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1 .. ' behrtilerj· I balan !bay YP · · u&f• M ı · · 
v~~me?ı;:n'~ 1e~ekten ; ıe,~:~:!~,,~ •0n°.-_Ço1'ıuk eyi· .,a~ ~~dyodQ ~;:1:0t::n ~k- emur arının ditkatsizli'İ llİ 

JJa.a· arr.ı !'l'•t'n ' 1 • u h..,tde hayvea lemi d' • 01· DQ ı .___ 1 
şa:a:an, ahırda •e yaba; dı- ınideeinin hB.reketi 'f) .. \n-1 dikk:ı~'· ~ükOmetjn nuarı n un ı;eiricl Yeni kaya ka-

cayırJıkte ol makla ıık sık . '" 'J ı bılhaHa b&yneJ da h f 
ve;yı.ı ot JttDıe b 8UD Ytlll l •UD Def . . ge#itır. Bu.. milel hayatın k . . r SIJI a elti! 
az Eonra bir g~ aşladıktan ılar a~ceaırıde turtdE>lı:j ga-ı bararetJj olan }>~ 1·''.Y•de kentimiı istaeiyonundn 
rak yemek;• ıntı duya. çıkarak ız lı .,tolu ile dıtarı matut.lur. Frttn.. ~al ıye,tine ıık ıık 1ıa.tieeler olduğu 

en l'&zger ••,van ·ı . ..a ı e tal· Öted b · k ı Mnemeğe ve ~ &' ~n, Kirt ga 1 .,, . eyı eıır. ya ara11nda Ro d . en erı u ağımıza ~·tt-
tlar ise de az Peırmeğe ba- olarak ı ~~ _ıle pek &fırı iımn itilAlı mo a ı_mza~ lınıyorJu. Dün olan bir 
mıdesinfo Jc g~ğırır . -Çunkü halle d g~r, lmış buJundn~u I h•diıedjr a Jh tıhemmıy ... tlı hadise. bu gibi hadisele 
leri azaJ.:..., "tının hureket . r e ır.e hayYan 41'tı a.. İleıt A• ı aaea mer rin tekerrür etmPkte old 

- ve Jok getıremeı H a vrupan · · • rusunuo•ıc· d L· ma yo• ·ı .. aıtalık, Olü hs). k d . . ın vaaıyetı uğunu göstermektedi 
panmııdır. ırt eaı delıği ka. • ı e nihayetlenir. • d • ın akı ıtıl41 üzerinde Düokü hAtlise aö ı"d. 

2 Korunma &ed.bi ) . / urmak IAzımdır Bir muk .. . ,. ye ır. 
-Aı Hınanda hem . leri - k ,. •rı. ~are- vele hakikatte hu. LuL d.~· ( Duo g.ıtmekte olan 

teyrek aaat .. d en bır b' aru gıdadan L· 1 J a au u Sayın hır 1 
§er ç·· h ıçıa e karnı ti- ıre Y••t, e ıJ oır, en •e in eıaı . l . · yo cuyu A 1 A\<'ıla' ımıı hır arada. 

· ue'ku hareketi . mem eJ 'd· 1 f kıdıya l•ç ulu~lar k prenııp er.ıne Ye g~çirmek üzere trene binen ~cı 8 "~ kulübü ~ı1lık gon· işini de görüşerek b• :•f. "eyabud büsbüt:ı hani- ·yetil, ~ ;'· Hayvanı önceden- •hk4mına ~~umu. ~ıeakı~ı~ onkader geçirici trenin çan .~res• .ai bu halta \çinde ya- ate karar verece 

g~• ~·~ elaa kırıia.,.de. bun·aa ';~~?ad ıJııdırmaJı •e •e . bu huıu~'J.e,tın ~ıdr tekıdı hçalmadan ani bir surett · ~tıacak·dır-. Kulüb idaro bey,._ 
ı1•8f duı•aruadea iJen• f•Dı H , . ~ .gıdanın ya tiriJıa · . erın en ge_ areket etm.esi ü- 4• l<ongre toplanheında kulü- gre için Lozırlık ,,._ .... _ 
~ ı..ıcr lopl•aır· k' kı Jt'tılını kuraı·ı nabT 

11 bır 'teahhüd addolu- trende kalmışlar • .... tii\·e hun bu yıl içindeki çnlışması dır. 
186[ •• .. ' ırı .l'\~ tırarak Ye üzeri •. e La a' ~'· B11~kan •ndla9masile üstelik bir cfr .ı .... "'bcak '===~~~==:~;,_..;;_,=--·=----=====:=---· 1-'u~· ..... ~ , ..... ,,._ mili '•r tu d h' . De bır • ç • •ndJ h: a H o·ı ı 
ür . -· IOI hötör .... ıa., ••na 1 .• 1 ka&arak hüt"' ,.A,,... bu itilAfı suretile y, .4 pare vermek arp :. ılı...,,, prıJır lı:i ....... lıai ole . Yermelı nyahı ... ••r~~e altlı: r ~I•;•• aamiml in .,., -••ikiiy istasyonunda 

vuım;:. ,;.uraJdaida da.. fa, . 0rı:~-ha1;•nlar, ça1ırh- lerj ~-' .. v·ıra etmtt- 4•ılerd.it- bu yolcular 
. • ••er bir - oe L ~ cı ardmadaa öo- bir •. bım gel,.- ,

8
· ,. vakı't Balıke-ve,.,,. n _ _,_ " · - •eadıler' la kıya ~~~n müıbet · D y : . .~.... , .. doıaa 1r· L ıne aııcık t _, ·11 

bar .. t.!tll 80,_ Jr• :,• 'lftdırdınıı bir mikdar Luu~ 
1
.,.a

1
.nre

1 
P ~ o. larak v 4• •irden gönderil n otomobı _ 

I• • .... • ı ı• l • - .. .aOkt~ ı erle kentimize Jönmüşlerd i r. d~.,.ru ..::·.:*'~ ..... •n .. , N. \ ·-~ • Yerj melidir. nia Andı .mw· .. ,..:ı... effa~ 1 k 1 
e ... • ı .,..a•j- ff ııtah& . . r11 wa Sık sık görü me te o en 

ğür :.lalaı' t.;.;. •ır. S. ı 'D •ek j,.· L 
81 e1ıleıtı- ti• ~e ar,. 4.ıt ş..i·enfaatlôri- bu gibi hAdieelerin onune 

r- ' • t. • ı ~ın Çoa eılri ve t. t Alıt ~1•rı•t1 . ıuretle WflrJerla j~ 18 
de k. '' •1 bir ey;ı d" 8 at _ oldulı~ ,a vücuda ge- geçileceğini kuYetle umuy· 

dıtarıya.4eft• lrir kalt~ "'oit .. .. ıj yani eı ~rme uıulö, •'·•. i.Nı .a..~ • ıı dostluğun ta· oruı . 
b. . ovmaadır · Ala · l.t• • ıcımiw birer kal>Utt •- , •• '4 .,,,. kuruya 1 · .. , • l'f .. ). cımilesini moh11l· 
L·ı d .......... L-~ o ur vey· kab ı L · 
aı e H ••L •aJY•· r - it 1nbib edici . . u .. no&taı nasarını 
nın ar .111ncfan batıldıkda ~ "r•bAıa • 7apıJır. Bu !:, 11' "-'•· etmiılerdir. Silah 
;ek lteUı olarak girOlör. fUJa 111• tai ve

1
a 0 

L.. .;•Dl durdurabilecek ulu-
~ M- • • ~ O••• • .,_ 1 L • 
~ - • "-YYanıa tenellöaö, ya y•ıa eJ ile . . daL41 raraaı "bir mukaYe e a..ıı 

:aefeı alg> •ermeıi tlefitir. f kura otta n veya v' '.1•itfd .e ciddi bir itilAla yarabil-
lıem glttleıir hem de hıdı mamıı •~ "pa " P •rpaJe,, meği düıünmek mütköldür. 
?l~r:. G~Jeımeıj gulardan ••plarıDdaa 1•pıl · • ,. ,,,. Emniyet me&elelerini baıka 
öturu tııea mı'de .. · L· · · ._ ~-, b' ·· · Lo .. maL ı'c , ulD, aırtın bır gebre Yat 1ıta•jj q ,. ır HH UHrıne & ,, & - . 

t.&~ır etıni ve doJawıaile ak_ Yal J • 9 l- ı ab eder. 
· .11o • •1 . ,, nıı e j)e ,.._ .ıa 

eıeerm ı erıye doğru iterek ma B · · - · .ınca 
teıyilr etmesinden; hıılı aL -L .. :nu··urnlıoıa_ el, 
ol d k' de • 00e Hrn~• pılır . ··-

inhisarlar başmüdürü is
tınbuf ı gitti. 

