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SAYJ: ~756 PAZARTESİDEN ÔZGE GÜNLER.DE VE SABAHL-A:RI ÇIKAR. ONUNCU YıL 

Kombinada 
Muhit 

Demiryolu üstünde bir 
atlıspor maneji ile geniş 
Citnnastik ve tenis yerlerine 
tastlıyorsunuz. Kombinanın 
btrde büyük yüzme havuzu 
var Uflca do~ru memur 
ve ifçl olrularının yapılmak 

la olduğunu görüyorsunuz. 
Eğer lstanbulda bir gaze· 

lenin, daha geçen 1erde ya
bancı ve yerli gazetecileri 
bir areya toplamak için bir 
kulüp kurulmaktan bahse 
dildiği zaman: 

ler .. Kulüp gibi lüks ~ey 

Dediğini hatırlarsanız bir 
fabrikada at. idmanları ye
tinin ne lüzumu olduğunu 
•oracskların sayısını tahmin 
edebilirsiniz Şu istep top 
rağı tıistünden, yabani otlar 
8•bi toplanan hak çocukla 
tına modern apartman ve 

adaların niçin düşünüldüğü· 
ile hayret edeceklerde bu 
lunabilir. 

Fakat bütün bunlar yal 
rıız bizde yeni ~eylerdir. 

Şunu da ilave edeyim: Hiç 
bir memlekette olmasaydı 
biıde yaratılmaları gerekti. 

Kombinada üç yüz memur 
\tar Bunlardan bir kısmı, 

kendilerine biraz kredi ve 
tilirse at satın alabilecek 
lerdir . lşçıler tenise yüzme, 
havuzuna, futbola birbirle 
tini sürükliyerek !<alabalık 
bir spor muhiti yeniden do 
hcaktır. Yarın bunlara 
0 kuma salon'a rı mektep ve 
kurslar ıJave olunacaktır 

Böyle bir muhıt fikri Üs· 
lünde bir vakitler ısrar et

ll'liştim Siz hir fabrikanın 
başına kımled gönderı) or 
8llnuz? Çoğu Avrupada oku· 
Yan yahut büyük şahirler
deki Türk mekteplerınde 
0 kuyan genç teknisiyenler 
\'e ancak lcafaca ilerledik
leri z ıman sıze fayda vere 

tek işçi gençler! Karşınızda 
Ilı sarı kerpiç ve kireç yı
iın'arına bakınız lstep nk

hnıı ıssız ve ümitsiz çöktü
~ü zcı man genç ve duygan 
ttıhların bunaltısını düşünü 
tıuı. 1 un'ar birer birer eskı 
llluhitın iptic.lai karanlık ve 
iilgün Asya parçasının birer 

~Ötesine gö .11ü 1eceklerdir. 

1
1r. iki yıl sonra , genç göz · 
erın feri uçtuğunu içkinin 

~e _içe kapanışın genç ham· 
eyı sıtma 'andırdığını göre· 

tekslniz. 

iki türlü muhit vardır: 
~.ek cı ve uzaklaştırıcı mu
ııt, çekici. toplayıcı ve ye-

~i~t.irici muhil! Bunlardan 
,,t• sömürgelerde bulunur. 
cııamak sanatını bilen Av. 

tuı> ~lı' arla, iptidai ha yat 
l&tlları içinde bırakılmak 
latenen yerlileri biribirinden 
~Yırar. Bunlardan ikincisi 
ilerletilmek istenen geri va. 
tarı 
t Parçalarında bulunacak-

t ır. Bir fabrika, bir ensti
G 

' Veya sadece devlet fm "k-
\'.llerj . h 1 • • d , gerı şe r n ıçın e ve · 
~a kenarında muhttlerinj 
k lıtacaklar toplanacaldar, 
'Ulüpt . "d . d d ' erıne gı ıp ra ) o ın-

(Devarnı ikinci sayfada) 

F. R. ATAY 

Türk Bayrağı Geceleri Atatük 
~!.: \! i <ô.~ı~a~:~':!.~!~~~k~.~::~ Ankeıaya döndüler. 

Hafta tatili münasebetile maması bildirilmektedir Ankara, 22 (A.A.) 
cumartesi gönleri saat 13 •.========·==-===! Cumurbaşkanı Atatürk be-

de merasimle çekilen bay ·v una n raberlerinde Baobakan İs 
met İnönü , Genel Kurmay rağamızm o giin gurupta 
Başkanı , Mareşal Fevzi Çak. indirilerek, pazar günü tek 
mak, İç Finans ve Ekonomi 

rar çekılmesinin mi, yoksa f 'I f' ·ı 'IJ' 
cumartesi gecesi de ası l a bı 1 osu şere me ŞO en ven ul Bakanları olduğu lıa'de bu 
rakılm11aının dog~ru olduğu . gün şehrimize dönmüşlerdir. 

lstanbul, 22 (A A.) k h 
hakkında bazı tereddütler Atatür Sovyet ayetın ı kabul 

Yunan filosu Kamotanı ile 
görü ' müştür. buyurdular. 

maiyeti dün İslanhu 1 da de Bayrağu.nızın hangi ahval i 
1 1 d · a ke A •• ı · . stanbul. 2'2 (A.A.) ve şart ar içinde nere er e, nız ve s rı muze erını 

Atatürkün dün İstanbulda 
nasıl çekileceğine dair 

Celal Bayar ha-ıır olduğu 
ilgili Bakanlıkların işti- ı lunu zivaret etmişlerdir. halde Sovyet Büyük Elçisi 
raki ile Sü Bakanlığında Okulda konuk'arn bir çay Karahan ile bırlıkte gelen 
toplanan kom is> on vazift>si· fÖ eni ve donanma Karr uA Sovyet ağır sanayi l<0miser 
ni bitirinciye kadar, bayrak tanımız tarnfından da Yat muavınını kabu' elmiş ve 

belli günlerde asılacaktır. kulübinde bir al<oam şö iki saat yanlarında Rlıkoy 
Yalnız asılacak bayrakla· lt>ni verilmiştir. muşlardır 

iT AL YAN - HABEŞ ANl.JAŞMAZLIG! 

Beşler Komitesi Bugün Yeniden 
Toplantıya Çağrllıyor. 

DÜGÜNCÜLER YANGINI 
tztl,A,;.:: =-

Yanan bir köyün )'erine yep 
yeni bir köy kurulacaktır. 

il~ayımızm anlattı~lan: «Büyü~ ~ir samimiyetle bana 
Cumuriyet hü~umetinin oösterdigi yar~ımı anlattılar. 

Bu temiz duygular önüoda mürehassıs olmamak imkansızdı 
«bizi hükQmet düşünüyor; biz ne diyelim •.. )) 

flbayımız B. Snlim Gün 
doğan cumartesi günü Sm. 
dırgının yangın felal;etine 
uğrıyan Düğüncü er köyü 
ne giderek orada köy üı ün 

vaziyeti ile ) akından a a.. 
l<adar olduktan ve yapılması 
lazımgelen işler üurinde 
direktif verdi'tten sonra pa 
zar günü ~ehrimize dönrnü 
~!erdir. 

Sayın İlbay ve Şarbayı · 
mız B. Salim Gündoğan 
bu acıklı yangın hakkınd~ 

malümat almak üzere ken 

dılerini ziyaret eden muha· 

rririmfze fU izahatı vermi~
lerdir: 

Habeşistan hükumeti sınırlarına yeniden 15,000. 
binden fazla asker, iki yüzden fazla kamyon 
ve önemli miktardu süvari kuvvetleri gönderdi. 

Düğüncüler köyü çoJ.. ac· 
ıklı bir yangın felaketi ge · 
çirmiştir. Cumartesi günü 

Viyanada 
Gızli ~ir sili~ ~eposu çı~tı 

lllın) ıuıız B ~alim Ouııdd?nıı 

vaziyeti yakından görmek 
( Devamı ikinci sayfada ) 

Kral 
Ale~sandnn ~atitleri 35 bin 3Sker 0818ye gitfi Roma, 22 (A · .ı\.) - Roy 

Roma, 22 (A A .) _ Roy ter ajansından: 

ter ajansı aytarı bildıriyor: 

Bir ordunun iki fırkasını 

teşkil eden 35 bin neferin 
şimdi nerede bulundukları 

bilinmemt>ktedir. Bu asker 
Cenevreden on sekiz vapu 
ra yükletilmeıli Bu vapur
ların birincisi eylülün 9 unda 

ve tıonuncusu 18 inde here 
ket elmittir. 

