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Yer sarsıntısı Faşistler 

Hey et Raporunu '.ve r d i. 
On ikinci yıllarını kutladılar. 

Sar Almanya'ya Kaldı. 
Sar'lıların yüzde doksanı reylerini Almanya 

icin kullandılar. 
R<tl<i hııfif sall<tııtıl<1r olınasına 

men vııziyet eyileşıııişdiı". 

Roma 14 (S.Ş) - Büyk fa 
ti&t konseyi Muaaolını'nin Baı· 

.... 
ı·ııg-

kanlığın la toplanarak İtalya'- - ' -,.,.._.. - -- -- · 

~~ f;~~::~~!n~::~a:~.~~~~ci Sar' dan kırk bin kişinin Fransa'ya muhacır 
dik. - - -

Halkın barındırılması icin sahilde barakatar 
olarak geçeceği ileri sürülüyor. 

, 
yapılıyor. 

Adaların irti~atını temin için kuvvetli motörler tahsis edilecek 
Bandırma, 14 ( S.Ş ) -

Ze'zele hala hafif sallantılar
la devam ediyor· 

ilay valinin reisliğindeki 
heyet raporu yazdı hükume· 

dedir . Bu gün gelecek ve 
Balıkesir' e dönecekdir. 
SAVAŞ: Ray müfettııler 

ve kumandanla sıhhat mü· 
dürü dünkü trenle bandırma 

sinin yeni konserve fabrika· 
ıı çökmüı . 40 lira zarar· 
dan bahsediliyor. l\endlsi de 
bunu tasdik edi, or. l\onuı
duğum her adalı: 

le bildirecek trenile gelmi,1erdi 
Saval için vali Bay Salım 811.y müfettişler buradan 

Gündoğan tunları ıöyledi Ankaraya gideceklerdir l'u-
·- Mülkiye, Sıhhiye tef- nunla beraber İstanbul yo

li heyetleri ve ili iliahmer lıle de gitmeleri muhtemel. 
ltıüfettiılerlnden mürekkep dir 
heyet Marmara ve civar 
adalarda icab eden tetktka· 

Fı>ıaketzedeler neler 
söyledi tı yapdı 

Zelzeleden zarar gören 
kö-ylülere ve köylere geregi 
Rörülen tedbirler alındı, Ev
velce vilayetçe mahalline gön . 
derilen Erdek kaymakamının 
reısliifindeki heyt:l i' k yardı 
ltıı yapmıı olduğundan bun 
dan sonra yapılacak ı,ı., üze· 
tinde tetkikatda bulunuldu. 
llaetalardan mahalJinde le · 
davi olmıyarılar Handırma
Ya g»tirt ldi 

Barındırmak için çadır ka· 
fidir. Bİr y1ndan köylü ve
S..lt ile muvakkat barakalar 
idıuına ba~latdırıldı. 

Heyetin bilhassa hüku-
llletinin felaketzedelere de
tin alakası milsisiz sevinç 
Uyandırdı. İhtiyaçların gide· 
•ilmeıl barındırılmaların le 
illin! için esa&lar konuldu . 

Dahlliyenin 1000, bu 
•anın 3UO irası lazım ge 
len yerl.,re sarf ediliyor. 

Sıhhi ahval eyidir. ti ölü· 
14 yaralı en doğru netice 
titr. 

llarakalar yapılması 
30oo tahta, 20 sandık 
ve usta gitdi. 

ıçin 

çivi 

Raporun özll; Adaların 

çok kıymeti vardır . Dağıl· 

ltııya katiyen meydan ve
rilemez. En büyük muavenet 
Yapılmaya değe" . 

ilk it nlarak muntazam 
barakalar temini , Dejfirmen · 
lerın yapdırılniası, çalııılabı· 
lecek güne kadar halkın ia · 
leılnln te•ninl. Adaların ir 
libatının muntazaman temi · 
ili içın çok mükemmel ve 
kuvveti! motörlerin tahsisi 
terekdir. 

Heyet raporu bitirdikden 
•onra, öğleden sonra hasta 
h1nede zelzele yaralılılarını 
tezdi Oradan hükumete gi· 
dildi ve dönüıde Gönen'in 
Vaziyetini görmek üzere iki 
Otomobille Gönen'e gittiler. 

Marmara ve Giinduğdu 13 
( S.Ş) - Uugün Marmara 
denizindeki adaların zelzele 
faciasının dokuzuncu günü 
Zelzelenin yapdığı tahribatın 
ifadeıl k11a ve basitdir: 

Köylerde barınacak tek 
ev yok. Zelzelenin merkezi 
olan Marmara Nahiyeıl ve 
Gündoğdu köylerinde gördük· 
leriml, duyduklanmı, hiaset
diklerimi Savaı okurlarına 

sunuyorum : 
Erdek'e geldiğim zaman bana 

emsalsiz bir faciadan bahset 
1 dıler. Tüyleriınin ürperdiğini 
hissetdim. !lalk,Marmaraya ıııt

menin de , Maroıaradan kaç
manın da bir tehlike olduğunu 
bÖyliyordu. Dütün bunlara 
göz yumarak adaya geçdim. 
İlk itim Erdek Kaymakamı 
Bay Esad'ı bulmak oldu. Ada 
Nahiye Müdürü, Fırka mü· 
messili eırafı ile beraber göz· 
!erinde uykusuzluk ve ayak · 
larınd ı tiıkinlik okunan Kay
makam Savaı namına geldi . 
ğimi duyunca memnun oldu 
ve ondan takdirle bahsetdi. 
Hir çok malumat aldıkdan 

sodra kendi gözledme ve ku
lağıma müracata karar ver 
dim 

Şimdi harabeleri · Trova 
harabelerini değil - Marma
r~ harabelerini gezmekde 
yim. Sağlam bir tek ev yok 
desem yalan olmaz. Sahil ça
dır ve yeni yapılmakda olan 
lıarakalarla dolu. Zelzele yı
kıyor halk yapıyor. Bay Tah-

Hilalin lımer 
5oOo bin lira daha 

gönderdi. 
Ankara 14 (AA) - ili. 

liliahmer cemiyeti evvelki 
yardımlarına ilaveten yer 
sarsıntısından zarar gören 
yurtdaılara yeniden 5000 
lira ve 150 çadır ile evleri 
yıkılanlara evlerinin tamir 
ve inıasında sarf edilmek 
üzere Dalıkesir vali~i emrine 
on hin lira göndermişdir . 

- Bunlar anlatmakla bi 
ter ve dile gelir ıey değil. 
Görme1i idiniz. İnasan düıü 
nemez .. Ne zorlu sarsılma 
idi o .. Derken bir gök gürül · 
tüsünü andıran ses geldı . Hal
kın itle diyerek kaçmasına 

vakit kalmadan tiddelli lıır 

rüzgarla saraıldığımı hi11et· 
dlm. Beni rüzgar değil yer 
sallıyordu . Belki yeri de rüz-
gar, rüzgarı da yer. 

Buralarda gürültü, homur· 
tu, gök güriiltüsünjin alime 
ti. Köylü buna alıımıı . Bili
yor ki bir uğultuyu bir sarsın
tı takib edecek . 

il a r a b e 1 e r i n ara 
sında gezerken ufak hır leh 
lıke atlatdı<n Fasılalarla de· 
vam eden zelzelenin birin· 
de yanından geçdiğim bir 
evin yıkık duvarından düıen 
iki taı az daha kafama ras· 
geliyordu, yanı batımll düt
dü. 

Buradan motörle Gündoğ· 
duya geçdim. Karaya ayak 
basınca ilk ititdiğlm 

- Şimdi olan epiçe zor 
lu idi 

Oldu 
Gün doğdulular çok misa 

ffrsever ve cana yakın insan· 
lar Sıcak kanlı ve bir l•irine 
bağlı kltiler. 

Savaıın buraya da geldiğini 
ve severek okuduklarını ıöy· • 
ledlkden sonra: 

- Dileğimizi yazın Sa vaıa 
didiler. 

Dilekleri ıu: 
- Baıımızı sokacak bir 

çatı istiyoruz. Barınabile
cek bir yer olduk.lan sonra 
biz çalııarak karnımızı doyu
ruruz. Htze yemekden önce 
ev lazım İnıallah biz yine 
canla baıla çal ıarak eoki 
Gündoidudan güzel bir köy 
yapacağız. 

Yanımda oturan bir deli · 
kanlı: 

- Ben çöken evler altın· 
dan kurtulanlardunım Biz lam 

l 4 kiti kahvenin ankazı al 
tından sağ vesalim ç karıldık. 
Yanı batımızdaki evin yemek 
odasından bir birine sarala· 
rak ölmüt olan ana ile kızı 
çıkarınca gözlerimizden yaı 
geldi. 

Yangın olduğu zaman çek· 
diğimizı bir biz biliriz bir · 
de Allah bilir. 

Bandırma, 14 ( S.Ş ) 
Cönen'e gidenlerden Sıhhıye 
ltıüf etliıi bay F. Sorağan 
ile mü kiye müfelliıl bay 
Orhan Güvenç Bandırmaya 
Sabahleyin dönmüı, Vi ayet 
iandarma kumandanı bay 
l'.talınıud Pulat ve sıhhiye 
~•iHürü bay Vaıfi Yüce :le 

1 Adanada Atatürk he
keli 

Yağmur bir taraf.lan si 
cim gibi yağıyor Birde bak· 
dık ki alev. Ayaklarımızda 

ayak kabı, üstümüzde ce· 
ket yok, Muıluklar yıkılan 

evlerin altında kalmıı. De 
nlzden su almak için kah 
yok- Yağmurun alt nda Lu 
vazlyetde öteye heriye ko· 
tarak güç bela söndürebil-

irlıkde Balıkes r'e gitmiıler· 
ılır. 

f \'ali Bay Salim Gün do . .,il ve dijfer heyet Gönen · 

A•lana, 14 (8 Ş Pa· 
muk a l ıtverııleri artmakda
dır. 

Alalürkün heykelinin ı 1 ö 

kümü bitmitdfr. Yakın.la ye 
rine konacakdır, 

Dedi. 
"Bu konuımalarımız 

sıoJa iki üç zelzele 
oldu. 

