
Dış işler bakanımız ulusler kurumu kon
seyinin 11 son kanundaki toplantısına 

başkanlık edecek 

Merdovya muhtar rnıntakasında bir mil
yon besyüz bin nüfuslu bir cumuritıt ,, 

kuruldu 

Her yerde 3 kuruıtur 
CUMURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRiR 

S a h l b 1 ve 8 a ı y a z ı a n ı 
Müstecaplıo~lu Esaf A.dit 
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kurultayda adla.rı 
B~kanlık bütcelerinde ııa- Dışta neler diyorlar? 

soy T.R. Aras Kupa maçlan 
Uluslar kurumu konseyine • - - - e •• 

baş~anhk edece~ ldmanyurdu ıdmangu-
kıller yapıldı ve bazı k<t- . - . . . 

nnnlıır on<ıylıındı Herkesın gôrdü_öü ve ~~skan~lı~la beyendığ.ı hı! .şey varsa ~ı 
Ankara, 21 (A.A.) - Ku- etlilıııiş olan tleğişi!.lik- o da Iurk degışmesının muvaffa~ıyetıdır 

cünü 2-1 yendi 
rultayın dünkü toplantısında f ı> re ıravri menkul mal- Bükreı 21 (A.A.) - Ana ı başlıklı güzel bir yazısında 
onaylanan kanunlar arasın :-- • . . . dolu ajansının Balkan hususi diyor ki, 
da Adapazarı ticaret banka· l a rııı t::ıpu sıcılıne kay- muhabiri bildiri-yor: ı Türkiyt:'nin soy adı ka · 
ıının tezyit olunan bir mil· dıııa ve tasarruflarına Adverol gazetesi"Türkiye· nunu burl\da birçok kim
yon liralık sermayesine 250 nıilii ikt!S il l , e tasarruf nin her ıey bahasına Türk senin taaccülünün uyandır· 
bin lira ile hazine namına · · - leıtı"rılmesı" .ba•lı bı"r yl!zısın· dı. Fakat Türkiye 'de bizim 

cemıyr tıne arıııagan • 
ittlrak etmek için Maliye • ' da diyor ki : buralardakıne benzemiyen 
bakanına salahiyet veren ve cJiln ı iş srsli ı:o lllf'llla Türkiye"de bir soy adı bir rabıta olduğunu bilenler 

adliye harç tarifesi kanu- ınakiıı esiJe parçaları- alma kanunu yapıldı. Geç· Kemal Atatürk 'ürı her te
nunda değişiklik yapılması· lllll .\ııkara 'da )apılan miıe ait ne vdrsa Türk'le- ıebbüsünde bir fi lozof ve 
na dair olan kanunlar var. · k ld k ' k (' A) enıııh et abidesi Hev- rın onu a ırıp atma ta bir tarihçi gibı hareket ettı-

.-1.n ara 22 .-ı. - • • ve yeniliği gösteren ve an· ğini takdir ederler.Tarih bize 
Bu,au·· n Eesat Sagay (Bur- kelleri lt' ft•rıuatının dıran her ıeyı ulusa mal et· 

• , Türkleri yalnız eyi savaı hı · 
sa'nı n) Başkanlığında ı;ümrü k resnıinılen mu - meğe çalıımaktadırlar iT ürk· len birlik olarak göstermez 

- f t 1 · l k ler arab harfleri yerine la-
loJ)lallan kul'lılta'". eu·· n- a utu nıasına ış la an- ayni zamanda çalı,kan se · 

r ..., tin harfle rini aldıkları za·' 
deliğinde bulunan lık büt~esiııde 12 bin man büyük değiıme dedik. ciye sahibi doğru bir ulus 

f b ı . f - b" l B b olarak gösterir. Herkesin gör . bütün kanuııları onay- ııa ıııa aı\all ıw u çe- unun u kadarlıkla kalını 
' · d 120 b · l yacağını hiç kimse aklına düğü ve kıskançlıkla begen-

ladıkta. il sonra yarın sın e ın pos a dig"i bir ıey varsa o da Tu- rk 
( ı. · getirmemiıtir . Halbuki ıim · 

saat 14 de toplanmak telgra uüt~esıııede 19 
di onlar adları yerine eski 

üzere dağılmıştır. Bu- biıı maliye lıakanlığı Türk tarihinden çıkarılmıf 
~ünkii toplatıda kabul . dÜ) UllllUlllllflli) e kaeas- adları koyuyorlar .Dil temiz. 

edilen kanunlar nıe)a- tro ve tapu idarelt>ri leme savaıında haklı olan 

nında Buğdayı koruma bütccsinde 16 bin lira- dost Türklerin bu soy adı 
• iti de yeni ve büyük bir de· 

kanununun bazı madde- nııı nıiinakalesine ait ğişim daha yapmaktadır . 
!erinde hiik.lımete teklif kanunlar vardır. Kurentul gazeteside"Kemal. 

;=:ı=sm_e_t-=-in--;:;ö=~ u::::::::"""'~- ~:::;--::-""""-=p--:::-0=~~li~-s-=-l er 
Kabinesinde istifa 

çıktığı yalandır 
Ankara, 21 (A.A.) - İs

met lnönü kabinesinde her 1 

-
Vazife basında vazifelerin{ 

' eyi görmeleri için 
ver miyecekler 

selam 

Anka ra , 21 (A.A .) - İç · ]erini görebilmeleri ıçın se 
itleri bakanlığı vilay<tlere lam ifasile mükellef değil 

ıub ld :rimi göndermitti r !erdir. 

değişiminin muvaffakiyeti· 
dir. Demokrasinin tembel ve 
miskince sallanışının arkasın· 
dan gltmeğe mahkünı olan 
bizler için A tatürk'ün her 
teıebbüsü bir ııık gibi doğ
maktadır. 

Mar öldü 
Moskova . 22 (AA) Sov 

yetler birliği bilgi akademisi 

ikinci baıkanı ıanlı dil bilgi 
ni ve arkeoloğ Marr dün 70 
yaıında ölmüttür 

Buğday dağıtılıyor 
Tekirdağ 21 (A.A.) -

Göçmenlere dağıtılmak üze

re ziraat bankasına yenitien 
870 ton tohumluk ve 500 
ton da yemlik buğday gel 
miştir. 

Oyun çok sert ve kırıcı oldu 

(B) Kümesi Maçları 

bay Tevvfik Rüştü Araş 

Ankara, 22 (A.A) 
11 Son k:inurı 1935 
de toplacacak olan n lu
sal kurumu konseyine 
Türkiye dış işleri baka
nı Bay Tevfık Riiştü 

aras Başkanlık edecek-
tir. 

Kupa maçlarına cuma günü 
Ali Hikmet Pı stadında devam! 

edildi. İlk maç birlik ve 
Alay İdmanyurdu ikinci ta . 
kımları arasında yapılacaktı. 

Fakat Alay takımının çıkma· 
masından birlik hükmen ga-
lip sayıldı 

İkinci mac • 
İkinci ve en mühim maç 

ta Yurt· Güç birinci takım
ları arasında yapıldı bu 
oyunun galibi kupayı alaca
ğı için en ehemmiyetli oyun
du. !lavanın soğuk olma11na 
rağmen saha kalabalıktı. 

Oyunun hakemi Alay id
manyurclundan bay Selim 

. idi . Fakat rahatsızlığı dolayı· 
Beşiktaş galip sile her iki takımın da arzu· 
İstanbul, 22 (A.A) _ Dün· ) su üzerine ldmanbirliğinden 

kü futbol maçında Beıiktaı bay Tevfik hakem yapıldı. 
Galata'yı sıfır iki yenmiıtir. ı Oyuna saat tam 15, l 5 de 

Yugoslav kabinesi 
14 kişi üzerine kuruldu 

Yevtiç'in gazetelere beyanatı 
Belgrı.t, 22 (A.A) Bay 

Yevtiç yeni kabineyi teıkil 

etmiıtir . 

Belgrat, 22 (A .. \.) -

baılandı. Takımlar ıu ıekil· 
de yer almııdı . 

Yurt: 
Hasan 

Adil Hikmet 
Şeref Kamil lsmail 

Hüseyin Cemal Hulki irfan lımail 
Güç: 

Mehmet 
Mahmut Sami 

lbrahim Ahmet Hüııeyın 
Ahmet Mustafa Niyaxi Edib Hüacyill 

Oyun baıladı. 
İlk dakikalar birbirlerini 

denmekle geçti. Onuncu da· 
kikadan sonra Yurtlular ha
kimyeti ele aldılar. Saldan 
yptıkları hücümlarla Cllç ka· 
lesini sıkııtırmağa bqladılar. 
bu arada gücün netice.ıs 

bir baç hücumunu ı&rll· 

yoruz. 
Oyun ıarı kımızılıların ha· 

kimyetl ahında devam edl· 
yor . Fakat bir dürlü ıol ÇI• 

karamıyorlar. Devrenin bit· 
mesine 15 dakika var. Yurt· 
!ular hücumda.Orta muavinin 
çektiği ıut kale direllne çarp· 
tı. geri geldi. Cemal topu 
kaptı güzel bir vuruıla Yur
dun ilk golünü kaydetti. Va 
birinci devre bu suretle bitti. 

İkinci devreye aarı kırmı. 
zılıların ayağile baılandı. T •• 
pu kapan Güçlüler Yurt ka• 
lesine kadar indiler ve ıılut
tırmağa baıladılar. 

