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C. H. F. Türk-Hollanda Sıhh~t 

komisyonu 
1934 Senesinde -----·-----

Türkiye'de İktısadi Vaziyet Y ıllıkgenel kongrasınıyapdı 
Lahey, 12 (A.A) Türk-

5 
r b 

Hollanda cemiyeti yıllık ge- 1 2 a e e 
ne! toplantısını yapmııdır.Ce 
miyet bu ay içinde bir gala 

1 

müsameresi tertib edecek ve 
bu müsamerede Türk fılim
leri göaterilecek ve yeni 
Türk musikisi parcaları ça· 
lınacakdır. Cemiyet aynı za 
manda Türkce ve nederlan
ca bir risale neıredecek, bu 
risalede 1 u cemiyet rejlmi 
esnasında Türkiye'de görülen 

1 

büyük terakki ve inkltaflar 
gösteri lecek ve Türkiye ile 
alakadar olması muhtemel 

Hollanda sanayii hakk nda iza. 
hat verilecekdir. 

Askerlik hizmeti için 
Parla, 11 IA.A l - Lö Tan 

gazetesi, hükümete iki yıl 

aske ik hizmetini tedricen 
tesis imkim'nı vermek üzere 
harbiye bakanı tarafından 
hazırlanan kanun lahıyıısının 

metnini neıretmekded i r 

li.aı·l•ır ıı l
tııı kitldı 

Viyana, 12 ( ~ Ş l Al plar 
da dolaş ıu ııkda olan yirmi 
bet Avusturya'lı talebe kar 
1.n altında kalmış l a rdır 

13u felaket neticesinde do· 
kuz talebe ölmü*dür. llördü 
de ölüm derecesinde hasta 
dırla r. Diğer 1 er i kuı tarılmış 

dır. 
• IllZ::JC!i Fl• 

Baııka k.ayıııalarıııı lt'

lb' iilılt• ıı kaldırdı 
Nevyork, ı 2 (S . ŞI - Ame 

rtka hükümeti bir kararla, 
hazinece çıkarıl ı11 ıf olanlar 
hariç, dığer bütün banka 
kayma l arını •edavülden kal 
dırmışd ı r. 

Ha~ Hı fık S<l\daııı'ıı has-
ı l 1 · 1 1 • Muvazeneli devlet bıilçesi - Tan:inı edilen dıiyuıııı umumiye servisi - Ecnebi ser11111 
1\.:111 ığırn :ı lop aııl t ı · d ı ı yenin ricali - Fıııl /ezyldl vasilasile ziraalin /ıinıayesi ve llı_racal iş erlnın ıize~ mı·ı 
Ankara, 12 {A.A l :-ihhat f t / l d • 

k 
. d" ·hh k - Arazi ve suların genfş suretle ısla/ıı - Ticaret ınuvazeııesın n em n o un ııgıı 

omısy oı>u un sı at ve 1- S il l il / f Beş 
1 b R f k , d , 1 .. ıımaııya en eyi nıılşleri ve en mıi/ıim fıırııisör - aııay eşmen n tr emes -
l ay e ı ~ayamın aş 1.· - ı id d .. ll "l / 

k 1 
• d ı ~ene ık Tıirk sanayii planı - Nakliye vasllaiarımn 11111/ı nı Siirt e ııze ı mes 

an ıgın a top annııt ve ge 
çen sıhhat devresi mücade- l - V -
ıe r..a ı ıyetlerinı tetkik etdik Nakliye vastaları 1 de gelecek seııe ııilıa-
den ve yeni mücad .. le yılı 1934 ~ellt'Sİ ııilıUY('· \ClİııdeTi.irkh· t-'de işli-
içinde tatbik faydalı görülen ' • ' 

1 tiııde \'e ıııu'" leııazıı·aıı 1 eıı ·e ·şı·,· 0c k ol" n 1 
bir takım mese eleri görüşdük. ) V 1 1.' t' u 

den sonra dağılın ıdır . 1935 SPIH''İ İrı~a pro~- dı•nıir~ ollan aşağıda 

ltalyan 
·ı raıııı ifa edildiği ıakdir- ı gösterilmişdir. 

Sevkiyatı daha bit
medi 

Napoli, ı 1 [il. A 1 Şarki ı 
Afrık •'ya sevk edilecek olan 
Firenze fırkıı s ı bugün hıızır - ' 

lıklarını tamamlıyor Bu fır- ı 
kaya kumanda eden general 
Maravig1ia halkın sürekli al 
kışları arasında Firenze'den 
gelmitdir. 

A- l 924 senesinden 1934 senesi nihayetine kadar de
miryolu hatları ve kısmi hatlar: 

1 - Tama.mile biten hatlar 
a) Samsun Sıvas 

b) Ankara Kayseri-Sıvas 

c) Kütahya -Balıkesir 

d) Ulukıtla - Kayaer! 

2 - Kısmen biten biten hatlar 

377 kilometre 
602' 
252 
ı7J 

• 

" 
" 

1403 kilometre 

3 70 kilometre 

298 
" 

sarfeylediği para 245 
ıııilvon Tiirk lirasına 

• 
balig olmuşdur. 

De\ lot demirvolları-
• 

nııı ~ olcu ve emtia 

ıwb.liyatıııdaıı aldığı 
varidat geçen maliye 

senesi zaı fında iyileş
rnişdir. Emtia nakliya

tında ıı alınıııı varidat 

9.652,000 lira ile ge

çen 4 sene zarfındaki 
gelil'lerden daha yük
sek olduğu halde yol

cu ııakliyatında yazi

yet böyle değildir. 

Yunan isyanı basdırıldı 
Venizelos Avorof Kruvazörile Kaçdı 

a) Fevzi paıa - Diyarbekir-Eli.zi. 
ze kadar tamam 

b) lrmak-Filyoı hattının lrmak 
Somucak, eskipazarı - Filyoı kısımları 

663 kilometre 
2072 kilometre 

B - Hilkümet tarafından geri satın alınan hazır hııtlar: 
1 - l3u sene lıatında sabn alınan normal açıklı iz. 
mir Kaıaba halb 2:<92 kilometre 

Yolcu biletleri satı

·ııHlaıı ıııulıtelif mali

ye senelerinde hasıl 
oları gelirler aşağıda 
~österilmişdir. 

Asi kameııos Bıılg<tristan'a ilti(•a eldi. gencı·al Papolos 
teslim oldu - Adal<ıı·da süku ııet iade edildi Giı· · d'de 

bütün tlsıı· Mcmuı•l«t ı· işe b<ışl«tdı -- Avorof'dan başk•• 
gemiler tl~slim oldu 

--- -·--

Bütün Elen Bayram Yapıyor 
Gece yarmndan sonra Avıupa'nın muhtelif rad)o is 

l111yonlarından aldığımız en son haberleri epğı)a sıralıyo· 
tuz. Bu haberlerden de anlatıldığına göre Yunanlstıın'da 

iıyan artık basdırılmıf ve siyasi nizam tekrar kurulmuş 
oluyor: 

ı -- İsyan ~hıl..t>doıı)a'da ve Girid'de lana

nıeıı bJsıl1r1lıı ı isılır VPııizt•lo~; 'P karısı yaııla-. . 
r1ııda )ÜZ kadar zahit ilt' hiı-lib.de ıııı·çlıııl hir 

semte kaçıııışlartl1r. 
Avorof da İtalya liıııanıı ı a ilıic ,ı .-ııııişdir. Bun

dan Venizt'los'un ~iı sıra lıalya'da hul11ııd11ğu aıı
laşıl"or. 

2 ·_ .\silerin l.ıiı· sualtı gemisi dP bugiiıı İı;ıl-, ' 

~anın Xapoli liıı1anıııa iltica elrııi dir. 

llakı•doııva\laki a:ıilrr ise Bulgaristaıı'a l..ac-. ' . 
ıııı~lardır. 

3 - Cı•ııPral Plastras 'oluııu dP••isılirıııis 
;"'"\ J • 

Marsih·a sı·lıriıw gt'lnıiı-diı·: nı rıt•ı· : l ur adan l<:ııı .. . '- .. 
~ ·IıriııP gr"çıııi~, gazel · ı·ilt>riıı hiiıiiıı ısnulanı ı a 

r::ıgnwıı isyaıı lıakkıı ı da hir ıı·k kf'linıe sö~lt-

ıııemişdir. 

4 - ..\\oı·of'uıı diğer iiı· krınazörle birlikdP 

h,.ıya liıııaıılarınılan Lıiriııı· sığıı ı tlıj:u l ı t'Y)İİl ı·ı
ıııpb.Jedir. ()iğer gı·rııiler lıiikı'ıııwlf' tf•sliııı oln111:--, ' . 
IarJır. 

5 - (1t>neral Koııdilis lıugi.in .\ı iııa'~ a <lüı·
nıii~ \t' .-\ıiııalılar ıarafıı ı daıı ı ssiz hiı· eoskunluk· . . 
la karşıl:ııını ştl11'. 

6 - En son alınaıı lıaberlPl'l' 1-(iiı't' 
< 

Yııııaıı 
lıiik(ıııı ... ıi Bulgar lıiiklımt'tiııe bir rıol;ı Yl'l'Prl'k 

Bulgarislaıı'a sığ1ıııııış olaıı asi Yuııaıı zahiılı·
ı·iniıı iaılPsiııi i..;tı • ıni~dir. llıılı;ı:arisı:ııı ' ııı bu 

ikiılt'i lıir he\:ııı ıı aıılt' ııe~reuı•ı·ı k is,aıırn lıastıı·ıldı-. . . 
ğıııı, asilPı' ıar,tfıııdaıı isılPıı el ı·Pkdirilıııis olaııla-, , . 

rııı tfprfıal \azift'kri bn-.ıııa uöııdiiklt' riııi hildiı·ıııis . ' 
ve Iıiib. ı'ırıı!' l t\ saılık k.alaıı ordu~a '" nıillı•lt• te-

s ı ·kkiir elınisdir. · . . 
Ayvalık, 12 [S.Şj M i dıl 

lı kumanda nı hükı1mete sa.
dakatını l.ildirdiğinden ada· 
ların yeni Venizellst valisi 
jandarma K. Ellı kruva 2örü 
nün binbaşısı lıura ya il t ica 
elmişdir . Dündenl·eri Girit' 
den ınalümat alınmadığından 
Venize1os'un vaziyetinin meç· 
hu! olduğı anlaş lm • şdır. 

