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Türkiye'de ~u seçimde 395 saylav çika
rılacak 

Her yerde 3 kıa uştur 
Bal kesir: Kuvayı M. C. Savaş Yurdu 

ÇARŞAMBA 16 SON KANUN 1935 

r CUMURlYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETlRlR 

GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE 

Uluslar kurumu konseyi cumartısin is· 
lerinı bitirecek 

Çıkaran ve Baıyazııan 

E. A. Müstecaplıotlu 

İkinci YIL - SAYI : 354 

Almanya sarı kazandığından ötürü bayram yapıyor. 
- f 

saylav Ver ay Muahedesi Marsilya Kıyımı Türkiy 
A 

N ek<ıda r çı
kacak? 

Değişdirilecegi lngiliz projesi- Bazı Macc.ır memurlarının me
suliaeti anlaşıldı 

D. N. B. Alman istihbarat bürosu 
neşriyat servisinin yeni yıl münasebeti!~ 

çıkardığ'ı hususi bülteninden tercüme, 

nin bir parçasıdır. (;eçen yıl Ankara'da bir bulunan ' Türkiye'delı:i lkıi 

parola ortaya alılmışd ır ki bilha1&a görültülü olmutdıi 
bu söz Türk siyasasının tek ltalya'nın Afrika ve Aeyada 
manalı bir iradeei<lir; •içeri- yayılmak ihtiyacında oldu.. 
de ve dışarıda barı§ .• Bu ğuna dair Mu88olini'nin ma
sözün gerçekden Ankara hü· lftm eöylevindenberi Türki
kumetinin proıtrumını teşkıl yenin ltalya'yı kendiıi ıçın 
etJiğini Kemalist Türkiye le- bir tehlike kaynağı Q)aralı: 
hine kalıul etmek gcrekJir görmeğe mütemayil ~ulundu 

Ankara, ıs (S Ş.) - Ev
velce yapılan tahminlere gö
re 395 saylav ~ı\acakdır. 

Derterler indikderı; itirazlar 
tetkik olundukdan sonra 397 
sayl11v çıkacağı bildiriliyor. 

Almanya'nın uluşlar derneğine dönmesi 
temin edilecek 

lstanbul, 14 ıS.Ş) - Ye 
nr sayla vların fUbat 
aında intihap edilmif 
ğı öğrenilmittir. 

Irak 

hafta
olaca· 

Petrolları akdenize 
akıtıldı 

Kerekük, IS <A.A.) 
Kırkük petrol kuyularını 

akdenıze b1ğlıyaeak olan 

boruların aç,ılma resmi dün 
irak kralı vo İryg,lız 
dışişleri miistesarının 

huzurunda yapılmı~tır. bu 
borulnr Frnnsız İngiJ,z Ame. 
rika ve Hollanda sermayedar 
lnrını bir araya getiren Irak 
petrolları uluslar arası kum
panyasına aittir, uzualuğu 

1200 mildir on milyon in gi
liz lirasına yapılmı~tır. 

Paris 15 (S Ş) llavas 
ajansının Londra'dan aldığı 

telgrafa göre, Avrupa rnva
şından &alib çıkan devletle 
r'n(Ver11y) mu~hedesindeki 
1\ ;k.,ri hükümlerden va'lge 
çecekleri haklnııda " [ ines,, 
gazetesini.1 verdiği hader. in 
giliz diplomasi'! tarafından 

gözde:ı geçirilen bir projenin 
·yalnız bir parçasıdır. llu pro 
je. sava,dan yenilmi, çıkan 
devletlerin bu vazgeçişten 

i•tifade edebilmdlerı için ulus
lar dernegi aza•ı o'ınalarını 
şart koşmakdadır l'u proje 
yi yapanların düşrınc.,sine 

göre böylece A m3ııya'ya hak 
beraraberliği verilerek ulus
lar derneğine geri dönmesi 
temin edilecek ve silii hsız
lanma konşmalarına Alman
ya'nın da iştlrakile de\·am 
olunacakdır. 

