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SALI 26 MART ı 935 

Osmanlıcadan 
Türkçeye 

Karşılıklar klavuzu Ulus ga
zetesinde neşre başlandı 

- -- - -- Ankara, 25 (S Ş) - Türk Kamutay dilı arnşdırm kurumunun 

fıkret Sılay'ın başkanlığında 
to~landı 

.\ııkara, 25 (A.A) -
Bu gün Fikret Sılay'ın 
başkanlı~ında ~apılan 
kamutay toplantısında 

müzakereye başlanır
ken Kars say)a,ı Yu-

• 
suf Akcora 'e Tokat 

Ulus'da neşredeceğini Anado· 
lu ajansının bildirdiği Os
manlı c .ı'Jon Türkceyc karşı 

lıklar kılavuzu bugün Ulus'_ 
da neşre başlanmışJır. 

Ankara 25 IA.A) - ~la

arif vekaletinde Türk dili 
araıtırma kurumunca hazır

lanan ve 25 mart 935 gü · 
nünden batlıyarak Ankara'da 
çıkan Uluı gazetelerinde 
yapılan Osmanlıcadan Türk
ceye karıılıklar kla vuzu üze 
rindeki her türlü telif hak· 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

iş bankası toplantısında 
" 

Okunan raporda iç ve Dış ticaretimizin giln-
den güne artmakda olduğu yazılıdır 

.\nkara, 25 (A.A> - doksan iki milyon lira biı· durumu olarak 
t~ bankasının dünkü içeriye koymak istediği- 1933 de bankaya geti-
alelade g~nel lıe~·eti nıiz mallarııı kıymeti rilmiş olan 4\:1006224 
toplantısında okunaıı ida- doksanaltı milyon lirayı liraya karşı 1934 de 
re meclisi raporunda geçnıişdir. Bu suretle bu nıikdarın 518 94199 
banka bııgiiıı ulusal 1 dışarıya hu yıl da beş liraya vardığı işaret 
iikönonıinin ~ıı hiiyiik buçuk milyon liralık edilmekde 1934 de 
varlıklarıııdan ve tıjmcl fazla mal çıkar- bankaııın ortak olduğu 
taşlarından biri olmak mışdır. Yine 1934 Türkiş 72543 kömür 

İtalya 
911 Sınıfını neden sıla~ 

altına al mıı 
Roma, 25 cA.A> -

Jurnal Ditalya gazetesi 
ı 911 sınıfının silahlı 

kuvvetlerini her türlü 
ihtimale karşı durumun 
hakim bir halde bulun
masını temin nıaksadile 
silah altına alındığını 

ve halen İtalya'da üç 
sııııfın silah alunda bu-

onurunu kazandığım yılında mallarııııızııı sa işi 79350 ve kilimlima- luııduğuııu Ye yektlnu
işaret ve ülke dışıııdaki tış fiatlarıııdaki yiikse· den şirketi de 8590 ton nun altıyiiz bin kişi~· i 
ökonomi durumunun liş ve bazı rekoltelerdeki fazla kömür çıkarmış- tuttuğunu yazmaktadır. 

İkinci YIL - SAYI : 404 

.Çirı'de 
Biiyük bır 

felaket 
Sanghay, 25 (.-\.A) -

Sarı Nehrin Hunan Ho
peş hududu üzerindeki 
bentleri yıkılmış ve su· 
!arı biivük bir arazivi . . 
kaplamışdır. Yirmi bin 
kişinin öldüğü zannedi. 
liyor ve zarar kırk mil
von dolar tahmin edi-
• 
livor. Yüz binlerce halk 

• 
rnüca,ir )Ollar üzerine 
dökfılmi.işdür. 

ana hatları kayd edil- fazlalık yıırttaşlarınıı- ,_ıa_rd_ı .. r.'.!"'!""!"P."'~---:Madagaskar'i ~=::::========
dikdeıı sonra iç ökono- zın ~ üziinü güldürmüş SAVAŞ'CI GôZILE= 

saylavı Faik'ın üliimle- !arı hakkı telıf kanununa . d ) tıııa roç'l ıı"k .. M ·ı • v H b satacak Atina ıııı ııruı ı ı-,.., ı r -'. • umuııı uzum ı ır·acaıı erem.. ar .. 
rl.nı· bı'ldı'ı·eıı tezkereler göre maarif vekaletince Türk 1· (> .ı d '' b l d k tel ır. >U uurum etra- geçen yıldan )ÜZ e 25 ıereme çare u an ° - Londra, 25 (A.A) _ Gazeteleri isyanın 
okunarak Jıatıralarıııa :~~icirraeıddı.;mr~•adırk.urumu adına fında vı>rileıı nıahimata fazla olmuş incir tama· lorıın heykellııl altından 1 b l .. 

• yapdırmak için Hollanda'_ Alman isli ı arat ıuro- vesikalarını neşre-
lıürmeteıı siiklıt edilmiş Araşdırma kurumu göre 1933 de düşme men satılmış tiitiin lıların bir andı vardır. su bildiriyor. Sovyet diyor 
dir Uundan sonra baş· başkanlığı ııislıeti azalnıı~ olan urunıuııun az olması· Tıb bilgi ve tek11lğinl11 Eksperes gazetesine gö- Atina, 24 (S.Ş) - Bugün 
kaıı muvafık görüldü- Ankara 25 (A.A>-·Profe- dış ticaretimizin kıymet ııa karşı fiatınııı yük- bunca ileriliği veremin öl· re Fransız İlalyaıı- üç Atin~ ga~etesi Kava'la~a 
n1••1 t:ık•lı'rcl". geçeıı d".V sör Yusuf Akçora' dan açılan 1, k d ·ı · ld'-· .ı J f I k dıirücü hükümranlı·~ına bir ele geçırı"lmı" olan bazı 11-~ - • "' .- ı:ıa ırııu arı ,gerı emesı- se ı~."ı ua rn aza ı,,.. ı1 • • • ., Türk tarihi uaıtırma kurum " dürlü karşı koyamadı. anlaşması ı._:erçevesı ıçın yan vesikalarını neşretmek· 
rede oldu~tı gibi bu baıkanlığına Bolu ıaylavı de 1934 de durıııuş met elde edilmesini Herşeye rağmen karşı ko· de ~ladagaskar adasını- ı· dedirler. 
de \'l'Cde k.aıııula ,\ lop· ve ba§kan vekili Hasan Ce- k rizdeıı beri ilk defa ınii nıkün kılıııışdır. yanıadığımız belalardan bi. 7 5 ınilvon j ncriliz lirası bu vesikalara göre Venize-
lantıları nı :'aat 15 de mil başkan vekilliğıne de olararak '· iikselnıe Dış ticaretimizin bu rl de harbdir Ne ahldk, ne . 1•. , .. ı">. _ los isyanı uzun zaman dütti· 

k - 1 · d A k teknik ııe bilgin• d• bunca rıa ita ~. a )•1 'ernıege nu··ımu .. ., ve inceden ı'nceye '· ·apılmasıııı ileı·i siirnıüş urum uye erın en ve n a 1 ·· ı 1· k' . d' . . d . .. .. ., 
ra kız lisesi tarih muallimi ye Hl ~ lll\.Se I~ SC iZ senn ırıcı lll'UlllUna feldkel ve ızlırab hatıraları talip bulunmaktadır. hazırlanmışdır 

ve kabul edilıııişdir. Ka- bayan Afet divanca seçilmlf milyoıı liraya varmış- karşı iç pazarlardaki değil karbi, /ıenıiz harb blöf- =======:=::=========='=:;;;== 
ınutay per~embe guııu !erdir dır. Ülkenin geııel alış canlılık Ye genişlikde ~;~~! b:/e ortadan kaldıra - F ransanın Suriye elçisi 
ıoplanacakdır. ı~=~M::::::- ,· eri~deki bu caıılılı~ın artmışdır. Raporda bun· ı'erem mlkrobları, lıarb • 

- - acar eyi tP~irleri deYlet ge- daıı sonra haııkaııın fikirleri elele vermiş insan- Dün lstanbul'a geldi ve ak· 
·· lirleriııin tahsilinde de umumi faalivetiııden lığı biri lçden, diğeri dış- . • 

Muhacirlerden ahnac Dış siyas<lSI kendini gösternıişdil'. halıs ve halkın' iş ban- dan kemlrmekde, ylyib bl- şanı Ankara'y<t gitdı 
ak tabiiyet harcı için Budapeıte 25 (AA) d d llrnıekdedlr. lstaııbul 25 (.\.A) _ ve vemeg-i bir suvare 1934 dedışarı gön er i- kasına karşı gösterdi- Veremli bir kadım düşıL J 

An kar' 25 (S.~) - Türki Eski baıvekil Cont Betlen . . il k . - . .. . .. 1 F • s . f . tak' b ed"cekdı' r 
1 1 · 'h' d g-ınıız ıııa arın · ıyıııetı gı guveıı ve ınan guze nıin: /ıayatın bütün ışıkları ransa nın urıye e'- ı ~ · ye'ye ge me erı tarı ın en söylediği bir nutukta demit- ·~=~=--:-".'-=:::=::::=:=:========::==~ "t"b b. t ··dd t' ı = onun gözlerinde sönmılşdıir. kalade komiseri Dav ı 1 ı aren ır yı mu o 1 gıı- dir ki,· Dıı siyasamızın esası B ı · .. k 1 . . D Fı"zmer 

h . 1 muza ere erı Yüzünün alık ue soluk - h p, çirmiş olan mu ocır ve mü - bugün ltalyan - Macar er 1 n Dö Marlel bu sabah şe . 
·ı d ı k. b ı ı rengine bir siyah tıil gibi tecı er en a ır u unan arın dostluğunur ve bu dosıluk ı - - - şaçılan dağınık saçlar için- rimize gelmiş Ye Sirke- Bir konferans verdi 

bulundukları vildyet veya dıt siyasamızın esası ola- D .. l" hh la r "le . ı· . ? ~ :\ A 
kaza idare heyetleriM tas· rak kalmalıdır Cont betlen U0 ngJ iZ ffiU(•a QS } de bu kadın lnsanlığııı ac· Ci durağında Jstaıılıul zmır, -D ( .. • ) -

d"k tf J"kl . tın•· t 1 d b l d zini ue ıztırablarını ifadeli· \ralı'..:ı· \'e eıııııı···et ıııu·· - Selırimiz etıbba eemi-ı c ır. 1 rı .. ııyı: mu- Alman aleyhtarı bir siy.asa Almanya arasııı a aş a 1 "' ' ' ' 
1 1 J h h 

