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~ İcra vekilleri 
~ Başbakan ismet 
-;/ lnönünün başkanlı-

Veı·gi ltalya - habeşistan Türkiye'nin 
. - - - -- ---

~, ğında toplan~ı 

1 

Tetkikleri devam edi
yur 

Ankara 12 ( S.Ş) - Mali· 
ye Bakanlıiı ~tetkik bürosu 
verıiler üzerinde tetkiklerin. 
de devam ediyor. Sali\hiyet 
dar bir zat «buhran, muva
zene verıilerinde tenzilat 
yapmak imkanları mevcud 
olduğu ilk tetkikat netice· 
sinde anlaıılmııdır.ıı dedi. 

Birbirile harbe. tutuşacaklar mı? 
İt«tlyıı ()ltinıııtoın \rermedi :_ Habeşis
tıın ııe kad<ıı· askeı· c·ık«ıral>ilir? - itııl-

yeni bünyesi 
• Timesw den 

- 1 • 

~ 

~ 

y<• ncdeı1 ••sker l(lplıyoı··? 

Ankara, Muıtafa Kem•l'tn 
ulusal 6nder olarak bu teh· 
re ilk ayak baaıtının onbe · 
tinci yıl d&nümünil ıeçenler· 
de kutladı. Onbeı yıl önce 
bu tehir bataklık bir arazi. 
de kain, ab,.iı ve çamurdan 
yapılmıt kulabeler içinde 

•eren ilk Türk mektebidir. 
Bundan batka bir tıbbiye, 
bir hukuk ve bir de ziraat 
enatltüleri iinlveraltenln bat· 
laaııcını tctkll etmekdedlr 
Tiyatro kumpanyaları dram 
ve komedi gibi temsiller 
vermekdedlrler. Bu kıt ope· 
ralara baılanacağı söyleni
yor. Onun için bır kaç yıl 

önceye kadar Ankara·nın 

konforauzlufundan ürken ec

nebi diplomatlar, onun ha· 
rikulide kıt iklimini lstanbu · 
l'un solmafa yüz tutan lhtl· 
,amına tercih etmeil'e baılı· 

1orlar. 

-- --
Ereğli Limanı 

.\nkara 12 \ S.Ş) - Ereğ 

li limanını yapmak için Ba
yındır . ık bağanlığıııa müra 
c .ı atda bulunarak tek iflerini 
yapan V ıkers ~irketi ıle !:la 
yındırlık Pakanlıiı arasında 

prensip itibarile bir anlaş· 

ma olmuıdur. Görüımeler 

Habeşistan hududunda tahşidat 

• 
ismet lnönij 

Ankara, ı 2 (AA) icra 
vekilleri heyeti dün Başba· 
kan ismet İnönü'nün baı· 
kanlıfınla toplanarak muh 
telif itler üzerinde görilı· 
melerde bulunmuı ve bu it· 
lere alt 
dır. 

kararlar vermlt· 

devam edecekdir 

satın alınacak 
lstanbul, 2 (S . Ş\ Aydın 

demiryolları müdürlerinden 
bay Adeane ıehrlmlze ıel

mitdir. Hattın ıatın alınma 
müzakert'lerlnde bulunmak 
için yarın Ankara'ya hareket 

1 edecekdır. 

Roma , 12 [ A. \ 1 1Y1 1 leri protesto etmiıdir 
doğumluların resmen silah Roma, 12 (8 Ş) - Habeşıs 
altına çağırıl dık!arının aslı tan'ın Fransa sefiri son ha· 
yokdur. Yalnız bu doğum- diıeler karşısında Fransa hü 
luların Me•lna ve Fılorama kumetile temasa girlşmitdir, 
fırkalarına men.ub olanlarla IJalırşislaıı'a lar~ı 
bu fırkalara mensub olmı- Roma, 12 (S.Ş) Otuz bin 
yan bazı ihtiyat efradı ~.ıs lta 'yan askeri Habeıistan'ın 
men kadroları tamamlamak muhtelıf sınırlarına tahııd 
için sılii.h altına alınmıılar· edilmitdir. 

drr. llarb olursa 
Roma, 12 (A.A) - Leforz Roma. 12 (S Şj-ltalya'nın 

Armate adlı askeri mecmua 
!labeılıtan'la harb edeceği 

Habet ordusu hakkında ıu 
tahmin edllimlyor. Fakat 

malumatı veriyor l fabeı or· lta.lya hükumetinin otuz bin 
duıu doğrudan doıtruya nt!· askeri Habeılıtan'a sevk 

Tu .. rkı·ye - Fransa Vafiye tabi yahutki muhtelif etmesinden mühim neticeler 
yerli rüeıanın, kumandası alınacağı umu 1 makdadır. 

_ - - - ----- altında beri takım zümreler· rtar!ı (ltlet'el ıııi 

• t""'ı•anS(l ihraC(ltlffilZ neden den mürekkebdir. Ahalinin Roma, 12 (S.Ş]- Harici 
yüzde 30 askerliğe el veriıli 

1 ye nazırı Royter Ajansı mu 
az.:ı ıyor dir. Bu suretle yarım mil· ... habirile yapdıitı bir konuı 

yon silahlı olmak üzere iki 1 
Fransa ıktısad bakanının görüşü milyon asker çıkarıiabilır. mada demitdir ki: Eğer tal 

ya harb e,Jerae netice Ha 
Ankara 12 (A.A.)-Fran buriyetındedir Fransıı'nın Silahları cinsi muhtellfdir ı 

beşistnn için çok feci ola· 
ıa ile aramızda bir k!iring devamlı olarak Türk lhra· 180 top 250 mltralyoz, 6 

k - k cakdır Çünkü lıalya'nın ıe anlaıması mevcud bulundu catına im an vermeme po· dane Tank, 10 kadarda tay· ! 
1 k b 1 k b 1 b d kizyüıı;lı in a,ıl<eri vardıt flu iu ve Türkiye' den yüz ih- iti ası i mu n e e izim e yareıi vardır 

racata mukabil Franıa'dan I takib etdlğimlz karıılık Roma, J2 (!:'.Ş)- lta!ya'· ordu en son sistem silahlar 
memleketimize ancak 70 politikasına nazaran kendi· nın llabeı hükumetine bir la silii.hlanmııdır · 
zam yüzde 33 daha noksan sinin memleketimize salıf oltimatom verdiği haberi Fra ıısa 'da gürii~ 
ithalii..t yapılabileceği ma· tDevanıı ikinci baaım yüzde) asılsızdq. Yalnıı ıon hadise· Paris, 12 (A.A ı-Gazete 
lumdur. 

Franıa'da ıitdikçe geniı· 

lıyen yerli ziraatı himaye 
polıtika11 Türklye'nin ihra · 
cat imkii..nlarını mütemadi· 
yen kııtıiı için Franıa'nın 
memleketimize fazla saldığı 
ma Har bedeli olan 1 u ye
k6n daha cumhuriyet mer· 
kez B. ca birlkmtıdir. 

Fransa bu para ile memle. 
ketlmlzden mal almak mec-

Yurtda 
lhn-.ı durıııııu ııasıl'! 

Ankara 12 !A Al Zira-
at bıtkanlığı meteorlaji ens· 
İltüsünün aldı~ı malumata 
göre 24 saat zarfında yurt 
da hava vaziyeti çok kaı ışık, 
alııılmamış ve pek sürat gö· 

rülen bir manzara göster· 
mlıdir. Helkanlardan gelen 
ıouk hava dalgası ve yüksek 
tazyık Iralı.ya 

mıntakaıl e Çanakkale 
çevresini tesiri altına almıı· 

dır. Dün gece Edirne ve Is· 
tanbul'da Karayelden ıtddetlil 
kar fırtınası olmuı ve hava 
aıcaklıiı Edtrne'de sıfırdan 

aıa4ı 5, lstanbul'da sıfır dere
ceye kadar düımütdür. Trak· 
mıntakaaında gece batlıyan 
kar fırtınaaı vakit vakit tld· 
detin! artırmak ıuretile •a· 
baha kadar sürmüıdür Ege 
ve orta ı\nadolu mıntakaları 