Atina, 12 (A·A 1 - Hükü. 
met kuvvetlerinin Makedon· 
ya'da z ~ yıalının yekünu ı l 
ölü 28 yara lı d ır . Asi zııb ı t l er 
Serez'de Yunanistan bankası 

Elen başbakanı bay Çaldaris 
ka,alarından 60 milyon drah 
mı kala rmı•lar Kavala yo
lulle kaçırmışla r Avorof ile 
bir deniz alt gemisi nıüstes

na olarak Sudan körfezinde 
bulunan asi gemiler hüküme· 

te teslim olınuılardır. Veni· 
zelos karısı ve asilerin reisi 
Avorof a Girid'i terketmitler- \ 
dii. Avarofun ltalya sahilleri
ne veya Radosa doğru yo1a 
ç kdığına ihtimal vertlmekde
dir. 

Girid'de hükümete sadık 

olup da asilerin elinde esir 
bulunan hükümet memurlar 
vazife1eri bat na dönmüıler, 

/. sileri mağliıb eden gt'neral Kon 
dilis 

vali ve kumandan tekrar 
vazifelerine başladı l ar 

{ Devamı ikinzi yüzde ) 
- -- - ----=-

ıınta):t ıı·ısıl l'f'Yah n•ı·ı·cP~i lwllı olnı a -
Buzlar üzerinde 

-

200 B<ılıkcı Hazer'(' g·itdi 

2 - Normal açıklı o!mıyan Sam 
ıun -Tavtanlı ve Bursa - Mudanya 

hatları 434 • 
2730 

" 
C Hususi tlrketlere atd olan yani hususi flrketler ta

raf odan itletilen: 
1 - Normal açıklı: 
a) İzmir- Aydın hatlı (İngiliz tirketine aid olub Tür

kiye hükümeti tarafından geri satın alınma•ı için müz.t• 
kere edilen 61 O kilometre 

b) Şark demlryolları 
c) Adana Nusaybin 

2 ·- Dar açıklı 

Ilıca - Palamutluk 

337 
566 " 

" 
1513 kilometre 
6344 kilometre 

29 kilometre 
1542 kilometre 

A- C 1934 nihayetinde Türkiye demiryolları: 

ı-lnıa edilmekde bulunan hat kısımları 
a) Fevzi pata Diyarbekir haıtıaın ıon Elazfz-Diyar-

bekir kısmı 160 kilometre 
b) Irmak - Filyos hattının mütebaki ka· 

lan Samucak Eski pazarı kısmı 92 " ....;. __ .::.__ 

2 - Yeni hatlar: 
a) Sıvas Erzurum, umum tulü 

700 kılometre 
b) Afyonkarahisar, Antalya 150 

kilometre 
Tali: Baladiz 13urdur 
Tali: lsparta'ya kadar 
c) Fılyoı Ereğli 90 kilometre Ça 

ta 1 ağ:ıına kadar 

252 
" 

170 kilometre 

1 1 o 
23 
13 

16 
332 

" 
" 
" 

" 
" E İnıalarına ıtmdiye kadar karar verilen hatlardan 

1936 senuinden itibaren yapılacak kmmlar: 
a) Sıvas - Erzurum, mütebaki kısım 530 kilometre 
b) Afyonkarahisar -Antalya- müte -

tebaki kısım 
c) Filyos-Ereğli, mütebaki kısım 

40 
75 

" 
" 

ı933 34 ıeaesl 4, 129,000 T.L 
1932-33 lıJ 3,f 51 ,000 )) 
1931 32 )) 4,331,000 )) 
1930-31 )) 4,810,000 )) 
1929 30 » 5,08 t ,OOO )) 

Yolcu biletleri fiat

larıııda yapılılı 193-i 
mayısında mer'i olan 

miihim tenzilat yolcu 

nakliyatı111 lıissolunur 
derecede yiikseltmişdir 
Bundan maada kuru 

sebze nişaoi hububat, 

k.uruüzünı, taze balık, 
hah, ti.itlin, zeytinyağı, 

susam, yumurta için 

hususi tarifeler kabulii 

şinıdi)e kadar daha 

idareli suretde develer 

ve ~·ük. hayvanları sır· 
tında naklolunan ve

ya nakillerinden tama

men vaz geçilen bir 

çok mallar demiryolu 

ile sevkedilmişdir. 

Biııaenaleyh içinde 

bulunduğumuz mali 

sene zarfında devlet 

demir"ohı • 
arı.arak 

varidatının 

hükumetin 

vermek.de olduğa avan

srn azlacaı:tı ümiı olu-
" 

nuyor. 1930 i'eııesinde 
hu avans nıikdarı 27 ,9 
milyon lira idi. Diğer 

Eski sultaıı iınpara

ı .orluğuıınn f.wnç milli 

devlete, ~i11Hliki Tiirki

'\e'ye valrıız 4083 k.ilo 

546 
itibare alınınca "yt>ııi sf'neler için ı·akamlar 
Türkiye'niıı ııe kadar neşrolunmamışdır. 
IıarikuladP Lıir i ba a- Şark deıııir~·olları 
rahilmiş olduğu aııla- idaresi de rapor senesi 

ılıvor. 1924 den içinde hüb.ı'unetin ibra-

1933 S-1 seııei ıııa- mile tarifelerini tadil 

. . . 
llıt'll'f' tııJiiııdP, o da ıııakla lıt•r:ılwr, 1111 giiıı akşama doğru Bulgaı· 

lı.ı~ l'kili Yııııaıı ı·lçisini kalıul t'lıııi" vı• ı ulga

ı·istaıı'ııı sulhst<vt'r ol<l11ğuı ı ıı ''' ıııiilıı•l'ilt'riıı 
hu siyast\tİ ihlfıl ('dt'r ıııalıiyt'1«lt· ı.tiirl'lıilrt·eÇdııi 
si\, lı•ıııisdi r 

--Jloskova 11 1 A A 1 Roy 
ter ajansı bildiriyor 

Sular ha.zer denizinde buz 
kütleleri üzerinde 200 balık
çıyı ,.Jıb götilrmütdür Hun
lardan yetaıltl karaya çıl\ma · 

ğa muvaffak olmutlardır. 

Tayyareler balıkçılan bula- 1 

rak yiyecek, sıcak elbise ve 
gazete atmışlardır. Bir tay-

taıııaıııeıı f•t·ııebi mali

ye grıı bları ı a rafıııda ıı 

işlctilcıı 't' huıılanı 

ait ola11 dPuıiryolıı 

1
. . .h . evlemi dir. Umumi 
ıvesı 111 a vetıııe kadar ·ki' . . .f 
· • na · ıvat vesaıtı tarı e-

(3 l mayıs 934) Kema- 1 lcri ı;akkında nlütalı\a· 
list devletin deınirvolu larını hiikômete bildir

L Lütfen Ç9Vlr!Qfı ] 
. ~ -
7 Ba:-ı \t'kil Caldaris Yuııaıı lıiikt'ııııt·Liııt' 

yare buz üzerine inerek bir 
( Devamı ikinci yüzde ) hırakmı~ oldnğu ııazarı 

• 
icin 
• şebekesini ıı tevsıi 



• 

YOZ: 2 

ııwkle isıi,gal t><leet·k . ' 
olaıı bir eeııt•hi ıııüLı-

lıassıs lıüktlıııetce cel

boluııarak ttnzif olıııı
ıııuşıJur. 1934 eııesi 

icinde eıı nıiilıiııı Yol • • 
in ::ı::ıtı cünılesin<leıı 

olarak 505 kiloıııetn· 

tulünde olan P~ki Trab

zon - Erzuruııı lran 

- hududu )oluıııııı 

in a ve taıııiri zikrolu

ııabilir. \'il:'l\t•l idarl'le

ı·i 186 kiloıııt•trt> tııli"ııı· 

dı· yeııi )oll:ıı· ~tıpnıış
l::ır Ye eski 'ollardaıı 

• 
~84 l.ilorııelrt>lik ~ol 

taıııir elnıislı•ı·diı. 
• 

Türki~·e ticaı·et sr\· 

ri sefa i rı i 11 dt'. vazi\t'l 
• 

evveldrıı oltlu;;u ıribi 
~ ~ 

az ıııüsaitdiı·. Dt•vl"h' 

ait deııiz )tılları islet-• 
nıesi müdiirliigii ilı· 

hususi aı·ıııatöl'lt·ı·iıı 

l(•sı.. l e'l(•dikleri \a. . . 
purı•ııluk Şii·ketı ara

sııı<la l.a potaj lıa t lan ııa 
Yaptır i~lcııııcl. hıısıısuıı

dal.i ıııiiııazaalar tlt•\:ıııı 

evlenlf'kdı·diı·. Bt>vıı<•L . . 
milel diğt•r dPııizci ıııil· 

letleriıı gPıııil<'r ıçııı 
koydukları eskili!. had

dini lıeıııeıı ııııııııııi~et
le :ışnıı~ olaıı Türk 

vapurları ııa' u 1 pi~ asa

sında ıııı>zl.iıı· ıııillt•tle-

rin ıııodl'l'Jl 0eıııileJ'iııe I" 

rekabet edeııwzler. 

lşidildigiııe ~öı·e Türk 

de,leti 5 seıwlil. lıiı· 

.... 
~luııtazaııı bir yolcu 

ta)):ll't> sen isi şiıııdiyP 

!.adar 'alııız .\ı kara 

Eski 'eİıiı· lıaıı bul 

(haftada 3 drfa) lıatlı 

ile .\ııkaı·::ı lstaııbul 

haltına al.tarnıalı o'.an 

Ankara - Kayseri -
• 

Di)arlwl.il' (lıal'Lada 1 

d •fa) lıattı üzeriııdl' Yaı·

dır. 

