
--------- ----------·- ---------- ---------
"- -

fransa da A iman ya' ya ~ır nota vererek 
izahat istedı 

Her yerde 3 kuruıtur 

Balıkesi r : K uvayı M.C. Savaş Yurdu. 
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Vilayet Genel Kurultayı Dün 
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kamutay Almanya'n1.n silahlanması münasebetile 

Bay Flanden diyorki Dün 1 evlik Fıkret Sılayın baş· 

kanlığın<!_a toplandı Alman beyannamesi dünyaca 
8Qtçe tahvilleri ve memur maaşları hak- • • • 

kında kanunları görüşdü . '.,.__:- kabul edılırse sulh eserı mahvolur 
Ankııra, 21 (A .A)-Ka rn u . 

lay bugün Tevfik Fı kret 
Sılay 'ıo baıkanlıi!ın da toplan· 
llı • tdır. Ka mutayın 1934 yılı 
ltıayıa, haziran , temmuz ay
ı_., hesa bları hakkındaki 
llıilraktbl i i!ln raporl a rı oku 
illrak malumat edinilmiş ve 
1934 yıl umumi n üvazt>ne 
llııe giren bazı da i•eler Lü t
lelerl umum fau~ ların dıı n 

?3342 lira ind irı l e rek bunun 
?2442 l i rıı11 n ın bütçd<'rin 

llıuht el if fasılla rına ılave 
tdUmeyen 1 Y28 yıl lı oçla · 
tı karıılığı a • lı altında aç 
ı,ıı fasla fevkalade tahsisa t 
~ 'arak konulma sın ·ı ait ka · 
~Unlar kabul olmuıdur. 

Kamutay bundan ıonra 
devlet memurları maaıatın 
le\rhıt ve tadılin e dair ka -
~llnun me'iye vekeletine ait 
~mındaki ıısporl muhase· 

--=-~ -= 

\ 

Bay Tevfik Fikret Sı l ay 

becilik!er ı artiıine üç muha · 
aebecl , üç tetkık memuru, üç 
veznedar !la ve edilmesini 

gözeten kanunun birinci mü 
zakereaini yapmıı ve pazar· 
l'li günü toplanmak üzere 
dağılmııdır . 

Biz hak politikasını kuvvet politikasile de.ği
şir sek Avrupa' daki zayi( h 1-ikumetlerin mevcu

diyetleri tehlikeye düşer. 
Bunun için mrsele uluslar kurumu mahkemesinde görüşülmelidir 

Paris, 21 (A.A) - Bııı ' a
kan bay Flanden ayan mec 
lisinde askeri meıe ,, Jer mü 
zakere edil rkcn bir nutuk 

ıöy l emitd ir. llaıbakan bu nut-
ku:tda Franı z aakeri hizmet 

müddeti kal ı dei!il, 1935 !la 
' 940 yılları aruındaki 

az mikdarı sınıflara mu· 
vakkat bir zaman için uıı:a 

tıldığını söyledikden sonra 
demiıdtrkl: 

Fransa yaln z olarak ve lü· 
zumu takd irinde müttefık 

!erile birlikde kendisini 

. oldui!unu söyledikden spnra 
demitdir ki: 

"Alman beyennameıi 

man lnt ı h a p dmtıdtr. Me . 
ıele Cenevre'de müzakere 
edilmelidir. 

Meırullyetler çerçnt'ıl 
içinde muahedelerde bütün 

1 tadıll e ri yapn ak lı abildir . 
Harpden nefret eden Fransa 
sulhun muhafazası için bü 
tü:-ı tedbirleri alacak ve 
etrafına aynı ü 'küyü mubıı 
faza eden devlet lerden kuv· 
vetli bir halk toplamakdan 
vaz geçmlyecek » Baıbakan 

nutkunun sonunda Fransızla
rın mutlak ıuretde lttlha 
dını ve lı blrlfi!lnl yapma -
ıını iltemiıtir 

Uluslar turumu ~onseyi fevkalade toplan
tıya çağırıldı 

Esat Adil Müıtecablıoi!lu 1 
Çıkaran •• lia ıyazıcı 

---
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Vilayet Genel 
Kurultayında 

Dünkü açılışdan sonra baş

kan vekili, yazganlar ve 

encümenler seçildi. 
VılAye t i miz g dnel kurulta_ 

yı dün mutlu bir açı lı şla 

işl e r i ııe lıaşlam ı ş ıl ı r . 

l lı: önce vali bay Salim 
G:indoğan bir söylevle ku· 
rultayı aç mış, son ra seçim
ler bnolanmışdır. 8 Jşk an ve 
killiğine nvuknt Sad ı k DJoiz 
( B1l ı kesir ), yazganl ı klara 
Hamdi (B1ndırma), Kenan 
Akman cBılya ) s Jçilmişler
dir. 

Bu1dan ıcınra encüm1nler 
3eçimi yııpılm ş, iza'ınarn e 
azaya dağıtılm ı şdır . lzdhna· 
menin münakagası gelecek 
toplantıda yap.lacakd ı r. Mu

İngiltere İngiliz 

müdafaa edecek kadar 
kuvvetlidir. Fakat Avrupa' 
da çok zayıf uluılar vardırki 
ei!er biz hak polillkaaını 

kuvvet po ' ıtika11 ile dei!iı
tırlnek bunların mevcudl · 

eller dünya tarafından ka · 
bul edılirae barit eıerl 

mahvolmut demekdir. Fran 
sa Almanya'nın tezini kıı 
bul edemrz Alman ulu 
sunun arzu etd t ği dört 
büyük yıll k harpden ıonra 
ıilahlarını bırakdı ğ ı doğru 

dei!ildir.Harbin mesulfyetlerl 
hakkında dünya çokdan 
bui kararını 
verm : tcfır. Bu kararı ben 
mururu Zftmana ui!ratmak 
istemem.Ray Flanden Fran 
aanın silahlanma hakkında. ~~~~~~'!!'""----•I hd hıtrta toplantıları pazar 

SAV AŞ'CI G™: çarş ımbl günleri olarak ka-

~üdafaası icın 
• 

ay Çurçil ne diyor? 

Londra, 20 (A A ) B 
llrcil avam kamarasında 

tyanatda bu' unarak b&\·a 

'oi!ramının lngil tere'nln uıü· 

-faaaı için gayri kafi ol 

Ui!unu söyled ı kden ıonra 
eınişdir ki; 

ııÇok mühi m bir tehlike 
e\rrealne girdik Hir 

'rp manzaraaile karıı -

tınıı değl lız Bunun 

Gazetelerı J yelleri tehlikeye düıer . Bu· 

Fransa'nın müraca-ı nun için meselenin Cenevre 
• de uluslar arası mahkeme-

atı nı tasvıb etmeyor sinde faaledilmesl llzımdır .• 

1 
Kay Flanden bir yıllık hızLondra 21 (AA ) - in-

i 

1 

met kanunu çerçeveıinde 

1 

gi iz g azetelerinin çoğu bat 
ka lmakla Fransa'nın bir ti· 

yazı ' arında Franıa'nın Al lahlanmaya doi!ru g itdii!inl 
manya ta rafından Versay ve 3G fırkalı 12 kolordudan 
muahedesinin ih lal ediliti 
meselesinin u l uı 1 ar kurumu
na vermesini taavib etme · 
mekted rl,.r Franıa'nın ha · 

mürekkep Alman orduıunuo 
ise 15 Mart beyennamelin · 
den öncede mevcud 

ki tahütlerin yabdığını tek
rar etdikden veRen'ln öbür 
tarafında yapılmakda olan 
si 'ahlanma dolayıatle bu 1 
huıuada daha fazla ileri 
gidemedii!lni ıöyledikden 

ıonra nutkunu ıu ıözlerle 

bitirmlıdır . 

«Roma ve Loa ndrkonuı· ı 
malarından ıonra nihayet 
bir Avrupa barıfı göz önü · 
ne alınabilecek bir hale 
gelmiıdir. Almanya iıe leh 
dit edil mekde oldui!unu ı 

bildirmek için böyle bir za 

reketi .\ l manya'nın uluslar 1~==========:::::::=:::::;:::::;========::. 
kurumuna dönüıünü m4'net 
n- eye mutemayildlr ifa! · 
buki bu dönüıü bütün İngiliz dış bakanının 

l\iine geçi le bı l eceğlnl ümit 

derim Fakat vaziyet 

!ıı 4 dekinden daha çok 
lıadır ve konturol edilme 
eıı imkanıda vardır . B. 
orçil sözlerini dünyanın 

tı büyük tayyare kuvvel
tine müsavi tayyaı e kuv 
etını istlyerek bit i rmiıtır. 

dünya istemektedir. 
Taymis gazetesi "Fransa'nın 
karar ı ıayan • teesaüfdür. 
Uluslar kurumunu Alman· 
ya'ya her zamandan fazla 
A lman aleyhtarı olarak göı 
terebillr ve Almanya'ya bu 
raya dönmek ı hlimalinl da
ha azaltm · ıdır" demekdedlr. 

