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~ f rmeni patri~anesı kılık kanununu ço~ 
~ muvaf ı~ ~Ul!lluş 

Her yerde 3 kuruftLr 

Bal kesir:l(uvayı M C. Savaş Yurdu. 
CUMURİYET; EMECE HAK, DEGERE hÜRRl1 l l ( EliRJF 

PAZARTESi 4 MART 1935 GÜNLÜK. SİY ASAL GAZETE 

İmialar Yunanistan'da büyük bir isyan 
~!~~ında alınmış ~enüz kal- 1• I S I . · d 

~i ~ir ~arar yo~dur. ı syan evve a a amın tersanesı~ e, sonra 
Ankara, 4 (A.A) - 1 Mart 

935 tarihli mılliyet vo Son 
1
'oata gazıtelerinde cc T >> 

Ve cc P » ile nihayetlenen 
~~liıneh•rin imlolnrı hakkın, 
da Eon g-ünlerd A yop lnıış 
0lan değişmenin şo hıs bir 
'lıiita[ ıa<lan ibaret olJuğunu 
~e Yine evve\Jen olJuğu gibi 
lıdrisatJ ı Jovam e<lılmesi 
~ııın geltliğinin kültür ba 
anlığıncı mektPpl ro tamim 

11ildiğine dair görülan ha-
~nıJisin oslı yokdur ve lıu 
1
1 icin kültür bakıınlığın<'ll 
llıekteplere hı~ bir tebliğııt 
~apılmamışdır. Bu hususda 
t'·li kıırnrlar al ı nması ancok 
Urk dili tetkık cemiyetinin 
lu,la ve grnmPr.Je devam 

~en tetltikleri neticesine 
&ğiı ol lur,unu nlfikadar 
~akamlar" nezJıode yaptığı 
6lkikler ı istinaden anu<lolu 

uı~;~~~ezunJur. 
rı ~iyafeti 

.\ııkar,ı, 2 ı .-\ .. \ l 
~Ug(i tı iigledaıı soııı·a 
lııs ~azP.lesi kadın ~•n-. . 

·· tllaı·ııııız sPr<>fiııt• lıiı· 
ıl ı·~ . r : . ·"Y Zl\<l t•lı \l'l'llllS Ye ,. . " 

· 1 Y:ıfı.ıu<> ıııaıhuat unııım 
111 İid(irii Tür-k n· ı•eııe-., \ · 11 gazeteciler hulıı ıı-
11tısıhıı·. 

· .\ydın 
Demiryolu 

. İstanlıııl 2 (.-\ . ..\.) -
\sdıııl>t'rııir Ynlııııuıı sa-. 

harbiye mektebinde, ef zon kışlasında çıkdı. . -
isyanı Plastr<ıs mı, yoksıt Venizelos mu çık<tı·dı?. isyan-

cıların bir kısmı teslim oldu - üı•fi idar(" ilan edildi 

Deniz kuvvetleri henüz daha teslim olmadı 
lstanbul, 3 IS ŞJ- Yunan 

donanması zabıtleri arasında 

kabineyi devirmek için hü
kumete karşı bir isyan ol
muşdur Bunun başında Yu 
nan ihti al komitesini teşkil 

eden ve Çaldaris kabinesine 
isyana teş ebLüs ederek mu· 
vaffak olamıyan ve Yunanis 
tan"dan kaçan general P as 
tras bulunmakdadır 

kumet isyanı tamamıle bas 
dırmışdır. Asiler tes im ol 
mı.Jldur. 

Atina, 2 (AA) Hiiku 
ırıete karş isyan eden za 
bitler gafletden istifade ebe 
rek Salamio tersanesile harb 
gemilerinden 4 tanesini ele 
geçirmeğe mJvaff.tk olmuş· 

la rd r , Çok da n bcridiı· ha· 
zır l andığ ı an la şılan lu le 

Geçenlerde Bulgaristan' dan şebbüs \ lina vesair şehirler 
Yunan hükumeti sınırlarına 1 deki askeri garnizonlarında 
inen general Plastras'ın bu isyani 'e bir darbe vuracak· 
isyanı idHe etdiği anlaşıl lardı. Atina'daki zabit1eraske 
makdadır ri isyan etdırmeğe muvaffak 

Atina ile telefon muhabe olamamışlardır. 5 fesat er 
ratı dün gecedenberi lıesilmış babı gece geç va kte kadar 
bulunmakdadır. Onun için is-1 süren 1 ir tüfek ateşinden 

BayÇaldarı s 

yanın ne dereceye kada r iııki
şaf etdiği hen~z anlaşılama· 

mışdır. Bununla beraber alı 

nan hal'erlere göre isyan 
ansızın patlak vermişdir Do· 
nanm3nın Sala nin ü su 
bahrısinde bu'unan Lir 

sonra teslim olmuş 1 ardır. 

llükumete sadık kalan kuv
vet 'er ŞPhrin h ki" nokta 
l arııı nezare• leri altında 

rnuhafazad, Lulundunı)or'ar 
llabrizede asilerin elınc'e 1 u 
'unan gen ilerden il<i dist..ri· 
yer teslim o\>ı . uş ve tersane 

ile diğer iki ge · 
minin de pek y• lunda 
tes 1im olacaklar beklenmek 
de bulunmuıdur. Selaniı de 

tarafından takip edilmişler 

dir . 
Açık denizde Averof kru· 

vazöruna üç bomba atıldı. İş
tial oldu.Birçok yaralı ve ö 1ü 
var. Hükumet membaında 

verılen haberlere göre, hü 
kümel vaziyete hakimdir. 
Salamio baştan başa ~skerle 
sarılmışdır. Asi gemilerin 
dakıkadan dd<ikaya teslim 
elmaları bekleniyor 

11 •rbiye nazırı; M.Veni.ı:e 
los'un da isyanda parmı ğı 

olup olmadığın henüz ma 
lum olmadığ nı söyledi. 

Atina. 3 I A A J Atina 
ajansı bildiriyor. 

Dünkü isyan hareketi ev 
vela Salamin tersanesinde, 
sonra harbiye mektebiode,t>n 
sonrad.t Atina efz~n taburu 
kşl-<sında olmuşdur Teıs.ıııed,• 

a ığa ç ı l, arı 1 an otuz k<ıdar 

ordu donanma z• biti küçük 
b1r musaden .edcn sonra beş 
harp gemisine g rmişlercii 

Sa'1ahleyin sa.,t 7 de ter 
sa ne hükumet kıtaatı tarafın, 
dan tekrar işgal edilmiş 

sede asiler elınde bulunan 

mensup siviller olduğu halde 
mektel e girmiye muvaffak 
olmuvlarsada hemen teslim 
olmağa mecbur kalmışlar· 
dır 

Efzun k şlas nda hükumet 
asilerin silah 1 arını te.!imet
meğe daYel etmif, mukave. 
met göstermişler ve nihayet 
topla mücehhez hükumet kı 
taatının ateşi üzerine tı~ılim 

olmutlllt'dır. 
Atine, 3 (A.A) - H arbi

ye nazırı tayyarelerin iriyan 
halinde bulunan gemileri 
bombarduman etdiğini söy
lemiş ve Venizolos'un asiler
le beraber olduğunu teyit 
eılemiyt·cağini, t ocak halen 

General Kondilis 
asilern el nde bulunan 

ingilıere dış ~akanı 7 Martda Berlin'e 
gidecek ve 10 Mart~a dönece~ 

Çıkaran ve Baıyazıcı 1 
Esat Adil Müstecablıoflu ---

ikinci YIL - SAYI: 391 

Macar İç Politikasında 
Buhran. 

Macaristan'da bir tarafdan 
memleketin dıı politikasını 
alakdar eden revizyon mese 
lesi ve difer taraftan da 
büyük arazi sahipleri ile 
küçük çifçiler ara~ındaki 

ihtilaf küçük çifri 1er fırkası
nın sosyal ve ökonomik 
hususlarda yenilik ve ısla

hat yapmak gayretlerı do 
layısile bu ay batında bir 
iç politika buhranı çıkmııdır. 

Bu buhran son günlere ka. 
dar devam etmitdir. P\lhra· 
nın çıkması ile beraber Ma
caristan'ın gerek yapılacak 

reformlar bakımından iç poli 1 

tikası, gerekse revizlyon da
vası bakımından dıı politi , 
kası üzerinde bir çok dedi 
kodular olmuıdur. 

Küçük çifçiler fırkan relıi 
Dr. Ekardin Baıvekil Göm · 
böı ile alaka ve münase 
beti o lduğundan ve l3aıve· 

kil Gömböşün hissiyat itiba· 
rile küçük çiftçiler partisi
nin siyasi ve umumi prog
ramına meyyal bulunduğun· 
dan, inlihab kanununun 
esasl ı şekilde tadil olunaca· 
ğından, parlam·ntonun feı, 

hedilerek yeni seçi n yap•la
cağ nd :ın hükumet naibinin 
hak ve salahıyetlerinin tev 
ıi edi 1 eceğinden, hükumetin 
gen i ş mikyasda reform ha, 
reket ve faaliyetlerine giri
ıeceğınden, milli ittihat par· 
tisi idaresindeki ve diğer 
yüksek makamlardaki ıah11 
ları istihdaf eden değifiklik
ler yapılacafından, hiriıtiyao 
milliyetperverler iktısat par , 
tisi lideri dokdor Valfun da 
Gömböt ve dokdor Ekardla 
bu mesai yolunda birleterek 
Macaristan'da radikal bir ıiı 

metin politikasının yegane 
amili milli ittihat oldufunu 
ilan edilmeıini ı.ıedl. ÇQnkü 
iç politikada vllcuda getiril· 
diğl söylenen ve yukanda 
tıaret edilen kombinezonla 

milli ittihat Fırka11nın ılyasl 
rollerinin tahdit edllecefln· 
den korkuluyordu· ve bun· 
dan dolayı baıvekil böyle 
bir kombinezona girmekle 
tahtıa ediliyordu. 