Alın.mya ile Fransa arasında Sar iıinln elıemmlyeıi lehinde olan bütin :11rlılan 
ara- Jıerkesce bellidir. Sar, Sevr mııahedesi mucibince budıınlar güldürmekte ltimaenin kılına 

daha kıırıımı111111ı korıınıuna konmuşdıı . · Yine son Sevr mua/ıe. ilişilmiyeceğini pek tabii ol-

Geceyi deniz kenarında 

çadırda geçirdim ve ertesi 
günü Erdek'e döndüm 

Erdek, 13 (S Ş)-Vali :a. 
hm , dahiliye heyeti teftiıiye 
reisi Sabri, mülkiye müfet 
tııi Orhan, Bilecik ıaylavı 

llayretdin, sıhhiye baımüfet 
tlti Fuat, hilaliahmer müfet· 
tiıı Suad ve Balıkesir sıhhi · 
ye müdürünün idaresinde 3 
doktor, 5 ııhhiye memuru 
bugün' tekrar sabaha kartı 
adalara hareket etmltlerdir. 

Erdek, 13 (S.Ş) Erdek'in 
çok kıymetli belediye reisi 
bay Salah bugüne kadar 
felaketzedelere karıı yapı , 
lan yardımlardan ve cüm 
huriyet gazetesinin felaket· 
zedelerin Handırma ve Er 
dek'de iskinlarına dair ver· 
dtği yanlıı haberlere kartı 

söylediklerini ilave edlyo· 
rum: 

- Bugüne kadar felaket· 
zedelere Erdek'den beı bini 
mütecaviz ekmek gönderil · 
mit ve ayrıca kırk çuval un 
ve mikdarı kafi eczayı tıbbi· 
ye ve cüzl mikdarda munı, 

kibrit gönderilmiıdır. Balı 

kesir C. li. Fırkasının Erdek 
Halk Fırkasına gönderdiği 
yüz lira ile on beı çuval un 
alınmıı ve Marmaraya gön· 
derllmitdir. Bunu müteakib 
günlerde hllallahmer Erdek 
ıubesi bir defa ıında 400 kü· 
sur bir defaaında 763 ekmek 
göndermltdir 

İatanbul'da bulunan Er
dek'liler tüccarla~dıın Ali ve 
Zekai beyler yardımile 95 
lira ıoplamıılar ve Erdek 
ltılaliahmer ıubeılne gön· 
dermiılerdlr Bandırma, Gö· 
nen, Higa halkıoın yardım 
huıuaunda büyük fedakir-
1, kları görülmüıdür. 

desl mucibince Almanya, Fransa veyu başlı başına müsta · duğu halde bu muhaoent 
kil hükıinıet olarak kalıb kalmama yolunda reylerini kııl ' itte hayredilmektedir. 
lanmakda olan Sar Jıalkının Alnıanya'ya geçmek üzere Lahl, IS (S.Ş) - Hllk6· 
olduğıı anlaşılnıışdır. met Hollanda hudutlarından 

En sorı dakikada radyodan ı.ldığımız ve ajansın vererek hiç bir Sarmuhacırının içe· 
aşağıya geçirdijimiz haberlerden halkın yıizde doksanının ri brakılmaması için hudut-
Almanya'yı istediği görülüyor. lara emir vermlttlr . 

Sarburk, t4 (A.A) - 872 Berlin, 14 (S.~) - Kuv-
lntihap aındığının toplanma· vetli ve kesil propagandalara 
sı ~. u sabah saat beıde bitm ' ı· rağmen aıı.rlıların ancak 
dir. Reyler ·n tasnifi yarın ,TüzJe onu Fransa için rey 
sabah bitecekdir. Almanya' · vermişlerdir. 
nın reylerin takriben yüz- Son dakikaya kadar kulla 
de sekıenini aldığı umumi- nılon reylere göre Alemanya 
yelle tahmin olunmakdadır. yüzde doksan kazanmışdır. 

Viyana 14 (A.A) - Sarın Berlin, 14 (S.Ş) - Hit-
Almanyaya dönmesi lehinde l ıer Vilhelm Ştraz'de neti
dün bazı tezahürat yapılmıı- ceyi baklemekdedir, Vaziyet 
dır. 

Londra 14 (A.A) - Bay 
llitterin Sardaki mümeulll 

Alamanya lehine katllet•it-
dir. 

Sar Alamanyaya geçdiltden 
sonra kömür madenleri me· 

ve Sarın muhtemel Valisi 
deyi! meylin husulİ muha !,; · 
rlne ıunları aöylemişdir. • ar selesi Fransa ile .. yrıca lı:o . 
komünistleri Bardan ayrıl ı nuşulacalı:tır. 
mamağa aavet edılecek ve ' Alamaııya valttile Sar hikll 
kendilerine hiç bir fenalık metine karşi !toymuş olduğu 
yapılmıyacakdır. Sarlı dört \ kanunları derhal kaldıracak
bin Yahudi tamamen Almarı dır. 
Yaliudılerinin t a b i : Şerburg 14 (S Ş ) - Her 
oldukları muameleye tabi ola- ~ taralJa dehtetli bir aevinç 
caktır. Vatanperver ynhudı· ! çallı:ınmalı:.dıdır. Şarlılar (ya
ler hakkında fena muamele pıııı Hitler) ıealeri ve milli 
yapılmıyacakdır, Alman mol'fını ıöyliyerek 

Berlin. 14 (AA.) - Al- ıoltaltlorı dolıtayorlar her 
111an istihbaratı bildiriyor tarafa naıi beyraltları açıl
Sıırın Almanyaya bağlanmaıı ıaıflır neticenin yarı• eabah 
halindo tahaddüı edecek saat ·yedide iltı.n edilUllmui 
başlıca meseleler madenlerin için bu gtce reylerin atılma--tesollümü !ran yerine mar sına de Yam edilecektir. Ya-
kın konulması ve Sar ökono- rıD Hbahdan itibaren bütün 
mi rejiı.ninin Alman ölı:ooomi Sllreıntaltaı~ Alaman bayrak 
aiıtemino kartılılı: olmadan lnrı Te elalı:.trik lambalarile 
uydurulması meı11leleridir. ıehrin feykalade donl\tılması 
Almanyanın Fransada ticaret için ,lıazırlnnmaktadır. 
muuhe lesini de hiç olmazın Sardan lı:.ırkbin lı:.adar mu 
muvakkat bir :ııaman için bazı, hacıtın Franıaya gideceği 
değişiklikler isteyı~ceği zan tahmin ediliyor Pranaaya 
edilmektedır. • 1 muha'cerat şayiası Alamanya 

llyd Gıırp'ua J~ui 
Mr. Uo1d Gerre y•kmda 

memleketi kurtaracak olan 
mufaual bir proje çıkara· 
cakdır Bu proje kendtli 
tarafından hazırlanmıt ve 
bu hu1Uada btr çok mille· 
hıusıalann fikirleri al~· 
tıf' Bu projenin yenlllldert 
arasında lnriltere bank-
nın haı•I bir ,eklldal çıka• 
nlıb umumi bir korporuJ• 
ıekline aok.1-.. , çok ...... 
bir nafla proframı Ye yunl
da meYcad hır çok yazl,.t
lerine çare ltuhaak 6':ID Wr 
plln Yardır. ProjeıliD lçla
dekilerclea ziyade -k 
uyandıran..,. uılMr. Lloyd 
Georp'un bunu tatlıdnla 
mwvaffak olup olmıyacaiJcbr 
Artık o 1929 da olduiu ıt
bi liberal fırkuıaı canludlr
mata çalıpyor. Yeni btr 
fırka kurmata da niyeti 
yok. Barün o 1-' bir tek· 
alk ile ortaya atılıJor. 0-
maksadı, mllnlehlbl.1 
bilba... zirai kıum-
larda, heJecana ııettrmtll 
ve plecek parll-ntoda. 
proiframını latbllra abdetmlt 
ıenç liberaller ile komer
vatoriln yerlerini temin et· 
mekdtr. Onun haabına .... 
kendi llyauaına yalnn lıh> 
yol lullnut ola. iKi fırbaı 
ıelecek pullınmtoda ek ... 
rl yeti tefkil edecek, fakat 
diler ırnıblardan 1anlım 
ııörmedlfl taL.clırde it haıı• 
ıeçtO bu aiyuaJI mGeMlr 
btr pkdde tatbik edemtyw· 
cekdtr. 

1 O tarıhli Cümhuriyet ga . 
zeteılnin ilk anda iki vapu- , 
run hareket etdirıldlğlne ve 
kazazedelerin Bandırma ve 
Erdek'de lıkan edildiklerine 
dair verdiği haberler esaı11z 
ve buralarda asabiyetle kar· 
ıılanmııdır Bir tek ferd bile 
yurdundan ayrılmamııdır . 

Hen uz sağlamlaşmamışdır. ile
rı sürülen kelimeler tamamen 

şahsidir. 
Ankara, 15 (S.Ş) -- Türk Tetkik Cemiyeti ile bir lifti· 

Dıli Tetkik Cemiyetinin neı· 

retdiği bir tebliğde; son gün· 

lerde Türkçe adlara ye keli· 

melere ait çıkarılan eserlerin 

tamamen ıahsi olduğu ve 

bu hareketlerin Türk Dili 

ğl ol madıfı bildirilmekdedir. 
Yine bu tebllfde tarama 

dergisinin muvakkat oldufu, 
bu itibarla tarama dergisin
de birçok yanlıtlıklann d6· 
zeltılmekde bulundutu ayn· 
ca ltarel edllaıekdedlr. 

Ejer enun ıiyaıası muci
bine• bir kaç da ıenç kon
servatör ve liberal lntlbab 
ediline, eusı ltçl fırkaaı 

teıkll etmek, ve bu -
kendlslle bir kaç al9flt 
terakkiperver ıenç liberal 
ve konselvatör tarafından 
takviye edtl-k tartlle bir 
nevi New Deal» (kalkınma) 
hllkümeUDID tepıkkıılone 
imkin rörllyor. Fakat bu 
tekilde bir ıeye acaba ltçf 
fırkası razı olur mu? 

Merkezi hükümet iıi cid· 
diyetle kavramıı ve lazım 

gelen tedbirleri almııdır. 