ınhiearlar bat müdürü 
bay Kemal dün lstanbu . 
la gitmi9tir. Rahataız bulunan 

bay Kemal iıtasiyon

da kendisini ıeyen zevat 
ve inhiaarlar idaresi mem
urları tarafından hararetli 
bir surette uğurlanm19tır. 

maaı a ırı n kana ge- atağıya dofru , ••J· ov-
çeo. gazlardan aıit karboni~ vetJj laıJjkJ, Jçık ol.ar-
denılen gaıın teneftüı mer~ ta 'kJ > konar Ye 
k~ıini ~~nbıh etmeıinden ile- ..::.~.:r .,ldukca kuv· 
rı ge ır. Tenelföıün ha eecle · _,r yapılır . Bu 
güçlüğünden dolawı hayyaa ~rı'Lr Y d 

v ozgat Balyı byıabmı va bela
' • L· 1. • •• dü diye bııkam kentimizde 
ıtıtır ıUI ıe ıı ı~aunu n Balya luıymakamı Rifat 

,, °' a .ırıı uyan ırır. 
bogulrnaınalr için ~n tfyak- Juar ettirirler. Ve neti-
larını biribırinden 'uıaklaı- o>' .ceriıinde toplanmıı, 
tırır, boynuna Uılil1r; at Jit olan gaalaran bir 
·ını Ye burun dttlilderiıij at ağuıdan dıtarıya 

ıır .. Fakat bütün bu ra" .&flr. Bir kıımı dahi arkaya 
~ 'rıne rağmen tene' midelere ye oradan batıra-

kutlull .11 Ünal ile belediye başkanı 
1 Abdullah dün kentimize gel-

Yoıgat, 3 (A.A.} - Atat. 
örkün geçen yıl ıehrimize 

geliılerınin yıldönümö bu 
akıam Halke-.inde biiyük 
meraaimle kutlulanacak, bir 

mitlerdir. Rifat Onal dün 
öğleden ıonra valiyi maka· 
mında ıiyttret ederek kazası 
hakkıada iıabat Yermittir. 

Borçlan ve İngiltere. 
İngiliz haricıye r azırmın ka

marada Yardili canblar. 
Londra, 1 (A.A.) - Bay Say

mon bir suale cevaben: 
- Benim bildiğim, harb. 

den evele aid metalibatı haJI. 
edilmiş ve aon taksid de ge
çenlerde tesviye edilmiştir. 

Diğer metalibat Lozan mua
hedesine tabidir demiştir. 

Saylav harpten evelki me
teli~atın mevzuubahs o)duğ· 
unu söyl~mesi üzerine Bay 
Seymon kendisine tafsilat 
verildiği takdirde bunları 

tetkik edeceğini söylemiş, 

fakat barpden evelki İngiliz 
metalibatının hnl ve tes(iye 
edilmiş olduğunu tekrarlam-

·ıştır. 

Bay Saymon diğer bir . 
ıuale cevaben de demiştir ki: 

- Bazı ticaretlerin yap
ılmastoı Türk tabaasından 

baıkuını meneden Türk ka· 
nunları ahkdmından İngiliz 
tabaaeını muaf tutmağa im· 
kA.o olmamıştır . Bu mesele 
dikkatli tetkık olunmaktadır. 

Kurumunun bir bi 
Askeri rütbe karsılıklll' 
kmda çıkın haberler 

lstanbul. 3 (A.A.) 
T. G U. kA.tibliğin~ 

Askeri rütbelerin 
karıılıfı hJJkkında bit 
gündenberi çıkan 
tamamen yanlışdır. 

rejimler için epey 
harb akademisinde 
akta idi. Türkçe kı -·-·,--
bulunmasında Türk 
Tetkik Cemiyeti fi 
akademiıl AtatürküD 
jrşadlerından istıfsd• 
lerdir. Büyük Erkpl 
yenin tetkik etmek'~ 
bu karşılıklar ara•• i' 
ıetelerde neşredilePlf'~ 
biri de yoktur. Harb J! 
misinde ve mubafıl ~ 
mn bazı kıtalarıo~• et!I. 
olarak. tetkik edı~lll fi 
lan sözler bu tetkık ;I! 
rübe bittikten soor•~"I 
mından reımen ord• 
lig edilecektir. 

e\\'- · ~ü gitııkce tidJe' akla,. geçerek arkadan dtt· 
~\\)..._ 'ldudına 1tıtı, ;- arıya atılırlar ye bıtyvan da 
~e ''" durırrak ö' · ,f&iı kartalar. 

ren•r .ıay• y•pılacakd·~· ~ün l • Belediye encümenindı 
Ye bu gece ftthrımııde B 1 d. d . i .. . 
· 1 t: e ıye aım encumenı 

. llmanyanın isteli 
Berlin, 3 (AA.) - Pro_ 

peganda ·Bakanı bir top· 
lanııJn Almanyanın bilhassa 
hukuk müsavatını elde et-

Gümüş lirıllf 
ı J,.tanbul, 31 (A·,&\·2 
müş liraların bafl~ 

\eo~tt: \\\\ · ya~d· .ltnir. Mıtıaj, oyma ıle tedaYi 
4 \tlla sın,. 1ılmesH koyunlarda kolaydır Ye çok 

ça'o\l~ ;aı.\af 1 ıur. da yepılır. Çünkü ha1Y•n 
n(\tt.B \a' Jn yiıretın k6çöktiir. lıteoıld ti gibi 
· uı.\l,. J d ı11o septolunur. \Q \'' an ı9ttr yd .. ... ,~ ~ 
~ ıa dolan kırıın Ko7andı m•AJ. ..apmAk 
·'ı,~" J 
u d..amarlarını tas- için en önce hay•an, iki 

.ıekle kanın ıçerdeo baoak eraıında ıaptolan-
••Ya doğru gitmesıoden ur. SoDra yumruklardaa biri 

... cudüo aathınJaki damarları sağ öbürü aol böğür üıerine 
fışirir. tatbik edilerek kuvYetli tas· 

5 - Kana geçen aaid kar- yikler y11pılır. 
bonik gazından dolayı gö- lııo ile beraber maİaj -
ılerin ve eğıın içi mo- Bunun için kllurulu iıpirto, 

smor olur. terementi ruhu, gaı yağı 
laf\alı#ın Y•him haller · Ye alık ıirke gibi teabıh 

inde hasttılar, oldukları edici uyandır1eı ilaçlar 
yerde dururlar; tenPfltiı kullanılır. Bu illçlar ile 
giçlüğünden dolayı birlikte yapılan masaj, ovma 

itoğulwamak icin aavallılar kuru kuruya y•pılandın da· 
mr adım bile atmak · iıte- ha tetirli olur. ff_,Je aynı 
mezler. Buna rağmen birden 

samanda hayyaaa İçerden 
bire yere düşerler ve ne• 
lesin durmeıile ölürler. 1111 yolu ile de rakı, ıarab 

