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Tevfik Rüştü Aras 

CUMURIYET; :EMEGE HAK, DEG.ERE HÜRRİYET GETİRİR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

K. Mari 

Kralıçe Mari Marsilya'da yapılan sorgu
larda müddei mevkiinde bulunuyor 

Sahibi ve Baıyazııanı 
Müstecaplıo1tlu Esaf AdiJ 

İkinci YIL - SAYI : 338 

Ölüler körfezi Deniz konf eransıi 
Nlatbuatın ağırbaşlılığından Müzakereler -Geri Bırakıldı 
memnun olduğunu söyledi 

Yapılan sorgularda 
bulunuyor 

,.Varnenşki - Novini,, gazetesinde, Krum Kıncel im
zasile basılan ve yazanın .Çanakkaleden geçerken 
o günkü hatıratından bir kaç yaprak" diye söyledi
iti aşağıdaki yazıyı, okurlarımızca alakalı bulduğu
muzdan, direklerimize (sütün) geçiriyoruz: lstanbul 20 (S.Ş) - /iti· 

na'da avdet eden Dış 

Sa.kanımı:.: Tevfık Rüştü 
Atas dünkü trenle Anka 
ta'ya gitmiştir. Hariciye 1 a
kanımız hareket;nden t:vve l 
!lazetecilere ~eya natta bu u 
narak: "Uluslar arou mese
leler karşısında malbuatı
llıızın ağırbaşlılığı benı çok 
l'tıemnun etmiştir. Atina'ya 
lekrar gıdip g · tıniyec ğin hai<· 
kında bir şey söyliy e ınem. 
Bu, ancak Ankara'da anlaşa
caktır" dem ittir. 

Papa Eftim'in vaziyeti 
İstanbul 20 ı S.Ş) Dış 

bakanımız Tevfık Rüştü 
Araa ,\tina'da ıken Çaldaris 
Ve Maksimo 'la cemaat işle

rıte garbi Trakya Türklerinin· 
Va,ziyetini de görüımüı ve İstan-
hu('dakı Rum mekteplerine 
lemaa edilmlı ve fakat bu 

bay Tevfik RGştü Aras 

memişlir. Ruhani kisve işin
de Yunanlılara hüsnüniyeti· 
mizi göstermek için Papa 
C.ftim Galata kilisesinden 
uzak aıtırılcaktır. 

Ankara 20 (AA.) Dıı 

işleri bakanı l ı ay Tcvfık 
Rüştü Aro.s bu saba h şehri 

huıuslarda 1 
mize dönmüıtür. 

-= = 

Kadınlar için 
R•ty ll<'cell Pckeı·'itı Ri ı· 

Biltliriıııi. 

Vırayet idare meclislerine kad:nlar da almaca~ 
An ara, 21 [A..A.] Öğren

diğimize göre C.H.F Gı-nel 
katibi R. Peker bütün kurum· 

Bay Re ceb Peker 

lara yeni bir bildirimde ka · 
dının bütün siyasal itlere da · 

ha genlt olarak karııtırılma· 
•ını istenııştir. bu bildirime 

töre şimdiden sonra bütün 

•eçimlerde kadınlar daha gc

niı bir yer alacaklar; yeni 

Vilayet belediye meclislerile 

~Öy ihtiyar heyeti de kurum 

la.ı· bu isteği getirmeğe çağı-

iki vapur 
Daha alındı 

rılmaktad ı r. 

Ankarn. :o IA A]Ôğrendi 
ğimize göre umu ııi ınec1 is · 
!erde kadın üye bulunma11 
için kurult"ya bir kanun la
yihası sunu ' muş, bütün vila
yet meclislerinin birden yeni 
lenmesi ı.tenmiştir bu yeni
lenme yc:ıi ikind ınüntehip 
ler seçildıkten rnnra yapıla
caktır. Yeni ikinci münteh 'p 
ler kurult yınca vapılan ve 
yakında çıkacak olan kanun 
hükmüne göre : oo yerine 
4f)O olarak seçilecektir 

liublay 
Abidesi 

~ İzmir . 2() 1 A.A 1 Mene 
men'de dıkil n l\ublay a.l,i

desi ayın yir.ni altısın•ja C. 
H.F G kat ı bi hav Rec"p 
Peker'ın b:r föylevile açıla 
caktır 

Fırka 
Kayserı, 

yetin her 

kongraları 
;:. J 1 \. \ J Vila-
tıırafında Lrka 

kaza koııgraları bitmiştir. 

Ayın yirmi ikisinde vilöyette 
toplanacaktır. 

l{tı ı·ıı l l<t Y<l<t .. 
Ankara 20 (AA-) Kuru ' tay 

bugün Refet (bursa'nın 

başkanlağında 

toplanarak gündeliği •ıd ~ 

bulunan kanunlarla tefsir'eri 
Vapurlar yılbasında onaylamııtır. 

. 
Müslltkil 

Seferlere başlıyacak 
lıtanbul, 20 (.SŞ)- Vapur· 
~1.Jluk Türk anonim şirketi 
ilin satın Almıya karar Vatandaşlık kanunu-
~trdiği iki vapur hakkın- nu kabuletti 
b 11.kı müzakereler hitam Dublin 20 - ~aylavlar 

b ulmuı ve tirket İtalya'dan meclısi ilan ·!11. müstakil dev 
1.Jlıı11.ryaveKampodağliya'.\dın let vatan:laılık kanununu onay 
dakı vapurları satın almıştır. laınıştır. bat bakan bu mü 

. Bu husustaki mukavele nasebetle "İrlan'da kanunla-
l~Za edilmlt bulunduğundan rından bizım İngiliz tıbası 
lırk ticaret filolarına karı 

111, olduğunuz hissini veren 
1 tak olan bu iki vapur ya-
'llrıd 1 1 k bu-tu·· n yakı•ı!<sız v a. imamınıza ge ece • 
I e Yılbaıında seferlerine baı· kayıtları kaldıracaiız,, demlı 

1 ~acaktır. tir. 

Japon heyeti memleketine dönecek 

İngiliz başba~aıilieessürünü bi!dırdı 
Londra, 20 - (A.A) Oe- sabit olmuştur: 

niz işleri hakkında İngiliz 1 - İngiltere Vatiııgton 
Amerika, Japonya arasında muahedenamesinin esaslı ah 
yapılan görüınıelere dün ni
h3yet verılmiştir. İngiliz boş 

kamına sadık kalmaktadır. 

Marsilya, 20 (A .A.} 
Yugos1avya Kralıçası Mıı.ris 

kral Aleksandr'ın kat:linin 

suç ortakları aleyhine açıl 

mış olan soruı urmada dava· 

cı olarak yer almıştır 1\ralı 

ça eski Fransız bakanların 

bak•nı bu görüşmelerin eyi

ce ilerleıneıniş olmasından 

ötürü teessürü:ıü bildirmiş 

'.! - ~luhtemel müzakerele
rin yegane gayeıi üç taraflı 

bir itilafa yol hazırlamaktır. 
dan Paul boncuor'u kendiiine 
' , vekil tayin etmiştir 

ve İngiliz hııkümetinin deniz = 

kuvvetlerin in tahdidi mese 

Yumurta ihracatımız le~ini hal için çalışmasına 

devam edeceğini, dıı işleri 
bakanı da ayrıca radyoda 
bıldirdiği iki ve üç ay sonra 
yenid n görüımeleri baıla· 

na bileceğini söy'e • iılerdir. 
Londra 19 \ A A ) - Üç 

devlet arasında yapılmakta 

olan çalışmaların geri bıra
kılmasından sonra .\miral Ya 
mamota ile Japon heyetinin 
Londra'da kalmaları umul-
mıyor. Zira gerek amiral ve 
gerek heyet vazifelerini bit 

miş sayıyorlar. Amerıka' ılar 

da bunda bir mahzur gör 
memektedirler. Zira bay Nor 
man Davis'in İıay Jon Say 
man ile yapmış olduğu bir 
kaç görüşmelerde de şunlar 

/ngiltere'yi sıkıntıda 

Londra, 19 [AA.] Avam 
kamarasında Duses Atholun 

bir sorgusuna cevap veren 

bay Runciman ökonömi ili· 

lafnameleri yapmak için Tür \ 
kiye ve Lehistan ile yapılan 

konuşmalarda İngiliz tavuk· 
\ulan mümessili eri le müıa·· 

vereden bulunulmamış oldu 
ğunu söylemiı ve ıöyle de· 
mittir: 

bununla beraber mese1eye 
tamamile vakıf olan ziraat 

bırakıyormuş 
bakanı ve İskoçya müsteıarı 
ile daimi surette lstiıare et-

mekteyim 

Bundan sonra 
bu iki ülkenin ve 

Duıeı 

bilhassa 

1 ürkiye'den yumurta sokul 
masının sıkıntı vermekte 

olduğunu söylemiıtir. bay 
Runciman cevaben ziraat 

bakanıyla İskoçyu müsteıa· 

rının bundan tamamile ha· 

berdar olduğundan ıüphem 
yoktur demittir. 

~~::-::;:~~ 

~·-Askeri Fransız~ Rus 
Anlaşma Yapıldığı Dogru Değil mi? 
Star gazetesi yapıldığını iddia, Royter • 

tekzib • 
aıansı ediyor . 

