~el, . tnunasebetlerin tak zeteler Japonya nın 

bu ti rıne nıatuf dduğunu, tedbirler almasını latenınek· 
htı Qrreun aiyasi bir ınahi· tedtrler. 

'-ıı'ııı 11 ın 1Yacağını, Macarıs Tayaı•e yarışı 
d.,ki tııuahedeler aleyhin· 
l,hı 'llıellerini teıci etmekle ı.tanbul, 21 ( s.Ş ) -

1 
ıta.ıı' h d Avusturalya ıeya 

0 ııı,d,:. ın iç bir menfaati Lon ra - k 21 
r... sıııı Yazıyorlar. ha tine iıtir6k edece 
··ıaca . ındün ıabah erken· 

rısta n hariciVe ~a::a~:,ııı. çıktığı Londr~-
~oı. nazırı dan bildirmektedir Kral bır 

'"A. 2 1 e limanını ~r il . • 1 (A.A.) - Ma· gün evve tayyar ·ık 
~, ~ llrıcfye nazırı gelıoif gezıntıtlr.Tayyareler için ı 

Utıolıni il .... t .. durak yeri Bağdat'tır. 
e goruı muıu. 

~---------------~· -------
llelediye Dispanseir~de 

Muayene Günlerı 
CtlJA HTESİ Gfı~LERf 

Öğie<lensoıını saaı14dr11l6ya kadar dahili 
lı", l · ( [))\..[Ol' r\ lınıf'l 

<>l"l.ı ıklar ıııuavencsı < 

r) , Eıııi ıı Lıey) • 
.\l.\f\ GÜNtEHI: 

ıunda bir müşahede noktaeı· serdetmektedir: ltalya münasebetlerine dair le acele geçtiğini gördüm yakalamııtık .. 
dır _;ı.vrupa'nın, Asyıı'd:ı İs · (<Dün vukua gelen dehıet bir takım neıriyatta bulun arkasından Hayri, Ekrem, - O.. Maıallah.. Bere· 

. ı ı· f 
1 

maktadırlar. Bu gazetelere K · " bi tiımar sistemlerınin ne u~re . 1 ac anın verebileceği ne - erım ın ve raz sonra keti! olaun... Yahu ıeade 
ceye kadar terakki ve ink.~ · ticelere gelince; bu husuıta göre Habeıistan ile İtalya U lyi, Man•ur, Haıim ve Şa- buyur demek yok mu? .. Bak 

şa! ettiği Cava adlisında go· tahminlerde bulunmak er · ~=~~:~a d:~:ldi~ü::~~~~~:~ ban'ın bunları takiben hızlı misafir reldlk yahu ... Gibi 
rülür. ken olur. Haklı olarak mü- let arasında yakın zaman . hızlı gitmeleri bende bir ağız kalabalığı yaparak ıof-

Bu adanın uzunluğu 1065 teheyyiç bulunan ve endiıe füphe uyandırdı.Çünkü bun- ranın etrafına dizildik. il· 
lı.rda bir harp vukua ııele- \ k 

ve enli1İ1"İ de 150 kilomot- verici muhakemeler yürüten ar §8 acı, ıen arkadaılardı. rer iklıer lokma henlhı ye
miıtık ki en muslblmiz Or
han'a: 

" ceği söylenmektedir. Bazı B ı 
redir. umumi fikirlerden ıoğuk öy e hep beraber bir biri 

780 
ecnebi gazeteleri Habetiıtan'· k 

Cava adasının nüfusu 1 kanlılığını muhafaza etme- 1 ar ası aıra çabuk çabuk ın talyan müstemlekelerine h b 

de 2 
milyon iken 1850 se- ıini istemek lazımdır. h mü im ir itleri varmıı gi . ücum edeceil haberini 

