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Almanya 
1 

nın ceva~ı üzerine Par is ve 
londra arasında tekrar görüşme yapılıcık 

Çıkaran ve Baıyazıcı I 
Esat Adil Müıtecablıoğlu ·---

ikinci YIL - SAYI : 381 

Reisicumur Atatürk garbi Anadolu. viliiyetleriıii dolaşıyor 
Dış Politika 
Son günlerde ajanım dıta · 

rıdan taııdığı duyumlar için
de göz alıcı olanlar var. 
Bunlardan birisi Bulgar· Yu 
nan ıınırlarının iki yönden 
kuvvetlendirilmesi , ötekisi 
de lıalya'nın gürültülü te . 
laılı hazırlıklarıdır. Bunların 
her iklıi de bize uzun yıl · 
lar alııkanlık veren kımıl. 
danmalardır. 

almanya'nın İtalyan askerleri 

Yalnız ıon ayın planço 
•unda gözü çeken lıalyan -
Franaız, Franaız - lngiliz an· 
laımalarlle, adalar meıeleıi 
ve Habeıfıtan itidir. 

Bulgarların aınırlarda yap
ınakda olduğu yığma hare 
keti göz görünür, gizlenml 

bin siyah gömleklinin.gönül· 
lü olarak emre hazır bulun
duğunu söylemeıi ve iki 
•ınıfın silah allına çağırıl. • ına11 büyük tezadlardan bı. 
rincisidir. 

Öte yönden, göya hu ha· 
Zırlıkların Habeıhtan için 
Yapıldıfı süıilnü vermek için 
dün iki tabur gönüllü Af· 
tika'ya gönderildi Halbuki 
ltalya Habeılstan ile harp 
•tmiyecekdir. Fakat Habe. 
ı"ıtan meseleıl ıu aıra onun 
itine yaramıı ve hazırlıkları· 
ııı kimıeyl kuıkulandırmadan 
l'apmak imkanını vermiıdir. 

Müstemleke polltikaaı için 
de ırözlerl kararan dlpfo. 
ll'latların peılerlnden kırk 
heı milyonluk bir ulusu fe 1ii.
kete sürüklemek için ileri 
•Grdüklerl sebeblerln değeri 
ile olursa olıun; biz kendi 
ıılusal sınırlarımız içinde ve 
l'urdseverlik duygularımızla 

baı baıa karıımızdakilerinln 
llıanevralarını dikkatle sey· 
tedebilıriz. 

Sulh bizim baıımızın ta· 
tıdır Fakat yurdumuzu ko
rumak için harb Türk'ün öte-: 
denberi en mukaddeı "ta· 

)foskova 17 tS.~) .\1-
manya'nın cevabı hakkında 

bura gazeteleri hiç bir mü
talaa ileri sürmemekdedirler. 

Bükreı 17 (S.Ş) - Al 

Alman milli sosya 

listleri erkaniharbiye· 

si kongrası 
Rerlin, 17 ( S.Ş ) 

M i 1 1 i Sosyaliıl· 
Kurultay başkanımız 1 sparta şehri ve ökö- !erin erkan harbiyesi Herlln' 

nomik durumu hakkında ihtisasatını söyledi de bir kongra halinde top 
Isparta 17 (A.A ı - Kurul- ıehrin güzel ve lanmııdır. 

tay baıkanı Kazım Özalp muntazam ve temiz Hanover'de petrol 
dün Antalya'ya hareket et· olmasına çok özenmekdf'dir. bulundu 
mltdlr . General Kazım Öz· Vtlayetde ilk tahıl! ıler· 

1 h k Berlin 17 [S Ş) - Hano· a p are etinden evvel Ana- lemekdedir. Cumuriyelln 

Pilsudski ile ay sonunda 
görüşecek 

Parla: 17 IS Şj - Akıam
gazetelerinln verdıklerl du. 
yumlara'göre, Mareıal Ptlıu · 
dıki'nln bu ay sonuna doğ· 
ru hudutda Hitlerle mülaka
tı tekarrür etmiı gibidir. 
Siyasal Alman ve Leh çev
releri bu görüıme etrafında 
büyük gizli bir muhafaza et 
mekdedir Almanya'nın doğu 
andlaıması üzerindeki bakı· 
mı bu görüımelerden ıonra 
daha esaslı olarak anlaııla 
cakdır. 

Amerika 
Ulusal koı·-

tınm<tsı 

Planı yakında tatbik 

edilecek dolu ajanaı muhabirine büyük bir eseri olan yün ver'de petrol kuyuları keıf 
edilmitdir. Kömür mesele Londra, 17 (S.ŞJ - Va-beyanatda bulunmuı ve de · iplik fabrikaaı mükemmel 
si karııaında bu çok mühim tington'dan gelen haberlere mlfdlr ki: "Ispartayı ılmdiye modern bir müessesedir Her 
sayılmakdadır. göre llirleıik Amerika ulu kadar görmemlıdim. Milli yerde büyük i öhreti olan 

1 H 11 1 Asker•1 kıtalar çek·ılı"yor aal korunmama planı için ye· milcadelerinin ilk günü kur sparta a ı arının güze ve 
d k i ı B ı· 7 (S ŞJ ., d nl hazırlıklar yapılıyor . llavay tuluı yolunda büyük canlılık ayanı ı o masında ve ge- k er ınb 1 k . ..>ar a adalarında deniz üuülha . 

ve yararlık gösteren ıehriniz niı ölçüde yapılmasında bu 1 ecne i ıtaalı yavaı ya- h 
rekeılnin inıa11nıı. emen 

k 1 1 d H f b ık b .. k d vaı gltmekdedir. İlk defa ço güze ve ıevim 1 ir. il a r anın uyü yar ımı baılanacakdır. Bılha11a Ame 
yük bir zelzeleye uğrıyan vardır . Gülyağı fabrikasında Hollanda askeri Sar'ı terk rika'nın ıahillerlnl müdafaa 
ve uzun yıllar hemen çepe· montaj ilerliyor ve bu fabrika ! etmiıdir. meseleıine büyük ehemmi· 
nin gerisinden milli kurtuluıa ileTürklye'ye teknik gül yağı 1 Ta"' arc iıısa!-ıı nı üsa- yet verilmekdedlr. Ordunun 
bütün varını veren Isparta giriyor.Gül yedlıtırlciler Bana • ' hak~lSI baıdan baıa motorlaıması 
halkı mamur bir tehir kur· devletin bu fabrika ile aldı- Berfin, 17 (A.AI _ llavas teslihatının yenileımeıl 
muılardır. Halk. tıçl,esnaf ve ğı koruyucu tedbirleri minneti muhabirinden : Alman için 408 milyon dolar sarfe 
tüccarlar devleti ökonomik ve tükranla b.thsetdıler.,, ya'da ilk defa olarak tay- dilecekdir 
ılerlıyifi tetbirleri verimli Antalya 17 rs ~] Ge yare inıaaına ait bir müsaba Fransa'nın taziyeti 
bir şe.l..ilde intibak etmiıler neral., Kazım Özalp buraya ka açılmıı. müsabakaya ko- Paris, 17 [S :;i) - Fransız 
dir . Cumurlyet halk fırkası gelmTıdir. Kurultay başkanı nan tayyareler içerisinde bahriye vekaleti Amerikan 
ile halkevinln çalıımaları Vilayet hududunda karıılan- harp tayyaresi ve hafif mo hükümetine felalrete uğrı 
takdire değer Belediye de mııdır. törlü uçaklar vardır. yan kabil sevk balon için 

-----~=-:--=---:-:-~~-,...-::"""'.:;------~--------- taziyetlerini bildirnıiıdir. = 

Bulgar Tahkimatı Kök berk 
l>anak.ıdır . Bunun böyle ol- Bulgar hükumeti tekzib ediyor 
luğunu komıularımız çok General Şük-

Kralı Alberin ölümü 

yıl dönümü 
Parla 1 7 f~.Ş j - Hır ka • 

yadan düıerek ölmüı olan 
Belçika Kralı birinciAlberg'ın 
ilk yıl dönümü için Pariı' de 
büyük bir ayin yapılmııdır. 
Bir Franaız tııyyare filosu 
Kralın öldüAü kayalıklar üze 
rinde uçmuı ve çiçek atmıı· 
dır. 

~:ıoı bildıkıerı ıçındirki, adım Yunan'lılar d<l hudutd«t mu- rü Naili'ye 1 11.rını dikkatli almak ve bi- ' 

~, ılüıünürken bızden b&h· kabil tahkimde bulundul<lr 1 Atatürk bu adı verdi 

~tınemek yolunu öfrenmııler· 1 Sofya, 17 IA.AJ · . Bu\. .\tina. 17jS .Ş1 Yunan latanbul, 17 (S.Ş) 
ır. Beı on gün ıonra, bu garistan'ın ıilahlanmakda baı vekili Çaldarls gazeteci- Reisicümhur Atatürk yeni 

dıımanlı havanın berraklaıa· ve Yunan hududunda sev lere beyanatda bulunarak, İstanbul ıaylavı mütekaid 
:1°iı ve dıı politika çerçeve· külceylıi yollar ve demir yol- Bulgar hududunun tahkim General Şükrü Naıll'ye Gök 

içinde gizlenen kurumla- ları inıa etmekde olduğuna 
11n belli olacağı filpheıizdir edildiğlnf, fakat bunda bir berk soy adını vermtı ve 

dair Yunan menabiınin bunu bir tezkere ile kendi , ille bulgar sınırlarında olub atdı"ı iddialar ıiyaai mahafll tehlike olmadığını ileri sür· 
"it ı "' d 1 sine bı'dirmitdir. en er, ne yetmlı bin ka· tarafından tekzip edilmekde nıüı, makıa ın tedbiri ol-
1\ gömlek1 ı gönüllü, ne de ve hük<ımetln bu gibi tedbir· makdan ibaret bulunduğunu Orduda pek çok kıymetli 
toya tim ah Afrika yolculu- lerl almam·ı olduğu beyan söylemiıdir. hizmetleri bulunan yeni say· 
~lıtıa çıkan piyade ve topçu olunmakdadır. Atına 17 1 ::- .ŞJ Türkiye !avımız bu adı tescil etdir -
'bıırları bu dumanlı hava- Bulırarie ıulh pervera · büyük elçisi Çaldaris'i ziya- miıdir. 
~111 kurtları defildir. 1 ne hissiyatı ve l>iltün kom · ret etmi~dir. Bu konuımanın Aydın halk evinde 
~ .ı\111 kurtlar daha kesif siı ıularlle dostluk ve eyi kom- Bulgar Yunan hudud tah- 1 Aydın 17 (A.A) - flalke · 

111d~ gizlenmekdedlr. 1 ıuluk rabıtalarını muhaf11.:ı11 kimatı ile iliıiğl olduğu 88 ı vinde bir dikit ve nakıı kursu 
.-.A;,., •. ,.,U~;.1. 1 etmek arzuıundadır. nılıyor açılmıtdır . 

müdhiş bir fırtıııa 
Londra, 17 jS.Şj - Müdhiı 

bir fırtına Londrl\'yı alt üıt 
etmltdir. Zarar •:ok büyük
dür. Telgraf telefon direkle
ri tamamen yıkılmııdır. 

