
Te.vf !k. Rüştü beyle M. litvinof uluslar 
~ırhğınin sık sık dagılmasını protesto 

ettiler 

Her yerde 3 kuruştur 

.... 
CUMURIYET; ' EMECE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETiRiR 

Yeni paralardan aybaşında 300 ~in 
lira piyasayı çıkarılacak 

S a h 1 b 1 ve B a ı y a z g a n ı 
Müstccaplıoğlu Esat Adil 

Halk evinden: 

Afrika kıtasını çevirmek 
ııırtil e , Ümitburnu ve Sü 
veyş yolundan Fıliılln'den 

büy k ll ritanya'ya kolayca 
naklolunabileceğini kayde-
diyor Keza 
Hııyfa ile Londra ara11n -
daki rr. eıafrnin Ümit Burnu 
tarikıle yine Afrika yolun 
dan 11 aıra ile Londra ara-

undaki meıafeye niıbet 1e 

çok fazla olmıyacağını ila
ve ediyor. Esasen lngilte
re'nln·bütün dünyanın en 

kuvvetli ve en asri deniz 
teıkilit merkezi olan kuvve-

Türkiye'ye gelince, Lord 
Stralboghi'nln bu huıuıtakl 
fikri, Boğazların yeniden ıl-
lahlanması hakkın • 
da Tevfik Rüıtü bey 

tarafından Cenevre' de, ılerl 
ıürülen tezin, bilvuıta ol · 
makla beraber fevkalade 
manidar olan bir teyidi ma-

• hiyetinde telakki olunabilir. 

Şarki Akdenlzln askeri ehem-
Soy adı yusasına göre mlyetlnln, hatta dünyanın 

lıakes kendine uygun bir en büyük donanmasının tek· 
soy adı bıılacnklır ılf ve techlzlnln en eoaılı 
. B~ iş içlıı Dil, ı~·debiyal, merkezini tetkil edecek ka· 

1 arılı şubemiz öz lılrkçe dar, artmıı bulundujtu bir 
adlur cınıklaını•lır . 

I 
Y esnada, Türklye'nln, kendi 

slekll olanlar Halkrıı/ lk 
b 

ü esinin efendisi olup, kapı· 
ıış uıırarak keudinr bir 1 d 

. soy adı seçebilir. arını a dilediği gibi milda-
1.::....===='====· =:=Jtl faa eylemek talebi tam 

yerindedir. amen 
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insanlar zayıflara, acizlere par al ar plakla. 

karıı insaflı ve merhamet· Beledı·ye Reı·sıı·g ... ,· Sa aş kupası 19,30 Dünya haberle~ 
lidirler Gücü az olanlara v İSTBNBUL, 26 (S.Ş) Ye 19,40 Mösyö OoJdeob;

1 

ni gümü• paralardan ay ba · · ~uhte 
acınır, kızılmaz. Onları koru- - - d • İdaresinde koro heyetı '" 

mak,merhametduygusundan He:tkkiıı(l<t icr•t vekilleri- ar a bırakıldı ıında müteahhitlere3oo bin ı pserler. ıın 
ileri gelir. Hastalar, çocuk- lira da~ıtılacaktır. 1 20,10 - Sıhhiye vekA ~ı 
lar ve ihtiyarlar zayıf ve il İ 11 k (l r il )•} V İ 1 (l yet l)}(l k (l 6 \1ektepler arasında yapı· mana kadar bu maçlara ni· 1 ı ı nıım.na doktor Mahmut S~,r 
aciz insanlardan sayılırlar. 

1 
d • •

1 1
. lacak olan futbol maçları bi- ha yet verilecek, yeni karar W/ ~ hry taraf ondan konferans ıııı 

Bir hasta, bir çocuk ve ya 111 l ll(l lıi 1r1 ( ı. rincisıne verilmek üzere ga- üzerine tekrar deyam edi ~ A 'w~ ~ 1 b.r sıtma mikrobu ve s.I f 
hut bir ihtiyar kendislııi Dahıllye vekaletinden Be zetemiz tarafından bir kupa lecektir Tekrar devam için nakleden sivri sinekler hık~ 
tehlikeden koruyamaz. İtte " konduğunu biliyorsunuz. hiç bir şey değişmiyecek, yi · dı yeni keşifler. Adana 

1 

lediye reisliğinin Vilayet ıra· Abone u"' cretı 
bunlar korunmağa muhtaç kanına tevdi rdildig-i hak Bunun için de Lise. Mual · ne ilk maçı Orta mektep. Li enstıtüsü tetkikatı. ·•IO 
kimielerdir. Biz hastalara lim mektebi ve Ortamektep se yaparak bir nci devre YILLIGI 800 Kuruş 20,40 - Mehmt! "' 

kındaki kararname vilayete • J'. 
ve ihtiyarlara merhamet ve takımları karşılaımıştı. Dün bitmiş olacaktır . 6 A YLh.al 450 • 

fk 
.. . . F k gelmiıtır. Bu kararname üzeri· J'. ıe at goaterırız. a at ÇO· I bize bi!dirılcl : ğıne göre bu maç Şimdılik Muallim mekte 3 A YLlul 240 • 

cuğa karşı bu duygumuz 1 ne \'ali muavini Ekrem !:ey .•ı~ g !ara bu hafta devam edil bi iki oyun yapmış 6 puvan 
azdır. Zavallı yavrucuklar dün Belediyeye geler<"k veki.· t •ll' J :----., miyecektir kazanmıştır. Orta mektep 

ne yaıta olursa olsun döğül· leten reismakamını işgı.1 et· 1 Necati bey n.ua llim mektebi ve Lise bir oyunla 2 ve 4 er 
mekte, daha küçük yaşta mit V<' belediye ıılerini ~ör Lisesi ile Erkek Ortamektebi puvana ma iktır 
büyük adamlardan ziyade mege baslanııtır müdürlükleri tarafından bu Bu itibarla müsabakamız· 
çalııtırılmaktadır Dükkan· 
larda çırak olarak kullanılan 
çocukların çoğu onbeı yaım· 

• • 
Dünkü sayımııde beledi)e 

reisi vekili Ahmet be) in Sın 

da ardn bırakılmııtı. 

dan küçüktür. Ve bunlara I dırgı'ya gi'ıre•i Ü7erine Vali 
ağır ııler gördürülmektedir. muavini Ekrem beyın vekillik ~ 

maç1arın arda bırakılma: ı 

için bir karar verilmiştır. 

Ögrendiğinı Zt' &Öre bu kara 

ra seLf'p nıel< teplerde spor 
teş e kküllerinin htnÜ7 tamam 
lanm amıı olması ve mev 

Daimi Vilayet enci·ı· 
meni 

Daimi Vilayet encüıiıeni 
dün Vali muavini Ekrem be· 
yin reisliğinde toplanmıı. ve 
hususi muhasebeye ait itle
ri görüıerek kararlara bağ
lamıştır 

Seher vaktinde dükkanı on vazifesini yapacağını yaz· it::!~= ~~~==~~~~ 
lar açar, akıam karanlığında mııtık Halbuki vekaletın 

onlar kapar. lıin ağırlığını 
düıünen yoktur. Yanı 

çocuğa yaıına göre it gör· 
dürmeyi kimse dütünmez. 
Bu kadar ağır işlerde ~·alı

ıan çocukların eline günde 
üç beı kuruıtan fazla bir 
ıeyde geçmeı. Avrupa bu 
dunlarının bazılarında, Ame 
rika'da ana baba bile çocu 
ğunu döğemez. Çocuğunu 

döğen ana ve baha mahke 
me tarafından hemen ceza 
landırılır. llalbuki bizde evin 
de çocuğunu döğmiyen aile· ' 
ler hemen hemen parmakla J 

gösterilecek kadar azdır. 

Avrupa'da 13, Amerıka'da 

10 yatından asağı çocuklar 
hiç bir yerde çalııtırılamaz 
ilk okuıı:ıa çağında çocuğu 
mektebe göndermeyip ite 
gönderen ana ve babalar 

ile çocuğu çalııtaran tüccar I 
ve esnaf cezalandırılır Ora 

larda çocuk ana ve babadan 

ziyade budunun malı sayı· 

lır. Ana ve baba çocuğunu 
döğemediği gibi mek-
t e begit mekten 
de vaz geçiremez. 15 yatın· 
dan küçük çocukları kendi 
itinde bile çalııtıramaz. Gö
nül bizde de çocuğa böyle 
ehemmiyet verilmesini diler. 
Çocuğu yumuıak, sert, cı· 

lız veya gürbüz, eyi veya 
fena yapan ana ve babadır. 

gönderdiği kararname üzeri-

Çocuğunuzu nankör yapma 
yınız. Her ana baba memle· 

kete nankör değil hayırlı 

evlat yetiıtirmeğe çalıı ı alı. 

dır. Çocuğu eyi yetittirmek 
güçtür Sert davransanız ol 
maz, yumutak olsanız olmaz 
Çocuğa yüksekten bakar iıe· 
niz ıevemezıiniz. Çocukla be-
raber olsanız sayılnıazaınız. 