H11stal ğın yurüyüşö . Bası veyahut anaaon veya papat. 
vak.alarda cabukdur. ç .. yırh- ya veyahut yabani kekik, 
ğa vardıklarınduo bir veya çay gibi kayaar ıuda yarım 
yarım ıaat ıonra ölen bay- saat kadar demlendirildikten 
Tanhtr çok görülmütdür. Bu_ ıonra yalouı Hyahut 
nuola ber.ıber haBtdlık çok- .m eyiıi bir mikdar rakı 

luk yav 11. yürür Ye ancak veya ıarab ile karı9tırıldık
birkeç aaat ıonra kt>rknnç tan ıonra yerilirıe kirtin 
bir hal alır. Bazı vakalarda bareketlMi daha çabuk 
ise ölümü mucib olmakıııın uyanır. Ri.,r elde meri ya. 
(a2-24> aaat aurebılir. ni lokma yolu aoadaea d•Dİ. 

barkaç yer aanıntııı o mu- d"' tad to 1 t 
b .. d d un mu p an ısını yap-

9tur. Sarsıntı ugua e U· • OIJ k .. 
. mıı.ır. u ca uzun suren 

yulmuı Ye on 1.1nıye . ıo. b t.o l t d t lltlk . . u p 11n ı a cezaya a 
rmöttiil'. · Sarıınta tıddetlı d . 1 · ö ·· ül .. e en ıt era g ru~ muı Ye 
olma11oa rağmen ıarar ve ooaylınmıttır. meye karar verdiğini mev-
ıl1an yoktur. . . cud veya gelecek Roma, 

Zeytincıhk mütıhıssıs1. ~~ris, LonJra itildfnamesi 
. . . .. ılııhakının ancak bu şarta 

almanyaya 
teklıf 

Mm taka zeylıocılık muteha· · il" L b 1 d ğ .. 
N. . ı. . . muı:ı ua. u un u unu soy-

11ııı ııamettın a.entımıze 
1 

d' 
gelmiştir. MütehaBSıe Ayva- e ı. 

( Oıt tarafı birinci sayfada) 
ya muvafakat ederee Alma-
nya Belçilra Ye lt-
alya ile Almanya 
muyıfakat etmediği takdirde 
balya Ye Belçika ile möte. 
kabil bir haya muka-.elesi 
akdi buıusunda mutabık 
kalm19larJır. 

len içi bot ve gaıların çık-
ması için bir ucu delik. 

li olan uıun lAıtik boru 
yaru buna aıulcaeık hayv_ . 

lık, Edremid havalisinde 
yaptığı tetkikler hakkında 

alAk.adarlarla görüşmüştür. 

Mııurlır maıılanm al
ddır. 

Bir gün önce Maliyece 
memurlara şubat maaıı, dü
n de hıısuıi idarece memur 
ve muallimlere son kAnuo 
maaıları verilmiştir. Maliye 
memurlara aylıklarını gürn
üt para olarak verd ği için 
piyasada gumuş paral· 
or çoğalmııtır. 

anan ığ11ndan boğasına ve S 1 k 
oradan da lokma yolu vasıta· usığu 1 tı yangın 
sile mideaine aokulor. Ve Sosığırlık, 2 (Muhabirimi-
bo ıondanın ucu mideye .,zden) - Bu geca ban maba 
kirte Yardığında ilesinde bir yunğın çıkarak 
lokma yolunun kiriıdeki de- I bir ev kAmileo bir av kıs· 
lilini açarak gaıların d\p· 

1 
men, diğer iki eve de bazı 

raya çıkmatı muoib olur. , urarlar yaptıkdan 10naa 

söndürülebilmişdir. Yanğın 

töyle olmuştur. 

Gece saat on dört gıraları
nda Balıkesirden Hasan bir 
otobüsrin şoförü çarşı içine 
girerken cadde üzerindeki 
qir evin üzerinden alevler 
çıkmakda olduğunu görmüş 

dur ha 1 otobüsunü durdura
rnk: 

- Ynnğın var! diyo bağır· 
moğa başlumışdır. 
· O civarda olan evlerdPkjn_ 
den bir k ısmı hnlk bu 
acı haykırış ÜZı3rİnP şaşkınlık

lar kendilerini sokağa etmışL 
ardı ve kakiknten bir evin 
alevler içinde yanmakta old
uğunu görmüşlerdir. Topl- , 
aşan h!llk derhal tenekelerle 1 

faaliyete geçmiş biraz sonra l 
da askerler itfuiye yardıma ' 
koşmuşlardır. Yenğın iki 
aaat aürmü9tür. ı 

devam edilmektedir· 
·1 

kadar bir buçuk llll ti 
basılmış . Ye vilAye~~ 
derilmiştir. Dün, I•;-6 
yaaasına yüz bin lir~1_R 
tir 50 ve 25 kuru~ 
da kalıpları baıırl .,.,; 
Bir halt&ya kadar 

baılanacaktır. ~ 
Bir gazetenin bll ~ 

ın askeri labrıkal~rc:. 
lacağına dair ne~rz., 
şdır. Asker} labrık 
Nikel pııraların pu~ 
secek.dir. Nıkel P' 
beş~r kuruştur . 

~ __ .__ ... _ ....... 
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ıtı\ a.yra : 32 Ktz Orta ~ek:teI:_ -- - -:-Şl1B..A T__:!.935 ___ , 

il>,.~ ~y yıld zlı al bayr~ğ.mızın -yerine boylorı~do duşmoniyle göğüı:ı ,g5ğ .. ~e ~ • 
r~flıı n e~oz renklere hulrınmış bir bez pn- rpışmakta yakında. zafer şarkılarını ~oy~~y-
Ggterıc uı.şlı.. ~ vluyıu doldur.an gA:vur erek memlekotlerıne dönecekler değılmı. 
Yo ı rı, hirb · I ı · ı. = k ı -Evet ordumuzr simdi S::ıkıırya Loylor b· r !ltılı.. . ır orı e rırt>İn şa a ar yapı. ~ 
bır 'I'ürk ~~c~ı g?rün(•e giilJiiler, boı~k ındo moğlt.ip olaeağını anlıyon düşman or. 

0 
le su ,, ~u ıle: '«Gel çocuk, şu 'kova ıle <lusu Kütahya. Rskiş"lıir, Afyona doğru kn 

rıı r d t>e ır )) iledilcr. Modern ki ben Türk, çmoğa boşla..Jı. Foknt kahramo.n Türk .0~ 1 · 
fllİlet·•· n gdvurdu· kendilerine hizmet ed arı ta ib etm(•klo düşmanını hudut hnrıcıno 
fi L 1.1ıın H ' d ıteı. ((fi f'ı:nen knçt ııı, orkamdan bir ç karmndoo geriye dönmiyecektir. 
b Y• 

6
,

6
z a. vıre yezit, e!inio bir· geçsen~> - Ann~ Türke hayat veren (Muatof 

l llııu onı tıvaz bnğırıyordıı. Bt'n, 13ana K~ınoli] hiz hiç görenıµ.e~o~miyiz'.' ~itmem 
:ı.& taC'o "'o.tnıoırıı tım. İzirısiz ~ittiğim için Onu görmeyi o kadar ıslıyorumkı. 6n-

lf gınd •n korkuyoıdum"'ıJa.. bnrıı bu kurt: r cıyı görmü~mu? 
~f!~ ıy ıt yavrum, bağır.ciıazdım. Her -. Evot, yavrum. . • ·. 
1 tıa göıio S .. rn onun çek:çj kuvvetini nnlatmı. 
hıı llı'ır. . görülJü ·den ~onra 
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ı:ırp cephesinde 
1 

&ne) 
Oiiş n kurşu'hlf n gÖğ ünün fü:~rinde 

n~·ıltğı ynroden sızon k:anın hışutrsına 
vu yornn•n v rdı~i oc)'ı duymad~n 
top m\in b şın n d\iruyorum. • Yanımda 
ycışıy.ın ttık hir insnn bıle : yok. Etrn
fıw bomboş. O "ioaut kj' Atşe-. canlı bir 
n~bot var mı dıye göz!erıoii soga, sola· 
~:evır<lığinı vakıl k ndi\nİ ufıık hir .. kaya 
prır~·asının uzerin·lo ·goriiyorum .. ikı !a-
r rıf nrn düşen m• rnıi parı jları yo.lmz 
kay lorı pıırcıılıy biliyor... · 

H rycr in ıııı O' iisılo dQ.)u. Çano.k~a - . 
lenin her ovuı.- topr ğıno. konını veren 
Mr.·hmedciklor b uiın kulbimo neyi :ış · 
lııd lar hiliyor mu un Ayşe~. Öhimü F~ot 
hayır haykırma Yüreğine fena bir oy 
gelmesin. 

