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Dil araştırma kurumu Çanakkale
1
Bay Saymen, bay Eden Habeş Belediyeler 

ulduğu karşılıkları neşredecek 
.\ııkara, 19( A.. A.)- Oilaraşdır

kurumunun bu hafta için· 
İe karıılıklar kla vuzunu 

'tretmeğe baılıyacağı haber 
llınmışdır. Yeni karşılıklar 

ay içinde yalıancı keliır. e'e· 

re daha uygun bir karıılık 

gönderecek olan yurtdaıların 
tekliflerinin tetkik edilece-

ğini bildirecekdir. Yeni kar 
ııl kların sekiz bini bulacağı 

tahmin edıliyor. F rka kon· 
gresinden evvel bütün kar 
şılıklar neşredilrııiş olacakdır. 

bir düz 0 Ltme 

Zaf erının yıl 1 Pazar günü be-;/,ne gidecekler Kıralının be ya- 8an~ası umum müdürij öldü 
d.. " .. l Londrn, 20 (A.A.) = D ş kilJedır. Ankara, 19 (A.A.) - Be· 

OnUmU işleri bakanı Sir Sayman ile 1 Londra, 19 (AA> - Al_ nalı lediyeler bankasını umum 
Çanakkale 20 (A.A) 19mart Bay Eden pazar günü Ber- manya 3 ıubat tarihli teb- Adisababa 20 (A.A) Ti· müdürü bay Mümtaz: ölmüt· 
yanakkale l ogazdeni:ı: harbi- lin'e gideceklerJir. Almanya- !iğde izah ve teırih edilmiı mes gazetesinin muhabirine dür. Cenaze merasiminde 
nin 2Ü ci Y 1 dönümü Çanak nıo lngilız notasına verıliği olan noktalarla müzakereye beyanatda bulunan Habeıis- iç itleri ve kültür bakanla
kale halkı tarafından halk- cevab tedkik edrldikden son. amade olduğunu blldirmiı ve tan imparatoru demiıdir ki rile diğer bakanlıklar ileri 
evinde kutlulandı. Cıhan ra bu seyahat için evvelce ı bıı müsaıt cevap üzerine dııarı 1908 muahedenamesinden gelenleri, bankalar müdürle

harbinde boğazın zorlanmasın- alınan karurların bu günkü itleri bakanı B. Saymen ile sonra yapılan bütün teıeb- ri ve mümessilleri bulunmuı 
daki sebeblerle deniz harbi-
nin safhalarını ve kazanılan vaziyet karşısında da değişti. B. Eden'ln önümüzdeki pa· büsler İtalya'nın muahede ve jandarma, polis miifreze-

rilmesi tokıırrür etmişdir. zar günü Berlin'e gitmeleri hükümlerine tam lakaydlsi leri de merasime iıtırak etzaferin amilleri hakkında 
çok canlı bir .uretde ve Paris hükumeti Alınan iıü tekarrür etmiıdir. yüzünden akim kalrnışdır. mitdir. Ölünün mezarına 

ltıııdırma kurumu kontrolu 

lltında u'us gazete•inde çı
kacak diğer gazeteler ulus 
tıı.zetesinden iktibas edrcek · 
1erdJr.Her türlü karıııklıkların 
~Ü alınmak üzere bu karşı ı 
ıklar telefon v • telgraflarla 

1 1trilmiyecekdir. Dün iki 

krokiler üzerinde verilen kı1meti ile son yapıl:ın mu- Paris, 20 ( A.A )-Gazeteler İtalya'nın toprakların • lla birçok çelenkler konmuıdur. 
Ankara. 19 (AA) - Es- izahat derin heyecanlarla hJbereleria .inkişafından ma- \'ersny mu~hedennmesine y_apı- beıistan hesabına geniıletmek Kayseri' de grib 

tonya ile Türkiye arasında dinlendi lumatdar edılmekdedır. Diğer lan tec,ıvuz karş sında muş. i\in kullandığı usulleri gös- Kayseri, 20 (AA) Grip 
lüze yakın kelime karıılığı 13 Mart tarihinde aktedilip Kayseri de tnrafdan istişarelere devam tırek ve ehemmiyetli hiç teren ve ltalya müstemlike- salgınından drlayl mekteb-
11ro~unaı ak az zamanda kla· imza tarihinden itibaren onbeı n ( ) olunmakdadır. bir. itiraz •. serd edilmemiş ve !eri bakanlığı tarafından cı- !er tatil edilmitdir. 

1 

Kayseri, 1 :r A.A Ça- incrılter n d t J • 1 
~ 1 1 kd k 1 d 20 (A A ) G - 0 e ın 6 e rnmmu k 1 k 1 ' .., ' -Uz taml\m anmıı o aca ır. gün sonra meriyete girece nakkale zaferinin yıl dönü- ,on ra, . - a .. . arı an ıtapda talya nın Ş k Ç' d , I 
Q f k 1 J J'l ( l ) · k . • .. d go3terın1~ O]m8SIDI acı acı tes. l b ar i tn e mıryo -u araı ırma uru.ııu u us· o an 'ering an aımas nın mü münasebetile Halkevinde ze e crın e seıısıne gore ış b' k d' azami meto i ini gösteren 
d Ik 1 lkd b l 1 ki 1 ı k · ı · b k U ı· • · ıt etme te ır h d ı 11 ları it. 1 iste ç ığı gün ir yanıtı a spanya i e a · kutlama yapılmış ve ze.fer ış erı a anınıu er ın e gıt. . arlta a ua ual açıkça ıa· 
h 1 d ld ld k . . d". k b. Jurnal gazetesi lngiliz dış işldr Tokyo 2o (A Al Meclisi tyanname neıredi erek te i iği yazı ığından, tashih hakkında bir konferans ve I me ıçın ver ıgı arar •ı· betistan'a bırakılm ııdır. · -
~ h l t" ·· 'tl · d k bakanının Bertin seyahatini has imparatorun huzurulle 
trn iza at verecek hem bir olunur . bir tem,il veri mitdir. un umı erı ı•ynn ırac.ı Şe- örceden Fransa ve İngiltere lıin baılanğıcınıla ltalya'- ıarki Çın demir yolunun 

Al ı hı 
,. -= = - -- -d------ arasında korarlııştırılan şart- nın istediklerini bir impara . Mancuri hükumeti tarafından 

ınanya si a anıyor E$u yüz en !ara tomamile zıt bır tarzda torluk heyetinin mesuliyet- satın alınmasını tasvip etmiı-
. • ~ !r' d ~e~~u;:'tou;~~~~.!~:·rive~~~;; ~:~ı;:n i:~::eğ~:~e~lld~:=:~~ ~if~anyada seçme 

b •• t •• A t ı • • d • notanın Frann ve lngı'ltere dır. ltalya'nın son askeri ha· • k a 1 musaba aları U Un Cun e .ş için e r arasında her tıirlü me 8a1 zırlıklarile lfabeııstan'ın gö-
ü b 1 kd S f Berlln, 20 (A,A)-Alman 

işlirıl.kine ınarıi oldultdan z ağ anmıyaca ır. e er· 

l.\sk~rlik hizmeti yeniden t(1 sis e·dil('cek ve ordu 36 ı·ır
kctdan teşekkül edccekdiı· - ingilteı·e biı· notcl veı·di 

b 1 k b 1 d 'Jd ş gençliğinin mesleki müıaba-başka Boy llitler'e manevi eri aı amıı eğı lr. im-
d k d 1 · kalarına dün Almanya'nın bir taviz temin etdi""ini yaz_ iye a ar o an ikı hudut 

fi h d 1 ı • her tarafında baılanmııdır. maktu, Populer gazetesi de a isesi ta yanın askeri ha· 
1 ı..I b 1 d b Bir milyon genç her mınta-logjliz bakanın n Berlin'e gi· zır ı arına ir vesi e en aı· 

k bl d 1 l kada seçme miisabakaları 

Bu Versay muahedesini yırtmak demekdir. 
dişi Almanya teslibatının a r ıey eğl < lr. 

Y yapmışlardır. 
mPşruyetinj tasdik demek eni hadiseler 
olcak demekdedir. Roma, 20 [A..A) - Habe_ 

şistan ile ltalyan Somalisi 
hududunda yeni bir hadise 
olmuşdur. SilAblı lıir koç 
grup hudut karakolları 

arasından yüz kadar deve 
alıp götürmüşlerdir. bir 

ltalyan seyyar müfrezesi 
m~sulleri takip etmişse de 

bunlar Habeşistan kontro. 
lunda bulunan araziyi geç
diklerinden durmnğa mecbur 
kalmışdır. İtalyan maslahat· 
güzarı hadiseyi protesto İçin 
talimat almış ve zararın 

= 

Hindistan Berlin l 7 (A.A) -· Hay 
lıtter nekahet devresini ge · 

lirmek ü:ıere bulunduilu Bav 
Ytra'dan dönmüşdür Evinde J 

kıı.bul etdiği nazarlardan bir 
loklarile ulus ar arsı vazıye· 
11 tetkik etdıkden sonra dün 
~11.bineyi ictimaa davet et-
'l\ ıdır Kabine bir kanun ~ı 
kıı.rmıı ve bir Je Alman miL 
'etine hitaben bir beyanna· 
~e neıretn itdir. Kanun mec 
Uti askerlik hizmetınin ye· 
~iden tesisine dairdir. 
Almanya'nın hı1zeri ordusu 

~ 2 Kolordudan yani 36 fır· 
adan teıekkül edecekdir 
Beyannamede Almanya 

~ııı Vilson tarafından ileri 
1Urülen meıhur 14 maddesi · 
~, inanmak surelile bu gü· 
~, kadar çekdiği sıkıntıları 
ttılatdıkdan ve gençlerde 
llgiliz baıbakan nın ifade 
11ttıiı olduğu kendisinin mü 
~afaası kayguıuna müteallik 
lhtıyat tedbirlE'rini almağa 
bltıade olmıyan bir mıl!et 
il dünyada hiç bir kuvve 

1~ ıahıb olamaz ve mane'vi 
l 
t maddi hiç bir satvet E' 
(alık bulunamaz" suretinde 
i mülahazalar na istinad 

1dildiği kayt edildıkden son. 
~a bundan böyle Almanya' 
~ııı haysiyet ve maneviydi 

1 ıı kendi hakkı kuvvetleri
~e tevdi edilmiş olduğu ka
~aatlni Alman mılletine ver· 
ltıek ve bu hu.usu diğer dev 
ı~r· 1 · ııı kulak arına eritrlirmek 
'•t tdlğı beyan olunmakdadır. 

londra 17 (A A) Al 
ltıe. ' . 1 ~ nya nın verm'ş o< uğu 
.atar V usay muahedename 

'lıı. 
~ n red ve nkarı demekd r. 
'1 ıtıi mahafılde Almanya'-

~ııı 1 k ' . 
l ; . mec •uri as er•ık hızıne· 

tıı lesıs etmek kardrı son 
~.~ 
~ Ce c ddiyetle karıılanmış. 

