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Rusya'da rejime karsı ~oyan 18 ~isi 
~urşuna dizildi 

Çıkaran •• Baıyazıcı 

Eaat Adıl Müstecablıoğlu 

ikinci YIL - SAYI : 393 

0 n uncu yıl dö ~D?ii 
sibetile 

mün«ı -
1 
At•ı t ü ı·k·~ 

Tebrikler Asilere 24 Saat Müsaade Verildi. 
aş ve dış bakanlarını 

hay Titülesko 'erdiği lıil' ziyafeıde ,\talürk, 
1srı1et fnönü ve Tevfik llü~tü Anıs hakkmda ~u-

zı>I sözler sö~ ledi 
d 'Bukreı, 5 (A . A ı Ra 
1 Or ajanıı bildiriyor ismet 

1n°tıiinün baıbakan ve Tev 
~k Rüıtü Aras'ın dııarı ba
•tıı olarak 1 O cı y 1 dö

~liıtıleri münasebetıle balkan 
~11lantı lıaıkanı bay Titüles 
do dün bir z iyafet vermiş· 
1
• Bay Titülesko söylediği 

11ıtukda bu davete saik olan 
:'tın bir teırifat mecburiyeti 

1~~11 kuvvetli bir zaruret 
dıığunu kayd etdikden 

'oııra demitdirki: 

~ - İsmet fnönü ve T.evfik 
~GttiiAraı on senedir vatan 
rıııın ve sosyal barııın bü . 

Bay Titülesko ~Gk menfeatine fasılasız 
'tbakanlık ve dııarı iş~eri J 

~kanlığını ifa etmekd~dirler. 
~~er her tarafda Kamiı.l 
latürk 'e tarihte misli olmı 

:•ıı ve bütün bir milleti 
ı'~itdirmek onun eski iti 
b'tlarının yerine beterıyetin 
\ıRiin ittihaz edindiği en 

1Gksek ülküleri il.ame et 
(tk ve her an en kutluk 
~erruatına kadar ufusal 

kanlar meclisi hir ailedir. 
Onu bir tek kanun idare 
eder. l\arıılıklı sevgi orada 
bir tek usu l tdtbik edilir. 
Sade tek birfey ona tamamın 
m~chulcur. Entrika! 

Yatı nezaret etmek olan 
'ı!ri için en hararetli ta-
~· 

d1llıler ira edi 'memit olsay 
" Atatürk tarafından tesis 

'dilen istikrar onun eserinin 
1 

1
' ebı:diyetin vusati enbe-
f lahitler derim.Uzun •iya-

Bundan sonra Türkiye 
orta elçisi Hay 
Suphi Tanrover söz almıı 
ve 35 yıl içinde beş harbin 
dehşetlerini görmüş olan 
Türkiye'nin mazisini anlat
dıkdan sonra ve istiklal har-
bi devresinide Türk inkılô. 

hından kamutayın 23 nis , n 
1920 celsesinde iki rejimi 
suretile anla tını~d ı r. 

Sülün gayretlerinin Türk 
ulusunun vazıh bir suretde 
tekarrür ettirilmiş hududlar 
içinde yükselmesine hasre 
dılm i ı yakın ve uzak kom
ıularla Lülün nıualliik me 
selelerin halli. dahili nizam 

1 hayatımda her meseleyi 
'nt olarak tahmin ve ıhata 
~ •ıeıtnl İsmet lnönü kadar 
•lı bir adama tesadüf et · 
~ !dirn Onunla ilk defa mü
I kı olduğum valut derhal 
'ndisini daimi •uretde ta- ve emniyet ve bütün devlet
~'Yor gibi oldum ilfr kelime lerle dostluk tes isini, bu o 
''il e teali etmeden her ıey kadar açık ve realist bir 
'it kkında mutabık olduğu 
~Ilı hissiyatında idim.Bunun 
1ndir ki İsmet lnönü nü 

. •I lblerin en büyük fatihi 
arak tavsif etmekde tered 
G t etm dim. 
Tevfık Rüştü Aras'a 

l!lince: Zahiren ayrı, 
'kat cevher itibarile değe· 

11 ~fn ne kadar aynıdır! Tev · 
\ Riiıtü Aras uluslar arası 
d'Yatınm lıir müte lı arrikei 

1 ı'iıııesini teıkıl eder o 
llıasa vdı mühim bir Çllk ., . 

n erler vücut bu 1m yac11kdı." 
~ \y Titülesko bundan rnnra / 
~ 11kara'ya yapdığ seyahatı 
'tırlatmıı ve demiıdir ki . 

ıı; insanları kendilerini yarı 
\\ blar derecesine çıkaran 
d 0tite olmadıkça bu ka 

1't ezici vazifeleri lüzumu 
~çhile ifa etmiyecekleri 
1 llaatınd " bulunan A latürk 
ltı~tıdislni hiç bir vakit aldat 
ı\ Yatı görüşü ile kendine 
tıı'ıııet yeri ve Türkiye 
\ llıurivetı bakanlarının 
1~' 11 di reis'iği altında içtima 
,:h~li olarak Ankaranın 
1. Y1ık1t:k tepesini Çan
~'Yll' 'e Ya seçmeğe karar verdi 
ı ı: htç bir zaman gelıp 
q1 hlarının davetlisi olma · 
ı;,ııı. Fakat buna mukabıl 
lı1~kaYa'ya iliı.hının davl't 
dG~ 01 duııı 'e oradan gör 
ı,t ı Üııı unutulmaz hatıra 
~f bütün hayatımca mu-

siyasetdir ki ınetin 1 ir el ve 
yoru lmak bilmez bir ga)'rd
le sevkedildiği için Türkiye· 
nın s i zın aleşin teşebbüsle 

rinız nelices i olarak lıurada 

mazhar olduğu kı ymetli 

dostluğu müazam bir teza
hür haline çıknıııdır. 

Bay Suphi T nrıöver bun· 
dan sonra önderimiz ve eseri 

ve onun iki büyük ve kıyme tli 
mesai arkad a şı hakkında 

sevgi, ba ğlılık takdir ve 
hayranlık ic azı l.,şk i l eden 
sözlerinden dolayı bay Tıtü
lesko' ya teşek kür etmişdir. 

Londra, 5 (A.A \ İtalya 
ile llabeş a rasında bıtaraf 

mın tak11 ih cfası hakkında 

anlaş -rıışlardır 

tielan k, 5 ( .\ . \) Harbiye 
bakanı bay KonrJilis gelmiş 
bir ~e \ a nname neşretmlı 

ve seferber edilen her kıta
atın Seliı.nik' de toplanmasını 
müteakib büyük taarruzun 
başlıyacağını söyledi 

Karahan 
Ankaraya döndü 
Aakııru 4 (AA) bir müd

detten beri \los'<ov..ı'da bulun -
makta olan Sovyet büyük 
elçi ~ı Bay Kurahan bugün 
kentımizıı dcinmü~dür. 

Ankara, 5 (A.A) 
mutayca ittifakla 

Ka-
curnur 

reisliğine tekrar intihal.ın· 

dan ötürü Atatürk'le lran 
şahı Fransa, Yı:rıan. Avus 
turı a, cumur reisleri ve 
Yugoslav başbakanı arasın
da tebrik ve teıekkür tel 
yaııları teati edildi. 

Girid Adası umum Valisini öldürdüler 

Kıır11ltay 
gurııbu 

Avorof mühim suretde yaralandı-Cumur reisi beyanname 
neşretdi-Venizelos'un evini bombarduman etdiler-Selanik 
limanına toı·pıl döküldü-Asiler üzerine bombarduman 

tayyaı·eleı·i ve torpitolar gönderildi • 
1\ -- ---

Ankara. 5 - (\ A) - C. Asiler arasında isyanlar baş gösterdi 
H F. llıyasetin.- kaıııutay 
gurnbu baıkanlığından C 11. 
F partisi kumutay grubu 
bu gün sa a l 15 de grup ba 
kanı Orunvağı Erzincan 
uylavı Saffe~ Arı!<anın baı· 

k nlığı altında topıanmıı 

ve kamutay toplantısıdda 

parlice yapılması lıararlaı 

mı~ öz,I encümenlerini ye 
niden kurulmaları yondemi 
üzerine görüşülmüıdür . 

Ankara 5 (S l;i) Kuru!tay 
gurubu Erzıocan snylavı Sıf 

f,. t Arıknnın başkanlığ ı nda 

toplanm ı ş ve cncllmuıler ıı·iıı 

~örüşmb ll'rde bulunmuştLr: 

Art,iııde p çell'r kalkı
YOr 

Artvin, 5 '[A.Af - (jele_ 
diye meclisi peçe ve çarşaf 
!arın kaldırılmasını söz bir 
liği ile onay ' amııdır. 

Erzuruııı'da fıı·ııııarıııı 
zaral'ları 

Erzurum, 5 {A.A) - Şid· 

detli lodos fırtınl\sından bir 
evin damları yıkılmıı ve bir 
ev çökmüşdür. Nüfusca za 
yiat yokdur. 

Allna, 5 IA.A] - Atina 

1 
ajansı bildiriyor. Reisicumur 
ulusa hitaben bir beyan.1ame 
neıretmekdedir. Bu 1 eyanna ·l 
mede Yunanislan'ın çetin 
bir siyasi ınaddiyelln neti 
cesi vukuu oldukça nadir 
bir mücadele sahuına dön 
düğünü ve bu vaziyetden 
ötürü vatanın az zaman 

içinde nihayet kurban gide · 
ceği dahili l·ir cereyana 
sahne olmasını müstebat 
olmadığını söyledikden son 
ra reisicumur sıfatıle bütün 
ulusun dikkatini cebren 
bu tehlikeye celbetmekde 
ve ulusu bütün tahsi ve si
yasal ihtirasları unutmağa 
vatani kanunlarına itaata 
davet etmekdedir. 

Atina, 5 {A.ı\j - · Royler 
ajansı bildıriyor Hükümet 
bütün hava ve deniz kuv · 
vetlerini Girid asileri üzerine 
göndermeğe hazırlırnmakda· 

dır. 

