
~ı grevinde dön on i~i ~işi ölmüş~ür. 

Her yerde 3 kuruttur 
Balı kcııir : Kuvay ı M.C. Savaş Yurdu. 

PAZARTESİ 11 MART 1935 

Balkanlarda barış 
Ha~~ında bay Titüles~o ne ~ ı yor ? 

Her na olursa oısu ı balkanıarda sulhun munaf aza edilece
ne kanaat ha s ıl edincs Yunanistanı? uluslar arası bakı:ııın

öncaGen göründuğündtn daha az Yahi.11 olmak mütalaa edi
Lbilir 

Biikı·"~· 10 (,\ .. \ ) -
alkaıı aııtaııtı ha k.ı-

ı hay Tiıiil.,..;kıı raci-
ı ajaıısı ıı :ı hı•yaıı:ıtda 

llluıırıııı~ \t• tlt~ıııistlir . . ' 
ı: 

llali hazırdaki lı ıidi

ler balkan llıİ:oiakıııııı 
İiı>ssir oltluğuııu lıiı,: 

iraz giislerıııek:-izi ıı 
ibat etıııekdı•dir. Bir 
ıenıleket Y 1111 ıııisı:ııı'ııı 

CUMURlYET; EMECE HAK., DECERE HÜRRlYl:.T GETlRlR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

Bulğar'ların şi~lyetlne f ransız gazetele
ri hücum ediyorlar 

1 
Çıkaran ve Batyazıcı 1 
Eıat Adıl Müıtecablıoflu ----

ikinci YIL - SA Yl : 397 

Bulgarlar ne hazırlıyor / .. . , 193.4 Senes~nde . 
Novosı-i gazetesinin bu başlık 1 Turkıye de lktısadı Vazıyet 
altında dıkkate değer bir yazı. Mııuaze~eli deulel .bütçesi -;-- Tanzim. edl~en dı1yıı~ıu umumiye serulsi - Ecnebi serma-

1 yenin rıcati - Fıal iezyıdl uasltasıle zıraalln hımayesl ue lhrucal işlerinin dıizelmeıl 
Pdgrad, 10 (.\ .. \ ) - ııı echur lııtulıııuşL.ırd ı r. - Arazi ue suların geniş suretle ıslahı - Ticaret rnuuazenesinin temin olunduğu -

No\ osti uazetı•si «Bul na- Su Vf' bıı b ::ı lkaıı <lev- Almanya en eyi müşteri ve en mühim furnisôr - Sanayileşmenin llerlemeal - Beı 
ristaıı il~~ h:ızırlıvo~» l~tiııiıı lıudutlarırıı ge- se~elik Tıirk sanayii planı - Nakliye vasitalarımn mıihlm surelde düzellilmesi 

bashır,rı allıııd:ı hiı,' ~ a- Cf'C('k ofall herkes bal- f" - ili -
• rı • ıcaret siyaseti a .darı zarfında 75,5 IH•r iki memleket icin 

zısıııda di .\·or ki: kan ul ı ısu vf' orduları- • Ti'ırb.he ' ııiıı ecııelıi ıııilvoll lira kıymetinde şa,, anı memnuniyet 
So.vfa\ la balJ.. a ııl ı arıs. 11111 ıııiiŞll'l'Pk C<' hlıesile 1 • • · ııu•rıı eketlerlc eıı ı tia 1 "ı· l r d · ı..· ( J · ı · • ·· 1 a " 1 ı 'Jca• 1 (' f e bir idlıale 81 mil~ oıı li- uı u z a m ışa e~ e-

\t~ ıı ı zaıııııı . ı ı ı r • t ' (';l\llZ 1\ l';oıl •S l\l lı' ::"O \:l' ''l d 1 . d : · . · ıııu ıa <' esııı e ittihaz llwsi 10 - 8- 33 tari-
lıazırlı"ı "'' lı a l'p 'i'ıb.- l«ışıst haha ııızaıııla- td·-· ra kıvıııt•tiııde bir ilır:ıc 
st>k · 1 i~arıı 111 İ"lı·ı; ı ,·ıll.·ı rıııııı \t' • ıııüs;ılt>ıiıal 1 '' 

1 ~ 1 
•• rniitekabiliyPl ' · lıiııde Berliıı'<le akdo-

u ._ 1 tekalıül eylenıişdir. ı ı ki · 
t 1 d 

-
1 1, lk 1 1 JH'eıısı ıı, soıı sene zat'- uııaıı ta"as 'e erıno 

•11 llll ugu ~il Sll'<ı (a f'el'Vel' >:l arı arta . " 
h:..ılkaıı arıt <.11 1 11 nııı<.- 11.arısıklıklar (•ıkarıııak 1 fında t>~· ı rıt'IİcPler ver- llallıuki grçeıı sene. ıııukavelenanıesi ve 
lwdı•siııP 'azılaıı :saıilı arzu' edeıı .lıPrk, · sill 1 ııırklt', isahı•tini isbat ler zarfında ıı ı u·· L .. rıazır burııın 14-2-33 ve 

· "tıııı's(liı· ' 19 - 2- 34 tarı'lıleı·ı'nde 
lıüküııılı>l'le tanı ,... buıııı hılıııt'si h\zınıdır. ' ~ · 

19ii4 seıı.-sinin birinci rakamlar milyoıı lira ak<lolunan ze.Yillerinin 
sağlaııı lıir halk<ilı itti- Fransız gazeteleri 
fakı ıııe\ eu l oluuğuııu iehim ize yazıyorlar. 

k;iııuıı -· ikiııci tes.rin olarak: lıiisııii tesir eylemesin
den ileri ~elmisdir. Ev-• • 

1 

Birinci Kanun - lkiııci Teşri il 19ii3 1932 1931 
ıı il u tııı a ı ııa ı ıı ak l:'ızıı ıı dır. Pa ri s, ı O ( A . A) - 'i Jc:-l-ıa-=-ı _______ __! __ ....:...:::...:...::..._:_~ 

il Bulkarı aııtarılı lıalJ..aıı Bul .... "ari:sıan'ııı Türki.'c' 1 67,5 77,5 118,9 bay Titı esk o · 
de\lPtl ,·ı·i iciııde tanı ye ıııuvacrlırsiııdı>b.i hattı ihraç 82,3 88,9 112, 1 

'elden olduğu gibi şim-tıgüıı !!Pcirtlii:i'i dahili . . ' 

Lİll iıııtilıaııı toprab. 
İitiinliil!iinii konışula
ıulaıı hiri tarafılldaıı 

ehdit Pdılnw~i 

daha beli" lıaıııri tlt>lil • · 1 T' d rı ;- hir istikl:\I, hudut hii- harı·kPti hiitiiıı gaz,. te- .. ıcaret ıııuvazenesin e fürb. 14,8 11,4 6,8 
vur<lır. Balkaıı rııisakıııı c ·d· 
. . . tünlüğü ve llİzaııı lP- ı .. 1·in dıkkatirıi et>lp Pt- ı 1· 1 zı inki~afıııı gösterir 

ıçııı ınız ı ı•d r nle n n eııı.l'llerı \ ıııiıı etnıeJ..tJ , diı'. )lisakı ılıt•kde<lir. l)o··ı·ı Jtıı·ıı·.ıl 1934 seııesinde Türk miiııf r.d rakamlar, 
aııtıki Pli ~üeük hir <'ok sııllıu sen•rdı. Bul- . · · · 1 T" ·k· · .ı· 1 1. • • , 111 <l ı 1 . ·r·· ı. , . tıcarı~tınııı i ıraı· fazla- uı 1, .1• l933 ""ııe - ı 
ııuıSP la ıı olııı· .. • "' ı zııı 

1 1 .. , • · · 1 ı za e p,, Pr ya ı<ıncı ... ızell·sı url\l\'t' ııııı • ' '" 

di de Almanya Türkiye 
ııin Pil eyi müşterisi 

'ı> ı>n ıııiihim furııüsö
riidür. 1934 ikinci teş
rini i<;inde Türkiye 
lıiikı'ııııeti \e bir Alman • """ .,,.,. ıu"ıııııPtııııll ( e · 1 ""' ı - ı 2 - ·ı · l't•irilı•l ilı'r K ı •ı ..., bil' a~keı i kıı' 'l'l tanı- · · · ~ 1 ~1 )a ııız ,b mı Yon birinci te rinindeıı\ ı pri 

•• 1 • arşı ın. ı , konı~u rııPrııll'ketlerin ılıtıvut lıarPkelıııı lils- 1 1. "d ·ı. . d. b ,,.. ı · f ı · ır;.. aıı ıuareı ısl' e u h · · · 1 •ı.. ·•ııza ıt•rı'IP rııii~tPııill a~ 111 ~ııllı prr\PJ' Pıııı>l- ıııt uıı lelıdit ı•<lildikleri \İp '" buııuıı ballan arıcı tıral'el ı:.ı" · ııı<la 
ıı ı .ı 1 ı · ı· 1 ı ı· ı ı · ı · 1 · seııeııiıı ikiııci LPşrini kk ı d" ua ıeuı · l'I' e tf'~ ı s P( ı - IPri be:-olt • di"iııe inallrııak a"t il'( ı• )il' 111' ı·rıııc ıııisakı ıı ııı lıavatiyetiııe ra · tıııı ar ııeşretıııe ı-
e11 e · · ı · ı · ı ..., ı l · · nilıa\, ·eliıı f,e rııı"rkez , ıııııryp SiS Pllll !H t'll (Devamı ikinci yüzde ) llSn. t' f'Cl' l l' ):ır<lııııa ( Devamı ikinci yüzde) ği cihetlt', nıevcııd de-

han k asııı<la tutula ıı 

~aııayi konsersi\'onu . . 
arasında 22 mil yon 
mark kıymetinde de
nıiryol nıalzemesi itası
lıakkıııda akdolunan 

Du .. n uın. um.AI "taarruz başladı 1 klt•riııg lıı>saı)lanııda ğildir, Alıuaıt l't'Sıııi is-tatistli kleri ııe ~öre :\1- ıııub.a' eleııaıııe Türk-
'fiirki \e\ e ıııal idlıal Alnıaıı enıtı·a nıı"'ıbade-
d · · man,:ı bıı s,.ııenin ilk 

e Pil ıııt>ııılekeıler nıen · · lesi ııin bir kat daha 

Hükumet kuvvetleri İııuvaffakıye-tle ilerliyor ' ~aaa~:~:~ b~:·?a:~::;·0ı~1 e':~a ;:.~~:
1

;~~~ırıda !1~;~~~~ çoğalmasına 
- - 1 11 - marklık eııılia idhal edncPk<lir. 