Fransa Sü Bakanlığı Bütçesi 
Londra, 19 ( A.A ) -

Star gazetesi gizli Sovyet 
Fransız asker : ılc muahedesi 
hdkkındaki ifşaat üzerine 
yaptığı tahkik< t n neticeleri · 
ni birdirmektedir. llu gaze 
te muahedenin 22 son teş
rinde Cenevre'de Bay Lava! 
ve Bay Lit vinof tarafından 

kati olarak kabul edildiğini 
yazarak diyor ki: 

mette zahire gönderecektir. 
Rusya ve Fransa A manya 
ile ayrı ayrı muahede yap· 
rr ıyacaktır 

Londra, 19 (A.A) Lon· 
dradaki Fransız ve ~ovyet 

mahafi i iki memleket ara. 
sındaki bir gizi as'<er!ik 
muahedesi olduğu hakkında 
ki haberleri Royter Ajansına 
beyenatta bulunurak tekzip 

İtte, na 1 şeklindeki Mor adamları uzun yıllar düıün-
to · beyle sınırlanmlt olan dürmeğe sevkedecek, ve 
ya.için heles (?) burnu.. ellerinde daimi mürekkeb 

- İngilizce biliyorsunuz kalemleri olduğu halde ye
deği! mi? Ölü körfez, burası fil maıada uzunuzadıya 
ölüler körfezidir! planlar cizdirecektir. Eaatı-

Bunları söyilyen, bi ri deniz kuvvetlerimize raf· 
r :nci muavin kaptandır men ıözüm biz, lngi(lzler 

Büyük bir hiddetle elile içinc11r. 
orasını göstererek devam Uzağa bakacajiı dürbünü 

bana veriyor, pı.rmağile ita· etti. 

- Ve bu sıfat 
değil mi? 

ret ederek hep söylüyor ... 
yerinde, Şu. karııdakı deniz ban· 

yosunu , plajı görüyorsunuz 
Niçin olmasın ki Bura- ya? Onun, karaya asker çı

sı, büyük miktardaki lngilız, f karmaklığımızda baılıca mü· 
daha doğrusu Londra (ente· him bir mevkii vardır. Ora

lejanı) ının mümessillerinin daki denizin pek derin ol
mez arıdır lngiltere, büyük mı yan sahili büyük uker 
savaşta oğullarının çiçeğini. ceset! yığınlarile dolmuıtu. 
ölaünler diye düşünmeden Şimdiye kadar harp tarlhf
buraya yolladı. Ölü1er kör· nin bilmediği, tanımadığı ve 

fezidir o!.. dolayısile kaydetmediil ne 

Birinci muavin. fazla ıöy müthlı bir ıey! Soracakıınız: 
lemedi, ellerini merdivenin Nasıl? bayağı itte.. Sol· 

' parmaklığından kaydırarak dan - bu amudi tabii ka-
kaptan köprüsünden indi. le: Heleı (bu lıim, ıettülba· 

Bu sırada kumandftn, dür
bün elinde bana yaklaııyor
du. 

- Görüyorum ki, ıu yer
ler için bir ıeyler, bir malu
mat kaydediyorsunuz Çok 

kısa kesiniz: Size herıeyi 
1 anlatmağa iki tarih yetiıe 

bilir. !8 mart 1915 ile 
aynı yılın 25 Nisan günleri: 

hirln bulııarca adı p(sa ııe

rektlr) ve karııdakl o kalın 

surdan bize iıe yarar alçak
lık olarak yalnız ıu biricik 
plaj kalıyordu. 

l'ir sıra harp gemisi, ıilep
ler kıyıya IÜO m. ye kadar 
yaklaııyor. Su, bir aaç örııil· 
sü . Kumanda: ileri! Ve ıo

nunda ne oluyor?. Herkeı 
ıuya atılıyor ve o anda 

Hica ederim, bay kuman hiç kimse yerinden 
dan, tecessüsümü tahrik etme kıpırdıyamıyor. Çünkü Türk
yiniz. Zaten bay birinin mua· ler tarafından kurnazca, ze· 
v ni, umumi hatlardan, ki. 
nayeyle bir ıeyler söyledi 

- Çanakkale faciası için 
mi? 

Bu defa gene teklifsizce 
hep aynı sakin, ölçülü se 
sile konuımağa başladı. 

Size biraz evval söyle 
dim: 18 Mart 915 İngiltere 
dıniz harp kuvvetlerinden 
katiyetle emin olduğu yıl, ve 
bir Fransız deniz filoıunun 
da yardımını temin ettiği bir 

ğü-;; Çanakkale ıstihkamla · 
rına üç mil yaklaıtı .. Niçin? 
Türk cepheleri, top 

kice hazırlanmıı ağlarla sa· 
rılarak kapana tutulmuılar
dır. Birkaç yaylım ateıl ve 
.. Hepsi ölüdür! 

Ah, Morto - bey, morto
bey. 

Heles'in bir yanından, bir 

den bire ak taştan dev mlıa · 
1 i bir abide fııkırdı. Kuleye 
benzer birıey sanki bir kur
tarıcı deniz feneri lmit gibi 
göründü. Hayır bu 
bir kule değil ! 
Şükretmek ve anmak için 
dikilmiş kahraman Mehmet 
Türk askerinin mezarı abi
desidir, 

Birinci maddesinde yalnız 
müdafaa ıçin olduğu yazı 1an 
bu muahedeye göre Fransız 
!->ovyet büyük erkanı har 
biyeleri te!•izle daima temas 
halinde bulunacaklar ve bu 

nun içinde şifre kullanacak
lardır. Sovyet Rusya Japon 
ya' nın taarruzuna uğrarsa 

Fransa hemen Rusya' ya dört 

etmişlerdir ları ve Türk dritnolları ta· Diğer yandan, mezar or-

bay Litfiııof 

milyar franga kadar harp 
levazımı verecek ve bir F ran
sız · Alman harbi takdirin 
de de Sovyet Rusya bu kıy-- - -------- -----

Habeşistan 
-~~~.,....-~~ 

Bir Nota Daha Verdi 
İtalya'nın istediği tazminatı 

Habeşistan reddecek. 
Cenevre. 20 1 A \.] Paris, 20 f S.Ş ] - ltalya 

Habeıistan uluslar kurumu llabeı ihtilafı bütün nezake· 

genel katip!iğine yeni bir ti ile devam ediyor llabe
r.ota verm:ı ve bu notada fistan valval kasabasında 

\Valwal meselesinde taarru İtalyan işgaline nihayet ve 

zun İtalyanlardan yapılmış rilmesi istediğ'.ni tekrar et

veHabeıistan arazisinden bu miıtir llabeı mahafili !tal 
lunan bu arazinin haksız ya'ya fütuhat hırsı atfetmek 
yere İtalyanlar tarafından te ve ökonomi taleplerini 

iıgal eclildlğini bıldrrmlttlr. (Devamı ık:ci yüzde) 

Paris, ı 9 (A.A) - Kurul rafından batırılsın için, ve 
tay :-ıu bakanlığı için istenen İngiliz Amiralı, bundan 

800 mılyon frank masrafın müteessir olarak, cinsi so 

yapılmasına mezuniyet veren ı ğu~lığıyla: "Tanrı!, kral 
kanun layihasını onaylamış- ve lngiltere için ölen insa.n-

tır. Müzakere pek ateıli ların ruhunu koru! ,, desin 
olmuıtur. Baş bakan çok için değil mı?· 
defa söz almak mecburiye- _ Fakat, bu facia bu. 
tinde kalarak memleketin 
müdafaa ihtiyacından bahset 
miştir. Eski bakanlardan bay 

Pier Kot teslihatın ulusallaştı
rılmasını iltizam etmiş ve 
ıöyle demişti: 

Sınır boyuna koımak iste 
riz. Fakat savaıın bazı kim 
seler için bir kazanç kayna 
ğı olmaması şartlle .. 

Bay Flanden buna cevap 
vererek kendisinin de tes· 
lihatın ulusallaıtırılması ta-
raftarı olduğunu söylemiş 

ve demiştir ki: Fransa 'nın 
ıayet kendi tersaneleri olma 
mış o'saydı,silahsızlık yüzün. 
den ezilecekti. '.\fumaileyh 
Fransa'nın uluslar arası bir 

muka velenamenln barııı is· 

tiyen bütün uluslarca bay 
lavnanmasını iatemit olduğu
nu ıöylemittlr. 

nunla bitiyor mu? Halbuki 
fi ni bize! o kadar zengin 
moterial vertli ki. . 

- Hayır. bu onun baılangı
cıdır diyelim. Çünkü, çok 
geçmeden, aynı yıl içinde 
25 Nisanda - İngiliz deniz 
harb tarihi için baıka bir 

kara gün - İngl lız ve 
Fransızlar karaya asker çı

karmak istediler; birinciler 
Avrupa, ikinciler ise Asya 
kıyılarına •. 

Ben, sabırsızlanarak 
- Gene muvaffaklyelalz 

lık için değil mi? diyo-

rum. 

Evet, diyor. Bu , ümit 

siz bir hayali ameliyat sa

hasına çıkarmak istemekten 
Laıka bir ıey değildir, ki bu 
ameliyat, aıkerl bııyük ı 

manı içinde baıka bir 
kabir abidesi yükıelıyor, 

o tıpkı ıahadet parma.fı 

gibi, goğü İfa.ret ediyor. 

- lnııiltere! Senin birkaç 
bin oğlun oradadır! ki on
lar için senin altınlarının ne· 

hirlerinden daha coıkun ni
ce anne gözyaılarından mey· 
dana gelen nehirler akmıı

tır. 

Ve acaba bu altınlar dün· 
yada en aıcak, ·bol ve fakat 

en temiz biricik ıey olan 
ana gözyaılarının ve ana 
ıztırabının değerini ödiyebt
lecek mi? 

Bunu ıurda yatan binlerce 
ölü de biliyor 

Fakat onlar ıusuyorlar. 
Onların yerine, yalnız bir 
tarih konuıuyor. bir tarih 
karıılık veriyor. 25 Niıan 
1915 - gene onların yerine 
bu harbe kazancını bir 
körfez anlatıyor. 

Ve bu körfezin adı Mor. 
to - bey; ölüm körfezi •. 
Ölüler körfezidir 

Çeviren 

te • mo 
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Göce menlere 
.J 

Ziraat bankası buğ
day veriyor 

Tekirdağ, 19 (A A l - bu 
yıl Trakya eline kavuıan 

soydaılarımızın çoğunun ev
leri, barkları yapılmıı tar · 
laları sürülmüıtür. Köçe
menlerin kimi tohumu atmıı 
ve ekmeğe baılamııtır . Zı 

raat bankası bu hafta içinde 
köçemenlere 6U ton buğday 
dagıtmııtır Romanya' d an 
gelerek ülkemize kavufıın 

köçemenlere bu aylarda 
1500 ton tohumluk ve 3ll1 J!) 

ton yemlik buğday dağ ıtı l a
caktır . 