Çocuğıın bizden bel.ltdiği 

ıefkaWr Bunu hiç bir za· 
man esirgememeliyiz Arıalar 
ve babalar içinde cahi l, ak· 
si, kimıeler vardır 

Bizde çocuklara iki biı 

- üzerine ait olmıyan ıeye 

karııma, patırtı rtme, atla· 
ma. zıplama, koıma, yan 
bastın, çamura hattın. sağa 

sola baktın-diye dayak atan 
ana ve babalar az değildir. 

Çocukların bu gibi halleri 
görülünce daima kendi ço · 
cukluğumuzu hatırlamalıyız. 

Ve her ıeyden evvel çocuğu 

sevmeliyiz. Çocukları fena

lıklardan kurtarmak ta her 
insanın vazifedt!ir Çocuk 
yurdun, Yurt la çocuğundur. 
Bunu hiç bir zaman halı· 

rımızdan çıkarmamalıyız. 

Çocukları sağlam olan bu· 
dunların sırlı yere gelmez. 

Balıkesir H ır.ayeietfal Ce· 
miyeti reisi 

Dr. Kamil 

--
Roman Tefrikamız: 7 

s •• \' '' ş l<l 11 s,. v il Ş<l 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Birdenbire baıını kaldırdı, 
Türk zabitine: 

- Siz cidden herıeyi ol· 
dukça etraflı düıünüyor ve 
güzel mütalaa ve muhake 
me ediyorsunuz İlk görüş
tüğümüz zaman "benim de 

kendime göre bir prensibim 

var" demittim. İıte siz ıim· 
di o prensibi ktıfetmiı. be· 

ni bir çok yeni vazifelere 
davet ediyorsunuz. Yaranı 
zın biran evvel teda vislne 
ihtimam edeceğim Teda. vi 
edildikten ve kuvvetinizi 
iade eyledikten sonra lngi
liz'lerln divanı harplerine 
serfüru etmiyecek kadar 
müteıebbis ve azlmkar oldu
ğunuza imanım var. Yemek 
ve sigara ihtiyacınız lemin 
edilecek, yaranızın tedavisi 
belki onbeı günde hitam 
bulacaktır. 

Görüımek keyfiyetine ge
lince: ancak nöbetçi bulun 
duğum zeman revirde bir 
kaç dakika konuımakla ik· 
ifa etmek mecburiyetinde-

yiz. 
Dedi ve evvela doktor 

salondan çıktı bili.hare gön· 
derdiği aıhhlye neferi Türk 
zabitinin koluna girdi ve 

barakaya kadar götürdü. 

Türk zabiti barakadan 
içeriye girince, ayağa kalk . 
mıya muktedir olamıyan 

hastalar bile zabite hürme
ten ayağa kalkmıya baıla· 

dılar. Artık ciddi blr adam 
o1an Osman çavuı hemen 
atıldı ve memlekete dair 
bir havadis olup olmadığını 
gazete okuyup okumadığını 
Türk zabitine sordu. 

Zabit: 

Gerçi biz burada eıir 

bulunuyoruz, 1 i.kln bir çok 
arkadaılarımız ve bllhusa 
büyük ve değerli kuman· 
danlarımız e•lr olmadılar, 

kurtuldular ve derhal mem· 
leketimize muzır olan ıahıs 
!arı kovdular. Memlekefr 
mizh idaresini ellerine alan 
bu azimkar adamlar her 
halde muvaffak 9lacaklar. 

Balıkesir belediye~i simin ilerlemiş buluuma'1dır 
ne vekaleten rehlık vazifesinı l'u itibarla iki mektep ida
aldığını düzeltiriz. resinin tayin edeceği bir za· 

Belediye ., 

Encümeni 
Vali ve Belediye reisimiz Sa

lim beyin dönütünde belediye 
encümeni intihabının tekrar 

yapılacağı tahmin edilmek• 

tedtr. 

Sadi bt~y 
:-;ıhhiye Vekaleti tarafın 

dan şehrimize gelen 
mücadele mıntaka 

Sadi bey üıtü örtülen 

Sıtma 

reisi 
ka · 

saplar deresini tel kik et· 

Poliste: 
Bu gece saat 21 sıraların· 

da Mustafafal ih mahalle-
sinden bapucçu lla'il İlrahim 
efendinin evine anahtar 
uydurmak suretile hırsız gl 
rerek zinet altınları ile bir 
mıkıar eıyayi çalarak kaç 
mııtır 

!\Dün gece saat 23 rırala 

rında çartıda 8 numaralı pay 
ton arabasını koıan.mirza· 

bey mahallesinden arabacı 

Ahmet halkın rahatını boza 

Mtı.yva 

Ficlanl•ıı·ı 
Ziraat idaresinin meyva 

fidanlığı ic;in lazım olan fi 
danların alınmasına daimi 
encümende karar verilmit 
tir. ....... ········ ........... . • • • • • • 

: Voksul/al'ı vedil'en. : 
• 1 
' . : geydil'en ve heı·ma- : 
1 1 

: nada gÖLeten Yok- : 
cak derecede fazla ıarhcıt : r 

• su/lal' Biı'liğine seve 1 
ı • olduğu ve nare attığı görüı

müı ve yakalanmııtır. : seve yardım ediniz. : 
1 1 

• • • mittir Bugün Ankora'ya gi
decektir. 

ihtisas mahkemesinde:: Yoksııllorı (iô=ılml' : 

Bilal b(l>Jr 
• 1 

Mazot kaçakçılı~ı yapmaktan : Nlrll(ji : 
suçlu Bozca ada1 ı Hafız ibra· : : 
h

. f d' -ı k .. • ••••••••••••••••••••••••• 
ım e en ı og u aptan Hu· y k la d 

. f d" . b .. a a n ı sey•n e en ının ozma uze· 
rine yapılan duru~mau rnnun· 
da suçu belli olduğundan 

Susurluk'un Korucaoluk kar-
Giresun nahiyesi müdürü 

Bilal bey vıli.yet e temas 

etmek üzere dün ıehrimize 

gelmiftir 

Kimyaker Ab~i bey 1 

kuz dokuz ay haplı ile 4 lira 
para cezasına ve molörün 
mÜ!adere edilmeıine karar 

yesinden Ahmet oğlu Mehmet 
kızı Ayşe°}i kandırarak kaçı 

ran ve kızlığını bozan aynı 
köyden Ali oğlu Arif yaka· 

~emlelrnt haetahaneeı Ec 
zacı ve kimyakeri Abdülbari 
beyin birinci kdnunun birin
de Ankıırıı'dıı başlı yarak olırn 
gaz kursuna ıeçilıliği Sıhhat 
VellAleıinden VilAyete bildi
rilmiştir. 

1 

veril.mittir. 
!* Tütün kaçakçılığı yapma· 

klan suçlu Balıkesir'ın Ova 

Çünkü Türklük ıimdiye ka
dar çok defa sarsılmıı la· 
kin hiç yıkılmamııtır. Bu ze 
ncir esaretten kurtulup bu 
kumandanlara itltihak edebi· 
lirsek ne mullu bize 

Türk genci hiç kimseden 
ititmediğı bu sözleri •uku· 
undan evvel bir his tesiri 
le söylüyor ve hatta kendi 
de kalben inanıyordu. 

Barakada eli ayağı biraz 
tutan bir kaç hasta zabitin 
etrafına top'andılar ve ya

pılacak bir şey varsa emri 

ne amade bulunduklarını 

söyleyince Türk zabitinin 
memleket istikbali hakkın

dakı ümidi bir kat daha 
arttı Teenniye riayet etme 
nin temin edec,.!li frvaidi 
takdir eden zabıt. hepsinin 
hasta ve :ı:ayıf bulunduğunu 

ve bu süzlerl söyleten, da· 
marlarındaki Türk kanının 

tevlit ettiği bir heyecan 
olduğunu ve zemanı hülülün 
de el birlığile teıebbüsr.tı la· 
zımede bulunacaklarını söy· 
ledi. 
Akıam üzeri hastalara 

gelen yemeklerde fevkalade 
bir tebeddülat vardı. Eskiden 
gelen tuzsuz ve yağ11z kuru 
bakla çorbuı yerine nefis 

köı ünden llalıl kızı Fehime · 

konserve çorbaları, et kızart
nJları ve her hastanın has· 
talık ve kuvvei tahammüli
yesine göre külbastı, pilav 
ve •aire yemek erle haa 
francola geldi. Tulumba ıu· 

yu yerine taktir edilmiş 

lezzetli su getirildi. Yemek 
tevziinde haur bulunan 
sıhhiye çavutumuz erlesi 
günü muntazam bir revir 

inşuına baılanacal!ını söyle 
di ve beraberinde getirdiği 

marangoz efradına köhne 
bardkaya müstacelen bir kaç 

pencere açtırdı Akşamdan 

sonra da dört iane büyiik 
liiküs lambası getirildi. Türk 
zabitine sıhhıye çavuşu bir 
de minder ve bir ya tıkla 
bir battaniye daha verdi. 