~-=~~~~~;:::::::=:::::=::::::::;:;;---::::::'.=~~=----~-ı 

On dört kişiden mürek
kep olan Yevliç ka lıi
nesinde iiç Hırvat, bir 
Sloven, bir Beşnak, iki 

Rüzgar lehlerine olmau• 
na rağmen güçlüler anlata
mıyor Oyunlarını bozuyor· 
lar. Yurdlular yine hakim 
Sağdan ve soldan tehlıkelı 
akınlar yapıyorlar. bu arada 
sağ açık İsmail kaptılı topu 

hangi bir anlaıamamaz l ık 

çıktığını ve kabinenin istifa 
ettiğine dair çıkan şayiala 

rın tamamen asılsız ol duğu
nu beyana Anadolu ajansı 

izinlid ı r 

Her 
Sözü tüı·kce. 

dir. 
Ankara, 22 (A.A )- Dün-· 

kü Ulus gazetesinde Eskişe 
hir saylavı bay Ziya Ôzer'in 

"her" sözünün Türkçe olduğu
nu gösterir bir yazısı çık mış · 

tır. Bu yazı Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinin de düıüncesine 
uymaktadır. 

Ayasofya müzesine 
girme parası 

Ankara, 22 (S.~.) -
~liize lıalin<' koııulaıı 
.\yasot'ya earııiinde de 
diğ. r miizelerde ı ı lduµıı 
~ibi 10 ku rus Julıu ı i,· e 
<ılııııııası ~lali~·t· Baka·ıı
lığırıca karar'la~tırılınış 
ve alal.adarlara lıildi
rilrniştir. 

Reisicumu r Ata Türk, ba ş 

bakan İsmet İnonü vazıfe 
ba ,ında pol is amir ve me
rr. urlarının vazifelerini eyı 

görmeleri iç in selam resmi 
ile ~memul olmamala rını 

tansip etmiılerdir.Sırf ee'am 

resmi yapmak üzere müfre

ze ha ' inde çıkarılan polis 
kıtaatı müstem a olmak üze

re nöbetçi noktada eeyrüse· 
ferde devriyede ve vazifeye 
giderken üniformalı polis 
amir ve memurları vazife · 

Ata Türk'ün 
Kayseri'ye ayak bas

tığı gün 
Kayseri, 22 (A.A) - Ata 

Türk'ün mücadelede Kayse

ri'ye ilk ayak bastığı günü 

kutlulamak için coşkun şen· 
likler yapılmışt ı r. 

l'<• ıııık Ke
m•ıl ihtif<tli 
Tekirdağ 21 (ı\.A.) -

Urla kadınları 
. - -
lzmir' de şenlik yap.ılar ve Ata 

Türk'ün annesinin mezarını 
ziyaret ettiler. 

. lzmir'den bir görünüş Dün 94 yıl önce ıehrinıizde 
lzrııiı·, 22 (.\.A) - ıııuşlardır. Sonra Kar

doğan Namık Kemal' ı n do-
ğum günü münasebetııe bir Sa) lav seçme 'e s•·çil- şıyaka'ya giderek Ata 
ihtifal yapıldı ın e föıeııiniıı kadınları- Türk.'üıı anne~iııiıı ıııı'-
Talebelere yardım nııza verilmesi ınüna- zarını ziyaret etıııi~ler-
eden bir vatandaş st' hetilf~ . l'rla kadın- tir. 

Erzincan. 21 (AA ı - 1 !arı düıı lzmir'e gelerek Defter le ı• 
Dı ~ hekimi bay Adnan tah- Cüıııhuı•ivet Alanında 
si l de bulunan yirm i fakir ço .\t l ·· ı . ' .: lk ·· ·· ASJ}d 1 

- d . , . a 11rı\ uıı a ı oııun-cugun en seneaı sonuna . 
kadar öyle yemeklerini te - • ~e şenlıkler yapnıışlar 
mln etmittir. jı ~,ri alaka bük.etler koy-

Ankara, 22 (A.A) -
Saylay seçimi için yur-

eski muhaliflerden ol
mak üzere 9 Sırp var
dır. Başbakan Yevtic 

' gazetecilere lwyanatın-
da demiştir ki: 

«A ıılaşma ve iş bir
liği şinıdiye kadar Yu
goslavya dış siyasasının 
lıaşlıca vakıfları olmuş bay Yevliç 

'c eyi neticeler ve r miş- ! bütün gazeteler ) eni 
tir. Arzu en kısa zaman Baş bakanı ~ah iyetini 
zarfında ic siyasada bek- selamlamakta ve iş ar
lenen ııe;iceler vermek- kadaşlarının seçiminden 

dolayı kendisini kutlu-
tedir. Bu sabah çıkan laınak.ta birlrşmişlerdir 
= -
Venizelos'a suikast 

Davası dün başladı. 
Jüri heyetinin evleri yanında bombalar 

patladı 

' kaleye kadar sürdil. Sol mQ
dafil atlatarak kaleclle karıı 
karııya kaldı . Fakat çektıtt 
ıut kaleciye çarparak korner 
oldu . Korner çekildi. Avut 

Güçlüler hala anlaıamıyor· 
lar Saat ilerliyor. 

27 inci dakikada top yine 
sağ açıkta . 

Sol müdall üzerine çektik· 
ten sonra topu ortaladı. Sol lf 

Cemal kaptı ve güzel bir ıut 

çekti . Top kalecinin ellerine 
deydi. Fakat tutamadı. Sat 
açık İsmail yetııerek Yurdun 
ikinci ve son golünü attı. 

bundan sonra sarı llcivert · 
tiler sert ve kırıcı oynamata 
baıladılar ve oyunun da çok 
sert ve kırıcı bir ıekil alma. 
ıına sebeb oldular. Oyuncu· 
lar toptan ziyade birbirlerine 
vurmağa bakıyorlar. Artık 

oyun futbol maçından ziyade 
tekme yarııına döndll. 

Atiııa, 2::? (A.A.) - .Jüri Cysi polis tarafın
Royter ajansına göre dan sıkı bir surette gö
Ba) Venizelos'a karşı zetilmektedir. Dava bu 
yapılan suikast maz- gün büyük bir sinir
nunlarıııı ıııuhakenıe !ilik içiı:de başlanıışlır. 
edecek olan Jüri he)e- Bir milyar drahmi 
. . 1 . k istanbul, 22 (S S) -
tının ev erı ya mında . , . . . ·: 

1 Hiç olmazaa ıeref sayıunı 
olsun atmak lstlyen GüçlQler 

1 var kuvvetlerile çalıımafa ve 
j blnnetlce Yurtluları 11kııtır· 
' mağa baıladılar . 

dört bomba patlamı tır. Atı~a dan bıldırılıyor: 
, ____ ......;.. __ .;..ş __ ~lalıye bakanı Pesmez-

diin her taı·afında bu oğlu muhacirlerin is
giiıı defterler asılmıştır. kfın1na ıı·asredilecek olan 
Askı ıııiiddeti son k:inu- bir milyarlık istikraz 
nan brşiııde bitecektir. 

1 
işini tedkik etmektedir. 

35 inci dakikada Yurtlular 
aleyhine bir penaltı oldu . 
Güçlülerin ıol müdafii çekti, 
ilk ve ıon ıayılarını yaptı. 

bundan sonra Güçlüler mat 
labıyetten kurtulmak ve Yurt-

(0.•aaı ikiei 1'lııi9) 
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mesi yasak Belediye Yoksullar Ba Abdi Postahane 

gelen es~ 

Ayın tarihi 
1 bize 

İ~· baknlrğı Basım kurumu 
genel çevirgenlıği yönünden 
çı karı lan bu mcemuanın 9 
uncusu ıı-elnıiştir. Her sayısı 

gibi bu da çok güzel olarak 
f staııbul, 22 (S.Ş) Y 

Atina'daıı gelı>ıı lıahl'rle- Su yolları memur- balosu geldi 
ıe ~lire Yuııarı hükfııııt> - luğıı 
ti fstarılıul, Kıbrıs ve belediye ıu yollar memu-

ru bay Mu:; ta fu'nın vazifesine 
~imali Epir'deıı gelP ıı nihayet verilerek yerine bay 

rtıııılarııı Yunaııistan'da Selman tayin edilmittir 

yerleşmelerini ~-asak et- Saylav seçimi teftiş 
ıııi~tir. 1930 senesindrıı heyeti 
19:14 seııPSİ soıı kamı- Saylav seçimi teft i ş heyeti 

dün de toplanmış çalıtmasına 
nunuıı hasma kadar kii· devam .:! mittir 

Yoksulları gözetme Hrliği 
tarafından yapılmasına karar 
verilen yıl batı balosunun 

evkaf ötelinde yapılacağı ha· 
ber alınmııtır __,,_ __ 

itizar 
bazı sebeplerden dolayı 

piyes tefrikam 1. girmemittir. 
Özür dilerız . 

t\ ir ay evvel Ankara'ya 
zehirli gaz lar kursuna g iden 

kimyaker ve erzacı bay " bdi 
Ankara'dan dönmüttür. 

Poliste: 
Cuma günü Salahattin ma · 

hallesinden Arif oğlu Kemal 
fazla tarhoş o1 duğundan ya -
kalanm ı ıtır 

~ii k ~lora· da yerle~t>rıl e- ___ ;..:..:.K-. _u_p_a __ M_a_ç~l-a_r_ı __ _ ---
rr ikametg:\lı n ·sika ı 

verilet'f'k, yf'rlP~nıi~ f'nl t> r 
İ<'İıt 934 sf'nesi ba sıııtl an . . 
sonra Y ıınanislaıı 'a 1-!İ

deııler iade f'dil r rektir. 
Bundan soııra Y urıarıil:!-

• 
laıı 'a yalnız hastalık, tii('
carlık ve tahsil sebehile 
1-(İdenlPre ıııiis:ıadı> edi
)pcek başka sıırf'tlt•l'le 

~ilmek H' orada oıur

mak istiyt•nlt>rin pasa-

portları viıP ı•dilnıiyt·
rektir. 