( $1!: 1,111 il ~il: VH.l\VIF.llif.). 
idman yurdunun Gönende 

Kadınların C. H. f. sına 

Savaş'ın Büyük 
Yazı Y ~ rışı: 
- -

Öz Dille En Güzel Yazılan Yazıyı Seçeceğiz. 

·- bize gelen es~ 

Yeni Adam 
·Yeni Adam•ın51 inci ıa· 

yıı ı k .ı bında Bursa'da ye il 
Caminin kap • sını gösteren 
bir resimle çı kmıştır . Bu sayı· 

d ıı. ki değerli y azılar nraı • ndı 
şunlar bu'.unmakt ı dır. 

-- -
Çarşaflar 

Bolu' da da kaldırılıyor 
Bolu , 20 (AA ]-belediye 

bugün toplantısında çarşaf-
ların kaldırılmannı yerli kuma 
şiardan manto geyilmesini v< 

bunun için altı ay bolcar 
verilmesini kararlaıtırmııtır 

Yedi giiıılük 
Kaçakçılık vak ası 

Ankara ~ J (AA ) Geçen 
Lir hafta içinde günaük 

muhafaza teşkilıi.tı tarafın 

birisi ölü birisi yaraiı ondo 
kuz kaçakcı ve ayrıca muh· 
telıf milletlerden mürekkep 
on bir kltilık bir eroin kaçak- I 
cı şebekesi ve yirmiyedi ka 
çakcı hayvanı 573 ki o güm 
rük kaçağı 332.08 kilo in 

hiıo.r altı bin dokuz yüz doksan 
defter ıigara kağıdı altmıt 
kilo afyon ıeksen kilo eırar 
bir kilo eroin ıki balıkcı 

motörü bir tabanca ve 7o 
nrnavut frangı ele geçlrilmittlr. 

Hindistan ·da 
iplikhane amelesi 

Homl>ay 19 (A A) Ah-
meta bat iplilı haneleri ame
leıl ücretlerin yüzde on nls
betinde indirilmesini karar 
altına almıılar ve genel grev 

hali~d~ . y_apılacak sa vaıın \ 
tensık ı ıııne bakmak için bir 
komite vücuda getirmiıler 1 

dir. Bu tedbir yüzbin ücret · 
li ameleyi alakadar etmek
tedir . 

Dün akşamki çayı 
Dün akşam İd.nanyurdu, 

bafkanla rı vali bay Salim 
Gündoğa ı şerefine Yurt bi
nasında b r çay zi ; afetı ver
mi,tir. 

Saat y ı rmid e kent n sayg . 
değer sımaları bu ara-i~ va
li bay ,!,alım Gündoğan , 

fırka reisi bay Fıkre t Silay, 

· kolordu kumandan ve i< ilı 

bay Ekrem davetlilel' ara
s ın .l a bulun nakla idi. Yurt 

u gençler in Yurd marıile çaya 
laş anm ış ve ~azırla nan z "ı

gin bcft de k onulıl a r ağır

lanmışla rdır. 

Yurd re isi bay Fe yzi'nin 
•ö r lev ne ba ~kan Lay Salim 
Gündoğan g .iı ~I sö d ~ rle ka r. 
ş ı lı k V<!'rm\ ıt • r . Yurt u geç· 
]eri n şiırl eri, ınonoloğları, 

oyunları ve ba y llüseyln kü
çii ğün güzel hikaye ve mo 

noloğ ları vakt in çok güzd 
geçmesine yardım etmişt ;r. 

saylav seçimi 
0(1'fte·rlt.1' r y«t rın «tsılıyor. 
Dün saylav seçimi gözet- v ı • 

leme kurumu Vali ve bele a 1 
diye ba~kanı bay Salim Gün · 
doğan'ın baıkanlığı altında 

toplanarak seçim defterleri 
nin ayın 22 nci cumartesi 
günü asılmalarına karar ver 1 

miş ve defterler hemen yer-

Muavi ~ay [~rem ~ursa'ya 
gitti 

Kentimiz Vali muavini 

]erine gönderilmi§tir 

Daimi encümen 
Vılii.vet daimi encümeni 

mutat toplantısını dün vali 

bay Salim Gündoğan'ın 

baıkanlığında yapmıı ve 

hususi muhasebeye ait iıleri 

görüıerek kararlara bağla-
mııtır. 

Mutlu bir nişan 
Yağhaneci zade mütevef 

fa Hüsamf'ttin hafidesi ba
yan Müdrike ile ınhiıarlar 

memurlarından Müalecabi 
zade bay Sami'nin niıan me 
rasimi akraba ve ai le dost
ları arasında dün akşam ev 
lerinde yapılmııtır . iki tara
fa da Eaadetler dileriz. 

f 
1 

bay Ekrem dün sabah bir
kaç gün mezüniyetle bursa· 
ya gltnıiıtir. 

Belediye 
! Memurl•ırın-
1 d<t değişi ki ik 
1 belediye zahta komiser 

veki i bay Mehmet Edremit 
Kazası maliye tahsildarlığına 
ve onun yerine de asaleten 
topçu Zabitliğinden mallı en 
müt~kait bay Kani tayin edil· 
mlştir belediye pazarlar 
mahalii kontrolörü Çona 
oğlu lay Ahmed'in yerine 
de Polislikten müteka it bay 

1 
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ben onun sesini tanırım o 

1 da benimkini. 

S<ı V<t ştıııı Sıı vıışıı 

Yalnız vapura binerken 
Türk zabitile Hacı 
Ahmet biri e f e c e k 1 e r 
ve beraberce vapura bi
necekler, çünkü Hacı Ahmet 
vapur biletini alacak kadar 
tecrübe görmemitli . 

Vapur seyahati hoı ve ey 
lenceli geçti. Mücahitler Bey . 
koz iskelesine çıktıktan son
ra yine birle.ıtıler ve hiç otur 
mamak ıarttle yaya olarak 
Alemdağı yolunu tuttular. 
Ara sıra ıüphelendıkleri va
kit dağılıb kır gezintisi ya 
pıyormuı gibi vaziyetler ala 
rak büyük yoldan saiıa so 
(a sapıyor ve Yine birleıi

yorlardı 
Gecenin keılf karanlığı ara

sında yürüyorler . Yolu ıaıır 
mıılar, yalnız dalma cenubu 
ıarkiye doğru gidiyorlar. 
Hep;lnln bellerin de mükem
mel tabancalar olduğu için 

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

ceğini ve artık Anadolu ara· 
ziıi dahilinde bulundukları 

c ı hetle maksadı asliye vasıl 
olduklarını lemin ettiği es 
nada koyu karanlık 1 ir ses: 

Kıpırdama, olduğun 

ye · de dur. 
Diye çınladı. Zabit bi]ıi.. 

tereddüt: 
- Sen de anlaımadan bir 

adam ileriye atma . yanar
sın! 

Cevabında bulundu. Bet 
arkadaı birden tabancaları 
nı çektiler. Zabit, pusuda
kine ltİttirecek kadar yük
sek St's 1e arkadaşlarına 1 ben 

ateı etmeden siz etmeyiniz 
belki bizdendir 1 Demesi üze 
rlne pusudakinin gür St'ai: 

Kimsiniz? söyleyiniz. 
Zabit cevap verdi 
- Bir dost sıfatıle Yah

ya kapdanı arıyoruz. 

- Kara ,\ rslanı tanır mı-
zabit arkadaılarını tt'ŞCi aınız? 

ediyor ve böyle gece karan· 
lığında tabancaların da uzun 
sillh kadar it görebile -

- O da bizi çok yakın 
dan tanır. Kara Aulanı ça-
4ırın, uzaktan anlaıalım; 

Aradan on dakika geçme 
den karııdan Kara Arslanın 
sesi duyuldu: 

Beni arıyan kimdir? 
Zabit yine cevap ver-

di: 
- K~.-. .lan !.. Ben ismi

mi söylemiyeceğim Seni 
ben sesinden tanıdım, sen 
d ·ı beni tanı. 

Kuru ağaç dallarının üze 
rine deli gibi basarak zabi 
tin bulunduğu tarafa d ğru 
l irisinin sürat le gelmekte < 1-
duğu kırılan dalların çıtırdı 

nndan anlaııldı. Karanlığın 

koyu tabaka l arını yırtan Ars· 
lanın sesi: 

- Vay beyim! Seni Allah 

mı gönderdı? bu kadar za· 
mandır hayat ve mematın 
dan haberimiz yok. Tam 
lıi.zım o lduğun z man , ilah 
seni gönderdi. 

Zabit artık sevincinden 
kahkaha ile gülüyor, arka
daıları mebhut ve mütthay 
yir cereyanı ahvali temaşa 

ediyorlar 
A rslanın y ı ktığı bır e 'ek 

trik feneri zabitin de ona 
doğru yürümesine yardım et
ti· Nihayet iki hasretzede 
birleıtiler ve ııecenin koyu 

girmeleri. 
Gönen , 19 13.ŞJ - Son 

k an un münasebetile siyasal 
ha kla rını ka rnnan bura ka· 
dm.arı fırkaya kayt olun. 
mağa b ı. ı lamıılardır 

Cum a günüde ~ üyiık bir 
to ;ıl antı yapacakları haber 
a ın .nııt ı r lı ıı h ~yecanlı gü
nd e cer~yan edecek hıi.dise· 
le r i de ayrıca bildireceğiz . 

C. H. F. 
idare heyeti seçimi 

D" ha evvel isımleri ya
zı 1 an ida re heyeli aza l arı 

t oplan nış baı olarak ara la
rından manifatu ucı bay Ah

' '" e t K a ra ta r'. reçmiılerdir. 
Yeni ı şi ı i kutlular kolaylık
lar di ,eriz. 