İtalyaıı - ~laear kiihiir 
uııı ka' ele~i 

Roma, 17 ( A.A) - Bay 
Muasolini ile Macar Kültür 
bakanı ltalyıı · Macar Kültür 
mukaveleılnl lm:ı:alamıılardır. 

Pariı 17 (S.Ş.) 

llabet hükümeli dün dünya 
efkarı umumiyeıine hitaben 
bir beyanname neıretmiıdir 
Beyannamede deniliyor ki: 

"llabeıiıtan ıulh iıı/yor. 
Şimdiye kadar ıulhü boza. 
cak bir harekete meydan 
vermemek için bütün kuv
veltle çalıımııdır. llabeılr 

tan ne Somali ne de Erit
re İtalyan müstemlekeleri 
üzerinde ~ ir emel beslemi· 
yor· ve bu müıtemlekelerl 
tehditde etmemitdir. 

Buna mukabil ltalya'nın 
iki ~fırka askeri seferber 
etmesi ihtilafın dostça hal
lini temin edecek yol defll
dir. Habeıiatan ıulhü iste-
mekle beraber hukukunu 
tiddetle müdafaa edecek· 
dir." 

Roma, 17 (A.A) - Dıı ııleri 
milsteıarı ile F ran11z elçisi 
bugün ltalya ile Habeılstan 
araaındaki münaaebatın bu 
günkü vaziyetini görüımür 
!erdir. 

Roma 17 (S . ŞJ - Gönül· 
lü taburlar Siragöze'ye var
mııdır. Bunlar ıımall Ame· 
rlka'ya gideceklerdir. Tabur· 
!arın içinde bir çok ılvil po 
liılerde vardır . Kafileler bü
yük tezahüratla uğdrlanmıı · 
dır . 

Roma 17 (S Ş) Mu110· 
lini büyük fatlıt konseyi hu
zurunda bir nutuk söyllyerek 
yetmit bin siyah gömlekli· 
nln Afrika 'ya gönüllü gide· 
ceğlnl söylemiıdtr.Oifer yön 
den, ıarkı Afrlka'ya gidecek 
olan iki tabur Napoli'ye ha. 
reket etmitdir. Bunlar tama· 
men sivil orduya mensup 
dur. 

Roma 17 [ S.Ş] - ltalyan 
matbuatı Fran11z İngiliz an · 
laımasına Almanya'nın ver. 
dlfi cevabı neıretmekde fa 
kat hiç bir mütalaa ekleme. 
mekdedirler. 

Roma 17 ( S. Ş ) 
Piyade taburla· 
rından sonra topcu alıı.yları 

da Napoli'ye hareketetmiı· 
dir. 

Görüşler ve Duyuşlar 

Pariı 17 [S.ŞJ-Roma'dan 
gelen haberlere göre Habe· 
tlıtan'ın Somali hududunda 
tahıidatı devam ediyor. Ha
beı askerlerin yeni taarruz
larda bulundukları ıöylenlyor. 
Hatta bu haberlere göre, 
ltalyıınlar tarafından tahkim 
edilmiı olan Silliareyi Habeı 
kuvvetleri ltıal etmiılerdir. 
Roma'da Habeıiıtan hadise· 
!eri büyük heyecanla ta!.<.ib 

1 
olunmakdadır. ltalya~ vap~r 
ları Somali ve Eritre ye mu
temadiyen asker, top ve 
tanklar nakletmekdedir. Bu· 
radaki ltalyan hava kuvvet 
leri de takviye olunuyor, 
Vaziyetin daha ziyade va. 
hamet peyda etıneıinden kor. 
kulu yor 

iatanbul, 17 [S ŞJ - Ha
beıliler ltalyanların kendi 
toprıtğı saydıkları ıllllareyl 

iıgal etmiılerdır. Bu hii.diıe 
Pariı'de büyük endlı~le 
karıılandı . Zira ıilllare sev· 
külceyt bakımından büyük 
ehemmiyeti olan askeri • 
mevkidir. İtalyanlar Habe
flstan aınırlarına acele asker 
gönderiyorlar. Muharebele· 
rln baılanmasından korku· 
luyor. 

llabeıiıtan hükumeti Ha· 
beı ulusuna hitaben neıret . 
diğl bir beyannamede son 
hadiaeleri bildirmekde olup 
hududumuzu tiddetle müda· 
f aa edeceğiz diyor. 

Roma, 17 <A.A) - Dofu 
Afrlka'ıına gidecek olan 
üç milis taburundan lkiıi 
il areket etmitdir 

Muğla 
ökönomi durumu 

çok eyidir 
Muglal 7(A.A)-Ha1kımızda 

Tasarruf kaygusu ırün geç· 
dikçe artmakdadır. Bankada· 
ki dört beı yıl evvelki mev· 
duatla bugünkü mevduat ara. 
sında hayrete ıayan bir ka · 
barıklık vardır.Yalnız Mugla-
dakı kumbara hesabı 300 
den fazladır. Vilayetimiz 
ziraat. Kredi kooperetlfleri 
ortaklarının kredi ihtiyaçla· 
rını gidermeğe Baılamııdır. 

Eyilik yıpmağı çılısmıhyız 
Geçirdiğimiz hayal n kryme- j zancım z düzeldi mi tanıdıkları. 

tini bilmek, mesud olmak ister-1 m z iç inde yokluk rekeolcri 
sek kendimizden aşJğı olanlara ı arayub bulmalıy z. Mllmkünae 
fakir. düşküo , zavallı insanlara , 

1 
kendimizi belli etmeden onla· 

bakmalıyız. ::laadetimızi daha I nı. yardım etmeliyiz. 
· ı b"l k · · d 1 Eyilik sade para ile de yapıl-

eyı an ıya ı me ıçın e on nra . 
1. . H . maz. insanlara faydalı öğüdler 

yardım etme ıyı:. erKun bir . . . 
. . . · vermek, derdlılerın derdıne or-

eyrlık yapmak ıç ı rı fosat kolla- tak olmak, bilmiyenle-
rnahyız. Marıen yükselmek için re öğretmek, gadre uğrıyan
her çareye ba ş vurma! yız. l ler !arı müdafaa etmek ve bun
gec~ yatağımıza g irdiğimiz ıa- lara benzer manevi hizmetler 
man •bugün de şu eyiliiii yap- yapmak bazan büyük bir ıeo
d m .. [)iyebilaıeliyiz . O zaman ginlik bağışlınıakdsn daha kıy· 

mctlidir. geceyi pel, tatlı geçiririz . 
l9lerimi~ yoluna girdi, ka- /fv. E. 

• 



Yanıklar 

Saygılı olalım 

Gönül dileğine, kafa veri
mine, ülkü amacına koşmak 

ne hoı ıeydir 
Aklı.n erdiği, gözün gordü

ğü, dilin döndü~ü kadar föy· 
!emek ne güzd şeydir. 

inanç yollarında yürümek. 
dilek bağlarında dola~mak, 

ülkü ufuklarında ko mak na 

eyi ıeydir. 

Yürünen yol'arda çiyde"1.· 
ferle. dolattlan bağlarda 

üzümlerle. koıulan ufuklarda 
kızıllıklar mevıimler diyarın 

da sönüp gitmeden baıbaşa 
kalmak ne tatlı ıeydir. 

lıte hayat savaıında, ulus 
ıavaıında soyıal bir varlığın 
en verimli uzuvları olan ve 
yurtda hüyük bir kütle teı· 

kil eden bu kitiler, ülkenin 
tenha köıelerine ko an. Ana· 
dolu'nun bağrına kollar nı 
açan muallimlerdlr. 

Ulus için, Yurt için şahsi 

menfaatlerıni, maddi ihti· 
raslarını, soslyete arzularını 

iradelerinin hakimiyetine alan 
muallimler; manevi ha· 
yatın zevki içinde diğerleri

nin acısını, yokluğunu unu: 
turlar. 

Fakat!. Ne yazık ki bizler, 
nankör!ük eder bunlara, 
hor bakarız. 

Bu niçin böyledir? Acaba 
pıukolojik bir vakıa mıdır?: 

Eğer böyle ise bu vakıa
ları doğuran içinde yaşadı· 

ğımız soy1al hayatdır. Esa · 
sen kitiler soysal muhitin 
karakterini ta,ımıyor mu? O 
halde kötü düıünüıün kay -
nağını da burada aramak 
gerekdir. 

Artık vakit gelmitdir . 
Son hızla ilerliyen inkılab 
yükümünü omuzlarına 

alan, bir hadise gibi kültü
rün, bilginin ıualarını ben· 
lığinde; soyıal ülküleri vic· 
danında top'ıyan, bütün 
bir ulusan ruhunu yakan, 

parlatan kam, körpe dimağ· 
ları yuı}uran muallimlere 

layık olduğu de~eri vermek 
de ne zamana kadar dire 
neceı}lz. 

ordusunda 
muallim· 

Yurdun bilgi 
feragatle çalııan 
lere, hiç olmazsa saygılı 

-
Sauaş'w Romuııı: 1ö 

Halkevimiziıı 

Yıldöııüıı1ü Acıklı 
bir ölüm 1 

ı felaket ze~elare y r~ıı 
etlen vatan~aşlar ihtiyar heyeti seçimi 

1 
K ırucu, 16 [.SŞj 14·2-935 

1 lalkevlerinin yıl dönümü 
bu cu na günü halkevl salo
nunda kutlanacak<lır. 