Bu vapurların doğu Afri· 
kasma gittikleri söyleni} or· 
du . Şımdiye kadar hiç de 
ğilse bunlardan on birinin 
Sü veyş kanalını geçmesi ge 
rek idi . Fakat bu sabah 
Port Saidden gelen bir t ·I 
graf bu gemilerden hiçbıri 
nin oraya varmadığını bil

dirmektedir. Yetkili çeven 
ler bu askerlerin kuzey Af
rikaya gönderildiğini inkar 

ediyorlar. 

. Japonya 
8üyOk Okyanustaki a~ala
n niçin tah~im e~iyor1 
Londra, (Özel) - Cenev· 

reden gelen. haberler, Ulus· 

lar Kurumu siyasal komis· 

yonunda çıkan bir mesele· 

den bahsediyor. 

Bu mes:le, Japonyanın 

Büyük Okyanusta mandası 

altında bulunduğu adalarda 
son yaptığı tahkimattır. 

Japon delegesi, bu tedbir 

lerin sadece ticari sebepler 

den alınmış olduğunu ileri 

sürmüıse de, komisyon aza 

larmdan bazıları Japonyanm 

bu izahını "mukni" bulma· 
maktadırlar ... 

i ıııpr:ıtor ifa JIP ,· .. ı aı-,ı> 

" 

Cenevr'!den har~ket eden 
35 bin askerin nereye gön. 

deri 1dikleri hal<kında royter 
1tjansı ayları ile görüşen 

yetkili hir şah iyet demiş 
tir ki. 

" italyan kuvuetleri 
nin hareketleri gizlidir. Fa
kat bunların hiç bir Avrupa 
d€vletine karşı sevkedilme
diklerini söyliyebiliı im.,, 

Genel o'arak sanıldığına 

göre bu kuvvetler Bingazi 

ve Trablusa gönderilmiş bu· 
lunmaktadır. 

B. Lavain iki yüzlülülü 
l.ondra, 22 (A.A) Al 

man haber alma bürosu bil· 
diriyor: 

Nevs Kroniki, B Eden 
ile B. Laval arasındaki gö 
rüşn eler dolayısile şunu ya· 
zıyor: 

İngiliz'erin karamEarlık· 
(Devamı iki~ci sayfada) 

lngiltere Yunan;stanın hakim .. 
iyetlne tecavüz mc ediyori?. 

İngiltere donanması Yunan sulannda na anyor. Bir 
italyın ayam ra~yo~a şi~~etli ~ir söyley ver~i. 
İstanbul, 22 ( Özel ) 

İngiliz donanmasının Yu
nan sularmrla toplanması 

dolavısile ftalyan avan aza 
smdan Vavankati Atfna ra· 
dyosunda şiddetli bir söylev 
ver ek, İng lh lerln bu hare
ketini tenkit etmiştir: 

İtalyan ayanı demişth ki: 
" lngıltere Cebelüttarık, 

Ma 
1
la 'e Mısıra gönderdiği 

harp gemilerile ka ' mıyaı ak 

bu defa da büyük bir filo · 
sunu Yunan kara sularma 
gcnd~ri yor Bunun sebebi 
güya Yun;ınistanın istiklal 

kazandığı gündenberi in-

gilterenin bu istikle li 
koruması imif. Halbuki Yu 
nanistamn istiklali hiçbir de · 

vlet tarafından tehdit edil-
miş değildir Yunanlılar ar 
alarında nıenıleketlerinln 

rej ı mi rr.eselesiyle uğraşma-

ları doğrudan doğruya 

ve yalnız kendilerine 
ait bir iştir. Bunun için eğer 
nu dakikada Yunanistanın is 
tiklali tehdide uğramışsa bunu 
yapan İngiltedir. Yuııanistanın 
kara su1arma donanmasını 

göndermek 1e bu memleketin 

hakimiyet haklarına tecavüz 

etmiştir." 

Belgrat, 23 (A.A.) 
Viyanada zabıta gizli bir 
silah depoııu \'e bu depoda 
birçok tüfek vcı mitralyöz· 

lerle, verıci bir telsiz cihazı 
meydana çıkarmıştı. Birçok 
Nazi tevkıf edi l miştir. 

Yunanistanda 

Ordu, Donanma ve Hava ~uv
vatleri ha~~mla olan ya

zılar yasak edildi. 
Atina, 23 <AA.) - Yu-

nanistanın yüksek ulusal 
müdafaa kumlu ordu, do 
nanma ve hava kuvvetleri 

hakkında her türlü yazıyı 
yasak etti. 

Bir tren kazası 
Paris, 22 (A A.) - Bir 

eşya trem Myeresde bir lo· 
komotifle çarpışmış 12 
si ağır olmak üzere 30 ki· 
şi yaralanmıştır. 

Cenevre, 22 (A.A ) -
Yugoslavya Kraliçesinin avu
katı olan Pol Bonkura temyiz 
mahkemesinin kararı bildi 
rilmfttir. Kral A leluandrın 
katilleri hakkında i l kteırin 
ayı içinde karar verilecek· 
tir . 

Cenevre, 22 (AA.) -
Yugoı1avya Kralıçesinin avu 
katı Po1 Bonkura temyiz 
mahkemesinin kararı bildi
rilmittir. Kral A lekısandran 
katilleri hakkında ilkteırin 
ayı içinde karar verilecek· 
tir. 

Romen 
Uça~lan Ankarayı geliyor 

Ankara, 23 lA.A.) Bu 
ayın yirmi altısmda yedi 
süel uçaktan mürel<kep bir 
Romen hava filosu Anka 
rayı resmen ziyaret edecek
tir. Filo ıehrimizde iki gün 

kalacaktır. 
·'"-==---===================:ıc=::== 

LKAN OYUNLARI· 
Pazar Günkü İkinci Pı·ogram 

İstanbul, 22 ( Özel ) 
Palkan oyunlarının ikin· 
cisi pazar günü yapılmıştır 
Yapılan yarışlarla alınan 

neticeler §Unlardıı: 
200 Metre K S Birinci 

Erangodls 22 1q , jkinci Tü

rk Raif 22. 1 : üçüncü Yu· 
nan Saku'aryo 22, / dörd 
üncü Romen Konurt, beşi 

nci Yugos'av Baver, altıncı 
Romen Yorga 

400 Metre manialı: Biri 
nci Yunan Mandikas 57 '.ı 
ikinci Yugoslav Ba ' kuk 57f 

Üçüncü Yunan feı tiva 
dıs 58, 1 dördüncü Yugos 
lav Teef 59, beşinci Türk 
Ziya. 

Balkan bayrak: Birinci 

Yunan 3 26. ıb• ildnci Ro· 
men 3-27 , üçüncü Yugoslav 
3 32 1 ..,, dördüncü Türk 3,34 
• r11 

Diskalma: Birinci Yunan 

Silas yeni dünya rekoru 

48,4 ikinci Türk Veysi 
45 58. üçüncü Yugoslav Nare· 

nski 43,66, dördüncü Romen 
Kava~o 42,55, beşinci Yugo• 
lav Klao 41 .60, altıncı Yu
nan Yutkis 41,53. 

U:un allama: Birinci Yu 
nan Lamiro 7, 1 O, ikinci Ro 

men Fiyofa 7,8, üçüncü Yu 

goslav Nogafaniski 6,85, 
dördüncü Yugoslav Tala 
6 ,71, beşinci Yunan Yete· 

rakis 6,67, altıncı Romen 
Luka 6,63. 

• 
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ltalya - Habeş anlaşmazlığı 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

(arının sebeplerinden 
giliz Finans Bakam verdiği 

bir söylevde ıunu ıöylemfftir: 
t L Ç E L E R l 1'1 İ Z D E ' ıJ biri B. La valin "Ôyl.: umuyoruz ki bizim 

Cenevredeki hareketimiz 
uluslar sosyt:tesi üyesi bulu· 
nan memlt-ketlerin beyanatı, 
harbi durdurması bile bunu 

tahdit edecektir" demiştir. 

.. -. . ·~- ·' .. : .. "' . . ... (.. . .,,.. . - -'-"' , - .... ~-"' ~· .. . .. •,._ w; 

iki yüzlü durumu ve fren 
ıız gazetelerinin kullanma· 
kta olduğu lisandır. B. Eden 
ile B Laval arasındaki şu 
görüıme, hiç bir bakımdan 
mernnuniye vercı:ı ~onuca 

varmamıştır ihtimal, B. La· 
val, ancak namusu bir sim· 
sar gibi hareket etmiştir. Fa 
kat kendı inin B. Mussolini
nln hatan için uluslar sos 
yelesine ihanet etmeğe dai· 
ma hazır olmasından hala 
korkulabilir. 