Deve güreşi [ 
C 11 F. Eİ ve idman yur 

du menfaatine 7. 1 9J5 de ya I 
pılacak d ~ v<: güretleri için : 
ha zı r! klara baılanmıttı r. 1 

ikrami ye dolgundur. Etrafın· 
da geleceği kuvvetle umul 
maktadır . 

H<ıbeşistiın 
Üst tarafı birinci yüzde 
kabule liabeı hükumetini ı 
mecbur etmek iı; in ailıi.h!ı taz 

1 

yiklere haşvurduğunu zannet 
mektedir . Adiaababa'da heye 
can büyüktür· 1-labeı büyük 
müdafaa hazırlıkları yap 

1 maktadır. ltalyan hükume
tince istenilen 200 bin talar
lık tazminatı Habeıistan 

reddetmek niyetindedir. 

Soy adı 
Halkevi kitab çıkardı 

Soy adla rı seçiminde hal 
ka bir kolaylık olmak üzere 
halkevimiz tarafından hazır 
!anmakta olduğunu yazdığı 
mız soy adları ki ta lıı çıkarıl 
mıştır Herkes bu kitabdan 

istifade edebi'ir 

Ziya tayin edilmiştir . 

Şu günlerde belediye me
murları a!'asında daha baı
ka değişiklik olacağı muh
lemeldir. 

karanlığında samimiyetle 

öpüıtüler 

Zabit dört arkadaşı daha 
olduğunu söyledi. Beş on 
hatve daha gerileyip onları 
da aldıl.ır. !' u defa Hasan 
bey ihtiyatla cebinde sakla · 
dığı cep fenerini çıkarıp 
yaktı ve bu suretle ağaç ve 
dal lardan vücuda getirilmit 
çardak şeklindeki l\ara Ars· 
lanın muvkakat karargahına 

girdıler. 

Sabaha kadar konuştular 
Sal ah o unca Arslanın 
yetmi ş nefer kadar müseliıi.h 
mai yeti meydana çıktı Za
bitle arkadaı1 arının silıi.hları 
olmadıiıı için müteessir görü
nüyorl•rdı Bir aralık zabit 
Kara Arslana· 

- Kaptan, bizim silah ala
cak kadar paramız vardır. 
Bize beş silıi.h te min etmek 
lazım. Dedı. 

Arslan mahçub bir ta vırla 
- He im affedin. t iraz 

geç kaldı Şimdi nere de ise 
ge 'ir. Cevabını verd ·. 

Hakikaten yarım saat ıon 
ra bir fılinta ile dört uzun 
silah ve her birine mahsus 
birer fişenkliği hamil iki su
var i karargaha geldi Y tdek
lerlnde hır de gayet eyi ta-

Yazanlara neler vereceğiz? 

Öz d :I savaı ı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 
bağlanan ~avaş; bütün gençler i ve bütün yazanları bu 
yo .da yarı~a çağır ıy or. 

İstediğimiz şey: 
1 - Öz di l. yani A na dolu dili ı le yazmak IE1den 

geldığ i kadar Oımanlıca dili kullanıla mıyacağı gibi 
Anadolu d :linde o!an sözler dururken d erlt'meforden, 
ya da öteden beriden bil inmiyen sözlerde a ' ınmıyacak .) 

2 - Gönderilecek yazılar nasıl olmalı dıye bir 
çevre yoktur. Hikaye, §i' r, herhangi biçi r:. de bir nesir. 
Yeter ki öz dılle o!sun ve ülkümüze ya z labilir olsun 
Kısaca ink ılıi.l : ın, yani ona inan Sava ş'ın ülküsüne u ya r 
her ya zı onanır. (Kabul edılir 

3 Yazdığınız yazıla rı Savaş'a her gün göwler r 
veya da gctirebiliroiniz . 

4 G~len yazı lar sı ra ile basılacaktır. ilk gelen 
yazı 1 son k amnda yani sene baıında çıkacak

tır 

5 Ya zıları l Şubat 935 gününe kadar ge t r .'r. i Ş 

olmalıs . nıT. Bundan geri gelen yazılar yarışa katı l a · 
maz. 

6 Yazıların; Savaş'ın üç d i reğini (sütun 
mem cs n i gözünü nde tutmalı sınız 

ffrmağanıa rımtz : 

Bay İsmail tlakkı'n ı n . l(a· 
dın asker olur ve o\acıkt-r· 
•iki büy ük• değiş iklik.• Yeni 
kuruluş! ı r n kayooğı. baş! klı' 
y 'Zıları. Suph i Nuri. Bursı 
Andre Malraux dan Sovyet Ed 
b i yatı. Avrup~'d ı res im ser· 
gi leri. lıret Ômer Kara deniz. 
den kitap t t nkit1eri bunıar' 

dan başka bu sayıda • Karagö 
zün Kad ı köy ihtisab ağa l ı ğı. Pı· 

y esi ile Massimo Bontempeliı 
d n tercüme bir hikaye baıl•yor 

[Veni adam çocuk hik&ye kf 
ta plır ı ] nın altıncısı olan (To· 
nıarl l çomor] bugün çıktı. İ\"İ~ 
d ij bir çok resim ve karıkatör
lcr , b lmecel r seve seve okU' 
n a b ıl cek ol , n hikayeler varılır· 
Yazıl ır öz Tıirkçe ıle ynılmış

tı r . bu sayıd a brezilaya 'yı do· 
hşan ikizler in b a şın.lan g çen· 
leri anl ıı tıyor. Her çocuk oku· 
m.1! dır. T .nesi beş kuruşl u . 

Fikir hareketleri 
Bay Hüs y'. n Cahit Y& lçın'ıU 

çık a rdığı bu mermunın 61 ııc ı 

sayısı ç ı kmışt r Kuvveli b'r kül 
tür yJpmJ k ıç ı n her okurun 

1 bundan almas ı gerektir. uya 
Y .. rışın soıı ur.da okurla rımıza 

vereceğ i z . 

1 Lteğe uygun e n g}u! ' iir , l ıı kaye , nes <r ya· 

1 : r. uy rına saik ver.r z. 

ı l~~V~$ zanlardan üçer kiıiye c:! ·ğerlı birer armağan verece 
ğiz . ·: ani 3 §iir, 3 hikaye ve 3 nes ır seçeceğ z. 

\Dolgun armağan!arımızın isimler ini razar !,Ünü 
okuyacaksınız.) 

2 Bu; hikaye, tiir ve nesirlerin bir incıliği kaza-
nanlarından, şiiri ve n esri, Türklye'de çıkan erdembl
lik (edeb ıyat) mecmualarıııa . hikıi.yeyi günlük gaze
telere gönderecek "birincil ı ği kazanan yazı" diye bas

tıracağız. 

Yazıların seçim 
ferden olacaktır 

topluluğu en becerikli erdembilik-

Gençler, yazanlar! 
Sizi ;:,avaı'ın yarı~ına çağırıyoruz 

dilinizi deneyin! 
K alemin 'zi ve 

~--------------------~------~~ 
Macarların \ T il {il nditS 

A one ücreti 
YIL GI 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüahalat 
kuruıtur. 

..J_ +- 
Gazeteye ıi.it her hususi• 
Neıriyal müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . ... -

' 

Teşebbüsü 
.;ı 

SAV AŞ Cumartesi günler• 

Budapeşte, 19 (A.A) -

Liberailerin fıkrini yayan 
PeEli Heple gazeteci Maca · 

ristan hükumetinin Macar 

te basının sınırdıiıı edilmesi 

meselesi hakkında Belgrat 
hükumeti nezdinde teıebbüs 
)erde bulunacağ ını yazmak

tadır 

kımla techiz edılmif bir binek 
atı vardı. Arslan' 

- .ıte beyim si ' ahla rınız. 

Sen suvari olduğun için bir 
de sana at , Yalnız pantalon-
larınızı ki l ot biçimine 
çevirmek lazım. Onu 
da bu gün Tavıancıl'da ı·ı 
yaparız. 

Zabit evvela sil ıi h ve at 
parasının neden ibaret oldu. 
ğunu Arslana sormak istedi, 
lakin alacağı cevabı bildiği 
ve bunu sormak suretıle de 
Aaslanı kıracağını bild ı ği 

cihetle süvari zabiti olmak · 
la beraber arkadaşlarile ya
ya olarak yürümeği daha 
münasip gördüğünü söyleyin· 
ce Arslan hiç cevap verme
di. Yalnız bir saat sonra dört 
eğerli at daha karargıi.ha 

getirilince Arslan zabite: 

Şimdi arkadaşl arınızla 

beraber at üstünde konuıa 

rak yürürneği tercih edersi 
niz zannederim . 

Diyerek latife elti 

Cihanın dört tarafından 
kopu fı Ta vıancıl köyünde 
toplanmıı yüz kadar cengii.
verden kfmbi külliyetli ser-

['] Köy ve şimendifer istas
yonu 

Yerli malı ~ullan çıkmaz. 

-·-
Yugoslavya kabinesi 

1 
i 
1 

SAVAŞ 

Belgrat, 20 (A.~.- Salta 

nat naibi Prens Pol eski d ı ı 

itleri bakanı bayYevtiç'i ye· 

ni kabineyi kurmağa memur 
etmişitr. 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvaf. 
mill iye caddesinde Hususi dail'I 

vet va samanını, kimisi ef
r11dı ailesini bırakarak yalnız 
kendilerin e hakim olan da
marlarındaki, Türk kanına ve 

cedleri olan Türk oruklarının 
yasa ve türelerine tabi ola
rak zenciri esareti koparmak 
veya şerefle ölmek için Me
teler. Buğralar, Atilıi.lar ve 
sair Türk kahramanlarının 

menkabelerini anlatarak bir 
birini teşci ediyorlardı. 