lstaııbul - E::,l.i ·ı·lıir 
.\ ııka ı· - Kayseri 

Diyarlıekir ha va 

SC)elıati 11 saat (uçuş 

yalııız 10 saat 10 da
ki a de\ aııı rdt•r. .\ Y

dt>t 8 saat dı· (u~ıı~ 7 

s:ıat ıo <l.ıkika) 'uku

b ıluı·. Tiirkı~ı· ~elıir· 

Jer :ırası lt•lcfoıı 'l'IH'-

1..ı·siııirı lt~\siiııe dP\<1111 

olııııu~·or. İptiıla Bursa, 

n.ılıkt>sir, ~]aııi:-a üze· 

ı·iııde İstanbul ile lzıııir 
:ırası YC Kar:ı<lcııiz sa

lıiliııde 1.ömiiı· ıııallt•ıı-

1 ·riıı iıı ıııPrkt·zi olaıı 

Zongıılııal. ilt> .\111..ara 
c 

H~ biııııeticı· İstaııhul 
ara~ı tPit'foıı irlihaıları 

ikıııal oluııac:ıl.<lır-. Bu 

iş le eıı ziyadt• .\ııkara 

ill' 'il:h etlı>riıı hih üeı·k . . 
s"hirJpı·i ltu llıt')Uııtla 

Isparta, llu rtl 11 r, .\ ııtal
) <I, )Jer~iıı aı·a:-ıııda 

telt•foıı irtilıatı11111 h•si-
siııe el11 ııııııİYPl 'ı·ril-. 
ınel.tlcdiı" ı~ıaıılıul, 
E<lirııe, Eel.i~l'lıiı", 

.\f,oııkaı·alıis:ır '" Ba-• 
pl:iıı ~t·ısı·H si <lalıiliı1- lıkı·sir Plı11'!<1 ı·i ara-
de sı·\risı·faiııe Lı·s ıııi.:- sıııda ~inıdidt'ıı .\ııkai'a . . . 
ieal.ip sene zaı·fıııda Yasılasilt• tPlefoıı ıııuha-
geuıi iştirası içiıı ıııii- berC'lel'i )apılaLiliı·. 

him ıuelıaliğ talı:-isi 1935ııihayt'LiııdP Tiir-

tasavvuruıı<la buluıı· kivı"dı• \Cııi bir ııüfus . . 
nıa kdadı r. SPnelt· nleıı talı ri l'İ ~ a pi laca kdır. 
beri ~ap::ılıııı)aıı Tiiı·k llö~lı• biı· tahriri ııüfus 
liıııarılarıııııı (Eı·eğ-li, 1927 :-ı>ııı>si biriııci 

Zoııguldak, Saııısuıı, t •şriııiııdı• ~apılıııı~ ve 

~lt>rsin) iıı~a \t' tt>\sii lJ,6-1-8,000 ııiifus hu-

ıııeselesi ilP lıitPıı sı·ı11· luıııııu~llur. Hesnıi 

zarfııı<la da istiır.ıl edil- ıuakaııı tarafıııt.laıı o . ;:.. 

zaıııau<lan siııı<li ve ka-• • 

-«SAVAŞJıı-

(-~ 1e· 1·1 t il ır:ı , , ı~ ', 111-1 A-,, ıe ır ır ı~)' , ... Uil(l n isyanı 4~ ır. il m - m~ ~r. ,,1 . 111 il 1 ı;; . r. . h•tstırıldı 
• l Üst tarafı biri yüzde ] 

K<tS<lhl•• •• 
d~resi 

Edremit ha 1 k ev ı ma~d;dn~~e ~:~;a:a~·:::. ı;;~: 

Kapatılması işi 
bayramda şehrımıze geleçek 

Sıhhat meclisince kapatıl· 
mas•na karar verilen ka•ab 

• 
lar deresinin kapatılması iti 
için mezkür derenin p~rça 
parça ihaleleri münakasaya 
çıkarıl mışdır. --
Mcktcblcı· 

Yarın tatil oiacak Edremibakış de bir 
Bayram münasebetile mek. 

teblerin tatili yarın öğleden 
sonra yapılacakdır. Tatil 4 

gün sürecek ve salı günü 
mektebler açılaca kdır-

Edremit halkevi kentimiz j nü kentimize gelecekler ve 
ha kevi başkanlığına ıı.üra· aynı gece halk vi salonum! a 

bir ır. usa merede vt receh lercaat ederek bayramda teh 
dır. Bu mu·amerede !Akın] 

rimize gelmek arzusunu gös· 
piyesi tem11l edi ecel. dir. 

lermitd r Ha keviz m;sefirleri ~ğırla· 
Öğrendiğimize göre Edre mak için hazırlıklara başla· daı· ıı iif ust'a 

ıııikd.ıı·ı 3,5 

lı'zayüd 

ıııil) 011 
mit'liler bayramın ikinci gü mıt bulunmakdadır. 

talııııiıı (•dildifriııe gÖı't> 
• ' c 

Tiirl.i~ <' ahali~iııiıı 17 
mil\ oıı olduihııııı ka lıul . . 
elııwk l:\zıııı "t•Iİ\or. ,..., . 
Tahriri ııufusa ıııiitı•

hallil. ilızari işlt·riıı ifa

sı iciıı İs\ il'l'•·'li hir • • 
ıııiil<'lıassıs cı•llıoluıı-

ıııu~tl ll 1'. 

İntiha 
İstihsal oluııaıı ııt>li

Cl'lt>ı·ı· göre Tül'l.i~e 

hüklııııı·tiııiıı nu·ııılt"ke

tiıı ııef'iııe lıizıııl't cd('ıı 
ökoııoıııi si)a"PIİııi ı..u, 

\Clli bir <·I ile idare 

C}lcdiği saLitolıııuşdıır 

Saııa\ıiıı tesi::ıi <lenıir-
• 

~ol agıııııı tı•,zii, Ziı·aat 
vuzivt·tiııiıı ıslahı 1934 
seııcsiııde d<• ııı:ıkul 

vapıırumuzu 

()ııı dunlukları lıaheri 1 

asılsızdır 
İstanbul 11 (SŞ\ De-

niz yolları hesabına çalıtan 

ve çarıanba günü limanı· 

mızdan hareket eden Kon 
ya vapurunun yolda Veni 
zelist donanma tarafından 

alıkonulduğuna dair tehrl 1 

mizde bir tayia çıkarılm•tdır 
Yapılan tahkilıata 

göre böyle bir hadisenin 
asıl ve esası yokdur. Konya 
vapuru cuma gfınü saat J 5 
de lzmire varnvş ve dünde 
saat on ikide lzmirden Mer· 
sine hareket rtmitdir İnönü 
vapuru da Mersinden İima 
nımıza gelmitdir. 

Lağvt>dilt>n konsolos 
luğuıııuz 

Ankara 11 (S.Ş) Al 
ınanya'n•n Oresten ıehrinde 

ki fahri konso1 nslu~urr.uz lağ 
\C nıantıhİ lıir tarzda vedılmişdir 
ileri doğnı tal.ib olıııı- - .. ·-···-

mu~dur. Koııtt·ııjaııl<tıııa Slovak fır kası 
Sİ)USPti YP lıuııa rıııııı- \ Zurıh, 11 IA.AI-· Yogu·-

• . . . lavyo.'d .. n gelen haled -re 
zaııı oları ıtlıal 'e ılı- .. k. sı k h k f k gore es l ova a ır a 
racııı tak:ısı <•sası i'ızt'- ı• 5 mayı1 teşrii intahaLa 

riıı len klı•riııg llltıi.a- tına i{lirii.k etmemeğe kati 

Yt'lt•lt>ı·i si~tı·ıııi sa\eSİll· olarak karar vermiıdir. 

-
IJ<ıyındıı·Iık 

Bak.ııılığıııtla ta' iııleı· 
' 

Ankara, 11 (S.Ş) 11ayın-

dır1ık bakanlığı fO•alar ve 
köprüler ve binalar dairesi 
başkanlığına a} nı daire ba. 
kan muavini ikinci sınıf baş 

miihendıs bay Ali Talib ter 
fian. yerin~ de nafıa müfet· 
tışi üçüncü sınıf baş mü -
hend.s bay Emin layin edil· 
ınişlerdir. 

Tramv<ty 
l\:ızalarıııırı ~ııiiııı• !!t'<'-. . 

ıııek il'ııı 
• 

İstanbul. ı ı f :> ŞI 
vaylar yürürken haıkın inip 

binmesine ve kazalara mani 

o mak üzere araba kapıla

rında yap.lan değiılkli '.!erin 

tecrübesi firketler ko
miserinin de hazır olduğu 

bir heyet müvacehe•inde ya 
pılıııı dır Bir tramvay ara· 

bası Şiş iden kalkarak Yedi 1 

kuleye lfadar gelmiş ve ka -
pı 'rJa vapılan tertibat n 
~yıiiğı ve lcıfaytll anlaşılma 
sı için arabaya ıı Ü§lf'rı de 
alınmış<lır. Yapı'an tecrübe
ler muvafık sonuclar vermit· 
dir. Bu sistemin bütün ara
balara tatbiki için şirketde 

de hiil,ı)ıııl't düıı~t~ pi- l_k_t!_ıı_ıt-·t-para:-ıııı dii izı• 
)llSJ~l iizPriııdı• Türk olaıı fazla il 1 ti~:ıı·ılaıı 1 

Lir toı. Jantı yapılacak ve 
kati kararlar verilecekdir 

Erzı..ırumnn kurtuluşu ıııah~ııll11ı·iııt> ~1'111 \C ictiııap rtlı rı·k ~iı.Jıil 
Yasi ı·e,ae ıııık:\ııları ltıtııı:ığa nlln,ıffak ol--
ilııJas P) :emişdir. IJu- ınuş<lur. 
ııuııla Lıerabcı· tl\ ili lıii- so~ 

• 

Erzurum, 12 {A.A.) Dün 
ıehrimizin kurtuluş günü ol 
mak dolayısile tezAhürat y ... 
pılmııdır. 

kümet Midılli, Sakız ve Si 
samıda tekrar i~gal etmitdir. 

Atina'da Venizelos'un huabına 
hareket eden ve d.in akıama 
kadar ortaya çıkrr.amıf olan 
general Papolas bu saLah 
teslim olmuıdur. 

Yunanıstan sevinç içindedir. 
Bütün şehırler 1 ayraklarla do
natılmış Jı,. Bugün payitaht 
da büyük bir miting ak.Jedi 
lecekdir. 

Maj!'lüb olarak kaçan Venizelos 
Alına 12 (A,Al- Hükü 

met Trakya ve Makedonya 
da idareyi ele almııdır Cene
ral Kamanos'un er~ n har
biye reisi intıhar etmitdir. 

