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Müstakil Saylav, Ankara, Afyon, Antalya, De- S l hl l h ı..ı.. d , ri ehemmiyeti · ı · E k · h · l b l ı· . K · K h ı a arın aza ması aRl(tn a RfZ 1, S tşe lT, Sfan U ' ZmtT, onya,_ {ita . r k d d · Vazno Mütekai4 binbaşı olto vvelscb 

S • rr k A.T ne T l lT e lT. t Bir taraf da ·koca Alman ile ittifak yapılabilecek bir 
ya, ıvaş, ı o at, ı~iğde, Yozgat, Çankırı, ve Lendra, 2 (A.A .) - !la · : Bay Makd~R&ldın bu:mü milletinden daha hila tam kabiliyet ve Torkiyenln 

V f • d k l k va' Ajan11ndanı 1 taleatını mVli ameli fırka bir hak müu.vatı esirııenmek söz ve reyine kıymet ve 
AaS a_rnonl, en Çl arı aCa • Amerika Lıttery Dlııeıt 

1 

sı11ın organı olan Neu let· ıetenırken bir vakıtlar çok ehemmiyet kazandırmııtır. 

C.H.F • U. Riyase·t d·ıvanı T-0--plantılar· f ;:r::u~ .. ~:k:~:a1dm:~1::~ ı :::a~:e::i ::~:tdiıı~iya~: ~::zd~~m:.~1ı:1~7r .!ı~r~~~ tUn~~:un~:y~:~:ıt;ı: ~::~:
1

-
, dir ki: ~vz!h e~ekdedir lıu gaze · aeielnden aonra tekrar Avru dU' ki Türklyenln kalkınıb 

' 1 ı fk kuvvetlenmesinde ikinci bir 

N 1• hay-et Bu 1 d u. : : Hicbir tecavüz fikri beı- te,,re göre ngl i:ı: e Arı umu p&Dlll milletler ailesi içinde 
lemedikleri meydanda olan miyf&i A,l'!lanyadaki son 0 ailenin tam hukuka ıahlb amil de Kemal patanın ya-
mille~lerin silahları diğer h'adiseTe ve -neral G6rlng .-.< 1 b" ıf . 1 rattığı modem demir yolluı 

1 b 1 3 ( • A' T bl ._ , .. - n .. uz u ır azaaı ı atıy e b k "dl ki G 1 b 1 ata 11 u ... ,- e iğ: . tenkitlerle " karıılanmaıma liğ milletlerin silahlarına naza- aibi Alman bakanlarınıb k d' 1 · ı b"I 1 • ..ı- te e eıı r az unun• 
r1 • ~ " en t yu nı a a ı m ,..ır. ~ 1 • 

C. H. rırk ı Umuınirıya· fır~ t vermlf ve yurtda.ıımn t - ".Kemal Atıltürk 3 Şu ran daha çok azaltılması nı,ıtukla~na bakarak , emnl· u_. • d haf l i yeni Türk dev etinindavaaını 
d da h , • 1 'il ı ""t' a az aaı var; yan 1 k k d k ld 

attı ivanının 1 re eyeti, ı:yaaal oltıunluğunu artdlrmıı· ~a da dahi yebi seçim mü· la;ı:ımaeleceği müte"laasınJa l;'e_t 
1
h,a

1 
kandaki Fransız ta· "' 'd 1 .._ 1 ö On en avramıı o u. 

f k . 1 b d ' n '.. . .. .~evıe~ e top anuıl o an \nkara hu"ku'metı"nln hemen ır a ırıec Is guru u 1 are ..dU'.· !-ler gün her v111tle ilo dü- zakerelerlne devam etmlt dağllirn büyük Britanya lir leb)erin.Jeki kuvveti tama- d '-• 1 rr k " 
h 1 · k il 2 ş ev- a m arı "ilr lyeyi Lozan muahedesinden ıoora 

eyet ve ıcra ve i eri u· ı ü n d ü k 1 e r i ı.· 1
1 

dir. C ti Fırkasının sa"lav leı_lk hükCımetlerin de silah- mile ta _dır etmekde ve A .ı bü bütO k k 
L< 9J5 d D f b h d 1 vrupaaan 1 il ovma i tatbikine ba !adı"><- ve yenl-
uat e 0 ma a çe e ve nutuklarını fırkalılar ara namzetleri tesbit olunmut ' larını azaltmalıı.rı ihtimali- bunlara memnuniyeti mucib ed ki • t 'il' 

d k ı ia\ i eri ve -un •iyaaı ' den 2000 kilometreden faıı-ön er Atutür 'üıı ba•kanlığında d ld " k d · d "' ı ı ' ı d · \ ı b M k h· t il 1 · • sın a o u 11 u a. ar eyı ve ur-. .,amzet er ad l\rı Kema ne aır o an sua e . a · ır ne ce ver mes nı arzu nüfuıunull ebetllyen • ıöndü· 
loplanmııdır. Yeni lf'Çlminin t ·z b' u·'tu"n y 

0

td 1 d ı d Jd b d" 'e'yl_e~ekdedir emı . ur &f arın a Atatürk ün seçiminden ulusa ona fU ceva ı vermlt ır. - iüİlü zanıaettiklerl halde o, 
eaaaları, millete arz ~luna· kabesı·ne arz et "" v H·· 1 ki Ih ""::'.'".':"'.'"""'.:=---=====~= mura megı a- ı beyannamesi 4 ıubtda ajan· oy e yapma a ıu a ne ~ bir müddı!tdenberi bilhaaaa 
cak beyanname, müstakil •f f k b k 1 . ti d d ı u 1 oınen . . 21 .e sayan ır amızın u 8 ' sa ve yerlerine bildirilecek ve sure e yar ım e 1 ecegin • r.:r. Auupanın cenubi ıarkiıln -
ııaylavların yerleri ve adet- rarını bildirirken fırka te·1·1- 1 Si!.•h ı ...,. beı ıubatda bütü. n yurtd"a an ıyamıyorum. .. ıız an· deki devletler için bir 11evi 
lerı hakkında mühim müza · ıatıinızdan ve fırkalı ıkinci ma meıeıeai ancak utuıtar • ParasıJtın istikrarı b 11 b ilan edilmiı bulunacakdır. te e ür ntktaıı oldu ve i&r 
iereler ceryan etmfıdir. Müı- müntehiplerln yukarda yazılı ! ' arası bir antlatma ile elde B'ükr , 2 l A..ı\] ~ Hüku· 
lakil saylavlar ' arannda vasıfdaki müstakil namzet• 2 Dolma Bahçedeki edilebilir. met mahafili Romen mali ile tark ar.asında mutavaıaıt 
•~alıklara menıup yurddaıla· lere rey vermelerini islerim. seçim toplantıları nihayet Bay Makdonald ıulb hak politikaaının para fstlkrım· ,.falı ile haiz olduğu tarihi 

1 1 bulduğundan 1·cra· vekı"ll·ri rqlünü telırar ifaya batladı: nn dahi saylav seçllmeıı ıçin Birer say avlık yeri boı bıra· 1 , fı:ıııdakı iııütalaatı l:iiillln nın muliaFazaıı esasına da· 
C H. F. nın yardım edılme· kı 1 acak olan yerler ıunlar· r ve 'c. il. F. Umumi idare Britanya hOkümetlnin itli· k'da v edıı:ccŞI- Tyjkiye ' mhaırlyetinln böy· 
atne esas itibarile karar dır: ı heyetleri Ankara' da vazife- rak etmekde olduauna ı etmekdedtr. ine le çab~ olan ve bekl~ll · 
Yerllmitdir. Atatürk müzake. Ankara, Afyon, Antalya, lerl başına avdet etmişler- ltaret etdikilen ıonr~ blrle· bu mabafile göre bül"I et mi'yen kalkınma ve kuvvet-
relerine 3 tubatda devam Oenizli,Eıklıeblr, İatanbul, 1 dır; C. H. f. Genel divanı ıik Amerika'nın kuvvetile ecnebi memle!Cetler e ya leri!_Deti, gamaulı lmp1U'alor-
edece1tdlr lzinlt, Konya, Kütahya, Slvaı ıeçtm nihayetine kadar örı· bu umumi barıf hareketini mübadelesin~ cari usul~rl luguna aid yerlerin sulh mu· 

İstanbul, 3 (A.Aı - Önder Tekat, Niğde, Muğla, Yoz• derle beraber lstanbul'da teytd' edecek olursa bunun daha mülAyıın bir ıe le koy· ahedeleri ile: parçalanması 
AtatOrk'ün C.fl.~' tetkilatına gat , Çankırı, ve Kastamonl'· kalacakdır, içeri Ye dııarı ne kadar kati bir netice ma · d p~ etm.ekde ·r, B. yiH:ünden ' bi~:ıarure doğan 
ve:! inci aeçmelerl beyanna- dtr. itler bakanları da alıkonul- ı' verebileceğini kaydeylemlı· Sla esko ı>u meseleae tama· ve _ yaratıcl kudretini Ana· 
meıl tuba tın 8 inci cuma f · b 1 3 [A A 1 T b • ı d di • doludaki istiklal İnuharebe-

ıünil yapılacak aaylav seçi· ' stanLu • -de muı arGır. ~ - ~ r 1 • ... . -.--· T~.~.rıhı v:sikJıa~· bU· iy:i:~~ı~a:;~~::: muz:~~e=İ 
mi itleri üzerlnde çalııan fır- •• .. • • • 
ka 'umumi reialık davanı on ra oruşm:,e' er u b~llln s«;meresidira ki bu ne-
yeni lı•tede miiıtakil üyelerin . '-&" · Pariı, 2 [A.A,] - Güzel tleeyl Tü.rklyenin üımımları 
"uluıımaaına iınkin vermek • · · ıanatlar akadelııisi Fransız her halde aıavvur etn;emi · 
için fırka namzet listesinde " ı• k • u l ~ ---A--1- -~ -- J •ıeT, kİ •t • Godara-tarafından yapılmak· tle dl . Fa at TOrkJyenin bu 
16 bot yer bırakmıya ka • ı · usun manya ya .... ~e fi 1: "ıfa ola taharrlyata lran hü· kalkınma e kuvvetlenmeal· 
rar \ermltdir. • · metMtn yap'dığı 6q"yük nin ilk .-rt ve amili kendi 

