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Zirıat Bankasının teşkil ettiği kum!s~. 
Yonun köylülerin ~orçlarını uzatma ışını 

tet~i~ ediyor 

Niiahaıı Her yerde 3 kuruıtur. ... 
... CUMA 23 TEŞRiNİSANİ 1934 

Baş bakanımız 
E:skişehiı·dehlr çok yer
ler gezdikten soıırıı Ankıı

ra'ya döndü 
f d yaptırılacak 

ANKARA 22 (A A) - re tara ın an . 1 b . ll11 ' • rak ınektebı lıt e e 
1, •

1
vekil İsmet Paıa Hazret·' olan. çı 'k lar "melesi için 

v r~ e Nafia vekili Ali, lktısat sile tabrı a en,ek ve sofra 

1
' ili Celal beyler dün ak· yatakhant!, hy i •por yurdu· 

l.aın Ankara'ya dönmüşlerdir .. salonlarınıı· . .ıvt~ı•lardır 
•taa . • nun eme ıuı a • 

2 
Yonda Meclis Rei11 Ka· 1 konıotif ,.e !;öp· 

•tıı p Vagon, o 
b 

1 
•ta ile vekiller, ıne- . . tohum ıslah ista· 

k 111 ar ve halk tarafından 1 rü alelgerını, re ın ektebin 
llttılann111la d :ıroounu, tayya . 
p r ır. . . ı'aca k y<'ni ı.1patın 

LI , llfa Hazretleri Es!oşe de y..ıp b 'k H ilave edi!en 
ıı r de D . eker fa rı aıı .. , 
ld evlet demıryolları ş l· topları v.r 

ıı.re ı · kısım ~ rı, 
L 1 tarafından yaptırılan yerı t k yükleme 
ııaıtah . ı ra otorı a • 
tıı •nenin açılma merası gon a . !erdir 
~ Yapmıılar ve yine ida· tertibatına gezmıt 

cüMHURİYET; EMECE HAK, DEGEREk HÜRRİYET GETiRiR 

M. ~aldaris'in yapacağı balkan 
seyahatinde bulgarista'nın da balkan misı
kina giremesi temin edileceği şöleniyor. 

S a h l b 1 ve B a t m u h a r r ı r ı 
Müstecaplıo~Ju Esat Adi/ 
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B. M. M. Mussolini - Şambrön Halk ve Tabııbet 

~1emleketımizde tababet 

Y ı;; an: Dr. Ahmet Halit doğum 
ve çocuk bakım evi baş ta bibi 

vaffak olan tababete loao· 
mıyan bu zavallı zümrenin 
bir çok batıl kanaatlerin 
lcabatına ne mantık ve ne 
muhakeme ile uyduklannı 

keıtiremiyorum 
Tababeti tanımıyan hal 

kımız ondan fıtlfade edile
cek zamanı da bilmiyor.Bu. 
nuno için hemen bütün 
köy Ü hastalar doktora pek 
geç müracaat ediyorlar. 
Haıtalıkların baılangıcında · 
ki ağrı, sızı gibi mühim de· 
!illere kıymet vermeden 
afetin oldukça ilerlemeılne 

göz yumuyorlar. Bu felaketi 
hazırladıktan aonra da uzun 
müddet o hocadan bu koca 
karıya, o üfürükçüden bu 
izlnlıye l 1 gide gele hastalığı 
vücutlarda kökleıtlrlr ve nl· 
ha yet bu feci hal içinde hı· 
zırdan medet umar ıııbı ııll· 
nün birinde doktora arzı 
endam eder. 

Evet köylümüz hatta ba
zı münevverlerimiz doktora 
hastalığın öyle bir zamanın
da müracaat ediyorlarkl ta· 
babetin kendilerine acımak· 
dan ıztıraplarını bir az azalt 
maktan, ve nihayet bir 
az da avutmaktan baıka 
yapabileceği bir yardım 
kalmıyor. 

~lealeğimlzln ylizlerce te • 
davi çare ve vuıta11nı bul· 
muı olduğu en baılt haata· 
lıklardan birine tutulan bu 
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yanına gitmek üzere bulun
dukları odadan dııarı çıkar . 

diğer bir oda kapısına doğ
ru ilerlerler. Tam kadının 
yattığt odanın kapısının ön 
üne gelince hastanın koca -
aı hocamızın eline, o kapı
nın anahtar deliğinden ge
çirilmit bir sicim tutuıturur. 
Muhterem zat büyük bir 
ıaıkınlıkla bundaki mana ve 
hikmeti ıorar. Arnavut ko 
ca da büyük bir sükünet 
ve tabii bir tavur ile ipin 
öbür ucunun namahrem olan 
karısının bileğine bağlı bu
lunduğunu, kendiıini gör 
meğe razı olamıyacağı için 
mahut ip vasıtaai l e kadının 

nabzını tetkik ve muayene 
ederek hastalığı anlamasını 

teklif eyler. 
Bu gülünç sahnede vazi · 

felendirileceğinl katiyen ha. 
tırına getlrmemit olan hoca
mız bu ıekil muayene usu 
lünü bilenlerin davet edil 
meslnl tavsiye ile hasta mu· 
bitini naçar terk eder. 

Takriben· yarım~sır evvel 
ki erkeklerimizin ne derece 
geri bir zihniyet tatıdıkları· 
nı gösteren bu maceraya 
benzer bir hadiseye de ben 
vilayetimizde ıahlt oldum. 

Günün birinde bir ze\'ç 
tarafından hariçte müıkül 

bir doğuma çağırıldım. Eve 
aittim, fakat gebeyi görml· 

ye ve muayeneye uzun müd
det muvaffak olamadım. 

Yakini bir hanımla bereber 
odaaına kapanan gebe, da

vet olunan ebeyi de dııarı 

çıkardıktan sonra oda kapı-
11nı !çerden ıürmelemiı enin 

ve ıztırap içinde kıvranıp du· 
ruyordu. O zahmetli ve teh
likeli devre içinde (ölünem 
öleyim kalırsam kalayım, 

ben doktor falan istemem, 
kimıeyi içeri almam) gibi 
ıöslerinl bizzat duydum. 

Vaziyetin ağırlığını tak 
dir eden zevç zorla kapıyı 

açıp içeri girmemizi temin 
ettikten ıonra gebeyi mua· 
yeneye ve yapılacak tedbir· 
teri almağa imkan haaıl 

olabildi. 
Yarım asır ara ile karı•· 

laıılan bu iki vaka ara11nda 
tükrana layık büyük bir 
fark vardır: Muhterem ho· 
ı.amızın macerasında erkek 
de kadının muayenesine mü· 
ıaade etmlyecek kadar ba 
ılt ve iptidai bir zihniyet 
içinde yaııyor Benim gör· 

düğüm hadisede ise, çok ~,.. 'c::::> ana 
ıükür, erkek her tehlike +~ $ 1~1•• H 111~ 'f e f 11 iL A f me ır ır ı~ ~'4E-
ve fellketi yakından görecek ' ,. !; I'- 'Jl lliii lliii liiİ ~ 
onu uzaklaıtıracak çareleri sf%n. · · P::::T- -
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- ffakıJıt ~ Hayatta muva ,., 

arayıp bulmaklüzumunuhis- Valı" saıı·m B. Mektepler Kupası Bir müsame- puslası daima ıeclyell 
1

~.;ı 
sedecek kadar tenevvür et bit eder• 

k d 1 
ları kayt ve teı 1 pı 

mit bulunuyor. lstanbü"ı'a geçecek re dedi o u hazanda karaktenizle~;rrt' 
Buna mukabil birçok ka- Vali ve Belediye bakanı Dün Lı"se 1-0 Muallim mekte- Sll etraı·ında vaffak oldukların• il ııır' dınlarımızın henüz, kocası ı b'I b 'b i fazla • Salim bey bir haftaya kadar 

1 
e u 

1 
ren n bi•' tarafından ayağına kadar " 

1 
b A ı br'nı" yendı" mesinden ibaret ve t• ancak gelecektir va i ey n· ı· • Okurlarımız da anarlar. 

g•tı·rıl•n tıbbı" ve do"ru 1 1- m vakkattır ~ ~ 11 kara'dan ıtanbul'a geçecek - - - Havran'lılar Burhanlye'de ~ u ' 
bir yardımı red- ve oradan buraya gelecektir. . ikinci takımla da bugün karşılaşacak müsamere vermiı,ağırlanma- -

