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Başbakan İsmeti Kayseri 
•• ô• 

onu 
Dış ve i~~ bıtk<ııılıırı vt• C.H.F Mensucat 
Genel kalibilt• birlikflt• An- fabrikaları 

k<ıra'y<ı <J(;n(lü 
Ankara, t 1 (A A) - Baş 

bakan ismet İnönü berabe· 
ri•de Dıı ve iç bakanları ve 
Cumuriyet llalk fırkası ge 
ne! katibi olduğu halde t u 
sabah İstanbul'dan şehrimize 
dönmüılerdir. Dural..c'a la
kanlar say avlar ve 1 alıan 
!ıklar ileri gelen'eri tarafın· 
dan karşılanmıı'ardır. Seç.m 
dolayısilc İstanbul'a gilıniş 
olan genel katib bürosu da 
şehrimize dönmüılerdir, 

Dil encümeni çarış-
ması 

lstanbul, 11 <AA) 
Dil encümeni dolma bah· 

murların maaşları, derece· 
leri terfi eri etrafında tedki 
kat yapmakda ol.1n ın~ıte· 
şarlar komisyonu mesaisini 
bitirmitdir. 

Grip azalıyor 

İnşaatı bitdi 
Ankara 11 IS Ş] Ya-

pılmakda olan Kayseri Men 
sucat fahrikH•nın inşası b,t. 
m"§dir Makin 1 rin MontJn 
jıne devam edılmckdedir. 

Sümer bank umum mü
dürü 'ay Nurul'a'ı Ata 'iü 
ıner bundarı sonra yapılacak 
o!aıı Nazı li \l~nsilcat fahrı· 

kan hakkımh tetkıkltda 
hıılunmal\ ü ere Nazıllı'ye 
hareket etmivdir. 

Kaçak afyon yaka
landı 

lznıir, l i (AA) Dün 
limanımızda Alman Bandra 
lı bir vapurda beheri on 
ikiıer kı"o!uk on beş teneke 
kaçak afyQn ydkalanmışdır. 
flunlar Salamön Jojef adın 
da bir yahudiye aitdir 

Habeşiştan' da . --
lt<ılya kuvvt~tlt•ı·ile gene 
ç•• ı·pışmalı ı· oldu, ölii ve 

y•ıı·<ılıl•ıı· vııı· 
ROMA, 1 ı ( \.A) - Son kabil 1911 doğumlu 1 arı as· 

zaıııanlarda Habeş kuvvet 
!erinin mütemadiyen tnha~ 
şüdü netic sıwle tezahür 
eden tuy;k yeni bir hadise 
ye sebep olmıışdur. 

2 el kSnuıı 29 <1.ı bir l la 
be~ kıtası Aftus'd 'ki ltalya 
karakoluna hücunı etmiıdir. 
Yapılan müsademede İtal
yaıı"lardan 5 kiıi ölmü~ ve 
6 kiei yaralanmışdır· Habeş' 
!erin zayiatı daha fazladır

İtah·a l;u hadlsE"yi llabeş 
hükumeti nezdinde ıiddetli 

protesto edtcekdir 

Roma 11 (S Ş) Habe 

kere çağırnıışdır 

40 saat iş 
Rom•. 1\J [A Aj Haf 

tn 1 ık if saatlarımn 40 a 
ındirilmesi üzerine kendile· 
rlne ış bu'unabilen ifçlnin 
sayısı 3 Şubatta 220 628 i 
bulmuıdur 

Piyer Laval'in 
hastalığı 

Paris. ı ı [S.ŞI 1 ir kaç 
zarııandır rahatsız bulunan 
dış işleri bal..anı Piyer La· 
va.l'in hastalığı hafiflemiıdir 

Bir Rus casusn 
Pdris 11 IS.Şf Fransız 

ordusuna her nasılsa soku· 
labi mif olan bir Rus casu· 
su yakalanmııdır. 

Almanya londra anlaşması cevabını per
şembe günü bitecek 

Çıkaran 

E. A. 
ve Ba}yazgan 

Müstecablıoğlu 

ikinci YIL - SAYI 376 

Yedi günün siyasası 

Londra Konuşmaları 
Büyük savaı bıtdtkden 

sonra, Avrupa bir çok and· 
laımalara rağmen hala ken 
dini bulmuf değil,lır. Avru 
pa organisması hem 
siyasal, hem ökonomik 
bakımından bozulmuı bir 
haldedir. Büyük savaıın and 
laımaları da yeni sınırlar ve 
bu sınırların ortaya atdığı 

yeni meselelerle karıılaşmıı 
dır. 

Avrupa'da yeni hudutlar 
eski ökonomik organisnıayı 

yıkmadan ortaya (ıkmışdır. 

.\!ese a Avusturya - Macaris· 
tan imparatorluğu param 

1 parç~ olduğu halde, impa -
ratorluk bünyesine göre ku 
rulmuı olan ökonomik düzen 
1 ozulmuş, fakat materyel 
imparatorluk gümrük ıınır· 

!arı mikyasında oldngu gibi 
kalmııdır. 

gi sözlerden bu meselelerin 
ana hatları üstünde anlaı
ma!ar yapıldığı ve bundan 
sonra yeniden konuımalar 

yapılacağı anlatılıyor. 

Lorıdl'a 

acun 
akisleı·i. 

kon usrııasııı ııı • 
ınatbııatıııdakı 

Londra konuıma.ının acun 
matbua tındaki akislerini 
söylemeden önce, bütün 
matbuatın bir çok tahmin-
lerde bulunduğu, ve bu 
tahminlerin Londra konuı· 

masının aldığı netice ile 
ne kadar aykırı düıdüğüne 

dair elimizde bir çok veıi
kalar vardır. Acun matbua
tı, Londra'da Fransa ve İn
giltere anlaımasının ortaya 
çıkan bir ıekilde inkltaf 
edeceğine ihtimal verme-

mekdedir. 

çede çalııTlasına devam et· 
mektedir Encümen" J" harfi 
ne kadar bütül' kelimeleri 
tedkik ve intaç etmiıdir. 

lfaas H' lıırfi tt•dkik kn-
lstanbull l [S.ŞI Epeydir 

bir salgın halinde lstanbul'· 
un her yerinde devam et 
mekde olan grib oldukça 
azalmışdı r. 

şistan'da yeniden 8 İtan1yan 
askeri öldürülmüşdür. ltalyanl 

hükumeti !.unu protesto et
mitdir ---- Orta Avrupa'da kurulan 

dar sınırlı devletler, bu öko· 
nomik derdleri duymakdan 
birbirinden farklı değildirler. 

Fakat bu kurumlar arasında 
siyasal bakımından bir birlik 
kurmak ise günden güne 
güçleşmekdedir. 

Fraıısız ıııatbuatı. 
• 

ıııis~onu i~iııi hiıinli. 
Ankara,: 11 (S.ŞJ - Me-

Lö Jurnal gazetesi 
Yeııi Tiirkiye zimam<laı·Iıt
rı çok p<irl<tk lıir t•ser yaı·a-

tac<tklaı·dıı·, diyoı· 

Almany<ı 
Cevabını ne zaman 

verecek? 
Paris, 11 [S ŞI - Londra 

anlatmasına ait olan Alman· 
ya"nın cevabının ne zaman 
verileceği henuı: kati olarak 
belli o'nıamakla beraber 
gelen duyumlara göre bu 
cevabın perrcmbeye veril 
meıi muhtemeldir. 

Sıyasal ınahafilde yapılan 
lahmiıı ere göre Alıııanya-

Roma ı 1 \S Ş) 1 labe 
ş;stan ile Roma arasındaki 

hadiseler hakkında şimdiye 

kadar hiç bir müdahale ya· 
pılmamııdır 

Bu müdahalenin İngiltere 
tarafından ynpılmaoı lıeklen-j 

mekdedir. · 

Ordusunu terhise 1 

Staviski 
rez<ıleti 

Dos\al:ır ııilıavı•t rrıah-
• • 
keıııeJ ıı Yerildi 

Paris, 10 [ A,A 1-- İ•tintak 

hakimi ~ta viski mesele$lne 

dair olan dosyaların büyük 

başlıyor. 
Roma 1 l (S.Ş) 

hükü neti bu hafta 

bir kısmını mahkemeye tev 

il 1 1 di etmişdir, bu dosyalara ayan 
içinde göre Staviskinin dalımdır-

Londra müzakerelerinin 
neticeleri sağ cenah matbu
atını memnun etmltdir. Baı· 
da "Figaro. olmak üzere, 
"Pelit Farisien. "Excalılor. 
lngiltere'ye karıı teveccllh· 
kar yazılar yazmakdadır. 

İngiliz ıııa1huatı 
' 

Matbuat Londra müzake· 

Bü~~~s ~ill~~,A) :ecl;s~~~ \T (t t• ı fil k (l I (l n 
kadınların seçilmiı olmasını 
mevzubahseden Lö Jurnal 
gazetesi diyor ki: Yeni Tür
kiye zimamdarları çok par· 
lak bir eser yaratacaklardır, 
Memleket de büyük mazisine 
layıkdır. İstikbal temin et
mek istiyorlar, herşeyden 
evvel ulusal duygunun ih· 
yaaile ife baıladılar. Bu iıde 
onların büyük rolleri var· 
dır ve mecliste yer almış 

nın bu müze.kerelere girme elli hin asker ve doktoru dığı para'ar 250 milyondan 
ziyadeye baliğ olınakdadır, 

il azan da ltu sa vaıı •on 
!andıran andlaımaların tesiri 
Avrupa. devletlerine Avrupa 
dııındaki meselelerden dola· 
yı güçlükler çıkardı. 1 lam 
madde ve pazar müstemle· 
kelerini kaybeden devletler, 
yeni bir ökonomik müvaze· 
ne kuramadılar. Bu ökono· 
mik esasları ortadan kaldır
mak isti yen devletlere bü · 
yük savaş sonunda galipler 
arasında olduğu halde and · 
laımaları yeniden gözden ge. 
çirmek, muahedeleri tadil 
etmek İstiyenlerle karııdı. 

relerinin müsbet neticeler 
vermiı olmasını memnuni· 
yetle kaydediyor. Fransa 
ve lngiltere hükumetlerinin 
silahların terki ve emniyetin 
istikrarı için takib edilen 
yolda tam bir anlaımaya 
varmış olmaları bu anlatma
nın da Almanya'ya karıı 

serdedilen tekliflerin uysal 
mahiyetde bulunmasından 

si kuvvet'e unıulmakdadır terh.3 edecekdir Buna mu-Müzakereler yeniden ----- ~---

bulunuyorlar. 