Berlin, 15 (!:'.Ş) -Parisden 
bildirildiğine göre, "Jour· 
deldes De bat•.. İngiliz hü 
kümelinin, Alm nya'nın hu-

~~~~~--~~~~~~~~ 

Uluslar Dern gi 
• l talya konseyin toplantısırı ı 

Romada yapm<tsını istiyecek 

Romadan bir 
Cenevre, 14 

Bazı mahafile 
( A Al) 

göre, ltalya 

uluAlar derneği kon eyini 

önümüzdeki toplantılarından 

hirini Homıı'da yapmağa da

vet edecekclir. Fvvelce bazı 
toplant•larıııı Paris - ~!ad· 
rld - Londra - Brüksel ve 

Roma'da yapmıı olan konEey 

1930 dan beri devanı ı suret 

te Cenevre'de toplanmakcla 

dır ltalya'nm ,laveti henüz 
resmi mahiyetde değildir. 

sovyet 
Resim 

St.•ı•gisi 

İstanbul, 15 (!\ A) Bugün 

Fındıklı güzel sanatlar aka 
demiıinde Sovyet resim ser
lli•i açılacakdır. 

Tiftik fab•iksı 
\nkarn. l S ( ::ı. ) Yrrlı 

tıftiklcri dokumak karlın eı 

Yas ı yapın1k üzır·) .\nkır.:ı

rla rabrika :ıçıl:ın:ığı ~ıiyl~ni 
Yor . 

Yunan 
Ordu~unun iMiyaçları 

Atina 15 (S.Ş) - Baıve 
kil Bay Çaldııris yurdun ko
runması ışi üzerinde dün or
du bakanı Ceneral Kondilis 
ile görüımüı lür. 

Ceneral Kondilis, sefer 
lıerlik halinde ordunun ihti 
yaçları ve şimdiki noksanla· 
rı haukıncfa genel erkanı 
lııı.rbiyeııin raporunu Başvc· 
kile vcrmi~dir. Pu raporun 
bırer örneğı fırka reislerine 
gönderilecek ve yapılacak 
toplantıda bu sorgu üzerinde 
fıkir edin ~elerin~ yarıya· 
cakdır. 

kuk beraberliği prensibini 
teyit için, Londra'da beı 

devlet delegelerinden lir 
konferanı tob!a mak niyetin
dedir. llu gazete muhabiri
ni.1 istihbaratı do~ru ise, İn· 
g.ltere birinci kanun 1932 
muahedesini imza eden bet 
devletin uluslar derneğine 

ortak bir bildirim göndererek 
Alman teslihatını tahdit eden 
Versay muahedesi hukümleri
nin geri alınması vakti gel
diğini bild rmelcrini ve aske· 
ri hükıim 1 erin geri alınmaH
nın hudut ve ıartlarını ulus 
lar derneğinde ı\ !manya ya 
bildirmesini teklif edecekdir 
Fransız gazetecisi bunun ta
hakkuku için Almanya'nııı 

tekrar uluslar derneği azası 

olmasının ger<!keceğinl de 
yazdıklarını katmaktadır. 

Lonılra, 15 (A.A) -- Dün 
toplunun bakanlar lıeyd nce 
en miıhim müzakere Alman
ya'ıı n Cenevreyu ~ tirılmesi 
m~~ı-lesi olmıı <lur nıırok in 
giliz s:ya~rısı ingiljz ve Fran 
sız dı~ b ıkanlarının görüş 

mclorin<kn sonra katile ~oı ek. 

Deniz konferansı 
toplandı 

Londra, 15 (AA) Ulus 
lararası deniz konferansının 
başlangıç toplırntıaı dün ol 
rııuşc!ur. Bu toplantıya İ ngil 
tere, Fransa, Almanya, Ame
rika, Belçika. Danimarka, 
fenlandıya, Yunanislan, llo
landa, ltnlya, Japonya; Nor
veç, İspanya ve lsveç itli 
rakdedir 

Marsilya'dan bir görünüş 
Londra, 15 (S.Ş)- Cene~- kaddime Q~du~unu bildir· 

re' dan bildirildiğine göre, mekdedir. 
~~~~~~~~~~-

ulurlar derneği yanındaki 

Macar delekesi Marallya kı · ' 
yımı hakkında yapılan tah 

klkatın verdiği neticeleri 

gösteren dosyayı derneğin 

genel bakanlığına vermlt
dir. llu tahkikat bazı küçük 

Macar memurlarının meau

liyetıni göstermekde ve on 

!ara karıı inzibati tedbirle 
rin alındığı da bildirilmek 
dedir . Bu me&ele hakkında 

rapor verec,.ı, nlan lngili~ 
delegesi bay Etlen Macar ' 
dosyasının sorguyu kapadı 

ğını ve Yugoslavya'nın iddia 

etdiği gibi suikastın yapıl 

maaında bazı Macar me
murlarının ınesuliyetini mey. 
dana çıkardığını kaydede 
cekdir. 

Budapeıte 14 (S Ş ;- ~a

car matbuatı Manıtya iti 
hakında Ceııevre'ye verilen 
Macar muhtırasının uluılar 

derneği tarafından çabuk 
ve kati bir auretde tetkiki
ni müttefikan istemekde ve 
bu tebliğatın Avrupa hava 
sının müealemetine bir mu . 

ConSimon 
ingiltereye dönünce ~ü~ô
met üç mesele ile ugra· 

1 

şacı~. 
Pari•, 15 (S.Ş) - Lon

dra'dan blldlrildlilne ııöre Sir 
John 8imon Lonılra.'ya döner 
dönmez İngiliz hükümetl üç 

bay simon 
mesele ıle uğraıacakdır: Si · 
lah ızlanma iıi, Sar vaziyeti 
ve Franıız bakanlarının Lon 
dra s~yahati , 13. Simon ııele
cek hafta Londra' ya döne· 
cekdir. 

ıdçeride bu·ış'~ h~kkınJa ğu bellidir. Bundan botlt• 
Türkiye'nin uzun yıllardanbe ve daha çok bir dikkat ile 
ri ir siyas.ıd.ı hiçbir gü~·lük- Türkiye, Trakya aleyhine 

çevrilmiş olan Bulgar revi. 
le kurşılaşıpom ş meıuıl bir ziyon politikasını bir çarpı§· 
durı.ımda bulunduğunu söy- mıya sebebiyet verebilecek 
!emek kifayet eder. lki kıta- mahiyetde görmeltdedir. iıte 
n:n eşiğinde !ıulun.ın doğu- bütün bu ihtimaller he11ba 
nun bu otorite sahibi devle ltatılaralt son zamanlarda 
tinde tek bir ~siyasnl fırka Türkiye, mem!elı:elin müda
vardır- Bu fırka cumhuriyet fua işlerini tamamlamaltdı 
halk rırkasıJır. Fırkanın li istical göstermeJtdedir. Bu· 
deri, Jevlet reisi KEMAL nunla beraber Türlı:iyı 1935 
ATA TÜRK aür. Bu fırlı:a buhran yılında bir taarruza 
Ankara pnrldmeııtosunda he uğramakdan kQrltmadığı gi. 
men tam bir ekseriyeti haiz· bi kendisinin de harhangi 
dir. l:lu suretle Türkiye cüm- bir taarruz kasdı yokdur. 
huriyeti müteaddid fırknların Ancak ·~ııvvetli ıi!Ahlar ilı 
politikaları karşısınJa onlll- temin edilmiş barıt" eözü 
rın arıulıırını hesabıı katmak Türlı:iye'de on yıldanberi her· 

mecburiyetinde kalmalı.sızın 

uzun bir istikbale şamil em 
niyetli bir iç siyasa talı:ib . ve 
tatbik eıiebilecek durumdadır 

bir eiyaıal faaliyetin ilk ve 
esas temeli sayılmakdadır. 
Türkiye faal ve cevTal ha
riciye bakını TeYfilt Rüştü 