Beı·Iin seyehatinden evvel 
ve sonra iki toplantı olııcak 

Yunan 
K.abinesınde 
eğişiklik oldu 
Atına , 21 r A A) - Kabinede 

eilitiklık olmuıdur: Make-
0ııya umumi valiıi dahili 
eye, dahiliye adlıyeye geli· 

Bay Çaldaris 

Fransa 
Almanya' ya 
nota verdi 

Parla, 21 (S Ş) - Fransa'. 
n n Berlin sefiri hükumeti 
nllmına Alman dıt itleri ba
kanlığ • na bir nota vererek 
mecburi ask• rllk tatbikatı 
hakkında izahat lstemitdlr 

Alman hava manev
raları 

Berlin, '.! 1 (A.A) Hava 
manevralarına dün sabah 

ıııı, ziraat ve 11hatt> de yeni d vam edilırıitdir. Tehlike ı 
,tan1ar tamin edilmlı , ~aı· vukuunda hakk ında intizamı j 

an bay Çaldarl < dıt ıı leri koruya cı. k l arı ve hükumet 
'kanlığını :deruhte elmekde memur' arının emirlerine 1 

~ı bakan ve müıteıarlıırın J itaat edecekleri kanaati ha-
lıfleri yapılmııdır . ııl olmuıdur. 1 

Roma, 20 ( ı\.A ) 
Mart da lngiliz dıt ııleri Ba -
kanın ·n Berlin'e hareketinde 
evvel Parisde yapılacak olan 
toplantı ikinci bir top · 
lantı için ihzari mahiyetde 
olacakdır . lngiliz bakanının 
avdetinden sonra yapılacak 
olan ikinci toplantının 

B. Mu11olini'nin huzurile ıt
mal ltalyas ında bir yerde 
olma11 muhtemeldir. 

L ondra, 21 ( S.Ş)- Roma
da Muuollıni'nin baıkanlı· 
ğında toplanacak olan Roma 

-
Bay Mussolini 

kongrasına baı vekil Mak
donald'ın da lftlrlk edeceği 
anlaıılmııdır. 

Bay Simon 
Pariı, 21 (A.A 1 - Roy . 

ter ajan11 muhabiri bildiri
yor. Almanya'nın ıilalanma · 
ıından doi!an meselelerle 
mefgul olmak üzere Franaız 
ve İtalyan münıe11illerinden 
mürekkep bir heyet lnglltz 
dıı bakanı Berlin ıı'eyahatın · 
dan önce Pariı'de toplanı. 

cakdır . 

Roma, 21 (A.A) Pa-

1 

ri ı'de yapılacak olan toplan· 
tıyı ikinci bir toplantı taklp l 
edecekdir. Bu toplantının 

bay Muaaolini'nln lftirakile 
Şimali ltalya'da toplanması 
muhtemeldU. 

1 leriliğin ÖZÜ rarı.ı,d rılmış.lır. 
l'urdumıızda çıra ile elrk- Vılıl.Jdt gdlel kurulhyın ı 

lrlk başbaşa yanar. Eıı lüks fayılalı calı9nılıır ve b:ıtarıklıklar dileriz . 

binalarla damları otdan ku-
lıibeler kııcak kııcağadır. 
Okuma ya:ma bilmiyenler-
/e yüksek talısil görenler 
kapı kom~ııluğıt ederler. 

Hasırda ıı kalkıb bir saat 
ötede ıııarıikln koltuğa otu. 
rablli. siniz . Yalın ayaklı 
köylü kadwlarile, kürk man· 
folu bayanlar yanyana yü
rür. Çingene davulu ile-rad
yo sesleri; Zeynebltıı türkü. 
sile l'arl j öfrm birbirine ka. 
rışır Mal•sadım bu uygıın 

suzlııklarııı bir tablosıııııı 
yapmak değildir. 

ltıkıldb111ıızııı onııızlarwa 
yııklenen büyük i~lerln, bıı 
güıııın ue yarının adamla 
rıııdaıı beklediklerlnı/z/n yıl ' 
celi{jini göslermekdir. 

Jierili {j iıı özü düzen ue 
büiüııfrşıııededir Bir yön 
den ilerilik o/mu:. lJıı dıi . 

zen ve bülıi 11/eşme ise ileri 
alıl<ik , ileri bilgi, ileri lek-
11/ifln elele uermeslle olıır. 

Meseld bizim muallim mtk· 
tebl ileri teknikdeıı bir ör
nekdir Fakat bunda bıitıin. 
/eşme ue düzen yokdıır. 
Çünkü böyle bir blnamn 
önıinı: asfalt yol yakışır. 
Öyle yoldan da ancak oto· 

Sulhu ı Venizelos 
bozıınla t' i _ 

At' ' Karşılarında kimleri ına ya mı 
bulacak kaçırılacak? 

Londra, 20 (A.A) lngll -
tere hazine bakanl• i!ı mail 
müıavlrl söylediği bir nu • 
tukda demltdir ki: 

Avrupa vazıyet! 1914 den 
beri her zamandan daha 
tehlikelidir . Bununla bera · 
ber normal olmak için hiç 
bir sebep yoktur. Son ha • 
dheler hiç bir ıeyi değiıtlr · 

memlı ve fakat sadece va
ziyeti ayd ı nlatmıı:lır. Sulhu 
isteyen dört büyük memleket 
lnglltere, Fransa, ltalya, 
Sovyet 'er birlıi!i sulhu boza· 
cak berkeıin karıılarında 

kendilerini bulacaklarını 
açık bir turetde dünyaya 
anlatırlarsa ancak o zaman 
bu itin tem in ed ı ldiğinl ümit 
edebiliriz. 

Parlı, 21 (S.Ş) - Venlze· 

loı bir iki güne kadar Fran
ıa'ya geçecekdlr. Haber 
alındıi!ına göre bir Yunan 

Bay Venizeloa 

vapuru Venizeloıu kaçırıp Ati
na'ya götürmeğe hükQmet 
tarafından memur edilmtr 
dir 

Fransız meclisi 

mobil geçer. Bunlar ileri Parlı, 21 (S.Ş)- Franeız 

tekniğin bıitıinleşmesl de •------------- mecllti Roma anlatmasını 
mekd/r. yarın konuıub tasdik edecek 

Yetcilikden anladığımız ue d lr-
lJu mektebin lemsll ddiğl 

ileri alı/6.k , bilgı, teknik ile 
buradan çıkıb köye gidecek 
olanların orada rasllıya
cakları alıldk, bilgi. teknik 
aras rıda bir yakınlık, bir 
anlaşma olmazsa sarf edilen 
emeklerden fayda yerine 
zarar gelir. •• 

Bizim lnkıldb.:ı cılmuri· 

beklediğl mlz, bu aykırılık-
ları kaldırarak ileriliğin özıi 

olan umumi düzen ue bıi 

lılnleşmeyi yaralmakdır . 

Yoksa, çıra konforu ile elek
trik konforunun kucak ku. 
caqa yaıaması bir ilerilik 
değil, ıaşkınlığın ta kendi
sidir. 

Bay Eden Rus borç
larını görüşmiyecek 

Londra 21 (A AJ - Bay 
Eden a•am kamarasında 

Moıkova'da Sovyet hükumet 
erkanı ile Ruıya'nın 
borçları meıeleılne temaı 
et mi yeceflnl ıöylemltdir . 
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l.İdmanbirJigi eşya piyangosu-•
1 

ş·L· ti d'I ı.ıJArl' -- .· - ı~aye er ve ı e~ e 
· ,Kazanan numaraların dev3m1 - 1 ı 

Kol ka11 dııda yeni ıubeler aça-
cakdır. Hunun jçin tah1'1kat 
ve tetkikata baılanmııdır. 

Yeni paralar 
lıtanbul, 21 (S Ş)- Yeni 

baaılmakda olan 25 ve elli 
kuruıluk gümüı paraların 

baıımı mayii ıonuna k dar 
bitirilerek tedavüle çıkarı. 

lacafı anlaıılmakdadır. 

--ı>ıio gece :dortlı malıal 
le~inden Emin oğlu Ahmed 
saı boş olduğu holde çarşıda 
kahveci lbrahim'ın kuhve~i
nin camlarını kırarken ya
kalanarak hakkında tahki 
kata ba lanm ışdır . 

Egekon 
Bu adla Konya 'da günlük 

bir gazete çıkarılmıya baı · 

lanmııdır. Arkadaıımıza 
1 uzun ömür ve baıarık l ık 

Soy ıtdı 
Yeıılli cami civarında bo. 

yacı Mehmed mahdumları 

çerçllerde terzi Salih Zeki 
ve yeııllide boyacı Emin 
(Arda) soy adını almıılar

dır. 

düğmeıl 

144-S 
2086 
2159 
2712 
2768 

Sigara 
tablaaı 

37 
110 
989 

1314 
2721 

1273 
1434 
1962 
2ı26 

2194 

ıapı 

54 
1124 
1482 

podra 
23 

479 
779 

1308 

makaaı 
152 
715 

MalOl8:~1~e~:~ı::~~ mı 1 •• ~· 
Bandırma'dan yazılıyor: lıuth 
Müteka 't mA.141 ~ lam 

lerin ıon derecede olan ıb •ktı 
t i yaçlarına mebni üç aJI~ llıüa 
alacak'a·ı maaıları baP•1 dug
ya kırdırnıek ıuretlle ttıııd' •ınd 
ye kadar almakta olub l le i: 
llyaçlarını temin etme• <lir. 
iken bu kerre k rdıracalı~ bir 
rı maaıları Bandırma pıı abeı 
müdürlüğüne müracaat letiıı 
sene baıı lmzirana kada Cavi: 
banka ile ciro muame de ıl 
yapamayacağı cevabında b •iz 1 
lunmuıtur. Halbuki bu el~ talil 
muamelesini lıtanbul 111'~ llıez 
ye dalreai muntazaman 1~ llıub 
makta olduğu halde !!aıı deş 
ma malmüdürlüiünlln "" illan 
baıına kadar yapılmıyacl danı 

dileriz . - 2J:..O 

Fransa Köylülerimize bil'- öğüt Bir ıurahi 
ve bardak 

1908 

4 er tane ufak para 
çay katılı • çant~11 

ağızlık ıu 

Zabit maaşı zamları Uluslar kuru-
Ankara, 21 (S . Ş)-Zabi-

i)ıleıııe i~leri hakkırıda lıir çok şikayeLl•·r 
dirıliyıırıız. Bu11br biraz da hilııwıııezlikdı•ıı ilt>

ri ~eliyor. 

573 345 
1008 1208 
t 190 1575 

1861 

344 
1187 
1393 
1438 
1573 
2510 

bardatı 
~93 

988 
1010 

karmen 
818 

1534 

tana yapılacak maaı zam
ları hakkındaki kanun layi 
hası büyük kamulaya veril
mifdlr. 

m UOa müra-
caat edec~k 

Fillııı-lit..a lıalkınıııııı, hillı:.ıs~:.ı t..ö,Jiilt>riıııizirı 
bir çoğıı borçludur : ı r. Di'ırlü seb~hlt>rle borç. 