\'o.tan için ölmek 'l'urke şeref verir. 
Ölen korde •erimin gozleri açık. Hepsi m h· 
zurı mahzun bakıyor Kimisinin yüreğinr!e 
n şonlısmın bot rosı kimısıı in ao yavrusu_ 
nun se gisi vor Bu Sl.1\ gil r v.a hatıra· 

ları kon !il r le b robl'r gorecoklcr 
Bir nvuc kanlı toprağı üzcrle.rıııe yorgan 
diyo örtoceklorJir. B~nırn s l yürekli 
kctrdeşim; aenin vo.tonın \lğrun~a bir 
koıd •şini knyhetmon gözlcr:ni yaşıırtmı-
yacaklır. Buca eminim Ane., hayatta tek 
ha ına kalııc ksın· . 

Belki tnbirılın kanuntJrile uyu amıyn
rak son de ölümü çağıracaksın. Amma 
ben huna razı değiljm 

Habıım z be sone ov~l kayhettlğimiı. 
(!0 ne kadar ğlamı~ oluıniı i,,ıemiştık. 
FokQt z munla Luııu unutlu'k değil mi 
kardeşim" hto · unne.mi~i p ~k kuçük :r.aş. 
dn . ko.ybeltiğiııiız gibi l nbaruızı dıı .Jioy
h ıtık. \Ie o gundeabefj beraber ~·ulnız 
olarıık yaı dık.. Şimdi d benim send 
uyrılmnın ioııb ediyor. Arlık: •enin ba~u. 
tınan, kıırdeşın; sağ knlnn milletin ve va
tanın r ehi tnlaN ı ı:nanet ediyorum. 

Portakalcı 
liel' run asıuno el'e ına oturdu. 

ğum ~nmıın «tntlı portakııh> <liyo h-oy
kmm bir sosla kulağım çınlar. 

Z vollı portak~lcı, geçim kaygısı ile cıl
ğın fırtın ant!} şiddetli kamçı darbelerini yiyerek 
·soknklıır.ı. bin z·nhruutl'e dola l)Or. Kazan. 
ıcy- ı bqş.on _kur,uşl~,. e\·~ndeki çoluk {'ocu
ğunu go.çın<lır·m~k ıçın türlü .eıiyetlcro ko-
tlanıyor. • 

De!ki Q, bu t-0!1sık (o~fia) meyvaları sıı
Vna.kla kıvno~ .{~e\'k) duyuyor. Çünkü al
ışmıştır. Hiçnre soğuktıın darlaşan omuzl
orınııı kuru .kea~ kl~ri üzerinde koca port. 
nkol sepetjni gü\·lukle to.şıyor. Göğsünden 
g dn derin ök Ül'Üklor füzla bağırma ınn 
rnonj oloyor. Yuln,z boğuk sesle (ıtatlı 
portokaln . diy? hnykırobiliyor. Sonra bu 
n es mcelıyoP, .ruzgllrın · iddetlj uğ_ 
ultusilo karı artık uzı.ıklnşıyor. 

ıırıırı ııı 14 

Leman Oünal 
A)şe. arkama dnyndığım ta dem yasdık 

kunımın ren~ina boy 11dı. \lücudümden ka
n sızlyor .• Güno de ya\•o ya ·aş bizden 
kaç mn kda! ~clk i v. ı vnllı yarın tarih ka
rşısıo la; şnhıd lutulooağınclnn korkmoktn-
ılır. Güneşin sarı benzi kıpkırmızı oldu. 
O ~r.ı. ko.çdığındon utanıyor •. Artık taho-

• mmu1um knlmndı,. Bu ölen insan kümel-
crmı görmemek· i~·in gözlerimi kapı-
ya qcğmı '· 

1 tc konath peri kızları tüllerini 
açarnk y nımn geliyorlar.. Arkalarında 
bann mnhrns nrııba .var. Beni bu or 
ab ys.ı dnvet ediyorlar. Gideceğim Ayşe, 
daYete gideceği'in. · 
. Çünkü; imdod ordumuz göründü .. 

.Topu on!ıır:.. teslim ederim; yüreği. 
mı gam ye~e.z. or .... DayanamıyncnAım . 

ATabııyo, gıdn:oruoı; Allaha ıemarlad
ık, (•hediyen Allaha. ıfi~arladık ... 
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Yağmur eğlenceıi 

Miildzım louraud o gün hua biroı yağmurlu idi. Mık-
. E•elki gün, (H.ımp) de _ Mars_ de, hule odanın içeuiuJ-. can ııkıotıaile dol-
lena köprüaünün civarında gt~lnıyor- sııyor, ara 11ra ayaklarını hızla yere •u-
Jum, ha\'a rüıgArlı, 8eine nehri bir de- ruyordu. O günkü kır gazinlisine gide-
niı gibi dalgalıydı. miyeceğimi~e ben de onun kadar eıkılmLf· 

ılım. Güoeşlt berrak bir gök altında çime· 
. Gözlerimle kenarlarıra kQdor kum yüklü nl&re uzanma ve a3açlard ı kolan yarma 

~ır ka"°ğı Lakib ediyordum. K1'yıgııo gidit· varken . bu bot. odada kapanın tk h'9 de 
uıden uıcHamDH» köpıüıünü geçmek iıt- ho11a gıdı!cek bır f4'J değildi. Makbule 
ediğiııi aolıdım. daha neknJa.r gez indi Ye ben rıe kadar 
. ~irdenbire naa ıl ~ldu bilmem kayık dev- uyukladım, ~ilmiyorum. 

rıldı. Kay&kc.nırı yüzaıeğe çalıttı ğırıı g6rdtha, Birdenbire kap10111 ıili ikimi~i birden 
fakat nafıle. Ck~rkuttu . 811 yağmurlu havada gelen 

Kendi kendime <,Bu Cllhil boğulacak» ZLJ&retci kim olabjl .rlli~ t\Hpıya koıdu -
dedim. Kendimi suya atmak aklım" ğam•ıt. saman gördüğümüz manun iki-
geldi. F kat üyaklarımda. kırk eenelık mizi ıl~ yı;rimisde z pi tac k kadar gü· 
romatiımu Tar, ıkıi gibi hava da Joıı· lüoodu Kap oın ônüoe bir ıiürü \~oouk 
durucu ıoğuk. lop1anmıttı. Bir y1rtık çuvalın araıındao 

Dövündüm: «Şimdi biri kendiıini ıuya çırılç plak ıoyunmu, bir ~~ocu~an çıplak 
atar da ben de o da rahat ~derb. ayaktorı görünüyorda. Ben en•el4 vakayı 
Pakat hetıüz kim.e kendisini• kııvraynma. iım. Foknt Makbule pitkin 
ıuya atmadı . Adam tekrar göründü bir• ~·ıkdı , Orada" oh\ı~' bir kon. suyu 
acıklı ıeı ~·ıiordı. Ben acele ıcele ti.lv&llı çooui110 başına geçirdi. Bekli-
u11klu9ıyorduın. Bu adf'ta Jelilik olur. yen arka4atlarınn ımğan, ekmek falan 
E~er kendimi ıuya ataraam romatiıma· verJi. Yağmur <luasının bu mutantan 
laram artocak yetakJarda ıürüneceğim . •!ayı kap dcın uzaklaşırken netemiı ye-
0 zaman bana kim bekacak, kim rıne gelmitti . Çeneleri biribirine çarpan 
tedavi edecek 1 Can ııkmbımden &:ürtlm. zavallı yanuya hem acıyor hem yüksek 
Bu aptal da niçin y1baıe öğrenmeden ıeıle gülüyorduk. ' J t;ıw l' Uf ıt 
denııci iğe g:rdi. Hem ele kayıtı ıtııİla .. Vıesı' 'e 
kadar doldur. Nehirden eJli adım ka· '~ diyordu Bir ıeı: MülAıım l.ouront, ıen 
dar uzaldat•ı ttım ki adomın imılot is. 
tiyl'n ikinci bir aesini duydum Adımlara 
mı daha ııklaştırdun. Cehenneme ka• 
dnr yolun var dedJm ve bıtka eyler 
düt6nmeğe başhdım. 