Sofya, 12 [A.AJ-Harbiye 
bakanı Yunan zabitlerinın 

memleket içerısinde bir te
merküz kamp'na gönderile. 
cek erini söylemişdir. Yunan 
orta elçisi Yunan hududunda 
Bulgar kıtaatının takviyesi 

hakkında başbakandan izahat 
istem it ve general Z atef bu 
tetbirlerin Yunanısıan hadi 
seleri üzerine al ndığını izah 
ve Bulgaristan'ın sulhperver 
emelleri hakkında elçiye te
minat vermişdir. 

Marsilya 12 (AA '-Gene 
ral Plastras bera \erinde bir· 
1 in başı ·., duğu halde beren· 
diziden dön 11 üşler ve bir 
müddet sonra endikleri otel 
den meçhul bir istikamete 
gitmişlerdir. 

Sofya, 12 ( A .A) General 
Komencs erkanı harbiyesine 
menrnb 17 zabitle birlikde 
Mestanlı cıvarında hududu 
geçmiş Bulgar arazisine ılti

ca etmişdir. 1 lukuku düvel 
kaidelerı mucibince kendileri 
•ıla.htan terci! edilmiş ve 
mem'eket içinde n uhafaza 
altına alınmışdır. 

bozlaı· 
üzerindt~ 

( Üst tarafı birinci yüde ) 
kaç balıkçıyı almış ve tek· 
rar uçmuşdur. Araıdırma1ara 

d"vam edilnıekdedir Bu ka
za bu yıl aynı ır•ahiyetde 

üçüncüdür . 

MART 13 ..,......,.......,. 

Değişık Duyumıa 

Vergi vermeden 
lenmek yok 

A fg rnidtandu her er 
ı 'lenıııeJen öne"; Lütıin 

gıleri ödeılığine Vfl hiç v 
g ' borcu olıııaıl ;, nıı Jd ,.., a 
bir vesika gödlernı ·k ııı 11 
buriyetindeJir. Bu vesik· 1 
ı,:östermiyenlertt evlenme 
s ıaıl s· verılııı mei:dedir. 2 

Bu lwberı veren Fran 
g •zelesi c<HükCı,netimizin ın 
gıl~ri top.uyobılmek i 
bu usulü latlıik ı·tmeııı\n 
eyi olur» diyor. 5 
Fransa'da ihtiya 

bolluğu 6 
Fransada nüfusun yülli 

14 ünü 50 •e daha fa 7 
~t' 

) aşta O'&nlar teıkil etmı" 1 

dedir Bu nisbet Yonne vil 8 
it' 

yetınJ yüzde ~ ı i bu ime!~ 
dadır. 1 una karıı bu yaf~j 

~i insanlar n nüfusa go ı 
nisoeti, Rusya'da yüzdel8 
Japonya'da yüzde 8, Alma jı 
yacla yüzde 9 dur. J 

Öteki ülkelerdeki çoc~ s 
ların nisbeti de Fransa'nın~ J 
den yüksekdir. Mesela it y 
ya"nın nüfusu Fransa'daki~n 
göre ancak bir milyon fa~n 
la iken, İtalya'da Franııı' r 

nazaran 15 ya§'na kad r 
olmak üzere 3 milyon da~ na 

J 
Lııı 

çok çocuk vardır 

Satıan kilise ~k 
Fruns. 'n n O.se vılıl.yeti~' ır 

dekı R->lnois köyünün kili hli 
•ı ıuez,1.l:ı ı; kurılmış ve tfot J 
frangı l.ir ot .. Jcioin üstünJ 

1 
kaim ~·lır ÜrJıloki kutolık t\,b 
nuatj kılısen•n ma,rı.ıf'ını ,e bk 
m.·k len vaz g>ı·ti~ı iı·in bu s 
rntuıaı..dan h.ışka hır \"nre !t. 
lunnmamı~dır. b 

Mıiz ıyoıle mnsraCIJrİlı> bı § 

!ıkıl .. k·li«'f\ 800 frangı d ·t 
- 'l otelci, a ~ r c'a madPndfln yo 1 Y 

J'•lm ş bir lıoroı lrnykel nf ttJ 
ı·unlarıı ve o~ alımcı o,ırıl lo S 

y·ıp lmış güzel 1 ir hora ~ ,.~ n 
hib olmuştur kil~se yık Jma~~n 
dadır. Otc-lci arsaya 550 fra1u~a 
gn mü9l•,.i bile bulmuşdur }ri 

L d tsi on ra· - -hr 

T k ~~ç 
O yoı~su. 

- l?al 
'l't·biz telt>fonıı lıaş acl1~ıııi 

Londra, 12 fA.Aj-Hu sa'tlgr 
bah londra Tokyo telslz_ l1Va 
lefon irtıba tı açılmıtdır lıı·~ayy 

giliz Japon dış işleri ve p~:·ı~ 
ta lıakanlarile mem1eket bu 3 
yük elçileri görütmütlerdir. la 

·= Yit o. ya bu .. 
Hangisi' . 

kadın .. işte doktor da böyle. Onu gördüğü 
zaman tutulmakdan kurtulamam ıdı. 

!ardan bunu anlamak kabil olm•yordu. 
Sauıış'ııı Romııııı: .14 

BU KALB-
-DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazan: Mükerrem Kan1i/ 
Yazdığı, sa\urduğu lıütün isyanları, 

hakaretleri kabul ederek ölünclye ka
dar ıuçlu gibi yaşamak Çünkü genç 
kız; ona hırsız diyordu 

dı. 

Ne acı. 

İkinci yol; 

Kendine, sadece kendine kıymak-

Doktorun kalbinde yaratd ğı ilk sev. 
giye; bır son ve kör düğüm vurarak 
buralardan uzakla,n ak .. 

Artık daima ydlnız, daima kimse 
siz, çocuğu ile bat bata . Ve yalnız 
onun için yatamak .. 

Hu yolun ikisinde de ışıklar, ikisin 
de de korkunç karanlıklar, çiçekler. di · 
kenler, birbirine zıt hinbir ıey vardı. 

Hangisi, h ngiıini seçüb yürümeli" 

Yürüyüb gitme i 1 

hararı çabuk vermek lazımdı. 

Doktorun bir doktor sıfatı ile dahi 
olsa burada daha fazla kafm:ısına im
kan yokdu 

Genç kadın; k .. fa11 çatlıyacak g1bi 
ağrılar içinde kıvranırken, öte tarafda 
Tü<el; ağır yaralı olarak yatıyordu 

Bilge'ye de i gibi n~ yazdığını. ne 
düşündüğünü kesdlremeden o mektubu 
yazdıkdan sonra küçü.< spor otomobili
ne atlamıt.· Uzun 1 ir gezintiye çıkmıt 
dı 

Şiılı'den epey uzaklaşmış, llürriyet 
tepesinde uçarcas na gidiyordu 

Onları düşünüyordu 

Hep onları düıünüyordu. 

Göz'erinden o haata odası, o porta 

kal renkli hasta or'ası bir türlü gitmi· 
yordu. 

İpeğin, süsün,ıtı~ın, kokunun yarat 
d ı ğı bin bir güzellik içinde o hasta l<a 
dın.' 

Bir kraliçe g bi mağrur baıı. bir 
heykel gibi narin omuzları ve bir •i 
yah u urum gibi baş döndüren gözleri 
ıle o kadar güzt 1, o kadar gönlii, gö 
zü büyül.iyen, alt üst mest elıtn bir ka· 
dındı ki.. 

Onları dü~unüyordu 

llep onları düşünüyordu 

Gözlerinden o hasta odası, o por
takal r.-nk i hasta odası bır dürlü git 
miyordu. 

ipeğin, süsün, ı~ığın, kokunun ya· 
rattıjtı binbJr güzellik i•;lnde o hasta 

llır kraliçe gibi mağrur baıı. bir 
heykel gibi narın omuzları ve bir si
ydh uçurum gıbi bat dön·ll\ren gözle
ri ile o kadar güztl, o k. dar ı;iinlü, 

gözü büyüliyen, alt üst eden bir ka 
dın ki. 

Doktorun onun di t ri dibinde nasıl 
kırıldı dökülduğüğü, onu can verir gi 
bi ne çılgın bir ateşle sevdıgıni isteme 
den düıüniiyordu 

Onu yere vutmuşlardı. 
Evet Tüke'li yere vurmuşlardı 

Fakat oyun da partiyi kaybeden 
adam. Adanı karşıs•ndakinin kuvveti 
ne nasıl acı bir teslimiyetle innnırsa 

Şimdi o da tıpkı böyle bir hisse kapı· 
lıyordu 

Eğer doktor; bu hiyaneti arkad O· 

!arından birı ıle yapını:, olsaydı O 
zaman daha çok kırılacak, yanacak 
kuduracakdı 

Henden üstünlükleri nedir diyecek 
di? 

Fakat Bilge? 
Güzelliği, bilgisi, dü~iinü~ü, ht rşeyi 

itibar i'e Yükseklerde idi. 
Sanki o; bu muhitin kadını değıldi 

Tepelerden bakan bir Allah gibi gÜ 
zel ve f'Şsizdi. 

Bir çocuğa anneni ~evme derir mi? 
Bir bülbül ötmc•den dural ilir mi? 
Koklandığı zaman •olmamak bir ma-

nulyaoın elinde midir? 

Ve düıünceleri buraya dokununca 
gözlerinden yaşlar fışkırdı. 

Otomobil; rüzgara eı gibi uçuyordu 
Birden lcafas nda bir ışık yandı. 

Şimdi ne yapıyorlar? 
Ne zaman evlenecekler? 
!lirden içi o kadar yandı, birden 

yüreğ:nde öyle bir damar çatladı ki 
Bir da kıka içinde dünyayı yıkılmıı, 

her yer kararmıt sandı. 
Ve sonra bir sarsıntı içinde kendi

ni kaybetdi. 
Tükel'i ağıryaralı olarak Şişli hasla 

hanesine kaldırdıkları zaman anne· i 
çıldıracakdı. 

Tükel;ömürlerinde bir tek açan çiçek 
di. 