Hum:n için yapılnıakda 

olan hazırlıklar devam et 
mekdedir O gün geceıi evin 
salonunda bir müsamere ve· 

rilecekdir 

Müsamerede bir pfyeı, bir 
komedi, roııd ve daha bir 
kaç numara yapılacakdır 

11u münaıebetle o gün bir 
kitap sergi•i açılacak dır. 

:Serğiye yalııız tlalıkesir neı- : 

riyalı girecekdir. 

Erdek ve Marmarn fela-

Vılıiyet matta.ısının uzun ketzedeleri için Balıkesir 

yıllar baş rnakiııistlığıni ifa hila 1 iahnıcr ceni)etf mer· 
etmek de olan bay ,\ 1 dullah kez ne gelen yardımlar•n 
dün kı · ir hastalıt dan on- devamı. 
ra öl müıdür. L. K. 

41 ilay ALdullah çok n>mus
iu 'e d•ğerli bir yurddaş 
ve eyi bir ışciyrlı.Hay Abdul- 32 

lah geride tamamen ki ıse-
siz yokaul bir valide bırak- 18 
mııdır. Hayatını vilayet n,at 
baıısının makine dairesinde 
çürütmüt ve yine o yolda 16 

ö'müt ol•n bu İfci yurdda · 
1111 ihtiyar va' ideıini uıııunıi 12 
mecliıin kayıracağım umu-
yoruz. 

';' -r - . . . . ; . ~,._ -':- ~ . 

Simav'd<ı 
Garib bir hırsızlık 

ıo 

ıo 

9 
8 

5 lkiııci kolordu karar
g.i h zahtanı lar .. fından 

45 Durak nalıiyt ve köy· 
leri namına 

23 llalıke•ır Necati bey 

muallim ınektebi mu
allimleri tarafından · 

9 ı Tekirdağ ortameklebi 
talcLeleri tarafından 

35 Balıkeıir Necati bey 
muallim ınektebı ta 
lelıeleri tarafından 

60 Şamlı nabiyesi Toy 
balan köyünden 
Köseler köyiinden 

90 Karaman köyden 

Perşembe gü~ü müddeti bi· j 
ten koncu l"'erkez muhtar 

ve azalığı ın•ih ılı bayan'a 
rın da itliıaklle yapı mıı ve 

mııhtarlığa değer'i gençleri· 
mizden Cumuriyet halk fır· 
kası nabiy kati.ıi Ali oğlu 
bay ~lustafa seçilmişdır. 

İntihabın eheııımiy~tini id· 
rii.k eden Korucu'nun l>ütöjn 
lıay ve bayanları ıevinçle in
tihaba katılmıılar ve reyle· 
riri kullanmıılardır 

Erkeklerden haıka knd.n

larında çalgılarla lntahaba ı 

lşliri' kleri ümidin çok fev 
kinde hir yeniİık eseridir. 

llalkın bu d ğ rli genci 

muhtarlığa ıeç ekdeki uya 
ıııklığ· cidden öğmeğe değer 

Program ve tafsılatı ayrıca Simav.16(8 ") Dün gac~ Mu 7 
UO Anebacı köyünden 
41) Balıke•ir posla ve 
69 Köylükôyünden 

kezinden 

Küpeler nahiyesi De 

re köyünden 
Küpeler nahiyesi Ka

lem köyünden 
Küpeln nahiyesi Sö· 

ğütcük köyünden 

bildireceğiz. a\'im bayMuhsin'in evine giren 6 

Hi ı· Iiğin pi -
yangosu. 

Mart ayına bırakılan ld 
manbirliği eşya piyan goıu 
cekilmeı ne 11 gün kalmıı 
dır Zengin ikramiyelerle 
dolu o 1an bu Piyangodan 
birer dane edinen hiç de 

pifman olmıyacakdır. 

Haval:.ır 
Güzelleşdi. 

11ir kaç gündür soğuk ve 
tiıenti halinde karlı 

giden havalar dün çok 
güzelletmiş, adeta bir bahar 

havasını andırmışdır lla tta 
bazı kimselerin paltolarını 

bile çıkard . kları görülmüı· 

dür. 

bir hırsız salonda eline ge

çirebildiği kıymeti yüz elli 
lira tahmin olunan ikı kat 
elbiıe, manto ve bir kadın 
çarıaftle çocuk eıya ve sa
iresini sabaha kartı alıb sa
vuımu0dur. Bu gecede yal-
nız bir yelek ile beş yüz 
küsur kuruı noksanıle tek 
mil eıyayı yine sabaha kar· 
ıı getirıb kapı önüne bıra 

karak ve pencereden eıya 
nın alınmasını haber vere· 
rek savuımuşdur 

İstanbul H.:;lkevi 1-.o-
şusu 

fstanLul f6 (AA. J - llal j 
kevinin tertıb etdlği üç kilo ı 
metrel,k tarla ko§usu ile bet 
kilometrelık büyük koıu dün 
yapı im ış ve ilkınde Beyoğ 

lu spor kulübü, ikincide Be. 

tiktaı takımları birinci gel 
mlılerdir. 

1 
5 
5 

telgr..f müdür v<' ıııe

murları lrtrafından 
51 

" 
85 Üçpınar 

Küpeler 

.. 
köyünden 
nahiye mer 

2· 85 

2 

Grib hastalığına karşı 1 
sağlığı yerinde olan halkın· 

alacağı tedbirler 
Grlb hastalığı çol. bulaşıcı ve çabık yayılıb istila 

yapıcı ve adi nezleler!~ baş\ıyarak umumi kırgın'ık, 
öksürük, ses kısıklığı, ateş yapan biı· hu.atalıkdır. Hu 
ha~talığın mlkro•ı arı insanların burun delikleri, ağız 
ve boğaz içinde yaşayıb üredik erinden ök.ürük ve ak
sırıkla çıkan ufacık damlacık la,. içinde havaya atılır. 

Önünde bulunan insanların nefeslerile onların burun 
ve ağızlarına girerek bu suretle hastalığı birinden di 
ğerine bulatdınr. :•u sebeble nezleli •e öksüıük'ü has 
talara yaklafınamal< lazımdır. t"Ja•ta olmayan l azı in

sanla rdahi iıbu grib hastalığı mikrobunu tafıyabilecek 
rinden salgın zamanlarında insan[arın toplu oldukları 
1erlere devam etmemek en ınuvafık tedbırlerclendir 

~anagöre·I 
169 -

Eyi, kö•ü herhangi içti
mai bir hadiaenin kökünü 
uzaklarda, çok uzak engın 
derinlıklerde, ta kızlarımıza 
verdiğimiz ilk terbiyede ve 
be1ki de hatla bu terbiyeyi 
verenlerde aramalıyız. 

1 7tl 
Umumi meclislere verdiği 

soğukluk derecesinin ıfır 
altı rakamını okuyamıyan 
ve hiç bir meılek ve züm 
reyi 
lere 

temsil edemiyeu cahil 
sırf zengin oldukları 

için o ıııeclislerde yer ver 
mek her lıa 'de ıız tehlikeli 
olmasa gerekdir 

- 171-
Ha ya tın bir ihtiyaç oldu 

ğunu söylıye.ıler, Lütün ih
tiyaçların hayatdan doğrlu 
ğunu unutmuılardır 

s. ~~t.:tı 

bize gelen es~ 

Bir zaferin yası 
Uend• rım zdtıı R Ciıka!p' 1n 

yazJ,gı tıu meslı ki ve milli pi
y s g .zetenıızde tefrika ld l
drkd0n 'on•a kıtvh !ıa!ındıı çık 
ın şd r. Oüz ! bir kap k iç:ndo 
ç k 111 bu rıtye~ l.ütil't okurla· 
r mıza b.llı.ssa muallırnlere sa 
iık verıriz 

l'.y~s:ıı hevc<kar!ar tarafırdaıı 

her Y• rdo tenıs fi de miımkün 

kılır.ınış v.ı kad n 
rıhıam şd ı 

l fer kitabç da 

role karışdı-

ve ~avıış 

k t"b f!\' inde s tıiaıı bu pıyes 

~o kwıı~Jur. 

Trakya köylerinde 
kültür derlemeleri. 
Savaş 

Trakya 

1 ! imi 

y 11 r•rk d~şlarırdnn 
ınııhab:r)m z Ahmed 

bu 

ŞUBAT 18 

1 Avrupıı'da en küçllk bukümetlet: 

Cümuriyet ilan eden 
köy 

Siezya'da Glogen kenti 
ne yakın Şventen köyü t.u
lunur Bu köy ~imdi Alman
ya'dadır Ve Alman. l.eh 
sı'nırınd~dır, 1 Y i 8 yı' ında 
Alıı.anya'dan Polonyd'ya Po 
lonya'dan da ı\lma yaya 
bir çok baııiıozuk a er ka 
çıyorclu. Köy papası dü nd!i 
lcı, böyle süı e ez. He· 

men · öyde. cüoıuriyet llan 
ederek kaçan asker eri dev 
Jetinde hlmııye etdi. D!"ylet 
reiıi ve dıı itlerı bak anı hl· 
du 1 O kı ilik de bir temı!l 

l;omitesi ıeçildi. Almany• 
ile müzakereye ııiritdıler. 

O sıralarda Almaııya'nın iti 

o kadar batından atkın idi 
ki devletin i,uklalini tanı
mağ.ı mecbur kaldı. Polonya 
i)., olan müzakereler ılalıa 

çetin idi. Fakat ne de olsa 
onların da İfi çokdu ve bil 
hassa istiklfıl için çalıııyor 
!ardı. :\ıhayet Polonya da 
tanıdı. Bundan cesaret alan 
bu devlet harb bitince bir 
çok müıküİıitlar çıkatmaga 
başladı. Mesela kenditoprak 
!arından ge~ilebilme•İ içiıı 

muhakkak pasaport istiyor 
du. Şayanı dikkatdiı ki, bu 
köy tam Polonya ile Alman 
ya arası en işlek yolu üzerin 
de bulunuyordu. 

