
--•--............... ~ -- -- - -- - - - --------~---------~------------------~~-----~-----~--- ----~~-~ 

Bış bakınımız Bay T evfık Süşdü Aras 
husuaı trenla Paris · e gitdi. 

Her yerde 8 kuruıtur 

Balıkesir; Kuvayı M. C. Savaş Yurdu. 

ÇARŞAMBA 23 SON KANUN 1935 
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Kemal Atatürk 

CUMURlYET; EMEGE HAK, DEGERE H\ lİYET GETlRlR 

GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE 

D ı ş Bay Hitler 
İsmet İnönBile birlikde dün Sa- Bakanımız Ayan meclisi -kuracak 
bah aaat 8 iatanbula vardılar. - . , . ~ -. -. - . - : . 

M - Hususi suretde parıs e gitdı. kurulacak ~u meclısın loplanıı 1erı münıh kentı olması 
eyve Paris, 22 ( A.A.) - Tür- muhtemeldir. 

lstanbul, 22 (A.A) - Re-
lılcumhur M. K. 
Atatürk beraberinde Baıba· 1 kiye Dıı bakanı bay Tev-
kan lımet lniinü olduğu j 
halde bu ıabah 8,20 de Am~alaJ kolleksiyonu 
flaydarpaıaya vasıl olmuı 
lardır 

1 st1nbul Türiotısdı göster ili yor. 1 H it 1er10 martda sara 
Reııı;umur ınerasiın yapıl

tne.eını istemediğinden ~ten· 

lık yapılmamııdır Ya l nız htas· 
Yon önünde toplanan halk 
t11rafından ıiddetli alkıılan-
trıııdır. 

Retılcumur motörle doğ· 
ruca Dolmababçeye gitmio· 
dır. Vail ve Fırka idare be 

Yeti reiııf Atatürk'ü vilayet hu-
dudunda karıılamıılardır. .. 
Ankaı·a ve 

lstanbul'da 
ikinci müntehib se-

çimi bitdi. 
1 Ankara. :!2 (AA·) - Şeh- ı 

rimlz ikinci müntehlpler 
teçiml dün bltmtıdir Kadın 

erkek rey ıahlbi 40820 idi. 
Bunun 37542 al reylerini 
kullanmıılar ve iıtiınasız 
C. H. Fırka11 namzetlerine 
Vermitdir. 

lıtanbul, :!2 (A.A) - ikin·! 
ci ıeçlm bitmitdir.Yüzde ıek
•en yedi rey atılmıı, rey ve· 
rerılerln yüzde kırk sekizi 
bayandır Mülhakatda neti
celer bugün belli olacak. 

Seçim işleri 
Edirne, 21 (A A) - bu. 

ıürı vilayetin her tarafında 
ikinci müntehlp seçimi baı 
laınııdır. 

Seçimi bitenler vı• 
başlananlar 

Ankara, 22 (A A) - Alınan 

haberlere göre Karaköse'de, 
l\ilıı'te, Şarki Karahiıar'da 
Ellziz'de Denlzlı'ııin merkez 
kazaımda ve köylerinde 
ikinci müntehtblerln ıeçimle· 
rı bıtmltdlr ve fırka nam· 
:ıetıeri kazanmıtdır. Erzu
rurn'da, Ayıntabda, Bafra'da, 
Nığcte'de bugün baılanmıı 
dır. 

~ 

Ankara, 22 (AA) - Ôko 
noml bakanlığından: Muhte
te' lf me nleketlerde yumur
ta, d na, armut. portakal, 
limon yaf ve kuru uzum 
am~alaj ve tasnifini göste· 
rir bir kolleksiyonu bugün· 
den itibaren lstanbul Türk 
ofis ıu fıeslnde teıhire baı
landı. Ambalaj memurları 

latanbuldan sonra lzmit 
Me•sin ve Trabzon' da ala. 
karlarlarına arz edecekdlr. 

Marma ris'de 
Yani bir fidanlık ya

pılıyor. 
Marmaris, 22 ( A .A)- Ka

sabaya yeni bir içecek ıu ge 
tirilmekdedir. Turfandacılık 

Narlnciye'de çok ileri gide
cek bir yol tutmufdur. Hal
ka parasız verilmek üzere 
bir Narinciye fidanlığı vücu
da getlrilmekdedlr. Kaıaha
da ve Bozburun'da ıüngercl
lik gitdikçe ilerlemekdedlr. 

lslah edile<'ek 
Ankara, 22 (S.Şı - Bü

tün Türkiye limanlarının ıs
lahı için uğrofılıyor. ~nyın
dırlık bıkanlığı liman işle

rile uğra~anlırın mütalaala
rını sormuşdur. 

Doktız yılda 
- -

112 ~filyon sarfede -
cekler 

latanbul, 21 (A.A) - Yu· 
nan ulusal koruma proğra· 
mının ana hatları belirmlı· 

dir Dokuz yılda tatbik edi· 
lecek olan bu plan üç SBf· 

haya ayrılmıtdır. Planın ta· 

mamen tatbiki için 1l2 bu
çuk milyon lira aarfedilecek· 

dır. Bu para ile ordunun top, 

tayyare ihtiyacı tamamlana 
cak, yeni gemiler alınacaktır. 

lngiliz - Japon --
A.nlaşmaşı dünya sulhu na yar

dım teşkil edecek. ------ ---- --
Japon Dıı bakanı böyle diyor. 

Tokro. '.!- (A Aı - Dıt 
bakanı uluslar arası meaelele
hakkında beyanatda bulun
l'lluıdur. 

Bakan bu beyanatında 
~ançuko imparatorunun 
iiııumiizde ki ilk baharda 

J"Pon ımparatoı una yapacağı 
:ı:ı\'aretl hatırlatdıkdan sonra 
denı:c sılahları meıelealne 
teçerek Japonya'nın her 
•eyden önce silahların eıııulı 
bir azaltılması ve h~r hanııl 
bır devletin diğerine taarru
~unu ınıkinsız bırakmak için 
te~•v\i:r. siliıhlarınm tamami
le kaldırılmasını veya kati 
141 hdıt edilmeıinı iıtedlğiııi 
J .. •Ponya ı!e Amerika aratın· 
""' bır ihtilaf mevcut olma-

dığını, Japonya ile lngtltere 
ara11nda eyi bir anlatmanın 
dilnya aulhuna mühim yar 
dım teıkil edeceğini ıöylemiı 
ve Çin'e temas ederek bu 
memleketi samimi bir teıriki 
meıal siyaseti takibine davet 

IÇt'Şİ
1

~endif eri 
Tokyo, 22 (AA) - Çin 

voygu ıtmendiferinin satıl
ıua>ı hakkındj Japonya ıle 
Sovyet delegeleri araaında 
bir anlaoma hasıl olmuıtur 

Maskeli ba~da ya
nanlar 

BPrlın. 22 rs ş 1 E·•Sı>Il-
dA verilen hir moıkeli bolodll 
yang ı n \·ıkmtfdır. ı 2 kişi 
a~ır ıuretde yarnlanoıııdır 

fik Rüıdü Araı hu$usi 
auretde buraya gelnıif ve 
öğle yemeğini Dıı bakan 
bay Lavalle birlikde yemiı· 
dir. 

Bulgar Kralı Varna'da 
Sof ya, 2 ı (AA) - \'ar- j 

na'Ja bulunmakda olon kral 

gidecek 
Ber'ln, 22 \S.Ş) Bav de'egeleri araeında ticari 

yerada dinlenmekde olan 1 görüımeler de baıladı. Bu 
Ran Fü~rer_ Bay Hitler görüımeler ıki ülkenin ae· 
Berline don~u: Rayım kuru . nel ticari yöntemlerile bir . 
munun yıldonumü münase- , , _ 
betıle bugün verilen diplo likde Sarın Almanya ya don-
matik ziyafetde ve kabul meli üzerinde ortaya çıkan 
resminde bulundu. Resmi meıelelerle alakadardır 
çevrelerin duyumlarına gö-
re Bakanlar kuruıuu Per- SA VAŞ'ÇI G™: 
ıembe günü tlitlerin baı Değer pazarında dam· 
kanlığı altında toplanacak • 
iç veDıt siyasayı tetkik ede . pıng 
cekdir Bu arada \!•rtın lklısad ilminde, Mare-
onunda bay llitlerin Sara şalın bııldıığıı bir kanun 
vuku bulacak seyahatini ha· vardır: <!{,.)irük para, sa!i 
zırlıyacaktır llitlerin SBra lam parayi kovanı. Bu, şıı 
ayak basacağı gün büyük dlmekdir; Kü{Jıd para çı· 
kurtuluı §enlik'erl yapı - kınca allın ortadan kaybo · 
lacakdır. Yine aynı çev tur. Çıi11kıi allırı kdğıddan 
relerde söylendiğine göre dalıa sabit dey-erded/r. Bıı 

Boris askerler ın ve liman B H ı b· A • il 
1 ay it ar ır yan mec · yıizden onu11 itibarı arlar 

amelesinin geı·id resminde si kurmayı düıüniiyor. Eğer ve göııııilerde, yasdık aftla_ 
bulunmuşdur. Eskiden müf- bu düıüncesl katıleıirse iya· rında saklamr. Nası iki z{_ 
'd f k 1 b 1 nın toplanacağı yer :'dünih 

rı ır a ara mensu o an yof akçanın şerrinden saü· 
bu amele bugün yeni devlete Kenti olacakdır. Dıı siyasa - !am ak,ça yizieıılrdl _ 
tarafJar bulunmakdadırlar. ya gelince; bakanlar kuru /kiısadın bu kanunu ufak 

mu doğu anlaımaıı hakkın 
Bir [),•fiıw hulJular, da Franeanın son teıebbüsle. tefek deiJiımelale ad değlş-
Sarıkomış, 21 ( A A ) - rine verilecek cevabı hazır dlr/r. kalıb değiştirir.yine lıer 

llyacakdır zaman karşımıza çıkar. 
BuraJ3 çobanlar tııraf,ndan K ı d k il d · 

Almanya'nın doğu andlaı · ô ıi tmo ras er e ıse 
bir ı!Hfıne bulunıluğıı hükıl · maaı hakkında Eyliildeki gö- bıı karııın şôylt t>lr formüle 
meta haber verılmişdir. Do· rüıl~rinln değiımedlğl oran· bürünür: • Çiirük kafa. sağ
fıneyi saklıyanlar takip edıL lanıyar. lam kafayı kovar•- Çıinkü 
mekdedir . 1 llerltntle Fransa • Alman kölıi dtmokraslierde en çok 

- ~ J para eden ıey dtmayojl-

Bulgaristanda ilir. ~ Demagoji i~~ 
.