İ•t•rahatları gittikçe te· 
min edilmekte olan hast.ıla 

rın akıamdan sonra lüküs 
lambaları altında yüzlerinde 
kan gözlerinde nur belirdı. 

Kah memleketlerine ya· 
pacakları hizmetlerden, kah 
doktorun Türk olması dola
yısile ha yatlarını kurtardı· 

ğından bahsettiler 
Türk zabitine fevkalade 

muti, ağzından çıkan her 
sözü can ku'ağıle dinllyen 
felaket arkadaıları, evvelce 

lanmııtır. 

mevzubahs olan zabitin ida
mına dair bir sual sormağa 
cesaret edemiyorlar. Cünkü 
zabitin tehlikeye düıeceği 

hakkındaki ufnk bir haber 
baraka halkını derin elemle· 
re sevkedecek ve adeta mür
şilsiz ve sahipsiz bırakacak. 
Bunun için buna dair hiç 
bir söz geçmedi 

Türk zabiti evrakının di 

vanı harbe gittoğini dokto· 

run öğrendiği cihetle dokto· 

run da [tedaviden sonra İn
giliz divanı harbine boyun 
eymiyecek kadar müteıeb

bis ve azimkar olduğumuza 
imanım var j tarzındaki 

ikazın3 ehemmiyet vermiş 

olduğundan artık bir an ev 
ve! firar planını tertip etme· 
ğe karar vermiı, göz~erini 

yummuı olduğu halde arka· 
sı üstü yatmıı, muhayelesin
de planını çiziyor. 

3-
Aradan on üç glin geçti, 

mükemmel fenni bır re\ ir 
inşa ve bütün levazım ve 
nevakııı ikmal edildi. l 'ara 
ka halkından bazısı taburcu 
edilmiş , e•ir 
iza nı edilmiı , 
!ardan berayi 

kamplarına 

ydkın kamp· 
tedavi! Bazı 

chnlı cenazeler revire gel-

Abone ücretleri taksite 
bafrlanabiliı. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruştur . 

Gazeteye 
Neşriyat 

müracaat 

-·· -
ait her husu.;la 
müdürlüğüne 

edilmı-lidir . -SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Te'graf adresi: Balıkesir 

SAVAŞ 

Necati bey muallim mek
tebi mualhlerinin ücretleri 

Ders santlerınin ı·oğalma

sındırn dolayı Ne«ııtı bey 
Muallim m~ktobi Edebiyat 
muallimi B ıki beye 45. Ri
yozıye muallimi Naci baye 
45 ve Felsefe muullımı Sa
dettin beye 15 lira ücret 
verilecektir. 

Vaya köy köprüsii 
Yaya köy köprüsü müte 

ahhidi nıezk ür köprü tami
rinden im tına tltiğir dt n 
nafıa daire' ince bu köprü 

n:in müteahhit hesabına ya 
pılması Vilayet daimi encü 
menince kararlaştırılmııtır. 

Cem'' 1 Bey 
Vilayet encümeni baş ki\ 

tıbi Cemal bey açık bulunan 
belediye ba§ katipliği vazı. 

fesini yapacaktır. 

miıti 

Doktor Kemal bey nöbet· 
çi olduğu z .. mıın revire vizl· 
teye geliyor ve artık ıntiza

ma girmiı revirdekı masası· 
nın üzerine, her gelitinde 
bir kaç paket sigara ve bla 
küvi bırakıyor. Gezmiye 
baılıyan ve yarası kapanmıı 

bulunan Türk zahıtinin ta 
mamen tedavi edildiğirıi an· 
lıyan ve bu sebepten iftihar 
duyan doktor, zabitle bir 
kaç dakıka konuıtuktdn 

sonra, Mısır' da intiıar eden 
"Elehram, gazetesine sarıl· 

mış bir kaç paket sigara ve 
bisküvi zabıte verdikten 

sonra ayrılıyor. 

Arapça az bilmekle bera· 

ber bir ibareyi bir kaç defa 
okumak suretile maksadı as 
liyi anlıyan zabit müte 
madiyen gazete okuyor. 
cigaraları arkadaılarına ve 
riyor 

Türk zahill bir aralık ga· 
zete okurken birdenbire le· 
vekkuf etti. sanki haleften 
gelen ve firar etmesini ~m · 
reden bir sada dınllyormuı 
gibi durdu; o kadar derin 
hülyalara da rnııtı ki nefes 
bile almıyor, hatta kalbi bi 
le bu anda duruyor gibi icİI. 

bey t,rafından tagannı. 

2 ı , 1 5 - Ajans ve 
haberltr . df'' 2 ı, 30 - Stütyot ork r 
tarafından muhtelif es~rle ır' 

• Hava c üsaıt oJdukÇl ~
memlekrtleri neşriyatı prO 

ma ilave edilecı kl r) 
BUDAPEŞ 550 r.t ~ 

ı g - Üp >ra orkedrl5' 

rafından konser 
19, 55 - Müsahabe. ıc 
19, 35 - Ve Protöstör kOD ıll 
20, ı 5 - flim stadyorn°

0 

Reportoı 

2 l - Musııhabı. 

22, l 5 

22,35 

Haberler. 
Plak. 

23,15 tiıberler. 
erı· 

23,30 - I' yano kon• .ı 
• t•" 24,25 - S1ton k? 9' 

r f ndan hofıf musukı. 

BÜKREŞ 364 M. ·11' 
ı 3, ı 5 Gündüz neır• 

18 Pllk. 
ı 9 Saat ayarı. 

19,15 Plak. 

20 
20.20 
20,45 

22 
ork· strıısı 

23 Haberler ııı~· 
23.20 Kohvt'haPe 

si kisi r.f 
FRANKFURT 251 ._·, 
l 9,45 - H ılı! musuk• 

telif. 
2 1. ı o 
22.15 

23 

Leh mu~uki•\ 
Kablra netr 
Haberler 

23,25 N b,tügPl1 k ıı 
24 _ Gece musU, '(P 

1-3 - Gece muıuki 91 

mannın eserlerinden). , ~ 

ihtisas mahkemesı ıı 
katpliüi 1 i~ 

Münhal bulunan Ad ~,ur 
888 mahkemesi zabıt vıf' 
liğine 100 lira ücreti• ~ 
be kir 1 htiaaı ıııeblıd. 1'1 

zabıt kdtip\erindeD Sslll' 
ı tayin edilmiştir. 

,l 
lçerlYe 1~~ 

neferi ıı 
d .. ~ 

zabitine sertabip o 8
". 

Bu esnada 
bir hastahane 

çağırıldığını tefhim etil ~ı 
Türk zabiti bir h*''

1

1 
ı 

lelvuku sevkile de~'-11 
tabip odaıına sanki ç•. 

gıb• 
neye gidi yorrr. uş 01,r' 
muztarip ve nevrnil 1ı 
yerinden kımıldandı ~:~~~ 
bip odasına doğru Y~ ; 

Türk ubili sertab 1 ~ ,; 

.. ı11•~ 
sına girJilınde tercll / 

taıile ıu emri tebellil#~~~ 
rJI - Meşru harekde ~ı 

,.~ 
dır bulunduğunuz • 'ı( 

M111r'a sevklnizi ıııilf •I 
ıtt•• ~ 

emirname aldık . 6 1 ~~ 
haliniz eyidir Yolcll d• 
pabilirsini2. Re 1 kı or• ı:W' 
eyı rahat t dersiniz· ,ıf 

d )ti' 
aleyh hemen ıtrn 1 

1 ı 
k •'' r nırsımz bir buçu ~ı 

ıe 
ra geçecek o 1 ~n trel1 

ket edersiniz. i lı' 
T .. k b't' ebebi~ ur za ı ı • )il 

medığ i bir tazik ruhıJı:rl'' 
e~iliyor, yavaf adır11 fjf 

vire doğru yürüdii• ~: 1 

ki arkadaılarına ve 

ve: . 
• 111' 

- Hemıehrılerı . ıl 
idt1 

meçhul bir tarafa g 1 
Memleket ve rnilll:ı'e 

çırP 
le kalplerinizin 
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A RI ,Dünya üzerın e sıyası ve ı ısa ı are e eıı : Kllçllk : ezban :v. 
: Hıklyeıt: : -. 