Bu gazete 8. La valin ilk 
safı uluslbr sosyetesine ver· 
meğe iki feyin zorağlı b1ra· 
kacağı fikt indedir. Bunlar-
dan birisi, Fransada B La 
valden daha çok yanatları 
bulunan B. Eryonun etker 
liği diğeri de lngilterenin 
u1uılar sosyetesinde işleri 
yönetmekte ve birinci yeri 
almakta bulunan Fransamn 
elinden bu üstünlüğü almış 
olması. 

Eler bir harp çıkarsa 
Roma, 22 <A.A.) - Harp 

çıktığı taktirde Napoli, Pal· 
remo, Messina ve Bari harp 
bölgesi ilan olunac ık ve 
genel seferberlik halinde de 
burada otur"\n halk uzak· 
laıtmlacaktır. 

Hab&$istanda süel hazırlık. 
Adisababa, 22 <A.A.) -

Hükumet merkezinin batı 
tarafında bulunan Şeliyadan 
bu gece on beı binden faz· 
la asker gelmiıtir. İki yüz 
tane yepyeni kamyondan 
katınç bir kafile bütün so· 
kakları dolatınııtar. Bu kam · 
yonlarm yansı orduya, ya. 
rısı da kızılhaça aittir. 
Kamyon1arm önünde önemli 
süvari kuvvetleri vardı? 

Cenevre, 22 (A.A } - f n
gi1iz donanmasının hareket 
!erinin tamamile tedafüi 
maksatlara bağlı olup zecri 
tedbirlerle katıyen ilgiliği 

olmadığı Londradan bildiril 
mektedir. 

Beşler komisyonunun raporu 
Cenevre, 23 (A.A ) -

Beşler komitesi toplanmış, 

Habeıistan tle halyanm ce
vaplarını incelemif ve du· 
rum hakkında uluslar sos 
yeteıi konseyine verilmek 
üzere raporunu hazırlamağa 
karar vermiıtfr. 

Fransız gazetelsı i ne diyor 
Paris. 23 (A.A.} - Fr-

ansız hasmı görüşmeleri de 
vam edebilmesinden mem-
nun görünmekle beraber 
Beı\er komitesinin elinde 
bulunan imkanlarla lta'yan 
tezinin teıktl ettiği zıt un 
surları birJeıtirmenin imkan · 
sız olmasından korkmakta· 
dar. 

lngiliz gazetılsrine Röre 
Cenevre, 23 ( A.A. } -

İngiliz basanın da İtalyan 
isteklerini çok ve büyük 

ifa ·etle Beıler komitesinin 
hunlara aytıtma esasları ka
bul edemiyeceğini söylemek 
tedir. 

Komite yeniden toplanacak 
Cenevre 23 (A.A.) 

Parti 
Baş~anımız ~ün gel~i. 
Bir müddet evel ıehrimi· 

ze gelen saylav arkada~lar· 
ile birlikte Küiahyaya giden 
Parti Baıkammız Doktor B. 
Liitfi Kırdar dün ıehtimize 

dönmüştür. 

Gücün ~ongresi 
Şehrimiz ldmangücünün 

senelik kongresi, pazar günü 
yönelim kurulundan dört 
azanın bulunamamasından 
yapılmamııtır. 

Kongre 29 eylu' pazar gü· 
nü ya pılacöklır. 

istan~ul il~aymm şöleni 
İstanbul, 23 (A.A.) - İs

tanbul ilbayı bugün altıncı 
Balkan oyunlarına itlirak 
eden Balkan atletleri onu 

' runa bir öğle töleni verdi 

Kültür 
Dire~törü ~ün Ankaraya 

gittL 
Kültür direktörü B Sa 

lim Atalak hazırlanan ili 
miz ilk okullar öğretmen 

kadrosunu Kültür Ba"anlı 

~ma tasdık ettirmek üzere 
dün Ankaraya gitmiftir. 

B. Salım Atalağın kad
royu tasdik ettirerek pazar 
ıunu ıehrimize dönmesi 
muhtemeldir. Bu n.üc'det 
içinde kültür direktörlüaü 
vekaletini lise dirt>kt örü B. 
~ı. Emin Ergun yapacaktır 

B. Hayrettin Karan 
Sahip ve başyazmanımız 

Balıkesir Sayla vı B Hay re· 
ttin Karan dünkü tren1e 
Dursunbeğe gitmiştlr. 

Düğüncüler Köyü Yangını 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

ve gerekli tedbirleri almak 
üzere yangın yerine kadar 
gittim Ve köylerin çok co 

ıgun hissiyatı ile karşılaş 
tım. 

Büyük bir samimiyetle 
• bana, Cumuriyel hükumeti 

nin kendilerine gösterdikle 
ri yardımı, göz yaılara ata· 
sında anlattılar. Onların bu 

1 

temiz duyguları önünde mü 
tehaaaıs olmamak, göz ya
tı dökmemek imklnsızdı. 

Saltanat hüküm~li idaresin 

de iken elli sene içinde beı 

1 
zedelere mümkün o'an 
yardımı esirgemlyeceklerini 

' ümit ediyoruz. Kıı 
gelmeden önce l<öylünün 
bütün ihtiyaçlanmn teminine 
ça laşı yoruz 

Yanan köyün yerine mun 
taı:am ve planlı bir köy ku· 
rulacaktar. Hunun için bir 
fen memurunu köye gönder
dik . 

Köyde hastalık yoktur. 
Yangında bazı ufak tefek 
kazaya uğrayan köylülerin 
tedavilerin de gerek Sındırgı 
ilçesi ve gerelue 'kamun va 

z.if eler ini vaktında yapmış 

15000 HabDŞ kadını 
H Jbsş askerine 

7500 
bakacak 

Beıler komitesi iki tarafın 

cevaplar ve iıte angaza 

olan menfaati.ıran önemi 
dolayisile ödevlerine devam 
edemiyeceği ve konseyden 
yeniden selahiyet aln ası la 
zım geleceği düşüncesinde , 
dir. 

defa daha yanmış olan kö 

' ylerinin, bir defasında bile hiç 8. Ali Reştdın anlattıkları 
bir alaka görmediklerini, ı 

\ardır.,, 

Londra, (Özel) - Adiıa 
babadan gelen haberlere 

fakat bu felakette Cumuri Sındırgı Parti Başkana B. 

h -k· . . . Ali Reşat dün ıehrimize ge I 
göre vatansever bir tetkila· 
ta mensup olan 15 bin Ha
beı kadını 7500 Habeı as· 
kerini aylarca kendi mas 
raflariyle bakmayı taahhüt 

yet u umetmm serı ve ıe- ı . . . 
_ •• 1 lmış ve bu arac{a idare evımıze1 fik yardımının bulun acı arı- ı ğ k D'"ğ" -ı k" - j u rıyara o uncu er oyu 

d . d" d·~· · çoluk çocuk 
nı ın ar ıgmı, ~- ' yırngını hakkında bize ~u 

İngiliz dış bakaınm bildirim; 
Londra, 23 (A.A.) 

1 
!ngiliz dııbakanı neırettiği 
bir bildiriğe göre Roma da· 

kadın, erkek aynı goz yaf 1 malümatı vermiştir: 
lan arRSında etrafıma top'a- 1 "Döğüncüler köyü bir ya 

etmiılerdir. ki İngiliz e 1çisi İngilterenin 
Akdenizde almıt olduğu sü· 
el ve deniz telbirlerinin bir 
taarruz mahiyeti taıımadı-

narak anlattılar. ngın bir fe'akete uğradı. 
Kendilerine: Ba feci hadise ile ilimizin Durıı adan asker göudarıliyor 

Napoli, 22 - 46 zabit, 
- Söyleyin de yapalım, bütün ilçe ve köylerinin 

239 zabit v~kHi ve 2000 
ne'ere ihtiyacınız var? büyük yardımlarını esirge· 

asker yüklü bir vapur ıarki ğı hakkında halyan dııba- Diye sordum miyeceklerine inanarak Sı 

Afrikaya hareket etmııtir. kanhğına inanç vermit ve 
Ayraca iki vapur da cepha bilmukabele kendisine de 

Onlar bu sorguma karıı: ndırgı Kızılay batkanl ğını 
- Hiç birşeye ihtiyacımız da üzerime aldım. 