1 
k \] yen bir tablodur. Bıı tab- ' vetinin daYeti Üzerine ame e arın en td ııyet arcı ta ip etmenin . manya nın 1 . . d b .. . il l dürii ye bir polis nıüfre• J 

alınmaması hükmüDÜI! 3 eene orta Avrupa'da Alman aleyh Berlin, 25 (S Ş) - lngiliz saat 10 da Bay Hitleı"iıı OllUl1 Olıllll e ııgumııı er lznıir'e gelen Alman 
daha uz·ıt·lması i•,in içeri darı bir ıiyaaa takibi imka· murahasları bu ak14m Berli· nezdinde nıiizakereleı·e bilgisi, ileri lekıılyl dize gel- zesi taraıındaıı karşılan- . "I . f 

' 1 mi•, sanki hıçkırıyor gibidir. emrazı zu ırevıye ve e -laler balıantııı.ı bir kanu:ı nını bırakmıyacak kadar n'e gelmiıler ve doğruca n- b I .ı 'ı ·· k v d B aksa 1 'nka · r ·· •· D • " aş aırnşuır. ,, uza ere- Bir de harbin ateş, karı nıış ır. u -. ı ı ·~ - rencıye proıesoru r. 
layihası hazırlamışılır , kuvvetli olmasından ötürü giliz elçiliğini ziyaret etmıı- I • 'd kd' r,o• b' k f 
===:::::::::::::::::::::::::=~==::' de Almaıı cıs i~leri selleri içinde bunalmış meın · ra .va gı ece · ır. r ızmeer ır on erans imkansız olduğunu ilave et- ler orada iki saat kalmıılar· • -ı 

aılıye ceza mahkemesinde 
eıki posta ve telgraf umum 
müdiiril bay Fahri, muavini 
bay Suphl ve eıki telgraf it· 
!etme müdürü bay Ihsan 
Cemal'in muhakemelerine 
devam edilmitdir istinabe 
ıuretile ıahtdl!klerine müra· 
caat edilen bay lımail llak
kı, llyasku, Nuri, Albert ve 
Anderaonun ifadeleri ile poı
ta ve telgraf umum müdür
lüiü ve Bayındırlık bakan
lıiından gelen tezkereler 11-

: raalle okunmuı bay Suphl ve 
.bay Ihsan Cemal ifade ve 
tezkerelerin kendilerine ta 
alluku olmadıAını söylemit· 
!erdir Neticede iddia maka· 
mının evralu okuyarak ld 
diaaını yapabilmesi İçin mu· 
hakeme bir nlıan pazarteıi 

ıGnllne talik edilmitdir 

miıdtr. dır. bakanı ile silalısızlaıınıa lekellerl düşüııü11! Yokluk, Ankara, 25 (S.~) - , vermiş, mPktebleri ve 
Murahaslar Alman bükü meselelerinde bav Bit- bliklnlik deryasında buca· Fransa'nın Suriye fe\. müzeyi gezmişdir. 

1 d k • lıyı111 bağrı yamk analar111, Taze badem meli e yarın temas e ece - ler'in vekili olaıı Bay k d l d l b i'·d k lAd k . . !erdir. • dul ·a ın arm, a ıa eş" e · a ct e oınıserı yarın AJana, 24 (A A)-Bağlarda 

::--~~======= 

Bedin, 25 (.\.A) -
İngiliz dıs isleri ha~aııı 

< • • 

ve bay Ed«>n ile lııgiliz 
' < 

biiyük elçisi bıı sabah 

küçük itilif 
Almanya gibİMacaristaıı 
ve B~lgaristan~ın silahlan

masına engel olacak 
llükreş 25 (S.Ş) - Küçük J 1 

itilalı teşkil den hükumetler a ponya nın 
Bulgaristan'Ja Mucaristırn'ın 

J:ı Almony.ı glbi sil<llılanma
sınu ve mecburi askerllk usu 
lünıi ltıkror tesis ~tmelerine el 
hıdiğile engel olmuğa kurar 
vermişleıdir. 

Bulgaristan 'la ~1oc:ıris1 aı.'· 

ın Ja Alm&nyu gibi harııket 

etmesinin sulhu bir kut daha 
tehlikeye düşüreceği yolun. 
ılnki kanıınt umumidir. 

Almak istediği ada 
Tokyo, 25 [A AJ - Alman 

lstıhbaret büroıu bildiriyor 
Dı~ itleri bakanı meclısde 

Japonya'nın Sahalın adaları-

nın tlmal kısmını satın alma· 
ğı arzu etliğini çünkü hu 
kuımda bulunan petrol ku· 
yularının Japonya için pek 
kıymetli olduiunu ıöylemtı 

, dır. 

Fon Hihbt>ııtrop hazır iken üksıiz kalmış yavrula· I · . I kd' uzum kütükleri yapra&a 
ki l şe ırıınıze ~e cee · ır. !!> 

bulunmuşdur.~lüzakere- rrn ifadelendirdiği bu 1 ııc dönmüş ve mevsimin ilk 
tere öğle vakti kısa bir tablo birincisinden dalıa kor- Kon1iser hay Te,fık meyvası sayılan taze badem 

1 d k kunç.daha kıurarıdırıcı de· llu'" .:tı'"ı Ar as 0 gece A 11• çıkmışdır. 
fası a aıı sonra le rar ğl/ midir? -. Adana, 24 (S.Ş)-Havalar 
başlannıışdır. Bu tcıblonuıı öminde de kara Palas'da hir ak- ısınmııdır. Mevsimin ilk ve-

F 
i~te bugünün medeııiyet _. ı rlml olan taze badem çık· 

ransız şanı yenıegı \t~recek mıf, asmalar fılizlenmltdir. 
ahldkı dize gelmiş aylamak. 

Gazeteleri dadır, 1 
Dıişıiııüyorıım; acaba be. \ 

Parla 25 (A.A) - Gaze- şeriyei blrgüıı iki altın hey. 
teler Berlin mllzakerelerl hak kel dikmek bahllyarlığma 
kında endlıelerini muhafaza erebilecek midir? Belki .. Fa- ! , 
ediyorlar Matbuat Franıa kat şimdiki /ııılde realitenin il 
ıle lnglltereyl ayırmak lltl - şu tok sözlerini dlnliyelim: 1 

yen Almanya'nın Franıa ta· Veremden korıınmanın 
rafından güçliikle kabul edı· yolu uücudu eyi beslemek, 
len ıenlyetlere karıı lnglliz'- temiz haua .ılnıak, eyi ya· 
lere sadece ıeklen imtiyaz· şama usııllerinı• kendini 
!ar vermeğe razı olmaıından alışdırmakdır. 

korkulmaktadır Harbden korunmaıım ue ona 
Almanya'ya bir no- .karşı koyıııaıımyolu iseıılusai 

ta verdi. . bıinytyi kııuvetli bulıındur-
Berlio, 25 (S Ş)-Polonya makdan ibaretdir. il 

sefıri hükumeti namına, Al- Ta ki Holldııda'lılar111 , 
man hükumetine bir nota aııdı yerini bula .. 1 a ki harb ı l 

Yeni roman tefrikamız 

incir Ağacı 
Savaş edebi) at sahifesi okurlarınııı yazıla

rını seve seve okudu ki arı 

tHSAN. DlB 
in bu güzel, bu çok gıizel romaıııııı birkaç gıiııe 

kadar lef rika edeceğiz 

İncir eğacı 
vererek Sevr muahedesine fikri insanlık tarihine bir I' il 
aykırı olan kabul edilmiş olan daha dirilmemek ıizere gö. j 

mecbur! askerlik kanunu mıilt.. L 
hakkınJıı izahat istemitdir. QA':,.,,,. '4" -=~:::li 

Hayatın ta ke~ni:diiisiiidiiiriiiii:=J 



YÔZ: 2 

B[T"OV[N in ölümünün 
yıl~önümü 

Faziletı seven bır inson 
eyilik gördüğü kimseye kur· 
ş• n:ısıl minnetılarlık daynr 
ve ona mukubelede bulun 
mayı bir vazife b.ljrse, mu
siki sahasındu ins ıniyete bü
yük eyilik ve hizmet etmiş 
bulunan "Bethoven. in bu 
gün ölümünün 108 ci y tl 
dönümQ olduğu için k•saca 
hayatrndnn bahsetmek sure
tile ruhunu taziz etmeyi ben 
de bir vazife bılıyoruın . 

(L. V. Betlhoven) 1770 se· 
nesinde Almanyn'nın Bon 
şehrinde doğmuş, henüz 11 
yaşında orkestrada kemnn 
çalmnğa başlamtşdır 26 ya-
ında iken Viyonn'ya ikmali 

tahsil için gönderilmi , fo
kat va(i,fesinin vefatı üzeri· 
ne çok geçmeılen Vıyana'yı 
terketmişdir. 

(i_!ı4E R !f. im A 'ır t rt.) 
Vilayet Kurultayında Gari ler 

Dün 
kendi 

encümenler toplanarak 
işlerini görüşmüşlerdir 

Mezarlığı yolun~a 
Define mi aranmış? 

VılAyet Genel kurultayı geçirerek: karnrloro boğla· Şehrfr IL!n şlmnlindeki 

Garibler mezarlığı yanında 
ki bir sokııkda ve tam yo 
!un orta yeri iki gtcedir 
meçhul bfr ıahıs tarafından 
kazılmıştır . bu kazılma etraf 
da alaka uyandırmış ve 

dün encümenler halinde top · mışlardır. • 
lanmışdır. Encümenler, ken - Kurultay ü~üncü toplantı· 
dilerine gelcd evrakı gözden sını yarın yııpacııkdır . 

Himayietf al 
Kadın yardım cemiye!I dördün

cü konferansını yapdı 
.\rıkal'a, 25 (.\ .A) 

H. t•tfal kadııı Yardıııı 
• 

ct>ıııiveti dördiineii kon . 

