
Sovyat Rusya hOkOmetinin iç ve ~ışarı 
işleri siyıseti tasvlb etti 

Her yerde 3 kuruıtur 

• 

Sar madenlerinin satın arınması için 
Alm·nlar mücevherlerini hediye ettıler 

Çıkaran 
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Saylav Namzetleri T es bit Ediliyor 
- - ------ --

Umumi reislik divanı Atatürk'ün~-
başkanlığında toplandı. 

Atatürk 

letanbul, 1 (A.A ı ·-· Tebliğ: 

1 - Umumi reislik diva
nı 1-2 35 ıaat 11 de önder, 
Atatürk'iln haıkanlıiında 

Dolmabahçede C. il. Fırka

sının yeni saylav namut
lerinl lesbtt va2ifeıine baş 

la\l'ıtd r 

2 Umum reiılık divanı 
bu it hakkında fırka nizam 

namesinin mahıus maddesine 
uyarak fırka umumi idare 
heyeti ve fırkanın meclis ııru
hu ıdıue heyeti ile istitare 
Yanının '.! şubat J 5 cumar-
etmeire karar ver mit ve 

Almanya 
lloma misakı 
Projesi hakkında iza

hat istedi 

davet etmişdir 

3 Fırkan · ızın icra ve 

killeri se , hı i rnünasebet ı le 

ulusa arz edil ece" be , an na. 

me muhte vi y atı 

konutmak üzere 

üze rin de 

davet 
o!, nmuşlar 

4 - Fırka idare heyet· 
lerile İcra Veki !eri ~ şuba t 
cumartesi saat 1 1 de Dol· 
nıa lıahçed ~ lop anacak dır. 

İstanbul, 1 ( A /\ ) C 

H F Umumi teislık divanı 
yeni saylav namzet ! erı hak 
kında içtima için fırka di-

: 

Rece .J Peker 

Grip 
Salgını 

Her ~erde t;oğalıJor 

ismet lnön.i 

lesi günü 11 de toplanma
sına karar vermdışlr. 
Fırkanın meclis gurubu ı dare 

heyetini 2 şubatda dolma 
bahçede toblanmıya daved 
ederim . 

ismet İnönü 
İstanbul, 1 (A.A ) - Cüm 

huriyet Hal hrkası umumi 
Reislik dıvanı yeni Saylav 
namzetleri hakkında istitare 
için fırk11 di ,. anının 2 şub" t 

(cumartesi saat 11 de Dolma 
bahçede toblanrııasına karar 
vermişdir. Fırkanın umumi 
heyetini çAğırırını-

C. H. f, U. K. 

R. Peker 
-=-~· 

ismt't in()nii 
Bay Şükrü Kaya ve 
bay Receb Pekerl'e 

istanbula gitdi. 
Ankara, 1 IA.A) - flaı 

bdkan ismet İnonü l erabe· 
rinde içeı i işleri La kanı B. 
Şükrü Kaya, C. il. F genel 
katibi R. Peker olduğu hal 
de dün akşam lstanbuı'a git 
mi§lerdir. 

sovyet Rusya'nın 
Kara, Hava ve Deniz ordu teç

hizatı ne kadar artmışdır?. 
~Jiidafaa komiser nıua,irıiııin lw~aııaıı 

Moskova 1 ( .\A ı 

dafaa k c' miser muavini kon 
gr da beyanatda bulunmut 
ve demitdir k i: • 

Kızı l ord
0

u mevcudunun 
yüde kırk beş buçuiıu ame 
le ve Ordudaki köylüler 

arasında yüzde doksanı da 

kol köylüdür. Ordu da Fır

ka ve komünist gençliği aza 
sı nisbel i yüzde elli ve 

kumanrlanlar arasındaki nis 

beti yüzde altmıı sekizdir. 

Alay Kumandanlarının yüzde 

onbeıi Fırka kumandanlarının· 
da yüzde ellisi muhtelif 

harb akademilerinden çık 
makdadır 193 ı yılından 

beri Tayyareler yüzde 350, 
küçük tanklar yiizde 792 ço· 
ğatmıtdır. Topçu ve süvari 
mllralyozları iki misli ve 
Tayyare ve Tank mitralyoz
ları 2 miıll telaiz postaları 
adedi yüzde 1750 ve Tayya
relerdeki telsiz poıtalarıda 

1900 artmııdır. Deniz fılo 

muzun mevcudu 1931 de 

yüz it..ibar .,dersek flnıdi 

yüzde beş yüz otuz üç d.,niz 
altı gemiııl, yi!zde bin yüz 
kıyı muhafaza gemisi ve 
yüzde 470 torpıdomuz var · 
dır. Hududlar yakınında iıtlh 

kamlar yapılmıt ve bir çok 
garnizonlar teıkıl edilerek 

müst hkem mıntakalara tev· 

zi edilınitdir. Baltık denizin 

de kara denizde 
Şarkda bir çok 

noktaları ikmal 

ve uzak 
müdafaa 

edilmiıdir. 

Kızılordunun nıevcudu 1 !t34 
sonunda 940000 kiti idi. Bu 
kadar azla iktifa ancak tek 
nik, inklfaf ve techlzatla 
mümkün olmakdadır. 1934 
müdafaa bütçemiz 5 milyar 

dı Mydafaa komiserlil!lnin 
935 bütçeal 6 buçuk milyara 
yakl.ıtmakdadır. 

Moıkovo, 1 (A.A.) - 'Sov 
yet k·ongraıl Molotof raporu 
müzakerelerini bitirerek hil -· 
kumelln içeri ve dıtırı si· 

• yasetini tasvib eden kararı 

ittifakla kabul etdi. 
-== ' . 

Fransız Bakanları 
. 

Londra'ya vardılar ve lngiliz 
bakanlarile müzakereye baş

ladılar. 
---------

Neler görüşülüyor? 
Londra, f (>\A) Fran· 

Çocuk ailenin ı·ef ahinı 
kısmaz 
Ya:ıın Doktor llalid U::el Doğum ve 

çocuk bakını evi baş lıekimi 
Ôyle tahmin ediyorum ki !erini sorunca aldıiımız cevab 

genel savaıdan - Umumi tamamen ıu kıllıenin aynı

harpden sonra ailelerimizde dır: (Efendim iki dane var, 
garip bir fikir canlanmıya bir üçüncüsüne bakmak zor 
baıladı. llarbin doıturdul!u oluyor; üç dane var, dördün
para11zlıkdan ileri gel"n ba· cüsünü yetiıdirmiye vaktı-
zı yoksulluklar bilhaua mız müsaid delili V. S.) 
ftkara ve orta halli )'uvalar- Yukarıda anladığım gibi 
da çoculı. yapmakdan ka- memleketimizde yaıama ifi, 
çınrrlak ihtiyaçlarını dol!ıır. bizleri böyle hayat kaynak
du. Geçinme darlıiının ver- larımızı kurutucu tedbirler 
diğl ıztırapları hafifletmek almıya sevk edecek kadar 
dütüncesile ihtiyar olunan zor ve muattal deilldlr. 
bu hareket, z"ngin yuvalar- Esasen üç beı çocuk yetlt
da yer bulmamıı olsaydı, dirmeye kudreti elan aile 
harbin muzayık&1ile meyda - lerde de, annenin bir az yo
na çıkan bu telakkinin rulmamaaı, üzülmemesi için 
senelerdenberi refaha ka çocuk dütürüldüğünde hatır-
vuımuı olan memleketleri lanak bu itin yalnız bakım 
mizden çekilmiı bulunurdu gücünün azlığından ileri gel-

Bır çok ınilletlere nazaran mediğini daha eyi anlamıt 
tutum- lktıtll'di - \'aziyellmi. oluruz. 
zln çıok eyi bir halde bulun Bu sebeple her ana babaya 

hatırlatalım ki ıoyıal kurum masına. köylülerimizin hemen 
umumiyetle ekimcilikle-zira- içinde kendilerinin tutduk· 
atctlik- uğraııb geçinmelerini !arı yer ve değer ne ise bu 

gün ana rahmine dütmüı bu· 
elde. etmekcle oldukları içın 

lunan hücre halindeki beter 
Avrupalı a~lenin düıdül!ü 
darlığı duyması thtimalJen 
uzak . olmasına; et, ekmek, 
yağ, sebze gibi zaruri g da
ların memleketimizde çok 
ucuz ve bol olarak tedari
kinin kolaylığına rağmen 

ailel~rimizin bir çoğunun • 
hala dol!acak çocuğu ida-

• 
re edememek kayguıile 

çocuk yapmakdan çelıindik· 
leri've kazaen meydana ge 
ı.,n ·gebelikleri de dütükle 
neticelendirdiklerl girülüyor ı 

Bu haller bize gösteriyor · 
ki, bugün kar,ılaımakda ol - 1 

duiunuz çocuk düıürme hadi· 
selerinin sebebi hakiki ge · 

çlnme darlığı olmayıb daha 
ziyade senelerdenberi de
vam edege1en ve bugün için 
soysal vaziyetimlzde yeri 
kalnıı)'an esa11ız bir vahim
den• lbaretdlr. 

taslağının il.,rlnde tutacaiı 
yer ve del!er de aynıdır. Ve 
hatta bu yeni hayat bulma
ya batlıyan dölün ileride ne 
olacal!ı, memlekete, mllletl
mıze ne kadar büyük yararlı 

itlerde bulunacal!ı ıüphell 
olduğuna bakılırsa onun kıy· 
metinin .biz hayatdakllerln 
değerinden daha fazla ol
maaı lazım geldilii anlatılır. 
Şu halde beıeriyet için bel
ki büyük bir deha, bel· 
ki büyük bir kurtarıcı, bel· 
ki büyük bir bilgiç olmaaı 
ihtimal içinde olan bu ha
yatları ıöndürmejte kalkıı

makla ihtiyar olunan hata
nın, kabahatin ne kadar bü
yük olduiiu tasarlanılabiltr. 