17 
- ı61~ 

edecek, mutlak bir kurtuluı y l b 1 D" h ft "hl • dd t d k 1 b Cehil denilen ıeY' 1
• USUf jya ey un a anın en mu m mu e yer e a maaı u mıılardır. Savaı'a bir mek- d a1'1l' 

ihtimaline karşı ölümü ter· İnhisarlar tütün mübayaa 1 mekteplıler maçı da oldu renksizliğe sebep oldu. O .da tupla anlattılar . ıribi daima insan at~ 
Cıh eyliy•cek derecede geri B il k b" b t f d'ldl O mıyan bir hakikat r. . ~ umum n üdürlüğü tütün u maç mua im me te ı- er ara e ı . yun aynı Burhanlye'liler bunun yan- Sabıf 
ve zaralı bir fikir taııdıkları ·, ı · 'd" S h d h · · t ki de mubayaa reisi yusuf Ztya ı ıse maçı ı ı. a a a a er samımıye ve zev e vam hı olduğunu söylediler. On· u;;ltü 0g~ 
yani hail zarar ve faydanın :bey ıehrimize gel mit ve dünkü kenden dolmuıtu. Saat üçte edip duruyodu. Celili güzel ları karııladılar. Dün Hav- 1 ~ ıı 
nereden geleceğini ayırt terenle lzmir'e gitmlıtir. ı takımlar sahada yer aldı. pasları, Zaman koıusu, Ni- ran'dan karıılığa karıılık yazmıya bile lüzüııt Y0~1 
edebilecek kadar görgü Ali Riza bey i Muallim mektebi ıöyle idi: yazi çalımı ile kendilerini uzun bir yazı aldık. kin bukadar ıamtıni ık ,t.P 
ve~bilgi bakıt noktasından A tef gösteriyorlar Muammer'in 1 k b b t bi b dan \'et et Sındırgı inhisorlar rr üdürü j Ahmet Hı"lml En eyi genç ikhare eti ir ı. 1 e n una mey r yükselmemiş oldukları anla A 

1 
R b h 1 arada iıtr görül ütü ve kaleye rlni kırmak de"il el ele verip hadisesi doğurması bl•' 

1 i iza ey ~e rinıize ge e ı Muharrem İsmail !layri inişi de var. 11 

t• ıyor. k .. b h kk d t ı· çalıımaktır. yük göründü. ıl 
Bütün annelerimizden tıp re mua ayaa a . ınd a a ı· Muzaffer Nurı· Cemal Sadettin Buna mukabil Ateı'in eyi or ı · lncinmlye ve incitmeğe Liseliler eyi anlat•1 

tarihçemizin bundan sonraki mat a mıf ve "'ın ırgıya ı lımail tutuıları, lsmail'in sıyrı'ıı 
d

.. -
1

- lüzum yoktur.Bundan ötürü eyi paılaııyorlar.. b dl 
ıayfalarında olsun böyle onmuı ur. L' · ve akııları,Sadettin'in koıusu 1 

1 

M il
. kt b' ı ıse 19e: dür ki bu ve bundun geri ge· Celal istediğfmız il 1 f 

hayrete de"er izler bırakma· u a 1 m m e e 1 Tevfik Zaman Ceıa· 1 Niyazi Mu Cemal' in - birçok yerde l•e k " ld B 1 L d h faJ' 11 1 • lecek yazıları oymıyacağız 11 i i. ir ı .. te a a 
malarını rica etmek bil· Fr anzıscam uallimliği ammer yaramıyan- çalımları, müda- Hiç olmazsa biz daha fazla vaffak olmuıtu. oıl 
meme ki yeraizmi olur? Muallim mektebi Fram12ce Hilmi Hilmi Celal faada lsmail'in uzun ve kafa dargınlığa bir yol vermlye· Zaman koıudan ve ff•ıl' 

8u münasebetle arz ede· muallimli~i vekaletin<' kıy- İbrahim Mazhar vuruıları bariz. Hüllıa bi- lim. Aıağı yukarı Havran- tan istifade ediyor· ~1-
yimki halk hastalıiı her metli gençlerimizd< n Sn det· Kemal rinci haftaym için fazla bir lılar bitığlerinde kendile- bir oyunu yok. Şu v~Jllo 
kesin anlıya bileceği ve her tin beyin tayin edildiği Şaklinde idi. Hakem orta tafsilata giriıilmez. Çünkü rine yapılan karıılıkları tek- ima müdaffaada ııör ~· 

il d d yap•'' ı 
kesinin çare bulabileceği bir haber alınmııtır. mektepten Fethi efendi. Ka· kartılıklı akınlar, karşılıklı rarlıyorlar. Arada büyük an. oyuncu er e e d•~ 
hadise gibi telekkl ediyor. Leyleı· berat leyı· lise, topu muallim muvaffakıyet ve karıılıklı J ı ki J [ Kemal umduğumus ~~ aımamaz ı ar, yan ıf ve k 1 13 .• '"k C ı·l 0 rt• ~ 
Bunun için doktora müra- Dün akıam leyleiberat ol- mektebi aldı İlk akın mual kaçırıılarla geçti. birbirinin kötüsünde dütün- a ecl. uyu e a 1' 1 
caatla falan hocay..ı veya duğundan minarelerde kan· lim mektebinden oldu. Lise ikinci haftaym baılar baı· meler var. Hasılı mi,kıımen Muarnnıer :eıı f 
nineye bat vurmak arasında j diller yanmıı, camilerde derhal mukabele etti. Zama- lamaz hemen üçüncü daki biz bu adımlara bir bitim Muallim mektebin ft•f 

f k H lb k
. k 1 l İsmail Kaya ve ilk ha b' 

ar görmüyor. a u ıartı j mevlutlar okunrnuı ve iba- nın ayağına geçen güzel bir kada Celaı'den Niyazi'ye ge- veriyoruz. ki yön de bizi At ı 
eyice bilmelidir ki: Hastalığı det edılmiıtir. fıroat havalanc!ı Oyun aynı çen top Niyazl'nin ayağtle suçsuz görsün da Hayri, Hilmi, . e ;,1•1 

ancak doktor tanıyabilir ~'l-=- seyri takip edlyor,bazan lise, kaleye girdi. İlk gol. k b b k 1 d İsmail vazifelerin• yar bıri' 
B h 

. at unun önü ça u a ın ı Muallim mektebin ° 1 
ve ancak doktor tedavi (J f •t t) J ye bıızan muallim mektebi akı Muallim mektebinin bu H d ld ~ 

h 
( erikisi e dııarı çıkarı ı. ci devredeki oyunu ço · J 

edebilir . Hatta her asta· ·· ··ı· d F k t ld k · · r 11'" nı goru uyor u . a a oyun go en sonra uvveımanevı · Oyunun bundan ıonrasını idi Onu bozmasaydı!•,, 
lığı her doktor, münha11ran Kaza kongrası oldu hiç bir tarafın lehine dön- yeleri sarsıldı. Kendi kendi 1 h k k d 1·1'. 

1 k B 1 
. bil til ta min etme müm ün ür. ki vaziyete beraber ı _.ıı' 

0 hastalıkla uğratan meı e l!URHANlYE, 22 \S.Şı- miyor, gol çıkmıyordu ir ı erıne asa eı er. • T f H 1 P-. ara eynin sert oyunu, taç si verirlerdi. e e .J 

arkadaıları kadar etraflı Kazamız Fırka kong'rasını ara oyunun rengi değiıti Bundan sonra bir iki defa avut, favl. Ve muallim mek- kaçmaıaydı Marnafilı r~ 
bilip tedavi uıul ve çarele· yaptı. Çok Hararetli oldu. Zaman'ın kaza ile kalaci h k" · t l' ti O '·•'" a ımıye ıseseye geç yun tebi aleyhine bir penaltı.Bu pe- tı her iki tarafta d• " 
rini tatbik edemez. Çlinkü Azalar seçimide yapıldı. Ateı'e çarpman ve onun~ seyrini değlıtırir gibi oldu Mu naltıyıCelal çekti.Alet eyi bir tır. I' 

doktorluk bu gün bir tek muvaffak ol .. mıyacağını gö.-

1 

Çünkü hastanın mütehassıs allim mektebi kendini topla kurtarııla ikir.ci golün önünü Bu günkü rf18f 
beynin tamamen kavraması. teren bu aıtkilr vaziyete olmıyan bir me•lektaıı· dı. Hakimiyeti ele geçirdi. aldı. Ve hakemin düdüğü Buhün Ali Hikınet 
na imkan bulamıyacağı ka- rağmen hastalarını bir takım mızdan yapacağı istifade Bu sırada liıe aleyhine bir oyunun ı -0 Lise lehine bitti· ıtadyomunda öğledell ~•I 
dar büyümüf, lnceleımiı ve cahıl inıanların eline terk penaltı oldu Penaltıyı kaleci ğlni dağıtıyordu. Oyunun ktebi I" 
dal budak ıalmııtır. Meale- bir lıe o hastalığın müte· Lise· Muallim me '{ 

edenlerimizin görecekleri hauısından elde edeceği ateş çekti. Atamadı. Oyun de· birinci ve ikinci haftaymı takımları "Savaı kupalll• 1 
ğin bu büyüklüğü tıpta zarl\rın büyüklü"ü kendisini vam ederken esef edilecek • ancak müessif hadise çıkana Birlı'k ta .. ımları da ııı•11 
bi k b 1 d "ur 11 yararlık muhakkak iki ,. 1 

r ço ıu e er o" muı k 1 k d bir hadise çıktı. iki kardeı k d 1 t k 'k J deli 
ve binnetece münhasran bu 0 ayca gösterme le lr ve ikinin üstündedir. Sıhhi 8 ar 0 an zamanın - e nı kupası maçını öğ e 

llalkımız artık öğrenme takımın birer oyuncusu birbi neticelerini tuttuk Onlar fÖY· yapacaklardır. ,., 