Hilalialımeı· 
Genel meclisi top- meraklılar birer b rer oraya 

lantısı giderek bu yeri seyre baş· 
Ankara. ~5 (S Ş) - llılıl lamıılard r. 

liahmer genel meclısi nis - bu kazılma lıir define 
nın 28 in·l ı cemiyetin genel aram akmaksıı<lıle mi, yoksa 
merk0 zi binasında toplana- baıka bir maksatla mı kazıl
cakdır (;örüşülecek i. !er dı yolunda ıivayetler de çıl-

ı(l'ası diiıı bayan ~aki- arn,ındn ba~kan ve iki~ci mıtdır. 
' · I ) ba kanlıırln kdtibl erın SfÇ 1- Fakat bunlara henüz kati 
,_· e'ııiıı başkaıı ığııH a · 1 k t ık k 

me81 , geno, mer •z c ı bir karşı'ık bulunamadığı 

~·apılıııı~dır. Hapor komisyonu ve genel merıı:ez gibi bunun kimin tarafından 
oııaııııııı;- Vf' geııPI nıeı·- ce yopılnn ı~lerı g<isterir kazıldığı da belli deiWdir. 
ı . · I k roıı<ırlurın t~tkiki ve krıbalü •••••••••••••••• ......... .. 
l\fZ ti\. ·esı ve .vec e · • • 

halinde umum merkaz zim- : Bu kalb duracak : 
üye seçilmişdir. Cenıiye metinin ıbrosı, 1935 1936 • • 

bülcesinin tas·lilı:ı, ç.kaeuk i Bayan Mükerrem Ka- i 
tin adı kadın esirgeme ı· k d ki b 'k üyelerin yeniden Se\•İJmesİ : mi ın yu arı a afi : 
kurumuna <;evrilmi - ve genel merkez teklifleri : altında yazd ğı bu çok ne· : 
dir. vardır. : fıs romanı bugün bitiyor. ! 

-------------------------•Herkesin ıeve seve oku · • 
men hıımen hayatının ~onla hoven'siz Uarp musikısini /! duğuna hiç tübhe etmedi : 
rını büyük bir sefalet ve tuz;uz yemeğe benzetirler- • 1 • . ı: ğlmiz bu güze roman da : 
u.ıhrumiyet içinde g~cirme- mış .. .. . . . , : yakında "Savaı kitab evi. : 
si, ayrıca işitme hassasını Son ganlerını Vıyana da, ı • . t f d k 't b h . . . . . . • mız ara ın an ı a a-
kaybetmes~. - bazıın kuvvttli derın bır nevmıdı ı~ınde "d • · ' " - • linde ç • karılacakdır. 
bir ümiJe, bazen derin bir çirmiş bulanan bu büyük : 

Okurlarımızın birer da yese kapılması Kibi maddi, adım; insaniyete, ebediyete j: 
1 h k . ı • ne edinmelerini tavsıye manevi ızlırap ar Bet oven'- ııcııır kiyınetlerini muhofJZl .• 

ederiz. 
in benlığini çok sarsınış, bü- cdeceğ"na şüphe etmediğim, : ....... n••••••.a· ·~•nn 
yük hır endişe, derin bir dokuz senfoni ile sayısız 

betbııhtlık içinde kıvranmış- eser bırakmış, 1827 Martının 
dır ... Bütün bu ruhi vakıa. 26 cı günü ölınüşdtir, Sen
ler eserlerinde bılhass.ı pi- fonilerinden birini çok sev-

ly.ııtl(lil 

D ğışık Duyumıar: 
Zencilerin yüzleri ne· 

dı•n yaralıdır ? 
Afrikada yaııyan vah i 

zencıleri bılırılnlz. Bunların 

hemen hepsinin vücutların

da, suratlarında yakılarak, 
kesilerek, çizil~rek meydana 
gelirilınit çizgiler kabarıklar 
vardır. Vııhı!nln ne düıün· 

düğünü bilinmez. Pizce bu 
çlzgiler Zencıyl çirkinletmek
t~n baıka b r ite yaramaz 
bu sebcpJen arap'arın esir 
ticareti zan,anında onlara 
çirkin görünüp de satılmak • 
dan yahut kaçırılmakdan 
kurtulmak için bu çareye 
bat vurdukları zan.nedilirdl 
lhlbuki Avuslura\ya'dakl 
zencilerde de bu çizgiler vnr. 
Orada esir ticareti yapıld ğı 
iddia edilemez Bundan an'a
şılıyor ki bu çizgiler bu ka· 
banklar bilakis güzellik eser· 
!eridir. Bır zenci, eşine gü
zel görünmek için kendini 
böyle süsler. llatta vücudu 
bu suretle harabczara çev • 
rilmiyen bir genç kız, ne 
kadar tabii güzelliğe sahip
olursa olsun, kendine bir ko 
ca bile bulamazmış. 

Sütde Nikotin 
Duseldorf' da bir ço-

MART 26 l!!!!!!!!!-1!!!!1!1!-

Esat !idil müstecablıoğlu 

1 - Sosyalist Şef llir Ve Sos1alizm 

I~ ; lıfll 

40 Kurut 

2 - Bolşevik! k, f şistlik Yö Demobasi 
50 Kuruı 

Salim Gündoğan 

3 - Köy Kıta~ı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

' ~IÜKEHHE~I 

4 - S vg·m ve z ıra~ım 
IL\~I i L 

(Roman) 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Ya.ı ( Pres ) 

6 - İnkıla~ yo'u (
Pyes Türkdili) 
taraf :ndan 

25 Kurut 

35 Kurut 

25 Kuruş 

Bu kitalılaı·ı «S.\ \- .\~ KİT,\BE\"İ - Ba
lık siı-ı> aılresiııdrıı i Le~iııiz. Dı~arı~a posla 
pulu karşılığı olarak gönılı•ril r. 

1 -
8 -

BASIMAKTA OLANLAR: 
Esat !idil müstecablıoğlu 

Bugünün içtim i mez~e~leri 

e~ ni Ye Siy si Hürriyeti r(8iz~~ıfe~,;,ıy;a ) 

Bethoven çok hnsssa~ bir 
ruha, müşfik ve mülayim bir 
kalbe malikdi. Eyilik yapmu· 
sını çok sever. ((ÜebimJo 
para, vücudumda sıhhat ol
dukça hiç hır meslekdaş : n 
hatta insanın ııılı.ıntı çekme
sini istemem» der, fakirlere 
yardım ederJi. Aynı zaman
da cumuriyet prensiplerini 
bilhassa hürriyeti her şeyin 
fevkinde severdi. Bunıı mi 
sal olAralr, o ııırn l a rdn Na
polyon'un cumuriyet lPhinde. 
ki f;ıaliyet ve hareketine 
hayran olmuş, namına ithn 
fen bir senfoni (en büyük 
musiki eserı) yazarak ismini 
«Ponopart» koymuşdu . Li\
kin bu eserin ikmalini mQ
teakip Napolyon'un kendisini 
hükümdar i!An etdiğini duy
muş, birdenbire « Y~I Bıı 

alelade adammış.» Diyerek 
eserinin ismini değişdirmiş

dır. 

i yano için yazdığı eonaıla- ıliğı tabiata hasretmiş, Pas-
rında hissedilir. tora! denilen bu senfonisile 

istiklalinin yıidönümü 
İstaııl.ıul, 25 (S.~) -

Bu giin YııHaıı İ!'tikla
liııiıı ~ıl ıliiııiiıııii olt.lu-

qık kliniğ;nden doktor V. 
E-n:ınuel tarafındaıı yapılan 

bir araşdırnıa neticesinde 
günde 7 ila 15 sigara içen 
bir kadının çocuğunu emzir· 
diğl südünün bir litrednin 
içinde 0,03 miligram niko 
tin bulunmuıdur. ::\ıkotin 
sigara içildikden beş saat 
sonrasüde karıııyormuş. Dok·I 
tor Emanuel bu hesab;, 1 

göre günde 15 den fazla si- ' 
gara iç~n bir anan•n bilmi· 1 

yerek çocuğunu zehirlemit 1 

olacağını soyliyor. 1 1 

1 

Musikisinde ü~ iislub devresi 
geçirildiği göze çarpar. Bi- ı 
rinci üslubunda. kendipden 
evvel geçen musiki iaaeların 1 
ananasına tııbi, mu.ikinin ta

mamen bir zeı,k ve eğlence 1 
sanatı olduğurıa kanidir. ikin· 
ci üslubunda derunıle~miş, 1 

ananadan kurtulmuşdur. Ha
yatının sonlarına doğru sa
hip o'duğu üçüncü üslubile 
do artık Bethoven şahıiyetL 
nı göstermeğ'e batlamış, ori
jinal olmu9dar. İşte bu dev
rede en kiymetli eserlerini 
vücuda getirmişd.r. 

Kısmen kıırııkteri icabı, 

kısmen yaşadığı muh itin İ\:

timoi ahvali yüzünden he-

Zıten Bethoven'ın, diğer 
ınusikişinaslardan ayıran, en 
mühim vasfı da: Hıç b;r mu
ıikişinasın malik olamad ğı 
kendine has mütemadi yeni

leşme kabiliyeti göstermesi 
ve eserlerin:, tabiatı taklit 
suretile ıltğil, onun karşısın_ 

da rnlıuroun ilhamlarını ifade 
etmek baretile vücuda gd -
tirm rsidir ki; Kendisinden 
evv ıl ki bestekdrlarcu ekse
rıya bu ş~kilde hareket edil· 
memiş ve ehemmiyet yeril
memışdir. 

Betlıoven'den sonradır 

ki: llaıiisat karş sında insan 
ruhunııı duyıluğa heyecanın 

tasvıri kiymet bulmuşdur 

Bunun i\<n Almanlar, Bet-

Roman Tefrikamız: 9 J 

Sit \'clŞl•tıı S•t VllŞcl 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Sad k kalmı§ bazı, eski 
çetecilerle askeri kurnandan 
lar araıındada ihtilaf çıkmıı 
müeuif hadısalın zuhuru baı 
göltermitdi. Çolak Salahat
din beyin emrinde bulunan 
kara Aralan kapdanın Sala
hat•lin beyle geçinememetl 
ldukca mühim hır hadise 
yaratacakdı. Hadisatın gös
terdiği ve tarihin kaydede
eğl gibi, Türkiye Cü en huriye· 
i binasının temel tatlarından 
iriıinl yerine koyan Kara 
ralana Çolak Salahatd'nln 

Salahatlin beyin ölümile ne 
tlcelenmek üzere iken 
Mustafa Kemal paıanın 
yapmak iotedıııı hakaret, 

ara Arslanı muhafız kıta-
ına alması, bu fena vaka
ın hududuna mani oldu 

Aynı zamanda, merkezi ' 
ütahya'da olan üçüncü gu 

ub kumandanı Ayıcı Arifin 
mrlnde bulunan yirmi dör
QııcO fırka kumandanı Hu· 

lusi beyin fırka süvari bölü· 
ğü kumandanı bulunan sü 
vari zabiti de her gün fırka 
ve gruh kumandanlarile çar 
pıııyordu. lakin süvari za
biti, iti kanla ve ölümle hal 
!etmek istemediği için, Eski
tehir'de bulunan garb ceb
hesl kamadanı ismet pataya 
gidib hakikati ıtfahen anlat
mağa karar verdi lzın iste
di, verilmedi bu defa bila 
mezuniyet gitmeğe azmetdl 
ve öyle yapdı . 

