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isyanın balkanlarda barışı bozacağından korkuluyor 
- -

• • 
Başbakan ismet lnönü 

Atatürk 'Ie 
Efkanistan vı· Ar

navutluk kıralları 

arasında 

1934 Senesinde 

Türk iye' de İ ktısadi Vaziyet 
amutayda yeQi kabinenin pı·oğramı 

hakkınd<ı beyenatda bulundu .\ ııkaı·a, 8 ( \ .. \ ) 

.\ta tiid.' ii ıı cu ııı 11 r has-

.lfıwazeııeli devlet bütçesi - Taıı ziııı edilen dıiyıınıı umumiye servisi - Ecnebi serıııo -
ı yenin riculi - Fiat le;yidl vasilasile zlraatin /ı lmayesl ve ilırucal işlerinin dıizelmeıl 

- Arazi ve suların geniş suretle ıslalıı - Ticaret muvazenesinin leııılrı olurıdıığıı -
Almanya en eyi ııııişleri ve en mü/ıinı f urnisör - Sanayileşnıeııin ilerltmesl - Btş 
senelik Tıirk sanayii planı - Nakliye va~llalarımn mıilı lnı sııretde düzeltilmesi ~nkara, 7 (A.A) - l\amu 

saat 18,30 da Abdu ha 
Renda'nın başkanlığında 

tar toplandığı vakit baı

kan ismet lnönü kürsüye 
erek fU beyanatda bulun· 

P- üyük ulusun sayın ve
leri; hükümet şimdiye ka.· 
t olduğu gibi sade bir 
Ob am sahibidir." 
'Ancak programı tatbik 
11 sağlam bir azim ve 
li bir karar ile çalıımak 

lırndır. Biz inkılabların 

lcuda getirdiği Yeııi Türk 

« Deıııiryollarının, r htım 'a · 
r ı n ve l ı manların devlet 
elinde bulunmasının fayda
ları her gün daha ziyade an· 
!aşılıyor. N.>ldiyede ucuz ve 
ökonomık işletmeyi iltizam 
ediyoruz.•> 

«Sayın saylavlar dış A rı si· 
yasada sulh ve emniyeti ko · 
rumak ve teşki atlandırmak 

için bütün kudretimizle ça ı ı 

şıyoruz. Do •tlarımıza taah
hüdlerimize sadakat ve ge 
nel olarak 'akın komşuları

mızla eyi geçinmek için e'i 
mizden gelen her şeyi sami 
miyetle yapmak siyasetımiz

dir. (Bravo sesleri) 
«Hu siyas~tin ana çizgileri 

içinde uluslar arası hadise1e
rini dıkkatle takib ediyoruz.» 
(Alkış' ar). ----

• 
kaıılığma tı • kraı· sı>eil -

' . 
ıııesiı . deıı iitiil'ii ıııiisa-• 
riiııilp~· lı ile .\fgaııistaıı 

\e Arııa\'lıtlul. kra ı la ı·ı 

arasında lı• IJl'ik vt> tP -
sı·k k iir tel 'az ı lan te 
~ " 

ti edilıııisdi ı ·. • 

Bulgarların Türkiye'den şikayet i 

- il -

Ziraat ı ııııı şdu r . Türl.iye'nin 
Bu St' ıı e ı ·ı• l. o lı esi e ıı ıııiih i m ziraat mah-

muh teli f z aımııı laı da 
dPvanı ede ıı k u ra klık 

sullerinin 193 ~ rekol
tesi üz'1rine şimdiye 
kad ar '.·a pılan tahıııiıı-

lıaselı.le !!t>cc ı ı "'" 111• 
.~ • ·" • ler aşagıda gösterilmi ş 

ı ıi rıl.i rıe ııi s lı P tlP az ol d' 
ı r. 

mu ~ ise de da ha ~ iil.- lt"lkaıular 1000 ton 
SPI. fi:ıı l aris t i lı sa l olun- ol arak okunacakdır. 

1934 1933 

llu bubat 3,300 2,800 
Czü ııı 45 55 
lıı cir 30 32 
T iitiiı ı 32 36 
Tütü ıı (( İtrııir nııııt.tkas111da ı> 13 18 

20 kuru ş ikeıı bu se-
115 kuruşa kadar. 

Paıııuk ~Pcen sene 
< • 

1 7 -20 kuruş ikeıı bu 
sen<' 50 kuru a kadar·. 

Ökoııomi bakanıııın 
l ı e~aııaııııa g(ire lıu Sf' 
ne tiitiiıı ihracatında 
alınan bedel harbı umu 

muriyetinin ıçerden ve dı 
tdan swh ve emniyet için 
Çalııı b i.erlemesini ve çalış· 
's ' nı amaç tutuyoruz " 
\< Alkıılar » 

"Sulhun ve huzurun 1 u 
llmadan ve kalacağına ve 
'hında ehliyetli fedakar 
la koruna.cağına güvl'n 
Vası , yu rdun imarı ve 

rttaf n refahı için birinci 

Uluslar Kurumuna teslihatımızdan şikayet etdi 
Dış Bakanım1z; eih"'n umumi efkarında bu 
ışde hangimizin haksız olduğunu meydana 

\ çıkarmağa hazırız, diyor . 
Cene \TI', 0 (.\ ,..\) _ sulh zamanı kuuvetleri ara ı kanı ile görüşmüı olan Sof

sında bir nefer ilave edi l- ya elçimiz ll u l garıstan 'ın 
il 1\ :l'i :ı.ı·ausı 1 ildiı '·' or 

Pa ıııuk <dkılya » 

Fıııdık « K aıı l :.ı r » 

Afyon «Sa ndık » 
Tiftik «BUl)a» 

17 5,000 70,000 
400-43 5,000 7 30,000 

2,000 i$,500 
30,000 35-40000 

ıııidt' rı sonra en müsa
it sP nelerde istihsal olu 
n a rı l.ı e ıl e liıı fevki ııde
dir. ~feınlek e t ihtiyacı-

11111 tı> nı i ıı i ııdeıı sonra 
ilıı·acı ıııüınkün bulun
muş oları tiftik, yün, 
eski Ye yeııi rekolte 

rt oldu;tuna. inanıyoruz." 

.\. ! k ışlar" J 

\< Ôkonomi alanında zama 
1 ıı şart la~ ı ve istekleri git 
kce zorl a.şmakda o 1 duğunu 
arüyoruz. Biz ülkenin ötlem 
'biliyetini kolaylaıdıracak 
r ticaret sistemini takib 
Ilı eğe mecburuz. Diğer ta· 
fdan ml'mleket dahilinde 
lfhsali ve istihlilki artıra · 

k yeni ve genif faaliyet
ti teıvik etmeği lüzumlu 
~tü yoruz >ı 
<\ Sanayi ' eımeğe verdiğiniz 

hemmiy~t her 2amandan 
Yade artmııdır. Yeni bir 
konomi karar ol uak yük
·k heyet'niz • arzeder ki 
~kümet sınai maınulatıım· 
ııı dahilde istihlakini art• 
1trnak için özel tedbir'er 
l ınınağa karar verııı ş lir.>> 
-\ ! k ı ş lar" 

(< Ş ek er, kömür, çimento 
1bi mahsuilerin fidlları üze
~ ~de esaslı indırmeler yapı-

1'rak b nların içerıle sürül
eleri artdıracağ nı sanıyo

~z Hükümet hem genel 
iırn et veya firket masntf 
\tın ı indirerek yerli urün 
' ' ma mullerin bedelier;ni 
1 c u z 1 a t a r a k yur 
d, yeni ve esaslı bir genç· 
1 ~ açılacağına inanıyoruz. 
d,niz n aklıyemizi islah et· 
lııek ve yenilemek, umumi 
' lle tarifeler üzerinde ucuz· 
1h ve k o laylığa gitmek yo
llıuzdur » 

"-'::::..:....- - -

~alı~esir Müf tülüğün~en 
.R.,ısudlıurıe .\Jıidıirlıi 

Üiinıiıı lısbiti ııeçlıile J!ı 
11<ırt !J35 l'erşe rııbe y ı irııi 
·{Qrife vı· ertesi Cııma gıi-
ıı ' • 
,/' Kıırban bayramı ol 
00ıı itin olıınıır. 

Buyr..ım Nam z, 
:; [) 

7 8 'l ••all 

~2 4~P.~ari 

• 
mediğini ve hiç bir sınıfın akvam cemiyetine hakkım ı z-

l'lıı~la r hlll'lllllll lll'Zdiıı - silah altına çağırılmadığın ı da lıöyle bir müracaatından İp e k kozas ı 1,1 
8 

1,2 
12 

tütün,üzüm, iııcir ve 
pa ıııuğun kısmı azamı 

satılmış Ye fındık re
kolt ı·siniıı dörtde ucu 

dl' Bıılµaı· llllll'ttlılı:ı~ı yazdı biz kendio.ne söyleyinciye y ii il 
gt' 11 t• I k:l I i fıp h i r ıtı u lı - Dün Bulgaristan dış ba · kadar haberi yokdur. Türkiye- Türk iye tarafından 

ak<lolu ıı aıı ıakas ve 
kle ri ı ı g nuka ' elt>naıııe
I P ri ııi ıı tesi rl ı · ril ıı bu 
seneki rekoltf' iciıı da-

ziyade zil.re şayan olu · 
ııaıı şeyler unlardır: 
llulnıbut, Yün, Tiftik, 
Fıııdık, Tlıti.iıı, Kuru 
üzliııı , İncir ve Pamuk. 