. başlıyacak 
lstanbul, 11 (A.A) - Ati· 

na'da Rumca gazeteler bil 
diriyor. lngil z alacaklarıle 
Yunanlılar arasındaki müza · 
kereler yarıda kalınııdır. Yu-
nıın m1Jrahhaslarına verilen 
talimat iizere müzakerelE"r 
yeniden baılıvacakdır. Bay 
Çaldaris bu sefer bir netice 
alacağını söylemişdir 

i ııtih<t bcı t 
hazırlıkları yapılıyor 

Londra, 1 1 [ A A 1- Mayıs 
ayında yapı' cak olan teşrii 
intihabat hazır!ık'arı yapıl

ın kdad r. Bay Yevliç kabi

nesinin teşekkülü karşısrnda 
ıııilli llırvat fırkasının hattı 

hareketinin ne olacağı mec-
hul bulunmakdadır Aynı 

Yun an seçim işi 
1 
;::::.~:.:. :.-:: •• ~: .. ~.·:.~ 

A • l h b 1 • J • ğı ve bu meyanda sosyalıst y r 1 J il {l <l ( ,, , ,. e (' r 1 1 fırkasının y niden tPfkiJi 

llSlllÜ ka)dıı•ı JY()t• ihtiııah mevzubahıdir Zağ. 
Ati na 1 1 1 S Ş ] - M :ı.ke- !erinde rey vermeleri usulü • 

1 

reb'de çıkmakda olan Fzber 

donya umumi valisi B kaldırıldıkdan sonra garbi gazetesi fırka! ·r an' şma a-

Ra'is ile Trakya uıııumi va Trakya Türkleri için de ay. rına tarafdar olduğunu iı .. n 
liıl R. Manetas ayan intiha nı usulün kaldırı!ma•ı ve etınekdedır ve devlet 
batı Üzerinde görüımek üze önümüzd !ki aynn intih'\ba. otoritesinin tars.ni 
re buraya gelmişlerdir. tında diğer ahali ile birlik için yegiıne çare bu oldllğu· 

fi. Mavetas Se'anik'de ya· de rey vermeleri doğru ola- nu ilave etı .. e1tdedir. 
hudılerin ayrı lntahab daire cağını söylemişdir. 

Almanya 
Sulh istiyor 

Uluslar kurumundan 
çekilmesine sebeb 

nedir? 

Türklerle muhacir
1
er arasında Jepf in pOSfQSl 

çarpıımnlar olduğu ha 1 erini 
tekzib eden umun•İ va 1i yal· 
nız bir mahal'ede karıııklık
lar çıkdığını v., Türlılerle 

muhacırlar arasındalıi ihti
lafların halli için mul telit 
bir koıni>iyon 
bildirmişdir 

Berlin ı 1 ( \ A)-ı\lnıan· 
ya ile İspanya, Parsclon ile 

Sevil arasında bır jeplin hava 
hatlı tesis için mukaveıe 

iır.za amışdır. f.u her için 
icab eden paralı hat iki hü 
kumet verecekdir 

Drsd•n, 11 (A.A)-Prus- •• 

Ya bat bakanı söylediği bir us 1 u·· k 1 er K a 1 k a c a 
nutukla Almanya'nın •ulh 
İoted,ğini tekrarlamış ve "Biz • 

tıuslar kurumundan Lize l•ünktt bt~l(•(IJyC ffi('C}İSİnd(~ 
lıul:uk müsavJlını tanımadık •• 1 k • • ıd • 
ıarı içinçekildik,yoksa bize )Oy e <lf<ll vcı· ı 
timdi ıartlar koıulrna'ı ıçin B,!edıye derne' i dün saat de münakale hakkındaki 
deıflln deınııdir. 15 de vali ve beledıyı. .ıaş- müzakere ile yola a 1ınmış 
Yugoslav - Alman kanı IJay ~'alım Gündoğan'ın bir evin ödenmnsi lıaklnn-

Belgrad, 11 ( A.A) - Al ı,aıkanlığı altında topları dakı kağıt l ütçe encümenı-
llıanya ile ökonomi alanda mış~ır Başkan kısa V<' öz:ü ne ha vale edi mifdir 
'"ırıkt mf'sal yapmak için açına söylı-vini söyleclıkrlen Müteakiben üslüklerin 
bır komite teıekkül etmitdir., sonra celseyi 11çarak bütçe kaldırılması hakkınd11ki bir 

• 

iAvus uryadahadiseler 
500 Sosy•ılist şefi tt'vkif 

edildi 
hükQ met daire:eri muhafaza altında - bir 
Nasyonal · So:;yalist kadın idama mah- i 

küm oldu ı 

Uluslar birliği, büyük sa-
vaşdan sonraki andlaımaları 
yerinde tutmak için kurul
muşdur 19, 9 dan beri bir 

1 

Londra, 11 [~.ŞI Royter 
ajansının Viyana muhabiri 

bildiriyor: Yeni bir ayaklan ı 

1 
ma hakkında bir çok duyum. 
lar ortalıkda ılolaşıy~r. Bun· 

lar arasında Scsyal-Derrok· 

yer kazanınıılardır. Hüku 
met de asıl bunlardan kuş 
ku'anıyor, 

Londra'da bir yangın 

ratların bir debrenme•inin 
önünü 2'r"ak i\in vilayetler· 

de 500 sosyalist reisinin tev 
kif cdi'dıği bı diriliyor. 

Viyana'da bütün hfıkümel 
daireleri askeri muhafaza 
altındadır Muhtelif gizli ih 

tilal cemiyetlerinin 'ilayet-
lerde bir çok silah 

toplamağa muvaffak 
olduk an söyleniyoı· 

Bugün İnsburg'da ordu 
zabıtlerind•n birini öldür 
meğe tE'~e biis etdiği itlıa

mile l lilda Gezol isminde 
bir nasyonal sosyalist kadın 

idama mahkum alnıuıdur. 

bunun 1a beraber bir sos
yalist ayaklanıı asına ihtimal 
verilmiyor, Zira Sar ı •tıvaf

fakıyelin<len sonra nasyonal 
sosyal sller ı\vmturya'da d.ı 

çok üy !erin imza etdik'eı i 
taktır okur:arıık elbirllğile 

oııaylandıkdan sonra ruzn.ı
mede konuıulacak baıka 
hirşey olmadığından ayın 

16 ıncı cumartesi günü saat 
15 de toplanmak üzere cel 
seye nihayet verilmitdir. 

Londra, 11 I S.ŞI Bugün 
çıkan bir yangında Londra' 
nın en muhteşem binaların
dan lıirı o'an Senbol kilisesi 
tamamen yanmııdır. 

Komünistler mah
küm oldu 

Münih 11 (S.Ş) - Sor· 
guları yapılmal:cla olan 5~ 

Komünistin muhakemesi hit

mi§, hE-psi de muhtelif hapis 
cezalarına mahkum olmuı · 
!ardır 

İngiltere'de 
Sansör 

Londra, 11 (~ Ş) · l lüku 
ınet şimdiye kadar İngilte · 

re\ie işidilmemi~ bir tedbir 
alnıak ÜLeredir. 

Son haftalarda i~sizlerin 

ve i~ci gaz..-telerinin ıebeb 
olduğu hadiseler kartısında 

bucalılan lıükumel işçi ga
zetelerine •ansör koymak 
isliyor Fak. t avam kama· 
rasında hiikı'.ıınetin bu tek
lifinin şiddetle reddedileceği 
tahmin ediliyor. 

işçi parti8i hükumetin bu 
arzusunu şımdiden protesto 
etmekdedir 

çok teşebbüsler yapıldı. Fa
kat b:rleş:ııe teıebbüsleri 

uzun zaman aynı pakt!ar 
halinle ka'dı Nihayet geçen 
ay içinde Roma anlaıması 

Fransa ile İtalya arasın· 
d .. bir anlaşın esası hazır
ladı Bu anlaımayı Londra 
konuıma 1 arı takibetdl. Lon
dra konuşmaları Avrupa or· 
ganizmasının yeniden kurul· 
ması gayesini gerçekleşdir

mek emelindedir. 

Londra konuımaları, dört 
esas üzerine istinat etmek
tedir: 

l - Almanya silahlan· 
mışdır. Silah~ızlanma hak 
kındaki Versailles muahe· 
desi mııddesi ilga edilmeli
dır. 

2 - Almanya milletler 
cemiyetine dönmeli,siliıhsız
lanma meseleleri görüıülme· 
lidir. 

3 Ha va taarruzlarına~ 

karıı, Fransa, lngiltere, Bel· 

çika, İtalya, arasında yapı
lacak ittifaka Almanya'nın 

da gir.nesi. 
4 - Almanya'nın Şark 

mlsakına ve Tuna anlatma· 
sı. yeni Roma kararlarına 
girmesi. 

Londra'da neşredılen teb
liğ, ve Laval'ln g:\Zetecilere 
beyenatı, lngiliz dıı işler 
bakanının radyoda ıöyledi-

ileri ge'mesi, ve nihayet 
bir hava mukavelesinin akdi 
İhtimali, lngiliz gazetelerini 
memnun eden §eylerdir. Bu 
gazeteler, Almanya'nın da 
Londra'nın tekliflerini eyi 
karıılamak suretile teıriki 
mesai arzusunu izhar edece· 
ğl ümidindedirler. 

Yalnız, "inziva. prenıl-
pinin öteden beri 
müdafii bulunan 
«Daily Expreu» baıka mü· 
talaadadır: 

lngiliz matbuatı heyeti 
umumlyesinln fikrini hull\sa 
eden "Times., bu uzlaıma
nın Avrupa sulhuna Locama 
dan beri vaki olan yardım· 
!arın en kıymetlisi olduiunu 
söylüyor 

Ansızın ha va hücumunda 
bulunacak bir devlete karıı, 
derhal mukabil tedbir almak 
prensipinl ne kadar çabuk 
kabul ederlerse, o kadar eyı 
olacakdır. Beyannamenin, her 
fıkrası Almanya'ya karıı hüs· 
nü niyet ispat etıneKdedlr. 

Bu beyannamenin istihza ile 
karıılenmiyacağını, ve fena 
tefsir edilmiyeceğini, ve va -
ziyetin düzelmesi ve ıükiın 
bulması için· Almanya'nın 
da bu halisane it birliilne 
katılacağını ümit etmek 
gerekdir. Londra müzakere· 
!eri her türlü sltayiıe layık
dır. 