AtaitdıtJ ya:zılı vilayetlerin 1.J' · h J • • l.. /d ı.. ·ı "hl · · ll ya.rih lan anlatan ba/ Po- tattf<lal '\l.C liakimlyett ile si 
her , birinde birer aaylavlık yer say mua eaesınr Ra ırman, Bfı a arı .za ·. ul ftölhrotun raporunu etin· !ahlanma ve müdafaa itlnile· 

yer için fırkadan namzet mak Tuna ve Şark andlaşması y' ap"' ma1' ve 1iı~İ1dır;Bay l>odard tarihi ki hürriyeti olmuıt/ır ki bü-
lıterilmlyecekdir. Cumuriyet J ıkalar n tamiriyle uğraıır- yük devletler l'.ozan muahe. 
Ye mllliyetci olmakla beraber 1 Uluslar de1 neğine dönmek: ken mer4Pezl AIJanın 13 -ve, deıl ile ona . bu hakimiyet 
ırkamız programında. n baı · ı Londra, J {A.A.) _ Ha· ' ' • • •14 ilni:li asırları için büyfik ve hakkı tanımak mecburi. dan tecridi icıı.beden ınıata- mütekabil tedafni bir hava • 'I 
ka bir proğramla ve fırkalı A. h hı i . bil eh~rnmiyetl lialz olan "o yetın'de kalmıılardı, yoksa 
olmam tai,ıkl k~ ıtları dııın· vaı Janaı mun a r nın · ka hakkındaki hııyıt hariç mukavelesi akii husuıunda golların fran'dalrıl hayat!arı. bu-tart elde edllıı1emlt olaaydı 
da ıerbeıt çalııacak s~mlmi j dirdlıttne gllre;İniiliz ve Fran. olmak üzere kaldırılma mutabık kalmıtdır. 'lla k kıymetli Yetika· Mustafa Kemal bile ürk 

• yurtdagların ulus kürsüsünden ıız balr,anl.uı dün akıam Al· 2 - Askeri ıartların ye· I · lar bulmutdur. milli devletinin akıllara hay-
, - 1 "d ı t k rine umumi bır silahları Polonya ziyareti in- it 1 A t yapacakları tenkitler ve söy· ... anya a aıa,.ı a yazı 1 e a ya - VUS UJya ret' verici canlanııı akim ka-

lıyec;ekleıi nutuklarla milli lifleri bıldirmek huıuıunda t!'~dit mukaveleılniP. konul tibalarını an~atdl ' Rbma, 3 (A.A) - İta!- lmıı olurdiı Silalı.lardan hi_ç 
çalıtmanın kuvvetleneceği mutabık kalmıılardır. maaı. • Perlln 2 1 S.Şı -~ General ya ile Avusturya arasında bir vakit mahrum edilmemif 
lllnaatmda bulunuyoruz Bu ı 1 ~ Almanya'nın gayri 3 - Tuna ve tark ant· ' Goerlng Ranführeri ziyaret C:IÜn hatW'bır mukavele im ve. garp örneğine göre yeni·I 
yolda gideceğini dört yıllık 1 meır;, olarak yeniden ıi· !atmalarının yapılması. ederek Polonya ziyaretine zlılanmı, ır. 811 mukaveleye . dC:. teıkil.1tl.ındırılmı olan 
tecrübe fırka eıaslarımızın lahlanrÖaS\le hükümsüz kal- 4 - Almanya'nın uluslar ait intibhlarını blldfrmiıdir '. ifazaran iki memleket ara· Tü k ordusudur ki her ıey
'Ve fırka hükumeti çalıımal~ mıt ~lan Versay muahedesi- derne~lne dönmeei Runa mu- Doğu misakı hakk.ın""da Po'- aında gerek ıınıfa gerek Har· den önce Türkiyeye kendisi 
tının ulus önün~e yapılan • nin beıinci maddesinin ıilah- vazi olarak İngiliz ve Fran lo'nya ve Almanya'nın görüt İıa ald' mtlbadeleler ta l edl- · .. .. 

la demlryolu intaaına ılatr 

olan dev'Asa tömend6fer pr· 
oğramının büyük bir k111111 

bu gün tamamlanmtftır. Bu
na ilave olarak daha 1000 
kilometrelik demiryolu ln

ıa edilmektedir. Bu iflerde 
tesadüf edilip izale eclilme· 
ıi lazım ielen mali ve tek· 
nlk müıkülata ıağ- bıp
at sona erdirilmek tiııredir. 
Bu muvaffakiyetler ile, TOrk 
ırkının canlı kudretine inan 
makda tereddüt edenler Ye 
onun garp medeniyeti ile 
girlıtlğl akıllara hayret veren 
müsabakasına yalnız acıyarak 

giilenlerin bu hareketlerinde 
haksız ve İlldanmıı oldukla
rı bir defa daha meydana 
çıkmıt oluyor. 

Yeni demir yollannın fÜ· 
zergahları krokide ıı6rül0yor. 
( 1) bu hatların lnf&ll IOııu. 

mu; 91r tarafdan hükOmet 
merkezinin Ankara'ya aaklt 
ve Anadolu'nun ekonomik 
tnlltafı ile baaıl olan ihUyaç· 
lardan, diğer tarafdan da 
cenubdaki y~nl hudud dola· 
yıalle ve nihayet dahili ve 

• 
harici emniyet mülAhuala· 
rmdan doğmutdur. Baılaıı
gıçda Almanların olan eaki 
Anadolu Bağdat batb; 
gerek beynelmilel geçit m6 · 
nakalatı için, gerekıe timal 
ve cenub iıtıkametlerlndekl 
ticaret için yı!nl ıebeke için--de de esas ana daman ola· 
rak kalıyor. Fakat bu eıki 

(LIUfen çevlniz) 

[l] Yazının asılnda bir kroki 
vardır . -

= • = . ~ sı:f tiilld\metlerl Almanya, ,birliği devam et~el<dedir.Ge-, lecekdir. Goruşler ve Duyuşlar 

Asker"ı R·u·· tbeler muvafakat ederse Almanya .~·neral Goerlng ikı memleket ~ =~ 1 Toy ye haşaı·ı çocuklar 
Belçika ve lta~ya ile, Alman- arasında doıtluğun devamlı Yozga d ~ a 

Bazı toy •e hııqarı çocuk rı çocukları hocalarına, ba-ya muvafakat etmediği tak olduğu, idaneına kuvvet ve· ' ' . , -
_ dirde ltalya ve Belçika ile rerek dönmüıdür. · lar vardır ki mektlblerine gi balarına şikAyet ederler. Ho-

T deNıeo, ıtMtakda olaşit e calarınm öğüt vermeıiııi ve 
ürkçe kıı. ·şı lığ·ı hakkı11- _ Atatürk-iinayak yn oynarken rast sdı.ıiklerine J babalarının kulnkıarını çek-

da çıkıırılan kt~Iimelerdoğ-' , ·- '":·~·"'--·. ··bastığı gün .. 
88~~1·~u ataşdıkları kim. mo~~~::~~·~~:ra:~:0:~~~~:~ı 

Savaş lnvazlyarlşl .t.ı:....--- . selrkendiboydışlarıııııdır, kAretınez.Ozaman,çocuğun 
.ru deği f (I ır. . '1 yer · sarsıntısı oldu.· 10 .~ uııu akıllı adamınrmı· ıslAlıı için babanın ciddi tedbir 

1 J, l • dır, hi" bakm111lar. nlma 1 • ı· B b d atanbul 3 (A.A)-T.O.T.C. Büyük e. rkiinl Harbiyenin teııi· lı; v 8l aztm ge ır. a ı • 
15 C batd bı"fiyor Yozgat 3 (A.A.) &;t Ata • 1 endılerinden daha afacan bu g'b' 'L• ti h uınumi kitıplığinden: kik etmekde olduğu bu ...... 1 . ,.,,u a 1 1 Şll'uye em az e em-

ı t61'kün ~eçen ıl ıelutmlze • ~oaldar tıırafından yakalan- miyet verir veya islab itin-
Aakeri rütbelerin Türkçe 1 tılıklar atiı.ıında gazetelerde I' Gazt'leıııjziıı açdığı Şiir, Hikfıye, •• 't~ir ~~tiılerinin yıldönümü bu 1 dılar mı vay '.hall~rin? . A.dam Je b~ti davranırsa çocuk yüz 

karttlığı hakkında bu iki güıı- 1 n~~redılenleriıı biç b rinde l'ı \·arısları oku rlarınıızııı İt'lei:(i iizerine ı l 5 l ~tam "ltalke'vlııde biiyüli akıllı yerleri lı:oteğı. Bkı~ mud- bulur. 
den beri çıkan haberler tama- yokdur .- l larb akademulnde ' • ' . • ' 11 i:leC uslanır ar ve ımseye Ş d k C • · • 'I gün Jaha lızalıhnı~dtr. Buna gike 15 ~o bal meraalM-1e k~tlulamıı:alt:fbi~ ı ilitınezler , ımar 1 ça şımarır; •n•· 
lneıı yanlıtdır. Aıkeri termı · ve muhafız alayının bazı • · y 1 b 1 d I b lıklarını artırır, 
1 1 ak~aıııına kad{lr geleıı yazıları ıııüsalıaka.\'a l flner alayı yapılacakdır. . &f 1 a 1 8 am ar u 88· t 
er için epey zamandır harp kıtalarınd,a tecrüb~ olarak 1 Dün ve gece'ıehtimi:zde bir '89malara ses çılı:armadnr. So Oyle bir zaman gelirki bu. 