ayy<ıı·t~lcr· Dı•<tl11<l V(' K<l\ı'<llcl'(lcl asileri boıııbalııdı- cul otuguııu ve hu 1 . . ... ' 1934 senesi zarfın-fark.ırı izalesi iciıı Tiir- etnıış 'e Turkıye -
VOl'C)f lıir <lclllcl y<tr<tfa11.cl1. 1\.ctValayıJtİİktJIUel kUV- kiye\lt>ıı nıt'zkı)r ıııenı· den 38,3 ıııil~on mark da Türkiye Almanya'-

tl • 1 1 lek.l'tlerc 24,5 ııı'ılvoıı kıynıetiııde emtia al- dan gayri şu menıle-Ve eı·ı !!'erı ıı c ı J k ı ı ki · ~ lira kı"'nıetinde mal- mışdır. Böylelikle Al- et ere erıng ve ta-

v • 1 G• •d'd •ki 1 • ·ı" d• J r kas muahedeleri ak-enlze 05 1 r ı e ı·stı a" ·ını 1 an et 1 il_!raç edilect>ğiııi d_ü- 1 manya men aatine ola-
• . suıımek !azını gclır . ı rak hasıl olıııuş bulu- detmiş veya yenilemiş-

Pari:oi, 10 (Soıı dakika - radyo) - Bu :;;ı_ ııelıııilrl el karı uıııurııi- \t>L ed ı •ıı lıeyennameler 1 Son sı>ne zarfında Tür.ı nan 5 ıııilyoıı 'marklık dir~ Belçıka, Bulgaris-
lıatı caat lıı:-~de ııııııııı ı i taarruza ~ı · ci l nıis,KaH.I· 1 ve dP avnı veclıile İ•- yağ<lırıııı lar<lır. kiye ithal:itınııı kısıııı farb. ikinci teşrin ııiha· tarı, Hollanda, İtalya, 
hükıiıııet ku ,., Plleı·i tarafırıdu ıı i~µ.ı'ı Ptlil.nıii'.idir. 1 yarı lı ;.eke Liııi. takbih Atiııa, ı o ( A .A) - azaııııııııı yedi sanayi , yt>tine kadar Almanya' japonya, Yugoslavya, 
Koııdili.; ordııs11 ilerlt>ıııPkdedir. lliikiınıet hir 

1 
etıııckded i r. ~avas ajansı ııııılıabi- / ~le. tesisiııe l:'ızını olaıı 1 ya vaki olan Türk ih- Norveç, Avusturya. 

heyaııllaıııı•:;iııdt' . .\dalar dPııiziııdeki adaların rındrıı: . .\ varof zırlılısını ısLıhsal vasıtalarından 1 racatının çoğaltılması Rusya, İsvt-ç, lsviçre 
:ısileriıı eliıw get;m e .;iııe fazla l'lwııııııiyPt \t'I'- Lakib ı• ılpıı bir ıayyare ihart>t idi. ' {izerine birkac nlilyon ispanya, Çekoslovakya 
il ~di~i fa', ı l .Uakt>dııııy·a'da tt'lı ik .. rıiıı ciddi ol- gı•ıııiyi bul • ıııı~ hir borıı- 1 

Miillferid nıeıııleket- ıııarklık menfi hir far- ve Macaristan. 
duğuıııı biltlirıııisılir . lıa atmış ~t'ııidı•ıı lıasa- ! len• k:ır~ı Tiirki~·e ti- ka ınüııkalip olmuşdur. TürkiJe'nin, kendi-

Çal<laıi" Yııııaıı ıııillı ıiıı(• ııeşı· . ıdiA'i hir lıe- ra ıığrauıı.~dır 1 caı·pl plançosunun tar- Emtia nıiibadelt>sinin sile bu türlü ıııukave· 
YaıınJ ıııedı · : " Bıı sahalı ıııııu ıııi ıaarnızıınıuz lıa:; ~la kPdoıı~ a ı•t>hlw~iııde __ _.;.._~~-::::::=-=-·---:::=::::::==========' leler akdetmiş bulunan 
lndı. Pt•k ~:ıkıııtla f'~i lıaherl l' :ıl :ı c:/.(IZ. . lıtnalardiiz11lıııişdir.lluva Bulgar Güba'da memleketlerle vaki 

Gern·ı·al Koııdıli~ ıı ıı ı ıı,affakİ\t>liııdt•u t•ıııi . , ... topı;u kıı\\t>tleri bii- olan enıtia mübadelesi 
1 1.iııı. Eleııleriıı \ . taııpı · r· \l· ı·lığ'i, ;ilPı· iıı nıodl'l'll tiiıı ~fırı asilerin lllf'\- yüksek clske- 1 Grev ve ihtilal daha inıdideıı umum 
~ılalılarıııı hiç .. iııdirı cekdirn dı·ıııi~dir. zileriııi bonılıardııııaıı • d harici ticaretinin dört-

:\.tiıı:ı, 9 (.\.A) Dün alıııasııı:ı ' dikkuı Pi- etıııişlrrdir. Köprülrr rı meclisi 1 evam ediyor de üçünü le kil etmek 
;ı~şaııı rıe ' rt>dilt• ıı Lt>h- rııı·k ~ ıırt•lileiııtizaııı ye G 

1 
taıııir edilıııis \e llıaııi- Parls, 10 [ S . Ş J Kralın Parll, lhO· ~Sl.Ş)-Küba'da dedir. 

lı'- ·· l ... • enera Kondilis ' grev ve 1 tıla devam ediyor B ti TM k" ' l!e "Ol'l' tav\'are eı· Stıl\111111 t:ıııı·.ıı1ıt• ıı \l' al · •ı· 1 11 r J ıııs·• ı b k ı u sure e ur ıye , u n ' .ı. · . .\tiııa, 10 (.\.:\) _ a l\tl C ı 1 ı ., uı ·. aı a.1 ıgile toplanmıı olan . 
Sı>rı z istas' Ollllllll \e katı olarak tesis e<lreek H ·· ı k B 1 -k k k . 1 Cumurıyet reisi bizzat lhtı- niıı Kleringe tabi bulu-
s('r•"z'll" ·.ı~ı·ı:rı'n lalı:ı~.· . Oivarıhaqı biı· çok. ko· 1 lll\llllH'l il\ VPtleri u gar yu se Al erı mec l· lilcılara karıı harekete geç 

..- . .- "'' ·"' lııı l0 S\'llı lı"t't''·ıı· l)a ' ... 1 \ak 1 'la' ... . ı) sin kararları arasında üç Bul 1 · . .I · B H b" d nan emtia ihracatı kıy 
' , • " h<' :;;- ınurıısl t'l'İ lıaps l'lıııişdir , ıııt a .ı •"'uf ııya \e mı ... ır ugun ır ıaat e on 

'llıı ıııPrkezilli hıııııhar- larıııtla digı•ı·lı•riııd{'rı Tay,\tH'(•lı·ı· Draıııa ve 1 Trab.ya'~ ı :ı"i Çf'telrr- gaz Generalı da tekaüde sevki iki kiıı ölmüı on iki kı,ı yara· met itibarile 933 se-
dın1a11 Nıııis.· lerdir. ·1 1 1 1 · d 1 · 1 edılmiıdır. lanmııd r. nesının Nisen Eylul ~ ua ıa wtPr >ır r ı Hı- Ka\<.ıla 'dab.i kışlalaı·ı , ora- den tf'ıııizliyı·eeJ..lrrdir. 1-;---;--:-'.~--:-:-:-~~-·~------ -

Atiııa, 9 ( . .\ .. \)- Ba~- luııaıı lıir takını ht>v. iıı. ı .ı k' t 1 k 1 · p . (, ') \ . lerın lıer birin .. ellişt>r zamanda asi Jıaro !!e- nıfında 12 milyon lira 1 aru:ı · ı op u as · ı-r erı .ıı ı:-:, ıo :ı. :ı - -. tı- o 

lttkall t:allları·s.· !!c'l '~t·IL~- ..,·ı ··t ·ı·ı·ıı ( ı' lı'ı· , . '1 .. 1 1 1 1 tJl"tlııııı" crı"ırıd"lı"k va ·1 l · ı . . K d' tutmu olan 934 sene-~ ,, ' ·' ' · « ·sP ı ı · 1 ııı - loııı rnrı ıııııaıı Ptıııişlf'r ııa't aıı .lurııal gazeteı;i- 1 • ;- ' • ue · mı erırıııı eseıı ıre ve 
1'ilerp \lakPdoıı\;ı'd:ı ff'- kıiıııı·ı. '\."ıııı·.ıııı· .,.· t:ııı ' ııı .. , · ı ı· 1 ·ı ı· ·ı ı · ıııişdir ı· ' k k sinin aynı nısfında 1 - ııı'.ı ıı.nı z:~~ar ı r. \Prc ır- I 1111 H t ıı·ı c ığıııe gört>, · stavroz a :ı.; ·er çı ·ar-
;ııı lıa,alaı· ııil ı ;l\ e l lıu- lıf'r ıarafıı ı d .ı ıı ıııiite - llll~ılıı·. ı ı rg J' hır ta~· - h:ı~ \"ı•ııizelos Girid ..\sileı·iıı kumandanı dıklarını ve hüktimet- mezkur ihracat kıymet 
lH· bulınaz i~\a;ıırı lt'rı- ıııadİ\t>ıı ·1 .~,,·ıııı ııı · fı·ı·ı · f'I I (' ' . I . ı I itibarile 26,5 milyon ~ . . ". y a rı• 1 OSlll a rll'I( uf' ('.Ür.ıılıuri~<·.tiııi·ıı· istikla_·. gp. 11 1'1'3 Kanwnus har- 1 ce de buralara nıüfre-
İliııı· lıPnwıı bas. laııa- \t ' i-..· ıi• , .. ,ılı ı·ı,, J:ı•lıı'lı (> ı: 1 ~ b liraya haliğ olmuşdur. " . " ,prııo v ı • naııl i~ı· b.ış- tını radyo ılı, ılaıı ctnıış 

1 
ı~f' ııazırı gı•npral Kon- zeler ~önderildii!iııi va-

''<1ı•ııı ~o"vl"'ıııı· s.' \t• ılı•- ı · ı · ·ı 1 1 1 1 1 • 0 l:ınumi kontenJ"an liste " ' . t'l Prı '" :ısı ı•nrı ı ırt>I a anııa ıoııı ıalar aı- \t' Trak,n, ~lakedoıı\. a dilis'r -."önderdiai bir zı.vor. · 1 ııişdıı· 1 1· .. · 1 ı ı ·ıd 1 - ,, l'I !eri üzerinden ı'thalAı 
" u ae:ı" ~t·"ı ı· ı·ı·z. :ı .·ııı- ıııışl ı 1 la il ı ı · · · 1 ı b ı ı .. , i:l . • .ı · \t' ıııı·a l'a un- a ıa ısıııı ııııı"aH•nıete ıa er( c ıu ... unıetce kur- . ..\.vaksiyoi, 10 (·'··') «lliikı'ıııwı ıııiiıııkiirı dırılıııalarıııı isti\f'rı lı·I- ·· · ı ı• 1 ... ~ ·ı .~ -~ 12 milyon liradan 1 