Kııa gir.niş hayatlarının baharı, tu· 
tunur yeri "O.idi.ve karı koca, sarg: ar 
arasında küçüciik sar yüzü adeta kay 
bolan bu güzel yavrunun başında kar 
ş 1 k ı göz yafı döküyo1ard . 

Genç kız; kendini bi miyecek ka 
dar ateşlı idı. Sayıklıyordu 

Durmadım [Erdinç HılgeJ 

Adların tekrar: yordu 
Ve hastahanenin en g zel odalarından 

birinde iki hasla bakıcı, annesi, 
babası, onun etrafında pervane gibi 
dönüyorlardı 

Tükel; eyıleıecek mi idi? 
lleyaz önlüklü, az konuıan Doktor 

Baba; yere devrilmit bir ağaç kütü 
ğü gi i olduğu yerde çürüyordu. 

Anne; canı iliklerinden kızının ca-
nına akmak istiyen bir titizlik içinde 
eriyo.du 

Bir g~nç sarmaşık gibi hayatlarına 

dolan~n bu kliçük k·z;onları b:rakır da 
d 

., 
gi erse .. 

İtte bunu düşünmek ikisi için de kat· 
!anılmaz bir de d, dayanılmaz bir acı 

oluyor ve o zaman daha derin, daha 
kuvvetle hıçkırıyor ardı . 

• • 
Bilge; doktorlu 1'onuımak ıçın 

düşünmek laz m geldiğini, 

hiç o'mazsa üç gün yalnız kalıb ken· 
dini dinlemek ihtiyacında olduğunu söy· 
ledi 

Ve doktor kalbi binbir ümid arkas n 
dan gelen kırıcı 1 ara düşünnoelerln ara-
11nda yuvarlanarak annesinin evine git 
di 

İşte nihayet herşey üç glin sonra 
belli olacakdı. 

Hu üç günün aşılmaz, tükenmez 
sanılan uzun saatleri bin heyecan için 
de geçecek, bitmez gibi görunen bu üç 
ULUn gecenin arkaaından birtey gele· 
cekdt. 

Ya bir güneş doğacak. 

O zaman ilerde ömrünü bir gizli 
kurt gibi oyan, kemiren büyült derd 
onacak. 
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n Düııy<ı üzeı·indt.ı. , Sİ)'asi l'lı. iktısııcli lıııı·eketlcr: 

~r hpanyanın askeri Ve ~a~ıi kuvveti. Uluslararası is ~ürasu Konseyinin toplanması 
in "il Popolo d'ltalia" dan edildıği zaman 17 den 40 .. Gorresp Polit et Diplomat., dan olmak üzre ış saatlerinin 
.. vl Bir memleketin aske- y•"i·na kadar herkes nskrr U usı, rorıısı iş lıürosu azJftdması duşünulen sa · 
' J ve bahri kU\vetle~i olur. Nizami zabitl~r 17 bin· konseyi şubat nyında 79 n11yı ve nafıa işleri, de· 

l8ğıdaki amillerle tesbıt den ibaretdır Bunl.ır arasında uncu toplantısını yap.lı . mır v.ı çelik, yer üs -111 
• ı ı J ı s ı J ı .k nabılir. 220 Genero var, ır. •pon u top anlıya muta top· tünde ve n tında inşaat 

11 
dl - \f oml~ketin ruhi harbiye mekteblerinıle bin I lantılordan fJzl.ı bir ehem ş'ş ı ve maden kömürü 1

.
6 

aleti; zabit muallim mevculdur. miyet verilmesinin sebebi sanayiid ir. Bu liste idare 
ır. 2 _ Devletin kuvvetı· Bahri kuv\'ele g-elinc~; bu kons,ye ilk defa ol· konseyinde l l reye kar-
:an 3 _ Ordu ve lah:iye- J .. ponya'nın bahri n•kı r ve ınıtk üzere Şımuli Ame- .şı 16 reyl3 kabul rdıL 
ın r teknık kudret:; ZJbıtleri guyet mücehhez ve rika birleşmiş dev;eıleri, mişdir. Buna lıilhassn !tol 

1 ~ _ ~lüsellah kuvvet~e _ kıymetli İke de G,mileri in Sovyet ittihndı murahlı.ıs- yan murahhası itirnz H-

eın ruhi hali; şaat bak•mından o kadar l:ırı.rıın da iştirdk elmiş miş Ur. Bu ı;t i~ savt 
5 - Yübrk kumanden kıymetli cılma.lıkl.ırı söylen olınns<dır. Bu iki öko- J,rinin beynolmilol bir ~u 

(B makamı; mekJcdır Hakikat şudur ki nomik kolos'un da bu retde DZJltılması fikrini 
6 - H:ırp sıınnyıinin kud- Japonyıı'nın bnhri inşJatı konseye i~tirfiklrrınin ne ıleri sürmekdedir. Dığor ta-

~
u/li; gizlıdır Bınaen aleyh bu irşn· sun·tle inkişaf et!ı·cı ğini ruf dun 40 saatlik hnft·ı-
a 7 _ \le\'oddı il t.d.ıiye atın hakikatini kimse bile -

1 
görm k Pntrresnn olo~n k· nın dı(:er sanayi ~u!ıulu 

liyatı. mez. dır. Bu iki yenı ozan•n rın ~ t ~şmılı hakk.nda iş· 
vl 8 - Mil tin m ·ıl i kud- 1 ıponyu'n<n 283 harp ge- konseye girmesi her şey- r:ln grubu tarafından 

Jli: misı vardır: IO suffı harp dPn evvel konseyd·~ mev- yap.lan teklif reddedilmiş_ r 9 G 1 • k t gJmisi [Mbital f-hipJ 9 lıüvük ruJ muv: z~nenin h:ılelılar d' - .ı aı mu nveme ır. 

rı ı ·1ret:· kruvazör 24 kruvozör, 5 tay- ı olmas.nn sebebiyet vn Yeni azanın göotnrdık. 
~ö lO _:_ Düşmen milletlere yare gemı8i, 104 torpito, 68 mişJır. Büro İdare mec- leri g:wr~tkeşlıkd"n pra -

[

e &betle memleketin stra- denizaltı. 8 sahil horp gc- lisi en mühim sekiz sı- tık bir netıce b, klene-
• iık vız'yet; misi 5 muyın Jö-ıemo gemi nni memlokıtin isimlerini m•z. Bdklenmrmesinin se· 

l 1 - Tesbit edilemiyen si, 12 Mayın tol'luma gemisi muhtevı bulunan listeyi beblerinden biri de sınıf 
ı.ı surlar. JJponyıı'oın saff harp ge- tadı! etmeğe mecbur kal- mücadelelerinden ayrılmamış 
~~ J 'I l mane milorlnin b:ıcmi i , tıu[,isı 29 mışJır Bu yüzden Belı·i- bulunmBsıılır. Beynolını _ -ı. · ıoo u usunun - bin ton ile 32 hin ton orıı 
tıltyatı yülcsekdir J ı ponlnr ka ve Kanada daiıııi he le\ ış bürosu idaresi me-

l sındadır. J • d k 1 i"ngııv ,. r, disiplinli ve va- ı yet aza •g-ın un \'ı mış ar- saisindd siyasi ve pren 
• J.ıponyu'nın nslteri lıüt\·esi d Bu s kiz devlet 1 s b .. il k k a~n se"g•sıle yetişdırıl.niş ır ,. ı - s. ıı muiea ı ınüna ıışa 
·~r ulu~dur. Jdpon ulusu 491 ınılyon yen ve lıuhri tesiode Alnıany .ı d.ı vor· )arından uzak kalmak ve 

ij/ttbde ma/;furı o!ın ı vaea- bütı·esı 531 mılJon yenden d ı r. Buna göre Almon - b.t.ıraflık ırıeChun.u daire · 
" ' iburetdır. (bır j•ıpon yoni 4 • ·ıı ı 

inanınakt.ludır yanın mı el ·r cemıytt n sin,Je çJlışmıya g•ı yret 
lıra<lır.) J prn umum bütçe k • ı k k 

Jdpon or,fusu, teknık bu- den o tı 0 ara \' ış etmekd.ıdir. 13u.ıd ın şiip-
l ~inin yüzde kırk iki:i h ·ı va, 1 · ı 5 B · · 
illından d·lıi, acunun en tarı 11 ° an l ı rınc:trş- he edılemez. Buna rag·,_ ~ kora ve deniz kuv\etlerine 
ksek ordu! •rındun sa _ rın 1935 tarilıine kadar men ökonomik ve soysal ~ sarfedilmek<ledir. 

l• 1 1 lır. J.ıı1on ordusu mü - OO 80 bu s.ındalya kullnnılmı - menf•atlerJen dohnn te -~ Japonya'nı,ı 8 kuru ve O o 
1)hhez ve güzel tal m deniztıyyarPSİ vardır. Toyya.ı yac.ıkdır. zatlar ve muhtolıfmemleketle-
.5 ı tc.rbı)C görmüşdür. recilor 16700 dır. J ıponyu'd.ı Amcrıka'nın konseye gir rin geç.rdikl ri t. kl\mül 0 ka 
J Japonyu'dn piyade kıs- tayynrecılık pek zaiflir. J,. mesi yalnız teşkıldt ba - dar büyükdiir ki, seme_ 
~ 1 

17 f,rkodon miirı k - ponlar layy:ıreciliğe karşı kınımdan değıl, oynı za- re verecek bir j~ bir-
'{bt! r. Topçu, suvuri ve is- fazla heves gö;termemPkd ,_ m,ond.ın maddıyut bakımın liği mısılesi hali haz ı--
'f,hkdm r.r.lcolurı n.uı.tJzam dırlar. J ıponya 12 bahrıye dJn dıı bozı rneselel,•rin da a.rC bir dilckden baş-
~,e her ihtimale karşı haz r. t• zgdh n• melılcdır Bu tı·z- ortaya ı·ıkmasını mucıb ka bir ~ey değtlJir -

~. gdhlar her ıhtımale karşı olmu~dur. Aınerilca der -
JJponya harp esnosındn kuvvetli tesisdtla mücı lıhez- hal İ§ Sdatlerinin azal 
·ı milvon asker •efdr- dirler. tılması meselesine karşı 

1 ·r edeb;lır Bu ndedın üc J ıponyanın ihtida maclde bıiyük bir aldka gö.ter-
111Yonu rn.mükemmel harp leri ve hassaten pamuk, yün mi~dir. Bu husud hak -