"Daily Telegraph. diyor 
ki: 

«Bu bir hava Lokarno'ıu
dur. Almanya'nın bunu red 
etınesi Avrupa'nın yenilen
mesi ümidini kıracaıfından 

ıon söz kendisindedir". 
DevamıüçQncü yQzde 



YOZ: 2 

Kôylü kardaşlarla konuşmalar 

Ç<tlışma ve )-clŞ<tma yoll<trı 
Bilmem boıunamı yoru- 1 durub dinlenmeden bin bir 

luyoruz köylü kardeıler ? türlü zorluklar ve yorgun· 
Sizinle yapdığımız bu konut - luklarla kazançlarını elde 
maların bir faydası oluyor edebiliyorlar . İıte bunlar 

mu bilmem ?. Gazetede çı- bize yorulmadan kazanılmı 
kan Lu yazıyı okuyor mu- yacaiına güzel Hr örnekdir. 
sunuz ; yoksa : "Bunların insanlara herıeyden önül 
hepsi yalan, hepsi masal ! . ., gerek olan ıey , evi. barkı, 
diye fırlatıp atıyor musunuz! yiylb içece(ldir. Zaten acun · 
Eğer öyle lıe yazık emek · da bu iki ıey üzerine dön· 
!ere !. miyor mu? 

Size gönderilen bu \Ev) ve (Yiyecek) ! llu 
g•zetede faydasız hiç bir iki sözün çok büyük zorluk 
ıeyler yok .. Bunun içindeki !arı vardır. 

yazılarda hepinizin ılııik oldu - Köylü kardeıler ! Bunlar 
ğu derdler var .. Çoluk ço - bin bir çetid yokluklarla 
cuğunuz , hayvanlarınız ve doludur. Bu yoklukları gi · 

yap•caiınız itlerle olub bi - dermek para ile olur . Bu 
ten ıeyler için faydalı yazı- parayı kazanabilmek köyde 
!arla dolu ! . Onun için : oturub ııdedi kodu» yapmak 
«Adam sen de 1 .>ı diyib geç- ve konu koP ıuyu biribirine 
meyin . . Bunları özençle k•tmakla değil , arılar ve 
okursanız içinde derdlerlnl· 
zin ve yaplcağınız itlerin 
kolaylıklarını bulacaksınız,. 

lıte bugünde size insanca 
yaııyabilmek için ne yapıl
ması gerek olduğunu anla
tacağu; ve yabancı ulusların 
nasıl ilerlediğini gösterece -
ğlz . Bu yazıları alıcı güzü 
ile okursanız çalııma ve ya
tama yollarına daha kuvvetli 
ve inadcı adımlarla atılma· 
yı göreceksiniz . Fakat bizi 
dinlemiyerek « Ne olursa 
olsun ! . ıı diye itinizi göcü
nüzü bırakarak gene "Dedi 
kodu » ve <ı Tenbellik >ı e 
baılaraanız, ne diyelim köylü 
kardeıler, size o zaman tan 
rı •cısın !. 

Bllilıyorsunuz ki insanlar 
acona yaıamak için gelmiı
lerdlr. Fakat diyeceksiniz ki: 
•Acuna gelen her canlı ya
ııyor ! . >ı Yaııyor amma , 
nasıl ! . Yaıamanın da çeıidi 
vardır. Yaıamanın da tadı , 
alın terıle kazanarak kim
seye avuç açıb yalvarmadan 
yafamakdır. 

<• 'aaıl olursa olsun yaıamak» 
yaıamak deği 1 , sürünmekdir. 
Bu gibi adamlar için yata· 
ma11 yokdur. insanca yaşı
yabilmek için k msenin itine 
ket vurmıyarak , herkese 
kendisini sevdirerek çalıı

mak ve kazanmak gerekdir. 
Fakat köylü kardeıler , 

kazanmak da kolay bir it 
değildir ha! Bı!irsiniz ki bir 
ekmek parçası bile emeksiz 
çiynenllmfyor ve çiynenilme
den yutulmıyor. Aconda di· 
dlnlb çabalamadan ekmek 
hulmanın kolayı yokdur Arı· 
lara ve karıncalara bakınız; 
bu zavallı hayvancıklar, hiç 

karıncalar gibi zararsız~a 

çalııarak didinmekle kabil 
dir. 

Atalar n ıu büyük sözü 
ne deklü doğrudur? : Tanrı, 
çalışana verir ! » Demek kı 
insan , dütüncesini ilerleme 
yollarında kullansa Avrupa 
lılar gibi buluıu ıssı ~ icad 
sahibi) olur. Kendine ve in
sanlığa gerek olan en büyük 
eyi iği yapmış sayılır. lıte , 
şu gördüğünüz tayyareler , 
koca vapurlar, zırhlılar,tren· 
ler hep insanların yapmaaı 

olduiu gibi koa koca dağları 
iğne gibi Lurgularla delen

ler de insandırlar . aconda 
insan oğluna boyun eğmiyen 
hiç bir güç yokdur, Köylü 
kardetler; acunda ne varsa 
hepsi de insan oğlunun her 
buyruğuna boyun eğmişdir ! 
Yeter ki biz , tutduğumuz 

İtlerde inad edib çalıtalım ! . 
Yaıanıanın tadını alan

lar , bir iıde zarar etseler 
bile güçlerine gitmez ve he· 
men baıka bir ite sarılarak 
kazanma yolunu bulurlar . 
Bunlar ıçın bot durmak 
yokdur . Bu gövde İnsana 
çok ağır bir yükdür. Köylü 
kardeıler ! Bu ağır yükü 
ölünceye değin sürüklemek 
zorluğundayız . Bu ağır yÜ· 
kü yeniltmek ve kaygııızca 
taııyabilmek için durmadan 
çalıımak ister .. Tenbel olan 
lar , bu ağır yükün altında 
ezilirler ve ergeç ıunun bu
nun yardımile el, avuç aça
rak yaıarlar ki bu yaıamağa 
- yukarıda dediğimiz gibi -
( sürünmek ) derler. Bunun 
için tutduğumız itlerin zor
luğuna katlanarak bitim 
ucunu bulmağa çalıtınız . 

Evraldtu·ı tedkik edı-~cek 
he' el kuruldu • 

Nizamnnmesi mucibince 
yok edilmesi liizım gelen 
evrakın tedkiki için vildyetJe 
DeCterdar b.ıy Behçet Erdoğ

muş, Mııktubcu bay ttıloıi 

Türker ve Müddei umumi 
muavini buy llılmi Çiloğlun

dun mürekkep bir heyet 
teşkil edılmi§ ve ılevnirede 

bu hususun tebliğat yapıl. 

mışdır. Heyet yakında bu 
gibi kdğıdların tedkikine baş 
lıynrakılır. 

Daimi 
Encümen 

Vılayet daimi encümeninin 
mutat toplanlısını belediye 
meclisi toplantısı dolayısil•ı 

bugüne bırakılmııdır . 

istifa 
Dursunbey Tahrirat katib

liğine tayin olunan Beledi
yenin eski ayar memuru 
ismet istifa et nıişdır. 

Fırtına, yağmur 
İki üç gündür ıehJimlze 

ve kıyılarına çok yaimur 
yağmııdır. Dün gece yağ-

mur, fırtına 

bazı yerlerde 
lini almııdır. 

artmıt ve 
sağnak ha-

iılerinİ yarım bırakanlar ten. 
belliğe ve yukarıda anlat
dığı JJız gibi dedi kodu yap 
mağa v~ daha sonra da hır
sızlık ve yankl•sicl ik gibi 
insanlıiın benimıemediği ve 
sevmediği kötü huylara alı
ıarak mahkeme kapılarında, 
hapishane köıelerinde ömür
lerini tükedirler . 11ısım ve 
akraba ve konu komıu bü

tün köyün nefretini kazana
rak aç ve sefil hayvanlar 

gibi sokaklarda c n verirler. 
Onun için tenbelliğe alııma
yınız ve dedi kodu yaparak 
namusunuzu kirlemeyinlz ; 
çalııkanlığı kendinize huy 
edinerek ıu üç l eı günlük 
ömür içinde ailenize , yurd 
ve yurtdaılarınıza faydalı 

itler lıırakmağa savaıınız! 
Yalıancı uluslarda bir 

yurtdaı ölmekle yurdundan 
ayrılmıı olmıyor. Onun yur
duna ve yurtdaılarına bırak

dığı bulutlarla o mutlu ölü , 
her zaman ve her yerde say 
gılarla anılarak reıimlerile 

Sındıı·gı 
Orıııaıı nılilıf'tı<li~ ıııu

a viııliği 
Mülga orman ameliyat 

mektebi son çıkanlarından 

Omer 75 lirıı ücrutle Sınd ı r

gı orman mülıcnJiı mun
vinlığine tayin olunmuşdur. 

-~ 

Göneı 'de 
Neclisi umumi aza 

seçimi 
(;önen ,'. 10 (".Ş) · 9 - 2 -

935 Cumartesi günü öğ 'eden 

evvel yap ılan s çim de Kad
riye Saıı saltık , Mustafa kı 
nık, Kazım yolcu, Balıkesir 
fırka kati hi llacim rnüttefi 
kan kazanınışlnrdır. 

Rey a!ılmaztlan önce üçün 
cü okula baş okutanı B. 
onar çok yerinde ve güzel 
sözlerile alkı,lanmııdır . 

Seç; mi görmek üzere oku
taııları ile beraber gelen Gö 
nen birinci ilk okula 5 inci 
sınıf çocukları son merasim 
şeklini de gördükden sonra 
dönmüşlerd:r. 2 gündenberi 
saylav ve mecli si umumi aza 
seçimi dolaymle memleket
de şenlık yapılmakdadır. 
Fırka aalo1u dal ve bayrak
larla çok güzel söslenıı iş ve 
çalınan çalgı etrafa eyi bir 
kıvanç vermitdir. 

yaıatılıyor. 

Fakat ey köylü kardeş· 

ler , izlerini kaybetdiğimiz 

atalarımız da eskiden Löyle 
idiler; amma sultanlık çağl, 
gençleri okuma yurtlarından 
ayırarak bilgisiz bırakmıı , 
atalar i7inden ve çalıtma 
yo'larından alıkoyarak onları 

tenbelliğe alııdırmıı ve o 

cennetler gibi güzel yeıil 
yurdumuzuda baykuşlar yu 

va sına çevirmi,di . Fak at 
çok şükürkü Türkiye cüm 
huriyeti atalarımızın o yal 
tırıklı "nurlu" yollarını ye 
niden açmıt bulunuyor 
Hunun için köylü 
k udeıler, bu öğüdleri eyice 
okuyarak atalarımızın bu 
yaltmklı izlerinde-n ayrılma 
mağa ve çok çalışarak çoluk 
çocuğunuzla bolluk içinde 
yaıamağa v" bu yüzden 
yurdunuz ve yurtdaşlarınıza 
da uğurlu olmağa çalııma • 
!ısınız 

Çağış il . . \kav 
• 

hud Yüksel'i tanımasaydı. 