1721 
2472 

larıııı ödireıııiveıılı·r lıakkıııda . alrırat..lılac. icr ... ava . . . L 
- Dolma Kır~vat Lastik Kadın ' Kahve Tuvalet 

Almanya 
Buğday alacak 

Pariı,2l(A.A)Royter ajanaı 

bildiriyor: kabine A !manya' 
nın mecburi askerlik hlzme 

nıiiracaat ediyorlar. Bııııuıı üıPriııe krııdilı·rine · kalem iğnesi bebek tarağı fincanı ıabunu 

368 
1050 tel ı lı~ edileıı ödeıı!e Ye~ a icra rrııirl.-riııdr ~·azı-. 

tine dair olan kararını der- fı ıııiiddetlt>r icintı'e ya kaııuni bir itiı·a'ztla ıı ·ııiuff-
hal uluılar kurumuna ha vale • • 

" k d ııı:.ık ve."a ıııal IJP~aıı ~·aıınıak ırf•re_kdir. Yc.ıl.'i" etıne5e arar Termit ir . -' M " 

216 
J 4i 1 

2317 
2450 

334 
1679 
2236 
248,ı 

2860 

924 .. .. . ~ 

' 
105'7, 
1429 
'.!040 
2404 

132 8 
503 l5 

1334 826 
1480 1790 
2511 2158 

1227 
1677 
2432 

lıtaabul, 21 (S Ş) - Buğ
daylarımız bilhaua Alman· 
ya'da çok beyenilmekde ve 
gilnden güne rağbeti artmak
dadır · 

Kabine aynı zamanda Sov- kanıırııııı 76 lll'I nıaddPsiııı• göre lıenı l.ıapis 

yet hülcılmetı tarafından bay ohtııurlar IH'ııı cı·za ~örürlı·r. Mesel:l i~lfirlı- Erkek Not Krem 
defteri 

Küçük Ş. Dolma kurıun Kalem ceTabı bizim gibi malQI ye ı\fri 

Gelen duyumlara röre 
önümüzdeki ıene içinde Al
manya'nın buğday ihtiyacını 

Tii""-.tye'den tedarik .edeceğJ 
anlaıı I ma kc!adır . 

Ormanlarımız 

LaTal'ın Moıkova'ya gel - borl'tı oları bir körlü mal hevanıııda lıultııııııa-
mesı için yapılan daveti de · • 
kabul etmııdır. dı~ı için h r gii;; hapsetlilİ.\OI'- Burı:ı nıey-

darı vcrıııenwı.. icin kiiYliılPriıııiıirı icra ılairesi-

Bay Heryo nin emriı i :ıtır alııı:ız, -~a ı..anuııi itiraz ııaı..tarı-
M k • 'd k nı kullnıınınl:ırırıı, Hılıul nrnl lwynıııııda huluıı-

05 ova ya gı ece . · . · 
P 21 (s Ş) Ek . b / malarıııı lav~ı,e erlPrız. 
drıs, • - ~ ı aş. ------·:........---------------

vtıkil ve raıliltol fırkası ön- Uluslar kuruınu derı bay Hı.ryo bu uyın so 
nund l Moslıova' ya giJecek-

- ------ -- --

tarai!ı 

759 
792 
ar4 
882 
937 

1481 
1493 
1838 
1895 

-20 ıs 

2226 
2304 

94 137 
521 :96 
874 431 

1959 434 
2102 1003 
2124 . 132ıJ 
2167 1458 
2345 1549 
2367 969 
2-194 1574 
2797 1999 
2958 2359 

kolonya kalem 
172 487 

1009 1066 
1292 1251 
1417 1362 
1636 1877 
1694 1315 
1715 2245 
2117 2292 
2323 1.7ı9 
2366 2994 
2288 
!4Y5 

tıraı 

533 
1247 
1613 
1807 
2043 
2266 
2305 
2347 
2:i95 
2614 

tekaidlnln mağduriyet nl 'fi Ve J 

cib olacağı cihetle keyfi~ llst~ 
muhterem razetenlz in ıııt l:)J ll 
larında ilinl'e alik• da 
maka•ların nazar• dikil hük 
]arını celbini dileriz, Cut 

Yine posta işle~ kai 
. ~ t 

Korucu, Osmanköy ·han 
Ankara 21 \S.Ş)-Zıraa, 

bakanlığınca ormanlarımızın 

ıalihı için lazım relen tet 
birler alınmakdadır. Bu e• 
yanda ormanlarımızda bizde 
olmıyan ağaçlar yetııdirile
cekdir . 

,Jir. Heryeı'uun bu seyı.hııtı 

cok mlllıım snyılmakdadır. 

Lelıisıan 
Fevkalade toplantıya çağırıldı K. Kalem 

1<18 
347 

D. fırçaaı 

' 80 
1·37 

D. macunu 
214 
601 
716 

ipek mendil 
85 

Ketenm. 
114 
122 
289 

Şmalı nahlyelninden al~ll Q 

fımız mektublarda gast nıa 
!erin, mektubların gelm'.'.ij llın 
tinden, çok defa da b~ liab 
nahiyelere alt olanların -.J •eti 

1 lara kadar geldtğlJld" ~u 
ı ıtkiyet edilmektedir. lloıı 

\'erem sanıı
tory()l1ltı 

lıtanbul, (S ŞJ İstanbul 
Verem mücadele kurumu 

Doğrudc.n doğruya 
temasa e:eçdi 

.525 
545 
624 
649 
726 
802 

ıll26 

1036 
1069 
1414 . 
1430 
1491 
2856 
1783 

.. i13 
8ÖO 

1463 
1485 
1663 
1897 
i897 

241 
1326 
1625 
:l.130 
22a3 

, 

tarafından Erenköyün'de 
kurulan verem ıanatoryo· 

muna 35 yataklık bir pav· 
yonun temel atmaıı yapıl

mııdır. 

V rşova . 21 [S ŞJ - Lehis 
tan .blllıuıne.i Almanyı.'nın 

ailAhlaomnsı meselesi karşı. 
11ooa doğru<lan J-0ğru ya Al
man bükOmeli ile Myasi tr. 
ınularo. girişmişdir :Oıe yöa· 

den, mebnsler me<'lisinde 

Almanyn'ya karşı bazı me
buslar ağır ith ımlarda hu. 
lunmuşlar.lır 

Cenevre'den bir görünüş 

1078 
1107 
1180 
1081 
1218 
1257 

---- Ceııe\l'f', 21 (S:Ş) - (lııı-lar kunınıu 
seyi fevkatade bir ıoplaııtıy:.ı çağırılııı ~ılır. 

k.oıı-
1\on- K,tap Silgi 

102 696 Venizelos'un 
Oğlunun vapurunu 

alıyorlar 
Belçika kabinesi 
Brüksel, 21 (S Ş)- Belçi

ka kabinesi çekilmişdir . Kral 
konuşma!Jtına devam edi. 
yor . Knbin onin ne vakit vtı 

kimin t:ırJCt ndan kurulJcoğ• 

belli ıleğıldir 

se~· ııisandaıı öııce topl:ııı:ıc:ıkdıı'. ,. ........... ~ ______ , 1437 
1507 

324 
488 

1 113 
1184 

lıtanbul 21 (S.Ş) - Venl
zeloı'un oğluna ait olan ve 

Haliçde bulunan vapuru al
mak üzere Yunan hükılme
tlnin gönderdiği bir kapdanla 
23 layfe geldi. Vapur bir iki 
güne kadar gidecekdir. 

Yurtdaşt 
1599 
1971 
2311 
2361 
2438 
2478 1 

2558 
2811 

509 1291 
553 1374 

Bulgar sefiri 
letanbul, 21 (3.Ş) - Bul 

itaya tasvib etdi 
Romu, 2u [S Şj ltalyon 

hülıQ ntti, Almanyö'uın filnb. 
lanmaaı kartısınJa Frans.z 
hülıtlmet ı nin uluslar kuru
muna mürac~at etme kara
rını tasvıb etmişdir 

Fefaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hi/afihmer insanlığın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
liahmerin himayesinden uzak sayrruız,. 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 

gar ıefir ı bay Pavlof bu 
gün şehrimize gelmııtır . 

-~-- -

1 'ı Savaş'ın Romıım: 36 
1 ! 

BUKALB 

--ı 
Ilı 

1 

1 

-D?ar!!i~~~~ ıı I 
Tunçkanat, sanal ı 

Yazan: Mükerrem Kamil 1 

Bir mezarlık üıtüne bir apar'ıman ku 
rulur mu? 

Ba; ne kadar biçlmılz ve tallıiz bir · 
ıeyıe .. 

Onun da; aflayan,acı çeken ve hlli. ' 
ıeven bir kalbin yıkılııı karıuında (bir 
ıaadet heykeli) dikmesi .. 

Ôyle manaaız olacakdı. 
Oyunda kaybetmek ı·raaı kendinin 

dJ.Gözlerlnln önünden 
Kitaplarda okudujiu. fiJımlerde 

ıeyretdlil kahramaa karlınlar kafıleıl 
geçiyordu. 

Bir aık insana ne yapdırma:z. 
Eier aık; hakıkaten arzunun, lhli

raım, alnlrlerln ve adalenin bealemedlğl 
plltonfk bir aıkıa, Sevglılni; 

Kanı, onörü, kadınlıi• kadar üstün 
tutan bir inaan için. 

Acı çekmek, çilelere atılmak •ıkın 
ardından gelen göz yaılarına 
katlanmak nedir ki? 