Belediye reisleri aynı za 
manda iç itleri bakanı, pollı 
müdürü ise harlıi)'e nazırı 

idi Bu devlet yaşamasına 

belki daha uzun bi~ müddet 
devam edecekdi Fakat yuka-

• rıda söylenen mi.1ıkülatdan 
baıka köyiül.,r şimdi de Al· 
man ve Leh civar köylerinde 
bir soyğunculuk ve yağma 

merakına dütürürlerdi. Gerek 
Alman ve gerekse Lehillan 

isinıdH akşam rnattı;,ı: taraıııı hükı'.'ı ınetleri bir çok ıecit no· 
dan g.zel bir ş•kıldo •seri n ş- ta ve oltimatonılarla buna 

red,lm:şdrr fıır ~o:, h• k 1ür 1 mani olmak illedilerse Je, bir 

kiıl•'ri, <i r eri bLiur • ı u c •erı t türlü hırsızlıkların önü alınıı.-
"kur!arımıza s1lık ver r z madı Nıhayet iki de•ld ara-

Fjyn[ı 30 kuruşJur sında anlaşarak 'bir komite 
seçdiler. Ve ha 1 kın Spor 

Ankara'da bisiklet 
müsabakaları 

Yağmur yüzünden 
kazalar 

Antep 16 jA.Aj - Yağ

murlarların te•irıle iki ev 
yıkılmış ve bir kaJın, üç kız 

Ankara 16 IA.A.J - Dün ve bir çocukla iki deve bir 
Şebirimizde Ankara bisiklet merkeb enkaz altında kala· 

Grib lııı.stası olan aıleler efradı veya müe!sesot 
memur ve müstahdemini gidecekleri yerlere hasta'ığı 

intikal etdireceklerini düfünerek temas ve ziyarelle 
rinde vicdani hareket etmeleri lazımdır. 

~oğuklar hu hastalığı hazırlıyaıı sebeblerd r Bir 
çok kimseler soğuk algınl·ğ,na ehemmiyet vermez, 
halbuld vl\l linde lazımgeleni yaparlarsa gribin vahim 
neticelerinin önünü almış olurlaı·. 

1 lir <ıyy<tre 1 

/ Düşdü ve içindeki do· 
kuz kişi de yandı 

reyine müracaat etmeyi ka . 
rarlaşdırdılar. Bir gün bu ko
mite azaları köy alanında 

görünerek halkı baıına top· 
ladı. Devletlerine nihayet 
verildiğitıl hangi larıı.fı 1ıte

dikterini ıoı- ular. llalk Al· 
manya 'yı tercih eldi. Ve böy· 
lelikle biı kuyruk'u yıldız 
gil.i Hrdenbıre •ahneye çı· 
kıb batan bu devlet tarihe 
karıımış oldu_ l.hemmiyeli, 
yıllarca Alman ve Polonya 
diplomatlarını iıgal etmiı ol· 
masındandır 

heyetinin tertib etdlği bisik- I rak ölmüıdür. 

let koıuıu kontri nıüsabakala-, 1 s_tanbul lık m açıları 
rının ikincisi yapılmı dır mü- j lstonbul ıö (A.A.) Dün 
sabakaya 15 biıikletci girmiı yapılan lik maçlarında Fe 

birincilıği Muhafızııücü kazan· nerbahçe Vefayı dört bir Ga
mışdır Dün aynı zamanda j lataıaray Süleynıaııiyey i bir 

Dikmen tepelerinde kayak 'ı eıfır Beılktaı Beykozu dokuz 
ıporları yapılmııdır. bir yenmişlerdir. 

Salgın zaman!arında 1 er gün mükerreren el ve 

yüz yıkanmalı ve ağız, burun sık sık müvelledulhu 
muzalı suyun yüzde bir ıııahlülü ile temizlenmeli ve 
çalkanmaldır 1 lastalık takl\rrür edib esulı rahatsız j 
lık yapdığı takdirde faz 1a zaman kaybttmiyer"k bir 
tabibe müracaat etmelidir. 

Mesina 16 jA.AI Şehir· j 
den 15 Km mesaf edekı e · 

ritanya hava kuvvetlerinin 

206 ıncı filosuna nıensub ve 1 

Singapur'a gttmekde olıın bir 

tayyare dütmüş ve içindeki 

!erin dokuzu da yanmııdır, 

• Bu bükülen dudaklar, bu derin ı:r.lı 

rahlarla daha fazla kararmıı gözler .. 
muntazaman saat ona kadar Eilgeye; ki. 

tap okumağa başladı. 

Ancllk çocuğunu severken ve kılalı 

!arını karııdırırken 1,ir az yüzüne renk 

ve gözlerine parlaklık gelir. 

ve çok korkarım ki lıen de bu akibcte 
o~ramıyayım 

BU KALB 
·DURACAK 

Bu dünyaya güzelliği ve ıaadeti ta· 
nıtabilmek için yaratı(ıı,ışlar 

Bazan hastl\nın odasında bayan Sev· 
gi ve vural bııiurıuyorlar. Dogunun ve 
Batının en yüksek eıerleri okunurken 
onlorda din'iyor ardı. 

Susunu;ı: . Bayan BIJRe Yalvnrı 

rım ıize . Höyle şeyler dütünn•eyiniz. 
- Ted"vini:ı: boşa gidece diyemi 

korkuyorsunuz doktor? 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Fakat ne yazık ki. bir kader cilvesi 
o gözlere nete ııığı yerine, hicran göl
gesi düıürmüş 

Bundan meıul olan kimdir? 
Tabiat mı! 

Edebiyat genç doktorun ağzında 

adeta şıirdcn bir örtüre bürünüyor. 
13üıbütün güzelletiryor. büsbütün derin 

leşi yordu 

Sonra bay Vural tıpkı bir öz kar 
deş gib, scvdıği bu talisiz kadını tek· 
rar hayata döndürırı\k, güldürmek, me 
sut etmek için öyle arzulu idi ki., Elin
den gelse ne fedakarlıklar yapmazdı 

ki .• ? 

- Bayan flilg• 

• Zannederim ki daha fazla 1 ir 
şöhrete ihtiyacını;ı: yok. 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Bu siyah göz1eri ilahi bir mabede 

döndürüyor. 

Ve sanki bu ipek kirpikler;o mabet 
örtüıünün saçakları . zaten bu yüzde 
çirkin olan ne var ki; 

Düz esmer alında iki koyu siyah 
kaı; daima değiıen mana 1 arı i 1e inaanda 
büyük ıhtiraeları kı.mçılıyor. 

Yüzün bütün çizgi~eri düzgün .. 
Hele batı?. 
Ru başın Allahın en neşeli ve en 

atık bir dakikasında yaratıldığından bir 
an şübhe edi1emez. 

Bu kadın .. Bu güzel, yüzünde ve 
vücudunda etsiz, nefis hatları ile bütün 
diğer kadınlardan ayrılan bu kadın; 
bilmem göklerden yanlışlıkla yere indi
rilen bir melek mi? 

Y ok•a insanları affedilmez günah
lara ıürüklemek için topraklara uğra

mış bir ıeytan mı? 
Fakat bu duruşunda . bu bakışların 

da öyle bir ilahilik var ki. Ona şeytan 
diyebilmek, ona ki\fir diyf'bllmek ne 

büyük hakeı:r.lık. 

Kanunlar mı? 
Cemiyet mi? 
Bu sorgunun karşılığı pek muğlak 
Verilemez. 
Verilmesine hiç bir zaman imkan 

ol mıyacakdır. 

• . 
- Çok daldınız bayan Bilgi. Mu· 

hakkak okumak istiyorsanız .. 
Evet muhakkak okumak İ•!iyor · 

sam: 

Siz okumazsınız. Kardeşiniz okur. 
Y ııhut.. 

Y llhut. Eğer • isterseniz .. Sizi uyu. 
tuncaya kadar ben okurum .. 

- Ve siz uyudukdan sonra ses 
sizce çekilir, giderim 

Te§ekkür ederim doklar. Siz 
çok eyioiniz .. 

Ve o akşamdan sonra tedavi saatle · 
ri değlıdi 

iğne için akıam ü. tleri bav Vuralla 
ra oğrayan doktor Erdinç; Şimdi ye

meklerden sonra gelmeğe ve her ııece 

llay vurald:ı, bayan Sevgide vazi· 

yetde bir acaviplık, bir gayritabilik se 
zemiyecek kadar saf ve dfırü•t in an· 
!ardır. Onlar biliyorlarki, dol<tor çok 
nanıuı'u , ağır ba,lı. ciddi bir adamdır 

llem niıarılıdır Ve nişanlısına çok 
bağlı o Huğu; bu küçük memleketin ay 
farca mevzuu olup ağızlarda dola,

mışdır. 

Bilge ise 
bütün dünya 

okadl\r hayata küsmüş, 
zevk erinden ve eğlencele-

rinden elini eteğini çekmiş görünüyor· 

ki . 
Ona f öyle bir şey yormak fazla 

haksızlık olur, 
O; kocasının ölünıünden sonra ade

ta taşlaımış gibi katı, souk bir şahsiyet 
oluvernıişdir. Yüks~k . esle konuımaz 

E-vde ayak sesleri fazla duyulurs~ 

•inirlenir. Katiyen gfılmez. Yalnız çocu

quna ve oku,,ağa düıkündür, 

Bu iki şeye düşkünliığü de ol 
ma•a hatta genç kadına yaııyor dene
miyı•cek. 

Bilge'nin rahat uyuyabilme•i madem
ki okumağa bağ'ı idi. 

Kendi okursa sıhhati için n uzardı. Şu 
halde bir doktor sıfatı ile bir nevi tc· 
davi olan bir şeyi Erdinç niçin yapma
sın? 

• • 
"Ve gPnç kadın· .. lliç bir zaman 

ıne"ut olmadığını.- Onun bir başka11na 
aid bir a<lam olmasını,. Hiç bir zaman 
kendisinin olarnıvacağını \'e artık bir 

daha sevmek, mesut olmak emelini de 
kaybetdlğini düşiinerE'k bir gece çıl· 

dırdı. .. 
Doktor bu satırlıır,ı gelioce kesmiş 

di. 
Fakat dakikalardanberi • gözleri ka 

palı adeta uyuyor hl sini veren llilge; 
birden bu satırları ezberlemiş gibi 'öy· 
lemeğe başladı 

Bu ki ta 1 ·ı muzır olduğu için 
okur.ııyayını diyf' o kadar yalvardığın 
halde n'ç!n okutdurduğunuzu şimdi an 
ladıın hayan Bilge. 