Bandırma'dıı 
Seçim işleri 

Bandırma, 10 (S . Ş.) 
Saylav seçimini tııkib eden 
gecede Bandırma h ususi orta 

mekteb' llerl tarafından ikinci 
münlelıi bl e r ~ereone birinci 
mektebde 1 ir müıamere ve 
rildi. Salon ağzına ka dar do 
lu idi . Sandalyeler daha 
akşamdan i şğnl edi l mişdl 

Müsamere ye saat 20 de 
İstiklal marvı ve çok güzel 
bir tablo ile başlandı. Ş ii r, 
küçüklerin yaprak rondu, ya
man piyesi, mahkeme şeri 

ye, zeybek, büyüklerin ron
du cidden güzeldi Müsame· 
rede noksan bir şey varsa 
o da dekordur. 

Orta mektebden Fe thi.Le 
manın yaman piyesinde ald
ıkları rol büyüklerin bile can
landıramıyacağı kadar güç· 
dü Bu müsteid gençler seyir
cilere heyecan yaşatdılar,göz 
yaşı akıtdırdılar:f\\uallimleri

ni ve kendilerini muvaffal<i
yet lerinden dolayı tebrik ede 
riz Müzik kısmına gelinct:: 
Yüz baıı bay Kazı ~ı'ın idare 
etdiği bir piyano, bir mando· 
!in, dört keman, temsilin gü· 
zd:iğıle adeta eyi parçalar 

iki sene içinde ne
ler yapıldı? 

Pamukcu, 10 (S.Ş . ) -
1933 senesi Mart ayının 
birinci gününden 1935 se
nesine kadar Pamukcu'da 
yapılan işleri aıağıya sırasi 

le gösterilmitdir. 
1 Altı odalı mükem· 

uı e l bir mekteb 
2 - Dört adet mekteLe 

hala , 
3 - Köyün müteaddit 

yerine üç adet hala, 
4 - Mükemmel bir he· 

yet odası 
5 - Köye bir santral 

alındı 

6 Köy tarlaları sulan 
mak için ark açıldı. 

7 - Kôyün ıehir yolu 
kısmına iki kilometre yol 
yapıldı· 

8 - 4 öksüz çocuk 
sünnet olundu 

9 30 dane kuyu ağzı 

bileziklendi 
1 O Köy içersin den 

geçen suların yo 1 1arı temiz 
lendi ve yakında kapana 
cakdır. 

11 ~lekteb çeımesi 
yapılmasına baılandı. 

1 ".t - Heyet odasına san· 
ve düzgün çalınmakla müsa- dalya ve lıüyüklerin resmi 
baka yapıyordu. Rulılar mü- kondu. 

zike, gözler temsile hu ge 13 _ Evler badanalandı . 
ce de adam akıllı kandılar. 14 Köy tarlası yeri 