ne ve katar götürmektedir. İtalyan tetbfrlerinin bir ta -
yok ... Bizi hükümet dütü· Gazetenizin de yazdığı gi 
nüyor. Ne yapmak lazımge- bi bu köyün hemen hemen 

Osmanlı paşası Vehip ne diyor? arruz i'gi~i taıımadığ• kar· 
Habeı ordusu erkimhar ıılığı verilmitlir. 

ldtğini o bizden daha eyi bütün evleri yanmıırar. Eş 
d yalarının ve erzakınm da pek 

biyeıine geçirilmiş olan es İngiltere İtalyan deniz İŞİ 
kı Osmanlı paıaaı Vehip, Cenevre, 23 (A.A )- in · 

biliyor. Bız ne iyelim? 
Cevabına verdi'er. azı kurtarı•abilmiılir. İlba 

ylık, kıt günleri gelip çatma-

yeni bir diyevinde - bir 1 d d Köyde 99 ev, 30 zahire 
Fransız gazetesi aylarına _ giliz ve talyan eniz te 

b. 1 · · h b· t uzu anb~rı 19 kadar da bunları söylemittir: ır erının ıç ır aarr 
" - Biz çete harbi yapa- mahiyeti taşımaaıklannın samanlık. Ev etyarlarından 

cağız. Çalılıklar içinde har· genel olarak anlaıılması üze· ve zahire1erden bir kısmı 
bedeceğiz ve buralarda ta rine durumun daha müla- yanmıştır. Yangın haberini 
yare ve boğucu gazlar düı· yim bir hava içinde inkişaf alan İlçebay ve kamunbay 
manan pek itine yaramaya· edeceiinin ümüdi beslendiği derhal kö} e giderek i k tet 
caktır. Londıradan bildiriliyor. birleri almıılar, felaketze· 

Cenevre, 22 (A.A.) _ •·~~~~~====~~~~-~"\ deleri yanmayan camilere, bi-
italyan delegesi bu sabah • Tuz ag~ I 1 nal ara yerleıtirmiılerdir. 
Betler komitesinin baıkanını Başak /ann Civar köylerden yapılan 
görerek İtalyan Bakanlar İçli ue actldı bir köy yardımlarla iaşeleri de le 
kurulu birliğinin geniıhği de macı rast... min edilmiştır. 
recesi hakkında izahat ver Kızılaydıın yüz çadır gö 
miı; komite bu teşebbüs Başakfann Tuzağı nderılmış, bir kısım köylü-

hakkmda görüşmüıtür. /(oyıi11. koyhimlıı ve ler de bu çadırlarda barındı· 
Kongre pazartesi taplan · köy lıay11l111rn 11y11ası ... rılmıı'ardır. 

tıya davet edilecek ve İtal 
Kızılay umunıi merkezin-yan itirazlarının gözönünde Osman Balkırın 

tutulması imkanlarını tetkik den 5l)O, Balıkesir şubesin-
bU çok güzel ve den Je 300 lira, vardım iş edecektir. 

Cenevre, 22 (A.A.) - İÇIİ bÜyUk hikayesi ine tahsis edilmiıtir. 
Asamble bürosu da heyeti Civar köy ve ilçeler hal· 

Yakında sütunları- k d ı t '-d· ı umumiyeyi salı arünü top· ınm yar ım ara aK ar ere 
lantıya çağarmııtır. nı ızda .. layıktır. Diğer i 1 çı: ve knm· 

L d 22 (A A ) i • .~ un'aramızın da bu felal<et on ra, •. - n. ••==~~=~====~ 

dan köylülerin istirahatını 
temin etmek için tertibat 
almağa baılamıştar. 

Yangın nasıl çıUı. 
Yanım, öğrendiğime göre 

fU şel<ilde çıkmıştır: 

Gece evinde petmez ka· 
ynatan bir köylü kadın kü 
çük kızına petmez topra~ı 
ve biraz çıra getirmesini 
istemiştir. Kız bunları al
mak üzere elinde yanan 
bir çıra olduğu halde evin 
alt l<ıamına inmiıtir. 

Buraya yanan çıradan 

nasılsa bir parça dütmüş 

ve orada bulunan diğer çı
ralar da at :ş al ımıtır Yan· 
gının önü a'mmak için çok 

çalııılmıt isede bir türlü 
mümkün olamamııtar. Esa· 
sen birbirine pek çok ve 
liyecekler, s·nema görecek
ler, sporor ganizasyonların 
dan istifade edecekler ve 

Halk evi 
Temsil ~oJu puar oanü 

uel~iler. 
Bir müddet evel Bahke 

sir Halkevini ziyaret eden 
Edremit Halkevine görüleri 
ni iade etmek üz.ere Edre· 
mide giden evcilerimiz pa· 
zar günü ıehrimize dönmü 
ılerdir. 

Evcilerimiı: Edremit Hal 
kevi tarafından büyük 
samimiyet ve gösteri 
karıı'anmıı1ardır. 

Kaynak 

bir 
ile 

Kaynağın 32 inci sayısı, 

idare evimize gelmiştir. 

Son zamanlarda gençltri 
başına toplayan Kaynak 
mecmuası, çok dolgun ola -
rak çıkmaktadır . 

Makale, tetkik, tıir, hika 
ye ve A 'manca ders ile mü · 
kemmel bir mecmua o1ma
ğa başlayan Kaynağı, her· 

Kaçak 
Kereste işliyen marangoz 

Dün Eğe uramından (İz
mirler mahallesinden) arab 
acı Hüseyin oğlu Ahmedirt 
ihbar üzerine evinde yapılan 
araştırmada 234 parça 
damgasız, kaçak kereste 

bulunmuştur. 

Keresteler 6 araba ile 

orman dairesi depoıurı• 

nakledilmit 

hakkında 

ve Hüseyin 

tahkikata bat 

lanmııtır. 

Kundurae1 bıçağı ile yarı· 
lamış 

l ur· Evelisi gün Dinkçi er 

amından Mehmet oğlu Meh· 

met arkadaşı 

Aliyi kunduracı 

;;.'ti Hasan O!S 

·1e bıçağı 1 

bacağından yaralamıştır. 

1 ıt • Suçlu Mehmet yaka an 
bıt• rak hakkında tahkikata 

kese tavsiye ederiz. ' şlanmıştır ~ 
===="-==~============~==============-=--

Kombinada Muhit 
(Jiaıtarah birinci sayfada) 

ıehri, kıınm kısım , genele
rinden batlıyarak. kendile -

rine doğru çeke çeke.\syayı or· 
tadan kaldıracaklardır. 

• biz İstanbul üniversnesinirı 
neden Kayseriye boşalrnıad 

Gençltrin ileti insı:ı nların 

neden Anadolu ıssızlık 1 a 
randan kaçtıklarını sorar, 
dururuz. Merzifonda yıllar· 
ca kalan amerikalılarm biz 
den daha geri adamlarını 
olduğunu sorarız Fakat 
unuturuz ki Merzifonda otu 
ran Amerıkalı, oraya, bir 
Amerikan rr.uhit parçası ile 
gelir. Kendine. davasına 
uyan gençleri muhitine so· 
kar; bir kaç yıl s~nra kaııa

balarda çarşıların, mahallele 
rin ikiye bö'ündüğünü, biri· 1 
ne Ermeni ve}a Rum çar 
şısı veya mahallesi, ötekine 
yerlilerin çarşısı veya mah 
ailesi dendiğini duyarsanız. 

Türk çocuğu, kendinde me· 
deni ihtiyaçlar, insanlık ih· 
tlyaçları uyandığı vakit. ıe· 
hrinden, ocağından uzakla· 
şmaktan başka çare görem 
ez Kayseri Lisesi İstanbul 
sokaklarına dökülür. Sonra 

çaltı ile çevrili olan ev er 

pek çabuk yC\nıp kül olmu· 
ştur . 

Yangını gece yarısı haber 
alır almaz ilçebayln birlikte 
Sındargıya e 1ll l~ilometre 

kadar uzaklıkta olan bu 
köye yangın faaliyette iken 
yetiştik. Eakat son hızını 

almış olan yangının söndü 
rülmesine imkan bulunama 
dı. Hadiseyi haber alan il
baylık derhal yardımlara 

koyuldu. Sındırgı halkı ve 
köylüleri akın akın bu kö 
ye ekmek göndermektedir. 

Kızılay tarafından gönde· 
rilen sekiz yüz lira ile di>· 
şkün ailelere yırmi yorgan, 
35 çifi a} akkabı, tuz sabun 
yağ, eltmek alınmış ve ken 
dilerine dağıtılmıştır. 