Osmanlı imparatorluğunun 

zaafından istifade ederek İz
mit ve havalisinde İngiliz 
amaline hizmet t d f n ve 1200 

Telgraf adresı: Balıkesir -

1

1 

SAVAŞ 

ki mevcuddan hiç lirisl öl; 
meğe gitmiyor ve ölül11~ 
asla ha trına bıle getir ıı.ı yol• 
düımanı tepelemeğe , n.uzaf' 
fer olmağa ve daha büyiİ~ 
muvaffakiyetler lemin etır,e". 
ğe ve binnetice isl klallll' 
kazanmağ ve ondan ıoıı<' 
da 1. ür , müstakil yaıamnıl' 
gidi)or. 

Tarihlere şan, ahfada l11~ 
barek. yurd >e Türk milletir~ 
de hakkı hayat bahıeden ~ 
Türk'ün azmini ~ükranla Y' 
edelim. 

B•rinci kısmın sonu . 

• 1 Sn aşın Takvımi 
• kadar müsellah mevcudu bu- İ 

lunan Yeni köyü [ ) basarak : 
bu köyün rumlarını tedip et- 1 
mek zamanı gelmişti. İtte 1 

İLK KANUN 
') ' -· 

Cuma 
Gün doğumu' 

Zevali 7,23 
1934 Ezani 2,32 A 

RAMAZAN l 
emin olarak hazırlanmış, bü- -

yüz mevcutlu bü Türk müf- 1 YIL: 

rezesi bu iti başaracağına 1 
yük azim ve imanla Anado- , _ _ _______ _.; 

lu'yu kurlarmağa karar ve- y tt t 
ren mürıitlerind .-n aldıkları ur aş 
ilham ve iıaret üzerine kar 
şılarında hiç bir düşman kuv
vetinin dayar aınıyacağına 

kani olarak harekete geçti 
ler. 

Bu gidiı değil cidal, bir 
düğün giditi . f'u kafilede 

[•] - !zmit mülhakalından is
yanlarla müşhur bir rum köyü 

llt'ııılt'kf't denli ;,i ıı:r 
fiflt>h•rı llil:iliahrııı'r 
uı ı utıııa lı ı ı·t•ıııh1' 1 

aza olıııa k.la (•ıı ı,n',· ii~ 
in , aııi vazifeni ~ :q;ııı 1 ' 
ohıı·suıı. 

Balıkesir l lilıi.liahmer 
cemiyeti merkezi 
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Ey Türk! 
Daha dün , seni öldü zan-

nettilerdi, fakat Türk hiç 
ölür mü? 

Şarkta bir güneş gibi do-
ğup diyar diyar dolaştın. 

:zavallıları korudum, esir 
!ere kardeı gibi baktım, fa 
kat onlar, sana sığınanlar 

sonunda senin gırtlağına ya 1 

pıftılıır Eyi fttiğin hastalar 
1 önüne kuyu kazdılar. 

Senden kimse fenalık gör- ! 

memişken herkes sana fe · 
nalık etmeğe baş'adı. 

Sen yorgun ve bitkin bir i 
halde iken düş nanlar sevgili 1 

yurdunu paylaşmışlardı. Ar
tık Türk esaret altına giri· 
yordu. Fakat senelerdenberi 
hür doğmuı, hür yaıamıı 

her bır milletin elleri kılınç, 
mızrak tutarken şimdi zen· 
cirlerle bağlı görülsün, ya 
kııırmıydı? Dünyanın en 
eski ve kahraman bir miUe
ti olan Türkler nasıl esir 
olabilirdi? İık medeniyeti 

doğuran bir mille\ nasıl ta -
r.he gömülürdü? için için 
ağlıyorduk . İıte bu sırada 
büyük Atatürk orta. 
ya atıldı. Türkü ve Türklü
ğü kurtardı Ey vatanın yü 

ce önderi.! İstipd .ı dı devi· 
ren senıin, esaret gömleği 

ııeyen vatana hürriyet bayra• 
ğını getiren Ta bu ta konan 
Türkiye'yi kurtaran kahra
man ıenıin. 

Cıhan tarihin :le hiç bir 
büyük adamın yapamadığı 

inkılapları yapan kahraman 
sensin. Biz senin çizmiş ol
duğun yoldan durmadan 

yürüyeceğiz. Türkün yıldızı 

artık sönmiyecektir. 

Türkiye'nın sevinç1e çalka 
landığı, kalplerin sevinçle 

çarptığı bir gün. . lienelerce 

sultanların istiptaJı altında 

inleyen Anadolu, neıe nedir 
bilmlyen Türkün kulakları 

asırlarca yalnız inilti dinle

mifti 
Yurdun hiç bir köşesinde 

mektep yoktu Bunun yeri
ne dört tarafa zehir saçan 
batıl itikatların üzerine ku. 
rulan " Medreseler" vardı. 
Şimendifer yok . yol yoktu 

" Milletten alınan paralar pa· 

dııaha giderdi. Onlar Çarıkaız 
köylünün el ndeki ekmek 
parasını alarak zevk ve sefa 
içinde vakit geçirirlerdi. işte 
o zamanlar sellerin açtığı 

delik, deıik patikalara tır 

manan öküzlerin sürükle 
dtği kağnılar vardı. ller ta 
raf sessiz, harap bir vaziyet
te idi. Anadolu köylüsü bu 
kız 1 sultanların asırlarca 

yaptığı zulümlere göz yum-
du. ütün sefaleti çıplak 

omuzları üstünde taııdığı 

:çın gıdası ıztırap hayatı 

zevkten, safadan başka bir 

şey düşünmeyen ve milleti 
kö ie gibi kullanan bu 
adamlar, yaptıkları hakaret 
zulüm yetmiyormuş giLi 
Ada do:uyu taç ve taht h ı r· 

sil., düşman'ara sattılar. On

ların bize sa ldırdı kları son 
l•üyük hakaret hainlıklerin. 

den ile ri ge'iyrr::lu .. Tü kün 

damar1 nrında !<i temiz kanı 

bu hay asızlık ve nankörluk 

önünde kayı·adı Kadın, er
k ek çoluk çocuk Snkarya

da . Dumlupınar'.Ja hatta ana 

vatanm her bucağında, düş 
mania boğaz boğaza çarpış 

tı, boğuştu . Kendi kuvvetile 

kazandığı zafer, bütün dün

yada hörmetle anıldı. 

Artık Anadolu' da ne <lüş -
man ne de asırlarca milleti 
geri s~vkedon ayak'arını 

köstekleyen o sultanlar var. 

Bunların hepsi artık tarihin 
ma . ı olm'lşlur Bir giin Türk 
idaresinin sultanlarda değil 

Türkün kendi elınde olduğu 
nu, Ankara ufukarından bir 

s.s haykırdı. Ve bütün Türk 
mi leli 29 Teıriniev velde 

Türkiye sema l arından doğan 

Cümhuriyeti sevinçle kucak

ladı. Cümhuriyetin yıl dönü 
münü, vatanın her tarafında 
olduğu gibi, Hulıke •ı'rde de 
onbirincı defa coşkun bir 
heyecanla karşılıyoruz !!ü 
tün bu zevk Cümhuriyetin 
kalplerinde bııaktığı derin 
ve samimi izlerden baıka 

ne olabilir? Yaıasın Cüın hu 
1 rlye t1 Ya~asın ulu önder . 

32S Jfa fi C 

Ktıbulay 
Ey aziz şehit! Sen mille· 

tin için canını verelin Yetil 
bayrak açarak "Şeriat iste

riz " diye haykıran ve hü 

kümeli devirmek istiyen ya· 

tancı, hi 1ekar, meczup ve 
esrarkeş denitlerin al-

çakça hRz.rladıkları isyanın 

kurbanı gitt in. Fakat senin 

le beraber. milletin on1 arı 
idam sehpasına çekerek 
intikamını aldı Sen ö dün, 

fakat ismin kalplerde yatı· 

yor. O ölmez ve asla ölmi
yecek Madem ki ismin ebe
d i leıti. Artık mezarında 

rahat uyuyabi irsin. Uyu 
aziz ş e hi ı; uyu! 

----

----- - ----- - . -

Millet Kucağı 
1926 Haziranın 5 nci cu

ma günü ... Kanadı kırılmıı 

bir kuı gibi kalmııtım. Ar· 
tık mesut yuvamızın neıesi, 

, ahengi kalmamııtı. Evimizin 
ı .üstünde öten baykuıların seı· 

leri kulaklarımızda korkunç 
izler bırakıyordu. 

Biz matem yaşlarını bir 
çeııne gibi gözlerinden akı 

tırken o ıom sesler bi
zimle sanki alay ediyorlardı . 

O günden itibaren, annem· 

le hayatın bütün zorlukları 
na ve acı ' arına göğüs ger 
me~ batladık 

Babamın ölüm acısı bir 
taraftan. evin zaruri ihtiyaç-

tarı diğer taraftan beni o 
küçük yaıta ııöçürmele baı 
ladı . 

On bet gün sonra çalıı

mak üzere bir kahveye ııir 

diın. Orada epeyce bir za 
man geçmişti. Komıumuz 

olan lsma ı l Hakkı 

Seni ıehir yalıya yer· 
leıtirs<'m nasıl olur? 

- Siz bilirsiniz ef. 

* • • 
1927 senesinin ey1ül ayın-

da ıehir yatıya yerleıtım. 
lıte o andan itibaren asli 
milletimin ıefkatli kolları 
arasına atılmıı oluyordum. 

Utk11 kuşlarına 
Günle beraber doğdu üç büyük Türk kartalı, 
Güneşe önder gibi yırıyor bulutları . 
Bunların yankusile kalktı bütün ahali 
Genlik içinde bütün seyrediyor bu hali. 

Ünlü utku ıuıları iniyorlar alana 
Yediden yetmlıedek koıuyor halk yana 
Bu üç siier<lem usı çevrildi bir kıvançla 
Bu alan doldu bütün ıade Türk vatandaıla 

Her Türk genlik içinde seyretti soylu ııücü, 

Seyredin, ulu ulus kend öz ııücünüzil 
Ôzenç eder düşmanlar bu senin öniirmene, 
Varsın özenç etsinler utku bizimdir ğene. 