Darıcanın Kobak köy tayin olundu. 
müntehiblerinden olan yörük Bunlar hülasa olarak ya
Ehf ve \laviş abla da müsa ! zıldı. Daha bir çok itler ya
merenin davetiileri arasında pıldı. Bundan başka köye 
ve ön sıra l arda mevki almış· ! faydalı itler tespit edilmekde 
!ardı. Uzun yıl'ar bilgisiz ve yapılmaları dütünülmek· 
görgüsüz ve anlayışsız dedir 

~~~~~~~~~~-

tanıtılan Türk köy - Ey asil Türk anası , 

lüsünün bu ild asil anası 

yaman piyesinde öyle he) e • 
can duydu ar ki , insan onla
rın heyecanını gördükce 
onların duyu şm.u seyreluik 
ce gayri ihtiyari gözleri su 
laıııyor lleyecaıılarından bu 
iki Türk köylü ana 
ıı gözlerini sık sık sili)·or· 
)ardı-

Bir aralık kendilerine. 
- Sesli sinema mı, yoksa 

seni yüzyıllardan beri gör
miyen gözler, seni anlamı
yan sağır yürek er ou müsa. 
meredeki duygunu görseler 
acaba bi liyoruz dediklerin· 
de elan daha inat ederlermi. 

Cumartesi günüd e meclisi 
umumi aza intihabıttı ya
pıldı. 1 .~O müntehib reyle 
rini müttefikan !laik fırkası 
nın namzetlerine vermekle 
birlik ve beraberliklerini 
gösterdiler. 

müsamereml daha eyi oldu? :'flüntehi lı lerin bir ktBmı 
diye sordum cumartesi bir ktBmı da 

- Oğul ötekind"n blrşey bu gün köylerine gidiyorlar 
anlamadık Bundan çok şe· ı Yeni meclis azaları bayan 
yi anladık. llu daha eyi .. j Emiııe,Şefdepo Ahmet, Bur-
Sankilim sahimiş gibi ya-

1 
han Yenme avukat, llamdi-

pıyor!ar. j Arabacı oğ:u bezirgan, Meh· 
Bir tarafdan da gözleri · met :Vlanyaslı. 

nin yaşını siliyor . Yeni azaları tebrik ederiz. 

bai!lanmıı bilgisiz bir kadm•ın diyordu yordu. 

ŞUBAT 12 

Değişik duyl!_"!_lar: 

Alman sü kuvveti 
Versay muahedesi muci

bince Almanya'nın askeri 
100,000 i geçmemesi lazım · 
dır. Bunun 96,000 1 asker 
4,000 i zabitdir. Sonunculara 
askeri doktorlar da dahlldfr. 
Deniz kuvveti l 5000i bıınun 
da 1,500 ü zahittir Acaba 
1in1diki Alman askeri kuvve· 
ti bu aylar üzerinde midir? 

Dakikada kaç nefes 
alırız 

Erkek dakikada orta 
olarak 16, kadın ise l 8 de· 
fa nefes alır . Mamafih 
bu sayı hususi ıahıslara 

göre değitlr 

Böcekler 
Şimdiye Jek acunda 

450.000 çeıit böcek nevi 
sayılmışdır. 

En büyük böcek 
Acunda yaıanııı olan en 

büyük böcek 70 S\I boyun
dadır. Ve tarihden evvelki 
devirlerde (yaıamıtdır. ,\dı 
mnganenra Maniidir 

Vahşi atlar 
Avrupa'da vahıi atlar 

geçen xlx üncü yüzyılın 

samiradek Palonya'da yaıa-
mışlardır. \famafih şimdi 

A vrupada hiç bir yerde 
yabani ata tesadüf edilrııez 

Mikado 
1928 yılında japon İmpa· 

ratoru [\1ikadol nün tac 
geyme meraıimi cok ipti· 
dai, orta azmanı andırır 

bir biçimde olmuşdur. yani 
en eski Japon adetince .. 

Hl-\V vert>ıı kadırılar • 
Fransa ilk defa kendi 

uzak müstemlekelerinden 
olan yeni Ilebrid'de kadın· 

!arın da belediye lntihabla -
rında V. -S siyasal haklaı mı 
tanımıtdır. 

*Bilgide ıleri gitmiı bir ka 
dm· Rusya'da (llonorls Can
sa) üavanına çek az bilgin 
sahip olabilir. Bu böyle ol
duğu halde, bu yıl ilk defa 
bir kadına bayan L. Şterne 
bu unvan verilmiıdir . Bayan 
Ştern, acunca bilindiği üze 

re, fizyoloji ve kimya gibi 
bilgi çalıtma hizmetlerile 
meıhurdur 

Sahnede arı i~t !Jeır('ıı-
1"' 

me tal'ilıi lı .uıgi \ıldaıı . . 
lıa~lar • 

Şarkıcı veya artistin oyu· 
nunu çok beğenme tarihi 

1870 ten scnrı. başlar ve 
bu şerefi Fransız bayan 
Lager kazanır. Çünkü o yıl 

Sauaş'w Rvmam: 11 

BUKALB 

sında eriyen genç kadının periıanlığına 
dayanamamıı, odaya bir fırtına gibi gi
derek herıeyi anlatmııdı 

Bay Cevdet güzel Rus kadınını genç 
aııkı ile yakalayınca dayanamamıı. de· 
liye dönmüı. kadını vurdukdan sonra 
aııkını da ağırca bir ıekılde yaralamış. 
sonra da kendini öldürmüıdü. 

Şimdi Lu souk ölü odasında, yığın 
yığın acıyı ve tatsızlığı kend:.ine çek 
dirmiş ve tatdırmıı ol~n bu ölü ba
tında Yüksel'i daha çok arıyordu. 

llalbuki Bilge abılal değildi O; sa 
dece temiz, dürüst ahla k lı b ir kadındı. 
O; mesud olmayııını ancak kendi tali · 
sizli!rine veriyor; sancak kendi taliin 
den ~ikayet edıyordu 

Doktor Erdinç; Bilg.,'yi sabaha karşı 
yatağıııda tanıdı . 

Evet iki aydır kasuba}'I güzelli~i ile 
alt üst eı!en bu harikulade kadını; me · 
rak edib sokakda bile görmemlodı: DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, ;ana! 

Yazan: Mükerrem f( amil 
Bilge; bu acı haberle birden okadar 

bitmlı, okadar tükenmi;ıdi ki. lçind(,n 
kuruyan bir araç gibi hemen olduğu 
yerde çürümüı zannedilebilirdl 

Gözlerinden ayrıldıkları dakikada 
Yüksel'in sararmıt yüzü. bulanmıt göz
leri gitmiyor, hep sanki kulaklarında: 

- Hayatımda sizden baıka bir ka· 
dın olmıyacak Bilge . 

Diyen sesi ağlıyordu. 

Ve o gece,. O geceden sonra gelen 
birkaç ay Bilge'nln hayatında unutulrm
yacak bir ümitsizlik anı, dayanılmıyacak 
bir kabus olub kaldı . 

Sonra bir gece .. Geç vakit eve koca
sının ölüsünü getirmiılerdi. Yalı halkı 

dııarıdan da gelen memurlarla telaı için· 
de çalkalanırken Bilge ; uykudan deli 
gibi fırlamıı .. 

Sararmıı yüzü, dağılınıı saçları ile 
ölünün üstüne kapanmışdı. Ona va 
kayı anlatmakdan çekiniyorlarlardı.. 

Fakat dııarıda her hakikati öğrenen 
Müjgan dadı; zaten yıllardanberi karı•· 

\lüjgan dadı; vakayı bütün çıplak 
lığı ile anlatdıkdan sonra: 

-- Yaman sevda, yaman sevda 
Diye yakasını ısırıyor; sonra· 
- Su deslisi su yo1unda kırılır. 
Diye yavaıca mırıldanıyordu. 
Bay Cevdet'i rahat döıeğine yatır 

dıkla'rı zan·an kanlı elhi;esınin cebin· 
den bir yığın kağıd ve resim düımüı· 
dü. 

flilge; evlilik hayatının son bir na 
sibi imiı gibi onları aldı. Ne yazık ki 
bu kağıdlar; çapkın Rus kadınının Lir 
yığın hesab faturaları ve resimleri idi 

Bilge; ölünün başında sabaha ka 
dar hayatını başından sonuna kadar bir 
daha yaıamıı ve birbirini kovalıyan 
büyük acıların, sarsıntıların dehıetinden 
ürkmüıdü 

Bu sevmediği. hiç bir zaman bir sev· 
gili olarak tanımadığı ihtiyar koca .. 
Nihayet ilk zamanlarda saydığı, inan 
dığı, dayandığı bir dostdu. 

Ya o değiımeseydi. 

Evet o zaman flılge sakin bir saa 
det içinde yaıamafa katlanacakdı. Ya-

Hiç gülmemişdi. 

Ve hiç mi gülmiyecekdi? 1 

~lesud olmadan mı ö'meğe mahl<üm 
du? 

Eğer ölürse, eğer şimdi ölürse belki 
ruhu ebediyen istirahatini bulmıyacak, 
toprakları bile saadet. saadet diye tit-
riyecekdi. ı 

Ve genç kadın gece çekilirken, sa = 
hah ışıklarına baka 1 aka ağlıyor; mesud 
olmamak içinde kendisinde ne gibi ek
siklikler oldu~unu tanrıdan soruyordu . 

Pılge düşünce1 erinin bu noktasına ı 
gelince olduiu yerde irkildi 

.\rtık dütün·nek, daha fazla nıaziyi 

karışdır nak islemiyordu. 

Koca.ının ölümü; hayatının belki 
bir kurtuluşu sayılabilirdi. 

Çünkü rabıtaları gitdikce dayanıl 

maz bir :zencir halını almışdı. 
Onu asıl sar-an , asıl iliklerine kadar 

eza ile ürperlt'n Yüksel'in ölümü idi 
Ke~ke bu genç adamı hırakmasaydı . 

Ona biraz limid vene, (bekle de 
seydi .. 

Bunu düşGnürkeıı kocalarınııı haya 
tında randevudan ran ılevuya koşan bir 
çok kadın göl!!"esi hayalind" giilüyor; 

- Sen abdalım Sen boı akidelere 

Şimdı bu ıopraklarda yaşamak ona 
güç geliyordu. 

- :'\için, kim için didinmeler? 
Diyordu . 
Niçin, kim için? 
Bunu kendi kendine sorarken göz · 

!erinde Erol'un hayali, kulaklarında 

Erol'un s e~i canlanıyor; o zaman bütün 
hayatını oğluna vernıekden gelen ha 
zin bir zevk, içli bir teselli içinde eve 
dönüyordu . . 

2 inci kısım 
Sabaha karıı doktor Erdln 'cln kapı· 

sı lıızlı hızlı vuruldu. 
Emirber Süleyman ağır uykusundan 

ayılıncıya kadar d~klor · uyanmıı, pence 
reden sesleniyordu. 

Kapıyı çalan binbaıı V ural'ın askeri 
ıdi. 

Asker o kadar telaılı idı ki; •ÔZ 

söylerken dili t\"luluyor , yutkunuyor, 
ikide bir: 

Aman bayım A man çabuk doktor. 
Y c tişin diyordu . 

Bay Vura l'ııı baldızı birden bire has 
talanmışdı 

Bayan Sevgi ağlıyor, Bay Vural has. 
tanın batında şaıırmıı, sRdece dolatı· 

81 . 

Perdeleri indirilmit geniş yatak oda· 

Büyük ceviz karyola . 
Beyaz örtüler .. 
Gece dolabının üstünde uçuk mavi 

gece kandili 
Derin bir sessizlik. 
lleyaz örtüler n 1 tında hiç kımılda · 

mıyan Lu vücud; insana ölü hi•gjnl veri
yor . 

Uzun parmaklı solgun bir el; hulanın 
an' ının yarısı ile gözlerini örtüyor. 

Doktor Erdince; bnz ' aımıı kadar 
soğuk elı çekıyor 

Nabızlarını sayıyor. 

Kalbini dınliyor 
Reçeteyi veriyor 
Bütün bunları yaparken sadece dok 

tordur 

Sonra bir inilti, bir kıvranma .. Has· 
ta lorarıyor. Can acısı ile haykıran 

bir ses; odadaki se~sizlıği hirden par 