Kütahya'da zabitan kıra· 

tanesinde bulunan süvari za

biti, kumandanı bulunan fır 

ka,grub kumandanlarına kar 
fi ademi itimadını söylediği 

~aman bir kaç zabit daha 
derhal fikrine lıtirak ede
rek, bazıları daha yüksek 

rütbeli olduk'arı halde süva· 
ri zabittnin emrine amade 
bulunduklarını aöylemekde 
tereddüt etmediler Llkin ıü· 
varı zabitinden ınenft ceyab 

tam yedi senede ikmal et<li-
ğı 9 cu senfonisi eserlerinin 
en meşhurları olmuşdur. 

Ey okuyucu; Yaşamnnın 
derin munasını ve kiymetini 
idrftk edıyor~ıın, kısacn ha
yatın yukıırıya yazdığım bü
yük s ınatkılrın kiymet ve 

ehemmiyetini ve ınsaniyete 

olan hizmetinı de esasen be

ılihi suretde idrftk •·ylomiş 

olacağındun, şu ölür.ı gü Ü; 

nün dönümünde hır dakıka 

sükut etmek. suretile ruhunu 
taziz etmoyi bir vazif~ bil. 
Çünkü medeni ve yüksP.k in 
sanlık v:cdsnının emretoliği 

vazifelerden biri de bLdur. 

Fehmi Çataloğlu 

aldılar ve hatta iıyan teklifi 
mahiyetindeki mütalaaların-

dan dolayı acı hitabı kaıuında 
kaldılar. Lakin gece yanımda 
atına binib Esklıehir yolu 
nu tutan süvari zabiti, ar
kasına lıakd•ğı vakit arka-
11nda altı zabitin. atlarına 

binmlt oldukları halde gel. 
mekde bulunduklırını gör
dü Hu zevate geriye dönüb 
vazifelerine devam etm~le
rini rica etdiğl halde , rica
larını kubul etdireınedı. Bu 
zabitan araıında, topçu müla 
zım evveli Ferid bey isminde 
birisi var idi ki, Refet paıa 
lafından, blla müddet haps 
eldilmiı. Refe~ pa111. cebhe 
den ayrılmıı olduğu halde 
henüz tahliye edllmif· nefer 
elbiHeıi dahi bulamıyarak 

beı parasız ve çıplak denile -
cek derecede kimsesiz bir 
halde bulunuyordu. Üiılerle
rinln de ona göre mağduri
yetleri vardı. 

Bu majtdurin kafilesi Es 
kiıehir'e vardığı zaman, sü 
varı zabiti lımet paıanın hu 
zuruna çıkmak üzere karar 
gaha gitdt. Tam ismet paıa· 
nın camekanlı kapısının 

önünde, erkAnı harbiye birin· 

Pirckr gibi olsa 

Bir pirenin 
ile 3 milimetredir 

boyu 2 
Sıçradığı 

ğu ııdaıı koıısoloslı a ıınlt' 
hiı· /'('Sıııi kabul ~:ıpıl-
111ısılır. 

• vakit 10 santimetre uzağa 

\lf'KEHRE~I K.\~JİL 

9 - u Kal~ Dura a (Roman) 

Snl"ış kilrıb•u/ ntşrı'ycılı /Jıılıkesir, falanbııl, lzmlr 
Anl:rıra kıilıi/Jhrınelerinde de bıılıııııır. 

Yunan mültecileri kadar gidebi ir. Yani kendi 
İ~tanbııl, 25 (S Ş) - boyunun yüz mis•i atlar de 

Topraklarınııza illi<'a mekdir. Acaba aynı atlama 
<'llıl1 i~ olaıı y u ııan gPııt~ kabiliyeti ı ir beygirde ol-

• ' saydı ne o!urdu? Ne olacak, 
J·:ıli \C ~-,'lııJ,·ıı·ıııdaki za b • ir sıçrayı~da, belediye bi· 

/ tunca evin üst !.atına çıkar 
mak 60 teneke suyu, yahut 
bin kilo1uk bir çeki taşını 

kald•rıp götürmek işden bile 
olmazdı. 

Egt• 
Ziraat umum mü

dCM'lüğü 
.\ııkaı·a, 25 (S.Ş) -

Yüksek ziraaı (•ııstitii

lrri idal'i ıııiisa\'iri Bav 

bitler oltıl'nıakd;ı l'lduk nası gibi kocaman bir bi

ları Beyoğluııdaki Eııı- nanın üzerinden atlardı 

peı·y<111 Ol('IİııdPll ll~l'll Kar·nca da öyle: Bir ka

llll~lar Ye <l~ l'I pallSİ- f rınca şöyle böy e kendi CÜ 

-yoıılara \ı•rlt'!'llli~lt·rdir ' sseoirıin on beş misli.1i taşı
• • • ' yabilir. !.lir insan da kendi 
Otelde yalııız w·ıwı·al cüssesinin on beş mıs1ini ı 
kalnııştlır. 1 ııyat ilseydi bir otomobili tu-

el ıube müdürü o'ub Erkanı 1 

harb binbaıısı bulunan Tev· 
fik bey e karşıhşdı Eski bir 
tanıdık sıfatile meseleyi an· 

- tk defa olarak size 
tees üf ediyorum.Sam imiydi
nızdt n ıüphe etmeğe 

başladım. Benim kapım her 
kese açıkdır. Delıle hacet 
yok, niçin doğrud.ın doğru
Yll h'ç ııimseye söylemeden 
girmediniz? 

latd• ve paıanın huzuruna 
girmesi için delaletini rica 
eldi Fakat Tevfık bey tariz. 
kar sözler söylenıeğe ve yük· 
sek •esle Lağırmaiia b ıla 
dı. Bu esnada ismet pafanın 

sevımli,başı mütebessim siması 
kap dan göründü. Süvari 
zabitınl göriir görmez adımla 
rını sık 1 a ı d ı r a r a k 
süvari zabitinin yanına gel 
di ve elini sıkmak üzere 
uzatdığı vakit Süvari zabi 
ti kemali hürmetle 
danının eİini öpdü. 
Paşa: 

kuman 
İsmet 

· Hayır ola, 
gel bakalım. 

Dedi. Süvari 

ne 

zabiti 
müteessir bir ta vır' a: 

var? 

çok 

Pa,a hazretleri dedi 
lluzuru dev1etlnlze kabu 
buyrulmak için Tevfik be · 
ye rica etdim, 
edildim · 

muaheze 

İsmet Paşa, izhar etdiği 
tebessümü asla bozmıyarak 
ciddi olarak fa!<at bir ku· 
mandana yakışır bir 
da: 

tarz-

Buyurunuz içeriye! 

Diyerek süvari zabltıni, 

o çok basit döşeli, Fakat 
ulvi makamına adı. 

Süvari zabiti had:satı ve 
veka.yii arz etdikden sonra 
İsmet Pllta çok kua bir ce • 
vap verdi. Dedi ki: 

- · Oğlum; Beni merha -
m~tli derler, Yalan. A<ıl 

merhametlı zat Mustafa Ke· 
mal P.ıı h.ızretlcridır. Bu 
kumandanlara meı haınct 

ediyor ve onları it b, şında 
tutuyor. ~laamafih ben bu 
arlrndaıların hepsini noüna 

1 sip k taata tayin edeyim, 
seni de birinci süvari fırkası 

kumandanı Derviş beyin 
maiyetine vereyim Bu gün 
vatanı kurtarmak ve i•tik
lali temın etmek için mani 

, "-Yı atlamak zemanıdır 

Ne de olsa tahammül ede 
celtiz. 

Mayiatın yükselmesi 
Bir sünger kağıdı ne 

den suyu emer? bunun esa
sı Capillnrite'der. bir lamba 
fitilinde po'rolun yukarıya 

doğru çıkdığı, bütün fitili 
ıslatdığı gilıı. Yani çok ince 
borular n içinde mayiat yük· 
selirler 

• • 
Abidin Ege ziraat ba-

< 

kaıılıAı ziı·aat umunı 

ı11üdiirlliğiiııe taviıı edil-. . 
ıııisılir. • 

Tarzında bir de süvari za 1 kumandanı bulunan Ali bey 
bitine nasihat urdi Süvaıi I süvari zabitinin boynuna sa
zabiti de paşanın ikiııci şube rıldıkdan sonra hemen ku
müdürlüğüne yazdığı tayin 1 mandanın makamına girdi 
n'l!unu vermek Ü7ere tekrar İki dakıka sonrada süvari 
paıanın elini öpdü ve ay zaMti çağırıldı, ve Dervit 
nldı. beyle karıı karşıya oturdu. 