Casusluk işinden 
tevkif 

f ..,ıaıılıııl, 22 (~.~) 
.\tina'daıı bildiı·ildiğiııP 

• 1 

göre, .'akalaıııp h•,J..if 1 

Nlilt>ıı e:.ısusl a ı·d:ııı bas-
• 

k a Salanıiıı ırı·~:ıı , ('sin-

dı·ıı lıazı kim~('lt>r dP 
lıapsedilnıi~lt>rdir. Balı
rh·e hakaıılıı!ı lıic bir .. . ~ 

plaıını a~ırılıııadıµıııı, 
asırılahilf'nlrriıı df' elı• • 
!!f'Clİğİ ııi !'«'!--illi bir tl'lı· . . ' 
lia ile hilılirıııisıir . . 
Muhalifler meclis 
toplantısına geldiler 

• İstanlıııl, ~ 1 (S.~) _ 
.\tiııa't.laıı 20 tarilıile 

hildirili~oı·: ..\~lar<l a ıı

heri ııı eelis nıiizakf're
leriııe ~inı ı i' ı rı•k ol s-, . 

manyurdunda daha müesaif (Üst tarafı birinci yüzd<') 
!ula r da ga libiyeti elden ka
çırmamak için son gayret le 
ri !e çalı,mağa baıladılar. 

1 bir hadise cereyan etmitlir. 

40 ıncı dakikada Güç san· 
tıraforunun çektiği şut Yurt 
kalecisınin hatalı l:ı ir çıkı. 

tından az daha gol oluyordu 
Fa kat Yurdun sa ğ hafı İsmil 
güzel bir yer tutuı ve yerin
debir vuruıla bunamani oldu. I 

bunun Güç kaptanı Mah
mut gol olduğunu söyliyor 
ve hakemden aldığı menfi ce · 
vab üzerine hakeme kartı ge 
liyor ve i k ı elile hakeme 
vuruyor. 

Son dakikalarda · her va 

Oyundan sonra kulübde top 
lanan oyuncular hakem bay 
Tt:vfik'i de kulübe davet et 
mişlerdi bu sırada Güçten 
Mamud İdmanyurdu binasına 
gelmiş ve oMda hakem Tev 
fik 'e ağır küfürler elmit lo 
kat ve tekme ıle kendisine 
hakaret etmittir. Sporcu
luk hudutları haricine çıkan 
bu hadise bütün spor maha

filinde teessürle karşılanmış 
ve mesele zabilaya intikal 

et mittir 

B. güıııesi 
kit olduğu gibi - seyircilerin oy tın u 
heyecandan bağırışı yüzün· 
den Güçten Ahmet asabiye· Edremit , : 2 (S Ş) 
te kapılıp sircilere küfür edi· Cuma günü( ll)gümesi maçla 
yor ve bir kavga çıkacak rına Edremit ıa hasında Havran 
gibi oluyorsa da önüne geçili- İdmanyurdu ile Edremit İd ı 
yor. manyurdu ikinci ve birinci 

Ve hakemin düdüğü oyu takımları arasında başlandı. 

nuo 2-1 Yutluların kazandın Havran İdmanyurdunun ikin-
bildiriyor. cı takımı gelmediği için Ed-

• * remıt küçükleri seremoni 
birinci devrenin yarısrna yaptılar. 

kadar eyi devam eden oyu birinci takım l ar maçına 
Yurtluların ilk golünden son balıkesir futbol heyeti tara
ra sert bir ıekil aldı ve bu fından gönderilen hakem 
hal ikinci devrede büsbütün bay Münir'in idaresinde baı
artarak ateta bir tekme ya· landı. Her iki tarafın da 
rışı şeklinde çirki:> bir suret asabı gergin . bir türlü topa 
te. sporculuğa yakışmıyacak vuramıyorlar. .Sanki topu 
bir hal aldı 

bu arada çir kin sözler 
ve fena hareketler gördük 

Balıkesir spor tarihinde 
em saline ht nüz tesc düf edil 
m yen hakerııe dayak atmak 
keyfiyetini sporculuk terbiye 
ve nezahetine çok aykırı bu
lur, ve lıir sporcunun bu ha
reketine yalnız esef ederek 
işi fudbol heyetine bırakırız. 

yeni oynuyorlarmış gili ne
reye attıklarını ve niçin 
vurduklarını bilmiyorlar bu 
vaziyet hir haylı devam et
tikten sonra oyun gitgide 
zevkini kaçırıyordu. Hatta 
bir aralık kavga bile oldu 
ise de büyümesine meydan 
verilmeden hakemin müda
halesile her iki taraftan bi
rer oyuncu dışar ı çıkarıldı 

devre bitti .. 
İkinci devre rüzgarı lehle-

rine a lan Edremıt'liler, Harvan 
alesini bir müddet sıkıştır-

dıl a r İsede müdafaasını çok 
kuvvetli ve yerinde vuruıla
rlle bu tehlike akınları keıi 

yorlardı. Havran forvet hat
tında gol çıkaracak hiç bir 
kimse yok . bütün paslar 
merkez Muhcimin ayağın· 

da toplanıyor ve o da müsa· 
ı t vaziyet bulabilirse kale · 
ye şut çekiyordu. Diger for 
vetler d aha topu bile tutmak· 
ta güçlük çe kıyorlard ı. O yu· 
nun sonlarına doğru Edremit· 
li erin soldan bir akını golle 
netice lenirken bekin çok güzel 
bir kafa vuruşile uzaklaıtı. 

bu vaziyet Havran' fı , arı ga y 
rete getirdi Son da kikalar 
hemen onların hakimiyeti al
tında geçti Ve nihayet bu 
devre de neticesiz bitti. 

llakem oyunu on beşer da· 
kika temdit etti . biriı ; ci dev 
renin sonlorında llavran'lıla
rın bir hücumunda Edremit 

aleyhine bir:penaltı oldu. Lakin 
Havran'lılar heı·candan bu fır 

satı kaçırdıl r. Diğer onbeş 
dakikada her iki tarafın bitgin 

ve durgun oyunundan sonra 
O O beraberlikle bitti. 

Takıııılarııı uııİ\t>lİ 
• 

Edremit takımı umumiyet 
itibarile ihtiyar oyunculardan 
mürekkeb. Takımca zerre 
kadar anlaşma yok. Onun 
İçin, Edremit kulübü bu 
vaziyette devam ederse te- J 

rakki edeceği yerde tedenni 
eder. Artık eskiler, yerını 

gençlere terk etmelidir.. Zira 
bu böyle devam ederse a la
cakları netice daima aleyh 
lerine çıkar .. triiksİ)oıı yap:ııı ıııu

lıalifler diiııkii ıoplaıııı

da hazır . hultıı ı nııı ·tar
ı! 11'. 

Kulübde dayak ha
disesi 

Dünkü maçı müteakip İd 

Oyur; bundan sonra biraz 
düzeli r gibi oldu i•e de h ı ç 

bir netice vermeden birincı 1 

llavran takımına geİ ince: 

bu gençlerin hemen . hepsi 
yeni yetişiyor .. Anlaıma ve 
teknik yok . buna rağmen 
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Sıı \rııştıtıı Sıt vıışıı 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

• 
ikinci kısıııı 

1 
Sevgili okuyucu! Bundan 

sonra olı uyacağın satırlar, 

' 

en anud Türk düşmanlarının 
tarihlerine bile altın yazı

larla yazılmıı ve esrar per

deleri yırtılınca daha da ya
zılacak olan Anadolu milli I 

mücadelesinin hakiki ve en 
gizli safhalarını ifade ede· 
cek ve ıimd , ye kadar gizli 
kalan bazı noktaları aydın 

!atacaktır. 

Yeni köy baskını mühim 
bir vakadır. Etrafında mü

kemmel boy siperleri kazıl
mıf olan bu köyde mev

cut bin ı kiyüz müıellah ru 
ma karıı yüz kltilik imanı 
hütün bir Türk müfrezesi 

hareket ediyor ve köyü sa
baha kartı sarmış buluyor. 

bir ateı baılach. Sanki eile · 
rinde silah olduğu h illde ha -
zır bir vaziyette bekliyor 
muş gibi rumlar tarafından 

anide bin ikiyüz silah patla
tıldı. Rumlar, e\·velce ihzar 

ettik le ri siperlere koıtular, 
lakin geç ka l mışlardı. Çün· 

kü "Osmancık. namı veri
len yüz kişilik bu Türk müf
r ezesi geceleyin siperlen işgal 

et miş bulunuyordu. 

Bu cehennemi ateşe , bir 

de köyün kiliıesinden maki 
neli tüfek ateşi karıftı. 

Süvari zabit inin e vvelce 

yabdığı tahkikata göre. rum 
köyünde yüLlerce sandık 
cephane bulund uğu cihetle 
kendi arkadaşılarının cepha 
neyi ısraf etmemelerini si
perden sipere sekerek arka· 
daşlarma birer bırer tembih 

etil ve ancak göz göre düş-

Verilen bir karar muci
bince tafakla beraber süva
ri zabitinin attığı ilk iıaret 

kurtunu üzerine cehennemi 

1 manı tepeliyecekl!!rine kana· 
at haoıl ellikten sonra bir 
mermi feda etmelerini ıs
rarla rica etti. 