• 
elden çıkaı·ılmışdır. t ı ı•a \' t'l'OIİ~ıliı'. Bıı ıııulı - nin ancak samimi ve sarih 

tırad 1 Tıiı·kive'ııiıı il'~ - Bulgar polıtikasının kendi ha1< kını 
F 'kalade müsait • na•ıl Lir ciddiyet ve taas · 

lilıatıııdaıı ~ik:ı,'lı·ı ı·ılil- Askeri silah ait ına supla müdafaaya karar ver-
nıeJ..dı·dir. Cı·ı.t•\J'(' ı·:-ki çagır ıldı ıniş ise başk11ların ın huku -
Pıılg:ıı· nı ılıafilı ,\:lfll - ..c f 1 8 ( \ \ ) kuna aynı suretle riayet 

, 
lı a PYi sa lı s iıı ı kaııları 

i lı racat işlerine rağmen 
Anaılolu köylüleri 
borçlarının ancak pek 
ufak bir kısnııııı eda 
edebilnıisl t-rdir. Bun-

• • ·""" ': ' . .. ~ lh b 
1 1 1 l eder olduğunu ve su a ağ-
U il Hl lı·~p 1 ,ii.,iiıı \al- ..\ııaılolu ajaıı~ı lııı~ll!-l lığımızın ve sulhu müdafaa ta lı ass iil P) l e ıııi · olmak- (;öze en ziyade çar

paıı bazı fiat farkları 

a ağıda güsterilmişdir: nız hir do~ıaııt• ııazar rıııılıahiri lıildiriyoı'. azmimizin ne kadar köklü 
leaıisiııi ıııiiıııklııı kıla . 1 1 · lıı"ı• · t'ı _ l ve kuvvetli olduğunu ve 

la lı eıııe ıı hil c üıııl e 

Tiirk i lı racal madd ele· 
ri fiaıL rı kı s ııı e ıı bii-

• 

1 

yiil. hi r ıı is lıet <lalııliıı-

ltı garısı, n 1\ 
rak Bıılgaı·l.ıı·t«I gayı·i imza , dılen muahedelere · ' · ııwıiı iıt ik• sııııf a~ker i 

Yün geçen S tıne 1 7 
kuruş iken bu ~ene 

dan dolayı teşkilatında 
bazı ta llilat yapılması 
hiiktlnıetee düşünülen 
dPvlet Zir.ıat l..ıankası 

Cidiinç aldıkları paraları 
gt' ri \Pl'ıııiy<'n köylülı• 

re senevi yfızde -2 faiz 
mul..abiliııde 15 sene 
lt cil eyleıııiye mecbur 

talıii addı dilPıı hıı Ya
ziYl'I • hir ııilı:nı·ı \t'rtliı· . . 
ıııt•dıği istilıılaf <'ldiğiııi 

sil~ lı· ıııı· kd ı · d i ı· 
Ankara, 9 ıA.Aı 1 ulga-

ristan'ın akvam cemiyetine 
Türkiye hakkında müracaatı 
üzerin" Ulus ba,muharrı ri, 

Dış bakan bay Tevf ı k Rü~ 

du Arasın 1 u mesele et ra
fında müta 1aa,ını rica et
mişdir Tevfik Rüşdü ra s'ın 
verdiği c vabda l u ınüra· 
caatın akıam geç vakit öğ 
renildiğini ve derin bir hay
retle karş !andığını söyledik 
den sonra demitdir ki 

<•Daha geçen gün yeni 
Bulgaristan başbakanı Tür 
ye-Bulgaristan münasebetle · 
rin n dostane mahiyeti üze
rinde beyanatda bulun duğu 

nu başbakanımız ismet İnö ı 
nü Kamutayda hükümet.n 1 

proğramın ı ifade ederken 
Bulgaristan komşumuza kar
şı olan vaziyetimizi andıl{ca 

gerek iki komıu ülkenin 
baıbakanları arasında gerek 
hariciye şefleri l\rasında 

karş lıkl duyııular göstermP 
si lazım gelen telgraflar te 
ati edildiğin i , ı ; ulgaristan 

dış bakanı Trakya'da tahşi 
dat yapıldıiiına dair kendiae 
yapıl rn sorguya verdiği ve 
daha o vaht bizi hayrete 
uğratan mülakat üzerınde 

Anado 'u Ajansı doğru tetki-
1..ata dayanarak memleketi
mizin her yerinde olduğu 
gibi Trakya'da da normal 

..; i l:'ılı 
riayet etmek vP riayet iste-

al ı ı ı ı a cagırtlığ ı mek kararında olduğumuzu dl' olarak ~· üh st' lıııi şdir ı 20 kuruşa kadar . 
l'İ\<l ) t'I t'ılilıııi~ıliı·. "Devamı ikici basım yüzde" llıı ıı l a r lllP~aııı nda Cll Tiflil-. geçeıı 

. ~--:=-~~ ~---:~;:--=:=::.::-::;:~:-=~==~~~== 

V enizelos yaralandı ve Elli kru-
seııe 

. . 
olıııu dur. 

vazörile Iskenderiye'ye kaçdı 
Asiler Selanik"i bombardımar etdi-Gümüleine'de hükumet Filen 30 milyon 

lirada ıı ibaret ola ıı lıan-
k u vv etleri mağlüb oldu - General Kondilis teı'fi etdi ka sermayesinin daha 

St•l:lı ıi k 8 (.\. \.) Paıis, \) (Soıı d.ıkıka - llad ~ o Y u rı a ıı i stm ı'd a ki rine \ P rdiği malumata lıü~ük bi~ himaye faa-
Bo.vtPr ;ıjaııs ı lıiıdıı·i~or . 1 \UZİ~el lıcııiiz açık lıi ı · ııPli ee vPı·ıı ıı · ıııi~d iı · . gıire eğer :ısiler mağluh liyetiııin nıümlün kıl-

.\si fılo ..\ '<ırofıa hı•- l\·ıvala "' Serez'dıı o ıı lıi ıı k i şil ik ~ e ııi as i ı a- olursa Veııizı> losGirid'de mak için mühim suret-
ı·alıPr Sı~a111, ~:hız lıurlar ı ıe~kil ı•dilnıi~ıl i r . ..\~i ııı> n era l K a limı ıo mii slakil hir devlPt de çoğaltılması ıııev
adal ,. ıı·ı i~g:ıl .. ııııi~- Sı•l,lnik'i lııııııhardııııarıda dı·,aııı etnwkded ir. il ii. n ı · d e ı·e k uluslar ku- zubahs olunnıakdadır. 
dir . .\si gı·ıııilı·ı·ılı•ıı lıi- SPh'ıııik i\ııiiııdı~ vu!,. ua ııt> l t·ıı hir ç:ırpış ııı a Ja hii- nımuna miiracaat etmek. (~eçen sene ısdar olu-
ri K ı'ala\·a gı•lıııiss • · de kı'mıPt kıl\ \t'llPı·i ı ıdl:'ıı alt ı '· iiz k iş i iilmü şdi.ir. ııaıı kaııııııu mahsusa 

· ' · niyetindedir. tevfikan banka tarafın-
lıiikt'ııııı·ı t:ı.'.var. lı•ri- Sel:\ııik İİt.P ı·iııde l ı ü k t'ı ıı ıeı ıa ' varl:' leri durma- ~ JA ·ı 8 (A ' , . • • ,-,e u ' ı ~ ,..,, - e- d . h 1 . 1 
11111 hoııılı .ı nlııııaıııııa d,11 1 dohı~ıııakda 'ı• ŞPh r i horumakdadır. ııizeloscu olan bir me- an 1 a esı yapı ış 
ıığı·aıııı~ \t• uzakla~ıııı~
dl I'. 

Sof~ a, 8 ( \ .. \ . ) 
Yu .arı lııııltıdtıııda ~ 11-

k, 'ı ı ı \:tı•ılıı'. llıı 1 ıı: ı· \h-
kı•doıı,'I a ·~ı d:ı top \ •' 
ıııitı·;ih 11~, st>slı•ri dıl\ ul-. . 
ııı:ıkdaılır. llııılııd ci\a· 
rıııd:ıki lı.ılk:ı ıı.ızaı arı 

rnulıarı·lıı• gi'ıı·iilıiilı · ri 

Bulg.ıı· lııııltıılııııa ,'I aı..

lasıııakda \e hu a~ilt•

riıı riit'.tlına dı·l:llf'l ı~ı-

~fıl:'ıııo'da huluııaıı gr ıı e ra l Plustras Bul~a- zarlıkda bir mühimmat l-=="'""[:;L~üf'..:::e::::n::ç:::e:::v::::ır:::ız~]== 
ı·istaıı'a gı•ı ıııPk iizt>ı·e Yu ııı)sl:ı ıı .\a hiikiınıe tindt>n dPposıı keşfedilınişdir. Pra!i-
\ i zı· istı•ıııisdir. ~ 

'
. 1 ; 1 , k , f> • 1 d k' il l'lusıa ,. aı·ası seyri sefa- ' eı·gı'sı· açıldı ııgi terı• t e unıuıııı ef · aı · ı all\tııı ar a · ı su Hın · 

· i ııi kolaylaşdırmak için Prağ , 9 (S . Ş) - Burün 
ilıl:\I edilı·eı·friıull'ıı t'ııdis<' tltı' ıı ıa~dad ırl a r . l'lus- p ı o " • · - l i ıııanııı nıethalinde ki rat ıergiıl açı mtdıır. ç 
lal' kunırııu ~ullı kıııııitPs i \ HZİ\t• t dt>ll cok ııı iitr · hin yedlyüz müeneaetıtırlk 

. • torpil lıaltı ııdaı! bir ~e- etmltdir. 
t's~ir ~ıldıığııııu hildiı·ıııi~tlir. 

ıtll'kd.,dir. l ~i r i d'dp hu lu na ı ı \' P :.ı da-
:\silı•r hazı lıııdııd ka 

r a k o 1 hı1·111 ı 11een ı is<l i r. 
t""ı .. .. 

İske11dp1·i ~ ı· 8 (.\.\)-
Enıprryal arn a~ s İıı~i 
liz tayya rı• ~i rkt'liııi ıı 

1 

da n ll,'1 rılnı as ııı a hususi 
hiı' ~ekild e müsaade 
e d i 1 ı • n em per -
~ a l ~ atının kapta ıııı ı ın 
Ro~ tt' r aja ıı s ı rııulıalıi-

çit açılmışdır. 

Londra. 8 (..\ .A) 
Yuııaııi s laıı 'daki vekayi 
hes:ı bile lngiltere 'nin 
Hoyal z ı rhlısı Pire've . . 
µ: elmişdir. 
( Devamı ikinci yü2de ) 

Japon elçisini kabul 
etti 

Aıık.ara, 8 (A .. .\) 
.\tatürk japon biiyük 
ı•lçisini dün Çankaya'da 
mutat merasimle kabul 
eınıişdir. 



....:SAVAŞ>--..,,___,,""""""""..,._......, _______________ ~ MART 10 _...,._..'! 

oları tlörl 

silosu St-'IH' 

ve ikmal 

YÖZ: 2 

lıu hu ~:.ı ı 

İci ıule iıısa 
' ' 

ı•Jilıııi~tliı·. 

1($İF.tt E R 
111 "'-' Gediz taşdı Rıı lg··· rl<ı 1·111 Değişık Duyum/ar: 

/ 
izıııir, 8 ( \ .. \ ) ___ •k' t• Brezilya yerlileri 111 ŞI (lYC 1 Tropık bir ülke olan L< 

----------~--- - - 1 -~ "fı. SOll ~agaıı ytı!-(llllll' al'- (Üst tarafı birinci yüzde) nub Amerikası'nınen büyU 11. q 
5,000 Loıı isliahıııda 

bir silo Polatlı'da bit· 

mek iizert'dir. 1935 
senl-'siııdı· lıe~er hiıı 

Loııluk diğer be~ silo 

ile ikişer itin toııhık 

1 O kiiçük aıılrepoııun 
inşası dii::-ü ıı ülıııt· k tı·

dir. Ziraat Bank:ı:--111111 

lıububat satıııalnıö ıııa

hallt>ri ~iııııli)e kadar 

22 adrd idi. Bıııılar 

tez) id olu ııaeukdır, 

EvH'lki lıııhnlıat Jıi. 

nıa~esi kaııuııu ıadıl 

olunarak bu seıırııııı 

lıaziranıııtla ıı iti han· rı 

bir kilogram uııda11 iki 

kuru~ \l'l'"I alııı-. :'." 

mat.. da olnp lıu 

vergınııı hasılı ile zı

raat baııkasıııııı lıinıa

ye ıııaksadile satın al

ma faaliyetiııiıı isLikbal 
• 

iciıı de Leıııiııi iste 11 

~lalısus 
• 
nırkdedir. 