D
esinde dokuz milyona ~'ık- Fakat, mahalli davalarını bi gitmeleri yine bir muzip· yazmaktadarlar Diğerleri 

mıQtır,· 1932 senesinde ya- kendi telkinlerine göre bal· d j 1 lik için, yine birine bir oyun , e, ta ya hükümetinin Ha-
pılan tohrirde kırk milyona !etmek için Avrupa'yı yeni- beıiıtan'ı i•tila etmek niye- oynamak için olduğu belli 
varmııtır. Toprağın müsait den atef içinde bırakabile· tile Kızıldeniz müstemleke . idi. Beni de bir merak ıar 
Olmamasına raı!omen, hu ada cek olan bu beyin•iz katil i d 1 k 1 dı. Kalktım. Pesle..ını bırak· ı> ı k • n e mi is aa er eri tahıit 

bir halde- ere arıı müteheyyiç olmak madan epice gittikten ıonra 
tamamen mezru haklı bir ıeydir." ettiği iddiasında bulunuyor· h dir. lar. ni ayet tanınmıı pis boğaz-

Cava adasında şeker ve Japonlar kendılerini bu ada Benim hükumetime atfe- !ardan Orhan'ın dükkanın· 
çay mebzulen yetişir. Me- halkına ırk itibarile kardeş dilen bu ıayialar asılsızdır. dan biraz ileride durdukta· 
deniyet Cava'da fevkalide olarak tanıtmak i~· in fevkalftde Habeıistan hiç bir zaman rını ve hararetli bir müna
hakimdır. Donilelıilir ki Hol- 9alışıyorlar. böyle bir niyet beslememiı· kaıaya daldıklarını gördüm. 
landa hiikümeti merkezini Cava adasının umum nü- tir. Habetlıtan hükO.meli Yavaı y&vaı sokuldum. Ku
Hollanda'dan ziyade, Cııva'da fusu islAm dinine mensup- imza ettilti muahedelere ri· lak müıafirl oldum. 
t6'i& etmiş bulunuyor. tur. Ahali müteassıp de- ayet etmektedir ve bu mu Necmi hararetli hararetli 

Bu seh~pten dolayı lfol- ı ğ~ldır. Kadınlara karşı bıç ahedelere sadık kalacaktır. anlatıyordu: 
landa hülr.ılmeti, bu mühim bır taaBBup göstermİJorlar, İtalya ile Habeıistan arasın- - Vallahi ııözümle gör
müstemlekenin dahili tubran adaların mahsulleri Cevkıılıl.· da 1928 seneıinde bir dost- düm. Beı dakikaya kalmaz 
!arına karşı gelebıliyor. de mebzuldür. Yalnız Cava luk muahedesi im~a edtlmif, nerede ise gelir .. Jlem öyle 

Soerrabaya, Cava adasının adasında, .her sene. dör~ mil- aynı tarihte bu iki devlet güzel olmuı ki. Henlm bile 
en mühim ticarot merkezi yon ton pırmr, ıkı ınılyon araaında yirmi sene müddet vallahi itilmelıle canım ~·ek· 

t k L k ·ı k' l ile bir ademi tecavüz misa· · sayılır. Bu şehrin nüfusu on ! 8 er, ... ır . mı yor: ı o tı. 
341 b

. d" Bu mıkdarın çay ve kırk mılyon kılo da kı da aktolunmuıtur. 
ın ır. k h · 'h I Habeti•tan ile ltalya ara-

y.ırmi tıinini Avrupa'lılar a ve ıstı sa. ol.unur. 1923 d C ıındakl münasebet Habetl•-
tışkil etmektedir. Cava'lılar . ~ ~va nın umum tarafından tan hiç bir vakit 
·ı H llanda'lılar kanun kar- ıhraoatı hır buçuk milyar ı e o fi · . h l boıı:ulmıyacaktır. 

da aynı derecede hak orını u muştur. ı· mparatorumuz, ordumu· 
şısın - C'ı'han b h teıı'rı' 

ı 'k . 
1 . H ll u ranının kıı. mı ı tır er; yanı o an- d 1 .1 b .h zu yeni ve modern silahlar 

Canım hem ne acele edı
yoreunuz .. Bet dakika sab
redin, gözlerinizi" görür-
sün üz. 

Haşim arkalarından 

- Yahu Orhan; affeder· 
ıln, bana biraz ıu verir mi· 

sin, dedi .. 
Orhan hiç lstemiyerek ıof. 

radan kalktı. Ve çabucak 
bir bardak ıu getirip verdi. 
Ve hemen ıofraya oturdu. 
Fakat biz onu u•aklaıtırma
nın yolunu bulmuıtuk. He· 
pimiıı: aıra ile hlrer bardak 
ıu iıtedlk . Zavallı Orhan 
her defaıında 'uratmı bir 
parça daha aaarak ıu ııeu
rtyordu. Ve her afala kal· 
kııta yemekler yarı yarıya 

eksiliyordu. 
Nihayet hepıini böylece 

bitirdik. 
Yemeğin üstüne Orban'ın 

ala yaldızlı stııaralan da 
tellendirdik., Fakat bir ıey 
daha kalıyordu: Kahve .. 