- Ben 111eıut olamadım. 
Fakat bari onların ıaadetınl hazır -

aza kavdol. 

ladım .. 
Demek de az bir teıelll midir 
Evet; bu oyunda yere vurulması la

zım gelen ancak ve ancak kendisidir 
Haata bir kalbin duruıu; 
Genç bir vücuda y ııama kuvvetini 

geri verecek .. 
Ne mutlu ... 
Kendini feda etmeğe karar verdik 

den sonra tekrar bunun teklini dütün
meie baıladı. 

ilk kklına gelen ıey (ölüm) oldu . 
- Kendimi öldürmeliyim 
Birden bu fikir ; okadar bayağı ve 

okadar korkunç geldik!. 
Bunun düıüncesi bile genç kadına 

utanç ve ürperme verdi 
(SeTgt yarııında kaybetdiğl ıçın 

ölllme koımak , ) Bu; adı romanların kla
sik neticelerine benılyordu . 

lnaanın hıncını; bir bardak ıüblüme 
den, bir ıouk kurıundan alması; ne de · 
mek7 

llem Bılge; toprakdan çok korku -
yordu. 

Ôldükden sonra bir kaç kürek top · 
rafın altınıı; 

l,e yaramaz bir paçavra gthl atılı
Termek .. 

Ona· dayanılma-z, katlanılmaz bir 
derd oluyordu, 

Hayır. hayır . Buna imkan yokdu. 
Btlge; kendini öİdüremezdı. 

Burada kaJınm. doktor ~lince: 

Balıkesir Hilıilihrlıer 
Merkezi 

(Düıündüm. Sizin1e evlenmek dü 1 

tüncesini hazmedemiyorum. Beni unut 1 

manız en doğru yoldur. Ve beni artık 
görmeyiniz) derim. 

Onu uzaklaşdırırım 
ilen de ev me kapanır; kitablarımın 

arasında, çocuğumun yanında y11ıarım. 

Diyordu 
Fakat onların mesud olmaları, ka 

rııacakları evlilik hayatı içinde 
gattıaız, kayguauz yaıamaları, çoluk ço
cuğa karıımaları . 

Bunlar, bunlar .. 
Yaralı kalbinin dayanacağı ıeyler 

deği ' dl 
Birden onlara öyle keskin bir nef

ret duyacağını anladı ki. .. 
Bu topraklarda yaıamak, bu hava

yı koklamak kuvvetini kendinde bula 
mad 

tn eylsi kaçıb gil'!'ek. 
Diyordu . 
Buralardan uzaklaımak: 
Rir daha geri gelmemek 

raları bırakıb gitmek . 
Ah. 
Bu ne büyük fedıı l{i.rlık 

Buna ölçü vurulabilir mi? 
Ye hayat buna defer m t~ 

' 
b.:.· üiere u 

At kını, canından çok aev.dlğl erke
ği bırakdıkdan sonra .. 

Bir de güzel lstan~ul\ı. . . 
Çocuklufunun, gençli~lnln geçmedl

jil bu ıevglll ıehrl bırakıb ,ıtmek ... 

605 2421 
702 2867 
914 Kravat 
941 1 1 1 

996 235 
:207 819 
1415 1348 

152J 14L5 
1592 2114 
2069 Kitab 
2l93 2207 
2:d1 2•38 

Düıüncesl bu noktaya gelince: 
Genç kadın; acıdan katılaııyor, bir 

külçe haline ge11yordu. 
(d layatda ne gibi fena ık yapdım ki 

bugün böyle çile çeklyorum?)J 
Diyordu 
- Henim ne auçum var? 
Za va Ilı kadın; bilmiyordu ki.~ 
Göz yaıı dökmek, çi 1e çekmek, çü

rüyüb gitmek için muhakkak ıuçlu ol
mak lazım değildir. 

Hayata; mağrur ve içli bir kadın 

olarak gelmek yeler. 

• * • 
Burad <> n uzaklaırnağa 

rince ; yine ıektl dütünmeğe 
Yorgun düımütdii 

karar ve· 
baıladı. 

Nihayet üçüncü gecenin yarıaında 

kararını verdi. 
Ötede doktor; 
Bahçenin' kumlu; yollarında dola9ıp 

durur, heyectırndan eriyip giderken. 
Sabahı :r,lncirlerkı geçerken .. 
Genç ' 1tadın. Oqa ıu mektubu yaz-

dı .,,. ~1 •• 

.. DoktO-r~ "' -
Hayatıma bir doktor olarak girdi -

niz Yine bir doktor olarak uzaklaıma 
nız lazım geliyor. 

Ru karıılığı almak için sizi üç gün 
l . 
bekletdlğ• me üzgünüm, 

Fakat baıka dürlü hareket etmek 
elimde de#ildı. 

1ı70 

1499 
1624 
1630 
1685 
1837 
1905 
1997 
2019 

Ard• aruı keailmiyeP ~ •ın 
tiki.yellerin önüne geçli lar 
sini dileriz. ~ le 0 

1 lar 
iş arıyan bir gerı) g•z' 
Kendım ıehlr bandoıll 

1 
ha 

bulunuyorum, Fakat hiç 1 
it bulamadım Böyle bil 
arıyorum. Geceleri muıl~ bat 
da, gündüzlerl IMı it bal' İcab 
da olmak üzere çalıtmalı il~ 
tıyorum ıla 

l ler it yapabilmek k' 
nıa 

lıyetlm Tardır. re 
Adrtı I 
Balıkesir şehir bando' <> an 

Ahmet Baıc 1 nıen 
ı--------:;A ile ı 

Kars~da ~~ 
Kırmızı kar yağdı •e 

lia 
Kara. 21 (A.A) - Derf llefi 

ııfırın altında 28 e k• f(ibı 
dütmüf, gece ve bul l'all 
merkez ve civarına bir ita 
kırmızı renkde kar düf !>İni 
ova ve etraf dallar td Bu ı 

rengi olmuşdur j den 

Ben de iki gündür hep ılzi düıü11' 

diim. 
Sevginizi ve teklıflerlniz düıündüm. 
Ô çdüm, bçdim Olmadı Doktor. 
Evlenemiyeceğiz 

Siz beni laytkile tanımazıınız. 
Bugün yirmi bet yaıımda bir kadı lıt 

nım. Belki henüz genç aayılrrım Faka1 ed 
kalbim; ucuna kadar dolan bir ıu bar' 
dağı gibi acı ve hasretle doludur. 

Ben on yedi yaıımın temlzlifl lçlıı 

de yuvarlandığım evlilik hayatında ko 
camla mesud olmadım doktor Onu ıe• 2() 
medlm. 

O; kocamdı. Bu ihtiyar, değ.,r••' 1 l u 

ra~ 

adam; Yalnız vücüdumun sahibi oldu ge 
ku 

Kalbim lıaıkasınındı. 
d O d.JI le Ben onun yefenini sev im, nu ~ 

bu 
gl bi sevdim. 

U da beni seviyordu 
Evlenecedik. • 

O;blr 11 için ,\nadolu'ya geçdt OanO 
tünde herıeyl amcaıına ıöyliyeeek, o~ 
dan kurtulub mesud olacakdık. 

Fakat Kader razı olmadı. 
Taliin hırç ı n ellerinde tokatlandı~ 

(0) öldü 
Ve ben de onun ölüsü arkuındaÜ'' 

ıayan bir ölüden} ibaret kaldım. 
Şimdi anladınız mı beni? 
Aylardanberi niçin ıevglnlze karııl•~ 

vermediğimi öfrendiz. 
Devam edecek 

fet 
et 

an 
nı 

YI 

aad 
nı 

f(k 
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1 Dünya üzerinde siyasi ve iktısacli haı·eketler: 

Habeşistan keııdini müd<ıfaa edel>ili.r. mi? 
.Türkische Post"dan Ha'ırşista1J'ın cenubu şarkisin· j .itin 1896 dekine nisbetle es· b~yesın.de ne ıl~~e~ede ~erek 

it 1 H b · t 'bt'!At d dtkİ •öl arazisi ve liınt liha tekniğiain seri inkişalı kı temın odıld gını tesbıt et-
a ya- a eşıe an ı ı .n a ' . . . k b' b" t k 1 d .. .. 

her ilı:i taretca her ne kudar Okyanihı,undakı Somali kolo- sayesınde Habeşlılerın aley· me . ıtta ı ev o A e_guçtu_r 

•ulh ve dostluk içinde ya nisi yine ltaly11'nın elinde hine olarak değişmiş olduAu ~~thta dbub' hhususta lbbı~l~evk! 
la L • t d'ğ' t · ı L a 1 d ı «ltalyRnlar hakikatine de göz yummak şup e a ı atıra ge e ı ır ı 
ına .. ıs e ı ı emın o un- .. · . . 

ı'-t · d ı vakıa harp mrydanhrında do~ru olmaz o da haddı zatınde cesur, " a ıse e taraıeyn nrasında "'.. . : . . . 1 lllüsavatsızl ı k çok büyük ol· kaybederl'rse de yeşil masa Şuphrsız~ır kı. o h~va.~ıd.~ korkmaz ve Y1lm 3 z kımse.er~en 
duğundan bu teminat kar ı. da kazanmasını bilen adam· harelıll.t ve ılerleme guçluğu olan ve lak~ta r.cak kendıle~ınt' 

· ·· · ş J J )' d k' h "d laay koleylaatıran bü mahsus hır çete harbıne ıında yıne şuphelerı tamamı- er ır» maa ın e ı meş ur mu a ı ~ . 
le izale etmek kabil dPğil- sözün şimdiye kadar Şır.ıali yülr. (aydalar taşlı:ıl etmekte- alı~kın bulunan bu m~harıp-
dir. Habe istnn'ın ftol d'Jon Afrika'Ja da doğruluğu ta- dir. Fak:ıt bu güçlükler bu· lerın mmlı rn askeri talımle.r 
b. · ş · · y h lık L • B d " 40 l ö ı'ne n'ısbetle de kı11 zamanda muherıp ır şey ıEtemedığı ve esasen a ua eltı. u mey er.· gun yı aces . . . 
ab · t • M' ı • · d da ı'nsan gayri daha kolay yenilebilir Fren· kıymetlerını kaybt tmış ol 

eşıı fllJ •D ısso ını nın ev· ' 'h · · · 
ler L ' dd" 1 L t ihtiyari cihan harbini ve sanın geçen yıl martta ma - m ı l ırı ı lımelıdır. Her halde 