Rooseyell1 ı·n uıı.usu 1f ·ı 1 ·nase"etlerı· Yıı.ınla"mının tıhkı'm'ı ı'çı·n ····-·········································· .. 1 1 r80Sl-l ·l·L'YElre mNUouvelleU. den 1 V "Slovo" dan Çınarcık k 6 y il n il n tilnmeden ııevtne ııevlne kot-

D A J ' ... ' : y 

1 
N t_ıl "ü<~· 
s o 

Veni bir keşif 
Eğer· ınuvaff ak olıınurs<ı 
Posta çantaları bir dakika.da 103 kilomet 

re uzağa gidebılecek . . ko· 
PARIS. 26 (S.Ş) - Grand çantası hava fi§engı.~ın - -

Zllker adlı bir Alman mil · valamaktadır Şımı:ı duıu 
L. d· · 1 übe 103 kılomet 11Co ili p ··· k yakında bır nü en ecr fi-
Po relik bir mesafeye hava 

ıta ha va fişenginin tec· 

.. Times .. den 
Franıa - ltalya milnaaebet

leri ve yakınlatmaaı hakkın
da bir makale yazan bu ga· 
zete, Franaa hariciye nazırı 
nın, Roma'da diplomatik 
müzakerelerine devam et 
mek üzere Franıa'nın Roma 
ıef ırine talimat verdikten 
ıonra Yugoılavya ve Avuı . 

turya'nın Pariı sefirleri ve 
Yugoılavya harıclye nezareti 
umum katibi Fotlç ile 
görütmek istediğini, bu mil 
lakatların da fevkalade hal rAb A ıenal ile post -ı çanta' arının " esini yapacaktır. u mer " 

llıi nönderilmesid_lr. . Tecril~e 
1 

Üç kilometrelik mesafe- " ır 
l!rd muvaffakıyet ' ! netıce ver -

Amerika intihabatının ne 
tlceıl Miıter Rooıevelt için 
büyük bir ıahıi utku olmuı· 
tur Bütün ıntıhabata hakim 
olan ıey, onun tahıl yeti ve 
ıiyaaell olmuıtur. Cümhur 
relıine kartı göıterilen mu
halefet o kadak aciz bir de 
receye dil ;milttllr ki intiha
bat faaliyeti devam ederken 
bilhaısa garp taraflar ı ndaki 
eyaletler de Cümhuriyetçl 
fırka nanızellerınden bir ço
Au, göğüılerinde taııdıkları 
fırka renklerine rağmen Ro- zl ehemmiyet olduklarını ve 

D 1, Fraıııa'nı.; ne ile meıgul ol-
e tecrübe edilmiıti. Ha· 

" e Kale' den Duvra bir poı-
e. fiıengi elektrilde ışılda· s d · 

n d ta çantası bir dakika a gı
•n Ve alev alan bi r ma -

osevelt ve New ea ın ta 
raftarları olduklarını ıöyle dutunu göıterdiklerini yaz 
mekten çekinmemıılerdir. dıktan ıonra diyorkt : 

deyı h ı decektlr. 1 tıva etmekte, pos a 
Bütün bu intihabat n.llcade · Bunlar ltalya'da da bili· 

entereaan kı . nen ıeylerdir ve herhalde 
leıl içinde en 

Klemanso ı 
Ôliimll-yıldö
llümü müna-

[pir ., güzelce anlaıılmaları icap 
sım . Pennıyl vania'cl a ••iller. eder 

Da vld Reed'in ve Calif orala· bundan batka 
da da Mister Upton Sincla 

ltalya'ya 
doıtluk 

kadar hıtdu<ltıncl«• 
AT NA . 2fi (S Ş ) lh· 

da ıi· tiyal zabitleri arasın 

tr'in mağ : Qbiyeti olmuttur. 
Mister Reed Senatoda 

cilmhuriyetçilerin eski bir 

lideri ve misler Reooıevelt 

kartı b .·ılediğimiz 

duygularını ıimdiye 

kafi derecede llpat etmlt bu-
lunuyoruz. Bundan az bir 

scbti it.• i mali Epiı 'e gitmek üzere 
.. -ııu ku•vetler teık:li 

gonu . • k. 1 yasak edilnıışt i r. Hu ~mi' 
halkın büyük ga eya 

zaman evvel ltalya samimi 
ile her hangi bir inkılapçı 1 bir ıurl'tte it birliğinde bu un 
nın tiddetli ve muktedir mak hu•uıundaki arzumuzun 
bir muhalifi idi. Memleke bot bir söz olmadığını açıkça 
tın en koyu Cümhurlyetçl iıpat ettik. Bundan makıa
eyaleti o 'arak tanınan Penn dım1ı1; ltal1a'dan Avrupa'nm 

1ylvania eyaletiı.de Miller yatıttırılma11 gayeılne matuf 
Reed'in vaziyetinin aala olan eserimizi meydana ge
sars ı lmıyacağı zannediliyor- tirmek, orta Avrupa'da Bal 
du. Tanınmıı bir romancı kanlarda ve Akdeniz• 
ve aıırı Radikal olan Up de sulhu kuvvetlendirmek 
ton Sinclair ise Kalifornia huıuıundakl gayretimizde 1 
valilii!I için ilk intihapta bize yardım etmesini istemek 
Demokratların namzetliğini hakkını kazanmaktır. 

PARiS, 26 (S Ş) - Fransa'· 
nın Kaplan l ~ aıvekili adını 
~llf1 •Ye.n Möıyö Klemansu'nun 
Oljıtı• - d- - .. Unun beıinci yıl onumu 
~Gnaıebetile eıki dostları 
d•te.fından bir ihtifal yapıl· 
h 1 Kaplanın Şanzl'lize'deki 

erkeltne kırmızı tüllerden 
Japıltrııı çelenkler konuldu 
.\e bir dakika ıükut edildi. 

E 'd her nına rağmen pır e 

t - lü harekete mani o l muş ur . 
tur Arnavutl uk hükilmetı 
de Epir hudutlarındaki kuv
vetlerini çoğaltmış, buraya 
daha zcıoo Jandarma gön 

derilmişllr· 

Mısır meclisi fıshedılmiı va ~ınunu esasi 
lağvolunmuştur. 

kazannuuıyla telaıa dütmilı· ltal a hükumetinın, mua-
, hedelerln tadili hakkındaki 
muhtelif rivayetlere bir nlha· 
yet verecek ve )lauilya ıul 
kastının uzak veyahut yakın 
meıuliyetlerlnl, bizim yap
tığımız gibi aydınlatacak olan 
resmi, geniı ve kati bir be
yanatın bu neticeye eritilme· 
ılne, hiç ıüpheılz, yardım 
eder. 

1( 1 ıanın ıartlarını kabul etme-
ra , Tevfik Nesim Paf& 1 t Yeni 

Ytı 1 ae mecbur o muı ur. . 
Yerıı kabinf'}·i 1'9kı et- 1 kabin eyi Neılm Pat• teı.k~I 

lllftını teklif etınittir 1 d Neı i m paf& lngılız 
"l'e.vfık N .. m pat• Kral e tyor. b . 
r ~· dostluğu j' e tanınmıı ır 

llt.t a llfl\ğıdaki tar.ları koy· adamdır. _ . 
llııııtur: i Hükümdar çok muhım 

1- K ı 156 · _ d· ı rde bulunmuıtur. anunu eıaıin n i musaa ~ e . . 
'ilet trıaddeıinln liı ğvi. ilu Bu milıaadeler ıç :n ka 
ııı.dd hk Mı lyı· ;bili eden va-e a amına göre · nunu esas .. 
•ır k d 1 ·ıe uıun muddetten-

tü. Sinclair ortaya bir 
sosyalist programı tatbik 
sahasına geçireceğini ilan 
etti. Bu zatın teklifleri 
Cümhurreiılnin dütüncele
rine o kadar ay kırı düıtü 
ki Federal fırka kend11ine 
göıterdiğl yardımı keatı. 