B"rdenbire keneli kendime •"01Aı ım 
Louranım adım IAurattır.» s ~n hir eefıl· 
ıin beş on dakika ıııonra lıotulmuo olacak 
sen de ömrün olıluk:ca bu çı~lı)1ı unut
mıyııoakıın, sefil ıefı1! 

· Po.k4t geçon seneki ytt111jı gönlük 
romatııma acılarımı unutmadım. Gebenin. 
gebenin denfzoi.liğe giren yüıme1I ölre· 
ulr. Aıkert mtkttbe doinl PJet a.oele ti-

· bir korkak11nt dtdi. Bu eee beni 
yerimden eıcratm,ye kAfi gel--
di ah bu ciddidir dedim ve aııüratle uS3-
İn1' • ,ıoğru koşmnA"a başlıulııa. Sahile 
g ldiAim uman ceket, pantslon vo 

, ayakkeblerımı 1:ıkormak bnna basit bir 
hareket gibi g eltli. Şu onda instto 
tarın en bahtiyarıyım lhyır Louraut korkıtlc 
değildir. o1amu! Adamı kurtardı, sıcak bir 
11ts~a yatırdı. A. y ıonuno konuşma~a bıı•ledı 

Bana bu giUel iti kim yapttrmıttı, laer 
haldı tdkir brkuu olacnk. 
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KAHRAMAN EMİME 
3 Perdelik milll piyta 

Yozan : Vahdet Başaran t) o 
<(Senilıa Turhııfl 

ŞltH/SlflR il' 
Eminr Mehmedtn kansı Ali - türk aı;kerl 1Cezbunıf1 ~ 
Yuauf - E. ile M. dLn çocııyu l!ıiigar kadm - » köylli&ıl . ~ 
Mehmet - Eml11trdn kocası K~:ban - • küylüsıi Alilfln 
Yorgi Yunan zabiti l't!mbt - )) k6ylı1sıl 
Binba11- Bay Adil - Türk zabiti Gtil/tm - ,, kyölüsü rl 

fiürk "' l'Llnan askerleri ve bir. dt iablo içt11de türl~ köylü kadmt ile a1Jtl i' 
l ... Baeit bir küy odası.. iki hrefl:.ı, nin etrafını çeviren tahto perdeııiO fi 

kırtıhklı kapı var .. Biri ok.ık, dif(eri do inden geliyordu.. Çewme ba~ı rılt0~10oı• 
oda kapısıdır .. Perde açıldığı v!ıkit, on oluyor. diye merak etdim. fıı 1\' 

ya9larmJa bir erkek çocuğuoun, çakı ilo aralıklarınllan, gözümü uyJurar'~'bi•i~ 
birıeyler yonttuğo görülür.. Anne, Lir ereini aeyretdim. . Bir atlafl'l, .1,)1 
ukide dnlgın, düşünmektedir . Çocuk. an - Hüıeyin dayının kızl A.nenio. bl t)' 

nesini böyle dalgın görünce, çakııını ve erinden. \utmuş. kendine Jo~ru ~d 
e~indekj iti bir tarufa h1rakorak anoefli · yor, Ayşe Je kurtulmak. için ~·ır pın 1 1~,ııı· 
nıo ııyok ucuna gider, oturnr; yüzürıc Ben, bundan birşey anlomnrıı•f 1or' 
St;f aaf hukar. ) Ko~tnm, sana geljb bütün b1J ~' 

- Arıne, r.e düşür.üyoraurı?.. Baba· düklcrimi anlattım. «Bu aJnm kİCJI? ;t~' 
mdan haber yok mu? J 'cıı ., H O n"bcr Jırn köyün kızına sataşıyor>' Je ı_ 1 ;jr 0p 

- ayır, yavrum.. ·~gündür u heni ok:ııaJın: <(0, tek boıııno dı ğı u1t 111JI 
:ıtamadım .. " 'J o'" «lum.. Bir hufıadnnberi in.;-ttl 11,ı-

- [ Biraııı durur, sonra hn\ır ınıı birtey «bulunan köyümüz işte öyle şeyt~"11d,ı1 
g~laıi~ gibi) anne, heni sen goçen gün, · 
bona gAvurladan bahaetmiştin; onlıırdan «el1nıle titrornekteJir. O gördüğiırt .. ,tı1f 
babamın baş . na bu Celtlk.et gelmiş ulrnoem:' «Yunan ordusunun zabitlerinden 1:ôf10 

- ln9aallnh hi~~ hirşey olmam ştır... «Yorgidir. Çünkü. ondan bnek8. ~jd',ı 
Son .. neden. ~eyıenc gitmiyorıun?. «k ı zlarına çeşme hnşıodn suıs!i'tıP ~ -· 
Buguo, ecaı çogırm tı. «y-Jktur. O zavallı insanlar 'l'ıirk 00 ııf 

- Teyzeme mi, Jı.: din, anne? Bon eo <c rasırra konmak jçin uğruııyorlM· •ur 
ı.. d l "lece 
.. ağa na1.I çtkabilirim? Etrafı ıaron ~oP ıyor ar ki hu:-lu Türk tırtık 0 jjl,~ 
gAvur askerlerinin, cıına\'8rca sald ı nş- ~ ltalbaki onlar ftirkün bir knht'r ıo 
Wrına kurban mt gidoyim? ((Mft:ai ile iyıloştiğirıi bilmiyorltl . 

- ? • ? • «saniyetıiz \'Ohfi gavurlar ,, ur" 
- ( 0J)ğın söylenir J Bundan bir- Ben, bu söılerle Joymaını~tım G'" ~,ı.1' 

kaç gün eveldi. Haunlardan g~liyor- nilen mahlOklıırı toplu bir i. ~ı' 
dam. Tam çeımenin yanından gec~r- görobiluıok i~in (•amiy" giUirn; fe~ ~jf 
kea a,;, M• ja141am; bu ıu. çeıın.. r dt ne görtyim; direkdt alllı 0 
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~11r dişındaj 

Türk-Yunan 

TllUl>IL1 li!! A.; 1 

lngiliz Sayldv namzetlerı 
!! (Üst tarafı birinci eayda) 

ile A•usturya ırasında reni Gazeteleri Japonlara ~ÜCU• 1 yet. bulduğund~·~ icra Vekilleri ve C.H.F. umu-

ltalya 
A dl 7 

- -~inaaşmasın~n genişletilme.sine. ~oğru .. : 
esj da çıkan Proıa guzet- bulunan hır denızdır. Hund· 

l. 1 · 1 d ı .1 f ; ini ıdaı·e heyeo ıle C. H. F. meclisi grubu idare 
mUıBVB 8 imza 80 1 ma UBÇllı81. lıeyeli üyeleri Ankarada vazifeleri başıııa avdet 

ueR~~=~ı~r;~·A~:!a:nd!•a~~= Çinda son günlerde neler oluyor? etmi~lerdir. C.H.F. genel div··nı seçim nihayeıi-
1'ür:Azdığı bir makalede an dolayıdir ki Türk. - E\en 
ilq k Elen dostluğunun ve anlaşması iki memleket sah h 