Ar111 v&11taıile aiyaeıl yol· 
dan paktlar va muabedelerle 
ta1Bvvar edilebilen her türlü 
barıt teminatlarının iıtihl&ii
ne gaıret etmckdedirler; fa
kat hiç bir vakit bunlarla 
iktifa edilmiyor. Sovyıt Ruı
yadalı:i nümuneıine göte 

Türkiye cümhuriyeti dış 
siyasasına, müdıı.faa siyasaaı 
na aid hqdefleri ile kültürel 
ve ükononıik hedeflerini aynı 
emniyefle tayin ctmişdir. Son 
on senenin verimine bakılınca 
bu hede(lere ulaş ldığı an
loşılır . 

, beş yıllık ölı:onomik pl4nın 
1934 yılı Türkiye'ye ıiya

eal boyatın bütün alanlarında 
bir takım yeni muvarfakiyet. 
!er kttzanJırmı dır. Aynı yıl- \ 

sar havzası 

1 içinde Ankara yakın~arkın · 
bir siyasa meydanı idi ve b :r 
~·olt siyasal ziyaretlııre sah. 
ne olmuşdu Bu ziyaretlerden 
lrım şahının p e lı: çQk •hem
miytlli olon ziyareti, Yunan 
harbiye nnzhı general Kon. 
djlib'in ziyareti ve nihayet 
illtıeşrin sonlorında Balkan 
itildfı devletleri zikre değer. 
Malüm oldnğu üzere Lu son 
ziyaretde Balkan pttklının 
akdinden bir sene sonra mub. 
kem bir şekil vermiş lir. Bu 

ı müdafaa proğramı ve demir
yolları in~aatı ile birlilı:de 
tatbik edilmcıi gösteriyor ki 
Türkiye için herısyden ev
vel gelen en mühim it ken -
Ji emniyetidir . Tnrkiye aynı 
zıımanda yabancı memlelı:et
lere karşı geniş ve fazla mik
yaıda teahhüdatı giri~mlk
den çekinmekde ve bugün 
her güçlüğü kendi başına 
kn ~şılıyabilecek bir vaziyetde 
bulunmaktadır. Türk.iye cüm 
huriyetinin 1935 yılına hiç 
bir gaileiJ'fı ve 
endişesiz girmedig!fıi ' parle
mentoyu vakitıiı ilga etmek 
ve yeni seçim yapmalı: k11-
rar1 gösteriyor. Bu belı:lenmi
yen kararın sebebleri İç •i
yasaya ait olmayıb Başvekil 

ismet lnönü'nün sözlerine 
göre bunun eebeblerini Av
rupa'daki gergin vaziyetde 
aramalı: gerekdir. işte Avru· 
panın bu gergin durumu 
Türkiye'ye milletin vıkAletini 
yeniliyı rak önümüzdeki dört 
sonenin zorluklarını daha 
kuvvetli lıir tarzda lı:arşılı
yabılmek için mücehhe:ı: ol
mak vazifesini yüklı.miıdir. 
Yeni parlementoda genç neı· 
lin cephe uiuheriplerinin ve 
mütehassıs kimselerin <laha 
kuvvetli ve çok olarak temıil 
edileceği beklenmek.dedir. 
Seçim ya91 yükaeltilmişdir. 
~imdi kadınlar da aeçmelı: 
ve ıeçilmelı: hakkını haizdir
ler. Başkaca yeni parlamento 
için 19JS yılında Öltonoaıik 
ve kültürel alanda mühim 
işler varılır. Bu yıldönümü 

Türklüğün kültür ve Ökono
mi alanında revoluıiyoner 
yenililı:lerine ait bi • çok mü
him tedbirlerin alındığı bir 
yılın dönümüdür. Din lı:ıyı 
fetlerinin ve köylerde lı:ullı. 

• 

477109 Reyle Almanya'İıın Oldu 
Bay Kitler soylevin~e [Avrupa'da gerğinli~ zail oldu, bizım f ransa'dan toprak isteğie 

miz kalmadı) didi 
- - -

Fransa neticeden müteessir değil 
Sarburk, IS(A.\) Reyi. 

amın resmi ve umumi neli· 
ce,i tudur: /\)manya lehine 
477109,Statüko lehine46512, 
Fransa lehine 2124, bot pu
sula 2249 Münleh ıblerin 

yüzde doksan dokuzu reyini 
kullanmıı. bunlardan yüzde 
98 Alınanya lehin~, yüzde 
8 ::ıtatüko lehine , yüzde 
dört Fransa lehine reylerini 
vermiıdir. 

Berlin, l !l (A A..) - Bay 
1 lıtler'in Sardukl murahha11 
intihabat neticeleri malum 
olur olmaz flitlere hitaben 
söylediği nı.tka bay tlitler 
verdiği cevapta ıunları söy 
t .. m'şdir. 