Ankara. 2 IA .A.J - Sıh
hat ve içtimai muavenet ve 
ki\letinden : 3onzaıranlarda 
yakın uzak bir çok memle
ke: !erde grib salgını baş 
gösterm i ş ve yurdumuzun 
bazı tehirlerinde de nezle ve 
hoğaz hastalıkları adetten 
ziyade görülnıeğe başla ı rııs 
dır. Şimdıki halde ne dııarda 
ve ne de içerid egörülen va 
kalarda hastalıl!ın herhangi 
ağır ve diğer bir hastalıkla 
göı ülmemıtdir Bununla be
raber halkımızın çok dikkat· 
li davranarak ıoğ>Jk alg nlı
ğına se ı ·eb olacak hallerden 
mümkün olduıtu kadar çekin 
mesi ve hasta ziyaretine 
gitme ı • eleri ve h.,r suretle 
sıhhatlerini korunıağa çalıı

maları tavsiye olunur. 

icra vekilleri hey.eli 1 Ankarıt , 2 (A.A.) - icra 

sız Baş bakanı ve Dıı ba
kanı dün akıam buraya 
gelmitlerdir. Müzakerelere 
bugün Baınakanlıkda bat-

Londra, 2 IA-A J - lngi 
liz b.,kanları bu · sabah 
erkenden baıbak<lnlıkdan 

to;ılanarak dünkü içtimada 
Franaız bakanlarının ıöyl.,dik 

lerini tetkik etmişlerdir. Ga
zeteler son derecede ketum 
bir ıekilde geçmekde olan 
dünkü mülakatlar 
hakkında değiıik malumat 
vermekdedir. Taymiı gazete
si bugün öğleden sonraki 
mülakatlarda umumi mahi· 
yetde fakat memnuniyet ve

rici neticeler elde edilecel!i· 
ni ümid etmekdedir 

1 lıltta diyeceğim ki bu ço 
cuk düıürme itiyadı. o 
eski senelerin yaıatdığı, ge
çinme darlığı korkusunun 
bu gün bir çok ailelerde 
soysal akideleri,dütünüşleri. 
aile ocağının husuıi terbiye 

sini zayıflatmasından ileri 
g"lmekdir. Şu halde hüku
metımizin samimiyet ve 
ciddiyetle takib etmekde 

oldıığu nufusu çoğaltma 

ılyaıelinde muvaffak oluna 

bilmesi için her ailenin his· 
sesine düıen vazifeyi yap· 
makdan çekinmemeai l ft zım· 

Biz Türk ailelerinin buka· 
dar büyük bir hataya sapma
ya, dolayısile düıman uluı 
)arın topla, tüfekle yıkmal!a 
çalııdıl!ı ulusal milli bünye· 
mizl kendi kendimize kemi 
rlb çürütmemlze bir ıebeb 
varmıdır? Bu harekeli ittihaz 

bay Mussolını 

Pariı, 2 (A.A.) - Alman

ya, ı\ vusturya lıtiklali hak
kındaki Muuolini Lava! and 

hakkında laıması projesi 
bazı izahat 
Almanya aynı 

btemltdir. 

ademi müdahale 

zamanda 

andlaı · 
maaile Fransa ile Alma.,ya 

Haskyö'de 
Dereler taşdı 

Sofya, 2 f A.A,) - Hasköy 
mınlakasında dereler taımış 

arasında Ronrn'da inıza edi- ve l 1asköy\in üç mahalles '!e 
len iki taraflı istişare andlaş - civar köyler su atında kal 

maaının şumulü de öğrenm"k 

iıtemekd.,dir . tl rl y Lava! ay· 

nı zamanda Romaya'da 
verilen bu s•·,,1!Prl Roma 
ile anlaşdıkd .• ıı .. oma cevab 
verecekdir. 

Silıilılaı·ı 
Azaltma konferansı 

4 yaşında 
Cenevre, 2 f A.A) 

Silahları azaltma ve tatil 
konferansı buııüıı dört yu· 
tına ırlrlyor. Konferans fuba 
"n 18 de toplanacaktır. 

mı~dır. Yüz evin hasara uğ 
radığı ve hazı köylerin yıkı: . 
dığı bi 'dlrillyor. ........... 

iskeıı<leriye .. 
il Yuııaııi~taıı · :ıra:-ııı

ıl.ı ta~· ~ are po~ta~ı 
İstnnLul 2 (S.Ş) - Ati

na'dan bildirildiğine göre 
balkanlar meclisi Yunanlsta 
nın bazı fehlrleriyle İsken· 
deriye arasında btr tayyare 
postasının açılmıuına karar 
vermltd.lr 

1 
Vekilleri H.,yeti dün akıam 
İstanbul'a gitmişdir. 

Ayasofya müzesi 
lstani ul, 1 (A.A) Aya-

sofya nıüzesi bugün umuma 
açı l dı 

Sular çekiliyor 
Edirne, 1 (AA ı - :;ular 

çekilmeye baılamış ve teh
like kalmamıtdır. 

-
Yunan 

.\nıele tire!1ine bir kur
~nıı atıldı 

İstanbul, 2 (S . Ş) - Atı 
na' dan bildirili
yor: İçinde devl ı· t demiryol
ları umum müdürünün bu· 

1 un duğ u olodrezin ile seller -

den bozulan yo: 1 ıırı tamire 
1 gid~n ıımele t •enlne Karn-
ı ağaç müsellesın döndü /!ü 

1 sırada kurıun ııtılı.ııış ve ış· 

çi 1erden iki kişi yaralanmış 
dır --
11 """ r ıııu lnıdı>lt• 

Bükreı, 2 (A.A) 

islı•ri 

1 lü-

künıet ecnebi memleketlerle 

eıya mübadelesinde cari lısul 

teri daha mülayim bir şekle 

koymağı derplf etmektedir. 

lngıl•z dı~ bakanı 

lanmıtdır. lnglliz siyasi ma
hafili alınacak neticeler hak 

kında bedbin değildirler. 

Londra, 2 (A A.l Roy-
ter ajansı bildiriyor: Dün sa 

abahki Fransız · İngiltere l.o-
nuımalt,rında pek lıüyük 

l•ir kısmen Fransız erkanı 

harbiyesinin .~ lınanya,nın 

askeri vaziyeti hakkındaki 

mütalaalarını izah eden bay 
Laval'ın nutkuna tahsis edil 
mitdir. Fransız ve lngiliz 
mahafillerinde e 1de edilecek 
neliceıerin her hangi bir 
suretle olursa olsun Alman
ya aleyhine müteveccih ol· 
dukları 0 1 zannetdirecek bir 
şekil olmamasına büyük Bri 

ı tanya hükümetince pek zi-

l. yade ehemmiyet verllmekde 
dlr. 

-~- •. __. ... _ . ·-

V enızelos 
Suikast tahkikatı ev
rakına yapılan suikast 

bay Venızelo, 

dır . 

Her gün bir yenhile kar 
ıılaıdığımız düıüklerin ıebep· 

Sar 
Madenlerini 

almak icin 
' 

Bı!rlln, 2 ( A.A ) Erkek 

Atina, 2 (A.A ) Dün kadın bir çok yurdseverler 
gece bazı meçhul ıahular hükümetln • Sar madenlerini 
Venlzt.los mesele&ini tenvire satın almasını kolaylaıdır
memwr istintak haminin oda. mak için mücevherler hedi-
sına girerek davanın birinci ye etmeyl , kararlaıdırmıtlar· 

edenlerimiz acaba kendi vlcda-

nlarına kartı beraat edebilecek 
bakıı noktaları bulabiliyor-

lar ını? 
Hu sakim adetin köylülerimize 
kadar yayılman, onların da 
birer vesile ile çocuklarını 

düıürmeye kalkmaları, büyük 
bir ehemmiyetle nazarı dik
kate alınmal!a v" aileleri 
bu zararlı teıebbüslerden 

vaz geçirmeğe dejter milli 
bir sa vat olmalıdır. 
Çocuğun bir aile büdce

sine zarar vermiyecel!lni o 
ailenin refahını daraltmıya
cağını gösteren en canlı de
lil, muıevi unsurlarıdır. En 
azı ütden batlıyan ve alel -

vasat beı altı çocujtu bulanun 
musevi ailelerinden kaçı se
falet içindedir. Çocuk aile 
yuvası için zararlı bir rüküa 
olıaydı, bütün haraketl 
heıaba ve metafaate daya · 
nan musevllerin çocuk ye· 
litdirmiye bu kadar çek 
ral!bet göstermemeleri lcab 
ederdi. 

defa naklini mucib olan gö dır. Fakat mübayaa biç bir 
ya sahte - ıabadetlerle imza· mütkülii.tı lcabetdirmlyecelil 

tarı m.lirekkeple karalamıılar. \ için hükQmet bu teklifi kabul 
dır. · etmlıdtr. 

Çocuk mill.,t için oldui• 
kadar aile yuva11 için de 
etsiz bir servet, kuvvetli bir 
dayakdır. Aramızdaki Türk 
olmıyan unıurların sahtb bu. 

Devamı üçlincü yQzde 
~ 

• 
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ŞUBAT 3 

Sporda düzen 
isteriz 

Cuma günü oyoaoan Bir
lik - Güç maçı bize Balıke· 
aJr'de de sporun gerllemekde 
oldufuou ıöaterdi. Takımla
rın bug(iokli kuvveti eakl 
kuvvetine nazaran çok "fa· 
ğıdadır . Bunun sebe i eıki

lerio yerini dolduracak oyun· 
cu yetltdlrmemek ve dola 
yııfle bu buausda mümki:ın 

olduğu kadar çalıımamak· 
dır. 

Son zamanlarda birçok 
ekılklerlmlz pek ziyade göze 
batıyor Bu eksiklerimiz 
içinde "hakem. meselesi 
en batda gelir l3alıkesir'de 
oyunları idare edebilecek 
bir hakem yokdur; olduğunu 
iddia edenler bunları mey· 
dana çıkaraınlar da ıild ve 
ilk maçlarımızı keımeke~· 

den kurtaralım . Çok geriye 
gitmiyorum. Cuma günkü 
maçda hakemin küçük bir 
idaresizliği çok glizel oyna 
nabilecek bir oyunu çıjrın· 

dan çıkardı, ve it her za 
ınan oldufu gibi sahada 
apora, sporcuya yakıtmıya 

cak derecede çirkin bir ha 
dlae olan kavfaya kadar ıler. 
ledi. Bereket venin diğer 
oyuncular ainirlerlne hakim' 
oldular, akıl takdirde bu kü· 
çlilı: ihmal çok vahim neli. 
celer doğurabilirdi. 