- Ee Orhan, karnım ısı do
yurdun, ıiııara da verdiıa .. 
Fakat birıey daha kalıyar. 
Birer de kahve ıöyleraen .. 

-Tabii, tabi.. Bu kadar 
yaptıktan ıonra bir onu mu 
eıir9lyecek.. 

ü-ı ı ı ı 6 .va kadar ~ e, en !'.ıoııra saat l 5 ( rıı 
kulak, burun, boğaz ha ·ıalı\..ları ınııa~e-

· ı·ı · b o ayısı e u ı racal yarım da hükfimetı yer ı erı eyu- ·ı a d" .. t·· uuna ile teçhiz etmi•lir. Fakat mı yar uşmu9 ur. u • 
tar gibi tanıyor. Hollanda rağmen g 1 . ( h bu yeni silahlanma i

1
e İtal . . . eçen sene erın re a 

bükılmetı,. abalının .. maddi ve saadet hnli bu günkü ya aleyhinde hiç bir hare· 
ve manavı terakkısıne 

1
ve sıkıntıları gidermektedir. kette bulunmıyacaklır. 

kendilerini gözetlediğim! ve 
kulak misafiri o duiumu gö· 
rerek hemen alıldı: 

-Hah; itte Fahri de ııel
di. O daha eyi yapar. 

Za va Ilı Orhan, yaptıiımız 
bu azizlijtln Qzerine birer de 

l 

(1 nesi (Doktor \lelıııırt Kfııııil he.') 
A!-ARTESI GÜ:\fLEHİ: . 
Öğledı•ıı e' ,cı saat 10 tla11 1~ Y'~ kadaı 
da.lıili lıastnlıklar ıııun~ eııesi (Ooktoı• Ah-

S ll\et ~nıin be~) 
A~,ı GCNLERİ: 

Ö 1,, e kcıdar 
ğlPden f'vvel saat 10 daıı " ~ · 

ıluhili lıaslalık.lar nıua~enA~i (Doktor Ah-

ııwt Emin be\) 
ÇA~{Ş.\M tt.\ r.(~LEB i: 

Öğleden soııra saat 15 dı•ıı 16 ~:ı katlar 
dahili lıa~taiıklar ınuayt•ııesi (H•·~tol' Ha-

san Llaif lJp,y 1 

ıı~:llŞE~IBE (}lJ~'LEHİ: 
Ü~ledPıı ~oııra ~aal 15 deıı 16 ~a J..atluı: 
cildiye H~ bt•\ liye tıastahklari ıııuayeıw~ı . 

(D()ktoı· ~1elııııet Ali bey) .1l 
- --- ----- 1 

''dı F h11 b; akat unutulmuf da· 
~h r çok ıeyler vardı. 

((öp 
~öz bile ıöyle ıneıoitti 
rüye gelmtılerdi.. . 

Emanetçiden paketlerı 
ıııı bi h K 'erı' r afta sonra ay· 

itııtı~e gidecekti. Harbiye 
le llnlarını muvatfakıyet· 

"errn. 1 tııu ıı, piyade zabiti o 

aldılar . Vapurun halkına· 
sına yarım ıaat vardı .. 

Bekleme salonuna otur-

0 da süslü 
muılardı.. sıra 

inkişarına bütün gayretini Umum Hollanda müıtem. 
earfetmektedir. lekelerinin merkez idare. 