Bunun üzerine kont Bet· 
len hükumet Naibine mü
racaat la ahval hakkındaki 
enditelerinl arzetdi. Hııku · 
met Naibi Artidok Jezefl 
de kabul etdi. Baıvekil 
Gömböı'ün de fikirlerini 
dinledi Nihayet Hllldimet 
Naibinin huzurunda mOza"• 
kereler yapılarak neticede 
Hiikumet ve milli ittihat 
fırkuı mahafilinde çıkan 

bütün münazaalı meselelerin 
haltolunduğu milli ittihat 
fırkası içinde gerek ıabıala , 

ra gerek itlere müteallik 
bütün zıddıyetlerln ve ıul 

tefehhümlerln izale edllditf 
hükumetin it ve faaliyetine 
ıimdiye kadar ta· 
kibetdifl proğrama eaaalan 
dahilinde bundan ıonrada 

arızasız devam edecefl rer 
mi teblıf ile ilan edildi. 8u 
suretle Gömböt ile kont Bet" 
len uzlaııp birletmlt Ye 

1 
ıı ulııııııası ıııPsPIPsini 

Jı •• 
1 ıızakPre Pdı·ıı sirkt'l 

kısmı bu isyana iştırak etme· 
mişdir. D eniz bakanı isya
nı h a ber alınca hükumete 
sadık kalan diğer gemi le rle 
asilere karşı koymuş ve bun ' 
!arı teslim oln ağa çağ:rmış, 
dır. İsyanı Hare eden büyük 
rutbeli zabitler diğer küçük 
zab.tlcr in ve efradın bir l<ıı 

mını isyana işt rak etdirıı.e ğe 

muvaffak o 'a ııamışl e rdır 
Bunlar hükun.ete )·ardıma 

koşmakdadırlar. 1 unun'a be 
raber isyan henüz basdırıl 

mİş değildir . isyan eden im 
donanmaları hükumet h asara 

ve 
harek~t etmiş olan dört go 
mi Gırıti' e gitdiği takdirde 
b h t h kk k d tem değişmesi yapı 1 acağın-u ususun n o u e ece_ ı 
•· · ·ı• t · d" 11 .. kıl t dan ve bu suretle yeni fikir 

Ekard dııarda yalnız kalnııt 
oldu. Gömböt bir mera1l111 
toplantınnda ılyaıl proilra
mının tatbiki yolunda tatır
makuzın llerliyecefinl ve 
her bir manll aıarak yeni 
Macar hayatını yaratmafa 
çahıacafını Macarlata'nın 

muhtelif ıahalarda reform 
!ara ihtiyacı oldufunu faytıt 
hükumet bu ıılahat faallye· 
ti urasında engellerle kal'fı
laıırsa bunları mutlaka lza, 111 İinıessili diiıı ,;kşaııı 

ı l.orıdra 'va "İlıtıisdir oı·a-rl . ;-, , 

1 
~ loplaııacak lıi~sı•dar·-

<tr·ııı nweli.;iıw izalıal 
11· ı·ect>k H' kati sal:\lıi-
1~l alarak tekraı· .\rıa-
111111\a diirı(ih ıııııka\e
~~i lrııza Pdı•('t>klı•rdir. 

Londra 
1 
ÜrıiversitesJnin hedi· 

. yesı 

l ı~ı aıılıııl, 2 (.\ .. \.) -

1 °rıdra iirıiH•rsilı·~i as-
11'0rııoııi Pııstiliisii İslao-
1111 iiııin:•ı·:·dtt>sirıf~ hes 

\ . 
' 1 lıdık kitah lıedİ\t' et-

ıı . . 
11 ~ılir. · 

1. f ıı~iliz ıııını·rsitl'Sİ
/111 hu ; lttkası hü~ iik 
ııf', . . ·ı 1 'llfllJtıl\f'll fllll('l) o -
~I . 

11 ~dur. 

~is Müller 
lı· İstaııhul, 2 (.\. \.) --
•ıı· . 

1 ~ok.\rııerıka ~azl'te-
ı·~· . . 
11 . 1 rıırı ııııılıahiri .llis 

11,''lleı· döı·diirıeii dı•fa 
ltıı,., 1 . . 

ı·, ,,a 1'eva ıalırıı \aıw-,, t\ • .. • 

,,. lsı aıılıııl'a "l'lıııis-
1.tıt\ ~ • 

uğratma:lan t ·sim a lnıak 

niyetin <led ı ı. Onun için ona 
göre tedbirler a 1 ınma kda:! r. 

P l a stra s'ın e .n rıle yapılan 

Lu isyana ordu el iş t irak 

edecek ve iki isyan Hrclen 
aynı zamanJa p tlak verecek 
di. Ordudaki isyan n 
kendini gösteremediği ve 
yahut hemen yamd rıldığ 
zannedi mektedir llukurr.et 
lonanmada da vaziyete ha 

kim olacağını ürııid etmek 
dedir 

isyan idare eden binbaşı 
Demesk'dir 

.:ıabah Pıre'ye müteveccihen ı 

yo 1a çıkacağı deniz tayyaresi , 
yarı yoldan geri dönmüşdür 

Buna göre asilerle huku· 
met kuvvetleri arasında çar 
pışmanın devam etdiği an 
1 şıhıakdadır. 1!un• nla be 
rab er ısyan rnuvaffak o:ınuş 
sa y ılamaz. 

Atina , .! (ı\ \ Salar 
min tersanesinde bazı zabıt

ler fesat çıkarmak leşebbü. 
sünde bu!unmuılardır· Hü , 

Heyecan içinde bulunan Atina'ya bir bakış 

bir isyan çıkdığına c'a'r olan beş gemi denize açılmağa 

haberler resmen tekzip 0
1un - rr.uva ' fak olmuşdur. 

makdadır. llarbiye mekteblerinde açı· 
f, tanbu l J (;:ı.Ş) Yu 

nan ı st a nda örfi idare i an 
edilmişd i r. lı n ş vcic il L Y 
Ça darıs beyanatında ısyanııı 
la ~dırı 1 <lığını, a >1ltrin ıiddet · 

le cezaland nlanığını ıöy 

le ,Ji 

Ası luin e ' incleki iki lor· 
pitoyu tayyareler takip et 
mekdedir 

Atina, 3 ss -., Donan 
mada vuku 'ıulan isyan üze· 
rıne Yuııanistan'da iJ ırei ör 
fiye ilan edilmi~ ve i<yan 

bly Venizelos 

ğa çıkarılmış 15 kadar 

zabit beraberlerinde cumu 
ri yetci denil.,n cemiyete 

malıal l i olan Sal.ımin'e asker E rm (" n i 
gönderilmiştir ı ! 

Hükumet n"~rddiği bir Pa~rikanesinin karar 1 

tebliğde memleketin her 1 ( ~l ;ı il hl J 1. 2 .\ .. \.) 
tarafında tam hir sükunetin ·' I · 

El'ıııeııi ııaıı·ı" ı;ıııt>sı l'iscari olduğunu bıldirmek 

dedir 

Roma . J(S Ş.) Atina'dan 

1 
alınan son haberlere göre 
asılerin işgal ı tdiklerı dört 
harb gemisi Averof :'io1li, 
Leon ve d.ı ha bir gemi 
Salamin'ılen hareket eder 
etmez hükumetın emri üze
rine bütün ha va filoları 

ıııaııi ıııedi:;i papa.;l:ırııı 
kıli..;ı• dı.;ıııdaki siYil ge-

• 
zpı•t•klPı·iıw dair kar 11-

ıııııı :;arilı olıluğııııa \t' 

Lıııııııuıı alık:lııııııa gö-, 
re lıarı•kı•t l'diltııP~i la
!1ii lıııl1111cl11jhırı:ı k:ır:ır 
\ t'l'ıııisdir. • 

gınt 1 uve e u.ış ır u mc 
· ] aı· J b 1 . !erin '1acaristan'dakl liberalizm ısyan ı ın e u unan gem ı . ı 

feodalizm ve kapitalızme ga· le ederek faaliyet yolunu 
açık tutacafını aöylemlt ve 

!eri itaat edinciyıı ve yn 
le lıe ç , Jacağından ve Ma" bhrip oluncıya kadar bom-
car gençlık bu üç zat etra · son hadlıe hakkında efkln umu 

miyeyi tenvir için de rad
yoda Macar telgraf koreı

pon lanı bürosu muhabirine 
bir mülakat vermlııe de 
Macar efkarı umumiyeıl 

bundan inkisarı hayale uf
ramıtdır. Çünkü Baıvekil 
Cöm~öt'ün kont Betlen tara· 
fından konan ıartları kabul 
etdıfi anlaıılmııdır. Yani 
milli ittihat !ırkaaı hüku · 

burdu .ııan edilmesini emret -
mişdir. Asilerin divarıharhe 
verılecek l eri söyleniyor. Ec
nebi memleketlere gönderi· 
lı•cek olan bütün telgratlara 
sansür konulmuşdur. 
~luhJlif gazeteler tadil edıl

mişdir. 