Tayyare Kupası 
Cumtl günkü maçda Birlik 

Gücü 2 - 1 yeııdi ·- -
Yunl .\lay ldnıarı~ urduııa lıii~ull'ıı gali h 

Cuma güob tayyare ku , dılar . Birinci devre bir sıfır 
pası maçlarına baılandı ve 1 Bir ik lehine bildi . 
oyun Bırlık - Güç birinci ta· İ k i n c i d e v r e başlar 
kımları araıında yapıldı .. Alay Laılaıraz Birlikli lerin 
İdmanyurdu yapılacak her ıoldan bir akını avudla ne· 
hanıi bir maça tıtirAk ede- tice endi . Güzel bir pas alan 
miyeceklerinf bıldlrdiğl için Birlik ıağiçi Necdet'lıı bir 
Yurd - Alay maçı yapıla. ortalayııını sol iç 1\. Celal 
madı Ve Yur<I hükmen ga· topu tutmadan eyi 'Ve 11kı 
lıb sayıldı. 15,20 de her iki bir ıutla ikinci ~e ıon golle· 
takımda sahada yer aldı. Yal · rini yapdı 
nız Gü ;lul~r boykoJlu bir Top ortada, mütemadiyen 
oyuncuya rakımlarında yer iki tarafın ıuursuz vurutla. 
v..rdikleri için blriik · buna rile devam ediyor, ve 1 irin· 
itiraz eldi .. llaltem ihtarda ci devredeki sert ve fa vullü 
bulunarak bilahare oyun oyu git gide hızıoı artdırıyor· 
harcı etdı du. Yine bır aralık Güç ka 

le>l önünde bir kargaı~lık 
ldmanyurdundan Eminm 

neticeıinde, yumruklar sıkıl 
hakemhj!i altında oyuna bat· mıf, adaba mugayir •özler 
landı. l 'k dakikalar durgun ve küfürler!!. Bittabi bu va. 
ve hareketaiz g<'çli . Bundan 
ıonra b rlik takımının 

y a v a ı y a va t açılılığı 
görlllüyor vrı t u arada 
ıol açık Necatı'nin giizel or
talayııını Necdet gole çevir· 
dl Bu go! Güçlüleri canlandı· 
rır gibi oldu ise de forvet h ~ t 
t nda aylardanberi spor yap· 
mıya n ve hem de ihtiyar bir 
oyuncunun kurbanı oldular 
\la,.-afih bet oa dakika son· 
rr. da çıktı. 
Bu araca Gilç takııuında bir 

çok değtıikllkler oldu ... 

zlyet her ·iki tarafın aley
hine çıkdı. Çünkü hakem 
her iki _oyuncuyu chtarıya 
atdı .. 

Oyun bitmeıine beı da · 
kıka kalmıi<Jı . Güç hiç ol · 
mazaa bir ıeref golü atmak 
ve Bir'ik de buna muk~bele 
elm~k istiyordu • 43 ncü da 
klkada B.rlik aleyhine lir kor 
oer oldu. Ve Ctıçliilerin gü
ze\ bir çeldt! gollenetlcelen 
dl Biraz ıonra da oyun Bir· 
!iğin 1 2 ga 'ıL iyeUle hılmlı 
oldu. 

Sporumuzu gerilemekden 
kurtaralım. Türkiye ~ampl· 
youluklarında niçin lzmir ve 
Ankara finale kalsın da biz 
daha ilk kartılaıınada raklb 
!erimize matlud olarak tas 
flyeye ujrıyalım . lla ! kımız 

bizi de burada görmek iıte· 

mez mi aceba? .. Pek tabiidir 
iıter, •e bu biitlln Balıkesir 
halkının göjhünü kabartır 
Biz Türkiye pmpiyonlukla 
rında Balıkesir adının da dö 
mlfinal ve finallıtler ara· 
aında sayılm1.1ını arzu edi· 
yoruz Bunun için yol yakın· 

ken uyanalım. Büylik bir hız 
la ıerileyen sporumuzun su
kutuna oıanl olalım, ve onu 
eıkl haline ve hatta eski ha 
!inden daha ileriye ıötilrme· 
ğe çalııalım . 

Oyun ıert bir ha va içinde 
cereyan etmeğe bat laclı Hatta 

Tayyare kupafın final ma • 
c;ı gelecek hafta , Yurd - Bir
lik takımları araaında yapı· 
lac:akdır. 

Batımıza çalıımayı ıeven 
klmıeler ıelıln çalıııın, ne 
ff.zımıa yapsın, bizi bu ya. 
zlyetden kurtıır1ıo Vaziyeti 
bu ı~kllde bırakıraak genç
lı~e ve parlamak Qzere bu 
lunan lıtidadlara yazık olur. 

Biran evvel uyanalım. Ye · 
ol unıurlar yelltdlrmelte ba · 
kalım. Gözlerimiz eıkılerde 

Güç cyuncularından bazıla· 

rmın kaadi diz ve tekme al 
mak ıuretıle kartı taraf oyun· 
cularını fena halde hırpala· 

oluraa lıtanbul , lznılr'in aki 
beinte ufrarıı! Bunun için 
mıntakadan birkaç ıey illi· 
yoruz . Klilb1erlmlzl bakım· 
ıızlıkdan kurtanın, aporu 
jençliğe aevdiraln ve ıençliğe 
spor terbiyeılnin ne oldu· 
ğuou öğretsin. Umumi le· 

viyeye aykırı hareket eden 
leri ılddetle cezalandıram 

Ancak du suretle ıpor 

dan bek!edığimlz gayeye 
ulaımıı ve Türk sporunda 
eyi bir - derece almıt olu 
ruz Akıi tal<dirde sporu 
muz ölüme mahkumdur. ı 

.:H.~ 
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Takımlanu vaıhı•ti 
• 

Blrlık takını ı her zamanki 
kadroıundan daha kuvvetli 
bir tekilde, hatta çokdanbe 
rl rahats z bulunan Şevki'yi 
de alarak takımlarını dlkzel
Ur ıibl olmuılar Takım 
uoıumlvet itibarile eyi . Ya'nız 
ekzeralz yaparak an'aıır 
lara, yakın bir utmftnda ken· 
dılerinden eyi oyunlar bek· 
!enir .. 

Güç takımı, geçenkı maç 
!ardaki çıkan kadroaundıın 

nokıar.. Yerlerini genç 
ve recrübf'ı i z oyuncu· 
lar' a takviye etmişler • Mü· 
dafaa ve ortahafları yok ... 
Yine buna rajtm<'n cuma 
gilnü enerjik bir oyun oyna 
dılar ... 

!arını h~tırlalarak, herkeılıı ' 
verilen e ı nri ifa etmekle mü· 
kellef olduğunu ıöyledıkden 

Sıt v '' ş l•• n Sıl v aş•• 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Yalnız, biz mük a ve metsiz 
çekilecek olursak, Türklük 
ıereflni ihlal etmekl,. bera 
her dütmana da fazla yüz 
vermit olacafız. Onun için 
böyle ufak bir müfreze ıle 
dilımanın yedi bin kiti ık 
bir kuvveti aruına dalıb ba, 
kın yapmak aurellle bir mev 
cudlyel gö•terecek olunalı:, 

ölsek dahi gam yeıııemehyiz . 
Yalnız bombaya çok ihtiya
cını vardır. 

ğa gidiyor, bombaya ihtiya· 
cı vardır Alayını:ıda veya 
efradınızın üzerinde bomba 
varıı;a veriniz. 

· ı sonra, dil7manın üzerine alı· 
lıb ölmek l~leyen bu fedai· 
ferin ıalevanlarını mü§kiliH 
la teık 'ıı ede lıild!. 

Cevabını verdliti zaman, 
belki hayatında göz yafı 

dökmeyen Dervlı bey hön· 
gür höngür aAlamaja batla 
dı, ve: 

Eminim ki aenin gibi 
Türk çocukları bu memle · 
keli kurtaracak: Bılhaasa 
baıııuızda Muıtafa Kemal 
Pat>\ bulundukca. 

1 

Dedlkden ıonra ıüvarl ala. 
yı kumandanı ve biltiln za 
bıtanını çatırtdı: 

Arkada9lar, dedi. Ar
kadaıımız Akhlear'ı baama-

Demetini muleakıh, ılk 

. evvela mülazim Ahmet bey 
j I 1 ayağa kalkdı: 

- Kom hamız da var, b:z 
de varız, kumancjaıı bey. 
Ben de beraber gideceğim. 

Dedi. Onu, aıakineli tü 
fek bölüitü kumandanı Ze.. 
ki hey 121 takıb etdi 

- Kım kalır? Derviı bey 
dedi. Ya ölmeliyiz ve yahud 
bu ınukaddeı topraltı kurtar 
malıyız! 

Dedlkden sonra, Oerviı 

bey artık gerginleşen sinir
leri yatıtdırmı<k mecburiyeti· 
ni blaetdı. Adeta yalvardı 

ve en sonra bir asker olduk· 

[!J Şimdi Diyarbe!<irde tayyare 
alayı kumandam bir ateşparei 

celadel 
[2) Bilalıa.ra büyük erkin harbiye 
ynveJli~ini yapan ve şimdi mü· 
telcaid olan bir kahraman. 

Alayda ve lıölüklerde mev· 
cud olan bombalar toplandık· 
dan sonra, süvari zabitine 
teslim edildi Süvari zabiti 
de ogiln mevcud olan ı<'k 

&en yedi neferin beherine 
altıtar bomlıa teni etdik· 
den ıonra miltebaki bomla· 
!arın bir kıemını kendi beline 
a.dı VC! bir kllmını kendi alı 

nıo heybe.ile ıeyiıinin atının 
heyb,.ı.ne doldurtdu ,\hva· 
il ruhlyenin nasıl okşanaca· 

tını pelı ali. bilen ıüvari za 
biti evveli\ müfrezeainln dört 
takını kumandanını çağırdı; 

yilrümel.de oldukları mukad
des yol hakkında izahat ver 
dıkden ıonra bütün n1üfreze 
sini topladı , kısa bir hitabe 

ıöyledi ve gecenin alaca ka
ranlığında müfre;ı.esile bera 
ber Akhisar yolunu b'tdu. 

Harta latasyouuııdıııı , inif 
ataAıya in<'n mlifreze Süley 
manlı köyüne geldlll valdt 
ne göne bejenu.tnız~ Her 

_, 1 

1 ~ikayetler Ye dile~ler - -1 1 

Balya mektubu · Sıısurltık'd<t 
1 Bir yanım ·Oldu, 2 n yandı. Balya maden şirketi gene 

amele çıkarıyor. ----------
Kaza, nahiye müdür ve köy 

katibleri kongrası hararetle 
devam etmekdedir 

Susurluk, 2 (S.Ş.) - Dün 
gece kuvayı milliye cadde 
sinde ı·ıkan bir yangın bü 
tün kazayı tedhit elmiş· 

dir. Çünkil yangın çıkd ğı ev 
tamamen ahıab evler ııra · 
aında bu'unuyordu Yanğını 

goren bekçi derhal bağıra· 

rak belediyeye haber ver· 
mlşdir. Yangını askerler de 
haber alınıı ve her zaman 
olduğu gibi bir bölük aı· 

ker yetııeı ek yanğını sön· 
dürmüıdür. 