ııizaııı11anıt'lt' r ıMlaıı 

ihracat 1 i ııı;ı ııla rıııda 
koıı trol ııı;ı lı aile ri 11 i ıı 
tesisi ve ceııehi ııılite
lıassıslaı· celbi sureıile 
hükı'ıııwl ilıracal 1111'

vatldı kaliLesiııirı ~t'k
nesaklığı temin çarale

ri araıııat..dadrr. 

237,000 lıektar zı

raate salih arazi ka-

zandıracal. olaıı İzıııir 
civarında Torbalı ı..a

zası'nda küçük ıUe dı~
res'ıle 'a' ılıııa suları-. . 
mn isalesi ve nıecra
nın taııziıni ısleri bir 

' 
seilf': iciııdı• iııki af 

eylemi" dfr. ~lezkiır i le

rııı 1937 ilk. ualıarııı

ılu hitaına Breceği lte-

sab oin1111vor. Xiğdı• . ' 
VılavPtiıırle Kara su . 
bataklıl.larınııı kuru-

tulma ·ı islerine lıiriı d 
Teşrin'tlr ba ·IJııacak

dır. P ıııuk. :-aııayiiııiıı 

ink.i~afı ıııiiııa 'l'lwtile 

Savaş'ırı Roııııını: 31 

Büyük Bostancı'da 
Muhtar intihabında kanlı 

vahalar oldu 
İki gün evvel Uüyükbos 

tancı köyünün muhtar inli 
habı yapılmıfdır. İntihabda 
iki namzed taraf darları ara· 
sında kanlı hadiseler olmuş· 
dur: 

Eski muhtar Kemal'ın 

reyde fazla kazanacağını 

anlıyan koyuncular tarafı 

erkeklerin reyinden sonra 
kadınların rey atmalar na 
mani olmak istemitler ve 
eski muhtarın üzerine yü
rüyerek kafaıından yarala
d kdan ronra kansı İfhami · 
ye'yi de 
mışlardır 

batından yarala· 

bir şeki'de vapdırdıkdan 

sonra suçluları yakalıyarak 
merktz karakoluna getiriyor 
ve evraklarile l ırlil<de ad
liyeye teslim ediyor. 

Çandır muhtarı 
Çandır köyü rııutarılığına 

Ki.mil pehl;, an !<arısı bayan 
Saniye seçi lmişdir. 

Bir kadın 
Donarak öldü 
Cuma günü geç vakit 

llalıkesir'deıı köyüne gitm ek 
üzere yola ç l<an Aktarma 

~ öyünd n Mehnıed karısı €5 

yaşında Rebiş yo1da karan· 
lık basmasından yolunu sa

pıtarak köye yarım saat 
uzaklıkda bir tepenin başın· 
da soğukdan donarak ölmüş· 
dür. 

Feci bir kaza 
Birisi on iki yaşın
daki kardeşini vurdu 

Cuma günü akşam üzeri 
Paşa köyünd~n Abdullah oğ· 
lu 23 yaş ndaki Remzi evde 
bulduğu eski ve küflü top 
lu bir tabanca i'e bir tahta
ya nişan almak üz.ore 12 ya· 
ş nda kardeşi Hasan'·a bir· 
likde gidıyorlar. Remzi ta 
bancayı endaht etdiğinde l<üf. 
lü tab;ınca patlamıyor. Bunun 
üzerine beraberce köye dö 
nerken tabanca birdenbire 
ateş alarak naml ıdan çıkan 
kurşun kardeşi on iki yaşın 
da Hasan'ın snğ böğründen 

girerı·k solundan çıkıyor. 

Derhal memleket hastaha
nesine tedaviye getirilen lla. 
•an bütün tedb ı rlere rağmen 
a dığı yaradan nıüteessiren 

dün sabah ölüyor. 
Suçlu evraldarile birl ıkde 

adliyeye teslim edi mişdir. ·-
Soy adı 

Terzi bay Ahmed Necati 
(Uğur soy ad nı alnı şdır 

Yine bu kavga esnasında 
Şemıeddin'i ve Mehmed'ı 

de sol gözü ile kalbi üze 
rinden yaralıyorlar :ıtehme· 

din kardeti Receb ise mü 
tecavizlerin elinden kurtul 
manın en son çaresini ta
bancasında buluyor ve iki 
el ateş ederek Osman oğlu 
Cemıl'i arkas ndan yaralı 

yor Vaka yerine yetiıen 

jandarma merkez bölük l<u
ınandanı bay Sırrı hadiseyi 
yatışdırıyor, intihabı kanuni 

V ("IlİZ(' Ios \T <t r <ı I <t 11(1 ı, kaçdı 

Ti.irki\l''ııiıı paıııuğa 

olaıı ilııi~:ıcı teza) üd 
Pılect><ri cı lırLle ,· akı ıı 1" • 

bir zaıııaııd.ı .\dana 

ovasıııda \asi ı:-.ka~ ı 

arazi i~lı·rıııc zarurel • 
lı:ısıl ol:ıeakdıı·. Aııkara 

civarıııda t,:ıılıuk. ' .di

:-iııd<' ~apılıı akda olaıı 

lıLikı'ıııwt nwrkt>ziııiıı 

ML ilıtivacıııı Lı · ıııııı 
• 

eJeeı·k olaıı su 

beııdı• iı ~a<•t'ı i.erle-
1 

ııu•kıledir . Gt>lecd, k.ı~-
1 

da ıııt'zkılr htıı.diıı is-, 

1 •ıut•"e basll\acat11 rı .. .. h 

ü.ıııill olıııııı\ol'. Beııdiıı 
• 

in'ası ıııaı-ı·afıııın 9,2 
ıııilyoıı liı·a ıutacağı 

L:ılııııııı olunuyor. Beıı

diıı arku,1ndaki lıiri

kiııli ı-:;iilii 10 ıııİl)•lll 

111Ptre ıııik:\bı su~ u 
ııııılııevi olacakdır ..• 

\ Üst tarafı birinci yüde ) 

.\ıirıa, 8 ( .\ .. \ ) -
Bi.ıti'ııı lİİ\'t' ;ı r "Pıııilt·ı·iııe 

' fı l'ikliğı• lı l'fi ı lıııısılir. ı 
' ' 

1" 

'ı•ı·ilt-ıı ı•ıııı·.. tll'rlı:ıl 

iıaal ı·Lıııt·lı·ri bildiri~-

111 i~ıl i I'. 
.\ksi t:ıkdiı•tlp ÜZPI'-

leı·iıu: ales :ıeıla('ak.dır. 
' . 

~)11;ıyı•ııc l'dilıııı · k üze-

re genıih•rp ~akıııda 

hııluııaıı lıir liıııaııa !!el-, 
ıııt'lt>ri eıııiı- vı·rilir:-;e 

dPl'hal iıaaıa ıııeclıur 

duı·lar. ~ıullı-tli fırlıııa 

'e sıığuklanıı dt•\<11111 

s:ıı k.ı Mak('doııy:.ı'daki 
' . 
<ısi ktl\ \<'lkı·I' 

Ilı u ıı ı azaıııa il 
~ar ~ı 

orı.lıırııııı 

lı:ırek('liııi ıriiclesd i r-1"'1 .• .. 

ıııı·kdı· , •• k.l'sif hir sis 

lı "a lı:ırı J..:1111 ,a ııı:ıııi 

olııı:ıkdadır. Biizgarrn 

siıldt·ıiııtlı · ıı lıir lıiikı'ı-• 
ıııl't ıa' v:ıı·t',i düsıııüs-.... .. " 

ti ii '" 
( ;e ıı<· ı·a 1 K o ııtlı 1 is lı iz -

ıııt'liı e ıııiık.üfaleıı na
zırlar lu•\ı·ıi ıarafıııtlaıı 

lloıııa 8 (.\ .. \) __ .llı·-

:-ul ııı:ılıafıl İt al~ a'ııııı 
Yııııaıı lıadist•fprıııi ılık.

k:ıtle L:ıkih vı~ Yıııı:ıııi~

t:ııı'd;ıkiİı:ıh :ııı ıııı·ıı:ılii_ı 
ııiıı lıiıı ı avesi iciıı ııııılı-. . 
l ıı ıııı·l ındlıirll'ri lt'lkik 

f'tıııPklir.Bir knl\:ızöı·lr 

iki kt>şif ~ı·ıııısı oıı iki 

atl;I\ a ıriı nıı"'I' Pilli ı· :ıl. • ;-. ;""'I ' 

ıııı~<lır. 

.\ıiııa 8 (.\ .. \) 1 hl\ as 

ajJllSI llllllıalıiri IJıldirİ

YOI' İıı!:ilırrı· l'lci~i :hıa-. . . 
yi~i leıııiıı it;iıı ~:ıpıları 

gayrt'lleri ~ı·ııııwıi ile 

k.ar~ıl:ıdıilıııı lıiikı'tıılt'L 
' . 

l'Pisi <)aldaı·i:-.'t· IPıııiıı et-
ıııis I(' •r,·rl'k İıııriltı·ıı• .. rıı ~ 

lıüktJlllt'Iİııiıı /.!t'l't'k İıı-
' 

giliz ıılıı~ıııııııı lıi•siYa-, . 
tıııa ltH'1•11111:ııı ol.ırak. 

tabii ıazi~(·ıiıı lıil' :.ııı 

'~' 11·1 iadl' eılilıııı•si ıe
ıııcııııiı-iııdı· lıııluıııııııs-, 
dur. 

Paris, 9 1 S Şj - Yunanis 

ılaıı (jcdiz lasııııs, l ii - dünya bilir. devletleri Brezily'da, Afl11 
.. .. I' 

tiiıı lal'lalar su altında İki tarafın mer'i olan bü zonun uçsuz bucaksız kıY 
ı 1 tün mevcut muahedelere larında hala vahıet halinde idi 
l\a ıııısdır. E:-ki G(•ıliz ik 

• ne kadar riayet etmekde insanlar yaşar 1 l 
köprüsiiııiiıı bir kısıııı • olduğunu, iki tarafdan han- Pola Neğri triY. 

111 ~ular gö1iirdüğiiıı gisinin mılli terbiye, milli Pola Negri, bir çok aıı liiom 

drıı Fılt'a l:ı·rua111a "' 
,, ' ;:""I 

llı•ıwıııeıı arasıfl(Lı ıııii-

ııak:ılal ılııı·ıııu~ılıır.:\'ı·lı 
' 

1'111 lııı l ışkııılığı .\lt>-

111'1111'11 ı·i ı ar ıııd<ı kia f'a

zi~ i ll'lıdit l'ldiği ıı;ııı 

kö~ liilı•f'('t' lt'dl ıi r :ılııı-

n1a ktlad "" 

Htıg·ün 
Yeni Türkiye 
Ecz•lh<tnesi 
Nöbetçidir 

tan'dal<i isyan hadisesinin 
balkanlarda ıhtilat yapma· 
s nda korkulmakdad'r 

Türk Bulgar hudu ·' ların 
daki askeri tah,idat ş mdi ik 
hududları koruma yo'unda 

bir hareket sayıla ~ıilir. 

