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Başbakan ismet lnönü 

Atatürke 
Devlet başkanlyrının 

tebrikleri 

Kabinenin proğramını okudu 
Ankara 7 - Atulürk'ıin 

cumur ba~kunlığ.na tekrar 
seçılınes.nJ.en ötürü mü arü-

k . J k • [ . , • d k nileyh ile Irak Kralı ve Ja-
U sene l y<tpı <lCa ışeı· ıçın eşe er, ponioıpHulor~or.ıs•ndntob-
.. .. • b. • . t. h [ t f • tJ rik ve teşııkkur tel yaz,) ırı omur 91 I Satıayı IS l S<l <l imiz ıa aı·ı- ıeatı e.ı.ım i şJ r. 

tn ueuzl<ttılması; deniz yolları nakil üc- bakanlar heyeti 
Ankara. 7 ( .\ .A)- Bakan 

ı·etlerinin indi .. İ}m(•si gibi işler vardır !ar heyeti diin akşam top-
lanm•ı ve toplantı geç vak-

a yan Nakiye kadınlara verilen hak ı. te kadar sürmü,dür 

an ötürü kürsüde teşekküretdi.· Me~~~~"g~~:ı~ası 
ı\nkara, 7 ( \ . .\) Kamu 
Y ıs,:m da Abdülhalik 
enda'nın başkanlığında 

I Plandığı zaman başbal<an 
lııet lnönü kürsüye g,.Je 
k hükümetın beyanname. 
~i okumuşdur Ha4 1•akan 
nkümetın bu yı içinde ta-
1b etmeği gözetdıği iç ve 
1 siyasanın ana hatlar nı 
tdıği bu beyannamesinde 
onomik ""hada yapılma 

~ı gerekli bulduğu işler 

erin ele bilhassa durm l'f 
bu meyanda şeker, 1 Ö· 

iir gıbi başl ca s na i istih· 
lii.tımız fiatlarının ucuz-
lılması , demiryr llarında 
duğu gibi deniz nak'iya 
~da da tarifelerin indiril· 
esine çal şacağın söylemiş 
lr. 

bay Abdülhamit 
üzerinde bilbafsa durarak 
bunlar n ismet İnönü hükü 
mdiııin yarınki siyasası 

içinde anılacak en büyül< 
birer belge o ' duğunu söyle-

hakkında gösterilen güzel 
hislerden dolayı Leıekkür 

< tmiş ve bu güzel hislerin 
mesaisinde kendisine büyük 

olacak1arını 

anıldı 
Ankara, 7 (A.A) Anka-

ra Halkevinde geçen yıl 
ölen eski kü tür bakanı dok
tor Retid Gelıb'in ölümü
nün yı dönümü münas~be · 
tile bir anış toplant ı sı ya· 

l•irer kııvvel 

söylemişdir 

ismet İnönü beyanname pı m şd r. 
sinde isleınlt olduğu itimad Kö~lülere yardım 
için saylavlar reylerini l<ul Tekirdağ, 7 (A.A İlkba-
lanmağa davet edildikden, har zeri yat na yard m et
söz almış olan Nakiye [Er mek üzere Tekırdağ yardım 
zurum] Kamutay kürsüsünde sand ğından )6 köye 8 bin 
kadınların1 za söz söylemek lira dnğıt lmışdır . Köy üler 
imkanın n verilmiş olmasın 
dan dolayı duyduğu 

heye:a nı ıfade için söz: al
dığını söyliyerek türk erke
ği ile bu kadar her alanda 
yan yana ele e çalışan Türk 
kadınının bu gün Türk hükü-
metine itimat beyanetmek 

sevinçdedir Muhtaç çiftçi 
'ere buğday verilecekdir 
Suriye tüccarları 
Adan•- 7 (A.A ı Şehri 

mİLe gelen ';urye'.i tü~car 

ldr mühim m kdarda "k6yun 
salın alın tlardır. 

7 Günlük kaçakçılık 

1934 Senesinde 

Türkiye'de İktısadi Vaziyet 
.llııua::eneli dev/el bütçesi - Tu11:im edilen ıJıiyıınıı uııııımiye servisi - J;'cnebt serma
yenin ricali - Fıııl tezyidi vusitasi/e ziraalin himayesi ve ilırucat işlerinin dıizelmesi 

.4rıı:i ve sıı/arı11 geniş sııretle ıslalıı - Ticarıl mııua:enesiııin lemin olunduğu -
:J./1111111111 en eyi mıışlerı ve en mıılıiııı fıırnisör - Sa11ayilı·şnıe11in ilerlemesi - Beş 
senelik Tıirk .~cınuyii plwıı - Nakliyt! vasllalarıııın mühim 5urdde düzeltilmesi 

- 1 

Tiirl iktısadıııııı ~e- lalııııiııleriıı eıı yük - uam eden maliye sene-
t;Pn sı•ııe zarfıııdaki se~itlir. 1931 - 32 inin ilk altı avı zarfın-
iııl..is ıfı ıııııuıııhel ili- seııesi hüdcPsinde ra- da tahakkuk e.den büd-

• .. • - 1 
!'ar ilt• ıııiisaid olıııus- l..:ıııılaı· 'akıa 186,::> ı çe 'aridatı (geçen se· 
dtıı'. l>f'Ylı·ı biidce~i ıııihoıt lira idise de bu 1 nrııiıı ıııiitenazır müd-
llHl\az.Pııl'iidir. Para biiılceyP post.ı VP tl'I- deıi iciı de 81,3 mil-
1930 Sf'IH'Sirıdı•n hPri graf ('11111111 lllÜdiirlÜ- ~011 l(ra olduğu JıaJde 
stakhilrlir \I' hir Türk ğuııiin 5,5 ıııil)·on hu sene 98 milvon 
lirası ı~,0() .Fraıısız li:.adaıı_ ibarı·t ola~ı Türk lirası) tahmin. edi-
rr.111 .. 1 kursu üzerinde budç . 1 dl' dalııl len nıikdarların bu 
s·1hi~ kalıııal..Ja deYam idi. lfalhuki son ıki SPfor de istihsal edile-

' 
· ı· ,., .. ı d' j seııe umumi hiitlçesi Cf·kleriııe delalet et-

r~ t'llll~ı ır. ı ur11. le p:e ı'cı"ıı". ı ·ır b ... ıce 
" .- rııez11.t uu. nıel..dedir. Türk idha-

mıı vazPııesiniıı eıı mü- d'aıı·ıı ı a• ı) lıusu 
o m /U - latıııı ıı tezayüdü sebe-

lıinıi olan harici ticaret si bir büdce 

1 

bile gümrük varidatı 
blaııçıısu evvelden ol- ~el..lindı-ı tertip 'e tan-

da :ı rtnıışdır; bu vari-
dıığ• gibi aktif olarak z m edilmi 'di. Yeni dat ilk altı a" icinde 
kalıııı -dır. Harici borç, maliye sPııesindeıı in- • • 
faizi Ye itfası ıııenıle- tizar olunan daha yiık- yu,arlaklıesab 25 mil-

yon 'Türk lirasına baliğ 
kudn•tiııi sek vergi geliri kı~men ketin ıııali 

tPcavüz etıuiyeceı.. bir 
ı·adılPye iııd irilıııişdir 

llik<lar itiharilı> artan 
ihraca tıı ıda ıı. 
fiatlaı·ırıı 

(•nılia 

unıunıiy. t 
' 

itibari it> lt' re ff ii ii d r 

olmuşdur. 
zateıı mevcut olaıı mu-
anıelt~ ve isıilıl:ik ver- Vergiler ıslah ellile· 

rek hakikati halde 
gileriııin coğaltılnıası d 

1 
• 

' • · . . mevcu o an vergı 
ve kısmPıı yenı \ergıle- b" d d 1 1 . . ' mena ıın en a ıa esas ı 

rııı ıhdasıle trnıın oluna- b' td . t'f d 
ır su re e ıs ı a e 

rakd ıı·; biri rıcisinden 

l'aşbakanın bey•nname 
mişıer ve hükümetin beyan 
nameisnde yapılacağ nı söy-

şert:fıni kaıanmıt olmasın 

dan dolayı duyduğu sevinci 
Ankara, 7 (A.A) Son 

yedi gün içinde muhaf z ıııuıızarıı 1 larak. isıilı-
l~,27 ınihon lira vari· 
d.ıt fazlası ve ikincisin
den 10,6 ıııil~ ıııı lira 
varidat alınaeağı zaı.

olunması ve ayni za
manda vergi yükünün 
daha rasyonel bir su
relde tevzii nıaksatla
rile Türk. hükıinıeti 
tarafından iki Fransız 

ınütahassısı tavzif edil
mişdir. Vil:\yt-ller 
ve nahiveler büd-

anlatmağa söz bulamadığı 

rıı işaret ederek bu güzel 
~ünlere ~rişm«k saadetini 
veren Atatürk, Türk mille 
tine ş ı kranlarını ifade et 
mitdir. Rey 'erin tasnifi ne· 
ticesinde ismet İnönü hükü
metıne ·376 reyle it:mat 
edıldıği an aıılmııdır Bu 

başbakan !,met İnönü Söylevlerinden birini söylerken netice üzerine tekrar kür· 
'tıden s"nra söz alan ha- led ği ökono.ı.ik ve siyas:ı.l süıe gelen batbakan teıek 

1
11>ler ismet lnönü hiikümeli itlerin başarılacağ na inan- kür ederek 1 Yüce güver.lni 
"lıgüne kadar başarmış ol lar n tekrarlamışlardır. ze değerli olmak için çok 
~u hüyük itlerin değeri Raşbnkan verdiği ce~abda --;ç,_a-;lı~ya;;::c~n..;;ğ_ız-::]:-d-:e;;::m~ıd;;::i;;::r :::-::== 

Ceyhan 
Kabarıyor 

Yunan ısyanı 
siler kqtiyen temizlenecek Adana, 7 (A.A) İki gün 

Sularımızdan geçen 
eş Yunan gemisi alı

konuldu 

içinde Seyhan bir metre 
kadar inmişdir. Irmak ke
narında 7 köv selden zara
ra uğram • ş arazlleıin bir 
kısmını su basmıtdır Cey 
han gitdikce kabar •yor. Cey
han'da hamidiye bucağında
ki halk orada bulunan bir 
huyıı ga çıkarak sığınmışlar 
buradan çıtdır, kayık ve 
diğer yardım vasıtaları gön 
derılmişdir. 