Paıanın not etdiği, bu, Derviş bey süvari zabitine 
yedi zabitin tayin hususu sebebi ziyaretini sorduğu va
ca'ibi dıkkat idi En eyi kit, süvari ~abiti tayin emri
geçinebilecekleri kıtaat ku - ni ve muhassasat ilmuhaberi· 
mandan'arı intihap edılmiş, ni takdim eldi. l'ervlı bey 
f kat her ıhtimale karşı bu memnun olarak kardeıi Ali 
yedi zabitin her zaman ıh· beyi tebrik eldi. Ve süvari 
ulat edememeleri için, zabitinin fırka emrine veril. 
bulunacakları k•taatın birbi diğlni söyledikden sonra sü 
rinden uzak olması da ihmal vari zabitine tevcihi hitap 
edilmemişdi ederek nerede istihdamın·n 

Bu vaziyet dahiLnde en 
çok memnun kalan süvari 
zabiti oldu, Çünkü Derviş 

bey gibi çok hürmet etıliği 
eski kumandanının maiyeti 
ne g!diyor ve çok sevdiği 

on dördüncü süva ri alayına 
t yln edileceğini ümıt edi
yordu Derhal Kütahya ve 
oradan ela Gediz yolunu tut 
du 

Fırka karargahına geldiği 

zaman bir çok eski arkııdaş· 
!arı ile karşılaşd•. bilhas•a 
Dervlf beyin hraderi olup 
o esnada akıncı müfrezesi 

muvafık olacağını sordu.Sü
vari zabitı hiç tereddüt et -
mP.den. süvari on dördüncü 
alayın• arzu etdiğini söyle -

1 mesi üzerine Derviş bey gü· 
lüm edi Eskiden tanıdığı 
lıu n layda i tihdamı mu va· 
fık olacağını kabul etmekle 
beraber, bu alayda münhal 
bölük kumandanlığı bulun
madığı cihetle biraz düşün 

mek icap etdi~lni ilave etdı

Lakin süvari zabiti bu müf" 
külü de iki kelime ı'e halletdi· 
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Almanya1ya çık bByanat. ~in istikrazı meselesin~., Yugoslavya bakımın~an ingilterede beyaz kitapaley-
refe::;~ ~:!:t~:~i~I~~~~ Jap ya'nın !~~~!~~iden Avusturya 16 ~~~et~r~~~~~~~asr Kro 

ya'ya açık beyanat" baılığı Völkischer Beobachter ga· nikl gazetesi İngiliz silı'lhlan· 
h b Tokyl)'den bjJ,\ırildığ:ne gô· 

altında neıretdlği ir 8 1 zetesinin Mart 1935 tarih it ması hakkında ve "Acayip 
1 ro Çin hükumetine yard m yazıda Sir John Simon 1 t" Münib nüshasında gazetenin bir nazariye" başlığı altındı 

meselo•i~de .Jıponyn hüllu 
Lord Eden'ın l3erlm seya • Belgrad muhabirinin bir yuz lığı bir yazıda diyor ki: 

k 1 • nıetı dı~er lııiku neli rle is 
hatlarının geri a ması mu • 6 mektubu intiıar etmitdir. «İngiliz mebuslarından 

k tışaroye itiraz dınemekdcJır. 
nasebetıle diyor i: · Bu mektubda Yugoslavya Sir Herbert Samuel, VeFtmL - Fakat Çin'e u1us H.ır. sı ma-

« Gelecek Pazartesi günu bakımından Avusturya'nın nister'de merkez holünde 
ı 1 1 · d f li y rd mın lüzu~s . z ve er. 

Yapılacak o an u usa mü a aa d vaziyEti tetkik edılmekte ve yapılım bir barış toplantısın-
ı ı d zı.ı cdılm yen: bi~ ~ey ol u· ınünakaıa arından evve ıınrı "' ezcümle şunlar yazılmakda da «hükt\metin mü.lafaa 

h kk d Al • ğıınu hlıliriyor. 
itler a ın a manya nın dır: 8 ,yasasından bir silılhhnma 

1 1 Bu beyanatda bulunan 0:-
flkrini alamaması ngi tere Schuschnıgg ıle diğer le· yarışı n ticesi çıkmaktadır» 

k b L h şnrı ışler bnkarl ğınııı s lll.· 
adına çok acınaca ir ı·a t · jıtimistlerin çevirdikleri ma- demişdir. 

ı D fd b hivet snhibi adamı Ş~nghay-sız ıkdır. iğer tara an aı J nevralara karıı Yugoılavya Bu toplantı, merkez ulusal 
1 Al d ı ''ini vo J ı nn m ıliyeci-bakanımızırı 5ÖZ erinin ~ ve küçük itilafın duydukla.- barış komitesi ilo ötelı:i siya-lerin \:ırı' n ·m.ııi voz.yetıııi 

manya' da telakki tarzı gös rı endııelerl diplomasi yoluy· sal ve dinsel kurumlnr tnra. 
1 j,J,li.ı. edilLliği koılar oıü,kül 

teriyor ki A
1
manya, ulus ar la Paris ve Londra makam- fından müşterek olnrak yn· 

h kk d t görm dik'erini koyd diyor 
arası durumu ıı ın a n !arına bildirjiklerl ıüphesiz. pı\maştı. Sir Herbert Samuel

1 • .IJııo. ~örü~iıno nnz ren Çin 
giltere hükü•,,etinin göruı •· dir. Avusturya. iıtiklalinln hiikı1metin neşretmiş olduğu 

1 L.ı müşk :Joi'lü keıı·L gJyre· 
!erini hiç bir zaman anıya- muhafaza11 için sa 1 tanatın beyaz kitabdan ve hükumet 

1 tılo y nınelıdir. l luslarası 
mamışdır !\ihayet ng llz iadesi en emin bir yol oldu üyelerinin söyteılikleri söz· 

Yard ııı uluslarası kontrulüno J 
Alman görü~melerlnin u!!ra- ğu hakkında Fransız ve n- !erden artık sild hsızlanma vol ıı~ar ki, l u da nıh.ıyet 
dığı bu kısa gecikme fayda· · giliz devlet adamlarını k.ın. konferansının bitmiş olduğunu 

fl lı «rı<ı trhı..ı tdccek bir ha- , 
lı sayılabilir. Vaha " eyaz dırmak için Schuscnigg in söylemiş ve demişdır lı:i: 

rckc·tdır. kitab"ın Berlin'de memnuni- girişdiği teıebbüslere karşı Bir ulus, hir parlamento 
Yerlı mı.thuot Lunılı n bah-

yetle karşılanmasını kimse Yugoslavya matbudtında şu müzakereye girişemez,· bir scd rk •n i giltere ilu Amıı-
bekliyemezdi; fakat resmi 1 mütalaalar ileri sürülmütdür: hükumet müzak~reye giriş~· rıku!'ııı (_,:iıı'e lıl'r har gi ıır 
Alman matbuatın·n aldığı b bilir. E~rr bu müzakereler 

mali yar l,m teklıt'indo u · J -- Avusturya, sulh mu- " 
cebhe umulduğundan çok da J neticı>•İz kalırsa. tabiiılir ki, lurımad ıı CV\ ' Çin • ıpon ahedelerile tayin edllmit 
ha tiddetlidir. «Beyaz kıtab» ınu··. kcr,J•"rı'n'ın so.u"tı b k- 0 hükumet kabahnt ve mesu. 

• 
0 

'' olan hududlar dahilinde müs ın bilhassa Sir John • Sim o l · }iye.ten ka.-,ınmaz. 1 m ,:, rın'n 1 oğru o nragını takil bir hayat yaıamağa ,. 
nun !:!erlin seyahatinin ari '!' ı. ı· Eğer bu dünya bir müna-Y z )Or vr. oı.yo nırı ı m • kabiliyetli ise, veliahd Otto 
fesinde neıredılmeslni Al 1 ır 1 d d kaşn yeri ve yahut bir !llllh· lıor 1

1 <,!•ıı'e · ıi yar ım on olmaksızın dahi bu kabiliyet 
man atbuatı "do&tluğa 1 •· keme salonu alsa.vdı. b zim 

1 evv 1 Çin · · I ()fi ır un° 80 • mevcuttur [Politika 1 
sığmaz bir hareket" ve u A · 1 1 ki bugünkü dışarı işler bakanı b • •ı; n r crn ı ır fr e • 
manya'yı tehdid teıcbbüsü. "rm~sini beklemı k J.l.znn 2 _ llabsburger'lerin av mız, işini fevkula•le bir rn· 
diye tarif edlyorlıır Hal bu ;elıliğıni ve bu yardım n Ju deli, adına u Avusturya me. ret•le görebilecekdi. M~liye 
ki bu beyanat Berlin ziyare istikrnz .şeklınde <leğil. ç.nli sele•i. denilen bir meseleyi işleri baltanı. gelocek yıl• Bİ· 
tinden •onra yapılsaydı o hım n.oddo) r mulıuLil .J.ı. yine ortaya yeniden bet ya- ldhlanına masrafları artacağı 
zaman da Alman İngiltere poıı mnlları sevkdmek wLi hud altı meselenin çıkması için vergi ıııükcllefınc daha 
hü'ıümetinin Führer'in dosta kred §• klinJe yop.lmo~ını demek olacakdır.(Novosti] fazla verg-i yükletileceğ;oi 
ne uzatdığı eli reddetmesi r 1 ı söylemiştir. nıuva ;k bu uyor ur. 
teklinde tefsir etmlyecekler 3 - Avusturya'da halkın Görünüz, bu siyasa bizi 
mi ıda Eğer 1 !itler bu hare fikrini serbestce ifade ede nerelere sürüklüyor? fliz. 
keti Alman ferefini tahkir bılmeıi imkansızlığı devam ulusal emniyetimizı koruyu. 
saydığı için kızıyorsa, hiddeti Btı!!·u'" n etdıği müddetce, Avusturya bilmek jçin Almanyıı'ya mü-
bir az da etrafındakilerin !"'11 \ zimamdarlarının kendi re· snvi bir h va kuvveti yapmak 
sözlerine inanarak ingiltere jimlerinln muhafazasını te. ınecburiyetindey:z. pek aiti. 
hükıinıetiııin fıkrinf yan1ıı yeni Türkiye 1 min için hariçden yardım Fakat, Almanya da diyebilir 
anlamı§ olduğunu öğrenme· istemeğe hakları yoktur ki. kendisi ıki s nır arnsında-
slnden ileri gelmektedir. (Politika) Avusturya meselesi dır ve kendi emnivetini ko-
«Beyaz kitabıı ın hernokta ECZ(\ hcl nesi ruyabilmek için l{usya 1 ve 

· d t k'k d' "Dahili ahval ve vazi ye I . sı ınce en inceye et ı e ı !Fransa'nın tayyare erı ffi•JCmuu 
1 b d ld , k • tin tat zim edilmemesi rne iuce unun zanne i iğı a· N'" b t d" ı• kadar tayyaresi olmak ge-
dar hiddeti muclb lıir ha e· o e çı ı selesi•! olub hunun halli ha· rekclir. 

ket o madığını >er in e gö· RusyA da iki sınır arasın-1 I' d riçden değil, yaln z dahilden ı 
kd mümkündür. Ve bu hal tar· 

rece ir. eladır O ela lı:rııdı hn'l'a lı:uv· 
H ık k"d .. • zı da Avusturya'nın demok-avacı ı • e• ı en yuru 1 vetiniıı hem Almor, hem do 