İlbaylığın gönderdiği do 
~umevi doktorlarından U. 
Memduh Özçam kö} e biz 
zat giderek köylünün sağlı 
iile yalnndan a 1akadar ol
mı11, ve icap eden sıhhi te
rtibatı almıştır. 

ığana şaşarız . I . 
Memurlar için de böY e 

dir Birçokları Anadolu ıss· 
1 y d· . . k go .. mülen 

ız ıgmı, ıra ı. en_ .. pek 
bir mezar gibı gorur. 
zora kalmazsa kalabalık ıe· 
hirlerden ve kıyılardan AY r· 

almaz. 
Bir köy hocası da kö~~ 

muhit götürecektir. BüyU 
a· 

bir şey değil: insanca yat d 
nabilir bir ev, bir kitap 0 

ası, sık sık köye uğrayıP 
kitap ve gazele getiren P0

. 

Y~rı· 
sta, araııara geçerek 

1
• 

r • ıı filimleri gösteren geze 
nama, belki bir gün ra· 

e· 
dyo! Köy terbiyecisi derrt 

. ·n ert 
li idim, Bu terbiyecın• hıti• 
eyi mektebi işte bu mu ·(er 
dır Çünkü o yabanı I 
arasında oturan AvruP 

a ı 

. . . . içine 
gıbı, muhıtını, 

h vıa· 
büzülüp kendini dış ab k 
dan kurtardığı bir ka :ıı 
olarak değil köyde avruP ,·e 
Türk kö) ünün temel tat• 

il na· baı 'angıcı olarak ku a 

caktar. 
1 

rı 
İnsanca yaıamak ıart 88ı 

götürülmiyen yerlerden l 
yere çok insanca yaş:wan 

.. var 
re doğru tabii bir goÇ ·ı 

1 b !eseni dır. Miydeyi nası es neyi 
ruhu doyurmadılcça ka 1 

• 
turta 

uzakta ve dışarda 0 

mazsınız. . la. 
Anado'uda muhil içın 1 

zım olan herşey, lüks defiıçı 
yara en gPrekli kalkınma 

larındanc!ır d de 
K'\yseri kombinasırı 11 

1• kuroJll v'et. yalnız başına k 
-rııe 

ara değil, · kendine de 0 

olmuştur. pa· 
Muhit için harcanan az: 

. f. t artırlll ra ma ıyet ıa anı ı. 
ı. tura'" Oraya kaliteyı "of I <fİ' 

1 ka ile en 
ve orada o ana Itır· 

'

. t f tını aza rerek ma ıye ıa . ke 
l'aldı ki Knyserf~ıntoph 

d .. b'n kıti nz.ran a uç ı ce 
d 1 t nıfsız yan bu ev e , sı .. rl"İıf 

miyet miicade)esine gırı~·--
b . reJI••· 

olan davası olan ır 

dır. 
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it 1 H b I

• h ., ,.. f petovvn,, Kahıre yo' ları üze bilir ,, derken; DoVVning 1 - Eksiltmeye konulan fş Balıkesir vilayet merke-a , ya - a eş t 1 a 1 rinde bulunuyor. Bu iki Street ikaz yolu ile Britan . zinde hükumet konağı binası, bina inıaatı hn türlü tesi-
Binaenaleyh lngiltere, te· yanın İtalya hakkında bir satile beraberdir. Bina ve tesisatın ketff b<deli (94182) 

.. :M - celli eden bu mükül mesele. az daha mü'ayim ve halden lYlilleller Cemi,ıeti Ne y apıuor? den do'ayı, hiçte memnun anlar bir tavir a\masını dü- doksan dört bin yüz seksen iki lira <75ı kuruılur . 
. T J nya sulhu için f aideli bulu- 2 - Bu işe ıut §ar•nameler ve evrak ıunlardır: 

f - değildir. O dünya üzerinde l · 

ra_n sız gazeteleri diyor k•: ((italua karşısmda sul~cü kurmuş olduğu nüfuz ve yo~.italya kar•ısında suJhcu : = ~~:a~:~e ş;;:;:s7esı 
1 

1 hökimiyet ağına bir tehlike ~ 
~ara~ ~8f8~8t etmeyi VO ll&lya İR8tClhg· ln~8 mUSl( ka- arzolacağını göı ünce, nteş oru~·abreakedhe~ı·rme~. ehteemtmekyaifatmec,z- ~ ~ F~:!iia vi!l~~s~:~aci~r:n::::iesi 
1 

alır. lngılterenın bir ada ·1' 

8C8~ 0 lurse muhtemel l8f81( 8S 08f i hddine ind İ 1 elim,» ~~d°ı,~~ :ö:~:~.~~ıt~l~a ~:~: '. ~:~.k~~:iı::~~ğ:!;:ın · :·~~~: ~ --K:~ı: :~:~·~il~: ai lselei f iyet cetveli 
Le Journaldan: etmek, yani Cıhan Harbini ktir. Hatta bl:lndan daha bü . kalacak olursa muhtemel isti yenler bu ıartnameyi ve evrakı 750 kuruı bed~I mu-

f "Tek tük metafizlsyen, bitiren "Versaillesn "St. Ge · yük bir yanlış olamaz deni · zararı asgari haddine indi· kabilinde encümenden a 1auilirler. 
&.kat pek çok açık ve vü rmain,, "Trianon,, ve "Ne l$e, yer.& vardır. Rritanya, relim; bu dünya sulhu lca 3 _ Eksiltme 7. 10- 9~5 günlemecinde pazartesi eünü 
ıuhlu düıünen mütefekkir' er uilly,, sulh aitnameleriniu azaları muhtt:lif arz kıtala batındandır.,, İtalyaya Habe- saat on beşte vilayet Encümeninde yapılacaktır. 
leliştirmlş olan Fransa, ha- kurmuş oldııkları "Statut rı üzerine yayılmış vasi bir şistanda bir manda teklifin· 4 _ Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
fırla .ı d k M ti J C b I den bahsediliyor ve bunun J 94182 d rna ır i, i et er e· puo,, yu yaşıyan ir arsıu u· "İmperi\lmn dur. Bu "mem· 5 - Binan·n idarei hususiyeye ait o an ( > o-
llliy t ı h l d İngi'terenin Irak üzerindeki ı k 
b ~ in .. in hıni te,şekkü ünde sal müessese a in e mu ha bra disjecta,, araşındaki kıan dört bin yüz seksen i&ci lira (75) yetmiı beı kuruı u 

U • k f k "d • mandasına benzer olacağı Yu sek nezaretin,, ııulh aza etme ı ı. bağların masun bu undurul kısmı yapılacaktır. 
hy · h u if M il ı · söyleniyor. İtalya dahilde d k 
il esıne iz met edeceğinden uu ağır va:r. e~ i i et er masının, lngitere ha yatı ve 6 - Eksi!tmeğe eirebtlmek için 5959 beı hin o u:ı 
k Habeşistanı askeri muraka endişe eden devlet o Cemiyeti görecekti. Fakat ıkba 'i için Metropolun her yüz elli dokuz lira on dört kuruş muvaakat .teminat 

ol besi altında bulunduracak ırıuıtur." bu teşekkülün faa'iyete geç hangwi bir dış tehlikeden iiri V"'rlnesi, bundan ha•ka aı:.agwıdaki vesikaları haiz olup ıös· 1 idare umurunda iştirak his .. ır ~ Lı Şte "Le Journal n Jtalya mesinden anc k bir hafta kalması kadar ehemmiyeti termesı· la· zımdır. Eksiltmeye en az bir parçada 30000 
11 sesi olacaktır. mamafi, Ne abeşistan problemine dair kadar sonra "Versailles,, de olduğuna bugünkü lngiliz gusun hakimiyetine dokunu otuz bin liralık birinci nt:vi resmi daire binası yapmı 
)'k~Plığı dikkate değer tet~i- imzası bulunan Almanya siyasi ricali kanaat getirmi· 1 olduğuna dair Nafia müdürlüğünden vesika alanlar gire-

1 l d muyo ·n k ne bu ana fikirle başlama sulh muahedesini ihlal etme· ~ er ir. Le Matinden: bilecekler. 

ladır. kten çekinmemişti. Buna Şu halde l 914 yılında Beşler komisyonundan 7 _ Teklif mektupları saat on dörtde vilayet encü-
Bır \ok Fransız Devlet Fransa tabii ihraz etti. heyecanlı bir hız ile Fran ve bu teşekkülün 