1 ya ıızerııw ıa "' 1111\lı· t. t' ~\ ı" H' kı·ııdi saflarına şuna dizilerPğiııi sö' le- F 1 " •• ·ı 
tı ıtug'u kadar Lelt"fat 1 lt·r alıııakıladır. Be~- nı"'t ·1 L ı . 1 1 .... ıı · · 1 L 1 . d' . - ransız n.ruvazoru mı yon liraya düşmüş-, e ı aa e nıı\P la. gonn u \azı a<"aıı. o aıı- mı1: ıı·. Bu f.tazete a' nı 1 ( 0 ıkı 1 ...... d ) .ı •· • • • ' '1 ' • evamı DZ TMZ e uur. 

vardım • 



YÔZ: 2 

U~~;ı1~J~rnz;(Ş"E H f R f. VI .A Vf.TTf.) Balkanlarda \ 
bf'rış 

Değişık D:.Jyumlar: 

Patagonlar azalıyor 
Arjantina'daki Patagonya' 

lılar yapılan bir istatistiğe gö 
re, gitdikçe azalmaktadırlar 

( Üıt tarafı birinci yüde ) 

Taıırrille Franşız va- • 
tandaştaı·ının muhafaza- Be .r.ye 
sıııı temin icin Giritl'e 

gitmek emri~i almışdır. Bir haftaya kadar yeni binaya 
Bir başka krunızörle tq'fınacak 
hir dt> Oistt' ro\er Pi ı·e- Rt'leilh eııi 11 lıüluimet ya kadar ~ eıı i hi ııası na 

de bulunnıakdatlır. cadd<'sin°d11 C. H. F'. lıi- t;ı~ınacakdır. 
.\ıina • 10 (A.A.) - ııası yaıııııda ~·apdırdı~ı Yeni lıiııava tasııııııa 

Atirıa ajaıısı lıildir i~or: ~·eııi hinasrııııı su tesi- isi hitdikdeıı 
0

soıır~ 11ski 

l>oÇıu 'lakt>tlorı~a\ıııda satı da biırııi·dir. Onuıı t;iıııınııı yıktlırılnıa!'ıııa 
asilere karsı taaı·rıız lıu iciıı belediye . bir hafta- lıa~laııacakdır. 
sahalı 3o ta~~art•ııiıı ~- ·__ __ 

asi leriıı mevkii ne "om- ~ 
bardııııanı ıııiıteakil1 haş· Yurtdaş! 
tanııştlır. lli'ıkı'ınH·t kı· Felaketligünlerde sana yardım elini 1 

taatı l'sturunıa tahdidi- uzatan h;/a/ihmer insan/Jğın şefkatin-
nin iiç rııulltt>tif ııoll.da- den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er-
daıı ~P<_:ıııi~dir. lliç hir kek hulasa hiç bir kimse kendini hilfı-
muka,eıııetP ıııanız kal- liahmerin himayesinden uzak saymaz. 1 

mak sızııı SPrPz P tloµnı S enelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
ilerl emektlt>diı'. Ba~ Cal- aza kavda/. 
dari s gi'ıııüıı l'\ i hasla -. . . 
dığı vp ulusuı zafer-

deıı eıııi •ı ola bileceğirıi 

sövlemisılir. Devlet ha-. . 
kaııı hav .Uetaksas asi-

• 
terin tanıaıııeıı iıııha!'ı 

artık bi:- giiıı meselesi 
' 

otduğuııu nıatl111aıa bil-

dirnı is ve deınisdir ki: 
• • 

Rav Venizelos eıı so-
• 

ıııında mağlı'ıh olacak-

dır. Ele geçirdi~imiz 

telsiz telgrafları oyııa-

mak istediğini oyunu ça

resiz kakaybolduğuııu 

kendisinin de anladığıııı 

göstermek dedir. 

Atina, 10 (A.A) 
Başbakan Çaldaris ga

zetecilere umunıi taar

ruza hazırlık olıııak 

üzere ~lakt·doııya et•h

hesi ııde d ii ıı sa halı top

cu \t' ıavvare taarruzu . . . 
haşladığını \!~ asiler 

ll'Sliııı olıııazsa umumi 

taarruza huıriiıı ıreı·e-(-1 ;:"'I 4 

ceğiııi söylenıiştlir. 
Parıs, 10 [S Ş]-Hükılmet 

kuvvetleri Serez'e doğru iler
lemekdedir Kondillı vaziyet· 
den memnun olduğunu ıöy · 

'I 

lemitdir. Ele geçen telgrllf. 
lardan Venizeloı'un mütkill 
vaziyete girdi anlaıılıyor. 

A;lna, 10 (A.A) - Havas 
ajansı bıldirlyor : 

Ralıkesir Hilıilih111er 
Merkezi 

habere göre Girid aıileri cu-
1 murlyet ilan et~ltlerdir Sun· 

day Eykıp~rs gazeteıl Veni· 
zeloı'un cumuriyet ilan ede 
rek İtalyan himayesine mü 
r.ncaat e.ldiğinl yazmak.tadır. 

Milano, 10 (AA]- Gene· 

ra~ Plastru ıehrine dönmek 
üzere hareket etmltdir. 

Hizmetden çıkarılmıı olan 
kıli<ıt :ıırhlııı tekf'ar hizmete 
konu'muıdur Diğer üç tor· 
pito muhribide tamir edilmlt 
dır. Bu üç gemi asi aemıM,rı 
takib edeceklerdir 

Lorldra, 1 O [ S Ş 1 - lngiliz 
'Yunan hadisesini iimldln.. üs

Fılonun obüs ve yakacak tünde görmekdedlr Taymise 
lhtiyac n ecnebi bir menba göre Yenizeloı dost ln rını hay· 
dan temin etdifi t-eeyyüt et rete düıerek delice bir ha· 
mekdeelr. reketde bulunnı uıdur . ' 

Atına, 1 O (A.A) İsyan 1 \ ) " 1 
Paris, U S Ş oon ha· 

hareketinin ıef erinden biri berlere göre Venl:ıeloı'cılar 
o'an Piltolatisin kayın pederi ümidin fevkinde yeniden kuv· 

tevkif edilmitdir. Kendisin· vetlenmıılerdir Vaziyet hü
den l•yan hareketin para kumet kuvvetleri için tehlı

verdiği ıüphe edilmekdedlr. · · keli göriilmekdedlr 

Pariı , JO [A.AJ - Yuna'· 
nlıtanın Pariı orta e\:lıl bay 
·Politos Ekıelıi1or gazetesine 
lteyanat;la lıulunmuı Ven(· 
zelos'un l)ellce hareket et· 
dliinl söyledıkden sonra de· 

miıdir ki" Hükumet denize ha
kim olduğu zaman lıyan bi· 
tecekdir . Bu acıklı tecrübe 
hiç olmaz a c'ddi bir yarıt 
eder. 

Halkan antandın'd sağlam· 
1 ğını 1 cöıtereoekdir . 

Londra, 10 ~A-~j - Kandl· 
ye te 1ılz postasının verdifl 

Güzel yazı 
Yarışımız sonlandı 
Neticeyi birkaç güne ka • 

dar bildireceğiz. 

lıyyare Cemiyetin~en: 
Kurban bayramında ke 

siltcek kurbanların deri ve 
bağırsak!tJrını sayııı /ıa/kı
mızın Tayyare Cemiyetine 
vermelerini dileriz . 

ı 

Veni 
Mezarlık 

için üç bağ yeri da· 
ha alınacak 

Toyga ı·tepe'de hele· 

di~ece ~eni ~apdırıl
ıııall.da olaıı a.;ri ınez:ır
tı!{ı ıı vaziyetinin le!'biıi 

' . 
için daha iiç lıağ ~eri-
nin istinıl:\kiııe heledi

' e ı•nciimcııi ıır<' karar • 
v~rilıııişdir. 

İstiıııl:lk isi \akıııda • 
yapılacakdır. 
bize gelen es~ 

Yeni Adam 
Bu güz, 1 f kir gazete sıııın 62 

inci Payısı ç kd . 1 u ıayısıııda 
b r çok dı ğeriı yazılar var. 
lsma ıi Hakkı'nın maıbuat nü 
dürü hads r m ? Ha yalda mu 
val fak olman ın s rları makalesi. 
gaz l c lik ınektPlı , adlı hi 
kayes:, ressam Arif neJıı'nin 
beyaz t meydanı baş! klı gü::el 
r eporta ı, s y ı·i 0cun üzerıne 

C1m nin yazsı. gen\·l.k ve dil 
anketıne ver im revaplar bey
oğlu kız sanat mekt b i ndekı 

müzakereler Amuk romanın n 
telr ı kas ı· b rçok res imler Se
dat Nürı'nin ço c güze l karıkn-

1 Üst tarafı biri yüzde I 
ltızınıdır. Uepiıııiz knl

lwn Yuııaııistaıı'la h ·
ı·aheriz. Hı•ı· ıw olursa 

olsıın halkaıılarda su!- ı 
lıuıı ıııulıaf:ııa edilP!'l'frİ· • 
ıır kaııaal nıı•vcut oluıı-

c:ı Yuııarıist:ırı'ııı ulus

lar· aı·ası lıakıııııııd:ııı 

\UZİ\ l'ti iinc··df'rı 0Ö.lİİk· . :'"' 

di'ığiiııdı·ıı daha az \a-, 

lıiııı olıııak nıııtal:ıa 

edil,..Jıilır. 