Ba'yadan bildiriliyor: 
Baly Kara Aydın maden 

tlrketi geçen defa mağaralar 
da muattal kalmıyacak ka · 
dar amele bırakdıkdan ıon· 
ra geri tarafını itden çıkar· 

mı§dı. Bu defa ise, bu kıt 

kıyamet gününde kırk ifçiye 
daha yol vermitdlr. Şimdi 
1 u ameleler bu ıoğuk gün 
le•de ötede beride peritan 
ve bakımsız bir halde do
laımakdadır. Türk kardet· 
!erimizin bu sefil halleri yü 
rekler paralıyacak bir man· 
zara göılermekdedir. Bu 
acıkh halin göz önüne alı· 

narak lıçtlere yapılan bu mu
ameleye bir nihayet verıl

memesi huıusuna al&.kadar 
yerlerin dikkat gözünü çe· 
keriz 

Balyil 1 (S.Şı Merkez 
kaza nahiyeleri ıle köy kiı. 
Ubleri fırk>1. binasında top, 
!anarak kıymetli kaymaka· 
mımız bay Rtfatın batkanlığı 
altında üç gündenberi hara· 
ret'i bir suretd~ kongraya 

devam etmekd~ir. Bılhas· j 
~• memleketin ıktııarli, zirai, 
köycülük, hayvancılık, idari ı 
ve adİi itleri hakkında çok 
kıymetli kararlar ittihaz 
edilmitdır. 

rını halka da;{ıtarak el-i'me 
/suretlerini de l irer birer 

iuh etmiftir. 'leınleket itle 
rilcı samimi ve çokyakındıın 
ahlkadar olan bu luymetli 

Köylülerimizin içtimaı va· 
ziyetlerl göz önüne alınmak 
suretıle köylümüzün bugün
kü medenıyttin yükıek de· 
recelerine ula~dırılmaeı yol. 
larında son gayretle ça • 
lııan kıy ı1 etli kaymakamımız 

bay Rıfat candan takdir 
ederiz 

Seçim işi 
\1üntehip ıani seçimi bit 

mlfdir Mebus seçimine ba9 
!anmak üzere belediye ha· 
zırlanmaktadır 

Ziraat işleri · 
Genç gayretli ziraat me· 

muru bay Ruhan Akçabo· 
zan bu sene kazamızda bir 
fidanlık tesisine çalııınak · 
tadır. Kazanın bağcı ık hu· 
ıusundakl hevesleri takviye 
için ve bilhassa kazada 
meyvacılık , ke•lanecilik in 
kitafı için de Bursaya bizzat 
giderek halkın ıiparlılne gö 
re meyva fldan1arı ile aıı'ı 
asma çubukları getlrmitlir 
Getlrdıği bütün tohum, mey· 
va fidanlarını, asma çubukla-

genç ziraa tcımızı 
takdir ederiz 

candan 

balya-gönen yolu 
Amelei mükellefe ile işleaen 

yolun Balya Ka raaydın ıirketı 
idarehanesi önünden Semiz 
köyüne kadar toprak im 
lıiaı, bitmiş d ğer tarafların 

imlasile uğraıı'makdadır . Bu 
yol çalıımasında nafıa kon· 
döklörlerlnden bay Ziya ile 

Orhanlar nahiyesi müdürü 
bay Zihni'nin büyük gayret 
leri görülmekdedir 

Şirketin bacası yıkılı· 
yor 

Yolun yukarısında ve te 
pe üzerinde bulunan baca· 
nın her zaman için tehlikelı 
bulunduğu göz önüne alan 

hükunı~ t ıirkete emir vererek 
yıkı masını iltt'miş ve şirket 
tarafındao baca yıkılmağa 
başlanmışdı Fakat yıkılmada 

yalııız bacanın üıt kısırı ile 
alt tarafından büyük bir 
delik açılmı§dır. Bu \'aziy .. t 
daha korkunç ve tehlikeli 
bir halde kalmışdır Büsbü
tün yıkılma11 belki onümüz· 
c!ekl cumay~ yapılacakdır. 

Yanıgnda 2ev yanmıı ve 
etyaların bir kı•mı kurta
rılmııdır. Yangın bir kaıd 
neticuı değildir . \lutbahda 
bırakılan ateıin Eıçramann 

dan ileri gelmişdir. 

Belediy • bu yangında 

çok çalıımıt ise de eldeki 
itfa vesaitlnfn noknnlığı 
yüzünden çabuk söndürüle-

1

1 

memitdi . 
Eindan çol< korkmakdadır. 

İtfa itlerine bir kat daha 
ehemmiyet veri' erek Suıur · 

luk'u her zaman tedhit 
Belediyeyi tenkid etmek 

i•te ·ı iyoruz Yalnız ıunu ar 
zu ve sırası gelmiıken tek
rar .. diyoruz ki ~u~urlulc ah· 
ıab evlerile yangın tehlike· 

· eden yangın afatına ka11ı 

tedabir alınmasını' canean 
dileyoruz . 

idman yurdu 
Cuma gecesi yıllık biiyiik ko~

grasını )·apdı. 
Kentimizin flk ıpor kuru 1 

mu olan ldmanyurdu cuma 
Yeni idare heyetine ııeçi 

günü akıamı yıllık büyük / 
kongraıını yapmııdır. J 

Kongra 8, 30 da açılmıf ve 
kongra baıkan' ığına Bay Fey
zi ile kiitiblıklere İhsan ve 
Muammer baylar seçilnıııler 
dir. 

l enler şunlardır: 

Reis Hay 
l. Reiı : " 
u. Kltıb . " 
U. Kapdan: " 

t Muhasib u 

Veznedar " 
" ldare M. u 

• 

FeyzlJ 
Emin 

1 layri 
irfan 
Nadir 

Mullafa 
1 

Hıkm41t 
Takımlar çalışmak v• ay· 

nı zamanda spor mefhumu 
altında nezaket ve nezahet Halkının Erdek ve Mar- i k 

yıl l ık 

evvel idare heyeti 
çalııma raporu okun· 

Müfetlif u Faik 

göetermelerını dileriz Yen· mar a felaketzedele-
ıııek ne kadar ıer<'fli ise ye rine yardımı muı ve üzerinde müna 

Bundan batka mınt..'.ka 

nılmekde 0 derece aj!ırdır. kaşalar yapılmışdır. 
Yalnız bundan müteeulr ol· Çağıı 1 (S.Ş) Çnğıı Bundan sonra yıllık he 

kongrası için de fahri rei• 

Bay Salim G.ündoltan, Bay Eıat 
Adil ve Bay Fey:ı:i ıeçilmlf· 
!erdir. 

mayub bilakis çalıımak la· nahiyed köylerinden Erdek sııb ı lın ledkikine geçiler<'k 
zamdır.. ve '>larmara feliıketzedele · bunun üzeripde de konuş 

ııÇalııan dai ·na kazanır.» rine yardım olmak üzere malar yapılmıt ve yıllık ge · 
::iporcular! Karde, olalım.... 7 lOQ kuruı ile 3707 kilo lir ve gider yekunu yedi yüz 

· 13un.ıan sonra Balıkesir ıpo · 
runa •e Yurda büyük yar 

yftrdımları dokunan büyilk 
hemıehrimlz General . Ali 
lltkmet Ayerdem'e l zim tel· 

grafı çekilnıe•inE.' !.arar veri· 
!erek alkıılar araeında koo · 
graya son verilmııdir. 

Hedefimiz birdir. Sahada ne buğday, 1906 kilo bulgur elli lira olarak kabul edil
kadar rakib olursak olalım ve 315 kilo tarhana topla ı d kden aonra nıüfl'ttiş rapo
onun hıtricinde de kardetll narak 86 çuval ile yardım ru okumuş ve yeni bütçe 
ğimizi muhafaza edelim .. Bu 1 komitesine tcs 1 fın edtlmitdir. ; tanzim eclilmiıdtr. 
nu anlıyabıldikden sonra Hamiyetli çağı~ nahiyesi hal-! Arkasından yeni idare he· 
mesele kalmaz.. kını takdir ederiz. yeti eeçin.ine geçllmitdir. 

evin üzeıinde bir beyaz bay 
rak! 

İfle İngi!ız'uin Pad ı ah 
ve Halıfe tarafdarlarının bir 
eıeri daha göründü, ~lüfre. 
ze köyün içinde bef on ela· 
klka eğlendi Konuvmalc için 
1 lr Hdam arayan süvari za 
biti köpürüyor , Allah aşkına 
bana bir adam lıuiunuz dl· 
Ye Emrullah efendiye lıa&ı 
rıyordu \dHın bulmak ne 
mümkün? 

En sonra Sül~yınıın ağa 

iıminde ihtıyıır bir adanı 

getirdiler. Siivari zahiti Sii 
leyman ağanın sakalmı ok 
şayarak: 

Düşmandan eser olmadı· 
ğı halde 1 u beyaz bayraklar 
ne aga? 

1 >iye sordu. :->Qleyman ağa 
cevab verdi: 

-Evlad, dedi ' Ben bu iş· 

den anlarım, baıkn anlıyan 
yok 

Stzi köylülere farmason, 
kızılbn? diye anlaimışlar. 

Gavur ordu.una da tlalife or· 
duıu demiıler. lşıe köylü bu· 
na inanıyor . 

Dediği va'kit, süvari zabl· 
ti . buralara kadar lngillz il 
ralarınm ve llaltfe propatan-

t e.cılarının hulul etdiğlne kani' bir az iler ele ufak bir su bir halde idi. Süvari 1abitı· 
o!du Müfrezesinin llerıye git· barkının Yanındaki arpa tar· nin, teeosürü okadar çok 
mesi için hazırlanmasını !asına geldıği vakit cehenne- idı ki Emrullah efendi bile 
Emrullalı efendiye söylerken mi bir ateş1 e kıırıılaşdı. Düı· yanına •oJ..ulub bir ıöz ıöy· 
süvari zıı.Litin.n gözleri ııem· man tarafından, belki iki !emek cesaretini gösleremi 
lenınitdi Emru lalı efendi: bin silah ve birkaç dane ma yordu. 'y!fifrezenln arkasın· 

- Omıanlılar . kırk çadır kıneli tüfek ateş açdı SU dan gelen )edı bin kiıilfk 
dan ve yahud dört yii:ı: çadır vari zabiti dutiiııdü, her hal- düıman lıuvvetlni, bütün 
dan bir hükumet kurmuşlar. de Y"l"mak ve arkadaıları· müfreze efradı gördük 1eri 
Biz, icab ederse yedi kişiden nı yaıatmak lazım olduğunu halde süvari zabiti. arkan· 
bir hüküınet kuracağız Müf takdir etdiği için, seyi..ine ıöz na bakmakdan duyduğu hicab 
reze hazırlansın, Akhiser'a gl söylemek içııı batını çevirdi. tesirile bu düıman kuvvetini 
dıy >ruz. Fakat ıe)isinln göğsünı!en görmenıiıdi. En sonra Şilk· 

Dedi Emrullah efendinin kanların a!ıdıitını goruı ce rü efendi cesaretlendi. atını 
cevabı müfreze hazır. demek· emirber vıızifesinin ktndine tüvari zabitinin yanıra ka· 
den ibaret oldu. teveccüh etdığini anladı. He ılar yürüldü: 

Müfreze :ırtık harekete geç men sağa dogru koşdu: Ge Efendım, dedi. Arkamız· 
miş, Aklıisar'a doğru ılerliyor 

1 
riye ~ekilmek için arkada4· dan kuvvetli bir düıman 

Akhisar'ın ~leder köyünün •!a rını ıkaz etdıkden sonra sola ge 'lyor, ya hızlanalım 1 lartay• 
farkına geldiği vakit. yabancıl sıçradı. llu su_retle müfreze· çakalını veyahud dönelim, 
bir ses duyu'du. düıman nö· nlngeri kalan efradını Süley· harlı ed .. lim. 
b t · · "h lt dı b ğ d manlı köyü is'ilrnmdin<' çe· e çısı a • ye a ır 1 • Diyeb idi. Süvari zabiti virrli 

En önde yürüyen süvari 
zabiti, arkasında, toµlu ni· 
zamda yürüyen arkadaıları

na bağırdı. 