Bunun üzerine Rooıevelt 
siyasetinin ıempatlılnl ka 
zanmıı o!an bu demokrat 
namzet yalnız demokratla· ey anunu eıasi•I, on yıl an sıla ar ı 1 

"el, tadil edilmlyecekllr. beri muhalefet rem 0 an rın yardımına müracaat 
2 - Kanunu esasi ahka· ve İngihz'lerin ad• 1111 sayı· ' mecburiyetinde kaldı. Alınan 

lrıına - 1 f d n lan Nuhaı paıa Sudan m. e· ' neticenin ehemmiyeti Mı.ter ııore nazır ar ıar ın a 1 (j 
Y11p 1 d k t · h 111 işinde ngı z- fünclair'in mağlup olmaaın-
Yenı::~~t~aiv~lan . 18 

a a :~~=·n~:ti ~ir itilaf yapm~k da değil, aleyhine yapılan 
3 . müzakerata gırıf· ittifaklara rağmen bir kaç f Meclisi mebusanın iltemıt ve f 

.,hı. . ti Nesim paıanın muva · rey almaaındadır. 
m•ı · • ·da-

d 4 - Muayyen bir zaman fakiyeti lngiltere nln mu ' lntıhabatın neticesi bize 
11 Yeni ıeçilme yapılması haleıi ile olmuıtu~~al Fııat gösteriyor ki, Amerika'dakl 

'ı 1 k Neıim pata • d tercih meıe!eıl New Deal 
la · nllhap edece par· k •agı a-
"llı d' den çıkar en a, 1·1e eıki rejim araaında de. ento azalarına kanunu nez ın ı uııur 
"•sı 1 · kı' beyenatta bu unm ·. ,.1-1, Mlıter Rooaevelt'ın lıla-
L nin tadil edilebl meıı k dil<'rı 11 
q•kk Kral hazretleri en hat proaramile •tırı radl-

ının verilmeıl. ı ka • 
6 ı kdim ettiğim yen kalların ihtilalci, programla. 

(1 - Kral fırkaıının lağvl. ne 
8

1 
ltıteıı·nı· kabul bu •t R 

ttıh binen n rı arasındadır. " lıter oose· 
at fırkası.) tle mec h 

1( , urmuıtur. Bu sure velt huıuıi ticareti ve u-
L tal Fuat. bu metalip Y fe•hedilecek 1 d 
..... tııl Mebuıan d 

1 
kanunu ıU1i teıebbilsleri, iç erin eki ı_ ıııında biraz mütereddit 1 k "•1 ve hali hazır a '' ıui istimalleri temiz eme 

1 
11111 lıe de lnniltere'nln 1 ktır h 

1tıır1 d " P eıasi laivo unaca · ıuretıle itler bir ıiıtem •· 
...__ 

0 ayısıyla Nesim a- Une koyınağa çalıııyor. Bu 

"ıaıını 1 ~ ın. Ben tahsım itibari e 
er fırsattan iıtifade ve her 
~rey e e teveuill ederek biran 
"•el b 1r u zenciri eıaretten 

r11
11 rtulınajta yani daha doi· 
•u 

"Ilı ltıeınleketimize ka vuımak 
c e ! ııe firar etmeğe ça!ııa· 

be bir mendille }üzünii na mukabil Cümhuriyetçlle · 

,11J1~:ni gördü ve tali~e:ı~~ rln gösterebilecekleri hiç bir 
k dderln kendııinl ıev tedbir yoktur Yalnız ıuilı· 
a:ıbeli görmek üzere vilc~: tımallerin milba 'aia edildi · 

- "kliyecek olan 1 "ini ve bunları ortadan kal. 
dunu suru ilandı. 11 d 1 
ırıendıfer ııtaıyona yo de dırırıak huıuıun a yapı an 

N Türk zabıtile ve ne teıebbOslerin mevcut slıte-

M. Lava( milletler araaın· 
da tamimi bir it birllll vn
cud'l getırılmeıine ve millet
lerden bazıları araaında vü · 
cut bulan anlatmamazlıkların 
lzaleıine büyllk inceliği ve 
idareıi ile fevkalade müenlr 
olmaia çalıımaktadır. 

M Laval'in buna nitl'ce
ilne ıüpbemlz yoktur. Bize 
göre bu hal, Franaa · ltalya 
aruında cereyan eden dlplo
aıatık müzakerelerin haklı
lıtını lıpat etmektedir. 

•• • •il Corriere della sera• dan 
Franaa'nın Rom" ıeflrl 

Kont De chambrun hariciye 
aazın M. Laval ile uzun 
bir mOIAkatta bulunmuı ve 
bu akıam Roma'va avdet 
etmlıtlr. Son haberlere göre 
Franıa ıeflrl ltalya baıvekl· 
llne yeni tebligatta buluna· 
caktır. Kont De Chambrun, 
Franta'nın nokta! nazarını 
ve iki devlet araaındnki 

umumi lhtıllf iarı halleden 
bir formülü lıalyan baıvekl· 
lıne teklif edecektir Bu 
formül, gerek Fransa- ltalya 
devletleri arasındaki milna · 
aebetlerl ve gerekte bu iki ••lıın. Bittabi sizin de aynı 

'Yey h e e izmet edeceğinl.ıe 
llıiıııın. 

blrb;rlerile h!ç bir h fkeıl::: mi tehlikeye koyacağını 
mu a ız iddia ediyorlardı. Hu prog-

konuımıyan _ Ü ünll e"er buna da prog· devletin Avrupa vaziyeti 
.eri adımlarına yorilY 1. 

1 
ram - 11 k d ıl ıd ıttih d 

· yırnı diyebı' lı' rıek . bualln artıaın a er e az e e 

ı •. } arzında bir hı ta be söy· 
-..ııu 

'-rt en ıonra ayrıldı ve 
d~ •bıp daireıinde bekliyen 
vrt f 

bıtı ne erle bir küçük za· 
lıı ~ nezareti altında oldu 
iıtıır ald, nizamiye kapuıu 

l' •ınetıne yürlldü. 
•otı llrk zabitinin burada en 
dokt 

01
•rak gördüğü levha 

•e or Keınal beyin teeuür 
lcı .. ~bıyetınden fevkalade 
-•ın., y• .. b 

leıı lı uzu; aynı ıe ep 
1'ç( erbatletmiı, dim dik 

.,, v k 
don " ı i kan çanağına 

•tı - 1 t•ııcı loz eri oldu. Türk 
llık11,k lılzııınıye k11puıundan 
b"tııı en •on defa olarak 

1 etıbb "ltdııı a dairesine çe· 
za111an Dr Kemal'ln 

uyd ı ran Türk gene• I ram • cekleri hatlı haraketı izah 
. t ona vaaı A ·ka halkı tarafından I' f 1 F d kikada u a•Y ınerı etmektedir. 1u ormll ran· 

l
ad Katarın vürüt etmekte kati ıurette redded. ilırıittlr. ıa ıle llalya aruında akto 

O U· du"dük ( (id olduğunu ııar eden f Eter ticaret ve ma ıye er lunacak muahedenin esaıla· 
. de duyuldu, Muha ız· teri akıllılık göstermek lıter- ' rını da gösterir. lıte bu ve 

;es~an biri küçük zabitten terse emri vakii kabul eder- ı ılle ile \1. Lava! Roma'ya 
ar ld i bir evrakla lı · ter ve cümburrelıi ile it bir- gidecektir. 
almıf 0 u ul .1. gtrdi ve beı ı 1 1 K D Ch ki eı n.. illi yaparak bu slıteml 1 er M. La va , ont e an 
tasyon t a eıı·ncle bir kır· 1 1 b f 1 1 1 bir ıekle ıokmai• ça ıtır ar. brun'nün u ormll il ta • 
dakik•. ıonroldu"u halde av 1' b h k' ti l bl '" t 

k "t 11 u 1·ster Rooıeve tın u zeva· yan ü ume ne e 111 e · 
mızı a11• at"en mu· "' d 1 b h 

T de z ta lnzumlu nördüiü bir me•ln en evve u uıuıta 
det etti. ren 1 ıtı·z kil· • t itti· ng ınkılibı kabul ettirmek nezaket lcabatı dolay11I ' e 
vasalit e m . areti üzerine k hariciye encümenine izahat 
Çu

"k zabltının ıı ha· için ıarfedeceğl eme ve 1 önde ve mu karıılaf&calı mlltküllt tid · Yermlyecelfnl ıöy emlttlr. 
Tük genci ld "u hal- ı k ı ı M Llval'ın Roma'ya yapa-k nda o U11 detll tedbirler a ma ç n ' 
fız ? arı ar aıı a girdi- enı' konarayı ikna itinde cağı seyahatin müımlr neti· 
de kapalı bir vagon bir Y • 1 "I t 1 d 1 n 

1 
aca"ı zorluklardan ce er verece• em n e 1 • 

i M hafızlar vagonu raıt ıy il k c1 · 
i ler. u t hta üzerine halde daha az olacaktır. me te ır. 
' ı kuru • her 

1
, köıe• ne turtfuktan 

Tllrk gencini 0 

' 

güzelltk rekorunu kıran muttu . 
Bütün Slav ve Avrupa Kezban'• köylln biltlln deli· Efradın etyaları tamam 

gazeteleri ı:ıofya ile Belgrat kanlıları lıık olmut, onu 
1 

deilldt . Etyalarını tamamla
araıındaki anlatma hakkın-

herkeı ıevmek lıtlyor, onun· mak için yllzbaıı 24 aaat 
da mlllalaa yürütmekte de 
vam etmekte ve bunlardan la meıut bir yuva kurmak, izin verdi. Hatan hemen 

evlenmek lltlyenlar araıın- doiru köyllne ıreldı. Çınar.bir çoğu da bu anlaımada 
d da uzun milnakatalar devam cık köyllne ıeçtl. Kezban 

liyaıi gaye araıtırmakta ır· 
1 ediyordu. Fakat Kezban ki - aahilde oturmut, maaum ma• ar. 