ç alıyor. 

Ştmdi hastanın humma ile yanan 
gözleri açılnıııdır. 

Bir ipek saçak gibi gözlerini saklı · 
yan kirpıkler aralanmış; arasından iki 
derin siyah göz . iki büyük at"f par~ca· 
sı gibi doktor Erdinc'in ııöz bebekleri 
ni dağlaınııdır. 

r 
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1 
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JDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ ! i~~~t~ıni Bir Çam Oevriidi ! ~::ı;~ ! 

;Hıkayeıi : : Sar : 
N y Balık sanayiın~e inkllab 
s 

Viy•ıııa 
üzerinde alman tay
yaresi acaba ne 

için uçuyor 
Viyana 10 ( A.A.) - Oün 

Viyana'nın üzerinde gaınali 
harelerini gösterecek kadar 
alçakdan uçan hır Alman 
tayyereal uzun müddet baı 

bakanlık binası etrafında 
dolaımııdır. Geçen hafta da 
böyle bir Alman tayyare 
ha va nizamlarına aykırı ola 
rak yüz metreden aıağı bir 
irtifada uçmuıdur 

Büyük bır tren kazası 
Muskova 1 1 (S.Ş) Bir 

yolcu ve hır eıya treninin 

o 

Londra 
hükumeti 

Güçlükler içinde 
LonJra, 1 l (S.Ş ılükü-

metln vaziyeti son haftaki 
itsizler hadiseleri yüzünden 
çok se.rsılmııdır. lloşnutsuz
luk umumidir. Muhafaza
karlar arasında da işsızler 
lehine bir hareket lıaı1amıf· 
dır 

çarpışma~ile netkelenen ka
zada bir çok vagonlar parça 
lanmış, 18 kiti ölmüı ve do 
kuz kişi yaralanmışdır 

İslnsyon oefi bu kazadan 
dolayı cinayetle ith m edil· 

mekdedir 

----
Canlı olarak dondurulan balıklar 

taze ve canlı kalıyorlar 
Londra' dan Pariser Tageb· 

latt gazetesine bildiriliyor: 
Tahakkuku pek yakın olan 

heyecanlı bir ip roje yııkın 
zal"anda balık sanayifnin 
teknik itlerini esas ve teme· 
!inden değiıdirccekdir r u 
teknik balıkların halk gıdan 
olarak istihlaki ve kıymet 
lenmesi bakımındanda büyük 1 

bir ehemmiyet k ızanacakdır 
Çünkü avlanıb tutulan ba 
lıkların bu teknik yenilik sa 
yesinde ıonsuz bir zaman 
için konserve edilmesi müm 
kün olacakdır. \' e bu itin 
büyük bir mikyasta tatbiki 
bütün acunun ulusal ökono
mlslnin değişmesini intaç 

daima 

Loııclra Konıışmal«ıı·ı edecekdir Bütün mühim ye-
nilikler gibi balıkları taze 

dır. Bu vapurların her biri 
56.000 liraya mal olacakdır. 
halbuki alelade bir balık 
vapuru 16,000 liradır Ale 
iade balık vapurlprında lba ·· 
!ıklar, vapurun ambarında 

buz parçaları aruında yer 
leşdırilmitdir. Vapurun hare· 
ket ve sarsıntısı yüzünden 
buzlar harekete gelerek ba
lıklar zedenelir ve en altta 
bulunan balıklar ise hiç 
kullanılmaz bir hale gelir 
Biz kendi balık vapurları

mızda bambaşka bir don 
durrna metodu takib edece· 
ğiz Avı ve balıkların tutul· 
masını müteakib hemen 
derhal balıklar birer birer 
ve canlı oldukları halde 
bir makine tarafından bir 

( Üstarafı birinci yüzde ) 
«DailyHerald •ııöyle diyor: 
"Aklı selim galebe çal 

mııdır Ümid ederiz ki Alman 
ya da buna hayır demiyecek 

dir". 
Yalnız "Daily Express. 

Fransız nazırları hesabına. 
lıüyük bir zafer teşkil 

eden "lngıltere.nin hayret 
Verici taahhüdü. nden müte 

essir görünmekde ve «ha va. 
da döğüıecek olduğunuz za · 
man aynı zamanda karada 
ve denizde döğüıeceğiz », de
mekdedir. 

Alıııaıı nıalhuaıı: 
Alman matbuatı Londra 

konuıma:arı hakkıııda sükü 
tu muhafaza etmekdedir. Yal 
nız Goebbels'in Nazi fırka 
gına mensub D}enıurlara ver 
diği bir konfrransda silah
sızlanma meselesine temas 
etmif "hukük müsavatını el-

bu meıhur artıst aşk melo 
disi ıarkısile o kadar beğe-
nilrııitdir ki "Makriz ve 
aksi aadaıı piyesinln ilk 

de etmek 1\in sarsılmaz bir ve canlı olarak muhafaza 
azimle mücadeleye karar ver · etmek işi ıle çok basit ve 
d.k., clemitdir. kolay ve bununla beraber Londra kon u,ma ları sonun-
da, Almanya'ı a yapılan teb· şimdiye kadar hiç tatbik 
liğlere Ahnan hükümetinin edilmemiş olan bir prensi~ e 
15 günden evvel cevnb vermi istinat ediyor. Ötedenberi 
yeceği tahmin edilmekdedir malu ııdur ki balıklar tiddet 
Gazetelerin ınütalaalnrı ara lı kışlarda canlı olarak donar 
sında ıunlar nazarı ı!ikkati lar ve sonra bı:zlar erimeğe 
celbetmckdedw baslayınca kış uykularından 

l - Londra konuıması uyanırlar. Bu hakılıatden il· 
teklifleri kabul edilmeden ham alınarak tecrübelere 
\lemel'de plebisit yapılmarn!ırj giritllmiş mümkün olduğu 
2 Rhin'in iki tarafınJakı 50 kadar her cins balıklar tutu· 

kilometrelik gayri askeri hale 
konan sahanın askeri hale 
konulmasın·l mudaha'e edıl 

memelidir. Ancak Luııların 
kabuhinden sonrndır ki iş 

ehem'lliy t kazanır. Aksi 
takdirde, hava itilaflarına, 
ittifaklarına iınz.a atınJk 

manasızlık olur Çünkü Ver. 
sailles muahedesi mucibince, 
Almanya'nın hava filoları 
olmadığı için 
böyle bir taahhüde girmesine 
sebeb yokdur 

!arak suni bir tarzda don 
durulmuı ve buz b1okları 
bir yıl kadar muhafaza edil
miş, sonra ihliyat ve itina 
ile erıtilmitdır Buz blokla

rınrn eri 1esini müteakib 1.:-ir 
yıl müdddlc b!ol,.lar içinde 

doıımuş kalmış olan balıklar 

hemen canlanarak donmadan 
evvelki hallerini almıılardır. 

takım müteharrik kazanla
rın içine nakledilir. ilk dört 
kazanda sıfır altındaki ha 
rarel derecesiııde soğuk ha
ve ve müteakık dört kazan 
da da daha soğuk tuzlu su 

vardır Balıklar bir kazandan 
diğerine geçirilir, en sonrada 
donmuı olari\k meydana 
çıkarlar Ondan sonra bu 
donmuı balıklar 300 ton 
istiak haddinde olan vapur 
ambarlarına konurlar:'!' abii
dir ki bu ambarlar dahi 
sıfır altında bulunan bir ha· 
raretde tutulur. Bu suretle 
günde elli ton halı!,. dondu 
rulabılir. Dondurulmuş ha· 
lıkların sonsuz bir zaman 
için muhafaza edilebilmesi 
yeni balık vapurlarına Grön 
land ve Neufundland gibi 
uzak mesafelerde bulunan 
balık sahalarında, yahud 
Afrikanııı ıimal sahillerinde 
avlanmak ve avlarını ayi 
bır halde İngil ı ere'ye gelir· 
mek imkanını verecei·dir. 
İngiltere sahillerinde depo 
binaları yapılacak ve bunla
rın içine donmuş ba1 ıldar 

dan büyük miktarda depo 
edilebilecekdır.Bütün yıl de· 

temsilinde halk "Atk mel o 
disl. nin tekrarlanmasını is

rarla ilk defo belki yarım 
saat kadar a'kış'ıyarak iste 
miıdir. Bu arada h.ı.lk 

arasında büyük bir müna 
kaıa çıkımı bazı arı diğer 

piyesin temsili geri kalaca 
ğını ileri sürerek huna itiraz· 
etmiılerdir. Fakat ı~ntöz 

l.ager sahnede görülünce 
hemen sesler kesilmiş ve 
böylelikle de Avrupa' da 
ilk artiıtl beğenerek temsi 

Nazi partisinin res i or 
ganı olan "Völkischer Beo
bachter., gazetesi neıretdiği 
bir makalede diyor ki: "Al 
manya, diğer hükumetler 
tarafından müstakil ve hu 
lrnk lı sund.ı. müsavata ma· 
ik ir mil et gibi muamele 
görmedikçe, onun uluslar 
derneğine ittiriıkinl b kleır.ek 
gayri kabildir 

Hu tecrübeler bitirildıkden 
sonra tasvir edilen bu usul 

v" ameliyenin sanayide tat· 
biki için bir Şirket teıkil 

edllmişdir. 1 u yc.ni şirketin 

müdürlerinden olan kuman 

dan A Johnson Stone şir 

ketin terbbüsleri hakkında 

şunları söylemişdir. 
ı vamınca bu depolar balık 
pazarlarına taze ve çanlı 

li tekrarlatma adeti başlam•ı 
dır. 1 

Bu gazete, Alıııanyn'nın 
Cenevre'ye avdetini arzu 
eden hükuınet 1erin h ç bir 
vakit ulusle r aran milli em
niyeti temin değil, ) alnız 
kendi menfaatlerınin tabak 
kukuna çalıımakla itham et
mekdedir. 

Roman Tefrikamız: 65 
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Yazan: MUSTAFA. YÖRÜKLGLU 

Dediği zaman Mu•t fa bey heybeye doldurdu ve Fıkret 
müteeuırane: b~yin refakalıne iki nefer ve 

- Çok istirham ederim rilerek alay ağırlığına gön· 
Para ve kağıtların ağırlığa derildi. 
gitmesi icab ediyorsa gitsin. ! Alayla müfreze artık Bi
Ben sizden ayrılamam. Düş· j gadıç'a gclmif bulunuyor. 
mana bir kurıun aham kar· llamiyetli Biğadıç halkı ge 
dır. len misafirleri fevkalade 

c On balık vapurundan 

mürekkeb bir filo teşkil 
etmeyi ta~arlıyoruz Bu va 
purlar 70 ınetredan uzun 
olacak, yani ıimdiye kadar 
mutat olan bu gilıi vapurlar
dan 20 ı etre daha uzun 
olacakdır. Vapurıarımız yağ 

yakan mal< inelerle iıliyecek 
ve süratleri 1 1 mil olacak· 

yaşıyan kirnseler, bu vata· 
nı mü.fafaa etmeğe mecbur· 
dur Aksi takdirde bu mem· 
leketde ya;ıyamaz. 

Diyordu. Hu gürültü üze 
rine ~üvari zabiti Nezir be 
yin yanına koşdu Akhisar 
cephesinde bulunmuş Arna· 
vut Zekeriya Kapdan ismin 
de biı isini, N zir bey cep 
heye sevketmek istemiyor, 
Beraberinde yirmi kişi kad< r 
bulunan bu kııpdan (!lda cep
heye yanaşmak istiyordu 

Hayatında, vazife hummnda izaz etdller Bılhassa müda· Hu vaziyet kar~ısında çok 
en ufak bir leke taıımamış fani hukuk reisi Mümti\z ve mütees•:r olan Süvari zabi· 