2
izli çalı menine m"\kbuz mukabilinde verilecektir . Saat on dörtten 

ada ı O b ld Al ~ız saflarında harbe kalkışan k b k tn arı ve po\ıtikacıları n eş yı ır. manya ıııınalarından bahseden "Le sonra teklif zarfları a u edilmiyece tir. 
\'e b "V ·11 h d lngilterenin dünyanın her Y 

4 
J 2 j ~ U meydanda da me hur ersaı es,, mua e esini ~atin,, daha bugünden cid- - 1 - 1 

1( ı h d f 1 hl 1 hangi bir kö§esinde "Union ~~ * 
1. ap a.n,, Clemenceau, idea· esapsız e a ar i lı etme. di bir tahmin yapılamaz fik- ~ 

1 Y ack,, a hörmel ettirmek 
dtg er eseri 0 1a11 bu leı:ekkül kte devam ederken, bu tarz rı· etrafında duruyor,· !flama· Umurbey mahallesinde 4 numaralı mağazanın bir se · 

~ icabettikte, bu hali tekrarlı-
en 'likt d 1 -t-ı··k ku-çük ve parça p""rça ihla·ı nelı"k ı·cara 7·10.935 gu··nu-ne rastlıyan pazartesi günü .el ·• eyı en zıya e <o u u " · yacağından şüphe edilmeme f, yeni görüşme ve müza-
Oğabı'leceg~ı·nı· yazılarında, lerden bıkmı§ olacak ki, top · k h b saat 15 de ihale edilmek 'Üzere açık artırmıya konulmuı· lidir. Meselenin unsurları erelerin kati ve ni ai ir 

•iiyJ ı d yekun bir ihlal ile muahe- tur. Muhammen bedeli 20 liradır. İsteklilerin teminat pa-ev erin e ima ve nük- bunlar olunca, İtalyanın ha- netice vereceğine muhakkak 
le! deyi par\.·aladı ve ordusunu d ki d kb ) 'h t - - t ) 5 de 
t erinde ifade etmekten rbe kalkısnlası biraz esefe gibi b .. kıyor rasını yatır ı arına air rna uza ı a e gunu saa l(e d ihyaya ve geniı:. mikyasta • " · 

n ileri · e i lam 1 ~ d b h ld M 1 d f vilayet encümenine gelmeleri. tdı, m g r a amış a· tensike koyuldu . eğer ir a ir. ese e e "Le Matin" talyaya Ha . 
hesaba dahil olunması ica- b · t - · d b" d B f ransanın mukabil itiraz· eşıs an uzerın e ır man a 

d u güzel "riiya,, nın cid beden bir vaziyet daha var· teklifinden bahsediyor ve bu 
l!n go"'yde ve ruh edı'nebı'l· !arına kulak asan olmadı. d Al • ·ı~ h' 

tıı~'. Milletler Cemiyeti sade bu :am:kt: de::;;:~:::e:~ a :e nun iıtgilterenin Irak üzuin 
sı, özenilerek bezenilerek deki mandasına benzer o'a • 

•6ylenilen yüksek ve "hu itir.azları ~ini bir merasim ilk fırsatta tarihi "Mitteleu-
llıanı I 1 fi 1 k b 1 ı ifa ediyormuş gibi itina ve rpa" fikrini tatbik mevldine bileceğini söylüyor. Buna 

er n a ar a a i o . - nazaran lta'ya dahilde Ha 
~.•Yacağı fikrini ve buııun sadakatle kaydede durdu. koymağa kalkışacağı hakika 
•ı Mesele bu :-ıdan ibaıet kalır · tidir. İtal .. ·aya atıhnak üze- beşistanı askeri murak'.\be&i ıç olmazsa bir enternasyo- ' 1 ..ı b 1 d k 
ııaı ken hiç bir kimse müeyye re bulunduğu sergüzeıt a tınoa u un oraca mem 

rnüsel ı ah kuvvete daya- k leketin ı"dare umurunda hls-lld delerden dem vurmamıştı. çok bahalıya oturaca tır. 
ırılması lüzumunu "form C d M il C · dd sesi olacak ve bu-tu-n bu GI enevre e, i et er emi - insan telafatının ve ma i 

1 e., edenlerin gene Fransız yetinin diğer kırk el ' i aza külfet'erin pek yüklü olaca politika vaziyetini, Negusün ;r o•duğu herkesin hatırın . sı devletler. esasında kendi- ğından hiç şüphe edilmeme hakimiyeti ile te-lif olunur ad,,. 
!erinin o1mıyan hakların, lidir. İtalya Habeııştan me· bir halde, tesis edecektir. 

b l'ekltfinde Fransa yalnız yerini bu lması için askerle- selesinin tetkikinde suhulet· Fakat bu çok geniş tutulmuş 
batına kalmıştı. Kendisine rinin hayatını tehlikeye ıok- le tesbiti mümkün olacak ve çok müphem bir proje 
d as o 'an zerafetle fikrini mak istememielerdi ki, pa. derecede mülayim bir dil den ba~ka bir ıcy deAildir. 
f aha ileri götürmekten sar rmaklarını bıle kıpırdatma· kullanan "Le Journal,, bir 

1 
ve Sinyor Mussolini tarafın· 

~~aıakr eden bu memleket mışlardır. işte ftalya- Habe taraftan ltaly1Jya biraz dahal darı her halde, İtalyanın 
~ ıa ere'er masasında di şistan meselesini tetluk ede itidal ve ağırbaılılık tavsiye amaline nakafi adedildiğin 
"er nıi letler yanıbaşında • rken bu yukarıda bahsı ge- ederken İngıltereye de Ha. den, yekten reddolunacaktır. 
''t' ttı •ni . alırken o zamanlar çen vaziyetleri hatırlamak beıistanın kendisi için bir ~ayet bu hal çaresi , hem 
\V~sat Avrup1t sulhunu faideden hali değildir. "Alace . Lorşaine" olmadı Mussolini, hem de Negus ta-
,ı er ai1les,, muahedesi csa · Bu müşkül bugün aşağı- ğını açıkça söylemekten rafından kabul edilecf'k ol -
rarına göre ve bu esasların daki şekilde görünüyor. çekinmiyor. sa, ihtilal kan dökülmeden 

t-
1

~diğl hak vazife ve mesu- italya- Habeşistana el at lta!ynya "Harbe girmeyi son Yerilmiı nazarı le bakıl-
ı~etle · · · · d t · k b l· f> ni d k"k d b" h 1 b'lı· ~çerçıvesı ıcın e emın rna arzusunu es ıyor. ıu z; şu a ı a a ır arp a ı r. 

it·-=;: 

Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Kütahyada yapılacak olan iki pavyonun 10 1 Tepin 935 
perıembe günü saat 15 buçukta ihalesi yapılmak üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. iki pavyonun keıif 
bedeli 5994, lira 48 kuruş muvakkat teminat miktarı 

449 lira 59 kuruıtur. ihale koraatınalma komisyonu bin· 
asında yakılacaktır. isteklf'er ıartname, pilin keşifrıame 
ve fenni şartnameyi Kolordu satınalma komisyonunda gö· 

rebilirler. Taliplerin muayyen gün ve saatden bir aınat evel 

teklif mektupl rmı komisyona vermeleri 
4 - 1 - 124 

Bür~aniye sul~ ~u~u~ ma~kemesinden: 
Bürhaniye sabık hükemet hkeme günününde 21 -10·935 

doktoru Nailinin hazineye 

of9n 3 122 kuruı borcundan 

dol~yı yapılmakta olan mu· 

hakemesinden veresesind~n 

Sabahat Eminin ikametgahı 
meçhul bulunduğundan iln 

nen tebHiat ifasına ve ma-

tarihine tesadüf eden paza. 

rtesi saat 10 na talikina ka
rar verilmlı olduğundan 

mezkür günde Bürhaniye 
sulh hukuk mahkemesinde 
bizzat bulunması ve birmü
daf i göndermesi ilan olunur 

~ 
Menekşe Gözlü Kız 

sı diye geldıkleri bu baloda 1 

Aysel genit omuzlu genç 
zabitin vakur bakııları kar· 
tmnda, genç kızlığının eksik 
olan arzularını duymuştu .. 
Evet, sevmek ve sevilmek 
arzusu .. 

- Artık, senin kayın va 
lide, benim de kayın peder 
olmanın zamanı geldi. diye 

takılarak gülmeğe baıladı. 
1 

razda bulundu .. 

Babası günlerce yalvardı, 

fakat, Aysel sözünden dön 

Ve sonra neıe ile iki çift 
yerlerine oturdu .. 