Doktor ben bu kitabı çok severim 

- Bayan Hilgc. 
Benim ölümüııı ise hiç de gündt

lık vukuatı pek çok olan bu nwnıleket 
için mühim Lirşey deği clir 

Bılge • 
Doktor; daha fazla dl\yanamııdı.. 

Oturduğu yerden deli gibi fırlıyarok 
onun örtülerine kapandı Artık her şe· 

yi unutmu,; vazifesini, '"kekliğin:, va· 
ziyetin nezaketini hiç birşeyi dütün· 
miiyordu. 

Göziin1in önünde bu nefis kadın 

dan ve gclğsünün içinde bu kudurll\n 
aşktan başka bir tel< ıey yokdu. 

nu; belki de dünya kuruldu kurulalı 

göriilmemif, yaıamış ilahi ve eısiz bir 
aşk gecesi oldu. 

Doktorun şimdiye kadar boş, heve 
camız macera-.z geçE"n :J6 yıllık hayatı 

mukadde~ bir hir çerağ ile tutuımuş 
gibi.. Hu aşkı alev alev gen"ç kndının 
kalbine boşaltdı . 

Devam edecek 
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9tSAVAŞ.'IN GÜZEL YAZI Y ARIŞitl ı 
.lti ''"'f~ : 2 -----

Yaşasın çicek 
"Annemden öğrendim. lJe

nim1e evlenmek lstiyorır.uı

sunuz. Güldüm. Kahkaha 
larla güldünı. 

üstümd~ .. Size karım olsun 
diye bayıldığınız Aylen'i 
anlatayım: ilen h;ç 
de tatlı, çit kırılclım bir hz 
değilim. o.;ırası gelince bir 
gümrük haoın;alından ber
bad bir şey olurum. hafam 
kızdı mı ağ11nıa ne ge iıAe 
söylerim Eti,1ıe ne geçerse 
yere çarparım. 

Deli bu adam galiba, 
Dedim. 
Sanki ben satılık bir e~~ 

yamışım gibi: 
Kızınızla evlenmek İ• 

tıyorum Onu ahcağım. Gi 
bi abuk sabuk söLler. 
Çıçek pabuc, menuıl, bo 

yunbl'lğı, şu ve bu.. Böyle 
ıeyler iıtenir, alınır amma 
bir genr kızı aıınesinden is
te nck hiç benim aklıma 

eığıııaz bir ~eydir doğrusu. 

Bunu bana niye ıöyleme
diniz demi}·orum. 

. O Laman da benden ya 
azar işitirdiniz. Ya kMtınız
da lratııa katıla gül~rde gi
zi yerin d.blne gPçirirdim. 

Bu ıeyi istl'mek iç•n beni 
b~llenmiı olmanız lazım. 

Lakın siz beni nerden tanı

yoraunuz ki beğenmiş ola. 
caksınız ·ı 

Beni çaylarda, plajlarda, 
eğlence yerlerinde gördünüz. 

Tabii kendlıre çeki düzen 
vermlı, siirünınü~ 

zamanlarımda . 
l 1öyle yerleıe 

gelınmez. insan 

süslenmiş 

Fal!apatı 

saatlerce 

O dans eri rken bir içim 
su gibi •üzülen vücudum 
sırası gelince yılan giLi in
ıanı zihir'er ve sırasıncla 

hir taş g<bi katınızda yük 
/ selir Sonra ben dağınık Lir 
1 kızını Odamın eşyala 

rımııı, kıtablarımın derli top· 
lu o'duğu yokdul' 

Hepsini birbirine karı§dırı· 
rım. V c aradıpı ıı saatler 
geçer de yine bulan:am ~o 
kakd~n gelince daha kapı 

nın önünde soyunınağa baş
larım Pabuçlar.mı, e'diven
leriını, şapkanu nereye ge· 
lirse fırlatır, yatak odama 
gelinceye kaılar üstümde pek 
az ~ey bırakırım. 

l~aııt'n islerse konu~urum. 
İslemez~e üç gün ağzım 
açılmaz. 

l loıuma gidenlerle 11hbab 
Jık ederim Ho~'aıımadık1 a· 

ırnın yüzüne bilt" bakmam. 

..ııt:SAVAŞ>- "!!!!!!!!""""'"""""""" ... --...... ~~..-..-.. ....... .....,_...._...._~,,_..,_.,.._.,_~,,_, YÜZ: 3 
nüne 1 ır yıldırım aldı: 

Karım olunuz" 
• • • 

fDünya üzerınde sıyasi ve ık tıs adi hareketle~~ ..... --~--~-~~~--·---~~ __;;,~~~~~~-----~~~~~~~ ..... ~:.-
E vlendıler . Uza~ ş8rkfa J p ~ r 

Geçen ayın son günlerin 
de gelen haberler Japon agacı, dağınık, somurtkan, 

saygısız, fülörtçü.. rın gerek ı ançuko'nun 

Ayten yazdıklarından bın 
kat beter ! ır kadındı. Kav· 

Hele hu sonurcusuVurnl'ı Çın hududunda gerekse 
çı dırt cnkdı. Acı sözleri ne Mogolidan'Ja aıkerı faalı 
ise ne. llırçınl k ı:'arısına yete geçtik erini .bıldiril 
yakı•ıyordıı 1 üsbüıun gü mişdı Jehol mıntakasındaki 
zelle~lyordn Vur,.) saçları Çin kuvve! eri ile çarpııan 
kanımı?, yumrukları sıkıl- Japo'I \lançu'ar ceph ce 
mıı, yü1ü rnrarmıı ol rak neralını ·rücate ve Çin 
Ayterı'ı görduğü zam,ın bi hükümdinı sulh müzakere· 
raz da s vinç duyuyordu. lerıne girit:n k için müra· 

Dağınıklığı ise hiç fena caata 'l echur etınıılerd r 
değildi. Böyıece Jnponya Jehol 

G~nç kadının iskarp.nkri hududunda Mançulıo lehine 
ııi bir fırla•ışı, ıapkasını bır olarak i azı tadilatı yapdır-
savuruşu vardı ki .. Gör e · rııak istediği an'aıılı yor 
cek ~eydi.. Diğer cihetten ccnubı ve 

Bazı nrkadaşlarını 8 y,yor, . tim, i MogolUana doğru 
konuşuyor, tat ı val.ıt geçi· ı akın eden Japon kuvvetlerı 
riyorlardı. Fakat bazılarını ı il Mongol ıüvaril ri arasın· 
yerin ui ine geçlrlyl"r, ba da da çarpı,malar olmuı 
zan <la kalaba ık salonda otu· d J ur apon'far ~ıoagol kuv- 1 
rıır 1arken kimseye bir tele vet'eri arasında "ovyet asker·1 

şey söylemeden od>ısına kıı· !erinin bulunduğu ve bu 
panıyordu O zaman Vu 

kuvvetlerin 8ovyct zabıtanı 
ral ınüsafirleri nasıl ağırlı-

tarafından idare C'dildiğini 
yacağını bilemiyor, karıma iddia et nekdedirlcr. Rus'lar 
deli diyecekler diye ödü ise Sıberya hududuıır!dn iki 
kopuyordu. 

Güzeldi.. Şenui l<ırgan 

gi~i haılıyordu Fakat çekici 
idi. Karşısırda yanılı tutu
ıanlar Hı rdı. 

Onlara ar.ıda bir gülüm. 
semekden, göz süzmekden 

yüz ki'o netre uz~k olan 
mfüaueme mıııtakası-ıda 
Sovyet zabılleri ve efradı 
bulıınmıyacağını ileri sürü· 
yarlar ~lüsadcmelerın d !· 

vam el ıği on gelen hal:.er-
lerd na l ıılm .iı.d d ~'a 

geri ka'nııyordu . , 
mafıh Ana folu aJansı ııın 

Hele Vural kıskançlığını bugün Tokyo mahrecile 

Scupcina «S~u çına)) fes
~ ~i iş r. 

• 1 r. er d.ell. St tı• / 

Yevtiç l·abınes ScuJ)cınayı 
feshelmişd:r. Yeni seçim 5 
Mayısta yapılacakdır. Yeni 
parlamento llaziranda 1 opla· 
nacal·dır. 

Parlamentoyu 
amillt'r ikıdır; 

feıht'den 

1 - Yevtiç hükumetine 
uygun olan bır parlamento
nun mevcu·lıyet lüzumlu gö 
rülmekdedir 

2 llükümet fırkası ara-
sında bazı ıhtilaf zuhur et· 
nıııdir. 

\l. Uzunoviç muhaliflerin 
başında bulunmakdadır. 

Yevtiç kabin sinin seçim 
kanunu hakkında bir tedbir 
alıb almıyacağı be li değildir. 

Muha1if fırka! rın Yevtiç ka 
binesince tefriki mesaide bu. 
lnnmaları muht meldir. 

"ionra Mançurya'.ıın bir 
p.uçası t>lduğunu ileri sü· 
rer.:k bit~ıik bir ülkeyi, Je
h lu adılar. Şiıı dı de Çahar 
içine doı;ru yürümekdedir. 
lcr. Japonlar gelib büyük 

Çin duvarınl dayanmıvlar 

dır Pekinden ancak yüz 

' 

Ha~eşistan meselesi 
HabeıiBtan hududunda 

llabeıli kabileler tarafından 
öldürülen Ciyoti Fransız 
mutasarrıfı ile müstemleke 

askerleri için Fransız hükü 

meti tahkikata devam et 
mektedir. 

Bu tahkikat neticesi alı 
nınca siyasi tetebbüslerln 
başlıyacağına tübhe yokdur, 
\laahaza Fransa hükumeti 
ıiındiden Habeşllerden tazml 
nat istemişdir 

Habetlilerin ltalya ile ol 
vaziyetlerine gelince 
uluslar der neli bu 
meseleyi l-labetlllerde ltal
yanların kendi aralarında 

uyuşmasını bırakmışdır 

llabeılilere nazaran ftal • 
yan a~kerlerl ilerlemekdedir . 
Maahaza İtalya menabii ltal. 
yan askerlerinin kendi ara· 
zileri dahilinde bulundukla 
rını bıldirıuekdedir 

Japonların l labeşlstan'da 
temin ttdikleri ıı.ahreci İta! 
ya'ya kaptırmam k için 
l'abeşlilere silah yetişdirdiği 
ve onları İtalya aleyhine 
kııkırtdığı kanaati garbi 
Avrupa'da hüküm sürmek· 
dedir. 

lra~ petrol rı ve Suriye 

Suriye matbuatı petrol bo 
rularının bitmesi ve· faalıyete 
geçmesi m6naaebetile Şam'da 
yapılan ıenltklere iftirlk et· 
memitdir. Sebebi de Irak 
petrol firketi hisaelerinden 
Suriye'nin istifade etmeme· 
sidir." 