Tayyareler birçok defalar 
asi gemileri bombard man 
etmiılerdir. Avarofa 112 
kiloluk bir bomba isabet 

Japon Mümessilleri 
- - -

Memleketimizde ne çeşit ve ne 
şekil mal alabileceklerini tetkik 

ediyor 
f st::ıııbul 5 (S.~) 

Japon yanın t>n bü) lik 

ıııerısucal fahri kası 

nıünıc~silleriııden iki 

nı ü lı ._, ıı ti is şe lı r i nı ize 

gelnıişdir. Ökorıomik 
le tkikleı·de bulunan 

ve Türkofisle ıııulıtdif 
temaslar yapan bu iki 

malını almak preıısipi

mize uygun düşeıı bu 

arzunun her iki laraf 

ıçin de hayırlı sayıla· 
cak ııc>ticelere bağlana-., 
bileceğini umuyorlar. 

llu noktai nazardan 

Türk-Japon ticari ıııii

nasebetlerinde veni ve 

kişi meııılı•ketinıizd('ll nıiilıirn inkişaflar bek-

ala hilecekleri eşyanın lPıınıekdedir. 

• 

ciııs 'e şekillt>ri lıakkııı-ı==~=::-::=~~=:::\ 
da izahat alnıı ıarôır. Esnaf 

Japonlar Tiirki)e ile 

oıan ticaı·ı rnüııascbeı. Ban~ası tasfiye ~eyeti ça-
1erini artırarak ra~Ja 

nıal almak ve O nisbPt- lışmalarına devam e~iyor 
LP mensucat satnıak İstanbul 5 (S.Ş)-Es 
fikı·iııdedil'ler . Ataka- naf Bankası umunıi he-

darla:- malııııızı nlaııın yetince seçilen tasfiye 

İtalya 
İlt> Habe'istan aııla dılar 

Roma 5 (S.Ş)- Habeşis 
t un ile İtalya arad ı ndn ser· 
beot biı mıntuk:ı teşkil 
olunması takarrür etmişdir. 
Arııdaki anlaşamamazlık ka
panmak üzeredir. 

Londra 5 (S . Ş) ltalyan 
Habeşistan nnluşmusı eyi bır 
netice vermek i:izeredir log 'l-

komisyonu çalışmaları

na başlamışdır. Heyet 

banka binasının boşal

tılmasıııa ve banka) a 

aid eşyaııın satılmak 

suretilP elden cıkarıl-• 

etmitdır 

Venizelos'un H a n · 
ya'daki evi bombalarla tah-
rip edi'mitdir. 

Asilere k a r ı ı 
mukavemete teıeblıüs eden 
bir genera ve sabık Girid 
valisi öldürülmüıdür. 

Tipos gazetesi Avarof mü 
rettebatından isyana nihayet 
vermek istiyen 225 kitinin 
kurşuna dizildiğini ve ce•et
lerinin denize atıldığını yaz
makdadır . Seliinik' de topla· 
nan hükümet kuvvetleri 
general Kamenos'un kumanda 
et diği asi kuvvetler arasın 
da ilk müsademe lstroma 
yakınında vuku bulmuıdur. 
Asiler rica! etmiıdir 

llarbiye b a k a n ı 
g e n e r a 1 Kondilis asi· 
lere teslim olmak için 24 
saat mühlet vermiıtır. Tes
lim olmadıkları takdirde 
Hükfimet kuvvetleri yeni
den hücuma geçecekdir. 

21 bombardıman tayyaresi 
asilere kartı tecavüze geç· 
mek üzere gönderilmitdir, 

Atina 5 (A.A) - llükü 
met bankalardaki mevdua 
tın çekilmesine mani olmak 
için evvelce vermit oldu
ğu kararı geri alrnııdır. 

Hükümetin elirıde kalmıf 
olan 3 torpito muhribi 
Girid adasına gitmlılerdfr 

Tayyarelerle birlikde asi 

gemilere karıı yapılacak 

harekete ittirak edecekler 
dir . Hanya'dan gönderilen 
bir telsizden anlaııldığına 

göre Girit asileri kaçmak 
tasavvurunda ve Rodos'a 
gitmek niyEtindedirler. 

Atina 5 (s.Ş) Cumur re· 
İsi Zaimis Yunan milletine 
karı 1 bir beyanname ner 
retmitdir. Bu beyanname
de Yunanistan'ın dört gün 
dür milli bir felaket içinde 
bulunduğu bu yüzden bütün 
Elenlere vatan severlik gü · 
nünün gelmif olduğu her 
kesin bu yurd vazifesini 
yapmasını söylemekde ve 
felaket müthiş olmakla be
raber rejimin tehlikede bu 
lunmadığı eklenmekdedir. 

Atına 5 (A.A) - Aske 
ri harp divanı kurulmuıdur. 

----~~--

Atina'dan bir görünüş 
ve Venizelosu 
saymışdır. 

kanun harici 1 Yunan gazeteleri hadiseden 
teeuürle babıetmekdedlr. 

Atına , f AA] - Ası Hük(imet tayyarelerin Avo· 
rof'a atet açmak mecburiye· 
tinde kaldığı ileri ıürülll1or. 

gemilere karıı büyük hava 
taarruzu bu sabah tekrar 
baılamııdır. Bu gemiler Girit 
adasına sığınmıılardı, Kısmi 

seferberlik normal şekilde 

devam etmekdedtr. Btr çok 
gönüllüler askerlik ıubelerlne 
müracaat etmekdedtrler. 

Atinu 5 (S Ş) - Asiler 
Selanikden gelrn sivıl lmv
vetlerle hükumet kuvvetlııri 
ıırosındu sıkışmışdır. Asile
rin manevi kuvvetlerinin sar 
sılmış olduğu sanılmakdadır. 

Netıceoin iki gün ıcin· 

de bPlli olacuğı umuluynr 
General Kondilis asilerin 
mutlaka te lib edilccPğini 

söylemi dir. 
ııu sabah Kondilis t ay-

yarelerle asilerin üzerine 
beyannıme artcl:rmış ve 
derhal ıltica edecek olan 
lurın affı edileceğini ilAn 
etmi~Jir. Kondilis !ıu 

beyannamede kendisinin as_ 

la yalan söylememiş bir kum 
andan olcluğuauda eklemlşdir 
Atına,5 (S Ş) - Bu sabahki 

İngiitere 
Mü~afaa bü~cesini ve kuv

vetlerini arttırıyor 
Londra, 5 {A.A ) - Hava 

itleri için tahmin edilen bzd · 
ce geçen senekinden 3 mil
yon bin 11 O lngiliz ltrasıdır 
büyük biritanyanın müdafa
asına ayrılmıı olan kuvvet
lere yeniden 11 filo ilave 
ve bahri hava kuvvetleri 
19 cüzütam ile takviye edi
lecekdfr. 

Gtrid aıllerl icabında Ro· 
doı'a kaçmak üzere tertibat 
almıtlardır. Veolzeloı için 
bu yolda bir kruvazar ha
zırlanmııdır. 

Alınan bir habere göre Gt
rid umumi valisi Vealzelo· 
ıun emrile kurıuna dtzilmlt· 
dı. 

Bugün 21 bombarduman 
tayyaresi Makedonra'ya ha
reket etmitdir. 

Selanik, 5 (8. Ş) - Bugün 
bir deniz harbi olacağı tah
min ediliyor. Sellnlk limanı
na torpil dökülmüıdür. 

Asi kuvvetleri yekünu ıı.ı 
binbeıyüz ki tiden tbaretdir . 
Bulgaristan hudutlarını em
niyet altına almııdır. Herhan· 
gl bir kaçağın derhal ıilah

lar•nı almakda ve muhafaza 
altında tutmakdadır. 

Atına 5 (S·Ş) General 
Plastıraı Brendlzl'ye gel-
mlıdir. 

Sorbon 
~niversitesinde Türklük 

koni eransları 
Ankara 5 (S Ş) Paria'in 

S o r b o n üniversitesinde 
Türklük hakkında verilecek 
olan konCeranslara başlan
mışdır. 6 mart da yine Sor
bonda «Türk dilinin bugün
ki islabatııı martın 14, 16, 
18 nci günleri Je sanat enı. 
titüsünde «Türk şiiri» hakkın
da konferan~lar verliecekdir. 

Atına borsası hadise so· \;;;~~===:::::::::==:.=;:=:============ 
nuna erinciye kadar kapa: Bay Simon 
lı kalacakdır. Gtrid ile Ati· 
na arasında muhabere ta· Hav Edeıı'le varın Al-
mamen kesilmitdir ;ııanya'ya gidecek 

Atina,5(S.Ş) - Son nl ,nan 
haberine göre Avorofun 
tayfolnrı isyana devam et· 
memek yolunda amirlerine 
karşı isyan etmişlerdir. 

Avorof tayyareler tarafından 
bombarılıman altına alınmış
dır. 

Londra 5 { \.A) - Dııa
r itleri bakanı bay Stmon 
bay Eden'le btrlikde pertem 
be günü Almanya'ya gide
cekdir. 

Beyaz kitap 
Londra 5 (S ~) logiliı 

a~ edeceğim. Türk ba· 

Kurşuna dizildi 
Moskova, 5 (S . Ş) R •jime 

karşı koymuş olan onsokiz 
kişi kurşunn dizilmişlerdir. 1 tere tavassuta devam edccekdir 

ma!lına karar verıniş
dir. Hesablaı·da alacak 

ve verecek rniknarı tt>s

bit edilmekdedir. Hük um el Venizeloıcuları 
hariciye nezareti dış siyaset 
ve Jünya si!Ahlanması hak· 

kındaki vesikaları beyaz 
kitab adile neşretmiıdir . 
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Yoksula ı gözetme birligi 
Bir yıl içinde neler yapdı- Yıllık 

gelir ve gideri nedir ? 
1 - 934 senesi hlrlncl 

kAnun ayının beıinci günü 
kurulan yoksulları gözeten 
hfrliği bir sene iki ay içeri
ıfnde 58 toplantı yapmış 

ve 58 karar vermiı toplan 
tılarını birllkde yapmışdır. 

2 - Birlik bir sene iki 
ay zarfında bütçeye konu
lan 300 liraya mukabil 343 

lira 14 kuruı, ilk yardımdan 
669 lira 91 kuruı aylık 
yardımdan 250 lira hu~usi 

muhaıebeden ve yine büt 
çeye konulan 300 liraya 

mukabil 407 lira 85 kuruı
bafo ve müsamere hasıla· 

tından 25 lfra belediyeden 
1 O lira 38 kuruf, mü tef er 
rik hasılat ve banka faizin 
den olmak üzere 
17 40 lira 65 kuruı 
gelir temin etmiıtir, 

ceman 

naklen 

3 - Bır'iğe aynen 

; "ıeyin köyü, Narlı, Avıar, 
Ergama, Deliyusuflar köyü 
halkı 520 kilo bulgur ver · 

mfılerdır. Yardımda bu'unan 
bayan ve baylara bir ik 
teşekkürii ed ı lmiıdfr. 