Emin, biraz sonra gülerek 
anlatıyordu: 

Ilı Ceni§ omuzlu genç zabit 

6ne~ekşc gözlü genç kızın 
lınde hafifçe eğilert k: 

)'tı? Lütf e<lermisiniz ba -

Dedi. .. 

~d Sonra, hiç tereddüt etm • 
il! ~n ayağa kalkan menek 
~ Rôılü kızın belinden tu -

tl\k 
çır 1 orta yerde dönen 

llere karıtıtılar. 
tıı:lrbirlerine ilk defa bu-

a ra.stlamıtlardı 

~, Cenç zabit salona girdiği 
tı11~an, genç kızdan gözle 
ı.. 1 

bir defa bile ayırma 
····~ d ~ ' ansa kaldırmak için 

~ltı h h . b' t,ı er angı ır parçayı 

~851 nı Leklemi~li 
bqk erıekıe gözlü kız. Lu 
~I! ıoların ve bu bekleyişin 
~i Yecanını sezmemiş değil-
t . o d.. . t ~· 
ıı~ ... aynı ıs egın zo 
N~ıvranıyordu . 

thayet caz baı ladı.. 

YAZAN: 

Vahd~: Başaran 
İşte , ikisi de tangoya ay 

aklarını uyduruyorlardı. 

Menekşe göz'ü kız, genç 

zabitin göğsüne başını day

amış türlü hülyalarla fıkri-

ni süslerken, genç za 
bit de, b u g e c e n in 

sarhoşluğu içinde, damının 

kulağına, genç kızın ruhunu 
oktııyacak t.özler söylü) ordu 
İkisi de, bu tanışmadan me. 
mnundu. 

Biraz, sonra , büfede lıkör 

kadehleı ini tokuşturarak: 
- Yeni filizlenen sevgi 

mizin şerefıne Ayse' . 
Ve bu sevginin leke

siz devamı için Emin . . 
Diyip neşe ile eğ'eııiyo · 

rlardı . 
Aysel süet doktor bay Fik

retin kızıydı Mul:ite, tam 
alıştıkları bir zamanda, ba-
basının şarka atanması Ay. 
seli epey üzmüştü. 

İşte son bir eğlenti hatıra-

İlk defa olarak . içindeki 
bo~luğun, derinliğini sezmiş· 
ti Fakat, ne fena bir tesa 
düf ki, tam seveceği bir er· 
keğe rastgeldiii zaman, Bu 
rsa ian uzaklaşıyorlardı .• 

O gece, genç zabite gide 
ceklerine dair birşey söyle 
meden, ayrıldı! 

"' .., ... 
Aradan dört yıl geçti .. 

Aysel Emini bir dakika bıle 
hatrından çıkarmamııtı . Va
kti e ona, adresini vermeden 
ayrıldığı için okadar piıma · 
ndı ki . 

Nihayet, ömrünün bir kı · 
smı karlı dağların arasına 
sıkışan duğu vilayetlerinde 
geçecek deail miydi?. Hiç 
olmasa E ·ninln ınektuplarile 
avunurdu.. . !Jı 

Bay Fikret, aktam eve 
gelince, Ayselin yanında, 
eşine: 

Ayseli genç bir zabit is 
ti yordu 

Bay Fikret, zabitin dü 
rüstlüğüne emin olduğu için 

kızını vermeğe razı olmuş 

tu 

Delıkanlı yakın kaznların 
birindeydi. İstenildiği zaman 
Ayselle şehire gelip gidebi· 
lirlerdi . 

Aysel, bu hav ... dis karşı
sında durakladı. Nasıl baı 

ka&ının sevgisile dolu olan 
kalbini evleneceği adamın 

yanına götürebilircli. 

Vaka, şimdi eıninim on 
dan çok uz ık idi, fakat 
günün birinde bir tesadüf 
eseri olarak tekrar kartı 

kar~ıya gelmiyecekleri ne 
malumdu. Zaten, hadiseleri 
doğuran, bir tesadüften ba 
~ka ne dır? İlk tanıımaları 
da böyle bir tesadüfün ha
tırası değıl mi?. 

Aysel, ilk defa babasının 
kabul ettiği şeye karşı iti· 

medi. 

Bir gün zabitten Ayselle 
görüımek istediği haberi ee· 
idi. Aysel razı oldu.. Mak 

sadı zabitin yiizüne karşı 

evlenmek taraftarı olmadı · 
ğmı söylemekti .. 

Büyük evin kapısı açılın 
ca Aysel zabitle beraber 
babasının ge'diğini anladı. 

Fakat yerinden kımıldayıp 

odasından dııarıya bıle çık· 

madı. Onlar misafir odasına 

geçince vücuduna alelade 
bir elbise Mkarak misafir 
odasına doğru ilerledi. Ka· 
pıyı 'lçarak içeriye girdi . 

G enç zabit, hemen nyağa. 

kalkmıştı Eğer, annesile ba· 
bası içerde oln asaydı, tek 
rar gerisi geriye kaçacaktı. 

Aysel, eyik olan başını, 

zabitle tokalaşırken kaldır · 

dığı zaman, gayri ihtiyari 
bağırdı : 

Emin! 

- Aysel!. 

- Bana, diyordu; adresi 
ni bırakmadan kaçtıktan üç 

ene sonra ben de burad 
yakın bir kazaya atAndım. 

Sizin burada kalacağınızı hiç 

de tahmin etmemiştim .• 

Nihayet, geçenlerde ha -
tnlandım muayene içın bu 

raya gelmiştim. Tesadilfen 
babıınla karıılaıtım. O zam
an senin de burada olduğu
nu anladım. Ve sanki bura· 
ya !!eni istemiye gelmitim 
gibi babana her ıeyi anlata
rak başka hir isimle seni 
istedim. Sebebi de aenin beni 
unutup unutmadığını öğren . 

mekti. Bu anda kalbim se· 
vinç ve sevgile dolu; eşim 

olmanı bu gün kendim tek· 
lif ediyorum. 

Genit omuzlu renç zabit, 
cebinden çıkardığı kutudan 
nışan halkaa. alarak menek

ıe gözlü eenç ltızm . alev 
ıibi yanan parmaklarından 
birine ıeçirdi ... 
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~ İSTİFADENizl · ~ 
111 O Ü S Ü N Ü N Ü Z ! .. il - . -... 
z = -[ İstanbul ve İzmir depoların-W 
1 da ki f iatlarla, i 

ill Her nevi Cam, Ayna, . kontreplfık, ~ 
i k ,rnej, lstor, kaplama almak istiye- : il nler her halde: ı 

i Yeşilli cıvarında Camci Hilminin ı 

111 · dükkanına uğramalıdır. 111 

~. .... •••• .... t4t• ~ 

Necatibey öğretmen o~ulu satın alma ~urulu 
Başkanhğmdan: 

1 - Okulun ihtiyacı bulunan 250 ton kok kömürü 

14 9 935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Kömürün 525 lira tutan muvakkat teminatı mali
ye vezneıine yatırdıklarına dair ih<ole gCnü olan 1 teşrin· 
evel 935 ı . lı günü saat 15 de teklif zarflariJe birlikte 
makbuzları komıiyona vermeleri 

~11111111111111111111111111111111•11111111111~ 
. -5 inşaat sahiplerinin. mühen~is ve müteahhitlırm s BAllKESiR ASK[Rf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI.. 5 nazan dikkatine : § 
Kolorduya ait bir binek otomobili 25. Eylül 935 çar· : ~ 

§amba günü saat on beıte açık art ırma ile satılacaktır. : Her zaman taze çimento, Eskişehir ~ 
Muhammen bedeli 150 lira olup ihale yeri kor sa tmal· = kiremidi, c 3 m ve en eyi yağ ve boya~ 
ma komisyonu binasıdır . Görmek isti yenler Kolordu nak- - "fi · -
liye taburunda görebilirler. Muvakkat teminat miktarı : çeşı ert. ::: - ~ 22 lira elli kuruıdur. Almak istiyenler tayin edilen gün - ı ""' 
ve saatte kolordu satmalma komisyonuna müracaatları . 5 nşatta ~ullanılan ~ütün malzeme toptan ve pe-~ 

.. 4 - l - 80 - k 1 k ""' * * :: ra ente o ara : ~ - ~ Kolardu nakliye taburunda mahalli istimal olmıyan 

143 kalem otomobi' mafzemet;i 25- Eylul 935 çarıamba 
günü saat 16 da topdan açık artırn. a i ' e ~atı 1 acaktır He· 
yeti umumiyesinin muhammen bedeli 50 lira olup ihale 
yeri kolordu satınalma komisyonu binaHdır. C örrr.ek is 
tiyenler kolurdu nak 'iye tabaruna , almak isliyenler tayin 
edilen günde ve saatte teminat makbuzlarıle kolordu 
satmalma komisyonuna müracaatları. 