Esasen halk yerlerinde ka \. 
mağa azmetmiılerdir. Bazı 

gazetelerin yazı'arına pek 
de inanmamak gerekdir 

Erdek, 14 [:l.ŞJ - Adalar· 
da ufak tefek sarsıntılar de· 
vam etmektedir Gelen yol · 
cuların söylediklerine göre 
dün Rutya'da yeniden yedi 
zelzele kaydedilmitdir. Ev· 
velce çatlıyan binalardan 
ikisi yıkılmıtdır. İnsan :ıayi· 
atı yokdur 

Erdek, 14 lti.ŞJ - Bugün 
de Avıa adasından dört ya· 
rah gelmit ve Bandırma haa· 
tahaneıine nakledilmiılerdir. 

Ankara , 13 (AA.) İç 
işluri bJkanI.ı;ın•lan 

ı~~~~~~~~~~~~~~-

1 -Erdalı. ltnpıdağı, Mnr- 1 hareket 4.1 935 cuma günü 
mara Adaları yer 1araıntıları eaat 4,43 de ba,Iamıt 'l'e 
hakkında Balıkesir valiaile fa1ılalarla bu güne kadar 
Dahiliye Teftiş heyeti ve devam etmit bugin Hraın

Sıhhiye baş müfettişi tara- tılar halıften ilk sarsıntıyı 
fından deylet merkezine gön- müteakip Erdek Kaymakamı 
derilen tel ikinci maddedir. ile bir heyet adalara gönde. 
devlet tarafından verilen ce- rildiği gibi Valide adalara gi 
vapdn 3 cü maddedir. derek İcab eden tertibatı al- , 

2 - Yer sarsıntısından fe- dırmış ve ilk yardımları yıpi 
IAkete uğrıyan Marmara ada- dırmıştır. Yer Hraıııt11ından ! 

!arandaki köyler gezilerek Erdek merkezinde bir çok 
tııhkilı:.at yapıldı. Yer ıar11n· ' binaların dunrları çöltmö9-
tı11 en ziyade Erdek merkez tür. • Narlı oluklar ve Turan 
ve mülhakatile Marmara ada- köylerinde yirmi üç ev ta-
larııda tımerltüı e\ait, ilk 1 ( O.Tamı ilıılıııd yiııdtı ) 

Musıılininin ikrııiyııi 
Buııün Muuoltni, Vaneıde 

sarayında ııenel uva,dan eoıı· 
ra evlenenlerden en çok 
çocuğu olan anaları kabul 
etmi,dlr. Bunların adedi 94 
dür ve mecmu çocuklan 
91 O dur. Mııuollnl '"9 
anaları aeli.mlamııYe çocuk 
lanna her t6rl6 uadetler 
dilemit ve demltdtr ki: 

"Teıkil etdltimlz ml•li 
bütün kalya analarına 6rnek 
gösteririm." 

Muuoltnt blasat her ana 
ya bir aarf içinde d&rl bl• 
lıret ikramiJe Yerm....-,. 
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ı Fıliket zed!lere yardım ./_$-E H 1 R \i E V 1 LA Y E ır ır IE) ISikayet'ere gelen c ~vapl~ ~i ~ik8yetler Ye ~ileHer ;_ Saylav 
Ve 
Kadın 

eden Vatandaşlar. ' v - · · · '. Lamba .şikayetine 1 1 

Y bdi 1 
1 ıŞaıılanm(\ Himayei belediyenin verdiği Ba!y~ ma~en _amele-

Tlrk kadını; hiç bir savaı 
yapıınadan, bır damla kan, 
hatt bll damla er dökme 
den yıllarıa,• yüz yılların 

hetlı lıadtnlarına 
bü -k blt h 

diı 
me ve 

ıeçilme hakkıdır. Hürriyet 
uf unda clh ııa örnek bir 
ihtil 1, hır lnkılab yapan 
Fransa, zenginlik yolunda 
çok ilerliyen Amerika, bir 
ye illNI •ıdıııda çok k11a 
bir zamanda yeniden bir 
ynrd yaratacali -ICadar ira<le 
ve enelJI sahibi Almanya, 
ıermayeslol Ruıya ve Ruı 
budunu yaparak beı yılda 

bet yüz yılın yaratacağı bir 
ite katılan Ruıya . 
Nihayet ıu ve bu devlet .. 
Kadınına bu hakkı verme
den', hatta vermeğl bile dü -
ıünmeden Türkiye Cümhu 
riyetl, Türk kadınına bunu 
bafıılamııdır. Bu hamle öyle 
bat d~dürijclidür ki; lnkı-
1lbnı 1j'Oluelılifi ve derinliği 
karıınnda onu ıendelemeden 

!'yık oldufu manada kavrı
yarak yol almak gllnün en 
büyük itidir 

•• 
Tilrk kadını ıefkatli bir 

anne., eadık bir karı, çalııkan 
blr hpcadır. 

Türk .kadını avukat, ha
kim, doktor olmuıdur F.akat 
eaylav hakkının, bu seçme 
ve ~i1411e hakkının kendlll • 
ne baAıflandıiı gün erkekle 
omu:ı oıııuza, bat bata yü · 

2 Fabrikatör Muharremlllaıbi 
Mütekait lımail Hakkı 1 

1 \tehmet Sarıfıkıhlarlı oğlu 
tüccardan 
Kemal, zahireci 
Fehmi, ~ireci 
Mus'8fa fokatlı oflu, tüc 
cardan 

l Maharrem, 11a hlrecl 

ı Süleyman, Yotnurtacı 
1 Ali, tatlıcı 

1 Hüsey n Şadi, tüccardan 
1 Nıyazö, yalcı 

lsmaıl Kepıüd, iplıkçi 

tüccardan 
f Riza Şahin z de plıkçi 

tllccar·lan 
1 Ad 1 Şah n zade ipi kçi 

tüccardan 
1 Hasp:. Şah'n zada İp· 

likçi 
Ref.,t Kebıüd, tüccar 

dan 

1 llüı.,y:n 

vai milliye 
Ahmed. 

sahibi 

ek:nekçi Ku 

caddesinde 
Ferah oteli 

1 Niyazi. dit tabibi 

Hatıl, komısyoncu 

İımail, Hakkı manifatu 
racı 

• ur ' , terzi yenı ha-
marn yanında 

Hulusi, kuyumcu ve 

sa raf 

AhmeJ, 
elbiıeci 

Ferhad oğlu 

1 Sabri, hancı 
1 Muıtafa . Manyaalı 

iplıkci 

oflu 

1 lılAm, kerelleci 

~ . . . . b I lerınınvazıyetı acık-
Memlekttımızın değerlı etf (ll a OSll cevap I d 

gençlerinden Başkale hakimi Gazetenizin 14- KAnunu- 1 ır. 
Bl·ze bildı'rildlğlne göre ili. ' B 1 'd bildi ıı · bay Ahmed bi·ci oğlu ile sani-935, tarih ve 352. sa- aya an r ıyor 

mayeletfal baloıu 7 Şubat f f' 1 K d k ı bay Ahmed hıırı Emin oğlu yılı nüshasının ikinci sny a- >aya araay ın ira ama 
i~inden kızı bayan Melihanın nişnn pertembe aktamına bırakıl· sında martlı mahallesinde ve itletme tirketi,Ali mağara 

derne{(İ dün aile dostları mışdır. bir okurunuzun sokağındaki kilntayon.atelye kumlarda ve 

Memleiet hastanesi kimya 
\ geri bay Abdi yokıulları gö 
k zetme birli~ine bir koyun 
armağan etmişdir. 

Bay Abdiyi hayırlı 
ö re överiz 

Dünkü yangın 
Mustafafokih mahalleşin-

. .den marangoz Fadulın durdu 
ğu kira ile oturduğu evde 
kimse bnlunmndığı bir sıra
da mangaldan bir yangın 
çıkmış ve yetişilerelt söndü. 
rülmüşdür 

Poliste: 
Dün gece Abahane hanın

da oturan fstanbul'lu Nec -
mettln oflu ıöför Sabrinin 
ıon derece sorhoı olduğu 
görülerek yakalanmııtır. 

1 Bana göre 1-
ııo -

Eskiden: 

Yat kesen,bat keıer! Der 
!erdi. 

Sonraları: 

Y aı keımek hem baı kes 
mek ve hem de milli serve· 
timiz olan baf, bahçe ve 
ormanlarımızı mahvetmek 
oldu. 

Bugün lıe: 

Hır ağaç, bir lnıandır. tü
kenmez bir ıervetdir; yaf 
mur yağdır•r, tayyare hü 
cumlarına kartı memleketi 
müdafaa eden bir kale, ·en 
tabii bir maskedir Bu iti· 
barla: 

arasında kutlanmışd :r Veni t lambanın yanmadığı hakkın- arada çalışan amdelerden 
niş ı nlıları kutlarız. yer sarsın ısı dnki yazı okundu: 

120 sini açığa çıkarmııdır. 
~l.ılıalt•lf'rdeıı es,,·a ( Ü•t tarafı birinci yüzde) bı'r haf • Bu gibi lambalar 

Toplanılyor mamile yıkıldı Marmara ada- ta içinde bel~diyenin olaka
larındıık.i me~i ıln rılan 590 

Balılı:eııirde teşekkül eden dar memurlarile, mahalle 
evJen 450 si temamen ve 

hılAJiahmAr ynrdım kulları bekçilerile ve elektrik şirketi 
diğerleri kısmen ve gayri 

mıntııkaları dahilineeki ma· memurlarile tetkik 've tesbit 
meskun evlerde tamamen yı 

holtat ahalisinden toplamış edıldıkden sonra bir haftalık 
kıldı. ;'-lüfus zayiatı, 4 ölü 

oldukları para ve eşyaları zayiat yekununa göre yeni-
l 3 yaralıd ır, llayvanlıırdun 

peyılorpey belılrnsir hilAli - 6 ölü 36 yaralı vardır. HıL !eri satın alınmakda ve yer-
ahmer cemiyeti mıırkezine !erine takılmakdadır. Geçen 

kın zlrarları ve acil ihtiyaç. 
teslim etmektedirler. Bu eş· la ı 

1 
tesbit edildi ve der bal haftanın zayiatı meçm'u olan 

42 lamba 6-kAnunusani yolar ambalaj edılmektedir 
m&halline gönderilmek üzere 
merkez yardım komitesi 
emrine verilecekdir. 

ı-------
Y aı keımek yalnız bat 

kesmek değıl; bütün bir 
m em le kete karıı irtıkab 

o'unmuı büyük bir cinayet 
ve unutulmaz bir hlyanetdlr. 
Oyıa ki: 
Bütün bunlara rağmen 

eskiı;nden daha çok yaş 

ve baı kesiyoruz! Pemek 
biz: 

Düımanlarımızdan daha 
çok kendi kendimizin düıma 
nıyız! .. 