4 - Birliğimiz bu müd 
det zarfında kimsesiz yok 

EUf ve hiç bir tarafdDn yar 

d•m göremiyerek tahsil aı 

kıle orta ve lise muallim 

mekteplerine nihari devam 
etmekde olan 60 talebeye 

l lalkevlnin pansiyon bina smda 
l \.'34 sen esi içersinde on 
ay muntazaman ia;e ve 

ibate elmiı ve bu yoktu! 
yavruların okullarına deva 

mını temine çalıımıt ve yi
ne 1935 ders yılı içinde bu 
yardımına devam ederek 
bu çocuklara bakmakdadır. 

A Bunlardırn başka ş~h-

rin muhtelif kıs.nılJr ı nda 

dilenemiyen ve kimsey~ ha
lini nnl .ıtmıyan 250 yoksula 
lı:adın ıocuk ve ıhtiyarlarn 

bir ay s cak yemek veril. 1 
mı9 ve k.~ . n şıddetli günl~rinde 

soulı:ta kolan ı 00 yoksula 
kömür dağ.tmışd ı r . 

Marmara 
F eliiketine 

Uğrıyanlar 
Yararına müsamere 

Marmara yer sarsıntısı 

felaketine uğrıyanlar yara
rına kentimizde kurulan vi 
layet komitesi tarafından 

bir nııisamere verilmt sf dü 
ıünülnıüş ve hazırlıklara 

bat ' anmııdır. ~lüsa merenin 
güzel olması için icabeden 
bütün şeyler yapılacakd ı r. 

Müsamere ş h ir sinema 
sında verilecekdir. t-akat 
henüz gün tesbit edılmit de 
ğildir. 

Felaketzedelere yardım 

gibi hayırl bir y8'.rara yap ı 

lan bu müsamerenin büyük 
rağbet göreceğınde hiç 
ıüphe yokdur . 

Soy adı 
~usurluk'un Göbel nahiye 

sine bağlı Eski '1anyas köyü 
muhatrı I<amıl ve kardetleri 
Ömer, !\azım, Hakkı "Güney. 
soy adını almı§lardır. 

Dün !!eccki ~anırııı ,., .. 1 t) 

Müdürü Teftişe çıktı 
Vıldyetimız ~1 ınrır Müdürü 

Bay SJlım Atalik, Kazalar
daki ve köylerindeki mek
tepleri, mao rıf müesseselerini 
teft ı ~ ve ihti yaçlarını yokın

J a tetkik etmek üzere tef
tiş e \· ıkmış ve dün şe h r i

mizden EJremit'u doğru ay
rıfm . şdır S ey~ hatin on 
gün kadar süreceğ i anlaşı· 

m ı ,d ır. 

Maarı! Müdürlüğü vekdleti 
Erlı:ek orta m~kte bi müdürü 
B:ıy Ahmet Tevfik Tarem to . 
rafından ye p ı lmakdad , r. __ ,. 
Potisde 

Parasını çalmış 
Dün Abahane ha n ında 

Sus•ırluk'lu Ahmed oğlu Yu 
suf'un Aydın vilayetinin Sö
ke kazasından Tahir oğlu 

Mehmed duvarda asılı duran 
ceketi cebinden 3 lira para· 
11nı çalmıısa da yakalana
rak adliyeye teslim edilmiş
dir 

yardım olarak hastahane 
bas hekimi bay Ali Rza 
tarafından 250 kilo soğan, 

Kimyager bay Abdi tara
fından iki koyun, vilayet 
matbaaaı mürettıblerlnden 

Bay Faiz bir kuzu müteah
hit bay 1 labib bir kuzu, 
kasap bay Muharrem ve 
Rıfat bir kuzu telefon mal
zeme müteahhidi bay Vec
di tielen bir koyun, bay Fe· 
riduı:ı bir koyun. Doğanlar· 
lı bay llalil taraf ndan 20 
kilo pirinç, bay Basri tara· 
ftndan J(): kilo pirim· bayan 
vesile -kuıkus,makarna. Var 

B - İki yoksul taleb<-ye 
ders kitabları ı.Jınmış ve 250 
yoksul k z \'e erke il orta 
okul okurlarına defter ka 
lem dağılmışdır 

c;ece saut 1 1 sıralarında 

lı1zbr h a mamı yanındaki 
yumuı l ·ıcı Sülı ymnIJ'ın pa

muk moğazJs ında içerde her 
nas .Isa kalmış bir ateşin pa 
muklero sırayeti yüzünden 

unlar 

Ermiş 

Muradına 

1 Ba,·aıı Lernia Balı'ııın 
C Yine kız ve erkek 

57 oı ta okul okurları na el
bıRe ayakkbı ve şapka ve
rılmiş ve bunlardan başka 

bir yungın cikmış, fukat etrnfa l 
sirayete meydan verilmeden 
çabuc&k yetişilerek söndü
rülmüşdür. 

n9lı bay lımail, bay Aziz, 
mahol'atabulunan 17 yoksula-------------

b 
b ey~ nakd n yardım •d !-

Keklik oğlu bay lsmail 
elbise çamaşır, ayakka ı ve 

mışdir. 
şapka verilmek suretile giy· 
dırilmı şdir, 5 - Bütün bu yardımla_ muhtelif erzak ve akdarma, 

Torbalı, AJ,fernirci, Hacı Hü. ç _ Bir yoksulla 3 tele rın tutarı 1311 lıru yirmi üç 
kuruşa buliğ olmuş, gelır 

kaydedılen 1740 lira altmış 

beş kuruşdnn artan 429 lira 
42 kuruş ziraat bankasında 
birl·ğin lıesabıc:ırisinde mev 
cuttur. 

,_..;.;..;.... ______ , 
Yurtdaşt !/ 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hilalihmer insan/Jğın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 

enelerceevve/ kurulan bu hayıocağına , 
aza kavda!. 

lfo/ıkesir Hll<ilihmer 
,\lerke:.i 

Bııg·ün 
Yeni Türkiye 
Ecztlh•tnesi 
~öbetçidi ı· 

• 
yazdığı hu esernıeYsi
ıııııı en güzel ronıarıı

dı I'. 
Tavsiye ederiz 

Satıı yeri: Belediye civarında 
gazete bayii bay Şükrü ti 
caret evf. 

Bir zaferin yası 
Gençlerim ızden R. Gökalp'ın 

yazd ı ğı bu mesleki ve milli pi
Yt' S g ızetemizde tefrıka ed,l· 

dikden sonra kitnb halinde çık
mışdır . Oüzt l bir kap .ı k iç"nde 
ç k; n bu piyes bütün okurla· 
r mıza bılh Jssa muallimlere sa 
!ık veririz . 

Pıyesin h üve<k3.rlar tarafından 
her yerde temsilı de mümkün 
kılınmış ve kad n role karıştlı
nlmamııdu. 

Her kitabçıda ve 
kitab evinde satılan bu 
30 kuruş:lur. 

Savaş 

piyes 

1 1 

1 ~i~ayetler ve ~ile~ler 1 
1 , -

Kamçıllı 'ların 

Şikayeti 
Adresleri bizce saklı Kam

çıllı köyünden birl,.aç oku
rumuz dün idar.,hanemize 
kadar ge lerek b:ze ıu tika 
yelde bulundular. \ ynen 
aşağıy ... yazı yoruz: 

Bizim köy 150 hane•ik 
Lüyük bir köydür. Fakat 
köyümüz bu büyüklüğüne 

göre bakımsız bir halde bu
lunmakdadır. 

Köyümüzde kaldırım yok
dur Bittabi yollar kışın ba 
taklıkdan, yazın da tozdan 
geçilmez bir hal ı,J yor 

Gübreler belli başlı biJ 
yer olmadığ ndan köyün 
ötesine beri•ine atılıyor 

Köyün hiç bir evinde ba · 
dana yokdur. 

Köy kanununun tatb•ka
trrıa ge ·ince ; 

Köyümüzde kanun da tat 
b ı k edilmemekdedir. 

Sonra köyümüzde ınekteb 
ve köy oda51 da yokdur. 
)1ektebin olmaması yüzün · 
den çocuklarım z bilg isiz ka
l•yorlar. 

Köyümüze mekteb yapıl
masını ve muallim get ri · 
mesini istedık ise de . ihtiyar 
heyeti. köye muallim gelirse 
köyün birçok itlerine bur
nunu sokacağından. köy ka
nununun tatbıkine kalkarak 
ha kı birçok 1 eyhude anga · 
riyelere tutarağ ndan , hasılı 
köyün düzenini kaçıracağın
dan bahisle bunun önüne 
geçmekdedfrler. 

Çünkü köye muallim ge 
lirse bilgisiz halkı uyandıra 
cak, halk 1 unlardan birçok 
şey l er, bilhassa köy kanunu· 
nun tatbikini istiyecek, ken
dilerinden hesa b soracakdır. 
Bu suretle kendileride köy 
de istedikleri gibi hüküm 
süre:niyecekler, rahat arı ka
çacak. lt•e 1 unun içındir kı 
bunlar köye muallim gelme· 
sini istemiyorl,u 

İntihal · at yapılacağı şu sı 
ralarda eski ihtiyar heyeti 
camide halkı loplıyarak on 

!ara kendilerinin yine heyete 
seçilmesi hakkında propa 
ğanda yapmakda ve (Eğer 
1 izi tekrar heyete intiha' 
ederseniz, l.tiz size kö ı kanu
nunu tatbik etdirmez ve sizi 
bunun birçok boş angariye 
!erinden kurtarmış oluruz 

Dc-ğişik duyumlar: 
Acunun en büyük 
Dınleri ve onlara 

inananlar 
Acunun on büyük dinleri: 

hırıstiyanlık, musevilık, is
lilmlık , budistlik ve hindula 
rın dinidir. Bu be~ dine ina
nanlar 1,287, 780,000 dir. 

l:!u genel sayıdan h ı rısti

yanlar 642,4000,000 olmak 
la b i rincıliğ ı ulırlar . Bundan 
sonra s:rayla şu dinler ge. 
lir: induizm ::!30.o50,000; 
Muhammet dini 150, 180,000; 
musaviler 209,020,oOO ve 
budistlor du 16, 130,000 Ki 
şidir. 

Ceymis Maksvel 
İ o gıliz fızik dalı . si Ceymis 

Y aksvel'in ölümünden 55 
yıl geçdi. 