15 yıllık haksızlık niha 
yete ermitdir. Sardaki va 
tandaşlarımızın ıztırapl ~ rı 
bitnıitdir. Bugün onların ha· 
yatı bütün \iman milletinin 
hayatıd ır Avrupa'da ger 
ginlik zail oldu Bizim Fran 
sadan toprak namına hiç 

bir talebimiz kalmadı Biz 
Almanya için hukuk 
müsavatı i s t i y o r u z. 
Fakat aynı zamanda millet 
ler aJasında tes4nüdü tah-

Fransız 
Baş ve diş bakanları lond

ra' ya gidecek. 
• Cenevre, 15 ı S Ş) - İn· 
giliz çevrelerinden çıkan 
haberlere göre, Fransa Baı 
kanı B. Flanden ile Dıı ba· 
kanı B. Lava! bu ayın ~5 ı 
ile 28 i arasında Londraya 
gideceklerdir . lngı.tzve Fran 
•ız llnkanları arasındaki 

görü,meler Avrupa sorgula
rının hepsi üzerinde ve baş
lıı:a 9ark anlaımaıı. slllhsız

lanma ve Almanya'nın ulus· 
lar derneğine dönmeıl aor 
guları üzerinde dönecektir. 

kik etdirmek arzu.undadır 

Sarda ıs (AA) - Bueün 
bütün fırankfurt dükkanları 

kapamış mektepler tadil 
edilmiıdir.Reyiam netlculnln 
ilanını müteakib şehirdeki 
bütün evler kanlı haç taıı -
yan bayraklarla donatılmııdır 
yarın' kurtuluıa şenlik 1erle 
kutlulamağa davet eden du-
var ilanları yapııdırılmıtdır. 
Ropyen ajan11 Sar komünist
lerinin bu sabah tevklflerlne 
baılandığını yazmaktadır. 

Parla, 15 1 S.Ş] -- haıbakan 
Pebısıt meaele•lnde muahe· 
delerin tam suretde tatbiki 
lazım olmasından ötürü se
vincini bildirmit ve hiç bir 
Fran;ızın bu neticelere ili· 
raz etmiyeceğinl söyledik· 
den sonra demiıdir ki: 

«Fransa ile Almanya ara· 
sındaki bütün mesele uluılar 
kurumu vasıtaule halledıle
cek ve yakında ticaret mü
zakereleri baılıyacakdır. 

• 
suretle bu Balkan paktını 

sağlem bir balkan iti!Uı ola
rak kaydetmek ve onu kü\·ük 
itildf ile müsavi tutmak ge
rekdir Bu yeni palı:t siete 
minin ehemmiyetini değerın
dAn fazla göstermek istemek 
sizin söylemek icob e<ler ki 
bılbassa Morsilyo cineyetin
,ı. n sonra ve bu cinayet yü· 
zün<len Tuna havzasında ve 
hattıl yakınşarkıln hasıl olan 
ve <laba ziyade izale edil 
mekden uzak bulunan endi
şclerd~n sonra bu siıtemi da. 
ha razra dikkatle göz önünde 
bulundurmak !Azım geliyor. 
Her ne kadar Türkiye harbin 
sonundnnberi .l.ıyı'daki siya
sal misiyoouna dönmüı bu
lunuyorsa da Boğazlarda bek . 
çılik rolünü haiz olmaıı ve 
siynıol co~rar;ya bakımınılun 
- vPlevki küçük bir kısmı
nın olsun - sahiplerinden 
bulunma~ı i1 ibarile Balkan. 
lar<lakj ve hatt :\ orta Av
rııpa'ı.laki inkişaf ile sıkıco 
ulılkadardır. Dollfııss öldürül 
dükden sonra İtalya Avustur
ya ıınırında asker kıtal:ırı 
tahşid rtdiÇ(i vakit 6u hare
ketin Avrupa'nın kenarında ( Devamı lkln~f yCi:ıde ) 
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vatandaş'.ar (!'dd 1. -b. d h 
Tüccardan kırımlı Ali yl et 1 lr 1 8 , 
Zühdü,Şevket kardeıler' Bandırma, 15 ( S.Ş ) -
lı bankası Balıkesir ıu-ı Buraya gelen son habere 
beıtnden töre Mermara adasında ol
Tiiecutlaa lm·m ..le dukça ıtddetlt bir yer ur· 
Hacılltlfat mahdum~an sıntıaı daha olmuıdur. Fakat 
Tttccardan Vamalı la· buna Clair arkadan tamamla· 

ali General Galib 
Türker 

Kolordu kumandan· 

Havran 1 Go .. nen'de yalnız vaktimizin kıymetini 
artdırmakla kalmam•ş, bize 

1 

bir çok sayızız vazifeler de 

10 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

mail Hakkı yıcı bir haber gelmemlıdir. 
bi9 t ntın kım ~pıb 

yapıne.dı4ı <la bellı deği 1dir. 
Hacı köıe mahdumla B d 11 
rı llalıl ve lbrahlm an ırm a 1 arın 
Oımanlı bankası Balı· yardımı 
kesir ıubesi Bandırma, 14 (S Ş) - Bu 
Hancı köıe llüseyin ağa radan Marmara felaketzede-
1.lalıkealrpalaı oteli sa- !erine yardım olmak üzere 
sahibi Salih tunları gönderilmiıdir: 

5 Çorabc.ıbervetkardeıler 1950 ekmek, 4000 tahta, 
5 70 Ziraat baukaıı ıube mü 59 çuval un, 25 sandık ıe-

5 

3 

3 
3 

3 
2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

dür ye memurları ker, 2G ıandık çivi 2 çuval 
Manlfatlll'acı Ali pirinç, 2 çuval sabun . 
Oeman Bundan baıka mekteb tale· 
Tüccardan kırımlı heleri aralarında mühim bir 

llaıan,Muıtafa kardeıler yekuna baliğ olan para topla
Kereatecl ilacı Ahmed mıılar ve hi aliahmer vaıı-
Manlfaturacı Ôdemiılt taılle Marmara faciasına 
Nuri ağa uirıyan!ara göndermlılerdir. 
lplıkd Hazim · Balıkesir, 14 (A.A)- Sar-