Bük rf' ~, 1 O ( \ . \) - j 
Gazt'lel!'r lıulg:ır h:ıtt ı • 
lıarekt•ti k:ırsısırıd:ı hal-

kan aııt;ırıtııı rı İ<'ahııı
da lı a ,. ,. k ,, l e 
ırccıııı·•·i hilı ('• erini 
~ ~ ~ :"""'ı 

lıa-

tıı·latrıı . kt:ıdır. 
- >.__.;....c-

Bulgar"laı· ne 
hazıı·layoı· 

( Üst tar fı birinci yüzde ) 

lıiı· <ldıl olaı·ak ara-

ıııakd<hlır. 1 ö .l ıırnal 

Zenciler de azalıyor 
Amerika birleşik devletle 

rindeki zenciler d 0 g"'nden 
güne azalmakdadır. Çünkü, 
münevver zenci 1er 1 üniversi

te tahsilerini bitirdikden "°" 
ra, binlercesi hcrgün Afri· 
ka'daki gözbebekleri biric k 
uZ.,nci Liberya Cümuriyeli" 
ne göçetmekdedirler 

Dünyanın büyük şe· 
liirleri 

Dünyanın en Lüyük şehri 

şudur diye doğrudan dofru· 
ya söylemek mümkün değil
dir Büyüklük deni diği za
nıan neyi kasdediyoruz? 
Şehrin kii.in bulunduğu ara· 
z nin bıiyfıklüğünü mü y<>k 
Ea içın le otur. n insanların 

çokluğunu mu, yo~ s~ nüfus 
ke•afeti dedı gııııiz kalabalı 

f! mı? Şimdı bu 1 dsntflere 
göre bunl H sıraya dizelim: 

ı\ raz .nin büyük1 ügfı itiLa· 
rıle en ba~Üa Londra gelir. 
Lonclra'nın şehir toprağı 

1786 kiloıntlre murabLaı· 

dır 

İkinci Berlin'dir. 884 ki · 
· ·ı 1 · lo :netre murabbaı. gazl'tesı sarı ı ıı,. ~ıı - ı 

Üçüncü Nevyork. 849 ki· 
l'Ptdl' Tiirk d:nası lt>-

lıiııdt> ııı ev ki alııı:ıkda 
lo ııetre mı.ırabbaı 

Dördüncü Paris, 780 kilo. 

I türleri vardır, Değeri 1 O 
\ ı·« Kinı \eniTii rkiye\i 

harlı ııı<~b.şatlarile. İ
0

t- \ 

metre murd bbaı 
Beşinci Tok)o 

metre murabbaı 
Altıncı Ş ıkago 

575 ki 'o· 

ı uruşdur. 

- il lıaııı f' d i lnıi ~ görıı H·ı~d iıı-

Balıkesir Müfıülüğün~e n ~izar ,,dellilir?Tü ki~ ~')· i 
Rasad/ıane Müdürlü - ı 1 ıthanı ı•dpıı Bul ı-:ans-

ğünıirı ltsbiii ufçlıile 14 laıı 'dır . Detlı>:ığa~ linıa-
Marl 935 l'erş_e ~ıbe gıin'.i ıııaııı ıı ııı peşinden, ıını-1 
A~r/fe ve erlesı Crıma gu- 1/1 aht'de\t' ıtlll":IVİI' olarak 
nu Kurban bayramı ol . , • o • 
drığıı ilfııı olunur. sılahl ırını artuırıııı~ılır. j 

Bayram Nam · zı 
s D 
- -
7 8 Z •vo li 

12 48 Ez"ııi 

Denizlide grib 
Ot\rıizli, 10 (.\ . .\ 

Grip lıastal!ğı salµın 
ha (İııd l' ÔİI'. İlk HIPklt•p· 

terle lisP lıir hafıa 
miidckth· kap:ııılıııışdır. 

seyhan; Ceyhan ya-
tışdı 

<l u rıııu ~clu r. Bir kuc 
• 

kö~ i'ı lıas:ııı sul;ırdaıı 

irıs Jrı H' lıay ,aııl ar 

1 
k:ı~· Lolıı u şdıır . 

.\~·, . t lı>riıı i~k:lııı ı 

Adana, 10 [!:i.ŞJ Seyhan 
ve Ceyhan lrmaklarının taı· 
ması durmuşdur. Adana'daki 
dört bine yaİ< ın aoiretln iı· 

kanına baslan ııışd~r. i 
Gediz köprüsü 
İz !ııi r, 10 (.\ .. \) 

G\'di~'ııı t:.ısnı: ı ı;ı 'ii-
• • 

516 kilo 
metre murabbaı. 

Yedinci Viyana 278 kilo 
metre mur<ı bbaı. 

llu rakamlardan anlaı lı 

yor ki Londra. Belin, Nev 
york ve Paris'den tahn.inen 
iki ker , Tokyo ve Şikago' 
dan üç kere, Vıyana'dan al 
tı kere büyn dür 

lçind" oturan nüfusun çok 
lıı ğuna göre bu ıehırleri s 
rala'lla'< lazı.n gelirse ilk 81· 

ra biraz değişir . Çünkü~ 

Dünyan n en 
olan ıehri: 
, "evı·ork 
İkinci Londra 

Üçüncü Tokyo, 
Dördüncü Paris: 
Beşinci Şıl.ago: 

Altıncı l~erlin: 

çok nüfusu 

9,2lJU,000 
8 ,203,000 

4 986,000 
4,5ıJu.OOU 

4 500,000 
4,30J,OLO 

Yed .nci Viyana: l ,8ü0,0UO 
Kilometre murabbaı başına 

.\ııaııa, 10 (.\ .. .\ ) -
Seyhan ve Ceyhan ır
maklarıııııı ta~nıası 

ziiııd eıı sak:ıtlaıı:.ııı isa bet eden nüfu • itibarile 
1 • 1 1 r dünyanın en kalabalık ı e hi r-
1\Öpriı .va ııı ıııu,..,"a ıa~ · · !erinin sıras d" sudur: 
:aııııııştl 11'. :\evyork, Şikago, Tokyo. 

Bugün 
Şifıı 

• 
Ecz,lh<ınesı 

Nöbetçidir Pari 
Pro 

Viyana, Pariı, Berlin J) Ye 
dra. 1 

Kılsız fırça kei 
Şu bizim bildiflaılz fırıl •ik 

n n sıhhate faydalı olduı- baM 
herhalde iddia edemez•~ hes 
Ôyle ya, bir yeri süpür ıı:ıeı 
ğünüz vakit bunun m1 1 
o yerin üzerideki tozu ~ dılı 
dırıp haıka bir yana iıol ca 
makdır llavaya karıp0 1 altıı 
bizim nefes borularımııd• cu 
çiferlerimlze kadar gideııl' ca 
de caba. ~u büyük kuıJ fan 
yok etmek için toz eri Tür 
aletler kullanılır ve buJ İı 
la bir odanın halıların ın·~ ~zu 
nepelerinin üzerindeki tO~ l~rl 
bu alete emdirilerek toz ~ .. 11 b 
dırmadan temizlik yap'~ linı 

Şimdi de yepyeni bir fı~ ltıas 
yapmı~lar Bu fırça üzerl~J lay 
çukur oluklar bulunan hır 
kehribar parças ndan ıbı 
l' u kehribar parçası. t'..ı I:'ra 
bir fı rça g ı bl bir elbise ili' •et 
rine sürtülünce elektrik!~ bas 
yor ve bütün tozları eaıe' fı 
oluk !ara dolduruyor. Bırj, keli 
bu tozlar sonra Lir torb ~ fe, 
içine dökülüyor. Şüplı~ lkıl 
bu suretle hiçtoz ka kaı> ~ İ 
Hunun ne kadar ılhhi "e . 1 
miz ol luğunu tahmin ede için 

1. . . J tim ırsınız b 

Bir yane:ında ~:r 
çocuk yandı 1 aadı 

Franoa'da Senkenten'dfll l\i 
bara kada Drokur aileıl ~luı 
seki7 çocuğu oturmakdad~ ıan 

Bayan Drokur ıu getırJll U 
üzere dııarı çıkdığı zaJllj l\ın 
evinin alevler içinde old111J tııu 
nu görmüf, basta olarak ~ 

il' lral 
tan l•ef çocuğunu kurtar ~ 
için eve koımuıdur f• tııa 

1 1 ~ller 
kapı fan girince a ev er ' 
dıncafızın bir çok yerle~ 0 ku 
yakmııdır. Yardıma k0~) dır. 
komıular da bir ıey yaP1 ~e 
mıılar, biraz sonra bar•~ edil 
nın bir duvarı yıkılınca. CJ 1 
çocuğun da kömürleımlt ' l>a 
cesed1erini meydana çıkJll, 1,ra 
dır . Çocuklar ı n en küçO ~tazı 
yedi aylıkdı, en büyüğil B 

he ı ya şındaydı . 1~ tin 
Bayan Drokur ha.tabi~ tıılt 

nededlr. Yangın esna•~ da 
evde o 1 mıyan bay Dro ~ bü 
işsiz kaim ş bir ameledir ıl lık 
hadiseyi öğrenince çok tP K 
teessir olmuıdur. .), }'az . _:::- - --- :::::=... IE ı ıevlnç içinde ılıklapn has ~ a odasında 

--11111 bir fırtına, bir 1 ora, bir kıyamet kop· 
du. 

Bu gecl' baıucunda yanan portakal 
renkli ışık bile gözlerini incitiyor, onu 
da söndürmelerini, büsbütün karanlıkda 
kalmağı istiyordu. 

Sevg mi benlmsemeni istiyorum. 
G~nç kadının kapalı göz kapa1clar. 

"Onu ben de severdim. 
1 Sauaş'rn Romanı: 32 

'1 

BU KALB 
DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Yazan: Mükerrem Kamil 

Bu portakal rengi oda; birden :ıifiri 
karanlıta gömüldü 

Bılge'nin gülümıemeie hazırlanan 

dudakları kısıld . 
Çünkü Tükel'i görünce ölü gibi sa· 

raran doktor; ve doktor içeriye girince 
oldujiu yerde büyük bir buhran geçir-

Sevgi de, bu durmadan konutan diflnl gızlıyemlyen Tükel; genç kadının 
genç kızı ıevmitdi Güzeldi . Çok eyi kafasında bir ııık yalı.dı 
geyinmitdi. Üzerinde beyaz bır spor el Bir zamanlar aıkına, saadetine en 
biıeıi vardı. Şapka11 . Eldivenleri, çorap- , büyük engel o'dı,ığunu dütlindüğü sarı 
lan , iıkapinleri bembeyazdı Saçları; ıın ntıanlı; demek ki bu kızdı? . 
karlara serpi l miş ay ıtıklar ı na benzi · Kafaaında bir ııık yandı. 
yordu . Gözleri; hu beyazlık aras ında Fakat yaDan bu ıtık; genç kadının 
mai. yeıil dalialarla köpüren bir deniz; ruhunda derin karanl klar yaYatdı. 

Ôyle ki,artık birıey göremez ve dü gibi hazan çok koyulaııyor, adeta me-
nekıeleıtyordu ıünemez oldu. Sol kolu yine haıtalık 

Tükel: Erol'u görduiu :ı:aman onu 
sevdi ? 

- İıter miıİ n küçük ıeni bize götü 
reyim . 

Orada seninle öyle ııü:ıel oynarız ki. . . 