1 

MüSddem<' adeta hir mev
zi ~ulıarebesi şeklini almış 

1 

tı . ikindi yaklaıtığı halde 
cayır cayır ateı devam edi 
yor . Türk zabiti arkadaşla 

1 rını dolaımak lüzumunu his· 
setti Birinci sipere atladığı , 

vakit arkadaıı Hakkı'nın kan
lar İçerı s1:1 le yerde yattığını 
gördü. Hakkının yanı batın· 
da, eski bir asker olan Ha· 
san bey tüfegi gözüne al · 
mıı, görünecek bir düşmanı 
cehenneme yollamağa ama 
de bir halde .. Hasan bey za 
biti görünce; Hakkı'yı işaret 
ederek: 

- Vatan k ır!ıanı, tehit. 
Ne mutlu ona . Allah rahmet 
eylesin. demekle iltika elti 
ve yine tüfeğini gözüne aldı; 
düımanı gözetmeğe başladı. 

Süvari zabitinin en çok 
memnun olduğu bir ıey var
sa, o da; Kara ~ rslan dahil 
olduğu halde, arkadaıları 
tamamen tenbihini tatbik 
edıyor. tüfekleri 1 nişan al] 
vaziyetinde, ancak düıman 

gördükleri zaman tetiği d ü
t ürüyor ve her kurıunu he· 
defe isabet ettiriyorlar. 

Bütün mıntaka yı dolaıtık · 
dan sonr!l yorgun hir halde 
köyün üst tarafındaki yerine 
gelen zabit terini kurutmağa 

çalıştığı bir esnada. arkasın· 
daki tepeye koyduğn nöbet · 
çi koşar adımla geldi: 

Efendim. dedi. Otuz 
kadar jandarma , ava çıktı 

!ar, bize doğru geliyorlar. 
Za bit, burada seri bir ka 

rar vermek lazım olduğunu 
takdir etti. Nöbetçiye: 

- Arslan kapdana ha 
ber ver Ben jandarmaların 

karşısına gidiyorum . 
Diyerek, hem jandarma

ların ge . diği istikamete gidi 
yor hem vaziyeti muhake
me ediyordu. Bu jandarma· 
!arın İstanhul'dan göndHilen 
her hangi bir müfreze oldu 
ğu muhakkak. Diyordu Üs 
ki.idar taburu kumandanı 

binbaıı Nazmi bey, vatan 
perver bir ada m, lakin ne 
yapsın? Müıkül vaziyette bu
lunuyor. Yüzbaşı Nail 1 "I İs 
mindeki jandarma yüzbaşı

sının, Yahya kapdan a olan 
şahsi münafereti yüzünden 
Anadolu har.,kô.tı alevhinde 
bulunduğu malum. Bu müf 
rezenin batında acaba zabit 
var mı? ya Nail varsa ... 

Herçebadabat. hlakay 
duıart jandarma müfrezesi 

[•] - Bilahare Yahya kap· 
danı bu yüzbaşı Nail kahbece 
şehit elmiıtir. 

Çalışma saatlerini 
değiştirdi mi? 

Bir okurumuzdan: 

Ramazan gi rdiği günden 
beri posta hanenin çalııma 

saa tleri sank i değiıtirilmit 
gi Lidir. 

Ankara ve lzmir postasile 
gelen mektub ve gazeteler 
a ncak gece dağıtılmaktad ı r. 

Halbuki do ğ rudan doğru ya 

mutemetler va sılasile ve pos 
tanın açılışından yarım saat 
sonra alınabilecek mektu b ve 
gazeteler heb ğeceye b ırakıl 
maktadır. buna da se be b me· 
murların akşam yemeklerinin 
tam ifta r zamanına rastlama
sıdır. 

İnsan . hiç bir şey seve -
mese bile yine kendisini se

vecektir. Bu o demektir Ki: 

İnsan kendisini eğer kelime· 
nin dolu manasile - seviyor 

ise içinde yaıadığı aileyi, 
cemiyeti. memleketi de se v
memesi pek tabii ve çok 
zaruridir 

86 

Merdlık, çok yerde; pek 

de hoş görüle miyen bir sert
lik sayılıyor. 

87 

Az, öz yaz derler ; fa kat 
ben ne k adar çok yazsam da 

Resmi bi r daire olan posta · yine öz oluyor. Çünkü: Hep
hanenin resmi çalışma saat- · si de özümden kopuyor 
leri içinde it görmesi ve mu -
amelii.tı aksat marn aaı lazım 
gelmez mi? 

Kasaplar 
nın 

caddesi
hali 

Bir okurumuzdan: 
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Memleket İ çin ça l ışmak 
lazım olduğu bir sırada ça· 

lışamamak talisizliklerin en 
yamanı ve en acısıdır 

ç . km ı şt ı r 

veriri z. 
OJ:urlar , m ı za sa lık 

Veni Adam 
•Yeni Adam • ın 51 inci ıa

yısı k J bında Eursa'da yesil 
Caminin kapı sını gösteren 
bir resimle çıkmıştır . Bu sayı· 

daki değerli yazıla r araırnda 

şıınlar bulunmaktadır . 

Bay İsmail Hakkı'nın •Ka 
dın asker olur ve olacaktır 

•İki büyük deği şiklik.• Yeni 
k uruluşlar n kayne~ı. başl kh· 
ya zıları. Suphi Nuri. Bursa 
Aadre Malraux dan Sovyet Ed 
bİ yatı. Avrupa'da resim ser
g ileri. iffet Ômer. Kara deniz _ 
den ki ta p t enkitleri bunlar
dan başka bu sa yıda • Karagö 
zün Kad ıköy iht :sab ağal ı ğı. Pi
yesi ile Massimo Bontempelii 
den tercüme bir hikaye baıhyor. 

[Yeai adem çocuk hikaye ki
taplar ] nın altıncısı olan [To
marla çomar] bugün çıktı. İçin· 
de hı r çok resim ve karikatör-
ler , b ıl meceler seve seve oku· 
nabilecek olan hikayeler vanlır. 
Yaz ı l a r öz Türkçe ile yozılmış-

il ükfımet caddesini Li se 
ve Muallim mektebine bağ
lıyan Kasaplar caddesinin 
senelerdan l eri tamir görme
di ği anlaşılıyor 

tır . bu say. da brezilaya ' yı do-
Sabit Eren ıaşan ikizlerin başından geçen· 

bu cadde biraz yağmur 

yağdımı geçilmez bir hal alı

yor. Şehrin ana caddelerinden 

olan bu yoldan aynı zaman
da günde üç , dör t yüz talebe 
ve mua ilim geçmektedir. 

leri anlntıyor. Her çocuk olı:u
maLdır. Tanesi beş kuruşlu. 

bazı kahvelerdeki radyolarla ' 
h a lka her gün lskenderiye 1 <T=' A WJ A G? 
istasyonundan Arapça zan l ~~'fi~ ~ 

Müftüoğ l u 

d nletilmektedir . \ 

Gerçi herkes bir radyodan A one ücreti 
isted iği istasyonu dinliyebi· r. 

Kışın hu yoldan geçecek 
!erin çekeceği güçlük göz 1 

önünde tutulursa, her şeyd en ! 

önce buranın tamirine lüzum 
olduğu kolayca anlaşılır. 

lir. buna kimse karıımaz YIL · ul 800 Kuruı 
Fakat böyle umuma mah- 6 A YLIGI 450 " 

Yeni belediye reisimizden 
ricamız, havaların ilk düzgün 
gideceği günlerde kasaplar 
caddesinin hemen tamirini ve 
parke haline konmasını te 
min etmeleridir. 

Arapça Ezan 
Bir okurumuzdan: 
Arapça ezan okunmasını 

Türkiye'de yasak edf! n bir 
kanun vardır buna rağmen 

enerjik oynıyorlar ... İki mü 
dafilerile merkez muhacimi 
çok güzel.. Çalışırlarsa iler
de istifade edilir .. . 
Sonra da takımlarını idare 
edecek bir kimseye mühtaç· 
tırlar .. 

Her iki tarafa çok çalışıp 
pas ve anlaşmalarını tavsiye 
e eriz. 

ne evvela teslimolma k ve 
milli gururlarını ok şı yarak 
kendilerine iltihak ettirmek
ten baıka çare olmadığına 
ve müfreze başında yüzbaşı 
Nail varsa onu da feda 
etmek mecburiyeti hası l ola
cağına kanaat hasıl etti ve 
kararını verd İ . 

J andarma müfrezesi, ava 
çıkmış olduğu halde, ağır 

adımlarla yürüyen süvari 
zabitinin bin metre kadar 
yakınına gelmişti. Süvari 
zabiti cebindeki beyaz men 
di li sallıyarak, yüksek sesle: 

- Bir kişiyim, konuşma 
ğa geliyorum. ben de zabi · 
tim . 

Diye bağırarak adımlarını 
sıklaıtırdı. Jandarma zabiti 
nın verdiği kumanda üzeri 
ne o lacak ki, jandl\rma la r 
o l dukları yerde durdular. 

Süvari zabiti ~eri hatve
lerle ilerledi ve ava çıkan 
jandarmaların tanı orta ile 
risinde, uzun nam lulu bir 
parahe lum ta b.ınca olduğu 

halde dimdik duran ve her 

S'IS yerlerde kanunun yasak 1 
ettiği şeyi dinletmek kanu

na karşı gelmek ve Tür· 
kün duygusuna saygısızlık 1 

göstermek demek değil m ıdir? 

Cuma günü elektrik· 
ler söndürülmesin 

bir okurumuzdan: 
Ben bir memurum . bir de 

radyom var . Yalınız cuma 

günleri evde kalabiliyorum 

O günde saat bire kadar elk · 

trikler söndürülüyor bu 
yüzden yalnız cumaları gün
düz neşriyatı yapan İstanbul 

iıtasyonunu dinliyemiyorum. 
Acal a ş i rket r enim gi bi bü· 

tün radyosu olanları düıüne · 

rek cuma gtinü elektrikleri 
söndürmemezlik edemez mi? 

bunu şirk etten ve belediye-
. d . J • 1 nuz en rıca e ıyoruz. ı 

a ncak on beş hatve bir me 
safe kalmış , ı. Süvari zabıtı 
mütebessi .ane: 

- Yahu! ben bir kit iy im. 
Size teslim olmağa geliyo 
rum Böyle silahla mı karşı· 
lıyacaksınız? 