Bizim topragımıı.da, l i 
ze «dur» emrini veren bir 
ya ancı var, sağ kalanlar ile· 

.rl yürüıüıı! 

Dediği esnada. seksen tüfek 
birden patladı, düşır•an nö· 
betçiıinin de cnnı cehenneme 
gitdi. Müfre2e ıluledl. Lakin 

Zavallı süvari zabiti!. 
A.khisar'n g ıecek, orııda 

bomba • knllanacakdı. • 'e 
ll1Ümkün? Muntazam kıta· 

tile düşman öyle hazırlan 
mıı ki nefes bile aldırmıyor. 

ş,,fak sökerken llarta bayı 
rını tırmanan müfreze ku 
mandan ve efradı, tek b ·r 
bomba harcıyaınadıklarından 
duydukları tees!Ür, uyku ve 
yorgunluklarını unudturmuı 

hiç c~vab ver ııeden, atını yo 
lun sağında bulunan bir te· 
peye sürdü. dürlıünile arka 
dan gelen düsman kunetini 
gözden geçirdikden sonra. 
adeta ile yürüyen müfreze· 
sine "dört nal. kumanda!l· 
nı verdi. Çünkü arkadan ge· 
len kuvvetin tam kadrolu .bir 
piyade fırkası olduğunu 

te•bit elmiıdi 
1 

-bitmedi-

• 

il 

il 
1 

ıı. 

• 

•• 



A 

J A\ 
N 

s 

ŞUHAT .J 

y 

Oı 

D 

R 
A 

Leli Dış işleri 
Ne Merkezdedir? 

Diyet meclisinde· Leh dışiş
leı·i Jııtk<ını iz<that veı-.di 
Varıova,2 IA.A) Dıı 

itleri f .akanı diyet 
meclisinin diıarı itleri kon
•eyonunda beyanatda bulun 
ınuı ve demiıdlr ki: Sovyet 
lerle münasebetimiz ademi 
tecavüı: mlsakına ve müte · 
cavı~ın tarifi protokoluna 
tnüılenitdir Bu protokol ıül
ha ve komıuların emniyeti 
ne riayeti kat yelle tespit 
etmitdır Almanya ile imza
lanan anlaıma iki 
ınemlel..et aracında birçok 
ıneselelHlnln haliine veıile 

olmuıdur Uluslar aran ted
rici mesall ve bllha1&a ık_ 

tısadi meıelelerde Almanya 
ile çalııabiliriz . Fransa ile 
olan ittifakımızın en mühim 
bir aınilt olan Bartunun olü 
rnünden sonra geri kalan 
tnilzakerah tekraT devam 
edılmtıdir. 

B Ü k r e ı 'e y aptığım 
resmi ziyaret esnasındıı. 

reımi ılyaai temaslar ha 
r1cınde Romıı.nyıı.. ile Lehis 
tan'ı alakadar eden mese!e
ler üzerinde müdaveltyl 
efkarda bulunduk. \lacarlsla
nın aleyhine tatbik edilecek 
her hangi bir ıiyase l e Le-
~latan ltllrak etmlyecekdır. 

Balkan muahedele mu
ha ve lelerin umumi birleıtiril 

mesi hakkındaki Lehistan hü 
kumetınin yapdığı teıebbüı· 

!ere ıayanı kabul bir cevab 

veri im iyeceğı ve ıark mi· 
sakı aktıııa ait merelele · 
nin en küçük noktasına 

kadar büyük bir alaka ile 
takviya edildiğini gördükden 

sonra Fransa İtalya anlatma· 
eından bahsederek Hirisi 
Lehistan'ın müttefiki Fransa 

diğer beynelmilel mesele · 
!erde Lehistan'ın noktai na 
za r ına uygun düıdıiğü ltalya 
arasında haeıl ol"n anlat
mayı hdraretle ıelaınlar . 

Hindistan 
Fırkalarında karı -

şıklıklar 
Bombay, 2 ( .\ A) - in

g ı tere - l labeıislan muahe · 
desinin red dile neticelenen 
müzakeratda ıtddetli İngiliz 

aleyhydB,rları sahneler ol· 
muıdur." Yeni teıkilat kanu
nuna laraftar olan Ağahar. 
Fırkası müslümanları akal
liyetde kalmıt'ard • r. 

Çocuklar ailenin refahını 
kısmıız. 

( Üst tarafı birinci yüzde ) 

1 

için ne kadar yararlı ve lü
lundukları bilyGk mağaza. zu•ulu ise, milletimiz için 
llcaretha•e, tmıılathane ıek- de o kadar gerekli ve değer· 
lındcki inü•u-ler~Q dalaa lidir Bhtaenaleyh her hangi 
2'.iyade baba, oğul, kardet zümreden olursa olsun bütün 
gibi aynı aileye bağlı kim· "ana ve babalarımız çocuk 
ıeler tarafından idare edıl- dütürme hevesinden bundan 
diki erini hepimiz bihrlz. Bu sonra.ı için olsun vaz geç· 
d.ı. göıteriyor ki çocuk aile melidirler. Uu gün için bakı
içtn zararlı değiı : bilakis mından yetiodtrtlmestııden 
herkesden daha yakın, h61'- kaçınılan yavruların ileride 
keıden daha samimi bulunmaz bir varlık olaca -
t.nası babaai · için ğını hilmelidırler. Çocuk 
her yabancıdan daha feda- yuva için, çocuk millet için, 
kar bir henlilıkdir. çocuk vatan iç n çocuk be. 

Uluoal vcrlığın devamı, kuv · ıeriyet için en gerekli bir 
Vetlenmesl fer lledn çoğalma varlıkdır. Bunu yok etmeğe 
•ına ve kuvvetlenmesine bağ- ne manen ;ne maddeten 
lıdır. O halde çocuk bir aile 1 kimsenin hakkı yokdur . 

_,.SAVAş..- .............. ._ ________________________________ __ 
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f Diinya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ 

1 Büı.ü~ B!ilanıanı~ • ~a~ ·" ~!!~!! .. ~~i~~! ,,. i Yeni Bu!uar kihinesine ~ 
denızındekı yanı hır USSU BirFran11z memuru ile ıekıen l ren YBfil bakanların terCU· 

bahrisi: Akabe ~:ı°:11~:~:ı::0~~b~~y~::~ mei halleri 
.. -Elbclag,, dan hadisenin tafsilatı henüz l 1 - Baıvekıl ve ıü bakanı 

Büyük Brllanya milstem · gelmedi. General Zlatef 1881 de Ele-
lekeler nazareli, Bağdat - - Habeı rnüaellah mlliıleri na'da dojtmuıdur. Petrograt 
llayfa Demiryolunun ınıaeı • Avrupa mıntakalarına teca harb akademlelnl bitlrmıı· 
na önümüzdeki ilkbaharda vüz etmekdedirler. dir. Ply~de ve ıüvari fırka 
baılıyacadır. Cibutı hadııesinden evvel kumandanlıklarında bulun· 

Londra'dan gelen mevıuk Ualnal hadlseıl vuku bul- mutdiır. 1930 yılında general 
haberlere göre, bu hat Aka d U 1 1 olmutdur. mut ur. a na 'da, müteca· 
be'ye kadar uzanacakdır. 

vlzlere adam. a\olh bir ders 
Çünkil, büyük !lritanya 
Akabe'de bir üssü bahri vermitdir Fakat bu hadiae
kurmağı lasarlamakdadır. !erin llabeı lmparator'uğu-

Maluıo olduğu gibi, Akabe nun hududlarında vukubul -

ımanı, caz, ııır, am ve 1• ili M Ş 1 ması muhtemel olan vahim 

Cezlretülarap kıta l arının bir had,iselerln alameti addedi· 

ti • k . 1 1· .1 lebitir 
carı ıner ezı sayı ır. ngı -

tere hükumeti bu iimanı, llabeı kıtaıında Gondar· 
teçhiz.at ve veıait bakımın - de , konsoloshanemiz nizami 
dan llayfa'.ltmanının derecesi ukerler tarafından bir teca· 
ne kadar yükseltecekdir. · vllze maruz kalmıidır. 

İngiltere Müstemlekeler 
naza retine göre Akabe nıese 
leıi ancak lbni Suutla bir 
leıerek hallolunabtlir lngll
tere ile Kral lbni Suul ara 
sında akdolunan ittifaklar 

sayesinde, bu meseleninde l<o· 
!aylıkla hallo ' unacarıı ümit 

edilmekdedir. 
lngiİtere'nin bu genif 

projtramı takib etmek için, 
milyonlarca !sterlin sarfede
ceğine ~üphe yokdur Buna 
karoı lngiltere için Akabe 
nin siyasi, mali ve askeri 
bakımından büyük bir kıy 
meli olacağı herkeıçe ma 
lumdur. 

· ~~.._: · 

Necaıinin imparatorlujtun 
da bir bozukluk olduğu gö-
rülüyor 

llabeı hükO.melinin bu ha · 
diselerde bir alakaaı olma 
dığını farzederaek, kendini 
rnütemeddtn devletler arasın
da sayan bir devlet. naaıl 
olur da, kendi tebaalarını 

ve kendi askeri kuvvetlerini 
bükü ıı ve nüfuzu altında 

bulunduramaz? 1 labeşlslan'ın 
mılletler cemiyetinde bulun
ması garlpdir Dahili itleri 
boıuk olan bir devletin ulus
lar derneğinde lbkası, bir 
ahenkıiı:lik teıkil eder 

1 

2- 1.laarlf bakanı General 
Todor Radef 1887 de Oup
nltaa'da doğmuıdur Evvell 
Sofya harbiye mektebini, 
bilahara Petroğrat harb 
akademisini bttirmit ve top-

çu olarak 
girmlıdir. 

mi harbde 

ordu hizmetine 
Balkan ve umu· 
orduda bilfiil 

çal.ıomıt ve harbden .. sonr~ 
harbiye mektebine muallim 

olmuıdur. Erklnı harbiyede 
ıube mildürlüğü yapmıı ve 
bir müddet Berlln ateıeml 

literhğinde de bu1 unmuıdur. 
19~4 de general olmuıdur. 