Maksvel 1831 de E,Jin-
burg'd ı doğmuş, Londru'Ja 
üni\'ersite tahsilini bitirmiş 

dir. 25 yaşlarında o ıırtık fı 

zik profe -örü lür, Moksvel'ın 

bilgıye başlıca h 'zmeti, riya
ziye dilıni nakletmesi ve 

-..,....,=-
1 Bana gör~ 

181 
Mem 1eket iılerinde t•b 

endişel erine zel:ıun 0)1111 

yalnız kin ve hi.!erile h• 
ket eden insanlar bulııO 

sudaki balık gibi çabuk• 
lanırlar. 

-182-
Ölınesini bi en yaıama• 

da öğrenmlt olur . 
183 -

d 
ı 
1) 

Seyahat, bir nevi seYı' Q 

bir rnektebdir; fakat ol. b 
devam edenlerin her göreli 
ğünü okuyahilen ve her o~ Q 

duğunu düıünebilen kiı!l~ ı 
lerden olması ıartile.. h 

-184-
y alan, hakikat pazarıO d 

geçmiyen kalp bir akça; f1 v 
k lancı her yerde onu sürıtıt 

uğraıan bir kalpazan ve fi rj 

tek ar! ~ 
- 185 - y 

Qı' 
o~ Değerin olgunluğu 

onkunluğu lur. ce 
S t~ı lo . b 

Faradny'ın elektrik mıknatı. ----------
sı alil.metleri düz sistemiyle 
birleşdirmiş olmasıdır.Maks

vel, 1873 de bu vadide ken 
disine gelinciye dek bilınen 

şeyleri içine olun ve sonra 
ondan bir çok mühim şey

ler keşfedilmiş olan «elek
tromognitizmıı büyük naza 
riyesini ortuya atmuUa kal 
madı. O, !izikde s .ıyısız icat
larda bulundu. Maksvel şu· 

nu da isbat etdi ki, ziyanın 

dağ ılma sürati elektrik mık· 
natı~ı dalgalarının dağılma 

süratine müsavidir. 

Mnksveı'ın istatietiki mi
hanikde, fiziğin ziya kısının_ 
da yapd ğı işl• • r ve eldst ki

yet tnmodimomik ve gr.ıfas. 
tatik hakkın tlaki nazariyeleri 
çok büyük bir eh~mmiycti 

hAizJirler . Fl ~ ktro - telrni

ğin kurvenlavından olması 

h usebile Maksvel, klı\sik -
t obüyumlnr sırasına dahil 
olmuşdur. 

M1ksvel 48 yaşmda iken 
Tuberklozlan ölmüşdür 

Kristiyan · Şprengel 
Alman köy muullimi Şp

rengel'ıo ö . ümünden de 120 
1 yıl g •çmişıl<r Şprengel hiç 

Siz d ~ bunlarla uğraıacağı 
nıza kendi iılerinfzle me~gul 
olursunuz!) demekdedirler. 

Rica ederiz, bizim bu tika
yetlerimizi gazetenize yazın da 

büyük !e rimiz görsün ve der 
dimize çare bulsunlar. 

bir üniversite 
meden kendi 

tahsili g 
kendine tab 

oJJ r iyeci, ne!ıatat bilgini 
Bütün Alman köyünün i 
dısiıte yardım ile Şprengel t' iti 
rımız çiçek ilminin esasla~ : 

nı kurarak, çiçekleri tas' n 
etdi. O aynı zamanda klıl ,1 

~i bir çalışmanın verimi o1 

«tabiatın yapına kudreıir 
sırrı ve çiçeklerin ilke~ b 
kitabın ı ! ı müellifdir. (ı79' c 

Lemari 
Tanınmış Fransız ltiııı1 

geri ve «kimyan n ba 
Antuvı.n Luwozye'yi ııı 

deliyenıı Lemeri'nin ölüııı~ d 
den tam 220 yıl geçmiş di 
L<3meri kimyevi imlizarl ~ı 
"uzd ve gayri uzvi» J' 
ikiye ayıran büyük bir il ra 
ya kitabı yazmı~dı. L lrı 

·,ı ı, wazye bu kitabdan çok 
fada etmişdi. ~ 

Ayni Rene 
Bugün « Kristaloızror Ilı 

" Yi nın babası» sayılan ünlü~ 
tılograf ve mineralol!' (~ Ço 
taloğ) Aynı Ren~'nin de 6 

8 

münden ı 13 yıl geç mi~ 
Rene f.ıkır bir Fransız J· 
ku muc sının oğ u idi ve ~ 

~. 
yaşlarında kili:ıo şarkıcı' 
yopdı. Fakat sonradan ı<r 

de talografyanın esaslarını t'. ~ 
bit eJen ilk ilmi ese ı 
müellıfı olmuşdur· ) !il"' 

·=---
,1. s;~" ;~~:ili~~ 

" - B.lge'den sonra nasıl yııfıyaca 
ğım?" 

dive kadar duyduğu acıların en büyüğü 
geliyor. 

Şimdi sokağa fırlıyan doktor; ço 
cukluğundan bu güne kadar iilediğı gü. 
nahları düıünüyordu, 

nıyordu: 

(Hayan Sevgi ansızdan lstanbul'ıı 

1 

1 

--· .. - DURACAK 
Karde~im Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Diye yalvarmak, ağlamak iqt'mlşdi. 

Tükel; gök gözleri, altın saçları ıle 

gönlünün kararan köıelerlni t ekrar ay 
dınlatmazmı idi? 

Fakat ötede sinirlerini , kalbini. 
yakan, kafasını bir demir külçesi hali
ne getiren o biricik kadın .. Hüyülü göz
leri, çıldırtan alnı, ölümler yaratan du 
daklari ile o kadar kuvvet ı ki. ... 

Onun çekdirdiği bu acılarda bile 1 ir 
baıka tat var. O okadar kudretli, oka
dar etsiz ki.. Yaratdığı izlırabın baı dön 
dürücülüğü bile; insaoa bu dünyada 
duyulmam·ı zevklerin tadını veriyor. 

Uzakdan gramofon sesi geliyor. 
Rumba .. Rumba .. 
Bunu çalanlar ve dinli)•enler timdi 

klmbilir nas:! tenlik içindedirler. Purada 
biri, gönlünün enginlne gömülmüş inler 
kudururken . 

Mustafa hastahaneden aradıklarını 
söyledi. 

Şimdi oraya gidiyordu· Yolda yine 
kafasında lıliyen: 

Burgusu vardı. 
Fakat ateıler iç nde tutulamaz bir 

hale gelen hastayı gorunce doktorluğu 
ilerledi, O zaman kafa < ı ve elieri ile ölü
me karşı kaymağa ça ı~dı. 

Hasta: 
- Gel beri Fatma'm. Fatmam gel 

beri. 
Diye bağırıyordu. 

flerı gel Fatma'm sana bir tek 
sözüm var. 

Doktor acıyarak tlüıündü: 
Bu Fatma ya yavuklusudur , ya ka 

rısı . Sevgi ne kuvvetli ıey tanrım .. in 
sanı ölüm döşeğinde bile rahat bırak

mıyor. Acaba bu bir tek söz nedir ki? 
Söyle hemıehrim . Fatma soıuyor. 

Diyeceğin nedir? 

Haıta anlamıyor . Fırıl fır 1 dönen 
gözlerınin perdesi arkasında kim lıillr 

neler var? Onlarla konuıuyor.. Göğsünü 
yumrukluyor. 

Çatlıyan dudaklarını ıslak pamukla 
siliyorlar 

üoktor; hastalığın bu; yaman ılerle· 

yiıi karşuında eli- kolu bağlı.. Ve ona 
bari son dakikalarını acı duyurmadan 
bitirmek için bir iğne yapıyor. 

Ve sabaha karıı: 
LDiyeceği bir tek ıeyi diyemeden] za-, 

valfı Mehmedcik ö 'üyor. 
.Bu açık kalmıı gözleri; doktora tim 

Fatma kimdir, Fatma'ya ne söyli
yecekdı? 

Onun da «sözlerinin dinlemek istemi
yen, "Sevgisini,. Lir gündelik hevesi sa
nan bir (Bilge) •i mi vardı? 

Ve doktor ıimdi h' tanın, ölünün 
yerine kendini koyarak titriyordu. (Ölüm) 
ne korkunç şey .. 

Elinde can veren bazı çocuk hasta · 
!arını dütündü. Bu yavrucukların ölümü 
öyle ·acı, öyle zordurki. Kıvranırlar. göz 
!erinin bütün korkak ve yalvaran ba
k ti arı ile sizden meded ı. marl r. 

Ve sonra siz; onlara bir tek ıey ya· 
pamadan elinizden sabun köpügü gibi 
kayub gitdiğini görürsünüz. 

Doktor; ömründe ilk defa ölümün 
soğuk sesıni lrnlıklarında, soğuk nefesi
ne dud ıklarında duyuyordu. 

Arkası ürperiyor, içinde yüksek bir 
yerden dütüyormuş gi i i o· uy ordu As 
kerfn bıri gelıb ölünün göz kapaklarını 

indirdi. Çenesini bağladı. 
- Tanrı künah arını al:etsin 
Bunu biri söy'emitdi. 
Ah künahlar . 
Künahlarımız . 
Eskid !(ini zanneder, eskidlkce uııut 

mağa yelteniriz. 
Hal uki bizimle beraber değil, biz

den sonra da topraklarımız kadar yaşıyan 
ve daima yafıyacak olan künahlarımız. I 

Çocukluğu . gençliği. tahsili fena geç 
memitdi. 

O:ıun ilk künahı; Tükeı'e (karım ol) 
demekle ha. lıyordu. 

Nasıl düşünmemiıdi ki.. 
O kadar genç. saf, toy bir kız onun 

bütün hayatını dolduramaz, onda tat 
rnin edılmPmiş duygular b rakmaz. 

Sonra buraya gelirken onuda bera 
ber getirmeyişi . 

Bı l ge karım ol<aydı onu sevmez· 
dim 

Diye dütünüyordu. 
Şimdi aylarca en yakın l:ıir niıanlı, 

bir hevgili olarak yaıatdığı genç kızı 

yüz üstü bırakıvermek 
Kabul edilı"> edilmiyeceğini kesdir· 

nıediği halde k-ılbinden hasta, mazisin
de çok acı çekmiı, gülm •mit bir genç 
ka ·lına sevgıden bahsetmek ki . 

Bunlar öyle günahlardı ... 
Doktor otuz altı yıllık ağır, dos doğ· 

ru, kital lar ve _hastalar arasında geçen 
temiz yüzünü böyle karaladığı için ken 
dinden kaçmak istiyordu. 

1 
Ve sonra böyle bin sürü karıtık, ka 

ranlık duygular ara~ında günler birbirine 
eklendi. Geceler birbirini kovaladı . 