'kademlsinde Çalıtılnıakda koyacağız. )ııd~n :'loııra µelen yazıları kata; :. 
1 1 1 kak· 6rLalahn<ln bu yumur- şımarıklık ~·ocoğun da babaeı 

ldt 1 .k k 1 ki b ttkik edilinekde olan sö erle a~ • kac yer saraıntuı o-mutoıır d b 1 d L b 
· 6r çe arıı ı arın u ııııyac. gıı, ı '< , ,:.:r. • . 1 caldarı iı:O'Yelomağı ayıb sa. nın a aşına umu mı ı"' e-

luııınaauıd,. Türkdılı tetkik bu tetkik ve tecrnbe. bitfik· Geneler, kalemleri o izi tlent-vi·n. l l ~rauıtı bpiiln de duyulnıue- yarlar, uhı orta onları patak-• lalar getirir. Sonunda her 
tıtıııiyetı ve barb akade~i·,. . t~n sonra• makamından re~ ~ • . . .... • , • j ~ on ı; niye aOrmfitdQr. laııiıığı kendilerine yakışdır- ikiıi de piıman olurlar· Fakat 
•I Atatürk'ün yüksek trıad · men orduya teblli edilecek· ·· ' S-ııntıtitldetll olınaaın raf· mıft}u. ı ıon pi,manlık fayda Termeıki. 
t-rındalı lıttf•• •tmltl•rdlr. dir •. , , Ye- l!lyaıı yolMIUr. G4derlnr bu toy ve haşa· ~ • f1v. E. 
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hal timdi ıarbdaa prka ıl- Afuıtoıundan 1919 ıoa ba- ı 
den, İzmir •e Eıe denlzlndep hanna kadar ıımııkı kapaıı 
baılıyarak Ankara ve Si••• mıt •e Anadolu'nun l 
ilzerfnden Ruıya'ya kadar ve ıarp aahilleri &ra•Ua 
llerlıyen lklnd bir bat ıle deniz mu•ualaıının tamamllel 
katedılmltdlr. Bunlardan keıllmlt oldutu dlltOnaHlne 
betka karademle lakmıı!e . bu ehemmiyet daha ılyade 
run kı>rfezl aratında demir· tebarlls eder. Şarkdanıarbe 
yolu ile karadan bir irtibat Anadolu yOkaek yaylaıı lbe. 
teala edılmlı olub bu bat rlnden ıeçen yeni batta ıe· 
ıayealnde bu bavalml11 mu· lince; onun iki iıtlkamette 

XJ -;;~$~_ E ___ H __ I ~ViiiiiiiôE ___ · ---Y~I L ___ A~YiiiiiiiiiilEliiiiiiiiTiiiiiiiiiiT ..... Eiiiiiliiiio. ;;_ 
Fırka 

Vilayet 
kongraaı 

•aaala ve emtia mlnakaleal haiz oldufu ehemmiyeti aıl· B yirmi dör· 
Çanakkale ve Karadeniz klfdr. Pu hat kendutne bet· U ayın 
botazları yolu ıle yapılmak- lııube hatları tle birlikte ın dOnde toplanacak 
dan kurtarılmııdır. Ankara- ratli bir aeferberlifl ;e aakerl Diin ıece toplnnan C. H. 
d n baılıyarak Aııadola i• · kıt'aların tahfld vetemerktıza F. Vıl&yel idare heyeti ıu· 
lerfnl kuıatacak ve nlifuılu nQ. ıark vil&yetlerlnln zen• 1 bat ayına atılmlf Olan vll& 
bir merkeziyet tdareılne ıtn toprak mahıullerlnl umu l yet konııretlnln bu ayın on 
yahut muhtelif · cebheler mi tbtlyadar için elde ede- d6rdOocQ perıemhe ,Ona 
ara11ndakl mu•aaala ve lr· rek onlardan lıtlfadeyl toplanaıa11na karar vermlf· 
tibata yarıyacak olan bir mGmklln kılacakdır. Halbuki dır. 
demir yala çenbert Batdat bu mahıul&t •kiden pazar· Koqreılin iki Yeya Gç 
hattının ıuk .kolunu teıkll !arını yalnız Poıııtus tahllle · stln ıG.rmetıf muhtemeldir 
eden ve bir barb halinde rtndalı:i llma•larda yahud Rifat Yenal 
Tork askeri nakliyatı için TOrk amırlannın 6te tarafıa ·• Balye'ntn deiferlı kayma-
ltu lanı mıyacak olan Haleb de buluyorlardı. Kezllık b• kamı bey Rıfat Yenal Bal · 
- Nuıay nın hattının yerine hattın temin edeeeil fayda· ya' ya alt ha.. itler için ,.ı. 
kat-n olmalı: Qzre Suriye bu !ardan olmak li&re ı,. ıey · 

1 
llyetle temaı etmek üzere 

dudu boyunca yeal yapıla- d n eYMI TOrkl'yenta f*l"k dl\D kentimize ııelmitdil'. 
cak bir se•kulceyt hattı 1'e budutlarıaa aaker ... kini inhisarlar başmü
nlbayet ıenıln bir k6m0r kolaylaıdıracalı da kayde 
havzaaı olan ve eıkıden 7al- deler 1914 de En•er p&f&· ' dürü 
nıı deniz 7olu ile irtibatı ıanı ıılrltdlifl talisiz bir \&ar lnblearlar baımldllrO bay 
bulunan Ereflt ınıntakuını rua hareketi için bayle bir Kemal Levend umum mü· 
demir yolu ıebekealne baif· te1'klyat • lbtlat •antalar dGrlllkden 15 s6n meı.u· 
lıyacak bir kömür batlı Tar tle yapılmıfdı. Aym kıymet niyet alaııt ve bu mez•nl· 
klye'nln milıtakbel demir •e eh-lyet Suriye'ye, yeti aeçtrmek llzere diin 

Belediye 
Encümeni toplantısı 
Pazartesi ıono olacık. 

1 
Bel•·dlye dernell ıubatın 1 

11 inci pazarteıl ır6oü aaal 
16 da toplantmnı yapacak · 
dır . Bu toplantı da gelen ı 

evraklarla badcede müna 
kale tıı ıörütlllecekdlr. 

Savaş köylerde 

Sındırgı kazası 
------·-----

Bayındırlık işleri kıvanç duyu
lacak şekilde ilerlemekdedir. 

-- --
Sındırg1'nın en büyük derdi: Doktorsuzl~k 

Tt'lefoıı işleri • fede birde ıu bulunmakda-
Sındıritı ı (SŞ) Sındır dır. Bu ıuyun memlekete 

ıı kazaaı nahiye ve lı.öyle- getlrtlmeıl için belediye re
rlnin pek çoifunda mevcud W ve Halk Fırkaaı relıl ar-

Pof isfe: l telefon hattının ıkmall •e kadaılan la:ıım ıelen teweb-
--Dlln~ec• lzmlrler mahal· 1 935 ıeneılnde bütün köyle - büaatda bulunmuılardır. 
ledode11 Mehmed otlu kun· re telefo11 tealaatı yapdırıl- Bu ıuyun büUin mauafı 
duracı Alt ile aynı mahal· muı için kati tefebba1atda olan üç bin beı yüz liraya 
leden ye ıabıkalılardan Melı· 1..ulunulacakdır. mukabil 934 aeneıindekl 
med aflu · aemercl llüıeyln Yol işleri büdcede 2600 lira ve do· 

. . kuz. yüz lıra11 da dljter tf• 
aralarında çıkan ka•ıada K.ııa, nahiye, ve köylerin 1 t f 1 d - L ı· • aa aı ın an munaı<a e 
yekdliferlni yaralamıılardar. yol itleri ıtl>ze çarpacak tıl ki i d" il ül 

rd l ı aure e e enmea Uf n -
Bunla an 1Üseyl11,ln yaraıı derecede ılerlemıı bir vaıl kdedl 
daha afır oldufundan mem· yetde her köye araba ille r. 
leket haıtahaneline yatırıl· •b l d b 1 ve Belediye projeleri noksan· 

otomo 1 ıl e 1 ecek bir lannı tamamlamak için vl· 
mııdır. bale getirtlmlt vıı bütün e•· l&yet belediye mübendtılıifi· 
atYınedün ıece Hamldıye ma· le• badalannıı-.lır K•y k 
11 • "' u a · - 16ndermltdir · Satlık ıı · 

balleainden belediye araba· nununun •-tbıkaUle kö '"' Y ve Jert •• aoyıal yardım bakanl 
c111 S.lih'ln evinde oturan hl el btr b d rl k "· na Y er •Jın 1 1 ı-- t-& projenin ta.dikinden 
Manyu nahlyeılndeıı Sadık termekdedlr -r• d.erbal ife bqlanaca. 
oliolu Veli ve arkadqı Vıcda· Felak.etzed"lere ard ll tı ~ · · • Y il .. ıöylenmekdedlr 
niye ıııahalleılnden Cemal S ındırgı nahlyelerlle kı>y· NumarataJ· işleri 
otlu Celll iımlnde iki çocuk 

lerl Marmara feliıketzedele Sındırıı belediyesi bina 

ŞUBAT 4 

lstanbul 
Limanı 

• • 
proJesı 

lıta11bal , 3 (A.A.) - lı 
tanbul limanının realm lerl· 
nln ıalabı için huırlana11 
proje bltmtf ve Anlrara'ya 
gönderllmltdlr. Bu it için 
liu yıl blltçeılne bir buçuk 
mlly• lira tabılaat konut.· 
cakdır. 

Mekteblere 
kütübhaneler açıla

cak 
lıtanbul, 3(A .\.)-Kültlit 

bakanlıfı mekteblerde boca 
lamı mesleki Te umuml bil · 
ııılerlni artdırmak için her 
mektebde bir klttlbhane 
kurmaia •e mevcudlaalll 
lılaba karar vermifdlr. 

Bulgıristın'ı mal idhal 
ıt1111k i;ia Konsolosluk 

tizesin~e mnat tutulan 
ulıslar yo1Jannı tamamlıyacakdır. yahud lrak'a kartı bir ealı:er akpmkl treıale lıt~bul'a 

Nubeten kıaa, fakat tek ae•klyatı için Fenlpaf& - atbnt,dlr. 
ilik clbetdea bilhaaaa mOıkül Dlyarbeklr battı hakkında 
olan kl>mllr battı batün diler da vartddJr. Baıbca ba iki 
hatlardan en çok mlihlm o'•· hat, tayan ocaifı olarak ta· 
nıdır. Fakat, demlryollannın nınmıı olan kort yahut eılı:i 
ve sanaylln k6m0rlbı6 te· ermeni mıntakaları llzertnden 
ml11 etmek cihan harbinde aeçmekde olab artık ba 
baılanııçdan ıona kada1' Tark mıntakalar bu hatlar ,.,. · 
beıkumanıılalıfmın delml ünde de•letln lnldret •• nG 
bir ltayıuaunu teıktl etmlı· fuıunun lilıumu haltnde da · 
dlr; çllnkil lıtanbul'a deniz ha eyi •e mUe11lr bir tarz· 
aeyrllıefer ve nakliyatı be· da tatbikine aaba olmutlar· 

lnhisarfarda tayin 
Bandırma lnbb.lar mu· 

~eb• memurlafwıa Salıb· 
h'den naklen bay Necınl ta· 
fln edılmltdlr. 

ekin pazarından yemlt ça - d 
rlne ıön erllmek ü:ııere bu- •e araaların num•rataj tıle-

larken bekçiler tarafından • a 

d 
ailne kadar iki yilı lira ve rlal iki ııüne kadar ikmal 

yakalanmıı ır Suçlular b 
hakkında tahkikata ılrifil- iki in altmıı kilo buifday etdirmek üzeredir. Bir ıene-
mlıdtr. toplamııdır ve bu biriken de bin iki yüz metre mu• 

mlkdan iki mlıline çıkarmak rabbaında kaldırım ya• 

.. Gediz 
Maliyesinde yolsuz· · 

luk 
Gedı-.. 2 (S.Ş.) 