P 'llarına malik·lir. ve petrol, eksıkdır. l:lunua- k ı nda Anerıka murahhası. 
Sulh zamanlarında "Ja- la beraber Manı-uoko'nun iş nın vı rdiği beyırnotıı. ba· 

.:
0
n orduıu şu unsurlar. g•lile JJponyu bütün bu boş- kılırsa A'lloriku ı~ suııt-

:~~n mürekko!ıdir. Pıyade: luklurı dol.lurmuk,Jadır. )erinin azalt.lması için 
~· alay vıı 6 tnbur , J ıpoulurın başlıca gıd.ısı şitldetle ısrarda buluna -

1 u~.ari: :;g alay ıbu 25 bÜ- pirinç ve lı:ılıkıhn ibaretdir. cokılır. l'İctekim Amerika 
rı aloyı 70 eskadrone Bu ıki go1lu maddnlerı Jnpon- murahhası Amerika ma 
ksim olunur); 15 aluy yada mebzulen me\Cutdur. 

thra topçusu, 4 ulay doğ 
~Cu; 1 alay süvari top

~su; 8 alay ağır topçusu; 
alay istihkdm; 2 nlay 

j;::~o~: t ~~~:r~I;; I~ :::; 

f
~azın; 2 alay tank; 8 
ayyure topru alayı. Bun 
~ 203 biu asker ve 

•03 bataryadan i baretdir. 
Japonya'da, sef.,rberlik iltın1 

Bııg·ün 
Vatan 
Ecztlh<tnesi 
Nöbetçidiı· 

831 

eden 
nın 

tada 

hususlarını tonzim 
kanunların eksıırisi· 

iŞ 

40 
saatlerinin huf 
saat ve daha 

az olmasını amır bulun
duğunu ileri sürerek ve 
bu usulün işçi) re i~ buL 
mak hususunda ~ayet eyi 
neticeler verdiğıni söyle
cekdir. 

Hali hazırda lehlerinde 

Bafık3sir Asliye huKu~ 
Mahxem9s:nden: 

Börekciler mahallesinden 
çantay oğlu llüseyin'fn kızı 

Lütfiye tarafından kocası 

Şeyhlutfullah ıı ahallesinc1en 
olub hal& oturduğu yer 1 elli 
olmıyan elektrıkci Kemal 
aleyhine açdığı b fanına 
davasına gıyai?en yapılan 
muhake;nesi neticesinde 
Lütfiye'nin 28 - 3 • 934 
tarihli kararı 
nihaıde bay Keınal'den bo 
tan lığına verilen karar nihai 
l l. U.M. K. 407 inci u addesi · 
ne tevfıkan tebligat maka 
mına kaim olmak üzere 
ilan olunur • 

YÜZ: 3 ....... ...---... 
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: Çeviren : : Yazan: : J 
günden sonra beraber geçlr
dığimiz saatler bu hissimi 
bu görüşü ııü boıa çıkarın 

ad 

: Müştak : Ben delim iyim : Guyde : 
• • • Maupassal • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ben deli miyim? Yoksa Ve onu kollarımın arasın· 
Onu kollarıma a\ıb du· 

yalnız kıskanç mı yım? Bil da sıkarken bu gözlere ba-
daklarını aradığım zaman 

mlyorum.. Fakı.t dehıetlı kar, bu vücuda tamamen, 
canı sıkılmıı bir tavurla: 

ıztırab çekiyorum. Bir deli ebediyyen malik olabilmek 
- t ırak beni! lık yapd m, evet çılgınca hıraile kucaıtımda kıvranan 

bir de'ilik. Doiıru; fakat bu mahlüku öldürmek ihtl 
Veya, 

bu korkunç kıskançlık, ıf - yacile titrerdim. 
- Hiç rahatım mı yok be

nim? 
rata varan aşk üstüne hı- Oddmda dolaıırken, 
yantt, mahkümiyet, bu çek- adımların n ç kardığı her 

Diye mırıldanır, kollarım · 

dan sıyrılırdı. 
cİlğim ıztıra blar .. Bütün bunlar 
hakilıdten bir cani, bir deli 
olmadığımız halde bizi clna · 
yeller ve delililı ler yapma
ğa sevk edemez mi? 

Oh! Y anıyoru ııı.yan ı }Orum. 
Devamlı, sonsuz, korl<unç 
bir suretde yan yorum.. Bu 
k ıd ın çılgınca, delice sev 
dim. Dur!. Dur baka lım! 
1 la ika ten sevdım mi ya? 
Yok, hayır. hayır o benim 
f krımi çaldı, bütün mevcu 
diyetimi sard ı, beni bağ adı, 
Evet kıskıvrak bağladı. Ben 
onun oyuncağı olıı.uıdum 

Tamamen onun tebessümü 
ne, ağzından ç kacak söze, 

1 
bakıı'arına,vücudunun inhina· 

I !arına tabdim Bütün ben
liğim onun hakimiyeti altın 
daydı Ah 1. Ond.ın iğreni · 
yoru ıı • 

O kadınd •n nefret edi· 
yorum . Lanet ohun . Za· 
ten ond.ın daiıı·a iğrendim. 

Daima nefret etdim. Çün
kü o, bir vefas z, mü evves, 
alçak, rezil kepazeydi. Ü 

kafasız, düşüncesiz bir mah
lukdu... insanların en dü · 
ıkünüydü . llayır daha kö. 
lüsü, daha fenası alçaklığın 
mücesa~m bir portreıiydi. 

.\lünasebetımlzln ilk za · 
manian ne kadar tat'ıydı. 

Onun daima açık kolları 

arasında sonsuz, d •yanılmaz 
arzular n tesiri altında ken· 
diıııden geçiyor. eriyordum. 
Gözleri, bütün varlığımı kav 

rıyan o ebedi susuzluğu 

bir anda gidirmeğe kafiy· 
di. Ah o gözler. 

Sabahları mavi, öğleleri 
gri akşamları yeıil gözler 
Hay r ben deli değilim Evet 
yemin ederim ki o gözlerde 
hu üç mütehavvil renk vardı 
Aık saatlerinde onlar, bü

yüyen, küçülen bebeklerlle 
ne koyu bir mavilik içinde 
yüzerlerdi . Dili, titriyen 
kızıl dudakları aras nda bir ! 

yılan gibi kıvranır, ağırlaşan 

ve güçlükle açılmağa çal şan 
göz kapakları altından s zan 
ateıli, yakıcı bak ıları beni 
çıldırtırd . 

ıes kalbimde derin akisler 
yapar; soyunmağa baı!adığı 
ve gözleri kameıdıran vü
cudu onu omuzlarına kadar 
gizliyen ve birer birer ayak 
!ar nın dibine düşen robun 
dan ve diğer çamaşırların 

dan s yrıldığı zaman ayak
lar mdan ta başıma kadar 
bütün azalarımda. şıddetle 

kabaran, inen gögsümde 
nihayets·z bir taka.tsızlık 
ve zafıyet hissederdim 

l'irgün onun artık ben
den bıkdığ·nı his•etdim Bu
nu bir sabah uykuda.l uyan· 
dığı zaman onun gözlerinden 
('kudum. Her sabah üzeıine 
eğilir,esirl olduğum bu mah· 
liı'<un ilk bakışlarını seyir 
için sonsuz bir l~tiyak ve 
hararetle beklerdim. 

Ah! O mavilikier ... Deniz
ler kadar derin engin mavi 
likler. . Geçen zevklerin 
yorgun, titrek, mest mavı

likler.. Ufukdan fışkıran 

günün ilk ıı•kları gibi kir 
pikler! arasından görünür 
!erken bütün mevcudiyetimi 
Baran aleti daha körük 
ler daha alevlendirirler· 
dl. O gün, kapakları aç ldı
ğı zam:ın IAkayd ve hiç bir 
ıey arzulamıyan karanlık 

bakışlarla karıılaıdım. 

Oh! Evet gördüm, hisset
tim ve anladım ki herıey 

artık ebediyen bitmiıdı. O 

lıte o~aman kıskanma.ğa 
baıladım. Bir köpek gibi 
hilek&r ve kıskanç oldum. 

Eyi biliyordum ki pek yakında 
damarlarındaki ateıi alev· 
'endirecek yeni birisini bu 
lacakdı. çılğınca kıskandım 
Fakat deli değilim; hayır 
hayır, katiyen deli değilim. 

Bekledim; onu gözlüyor
dum: beni aldatamıyacakdı. 
Bana karşı daima gevıek, 
daima ıoğuk duruyordu. 
Arada sırada: 

- Erkekler beni iğrendirl
y<>r. diyordu. 

Bu sefer onu kendisinden 
kıskanmağa baıladım, onu, 
v alnız kaldığı gecelerinden 
kıskan yordu .. 

Onu, hareketlerinden, dü
fÜncelerinden, her ıeyinden, 
herıeyden kıskanıyordum. 

Vakit vakit sabahları, 

gözlerinde, eski ateıli gece
lerimizin' sabahlarında oldu 
ğu gibi ıehvet ve ihtiraı 

dalgaları dol11ııyordu. lıte 
o nman hiddetden boğulu 
yor,bütün asabım istikrahla 
sarsılıyor,içimde onu boğmak 
arzusu, onu ayaklarımın 
altına alıb çlğnemek,döğmek 
arzusu uyanıyor ve bogazı 

nı sıkarak kalbinde gizledi
ği bütün iğrenç hisleri yll· 
züne çarpmak istiyordum. 

- Bitmedi 

Balıkesir Zir<ti Iiıredi 
Kooperatifi l\cisliğinden 

Kooperatıflmlz ortakları 8 Mart - 935 tarıhlne mfisadlf 
Cuma günü alelade heyeti umu'fliye lçtiınaına davet edtl
miı ise de nisab ekseriyet has 1 olmadığ ndan esaa mukave
lenamenin 48 ncl maddesi mucibince 20 - mart - 935 çar
ıaınba günü saat 20 de halk fırkası binaaına ortakların 

gelmeleri ikinci defa olarak ilan ve rica olunur. 

RUZNAME 
1 - 1934 Senesi hesabatın<n tetk•kile bilanço, k&r ve 

zarar heıab nın tasdıki. 