- 121 

T;ı.m kadın: Her ~eyden 
fazla. kendinden bile daha 
çok evine yakın olandır. 

Sabit Eren 

alınması ger~k olan tr·dbirler 
kllrarlaşdı. Ve halk doğruca 
yapabilecekleri işlerin ifasına 

başlatıldı. Adalarda manzara 
çÔk fecidir. Halkın yiyec~k 
ve giyeceği ankoz eltındll 
kalmış ve kahili sükna yer 
kalmamıştır. ilk iş olarak 
baraka yııpmakdır. Köylerde 
bu barakalıırın yııpılmasıaa 
boşlanmışdır Bunların sıhhi 
şartlara göre yapılması ge
rek görülmüş ve HilAliah· 
merde askeriden M. H. 
yed•n 335 çadır gtlm iş ve 
halka dıığılıldı. Barakaların 

935, pazar ve 7 • kdnunuıa· 
ni- 935, pazarrtesi günle
ri belediye memuru tarafın

dan yerlerine tamamen ta· 
kılmışdır. 

7 Kanunusani 935, pazarte. 
si gününden 14 ·k:l.nunusani 
935. pazartesi gününe ka
dar 52 lamba zayiatı tesbıd 

edilmiş olub bunlar da (bu

gün) satın alınmış ve yerle- ' 
rine takılmağa başlanmıştır. 
Belediye bir hafta değiştir-

mekJc olduğu lambalarla 
beraber 20 .kn.ounuevvel 

934, perşembe gününden 1-
kAnunusani 935, pazartesi 
gününe kadar geçen 25 

Bugün Ali mağarada 15, 

orta mağarada 30, kila
tasyonda 12 amele Lırakıl

mıııdr. 

Mağaralarda muatal kal 
mıyacak kadar amele çalıo· 

dırılmakdadır.lııiz diğer ame· 
leler bu kıt günleri sokak 
!arda ıürünmekdedir Ôko· 
nomi bakan'ığının dikkat 
gözünü çekeriz . 

A one ücreti 
YIL Gl 800 Kuruı 
6 AYUGI 450 • 
3 AYLIGI 240 

" 
.. 

Abone ücretleri taksite 
ba~lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçf!n nilıhalar 

10 kuruıtur . 

--·--
Gazeteye ait her huıusta 
Neıriyat müdürlüğüne 

mfiracaat edilmelidir . 
rftyecek bu eeviyeye getiril· 

mlf demekdtr. dakika akıldan 
~, 

çıkarmama· Yurtdaşt 

=-

' 1 

hemen yapılmasına başlanması 
l:l.zımdır. Yer sars ntısı bafıf 
suretde devam etmekde ise 
yeni çöküntü yokdur. Yardım 
için iaşe 5,20 ekmek 7Sçuval 
un,29 sandık şeker, 1 san. 
dık çay,2 çuval fıısulya, 25 
sıgır, 25 kıl o sucuk 10 tene· 
ke kavurmadır. Erdek kaza
sı ve Marmara nahiyesi ile 
memuren sıhhiyenin ve hi
laliahmeillni Marmara adala. 
rının her günkü felaketze
delerin yardımlarına koşma. 
ları için koza emrinde bir 
motörün bulundurulması çok 
gerektir. 

gün içinde ceman cd7g. lam

ba değiştirilmeğe bu yekCln 
belediyenin ş•hrin aydınla

tılması işile çok sıkı alilkası
nı göetermeğe ltııfıdir, bu 
yazıyı yazan okurunuzda so

kağındaki lambanın bayram. 
dan beri yanmadığını iddia 

etmekdtdir ki o ldmba da bu 

hafta tesbit edilen va yenisi 
satın alınan lambalardan
dır . Bu yazıyı yazan okuru· 
nuz belediyenin bu munta
zam işlerine vokıf olmıyan 

bir Yurddet ise belediye 
kendisine arzu eldiği izahatı 
vermeğe hazırdır. Bunun için 
de kendisinin, Jeğiştirilen lam 
baları gözü ile görmek, ka
yıtlıırı ve yenileri takılan 

lambaları mahallinde tetkik 
etmek üzere belediyeye gel· 
mesi lazımd ı r. Hakiilatin ge
rek yazı sahibince ve gerekse 
bütün şehir halkınca anla~ıl
ması için bu tavzibin gazele. 
nizin aynı sütununda yazıl-

SAVAŞ 
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Cumartesi günleri 
çıkmaz. Ytızlerce, blnleree yıl ev-

vel kadının henQı: bir dltl 
o1ata'k tanındıft zamanlarda 
tablııhn ve cemiyetin kend(ıt 
ne verdllti hak' arı kullanmağa 
tec übeleri. bilgisi. tahsili ile 
alııan erkek kadına niıbeten . ' 
elbetde daha mütekamil vazi· 

lıy:z 

Büyük budun kurultayı 

demek; Türkündayanığı, yQ
rell, yatayııı, mukadderatı; 

her teyl demekdir. 
lıde ten ve koyguıuz yaıa

manın, dıtla iltiklll ıııvatı 

ile, Lozan kazancının, on 
bir yılın akla 11ğmaz yenilik· 
ler ve ılerleyltlerinln ıerefl-

yetpecllr Kadın da erkek ka
dar zeki, "çalııkan; baprıkh 
olabtlır. 

F k t d ı. b 1 t ni korumak ancak. ve ancak 
a a tunu a .. a u e me· b ba 1 d 

I I una ğ ı ır. 
il ki o gun

1 
aıma11 için zaman _ Tork kadını Atatmk'e, 

ve çok GB ıım ak iller. 
büyük kurultaya tllkranı an 

Kadın her feyden evvel 
cak kafaıına bilflyi, gönlüne 

kafuı,hiıılerl, diiıünütü, ina• inancı ıindlrmek CQm-
ıtıfl ve b•lgMi lle deferlı hurlyet ve cümhurt -
111-iuğunu ispat etmelidit. 

yetin çizdiği eıaalara can 
Saylav MQel'ken; on yedi 

milyon T8Ykün he' feylnl ve yfirekten baflanmaklıı bıl
dtrmlt olacakdır. 

enların eHerlne, dlltünüt ve 
bıııarıklarına bırakdıtımızı bir Mükerrem Kamil 

Roman Tefrikamız: 42 - ~ 

Sa v<1ştı1n S<tV<ışa 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Demeıi üzerine gönder. 
diil arkadaıı koııır adımla 
Yahya kapdanın bulunduğu 
tarafa gltdi 

Stlvarl zabiti, tekrar dür
bünü eline alarak ıol cenah· 
da cereyan etmekde olan ha· 
disalı taklfı etaıeğe baıladı 

·adık bey müfrezesinin 
açdıfı çok mü.,uir .alet kar
ııaında ahlaki alçaklıkları 
kadar cebanetlerlnl dahi 
göstermlı olan düıman kuv
vetleri mütemadiyen sola 
doğru çekiliyor 

Bu esnada , süvari zabiti 
1'8ğ tarafına bakdı. Dünya
da en çolı koıabilen hir in· 
an ıüratıle Yahya Kapdan 

müfrezesinin önünde,düıman 1 

gerisine düımek üzere iler· 
liyor Süvari zabitinin hiza
aın" geldifi vakıt: 

Süvari zablll de Yahya 
Kapdana uyarak kendi müf. 
rezeslle dü~man kuvvetleri
nin gerisine düımek üzere 
1-arelcete geçdl. irtibat poı 
taları vas:taıile de geride 
bulunan elli kiıiltk ihtiyat 
kuvvetine haber yolladı. 

•Bizi taktb etsinler" dedi 

Vaziyet o kadar tuhaf 
idi ki, tarif edilmez. Bir 

ıürü vatansız, ancak mi· 
delerlni doldurmak için lı. 
tanbul hükümetlni:ı Anado 
lu vilayetlerinden topladıfı 

puaları ceblerine doldurmuı 
oldukları halde, ne tarafa 
ıaldırd klarını bilmiyerek 
Alem dafı istikametinde yü· 
rüyor. Sadık bey müfrezesi 
nln müeHlr ateıi adeta bir 
kaç defa faik olan kuvveti 
ıersem etmlf, Alem dafı 

tarafına atınııdı. Sadık bey 
müfreıeıinln bidayetde al-- Oüımanın gerisine hü 

cum. itte. benim bayramım 
buııın! ı mıı olduğu mevzi btle ate' 

ıaha11 barlciode kalmıtdı. 

Felaketli günlerde sana yardım elini 
uzatan hilaliahmer insanlığın şefkatin

den doğmuşdur. Zengin, fakir, kadın, 
erkek hulasa hiç bir kimse kendini hi
Jaliahmerin himayesinden uzak sayamaz. 
·Senelerce evvel kurulan bu hayır ocfJğı-
na aza kaydol. • 

1 

3 -- Müşterek telimizi 
heyeti vekilede okuduk, ve· 
rilen kararı teblığ ediyorum. 

Balıkesir Hildlla/ımer 
merkezi 

1 Yer sarsıntısı zararları 

biı:e gelen es~ 

Halkeulml: tarafından 

1 hakkında raporu heyeti veki· 

::;ı;:~.::-~~=:::!!i leJe olı.udum İnşaata istenilen 

, 

ayda bir çıkarılan ve keııti
mlzi11 /ı/rlrik kıillıir mecmıı· 

ası olaıı (Kaynak) ın soıı 

sayısı olgun ıı~ dolyııtı bi• 
şekilde çıkmışlır. 

Okw larunıza salı.l: veri 
rlz, 

onbin lirunın hemen vali 
emrine verilmesi, raporda 
gösterilen il:ıtiyacın Hıldliııh

merin temini müzailere edil 
miştir. Buna l~ildliahmerin 

nrfıyatı büyük Millet Mec
lisinden tahsisat alarak talep 
olunacakdır. 

Dedikden sonra: Yahya Kapdanın; ilk kot · 
mafa baıladığı noktadan, 
hiç olmazea, fiç kllome're· 
!ık bir mesafeye gelmesi la
zım ki, diltman kuvvetlerine 
ateı açabllıln. 

danın silahına mukabele et 
meğ'e baıladıkları zaman 
Yahya Kapdan da bu kesif 
ateı karımnda buca1adı ve 
bu «çete müaademeılı> ni 
yanlıı idare etmekde oldu
ğunu anlamıı olacak ki, ar
k o sına bakdı. LAkin, tek kur
ıunu boıa atmamağa azmet
miı arkadaıları artık yetlş
miı, kurtun mf!nziline gir
mişlerdi. 