1 
cenub ve cenulıu garbi istika- •ı 
metlerinden kuvvetli bir sı 

cak hava dalgası içine girmiş 
bulunmakdadır Bir iki rııın· 

takadan vakit vakll ku•vetli 
rüzgarla karışık ve oiddelli 
saA"mak halini andıran yag· 
mur yatnı•ıdır . 

~~~~~~.....,.~~~~~~~-~= 

Paris' de büyük nümayiş 
- - - - -

Seksen bin kişi Paris'i dolaşdı 
Fak«tt bütüıı korkulaı-ıı rıtğmen ufak bir 

hadise dahi vuku bulmadı 

Fransız gazeteleri ne diyor 
Parla, 11 (A.A) IO Şubat 

1934 hadiselerinin yıldönü
mü tamamile sakin geçmit· 
dir. Matbuatın ehemmiyetli 
kısmı bundan dolayı nıem· 

nuniyet getiriyor. ::iosyalist 

ve komÜ'1ist gazeteler Faıiz · 

me karıı bir tezahür addet

dikleri bugünün yücelı ğlni 

tebarüz etdırmekdedirler. 

Saf cenah gazeteleri ise 
kızgın görünüyorlar. Meıelii. 

krallık tarafdarı aksiyon 
Franıez gazetesi bu tezahü· 

ratın hükumetce ilham edil
diğini zannederek diyor ki: 

6 Şubat ulusun kurbanlar 
alanında gelen Lir sazgı le· 
zahilrü idi. Halbuki dün 
ulus emirle hareket etmiı 
dır. 

Muhfazakir Eko De Pa 
riı iç ırleri bakanına çatmak· , 

1 

da ve hükumeti 6 ıubatda ı 
vatanseverlerden esirgediği 

müsııadekirlığı müıterek 

cephenin 50 bin nümayııçı 
sine kartı bezletmlı olmak· 
la lttiham etmekdedir . llü 
yük matbuatı temsil eden 
Pöli Parlslyen karı~ıklığa 

sebebiyet verecek olan so 
kak nü,ııaytılerlle alayların 

hükumetçe yasak edllmlı ol. 
maundan dolayı memnuniyet 
gösteriyor. 

flu gazetenin fikrince hü 
kumet cumuriyet meydanına 
çelenk bırakmak hususunu 
münfarid eıhas ile ehem mi 

Faılzme karıı yapılan dün 
kü nümayiı ıegsiz, düzenli 
ve azametli olmuıdur. Cüm 
huriyet fırkannın Cumuriyet 
me1danına akını durgun fa 
kat kuvvetli bir denizin dal 
galarını andırnıııdır Dün 

Paris'dcn bir görünüş 

yetsiz heyetlere haarelmit 
olmakla çok ualu ha 
reket etmiıdir. 60,000 den 
fazla nümayifçinin geçit res . 
mi yapmalarına rağmen bü
tün gün en ufak bir hadise 
dahi kaydedilmemişdir. 

Pöti Jurnale göre kalaba· 
lık 80,000 kitlyi bulmuıdur. 
Radikal sogyalist Ôvr gaze
tesi diyor ki: 

Cumuriyeti koruma yılının 
günü idi. 

Sosyalist Popüler gazetesi 
bütün ıı;izü kaplıyan fesat · 
çılar (durun\ batlığı altında 

ki yazısı altındaki Parla hal
kı Faşizme yol vermemek 
hakkındaki azmini bir kez 
daha lıbat elmi~dır diyor 
Toplanan kalabalığı 100,000 
t•ıhmin eden bu gazete nü · 

ler ltalya'da iki sınıf aske- :15,000 kadar sıtmalı nüfwu 
rin seferber edilmesinin an· barındıran küçük bir viliyet 
cak bir tehdid mahiyetinde ıehri idi. Bugün ise Ankara, 
olduğu ve böylede kalacağı nüfusu J00.000 e yaklatan 
zannındadırlar ve dlyorlarkl modern bir ıehlrdir. Hatak
llabeşistan'ın hudud hadise- lıklar kurutulmuf, aılma kö· 
!erine artık nihayet verme · 

künden kazınmıf ve yazın 
si ve bu meselenin müsliha· 

bir toz deryaaı ve kıtın da 
ne bir tarzda halli herkesin 
dilediği ıeydir çamur gölcükleri içinde olan 

Parla, ı 2 (S Ş) _ Habeı sokaklara timdi parke ve 
ordusu bugünkil vaziyeUle aafalt d6pnmltdir. Bu yolla 
göze çarpıcı bir hal~ir. boyunca aaray ııtltl hGk6met 
Ordu iki kumandan tarafın. binalan, modwn lkametıllt
dan idare eddıııekdedir. Or. lar ve ecnebi elçilik blaala 
dunun bugünkü HJlll talim'! rı uralanmı,dır. 
ve talımslz olmak üzere iki Ankara'yı lataabul'a bajlı· 
milyona yaklaıdırılabılecek yan demiryolu hatb Alrd.I 
bir vaziyete getlrllmttdfr. Ye Karadeniz kıyslarına ka
Ordunun sllihları çok mil· dar uzatılmıf hava h•t· 
kemmel olmamakla beraber ları yeni hilkümet ınerkezl-
harb kabiliyetini haizdir. nl tark ve garba batlamıt-

1...oııdra ~azeLeleı•i dır. Savaıdan önce nadiren 
Londra 12 (A A) - Londra bir yabancı yüzü 16ren bu 

gazeteleri baı mai alelerinde iç yurt tehrl ıimdı tark ve 
bu gün ltalya ile Habeılstan garbın hükümdarlarına ka· 
arasındaki gerginliği mevzu pılarını açıyor ve etnebl 
bahsederek uluslar kuru· devlet adamlarını misafir 
munun tavaaaut ile bunun ediyor. 

.A nkar&'nın maddi lnklıa· 

fıle beraber kültlir ve fikir 
sa hasında da terakki baıla 
da. Yeni inta edilen mektep· 
!erde en ıon ılıtem terbl1e 

metodlan tatbtk edillJor. Bun-

Rir Sembol 
Ttırklye'nln hilkOınet sıer 

k••aıa bid.ayetde buı aıke· 
rf eelMpler dolayıaile Anka· 
ra'J• tapadıtı herketln ma
laeudur; fakat KeınalJıt öa
ct.lerin bu hareketin• bat· 
b bir .. hep daha 

lail olmutcfur. Yeni 
A•ltara Anadolunun fıtan· 

.. ul'a karıı bir intikam 
MmboliidGr. Anadolu k6,lü-

sü yüzlerce yıl padı,.hlarla 

pafAlarını boğazlçlndeld 

Hraylarında yatatmak için 
çalıtdı, didindi. Şimdi Ana· 
dolu k&ylüsünün refahı için 
çahımak 11raaı l1tanbul'a 
ıeldı. gevıiyeceği Onıidinl bh"r 

eylemekdedirler. Timeı İtal
ya'nın ihtiyatı askeri tedbir· 
leri almıı bulunmaaına eıef 

edlyorki llabeıiıtan'ın da
hili vaziyeti tetkik edi
lince bu ülkeye karıı insan· 
da bir sevıi duyguıu uyan· lar meyanında Gaa eMlltl·ı ea ıenlt eanayl proğramı 
mamak ınllmkün deflldtr. sü ana dil inci- M>Dra ea zl- llelnınından çok daha ziya· 
Bununla beraber ltalya'nın yade lnılltzceJ• eı....,,et latfm çnırtDia 

Cumuriyet Türklyesl on
birinci yıl dönilmünü de 
kutladı. Bu onbir yılın her 
biri memleket h"vatının 
her alanında biiyük lnkıllb
lar dofurdu. Son yıl bilhas· 

---------------------------------------------~ ıon hadtıeler dolayıaile aldıtı 1 Görüşler ve Duyuşlar 
tedbirlerin ihtiyat Ye mllda- - -

faa mahıyeunı açdıtını •ÖY· Komşu Bulgaristanda inti-
llyebıımek için henliı daha h b t 1 • 

pek erkendir. 8 ın sure l ıcrası 
Londra, 12 (A.A) - ita!. 
(Devamı ikinci yüzde) 

Beş devlet 
Arasında iktısad kon

fora ıısı 
Berlin ı2 [A.A) -- Gaze 

telerin Stokholmdan öğrfn 
diklerine :göre Danimarka 
Fenlandia, Norveç, laveç ve 
Stonya arasındaki iktııat 

konferansı J 4 Şubatda açıla· 

cakdır konferans lu ınemle· 