Amirnl .J poldos hükıl 

met ilıı bir kruvazördeki 
usılı'r urasıntf.ı tavassut<ln 
bulunmuşılur. 13oş bakan Ça\. 
d ıris ulusa hitaben bir be, 
y.ınnnme neşretmişdir. Bu 
beyannamede bahriye tez-
gilhl ırınJn iki efzun bölü, 

ğünıle ı e harbiye mektebin
de b;;zı beyinsizlerin hükume
te kırşı isyan etdikıeri, hü_ 
kılma tin sadakatle mücade· 
( Devamı ikinci yüzde ) 

Hifl("r'in 
Sar'daki nutku 
Sarlıurk, 2 r.\.A.I 

Sar'ııı ku t ıılusu ıııiiııa-, 
se he ti I(• d ii ıı ~ a pıla ıı 
s e ıı t ı k lı·r ı•sııasında • 
ha.' llitlel' bir ııııtıık 
sih IPıııi s 'ı· Saı·'lıl<ır:ı . ' 

sPfka ı lel'i ı ıd('tt 
' 

dol;ı \ ı . 
tı>sPkkiir rld ikdl'ıı soıı-, 

ra. «Rug(iıı hiiıiiıı ..\ \Tll , 

( Devamı ikinci yüzde ) 

fıııda toplanmıt o1du 

ğundan ve bu halin geniş 
kntlelerin itimadını takviye 
etdifinden bahsedildi. Diğer 
tafad n böyle bir iç politika 
kombizonunun tıpkile dıt 
politikada da kuşkulandırıcı 
bir istikamet defıımeıine 
delalet ed~ceği ve bunun 
me "Illeketin nefine 
olmıyacağı ortada 

uygun 
meclisin 

feshini istilzam eden sebep· 
ler bulunmadığı yakında 
başlıyacak ve orta Avrupa 
meselelerini de devamlı 

bir halle ulaıdıracak olan 
uluslararası ko_nuımaların 

arifesinde Macariıtan'ın 

içerde ve dıtarda tam bir 

metde yegiine ıiyaaal bir 
amil olarak tanınmıt her · 
hangi bir kovalısyon politi • 

kasından va zgeçilmiı reform 
teıekl..üllerine red cevabı 
verilmıı Dr. Ekard tehdit 
edJlmit bir vakitler ileri 
sürülmüt olan reform prof · 
"Devamı ikici batım yüzde. birlik göstermesi ve her 

türlü iç kavgalardan çekin- ı---B•i••r•d•u• .. •z•e•l•t•m-e--
mesi liizım geldiği milli 
ittihat fırkası muhafllile lıbe , Dünkü :ıayımızda müe:ı:ılf 
ral ve kıra il k taraftarı İki nıürtltib hatası olmuş, 
matbuat tarafından ileri ıü- dıır. Karine ile anlaşılacağı 
rUldü ve sabık baıvekil tabii olmııkla baabu bu yan· 
kont Betlen'in idaresindeki lı§lığı doğrulturuz. 

milli ittihat fırkasından bir ,lfıirdtib halasııı111 biri 
klık ortaya atılarak baıve. \CAiatıir'kıiıı yemini• serleu· 
ki l Gömböş'ün küçük çifçi· lıasmda cml>ı harflerinin 
ler fırkası lideri Ekard ile 
olan münasebetini izah et· dıişmesidir Diğeri de Sauaş-
mesini, Ekardlarla milli itti cı gözile yazısında maııayı 
hat fırkasına ve kont Betle. tamamen değişdire11 "oima
ne karıı aldıılı vaziyetin masrn yerine ccolması. ola. 
takbih olunma11nı ve hük(I . cakdır . 



YÜZ: 2 

Büyü~ sanatkarların ca~illikleri 
Eyi bir sanatktlr, bir res 

sam olabilmek için yalnız 

yaralcllık, «Hüner» kılfı de
ğildir. Hayatı tanımak ve 
resmedil~cek şeyin bütün 
karakterini, teferruatını bilib 
ona göre resim yapmak Jtl

zımdır. Aksi takdirde resim 
veya heykel, teknik hususi
yetlerinin açıkça görünme
sine rağmen, çok yanllşlı, 

\"Ok gülünç olur. Bu yalnlz 
alelade ressamlar için böy
le değil, ün almlş sanatkılr· 
lar için de röyledir. Bozl 
«Ufak-tefek» fakat lıakikatdq 
çok. mühim şeylerin bilinme
mesi, veya dikkat edilmeme· 
si eser sahibini rok gülünç 
mevkie düşürebilir; 

Sosyalist>> !er bu ş"kilı.le 

«Ddmircilikle» Alman ulusu
nun mukadderatını çok eyı 

«Dövmukdedir ler ! • » 

1( ŞJF.11'4 E R ''f. Vll.A YEllrl!!) 
Halk evinde ::;~~~an yaralamış j Simav' da 

1- Meselıı, meşhur Rafail'ın 

gene çok meşhur tablosu 
«Madona dö Siktin» de tos 
vir edilen Havari, o şekilde 
resmedilmişdir ki bir eli 
altı parmaklı görünmekde
dir. 

2-Goye'nin tınınmış tab
losu olan «Landsman» daki 
adamın gölgesi vardır, fakut 
yanındaki iki ağacın gölge
leri uçmuşdur. Yokdur. 

3- l' re ılav parkında, ilıı 

he Diyana'nın uvda iken bir 
heykeli vardlr. \'e htıykel 
traşa nazaran ilı\he, elindeki 
mızrağı atmak kudretinde 
değildir. Çün kü, Diyana 
mızrağı ıağ eliyle tutmakda 
ve aynı zamanda gene sağ 

ayağını ileriye bosmakdııdır. 
Olmıyacak bir şey! Sağ 
ayağın yerine solun ileriye 
varilmesi lazımdır. 

4 - Venedikdeki «~IRrko 
Kated.ralııı üzerindeki meş
hur bronz atlar ne kadar gü-
lüoçdürler. Anlaşılıyor ki, 
onları y«pan meşhur hey-
kel~raş daha ntl:ırın nasıl 

yürüdük:lerbi bile bilmiyor 
Ona göre atlar ön ve arka 
ayaklarının sallarını, yani 
ikisini birden geriye atmak
la yürünmekdedirler Hu şe

kilde sirklerde ancak uzun 
talim, terbiye ve yüzlerce 
sopa altında at yürütülebi
lir!. 

SA YAŞ! Bu yazıyı Bulgar 
mecmuası ccNauı·na Trıbunaıı 
dan ayn en aldık, Burada sa. 

yılan meşhur sanıılkilrların 

hataları tamamen doğrudur. 
Yazının ııslında bunların 
resimleri de vıı.rdır. F&kat 
Bulgar yazıcı yalnız d.ş ül· 
lı: e lerdeki sanatkarların yan. 
lışhklarını , calıillıklerini 
göatermiş. Bu meyanda, kPn
Jisinin belki hergün yanın . 
don geçdiği jSofyo ortasın

daki] ! \slanlı köprü] nün 
dört köşesind e ki dört Asla
nın «dılsiır. olduklarını» :!a 
göstermeliydı 1 .. 

··-.aıo-· -

Bu'garistan~a ~azalar 
iş çevirgenliğinin ::: - 3 

1 

Muallimlere 
verilen çay 

Dün akıam saat 21 de 
halkevinde ilk, orta, lise, ve 
muallim mektebi muallimleri 
şerefine bir çay verilmişdir. 
Çay gece geç \akte kadar 
devam etmiş ve gayet neşe-
i olmuşdur. 

Çayda mesleki bahisler 
üzerınde konuşulmuşdur . 

Halkevi bandosu güzel parçalar 
çalarak çayın neıesinin bir 
kııt daha artmasına y:ırdım 
etm'şdir. 

Dün g ce Keten hanı so
kıığında Yenice mahallesin· 
J en arabacı ~uri oğlu Enver 
ile arnbııcı Mümin urasında 

ı·ıkon bir kavgadıı ~lümin 

dinı.le bulunan anahtarla En
ver'i boşınc!Jn yoralamı>ılır. 

Su~lıı yolıolanrırak hakkın

da tı,hkikotn girişilmiş.lir. 

*Yenice mahallesinde bo· 

yacı Şükrü hacı ishak ma· 
hallesinde Emin ve arkadaşı 
Fevzi tarafından yaralanmış 
ve haklarında tahkikata baş
lanmışdır. , _______ , 

Yurtdaşt 
Felaket!igünlerde sana yardım elini 

uzatan hi!afihmer insan/Jğın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hi/a
liahmerin himayesinden uzak srıyn1az, 1 

Seneferceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

Halı kesir liil<ililı mer 
,1/erke:i 

I H--i--ti-e-ı·-i n--- ~Y~u~n~a~n~i~s::;;ta;;;:n::;;d:;~: 
Nutku isyan 

I Üst tarafı biri yüzde J 
pa içiıı çok ıııesut bir 
gürıdür. 

Sar'ııı Alnıarıya'.ya 

dönmesi iki koııısu bli-, 
yük meııılPkel aı·asııHlaki 
ıniisküllt>ri daha ziyadP 

' . 
kolaylıkla orıa<laıı kal-
dıracak 'e lıu adilane 
hare~ et sayesinde Al
manya ile Fransa ara
sındaki miirıaselıetleriıı 

kati suretde salah bula-
izhar ı~t-

( Üst tarafı birinci yüde ) 

le edı n uskerl kuvvdlerile 
vatın oleyhdarı teşebbüsü 

bastırın ş olup vaziyete tuma 
mile hakim olduğunu v~ iki 
yıldan beri irt caı tutmak 
idn bütün ~ayretini sarf •t-
miş olan hükumetin şimdi 

nizam ı muh uC:ıza ve elan 
vutandıışlar.n istira hatini 
temin için tahrikatçılara kcr· 
şı şiddetle harekt t etmek 
mecburiy t tinde bulunduğu 

yazılmakdad r . 
Seldnik, 3 [A.AJ - Make · 

donya ve Trukya'da tom bir 
sülıı1n hüküm sürmek leı.lır 
ihtiyaten örfı iı.lare ılAn edjl. 

Feci bir ölüm 
Simav, 2 (S.Ş)- Dün f u 

rada ölümle neticelenen fe 
ci bir kaza olmuşdur. 