1
' Al ' ı manya nın kıırarı 

~ab· 
hl ltıe az:a 1 arına hıldı-
b tıı•td r Kabine azalar•ndan 
t '1ıılarından mürekkeb. olan 
' 1 k . . 1 oııııtenın pazartesı top-

lan"llası muhtemeldir ye bakanı Fon Blomberg 
Par ı 17 (A.A) Resmi 1 savaıda ö1cn askerler için 

Fransız mahafıiı A 'man hü· yapılan merasimde verdiği sö 
küme! nin askeri iı'erde ser· ylevde mecburi a>kerlik 
besi hareketı ist·rdad ve hizmeti tesiı eden kanu 
mecburi askerlık hizmetini 
tesise anı suretde karar 
vermes,ni hır soğuk kanlılık 

111 karıılamışdır Paris'de Ro 
ma ve Londra ıle ten. asa 
g · riıilmeden önce l:>ir karar 
alınmıy~cağı nıuhtemeldır 

Vaııngton 17 (A AJ Al 
manya'nın verdiği karar si 
yasi mahafilde büyük bir 
endişe uyandırmııdır. 1 lari
ciye nezart'ti Berlin'den ge· 
lecek resmi raporlara inli 
zaren lstiklıalde ittihaz ede· 
ceği hattı hareket hakkında 
büyük bır ketumiyet göster· 
mekdedir 

Paris 17 (A.AJ Alman 
hükumeti alakadar paytaht· 
!ardaki sefirlerıne nezdlerin · 
de bulundukları hükümetler 
ile tema, a girmeleri ıçın 

icab eden tal im atı vermiıdir. 
Herlin 19 ( A A ) 

B. 1 lit 1 ~r Berlin'dekl Şato· 
sunun önünde ve halkın 

coşkun duyguları arasında 

yeni ordu kurumlarını göz. 
den geçir•nişdir. 

Herlin, U (A.A) Ha . 
vas ajansı bildiriyor. Harl ı 

nun Alman güveninin teme
lini kurduğunu söyledikden 
sonra bizim uluslar 
ara<ındaki m4vaffakıyetini 

tekrar alan Almanya'nın 

barlıçi ülkü'erini kaydetmiı 
dır 

Moskova, 19 (A.A.). -
Almanya'da umumi ve mec
buri askeri hizmetin yeni· 
den tesisi meselesine hasret 

mlş olduğu baımakalesinde 

izvestiya diyor ki: 

Sovyet1er ittihadı ve mu 
ahedenameyi imza etmediği 

için biz münhasıran bu ha
reketın siyasi ehemmiyeti 

ile alakadarız. Almanya 
mecburi askeri hizmeti tesiı 
etmekle tam manasile siyasi 

bir takım gayeler takip et· 
mekte ve her dürlü muka· 
veleleri reddetmekte ve iki 
sene zarfında ihdas edilmiş 
o'an harp tekniğinin seri 

terakkiyat nı temsil edebıl

mek için silahlanma husu 
sunda serf esi olduğunu ilan 
eimekdedir Bu St;retle bil· 
fiil Almanya 'nın harbe ha-

İngiltere hükumeti de 
Alman va' nın silahlanmasnna 
karşı müdafaasını artdıracak 

Londra, 19 \AA) 1 

Avam kamara• nda ordu 

bülcesi ta~ minatr layihasını 

veren 1 larlıiye bakanlığı 

mali mü•teşarı demiıdirki: 
r\ 1rnanya 1 nın son kara· 

rı üzerine ana vatanın deniz. 

den, kat"'ddan ve havaddan 
müdafaasını icabı veçhile 
tensik t'tmek için l•ütceyi 
biraz fazlalaıt•rmak mecbu 

riyetindeyiz. Lazım olan 
yalnız zabitan ve efrat de 
ğil, fakat aynı· zamanda • 
yüksek tekniğe uygun mal 
zemp ve "•lıhadır. ·Pek ya
kında mütehassıslar tarafın· 

dan bu hapda derin tetki
kat yapılacakdır. 

Gelecek sE'ne için memle
ketin havadan müdafaasını 

ıslah makaadile bütçeye 450 
lngiliz lirası konulacakdır 

z rlanmayı tacıl etmekte SAVAŞ'CI G™: 
olduğunu görüyoruz Balıkesir mürtecidir diye 

Ku an barışın kuvvetlen· geçinib büyüyenlere 

mes nı arzeden devletlerin bu Balıkesir mürtecidir' 
suretle İstrşarede bulunma· ' 
!arını ve uynı zamanda ça Evet Bolıkesir mrlr-
buk karar a lmalar nın amır lecidir: çünkü Jıilô.fet ve 
d r. sullunala karşı ilk isyan 

Londra, ı 9 (AA) - İn - bayru.91111 açan, kur/uluş 
giltere hükümetı Almanya· savaşınııı ilk kurşuıııınu 
ya verdiği notada Almanya- dıişma11ırı ba!)rwa sıkarak 
nın kura ile asker celbi hu lzrııir boylarıııda on bir ay 
susunu kabul ve sulh za - ceblıe kııruıı bıı şehirdir 
manındaki ordu mevcudunu Eve/ Balıkesir mıirlecidir; 
36 fırkaya iblağ etmek ka- Çıiııkıi cıimııriyel ve inlalô.b 
rarını protesto etmeğe mec işlerini lıer uerdeıı önce 
bur olduğunu beyan ve bu bağrına basan, milliycl, va· 
kararın Avrupa'da ciddi su- /aıısl'verlik yolııııda sayıl 
retde endiıeleri artdıracak mıısı kolay olmıyacak cser
mahiyetde ...tduğunu kay · /er veren bu şehirdir. 
detdikden sonra Almanya /Jıı şehirde medeniliğin 
ile dığer devletler arasında ue insanlığın vaimleriııi 
serbestçe müzakere edile devşiren yoksııllurı yö::elıııc. 
cek olan umumi bir itilaf çocukları koruma, kırmı:ı 
aktın n ve Almanya'nın Ver - ay yıbi soysal, tayyare gibi 
say muahedesinin be§inci ıılıısul kıırıım/ar var. 
kısmı yerine baıka şeyler Cıimııriye/e yaraşır ileri 
ikame etmesi takdird tesli ı ı c kııııvı ili genrliği çalısı al 
hata müteallik başka itilaf · lıııd11 lıılaıı idıııaıı nıııı/a. 
lar vücuda getirilmesinin kası ile dur/ spor kıılıibıi ; 
her zaman ln.!\'iliz siyasetinin İsla11bııl'a bile örııtk olan, 
gayeıini teıkil etdiği anla ileri yaşayışı lemsi/ eden 
ıılmakta ve lngiliz nazırla - bir Şehir kıılıibıi llalıkesf. 
rının Berlin'i ziyaret etme - rin li!uıırıçu ı·serluindı ndir 
leri ve evvelce kabul edil . Demokrallır/ı baş tacı 
mit gayelı•re tevfikan ar . l'lmlş olan Balıkesir Hal 
zusu izhar edilmektedir. kevi lıeı gıiıı buyrında biıı

Alman propagznda lace yıırtılrı~ı barındırıııak-
nazırının birmakalesı· da, lıer yıl 111::.lerce koııfe 

ilerlin, 19 (A.A) - Pro
pağanda bakanı bay Cöbelı 
mantini vuzuh namile neı 
retmiı o duğu bir makale
de Alman efkarı umumiye
sinin Almanya'da askerlık 

hizmetinin leniden tesis edil 
meslnin ecnebi paytahtla -
r:nda hasıl etmiş olduğu 

aksülamelden pek ziyade 
hayrete düıdüğünü yazdık· 

dan sonra diyor ki. 
- Avrupa'nın sulhunu 

ihlal eden mügellah Alman
ya değil silahlar ndan terk 

( Devamı ikinci yüzde ) 

raııs, temsil vrrrııekde, soy-
sal /ıarekelleriıı imrenilecek 
örne!.laiııi vaıııekdedir. 

F.vct fJıılıkesir kudııılı, 
erkekli guıel toplantıları; 
l'll medeni /ıir incelik içinde 
!JPÇen balulorı, parkları, si
ııenııılarile irlicaııı öııder/1-
!iiııi elınekdedir 

Balıkesir mıiı lecidlr: çı/ıı. 
' kıl 1111 şelıırde iııkıl<ib ve 

cıiıııııriyelin eıı ileri fikirle· 
rlni yayan güııluk İKi ga 
=.ele. aylık bir ınecnııı11 çı 

karılır, Bir yılda seki::. oıı 
kilab neşredilir. 

Bu şelırin AıJrııpa' da oku-

1 

tazminini istemelı: hakkından 
muhafaza olmadğ bıldirilmişdir. 

Suı'iyede 
Y eni bir hükumet 

kurmak isteniyor 
Cidde, 20 ( A A) - Suriye 

ıı . illiyet perverleri federal 
bir Arap imparatorluğu tesis 
ederek bunun batına kral 
ibnisauudu getlrnıegl mev:ı:u-ı 
bahs etmekdedlrler. 

Arap milliyet perverleri 
heyeti murahhassası Avrupa' 
da bu gün olan gerginliğin 
böyle bir tasavvuru mevkii 
file koymak için müsait bir 
fırsat teşkil etdlğinl söyle 
mitdir. 

General Mimtaz öldü 
Nopoli 28 (A.A.) - Sabık 

flerlin sefiri gene rol Mu h
mut :ı!ııhtor İskendniye'den 
g"PlirkPn vapurda ölmüş ve 
<"enazesi buraya çıknrılmış

dır. 

Nüfusunun çoğal 
ması 

Bombay20 (A.A) - Meclisi 
hükumeti nüfusun pek fazla 
çoğalmasına mani olmak için 
tedbir almağa davet eden 
bir karar suretini reddet· 
mişdir. Gandi demişdir ki: 

Tabiat nüfusun ifrad derece 
çoğalmasına imkdn veriyorsa 
bundan doğan meselenin hal
li de yine tabiata aitdir ve 
hudutsuz derecede artım 

millete ayrı suretle ortadan 
kalkmalı: düşer. 

Fı·ansız 
Orta Afrika müs-

temlekeler valisi öldü 
Paris, 20 [A.A] - Orta 

Afrika Fransız müstemlekeleri 
Valisi Çat gölü mıntakasında 
bir teftiş seyebatı yap
malı:da iken bir tayyare ka
zasına lı:urban gitmişdir. Ka
rısı ve beş yaşında çocuğu 
aynı zamanda telef olmuş_ 

hrdır. 

Berlin'in hava müda

faa tecrübesi 
Bertin 20 (A.A) - Dün 

akşam hava hücumlarına 

karşı müdafaa tecrübeleri 
yapılmışdır. 

Siyasi mahafilde 

Perağ 17 [A·Al ılyaai 

mahafil ile efkarı umumiye 
------------ Almanya'nın yeniden silAh· 
yan ve okıımıış olan on bir 
genel, yıiksek la/ıs// yapmış 
ııe yapmakda olan yıi::e 
yakın evlddı vardır. Otıı:. 

bin ıııifi!slıı bıı şehir sekiz 
11/mıeklebi, kız. erkek orta, 
lise ve muallim meklebleri
ni ve bir talebe pansfyo. 
nıınıı bağrında barındırır. 