-: işte Necati! Dürbününle 
Bunları fazla üzmiyeliın 

Belki benim son zaferim de 
budur. 

O kahraman Yahya. bu 
mesafeyi yedi dakika içinde 
almııdı Lakin yıı.lnız batına! 
Y ahya'nın arkaıında son 
süratle koıan arkadaıları, 
belki yedi yüz metre geride 
idiler 

Zavallı ıüvarl zabiti, faz 
la koıamadığı için çok ge · 
ride kalınııdı. Belki de ken· 
dl müfrezesinin hemen en 
geriıinde idi, araaıra, hem 
dinlenmek, hem de vaziyeti 
görebilmek ıçın duruyor, 
dürbününü eline alıb bakı· 
yor. 

Yahya Kapdan kurıun 

menziline geldiği zaman ar 
kasına bakmadan flitntaaını 

dllıman tarafına ç.,vırdi, 

ateı etmefe baııadı. ' Ru 
e•nada vatan11z gürühu 
büsbütün ıaıkın bir vaziyet 
de kaldılar. Arkalarını çe· 
vlrmekdc olan milli kuvvet· 
!eri ıördlller ve ne tarafa 
kaçacaklarını düıünmeğe 

hatladllar. Tek Yahya Kap· 

Sadık bey müfrezesi is · 
tikaınetinl değiıdlrmiş, ce
nuba doğru cebhe almıt 
Yahya Kapdan arkadaılari 
le beraber düımanın tam 
geri<lne düşmüı cebhesl ıark ' 
istikameti olmuıdu. 

Süvari zabiti Yahya Kap· 
danla Sadık bey müfrezesi 
arasında mevzi almıt bulu 
nuyordu. lıte bu esnada va. 

tan11z gurubu cenubugarbi hll 
kametinde son süratle kaçmağa 

bat adikları zaman, Yahya 
Kapdan bir kaplan gibi 11ç
radı ve yakıutnda bulunan 
süvari zabıt ne: 

- İtte Nail. Abdurrah 
man, lltkmet karıımızda, 
gözümle gördüm. l'u vatan 
lıatnlerinl, ~övle erkekçe 
mahvetmeli. 

bak Gör ve tanı! 1 

Diye bağırdı ve bütün 
milli kuvvetler ileriye 
• atıldı. Artık lngiliz ve pa-
dııah köleleri münhizmen 
rical ediyor, milli kuvvetler 
adım batında. vicdanları ka 
dar la,eleri kokan birer 
maktule teıadüf ediyorlar· 
dı. 

llemen hemen silah sesi 
de kesilmiıdı. At üstünde 
çabuk yorulan, yürümek ve 
ko§ınağı bir eğlence kabul 
eden Yahya Kapdan bi'e 
yorulmuıdu. Yahya Kapdan 
tarafından ıöyle bir emir 
geldi, 

- Ağızdan ağıza söyle · 
necek, herkes olduğu yerde 
duracak, müfreze kurr an 
danları Kapdanın yanına 
gelecek 

Bittabi herkeı olduğu yer 
de kaldı. Süvari zabitıle 
Sadık bey, Yahya Kapda· 
nın yanına ko,dul'lr . Y ..lıya 
Kapdan, çetrefil lahçeısile: 

- Kardeıler, dedi. Ben 
çok mütesirim! Hu karıımız· 
daki bedb.\htlar belki yarın 

öbürgün ıslahı nefs eder. 

Dediği esnada süvari za. 
bitile Sadık bey birbirine 
bakdılar. Böyle zayıf ve ci· 
bin bir kuvvet, Türkiye'li 
olmazsa dahi, arz teslimi· 
yet etmiş bir vaziyetde bu
lunduğu için, onu affetmeği 
münasib gördüklerini blrbi
rlne gözlerlle anlatdı ar, ve: 

- Hay hay Kapdan. 
Dediler. Yahya kapdan, 

adeta arkadaılarından özür 
diliyerek birkaç defa gözle
rini açıb kapadıkdan sonra: 
-Çekilelim,kendi mıntakala· 
rınııza. Bunlarda Allabdan 
utansın, ve kullardan sıkıl· 
sınlar. 

Giyerek arkasında duran 
aJkadaşlarına: 

·- Çabuk haber verin, 
Alibahadır kö}Ü hlikome· 
tinde yürüyeceğız, yerle ·i 
mize gldereğiz. 

Deırıe•i üzerine arkadaıla· 
~ rı hemıın koıar adımla sa 
ğa sola dağıldılar ve Kap · 
danın emrini tebliğ etdıler. 

Yarım saat sonra, milli 
kuvvetler '1abmud Şevket 

pafa nahiyesine girmek üzere 

-·- ·=-
SAVAŞ 

l
lDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesiı -- ı 
! SAVAŞ 

masıoı rice ederim. 
Belediye başkanı N. 

H. Öney 
SAVA~: Belediyemizin bu 

işd<'ki h:ıssaslığına teşekkür 
ederiz Ancalt okuyucumu· 
zun iddası yerindedir. Adı ge· 
çon soltakdaki lambanın dün 
geceye kadar sönük durduğu
nu tevsik etdik. 

iken, bu defa belki bin 
beıyüz metre yüksekde uçan 
iki avcı tayyaresi daha be· 
lirdi. Müfrezeyi olduğu gibi 
tesbit etmesinde bir mahzur 
olduğunu söyliyen Y ahyıt 
Kapdan: 

- Bilakis, mesafe fazl11 
açılsın, bizi kalabalık gör· 
sünler 

Diye emir verdi. l3uda 
çok münkati bir hareket idi· 

Tayyareler, bu defa orı 
dakika kadar ceve'an etdiler 
ve makineli tüfek ateıi aç 
madan döndüler. Lakin üç 

müfreze kumandanı konuıaralı 
kol ba§ında Mahmud ş.,vkel 
Pş. nahiyesine girdikleri za 
man Kavak [ 1 \ istikametınde 11 

atıldı~ı belli olan şarapnel· 
il top daneleri ıağa ıola 
dütmefe başladı. Yahya 
Kapdan gülmeğe baıladı ve 
Sadık beye 

- Bunlara merhamet y11 
ramaz. Keıke l.tanbul'• 
geçseydik, emin ol ki o lı,. 

giliz adamı olan padioal>• 
ve onun Ferid paşasını eli· 
ri diri yakalıyabilirdlk İnıal· 
lah bu vatan evladlerı 
bu işi becerecek, lakin bell 
göremiyecel!im Siz de ıal 
olursanız benim intıkamırll 1 

almak için uğraımayınıt· 

[ 1 j ıstaıılı'Zıl'rla Bo~ai i,·ınck 
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Bir ayı·ılıkdaıı sonra 
Sınfımızın açık olan pen· 

cereslne dayanmıı . sürü sü 
rll geçen köylülere bakıyor 

ve düşünüyorum Rüzgarın 

kızartıcı kamçısı İ kide birde 
İnsafsızca sallanıyor. ciğerle
rime glrmeğe cabalıyan ka
lörifer n ısıttığı ağır boğucu 
kalığı (hava) durmadan sar
sıyor, ağzıma serbestçe ak· 
ma11na vakit bırakmıyordu . 

Höyle olduğu halde ben 
y'.ne dütünüyorum: Körpe 
kuzu çev irmeler: ni soğuk 

kaynak ları batında doya do 
ya yediğim, düı. ' üklerinde J 

naralar savurduğum Kar -

1 
" lık[• ]tepeler 'ni düaünüyorum. 

Bu sırada, omuzuma ağır. 

ca bir el dokunuyor , sars·
lıyorum. Sevdiklerimin göl
geleri uçmasın, yok olmasın 

diye gözlerım hala yolu ta· 
ramakdadır.Bu anda gırtla
ğımda kısılıb kalmıı bir 
seı gürlüyor: 

Ey dertli ıügürsüz (tali· 
sız 1çoculd Uzaklaşacak dost 
! arına bir daha doya doya , 
yana yana bak. Onları ar 
tık göremlyecek,belki de ad 
!arını bıle duyamıyacaksın. 

Korka korka karşımdaki 

yolu bir daha süzüyorum. 
Gölgeler sanki rüzgarın hı · 

zile hep birden sallanıyor 

sallanıyor , örtü!erine sarına· 
rak ta uzaklardaki dağların 
arkasına kayarak kaçıyor ve 
gömülüyorlar. Neden sonra 

1 geriye dönmüı hiç kimsele
ri bulamamışdım . 

Çepinel ** I balkanlarının can
aızları canlandıran sıcak ; 
kaplıcalarını, deliklerinde , 
giinlemecin (tarihin) parlak 
Yüzlerini saklıyan , yosunlar
la süslü taıları arasından 
sularını çağlatan Kleptozu
nu! * .. I gözümde çiz;yorum. 
Bunun birazcık öteıinde genç 
çamlarla kaplı, insanlara 
dirik (hayat) veren ormanı
nı ve onun baygın , fakat 
dinçleıdiren kokuıunu duyu
Yor ve kendimden geçerek, 
kendimi oralarda sanıp de 
rin ve dolgun bir ıoluk alı · 
Yorum. 

. Şimdi tekrar pencerede
yim. Rüzgii.r bu sefer, bütün 
yıkıcı kuvetile inliyordu iki 
zavall • köylü dayı: kömür 
yüklü cılız eşeklerile kente 
doğru geçdi ler Onların da 
yüzlerinin solgunluğu, halle
rinin fakirliği yaramı biraz 
daha oydu ve kapanmaz bir 
hale getirdi 

Ey, doyu)n.az tatlı san far! 