Günler hafta ve haftalar ay oldu 
• • • 

Kasaba yine yont bir telaıla çalka-

gltmiı). 

Ablası çok hasta imif. 
Yıldırımla bildirmişler . 

Binbaıı Vural pek üzgünmüı 
Fırkadan izin bekliyormuı O da gl da. 

decekıııiş. l, 
Bu defa bayan Bı ge'nin eyileıeceği de~ 

umulmuyormuş ~ı 

Doktor Erdinç.; bunu duyduğu vakii ta 

az daha atdan yuvarlanacakdı. )~ 
Vurat'ların evinin önünden geçiyor· dı~ 

du. Zaten ç< kdandır adet edtnmişdi· Va.) 

Akıamları. Alaca karan1ıkda atıl tııa. 
1 inerek buradan geçiyor. onunla bat bit 
baıa kalış arını bilen ve hatırlb tan btı 

yuvanın onünden geçmek.. 'il~ 
Oııun yaşad ğını bi 1en duvarlar~ •oy 

uzakdan olsun bakmak; ona buruk bi' ~ea 

zevk veriyordu . bar 

ya .. 

:vfustafa ıııangal yakıyordu. 

Doktoru tanıyınca doğruldu. 

Sağ ol evlat 
Sağ ol bay doktor 
Nasılsın bakalım? 

Sağ ol bayım . E .. Eyi 

tı~a 

llıa. 
değfli1 v,t 

Nasıl binbaşılar eyiler mı? 
oJ, 

Mustafa'nın alnı k•rışdı. 'td 
01

., 
IJoktorun yüreği ağzına geldi. lı•, 

kara haber alacağını sezmlf gibi idi· f,~1 
b,~ 

Devam edecek 
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u ltSAYAS'JN GÜZEL Y1AZI YARIŞI siyı1si \ 1C iktısı1cli hııı·eketler: 

\T unanistan'ın mali durumu 
(T ... ) den Vural'a dördüncü 

mektub 
«Lö MeSJje Daten• den 

Geçen1erde yapılan tir top· 
lantıda B Agapitos, Yuna 
nistan'ın yavaı yavaş kurtul 
mağa başladığı acun krizi 
meselesine temas etmitdir. 
Uu çıkııın delilleri 1 935 yı ı 

için yunan devlet bankas 
müdürünün yapdığı güzel 
raporda görülmekdedır. 

devamlı bir suretde mükem 
melleımesinln de ispat etdl
ği üzere, bu durumda Yunan 
ulusunun faziletleri de lnki 
ıaf et;ı : ek imkanını e.de et
mitdir. 

• Aziz dost. 
M~ktubun bana o kadar 

dokundu, yaramı o kadar 
fazla deşdi ki; bitdi m, dostum 

ıı b 
itdim. . «Ayrılırken lıize 

I 

Verdiğin sözü unutdun mu, 
diyorsun?» Ne o? bunu bu
~u sen söyliyorsun hıı? Ka
bil ıni unutmam? . 

Neydi o akşanı ı Ay gece· 
nin korkunç karanlıklarını 
ansızın yutmok istermiş gi· 
hi, yavaş yavaş, ara sıra 
gizlenerı k :yükselırkcn Liz 
de köyümüzün yıkık bir 
Viraneyi andıran mt ktebinin 
k.iiçük odasında, saba hın de
rin sessizliğinin ve koyu 
toranl ı ğın ı n olmosını bekli 
'or ve konuşuyorduk. Be. 
niııı sırtımda esir.imiş bir 
teket, kolumda küıücülı: bir 
torba vardı S n ağlıyor ,JuQ 
ben ise hayatımın "en parlak 
sevinç dalgaları üzerinde 
NzüyorJum. Ve yalnız sız
den oyrılucağım saati, ka· 
1anı kları bekliyordum. 

~ Çok geçmeden o an g el
f llıişdi Sen boynuma sarılmış, 
r 'ğzımdan tek bir söz almağa 
Uğraş yordum. Bunu ben 
nasıl unuturum. Nasıl:' Onu 
aldın dostum, hayır onu de. 
~il, kendimi aldın! 

; Hatırlar mısın; gözlerime 
bakarak yalvarıyor, ccgele· 
teksin drğil mi~ Bizim kü
ıüklerim : ze bir ağ ıbeyi ola
eağına. o • ları bütün vorlı-

1 ~ırıla sevPrek \'alışdıracoğına 
&öz ver>> diyordun . 

Ren gü iiyor bir sana. bir 
d~ o bizim ar. susuz g•ç·' r
diğim z g-·'Ctılı r ' gören f.1-
kır o<l ım zı bakıyordnm. 
Artık Eabahırı koyu ka· 

1&nlığı ortalığı sormağa boş
laıııışdı. Ben daho fazla ka
laıııozdım. Çünkü. etrofdon 
~Öriılmem korkufiu vardı. 
Ayrılırken yinıı gülmuş

ıliim dostum! işte bu giıl
llıelde size, köyüme, her şe
:l'İıııi vermi~ bulunuyordum. 
Çocuklarımıza bır baba; bir 
8~abeyi, bır «her şey» olcı· 
eağ mı anlatmak istemi§<liru . 

Az'z dost, den ek ki biın-
1,rı çabucak unutdu1>! Snnıı 
~1ıı klıır olsun. 

Demek ki , seninle o hayut 

1 
denikn pis çamurda inlemiş, 

1 ~ıvranmış, sen gülerken gül
!lıiiş, ağlarken ağlamış dos-

tundan Şüphe eldin:• Böyle 
olur da o insan, o zavullı ız
tıral:ılcır içinde nasıl kıvran. 

mez?. Dtımek ki, benim bi
ricık meziy etım olan «sözü
me sadık k , lma>J fenerimi 
kıs , yor hayır, kı~mıyor sön
dürüyor, kırıyorsun. Vural 
bu kararın d e ğişm e sini isli. 
yorum. 

Ey u takdaki dostum ! O 
söz ki bende bütün kuvveti
le yn şıyor ve yeş ı ync o k!. 

Onu ben içimde gömülü kal
mış bir çok dikenli gül fı

danınn benzetiyor, ıınu sevı 
yorum, ona tap ı yorum. Dos
tum, s ·n demı.k ki onun sol-
dÜğunu,kuruduğunu mu san 
d.n;ı, Ve bize böyle bir vor. 
lık lil.z ı m d ·ğil, t.ız bunu 
koklıyamayız, onu koparma
lı yolma~ıyız diyerek ellAri · · 
ni uzatdın; yıılıııt da uzcıtmok 
istediı,! Ey dost, s-ına Eoru
yorum !Ellerine onun ı rı, 

zehirli d ı kenleri botmod ı mı? 

Bir tarafın acıyıp kun:ım n

dı mı:•. 

Ey beni unutan kardeş. 
şimdi ben yine parlak sevinç 
dalgıılorı arasında yüzu
yorum. Hay ı r yüzmüyorum, 
kıvranıyorum. 

Şimdi anlıyorum ki, bir 
dikenli gül sahibi olm ak \'Ok 
t , hlik eli v ıı hoş .. İnsan onun 
taraf n°lnn çok karı l er ağl:ı

tılır, s zl:ıt ı lır. kıvrandır ı lır. 

Fakat ı·olı. kereler de bitın~k 

üzere bulunan kuvvetinı, hı. 

z nı, ne esini, uykuya yatmak 
iızere bulunan oku -

mak zevkini ondan alır. Ve 
tlerdlerini daima onunla siler, 

süpürür, örter. Ve b r çok 
subahhr onun taruf ndun 
kaldırılır, selilmlanır, 

S zi, köyümü u nutduın mu 
s:. nıyorsunuz? Kö) ÜILün yı
kık m~ktebini, temız, lı ke
siz kaf.ı! J rjle beni bekliyen 
safyuvru<·uklnrını, bir zaman
lar korka korka geçdiğim 

!.ılı.at, şimdi onları sarmağa 
ahdetdığim k.ılılırımlnrıoı 

ben nasıl unuturu ı? 
O toprağı her zamankin· 

d~n fazla seviyorum, sıza 

tekrar kavuş:ıcuğım gunu 
büyük bir özleyişle bekliyo. 
rum. 

Bnn:ı ınanmıyao dostlar, 
siz rahat olun! Ben sızınım, 

çocuklarınızın.! 

Bunun üzerine maliye ba 
kanlığı müsteıarı B. Helmis. 

tilkenin bütün ökonomık 

amil!erinin bilgili ve güzel 
çalışmalarından dolayı, ay 
nı zamanda hükümetin de 
o1an - memnuniyetini bildir 
meği bir vazife bildiğini 

anlatmışdır, Yunanis· 
taıı timdi bütün ülkelerin 
tatbik etdiği görülmekde olan 
autarchle'ye mütemayil bu1u
nan sıyasaya ne kendisi:lıaş 
lam•ş . ne de bu sıyasayı 

tasvib etmitdir Kendisini 
korumak için o da öteki dev 
!etlerin izinden gilmeğe ve 
1 u türlü sıyasanın akib~tle
rlne lcatlanmağa mecbur 
kahışdır. Hundan batka , ül 
kemizin zirtti çalışmasının, 

ticari kuruluşunun ve sana· 
yiımizin teknik techizatının 

Beni bekleyin kard,.şler, 

ben dikenlı gülümle tekrar 
dön~ceğim . 

Yalnız , o zaman benim bu 
mabudeın biraz duba irileşe· 
<' ek, çiçekleri d ı h·1 taze, ren
gi dah:ı koyu, dikenleri dahi 
fJzla halıcı ve :!oha f"zla 

kanat cı olucok, \'o o zoınon 
bu Jıkenl<'t bizisarsmok,hır
pal:ımuk, boğmak istiyenle. 
re hırsla bata~ak .. Yalnız ve 
y:ılnız bunlardan benim ca
nım olan küçüklerim kork
ınıyacak, sakınmıyacak,. 

Onu öpecekler, onu koklı

yacaklar .. Onunla bir sevim· 
li oyuncak gıbi oynıyarak

lnr, ı.yl cnecekler 

Ah, ne olurdu, şu hıçkı

rıklarımı zrıpdetlebilseyılim 

de d .ıhıı bir kaç cümle yaz . 
saydım 

Sana rok, ama tuhminın. 

den çok, kırgınım dostum. 
Gözl~rinJen cp .nek iAtcıne 

yişiınde ihtımal bundan ola. 
c:ık . 

s ·z,Jcn hayırlı hnberler 
bekl er, bizım dost «gospoJin
lere» de kinli hürmetlerimi 
sunarım. 

K~rdeşiniz: ( T ... ) 

M. Tuncer 

Umumiyetle autarchie si· 
yasası bcğenilmemekdedlr. 