1 

için çalııılmakdaclır, teber- kal• pılmıı ve bozuk olan 
ruat hlll devım etmekde dırımlar tamir etdırtlmlfdlr. 
dır. 
Sındırğınnı en bfıyi.ik Cumuriyet meydanı ve 

derdi abide 

Maliye mııaretlnln aGm
rilkler ıubeıl blUQ~ ıünuük. 
f•re yaplıtı bir tamimle, 
İııııltere, Filiatln, Lehhtan 
Çekoılovakya, ltalya ve ko· 
lonilerl, Yuıoılavya, Norveç 
İ•anya, Avuıturya, Alman· 
ya, lıvlçre, Belçika, Ltlkaem
burı ve Macarlllandan ıcl · 
bal edilecek olan mallanP 

Bugün 
Sağlık 
Eeza ha.nesi 

Bura 1 

Nüfuıu üç biaden fazla 
olan bu ıüıel ve manev•er 
kazanın ne bir eczabaneal, 
ne de bir 4ioktoru vardır. 

Memleketde ıeniı ve ıek mente eehadetnamelerinin 

men daha harb baılaagıcın. dır . 
daa itibaren Ruı fıloau tara- Hullsa iddia ed.ılebilır ki 

fmdan ine edilerek yalnız ı -Tilrklye; e11.11ı dilfOnill · 
Gı>ben ve Breılau'ın muha· mOı, mllkemmel yapılınıı 

mallyeılnde bazı yolıuıluk
lar oldufu aı>ralmekdedır . Bu 

• yo'ıuzluklarm için tahkiki vlli.
ı yelden bay defterdar ıel · • 

le uyıun bir cumurlyet mey· Bulıar konıoloıluklarınca 
danı ve cumuriyetlmlıln yıl vize edılmealne lflzum olma· 
dönllınünll teald etmek jçln dıfını bildırmltdlr. 

Dı>rt ay evvel milkelleftyetl 
aakerlyeılnl ifa etmek üze· 
re kazadan ayrılan bay Ha
lit Ekrem'ln yerine bqka bir 
doktorun ıelmemeıl bu ka· 
za için •atlık lflertnde çok 
m•htm bir botluk ııs.ter

mekdedir 

muntazam bir abide yapdırıl· Bulıarlıtan'la yuL.arıda 

fazaları temin edllebilmtıdı. •• e,ı ~rıaalıe edılmıı yeni Nöbetçidir 
Bu bQyllk fenalık ıimdı Fil· demiryolu ıebekeıl ile budutJ , 
lyoı - Ankara demir yolu larıaın Ye aablllerinln beptln 
ile ortadan kaldırılacakdır. de umumi, harbde oldutun· 
Ve k4mllr ocaklarıodakl dan hayli daha kuvf'etli bir 

' 

1 
tnltdlr. Yapılan tahkikat ıo 

, nuada btr varidat kltıbfne 

l ltden el çekdlrllmltdlr. 

T ayysre Şehidleri 
merasimi 

mak Qzere liıımgelen arsa ilimleri pçen uluılar ara11nd• 
lıtimlik edllmlt ve tapula· bu buıulla ka11ılıklı arılat· 
rı alınmak üzeredir Mem · ma yapılmııdır. Dliier yar· 
lelı:et namı heıabına çok te· ı !erden ıelen mallann ment• 
reflt itlerden birin olan bu ' ıebadetnamelerl iM pmdlJ• 
lnpatın biran evt'el meyda kadar oldulu ııbı jlonaoloa 

lıtlb1alltın bGyllk mikyuta muka•emet ıı>ıterebllecek · kat ııaıdlki muıld1110e va:at· 
artınlmaaı kabtl oldufu el· I dlr; zira - bir •akitler del· yetden ıarfı nazar edlU.ce
hetle blllün Memleketde harp cuae'nln dedlll tıbı - bir Ttlrklye lOJumund.a fula 
ldareai için lizım olan k6mllr

1 
lokomotif beza bütOa bır adı~ri mQcadele •-itine 

lbllyaçıarının depo edilme· fırkaya ltedeldirl. Yukanda· malJkdtr ve bu ••aft her 
•ine lmkln olacaktır Sam· ki dOtllnceler tamamen na:aa· t .. rrı11. eden için bir tebll. 
ıun ile Menin ara11nda ridlr. Ankara bakümetı bir ke t~ıktl etmekdedtr. Alman· 
tranı•ersal bir lrllbat teıkıl ıulb poltulıaaı taklb etmek· yanın da kendi emnlyeU Jçlnl 
eden demlryolu lıe aynı de· dedir ve blltlln komıuları , bulıukda mOaaYal eea11 Gıı:e
recede ehemmiyetlidir. Ne· ile bitaraflık ve ıdemlteca•fl• rlnd• bu •aHIU i.teml7e j 

!lava wehıdlerl battruı ha· 
•anın yatmurlu olmacına na ıettrllebilmeıl için bele luklar tarafmdan tudlk edil 

diye relıl, kaymakaaı, Halk ! melı:de de•am edllecekdlrJ 
fırkan mutemedi Te arka· 

rat- fOk hararetli bk IU · 
retde t..td edıl..ı,.ltr. 

dqlarile birleıerek önayak 1-------- -

tekim Çanakkalenln 1914 muahedeleri ile baflıdır; fa · 1 hakkı vardır 

Havalar nasıl cidiyor 
lkı ailn devam eden ıtd 

detlt yqmarlard•n aonra ha. 
va açılmıı •e adeta yaz meT. 
ılml olmuıdur. Fakat buılln 
karla lıanıık bir yafnıur yal· 
mata baılamııdır. 

Sa•a,: Bu ka:aaDJn dok
tonuz kalmıyacatını •e •I· 
layetl•lıtn de b. ita ebem· 
mtyet vereceflnt &ntfd ede· 
rlz. 

Su i~leri 
Memleketin au ihtiyacına 

klfl ıelmlyen 6 çeıme •e 
bir tadır•an vardtr Bundan 
baıka d6rty(lz metre meıa-

olınuılardır. Ateılt hareket
lerle çalıımakdadırlar. 

Fırk.ada toplantılar 
Sındırgı'da her akıam bil · 

kamet bllyllklerl belediye \ 
relal ve Cilmurlyet Halk hr·1 

kuı idare heyeti •e azala-

rı fırka blnaaında memleket 
ve gençlik için faydalı top• 
lantılar ve memlekettn uaıll 
ml tılerl hakkında ıöret · 
meler yapmakda oldulu d•· 
rln bir ·kıvançla 16rGlmelr• 

dedir 

• --- --- --=-~ -c:==-:-=:.·==--- 1 kemana vermlıdı. Memleketin en hahn ııenç kızın aüzel alnın• deydlrtrken, Ptlge dalga kızarmıı olarak oradan uzaklaı · I ıtıne k•rtı tam mevkilerine yaraıır 
: ': Savaş"ın Roma111 : 4 j ıayılır bir unatkdrı aenç kızda 161'.· önırlinlln en bOyük en ilahi aıknıı at· 1 mıı ye odatında ıünlerce ıatılıfa çıka · biçimde olmaıını.. Pilıe de aamlmi 

1
1 
i düfü çok ileri iıtldaddan 6tllr0 bayan lıyordu. rılan hafatının 1ıall ai:ali matemini doatlarla sade bir toplantıdan ibaret 

'ı, 1 Nazaa'ı tebrik ediyor ve her der• ao- Rilae aradan uzun yıllar ıreçdikden tutmuıda. lıalmaeını latlyordu. Nihayet yapmak 
'l\j j nunda Bılıo'yl bir az daha lıalblııe ancak büyük sanatklr oldukdan aonra 8 1 j lıtedl"I ıeylerl ıöylemeifl hiç bir zamaa. Bayan Nazan; i ıe'ye bay Cevdet'! • 

DURACAK 
1

. 

1 

', yerl,.•mlı b.uluyordu. Genç kız mu· ouıl derin •e öldürücll btr •ıkla ıeyf\- onuruna yedlremlyen Bilge; anneılne .... tekltf etdill zaman gGılerlnl yere in 

K d 
• M ılklnlo ruhu en becerikli bir 'faaıla eli mit olduiun11 ilrenmtıdl- dlrmlı, k•ru bir ~le: karıımaıııala karar verdi 

ar eşım uammer .. il •·- d 1 lı ' • d B N 1 • it h ~· k • Tunçkallllt sanal · i e .... , e en ince 111 arımnaa ıun en ·ayan azan Bı ge ye ııe ta ıili _ Siz billralalz anne. KocaHnı ıtçen o, evi zev ine gore 
Yazan: Mükerre,;, Kamil !H: i ıllııe zayıflıyor, ı4ılerlnl mor ıı>lpler verirken, Sevlfl'yi el itlerine çok dtiı. Demlıdi. döılyen o, düfünü de iatedıifl biçime 

j~ · çeviriyordu kan o1duıtu için bir ıaaat mQe11eaeılnde ıokacak (0) olaun diyordu 
S b 

Bayan Nazan en korkduiu bir bah· t b l' 
evıt ıamaıı, 1&kacı, gtlrbilı lr Çoculdafundanberi evde en çok okudurken bir haylı hırpalaumııdı Şim· Ve bir kanun geceel atan u un 

lı d N 
ıia bu kadar sade kapanma11ndan · b ız ı. e geylnmekcie, ne yenıekde,ne de Btlıe'yl muayene eden doktor onun dJ ıenelerdenberl erkellnln de yükü- karlarla örtülü caddelerinden ip 1