Baylar, bayanlar, Balıke 
sir, işte bütün bu saydığını 
işleri. verimleri, hareketle
r/le mürtecidir. 

Yaşasın böyle lrlical 

~~" 

!anması haberinden dolayı 

fevkalade hayret içindedir 

Yakın zamanlarda Avrupa'da 
müstakbel bir emniyet sistemi 
ihdası için yapılan müza· 

kerelere ittirak etmlı olan 
büyük Devletlerin bu it hak

kında müzakere ve istiıare· 
!erde bulunacakları ve Al
man hükümetlne müıterek 

bir cevab vermek mecburi
yetinde kalacakları ıöylen

mekdedır· 
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Köylülerimize bir öğüt 
Üdeuıe i~leri lıal..kıııda bir t;uk ~ikayetlt>r 

dinliyoruz Buıılar biraz da bilnıcıııezlik.den ile-
~---~:....-> ı_e _11

11 _tiiiiiiiiıı iiiiiiiiıl~''iiiiiiiiır. ___ ::: iiiiiiiii~ı ______ 11 ___ 11".; iiiiiiii~liiiiiiiiiiiiiiiır iiiiiiiiiıe iiiiiiiiıriiiiiiiiiıriiiiiiiiıiiiiiiiiiiiae ;: Teşekkür 
Ya~sulları gözetme 

~irlığin~en .. . . 
ri ırel i vur. 

~ J 
Fillıakika lıalkııııızııı, hillıas~a kö~ lülerinıiziıı Bayram Maçları ı İdmanbirl igi eşya pi- Kurban bayr11mında yıı 

ıullara yedırilmck üzere v 
bay Salim Gün<lo~an y .'r 
sullıırı ı-özeltme Lırliğı :ı 
bir koç ve belediye yazı ı al· 
leri çovirğeni bay İ. lla~ 1 

kcsdıği kurban . hediye 

biı· t;ogu borçludur ar. Diirli.i selıPblede burç- İd d LJ ' Ed ·d-
larıııı Ödİ\erııiyenlt'I' lıakkır ıda alataldıl I' icra\a manyUT U .rıaVTan l T2ml 
müracaat edi~~orlur. Bııııuıı iizeriıu· keııdilt>ri~1e liler idmangücünü yendi 
teblığ edilen ödenıt• Ye~a ıer:ı ('llıirlt ı·iı.d(• ~azı
lı müddetleı· iciııı!e \a kaııuııi bir iıiı·;ızda hııluıı-, . 
ıııak Ye~a ıııal lw~aıı ~apıııak gpn•ktlıı" 
kaııu rıu ıı 7 G ııeı ıııaddPsi ııl' güre lwııı 

' 

Y uk~a 
lıap ·:

iki lira 
lııılunnıa-

oluııuı·lar lıt•ııı ct>za gi\ı·iirlı·r. Me~(· 1 ;) 
boı·cu olaıı bir ki\~lii ıııal lwyaıııııda 

dıgı iı_;irı hı· gii;; lı:ıpsPdiliyoı·. Bıırıa 111<·~
dan VC'rıııenu~k i('i ıı kii\ lii lt>ı·iıııizi rı iera d::ıi rf'~İ -. 
ııiıı <'llll'İrıi alır alıııaz, ~a ~arıuııi iıiraz lıakhırı
ııı kull::ııııııalanııı, ~alıut ıııal lwyaıııııda hııluıı
malarıııı l<l\~iyt' edrriz. 

Almanya silahlanıyor·. 
L Üıt tarafı biri yüzde J 

edilmiı olan Almanya 'tlır . 

Mecburi askerlik hizmetınin 
yeniden tesis edilmesi cihan 

1iy aıellnin büyük meselelerini 
sHmereli bir suretde müza · 
kere için zaruri olan mu 

vazeneyi vücuda getirmekte 

dir. Almanya gerek kendisi 
've gerek diğer milletler için 
lazım olan sulhu teıııin için 
teırlki mesai arzu etmekde· 
dır. 1 

Bir Macar gazetesi 1 

ne diyor 
Bükreş, 19 ( A.A) - AL 

manya'nın fon kararı bütün 
gazetelerde heyacan 'a müta
lea ve tefsirlere yol açmııd r 
Yarı resmi Endependenç 

miyeceklerdir. 

Amerika ne vazi
yı·tde buluunyor 
Va~ ngton, 19 (AA) 

Reiı icümhur Bay Ruzvelt 
dıı ;ıler ı bakanı bay llüllve 
Amerikanın Avrupa fevka· 
ı ad ı mümessili Norman Da 

vıs ile bu sabah konuımuı· 
dur Görü§ ııen n Al .u anya· 
n •n tekrar silah 1 an1ıası üze· 
rnde yap ldığ zannedil mek
t ed r lngiltere Almanya'nın 
son kararı hakkında henüz 
Amerıka llar ciye bakanlı -
ğına nokt i nazarını sor · 
mamııdır Bay Hu11 Amerı. 
kan n vaz iyetini seyırci va· 
zİyeti o'arak tarif etmiıd r. 
ayan dış • şler ı komisyonu 

reis i A 1 nan ya 'nın vaz yeti · 
ne Amerika'nın karıpı a
ması lazı • ıı ge1en ciddi bir 
vaziyet arzetdiğ ni söyle
mitd ı r 

Paris 19 (A.A) Nazır 

lar dün saat 20,30 da top
lanarak Almanya'da mecbu
ri askerlik Hizmetinin tesisi 
üzerine hadis olan vaziyeti 
tetkik etmiıtır 

Viyana belediye baş
kanının sözleri 

Hayranı ıçın şehrimize 

gelen Edremid ile İdn•aagü
cü ve kupa maçı finalı da 
ldmanyurdu ile llav ran ara 
sında bayramın üçüncü günü 
yapıldı. 

ilk oyun ldmangücü ile 
Edremid aras:nda idi. Saat 
14 de her iki taraf d~ yer 
lerini a 'dılar ve oyuna baş· 
!adılar Birinci devre her iki 
taraf da birer gol alarak 
l-1 b raberlıkle bitdi 

İkinci devrede ise son da 
. kikalarda Edremid'liler bir 

gol daha atarak 2 1 galib 
olarak oyunu bitirmiılerdir. 

İl-.iııei ıııaı; 1 

Bundan sonra Yurd ilel lavran 
kupa flnalı maçını yapmış- ı 
lardır. Mutad merasimden 
sonra idmangücünden bay 
Hamid'in idaresinde oyuna 
baılandı 

Oyuna başlanır baı1anmaz 
Yurdlular hakim vaziyete 
geçdıler ve daha !::irinci da -
kıkada bir gol atdılar Fakat 
bütün deHede topun Yurd 

nısıf sahasına geçmemesine rağ· 
men Yurd 'ular bir sayı daha 
yapamadı'ar. Hav -
ran'lıların son zamanlardaki 
bir akından ise · bir go l yediler . 
Bu suretle d evre bitdi. 

ikinci devrenin yarım sa
atinde Yurd bir akınında 

bir sayı daha yapdı Oyunun 
bitmesine birkaç dakika 
kala Yurdlular bir gol daha 
yaparak 3-1 galin oyunu 

Genel kutlama 
Bayramın birinci günü va 

li bay Saliın Gündoğan 9 1 

dan l l e k.dar bütün aske

ri ve mülki memurların teb

riklerini konaklarında kabul 

elmiş ve saat 1 1 de kol · 

ordu kumandanına iadei zi

yaret etmiıdir. 

veriln•iı:lir.Balo çok neşeli ol
ıı•uş ve geç vakte kadar eğ· 
le.ıilmitdir. 

Şehir kulübündeki 
çay 

Bayramın uçuncü günü 
maç ardan sonra sporculara 
ve misafirlere ıehir kulübü 
binasında fırka tarafından 

bir çay verilmişdir. 

Edremid'lilerin 
müsameresi 

Edremid'li misafir er bay 
ramın üçüncü günü öğleden 
sonra ve akıam o1mak üze
re llalkevi sıılonund;ı iki 
defa temsil vermişlerdir . Mü 

saınerede güzel numaralar 
yapılmış ve (Akın) diyesi 
temsil edılmiıdir. Çok mu 
vaffakıyet 1 i olan bu temsi l 

birçok alkış toplan ıtdır. 
Edremid'ıileri te rik ede 

riz . 

İdmanbirliği 
Yeni bin. asına geçdi,J 

bir çay verdi 

yangosu 
ikinci günü cekildi , 

Bayramın ikinci günü çe- 23 nisan akıamına kadar 
kileceğini yazd ğımız idman. her gün ıaat 15 den sonra 
birliğinin eıya p yangosu 0 kulüb binasında verılecekdir" 

O güne kadar alınmıyan gün halkevinde noter ve ka 
eşyalar kulüb eıyası olarak 

!abalık bir halk önündü çe kalacakdır. 
kilmiıdir . İkramiyeler 23 cu Kazanan numaralar şunlar-
martesi gününden itibaren d ·r: 

Oda Krep bir- 3 metre er - Fotoğraf 
makinesi 

2500 
takımı man 3 ~1. kek kumaıı 

l 148 1948 1249 

Erkek 
şapkası 

1392 
2740 

Bir kutu 
ıeker 

71 

Tırnak 
çakı11 

1409 
1588 
1752 
2d37 
'.!:J80 

ICadın 
çorabı 

74 
425 

1497 
1960 
2078 
2270 

Kadın 
ıapkası 

1126 
2666 

Bir kutu 
çikolata 

l 4ti9 

Saat 
kordonu 

331 
2949 

Erkek 
çorabı 

229 
1356 
1568 
1844 
1918 
:.!5J5 

Erkek 
~ask eti 
1344 
1727 

Küçük 
a l bum 

554 
1980 

Yağlı boya 
yasdık 

1943 
1965 

Singer if 
makaSI 
841 

Kadın 
terliği 

30 
386 

Kadın 
jartiyeri 

El 
aynası 

Çocuk 
çorabı 

268 
2440 
2508 

699 
2428 

664 
17J9 

Yağ 1 ı l.ıoya 
küçük tablo 

87 
423 

2007 
:.!385 

( Sonu yarın ) 

Likör 
takımı 

2036 

Şekerlik 

864 

Erkek 
gömleği 

2022 
2931 

Erkek 
jart yeri 

25o3 
2873 

Çakı 

1369 
1108 
1871 
2137 
2:)78 

, ________ , 
Yurtdaş! 

Felfıket!igünlerde sana yardım elini 
uzatan hi/fılihmer insan/Jğın şefkatin
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er
kek hu/fısa hiç bir kimse kendini hi/fı

liahmerin himayesinden uzak saymaz. ı 
S c:ne!erceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavdol. 