Balıkesir asliye hukuk ha
kimliğin~en Cava adaıında bir milyon si Bıntenzorg'dır. Bu şehiri 

Çin'li mevcuttur. Ticaret ve ancak bir bahı·eye henıete 
sanayi bunların ellerinde hilıriı. Burada h~r nevi çi- Balıkeıirin Hamdiye M 
bulunmaktadır. çek, ve her nevi nebat ye. den Hasan kızı Fatma ha· 

Hollanda hükilmeti, Cava tişmektedir. Fakat bu hah. nım tarafından kocası izmlr 
adasında bütün ecnebi mem- çeye dair tafsıll\t vermek ler M. den olup oturduğu 

· .. b' ·r d' yer belli olmıyan sucukçu 
lelı:etlerin ticari ve ıanayı guç ır vuı e ır. 

d 
'1 d · ı·n e h" .. L Akif oğlu Hasan aleyhine 

teşebbüslerine müsaa e et· ı• e enıye ı n uyu .. e1er. 

mek
tedir. Bu suretle loaiL !eri bu şehirde göıülmekte- açtığı boıanma davasının gı • yaben icra kılınan muhak 

tere. Frııosa ve Hirleşik ı-d-ir_. ________________ kemesi neticesinde Balıkesir 

Amerika hükıimetlerı. Hol- savaşın Takvımı 1 aollye hukuk mahkeme•ln 
Ianda'oın bu müstemlekeler· 1 1 den sadır olan 2 - teırinl ev 

r i TEŞR N EVVEL 
den ayrılmasına tıı.ra tar • e- 22 vel · 934 tarih ve 667-729 

ğildir. . . no : lu kararı nihalde gaip 

k b 
Pazartesi Japonya hü ılmetı ıse u Haaandan davacı Fatma ha 

d h 
Gün dol!'Um11: 

adalar karşısın a ma ut Zevali 6023 e nımın boıa ndığına verilen 
'stemlerini tatbik etmek- YIL: !934Ezani 12.~_8 • 1 kararı nihai il U. M Ka-

sı . 1 . r tedir. Japon zabıt erı, otoğ- 1 RECEP 14 nunun 407 inci maddeılne 
rafçı, tacir, mümessil ııfatile ı 1 tevfikan tebliğat makamına 

.. b adalarda taharri- : kaı·m olmak üzere ilan olu· 
bütun u ------------ nur. 
yat yapmaktndır. 

-Meral'ciğim .. 
-Ne var ağabey. 
_ Bir yere uğramağı unut 

tum. y orulmadınıa gider mi 

yiz· 
-Çok uzak mı? 
-Hayır. Canım ibtersen 

otoınobile bineriz .. 

Türk ter zihaneıinin 
den geçiyorlardı 

- Meral buraya da 

lım mı? 

uğrıya 

- Orada ne itimiz var 

ağabey. 

iıaret ederek bir şeyler söy 
leınitti .. Sonra beraber kızın 
yanına gelmitlerdi.. Rahmi 

Meral'! takdim etti. 

- Teyze zadem. 
Y1<tlı kadın iltifat etti . 

- Maıallah. Küçük hll· 

nım pek sevgili . 
ııe llıı .. Üniforma kendisi-

ne .. 1 h tııı h guze yakıımıfh· Ra -
bir genç kadın y~nlarından 

1 .. ·zegelir 
geçtı .. Rahmi i e gozgo 

_ Masraflı olur.. Oraya 

tramvayla gidılmez mi? .. 

- Bu senenin modellerine 
bakar eğleniriz. Hem terzi • 
hanenin sahibi en aziz ar 
kadaılarımdan birisinin an· 
nesidir Ona da Allaha ısmar
ladık deriz. Görecekıin çok 
eyi kalpli bir kadın. Sonra 

ilave etti. 

Birbirinin elini sıktılar. 

- Oturma zmısınız Size 
ikram etmek isterdim .. 

aı111 "Yatının birinci devre· 
., ııtıra t <-rıı 

1
. PBlz tamamlamıı ı. 

e ıııe J:" a.k muvaffak ~ımuıtu 
Y<ıtdat ıaadetini tam bulmu· 
dı. Mil.. Bır arzusu daha var· 
~ eral.. 

gibi oldular . Kadın geçınit· 
ti .. Meral Rahmi'ye dikkat· 
le baktı .. Fakat, gencin .~a-
k

a t nazarları altında ıup· 
y 1 arpan 

hesi yalçın kaya araç 
su yığınları gibi dağılıver . 

mitti.. 17 

- Hay bay. 
Paketleri 

Kalktılar .. 
t e k r a r emanetçiye 

bıraktılar .. Beyoğluna giden 
bir tramvaya binmi§lerdi .. 

- Unuttuğun nedir ağa 

bey .. 

