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zilli
1

da açılacak pamuklu ve bazen fab
rikası projesi tet~ikatına başlanıyor 

- ' 
Posta ve telgraf umum mü~OrlüğO Yuna
nistan' a gönderilecek ıellerden metuliyet 

. kabul etmi yecetdir 

Her yerde 3 kuruıtLr 1 
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1934 Senesincle 
Türkiye'de İktısadl Vaziyet 

umanııhava-hükônıet kuvvetleri Make· 
r ve kurtlar1 1 

'~~!i~ı.::a 1~' 1::ı:~~ 10:i~ donya· 'da vazı.yete hakim 
~al uğruna kurtuluş sava · 
a katıldığı topraklar bugün -

Jfıwa:eneli devlet bıilçesi - Tan;fm edilen dıiyıınıı umıımiye servisi - Ecnebi serma-
' yenin rical/ - Fial tezyidi vasllasile ziraalin himayesi ve ilırucat işlerinin dıizelmesl 

- Ara=i ve siilarırı geniş suretle ıslahı - Ticaret muvazenesinin temin olunduğu -
Almanya eıı eyi nııişterl ve eıı nııi/ılm fıırnisör - Sa11ayileşmeııln llulenıesi - Beş 
senelik Tıirk sanayii plıını - Nakliye vasllalarwın nııilılm surıtde düzeltilmesi 

!t'.~ık_ ~.e ihtilal top'arının Kil valil Drama ve Seı·ezi hükumet kuVV('t-ı 
tultusu ve acunu hayretlere • 

- ıv -
1935 senesi ilk baha- larına olan ihtiyacını 

a,üren bir kardeı lıoğuıma le ı·i aldı-asi zabitleı·in bir kısmı leslım oldu 
na alan olmuıdur. 

:::un ;!:rı 1 ar~:1;ıa~anr::;~ Helli gemisi hükumete inkıyad etdi 
llıegaloidea" nın cennPtfni 

Sanayi 
llii"-l'ıınPt tarafıııdan 

birinci ılefa olarak 
rırıda işlrmiye başlı
' acak Koıı va civarın-

valnız kısmen temin 
• 
rdrcr~inden bu sahada 

tamıya memur ederek 
len ulusunu y ı l 'arca avut
Uş ve nihayet büvük boz· 
Undan ınnra üç dört gene -
lın kurşuna diztlmeslle ba. 

1111 kıırtarmış olan Venizelos 
Ugün yeni bir macereya 
aha atılmıt bulunuyor. 
Yunan hamiyetinin şanlı 

'ir abidesi olan koca Avo 
of da, Akdenizln ak kö· 
liklü kıyılarında kurulmııı 
lan Venizelos cumuriyetinin 
ekciliğini edivor 
Ôle yönden nifak ve feıad 

0tağı olan Makedonva da 
akedonya olalıdanberi e§İ· 

e rastlamadığı bir boğuş· 
anın hum,,a<ına tutul mu,, 

lıttyar acuna genel savaşın 
1lk günlerini hatırl n tm ~ k r'a· 

Gece yarısından sonra muhtelif Avrupa radyo istas· 
yonlarının Yunan isyanı hakkında verdikleri en son ha· 
berleri okurlarımıza sunuyoruz. 

1 -- (; ı'rıPral Korıdilis lıükılnıete ('Pkdiği bir . ' 
telgı·afla \ azi) t'lc laıı:amrn Iıal,,im olduğunu ve 
ısynııııı Iıasdırılıııak iizcre buhınduğuı ı u bildir
ınişdiı-. 

2 - Sclüııik'dı• 48 zabit a!-ilrrlc bil'I•· diği 
i~in lt'\ kit' e ı ilıııişlerdir. 

a - )ladaııı \'l'nizelos iS)U!l şefinin f'Illl'llle 
iicviiz ıııihorı drahmi Lt'brrru ctmi~dir. J.., 1 • 

4 - Ka\'ala'daıı ~oııra nrama da lıiikt'ınıet 

ku' vetler i rıin ('liııı· crı • erııisdir Draıııa iiniiııde 
;""' .> " 

vukua gelen lıir ~ ,ırp1~111ada hükt'ııı.et kın \Ptlrriıı 

deıı aııeak orı sekiz 11.i~i iilıııüşdiir. 

.-\.tina 11 (A.A.) - 1 
1933 srıırsi birinci k:i-

.-\tiııa <ıjansı bildiriyor: rıuııda tı>rlip ve tanzim 
Doğu ~hıkedorı)a'<la edılcceği hildirilPıı 5 se

<lüıı başlıyaıı uıııunıi ııelik sanayi plaııı ge-
taarruz nıünasrhı tile · ·d d çerı Sf'lle ı plı asın a 
1 rıgiliz - Fransız atPşe- ilan edilmiş ve azami 
militeriııiı de cepheye bir· metanetle icrasıııa 
hareket etmelerine mi.i· başlarıılrııışdır. ~lı>ıısu-
saade etmişdir. cat f:ılırikalarına taalluk 

IJük.ı'ıınct reisi bay rdPrı c hctde ı~taııbul 
Çal<lari s aldığı eyi ha- civarı rı<la Bak r köyün

. ' . 
da Ereğli'tleki ınodPrn 

bir dokuma falırikası 
inşa edilınekde olup 
gelecek sene i\·iııde 
faali.'ete gf'çccekdir. 
Bundan nıaaıla 1935 
seııesiııde Nazilli'de 
ikinci bir meıısucat 

kom binası, ~lalatya'da 
diğer bir pamuk, iplik 
ve ılokunıa fa lırikası 

Bıı sabah saat 1111 birde lıüklııııPI 

berlı> rdeıı ıwk ııır111111111 deki pamuk, iplik YP ve Bursa'da bir yiiııip
old 11gu rnı Ye zaf erdrıı doku nıa fa lıl'i kası t '''si li k doku ıııa fahri kası 
enıin lıuluıı<luğunu SÜ)-1 oluııarak kiişad rcı;nıi y:.ıpılacakdır. Fil'en 
lrdikdt>n sonı·a drdi ki iera edilıııiş, trsis:.ıtı ıne,cud olan ve şirııdi

si"ı\aı ilt'ri Nckadar vazık ki Vatana llus sana\İİ wrafıııtları ye kadar projl'lelı>ri ~a-
Sel'czi teslim alnıışlardır. · · -kar~ı sih\ha da' ı·aıu111ş verilen Kayseri iplik pılaıı işletmeler Tiirki-

" 
faali yet i nık:inlarının 
ıne' cu d i veli bir nı üd-

• 
dt•t daha devamede-
cekdir. 

Su anda nıevcud 
• 

o'aıı Devlet ve hususi 
yiin, iplik ve dokuma 
fabrikuları Türkiye ih
tiycıcını trmine kfıfi is
ler de sene,·i ithali ıuec 
buriyetinde buluııan 

• 
2,5 milyon kilo merinos 
yiinüniiıı bizzat men1· 
leket icinde istihsali 

• 
tecrü lıe edilecekdir. 

5 - lliikılrıırl rıPsı·Ptdiği SPll hiı· lıt•\:.tııııanıe 1. l . d·ı y ı ı r ,e ()Oılırııa f·,ılıı·ı·k ... sı Ajansl r fngıliz eHarı .
1 

k , ' O ,lfl at • un:ırı il 1 .ıı 11. u )'C
0

llin pamuk dokuma-
• .' 1 L . d r . ' 1 (. ~' a l'd on \' :ı da ki 1 il u \' a fl'a k 1' e 11(>ri11 i Elr il ili i ile" 1-::;::::-::=:===-==:::-:::::::::::::::-=::::::::=~=:===--=::::::::~=~~=====~ 

rnumıye ıncen oy "- orc un . . . •. , t ı -.=a=-

dır 

Pu maksat için gelrcek 
7 sene icinde Ziraat 

• 
Bakanlığı bütçesinde 

büyük dostu Veni1e'os'a hay. lllll' telı~ıı· elıııı~dır.Bu lw~aıııı:.ııııt.•dp ~l'll('tal Koıı- Kamutay Nazı·ııı· fabrı·kası 
tet ve t '<siüf yağdırmakda; dıli~'e atfeıı ois\·a111 hasdınııak artık bir gtiıı \e 

3 milyon lira ayrılacak. 
dır. 

\J us1ar ktruı~u barışı l•oru hali:) bir saat rı'ıı--srlesidinı dcnnıekdrdir.' Dün toplandı P
. kl b Ağır sanayi işleme
amu u, asma Ve pazen Çl- !erine gelince: Geçen llıa ~on ite•i b:.lk•n andlas 

'lıasile kökleşnıit o'an an'e°Ş· 
llıaaının lıozulmıtmau yolun· 
a sağa sola baş vurmakda 
tal ya is? her ne~ense 1 ibra· 
llığ nı ılan ederek göz boy., 
'lıakdadır. 

llulgar hükumetinin, ya· 
~Uz hır'lz ev uhibi .ı ba•tı · 
'ır kabılinden b ze sunduğu 
notada yin~,b u günlere rast 
ladı. 

Frannz dı§ itler bakanlığı 
trıüsteşar nın eV\'f'lsi gün rad 
Yolarla neırrdi l en nutkun· 
da söyledığı gilıi, hakikaten 
acun ıu ura çok hassas bir 
•aat zembereğini andırıyor. 

Herhangi bir nefeı alıo bı
le ona tesir ediyc>r 

Bu gün Avrupa'da tehli· 
kf(j bir savaıa yol açabile
tek tam on dört sıya•al 
1htilaf vard.r. Sar meselesi 
bunların on beşincisini leş · 
kt1 ediyordu. 

Ôte yönden, Almanya' 
l\ın ve İta l ya'nın dum adan 
•ılahlanması Lu yoldaki 
blöfler ve karşılık 1 ulan 
lltopağandalar sinirlt!ri büs 
bütün gerginleıdırnıt:kdedir. 

Kral Aleksandr' n katlın
den sonra beklenen duman 
lı havalar yüz gösterdi. Ar 
lık bu hava ' arın kurtları 
itılerinden d ıarı çık~ bılirler 

lıte ltalya'nın Afrıka nil 
ilıaylıi, iıte llulgar tafrdfu· 
;uıluklar ve iote Venize-
0ı isyanı ! 

,~;. ~l. ~ltıı>t.:(,t,.oq~ı 

~-------------------lla kan l « l ı· 
heyt:.ti 

.\ııl-.ara. 11 \ .• \ 
lıakuıılar 111•\1 ıi diirı 
lıa ·bak;iıı İ:;rı;t>I İııiiııii-
11ii11 rı•islitiirıdt• l11pları-
11ıı~ 11111lılelif islı · ı· 111.f'

~İıırlı> ırörliı-.ıııPlı·rdı· lıu-
1 ,.., ' 
ltıı•ıııı:- ı ı· l>ıı i-.lı·rı~ 

:ıı't ı . • . . ı· 
ıi.tll\tl'ıaı \t'rıııı ' t ır. . 