El ~ukattam Gazeteılnln 
de haber verdiğine göre;Şam 
belediye reisi dahi bu me 
rasimde bulunmamııdır. 

Mısır 
Vafd Fırkası • 

nın umumi toplantıamdan 
bahsetmişdlk .• Bu toplantının 
teferruatı hakkında fiıl Ah• 
ram Gazeteıl 21 n ltlnun 
1935 tarihli nüshasında ıu 
malümatı vermekdedir: 

Evvelce yazdığımız veç • 
bile Vafd Fırka11 Ramıeı top 
rağında mühim bir toplan· 
tı yapmııdır. Bu toplanb.J& 
30,000 kiti itUrak etmiıdir. 
Şimdi Vafd Fırkası tarafın· 
dan verilen kararların birer 
sureti Kral Fuad'a ve Bat· 
ve il general Mehmed ; 'e· 
slm'e verllaifdlr 

Vafd fırkaaının lideri 
Mustafa el Nehas pap. 

bu !>ararları bizzat aunaıufdqr 

Mısır ve Türkiys: 
<'2 Son kanun 1935 tar· 

ihli "El Abram" Gazetwi· 
ninCenevre muhabiri yazıyor 

Türkiye llariciye Vekilile 
görüıdüm. Bay T. Riftü 

ayna lcarıısıoda µozları:ı bi
nini alır, verir Şöyle yan 
bakıı, böyle dudak büküı, 
yani bin sürü kı~ılıı, dökü · 
lüı .. 

halabalık bir yerde en 

belli ederse gemi zıyı alı. 
vudiği hir haberde denıH ' yordu. 
yor ki S tlahlyeldnr •:ıahafil • 

ki o nelre kadar uzakdadır 
lar. Bu gılııle Japonlar 
Çin'.n yukarısıııı ellerine ge 
çirecelderdfr. 

Irak petrollerinin Ak de • 
nız'e akıtılma>ı için döıenen 
1.100 ki ometrelik boruların 
işletmiye açılma meraılminin 

İrak kralı tarafından evelki 
haftn yapıld:ğını okumutluk 

Aras'ın Ankara'ya d"8düfl za. 
man Mıs:r · Türkiye dostluk 
anlaımaunın itmamı için 
1 ütüıa ııayretinl ıarfedeceiln 
söylemiıdir. 

ciddi bır konuıu 1 ı;rk"n öyle 
esneyi~ini bile sak 1 ıyan na· 
ziklerden değihmdir.Hir o.asa
nın fütüne fırlar. ıslık çal
mağa farkı söylemeğe baş 

1 
lar.m. Etrafı ••da kur yapmak~ 
için dolaşanlarla eğlenm k · 

Genç kızlar yanlarında 
eyikf', yürüyen, pervane olan' 
erkek 1ere bir a\UÇ yem o1a· j 
ra k hep bunları atarlar. Be- I 
ni oc;aylarda r,örünce elbet 
beyenirs!nız. Eyi geyinmiş, 1 den pek 1evk alırım. Doğ 
ır uzik len anlar, dans ed~r, 
güler konu~ur. 

Bir içim su. 
Plajda görür, ho~lanırsınız. 

Yüzer, sıçrar, ku ·ı lara gö· 
ınülür, çıkar, kahkahalar 
atın .. 

Bir avuç şenl.kdir. 
Beni bir salonda beş on

ahbab ile çene yaparken 
görür tutulursunuz c')yle fı 
kirlerim vardır ki: insana 
inanıt ve dayanış duyğusu 

verebilir. 

takat azizim siz beni 
evir:cde, yalnız başıma kal· 
dığım odamda hiç gördü· 
niiz mü? lla. Bravo.. Tabii 
görmediniz. Ve göremezsiniz. 

Öyle ise eyilik ddkıkam 

rusu bu yalancıları inanır 

gibi dınlemek fena değıldir. 
İnsanı kukandırmağada ba
yılırım 

Y apdığım, yapmı yacağım 
şeyleri yapmıı gıbi göster· 
mek beni pek oyalar. 

İtte lıa y Vural ben bu· 
yum 

llem bende daha ne kö 
tü huylar vardır. Neler. 
Sakın aldanmayınız. Keıara 
lıarınız olacak olursaıı. ba· 
şınız ateıe yanmıı ol\.ır -... 

Ayten hu bitiğı Vur~l'a 
yolladıkdan sonra tenise 
gitmifdi Orada yine bir 
sürü arkadaıları ile saatler· 
ce oynadı Güldü, konuıdu. 

Akfam geç vakit eve dö 

1 
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Yazan: MUSTAFA. YÖRÜKOGLU 

Dedi. Paıa gö:ılüğünü dü
zellerek: 

Bizim izzet bey, müf 
reze kumandanı. Çok eyi 
oldu, geldi. l lep beraber ko· 

nuşuruz Tutııcağmıız ceb 
heyi kararlaşdırırız. 

Demek surelile endişeye 

mahal kalmadığını ve süva· 
ri zabitinin flliıılaunın vazi • 
yetini l;eğenmedlğini bir fi 
linlaya bir de süvari zabitı
ııin 'üı:iine bakar.ık anlat· 
mak isledi. Abaza izzet, 
arkasında dört dane en ya· 
kın arkadaıı o 1 duğu hal.le 
içeriye girdiği vakit. paşa 

ayağa kalkdı 

- Uuyurun. benim asla
nım.itte arkadaıların da bek
lıyor arlık fU kafiri flursa'
d·•n öteye ntalım 

Diyerek muta va tdan baı 
ka çam o!madı~ı lzzet'e iş
rab etdi Zabitler oldukları 

yerde ve lnkin tetik üs
tünde bulunuyorlar. 

Paıa İzzt'l'e ve arkadaş'arına. 
ı·er gösterdıkden sonra oturdu

lar. Bu defa İzzet ayağa 
kal!cdı, cebinden çıkardığı 
gümüı tütün tabakasını Ab· 
dullah beye uzatarak. 

Efendin, buyurun. En 
eyi Düzce tütünü. 

Abdullah bey sığara içme
diğini söy1edikden sonr.ı I· 

ğer arka·la~ları, cidden nefis 
olan bu tütünden birer sor aı a 

yapdılar. Süvari zabiti bır 

aralık dışarıya çıkdı. :llak- ı 

sadı dışardaki vaziyeti öğ 
renmekdi. Emrullah efendi 
isn,indeki ark,ıda•ına tesadüf 
et~iği vakıt: 

- Ne \·ar, vaziyet n<1sıl? 

Diye sordu Emrullah 
efendı:. 

!leyim dedi Bun1ar 
1 

göya sizi belediyede sardı- 1 

lar.llalbukı biz onları tama 
men sardık Arzu eılcrst-ııiz 

şimdi ıi 1 ahlarını ıdalıın. Biz 
kllt ııçmıyacak kadar sıkı 

Vural Ayten'ı çokseviyordu ı 
d t k l .. Ja-pon)·a'nın uzak doXuda Uslanacak, uslanmasını e ınevcu ... ı.aa gore " 
M k 1 \J 1 ı 1 gütdllğıi siy~sanın amacı beliy.ceğiın diyordu. auçu o ı o ogo ıs an 

Böyle bir kaç yıl geçdi. arasıııda çıkan hudut ilıtila· artık il' zlenmiyecek kadar 
Günün birırıde Ayten an- fına ne- J ponya ne dt' Sov-' açı lır. Bu siyaıayı ölen 

ne oldu Kız arının adını yel Rusya lcarışmıyacakdır. ı es1<i l1aıvekil T naka güzel 
[Çiç ki kovdu'ar ~ Japon nıahatılı l u ihtılô.fın anlııtmııdı. Ônce Mançurya'yı 

Çıçd<', minik ç;çek yıl j iki a ı'\kadar tar.ıf rıısında 1 ele çırmek sonra orad n 
ların yapamac•ığı ıeyı yap· ı doğrudan d >ğruya lıallcdıl ya~, arak ı n'de ve orta 
dı. >anki bütün u ur, bü mes lbım g ldlği r Otalaa-

1 

A rP.'da yerleımek. Görülü· 
tün biiyü yavrunun ipek sm adır. . yor 1.i. Japonya; adıQı adım 

Bu petrol işinin Surlye'
de naoıl karıılandıim anla

tan "A1ahram" GazetelftıJn 
2 ı son kanun 111 ı.ıu&hlı 
nü hasında çakan 
nen alıyoruz: 

...,.. ay-

Türkiye hariciye Vekili 
anlaıma muaheaelinln Ja· 
kın zomanda imza edilece· 
ğinl ilave etmlıilir. 

T. Rüttü Araı, M111r 
ulusunun bu sene zarfında 
uluslar cemiyetine katılma· 

, ıını da temenni etmitdir. 

el erinde imiı gibi ele avu· l 29 •oıı kfı un 1935 ı rıhlı ' bu anı~ca doğru yiirümel,de 
ca sığmaz çılgın Avkn bir "'lılliyet.d Ahrr el Şükrü 1 dır. 

Savaş !Yeşriyaftndan: 

den t uru!du 1 Esmer uz, k Şarkd.ı Japon Japonya ö1ç rdc, tarta• 
:;\imdi us1u, a ır baılı, siya,et: hakkında ezcümle j rak ve hiç bir vakit ama-

derli toplu çok temiz, yu· ıunları ya~ akdadır. cından ayrı!mıyarak ıleriye 
i ZAFERİN 

va sına çok içden bağlı bir "Uzak Dogudaki statüko- , doğru yürünıekdedir Dün 
bayandır. nun sürüb gıtnıesir i istiyen Ma.nçurya, bugünJehol, yarın 

Yaıasııı çiçek.. ulusların her biri )a öteki- yuk, ıı ç n, sonra kım bilir 
Yazan : R. Gökalp y 

A 
s 
1 

".l',,~ıı ne gücenmlf yalıud d öko Anupa ulusları ve bırle

Hııg·ün 

İstiklal Sa va ın 
ve heyecanlı 6 

en canlı 
yaprağı. 