Tepecik mahallesinde kada· 
ifci llaki hayvanını sulamağa 
götürüyor. Hayvan su ıçer· 

ken Baki hayvanın zincirini 
koluna bağlıyarak cigara 
yakmağa baılıyor. Bu s11"ada 
uçurtma uçuran çocukların 

uçurtmasından hayvan ürkü
yor ve Baki'yi t<0luna bağlı 

p i'e sokaklarda bi r hayı 
sürükliyerek dolaşdırıyor. 

Fakat hu do1a§ma esnasında 
llaki'nin kafası ve beyni par
çalanıyor ve ne' ıcede ö 1ümü 
ne sebeb oluyor. 

Müddei umumilik hadiseye 
uaziyet etmişdir 

Macaı· iç poli
tikasında buh

rit n 
( Üst tara fı birinci yüzde ) 

ramından eser kalmamış, top-
rak reformu mutedıl bir 
iskan politıkası şekline 

konnıuş ve bu iskan iti de 
mali meseleler do ayısile 
şüpheli bir şekil almışdır 
Hülasa l!aşHkilin kont 
Betlen için bir kapitülas 
yon ta nıd ğı ancak diğ e r 

tarafdan da Naibi hükume 
Hnin salahiyetlerinin tevsii 
ile bir nevi tevazün husule 
getirildiği anlaıılmıtdır 

'!ili ıttihal partisinin 
ayın ı 3 ünde yapılan ri· 
ya set divanı toplantısır d ı 
hükumet Naibinin salahiyet 
!erinin tevsii hakkında ka

bul edilen kanun layihası 

a ~ağıdaki dört maddeyi ih 
tiva etınekdedır. 

l lükumet Naibi 
Pdr'amento tarafından ka 
bul e !ilen layihaları serbes-

5- Demiri dövemiyen de _ 
mirci geçenlerde bir Alman 
pulunda göıüldü. Zavallı de
mirci ustası, çekici ne kadar 
yanlış tutmokdadır! Demirci 
çekici, sapının alt kısmından 
sağ elile, üst kısmında ise 
sol eliyle tutar. Halbuki ye

ni çıkan Alman pulunda bu 
vaziyetler aksinedir. Anlaşı. 
Iıyor ki bugünkü «Nasyonal-

yılda nberi hiç sekte verm e
den çıkardığı mecm ua ge
ı·enlorde geno, cıkdı. kinde
kiler resmi yazılar olmak 
münasebetile bu mecmua, 
bızdeki iş hardketlerine, d ı k 

kat nazarımızı çek:di. Bu sa
yı 1930 _ 31 iş yılı içindir. 
Bu rak.kamlara göre Bul

garyado kezJlar şiddetle 

artmakd .. dır 1922 y ı lında 

(582) kazamız olduğu hal
de (Çok ağır yam! !ar ve 
ölenlar) 1927 yılı içinde bu 
sayı ( 1069) a : 1930 da ise 
birdenbir<ı (3043) e atla 
mış.Jır. Kazaların bu artışı 

sanayi müesseselerimizin 

artıb orııdaki işçilerin ço
ğalmasilc ölçül memel ı dir . 

1927 y ı lında (4931) sanayi 
müessese miz vardı Hu 
adet ı 930 da (37 49) a in

mişd ır. (2590 eksiğilr] Bu 
müesseselerde 1927 yıl, nda 
çulı9an iş~i [ 195,278] iken 

1930 da işvi miktarı [22 °,225] 
e çıkmışdır. Demek kı 

İşçi yalnız yüzde 14 yük
selmişken beri yönden kaza 
nisbeti yüzde 300 artm ışdır, 

çağı i.inıidirıi 

nıişdir. 
• 

çe kayıtsız ve şartsız tas -
mişdir . Ven izoloo taraftarl.ı- dk dd t k h k . . ı veya re e me a ve 

Bunlar geçmiş yılların sa
yılarıd ı r Bu nisbetlerın bu 
yıllarda ne olıluğu bilinmi
yor. Geçen yıllarda - şayet 

kazaların hepsi tesbit ediltı
bilmişse • bu adetler bize 
sanayi müesseselerimizd•ki 
işçi hayatının ne kudur az 
değerde olduğunu söylüyor! 
Yuzık ! . 

lngiliz 
dış bıtkltnı 

Londra, 2 IA.A.] 
Dış bakanı Martı ıı 7 

sinde Berlin'e ıridecek 1' 

ve 10 da Loııdra'ya dö-
rıecekdir. • 

• -• ler, dilini çıkarır, saçlarını en yakıtır bi· 
çıme sokmak için dakıkalarca karışdırır 
çeker düzelti ı di 1 

Savaş'ın Ronwııı: 26 

BUKALB -·
DURACAK 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Yazıın: !1ükerrem Kamil 
Çunkü Rilge'nin kendisini beyenmesi 

lazımdı. 

O zaman gönlü 1 ir avuç sevinçden 
damarları bir yığın sevgiden yuğurulmuı 
gilıi hobba, ıen alııycı, seker, sıçrar, 

güler, güldürürdü 
l:lu dünceler; ) ine kış bulutları gibi 

gözlerinin güneı ni basdıracak korkum 
ile bir omuz silkd ı ve sokağa fırladı. 

Genç kadın tam dakikannda r ande 
vuya gelmittli . 

Tükel'i tatlı bir gülümseme i e se'am 
ladı Onun da göz'erinde bu bir iç m su 
kadar akıcı, güzel kızı beğenen bir ışık 

vardı. 

rındaa bir koç kışı tevkif • h" . . . . 
d 1 · d" V · 1 t fd sala ıyetını haızdır. e ı mış ır eoızo os ora a-' 

t 1 t t
.1 J"I · ı.l [lla lbuki ıimdiye kadar hüku 

rı g.lZe •ı er a ı e ı mış ır. 

Yeni petı"ol 
istihsali 

Lorıdra, 2 (A.A.) 
Bir iııgiliz ldıına ıııü-, . 
hendisi Petrol cıkarrııak • 
usıılii bulıııııs ve ihtil'a • 
beraatini alıııışdır. Bu-
ııun rıatı ithal edilt>n 
ırntroldan daha ucuz 
olacakdır. 

met Naibi bu bapta yalnız 

bir defa için veto hakkına 

ıııalikdi ! 
11 Parlan enlor.un lıüku 

met naibini mesul tutmak 
hak kı lağvedilecek ve hü
kumet N ıibi kralla müsavi 
tutulacakdır 

ili Hükumet Naib'iği 

ıı,akanıında bir inhilal 
v ukuunda nazırlar meclisi 
o makamın salahiyetlerini 
kullanır llundan ancak ka· 
nunları tasdik hariç tutul
muşdur. 

iV 1 lüku net , 1aibinin 
salahiyeti hakk•nda şimdiye 1 

kadar cari olan 19'.W tarih-
li kanun hükümden 
cekdir. 

düşe 

MART 4 

Dr:ğ işik duyumlar: 

Amiral horti 1 Himalaya'lazın Ulçülmesi 
Himaloya dağlarına gideP ~ 

son ilmi heyetin en mühİlll ,'\,.. 
va z i f e s i, fotoğromeıre· 

nin yeni metotları vnsıtasilP l( 
Ilimoldyıı'ıarıa tam ve hs· 
kiki haritasını hazırlamakdır 

Macaristan'ın hükumet ıek· 
li, meşruti Krallık olduğu 
halde kral henüz yokdur. 
Macaristan'a çok hizmetleri 
dokunmu~ Amiral Horti sal
tanat naibidir. Gelen duyum· 
lara göre, Amiral Horti ağır 
ca hastadır lhşbakan Yul· 
güs Gömböş yanından ayrıl
mamakdadır. 

Lüiz Broks 

Eski Avrupa güzel ik kra 

Himayaların 4,000 kilometre.' 
yerini kaplıyun ( 400) muh· ı 
telif stereoskopik resim ba· 1Çiı 

zırlamışdı. Bu r esimler son· l\ıf; 
radan genel bir haritado lık 
birleşı.lirildiler. Bu iş, ente· illr 
resan olduğu kadar da haY. 'lh 

' 

liçelerinden , şimdi sinema 
yıldızı Lüiz Broks g.çenlerde 
Ağahan'ın yakınlarından zen 
giıı bir Hint Reisile evlen
mişdi. Bir kaç gün önce Mih 
raca ile karısı Paris'de bü

yük bir otomobil kazası ge 
çirmişlerdir. 

Kumandan Byrd 
kutupda 

Tayyareci meşhur kuman· 
dan Hyrd, Amerıka biri• şik 
devletleri hükumetine müra 
caat ederek bir ilmi heyeıle 
birlikde tekrar cenub kutbu 
na gitmek 
mişdir . 

istediğini söyle-

Lüpe Velez ve Tar
za nlar 

~1eksikalı yıld z Lüpe Ve 
lez kocası eski Tarzan J cın 

Ves Mül 1erden ayrılarak 

ı 932 Los .\njelos O lim piyat 
!arı yüzme şampiyonu, yeni 
Tarzan Buster Grabl ile ev 
lenmişdir . 

Şimeling ve karısı 

Meşhur boksör Alman Şi 
meling karısı sınema artisti 
Anni Ondr<1 ile Lirlikde 
Madrid'e bir maç i ı·in gel 
m"şdir. Durakda binlerce 
halk kendi 1erini hareketle al 
kışlamışdır . 