2 - Eski Meclisi idare azaların·nıbra ve yenilerin 
intihabı. 

j Yeni Murakiplerin intihabı. 
4 - Yeni sene zarfında kooperatifin ziraat bankasın

dan ve ortaklar n kooperatifden tahsil olunmuı sermaye
lerinin kaç misline kadar istikraz edebilecekleri hakkında 
karar ittihazı 

5 Müdür ve müstahdemine verilecek maaı ve ücretin 
tayini 

ıı--..~~E-~-E--~·~~-~~=-=-~ 
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Bidayetde Edhem'in kuv 
vetleri galib bir veziyetde 
göründüler Ne .le oha asker
lik ilminden mahrum olan 
parti pehlivan Edhem' n ga· 
lebe çalacağını zannederek 
tanıdığı bazı zabitana tah
kiramiz mektublar yazarak 
ne ,ekilde kendılerlni öldü 
receğini tasvir ediyordu. La 
kin bu zafer .\le hmeclciğin 

süngüsü ve bi hasea fırka ku 
ma.ndanı İzeltin bey [l! gibi 
bir kumandanın iradui kar 

harfiyyen ve süratle tatbik kin Edhem ve arkadaıları, beye [2] iltihak elmeğe ka
rar verdi. 

ıik&yetl havi uzun bir de 

Sıt \'<tşl<lll Sit V<lŞ<l 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Aınkara'da bulunan müm
~ mebuslardan birkaçını 

1 
bu meyanda Reşid'i de 

l "et ederek mese1 enın na 
~alledılebileceğini müza 

ı~., etdiler ve ndicede bir 
:~eti nasihanın Kütahya'ya 

ı011cierilmeslne karar verdi 
't B ' u heyet de, Reııd de 

1Q~ll olduğu halde hareket 

~Uıtafa Kemal paşa ile 
tahya'ya varan bu heyet t, 

,b'•nda cerevan eden mu 
·i ere neticesinde heyetin 
heın ve kardE"şleri tara 

·~Q 't 11n icbar edilerek çerkes 
,~cie~lerin arzn etdıkleri 
1 

1
ld., telgraf ve fifre yaz· 

rllıllkda oldukları anla•ıldı 
ı 10nra heyetin avdet em 
'I ,1 ırıdığı ha.ide heyet av 

ııdden i<ttnkaf eder bir ıe
ı ~ cevab vermeğe başla 

11 
!~Yet meyanında bulu 

illi C:elal beyin telgrafında 
'lıdığı tabirlerden, :\luı-

tafa Kemal paşa bu cevabın 
1 kerhen yazdınldığında te 

re.idüd etmedi ve ce,·aben 
yazd ğı son emirle CelıH be 
yi ikaz ederek Ceıa.ı beyin 
zekası eseri olaralı. heyet 
hın müıkülatla çerkes 
kardeşlerin e 0 lerinden kurtu-

•ısında, çabucak mağlubiye lub Ankara'ya avdet edebildı. • 
Reşid, bittabi kardeşini te munkalih oldu 

nin yanında. kaldı ve isyan Kütahya 'n n ıa.rkı timali-
da filen başladı. sinde, cüzi bir kuvvete 

Edhem'in baılıca. kuvveti kumanda eden İzettin 
ni teşkil eden P ırti pehli- beyin hüsnü idare<i ve niza-
van u üfrezesile kara Keçili miye kıtaatının cansiparane 
aıireti müfrezeleri idi; Parti savletleri sayesinde, Edhem'in 
pehlivan ümmi ve lakin eski kuvvetleri kademe kademe 
bir komiteci ve oldukca va çekilmeğe ba.ıladıkları zaman 
tansevH idareci bir adam cenub cebhesi kumandanı 
olduğu cihetle ne suretle ha- bulunan Rafet beyin emrin· 
reket edeceğini tayin etmek- de bulunan iki grub atlı pi -
de müşlcül&t çekdi. Lakin, yade ile Edhem'ın kuvvetleri-
idareci olan bu adam en son nin gerisine düşmesi enıre
ra, hayalını •ig0rtaya koy- ' dildı Rafet bey her nedense 
mak için evve'a Fdhenı'le bu emri tatbik edemedi 
tefriki mesai ederek sonra Rafet bey bu emri 

ga.lib olan tarafa ıltihak et [1) Ordu müfettişi Grneral lz-
meğe karar verdi zcttin 

etmiş olsa idi, Edhem oka.dar süratle kaçıyorlardı 
kuvvetlerinin bir ihtiyat kuv. ki yetiımek imk&n yokdu. 
vetl bulunan Den·ir i Efe llamid ile yine süvari zabi-
kuvvetlerile E d lı e m ti M sırlı Yusuf ve diğer bir 
kuvvetlerinden ferdi vahidin çok müfreze kumandanları 
düşman rnıntakasına ıltica Dervif hey kuvvetler tarafın. 
etmesine imk&n yokdu. Ra dan esir edildiler Edhem \'e 
fet bey, değıl düşman geri· kardtşlerl akraba ve yakın 
siı:e, izzettin beyin bulundıı dost ' arından mürekkeb yet
ğu mahalle gelmek suretıle miş kişilık bir kafile halinde 
ı~lediğı hata doıayısile ten - Gördes'e doğrıı ılerledıkleri 
kidatdan kurtulamamış ve bir anda Edhem'in topçu 
lıurtulamıyacakdır kumandanı olan bir n·zami. 

Edhem kuvvetleri epi me- ye mülazım ev• elinin orta.dan 
safe katederek çekildikden kaybolduğu görüldü. Bu de
sonra atlı piyade grub ku- fa parti pehlivan da Edhe
mandanı Derviş bey gıbi bır me karşı vaziyet aldı ve 
kahraman asileri takibe baı· Türkiye hükümetine aid topçu 
ladı. bataryesinin düşman budu-

Rafet beyin maiyetinde 
1 ulunduğu halde evvelce de 
bir kaç defa Rafet beyi ikaz 
eden Derviş ley, bu de 
fa adeta Rafet beyin hata
sını telafi etmeğe ıneıı·ur 

edilmitdi. Yorulmak bilmez 
bu kudretlı kumandan, yine 
ümidin fevkinde itler gör 
dü. Edhem'in perakende 
kuvvetlerini mütemadiyen 
esir ederek bizzat Edhem 
ve kardeşlerinin izleri üze 
rinde kendisi yürüyordu I.A-, 

duna geı·mesine müaamaha 
edemlyeceğini söyliyerek 
topçu bataryesini, Dervit bey 
kuvvetlerine teslim edilmek 
üzere sevk eldi Lakin Par 
tipehlivan ne Dervlf 
beye ıltihak etdl ve 
nede Edhem le bera -
her dütmana iltica etmedi 
Demirci kaymakamı ıken 

birkaç akıncı müfrezesi ter 
kil ederek bu müfrezelerin 
umum kumandanlığını de 
ruhde eden lbrahim Edhem 

Edhem'in gözlerinde ne -
damet okunuyordu, l&kin lf 
itden geçmitdi Parti Peh 
livan'ın bu vaziyeti karıısın· 
da Edhem, lıütün arkadaı· 

larını toplıyarak arzu eden 
lerin kendlsi'e' beraber gel
meleri ve arzu edenlerin 
mili kuvvetlere iltihak et· 
mel erini söyledi. Esasen ya· 
n·nda ancak elli kiti kadar 
kalmııdı. 

Partı Pehlivanın ifadesi
ne göre, Edhem, gözleri ya
ıarmıı olduğu halde Parti 
Pehlivanın kulağına eğile

rek "Allah kardeşlerimin 
gözlerini kör etsin. demek 
suretile kardeılerinin kendi
sini iğfal etdiklerini ima et
diği bilahare anlaşılmııdır. 

Lakin Edhem'ın kar leılcri 
mütemadiyen teannüt ediyor 
ve yeniden teşkilat yaparak 
padııah namına milli kuv
vetlerle barb etmek hulya
ıile yaşıyorlardı 

Hatta Edhem'i icbar ede
rt'.k İstanbul'da Sadrazam 
Tevfik paıaya iltica eder 
cesine ve milli kuvvetlerden 

[1] - Şimdi Malatya valisi 

telgraf çekdirdiler. 
Burada garib bir vakaya 

temas edelim. Türk milleti
nin ve Türk hükümetlnln 
yoksuzluk hiasetdirmeksizln 
meydana getirdiği Halil ls
mınde bir Erkanıharb yüz
baıısı; Edhem'in erkan•har· 
biye relaliğl vazifesini ifa 
ediyordu. 

Edhem, kuvvetlerinin da
ğıldığını görünce Halıl'e, 

mevzuf bir erk&nıbarb yüz
baııaı bulunduğu cihetle or· 
duya iltihak etmesi daha 
muazzaf olacağını söylediği 

halde, Halil, kendilinden htç 
bir zaman ve hiç bir ıuret
le ayr·lmıyacağını ve lcab 
ederse Yunan ordusunda va
zife alacağını söyledi Nan 
kör bir mahluk olan bu Ha -
lıl hakikaten dediği gibi 
Edhem'le beraber düıman 
kuvvetlerine iltihak etdik
den sonra Yunan ordosunda 
Edhem ve hempalarile omuz 
omuza, velinimeti olıın Türk 
ordusuna kurıun atdı ve 
bil&hare de Yunan erkanıhar
biyel umumiyeılne müraca
at ederek Yunan ordusun
da ta vzifinl istedi • 

- Bitmedi 
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' lç ve salgın lıasLalıllar 
mütı>lıassısı. 