ketlerin harici ticaretlerini 
alakadar eden meıelelerle 
mefll'ul olacakdır. 

2 5 bin lirayı kaza· 
nan bilet 

İstanbul 12 [S.Ş) - Tay· 
yare pıyankosu çekllltlnde 
9879 numaralı bilet 25 bin 
lira k"zanmııdır 

mayiıe dair u'l!un tafsllit ver
mektedir. Aynı gazete alınan 
fevkalade inzibat tedbirleri 
sayesinde halkı, azametli ye 
heyecanlı tezahüratını ihlil 
edecek hiçbir hadise çıkma. 
dığını da kaydetmekdedir' 

Koınüniat Umanlde gaze· 
teıi de niimayifçlleri 100,0oO 
tahmin ctmekde ve faıist çe
telerinin tehditlerine çok kuv
vetli bir kıırtılık teıkll eden 
bu azametli nümaylfin inti
zamını takdlrelmekdedir. 

Bulgariatan'da, belediy", ı erkek mecıburi olarak intiha
meoliıi umumi ve aebua İ•· ba ittirtk eder. Huta olan. 
tih ıblarının na11l yap.ldığıoı, lar ..-eyahud intihcb gönü 
malumat kabilindeo,yazmağa bir it dolay11ile batka yerde 
faydadan hali görmiyorum. 1 bulunanlar, mazeretlerini tev-

Her sene - intihab 1eueıi , ıik etmek ıartile, müeteına 
olıun olmaaın - muayren ı olmak üzere intihaba gelmi· 
aylarda [zannedersem mart yeı her şahtı beş yüz le•aya 
ayındn) belediyeler, 21 ya- kadar cezaya çarpdırılır. 
şını ikmal eden gençleri de lotihab hllkkını haiz her 
dnhıl ederek bir umumi in- şahsın belediye tarafından 
tihnb cedveli hazırlıyor. verilmiş bir tntihab cüzdanı 

Bu cedveller mahalle ve ı 

intibab dairesi itibarile ve ber 
cedvel hurufu lıec..ı eırasile 

tanzim edilir. lledvelde her 
şahsın 11rn numarHı, adı Ye 

sanı derecei tahıili, işi ve 
gücü, tevellüd tarihi göate. 
rilir. 

lotihab yapılmazdan bir 
ay evvel hararetli part1 pro· 
pağandıları hatlar. Muht.lil 
lırkalara meoıub hatilıler 
ev'l'elA mahallelerde ve ıoD• 
ra umumi mahallerde [ Hloıı· 
!arda, tiyatrolarda, kulübler
de] halkn programlırını, ya· 
pacakları itleri anlatırlar. 
Belediye veya mecliıi umumi 
azası veyahud mebus olacak 
zatlar da halkla aıkı ıııkı te
mas etmek ve nutuklar ıöy
lem~k surotile kendilerini ta
nıtırlar ve il} kabiliyetlerini 
gösterirler. 

lntihablar bir derecelidir. 
Ve 21 ya ~ını ikmal uden hu 

vardır. Bu cüıdanın yaprak
ları zımb>1lıdır. Her iotihabda 
bir yaprak koparılır. Bu va· 
rakalarıla, sahibinin . isim ve 

şöhreti, doğduğu tarih, ma· 
ballHi, tahıil dereceai, it ve 
gücü, intihab dıireıi, inti· 
hah cednlioin ııra numara· 
ıı yezıbdır. 

intibah, Köylerde, Kasa
balarda, tehirlerde bir gün
de yaı ılır Bu yerler, ibtiya· 
cı göre muhtelif dairelere 
(Stkıiyon) ayrılır. 

lntibabdan on beş gün 
e..-vel, bir reis ve iki azadan 
mürekkeh asliye mahkemesi 
her intibah daireıi icin üçer 
kitilik birer intihab he
yeti seçer 1'8 ıılAkadarlara 

bildirir. · Bu heyetlerin re· 
isliğini hakimler yapar. Aza
lardan biri muallim, diğe• 

ri ,ıe münevver halk arasından 
( Devamı ikinci yüzde ) 
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de kayda deler. ı 

Türklye'ntn beı yıl ık ıanayi 
planı yapma11, dostu ve 
komıusu Sovyet Ruıya'yı 

bu tıde pek yakından takip 

etmekde olduiunu ııöıterdi. 
Fakat Ruı planllı.rı eıas iti 

bari !e devleti ıoıyalize etme· 
fe doitru gtderk•n TQrklye' 
nln ölConomllC arel<e 

vaziyetler sayeıinde 
çıların Lozan'da io:ızalnmağa 
mecbur kaldıkları m ah " e· 
den zaferle çılCdılar ü k 
ler bu ltden büyük bir ders 
aldılar; Türk uluıu, k~t'i 

bir mecburiyet k~rı111oda 
kalmadıkça bundan böy le 
hiç bir zaman büyük bir 
devletin elinde hir vaa• ta 
olmıyacakdır İleriıi için 
tamamlle yeni bir bünye 

et meclisi 
21 Mart perşembe günii 

açılacak 

isinin martın yirmi bi 
rlncl perıembe ııünü açılma
sını kararlaıdırmııdır. 

Dıı,trelerın l üdceleri o gü-
ı 

ne bd r hazırlanıpıı ve en
cümen tarafından tetkik 
edilmit olacaki:lır. 

fi«tlk evi 
toplantısı 

günü 
çaylı 

Top· 

r 
meselesi 

4iye mecliıılnin üstlük· 

kaldırılmaıı yolunda 

ar verd ı dünkü 

bddirilııılfdı. 

... 
Bu 

g ,i ıeylere karar verme 

ıalahiyeli belediye mecllsle
rlne ait olmadığından mec 

liı ancak lıu yolda verılmiı 

bir di lek takririne iştirak et-

mlıdlr. Mecliı azası da önce 

kendıl.,rl bu dileği yerine 

[• e r ı e m b e 
oktamı llalkevimlzde 
toplantı yapılacakdır. 

lantı tavetlyelldir. Bu 
lantıda llalkevi Güzel 

top· getirecekler ve propağanda 

sanat· yap 1caklardır. 

lar ıubeal musiki kolu taı a 
fından muhtelif klasik par SAVAŞ: Bu i l erı harekete 

Kayriıakamlar 
kongrası 

Mart ayı sonlarında toplanacak 
1 Geçen sene olduğu gibi Bu kongranın vilayet mec-

bu ıene de kaymakam ve (isinin toplantı .zamanına 

naliiye müdür:ertnln iıtlrii.ki- rastlaması ve mart ayı so 
le bir kongra yapılmaıı vi- nunda toplanmaıı düşünül-

layetce kararlaıdırılmııdı. mekdedir. 

Kıy«tmet Poııste. 
Dün belediye civarında 

giinleı·i eski satıcılığı yapan kıpti 
ı Mehmed ve karısı Saniye 1 lalen stanbul ılnemala-

Beyköyünden Cemal'in 16 
rında ııösterilmekde olan 

lira sını çaldıklarından yaka-19 1918 büyük savaıına 
ait ve hakiki vesikalara !anarak ad liyeye teslım eıiil-

mişlerdir. 

Simav 
Haberleri 
Seçim işi 

Simav, 11 (S.Ş) 8-2-935 
cuma günü saat 11 de say
lav seçimi bitdi. llalk fırka-
11 namzetleri ittifakla saylav 
ıeçlldi. Cumarteıi günü de 
umumi meclis azalıkları se
çimi yapıldı. Bu azalıklara 
bay Emin, Alt. Mustafa, Arif 
ve Alt Haydar seçilmiılerdir. 

Ördek avlarl<en 
Gölde ördek ııvlıyanlar 

arasında bir avcı öldürülmüı 
ve cümhuriyet müddeiumu 
mi) i ğince tahkikata baılan
mışdır . 

Şiddetli fırtına 
llu gece sabaha karıı ıki 

saat kadar eıen lodos evle
rin kiremitlerini yerlere dü · 
şürmüıdür 

müstenit bulunan bu büyük 
ve tarihi filmin bu hafta Bilhassa bu cihetden çok İtalya - Habeşistan 
zarfında Şehir sinemasında kiymeti haiz bulunan tari· üst • rafı bir .nci yüzde 
gösterileceğini memnuniyet· hın bu büyük ve canlı ha- ya'nın Habeıistan'a bir olti-