-ı h k 1 · ık- h t mek için lngi'tere ile Fran·' ratik sisteme avdetinden baı tu en mu a eme erı 1
• a .flpon kuvvetlerın ıı mecmu· 

t - · l" k ti d ·m· d' sa'nın hazırladıkları bir J ka bir ıel~ılde olmaz. Hatta a uç mıs ı uvve en 1 ı§ ır un1 müsavi olması lazıın!!el· 
Al ' b" "k tedbirdir. demokratik sisteme avdetin v manya nın en uyu iste- ıliğini eö,liyebilir .. Bu ynr;ş 
dl "l ı 1 1 h 1 · ı t" E"er bütün bu noktalar de nasyonal sosya'izmin ha-g n n tava ar a um ye ı ~ vo rekabet Lu suretlH de· 

ld ğ t k ı 1 k · nazi mahafllınde yanlıı an kim bir faktör mevkiine geç· o u unu ar ı g z eme ım. vem ededurur8a günün birin-
k • kt El · · la•ılmı• ise, bu yanlu dü•ün- mesi tehlikesi de bulunsa, anı yo ur. er ın zıyare • • • • d biz, kendimizi bu fılolar· 
l d • ·· - ı · t 1 celerin tashihi ileride yaµı · 

1 

Avusturya meselesinin halli t n e goruıu mesı asar anan J ~I! herhangi Lir isi kadur bir 
Garbi ·ııava Paktı, hava ıi lacak görü~melerin muvaf. için bunu göze almak gerek- havn kuvvetine malik olmak 
}"hl nd arı• n o"nu"ne geç faklyAt ı·ml<a"nını artıracakdır dir d b 1 
a arı a Y ,ı ' · ____ ~- mecburiyetin e u unıwağız 
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BU KALB 

Yazan: 

DURACAK 
Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

/ı1ükerrern Kamil 
Hayat•nın en az:z bir hatırası ola -

ra.k kalbine gömülüyor, 
lıte böyle. Hep böyle yaııyacal<• 
Yalnız çocuğu ile yaııyacak. 
O büyüyecek 
nkuyacak 
Yetlıecek. 

Adam olacak. 1 
~imdi çocuğunun taliinln kendi taliine eı 

olmamasını bütün ruhu ile tanrıdan diliyor 
Ben gülme lim. Çocuğum gülsün. 1 

Diyor. 
Lakin bir gün gelip onun da seve · 

ceğinl onun da yabancı sevdalara boy 
vererek yürüyüp gideceğini düıünüyor. 

Bugün genç bir filiz, bir sarmaş k 
gibi varlığına sarıl n Lir küçük şey; 

Yarın çözülüp uzaklaşamıyacak mı? 
O zaman aıkında kendi kendini ye-

re vuran genç kadın; anneliğinde de 
vurulace ğını ve bu neticenin ne olsa 
böyle olacağını acı acı düşünüyor 

Sen de !\rol. Sen de bir gün an· 
nene kıyacak, elinde olmadan ondan 

1 

1 

uzaklaııp gideceksin. 
O zaman, ah o zaman ben ne 

cağım? 

Musiki, Kitap, Seyahat. 

ola· 

Eğer yaııyacaksam, Eğer bu kalbin 
uzun yılların çilesini çekmeğe hala kuv· 
veli k:ılmışsa. 

!:!ütün bunlar beni oyalıyacaklar mı? 
Mesut bir ihtiyarlık nedir? 
Uunu olsun görecek miyim? 
Genç kadın; bu acı düıüncelerin ru· 

hunu kara bulutlarla kuıatışı karşısında 
ağlamamak İçin diılerini sıkıyor 

Önünde uzayıp giden denizin mai 
dizlerine batını koymamak için kalbini 
kemiriyor. 

0 kail; i oi ki.. 
Bir gün saadet nedir tanımadan 
Sevi'dıği, çok sevildiği halde mem

nu, muhal bir aıkın yakıcı, üzücü, 
ezalar saklıyan kucağına kendini bırak
mamak için yapd ğı fedakarlığın gölge· 
sine s•ğınarak yaşıyacak 

Ve yıllarca, Ta çocukluiiundan be· 
ri ağrıyan, onu en sevdiklerinden ayı -
ran bu 1 alp; 

1'esini duyurmakdan lıorka korka . 
Dileklerini . içine sığmaz isteklerini 

ortaya vurrnakdan çekine çekine .. 
Aıkının yası.. Damarlarında vura 

vura . Birgün gelib duracak 
Bu Kalb Duracak .. 

Au Kalb Elbet Dııracak 
Balıkesir: 24 Şubat 93:> 

s o ;'\ 

demekclir. 
Yen iden mıl:tıırist olun 

Almonya, buyuk bir süratle 
~ilahlan yor Bu tchLkenin 
gün gerdikçe büyüdüğü mu
hakkakıl.r. Biz ve öteki kom· 
şularımız bunu hesaba kat
mak nıecburiyetindryiz. Lıl· 
kin şimdiye kadar söylen· 
miş ol ın sözlerden bizim 
mü Iaföamız iı.ıin hi\· bir mas
raf etmonıekde olduğumuz 
mınası ç.kıyor gibi bir şey"-: 
dir. lhlbuki kara, deniz ve 
hwa müdaCaıımız için yılda 

harcamakd11 olduğumuz para ı 
113 milyon logiliz lirası gi
bi büyük hir yekuna var. 
maktadır. 

Bu kuılıır para lıurcııclığı. 

mız halde müdafaa kuvvetle· 
rimiz kifayetsiz bulunuyorsa 
tohkikııt yopmıılı, bu feci İs· 
rarın mesuliyeti kimde ise 
meydann çıkurmalıdır. 

Sir ()~ten Ç~mberlayn, ken 
dis:nin de müelliCJerinden bi· 
risi olduğu Lokarno anclla~
mnsını b:r belge g-ibi kulla
narak siltlhlaoınom~zı müda 
faa etmişdir. 

Bu, acayilı hir nazııriye bir 
t..Jakkidir .. ·u hıılı!A, barışı 

garanti altına almak içiıı ne 

.......................................... :·y····~·,· 
• Savat'ın: t b • azan. i Küçük : Arkadaş ız ıra ı : Fırde• : 
• Hika esi • • Korkut • : •••• ? ••• : ......................................... . 

Çocukluğumun tatlı ha· var mı? Diye sordum. Gü· 
yallerile süslenen kafamda ler: 
unutulmıyan simalar var. -A .. Haberin yok. Bizim 
Bunlar kendini beğenen Ay· komıumuz oldular. Fakat 
yıldız, dalma gü•er yüzıle ben çok üzüldüm doğruıu 
etrafa neıe, samimiyet, gü. dedi. Yukarı çıkarak Güle· 
zellik, tevazu saçan «Güler» rin odasından Emel'ln ev1e. 
diğer yanda zübbe ve hob· rlne bakdık. Gülerek öyle 
ba; karekteniz «Emel» gö· iç içe bakıyorduk. Bizi bera 
rülür ber gördü. Mazideki huysuz-' 

.. • luklarını örtmek için geldi 

llerıey ne ise odur. Fakat ellerimizi ııkdı. fakat bu 
babam nasıl ki askeri kay
makam olduğu halde, aldığı 
altı aylık izin günlerinin 
bütün saatlerini Kandilli ya· 
macındaki bahçesine ver· 
mlıse; ben de kendimi Gü 
ler' e verdim. 

Babam, kendi eltle yetlt· 
dirdiği penbe, sarı güllerin 
goz alıcı renklerile oyalanır 
Konuımak istedikce mevzu· 
!arı çiçek üzerine dökerdi. 
Ben odamda bunları düıü · 
nürken bahçeden bir ses. 
babamın sesi: 

- Ayten, daha odandan 
ç kmıyacak m·s·n~ 

Babacığım, bugün Gü 
ler'e gideceğim hazırlanıyo 
rum. 

- Ha. Çok eyi edenin 
O da sana darıldı. Gözük· 
müy-0r .. Diyordu, dedi 

* * • 
Ortaköy • Aksaray trarn 

vayı beni Laleli yokuıundan 
blndrrerek Güler'ln ev-ine 
yakın bırakdı. 

Kapıyı Güler açdı. Ve: 
~ Ayten, geldinrııi diye 

kendini boynuma atdı. Bu 
ne haksızlık, Kandilli yoku-
tunu hep ben mi atınd raca· 
ğım. llu sefer sana çok da· 
nlmışdım 

Diye siteme baılad:. Gü· • 
ler. ne kadar saf, ne ka.dar 
temiz kalbli bir k•zdı. Onu 
yakınd~n tanıyanlar terbiye· 
ıine hayran olurdu. Söz 
söyleyitinde bir zarafet, 
gözlerinin siyahı manidar, 
derin bir bakıt·· Hele kıvır· 
cık saçlarının siyahlığı en 
bahalı lostrolardan güzeldi: 

- Ayten bugün ne eyi 
eldin geldiğine. Biraz mazı. 
ye geçe1im derken valiltkden 
mütekaid babası bay Cemil 
yanımıza gelerek batı • 
rımı sordu 

* 
Güler'le maziyi eıeleme· 

mlzde bize en çok Yıldızla 
Emel yardımcı olur, bahsi 
onlardan açardık. Dedikodu 
olduğuna inandığımız halde 
bir türlü; kanında hain bir 
kanın yaıadığına kanaat ge· 
tirdiğimiz Emel'i ve gururlu ! 

Ayyıldız'ı bir türlü ıevmez· 
dik. Mektebde iken birer 
köşede tatil eğlencelerini 
birbirine ballandırarak an· 
la.tan bu iki arkadaıı, yanıl· 
mıyorsam, arkadaılarımız da 
pek sevmezlerdi. 

Gülere: 
- Emel'den bir haber 

kndar nndbşmaLır yııpacak 
olursak o kadar silll.hlarımızı 
artırmak mecburiyetinde 
bulunacağız demekdir. 

Almanya da bizim gibi ta
ahhüdlere girişmiş .bulun
maktadır. O halde o da vnr 
kuvvetile silı'lhlanmasını ar· 
tırmalı mı diyeceğiz? . 

bundan sonrıı bir tııkı ın 

başka hııtibler de söz almış, 
lor ve sonra 8ÖZ Eöyliyer. ma
dam Kor bet Aşbi. si!ahs zlan 
ma k•)nforonsından niçin ı·e· 
kiUiğini izah edıın sözler ~i"ıy. 
lemi~ ve demişdir ki: 

«beyaz kitnb, Ulu;hr Oer. 
noğinin itibarını düşürmüş 

kollektif emniyet sistemini 
bırakmış ve eski, kölıne ei-
11\hlıınma yarışı ynpmağa 
dönaıütdür.ıı 

bahar gününde l:ıize kanu· 
nusani ıoğuğunu vermişdi 

Güler vaziyetimden an1 adı. 