• Turan aıevl Muı· ııntı mıntakasında tetklkatda 
tafa ve Mehmet 
Sa:af lafahanlı Ahmet 

" Şeremetlı :ı:ade Hı!-

ml ve Sıtkı • 

Çivici cumalı flasan 
s.ı.o:ıanlı manifaturacı 
Ali Rıza 
İplikçi Şahin zade 
lımatl 
Helvacı Cafer 

' Kangal zade Hacı Muı· 
tafa mahdumları 
Y apaiıcı İ!Jtahr'm 
Manifaturacı Scı:raç oğ 
Iu Kamil 
KerHteci Abdüuelam 
oilu Mehmet 

bulunan heyet vazifesini bi
tirmif, buraya tlönınütdür. 

6önen'lilerin Marmara'lı
lırı yırdt11lırı. 

Gllnen "ı 4 (S.Ş.) .:.. Dün-

kü kamyonla gönClerileb er .. . 
ya . 

300 kilo kavurma 

1500 " Un 
3000 Sayı piımiı ekmek 

50 " Hasır 
50. Kilo kuru fasulye 

ve tarhana 
1200 kilo Buğday 
. 300 • Mmr 

Erdek'den döndü 
Dünkft Payımızda salık 

verdliimlz üzere vali ve 
belediye baıl<anı bay Salim 
Gündoğan Erdekd'en dön· 
miifdür 

Valimiz Erdek mıntalıası 

felakete uğrayanlar ıçın 

çok eyi ve mutlu itler gör· 
müıdür. 

Zelzele 

lığına tayin edildi l 
General !'asrı Saran merhum . 
dan bot kalan ikinci ko

lordu kumandanlığına Gene 
ral Galib Türker tayin edilıı iş· 

dır.General Galib Türkerordu 
muzun çok dejterli kumandan· 

larındandır. Yeni vazifesinde 
muvaffakiyetler dileriz. 

Köylülerinin 
büyük Yardımı 

Havran , 15 (:-; , ş) Bu 
gün Havran'ın köylerinde Mar· 
mara.adası &arsıntısına uğ 

rıyanlara yardım için para 
toplanması yapı 1 mışdır. 500 
köylüden bir saat içinde 600 
lira para toplanmışdır . 

Yardım merkez 
mitf'sj. ko· Müntehib sani

1 

SAV AŞ; Felaket karıısın · 
da böyle büyük bir yardımı 

seve seve yapan hamiyetli 
llavran köylülerini açıkça 

överiz. 

Marmara adaıı ıallantı fe
laketine uğrıyanlara yardım 
lcin kentimizde kurulan me 
rkez komitesi bu gün 1aat 
onda C H. F. de top'ana
rak ı·mdlye kadar yapılan 

ve bundan ıonra yapılacak 

itler üzerinde konutrnalıır 

yapacakdır. 

Ba.' müstecablı oğlu 
Gazetemizin bat yazganı 

Bay .\lüatecablı oğlu dün 
Edremid'e gltmlfdir 

Bay Hayri Karan 
Bilecik aaylavı kentda· 

ıırrız bay llayn Karan 
1'alikeıir'e g4!lmitdir. 

Düzeltme 
Dünkü ıayımızda (n'ıan· 

1 
!anına) yazmada Ahmed Yır· 
calı oğlu yazılacağı yerde 
Ahm..t Btrceli oğlu ya°zll· 
mııdır. Düzeltiriz. 

Seçimi yarın yapılacak 
Kentimiz müntehib .ani 

ıacimfne yarın saat 9 da 

baılanac.akdır. Öğrendiğimi· 
ze göre bu seçim iti bir 
giinde bitlrilecekdir. 

NAhiye ve köylerdeki se 

çim de bet günde bitiril 

mesl kararlatdırılmııdır. 

Her nahiye, köylerde ve 
mahallelerde bu it için la
zım gelen tedbirler alınııııt · 
dır. 

-------

Sarıköy'ün 

Sarsıntıya uğrıyan
lara yardımı 

Sar.köy 1; ( S.Ş ) 
~larmara folaketzedelerineC 

I yardıma koşmak için burada 
ıehir baıkanırııız Bay M.Çeti 

nin reisliği altında bir ko 

Muharrem 
Hasbi 1 

misyon tcıekkül, bu komis· 
yonun azaları belediye mec · 
liıinden bay İsmail Şentürk 
fırka ida.re hayetinden bay 
Kamil Soytilrk, tayyare 
cemiyeti } azganı bay Ahmed 
Özer bay Aziz Soykan 
olmak üzere bet kişi hali 
faaliyete geçmişler; para, 1 
buğday, un, bulgur ~·e saire I[ 

loplamağa naılamıılsr • 
dır T o p 1 a n a n 1 a r 
yakında Erd~ k 'e gönderile· 

Un fabrikasında de- 1 

ğirmenler dönme
ğe baaladı cektir. Çalı~kan nahiyemi

zin halkı lazım gelen fe· 
dakarlığı yapıyorlar ve yap. 
makdan geri durmıyorlar 'Manifaturacı Şumnulu 

Y uaıaf A.bdullah 
T6rk pazarı matbaası 
aahtbi • ""Salahattln 

Yardıma ön ayak- olan Potısfe: 

Dün öğrendiğimize göre 
bir müddetdenberi iılemlyen ı 

Mubarrem Hasbi fabrikası-
nın kara değirmenleri tek
rar dönmeğe başlamııdır 

Yine öğrendi(ıiınlze göre eı· 
kiden 2 kuruşa üğütülen 

~--
'"l'üı'k iye. 2 

2 ~ Yafeı lımaıl 
2 lı bankası •üdürü 

Cevat Samı 
2. '• Avııkat • T~vfik zer· 

deci 
L. 