J., haber aldık . diıeıini her vatandaşın gör- matom gönderdiği haberi res-

Fılm tamamen hakikidir. mesini tavsiye ederiz . men teyid etmemiıdir İngiltere 
________ .;________ Roma'da olsun Aliaababa'da 

olsun tavassutda devam 
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Değişik_ duyumlar: 
'" L 

Orijinal bir merak 
Meıhur komik vlyanalı 

Jorj Valas timdi el yazı•1 

ve imza toplama merakına 

dütmüıdür. 
Fakat, timdiye dek bildi· 

ğimlz gibi sanmayın ki def· 
tere filan imzalatmakd,dır? 
Hayır, hiç tahmin edemezıl· 
nlz Çok heyecanlanıyorsanız· 
Söyliyelfm: 

Komik, bilmiyoruz belki 
komık ' ik olıuo içlndır, el 
yazısı vermiyen adamlarııı 

· imzalarını bari beyaz gönı 

leklerlne attırmakdadır.Böy 
le bir çok gömlek değiıdir· 

mltdir. Topladığı avtogra· 
fller içinde methur adamla· 
rı da imzaları vardır. 

MeıelA, geçenlerde Londra · 
Melburn hava yarııını ka· 

' zanan Skot bunlar arasında 
dır. 

Paris güzeli 
1935 Pariı güzeli ıtmdl 

Nıs' de vakitlerim eylenceyle 
geçirmekdedir.Niı'e girerkeıı 

Niı belediye reisi kendıııne 
güzel hır eıekle arabuın• 

kuruldu . Bu bünye tamamla 
nınca Türkiye modern ve 
kendi iıtıklalinl yine kendisi 
koruyan bir devlet olacakdır. 
Bu kurucula~ın en ön safta 

tut duklarıülküulusal emniyetdl 

çalar çalınacak, Muhteltf j 
eflenceler yapılacak ,.e 

bütün Balıkesir'lılerin 
kendi arzularile uymaıını 
candan dileriz 

vardır. Müntehib dilediği bi- det zarfında tam heyetle iç
Jeti alır, zarfa koyar ve zarfı tima eder. Muhtelif intihab 

daire1erinden gelen intihab eyice yapışdırır. J)ışarı ç.Jr. 
dığındu zarfı reise verir. 
Reis zarf üz orine parafını 

yazar ve zarfı rey kutusuna 
utar. Evvelce intıhab cüz
datınJan kopar.lmış rey pu
sulasını da dığer kutuya sa
lar Müntehibe cüzüdanı ve
rilir ve ıerbes olduğu bildi

ederek diğer ~skıdaki mese- j 
lelerin de halimi kolaylaıdırı: 

evrakını tedkik eder Kanunu cı cak olan kati bir hudut 

armaitan etmitdir. Güzel 
şimdi Nıs sokaklarında bu 
arabayla gezmekdedir. 

Viyana polisleri Komıu devletle 'e muvaf 
fakıyetll doatluklar kuruldıı; 
fakat yeTıl Tıırki liilii. zi-

danı edtlecekdır . 

rai ma<lde-er<lett iıfHadıl "''-~""" ' on beş metre yakınında mün-
tlln 1htlyaç1Atını rt!"1 1 lehiblere dropağandu yap .1-
tedarlk ed!y<lril 1 itas f jntih~b \na-aıııa mOaaade cd,lmez. İn· 
bakımdan ~mlek lttli içİf lıiz m olan her ~~Ii 'cıı~_ı ll'itılı odasına teker teker gL 
llne ka-nıı uıdu, 1 ftlkat · lın ene ecleıİ vyapıfoıış, &•.' 1 

rilir. İntihab odasında sun 
ökonoıriik' tiakımıMı otilı 1~~ıd M ki ' lldiRI " o~ıın : iki _

1
.d~liye1 bulundurmak, müote

lı lmparatOl'l ıtu zarrlMMıda 11\ıif il ~u u, ılıaıa, •andıılya hıblere ııgara, kahve, ı·ay 
o1dutu ribl yiıte rıy~ ı!ağı ,'"' kal~m, 1 mürelı:'lı:eb, jJı:ram 1.:tmek yosalıd r. ller 
~ilı ıdı. Onun ifill iıvlie a • il lia .Je sıı'ırll) tedarik eder t keı reyini ayakda verir. 
ite yllfdun iç taıafları kıyı· 1 tıın bulunduğu intıhnb dai. 1 Glrerlı:en baston, sigara, şap-
lara bajlıyacak olaı;ı demir l'eİı1nde ' İntihabın icra edile- li:a dışarıda bırakılır. 
yolları lnpatile1 ba landı. cefı' yere ve umumiyetle Azadan biri müntehibden 
Pek yakında Tü~kiye'nln mdltteb binasına gönderir . intıhab cüzdanını alır ve cüz 
4.<100 millik demiryolu · aııaığın tatınmoıı mersıime dnndalı:ı intihab cedveli eıra-
olacakdır. Bu miktar onblr • tabi değildir. numarasını söyler. Diğer 
yıl önceki miktarın iki nıiı· İntihab odo11ında, intibah aza intihab cPdvelinde bu 
lidir. Sanayi ha;aketleri heyetinin masasın·ın kar,uın numarayı bulur Ye puvsnln 
baıladı; fakat bunlar diğer da diğer bir masada her fırka eder· 
memleketlerle rakabct ede- dnn birer mümeuil yer alır- Sonra cüzdandolı:i malumnt-
cek derecede deitildi Lo:ıan lar. , la intibah cedvelindelıi lıa -
muabe.lc.ı a.hkimın~a 1929 İntıhap lam •ekizde başlar yıtları lı:artılıışdırır. Müsbet 
kadar yükıek tarife y~ile Reiı boş .andılı:ları açnr. netice elde edilirse cüzüdan-
bu ıanayii koruma lml<;.nın Buiıl&ri heyete, fırka mü - dan bir loy koparılır ve rdy 
da yokdu ı 111111siıWerine ve dıtarıdan vermesine müsaııde edilir. 

. hıUlc nı arnıodan ç ığırılaıı Badehu reiı müntehibe mat
\All<•laı&tayia. iki kitiye -. mUıllye. bu bir boş zarf verir. Münte. 

~~l.fl~....,.i4.------+-,ııı-ııımrrı1W"r. 'b~lam oldu rı 
1 

hib ~ıı zarfı alarak ayrı 

+.JıA~~ttı>de b~e7 hıılnpmu _ o!l, da , cuvsl bezinden yv pıl 
ülfj ftlıv>fr~er mış bir kulübeye girer ve 

ış~r asma ı:cnrJ ~:ki- . katiyen ne yapdığı görülmez. 

t•rJ•ilıı~~tmızı mıihiir Kulübede, masa üzerinde 
mumu ile m.ülıürlenir. Bu !or- birçok sığ gözlere ayrılmış 
me,li~enin ikmalioi ~iiteakib bir kutuda her partinin nam-
1derhal intihab ba§lar. zedlerini gösterir biletler 

rilir. 

Zarfa birden fazla konu· 
lan biletlerden yalnız bir 
danesinın hükmü vardır. Di
ierleı i J<eenlemyekün hük
mündedir. 

Akıama kadar bu suretle 
intihaba devam edilir. i:;aat 

mahsusuna uygun olarak tahdidine varacak müzake
yapılan inlihabları tasdik relerin hızlandırılmasına ça
eder Uygunsuz olanları nakz lıımakdadır. 
eyler ve bunlsr için yeniden' L~ndra, 12 lS.Ş)-İtalya'-
intıhab yapılmasını karar f nın oltiınatom haberleri teey· 
altına alır Her iki şıkda da 1 yüd etmemişdlr.Lpndra gaze
keyfıyet aid olduğu maka- telere bu gerğinlık dolaytaile 
ma bidlrllir ve oraca ıeçilen· uluslar kor u un, t ssu
lere tebligat yapılır tunu lıtifo ar Ta:ıtniı ıra 

!iv. E. 

NOT. 
Bundan 7 - 8 ay evvel bulga

ristan 'da yapılan taklibi hiikümet 
neticesinde siyasi fırkalar dal!'ı-

zeteıi bu yolda uzun bir 
makale tesi• etmitdir. 

Fransız gazeteleri ise, İtal
ya'nın iki sınıfı birden ıilii.h 

altına çağırması •sebeblerini 
Habetistan meselesile ali\ka
lı görmekdedirler. altıda lntahabn nihayet ve tılmış olmakla intihab sisteminin 