Dediği esnada, fikrini 
mütemadiyen Nai l tır-

m alıyordu Çünkü 1 

Nail'i şahsen tanımıyor. itilti- 1 
ğlne göre; ne kadar ah lak
sızlık ve namertlik varsa. 

hepsi de Nail'in şahsın da mün 
deminç. Bunun için, bu 
adam Nail ise bir kah beli
ğine maruz kalkmaktan 
korkuyordu 

Süvui zabiti beş on 
adım daha attıktan son 
ra üniformalı, jandarma mü 
lazımile karıı karşıya geldi I 
ve karşısındakinin yüz baıı 

Nail olmadığını anlayınca se_ 
vinçle jandarma zabitine: 

Kardeşim , ben silahla 
kuşılaşmağa g ·lmedim. Eli
ni ver , e lini!. .. 

Demesi üzerine. jandar
ma zabit ı gayri ıuuri olarak 
elind~ki tabancas:n ı yanı ba -

halde bu jandarma müfre- tındaki çimenler üzerine fır
zesinin kumandanı olduğ u lattı. 

anlaıılan zata doğru yürüdü. -Ayyy . St n misin? llani 
Süvari Zl\bili le jandarm-;. \ sen Filistin'de şehit olll'. UŞ 
müfreze kumandanı aras· ~ e.\ 'ııı? 
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Abone ücretleri taksite 

bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruştur . 

Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
·+-

SAV AŞ Cumarteıi günleri 
çıkmaz. 

SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesır - ı 
SAVAŞ 

Diyerek süvari zabitinin 
boynuna sarıldı Süvarı za
biti öpüştükten sonra ciddi 
bir ta vur la: 

- Kardeşim Arif, bir da
kika oturmanın sırası değil. 

biliyorsun,. şimdiye kadar 
birçok defa ısyan eden ve 
bilhassa bu ~ cfer sinemize 
hançer saplamak istiyen bu 
yeni köyü sardık. Hemen 
müfrezenle beraber bize ilti
hak et 

Jandarma zabiti yerde du
ran tabancasını alarak: 

Hay hay, müfrezemle 
beraber emrinizdeyim. 

Diyen jandarma zabiti, ef 
radına dönerek : 

- İ stikamet, önümüzdeki 
takviye edilecek kuvvetleri 
miz, Mart marf!.. 
Kumandasını verdi ve hep 

birli1<te koşar adımla ilerle· 
dıler. Bir hamlede takviye 
edılen Osmancık müfrezesi 
nin kuvvei maneviyesi arttı 

Akşam olmuı ve karanlık 
basmak üzere idi. Süvari 
zabiti bir daha siperleri do· 
laımak mechuriyelıni his•el· 
ti. Hemen siperden sipere 
aıçrıyarak dolaşmağa ve ar• 
kadaş ' arile müdavelei efkar
da bulunmağa baıladı Ara -
lan Kapdanın bulundufu 

• 
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Yunan 
Nazırları 

Yeni bir 
Cumuriyet 
Ruruldu 1 istif<• etti 

. \loskova, 22 (.\..-\) - Atina 22 (,\ . .-\.) 
)lerdovva muhtar ıııın ' · • · Havas aja11sı hildiı'iy·er: 
takasında nııılıtar ~ı>,·- · . . .. ,., . Gazetelere "Öre naıır-
~et sosv~ılı.;t cunııırı- . ::ı ... 
Yeti kurulmustur. Orta 1 lar kab ıwııııı tadılını 
\·ol••a 

11 1 ı • 1 ı kolavlastıriııak iciıı ıs-. ı ııı a ... asına ( ·ı- · · · 
lıi[ ~bulunan hu cum~ı-

1 
tifa etmişlı>rdir. 

riyetin nüfusu hiı· mil- 1 Birçoğu ~forda~ a'lı ve 
Yon be~ yüz bindir. J Tatar'dır. 
~- -- ---==------=-----~ 

Savaş'ın Büyük 
Yazı Y rı :rışı: 

! Öz Dille [n Güzel YWİan Yazıyı Seçec ğiz. 
1 -

Yazanlara neler vereceğiz? 

Öz dil savaıı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 
~ bağlanan Savaş; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 

yolda yarışa çağırıyor. 
istediğimiz şey: 
1 - Öz dil. yani Anadolu dili ile yazmak (Elden 

geldiği kadar Osmanlıca dili kullanılamıyacağı gibi 1 
1 Anadolu dilinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ı ya da öteden beriden bilinmiyen sözler de alınmıyacak.) 

2 - Gönderilecek yazılar nasıl olmalı diye bir 
çevre yoktur. Hikaye, şiir, herhangi biçimde bir nesir
y eter ki öz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir olsun 
Kuaca inkılabın, yani ona inan Savaı'ın ülküsüne uyar 
her yazı onanır. (Kabul edilir. 

3 - Yazdığınız yazıları Savaş'a her gün gönderir 
veya da getirebilirsiniz. 

4 - Gelen yazılar sıra ile basılacaktır. ilk gelen 
Yazı 1 son kanunda yani sene başında çıkacak· 

tır 

5 - Yazıları 1 Şubat 935 gününe kadar getirmiş 
olmal11ınız. Bundan geri gelen yazılar yarışa katıla· 

1 maz. 

l 

1 

6 - Yazıların; Savaş'ın üç direğini 
rnemesini gözönünde tutmalısınız. 

(sütun) geç· 

llikaye bi riııeisiııe: 

Sii r 

Peyami Safa'mn fm:alı bir ronıa111 ve hir 
dolma kalem 

hirirwisııH1 : 

şiirlı ri ve bir albıım 

Nı•sir 

Ahmet Haşim'in 
birirıci.;iı11: 

/\Jıislccablı oğlıırııııı «Demokrasi» adlı ki
lrıbı, imzasile ve allı aylık :xwaş abonesi. 

llik:\ye ikiııcisiııf': 

~iir 

Savaş ncşriyalrndan: «Sevgim '·e l=tıra. 
bınrn imzalı Üç aylık Savaş abonesi. 

ikirıcisirı ... : 
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Nesir ikincisin<': 

"La Bulgari\' den 
Türk matbuatının birkaç 

zamandanberi ülkemiz aley· 
hine takındığı tahkir edici 
durum, biz bulgarlar için 
bir muamma bir istifham 
noktası tetkil etmektedir. 
İçinde kibar Türklere has 
terbiye ve nezaketten hiç 
bir eser bulunmıyan bu ifa
de insanı şaıırtıyor. Komşu 

cümhuriyet arkadaşlarımı

zın bu can sıkıntıları acaba 
nereden geliyor ve şikayet· 

leri ne gibi ıeylerclir .Orada · 
ki dostlarımız bunları bildir 
mek lütfunda bulunurlarsa 
bizi minnettar etmit olurlar 
Çünkü bunlara nüfuz etmeği 
ziyadesile istememize rağ 
men. buna muvaffak olamı· 
yoruz. Bununla beraher mu 
hakkak olan bir şey varsa, 
o da bizim aleyhimize •Öy 
lemek için yerin altında bile 
her türlü vesile araştırdıkla
rı ve bunun için kabil oldu 
ğu takdirde öteki balkan 
komşularımızı aleyhimize 
çevirmek için hatta küçük 
manevra !ardan bile çekin
medikleridir Mesela, birkaç 
kaçak pomak 1a bulgar 
Elen sınırlarında ola-
gelen son hadise bunlardan 
biridir Türk dostlarımız bu 
hadiseye aşağı yukarı evren· 
sel :bir hadise mahiyetini 
vermek ve bulgarlar aley· 
hine balkanları olduğu gibi 
bütün Avrupa'yı da silahlan· 
dırmak istediler, 

Bulgaristan şimdiye kadar 
eline geçen fırsatlardan hiç 
bir zaman böyle istifade 
temin etmek istemedi: Nite· 
kim • ürkiye'nin eski merke 
zindeki Yunan küçük sanat 
erbabı aleyhine alının ted
birler neticesinde İstanbul 
daki Elenlerin dııarı çıkar 

tılrnası üzerine ve nihayet 
son zamanlarda her şeyden 
fazla ve bilhassa Elen pa
pazlarını alakadar eden 
ruhani kılık giyilmesi yasağı 
dolayısile iki ülke gazete
leri arasında açılan müna · 
kaşaları ele alarak böyle 
bir maksad için ku .lanma· 
dık. 

Bazıları komşu ülke gaze 
telerinin dargın vaziyetini 
Bulgarların Balkan anlaşma 

Savaş m·şriyalındaıı: «Sosyali:mıı imzalı. 
Fe üç aylık Savaş abonesı. 

llikave iiciirıeüsüııe: . . 