ıı - ~l'l'l't. \ı' l>ranıa'ııııı sukuıuııdaıı soıını 

hir eok a~i tahııl'lan lL•:-liııı o'ıııuslardır. 
• • 

7 - .\ ,oı·of zıl'l ıı ısıııır ı hatıııak ÜZPl'ı• olduğu 

lıal1t·ı· al ı ıımıstlır. Fak:ıl lıu lıalıı 1' heııüz ll't'\'\ Ül . . . 
eı ıı ıt' ı ıı i ~ti i I'. • 

ııı İl' a hn "' • 
8 - ..\.silı·rdl'ıı lıir grıı<'ral iki , _ 

"f'{'t'l'f'k Bulcrar 
~ ::::ı oııiki zahit Bıılı,.:ar l111dııdurı11 • 
is,aıı oı·<lusuııun 

• 
lıiikt'ııııl'liııc iltica elrıı i sl ı· rdir. 

• 
erk:\ııılıadıliğiııi ı•dı•ı ı Kanwııo~'1111 da Tiulı.tar . ' 
lıiiktlnıPtiııe iltıca ı·ınıek iç ' ıı ıııüraeaal etıliğirıi 

S(lf~ a'tlaki Yuıı,ırı p(~iliği lıiiklırıırıiııt> telgrafla
nııssa da "Oıı d ,ıkika\· a kadar b11 haber tevsih . . 
ol 1111111 a ıııısılı r. 

• 
Atina 11 jAAj- llün bil· 

!.umet kıta alının Maked· ıı· 
ya'daki asi ere ka rşı geçdi ğ i 

taarTLz hare~ el i derhal in
k ı şaf et rnl ı ve dün akşa m 

kaıa nlığın basması dolayı;ile 

iıgali u sabaha bırakılm ş 

olan tlerez sabahleyin erken· 

dere burnuna doğru gelme
sini emretmişdir Dığer ta 
rafdan bir çok menbalardan 
gelen ı,,. ı arlere göN asi 
general ve erkanıharbiyesi 

.-\ııkara, l l (.\.A) - -
Kaıııııltı)Ill bugiiiı~~ 

toplaıı ı ısı ııda lıeııü~~ 

aud etnıcıııi~ b::ızı 

s a ' 1 a ' 1 a r aııd • 
et ıııişlcr n~ Zoııgu lda k 

Sa) la' ı bay Ht>cı·p 
Zülılii lıakkıııd:ı ıııiid . 

d"i uıııuıııilikl'e lı:ızıı·-• 
lık talıkikatıııa ha laıı-

dığıııııı tt-şkil:\tı esasi)e- I 
kanunu ıı u rı 1 7 rıci ıııad
desi ne ted'ıkaıı hildiril-
diği ııe dair Iıa~ 'ek<'ı.· 

let tezkı·ı·rsi oku ıııııus-• 
dur. Bunda ıı sorıra Ka
mutay çarşamlm güııü 
loplaııııwk iizert• lop
la ııusına ııilıa, .. t ,er-

• 
den Kondilis kıtaatının e ine 
geçmiş bu l L nt.yoıdu Bugün 
en son daki ka ya kadar bu 
har ~lı etin mu 1 telif sa fhaları 

vaziyetin kötülüğü karıısın

da kaçmak ça ı elerini ara· 
makdddır! ar . 1 u habar., gö 
re l\amenos Edirne'ye Fi 
libe iltica veya Girid'e geç
mek niyetinde bulunmak· nıi~dir. 
drıdır . 

Makedonya' da devam 
eden bu hareketın yarın 

karacak olan bu fabrika bir seneııin ağustosu içinde 

. ·· ı·'r- J buc, uk senede bitecek Karadeniz sahilinde bu 
" lunaıı Zonguldak' da 

lst:ıııbul, 11 (S.Ş) - sıııda ~azilli f;ıbrikası bir kok fabrikası inşa-
lliikı'ımeıiıııiziıı sınai için hazırlanmış olan 

1 Pl'OJ·e etr:ıfıııda vapılaıı rına başlanılmış 1935 
P r 0 ğ ı· a 111 1 11 1 

.1 ilk baharında tesisatı 
tahakkuk rtdirnıek için konuşmalar nrlicesin· 

d 
.. b .

1 
.. bir Alman firması ta-

ba..,ardı"ı ıniisbrt islrr e es:ıs ılı arı e nıula- f d ·ı k l " " \ ra ın an verı ece o an 
arasıııda vrııi bir tesPb- bakat lıasıl olmu dur. b. .d - .. ( b 'k 

~ • ~ ı B . ır sı rrurJı a rı nsı-
büsürı dalın arifesiııde u proy·vr nazaran · b 1 ı 
bnluntn orıız Tef;ı·rii- kat'i ve t~ferriiatlı pro· j nı~dınşa~~.n~. ~~anı a-

. f ·1.1. ·ıe lıazit'l"nacakdır. \ ca. ır. .ur ıye e nlev_ ala ve la sı illa "lf'ıs- ... ~ ~ · y k d s·· B k cud demır cevlıerlerı 
medcn evvel ~uııu söv- a ·ııı a uıııer an d 1 · · - 11·· 

N 1 • ta rJfından hazırlana- nıa eıı erının şunıu u 
li)eliııı ki azi li pa- bir surrtde işletilmesi 
ıııuklu nıeıısucal fabri- rak olan plan mucibince 
kası da bir bucıık st>- fabrikanın yapılnıasıııa tarihine kadar lsveç 
ll('·"e kaılaı· r·,·talı·,,t· le l l kd N demir cevheri kullanı--' • ıaş anaca ır. ;ızilli lacakdır. 
germiş lıulunacakdır. fabrikasının lıusush·eti 

• 
Ba) ~urullalı Esad pamuklu basma ve pa-
Sii rııf'r'lt, Sov ~et sana- zen cıkarnıasıdıı·. Du 

• 

Bundan maada di· 
ğer sanayie ınüteallik 
olarak bir .-\iman fir-

~ ı ıniitrhassısları ara- basn1alar bugün Japon-
ya'dan gelib piyasamız- ınası tarafıııdan verile· 

- da satılan hasnwlara cek olan lzrnil'de aynı etrafın !a al nmıt olan haber 
ler bir lı iri arkasından Ora . 
ın a De•no rhlsar hükumet kı 
ta a tı n ın eline dütd üğ ünü ve 

tamamen biteceği ümit edil . • • 
mektedi r. Kava l a'nın d üşdü· ı 1 t ı •• •• , •• 
ğüsövlen'.1'~kdedirltükünet 1 sme nonu nun 
kuvvetlen uç bın den fazla ı 
esir almıılard ı r. Oiğn taraf 

rıı11adil o,Iacak ve nıem
Jı>keti ıı ihtivacıııı kar-

• 
~ılayacak.dır . Oüıı 

isimdeki körfez üzerin-
de bir kağıt fabrikası, 

Boğazici Anadolu sahi-bir çok yerlerde a!i hıtasına 
mensup za b ıt erin kıtalarını dan Sof ya' dan hildirildiğine 1 Q / J •• H " b • R 
terk ederek Gümü cine'ıe gôre asilerd tn bir general nunCU Yl lnaan OfUTU lT US 
doğru kaç mağa başladıkları· / iki miralay ve ona ' tı zahıl 
n bildir •• ekde idi Terd ·çde ve birisi binbatı 

Aynı zamanda l\avala'da 
bu lunan ve dün akşam hü 
kumete mensub torpitolar 
tarafından baskına uğramış 

bulunan Hel 'i kruvazörü de 
hükümete inkiyat etmitdir 

Helli'nin kumandanı asi ııe· 

neral Ka"1enos ile konuımak 
üzere ıehre çıkdığı bir .ı:a 1 

man.Ja tayfalar zabitle- 1 

rı bağlamıı l ar ve 
hü !<lıme le telsiz tdgraf'a 
müracaat ederelı teslim 
olduklaıın ve emir bekle· 
diklerim bildirnıiolerdir . 
Hükümet kruvazere kesen -

üç zabit l\/evrekop'da hudu 
du geçerek Bu '11aristan'a 
iltica elmiılerdir 

Bakü grevi 
Bakıı, 11 S.~) 

(' rıııııııi gl't'\ ıllirı gı -
l'f' y·ırı:-ı 'tıa~lanııştlı;·.ltı· 
ıil :\I \'e grı>v tııuıııııi 

' 
lıir ırlılikı· halini alnıı:--
dır. -

Morfin yapanlar 
İstanbul 11 (::l Ş) ile 

bek bir morfin imalathıı ne· 
si bulundu ve ..iki kı,ı ya
kalandı. 

gazetesi neler yazıyor 
Moskova 11 (A A) - Jur· 

nal Domoku ismet İnönü· 
kabinesinin onyı ' ı münasebe· 
tile neıretdifi bir makalede 
diyor ki"En eyi çocuklarının 
kan• bahasına h~zırlanmış 

olan Türk ulusal istiklalını 

on ' eneclen beri müdafaa 
eden lımet lnönü hükuıı. e 
ti müell m günlerde ikı 

memleket silah elde olarak 
halk mevcudiyet lstıklallerınl 
müdafaa ederek Türkiye'ye 
kartı hakiki dostluk göster 
miı olan Sovytller btrliğl· 

le umimi rabıtalar leJil .ve 

takviyesini daima göz önün· 
de tutmuıdur. i,te bunun için 
dir ki Is ·net in önü kabine 
ıinin ıO cu y ı l dönümün6 
Sovyet efkarı umumiyeıi tara 
f ndan bu kadar dostane bjr 
surette kar~ılanmııtır Sovyet 
efkarı umumiyesi ·bu devlet 
adamlar na Genel barıttn ve 
Türk müaalemetperver öko
nomlk ve kültürel inkipfın 
takviyesini tahakkuk etdir 
mek gibi yüksek 
vazifelerinde daha- büyük 
muvaffakiyetl.,r temenni et 
mekdedlr ... 

Sovyet sanayi hryeti 
.-\nl-.ara'ya gitnıi dir. 

Sinrma Flimlrrinden 
alınan r•'sim 

lıtabul, 11 (Sl;) - Mem · 
leketımlze getirilen sinema 
filmlerinden §imdiye kadar 
metre baı na ödenen kira 
bedeli üzerinden muayyen 
bir reıinı al nıyordu Güm· 
rüklere yapılan bir tamimde 
resmin ftlimlerin kira bede. 
line göre defi!, as 1 kıymet
lerine nazaran alınacağı bil · 
dirilmitdir Bu duru'n bugün 
kü reımln biraz fazlalaıma· 
ıını lcab 'etdirmekdedir. Sine
macılardan bir heyet ticaret 
oda11na müracaat etmltdlr . 