de del!'işdirilmiş bulunması muh-
rilir temeldir. yede uğradığı ır.üıkülii.ta ça-

lntihab heyeti, fırka mü re arıyorum . Man,afih 1 935 
me1>llleri ve dıtarıdan laalet· ıenesinde Fransa' da tatbika 
tayın çağırı 1an iki müntebib T u k • konması beklenen ~eni zirai 
huzurunda reyler taanıf edi Ur tye tahditler karıısında Türki-
lir ve sayılır. l\etice bir zabıt· F yenin Fransa ya ithalatını 
name ile teıbit edilir. ııazır ranS<l artırmak imkanını görmiyo· 
o'anlar bu za l, ıtnameyi ve rum. Bu tartlar içinde 
zarflar!a rey puslalarını ( Üstarafı birinci yüzde ) vaziyete ve birikmiı para-
muhtevi mühür mumu ile mü. imkanlarını yaratıııakdadır. İ lara bir çare bulmak son 
hürlenmiı paketi imza eder· Bu vaziyet kar111ında Fransa dereçe güç olacakdır. 

ler. iktisat bakanın görüıünü 1 Du vaziyetin F~ansız lh· 
İ{eiı bütün intihab evrakı· Parla' de çıkan ajans · kono- racatçılarını ıipa it alınııma

nı ve varsa, fırka mümessil- mı k ve fınansiyerden naklen ğa sevke dayanacağından 
)eri tarafıntlan verilmiş ili a§ağıya alıyoraz. endlte fdi etı · İl" Türk1Ye'-
raznamelerl { K ontestasiyon) nın bu~ünkG aünya buhran 
alır ve ertesi günü resmi bir -1 H a r i c 1 ye nezareti IConjöllttörü içinde hiç ay· 
mektubla aslıye mahkeme- , ve bu iş için Paris'e rı ! mıyacağı polfüka ise 
sine gönderir gelen Fransız ticaret ate§esi maliyemizı le in malini 

Mahkeme en kı•a bir müd- le Fransız ihracatının Türki· alamkdır. 

Viyana'da kanallardaki 
yer al tı hayatını takip edeli 
hususi bir polis teıkilAtı 

bulunmakdadır. 

En küçük incil 
Acunun en küçük incil 

kitabı lngtltere'de basılmııdır 
Bu kltab bir poıta pulun· 
dan daha küçükdür. 

ispanya Kral Aileşi 
Eski l•p• nya kralı Alfon' 

xııı cü karısı kraliçe Ema 
timdi kocasından ayrı'acak· 
dır. Aynı kralın kızı geçen· 
)erde Roma'da Prens Torlo 
ile evlenmiıdir. 

Kişinin değeı·i 
Amerikan doktor Pürl.l:llr· 

leıik devletlere yapdığı tı 1 e· 
ri geliri hesaba katarak bir 
Amerikalının 30,000 dolar 
etdiğini heıab etmitdir. 

Fakat, bu değer yalnıı 

20-40 yaş aro11ndaki Ame· 
rikalılar içindir. Yokıa 70· 
yaıın~ doğru Amerikan yal· 
nız 500 dolar eder 

llolbuki baıka Amerika· 
Iılar öyle yüksek değer biç
m ' zler. Mesela, Kaliforniya· 
da bir adım 300 ite' sini 50 
ıer dolardan sigorta etdirnıit 

j dir. Buda sırf bir ölüm halin 
de ifçinln gömülmeğe kadar 
olun rrasraflarını 10 desiP 
içindir. 

' Sauaş'w Roım~ıı: - 12 
1 
1 

zın hayatına bağlı. 

Fakat bu tey, bu sarsıntı ne:' 
Doktor baıını çeviriyor. 

eden bu yaman kadından korkuyor 
du. 

Doktor Erdlnc; bir kerre daha seve· 
bilir miydı? 

Yalnız ~aıırdığı, pek karma karışık 

olduğu muhakkakdı. ' 
Çünkü uzun zamandır onun güzel· 

liğl. gururu, vahti inzivası ile kulakla-

- Evet. Bende bu uzun yolculuğa 

ç knıasını pek mümkün görmüyorum. 
~u halde? 

BU KALB 
DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Doktor; hasta ile uğratırken gözle

rini hu gözlerden ayıramıyor . 

Arkuında kalan otuz a'tı yılın bü 
tün hatıra ve hayalleri birer birer uzak- j 
laıarak onu; aadece bu iki iyah gö· 
zün hummasına biraktyorlar 

Şimdiye kadar bir tek hasta karşı· 
j1 

sında tatırmıyan,, tih~wen ağır baş
• 1 , 

lı doktor ~ErdincJ ıı r.I ... / , 
Şimdi bec rilui11 •u 1 ınerttelılı ,ııibi 

lltremekdedir. " " 
Bu; ıı!inet çar.,_a , ı yıldırım ~nme-

' ıı gibi birıey,. .,. .. j 
Sancılı, hummalı ı güzel gözdt n . ,. 

göz bebeklerine bir ,.yler geçiriyor .. 
Ve bu ıeyler; ııöz:lerlnden kalbine, 

bütün sinirlerine dayanılmaz bir yumu 
ıaklıkla iniyor, iniyor. 

Dokıor Erdinç; bir rüyamı görüyor? 
Hayır . Hayır .. 
Buna imkan yokdur 

, 

Arlık bir daha bu gözlere bakmı -
yacak, bir daha. Ölüme yürüyen bu
haıta kalbi dinlemiyecek. 

Bu ipek kadar yumutak ve solgun 
ellere bir daha dokunmıyacak., 

Sarııın Tükelln kurtuluıu buna bağ 
lıdır 

• 
• • 

Binbatı Vural'a son ıözlerini söyle
dıkden sonra ıokağa fırlıyan doktor 
Erdinc; kendini uzak kır yollarında 
buldu 

Nasıl olsa artık uyuyaınıyacakdı. Sa
bahın çok erken bir saatinde evine gij:
meği c.ını Utememiıdı. 

, Kırlarda dolaıarak sahah serinliğini 
içiyor, a lını baıı~a toplamak istiyordu. 

İki aydır mem~ketın biricik mev
zuu olan' bu mühlik kadını niçin ıim
diye kadar ııörmek lstemediiine ıaşıyor 
Genç arkadaılarının ona dair söyledik 
!eri bütün aöz'erde ne lakayd bir cebhe 
aldığını dütilnüyor ve sonra hiç lüzumu 
yokL.en buradan naklini istiyen müla
zım Doğana z11val l ı şen mülazıma açı 
yordu. 

Demek ki, ten mülazımı kaçıran bu 
kadındı öyle mi? 

O zaman bu vadide şakalar yapıl 

dığını timdi daha vuzuhla dütünü-

l layır buna imkan göremiyordu. 
O; bir akıam karanlıkda kayalar 

üstünde verdiği söze daima . Ôlünci · 
ye kadar sadık kalacakdı. 

Ömründe ilk defa kalbini karııdı
ran Tükel'in beyaz alnına dudaklarını 
deydirdiği dakikanın heyecanını ne olur· 
sa olıun unutmıyacakdı 

Unutamazdı. 

Ona: 
Karım ol Tükel, 

Dedifl zaman birden çocuk yuzu
nün nasıl zorlu bir fırtına ile karııdı
tını, &i1zel yeıtl göz'erlnin yaılarla do
larak: 

- Erdinç ağabey diye sarııın batı 

nı göğsüne saklıyarak hıçkırdıi(ını na 
111 unutabilirdı? 

Bu; bir rüya kadar tatlı ve bir ha 
yal kadar c•na yakın güzel kız; öm 
rünün en taze heyecanları ve en i k 
sevdası onun olmuı. Ona uzun hayat 
beraber1 iğinde söz venıiiwi. 

Bu ay ıfığı kadar temiz arkadaılı 

ğı. Gö geslz, katıksız nııanlılık hayatı 
nı 1 ir çift slydh gözün girdabına göm 
mek reva mı idi? 

rı dolmuı: herkeıde derin bir alaka 
uyandıran güzel kadın; ona meçhul 
bir belde, çözülmez bir muamma gibi 
gelmitdi. 

Karıılaıdığı zaman duydujiu heye· 
can; ruhundaki eski duygulaıın tortu 
sundan baıka birşey değıldi 

Şakaklarını sıkıyor, sabah rüzgarı · 

nın serin ellerine göğüs vererek dur-