1 

çıırıık kafaların işidir . l ı · 
Alacakları olanlar ne demokrasinin kölüsıi 

A k 2 o A) B 1 «ö:11~ değil •çokluk» a yer n ara 2 ~ n. "" u ~ , .. ~ 
' verır. Bıı yıııden , sayfam ka 

" .. 
lran Ve i 

Irak 
garistanda ticari ahı verit· 

İhtilafı l-: luslar kuru- den baıka bir sebepden fa,ıalr, fıf~ııağ~am plaralalr 
doğuran her alacağı olanla- g b orta 1 1 an aybo ııver r

lllU llllll ~elecek. toplantı- rın bu alacaklarının kurtarıl· ler. 
~ıııa bıra~ıldı. f Bir dPfa ~a.ql,1111 kafalar 
. ması için Türk o Is ıubesine birer kenara çtkiiince de-· 

Cenevre, 22 ( A.A ) - veya ticaret odalarına mü · ğer pazarında anarşi baş· 
Uluslar derneği konseyinin racaatları lüzumu il~n olu· tar Bir /akım ucııza mul 
84 cü toplantısı dün bıtmlı · nur. olmuş çıirıik kafalar hemen 
dir . iran ·Irak ıhtılafı bu Türk İngiliz ticaret değerleniverir. Bıı kalp de -
it rapörtörünün deliletıle I fiırlerin sürıimıi arldıkça 
k 1 d an aşması <iamping ba,,/ar. Manevi de· 1 1 taraf an aımaya avet l • 

ltanbul, 22 (A.A) - n· g-er pazarının dıımpingi, edilerek gelecek toplantıya l 1 b k ı 
gi iz e çisi u gün ü trene deg-me bal•evik dampingleri-

bırakı\ mı ıtır. k d kd S f ' 
An ara'ya gi ece ir. e lr le ölçülemez; o kadar sar 

Hitler Söylerken kulak bu hafta içinde Ankara'da sıcı ve yıkıcı olur. 
tıkamak suçtur bııılıyacak lngiliz · Türk /Jikkat ediyorum: soıı zıt 

Berlin, 22 (S.Ş) - Rayşfülı. ticaret muahedeai müzakere- nıarılar<la memlektlinıizi11 
rer'in radyoda söz söylediği !erini takib edecekdir. değer pazarında da böylt 
zaman kulak tıkamak bir ıuç Buğday tahkikatı bir damping aldmetlerl be-
sayılmakdadır. !3erlin birinci lıtanbul, 22 ( A.A ] - llrnıek ıizeredir Çürıik ka · 
ceza mahkemesinin bir kara- Buğday ıtoklarındakl tetki f alarııı de!ferlerımesl, çaklu· 
rı bunu göslermekdedir Böy. lata devam edilmlıdlr. Zira · ıJıııı özlıilıiyc ıislıin lulııl· 
1 k 1 k b' at banka•ı müdürü Ahsen- nıası, bir ktlime ile, lrıkı-
ece u ağını tı ayan ır fdbcı rejime karşı yelmek. 
Berlinli bir oy hnpis cezası- den sonra buğday satııı ami· deınokraslıııizl kôtılleıııek 
na mahkum edilmişdir. rl açığa çıkarılmııtır. demekd/r. 

Yunanı.sta· n·a--~ L . ,. ,, ruayetımııın dört bııca-en ın ın ğrnda, sağlıını kafaların, 
.. yaııi bıilürı adaınlar111: çıi-

270 ta-., varc lazımmış .. 
lstanbul, 22 (.\ .A) - Atı

na dan bildiri liyor. Yunanls· 
tanın müdafaasını ve aske· 
rt ihtiyaçlarını düşünmek 

üzere toplanan fırka reisle
ri Yunanlstanın 270 tayyll· 
re almak ihtiyacında Lulun 
doğunu anlatınııdır. 

H<ıı·biye 
1\lektebi 

Ankara, 21 [S ŞJ- Bura 

Olünıiinliıı l l •·i vıl<lii- rıik kafaları , yani yarım 
ıı ii ııı ii ili li ııa!'r b;•tilı~ adaıııl.;rı revaç/andıran dt-

. Moıkova, 22 (A. .A) yer pazarından uzaklaşdık· 
Lenlnin ölümünOn onblrin· farı Vt birer köşeye çekll
cl yıldönümü münasebetile diklui görıilıiyor. 
Moskova tıyatroıunda , bü - Bu, siyasal ve ıoysal bir 
yük bir toplantı yapılmıtdır . «oluı•ı dur. Bıı manevi bir 

dampingdir Sonu eyi de
.'llldir. lnkıl<lb pazarıııda 
sağlam parı.ı ne ise. ltıkı
lıtb işlerindt de safi/anı kofa, 
odıır. Cıirıik para. rıirıik 1 

kafa ile iş yiirıllmt::I. 

da yapılmakda olan harbiye 
mektebi binan yakında biti· 
yor. Önümüzdeki tedris yı 
lında mekteb Ankara'y• 
nakledilerek bu yeni bina-
ya gcı:ckdir. 

Yunanistan· 9 senede 112 ıilyın lirı 
sııfadırek ardunun tap '' tıyyıre ihti 

yacını tımııhyıcık 

1 
Çıkaran •e Ba11azran 

E. A.. Mllıtecablıotlu __ _. 

ikinci YIL - SAYI : 380 

Varının Gaz savaşı 
Yazan: Fransa'nın Hava 

Bakanı l'lytr Kol 
Bütün savaı tarzları ara- kendi aiırlıaımn yilzde 

aında aenel diifünceyi ve bil · aeksenl, hattl yüzde 
ha11a Franıız aenel düıünce- doksanı nlııpeUndedtr. lıt• 
ılnl en çok korkutan gaz sa \ meaele bu bakımun da 
vaııdır. Franıızlıır bir aün, araıdırılacak oluna r6rtılilr 
daha dojruıu bir gece apan· ki havadan tecariz ve ha•• 
aızın herhangi bir ıaldırıcı- harbinin lmklnları 1918 
nın Paris üzerine veya baı· denberl kat kat çofalmıt· 
ka büyük tehirlere tonlarca dır. Her ıeyden 6nce tayra
zehlrlt gaz atmıı.aından kor· renin haraket noktaaana 
kuyorlar. Hı~ bir ölüm, raz· 1 rtdip relme kabiliyeti çok 
la ölmek kadar Frıı.nıızlara 1 bilyilk bir ölçilyll •armııdır. 
korkunç gelmiyor. Bu korku 1935 yılında, 500 kilometre 
ne de;eceye kadar haklı bir uzakda bulunan bir eelırl 
korku olabilir? içinde yüzdü-' lıoombardııqan etmek harpte 
ğümüz tehlike nebiçim ıeydir? 1 diifman ılperleri üzeriDcle 

il d _ bütü b 1 50 kilometreyi •f8rak uç· 
er ıey en once n u d 1 
1 1 . k d -" mak an daha lıo ay bir it 

meıe e erı ya ın an o.ren· 
1 

kd _ 
1 

o aca ır. 

mek lazımdır. Guç ü sanayi 
kurumları gaz maıkeleri ve Bundan baıka tayyarele· 
daha baıka aaz aletleri yap- rin UÇUf tertibatında da bO· 
mafa baıladılar. Bu rtbi aa- yük bir ilerilik •ardtr. Bıı· 
nayl kurum'•rı yapdıkları yük harpte bombardıman 
malları sürecek yer arıyorlar. tayyarelerinin en bO:yOk 
Bu vaziyd göz önünde tu. düımanları, ala, recenln 
tularak hertürlü mübalaga. karanlıft •e bulutlardı. Hal· 
dan terakki . etmek lazımdır. bukl bGrOn bu unturlar 
i1tere hakıkatı görür dır röz- tayrareclye yardım eden 
le bakmak daha eyidtr. j muharebe arkadaııdırlar . 
Halkın fantazlslne hıtab eden Bugünkü uçuıda arbk pdile· 
bir romanı yazmak da kötü cek yolu görmek lbUyact 
bir ıeydlr. yokdur. 

Hiç füphe yok ki, gaz ta- Bu hakikatlere dayanarak 
ııyan en güçlü vaııta layya- denebilir ki, Moıko•adan 
redir. Gazı taıımak için mer- baıka Anupa'nın bGtOn • 
mi yerine tayyare kullanmak bükılmet merkezleri ba•a · 
hern daha ameli ve hem de dan bombardtman edilmek 
makıada daha uygundur.Tay· tehlikesine maruzdurlar. Bu 
yare mermiden daha uzak· tehlıke Sovyet Ruıyanın 
lara varabilmekdedlr. lıdncl· ortalarındaki tehirlerden 
ıl de herhangi bir mermi maada A•rupanın hilUln 
kendi ağırlığının onda birin· bilyilk ıanayl merkeılerl için 
den fazla ayrıca yük taııya- de nldtır. Geçen yılın yuı 
maz. Buna karıı, berhanrl içinde ha•a mane•raları ya• 
bir bombardıman tayyareıl· pıldı. Alınan neticeler her 
ntn taıtdıjtı zehirli aaz yükü (Devamı üçilncil baıtm rtade) 

Görüşler ve Duvuşlar 

Cenaze Arabası 
Şehrimizde cenaze la9ıoıalı: Bir iki ay evvel latanbııl 

da hiç bır yenillik yapılma- gazetelerinin birinde bii ha· 
mı şd ı r. HAia eski zamanlar- Tadiı görmütdüa: Bükret 
da olduğu gibi cenaseler belediyeai hiitlia köfectl.
oınuzlarda taş-<0ır; h414 ce- rin köfelarini ıoplatıb bir 
nazeler kırık dökük tabutlara meydana yığdırmıı ve bua· 
konulur. Bir çok fakir ce 

lar mikrob yn•Hıdır di71rek 
nazele:r. iıe üıtü açık tııput hepıini yakdtrmıı. Ha&ta ı•-
larla · taşınır. Karnı titmiş zete kölelerin yığın halinde· 
kollaı:ı bacakları çarp lmıt ki reeoıioi bile dercetmitdi. 
cenaıelerin bu taputlıırda Mikrob yuvası olmak iti
arz etdiği çirkin manzaraları barile Hülıret haıamallarınıa 
hele bir göz önüne getiriniz. lıöfeleri mi yok11 biıjm tapat-

Ceııazelerın araba ile taıın- !arımız mı, daha tehlikelidir.? 
maaı bir çok cıhetden lüzum· Ecnebi memleketlerde iilü· 
ludur. Bulaşıcı hastalıklardan !erin undıklara lı:eaaralt fÖ
ölmüş insanların cenazelerini ınüldüğü malümdur. Hırket 
pi• piı taputlar içinde omuz ölüaüne aandık yapdırmılı: 
da teşım11k hıfzıHıhaya uy. mecburiyetindedir. Pakirlerı 
gun olmaaa gerekdir. iae beladiyı eandık tedarilı: 

Cü11elı in11nların cennete- eder. 
rinin omuzda taşınmaaının Bızde da ölülerimiıia aaa
ne kadar güç olduğunu her· dıklar içeraiae lıonarak gö
ku takdir eJar Hele boylar mülmeıi ye bilha11a ceaa11_ 
denk 'gelmediği Ye havanın !erin araba ile taıınmaaı H

yıığmurlu, ramurlu veya kar- manı gelmiş vı hatta çok· 
lı olduğu zamanlarda bu güç. dan geçmişdir bile. Netıltim 
lük bir kaç miali artar. Bir diğer bir çok tehirlerimizde 
çolt defı. cenazelere ıu ve- çolıtanberi cenueler araba. 

ya hu eebebden dolayı iştirAk !arlı taıınmııkdadır. Beledi
etmPk mecburiyeti hiaaedilir. ye tarafından yapdırıfacalı: 
Fakat yukarıdıki mahzurlar cenase arabaaından üoret 
yüzünden bu iştir4k iıtemi- ııııiltıbilinde iıtifıde edilir • 
ye ietemiye, tikıine tikıina Zenginlerle orıı b!llilere 
yapılır. münaeip birer tarife tatbik 