Atına, 7 (A. \.) - Atin• 
l~nsı bı diriyor: 
!Sütün generaller \'e mü-

1'kaıd zabıtler hük ü ııet r" 
111le ve harbiye b•kanına 
elııraflar çekerek iıyan ha 
'kat nı takbıh ve hakümet 
lıırıne amade 1 ulundukla 

~1~1 bı dırmişlerdır lsyan 
'rekatın tertıb edenlerin 

~er 
1 "~terinin n~ !l:tıret e nıi.ı 

'dere edıleceği hakkında 
1
' karar neşredıLııişdir 
lliikiımet reisi Çaldaris 
\lbuata beyanat da bı ıl un· 
11t asileri temızlemc• üıe

" hük(I netm ve milli lrnv 
eti .. 

1 
erin başladıkları mucn 

'enin dünden itıbaren <on 
: kau safhasına girdi;fıni 
Yleınıı ve hükllmetın yal
~ , .. , 

1 UK(in tesis değil avn 
attı . 
ldı l\ııda kendi ıahıslarının 

tnenfaatlerinl temin içln 

sistematik bir tarzda pusu 
kurmakdan çekınmi~enler 
d11ıı mt'mleketi katı suretde 
temizlem<'ğe 1 arar vermiş 

1 olduğunu iliive etmişdir . 

1 Atina, 7 (A .\) - K ş ve 
sis hükürnet kuvvetlerinın 

Makedonya' dan çevirmıı 

olan ası kuvvd 1 erı tadrruza ı 
_geçme~ıne mani olmuşdur 

-------
aldığı yar;. ların büyük bir 
tehlıke olduğu tahmin edili · 
yor. Venizelos'un t~kenderi 
yeye çekilmek üzere lerti 
bitt aldığt zannediliyor. 

Tü k hükumeti Yunan llükümet tayyP.releri Kavala 
ile Serez deki asi kuvvetle- gemilerinin Türk kara sula-

rına soku masını men etmif 
dir. 

l'Jr • 7 (S ~) - Gazete
ler'n stihb•r t.na göre ·ı ürlı 
hii ılmeti m u k om l ur ı 

rın topland kları yerleri 
born ard man etınişdir llü 
küm .. tin harp gemileri asi 
gemılerin•• hücum ıçon Gir ı d 

sularına harekt t etrnişlerd>r, 
1\avıla h'lkının asilere karşı lıoı{azları !-( \'en heş Yunnn 
i<ıan etdikleri bildıriliyor v ıpurıınıı lr .ınsitlerıne ıo PD 

Paris (5 Şı - Asi Gene •·t niş lır ı.: ~ mılerol e n hir ~ı 
1 ral !\omonıfonun müzakere v.,ı:izelos'un oğluna aiddir. 

ye girişme kanrına rağmen Bu vapurlardıı maden 
Şarki Mttkedonya 'da isyan köıııürü ve hulıubut vardır. 
geniılemektedir . Avorofun 1 Bu gemileric aıi Yunanlan 

teıki atı tarafından iki ö ü, sal ellileıı lıe<lı·l ıreeı·ıı 
ikı yaralı 43 kaçakçı ile ı ;:, ' 
1163 ki'o gümrük ve inhisar 
kaçağı, 68J87 defter sigara 
kağ dı, J5l9J çakmak laşı, 

iki tabanca, ıki kaçak lıa y-
van ele aeçirilmişdir 

Rusya'da 
Dahili istikraz 

\loskova, 7 A \ l Yüz 
1 milyon rubbelik ve on sene 

vadeli dahili bir istıkrat. 1 

akdine dair :ıir karar resmen 
neıredilmitdir. 

Elçimizin ziyafeti 
Lahey, 7 (A.A)- Türkiye 

orta e1çisi dün beynelmilel 
daimi adalet divanı reisi 
şerefine bir öğle ve Fele 
menk dıı itleri bakanı ıe · 
refine de bir akşam yemeği 
vermitdir. Ziyafetde birçok 
mühim şahsiyetler bulun
muıdur. 

Bitaraf mıntaka 
kuruldu 

Roma, 7 (A.A\-Habeıis· 
lan ile ltalyan Somaliai ara 
aında son hudut hadiseleri 
üzerine bitaraf bir mıntaka 
tesis edllmltdlr. 

Askeri şurası 
Sofya, 7 (S Ş) - Askeri 

yükselme ıüra diin kralın 
riyasetinde toplanmı§ ve 
ordu hizmetine ordu içinde ı 
askerlerin yaıayı§ tarzına 

aid işlerle meıgul olmuı · 
dur. 
eslıhe ve mühimmat n"klet-
mekde olmRlo.rıntlan şüb 

lıe e lılmiş•lir. 
l;>milPrdPkı tel8z ııletl,.ri 

mü lı ıi rl~n nı · şd i r 
A nndol u ajansının notı : 

lahkıkııtım zı göre Yunan 
bıınd rsını tuşıyun hu beş 

vapur Yunan hükumeti <ara
f,ndan vuku buton ıltımas 
üzerine muYakknten aliko
nulınuşdır. 

srneııiııkiıw ııisetle 

artıııı dır. 

Vt> ııilıayeı 111emle
ketiıı ıııüteYaliycn rııii-

lczayid lıir tarzda sa
navilPsdirilııırsi, istih-

• • 
ıaı.. eıııtiasıııa olan 
ihtiyacı, gitılik.cı> artan . ' . 
hir ııisbet dahiliıulı' 

olıııak iizere, 
ıııerıılekt'I içinde 
ediyor. 

Maliye 
1933 - 34 

hizzat 
lt'miıı 

iciıı devlı·ı biidcesi 
• 

hakiki ~elir H' 
' 

ıııil-..tl:ırlaı·ı ııilıai 
dı• h"ııiiz h•shit 

gider 
suret

Pıli 1-
ıııemisılir. Bu hiıde<'niıı . . 
11·~i~iııtlı~ 1-(l'lir ,.,, gidPr 
'iiz velıııiser bucuk . . . ~ 

milvoıı lira olmak İİLt'
re lniilevazin idi. Siııı-

• 
diye kadar alıııan ııeıi-
celerr rı:ızaraıı "t>lir 

~ 

17 l ,'1 ıııil~·oıı liı'. va 
gider 17..J.,l mil.'oıı 

lirava baliğ olıııusdur. 
• t... . .. 

Cmid olıırıduğııııa göre 
kati rakaııılar ı.telir ,·e 

' 
gideri le \aziin (•tdirP-
ct>kılir. 

1934 - 35 seııesi 

maliyesi içiıı gelir ve 
gidrı· ~ uvarl:ık hesapla 
18-1, l ıııilyoıı lira ola
rak tı>sbit olıırınııışdur. 

Buna ııazaran yeni tah 
mirı 1930 - 31 seııı-ı-

sinden beri vaki olan 

nedilivor. 
• 

Bir tarafdaıı alıaliniıı 

'ergi krnlretinirı ne ka
dar· azal<lığıııı, diğer 1 
taraf dan nwsela az ılan 
giinıl'lik varidatı ~·erine 
coğalıılan ınııanıele ve . ' 
istilıl:\k YPrgilrriııirı 
kaim l)lıııasile vergi 
'iikü merkezi sikletinin 
' 
vaı..i oları talıavvüliiııii 

anlamak icin veni ve • • 
çoğJILılan VC'l'~il~r (23 
nıilyoıı Tiirk lirası) 

ilP l - 12 - 931 dt'ıı 

beri ihdas olunan bııh-
1\1 n ve 1 - 6 - 32 deıı 
h~ri ilıdas oluııan büd· 
Ç<' ın u vazeıııı ,·ergile
riııdcıı (ikisi hcrauer 
25 ıııil~oıı Türk lirası) 
isıilısal oluııacak vari
flat cıı..arıldıkd<tn sonra 

• 
1 - ı 2 - 31 tatilıindeıı 
C\ vel mevcut bııluıınınş 
olaıı 'Prgilı>r varidatının 
ancak 136 milyon lira 
olanıı.. talııııin oluııduğu
ııu n..ızarı i~ihara alıııak 
1-afidir. Halbuki hu ay· 
nı 'ergilerdPn iiç ma
liye seııesi 1927 - 30 
iciııde 200 milyon lira-• • 
dan fazla ve halta 1930 
- R ı saııesiııde 190 
nıilyoıı lira gı'lir alın
rııışdır. Başbakaıı k:iııu

nu evval ortasında ira
detdiği n1ülıim bir nu
tukda dediii gibi de-

• 
celeriııde de varidatın 
tahdit olunduğunu zik
rffylenıe k ·ıazınıdır. 
Bilumum vilayetlerin 
büdçeleri 33 milyon 
Türk lira.,ıııı: bilumum 
nahiyelerin büdçeleri 
de 18 ıııilyoıı Türk 
lirasını tecavüz etmi
vecekdir. • 

1933 - 34 maliye 
senesi içi ııde Türkiye, 
rski Osmanlı imparator
luğu borçlarından uh
desine düşen hisse 
nıüııası>betile 22 - 433 
ıarihli muah· denin 
kendisinıı tahmil eyle
diği taalılıüdatı tama
men ifa et mişdir. ~·aiz
(Pr \'erilmiş, itfa planı 

tatbik edilıııişdir. Mez
k t\r senei nıaliye için
de her biri 500 frank
lık olan 3799 senedin 
grri satın alınması mec
buri iken devlet 2843 
adet fazlasil~ 6642 
adet geri satın almış 
ve bu swretde borc 

• 
31-5-34 tarihine kadar 
963 milyon Fransız 

frangından 959 milyon 
Fransız frangına inmiş
dir. itfa vasati kurs 
olan yüzde 58, 19 üze-
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riııden vaki olmu~ıJur. 
25.11·3-! 'a;:le:-.i icirı • 
lazım olaıı mebaliği 
Tiirl..i)·e daha ağustos 

avı iciııde tedh e f'tmi dir . ' . 
Son ııw li ye senesi 

nihayetinde (3 l- ~la~· ıs-
1934 Türkive'nin l..oıı
solide edilniiş borcu 

• 
332 nıilvon Tiirk lira-
sı fi otan· borcları l O 1 
milyon Tür~ lirası itli. 

Dahili istikrazlar 
~efkatli Ergani made-

ni demir \·olıııııın in-
• 

şasına mahsus primli 
istikraıın son siilüsii 
(4 milyon Tiirl.. lirası) 
Evh'ılde ihrac olunarak . ' 
tamamen satılıııışdır. 
Türkive 1..unıltavı 2H-5-
934 tarihinde · 1-alıul 
etdj~i bir l..anunla Ma-• 
live bak.anlığlıın. ~ıvas 

• • 
Erzurum Oeıııiryoluııuıı 

inşası ma•arifine mah
sus olarak azami 30 
milyon liralık lıalıili 
bir· istikraz akde~· le
nwsi iciıı mezunivPI . . 
\'Prnıişdir. Faiz Vf' itfa 
icin SPnevi l:'tzını olan 
ıiıebJ:l~, istikraz meb
lağının yiizde yed 'sini 
tutacal-dır. 