-~ lçııler bakanı mira· 
lay Ku;um Kolef 1890 da 
Tırnova'da do~muıtur Sofya 

harbiy~ mektebini bitırmiı 
dır Balkan harbine bölllk 

&umandımı olarak umumi 
' harbe de tabur kumandanı 
' olarak lttlrak elmlf, umumi. 

harbden ıonra da harbiye 
· mektebi müdUrü olmuıdur. 

4 _ô Adliye bakanı Mıha il 
Kalendeı'of 1887 de Tırın'da 

~ekoslovak ve Bulgar ga .. 
zeteclleri ara~~0~~ ~~!a!~a1 

Bir devletin ~illetler ara· · ' dotmuı lı•e ve hukuk tah
Hnda kıymeti, dahili otori- , ıi11nl . .J.tylç~e'<le :yapa;ıııdır. 
testle tezahür eder. 1913 de Sofya'da avukatlık 

Çekoslovak ve Bulgar 
gazetecileri arasında, çalııma 
bt~liğl etrafında, devam eden 
konutmalar bitmtıdır:· Veri· 
len karar ıudur: 

1 - llııvadls muradet.esi 
2- Alınan haberlerin doğ

ruluğu hakkındıı kati kana. 
at ha11I olmadıkça neıredil
memeai, 
3-İki memleketi birbiri· 

ne tanıtacak yazıların daha 
ıık neıredilmeıi, 

4-Doğru olmıyan ve bil 
hana devlet aleyhinde olan 
haberlere kartı titiz davra
nılarak mücadele edilmesi, 

5 - Siyasal, ökonoml soy · 
sal, medeni ve turizm ıaha
larında çalışma birliğinin da
ha ııkı bir hale konmaaı. 

Habeıislan ile komtuları 

araıında vukubula.n ıon kor· 
kunç ve kanlı hadiselerden 
dolayı Habeı'atan hakkında 
bu hükmü vermek mecburi· 
y~tindeylz. 

·' 
Geçen sene, Clbutl 

Adlı Ababa demlryol!arında 
F.ranaız memurla'1na bir 
katli am yapılmıtdır; Lu ıe
ne de aynı tecavüz tekrar 
ediliyor. 

Unutmamalıdır ki Franıa 
hükümeli Habetlstan devle 
linin uluslar cemiyetine glr
meıl ıçln müdafaada bulun 
mu~dur. Franıa bunu yapar
ken dıkkatsiz ve zamansız 

hır hareket yapmiıdlr. 
flütün cihan, bu memleke-

yapmajta baılamıf Radikal 
fJl'kasılta intisab ederek ıl · 
yaai h

0

ayata da atılmıtdır. 

Uzun ıeneler Kamarada 
Radik,al ·fırkasını tematl el· 

diği ğibi Avrupa'da yapılan 
radikal kongralarında da Bul
gar radiltal fırkaaının mu-
1'.'ahlıası 9larak bulunmuıdur. 

tin hakiki vaziyetini, ahali· 
sinin örf ve adetlerini, on 

lann medeniyet derecelerini 
ve devlet ıistemlerini tetkik 
el~eliql(, 

İtalya hükumetinin Ualnal 
hadtıeelade ileri sürdilğil id - , 
dialarda haklı olduğunu 
Fran11z Somali hadisesi de 
tabat etmiıdtr. 

........................ ~ .......................... . 
: Savaı'ınl d ı Yasan: ı 
: Küçük : La es : Macide : 
lHıklyeıl l ı Sar ı .................................................... 

Karısı ı<ladeı» deyince bay aidemlyorum. Şimdiye kadar 
Calıb diltdll, bayıldı. verdliln tramvay paraaı 

Kolanyalarla 11.ılarla güç da kim bilir ne kadar tutdu. 
ayıltdılar, Onun için evvell bir oto-

Sıı:ınde tuhafınıza gitdı ga· mobil . 
Iıba insan «lades» de kay- Herkeı yaz günilnde apar
bedlnce dütüb bıtyılır mı, tumanda oturamaz oldu. Be
diyeceksiniz? Hayılır. Siz de nim de canım var. BlltOn ta
bay Caltb'ln yerinde olsanız nıdıklar ıayflyeye gidiyor. 
bayılırdınız. Ve hatta belki Benim en bayıldıfım yar Kı
- Allah muhafaza ettin - zıltoprak'dır. Orada bir 
aektel kalbden dütüb ölllr· kötk. 
dünllz .. Neyae, Allah bay Tabii kötklü, otomobili 
Caltb'e acıdı da, it yalnız bayanın muhteıem bir manto· 
bayılmakla kaldı. su da olmalı. Otomobilde ... 

Bay Calib karmna «lades» doıta kurum satmaaı için. 
de aldaniraa hır kilrklll man· lbtıyarlıkdan olacak. Zaten 
to mu vadetmltdi Hayır? Bir 
Avrupa ıeyahaline mi çıka· 
caklar? Yok canım. Bay Ca· 
lib'de para ne gezer. Yeni 
bir apartuman mı yaptıra 
caklardı? Deli olmayın. Kırk 
yıl arasanız ve ben size ha 
leli nezlye aelinceye kadar 
dütllnmek mühleti versem 
yine bulamazsınız yine bu 
lamazıınız .. Çatlasanız, pat· 
laaanız o vadi bulamaı:ıınız .. 
Bulamazsınız. 

Haydi ben ılzi merakdan 
kurtarayım: Atr tayyare pi
yanko bileti •. 

lıte hepıl bu kadar. Ba. 
yılınajta bile defmez diye· 
cekalnlz amma yanılıyonu· 

nuz. Ne demJtdjm, ılz olsa
nız sekteı klabdea 6btır dGn
yaya giderdiniz Bay Calib 
eh ıö y le demir gibi bir adam, 
dır. Ôyle. ufak defek heye· 
canlara · kulak aamaz. Sızı 
öldüren sebebler ona vız 
g.elır. . 

Fakat bay Calibin az da
ha yürejtlne lndirecejtl sebeb 
bu kadar dejtil. 

Karısı hayan Calibe o aün 
• 

l:iay Calib'e yalvardı yakardı 
"ladeı. lututtular. Kar111nın 
bilyllk bir "makıadı oldujtu· 
nu sezeri bay Calib tututdu 
amma bir ptoman da oldu 
Çünkü bayan Callbe'de in· 

.&f yokdur.Allah böyle lıa 
nyı düımanların baıına ver
sin 

- Eier, dedi, ben seni alda
tırsam bana bir tayyare pi· 
yankoıu bileti alacakıın 

· Amma d8t' bak dinle Senden 
daha lallyeceklerlm var. Ladeı 
lutuımadan evvel dütündüm. 
H'er kadın gibi benim de 
bir takım arzuladıfım ıey

ler var. Bunları istemek 
hakkım, ;Senin de vazifen 
yapmak Uzak dostlara yaJla 

romatizmalarım da var. Son 
zamanlarda ayaklarım tut
maz oldu lıtınlzi gllrecek 
bir hizmetçi.. Köıke radyo, 
Sonra lıtanbul'dan bıkdık. 
Ôyle bizim hoıumuza gidecek 
baıka tehir de yok. Onun için 
bir Nıae kadar uzanı•ereUm. 

Eh aklıma gelen bu ka
darcık. Fakat yine kadrimi 
bilmezsin. Seni de canım 
kadar düıünürüm. Bunları 

birden yapmıyacakıın. Hem 
senin cıuun aıkılacak, hem 
benim. Bunu düıünerek bir 
de tayyare piyanlto bıletı 
alalım. Belki büyük ikramiye 
çıkar da, bunların hepıtni 

kolayca yaparız. 
Bay Calıb zaten kanıı bu· 

nu ıöylerken dtıııınnb bayı
lacakdı amma kendini ıor 
tutdu. Tuuuh bir de {(Lade .. 
tutuımuılardı. 

Bunların bepıinl yapmak 
bay Calih'in ıfllaına aebeb 
olmak deınekdı. Çiinkll ıu 
günlerde biiıbütün duraunla 
ıan tılnln getirdiği para uzak 
tanıdıklara takeıle bile gitme 
ite yettımezdi Çllnkll bayan 
Calıbe'ntn dolaımaJıfı semt 
yokdu ve yine o para Kızıl
toprakda bir kötk kıralaıaıya 
bile ki.fi dejtildt. Nerde kal
dı ki almak. 

İliraı: edecek oldu Bayan 
' Calibe ıurat aadı . 

- Beni hiç diltllnmüyoraun 
dedi Bir kadının bunlar hak
kı değil midir? 

Ailem eldi, kallem etdi bay 
Celibi kandırdı ve nihayet: 

- Fakat sen beni aldatır
san. Eh ne yapalım kader, 
der geçeriz. Fakat plyanko
dan para çıkmazsa lıtedtkle · 
rlmden vaz geçmiyorum. 
Opları illerim, dedi. 

( Sonu yarın ) 

Scwaş'ııı Romanı : 3 

BUKALB-
=-~DURACAK 

~ mııdı. nu siyah saçlar kulaklarının ar
kasında hafif pırıltılı dalgalar yapıyordu . 