Cqnaz~lorin aynı köhne ta. edilir. Fıltirlerdende hiç pa· 
putlara konmaaı tat} •yanlıır ra alınmaz. 
kin çolı zararlıdır. içlerine f1v • E. 
türlü türlü bulaıan haatılık- • _ ikin. - • 
ı ı{ -1 - -· 1 ı Dünku yazının cı autunıı· 
ar •n o mut yuı erce cenaze nun 20 inci aatırındaki [hemle· 

konan bu ta~ıı~la~ın k.ullı- lik] kelimesi (mahallelik), 30 uncu 
nılması .;ok ıhtıdaıce hır ha- satırındaki (etmektedir) kellıııa. 
reket .ayılmaz mı'.' Bu taput- ıi (almaktadır), 37 inci aabnnda
lar mikrop kaynağı değıl de ki (iarbda) ltelimeıi de (&"urbetde) 
nedir 1 ' olacakdır düıaltiri&. 
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E Vti ıi· AY 15° it E >. 1 Bana göre 1 :~~:~ erkek M;;~d;{~;tüi:ı;;;sinizı 
Buııün biraz da ıairle K d 1 · • 

k Sı.ffiaV -- 138 ..,.. konu,mak istiyorum. On;, ' ~ ın ar IÇ.ffl. a an 1 1 
lnkılib bulvarının en . . . . 1 l Ailenız arasında mesud ya-l 

h b ı , sıtemlerım var; sızın anıya· ŞJm k · t ağ d k' · d . a er erı 1 başında sarb ve yalçın kaya- a ıs ersen•z aş 1 d 1 mu • 
25 cağınız. d 1 . t d" . 
---r.j:r:r,:r,::=:----~tJlfiırr"1'1Jtnlrr:rra""trenı'le lfenfr"mr·ze !arla yükıelmlt ve dünya Ş . b' JI d b . " ere rıaye e ınız: • aır, ıze yı ar an erı ı -M!rfrit ve ho"pa o'tifa-Kardan devri.len kam kurulalıdanberi deği•meyüb 1 '" " 1 f .,, - • kadını bir "mata. gibi a ınıu y nız. Erkek.ler pıra ih ibıırile Q8-~~~lıı.IMIMl:&a.-.,....,ı~-- trJ • f • itti' • d f 1 böyle dimdık duran ve adına "-' 1 -·'" . ~ 1l f -W•ı ı yerıne g yon a yara anan ar •atılır oır nesne l) arn:K tanıt· mfr·!tıkJJ Olm, f! 6 verJer . 9 22 Ayvadlar köyünden C' ..,oı;; :i11AT 0 n • k d 1 b" d .x. d ~ 

İMAV, 20 i SŞ ) - « öy» eni en ır ~ -r ır; dı. Hayat k:ordelasında. hiç L-ir erkek kazand ğı para n 
u r.......... halk tarafından k,. .. ıhıqaıu- \ ö b aı'c k' 

dır. \li.afırleri iz Şehir Ka l <!>~ .,r~ 
111 

.. _,.. ,..., "" Yolları kapallnış olan ııce u •.- ·· bir ro -nıremedi,ona. Keli · j abur cııb tarf dj dlğhıi çin 

Ankara'dan evvelisi gün ha· 

reket eden 1ağlık it'ed ba· 
kanı bay Keflk Diin alıpmpi 
.\nkaıa trenlle kentimize 

karın ke1&fetinden 6- 1-935 - ,;m - !erimiz içhıd "Kadm. ç ı:;"iiriNıllği lMlmflıt l1lii ·r olur lübünde yarım ıaat "kadar s· 1 
de Kütahya · Gediz ıeferin Eski ta.Oirle: (faleğin kür- ba•ka manalı bir •ey olarak ııı~ ena eyh yapa cağ n z masraf. 

5 Doıumevi b1t 
kimi !!ay flalid 

be· dinlendikden ıonra ~andır· • • 
ma trentle vali •e kent bat· de devrJlen post otomobi kü baran didesi) oldutu için yerleşib kaldı. Kadın hiç larda muktasit wunuıt . ' 

2~ • Sabık Balıkesir say 
1 la \?ı t:ay Vehbi 

k .nım11< bav Saltm Gündo- linde ı.linden yaralanan kendi aramızda adına (kah bir vaKit tek duygulu olarak 2 Evi izi k rletmeym z Yor· 
fan ve uğ'.ık i§leri müfettiti Gedizli bayan Lütfiye halen kaha filezofu) dediğimiz velha yaşamadı. Kuı tüyü bir yu- gun adama temiz b r ev kadar 

~fi ~ 
2 tıeledlye ~ühendlsi 

gelmit ve hükumet erkaaı, 
ümera, zabıtan, doktor ve 

blrll.k-'- ıar~a.ı 11ııntakaıına tahtı tedavidedır. 81\ir'eri ta cı) dan baılıyan 0··z adı bir k 'b · il huzur veren bir ş~y yokılur 
_ _ L'I t gı i yuz yı arca ona -3 ~ Kendinızi ihmal etmeyi· 

' hareket etmlflndir. mamen eyileımiıdir. •atıra zor sığabilen bir dos "U umak ı"çı"n bas konur 0 

Y ., " niz evlendikden sonra iistilnü. 
ikinci yafan kar on gün tumuzla, hem bayramlaımak •andık. Yüz yıllarta kadı· ;:ü başın zı dağınık ve pejıııiir· 

dür hala erimemitdlr. hem de kendisi için seçdiği· I nın bir lüp karmen, bir ti· de tutmayınız. 

, ~al kemal 

2.• " ~"an!ıı!;, ~Dhalleıin· ; Bay Kerim Demirel Bayan Münire 
l\aza koıı~rafoıı mlz (Satı~ı kelimesini bayram! ıe oje ve S'J grllm eSans 4 Başka erkeklere fazla ilti· 

Gediz ve 'Simav kaza hedıyesi olarak soy adı alma- . olarak yaşatdıb., kafalarımız fat etmeyin ·ı Erkekler r.kseri· 
1 1 6'e, hel.vacı İ1a Erkek Ortamekteblmizin Buna'nın lnPgöl o kulası 

l~ , Do.kw ~ay Raif riyaziye muallim vekili bay ok ta.olarından bayan Münl-
1 c;- h 1 j Kerim Demirel'in aıaleteo re kentimiz kültür çevirgen-
"' ''" ~ isar ıaab.ıtl etin-

b ·f e tayin edlldı'ğı" li"lne verılmi•dir. .ı , ı deıı J(:llli oflu bay u vazı ey ıı; • 

sını rica etmek üzere bir ar içinde .. Daha doğrusu, ıair ya k.skaııçd rlor. \'e bir çok kongraları yapılıı , 11 ve çok 
kadaıla öğ'e vakti evine ııit· bayanı yalnız sinirleri tle dda sebehsiz şüphrlenirlor . haklı dılelderde bulunulmuı 
d k; gecelik kıyafetile bizi yaııyan bir kısrak _ tabir şüphe V€recek tfarekelletden so-

dur. kabul ve [A. Kibar) ' öz ve mazur görülsün ·gibi anlat kın.n:z. 
S:ır~ııılı 5 B b ı ki 

,, rıAtımet • • ı.. Maarif Vekiletinden vı 'aye- : -be-,-e-di-ye--ö-n_ü_n-de--ço-r"'a~b...-ıa"'t-· 
le bildfrllmitdir. makda olan Şamlı nahiye-

Genç ve değerli bay Ke Po• " (>S nliiaar. mahtlle -
•rl • e I ıinden çilli oğlu ıinden Muıtafa kızı Nuriye • - soy adile kendisini takdim dı lıize .. Kadını, bir vitrin - il " arın:n çocu arına 

Marmara ha valisinde 
•t411a ıt ~ r 

l>ay Hüseyin 
• ın~ rı 1 1 I 

1 u A#J c:ı:za, hakiırı i 
... y ~ 1 " 

Bay Teviik ı, 

rim Demirel! kutlarız. 

Poııste: 
Dün Blllıkeıir'iıı lrvana 

köyünden Hasan ojlu Salih 

nin sergisinden beı çift çora-
bı uğruladığından yakalana
rak adliyeye teslim edilmiş

i dir. 

ki yer yer sarsıntısı ayın 4 
ve 5 inci günleri Demirci, 
Simav ve Gediz'de de duyul· 
<nuşdur. 

Sanhiıar m•laal le -
ıinden Hacı Rafet 

4 ,~ ,. • ' 

ojlu Muharreıu 
J 

l 1 1 ~anpıaa,r mahalle • 

Balıkesir merkez kazasının ikinci münte
hib seçim cedveli 

n mı J~D Mıuıif ..ıua..:ı 
Bay "&mil , 

. _ . . 1 Seçimde rey veren bi- 1 Seçilen ikinci mün· 
8irıncl muntehıb ıaym rinci müntehib sayısı 1 . .. 1 tehib sayısı 1 

A , lı.nıtrler 1-iıallelin · Kadı~ r Erkek ~ekün 1 Ka:ı.:-E~ek , Yekün- 'ıuzd" ı Kadın Erkt>k ] Yekiın inUhab Ş 

.. ~ N;ılıık , fabri.kaıı iz.;irlerı • e . 5'91 . 96İ 
1

[1952 ı 54U 643 1183 70 3 1 7 IO 
"' ı,ahi~ bay R~ Mecidiye 796 790 1586 612 774 1385 87 3 7 iO 

~- ., ~ID.lder ~•hlJlıı~ıı- .Hacı lıhak 480 484 964 440 462 902 93 2 4 6 

•• dt.n ı1, Gümülctne)i 1 A.ziziye 684 651 1335 40 1 560 961 7 3 2 6 8 
!ıt~kal\uıy. M,lıpı~ ~t Fakih 8 O 842 1652 453 594 1047 69 2 7 9 

1, • lzmiı"!e~ mahallesin· Sahnlsar 693 6!19 ı 392 535 62J 1 158 83 2 6 8 
den Gümülcineli l<uablar [ 765 764 1529 562 611 1 173 76 2 6 8 

f 
Hacı ııaybi 1 931 912 1843 849 902 1751 95 3 8 11 

b~kel bay Ha!an Ziyaretli 437 395 832 231 365 596 71 2 2 4 
M'ai;tlı mahallesinden Gök köy J 363 371 734 337 35 ı 688 93 1 ·~ 4 
bayan Saf(et Vehbi K-.l•:ııc:ıla• I 326 324 650 258 309 ) 567 t 87 l 2 3 
Martlı mahal\esinden Karaman 357 348 705 333 366 699 99 2 2 4 
ilacı ' f":..ıı. ' :efi- Köseler 1

1 
469 491 960 400 470 l 900 ~3 1 4 5 

1 1 
y 

'm \ • ' Ova köy 744 730 1474 625 6671 1292 74 2 4 6 
'iU •lı'i:•;tlJ ;;:~a~:::::en Ça'ndır I 33 ı 302 633 29d 31 O 8ll0 96 ı 1 3 4 

ı öt ':? Bakacak 6~ 5-42 1 l 72 420 580 1000 86 O 4 4 
n 1 ~lı llüıexin refıkası Akdarma 1 153 j 160 3 J 3 148 1 J 51 299 96 O 1 1 

11 l!Y~n Hatice 1 r Yeni köy 1 436 224 460 178" ı 168 366 79 O 2 2 
11, 11,. 1'J,tr\ ıuahalleıinden Pamukçu 771 1 760 1531 ({lO 740 14/0 91 1 6 7 

v "' ~YJ!.DF~hiye lı'.enan Çafıt 2054 2065 ı 4119 ı 9'46 1 889 3835 1 ~3 5 l 5 20 
• 