Diye ıakalaıdı. 1 

1 lizmetçi kız çay veriyordu 
Sevgi; fötlför tabağını uzanar11k: 

Air dane daha anınız 
Diye ısrar ediyordu 
Oda kap ı sına vuruldu . 
Ve içeri doktor Erdinç girdi. 
lıte .. Aır ıaatdlr tatlı bir ıeıttrl ve. 

zamanında oldufu gilıi uyuımağa baı· 

ladı Gözleri kararıyor, kalbi hız ! ı hız 

lı atıyordu 

Bu karıılaıma; üç ııönlün üç büyük 
yarasını açdı. 

Karııdırdı. Ruhlarımlaki yanırını 

ıöndürü ' mez bir alevle parlatdı , kor · 
kunçlaıdırdı . 

• • 
Gece olmuıdu ... 
8flge; Tükerın aaı ı l aitdlğlnl, onu 

kimin götürdüğünü, ne olduiuou. hiç 
bir ıeyi aeçemlyordu . Yaln•z içinde bir 
botluk, ... ıada bir uyuıuklıık va.-dı. 

l\ap açı l dı . 

Doktor; gözlerinde büyük işler yap 
mağa karar vermiş bir sert ikle lçerı girdı 
Yatağın Laş ucundaki yüksek koltuğa 
oturdu. 

iter zamanki gibi başını biraz yas· 
dıfa doğru eğdı · 

- Hilge. Sizin 'e konuıacağım Beni 
dinliyebılecek misiniz; kuvvetiniz var 
mı? D<di 

Genç kadın; kapalı gözleri altında 
saklamafa çalııdığı heyecanını belli 
etmemek için ıuıuyordu. 

Bilge Artık her şey bilmı:lidir 
Hu; böyle yürü~ üb gidemez San~ tekrar 
söylüyorum: 

Seni seviyorum 
Sana hasta gibi. deli gibi lıağ'ıyım. 

Geçen defaki gıbi beni yine koğa-
cak mısın:• 

Genç kadın yine karıılık vermedi. 
Bilge ı\şkıın lıi r çıkmaza sap an· 

masına katlanamıyorum ::ıensiz bir gün 
bile yaşamanın artık kabil olmad ı ğını; 
~enin de bilmeni isterim. 

l:leni •evme•en bile bana inanmalısın. 
St nı se viyorum. 

Seni bir tek ş ey düıünmeden, dütüne 
meden seviyorum. Ve •en de beni sev· 

· meni değil., 

titre di. 
l'elki b:rşey söyliyecekdi. 
Doktor daha çok yaklaıdı 
Fakat onun kısı'an dudak 1 arı; ölü 

gil-ı i ousuyordu 
Yüzüne daha yaklaıdı. 

O uman gölge 1ere boğlllmuı göz 
kapakları orasından bir danıla yaşın 

indiğini gördü ve bu damlalar biri.irini 
koğaladı 

Bu göz yaşı yağmuru .. Hula !.adı

nın solgun yüzünü ıslatdı . 
• 
* lloktor hastasının gözyaşları ve hıç-

k rıklar ı ıle ne söylemek iıitedığini an 
lıyı. nadan, sevilıb sevilmediğini, kabul 
edılib edılmiyeceğini bılmeden, henüz 
kesdireın ed-= n. Bilge; Tükel' den mektub 
aldı. 

Genç kız; bu uzun ıııektubda dok 
toru uzun uzun yacdıkdan sonra genç 
kadına hücum ediyordu: 

" . l~rclinç; beni sevıyordu 
"Çok seviyordu. Bana: 
-(Karım ol) d'!diği akşama kad r 

onun etraf nda birç k genç kadının, 

birçok güzel kızııı do'aşc?ıkla r ' nı bilıııi 

yor değildım. 
"O;sankı düııyayd yalnız kitablarını 

olmıııak ve bastalar n .ıyı dmek için 
gelıııit gıbi baıka bir tek ıey düıün
miyordu . 

"Fakat onu okadar yüksek , okadar 
ağır ve kendinden başka birini befeıt· 
miyecek bir adam olarak tan•rd ım ki · 

"Onun karısı olacağımı hayalime ııi· 
dıramıyordum. 

''Onu büyük kardeşim,eyi ruhlu do• · 
tum gibi seviyordum Ve çok befeni 
yordum Dün yadı görüceğim eyilik ve fe : 
nalıkların . ı lep onun elinden gelmesin• 
istiyordum.O; ne söy ese inanıyordum· 

"Ün!\ dayanmakda onu ıevmekde• 
on!\ dayanuak yaşamada tatlı bir zevk 

vardı. 
"Zaman zaman onu bütün arkadat 

!arımdan kıskanırd m. 
"Onu ondan onu sevgimden kıskan· 

ctığım zamanlarım da vardı. 
"O;bana bir küçük muamelesi yapar 

dı 
bir kuj gıbl "ilen; onun etrafında 

sıçramakdan hoılan rdı n 

"llir gün gel li ki ... 
"Hır esmer akşam .. 
"Bana güzel denizin karı11ında (Sa· 

rım O! Jedi. Ve benim aıkım; oza· 
man ,.:öz yatlMı içinde dünyaya geldi 

"Göğ•ünde neden ve niçin olduğun" 
anlı amadığını lıı çkırıklarla ağlamıodırrı 

•I tc bu gri, yaşları içinde doğan ço 

cuk aşkı •11; henüz hı.harını sürmedell 
siz öldürünüz . 

"llcm de rıa.ıl,hem de na11I? 
Devam edecek 

k11na 
'ok 
latıy 
ben 
'mır 

s 
~ıır 
ç,,, 
b~n 
'der 
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--------------~~--"'!"-"~--~--~-;""'" IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ 
Türkiye~de dil devrimi ıHa~eş;sıan a~ına verilen söz 

razan: Jewı Deııy 
Pariste Şark Dilleri Mekte bi 
Profesörlerinden 

Vu mecmuasın n Türkiye' 
Ye ayırdığı sayu odan. 

Türkiye dilindek i ,-arancı 
keiımeleri alıyor Hu deği· 
•iklik alelumum Türk d fi 
bakımından yeni ve hiç şüp 
lıesiz sonuncu olmıyan bir 
merhaledir. 

lslam Türklerinin edebi 
dılı farscanın, dolayısi 1 e arab 
can n kuvvetli bır nüfuzu 
tltına girmişdi Bunun sonu· 
cu olarak da . esasen a ralı 
ca kelimelerle dolu olan 
Farscanın büyük L ı r k • s nı ı 
Türk diline girdi. 
İmparatorluk deninde 

~zun yıllar Tür!. çe kelime 
lerle, "l'ürk.vufın ı n kendı 
Si hor görüldü. !'öylece de. 
liındi "osmanlıca,, dıve a'ın 

ınası doğru o 'an bir dıl or 
laya çıkdı l'uı un , anında 
btr de konu§ulan di l va rd ır. 

xıx inci yüzyıldan itibaren 
F' ransız nüfuzu kendısini his 
•etdirmeğe baıladı. Cü ·ı.I .,ler 
basıtleıdirildı. Eskiden baya
tı görülerek kullanıln.ıy,m 
kelimeler yazı diline girme 
~e, böylece de dıldeki bu 
lktlık aza 1 mağa baş l adı, 

fıte Atatilrk bu ~artlar 
İçinde radikal bir dıl dev
l'imi yapıp dıldeki bütün 
Yabancı unsurları çıkan•ağa 

karar verdi. Bundan mak

•adı da ulusa kendi tarıhi

tıl kazandırdığı gibi, kendi 
~lusal ve büyük di lini ka 
~andırma kdır. 

IJıl devrimi gene ı bir p'a 
tıın bir parçasıdır. Bu plan 
lııucibince hutbe ve ezan 

11.rabca yerine 1 ürk'çe okun 
llıakda, kuranın Türkçeye 
tercüme epilerek '! ürk~·e 

okunması tefçi edilmekde
dır. Ayrıca liselerde ••rabca 
~e farsca okutulma., yasak 
edilmiıdır. ( l ey ül 19~9) 

12 temmuz 1932 de Türk 
l>i[ı Tetkik Cemiyeti kuru 
lıı.rak bütün ulus huna üye 
Yazılmağa davet olundu. 

Bundan biraz sonra da bi
tlııci dil kurultan açıldı. l\u-1 
tultayın toplandığı İstanbul
dakt Dolmabahçe sar.ıyının 
büyük salonunda ı ·oo kişi 
lık yer hazırlanm şdı 

Kt•rultay aşağıda 
~azılı programı 

ka ı ul ~tdi: Türk diliyle, su 

merce ve hititçe gi hi en es
kı Türk clıllerin i n. indo öro· 
peen ve semitik denılen dil 
lerın mukayeseli etüdü; bir 
lügnt ile gramer ve sentaks 
kitabı hazırlanması, Türk 
clılinin tarihine aıd tir gra 
mer yapılması, Türk Dili 
Tetkik Cemiyetinin bir bül - 1 

ten neşretm si, gazetelerde 
dil i leri için 1 ü yük bir yer 
ayrılması. 

Kurultay dağılmadan ön 
ce Türk Di i Tetkik encii 
menini seçdi. Atatürk bir

çok işlerle, bilhassa tarıh 

encümeninin ~ alış. alariyle 
meşgu l ol mas na rağmen, 

bu alanda da uğraşlı. l:n 
cü ı en önce lügat neşri için 
çalışdı ve böy ece de 1932 
tarama dergisi neşred . ldi 

, Atatürk bill•a>sa dilin 
özleşd ilmesı yolund a yapı
lan ç lıtrnaların ç:ı uk biti
ri nıe•ırıl İ stıyordu ller gün 
gozetelerıle, yeni bulunan 
sözler neşredi iyordu. 1 un 
lar lçınden beğenilen · er alı 

nıyor ve ku !anılıyordu. An 
cak yeni dil enciimenin neş
redeceği lügat çıkdıkdan 

sonra belli olacakdır. Bu

nunla beraber gazeteler 1 !\f· 
yazılarını öztürkçe yazmak 
için emir almışlardır. 

( 17 ıkinciteşrln J 934 ). l\ali 
bir lügat çıkmadığı için Ata
türk zaman zaman bir söy 
1ev vererek yahud bir be 

yannamt! neşrederek, yeni 
bulunan kelimeleri herkese 

bildirmekdedir Gazeteler de 

bu kelimeleri kullanarak 
yazılar ' nın arkasıntlan ufak 

bir l ıste neşretmekde, ya h ud 

da bun1arın karşılıklar n ya
zının içinde parantez arasın 

da olarak göstermekdedirler. 

Bu kelimelerden bazı 'arı, 

gazetelerin ve resmi daire 
lerin kullandıkları dıle gir
miıdır. 