Rahmi özür diledi 

Bu seferlik mazur gö

rünüz hanımefendi. Müıta 

cel işlerimiz var. 
Küçük h•nım. Zan· 

-- llayrola yahu. Nedir. 
ne oluyor? 

- Bugün bizim Orhan'a .. 
- Sen bırak, Necmi an-

latsın .. 

kahve lsteyiflmize fena hal• 
de ılnirlendi. Zaten aıık 
duran ıurat bir kat daha 
ekıtdl. Adeta ağlıyacak bir 
halde: 

- Bu kadar da olur •u 
ya? Dedi. Ve lltemlye itte
miye kahveleri 11marladı. 

Bugün evden çıktım. 
dolaıa dolaıa geliyordum. 
Tam Urhan'ın evinin önün
den geçerken kapılan açıldı. 
hizmetçi elinde büyükçe bir • 
sepetle çıktı. Arkasından re- I\ 
fikaaının: 

-- -- -- -- --·ııı 

Kohinor di' -il 
-Dikkat et kız.. Sakın 

dökme ha. Sonra geberti
rim seni, dediğini duydum .. 

Orhan'ın hizmetçl•i Fatma 
ile eskiden biraz aınafiına

lığım vardır Hemen arka. 
•ından yellıtim. Biraz ıltı. " 
fatıa bulundum.. Kızcağız 

macunu 1 
Dişleri beyazlatır, 
etlerini kuvvetlen

dirir. 

Hı•ı· ) erde arayınız 1 .. 

DOKTOR 
ASllM N'İIHAT 

-: 
" 

GÖZ HST ALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

yumuıayıverdi Bu arada 
Orhan'a sepetle ii.la kaymak· 
ile nefi• yemekler gittiğini 

öğrendim. Fatma'ya iki gün 
•onra buluıalım diye bir 
randevü vererek ayrıldım. 
Koıarcaıına yürüyerek ar
kadaıla.ı buldum ve mese
leyi anlattım. Şimdi bu gü 
zel yemekleri Orhan'a ye
dirmemek ve onun elinden 
alarak .. 

Meyhane boğazı No. 65 

1 

Maliye tahsil şubesi ittisalinde 
hergün saat 13- 17 e kada 

ı . hastalarını kabul eder. 

- İtte, iıte hizmetçi kız 
il H •••••••••••••••••••••••• ge yor. emen oracıkta- • ... • Gö h ... 

ki kahveye daldik Fat- : Z ekimi 1 
ma önümüzden kırıta kırıta i ı 
geçu .. ıııç bir ıey yapmağa .=. Or, l'"san Ahmet :: 
karar veremiyerek hizmetçi il 
nin dönmesine kadar bek· • 1 
lcdık . i ~fcmleket hastahane- • 

Nihayet Orhan'ı gözetle . : si göz hastalıkları :.• 
yüp tam yemek için olur· • • 
duğu bir sırada hep bera- : ıııiitchassısı : kac1!er sevdiğinin yarısı 

b"tk: •~vilae, tanrısından 
tı .. z lr fey latemiyecek -
dtı • avallı genç, günlerce 

IUtıdii Z 

- Ne baktın Mera . 
Kadıncağızın robu ne 

- . 7 !iğe ait bazı eıya.. . 
ııüzel dejtıl mi. Bir!ki dükkana girdiler .Şımd 

_ Hiç Meral'cijtiın. Asker 

Canıro,sen de terzi de· 
ğil rnisin.Tanıımıı olursun. 
Meral sesini çıkarmadı. Ka
pıda onları bir genç kız kar· 
ııladı. Yukarki kat kalaba
lıktı. Gözlüklü ve yaılı bir 
hanım bazı emirler veriyor
du. Rahmi hanımefendinin 
yanına yaklıı.ımıftı· Ayakta 

konuıtular .. 

nederim ilk defa teırif buyu" 

ruyorlar .. 

her baokm yapmağa karar ! Hastalarını her ııün ta· 1 
verdik. : at 3 den ıonra Kuvalmll· 1 

Ôjtleye kadar nöbetle ıe : llye caddeılnde 159 nu- 1 
gözetledik sıra Ulvl'nlndl. i maralı muayenehanetln- ! •11ııra b ·· abit çıktıl.tıı.n 

~et c elkı lliraf ederim. 
lııca.:vıı.bı alıam bile atı 

•ltn b klırb t &ur et yolculuğu, 
dıy11~ acısı bu sızıyı dindirir 
d,r kil. Fakat bu gilne ka-

' albi ne dair ufak bir 

- llılmem ki: her ıeyleri tamamlandı .. Dö· 
_ Fakat cidden tık "d neceklerdi .. Fakat Rahmi'nln 

d' Bir mu ·ı Rahıolcvap verme '· l . tedl"i olmamııtı.. Bir az 
d 1 yrettl er· ıa ıı 

det denizi a gın se b' d ha yürüdüler .. 