1 
ıMa~\!ı maballesiad~ıı il Ktıpeler l 744 1716 3400 1202 1 1241 2443 70 4 12 16 

• .ı lt&.van Hadıy~ Av_ K. Pınar 227ı> 2271 4546 1355 1341 2696 59 5 17 22 
~n ,..,....,, Şamlı 3671 1 3571 7242 , 2578 2:195 4883 67 7 27 34 

~~ Tevfik Kerucu ı 2502 2467 4969 ı~50 1399 274g 57 4 16 2o 
~==::".:~=~~~-ıt· c.,eson 3448 .f 3322 6770 ı 2q25 2180 4505 67 fi 2o 26 

geb~t 1790 t 1818 3608 1463 ısı9 2982 79 7 ı ı ıs 

Bııg·ürt 
sftgJİ)i; n 

Etzabaıiesi 

O.ufak 1916 1831 3747 1309 1363 2672 71 2 ıs ı7 
ıt~,ç 2313 2213 4526 2374 1910 4284 94 ıo, 9 19 
Yaialar 1157 l 107 2264 1004 9?8 1932 85 O 15 15 

· lvrindi 1825 1749 3574 1269 l<İt I 2670 77 6 10 15 
O.ınan köy 1351 1378 2729 768 701 1469 54 2 9 11 

öôefçf<l_il· 
fındık j 1322 1221 2541 621 651 1272 50 O 13 13 ı 
Oımaniye . 1601 1608 3209 980 lo34 2014 62 O' [5 15 · 1 

! llyular J !.2!,0 .... 1503 .. . 3063 14 72_ . 1202_ ~ 267 4 73 o_ 15 15 - -YEKON.ı.=·~ f4i496 1~os90 82086 3032s 130130 ,6I(l58 1 1s 88 303 ·. 
1
39J 

Qmqn Tel rikamiz: 49 
11"8a \raşt<ıtı S<l ,, <ış<ı 

•• Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOCLU 
ı~ 

&fft' e ıı <!e! h yi tema: 
n\eAt'~;k eden anzavurcular 
--~.,....., ""' .ı 
'aırt r,ontaz.am btr tarzda 

- Alli.ha ıükür; gavur eli· 
ne diiımcdlk , aıran bi:ıi ga·t 
vura teılim etmeyiniz. 

Demelerine mukabil yapı· 
lan kıta bir tahkikat netice -
ıinde mlUI kuvvetlerin padi· 
faha uyan eden bir takım 
gayrimüılimler oldup ve 
anzavurcuların "Halıfe ordu· 
su~namile hareket etmekde 
bulundukları anlatıldı. 

hfırp lıl'.llUJ)dıkları ~aıan 
süvari zabiti at üzerinde, an. 
z'""r• t..ıanıu ıabtetmek a-e- ıüratM ic<ıtuywckı. 
Te,.-•nn '11tiril metre kadar 
yakı una · 1a4dafdif1 vakit 
tllm td;;ların yanında at llze 
rl'tde 1 dura~ anzavurun otlu 

' ,~ n ı ı.. . 
A du kailir1 eılndekı mıwzer Bazılarının Üzerlerinde çı • 

.,.. • lı 1!t M\ 

ta~s1111 ı Alilfarİ zabitine kan •eaalk, tedlclk edildift· *''* M ateı etcll. Çıkım z~man"cemiyetıMuhammedlye 
~lard- .,....l .Uvarl ·oza· miliri ve " Anzavur .\hmed, 
bflln\ft bh4dİ1i tın tam a"1ıha im:ı:air g6rOlüyordu. 
ıU!let edine ' zabit atla be- ' Nekad'1r fecidir ki; Jngili:ı 
rl' yere 11Juvarfendı,' Ah amaline ve tam manuile •.:. .• ~. r• 
duıK&dir de topları 'bırıilı.arıık Türk ' milleti ve Türk vatanı 
son ~ratle Kirmaatı istikame aleyhinde çalıtan ve lngili:ı: 
tinde kaçaı . _ para aile idare edılen bıı"ce 
•ıA.-vınurı laıv•etl daf.ıl- rniyed Muhanımediye" dini 

mıf=• ııve ,:•ı:ı 'j]~ti11111 btr alet e.flerek faaliyet sahan te-
'"t , ... d 1 d halde kaçıyor; bazan ına. min e i ıyor u 

.~ffi ~~., · bıaiinah kEy'üler Bu sahte mU.lümau ve lıa •• - • • - 6 • • 

,Qıılj~ kuvvetl4ôre teıı!lllD olu- life or<{uıu,he7.Jntş!L kahkaha-
yoı we: _ .• riyc ile rlcaal ederku .,.lr.in.ı 

harbiye reı.ı süvari zabitini 
arııtdırıyor, •finkü ölmüş 

atını gördüğü :ıaman onun 
da şehid olduğuna kanaat 
hasıl etnıit ancak naıını bul 
durm•k lstlyerdu. Halbuki 
süvari zablti atl1e beraber 
yuvarlandıkdan ıonra derhal 
kendini toparlamıt ve lesa 
d~f etdlj!I boı bir ata bine 
rek loplıyabildiği otuz ka 
dar suvari Jle bizzat anza vur 
Ahme.J'le en yakınlarından 

yirmi kiti kadar hempasını 
taklb etmekde oldukları rüc
at yolunu kesmek üzere dört 
nalla f\ırmaatı ovaaına açıl· 
n.ııdı 

Anlavur,,afı lırrail Sünük 
lü Davud ve ar kad&.şları ol 
mal.. üzere yirmi üç 
kitilık kafile Kırmaalıya 
uğramamak üure k~•dirrne 
ycldan Mibalıç istikametin· 
de kaçıyorlar. Bu namdar 
adamları yandan vurm~k için 

ovanın ortasında bulunan 
bir tepeyi iuıal eden 'üvari 
zabiti ve atlarının fevkalade 
tahammülü dolayısile yetııe 
bllf'n dört arkadaııle l>era 
her tepenin ü~lOnde goru 
nünce, An~11 \'ur Ahıried l·in· 
di(i~~ .Waqı batını ı:.enu-

ba doj!ru çevirerek ıon sür
atle kaçmağa ve hepsi de 
onu taklb etmeğe baıladı. 

Anzavur kuvvetleri dağıl
mıı, elli altmıf kitldcn H·a. 
ret olan en yakın arkadaı -
larile an:ıavur Biga'ya doğ 
ru kaçıyordu. Kumandan 
Krlzım bey, çerkes Edhem'e 
şu yolda emir verdi: 

Bütün kuvvetinle Ta
hir ovasına gideceksin. An· 
zavurun Bandırma'dan Ta. 
bir ovan yolıle Biga 'ya ka· 
çacağı muhakkakdır. Kaç. 
masına meydan vermiyecek
•in. diğer taraflarda icab 
eden tertibat alınmı§clır. :-ien 

. den dehtetli ıürat islerim 
· Dedi. Lakin Edhem okadar 

b • ll harket etdi ki, en ağır 
yürüyütle f<andırma'ya gir· 
diği zaman, Anzavur Bandır
ma'dan çıkdı ve Aydıncık 
n'lhiyesinin altından Talıir 
ovaıı yolunu tutdu. Çer~ ez 
Etem'in maiyetinde bulunan 
ve asıl her yerde muvaffa 
kıyet tr min "den Makedonya 
müfrezesi kumandam Melı
med A il ça VUf fil yin_e Ete· 

fl] Demirci muharGbesinde 
ehid olıın;~ ''c Atntürk'ün tak· 

rlirine mazhar olnıu~ bir kahra· 
manclır. 

dekoru içinde dü•ündü biz karşı aldığı sert vaziyetden mü· etdi. • 
den öncekiler . teessir olmayınız. 

Biz, keodisine eski imza· 6-Annenıze · vaktinİzı çok 
Gun geldi, kadın tapılan 

sının hepsini toplıyan (1atır) bir haç oldu Gün oldu, 
kellmeılnl s·oy adı seçdlitl kadın rüya ve esrar alemle
mizi eöylediğİmiz zaman ce· 

rinin kordelalarında baş ro 
vab olarak: 

lü oynadı Onu cici bir oyun 
-- Ancak hafiflik, sadelık 

cak gibi yalnız oynanmak 
kibar ık, unutmak saadetdirl 

ı içindir sandık llalbuki .. 
Dedi .\ r , 

S . ..;;uı> lfal!.uki kadın oyuncak 

değildir. Ve kadına bir haça 
tapar bibi lıı pılamazdı 
!\adın, it hayatına girdi. 

vermeyin z 

7-Evin'ı.e aıt işler i~ln k<1ın· 
ıularınız n hatta akro billarıııı· 
z n sözlerine kulak asmayınız. 
Kendi işin'zi kendiniz giorüuüz. 
Lüzum gördügünüz i§letde ko· 
c~nızdan akıl d 1nış ııız. 

8 •Ko an ıı üı"Jıır· z:ı hır· 
rulamayınız ve incifmeyin z. 

9 t-,!< an z n yanında ao · 
murtlitı olmayıuız. Q(ıfer \İz· 
lülük eve saadet getiren bir 
amildir. 1 • ı~AVA~ 1 

· A ene ücreti 
YIL , GI 800 Kuru~ 

6 A YLIGI 450 • 

Hayat şarkısını o da bizim 
tempomuza uyarak haykırı 
yor. 

Bu manalar kafaınızda 

meyva vermeğe: • batlayınca· 

ya kadar f kirlerimiz oka 
dar fire verdi ve kafa ağaç· 
lurımız o kadnr budandıki.. 

10-Ufık hadiselerin hazan 
büyük netieeler verıliğini unut
mayınız. Hinaenaleyh aile ha· 
yat.nızda ufak dedi kodulara 
teferru ıta ait meselelere dahi' 

3 A YLIGI 240 • 
Abone ücretleri 1 ak site 

bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
ya.tılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 

Gazeteye ait her hususta 
Nevriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günlel'j 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 

'

milliye caddesinde Huşusi daire 

Telgral adresi: Balıkesır - ı 
SAVAŞ 

m'in emrinde bulunan Parti 
pehlivan, kısa bir müıavere
den sonra Etem'in karımna 
dikildiler. Mehmed Ali ça· 
vuş: 

- Arkadaı . dedi. Sen 
alaylı bir jandarma ça vu~u 
isen ben Selanlk jandarma 
mektebinden çıkmıı jandarma 
haıçavuıuyum. Etkiya taklb. 
!erinde ve birçok muharebe
lerde bulundum. Arkadaıım 
pehlivan atanın da bu hu 
susta tecrübesi çokdur Sen 
bililtizam ,\nzavur'u kaçırı
yorsun, lcabederse biz de 
seni kaçırırız. 

Demesi üzerine metaneti· 
nl muhafaza etmek, istiyen 
Etem'ln benizi sarardı. Bir 
müddet durakladı ve kekeli· 
yerek: 

- Allah aıkıııa, beni Üz· 
meyiniz. fliliyorıunuz ki bi· 
re.der harekatı ıd"ı e ediyor, 
onunla görütünüz. 