Tf'daviildı> olan 1-:\
ğJt para ile Devlet lıan-
ka~ınııı diğer .Hwmi taalı
hiidatının altın '" dö
' iz k.uverturıı 1934 
ikinci teşriıı nilıa~· etiıı
de yevıııi dö,i:t. ıaalı

hüdaıımıı teııziliııdt· u 
sonra l 933 hiriııci 1-:i
naıı nilıa\' f'Lindı- 'iizde . . 
12,85 'e hıriııci k:i-
rıun nihayetinde yüzde 
l'!,30 olduğuna muka
bil YÜ7J.lf' 15. -1,4 idi. 

i934 lkiııci Teşrin 
ııihayetinde tedaviildt'
ki kağıt paranın ıııik
darı 158,8 ıııilyoıı Türl-
lirası idi. 1933 SP-
ııesi ııihavrtirıdr bu 
teda vüliiıı · ıııikıhırı ı 61 

ıııil~·on Tüı·k Iİl'ası itli, 
Oevlel baııt..asıııın 

ahın ilıtivalı 29-11-34 
de yuvarla ı.. lıesa p 

lı&1;= -
m --

Savaş'w Roıııunı: SU 

27,!3 ıııilyonTiirk lira· 
sı kıvıııetiııdt> ı 9i:ı85 

• 
l..iloğranı idi. 1936 se-
ıır~i ııi lıaye ı i ııde ayrıı 

ihtivat 'u "arlak lıesah . . 
17789 ve 1932 seııeııi 

nihayetinde yuvarlak 
lıesah 14619 kiloğram 
itli. 

Oııbir haııl-~111111 i~

tir:ik t\)lediği lstaıılıul 
baııkalaı·ı kliı·iıı~ ıııua-, 
ıııelt'lelt·ri leııeızültlc 

de,am rvlPıııisdir. Ca-
• • 

ri seıımıi ıı ilk allı a~ ı 

iciııde nıf'zkıir nıuaıı:e-
• 

lf'IC'I' 138,4- ıııilyoıı 

Tüık lirası tutıııuş ı lıır. 

1 914 Sf' lll'Sİ ııdeıı 
lwri nıe,eud olup 25 
suhevı• ıııalik olaıı 'P • • 
ı ,2 ıııih-011 Tiirl- lira-

• 
sı ser.ııayesile İ~taııbu-
hııı biiyiik haııkaları 

lıariç olıııak üzert>, Yi
l:iyeı baııkalaı·ıııııı eıı 

ıııülıiıııi ıııakaıuıııda 

lıuluııaıı Adapazarı Ti
caret bankası lt'di.\at 
nıü 'külatıııa duçar ol-
ıııusdu r. • 

Di~t>r nailli lıanl..a-• 
lar bıı lıaııka)a ıııua-

' eıwt edeceklerdir. 
Bizzat ~foli)'e Bakanlı

ğı .H•ııideıı ilıı-.ıı; edi
lecek lıissı· SPııt>di pa
kNilf' 2.50 biıı Tür!.. 
lirasiıe istiı·:il.. edect'I..-• 
dir. Türk baııkaları 

1 
ııezdiııde tasarruf lP\. 
diatı 1934 senesi ııi 

lıayetiııdt' 7 J nıilyoıı 
Türk lirasıııa lıaliğ 
olıııusdıır. l 923 Sl'nesi 
ııihay,atiıı~f' tevdiat 

• 
aııcak 3 nıilyoıı 

idi. llesa hı cari 
lulıatile lırraber 

1 i ra 
ıııa t
lla ıı-

k.alar:ı Yaki olaıı 1111111-

ıııi leHJİal 1!)0 ıııilyoıı 
• 

liradaıı fazladır. 
Tiirl-hı·'de t•cııt'lıi . 

~•·rııı:ıvesilt> islheıı 

( f. llut Vı: VH.A !Elli!:)' 
Bandı:rma ıHalkevinde Aydıncık 

lunıaıı) ıırdu b:ıyraıııda • .. 1 N .ılııyesi ~lıı~ıta~ iııtilıab 
şehrinıiZf' gelnu·I.. istiyor Akşamkı mu- faalı~C'll 

Bandırma ıdrı• anyurdu ku
lübü idman birliğine müra . 
caat ederek bayramda bir 
maç yapmak üzere şehri

mize ge 1mek latedilderlni 
ve ne gibi ıeralt dahilinde 
gelehileceklerini sormuı · 
lard r. Birlık buna ıeraltlnl 

bildirmi,Oir. Fakat daha he· 
nüz ~andırmalılar bildirilen 
ıeraite bir cevab vermemlı · 
!erdir. 

ldmanbir 1 1ğinln Uşak se· 
yahati geri kalmııdır. 

Soy adı 
B•lıkesir lıır ıı thon e s ğır . 

sonu ~1nstaf..ı (ğüoe ~) &oy 
edırıı n lmışd r 

sam ere 
"usaıııerr bu al- aııı )İııe 

tek.rar edilecek 
Halk t vı diın okşu m bir 

mu' ımerd ' e rmi ş lir . Miıso 

meredtn e\'Yd doğum c·,·i boş 
doktoı u boy Hulıd Özel bir • 
konfdrons ve rm ş ve ork o 
sındon ll ı mmetin oğlu piye
si temsil e dılmi 1dir, Mu vdf· 
fakıydli ol n hu temsil bir 
çok a lk ı ş toplennıış , l ı r 

ı;östrilen oızu üzerin e ay. 

ni müsamere bu ukşomda 

tertı lı edılecekd ir. 
Müsamer e yine karn elidir 

ıııişdir. Bu tetl..ikat ile 
iıııparaıorluAu zaıııa- nıi'ıte\azin ol:ll'al- rk
ıııııda rcııt•bi grulılara Sf' l'i alıv:ıldı·, İstaiıhul 
'"ı·ileıı iııılİ\azhırı tr:.\ııYa\larıı . da vaki 
mukavcleııaııı ı·lt:r hu~ 1 olılıığu. iiırre ı:ırir('le· i 
ıı:ı iıııl-:iıı \'t'l'ir n'ı·ıııez J riıı yrııid<'ıı lt>f.bİIİ 
gel'i satııı alıııasıtlır. Bu kı'yfiyeti il,..ri gitnH·k· 
ııııı~«ıııda devlt>t J 934 Ut'dir. lll'r lıalde iıııti
St'ııl'siııde siıııdi\t' ka- yazlı İstaıılıul ·rkt-lle-. . 

lıükıiııırtiıı O~nıarılı 

ılar bir Fraıısız siı'kt·ıi riııiıı tarifelP:'İ ıııezl-ıir 
~ 

tarafıııdaıı i letilı·ıı iz- koıııisyoıııııı bilhassa 
ıııir-Ka~aba ve Sorııa ılikkatlı· tPtkil.. Pylediği 
B.1111.! rıııa demir Yolla- nıevzıılarııı haşlıcası 
rıııı 162 5 ıııilvoı.ı Fı·an ııı teşkil l'tıııl'kdt•dir. 

' · / rr r 'k · ~•z fraııgıııa uPri ~tılıu ıı· 'raıısız ~ıı· ' etı-
alıııı~ "'; ·işletmeyi tiııt~ aid olan lstaııbul 
1_3_ 34 tarilıindf'ıı iti- rılıtııııları H\ aııtrepo
h ıren bizzat denılıde ları iıııtiyazıııııı gerı 
e~ lenıi~dir. 

Son ~11ne iciııd" Na-• 
fia ı~lPri Bal-aıılığııı-
ıla ll'Şkil t-<lilnıiş olup 
. irkrtlf'riıı lılikllnıPlt' 

karşı olaıı ıaalılıiid· 

leriııi taıııamilı\ ifa 
edip etıııedikleı·iııi an· 
laıııak zınııııı da iıııti· 

yaz 
ı·ı il 1 

nıuı..a vPlı·ııa ıııelı· . 
lt>lkil.. adeıı 1-onıi:ı-

\oıı, iınli\'azlı ecııebi . ' 

si r~ elk ri ııı· Tü ık he-• • 
deki faalivt>tleı·iıw ııilıa 

satın alııııııaH nıüzake-

relt•ri bir kac criin C\ -.. ;:, 

' '"' lıitaıııa f'rıııi dil'. 
Rııııd:ııı nınatla lıi'ıl-ı'ı

nıel lııgiliz ellPriııde 
hulııııaıı İ:-ilaıılıııl Tı·
ll'fon siı·kt>ti inılh azını 

• • 
geri ~:.ıtııı alıııayı tasar 
laıııakdadır Bir İngi
liz sil'ketinin salı lı 

' 
olduğu İzıııir .\~ dııı 
drıııir ~·ulu işlrınıt· iııı
tivazını ı.wri :-i:Tlııı al-. . 

Ay. lın c. k 6 (S Ş) Bütün 

Nahıye köyl erin dört sene 
i~ in muhtarlar köy kodınlo
rın : n dl i ~ıirı\ k ı ~ ok ur yazar-
lardan int ,hnb edılm i ş ve 
p •k hJr i.l r ~ tl ı ol ııı u şı l u r. 

.\ irac Ba.~ ı·aıııı 
~ .. ' 

NJhiye köyl er ind e bu sene 
ağa~· bayramı yopılmek· 

dlı. ve köy yoll u rıno, meydan· 
lorına ağJ ~·l.ır d ik.m C' kdı .. I r . 

Ha,alar 
İki gündür Nııhiyemiı la 

havalar soğuk olub kur yağ
mur devam elm ekdedir. -
ıeşPbbiislt-r içiıı diğı·r 
bir giieliik de faizlerin 

~ . 
\'e terıı(•tı ıı lıisselı·ri-

nin ecıırbi nwııılek<'t
leriıı<' doğrudan doğru 

~-a tra ııs' ı · ri ha kl-ıııda 
\aki oları ıııenıııuı ı i~· (·t

diı·. Tr:.ııısfı · ı· \alııız 
• 

Türk buğıla~ larıııın 
ilıl'<.ı Cl ~(·kliııde l:l!ıYih 

t>dilıııel..Jedir. Türk 
bıığchn larıııııı dahili 

< • 

piya~ası l'iaıı düııya 
piyasa fıatıııd:ııı yiizde 
15-20 kada I' yi'ık~wı.. 

olduğuııdaıı lıu ıııii~a-, 
ad~ıJeıı a ııcak zaruret-
sail..:ısile istifadt- · ('dil· 
ıııekdedir. 

bu ti'ırlii ha,aklrri 
ıııü ıııkliıı kılın ak ıcııı 

• 
alıirı · n incir \t' uzııııı 
lizı'rindf'ıı de ilıı·acat 

işleri yapılııwsına ıııii· 
saadı~ oluııııııısdıır. 