1 1 

ıeılntılerde zorluk çıkarırdı Kuzu ııbi ıl>lıllnQ uzun uzun dtnledıkden ıoı:sa: nü tatıyan omuzları; e•e gelecek 16 memnun, ıenek kahkahalarla filler otomobiller Parapalaaa akdı1ar. 
uyaal • eyl yürekli bir kızdı. E•dekıler - Keman çalmıyacakam . ' veyler elinde dınlenecekdl. Bu yn:ıden dügiln proeramından dem vururken.. Paranın ve mevklln yaratacalı her 
Bılıe'yl aayarlar, Sevıi'yl ııeverlerdJ. Demltdt. Bilıe'nln lıleklılerl ara11nda çok ıenç Bılııe ıalonu terketmlı; bir köteyc ıö· ıey bu salonda Yardı. Bay Cevdet ıenlı 
Hl! t dl d be k im d l 1 · k d mülen kemanını "!kararak aaatlerce 1 k d" ıe • ye yaıın an rf retme mera Eter Bılıe'ye ııençlılfnln en ,ctz.1 o a • için evin çevri meı nı en iline T omuzlu, bakim yüz 1, aaçına ır ur 
aarmııdı. Eline ııeçen kAifıtlarla kanmaz, yıllarını ver, bu mükemmel kı>ıkG bı bırakabilecefl bay Cevdet'! aeçdl. çalmııdı. müı bir adamdı. Konuımaaı ve ıeyln· 
çok defa evin duvarlarını, kanape lir· rak da ıit bir kulllbede yaf& deıelerdl Bılıe'ye kalaa daha uzun yıllar ey. içinden: meal zarlfdl Zaten pek yıpranmamııdı. 
talerlnl bile çizer, boyardı 1 bu kader adanmaz, tereddQd etmeadt. lenmiyecekclı. Fakat latemiyerelı btr - Doktor Ferdi, kulakların çinlaıın Yatını o kadar ıöllermlyordu. Her 

Kızının reıme olan diitkOnllltOnG ! Baba-n 61'imünde btle 161.lerlnden Y•t. ıiJıı anneıi ile dadı11nın dert•eımele diyordu. Beni öldürecek diye- kemandan kuıurunu örtecek mühim bir etiketi, 
ıören bay Yılmaz kötkOn llll katını akmayan bu gartb rulalu kız ilk cefa rint dtnlemtfdı . Bayan Naza11 ıünden uıaklaıdırdın ŞımdJ ya1a11ıcak diye bir her kapıyı açdıracak d:lsun btr ıer 
ona gllıel bir çalıınıa oda11 yapmııdı. doktoruıı karımnda alladı ıilne artan bayat ııorluifu kar111ında yabana kucatına atıyona11 ha.. vetl vardı • 
ilk zamanlarda kllıtları, boyaları, fır j _ Llkın beni öldllrdGJG.nlııQn far· e•ln .. kızlarının ltlılnden korkuyor. Doktor Ferdi Bılıe'ntn kalbinden Genç ıellnia aaadetlne uzakdan im-
çaları. ıandaltyelerl karmakarııık olan kında delil mlılzln? du. Şımdl bouın ümidi: ınevkil ve pa· korkuyordu. Hastalık ba,tamak üzere renenler çokdu. Bilge'nln bir çok ark•· 
bu oda ırıtdlkce dOzellyor; Bılıe bllyQ · ı Diye uyan eldi. ra11 rüzel, biraz yaılıca bay Cevdet'ln idi. Onu yıprandıran, ihtlra•la lutuıdu· daıı; onun yeriaıde olmafı candan iıte· 
dilkçe canlanan ıençllilnln tlİrfnl bu Doktor Ferdi Can!ıulad kOçüklcen kendilerini kuıtarmaaında idi. ran bir •ıkın denizine aalmakdanaa Yatlı memlı aayılamazlardı. 
od~ya veriyordu. Ve on ııektzlnde lıaeyl dizlerinde lı.oplatdı"" ba _ ... 11 kıttı kel· Bay Cevdet'ln bir kuıuru •ana o bir erkef•D ıük1ln ye ıefkat dolu kolla- 1 

d 
•• •• Beyaz bir köpük çailıyanı içi!lde 

bitırdıfl zaman o atı mini mini bir larıaa alarak: da kırk yaıına yaklaımıt olması tclı. nna bırakmax.. tercih ediyordu Bunu 
d k ka 

•• aalorula dolatan genç gelin; ıolıun 
sanat aerglll ka ar ıymet zaııını•ck - Ondan .. ok zaman uıı:ak kalmı· Dadı: belki fen, tıb böyle emredebilir, letlye bi· 

dab f 1 
.. ıiizelliifi ile . gözlerle gönülleri beraber 

Bayan Nazan a aza okuyub yacakaın Bılae . Belki bir kaç ay . En - Bıı da kusur ıayılmaz ki bayan. lirdi. Fakat hiıden , hayalden, ateıden • b b k de alıyordu . 
okunamakda Bilgeyi aer e•t ıra mıı- cok bir ıene .. Sonra yine çalacaknn. cılım diyordu . 1 yuturulmuı bir ıenç kız hüviyeti tabl -

d b d d 
Niklhdan ıonra karıaının parmatma 

dı Halbuki reılm qkın an ıonra ir en iyorclu. Geçici bir ayrılık ne olacak? · • Cençllk karın do)'urınaı. Gen~ atın kwlfetlerl karı111nda &•akta dura-
l 1 h 

u _ - - 1 · ~ bin liralık pırlanta bir yüzllk takın bay 
tç111de muıiklye karp yo a an eveı •JOC&lt le ayrılıılan çok acı olm\lfdu, koca iki ıilnde karmadan bnealnl ald~ ı Wlecek mi idi? , j B ı C.Tdet ee•lnçden uçuyordu. · 
rilıılrı Btlıe'yl ciddi bir mektebe ıfr· I il takaklan beyu taçlarla ıGale••lf .. beroflunda boy ıöatermefe baıfar. ' .:. 1 

kden uzak tutmuı, ıtındl kerıdltlnl eaııaıklr U.111 tltrt7u dıadakl'MJ91 C9Ç kız; yuakları 11,.aclaa dala• o.~ lilllaGA eata!atlı .te 1 (Devw edt!Otık) 
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VugoslAv Başbakanı 

lloma aiılaşinası;uluslar ara. 
sı hayat hakkında radyo

da bir söylev söyledi. 
Belırad, 3 (A .A) - Baı 

bakan bay Yevtlç dan ak
taın Radyoda bit aut\lk aöy
lemt,dlr: "Hük<lmetln nazarı 
dikkati bilhaıaa beynelmi
lel hayalın pek ziyade ha · 
raretll olan faalıyetlDe ma
tufdur. 
Franıa ile İtalya aruında 

Roma'da imzalanan mllf 
ehemmiyetli hadiıedır . 

Bllbaua merkezi Avru · 
panıD •aalyetl bak-

lundaki itilaf üzerinde 

Bay Yevtiç 
doıllufun tamamiyeti kimi · 
leılnl muhafaza etmek nok
tal nazarını kabul etmlıler· 

· dır. Sılih yantıoı durdura . 
bilecek uluılararaaa bir mu· 
ka vele akdi ile ciddi bir 
itıllfa varabtlmefl dlltGnmek 
mGfküldür. Emniyet meae 
lelarlnl batka bir eaaı Gze· 
rlne kurmak lcab eder. 

lnA .I! J I Lf 4~ h k tl ..1 1 Savq'm: d : Yazan: ı uunya u.zerınae sıyas ve lR ısa ı are e e., : Kliçlik i La es : Macide ı 
SHıklyeal • : Sar : 

frınsı va Polonya. Rarb hıkkındıki kitapln Eırınsil •t dttyuı~n 7·ö:::··:;ıd:··::::;)··:ı:~······················ 
YDHI lllfl fH Sof ya' da lav Salon• Bay Calıb o atın yazıba· • • • •La Republque.,dea 

"lııl. Laval , Polonya'nın 
f&l'k mlaakı hakkında vare
cıetı cevab meaeleıinl Polon 
ya Hariciye nazın M. Beck 
tla konuımafa devam etmek 
tedlr. Vart0va bakt\metl btr 
defa daha va:dyetlnl 
Berlln'ln vaziyetine ta -
bi kılmakta •e bizzat prk 
mı.akı hakkında kayıtlar 
aeidetmektedir • Halbuki 
1928 •-inde prkta top· 
rak ıtaUikoıu teminine ul
rapn Polonyalı müttefikle 
rlİnlz idi Ye Koridor (lzerln
cle blllı:Clmran!ık hakkı iddia 
edebılmek makıadile buna 
razı olmafaa Alınanya idi. 
Kendiılae muhtaç oldutu 
emniyet teminatını bahtede
cek olan f&rk lokarnoıuna 

Polonya'nın muarız bu1unma· 
11 ancak umumi ılyaaaaında 
zuliura ıelen eaaılı istikamet 
deilfiklltı ile tefatr olunabi· 
lır. IBu tleilılklık lılıralay 
Beck'tn 1932 ıeneılnde iıba· 
ıına gelmeıile baılamııdır. 
Bız •aktıle bu dellıtklilln 
baılıca tezabarlerlnl tahlil 
etmlt idik. 

Alman - Leh !aolaımaları
nın yapild!iı a4ndenberl Po 
lonya yalnız: Almanya ile blr
likde bir nevi mGft•ek cep
he yapmakla kalm&mlf, bl • 
tGn Avrupa'da Franaız poli
tlkaaına kartı durmala ~. 
Franaanın mevcud doıtluk -

Ti klarll k ka ÇekoslOvak aflk aerılıl nede ne yapdıfını bilmedi. Bir ıan haltrıma ıeldi . 
r lfll fllfl ~lmıtdır. Açılaada Bulıar Ganlak faturaları birbirine ka- Kar11mdan ,ızlı kendi bir bı -

(llli,811) 1915 altıır itleri bakanı bay Pr. ntdırdı, hokkaları devirdi. let daha aldı. Karııının bile-
Parla, Payot 1934 in 8; yanalı! Mollof ve Çek elçlıl Hakkı vardı. Maıaları bile tinin numaraaı 3917, kendlıi-

Sahlfe 216; flat 20 f~. bay Prokop Makıa birer ı6y• devirlrae yerinde idi. Hakkı nln ki l235 ıdı . 
~EıudM, Parla 20 lkinclkl · &ev ı&ylemıılardlr. Biz de vardı; çlinka kaçırsa, zır de- .*. 
nun 1934. Ankara ıonra da latanbu'da il bile olıa ıükredap Alllha Yine bit haylı dQıQnce . ile-