İki buyuk siyah göz, ince kaş 1arı,toplu 
c!udl\kları ve kuvvetli çenesi ile yüzünün 
bütün süıünü yaralıyordu. l:lakıılan uzak. 
seıi ağırdı. Az konuıuyordu. Bu kadın 

belit 
Vural Bilge ile Cbır baba. bir bü

yük ağabey gibi meııruldür. Bilge de 
kardeşini iliklerine kadar doyuran bu 
sade ruhlu, hayalden çok hakikatle 
dolu asker enioteyi ıevmekdedlr. Çok 
defa kendi kendine dqünmüşdür ki, 
Sevgi k'.min1e evlenseydi Vural'la oldu 
ğu kadar mesud olamıyacakdı. 

dur. 
Bilge ömründe üç ,eyi çok ıevııiit

çlir: 
Çocukluğunda reılm yapmağı, genç 

kızlığında keman çalmağı, ti mdl de ata 
binmeli.. 

ilk acısı küçük kardeıleri Güler'ln ölll· 
mü olmuıdu. Kuı palazından iki gtın 
içinde ölen bu yavru ıajtlam kalblt, da· 
yanıklı vücudlu babaaını birden çök
dürmütdü. Çok geçmeden o da ölünce 
sanki lı oca kötk anneıinln batın• 

yıkılmııdı. Kocaiının ölümü ile iki kızı 
ile beraber dünyada yap yalnız kalı· 
yordu. Aylarca yae tutdu. Yemeden 
içmeden keııldi Kendini kapıb koyuver
diği büyük derdi içinde evin çenlla>~· 
ıini hizmetçilere birakmıo, her ıey ka
rıımıtdı. Hayan Nazan'ı kocasının ya
sından uya:ndıran ve ayıran büdce me
ıeleıl olmuıdu Kocaıının bankada bırak· 
dığı para ajtırlıAından bir haylı kaybet
mitdi. Bu acı bayat tokalı ile karıılaıan 
bayan Nazan ömrilnü iki kızı uArunda 
harcamajta karar vererek ite alrlımiı. 
evdeki adam kalabalığını dağıtmıı, yalnız 
kızların dadııı Müjgln'la hizmetçi Per· 
vin'I bırakmııdı 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Yazan: Mükerrem Kamil ıı \ i 
misafirltrin çoğunda kibirli, kendini 
beyenmiı bir inaan tesiri yapdı. 

Bilge boğazın tatlı sularını bırakarak 
buraya gelmekle lam bir sükün. tam 
bir yalnızlık bulacağını ummuıdu llal
buki daha istasyonda kadınlı, erkekli 
dikilen bakıılarla yadırgamıı, karde 
tinin kabul gününde dolub boıalan salonu 
karıısında geldiğine piıman olıouıdu 
Mııafirlere ç .k namak çok terhlyeİi, say · 
gılı ::;~vgl için üzüntü olacakdı Çıkmak· 

Bugün.. Ni•anın bir haylı ağladık

d11.n sonra süzgün bir güzdıik için ıle 
lfü'ümslyen gözler gibi güzel günü. Sev 
lfl'nin:evi h•r kabul gününden daha 
f11.zla dolob boıalıyordu . Uzak yakın 
bütün tanıdıkları akın akın göz aydın'< 
lleliyorlar, üç 11ündür eyice yakından 

llörmeği çok merak etdikleri bayan 
llUge'yi kana kana. seyrediyorlardı. 

Bayan1ar misafire tık görün·rek he
'1esi ile en giizel roblarını gey ııı i~ler, 

lco'larıııı .. ıtın btlezlklerle süolemtşler, 
boyanmıılar . çocuklarını çtkmiı çevir· 
llılılerdi. ipek, l·oya , altın bolluğu içinde 
lfoz kamaıdıracaklarına lıir haylı inan 
lltıı görünüyorlardı Fakat fl;Jge •·ücu· 
duna göre kesilmiı sade siyah elbisesi, 
lc(lçük siyah iskarpinleri içinde ağır ağır 
llerliyen ayakları ile salonda görününce 
•ıı.atlerce süren tuvalet telaıı birden 
hepılnin omozlarına bir yorgunluk olub 
Çllküvermtıdf. • 

B!lge ıaçlarını yukarıya fırıalamıı. 
tenı, alnını tamamen açıkda bırak 

1 

1 la ise gönlün<> zulüm ediyordu. Her 

1 
teker tabağının ortaya çıkıtında avaz 
avaz bağrııan çocuklar annelerini ol

ı dukları yerde utancından terletiyorlar, 
ıu içmeğe kanmıyorlar ve sık sık 

zavallı kadınları mu•luklara kotduru
yorlardı. Bu günün baıkalığı furadan 
anlatılıyordu ki; tabur katibinin henüz 
yirmi günlük loğusa lıayanı bile kun· 
dağı kucağında gelmiıdi. Ve akıamın 

geç saatine kadar silren misafir telaıı 

Rilge'nin sinirlerini günlerce sıkan bir 
düğüm olub kaldı . . 

Bilge, sıkılıyorsun sen 
Hayır enlıte. 

- inkar etme yavrum l:lu herhalinden 

Bi ge - Sevgi . Bu iki kardeı tipi 
ve karekter itiharile tamamen ayrı, ta
mame yekdiğerine zıd birer kutubdurlar 
Sevgi'nin sessiz, sevimli hüviyeti ' loı 
kiliselerde gülümsiyen Meryem reıimleri 
gibi tatlı ve te!e!li verlclrllr. Hilge'nln 
dalgalı ruhunda iıe bojtulmadan yol al· 
mak, uıtrıyan her yolcu için imkansız 
olmuıdur. , 

- Ateı fena bir hayvan dP.jtilJir 
Bılge: Yalnız çok koıdurma .. 

Vural Btlge'nin oyalanması ıçın onun 
ufak at gezintileri yapmasını muvc fık 

buluyordu Ve Bilge zarif süvari koıumu 
içinde göz alıcı bir güzellikle güze 'di., 
Balda kırı Ateı, ince bacakları üstünde 
sıçrııdı Bilge tepeyi dolaıan .._yolda 
gözden ıilındl. 

At gezintisı memleketde dedikodu 
yapmaz Çünkü yaylaya çıkarken hemen 
hemen ber ailenin baı vurdu§u na ki!. 
vasıtası odur. Bayanlar arasında eyi at 
çevirenler olduiu gibi, ha vvanın yula · 
rını en1irber neferine vererek eğer üı

tiinde korkudan çıtlıklar atanlar da çok· 

Ateı; yaralı gönlünün, can aıkıntısın· 
dan bunalan ruhunun biricik oyalayı
cııı olıuuıdur. 

Göğsünü ovalardan gelen serin rüı:· 
garlara vererek, ılık nisan güne~i altında 
at koıdurmak ona bu hiçi .usiz dilnyadan 
kurtulmuo, yabancı alemlere girınlı hıı
slni veriyor, ve gö\gell yollarda, tozu 
damana katarak koıduran A teı; onu 
eritiİmez saadetlere götürüyor gibi gelı · 
yor- ·Bilge böyle saatlerce yapdığı at ge
zintilerinde kalbi ve hayalı ile bat baıa 
!;:alıyor, ruhunu dıhaı dilim önüne se
rere"k çocukluğundan bu güne kadar 
geçen yirmi dört ıenelik ömrü düıünü
yor. 

Bu ömfir.. Bu ömür kırınlı11 genç 
kadına öyle uzun, iyle dayanılmaz 
acılarla dolu geliyor ki. Büyük derdler 
ve acılar karıısında ucuna kadar dol· 
muİ bir au bardajtı gllıi taııb dökül
mediğine kendi de ıaııyor. " 

Çocuklujtu güzel bir köıkde hlzlll'et
çller ve küçük kardeıleri arasında çok . ' 
güzel geçmlıdir. Babaıı zengi• bir ava-

~ ' 
kaldı. Annesi ile uyuımuı görünüyor· 
!ardı. Senelerce maddi, manevi kayau
laJ.~ ıuak yatamıtlardı . Yu.-alarınıh 

Bilge on dördünü,Sevgide on iktıinl 
aürilyordu Bayan Nazan kendlılni yora 
sıhhati lle,yemek beyenmemeıl ile dalma 
evde titizlik çıkaran Bilge'yi Sevgi kadar 
sevmezdi. Büyük kızında etrafa derin 
bir saygı veren öyle bir teılr vardı ki .. 
Bundan o da kurtulamıyordu Mektebden 
na11l gelecek, acaba neıeılz mi, lttahı 
yok mu diye aklim üetlerl telaıa dü,.r, 
sofrada kı:ıının tabafa uzanan çatalına 

bakarak içi titrerdi. 
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Me~ani Erelli Sa~i Özatay 
fo \e sa lgııı <:t•rralıi lıasla-• ~;~\~;;,;,;~).~~ ıl EN SON MODA CESiTLERİMİZ GELMiSTiR. 

"'ii , .. ,. "'"" • I 
Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave - ~ 

ne evinde her gün öyleden sonra hasta/o - ~ 

lıasıalık 1 a ı· lıldar nı ü le-
mütı>has8ı~ı. lıassısı 

nnı kabul ve tedavi ederler- it. 
~ 

Yeni Gelen: Tuhafiye, Trikotaj, Manto Çeşitlerine Acılmıftır. ~ 

Balıkesir - Higadıç - Sın-
lluhterem .\llişt<>rilerinıiz lilşlık İlıtiyaçların ı, En Ucuz i 

!\·lıığ·•ızaınızd«ı r1 '"l"'eıııi11 Ede biliı·. ~ 
dır~·ı Ot(»hiisleı·i 

11 
1 

Balıkesiı·- lligadıı;- Sındırgı oıohlislto · i lıer giiıı ~ ~ l•ll ~8: TAVŞANfLJLf ZADE FAHRİ ~ 
Tok.allı oleliııdı · ıı ıııııııfa1a11 aıı lwrı·lı·L ı · dt•f' Vt' ~ Fantazı Manıf8:tu~~ Ve K~maş Mağazası 4. 
düııer. ~tüşıerilt·riııin ı·~ya H~ :-airı·lı·ı·iniıı anli~e-ı Kuvayı Mıllıye Caddesı No: 52 1 
leı·i nıı>ccaııidıı·. ı. 'A~t:..A:!~~~~~~Ll~.~~.~.::ı~~~ ~~.~~~~~;.~.~~~~-~~~' 
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a 1 Belediye Dispanserinde i~ 4111•1~11 i11)I o-ı~ıı ıı")IJ j EN EN •• , ı M G .. l . :i'. ~,, ı; iti lıı ı;; hıı ~I il ~) 
•• ua ene un erı 

BAL/KESİR 
PALAS 

. a i Ct'JL.\llTESİ flC~LF.nl ~ bek/enen 

BALIK t SIR = :~'." ı~::; '~;:~ .. :~";~ .. :;~, -1 fl '"'" •I d•khırı i o R M AN ç 1FTLiG1 ~ 
PALAS H !'.\ZAii ı:rxı.rnl: ~ Bira fabrılıası mamuldtı ~ 

M Öğlt>dı• ı ı ~oıı ra saa ı 1 ö- l!i 1\ ıı la ı.., Ho~az, [# . ~ a Bııı·ıııı lıasıalıkl:ıı-ı lir. Ra~· i]plırııı•d l\:'ııııil ~ ANKARA BIRASI ~ 'lf Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde !1 '$ ~ H ~eşrif cdı•ıı ı ıı ıııliş~fıJp .. _~cııı rııü~t-~rileriıı~ dafıi ıııi'lrıııı_ırı. ede.ı~ tf fl.-\Z \HTESİ Gf°~LElll: (} • • . • ; 