.. b. k 1 . 1 1 L d 1 (A A) tJ k ne kadar Önderle lu raber lstanbulda kalacak~ 
arsı ır mu ave e ımıa ın· 

1 
on ra, . . - za 

il~ ~ ının gittık çe kuvvetle- il1erinin müdafaası nu bağlı 
he~ le olduğunu mevzuuba· kalmnmıştır. Esasen Akdeniz 
:Le~ek dıyorkj: devletleri, Akdeniz meselesi 

mııtır. Bu muko.veltye naz· • şarktaki yeni karışıkldt1ar dır. İçeri ve Dışarı işler Pakanları da :ahkonul-
aran iki memleket arasında j karıııında lngiliz matbuatı muşlardır. 
gerek sınıf ıerek harsa Japonyaya .karşl teveccühkAr 

nıe t'l.Urnu takdirinde iki ile meşgul olmaktudırlar, ve 
"n ~ ck~tin birbirine askeri zıonolunduğu gibi AkdPniz 
., ru rnd b ı· eu . n ulunmaları husu• andloş·1rnsı vücude ge ırse 
llıı ıcın aylordnnberi bnşlnn· o zaman muhakkak suretde 

ş olnn ·· · v · t aynı 
Y L rnuzokerelerin çok Turkıyc ve ı unıınıs on, 
{ll[lnda r h t 4 f "er l r.otıct>lenec. gı Laber zamanda kent ı uyıı ı m?rı -

1 rnektedir. aatlerini de koruduğuna ına. 
((f)e L b.. •• k 

g r li'.esın mau umuılurki, nr.ruk bu undla,mayı uyu 
a ecden yıl iki mcmlt ket arn- bir memnuniyPtle katılaeak-
ın a 

tın . yapılan yeni bir anin- dır.» 
' ıle g · 1 • tk:, )' enış emış olan Tü 

in 
8 

Unan İtjl§fı kendilerin 
tehlik:lkon · hududlorı bir 
kdird ye Uğradığı til-

ait mübadeleler tecil edilea· vaziytttinden ayrılmakta ve 
ektir. şayet Londranın, bir müda

halesi İ< ah ederee bunun 
çok ihtiyat ve nezaketle 

iması imkt\n .nı oldkaJar ed 
1 yapılmasını temenni etm.-kt

en eeı.ı:dı meseleler karşısı · ' cdir. 
ndaki mü~terek diploma . l Morning post gaıeh•si dı 

til cephı lerınin sarılı bir su. yor ki: 
rutte tecellisini göstermekle 1 Çin w J •pOn münosehe-

d 1 
tleri muhakkak miişkülıl-

dir . Merkezi Avrupa o vn-
. b k'. ··k dl ür. J pon fJolıyetleriÇiodeıı 

zıyeL VP. Hrışı UÇU an 

J dl 
zivade Sovyet Moğolislunına 

aşma ve UJ kon an aşm- k · t ·n d'I t • L' . . 

1 

·arşı evcı o ı m1ş ır. ,, u-
usının ali meoluatlerı harı . k t t ·~· J k . a rn ylO- apon uvve 

e b. l b· . ır askeri 
dir ş ,.,_~rlığini de gözetmekte-

• 1 Urk - y 
llıll unan onlaşması-

Baf ~an andlaşmasl ~onse· 
yinin Cenevre toplantısı 

etraf ın~a akisler l 
cirıd~ temin ve torsın olunn· I ti · k 

erının muazzam ve ya ın 

ınaz » 1 uıu::ılar derneğinin ise 7.nyıf 
1 vt uz:ık olduğunu JJ ha•ır-

Adevarul <Jiyor ki: 
L· ınantıki b. · · · ı · d lltl td ır netıcesını teş- Romanya gazele errrı. e 
tııı L en bu müşterek hudud Bukre.ıd~, çıkun Vııtorul 

llOtşıl • k ')' trıiıf ıgı orunması ve te B..ıı kon orıdluı;mnsının Romu 
nok:; llnlaşnıunın . en mühim anlaşmaları ve Şark undloş· 
~ue.~s~nı teşkil etmekte idi. mrısı hakkınılo. konuşmak 
tarsj ~ eler<' d:ıyonan rejimin üzere Cenevrctlc, ycıptığı to 

nıne d llıinat B nıua ıJ olan bu te. plontı hakkında diyor ki_: 
•ıır,t~ alk~n barışını mühım «BU toplantının hususı oh 
İdi. N:t8~~1aaı'a~tırJn bir vako emmiyetıni tebarüz ettirme-
andı e ım Bulknn Dörıler ğe uğraşmak bile fazladır . 
dan aşamasın da, genel bukım- Bu içtima, bırkaç gün evel 
l ' •ika b 1 ll§tırıtn . n arışını sağlam· yine Cenovrede top anan 

•F L hır hll.dise olmuşdur. küçük andlaşmanın kararlar-
&"al b . ıaları arışı yalnız ım· ını, menfıınt birliği ve barı· 

ltılllıı at ve mühürlerle sağl- ıı.ın kuvvetl,endirilmesi hakk-
ş ırılrn 8 . ~ 

etllıei( . az. arışı tamın ındaki kuvvetli azmi ile tak-
da b lCın, ayni zaman. viye ve idmam etmiştir. 
icj .. arışın sağlamlaı:ı.tırılmuı B l'-.. gerekl' d • ..,. «Küçük andlaşma ve a .. -
"e b 1 

1 nın dı vasıtaları an andlaşması her ulusal hA-
lltaı· akanların harb soorHı dise korııısıodn ''aziyet alma-
1 1 Vaziy f ':I' 
•ca.~ h e ıne karşı yapı- kta vb 80 milyon nüfusluk 

&leyj ~.rh~ngi bir müdah- bir blokun azmi ile mütena-
bir . onlıyecek vasıtaları sib kuvvete olan görüşlerini 
?tnıe:ı~tenı haline tanzim bildirmektedir. " 
1t hirı·ğ~ IAzınıdır. Askeri Bugün b~ iki büyük taaz· 
E:ten 

1h1 hakkındaki 'Türk. zuv şuna kanidirler ki; barı_ 
'kdj . uausi anlaşmasının şın · emnıye. ti ve. m. uahfde._le .. r-
hh ' •şte barı• · · · d b "8lJr tl -. emnıyetının in katiyetı harıcın e ~tun 
gütme~ 6 ~urulması amacını uluslararası meselelerınde 

&hdn ı 1 ''El • kendılerine danışa maaı e ze-
L· en s·· B ._ d.l .. ""ıy0 ,., u aktınının Tü- mdir ve evelce a.en ı erınıo 

tiyıır ı· Curnuriyeti merkezini 1 muvafakati alınmadan veril-
e •nd · k •arı gö .. e yapılmış. olan ih ecek her hangı bır arar 

~an ed"~§nıeler bu sefer id. tem tesirini yapamaz 
bir takı eı:ek ve bu yolda «Balkan andlaşması konı-
l'ılacak~~ pratik neticelere va- eyi de küçiik endlaşma. konı-

«8u T~· eyinin vordığı netıcelere 
ta"el . u.rk-Elen askeri mu varmıt ve Roma anlaomala-
ll eaının 'L M k • A 8tndatc· •~i memleket ar- rının şarki ve • er ezı vr. 