Paris, 9 [::i Ş[-Vanizelo 

s'un llan'ya bomb ıduman 

da yara landığ anlaşı ' mı§dır. 

Venizelos yara 1andıkdan son
ra I\ ili k ru vazörile İ ·kende. 
riye'ye kaçmışdır . 

Paris, 9 (S.ŞJ- Hükümet 
kuvvetlerile Asiler arasında 
Gümülcine civarında vukua 

g< 1en çarpıtmada hükümet 
kuvvetleri m ığ'üp olmuş, 

Gümü'cine'de Asiler n eline 
geçmişdi ı. 

Roma, 9 (S.Ş) İtalya 

te•kilat ve milli hazırlıkla- t ı · d - 'b' ~ııııii lır t ~ e ernı yaz ıgı gı ı, o 
rın tedafüi veya hangi bır değil . Hilakis memlekt1' u: 
komşu aleyhinde tecavüzi olan Varşova'ya dönmüıdiir '\ 
mahiyetde olduğunu göster- He sen ertsoe:u nll : 1 

mek için cemiyeti akvam 
ve cihan efkarı umumiyesi karısına armağa1'11 utını 
ne kanaat verecek usu .terle Düğünü münasebetıle !\"'luru 
hakikatin meydana çıkması· llertsogu karş sına çok de lan 
nı kabul etmeğe hazırız. ili ğerli bir armağan vermifdir lop! 
zim hiç bir hareketimiz im· Bu armağan, güzel bir ger· .alış 
za koyduğumuz muahedele· danlıkdır G !rddnlık 372 t• ırad 
rin hiçbirine mugayir değil- rihi ve fakat sade inciclı 0ğu 
dir. Herhangi bir komıumuz yapılmııdır Gerdanlık ıc• İlde 
a eyhinde onun taman'iyeti 1 ında bilezik olarakda tal'' ki 
ve emniyetini tahdit eden nabilir. ava 

bir hareketimiz yokdur 11; Gombel MihraceS Ha 
naenaleyh l'u lgaristan' n bu tebaasının borçıa·~~~I 
müracaatını her halde· bize ff 
matuf olarak izah edilen rını a etmiş. arsa 
vesile haricinde baıka mak Yıldönümü münasebeti albj 
sat ve sebeblerde araıııakda gombel Mihracesi asil b !uyo 

isahetsizlik olmasa gerel<dir jent yapmııdır. Mıhr~,ı~h n 
Yunan dostumuzun bütün 37,500 sterling liras nc!Jı:,r 

dostlarımızı elem içinde bı· ıbaret olan tebaasının ke eni 
rakan dahili ıztırabları he· haznasına olan eski borçl• ~rtd 
nüz bitmemişdir flört mem . rını affetmitdir. Aynı zanı•~ rin 
leketde l<an dökül·ııesinin da mihrace o günkü se ·~ ·ını 
bitmesini ve nizam ve inti· cinden 225,l)Üü Sterling Jıl an\ 
zamı ammenin biran evvel sı tutan ( 1 .5 milyon Tii~ ı "• 

lirası) bir kısım vergileri4 ğı~ 
avdet etmesini temenni et-

affetmişdir. ak 
mekdeyiz. 1 liç bir devletin 

dahili ı 1ine karıımak asla Hitler'in yatdıAı s~1 ,~~~ 
hatırımızdan geçmez Ümid yar hastane mut o 
etmek isterim ki Bulgarista- ı d 
nın da vaziyeti öyle olacak- ha.ine kon U· ~~arıa 
d Hitler'ın harp zamanın ~ibi 

ır. • b' 
Ru kaha hat, ajans haber. yaralı iken yatdığı seYl~ ır 

hatane timdi müze halı llıış 
leri arasında Bulgaristan'ın 1 konmuşdur.Bunu.1 sebebi· ~tuz 
bir il<i sınıf askeri silah al el ' ı 

man önderinin orada te ~ ' a 
tına çağırdığı ha 1 erlerini 
daha büyük hayretle oku

dum. Böyle bir şeye hak 
verecek hiç Lir sebeb yok 

dur. Bu itif>arla asker topla-
Yunan isyan kar§ıs nda tam ma haberinin doğru olma· 

edılmesi değıldir. J{u has1'1
1 ğ~r 

ne şundan ötürü mi.iıe ug 
çevrilmi~dir ki, Hitler'e > ~ır, 
man ulusuna ya.-dım el len 
büyük fıkri burada geln11 linli ı 
dir Ve Hitler, bu has!•~ ~~ss 
den çıkdıkdaıı sonra ulvi 1 ~alı 
yesine eritmek için bin l1aca 
engellerle savatmak mecb

1 
[:uv_ 

riyetinde k~lmııdır Bu ıt •tdıi 
yar hastane müze Berli~ B 
yakın küçücükPazevalk ~ Up] 

tinde bulunur. Bu müıt lturt 
Hıtler'e aid <ıGenel Sav~l '•tıü 
la alakadar bir çok hatır ~Uın 
lar, ve bu meyanda kurş0 aş 

la bir çok yerlerinden d ~Öz! 
lık pantalon ve ceketi b D 

bir b taraflık göslerecekdir. dığ nı tahmin etmek ister 

İta 1 yan gazetelerinin neşri ya. ve hem de bunu temenni 
tı da hunu isbat etmekdedir ederim. 

Paris, 9 ı S,Ş) Son alınan 

haberlere göre Asilerine in 

de bu unan donanma dün 
Selanik'ı bombarduoıan et 
miş ir. 

bize gelen es~ 

Ülkü 

llalkt>\l •ı i lllt'('lllllilSI 

Ar.k ra'da ayda bir çıka·ı ve 
lialkev'eıi ıı ecrrunfı ı lıı 

Türkiye Cumuriyeti Hü 
kümeli dostluklar ve taah
hütlerini bRğlılığını açık 

alnile her "•Ü nasebetle ve 
her yerde itimad eder. 

ülküıııi~ son 25 İnci sayı 

dol~un yızılarla ı;ıkmışdır. Ay
rıca (lia kevleriniıı 934 seıwsi 

fa .ı l yı·t rapJrları) ınmıı da 200 

Sı)fal · bir .livı•si vardır. 

Okurlar mıza tavsiyo eder z 

t l lunmakdadır, ı eri 
Hastane . müze, güncl1, 1Ular 

güne gitdıkçe zenginletdit' 1tra 
mekdedir. tor, 

--~~~~~~~~~~---~~--~--~---~-'l'-i 
Doktor o kadar sevgisinin aletine 

kapılmış yanıyordu ki: Bu büyük sev

gi uçurumunda bir (Tükel) nedir? 

Sevgi; Bilge'nın eyileteceğine artık 

inanır ve •evinirken onun doktorla ev· 
lenmesini de istiyor. 

duyduğu zaman sap sarı olmuş, donmuş konuşuyordu. 
kalmııdı. Annem de sizi ziyaret etmek is· 

Sevgi; onu Hilge'nin odasına aldı. tiyordu 

BU KALB 
·DURACAK 

Hıç hiç aklına gelmiyordu. l• ılge'den 

baıka bir tele sevgisi, bir tek düşfın· 

cesi kalmamışdı. 
Buna "aşkın çıldırtanı,, derler. 

Çünkü bu genç !<adının, hayata kar· 
şı l·inbır arzu ve emelle çarpan bu sev 
memiş kadının. kuvvetli l>ir sevgi)e 
ihtiyacı yok mudur:' 

Tüke; yılarca tanııd ığı Lir insanmış So .nurtğanlığım sizin'e tanıştıkdaıı 

gıbi B;lge'ye doğru koşdu: rnnra geçdi dıye size teşekkür edecek 
- Neniz var, çok üzüldüm, geçmi§ mit. 

olsun. Babam da sizi zaten çok sever E:r 
Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazan: Mükerrem Kamil 
- Artık benim olacak. 

Art k doktorun kafd•ı; bir tek sev
giyi esası tutan kalbinin karşı•ında göl. 
geleı e boğul"' uşdur. 

* 

Ona doktordan da!·a e; i bir koca 
olamaz. 

Halinden ani , yacak. her dakika has 
talığını göz önünde tutacakdır. 

Diye onun solgun ellerine uzandı. 
Bilge; bu güzel genç kızın içden 

gelen sevgisine tatlı gözlerle bakdı. 
Sizi yatakda karşıladığıma pek 

Geçen gün dedım ki: ltt ecl 
- llaba! Mümkün o'sa da ben de b,,_. \ 

m. 
yan llilge'ye katılub seyahate çık· )arııı 
sam. 

- Eylleıecek Kuvvetlenec k Diz. Doktor; geceleri sabahlara kad<>r 
Bilge'yi bekliyor, gündüzleri de birkaç 
saat odasına çekilib uyuyordu. 

Sevgi'nin; bu tatlı hayallere gömül· 
düğü zamanlarda . Bilge de aral k göz 
kapaklar arasından yeni bir yuvanın 

sıcak havasına gülümser, dalar giderdi 

nıüteessifım. Sonra annemle babam sizi rahatsız 

edecP~imi düşündü er d': ol naz de ,lıler· 

'it; 1 

duğt 
ders. 
bını 

!erinin dibinde yalvaracağım. Beni yüz 
üıtü b'rakmaması için ne lazımsa onu 
yapacağım. 

Ve ona yalnız kocası, sevdiği gıbi 

yaklatamaıam hile. Doktoru gibi kal
mama katlanmasın istiyeceğim, 

Ah . Eğer Bilge benim olursa .. 

l:!u zaman ard,1 sevgi, '1 ilge'nin ba 
şından ayrılmıyor Onu oyalamak, gül. 
dürmek için bin bir şey bulub söyl İ· 
yordu. 

Sevgi de iti anlanıııdı 

Ona yavru kuş gibi bakacağım 

Sabahları elimle bir kuş yavrusu bes I 
1 er gibi onu doyuracağ m. 

Doktor, Bı ge'yı deli gibi, hasta gı 
bi seviyordu. 

Bilge; lıu Sevgi'yi nasıl karşılıyordı.? 

İşte ~evgi bunu hala öğrenemenıiş
di.0 da seviyor mu? 

Okuyacağı kitabları ben seçeceğim. 
Ben uyutacağım. 
Hen uyandıracağım 

(O) benim hastam, k lrı'll, çocuğum 
herıeyim olacak 

Ve kitablarım, mesl eğim, 

rım . O zaman ondan gelen 
hasta '•· 
lrnvvet 

içinde daha derin birer mana alac ,k. 
lar. Hayatla barııacağım. 

(Onu) sevdiğim için herşeyi seve· 
.:ejtlm· 

Bu; hiç belli değil, onda kuzu gıbi 

bir uysallık var llerkese gülümsiyor, 
tallı bir•ey bulub söyliyor. 

Dad sının ellerini ok•ıyor, çocu.!'..unu 
dakikaluca yatağının ucunda oturtu
yor, seviyor .. 

Herkes~ eyi ve tatl ı , . 

Aca ha f·u uysal 1 ı lr, bu sevimlilik ve 
tatlılık; içind ı boy veren sevginin ese· 

ı rl mi? 

• 

Doktorun biraz dinlenmek için çe 
kildıği akşam saatle inde idi 

Tükel'ı; Hilge'nin odasına aldılar. 