Dedi. Bu defa Mehmed Alı 
çavuı daha fena hidd.,tlendl 
ve: 

- Vallahi; sizden hu mil 
lete hayır gelmez. Senin 
karde;iniıı kafaoını kopar· 
mak lazım. 
Dediği eaaada ıiivari za· 

, 

• .. * 
Artık duygu! , tek yüzlü 

kadın yoktur. 
Kadın - Erkek dir 

~.ı!t.:ı 

dilıkat ediniz. ' • 
Bu on madde aile Aııaıleti· 

nin oıı emridir Kocasını idare 
etmesini bilm,yen yukar dokİ 
kaidelere riayet etmiyen kadın 
ne mPsud olur ve ncdr mu· 
ud ed~r. Halbuki onlıırın cıha· 
!etinden masum yavruLir ve 
mukaddes bir aile yıkıı.r: 

,ı=======-::.:-::.:::::::::::::;::: 
Yurtdaş! • 

Felaketli günlerde san?- yardım elini 
uzatan hilaliahmer insanlığın ş~fkafifiJ· 

den doğmfl.şdur. Zengin, fakir, kadın, ' 
erkek hulasa hiç bir kimse ken'clini hi- ' .. 
!a/iahme6n himayesinden uzak seyama'z. 
Senelerce evvel kurulan bu hayır ocağı-
na aza kaydol. ' 

biti içeri) e girdi Mehmed 
Ali çavuşun çok hiddetli ol. 
duğu ve parti pehlivanın 
Etem'~ karıı ftona vaziyet al
dığını görünce endiıeye düş· 

dii. M~h'Tied Ali çavu.ş'a 

Parti peh~ivanın, bir ~ hak· 
kında görüşmek üzere dışa
rıya çıkmi\larını temin etdi 
ve kapıdan çık r çıkma~ 

yalvarmaya baıladı: 
- Zema.n çok nazikdır. 

Siz tecrübe görmüt adam · 
!arsınız. Şimdilik idare ede· 
lim. Naaılsa bu adamların 
sonu berbatdır . 

Demek suretile gerilmiı 
sinirleri yatııdu mağa ça ııdı. 
Parti pehlivan. bir de . 
receye kadar yola geldıği 

halde ~lahmed Ali ı,:avuıu 

ikna etnıt:k için her ikisi 
uzun uzadıya uğraıdık<lan 

sonra ona da ıı.uvaffa!. oldu 
lar. Lakin anz,vur ve alt 
mış kltilik avne$ide canları· 
nı kurtardılar. 

Her ihti n"le l<dr ı ve ol· 
dukça süratle takib edilen 
ve ıeriki cürii 1 lcri l\arabiga
ya khdar son rürntle atlarını 

. ıü iind ükden sonra, İ tan 

1 

bul'dan sureti nıahsusada 
gönderilen bir harb gemisi· 

Balıkesir Hil<Ula/ınnr 
merke:f 

ne binerek İstanbul'a gitdi· 
ler. İlk evvel !\ara Biga'ya 
yeti,en Makcdonyl\ ve Kara 
lmlut müfrezeleri kasal'aya 
girdikleri zaman, Türk bay· 
rağı taııyaıı harb gemi•i üç 
mil kadar uaa laşonış oldu 
ğu halde m'flii I· uvvetler üze 
rine birka\' top güllui sa· 
vurarak yolunu aldı, kaı'fl' 

dan da İo iliz bandıralı bir 
zırh'ı göründü. İngıliz zırhlı· 
11 sahile sokulduğu cihetle 
ateş et mı )'eceği ve muhP rı~· 
be maksa,lile gelmedl~i an· 
laııldı. 

Gemi. demiri atdıkdaıı 

sonra bir kayık indirdi ve 
lsk .. 1cye yarıaıdı. Kavıkdan 

ç1kaıı bir İngilız yüzl.aı,.ık 
bir ermeni tercüm3n, iskele· 
ye adım atdıkları "" nıan• 
kartı!arında •Üvarl zabitile 
ı lehınerl Ali çavuıu buldu· 
!ar. lngili.ı; zauiti elini uzat· 
rlı ve her ikisile müsafah• 
yapdıkdan sonra lercüın11n 

Vl\staaile: 
- Bu kuvvetlerin kuman· 

danı kimdir? 
Diye •orrlu, •Üvnrl zabiti 

cevab verdi. 
llu kuvvetin kf'11Jl•İ 

• _.. Bitmedi ~ · 

• 
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DARI IDünya üzerınde sıyasive ıktısadi hareketle~ 

: '. 1 1 Ka~~:~e~~ing~~~~~!a~-s!!~u Roma mii1a~a.~!~!~~ d~~~ra 1 M. lavari~L~ir T~!!~n~!~ s 
Tü:rk 

Delegeleri Atina'da 

Bc:"lY, Şuşnı"g'-' 1 Raçman ve kumpanyası Fran11z Dıt itler baıkanı M. Lava! Roma'ya hare · 
.. adlı bankanın önünde iki Lava) daha merhum Barto ket ede~ken gazetecilere aıa· 

Atina, 22 (S Ş) Burada 
bulunmakda olan iki Türk 
tnurahha"' Yunanistan' da 
baytarlık itlerinin ne suretle 
idare edilmekde olduğunu 

tetkik etmekde olub Türki 
Ye ·Yunl\nistan arasında bay · 

U..rlık itlerine alt olmak üze 

re bir mukavele aktine 

kan olub olmadığını da 
lalda etmekdedir. 

~-

im 

mü-

RPezmezoğlıı 
Londraya gitdi 

Atina, 22 (S Ş ı - Yunan 
• 

Malı ye bakanı 'ı4. Pezmez 
otlu yanında iki mütehar 
ııs bulunduğu halde Lon · 

• 

«Avustur.vaya doku
nulamazıı Diyor 

Viyana, 22 [S.Ş] Şan-
sölye Şusing yeni bir nutuk 
söyliyerek dedi ki: "Av•ıs 

turvanın iıtiklali yalnız bir 
Avusturya davası değildir. 

Bu istiklal, Alman milleti 
kadar f·ütün acunu alakadar 
eder. Avusturya'ııın htıklali 

korunma 1 ıdır- Zira Avustur· 
ya Avrupa sulhunun kefllı

dir . Bunun içindir ki Avuı-

turyanın istiklaline kimAe -
• nin dokanamıyacağına emin 

bulunuyoruz." 

dr"'ya hareket etdi, Orada 
Yunanistanın dış borçları 

hakkında dayinlerle görü-
şecelı:dir. 

Gaz savaşı 
( Ü t l..-.afi blrieci yil:ı.de ) 
YanJa biribirinl~ aynı idi : 
Bombardıman tayyare! ~en 
terekkub eden bir filonun 
hedef ve g.a: ·.;:sin\' vl\,l;ması 
nın önüne .;çııemlyii>r çık 
havalarda tay teye karıı 
koruma ok ınahdud bir te· 
•lr göst mi§ ve iApalr . 
havalarda da bu koruma sı
fıra l.inlfl~ 

multeleri lıife bu tehlikeye . . . 
karıi koyumıyacakdır. Bunu 
da bir tarafa bırakalım; 

Londra veya Paris gibi bü . 
yük ıehirlerin bütün halk 
ve mahluklarını ıaz. maske
sile techiz etme~e imkan 
var mıdır? Yalnız şunu bili· 
yonız ki bütün ocun bilgin
leri bu gazı gene gaz.la öl 
düret!9İ< lmltan ve vası•a 

' lar aramakla meoguldürler 
dıma faJy&releri ne lktar Almall kimya sanaylinin 
:ıahır taııyabilirler. llu sor- acun kimya- sanayiinin en 
tuya tafsilat l ı karıılık bul- banıda olduğunu da biliyo
rrıak güçdqr l 'unun karşılı· ruz. )'unu da biliyoruz ki, 
iı, bombardıman edılece Sovlet Ruıya Almanya ile 
olan ıehirlere ve 11ldırJcak bir boya gelmek ve hattil 
olan güçlere bağlıdır . Bır mümkün oluna onu bile 
llıisal olarak lnglliz. mil.le ge~mek için uğraımakdadır . 
fiıı General Groves'in Fr So1'}'etler birlığlnin her ta . 

ille 

•ilrii 
bir 'f e r Gro\leıı' • 
in Fransa ve İngiltere hak· 
kında!Ci i4'ıi* ı A vru~'1ıın.· 
bütün hükümet :Oerkez~eri 
Ve bunlara yakın ol1tı ıe= 

hirlerl için bahse mevzudur. 
Buna göre, Avrupa'nın her 
-~oı t merkezi blrgnn 

rafında mevcud olan labora-
tuvarların mükemmeliyetini 
bilenler bütün bu uğraıma 

ların günüq'blrinde muvaffa 
kiyetlf' biteceğine de asla 
ıaım.makdadarlar. İıte bu 
dütüncelerd~n dolayıdır ki 
tayyare ile kı:nyayı bir!ıirle 
rine bağlıyan bir tecavüzün 
kork.o neticeler vereceğine 
de as 1a tfibhe yokdur. 

büyük Ford otomobili dur- tarafından haz.ır 1anmıf olan ğıdaki beyanatda bulunmuı 
duğu zaman, bankanın öğl e ruzname dahilinde Fr~nsız dur: 
paydosu idi Otomobillerde İtalyan münasebatını alaka· ".\lü:ı:akerelerimiz nazik ve 
altı kiti vardı; bunlardan dar eden meseleleri konuı· fakat samimi oldu. ~1. '1uso 
beti çok ıık giyinmit kim· mak için Ronıa'ya gltmitdlr. lini ile birlikde üzerimize al· 
seferdi. Aralarında ı ir değı Bu münasebet harpten beri dığımız vazife yalnız iki mem-

dd. ti · h f leketi alakadar editl itibari-ııklık bakımından erkek ci ıye nı mu a aza etmiş, 
f k · • ı le değil, aynı zamanda, daha !erden hiç de geri a at samımı o amamııtı . 
iki Latin hemıire Avrura yüksek eTellere matuf olu-

kal myan gayet güzel §U dolayıllleobeyecan verici 
ve sarııın bir genç kadın ve acun siyasalının birçok bir teydtr• 
vardı. liaddinden fazla mak meselelerinde ayrılıyorlardı. Matlup olan yalnız Fransa 
yaj yapmıf olan bu yolcu · Bu ayrılık, bilhassa Koloni ile ltalya arasında sarsılmaz 
ların, daha i'k ııörüşde ti 1 ve Avrupa işlerinde kendi - bir dosluğuntemellerini kur 
yatro artisti oldukları anla ni gösteriyordu Romadan mak değil dostluklarımızı 
ıılıyordu. Şöförün ya· verilen malumata göre Ko· sulh hizmetine arzelmekdir. 
nında oturan yaşlıca adam, lonl meselesinde itilaf hasıl müdafaa ed~ceğiz . 
otomobildeki sinema maki- olmuşdur. Fran,ızlar Afrika Ben Fransanın , \1 Mussolini 

nesini çıkarıp yerleıtirmek 

için sağa sola direktif'er 
vermeğe başlayınca, 1 anka
nın kapı önünde duran bek· 
çisi büyfik bir saygı ve ne 
zaketle yardım etmeğe kot· 

dıki yer lerinden bir mikta - de l talyanı n menfaatlarını 
r,ın İtalyanlara terketdıkleri mü~afaa edeceğiz . Zamanı· 
gibi Tunusta yaı ıyan yüz - mızııı vahim zorlukları hakkın 
bin İtaly"an için de teminat daki telakkilerimiz birbirinin 
vermiılerdir . Hu menfaatlar aynı oldu~undan her ikimiz 
İtalyanın hakkı idi Çfinkü lıirlikte sulh menfaatlerini 

Ben dostl uklarımıza hfi"r
met uındesi i1e te' lif kabul 
etmiyen herhangi bir hara 
ketde bulunmuı olmamak 

du genel sa Vaf galiblerinin en az 
Çok geçmeden bankanın hine alanı ltalya olmuıdur. 