Bu eaer, 25 Nlaan 1195 açılan Soyvet Rellm aerılal dua etmeliydi. yecan .. Ya çıkmazıa .. Ey-
de Kumkala aıker ihracına bir kaç ay evvel Sovyetler Bay Calib artık yürek vah .. Hiç takan yokdu. lnıan 
ltllrlk edtb bundan 8 ay blrllflnl retmen tanımıt Ç&Q>ıntıuna uframııdı. jHa kendini Sarayburnundan da-
aonra da boiazlann kati olan Bulprtatanda a. açıla - timdi aldanacafım; ha alda- nlze koyvermellydl • 
tabllyHlnden evvel alır ıu · ca)ı ıöylenmektedır. nıyorum diye. Kansını bir al- Bay Callb' le Bayan Calibe 
retda yaralanan bir topçu f Methur Frannz romancaaı daha, yok mıı. Batan istek- ayın onblrinl güç getirdiler. 
zabitinin aade ve dokunaklı Pol Burje, ıeçen ayın 9 un· !erinden vaqeçeeek, bllyGk O rece rüyalarında aade bile-
hatıratıdır. Bu manaaız ve da Parlı'te alınOıdllr. bir yQkden kurtulacakdı . ti 16rdüler. Birlıl çıkdı ıör-
kanlı teıebbQıa lttlrlk atmlt 1 Amerikan yazıcm Trevll Bütün ıan "Ladea. aklın- dü blrlal çıkmadı . 
olanlar çok kerre acı ve da· lnrhem «Mahvolmuı naııl. dan çakmadı. Aldanmamafa Bayan Calibe aabab erken-
ima canlı ıuretde yadedicl adlı yeni romanını bıtırml,dtr. karar vermltcfl . Ôyla ya, el· den uyandı . Hemen tayyara 
olan bu aahlfelerl ıavecek - Yazıcı barıı antlaımuaından ' danmak da elinde idi, aldan- plyanko mlidürlyetınl buldu 
!erdir. Bu klmMler bu ıztı. aorıra dolan ve bllyQk fell - ma111ak da . Telefon atdı. 3917 e bir teY 
rabların ve atıldıkları bil: ketler arlfeılnda bulunan kt - Karıaı batün maharetini Yar mı diye ıordu . Telefondan 
tün mlicadelelerlnln taıvlr · tllere bu adı vermektedir , kullanıyordu. Batan teytan- relen seae kulak kabartdı . Bü-
lerlni bulabllecelı:lerdlr . Zira f 30 ikinci tefrln 135 ile lıjını teferber atclirlyordu. yak ikramiye diyecekler diye 
bu yarımadanur · daracık Filibe'de meıbllf Bulıar ar· Bay Calıb de batün açıkı&z · bekledi. Seıl heyecanlıydı . 
eepb .. ıade beraber harbat· Uıtl Ştillyon Popafun. 25 ın- lGllliünü ı&aterdl. Telefondan. 
mit olanlar için hatıralar el yıldönamıı maraıimle kut- Bayan Calibe onu bir ay - Ne kadar beyecanlıaı-
mlltterekdir . Bu ktmieler lulanacakdır. Bu mllnaeebat aldatamadı . Artık ümidini nız,. Maaleaef amorti bile çık 
için Seddalbahr, Krttbla,Nor !a Fılibe belelitye tiyatro. keımltdl. Otomobıl heveılne , madı . Dediler. 
ta körfezi, Kere•lı Pere ve ıımda « Katertna it plyeııl k&fk hayaline. hlzmetcl, rad
Aef baba ıtbı pek malllm temıll edilecekdtr. Ve ölçQ- yo aevdalanna veda etmek 
olan iılmlar laafıı,larda aynı ye dek dofru oldujunu bil . lazım pllyonbı. Fakat yine 
yeitll lntlbalan, aynı feci .-.$le beraber bir Bulıar kurnufıpm elden bırakma
lıatıralan uyandıracakdır. tazete• bir kaç T6rk artlı· lfı. Bir ıGa n-1 ola alda· 
Dlfer olcuyucular da bGyilk tinin dtt bu -rulme çalı· tacakclı. Buna emmeli . 
harbin en harlkullde mace- nldıiını yazmakdadır. :. 
ralanBdaa biri lıakkında can §Pek yakında lnıllterede, 86ylece iki ay~· Bir · 
lı samimi bir matahede bilyak ıkandallara meydan · birı...tnl aldatamadılar. 
teıktl eden bu mlltevazl verecetl mubahkak olaD, bir Fakat bir ran.. Uturauz 

Bay Calib haberi duyunca 
sarardı . Mahvolmutcfu. 

, Bir ga.ı:ete •ldı. Numara
lara bakdı. Kendt numara-
flD& da yokdu. Tramvaya 
atladt. Yazıhaneye ııdecek , 
batının derdine bekacakdı . 
Calibe ile artık yaııyaınu

lardı . Ayrılmak llzım ıell 
yorılu. Karıaın • telefonla ha
berdar etmek lazımdı. 

durmak lazımdır. Bir muka
vele baklkatde hukuku da 
velın eaaı Prenılblerlne ve 
uluılar kuruma mllaknun 
a hklnıma riayetin bir tekidi 
ve bu huıutda yeniden getl 
rllmıı bir -te•bhad addolu · 
llabılır. Balkan andlatmaılle 
kaçak anlaıma. bu itilafı 
bütün allkadarlarıo aaınlml 
ıuretde lfllrak etmeleri la

zım ıelen bir ılyaaetln m\b 
bet nokta! hareketi olarak 
tanin etmek için kendi mlllt 
menfaatlerinin ve aralarında 
•llc:uda ıetırmlt oldukları notlarla çok allkadar ola kitab çıkakdır. Sa kttab met bir glln; I.~ rakamının ulur· 

1 Al 
larını bozmafa çalıımııttr. caklardır. bur «kurtulııt orduıu» tefi ıuzlufuna bir daha hllkmet · 

Bulgarlar 1 manya Polonya Romanya'da ı-----------ı reneral Buta'un tercameiha· dı. Ayın on llçanca ıano, ıa· 
demir muhafızlar adla Al· ildir. Kttab mllelllfl Ervin at tamam on Qçde kan· 

• • > 

Arka sıradan blrlıi: 

- Yok canım, dedt . Bizde 

Bit; Vt-ınan 
Tütcarını 

d 
ınan tarafdarları ceryanına rllımek ıureUle Almanya kitabı Butı alle1fnta ve "kur- aıaa aldandı. Hem de bakın· 

Lon ra görü- yardım eldi. Polonya'nın Polonya anlaımaıını taylt wlulut erdueıı.nun buılin na11l: 

eler"nj Bllkret Sefiri Romanya'yı makaadile Talllnne ıttdl. kQ difer ileri ıelen kuman · Oıan e•de yemefe ıel-
şm .. l küçük ltlllfdan ayırmafa ayni semanda Polonyadalıl danlarının arzuıuile yazmıı· mlfdl. Oturdular, Yemek yl· 

Ortadan kaldırdılar Alaka ile iakibediyor. ufraıdı . Bu zatın , M Bart- Franaız enda.trlyellerlnln dır. Çıkma11 Londra'da aa- yorlardı. Bay Caltb'ın aklı 
b • h t d LI malları ve batta ha•atlan .. ı ı..ı b-'-1 -•- ... _ mtlblm bir ticari 1·-'eydl. Atına. 2 (A.A .) - Yunan Berltn z (SŞ) _ bay Flan ou nun ıeya a ı arasın aa 1 uıraız ı a - enm-.teuu. ... 

matbuatı Sof ya' da ıakın olan den ve Lavalın bey Mak- lhUyataızca beyanab tiddetll bile tehdit edt'dl. 1 Bu aenekl Parla Gonkur fılaha. bir -le .. •Ladeı.ı 
Yunan ,tllc:carlarmdan lıya- donald ve ba• Jobn Sımon bir hadlaeye Mbeblyet ver- Makalede Fraıaaıa matbu- akademeet edebiyat mak&fa - falan unutmutdu. Bir mlid · 

· 
1 d atının bu me..ıeler kartı- t R .ı v •ı •K ı det aeıelz yediler. Sonra ka· chıln meçhul tahıalar tarafın ile aöratmelerl burada bü· IDlf 1 ı o,e ene in ap ten 

P 1 dl 1 1 · y 111ında takibetdttı hareket K j) •-'ı naından tua)ux..· htedı: 
dan ıGpe ıandaz ve ıokak · yük allka ile taklb ediliyor. o onya p omu 11 u- 011<>•. ra-runa Yer m.,.. r. ew 
dan alınarak ortadan kalda· Gazeteler Almanya'ya mad· ıouayya bllkllmetlnl allfluı'a hatdının yolıuzlup Ye Po- bu maklfat Framaaın en - Calibe, tu twzlufu Ye.. 
rılmaıı hakkında biç bir dl ve manevi hak denllii itiraz etmete ve Macarlatan loıaya sazetelerlnden hazıla- biiyQk-, edebiyat mGklfatıchr rir mlıin? 
L d•· ı d " d d 'bi Al n-'•a yalı:latma rının «Franaız matbuatından Roman aabfL• Ro·•e Ver-1 Calibe t~uiu bay Cali· naya .., a ınma ıaın an o- . temin edilmedikçe rene) uz· ıı ma ,_ ı . uı ı - . 
layı hayret etm~kdedir. 1&1ma için bütlin r6rllıf11te· ta kandırmak tıtedl . Poloa· litayitlw dm'enııtek latenlyor_ 1\, bir kaıı kttab mllelltfl ede- be uzatda. Ve birden: 

Yunan elçlllllnln tetebbüı- lerln bir ileri adım aayıla · ya yalnıa kllçük IUllfa kartı lae para urfından çekinilme· blyat tloktoru ve dlnan lı.e · · :._ Ladeıl. • 
lertne •e bulp.r hakllmetlnln mıyacatını yazıyorlar . huıumet röıtermelde iktifa meel llaımıelclilini yazdıkları 41 hOCNıılır . Wr çakları bu Diye batırdı· ôte ta
valdlerlne rafmen Jlyadtıln ---------ı etaılyerek lılacartetan - ile beyan olundukdaıı ıonra dl · ramanı tenkit etmektedirler. rafı malwn. Bılıroraunuz, 
nerede oldufuna dair hiç bir Almanya'nın bılha... ııkı bir yakmlatm• yapmala yor ki: i Onların ~ iddialarına Bay Callb oldııju yere yıkıl-
haber alınamamııdır . hukuk aımavatmı elde etme rırttdt -M G6mbat v...,.,, '• il • · • Buıtılan bat· ıöre muharrlrtıı ılı. H llkUk ye karar verdlflnl •e meY · ya 1ıtdı. Elde edilen ciddi ka da Polanya aıkerl ricali- adı yeni ııtdılmektedir Son . Neyıe. Bir tayyare plyan-

cut Ye ya ıeleceli: Roma, malumat Çekoılovakya'nın nln ntıbetalz iıttrallan var ra roıılaa alellde bir «hatb lw bileU. aldılar . Bay Ca · 
Parlı, Londta tUllfnameal parçalanmaıı, Jl!oravya •e dır. Polonyaıla'kl •mıralaylar batıralan» ııdan lbuetclir lıb'e olanlar olmutdu. Naaıl 
iltihakının ancak bu prta ılmall Bohamya'nı• Al-•- f ı.aı. b6yllk bir Ukranya ve Jçlncle aanal namına bir olaa piyanko da çıkmıyacak 
muallak bulunulduiuau aly· ya'ya Slovakya'nm Macarlı - •Ocuda ıetlrılmul hayalin• ıölle bile yoktur. bir çnk dırlar. Daha ıtmdıden bu 
ladl tan'a ve balı hazırda Çe- · den bir a• yaııceçmemifler- tekrarlanmalar, monatonluk- eaer Bulıarca'ya çevrllmeie 

müsavatı 
Berlln, 3 (A.A.J - Propa· 

randa bekanı bir toplantıda 

1 
Roman Tefrikamız: 59 

Sııvaştaiı ·savaşa 
· Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKO~LU 

Güreı dolarken, müfreze tlojru i 1 e r 1 e r le e n 
da Harta iıtaıyonunun binuı ayle ateıln karımnda kaldı
nın yanına ıellyordu. Süva· lar ki, tarihin bile kaydetdl· 
rl zabiti , n6betçllerl rlSrdllk-1 il keılf bir ateı Düımanla 
den aonra, bıyıkları birbiri· aralarındaki meaafe !ancak 
ne karıımıt oldufu halde lklyQz metre oldu§u halde 
Den1ı beyi ıördO. Mahcu- at (!zerinde mevzi almafa 
hane: gidiyorlardı 