~ . 
lindj Paşabahçede 

Fransız sanayii tarafın· 
dan inşa e<lilmekde 
olan bir ise fabrikası, 
Türk ihtiyacının yüzde 
ellisini tenıin edecek 
olan her iki 
fabrika gelecek sene 
i lemiye başlıya

cakdır. Keciborlu'daki 
• 

kükiirl madenleı-i ye
niden i letilmeğe başla
mışdır. Senede 4000 
toıı kükürt ihrac edile· 

• 
ceği ün1it olunuyor. 
Ergani civarındaki ha-
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kır nıatlenlerinin . işle- göre .35 milyon ı;;mık et s H 1 •• ı~ 11111 ·~ ,, ı~ ır ır ı~) .. Değişik Duyumıar: 
tilnıesi demiryolunurı emtia ıasıl f'dı>cekler ~ E /.\ 'llr~ ı; lr~ 11 llnı .,~ ~ lir . ı; . ı; i st:~:~r~nt ,!:!a~et ~~~~i 
hitamındatı sonra daha ve Türlive bu SıJretlt> ~ ~ • 1 hisleri çok zayıfdır Gide · 
büyük bir raali)'e''" 1933 seııesiııde tıariç- aimi Edr: m·ıt ı dmanyurdu cekleri hedef görünmez ve 
tekrar başlıyacakdır. :deo ·idhal eylediği-Pm- yahut ınsan t hedefe götür-

lsparta'da gütyagı ıianııı yüzdf' kırkını Ene· m~n b d h . . l k mesi ıa.zım gelen baıka •ıa -
vıı•,et dalbıl encümeni 1 . ayaam a şe rımıze ge ece retler de mevcud olmazsa fabrikasının iıısasına bizzat islilıs ıl ( decek- yolu şaıırmak muhakkak gi 

. F 1 "k . JA mufad top'antmn• diln de ş h'r k , .. bM b"1nasında bı·r balo ve· rı'lecek başlanılacak, bu fabrika dır. a )rl ·a ıına atın- Japarak ho1Uıl· -muhasebe e' 1 U U U _ bidir. Zaten bundan dolayı· 
Türk gülyağı saııayiııe dan beklt>ııileıı 5 - 6 ye aıd ı,ıerı görüımüı ve Şehrimiz İdmangücüne liler ~uraya gel,ırlerk~n be· dır ki kara görünmiyen ve 
model olmak hiznıetini ntil,'f Oİl liralık k:\r nıem- kararlara bağlanmııdır. Edremld ldmanyurdu bay· raber erinde caz arını a ge- dört bucağı birbirinin aynı 

ramda misafir gelecek ve tlreceklerdir . o'an açık denizlerde gemi 
ifa edecekdir. Ve ııiha- IRketirı di~f'I' sanayi y amiyetli vataudaş- iki kutub arasında bir fııtbol ler mudak pusula kullanırlar. 

'1 il' b 1 · t d' ı ı 1 1 kd F k İdmangücü · Edremid oyu. K l yet .ı İ 1 311 a aı•ııı iŞ- tı'S satına sarıe 1 l're11. ar maçı yapı aca ır a at Buna dair oarl islmli ga-
d J 1 b k nundın ıonra akıamı şehir k b il tir:\kiltı ra:-;yonel suret- miikeJJ..-flere lıa~J..a Erdek ve ımarmara feli Edreml ',erin l\yram n a· zetede küçü azt miaa er 

çıncı günü gele-:eği henüz kulübü binasında bir balo vardır. Bir balıkçı sandal , 
de sünger ~aydile iş i- yük tahmi 1 edilmiye- ketzedelerı için Ba.IJkeıir hl- daha kati olarak belli değJI verilecekdir. Güçlüler balo. yirmi metre ilerlai görülmi-

A k k b kd · ., · d · k · l:'t liliahmer. cemiyetine gelen 
l'&.1. etme üzere ir ce' ır. ım 1 r p nın J&rdımların devamı, dır . nun hazırlıklarına baılamıf yen çok sisli bir havada dört 
şirket teşkil oluıı:.ıcak. icrası için ' lazım olan Lira K. lııtdlğlB>ize göre Edremid- bulunmakdad r . kilometre uzakdaki karıı sa-

dır ~...ı ·ı . · 43 00 Glreıon nahiye 8 d 1 
1
. . hiie gitmek üz:ere yola çık· 

• p:ıranın ı~arı11.ı ecıw- C)\n ırma dmanbir ığı mıı. aklı eıra kendine hir de 
Türk ş~ker s::ıııa) ii- - hi emtia kredilerincfpıı ve köyleri namı· istikamet tayin etmlı Dört 

ııin daha zivaae lf\vı<ii 
• 

5 senelik planda nle\·-

zuubahs olnır.mışdır. 
:Çüııkü TurlıaJ'daki dör

düncü ekrr babrilrn

nın ikinci ırşrindı• 
v-aki olan itıuamı ve 

işle&ıniye vazıııdan 
oura istihsal ihtiva 

• 
cın frvk irır çıkıııışdır. 

Buna nmkabil bir suni 

ipek fabrikası ile hir 

t ·demir kahlo n~ biı· de

ıı mir teJ fabrikası mez

' kur plana dahildir. Al-

&ıo madenleri ve petrol 

menbalarının tesbi ti 

içiu Jeolojik tetkikat 

yapılması ke) liyf'ti de 

unutulmamışdıı·. 

Bu ilk beş sf'neli( 

planın ııw, kii file çı
kaı•ıJıııası ıcııı lt\zı 111 

• 
olan para ınikdarı lıii-
ktlnıet taı:afıııdaıı, 

Rusva'ııııı (evkalatle 
• 

müsait sarılarla ı>mre • 
amade lutduğu 8 mil-
yon altııı dolarlık kredi 

de dahil olnı:\k üzere 

4:5 ıı~ilyoıı lira talınıin 
.edilıııekde o(ub. bunun 

~5 milvonu verli nıu-. . 
teahlıitler tarafından 

yapılacak işlerf' isalıet 
etmekdedir.Heş sf'ııelik 

.sanayi pl:'ııııııa dalıil 

buluııaıı falırilalar, 

hüklimet talııııiııatına 

iıcıtifodı> ldilnıek sureli· 

le lahsil olunacakdır. 5 

na ıkıncı defa ,.ldmanyurdunun ~e- E . k "- şya pıyan OSU kılometre, ne olacak, haydi olarak yardım, w, M I · 1 
oo Merkez Clnge kö- lecegı şuphe enıyor. Bir ka~ zan • aııdır haydi bir saatlık yo llalbukı 

1 
ld b. liğl nüracaatla ı J sandalcı beı saat boyuna kü yu halkı tarafın- man ır ne 1 keşidt>Sİ gt1 l'İ hıra"ı arı rlüküınel bu gibi işler- dan rayramda ıehrimize gelmek rek çekdiği halde bir türlü 

llt> te~liıııi \aalılrüd istiyen Bandırma ldmanyur- İdmaıılıirliği (•şya pı • karıı sahıle gidememiı - Al-

i h L' 1 1 • ı s• tıncı @aalte nihayet karaya oluııan tf'Sisal iciıı dunu ge med ıüp eye ,.ıo ya1111.o~ıı111111 Ç<'•" ıııı· ı ' T c ' · ~ mitdir. Çünkü Bandırma'lı · varmıı Fakat hangi karaya 
ti . s e • · .-.daı· uı· 3JflrB emıyetm en· l>a_y:-.ııııııı ih.iııci ~ıınu b ı tık k lkd ye 1 eııf'y l\u ~ - • lar buraya gelmek için ağır .., i iyor musunuz a ı-

. dı•ıı uıun tedivr. vadt·. Kurban bayramında ke ıeraıt teklif etmişlerdir. ld - liğledPıı !'onra llalkc\'İ ğı yerin yirmi metre ötesine .. 
• / d b l b ğ ti 1 d 1 Bu heş saati de suyun üze. l ı·rj is•eıııf'kde ve bu silecek kurban arın eri ve man lr iğinin u a ır ıar a· sa oıı1111 a ~«ıpı ıııası 

' k b 1 d h ı· 1 rinde mütemadiyen dönerek, 
1 d 1 l bağırsak/arım sayın halkımı rı • u e eceği fÜP "ı 0 

· kalİ olarak J..ararla-.dı-
IUSUS 3 11.JSmen 11111- I · l' ma~ndan Handırma'lıların daireler çizer• k geçirmiı zın ayyare cı:.nııye ıne ver. •. 

ft .• ı d ol ıa 1 dadır d rılnııs<lır . 8u misale av hayvanla-va lCll\ 8 il . 1\ • • . melaiııt diler/: gelmesi tüpheli ir. • 
~;;;,;~.;.;...;....;... _____ ..;.,;. __ ...; _____ ~--~~~-· ............................ . rında da teıadüf edilir. Me-

Zir<1at bakaıı.lığıııııı 

tla kendisi için 5 seııe 
lil hir plaıı yapnlağa 
ıasav\ ur e~'lediği anla

~ılıııışdır. 

:Bir heyet 
!.'\/manya ile 

Posta ve tel- Marmara sela kaçan bir tiki mütema-
diyen avcıdan uzaklaımak 

graf istediği hal le bir ıürü geni§ 

l Umum müdürlüğü
nün bir kararı 

Ankara 1 1- (S Ş 1 Pos 

Faciası daire çizer. Bilhassa karlı 
m(.•l hkCffiCSI• bav~larda yerde kalan .tzlor 

den bunu kolaylıkla anla
mak mümkündür. Bundaıı nıaksa t !Je-

l T
.. 1 

ı·iııos Mı~ un arıııı ur- / 

· Ticaret mukavelesi 
yapmak üzere Berli

n'ı• _ gitdi 
.\ııkara 11 ( . .\ .. .\.) -

~luralılıa!' olarak dış iş 

bal..aıılı~ı ~··ııel katibi 

ta ve telgraf umum müdür 
lüğü Yunanlsta'na çekilen 

telgraflardan mesultyet ka· 

bul etmedllllnl bıldirmltdir 

lstanbul, 1 1 ('iŞJ - Geçen 

yaz heybeli ada aç • klarında 

bir facia olmuı, Firuzan va

puru Altay n otörü ile çar
pıımıı ve otuz üç klşi Mar 

mara ıularmda boğulmuıdu. 

Bu 'facianın muhakemeslne 

Yalnız burada sarih olan 
bir nokta var. Bu daireler 

ki~·~'de yet~dirnıek 

v•• ~ erliJcştliı·ıııek ""e 
cinsi bakar u·lJarıııı 

i~lalı evlı•ıııekdir. 
• 

Gazt>leleriıı lıabf'r 

vertli~iııe göre 5 ·ene

li k diğer hir sarıayı 

planıııııı uı.evzuu Tür-

1..iye'yi .gayet vasi nıik

.dar.da e~ktrik ku'tl,·e-

ti ile teclıiz evlemek 
• • 

olaca ktlı r. 
'fürldy 'ııiıı ıeslilıat 

s.ınayii salrnsıııda yap

makda oltluğu te"isat 

ökoııomiye taalluk ev-
• • 

lcıııediği cihfültı bura-

.da oıev.zııbaJıs -edilnıe
ıııişdir. 