R h i' in aklına ır a f b Sonra a m n d Beyo4lunun maru lr 
t"Y gelmlt ııibi seslen ı. 

Bir aralık Rahmi, Meral'ı 

Rahmi ıinsl bir 
tavurla izahat verdi-. 

Evet efendim. Sonra 

1 ilive elti . 

Bet dakika geçmeden koıa : de kabul eder. : • • 
koıa gelerek Orhan'ın ye- • • •••••••••••••••••••• • meğlnl y•mek için hazırlan· •••••• 
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Sındırgı kazası Ziraat Bankansından 
_M.--.ev.;.;k;.;;ii.___ Mahalle veya !S; 

Karapellt 
Dotanciyeri 

• 
Abmetyeri 

" 
Cami kebir M. 

lkız oğlu yeri 
Mürsel yeri 
Kumlıca 

Kara pelit 

Alhatlı 

Kocçınar 
Topa laklı 

• 

" Pazarköy çlftll§ı. C. 

Çayır orman 
Köyclvarı 
Sazlık 
Köıebağı 
Gelen ırö l cük 

" 

lııklarda Bayraklı C M. 

Baklalık 

Karaorman 
Çayır orman Camlkeblr. M, 
Kocakonakte köy C· 
Kara orman 
Şlrlnova 

Kumlıca Cami cedit. M . 

Tavıan ova yeri 
Sarı gavur yeri 

Kasaba C. 
Katıkçı 

" 
Çayır orman 

Çoraklık 
" 

Korular kemer köprü 
Otluk taıı 

Kerpiçlik 

Kabristan 

" • 
Çavdır 

Karaorman 

Çayır ormanı • 

Köy aivarı 

Koca kırdibi 
Kııla 

Köy C. 

" 
" 

Eğricebllk 

Beytepe 
Harman yeri 

lııklar. K. 

" 
" 

• 

Gediz tarla Kozlu. K. 
lmampınarında ıünlük 

Kıran T. 

Dede öldüiü 
Çetmi çayırı 
Akçaalan 
kütüklü 
Bakacak 
K . Civarı 

Elmalı 
Arıcı kuyuıu 
K. Ciyarı 

Al hatlı 

Koıu yeri 

Sazlık 
Sazlık 

Uzun etli 

Sıra bademler 
Çuvdırma 
Çınarlı 
Gelen gölcük 
Çayırlı 
Köy civarı 

Gelen gölcük 
Sıra bademler 

Mezar önü 
Çatal defirmen 
Penlrlik 
Boa topralıı 
Ardıççukuru 

Kozlu karyeıi 

" 

" 

• 

" 

lblller köyü 

" 

" 

.. 

• 

Borçlunun ismi -----

Narell otlu llakkı 

Nalbant Mustafa efendi 

Azmi bey . Z. Naile. H 

lbillerll Ahmet. 8. 

Mella lbrahlm. O, Muhittin 
efendi 

Kadı zade Hu\Qıi B. 

Ahmet efe. kefili Hacı Sa· 
dık efendi 

AıçıSadık uata 

Zühtü bey zade Arif. B. 

Köıe Emin zevceai Fatma 

Mella Mehmet efendi 
evlatları. M. Şevket B. 
•e Cema\tye hanım 

Kurbancı O Halil çavuı 

Muıtafa O. Süleyman 

hacı Nehınet O Hüıeyln 

Tekaüt O. Molla Mehmet 

Ömer oğlu 1 lalit 

Hacı Ali ağa 

Mehmet a~a O. Mustafa 

hacı Ali otlu Si!leyman 

Hacı Ali oğlu Muharrem 

izzet bey zade Mustafa bey 

Mehmet ağa oğlu Faik ef. 