önüne yüzlerce kişı toplandı. Fransız politikasının İtalya 
Kala bak o dereceyi buldu ki, ile anlaımakla eriımek isle· 
nöbetçi polis düdüğünü ötdü- diği gayenin büyük lüğü kar· 
rerek kendine daha üç arka. tısında reisin yaptığı bu feda
daş çağırmak mecburiyetinde karlık çok değildir . 

kaldı. iş gitdıkçe büyüyordu 
Operatörün polise söylediğine 
göre, filmi çevirecek olan 
arlislerin daha ser!:.es!çe ha
reket edebilmeleri ve aynı 
zamanda fon 'un da filme da· 

ha güzel alınması icab ediyor 
· du. l:lu vaziyet karıısında 

etrafı kordon al tına almak 
dan baş1'& bir çare kalma· 
ınıtdı. Polis artistlere lazım 

olduğu kadar yer ayırtdı ve 
kordon altına aldı. Eurada 
oynanacak oyun, Karuzo'nun 
yaşayışını ıerid üzerinde tes 
bit eden büy

0

ük bir filmin 
bir parça11nı le§kil ediyordu. 

Avrupa meselelerine gelin· 
ce; Bu hususdaki ma umat 
vazıh ve kati değildir Umu
mi suretde Fransız - ltal-

yan dostluğundan bahsedil 

mekdedir. Bununla beraber 
, halli icabeden mesel.elerin 
tamamile halledilmediği mü 

' zakerelerin deva/il edeceği 

her birinde büyük zorlukla 
ra tesadüf edileceği anlatı· 

lıyor. 

Roma konuımalan neti· 
cesinde ltalyaııın barış ant
laşmalarının tetkiki fikrin-
den vazgeçip geçmlyeceğini 
de kati olarak an ! aıılmak -

tadır. Bundan başka ltalya 
orta Avrupa'rıın . buııünkü 
vaziyetinin korunmasını ta
ahhüde 'razı olmuşdur. Avuı· 
turyanın istiklaliyetınin tas-

. ribine llüzuin görülmemiı-

di~ 1 .. ,,. 

ltalyan - Fransız dostlu-
' ğu tnhakkuk etdiği takdirde 

bundan mantıki qt:t iceler 
0

çıkarmak ' ıcabedecekJir • 

endişeslle haraket etdlm 
ve hükümetlerin de bize 
terettüb eden mesuliyet 
duygularını paylaıdıklarını 
sevinçle gördüm. Bana iti
mat etmit 'olanlar sukutu 
hayale maruz k~lmıyacak
lardır. ~I Mussolini ile bir· 
ilkte vücuda gelirmeğe 
çalıştığımız eserin bi~i, 
sulhun vikayesi için kendi · 
!erile itblrliğinde bulun 
manpz labiid olan her dev 
lele yakınlaımağa sevke-. , . 
deceğlne enlinhn n 

1 ı 

Her on kişiye bir telefan 
İsveç telefon idaresi İsveç 

ııazetelerine fU 
vermelhleilli: 

malümatı 

ilugün lsveç'te 600,000 
telefoa çal;ımakdadır. Buna 
göre her on kışrye bir 
telefon düşmekdedir. !on 
yıl içinde 'l'eniden 25.~0 
telefon kurulmutdur. 

lırveç telefonlarının ota
matikl•tdirilmesine devam 
edllmekdedlr Sayısı 200 bi
ne varap 1 lstok'holm'd.aki 
telefonlıi,ıa yalnız pek azı 
otomatik santrala bağlan· 

maıaı§dır \ ; • l 

. .................................................. . 
:Fransızca: S d : Yazan: ı 
: Çeviren : •. U a : Guyda : 
: !laıan Ali: : Maupassat: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[Dünkü sayıdan mabat] baka11 arasında kendimi 
Höylece sakı';.ane oturacak- kaybolmu gördüm.Korkudan 
dım Sandalın alır alır homurdanarak sandalımın 
bazı hareketl~r yapma11 be- kenarlarını bile ıöremlyor
nl endiıeye düıürdü. Sanki dum. Yüzerek dört yfiz met
yoldan çıkmıı ve etrafa z.ik- re ııttmek ve ceryanıo akıl· 
zakla yaparak ilerliyen bir ne çıkabılmek lazımdı. Bu 
geminln verdiği korkuyu hlı ala arasında ne kadar eyi 
etdirlyordu. ~onra onu bir bir yilzücü oluraa olaun bo. 
hayvanın veya baıka birıe- ğulmadan yolunu dofrulta 
yın çekerek bırakmıı olma· bilmek ümidi onda hırdi. 
sını . bu suretle harekete gel· Korkmamak, eaur olmak 
mesl ihtimalini dütündüm. istiyordum. Fakat ne müm. 
T kıl bir betik gibi sallanı· kün? Pek çok korkdaiumu 
ıpd Et fd .. -lt"ler bissetdlm. "Ben. kahraman 

yordum. brak ad guru uS ve korkak «13en• le iddia 
itil im ve a ın ım: u k 

d H k ediyordum. Ve o günkü a 
parlıyor u. er ıey ço dar bizdeki iki hiNln 
sakin. ve •sessizdi bir birine muhalif 

Anladım ki bu gürültüden 

biraz sintrlenmitdim ve ar· 
tık buradan : gitmeğe karar
vermitdim. Zincirimi çek
dim. Sandal etrafa sallanı • 
yordu. Ziııciı:de bir mukave
met htasetdlm. Bfilün kuv
vetimle asıldım.Ne mümkün! 
Kımıldatamadım bile. Suyun 
altında bir ıeye takılmıtc:Jı. 
Onu çekemiyordum. Ne ka
dar ~lraıdımaa bepıl bo a 
gitdl Küreklerimle nehrin 
akıntısına doğru sandalı çe
virdim. llerllyemedlm. Bu da 
nafile oldu. O 11m 11kı tutu· 
luyordu. lllddetlendlm, kız
dım. Hiç bir ıey klr etme
di. Cesaretsiz bir halde ye
rime oturdum ve bu hali 
düıünmtğe baıladım. Zen· 
cirl kumayı düıündüm. l:lu 
da imkan11zdı. Fakat !tava 
güzel ol dujtfı için biraz ıon-
ra bir balıkçının beni bu 
itden kurtarmağa gelmeıi 
ibtlı:tlaltni dütündüm. Bu 
hal bende sonsuz bir büzün 
uyandırdı. Oturdum ve pi· 
pomu tekrar yakdım. Hir 
tife ıarabım vardı. İki üç 
bardılk lçdim. Kendi kendi· 
me gülüyordum. Güçlfikıüz 

yapabildliilm bu ıezlntl ba
na ğeceyl qöyle sinir içinde 
geçirmeğe ve yıldızları ıay
ma~ mal 4ldu. 

Birdenbire küçük bir çar· 
pıntr kayığımın kenarına 

dok•~ u. Ani bir 11çrayıı 

olduklarını hluetmemifdim. 
Bunlardan biri "lıtemek. dl
leri "istememek •... 

Bu ııayrl kabili izah olan 
korku, gltdikçe bOyilyor ve 
bir deb,et balint abyor. G6zle· 

rim açılmıf, kulaklarım uzamıt 
dimdik bir ıeyl bekliyordum. 
Neyi?. Hiç bir ıey bılmlyor· 
dum Bu müdbit bir mah· 

luk olacakdı. Zannediyordum. 
ki eğer balık kayığa 11çra· 
mayı denemlt olsaydı - ki 
bu haller hazan olur - beal 
de beraber düıürmek pek 
ııüç olmıyacakdı, Bununla 
beraber ıtddetll bir ııayret 
ve ceıaret duydum. Ştıeml 

tekrar dıkdim. Aklıma ıu 

geldi ve düıündülümü yap· 
dım: Bütfin kuvvetimle dört 
tarafa baitrcbM. Boğazım 

yırtılacakdı. Suadum ve din· 
!edim. Benim imdad diye 
çıkan avazıma hiç ldmee 
cevab veremiyor. Yalnız çok 
m:akda bir köpek ıeıl du
yuluyordu. Biraz daha lç
dim ve boylu boyanca tek
rar uzandım. Böylece bir 
!ki saat uyumak11zın, fÖli· 

lerlm açık ve etrafımda ki
buılarla kaldım. Kalkmafa 
tereddOd edlyord-. Fakat 
onu latlyordum da Her da· 
kika tekrar dalıyor ve ken-

; dl kendime '6ylentyordum: 
"Haydi kalk!. ve bir ha. 

reket yapmakdan korkarak 
yatıyordum. Nihayet fula 
bir ihtiyatla ayala kalkıhm, 
sanki hayatım, yapacafı• 

kficilk bir ,arilltO ıle leh 
dit ediliyordu. Etrafı-

• 
içinde ya 220 JO kilometre 

llıurabbf.• yap ,.n t4lhrit edici 
taz alfın<fa yahut da 36,000 
kilometre murabba yaptlftll 

zehirli gaz altında kalacak· 
dır. Karı111nda bulunduğu
llıuz tehlikenin manzarası 

iıte bu biçimdedir 

l:lııpdan başka herhangi 
bir ıebri korkuya boğmak 
istiyen bir mütecaviz yal 
nız zehirli gaz kullanmış 

olmıyacakdır. Yapılacak olan 
hücumda hem yangın, hem 
zehirli gaz ve hem de tahri b 
bombaları kullanılacakdır. 

Böyle bin kombinazon, 
acunun en disil:ılinli halkını 

bile sinirlerini darmadağın 

etmiş Ölacak. insanları yı~ın 
halinde öldürecek.geçmişden 
kalmış olan bütün sanat 
eserlerini yıkıb yakacakdır. 

24 saat içinde &JO ton! Bu -
nun ne lıiçiın bir ö lüm çök 
düreceği akla ge1ince insan 
buz gibi donakalıyor! 