Tükel; bir •Ürpriz yapn ak emeli 
ıle sevinç içınde yalnızca çıkuL gelmiş
dı. llabası heraber değildı Ve telefona 
haber vern1iyor 'u. 

( ll u 1 askın; gene kadının hoşuna 

gidecekdir) diye dütünüyordu. Ve onu 
görünce diyecekdı ki: 

- Sizi o kadar sevdim ki . Günler 
ce baha mı bel<ledikden ve bir çok şey 
düşündükden sonra lıöyle yalnızca gel· 
meğe çı s 'ret etdim. 

l'il nem bu FÜrprızim sizin de ho~u 
nuza .~ itdi mi? 

Fakat Bilge'n in hüyük bir hastalık 
atlatarak henilz yatakdan ç kamadığını 

Diyordu. 
Tükel söylüyordu: 
- Yola çıkmadan önce babama le 

lefon edecekdiniz. Babam işlerin i zı dü 
zeltdi . Hep sizden bir ses bekliyorduk. 
Bilseniz telefon zilı; günde kaç defa 
beni aldatdı. 

Aayan l'ilge'dendır diye koşuyor, 

sonra ltırılarak. ald.rnarak dönüyordum. 
l\ilge: 

mı? 

zi, 

- Sahi mı? 
Diyrrdu 

Sahi mi benı bu l,aılar sevdiniz 

Çok, o kada r çok sevdim ki sı 

Şimdi llilge'ye sevilmek çok tat'ı K" 

liyordu. 1 öyle ilk görüşde kendısini be 
ğenen ve seven güzel, akıllı, tatlı bir 
genç kızın yürekden gelen sözleri; ona 
güzel duygular veriyordu. 

Tükel; kut gibi cıvıldıyan bir sesle 

'I ükel; genç kadının 1 unu red etme 
sini sabırsızlık a bekli ı o . 

zınle 

yordu. 

Ö yle ştY olur mu? Seve seve si' 

yolculuk ynparım demesini isti' 

Fakat Bılge kısaca: 
Yolculuğum uzun zaman ıç: n k~ı· 

dı sanıyorıım diye karıı ık verdi 
Genç k11: 

e "Yi . llu da çok eyi. \rtık ıiıJ 
eyileşinciye kadar sık sık gelir, görür 
düm değil mi? 

Sonra alnı bulutlanarak: 

- Ama . Ben böyle kendi kendirfle 
gelin güveyı olurken siz içinizden e 
nimle eğleniyor musunuz.' 

Devam edecek 

M. 
~e y· 
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SAVAŞı,l~ GÜZEL YAZ! YARIŞI 

Deliren Adam 
idare evinden şaşkın; bi - ı külli yordu. 

lilc bir halıle ı·ıkdı. Elleri Aradan bir kaç gün geı·-
triyordu B;kışlarının feri mışdı. O, rnaholle aralarında 
iinmüş, ~öz pinnrlarına yaş- bin bir düşünceyle, aı·, susuz 
r toplanmışdı. G •nı· yüzü- dolaşmış ve nihayet on beş 

lln derinleşen çizgileri ona ı:ünden beri uğrıyamadığı. 

:Olr tasa \'l'kmiş bır odam uğr.ımak istemediği yaolı 

alini Hriyordu Gölr, ka - avine ulaşmışdı. 
n kurşun tabakalarile ör- Korkok ı·ekiogen alımlarla 
lmüş, sessiz, hareketsiz evinin knpısına doğru ilerledi. 

Uruyor, sanki lı:ığrını ya- İçinden gelen bir titreyişle 
lan acının tesırile gözlerine anahtarı kilide sokdu Made-
lııplanan yaşları tutmıığa ni bir ses boş bir mabedin 
•Blış~n bir adam gibi arada duvarları arasında çınlar gi-
ıırada içinı çekiyordu. ince bi ölüm evinin koylu köşe· 
loğuk bir riızgar yolcuların lerine akdı. iı,ori heyula gibi 
iklerine kadar işliy0r. Yer- girdi. M rdivcnlcr korkulu 
~kı su birikintılerıni yavaş ölüm sessizliğ nin iı.,nJe bcı-
avaş kımıldatıyordu. ğuk boğuk ı·atırdadı. Gözle. 
Havı dökülmüş. eski p.ıl - rinin rengi g t lıkçe açılıyor, 

'osuna sarın.lı, Sokağın dar yüzünün sarılığı art.yordu 
k•ldırımı üzerinde bfcerıksiz, Kulukları, sonsuzlukl:ırıı ku · 
•arsak adımlarla i!Hlttli. rışan bır sı si duyacakmış 
albinde ince lıir E zı du gibı dikkat kesılnıı~di Aynı 
Qyordu. Helki bu yolları sessizlik aynı ı·ııtırdı irinde 
n çiğnoyişiydi. i\ yıld.r solonu geçdi. Bin bir sırrı 

~r akş,ım yeni h ı r sevinç, St•klıyan, tasu, sevin-. sevgi 
)ıni bir seYgıylo evine se- ve nih«y• ı guzd karısının 
htdiği hu yollar şimdı göz- ölüm nefeslerini her kuytu 
-rinde kar.ınlık, uru lu" ğı kö:ıesinde gizliyen yat k 
ınıyan sonsuzlulı.lar gibi odasının kapsında bir kaç 
<anlanıyor, titriyen bucakla- dakıka rlunlu. Nilıııyet bir 
ı g;t gi.Je yorgunlaşıyor, hayal gibi sessiz nynk t pır-
ğır vücudunu taşıyumıyu- dllurıle odaya süzülJıi . 

ak bir hale geliyordu Dü_ Kap.nın Lıın kar* sınıla 
İinmek istıyor, fakat bir karısının. ogüzel, billur ses-
•irlü düşüıDmiyordu. li kurısının beyaz ve soğuk 

On beş gün evvel ö),.n ölüm yutağı duruyordu. S ı 
~e.rısının ocısı yetmiyormuş bahılanbcri boğazında dü 
İbi fel ekden yediği ıliğ'er ğüınlıaen lııçkırılrlnr ı·öıül· 
ir tokrıtla işinden rıkarıl dü. Kendini bu ~oı:uk fükot 
ı~dı. Böyle kış o tusıııda yumıış1k yatağa ntdı. H 1 ('kı 

ı\uz lira gibi küı·ük bir ma- rıyor, boğulasıya hıçkırıyor-
Jan da mahrum k t. lıııası çok du. Göz yaşları inre yollar 

ğ.r g lıyordu. Belki brısı çizerek yasılık lan yuvarlanı· 
ag olgaydı bu acıya katl:ı- yor, yat.ığın üzerinde bir 
ır. onun ınce, billfır sesin- ZJman durdııkdon sonra kay-

lan ruhunı akan tesell l ~ ri bolnyordu. 
linliyerek mesut olmak, bil. Aradan bir saat geı·di O, 
nssa onu mesut etmek İ\'in h:l.ld oğLyor, \\ırpınıyor, ke-
·alışırdı Fakat şimdi ne ya- ntli kendine m rıldanar:ık 
ıınc.ıkdl? Kimsez'z, sevr~isiz, eski mesut hoyot,nı anıyor, 
hvasız, pıras Z Ot• yap:ılıi karısını \'Uğırıynr, fakat dı-
ıirdi? N~sıl ya ıyabilırdi:' şard.ıki h ır \'ın riizgllrın uful-

Bu düşünı·,•l,r kaf.ısına tusuna karışan inilLilcri bü-
aplanmış gitdikı·e büyüyen yüyor, büyiiyor. kulaklarını 
~Urtlar gibi içini kemiriyor öbür ıJtiny:ıd:ın gelen kor 
~illinde açılan f,ıldket U('U- kulu sesler gibi çarpıyordu. 
llınu gitdikçe büyüyor ve Bir zaman yatakda doğrul

baş döndürücü L:r t!erinlıkle du. Ağlıya nğlıya kanlauun 
~Özlerini karartıyordu. gözlerıle odanın en ince kö-

Daldığı büyük su birıkin şelerine bakdı. Onu urıyor 
1ılerinJen !sıçrıyan ı·amurlu du. Onun hayalini arıyordu. 
1Ular yüzünde benek beoek Ağzından bir soluk gibi 
1ıralandıkça göz'.eri sulanı dökülen kelimeler gü~·lükle 
}or, boynu yavaş yavaş Lü · kulağına erişdı: 

Seniha' Beni yanına al!. 
Bu kolimelrr ona d~ha eyi 

geliyorJu.B rden gözleri par· 
laJı. Soluk benzine k.on dol • 
du. Durgun kafası ı~ledi .. 
Ô1üm!. Ôlneektli Ül~cek ve 
biricik sevgıli karısına k.a
vuşocakdı. z,ten bu fena 
dünyanın sevgilerini tatmış, 
acılarını l'Okmişdi. Artık 

onun için ı·ekilecek ı·ıle kal 
momışdı. Sdvgilisi, i~tikbali 

öldükden ~onra nasıl ya ·
yacakdı. Fukat o da ölec •k 
ve dünyanın ı· irkeflerinden 

kurtulacakdı. 

Yatalrdan ok gibi atladı. 

Titriyen ııllerile masanın 

gözlerini açdı ve kurı~dırdı 

ı<:line soğuk bir ılemir par
çası iliş li. Bu brovanikdi. 
Brllki bir dakika sonra ha
yatını sonuna erJırl'cek olan 
silı\ hı elinde çevirdı. \'evirdi. 

Hakışları her zaman karı-
sile beraber oturdukları koltuğa, 
ilişdi Onun üzerinde ne gü
zel mesut zamanları geç 
mişdi. Gözl~ri tekrar yuşur· 
dı. Sinirleri gHŞ •di Yavaş, 

ağır adımlarla kolluğun ya
nına gitdı. Onun havı dökül
müş kadıCesini okşadı, okşJ

dı boğıık bir sPsle «elveda 
Jedı: Sonra aklına bir şey 

gdl miş gibi durdu. Rır za
man karısınıı kö~Jdeki çe 
yiz sandığına bakılı Oraıla 

onun, o güzel meleğin goy
d,~i elbıseler vardı. B~lkı 

onların arasında o güzel 
vücudun ruhunu bulur, ru_ 
hunun kokusilo serhoş ol -
urdu. ilerledi ve sandığı aç
dı, En üstde karısının bir 
ay evvel yapındığı Krepdö
Ş! n eı t ari duruyorclu. Elleri 
titriye titriye alıJı Kokdu, 
uzun uzun koktlu. Gözlerin
den ııkt•n yaşlarla btıyaz 

ipııği ıslutdı ve titriye t.t· 
riye yne koy<lu. 

Şimdı sundıltılnki bütün 
elbistıleri birer birer 
al yor, kokluyor, üz•rine göz 
yaşları ,löküyor vı~ nihayet 
yere koyuyordu. Sandıkda 

ki el!ıiseler birer birer ek _ 
siıdıkçe ölıimün yavaş ya 
vaş yaklaşdığını hissediyor 
ve kurbanlık bir koyun gibi 
~!rafına beyazları büyüyen 
gözlerile bıkıyor, sanki yer 
lerinda şessiz sessiz duran 
o la eşyasından bir yardım 
umuyordu. 