' 
Türkivt>'ııiıı kt'ndilt·rilt' . 
savanı nıPııırıuııiyt't . . . 
l.ıir kliriııg sistemi da-
lıiliııdt> iş ~ördiiğii ııı<'nı 
lekı·tlı · l'lt• \'t' ıııesı·l:\ 

.\lıııaııya ile olan mıı
anıelede lıu g ı bi ıııcb· • 
!ağların haııkalar 

• • • 
ıııiiı•ssı•sı·leı· ıııi'ılenıa. 

diyı•ıı geri gitıııı·kdedir. 
Bunu ıı başlıca sebe.hi 

1 • • 

yet \'eı·ıııek husu~uıı-

ınak iı·iıı ık huııdaıı 
lıiraz fYvel ıııüzakcrH
ta lıaşlaıııııı dır. 

lw~· eti tas' ilıılP nıezkur 
kliriııg i'ızcrindeıı lıa,a

lesi kaLul edilıııekde

dir. 
da !-arar H'rnwlı·ri 

keyfiyetini teshil eyle· 
Tii rki Vt'dc eeııebi 

• 
sernıa)'e ile calısan • • 

Değişık Duyumlar:_ 
Fransa'da fırtınalar 

Fn.nsa"da son günlerde 
tiddetli fırtınalar olmuş, 
bol yağmurl ar yağmış . bir· 
çok yer lerde evler yıkılmış 

ve nehirler taımı,dır. Fır

tınadan en çok zarar gören 
yerler Bordo şehri ve civa 
rı il e Limuzen, 1 urgony. 
Dofin ve Sav,ua mıntakala

rıdır . 

Fırtına Parıs'de de birçok 
zararlar yapın ş ve , Marn 
nehri taı ı ışd ı r. Lan) i'yl de 
sokakları bile su basmıı. 

birçok kimaeler kapılarının 

önüne çıkarak so• akdan ol· 
ta ile balık tutmuşlardır. 

Gene bir c ktrisin 
ölümü 

Fransa'nın tanınmış }Jnema 

ve tiyatro arti•ti gt-nç ve 
güzel E l ıt Mera 23 yatında 
il en haslal.-na rnk Paris'de 
ölmüşdür . 

llu genç arti st Vıyanadan 
Paris'" gt:ldiğı zaıı an daha 
meşhur olm• mııdı. Elinden 
birçok şeyler ge1iyordu Eyi 
resim yapmasını bildıği için 
hiç ı ir himaye görmediği 

Bana göre 

l 90 - o\i.fı 

Zaman ile mekan içincl1 

vukubulmuı herhangi bil IJı: ' 
hadiseyi hiç bir kimse gör' n 
memif ve hatta fezmeııı'I rdı 
bıle olsa onu yine er, gei 

~ ·•s 
birgün zaman söyliyece iti 
mekan da gfüterecekdir. 

-191- re 
Ya ] 

~Üçük fasılalarla durııı•· lgı 
yu "ı düıe.ı küçücük bir 1~ ndı 
damlasının en sert bir rner -
meri deldiğini; elm 

\' eya hud: llı:j 
Çelik kalem ve çekiçler 

le günlerce delinerek kuf"lılitü 
ağzına geçirilmif büyük f 1 u 
sert bir ta,ın mütemadiy dın 

bir tarafına temas eden ~ elı: 
va ipinin de o mermeri 1 
dığını gördükden sonra: rJ 

Sebat denilen ıeyln llü 
yaman 1 ir kuvvet olduğ taD 
tarif ve izaha kalkışmak ar yu 
tık la değil midir? 

1 Çl2 -

insan, ona derler ki: rd 
Pek muztar lcalmadıkcl 

halde, gazele ere krokiler O. 
ne kendisinden bahıede 

1 
l 

yaparak hayatını kazanıyor- v 
du da ve ne de bahseldirir?!. 1 k 

s. W LS 
O zaman daha on altı ya· ı • 

şında idi. Kolunda resim -----------1 ~u 
kartonu ile gazete erin yazı ·Sı l 
mü lür!üklerıne giderek kro· mitdir. Bu sayede ötederıj Oğ 
kilerini satmağa çalışıyordu. beri uzun zaman konuıro• ne 
f'azan krokilerini satmadı · ğı itiyat edinmlf saylav!• •ıl~ 
ğı da oluyor ve o zaman so· b IS k d ' 'l'u ile, dakı a için e ma ı'·Ja 
ruyordu: • 

aatların kısa vazıh bır ı' 
Peki ama, mademki -

klide anlatmak imkanını eı t 
b ı krok hoıunuza gitmiyor, 
ne istiyorsan z söy ' eyın de de etmişlerdır. n k 

lk 
yapayım 

O zaman tahrir müdürü Mısır lalebe:ı•rin ~ 
ona bir süje 'eriyor ve Edi grt'VI · 
Mera da birka ı· dakika lçin -

1 
g 

de krokısini v a pıyo r du. O Kahire'de "Camiüleı:heJ Ilı 
vakit <r günü~ birınde fran· ' medresesinin reisi olan ıeY trııj 

' . E h. ·'d o tnı'ı 
sız t ·yalro ve sınemas nın 1 zz ! va trı en memnuo 
en b(iyük artistlerinden bi· mıyan müderritler'e talebt 

ri olacağı . klından bile geç- 1 ler, iki aydanberi grev Jıl ~: 
mlyordu. lindedirler . Derse gitme nd: 

Fr .. nsız parlamen
tosunda yeni bir 

Usul 
I' vgiinlerde 

aıılaş'11ala r kanununu ınüza· 

kere eden Fransız parla men 
tasında, herkesin uzun söz I 
söyle ne ' İ neticesi vakit kay -
bedi , m e ın ek üzere her ha
ti Lin l 5 dakık dan fazla ko· 
nuşmaması usulü ittihf\z edil· 

late:niyen talebelerin sayı bal 
15,000 dir 

Dııarı çıkmak istemiy ge 
talebeyi pol•s zorla çıkarı!I B 
için camiye gil mif, bu lın 

kızan talebeler poİis ko IQd 

vetlerine hücum etmiıJef 111 ~ 
dir. Her iki tarafdan da b t<rl 
kaç kişi yaralan•ııı,dır. 1<1-
rış klık yayılmakdadır. Bu~ 
önüne geçmek için medre~ 
bir yıl müedetle kapatıl Y n 

cakdır 1~ da 

elinde, gözleri o hasta, sararm' ve kü· 
çülmüı güzel yüdn üıtünd" . 

lstanbu 'un en kudretli, en sevilen ve 

inanılan doktoru . Talebesini o kadar 
severdi ki: 

ven el leri ile bakıldıkdan sonra eyileş· 
meğe başladı . 

y >rdu 
:;>imdi doktor; Bilge' yl daha çok se· 

viyordu. Ona tap yor, tapıyordu. 

BU KALB 
-DURACAK 

Dakikalarca onun uyanmas nı bek· 
ledı. 

l:lilge; gö.zlerini açd ğ zaman gülüm 

ıı sedi, yine kapad ı 

(Sabahleyin erkenden ge! eceğinı) va 
detdi 

O kuvvetli ilaçların günlerdenlerl 
yapamadığı şeyi; bu (seve.1 gözl r) yap· 
dı 

Ne o 

il 
Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Tanımıı mı idi aca a? 
Yoksa, yoksa bu h , stalığ: n ı n yarat 

!J dığ ı rüyalara gü ümsemekden ba,ka 
bir ıey değil mi ıdı? 

Bt l ge'nın hastal ığı; köyün derdi ol· 
mutdu llerkes bu güzel, temiz ruhlu, 

ahlaklı,dürüst genç kad nın ölmesi ihti· 
ma li ile üzgündü. 

Niçin geldin? 
De I;. 
Ne de doktor; eski itirafını anıl ı. 

Bilge de; doktorun hüvıyetinde erimiı 
bir hal almışdı. O kadar ona dayana
rak yaııyor, okadar ondan gelen herıe · 

yi benimsiyorduki.. 
Yeni doğmuı bir çocuk gibi her 11 

kıntıdan , çileden uzak,ömrünün bu tatlı, 

güneşli, renkli devresıni bağrına sindi· 
riyordu 

Yazan: Mükerrem K an1il 
BeyaZ" kollar~afağıya indirılmif, kar· 

yola gö geleri boğulmuıdu. 
Sevgi cibinliği yukaı ı kaldırdı. 

Gözleri bir an için perdelenen .Dok· 
tor; belki iki dakika bir ıey görmedi. 
Sonra yine lıph ı onu ilk gördüğü sabah· 
ki gibi .. 

Na11l sabahın alaca ıııkları arasında 
gördü ise .. 

Yine öyle aktıımın alaca karanlığın · 
da .. Portakal renkli ıııklar altında gör 
dü 

Güzel vücudu örtüleri kabartmıfdı, 
Gözleri yine k&palı v~ dudakları 

bükülmüıdil. Zaman zaman alnının lu 
r •ıması çok acı çekdiğini bildiriyordu. 
Ve inliyordu. 

Hazan uzun uzun inliyordu 
SeYgi bir aralık çok sayıkl&d ğı •. ı da 

fı.tıldadı. 
O.ole tor; ti mdı y.lne sadece Doktor 

gibi e'lnl uzaldı. Narin bileğ nde 
vuran nabzını saydı. 

V • 6ylet:e a.yakda, Bılııp'ntn biletJ 

Btlııe; ateıinln en kavurucu, en da 
yanılmaz dakika! • rında doktoru görü· 
yor, t Onun) kollarını açarak kendısine 

kotduğunu: 

Bana gel, karı '" ol 
Dediğini duyuyor Sonra eteklerine 

takılan dikenler. Yüzüne, saçlarına, 

kollanna fırlatılan sarı çiçekler , iklıl 

1 

nln araaını kapıyordu. 
Bilge gözlerini açd , ğı ı:aman yine 

doktoru lıer zamanki gibi seven, acı 

çeken gözler'e bakıye>r görmiif . Yine 
bu tatlı hayalı gülüm•lyerek uykuya 
dalmııdı 

Gece yar,sına doğru buhran art<lı. 