ı sına katılmamasına vermek
tedirler. Böyle bir izah 
müdafaa edilemez bulgar 
lıükıimetleri zamanlarında 

bu katılmayışın sebeplerini 
söylediler ve bu sebepler 

1 

' hiç bir yerde ciddi bir 
1 muahazeye maruz kalmadı. 
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'iı:ıere geldiği zaman: 
Kapdan, biz işi mev· 

~i muharebesine dökdük, J 

il iti kestirme yod an hallet 
lııenın çaresini araıtıralım 
~ ... Efendim, Yahya kap 
il.na iki "tlı ı;önderdim. Bu 

rece belki üç dört yüz kiti 
e Yetişecek, hem onun şan

:•. da kuvvetlidir. O zaman 
h çabuk hallederiz. 

bacıları takip etsinler Ben 
de şimdi siperleri dolaşıp 

arkadaşlara talimat , er<e e ~ 

ğim, hem zayiatı tespit ede 
ceğim. 

garislan'ın dürüsçe ve açıkça 
koyduğu ihtiraz kayıtları 

hiç kimseye 
bir zarar vermemekle ve 
bu memleketin diğer Balkan 
devletleri ile münasebet 
leri daima daha kalbi, da· 
ima daha samimi bir hale 

getirmek istemesine mani 
olmaktadır. !lulgaristan böy
le bir sıyaıal yolun bilvası· 

ta Halkan andlaşması tara· 
fından takip olunan aynı ne· 

ticelere varacağına kanıdır.Sa
: mimi hislerimizin ve eyi niye-

' 

tlerimizin komşu ülkelerde 
denk bir şekilde karşılandı-

b ._ Karanlık basınca, işi 
0ıtıbaya döksek n&11ıl olur? 

'il ..... Siz b lirsiniz, fena ol· 
it 11~ Bombamız ço mü 
enıınel bombncılarımız var 

Bütün s'perleri dolafıp es
ki yerine gelen süvari zabiti 
yüz otuz dört mevcuttan üç 
şahit ve yedi yaralıya 
karşı her halde üçyüz ru· 
mun saftan çeki 1 diğine ka · 
ni idi. Jandarma zahitinin ya j ~mı müşahede etmekle mem 

c 
1 

Şu halde •en bomba-
ı lltı h 1 

1 ızır a. akşamdan bir bllt ıonra bomba yağdırms.ğa 
'tla -i~ı sınlar. Diger efratta da 

ter bomba bulunıun, bom· 

nına sıçradı. ı nunuz. Umud etmek i.teriz 
Arif, efradında bomba var ki bu bal Türkiye Cümhuriye

mı? Karanlık hasınca bom ha t nde de böyledir. 
hücümu yapacağız. O halde, bu ülke matbu 

- Bizde bomba yok . atının açıkça aleyhtar vazi-
Yalnız efradıma çok güvE- yetini neye hamletmeli 
nirim. Keskinli bir hacı ça- Ve, kendilerile aramızda 

vuşum var, gel yanına gide· ŞimJlye kadar dostluk ve 
lim de ırör. ac#l);ı;n tecavüz anlaıması 
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Tarihini hatırlıyamıyorum. ki gösterdiğim her feda . İ Pazar 

Sofya'da çıkan Mir gaze 
tesi Elen Bulgar sınır hadise
si üzerine Türk gazetelerinin 
yazılarına cevab olarak di
yor ki: 

Bir kıı gunu idi. Gün karlığa ve hürmete rağ· 1 Giln doQ-umu: 
doğmadan kalkmıı, fakru men ana, baba ıefkati gö YIL: 1934Zevali 7,25 
zaruret dolayısile bir bardak remiyorum. A811 anam, ba· : ı Ezani 2

•
31 . 1 RAMAZAN 16 ıu ıle _kahvaltı yaptıktan bam beni elüstünde tutar· 1 ~=~ 

ıonra işıne geç kalmış me- !ardı. Bir dediğim iki olmaz· 
1 'b' - t' b k' d ··------·---·---·· mur ar gı ı sura ı er ıye ı . 

"Bulgar geneloyu Türk ile sokağa fırlamııtım 

gazetelerinin hücumlarına 
ıaşmaktadır. Türk gazetele
rinin kullandığı dil o kadar 
ağırdır ki, bilhassa bu dev· 
!etle aramızda bir dostluk 
muahedesi bulunmaaı dola· 
yısiyle, gözlerimize inanmı
yoruz. Türk gazetelerinin 
bu hücum için bahane yap-

Baban, anan öleli çok 
mu? Şehrin içinde küçük bir oldu 

dolaşmadan ve kaldırımlara 
boyluboyuna uzanmış bir 

Anam geçen sene öldü 
Babam da bir iki ay ara ile. 

tıkları mesele, yakınlarda 

Bulgar - Elen sinırlarında 

haylı köpek seyrettikten 
sonra istasyona doğruldum. 

Mahfe! parkının köıesini 

henüz dönmüştüm. ince, tit 
rek bir ses "taze taze simit. 
diye bağırıyordu. 

Sokakta benden baıka bir 
kimse görmüyordum Simit· 
çi acaba bana mı bağırıyor
du? Yanına gittim, konuş

mağa bahane olsun diye bir 
simit aldım. Ben lir söz söy. 
lemeden o, "taze simit. di
ye haykırıyordu 
· Sesini karanlık ufuklara 
mı işittirmeklistiyordu. Bu 
hiç şüphesiz alışkanlıktan 

olacaktı. Durup dururken 
bağırmazdı ya! 

Tahminimce 8 9 yaşla· 

vukun gelen müessif hadise· 
dır. Pomaklar. Bulgar top· 
raklarında koyun hırsızlığı 
yaptıktan sonra kaçmak 
istemişler. sınırı geçmişler 

ve bu esnada Bulgar asker 
ferine karşı silah kullanmıı
lardır. Bulgar asker
leri de aynı surette mukabe
le eylemişlerdir. Fakat bütün 
mesele Elen zabitleri ile hal
lolunmuş ve bunlar Bulgar'· 
!arın bu işte hiç bir suçları 
olmadığını onamışlardır Bu 
vaziyette Türk protestoları 

yerinde değildir bu mesele 
hiç bir suretle Türk ulusunu 
alakadar etmez; çünkü silah 
ateşleri Türk · l:lulgar sınırla· 
rında değil fakat elen bul-

1 

rında gözüküyordu. 
Geyiniıi çok periıandı. 

Tır tir titriyor, çenesi birbi· 
rlne vuruyor, dişleri gıcırdı 

yordu. 
Merak saikasile sordum. 
- Senin adın ne? 

Ahmet 

gar sınırlarında olmuştur . - Kaç yaşındasın? 
Türk genelyunun Pomakların - Sekiz 
akibeti ile alakadar olmak - Anan, baban var mı? 
için hiç bir hakkı yoktur. - Var. 
Herkesçe malüm olduğu üze- - Baban çalışmıyor mu? 
re Pomaklar, islam dinine - Hiç bir iş yaptığı yok· 
mensup bulırarlardır ve bul - İşi gücü akşamdan akşama 
gar tebaasıdırlar. Din mesele .

1 
bana az para kazamyorsun, 

!erini kendi dahili hayatında yahut l izden saklıyorsun dı · 
ikinci plana attığı halde, Tür- ye dayak atmak 

kiye'nin bu maksatları için dinil Baban üvey mi? 
hislerden İstifade etmek iste Çocuk anasını da ıoraca-
mesi gariptir. Türk gazete- ğımı hissetmiı olacak ki ce 
!erinin dini hislere dokunul- vap verdi. 
duğu hakkındaki protestoları - Anam da babam da 

samimi değildir. Bu hücum ı üvey. 
lar pomakların hicret etme· - Nasıl? 
leri için yapılan propagan· ı Çocuk bir haylı tecrübe 
ları kuvveilendbtnek niyetlle görutı ellisine merdiven da
yapılmaktadır. Bazı ajanlar, yamış insan tavrile, boynunu 
Pomaklar arasına gelmekte ileri uzatarak soğuktan mos
ve onları ocaklarını tcrkede mor kesilmiş elinin tersile 
rek Türkiye'ye gitmeğe teş· göğsüne hafif biı· darbe in 
vik eyleml'ktedir Umud et dikten sonra, 

mek isteriz ki yeni l'ulgar 
hükümet , Pomaklar arasın
daki hu Türk propagandas nı 
akim bırakmağa ve Pomak 
ları Bulgar yurduna bağla
mağa muvaffak olsun. O za
man, Pomakların göçmesı 

için yapılacak bütün gayret
le boşa gidecek ve müslüman 
bulgarlar, yurdun sadık oğul
ları hislerile, yabancı ajan 
!arına artık kulak asmıya 

~aklardır. 

Gene Sofya'da çıkan 8 ovo 
gazetesi de şöyle mütalaa yü·I 
rütüyor. 

Türk gazetelerinin bu 

• Senin anlıyacağın benim 
asıl anam ve babam ölmüş 
şimdikiler yani iki üvey 
elindeyim. 
Çocuğun hissiyatını daha 

eyi anlıyabilmek için: 
- !:len ananı babanı demek 

evmiyorsun:ha · ı dedim. 
Cevap verdi. 
_Nasil sevmiyorum amca 

bey, o kadar seviyorum 

ri tabiidir 

Çocuk sozunu buraya 
getirinceye kadar metanetle 
söylemişti. 

Gözlerinden iri 
boıanmıya başladı. 

Hakiki ana ve baba 
şefkatinden mahrum yaşının 
küçüklüğüne rağmen, haya
tin acılıklarına göğüs geren 
bu Türk çocuğunun gözyaşı 
dökmesi, çok katı yürekli 
olduğum halde gözlerimden 
iki damla boıandırmıştı. 

Çocuğu fazla yeis ve 
ıztıraba duçar etmiş olma 
mak için mevzuu değişti· 

rerek dedim ki: 
- Ahmet mektebe git 

mek ister misin? 
K ı fasını önüne eğdi. 

Bir şeyler mırıldandı. 
Anlayamadım. Tekrar 

sordum. Mektebe gitmek 
iıter misin? 