Ey erdemli ulu Türk! çalıımalı son hızla: 
Ay yıldızla ııökçerıe erelim baıımızla ... 

-

E . O. mektebi 
111. B. 

CAHIT 

ilk sevinci, hayatın ilk ta
dını o zaman anladım. Mek
tep benim bir ebeveynimdi 

Çünkü; orada babamı , ana· 
mı, kardeılerlmi görüyor· 
dum. 

i~fBanagöre Radyo 1 

ı 9 ltk kanun Çarıamba 
latan bul 

Tahsıl, f;'.aarif yolları her 
vatandaş için elzem olan bir 
yoldur. O yoldan ıaımayı

nız; şaşanlara tesadüf ede 
cek olursanız onları ikna 
enip Maarifin ıtıklarile nur 
landırınız. 

- 80 -

Her hangi bir ıeyin kıy 

metini çoğaltan ve veya yo

ga.itan. o ıeye olan ihtiyaç

ların çokluğu ve ya yoklu· 

ğudur 

- 81 -

1 Tasarruf varlık içinde baı· 
il - B. ka 

balokcsi Erkı-k ortamektep binası mehmet 

1 

Cümhuriyete kavu· 
şan Türki~·e 

SenelerJenberi milleti fe
lakete sürükliyen kendi zevk 
lerlnden başka bir ıey dü
şünmiyen müstebitlerin ida
releri altında uzun müddet 
inledik Çok şükür bugün 
o devirlerden uzağız. Onun 
yerine timdi Cümhuriyet 
hüküm sürüyor 
Bu ulu idareye bizi kavuı· 

turan vatan sever Mithat 
paıalar, Namık Kemaller, 
ve arkadaıları uzun zaman 
müstebitlerle uğratmıılar, 

d öğüşmüılerdi Nihayet 
Cümhuriyr te, hürriyete ka
vuştuk ve Türklüğü bütün 
dünyaya tanttık. Yeryüzünde 

On birinci yıl 
On birinci yaıına, girdi hür cümhuriyet, 
On bir yılda canlandık, olduk ulu bir millet. 
Bu pek yüce l ayramı kut!uluyoruz hep. 
Yaşatacağız onu acunda ilelebet. 

! ~undan on bir yıl evvel tanıyan kimdi bizi? 
Ata Türk güzeyinde tanıttık kendimizi 
Onbir yılda bin türlü değiıiklik yaptık biz, 
Evrensel bir ün aldı bu önürme türemiz. 

Temelli bir diltürle bilmiyenler okudu; 
Öğrenip anlıyarak, yükselme yolu buldu 

Senelerce kapanan erdemli Türk kadını. 
Bu yönden gen' ik buldu, kullandı her hakkını 
Bu gün her Türk kalbinde özgü bir kıvanç buldu 
Ôyurdun herz yerine genlik ve utku doldu, 

111 - 8 HALiL 

1 

bugünkü ıerefli mevkiimizi ---------------------------

Atatür'ke ve arkadaılarına bor

çluy>ız lıte her sene milli 
hakimiyetimizin kurulduğu 
bugünün ıereflne 

bayram yapıyoruz lstipdat I 
devrinin acı hatıralarını anar 
ken bugün Cünıhudyetin 1 

verdiği sonsuz nimetleri ha· 1 

tırlıyarak onu 
anlıyor 
ruz. 

daha eyi 
ve seviyo-

Korkut 

bir varlıktır. 

- 82 -

Hayat sevgi üzerine ku· 

rulduğu için her §ey ancak 
•evgi ile yaşı ya bilir. 

- 83 

Doğruluk. durlanık bir 

kaynaktan çağlayarak akan 
ırmak gibi çıktığı ve geçtiği 

yerleri dirimleştlren, güzel-

leıtiren bir varlıktır. 

- 84 -

Temcit plavı: 
"Beni sokmıyan yılan bin 

yaıasın! • 
Fakaı onun bir gün seni 

de sokmıyacağına kim inan· 

sın?! . 

Sabit 
Müftüojtlu 

1 :ı ,30 PIAk, karış,k mu_ 
siki. 

18 Çu y saati: tokot
lı yan otelinden Ti 
rıınsmısyon 

ı 9 - Çocuk hikAyeleri. 
19,30 - Dünya haberleri. 

19,40 - Neşir esnaa nda 
iUn edilecekti. 

20 - Naf a Veklleti na 
mına konferan•. 

20,30 - Soprano bayan Sa 
babat Hüınli. 

2 ı, ı O - Ajanı ve borular 

21,30 - Radyo orkeıtr111 

22 - Radyo caz"ve tan· 
go orkeıtruı. 

Budapeıte 550 M. 
t s - Hafif musiki 

19,55 - Sözler. 
20,30 - Bir opera lemıili 
23,30 _ Çingene [musiklıi. 

24 - PU.k konseri. 

bllkreı M.364 

13,15 - PI!k 
18 - Radyo orkestrası. 

19 - Haberler. 
l 9, ı 5 - Radyo orkestr111 

20,20 - Plak. 
20,45 - Konferans. 
2 ı,05 - Senfonik konser. 
23 -· Konferans. 
23, t 5 - Konserin devamı. 
24 - Haberler. 

24,25 - Pllk. 

oiiiiiiii._ ... _...., __________ lllE- , bir nokta, lıa ona benzer, hı ona benzer. 

Savaş'ın Pıyesi: 1 dal beli bükük, zel ona benzer: rı orak 
Be üssün nüna ben elif üssün haya \ 

ah, ben ah; mim üsaün me, ben ahme; de 
esa kefe, d in, ben Ahınedin; kaf ü tün 
rıya kar, de iisaün de, karde, ıin ye ile 
fi, kardeşi, ye esa mime yim, kardeşiyim. 
(durur 1 

cası bunları öğretmiyormuı. Siz niçin 
öj{retlyorsunuz? 

gör gününü l Kırmızı biber çıkarır. Çocuiia 
yaklaıır. J !'akalım bir daha öyle ıey 
söyliyebilir misin? LZorla ağzına sürer, 
çocuk ağlar.] Geber karata. Oh olsun. 

Bir Zaferin ggaaaa gibi, ze ona benzer; •in üç dişli, şın ona 
D benzer; ftat badem gözlü, dal ona 

aaaagg yası benzer. tı elif değnekli, ZI ona benzer. 
a 

ayın ağzı açık, gayın ona benzer. fe ku-
l"azıııı: R GOKA/,P zu başlı, kaf koyun baılı; kef eğri büğrü, 

Bih ii k baba laj:!ıı· H' 

siiyler: 1 

aıılatarak 
• 

Bundan gerisi benim hayatımın aynisi 
Şimdi anlatılacak o şarkı neyin nesi. 
l:u saçı değirmende ağartmadım yavrular 
Şimdi göreceksiniz başımdan geçen ne 

l Üçüncü görünüşün perdesi 
İhtiyarla çoçuklar oturdukları 
dinlerler. J 

•• H H ff H H 

var? 
açılır. 

yerden 

uçuncu gorunuş 
{ ıl ir köy odası . Ders okunan yerdir 

Eski mektep odasıdır Minder üstünde 
bağdaş kurmuı bir k 1ç çocuk. bir sedrin 
üzerinde eski hocaların örneği bir 
ihtiyar oturmaktadır. Elinde uzun bir sı· 
rık var Baıucunda bır falaka asılıdır. 

Kapı yanında "geldi, gitti" levhası gö 
rünür Çocuklardan biri, tek ayak üze· 

rinde suçlu o 'arak beklemektedir. Per
de açılırken !çerden ahE nkli ahenkli ıu 
eski mektep alfabe okunuşu sesleri gelir. 

Perde ı.çılana kadar ve açıldıktan geri de 
bu okuyuı bitene kadar sürer. J 

l Hunlar ahenkle okunmalıdır. ( 
Elif direğe ben7.~r, be tekne gibi, te 

ona ben~er, se ona benzer, cim karnında 

lam ç.,lik g bi, mim çomak gibi, nun ça
nak ı;ibi, vav orak gibi, he iki göz lü , 
lam elif ye . 

J •'unu çocuklarla birlikte hoca da 
okuduktan geri. elind • enfiye kutusu ile 
uğraşır görünür. Enfiye çeker ve hapıı 

rır ] 

Hoca [hapşırarak( Elhamdülillah 
oğlum okuh.lkalım, el if beyi. 

Bir çocuk - [Sallanarak okur: 1 Elif 
üssün e, elif esre i, elif ötre ü; be üssüs 
be, be esre bi, be ötüre bü [Aynı biçim
söylerken] 

!!oca Yeter. Sen [Çubukla göste- ı 
rerek] söyle bakalım. Ben Ahmed'in kar-

deşiyim, de ı 

2 inci çocuk Ben Ahmed'in karde-

1 ıiyim. 

Hoca [Çubukla vurarak( Öyle de 1 
ğil ulan Ayrı ayrı j 

2 inci çocuk ·- Peki hocıı. efendi . [ Yi-
ne sallanarak ahenkli okur: 1 ! 

!loca - Aferin işte böyle. [Tekrar en· 

fiye çeker ve hapşırır.! Size yeni bir şey 1 

öğreteceğim, dinleyin. I Der. Ellerini aca

ib kavuıturur. Salla sallana okur. Tam 
bir ahenk vermiıtir 1 

A, a ile amali ammel, ammel lötür a 1 

a; be, be i1e bemali bemmel bemmel lö- 1 

tür be be; te te ile temali temmel temmel 
!ötür te te; se se ile semali semme! sem 
mel Iötür se se 1 devam eder bitirince.] 
Öğrendiniz mi? 

1 leb birden • Öğrendik hoca efendi. 