!lasta göğsünü koparacak gibı dövürıü) or 
haykırıyor: 

Ölüyorum . ö'üyorum. 
Diye inliyordu. 
Ve Erdinç; kafaaının bütün bılgisi

nö, yılların verdiği bütün tecrübelerı 

bir ıili.h gibi ka vrıyarak onu kurtarmak, 
onu dırrlendırmek için çabalıyordu 

Nlhay9' hoe&aına. t eforı etdı Bu, 

Aylarca peıinden koşub, koıub da 
yüz bulamıyan. yüz l ulamadıklArı için 
(Ona) düşman kesılen köy delıkanlıl ... r ı 
bile timdi bir ağabey, bir kardeş gi lı i 

ona tefkat duyuyorlardı. 
Ve ötede binbllfı Vural; günde iki 

defa yıldırım'a llilge'nln s hhatini soru 
yor . izin gelınciye kadar . Kudurmuş 

kafese kapatılmış bir h~yvan gibi dola 
ııyor, dönüyordu 

Sa' 'ah'eyln doktor geldi 
Erdinç'le uzun uzun konuıdu'ar. 
Büyük doktor; 

Hocam Söyle ümit var ıı ı ~ 
Diye çırp nan talebesinin omuzları 

nı sardı: 

- Çocuk olma .. liey koca doktor. 
Tanrıdan ümit kesilmez dedi 

Of bu •öz. flu söz .. 
Erdinç; çok eyi biliyordu ki: Ölü ıı 

yolcular için hep böyle söy'enir 
Ve (O ı hocasını geçlrirh en zenb~re· 

ği koyvermlt bir maKine gtlıı lfe yara 
maz hır h3le geldi . 

Bılııe; doktoru tanıdıkdan onun se 

Bir akraba, 1 ir dost . bir arkadaş gibi 
idiler Sanki yıllarca beraber yaıa 
mışlar tanınrLq'nr gibi. ller düşündük· 
leri ıeyi bir dai<ikada· kararıyorlard ı . 

Bılge; uysal bir çocuk gibi sü 
dünü, et suyunu içiyor. doktor , bir 
büyük baba gibi onun karyo 1as . baş n 
da konuşuyor, anlatıyor susuyor onu 
bir dakika s km ·yordu. 

Bu hasta odası; dünyan n en se -
vimli, en hoş bir yeri olnıuşdu. llavas n 
da; ikisini de oya' ıyan. kandıran . baş 

ka bir tek şey aratmıyan Hr kuvvet 
vardı . 

Doktora ; ömrünü sonuna kadar (bu 
yatak baş ı nda R-'Çlrecekain ) desel er .. 

Se • ınçle : 

Peki 
Derdi. 
llılgeye dei kıvrandıran sancılar , ağ 

rılar ve da ·an lmaz kara düşüncelerden J 

sonra gelen bu tatlı ses"izlık llu ılik 
1 

yaşama.. j 

Art k bir ıey düşündürmiyecek, 

a.rtmıyacak kadar derin ve güzel geli 

Doktordan ayrılacağını artık aklına 

L ıle getirmiyordu 
Eğer ölmezse .. 
llırgün bu hıutal kdan kurtulması, 

bu yatakdan ka l kması mukaddene. 
Onunla evlenecek, !Saadet) nedir? 

~imdiye kı:.dar Lu dakika duymadıfı 

ve tatmad ğ . lıir sihirbaz 'n yakas·nı tu 
tacakd . 

l' u! titv n, ~ok seven, düşünen er· 
keği bir daha b·raknı yacak; (Onu} bir 
hiç uğrunda g<ri çevirmıyecekdi 

Evet Bilge; eyil<'şi·se onunla evle· 
ıı ecekdi 

Doktorun o uzak yol la ı çılg n gibi 
aııb gelmesi, izinini uzatması eyi· 
le9lnciye kadar ba, ndan ayrılmıyaca· 

ğını söylemesi .. 
1 üyük bir sevginin en büyük inan· 

dırıcısı •'eğıl miydi? 
Ooktor da onun etrafında yorulma· 

dan.açlık ve uyku ihtıyac nı bıle unuta· 
rak perv&ne glbl dolatdıkca: 
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il Vatan yolunda 
,. iki arkadaş lıüı:ük bir oda

n snbıuızlıkla dolaşıyor

rdı, D.şarısı karanlık ve 
Ssızdı. Vukıt gece y.ırısına 
tlaşıyordu. Oğuz, lambayı 

ruz kısdı ye pencereye gı
rek perJeyi kaldırdı Dışa 

fa uzun uzun balr.dı, ~onra 

lgın duran ark~daşına ses 

ndı: 

- NerJe kaldı, 9imdiye 
ılınesı ldz .mdı. 
iki arkuJ.,ş sessiz ve ko. 
karaııl •ğ'd tekrar bnkdılar 

"tün kasaba yorgun lıır hu!. 
uyuyordu Üdr sok:ııı.ları 

dınl utan söuük .şıldı ıkı üı· 
lektrik lambasından bıışlı.a 
r tek uyJııılık görunını 

Ordu. 

llütün ovlor gacenin koyu 
ranl ığı ıç.nde birer korkunı· 
yula gıbı Juruyordu. 
'tıçereler .ıe sıyuh duvar 
tdan furk e<lılwıyordu. Bu 
ır gecenin yülr.ıı ıdtıLJa 

-İcılerin bile sosı duyulıııı· 
rdu, Y .ılnız \'Ok uz klar-

1 ıı ha fıf ve bil/(in köpek 
vlamulurı işidılıyNdu. Yer

i kadar ('Ök du sessız vu 
·' 

ls ,zdı. 
l<ulalı. ve rdıler , hıı·bır uyak 

-si )Okdu, 

Oğuz - llerhalde gelme
ne ı·o k k alma ılı. Yalo z b z 
1ıla penı· ·rede ılurmıyal.m. 

'l'urh Jn pdn\'<' r• · yı kup,. 
1kdan sonra: 
- <,:ok eyi bir ge(•ryi s ·\'· 
~ - Kusab.ıı.Lın çık.!•ğııııı 
n k ırns~ fark .na \' .ı rnııyn-
t 
.__ Canım, kimd,,n korku 

ı v~r kı'.l göıüns"kdtı nere 
gıı.lığı ı:.ızi kim hi ',.c• k~ 

~ııı böyle. şeylı·ri aklu g ·· 
. flliyelim. llıımeo gıdıb 
tıu'ı l ulnlım. 

• 
••• 

Bunlar ü.' Türk g~nri idi 
lg •rislJn'ın (B.) kosah1 

nda o turu yorl.ı r .lı . .\n ~ ve 
balarının isleğıle bu g•!ro 
~ vat anları olan Turkiye-
gelmeğe k1ror vermışler · 

· Bulgar hüktımeti serbest 
'lıııelerine n.ü~n' de etmı dı
nden gizlı olarak fır.ıru 

tar v rmişl,•rdı. hu g e ki 
~ırlıkl a r ı· hep buııuu ı\·İn 

• 
Yarım saat s.onra üçü de 
~da toplanmışlardı. l rol 

cebinden bir mektub çıkardı. 
iki ark:ıdeşına dönHrek şen 
bir çehre ile: 

- Biraz Cazla oyalandım 

ama, bakın size bir mektub 

getirdı m. Dedi 
Derhal zartı açdılnr, Tur

han biraz lambayı çıkardı. 
Üçü de masanın üzerine eği· 
lerelı.Ural'ın sevinçle okuduğu 
satırları heyecanla tokib edi
yorlardı: 

<cSevgili kardeşl erim; 
Ana vatana kovuşduğum 

günden l:ıeri kendimde bir 
!drahlık hissediyorum. Ça
lışdığım, gezdığim oturduğum 
yerlerde hep sof ve kahr;t-
man ırkdaşlerımın neşeli 

çehreleri ve tatlı sözlerile 
karşılaşıyorum. Cesur ve \'3· 

1 şkan vatandaşlarıma hürri· 
yet, hakimiyet ve cumuriyet 
ne kudar da yaro mış Az zo· 
manda harab ve bukımsız va

tanı neye çevirdıklerini gör
seniz siz de benim gıbi sevinç 
den ağlarsınız. 

ller gün yeni bir savaş 

yeni bir fabrika, yenı bir ça· 
lışma ile knrşılaşıyorum. Ge
lin. lrkda~brınız bütün sa
mimiyetle sizıı kollarını açı· 

yor Anodolu'ııun saf havası, 
zengin, fakot boş topruklorı 

sizi bekliyor. Bu çok verimli 
topraklarda alnı açık gögsü 
kabarık olaruk senelerce hür· 
riyet ve adulete susamış bağ
rın ızı kumlırabileceksinız ... 

Size gönderdığirn şu üç 
resme, b ıkarsanız Anadolu· 
nun ne güzel bir yer oldu 
ğunu anlorsın z.» 

M •ktub burada bitiyordu. 
Bırer birer knrtlara bakdılar 
bunlurdan birı bir büvük k ış

l ayı, kahra nııın Ml'hm~dcik

leri vH Türk bayrağını gös

teriyordu Öteki büyük bir 
Cubr ka bino~ını işçil~ri;öbürü 
de güzel bir çi rtliğ i göster i
yordu. 

Üç arkadaş ne mektubu 
okumakla, ne de resimlere 

bakmakla doyıımıyorlardı. 
Lll.kin fazla vakit geçimek 
de doğru değıldi 

Ural mektubu cebine koy 
duk<lun sonra arkadaşlarına: 

- Son olarak görecek, 
söyliyı•cek bir şeyiı iz varsa 
gidib çabuk gelin.Ben Je eve 
k adar gideceğim. Söz v~r

mişdim, hareketden evvel 

annemi bir daha görmeliyim 

~-~-&--~~-~~-==~- 1 
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Çekoslovakya 

Bitarnf lsviçre de silahl ?nma. Avrup· gazetelerinin düşün~ükleri 
Cumurreisinin 

Dönümü 
) ıl 

İ••·içre'de "tkerlık müddeli· 
nin uzatılmasına dair olan 
yasa 28 eylulde federal 
meclisler tarafından kabul 
edi mitdir Komünilt partisi 
bu yasanın ulusun da kabu· 

lüne arzol"nmasmı istediğini 
25 şubatda yapı'an referan· 
dı.mda,İsviçre ulusu 431,902 
reye karıı 506 845 rey· 
le, yani 74,9-13 rey lik bir 
el.seriyetle bu yasa}ı kabul 
etmişdir. 