'ubelerle uğraıan mütehaı - müeueıelerde çalııan doktor - · · · 't k · t • 1 F ı dl " ı...-lidir ki:Hastalığı yalnız dok- rını ıncı me 18 eaı er a- e r: Bugünkü Birltk- 1 urol•' 
•ı• doktorlar yetiımiye baı ların her birinin ayrı bir ıu · K M I lı kt b' 4 L" 2 1 o o orner ua m me e ıne ueye nın çok heyecan ı .f 
1 

tor tanır Onu yalnız dok- 1 A 7 7 r• amııtır. be i e meıgul bulunma1 arı vut " >J " anlatılıyor. Diğer t• 
tor eyileıtırebtlir. Doktor T ''3 ı ı " • Hayatta her hal ve hadi- halkımıza bu ıekil hareket- aç " " ·- " kulağımıza çalınd•ı< 111 jıı 

ıenln tabii ihtiyaçlardan olmıyanın bir hastaya yapa- le temin edecekleri faydala- Favl " " 5 " 5 Birlik sahaya birinci t• ~ 
d d k b 1 d k cağı öğütler vereceği ilaçlar Entbol 2 3 ~ıı' o" uğunu a u e ene b ki • 1 " " " hemen hemen hiç oY 1 .,ı• " rın liyü ügünü an atmıya ,.. • 
tababetin de mübrem ve kendiılni ya dolandırmak k 1 Firıkik " " O " 1 nıadan, genç elem•" •" 8.fi bir de idlr. ,Y 
zaruri ihtiyaçlar hasebile .

1 
veya oyalamak içindir. Bi· Penaltı • • O " 1 kacaklardır. Diğer bir t• ... 

1 h h b 1 Bu hakikatleri göz önün Of "',. böyle ıubelere ayrılmak mec-

1 

naena ey aıta un ora yüz aayt • • O " l Birlik kuvvetli çıkacıw0ı 
burlyetlni duyduğunu ve vermemeli, hayatını bunla- de bulundurarak ıevgili köy- Gol • " 1 " U her ne bahasına 0 1ur,. el 
bu suretle beıeriyete daha I ra oyuncak etmemelidir. lümüzün ve muhterem hal Güzel akın " " 5 " 4 galibiyeti bırakınıY• 
yararlı olmıya çalışdığını 

1 

Hatta doktora müracaat kımızın, doktorun daıvet edi - dür. Bu netice iki takımın i11I olduğunu kaydetmek iste ihtimal vermektedir· 1; 
kabulde güçlük çekmeyiz. ederken bile herkeı müm- leceği yere hocayı, ezrailin gel birbirene olan teknik faikı ye· dik. Fakat daha evvel kayde· Yurtlular ite \'•e 
Tekmil hayatını ve çalııma I kün o ' duğu kadar hastalığı diği yere doktoıu davet etmek tini kısmen gösterir. dilecek ıey bu ıki kardeı ta- sadece galibiyet zav1~11, 
ıını bu mesleğe hasreden ile en ziyade uğraıan mü alııkanlığından vaz geçmele Oyıı11 11a.ııl alclıı: kımın o ufak hadiseyi çıkar bakmaktadır. Geç ele 

1 bir doktorun bile her sahada tehasa111 tercih etmelidir ri tavsiye ve temenni olunur . Oyunun ve oyuncuların na- masıdır Bu ufak hadiıeyl gün anlaıılaıacak. 

= "' arkadaılarını uyuttu il~ 

Roman Tefrikamız: 4 

duklarını gösteriyor. Çavu· 
ıun kıt bir Arapça ile 
haıtaları:ı 11hhatlerlni ıor· 

1 

man bir mısırlı doktorumuz 
var. Güzel Tiirkçe bilir, ya-

1 rın ona söylerim, ayrıca ge 

!erile sıkarak cerahati 
akıttıktan sonra Alkolla yı

kadı ve temiz gazlı bez ve 
pamukla yarayı sardı. 

çektikleri tütüne kavuıtu 

lar. Aynı zamanda karııla · 

rında vicC:an sahibi bir 11h· 
biye çavuıu gördüler 

disi de bir gün eıı"'ı~ 
nisbeten müsterihül1'9 

kuya daldı 
- --

Savaştan Sııvıışa 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Tük zabiti bu kadar hak· 
aızlıktan mütevellit teesaürata 
inzimam eden vücudun· 
daki dermanıızlığa rağmen 
asla ümidini keımlyor, hele 
öleceği hiç aklına bile geL 
mlyor, billkis manevi bir 
kuvvetin vücudundaki zafi· 
yetini izale etmekte olduğu· 
nu hiuediyor. Doktorun 
tehditkar vaziyeti üzerine 
felaket arkadaıları mütees
sir olmuılar , genç zabit 
arkadaılarının teesürlerinl 
azaltabilmek için: 

- Sakın bu yalancının 

sözlerine inanmayınız, söy· 
ledıkleri kilmilen yalandır. 

Dedi ve gittikçe gürleıen 

aeılnl yükselterek barakada
ki arkadaılarile birer birer 
konuımak, daha yakından 
tanıımak ve teıelli vermek 
fıraatlarını kaçırmamağa gay 

ret etti. 
Bir aralık dııarıda 

ve Arap dtllerile bir 
kitinin konuıtuğu ve 
11ra [elhamdülillah ene 

Hint 
kaç 
ara 
müı-

lim) sözlerinin teati edildi
ğini Türk zabiti itltti. Ferah
ladı ve kalbinde bir ümit fU-
lesi parladı. Çünkü Hint 
müslümanlarile temaaa gel- ı 
diği takdirde dini rabıta iti

barile istifade edebileceğine 
ihtimal verdi. 

Akşam üzeri revire bir 
11hhive çavuıu girdi, refaka

tinde ikide 11hhiye neferi 
vardı Çavuş acele acele se

lam verdikten ıonra bütün 
hastaların nazarları bun -

1 ara teveccüh e t t 1 . 
Hintli olan bu asker-

lerin gerek aarık_ları üzerin
deki alameti mahsusa (l] 
ve gerek sakal ve bıyık . 
(arının vaziyeti müslüman 
olduklarını ve hilmu 
merhametle meliif bulun-

[ l] -- lngiliz ordusundaki 
mevcut Hint 'liler kiımilcn haki 
renkte büyük sarık sararlar. 
Üzerlerine sarıklarını sardıkları 
takyelerin rengi askerin mensup 
oldujtu dini gösterir. Müslüman
ların rena-i ye§lldir. 

maıı üzerine Türk zabiti . lir size bakar. 

teıekkıirle mukabele etti. 
Çünkü baraka dahilinde 
yalnız bu zabit biraz arap 
ça biliyordu 

Çavuı gördüğü nezafet 
ıizlikten müteeuir olduğunu 
ve kendlainin yeni gelen bir 
hastahane i'e ge'diğini ve 
buradaki lngiliz hastahane 
ıini teslim almağa geldık 1 e 
rini anlatabildi, Türk zabiti 
arkadaılarına tercümanlık 
yaparak kendilerini müjde
ledi \'e arkadaşları namına 

yeni gelen ça vuı ve efrada 
«hoı geldiniz» dedikten son
ra çavuıa: 

- Ben ayağımdan yaralı· 
yım. Yaram pansuman edil 
medi. Şimdiye kadar her 
ne kadar söyledimae pansu 
man yapmadılar,ben de acı 
sını unutmuştum. Şimdi ıi· 
zi görünce veca baıladı. 

Çünkü bir din kardeıinin 
eli yaramı pansuman yapa
cağını artık hissediyorum . 

Demesi üzerine çavuı: 
Biz daha vazifeyi tes-

lim almadık. Lakin gece 
kaçak ıuretlle gelüp 
panıuman yaparım. Mtıılü. 

Dedi ve özür dileyerek 
neferlerile beraber ayrıldı, 

gitti. 
Hastalar son derece mem

nun idi Kalplerini okşıyan 
sıhhiye çavuşu manevi teda 
vilerini temin etmiıti. Ka : 
pının yanında yatan Konya

lı Osman, kapıdaki lngiliz 
nebetçisinin değiştiğini ve ye· 
rine bir Hint aıkerin'n 

konduğunu b i 1 d 1 r d i . 
Bütün hastalar sevinç ıçın 
de iken gecenin alaca kil 
ranlığında, elinde elektırik 

feneri ve yanında sıhhiye 

çantasını taııyan bir nefer 
olduğu halde sthhiye çavu
ıu içeriye girdi. Doğru Türk 
zabitinin yanına ııeldi , evve
la beı paket sigara ve bü· 
yükçe bir paket bisküvi 
verdi. Sonra sel.iz on paket 
sigara ve iki paket bisküvi 
etrafındaki hastalara da
ğıettı. 