Bayan Suat Derviş'in 
hikayeleri 

Hulgar'lar çoktanberi Türkl 
edebi yatile ıılakada r olmağa 

başlac'ılar. llulgarcaya ilk 1 

çevrılen 1 ürk eseri "Çalıku 

şu. dur. Bu şHefi Rt~at 1 

Nuri alır Ondan sonsa ba
yan Suat Derviş gelir Suat 1 

Derviş.in birçok hikaye 1 eı i 
Almanca'ya o 1 Juğu g bi Bul 
garcaya da çevrilmiş ve 
çevrin el<dedır.Ara sıra Bul 
gar gazete ve mecmuaların
da " Suat Derviş Hanım

dan" diye hıkayeler baSil 
makdadır. 

Unlar 

Eı"miş 

Muradına 

Bayaıı LPıııia Balı'ııııı 

vazdığı lıu Psı·r ıııev:-;i-. ' 

rdt v~rici bir şekilde olınuf Qıı 

dur Stereo - Avtoğraf de· lal 
nen çok zeki bir cihazla ,ı d, 
b"r çift mikroskopun yardı· 
mı.yla ayrı ayrı olan bu ste· ~ıo 

reoşkopik (mücessem ) re· lin 
simler knt kat arz tabokaS1 tin 
modellerine çevrilmekdedirle1 ~l 
~u şekilt!e s rayla yapılsP Jn 
bır ı·ok el ameliyatlarıP· ı, 

dan sonra - o derece huso· k 
si lir ki. burı.la yazmoğı zaid'd, 
addediyoruz - nihayet Hı· lo 
mola yıı'ların en küı·ük tef er lı, 
ruo1ını hile gösteren tam ve 
hnkiki haritası el,le edilıııi! dl 
olur. ı, 

id, 
Birinci yüzdeki resmimizd1 'ı 

(y azının aslında büyük ren~ ıu 
li bir resim vardır) geodo; dQ 

D · .Fınslervoldernfoto . teodolı ıu 
ciho ziyle birlikde görünme~ 
dedir. Bu «Folo-Teodolit>ı cı· <iı 
hazı fotograf resimleri çe~· 
mekle beraber, aynı zaman· d0 
dıı onları öl{'mekdedir. 

k, 
Magda Şnayder b~ 

Villi Forsla "Sana taP" 'ı 
yorum., ve Yan Kipura ıll 
«Bir gecenin şarkısı» filirıılt ·ıı 
rini yaratan güzel Alrıı"~ ç,I 
yı 1 dızı ~lagda Şnayder ser 
lin'e dönmüş, fi lim hayatın 
yeniden başlamııdı. 

Çalıkuşu 1ın 
)e 

Reşat Nuri'n'n "ÇalıkuşO· di· 
1 ' 

rom~nını Bulgarcaya çev 
ren Boris Açkof, lu roııı' 
nı önce gündelik "Zara. lıt 
zetesinde tefrika olarak çı Sıı. 
karnı ıdı . Fakat o ıuretl1 Ilı 
bir tefrika ki, tefrikalı' ~ıl 
her gün kesilib saklansıl 5~ k, 
nunda bir kitab olur. Oıtb 1lir 
!erce okurdan gördüğü rsı lığ 
bfl üzerine hÇalıkuşulJ •Ç~ lıtı 
çukligata"bu defo kitab fıl •ı 
!inde tekrar basılmışdır. Ve 

"' Bayan Selma de 
Amerika'da <ışark yıldıt1 

ünvJniy le tanılan genç b' 
yan Selma r Şimdıki adı l 

Marclı\ '"Vernann Şirketi~ 
sabın.ı fılimler çevirecekd1 

~ir :z:aterin yası, ~. 
Oeııçlerımızdeıı R. Gökall' 1lf 

yazdığ·ı bu mesleki ve milli ', 
1
' 

Y<'S g ızetenıizde tefrika ed' te 
q 

dikdeıı sorıra kitab halinde 1 

mışd r. Güz 1 bir kapak içi~! 
1 bi 

ç k ııı bu piyes bütün okU1 

r .m ıza bıllıassa muallımlere ~ \ı 
Jık veririz. ~, 

li 
P.yesiıı heveskfırlar tarafı~ 

Ancak böyle olurs1 onun'a konu 
ıacak, ona yaklaıacakdı. Ve sonra bu 
kadınla niçin arkadat olıııak istediğini . 
kendine soruyor: " Onun güzelliği mi, 
yoksa acı cekmiş, çile çekmiı gönlümü 
beni kendisine bağlıyor ? n Diyordu. 

Aynanın karıısında bir bebek gibi 
güzel, bir su perisi gibi ince, narin . 
Gülümsüyordu. 

Bılge de bu sarııın kız karşısında 

çok ıey düşünyordu 
Dokturun da niıanl s nı sarın diyor 

lard . 

T<ıyyııreci 
Hobart 

Juvayan 
Loııdra, 2 IA.A.J -
llalw~i:-;taıı ııııp:ıra

toru ııa llizııııtl tPklifiıı
de hııluıınıu~ ı. laıı tav-

1 
mın en güzt·l rorııam-

dır. 

Hükümet parti•inin nü 
kum et reis ile va 1 i bu 
uzl;.ş na'1nda hariçte kalan 
çifçi ler fır~ ası önderi Ekard 
17 şu •at l a rihın,le iracl etdi
ği bir nutukJa kont Betlene 
şiddele hücum ederek, re 
form siyasas:nı başarmak üze 
re kendisinin Gömlıöş ile 1 

birlikde çal şma,ma, etlen' in 1 

engel olduğunu söyleıı. ştir 

Aynı zama.nda Ekard irtic ı 
kuvvetlerıne 1. <>rtell<rle,ban· 
lıal ra karşı gazetelerde ve 
siyasa alanında b"zzat sava 
şabağını fırkasına temin el. 
mişdir.İç siyasada \ı ;ıcarista 

her yerde tems li de müııı> 
"i kılınmış v.ı kad n role karı; • 

c 
"arsıın saçlar o nın bukleleri bir sarı 

gül demeti gibi kulaklarının arkasında 
dalgalanıyor. Gözlerinin ye~il karıı k 
maili gökler,denizler gibi der nleşiyordu 

Kendisini çok açan aç k yetil bır 
elbise giyd'. Küçük beyaz ıapkası sol 
kaı•na düımüş, bir ke 'ebek kanadına 
benziyordu, 

Çantası, palıucu . eldiven1eri, herşeyi 
birbirine uygun ve eyi seçılmiı ıe) !erdi 

Tam odasından çıkacağı dakıkada 

doktorla gezmeğe çıkdıkları günleri dü 
şündü O zamanlarda .. 

Böyle ayna karşısında saatlerce; gü · 

Acaba sar lar n açd ğ gönül yo ' uııu; 

Esmer 1er bir uçurumla kapat " bı 

lirler mi idi ? .. 
Acaba her esmer baş; bir sar ş n rü 

yayi dağ tacak kadar kuvvetli mıdır? 
Dotoru ac ı ac• düıünüyordu. Onun 

gönlü coşkun bir sel olup dizlerine ak
mış. sonra aşılmaz bir setle karşı a ~ınca 
Döğmekden, at·lmakdan yorulmuş, 

çekılib gitmiıdi 

Dalgaların geri geliıleri; kayalara 
çarpıılarından daha korkunçdur 

Devam edecek 

. . 
Yare ıııiı·al:n ı zı·ııci lla-. . 
lıart .lu\a\arı hiz1. t ve
ıisdirrııis ı°ıldııi:tıı n· ,;ıa- 1 

:ı;ıarıııı kı·ııdi~irıtlı · ıı 'rı· 
di~i 15 ZPllt'İ pilotla hl'
nıh .· r huı·a~a gt>lrııi~tl iı· . 

Ta~· yan·leri .\ rııı· rikada rı 
gelir gelıııt:>z adauılari e 
birlikdt• llaheşi:-;ıaıı'a 

gidecekdiı-. 

n n hakki müsavalını sürat 

Tavsiye ederiz 
Satış yeri: Belediye civarında 

gazete bayii bay Şükrü ti

caret evi. 

Şu 'aziyette ı anlaşlıyor ki 
Macar yıırdunun geçird ği 
buhran ezdı bir d.,vauın 

tekrarıd r Bu son faaliv.,tle 
le e 1de edeceğmi ve kendi toprak feodalıte•ine daya 
sinin hudut tashıh hakkında nan eski macar rejimi biraz 
ilk f rsatta b ıhsi !ezeliye. daha kuvvet kazanmı, bu -
ceğini de ilave eylemişdir 1 lunmakdadır. 

rılıuamııdıı. 

1 ler kitabçıda ve sa' 1lı 
kitab evinde SJ tılaıı bu pi'' 
~o kuruşdur. 

Yurttaş! 
llenılP~t't derdİiiİ lı· 

fiflı•tpıı llil~\lialııııt '· 
1 . ı' 

llllllllllU ) ı Cl'llll) !,° 

aza olıııakla t'll bÜ~
11 

in~ani vazift•ııi ,ap111 ~ 
olursuıı. • 

Balıkesir 1 lilaliahrrıer 
cemiyeti merkeıi 
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~ . ~~ ona,mil1etin başına gelen harb 
!erden, padi§ahın hıyanetin· 

den, yeni (Türkiye cumuri · 
)"eti hükfnıetinden) ve bu 
nun devrinde meydana ge· 
len büyük savaılardan ve ni
hayet büyük Türk kahrama
nından bahsetdi. Fakat Me · 
miş bu hakiki hikayeyi bir 
den kavrıyamadı. Bütün 
bunların : O sene içinde na -
sıl olabileceğini uzun uzun 

Savaş'ın Güzel "~ lıı 

===~ııını~ azı Yarış~~ 
A I· ~========== 
·ı~"~~ Yavaş yavaş düşüncesi 

büyüyordu. Acaba hemşeh· 

Do"nu·· Ş J., rileri k yafetlerini değişdir· 
~ 

Vapur sabahın sessizliği 
· ~İnde Marmara'nın durgun 
• ~!arından ılerliyordu.. 4 5 
8 k bir ihtiyar güverteden 
· llırnıak 'ığa da yanm ş suları, 
· ~billeri sevrediyordu. nado . ·~ nun saf rüzgarı yüzünü, sa 
• l,Jını okşıyor, ona köyün-
8 d,n müjde 1er getiriyordu 

\'atanın havası, Marmara'-
• ~I 

1
. n nıavi, rerrak suları haya 

• 1 
ne geride 1 ırakdı·-·ı yerle-

sı t· !""'I 

'n Çirkinliğini, pisliğini, ca-
eı ~•var! ğını getirdi 20 sene 
~ Q k alabalık, to~lu yerlerde 
. t b ' ancılar arasmda nasıl ya 
d Rdığına şoşd. Ölmeden bir 
. d•ha memleketini kendisine 
I· ıiisteren tanr sına çok şükür 
· er eldi. 