- Kumandan bey, hl\' Müfrezenin ıol cenahında 
bir it (Örmeden tek btr bom· me11'&1 almıt ıaYarl a 1 eyı 
ba patlatmadan reldilr, bir maklnalı tlifek b6llliü ku
de a.tellk, duımanın bir pi- mandanİ Zeki bey, kendl 
yada farkaaını ıetırdlk. bayatını biç meıabeılnde 

Dedı. Dervlt b~y: ıayarak, abnı mtltı mafre· 
-Tetekldlır ederim. Altın zeılne doiru kotdurdu. Sü

etmanlz ve bir mevcudiyet var zabitlntU:yanına yaklaı
ıröatermenl:ıı büyük hizmetdlr dıfı vakit.' 
Bakır mQfrezeıl emrinize - Yahu! Hayatınızı ıokakda 
verllmltdlr. !Sei tarafdakl mı buldunuz? Ce1aret delil, 
aırtları çamlıtepeye aöaterek] rezalet bu ı 
fU ıırtlarda düımanı biraz Diye beiırdı. Hakiki ve 
oyalayalım . Balıkealr müfre · milli bir kahraman ol•n Ze 
:ı:eıl de ılmdı nerede lıe •ele- ki bey, bir neferin ölmeme
cek . ıl için, kendi hayatını tehll-

Emt"lnl verdi. Süvari za· keye atmakda bir malizur 
biti , müfrezeılle berabet, ıörmüyordu . Milıı ~mafreze• 
ekin tarlalar içenında .. ıaın ahvali ruhiye ve kıy-
at kofdurarak mevzilerine meli barblycıatnl bılnıedlil bal- , 

koılovakya mandaaına tabi dlr. Bu fırka Japonya ile lar vardır. Halbuki bunlar batlaDautdır. 
olaıı cenııbt Karpad Ruıya'- Soyyetler ara11nda uzak f&l'k büyllk birer hatadır.A.zaları , f Yakında Sar Artur Sıtlln 
aının Polonya'ya ilhakı için da bir harb ıı:uburu halinde · Franaa.,..run 11usllıı entanınmıı - Maytland - yeni Ame-
bir muahede lmzalandıtı Almanya'nın yarnile Kı - muharrirlerinden 1 O kltiden rili:a kit•\n çıkacakdır. 
zannım huıule ıetırmektedi r. yev'e •e batt&IOden.'ya ka· ibaret} olan akademinin, Yazıcı, Rokfeller enıtıtaıü 

Polonya Balıık memleket- dar uzanmak daYaımdan fa· neyi ıözeterek bu eaere bu tarafmdıap evvelce Amerl · 
!erinde Franıa •e ıovyetler rll olmamıılardar. muklfatı verdlilnl bilemlyo· ka'ya çafırılmıt ve orada bir 
tarafından yapılmaıı teıvtla ruz? belki de Re markın «ıarp kaç ay kalarak hayatını öko · 
1 B 1 k Bu ıl•aaet çok tehlikeli o unan a tık mha ının • cebhealnde yeni bir feY yok- nomlk ve ıoyaal kolaylıkla -

! t 1 lt bir -·dır. Zira SovyetleriD aktına mani oma a ça ıt •-1 dur!» una bir nazire olmaıı· nnı öfrenmitcfir. Bu kıtabda, 
b 1 " k tetkll etdlil aıkerl ku••eU b Bu apda yapı an muza e - irtııtlir.Fakat Remarkda ne uılinkü birletlk devletlerin 

l F d il t t ı va Almanya'nın tark hudut- . " k k re er ranıa an rlz u u · de olaa bayalm naturallı- ara tert en ıenlt bir biçim 
d Al harbi•• lannda ıenlılemek latedlilııl d d il t ı kd u Ye manya , tık bir kopyaaını r6rüyoruz. e ay ın a ı aca ır. 
nazırı Miralay Beck'le al- ım11tıııak demekdir. Alman· 1 Danatl Dıçef adında bir 

y~'nın muzafferlyeU halinde Halbuki •Kapltaa konan. a 
verılen karakterde yalnıı Bulıar reıaamının Sofya'da 

de efradı. beraber me-ı Almanya ve Polonya, 1911 ardı" bl ı e ı ı ok 
• • alel.J.da bir takım hareketler ... • 1 r re• m 1 rı • ç 

alan Zeki beyin .tel etmeli 1eDetlnde balkan devletleri L-"enilmiıdlr E••rlerl ara 
ı&rüllyor Franaız uluıu be· ""• · - · 

de ı&rülmefe deler bir ııbı, cenazeyi paylatmak ıında "pazar yeri. , "Cuma. 
b kd k aabına bu rlbl ,eylerin Fran-

vaka tdi. Zeki beyin tam için bar etme e reci mez· "ıakaı. ıtbl Tllrk hayatına 

k ... b 1 b dli ler aa da bnlunabllecelln~ inan- • w •-blolar da vardır. Hele, &rflllD<1& u unan lr . ı · · .,.. .. 
man makineli dafenılne aç· Polonya'ya bW:at mevcu- mak' lltemlyoruz . diyorlar. Bıılıarı.tan TOrk köyleri ba-
dıtı itinalı •tet tafenıln dlyet~nl temin atmlt alan Halbuki, dlier tarafdan rat&Da bllyak bir yer Yarli~ 
ıukutunu muclb oldutu hay- .muabedelerln ciddi hlc:umlaral Bulıaırlal' bu eMrin birin- ınifdlr. 
retle s6r61da ve Mılta mllfre ı manaz balundulu hır zaman· ctllil kazanmaaından çok f •Aakerl muhabirler kralı. 
zetlne menaab olan elrad da mltteftklerlmlzden bazıla· memnwndurlar, çQnlıQ, · ro- dentleD Va.alla - lvanovlç · 
bu kahraman zabitin ıotuk rını nvlzlyoniatler araıına l manın razıu Bulıaryanın NemJrevl\' - Dançankonun 
kanlılıiına hayran oldular. i karııır ı&rmek bir ra~tbe- yabançı iıtıl&aında oldutu ,.._alerde Prabada doiumu-

Dlitmanın çok tltdetll olan dır. bir zamanda· Acun aavaıın· nun 90 ancı, mwbarrlrlik ha-
bu aleti kart11tnda, iatıhkarı ı' !ıfakalede Poloaya'nıa er- da tıl1& prek - Gorna - Ba- Y•tının 75 lnd yılı kutlulan-
hayat etmlı, fedai bir 11Ü•a- aeç bu ıl:raıetln yanlıtlıiını ol lle"Söfya arumda ıeç· mııdır : ~endı.ı birçok harp
rl, ıGYarf alayıncLıuı Mıltı rönc:ell ve Roma anlqma- mekdedlr. S. mlloaMbetle lerde . 'Ruaya'nm en tanın· 
aıafrazealne dotra atını kot· ı· tarının bu hayallere ··ed çek. birçok; Bulıar ıazetelerl Ro- IDlf razetelerlaln muhabir-
durdu. elifi yaıulmakda ve bu ıuret · 1 V uaun ltttnt ,..,mifdır . Aynı za· 

• (Btta*lt} • • le mJaay.tl~decllr· 1 uad.ı1a yaalar yuaıakda· manda lıir-$ok eclebl yaaıla· 

tali ne ıezer 2234 numara
ya bir ıey yok. Eler btr 
numara daha olaaydı, büytlk 
ikramiyeyi kazanmak ı,den 
bile değildi . 2235 numara 
kazandı . 

Birdan tranvaylar durdu. 
Halk kaçıtcfı . 

-Deli var. DeU var. 
Diye batırıyorlardı. 
- Poliı. Polıı . 

Düdükler 6tdü. Fakat ka· 
çanı tutamadılar. 

Bu bizim bay Callb'di. 
• • • 

Bay Calip timdi kotk. oto-
mobil aabtbidlr. 

Bayan Callbe'yl ıörmeyln 
Kurumundan yanına varıl 
mıyor. 

Dan gece Semplon ekıpre

ılle Partı' e ıttdller. -----rın, ıtır, biklyelerin aabibl-
dir. 

Anneal ermeni, babaaı bir 
Ruı kumandanıdır . Tlfllı' de 
doimuıdur. Bolıeviklıkden 
ıonra Ruıya'dan Çekoılo

vakya'ya kaçmıt •e orada 
büyük bir mlaaflraeverlıkle 
kartılanmıtdır. Şimdi de 
Prahadadır. Kendisi aynı 
zamanda müthlı Türk düı · 
manı olmakla marufdur . 
Hatta •şıpka. i:la bize karp 
edip yaralanmıımıı. Aynı yıl · 
dönlimü Sofya'da "Slavlyan 
kurumu . nda da kutlulan 
mııdır. Bu toplantının ne 
makaadla yapıldığını bilmi
yoruz. Ktmblllr ... Zaten Bul
ıarlar böyle her fınatdan 
lıtlfade edlb aleyhimize atıb 
tutmakdadırlar. Yalnız, bu· 
nu biliyoruz . Veyi onlara!. 
Mamafih yukarda adı yazı -
lan herif, Bulgarlıtan'a muh
telif :ııamanlarda Gç defa 
gelmltdlr. Ve birçok defa
lar•Bulıar uluıunu çok ıev
diilnl (!) • ı6ylemitdlr. Bu 
münaaebetle Bulgar gazete
leri , muharririn bizzat ken
di elıla yolladığı yeni hlkl
yelerhıl "ıe...ınçle. baımak
dadlrlar. Muharrir hlll dur
madan yaııclıtı için ae...ın
mekdedlrler. Hıklyelerln 
çolu "Tlirk dütmanlıtı (?). 
i6•aUlerok yuılmıtdır. 
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Dr.BAKTı.;RIYOLOG Dr. OPERATÖR 

Medeni Erelli 
İc vtı saluııı . " 
hastalık 1 a r 
mütflha ssısı. 