. ' 
bay ~ uıııaıı Mrnenwrı • 
ei oğlu ıle iiç ıni.i~a-

''ir bir k:iLipdeıı ıııü

re"kep heyet Alman
ya ile ticaret mualıc-

tlesi akdetn1eli. üzere 

bugüıı Uerlirı'e git· 

nlek Ll'lere şelıri ınizdı~ıı 

ayrılmışdır. 

·Yuı·.dda 
0ç yerde zt>lzde olduj 

Ankara l I (A.A) - 8u· 
JÜ• .Jllahal ' el!İnden aldıiımız 
tcılgraflara. g6re dün Erzin
can'da, Şarkikarahlsar'da 

• ve buıün de Gümüıane'de 
yer aamntılan lllmuıtur: Za · 
ylat yolrdur 

Flandin'in 
Bir şöyl vi 

Liyon 11 (.\. \} -- Pa
na\' ıı·ııı acılı~ı ıııüıı:ıııe-. . . 
lıetilc Fraıı~ız lıa~b:ıka-

ııı b.ıv Fi ıııdiıı sövledi-. . 
ği 11utııl11ııda Fraıısa'

nııı S r., v•• Tuııa nıi-
• 

saklarıııda lu•rh::ıngi bir 

llH'Sl'IPVf' karsı \ ('llİlnıez . . . 
lıir tesaııiit Lt'sis elıııe-
~ ... çalışılığıııı ~ö~·lrıııiş 

v~ bü~ fık ..\' ı ııpa h:ı
~·ı~ııı:ı t•I \t1 ı-:şli .\ 1ıııa11-
va 'ııııı lıii.; iiııivNiııe 

İnığlı lııılııiııııak<latlır 
denıisdi r. • 

dünde devam edildi Okunan 

zabıt varakuında getiril 

me erine karar veri len ıahit · 

!erin gelmediği anlaşıldıllın 

dan mahkeme l ıaıka bir 
güne bırakılmııdır 

Deniz 
Nakliyt> tarifeleri 

sağdan sola veya soldan ıa· 

ğa çizilmeğe baılanm•ı ise 

deği§meden bu ıekil niha
yetine Kadar devam ediyor. 

insanlar en ziyade 
neye ve ne zaman 

kızarlar 
Evveli kızmak nedir?Aka 

demik olmamak ıartlle onu 
söyliyelun. Kızıııak insanın 

olmasını istediği ıeyin olma· 

ması veya olmama· 
sın islediği ıeyin olması, 

bilhassa isteklerinin tama· 
miyle akıinin tecelli etmeıi 
halinde duyduğu ruhi teeı· 

sürlerdir. 
ln ıan en çok neye ve ne 

zaman kızar? Buna dair bir 
olduğu gibi dP.niz itletme 

1 
Avrupa mecmuasında fU ıöz 

idaresinin vapurlarındada tüc lerl okuduk: 

l.tanbul. 11 (::> Ş) Deniz 

nakliyatı tarifelerinde tenzı· 
lal yapılması için tetkikat 

yapılıyor. Demiryollarında 

Sabahleyin k tlkdıllınız va-car1ara ve i§ adanılarına ı 

mj\hıus olarak üç aylık bilet 
verilmesi düıünülüyor . 

kit, öğleye yakın; yani sa -
1 at 11 de, akıam üzeri saat 

_ursa 
Dağ sporu içirı, 

Bursa, 1 l (A.A) 
C. H. F. tarafından 
ruma ve Bursa dağı~ 
runa ait hazırlıklar~ 
mişdir. Talın"':ı veı 
fordı>ıı dı>rereler -veff m 

y 
cekd ir. ../. re 

1 7 de ve gece u1ku A~ !' 
nı geçdikden sonra ınaao 
ziyade lıızar. ın 

.ı bil 
Dıkaat edersen!• bu·"; 

!er lnsan ·n kamını• ·~~ 80 

duğu zamanlardır '\/ as 
811 

oruç tutan adamlarıll' - ite 
1 keyrı diye akılleı~d la 

sebebi bu olaa g•ekcllr· J 
1 

,, hı Solluk, s cağın ds= 
var. Kıı günü aobasf 1~ ça 

1 bir odada insan n hfd - ın 
1 olması ne kadar tabii 

1 
le 

1 arzuları tecelli etmlar lı~ BU 

doymuı ılık bir odad• i ye 
rahat eden bir adamıll ~ P' 
maaı için hiç bir ıebeb ~ : 
dur. Tabii alkol falalf ?J 
maddelerin bünye üzeriO ıı" 
menfi ve arızi tesirleri Y~ 
ka mesele.. 1 kı 
Süd neden kaba ın 

? iç 
taşar ~ te 

Bu sualin cevabını e'i I~ K 
dınları daha eyi verlt~ 
Çünkü bu facia ile. eo ~ M 
karıılaıan onlard•r. Su 1~ te 
rr.az da süt neden kab~ ge 
taıar? 8unun ıebebl ıud d 

Bilirsiniz ki südün lç~ t 
de yağ, kazein, ıekerJj M 
ve saire vardır ÜstW ı' dl 

teıkil eden yüzde 87 ıl '' la 
dur Tıpkı yumurta pııırı ı 

oı' §8 ği vakiL bunun akı ya J e.ı 
buminl nasıl beyaıl'. 
sertleıiı ıe ıüdün tçindelıllı' 
zein ve yağ da aynı llıl 

1 
a 

te uğrıyarak ıüdün yilıO 
de daha kesif bir talı' li 
tetkil ederler. Buna blJ 

8 

dün kaymağı diyoruı

tabaka ıüdün yüz.üııil 
kapak gibi örtünce, aıtı0 

kaynamakda olan su kıl~ ve 
nın buharları çıkacak f 
bulamıyacağından tabii fi ın 
karıya dol!ru itecekdlr~~ ile 
palı kah içinde kaya 1~ ed 
suların sıcaklık ve taı1 ~ ın 
fazla artac,.ğından. belll ~ g 
kaymak tabakaıı patlıY''_ıı 
hem de haddinden fi,, 
11ınmıt olan su, sü.dün 1\ 
rleki diğer maddeleri 'I' 

1 1 
cakdır . Buna mani ol«ı' ~ pı 
için çare südün yüzünde r Gtı 
kaymak tahaka11nın tu;.. 
külüne meydan verıııtılll 

ın 

H 

en 
dır. g 

Savaş'ın Romanı: 33 -'--~-• i!ıl 

il 1 

"Onunla ,ııtpnlan.dığııa zaman; beni "Tarabya yolund' ilk defa siyahlar 
kukananlar çok olmuıdu. içinde göründüğümüz zaman . 

zannederek aldatdığımı anlatacağı ııı . 

"Onun ipek diz 'erine başımı koyarak, 
onun ip<'k elleri altında okıanarak bir 
kedi yavruıu gibi içimi dökeceğim. 

•Siz bana niıanlımı niçin çaldığın•:11 1 

söyl i yebilırsiniz? 

1

1f ... BU KALB-
, DURACAK 

ıl 
1 Yazan: 

Kardeşim Muammer 

Tunçkanat, sana! IJJ'I' 
Mükerrem Kamil il 

~Zenrin. kendini tanıt"nt;•genç bir "Bir kız olduğum halde §atırmakdan 
doktor . kendimi alamamııdım. 

• "Güzel , v8' mağrur . "Gözleriniz o kadar parlak, o lıadar 
"Tükel; turnayı gö,ünden vurdu dl· bakıılarında alevl~r saklıyan bir ıeydi 

yenler vardı. ki .. 
• •Doktoru; · hay.a!ımda bir plyanko , "Şimdi dokt_ora da hak veriyo 

diye dütündüğüm zamanlar olmamıtdı rum. 
"Fakat bunu benim yüzüme açıkca •Dümdüz bir çocuk olan niıanlııını 

"Ben aylarca onun ntıanlııı olarak ıöylıyenler ekılk olmıyordu nasıl olur da unutmaz? Bu güzellik kar-
yaıadım. O zaman!Jr onu o kadar kıs "Şarka g~dincılye kadar Erdlnç;benl -1111nda onu nasıl o ur da çiğneyib geç-
kanmıyordum. ıeviyordu. mez? 

"Çünkü o kadar temlz,o kadar dü- "Fakat fhndl ılze ıunu da ltiraLe.de· "Sizi .okadaı: beğenmif, bir görüıde 
rüıtdQ ki.., ylın. ki: Belki onun ıqkında tam bir sevoıiıdiın ki . Babam n bürosuna gele -

"Onun lekeıiz .alnının arkuında bir ateı, tam bir ihtiras, yalnız, sadece ı:eğlniz gün ben de geleyim diye gün-
.tek yalan barı.namaz. Kıtabların,fennln, 1eytan olan bir aıkla çarpan lı:alb yok Jerce dü1ünmüıdüm. 
bilginin zenglnleıdirdlği yükıek kafa· du. Ve ıizi tanıdıkdan ıonra oyalanma -
unda bir tek günah boy veremez dl- O; bir babw, bir doıt. bit' arkadaı, mağa baılamıtdım. -

yordum. eyi Jüreklt btr.acıktor gibi bent ıevlyor· "Dünyada unutulmamıt aık varmı -
"Onu üçe böfüyordum. ..du dır? 
"Kltablarrnın, "Nasıl oldu,--nerede -oldu bilmlyo- "Eıkiden belki.. 
•Hastalarının, l rum "Fakat timdi ummuyorırm . 
•Kendimin · •Bıınu bllemtyorum. •Bir gün ıre'ecek .. (Onu} unutacaAım 

·-"Onun ıevslll•l;oaua karıl'! olmanın • Slııl.gir.dil. diyordum 
•erdlil ıı:avk ve ıurur lçıncı. çırpınıyor· "V<e '91311 .onua.daayat.nda Jlluhalekak Sizin çekdiğinlz kar1t günleri . ac • 
dum. 1 ki; bir tJjasek rlbl pk.dmıc. onun bey- yılları dütünerek avunuyordum. 