M ~emız, ~oıı!~~·hı \(' SPl'VISI ~111u l\t>n111wl, ııcı·et. lel'I tı~ri.t'S? t IVf'l'l~lı y•:ııı a Sahalı :-o:ıat 10 - 11 tı· fıastalıld:\l'ı l>ı'. ~ Geldı Geldı Geldı ,~I 
tf ııı~a ettırılıf(ı ~ıcnl\ vt• soguk asrıııııza uyµuıı lt>\l.ala<lt• lıaıı)o~ılı· • • ~~ 
iM • Hav .\lıuıeJ Emiıı ..,. t f M l .. ,·siyeyt' drğt>I' hiı· oırldir .. \llıuda gaıiııosıı \ardır. G<.~ziııosuııda M . ~ I op an sa ış yerı 1 »: bııt(in ' t>raiıi ı-.ıhlıi;veyi lıavi ,,. lıer nıeııılı·leliıı l(UZ•"l<' ln nıı crııııa- U ÜÇdı'tfr1t ~oııra Jf>-J 6 •~öz lıaswhkt:ırı Hr. ~ BAN D ı RMA · 

larıııı buhıııdurur. Hiizt·I \t> se!<li raıhosu nıen•u\ttıı·. ft ifa\' lh,aıı .\lınw<l ?jı . M ~ 
~xxxzn:z:xn::x:::zuzzxnz:u:zznzz* s .\Lı (~C.\ı.Ettl: ~ ~ 

Erdek 
1
-=- ~ . ~1 111 Saha.lı ~aut ıo- ıt lv lıasıatıı..ıat1 ıır. f BAKKALl.YESI ~ 

•• 1 1 B.n . \lı ıııı•d Eıııiıı ~ ~ 

Malıniidürliiğurıdn Dr. M. Ali ö~i,·dı~11 ~oııra saaı ıo-t6 n.111ıa:-1a1ıı..ıar1 ~,. Beı· bıtyi ve lokantada il'ıi~ 
ı ı I Or. op · ra lör Bay Sadi Üzıı t ~ f' 

l~~nel s:na~ta batırılıp Erdek lıiil..ı'ıınel öııüıı· 1 ı l ~ a rayilllZ · ' 1 

t.lt> ~arala cık:ırtılaıı tPı ı l..ı• !"ll"bl'I \l111111~ak · Cilı, fl'ı'ııgi, l.wl- 'l C:\RS .-\~lll.\ GfiNLElll: • ~ ... ~. • ,j ~ M 
tlı•ınir 175 ıırniın:.ılın · ç (Edn•ıııil) Yt' ıı•ı ı l..t' saç- Ôğlı·ılı·ıı ~oııra saat 15 - 16 lı;lıa~l.ılıkları , ~~-~~~ Cf~~.,-·)ıô:t~~?'l©9~~~~.~ .... ~ 
hırı t;<'lik 35 ıııaiıııalırı·ç (Sakız; '"IHll' aııl..azla- ~uğul..ltığıı lıaslalıl..lar 1 f j f)ı-. B '·' Hail' ~"""!( ~~~\( 
rmııı lıl'lwr lıııııı lıes lira ıııulıaııııııt'rı ki\ JHı~ııı~ ·· ı V 
ht-ı~ eti ll ll1°Ulllİ~ e~i ııirdı il 1 f)-~-~35 l'az;ı~ giiııii nınlt! las~ıs.ı. ıt, I ' PE~l~E\I BE nül.\'J.EI\ İ: 1 ~ Kabartma Numara taj 
saaL 16. te ihale t>dilnı; ı.. vı> lıiiıiiıı nıa:-arıfatı , Oğlı•d .. ıı sorıra saat 15 - 1 fi n 1·1 lı:ı"la- ı ~ • l . 

. . 1 1 1 .. ""d Hastalarını ıaat fiçte Ilı· . ,,_,, ~lı·lııııeJ .\lı" .. , ış e:rı ıııiislerısıııe ait o ıııa" iit.t'l'P oıı H'~ ~urı ıııu - ı . "'· . • • hiikümet cadde~inc' e mu- · 1 

ılt•tlt' :.ı ı;ık aı·ııı·ıııa~a koııulıııu~tlur. I' ayene haneıindekahı.ıl ve 1. --- -- ----- ... - mi Yapan l<ebsüflü Mustafa Usta 

.\lıeılarııı ııakit \t ·~a haııka 1111'1..luhu yi.iz 1 tedavi eder. . . . .. - ~ s E H ı· R :::t··, Eıııı f - (,iir.lf'' - Kiilall\:ı-Balıl\ ı•siı· ıııı·ı·- ı 
lira lt'nıitı::tlı lllll\al..l..aıı• ilt' \'f> artırıııa ~arllarıııı 1. Birliği eş .. va - -~;. ~ kı·z ıı ; ılıi.H · lı•rp \(' dalıa lıiı0~oı.. ~l'l'lt•rılı• ı;iı ktı 
ii~ı·erııııck istherıll'riıı Eıdt•k ıııalht>si n• lstıııı· Xuıııarol:ıj ı~kı·iııi ~aparı Kı·lı~iiıl'lii ·"usıal'a 
l;ul llulıa~eh<; miidiiri~l'lirw ıııii;·aeauıh.ın ih\ıı piyankOSU s•ınemasında usıa. llı·lt>di~ı· Lt·~kil:iıı ola11 )ı•l'lı·nll' cadtk 
oluıııır. ldmanbirlıği başkan- vl' .;of..aklaı ·:ı kahartııı.ı ıııaılt•ı ı i lı~' im H! dt•-

------------- Birıu'h,~ı~3~aıı~nü çeki- 1 27 İkinci ~anun Pazar a~şam•ndan it;~aıen vaİ f' İ rı~:-ıııiycyt\ krisıal !c\lıaları llH'C('l\fl('ll 

lecek efya p!yankosu çe· Mizah ve Fantazi Şaheseri olan ıl ı •ı•tılıılt• t•fıııi .~ lİI'. 
Bitlıkesiı· J\skerl Satın kiminin bir mart 935 gü • 1 Sı·ı·lıflsl Iİt'ar~·t l'd<·ı·iııiıı ,ı., ~·okı'll\t'll fi· 1 

ı:üne bırakı ' dı~ını duyuru- v k 1 .\ls!lcl koı1ıisy•>nı111(((lll: ruz. eronı· a aıl.ı , •• Sttll dt>n•ee iıiııalı olıııal.. İİZt'l't' lıt'I' 

Balıkc~ir kılaal lıa)H!!Hlfı ilı1İYtH'ı iciıı acık .. . ,, . 
t~J..silııııe surdile 15 1011 ~· ıılaf :-•ıtııı alıııacnkdır. 
i.-Leklileriıı el.. -illıııe giiııii olaıı 15 - ~uhal - 935 
~· ırşaıııba ı.<İiııii ~:ıaı 11 tlı• :ı~keıi ~afııı alıııtı 
koıııi~yoııuııa ıııüraeaaıhırı. 2\l-1-5-10 

Balı~esır ıcrı meırur- ı' il('\ 1 Kalı:ıl'tıııa - El ~azısı - Kı·islal ~·azı i~-

1 
_ J • ' Yaı·aıaıı. ~ h\riııı kalıııl ı · frılf'kılt>dir. ~ 

ugunuan. ı L' • • ·k , , 1 '""° (.i. 

8 . b d d 1 h i r ransıs a raa • "' ADRES: !J. 
ır orç an o ayı m• - · ~ r. 

cuı olup oluı: demet ııııblık j . , - _ ,. ~ Lüzumunda Balıkesir Tokatlı Hanı ~ 
ı . k l il .. •atı \'ERONIK:\ Eıı mıışkul ı)eSt'lll Stıı illa nıcı·cık· müsteciri Ahmed erendlye ~J. 
:::ıemır açı ar ırma "' - · j4 !İ 

lıAa çıit .. nlmııdır. Satıt yerı 
1 
hlanuı h.ı~ ran rdett·I.. !..adar güzel, lı • r f(İiı·eııı· " müracaat edılm~i ~ 

1 Balıketır pazar mahal!ı olub bir daha gi\rıııf'k arzustırın izhar eldın• cek. !..adar V · · - - - • · ~· 'fa 
------------------- birine• artırma 17-2-\:135 ta· . . ")\~~A AA.ı fıa 

rlbine t aadüf eden pıu:ar llf'fı-. ve zarıfdır. 
Balıkesir evkıı f' günU saa l 1 O dan itibaren , _ • . , . , , 

baı'ıyac.ıkdır o alin konu· 1 'RRONll\.\ A'rııpa da 'e lsıaııbul <la llasıl:ıt. 

! lan P~Y rnuhammen k~yıne- i ti~ l'l'~UI' ~upaıı Zarafı•t \tı ıııiz::ılı ıiııısalidil'. 
tin yüzde yetmit betlnı bul 1 \'( I , I) .. fi lı l . 

• •• 
1 kd· k I .\ l C \ . . . u n ' a ci ı I' P rı. 

ıt ii ti ti ı· I üğ ii ıı d eıı 
E\ !..alı ıııazlıııladul..i aid l -1000 'I' ıııııllıakınu madıAı ta ırde ı inci artır • . . .. . . ı..·ı I ~ I· .. . , .', ma 4 3.935 tarihine tesadüf ı I· 1 ılaııl;u·ııııızı Lu -fen , . f..ıı~ 11ııtı1. 

aıd 4000 1 O Hl~(··~ l'alılnıaf.. llZl'l't' ] 3-1- .. ı.-ı5 eden pa:ı:arteıl aünü 1a11t 
giiııiiııllf'll itilıarı>ıı ~inııi ~üıı ıııiidılt>ıle arıırrııa on• temdit edilecek ve ilki 
'" cılaı·ılıııı:;ılıl'. İlı:ıtt-~i 5. 2- ! ı :35 ~a'.ı ~iiııli Eaad ,. müzayedeye iotırak edenler 1 
' - ' ' ' · · 1 J ı ı 1 · · taahhütlerinden kurtulmııt · 
l;., ıı~ E,J..af ılaırt· l'lllH t> 'ııpı uı·aı\lıtr. ~&f·klı 1 ki 1 kıtı •-rı ı • o aca ar, a ma • yıınıo: ıt 

olaıılanıı J11Ül1ll'lllllhır1. • muayyen aünde ıau1 yerllte 1 
1 ıelmeler! ılln ohbır. ' 

P•·k yakında göreceğimiz Türkçe sözlü 

İci ıı Siıııidden Haıırlaııııııı 
• • 

'". ~~·~1·~~~?ö'\M·~:;rM4 

- Yurtdaş: ~ i Hı la lio hm ere, Himayeietf al e~ 
~ T ayyare)'e yardımı borç bil. ~ 
~~; .n ~t~~~ ~ ~ı~ ~"$Pil.~ 

Neırlyat müdürü : ESA T ADIL -
Vıliyet Matbu. .. Balı kefir 