ı 1 
J..ıtabiJır. gsııse iı uıu ... lar ku· 

<ı l lurbio yok edilmesinin 1~ · ·ı · k:n k j rumu, yln ı e nıım ·ur o-
tam surette aneak nralarınd..ı 1 mşusu arasında müessir 
illıfak veya andlo9malarla bir şekilde müdahalede lıul-

1 bağlı bulunun nyni fıkirleri ı' unamaz. Mtironeh hir Çin 
1 güden bir diplomatik ce ortaya gelmesine ~·nl ı ş n 

! phe teşkıl tden ve bir iti. Amerika, lngiltere ve Fran-

1 

Jdfı silAh yoliyle halletm. ı1a gibı devlı•tlerin .~oğru-
eğe kalkan herhangi bir ki- Jan Joğroya muracaat 
ms~ye karşı birlı şmeyi kar. ederek mali teşriki mesa-
arlaştırılmış bulunan devletler ilerini teklif etmelerinia 
orasında kuvvetli grublar 1 da~a d~ğı u . olacağı kan. 
teşkili ile kabil olabileceği 1 aatındeyız . Oığe~ taraftan 
kanaatine ilk önce Fran88 uzak şarkta lnğilterenin 
ve küçük andlaşma "devletle- ticaretinin azaldığına göre 

ri vaı·mııtı. Küçük andla9m
unın gayesi bu olduiu gibi 

Balkan ondJıtmasının gaye
si de budur. Fransa 
şark andla9masını, Akdeniı 

andla9meıın1 vücude geti~

meğe çıJıtırkeQ . yjne aynı 
gayeleri gütmektedir. 

Ayni meseleye temaa ed· 
en Vradini gazetesi de diyo. 
rki: 

«Bu Türk· Elen mukavel· 
esinin değeri aıik4rdır. Ba. 

Oeyli Meyi Singap 

orun ~arkındaki hAdi-
selerin lngiltere İmparatorl-
uğu için az ehemmiyetli ol· 
duğunu ıôyliyerek ıunları 
yazıyor: 

- Bıki 8&dık müttefıkim. 
jı Japonya ile l:iir hıı;b olur. 
ıa Singepur ç~k kusurlu bir 
üseü bahridir. Japonyanın 

artan kuvvetinden müteeı. 

ıir olabilecek yeğAne devlet 
HindiçinJeki müıtemlekeleri 

münasebetile Fransadır. Fa

2 ve 20 komprimelik ambılajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime- · 

lerin vzerinde halisliOlni tekeffül ! _,...._ . .., 
eden (j3 marka~ ı n ı arayınız. 

B a l ı k e s i r- Bigadıç
S ı n d ı r ğ ı Otobüsü. 

t 

Halık.esir - Biğadıc - Sındırğı arasında o&o-
büs şeferlerine başlanmıştır. Otobüs hergün To
llath otelinden ınüşterilerini alarak SındarAJya 
hareket eder. Ve yine hergün Sındırğı ve Biga-
dıc yolcularmı Bahkesire getirir. Seferler raha 
ve ucuzdur. 

lkan andla9masının kuvetli 
yardımını haiz bulunan dıt 
siyasamız bu auretle çok 

kat Praoıa ummaoı ma1alları ı -= -- - ---=--:...-=-- -=-=---
ile korkacak bir devlet değ_ · - · 

ildir. ·ı' KAD 1 UZ mühim bir destek daha kaz
anneak ve umumiyetle iç 
vaziyetinin ve ökonomik vo· 
ziyotinin yükeelmeıi için 
mücadele eden Elen ulusu 
Lundon ıonrı istikbAI için 
rahat surette çalışabilecek· 

H11nkıng, JO (A.A.) - Ma- 1 t • R K U R 
nçuko orduıu genel karar· 111 

gAhı mogul .kuvvetlerinin , ı ( N u c, u l 11 R J A s l J ( M A Q A z j s 11 

Mancuko topraklarından çı- ~ 
kmadıklarını ve ihtilAllı mın- Hükumet caddesinde Zarbali oteli al-

!llsta . ı ~ağları büyük mik- upuda barışın berkitilmesi 
lfdir. Blnkışa( ettireceği tab. 1 ile alAkadar bütün memleke- tir. 
h' ut d d .. 
,1ltnbj k arz 8 bir iş birliği tlerin durumu ne ka ar goz El~n Gazetelerindt: 

takada kuntlerini gittikçe 'ı : tında ~·eni açdığun diikkAnda kırtasiye, ıu .. -
artırmakta olduklarını bildi-

1 

-
rmektedir. • 

1

1 caciye çeşidlerinin en eyisi ve piyasadan 
Hsınkıng, 30 (A A.) _ Ma_ I en ucuzu olarak bulunur. Bilhassa. mekteb 

ncukodan resmen bildirildiğ- j taleb~leriı_ı~ ai~J muhtelif defter ve kaleın 
ine göre Japonlar ile Çini- ı vesaıre chger tıcarethanelerden pek farklı 
ile~ arasında sulh müzakere- :ı ve ehven fiatlesatılır. • 

tın 6\' 1 nrşılıklı bir emniye· önüne alınırsa o kadar ken-
e ce d · ı · ?•ınrı d. e mc cudiyetini disinden bekltncn netıee er~ 

•ki rne 
1 
•kkııte aldığından vereceğıni bıldirmiş~ir: Yanı 

~Utead~·eket büyüklerinin başka kelipıelerl? ı~ı ıındl-
8tbi 8aı~t defa söyledikleri aşmndu domişlcrdırkı: 
en sınır] nnlardokj Türk-EL «Roma anlaşmaları bunu· 
&rtı}[ arı hundan sonrcı nla doğrudan doğruya oM-
er Yalnız .d ı L l . ı ha· ı ari bir kıym · kadar bulunan mem eael erı 
«Şun~ olacaktır. 1 teşkil etmeleri haysiyetiyle 

~k J4t da ~ebıırüz ettirm- küçük andlaşmo ve Bıılllan 
'lrl~al11n

1 rn gelıı:, ki, yakın~u ' onlcışmrılorının Homo anlat · 
eı:ı ııcaJc l b ·ı ·ı k 

tnuL 0 an u Türk.Hl. ı 00 t~mamen ı tı w er il.Oval . ma orı 1 ın Yal 01i11 iki nıemlek ettikleri ve bu anlaşmn nrın 
t"nlliik ~z kora ~ınıılarınıı ! tatbiki için samimi surette 
Gbı Qç ~ ~cok~ir. Hunun seb_ davet eyledikleri nisbette 
Gt 1 ı .. tır lk' bT 
~ {l nr1nda : 1 memleket gemerel •r vere ı ır · 

on Orta kı anlı:ışnıa ile Bal Balkon andlaşmnsının teb-
nıllhtern l l~rından gelecek Jıö-jndl·n ~·ıkan.sorih mana 
r~, t e bır t hı · c OprakJ e ıkeye ka- işte budur: 
:Yetıe b arının ve u A n llrış nıumı-
llılo§lır ın emniyetini soğ 

e&e Ol•şlardır 
d .~ deni · · · 
d enııin b. zı ıse şarki Ak-
eniı iao ırT~·nvzasıdır ve Ak-

l'lıet • Urk · ,1 
6nın d ıye ve Yuna-

'•leıı . ostu olan b ·· ·· ı:. 
•rırı uyu .. 

de menfaatleri 

Dlmf neatza gazetesi ise şu 
nları yazmakladtr. 

«Küçük anıllaşmıı ile Bul. 
kan andlaşmasının müşterek 
sıyasaları Avrupanın istikbn 
lini ve esnslı barışın deva
•lı eaaa.lar üzerine İ:\lfU· 

Fradlni gazetesi Fransızlo. 

rla ltalyanlar arasıde im
zalanan Roma andlaşmala_ 

rı hakkında Balkan andJa
şmasının ıebliğini tahlil 
ederken de tö1Je demektedir: 

«Homa nndloşmalarının 

ehemmiyeti büyüktür. Ne. 

tekim Balkan andJoşwa~ı 
da bu andlaşmu ları, Avrupa 
barışının kuvvetlenJirilmesi 
yolunda çok mühim bir 

merhale olıırnk kayıletmittir. 