Balıkesir l lilıililımer 
lllerke=i 

Poıısde 

mi~Ierd ır. at 
Ke odilerine nı•ıkca teşe le 

kürü borç bilıriz iıı 

Yoksulları gözBI f,l 
birlıği haknnlığ ltt ,, 
• 
Iran 

Bıı 
lol( 
ik 

Şahının doğum ~bak 
•on 

dönümü . ı,n 
Ankorn, 20 (\ A.) -lr bıı 

şahı Hıza l'ehlev.'nın doğ~ 

yıLlön•imü münaselıetile f\ :~ı 
mal Atutürk'le Şah hazreti t l)ı 
ri uras.n<lo tehrik ve tışe a 
kür t el yazıları t eati edil l~y 

ıu, , 
dir 

~ın 

Rusya ile ~:' 
~Yi Litvanya arasın 
Yol 

Moskova, 19 (A.A) ~ 

vanya ıle Sovyetler ara•' • 
. <V 

daki ökonom ık müzak~re ıa.ıı; 
re hararetle devam edılıl' ~ 
tedir. Svvyet L ı tvanya ö~ f 

1 

nomık uzlaıması iki det :. 
arasındaki sıyasal müns 

1 

tın 
bet 1eri de kuvvetlendirecı b 
d

. er 
ır. b 

ip 

Bııg·ün 
Vatan 
Eczah<tnesi 
~öbetçidiı· 

t(I 

diıl 
tını 

td 
tat 

1 t(I 

1 dı 
Yo 
~a 

bi 
k11 
ıa 

ba 
mahalles.nden Tahsin oli Yo 

arabacı Hasan Şeyh 1 ütfuli 
le• 

mahallesinden Mehmed ol 

lu Necati'yi arabasına çı1 ta. 
dırarak yaralamıtdır, dıı 

ba 

iŞ Yine pazartesi günü 1 fi 
daniye mahallesinden Şalı' 
oğlu k .. hvecl çırağı Nuri ; 

Romani diyor kı Şimdi büyük 
devletlerin takip edecek !eri 

bir tek yol vardır. Sulh mü 
dafilerini bir birine bağlı yan 

bağları kuvetlendirmek ve 

Berlın hüküınetile aralarında 
birbirine karşı bir tecavüz 
vukuunda hepsini mütesanit 

mütekabilen müdafaaya hazır 
bulunacafıını alatmak. Bazı 

kimseler Almanya'nın bu ha 

reketine e ki müttefiklerine 
imtisal etmeleri ihtimalinden 
endiıe etmekdedir !'!u zevat 
ıunu nazarı itibara almalı
dır ki, küçük anlaıma ile bal
kan anlaıması müı terek 
menfaatlerini müc'afaa için 1 

her zamandan ziyade müte- 1 

sanıttırler ve Trianon ve Ne
uilyi muahedelerin in Versey 

muahedesi gibi ı:arçalan-
masına asla müsamaha et-

Viyana, 19 (AA ] - Be· 
tediye baıkanı yurtsever 

gençliğin üyeleri karıısında 
söylediği söylevinde dem iş • 
tir ki: Bizde henüz mecbu 
ri askerlık hizmeti yoktur. 
Fakat ~elecek ve uğur'a gi· 
yeceğiz ve kinci düımanla

rımız Avusturyaya el kal -
dırmak sevdasından vazge -
çecekJ , rdir 

Kolordu kumandanı saat 
10,30 dan ıı,30 zakadar 
ordu evinde askeri ve mül
ki memurların tebrıklerini 

kabul etmitdir 
Halkevinde toplanan mül 

ki ve askeri memurlar l 1 .30 
da vali ve kolordu kumandanı 

geldikden sonra hep beraber 
halk fırkasına tebrike gitmiş · 

İdmanbırl ği yeni binasının 

açılışın i ayı amın birinc ı gü 

nü yaprı ışdır. Bu ve;ile ile 

kulüb ve mıntaka idare he

yet le rini ve kulüb mensub 

!arını da vel ederek bır çay 
vermitdir. Çay güzel bir ha
va içinde geçmış ve karşı

lıklı nutuklar 6öy'tnmişdir. 

!erdir 1 

Vali bay Salim Gündoğan 
,4 dtn akşaıı ı. kadar kona
ğında ailece yapılan ziyaret
leri kabul etmişdir. 

Cumartesi günü kasablar 
mahallesinden yol parasın
dan hakkında tevkif müzek 
keresi kesilen ve firarda 
bulunan kuıcu Mehmed 
Emin evinde kabrıkla esrar 
içerken vakalanmııdır. 

* Zarbalı otelınde ıoför 
muavinliği yapan Mustafa 
oğlu Emin kundura boyası 

parasını vermediğinden dola
yı otel önünde boyacı Mus I 
tafa oğlu Hasan'ı taıla baıın

da~ yaralamışdır J 

$1 Pazartesi günü İzmirler 

ni mahalledeu liyas ol d 
Mustafa'yı ıarhoı 1uk yüZ 
den tabanca ile yaraları' 
dır 

:Suçluların hepsi ya~ 
!anarak haklarında tahki~ bo 
ta baılanmışdır . F 

• 
ı' 

Savaş'ın Romanı: 35 

BUKALB 
DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Yeniden ıııklı günler. rüya'ı gece 

ler baılıyacak 
Bahar; tekrar ömrüne dönecek . Bü

tün çiçekleri, yeıillikleri, koku 1 arı ve 
ateıleri ile .. 

Bir de bunun ters yüzü var 

Bu günetin; perde arkas ndan sıy 
rıl ı b gidivermesi .. Sönmesi var 

O zaman hayatına dolacak mutlak 
karanlık içinde doktor neye sarılaca
ğını, neye dayanarak yaııyacağını 
kestiremiyor. Ôlüm çeıitleri gözlerinin 
önünden geçüb gidiyordu. 

Bir doktor canına kıyar mı? 
Hu itidilmıı ıey değil. 
Fakat ölüm muhakkak insanı du

daklar ı ndan, gözlerinden, kanından ge· 
lib almaz. 

Ôyle manevi ölümler vard r ki.. in 
ııen yaıarken toprak alt ı ndakinden çok 
çürü lüğünü, yıkıldığını görür 

Karanlıklar içinde, batını toprakdaıı 

y ısdığına dayıyarak uykuya dalan bir 
ölü .. 

Ac• çekerek, kan ağ ıyarak, tats·z, 
dayanılmaz, katlanılmaz bir yaı yan ölü 
nün sürünmesinden d ha tatlı dinlen
mez mi? 

~ . 
Bilge ile; ilk iki gün çok 1 ucaladı. 

Aşılmas ı lazım gelen iki yolun iki
sini de: be ki bu iki gün içindtı ucu 
na kadar git nekle değil.. ~onuna ka
dar ulaşmakla geçirdi. 

Mesut olmak, "evmek, sevilmek 
şübhesiz ki çok güzeld . 

Şimdiye kadar, duymadığı s&.adeti . 
1 Böyle ayak arına sarıldığı bir anda te 
· pib geçmek .. 

Şimdiye kadar tatmadığı zevklere 
Durlaklarına süründüğü dakii<alarda 
basıb geçmek. reva mı i:li?Buna g nçli
ği ısyan ediyordu . 

Geniı aynanın berrak bir su gibi 
parlıyan duinliğinde kendini süzdükce . 

Kendine okadar içden aç yordu ki . 
içinden bu güzel kadının tekrar yal

nızlıkla sönecek acı ve karanlıK bir 
ömür sürmesine ağlamak, yanmak ge
lıyo•du 

Üçü de tehlikeli bir oyun oynıyor
lardı 

Hu oyunda birinin yere serilmesi 
laz mdı. 

lki.ainln yaşaması, gülmesl ancak ve 
ancak buna bağlı ıdı. 

Arada çırpınanlardan biri Takel'dl. 

Bu güzel, saf, taze bir çiçek gibi 
tirin k z Çok genç Henüz çocuk de 
necek kadar genç. 

Onu rüyasından uyandırnıak çok 
acı. Fakat ne yazıyordu? 

"Onu bir gün unutabilirdim Unu
tacakrlım . 

"Bir aşk uğrun ~a <..'.en kaç kiti gös-
terilebı li r?" 

D yord u. 
Demek unutacakdı. 

Bir gün relip doktoru unutabilecek· 
di. 

Gençlık neye kadir dıoğildir k(1 

Sıhhatli, güzel, bilgili, sportmen 
bir genç kız. 

l>tra t ını çabucak saracaklar. 
On .. aşk ve hayat beraber1 iği uza 

tanlar olacak 
İlk •am~n 'a rda belki duyduğu acı 

ve kırılış, aldanış onu vahşi yapacak. 
Fakat s nra alışacak 
Sevdığini gördükce sevmek arzula· 

rını yenemiyecek. Ve sevecek. 
!;\u halde Tülcel'i ı;eğneyüp geçmek 

pek o k ada r düıunülecelc ıey değildir 
Mademki doktor tarafından sevil 

mlyor, Ve sevilmesine imkan da yok -
dur. 

Mesele kalmıyor demek. 
Dolıtorla evlenmeli. 
Bu; o kadar güzel. insanı bir anda 

iliklerine kadar ürperten, tatlı bir ~ey 
' kt ... 

Bu güneıli,kokulu, çiçekli aleme da. 
lınca ömrünün ta l isizlık dönümü aıılmıı 
dönülmüı oluyor 

Hayatında gözyaşları, gönül çileleri 
yaratan karanlık ömür kırıntısı biranda 
yok olub gidiyor . 

Fakat bu zevk veren tatlı saadet 
dütünceslnin ardında kara bulutlar bir
den beliriyor. 

Gök bulutsuz olur mu? 
Hangi saadet gösterilebilir ki, insanı 

bir tek kaygudan uzak kucaklamıı, sar 
mışdır? 

Gül dikenden ayrılamaz. 
Acı ve gözyaıı da;insan kalblerinden 

sökülmez, çıkarılmaz bir damardır. 
Ağrıyan bir diti çıkarmak kadar 

kafadan kuruntuyu, içden vicdan' denen 
ıeyi söküb atmak kolay olsaydı .. 

Taliinden ıikayet edenler azalmıı 
olmaz miydi? 

Tükel'e kıyamıyordu. 
Onun gençliğine, güzelliğine, temiz 

' iğlne, içliliğine. 8aygı duyuyordu. 
Erol'ün karşısında utandığını anlı 

yordu. Onun birgün gelıb de 1<annem 
hislerine dütkün bir kad ı nrr ış. Bir genç 

kıza kıymış geçmlı .ı> Demesinden kor 
kuyordu. 

Muhite, dallanın budaklanacak de
J ... ..ı..!~:. ~ kulak tıkıyamıyacaifını pek 
eyi aezlyordu. 

Herkes ilahi bir temizlık içinde bar 
layub yaıamıı bu sevgiyi; adi, kirli bir 
macera kalıbına dökerek istediği biçint' 
de uydurub söyliyecek, kirletecekdi. 