•
8 

d Başını indirdi. Uzakdaki 
ı! ~ 

'slara, mavi sulara tekrar 

l~krar bakdı.Derin bir nefes 
d ~ 

, 1"-'0nra uzun seneler ya ban 
• Cı Yerlerde hasretini çekdıği, 
• r 
ı qYasını gördüğü güztl yur-
il d~nun neler geçirdığini dü 

~ndü: 

j· ~· - Acaba şu saf hava hiç 
• 

1 rlenmemiş mi idı? 1 

• d- - Kart ki topraklarda kan 
nkülmerriş mi idı? 1 

I - Denizler ala br yanıb 
•n köpükleri'e kudurub kö 1 

PUrrnemiş miydı? 
Yoksa hep böyle s .. f; 

'•siz, sakin mi geçmişdı? 
O hu sualleri kendi so 

tııb kendi cevab vermeğe 
~ l•I · . 

'ışırken uzakdan lstanbul 
1 ~İirünmeğ" haşladı. Koca şe 

ır sa.hah uykusun lan na 1 
~~ılı uyanıyordu. Bunu doya 
doya seretdi, sonra kaıııara-
11~a indı, etyasını düzeltdi, ı 
leni elbiselerini, fesini gey 

• d 
i ı; hazırlandı .. 

t I Hu ihtiyar 20 sene evvel 
1 s'lanbuı'da gazete salıyordu. 
JI <ldakatınddn dola) ı oza· 
, llıanki vatanseverler de ya-

~ılarını bunun vaslasile hal
ı !·~ gidi gizli dagılıyorl rdı. 

1
'1r gün nası'sa 1 u feda\,ar

•I r'ğı Padişah hükü.neti tarıı
'i 'ndan haber alındı. Kedis· ni 
•sacaklardı Fakat d.ı ha ev 

ı 1el arkadaş 1 arı bil' s.ıhte pa
~Portla onu Amt'r ka'ya gön
derdiler Adına Yağız Memiı 

derlerdi. E•kişeh iri'n ( A .. ) 

köyündendi.Karısile bir tek 

mişdi de ondan mı kendisini 
hir yabancı zannediyorlardı. 
Lakin bunada inanmak pek 

çocuğundan başka kimsesi güçdü. Hiç vatandaşları şap 
yokdu O bunları bııakıb ya ka geyer miydı? 
han ellnine gitmekdense öl- I<alabalıi(ın içinde nasılsa 

meyi tercih ediyordu; ama bir çarşaflı gördü. 20 se 
arkadaşları raz• o'madı . 

!O Sene Amerika'da gece 
gündüz vatan hasretini çe· 
kerek yaşadı. Bir kaç defa 
mem 1ekeline gelmek istedi 
Fakat beceremedi. Nihayet 
bu sefer muvaffak olarak 
vatanına dönebilmişdi ~() 

Sene içinde yurdunda neler 
olduğundan haberi yokdu 

• * • 
Vapur Galata 

yanaşır yanaşmaz 

ilk önce o atladı. 

rıhtımına 

karaya 
Utanma-

saydı t~şlara kapanıb öpe· 
cekdi Heyecanını 1urdur 
dukdan sonra etrafına ba
kındı, hayret eldi: 

lstanbul güzelleşmişdi. anı 
ma c radıklarını görem yor
du. llütiin , rkelıler şapkalı 

idi. Kadınlar, kızlar ) üzü 
giizü açık,serbest ser est,kol 
ko'a geziyorlardı Bun ar 
kimdi? Niçin gözü bu kadar 
kalabnl ğ n içinde 1 ir tek 
çarşaf.ı kadın veya bir fesli 
erkel< göremiyordu. O lstan· 
l:u.'u böyle mi terk etmişdi? 
Hayır O h .. lde bu memle-
~ eti yabancılar mı al ı ışdı? 

1 layır.Ona da inanamıyordu. 
Cünkü işle gördüğü bütün 
insanlar n yüzünde !·endi 
ırk nın h<ısı•s \·etlerini goru 
yordu. 1 laydı bunda yan lsa 
bile şu l·ina 1arda da!galanan 
bayra ğınıda mı tanımı vacak-

1 
dı .. 

Yan ndan bir çocuk ge-
çerken annesine yağız Me-
miş'i göstererel<: 

\nne t u ad<lm kim'' 
diye sorJu, annes;: 

Mısırlı seyyahdır oğ

lu...., İ>tanlul'u gezmeğe gel 
miş. Dt c!i. 

Yailn: Men.iş bu konuşmayı 
duyunca sevircli Demek 
bunlar Türkdü Anına niçin 
kenclı~ine Mısır'lı diyorlardı? 

Sebebini anlamak için he 
me'l arlrn•ın~a.ı gidih sor 
mak i•tedi L:1kin kad n 
gençdi, utandı. 

nedenberi aradığını ilk ola 
rak bulmuş gibi bütün gay
retile yanına koşdu.Ona çar 

şaflıların, feslılerin ne oldu 
ğunu. nereye gitdiğini sora 
cakdı. Fakat kapın onu bir 
yabancı zannederek şiddet· 

le reddetdi, ce~ab vermedi .. 
Küçük bir gazeteci tCüm· 

huriyet, akşam) diye bağı

rarak geçerken çağ rdı, ga
zetenin fiatını sordu Sonra 
cebinden çıkardığı Osmanlı 

[5 J kuruşluğunu gazeteciye 
uzatdı. Küçük gazeteci kı

zararak gazetesini alıb sı

vışdı . 
Şimdi de aklını Cümhuri

yet) kelimesi kurcalıyordu. 

Acaba bu ne demekdi. Ga
zeteye niçin bu isim veril
mişd:? 1 ler halde bu da tanl' 
mad•ğ, ~eylerden bi i ola
cakdı.. 

Yazıyı biraz bi iyordu am
ma niçin bir tek dükknn 
levhası bile okuyamıyordu. 

Demek yazı da başkalaşmış· 
dı ... 

Artık vatanında da ya-
bancı gibi do aşıyordu.Yavaş 
yavaş utanmıya başlıyordu. 

Bu kadar ha !un içinde bir 
tek kendisi fes geymişdi. 

Herhalde l unun için herkes 
tarafından tuhaf görünüyor
du.Zaten kimseye birşey so· 
ramaması da bu uygunsuzlu 
ğundan ileri geliyordu 

Keneli ceddinden olan bu 
insanların kıyafeti, adeti ne 
çabuk tanınmıyacak derece
ye gelmişdı yarabbi! 
20 sene evvel çalışdığı dük
kanına geldi. Yine burada 
kitab satılıyordu. Amma çok 
güzelleşmişdi. Came~iınla

rında türlü türlü renkli· mec
mualar. kita:•lar dızilmiş· 

dı. İçerde de tanımadığı 
adamlar oturuyordu Kom
şularından yalnız bir ihtiya
rı lanı l. ~ar şıb ağ aşdılar. 

Yağız Memiş başına gelen
leri anlatdı.lhtiyar komşusuda 

düşündü 
• 

• • 
İhtiyar arkadaşından ay-

rıldıkdan sonra artık bu kı 

yafctle gezilemiyeceğini an

ladı ve derha 1 vaziyetini dü 
zeltdi.Baş na bir şapka geydi, 
doğru Taksime çıkdı. Orada 
ab deyi gorunce şaşırdı: 

Bu Qa ne idi, niçin dikil
mişdi?. 

Acaba en öndeki yiğit 

kimdı? Onun arkasındakiler 
ne yapıyorlardı? gibi birçok 
sual.eri biranda kendi kendine 
sordu. Abideye bir müddet 
daha bakdı, fakat bir mana 
vermeğe aklı kafi gelmedi . 
Biran ihtiyar komşusunun 

sözlerini hatırladı. Dedikleri 
ne daha evvel inanmadığına 
utandı ve a ı idenin heybeti. 
büyüklüğü karşısında hür 
metle eyildikden sonra doğ
ru Haydar paşaya indi. Ora
dan trene atladı. Artık kö· 
yüne gidiyordo. Yolda bir 
tarafdan karısını, çocuğunu 

dütünüyor diğer tarafdan 
her karışı değişmiş Anadolu 
toprağını seyredıyordu. 

Eskişeh'r'e geldiği zaman 
orayı da İstanbul kadar de· 
ğiımiş buldu. Sevgili vila
yetinin bu güzelliği karıısın 

da sevinç ya~larını tutama· 
dı. ağladı Yollar düzelmis, 
yapı 'ar yeni leş mis, halkı ço 
ğdmış, tıüyük fabrikalar şeb 
ri kuşatmışdı Eski sessizlık, 
dıırgunluk yerine şimdi bir 
canlılık, kanlılık ''ardı. Gazi
nolardan kahvelerden can 1 ı, 

şen musiki sesleri geliyordu. 
Bütün aileler Porsuk ça· 

yının kenarında gülerek, ko
nuşarak geziyorlar, gündüz. 
kü yorgunluk 1ar nı gideriyor
lardı. 