Operatör filmi çekmeğe 

başladı. Çok heyecan ı bir 

ıokak sahnesi! Sahneyi can
landırmak için operatör ala· 
bildiğine bağırıyor, direktif
ler veriyordu. Silindirli. iri 
yarı adam Karuzo'nun arka 
daşıdır; sarııın güzel kadın 
da meşhur ıarkıcının sevgi
lisidir . Karuzo'nun arkadaşı 

sevgilisile saraydan çıkarken 
\banka yap111 Barok mima
risinde japılmıİ bir saraydır) 
karıılaşıyor ve ona Karuzo' •j ' i 

• Sellnalagerlöt'ün yani eseri 

yapdım. Soğuk bir terbeni 
batctn aya~ı buz kesmlıdi. 
Bu gürültü, suyun getirdlii 
birkaç ağaç parçaıındandı , 
Fakat bu kafi idi. Ben kor· 
kunç bir hareketle her taraf
dan çevrlldl!llm vehmine tu
tuldı•.m Zenciri tekrar ya· 
kaladım ve ümidılz bir hal· 
de bütün kuvvt!tlmle çek-

bakdım. Bu ııöriilme • 
mıı manzara kareıaında .. ,
makdan kalmadım. Bu lıılr 

cin ve peri diyarı teli. Uak 
memleketlerden ıelen MJ· 
yahların bize m&1al ,.ldia
de anlatdıklan ve inanmak 
bile iatemediğlmlz feylerdea 
biri idi. Biraz evvelld alı 

Kimyacıların da yapmakda 
o'dukları i 1eriliği göz önünd • 

lutrnak lazımdır. Bütün devlet· 
ler hazırlıklarını gizli tutuyor · 
lar Bu lıöyle olmakla bera· 
ber, onların da gaz harbi 

•abasında boş durmadıklarını 
ll!!k eyi biliyoruz 1926 yılı 

llıayısında Hamburg yakın· 

larındaki bir gaz fab · 

•ikannda büyük bir kaza 
çıktığım henüz daha" acun 

Unutmıı.mııdır. Kazanın çık 

lığı yere yakın olan sokaklar 
hzeteler yayıldı ve yüzlerce 
~urban alıp götürdü. Fran 
' .Ja profesör Langevin gaz 
'a"aıına kurşı kalıa111anca 
l.ır mücadeleye girmlşdir 

Onun bizlere duyurduğu 
f;ıyler son derece tüyleri ür
ll•rticıd•r Profesörün dediği
n., göre, Par!• gil i şehir 20 
dakika içinde öldürücü gaz 
11\bakaoile örtü ' ebilir. 

flu keşfin en korkunç ta
r,_f,. mfiessir bir korunma 
ile_ k~rtı koyaLtlmekliğirniz 
1tin bu tehlıkrni mahiye· j 
ı 1 

~~ı kafi derecede bilmedi- j 
•llıtzdır. En ınukeuımet gaz. 

Bu gibi korkunç ihtimal 
lere karşı ne yapılmalıdır? 

En büyük merasimle veri 
len sözler, en formel yasak
lar bana pek çocukça bir 
hareket gilıi geliyor. insan 
insan düımanıdır . llava n ak
liyatı kurumlarının cinai 
gayeler emrinde im ilana bil· 
mesini ıı önüne geçmek m -
retı 'e savaıın da önüne geçi. 
lebilir. Bu uğurda da yalnız 
bir çare bili yo rum Ulusal 
hava tayfaları yer. ne ulus 
lararası bir ha va polisi yer 
letdlrmek Hu değııdirrrıe çok 
güçdür. Ancak imkansız 

değ i ldir. Eğer böyle bir 
tedbir imkansızlıkla karşıla
p cak o1ursR, kültürümüL 
izmihlale uğrıyacakdır . 

Bunlardan 
olan biıleriz! 

birini seçecek 

Selma Lagerlöf uzun xıl · 

Karuzo malikanesi olan sa- kaçmadı; zavallıyı bir yum-
rayın içinde bulunuyor. rukda yere serdi . Öteki iki 

nun k~ndisin e hiyan~t ~tdi- • Kar~zo'nun gözünden bu ıe 
ğini soylüyor. Bu 11ralarda l zil,qv:ı; .J.enilen har~k~t Lile 

Bu aralık, geniş omuzlu memur dona kalmışl&Tdı; elle , 

lardanberidir ki, her nvel 
; yortasHnda'. ' yeni bir eser 
~ çıkarmağ'ı adet edjnmitdlr. 

7 6 yaıında bir kadın oldu 
ğu halde, "Gösta Berlingı 

adeta llergül'e benzlyen rini yukarı kaldırmıılar ola 
adam hakikaten ortadan nı biteni seyrediyorlar.dı. 
kaybolmuşdu Onunla birlik
de daha iki sinema artisti de 
meydana yokdu. Operatör 

bu küçük sahneyi filme çe
kerken asıl büyük oyun içe 
ride oynanıyordu 1\aruzo ile 
arkadafının bu bankaya ilk 

defa girnıedıkleri besbelli 
idi; artisler , dar bi koridor . 
sonunda bulunan ve tuhaf 
bir tesadüf oh. rak açık kal 

mıf olan küçük lıir kııpdan 
demir parmaklıklar arkasın· 
da para saymakla meıgul olan 

üç banka memurunun çalıı 
dıklMı lıir daireye girdiler 

Bundan sonra oydanan roller 

yıldırım hızile birbiri arka
sın •lan geliyordu ve kosko 
caman ıahnenin oyunu bir
kaç seniyede bitirilmitdi. Ka 
ruzo ile arkad!lşlarının elle 
rinde 3 tane tab~.nca timşek 
gibi parladı. "eller yukarı ' . 

kapının yanıbaıında duran 
ı memurun biri sezilmiyecek 

derecede ufak bir hareket 
ya ptı; elinin orta parmağile 
duver~a bir düğme arathrı 
yordu. İri yarı barifin, yani 

Karuzo hirkaç saniye için· 1 

de banknot paketlerinin 
büyük bir kısmını yerleıdı

rebileceği yerlerine koydu, 
arkadatları da memurları 

salta durduruyorlardı. Sah
ne bıtmişdi Memurlar hala 

ellerini kaldırmıf bekliyorlar. 

dı M eıhur artist 
sinin kapısını 

çıkmııdı 

kasa daire· 
kapıyarak 

Karuzo dııarı çıktığı za 
man arkadaşile sevgilisi ara
sında geçen sahne henüz so
na erıtıif bulunuyordu. 
Operatör polislere dönerek: 

" _ Öteki sahneler atelya· 

da çevrlrecek!. diye bağır

dı. Artıstler otomobillere 

yerleıerek son hıı:la yolla· 
rına devam etdıler Mizan· 
sen'den üç ıa11t sonra ışın 

farkına varıldı Kasa dairesin· 
de kapanmış ve boğulmak 

üzere olan memurlar kurta· 
r·lmııdır. Polis, bu çetenin 
İ\'inde , eskiden bankada 
çalııımıı olan bir ml!murun 
bulunduğunu sanıyor. 

!:ıaga 0 muharriri bu noelde 
de adetine sadık kalmııdır. 
Yeni eseriıı.iP adı "Meli.dir. 
Eserin"'me~iuu, ıstırab c!u 
yan soydaılarına yardım 

etmek. hayvanlara kötülük 
yapmamak için yaııyan Me· 
li adında küçük ve kambur 
bir kızdır. İnsanı kapıb sü -
rükleyici bir üslüblaya
zılan bu eıeri, en katı yü 
rekli bir çocuk bile okutıa, 
soyd at}arına ve hayvanl~ra 
karı şefkat ve merhamet 
duyguları beılemekdedir 

1 ~ ıncı asırdan alacaklı 
Krivevci adında bir a vu· 

kat ve muharrir, Fan11z 
hükü,;,etine 7 milyar frank 
lık zarar ve ziyan da vaaı 
açacağını söylemekdedir. 
Avukat ve muharririn iddi · 

· asına göre, dava etmek iste
diği bu yedi milyar frank 
ecdadından birinin 16 ıncı 
asrın ortalarında Venedık 

cfimhurlu~una yatırmıı oldu · 
ğu ve üzerinden 150 yıl 

geçdikdea sonra Napolyor. 
tarafından ı yağma edilerek 
götürülen 800,000 akın 

florine karıılık imit 

4ım .. Demir gene hareketsiz· 
di. Ben yorulmuı ve ıükün 
bulmuıdum. 

Nehir suyu bürüyen kesif 
ve beyaz bir sesile ya· 
vaş Javaş örtülıneğe, hava
nın rengi değiımeğe başla
mışd1 Ayağa kalkdım. Fa
kat artık sahili ııöremiyor· 

dum . Yalnız kamışların uç 
!arını ancak görebiliyordum. 
Biraz uzakda ay ıfığında 

• sap sarı olan çayır, semaya 
yükselen büyük karaltılarile 
İtalya kavakları ıurubunu 

' teıkıl ediyOTdu . Tek bııııma 
bir ölünün beyaz pamuk bir 
kefene sarılışı gibi idim. Be
yaz ıisler etrafımı tamamen 
kaplamıılardı. Cin ve peri 
korkuları duymala baıladım. 
Artık perilerin sandalıma 
çıkmak için uğraıdıklarını 
ı ahayyül ediyordum. Ve bu 
donuk sisden gizlenen sahil 
etrafım.la yüzen mahlukata 
güçlük verecekdi. Müdhiş 
bir rahatsızlık hi11ediyordum. 
Sıkılmıtdım. Kalbim duracak 
mıı gibi idi. Yüzerek kur
tulmııyı dütünüyordum. Son· 
ra daha fazla korkdum. 

Saklanamadıiım kamıı · 
larıa arasından geçerek be
ni hırpalayan keaif ıiı la· 

su üstünde dalgalanıyorda. 

Y avaı ya vaı çektim it •• 
sahilde toplanmıtdı. Nellrl 
terkederek tepelerde yu•ar

lak ılı kümeleri olmuedu· 
Parlıyan ay ııığuıda, yeclt 
ıeklz metrede, heyaz karlar 
ılbi idi Nehrin ıeçdlfİ kt· 
çük vadide bir alev manu· 
raaınıda veriyordu. Beyaz 
bulutlar bu nıretle etrafa 
dağılmıtlardı. 

Süt kadar beyaı. olan ae· 
mada ıenlt bir ay parlı
yordu. Biitnn ıu bayvaalan 
uyanmıılardı. Kurbaplar 

bağırıyorlar, • a t d a 
ıolda ıealer ifidlliycıniu. 

Hemabenk ve keder llha• 
eden kurbalaların yıldıalara 
haykırdılı · lıu çııtlek -ıer 
kulağımı 'yırtıyordu. Beni 
hayrete düıüren birçok ıara. 
bet diyarında kalmııdım. 

•• • 
Saat kaçdı~ 
Bılmlyordum. Zira uyku· 

mu bttirmiı, sükAnet bul•ut· 
dum. Gözlerimi açdıfım za. 
man ay inmifdl sema bu. 
lutlarla örtlilll idi. Su hafif 
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müLelıassısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hasta/a -

nnı kabul ve tedavi ederler-
1 

1t1AfjAZAl~411Zll 1 lliSlr ıı[A 1 
ı l Yeni Gelen : T uhafiyP., Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 

•ı:::zı:m:ı:ı========::.i~~:;;.· ·~ t\lııhtereııı .\lüştt.~rileriı11iz kışlık İlıtiy<ıçlarını Eıı Ucıız 1 
llalıkesir - Bigadıç - Sın- M<ağ·<tz<ııııızd<ın Teıııin Edebilir. 1 

dırgı Otobiisleı·i 

Balıkeıo;ir- Bigadı~- Sındırgı otolıiislt>ri lwrµün 1 . . 
Tok:ulı oteliııdt>ıı ıı11111ı::ıza11 · :11ı lıart-1.ct (•dt>I' v~ ~ Fan tazı Manıf at ura Ve Kumaş Mağazası . 
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EN n ! Belediye Dispaı;.seri~de :ı Gf.1.10. GIF.Ll>E ~ 
•• fı i Muayene Gunlerı ~ ~ 

MURE FEH Ü cı'.." .\ııTı-:si Ht .. \LEHi ~Aylardan beri sabırsızlikla ~ 
· = i ( Ü~lı•ılı•ıı ... onr:ı sarıt 15 - 16 ic hn •talıkları ~ beklenen 

BALIK t SJR •• 1 l>I'. ll:ı~· .\lııı11>d Erııiıı . ıJ ORMAN CIFTLIGı 
PALAS a 'l l'AZAI\ ı:CNLEllİ: . ~ 

n i Öğle,IPrı sonra ~aat 15- 16 Kulak, Boğaz, , fji n ı· j Bıırıııı lıastalıl.ları Ur. Bay llı·hııwd -1\:lıııil 1@ 