"Ona en yükaek aayıılarla haflanı- calne -bir )'l\d rııa gJbl lndiDlı. "Herkes hiuealne düıeni al ··r Çeker, 
~ yordum. .~.Beal1' lçln çok acı olıuakla berabetl eürer, yahud ıürünür, diyordum 

• • Afkd lncttığ~ mafa katlana• -tunıaık taı,lemeliyllll kl:SI% ,ok kudret it, "Sizinle arkadaı olmağa can atımj · 
m.ıyan bir .k.adıa-değll... bamMtJca bir kaıiaaa.nız. 1 dm. Bir gün gelecek ki diyordum. Una 

"Kıtablarmdan, haıtaluıadao. -ra ~ *81~ cördiljıüm...zaJDaAd:iıerdtmlıt.üı- · içimi açacağım. il 
ırelmeğe seve weviı bat eğeı.. bir .ı.Mın a.dacbeaGs kanls pkdu. içil, :fÖ&Jaı- "Derdimi söyliyecellim. . oı• 1 .,.ıt.m1.mım, ,_I •rMtlaa aonmue yaralı bJr k~. ıblaııl ..... ,.liJiml.ve.namoevıldıtımı 

"Derdlerimden yıkanacağım 
"0; bana kurtuluı yolunu göstere-

cek 
Bulacak. Diyordum. 
":Sizde ne vardı ki: Böyle olmaz, ol 

mıya<·ak ıeyler beklemiş. ummu~dum ... 
Bilmenıki :ı 

"Meğer beni derdlerimden ytkamak 
değil, derdlerimin çııkuruna atan, tek
melıyen, boğan ıizmlfsinİz .. 

"Aıkımı çalan. saadetimi y kan,öm 

rümü paçavraya çeviren sizmi§sinlz 
"Ne olursa olsun slze hak veremiye· 

ceğim .Ve sizi affedemiyeceğ m. 
•Eğer istemeseydiniz, yumuııık dav· 

ranmasaydınız o; sizi sevdiğini söyliye· 
mezdi. 

"Sizden ke\·ar, bana sığınır •e sizi 
unutmağa çalııırdı 

«Üna ümit vermeseydiniz bunu yapard ı , 

yapacakdı ı 
"Fakat haıtal ğın • z . 

"O haılalığın hazır'adığı dekor, 
"ilaç, tedavi, baş ve bu .. 
"Sizi uzun zaman lıaıa bırakdı . 

"Ve sizde uzaklarda ıevg-islni, haya 
tını ona bağlıyan küçük ni§anlıyı ezib 
geçmekde tereddüd etmediniz. 

"Size bunları niçin yazıyorum. değil 
mı? 

"lıte bu iki sorgu birbirini yok eder 
"Susalım. 

"\rtık ben aradan çekiliyorum 
"İkinizi de unutacağım 

"Gülünüz, mesud olunuz deme~e 
dı'im varmıyor.Ayrılan yollarımızda yil 
rümelle baı1ıyalım .• 

"8aılarımızı bir daha birbirimize hlÇ 
ama hiç çevirmiyelim. Yürüyelim, yil· 
rüyeliın, yürüyelim .. . 

IWge; bu mektubu okuduğu zaı:n91' 

çok acı duydu. 
Zavallı küçük kız 

Diyordu. 
Kıskançlık seni çıldırtmıı 1 

Öyle haksız hücumların, hareketleri~ ı 
varki . . 

Eğer 8ilge; gözü yaılı btr kadın ol 
saydı.. 8u latırlar karıuında ~ünlerce 
ağlarô belki. 

Fakat uçuk m:•I kağıdlara ıert çıı 
gilerle yazılm ı bu mektub; 

O:lıının içine ağır, önüne . geçıJ111eı 
bir ölüm havas yaydığı halde yine af· 
lamadı 

İ~te herıeyl bu mektub ıona-erdlr" 
cekdt. Önünde iki yol açılı1ordu: 

Ooktorla evlenib uzaklura git 
mek. 

Tükel'e kızmak. 

Devam •4ecek 
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1 Dünya üzerinde si)rasi ve iktısadi hıı reketler: 
Tuna Misakı Projesi Hasıl 

Yucuda Getirildi. 
Silah ticaretinin müraka - f unsa - Avusıurya ricali Bu sene mühim ve büyük : ........ : ................................ : ........ : . 

Güllü köyün biricik kızıy Bu iki kocakarı köyün j BalıkePir ziraat bankası 

besi işi. arasındaki konuşmalardan manevralar yapılacakdır. dı Gökler kada derin, yıl· en cadaloz ve dedi koducu Kooperatif şirketine yediyü' 
dızlar kadar ıııltıcı mavi lardı. Bunların bir araya L ii ;ur lıra vermeğe borçlu 
gözleri; beyazı, hafif çilli gelmeıl herkeıl kuıkulandı · Eski kuyumcular mahalle. 
yüzü; &arı, kıvırcık, gür saç. rırdı. sinden ltamamcı Halil ibra
ları; ıakız gibi ak, alımlı te- Adımlarını daraltdı Söy· him oğulları Mehmet Safi 
ni, aülün yap ılı vücudu dil ledıkledne kulak verdi. ve biraderi Abdullahın işbu 
!ere destan olmuıdu. Yat• Aman yarabbi kendiıi için borçlarının teminini iıtıfaaı 
geçkin ihtiyarlar Güllü'yü neler ıöyllyorlardı neler!. zımmında mukaddema Eski 
gördükleri vakit genceldık- Fadlmebacı göya olmuı bit kuyumt'ular mahallesinde 
!erini hissederler, türlü tür · mlı birıeyden bahıedlyor- Aktarmalı Hafız İsmail efen
lü çapk nl klar düfü.1ürler : muı gibi ağzını yaya yaya : diye :;:3 12·933 tarıhli bir 
dı. kıta ipotek senedıle ve iki 

ML Echo de Paris"den 
A!Alı:adar devletler Tuna 

ınisakı projesi hususunda 
yavaşlık ve büyük bir bası

retle hareket etmişlerdir, 

Berlin bükt1meti beş altı 
nokta hakkında tenvir edil
nıesini istedi. Almanya tat
bikat mevkiine konulduktan 
sonra misakın iki tarafı ı 

88keıi mısaklar aktolunma
ıına meydan vermPsinden 
korkmakdad ır Mıaakı yapan
ların bu imkAnn açık kapı 
bırakdılılarını ve fakat bunun 
çok uzak alduğunu itiraf et
ınek gerektir Almanya Mil
letlere Cemiyetinin her ne 
suretle olursa olsun sahne
ye çıkmasını istememekdedir. 
Polonya ve Macaristan Al· 
nıan aktörlerin arkasında 

hareketsiz durmakdedır. 

Umumiyet itibariltı revızı· 
yoncu devletler, bütün mu
kavemet kunetlerini şark 
ınisak ına karşı tıhşit etmek 
için, tuna misakına karşı mü· 
temayil Javranmakdadırlar. 

Küçük itilAf devletleri ise 
g'fil'ek hariciye nazırım•z 
M. LAval ile yapdıkları 
telefon ınuhaveresinde ve 
gerek Lyuhlyanu'Ja yap · 
dıkları içtimada şnıtlarıaı 
tesbit etwiş ve bunları 

M. Lavııle tebliğ etmişler
dir. M Lava! bu şart -
\arı kabul etmiş lir. Bu 
tartlar aşağ.da hu 'ilsa 
edilebilir. 

1 - Evve ld şark misakı 
akdolunmalıdır; 

2 - A vusturya'oın dahi-
li iılerina müdahale et-
ıniyecekleri hakkında ver
ıniş olJukları vade rağmen 
Habsburg hanedanının iııdei 
saltan~t etmesi hususunda 
vete hakkının ibkıısı; 

3 - Reviziyonistlik ancak 

milletler cemiyeti misakı 
ile sıkı bir suretde tesbit 
edilmiş bulunan şekilde 

nıeşru olabılecı•ğinden her 
gfına revizinizm propa 
gandasından vaz 2'eçilmesi; 

4 - Macaristan tardın 
da ekalliyetler hakkında 
iki taraflı misaklar ya _ 
pılmaaı tarımda ortaya 
Qtılan talebin redd i; 

5 - Akdeniz misakında 
emniyet için ldzım g , Jen 
garantilerı bulmadığı tak-

,.Gorresp Polit et Diplomat" dan 
Sılll.hsızlanma konferansı 

komisyoolarından birinin 
silll.h ticaretini murakabe 
için tc>pland . ğı hakkındaki 

haberi dünya efkArı umu. 
miyesi hayrdtle karşıla· 

mışdır. Bugün halda kon· 
ferans n kendisinin bile 
yaşarnokda olduğunu id -
dia etmek fazla olur 
Bugün Cenevre'Jıı toplanan 
komisyon boş ve tama· 
men nazari bir varlığı 

devam etdirmekden başka 
bir şey yapmakda değil· 
dir. Bılindiği gibi bu 
nazari varJ.k bile tam 
olarak kalmış değildir. 
Ruslar konCeransın «DJi
mi sulh konferans » halı
ne getirılmesini, yani si 
lahsızlanma prensihinin ter
kedilmesını telı.lıl' etdilar. 
Aııglo - Sak son d , vı~tleri 
ve bazı küçük devletler 
buna karşı «Si 'il hs zlun_ 
ma duiıni komısyorıuı> teş -
k lıni teklıf etılıler. 

Makuleclıı bundan sonra 
dığer buzı dııvletl ·rin t ölı.lıf
lerı anlatı l dıkdan sonra de 
nilıyor ki: 

« .. Bütün bunlar şüphrsiz 
eyi nıyet\erle düşünülmüş 

şe.ylerdir. Fakat tahakkuk 
etmeleri hususunda hıç bir 
ihtimal mevcut dcğildır . Ce· 
nevre müzJkereleri hak· 
kında gelen ilk haberler 
hakiki bir hayal havası j~·in· 

de yaşand.ğ nı göstermekde
dir. Almanya torafından da
ima himaye ve teşvık edılen 
bu fıkirlerin nıuvaUJk olma· 
!arı ıhtimulinin bu kadar nz 
oluşu cidden teessüfe şayan
dır.)) 