ErdP .k 'e ~larmanı fe-
1:\k.etzedeleri İ4·i 11 ııalı· 

• 
k..e ·ir. llilalialıııwr·ıııer-
kezine t, ~a \ereııler. 
Pa~Ktymetl L. • • 
?1 77 Palto, battaniye, ço

rap,baılık. atkr,- tüc· 
car Jan Beypazarlı 

otlu SadriD 
7 27 Manto, c'eket, büluz 

çocuk fanilası bayan 
• 

kaymakam vekili Ihsan Ônen D:in Vicdaniye mahalle· 
baomuallım N. Ersöz. Ee:ıa- ainde Salih kızı Ferlde'nin evi 
cı lbrahim Karaoğlan, de- nin bahçeıtne asmıt olduğu 
mir ticarethaneal sahibi Ah- bir üslllk ile siyah feracası 
med Turhan teoebbüılerine ıahsı mechul ta~afından ça-
muvaffak o 1 muılardır· lıDmlfdır. 

. . 

3 

7 

3 

14 

fJrdes Sadri 

"!f Dün gece lzmirler ma· 
hallesinde ilacı Abdi oğlu 

Demir elinde 3 iıkambil ka 
60 Manto: Tüccardan fıdı ile"papazı bulan kaza· 

Tavpnlılı Fahri nır.kumar oyunu oynatdığı 
21 Erkek dıı fanillıı: görülerek hakkında tahki · 

tüccardan kırımlı ol· katı ba,lanmıtdır. 
lu Veli !t Gene dün gece çarııda 

5 Yorgıın: Manifatura· 1 Bandırma Bakkaliye mağa· 
cı sandıkcı oğlu Fahri zasından bir deıte poker h· 

1 1 Ceket ve kazak: I kambil kağıdı ~alarak kaç· 
'tlılml Yırcalı mak istiyen Bilecikli Mus · • 

7 Don, gömlek, yazma tafa oğlu Hüsnü yakalanmış 
Ali 011J1ıın dır. 

z 

1 buğdaylar bu sefer 50 para· 
ya öğütülmekdedir. 

Bu güzel ifi okurlarımıza 
salık verirken fabrika ıaıla
rını da (aahib) alkıılarız. 

( Üııt tarafı birinci yüzde ) 
j nılan ~·ok renkli ve korma
karı~ık şark kıy_ fetlerinin 
kald,rılma,ı ve nihuyr:t soy 
dı kanunu bu tedbirlu ora-
~ındaJır 

Daha on eenn evvel imkan. 

~ız ~eylP.r olun bu toJtıırlorin 'ı 
:·imdi arızus , z toıbik eJıle· 

bilmesi, rejimin ynle~nıiş 

Yurttaş olduğuna deıaıet ed"r 

llil:lliahnıf'r iıısarılı- Tıirk ' ye bo~k ı, lorı tarofn 
_. _ ' Jan mümanuııt edılmediği 1 
gın ş~fk,atıru~aıı <_1.o~_ııııı~- müddetı· P, 1935 yılının da 

llll' Pt>lakPJlı gu111ırı<lc k~n~isi. iı,in sulhper~·er~ne / 

sı.ıııa ilk \al dırnı o ~ a- t bır ınk şaf yolunda ıyerıde 1 

' .. J ve d ş:ırıtlıı ıııuvuffukıydkr 
pa I', kanı~tıJI do!-I il o an kazandırırı bir yıl olmasına 1 

Hilaliahıııf>t'e aza ol. çalışacaktır 

Roman Tefrikamız: 43 
diğer arkadptlarile Gebze üzere hareket etdi 
istikametinde yürliJorlar. Suvad zabitıle kara arı 
Süvari zabiti her fıraatdan lan da bir kaç gün istirahat 
iftlfade ederek Yahya Kap- etmeğe karar verdiler 

neticesiude bu vatansızların 
talan makıadile harekete 
geçdikleri anlaııldı. ~lamafih 
milli kuvvet her halde bu 
güruhu yakalamak ve had
lerini bildirmek için hiç 
bir fedakarlıkdan çekinmeme· 
ğe azmetmitdi. 

Sa v•1şt•ın Sıı vaş<ı 
Yazan: MUSTAFA. YÖRÜKOGLU 

Çünkü ben aciz bir fllhıaım. 
v.ı..nı kurtarmak benim in. 
tlkamımı almak demekdir. 

Hiç bir tesir yapamıyan 
diltmaıt topÇU ate,ine. milli 
mllca'lıitler ehemmiyet ver· 
mediler . Tabii yürüyüıle 
Mahmut Şevket paıa köyfi· 
nü bırakarak taksim ol· 
mak üzere yine Ahbaba• 
dır köyüne ıeldiler Sadık 
hey, kendi arkadaılarile Le· 
raber bu mıntakada kalacak· 
Yahya Kapdanla süvari za
biti de keııdl arkadaılarmı 
alarak Gebze'ye -gidecekler· 
di Netekim öyle oldu. 

Allbahadır köyünün yakı

nında. yerden fıtkıran ıoiuk 
bir ıu batında üç arkadaı 
ayakda duruyordu' Artık 
ayrılıyorlar. Yahya Kapdan 
Sadık beyle öpüıdükden son 
ra Sadıt. beyin aağ elini 
iki avucu arasında okıı· 
yarak: , 

Sadı~ bey, dedi. Şu 

fıtkıran suyu görüyor musun? 
Yahya'nın kanı yakında 

böyle fııkırscak ve Yahya 
ölecek! 