ıne .. arşı cı ı o ara.. e li b rı · k d 
cavüzi bir harekele geçmeğe 1896 seferini hat.rJ.yor. Ru verayı Atlasla. isy~n eJen a eş ı erın . açı mey a.n 
de muktedir olmadığı şiiphe- Eeferde ltalya, Avusturya ta- Berber! k•bılelerıne karşı ınuhorebelerınde mode~n bır 
•iı olarak muhakkaktır. Ke- rafından karada Gustoızoda açtığı muvaffakıyetli seterler mu~osımo karşı koyobıl.cce.k 
t l"k münakaşa "ötür- ve denizde Liesatla tamamile düşünülünce oralarcln ne gibi vazıyyı·tte oldukları ıdJıo 
.. a ı h' " mağlup edı'lmesı'ne rağmen güçlüklerle karşıb şılmış ol edilemez ve onlarda bu larz .. ez ır larzdo şurası da h b 
llluhekkaktır ki , iki !Atin kar- Ven.ıdilı: ve Lombardiyd'yı lıa_ duğuna ve harp idaresi şek. do mu ara eye girişecek de 
deş millet · eraıında az za· zanmı~tı. Maemafıl> ltalya bu linin hususiyetlerine dair tak· ğillerdir. H •beşliler, küçük 
ııı ı ı ı · muaflakıyetini Köniugratz da ribi bir fıkir elde etmek mikyasta çete muharebeleri 

an evve yapı an an aşma · "' içı'n evvel ve ahı' r te hlık eli 
danberı' lt•lya L d . · · Purusyanın kazandığı zafere 1nümkündüT. Her ne kader 

' aen ısının bir muhusim olarak knlacalı-ı\lrilr.:.'daki ır.üstemld At h ı rs borçludur. Fransızlar için oralarda ah -
• • val ve şerait HabPşistj1J'tla ~e faaliyetini şorlıa, llebe

tfstaı.ı'a doğru çevirmişdir. 
[)Jha oz zaman evvel ltalyn
da çok popüler lıir pa'Nla 
hülımüoue olan c<lstil;emet 
Cat gölü» yerine •liabeş 'ştan» 
kaim olmuşdur. Diğer taraf
tan alınan haberlere göre. 
lıa haberler kısmen mütenakıs 
lıııaklıı be~aber-ıcKr.,llar kralrn 

Bir memlek~tin müdalaa ltalyanlnr için olduğundan , 
imkanlarını tetk ik ederek bu daha çok müsıtit bulunuy'lr 1 

!ardır. Bu vaziyyetle liabeşli 

!erin m•ğlup edilmesi vakıa 
imlıAnsız olmasa da bu iw. 
kan ant'ak büyük fadekdr
l ı lılara lı: otlan mak suretile 
husule ~eluhilir. 

iılise de Fransa yine muhtelif 
bapdıı bir hüküm vermek / 

esliha sın ı Clnrındnn , zırhlı oto

'llın meml.' ketinde de yeni 
liebeş milli hareketinin kuv
•etle inkişaf etmekte oldu 
h anlaşılıyor, BinaenalPyh 
lloma ıle Aıldis Ababa ara. 
'1ndelr.i yolun. şayet jtalyan· 
lar bu yolculuğa hakilı o trn 
•e r.id li olarak giriş•cek olur 

larsa her holde koljy b 'r 
g•zinti yolu olmıyacoğı mu_ 
haklıalı:tır. 

** Esasen Adua hPziın btinin 
hatırası ltalyanları korkutmalı 
icabeder. Başveilil Gri~pi 
ile Genral Boratierinin 1896 
•la g rişJikleri ŞimA!i Afrılıe 

ınacerası, malum olduğu üze· 
re dar boğazlara s ilıştırılnı ış 

olan halyanı ı rın hemen he
ınen tem bir mahvü izmiblAJi 
ile sona ermişti . llı:i General 
ile 4 800 zabit ve uker öl
tnüş, 2000 kişi yaralanmış 

•e 1000 kişi Psir olmuştu 

Habeş imparatoru ikinci l\le
ııel'ik top, hayvanat, er pban" 
f{ibi bir çok ganaım almıştı. 
1'akib ettiği bu yanlış IAfri· 
lıa politilıosı Başvekil Grer
]lioin sukutu ile net:celendi 
Bu mağlubiyete rağmen Şap 
denizi kolonisi Erytree ile 

~iıı - o mPmlekot ordusunun 
tal ım görmüş elredı il ı top 
tül«n k. ta yare ve soiresin ı n 

rakamla ifodesi suretile bdli 
olacak hakiki kudreti askeri 
yPainden ve milletin az veya 
çok inkiş ıf etmiş cengAverlilı 
ruh v~ kabiliyetinıleıı sarf.na· 
zar . o memleketin arazisi· 
nin tabii vaziyeti dolayısiltı 

ne gibi bir himnye bahşetti

ğioi çok vasi mikyasta naza

rı dikkate almak ldzım gelir. 
Bu bakımdan Habeşistan ta
biattan levlrnldde müsa it bir 

himayeye mazh a rdır. Mem· 
le keti tanıyiınlar n hepsinin 
müttt fıken verdikleri hukiim· 

hre göre, memf ,,ketin asıl 

lıalbino yap ı lacak bir ta11rruz 
.her ne kader m•itea rrız kuv. 
vet eslıha tekniğinin ıdrdk 

ettiği Pn modern şrkilde tec
hit edilm'ş olsa bile. bugün 
hll.ld büvük tehlikelere müte
vakkıftır. 

Takriben 10 milyon nüfusa 
mnlik ve Almany.,'nın iki 
misli genişliğinde olan Habe· 
şistau'.n h~men yarısı na ya
k ı n kı8mı 2000 4ti00 me1re 
yükseklikte dağlık arazi oiııp 
muveso lası Y " lnız dar gPçit
lrr ve p:ıtika yollern münha· 
sırdır . Sami ve ilam ilerle ka. 
rışı k olan H~beşistan ahali
sinin büyük bir kısmı cengd· 
ver yaratılmışdır. Bunuı, h 1 

beraber şimdi ahval ve şera-

Roman Tefrikamız: 88 
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S«ı v«ışt<ııı S(t \T(tŞ<t 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

lıtanbul hükümetini bertaraf \ 
ederek yeni kurulan hükü-
llıetl canlandırmağa ve \ 
Yeni kanunlar yapmağa ka-
rıu verdi· 

Teıkilatı .. saslye kanunu 
2o kanunusani 937 de ka· 
1 ul edildi Terfi müddetleri 
geçmlt olan bazı zabitan ve 
kumandanların terfi etnıe · 
leri için kanun yapıldı ve 
bu meyanda ismet ve Re · 
fet beyler de paıalığa terfi 
etdirildı 1er . 

ı 

Anadolu hük\ımetini, bir 
•n evvel kuvvetlendirmekle 
ıneıırul Mustafa, Kemal paıa 
Yine lstanbu ı 'da lıuluna.ı 
sadrazam Tevfik paıanın 

llıuhaberatlle karıılaıdı. Tev· 
f(k pasa, Londra'da topla · 
rıacak konferansa ıftlrak 

edecek o'an Onnanlı mu
rahaıları ı,ııeyanında Anka· 
ra'dan· dıt., miinasib birk.aç 
:&lltın ll'Ön lerılnıeslol htedı, 

ıtkın bu defa çok acı bir cevab 

Almakla beraber, Ankara 
hükumetinden reEen bir he
yet istendiği takdirde gön· 
derilebileceği ecnebi dev 
Jetlerine bildirildi ve bila
hare ltalya hük\ımeti vası 
ta.sile Ankara hükümetinden 

resen ve müstakilen bir heye 
tin gönderilme.! talep edildi. 
Yani Anadolu hükumeti, ec
nebiler tarafından nimi 
resmi oha dahi tanınmıı ol 
du. Bunun üzerine. hariciye 
vekili bulunan Bekir Sami 
beyin reisliği altında bir he 
yeti murahhasa Londra kon
feransına gönderıldi. Lakin 
Bekir Sami beyin gayri vu 
kufane harekatı ve salahi· 
yeti ha~iclndeki muahedeler 
tanzimi netıceslnde bu heyet 
hiçbir fayda temin edemedi 
ve yaptıkları muahedeler de 
keenlemyek<ın hükmünde kal· 
dı. 

Hükumet ve ordu. artık 

mili• teıktlatına nihayet ve· 
rerek mevcut bir kaç millı 

mobillerle h :ı fıf tanklordan 
ve hecin11üvarlarla tayereler. 
•len mürelr.ep yirnıi bin kişi

lik sefeıi kadrolu iki kolordu 
ile bunlar orasında bilhassa 
o yerlerde harbe alışm ı ş olan 
yabancı lejyonarleri harbe 
sürmeğe mec!ıur kalmıştı. 

Bununla beraber Fransa bu 
s"fer İçin 1933 oğustosnn 

danberi bütün teterruatile ve 
etrofl ca hazırlanmış bulunu• 
yordu . 

• • 
* Ferze Arm&te acTındaki 

ltulyan askeri haltolık 
mecmuosındon öğren 

dığimize göre Habeşis 
taı.'ın umum ordu kuvveti 

540,ooO ntferden mürekkep 
olup bu kuv,-etten 275,0GO 1 
derhal harekAta emade bu
lunmaktndır. Bu kuvvetin 
tesl hntı haylı noksandır . 