Türk zabıtınin yarası açıl· 
dığı zeman barakayı çok ı 
ağır bir koku kapladı, ve 
fazla mıktarda cerahat aktı. 
Ça vuı büyük bir dikkat ve 
itina ile yaranın etrafını el· 

Biçare zabit anide bir 
hafıflik hiuettl, çavuıa teh
likeıi olup olmadığını ve 
Kangıran tehlikesi mevcut 
bulunup bulunmadığını ıor· 

du. Çavuı memnun ve müte· 
beuim bir çehre ile, ıayanı 

hayret bir tesadüf neticesi 
olarak hiç bir tehlike ihtima· 
li bulunmadığını söyledi ve 
Türk zabitine, çıkardığı eski 
sargıyı gösterdi. Kim bilir 
hangi eller tarafından ve ne 
zaman sarılmıı olan bu 
alelade bez parçası kokmuı, 
adeta bir kömürcü paçavra· 
sından veya ihmal edilmiı 

bir kalaycı bezinden daha 
renkıizdi. 

Bu vaziyeti görenler hay· 
retler içinde kaldı, lakin 
Türk zabitinin ö'memek ve 
intikam almak hususundaki 
azminin bu tehlikeyi yen -
diğlni keıfedemiyorlardı 

Sıhhiye çavuıu difer haı· 
talardan müracaat edenlere 
ilaçlar vererek bir müddet 
konuıtuktan sonra gitti. 

Hastaların 

nihayet yok, en 

ıevinçlerine 

çok hasret 

Sabaha kadar kimse uyu
madı . Genç zabit söyledi, fe· 
liıketzede arkadaıları din 

"' . Geç vakte kadar P 

hal eden revir halle•~~~ 
rin uykuda bulull dt 

telkinatı her çareye saat dokuz raddeleriıı 1ı• 
baş vurarak biran evel eıa· den içeriye yeni geleıı ıı;,ı 
retten kurtulmak ve son nenin bir doktorile ııı 
damla kanına kadar namusu olan sıhhiye ça vuıu ve t ~~ 
milliyi kurtarmağa ve düı· ustunç [21 takımı ııe 

ledi. Türk zabitinin bütün 

;iÇ 
manlardan intikam almağa ye çanta11 taııyan l 
matuf oldug"u için samiinin girdiler. Bunların vil'o 

etvar ve harekatı, eıir ola

caklarına ölmemit bulunduk

larına nadim olduklarını 

göıteriyordu. Bu 
hislerini çabucak 

nedamet 
keıfeden 

'lı nı ilk evvel Konya 
1
n 

ça vuı ııörd ü ve 
ıeale: 

di. 

.~· - Kalkın blzirrı çıı 

zabit mevzuu değiıtirerek ,1 1'e' 
Diye bag"ırdı. ,,er "' arkadatlarına teselli verme- f 1' • 

andı. Doktor mili 1 I ~ 
ğl ihmal etmedi ve esaretin ı e 

tebessim nazırlar 
bir suitali olduğunu. herhal· t 
de ölmekten daha fena bu- talara baktı. GaYel 1 

g ün İstanbul lehçeıl e 
lunmadığını izah etti Laare 

çe o1arak: 
tin bir dersi ibret ve intibah 

. filf(ı 
olduğunu, vatan ve milliyet ı - Siz hepiniz 01 
kıymetini takdir eden azim· ? 1 d Tiir1' 

1 

sünüz. çlnlz e 
kar insanların ati için gay yan var mı? 
ret ve azimlerini takviye ı 
edildiğini anlatırken; ninni [-l] _ Hafif arneliç;: r: 
yerini tutan bu tatlı naza- için hafif allitı cerrab•Y 
rlyeleri ıabaha kartı bütün 
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A R J I _fpünya_üzerın e sıyasi.ve ı .. '.sa ı are e e• , ı : Küçük : Aşk esterı : M.Lntfa: 
J - - : Hikayesi: : : l 1 A/ N y 1 Deniz kuvvenlerı paUında 1 Alman otoma~ıl sanııyıı ıh 1 M. Flaııdın ···G;;;:,:·:::s~:ı~;,~:ı:··~;.···b:;~::~~.:·k~·o·-:ı:ı-:;:: 

.1 1 t " 1 ' t .1'.I J• Of "La Concor dan tada dolaıan ha yal alt gl - yaııyamıyacağımı zannedi-ı s o • muvaffakiıet e'de euı mez- raca prım erı euıue BulY Daily Herald gazete:inln de gözden kayp oluyor, yordum. o da beni çok 1e•l-
'7enı· S • t" b ııakll .ı 1 il •Pariser Tagebbet• den Diplomasi muhabirinin öğ- görünmüyordu. Sırtında çu - yordu. Evlenecektik; ıaztı-
I 1 a 89 Japonya 8u8 8 en IY- Malöm olduğu üzerf! Al· rendtğlne göre, Hıtler kendi- valı ayakları dizlerine kadar milz katı bir halde ıkımıaın 

B M ı · d d' man otomobil fabrikaları sinin mutemet Ribbentrop'u çıplak olan bu zavallı mec· arasında tebeyyün etti. Nlha· 
alon la r PARIS 2Z (S Ş.) .- · . rl mıyacagını Y8 8 ıyor Adolf Hıtlerin hususi bir lngilız hükumetine Almanya zubu, hiç bir nıesken,hlç bir yet b~ meaele ailemize açıl· f milletler cemıyetın- d d 

TOKY0?2(A A ) l\'ançuri ' Litvlno ki' «Japan advertiser• en lutfu ile taltif olmuılar ı. nın atağıya kaydedilen ta· yuva kabul etmiyordu. Yal· dı Söyledik. Fakat heyhat!. - . ., den aıl•h ve cephane na ı V t d 
hil.k .. Japonya'nın aıing on e- Yani bu fabrikalara doğru· ıavvurlarını bildirmek üzere nız yer yalnız orman ıuız Onlar bu tıe muhalefet gliı· liınetı Okyanuz ıerviıi u"••adeılz transit kt ı b d d 
içi A yatında m - k d 'l niz kuvvetleri pa ını anı· dan doğruya ve bilvasıta lr memuriyeti mahıuta ile harabelikler onun için melce terdiler. Onun pe eri e il lınanya'dan bir kır.ç 1 1 · de yaıa e 1 - L d .. 1 ı h 
•lblt muame e erın maması üzerine on ra go - çok harp malzemesi ılparlt eri Londra'ya göndf'rmlttlr. ve bir yuva idi. Her gördü· zengin, benim de zenaln; •-il almağa karar vermiı- ini lıtemittlr. 1 1 k ıene için l B 1 1 d ttl k 
lir. mes _ rüıme eri ge ece veri mitti. u ıipar f er. ı Bütün milletlerin ğü ve aklına keıtlrdiği yerde yatımızı 1 ame e rere 

-- - -G- u" l _y-ag"' I hazırlıman deniz konferan muhtelif tarz ve neviden teslıhatlarının tahdidini ve çuvalını serer, uyur. itte meıut olurduk. Halbuki bu 
Afyonda aını akim bırakırsa, Japon· ağır kamyonlar, zırhlı oto · Almanya'ya 1932 1enesinde onun yuvası burasıdır. Yt- böyle olmadı; ikimizinde ne-. ı"I a b .. ikası ya'nın adilane ve ıu\hperver mobiller, tanklar ve tayyare vadedilen hukuki mütavatı ne çuvalını 11rtlamıı gece- ticede feci akıbetlere duçar 

Muhtarlar j çin bır [AA) _ siyasetine devam edeceği motörlerlne taalluk ediyor. tahakkuk ettlrmeğe muvaf- nin bu ıesılzllğinde Hr olmamıza ıebep oldu. Bir 
rnekt ld ISPARTA, 

22 
dün hariciye nezareti tara · Bu suretle bu fabrikalar fakıyet elvermediğinden do. meçhuliyete doğru ııidlyor· giln yine onu görmeğe, ara· , ep açt I Gül ya"' fabrikasının Mon· d ·ı• dil ittir Bu k d k k 1 ide " 1" t 

il AFYON, 22 (A·A.) ıı fın an ı ıan e m · 0 a ar ço azanç ar e layı Almanya kendisini Ver· du maııa aıtt ıılm zaman maa · 
ıı.lkevlnde köy muhtarlarına . amlıyesi ba, lanacak ve beyanatın tercümesini veren etmiılerdir ki bu sayede za· ıaille mu.ılıede~iııiıı beıincl Fakat nereye; o da bilml· tee11ilf onun yerlerinde bat· 

Vıı.ztfelerlnin nasıl yapılaca- ::~aat yakında bitecektir. Rengo ajanıı bunun hariciye rarlı flatlarla ihracat yapma fa11l · nın ihtiva ettiği aıkerl yor, o da keıtlremiyord· '. kil rüzııar, baıka havalar eıl· 
fı Ve umumi bilgilerini nezareti erkanı ile blrd ı;:ıil· ğa yani miltterek bir Dum tahdidata tabi addetmediği· Her attığı adımda bir yordu . 
Yilkıeltrnek . . b' mektep açılnnıtır. kaleme teklinde neıre i i- plnğ tetkillne baılamıılardır nl ilin edecektir. duruyor, etrafını dlnli)'or, Pederinin valldeılnln an· -...._: ıçın ır d • B b d k h ld 

dd t (en J ğlni bildiriyor u eyana Otomobil iktısadi ismin e 1 tekrar yürüyordu. !attığına nazaran her a e 
Heyeca 11 şi. ehatıralarını tazi· tın Rengo'dan alınan tercü- mecmuada yazıld .ğına göre 2 Almanya d .ğer mı!. intihar etmlttlr. Zabıtaya ha. 