Hoca - Haydı bakalım . Heb birden 
söyliyelim. 1 Hem söyler hem, sallanır Ço
cuklardan bir iki sıı.llanmıyana ] Ulan 1 

sa 'lansana be 

bir çocuk Niye hoca efendi 

Hoca - Oğlum uğur gelir, sallan, 
yere düımezsln ya 

bir öteki çocuk -1 Sallanarak söyle· 
nlrken:JHoca efendi, öbür nıekteb ho-

Hoca - N .. dedin? !Kalkar. hindi 
gibi kabarır 1 Öbür mekteb mi , öbür 
haca mı? Yerin dibine batsın o gavur. 

Ulan sen ondan yana mısın, edepsiz? 
Seni baban bana teslim etti. Etin benim, 
kemiğin babanın. Anlıyor musun? O 
Hoca efendi dediğin gavur be, gavur . 
On ların yüzünden toprağın bereketi 
kaçtı. Şimdi başımıza bela yağıyor, 
anlıyor musun? 

Aynı Çocuk - H ca efendi ondan 
değil ki! 

lloca - l Kızgınlıkla 1 Ya nedenmiı? 
Aynı çocuk- İstanbul'daki gavurlar

dan, Padtıahlardan 

Hoca - bak bak bak, ıunun yediği 
naneye bak! Ulan sen ne biliyorsun? Al
laha küfür ediyorsun! Töbe de bakayım. 
Efendimiz ltazretleri ile, Allah birdir. 
Hiç onlardan fenalık gelir mi? Halkı heb 
bu hale koyan, sizin aklınizı çelen gavur 
yapan o hocadır. Ama onun da sonunu 
göreceğiz. tloynuna zencir vuracak, oca
ğına incir dikeceğiz, görürsün! 

Diğer bir çocuk- Benim atam, bacım 
heb döğüıüyorlar . Cepheye gittiler. lıte 
onlar memleket için vuruıuyorlar. Padi 
ıahın taraftarları asıl gavur. Bize fena 
lıkları yapan hep onlar. 

lngillz'leri, Yunan'lıları toprağımıza 
sokanlar Paditah. 

Hoca - [Birden kızgınlıkla yerinden 
kalkar) ben senin ajj:ı:ına biber ıilreylmde 

[ Çocuklara: ] Azat olunca yatırın ıunu 
falakaya. Adam akıllı bir ıslatın görsün 

gününü; anlaııldı mı? 
Bir çocuk - Olur hoca efendi [Ağ

lı yan çocuğa yavaı sesle:) Durmuı. me· 
rak etme, biz btrıey yapmayız, ağlama 

kardeıim. 
Ağlıyan çocuk - LKalkar] ben senin 

elinden okumıyacağım itte. Onların ya
nına gideceğim. [Der çıkar! 

Hoca [Yerine otururken arkasın-

dan) Git cehennemin dibine. Esfelesa
filine kadar yolun açık. [Çocuklara] Ulan 
bir daha bu piç kurusu ile görüıtüğü

nüzü görürsem leıinlzl kapının önüne 
sererim ha! Anlatıldı mı? 

Hepsi birden-Anladık hoca efendi 

1 Hoca enfiye çeker ] 
l Köşeden büyük baba ile çocuklar 

konuıur.] 

Kız cocuk. 
Bu ne biçim bir ı:.aaal? 

Erkek cocuk • 
Bu nasıl hoca böyle? 

Biiyük baba 
Bu masal değil yavrum, hakikat ıaıma 

öyle 
Eskiden Türk çocuğu böyle okutulurdu, 
birıey bilmez cahiller;bırer hoca olurdu 

(bu sırada kapı ~ulmadan açılır. 
içeri ıık reylnmlt bir adam ıırer.] 



Ytl: 4 <>l{SAVAŞ..-----------------------1. KANUN _1 ..... .,,_ __ _ 

::.-. - -••••"U•••- •-••••••••-•-::ıt:::tf) ... Y'••--*· it""* --=::~~~:=::::::::;:iiiii~;;;ı>M!lww ~·~==~;:: ···-• ••••-~··•••-•••••-.-..•----•••••.- 'flmm ı.tm:ıwıc ,;• ----

EN.. il :ıı ı·LK ISIK ~,: 1 • BAI~IKESİR'İN •• •• •• . , 
ı. 
·~ 

EN 
TEMİZ 

1 BALIKcSİR 
• • • • 

PALAS 

r.. ~-= 111ıcAıt'' 1rısı~ıs MUREFEHS 1!1 Biçki Ve l)ikiş \Turdtı ı. ---

. •• !;AllJ"ll~ll BALIK t SIR ~ı ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına • 
p A LAS ~. 

1 
ikinci kanunda başlıyacaktır. 

•• 'ııı Uütün modellere hakim olmak yurdun huausi sis-
hususla eııısaliııe ii~ıiiııdiır. B,tlıkesir'in 

hu rıefis K \H.\TEPE .. :ıralıı lıt•f'h.P:;t• • 
Zt•\ h., Kıl\· Yrl, Sılılıat vpı·ir. tf lemi olan her devrenin değiıik ve çetin modc ller ı 

IU ı üzerinden çıkarm ... kla ve modelleri mahküm etmek j 
tf ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Parla ı 

te Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde = : usulünü bilmekle mümkündür. şımdiye k .. dar yapılan ı 
ıf 1 tf imtihanlar yüksek maarifçimizin huzurunda ve tensip j ıı Karatepe Şarabı 
tf Teşı·if t•d('ll «fi lllİİ . h.i;lpPSl'lll lllİİ~lPl'İlel'İllİ d:ılıi lllt'lllllllll.('l l'll t• buyurdukları mümeyizlerin muvacehelerinde yapıl- ' 

1 Toptan ve litre ile satış yeri 
,I Birinci Noter altındaki mağazada 
L~ 

: 

t• l<•ıııiz, h.oııfol'lu Vt' S('l'Visı ıııiih.t•ıııııu l, İİl'l't1 tleri IH'rh.<'Se ı · h('l'İ~lı .' l'llİ tf lı I mıştır. İmtihan günü modelden intihap edılen manto, , !•. inşa f'ltil'tii~i SIC'ah. \'1' soı:tııh. asrlllllZ;I tıy!-(tıll fı•\ h.al:ltif' lıall~O:o-llP '' il tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıf provasını yap- il t• lavsi~·e,,·p dı•ğpr bir o ı ı•ldiı· . . \llıııda gaıiııosıı \lll'dır. (;a·ıiııosııııda tf ! mıf ve bununla not ıılmıılardır. Mezun olan (44) ha-
- nım muvaffakıyetle bitirmitlerdir . Ve buna kanaat J! lıiitiirı ~Praiıi sılıhi~Pyi lıavi \i' her lllt'llılt•kt>liıı g:ız • ((' Yt' illi t'llltıll- '• ı getirmiyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 

ıF.~~~ ""<:$~\~~7~~'\·~~~~~ 

~ furtdaş: 1 •• lal'llll lıuftılldlll'lll'. (;l.1 1.l'f \t' S L' :o- Iİ r:Hl~O~ll llH'H'lllllll'. •• ı 1 biçtikleri kumaılarla fikirlerini daha kuvvetli tashih 
tf tf I etmit olurlar. 
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Türk Elektrik 
Termoforu 

Fı:ıılaı· t.<·ırz, ı:ıh.siıl ·ı·dı · azaıı . i 
~ola~ lık güsterilıııi~ı ir . 

1 ~Hilaliahmere ~ Himayeietfale~ 
ı ı ~ T a_vyareye yardımı borç bil. ~ 

Ba11 hanımların daha tedrisi esnasında aldıkları [ 1"/t~ .A ~~l~i~~ " :;_~; ·~ ~~~..)}, 
• dıkişl.erl ~ ~-endi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat 

1 

--~-lfit•H•fı~l!Hl!l!I! 
j kendılerı soylemiılerdir. ,Sil • 1 

9fG _Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek. 
1
= Jfcvııı1111,.· fet ı;, ~r/i ıı: • 

1 ı tebı ı B ı kura undan mezun olan hanımlar diploma -~ T 1 
1 

alabilirler Dığer hanımlar ancak biçki biçmek ve dikit lf . . . . , , . 
1 

dikmeyi öğrenmiş olurlar. Fazla izahat atmak istiyen ı il .llt'.\Slllllık \t' h.ı~ ık «'il SOll l~IO'.l.ı 111.11110111~, 

1

1 
ler yurd~~uza müracaat etsinler il !ft roplulı, ~iiıılii ~ıııııaşlar \t' faııılp lıazp; lı·rı- 11 

8 1 !, ' ı ı · J N 32 k A" l I' 1 J ADRES: [· orchç 1 ·r mahalles' Al ı ti kmet Pa şa caıldes No· 6 1 ıaı . . . !il! 
a 11\esır y&ş ııue o. uyumcy ııme yan ay : 

1 
lı iık ışık biç~i .:~ di~lş W ıııız g('ınıı~uı.. . 1 

Ükoııoıııi lıah.aıılığırıııı 18 ~u hal 1933 l<ı l'i lı \ t' 1J99 ııu ıııa l'a llJ vurdu mudunyetı ı ~ &t--~ e. ~ fe. ı ~ C ~ ı-ı 
Vt' on ht·~ s ı•rıt>lik ilıtİl'a h<'ı".ıtııı , haizdir. ~Julıten·nı lıekiııılcriıııi- ınG •ıtlf il5!:!11 ' 
ziı·ı· ıa vsi_vf'~ıl0i' •:oı~ıaıi_zıı ı ahıı~~a'. a~ahi. lı:'.s~alı~l~ı:d_a,. tı·rlı·ıı . <'.l!t', I' En lüh.s paltoluk panliisi"ıliik ,e ash.e_ri ~:~-
Sil.ıh. kunı " lht\,1 h.111~0 \l paıısuııı.ııılaı ında ıstıııı.ıl olııı.111. ı L- LI ki· . ., .. , el de. •ııleı·(I • , ·el'li \«' lıırrılız 

1 ' ( k ' . . ' ı ·· s g• llU ll ,il ,.,UZ , :o-t · . :--lal ır. llaı'lll't'l eııı saııdalv:ı ara \(' \ala . ıcerısııw \'ı· :-aıı· ıızuııı ev ·m ~ . . < • ,. 