ma lon yürüyordu. 

ller dalışında gözlerinin önünden 
bir f lız inceliği ile ge~en Tükel, tindi 
boynu bükülwüş, yaşlı gözlerle sanki 
uzaklaııyordu Ve ona koımak istiyen 
genç adamın hayatını; bir çift solgun 
el aksi istikamete doğru çeviriyor . 

Gözlerini hr çift siyah göz büyü· 
lüyor, örtüyor, onu erişilmcL heyecan· 
lar içinde hummalı sevgilere. memnu 
emellere doğru sürüklüyordu . 

- Doktor, B ılge'yi kurtarmalmn. 
Ru; güç bir keyfiyet bay Vu

ral. Ben doktor ıfatı öle biran evvel 
onu lstanbul'a yollamanızı tavsiye ede 
ceğim. 

Bu halde imkan yok. 

Şu halde doktor.' 
Tedavisini üstüme alıyorum 

O zıman binbaıı Vural; rlkkatdan 
gözleri yaıararak doktorun ellerine ıa
rıldı Ve onları bütün kalbi ve tütün 
samimiyeti ile sıkdı, sıkdı. 

Doktor Erdlnç'i; sadece Erdinç yen
mitdl 

O: bir insan hissi ile kendisini ve 
niıanlısını kurtarmak kararını vermif, 
hastanın ilk tedavisinden sonra oradan 
uzaklaımışdı. 

içinde mesleki, vazifesi , hocalarının, 
mektebinin manevi ithaml~r: isyan eder
ken , 

O, yurd itinden geriye kaçmıı bir 
asker kııçağı gibi utanıyordu 

Fakat hangi insan kurnrsuz ve 
hatasız oluı? 

Doktorsa . Onun da göğsünün altın

da çarpan bir kalb yok mudur? 

O da: tehlike karşısında önce canı 
nı düıünmek hakkına malik değıl midir? 

Halbuki ıinıdi binbaıının karıısında 
birden bütün kararlarını yok olmuı gö
rerek onu tedavi edeceğine söz verı
yordu 

* ' 

O, gönül rüyaıını çokdan görmüı, 

gönül kitabını çokdan çevirmi,dir 
llayatı; uzun zamandır bir ırenç kı- yor, bir ııörilfde İnsanı alak pullak 

Hayır. doktor Erdinc yanılıyordu 

Hinbaıının baldızını sevmeınitdi. Ve 
ıevemezdl. Susuyorsunuz. Bay Vural'la beraber eve geldiler 
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....:SAV AŞ)lıo-

IDünya üzer;nde sıyasi ve ıktısa<Ji hareketlerf 

Almanya' da memurların fır Yaş rejim Amrika'- Pan<l nıa 
s o ya ne gibi gelirler 

ka gazeteleri okumaları getirdi? Aıııel'ikaıı Eıııpeı)a
~izıııirıiıı ıııiistalıkenı hil' 

kalası ıl i r. Marsilya suikasdı mec~Uf l'dı'r "İlfıstrovana sedumitsa. dan 
U Amerika yaı rejimi dev· 

.\ vukatla ı·ın t<ıhkık<ıt haki 
miıı<len biı· ist~ğ·i 

"Reichs post., dan 
«Yeni devlete sadaka tın 

mihektaıı>> ve "Völkısche 

Ileobachter gazetesi me-- 1 

lete (500) milyon dolardan 
fazla bir kazanç getirmiıdir. 
Birleıik devletlerde yaı re 
jimill tatbikinden, yani (2) 
birincikanun 1934 den bu
güne dek. devletin olduğu 

gibi tüccarlarında geliri, git· 
dikce çoğalan ispirto içki!e· 

•Prostor» dan 
Yıllık, panama kanalından 

30,00o,oou tomilatoluk 6,0oo 
vapur geçer. Kanal mınta. 

kası Amerikan viliıyetldil' ve 
burada 14,000 memur mev
cuddur. 

. Marsilya'dan bi r goru ııüş 
Marsi1ya 11 (AA ) Yugos arabasında bu' unmuş olan 

lav tethltcilerinin avukatları nesmini mütehassıslar tara
Manllya su i kastı hakkındaki fından muayene edilmesini 

ve su ı kast filinin a vukatlara 
gösterilmesini ta 'eb etmişler· tahkikatı icraya memur Is 

!intak hakiminden Kral'ın 

Loyd Corç 
dir • 

Kabineye girecek mi?I 
londra ı 2 (S.Ş . ) - Loyd 

Cora'un kabinede •eklif edi - 1 

Alman 
Ordusu artıyor 

Berlin, 12{SŞI - Veraay 
muahedesine rağmf'n Alman
ya ordusuna 14 piyade ve 
4 topçu alayı ilave etme 
kararını vermiidir. 

len vazifeyi kabul etdıği tak 
dtrde İngiltere'nin son vazi
yetinde düzen'" olacağı sanıl
makdadır. Diğer yönden na
zırlar arasında lısiz lere karıı 
sıkı lıir disiplin yapılması 
için kuvvetli arzular vardır. 

Kalino::; adası 
hadisesi 

Roma, 1 '.? {S Şf ı,alinos 

italyan adası hadisesinde, 
memurlarının adalılara zu 
lüm yapdığı aulJJzdır. Bunu 
Yunan gazeteleri uydurmuş
dur. 

Hindistan ıs:ahatı 
Londra , 12 (S.Ş) Avam 

kamarası, hükümetin llindis
tandaki ıslahat layihasını , 

Yurtdaşj 

~~-

A vusturyada 
Tevkifler devam 

edıyor 
Viyana, 12 (S !;i)- Viyana 

asker ve polisin muhafazası 
a ' tındadır. Dün gece ve bu 

gün sakin geçmiıdır . Yalnız 

yüze yakın sosyalist tevkif 
edilmitdır Diğer yönden, 
komünist ve sosyalistler ara 

, sında k ı sa süren çarpışmalar 
olmuıdur. 

büyük bir çoklukla reddet 
miıdir. 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hilalihmer insanl!ğın şefkatin-

• t ' 

den doğmuşdur. Zngin. fakir, kadın, er- 'i 
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila- .: 
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 1 

Senelerce evvel kurulan bu hayıocağına j'/ 

aza kavda/. 
liıılıkesir Hilıililııııcr 

Merkezi 

Roman Tefrikamız: 66 ..___ __ 
Stl \'(l~((lfl Sil \T(l~(l 

Ya:ı:an: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Zabitan derhal ayaklandı, 
düımana bir kaç kurıun da 
ha atarak çekilmek üzere 
kıtaları baıına koıclular. Bu 
esnada süvari zabiti, nahiye 
müdürüne: 

- Bilhaasa sizi bekliyo 
rum, heraber çek i leceğiz 

Dedi • 'ahiye müdürü, her 
feyın hazır olduğunu ve he
man hareket edeceğini söy
liyerek hükümet binasında· 
ki ıka • netgahına gitdi. 

Zabitanla \lilis müfrezesi 
kumandanı hafıf bir ateı 
teatisi yaparak çekilmeğe 

l<arar verdıkleri ve 1 Of bo
tuna zayiat 'llermenin n•a 
zarratını tal<dir etcllk 1eri 
için düımanı uzok mesafe
den Plet1e karıılamak sure 
lile düşmanın tertibat alarak 
Yorulmasını lemin etdıkden 

sonra çekilmeğe bat'adılar. 

1 

du ama nafile y<·re bek iyor 
du.Bir aralık ıosnya bakdığı 
vakit düımanın hükümet ko
nağına b 'r kilometre kadar 
sokulduğunu gördü. Aynı 

zamanda kasabaya bakdı. 

kalbini sızlatan bir manzara 
karıısında kaldı tler Türk'ü 
ınüteellim eden bu manzara 
karıııında a lay zabitanmı leş 
vik ederek • bir k a n 1 ı 

Muharebe daha yapınadığıııa 
piıman oldu. Aynı zaman. 
da Filistinde Bisan ovasında 
Oimanlı ordusunun hezi· 
meti ve teslim ınanasına 

o1an beyaz bayrakların çe
kilişini hatırlıyarak acı acı 