Ve bir oyun düşündü. me· 
le: 

- Emel, müsaadenle. biz 
bilet aldık, sinemaya gide· 
ceğiz. Arzu edersen birllkde 
gidelim dedi. Fakat tabii 
o gelmedi bu suretle kur· 
tulduk. 

• • • 
lltr hıı.fta sonra Güler zi· 

yaretimi asık bir yüzle iade 
eldi. Kalbini kemiren bir 
11rrın dudaklarından dökü
lüvermesinden korkar gibi 
bir ihtizazı vardı. Sebebini 
sordum.Biraz ısrardan sonra 
yaıaran gözlerini dıline ka 
tarak anlatdı: 

Ayten; beni evlendiri
yorlar. Yeni mezun bir dok· 
torla. Babam bana bir em 
rivaki yapdı. Söz bile söy· 
!etmedi. Niıan yüzükleri bu 
sabah geldi. Seni almağa 
dedi. 

O gün niıan merasimi çok 
yaldızlı oldu. Eıkl uıulde 
kain valıde her iti görüyor. 
du. 

• • 
On gün 1<•nra düğün~var· 

dı. Evin bir daneclk gülü 
olan Güler'ı pek seviyorlar, 

fakat onun saadetini dütünme· 
den zoraki bir nikaha bağlıyor· 
lardı. Güler' in yegane teıel · 
liıl biliyorum ki bendim. 
Düğün gecesi Gü'er bir me· 
!eğe dönmütdü. Zaten orta 
boyu, narin vücudunun üze
rinde ıallanan duvağile ke· 
lebeklere benzemltdi. Kara 
gözleri aıkın kuvvetini de· 
rtnlere sürliyordu Kar lüle 
saçları gelin tellerine ayrı 
bir zarafet veriyordu. 

Misafirler arasında Emel 
de vardı. Gelin ve güvey 
bir alkıı arasında salona 
geldi. Gözlerim, sabit bir 
noktaya doktoru süzen ve 
değlıen Emel'e takıldı. l:!lr· 
denbire kalkdı. Ve sararan 
yüzile atağı doğru yürü 
l:!ir iki dakika ıonra: 

- bayan Emel'e fenalık gel. 
mit bayılm•ı diyen ıeı bütünll 
neteye bir kılıç kuvveti ile 
tesir etdi. Bu bayılma o ge· 
cenin ıırrı olmuıdu. 

• • ~ 

Düğün yorgunluğu yedi 
gecedir dinlendiğim halde 
bitmedi. Babam Kırıehlr'e 
vazifesine döndüğünü ve bi· 
zi götüreceğini söyleyince 
bir sevinç duydum Hazır· • 
!ıklar ilerliyordu. O gitmtı 
bizi ıonra almıya karar ver. 
mitdi. 

15 gün sonra elime uza· 
tılan tu telgraf acı bir me· 
rak uyandırdı bende: 

"Hemen gel. Görüıecek
lerim var. 

Güler" 
....... 
Onu yatakda buldum . 

Zevci gitmlf, dargınmış. Ağ· 
lıyarak anlatdı: 

- Senin Güler'in timdi 
kan ağlıyor dedi, benim 
doktor, Emel"ln talebelıjtln

de seviten iki aııkmıı Dü. 
ğila gecesi odamızda.ydık. 

Hava sıcak diye pencereyi 
açdı. Karııkl evin pençere· 
leline bakıyor, eviu kime 

ald oldufunu u:ııun uauıı ıo· 

ruyoı·du. Ben anlatırken 
meğerse dekolte pencerede 
duran Emel'i •eyrediyormuı. 
Btr hafta sonra it patlak 
verdi. Doktorun yazdığı yeni 
bir mektub Emel'in koynun· 
dan düıdü. Ailelerlmlıı duy
du Babam doktoru adam 
akıllı tahkir eldi . Of .. Ay· 
ten söyliyemiyeceğlm. Ben 
Talısiz 1ik ... 

Diyerek hıçkırıkla ağladı. 
Şimdi o içinde gazı bitmlı 

bir idare lamba.ıı gibi can. 
sızdı. O gün onu teıelli için 
neler söylediğimi, yanında 

ne kadar kaldığımı bile bJI. 
miyordum. 

• ... 
Günler bir tayyareye bin· 

mit ve bir tayyareci olmuı 
ben de yolcusuyum sanki . 

Hasta ablamı görmek için 
Kırklarelı'nde bir ay kaldık
dan sonra döndüm. babama 
tik sözüm ve ilk sualim: 

-Güler'den ne haber ba· 
ba? demek oldu. babamın 

içime iılıyen bir hüzünle: 
Senin sevdiğin Güle

rin evi yandı. Güler kül 
oldu dedi. Ne yapacağımı 

ve ne diyeceğimi ıatırdım. 

bir çılgın gibi idim. bağıra 
bağıra ağlamak istiyordum. 

Babama onun mezarını 

ziyaret için yalvardım. Git· 
dik. Toprağına göz yaıı 

dökdüm Sonra evini gör· 
mek istedim. Aksaray'dakt 
penbe boyalı evin de Güle· 
rin mezarı gibi bir toprak 
yığınından batka birtey ol
madığını gördüm. 

• •• 
Günler, aylar hala tayya· 

rede. 
Kırtehir'e yerleıdtk. bli

tün günümü civarı gezmek· 
le geçiriyorum. birgün Koç· 
hisar kaymakamını ziyarete 
gitmitdlk. bize klavuzluk 
eden adam orada bize: Şu· 
be reisinin kızı diye birisim 
gösterdi, Dikkat etdim. Ne 
göreyim bir kraliçe heybe· 
tile bizim Yıldız . beni kolay 
kolay tanımadı. Kucaklaı· 
dık Onda Emel'tn kokuıu 
var diye ilk anda iğrenmtı

dim Aldanmıtım. Emel'deıı 
çok temiz kalbi varmıt Eme
le lanet ediyor, dargın oldu· 
ğunu söylüyordu. beni dot
rudan doğruya evine götllr· 
dü ilk işi çantasından bir 
resim çıkararak göstermek 
oldu ve: 

- Seviıiyoruz , sevlyo· 
rum, seviliyorum Fakat aile· 
miz bırakmıyor dedi. Ve 
onun meziyetlerini ballandı
ra ballandıra anlatdı . Gu-
rurlu Yıldız'ı süvari zabiti· 
nin sevgisi mütevazi yapmıı. 
Ne kadar sevindim. 

• • 
• 

babam Kasta.mont'ye ta-
yin edilmiıdi. istiklal savaıı 
kudurmuş düımanlara eyi 
bir ders vermiıdt. bir ay 
lstanbul' da kaldıkdan sonra 
Kastamoni'ye gecdik. bir ıe· 
nemiz Kastamoni'de geçdl. 
babamın burada tutulduğu 

bir hastalık onu Güler gibi 
toprağa gömdü. Ufkumda 
iki yıldız akmııdı. babam, 
Güler. *.* 

beı ay sonra bir yüzbaıtle 
evlendim. 
Kocamın memuriyeti bizi 

Ankara 'ya!çağırdı. Ankara'
da çok eyi karıılanmııdım. 
Kocamın en sevdiği arkadaı
la.rı buradaydı. Her gün bl· 
rislne davet ediliyorduk. 

Bir gün bir Doktor arka· 
daıı bizi Cebecide yapılan 
yeni hastahaneyi gezdiriyor
du. 

Emrazı zlihrevlye koğu. 

iunun önünde yürek parçalı· 
yan bir kadın çığlığı duyu• 
yorduk Doktor bu kadım 
sormadan anlatdı: Bu bir 

1 LOfen çevlrlz J 
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Medeni Akkend Sadi Ozatay 

Dr. BAKTERIYOLOC 

YE N i Ç E S i T L E R i M i Z G E L M i S O i R . 
Dr. OPERATÖR 

iç ve salgın hastalıklar Cerrahi hasta lıklar LÜTrEN OKUYUNUZ! 
n1ütelıassısı. mütehassısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hasta/o -

iPEK İŞ - AL TIN MEKİK İpeklileri 
Mevsimlik ''e yazlık MA~TOLUK - PARDESÜLÜK 

ROBLIK Yünluler nnı kabul ve tedavi ederler. 

Savaş Neşriyatından: 

BİR ZAFERİN 

/ 
En birinci YERLi - İNGILIZ Kostümlük kumaş/arlar 

Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
döşemelikleri 

Yazaıı : R. Gökalp v 
A 
s 

Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

l.tıklll Savaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yapraiı-

Rekal,et Götürmez Bir Fiatla l\lazaınızd~ı Satılıı· 
Mııhterem miişterilerimiziıı liitfen teşrifleri istifadeleridiı· 

iNKILABCI BİR l~t\NIN PİYESİ ADRES: FAHRi TJ.VŞANLIL~ 
Her kitabcıda bulunur· 

1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
, · Kuvayi Milliye Caddesi No: 5 2 1 . -.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•nnz::nz:zzzxxxxr.n:xxxxaxxdxxxz:* Band.ırma kazası ı Balıkesir askerlik = belediye reisliğindeı1: 1 şubesinden: 
EN 
TEMİZ 

EN n 1 Bandıı·n1a\l-ı iskele ıııeydnıııııa konulacak 

Mu•• DEFEH ayağı ile heraber ( 500) lira keşif beılelli 
I'\ 1 Lıir saatin alınarak ıııahalliııe koııulıııası yırnıı 

• 
gün ıniiddetle at;ık eksiltıııı•ğe koııulnıuştuı'. 