Bundan da görü'eceği gi· 
bi d vrim şimdiki h"lde tam 
inki~af devresındedır ve bu
nun sonuclarını ~itndiden 

ke·dirmek k bil değildir. 

ilk dıl kuru tayının aç I · 
dığ gün olan 26 eylül «dil 
bayramııı adı altında kut
lanmakdadır. 

Fölkişer beobalıter'den 

'l.,beşislan'ın Roma mas · 
lahatgüzarı Habeşistan im· 
paratorundan salı günü al
dığı_hir mektub üzerine ulus 
lara rası matbuata re•men ıu 
!oeyanatda bulunmuşdur: 

"İmparatorun llatle Sela
si'nin bir mümessili sıfa tile 
kendimin ve ulusumun na· 
musu üzerine 

söz veririm ki, llabeıistan 

hükumeti. ita!) a'nın her iki 
müstemkke~ine de g-erek 
Soma liye, gerekse Eritreye 
silahla sa l dırmayı biran bi e 
aklından geçirmen.işdir 

Bugün burada uluslarara 
s ı matbuata verdiğim beya 
nal, ayrıca imparatorum ta· 
rafından doğrudan doğruya 

haşmetli lta lya kralına ve 
italya hükumeti başkanı 

. kselans Mus•olini 'ye de 
mcktllbla bildirr ııdir. 

Buna rağmen, ftalya hü· 
kümeli askerini silah altına 
almağa ve hunları birçok 
sa,, aş nıa 1zemesi ıle birlik 
de 1 laheşistan'ın kooııu top· 
raklarını teşkil eden her iki 
ftalyan müslem 1ekesine gön
dermeğe devam ediyor İtal
ya hükumeti, matbuata dün 
verdiği bır tebliğde, müs 
temlekelerine göndermek 
üzere vapurlara yeniden as
ker ve savaş malzeme•! yük· 
lediğini bildirdi 

İtalya hükümeti, çok cid
di bir mahiyeti o1an bu ted
birlerin. her iki müstemle
kcnin güvenini korumak 
maksad le alınmıf müdafaa 
tedbirleri olduğunu ilan edı· 
yor 

1 u itibarla, ltalya hükü 
metine de bir çok defalar 
ıöylediğim gibi bu defa da 
yeniden tekrar ediyorum ki, 
Habeşistan'ın, müıtemlekele 

re sa.ldırmalc için ne isteği 
va ne de böyle bir dü
şüncesi yokdur. ltalya. hiç 
! ir korkuya düımeden Erit· 
re ve !::ıoınaliye aıker ve 
savaş malzemesi göndermek
den vazgeçebilır. 

Halta daha ileri giderek 
diyebılırim ki, lla.beıiotan'ın 

İtalya'ya karşı taııd ğı ·dü 
şünc" o kadar harııçı bir 
düıüncedir ki, ltalya, llritre 
ve Somalideki son aslıerinl 
ve son lopunu bile çekib 
götürmek istemit olsa, 1 la
beşistan bu iki müstemleke 
nin bir taşına bil., dokunmı · 

Roman Tefrikamız: 84 1 

ıakilerin habes ve ıeytanet 

il leri ve lıilhassa Edhem'in 
derdestine dt: memur edilen 

Sil \'il Ş l(l 1) S(l \r (l Ş(l 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

ı 1 yüz başı Nuretdinln müsama 

hakarane hareketi sayesinde 
bir kaç kiti araba taksi ma -
hal ine giderek Eskiıehir Kü
tahya şosasınııı başlangıcına 

yakın olan yerlere gitmek 

ilana llalil efeyi çağ.r. 
Halil efe bur~ da yok. 

~ana eve girmek istiyeni 
10kmıyacakıın. zorla gırınek 
lttiyeni öldüreceksın, yoksa 
b"n seni öldürürüm. Diye 
~ltıir verdi. 

Süvari zabitı asabi'eşdi, 
~lrııa nda duran herife, yam· 
blıının altından ç kardığı ta· 
~ııcanııı namlusunu tevcih 
~derek: 

Ya timdi ölecek.in ve 
:abud ellerini yukarıya kal
tıb önüme düşecek v" bü

~rı odaları gezclirecek•in 

C>erdemez, muhatabı e1Ie-
111i yukarıya kaldırarak 
'b lıyurun» dıyerek evden 
't.!tiye girdi 3üvari zabiti, 
I~ 

r ihtiml\le kartı ta banca-
1tıı elinden bırakmıyordu 
~tıkü içeride baıka kimse ,,. 

1 ıı bulunması da melhuz
~. 

~ tvın bütıın oda k<1pıları 
ılıb ınua yene edıldıği hal-

de, tek bir ins ın n evde j 
mı vcud bulunmadığını gören 
evin muhafızı da hayretde 
kaldı Süvari zabiti, E,lhe
min kaçdıüına kanı olnldkla 
berab r Reşid 'ın nasıl olub· 
da •a lıiiın • hayret etdi 

Süvari zabitınin Eskiıehir. 
de yapdığı kısa tahkikatı ne 
ticesinde Edhem'in fırar ct
diği tahctkkuk etmek'e be· 
raber sureti firarı da calıbi 

dikkat bulunduğu cihetle en 
ince teferruata kadar öğreııdi 

ve şu netic eye kadar vardı· 
Edhem'in eşkıyalığı zama . 

nuıdaki en sadık arkadaş 1 arı 
olulı harbiumuınide lzınir 
valisi Rahmi beyin çocuğu 
nu dağ" lwldırıb fidyesi necat 
alma planını teı tib edt-n ifa 
lil ~re ile Manyas Miirvetler 
köv i nden Şevket i 1 jismindeki 

[l J Mürvetlerli Çerkes Şevk~t na 
mile maruf 0lan lıu şaki. Yunanis
tana kaçdıkdan sonra fena bir 
maksatla tekrar Türkiye'ye gele
rek Manyas'da yapılan bır ınüsa-

1 demeden öldiirülmüşdür. 

üzere birer paytona binmif 
ler, o civard3. l ekliyen Ed 
hem ve arkadaşları da bu 
paytonlara dolarak cebren 
arabacıları Kütahya yoluna 
sevk dmişler ve bu suntle 
serbestce h ütahya'ya varmıı 
lar. 

Bu haka yıkı tesbit eden 
süvari zabiti yine garb ceb
hesi kar ırgahına koşdıı ve 
doğru Şükrü beyin yanına. 

giderek vaziyeti anlatdı. Şük 
rü bey ac• acı güldü. Süva
ri zabitin .. , lıüzünlt dolu bir 
nazar atf.,tdıkden sonra: 

ilen hayret ediyoruqı 
d d ı . lli7im büyüklerimiz 
çok merhamet ediyorlar l'u 
tı.kşam da Edhem'i. bu karar 
gahdı\ ı,, klıyoılM. ilen ol 
saydım, 1 u herifi bir dnklka 
yalnız bırakmuzdırıı. Şimdi 
de herşeyi göze alarak Re
tld'i tevkif ederim. 
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işte o da artık her 
bi serseri bir aşk 
atılıyordu. 

genç gi· 
heyotına 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ahmet Gevat güzel Fren· de fuzln olarak burada 

s•zca bilen bir gençdi. lı.endisino ailenin bir ferdı 

Elinde yüksek bir mektebin g-obi ınuAmele eıl ı liyordu. 

diplomosı da vardı.Böyle ol. Hatta bir haftaya ka
duğu halde kendine bir iş dar sel!l.mlık dairesinin 
bulamıyordu. iş vardı. izzeti deniz kenarındaki bir oda
nefsine fazla düşkün olduğu sını Ahmet Cevad'ıı verecek
için bu işleri üstüne nlmağa !erdi. BP-hire Ahmet Ce -
korkuyordu . llerkcsin nğ - vad'ın bu lrış kıyametıle 
zının kokusunu çekmek iste· Konlıca'dan İstnnbul'u giclib 
miyordu gelmesine razı olmıyordu. 

Bir gün kendisine bir mu · - Oda candır, diyordu. 
allımlık h·klif ctJiler Bogt<z- Nıhayf t Ahmet Cevad de
du bir ailenin \'Ocukları niz kenarındaki Jııiresine 
na ders wrecek, mukabilin- yerleşdi. Artık derslerini 
de epice bir p .ıra alorakdı. nıuntozaman veriyor, bu' 
Kabul etdi . llnftııda üç kere d~rslerin ekserisinde Behi-
lıoğaza geliyor, vazifesini rede bulunuyordu 
yupıyor ve dönüyordu. Son • 
gidişinde çocukların odaEın Ahmet Ge:at on btş gün-
da Behire hnnımıda buldu. <lür derslerine dPvnm ede-

Behire yirmi lırş ile otuz mıyordu. Rahatsızdı. Bir 
arasınd". yaşına nozrıran ı·ok 

gün kapı orıılanılı Behire 
genç ve dolgun bir vücuda 
malikdi On seneden beri nr~lık kapıdan bir yılan gıbi 
çoculıbrını ök~üı bırakmıı 

nıak için Arif beyin kahrı· 

nı çekiyordu, Çekdiği bu 
r z;yet onun yüzündeki \'İZ -

gilni d•hı manaloşdırmış 
ve güzelleş ı lirm 'şdi 

Ah mı t Cevat co •,uklJrın 

vaz fdlerini düzeltir k•n o 
gömü),[iiğii kanepede karşı

sındak leri dikkcotle süzüyor, 
Ahmet Cevad'ın anlırıdaki 
çizgilerin manalarını anla-
mağa çalışıyordu Ahmı·d 

süzülerek içeri kaydı. Ah -
met Cevat bu g-elişde bam 
ba~b bir monu sPzdi. Hrhi
re . Y' tsğın boş urunn g,.[.Ji. 
lslnk gözlerini A hmetCevod'u 
göstermemek için yuzunu 
çeviriJor,lu. Nıhayet kendini 
tutarıııyurnk yutıığın kena
rına diz çökdü. Ağ .. yn
rok, hastanın ı teşden ya .. 
nan Pllerini avuçlarının 

iı•inu aldı. Her şeyi iti 
raf eldi. Behire onu se_ 
viyordu. 

c~vu.i'ın gözü aro sıra 

kıırşısınduki koltuğa kn
yıyor.Ju O zaman Behi· 
re onlarla hiç meşgul 
olmıyormuş gibi dışarı bakı

yr>r, önündeki kitobın sayfa
larını gayri iradı çeviri
yordu. 

. Ahmet C•vad hiç ümit 

1 
etmediği bu vaziyet kar
ş sında t'Şırmışdı. Ş'mdi 
ne yapacakdı. Ekmeğini 

Bu gün Ahmet C"vadın 

içind.ı öyle bir sıkıntı 

vordıki elinden gelee her 
şeyi terk e.lıb giJecekdi. 
Fukat sor u:ıu ılüşünılii. 