- Çok istiyorum. Ben 
bir sene mektebe gittim. 
Mektebde çok arkadaıım 
vardı. Şimdi onları goruyo· 
rum. Bazısı gt lip benimle 
alay ediyor, bazısı teselli 
vermeğe çalıtı yor. Eğer ana· 
ma, babama bakacak bir 
kimse olsa, bu soğukta si 
mit satar mıyım? 

- Senin hiç hısım akra· 
1 ban yok mu? 
1 - Var. Var ama onlar 

da ancak kendilerine baka· ı 
bilecek vaziyette. 

/ Anladım ki bu çocuk çok 

1 
zeki olduğu halde bakımıız- 1 

1 lıktan böyle kalmış, bir çok 
1 şeyler düşündüm. Fakat biri-

ni dııarı vuramazdım. 
Bu çocuk dünyaya mesud 

ve bahtiyar olmak için değil 
ancak hayatın ızhra batını 

temsil için gelmiş 
Ezberlenmiş bir kaç bey

lik teselli sözleri sarfettikten 
sonra bu haluk Türk çocu· 
ğuna elimi uzattım Tokalat· 
tık Ve ayrıldım. 

İleriden sola saptım De
miryolunun öbür tarafına 
geçtim. 

Mezarlık ortasından yürü
meğe başladım. Az bir za
man sonra tan yeri ağarma 
ğa her tarafı aydınlatmağa 
başlıyor, yere serilmiş yor
gan gibi duran beyaz karla
rı zıyasile parlatıyor, sanki 
karların her zerresi bir pır· 
lanta oluyordu. Rüzgar 
mezarlıkta ağaçlera tiddetli 
ıslıklar çaldırlyordu. 

::lağım, solum ağaçlar 

ve taşlarla dolu idi. Bu ah-
yakışmaz hücumlarının ba · 
hanesi, Elen - Bulgar sınırı 

hadisesıdir. Mesele malümdur 
ve l:lulgar askerleri, Yanların 

da Bulgar arazisinde çalın 

mış koyunlarla müsaadesiz 
sınırı geçmek istiyen bazı 

Pomak aıleleri üzerine ateı 
açmak mecburiyetinde kal
dığıdır. Türk gazetelerinin 
kullandıkları lisan çok gay-

Buna karşı verilecek bir 
tek cevabımız vardır ve o 
pa şudur: Muhtelif devletle 
rin sın rlarında, a•kelerin 
vazifesi müsaadesiz sınırı 

ret transiti bana uhrevi bir 
geçmek istiyenlerin üzerine 
ateş açmaktır bu, Avrupa' da korku bir titreme veriyordu. 
da, Asya'da da böyledir. Şurada burada yıkılmış, yan 

başka delil getirmeğe hacet yatmış mezar taşları insana 
yoktur. Esasen bu kadar ba sanki, "beni yüklendiğin vakit 

sit ve iptidai meseleler üze· cennete veya cehenneme gi
rinde münakaşa etmek bile dersin. der gibi geliyordu 
manasızdır· Hele sapsarı olmuş bir me· 

olmıyan komşu ülke1erin 
matbuatı Bulgaristan'a karşı 
komşu ve dost Lir memle -
kete layik muamele 
yaparken kendisi le 
dostluk, saldırışmamak anlaş
ması yaptığımız biricik ülke 
matbuatının bize karşı açık· 
ça husumet göstermesi şatı!· 
maya şayan değil midir:• 

Eğer Türkler, Pomakl.ua zar taşı bana "ey zavallı ölü 
karşı bir sevgi duyuyorlarsa kendinı diri sanıp bize bakı 
bu zavallı ahali arasında yap yorsun, asıl ölü sensin, rahat 
tıkları propagandalara ve bulmak istersen buraya bu 
Anadolu'ya geçmek için teş· yur, insanların fenalıkların. 

viklere bir son vermeleri ge· dan korunur ve :kimse ile 
rektir. bunların ara11ndan bir hırlaşmazsın. diyordu. 
propagandaya kanarak Ana· Bu mukassi yerde fazla 
dolu'ya geçmiş olanların bir duramadım. Hızlı hızlı yürü 
çoğu gerıye dönmektedir. yerek mezarlığı aştım. 
Türk gazeteleri, bugünkü za· Hava tamamile açılmıt· 
mana hiç uymıyan bu yakış · gökyüzü maviletmit, günet 
maz hücumlarına bir son ver· ha vayı oldukça ılıklandırmııtı 

, melidirler. Bır kaç köy dolaıtıktaD 

sonra ıehre dönmütUim. 
İstasyonda gözlerim :küçük 
ıimitçinln olduğu yere illttl
Kimse yoktu. Etrafa bakını· 
yordum. Belki ırörür de 
çocukla bir az daha konuıa· 
bilirim diye ümitleniyordum 
Ben böyle etrafıma bakınır· 

ken az öteden bir tabut ge· 
tlriyorlar ve pek acele yürü
yorlardı. Hallerinden ölünün 
bir an evvel istirahate terkt 
matlup olduğu anlatılıyordu. 
Bir az sonra tabut önümden 
geçti. Bu bir küçük çocuk 
tabutu idi. Kalabalık yoktu. 
Cemaat topu beı,altı kiılydl. 
Ben de gayriihtiyari arkala
rından yürüdüm. Mezarlıia 

girdik. Hemen bir çukur 
kazıldı Üç, dört dakika için. 
de tabut mezara indirildi. 
imam efendi titlrme bir 
okumadan sonra ıöyle bir 
etrafına bakındı. Bu hare
ketile telkin vereceğini ve 
kimsenin burada bulunma
masını istiyordu. Zaten bep 
birden çekiliyorduk. 

Yanımdakine marak al· 
kasile sordum. 

- Allah rahmet eyl811n 
kimdi bu? 

- Simitçi küçük Ahmet. 
- Ya!.. dedim. 
Gözlerim eyice yaıardı. 

Bu çocuğa içimde yakınlık 
hissettim. 

.Hen de imam efendi ıtbl 

etrafıma bakındım. Mezara 
doğru yürüdüm imam efen· 
di telkini vermit avdet 
ediyordu Ben yürürken ar· 
kamdan baktı. Ben de 
baktım imam geri döndü 
ve bana yaklaıtı. Riyaklr 
bir tavırla:j 

- Efendi zatıalllerl 
merhumun akraba11ndanmı? 

Şefaat umarız ben -
denize ücreti kim tediye 
edecek? dedi. Cebim· 
de bir aylık idarem, 8-10 
lira kadar bir para vardı. 

Üç lirasını verdim. 

Evvela ırınkırın etti. Son. 
ra baktım ki olmıyacak bir 
lira daha verdim. «Allah 
kabul etsin))dedi ve parala
rı cebine indirdir. 

Şöyle etrafa bir göz ııez· 

dirdim Ahmed'ln ana11nı, 

babasını aradım Zahmet et· 
miıim. Onlar değil, her za
man mezarlığa gelen ııkat

çılardan biri bile yoktu. Her 
halde bu zavallı çocuktan 
bir menfaat beklemiyorlardı. 

Ne olur ne olmaz bir zah
met tenezzülünde bulunma. 
mıılardı. 

:Mezarın başına gittim 
şöyle seslendim. 

Ve 

- Ey küçük haluk Türk 
çocuğu! Sağlığında muhab. 
betle ıefkat için hayatını 

istihkar ederek beslediğin 
üvey anan, baban mezarının 

baıına bile gelmediler. Sen 
onlardan yaşça küçükıün 
fakat manen onlardan çok 

yükseksin.Sen onlara cennette 
gene kollarını aç.. Sana bu 
yaratır. 

Hayatta rahat yüzü ııör
medin mezarında rahat uyu. 
Bana da 'abableyln bu me
zar taılarından biri istlraha • 
tin ancak burada temin edl 
lebıleceflni ıöyledı, 
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BALIKESİR 
PALAS 

!-·-· ·-~-1 
Romatizma ve soğuk algınlıklarına çare 1 

Türk Elektrik ~ 
• 

Bütün modellere hakim olmak yurdun hu&usi sis· 
temi olan her devrenin değiıik ve çetin modeller 
üzerinden çıkarmakla ve modelleri mahküm etmek 
ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Parla 
uaulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan 
imtihanlar yükaek maarifçlmizin huzurunda ve tensip 
buyurdukları mümeyizlerin muvacehelerinde yapıl
mııtır. imtihan günü modelden intihap edılen manto, 
tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap
mıf ve bununla not almıılardır. Mezun olan (44) ha
nım muvaffakıyetle bitirmiılerdir . Ve buna kanaat 
getlrmiyenler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 
biçtikleri kumaılarla fikirlerini daha kuvvetli tashih 
etmiı olurlar. 

Fiaıhır ııcuı, tak~iılPrdt> azaıııi 
kola~ tık gösterilmiştir. 

' 
Her hususta emsaline iistiiııdfır. BaJıkesir'in 

lnı nefis KARATEPE ~arabı herkese • 
Zevk, Kuvvet, SıJıhat verir. 