Yine tltriyen kalbimle ka· Ey dudaklarında hala kan 
f k 1 k t izleri parlıyan kara gözlü •mın uyu arını azıyor , ır 

llıalıyorum: Dudaklarımın 1 kızlar!.Çekilin . uzaklaıın!. Ey 
lrorundan , yüzleri, gözleri kafamda şır ltılarla akar. kar;ık 
kavrulmuı, saçları kıvılcım- kaynakları! . Kalbimde artık 
lanmıı karagözlü çorbacı kız eskisi gibi neden gürlemlyor-
1 1 sunuz? •rının tanıları (baya lerı) 
k Yoksı,ıizde mi benim gibi arı;mda canlanıyor ve ba-
na doğru yaklatmağa baİlı- bir derdin tuhağ11ınız? .(Esir) 
Yarlar. Ta uzaklarda temiz Ey, sen n İ çin yaıadığım 
tatlı öpücüklerini bir J..ez Bulgaristan'ın Turancı kızı! .. 
(keıedk ı olsun talamadığım 1 Bana yıllarca kapalı kalan 

l'ıırk kızları hala ürkek ürkek! gönlünü. hala mı aÇmıyacak, 
dolaııyorlar. 

Ptrelenmit bir kişi vücu -
dunu nasıl aar11yor, na11l di 
dikllyorsa ,bende kafamı acı· 
lıcı kazmalaı la öyle eıiyor . eşi · 
Yorum- Çapam omuzumda 
•ıvalı paçalarımla boyumu 
•ımı~ mııırlarımızı sularken 
ıa babın derinliği içinde tar
lalarında tütün kıran, olgun 
l'apılı kızların dokunaklı,ya · j 
kıcı seslerinin kulaklarımda 
Çınlamakda olduğunu sezi-
l'orum. 

Bilmem nekadar bir za
llıan geçmitdl. Karıımdaki 
Çamurlu yola bir daha bak· 
dıın 8anki bütün usumdan 
(akıl) geçenler gözümün 
Önüne ıer lmlsdi Babam kes
kin, korkunç bakıtile,anııem 
leınız, g•·nahsız yüzile, kar 
deılerim çorbacı gençlerin · 

den korkarak lakındık'arı 
Çekingen yürüyüılerile. 

Yıllardanberi ıulanmıyan 

1 hala mı alevlenmi) en sa,la-
1 rını okıatmıyacak, öpt ürml· 
yecekı ;n?. San de çekil! Sen 
de uzaklaı! .Sen de bir atak· 
sın. sen de bir karanlık gölge, 
boğucu ' bir fırtınasın , dine· 
cek susacaksın!.. Üıüyen 
bağrımı örtmiyecek, zehirli 
oklarla bir vahıi gibi deıe

ceksin! . Beyaz elinle uzat
dığın yaldızlı bardakdan bir 
yudum su hle içmiyece· 
ğim,.. Çünkü, verdiğin bu 
buzlu ıerlıet, ağıza alııında 
çok tatlı ve baygın. Boğnza [ 

kayışında ise zehir gibi acı baı 

döndürücü ve iç bayıltıcı .. 

Çekilin , hepiniz çekil n '. 
Ey gölgeler hepiniz uzakla
ftn gözümden!.. Size bu de- j 
tilmit kalbimi göz yaılarım· 1 

la boğdurmıyacağım. . Ne 1 

insanı kendinden geçiren ilk 

anlarını21 ne de ineanı sar 
hoı eden son dakika 1 arınızı 
yaıamak istiyorum! .. Bırakın 
benil Yaralı, ke.nlı pençemle 

avunçıuz (Teselli) kalan 
dert lerin i 
boğmağa 

ezmeğe, 

çalııayım 

Bir can yolda ~ına ihtiya· 
cım var. 

Şimdi ben sıra arkadaıı -
mın karıısına bir put !;ibi 

dikilmif, ondan bir parçacık 

unıud dolu gözler duymak 
iıtiyorum. Önünde kalın bir 
kitap yazılıdır. Gözleri ateı· 
den oklartle onun üzerinde 
gezmekdedir. 

Bağıracak yalvaracak 

" Corresp Polit et Diplo., den 
Belçika katolık ittihadı 

relıi olmaaı ve eıki bakan· 
lardan bulunrnaaı itibarile 
Brüksel siyasasının en ileri 
gelen ı n hsiyetlerinden biri 
olan l:lelçlka nazırlnrından 

M. Poullet , 7 eylul Ig20 
tarihli Fronsa Belçika aske
ri an l a şma11 hakkında son 
günlerde gayet mühim be 
yanadda bulunmuıdur. Bu 
anlaıma yapıldığı zaman, 
M. Jaspar ve vandervelt gi 
bi, Belçika kabinesi azasın· 
dan bulunmuş olan ~1 . Pou· 
ilet bu anlatmanın teknik 
bir anlaşma olduğunu ve 
muayyen kar§ılıklı teah -
hütleri muhtevi askeri bir 
ittifak olmadığını ortaya 
atmak istemtıdir. M. Poul· 
let'ye göre bu anlaıma tara 
feyne ittihaz edecekleri siya
sal kararlarında tam bir 
serbeıti vermededir. Demek 
oluyor ki,Fransa ile Alman· 
ya arasında çıkacak her 
hangi bir ihtilafa Belçika' nın 
da girmesi mecburi olduğu 
hakkındaki telakki yanlııdır. 

Belçika bizzat teca.vüze ma.:_ 

korkdum. Tek bir kelime 
bile seslenemedim l lenüz ya· 
takdan kalkmıı bir veremli 
gibi yavaı yavaı.korka kor· 
ka, ayaklarımı yere sürte 
sürte. duvarlara, sıralara da 
yana dayana, bu dostdan 
uzaklaıdım . 

Ey okumakdan tad alan 
çocuk!. Ey yaralı yoldaıına 

kardeı olm yan dost! Oku, 
yorulmadan, usanmadan oku'. 
Arkadaıının yaralarını sar. 

madan oku ki; bugünlerini 
yutacak eıerl bitirebileıln!. 

Ey gamsız, derdini içinde 

yaıa tmıyan, bay kut ruhlu yol 
datım! Ey! Bende senin gibi, 
uyuşmuı bir ruhun,küflemit 
bir duygunun , sızlamıyan bir 

kalbin iyeıi (Sahip) olmak 
istiyorum . Ey tanrım, bun· 
ları bana niye vermiyorsun , 
yoksa ben senin çok günah
lı bir kulun muyum.? 

y Kötk· Yemek odaaında, ziyan• jeıtlerle tabaklarını 
ruz kalmadığı takdirde, fına altı, k!fl b doldurdular. Endt,elı ve fa- ra Levazım Amirlılt yiyecek 
ordusunu Fransa'nın enıı'lae Garvanez, dündea- at limcflleriııl kOrkak 8111- ambar heaap memuru 
amade,kılmıyacakdır . Bizzat ın mlaaf lerl bar rmekden utanan Leon ve Necmetdln Sabir Onlil -
Belçi"- tarafından taleb ve b MI vtt Vtkkır, onlan taklit ederek aktam ııaıeteal razıanı 
vaki olmadıkça Franaa or- bakan açık pencere önünde mantarlardan bir miktar ta - Gönen okulalarında 
duları Belçika toprakların- yany&na iki 1ı Pollna haklarına dökdüler ve Nefi Köker -- birinci oka· 
dan ıeçmlyecekierdlr. G t va va-af ye-:.ı.... la okutanı Dttil •e Jan arvanez o ur · a ı ~ • ...._., 

1920 anlaımaaını bu tarzda b ..ı .ı ı B- 1 ltlrl h 1 B 1 Bı 
muılardl. •r••• ar. oy e e epı Fahri urcuoğ u - • 

tesflr eden salahlyatdar Bel- Hepsi suıuyorlardı; bu ıeı manlarlardan az çok yemit· rlncl okula okutam çlka ricalinin birincisi ~1 
sizlik içinde luzarnııt "kuzu dl· Hüseyin Hüenl ve Cemile 

Poullet delildir. 1931 aeneıl budu- yenme"e batlandı Hizmetcl kız Melaniya, Sönmez - birinci okula oku martında harici siyaaa hak- " 5 be G 
Yakın ıelecekde iki arka . içeri ıirince yan arva- tatıı kında mecliıl mebuaanda b ı bl k 

H da' Le n 1 ve W or ntz~blyilk ir a lcana 1 - Şevket, Yücel - IMrlncl bir nutuk Irat eden arfclye 
nazırı M. Hymanı da bu an· parvanez, lieyfaiz, eııdltelt, la: okula okutanı 
latma mefhumu ha~kında her tklıl de kuvvetden dlit· -Kızım,ılze çokça mantar Fatma - Erılik - biri•· 
mufa11al izahat vermtıdlr. müı,çok yatlı, ıaçlı ve ölçü· bırakdık, hepılnl yiyebilir· el okula okutanı 
M. llymans Helçika'yı dl· ailıt tiımae tal.altlarıma ve ılniz Rüttü Onay - birinci ok• 
ğer bir devletın emrine ama ya tavana göz bile kırpma. - Ben? Hiçbir zaman! la okutanı 
de kalın bir ittifakın nıev- den t>alııı ı~orlardı. Pol.Joa diye Melii.niye deıetle balı- Nuri Erıöz -- ikinci oku· 
zubahı olmadığını, 1920 ile Jan lıe yalnız kendi ken rdı - Bu mantarlarla dalma la bat okutanı 
anlaımaunın yalnız tedafüi dilerlle allkadar ııörünüyor, felaketler oluyor. Geçen yıl Enver Börtüçene - ikin· 
askeri tedbirleri muhtevi durmadan )ı:arıılıklı ııüliiıü · iki aile zehirlendi. Yedlıl C! okula okutanı 
bulunduğunu, bunların iki yarlar. Halbuki bayan İrena birden öldü. Şadiye Klilrer tld.d 
taraf büyük erkanı . harbiye Garvanez ve .\rmanda OıUI Misafirler ve ev ıahiblerl okula okutanı 
reisleri tarafından ve tab b hayretle birbirlerlne bakıtdı· Halı'de Olcay ildnci iıe pek tlddetlı zalimce a-
rik vaki olmadan yap ~ lacak kıtmakdadırlar. Gelecekd,ki lar.Hlç biri bir ıöz ıöyllye- okula okutaru 
bir tecavüzü reddetmek mak-