Cerrahi lıasıa ıklar ~ LÜTFEN OKUXUNUZ! 
mült:'lı<.1ssısı ~ 
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Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hastala 

nnı kabul ve tedavi ederler. 
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BİR ZAFERİN 1 1 döşemelikleri 
~1111 

Yazaıı: R. Gökalp V 1 
! Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 
~ Rcka lıet G()tüı·ııı~z Bir (?i<ttl<ı M<tz<t ıııızd<t Scıtılıı· 

istiklal Sa vatının en canlı 
ve heyecanlı 6 yapra~ı A 1 ~ Mııhterem miişterileı·iıııiziıı liitfen teşrifleı·i istifadt\leı·idir 
İNKILA BCI Bi B İ~I.\ ~ 1 l\ PİYESİ S 1; i\ DllES: FAHRİ TA iSANLILll 

Her kitabcıda bulunur- Fantazi Manifatura Ve 
~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 Qu 
it. d, 
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Balıkesir Vi l<tyct 
111 <t k<1ıı1ı11d <ı ıı: 

Kasapl.ıı· ılPl't'~İııdt'rı ak:ııı pi.; ~ularııı ıl\a~a 

~ayılııı ıııı:ı!-ı i(;iıı .\"Jlılıı ;ığ;ı lıa~Lıııılaıı kaııaliz:ıs , 
~on<ları ~irııdilik (2Lı2 ) ıııPlre ıııikahı adi lırır<;
lı ktıııal işiııiıı rıH'\<·ud ıı o'oz ı:ı~ i lt' kap.ık la~-
ları koııı İS_\<ıııdaıı \(•rilııu · k \(' kuııı, kin·l"i \(' 
içersiııe ~.ıpıhwak ~iıııı•ııto lıareile dPı·zi \t' iizı·
rinin kapak ta~larıııııı ıııaa lıarç ~eriııt> koıııııa
sı ıııiitealılıi<le :.ıiı olıııak İİZ('l'e yapılıııa~ı ,,. 
12-3-985 tarilıiııd(•JI itik11·en 31 8-935 
ak~anııııa kadar 20 µiiıı ıııiiddetl(' , •• rı<ızadıkla 

t>ksiltııırğı> koııduğııııda ıı (70) lira !Pıııiııata aid 
makbuz ilıııiilı:ılwril hidık<.k L<ıliplı·ı·iıı ıııaka
ıııi ~il~\.\ Ptır ıııiit(·s .. kkil konısiyoıın ıııalı!'ıı~uııa 
ıniiracaat t>ylenwlı·ri il:\rı olııiıur. 

Balıkesiı· \Tilayet 
M<tk<t ııııııdıtıı: 

Kasaplar dt>f'e!-iııderı akaıı 1 İ!-1 ~ulanıı O\a~a 

) ayılmanıa:-.ı i~in ~ a pı lacak k<ı ııalizas) oııa şiıııd i
li!.. lüzum göriileıı 150 ıılf'trP ıııik'alıı oı·ak ta-• 
~il.- '*-lıeri Lıir ıııt-lrP ıııliiııdt' , •• a~gari .tO 
s a ıı t i ııı e ıı i ıı ıl e v ı· 15 s a ıı -
tim kalııılıgıııda 150 nıl'!rP kapak taşlJl'Iııııı ııH'Z

. halıa vaıııntla le:-liııı s:ırtile 12-3-935 tarilıiıı-. ' 
deıı itibaren 2 l-3-\J35 ak~anııııa kadar 10 
gün ıııüddPtlP pa:t.al'lı~ la ıııiılı:ı~:ıaı-ı kararla;:lı
rıh..lıj:tıııdaıı ist{'klileıiıı :·Hı liı·alık ıt•ıııirıaı a~ea-. ' 
~ıııa ait.l ıııaklııız \P~a t'\l'<ıkilt> hirlikde rııaka-

1111 vil:lvetde ııılil<'sekkil koıı:sh 01111 ııırılısusııııa . ' . 
ınüracaaı eylemeleri ilan olunur. 

A one ücreti 
YIL GI 800 Kuru~ 
6 AYLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

1 SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruştur . 
-+-

Gazeteye ait her hususta 
Ne~riyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
-+ 

SAV AŞ Cumartesi günlerı I 
çıkmaz. 

1 -·-
1 A V A Ş ı: 

iDARE YERi: Balıkesır Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

1 T,,,,,, ~'~·~ A,,,,,.,;, - İı 

Zayi 
Yenice köyü ihtiyar he

yetınin resmi nıühürleri 1e 

eski ve yeni azaların mü

hürleri bir arada 12 mart 

salı günü zayi olmutdur.İıbu 
mühürlerin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Yenice köyü ih 
Uyar heyeti 

-

Muhterem müıterılerim . 
Daima her ıeyin eyısinl sa 

tan mağazamız. bu defa son 
moda e bise mode leri, dante
laları , güyet eyi marka ipek 
çoraplar, şapka valet 'eri çok 
zarif kilipsler 935 ilk baharı 

" J modası k r"vat, gömlek yaka 
!art gelirmişdir. Fiat sormadan başka yere bakmay ı nız. 

Yeni Çt'şiL Tıılıafi;yı·ci : KADRi 

llalıkesir \ .ila)'el 
ın '' k <t ııı ı ııda ıı 

K<.1~aplar deresiııde akc_ııı pi~ !:illlarııı tl\a)a 
ya~ılıııaııı:ı~ı içiıı ~apılııı:ı~a b: ı şlaııılaıı ve bede
li kl'~ri ( l ~00) liradan ibaı·rt hııluıı:ırı kaııalizas
yondan ~oo: ııl\~trc ıııliiniirı ıı'ıl,ıııi ıııaktaıııa 

göl'e k ızılıııa .. ı iı;Prsirıl' al'zaııi ııı:.ı1'laa ~Öl'(' adi 
harçlı \f:' t;iııu•ıııo dPr1,li vr. kapak ıa~lı kanal 
yapılııı:ı.;ı ııı:ılzeıııe ve i~çiliklt> lıeralwr 

l~ -3 -9:35 larilıiııdt•ıı itibarPrı 31-:1-935 
:ıksaııııııa .kadar 20 giiıı ıııiiddPfl(• ıııiiııakasaya 

koııulduğuııt.laıı lıu 1111:.;11.;da izahat almak isli
yeıı taliplt•riıı ( ı 80) lir:ı dipozito akçasilP hera-
ht•r ıııakaıııı ' ııa,etde ıııiitr~Pkkil kombi \'Onu . . . 
ıııahsıısuna ıııiira<'aaı t>lıııelt•ri il:'ırı olunur. 
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Muayene Günleri 
t:i"\l.\ BTE~İ ı;f' .\ l.El\İ 
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Üğlı•dı·ıı soıın saal 15 - Lıi İı; lıa-ıalıklar 1 A.,, 
l> ı ·. l\;ıv ;\lıııu•d Eıııiıı 

J 
11.\Z.\ 1\ (;f'NLEl\İ: 

Üfrlt>.lı·ıı srnıra saaı 15- 16 Kulak, Bogaı B 
ll ıı ı·ı111 kısıalıkbrı lir. Ba\ \lplıııwd K:'tıııİ 

ll ıt1 
l' \Z \llTESİ (;i".\"LEllİ: 

S ıh;ılı s:ıal il) - 11 İı· lıasıalıklal'I 
. 1 

' li.ı\ . \lııııeıl Eıııiıı • 

1 

Ü,C:I ·dı·ıı SOlll':I 15- 1 f) Ci\1, • 
B:ı\ İlı,;ırı .\lı ııl'd 

lak 
lıaslalıkları ıır-ıı t 

~11.b 
Ilı ' f 

S.\LI ı;f,\LEHİ: ~11.r 
..: 1 1 lü ll 1 1 l'I l)ı··'ti ,-,,ı 1<1 ı •a:ı ı - ı; ı;ısl a l I\ arı ilıe 

B,I\ .\lı 111Pd Eıııiıı bllti 

(>frlı · dı•ıı !'onra :-;a;ıl 15-lG l>. · lıasıalıklar~ıd 
• 

nr. opı•ratiir. Ba~· Sadi Öz:ılrl.\ ı 2 
t.:AHŞ.\MB.\ (;lJ~LEl\I: ~'de 

Öı:tled(~n soura sa:ıt l .1 - lfi lı:lı:ı_,t :ıl ıklıırl B 
l>r. Bav llaif ~ın 

l'Ell~E~IBE r.f'~ LEl\İ: ~~t~ 
i'ıgleılı>ıı .;oııra saaı 1 :ı - l G 1>, ı·ı lıasuı ~e 
Hr. B.ı' '1ı·lıııwd .-\li 'ııta 

l~gil 
---- ltın 

dıı.r 

B<ı I ık t'sİ ı· O ı· ına n 'ıht 
Müdürliiğiinde ~~11 

Susul'iuk k.:.ızası d:ılıili11dP Catald:ıı(ı or ~~ • 
ıııııın Ta~ yatağı ıııt>vkiiııdı> ~fadı>ıı 'sütııııl 1 ııı'ıı.ıı 
icin kesilnıi!:I ,,. müd 'eti ieiııdt> cıkarılma111:1 ~ı 

• '* '* • 

dan ıniisadeı't' «-dilrııis oları 1-Hl- '31 ııı 1ılil 
• t 

ıııikah ga~ ı·i ıııan111IP ıııuadil ..ı:s8 ıaııı> ~aıır ~:n ° 
liııdı· ~u,aı·lak l.a)ırı a~acı 80-0-H05 Giiıılt ~1 11 
ciııt> r.ısllıvaıı Cunıaı·Lı·si ~iiııii sa:.ıl ı 5 de i ~, 
olunıııak ü~erı> aı•ık aı·ıtır;ıı;na korıulnıu~1 ~'ıı.t . . ~,w 

Beher ga~ ı·i ıııaıı11ıl ııH'l rı• ııııkı'ılııııııı 1ıe :,tı 

muhaııııııPni ı H:~ ktırtıs ıılıı p ihale giinii i~ '•te 

lileriıı ~ iizıle 7 ,5 depozito ııı ık huzlarile n:ıl 1 ııı l 
sİI" Orrıı :ı ıı 'liidiirlii~üııdı• toplarıaeak koıııi~.'. ~~:n 
"~ Lt-:-;liııı 'e ırsı•lliiıııdt•ıı itilıart•ıı hir a) it'1 •i~· . ' ~ 
cıkarılıııası 1111'. ı·ııı olan ıııezkur a!lacların 1' • ~, 
,) . .. ·~· 
H' \apları \t' saiı· -. ,•r:.ıit lıakkında daha ('(I~ t~ 
ltlrııat almak i:-tiyeııı ,~riıı her güıı Onııaıı .\l[ı d,t, 
yetill· Susurluk ·Ornıaıı 11111aı;wl~ı nıf'mıırlv ~•t. 

.. 1 "jA 1 ~b na ıııuı·acaaı arı ı illi o uııur. hJ 

Neıriyat müdürü : ESAT ADll- b,~, 
B
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