İ. 'I\ IL.\ Btt ti flfYESİ 

Yeni Türkiye 
E<~zah«tnesi 

Nöbetçidiı· 

nomik sıkıntı içmde kıvra tik ~merika kendi kaygı'a· 

nıyor. Japonya için gun rile u~r ıırk n istediği §eyi 
doğnrnıdur l l!3 l yılında elde edebıleceğlni bilen Ja· 
bir biçime geti"erek koca ponya hiç durmadan amacı 
Mançurya'yı eline geçirdi. n'l doğru yürüyor. Amerika 
Ne Ulu.lar derneği, ne ele · 1ı arın elli yıldan beri Sarı 

Her kitabcida bulunur. 

:ı 
1 
' 

tertibat aldık. 
Vaziyeti "ıılıyan süvari· 

zabiti hemen belediye salo· 
nuna dôndü İçerıye girdiği 
vakit Abdullah beye bir ba 
l11tla vaziyeti anlatdı Abtlul 
lah bey, zaten E"vvelce bu 
tedbiri düıüııüb tertibat al 
dırdığı cihetle vuzlyetd:ıı 

emin idi. 
Süvari zab,ti Ziya heyin 

yanına oturdugu va~ il dışa 
rıd ki vaziy li Zıy" beyin 
kulağına fı ı'dadı '/ tıan 

merak etmekde ol n Ziya 
bey çok memnun olc'u ve 
Abaza lzzrot'c 

- Bu dairenin elrafında 
ki siivariler nedir? Böyle 
sıcak havıı la güneıın altın 
da durmaları doğru değil. 
1 lanlara ı1ağıl,mlar 

İzzet cevab vcrdı: 
Onlar pişkindir. Sonra 

bize ~.ok nıerbutdurlar Yanı 
ıoızdan ayrılamazlar. Ödü 
ğümüz y«:de ölürler kaldığı 
mız ver.le k"lırla 

Ziya t ey 1 u manidar soz 
l~rden müteess r oldu. izzet 
muhntablarını adeta duıırnn 
kabul eder ·k emniyet terti
batı aldığını zımnen anlat· 
mış oldu Vaziyeti ıdare et-

dernek dışında bulunan bü· korku drdik!erl ıeyln ne 
yük uluslar l..una engel oldui:ru ~imdi aıılaşılmn!ın 
olamadıldr. baıladı. 

mek istiyen Abdulla ı b y ta vatan hatnldir. Sen bet· alakadar olan Abdullah 

bıle, bu söz er ıizerıuc Ilı · bin kiılyi bize !tarıı çephe· beyin işareti üzerine A~aza 
nını değiıdlrdi Zıya bey cin tutmak ıçin getiririm demek dilile ~irin'e çatmağa baıla 
yanama Jı. lzzet'e: ı ti yorsun Lakın 1 ilki sen dığı, va:ı:i~et ve tarzı lekel-

Arkac:laş eledi Sız ı.nut o adamları toplanıağa gider- lüm'.erinden nnlaııldı Cismi 
mayıııı• ki ken i baıınıza ken lt>tin serilir. canıid vaLiyetinde duran I 
hareket edem•zsinız. Emre Cevabını verdi. ı!aıılı her cdhem paıaya sıra geldi. 
tıbisinlz llem de l:.öyle ıı a- ıki taraf ç.:ıl, hararetli iı:li Paşa ayağa kalkdı: 1 

nidar ıöz'trin m ra•ı nedir? Zıy.ı bey nerede ıse sViı • İzzet, Şirin! diye ba· 
lJamarlar ııeri neğe beş adı hına ıt Üracaat ed cek ve ğırdı. Burada Türkler ara 

Süvari Zil ııll rle ılidnlinl kayb hüyük hır fııcta olacakdı He. sında Abazaca konuın k ayıb· 
e•di Al 'ullah bey bil Hıdal r< k t ~ersin vatan kıyınni dır. !lem emir dinlemiyen 
t .. vsıyc tmekderı sarfı nıızar nı çok eyi bılen Abdullah adam asi demekdir. Kimse 

tn 1 dl Ort lıtıı idare etmek bey yir.e lf karııdı.iler iki kimsenin emrinı dinlemiye-
istlyen Edhem paş da ıaıır- tarafa ııert nıuanıek yapmak cekse. benim de emrim din· 
dı. luet'in de lcavgıı. etr, ele mec?uriyetınde kaldı. Abdul- lenmez demekdir. Sonra 
tarafdarı olmadıgvı, atvar ve l•h b y evvela Abaza k h ı .,. ıırışınam, a ... 
hlrekatından anlaşılıy rdu. lzze•'e Demek. •urelile İzzet'le 
l akin çok ashileıen Zıya f.lınizdeki kuvvetlerin Şirin'i tehdid etmeğe !ıaıla. 
beyin ka ş•sına Şirin isıııınde 1 ·~ı kimdir? dı Paıa ile İzztt ve Şirin'in 
ki luet'ın arkada ı dikildi Diye sordu izzet kendisi bu vaziyetleri kl\rfunda Ah· 
ve ağız kavgası <la gl gid'ô' nin olduğunu söyleyince Ab- dullah bey, iki sözle temin 
büyümeğe baş'adı hzet'tn ar· dullah bey: etdiği muvaffaluyetden mem-
kadaıı: Fen fil dat<ikn sizin ına- nuD olarak için için gülüyor 

İcab idcrse f) ş in Abnza fevk ve kumandanınız Şhin du. Paşa ile Abazaların mü-
y .ğrlııır.z ve i tedililıniz gıLi b yı t~ ııyoru'!I. Çiinkfı sizin nal<aşaları, gitdikce h rarel 
düı.ııanı kovarız Biz n'za· namın.za ve Lütün kııvv~ti leniyord\.ı. 
miye a$keri değı'iz ki lcu,n ııiz .ıamıııa ıc:'z söyliyen o• En had devreye geldiği 
nnda altına girelim. dur. vakit Abdul'ah bey müda. 

Diyordu, Ziya b~y pür Ded•. Zeki Ziya Ley Ab- lınle eldi. 
lıiddel: dullah beyin kendisine taı· Abdullah bey gayet ciddi 

- Emır, kumand altına atdığ.nı ıınladı ve terbiye5İ bir lisanla: 
girmek i temiyea kıınse, be- icabı o' arak derhal şesini Efendiler! Münakaıa 
nim nazarım<ltı asidir ve hat. kesdi. İzzet'in izzeti nefsile sırası deflil. 'il.kıt ııeçiyor. 

' 

1 ---· 
llaydi bakayım cebheye. Heb 
beraber gidiyoruz. 

Oedi ve hemen ayağa 
kalkdı. Ziya beyle ıüvarl 

zabiti de Abduilab beye imtl
salen ayağa kalkıncs pafa 
ile Abazalarda ayaklandılar. 

Abdullah bey tam mana· 
aile hakim bir vazlyetde idi. 
Karşısında bulunan gerek 
Paıa ile Abazalar, gerek 
kendi arkadaıları ıon dere 
ce mutavaatklr bir vaziyet 
aldılar 

Belediye dairesinden önde 
Abdullah bey olduğu halde 
hep beraber çıkdılar. Mer· 
diven başında Abduliah bey 
durdu; Paıaya: 

Paıam sen bastaaın. 
Cebhede bir it göremezıln. 
Sen burada kal.Biz gidelim. 

Dediği vakit Ethem pafa 
temenna ederek 

- Baş üstüne efendim. 

Evde hususi olarak bir ku
tu dondurma yapdırmıtdım. 
Onu yeseniz de gitseniz. 

Dedi. Abdullah bey miia
tehzi bir lisanla: 

- Cebhenizi görelim, on
dan sonra paıam. 

( Sonu yartn ) 
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Dr.BAKTfRIYOLOC Dr. OPERATÖR 

Medeni belli Sa~i Özatay 
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M~h:;~:~alak :ı YEN i c Esi TL.ER i M iz GEL M is D i R. 
it,; ve salgııı 
lıaslahk 1 a r 
mütf'lıassısı. 

Cerrahi hasta
lıklar nı ii t c

lıassısı 

Cilt ve Zühre-
1 LÜTFEN OKUYUNUZ! 

\iıı:;~~~'.~~~11::,. 
1 

-- •... ıPEK IS- AL TINMEKİK İpeklileri 
Mcvsiııılik ve yazlık M ı\l\T()J~Uli - PARDES(Jl..ıCK Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -

ne evinde her gün öyleden sonra hastala -
nnı kabul ve tedavi ederler· 

Balıkesir- · Rigadıç - Sın

R()Bl~IK Yü11lüleı--

En birinci YERLi - İNGILIZ Kostümlük kumaşlar/ar 

Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda dırgı Otobüsleı·i 
Balıkesir- Bigadıç- Sındırgı otolıiblt•ri lıt•ı· giiıı döşemelik 1 eri 

Tokatlı oteliıu)Pıı ıııııııtazam:ııı lıart>keı t'df'ı· vt> 
diineı·. llüsterileriniıı .. ~"a ,e ~airt>lt>riniıı ardi,e- Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire . . ., . 
teri mf'ccaııidir. Rek<tl>et (;.()türııı<'Z Bir Fi<ttl<l M<tZctınızdlt S<ıfılıı· 
~~~~~,~~~~~-ı Muhterem miişterileriınizin lütfen teşrifleri islifad('leridir 1 

Jurtdaş: !ı ADRES: FAHRl'FJ\VŞANULI i 
~Hilaliahmere, Himayeietfale~I Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 1 
1!i Tavyareye yardımı borç bil. l I Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 1 
~~~~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~~~ 
*zzs:xxxzzz:zzz::z::::z:zz:z:zz::zzz::~ ı .... 

• EN ~ EN a =~ S E H i R;: 
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Belediye Dispanserinde 

• 
a 

TEMiZ MÜREFEH~ 
. 