(0 meıini aııığıya dercedlyoruz Alman otomobil fabrikaları !etlerle tam bir hukuki bir Hafif, hafif esen rüzrglr her verilmlt bir taraftan hO· •tarafı birinci aayfede) tunun d 1 tıtir Yugoslav· ı -- Milli müdafaa itinde bir ihracat tevazu"n ıandı"ına k 1 A k- bi t ft d b n leıtı k ze hure 
1 

m M Yevliç mü· 11 müsavat elde ettı ten ağaç ara çarpıyor. y yavaı umet r ara an a e 
e te:lirler. Ha Nazırı · • müıbet hakları korumak üze. göre Alman otomil fabrikaları ıonra milletler cemiyetine yavaı doğarken tabiata ıer- ' meıgul olmıya baıladım. Fa· ııo ~ENEVRE . ?.2<S.Ş )- YMu ~=vefi~ kralın hatırasını hur· re her milletin milli müda bir "ihracat tevazün ıandıııı. ve silahsızlanma konferan· diğl nrma ıaçları alt ıııde kat ne y~zık ki onun için 

Y 
1 

a.vya Hariciye na"ırı · t Punu fran· faıısına kifayet edecek mik vücuda getirmltlerdlr. Her sına tekrar girecektir. ıüzülüyor, kırılıyordu. Se· hiç bir iz bulamadım. evııçın ınilletler cen1tyetı'ne metllel a.nm·y'!Nırazırı M. Lava! k 1 bi d k 
~ tarda aıkeri uvvet ta e n· fabrika bu ıandıi!a satışının mayı kaplı yan bulutlar dur · Ben de evimi terk e ere ""rdıı. k aız arıcı hariciye k \d J 

f ııl muhtıraya kır ıay l Ç koılavakya de bulunması ma u ür. a dereceıine göre bir vergi 3 Eğer Fransa yukarı· madan henüz yükselmekte böyle sefil ve pertıan bir •lık tahkikat evrakı ve 
1 

e e B 'n hitabeleri ponya'nın kendini emniyet verecektir, Bu suretle top- dakl maddelere muvafakat olan ayın önüne geçerek ta- halde çekildim. Ondan ıon· ııı.ı.ı nazırı M. eneı 1 
11 

anı deliller ba"lı bulun - · te hiuedecek miktarda at · !anacak paralarla ecnebi ederse o takdirde Almanya biatı karartıyor, biraz ev- ra atk beni bu hallere ıQrilk Ilı k 11 takıbetmlttır 

M a tadır. Bu vesikalar Suikast etrafında M. Yehv - keri kuvvet bulundurması . tüccarlara ıatıolarda yükıek F r a n ı a ' n ı n ç o k velki zifiri karanlığı meyda- ledi. Buralara attı. 
ıı.rıUya suikastının bir ec t afından verilen mu - en tabii hakkıdır. Aynı za- tenzilat bahıolunacaktır büyük ehemmıyet verdiği na aetirlyordu. Bundan sonra hayatım llebı elfle hazırlandığını bü · tiç a~ılletler Meclisinin manda ıarkın sulh ve ıükü· ~··•••H••n ••n••••••H"tı ıark paktına kendisinin de bu ıekl\de devam edecektir. 

lGn ıı.çıldığı ile ortaya koy· tıra 1 olacağı meselelerin nunu garanti etmek için Ja- : : girmesi husuıunu teemmül Sefil adam durmadan tler Çünkü onun bende bıraklığı 
:aktlldır. Muhtıranın, vesi met!~hirnmidir. ponya'nın kii.f i miktarda kuv ! Y Ok SU /la I' I V ediren' : ve tetkik edecektir !emekte idi. Nihayet durdu. derin acılar hiç bir zaman ıı.lıırın müzakeresi Kanun- en k"çu"k itilaf hariciye vet bulundurma11, en mühim •

1 
d h : Pek aolna olduğu bu sesin batkuile evlenmeme milsa· 

aall1 Dün u . . gey iren ve erma- • bb b içtimaı Ruznameıl· !arı ile franuz harıcıye vazifesidir. : • Ri entrop, u tasavvur· karıısında hayranlıkla ken· de etmez. llayatım müddetin· ııe lcoııacaktır. nazır bir toplantı 2- Japonya kemmlyet iti·: nada gÖLelen Yok· : ların İngiliz hüklimetince dinden geçerek kapının ce böyle meczup mecnun 
M ~ENEVRE, 22 (S ş) - nazırı ~y~~a mühim muhlı barile silahnzlanma hareke · : su/far Biı'liğine seve ! ıempatıjıle karıılandığını gÖ· önünde hünııür, hüngür ağ- bir halde tokak ıokak re· 1 

letıer cemiyeti meclisinin yapara d fikir teati et- tinin tahakkuk ettlrllmeıl • • rürae, o vakit Parlı'e gide· lamağa baıladı. Burası hah. zerim, Hiç olmazsa bir da· 
dünkü celsesi Kral Alekıandr l ra üzedr!n e keyfiyeti, askeri ıilahların : seve yardım ediniz. : rek bu hususlar hakkında çelerin nihayetinde küçücilk ha onun aezdlğl yerlerde 

'
hıı.zretlerı ıle M. Bar· mitler ır. _ =~~· artırılma11nda değil, azaltıl· : : Fransız hükumeti ile de giz- bir evidi. Kemanın tiz ve oturduğu bahçelerde bulun· 
•!ft::::-_____ -_· _--c _ - - masında buluyor ve 11rar : roksıılları Gözdmc : 1i müzakerelere glritilecek marn, Belki 

0 

ölmüıtilr fakat 
-

1 
• titrek hava11 baıka hır par. ediyor. Japonya'nın niyeti, : Birliği : tir . atkı ölmemlttir. Ve hiç bir S Ş'ı n milli yükün mümkün merte· • • Daily Herald muhabiri bu çaya intikal endince daya- zaman da ölmiyecektlr. ava .......................... h f•f k 

l ı be hafifletilmeılni ve millet - bu muahedelerln her mem- habere atağıdakl mütalaala· namayup a 1 çe apıyı f özüne hitam vermek tıze-

M •• baka Si !er arasında ıulhperver ve Ieket için aynı ıekilde deniz rı da ilave ediyor: çaldı. re buluna zavallı nihayetin· USa _ __ dostane münasebetlerin iler · ııta·hları tayin edip memle· Bunun üzerine kapıya de kemana intikal ederek: 
Almanlar Versay muahe· k b k k femesini temin için ıilahları keti ihtiyacına göre tonaj mfk- çıkan genç ız, lr or u - lıte bu parçayı kendi· 

- k zana- de1lnln kendilerini diğer dk 
Hangi• mektep 3 • • azaltmaktır. Taarruz ıilah - tarını muhtelif aınıClardakl gemi I eseri geçir i ten sonra, ne 

11 
gayet eyi keman bildiği 

1 b t f dl.lmeılnl milletlerin dahi silah11z ana lıtedi"lnl bıle ıormadan, b 1 d 1 t hmını• arının er ara e lere tavzl hakkını vermeme- l'i için izim ayn ma an evve 1 a cakları hakkında verilen va· , b d 1 ld " h"k-cak? Gen p er • t temin için büyük devletler si Ve bu suretle harp ge. h 1 >: ir 1 enci O U5Una U um 1aadetlmiz için beıtelediğf ••• ı • "5' ıı· hl k•mtlen it üzerine ıila ıız anmaııa ı ederek para vermek llledl. D k d • 1 1 d • • 
deneyin • taarruz s a arın1ı " miler! 1·nıaatını en müe11lr dd !yere , o 11ra a ııoz er n en 