olan N~zir beyin göz.leri ya- belediye rehi S!ireyya 1:. Y ti meseleyi an!adıkdnn sonra 
tardı Mutafa beyi ıapur ler, sabaha kadar uyur a gözüne karınca kadar gö-
fU pur Öpmeğe ba9lad1 mak sureti le bızzat hizmet rulmiyen Z{ keriya kapdanla 

eldiler k d l f 1 Mustafa bey hır türlü ay- ar a aı arına i intasını çe-
rıla mıyor On beş bin lira pa- Sabaha kartı ileri karakol. virerek: 
ra ile buna ald muntazam he- !ardan gelen raporlara nazaran llaydi bakalım. ileri 
sab defterlerini havi heybe- düımanın iki ~ iyade alayi marş! 
YI · ezlr beye te•1im etdi. Bir le Htgadıç üzerine viirüdü· Dedı. Hu hiyanet kütlesi 
makbuz lst mek lüZl•munu ğü an'atı'dı ve Bigadıçdaki derhal. ayağa kl\lkıb mevzi 
bile hisselmiyen lıu zat yal· kuvv tler de duş-nanı kar alrrııı olan kuvvetlere ilthak 
ııız vatan aıkile tututub ya- ıılamak için !::iındırgı • Palı· eldıler. Dütman da zaten 
tııyordu kesir ıoıasının ınrkında mev kurşun menziline girmiıdi. Si· 

En sonra emin bir yere zi aldılar. Bu esnada Ne lah ar patladı. 1 ürk kuvvet 
oturularak para sayıldı ve zir beyin yine gür se•i işi !erinin en solunde ve düş· 

:ı:uhur eden on bet Lin kü dildı. Nezir bey bağırıyor- manın en çok ateı!ni tevcih 
•(i•ur lira ile heraber defa du. etdıği ınahald Süvari za · 
lir ve muharebe evrakı bir Arkadaş! l u vatanda bitinin müfrezesi bulunuyor 

ı balık verebilecekdir. Çünkü 
donları çözül o üş balıklar 

yeni tutulmııı ha ıklar gibi 
taze ve canlıdır. ve hiç bir 
suretle onlardan tefrik cdi· 
leınezler Bu suretle projemi j 
zin tatbiki balık fiatlarını 

tamamen mustakar kılacak 
dır. Zira fırtanalı ve fena 
havaların artık piyasaya , 

du. 
Burada yine Sı>çlı efenin 

yanık naraları ve düımana 

o'an savletleri nazarıdikkati 
celbetdi. Süvari on dördün 
cü alayı mensubin ise 
mutlaka Saçlı efeden daha 
fazla fedakarlık yapmak 
için cansiparane ıleriye atılı 

yordu. Artık Nezir beyin 
• itidal tavsiyesi fayda etme· 

meğe başladı. Bereket ver 
sin düşman cebhesinl değlf · 
direrek Balıkesir şoıaıını 

takiben uzaklaşdı. 

Düşmanı takib etmek ça· 
releri araıdırılırken bizzat 
kumandan Kazım lıeyden 
bir emir geldi Bu emirde 
Dursunbey · 'l'a v pnlı tariki· 
le kuvvetlerin İnegöl üzeri· 
ne çekilmesi emrediliyordu 

Kumandan kazım beyin 
imzasını görenler hiç bir söz 
söylemiyerek hemen hareket 
etmek için hazırlannıağa 

Laşladılar Bu hali gören 
Neıir bey latifeye baılodı: 

- Zeki, dedi. Haydi ba
kalım, düımanla 1harb ede
lim çekilmiyelım. 

Çünkü Nezir bey Zabitan 
ve efradın Kazım beye olan 

Gezici posta kutuları 
)lüstrovana seduitsa" dan 

Geçen ay sonunda Tokyo 
parlamentom, postalarda bir 
değlfiklik yapmak istedi. 
Şimdi Tokyo'dn yeni bir 
takım gezici (seyyar) posta 
kutuları çıkmııdır. Bu pos· 
ta kutuları bir bisiklet üı· 
tündedir Ve bir adam elin· 
de bir boru ile mektub at 
mak lstlyen~eri yanına çağı 
rır. Kuıu çok büyükdür ve 
onu taııyan v~lo üç teker
liklidir. Böylelikle halk pos· 
tahanelere kadar gitmek 
.tahmetinden kurtularak. iti · 
ni daha çabuk ve kolayca 
görmüı oluyor. Bu bize 
"vakit nakildir" düsturunu 
yapanların ne kadar benim· 
seyib ona, ehemmiyet ver· 
diklerini gösterir. Halk kutu
ların yanına girll'iyor, kutu· 
lar halk ayağına geliyor. 

Adeta nasıl mektub da 
ğılıyona gene öyle mektub 
toplananışı gibi. Veloyu ida- j 
re eden adam her an adım·ı 
da bir durarak borusunu 
çalar. Ve mektub atmak 
istiyenlere haber varir 

Resimde görüldüğü gibi 
(yazının aslında resim de var 
dır,) Çok pratik bir ıeydlr, 
Bu yenilik halk arasında 
büyük bir memnuniyetle 
karıılanmııdır. ller gün Ja
pon gazetelerinde, halkın 

hükümete ne kadar min
nettar kaldığını gösteren 
teşekkürler görülmekdedir. 

..==;ı,~ 

İyi bir örnek 
)lüsrrovana seduilsa" dan 

Geçenle•de "İl Korivere 
diploırıotiko. da oldukça 
eyleaceli §Öyle bir vaka gör· 
dük: 

Bir ingiliz turist kadını 

Roma'da bir mücevhercinin 

kendisine platin diye satdı
ğı 3.800 liretlık saatin sah
te, yani alalade madenden 
yapıldığını anlamıf. 

Kadın, mücevher taci· 
rinln paralarını geri verme- ı 
si için beyhude yere saat· 
lerce zorlanır. En yüksek 
ölçüde öfkelenerek sonunda 
bay :ılus,olini'ye yJzmıf. Fa· 
kat kadın. üç gün •onra 
[ 3800) liretlik bir çekle. 
yanında şu kısncık cümleyi 
taşıy·an puslacığı alınca ne 
kadar hayrete dütınü dür, 

«Faıist rejim, yalancı mü 
cevhercinin dükkanının ka-

• 
panma•ına emir vermişdir, j 
müstarih olunuz! ıı j 
balık çıkarmıya hiç tesiri 
olmıyacakdır 

.................................................... 
Nahid ıişelerin soj:imluğu 

buz kovasından bir buz par· 
çası aldı Avuçları içinde 
oğaladı. Baıı, elleri yanı

yor, zonklıyordu. Buz par
çası avuçlarında eridi, bitdi. 
Ellerini yanan ıakaklar na 
sürdü. Biraz açılır gibi ol. 
muıdu. 

Ah; knruı olmasaydı! Za· 
ten bütün rahatını kaçıran 

o menhus karısı idi. Ondan 
ho9lanmıyor, hotlanamıyordu. 

Nahid içinden Nadide'ye bin 
küfür savurdu. Hakkı vardı. 
İşte burada bile Nahid'in fe 
rah ferah dans etmesine eğ
lenmesine mani oluyordu 

Ah, karısı olmasaydı. 
• *. 

Evet.. Karısı olmasaydı. 

Kaç aydır peılnde koıduğu 
Naran'la dans edebilecekdi. 
Konuıacakdı Hatta belki 
atkından bile bahsedebile
cekdi. Ümidıiz yaıamak 
daha mı eyi idi. Böyle kar· 
ııdan seyredersen tabii kadın 
denilen nesne güle oynıya 
ayağına gelmezdi ya! Bütün 
kabahat karısında idi. 

• .... 
Evet .. Karısı olmasaydı .. 

Naran'la danı edebilecekdi. 
Onu iki aydan beri sevdiğini 
söyliyecekdi. Hele ıu çok 

kızdığı Cemale de bir derı ver· 
mit olacakdı. Çünkü Cemal 
Naran'ın arkasından ko§an 
bir gönül misafiri idi. Na
ran Cemal'in bu meziyetini 

bildiği için yüz bile vermi· 
yordı'.ı. Cemal'in dans teklif-

lerini kaç defa kendi önün· 

de reddetmitdi. Ve kaç kere 
Cemal'i"terbiyesi.ı: .. Sırnaıık . " 
Diye yanından koğduğunu 

kulağile iıitmiıdi. 

Evet karısı olmasaydı. Na
ran'la dans edebilecekdi. 

Naran ötekine berikine 
yüz vermtyordu amma ... 

Nahid emindi. Ondan hoş-
İanacakdı.llattiı. .. hatta ... Bel
ki "karından ayrıl da evle
nelim. diyecekdi. 

Ellerini masaya vurdu. 
Avuçlarını birbirinin üzerine 
sıkııdırdı. Diılerinl ~ıkdı: Ah 
karısı olmasaydı. 

• *. 
Nahid,. Hir kılıbıkdır sev· 

gili okuyuçular .. Al ah eıe 

dosta böyle bir bela verme· 
ıin. Ve kadın kısmına da 
bu kadar kı'ıbık koca Ihsan 

1 

etmesin.. Çünkü yapılması 

lazım gelen birçok itler var
dır ki hemen yapılırlarsa ho
ıa gitmezler . Bilhassa karı 

koca hayatında kavga ve dö· 
ğütün bu yüzden yeri var
dır. 

Hemen yapılan itler ev· 
illik hayatında hiç eyi deAil • 
dir., Kavga etmek ve bir iki 
gün kÜs durmak evlilik ha. 
yatının tatlılıklarındandır.lıte 
Nahid'de karıoından müdhit 
korkar. 

Şimdi: "Eh, mademki ev· 
!ilik hayatında kavga,gürüL 
tü mubahdır. Öyleyse Nahid 
ne halt edecekse ehln!de 
karm ile bir kavga çıkar· 

sınlar da seyredelim. diye· 
cekıiniz . 

Bu böyledir. Buna 6 ıncı 
noterden senede veririm am-
ma ... 

ı 'ahid'in 
yılmııdır. 

gözü karısından 

Ve yine tavsiye ederim: 
Karınızla ve kocalarınızla 

sık sık kavga etmeyiniz .. 
ller ıeyln azı en eyidi. 

• • • 
Ee . . Karı11 olmaseydi Na

hid timdi de genç bir erkek
le danı eden kar11ına yiye· 
cekmiı gibi bakdı. Dördün· 
cü defadır ki danı etmiyordu. 

Müzik susdu. İtin fena11 Na· 
ran'ı bu akıam istediği 

gibi göremiyordu. Çünkü 
gözlerine maske koymuıdu 
Şu maskeli balo da pek tat· 
sız tuzsuz ıeyd!. Ôyleya .. 
insan istediğini doya do
ya seyredemiyordu. Meseli 
Naran'ı yakından görmek 
onun gözlerine yakından 
bakmak istiyordu. 

Küfür etdi Lanet etdi ıu 
maskeli baloyu lcad eden 
ltgüzara . 

Bunu icad eden herifin 
mutlaka bir mantıkı vardı. 
Çünkü zatı ıerif duru b du· 
rurken babasının hayırına 

böyle bir ıey yapmazdı. 

Uslu us1u dans etmek durur· 
ken . Gülmeyin .. Bizim sa
lonlarımızda uslu uılu danı 

etmek tabirinin bir az yeri 
vardır. Çünkü dans ederken 
ilanı aık etmek, danı 
ederken en güzel sözler söy
lemek seniz filim zamanı· 

nın hatıra11dır. 

( Sonu yarın ) 

merbutiyet! kalliyelerini bili- bir defa gidemlyeceğim, yal· 
yordu Aynı zamanda geride nız onu da ilaveten ıöylüye 
yeni bir cephenin tesis ed!le· yim ki; Vatani vazifemi bu· 

Sabaha kartı cereyan eden 
bu mübahase esnasında içe· 
riye bir süvari çavuıu'.girdl. 
-Düıman geliyor Dedi. ct'ğini anlıyan Nezir bey, rada da yapacağım . 

elindeki kuvveti sarfetme· 
den geriye çekilebileceğine 