Hafız Şe kir oğlu Yuıuf ef. 

Hafız Şakir oflu Rüıtü et. 

HGıeyin oğlu lbrahim 
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Değirmen önü 
lnltdibi 
Çakıllı 

Üvecek 
Damarlı Gölcük nahiyesi 

" Yemiı altı 
Tepedıbı 
Çan dağı 

Değirmen civarı 
Koca ova 

Ulucak 
Tepe bibi 

• 

Bükrec!k 
Deiirmen civarı 
Gerenler 

" 
" Yemlt altı 

Akça alan 
Ak kavak 
Karye civarı 
Kazgan deresi 
lnit dibi 

Çam tarla 
Gök ıekl 
Karye el varı 
Alan 
Mal tarla 
Karye civarı 

" 

" 

" 

Menet köyü 

Hacı Ali olu;u Demyanı Kebir 

lıa bükü 

Miıkln dereıi 

T aılı tarla 
Ekti elmada 

Karye civarı 

Dere kıym 
Kocal az 
Bırçaklık 

.. " 

" 

Cüneyyıt.K . 

" 

) tiarım•ak 

) Yarım taı 

) Akça göl Kocak konak. K. 
) Karye civarı 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
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) 
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Karye civarı 
Karye civarı 
Karye civarı 
akça göl 

Kapaklı civarı 
Köy civarı 
Köy civarı 
Kapakıı bağçe 

Dit budak 
Çatal ark 
Çayır tarla 
Kapaklı bahçe 
Çekirdeksiz 

Kara kavaklar 
Arıcı ku yu•u 

Bey tepesi 

Arıcı kuyusu 

kuduran 
kurluran 

Düz tarla 
kavak 
kızıl bük 
kızıl bük 

kızıl bük 
sarımsak 
deiirmen 
değirmen 

koca bük 

" " 

" " 

.. " 
.. " 

Kara ırür .K. 

" " 

Rlzaiye .M. 

Alayaka K. 

Borçlunun iami -

1 lacı lamail otlu r.f 
rem efendi 

Hacı Himmet keriıııe~ 
mü hanım 

Hacı Ahmet ef 
A:ııiz efendiler 

Hacı Ahmet efendi 

,,~ 
De~irmenci oğlu tJ 

ıröcen Alı.K Ayıe 

Mehmet kızı Eırılrı' 

Gaffar Mehmet al• 

,~ 
Oımanlar .K. Celil 0 

Molla Celil hoca 

Bekir O. Mehnıel 

Bekir O Bekir 

j 

Mehmet bey K. Atl~ı 

' Aliı Oıman .K. faoıl' 

Allı Oıma .K. Hatıt' 
Rafit oğlu H•"~ 

Mehmet .K. Şekibe 

Hafız Ali.O. Etem 

Yusuf a;a Z Cenıll• 

~·~ 
Çorum nahiyıi ilacı Hasan o;lu ı• .. ) kara pınar 

kefi i hacı yiün.Z.hafiza · ıı 

Yukarıda isimleri ~azılı seııet !erle Sındırgı Z:iraat Baı ı 1-.asıı.d:• ıı bıikr::ız euii-.Ji'r:ri'ı 
baliği ks\iy~' elnwdikleriııdcıı dola~· ı ıenııııaıl:ırı olaıı \t' isinılpı· l ı iza~ıı d:ı f!:Ö:ı• ,~· 
tarlal:ırı tarilıi ilandaıı itilJaı·ı'ıı 45 güıı ıııiiddı• ık açık :.ırttırnıa)a çıkaı·ılnıış oldu~tl 1~el 
istekli olaııların yüzde on pc) akı:aları ile '"Ya banl-.aııııı kabul c·delıileceAi vır .. 1f 
irac etmrk surrtile pey siirıııt•k lıuduı ve rııe' kileı·irıi <ırılanıak ve· tafsi·at :ılrıı:ıl-. 1

:. 

Ziı'aat lıarıkasıııa ıııiira'e:ıalları ve ıııuvakl-.<11 ilıalr giiııü saat oıı beı;tr hazır bulııııııı · 
müşteriden rııadasının müstP,ıı ı.. i f atldrdileceği ilaıı' olunur. · 
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Neırlyat müdürü: ESAT ~ 
VıtAyet Matbaaıı Balı 