Bu yeni yasa mucihince 
piyade ve istihkılm sınıfları 

iç n hizmet müddeti 65 gün· 

den 90 gihe, topçu ve tay· 
yareıci s nıfların içın 75 gün
'den 90 güne ve süvarı sırıı
fı iı·i n de 9J günden 104 gü 

ne ç lrnrılmıtdır. Yardııı cı 

kıtaların hizmet müd<letı eski 
de.ı olduğu gibi gene 60 
gün olarak kalmakdadır. Bu 
yasa . askcrın dah ı e~i la
lim görmesi •urctile ordu· 
nun değerinin artması ve 

• .. 
Bir snnte kadar toplan

mak üzere ıl:ığılılılor, 

Ural, ihtıyur unu ve bn 
basile lıelalla~ · lı İkı ıhtiyJr 
mahzun mahzun ağlışd lur 
Küçuk karıl .. şle ri yatukda 

m ı ~ 1 m ış 1 uyuyorlınl Yun 

l ı.rına g td ı Ayrı ayrı ~özle

rinden öpJü. büliııı g.ıyro·ti

ne r •ğ nen k en.lini tut mndı; 
iki damla göz yaşile nıını 

mi r:i e rın yuzlerini ıslutdı. 

U ul, ann ve bub ısına da
yan klı olmaları vıı uğlamu

mal-ırı iı·ın y .. lvarıyordıı. 

Ayrılırken iki ihtiynr oğulla 
r .n n götl ı· r ın len uzun uzun 
öpdiılt'r . Onu, bu mukııdd- s 

yola g ıyrot gö~t.ırdığinden 

do!Jyı t uk .li r etdıln ve böyle 

hir gAncin eboıeyn l c ri o1 
dukları için iftihor ehli ler. 
Göz yrşlarını tutdular, oğul
larını metanPtl e uğurladılar 
Uru! onlara çok çok mektub 
yszacağ. nı vodetıl ı kılen sonra 
uzıklaşdı Ar kas n la iki ih 
ti) ar ın dua ile karı~ık hıçkı

rıklar ı nı duyuyordu. .. • • 
bir soat 8orıra Ü('Ü de hL 

zırlanrııış olura k yoh \' k ı 

yorlardı. Yalnız iclerinJe 
Turhnn biraz kederli görünü 

yorJu. Ural sordu: 
Nıye düşünüyorsun 

Turhan? .. 

med'ın ve Demirci kasabası 
na yapılan yine bir gece 
bask nı ıı da '1ehmet Ah'nin 

tehit o'duklarını ani yan sü 
vari zabiti 

- Bu kahraman adamlarla 

böylece de İsviçre'niu bitaraf· 
lığının daima tesirli olması 

&macını güdmekdedir. 
Yasa, federal meclislerde 

nlsbeten dütük bir çokluk 
kazanabılmişdir. Komünist 
partisile sosyalist partinin 
büyük hır parç~sı, ya
sanın kabul edılme · 

mcsi yolunda epiy çarpıtm · ı
lardır. llun lar. gelecek sa· 

vaşlar bılhassa h.tvada ya / 
pılacağına göre askerlik müd 
delinin ıızatılmaım n bir fay. 1 

da sı olmadığını J1eri sürü 
yorlardı. Bundan başka se

çim esnasında ülke içinde 
faal ltir anti milıtarıst pro 
pa ganda da yapılırnşd ı. 

Öte yandan birçok köylü· 
lere ve l ı i hassa roman ~an· 

tonlardaki bağcılar ananevi 
yurdseverlıklerine rağmen, 

esasen güç olan durumları 

nı büsbiılün vahimleşdiren 

bazı vergi 1er yüzünden do

ğan hoşnulsuıluklarını bu ve· 

Nişanlımın Eözle ri ve 
gözyaşları beni ı· ok mü-

teessi r eldi Az kalsın b ı rak. 

m ıyordu Zorla onu t eselli / 
eJerek izin alabildim. 

Oğuz - Düşünecek ne var? 
Turkiye'Je bıraz çalışd:kdon 
uı l e nle beruber onu aldırac.:.ılı.. 
sın yu! .. Bizim de arkadıı b ı

rakot.ğ.mız sevgililer vur . 
B ı z de onl9rı senin gibı bir 

gün yanımızd aldırac ğ z On 
laru da bizım gibı hür ve me. 
sut giınltr 2ö;tereceğiz. 

Yavaş ya .. oş konu· 
şarJk, hu lut Loyuna gelmi~· 
lerd ı. Ş mdı keno l ıl.,ri n<l e da· 
hı büyük r~earet 2örüyor· 
lardı. Kar91da ltJ ı ınlıkda, 

hu lut haltı boyuııra birbıri· 

n' y.ıklaş b uzalı.l~ao cıga
ru ışı klıırı gördül.,r. Bunlar 
Bulga r hudut nöbetı·i!eri idi, 
2 c .. nin bütün ağır lığına rJğ. 

men durmudan dola~ıyorlardı. 
• 

-~ * 
Ertesi gün Türkiye 2aze

teleri: 
Bulgaristan fürk'lerinden 

üç genci n, Türkiye'ye geç
mek isteri erken. 13ulgJr hu 
dut nöbttı· ılerı tar..ırından 
sezilerek arkalarından ateş 
edıld,ğini ve üç arkadaşdan 
uru! i'mindtkı gencin atılan 
kur~unlarla öldürül.lüğünü, 
ve d ğ ·r iki arkaılaşın da 
yoralıınmıı . l a n ana vatanları
na kavuş.duklarını.. t eesı.ü rle 

bildiriyordu . 

~ecelı ~ ~a ~l 

1 

Tan gazetesi, bu 
ye tahsis etdiği bat 
ıöyle diyor: 

meaele. 
ya:r.ıda 

.... laviçre ulusunun ceva· 
bı katidir: O , hürriyet ve 
istiklalini korumağa azmet· 
mltdir; kendine kartı yapa 
cağı bu ö devin (vazifenin ) 
gerekdirdiği fedakarlıkları 

da yapmağa karar vermit· 
dir. Referandumun aonucla . 
rı ona ıeref verecek mahı· 

yetdedir ve İaviçre'nin örnek 
olarak gösterebilecek b 'r si 

aile ile hükümete göstermek 
istemitlerdi 

Ve nihayet saylav 1 arın bir 
kısmı ü kenin geçirmekde 
olduğu kriz esasında yeni 
yasa yüzünden hiç yerinde 

olmıyan bir takım yeni 
yülder çıkacağını düıünmek
de idi 

Bu güçlüklere rağmen İs· 

viçre ulusunun ekseriyeti 
ulusal orduyu pekişdirmek 
gerekl ıği ni takdir eldi. Bu 
he hükümet ve parlamento 
için bir kazanç ve ulusun 
hoınutsuzluğunu antl mili
tarist bakımlardan kullan· 
m a.k için ise bir muvaffak!· 
yetsizlikdir. 

Kato ik kantonlar n çoğu 
da müfrit sol cenahla bir· 
lik olmuşlardır . 

Buna karşı sosyalizmin 
büyıik merkezlerinden biri 

blsn Zürih'de sosyalistlerin 
komünistlerden ayrılmas do· 
layıslle ulusal korum taraf. 
darları kazanmıılardır. Ce 
nev" kantonunda sosyalist 
partisi bütün gayretlerine 
rağmen yasa 14,521 re 

ye karıı 19, 472 reyle 

kabul edilmişdir. En büyük 
yüzde nisbet 'eri Türgovl, 
Şafhuz . Glarla. Zürih, So· 
!ör, Tesen ve Cenevre'de 
kaydedilm i ıdlr. Rey verebl 
leceklerin yüzde sekseni 

reylerini kul anmıılardır. 

1 

yasal olgunlukda olduğunu 
lıpat eder. 

.. . Makul düıünen hiç bir 
kimse İaviçre'nin aıkerl bir 
ihtirasa mağlı'.lb olduğuna, 

korumun•ın ihllyaclarını ge 
çen bir s.lahlanmıya ıürük 
lend ığlne inanmaz 

.. Çarpııdığı bütün güçlükle 
re ve omuzlarındaki bütün 
yüklere rağmen asker ik 
müddetinin uzatılmasını ve 
bu yüzden çıkacak fedakar 
lıkları kabul eden bu ulus 
vazifesini müdrik olduğunu 
iıbat etmesi hakimiyetinden 
ve haklarından gurur duyan 
hür bir ülke olarak kalmağa 
layik olduğunu göstermitdir . 
Aynı zamanda, kur\ulmağa 

katiyen azmetmiş bir de· 
mokraslnin kendi kendini 
kurtarabileceğini de 
etmiıdir 

Entransijan gazetesi 
ıunları yazıyor: 

is bat 

de 

İaviçre'de demokrasi bir 
defa daha acuna bir örnek 
verdi. Hir defa daha İsviçre 

Bükreı, 6 (S Ş) - Yarın 

Romanya ayan mecliainde 
Çekoıı!ovak cumur relıl Ma. 
:r.arik'ln yetmlt ıeklz.lncl yıl· 
dönümü dolayıalle bilyilk 
meraalm yapllacak ve. ha
riciye bakanı Tıtüleako bir 
nutuk ıllyllyecekdir. 

Londra
Zurih 

Loııdr:ı, 6 (A. -\) -
11ir Nisanda Zurilı ile 
Loııdra arasında bir 
tav,are hattı aeılacak, 

• • • 
Londra'daıı Z u r i h'e 
cıı kısa bir 
zamanda gidilecek -
dir. Lil - Pal hattına 

bir de Bal - Paris hattı 
il:\ Ye oluııacakdır .. 

ulusu ehemmiyetli bir me· I bize gelen es~ 
sele için doğru ve •aiılam 

bir karor verdi. 
lıvlçre zaten tayyare<"lli· 

ğlni inkitaf etdırmek, ordu
sunu motorlaıdıruıak ve Al 
man sınırları üzerinde yapı· 

lacak tahkimatı etüd etmek 
için ağır fedakarlıklar altı 

na girmitdi Onun için ae 
çimin ılyaaal ehemmiyeti 
daha eyi anlatılır. 

İsviçre' iler bitaraf! klarını 
korumak istediklerini fakat 
bunu 1914 de Belçika 'nıll' 
yapdığı gl bi, yani gerekirse 
sa vaıa giderek ve ıaldırga · 
nın {Müteca vizln) kartısına 

dtlcilerek korumak isteğinde 

oıduklarını gösterdıler. 

Onlar , andlaımalara göa • 
tertlmesi gerek olan saygıyı 

unutmay ı di llyen uluı'ara 

böylece çok gü:r.el bir den 
vermitlerdlr. 