Onu bundan başkıı hir iş do 
yurumuzdı. Zaten kendisi 
ni yeni yeni topluyordu Bir 

yacakdır. 

Habeıtatan, komıuıu olan 
üç ulusla ve dolay11ile ltal
ya ile barış ve dostluk için
de yaıamak lıliyor Bizim, 
ltalya ile bir dostluk and
laımamız vardır. Bu andlaı· 
maya sadık kalmak isllyo -
ruz Bu andıaıma, ltalya ve 
HabPflıtan'a Ualual hadise
sinden sonra ortaya çıkan 

bütün meselelerin bar f için· 
de ıerefli suretde düzeltil
mesi imkanlarını vermekde · 
dir. 

Şükrü bey bir fırsatını ı 
bulub İsmet beyin de yanına 
sokularak kumandanı Edhe
m'in firarından haberdar et
di 
Akşam üzeri bizzat Mus

tafa Kemal paşa, Reşid'e 

Edheııı'in nerede bulundu· 
ğunu sorduğu vakit, hasta 
ve evinde yatınakda oldu 
ğu cevabını aldı. 

Akıamdan sonra da bu 
mümtaz zevatın huzurile 
Mustafa Kemal paıa, Edhe
m'in saat kaçda karargaha 
ge 1 ebileceğini Reıid'e sordu. 

Lakin bu defa aldığı cevab 
çok aclb ve ancak yalancı 

bir kahbenin ağzından çıka 

cak sözlerden ibaretdi Re 
~id lıirkaç saat evvel Ed. 
hem'in lla•ta ve evinde 
yatmllkda olduğunu söyle. 

diği ve ondan sonra ıla pata· 
nın yanından ayrılmadığı 

halde hiç utanmadan mağ 
rurane: 

- Edhem beyin aklına 

t:smi~, Kütahya'ya gltmiı 

~u dakikada Kütahya'da kuv
vetlerinin başında bulu -
nuyor 

Dediği vakit hazmrn bir-

yediği hir kim3enin ka -
rıs na fdna gözle naeıl 

bakardı~ Düşünceden kulak. 

ları uğulıluyor hışı dönüyor
du Nerede ıse bütün oda 
baş n~ çöltecekdi. Gözleri
ni kııp ıdı. Hıç sesını çı
kartmadı. Behire onu daha 

fazla sılmaJ ak için g•ldiği 
gibi süzülerek çıkdı gitJi. 

Üç gündenberi derslerine 
boşlumışılı. Fakat çocuklar

la h 'ç de eskısi kadar meşgul 
ol ımıyordu. Gözlerinin önün-
de d .. iınn o gece can-
lanıyıırılu Ahm ed Cevat 
arlık çok başka bir insan 
olmu1du O geceki hadise 
şimdi ona dünyayı d~ha 

başka türlü gösteriyoı du. 
Kö9lı:e ilk geldiği giindcnbeıi 
Behire'ye büyük bir hürmı-t 
bes'tyor, Fakat günün birin 
de bu hürmetin aşlıa tnhnv. 
vülünden çok korkuyordu. 
Ve korktuğu da başına geldi. 

birinin yüzlerine bakarak ı 
hayret etdi'er. Yalnız Mus
tafa Kemal pafa. hali tal.iisini1 

muhafaza ederek: 
- Ehemmiyeti yok, Re

ıid bey Sız kardeşisiniz. Na. 
mına har<:ket edersiniz. Va
ziyeti biz bize konuşalım 

ve ı-izin lehinize neticelen
direl ııı 

Dedi. İsmet, bey, Tevfik 
beyin serkeıane hareketleri
ni izah etdikden sonra, her
kes İsqıet beye hak verdıği 
halde Reıid. : 

- Bugün bütün cihan 
takdir eder ki, benim kardeı
lerim birer kahramandır. Is· 
met beyle kabili kiyas değil
lerdir. Açık söyliYeylm; hiç 
kimsenin emrine giremezler. 
Çünkü onlar milli kahraman
lardır. 

Gibi hezeyanlara 
dı Lakin \lu,tafa 

batla· 
Kemal 

paıanın tannan sesi 
yükseldi 

Bana bak! Simdiye ka 
dar aczfnize merhameten, 
lehinize olarak bir neticeye 
varılmasını istiyordum. Bu 
serkeıane vaziyetine kar· 
fi bu dakikadan itibaren 
huauslyetimiz yokdur. 

Bu akşam Arif bey Puris'e 
hareket edecek, oda Beh ı re 

ile Jcniz kenarındaki çam · 
lıkların altında buluş1cakdı 
Geceyi sabırs zlıkla bekledi 
Mehtap karşıkı dağların 
üstüne sorı snçlarını dök
müş gül r k yükseliyordu. 
Kapı gıcırdadı. ince ve tit· 
rek bir ses Behire'nin sesi 
«Cwat» diye odanın içine ya_ 
yıldı Ahmed C~va.i'ın göz
leri parladı, kalbi heyecan_ 
dan sık sık çarpmıya başla
dı. Yerinden kalkdı Karan. 
lıkda birbirlerine doğru yü
rtillüler. Bir an içinde iki çift 
ateşli dudak birleşdi İşte 
artık her şey bitmişdi El ele 
verib bahçeye çıkd . lar. Deniz 
kenarına geldi! r Mehtap 
epice yükselmiş. boğazın ~u· 

[arı büyük bir hır\'l nlıklo 
akıyor, ayın denize okseclen 
ış ğı girdubların içinde dö
nerc·k kaybolıryordu. Uzun 
uzun konuşdulor Beh irn'nin 
on senedenbAri sevılmeğe 

ihtiyacı vordı. Bu ilıtı)ac rn ı 

bu akşam tatmin t'l mek is· 
tiyordu 

Ahmet Cevat ne kadar sı
cak bir gençdi. Ne olurdu 
Arif beyin yerinde o olsay
dı? Yahut Arif bPy bir Ah
met Cevot olsayd? On se
neden beri böyle se\İşseydi
ler? 

MebtAp kaybolmuş boğa
zın siynh vu hırçın suları 

yavoş yavaş oğarmağa baş

lamışdı. Birbirlerinden ses
sizce ayrıldılar, 

Bu vaziyet hnfıada hemen 
üç dört kere tekrarlanıyordu. 
B"zan Behire o kadar cesa. 
ret len iyordu ki kocaEının 

evde olduğu g•celer bile 
Ahmet C vat'la luluşmakdan 
kendini alamıyordu. 

Karanlık, sisli ve ratıp bir 
son bnhar akşamı idi. Arif 
bey bu gece yine eve gele
miyecelı:di. Behire'ye gün doğ· 
muşdu, Ahmed Cevat'la bu 
akşam yine güzel bir gece 
ıeçirecekdi. Çocukları uyut 
dukdan sonra her zamanki 
gıbi yavaş yavaş merdiven. 
[erden indi, deldmlığın yolu
nu tutdu 

Sevgilisi kapının önünde 
dalgın dalıın oturuyordu. 
Yaklaşdı, omuzunu tuldu. 

- Ne o!,. Ne var Ce'lad
çığım? Nitin böyle dslgın
sın7 Dddi, 

Cevat hıç sesini çıkarma_ 
dı kalkdı. Her akşamki gibi 
dudaklarını uzotdı. Sessizce 

Büyük Millet Meclisi rel· 
si sıfatile cebhe kumanda
nına, salahiyetini kullanarak 
kı.rdeşlerine l<arşı bir amiri 
mutlak sıfatile hareket et 
nıesini ve icabıııı yapmasını 
emrediyorum. 

Dediği zaman İsmet bey 
atıldı:' 

- Ben de aynı vaziyetde 
aciz ve cehaletlerini göz 
önünde tutarak göz yumdum. 
Yoksa mayetımdeki herhan

gi bir kumandanın itaa tslz
liği halinde kendisini terbi

ye ve tedib edebilirim. Bu 
husuada timdiye kadar kim
seye kartı izharı aczetmlı 

değilim. 

Demesi üzerine Reıid bir 
denbire tiz perdeden en pes 

perdeye indi. Yalvarmağa 

başladı. Kendisinin küçük 

kardetlerine nasihat ederek 
ita.ata getireceğine kati olarak 
teminat vermeğe baıladı 

Bir aralık Mustafa Kemal 
pa.ıa ile İımet bey baş baıa 
vererek, Reıid'in m1ksadının 
kardeılerine iltihak ederek 
müıtereken isyan bayrağını 

kaldırmak olduğunu bildik-

I çamlığa doğru yürümeğe 

başladılar. Bth re C· vad'ın 
belinden tutmuş bo; J na su· 
nl soruyor, gülünecek ldkır. 

dılarla onu neşelendirmeğe 

çalışdı. Fakat bu gece Ceva· 
d'ın içinde bir sıkıntı daha 
doğruPu bir hissikablıılvuku 

vard . Ona sanki bir par· 
ı·n sonra yakalanocaklarmış 

gibi geliyordu, 
Her akşamki çamın altın

da oturdu! ır Cevat son 
gecesi imi ş gibi Behire'yi 
durmadan öpüyorılu. Aradan 
iki saat geçmişıli. lzakda 
çiçeklerin orasında bir hışır
tı o!du. Sonra uzakdan bir 
ses Behire diye karanlığın 
içinde dalga dalga yayıldı. 

Behire titremeğe boşlndı. 

Bu ses Arif beyin sesiydi. iki
si de· mahvolmu~du. Ses \'I 

karın -ıdılar. Uzakdaki siyah 
gölge yavaş yavaş yaklaşı

yordu. Cevad hü; ük bir re
zaletin ı·ıkacağından emindi 
sevdığini bu vaziyet.le ele 
vermeğe razı oloml\zdı. Bir 
dakika düşündü, knı·acak 

hıç bir yer yokdu. Behire 
şaşkın . lı. Cevad bu şaşkın
ı kdnn iot ı f.ıde ederek ılerle
di. Bıiyük bir süratle akan 
ve kaynıynn sulara kendisi
ni brakdı bir saniyo için de 
hasıl olan bu dehşetli man
zara karşıs . nda Behire çığ· 

lığı_nı saklıynmam şdı. Arif 
bey karısının ç ı gl ğını işitir 

işilm ' Z o tarafa doğru koş. 
du. Karısı titriyordu Sordu, 

- Ne oluyorsun Behire?. 
Bu vakit burada ne işin var 

Bdhire ne söylıyeceğioi 

şaşırmışdı. 

- Hiç dedi. Uylıum 

kAçılı, denız kenarına ge!Jim 
ilci kedi birbirini kovalıyor
du Birisi kendini tutamadı 

denize düşdü. Birden bire 
korkdum. 