• • 
Yağız Memit o gün öğle-

den evvel köyüne geldi. Et
rafda ki ıseyi görem~dı.Çün · 
kü gençler tarlalarda. çocuk
lar mektebde idıler. Yalnız 

ihtiyarlar evde oturuyorlar 
dı. l'iraz sonra Yağız ~lemi 
şin ge'diğinl haber alan köy
lüler işlerini güçlerini bıra

karak köye koşdular. Çoğu 

~.~~~~a:m~===~==-
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- Sen 1 enim emirleri ı 
min ne kadar kati olduğu· 
nu bilmiyor musun:' Tek bir 

da garb cebhesi kumandan
lığını da !\hım beye tevcih 
etmek maksadile Kazım be· 

Set ,, el~ tel ıı Set ,. el ~et 
Yazan: MU~·TAFA. YÖRÜKCGLU 

tllırim hilafına hareket et 
d 1 İiıni te,bit eldin', 1 ıı defa 
en; kardlgahcla tu•nıak su 

'elite tecziye edeceğim. ikin 
c· 1 defas nda halin haraLdır. 
b· lledi. Süvari zabiti, hiç 
ır söz •öylemeden dışaııya 

11kd, doğ;u Fethi b, yın ya· 
~1 1\a gitdı. Fethi bev, süva-,. -
1 ıabıtini görünce: 

Sende mı Konya'ya 
~idiyorsu ? 

:-;livaıi 71lbiti cevab ver 
llıed; Fethi bey i ave etdi: 

~- l\onya'daki byan çok 
k 11 Yümüş, Derviş l•ey tedıb 

11 rnan•Lrn 1 ığ na t.tyin edil
llıit 

I Deyince süvari zal:>iti afal-
0.dı. Fethi beye: 

~ Ne ısyanı bu yahu? 
llnya'da ısyan ne gezer? 

lı Evet; hem çok ku \'vet-
~ Ve ehemmiyetli bir isyan 
ltnıanclan sabaha kadar, tel 

~•arı d ıanede makine 
o. i1:aldı. Mustafa 

başın

h:emal 

Paşa da ınakina başında te
di ı kuvvetlerinı idare edi 
yo( Çok ehemmiyet vcrilı

yor. Belki bu .gece sen de 
ınüfrezenle beraber trenle 
gidersin 

Kumant!an bende mu 
barelıe etmek kabiliyeti gör 
medıği için olacak ki müf 
rezemle lıeı 11 ber 1 arargah · 
da kalmaklığımı emretdi 

Fethi bey hayret etdi ve 
cevah verdı: 

!\umandan. Derviş bey 
le beraber lıer zaman senin 
harhciliğini sitayişle y:ıdeder 
Böyle şey mi o ur? 

- Oldu bile \la •matıh 
ben ş ındı yıne kumandana 
gider, rica edeceğim. 

Dedi ve der ha! kumanda
nın lııı~urıına girdi: 

Efen 1im, istırham edi
yorn n eni Derviş beyin 
maiyetıne verıniz Bu gece 
hareket edeyim 

Kuman•l ın ka~ların çııt
dı: 

söz söylemeden git, istirahat yin karargahını Eskişehir'e 

et. Karargahda kalacaksın. 1 nakletmesini emretdi. 
Süv ıri zabiti, h ıkikaten Kazım bey karargahını Es· 

bir söz söylemeden çıkdı ve kişehir'e nakletdiği esna-
yine Fethi beyin yanına gitdi. da İstanbul hükümeli de şa
Fe1hi bey malü'llatı oldu- şırmış bir halde idi. Padişah, 
ğu kadar, Konya isyanı hak- bir dürlü kabine leşki 1 i için 
kında izahat vermeğe başla· adam bulamıyor, mütemadiyen 
dı D,lıbaş is' inde cahil bir kabine değişdirmekle uğra 
şakinin idare ttdiği muaz- fiyordu Daha doğrusu, pa 

zam bir kuvvet, Konya şelı dişah sadrazamlarından, der-
rini basarak vali liaydar dine çare bulmalarını bekli 
ve mev~ci kumandanı mira- yor, lakin her tayin etdiği 
l.ty Avni beylerin kahraman- sadrazıırıı Anadolu harekatı 
ca miidafaalarına 

Konya'yı işgal ve 
rağmtn 

vali ile 
mevki ku·ııandanını esir al
mış o'duğunu öğrenince sü
vari zahitı hayretde kaldı. 

En emin bilinen Hr m nta 
ka olan l\onya'da bi 1e İngi· 
liz altınların n ve halife nü 
fuz11nun icrayi tes'r etmekde 
oltluğu anlaşılıyordu. 

Bu larihrle garb cebhesi 
kumandan Ali Fııat Paşa ol 
makin beraber bütün hare 
katı bızzal Mustafa Kemal 
Paşa idare edıyordu. Kazım 
beyin dirayetiııe güvenen 
)1ustafa Kemal Paşa, icabın-

na karşı izharı aczediyordu. 

Padişahın .on ümidi Tev 
fik paşada olduğu için bu de

fa Tevfık paşayı kabine teı

kiline memur eldi. Paditah, 

Ttvfik paşa ile yapdığı husu 
sı bir mülakatda: 

Paşa, dedi Senin dira 
yeline güvenerek memleke 
tin mukadderatını eline tes· 
lim ediyorum. l\uvayi milli· 
yeciler aldı yürüdü. Kendi 
kuvvecimizle bu adamlara 

birşey yapaınıyacağ z Ancak 
senin zekan sayesinde, Mus 
lafa Kemal'! İstanbul'a getir. 

IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketleri 

Bulgarlar da dillerin~eki yabancı sözleri atmak için Derimiz ve hastalıklara 
münakaşa ediyorlar. karşı savaşı 

"Nauçna Tribuna,, dan 
Son zamanlarda dill~rinde

ki yabancı sözleri atıb at
mamak mP,selesi Bulgarl11rı 
da düşündürmiye başladı. 

llergün bir çok gazeteler bu 
hususda fıkirler orhya atı

yorlar Münak~şalar yapı

yorlar. Şimdi orada da dıl 

inkılAhı yapmak günün me
sdesi o\muşdıır. Ve bazı 

gazeteler bu hususıla bizden 
ibret olınmas•nı istemekde· 
dirler. 

ccNauçna Tribuna» gaze
tesi cc Bul gar d ilınin temizli
ği için» adlı bir yazısında, 

bütün münakaşuları hulfisa 
etmesi münasebetile, şunları 
yozmakdadır: (Şunu da söyli
yelim ki. bu işıl~ zararlı çı 

kacaklordan birisi de bizim 
dilimizdir. Çünkü Bulgarca 
da pek ı·ok Türkı·e söz var
dır.) 

«Aylar var ki, gazete ve 
mecmualorımızıla bu işlerle 

uğraşan bilginlerin söyledi
ği sayısı ( 10,000) !eri ge
çen yabancı sözlerin Bulgar 
dilinden atılm1sı m's~lesi 

onu lanıyamadı.1 lele bazısı hiç 1 

görmemitdi. Fakat ihtiyarlar 
Yağız -Men iş'i gençlere ta
nıtd ', Macerasını anlatdı. 

Memit'i tanıyan tanırnıyan 
herkes sevdi. Ona sarıldılar, 

ağlaşdılar. Yorgunluğunu al 
dı'ar.Börekler tatlılar pişirdiler. 

Eğlence tertib etdiler. Üç 
gün ona acılarını, derilerini 
unutdurmak ıçın çaldılar 

oynadılar, şenlık yapdılar. 

Ylemiş bu samimi dostları 

arasında hakikaten her acı· 

sını unutdu yeniden dünya
ya gelmiş gibi dertsiz tasa 
sız bir insan oldu. 

Hemşehrilerinden oğlunun 

Ankara'da hükümt t tarafın· 
dan okut'duğunu duyunca 
karısının ölüm haberi onu 
sarsmayı. 

Bir hafta sonra Ankara'
daki oğlunu görmek İçin 

dostlarından izin alıb yola 
çıkd'. ı\nkara'nın yenileş

diğini, güzelleşdığini duy 
muıdu Acaba 30 seneden
beri göremediği bu yeni 
şehri şimdi nasıl bu'acakdı! 

Fakat ona okumuş oğlu 

her şeyi öğretmeğe kafi ge 

lecekdi. 

K. A. 

tebilirsek n eseleyi halledebi · 
leceğiz. 

Zamanın ağır başlı diplo 
matı olanTevfik paşa, padi
ıahın gözüne girmek için: 

- Efendinıi1in irşadlarile 

mümkün olan bir şeydir 

efendım. 

Diyerek veli nimetini (!) le· 
selli elıneğe çalışdı. 

Konya isyanı hakkında her 
tarafda ma'ü ııat bekleniyor, 
lakin en sıhhatli haberler 
I<azım beyin karargahına geli
yordu. Halifenin aleti olan. 
İngiliz altınlarile satın alınan 

Delibaş demlen şaki ve bazı 
yobazlar saf Konya halkını 
galeyana getirmek için: 

"Peygamber vekiline, Mus
tafa Kemal ve kuvvetleri is
yan etmiş bir takım yaban 
cı farmasonlar dini islamı in 
kar ederek memleketimizi 
zabtedecek, çoluk çocuğu

muzu dinsil vapacnklar, Al 
hını seven silahına sarılsın, 

bu dinsizleri imha edelim, 
dini islamı kurtaralım " 

Diye beyannameler neı 

rederek propaganda yapdı

lar ve çok kısa bir müddet 
zarfında da, binlerce adam 
loplamağa muvaffak oldu-

şiddetle mevzubahs olmağa 

başladı. Göya böylece, ya
bancı sözlerin Bulgarca eski 
sözlerle değişdirilmesinden 

kitab dilimiz ı·ok şey kaza_ 
nacak: Gen'ş halk kütleleri 
tarafından yanaşılması, an
laşılması dah:ı kolay bir 
hale gelecekdır. 