Ülkü 
llalkevleri mecmu:ısı 
Aakara'da ayda bir ç kın ve 

Halkevleri mecmuası olan: 
ül<ünlln son 25 iocl sayı 
dolgun y a zılarla çı kmışdır . Ay
rıca (Hılkevlerinın 934 seneıi 

fa "I yet raporluı) namında 200 
s ı yralılı: bir ıllvesi vardır. 

Okurlar-.mıza tavıiy11 ederiz 

Müzik 
VE 

sanat hareketleri 

Memleketimizde müziğin 

yül.selmesi içın neşriyat sahı

sınJ atılan bu kıymetli mec
muan ın 6 ve 7 ıncı uy ları 
bir aradı zengin bir şekılde 

çıkm . ,dır. lkı dane de 1:.yrıca 
ıldvBsi vardır. 

Müzıkle uğraşan h.erkeılo 

Vatandaş 

Yak.la.;aıı 
• Kurban 

Bayraııııııda Tayyareyi 
unutıııa!.. Kesdiğiıı kur
ban derilerini Tayya
reye ver! .. 

I Btıgün 
Sağlık 
Eczıth<tnesi 
Nöbetçidir 

birer Jane edinmelerini tavsiye 
ederiz, 

Fikirler 

lzmir'de 15 g!lncle bir çılt• 
rılan fikirler, muallimler için 

en kıametli bir mccmuıd r . Son 
125 inci ııyısı ç km şd r. Al!
kalı ve istifadeli yazılarla dolu
dur. Okurlarımıza tıniye- ede
riz. 

dan çekildiği cihet le, tenkid 
etmek yanlış bir hareket · 
dir . 

Edhem, bu defa asa l i ve 
yüksek ses'e: 

se her tey hallolur ve va- Reııd pürtelaı içeriye- girdi 
tanda kurtulur. ve Edhem' le çerkesce. ko · 

Cevabını verdiği :r.am•lD nuımajia baıladı. Kıaa ve 
Hayati beyle süvari zabltl ateıln muhavereyi müteakiben 
birbirinin yüzlerine bakdılar.1 aynı telifla. Retid çıkdı, 
Süvari zabiti gülmemek için gitdi. Edhem, Süvari :r.abi· 

()ediği vakit, her f~ye 
~tı.ınmül ederek 1 u adam 
tırı h akıki ınaksadlarını öğ 

lıyuek mefsedıt ne 
etmek üzere ayrıldı. 

f'dhenıle .:ıüvarı 

devam 
müteaddit n uharebe ve ınüsa· 

biti. Hayati beyle Edhem'i 

bat baıa bırakmak makaadi
le ıniisaade istedi, lakin 1 la 

yati bey mani oldu ve süva · 
ri zabitine, bir bakı~la , be 
raber bulunmas lazım gel 
diğinl anlatdı. 

- l:len asker değilim, ben 
başıbozukların kumandanı· 

yım Seferiye nizamnamesi 
bana tatbik edilemez Esa 
sen lıen ismet beyi maftvk bir 

kendisini sıkarken llayatl tine: 

zabiti 
ineğe karar veren süva baş f:aıa kalınca, süva i za 
~il.biti , bir iki gün rnnra bili,Edhemin mayetinin me 
lrferıni yerine getıreceğL sc a \1, hnı€l Ali, kaku Meb 

t>yle lı. Retid E lheın'le , ır.et ve Parti p•hlivanın ne 
"ıce konuımağa başladığı fikirde olduklarını sorduğu 

it ıüvari zabitinin müteessir vakit, cahil fakat çol< kur 
dıığunun fa kına varan naz olan Edhem: 

heın Türkce rııüka 1emeye Şimdi }"aralarımı deı 
lladı ve Reşid de ona teb din! llılrniyor musun? Meh-
lt et<li Reıid, kardeıi met ,ılı ı'e Kaku şehit ol 
1 hı:r. ınet ve kahramanlık dular. 

' Ilı ( !) tadad eılerek gururu· Dedıği zaman süvari ıa-

<:ıkşadıkdan sonra Musta bıtinin benzi sap sarı kesildi, 
Kemal pa·tanın kendisini l'u ıki fedakarın çerkesle 

ılıği ciheti .. ,i,m<l heyle rln kahbeliğine kurban gıl 
~Yan eden ınııhabe ye diki riııı an'adı. Lakin ceb 
lıınet beyin .1 aıinane ve ri ııefs ederek sureti şaha 

11 dane(!) Yazdığ ı evrakı detlerini Öğrenmek için. Ed 
~•lafa Kema Pa taya gön hem'e,nasıl ve nerede ıehıt 
-t .... 
"•esini tenbıh eldi. llu olduklarını anlatn•asını rica 
t'kı pataya götürmek için etdi. 

·~~ ~- "ın ser yaveri Haya•! Edhenı'in ıtnlatıvına göre 
\ ırı Edheın'in yan na gel· Uşak kAaabr.~ına yapılan bir 

ltıı temin edeceAini aöy gece baskınında b.aku Meb 

demelerde omuz omuza be· 
ra ber harr etdım Bilhassa 
Mehmet A i'nin gündüz gö 
zi le düşman üzerine salcı 

rııını gördüm v • hayran ol 
dum, Güpe gündüz vurul 
mayılı gece baskınında her 
ikisinin şehit olmalarına bir 
dürlü a ki ın ermiyor l\ur 

şu• lamı şehit oldular? Ne
r~lerinrlen vuruldu lar' 

Dedıi:i va kot. Edh• ııı'in di 
li dolaşmağa t aılad ı 

Edhem mühteı. bir 'esle: 
- Ne demek istediğıni 

anlıvorum Son zamanda 
parti pehlıvanla araları açıl 

mııdı. Kendı semtierindede 
bir kaç c,.sur arkadaılarını 

gücendirrııııl ·rdi Ben de fÜp· 
he etdim, lakin bir ip ucu 

bulmak mümkün olmadı. Biı 

hassa heni şüphe 1 endiren şey 
her ikısinin kur~un 1 a t!nae 
lendlren vurulmasıdır. 

Cevabını verirl<en Hayati 
bey içeriye girdi. Sü varı za · 

1 layati bey oturur o 'urmaz 
EJhe.n kendisinin ve ka rdeş 
lerıııin fe<lakiirl klarından 
bahsederek ismet beyin garb 
ceLhesi kumandanlı,lında 

bu unduğu müddetce bu fe 
daki.rlıkların(!J dev11m edemi· 
yeceğini anlatdı Ondan ıon 
ra garb cebhesi Kumandan
lığının bir kaç te lgrafını gö'
tererek bu telgrafların ser
lev haları <o bıri nci kuvayi aey· 
ya re » olduğu ve nihayet le. 
rinde •efendim kelimeıimn 

yazılmadığ ı cihetle izzetioef 
sinın rencide edildiğinden ti· 
kayet etdl ~üvari ulıiti mü 

dab;ıle ederek' 
- Efendim, df'di. seferi

yeye göre en küçük rütbeli 
bir kims ,!nin en yüksek ma 

kamına yazacağı har!1 rapor 
larında elfaz ihtiramiyenin 
kul l anılmaması lazımdır l:lu 
telgraflar ise harekatı 
harbıyeye ait ol 

duAu ve mafevk makam· 

kuman da n olarak tanıya -

marn. 

Cevabında bulundu Dima 
ğından bir telale gibi zeka 
akan Hayati bey Edhem'e 
tevcihi hitab ederek ga· 
yet aakinane: 

- Efendim, malumuali 
nlz, herke• bir makama 

bağlıdır.ller makam da ka · 
nun ve nizam l arın emrinde
dir.~lesela en hüyüğürnüz olan 
paıa hazretleri de kanunla· 
rımızın ve milletimi:r.in em· 
rinde olduğunu her yerde 

söylemiş ve bi\ftıl hbat 
etmiıdır. 

Zatıalileri, garb cebheai 
kumandanl ğı t'mrıne girmek 
için l>u kumandanlığa kimin 

bey de Edhem'i lafa tutdu 
ve psşa hazret 'erine arı.et· 

mek üzere Edhem'deki ev. 
r-akı aldı. 

Hayati bey, itinin çoklu
ğu dolayıalle fazla oturamı· 
yacağın ı Edhem'e söyler 

ken, süvari zabitine de dlfa · 
rıya çıkmasını iıaret etdi ve 
Edhem'ın elini sıkarak ayrıldı. 1 
Mağrur Edhem ayağa bile J 

kalkmağa lüzum hine\medi. 
Süvari zabiti Edhem'in ya· 
verllğlni yaparak llayatl 
beyi teıyi etdi. 1 layati bey 
koridorda, süvari zabitine: 

Tevfik adeta isyan et 

mlt bir vazlyetde, düıma 

nın da taarruza geçmek 
ihtimali vardır. Hemen ya 

rrnkl trenle hareket et . 
Dedi ve elini sıkarak ay· 

rıldı Süvari zabiti de tek· 
gelmesini arzu buyuruyor? rar Edh.em'in yanına gitdi. 

1 

Dedi Edhem bilatereddüd:
1 

Süvari zabiti Edhem'in 

Benim büyük kardeı· yanına glrlb oturdukdan sonra 
!erimden birisi tayin edılır yarım saat arası geçmeden, 1 

l:lu heriflerle çarpııa· 

cağız. Yarınki trenle beraber 
gidelim, sen hemen müfre

:r.enl al ve Kütahya'da ba
na iltihak et. 

Dedi. Süvari :r.ablti, cevab 
verdi. 

- Ben hazll'ım, yalnı:ıı 

gideyim, amca :r.ademe ve· 
da edeyim. 

Diyerek ayağa kalkdı ve 

kendini ıokağa atdı. lık iti 
amcazadesinin yanına gl· 
dı b vaziyeti anlatmak oldu. 

Lakin amcaza.desinln bu 

itle alakadar olmadığtnı gö

rünce eski kumandanı mira· 
lay Ka:r.ım beye müracaat 

etdi. Kazım hey de va:r.iyetden 
tamamen haberdar olduğu 

ve hatda bir heyeti naaiha
nın Kütahya'ya gönderile

cejiini aöyliyerek iti tatlı

lıkla halledece#fnl lllve et· 
dı. 

Bıtmedl ~ 
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Medeni Akkend Sadi Ozatay 
iç ve salgın hastalıklar 

mütP.hassısı. 