Karatepe Şarabı 

1

1 

• Toptan ve litre ile satış yeri 
ıı Bırıncı Noter altındaki mağazada 

1.- -
~~~;~~~~~~~~!! 

i Yurtdaş: 
~Hilaliahmere ~ Himayeietfale 
~ Tay yare ye yardımı borç bil. 

Bazı hanımların daha tedrisi eanaıında aldıkları lf'~l~ ~~~ı:~~~-~. ~~~-
dlkiılerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat --~·--·-~·-· 
kendileri aöylemiılerdir. it 

Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet rnek- • '1P {! .. . . ey 
tebi 1 B l kuraundan mezun olan hanımlar diploma • ot-ClM-1!11'ı ~ CJ yitt-: 
alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki biçmek ve diklı it 
dikmeyi öğrenmiı olurlar. Fazla izahat almak istiyen. ; ~Jevşimlik Vt' kış ık 1'11 SOll moda mantoluk, 
ADRES: eö k ·

1 
h 

11 
. Al H k rop u ·, yun u ı.tııııaş ar \t' aııı e ıazeıı erı-

• 

Termoforu 
Balıkesir yeşillide No. 32 kuyumcy Ahmet Çantay • 

ler yurdumuza müracaat etainler 1 1 k .. 1 .. 1 1 r . 1 l 1 . 
re çı •r nıa a esı. ı ı met Pasa caddes: No: 6 . . • 

1 
\ ilk ışık biçki ve dikiş ~ nıız !-(Clmı~tır. 

Ökoııomi bakanlığının 18 subal 1933 tarih ve 1499 ııunıara • it vurdu müdüriyet~· 1 p P. p p ey . 
ve on bı>ş senelik. il;til'a beratını haizdir. ~luhterem hekimleriıııi- 91 \I.,.-. -~ ==-§~~~~§§§§=' il! l9't-1ıe--n1.~ı. CJyl!tt 
zin tavsiyesill' romatizrııalarda, asabi hastalıklarda, tcl'lenıede, ı -= · il 
sıcak kum ve lıa\a banyo ve paıısumanlarında istiıııal olıııııııak- • ı Eıı lüks paltoluk pardüsüliik ve askeri ka-
tadır. Hararet için sandalyalara ve yatak içerisiııe vPsair liizunı Sevgı·m pulluklar güzel desenlerde yerli ~·e İnl!:iliz 
gürü len yerlerde konulabilir . Her memleketin vohuııa ~öre her 1 elbiselik kumaşlarınıız ınevcuttuı'. 
şekil ve ebadda imal edilir. CCl'Z VE TE~llN.\TLIDIR.... ~liil 1f 

!I 
Saüş yerleri: ı )ı{ MÜKERREM KAMİL 1 Muhterem müşterilerimizin bir defa maıamııa 

. lzmir'de peıtemalcılarda Seydi Şehiri Mehmet Tevfik elektrik ticarethane-~ 1 ll!Jj HANIM TEMİZ SEVGi I! teşrifleri kafidir. 
~ Ve en acı ıztırabı 

latanhul'da Mısır çarııaında attar H. Hüsnü ve mabtumları ve Galata'da • 1 Ve Ru İnkJ/ap romanı ııda 
Voyvoda caddeainde edkardölevi elektlrlk deposu. Ankara'da Evliya zade ıt · il 

• 

• riyal ve ecza deposu 111 , • Fantazi Manifatura Ve 
Sıvas ve Samsun'da İbrahim Ferit itık elektırik depoları. 1 ~ .!!! Göıtermiıtir jfi 

• ' Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon llcaterhanesi, • lf ! iti' ~ Kumaş Mazası 
~ Afyonkarahisar'da Hüanü Riza lıtanbul eczahaneai. 'ıt· :ııııK 
(iilli',,i1 u,:ıkta diı tabibi Bav Ymuf. • O ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
~-~~--IJllJ~-~~. S!YIJ~ lztırablITT k Uy U O ~~i!!ml9fili}~~-it'HIH•ll.H&_••~ 
B 1 k . \ T , Savaş kitap evı ..- 8 . d 

• Göz hekimi 2s Kuruş 
<t ı esır . ila~·et ·····················-· .. ~ ı elediye Dispanserın e 

M<ıkaıııınd<tn Dr, ı·ı. 811n Ahmet Muayene Günleri 
il cı Her kitapçıda bulunur. 

1 cr~IAllTE:-Iİ (}(:~LEHİ Kent içinden akmakta olan kasaplar ve ıehir dereleri- Haatalarını her gün sa. 
nin laAım aularile yağan yağmur,ardan meydana gelen at 3 den ıonra Kuvaimil-
ufak bataklıkların ıivrl sinek yetiıtirmesine amil olduğun liye caddeainde 159 nu 
ve bu mazarattan da sıtma hastalığı yaptığı malum bulun : maralı muayenehaneain -
makla umumun sağlığına dütman olan hastalığın önüne : de kabul eder. 
geçmek için sıtma mücadele talimatnamesinin 16 ıncı •••••• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 
maddesi mucibince küçük çalııma ile kaldırılma11 mümkü ----
olacağı düıünülmüı ve 11tma rr. ücadele kanununun 6 ıncı 

maddeai mucibince 1 5 yaıından aıağı ve 65 yaıından yu
karı olanlar hariç olmak üzere bütün mükellefinin yine 
aynı kanunun 6 ıncı maddesine göre beı gün için ve 
20 12·934 perıembe gününden itibaren posta posta iı ba · 
ıına ça§rılacaklardır. 

Balıkesir Doğııııı l'C· 

(~<lctık Blıkıın Evi 
1 - Viltivelin ıııı·rkPz \ı • ıııiillıakalı, St'lıir vı• • • 

kö)leri ahalisiııdt>n nıiiı'a<"aal t'dt>ıı gelwleriıı 
tabii YP nıüskiih\tlı lıeı· ııe\'İ doğuııılarırıı 'e ate . ' 
11111111 ııı kadın a ıııeli ~ a tlaı·ıııı ııı ü l'!'~es< de rııecrrı-
nen yapar. ~:ocuk dii~ürıııt<k telılikt•siııd!' bulıı
ııarıları da keıalik ııwccan!'ıı 'atırarak tedavi 

Dr. M. Ali 
Cilt, frPıı:.d. lwl-, 

ı-uğuk!ıığıı lıa~lalıkları 
m iilt> l ı .ı· ~ısı. 

Hastalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu-

1
1, ayene haneainde kabul ve 1 

tedavi eder. 

.......................... 
• ı 

Yoksulları vediren, 
geydiren ve herma
nada gözeten Vak-

eder. · 
su/lal' Birliğine seve 

2 - Süt çocuktan \I! iki ya~ıııa kadar oları : 
kücük lıast::ı 'avruları dahi ıııiiı•s-.<•st•de \atırarak.: seve vardım ediniz. 

• • • • }'oksu il arı Gö=clmc 
lı<>r zanıaıı ıııeccaneıı led~l\ i ı•dt'r. : Birliği 

3 Süt çocuklarıııııı bakıııı lar:ı:ları hakkın- .... ·-·••••• .. •••••••••• 
da nıüstakoel 'alidelt·re \e ~ebı>lik esııasıııda 

' 
vukuu ıııellıuz arızalara kar~ı tatbiki J:iııııı !-(elen Fikir hareketleri 
ıedavi ve tedbirlerin alııııııaıııııı da !.{ebelere ült-. ' 

retnıek üzere derslt·ı· \erilir. 
4 _ Cüııılıuriyetiıııiziıı Balıkcsir'e bahı;.ettiği 

bu favdalı 'e havırlı müessesederı ıııuhtereııı . . 
halkımızııı istifadeye koşmaları ilan olunur. 

Bay Hüs~yin Cehit Yalçın'ıu ı 
çıkardığı bu mecmanın 61 nci 
sayısı çıkmıştır . Kuvveli b r kül 
tür yapmak için her okurun 1 

1 
bundan alması ger~~tir. Uya. I 
rı uyıırıaa saik verırız. 

) 

Belediye Reisliğindeı1: 
Sıtma ıııücadde kaııuııurıa tevfıkaıı 5 giiıı <_:a

lışmak mecburi~ etinde buluııarı nıi.ikellefin ken
dilerine ise !!itmelı>ri iciıı \aııılan tebli11at a:iiııiiıı-

) CJ • t. ~ ~) 

de i~ ba~ıııda bıılurııııadıkları takdirde ııaklı•ıı 
tahakkuk edeıı ikişer liraııııı ıalısil ı>ıııval kaııu
ııuııa tevfikan talısil olunacağı il<iıı olıırıur. 

' 

Bu gece 

Vatan 
Ecza hanesi 

Nöbetcidir. , 
\ ...... ~. ... . ' ,•. '·'" "·· 

Öğledeıısoııra saat14den16ya kadar dahili 
hastalıklar ıııuayenesi ( Doktor ,\ lınıel 

Emin bey) 

PAZAB GÜNLERİ: 
Öğleden sonra saal 15 deıı 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz lıastalıklan ıııua~e
ııcsi (Doktor \lelııııet Kamil be)) 

PAZAHTESI GÜNLERİ: 
Öğleden evv·el saat 10 dan 12 )P k.adar 
dahili hastalıklar ıııııa~ eıwsi (Doktor Alı
ıııet Emin bey) 

SALI GÜNLERİ: 
Öğleden evvel saal 1 O daıı 12 ) e kadar 
dahili hastalıklar muayenesi (J)oklor Ah
met Eıııin bey) 

ÇARŞA~IBA GÜNLERİ: 
Öğleden sonra saat 15 deıı 16 ya kadar 
dahili hastalıklar rııua)«'ııesi (Doktör Ha
san Raif bey) 

PEHŞEMBf. GÜNLERİ: 

Öğleden sonra saat 15 den 16 ~·a k.adar 
ıi cildiye ve bevliye hastalıkları muayenf'si 

rada ve dııarıda ticari mü· ,., (Doktor Mehıuet Ali bey) 
enesatta İl kabul edecektir. İlan 

Uaul defteriye ve ticari 
muhabere usulüne bihakkın 
vakıf bir Türk muhasip bu-

İhtıyacl olanların mektupla 11.~------
veya ı lf aheıt Sava ı idareha - ,~~!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Neıriyat müdürü: ESAT ADIL nesine müracaatları. 
Villyet Matba- - Balıke1lr 