Bugün 
Sıağlık 

Ecztlhetnesi 
Nöbetçidir· 

dirde Türkiyıı'nin de Tu· 
na misakına iştir Ak et
mesı 

Mak ale sahibi M Pertinox 
Parıs'de Avusturya ve Fran
sa rical! arosıada ynpılan 

müldlı:atın bu işi ilerlenmiş 

inanımaktaılır . 

sonra 
,.Le Temsn den 

M. von Schuschnigg ile 
M. waldenegg'ın Parıs seya. 
bati en huzur verici bir in

tiba hasıl etmekdedir, Avus_ 
turya müstakil kalnbilır. 

ve kalmalıdır. Avusturya 
başvekilinin Paris'de vııki 

olan beyanatları Avustur· 

ya milletinin buna kati 
sur~tde karar vermiş ol· 

duğunu göstermek.dedir. Vi
yana' da knti hakikatlerle 
iştıgal olunmıılı:da ve ha. 
yalilta kapılmak cihetine 
gidılmemekd edir. Bunun için 

Habsburg'Jarın iadei sol · 
lanet ~tmeler i işini ortJ· 
ya atmak suretile vazi
yeti bulandırmak istiyen
lerin aldandıkları zanno -
lunabilir. En salahiyetdar 
Avusturyal ı ricalin delliği 

g ibi Habsburg'Jurın ıadei 

saltanat etmeleri meselesi 
mevcud olsa bile bu 
meEeleyi aktüel değildir. 

ller halde bu mesele pa 
riı.'Je vaki olan mülil.kat 
!arılan ka t'ıyen mevzu 

b ı. hs rdılmem işdir . Birçok 
AvusturyJ!ılJrın l!Jbsburg J 

hanedanına ve mensupla
rına karşı besledi kleri mu

habbet hisleri başka ve 
bu günıin siyasi iınkil.n

!Jrı da başlrn hir şey

dir. Ve kimse orta Av· 

«Le Malin• den: 

«N ancy, ( Husuıi 
muhabirimizden) .Bu sene
ki askeri mesai proğra· 

mı bazı manevralar ya -

pılmasını derpiş etmekde · 
dir. Bu manevralardan bir 

çoklnrı harp metodlarıaın 

sef.Hber haline g >tir ilme· 

si ve diğer tarafdan da 
seftırberlik halinde cüzü • 

tamlar teşkililtı bakımın

dan fevkaldde şayanı dik
kat olacaklardır. 

Eyhil ayının ilk hof -
taları zarfında Mailly ve 

civarında mühim hareket· 
!er olac a kılır . Buna 3 
Cırlı.a iştirAk ede<'ekdir. Bu 
fırkalardan biri Reims'de 
general V ıllemont'un ku· 
mandası altında bulunan 
ve motorize edilmiş olan 
4 üncü hafı{ fırka (eski 
4 üncü süvari livasıı ikin· ı 

ci Chftlons - Sur Marne· 

de general lssoly'nin ku _ 
mandası altınd~ bulurıan 

12 inci piyade fırkası, 

üçüncüsü de general Fuu· 

ry'nin kumandası altında 

bulunan 3 ·üncü Amiens 
piyade fırkasıdır . 

Bu suretle birinci de -
fa olmak üzere motorize 
edilmiş üç fırka hareke. 
te getirilmiş olacakdır. 

rupıı'Ja vücud .ı getirilmek_ Bu manevralıırda Yük -
de olan büyük sulh ese- sek Harp Meclisi ikinci 
rını haleldar edebilecek rsisi generol GJ md ı n, ~la . 

bir tehlikeden doğacak bir I jor g~neral Ceorges, Yük 

mPsuliyeti üzerıne almıığı sek Hnrp Mecli si aza. 
ciddi bir suretde itibar sından ve piyade umum 
nnarın:ı. almamakdodır. Şüp- müfettişi general Dufleux, 
hesiz Viyana' da Habsburg süvari umum mü(ııttişi ge -
hanedanına mensup prens· neral Altmayer vo daha bir 
!ere ait emvalin im - ook yüksek erkdn hazır bu -
k6n dairesinde iadesi ve lunocaklardır . Bu manc,yra-
duhıli kargaşal ı klara meydan !arda Moumelon'da geçen 
verilm~mesi moksodile hariç" sene yapılm.ş olan tecrübe
de kalmaları ldz ı m g•len ler tekrarlanacak ve buma-
impuatorça Zita ile prenı 

Otto müstesna olmak üzere 
Hıbsburg hanedını prensle· 
rinin Avusturya'da iliamet. 
]erine müsnarle edilmesi dü - j 

şünülmekdedir. Halbuki 1 

yeni Avusturya ricalinin bun· 
dan;iteriye şüphelerini uyan. 1 
dırmak istediği zannını 

verecek bir sebep yokdur. 

nevr.alar için ihtiyat ikinci 
bao efr dı sildh altına alı
nııcııklıırdır. Aynı zamanda 
yaz ~usnasmda Paris'Je 
bulunan 3 üncü, piyade 
fırkası, Parisde bulunan 
1 O uncu Metz'de bulunan 42 
inci piyade fırkaları ve da -
ha bir çok fırkalar Moume -
lon'da toplıınacakdır. 

- Yosmanın lifi benimAh· Güllü'nün güzelliğini ak· buçuk sene müddetle mer· 
ran k zlar kıskanıyorlar, ye· med'imln kulağına çal nmıı, 1 hun ve bu borç için ipotek 
tiıkin kız anaları ona lmre · yavrum akıam ağzına lok- fazlası mahcuz ve satılması 

ma komadı . "Allmallah oba· nlyorlar; köyün efeleri onun mukarrer bulunan Çayırhi • 
yoluna çılılırıyorlordı. Hele lı oba çobanına yedirmem. sar köyü civarında değtr-
delıkanlı oğ lu olub da:• Ah; diyor. Derken dervitln baba men başı mevkiinde tapuca 
gelinim olsaydı!. demi yen Alı geldi. Bizimkini de aldı gün doğdusu yol ve poyra
yokdu Fakat bu arzular hep gitdi. Soradan düıündüm . zı fdkir oğlu Halil ve gün 

İçime bir kurt düıdü. Aca· boıunayd•, çünkü o. bir kaç bat.sı boz bek oğlu verese· 
Güılü değildi Eminde sonun ba? Allah esirgesin diye 1 si ve k . !ılesi Halil lbrahim 
da birisine naslb olabilirdi Ahmed'iml lzlemeğe çekdim. ağa veresesile mahdut iki 
Fakat kime? Bunu Allah· Fakat nerede; ikisi de kara evlek ve yıne gün doğdnsu 
dan baıka kendisi de bilrni· kayıp. v11 gün batıeı yol ve poyra
yordu. Hoı . Onu görüb de Güllü bu ıöz 1eri lfltdlkden z ı kasab zade Hasan efendi 
tutulrrıyana, itidihde yan- \ sonra göz~eri yaı. kalbı_ ızt~· veresesi va kıblesi boz bek 
mıyana rastlanmazdı Lakin rapla, teeasurledolu eve dondu. oğlu veresesi ile mahdut iki 
o, henüz kimseye ıı • nma· Yatak odasına girdi, ne bul · evlek mahal yekdiğerine 
mıı, haıa anasından doğdu· duysa kapının arkasına da- karışdırılmıt tel örgü ile çev
ğu gibi Faf, kalbi bomboı, yandı. rilmiş ve balen bu !>ağın gün 
ruhu tertemiz, kısaca: Su Pençerelerl bin itina ile doğdusu yol ve gün batısı 
katılmamıı bir kızdı kapadı Y.atağına yatdı. Fa· boz bek oğlu vere•eıi ve 

• k•t bir türlü gözlerine uy· kıblesi boz bek oğlu verese-
~ * ku girmiyordu. Bir aralık si tarlaları ve poyrazı yol 

Bir gün köyde bir ıayla canı ııeçlverlr ııibi oldu. Fa-
1 

halinde büyült hendek ile 
çıkdı: "Güllü Ahmed ağa· kat yine üziintüden kurtula. çevrili ve içinde tahminen 
nın kel çobana gönül vermlt. madı. Arap aaçı glbJ karma ye.ti yüz kadar üzüm verfr 
Bu söz köyde dalga dalga ya karııık; üstelik korkunç rü · j boğ kütüğü ve elli kadar 
yıldı.Kadın, erkek;kız, oğlan, yalara daldı. Çok ııeçmeden yemiş verir ağaç ve dört 

herkim bir birine rastlasa he komıunun köpeği keılk ke tararı tel örgü ile bağlanmıt 
men karıı karı ya gelir ya · ıik ürüdü ve Güllü ürpere· bilmeıeha ÜÇ buçuk dönüm 
na yakıla "lleıe yosmaya rek uyandı. Kulaklar na veh· ve 280 lira muhammen kıy

bak,köyde erkek kalmamıı me benzer ayak ıeılerl, fıııl· metli muntazıım bir b,ağ ve 
gibi elin keline bağlanmıı» tılar geldi. Yakın bir tehi!· yine Fazlı kuyusu civarında 
diye sözü açarlar, adeta ken keyi sezmiı kirpi gibi bü- ve tJpuca gün doğdusu mü(· 
dllerinden geçerlerdi Çeıme züldü. Yorgana ı ı kı ı kı sa· tü oğlu Vehbt ve poyrazı 
batlar ı nda köyün kahve• rındı bir daha kirpikleri bir hacı Yııbya oğlu Vehbi ve 
sinde, misafir odasında, hat· birine değmedi . gün batısı yol ve kıblesi ha. 
ta cami avlusunda h~p bu mamcı oğlu Abdullah ile 
lif sürülürdü . Bilmem horozların kaçıncı mahdut bir dönüm iki evlek 

• ötüıüydü. Kap ın n anahtar olarak borçlulardan Hafıı 
• • deliğinden günetin ilk ıı•k- Mehmet ve gün doğduau 

Bir akıam Gütlö pınardan 
dönüyordu. Güneı kıırııkl 

(Erdağı) ndan küllenen bir 
kor gibi gÖnüyor, etrafı gittik 
ce karanlık l ar basıyordu. 

Güllü biraz ilerde, yolun ke· 
n n rında iki karaltı gördü. Bir 
den bire duraklar gibi oldu 
Fakat yine kararını bozma· 
dı. Tam onların hizasına ge· 
lince kadın olduklarını ıez · 
di. Seııerine ku1ak verdi. İki· 
sini de tanıdı: Biri Fadime 
bac ı, öbürü de Hadice kad •n. · 

!arı hasırın üzerini benekle· müftü oğlu Vehbi ve poy-
di. Oh! Sabah olmutdu. Se- razı boçlu Hafız Mehmet 
vinçle kalkdı. Kapıyı acele ve garben yol ve kıblesi Ce
acele açdı. Birdene göraün: mal ve biraderi Hikmet tar-

Kapının önüne, ucunda larile mahdut ve yine bir 
taze kanları sızan bir kel dönüm iki evlek olarak ayrı 
baı, bir ınaan baıı takılı sö· ayrı gösterilen bağla -
ven çakılmııdı. rında ayrı ayrı iki borçlu 

kardeşin hiss11lerini yekd ğe· 
rine karışdırarak bir ha~ 
halinde görülen mahallin ha
len gün doğdusu ve gün 
batısı yol ve poyrazı müftü 

Güllü pınardan dönerken 
itltdlği muhavereyi bir tim · 
ıek hıziyle hatırladı. Vurul
muı ıııbı kap n ı n etiğine yı_ 

ğılıverdı. [ Lüfen çevirlz ] 

1 
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S<ı \Tel şt<ın Set V<tŞ<t 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Edhem'in emir zabiti va- ' 

' 

1 
zifesini gören süvari ihtiyat 
mülazımı İzmir'li Riza ismin· 
de birisinin Eskiıehir'deki 
köprüden hızlı hızlı geçmek· 
de olduğunu gören ıüvari 

met kurmak fJkrinde olduğu
nu söylemekde gecıkmedi 
Kendisinin de Mıliı müfreze. 
!erine tifahi tebliğatda bu 
lunmağa memur edildiğini 

ilave etdı. 

cihetle kendisini aıyaneten 

kendi müfrezesine, Edhem· 
den kaçarak iltihak etdiğinl 
cevaben yazdığını söyledi. 