Cerrahi hasta lıl..lar 

m ii ti-' lıassı~;ı 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -

• 

ı ı 
ne evinde her gün öyleden sonra hastala -

·~ rtnı kabul ve tedavi ederler· 

1 

İPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklileri 
Me,rsiııılik ve yazlık MANT()LUK - P.l\RDESÜl~ÜK ~-

1\()BLIK Yünlııleı· 

~~~~~=~~~~~§•I En birinci YERLi İNGiLiZ Kostümlük kumaş/arlar 
:ıı j Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda Savaş NeşriyafJndan: 
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1 döşemelikJeri BİR ZAFERİN a 
I, 

Yazaıı: R. Gökalp 

istiklal Sa vaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı 

INKlLABCI BİB 1".\.\I:\ PİYESİ 

,1 

1 
Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

Reka lıet G()türı11ez Bir Fi<tllıı Mıız<1111ızda Satılıı· 
Mtıhteı·em miişterileı·i111iziı1 liitfen teşrifleı·i istifadcleridiı· 

i\ DI\ES: FAHRİ TAVŞANL~LI 

f g 

. R 
tar 
kan 
le re 

Her kitabc ı da bulunur 

y 
A 
s 
1 

ı~ 
~ 1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 

1 
J ~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
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Ü TEMİZ MÜREFEHÜ 
a BALIKESİR BALIK 1 SİR :! 1 

~I PaLAS PALAS ll 
~= .. 
~- ~ •• •• •ı · Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde •J 
:ı Teşrif t>deıı ı ıı ıııiişkülpı•seııl ıııii~tt>rilPriııi d:ılıi uıeıııınııı edı•ıı fJ 
H teıııiz, koııforlıı H' scrvisı ıııiil..t'rıııııt'l , iicreılel'i lıt>rl..ese t>lvf'ri~li )t•ııi •• 
=inşa ı•ttirdij:ti SICUI.. Vl' soğuk asl'lllllZa uygun fı•vkal:'H.le han~oSİlt' n 
U tavsiye~·" dt>gt'r bir oteldir. Altında · ~aziııosu vardıı·. Gaziııosuııda •• 
tf biitiin şeraiıi sılılıiyt>yi havi vp her ıııt>ıııleketiıı ~azı ıı• vt' rııı erııııa- U 
tt !arını buhırıdıırur. ÜÜzf'I H' sesli rad~·osu ııwvcutııır. -~ .. •• *%::::::::::::::::::::::::::::::::::::* 
Unlar 

Ermiş 

Muradına 

Bayaıı Leıııia Ralı'ııııı 

~azdığı hu f'St'l"nH'\'Sİ

ıııiıı en güzel roıııaııı

dır. 

Tavsiye ederiz. 
Satıt yeri: Belediye civarında 

gazete bayii bay Şükrü ti 

caret evi . 

Zayi 
Tatbik mllhllrümü z ıyı 

eJtııo. Ytnı~ı alacağımd an 

eskisinın hO.kmll yokdur. 
B .. dıkesir kereste tÜC' · 

c.ı rlarınJıın Mehmet 
oğlu İ slam 

Zayi tezkare 
İmalatı harbiye tophane 

fabrikasından aldığım lstan 
bul Ka11mpafl\ Kulaksız cad· 
deıi Mehmed oğ' u 315 do · 
ğumlu Ömer Lütfi künyeli 
asker terhiı tezkeremi zayi 
etdim. Bulanın aıağ dakl ad 
reılme göndermelerini rica 
ederim. 

Cilt, l'r.-ııgi. lıı•l- 1 
:-oğukluğıı lı.ı ... ıalıkları 
ıııiitelıassı:-:ı. 

Hastalarını ıaat üçte 

1 

hükümel caddesinde mu-

t 
ayene hanesind.e kabul ve 
tedavi eder. 

Balya Karaayd n maden 
ılrketi atelyesinde teavl- ı 

yeci Ömer usta . 

A one ücreti 
YIL GI 800 Kurut 

6 A YLIGl 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

K<ıdın Terzisi 
lstanbııl Bt>~o):tlu ~Jısır Aparııuıaııırıda Terzi 

'latlanı (Feııg.ıraııııı) kalfalarrıı<laıı T ı·rzi Nİ Y -
'IE1' GÖK ALAN bu 1..erre Balıkı•:,ir Yeııict' ıııa
lı11lesiııi11 6 Evhll 'le!..tPb :-11kağıııtla 24 ııun ıa ı·a
lı haneve nakİolunnıu ~ duı·. . ' 

r 
Abone ucrctleri taksite 

ba~lanabilir . 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar ı 

1 O kuruıtur . 

Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 
- + 

SAV AŞ Cumartesi günleri 

çıkmaz . ı ---
,- A v· A Ş- ~·ı 
iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesır -
SAVAŞ 

-=-=~s EH ı· R~"'-... ..s ~ C/)~ 
·~ ~ 

sinemasında 
6 Mart Çarşam~a a~şamın~an it ı ~aı en 

Şandu 

ribden ktırtaran adıım 
Ce vi rı• ıı im·: 
• 

Edıııoııd LoV('I' - Bela Lu~ozi - ir,•ne Vare 

Şark esrarı, ipnotizma, kabus, 
dehşet, heyecan 

Şa ı·kııı esı·<ırına kıırışan 
en güze] ve ıneraklı biı· 

aşk hikiiyesi 

"evsiııı ıniiııasdwtilc siivarclriıııiz 
Baslıvaca kdı r. . . 

, ,· _-,,.'6 

saat 8,30 da 

B«ılık('sir iı1lıisaı·lı11· 
\il üd ü r 1 ü ğü11cl en 

Cakır iıılıisarlaı· 1111•ıııuriyeti aııbaı-larıııda . . 
lıuluııan itlarcnıuli ~aprak tütüıılel'in Görıeıı in-
lıisarlar anb,ırLtrıııa nakli 1 ~-2-935 LarilıiııdPıı 
10-3-935 tarilıiıır kadar acı!.. ı•ksihml'\t' eıkarıl-. . . 
mı~ oldt:ğuııdaıı bu ıııüdılt>l z::ırfıııda zıılıuı· ede-
ce!.. taliplf'riıı ~craiıi anlamak iizl'I'(' ıı ı alı:ılli iıı

lıisarlarılc Göıwn •vt• baş ıııüdii · i~· Hiıı ı iıı· ıııii-

ı·acaaı ı•vlerııPlt'ri il~ıı olunur. 25-3-8 

Eclrcıni(I 'fayyare 
Ceıııiyeti nden 

EJreıııiı.l Kazası Kurbaıı derilt,ri ve haµırsakla
rı müzayedeye çıkarılrıııışdı" liıaleııiıı 1 l~hırt 935 
güııü saat 011 altıdan sonra Edremid ~ube inde 
~apılaca~ı ilan olunur·. 

, ----

1. Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

!1111 

cu 
Qırı 

rda 
çal 

Öğledt•n soııra saat 15 - 1 () 
nr. Bay Alııııed Enıiıı 

la•n4 
(<A 

lı· lıa,;t:ılıkları ·s 
" lıııın 

P.\Z.\B <~fıNl . EBİ: 
abı 
kla 
Va 

·· Qrtt Oğledeıı sonra saat 15-16 Kulak., Uoı?aı, 
• u ~ 

Bıırurı lıasıalıl..ları l>r. Ba~· \ll'lımed Kamil ~lkı 

1 ((() 

ııı ' 
S.ıbalı saal 10 - 11 lı· lıastalıl..ları l)r .. kce 

P .\Z.\HTESİ GÜNLEHİ: 

Bav Ahmed Eiııin 
• arü 

. bil 
Öğleden soııra 15-16 C:ö:ı: haslalı~ları nr. r t 

Hay llı~aıı .\hıned ıııe 

l fd 

S.\LI (~ÜNLEHİ: thsı 

1 

Sahalı ~aat 10 - 11 ic.· hastalıkları nr. k 
•i 

Ba~ .\lınıed Enıiıı aru 

1 
Öğ\Pılerı sonra sa:ıt 15- 16 ()ışh::ıstalıl..l::ırı ccs 
llr. opp,ı·aıür Bay Sadi Ö:ı:alay ~e 

1 Ç .\HŞAMB .\ Gf NLERI: ~~ 
Ü~r-ledt'ıı ııoııru ~aat 15 - 1 r; lı;lı:ı~ı:ılıl..ları k 

1 
llr. Ba~ Haif ~k· 

PEHSE~1BE GÜ~LEBİ: 111 

' ıtm j Ü~ledPıı soıır::ı suaı 15 - 1 fi 1 krı lıasta· 1 111 ~ 

·--~-ı-·._l_l"_'_'_lı-'l_ıı_ı_ı_f'_(_l,.A __ '_i _-::;::;_-_-:,_==::::::-_ j~c'.~ 
- ''bi 

Balıkesir D<)ğtıın \re 

Cocıık B«tkıııı 
l - \'il:h etiıı ııwrl..ez n· ıııiillıakatı, ·l'lıİI' '

1 
iıın 

köylt>ri alı~;lisirıdt'ıı ıuiil'aca:ı1 ı•<lı•ıı ızelwlef ~tın 
tabii 't' mü külatlı lıt•r · ııt'' i doğunılarıııı H~ ~ ı c 

11111111111 l..adııı aıııf'Iİ\al·arıııı ıııÜt'l'iSPSt'de nıecc ~
nen yapar·. Çocuk tİiişürnwl.. 1ı•hlik<'siııdP hul1 ;k 
rıaıılal'ı da kPzalil.. 1111•<•ca111'11 yaıırarak tı•tl~ 1ı:~ 
ed(•J'. )ttle 

2 - Süt coculdarı \l' ı ki \a~ıııa !..adar ol• 
1Q~a 

küciik has.ta ~·avruları dalıi ın·Üt·ssest>de vatır:ı ~ııı . . . 
lıf'r zaıııan rıırcca11eıı Ll'lla' i ·~dt'I'. 

3 - Süt çocuklarıııırı hal..ıııı tarzları hak~' hl 
d.ı ıııiiı;takoPI valiJeleı·" "' gebelik esnasıı11 

vul..un ııwlhuz cırızalaı·a har'ı tatbiki lazıııı ııe1 ~;111 
tt'da ~ i vt> lt>dhirlerirı alırıııı:lsırıı da µı'lwlerf' (ı ·{~1r: 
l'Pluwk Üzt'rı~ deı·slı · r verilir. . 1'ıı 

.J. Ciirııhııriyt'tıınizin Ralıkesir'c balışetl1 
'1119 

hu favdalı Hı lıavırlı ıııiiesse:-:eden nıuhteff . . 
halkınıızııı istifadc)e ko~ıııaları ilan olunur. 

Netrlyat müdürü : ESAT A.DIL 

Vtllyet ~atbaa11 Flalıke•i' 