Fakat Yunanistan bu sıyasa 
yı kurn•ak için yapılan ha· 
rekete iftlrak etmediği gıbi, 

bunu devirmek için yapılan 
hareketin b11 ıına da geçemez. 
O, yalnız dıı ülkelerde alı 
nan tedbirleri tatbik ederek 
kendisini korumağa devam 
etmekdedir. Diğer tarafdan 
Yunanistan kültürel terakki 
ye de susamıtdır. Bu ise ıüp 
hesiz masraf yapmasını ge · 

rekletdlrir. Halbuki ülkenin 
ökonomisinin yeniden yapı · 

lışı ise ancak yavaı yavaş 

ılerlemekdedlr. t'unları söy 
!iyen il Helmis sözünü fÖY· 
le bitirmektedir: Şu halde, 
ökonomik kalkınma hareke
tinin maa tteeuüf ya vaı ol 
masına rağmen medenileşdi 

rlci çalışmaların hızını ar
tırmalıyız. Ôkonomlk yafa· 
yışımızın resmi olan veya 
olmıyan bütün amilleri bu 
çok gerekli denkliği korumak 
için çalışmalıdır. 

Fakat f<. l lelmis'ln bu nik
b i nliğine, profesör Andrea· 
des'in bedbinliği cevab ver· 
miıdlr Kendisi bundan dola. 
yı af di1emekde ve 1 unun 
ıhtimal birkaç zamandanbe
ri tekaüd edılnıiş olmasından 

ileri geldiğini, mütekaidlerin 
is~ bihassa bedbin oldukla · 
rını söylemektedir. Bı;nunla 
beraber, bugün nikbin olan· 
!ardan birçoğunun profesörü 
olmak do'ayuile bunları söy 
!emek mecburiyetindedir. 11. 
Andreades, büdcelerlni denlc-
leı-lirmeğe muvaffak o an ı 
bütün ülkelerin bunu az çok 
şekli değ i ~dirilmit bir iflas 
yaparak elde etdilderinl gör · 
mekle hiç meırnun değildir. 

Yabancı ve bılhassa bü 
yük ülkelere gelince, B. An
dreades bun 1ara nasihat ver 
mek isteğinde değıldır. 

Çünkü o, ne vaktile llismar 
k'a na~ihatlar veren bir Yu 
nan mecmuasını, ne de gü -

zide olmakla beral·er Kuro
pakin'e talımat veren bir 

ta klid et 
Fakat 

Atına gazetesini 
mek istemekıledir. 

Yunanistan için 
söyltyebileceği 

bazı şeyler 

düıüncesin 

Roman Tefrikamız: 81 
- Efendim, binbaıı Said 

beyi, kolları bağlı olarak 
göndermişler, hem birinci, 

ediyor, hem ara sıra Şükrü 

beye bakıyordu. Müsvedde
yi okudukdan sonra beyaz 
ve çıplak masasının üzerine 
koydu. ka 1emi eline aldı ve 
tashih etmeğe baı1 arıı. Şük 

rü beyin yazdığ bütün ami 
rane kelimelerin yerine en 

S<ı V<lŞl<l il S<t V<lŞ<l ikinci kuvayi seyyare yokdur , 
bir kuvayi seyyare var,o da j 
biz;iz. Garb cebhesl 1'undan 
sonra·• birinci kuvayi seyyar~ 1 
diye hitan ederse zarf ve ka
ğıdlarını iade edeceği:ı:, di 
yorlarmıf. Said bey!e uzun 

Yazan: MU~TAFA. YÖRÜKOGLU 

~'"ranmak ta •af darı olan 
1tııet bey, Kazım beyin 
de"retdiği karargah mu hafı· 
ıı bulunan süvarı zabıtini 
rğırtdı ve Çerkes Edhem' -
d' beraber çalıııb çalııma · 
ığ n ve bu kardeılerin ah· 

v,lı umumiyeıeri hakkında 
~a1umat istedi. Süvari za· 
iti: 

- Efendim, gencim, tec 
t%e · · h d .. s ızım, uzurunuz 4 soz 
~Yliyemem. Lakin bu çer
b ~1 kardeş erden . netice iti 
arile vatanımız n istifade 
~dernıyeceğinl iddia edebıli · 
tj tıı 

Dıyerek kumandana uzun 
~laclıya izahat verdi Ku. 
v "tıdan, Sü varı zabitinin 

0~rdığı lzabatdan memnun 
arak: 

~t Tefekkür ederim,tenevvür 

11,dıın · Ben bunları üzmek 

1 eııııYordum. Lakin çok 
aııll l ·1· f . k b ııma 1 ıyor ar ı;v ı 

'Y Yüsbaıı ve mektebi! ol-

duğu halde itaatı askeriyeyi 
ihlal ediyor Müteessir olu 
yorum, maamafih son defa 
olarak herşeyi unutub çok 
sa 11imi bir tarzda asker ' iğe 

davet edeceğim 
Dedı Süvari zabiti de mü 

saade alarak dıtarıya çıkdı. 

Kumandan düıündü, bü· 
tün niza'1liye ve milis kıta· 

atı kumandanları muntaza 
man hergün raporlarını ceb· 
he kumandanlığına gönder· 
dikleri halde çerkes Edhem'. 

mü .ayim kelimeler 
ederek müsveddeyi 

uzadıya konuşdum. crası beye uzatdı ve: 

ikame 
Şükrü 

adeta müstakil bir hükümet Tebyiz edilsin, bugün-
ıeklinde imif, maliye tah · kü postaya yetiısin 
sildarları değil. E·lhem'ın Dedı Şükrü bey dııarıya 
adamları vergileri tahsil edi- çıkdığı vakıt, kumandanlık 
yormuş. Çddlir şey değil yaveri Sabri beyle süvari 
efendim. nbitini konuıurken gördü. 

Deliği vakit, kumandan Ve: 
tebesaüm etdi v~: - Ne kadar merhamet bu, 

- Oğlum, acul olmayı- yarabbim! Vatan hainlerine 
nız. ~fütamah•kar davranı d~ bu kadar merhamet olur 

den birgün olsun rapor ııl- nız, ta ki sizi mecbur eldik- mu? Bakın fU tashihlere, 
mak nasib 0 1 madı. ~er ya· leri zaman kellelerini ko boyuna rica ve nezaketden 
veri bulunan erkanıharb yüz pardığınız vakit vicdan aza· ibaret. 

baıısı Şükrü beyi [ 1] istedi bı çekmemelisiniz Dedi ve tebyiz edilmek üze. 
ve birinci kuvayi seyyare Diyerek Şükrü beye, v:c re kağıdı götürdü. .:.üvarl 
kumandanlığına; her gün ra dan felsefesine aid 1 lr dtrs zabiti dayanamadı, yine ku· 
pllr göndermesi ve kuvvei verdi. Şükrü bey 1 ürosuna mandanın yanına gildl ve: 
umunıiyelerinin muntazaman gidib Edhem'e hitaben ya- l'eyefendi, af buyu-
irsali için bir emırname yaz.1 zılacak emir müsveddesini runuz Bu çerkes kardetlere 
masını söylediği zaman :jük yazdıkdan sonra kumandanın çok fazla yüz veriyorsunuz 
rü bey: yanına girdi ve müsvetdeyi Bunların kıymeti nedir? 

[1] Şimdi emniyet umum mü- takdım eldi.Kumandan müs Lütfen btndenizi tenvir bu-
düru. 1veddeyl okurken hem tebe11ıim 1 yurunuz. Çünkü fazla aıa-

Al m<• ny <1 'ıı ı n Cev ahı 
" Deyli telgraf" dan 

"Almanya'nında lngiltere ile 
Frann aruında kararluşdırı· 
lan bütün n_?ktalar üzerinde 
konuımağa hazır olması 

Avrupa'da barııı koruma it 
ve teşebbüsünü bayiiden 
bayiiye ilerletmlf bulunuyor 

lngiltere, Fransa ve ita!· 
y.ı ise esasenAvrupa'daki ra
hatsızlıkları doğuran sebeb
lerin hepsi üzerinde b ir tüm 
olarak konuımak ve bu su· 
retle genel bir anlatmıya 
varmak İçin sözleımltlerdir. 

Kendi baıını dir.lemek ve 
kıta üzer'nde esaslı bir hanı 
kurmak lstiyen Avrupa için 
doğu Avrupasile orta Avru
panın batıdaki komıularile 

eyi geçinmelerini onarmak
dan daha az ehemmiyetli 
değildir. 

Bir defa bıı yapı'ırsa o 
zaman barıfı seven bütün 
ülkelerin özledi!(i silahları 

dedir. Bunların baş'ıcası öte 
ki uluslarlara, hatta büyük 
ülkelere göre Yurıanistan'ın 
ökonomik durumunun filha 
kika daha eyi olduğudur. 
Sonra, Yunanistan mademki 
bütün salahlyet\i amillerlntn 
yardımiyle büdcesinin denk· 
!iğini elde etmiıdir, hunu 
gözünün bebeği gibi koruma
lı ve kötü, güçlük do'u yıl
lar için gereken tedbirleri 
şimdiden almalıdır 

• .. . 
Maliye bakanı alacaklıla-

rın mümessillerine kuponlar 
üzerinde tediye edeceği yüz
de nisbetini tesbit için Yu
nanistan'ı çok büyük bir ıh· 
tlyatla hareket etmeğe mec 
bur kılan sebebleri an 1 atmıf
dır Bu resmi noktai naza
r n yanında, ökonomistlerin 
bundan farklı ol~ıyan dü 
tünceleri vardır. Bunlardan 
B. Zolotas, borçlar mesele 
ıini tedkik için yazdığı bir 
s·ra kın mak .. lelerde duru
mu hulasa etmiıdir. 

Üç kati nokta vardır 
ki onlar da ıudur: Ökonomik 
kudrets 'zlik, mali kudretsiz· 
lik ve lcambiyer kudretsiz
lik Şübhe•lz, büyük bozuk 
luk yıllarından sonra öko · 
noınik durumda gözle gö 
rülür bir eyıleıme vardır. 

Fakat bu eylleşme uluıal 

geliri eski seviyesine ç kar -
mıı olmakdan uzakdır. Hat-
ta bu eyıliğin müstak'ır 

olacağı bile kati 
d e ğ 1 1 d 1 r. Bu eyi 

bileıiyorum. 

Kumandan yine tebessüm 
etdi. 