Sadi Ozatay 
Cerı·alıi hasta
lıklar m ü l e

hassısı 

Cih ve Zütire
vi hastalıkl:t~ 
miHehas ısı 

• 

r 

• 
' 

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

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

En (jcuz 1 Balıkesir - Bigadıç - Sın
dırgı Otobüsleri 

• Muht<:rem .\liiştt•rileriıııiz . kışlık .lhtiyaclarıııı 
~ lıtğ<•z<ııııız<l<trı "feıııin Edebilir. 

Balıkesir- Bigadıç- Sıııdırgı otobüsleri her gtın 
Tokatlı otelindf'n mıııııazaıııaıı hart·ket rder Ye 

döııer. ~lüşterileriııin etya ve ııairelı>riuin ardiye~ 

' 
• 

• ADRES: TAVŞANfLILf Z DE FAHRf 
Fantazi Manifatura Ve Kumaş· Mağazası ~ 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ! 
leri nıeccanidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

••••• 

EN 
TEMiZ 

BALIKESİR 
PALAS 

-:n::z ............. ~ 
EN 
MÜRt:FEH 
BALIKESl 

'eA·tA.S, 
• 

' Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Saliti idaresinde 
Teşrif edeıı eıı nıiişkiilpesent mu~terileriııi dahi ıııemıuıA edf'n 

temiz, konforlu 'e ~ervisı nıükenııııel, ücretleri herkrse el veri li ~eni 
inşa ettirdiği sıcak ve so~uk :ısrınııza uygun fı>vkalade baııvosile 
tavsi~· ... y .. değer lıiı· oteldir .• \ltıııda gazinosu varoır. futzino nuda 
biitiiıı şeraiıi sıhhiyeyi havi ve her nıeıııleketiıı gazt>le vr ıııecnına- •n 
larıııı bulundurur. Giiıel ve se.li radyosu mevcuttur. 1 t 

~---'- .. •xxxx:::::x::::::z::::zxxxxxıx:: xxz:* 
. 

. n~~ . I' Bel-edi;e Ôispan~erina-;-" 
~ . Muayene Gün~eri 

sın da • • 

~ sınem 
3 Subat Pa ar a~ş ından iti~aren · · ' ... 

Mi2ah ve Fantazi Şaheseri olan 
l ... 

Y~ronika 
Yaratan. 

Frausisk.a Gaal. 

VEl\ONtKA En nıITşkül p~ent Sin nla ınrrak_I 
lılarttu ha. rarı edee l.. kadar ~Üzt>I, luı· göı·<·ııe 
bir daha_görıııı>~ ::ırzt1suııu izhar eıdirecek kadar 
nefis Vf' zarifdir. 

\'EHO. 'iK.\ .\ vrupa'da ''(} İstanbul'da llasılat
da rckoı· yapan Zaraft.t e nıiı· lı ıiı:nsalidir . 

ClJL\BTESf GC'NLEHI 

{>gJedt>ıı soııra s.aat 15 .- 16 f ç ha~hlık ları 
Or. Bay :\lırılt'd F.ıuiı • 

Jı ı\ Z.\ H GÜN LEH.İ: 
.J t 

Ü~le\Uıı ~oııra saa• 15-16 Kulak., 8oğaz, 
Horun hasl<1hldarı Dr. Bav \l(\lııııed K~nıil . ' 

S :tbalı saat 10 - 11. le lıastalıkları Dr. 
ay :\ ' d Rn1i11 

• • 

Öğl,den . ıııra 15-16 (;öz lıa. lalıf..ları ()r. 
Bay llı:o1an A lını\,'.d 

SALI (;ÜNLERi: .. 

" 
il -- , AYHIC.\ ... Dünya Haliel'lcri. 

El ilaıılaı·ııııızı Lü ı fen ukuvtıııu1h 
Balıkesir ev.k<tf · 

Miidiirlüğünden 
Sahalı saat · ıo - 11 ic hastalıkları nr. 

• 
11.ıv .\lııned Eıniıı 

Evkafı nıazbutadaki aid l4000 'e miilhaka)a 
aid 4000 kilo buğday satılmak iizere 13·1-~35 
günüııdeıı itibareıı ) irmi giirı müddeı1r. arurn1a 1 

ya çıkarılmışdır. ilıalesi 5· 2- 935 ~alı giinii saad 1 

15 de Evhaf dairesinde yapılacakdır. lsıı-1.li 
olanlaı·ııı müracaatları. 

Dr-.. ' M.~li [ 
1 
1 

~ 

" Pek yakında göreceğimiz Türkçe sözlü 

Li ks . ·" a pıı r ~roletılıı ~• 
11

1 için iı\idden lfazırlanı~ıız 

• 
Ö~lt•deıı sonra ~ıaı 15-16 Bışlıastalı ·tarı 
llr. operatiir Bay Sadi Öıala~ 

ıı 

1 

ı _ VH:\~t>tin n1erkez Vf' müihakaıı, şelıi , .e J Eıııf'f. .. Giird ., - Kiitalıya-Halık esir nwr-
• köylı~ri alıalisintlcu nıi'ır:ıt~aat edeıı gebelerin kı • z nalıi~rh~re ve ılalıa hir~ok )Pl'leı·dt> ı;ıııko 
· labii \+ı ıııü 'kül:hlı ~wı· D ·vi do~uJ,l)larıııı ,c ale Xı ıııarotaj ı~lt·rini y<ıpau Kebı,lid'lli Mustafa 
hııııuıı) kadın am livatlas·mı mii;ssesede mecca- ı usla. B~led ' . e te~"-ih'ılı olan ~erlerde cadde 

İla il nen yapar. ~:ocuk diişürnwk ıehlikesiııdc• bulu- \e sokaklara katiartıııa madeni le\'ha 'e de-
Bandırma noterlıjtinden: lnhlıarlar id11reıl Bandır· Müddeti ııeçen nüahal&r ııaııları da krıalik ıııPccarH'ıı yatırarak teda\İ ı vail'İ resuıİ~'ı'yt>.,, kri,.tal levhaları ıııcccaııeıı 
Erdek Paıallmanı köyün· ma müdüril 10 kurll§~Uf. . cd~ı·. • • denılıde ('lı~ıiştir. . 

den 931 tütün zürramdan 29 Kanun Sant 935 SerlW'll ticarı•t t'\lt>riniıı (!f\ t'l\k. elneıı fi· 
Abdullah ojtlu Ali ve S111ill 

1 o 1 Gazeteye iit b jluıusta ~ - Süı t;ocııldarı Yt• ikı )a~ırıa 1 utla \e s.~ııı derect• itinalı olıııak iizere lıer 
1 

H ç nllıha o aralı: daireye Neıriyat mlidllrlüitüne 1 I d . 1 otu aıım, ırıüddetlerlnın.,. Yerilen bu ıhbarnamelerden Q'.lilrauat edilmelidir • . ~üçük hasla yavry an ahı nıücs ' e:ed~y~urarak ı ııe\İ Kalı:ırtma - El ~azısı - Krislal )Hıı İŞ-
bltmeılnden dolayı tlitlinle· biriıl doıyaaıuda ıaldandı • + her zuıuan ıneccaneu leda\İ eder. lorini kalıtı! t•lıııı•ktletlir. :.ı 
rl kanunen müzayedeye ko birisi ınhlıarlar ldareıf Ban- SAV AŞ Cusııut • ~ ~ 
nulacaktır. Btr hafta içinde dırma çevir enlıllne •erildi çWmu (). - ~ Ül CO ,ukl· rınııı lı· kıııı tarzlal'ı lıakkt1ı~ )\ ADRES: ~ 
daireve ııelmeleri ve akıl Hırtal de Detir ve ilan ediimek. -·- lla rııüslaldw·ı 'alitlt>h•r(• ' . gebelik esnasında ~ Lüzumunda. B .. lıkeeir Tokatlı Hanı ~ 
takd rde lcab eden kanuni üzere Balıkeılrde -çıkan sa· 1 .il\ G t ri Ah d f d ~#! 

b k 

1 
& vukuu melhuz :ırııalara ı.,1,.!oli tatbiki l:iııııı "t>IP.11 ~ m • ecı me e en ıye 

muamelenin tat 1 ve ifa vat ııazeteılne rönderlldt. • S A V A Ş . . . " ~. 1 ~ müracaat edilmesi 
olunacatı ıklmetııablannın bin dokuz yüz otuz bet . . . Ledavı ve tedbırlerın alı_ıı~ıı.asını ua w~bdı>r~ iığ- ı' ~ __ ____ __ __ ~ 
meçhul olmaaından dolayı yıl ikinci klnunayuın )'lrml l~~E. YERl .Balıkc.sırK~vv~yı ret.Yit Üzt.>re u r:kr \erılır. . >' _-,_1\- M>l~)' 
B k d 1 (s va ) d k j mılijy~ caddc~ındı: i:lusıısf daıre • • a ı 4"Sir e ıriünteı r • 1 o uzunc• ıiln . • .. • 

gıszeteııle tebli makamına Telpaf adll'Sİ ; 'r ;.._ ı 4 c ırh.u i y iıııiziu Bıılı esir'c lıalı~eUiği . Neırtyat müdllrü : ESAT ADIL 
ıeç.nek ilzere n .. rettırılaıeıl 29 

KanUD Sani 915 Aş. bu fay, dalı H~ lıa,,.·ırlı · müesses den muhteren1 _. _ _._ - - ~- - - - ~. ~ .. 
nl dilerim 1 band•ı- N lırt J-....,.......:;ı,,......lôiıii.,.;;._...,_. ! ' V1l•1et Matbueı - Bahkesir 

ı h lkımızın ·sıiCailey koşmaları ilan olunur. 