kani olarak seviniyordu 

O gece llig.ı.dıç'da istira· 
hat ederek ertesi günü Ales· 
sa•ah Dursunbey lstikame 
tinde çekilmeye hazırlanan 

süvari alayı zabitanı, Biga 
dıç nah yesi müdürile bele

diye ve Müdafaai hukuk re
islerini davet ederek bir mü 
zakere yapdılar. Bu müza· 
kereden maksat; geride te· 

sis edilecek cephenin payi 
dar olabilmesi için mumkün 
olduğu kadar fazla rnikdar · 
da vatandaşın da geriye çe 
kilmesini temin etmek oldu· 
ğundan her kesin fıkrini an
lamak•lı. ilk evvel nahiye 
müdürü Kemal bey, eıyıuı 
nı bile denk yapdırdığını ve 
harekele amade bulunduğu 
nu söyledi. ~lüdafaai hukuk 
reisi Mümtaz bey, nahiye 
müdürüne manidar bir na 
zar atfetdikden sonra: 

- Ben Kemal beyin gldebi · 
lecefine kani defillm. Ben 

~--------------------
Yurtdaşt 

Felfıket!igün!erde sana yardım elini 
uzatan hi!fıfihmer insan/Jğın şefkatin
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
liahmerin himayesinden uzak saymaz. 
Senelerce evvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda!. 

Balıkesir Hildlih nıer 
ltlerke::l 

Balıl..i·~ir llalkt•Yi ıııec-. 
ıııııa~ı 

. Bug·ün 

Sağlık 
Eczah<ınesi llalkevimız taraf.odan ayda 

b'r cıkar.laıı ( Kaynak ) mec 
muas nın snn 23Üncii sayısı 

~elmişd r. Kentimizin biricik 

mecmuası olan bu kıymdlı mec-
muayı okurlarımıza 

eti eriz. 
tavsiye 

Nöbetçidir 
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Me~ ni [relli 
İı· \t' sal~ııı 
hastalık ı ~ r 
ııı ii ı ~ lıas~ı ... ı. 

Sa~i Özatay 
C:Prl'alıİ lıasla· 
tıklar nı ii le

lıa:-;~ısı 

~;~~~;;,;;~;:;~ ·~ EN SON MODA ÇESiTLERİMİZ GELMiSTiR. 
nıiitı·lıassısı 

i Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hastala -

nnı kabul ve tedavi ederler. ı Yeni Gelen : Tuhafiye, T~·ikotaj, Mant~ Çeşitlerine Açılmıştır . ~ 

1
11. l'luhkrt•nı .\ ı'işterileriıniz kışlık ihtiyaçlarını En Ucuz ~ 

Bıılıkesiı· - llig<tdıç - Sın- ı\l<tğ<tz<tııııztl<t i~ 'ft•ıııiıı Edebilir. ~ 
dırgı ()t()btisleı·i 1 

B:ılıkr~ir- Big:ıdw-Sııl'lırgı otıılıiish·ri lıt·ı·giin /I .~l)RJ1~8: TAVŞ.ANL~LI ZADE fAHRf" ~ 
Toka tlı oteliııdl'll ıııuıııaz aııı:ııı lıarı•kt>t ı•dı·r ve ~ Fan tazı Manıf a.tu:!l Ve K l:lmaş ~agazası ~ 
ıliiııer. ~lii~ttwilı·ı·iııin ı·~ya YP :-airPlı·ı·iııi11 ardi,,e- }2 Kuvayı Mıllıye Caddesı No: 52, ~ 
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b EN ~ EN ii 
~ TEMİZ MÜREFEHÜ 
M H 
: BALIKESİR BAL/KtSIR= 
~ PALAS PALAS l~ 

a a J Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde ~ı 
M TP~l'İf ı·dpıı t• ıı ıııii~ldilpt~senl nıiişıerilt'riııi tlalıi nıt•nı111111 cdrıı U u teıııiz, koııforl11 \(' Sf'l'Vbt ıııiikrıııııwl, İİ('l'elleri lı.erkt·s~ Plveı·i~li y~ııİ n 
•• iıı~a t->tlirdiği swak "" ~oguı.. asrınııza 11yg1111 ltnil.alaıle hanyosıle •t = tavsiyt-,\ı• dı·ğpı· bir oteldiı· . . \ltıııda gaziııosıı vardır. naziııosııııda tt 
M lıiitiiıı ~t'raiti sılılıiy .. yi havi vı· 111·1· 11ıe11ılt•il.eti11 gazptt• YI' 1111:•r11111a- H r. lal'lııı lıııluııdunıı'. ı;iizPI \I' s ı·~li radyo~u ıııevcuttııı·. M 
~-::::-:.:.::::z:z:::::z:::z::z:::zz:z:* 
H«tlıkt~siı· iıılıisaı·l<tı· h<tş 

111 üdii ı· liiğ·iiııll(11 1i D:r. M. Ali 

, 
1 

·ı 
li 

Cilt, frı>ııgi, lıt>l- i 1 

ncİllPll İıılıİ:-:ıf'lal' lllİİtiİİt'İ~tti tıtıiıal'ltıl'llldtı 

lı11lu11a11 idarı• ıııali ~aprak tiitiiıılt>ı iıı üöııen aıı

lıarlrırıııdaıı B.ıııdı • ıııa aıılıal'larıııııza ıı:ıkil ve · 
tt» .. liıııi ~7-1-~ ; l;) giiııiiı11lt ıı l!i-2-\J3;> giiııiiııe 

~oğu klıığıı lıa~talı lda n . 

sinemasında 
l O ~ubat pazar akşamın~an itibaren 
Hiiyük l\tıs 11.,ilıııi 

General Platof 
Hüküm gecesi 

~liinıı>ssili srzy YEBXON 
Çok kuvvetli mevzu neşe ve heyecanlı anlar. !larp 

sahneleri, Kocasını idamdan kurtarabilmek için lıir kadı
nın büyük gayret ve Fedakarlıkları . 

. \)ııı zaıııaııda lıiiyiik ı:ıkdirlı•r ıoplıyan n· 
ah\ka ııyaııdıraıı TÜBKCE SÜ/ Lf' 

Lüks vapur yolcula ı 
Fili111i11i d(' il:\yl'!cn •lt•Huıı t'ldiı·ı·eı·ğiz 

Ayrıca dünya haberleri 
COK Y . .\KINB.\ FİLİllLEBİ~ .\SL.\,\l 

Aslan Tarzan 
11.adaı· at'ık ı ·k~illıııt•\P koııııııı~ oldıığıırulaıı talip- ıııi'ıtPhassısı. • 
ıcriıı ıı;ı 1ıaı.t1:ıki ~;·raiti aıııa:ııa"- iizı·re ıııaııaııi B«tl ıkesi r ııı hise:ı ı·le:t r bıış 
i ııhbal'la I' il 1 iid ii l'İ ~ ı· I ıli' btı~llll; d iiri~ eli ıııi ze nı Ü- Hastalarını •aat üçte 1 m ii el Ü ı· I ii ğ·ii ilde il . 
l'<lt'aat py!Ptllt>lt-ri il:iııollltllll'. 12-lJ- l li 1 hükümet caddesinde mu· .\ğorıYa iıılıisarlar ıııiidür;yı·lİ :ııılıtırlaı·ıııı ' a 

1 

ayene hanesinde kabul ve ' · • • 
tedavi eder. hıılunaıı idarı-ıııali yapı ak tiiliiııl ı•riıı .\goııya an-

• ı l h .ırlarııııızdan ı:iiııeıı larikile ll:ırıdınııa aııkırla-

1 ---------- • ı·ıııııza ııakil '" lı :--liıııi fı-~ · Ui3G l:ırilıiııth•ıı 

,, __ , 
Belediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
cr,J.\BTESİ GÜJ\LEHİ 

Üğlt'dı>ıı soıırcı saaı ı ,-, - Hi 
' 

İı· lıa ... ı:ılıkları 
• 

l)ı·. Bav .\lıııwd Eıııiıı . 
P.\Z.\B nCNLEHİ: 

Üğledeıı sonra saal 15-16 Kulak, Boğaz, 
B11r1111 lıa~l:ılıkları l>r. ifa~ 'Jt>lıııwtl K:\ıııil 

P.\ZABTESİ GC:\'LEHI: 

Sahalı saat 10 - 11 İc lıa~ıalıklan Dr. • 
B,n .\hnwd Eıııiıı 

Üidt>dt•n SOlll':t 15-1 () C;iiz lıastafıkları l>r. 
Ba' İlısan Alınıetl . 

S.\LI nf'NLF.Rİ: 

"' ı ı ··ı ıt ıo 11 l·,. lı·.t~t·,ılı 1 ı,·11·1 nı·. ,.,a ı:ı ı ~. : - " 11. • 
B . ıv .\lııııetl Erııirı . 
C>ğlı dı·ıı soııra saaı 15-lG l>ışlıast:ılıld:ı ıı 
ı)r. opı~nıti\r Bay Sadi (>z:ıtay 

C.\HS.\~JB.\ ı:f'XLEBİ: . . 
Ög!Pdl'ıı soııra s:ı:ıt 15 - lG İ~lrnstalıil.ları 
1 >r. B . ı v Haif . 

ı !i 1 krı lı:ısı:ı- 1 
11 

PEH~E\IBF. t:CNLEBİ: 
ÜÇdt·dPrı sor ıra sa:ıl 1 fı -
l>ı·. Bay ~ll'lııııed .\li 1. _______ ., 

J ~ i'ı - ~-9;{;) ı:ırilıinı· k:ıd:ır «<:ık Pk~ı ı ıı 11· yı• koıın ı ıı~ 
oldu~uııdaıı t ı lipl 1 ·ı·i11 lııı lı:ılıd :ı ki ~ı·raiti arıla
mak iizel'I' EdrPıııİl YC Balya H' Ciirıı•ıı iıılıi~ar
larilı~ ha~ rıııiıliiri.' ı~ıiıııilı' ıııiiı·:ıe:ıaı <'\ lı·ıııı·lı·ri 

llil l 1kt•Sİ1• ))()ğtll)} \T(~ 
(_:()Ctlk Bıt k 111) 

B(RZAFERIN 
YA-rl 

C) 1 K rl, 1 

Savaş kitabevinde arayınız 

A one ücreti 
YIL GI 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ucretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruftur . 

Gazeteye ait her h"smta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir 

. . 
il:lıı olııııur. 1 :! - l li -211-2;) 

,..~~~~{";.·,l!'t~~, ;~~~-1'-~~~~F!fi 

~ ~ 
~ furtdaş: ~ 
IHilaliahmere, Himayeietfoıe~ 
~ Tay ya reye yardımı borç bil. ~ 
• J 

~~A;; ~ ~1,J,~~:~ •• ~;; ~~; ,.,.. ~~~;.. ;~ ~"l.tt-J 

SAV AŞ Cumarled günleri i 
çıkmaz. E!lı•ı·iııılı-ki l ı ıpu ha~ ı ıl.ıııııa i~ıiı:ad:ııı Pd•·ı·i-

1 111' ııı;ı;o;ııı·a lıı·~:ılııl ı · ~ıı alaıı t'~lıasııı dı •nıd ııı 

-·- ı ıloğnıya 11ııı11ıııi sıı~ ollaııı ı ı aı;dırnıa~ ~uı· .. ıilt• 
1 S A V A Ş , lııı~ıısi ~olltıı·ıııı ıaıııiı· l'lıiirdiklPri \P lııı ~ iiz-
111.>Al<E YERi: Balıkesir Kuvvuyı \ dı•ıı ~ll yııll ırıtıırı IH>ı. ııldıığu gi\riı ll ı l'kdı diı·. 

1 

~milliye caddesinde llusı. si daire llııııılaıı s ı ırıı ·a :-i li \ t1 ll . tı · ıııı acdınw:ıli. lııı 
l Telgraf adresi: Balıkesir gilıi ı•..;lıa~ııı !'\ \c•l l'llli;dı• lıl'll'di~·pcit•tı ıııiisaade 
1 5 

Av Aş alııı:ıLıı·ı v ~ · lıil:Hıııd:ı lıaı·ı·kı•t Pdı·ıılt·riıı ~idılPllP 
--------- t't>zalaıulırılaeakları ilfııı olt11111r. 

1 - \'il:heıiıı nwı·kt>z , •• ıııiillı:ıkaıı, sı·lıiı· vı· . . 
kii\ lt~ri :ılırıli.;iııdt·ıı rııiiı·at'.ıal ı·ıll'ıı uı·lıı·lt•ı·iıı 

l : ıl;ii n· nıii~kiil:iılı lıı•ı· ııt•vi dogıııııl:ır;ııı H~ ali'% 
lııınıı ııı kadın :ı ıııı•Iİ\ aı l arıııı ııı ii t'S~t·srtlt · llH't'('a-

• 
nen ~apar. c,:oc11k dli~iirııu·k h'lılikPsiııılı· hulıı-

ııaııları da kı·zrılik rıu•ccaııl'ıı \alınırak t•·d;l\İ 
• 

rd t' ı·. 

~ - Siil ı•oeuklaı·ı \I' iki Yasına kadar ol:ııı 

kiiciik hasta ~avnıları ılalıi ıı;iiı·~ ... csedn \atır:ıra~ . . . 
lııır z:ııııarı ııwı·earıt'ıı lı>davi ı•dpı-. 

~ - Si"ıl eol'ııklarıııııı lı:ıkıııı t:ıı·1.l:ıl'I lıakkııı-
• 

tLı ıııii~t:ıkiıı·I ':ıli,tı•lı·rı• H' gı•lwlık ı·srıasıııd<ı 

vııkuıı ııu·llııız arız;ılar:ı harsı t:ıllıiki hizıııı ~plt'tı . ' 

trıla'i ve 1t•dlıil'leı·iıı alıııııı:ısıııı ela 1-(f'ht'lı·ı·ı· i'ı~-
l't'l111ck iizı·ı·ı· ılt•rslı·ı· H'rilir. 

± Cüııılıuı·iyetiıııiziıı BJlıkesir'e lıalı~elli~İ 
lıu fanlalı \t' lı;nırlı ıııiiesse~<'deıı ııııılılt:rı•ııı . . 
lı:ıihııııızm islif:ıdt>yP ko~ıııaları ih\ıı ohınur. 

Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 

Vtlii.y~t Matbaası 