Bira f ab1 ıkası mamulatı 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde H ! · j :S 
:e~ı·ir ııdı>ıı uı nıiiş~iiljıP~eııl nıii~l-~rileriıı~ dalıi ıııem .. ~ıı. edeı~ ;; ! P.\Z \BTESİ Gf.\LEBI: 1 ~ 

lenıız, ko11fori11 \f' sel'\181 nıtıkenıtııE'I, llfl'Cllerı lıerkPSf> t>l\"fl'tŞll ~l'lll a -. ı. I Ü J" ,, . ... , •.. l ''lıkf,"f't l'ı·. 1 ~ ANKARA BiRASI 
ııı ·a.ettır ıgı _ sıea . ve so_fru asrımıza u_y~uıı ıe\ a at t', 1_an~o~ı .- •c • ,. · 'd" · k k ,. kl'I l ·ı • Sauaısaal 1 -11 c ... ~ .. " , ıl ~ 

- (fay .\lıın~d Eıııiıı tanııveYf' dt1 ıı;t>r hır oıeldır .. \llıııda ~azıııosıı \ardıı·. (Jazıııosuııtla •c .. · ~ Geldi Geldi Geldi 
bfıtii;ı .:<>r:ıiıi' sılıhi~eyi lıavi H' lıel' nı~ıııleket. iıı guzt·tp \C nwcıııua- H 1 Ogledf'ıı soııra 15-1 !i l:iit h:ı ... ıalı~ları l>r. ~ 
tarını lııılııııdurur. (;iizı·l vı• sesli radyosu ııwveutlur. ; Ba;v· llı:-;aıı Alınu·d ~ 

" ~ •zxx::::::z::::::::::::::::m:::::z::* 1' S.\LI nC:~LEl\İ: ~ 

Toptan satış yerı 

11 İt'. lı:ısııılı~ları Pr . 
• 

B.ı;v \ lııııı·d Eıııiıı 

Öglt•dt•ıı sonra saaı l :> -16 Dışlıastalıl.la ı ı 
l>r. op •ratiir Bay Sadi Özat .. :v 

T urk Elektrık · ı .: .\l\~ .\~ıu' c~f, NLEHt: ı ~He•· 
Te rmoforu • Üğlı>tlf'ıı goııra saat 15 - 16 iı:lwslalıklan 1, 

c)r. B.ıv Haif .. 
' . 

bcıyi ve lokantada 
arayınız 

1 Ö~IP.cfrı ı .;oııra saat 15 - 16 01'ri h:ısta- ~~"~~ - - - ~~"-
Balıkesir ye,illide Ho. 32 kuyumcy A~met Çantav 'j ı PEnsEltBE GC. · tr.:nı: ı ı ı ·,~·@<·~ı«il.., .. ıw.@UY~~~ı&,..~~~~ 

Üloııoıııi hakaıılığıııııı 18 ~ııhal 1933 tarih H' 1-!99 ııurnara 1 i o~.~ B.ıy ~lchnı<•d Ali .-ı. :: Kabartma Nu.marataJ' 
\e oıı l.ıe~ st>ııelil. ilıtira lwraııııı h.ıizdir. ~lulıtert>ııı lıel.iıııleriıııi- a .,.. 
ziıı t<H siye~ilu ı·oıııatiznıalardu, :Jsal.ıl lı:ıstalıl.lard:.ı, terle111etlc, ı •·;;;;;;;;::::;;_____________ ~ işleri 
. ıcak l\ııııı \f' lıa\:ı lıaııyo ye paıısuıııanlarıııda i~tirııal oluum:ıl.-

1 1 tadır. Hararet i~iıı saııdalyalara \C yatak iı:erisiıw n•ı;air liizuııı ı Yapan Kebsüt'lü Mustafa Usta 
göriilt>ıı yel'ierdı~ l\oııulabilir llPr rııeııılekeliıı volluııa giire lıt•r 
Şt>l.il \(~ Phauda inıal cdiliı'. rcrz. YE TEMIN .\TLIDIH. Balık(•sir Doğtıııı ve 

C<>cıık B<tkıııı 

' 

. Eıııd - ı;iinlıı,, - Kütalıva-Balıl. esir nt('J'- ' 
SafJş yerleri; -

1 
fzmir'de peftemalcılarda Seydi ~hlri \lehmet Tevfik elektrik ticarethane· 

•i. 
Buraa'da Setbaıında Ahmet Tevfik eczahan~i 
İstanhul'da Mısır çal'Jmnda allar H. Hüsnü ve mahtumları ve Gıtlata'da rti • 

Voyvoda caddesinde edkardölevi elektirik deposu. Anluıra'da Evliya zade ıt · 

' l.ı>z nalıhPlı·n· ,·,, dalıa hiı:eok 'l<'l'l(·rıle ı·iııko : . . . . 
, • "ıuııarolaj i~lı•rini ~apaıı Kehsiid'lii Mustafa i Evi 

11ı<ta . Bı-l etlive tcskil:iıı olan yerlt•rdc eadde · 
ı _ Vil:iyt'tiıı mı·rk11z ve uıiillı:ıkatı, şdıiı· Yt' \"P sokaklara· kah~rı ına nıatlı•;ıi le\ lı:ı H~ de-

riyal ve ecza depoıu • kö~lr.ri alıalisirıılPrı n1iiracaat edt'ıı 1-!t'lıi·lt•riıı vairi resmiveve kristal lı•vlıaları lllN'eaıu•ıı 
talıii , .•. ıııiiski"ılrillı lıer ıır\ i doi:iunılarıı ı ı \(' alr • • Sıva& ve SamsuO:da İbrahim Ferit itık elektirik depoları . 

Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon tlcaterhaneal, 
Afyonkarahtaar'da Hüsnü Rıza İstanbul eczahanl!ıi. 
Uıakta dit tabibi Bav Yusuf. 

-~9P)a: 

' · ılt-rulııle etmiştir. luıııuııı kcıılııı aıııeliyatiarıııı ıııiif· s~esf dt> ıııc• c•ea-
k 1- Serlwst ticaret e\l('riııiıı ıle ı:ol. f'!l\t'ıı fi· ıH~ıı y::ıpar. Çocu · ı uşiirnırk tclılikcsiııdc lıulu-

aıla ve son derece iıiıırılı olrıı:ık iiz"re lıer 
1 ııarılan ıla kı>zalik 1111 • cenı11 • ıı ~aıırarak IPdavi 

[~~~~ ııP\I l\alıartma - El \azı"'ı - Krist;ıl \azı i~-........ 7 eder. · · 1 
leriııi kahııl elıııcl.cledir. ~ 

2 _ Siil çıwuldaı·ı ve iki :vrışıııa kadar olaıı ~ ADRES: ~ 
ıırıltılarla mırıldanıyor, rüz- zi zincire yükletdik. Demir 

1 

ces!!di idi. ı ·· ·· k 1 1 1 1 · ·· 1 1 ı .,,. \.il 

1 
l\llc.•u ıas ı a vavl'lı arı c ;ı ıı ıııut>s!'<est•c c· va ıı·ar:ıl\ •' L- d ., 1 k . r k ti H 2 ııar eıtyordu Sojukdu ve kımıldıımadı bı fe Gün do· • • )\ uzumun a ua ı eıır o a ı anı r. 

her tııraf ılm ıiyahdı fnyordu, ıiıli, yajmurlu ve -- lıer zaıııaıı lllt'eC<l llCll teda \ İ PdPI'. )\ mü~teclri Ahmed efendiye ~ 
h ıojuk bir hav"a idi. Neteslz . . .. . . . 1 " müracaat edilmeıi l( 

Maamafl yavaı yavaı bu ltk ve keder veren bir aa · l'jz t•rlPRJ gunlı.ıı • ıııını mı· ;; ~ Si'ıı c •oı•tıkhırıııııı lıal.ıııı tarzları lıakkıll- \( ~ 
karanlıAın teıiri azaldı.Sabah ui gövercınl• r. lıu ~ lılı.lı hı · ı .. , · I" I J . I 1~~~>'~ · -·- -·-- - --· j\A)\~~ 
oluyor, etraf aydınlanıyor· bahdı. Dığer bir k~ yıkcı lı.lly c d u ( ı unııırı ·.•k) yP.rine (yu· da llıtıSI ak ılt'l Vll 1 . f' f'l"t' \ I' gt•ht.·lı .I\ _' Sll:tı'llll a l ~~z-.ı.~ ··~.;'' 7~ 7~'"'~""~---~ . 

b gordül:. Onu da çafırdık . 1 1 J I 1 ı l 1 1. 1 ıu-~·ı ~'\ f!-<t:ir'V P-f.T'll-ı~t~ du. En aon kalan ıara ımı· Geldi ve bız~ yıırdım etdi. ınurh ı ık), (~ ızgilı·şm · y~ıı) 'llıl.Ull itil' lllt. af'IZ.il ara .l\tll'~I tal lll\l azını gC' t>t ı ~ y td 
da tç.Jım. Biraz sonra btr· O ü - bı d kı d . yerınp ( 1" 1rkı ı. l eşıoıy •· n ), f~öğ-1 teuavi ve Lcduirlerııı alıı:ıııa~ıııı da "ı ' Ul lı ı e iiTr_ ir ur aş• 1 ç muz r en çe nce e . ) (k . k) [ l"< :-. ~ denb•re ılyah bir gö aenln h k 9U v • r ıne ı>ste , vur- •. • e " mtr yaV&f yaVaf are ete " . rf'l!llek lJZf'J't ' drr,;(ı • J' \ t'J'JllJ' 
kayıp ıeçdljinl gördüm ve geldt. Atır aır çıluyor ve mıye] ye rıııe [verm ı yı· ) şıır · • • 
hemen bajırdım H ır seı buyük bir yük taııdıjı anla· Jokı fb ird .:r) lı.eJ ; aıesi fazlıı 1 r. ·· 1 . t' . . R 11 . ' 1 J · -· ı~Hz lalzühmere '! Himayeietfale 
cevııb verdi: Bu bir balıkçı ,ılıyordu. Nıhayet ılyah bir ' ıatalli r ıın ) yerıne [an.!ıı rına] -ı- · .11111 ıııı·ıyc:. ırııızııı l'1 11\E'l'>ll' f' ıa l~t'lll~I 1• • 
idı. Çağırdım. Yaklaıdı ve ,ey gözümüze lhtdi onu aan-1 [ : s! a t ıın ] yerıne (dışerıyeJ VA bu fü ytlalı vtl lıa~ıl'lı rııüessı.ısttle ıı nıuhleJ't 11 1 ~ Ta_yyareye yardımı borç bıl .. 
ona b~lımı an atdım San· da ' ın kenıırına çıkardık: ı [gördiıkden] ( ı lol•yı ] [kıın lıalkınıııııı i.,.tifaılf'Y<' ~OSlıı ;. htrı ih\ıı olıııı11r. ~~t~~~~i~Z ;;ır,, ~ ':..-$.;! .... ~ ~l ~~ 
dalını benimki ile yan yanR Bu, boynunda bilyük bir dicnı) ınükerrıır (•eııJ yerinıı / ' ' Neırlyat müdürü : ESAT ADIL 
ietlrdt ve ikimiz kuvvetimi· tııı bağ l ı, ihtiyar btr kadın l8tıs) y11zılrnışılır düı:ehiriz _ _ __ . _ __ __ __ _....,. 

Vtliyet Matbe.aaı - Balıke'lr 
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