Riza'nın korkduğu besbelli 
Jdi Mutelaıiyane: 

akıl takdirde bir lhtiyahız
lığın hayat ına mal olabile· 
ceğinl uzun uzadıya tenblh 
etmekle beraber güvendiği 

kendi takım kumandanları · 

na fuza'nın taraEıud altın

da bulundurulmasını emret· 
dl.Lakin bukadar takayyüda
ta rajtmen Rlza'nııt aynı gü
nün gece yarısında Kütah
ya'ya kaçdığı anlaııldı . 

iltihak etdiklerl, her neka · 
dar ajanı vaııtaıile tebliği 

reımi olarak ne,redihnlf Jıe 
de padiıahcı olan bu eski 
ve modaı• geçmit diplomat• 
!arın İatanbul'a avdet etmek 
istedikleri ve Anadolu mü· Diye bir ıiyaıet yapmak harekatının hakiki saf-

iıtedı . Mustafa Kemal paıa halrını görmek ve 
gayet ciddi bir liıanla, Tür / mahiyetini ögrenınek üze 
kiye Büyük Millet meclısi ve re Ankara'ya beraber gitme 
devleti relıi diye kendini leri daha muvafık o'acağıoı 
takdim eldi. ::ıalih paıa da söyledi ve beraberce trene 
ıtıukabele ederek kendisinin binerek Ankara'ya hareket 
bahriye ve izzet paıanında etdiler 
dahiliye nazırı olduğunu aöy- Hu vaziyet karıısında sü· 
leyince Mustafa Kemal pa- vari zabitinin Eskişehir'den 
fa hiddetlendi ayrılmasına imkan yokdu. 

lstanbul'da böyle bir hü. İtmet beyin huzuruna çıkarak 
kamet tanımadığını ve bu izin aldı ve bir müddet daha 
lı· ı . Eskiıehir'de kalmağı tercih lhQmetln nazırları sıfatile 
kendilerlle görüımekde ma- etdi. Aradan üç gün geçdık 
h~ 1 den sonra Edhem'den garb 
"•ar olduğunu ıöyleylnce iz 
clulpaıa ite karıtdı ve me cebheıi kumandanlığına bir 
Ufi aliyel vataniye nokta ıifrE telgrafnamesl geldi Her 
11\ldan birer arkadaı sıfatile feyin bertaraf cdildrğini ve 
llÖrütmf!nln daha muvafık bundan ıonra muntazaman 
olduğunu ı'eri ıürerek telifi rapor ve kuvve! umumiye · 
beyin eldi. · lerln takdim edileceğı biıdı· 

Kısa bir konuımadan son· riliyordu. Lakin mak•adı as· 
'• izzet ve Salih pa1al11r linin gün l;azanmak ve blöf 
1•t•nbul'a avd .. t- .. tmek iste· yapmakdan ibaret olduğunu 
diler, lakin Mustafa Ke!T'al anlıyan kumandıın lımet bey 
l>aıa buna imkan olmadığı ihtiyatlı bulunmakdan geri 

erek ıöylly Vııadolu . urmıyordu. 

zabiti, Riza'yı çağırdığı vakit 
Riza ıaıırdı Hemen köprü 
nün baıındaki kırathaneye 

oturdular. Rıza anlatmağa 

baı'adı: 
- Size çok kızıyorlar 

Müfrezenlzle beraber gele 
cekdinlz, gelmed niz Sarı 

efe, Gökbayrak Cemal, ye· 
tim ve kara Aralan müfre 
zelerine de haber vermek 
için beni memur etdiler . 
Hemen hareket edeceksl 
niz. Muvaffak olursak birer 
paıa olacakı · nız . 

Süvari zabiti, tabiatını çok 
eyi bildiğil Riza'ya, biraz ra
kı içmek üzere otele bera 
ber gitmelerini teklıf etdiğl 

zaman Riza'nın sevincine pa· 
yan yokdu. Çünkü rakı bul· 
mak, o zaman her kula na-
ıi h değildi. 

Deli Rlza namile maruf 
olan bu serseri. sü varı zabıtl· 
ne, Edhem'ln iayan ederek 
bir muvaff4klyet temin et· 
mek ve hatta bir yeni haktı 

Süvari zabiti Riza'yı ta · 
mamen ıarhoı edib dinledık
den sonra, sızan Riza'yı 

uyutdu. Edhem'in ve kar· 
deılerinin maksadı melanet · 
!erini kime gidıb haber ve· 

receğini düıünmeğe baıladı 

Vardığı netice: Büyükleri
miz her halde vaziyeti bizden 

daha eyi biliyorlar. Gidih 
haber vermeğe ne hacet? Za· 
ten herıey mey:danda. Ancak 
Riza'ya nasihat etmeğe karar 

verdi. daha olmazsa Rıza'yı 

tehdit edecekdi Neteklm de 
öy1e oldu. Riza ıarhotlukdan 

- Peki şimdi ne olacak? 
Diye ıordu. Süvari zabiti 

gayet tabii bir cevab verdi: 
Ne olacağı yok! Hu 

vaziyet dahilinde aen yaka· 
nı kurtard ın. Lakin benim 
müfrezeye de takım kuman
danı ııfatile dahil oldun. Baı· 
ka ıekli yok 

Dedi. Riza, çok memnun 
bir tavurla: 

- Allah razı olıun. 8en 
deniz de, kabul edileceğimi 
bilseydim Çokdan müraca
at ederdim Lakin benim 
doğru durmıyacııjiımı bildi 
ğlnlz için kabul etmezsiniz 

ve uyl<udan uyandıjtı vakit diye çekindim ve fimdiye 
ı~v~.ri z.abltinl müteessir gör 1 kadar müracaat etmedim. 
duğu lçın bir hadısenln zuhu· I Süvari zabiti, Rtza'.nın Sa-
ra gelib gelmediğini ıordu rı efe ve Göltbayrakla te· 
Süvari zabiti, çok müıkül 1 maı etmemesini temin etdı · 
mevkide bulunduğunu ve A. ğJnden duyduğu zevkle iti 
P. [ !] reiJliğlnden, Rıza 'nın aağlamlaıdırmak için, Rı:ııa'. · 
mahalli lıtıhdamı ıorulduğu 

1 
nın batka yerde katlyen ra. 

Askeri pPlis demek olan o 1 kı lçmeme•int ve Edhem'den 
umR,!I garb cebhesinc mahsus kaçarak kendialne ihihak 
bil' teşkilat idi. 1 etdlflnl - lıeclı:eM' 96y1-Mtnl 

Reıld, Mustafa K~mal pa 
ıa ile lamel bey gi bı kudret 
il zevatın hitabeleri karıısın· 
da ilticakarane hareketlere 
baılıyarak kendisinin kar· 
de,ledne nulhat etmek üze· 
re tekrar Kütahya'ya gitme· 
ılne müsaade edilmesini lı· 

ttrham etdf. Bu istirhamı da 
Is' af edildi, 

Reıid, birkaç gün Kütah
ya'da kalıb, sırf zaman ka· 
zıtnmak maksadlle buhranı 

bir müddeti muvakkate için 
Jzale etdikden ıonra tekrar 
Ankara'ya avdet etdl. Llkln 
Ankara'da da doğru durma· 
dı. izzet paıa heyetinin, me. 
nafii vatınlyenln Anadolu 
kırn'etlertle beraber · çalıt· 
.mak surettle temin edilebı. 
lecefine kani bulundukları 
1aetı. /Aaaclolu ha m9'1De 

cahidleri gibi, vatan 
liyet aıkl l e meıbu 
ınadıkları anıaşıldı. 

ve mil 
bulun· 

Retid 
bu fırsatı dahi kaçırmıyarak 

izzet paıa ve rüfekaılle te· 

masa baıladı. Mebuı Hacı 

Şükrü bey, Reıld'ln en ya· 

kın arkadaıı olmak IUbarl· 

le Retld'i hem tetcl ediyor 
hem de bizzat Reı!d k.ıdar 
propagandaya devam ediyor· 
du. 

Bu vaziyet birkaç gün 
devam etdikden ıonra yine 

Edhem ve kardetl T eyfllt 
tarafından Ankara'ya tlkl· 
yeller, garb cebhealne ltaat
ılzlikler ve cenub cebheıl 

kumandanı Rcft:l beye teh· 

dtdler savurulmağa bql.adı . 

.En. ıonra Mutafa Kemal 
. paıa lfl k.öldınden.hallelme" 
Je ve ıon ~ıelıbibdedtulun
mllfa .karar wırdi. 

..... BttaMcll 

• 
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:~d::;:~:::d s:;İOP~::;ay 'İ YEN i c Esi TL ER i Mi z GEL Mis D i R. " 
iç ve salgın hastalıklar Cerrahi lıasıa ıklar ~ LÜTFEN OKUYUNUZ! 

mütPlıassısı. nıiitı hassısı il. 

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

rını kabul ve tedavi ederler· 

· İPEK İŞ - AL TIN MEKİK İpeklileri .. .. 
ll()BLll{ Yüıılulcr 

•~§:::::===:::§:~=~~~~~§•I En birinci YERLi - İlVG/LiZ Kostümlük kumaş/arlar 
ıı: i Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 1 Savaş !YeşriyatJndan: 

BİR ZAFERİN i! döşemelikleri 

Yazarı : R. Gökalp V 1 Tuha fiye, trikotaj Ve Srıire Ve Saire 
1 

Rck•1lıcl Giitiiı·ıııez Bir Fi«tllcı M<tzı111ıızda Satılır· 
lıtıklal Savaıının en canlı 

ve heyecanlı 6 yaprağı A · Mııhteı·em miişlerileı·iıııiziıı liitfen teşrifleı·i islifadcleridiı· 
INKlLABCI BİR İlL\ı\'11\ PİYESi S ' - ADRES: FAHRİ TAV'ŞANLfLI 

1 :ı Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası Her kitabcıda bulunur· 

l ıl Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
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Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde •• t4 1 

Teşrif f'deıı ı ıı rııiişkülpeseııı ıııü~tı•rif Priııi dalıi ıııe111111111 PdPıı •f 
teıııiz, konforlu H' ı-en isı nıiikenııııt·l, üereı lf'ri lıt>rl-.t'Sf' .-hı·l'i~li .' ı·ııi : ' 

inşa ettirdi~i sıcak vı• soğıık a:-r ırıııza uygurı l'ı·d"al:'tdr h:ııı) o:-ılı· t• 'ı 
t~."~.İ)'f'~t' {~t'.~l'r lı~r o~f'ldir: .\ILıııda gaziııosı.r 'ardıı·. (i;uiııo:-ııııd;ı 1 