Bu anlaıma ile temin edil- ylln biç bir delikanlııı ile aum,kederlı kederli dllıllnllycw, 
mek iatenen, her ıevden ev· alakadar almıyor, onlara bir keder ve aevlnç pzyaıları ile 
vel, eyi komıuluk, huzur tebeuilm dahi olıun muka- ıalanan kirpikleri buna ... 
-ve sükun içinde yaıamaktır. bele etmiyordu. Bir köy hal - bit oluyordu. Hatan Kezba· 
Çünkü uzun ıenelerdenberi kının çocuklarını hep kar · na yaklaıtı. 
devam ettirilen düımanlık deıl sanıyordu . -- Yavrum atlama. Ben 
ve çarpıımalar, Bulgar ve Kezban'ın güzeli iğini du yarın yurdumu kurtarmak 
Sırp'ları fellkete ıürüklemlf- yan civar köylerinin deli- için cepheye ırtcllyorua . Bıa 
tir. lkiıl de büvilk bir devle- kanlıları onu görmek için aylardanberl 1eviftlk, niha
tın iıtlsmarına uğramııtır 

Kendi hükumet ve uluıları -
nın faydalarını unutarak 
ıuurauzcuına baıkalarının 

faydalarına çalıımıılardır 
iki taraf araıındaki müna•e 

can atıyorlar, ne bahaıına yet nltanlandık, evlenecek· 
olun~ olıun uzaklardan ge . tik, meaut bir yuva kuracak
liyorlardı. Bir ıabah gilnet tık. Fakat .. Hayır; tıte bua• 
ıarı altın ıualarını yer yüzü lann ilıtilnde olan çok bO. 
ne daiıtırken Kezban köyün yllk mukaddeı bir vazife 
kıyısında, mini mini koyun- çıktı. O da yurdu mllclafaa 

bat son zamanlarda dayanıl- (arını yayıyor, koyunlarının etmek, yurdun ihtiyacı 
mıyacak bir hale gelmitti. arkasından bir çekirge gibi olan kanı akıtmak.. Şlmdt 
lıte bu vazivet eyi g<'çinmek 11çrıyor, koıuyor. onlarla bir her teYI unuttum Yalaı:ı: JUi'• 
ve anlaımak gayeıinl uyan 

tey'er konutuyor, arada 11 du dütilnllyorum. Yvt va:ı:L 
dırdı. Bu anlaımada ilk dü 

rada mini mini dudakları feml yapmam için heal Ç&· tOnülen nokta Balkanlarda 
araeından ıesler çıkarıyor "ırıyor hemea -'tmeli-'m ... 

ıulhün muhafaza•ıdır Bu- • •• 7' 

nun için de her ı~yden evvel du. Kezban; heni unutmı:ra· 
Balkanların huzur ve sükilnunu 1 ir kayanın üzerine otur· caiını biliyorum. Belki ıelıo. 

bozan Sırp . Bulgar anlata dır . gümrah ıesi ile ıarkı rlm, yahut gelemem. Bea 
mamazlıi!ının ortadan kalk- töylemeğe baı'adı: relinceye kadar u- bir ta-
maaı lazımdır. Vuy dafrlar datlar adet temin etmek latlyea 

Fakat bu anlaımanın lah Başı dumanlı dafrlar delikanlılar çıkar, aealalee'V• 
kimi ve hakiki kardeıl k Dafrlar datladı beni lenmek iıterler. Onlarla me-
haline gelm As: için Yugos- Gören atladı beni ıut bir yuYa kurma- iten de 
lavya'da yaııyan Bulgarla- Bir iki dakika sonra ıeı memnun kalırım. Fakat bir 
rın Bulgarlıklarının tanınma- knildı . Kezban ııözlerlnl ,.ıtta.. Odana bir kandtl 
- 1 d B lk e denizin hafif dal 0 a 1 arına alıo.I 

11 cap e er. a an v " • aıacakıın, her aktam bu 
umumi harpten ıonra adet· tırdı. Dallalar gözlerinde be- kandilin fltıllnl keıecekıla, 

~11::ı~~;:~0:1::~:~Y~~~~: !~~~ar:::1~;1;0~:~. coıkun· yalını koyacak, ona bea ıe 
etmek mecburiyetinde kal· • linceye kadar bir çocuk il· 
mıtlardır . Hırvat, Sloven K b • k ~ - ik ' bl bakacaksın. Ne za-n ki 

ez an ın oyuneK 1 
_ '.:. 1 bu kandil kendill"laden 16-

kllise ve mektepleri muhta· lll uzakta bulunan oc ... ere • 
rlyetlerlnl muhafaza ettıkle delikanlılarından Hasan, dille-' ner, o zaman ıen de beadea 
rl gibi, Bulgar'lar da aynı re destan olan bu güzeller llmidlnl kea. Bılkl bea tle o 
haktan lıtlfade etmelidirler. 

1 
tl•h _ k 1 1 h il vakit bir kandı( gibi ı6nclllm. 

a ını gorme ç n er il' n O 
Bı.ılıar halkının bu tabii hakkın K d 'd Ç k kö gOnden aonra ae yapacafı· 
tanınmaılle Yugoı'avya kral. oca ere e~ marcı · nı ıen dOıllnGnla. 
1 i hı bl k b t 1 yllne yüze yüze geliyor, fa - Ha 'I K ıdHı ''k ...._ 
e~~tır. ç Rıı~:ı:Y da';?ı'li ek;v::= ka't Kezban'• raıthyamıyor· tan a e a "'- ~ 
U ve uluılar araaı ıymet 
ve ehemmiyeti artacaktır. 

Bu •uretle millettaılarımız 
Yugoılav hükömetlne daha 
zlyııde baiilı J<alftcaklardır. 
Bu yapıldıiiı takdirde Bulgar· 
Yugo~lav çalııma birliiti da . 
ha kolaylıkla meydana ge· 
lecek ve tahkim olunacak-
tır. 

ingiltara ta sır 
"Le Tempo. den 

hıftuldan .....,ı Te 1.,.a. 
du. 1 Yine bir rlln Kezban'ı erinin tAhldl ola a .... na 
görilrOm llmldile Çınarcık altında allaıtılar, -...la· 
aahiline çıktı. Sahile çıkar rak ayrıldılar~ 
çıkmaz bir •ilacın altına • • 

Kezban'n bfltün llmltleri 
oturmuı, kendi kendine tar 
k111nı ıöyltyen Kezbanı r6r • mahvolmuı • ayl,rdaaberi 
dil. Yanına koıtu... Ônlln kalbinde ........ •vırtlerl 
de dize geldi . Yalvarmaia nihayet bulmuıtu. Herstm 

üzOlllyor, derdtal biç -kir•· 
batladı .. 

A n a m, aeni bak ye açmıyordu. Kezban hw 

ne kadar ıevl yorum ki de - ak,.m kandilin fltıllal keat

nlzln en oynak bir :oamanın· 
da hayatımı tebhkeye koya 
rak ıırf ıenln gllzellıllnl 

g6rmeie rellyorum. Ben sa
na Atık oldum ... Seni o ka 
dar ıeviyorum ki .. Ne b•-

"Franta tarafından alınan ' 
tedbirlerin lngiltere hilkQme 
ti tarafında tamamen tasdik 
olunma,11nda fatılacak bir 
ıey yoktur; zira M Konx 
ile Sar bOkuınet komisyonu
nun emniyetlerinin muha 
fazaıı itin lnglltere'de göıte 
rilen tiddetll alika ve met' 
guliyet malum bir ıeydlr. 
Bir çok aebepler yilzllnden 
Sar'a aıkerl kıtalar gönder
meli katiyen iatemıyen 
lnglltere hilkQmell, ~ar 
hiiklkmet komlıyonunu tara 
fından lüzumu halinde vaki 
o'acak bir iıtımdada lcabat 
etmek üzere Sar hudut -

leylm, o kadar güzelsin ki, se· 
nln kartında nutkum tutul · 
du yavrum. Ne ıöylediğlml 

bilmiyorum itte. Oraımı ıen 
anla ... 