Hasta odasını, kirli heveslerin, yüZ 1 

k zartan lekelerin kaynağ olarak dü· ı1 

ıünmelerine dayana mıyacakdı. 
Öyle ıeyler uyduru 'ı söyliyecekler 

di ki: Doktorla evlendikden sonra de· 
ğil, öldükden sonra bile itileceği çamur 
çukurndan sıyrılıb temizlenemiyecekdi 

Şimdi} e kadar l<arıısında Eaygı ile 
eğilen yaılar; hır.çlı ve §übheli bakıf 

!arla ken 1isini süzeceklerdi. 
Ve nihayet bütün bunların ütüne:!• 

(hastalığı) vardı.. 

flirgün , hem de en yakın bir günde 
durması çok kuvvetli olan bu hası• 

kalb için; 
Sıhhat, sevgi ve sevinç dolu bi' 

genç kızı kurban etmek haksızlıkdı · 

O; doktorla yaıama ğa baılasa bıle 
İçinden bu haksızlığın yükünü fırlatılı 
atam yacakdı. 

Daima, en şen olması lazımgelefl 

zamanlarda btle: 
Sen bir genç kıza kıydın) 

Diyen qir ses duyacakJı . 

Ve bu sesi; suıduramıyacak, hi( 
bir zaman ıu•durmak hakkını kendtsifl' 
de bulamıyacakdı. 

Devam edecek 

la1 

ed 
hu 
Ye 
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tal 
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1 
Du" ııy<l u" zerindt_ı. Sİ''ilSI-_l_7 <1_ı._ı_·_k_t_ı_s_<_ı_<l_l_l_ı_ı_ı_ı·_e_k_e_, t_l_.:_ı._r_:_ : Çeviren: B d ı· . . : Yazan: : işte bütün ODU meeud aJ : Müştak : en e lffilYlffi : Guyde : 1 d h • • : Maupassat: eden, heyecan an ıran, ır-

Alman
ll81d8 nu·ıus sıhı.at ~u·ıu·nu· •• ş bı":rlı"g" i politik~sı : •.••.••• : .•••.••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••• pal ıyao ve sonra teskin eden 
J il P. y · ' ( Evvelki sayıdan mabat) Hıç birşey anlumıyo rmu ve beni tamamen hissiz ya-

0 "Völkischer Beobachter .. den bir akis husule getirmemiıti. il Popolo d'ltalia dan zasında bütün suitefehhüm- Ben d elim iyim? şum gibi davranıyordu .n. Fa- pan çJ.lırtan şeyler ... n 
Alman Ulusal sosyalist Hazır olanlardan bir doktor ı~LS yıl ı Avrupa'aa bü leri izale etmit ve bu k ı ta· Hayır. kat safı dıkkat kesilmişdim İntikam almağa karar ver-
ırkıuının halk ı n sıhhatine kalkakrak genç doktorun yük diplomasi faaliyeti ile da ahenkli bir it birliğini / , Buna rağmen hiç birşey keş- dim. Ona karşı rok tatlı ve 
it itlerle uğratan tubesi mütalaalarının doğru ve gü- baı'amııdır. canlandırm td r . Bir akşam onu ş en gör- fedemiyordum. nazik davranmuğa başladım. 

, l~k · n her ferdinin sıhhi ah· zel olduğunu ve fakat sıh- Hay Laval'in Roma' ya yap· 2 - lngiltere, Fransa, düm. İç i od ~ y > n İ bir ihtira Bir hafta, bir ay, bir mev- Ç ılgın koşuJ.ırından döndüğü 
k 'ini veraset biyolojisi bakı · hat ıicilli irsen menfi olan tığı ziyareti müteakib Fran ltalya, Belçika ve Almanya s ı n y aş1d ı ğ ı ııı hissetdim sim bek!• !i>n. O, anlaş ılmaz Zlman c.tJan inerken ona 

1 :11::.::~t~~~~ k:~~f:: stı~s~ 1 ların evlenmiyeceklerlni ve s z Başve kili Bay F 1andin ha devletleri arasında garbi Av Bundun em indim, katiyen bir iştiy J k . n ve arzunun ha- yardım ediyordum. Bu an_ 

Çocuk Yapmlyaca
kla. rid)"e bakıı.nı ile Londraya rupa'da bir hava muahedesi emmdim. Unu kollar ı mın aro - raretlcri İçinde yanıyor, son- 1 d h ·· · 

lt kutüğü. diye bir müesıe- ar a azgın ayvan uzerıme 
rln ı bir endi•e olarak söyle- gitmi•dir . Avusturya baıve nin akdi meselesidir. Alman s na a ld ı m, r rpınıl ı Göz le rı ra meçhul nevazişlerin saa - d ~kurmuştur ve birkaç hafta • • yürür ü . dı llazır o'anlar bu müta· kili dahi Parlı ve londra'y ı ya umumi ıekil itibarile bu p ırlı y or , bütü rı vü cudu be- detile teskin oluyordu . O b t l 

1 

inde bu yolda , onun oynuna a ı ı r, 
lt1lıyete baılanacakdır Mil- alaaya taraftar göründüler. ziyaret etmiş , Fransız ve in anlaşmaya ıneyaldir lngilte · ni delirten , r ı ldırtan o meç Fakat bir gün herşeyi bir- sarılır, okşH, yüzünü gözü 
ltt Konferansc genç doktor bu giliz siyasal adam 'arı ile re ve İtalya ise, bu muahe· h ul aşk ı n ha ru re tile yanı_· ı den keşfetdim! Ben deli de· . h d d ki bu müesseseyi minnet niı ayvanın u a arına, 
• d ··h · k ' d b 1 • d d k • I ki d d Jordu gı" lı·m Yemin ederı" m ben de- d" 

8~ tükranla karıılıyacaktır. endiıeye karşı şfd etle cevab mu ım onutma ar a u un e e ar,ı 1 1 yar ırr a · burnuna, gözlerine sürer ı. 
il müe•sesenin kuruluıu ile vererek kendisinin istediğinin muşdur Bundan sonra John bulunmak taahhüdünü üze sene müddet için umumi li d eğilim. Narin vücudunun bayılttC'I 

lok zengin ve parlak bir is de bu olduğunu, nüfus sıh· Simon Paris'de Bay Lava! rine almıyacaklardır bir mütareke yapılması lü Nasıl söyliyey im? \l eramı_ rayihasına karışan beygir 
ikbal vadeden bir fikir ta· hat vesikasının sağlamları ile uzun bir mülakat yap· 3 - Şarki Avrupa hu· zumu hiç de takdir olun- mı nas 1 anlata yım? Bu men· kokusu beni çileden çıkar_ 

kk 
o d M !'· ld • b. d mamakdadır. f.ır ve anlaşılma z şey'ı nasıl ~ uk etmiş oluyor. 1>izden hastalard an ayırt etmesi mat· mış r. 1 um o ugu gı ı dullarını garanti e en kar· tırd ı. Roma bu hattı hareketi · h d · ? 

1oıırakiler, torunlarımız in lup oldug"unu, ha•tay ı mille · Simon büyük bir juriste(ka· şılıklı bir muahedenin akdı ızu e eyım ... intikam gününü bekledim. takibedecekdir Bakın\ ip ucunu nasıl ele 
ı~ıı hayat ve sıhhatine ait tin irsi sağlamlığı namına nunıinas) olmakla bera ber d üşüııülmekdedir. Sovyel ller sab:ıh, yakınım ı zda bu· 
bıı k \ d 1 1 b l "it ' 1 k d ti· h il k k k d 1 T k' 'd 'k d ' ğerirdim. vesi a arın e a eli e · tenasüli faalıyetden al koy· ngı eren n en u re 1 a usya, uza şar ta en in u·r ıye e 1 tısa ., vazıyet ' lunan küçük kayıo ormanı-

' 
1 d l ı d 

• B ı r akşam , evet, bir ak· 
trj veraset biyolojisinin her mak lazım geldığini 1 ildirdi. tip erin en sayı ı mumai e y· tehdit e en amilleri daha nın i~·inde uzanan dar bir 

i;ıh d h k ı k hin Neurath ve llit1er'i ziya k 1" b . k •Jd b f "Le ı· ournal" den şum uzun bir a t ,," •zin t isin-
1 ıuın an ü üm er çı a · Dinleyiciler arasındaki ih · uvvet ı ır şe ı e ertara yoldan geçerdi, 
t~bi!eceklerdir Diğer birçok Uyarlar bu mütalaa} a karşı ret etmek üzre yakın bir za edebilmek maksadile ga rb Son zamanlarda Anka- den döndüğü zurn an yunuk . O sabah, şafakdan evvel, 

'

• 1 d · b m nda Ber ı'ne "deceğı· so·· y ı d b k 1 k ra'dan al ı nan tafs lat Türki lu rı kıza rın ş, soluk solui•o, 
-Yer e olduğu gibi u hu brılarını salladılar. llazır a gı hudut arın a ser e•t ama " e

1
imde bir urgan, belimde 

•Usta da Almanya'yı dünya- olanlardan diğer Lir doktor lenmekdedir İ.1giliz devlet için bütün gayretıni sarfet· ye'de kontrole ökonomi tat· dizleri titriyerek gözlc rinın tJbancıım düelloya gidiyor· 
~ııı diı"ter bütün memleket- ayağa ka karak ı. u gıbilere adamları Moskova'ya dahi mekdedir. bikatından , ulusal faaliyetin rengi soluk bir hald e alı·ak muşum gibi evden çıkdım. 
le ı k dd gideceklerdir. ltalyan Ba•ve · F k 'I p l hiç olmazsa ~n mühim iki bir koltug-a ~ökdü . Onu biç l k 
•ne ta a üm etmit ve içtimai sigortalar tarafından • a at " manya ve o on· Onun çok sevdiği ys a oş-

L h d d h k ·]· b""t-n bu te J d v d kd şubes i nde, elde edilen mu . bu halde görmemişdim! Se-
ou sa a a da beşeri a a tazminat verilmesi icab ede· 1 1• u u mas ar a e ya arasın a a olunan kar· dum. Urganı, yolun ıki ta· 
.,.. b ı 1 k t tk "k edı· len mesel ı d vaffakiyetleri i•aret etmek · viyorılu!. Kati)"' o n ldıınmı· ',ı ir istik a e götürece ceğini ve sıhhat vesikasının e 1 e er en ııl k\ı muahede b ir takım güç • rnf ı nJa bn .unan iki ağaç 
Yol b I Londra, Paris ve Berlin el d l d edir Ôkonomi sahasındaki yordum. Evet, seviyordu '. .. d l 

u açmıı u unuyoruz. askeri hizmet vesikası gi bi lüklere ve en işe ere maruz gayretı· ne devam eden hu.. . ar asınn gıı im ve ot arın ara-" ·ı · t ·1 h b d 1 KafJ mın iri alt üst oldu. 
uu müessese knrulmazdan sahibinin kudret ve kabı\iyc- çı erı vas ası e a er ar 0 kalmıştır Bu muahede ah ' sına sak.andım. Kulağımı ye-

l d il t 1 d 
kümet Turhal'da dördüncü Onu bu vaziyetde 0°Örme 0<•e 

~~va\ entere .. an bır tarihe tini kontro'a imkan verece· muı ur. u em :ıs ar a mev· kamı mucıbince her iki dev- b k f b · re dayadım, bekliyordum. ı • 
1 