Evet ama, bu herşeY'len 
önce dil zenginliği, p!Anlı 
bir çalışma ve, bizde mev
cud olmıyan, bu işi inançla, 
bilgiyle, başarabilmek az· 
mıle sarılmış kudretli ele
man istiyen bir hareketdir. 
Bugün aynı dava içinde 
yüzen Türkiye'den, bu hu -

susda örnek almalıyız. 
!:!o zı filolaklar (Prof St. 

Mladenof kabilinden), «az 
fakat öz» ile ifode edilen 
dıl leamülüyle alAkadar 
bile olmaksızın yabancı 

sözleri, olmadık anlaşılmaz 

yapma - sözlerle değişdire

rek zorlu edebiyat dilimize 
sokmak istiyenler. Bazen 
öyle kıırışık fikirler oluyor 
ki, bunları yalnız bir ya
bancı sözle ifade edebiliyo
ruz ve buna çok alışmışızdır 
Halbuki şimdi bizim dil bil
ginlerimiz, yaban sözlere 
karşı duydukları koyu kin
den ötürü, ç·ekdikleri zah
ınet1ere, dökdükleri terlere 
rağmen verimsiz çalışmala· 

rile, bir yabancı söz yerine 
koca bir «cümle» yaparak 
sanlarınca dilimizi Bulgar. 
foş,lırıyorlar. 

Geçen gün sabah gazete
lerinden birinde «Dilimizin 
temizliği ı~ın>> makalesile 
İv Nıkolat adında, yeni bir 
dil bilginile karşıleşdık. 

Makule şu sözlerle başlıyor

du: «Bulgar dili yaban söz
le dolmuş ve dolmağa de-
vam ededurmakdııdır, Bu 
böyle giderse dilimiz pek 
yakında çok kötüleşecekdir. 

Ve belki de acunda bir gün 
ıı,elib adı bile anılmıyacak
dır.!>1 Ve bunun ne ölçüye 
dek ileri gitdiğini söylemiş 

olmak için bir gündelik ga
zet•deki ilmi bir mubahesa 
yı (intiltat) örnek göstererek 
o yazıda (3o) sırada (3o) 
yabancı sözün kullanıldığını 

söylüyor. Bunun üzerine za. 
vallı İv. Nikolof haykırıyor: 
«Bunun sonu çok korkunç
clur. Dilimizi uçuruma doğ-

lar. Konya ıehrini zabteden 
asiler, bir kısım kuvvetleri
ni mülhakata göndererek 
isyan mıntakasını tevsi et
diler. Bilhassa Bozkır ve 11-
g:n kazaları, tam manasile 
halifeci olduklarını göster
diler. 

Afyon'dan ve cenub ceh
hesinden aldığı kuvvetlerle 
1\ on ya şehri üzerine yürüyen 
Derviş beye kartı çıkan is 
yan. Konya'n n meydan is
tasyonunda kati bir nıuha

rebe vererek Dervi§ bey 
kuvvetlerini mağlub etme 
ğe karar verdıkleri gibi ya· 
bancı addetdikleri bütün 
muhacir Türkleri Konya'da 
habsetmiıler ve baz larınıda 
öldürmütlerdi. 

Senelerdenberi Konya'da 
ikamet eden bazı münevver 
muhacirler halkı tenvir etmek 
istediler, lakin bu hüsnüniyet· 
!erinin mükafatı, kelleleri
nin koparılması oldu. 

Bu fecayii haber alan 
Derviş bey, Yavuz Selim'in 
Çaldıran muharıbesini andı
rır bir tarzda maiyetindeki 
kıtaata kısa bir hitabe irad 
etdikden sonra kır atını 

asiler üzerine sürdü. Dervit 

"N. Tribuna,, dan 
Deri yalnız dışdan gelecek 

tesirlerden bizi koruyan mi
hanilıi bir perde işini gör-
mez. Bundan başka deri, 
muhtelif hastalıklar yapıcı 

mikroorganizmalarla olan 
en büyük aktif bir vasıta

dır. 

Bu hususta bilhassa Şi. 
kago doktorları B. B. Sin
ger ve Arnold'un, muhtelif 
hastalıkların kültürlerle 
yapdıkları tecrübeler çok 
karakteristikdir. insan deri· 
si üzerine bu şekilde eıınl 

basiller koyarak iki doktor, 
basillerden 90 _ 95 misli 
bir hissesinin ölümüne yal
nız on dakika kAli geldiğini 
keşfetmişlerdir. Bilhassa ti
fo basilleri deri üzerinde 
çok çabulı: ölmekdedirler. 
Fakat bütün bu tecrübeler 
yalnız temiz deri üzerinde 

1 

eyi neticeler verebilmişlerdir. 
Kirli veya yağlı derilerde 

bakteriler saatlnce ysşı)abil-
1 mekdedirler. Saatlerce Aynı 
tecrübeler tırnak altınd11 yapıl-
mış va aynı neticeleri ver

mişdir, Orada da, şayet tır
nak temizse mikroplar ça

buk ölmekde ve kirliyse 
daha uzun bir müddet ömür 
sürmekdedirler. 

Bugün 
Sağlık 
Ecza hanesi 
Nöbetçidir 

ru sürüklüyoruz. Bir cina
yet, Calı:at ulusal bir cinayet 

işlediğimizin farkında bile 
değiliz!» 

Fakat, aynı gazetede, 

«büyük cinayehıi işaret eden 
gazetede, komşu direkteki 
(sütün) «Aşkda secim» ope
rası için yazdığı ilmi ma

kalede Prof D. P. lvanor, 

tam (7o) yaban söz kullan
mışdır. Profescrün ( 11) sı

rasında ( 12) yabancı sözle 
karşılaşıyoruz. Bu da, gaze_ 
telerimizin ve münevverleri
mizin bulgar dilinin temiz
lenmesi İçin «aldıkları» ted
birlere bir delildir. 

beyin bu aa vletinl gören 
kıtaat ilerledi ve her nefer 
istihkarı hayat edercesine 
döğüımeğe baıladı. 

Meydan istasyonunda vu · 
kubulan muharebede asi· 
!erin münhezimane ricatları 
üzerine, çok ince düıünen 

Derviş bey, bu vatandaıların 
kanlarının dökülmemesi için 
ke11di kıtaatınını takib hare
ketlerini tehir etti. Çünkü 
bu yobaz iğfalatına kapılmıt 
olduklarını pek ala biliyordu 

Konya 'ya giren Dervlı 

bey evvela,mahbuı bulunan 
vali ve mevki kumandanını 
tııhliye etdikden sonra muh
telif yerlerde mevkuf bulu
nan muhacirleri serbest bı
rakdı, ondan sonra aıilerln 
tekasüf etdiği Karaman'a 
hareket eldi. 

Bozkır ve Ilgın kazaları 
na tia birer müfreze gönde
rerek İsyanın biran evvel ten
killerini temin etdi. 

Delibaı, hemen yaln•z 
baıına kalmış bir halde, ya
nında dört arkadaııle Ka
raman'dan Niğde'ye doğru 
kaçıyordu. Yanında bulunan 
Bozöyüklü çerkeı Hak
kı isminde birisi atını ıürdll 
ve Delibaıın yanma gele
rek: 
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Medeni Akken 

Cerrahi tıasla ' ıklar ~ LÜTF~N __ OKUVUNUZ ! fç ve salgın hastalıklar 
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nnı kabul ve tedavi ederler· 
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Zayi 
Edremit Askerlik şubesin- 1 

den aldığım terhis t zir.ere· 
mi kazaen zayi etdim. Yenj. 
sini alacağımdan eskisinin 
hükmü yokdur. 

Edremit z~ytinli karye
sinden 321 doğumlu 
Ahmet oğullarından 

Salih oğlu Mümin 

Zayi 

Bandırma Ta~~ik a t 
Hakimliğinden 

Llandırma'da dava vekili 
llüsnü oğlu Ahmed. 

Karınız Manya'sın Yenikö 
yünden Salih kızı Saibe ta 
rafından aleyhinize açılan 

boşanma davasının yapılmak 

da olan muhakemesinde ika 
metgahınızın meç hı 1 ka ı. 
dığından dolayı hakkınızda 

ilanen tebligat kras na ka 
rar veri l miş ve muhakeme 
de 7 J 935 Perşembe günü 
saat 14 talik kıl nm ş o1du 

Edremit Askerlik şu besin. 
den aldığım tehris ttskerem 
kazlen zayietdim. Yı·nisi- ğundan o gıın ve oaatte geL 

Dr. M. Aıil1 

CılL, frı•ıtgi. lıı•l

:-oğu kluğıı lıa~ıalı 1, la,.. 
' ' 

ıt ı i"ı LPlıa:-~ı:-;ı. 

Hastalarını saat üçte 
ı hükümet caddesinde mu· 

il ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

A one ücreti ni alacağım için eskisinin 

1 

mediğiniz veya tasdiklı ve 
hükmü yc>kdur. kaletnameyi haiz 1 ir vekil ! 

ı ollamadığınız takdirde muha ! 
Y iL Cl bOO Kuruş 

6 A YLIGI 450 • 
Eılremit Zeytinlı kar· 1 kemenin gıyaben rüyet ı 
yesinden 320 doğum- o unac<tğı tebliğ' makamına 

3 A YLIGI 240 • 
Abone ücretleri taksite 

lu Hüseyin ıığulların· i kaim olmak üz;,re i'an o1u 
dan Mehmed oğlu Mebmed nur. · 
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bağlanaôilır. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruştur. 
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