- Onlar da bu vatanın ev· 
ladı değil mi? Bizim vazife 
miz onları ıslah etmek, ol. 
madığı takdirde müstahak 
oldukları cezayı vermekdir 

He ın sizin bu kadar asabi 
!etmenize mulcabil, timdi 
cebheye gönderiyorum asa· 
biyetinizi orada düımana 

gösteriniz. Yarın sabah ha
reket edeceksiniz, ayrıca 

emir vereceğim, ıııüfrezeni 

zi §imdiden hazırlayınız. 

Dediği vakit süvari zabi· 
tinin sevlncıne payan yok· 
du. Çünkü hasretkeıi bulun· 
duğu cebheye gitmek için 
can atıyordu. Hemen müf
rezesini hazırlatarak, arka· 
daşlarına da cebheye gide· 
ceklerini müjdeledi. 

O zaman Yeniıehir ve 
lnegöl cebheleri nü-manın 
ifgali altında bulunduğu el· 

hetle incirli sırtları ve Ahed 
dağı hizasında bulunuyordu. 

Ertesi sabah, süvari zabi
tinin aldığı emir; Ahad da
ğı, yani ine göl cebhesine 
gidecek ve on birinci fırka 

kumandanı olub aynı za· 

azaltma iti de imkan içine 
girmiş olur. 

Zaman ve acı tecrübeler, 
artık adam akıllı öğretmiı

dir ki bu ikiz amaca da 
Uluslar Dcineğlnin birleıdı. 

rlci Üstünlüğü altında mın

taka anlaımaları yapmak 
suretiyle varmak mümkün
dür. 

Bay Hitler'ln ıerbestçe ko· 
nuımağa hazır olduğunu 
söylediği esas 1 udur ve in· 
gillz Dııarı lıler bakanının 
bu kararı salahiyetli ağızlar 
dan dinlemek üzere Berlın'e 
gitmeğe karar vermesi de 
pek yerinde bir hareket ol 
muıdur. 

Siyasal yazıcımız Sir Con 
Saymen'ın bu seyahatini Var· 
ıova ve Moskova'ya kadar 
uzatacağını muhtemel bu -
luyor 

bir müddetdenberi Avru· 

!etme bilhassa mahsullerin 1 

çok eyi olmasından ileri gel
mitdir, fakat mahsullerin 
eyi olması, önceden tllhmin 
edilmiyen bazı .-ebeblere bağ· 
lıdır Eyileşmenin bir sebe · 
bl de, dııarda bulunan Yu
nan sermayelerinin yurda ge· 
tıri\mif olmasından ileri gel· 
miıdir Fakat bu sermaye 
akını artık durmuşdur 

Devletin büdcesi denkdlr. 
Fakat bu denklik, borçlar 
servisinin az olması sayesin-
dedir Çünkü gelirler 
ülkenin ökonomik te· 
mevvüclerlni takib etmek-

~ 
dedirler. Esasen vergi yükü 
a~ır olan ve kriz yüzünden 
azalmıt bulunan kazançların 
sahihlerini yeni vergilere ta
bi tutmak mümkün değildir. 

Şanj bakımından 1933 
denberl olan ilerleyif mem
nuniyet vericidir. Yunan 
devlet bankasının ihtiyat ak· 
çesi çoğalmitdır, yabancı ül 
kelere olan hususi borcların 
büyük bir kısmı ödenmlıdlr. 
Fakat yabancı ülkelerden 
gelmesi kabil olan bütün bu 
sermayeleri ülkeye girmiı· 

dir, bütün) ıan.J ihtiyatları 

ortaya konmuıdı,ır. Hundan 
sonra ancak mutad tica· 
ret, vapurculuk ilh... Yol
larile ıanj bekliyebiliriz 
Halbuki refah zamanlarında 

1 

bile bu amiller, Yunanistan'a1 

her yıl 130 milyon altın 

frank getiren ödünçler olma
saydı, bütün ıanj ihtiyaçla-

manda lnegöl cebhesi ku· 
mandanı bulunan kayma
kam Atıf beyin emrine gir
mekden iharetdi.Süvari zabiti 
müfrezeölle beraber hareket 
ederken ser yaver Şükrü ve 
yaver Sabri beyler tefyl et
diler ve hususi muhabereye 
devam etmelerini tekrarla· 
dılar 

Süvari zabiti, Pazarcık 

nahiyesine gelıb Atıf beyi 
gördüğü zaman, 

•çok kibar ve ciddi bir 
aıker olan bu zatın maiye· 
tinde bulunacağından çok 
memnun kaldı. 

Her gün Esklıehir'dekl ar· 
kadaılarile muhabere eden 
süvari zabiti Çerkea Edhe
m'in Ankara'ya geçdiğini 

haber alınca; Ankara'da Er· 
kanı harbiyei umumlyede bu
lunan amca zadesl Asım 

beyle görüımek üzere izin 
aldı ve aynı günde Anka
ra'ya hareket etdi, 

Çerkes Edhem. Ankara'da 
tat hanın bir kaç dairesini 
lıgal etmif, evvelce kurduk
ları, meıkiik ve daha doğ· 

rusu menfi mefkôre taııyan 
"Yeıll ordu cemiyeti. aza. 
larlle m6temadi temaslarda 
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pa'nın en gergin alanının Al
manya'nın batısından doğu 

suna intikal etdiğl aııl ard r 
ve bu alanda doğrudan doğ· 
ruya hiç bir alakası olmıyan 
lngiltere'nln yapacağı hizmet 
eyi niyetli bir aıyaıaya lfA
ret vazifesi olacakdır. 

Vücuda getirilecek emni
yet slıtemlnln Franıa ve ln
glltere kadar balkanlar ve 

Tuna memleketlerlle alaka. 

sı ola.n Rusya'yı, Lehlstan'ı 
da tatmin etmeıl lazım gel· 
mekdedlr 

İngiliz Dııarı İıler bakanı· 
nın doğÜ andlaımasının esa
sını çizenlerden daha ziyade 
bu ite muvafık bir biçim ve· 
receği zlyadesile ihtimal için· 
dedir. 

Bu ifl, alakalı o1an devletin 
baı ı nda bulunanlarla konu,
makdan daha doğru bir yol 
bulunmıyacağı kanaatlnda
yız. 

rını karıılamağa yetmezdi. 
Şüphesiz bu mütahedeler 

yeni değildir. Maliye baka· 
nile Yunan devlet bankaıı 

müdürü bu noktaları birkaç 
defa ileri sürmüılerdlr. Fa· 
kat yalnız bununla iktifa et
m:ı1erdlr. Fakat aynı kayıd· 
!arla mukayyed olmıyan 

profesör Zolotaı yukardakl 
noktalardan elde etdlğl so· 
nucları sonuna kadar yürüt
mekde ve ulusal ökonomi 
ile uluslararası ticaretin da· 
ha büyük ölçüde eyileımeıl 
takdirinde bile Yunanlstan'ın 
alacaklarına kartı olan ta
ahhüdlerlnl tamamen ifa et
mesinin imkansız o1acall'ıoı 
ispat etmektedir.Hatta bu im· 

kan mevcud olsa bile,profeıör 
Zolotas'a göre Yunanistan 
bunu yapmamalı, bazı itibar 
ve ıeref sebeblerlnden dola 
yı borçların tamamen öden· 
mesi ıekline sürüklenmeme· 
lidir. Bunun sebeblerinl de 
izah etmekd.edir. 

Yunanistan'ıo yaptığı 

ödünçler çok pahalı faizler
le aktedtlmiıdtr, o kadar ki 
hakiki faiz hazan yüzde 9u 
bile geçmek dedir Bütün ge · 
çen devre eınasında Yuna
nistan'ıo alacaklılarınca bu 
faiz tahsil edilmitdlr. Fakat 
bugün faiz hadleri yüzde 3 
veya 4 gibi aıağı hadlere 
inmişdtr. İki büyük devlet 
bu fırsatdan istifade ederek, 
zahirde lh11yarl fakat haki. 
katde mecburi olan bir kon· 
versiyonla kendi borçlarının 
faizlerini indirtmiılerdir. Şu 
halde geliri az, vergi yükü 
ağır ve gerekli ihtiyaçları 

pek çok olan Yunanlntan, 
mali ıartlar bu kadar kökün· 
den değltmlı tiren, ne için 
eski tartlara bağlı kalım 

B. Zolotaa,en eyi bir ma
li durumda bile Yunaolıta
n'ın bütün ödünçler! için 
yüzde 4 den fazla faiz öde· 
mtslnln doğru \e munslfane 
olmadığını dütünmel.dedlr.Bu 
had bugün cari olan bir had· 
dır ve öteki ülkeler eski ve 
yeni bütün borçlaM için bu
nu kabul etmiılerdlr. Buna 
göre he Yunanlatan'ın öde· 
mek mecburiyetinde olduiu 
faiz yüzde 5 O nlıbetınde ek· 
silecekdır, 

bulunuyordu. Süvari zabiti 
de taı handa bir yatak 
ifgal ederek yerleıdt ve ara 
sıra Edhemle temaa etmeğe 
baıladı. 

Bir gün, süvari zabiti Ed· 
hem'le konuıurken Edhemln 
büyük kardeıi Retld 
içeriye girdi. Reıld süvari 
zabitini görünce, Edhem'ln 
harb cephesinde bulunub bu-

l Lütfen çeviriniz ] 
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YEN i ÇESiTLERiMiZ GELMiSDiR 
Dr. OPERA TÔR Dr. BAKTERiYOLOG 

Medeni Akkend Sadi Ozatay • • 

tç ve salgın lıastalıklar 
m ütP-hassısı. 

Cerrahi hasla lıklar 
mlilelıassısı 

LÜTFEN OKUYUNUZ! 

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

nnı kabul ve tedavi ederler. 

'=- =:::ı=:~~===~===- 1 

İPEK İŞ - AL TIN MEKİK İpeklil ri .. .. 
Mevsiııılik l ' t' yıızlık M . .\~r"fC)l~Uli - Pi\lll•l~Sf;LUK 

l\OBLIK Yüııluler 

•~~~~~~~~~~.•» En birinci YERLi- İNGiLiZ Kostamlük kumaşlar/ar 
ıı j Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda Savaş NeşriyafJndan: 

BİR ZAFERİN 1 döşemelikleri 
Yazaıı: R. Gökalp y 

A 
s 

~ Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

lıtıklal Sa vaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprai!ı 

·» Rekal>et Götiiı·ın~z Bir Fi<ttla M<ızaınızda Sııtılıı· 
1 ~ Muhterem miişterileı·iıı1iziıı liitf en teşrifleri istifad(ı.leı"icli ı· 

INKILABCI nln l~L\NIN PiYESi 

Her kitabcıda bulunur· 
1 

1~ ADRES: FAHRi TAVŞANL!LI 
1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ~~: 
~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

§~~~~~~·~~~~~~~-~~~~~ ~A~~"AZ~~~~~~,!~~~.~~~).~i~~~~~ ro ~~~. ~.,pi) r 

EN 
TEMİZ sinemasında 

20 ~ubat Çarşam~a a~şamın~an itibaren 
BHIGE1'TE llEl.JI iıı Eıı lıiivliil. Salıespı·i . . 