Ben cahilim, lakin çok 
tecrübe etdlm, aklıma gelen 
dalma baııma gelir 

l:lunun için hakkını helal 
et. Ben helal ediyorum. 

Sadık beyin uzun sakalın· 
dan göz yaıları dökülme 
ğe baıladı 

- Kapdan. ıöyleme böy· 
le! Hizi müteeuir ediyorsun. 
Sen •alana lazımsın 

Dedi. Çok hazin olan bu 
vedaya nihayet vermek iste
diği anlaıılan Yahya Kap 
dan: 

Bugün !'ürk 
arasmda binlerce 
Yatıyor, onlar bu 
kurtarırlar. 

milleti 
Yahya 
vatanı 

Diyerek ıüvari zabitine 
iıaret etdı ve seri adımlar· 
la uzaklatdı ~ rtık Yahya 
Kapdan , •Ü•ut ıı:abitl ve 

dana Mustafa Kemal Paşa· Yahya kapdanın hareke. 
ya kendini bildirmesini ve tinden iki gün sonra Gebze 
onda d ı ektlf almasını tav ye bir haber geldi Adapa
afye ediyor. Yahya Kapdan zarı taraflarında çerkez llik
da mahcubiyetden çeklndıği met gönüllü çerkes ve aba· 
cihatle hir dürlllı kararını zalardan bir müfreze ile 
vereınlyordu :\'ihayet Yah- Alemdağı iıtikaınetinde tler-
ya Kapdan: liyorınuş. Türk köylerinde 

- Ben İzmit'e geçeyim. mezalim yapıyormuş. Artık 
fırka kumandanını göreyim. sıivarl zabitile kara arslana 
Evvela o yazaın sonra biz bu vatansızların takib ve im
yazarız.. haaı vazifesi teveccüh eldi 

Dedi. Süvari zabiti Yah · ğl için derhal silah baıı ol· 
ya'aın zekasını takdir etdi du ar ve Alemdağı yolunu 
Çünkü, büyük kumandana tutdular . 
yazacağı te'grafda bir as- lstanbul hükumeti ve İngi· 
kerl kıta kumandanının !izleri igfal ederek menh\ls 
malumatı altında ve icabın· ve ınülevveı hırslarını tatmin 
da emirleri dairesinde hdre etmek için ceblerlni doldu-
ket etmekde olduğunu bil ran Hıkmet ve avenesinin 
dlrmek sureli le hem müte- milli kahramanların karııla
vazi ve hemde ınutl rına çıkamıyacakları tabii 
o 1duğunu islıat edecek. he de Türk köylüsüne yapı. 

Çok muvafık görülen lıu lan zulüm ve iıkencelere 
tarzı hareket ertesi günü tat. mani olmak lazımdı. Nete· 
bik edildi Yahya Kapdan kim öyle oldu 
bir ıece Gebzede latırahııt Süvari zabilile Ar~lan l<ap· 
etdlkden sonra iki süvari danın bu llıkmek müfrezesi
arkadao alarak lımıt'deki ne tesa,lüf etmeleri mümkün 
fırka kumandanile ıröriifmek olamadı. Yapılan tahkikat 

Mılll müfreze; cevelan es 
nasında, Hikmet melununu 
ve hapis arkadaşlarını ya· 
kalamak için olanca kuvve· 
tini sarfediyor lakin müu.· 
kün olamıyor Çünkü bu 
korkak güruh ancak milli 
müfr~zenin uzaklarında 

bir Türk köyü basarak yağ 
ma etmek ve masum Türk 
köylüsünün kan nı dökmeğe 
hasrı mesai etmiş, mil'I 
müfrezenin semtlerine doğru 
gelmekte o 1 duğunu haber 
alır almaz da kaçmağı vazife 
edinnıitdi 

Bu esnada bir <le Gavur Ali 
[ l] isminde bir laz çocujtu 
türemitdi 23 yaılarında 
olan bu gavur Alı yakın ak 
rabasından sekiz on kitile 
ekserisi laz olmak üzere 
300 kişilik bir kuvvet top
lamış İstanbul'a karıı hasma 

l l]Biıaharennadolu hüküm eti tara· 
fından idam edilınişdir. ' 

O
" d ı, • ı yükletmşidir. Bunlardan bil· nümüz eıı sene ne er hassa şu üçü çok mülıim-

, ya·pılacek ?, dir. Bunları yapaınıyan dün· 
yada yaıamaını§ sayılır: 

Gönen 15 (S.Ş . ) - Bıın· 

yolara çok fena manzara ve· 
ren ve bet yıl önce kaldırıl· 
ması sözleıdirilen tabak ha 
nelerin karşı yak~ya ka1 dı 
rılınası, asri bir tekilde ban· 
yolar inşası, 

Çürümeye yüz tutan tel
siz ve ışıksız elektrik ağaç

larının ihyası, Soysallı oğlu
na verilen iki ~ın liraya ya. 
kın paranın tahsiline teıeb 
büs edilmesi, 

Diz boyu çamura goır u· 
len halkı çamurdan kurtar· 
mak üzere kaldırımların 

yapılması, 

Sokaklara akan pislikle· 
rin lağımlara alınması, 

Senelerden beri ihma I 
edi:en şehir planının tanzi 
mi, 

Genç ve sözleri kahveler· 
den kurtararak güzel bir 
kulüp açılması; sin• ma, ti

yatro, temsil ha yatına ehem
miyet vermek, ve memleke
tin işine yarıyacak büyük 
bir kütüphane açmak ... 