içini çekdi. l ler hangi b r 
teşvıkle 1 ütün l\igadıç'ın kc · 
fene büründügünü göstel·en 

' beyaz bayraklar, her evin 
' 1 üzerinde ılalgalanıyordu 

murların gündelik gazetesi 
dir .• baılıkları altında nas· 1 
yonal Sosyalistlerin en 1 

önde gelen matbuat organı-
nın son pazar nüshasının 

ilk sayfaıınde büyük puntu 
ile fırka erkanından ve Al 
man memurlar bir l iği r e ısı 

Neefin bütün memurlar 
teıkilatına hitaben yazdığı 

bir tam imde memurlara şun 
lar anlatı l makdadır. 

"Herhangi vazifede olursa 
olsun devlet ve millet hiz
metinde Pçalııan bütün Al
man memurlarının daimi 

olarak resmi fırka gazete· 
!erinden en az bir tanesini 1 

alıb okumalarını tabii saya · 
rJm. Bunun için Nasiyonal 
- Sosyalist hareketinin en 
mühim ve büyük gündelik 
gazetesi o1an Völkischer 
Ueobachter gazetesi en önde 

1 gelir. Hu gazete inkılab ha· 
J rek~tinin baılan~ıcındanberi 
· bugune kadar Fuhrer ve 

Reichskanzler'in dıli hükmün· 
declır. Bu gazeteden sonra 
ikinci derecede fırkanın 

diğer resmi gazeteleri mev
zubahs olabilir 

Bu tamimde Reich dahi · 
liye Nazırı Dr, Frich tarafın
dan temmuz l 93J de Reich 
yüksek makamlarına ve 
eyaletler h iikümetlerme gön
derilen emirnamede ve ay-
rıca Führer'ın 5 Temmuz 
1 933 de Relh Valilerine 
karıı söylediği hitabede 

rindendir 

fırkanın resmi gazete ve 
mecmua 1arının okunması lü· 
zumuna dair ileri sürülen 
fikirlere iıaret edilmekdedir. 

Reich dahiliye nazırı Dr 
Frick'ln mezkür enıirnaıı ı e · 
sinde ıunlar yazılmııdı: 

"Her Alman memurunun 
Fırka gazetelerinden birisini 
daimi olarak okuduğunu 

ve bunu yapmayanların da 
artık bundan sonra yapacak
larını ve bunun için bir mec 
buriyet vazına veya kontrol 
icrasına lüzum hissetdirmiye · 
ceklerini ümit ederim. Fırka 

nal Sosyalist devletinin 
memurları bu rejime nasıl 

mukaddes bir yemin ile 
ve ne kadar kuvvetli 
bir bağ ile bağlı ise Nas 
yona! - Sosyalıst matbu
otına da ayni sadakat 
ile bağlı kalmalıdırlar » 

matbuatı Lizim mücahede 
arkadaıları rnızdı ve daima 
da böyle kalacaklardır Nasyo· 

Şimdiki tamimde ise: 
"Bu tamimin mathuatda 

ilan ve intiıarına bakılmı.k

sızın her memura tebliğ 

edilmesi ve emir ahkamının 
en genç olarak 15 ıubat 1935 
tarihine kadar bildirilmesi" ı 
yazılıdır 

yaz bayraklarla l.ligadıç ova ilde geriye gitmek istiyorurr, 
sına doğru, düımanı iatik lakin sağ kal·lıkça diiımana 
bal etmek üzere ! ' erlediği teslim olmıyacağım. Atımı 
bir anda, Süvari zabiti ve silahımı alacaksanız ge 
tüfeginin dıpçiğile nal.iye tireyim, teslim edeyim. 
müdürünün kapısını döğüyor Süvari zabit:, bu çocuğun 
du. En sonra kapıya bir kız çok merdane olan bu 
çocuğu çıkdı. hareketınden dolayı teıek-

llabam içeride annem· kür etdi ve bütün Bakır 
le Uğraııyor, Annem çocuk müfrezesini toplıyarak; ar· 
dütürdü zu edenlerin geriye gidebi-

Diyince süvari zabiti. na- cekleriııi, at ve silahlarının 
hiye müdürü tarafından alınmıyacağını ancak mert 
iğfal edildiğini anladı Ve ve namuslu bir arkadaıın 
düşmanın takarrüb etdiğini düşmana teslim olamıyaca
nazarı itibara alarak atını ğını söyledikden sonra düı 

son süratle koıdurarak dağa manın istilasına uğrıyan 
saran süvari alayile ~lilis yerlerde . müsellehan düımanı 
müfrezesine kavuıdu izaç ve ufak tefek müfre-

Yolda kimsenin ağzını zelerinl imha etınek için ça -
bıçak a\·mıyor. llcr kesvatan lıımıyacak olan hiç bir ar· 
iztirablle nıüteellım görünü- kadaıına, arkadaılık hakkını 

yord~ ve hu suretle Dursun helal etmtyeceğinl ilave etdi. 
1 eye ve oradanda Tavıanlı- Artık bakır müfrezesi ay 
ya varıldı. rı lıyordu. Sü varı zabiti Ba . 

Tav§anlı'da s~çlı efe süva kır müfrezesinin efradi!e bi -
rı zabitinin yanına gelerek: rer birer öpüıerek helallaıdı 

Efendim, Dedı. Ra ve en sonra Ramazan efeyi 
mazanla diğer arkadaılar bir tarafa çekerek: 
geriye kaçmak istiyorlar ve Senin gidiıatını b!!ğen
sizden saklıyorlar Çünkü miyorum . Senin arkadaıla 
sizin at ve silahlıırını alaca rını.ı en fenası sensin işte 

En geride kalan süvari za
biti oldu, çünkü nahiye mü ı 
dürünü bekliyordu Bekliyor 

Ônde bir kaç sarıklı ol 
duğu h<tlde, Bigadıç ha lkın· 

dan müteşekkil üç yüz kiti
lik bir kafile ellerinde be· 

I iiınıldaıı korkmıyorlar.Ben bu timdi ayrılıyoruz, sana son 
nu kabul etmedim. Evet; beo nasihatım olsun: kumarla. 

ka ar 

zendostluğu bırak, aksi tak
dirde bunun bir gün, çok acı 
o•an cezasını çekersin. ( I] 

Dedi ve Ramazan efe de, 
bu son na sihatı dinleyeceği-

ne yemin etdikden sonra ar-
kadaılarını alarak yola çık 

dı. Süvari alayile \lilis müf
rezesi de İnegöl yolunu tut
du 

Süvari alayile Milis müf
rezesi İnegöl'e geldiği vakit 
Esl<iıehir'de bulunan kuman· 
dan Kazım beyden Eskite 
hir'e hareket etmek emrini 
aldı ve hemen hareket etdi
ler. 

Tesadüfen Eskiıehtr' de sü -
vari zabıti Edirne'li Kamil 
isminde bir Milis baıçavuıi · 
le tanııdı. Bu l(iımil süvari 
zabitinin ismini öğrenince: 

Affedersiniz dedi. Is 
tanbul'da Mı11r'dan gelme 
Kasımpaıalı Haıan bey is· 
minde bir bildiğini:ı: varmı ? 

Dedi Süvari zabiti. Ha
san beyden haber alacağın· 
dan dolayı duydutu sev:nç· 
le adeta yerinden sıçradı. 

- - -- -
[1 ]bu Ramazan efe, bilahare akın· 
cılık yaparken bir Türk kadını

na tasallut etdigi için saçlı efe 
tarafından öldürülmütdür 

ır •. ~.~-

rın önüne 

dıkdan sonra Mısır hırva· 

sile ünsiyet peyda ettiği ci ·• 

[~] başb.'lkan generııl lsıııeıt 
lnönü 

bütün orljina 
Artiıtik,Nahi 
de Naran'ı 
"B 
j 

ka kumandanı 

k 

nezdinde muvakkaten bulun
duğunu öğrendikden ıonra 
hemen fırka kumandanına 

.o,aha,eye verelim, üç gil
'1e ada cevabı gelir. 

Kamil efendi memnuniyet-

le: J j j .tf r' I 
(bevam edeceL) 
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Dr.BAKTFRIYOL Dr. OPERATÖR DOKTOT ·ı "-!lTl'"EN OKUVU__l\l~Z! 