ve mühim ir şe er a rı · d aha ziyade tahammül ede· 
1ilhipdir Genç bir tabip, bu ğini söyledı . Üçüncü bir dok· zubahs olan mese e er tak Jet birbirine yardımda bulu · kası aç ı•dır ve bununla d Uzaklardan dört nala gelen 
•ıulün tatbiki fikrini müda- tor dahi sıhhat cüzdanlarının rı en şun ar ır . nacakdır. Bu muahede Polon ~eker bal<ımından hazırla- · h ayvaoının ayak seslerini 
" ı ·b J d · • medim ve pen~ e reye oğru 
r ı R ı ı · döndüm. Uşaklardan birisı 
'll için 1930.3! kıt mevsi· kayl'I ve imla ücretini ki · · - oma an aşma arına I va için büyük lir tehlike mı• bulundug-u planı tamam duyduw. Sonra kendisi gÖ· 

t d T P 
kt • şuhlanun, s ı rrıyan iri utı 

llıinde o vaki~ki etibba oda- min tediye edeceğini, has· emas e en una a ar-nın teşkil etmekdediı. Çünkü bir lamışdır. Al pullu, Ufak ve ründü. Yolun iki tarafını ı1 d Al b ~ h tatbik mevkiine konmaları. 1 h ahıra götürmeğe ~· al ı şıyor- b d 
il a man ta a ·;etinin re ta sandıklarının sıhhü cü~dan harp zu uru takdirinde Po E•kiıehır"de bulunan diğer sarııu ve bir hıya anı an ı-

b k ı İtalyan - Fransız münasebet b 000 du. d b" tri mev iinde bu unan ta· J ları kaydiye ücretini t ed ıyeye lonya k tası ir harp sahası l<ç şeker fabrikası 65. run ağaçlar urasııı an ır b 1 · · d ı l J A d d O Ju . hayvanın lıu coşkun 
ipler huzurunda bir konfe· I razı olup olmayacaklarını, erının ay ın a 1 ması, vru · ha 'ini alacak ve inkısama ton şeker yapmak a ır. rüzgllr gıbi geliyordu. Ahi.. 

· t · · · b" t y 1 f b halini 0<>'ÖZ ucile seyrediyor-
tan• vermek istemiş ve ken- sıhhat cüzdan ı alacak1arın pa vazıye 1 ıçın ır esas eı maruz kalacakd r . Polonya eni yap1lau Turha a • Aldanm&mışdım. Ne kadar 

d k il edecekdı·r. Fransa ile h b .b h d 1 1 ık d 15 000 t k du. Biraz sonra otur.iuğcı y k isine bu konferans için ya· Lunun için bir ücret v rme· tari i u gı i a ise ere r ası a • on te er mesud görünüyordu. ana -
tını saat bir müddet tahsis ğe mecbur tutulmalarına ltalya arasında, genel savar doludur. yapacakdır. Buna bak lırsa koltukda uyuklamağa başla- !arı kızarmış gözlerinddD 
ed·ı p ı an kalan mü•külat ha l olun· B ı· ve M k iç piyasada gelecek sene en dı 1 b ı mıtli . u nsu ün vaz ve razı olmıyacaklarını ve hiç • er ın os ova arasın· rıl.,<>'ınlık akıyor, ütün vü· 
t b 1 mu•dur. Bu iki dev et •imdi, da yapılacak konu•malarda a§ağı 80,00Cl ton şeker hu- llütün gece düşündüm. Fn· 
ill iki için bütün tabıb erin kimsenin tabiblerden kıy . • • • 1 kd F k d h'ld cudunda onsuz bir zevk· her sahada ba•ba•a ılerle tu meseleler tetkik oluna unaca ır. a at " 1 e kat kadın kafas nda doğan ı 

t11n ve gönülden bu ite yar- metıı· vakitlerı· nı· böyle ha - • • k · t·h)·k· 65 000 t • den doğan ne~e ve sevınç rl mekdedir cakdır. ıe er ıs 1 8 1 
' 

0 u fıtneleri keşfetmek . K><dın· • 
lınları i k şartı teşkil edi · vai hayal ve idealler peşin- 4 S ı·h 1 d . geçmediğinden Türkiye'deki kaynı) Ordu. ~ordu. Bu yolda yardım olu- de kot '' a ğa feda etmeleri- ~lus~olini'nin tamirat, silah· - i a sız aşmıya aır devletci san•yiin elinde ih · ]arın cilvderini, fleual, ga-
~acag"ı hakkında genç tabip !anma ve Sar meselesindeki 1 umumi bir şekil de hukukta rip heveslerini anlıynbilmek Birden hayvanın ayakları 

- ni i - temeğe cüret edemi - müsava t ve esas l arı üzerine racat iç;n 15,000 ton şeker k . ı k" 
birçok taraflardan muvafa . hattı hareketi, daima ahenk· bulunacakdır o auar zor ı .. gerili ipe takıldı ve baş ÜS-

k 
yeceğinl bildirdi Ve hazır 1. b h" ı··· 1 bir anlaşma }'apılacakdır. 1' b h f kd ti at cevabı alıyordu. Hasta ı ir surette iş ır ıgını e l\o"ınu··r ı"stı"hsala·tına gelin- ı~r sa a şa u & 8 o, tü yuvarLındı. Ahi O·· Onu, 
olanların bravo seslerile al Mussolinı bu lıusu•ta bir pro· •andıkları teıkilatı birliği bu bulunma ' • emelinden doğ· ce, bu hususta 192!1 ıle ı 934 dört nala kırlara, ormanlara kollarımın orasına aldım Çı-

b 
k şlarıdı İşte bu &uretle o je hazırlıyacakdır. . ı h d f d lpla büyük alaka gösteri muıdur. Musrnlini, Avustur- , yılları arasındaki rakamlar gıuiyor ve er " as ı n 3 coş- menlerin üzerine uzandım. 
vakit tababet odasında bu 5 - Almanya U •uslar ce- k k "b . .h 1 Yordu. Bir sigorta müesse- ya mese1esinde dahı bu istı k d tetkik edilecek olursa, istıh- un nş ve ı tıras ı ı ı ile- On uyakları kırılmış hlllıl 
fıkrin münaka•ası böylece d miyetine girmesi için en i· 1 d k d &eıi tecrübe mahiyetinde • kameti takib elmt kde ir. sine mü~avat ha kkının veril- salatın iki defa artdığı görü nrın an sonra rö en er- yerde yatan ve bize bakan 

olarak nüfus sıhhat kütüğü kapanmışdı. Bu b:ıbda Matbu Roma anlaşmaları Tuna hav k d lür. Türkiye kömür istıhsa · m&niızlıkla döniıyordu. bey 017 irin yanına yok ' a•dım, 
1 

tt k" k . \ d d 1 mesini ıart oymuş ur. , tatbikatına girmeğe hazır ol a a ı a ıı er arasın a o< 
1 1 k latıncian büyük mikdarlarda Anlamışd1m1 Şimdi onu, Beoı· ısırmuğa. ~alış yordu. 

d 
1 l b lh k te er ve mes e i mecmua Avrupa emniyetini lemine h b 1 d il '" lığunu bildirilmişdi. Şimdi ta tor arın ve i assa mar · lar onun yazıların ı neşret· çalışıyor, Sovyet Rusya ise i racatta u unn Uf ur u azgın, dört nala koşan, şab· Bır kurşunda bPynini pat_ 

b.abet aleminin rehberini bu 1 sizm ve lıheralizm tarafda· mekten imtina etmişlerdir silahlanıyor. Alma nya asi< er- ihracat Mısır. ltalya ve Yu !anan hayvandan k ı skanıyor· latdını ... Onu öldürdüm, bir 
fıkır için kazanmak lazım rı yahudilerin aleyhdeki mü· Vaktaki üç yıl sonra ulu· lik k•nununu tanzim ediyor nanistan'a yapıloıışdır. duın . Onu, böyl~ at üstünde ınsnn öldürür gibi öldürdüm. 
!!ellyordu. talaaları dikkate ıayan idi. sal sosyalist revolüsyonu 1 Fra ns ı bir taraftan i l i sene· Şunu da ilave etmek ge· delice uçarken yüzünü yola· Fakat yüzümü parçalıyan iki 

Bu fikri müdafaa eden genç "Sıhhat jurnalc . lığı. icad millet hainlerinin idare~ini yı lik askerlik mü~deti vaze- rekdir ki Türkiye' de maden yan saçlarını d a ğ ı tan rüz- keekiı; kırbaç dar besile ye-
doktor konferanında bu ıti \ edı.\mişdır diye yaygaralar kınca Alman tababet alemi de derken diğer taraftan moto- iıletme çok ilerilemiıtır. Kö· gılrJan kıskanıyordum re yuvarlandım . .. O yeniden 

d k J b 1 k k 1 d S hh 1 
mür ihracatı dolayısile mem-

0 tor ar için ir mes e oparı ıyor u. ıtt cüz· mesle~ i ıuurunu kazandı. ı rize bir oldu kurmak lüzu. Ağaçlar arnsındau geçer· üzerime yürürken ikinci 
d f 

lekete giren döviz mikdarı, 
terefi, doktorların Aln an anı ikrinin müdafii, da · te şimdi tatbik mevkline munu hissediyor. dür> yadaki dığer maden iılet- ken yanaklarını öpen yap- kurşunumla da onun göğsü· 
llıi\letine ve onun istıkbaline vasında yalnız kalmıı ve konan sıhhat pasaportu, .ti ya her ihtimale kartı ı d ı raklardan, dallar orasından nu·· paraladım. me müessese erin e geri eme 
kartı bir meslek ve ahlak oıarksist aleyhdarların taz- milletin sıhhatine hizmet sekiz m 'lyon askeri !ef• rber müı hede olunduğu hir za alnına düşen güneşin büzme· Söyleyin ben deli miyim? 
borcu olarak ortaya attı. yiki ile Matbuat vasıtaların· uğurunda l eliren bu ıuu • edebileceğini ilan etmel..de- manda, fazlalık gösHrnuk · terinden, onu taşıyan, kalça· 
F'akat bu mütalaalar müsbet dan mahrum edilmif, gaze run bir ifadesidir. dir. Bu suretle beı veya on dedir !arını kucaklıyan eğrende 

-Roman Tefrikamız: 87 

S<t \f(lŞlilll Sıt \T(\Şil 1

1 ~u~ğ~:;nanın m~~:~:ası~:b::: 
mur edi~di Lakin, düşmanın 
topçu ateşi altında taburda 
sarsıldı ve gerilemeğe başYazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Fakat k e n d i 

lan ve milletine 
v a -

ihanet 
eden bir ıahsın vücudu men 
husundan fstıfade eden· i
Yeceği mülahazasi'e Yunan 
erkanıharhıyesi lla 1ii'in 1 u 
talebini reddetdi Bu defn 
'ı'unan ordusuna da muğber 
olan Ha il, Anadolu'da Yu 
hanlılar hesabma cıuusluk 

Yapmak tek 1ifinde bulundu. 
l'v'lak.adı külliyetli mikdarda 

)' Unanlı'lardan tahsisat ko 
llarmak suretile onlardan 

iöya intikam almak<lı. Hu 
lıılebi i•af edildikden•onra 

lialil mü!evves l enliğini birkdç 
drahmiye satarak t · krar 
Anadolu'ya döndü Lakin bir 
Riln Eskiıehir 'de yakalanarak 
divanıharbe tevdi edildi ve 
de(til mücrim bir asker gibi 
kur tuna dizi mek, bir vatan 
lıaıni gibi rezilcesine 
1 ı:ıe çekilmek suretıle •efil 
ruhu cehenneme gönderild ı. 