Muhtelif mahalli garnizonlar 
kıtaatı yaln z tüfenlı.lerle 
mücehhezdir · imparatorun 
merkez kıtosı 

n n elinde tüfekten başka 

135 top, 205 makin ~ li tüfenk 
vardır 1930 yılındanberi 

Belçikalı bir askeri heyet 
Habeşiştan ordusunu · mo. 
dernl eştirmek vazifesini de· 
ruhte etmiş ve orduya 5 
tonk ile 12 tayyare aldırmış
tır . Belçika askeri muallim
lerin faaliyeti sayesinde Ha
beş ordusunun talim ve ter-

müfrezesini lajtvederek ef · 
radmdan, enı•ali ıilah al 
tında bulunanları nizan iye 
kıtaatına verme!l'e ve esnan 
harici olanları terbii etme • 
ğe karar vermiıdt. Rütiin 
müfrezeler lağvedildiği hal
de süvari zabitinin elli alt -
mıı klı!den ibaret ~alan 

müfrezesi, Yirmi dördüncü 
fırka emrinde müıtakil bir 
vaz 'yetde kaim ı<lı. Süvari 
zabiti Bozöyük'de bulunan 
fırka kumandanı Atıf beyin 
infial ve llulusl bey ismin
de birisinin fırka kuman· 
danlığma tayini dolayısile 
müteessir olmajta baıladı . 
Çünkü llulüsi 1 eyle geçin -
mek lnıkansızlığı karıısında 

kalmııdı 
Bir gün mezunen Eski · 

ıehir'e giden Süvari zobitinin 
mu frezeıfne mensup üç kiti 
onyedind fırka kumandanı 

olup ayıcı Arif 1 f J namile 
maruf Adem tarafından 

görülerek at ve silahları 

alınmış ve kendileri serbest 
bırakılmııdı Süvari zabiti 
emrinde bulunduğu fırka 

kumandan • llulüsl beye 
--·-

[I] BilAhare lzmir suikasdı do-
layııilc: idam edilmifdlr 

Nizalı hudut mıatakas , nda 
gayri aakeıt bir sa ha t ayini 
suretile bunıl an sonraki ha-
<liselerin vukuune mani olmak 
ıçın J-labeş imparatoruna 
yapdığı teklif, müşarünileyhin 
siyasi görüşünün kıymet ve 
itibarını artırmıtır, 

Şimdi mesele, lt1tlyıioın 
bu teklife muvııfolıat edip 
etmiyeceğidir. Ou ihtilafın 
millttler Cemiyeti mahatj. 

linde nosıl te!Atki edilecPği 

merakı mucip olmaktadır. 

Milletler cemiyetinin bu iki 

azasının bir birile barbetme· 
!eri husnrnndoki müşkülAt 

Fransız Cit.uti arazis inden 
geçerek il Jbeşistanın llü~ ı1· 
mt t merkezi olan Ad is Aba
baya giden demiryolunun 
Frans zların mali olmasın • 
d&n dol>1yı ıyrıca siya eten
de artın ş olucalıdır. 

ltalyı..'yı H;beş 'sten'a \Wie
miş olan Fransa iç;n hakiki 
bir bitarorlık muhafaza et· 
melı: pelı: olmıyıcakd . r . 
. . .~ . '·. -~:ıı: ... 

Bugün 
Yeni Türkiye 
Ecza hanesi 
Nöbetçidir 

müracaat etdl iıe de bir ıe· 

mere hatıl olmadı En sonra 
kendisi izin alarak, blz:ı:at 
cephe kumandanı ismet pa 
ıaya keyfiyeti r0rz etdi ve 
bundan böy 'e ml1 1ı vaziye 
tinde bulunmakdan kurtarıl
masını istirham etdi. 

Cebhe kumandanı, gasb 
olunan hayvan ve silahların 
iadesini, on hirlncl f ı rka ku
mandanına emretmekle bera
ber süvari zabitini de, esasen 
noksan olan yirmi dördün
cü fırlra ıüvarl bölüğünü 

teıkil etmeğe memur etdi 
Süvari zabiti de kısa bir müd

det zarfında süvari bölii
ğünü teıkil ederek mtlialik
den kurtuldu. 

Kudretli cebhe kumanda 
nının tedbirleri ıayeıinde, 

ordu intizama girmlı ve hü 
kumetl konıyabilecek bir 
hale ifrat edildiği hün'ııam

da, düıman yine kıpırda 

mağa baı1 adı . Ve birıncl lnö· 
nü hezimetinin intıkamını 

almak maksadlle garb ceb
heılnln sajt cenahına 26 
mart 337 tarıhinde bir keıf 
taarruzu yapılı Erteıl günii 
biitün ceblıede temaa haııl 
oldu, Beı gDn devam eden 

.................................................... ! 
1 ~~:::::~a1 Altın ~eyinli a:amın efsanesi 1 • 1 
,K.Akman• • • ········-············································ Sevgili bayan, mektu ı unuzu MBenden neşeli hikAyeler istlyen B •• 
okuyunca mütee11fr oldum. ıında latıdıfı zenglnlıkle 
Hikayelerimin renklerinde mGfteblr, kuv'fet ve kud • 
bir az fazlaca hiizGn bul · 1 retıle ıerhoı, delice bir he· 
dujtunuzdan tiki.yet ediyor· veıle aile ocağını terk ede 
ıunuz. Bu gün ılze bazı 

1 
rek hazlneılne tabip olmak 

neıell ve çılgınca ıeyler tak· makaadlle hayata atıldı. 
dtm edecejtlmf umuyorum Şabane,mü debdeb bir bayat 

• • Beynin tGkenmlyecetlnl zan • 
Bir zaman altın beyinli ederek altınlarını besabuı 

bir adam vardı. Evet bayan, datıtmıya baıladı. Halbuki 
temamtle altın bir beyin. onlar tükeniyordu. Nihayet 
Bu çocuk diinyaya ıreldifl bir gün, çılgınca geçmlt 
zaman bütiin Doktorlar onun bir lıü fıret geccainln 
yaıamıyacağını söylediler ıabahında heyhat . Sönük 
Çünkü baıı çok büy(ik ve gözlerde bunu fark edebildi 
ağırdı. Fakat o, güneıin al- ve oynad tı bu oyunun pek 
tında eyi bir zeytin fıoianı boı olduğunu anladı.Sefahat 
g ibi nepünuma buldu ve art kları araıında ve ıönen 
yetitdl. Yalnız 0 büyük baıı avizeler altında yalınız kaldı 
taıımak ve onun yürürken tını ırördü ve hazlneıinde 
öteye beriye çarptıtını gör· açdıfı büyiik zarardan kork-

duArtık durmak zamanı idi. 
mek ıayanı merhamet olu· Ahın beyinli adam o andan 
yordu 

Bir gün nasılsa o tat mer-
divenden yu\'arlandı ve al 
nı mermer basamata çarpa . 
rak bir maden parçası gibi 
sea çıkardı Öldü sandılar 
Fakat tekrara doğruldu. ~a. 
tında hafif bir yara ve kum · 
ral saçları arasında pıhtılaı 
mıı iki üç damla altından 

baıka bir ıey 1'ulamadılar. 

lıte bu auretle ebPveynl ço
cuklarının ahın hf'yinlı oldu· 
ğunu öjtrendller. 

Bu ıey temıtmen gizil tu 
tuldu Zavallı küçük hiç 
hır teyden tübhe etmiyordu 
Zamanlar geçiyordu . K.a· 
p n•a önünde mahalle ço 
cuklari le kendisini oynama 
ğa r>lçln bırakmadıklarını 

sorunca anneıf 

- Sonra ıenl çalarlar be· 
nim güzel hazinem. diye 
cevap verirdi. Küçük de ça· 
hnmakdan çok korkuyordu. 
Hunun üzerine yalnız baıı · 
na bir ulondan diğerine 
ıürüklenerek oynamalta baı · 

ladı 

lıte böylece on ıeklıı: ıe · 
neyi tamamen yalnız geçirdi. 
Ebeveyni bir gün ona tall
ın bu vergisinden bir az da 
kendilerine vermesini ıöy · 
le ı liler ve alt nları toplama· 
ğa hazırlandıkları 11rada ço · 
cuk onlara dönerek yalnız 

bir parça vermekle iktifa et· 
dı. - .Nasıl. hanırl vasıta 
ve hangi kuvvetle? Efaana 
bu ciheti kayt etmiyor.- Ka · 
fa tasının içinden ceviz bü
yüklüğünde bir parça altın 

sökerek hiddetle annesinin 
kucağına aldı. Sonra kafa 

itibaren yeni bir mevcudiyet 
ke•p etti. Bir hasla gibi bir 
müvcavlı ve korkak.iğvadan 
uzak, elinin emegıle yaJ&mak 
için bir tarafa gltdi. O biz
zat öldürOcü ve haysiyeti lıı· 
ran zenginllte art.l dokunma
mağa karar ver1Li1dı. 

;.Je yazık, bu sırrını bilen 
bir arkadaı yanlızhğında 
onu takib ediyordu. Bir ge 
ce zavallı adam, baıında bü· 
yük hır ıztırabla uykudan 
uyandı, ıaıkın doğruldu ve 
ay ıııtında paltosunun altına 
bir ıey ıaklamakda olan ar 
kadaıını ırördO. Artık biraz 
beyni kalmııdı . 

Bir zaman ıonra albn be 
ylnli adam lıık oldu, Bu 
ıefer her ıeyln ıonu idi. 
Çrk ırlizel bir kiiçük ~ızı 
bütün mevcudlyetıle eevlyor · 
du O nlıbetde eevilıyordu da. 
Fakat kız, ıüıe, kürklere, 
güzel ayakkabılara daha 
dütkGndü. Son kalan bir 
parçac·k altın yarı bebek 
yarı kuı olan bu ırüzel mab
l<ıkun elleri araıında, onun 
zevkine vakfedilki Güzel 
kızın bir çok zevkleri vardı. 
Altın beyinli adam onu mü
tee11ür etmekden çekinerek 
aıla (hayır) diyemiyordu. Ta· 
linin bu hazin ve gizli tara· 
fını tonuna kadar ondan 
takladı. 

- - Dlmek ki biz çok zen 
giniz. 