4 - 1 - 8 1 

Balıkesir garnizon kıtaatı için 400,000 kilo un 2 Teş 

rinievel • 935 Çarşamba günü ı aat 16 da ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmu§lur. Tal min 
bedeli 38000 lira muvakkat teminat 2850 liradır. İhale 
kor satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. İstıyen · 
ler ıartnameyi mezkur komisyonda görebilirler. İsteklile
rin muayyen gün ve saatten bir saat evel teminat me
ktuplarını ko1ordu satınalnıa komisyonuna verebılirler. 
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- ""' = Ba rıd ır· nıa İ~ıı w t Pasa Caddc·~i rıdı : ~ = j ~ 

a MEHMET NURİ' VE OGLU HAMDİ § - -- ""' E Dernir hırdavat n1a~azasında bulunur· i 
= -= Siparlşfrr derhal inşaat sa/ı iplcrinc ,,,. inşaat i 
: mu!ıallerlne sıiralle yöncftıri.ir ve ydlşlirilir. ~ = ~ E f iatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ = ~ E Bir defa deneyiniz. ,,~ 

~ ••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tll il 

••:JJB--8(1Ce-•• ........... 0 .. 1 
Balya Hava Kurumundan: lil 1 
Balya Hava Kurumuna ait 30,000 kilo buğday 22.000 ' Ucuzlug~ u 1 

kilo arpa I0.000 kilo çavdar 18·9 935 tarihinden itıbaren A 
on beş gün müddetle ve açık artırma suretile münnaka • 

saya konulmuıtur. Ve ihalesi 2.ıQ .935 çarşamba günü sa- ! Sag ... I a m l ıg ... 1 a 
at 15 dedir. Taliplerin ve daha ziyade malümat almak • il 

3 - istekliler şartnameyi her gün mektepte görebi- istiyenlerin her gün Balya Hava Kurumuna maürcaatları il ' 
lirler. (4.1-98) ilan olunur. r--- ~ ( 1 J5 ) , ' • 

Bü~n~e~~a~~!~~11~}.~~,~~.~~.~~~0~!~~ü~•~; !!~R~ !~!~~ '1
1

1 Zarafeti 1 
Ruhi Naci kefilları Mehmet Cavit ve İbrahim Kargalı Şahinler l,ö) ür.den Molla /J hrr e - İç hastalıkları müteha · a 
din işbu borca karşı birinci sıra ve bi11nci derecede ipoltk t ttıld eri ata€ıda c ı ns ~e ss ı sı Milli Kuvvetler cad · 1 (1"""(l lı ı• İ ,.,., (l \IŞ(l il 11 ., 
miktarı yazılı emlak ve arazi .zeytinlikler , pa 'amutluklu:- 1o97 nu~ara1 ı ziraat banl<a· desinde Yeni Türkiye ec- ' 
aı kanunu mucibince IS 9 935 hrihinden itibaren 45 gün müddet le satılığa çıkarı lmıştır. zanesi üsündek i muaye- . .ıl 

İıbu emvalin birinci ihalesi 4 1\.935 pazart~si günü saat 15 de Bürhani)e ziraat nehanesinde her gün sa- 8 F k 1 
b~n~·asında icra edilecektir. bahtan akşama kadar ha· li' a n t a z ,. u m a ş 1 

stalarını muayene ve te-
Talip olanlarla fa~la izahat almak istiyenlerin rnezkür ban~aya müracaatları i lan davi ec1er. 

rı.. ---~• VE a, olunur. 
No Köyü 
1 Zeytin 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
ıo 
! 1 
12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
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Birinci ihale 4 

Cinai 
Palamutluk 

Tarla 

... 
,,. 
.. 
" 

" 
Zeytin 

" 

" 
" 
" 

Palamut 

" 
" 
,. 

" 
Tarla 

" 
" 
" 

Zeytinlik 

" 

Mevkii 
Horza 
1atar oilu 
Horza 
Kara kandak 

Tatarcık 

Sarı toprak 
Kara kandak 
Tatar oğ'u 

Kaba zeytin 
Çekmezeytlrı 
l!urun 

" 
Kıran tarla 
Burun 
u :u yol 
Sek taıı 
Kara tepe 
Kıyamet kuyu 

" 
,. 

" " 
Çeşme tepe 

Kozlu kırı 

Kozlu kırı 

Ayı kulağı 

Ak yer 

Dekar 

3 
1 

12 
7 
4 
2 
4 

7 
3 

l2 
9 
4 
5 
o 
o 

22 
1 
4 

3 
3 
7 
1 
1 
3 
7 

Metre M. 
676 
838 
866 
352 
595 
757 
595 
352 
676 
975 
190 
595 
490 
919 
919 
975 
838 
595 
676 
675 
352 
838 
838 
676 
352 

d 3 520 Resül yur u 7 -

" . Fındık 3 676 
,, Kızıl pınar 10 109 
,, Ak yer 18 380 
,. Sako deresi 73 520 
.. Kadı çeımesi 22 97 5 

.. Kara kulak 3 676 

" 
Dıkenli 18 ~80 

,, Deve yatağı 18 380 
,, Zincirli knyu 18 380 
., Kara )er 11 947 

" Gece a l anı 14 704 
" Eski kabristan 2 757 
,, Ayıt tarla 1 1 947 
,, Burun 4 5g5 
)) Burun 6 432 

bir baskılı ma müıtemılat uytin yağı fabrikası 
1 1 .935 tarihine tesadüf eden pazarleıi günüdür . 

Ağaç adedi • 

400 
170 

16 
1 :! 

21 5 
650 
l lO 
13 

215 
400 
400 
82 
180 
300 

85 
13) 
600 

45 
225 
135 
80 

1 -

Kayıp mühür 1 
Hakkı adlı mühürümü ka . & T h L' ., l n da İl 

za-n kaybettim . Yenisini 1 ı U artye magaza art !ili!' 
alacağımdan hükmü olma · 8 
dığl ilan olunur. • bulabilirsiniz? ' 

Hacı İsmail mahallesin- ~ ,,. 
den İbrahim oğlu Hakkı ı ... D-&lfle-91) _____ ...... 4!!.--:~ 

~Si!filı~~~il1fili~~es~i!!ii!S2&i52!12.5i521!r ~i!Sasas~~i!Sas~[ ~ı~11 nur ---- - -----------~~------~ ım 

1 ım1 Halkevi Bakıevi l~i 
im Halk evimizin Sosyal yardım komile~i tarafından eski Uray Dispanseri yaP~ !~! 
I~' fak•' illi noı sında açılan bakıevinde aşağıda yaııJı günlerde doktor arka_eJa,larıtn~Z ,~ 

1 IDfl halka bedava bakacak~ardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dilerıZ· ~ 
mu il! 

I Ufil HASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN A~ rl 
no 1~1 
ımı Göz ha.talıkları Pazartesi günü saat 15·16 Bay o,, İhsan OskaY ıll 
UDi ıını 
li\OJ Cerrahi hastalıkları Salı " " 15-16 " ,, Sadi ÖıataY I"' 
BOi ~ 
ıra Kulak, boğaz , burun l~I 
ım hastalıkları. Çarşamba .. 15-16 ,, .. Kamil Sesli ımı 
noı 'T! ı 
liDI Deri hastalıkları Perşembe " ,, 15-16 ,, ., Mehmet Al& ! 1 

1~1 ı~ı 
1 ~I Doğum ve kadtn ı'~ı 
IDU hastalıkları. Perşembe ,, .. 16-17 " Halit Üzel !JJ 

Mil " lj'l! 
l~j iç hastal,~ları Cuma • • 15·16 • • Raif Demiralp r·ı 

:ınJ Cerrahi hastalıkları Cuma " " 16-17 " ,. Ali Riza Tezel ı~! 
ı~ı ~i 
~ ~ ı~: Halkevi Baıkanlığ• ~ 

i~I --- -~~ ~ 
it~~~~r;a-~5:E~E~~2~5i!!ü!S2!ii!S25i!"iEiffiZii!~$!5'2i!5'ii!is~~SE~~~--~ ........ " ____ .. __ .. 

Basın yeri: il matbaası 