Medeni Eralli Sadi Özatıy 

• 
İç n• salgııı 
hastalı l 1 a r 
mütehassısı. 

Cerrahi lıasta
lıldar m ü t e

hassısı 

~;~~;;,;;~~; 1 EN SON MODA ÇESiTLERİMİZ GELMISTiR . 
nıiilı:lıassısı 

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

rinı kabul ve tedavi ederler· Yeni Gelen : Tuhafiye , Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 
• 

Balıkesir_ Bigadıç _Sın- ı ~ltılıtt·ı·<·ııı .\ üştt•ı·ilcı·i11ıiz kışlık llıtiyaçlarını E11 Cctız 
- 11 '' :(«tz«ı ııı ıztl«ı. ı T<•ıniıı Etle J,i lir. • 

ırgı Otobüsleı·i · 1 
Balıkesir- Oigadw-Sındırgı olobiislt>ri lıer~ünl Al)l\ES: TAVŞJNLJ1LJ ZADE fAHR[ ~ 

Tokatlı otelinden nı;nııaıamaıı lıart>let rder ve ~ Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 1 
döner. lüş&erileriniıı eşya ve ~airt>lı:ı·inirı ardi~·e~ 1ı Kuvayi Milliye Caddesi No: 52: ~ 

leri nıeccaııidır. . ~:.ı.~t~~~~~~~~~~~~~' ~~~~~~.~~~~~~~"J 
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EN 
TEMİZ 

BALIKESİR. 
PALAS 

zzz::::::zz:::* 
•t •• EN l1 

•• •• MUREFEHl1 M 
. " BAL/KtSJR= 

PALAS U 
a 
:ı 
•• 

• 

sinemasında 
10 ~ubat pazar a~şamından itibaren 

SE~E~İN E~ BCYCK ~IV .\FFAKIYE'f FL~Iİ 

ASLAN TARZAN Tetrif edeıı fll müşklilpeseııt nıiişterilerini dahi llH~lllllHll t•dt'll a 
terıııi·z, k rlu ve servisı ıııükenınırl, iicretleri herkese ı·lveri~li ~eni IHiııya y üznıı: şanıpiaonu H' ASLA~ .\ D.\M 
i et&irdiği sıcak ve soğuk asrın1ıza uygun fe\kalade lıaııyosilc • flmiııin kalıı·anıaııı 
Lavsiye~·tı değ~r bir oteldİI'. Altında gazinosu \ardır. Gaziııosuııda 

bü&ün şer.tili sıhhiyeyi havi ve her nıeıııleketiıı gaz.-te n• ııwcıııua- '- ı 
lannı bulundurur. Güzel ve se~li rad,·osu mevcuttur. 44 Tarafından teııı~il ('dilıııi~tir. 

' •• Şimdiy,. kadar yapı 1 an TARZA.N filml erini gölgede bıra· 

••••• .XXXXS&&XZZZZZZZJ!:J!:XXSXXZZZZDZZ* kacıık derecede kuvvetli ve heyecanlı o1an bu flm sinema• 
hayret 

1, - -- _, 
, . 1 Belediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
Ci'lL.\llTESİ nCNLEHİ 

Öğlt>dt>ıı soıır:ı saat ı 5 - 16 le lı:ııit,ılıldarı ' . 
1) ı·. Bav .\l ı ıı wd F.ııı i 11 . 

P.\Z.\ll GÜNtEl\I: 

Öğledt>ıı sonra !'aal 15- 16 Kulak, Boğaı, 
Bıırnıı hastalıkları Or. Ha' \lı•lırııed Kamil . 

PAZ .\HTESİ GÜNLEHİ: 

Sa balı saat 10 - ı ı ic haı.ı.::ılıllaı·ı llr. • 
Bay .\lımed Emin 
Ü~ledPn ~oııra 15-16 Göz hastalıkları Hr. 
Bav 1 lısan Alı ııwd 

SALI nt~LERİ: 

Erdek ıııal 

Müdürlüğüııtleıı 

. [ =:=-:===:-c::=:::-=--::-::-: l cılık sanatının bir huika ve mucizesidir. Görenleri 
ı ve dehıet içinde bırakacakdır. 

Dr. M. Ali 1t iı~hetı>n.. llL~Y.\ IL\ttEBLEHi. 
.. 
1 

f . I I 'I BİLETLEBİ~izi (~(;~l>f' ZllE\' .\ LOIHl:\IZ 
_c\ 1

1
• _ relııl-{ı, I :el - J' PERSE~IBE \C t:l'lf.\ ıııaliıll'lt>ı iıııizdı· T:ıı·ıan 

Sahalı saaı 1 O - 11 İt; lıaı-;tahllan nr. 
Ba \ .\ lı ıııt>d Eııı i ıı 
Üğlı dPn soııra saat 5-1 l:i Bışlıasıalı~la ll 
Hr. opt~ratür Ba.v Sadi Öznta~ 

10. ~ubatda ihalesi ıııuJ..arrt>r Gemi ani.azla- · 
rıııa \erilen bedel haddi 13) ıl göriilnıediğindeıı 
:?0-2-935 Çarşamba günü saat 15 de ihaleıo1i 
yapılma~ üzere açık. artırmasının on f(Üll uzatıl

dı~ i!An olunur 

J 

B(RZAFERIN 
VA~I 

c; 1K'f1 

Savaş kitab evinde arayınız 

PEK \TAKINDA 

~o~u" uuu ıasta '"arı • · 
ıııtilt'lıa~.;ı~ı. l rlmi gö~terilect>ktiı· . 

Hastalarını saat üçte 

CAHS .\~IB \ ı;f'XLEHI: 
• • 

Öğlt-dt>ıı soııra ~aat 15 - 1 fi İçlı:ıstalıldarı 
()r. Ba ~ Haif 

hükümet caddeıinde mu-

11 
aydene. hane.indekabul ve Kı"·aıll<'t u:iiııleri ı· PEHSE'1BE GCNLEHİ: 1 
te avı eder. .. ı .J CJ ' 

Üğlt~dı·ıı ~oııra saat 15 - ı ti Dı•rı lıaı-;ta-

1 
Harbi unıuminin canlı tarihi ve KARADE\'İZ ve llAVA l)ı·. Ba \ llt•lınıed ,\li 

P JA. VJ A, $ muharebeleri Bütün hadisat ve muhareL.,ler tamamen 1 ılll 
.::::& ~ V/ /~ hakikidir. Bu meyanda Çı\NAKKALE muharebeleri ve • 

, TÜRKÜN ZAFERi 1 ıwıı·-------·--------
A one ücreti 
YIL CI 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

- : • -.. - -··-ı· ~ "": - ' 
1 SABIRSIZILKLA BEKLE\'İ~İZ. 1 ııa l ı kesir l)t)ğU 111 \TC 
1 

'ıt~~~~";~~:'~~~"' t.:t)Ctık Bıı k 1111 
Abone ticrctleri taksıte 

baglanabilır. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yaı.ılnr gerı verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruftur . 

Gazeteye iı.it her hususta 
Neıriyat müdürlüiJüne 
müracaat edilmelidir 

- - -

! ~ 
~ f urtdaş : ~1ı 
; Hi lôliahmere, Himayeietfale~ 
1 Tay yare ye yardımı borç bil. İ 
,· ~.Rl.~~~~~~L~ . ~ ~'?.;], • .;.• 'A;,~~~~ 

Dursunbey asliye ~ukuk ~akimliğinden 
SAV AŞ Cumartesi günleri . Keskin kazas~ndan .. 1I~ 1 i. ı maddesi nıucibince gıyabın· 

çıkmaz. dın o kazanın cırit Muınınlı da dt!vam muhakemeye ka 
köyünden Emin aleyhine rar verilmiş ve hiç bir 

-· - açdığı boşuıma dava.mm muamele yapı'madan 1 CJ 
- tayin eJilen muhakeme gü ıubat 935 larıhine mü~a 

S A V A Ş nü Mezbur~ Ewineye ıliınen dif salı günü saat 9 zn bıra 
. . , tebliğ olunduğu halde gelıb kılan muhakemede hazır 

iDARE. YERi: Balıkesır Kııvvayı ' muhakemede hazır bulun lmlunma<ı aksi takdirde 
milliye caddesinde Husu•i daire ' d ğ b' b kil ' d l d h ·k IT'a ı ı gı ı r ve ı e gıya ın a mu a emeyc 

kanununun muaddel 398 ııd Uur. 

Tclııraf adrrsı: Balıkesır - ı:ıöndermemiş olduğundan devam edilerek kabul olun· 
SA VA Ş hukuk usulu "'uhakemeleri mıyacağı ıltlnen te ıl iğ olu-

'------ •• 

KIYAMET G ER 
Bıı llı•f'f <t ~elıir Siıı<'m<tsıııd<t 

" 
S«ıl•ırsızlıkl<ı l•ekl<'yiııiz 

\'il:lvetiıı ııwrlPz ,., ıııiillı:ıkatı, selıir \'t' . . 
l.ii\ lt·ı·i alıalisiıııll~ıı 11ıiiı·at•aa1 t•tlı·ıı .!.!elwlı·riıı . . 
ı ·ı hii \ı• ıııii~kiil:'ıılı heı· 111'\ i doµuııılal'ıııı \I' alt' 
lıınıtıııı 1-adrıı :ıııwlhat ' aı·ıııı ıııiiı·ssı•sftlt· ııwı•ı>;ı-

• 
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