.. ··ı ı d' • ı ı :1. il · ı ı • · ı ·· ı 1 ~ ('llııselıh. h.urııaslarııııız IIH'.\C'tıllııı·. ~ goru rıı yer ı•r t' "onu a ıı ır t·r rııt•m t'"etın v' lurıa gore ı<·r ~- .-
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şekil \f' ehaılda iıııal edilir. rcrz YE TE~llN \TLllHlt ~~ u MÜKERREM KAMİL 1 MuMeıem müşterilerimizin ~ir oefa mazamıza 1 

ı .. ı::.:::. :::::::.,, .. .ı. s.,,,. Ş.bfr• "•hm" T .,,.. ·•·•"•• '""'"'""' JI "•:::. T:~ı: .. :~:cı ! TıAV S ~ ıN~ şLr ilf LI elr i ZkAafDi dİEr. F A H R ı· 1 
~ Buraa'da Setbaıında Ahmet Tevfik eczahanesi ~ Ve ~ -
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ff . 1 _ 1'\. . 
1iirfQ İstanhul'da Mısır çarşısında attar H. Hüsnü ve mahtumları ve Galata'da ~ Bu İ nk !lap romanı ııda 
~Voyvoda caddesinde edkardölevi elektirik t!eposu. Ankara'da Evliya zade ıt ~ 1 Fantazi Manifatura Ve 
"'1i riyat ve ecza deposu rilif,i1 111 ~ Göstermiştir it 

1, Sıvas ve Samsun'da İbrahim Ferit işık elektirik depoları. 1 ~il . Kumaş Mazası il 
Konya'da Ali Ulvi luhaflye ve gramofon ticaterhanesi, • li! ili 
Afyonkarahisar'da Hüsnü Riza lstanbul ecza hanesi. · fM Kuvayi M ilfiye Caddesi No: 5 2 jfl 

Usakta diş tabibi Rav Yusuf • o ~ u y u n il ··ı-~i~IH@StBtS~~·-1"1!1!1Ut'•IHtUi81§!:1'.•lf1 _ ....... __ . _.._. ~---~;~e-&1~ lztırabım , - --. 
Savaş kitap evı B o· . d 1 

Balıkesir \'illtlt~t :· ····G~~-İı~kj;.;;;·····1 2s Kuruı 1 elMediye ıspGa~selrı~ e 
l\il<tk<1111111fl<tı1 · Drl ı·hsan A~met • uayene un erı 1f Her kitapçıda bulunur. 

Kent içinden akmakta olan kasaplar ve şehir dereleri
nin lağım sularile yağan yağ nurlardan meydana gelen 
ufak bataklıkların sivri sinek yetiştirmesine amil olduğun 
ve bu mazarattan da sıtma hastalığı yaptığı malum bulun 
makla umumun sağlığına dü~man olan h~stalığın önüne 
geç<rek için sıtma mücadele ta l imalnaıre•inin 16 ıncı 
madde•i mucibince küçük çalışma ile kaldırılması müml<ü 
olacağı dütünülmüş ve sıtma n ücadele kar.ununun 6 ıncı 
maddesi mucibince 1 5 yaıından aıağı ve 65 yaıından yu· 
karı olanlar hariç olmak üzere bütün mükellefinin y ne 
aynı kanunun 6 ıncı maddesine göre beş gün için ve 
20 12 934 perıembe gününden itibaren posta posta iş ba 
şına çağrılacaklardır. 

Balıkesir Dt)ğ·ııııı \ 7C 

(:()Ctlk Bıtkııı1 E . 
VI 

l - \'il:\yt•tiıı ıw·rh.t·z , ,. ıııiillıah.atı, Şt.'lıiı· H' 

kiivlt-ı·i ahalisindt'n ıııiiı'al'a < ıl t · dt • ıı ~PlwJpı·iıı . . 
tabii \'«' ıııiish.iilt\tlı lıel' ili ' \ i do~uııılarıı ı ı \(' :ıle 

' ' . 
lıııııııııı kadııı aıııeliyallaı·ıııı ıııii« ı-!'esı de ıııec('a-
ııeıı yapar. ~:ocuh. dii~iirııwı.. telılih.Psiııdl' lıulu
ııarıları da h.Pzalih. rııı•ceaııPıı \alıl'aı·ah. tı•lhl\i 
eti(' I'. 

2 - Siil ÇOt'uh.ları '" ih.i ya~ıııa kadar olan 
kiiciih. hasta Yavrulaı·ı dalıi rııii('SSt>st•dt~ 'aııraraı.. . ' . 
lıer zaıııaıı nıı>ı·earıeıı tı>da, i t'dt·r. 

3 Siiı çoeuh.larıııırı lıah.ırıı larzları lıah.h.ııı-
da rııiistah.iıel Yalitlt'll'n' \(' gı·lıelik <·smısırıda 
\tıh.uu ıııellııız arızalanı h.aı·sı t:ıLlıih.ı l:izırıı gı·leıı 
tedavi \C Lt>dhirlel'irı alııııııa~ırıı da gt·lıdrre iiğ
rı~tıııeh.. iizpı·ı~ del'sh·ı· Yerilıı'. 

-! Cüııılıuı·iyPL i ıııiziıı Balıh.<•..,iı"ı· h:ılı~euigi 
hu fa,dalı \e hın ırlı ıııiiı·-.~· ... ~wdı>rı rıııılıterenı 
lıalh.ıı;ıızrn islifad~ye koşmaları ihlrı olunur. 

Hastalarını her gün sa 
al 3 den sonra Kuvaimil- • ~L"'~ "~- ; .. , ._. • ... ) Cl:ll.\HTESİ t:C\LEHİ 

liye caddesinde l :,9 nu 1 

maralı muay~nehanesin : ----- -----------------

Üğh·dt"ıısoıırc; saat 14dı·ıı ! t)~a k:ırlar ıl:ılıili 
lıa ·l lıkl:ır 11111ayt'11Psi ( 1 lııktoı· .\lııııt•ı 

Lıııiıı lw~) de kabul eder. : 
·························· ı 

Dr. M. Ali Jı 
Cilı, rr .. ıı~i. lıı·I- ; • 

~oğul, ıığıı lı:ı-.ıalıh..Lııı 
ıı ı i"ı lt' l ı a ~ s ısı. 

Haslalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu-

1 
ayene hanesinde kabul ve 1 
tedavi eder. j ı 

1 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Yok su/laı·ı vediren, : • 

geydiren ve heı·ma- i 
• nada gözeten Ynk- : 
• 

su/far Birliğine seve !' 
seve vaı·dım ediniz. : 

Yoksıılları Gözı lnıc : 
• 

lJirllği : ......................... 

Za~·ı • 
Tatbik mührümü zayi et

tim. Yenisini kazdıracağım 

dam eıkiıinin hukmü olma
dığını ilan ederim. 

İzmirler Maha1leainden 
Celil otlu bakkal Ahmet 

llelt~fliye lleisliğin(leıı: 
Sıtma ıııiieadı•lı· h..:ıııuııuııa lt>\fı kaıı j giiıı ea-, . 

lışıııah. ıııeclı ı ıriyı · tiııılP lı11 1 11ııaıı ıııiikelh•fin h.rrı

dilerirıe işr gitıııelt•ı·i i~iıı ~apılaıı tebligat giiııiiıı- ' 
dt> is baı;ı ıııla lııı 111 ıııııadı h.ları tah.d i rdP ıw h. ı Pil 

LJ.lıakkuh.. edeıı ih.işı•ı· liraııııı ıalıs·ı t'llı\al h.aı ı u
ııuııa ıevfih.aıı ıalısil oluııaeağı ilfııı olııııur. 

Bu gece 

Si fa 
Ecza hanesi 

Nöbetcid ·r . • 

PAZ.\I\ ı:eNı EHİ: 
Üğle,lt>ıı ~oııı·a ::-aaı 1 fı dPıı 1 G ~:ı kadar 
h.11lak, lııırıııı, lıogaz lıa-.ıalıkl:ırı ıııııa~ı·-

111·:-i (Doktor "elııııel K:iıııil lı('~) 

P,\Z .\HTESİ GCSLEBİ: 
Öğledeıı l'\\t'I ~aaı 10 darı l~ ~t· kadar 

dalı ili lıasıalıklaı· ıııııa~ P111•si (Doktoı· .\lı

ııırl Eıııiıı lw~) 

SALI GÜNLEHİ: 
ÖğlPdeıı P\\t'I :-aal 10 daıı 12 ~" kad.ır • 
dalıili ha,.lalıh.lar ııı11a~·«'ıırsı (Do~ıor .\lı-

ıııel Eıııiıı hı\y) 

Ç.\liŞ.\MB.\ ~:(';~LEHİ: 
Öğleden soura saal 15 <h-11 16 ya h.a<lar 

dahili lıaslalıklaı· ıııua~t·ııP!'İ (Doktor Ha
saıı Bıı if' lw~) 

PEH~E~I BE GC 11.EH i: 
. ·' . ,... . -· .. 

ilan rada ve dııarıdıı ticari mü
essesatla iş kabul edecektir. 
İhtiyacı olanların mektupla 

Qğledt'ıı sonra ... aaı 1 fı dı·rı lG '" kadar 1 
ı cildi~P \t' l11•\liye lıaslalıkları ıııııa~ı·ııı·:-ı 

~ (Doh.toı· Ut>hıııı>t .\li hey) 

Usul defteriye ve tıcııri 

muhabere uıulüne bihakkın 
vakıf bir Türk muha•ip bu-

ı veya ıifahen Sava~ idareha
neıine müracaatları. 

--~~~~~~~~-~.I 
Neıriyat müdürü: ESA T ADIL 
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