Ü 
butun ~er:.ıılı sıhlııyryı havı vr heı· rııeıııl('kellıı ı.:azt tı· \ 'P ıı11 · eııı11a- :~ 
larıııı bııl11ndurur. (~Üzel \t' se~li l'adyos11 ıı1e\Cutı111·. •• •t * :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::.::: >ii 

oğlu Vehbi veresesi ve ha_ lrnlbedıldiği aola~ lan iki hoğı ı 
cı YahyJ oğlu V~hbi bey ıpotelı: v.ıJe3i henuz d·ılmu-
bağ v~ tarlaları ve kıhldsİ mış olm .k itıbnilıı sat larok 
.eskiden C mul ve Hikmet ipotek bedtli ayrılamıyaca
ıken halen bocı Emın oğlu ğıoJun bu itibJrla ipotek sa. 
Ahmet efendi buğile çevrili 1 hibi va lesi dolduğunda Lu 
içinde ~ıılumbal• ~u . kuyusu beğlurı yenıden arıtırmıya çı
ve lmlube ve altı yuz kadJr kurmak hJklı:ı baki kalmak 
iizüın verir boğ kutuğü ve şartıle d ğcr iki üç tarlalarla 
dokdan kadar yemiş verir birlikte tarihi ilandan itiba
ağacı havi bılmesaha ypdj ren on güıı mü,JJetle oçık urt
dönüm gelen ve yediyüz li- t rınıya ç . karılmış olduğuıı · 
ra muhammen kıymetlı dö t ela o talıb olanların bırıncı :ırt. 
taralı tel örgü ile çevrilmiş tırma olan 13-4-1935 tarihine 
muntez•m b :ı ğ halinde ve te~a•lııf eden poz~rıooi günü 
tapucu ilıi parça ve iki borç- saat l 5 den itibaren Balıke 
lu kardeş hisselerinin yek sir icra solonunda yup . lacağı 
dij{erine karıştırarak ve arttırmıya işti,ilk edeceklerıo 
hnlen bir parça bağ hal inde yüz.le yeJi '•uçuk dıpoz to uk· 
bağ ile kPza yalnız mahcuz rasile ./ıezır bulunmaları ve 
ve gayri ipotek solgan ba- arttırma şartnamesi tarihi ılan
şı mevkiinde vaki ve gün dan itibaren herkes ta afın 
doğduıu taşlık yolu ve poy- dan görülmek üzere açık bu 
raıı Kara oğlan mahallesin. lunduğu ve tayin edılen işbu 
dd dağ stanlı oğlu !!alil ve· zamanda arttırma bedeli gayri 
reıesi ve güı batısı muha - menkulun muhammen k ı y
cir Hüıeyin bağ yeri ve k ı L - metlerinin yüzde yetmiş be 
leıi yenicemıhallesinden kun şini bıılmadığı takdirde en 
duracı Emin tarlalarile çolı: arttıranın taahhüdü baki 
mahdut dört döniim ve ça- kalmak şortile arttırmanın on 
yır namı diğer göğemli erek beş gün daha temdit Pdilmiş 
mevk~inde gün Jo((Jusu kö- olacağı yaoi 28 4·ı9"35 tari· 
selerın tarlası ve gün batısı hine tesadüf eden cumortesi 
kasab lbrahim ve poyrazı günü aynı sıtte gayri ınen
bayram oğlu veresesi ile kulun en çok artt 1rana ihale 
ve kıblesi Mehmet Ali tarla dilereği ancalt ihale güoü 
sile mahdut seltiz dönum bir ipolPkl, beraber mesele 
evluk tarla ve kaba ) er 2280 Numaralı kanuna temas 
mevkiinde tarafları gün \ etmelt itibarile yine arttırma 
doğ.lusu kör oğlu K4mil 

1 
bedelinin behemehol yüzde 

bağ yeri ve gün batısı azam y-.tmiş beşini bulmak zaruri 
oğlu Ahmet veresesi tarlası olJugu ve yüzde yetmiş beşini 
Poyrazı zarbalı oğlu Şakir j hu 1 mndı~ı takdirde borç beş 
veresesi bağ yeri kıblesi yol . sene tecı~e .hbı tutulacağı .ve 
ile mahdut ilti evlelt tarladan ıpotek sahıbı alacaklılarla dığer 
merhun olan tapuca dört ve f· gayri al4kadarların menkul 
tutiri kıymete iki parçaya 1 üzerindeki haklıırtnı huıuıi-

A one ücreti 
YIL . Gl 800 Kuruı 
6 AYLIGl 450 

" 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksıte 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruştur . 

Gazeteye Ut her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günlerj 

çıkmaz. ı -·---
AVAŞ 

1 
iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 

l
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir -
SAVAŞ 

le f ıiz ve masarıfo dııhil olan 
id ılielarını evrak miısb .telerile 
yirmi gıin içınde icra daıre
sine bıldirmeleri nksi halıle 
baki.arı tapu sicıllerılo Rnbit 
olınaclıkca satış bPdelinin 
paylaşmasından hariç kola
c·,klar1 ve artırın ,Jon doğ_ 
ma del lill reı ın ile vergi olan 
7194 kuruş mü~teriye ait 
olqcağı ve arttarma günü 
h!lzır bulunmıyan müşteriden 

vaz geçmiş naıarilP bakıla
cakları il4n olan ur. 

(, 

Muhterem müşterılerim 

Daima her şeyin eyisini sa 
tan mağazamız bu defa son 
moda e bıse mode lerl, dante · 
laları. g·ıyet eyi marka ipek 
çorapları, şapka valet eri çok 

,,_ _____ ._,'v 
I llelediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
1 

1 Ct'\I.\ HTl:Sİ ı:f':\LEBİ 

O~lı·dt•ıı soıır<• saat 15 ~ l l:i 
l) ı· . Bav .\11111.-d Eıııiıı 

P.\Z \B nf'Nl EHİ: 

İl' lıa.;t.ılrkları 
• 

()Ult•dı·ıı ~uııra saat 15-1 ö Kulak, Boğaz, 

llııı·ıırı lıa~ıalıkları Dr. Ba~ \lt>lııııeıl K:'tıııil 

P.\Z.\llTESİ <iC:\LEHİ: 
S ı\ı;ılı .;aat 10 - 11 İt• lıasıalıklan Dr . 

• 
11.t\ .\lııııt>d Eiııiıı 

ögl ı·t!P rı soııra 15-1 {) <:iiz 

Ba' İlı.;aıı .\ lııııı·d 

S \LI <:C:\LEBİ: 

lıasıalıklnrı nr. 

S,ıhalı :'aal 10 - 11 
B,t\ . \lırııPd Eıııin 

İe lıasıalıkları Ilı'. 
• 

ÜğlPdf'tı :.;oııl'a saaı 15- lli 1), ·hası:ılıkları 

Dr. npPraıiir Ba~' Sadi Özata~ 
C.\ HS.\ ~I B.\ C(\\'\,ER İ: 

' . 
Ö:.(IPıkrı soııra saat 15 - 16 

• 
lçlıa~ıalıkları 

Dr. Ba~ Raif 

PEHSE'1BE GCr' LEBİ: • 
(>glPdl'ıı sorıra s:.ıaı 1 fı - 1 6 1 ), rı hasta· 

Dr. Ba~ "ı•lııııPtl ,\li • -----
zarif kilipsler 935 jlk bahar• Rıılık(•sir Do!i"tıın ve 
modası k.ravat, gömlek yaka · = 1 

ları getirmitdir. fiat sormadan baıka yere bakmayınız . COCllk Bll k 1 il) El'J 
Y ı· ııi CPsiL T11hat'İ\P1·i : KADRi 

-----~-~-' -'-::=--·--=~ 1 Yil:'ı~etiıı ııwrkl'z \t' ıııiillıakatı, şehir ~·r 
K<t<lııı rl,crzisi ı..öy1t·ri aııaıisiıuıeıı 111iiracaaı ('df'n gebeıer11 

lsıaıılıııl lk~o~lu '1ısır Aparııuıaııııı<l.ı Tt•rzi ıahii '" ınii~kül:'ıtlı lıt•r ııe\ i doğurııları;ıı 'e ııfi 
"at.laııı (Ft>ııı.:ar:.ıııııı) kalfalarırıdaıı Trrzi NlY - luıııııııı k:.ı<lııı aııırli\atlarıııı ıııiiı !i:'esrde meccıı' 
'JET GÖK .\L.\~ hu kt'rrı· BalıkP~ir Yt>ııicrnıa- nerı yapar. Çocuk (İii~ürnwk ıelılikf•sirıde bul•'. 

lıal1Psi11iıı li E~ lt'ıl llektt>h :.;oka/:'(ıııtla 24 rıurı ıara- ııaııları da kezalik ıııeccanerı ~-aıırarak t,,d:ı 
lı lıaneve ııaklolunnııısılur. ı'drr. 

i~~- ·Y~u.~~r~'M'td .. ~a~~ş~.'!'~~~"~i' ki'ıc.~i.ık .t. Süt l'oeukları \t' iki )aşıııa k:.ıdar olıı' 
1 • 1 ı ı · ·.. 1 ,r:ı~ rasta \avru al'ı la ıı ınuPsseset e vatır<• 

: • ~ lıPı: zaıııaıı ııı~cearıeıı lt da\ i ~der. • 

~Hilaliahmere, Himayeietfa!e~ 0 Süt çoeuklarıııııı hakıııı Larzları lıakl\ı~: 
~ T d b b ·ı "' da ıııiisıakbt>l \ali ılelt>ı't' "' ~ebelik csnasııı ·~ 
ı#! l alo-yareye yar ımı orç r. CJ. \tıkuu melhuz arızalaı·a kar~ı talbiki !azını gt>~~ 
~~ ;..,_,_~i~~~~~ L :~~· ·-~~~~.~..;; tt>tlavi \'P ıc•dbirlerin alı111ııa. ıııı da ~ebf'IPre li~' 
•:,ırcınifl Tayyctl"C J'Pllllek üzere dt'l'~ll'I' verilir. • ' 

Ccıııi)retiııdcn .ı Ciiıııhuriyetııııiıin Balıkesiı"e bahşetti~: 
Edreıııid K:.ız:ısı Kurlıaıı derilı·ri ve hağırsakla- hu faydalı \e hayırlı ıııüessesedf'n nıulıtereV 

ı·ı müzayedeye çıkarılııııışdr. İhaleııiıı ı l;Jart 9ö51 lıall..ııııızın ıstifadeyc• koşnıaları ilan o~ 
güııü ~aat 011 altıtlaıı SOlll''.I Edrf'nıitl ~tılH~sinde Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 

yapılacağı ilt\n olunur. Viliyet ~atbaaaı - Balık~' 