Çerkes Edhem'ln ısyan veı 

ilıanetile 1 eraber düşman da 
umumi bir taarruza geçmek 
f rsatını kaçırmadı gdhemin 
bilfıil ısyan nın ertesi günü 
düşman da taarruza geçdi. 

Edheın'in tenkili için garb 
cebheslnden ifraz ve tahrık 
olunan 4 ncü ve 1 1 nci pi 
yade fırkaları yold .ı iken 

İnegöl ve Y enışehir cebhe
lerinde umumi taarruz faş· 

!adı. Yani bir müddet mu 
vakkate için bu fırkalardan is 
tifade edıleınedi. Garb ceb 
besinde yalnız yirmi dördün
cü fırka kalmışdı Kadrosu 
esasen noksan olan bu fırka 
düşmanın kati ve şedi<l ta· 

arruzu karş s·nda fena halde 
sar>1ldı. o .ı şnıanın en mühim 
taarruz noktası lnegöl'den 1 

~\ez t boğaz idi. Çünkü Me 
zi 1 hoğazını geçdik<len son-
ra Mezid vadisini takilıen 

Eskişehir'e inecekdi Bunun 
için,oldukca ınunta.<am,talim 
terbiye ııörmüf ve tam kadro j 

ladı. Fırka erkanı harbi bu
lunan Cemil bey [31, süva 
ri zabitine şöyle bir emir· 
verdi: 

- Şimdiye kadar etdiği 
niz hizmet1erin hepsine 
tekabül edecek bir hiz 11et 
sizi bekliyor. \1 ezid bogazın 
dan düşmanı yirmi dört sa 
at geçirmiyeceksiniz İcab 
ederse orada ıerefiniı.le öle
ceksiniz. Siz öldükden sonra 

Emin olunuz, ben karar 
gah bö 1 üğile geleceğim ve 
l•ir bölük kumandan . sıratı· 
le ya düşmanı oradan geçir · 
miyeceğim ve yahut ben de 
orada ö 1 eceğim. Hemen 
dört nalla müfrezeyi götü· 
rünü7. Allah muvaffakiyet 
versin. 

Süvari zabili bu emri alır 
almaz, zaten hazır bulu 
nan müfrezesini tahrik eldi 
ve atl a rını dört nalla ltoş 
durarak kurşun menziline 
girdiler, sonra atlarından 
inerek yaya cengine ba~ a -

[3] Şimdi Erkan harb miralayı 

d ı lar. 

Süvari zabiti araziyi tet. 
kik etdığı vakit, hücum ta· 
buıunun müstacelen hafret 
diği muvakkat baş siper 
lerinden başka s ı per olma . 
dığını ve bir aı· ık sahra mu 
h ıı rebesi yapmak mecburi 
yeti hasıl olduğunu gördü 

Fena halde sarsılmış ve 

1 bazı bölükleri geriye çekılmiı 
olan hücum taburunun tak 
viye ve ateşin teksif edıldi 
ğ i ni gören düşman, kendi 
piyadesini kırdırmamak 
maksadile topçu imha ate -
şine başladı Trampet tabir 
olunan b" topçu ateşi kar
şısında soğuk kanlıl.ğını mu
hafaza ederek sebat etmek 
için mutlaka Türk olmak 
laz•m geldiğini; düşman n 
bile takdir etdiğini. bila 
hare esir edilen bir düşman 
zabitinin ıfadesinden anla . 
şılmışdır. 

Hücum taburu kumanda 
nı değil takviye. tebdil edil 
diğini anlıyarak taburunu 
geriye çekdi. Süvari zabiti 
ılk bir saatlik muharebe es 
nasında yüzde on nispetin 
de zayiat verdi ise de tabia 
tın yaratdığı taı'ardan isti -

fade ederek oldukça eyi 
siperler vücuda getirmeğe 

muvaffalc oldu. 
Bu kanlı savaş devam 

ederken, düşman kuvvetle
rinin ı ir kolu, Ahat dağı 

üzerinden sarkarak süvari 
zabitinin müfrezesınin sağ 

gerisine düşmeğe teıebbüs 

etdı ise de kahraman Erka· 
nıharp Cemil beyin kudrd· 
li idaresi sayes:nde, düıman 
bu emeline muvaffak ola 
madı Süvari zabiti de, hiç 
bir kıta ile takviye edilmediği 
halde yirmi dört saat sebat 
eldi. Lakin yüzde yetmiı 

beş nispetinde zayiat ver· 
mek suretile de ,mez ·t boğa
zında etden bir kale yap . 
dı. 

Garp cephesi kurr andanı 
ismet bey, karargahını mu 
vakkaten İnönü köyüne na 
kıl etdirmi~, Etem kuvvet -
terinin t enkili için sevket · 
diği dördüncü ve on bi
rinci fırkaları müstacelen ge · 
riye getirtmiş ve ikinci bir 
müdafaa hattı tesis etmiı 

o1 duğu için artık mezit bo 
ğazının müdafasına devam 
etmek zaruretlde kalmamış· 
dı. \lezit 1 oğazından milli 

kuvvet! çeki ince düşman 

serbest bir yürüyüşl e arzu 
etdiği kadar ilerliyebilece -
ğini zannederek ileri hare 
katına, pervasızca devam 
etmeğe batladı. Lakin cep -
he kunıandanının büyük bir 
kiyaset ve dirayetle aldığı 

tertibat karıısında düşman 

ıaıırdı kaldı. Zebun dalgala· 
rın yalçın kayalara çarpmasına 

benziyen düşman kuvvetle
rinin Türk ordusuna lakdit 
etdikçe düıman kuvvetlerinin 
zayiatı da o derece artıyor
du . Düşman ordusu, öyle 
bir ha le geldi ki, Türk or
du.unun bir ketlf ko1unu 
gören bir düşman alayı ka
çacak yer arıyordu llalbu· 
ki kuvvet itibarile Türk 
ordusu 6000 tüfenk, 50 ma· 
kineli ve 32 top; düıman 

ordusu ise onbin tüfenk, 
1 51) oıa ki neli ve elli topdan 
ibaretdi Yani düı · ı , an ordu 
su gerek adet ve gerek ve
saiti harbiye itibari le Tü•k 
ordusuna faik ,di. 

Binaenaleyh, yeni teıekkill 
eden Anadolu hükumetinin 
ilk zaferi olan birinci İnönü 
muharebesi, 6' kanunuıani 927 
de baılamıı ·.-e üç ııün zar· 

Son 

fındn, Türk ordusunun lehi· 
ne olarak neticelenmit oldu. 
Lakin lstanbul hükumeti, 
iıtiklalinl kazanmak istiyen 
Türk milletini izaç etmekden 
geri durmıyordu. Bir aralık 
Mustafa Kemal paıa ile gö
rüımek üzere müıarünileyhi 
İzmid' e çağırdı Mustafa Ke. 
mal pata red cevabı verdi. 
Bilahare Paris'de, Türk ve 
Yunan murahaslarından mü· 
teıekkil olarak konferansa 
iştirak etmek Üzere osman· 
lı hükumeti namına gidecek 
murahhaslar meyanında ya 
bizzat Mustafa Kemal pata 
nın veyahud mezuniyet ve 
salahiyeti lazimeyi haiz 
murahhasların Ankara'dan 
gönderilmesini sadrazam 
Tevfik paşa istedi. 

Mustafa Kemal paıa esa· 
ıen İstanbul hükumetini ta· 
nımadığını ve herhangi ec· 
nebi hır hükümetin söylıye· 
ceği sözü, Türkiye mukad
derat na hakim, Ankara'daKI 
büyük Millet meclııine ıöyle
mesi icab edeceğini bildirdi. 

İstanbul hükumetile itilaf 
edemiyeceğinl anlıyan Tür
kiye Büyük millet meclisi 
relıi Muıtafa Kemal paıa, 
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nılilPlıassısı. ıııiiltlıassısı it. 

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

1~ İPEK İŞ - ALT NMEKİK İpeklileri 1 Me\'siııılik V<' yazlık MA'.\TOI .. UK - PARDESÜLÜK 
1 · ll()llI~IJ( Yüııluler 

nnı kabul ve tedavi ederler· 
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•~-~~-~~::::=::~~~~~~-ıl En bir'.nci YE~Lİ-.iNG~Lf: Kostümlük kumaşlarlar 

11 i Komple gelın elbısesı - lukus karyola takımları - oda Savaş Neşriyatından: 

ı 'I döşemelikleri 
ı ı 

BİR ZAFERİN 
Yazaıı : R. Gökalp 

İstiklal Sa vatının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı. 
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r TEMİZ MÜREFEH~! 1 N •f • • • •• = B LIKESJR BAL/K ı SIRt~ = PaLAS PALAS t~ 

= = " •• " •• 
~ Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde :: 

'ı TPşrif ı•df'n tıı nıii kiilpPseııl ıııii~lerilı•riııi dahi 111eııııııııı PdPıı t: 
M temiz, konforlu \C sPrvisı rııiikt>ııııııel, iicı·eıleri lıerl.t>se f•lvtri~li )t'llİ t• 
J inşa etlirdij(i )'IJt'al. VP soğıık asrımıza uyguıı fevkah\tle baıı~o:-ilP ~1 
M tavsiyı•yt> dt>ğ<'I' bil' oıı ldir .. \ltıııda gazinosu nırdır. Gaziııosııııtla •• n bİİlÜll ~rraiıi sıJılıiyı·~ i lıa\ İ \I' lıer rıırnıh•ketin g:.ızPlt' VP lllt 'Cllllla- '~ 
tf larıııı huluıulıırur. ~liizPI \t' st'·li radyosu lllP\CUtllll'. •• " ., 
*-------------------------------------*' -------------------------------------
Balıkesir \ 1 ilayet 

. 
Erdek icra dairesinden 

ıııa kaııı ınd<t ıı: Bandırma'Ja oturan AliyH 
ye 123 lira borçlu Erdek'de 

K 1 1 · 1 ı mukim Qöför Evubun ışhu 
asJıı ar < er<'sıııt ı·ıı a":ııı ııis suların ova.'a ~ borcunun teminı istıfası ıçıo 

ya~· ılıııaııı:ısı iı.;iıı yapılnıağa başlarnlaıı l.aııalizas mukaddema haczedilen Er 
~oııd:ııı ~iıııdilik (202) ııwtı·p ıııikabı adi hal'Ç- dek'de fotoğrafçın n Alinin 
1ı kanal işinin llH'\'Clld Hıoloz la~ile kap.ık l:ı~- mağaza~ında tekerleksiz bir 
1 ı 1 otomobil ve Hilmiyenin h:ı-
arı "oıııis,oııt arı \ı•ı·ilıııtk ve kum, kiı·pt·i Ye 

J nesinde ondört parça .anah· 
ic,Prsiııe '· ·aı)lla,.ak ı.~iıııenl<ı lıarcil0 d'-'ı·zi ,.,, iizı·- · 'k' k '- ' ' tar ve s.•ıre ı ı parı·a orna 
rinin k::ıp.ık. laşlaf'lııııı rııaa lıarı.; ~rı·iııt> koıııııa- ve hava için boru dört 
Si ıııiilt'alılıitlt> aiı olıııal. İİZf'l'P ~apılnıası \'(' tekerlek ıııstiği dört tekerlell 

sarı iç latiği bir adet aki
] 2-3 - 935 tarilıiııdı•ıı İlilıaı·ı•ıı 31 - 3- 935 matoıun bu kerre Band,rma 
ak~aııııııa kadaı· 20 f!İİıı ıııiiddt•lk \l' pazaılıkla icrasndun gelen kdğıdla BR· 

t>l.sillıııl'ğP k.oııdııguııdaıı t:ıliplpı·iıı ıııaka _ 1 tılmasına karar verılmiş 
· 'I' .. 'k'I ı oldufrundan: ıııı ') a\l'lll' 11\lllPSl'I\ ı l\Olllsi\'Ollll ıııalıs11 ... uııa " · · • • Birinci artırma günü 25-

nıiiraraat <·ylcnıı lı·ri ilt\ıı oluııur. 3- 935 Pazartesi günüdür. 