yor, temızllyor, :rafını koyu. 
yor' ona bir çocuk ,..,. ba
kı yor, blltlln Tarhttle IU.. 
ediyordu. Ke:ı:baa'ı kllylln de
likanlılan ancak ak,.mlan 
suya giderken 16rllyorlar, ,.. 
nına yaklafArak o- takılı· 
yorlardı. Fakat Kezban oala. 
ra hiç cevap yermiyor, e'Vhıe 
dönüyordu. Kezban'ı çok q. 
tlyenler oldu. Hepılde -fi 
cevap aldılar. Oa~ ıl:ı:e,llt • 
il ile kavruluyorlardı. Gla· 
ler geçti, aylar geçti, H.1aa'• 
dan haber çdunadı. Ulrıa 
Kezban yine aynı llmltle ya. 
tıyor; buglla pltr, yarın ıe· 
lir diye teııelll oluyordu. 

larında yalnız Fran11z aıkerl 
kıtaları bu l unmaaında menfa-
attardır. frama tarafından 
alınan tedbirlerin ihtiyati 
mahiyette oldukları muhak
kaktır. Zira. Jeneral Lyau. 
tey'ln dediği gibi, kuvvet kul. 
lanmaia mecbur kalmamak 
için, muvafık anlarada, kuv
vet ıahlbi olduıtumuzu gös· 
!ermek lizımdır. << Timeı ıı 
gazete•i bu sabahki nüıhaıın 
da heynelmilel otoritenin ha-

! 

leldar o' ma11na meydan ver · 
me ,,enln fevkalide ehemmi- ' 
yet il bir fCY olduiiunu ve Sar 
da bir lhtı!AI zuhuru çok 
milmklln olduiundan böyle 
bir hareketi akim bırak-k 
için icap edP.n tedbirlerin lln· 
ceden alınma11 lazım •eldl
llal izah etmektedir.» 

Kezban bu ıözler kar 
ııaında kendlnılen, geçmlf, 
koyunları bile unutmuttu ... 
Elleri Hasan'ın ellerinde bat 
lar birbirinin göğsüne düt · 
milı, aaç iar dalılmıı, ıözler 
yatlanmııtı. 

Kezban Hasan'a ha· 
kiki bir arkadat olacalını, 
ileride meıut bir yuva ku · 
racaklannı vadetti. Saçlar 
aktandı, eller aıkıldı, tahaa
ıllrle ayrıldılar. 

(Arkuı yana) 

• Balıkesir ısliyı hukuk 
hakimliğinden 

Sahalaar mahalletiada • • • Gümüı oğlu Ali kızı Hacer 
Kezban her gOn koruya ' hanım tarafındaa kocall el

çıkıyor. Hatan da k6ylln · ' yevm lkatmetslht belli olıaı. 
den yüze yllze geliyor, ak- i yaa Keıkla kau.lı lbrahlm 
tama kadar beraber kalı- · Rıza efendiden boıaama11 ._ 

yarlar. akıam ayrılıyorlardı. va11nda: lllnen tebllfa rat
Bu ıevlıme altı ay devam gelmlyen mllddeaale1h hak. 
etli. Harp patladı. Hasan cep-, kında ııyap kararı Yerlldlfja
heye gitmek üzere sevklya- I den talık oldqu 9- Klaua
ta gönderildi. Bu kadar ani evvel - 934 pazar gilall aaat 
bir vaziyet karımnda Ha- 1 onda mahkemeye ıelme.ı, 
san Ke:ı:ban'la vedala,.ma. ' akli halde muhakemenin 

11
• 

mııtı Yurdu kurtarmak her yabında bakılacatı tebllt J• 
..,den mukaddee oldufunu rlne tutulmak bere llb 
blldıtı lçla hiç bir .. ,ı dil- oluaur. 
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1 25 Teşrinisani Pazar akşamından if oaren •• •• 

I• L A""' H ı• A R T ı• s T H Sahih; ~:;::.~~:;~:~• Salih Ü 
lıı · r lı11~11~la ı•ıı = 

IJt>r lıu~usıa t • ııısalirıe iisıiiıulııl'. Balıkesir'iıı 
lııı ııPfii'.\ K.\H .\TEPE ~aralJı lıPrkrst' • 

Zevk, Ktı\\(•t, Sılılıal \rrir. 

Karatepe Şarabı 
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~ala çılgıı11•a alkı~ · aııaıı, h i"ı~· ii~ ıa~d irl I' \t: alı\l.a ı·ı•l_ıı l ' lk:ı l 111~.'.ı ~ tı ~; ~ ur • ~ 
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1 l' . . H Balıkefir'in en eyi lanınmı§ bir oturma ve tf if TP f $ı , . 
ihmal edil mi~ ecek kadar güzeldir Bu 1\ ıyıııel ı a rl ıstı \I' ya roı tıgı •f dinlenme yeridir. •t lli '1l,Q41. Vl14· Cl·'t- IVy't-1 l. 
neşe kaynağı bu e~erini görmek fıı·saııııı k:ıçırrııarııalarmı ıııuhLı•rpııı t••::::::z::z:::n::::zz::::t•lt 
halkımıza ıavsive t>diri' · ı; ~levsimlik vp kı~ ık <'ıı snn ıııo·la ıııaıııolıı~· 

İLA \'E fEN. l>iiııva lıa,adislel'i. ~CV .\HE: T .• ııı R d!' haşl . r 1 B I k . D "" ~ rophık., yüıılii k.ıııııasl:ır '" faııil<' hazf'. lrrı· 
SALONt.:~ırzn \ KALÖRIFEH TESllil\" EPIE'11ŞTIR a 1 . esıı· 1 C)gtı ııı ve ~ . . 1 

Pek \'akında (~ocıık B<tk ıuı t~vi i ıııiz gelmiştir. . 

~o~~f ~· MUHTEŞEM ARTİST VE KUDRETLİ SANATKAR 1 - \'il:\~..tiıı lllf'l'kPz vı• ıniillıakaıı, şp.l . ir ~ · · ~ (9t- ~ ı ~ı:. ., çı 1 ı 
BR.tGTTE HEL::ı:v.r'İN k~~:~eı·i al~.'ı,li~.iı~tlrıı ı~ı iir~<::ıaı -,ı · dı · ıı .µt·lıı lf''.'"1

·-' En li"ıks pailoluk pardiisiiliil- "~ ask.Pri ~ı~;, 
Jııcİ(İ J(ıtdlll t ı.lll "' ıııw~kıılatlı_ lıeı flt\ı d'.!µuııılarıı.ı \P. ,ılt ~ puıluklar giiz<•I desı·ıılPrd~ y<•rlı ~" luııılı 

Muazzam eserini ıabıruzlıkla bekleyiniz. 11111111111 kadıı'. aııwlt).:ll~.3l'llll ııı ı H·~:-es. dı· llll'('(' .ı - ~ ı'.lıİ!-lelik k11111:ı~l:ırııı11z lllC\CUlltıl'. , 
~ . :("' :-·~· ). . . . . 

Halkevi reisliğinden 

, ııt~ıı yapaı·. t:ocuk duş111·1111 k IPlılıkı·sıııd<' bulu- 1 
ııaııları da kl'zalik nıı>cca.ncıı vatırarak tf'dın i ~ 

1 !••••••••••••••••••••••••\ edPI'. ., l• 
Göz hekimi I~ 

MuMeıem müşteriltıimizin bir defa mazamııa 
t şrifleri kaf i~ir. 

CTüzl'l Sanatlar şubesi 30-11 -934 <'unıa µii
ııii saat on lıe~Le unıunıi hir loplaııtı ) apnı:ı~H 
karar 'erdiğinden bu şulıede kayıtlı oluıı arka
daşlarımızı 11 gelmeleri rica olıııı 111'. -Bu gece 

Şifa Eczahanesi 
Nöbetçıdı r. 