Fttkat Bı:ıJkan nndlaşması 

Fransız- ltıılyan itilAlını eeltL 
mlurken bu itılA(ı, muollftk:.
tn bulunan bütün ulustarara
sı meselelerini. hoss:ıtan Bal 
kan andlntmosını altıkedar 
eden meseleleri ihtiva eıfen 

ve.muhtemel bir, gayri tabii 
lik idn bütün kapıları kapa
ynn deha genel ve geoit 
anlaşmalara bir haşlanA'ıc 
olarak telQkki otmittir.» 

' 

Jerı 2 şubatta Joholde Taton • _ 
şehrinde başlıyacaktır. ı .. 1=._-=-:._-=::._::_-_-.... ~=~~-:...:.-_-_-__ ..... .;::-J~-...;:.;-..:::.§-~~~~~~§~~~ 

~ö5 mod~li 

.. 
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Be1etUye Başkanlığından: .............. ~······ • 
BP)ediye dPrnPği 11-2-935 günlemecine ra~tlayan ırnzartf si ~ünü. sa

(\ 6) ila bı:lelliye tlairesinde nıut<ıd şubat ıçtin ı aıııı bkJ>ile .aşarla ~· :.:ızıh 
r'uzııame~I nıüzakere edee~ğinden üyenin belediye. dairdsiui teşrifleri re-

1 Geldi! Geldi! 
""""' 

ca olunur. • ! • Aylardanberi sabırsızlıkla beklenen 

~--~---------- ,--------:~--------------------------~ 1 O R M A N ç·i F T l İ G İ ';- Vilayet makamından: • 
Yurdtlaı1 l 1 Birci Fabrikası Mamulatı • l>iikkan v~ ticaret evler.inin tabel3larma !ı'a- • 

... hJ. hil>Jerinin yalnız soy adlarının ilAvesr levbala- M • 1 
tlf,'!'trıhmere , "" değiştirilmesi nlahiyetinde olmadığından , ı A N K A R A B R A S I I 
T4y areye. Yo- mez•ur ıevııaıaraan bu sehebden ötürü yeniden • 

-__;...---Jı ali damga resmi aranılmayacaktır. Keyfiyet ilfm 1 
• arı, çocuk olunur. . 1 G E l O . G E L O .

1
. 

ları koruma bi-, ' • 1 
rliğine ve lela- Şehir sinemasında 1 . 

GEL dil __ :....---"I 

ket gören yur-

1
• Toptan satış yerı: 

tdaşlara ycır- Bu akşam . BANdlRMA KKALİVESI 
dımı kendine Mizah n fantazi şaheseri olan 1 
boTç bil. V E R Q N 1 K A 1 Her bayi oe Lokantada aray~nız! J 

ftam kamarasında 
Ldndra, 30 (A.A.) - Av

am kamara8'Dda bir saylav 

-r1r bü\:Qmetinio hıtrpten 
eYelki zamana aid Ameri-
kan metatibatını yerin~ get

_irnıekte olduğunu. ileri sür_ 
erek lngiliz hükumetinin 
barh esoaaında maJlaraoın 

miitıdereainden dorayı lngi· 
liı tebaa11nın ıaptığı meta-

li> llakkındı Türkiye ne

zdinde teşebbüste bulunup 
bulunmıyacağını dış bakanı 

ti~y S ımoodon, sormuştur. 

Doktor 
Mamdu~ Ahmet 

ÇOCUK 

, 
ı ı 

1 

FRANSİZKA GAOL 
~ ERONIKA en n1iişkülpesent sinema nıe

raldılahnı hayran edecek kadar güzel her 
görene bir dalla görmek arzusunu izhar et· 
tirecek kadar nefis ve zariftir. 
VEH~IKA Avrupada ve İstanbuld~ hası

latta rekor yapan zerafet ve n•izah timsali
dir. 

AYRICA: ...•..• Dünva haberleri. . 
El ilanlarımızı lütfen oku ,·unuz. .. 

Pek yakmda göreceğiniz TORKC[ SOZl~ 
L 0 K S A V R U P A Y O L C U.L A R 1 

İçin şimdide~ , hazırlanınız. 

hastalıkları 91ıl~ht:alısı. · 
Muuytın h ffiesını po<1 a1ı-

Yurddaş: 
Fddkt!lli güıılerde "sana yardım elini uzatan Hilali 

aııe eivarrnda ~men •°) 
ıtaiıaa nület111i9tir .. 

. .. _ 1 ~ 

' ' 

allmer ln11anlryın ~efkallnden doğmuıt~ır. Zengin, fa 
kir, kadın, erkek huldsa hiç bir kimse ktndfrıi Hilali 
ahmerin himaye.sinden uzak sayamaz. Senelerce eu · 

. -- - ·~·--- .. vel kurulan bu hayır ocağına a:a kaydolunuz. 

1 
Ba/Jkesir Hilaliahmer merkezi. 

1 1 
~.~~~~~~~~~~~~~~ ı 

H .. Tevfik - Sadık ~~~~~~~~~~~~ l 
TURK.DİLi neşriyatından: ı ı DAVAVEKILI 

YUSUF KENAN y 1 1 
Yuıhanesihükümet caddesin· 1 o QY .. ~ZArN·. ~.I. CE\'DQET • ·• 1 
de Ahmet çeşmesi karşısında :ı ~' ;ti 

llerkH T8 kHalarda her 1 bır perde/ık mektep temsılı '.:Ilı 
nm daTa kabul ve surat- ·flıı . F' t Da L MI t ;lP 
1...,. • . . • . ft' ıa ı: u.sf au t ur. ~ 

F netıcelendırahr. ~ ldaree vimizde ve her kitapçıda bulunur. "JI 
l&iiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii;il;;;;;;;;m111' . 1t.~~www~~~~~~~ 

~~~~~~~-~~~~~~~ 
Doktor baklerlyolok Doktor o~rat6r Doktor ~ 

iç ~[~a~~L [~!~~~ıklar Cer!~~jh~!ı~ı!!ı!, ClldMv~ R!~!tv~ ~!~~"~lan · I 

İ•••••~••.Dı•• • ••• •!Hl!IEi!ll •---••p , . 

1 Okuyucularımıza Bir ~layhk· 
Aşagı"' ya bastı~m1ız rehber tab\o halkunızın lıer tülü ihıiyaçl•' 

~ · ~ 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şarılarla nerede, k11 

lerden karşıhyabilecekleriııi f.?;Ö teri yor. · 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih ettnelisinız? 

·Hangi bakkalda temız mal bulunur?· 
Nerede eğlenebi irs ·ni'z? 

gibi liirlii suallerin eevaıllarım bu tabloda aravınız 
.; ·JIİ' 

~'RJKO T AJ. • Mehmet Servet örme e ! · uvayi ull 
l · n • ve catidt·si rıumara: 98 . ı~ılı9~ 

KlrDT' ASJ~YE· Mustaf!l Fehmi. HliklJlllf~t e i pos' 
. .n. n • ue sokagı. 

O T El : kaptan zade Oteli .. Kuyuyi milliye cuddt'' 
I 

sind,~.. . 
Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddes1 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliikıimet caddesiodf·*' 
..k•"'' Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hu 

caddt-ısiude Ahmet ce mesi kar~ısında 
1 • t 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: flii~1~ 1 '
1 

TERZİ 
4 

ŞEKERCi 

~ mule/ıasıısı mııteha&stıı mütehassısı ı 

~ VATAN f.czanesi bitişiğindeki muayene eviude hastalarını hergiin 1 a 1 öğl,.Jeıı soıırıı kabul ve teıla vi ederler. 1 • 
·~~~~"~·~aMl:»J4~~~i B A. S l M 