ATLANTID 
BH.IGE rTE llEL~l ilf' ht>ralıt•ı· 0Vlll,' :l 11 diğer bü-. . . 

yi.ik arlistler JE \N ANGELO ve PIEHHE rll1"1"Gll:\ 

Brigtte Helm Bu filimde büyük sanat kuvvetini ve ka 
biliyetini köslermitdir. Aık Macera. Kin lntikam . ihtiras 
ve Heyecanla dolu olan bu meraklı ve esrarengiz filmi 
herhalde görünüz-

A vı·ıca .. 1 - Foks .Jurnal. 2 - Dans orvaıılal flııı . . 

, .. ~ 
1 Belediye Dispanserinde ~ 

Muayene Günleri 
Cl' .ll.\BTESİ (;f'.\'LEBİ 

OğlPdf'ıı soıın saal 15 - l li 
Hı·. Bav .\lııııt>rl Eıııiıı 

P.-\Z.\H <~CNLEBİ: 

;,. lıa.;talıt..ları 

Üğlf',IPıı ~oııra saat 15- 16 Kulak, Uoğaz, 1 

llıınııı lıastalıkları Dr. Bav \lplııııP-tl Kaıııil 

P.\Z \HTESI GÜNLERİ: 
Sahalı saat 10 - 11 ie lıastalıl,.ları nr . 

• 
Bav .\hıued Eıııiıı . 
Üji;IPıh·n soııra 15-16 <:öz hastalı t..ları l)r. 
Ba.' İlı.;aıı .\fııııed 

SALI ı~CNLEHi: 
ı, 

ly 

11 İc lı::ı:--lahkları Dr. tıı 
• • 

lunmadıi!ını sordu, ıüvari 
zabiti, bu ıerefden (!)Mahrum 
bulundujfunu söyleyince Re· 
tld çoıdo ve süvari zabiti
ne: 

Zayi 
-- -

Dr. M. Ali 
l ~evsim münasibettle bu akıamdan itibare süvare 
l 3 30 da baılıyacakdır 

saat 

Salıalı :-;aaı 10 -
ltn .\ lı ıııed Eıııiıı 

ÜğlPdl'n soııra saaı 15-16 Bışhaslalıkları 
Edremit Askerlik şubeııin· 

Jen aldığım terhis tezkere· 
mi lı:ıızaen zayi etdim. Yenj. 
sini alacağımdan eskisinin 
hükmü yokdur. 

Cilt, frı,ngi, hf'l
~oğulduğu ltasıalıt..ları 
111 ii Le ha ssısı. 

- Bu vatanı biz kurtar· 
dık Kurtardıi!ımız memle· 
keti kimseye veremeyiz. Bu· 
radakt tılerlnl biran evvel 
bitir, kimseye ıormadan müf · 
rezenl al, Kütahya'ya git 
lsmet beyden cebhe kuman
danı olmaz. Bız burada ha
rekete geçdik, İımet beyi 
cebheden alacai!ız Müıkü 

liltla karıılaıırsak, kuvvetle 
rlmlzle yüklenir değil Eski· 
ıehir'l, Ankara 'yı bile' iıgal 
ederiz ve hepimiz f birer 
mümtaz mevki ıahibi olu· 

Edremit Zeytinli kary~- Hastalarını saat üçte 
sinden 321 dojfumlu · ı hükümet caddesinde mu· 
Ahm~t oğull~rı~dan · ı ayene hanesinde kabul ve 

Salıh oğlu Mumın l~t:e:da:v:i:e:de:r:. ::::::!~ 

ruz. 

- Bitmedi -

Zayi 
Edremit Askerlik şubesin

den ald , ğım tehris teıkerem 1 

kazaen zayietdim. Yun isi- I 
ni al..ıcağım için eskisinin 
hükmü y<>kdur. 

Edremit Zeytinli kar
yesinden 320 doğum
lu Hüseyin oğulların-

dan Mehmed oğlu Mehmed 

Kaclııı 'l'erzisi 
lstanlıııl Beyoğlu )hsır Aparııuıaıııııda Terzi 

Madam (Feııgaraııııı) kalfalarındaıı Terzi '11\' - ! 
MET GÖK ALAN 1.Hı kerre llalıke~ir Yı>ııice ıııa
hallesinin 6 Eyllıl Mektelı solağıııda 24 numara
lı haneye ııakloluıımu dur. 

r. M~~':~~7~~' 

A one ücreti 
YIL . GI 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baA-lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. . 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

Gazeteye ii.it her hususta 
Neırlyal müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
- -+-

SAV AŞ Cumartesi günler; 
çıkmaz. ----

Y td AVAŞ ur aş : 1 ,iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
mıllıye caddesınde Husus! daıre 

~Hilaliahmere, Himayeietfalel Telırral adresi: Balıkesir - l ı 
~Tayyareye yardımı borç bil. il s Av Aş ı 
~ ~ ' 

-il Oiiııyayı iiliiııı -~ııail,, 
1

1 Mösyö 
Bebe talı:·ip edi:ıııekdt•ıı 1 

kurtaı·ııı 

'fo~ı· .... ~o",,:ıl"erıiıı sa-,, . " .. . ·' . 
lıı·srri Sandu 

B<ı lık('Sİ r iıılıisıı ı·I•• ı· 
\ılüdüı"lüğüıı<leıı 

1 
Cakıı· iıılıisarhu· ıııeıııııriyt>lİ :ınharlaı·ııu.la 

lıul;ıııaıı itları•mali yaprak tÜıiiıılı•ı · iıı ı;öııı•ıı iıı-
1 hisarlar aııbarlarıııa uat..li 19-2-905 ıaı·ilıiııdt•ıı 

10-3-935 tarihiı11• k:ıdar acıt.. t'l,.sillrııf'\t' t' ıt..arıl-, . . 
ıııı~ oldıığııııdaıı lıu ıııiiddPL zarfıtı(la zulııır edP-
cek LaliplPrin ~ı·ı·aili aıılaıııak iizı'l'P ıı ı alıalli iıı
hisarlarıle Göıwıı vı' ha~ ıııiidii iyı·tiıııizı· ıııii-

r;ıcaat eylcıııt'IPri ilan olunur. 25-J-8 

Ö 'tı 
Dr. opPralÜ!'. Ba~· ~a(li zatay aıı 

Ç .\BŞ.\lfB .\ Gl1l\'LEIH: ~k 
Öğledı•ıı soııra ~aaı 15 - 1 () lı•ha~t.alıt..laı·ı 

• 
Dı·. lh v Haif 

PEH:,E,tliE Gf t 'LEBI: 
(lğlPıl P ıı soııra ~a<1t 15 - 1 fi llı·rı lıa:-;la· I 
lir. B.l\ ~klırıu•d .\li 

..\. 
1ııı 
~li 

'~~il 
(~ocıık R<t k ı ın El''t'· 

1 - \'ıl:hPtiıı ııwı·kez ,,. ıııiilhakaı. ı, sdıir ,ı'ı:t' 
h.öylpı·i alı;;lisindt>ıı ıııiiraeaat Pdı· ıı g~hrleri 11 ~~: 

. , I' " 
ıalıii \t' nıiist..iil:'ıılı ltt·ı· ııe\ i do~uııılarıııı \tı a 1 1ld, 

luıııııııt t..adı;ı aıııPli,aı aı·ıııı ıııü~s~esrde ıııecc:ı' >ıı 
nen vaı>aı·. Coeuı.. ıİiisi'ı rıııt>t.. ıelılih.esiııde buJıı: ıt'. 1 

• .. ~ 1 '\ ( 
ııaııları da h.t'zalit.. ıııı·cl'aııı•ıı Hıtıı·aı·al,. ı .. dıı' <~ 

eder. . \ 
2 - Siil t•ocukları \\' ıh.i \asına kadar 01:111 

• • • --------------------1 t..i'H~iil.. lıasla \avrııları (l;ılıi miiı•ssesı>dt- \atır;1r•1 

Balıkesir iı1hisı1 rlı11· bıış 
ıııii<lii r 1 iiğünclt'n 

Sıııdıı·111 iıılıisar l ar ıııudiirİ\t'Iİ a 1 ılıarLır111d . 1 
~ . 

hnluıı .ııı talııniıu•ıı olıız lıiıı t..ilıı ı· . ulıl<':o"iııdı· iıla-

ı·p mali yaparat.. tüti'ııılı>riıı Balıt.."PİI' ista..,~ıı

ııııııa ııah.il ve ll'sli ı ııi l-1-2-\l:15 ıaı ıhiııdf-'11 7 
ııurt \::13) tarihin~ kadar aeık PksiltııwYt' t..011111· . . 
nıu dıır. T.tliplı~riıı ~er.ıiti arılaıııat.. iizf'rı· ıııa-

halli iıılıisal'larilı~ lıaş ıııi'ıdiriiyl•Liıııize ıııüraeaat 

eylemeleri ilan uluııur . 20-24-5 

.. . . "' 
lıpı· zaıııaıı ıııı·ı·ı·a ıı t>ıı t• da'i "dPr. ~~~ 1

1 

;; Siiı eocııklanııııı lıat..1111 taı·zları lıakkı11 11 ,; 

da ıııiistaklı ı .'t \ali .lt'lf'n' ,,. gebelit.. PSnasııııl' ~tııı 
,uı..1111 1111·l!ııı1. ;ırızalaı·a karsı Lallıiki ltizıııı !!t'ı~ \~ 1

1

~ ' 
• l_ 4 "!;;' 

tetla'i ,,. tPdhirleriıı alııııııasıııı da gelwlPre ıW ile 
l'Pllllt'" İİZl'l"f' tlt>rslı·ı· H:'l'İIİI'. l,t 

• ~, J 

-1 Ciiııılnıı·iH•liıııiziıı B.ılıkPsir't· balı~eltlf .:~ k 
bu fa~·dalı \f' ftt~~ ırlı ıııiiessesl'df'ıı 11111htere11 ~ 11 

lwlt..ııııızııı istifaı.l(•\t' t..osıııaları il:1rı olunur. . . 
Ne,riyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet Matbaa11 Balıkeıir 