Ohl. Evet •. Çok zengin. 
Diye zavallı adam cevab ve 
rir ve kafa taunın içini ma· 
sumane yiyen mavi küçGk 
kuıun aıkı kar111ında tebeı
ıüm ederdi. Bazan onu 

\ ı 
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bir korku alır ve bir b tlı 
ııtbı ba1eket etmek uterdı. 
Fakat kOçük kadın aıı;rıya · 
rak yanına ıokulur Vlı ODA: 

- Kocacıfım, mademki 
çok zenırlnıin, bana babalıca 
ıeyler al, derdi. O da ırld• 
bahalı ıeyler alırdı. 

Bu bayat ıkı ıene devam 
etdı . Sonra . Btr eabab . Ka. 
çük kadın bir kuı ll'lbl, ıe· 
bebl billnmelıizln öldii. 

Hazine de nihayete ermlı 

di. Geriye kalan biraz ahın 
ile zavallı koca Aziz ölüıüne 
rüzel l ir cenaze merulmt 
yapmak lıtlyordu . 

Çanlar çalındı. Ôlü araba· 
aı ıl1ahlara biiründü, at· 
lar Ulylerle ıüılendi ve 
tal.ut a'tın yaılarla bezen· 
mit kadifelerden, eyi ıGıler · 
den biç mahrum edil
medi. 

Gilziinde artık her ıeyl 

IÖnıDiitdü . A 1 tını ılmdl neye 
beyhude taııyacakdı. Killıe
lere verdi Taıcılara ebediyet 
aatıcılarına mukabilinde bir 
ıey istemeden hepıfnl vel'di. 
Mezarlıkdan cıkdıfı vakit 
kafata11nın cidarlarında 
z a h m e t 1 e ıeçilebile 

bir kaç altın kırıntııından 
baıka eıer kalmamııdı. 

Şaıkın bir halde, kolları 

önde ıarkık bir aarhoı gibi 
caddede i1erlemete haıladı. 
Akıam. Çarıının aydınlık za 
manı. içinde; bol elektrik 
ziyaları altında parhyan 
karııık sllı eıya11 bulu· 
nan ırenlt bir vitrinin önün
de durdu. Kenarları mavt 
satenll bir çift ayakkabıya 

uzun uzun bakdı "Btliyo· 
rum ki bu lıkarpinler onun 
çok hoıuna ırlder • diye 
dütünerek güliimıedi ve kti 
çiik kadının bir az evvel 
gömllldüfünG unutarak on. 
lan aat·n almak için diik· 
kana girdi . 

Satıcı ufak kiıeılnden 

bir ç •glık duyarak kotdu ve 
tezırahın önünde ayakda 
yan durmuı ıaıkın ve kr 
derlı nazarlarla bakan bir 
adam görerek ırerlye çekil· 
dl. Bu adam bir elınde 
kenarları mavi ıetenli ialı;ar 
plnlerl tutmuı difer elinde 
tırnakla kazınmıı tamamen 
kanlı bir parça altın uzatı
yordu . 

lıte bayan, altın beyinli 
adamın efaancal burada bl . 
ti yor. 

kanlı muharebe netlceılnrle 

düıman bir çol.. muv~ffaki· 
yetler elde eldi. Muharebe 
mütemadiyen düıman lehine 
tecelli ediyordu. Garb ceb· 
heı;nln sağ cenahint teıkıl

eden birinci fırka kumanda
nı miralay ço1ak Kemal bey 
12), cidden insanlara hayret 
verecek dirayet ve ıecaatla 
düımana saldırıyor ve çekil 
memelle azmediyordu. Ta
savvurun fevkinda, ıabsi bir 
ceaarete malik olan Kemal 
bey, vatanı müdafaa eder· 

ken on yedi dDıman kurıu -
nu yemlı ve ıall kolunu da· 
hl kaybetmif olduğu halde 
en ileri hatta, Mehmed 
cikle omuz omuza, düıma
na göğsünü siper etmekden 
cebrlnefa edemiyordu. Ne 

faydaki on sekizinci kurıunu 
da burada yedi 

tını arz etmefi muvafık bul· yaya cenll'ine indirerek bir 
duk: piyade takımile, düımanın 

Çolak Kemal beyin yara 
!anarak hastahaneye gitme 
af büyük bir ziya olmakla 
berabet" efrad ve zabitan 
iizerinde de ıul tealr yaptı 

Bu milli kahrımanın meziye
tini takdir etmeğe medar 
olmak üzere ufak bir vaka· 

[2] Berlin sefiri iken ölen. ll'e
r&ı 1'emaleddin Saıııi. 

ikinci lnönG muharebesinin muazzam kuvvetlerine kar-

l
baılanırıcnıda,Kemal bey fırka· ıı koyan Kemal beyi takvl· 
ıile beraber Ahaddafı, ya- ye etdı. Hem vazifesini an
nl lneıröl cebbesinde bulunu latmak hem Kemal beyi ıör· 
yordu. Harb baı'adıkdan ve mek için, Kemal beyin bu-
cenahlar gerildikden sonra tundufu mahalle geldlfl vakit 
Kemal bey de geri çekilmek Kemal bey ıol elile mükem
lçln emir aldı. ıhllyatda bu- me'en bir hafit makineli 
lunan yirmi dördüncii fırka t(ifenırt idare etmekte ol . 
ıüvarf bölüğü de Kemal bey dutunu ırördü.Efrat da kah
fırkaıı çekilırken bir perde ramanca harp ediyordu. Sii 
hattı teıkıl ederek Kemal varı zabiti aıçrıyarak Ke
bey fırkaaının intizam dahi. mal beyin yanına ıokuldu 
linde çekilmesini temin el· ve almıı olduğu emri anlat· 
mek ilzere hemen Pazarcı
ğa dollru hareket etdl. sıı

varl zabiti fırka kıtaatına 

teıadüf edince Kemal beyi 
ıordu ve hayretle öt rendi ki: 
Kemal bey bir piyade takı
mile diimdarda kalmış, elan 
düımanla çarpıfıyordu . Sii· 
varı zabiti, ozamana kader 
hiç görmedifl bu meıhur 
kumandanı ırörmek makıa .. 
dile ilerledi. Pazarcık la ka· -
ra köy araaındaki urtlarda 
ılli.bların patlamakda oldu
tunu ltidlnce bölütiinü, ıl· 

llh ıeslertnln geldifl tarafa 
dotnı çevirdi. KUl'fUD men
ztlıne rlrlnc:• de böliifiinG 

dıkdan ıonra dllımanın ce
nahlardan ilerlediğini ve 

her halde çekilmeli lcab et· 
ditlnl ıla ve etdl. Kemal 

bey metanetini muhafaza 
ederek daha muannidane ae· 

bat etmefe baılayuıca ıü · 
varı zabiti ricalarını tekrar· 
ladı Kemal bey ıayet cld • 
dl ve amlrane bir lieanla, 
kendiıinln çekllecetlnl li. • 
kin terk edecetl muızil 
yarım 1&at muhafaza ede· 
medıtı takdirde hayatına 

mal olaca4uıı ıiivarl zabiti· 
ne 16ylemefl ihmal etmedi 

- Bıtmeclf -
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iç ve salgın hastalıklar Cerrahi hasta ' ıklar l(f; 

nılilf~lıassısı. 111 ii Ldıassısı it. 

il 
1 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hastalcı -

rını kabul ve tedavi ederler. 
ı ı 
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BİR ZAFERi'N , döşemelikleri 

Yazan : R. Gökalp V 11 Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 
111 Rck<tlıet G()tiiı·ıııez Bir t""iııtla l\lazııınızda Satılıı· 

lıtıklal Sa vaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yapraiıı A ~ Muhteı·em miişterileı·iıııiziıı lütfen teşrifleı·i istifadt_•leridiı· 
INKlLABCI BİH hlAl\ll\ PiYESi S ~ .ı\ D RES: FAHRi TA VSANLltl 

1 il Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ~' Her kitabcıda bulunur· 

j~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ,~e; 
l•§§§§§§§~§§§§§§§~·-~~~~l.~ ~.A.~ ~l~~'AJ,~Pt(,~·~~A'~~~~~~~~~~~~ A ~~~!A. ~pi .;l~u 
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ft EN EN İl 
a TEMİZ MÜREFEHa .. . . ~· 

BALIKESJR BAL/Kt SIRt~ 
PaLAS PALAS ti 

•• ~ •c 

~ Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idares;nde fl 
•• Te~rir .-ılt>rı 'ıı ıııii~kiilpeseııt rııii~u·rilı·rirıi d;,lıi uıt·rıırııııı ı·ılı·ıı •] 
H teıııiz, ko11fol'l11 ,,. :-enisı ıııiikrnırıwl, iiereılı•ri lwrkPSI' ı·lYı r ı~ lı ~ı·ııi ;i 
:: iıışa Pllircliği ~w:ık \t' :-:oğıık a~rıııııza uygıııı f,.,k,ıJ:\dı· lıaıı~r ... ılf' :~ ı u taY~İ~t·~ · · dı · ğı·ı· 1111· oıı lclir .. \lıınd.ı gaziıııısıı \ôll'liıl'. (;;niııo~ııı ı da ~1 
t• hiiliiıı ~t·r,ıiıi sılılıi.n .. ~i lıa\i '" lıer ııırııılt•kt•Li11 gazı ıı· ' '" 111 ı·ıı.ııa- ;: 
N larıııı hııluııdurur. ı:fr1.ı•I \t' !'oe~li racl~·osıı 11w,ı·utıııı·. tıe j 

" '~ *"!Jll"I!!"•--------·----·--------------·--- ·:· ı ------------------------·----·-....... '·' 
Balıkesir Vilayet 1 

ınakaııııııtlıııı: Dr. M. Ali 
'ı 

Kas:-ıplar dı•rt>~iııdt'ıı :ık;ııı pi:-: :,ularııı o\a~a Cilt, fn·ııgi. 111~1-
yayılıııJ ıııa:,ı it·i ıı .' apılıııağa haşhı ıııla ıı kaııaliz:ıs ~oğuklugıı lıa!'ot;tlı k la rı ' 
yoıuLııı ~iıııdilik (202) ıııt·ıı·t' 11ıik:ibı adi harç- ıııi'ıtPlıa,~ı~ı. i 
lı kanal işiııiıı llH'\l'IHI ıııoloz la~ıl(• kap k t; ~- Hastalarını saat üçte 1 
ları k.oıııisy(lnda11 \t•ı·ilnıt·k \t' kııııı, kiı·ı•ı·i \t' i hükümet caddesinde mu- ıı 
h;ersiııe ~apılatak çiıııeıılo lıarcilt• derzi \t' iizı ·- ı ' a.yene_ hanesinde kabul ve 1 

• · ı ı 1 I . 1 teda vı eder. 
rı nı n 11. a p '' " t aş a r ııı ı rı ııı a a ı a re: ye rıı ı t' " ııı ı m a - · ------------------
s ı ıııiilealılıide ait ulıııak iizerP ~upılnwsı vt> 1 ---------

12-3 -- ~35 lurilıiııdt>ıı İliharerı 31 - 3-935 
akşaııııııa kadar 20 gürı ıııüddı·ık ve pazar !ıkla 
eksillıııe~e kondu~ıında ıı t:ıliplt>riıı nıaka -
mi ~il:i:t'Lle ıııiilt>ŞPkkil 1.omsiyonu malı~ıı~uııa 
miiracaaı c'yleıııı·lt>ri il:irı uhıııur. 