Behire son derece titri -
yordu. Arıf karısını aldı ya
tağına götürdü. Kendiside 
odasına çık.dı. Behire saba
ha kadar uyuyamadı.Çok fe
na id Cevadı ebediyen gitmiş
dı. Onsuz nasıl yaşardı. Dü
şündü, düşündü, nihayet ka
rarını verdi. 

Dışarda müdhiş bir rüz -
ııAr çıkmışdı. Çamlar acı acı 

uğulduyor, bu uğultu 
Jar bir cenaıe merasımının 

hazin manzarasını ifade edi
yordu Behire kalkdı yavaş ya 

voş merdivenlı.ri indi.Seldmlı

ğa dağru yürüdü. Ceva
d'ın odasına cıkdı. Yatak 
bom boşdu Odanın içindeki 

[ Lütfen çeviriniz ] 

leri halde Reıid'ln Kütahya
ya gitmesine müsaade et

meğe ve Edhem'in çok say. 
dığı miralay Kazım beyin de 
beraber gönderilmesine ka. 

rar verdiler . Ertesi giinü de 
Kazım beyle Reşid Kütah
ya'ya hareket etdller. Lakin 

Edhem'in isyan edeceğine 

ve düıman n dJ. ciddi bir ta.· 
arruza geçeceğine kani olan 

paıa ile İsmet bey ordula 

rının vazülceytini ve tabiye
sini tesbit etdiler. 

İstanbul hükümeti tarafın 
dan gönderilen Ahmet izzet 
ve Salih paıalar da arkadaı

larile beraber Bilecik istas
yonunda Mustafa Kemal pa

ta ile mülakat etmek üzere 
bekliyorlardı. Mustafa Ke· 
mal paşa İsmet beyi de ala

rak Bilecik istasyonuna ha
reket etdi istasyon Linasın
da n içeri ye girer girmez deı· 
asi izzet paşa, gözleri ya.
ıarmış olduğu halde ismet 
beyin boynuna sarılarak: 

Vay benim Yemen ar
kadaıım! 

Bitmedi 
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Bur~aniye icra dairesinden: 
İh'.·alı.iıı.ı't> lıorçlu l~ur-ı geııler ıııt•\ J..iiııde ııi:-aıı 

lıaıııye 11111 Kara aı-:aç \l33 ıarilı \t' 51 savılı 
J..ö\ üııdeıı l>en is o[(iu · • . , tapu :-PıwdııH' ıııiistenit 
marangoz llulı:.ırı·ı>ııı'iıı 6 .ı ağaclıJ.. 640 lira J..ıv-
horcn111111 lemini ic.;i11 ıııPti. ,;ııılıarıııııiııeli l;ir' 
dairenıizrP lıae;z edil-
mış 

köy 
hulııııaıı ıııezkt'ır 

lıududuııda J..oea 

eşya karma karı. ık i.lı. Ar 
tık CevuJ Lurııya g~lemiy · 
cek, gelemiyı·~ekdı. .\ltı 

aylık tntlı hir muz.y 
bır dnkık ı gözünün öııtirı•I· n 
geç rdı Artık y~ıııyamazdı. 

Dünyada en L üyük fenalığı 

yapın şd .. Çocuklarının ve 
kocas:nın yüzüne nasil ba 
kacalttlı KaJk .iı, ağlamakdan 

şişen gözlerıni s:IJi. 

D;şarı çıkJı deniz kena
rına doğru yürüdü. Karşıki 

tepeler yavaş yavaş ay· 
dınlanıyordu. Gözlerini ka
padı. Kendisini karan) k su
ların ıinesine bıraltdı. Sert 
bir ssğnak yükselen su 
damlacıklarını elruf ı yaya
rak geldi ge~·di insanların 

yapamıyacağı işi bir ~ağaak 

yapdı Denizde basil olıın 
boğuk gürültü çamların uğul
tusuna karışarak kayboldu 
Ertesi gün Şemsi paşa sahi
linde yan yana iki cesed 
bulundu bunlardan biri behi
re, Jiğeri Cevad'dı. 

kıta ZP\ tiıılil(i dair, nıiz-. ' 

c· peşiıı para '" :ıc.;ıJ.. 
antıı·rırn ilt· \aııhcak-
ili' .\t•ıJ.. <ll'llll'lllUSI 1 
rııa~h 905 taı·ilııııiıı 

car!'aııılıa ~i ·ı ııii saal 011 . . . 
lıP~df' d ıirrnıizdı- )apı· 

lacaJ..dır . . \ııcaJ.. hu ta
rihdt> lPklif oluııacaJ.. 

.ırllırıııa bedı>li nıulıanı

Hıt>ıı kı,metiııiıı \İiz<lt> . . 
't'trııis hı>si rıi hulnıaz~a . . 
aı·Ldırınası orı lı('Ş güıı 

daha uzadılan.ıJ.. 16 ma
~ıs \:135 tarihinin per
srmbe ~üııii avııı saat-. ' . 
da dairemizde icra kı-

lıııacağında ıı 'e artdır
nıa artnanıesi20-4-9B5 

i ı i barerı gününden 
'-

daire ın izde herkese açık 
buluııd11rulacagından bu 
mal iizerinde hak iddi
asında bulu ııanlarırı ev
rakı müsbitelerile bil'
likde ~·irmi gün içinde 

A one ücreti 
YIL _ Cl 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGl 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 
--+-

Gazeteye Ait her hususla 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

= 

AVAŞ 

~iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

1 
Telgraf adresi: Balıkesir -

SAVAŞ 

ıııenmri\cliıııizt> miira
caat etn1cleri lazımdır. 
:\ ksi halde ha kl:ı rı tapu 
sicillilr sabit olıııı~anla
rııı satış tntarınrn pay
la ıııasından lıaric bıra-• 
J..ılaeaJ..ları \'('talip olan-
larııı gösterilen gün ve 
saatde dairemizde hazır 
bulunmaları ilaıı olu
nur. 
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Dr. Bav Alııııı>d Emiıı 
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llıa.n 

lhtiy 
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dır 

Aj 
~mu 

biiy 

Ü~lt>,lt'rı sorıra saat 15-16 Kulak, lloğaı, 
1
•t 

1 
lı u 

Bıınırı lıasıalıkları l>r. Bay \lt>lırııed Kaıııi ıııa 

11
.\ Z.\ HTESİ GÜNLEB İ: 

Sa balı saal 10 - 11 İı• lı:ıstalıldarı l)r. 
• 

B." .\lırııed Eıııiıı 

· lrıa 1 
da 
lıa.1 
flığ 

llıa 

l 
ÜğlP(leıı so11ra 15-16 Cöz hastalıJ..larınr. 
Ba" İ lı..;a 11 .\ lı ıııt•d H 

Vuz 

'•r 1 

ları getirmiıd · r 

Muhterem müıterilerim . 

Daima her ıeyin eyisin! ıa 
tan mağazamız bu defa ıon 
moda e bıae mode lerl, dante· 
naları , gayet eyi marka ipek 
çorapları, şapka valet lerl çok 
zarif filipsler 935 ilk baharı 
modası kıra vat, gömlek yaka

Fiat sormadan ba~ka yere bakmayınız. 

Kadın rl"'erzisi 
isıaııhııl BPyoglu }fısır Apartınıaıııııda Terzi 

lladaııı (Feııgaraııırı) kalfalarındaıı Terzi NIY -
'1ET GÖK ;\LA~ l.ıu J..ern· Balıke!'ir Yenice nıa
hallt>siııiıı 6 E~h'ıl )leJ..Lt>b sııkağınd~1 24 ıııınıara
lı haneve ııakloluıınıusdur. 
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Yurtdaş: 1 
~ H i lalia hmere, Himayeietfa /el 
~Tayyareye yardımı borç bil. 1 
~~~~~~~l~ ~ .. ~~~.l~~~-llı 

Etlreıni(I Tayyare 
. Ceıııiyetiııden 

EdreıııiJ Kazası Kurban derileri vf' hağırsab.la
rı müzayedeyi' çıkarılmıışdr. lhaleııiıı 1 lMart 935 
günü saat on altıdan sonra Edrenıid ~ubesinde 
yapıl~cağı ilan olunur. 

SALI (;["~LEHi: 
1 

~ot 

S ahalı ~aaı 10 - 11 c lıastalıkları nr. 1 • adı 

Ra~ .\hııı('d Enıiıı E 

ÖğlPdı>n sonra saat 15-16 Oışhastalıkları mu 
' • Yol Dr. operaıö!: Bay Sadi Özatay 

11 
da 

t_:A.ll.ŞAMH .\ Gl!NLERf: acu 

Öğleden soııra saat 15 - 16 lçlıastalıktarı 11
11.a 

Dr. Ray Raif l!er 
PEBŞE'1RE GÜl''LEBI: ı 

Ü~ledt>ıı soıır:ı saaı ı f> - ı 6 l)prı lıaslll' k.1 1 
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Balıkesir Doğuın ve , il• 

Coctık Bakııu E1'1 ::ı'!ı 
1 - Vila}Ptiıı nıt>rkez ve ıııiilhakatı, şehir'.' l>roı 

köyl!'ri ah;lisindeıı müracaat eden gebe)ef1

1

1

1 
bil~ 

tabii vt> miişkülatlı her ııe' i doğunılarırıı 'e 3 
den 

c'ı 
luıııunı kadııı aıııeliyat'arıııı ıııü.-s~esPde nıec' 1ı li 

nen v. apar. C, ocuk diişürnı.-k telılikı>sinde bıJl 1

1
1 1

•k 
i~leı 

nanları da kezalik ıııeccaneıı yatırarak tı>d 1 

eder. 1 ııı ... > 
2 - Süt cocukları ve iki va~ırıa kadar ol~ r:: 11 

kücük hasta ~avruları t.lalıi n;üessesede vaur:ır· 
he;. zaıııaıı rıı~ccaneıı teda\'İ oıder. . 

1 
~ 

3 Süt çocuklarıııııı bak.mı tarzları lıak~':ı. il 
da rııiislakbt•I valiJelere 'e gebelik esııaS11\ 
vukuu melhuz arızalara karşı tatbiki !azını ~~ı 
t('davi ve tedbirlerin alııııııasırıı da ~ebPlı>rl' ııf ıı,;~ 
rt>lnıek üzere derslı·r verilir. 11r lı". 

J Cii111huri~1elinıizirı BalıJ..esiı"t:' bahşel iı ııiir 
1.m ravdalı ve hayırlı müesseseden ınuhtef ıııı, 
lıalkı~uzın istifad~·~c J..oşıııaları ilan o~ ~iıı~ 
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