Son defa "ğildi, bakdı. 
Bir kuç entari kalmışdı On. 
ların arasında bir kdğıt ıles· 
tesi duruyordu. 

Bunlar ltarı~ının evlenme
den evvel kendisine yazını§ 
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8 
beylerin de beraber bulun ı 

~,·a \·,·a S' t,·111 ·. ,·1 \ ',·t ~,·a 1 ~ " ... 't duklarının farkında değıldi. 

Yazan: MU..,TAFA. YÔRÜKCGLU O havalıye mahsus kiı.nun- 1 
Ertesi günü Eskitehir'e h<· re 

~t eden 1 rende. maiyeti arasın 

~ mağrurane duran Edhem'in 
~~n na ıokulan süvari za-
1lti ne fikirde o 1duğunu sor· 
dı.ığu vakit "Kardeşlerim ne 
dtrse onu y.:ı pacağıw » ceva
bını aldı. 

Memleketi kurtardığını 
~e yüksek bir mevki sahibi 
lllunduğunu tddia ve bir 
'Phe kumandanının maiye 
~l\de çalışmayı zül addeden 
dhem kardeşlerinin vere 

~'İ!i dierktif dahilinde hare
tt edeceğini söylemek su

'•tile izharı aczetmekde 
~ 1duğunun farkınrla bile de 
~•ldı. 

Süvari zahiti, Edhe".'ın en\ 
~~ltıimi arkadaşı olub hiç 1 

1
' vakit yanından ayrı 1 ını

~·tıı lştipli Halil efe l 1 I ile 
r,,' görü,meği muvafık bul 

11 • Şimendıfer Akpınar İs 
[ 1] lstirdalı mütcakih bınir'rlc 
Utıı idam edilmi~dir 

tasyonuna yanaşırken, Ed 
hem kumpartıman pençe 
resinden dışarıya bakdığı bir 
esnada, süvari zabiti · 1 la lil 
efeye yanaşdı ve: 

Efem. dedi karar karar 
mı:' . ·e yaı acağız? 

Halil efe gayet liıkaydane 
cevab verdi: 

- Ya biz ya İsmet! Va 
tanı biz kurtaralım, başkası 

kumanda et~in; bu olamaz. 
8en bizimi.- bir olmazsan, 
sonra pişman olursun .. 

tiüva ri za [,iti ha yrel eldi. 
Edhem ve Reşid gibi, göya 
kurnaz ve bilhassa Reşid 

gil:i harbiye mektebinden 
çıkmış binbaşılığa kadar 
yükse nıiş ve en sonra ko· 
mileri olmuş bir adam, SÜ· 

vari zabıtinin maksadı h:\
kikisini anlamadığı halde 
Halil efe sezrniş·H 

!'üvari zabiti o kadar dal
gın idi lu aynı trende, Mus· 
tafa Kemal paşa. miralay 

evvel soğuğunun tesirile uyu
şan vücudlar, teshin kudre· 
tinden mahrum trı nde ısı 

nam•yordu. Halil efe boy 
nundaki m.:ıtray çıkardı, 

süvari zabitine: 
- Konyah: çek , bakalım. 
Dedi. Süvari zabiti de, 

muhtac bulunduğu bu ıs t
ma vasıtasını :.ldı ve bir 
yudum içdi. 

llalil efe matrayı ağzına 

doğru götürdüğü vakit 
sokağa döker gibi ağzına bo 
şaltm,.ğa başladı. Süvari za
bitine: 

- Korkma koca bir bin 
lik daha var. iç içebildiğin 
kadar, şimdi Eskişehir'e va 
rır varmaz ayrılacağız. Son
ra bizi arayıb bulamıyacak 
sn. lakin pişman olacak~ın 

Süvari zabiti gayet müte 
vazıane: 

Aman, Efem, ben s;z
den ayr.lacak dei:ilim. 

Dedi ise de e•ki bir şaki 

o'an Halil efe. süvari zabiti· 

[1) - Şimdiki iktısat hakaıtı 

YÜZ: J 

iDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ 
-. __ __,,, -

Türkiye ökonomisi 

ı dır. Soıı yrll:ır ıçıu
de Türkiye, . ~ ııtli iil· 

kesine buğday Vt: ş. ker 

Yamburg'da çıkmakda olan h\liııi büyük hir laas· olduğundan şimdi ar-

22 ıubat 1935 tarihli Virt- sıılıla konıııııış olması tık yalnız Bulgaristan, 
ıaftsdinst ökonomik duru-
munu araıdırıırak diyor ki: y iizüııdı>ıı, yıldan ~ıla Homaıı~·a ve Yogoslrıv· 

!ll'ıttt'ıı '"'ııwıı on iic dalıa ziyade sağlanıla~ · ya'daıı nıulıaeır gelmek-
• 

~-ıl, hie durıııadaıı sa- nıışdır. Eskiden dt'dir. Bu ülkelt>rdeki 

,.ıs i!P uğnısarak, lıit- ılış si~asa 11zP- Türk azlıklaı·ı ise talı-, ' . 
kiıı hiı· iilke lıaliııl' rindi' ıııiiPssir oları mini olal'ak sıra ile 

girıııis olaıı Lozaıı aııd-, . 
l.ısıwısı Tii rkiv("si ıı i 

' . 
dt•dı·~·ip ıoplıyarak kPıı-

d gi·ıclPri iizı>riııP kıı-, 
raıı Kaıııtil .\laliiı·k'iiıı 

lıaYsalalaı·ııı :ılaıııı\:ıeaii;ı 
lı·ııwrkiiz lıar(>kı,lf ııı.-~
Yalarıııı n !'nu·~t> haş
ladı •. \ zlı k far nH•st•lPsi

ııin t'1'a~lı lıif' s11rdde 

lıalkdilnıiş olıııa~ı dola

\lsılı• iı·.-daııti zııı :-iva-. . 
sası ı ökiindl:'ıı kazılıp 
a~ılnııs, n' hıııııın soıın-, 

Clllllla d.ı kayıd YC 

~arısıı ol:ırak ~t>ııi hiı' 
'ıınl ct'\l'ı•si iı·iı ı· "İl'-. ·• ., :--. 
ııı is ol:ııı Tiirkhı•'ı iıı . . 
ılıs ~ivas:ısı \:thaıH'l 
sp;·ıııa·, ev(· karsı i~ti""-. . . 
o~ıluğu mı•ktııplnrın kopv;·
ları otın .. 1 ıy.lı Kallıinıhı ırıct• 

fl<' bir •ızıyla 1>{:ilıli, aldı 
v • ılPrin ılı rin bnkdı. 

Hır 1 n gözl. rııı le lıir ~im 

şrk ı·akılı. İlk moktu~un 
üz 1 r10Ue cc') ıvgi'n ın'lml: · z 

b, y» vardı. Hu ne d •ıııo•kılı 
K ır,sı pat onun~ <<S ıvgiliın» 
mi dıyorılu~ \I ·ktupl ırı ıl.ır· 
ın ı d ''ın et.lı. Erel ,., 
Jı,.p<i ttü ı: az beye iılı. 

ı;öd ri dön lu, k,ı ~ s ı nıl.ı 

karıs·n n ha) ali l..eı tlısine sı

rıtır g bı duruyorılu O, hun 
1 rı cskiıl •n gıilümsenıe 

zan ne !er lı !;i ııı ıi :ınlıyordu 

D.ı ı ı ek p.ılron onu y.ınıııa 

karı-11 i\·ın um ~·lı. 
K fısı k'ır ş·I , 

Bin bır Zrlııılı ok 
karışlı 

birden 
lı 0 •ynine saplan l , Dlişünre 

!eri tuz gıbi puı-.ılanılı. 

Y.tva1 y11·a · kufısıı.ııı ho 
11ldığ nı. gözl~rıne zınılan 

k · sılen odanın dönın• ''"' 
'"' ba~ıadıg nı hisse.liyorılu . 

* • • 
ErtPsi gün pmurlu .o 

kaklurd.J polislı•rin gözleı i 
dönük lıır genci itıı kuka 
brakolu gölur.Jüklerı görlil 
dü. 

ne müstehzi bir bakış 1 a ce· 
vab vermekle iktifa etdi 

Şafak sökerlren Eskiıehir 

gözükdü. Çerkes Edhem l la
lil t feye: 1 

- Ver !·akayım efe, şu 

matrayı. 

üiyerek bir kaç yudum 
konyak birden içdi. Kısa bir 
müddet sonra da tren, Eski 
ıehir istasyonunda durdu. 
Trenden inerken Çerkes Ed
hem süvari zabitine: 

- Bizimle mi geliyorsun? 
Dediği vakit Halil efe Ed 

heme: 
Sen şaı rm şsın ga ıba 

Şu mühim işimizi görelimde 
tren kaçmadan çabucak ye 
ti,elim . 

Dedi ve Edlıem'in koluna 
girerek Edhem'i sürükledı. 
Sü, uri zabiti llalil efenin hu 
saygısızlığına fena halde kız
dı. Edhem'le Halı! efeyi 
bizzat takib etse bir hadiseye 
meydan vereceğinden kork 
duğu cihetle, yolcu'ar kah 
valtı yapmak için istasyon 
lokantasına girerken süvari 
zabıti de seri adımlarla garb 
cebhesi karargahına ilerli
yordu 

Soluk soluğa karargaha 

A vrupanm bii~ iik dev- 1 ıııilyoıı ,800 bin 400 
l<>tleriııdeıı lıi<.: hiri, hiıı ki idir. 

Aııkara üzeriııde tesir 

~aplıııı di~·e bu giiıı 

artık i\\ İill('('Pk ıııe' ki

d" deld ldiı'. Ra 1 k un 
' 

dı•vlcllrrile haglaRıııak. 
zor hı kda ıı i Jpı·i gelıı ı iş 

biı· duruııı değil, St'\P 

se,ı• kunılıııı.ı~ hir dl's 

dekdir. B11 lıirliğin 
' 

sı~asal '«' 

görÜlrııPll' 

lı ii lüı llH' l i 

iikoııoıııil. 

İli(' Tiirki'P 

ıı ıe rk.ezi ıı i ı ı 

sık sık salıııe ıılıııası 

da \Pııi h:r fll'salıa gii-
• • 

ı·e 1 G.7 ıııil~nıı ııiifusi-

11' Balkan dt''1eılı·ı·i 

~Jisaka girıııiş oları 

de' letlrr aı·asıııdak.i 

si yasal ııı ii ııase belleri 

gildik<;e sıkı hir biçime 

giı·ıııekdt>dir. Xitekiııı 

buııuıı bir !Pzalıürü 
ı olıııal iizerc şimdi de 
ükoııoıııil. hirlik. inık.an 

vt:' fayd..ılar.ııın ara dır· 

masıııa boışlaıııııışdır. 