Balıkesir Vilayet 
Mı1kıı nıınd•ı ıı: 

Kasaplar deresi ııdt>ıı akaıı pi~ sularııı o' a) a 
yayılnıaıııası için ~apılaeak ~:ıııalizasyoııa ·i ıııdi- 1 
lik lüzum görült'n 150 ıııetre rııik'alıı oe:ık ta
şile beheri Uİr lllPtre tulÜlldt' \e asgari 40 1 

s a n t i nı e ıı i ıı d P , e 15 s a 11 -

tim kalııılığıııda 150 ıııetrP k::ıpak taşlarıııııı ııwz
haha vanırııla le~liııt şarlile 12-3-935 larilıirı -

• 

A (')ne ücreti 
YIL Cl 800 Kuruı 
6 A YLIGI .ıso • 
3 A YLlGI 240 • 

Abone ücretleri laksıte 
bağlanabilır. 

SAVA Ş, a gönderilen 
ya.zılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 

Gaz;eteye alt her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

~ --==- = = 

AVAŞ 
den ililıareıı 2 ı-3-- 935 <ık~aıııına kadar ı O 
güıı müddetle pazarlı~la ıııiılıay:ıa~ı kaı·arlaşlı
rıldığından 'il:iyelde ıııÜleşekkil k.on:siyoını 
nıahsıısuna müracaat t'ylt>nıeleri ilan olunur. 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 1 

milliye caddesinde Hususi daire 

Telırraf adresi: Balıkesir 

SAVAŞ 

Muhterem müıterilerim . 

Daima her şeyin eyhlnl sa · 
tan mağaz;amız bu defa son 
modd e bise mode lerl, dan\e 
laları. g yel eyi marka ipek 
çorapları, şapka valet1eri çok 
zarıf kilipsler 935 tik baharı 
modası lc:ra vat,gömlek yaka · 

lar getirmişdır. Fıat sormadan haşka yere bakmayınız. 
r cııi Çı·şit Tu lıafiyl'ei : KA DRI 

B<ı11dıı·111'1 · <lZ(lSI 
bclcdiyt11 reisliğiııden: 

Bandırma'dtı iskt'lt• 1111·~ d:ııııııa koııulacak 
:ı~ :ı~ı i lf' Lll'ı·.ı lıPr ( 500 ) lira kt>şif hedelli 
hir s:ıaliıı alınarak ıııalıalliıll' korııılnıası ~· irnıi 
giiıı ıııiitldı ·llt• ac·ık <'ksillıııt'~f' koııulıııuşlur. 
Ruııa ail şartııaıııı• .lı ·delsiz olarak Bandırma 
belcJiyesirıdeıı alıııaeakdır. 

Saal Zenil, Loııjiıı, OnıeAa vPya Siııgı·r olma
sı ':ıy:ıııı ter<'ihdiı·. 

işbu ı k:-ilııııP ilı:ılı•si 935 St'llt si rıisaıı a~ı-
11111 il.irıei s:ılı giirıii saat ı 6 tla Baı ti rnıa hell'
diye dairt>~ i ı dP ~:ıpıhll'ahdır. blt·kli ol:ınlar 
37,5 lira ıııuvakk:ıt lt•nıiı :ııı hı ledi~P~e yatır<t

l'Jk peye i 'tir:lk Pdı·ltilP<'t•klı·rdir. 

Daha zh:ıdP ıafsilal :ılııı:ıı.. üzı•re belPdiyeye 
nıiir.ıcaat edilnıc-"•İ 'e ihalf' ~aatiııde 
de hazır bulunulıııası ilan olunur. 

ı•nciimen-

ll<ılıkesiı· askt~r lik ·~:d 
şıı besindeıı: ,~üı: 

·leıııi 

1 - Kı~a lıiznıelli arat [efradJ ulııp ö3l te688 

dıığuııılu \l' lıu doğııııılııl:ırla lllllll)'t'llf'~t' w!~ 'ka 
di 0 cr 'iiksek Jo~uııılular111 \I' !1::14 dr lıazıı·Jı~ ·~di • 

1' • ' 4ıtd 
kıta.;ıııa göııderilıııt>si icalı edı·ıı H' ıııazerl'I dır ıt 

•K 
l.ıvisilP :.(rri kalan hiiliiıı kı'a lıizııwllilf'riıı 1 tan . ' 
rııa~·ıs 935 Larilıiııde lıazırlık kılasıı .da buluııtı' ~cu. 
eak Vt'Çlıile 27 ııisaıı 935 larilıiı11lı· ~nhedl' 11 1 ır~sı 
~P\ k oluııacaldanlır. ~t t 

:! - Hazırlık kılasıııa gidı ct>klt•ı iıı ~in didtl llıiıe 
nıziH•tlı•rirıi teslıit iriıı t'llt>riı dı· ı iifus cüzdaı 1 

'
11ir 

. • • ~t . 
ııwkıPh salıedt\lııaıııt>ı::i :ı~keri dıli~etıı~ınıt h rıı: ~rnı 
~ıılıı•,\p ıııiiral'aal ı·dt•celdt>ı· hu ıııiiracaaı 15 ııİ' n te. 
~a r ı !l35 tarihine kadarılır. ba. 

3 Balıkt>sir ıııııılakasıııda otur:ııı \auaııcı· ~ta. 
lar dalıi avııı .:uretlt' ıııiinw:ıal l'dt>ceklt>~· ,ı· k 
SP\ klt'1rir11.' kadar· şubclcrile ıııulıaber(' ı dikrf'~ 
ıııii rat·aaıhı rı tcslıit oluııacaklardır. Q 

4 -· Se' kdeıı gt>ri kal:ıcHkl:ırııı ,·ey:ı ta~iı1 

edılt•ıı ıııiidded ic;iııde 'aziyı·tirıi tcsbit elıııiyefl' LI 
leriıı askl'ri kaııııııuıı 5\) cu ıııa<ldesi ıı.ucibiııct l 
meıııuri)el \e 'azifedeıı çıkarılacak ,.,. mezkıif 
ınaddc ıııucibiııce iı-lilıdaııı edeıılt·aiııde teczi~·t' 
olu ııaca kd ı r. 

5 - Ilt>rııe doğumda olursa olsuıı 335 
ğıınıa kadar hazırlık kıtasına gitnıiyı·ııkriıı 

bt>~t· ıııiirac·a:ıt etmeleri il:111 0'11111ır. 

Ba lıkesiı· Oı·ınaıı 
Müdürliiğündeı1: 

Susurluk kazası d:ılıiliııde ~:ataldaj:tı urııı~· 

11111111 Ta~ yalağı ıııt"\'kiiııdı· M:ıd.-ıı siilıııılıı~ 1 

iciıı kesilıııis \t' ıııi.hl Pli iı·iııde cıkarılnıaııı:ısıı 1 ' 
" ~ .. " 

da11 ıııiisaden· Pdilıııis olan 14\.-1-831 ııwtı'' • 
ıııikülı gayri nıaıııııle ıııuadil 4a3 ıuııe yatır lı•1 ', 
liııdı\ ~ıl\arlak ka)ııı ağacı :10-3-905 Gliııleııı 1 · 

ciıır r . ı~tlıyaıı Cuıııaı·tpsi giiııii saat ı 5 de ilı:ıl 1 

oluıııııak üzere at•ık :ıı·ıtırıııa\a kuııulnıuşdor 
• ' ıı 

Oelıt>ı' gayri ıııanıul rııt'll't' ıııık:H1111111 bede 
mulıaııııııeni 16 :~ kuru~ olup ilıale giiııü iste~· ' 1~ı 
lileriıı 'iizıle 7 ,5 depozito ııı ık lıuzlarilı• Balıkf' ~ı'11k 

. ~t· 

·sir Orııı:ııı Miidiirlüğüııdt• toplaııacak koıttisyoıı: ltıı~l:i 
"~ tesliııı ve lı>St"llÜıııdt•ıı İlİUlll't'll hir av iriıııl 1 ~1ıır. • .. 1 ~ 

cıkarılıııası ıııesrııt oları ıııt'zlu'ır :ıj:taclarııı ı·,·~:ı d.ç1
' 1 

• • • ·•tlu, 
ve ~apları ve sair şı~r:ıit lıakl.ıııd:ı ılalıa çok ıı 1 ' ~~rttıel 

h'ırııal almak istiyenlı•riıı lwr güıı Orıııaıı ~HiJİİ1 '!~~' 
yetilt' Susurluk Orıııaıı ıııııaıııt-l:lt. nwıııurlu~11 ~ıııd' 
ııa ıııürat'aaıları ilan ohıınıı-. J ;~ !lia 

Netrlyat müdürü : ESAT ADIL 'brıı 
-- ·- -- -- . -- - -·- ~ "ııııy 

Vtl&yet Matbaa11 Balıkeatr ~tını, 