ıevkettiğlni daima i la nızı k maçların galibine lağvetmeli ve on arın yeri- ve en ökonomlk bır ıekil- etmtı•erdlr . O, sadtce ulAk ve merha dökülen yaı damlaları hafif 
Üç mektep arasında yapılaca k laka uyandırdı. ne müdafaa ıilahllar~I koy· de yapmağa imkan bırak· met, diliyen göz'erile bir hafif yanan lambanın titrek 

v d " mu:ı: krpa ço a f n ka- malıdır. Müdafaa 
11 

a arının mamaıı hasabile Japonya Versay muahede•lnln ter "Hayır. iıareti yaptı. Ve ı•aları altında yarı belli be-erınek üzere koy uııu k lar hangi tara 
1 mı'ktarı da ayrıca tahdit ı il ı bi t il lbi 1 

Dil ha tim diden tahminler oyıınb 't hminlerin isabet bahriye birliği fU mukarre. lıhat hakkındaki hüküm eri - deminki parçayı bir daha rs z r sızın ı e e ıeı ne 
1 B

iz u a edılmelıdır. b idi ıl k l" hf k \ ""snnA karıııp kayp olu zıı.nacağı sözleri do aııyor. il d ratın 1 r me uzumunu ni ma uz tutma ve aynı çalmasını rica ederek "Ku· ve go• ~ d 3 - Vatlngton muahe e hlsıetmlttlr. d 1 11 • h lan 1 yordu Suımuıtu e enini bulmak istiyoruz. zaman a umum ı a ıız • ıura bakmayın çok hoıuma · 

ŞarfJmız şu: 
1 Ortamektep mi 

1 - Muallim mektebi mi, L!sa m ' 

sinin feıhl i le yeni bir mu· Japonya imparatorluğu ma hakkında müzakereye ı g.diyor, onu diıılemeğe gel- Sabah yavaı yavaı yek-
i ahedenln aktı, Japonya -Va. deniz silahlarının tahidldl glrlımek mümkün olduğunu dim dedi Bunun üurlne laımağa baılamıı tek tilk 

tlngton muahedeılnl feıhe- gayesinin dünya ıulhuna geçen üç sene t.pat etmiı- kendi dert ortağını teskin öten horoz sesleri bu hazin 

kupayı kazanacak? de dahildir.) 
(Buna tabii ikinci devre 

1 1 ve adreılnizl yazın. 
. it na ismin z 2 - Cevapların a ı 

V ·· derin .. 
e Savaı gazetesine gon n~I teırln perıembe ııü~u 

3 - Cevaplarınızı 29 iki a öndermlt olmanız la 
•aat dörde kadar getlrmlt vey gü bakaya dahil edıl · 

gelen m 18 
lıındır. Bundan sonra 
ınez.. be gününe kadar 

4 - Cevaplara Savaı'ın perıem ılava etmeniz il· 
1 k k 6 kuponu 0 an sayılarında çı aca 

Zlındır. 

decektlr; faKat dığer makul yardım olmak üzere adilane tir. Hukuki müsavat hakkın · için tekr.ır ayııı l*Yi \'alma· te1tlzlıgin içinde bir ninni ııt-
bir muahedenln onun yerini yollarda temin etmek için daki münakatalar ıilahaız · ğa baıladı. 1 bı yükseliyor, o ııecenln, 
tutması, en ııcak temenni· silahların tahdidi konfe· !anma konferansını akim bı- elemini ıztırabını terennilm 
!eri ara1ındadır. ranıınn lttirlırk ederken rakmııtır. tltnaenaleyh Ver Keman bittiği halde adam il ediyorlardı 

4- Yeni bir muahede ya- atideki noktalarda katlyetle say muahedeılnin vazettiği hala dır.lgın bir halde Sözüne hitam veren mec. 
pılmadığı takdirde alınman ısrar edeceğini bildiriyor. tahdidat, ahlaki eıaılarını olduğu yerde duruyor; ııenç zup derin bir dtııünceye dalmıl 
lazımgelen tedbirler eğer kaybetmit ve umumi ıilah kız bunun tuhaf vaziyetine ortada bir ıe11lzliktlr, hft 
Londra'da bir mutabakat le· 1 - Jaonya nispet siste- sızlanmayı meneylemiı ol - bakarak ne oldufunu bir küm sürüyor. 
mln edilmezse Japonya bu minin aleyhindedir ve ıilAh· duğundan muahedenin bu türlü kestiremiyordu. Yine eski hayal doitruldu 
vaziyete uygun bir ılyaset farda müsavat prenslpinln husu.tak! hükümlerini gayri yilrüdil sabahın ıoğuk ve 

takip edecektir. Mamafih bu tee11ilıüne karar vermlttlr. mevcut lmiı gibi aaymak Sız nerelisiniz? dedi ılıli hava11nda yavaı. )'avaı 
hediyelerimiz: 

. 6 aylık, ikinciye üç aylık 
Kazananlardan birincıye Adıl beyin eıerlerinden 

Sava1 abonesi, üçüncüye Esat 
8 

. ·iye kadar birer ro 
birer tane imzalı Üçüncüden ınc eser verilecektir. 

ılyasette doğruluktan, ada· 2 - Japonya tonaj Almanya'nın hem hakkı ve Adam uzun zamandır için gözden kayp oldu. 
l tetten, ve ıulhperverlikten prenıibinln aleyhindedir ve hem de vazlfeıldır. Almanya de taıım dertleri artık giz- Genç kız kemanı bırakınıı 
ayrılan hiç bir nokta bulun. her memleketin umumi lo· artık kendisini bu tahdida lfyemlyecektl . Nereli derin bir düıünceye dalmıı· 
mıyacaktır. Japonya, dostla· naj yekunu dahilinde istedi- ta tabi tutmadığı cihetle olduğumu sormayın iller tı . Tuhaf ... O da adeta ken· 

'

' 1, ınıı.n, 8 den 13 üncüye birer ma~zu~ura ile tayin edl· 
Kazananlar arasında derece er 

lecektır. t ilinizi deneyin! lt! Müsabakaya girin ve " 

'•• --
Dtye ıordu Türk zabitinin 

Nerelisiniz? 
lıtanLul' uyum ef~n 

bllrıı.ka mevcudunun karni· 
1 eıı Tnrk olduğunu ve gayri dim. Ya . Şu halde hemt~h-
lıırk bulunmadığını ıöyleme· . . llenim de ebeve ı nım 
l'rıeıi üzerine doktor zabitin rıyız l d 

lıtanbul' u ur. Y41nı11a yaklattı. Sıhhiye ça 

Vı.ııu da bozuk arapçasile ya- T kVlmi : 
taaının günlerce sarılmadığı ' sauşın al. 
"e baraka mevcudunun en İ TEŞRİNiSANi 
l'rıilnevveri olduğunu akıam 1 2;) 
dıı.n •öy\ediği Türk askeri 1 Cuma 
olduğı.ınu doktora ıöyli· 1 Gün doğumu= ı ı 
Yerek zabıtı iıaret etti. Dok- , 1 Zevali 6059 
lor T" k YIL: 1934Ezan! 2,6 "' ııencinin temamen ~ 16 
h ı ~BAN b nına geldi ve konuımağa 1 1 

11 tladı 1 1 
- lıınıniz nedir? -----------
- lıkender efendim. 

rile arasındaki sulhperver ğl 11nıftan gemi inıa etme- Ribbentrop bc1ki bu kayt seniz hayatımı anlatayım . dl macerasına müıabih bir 
münasebetlerin haleldar ol- sine müsaade etmek üzere \arın kuvvet ve mer'iyetten 
maması için azami gayret ta!ıdidatın her memleket için resmen tıkalı lazım ııeldiği· 
gösterecektir. Diğer taraftan umumi tonaj· yekunundan ni de bildirecektir. 
Japonya bahriye birliğinin yapılma11na ve bu yaklin 
nisbet silteml aleyhindeki miktarının mümkün mertebe 
mukarreratı berveçhl alidir. azallılma1ına karar vermlr 

"Milli müdafaanın, mem- tir. 
leketln mevcudiyeti ve ıela- 3 - Japonya deniz kuv· 

Sd h · vetlerinde taarruz ıllahtarı· meli için ıon erece e emmı· 
d d 1 nın ımkln nispetinde tahdit yeti haiz olduğun an o ayı, 

velev bir an için bu itte te· edilmesine karar vermlıtır. 
kasül ve ihmal göıtermenln Bundan batka mukarrera
kabil olmamaıı, müstakil tımız araaında ıu madde 

de vardır. Yukarıdaki mukar· memleketlerin müaavat pren· 
b k- reratımız mevcut bahri mu-ıipini tanımıyan u aün u 

bi ahedelere uymıyacağından bahri muahedelerin bu gl 
il Vaıtnııton muahedeıl 1934 •kitlere tıtlrik eden mi et-

.. ıenesl nihayetinden evvel 
1 i bahri nilbet ıiıtemlne 
er b d "' feıhedilmeli ve bu ıuretle 

tabi tutarak bu nlı ette u· 
ı k ı 1935 seneli nihayetinde "k bir derece 1 e a an 

ıu l ketleri daimi bir teh- bu muahedenin mevcudiyeti 
mem e 1 mevzubahlı olmalıdır. ilkede bulundurma11, Y ne 

1 

Daily Herald'a göre, Rıb 
bentop'un evvel emirde ln
glliz hükumeti nezdinde 
ıondaj yapacağıdır ve Al. 
man teklifinin mahiyeti de 
bunlardır. 

lngiltere'nln hudutta mil 
ıavat meseleılnden Alman 
noktai nazarını ta1vlp ettiği 

mallimdur. Bununla beraber 
Versa.y muahedeılnlıı a1keri 
hilkümlerlle kendlılnl artık 

mukayyet tulmadı~ı hakkın. 
da Almanya 'nın bir taraflı 
beyanatını Londra'nın teıvlp 
edip etmlyeceği ıüphelidir . 