A \ ııı isıilısal cığıı·ları . . . 
iizPriııde ökoııonıik 

ccılısııınlarııı ıııiilıim . ' 
faydalar V('1'111İ y('('('Uİ . o 
diişiiııt···~i ~·r ı·ıııı y~n aş 

,.a qıs dalıa fa, ~lalı olaıı . . ' 

anısı ıı<İa ııüfıL~ coklu- hii~·iil. öl.oııoıııi alaııfa· 
• 

ğu h.ıkıııııııdan (Hoıııa- rıııa hırakıııakdadır. 
ıı~a 19 rııil~ 011) ik.iıı- llt·r ııe kad:ır bu uğur-
t'if;ırj al<ııı Türl.İ\(•ııiıı daki ıığraşnıalar 

t" • 
ııC' kadar :ığır hasııı;ık.da lıcııiiz dalıa haşlaııgıcda 
olJıı~u1111 giisll'rnıek- IJııluııuyorsa da, Liitiiıı 
lt>dir. salışıııııı birlikde idarı> 

Balkan devlelh'l'İıı- Pdilıııesi etrafındaki 
d(•ki Tiirk :ızlıklaı·ı ııır- Tiirk - Elı•ıı güriişıııe-
~clı·~i lıiif.lıüıi·ııı diizt'l- lPri hu işin temelli bir 

lİ f ıııt ııı is ol ı ııası ı ıarağıııC' ıı 
• • 

nıisal ,içiııe ~irıııiş olaıı 
deylı•tlerle giidiilt'ıı 

' 
bu ı·vi ııı i.i 11 a se IH'lf e ı· . 
billıassa 

\'ılıııa kadaı· 11eceıı oıı 
• ;-,,, l 

ı ıl ıci ııdı• Ti.i rki ve . . . 
628,0 JO ınıılı~wiriııi 

verlt>~dirmis, 1930-3.J. . . . 
de 15,000 'c teııııııuz-

daıı soıılr~riıı 1934: .. 
de kadar yalııız bı·ş ay 

ieirııll' 12,000 mulıa!'ı-
• 

I' a V (' I' \ C \ 11 l'd ' (' I' -. . 
ıııi~dir. ~lııhacıı· dcğiş-

ıirııw ısı Yuııaııi~tan-
• 

la biishiitiiıı hiti:·ilıııis 

geldiği vakit. ilk evvel ku · 
mandan İsmet 1 eyi sordu. İs
met beyin llilecik'de olduğu
nu öğrenince, seryaver Şük 
rü beyin yatak odasına koş· 

du Şükrü beyi uyandırdı 

ve vaziyeti kısaca anlatarak 
Edhem'ıe 1 lalıl efenin takıb 
edilmelerini ve kaçmak is
terlerse öldürülmeleri için 
tahriri bir emrirı ıcabe.len 

muakkıplere verilmesini yal
vardı. 

Şükrü bey, derhal muha
fız piyade bölüğü kuman 
danı yüzbaşı Nureddin'! ça-

ğırtdırdı bir tarafdanda,süvari 
zabitinin ricası vechile bir 
emir yazarak "kumandan 
emrile seryaver ıükrü" diye 
imza etdi. Beı dakika sonra 
gelen yüzbaşı Nureddin'e 
de: 

- Şu tahriri emri alınız 

ve harfiyen totblk ediniz 
Lüzuıııu kadar da efrad aİı 
n•z,hemen Edhem in evini ta
rassud altına alınız. 

Emrini verdi Süvari za 
bitine de oturmasını iıaret 

ederek daha mufassal malu
mat almak istedi Süvari 
zabiti Mustafa Kemal paf& 
ve rüfekasının istasyonda 

plana dayandığını !-!Ö -
tı•nıt•l.dedir. Eğ ı· tütün 

' 
i~iıı<lt: lıöyle bir elbirli-

ğiyle çalışma meydana 

gt>lt'cPk olursa, ki öleki 

mi.istalısilleı·iıı de ini 
hi rlesmeve katı I masıııa • • 
lıi<' bir ıııaııi yokdur, 

bunun arkasından kuru 

iizliııı, şaı·.ıh ilah .• Gibi 

maddPler iizeri ııde de 

hi rl i kde çalışmalar ~e

lı· bilir Avııı zamanda . , 
y PııidPıı caıılaıııııış olan 

ıi raa l 'P. or 111ancı1ı k 

ıııaddPleri iizeriııde de 

•lo"rudaıı do"ruya nıii· '- :""" t"' 

hatlıılc imkanları var-

olduklarını söyleyince Şükrü 
bey hemen bürosuna ve 
oradan da erkinharbiye re
isi Muzaffer beyi.l[: !yanına 
girdi ve beı dakika sonra 
dııarıya çıkarak, bekli yen 
süvari zabitine: 

·- Onlar Bileciğe geçe · 
cek, kumandanla Çerkeı 
Edhem'in aralarındaki 

suitefehhümü izale edecekler . 
Edhem kaçdı. Edhenı'

in ya laıesini görecekler ve
yahud hiç yüzünü göreml· 
yecekler 

Dedıği esnada kararıAlı 

binas•nda bir tellt baıladı ve 
görüldü ki,Kazım,Celal Hakkı 
Behic, Reıid ve Hacı Şükrii 
f3] beyler karargahdan içe
riye girdiler. İsmet beyin 
Bılecik'den Esklşehlr'e hare
ket eldiği ve Mustafa Kemal 
paşanın yalnız yaverlerini 
a !arak, İsmet beyi yolda 
karıılıyarak beraber avdet 
edeceği anlat•ldı ve öyle ol
du. 

Edhem hasta olduğunu 

söyliyerek meydanda görün-

[3] Şimdi General Muzaffer 
[3) - O zaman mebus, şim

di Ayvalık'da alay kumandanı 

miralay. 

sokan bir ülke dunı-
bu ıııuııdaıı cıkarak, • 

nıatlılderi başka ülke-

lere, mesel~ bunlara 

ihtiyacı olan Yunanis-, 
taıı'a göodere\Hlecek 

Lir güce yükselnıişdir. 

Bundan başka, gelecek 

yıllar içind~ bakır, kroın 
ve aııtimuarı madenleri 

artıklarıııııı da ötı:ıki 
Balkan ülkelerinin 

yeni sanayi korunıla-

rıııda harcanma ilıti· 
ıııallel'i vardır. Buna 

kar ı Türkiye de Y u· 

goslavya'dan demir 

madeni alabilir. 

Türkiye devleLci 

hiı· ökoııomi siyasası 

giitmekdl'dir. Yaııi bu 
<-

g ü ıı mevcud olan kü, 

elik kuı·umlara dokun-
• 
ıııadaıı yeni 'e büyük 

ökonnnıi alanlarındaki 

işleı·ı deYlete çevirlmek. 

dedir.Türkiye ökonomi 

siyasasırıdaki deYlet.çi

liği ile gütdüğii gaye 

sermayeyi devleı öko

ııonıi kurumlarında 

toplamak. ödünçlerirıi 
ülkesinin iciııden almak • 

s<>rıııa) esi yabancılardan 
dan çok olan yahancı 

kurumlannı tasfiye 

etmekdir. Dosıluğun 

g zel bir tezahürü • 
olıııak üzere Sovvetler 

• 
Birliğinin yirmi yılda 

mal 'e es' a ile öden· .. 
mek üzere verdiği 8 
milyon dolarlık ödüııç 
ile Kayseri'de büyiik 

bir dokuma fabrikası

nın yapılması da Sov
yetlerin komşu u Tür

kiye ile elele vererek 

birlikde çalışnııya ne 

kadar ehemmiyet 

verdiğine eyi bir de-
lildir. Bu günlerd 

Anka r:ı.' da lra n ile de 

ökoııonıik görüşmeler 
yapılıyor. Bu da Ön 

[ Lütfen çeviriniz ) 

mlyordu Lakin o gece garb 
cebhesl karargahında, Mnı
tafa Kemal paıanın relılifl 

altında toplanacak olan bu 
heyetde hazır bulunacak ve 
ismet beyle muvacehe edile· 
rek vaziyet anla ıılacakdı. 

Artık süvari zabiti de bu 
mühim hadisenin netlceılnl 

öğrenmek makaadlle o ge· 
ce Eskiıehir' de kaımata 

karar yerdi. Çarııya dotru 
yürüdü. Edhem'ln tahıl evi· 
nln önünden geçerken, Ed
hem'! ziyaret etmete karar 
veri 

Evin kapıaını çaldığı va
kit kapıyı bir çete neferi 
açdt. Ve derhal ıilvarl sa
bitine: 

- Emir var. ,klmıe içe
riye giremez. Bey çok haı
ta. 

Dedi. Süvari zabiti ceYab 
verdi: 

- Sen beni tanıyor muıun? 
Hen Edhem beyle beraber 
geldim, Klitahya'ya beraber 
gideceiiz. 
-Tanınm beyim Ben de 

Edhem beyi görmedim. Li -
kin Halil efe kati olarak 
emir v rdl. 

Bitmedi 
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ı ! 
Medeni Akkend Sadi Ozatay '1 

iç ve salgııı hastalıklar 
nıütr.hassısı. 

Cerrahi hasta !ıklar i 
ııı ü lt' hassısı ~ 

LÜTFEN OKUYUNUZ! 

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

nnı kabul ve tedavi ederler· 

1 
1 

iPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklileri 
Me,·siııılik l't~ yazlık M ı\l\'"l.,()l~Uli - ı•.\l\l)l~SÜL(TK 

. ll()BLIK Yüıılıılcı· 

•~§§-~~~~=-=======~~~~•I .En birinci YERLf - İNGiLfZ Kostümlük kumaş/arlar 

1 
1 Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda Savaş Neşriyatından: 

BİR ZAFERİN ı ~ döşemelikleri B 

Y;ızaıı: R. Gökalp y 
A 
s 

1 1 uha.fiye, trikotaj Ve Srıire Ve Saire . 1 k. 

İıtıklal Sa vatının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı 

» Rekıt lıe t ç-<ilü ı· 111(~z Bir t~i<t ll<ı l\il<tZ<t ı ıızd<t S<ı tılı ı· 1
, ~~ 

1 Mtıhterem mıışterileı·iıııiziıı ltitfen teşrifleri istifadcleı·idiı· uıu 

~ ADRES: FAHRi TAVŞANLILI \ 
~ Fantazi Manifatura Ve Kumaş M·ağazası ~.e 

İNKILAB<:ı nın hL\Nll\' PİYESi 

Her kitabcıda bulunur· 1 
~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 .llt' ~ 
it ıra 

§§§§§§§§§~§§§~~-~~~~~ ~A~~~~~~~~~!~~~~~~:.~~~~~~~ri ~l~~~ ~Şii. ba 

•:::z:::zz::zzz::::::::::::z::::::::::* • •• 

• EN 
TEMİZ 

. 
BALIKESiR 

PaLAS 

EN i! 
•• • • 

MUREFEHlJ 
• •• BALIK ı SIR~: 

PALAS Ü 
H H 
A •• 
'lf Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde :~ a Teşrir Pdeıı t il ıııiişkiilpeseııt ıııü~terileriııi d:ılıi uıeııııııııı edt>n r• U temiz, koııforlu 'e servisı ıııükenııııel, ücretleri lıt>rkese t>lvı·ı·i~li ~eııi .ı 
tf inşa ellirdiği sıcak ve soğu!. asrıııııza uygun fevkalt\de bnnyosile ~J 

lavsiyt>yt> dt'Aer bir ottldir. Altında gazinosu vardıı·. Ga1iııosuııda t• 
bütün ~eraili sılılıiyf'~ i lıavi ve her ıııerıılekeliıı gazt-LP Ye ıııt-(•ıııııa- U 
tarını bulııııdurur. Hiizel 'e se~li radvosıı nıcvcutluı· . •• 

• •• •xzxz::::::::::::::::::::::::z:::zz:::* 

.\sya'daki ökonomik j dııklan güııdeıı heri 
birliğinin a) n bir te- serma)elt•ı·iniıı ıııu- Dr. M. Ali • 
zahürü dive tPlal.ki k.t>ııHııt>I bir kazaııc . . 
edilebilir. k ıyınığı tf'nıi ıı etıııiş 

Yukarda lıalıseldi~i-
olrııalarıııa 'e bu satı~ 

dohı)ısile tle hunları 

reda etıııt>k ııwcburiy(•
Liııde kalıııalarıııa ra~-

Cilt, rr .. ıı~i. ht>l
~oğul.luğ11 lıa:-wlıklan · 
ıı ı ii lf' lı a:-s ısı. 