ı Buna ait arlnaıııı~ hedefsiz olarak Baııdırnıa BALIKESl..R 
PaLAS -~ 

BALIKtSİR 
PALAS f 1 lıelediyesiııdeıı alıııacakdır. 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 
Teşrif cdeıı eıı ıııiişkülpeseııl müşterilerini dalıi memnun eden 

temiz, konforlu 'e servisı miikeııınıel, ücretleri herkese elverişli }eni 
inşa ettirdiği 'ıcak ve soğuk a:-;rınııza uygun fevkalade banJosile 
tavsiyeye değer biı· oteldir. Altında gazinosu vardır. Gazinosunda 
bütliıı ~eraiıi sıhhiyeyi havi ve her ıuenıleketiıı gazele ve mecmua- H 
tarını bulundurur. Güzel ve se~li radyosu mevcuttur . H 
••• • .. •+-+ ~ * ZZZZZ ZZZZZX* 

doktor kar;11 ımıı. Kocaıına / dedi. 
hlyanet etmiı; ayrılmıılar. Ve baıından geçenleri an· . 
Fena olmuı. Ve nihayet kcr·I latdı: Maziyi öldnrmek için 
kunç bir haatalı,la tutulmuf. 
Elim ıayri ihtiyari tokmaia 
ııttdl. Ve bu bedbaht kadı
nı görmek için gözlerim 
odaya dikildi. 

mücadele hallndeymif. Sü· 

1

. 

vari zabiti Anadolu'ya ıeç 
mit· lstanbul'a bir zafer ııü· 1 

nü yaralı olaral. dönm•llt. 
Doktorlar evlenmeme.ini ıöy-

Dr. M. Al;-ı 
Cill, frflıı~i. bel- 1 

soğukluğu lıaslalıkları 
miitehassısı. 

baıımı birden bire acı bir 
ahla geri çekdim. bu gör
dii§üm Emel'in kendiıldi.Et
dlilnl bulmuı diye hem ıe 
vlniyor hem de bu çirkin 
haline acıyordum. 

lemlf genç yaıda tekaiid ol· H 
1 d aıla arını saat üçte 

muı u. h-k dd d b rib bt y ld , _ .. 1 u ümet ca eıln e mu· 
e a 1 ız ın y~zune il ayene haneılnde kabul ve 

bakarak zavallı Güler'ın ti· t da - d e vı e er. 
renç ilk hatıralarını eıele- ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.,;iiiiiiiiii..,.o;;;;;;-

• • • 
Günlerimin çoiunu Güle· 

rln bir modeli olarak tanı 

dıfım komıumda geçiriyor· 
um. bir ıece davetinde te· 
düf bent Yıld·zla da kartı· 

aıclırdı. Fakat bir ıenç ıü 
arl zabiti yerine bir yaılı 

rklni barb vardı Gözleri· 
iz birbirine ıualler ıordu 
evab1ar aldı bana yalnız: 
- Yarın ıana geleceflm 

dim. Sonra lıml hayalimdon 
nefretle ııld m. Güler bir 
türlii ıllinmedt. Yıldızla ora· 
da eıkl ıünlerl anarak bir 
daha göz yaıı dökdiik. j 
Dudaklarım giiler derken 

ıözlerlm Güler yüzlii ııevlm· ' 
il Güler'! kartıma dikiyor· 
du. Her tarafda meıud olan 

1

. 

kalbim arkadaş ıztırabı ile 
lncinmltdi. 

Ve arkadaı ıztırabı beni ı 

atlatıyor, atlatıyordu 

Kadın "l,erzisi 
İstanbul Be)oğlu ~ı~ır Apartııııaıııııda Terzi 

adam (Feııgaranııı) kalfalarından 'Terzi NIY -
ET f.ÖK .\ LA'.\1 uu kerrc Ralıkesir Y cnice ma

ıallesiııiıı 6 Eyllll llekteb sokağında 24 numara- • 
ı haneye nakloluıınıusdur. 
~~~~~~~·~~~~~lı 

Yurtdaş: 
Hilaliahmere, Himayeietf ale 
Tayyareye yardımı b~il. 
w~~~~~~~ 

A one ücreti 
YIL -- Cl 800 Kuruı 
6 A YLICI 450 • 
3 AYLICI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bajtlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar ıerl verilmez. 

Miiddetl ıeçen niiıhalar 

10 kuruıtur . 

Gazeteye alt her hususta 
Nqrlyat müdiirlüiüne 
müracaat edllmelidlr . 

- ·+--
SAV AŞ Cumarteıi günleri 1 

çıkmaz. ı -·-
AVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 1 

milliye caddesinde Hususi daire 

Telrral adresi: Balıkesir -
SAVAŞ 

Saat Zenit, Loııjiıı, Oınpga Yeya Singer olıııa
sı şa vanı terci hd i r. 

İşbu eksiltnıe ilıalesi · 935 senesi ııisan ayı
mn ikinci salı ~iiııii saat ı 6 da Haııdıı·ıııa bele
diye dairesiı.dı• yapılacakdır. İ:stekli olaıılaı· 
37,5 lira ıııtnakkat leıııiııatı b.-lcdi\'t>\e yatıra-• • • 
rak peyı• iştiı·ak edehileceklt'rdır. 

Dalıa ıi ~ adP tafsilat alıııak üzere beledi~ eye 
müracaat ediloıl':-;İ ve ihale saaıiııde eıwiinıen

de hazır bulunulması il:iıı olunur. 

Balıkesir Vilayet 
ıııııkaınınd<ın: 

Kasaplar dPresiııderı akan pis suların ovaya 
yayılmaması için ~apılıııağa ba larıılaıı k:uıalizas 
yondaıı ~imdilik (202) metı·e ıııik:'ıhı adi harç· 
lı kanal i~iniıı ıııevctHI ıııoloz ta~ile kapilk ti:I~
Iarı koıııisyoııdaıı 'erilnıek Ye kum, kireci Ye 

• 
içersine yapılacak ~inıeııto lıarcile derzi ve üze-
riııin kapıık taşlarıııııı nıaa harç yerine konnıa· 

. sı uıütealıhidc ait olmak iizerc yapılması \P 

12-3 - 935 tarihinden iti haren 31 - 3-935 
akşamı ııa kadar 20 glin ıııiiddetle 'P pazarlıkla 

eksiltıııeğe koııdu~uııdaıı luliplel'İıı maka -
ıııi yihl~f'lle nıiite~ekkil konısiyonu ıııalısusuna 1 

ıniiraeaat evlemderi il:'ın olunur. 
• 

Burhaniye asliye hu~u~ ma~~emesinden: 
Purlıaniyeniıı koca ilanen tebliğata rağmen 

cami mahallesinden ke gelmemiş o'tluğuııdan 
ınaııi Salih kal'ısı Saa- hakkında 0nalıp11 de-

1" • 

dı•t .\skıniyaz v<'kili vaıııı nınlıakenw ile 
• • 

Faik tarafından lıal<'rı mulıakeme"i 16 nisaıı 
nerede olduğu helirsiz 
o'aıı keınaııi Salih ale' • 
hine açılan hoşaııma 

davasınea ikanıeı~:llıı-• 
nırı ıneclıul lıulurıınası • 
hası·bile 111ulrnkenw gü 
nii olan 23 ~ları 935 
cumartesi 1-(Ünii Bul'lıa 

ııhe asliye lıukuk rııah 
• • 

keınesine ~etmesi \eya 
vekil göndermesi ıçın 

935 salı giiııii saat 10 
a talik edilmiş oldu
ğundaıı vakıi ınezkt'ır

da mahkemede hazır 

bulunması ve aksi tak
dirdr gıyahında deYaıııı 
muhakeme ile bir daha 
ıııalıkPınave kabul edil 

• 
mi~ eceği tebli!l ıııaka
mıııa kaim olmak iizere 
ilhn olunur. 

1 - Kısa hizıııt'lli arat [efradJ olup 330 
doğumlu 'e bu doğumlularla nıuayeııeye tabi 
diğer yiiksek doğumluların Ye 934 de hazırlık 
kıtasın:ı gönderiln1esi icalı eden Ye mazeret do
layisile geri kalan bütiiıı kısa hizmetlilerin ı 
nıayıs 935 tal'ihiııde hazırlık kıtasında buluna-
cak 'echilc 27 ııisaıı 935 tarihinde ~mbeden 

• • 
sevk olunacaklardır. 

2 - llazırlık kılasıııa gidecekleriıı şimdiden 
Yaziyctl(•rini teshil için ellerinde nüfus cüzdanı 
ıııekteh salıedı~ıııanıesi askeri ehliyelııamelerin 
~ııbeyt> nıiiraraat edecekler bu miir~caat 15 ııi
saıı 935 tarihine kadardır. 

3 - Balıkesir mmlakasıııda oturan yabancı-
lar dalıi avnı suretle nıiiracaat edecekler ve • 
seYkleı·inc kadar şubelerile muhabere edilerek 
ıııiiracaatları lesbil olunacaklardır. 

4 - Sevkdeıı geri kalacakların 'eya tayin 
edılen rııüdded iciııde vaziyetini tesbit etnıiven· . ... . 
leriıı askeri kanuııuıı 59 cu maddesi mucibince 
lllfl111uriyel Ye vazifeden ı•ıkarılacak ve mezkfir 

• 
ıııaddc mucibince i!'tihdam edenleainde teczjve 
olunacakdır. · 

5 - llerııe doğuıııda olursa olsun 335 
ğu ıııa kadar hazırlık kıta sına gi tmiycnleri n 
br~·e ıniiracaat etmeleri ilan olunur. 

do-
şu-

Bıılıkesiı· ()rnıan 
Müdürlüğünden: 

Susurluk kazası dalıiliııd1.• (;ataldağı orma-
11111111 Ta yatağı ınevkiindt> Maden slitunlıığu 

icin kesilıııis ' .. miid iPii icinde cıkarılmamasın-., .. . " 
dan ıniisaderP -edilıııi~ olan 149-831 metre 
ınikt\h gn~ ri ıııaııııılc muadil 41:!3 taııe yatır tıa. 
!inde ,u,arlak ka\ııt aı;tacı 30-3-935 Giiıılenıe-

• •. ıt 

ı·ine r,ıstlıyan Cıııııartesi giinii saat ı 5 de ilıale 
olunmak iizere açık arLtırıııa~·a koıınlmuşdur. 
Reher ga~ ı·i mamul ıııetre mık:\lıınııı bedeli 
ıııuhaınnıeııi 16~ kuruş olup ihale l(Üııii i~tek
lilerin ~iiz<l<' 7,5 depozito nııkbuzlarile Bahke
:-oiı· Orıııaıı \liidürlüğlinde toplanacak komisyona 
H~ lı>sliııı , .. tesellümden itilıareıı bir av icinde 

• • 
cıkarılıııa:-;ı ıııP Tut olaıı ıııezktlr ağaçların eYsaf 
vı• caplaı·ı 'e ~air ·erait lıakkında dalıa cok ıııa-

• 
l\ınıat alıııak istiyt'nlerin lıeı· giiıı Ornıaıı ~lüdiiri· 
Y"' ile Sıısul'luk Ornıaıı nıııaınelat 111enıurluılu· 
ııa müracaatları ilaıı oluııuı·. 

Neırtyat müdiirü : ESAT ADIL 
-··----
Villyet Matbaaeı Balıke.ır 
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