( .. ) Kaıaba1ında dünyaya 
geldim. ilk, ve orta tahıill· 
mi kasabamızda ikmal ettik · 
ten ıora lise tahıillnlde (. )de 
bitirdim . Pederim zenain ol
duğu için daha yilkıelmek
ten vaz geçerek . Çiftlik ha· 
yatına çekildim. 

Kııın kasabada, yazın 
çiftlikte hayat sürüyordum, 
Çok mesut ve bahtiyardım 
ilk zamanlarda aıkın ne de 
mek olddğunu anlayamamıı 
tım. Bir gün her naaılıa bir
den kartıma çıkan bir kız 
ile muaıaka peyda ederek 
sevlıtık . Artık onunla bütün 
dakikalarımı geçiriyorum.On
suz geçf'n her dakikamı bile 

zehir addediyordum. O kadar 

macera karıısında kalmııtı. 

Acaba o olmasın. lıml ne 
idi ... 

( Davanı eılecek ) 

Kohinor diş 
macunu 

Dişleri beyaz!afJr. 
etlerini kuvvetlen

dirir 

llı>ı' )ı·rde :ırayıııız 
• 

ı Savaş Kupası ı müsabaka kounu: J 
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Sinemasında 

21 Teşrinisani ~arşamba akşamından itibaren 
SABIRSIZLIK.LA EEKLEDİGİNİZ 

Harbi Umumınin Korkunc Hakikatlerinden , 

GİZLİ KUVVETLER 
Bu filn1 hakiki \esik:ılara istiııadan ve ıııilivoıılaı·ca tlolcıı· ~:ırfhle . . 

Ye bir kaç İnsanın hayatına nıal olmak SUrPtiyle \ İİl'llda w•tirilıııi~ 
biiYiik muffakhrt eseridir. . . 

Bu filimde haı·bi umunıiııiıı ıııı•shur Yf' korl.uııe ca~usu E.3. İle • • 
31abel nıa,iıı korkuııc ıııaccralarıııı ve Iska .lal';ık dı · ııiziııdı· 1 arbi 
umunıiııiı; akibetiııi ı;azırlavan Alaıııaıı ve lııgiliz doı :ıı . n · a~ıı ı ıı ı ıı ÜL- ; . " 
hiş muh ,ırebesiııi·talıtclaagir 'e Tayy:ue lıarph·riı i ıorpit ı · ı J, lııını 
batırılan dirilnot, Talıli-'lhahir ve lıa'a lıarlıindı> )<11•:ır:ıl- t.lı·ııize tlii
şen Tayyar~nin fı•ci akıbeıiııi Londuraııııı Bumbarduıııaııı işiııde ca
suslarııı oynadıkları .ıolleri, karflda tiiyli-'r iirpf'ı'lerı ıakiplPri. illi~ i'ık 
bir heyecan ve alftka İIP. takip edPcf'k"iııi:t.. 

ILA VETE:\'.: FOKS DÜNYA H.\BEHLERİ 
SÜYARE ... Tam saat 8 de 

Mevkilerimiz numara!tdır biletlerinizi gündüzdt'n al<Jbilisiniz 

PEK YAKINDA 
llMıi artist LILL-\.N llARYEY'iıı 

Sevgim
Ve 

-ıztırabım 
Yazan: ~JÜKEHllE~I KAMİL 

Fiab 25 kuruştur. 

Mevsimin en güzel romanı 

t:aıetı>ıııiıtlc zevl-.lı> takip etti~iniı bu 
l.(İİZf'I eseı· kitap lıalinde 

Çıkmıştır. 

1 . ,z BALIKESİR'İN 
1 
i 

ı ~ 111<AlflA ırıeı~ıe 
SAllAlrlll ~ • 

Her lıususla cııısaline listiindiır. Balıkesir'irı 
bu ncf is KARA TEPE ~arabı herkese 

Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

Karatepe Şarabı 

1 

Toptan ve litre ile satış yeri 
.1 Birinci Noter altındaki mağazad:J 

---------;I. - -- ··- . 
B<ılık(~sir D•)ğtıın ve 

(~ocıık B<tkıın Evi Milli takvim 
935 senesinin en güzel takvimidir. 

1 
1 - \'im,\ din nwrkez , ,. nıiillıakatı, şelıiı· vı' Çi"ııı~ ü MİLLi T.\ KVİM 1-'atlt·ec lıir lal.. \İııı de~' 

kö.dPı·i alıalisiııdPn nıiira<'aat cdt• ıı gebf'leriıı / ayııi z;t111aııd:ı bir tarilııir. 
ı · ılıii ,.,. mi'ı~kiil:'ıılı lırr ııı~Yi doğuııılanııı 'e ale-

1 
Bir '!İLLİ TAK \'İl1 alma)'ı ııııutırnı~ı· rı .. 

lıııııtıııı kadın <ınıelivat ' aı·ıııı mües~es• de ıııecca- - ... . - r .. · · . . * 
11(111 yapar. <.:ocuk tİiişiirııwk telılik('siııdc hulu- •~HfH\}11Hl~IHiti&JiBl!~&-ı 
ııaııları da k ı•zalik ııı<'ceaııeıı yatıral'ak tedı:n· i l '1.P 

11 
c:, . 1 

eJer. 'it ot.-(.l;l.1, liltt'l·Ct ı:- QJ y'Wı: • 2 - Siit ~ocul..ları Ye il..i ~·aşına kadar oları ım ~Ievsiııılik ve kı~ ık rıı son ıııoıla ıııantolu~· 
kiiçlil.. lıasta yavruları dalıi.ıııiiPs::'esede yatıraral.. I ropluk, yünlii ı..uıııaşlar \t' t'aııilr ha:t.e: lerı· 
her zaman ıııeccaııcıı tedavı edrr. 

1 
ıııiz gelmiştir. 

3 __ Siit çocuklarıııın bakını !arıları hal.kın- ~ f9 ,fi e;fı{e,ı, cjcin 
da ıııiistakhel validelere ve geb~li~ .Psııasında = ı, ' 

vukıı~ı •.ııf'llıuz. ~rı~.alara kar~ı tntl~ıı..: l:ı~ıı.ı'. ~~~:'ıı I En liiks palı~lıık pardi'ısiili'ık , ~ askf'.ri ~~
tedavı \.~ Ledhııleıııı alın~ı~asıııı da :::-ehdu C' O:--- I! puıluklaı· guzt>I de~Pıılı~rd" yerlı YP tngıtıı 
rı>tmel.. ıızere deı·slPI' veı·ılıı·. 1 elbiselik kunıaşla.rın.ıız .. me\.·cuttur. 

4 _ (:iinılıuı·ivetiıııiziıı Bcılıkesir'e balışeltiği • ~ 1 ~ d f 
Balıkesir vilaye dctiıııi l(····G~~·;;~~~;;,·i•••Hi bu faydalı Ye ıı~~nrlı ıııiie~sNwden nıulııercnı 1 Muııteıem müşterı erımızın uır 2 a mazamıza 1 

eDCÜllleDİlldeD : · : lı,ıll..ıı;ıııııı isLifad~ye koşmaları ilt\ıı olunur. il teŞrİfl6fİ kafidir.. 1 
i Or. Ihsan Ahmet 5 ------------ • ~ 

Ralıkesir'de evvelce yanmış olaıı ~litlıaL paşa ;, Haıtalarını her gün aa · •• = Balıkesir t<•YY<lre ceıııi- ll TAVŞAN1L~LI1 ZADE f AHRt 
mektebinin k.t>şifııame ve şa:-tıı ; nıe i ıııucibiııcr ~ 1 