Mıııtlliın MektPhi ve 1 

Lisesi M"iidürliiğ·üı1clen 

Or. l~san Ahmet 
~ - Siil çocukları ve iki ,vaşıııa katlar olaıı ;ii 

kliciil-. lıa~la yavruları dalıi ıııiit·s~e~Pde \atırarak it 
• • • I~ 

H _ ı Jırı· zaıııarı nıec<'aııt•ıı tt>da' i edı>r. 1; 
astaları111 her gun ıa · • p t • M 'f t Ve 

' ili 3 den ıonra Kuvaimll· : , .. ki I 1 l I ı . 1 iıJH an azı an l a UP8 

TAVŞANLILI ZADE FAHRİ 

: 1 dd i d 159 • i) _ ."iul eocu arıııııı ıal\llll tarz aı·ı ıal\1\111- ıın K M 
• ıye ca es n e nu • .. • . . . 11:1 umaş azası i maralı muayenehaneıln- i tla ıııustakbel nılırlelt•ı·e \t' gehelık. t•sııasıııtla it 
: de kabul eder. ' : vuk.uu ıııclhllı arızalara karşı talbiki l:hıııı ~ı·lt·ıı ı K . M'll. C dd · No·. 52 •••••••••••••••••••• •••••• uvayı 1 ıye a esı 

te<lavi ve tedbirlerin alınnıasıııı da ~elwlt·re üğ-
retmek iizere derslf'r verilir. HllH!ftlffiH~it&lttB& 

J _ Cüııılıurivetiıııiziıı B.ılıkesir'e halısettiı;ti , _ --~ 

bu raydaıı ,e '"~'ırıı nıiiı·s:-;eset1eıı ıııutı.tl'l'f'~n B l d. o· . · de 
lı.ılkıı;ıızııı İ!-llifad~)C kuşıııal ıl'I ih\ıı oluııuı·. 1 e e ıye ıspanserı~ 

ı Muayene Günlerı 
~~~~~~~~~~~~~ 

Dr. M. Ali 

~oğııkluğıı lıa:-ıalıkları • • 
11 ı i'ı [(• 1 ili :-!'\iSi. Necati hev llııalliııı 111111..telıi '" liıoif'Sİ it,, li 

ıııe<·~,ınl tel~IH'IPl'I İ<;İıı J 50 - i 7 ll tal-mı t>lhise Hastalarını saat üçte 1 Rc1 lıkesi r vilaye d<lİ ıııi i 

rr. kuııdtıı\tlllll ~apıırtlnıası 22. 11-~lö4 ıarilıiıı- hükumet caddesinde mu· eti(" Ü ıııeni ııdc..~11 

Ci.:ll.\ BTESI (~(' l\ LEHi 
·11 

Öolı•tleıısoıırcı saat 14deıı16'a kadar dııh 1

1 deıı itihaı·ı•ıı 20 giiıı ıııiiddelk ıııi"ıııakaSa\· a cıka- ı ayene hanesinde kabul ve ıl 
' ' ' tedavi eder. 1 

rılrıııştır. ,_ - - -- \ Balıkı>siı"de e\'\'del' )tııırııış olan ~1iılıat ı · n~a 
Şartnaıııelf'I' 1111'1..tPple gül'i'ılebilir. blekliler

1 hk'k h ıııt·ktuhiııiıı kı·sifııanw v<• s:ı:·tıı ııwsi ıııucihiıwr 
ifıale gİ.İnÜ olan 12-12-934 Ç<ll"llOliıa gİİllİİ saat 8 ndtrffid 12 j at a- I nıİ.İIH't'lll aksalllllllll ~Pııİd~ıı İllŞllSI ;{ k:'t \11111 e\'-
14 tc mektepte ıııiit• ~Pkk.il ıııiiba~aa koıııis.' oııu- kimlİğinjen: 1 vel -934 ıarilıi11" ıııiis• dif pazaı'tt'si gi"ıııiı saat ı 
na nıüracaaıları. , . .. .. . oııbı·~t" , il:i~ı · t ıııak:~ıııınd,.' ıııiilı·~."kk.il '.'.ıı(·iirnı·~ l 

MÜKERREM KAMtL 
HANIM TEMiZ SEVGi 

Ve en acı ıztıra bı 

Ve Ru lnkJ/ap ı omanı ııda 

~ · 

r 
lztırabım 

Göslermlıtir 

ı.·~-

O k u y u n 

Savt1ş kittJp evı 

Küleflı koyunden Somalı ııi , il:İ\'l'llı• al'ık Pksıltme ılı· \"t'l'lı . ııt k ll'l.1'\' 11111-
Fatma 1 anıma: \ ' k · , 

Z . 1 k"t flı k .. _ d ııakas t' . ı oııuıuştur. 
~vem z u e oyun en • 

Mehmet oğlu lsmail tarafın- 1 . . . , . . .., 

dan aleyhinize ikame o unan Bıı ııı~aalııı hl'dl'lı kt·~fı 39\JO lıra IÜ k l'llŞ 
boıanma davasının icra kılın ve ((•ıııiııatı lllll\'akkalı·si 3ı ı 0 liradır. ~liiııakasa)a 
makta olan nıuhakemeılnde 1 1 1 . . ·ı ,. . 't' 1 1 an : rıws ('I\ ıay:-ı)f'l ve ıtı ıa.ı·ı ı_ııa ı~ııır ı ınıa o uıı. \ 
ikametgahınızın meçhul kal- 1 

ve 1·el <lhe nı \aJe,aıı·ı ~aıı'(•ye , .. \alıuı ser1est 
masından dolayı ilanan teb IJ • • ' j 
lıgat icrasına rağmen dahi olarak ı;ir kaç heloııar11ıa lıiııayı lıib ıııüııas:. a 
gelmediğlnizden hakkınızda ıııı>tiıı olaı·ak vücuda getiı·ıııiş oldug1111a dair vı· 

gıyap kararı ıttihazla yine sika ve lic . .ı·t•l odasına ıııukay\ ı·t olduı!:uııa dair 
ili.nen tebliğine mahkemece 1 . d .. 

1 
•
1

.• · ' ı lf 1 
karar verilmlt olmakla ve ınaklıuz ılıl'.t'l. e •'il lllll 1('11( ıs, ııııar \t' l\:l ;ı ar 
mahkem~de 29 • 1 ı · 934 ıa- 1 iştirak rtlelıilirler. Bu sıırt'l!e talip olanla ~ f'\' llıİ ' 
rıhıne muıadlf perıembe gü· nwzkı'ırda rak.Li nıtıavyP.Jıiııdı' \'t'Saiki ııwzkı'ırr 1 

nü ıaat 14 te talik edilmlı • 
bu'unmakla yevm ve vakti VP • lt'llliıı:ılı lllll\:Jl..kall' ıııakLıız \l'~· a J 

mezkürda ya bizzat hazır bu nıeklupl.ırik \'ıl:\~ı• ı l(' mi.ite~ .. kkil eııeüıı ( ııi \'il~ 
lunmadıiınız veya tarafınız. l' (.,_ 1 1:\ ı 

t"' • tl 
lıa t lıklar rııuayı•nesi (Doktor ;\lııı 1 

Eıııiıı he)) 
P..\ZAll GCNt EHİ: r 

.. ~ 1 1 " 1 ·ııltl 
O••le.:l(•ıı soııra saat ı o ı en n 'a '" 
~ · . r· 

1.ulak, lııır11ıı, hoğaz hastalıkları ıııııa~ 
ıwsi (l>okwr llelıııı<'t Kaıııil lı<·~) 

PAZAHTE~I (;Ü~LEHİ: 
.. 1 l ) 1 • ı ti;! ( 
0"li'den "' \l'I ~aaı 10 t aıı :. \'t' I\• 

1"I • • \il' 
dalıili hastalıklar nıua~eııesı (Dııkwr • 
nıet E111iıı be~) 

SALI GÜNLEHI: d·•' O .. i.tlt>deu t'Vvel saat ı O da ıı 1 ~ '!' k:• ' 
~ . \11' 

dahili hastalıklar ıııuayen~si ( noktor. 
met Eıııiıı bey) 

ÇAl.~Ş . .\MB.\ Gf:NLEBİ: . .ı~r 
og-ledrn soııra saat 1 5 d•·ıı 16 qı ~a 1 . !Jfl' 
dahili lıaslalıklar ıııuayenesi (Oııktor ' 
i'.\aıı Haif iıP-y) 

PEHŞE~IRE GÜt''LERi: 
.. k·ııl:1 r 
O••lfült'ıı soııra ~aal 15 dt•ıı ln ,·a ' .1· ~ .. r• 
eildi)e ve lJediye lıaslalıkları ıııua~ı·Jl · 

25 Kurut dan muıaddak vekaletname· yeli~ \il hu lıusıısıa ıııalı'ııı,al ('t 1111111' \(\ il ı ı 
yi haiz bir vekil gönderme- beııel ~artııaıııl'- surı•Liııi allliak H~ pl:\111111 gi'>r- •-
dııııniz takdirde muhakeme mek isiL\'eııleriıı ilıale ı!iİliİiııdı·ıı ,., 'ı · lki uiiıı- •ı::::::::::::::::::::::::::::::;;::_. 

) 

(Doktor Mehmet Ali bey) 

nın ıııyaben rüyet olunaca- terde enciiııll'ııi Yila' et ~alı·ıııiıı<' ıııiir< . <'<ı:tt ~tıııe_I 
aı tebliğ makamına akim oL 1 . . , ' -~---
mak üzere ilan olunur. lerı ılaıı O.lllllll'. ~ _ 
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