1 
iki akraba kadın birbirleri- mlyordu. Daha dofruıu bir Behcet Onar - ü~lncl-

sadile teıblt edilmit olduk- ne tlmdiden kin bağluıak- ıey· ıöylemek ceureUnl gÖI· okula bat okutanı 
larıru IÖylemltdlr. 1 k t mlyorlardı Henal de bey - Şaziye Onal "çüncO M. Hymanı'ın bu beyanatı ı da ve karıılaıma arı tlmıe - ere · r- u 

ler hasıl eden, yıldırımlar hude yere korkulannı yen· okula okutanı batırlandıkdan ıonra M. pou ı. 1 .., me"e çalıııyor, mide •"rr 
yap&n heyecanlı , gürü lÜ•u ıı; -

llet'nin ıu yeni be)'1ınatı, lanıu ne zamaa htı11•ıcelde·~-------------bazı muhafilde zannolun_ bulutlara benzeınekdedirler. 
ı~ D 1 G rint belrltyorlanb. duğu kadar, mühim ve ifıa- Atnı. la• iti ve arva-

.. d d t ilk defa t.1 Ganuez karane değildir. Mamafih neıı: ailesi eıki can an oı 
b b b h &•"'"• kalkch Suar-., ve bu beyanat Belçika'nın takip adelermlt jt i u aa a .. -

1 " k ı k-L-···,el1a1 .ıa11ıaet1a1-etdiği ıiyaıelin Fransa kar mantar top ama.a çı mıı ar· ... _ 
1 1 d k. ru ı•lr•ek; 

'
mndakl mahiyetini teıbit dı • Şurası bl inme i ir ı, 

1 - .lm•••- ._._.a bir bakımından mühimdir m ntardan yalnız rena ve 
Artık gerek Belçikanın Armanda anlıyordu. Ve he· teyler yanıyor, aankl kaynr 

Fransa karıısındaki vaziye aıen hemen mantarların hep- yor · aıbt, dtye batardı. 
ti ve gerek bu iki devle· slal de onlar topladılar. Er- llepal fırladılar. Hepıl de 

k b d h aynı 1 yaaııYJ midelerinde tin otomatı ir tarz a a k'ekler sepetleri taııyorlar, 
k 1 k bi t k hiıaedlyorlardı lrena umud· re ete ge ece r mın a a- sanki eıkiden arkadatlıkları 

• kk-1 1 d ki suzca •"ledı, ıızlandı : vı teıe u o ma ı arı an· varmıt gibi doıtca konutu- t • 
1 1 b 1 kd d r Ulu - anrım biz ıeplllllz zehlr-aıı mıı u unma a ı . - yorlardı . . 
slar arası bir ihtilaf zuhur I 1 · 1 lenmltlz • 

Ni~an 1 genç er ıae on ar · Zehirlenınltlz1 diye.Arman· etdiği takdirde Belçika'nın clıiJı geride, uzak kalıyorlar , 
b 1 k ld d k da ikinci defa tekrarladı ve ıer esllsin ta Y e ece a sıra ormanda kayboluyor. 

olan hiç bir teahhüt yoktur. manikür tırnaklarını yüzilne 
!ardı. . '--d k Resmi Alman bülteni teknik batuaralr ·...,.. ine it ence 

8afdan 'bu orman gezl11tl
olsalar bile askeri anlat· u pelt ~l oldu. Fa 
maların umumiyet itibarile L -t.u 

ıu.t, ·- Ye siyasi kararlar alınmasına A,rvı,.nda onları da man 
tesirde bulunduklarını yaza · tara çağır ılar ve aabahdan 
rak sözünü bitirmektedir. bffl değiımlyen ttıücadele. -f 1-Aıhar üniversitesi pra
f ısör va talebelui, rek
törün değişmesini istiyorlar 

"El - Blag" dan 
Sadık Paıa kabineıl mev. 

lerlne yardım için onları da 
rakaladılar. 

etmeie baıladı. 
Bir biri tlatGne yaılanmıt 

nipiiilılar bttap, bir teY ıöy· 
lemeden dııarı çıkdılar. 

B6f.eye diyaaan Leon Dıt&l 
yavatca mırıldandı; · 

- Doktor 
l>okdor nemize? 

Fıııltı ile kulalın& eif· 
ler.. \ 'iktor Garvanez 
ona kartılık verdi. 

- ıBunu biç bir ilaç, buıiln 
lçln,teılaviye mulrtedtr cletd 

ve halrlki bir alam kar11-
11nda bile yalnız aılr dOtl
nebiltrlercll. 

* • • 
Yemek odaıında mlaaftr 

ve ev aahiqlerln mide afn
ıarı yavaı ya•q azalmala 
bqlamqdı. Nihayet, büıbG· 

tün kaybolduğuna inandılar. 
Bay Garvenez bunun ... 

bebinl izah etdt: 
- Biltün bunlar, ıı6rcl•te 

mü:ı: ıtbı, yalnız korkuyla 
kaybolmuıdur dedi. 

Bayan lreea buna çolı: 
kızdı: 

- Evet, bizde uyandırdıta
mız lrerlruyla def&l .ı? Şer 
kın!. 

-fnaan keadl.mtn zehir• 
lendıtını naaıl tahay,-Gl -
bilir? Koouına ......... 
bayan Armanda babll k .... 
mak lıtedi. Sonra birdenlıılre 
bir ıey hatırlamıt ıtbi Gar· 
vanezlere dllndll: 

Böyle olduğu halde umu
dum kırılmıyor . Zaten bu
güne kadar kırıldı mı ki , 
yıllardanberi özledikleri
me kavuıamıyacağım diye 
kalbim titredimi, korktum 
ki?. 

Şimdi ben arka sıralar. 

dayım .. 

1 

kii iktidara geldiii zaman 
El Azhar ilniveralteıi rek -

' törilnü ~eyhu EIAhzar'ı az-

Çok geçmemltdi. Bay Vık 
tor ve Leon, akı•tnına ka
paldıldan uzwı btr mikıa
kapdan sonra yekdtterlne 
tablriramiz ı&zler 16,.lempje 
~amıılardı. Maddi mu
bidiaıalaro. da girtıdtler. Gar. 
vanezler Dltilleri plntıllkle 
ıttlham ediyorlardı. Çüıikıı 
PölHaaya çok az bir çehlz 
v-ekdedlrler. Dltlller kar· 
plelt "Artık bilinme zamanı· 
dır. diyorlardı. "Ne vakit 
Garvanezler itlerini terkede· 
rek, kızınız için düjme 
fabrikalarını ıatacaklardır?. 

dir Leon. 
ö;le lae, iki erkek ve bil

ha... iki kadın, az evvel 
birbirini o kadar ıücendl· 
ren ve birbirine dehtetle, 
ylyecekmlı ıtbi . bakan iki 
kadın böyle ıenel bir afet 
üzerine karııl ıklı çok nazik, 

- Ham" çocuklar bııhııM 

yokken ı.laatlanmıza dnut 
edelim. 8- ,..arah fabrdra
yı ıatacaiınız &O.il t .... 
etmedikçe olamaz. 

lrena: 
_ Siz P ol inanın çelatzlert· 

nl çoğaltmayı dilfilnilb cll
ıOnmedlğlnizden haber ve· 
rin. Oiye batırdı. 

iki adaıım bat baıa ver- 1 

mit Pek bellik! ate,11 ateı· ~ 
li konuıuyorlar. lstemiye 
iıtem ye ıeslerlne kulak 
kabartıyorum: Kapıldıkları 

kızların gözelliklerlnden dem 
vuruyorlar ... 

Ey sevginin vakit vakit 
kabaran boğucu dalgaları 
arasına katılmıı kardeıleılm 

Yavuklularını:ıın henüz 
iğrenç taraflarını görmeden 
onlarla yaıayın, gezin, eğle 
nin .. Yalnız; uçsuz buçak11z 
inıanı sarhoı eden uçurum
larının derinliklerine ) uvar
lanmamağa çalııın .. 

Şimdi ben yine pencere· 
deyim; Hala bir arkadaıa . 

benimle birlikde sürüklene
cek bir dosta ihtiyacım 

var. 

letmit ve onun yerine 
Sadık Pata kablneıine men· 
sup baıka bir hocayı ta 
yln etmitdir. 

Abdul-Fattah Yahya paıa 
keudtsl dahı İsmail ::iıdkı 
pafA kabineainin tayin et 
diği hocayı ibka etmiıdir. 

Tabii El Azhar profesör 
ve talebe 1erl bu hareket -
den münkesir olmuılar ve 
eıki rektörün vazlfetine,tek-
rar dönmesi arzuıunu iz . 
har etmiılerdtr. 

Geçen hafta bu üniver· 
site hocaları birlikte Mmr 
Baıvekiline ıekıenyedi 
imzalı bir beyanname gön 
dermiılerdir. Hu beyanna· 
mede El Azhar rektörünün 
azli ve eakl rektörün iadeıl 
(ştenmekdedir. 

El-Azhar talebeleri de ay. 
nı hattı hareketi takib et-
mitlerdir 

Bu 
0

11rada önlerine. kıp 
kırmızı yüzlerile nitanlılar 
aıçraddar. Mııcadele [onlarla 
blrlllı:de durdu ve hepıl eve 
dofru vollandılar. 

Şimdi masaya "mantar. 
yemeği konmuıdu. Yemek
den koyu bir buhar taba. 
kası yilkaeltyordu ve bunun 
hoı bir pr6nüıil, ı üzel bir 
kokusu vardı. Vıktor Garve
nez karı11na döneı ek baılle 

ııaret etdl. 
- Bu ıaantarları yeme 

mizi nıakCil bir hareket 
mi aanıyoraun? lnıan ınan· 
tarla çok kolay ve çabucak 
zehirlenebilir. 

J lttf bir sevırt hiıaetdtler, ve 
öpüımele, birbirinden af 
dilemele batladılar. 

Bay Viktor içini çekerek: 

- Aziz Leon, karde,im!
diye Ah! etdi. 

- Bu aabah birbirimizi 
naaıl darıltdığımızı hatırla· 
yınca . İren'a Armandayı 

gölıüne doiru çekerek de -
vam etdi - hele biz ikimiz 
o kadar aevifdijlmlz halde .. 

• • 
Birinci katta, Jon Garvane· 

zln odaıında aynı kucaklaı· 
malar var. Ya!nız bunların

ki çok daha aamlmi . Nitan· 
lılar beraber ölıGnler içim 
yanyana yatmıtfardı. Jan, 
Polınanın ~ulaiına fmldı. 
yordu: 

Bu yeni müthlı bir kavp· 
nın baılaoııcıydı. Nıtı.,.a 

kavga o raddeye ıeldl ki, 
lrena hiddeti eınaıında Ar 
mandanın yirmi yıldır zaval· 

lı Leon Dıtıle htyantıt etdt • 
fini allyleylverdl. 

lttibam edilenin bütiln ka • 
nı yilzilnde toplandı. Ve. 