: at 3 den sonra Kuvaimil· : • • ı •""' ' d F t ' M 'f t V nıübrem aksanııııırı yeniden inşası 3 ka unu ev- : ltye caddesinde 159 nu : yetı reıs ıgııı e11: it an azı anı a ura e 
vel-934 tarihine nıüsadif paıarLesi güııii saat : maralı muayenehaneıln- : • Kumaş Mazası 

b · ··ı·· · ı , d .. kk'l ·· : de kabul eder. : Ta.vyarp ('('ttıh.· ctiııe ait lıükı'ıııı ·t caddesiııde- ıot on Pşte 'ı .ı:yet maı\.ımın ... ıııule e ı eııcunıe- .......................... ~ 
ni vilayette açık eksiltme ile V('rilrıırk üzre mü- ı-~ - - - ki arsa ıııi'ııa>.t'de sur:ıilt> :-atılı~a ~ıkarıl~ııış ol- • Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
nakasaya konmuştur. \ Dr M Ali duğurıdan peşın para ıle alıcı bulunıııadıgı tak- W. ;ı 

1 

· · . dinle ıııe:t.k.ı'ıı· ar~aııııı birinci. dt>reccdc. ve' birinci llitlOOiHtHtSt!iH@ı~B~~l.O!IHI~ _ .. 
Bu inşaatın bedeli keşfi 3990 lira 70 kuruş ("lı f · 1 1 sırada Cl'nıı'.' ·te ıpolt>k sul'rtılt' dr tal-sıtle satıla- , ·- ·-• .. ı ,ı , rı>ııgı, ıp -

ve Lemınaıı n.ıuvakk~L~si 300 l~t?nır: ~lııııakasaya 1 I ~ugul.luğıı ıı~;stalıklan ragııHlaıı talip olaııların tayyare c.-ıııiyf'liHe mii- Belediye Dispanserinde 
meslek hayı:H)el ve ıtıbarı ınalısıne ıtınıaı olunan. ıııiitehassısı. l racaatları ilaıı olulllll'. Muayene Gu'" nlerı' 

ve bel ,di~e ve ya devaıri sair:yr -..e ~alıul .. serbestl 
olarak hır kac hetoııarıııa lıınayı lııln ıııunasaa Hastalarını Mat üçte 1 • • • ,,.. • 
metin olarak 'viicuda ·~etirnıiş o.lduuuna dair VI' 1 hükümet ca~desinde mu- • Halke vı Reıslıgıııdcıı: 

rı rı 1 ayene haneıınde kabul ve 11\ 
sil-a ve Li?cıı·et o<lasıııa ~~ıuka~?'el. olduğuna dair 1 tedavi eder. , Halkedıııiz güzel .sa_nallt~r şuh~si taraf111daıı 
makbu:t. ıbr.tz edt>ıı muheııdıs, ınıar Yf' !..alfalar 1 acılan n•siııı \e tezvırıı rrsıııı tlersıne dc,anı f't· 
iştirak. edebilirler. Bu surı>tle talip olanla ~evnıi ı I ' 11;eı.. arııısuııd<ı olaı;hırııı lıalkeYine miiracaatları 
uırzklırda vakti nıuayy(•ııiııdc \"esaiki ııırzkı'ıre V/ 4. 1 ric:ı olunur. 
ve teminatı nıuvakk:ıte makbuz ,r,-.1 ~V~ ' 
ıııektuplarile Vılayeue nıiileşekkil eııcünıeni \'iia ~IJalke' iıııiz ~\'. Şuı ı ri _b~y ~wkL(•lıiııdr Fraıı-

b 1 1 l. k 1 ·ı>- Abone ücreti sızca öi1 reııııırk ıstıveıılı-r wııı bır (\cr~lıaıw aca-vete ve ıı ıususıa ma iım:.ıt ec ıııme · \e 11 <• n •. • .. • 

h• 1 .. 1 k I' .. YILLIGI 800 Kuruı ı ı·aklır. Arzıı edrıılrrııı lllt'ktPlıe nıuracaaıla k~nıı 
Pne , artrıaıııe sıırPtıııı a nıa · 'c p anını gor-

6 
AYLl;c.I 

450 
· .. • ı . · 

k · · ı · ·ı .. .. ı ıı · .. u • 
1 
oluıııııaları ı ıc,ı o ııııuı. me ı. ıtyeıı erın ı ıalP gunııııc eıı f'' vı· l\f ~un- 3 AYLIGI 240 • 

ler~e. enciinıeııi \'ila~et kaleıııine ıııüraeaal <'lnıc- Abone ücretleri ıaksite ~ ıtalkev'. ıııi:t.in Ali Şuuri rııektehiı . de açlığı 
1 l>. J bağlanabilir. 
erı ı illi o uııur. halk için parasız okuma y:ızıııa ılerslt'r ııin ~iirdii-

Muıtlliın Mektebi ve 
Lisesi ltliidüı·liiğiiııclen 

Necati hey Muallirıı ıııektebi ve lisesi lf>)Iİ 
meccaııi tt•lclı<'leri icin 150 - l 70 tal-.ıııı elbise 

• 
ve kuııuuranııı )Uptırılması 22 ·11-934 tarilıin-

SAVA Ş, a gönderilen 1. "'.Ü ı·:ığbet ve istek iizrriııP 29 Tes.ı·iııi saııide 
yazılar geri verilmez. "' " 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 

Gazeteye Ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . ----SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·--

. başlaıııak iizı•re pazarte~i vı' perşı•ıııh ı' ~iiıılrri 
1 öaledcıı soııra okıııııa Ye l.' i.lzıııa hilrııi,en lıan • ııı-

~ J • i larıııııı için ek bıı· tlı•ı·_,,haıw açılıııı~tır. 

.\rzu f'tleıı lıaııınılarıll .~ti Suuri ıııı·kLt·biıw • 
müracaatla ı...a~ ıl oluıııııalaı·ı rica olunur. 

Zayi Z<tyi 

Ci',1.\ llTESI G(\ \ LEHİ 

Öğlcdeııı-oıır2 saat ı 4ılı·ıı16~a lı..ad~r dahili 
lı:~ ,, .. Jı l..lar ıııua~ l'llt'~İ ( [)ok tor .\ 1tııı 1' 1 

Eıı ı iıı he~ ) 

P.\Z.\H (;('NLEHİ: 
ÜJ;lı~Jı•ıı soııra :-a . ıı ı .~ dı·ıı 1 fi ;. a ka11<ıl' . ,, 
l..ulak, lnıı·uıı, lıo~a:t. lıasıalıkl:ırı ııwa:t 

ııcsi (Doktor '!t'lııı11•1 l\:1ıııil lw~) 

P .\ZA HTESİ Gi"'.\'LEH İ: 
Ö<rlrdı•ıı t'Y\ı•I ~:ıat 10 ılaıı 1:? ,.,. h:ıd:ır 
d~ıili lıastalıklar ıııııa~ı·ı.ı•:-i (l)ı;kıcır .\lı' 
ın('t Eıııiıı hf'.') 

SALI r.f'~LEHİ: 
ÖillPdPn P\\PI ~a:ıl ıo daıı l:? \ I' k:ıd<tf' 

:-> \ lı' <lalıili lıastalıl.lar ıııııa;PıH•si ( l ıoklor · 
nwt Eıııiıı he>) 

Ç . .\1.~ŞAMB .\ nfiı\LEHİ: ' ;ır 
Oğlt-df'ıı soııra saaL 15 d<'ıı ıh : :ı k:ıtl 
dahili lıa..;Lalıl-.laı· 11111<1\l'lll':-i (l)ııkıor llt1' . . 
s;ııı Hail' lıı'_\) 

PEH~E\IBE t;Üı ' LEHİ: 
deıı itibaren 20 giin ıııüdrletlP münakasaya çıka
rılmı~tır. SAVAŞ Hüıeyin adlı mühürümü j 

kaybettim Yen isini alacağı 

mdan eeklılnln hükmü olma· 
dıtını ilan ederim. 

Üğlı•d,·ıı soııra saat 15 dı·ıı 16 ~a kaıl·~ 
Kooperatifte kullandığım l'İldİVP \P lwdiye lıaslalıl.lan 11111:1\<'ıı'" 

mühürümü zayi ettim, Yeni· • • · 
Şartnameler mekteple ~iiı iilf'bilir. İ..;Lekliler 1ı~~RE YERi: _Balıkesir K~vv~yi 

ihale günü 0Ja11 12-12-9;)4 Çrll'~arııha giiııii saat ·ımılhye caddcsındc Hususı daıre 

14 tc mektepte 111Ütt•ı;rl-.l.il ıııiilıa\:ta 1-.onıİS\OllU- Telgraf adresi: Balıkesir -
.. ' • · SAVAŞ • 

na nıuracaatları. · 

Bifadıç'ın Abacı ma
halleıinden İımail 

oitlu Hüıeyln. 

ıini alacağımdan eskiı'nin (Doktor· Melııııt>t .\li hey) 
hükmü olmadığını ilan ederim L---~---

Lla lıkesir'in Halalca 
---

kar yesinden Çocuk 
oğlu Fahri Netriyat müdürü: ESAT ,\DiL 

Vil&yet- Matbaa11 Balıkel1' 

'1 