BALIKESiR 
PALAS 

BAL/KtSiRİI 1 

PALAS U 

•l Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 

• Teşrif t>dt•ıı "" ıııiişkülpt•sı•ııt ıııüşıerileriııi dulıi uu•ııııııııı t>dt'ıı r: 
teıııiz, konforlu \e servisı ıııiik11ııııııt·I, iiı•r11Lleri lıerkı·se ı h.-rişli .H•ııi •• 
iıı~a l'llirdiği sıcak ve soi(uk asrıııııza uyguıı fı•vkal:'ıdt• haıı~osilt' n 
tavsiye~ ... dt>gıw bil' oleldir .. -\llıııda gazinosu Yarull'. Gazinosunda •• 

f büLüıı şeraiti sıhlıi~·eyi lıaYi ve lıer nıeııılt'ketiıı gazPtf' Yt' ıııt'cıııua- U 
larıııı buluııdurur. Güzel ve sesli ı·advosu mevcuttur . ff . M 

*ZZZzzx::x::zz:zz::zzzzzz:zz:z::::z.zz:* 
• 

sinemasında 
13 ~ubat ~arşamba a~şamından itibaren 

1914 -1918 Büyük savaşın can-
lı tarihi 

KIYAMETGUNLERİ 
llEPİ)IİZİ ,.,! Bl/l't.:\' DCY .\ YI .\L.\K.\ll.\H 
EDE" lhı FİL)lİ llEHKESİ"' liÖIUIESi L.llMl)IH 

1914 1918 savaılarına girmiş her memleketin ayrı, ayrı 
milli ve timdlye kadar meydana çıkmamı§ vesikalarından 
alınmıı büyük bir savatın biricik doğru filimidir. Bu filim 
size savaştan evvel ve sonra siyasal meydanda bulunan 

Bıtlıkesir Beledi)re 
Başk<tnlığıııdaıı Dr. M. Ali 

·ılı büyük adamları tamaoıile hakiki toprak, hava ve deniz 
savaılarını gö>terecekdir Aynı zamanda. 

ı ÇANKKALE MUHAREBESİ ve TÜRKÜN 
ZAFERi Balıkesir st'lıri ııuıııar:ılaıııa islt>l'iııde kulla-• • Cilt, fr.-ıı!.{i, ht>l

nılacak numara levhaları 15 ~iiıı ıııiiddetle açık . ı-oğukluğıı lıa~Lalıkları ı Bl' Bİll ll .\HI' FiLı~JI DEGİL 11.\RBİ~ FİLİ~Iİ l>İH 

Muayene Günleri 
Ci' .ll.\BTESİ (;f'.\LEBİ 

Üğ'lı•ılpıı soıını :-;;ıat 1 fı - l 6 
Dr. Bav .\lııııt•d Eıııiıı 

P.-\Z.\H (;C,\'l.EHİ: 

İı· lıa-1 °lıkl:ırı 

üglrdeıı soııra saat ı 5-16 Kulak, Boj(az, 
Burun lıa~talıkları I>r. Ba~ llPlınıeıl Kı\ıııil 

P.-\Z \HTESI ı;f·~LEHİ: 
S . ılıalı saat 10 - 11 İt; h:ıst:ılıkları Hr. 
Bav .-\hıııNI Enıiıı . 
Üğ'lt•tiPıı soıır:ı 15-1 li (;öz lıasıalıkl:ıl'ı Dr. 
lla~ ihsan .-\lııııed 

S.\LI GÜNLEHİ: 
Sahalı saaı 10 - 11 İc· lıasıalıkları Dr. 

• 
B.ıv .-\lııııt•d Eıııin 

Ü:l:IPdı•ıı soııra sa:ıl lfl-16 D slıasıalıkları 
• • 

Dr. opı•rali'J!.' B:ı~ Saıli Özal ~ 
C:\HS .\~IHA Cil'"'LEHI: 
• • 

Öğlt>dt>ıı :-;oııra saaı 15 ~ 16 İı;lıastalıkları 
Dr. Bav H:ıif 

1 

ı•ksiltoıeye k.oıııılıııuşdur. , .. ı ıııııte ıassı~ı. 
1 - Eksiltme 27 şuhat çarşaıııba giiııii saat 1 

Yakın bir maziye ait olan bu büyük ve çok kiymetli fili . PEBSE11RE nf·~' LEHİ: 
15ıle8alıkesir bf'lrdhe pııeürııeııirıdt• vapılacakdır. , Hastalarını saat üçte mi herhalde görüoüz. ÜğlPdl'll SOlll'U saat li) - J 6 llı·rİ lıa~la-

9 Ek · ı · · • ı 1 1 d• · d . hükümet caddeıinde mu· 
~ - Si llllf'~ e gıreCt'" er H' P ı~·e e lllt'\'- ıı ayene haneıinde kabul ve filiııı :lt'<•h• i~ıaııbula iadP Pdi!t>et>ğiııdeıı \'akit ; Dr. ll.ı~· ~1 .. lııııNI .\li 

ka_vbetıııe~iııiz. İlthı•teıı. DÜ~Y \il.-\ Y:\DISLEHI 
11.- __ _ ••tıt eıııaye ııiııııuııelere güre \ e Enıa~ e ıııııııara tedavi eder. . I 

la vhalarıııın feııııi e'saf 'e e~k:il tanıaııwrı tt'- ' 
min sure tile bii~ iik taalılıiitlert~ µ:irip ıuuvaff:ık '§ ~ y ~ \j; 
olduklarıııa dair bilgilt·riııi eııcüıııeııe gösıerme- 1 leri. 

ö - Eksiltıııeııiıı ıııulıaııııııeıı lıedt•li 1200 1 

lira olup pt>~- :ıkt;rsi 90 liradır ihalede lıatt>ıııiııat 
~·iizdf' 15 nisbrtiııdP arılrılae.ıkdır. 

A one ücreti 
YIL ..... GI 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

4 - fsteklilel'İn l11ıııa :ıiı s:ırırn11ııt''i hele
di~·e t•ııciiııwıı kalrıııiııd(•ıı ,;ııııalaı·ı • ve pe~
kc.;alarıııı hrlli saatdeıı ev\ el lıel.-diyı• H'Zıı<•si
ııe nıakhuz nıııkalıiliııdc ~atırıııal~r'. il:'ııı_oluııur. 

1 11-1J-20-2;) 
1 

Müddeti geçen nüıhalar 
10 kuruıtur . 
-·+--

Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

, ___________ , 
Yurtdaşt 1 

-+-

SAV AŞ Cumartesi günlerı 
çıkmaz. -·-

SAVAŞ 

llıı lıii~iik \"(' kıyıııl'lli filiıııp 

Filiıııi (le ilan• f'dilıııişdiı-. 

Bu proğram yalnız iki geceye mahsusdu."' 

FIR.SATI K.AÇIR:ıv.I:A YINIZ 

.\ \l'H':t l>ii ııy ı ifa hı·ı·IPri 

. . . ::..... ... . . ' 

BalıkC'siı· iııhis<ırlaı· baş 
m ii ti ü ı• I iiğiiııd<~ n 

.-\ğoın.ı iıılıisarlar ıııiidiiri\t'Iİ aııhnrlarıııda 
f . • • 

hıılunaıı idar~·ıııali ~apıak liitiiıılt•riıı .\~011.\a an
lı ırlarııııızdaıı c;öıwıı ıarikilt> Baııdırıııa :ıııbarla

rıııııza nakil H\ lı>~liıııi 5-2-!liJ5 t:ırilıiııdt'ıı 

25-2-H35 ıarilıiııe kadar aı·ık ı•ksiilıııf'YI' koıııııuŞ . . 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hilalihmer insan/Jğın şefkatin
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila- ı ı. j 
/iahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına iDARE YERi : Balıkesir l\:uvvayi ohlu~ııııdaıı laliplerin hu lıahılaki şeraiıi anla-

l
milliye cadde,inde Hususi daire 

aza kavda/. 
13alıki!sİr Hilcililıııu·r 

.1/erke:I 

, . . .·. . _ rııa.k iizerl' E.~r~·ıı.ıit ~e .Haha \f' ı;iiıı<•ıı iııhisar-
Telgıar ;d::s~ ABŞlıkesır larıl<' haş ııııulıırıyt'llllllZı' ıııiinwaaı ı·~ lt>nıı>lt•ri --------J il:lıı ııhıııur·. 12-1 fi-20-2:'> 

[ ui_t_h_k_c_s_i_r_l)_o._ğ_t_ı_11_1_v_e __ 

ı t .:t)Ctıli B<ı k ı ııı 11: vi 
\'ihhetiıı JllPl'kt•z n· ıııiillıakatı, selıir n· . . 1 

kövlı1 ri ahalisinden rııüı·at'aat ed<•ıı ııelwlPriıı . ' 
l'llıii \'P nıiiski"ıl:'ıılı lıt>ı' ıw\' İ tlıığuııılarıııı H' alı> • • 
l11ııı11111 kadın aııwli~atfarıııı ıııiiı · ~~rsf'dt> ııwct•a-

ııeıı yapar. (.:oc11k dii~iirıııı·k tehlikı·siııt.IP h11lu
ııaııları da k<>zalik ıııN·caıH'tı ~aııranık ıı·d:ni 

<'df'I'. 
2 - Siil co<'11klaı·ı n• iki \asııı:ı kadar ol:uı . . . 

kiieiik hasta 'avrııları ıl:ılıi ıniİPSSP~ı·dP vatırarrık . . . 
lıt>ı' zaıııaıı ııwı·ı·aııPıı ıc•thl\ i ı•dt'r. 

;} Sii l t:m·ıı kları 11111 hakıııı ı:ıı·zları hakkın-

da ıııi"ı:-;ıaklwl \aliılt'lrrı• \I' ;:t>ln•lik <·sııasıııda • 
\t1k1111 ıııPll1111. anzalaıa karşı t:ıllıiki lf\zıııı geleıı 

tı•da'i H' ıı•dhil'l.-riıı :ılıııırıasıııı da ~··lwlı·re ö~-• • 
l'PI 11wk iizpı·ı· tfpı·slı•ı· H·ı·ilir. 

-! Ciiııılıııı·i,Ptiıııiziıı BalıkPsir'ı• halı~.-ıtiı::ci . . . 
hıı fa,tlalı 't' lı;I\ ırlı ıııiiı•ssPst'llt•ıı ıııulıı.-ı·ı·ııı . . 
halkııııızııı i~ıifatlP\t~ ko:o;ıııahırı il:iıı oluııur. 

Nqriyat müdurü : ESAT ADIL 

Vilayet \latbaası Balıkeılr 

1 

~. 