• 
ıııiz vabaııcı sirketll'rin 

• • 
tasfiyt>si i iııdr güdül
ıııekde ulaıı gayt>ye 
soııl.fınunda biraz daha 
yaklaşılmış oldu. Tür
kiye'niıı Trak.' a'dakı 
deıniryollarını elinde 
buluııdu ran şarl. dc
ıııirvolları Fraıısız si r-

~ . 
kelinin tasfi~e edilerel. 
L>evlet Oenıiryollarıııa 
katılıııasına karar 'Pril
di. Bu deıııiryolurıuıı 

satın alııııııası etrafıııd:.ı 

bugünlerde görüşıııi>lt'
ı·e başlaııacal.dır. Şarl. 
dt'nıİr\olları siri.ı'liııiıı .. . 
lasfive ·iııe 1.aı·ar n•ı·il-

• 
rııesiııiıı iizeriıult'ıı col. 

• 
geı.;rııedt'ıı hir İngiliz 
sirketiııiıı l'liııdP oları • 
610 kiloıııetı·elik .\\dırı 

d . l d "ı .. 1 
eıııırvo un 11 rı a nı-

• 
1.unıel tarafından salın 

alınması iciıı ıuürac.ı-. 

, 

ıııeıı bir aıılasma olaca. • 
ğı ve lıu işlpı·iıı nıu

vaffold~t'tle soııuııa 
erecrği ku ,., etle 

' · ili -

nıuldiir. 

İ ıııti vazlı sirk eller-
• • 

dt>ıı gt>riyt> kalaıı İstaıı· 

bııl 'e İzrııiı· rılılı nı 
şirl.etll'ri i.lı• Tiirk hii-

1.tlııH'lİ arasıııda ~*'Ç"ll 
yılın .ilk k:.\ııııııuııda bir 
salıs ıııııkavelı>si va-. . 
pılıııı~dır. lstaııhul'daki 
tt"lt1foıı sirl.Pti ilı• de 

• 
••iiı·ii · rııl'lerP haslaııııııs 
1"" " " 
vı• cıı ı:ı·c olanı!. i\ııü-. . 
ıııüz(lel.i yaz Tiirl.i~ t' 
idal'r'SİIW ırı•eecP''İ aibi 1"I • r-ı o 
hu giiıılt'rdP lstaııhul 
clı·l.lrik, traııyay \t' 

g .. z ~iri.etleri de ~ıkı 

bir korıtroldan ıreeiril-1" • 

at ı>dilıııişdir. Kurul- , flit> krlerli ı·. 

1 Hastalarını saat üçle 
ı hükümet caddesinde mu-

11

1 ayene hanesinde kabul ve 

tedavi eder. 

1 

A one ücreti 
YIL Gl 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
ba~lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 

yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 

10 kuruıtur. 

Gazeteye ait her hususta 
Neırlyal müdürlüğüne 

· müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz. 

-·-
AVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
'milliye caddesinde Husu~i daire 

1 
Telgraf adresi: Balıkesir -

SAVAŞ 

Gönen icra memuı lu- Balı~esir ma~Keme ~aş ı ' -
ğundaıı: ·ı ~alıplığınden llelediye Dispanserinde 

Gayri menk ılün: Gönen 1 Her hangi bir cürüm vu · Muayene Günleri 1iitr 
ııı ti 
ehd 

de molla oğlu lsmail'in ala- kuu dolayısile veya görülen 
cağının temini i('in kırar lüzumu adliye binaen esha 

lar. bı yedindım a ' ınarak adliye 
Cinsi: ı·irtliğinden ölü 

Mehmed Alı vereselerinin . 
Mevkii: Mantar alan mev.I 

kilnde malürnül hudud şu·

bat 31 5 T. ve 43 No. tapu 
kayıtlı 169 dönüm tarlanın 
borca kdfl mikdn rı. 

emanet dairesine l<slim olu 
nan eslihai gayri n.emnua 

eşyalardan muhakemeleri 

1 

neticelenerek sahiplerine ia. 

desi kararlaşdır ldığı halde 11 

sahipleri tarafından almak 

Takdir olunan: beher dö

nümü yedi lıra evrakı nak· 
diyedir. 

üzre müracaat edilmemesi 

yüzünden bu gibi etyalar 

çoğalmakdadır Binaenaleyh 

Artdırma günü: İcra dai· eşya sahiplerinin tarıhi i an 
resinde 6 nisan 935 cumar- dan itibaren on beş gün zar 
tesi saat 14 de fında kendilerine aıt efya la-

1 
1 - lşLu gayri menkule rı almak üzre makamı aidi · 

ait şartname 26 Mart 935 ne "üracaat etmedıkleri tak 
tarihinden itlb ren Gönen dirde eslıhai gayri memnua 

icra dairesince herkesin gö nın ciheti maliyeye ve eoa· 1 
rebileceği şekilde nçıkdır. lar.n da eıyayi cürrniye tali · j 
Fazla ma 1umat istiyenlerin matnamesinin 9 uncu mad· 
icra memurluğun3. müraca desi mucibince bllmüzayide 
atları. satılacağı ilan olunur 

yü~d~ 1~r 1~:;iy:k~~:~a~e~~n Gônen asli~a rna~~emesinaen 
mılli bankanın teminat mek 20 teırini tovvel 934 tari 

tubunu ibraza mecburdur hinde ölen Gönen'in tırnaya t 
3 - İşbu gayri menkul üze mahallesinden hacı Ahmed 

rinde tapu sicıline müst~nıt "oğlu kunduracı Mustafa :ıim· 
diğer alacakblar ve ırtıfak i' 

1 • . . 

h h
'bl . . h ki metindeki alacagını ıstıfa ve ı• ak sa ı erı ve aaır a a- . • . . 

1 ·ı· t ·h· d 't'b talebıne ragmen temınat ıs· 
rı o an ı an arı ın en ı ı a-

. · - · 1·nde e k tıhsal edenıiyen a'acaklı ren yırmı gun ıç vra ı .. . . . . 
müsbite erıle icra dairesıne ı Gonen J3<! no lı zıraı kredı 
müracaatlar • aksi takdirde kooperatif şirketi 31 kanun 
para pı;ylaımasından hariç evvel 934 tarihinde ölü '.\lus 
tutulacaklardır tafa'ııırı terikesinın resm<n 

4- Arttırmıya iştirak et tasfiyesini istida ve bu itil ar 
mek istiyen!er ıartnamenin 

bütün hükü ıılerini okumuş 
ve anlamış olmalıdı lar. Ak

si takdirde okumuş ve anla 
mıı addedilirler 

5 - Arttırma gününde üç 

defa bağırıld:kdan sonra en 
çok arttıran üstünde bırakı 

lır.~u kadar ki süıülen p<y 
yüzde 75 şi bulmaz ve rüç. 

hani haiz ahcaklıların ala 
caklarıoı lemin etmezse en 

çok arttıranın taahüdü baki 

kalmak üzere satış geri bı 

rakıh 

Ve on beı gün içinde tek
rar arttırmıya konulacakdır. 

Böyle hal vukuund~ ikinci 

arttırma 21 nısan 935 pazar 

lesi günüdür. 

Yine bal<lda zikr edilen 
bedel elde edılmezse •alış 

talebi düıer . 
6 Gayri menkul üzerine 

ihale edilen kimse cıerhal ve 

ya verilen mühlet içinde iha
le bedelini vermezse ihale 

feıhedilir. Tekrar arttırmı 
ya konarak en çok arttıra · 

ı na ihale edilir. Ve iki art 

la lerike defterinin yapılma· 

sı takarrür etmiş olduğun 

1 
dan kanunu medeninin 561 
nci madde•i mucibınce ölü· 
ne kefalet sebebile alacak-
1 larıda duhil olmak üzere 

alakadar olanlar n alacakla· 

rile borçlarını ilan tarıhinden 

itıbaren bir ay zarfında ev
rakı müsbete' erini hamilen 

müracaatla beyan ve kayt 

etdirmeleri lüzumu ilan o u· 

nur. 

layı tezKare 
Askerlik şubesinden aldı 

ğım terhis tezkeremi zayi 

etdim yeni,ini alac ğımdan 

eskisinin hükı .• ü olma.dığını 

ilan ederim. 

Edreıııid'in Güre karysinden 

Rasih oğlu İbrahını --tırma arasındaki fark yüzde 
5 faizle hükme haccı kal 

maksızın müıterii evvelden 

tazmin ett!rilır Malum ol

mak üzere keyfiyet ilan olu · 
nur. 

Ci" \l.\ HTl·.Sİ <;C. " LEHİ 

Üğlı•ılı•ıı stıiır:. saal 15 -
lk. Bav \lııııt'd Eıııiıı 

1'.\Z.\11 . GC'NLEHİ: 

iti İı· lı:ı-ı ılıkları 

Üğlı•,lt>ıı soııra saal 15-1 fi Kulak, Boğa·1,, 
Bıırıııı lıasıalıkları llr. B:ı~ \h•lıııı<>ıl K:iıııil 

P.\Z .\llTESİ (;(;,\'LEllİ: 
S.ıhalı saat 10 - 11 İ~ lıasıalıl.ları ))r. 

B.ıv .\lııııPıl Eıııiıı 

Üğlt'tlı•ıı soııra 15-111 1 :üz 
B<I\ İlı..;aıı .\lııııt•d 

S \LI <:f'.\LEHİ: 

hası.ılıkları l)r. 

S,ı halı ~aa l 1 O · 11 
Ba' .\lıııwd Eıııiıı 

İe lı:ısıalıl.ları Dr. J 

an 
ııdi 

ta 
\ 

ÜğlPdt>ıı ..;oııra ~<ı.ıt 15- U) )),~lıastalıkhırı. 
Dr. opt>raıiir Ba.' Sadi Özal ~ 

C.\HSAllB.\ <:f'~LEllİ: 
. ögtedt'ıı soııra s;ı:ıt 15 - ı (i İı•lı :h talıl.ları lıatı 
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