-Yalancı diye haykırdı. 
Ôbürü cevab verdi: 
- Rezil -.kara. 

llozlerim nihayet yaı 1 arla 
doluyor, içimde kapanmıı 
'andığım derin bir yaranın 
"•kiılnden kat kat fazla sız 
!andığını duyuyorum. Acata 
ilene çamurlu sokaklarını 
Çıplak ayaklarımla ·çiğnedi

Rim kasabaını, yüzlerinde 
kavrulmuı kızıllıklar taııyan 
dostlarımı .Rodoplula rı mı ,kı
•aca sevdiklerimi görebile
cek mlyin? Diye korkmağı 
lıııılıyorum . llu etici, yıpratı
cı dtrlğe karıı içimde koca 
hır kin dalgası cotuyor, ve 
heni bu iğrenç atak (yalan) 
•cundan kurtar :nak istiyor 
'tek batıma bı. : cuııu çöker 
lerııiyeceğimi anlıyarak tek
~r •anılarıma dalıyor; bakıyor 

haykıracakdı :n Benimle 
bir saat; hayır , bir 
saat:değil, bir dakikacık baı 
baıa kalma•ı için yalvara
ca!cdım Fakat sedmi kendi 1 
me bi le ititdıremiyoruıu. Ya- I 
nanda belki 20 yüz okuyuıı
cıya kadar kaldım. Yüzü· 
me bile bakm11dı Ben de hu 

Tekrar, kara dumanların 

arasın~& sinip kalmıt ıanı
latımı aramağa baılıyor 
ve düşünüyorüm. 

1 
Yine sanki, turancı karde

şlerimin" gospodinlerin.inıani 

El Azhar talebeleri bu 
babda bir tarafdan baıvekıi.
lete bir hllda takdim etml· 
ıler ve diğer taraftan da 
toplu bfr halde rektprlüğe 

giderek rektörün çekilmeıl
ni istemiılerdir. 

- Ve sonra bu zehlri ıi· 
dermek ınümk~ dejtldtr! -
SükCl.ti Leon Dıtıl · tlftve -et· 
dl. 

- Biz nl"lhlanma günü· 
müzü bekliyecek deitlliz aev. 
gllim! Veya ilk evlenme ıe
cemiıi de bekli yemeyiz ... Bel· 
ki de bizim birkac aaatlık bir 

Bu aırada iki ıeaç nlfanlı 
içeri ııtrclıler. Nihayet man
tarlardan onlarda ölmirecek' 
lerlni anlamıtlardı. Ukın ta· 
miri bir daha mGmkOn ol· 
mayan o suçu artık iflemif 
bulunuyorlardı. Ptımaa ol
muyorlar, ne de kendilerinde 
kabahati bulmuyorlardı. 
-E.;-mühim ıey ıudur ki, 
kiti letebbüı etdllt her ifcle 
daima beraat yolu bak 
malıdır. 

kıyorum. 

1 ]k;doplarda bir tepe 
, I .. ] K11plıcalarile tanınmış bir 
•"hir 

l ·· ı ,. . . . .. 1 b· ;.<·pınc.· nın ... r narl'ıgıo <. a. 
ıt g zf . .. . . 

t'. ntı l · erının ısını can yolılaıımı üzmekden 

yükleri (vazifeleri) baıına 
dolmet etmek iıtlyeıı kük
remit, kinli naralarının ku -
laklar ımda çınlamak istedik-
ferini duyuyorum ... 

M.M . :'\o 188 

M. Tuncer 

Raıvekil bütün bu istida· 
ları evkaf nezarellne havale 
etmiı, evkaf nazırı da mese
leyi ehemmiyetle tahkik et
meğe baılamışdır. 

lrena omyz bükerek: 
- Erkekler ne kadar ah-

makdırlar' . dedi. • 
Bu defa Armanda ilave 

etdi: 
- Ve korkak, delil mi?. 
Kadınlar 1Qlerek, müıteh · 

ömiirilmüz kalmıtdır. Polina, 
bu ıon dakikalarda benim 
ol! .. 

- Evet, Jan .. Evet .. 
Onlar daha çok ııençtller 

Armanda onları 16rüace 
hemen kotdu, Pellnayı elin· 
den yakalıyarak batırdı: 

Gidelim kızım!. Senin 
bu terbiyesiz inaanlar araıı· 
na karııman hiç dofru defli .. 
Nifan boıulmutdur! .. 

• 

1 
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1 Türk Elek rik 
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Saoalı saat 10 - ı ı İc lıasıalıklan Or. • 
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ügledı•ıı soııra 15-16 (;öz lıa~ıalıhlarıDr. 
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ôgİı·deıı sonra saaı. 1 j- lö lhşlıa~Lalıl.ları 1 

llr. oıwraıür Bay Satli 
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~ Kabartma Numarataj ~ 

1 ~ işleri ~ 
Yapan Kebsüflü Mustafa Usta 

Eııwı · ı (irdes - Kiitalıya-Balık t>~İr ııwr-

1..ı•z rıalıiyelcre \P daha hirı•ok ,.,rJPrde eiı ko .. " .. . 
~uıııaı·otaj i~lerirıi y:ıpaıı Kı· h~ii,l'lii ~fusıafa 

usta. BPlt!dİ\c tc kil:\tı olan yerlı·rde caddt• . . 
'e ?'oh.aklara kalıartıııa ıııadl' ıı i lı•vlıa '" ıh·

j yairi resıııiveyP kristal lıwlıaları ııwceaıu-ıı 
\ dl'l'tılıılt' ell.ııi ··tir. 
t Serbest ıie.ıret ı •\lerirıiıı dn col.. ehq·ıı fi-. . 

alla \t:ı son d«>l'ece itinalı olmak iizrre her 
ne\İ l\aharlnıa - El 'azısı - Krisıal vazı İ!'-

• • • J !erini kahııl t'lnıekd(•rlir. ~ 

" ADRES: ~ 
, , ~ Lüzumunda Balıkesir Tokatlı H!'nı ~ 

1 Oglcdt• ıı soııra saaL 15 _ 

1 
~ müsteciri Ahmed efendi ye ~ 

16 f), l'I hasta- 1 " müracaat edilmesi Y, 
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~l'kil \e dıadda iıııal edilir. t:crz \'E TE~Il~.\TLIOIH. 
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~ ~ (~ı>liri laıııaıııe .ı Si,as-Erzuruııı d(•nıinoluı . ıııı Sabş yerleri: 

m 
lzmir'de peıtemalcılards Seydi Şebiri ~lebmet Tevfik eleklrik ticarethane• 

si. 
Buraa'dıı. etbaıında Ahmet Tevfik eczahanesi 
lstanbul'da Mısır çar,mnda attar H . Hihnü ve mabtumları ve Galata'da • 

Voyvoda caddesinde edkardölevi elektirık deposu. Ankara'dıı. Evliya zade ıt · 

==~ s EH 1. R~~ Dcı·te r daı·lığ111(l<ııı 
' . 
· iıışa .. ııı . t talı.,i:- olunan S ı \ a s Erzuruııı istikrazı-

Sİnemasında 11111 iki ıııil~oıı 1ira11ı.. ) İİ 'f d ·· ı raizıi tıiriııci ı.1~-
111111111 kaıt ıııııanıclesiı•(' lü- l-\'l3fıtal'ilıiıııh· h<;ıo;l:ı-

13 İkinci kanun Pazar akşimın~an itibaren i rıa('ak ""ı::ı-ı-!ı ;j 51nr i lıiı ı t1" ııitıa~l'I \Prill'<'"":lir· 

• 

riyal ve ecza depoMl 
Sıvas ve Samsun'da İbrahim Ferit itık elektırik depclar '. 
Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve grıtmofon ticaterhanesi, 
Afyonkarahisar'da Hüsnü Riza İstanbul eczahanesl. 

• Charles Boyer, Nathalia Paıey ve Pierre Bu ıııiidtlııt zarfıııtla Ciinılıuı·i~et 111<'rkt>1, z r a:ıl 
ili 1 Richar 

1

. \C lşbaııkalarıııııı ~uhd .. ı · i lnıluıı:.ı11 lı< · ı· ıııalıaltlı' 
~~Uııı.kta diı tabıbi Bay Yusuf 

Bur aAiy lsl'yı Ma~~e11 sind ~ n 
Rurfıftnlye hazin i malı,.e· 

1 

gOnü ıaat 10 da Purhenlye 
ıl Yeklll Faik tarafından Bu. Sulh hukuk mahkemesinde 
rhanlye sabık lıkln Me,mU · hazır bulunması ve akıl hal 
ru Rlltlü aleyhine lk m~ olu· de gıyaben df'vamı muhıı.kl'· 
nan alacak davasının muha · me o·unıı.cafıJ(ebltf makam
ke"llesinde müddei a!Ayh , ına k im olmalı Ozere ilan 

Ç k 1 d olunur . 
..-aı:runa ı arı an avetıye -------·-
ame mubatlrl tarafından ve 

rılen meırulıata göre iki
'tbeta-lunın meçhul bulundu. 

tu anlaıılmıf 've hakkınd 
llinen ', teblıııat ifasıne mah· 

kemece karar verildiflnden 
• 
yevmi muhakeme olan 24 
K&ounu eani 935 Perıenbe 
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K:\n•il caylı.ınesi mobil-. . 
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Dr. M. Ali 
Cilt. frt>ııgi. hı•I-

0soÇ(ııkl11~11 lıastalıt-Lır ı j 
rniih·lı:ııtsı?'t. ı 

! 

Haıtalarını laAl uçt .. 
biikümet caddeııinde mu
ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

ATMACA 
Memleketimizde ve dünyanın her tarafında sık, sık tem

sil edilen ve fevkalade rağbet ve takdirler knzanan bu 
eser çok mükemmel ve çok hissi ve edebidir. Bilhalia üç 
büyük artist tarafından te nstl edilmtı olmaaı eıer ' n kıy
met ve ehe nmiyyetlnl bir kat daha arttırmaktadır 

.\ YlUC.\ 
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1 ıııaııda ıııc · ııılı'k<·li i \ iıı \t•riıııli lıil' i~ı· parahırıı 1 

ya ı ıı·ııııs olaea klaı·dır. 
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