B<ılıkcsir \ ' ilay(•t 
M<ı k<ı ıııında 11: 

işbu artırmada mahcuz mad
de muhammen kıymetinin 

yüzde 75 ni bulmaıtğı tak
dirde ikinci artırma J0.4-935 
Çırşamba günti saat 14 .Jıe 

yaplacak ve en çok art r.nı 
ihale edilecekdir. Oıha fızla 

Kasa phU' dt>resi ııdeıı akaıı Jıİs su larııı tn a~ a malumat istiyenlerın dnıre
' a yılıııaıııası icirı \apıla<'ak l.:1Iıalizas\tllı:ı ~iıı di- \ mizin 934·249. sayılı dosya-
1• ·ı 1 ·· .. . : · . , ' mıza gelm•lerı ıldn olunur 
'" uzum goruleıı l50 ıııelre ıııık alıı oeal. la· 

şile be~ıeri biı· ıı'.Plrı> ıulliııdt• "' asgari 40 1 Zayi 
saııtıııı e!ııııtlı· \t' 15 saıı- Kooperatır.ıe kııll..n,J f(ını 
tim ka(ııılJğıııda 150 ıııetrP kapak ta~lartrllll lllPZ- tatbık miihruınu z:ıyı, tdioı. 
halıa vanıııda lt'~linı ~artilt• 12-3-935 tarilıiıı- Bıınd.ın sonra in z ı kullnnu 

deli İtlbal'ell 2 J-3-- 935 :ık ;\lllJll(l l.adal' 1 Ü c~ğk-m'dunl z.ıyl j• nıiiıhrüıo!Ün 
.. .. . hu ınu o ma. 11{111 ı :ln ı•ı •-

l'Uıı ıııııtldetlP fJazarlı~la ıııuha,:ıa~ı l.Hrarlastı- \ . 
r.ı • • rım. 

rıldığından 'ilayetdt.• ııılile ·eki.. il kon:Sİ)'Ollll Susurluğun Göbt·I nahi-
ıııalısıısuııa nıüracaat ı·ylenıeleri ilan olunur. 1 yesınden Ahmed oğlu 

1 Sabri 

Bıtl ık esir \ r ııli liğ·iı1tleıı 
Kasapf:ır dt•ı·<'~ilı· ~t'lıiı· ı:t·n•siııııı l ıaıa klıl.-

hırtlaıı 1.ıırı:.ırılııı:ı-.ı iriıı ~ıııı a ıııiicadt·lt• kaı ıu ıı 

ve taliıııJtııaııwsiııP !.(iirr ht'IPdİ\l'l'<' takdir olu-. . 
ııaıı 'l'Yıııive lıt'~;ılıi (' lws ırfııı ıııiiddf'llt• lıl'I' 

il • .. ;""'o 

ııılikı•lleriıı c 1 sııı:ısı 111t•d1111 i lıulıırıtlıığuııd;ııı 
lı ·dı·111•11 Ptı'a~i· rııi'ıkı>lll'liyı · I ı· lt><:l'klt>ı·iıı 
l~-:).9;)5 larilıirıdı · ıı iıil ıa r . ıı ~ l-il-~135 ıaı ilıi

llt' katl.ır· posı·ı po.;ıa ~al ~ııı ıhı('akıır. \akdl'ıı 

ıııiik<'llPri\t·tırıi Pıla l'lıııİH'<'ı · k ıııiıhellt>fkıiıı l ı u . . 
ıııiiıld1->I zarfında lıt•lı•dı\PIİ<' ıı11•ııı11ı·u ıııalı,ıısııl'a . . 
ıııiirat'aatl:ı i:-iııılPrİı ıi kavd<·tdirıtıt'IPı i aksi 

• 
lakdirdı• ıalıs 'lı ı 'tı'al kaııııııuııuıı llli.tldPİ ıııalı-

sıı:-ııııa ı.ıörı· ıııtıaııwl<' ~:ıpıl:ıc:ıgı soıı dt'l'a olıııak 

İİZ<'rt' il:\ıı olu ııtı ı·. 

ll<l il <I 1ı·111 <t 1\ il Z<l Si 
be 1 t_•clİ)'l" ı·ci sliğiııtle ıı: 

ll.ırıdırıııa'd., i:-1.Plt· ı P\tlaıııııa koıııılat'ak 

aya~ı ilı• h ·ı·alıı·ı· ( .)00 ) liı·a kl'~ıf ht>ıll'ili 
hir saaliıı :ılııı ır,ık ıı.:ılıalliııP koııulııı:ısı ~ırıııı 

güıı ıııiiıltl ı· il · : t;ık Pk..,ilııı ı·ğl' koııulnıu~tııı'. 
Bııııa ait s.ınıı:ıııı" lı tlelsiz ol:ıl'ak Baııdınııa 

• 
beledi\ e)'liııdı·ıı alııı;ıeaktlır. 

S ı ;L Z •ııiı, L >ııjiıı, 0111ı•ğ•ı H~)a Siııgt>I' olııın
ııı s:naııı ı .. ı·ı·ihdır. • • 

j.,hıı ı k .... il ııw ilıalı-:-i \ 05 sı·ııı si ııisaıı a'ı-. . 
ııııı ikiı l'İ ":ılı µi':ııii s:ı:ıl ı G tl:ı llaııd ııııa .1 elr-
diy<~ tl.ıirı·.... ık ~.ıpıl. e;ıl.dıl'. bıı ~li olaıılar 
07,5 lira 11111,.ı~~ ı lı·ıı iı alı Lı lı•ıli~ı. ı· >al11<1-
rak. p ·~ı· i~ıır:ik ı 1 1 ilt>ı•eklı l'd r. 

Daha zi adı· •• f .... ilal ~,lıııak. iızı ı·c ht>lt'tlİY<'YC . . 
ıııiiı· .. caal ı·dilıııı ~i \\' ılıalP :-aaıiııdt> 

dı• lı:.ızıl' lıulıınulnıası il:\ıı oluııııı·. 

ıı il I 1 k c si I' \ T i 1 a )'et 

t'l!Clllllt'ıl- 1 

ili (l kıt ili 1llil«l11 

l\a,:ıpl:ıı· dPı ı•siııdı· :ık.:ııı pi~ ~ıılarııı O\lt)a 
! a! ılııı:ıııı:ısı iı.;iıı yapılııı ığa lı : ~laııılaıı H' lwtlı·
li kı·~l'i ( ı 200) lir.ıd 111 ih. ıı't>I lııılıııı:ııı k:ıı :ıliz:ı~

'oııı\aıı 2no1 ııı.·ıı·p tııliiıı i'ııı ıul.ıııi ııı :ı kı . ııı:ı 

giirl' k ızılııı:ı:-ı İt_:»l'•İııı· ;ırz:ıııi ııı:ıı ta~ giiı·ı· :ıtli 

lı.ırı;lı \t• t;iıııl' ıo t!l'rzli YP kapak ı:ı~lı kaııal 

y:ıpılııı:ı.;ı ııı:ılZPllll' YP is çi liklı• lıt•ralı ı·r 

ı 2 :ı 9;ı.-) ı.ırılıiııılı•ıı iıihaf'ı • ıı :; 1 - :l-!1:15 
:ık~aııııııa 1.ad:ıı· 20 giiıı ıııiiıldı•llP ıııiiıı:ık.ı~a~a 

koııuldııguııdaıı hu lııı._tı,d:ı iz:ılıaı alııı:ık i~ti

~t'ıı ıalipl"ı·iıı ( l 80) lira dipozito akı;asilt• hPra-
lıl'r ıııakaıııı ,qfl\ı'ldı• rııiill'~t·kkil koıııi:-İ\01111 . . . 
ıııalı~ııstı ıı:ı ıııiiraeaa 1 Pi rı1Plı'l'İ i 1:1 :ı olııııu ı·. 

llıalıkcsiı· «tskt·ı·lik ~~3 

1 . d ' 4 
Şll lCSlll e1J•1 ıııu 

~dil 

1 - Kı~:ı lıizıııeıli aı·aı [<'frad J olup j;J11
,;

1 k 
doğııııılıı \I' Lu tloğuııılularla ıııtHlYPll<''e uıl Q~n ( ' - • .. e.r 
tli~rr ~ iiksek Joguııılulanıı \\' 934 de lıazıriıll~ıını 
kııasıııa göııdt-'ı·ilıııl'si icah edı·ıı \P ıııazerel dı1 Kı 

l.ı\ isil" ~Pri kalan lıüıiiıı kl'a lıizıılt'llileriıı • ~evı 
ııı·a~ı:- 935 ıaı·ilıiııtle lıazıl'lık l.ıtasıı da Lulun3'1~:: 
cak. 'rclıilt' 27 ııisaıı 935 laıilıiııdt• subedı> 1 ~·sm1 

• ' I~ 
sı•' k oluııacal.lanlır. 

2 - llazıı lık kııasıııa 1-{idı <'<·1.lcı iıı :-in didt ı 
\llZİH·ılı·riııi l<'shit itin rll1:riııd<' ııiifu ciizd3l . . . 
ııwktı•lı salıt'dt>lıı::ıııH•si a~kı•ri t>lılheııı:ınıelı rıı ~ 

sııhe'ı~ ıııiiraeaat ı•dt>ceklt>ı' \ııı ıııiir;caaı 15 ııi·' . . 
sarı 935 tarilıiıll' kadardır. aa 

3 - Balıl.t>sir ııııııtak:ısıı.da oturan vabaııcı· 
• La 

hır dalıi a~ ııı :oul'etlP ıııiiraca:ıt t•decel.ler ,ı ~ , 
t lire 
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