12 senedenberi mahvedi
len yüz binlerce lira ile bir 
ıey yapı1 amadığını görerek 
müteessir olan gençlik tim
di bu tatlı hulya içersinde 
yaşamakdadır. 

Reis. Gönenli'lerin ara 
yup da bulamıyacakları ko
dar becerikli, i~güzardır, 

bilhassa yaşlı k111m çok 
büyük işler umn•akdadır. 

Umumi bahçelerden baıka 

ibadet yerlerinde bile bJh· 

çeler vücuda getirileceği 

düşünülerek sevlnmekdedlr· 
ler. 

Memleket bir sene içer· 
ıinde tanınmıyaca k bir şe · 
kil alacak. 

.Senelerd<.>nberi İçilmekde 

olan Terkos'dan daha adi 
suya karıı ileride çok temiz, 
çok sıhhi ıu içilebilecek. 

İnsan Lu canlı düşüne ele 
ri gördükden sonra çalı kan 
Gönen'lilerfn saadet ve 
bahtiyarlığına katılacağı ge· 
liyor 

Evet yıllarca geri kalan 
bir yurd kendi kendine yük. 
seliyor. hesıı bly temizi eni 

' ne bir va1.iyet almakla bera
ber mılli teşkilatın, müdafaai 
hukuk cemiyetininde aleyh. 
darı idi 

Yahya Kapdanı gavur Ali 
, ok düşünüyor, Yahya 
Kapdan g iı v u r Ali 
ııiıı ya vaziyeti ıslah etmesi 
veya harekat ve kuvvetinin 

1 
tezayüdüne mani olmak ırıak 1 

sadile müt~addıt defalar 
İzmit'deki fırka kumandanı 
nezdine gidib geldiği halde 1 

bir türlü mesele h~lledıle 
medi. 

Artık leşrinevvel soğuklar 

başladı. Yahya l\apdanı yine 
İzmit'e gitdi, ve avdetinde 
Kuşcalı [2] civarında süvari 

. zabıtile Kara arslanın kuv· 
vetlerile buluşdu. Süvari za 
bitine bir te'graf müsvedde· 
si gösterdi. Hu müsvedde 
fırka kumandanı tarafın·lan 
Sivas'da Mu>tafa Kemal 
Paşaya Yahya kapdr.nı tak· 
di ıı \'e hüsnü hizmetinden 
bahseden bir l~lgrafdı. Sü· 
~ari zabiti, Yahya Kap,Jana 
rica etdi 

işte finıdt tı\111 za 

manı dedi P..ı~a hRzretleri· 
ne, sen de bir telgraf ç·ek 

[2] Ufak bir köy islasyoıı. 

1 - Az emekle çok iş 

ve fayda elde etmek 
2-Ö'dükden sonrada yaıı· 

yabilecek hayırlı, fayda ı 

eserlerle eyi ve güzel halı 

ralar bırakmayı daima ilk 
ve son iş saymak. 

3 - Bu ikiyi elde ede· 
bilecek bütün vasıtaları tam 
vaktinde kazanmış bulunmak 
için çalışmak ve çalıımak!. 

123 
Adalet; kalbleri, gönülleri, 

vicdadarı açan bir anahtar· 
dır. Fakat şirr.di onu imal 
ed?bilecek usta her yerde 
her zaman pek az buluna· 
biliyor; ve çek zaman bulu· 
namı yor bile! .. 

Sabit Eren 

Soy Adı 
<:t laıı l•tr 

Zahid Aydınalp -- kara 
köse süvari fırkası bat heki · 
mi , kardeıleri llüseyin Hüsnü 
ve Mustafa llayati de aynı 
soy adını almıılardır). 

Bil.(adıe Fara~ kii\ iiııdl' 
l ~ " • 

SOv Adı alanlar 
• 

Emin Ersoy - muhtar (ve 
kardeşi Ahmed) 

Yakub Soylu - aza 
1 lüseyin Ceylan _ aza (ve 

kardeşi İsmail) 
Ali Uzunoğlu - aza 
, lehmed Teke - aza (ve 

kardeşi Cemil) 
Kamil uzcan - aza 
Ahmed Şen - korucu 
Ahmed Avcı C.H.F 

ocak reisi 
Kamil Gençer Osman 

oğlu 

İsmail Çetin - Emilerli 

yor, yolsuz verilen paralar 
istirdad ediliyor.Ne hoş, ne 
kadar yerinde bir it! 

Banyoların •slabı halinde 
Gönen, kasım sonundan 
başlangıcına kadar bir çok 
ziyaretcilere kapılarını aça· 
cak ve timdiye kadar ök 
süz. bakımsız kalan memle· 
ketde bir canlılık, bir uya· 
nıklık başlamıı olacakdır. 

Türklye'de her yurduP 
yükıelmeıl gibi buradaki 
yükselişide göreceklere ne 
mutlu, ne mutlu . . 

O büyük adam seni daha 
yakından tanmn 

Oedi Yayha l\apdan mü· 
temadi yen rııııhcublukdan 

bahsederek böyle büyük 
adamlarla kendisinin do~· 
rudan değruya Ye 1 ilavaaı· 
ta muhabere etınt si saygı 

sızlık olacağını öne sürerek 
muvafakat etmemeğe gay
ret etdi ise de süvari zabiti· 
nin mukni mütalaalı kar , ı 

sında dayanao•adı ve en son 
ra: 

-Pek ala, yaz bir ey 
Biz hatA eder•ek büyük 
ada ın Lizi affeder 

Dedi. Süvari zabiti derhal 
çantasını açdı, kiıgıd 
ve kalem çıkardı. Gayel 
kısa olarak; lzmit'den takdiıt1 

ve tavsiyf;l edilen Yahya 
olduğunu ve ~uıçalı telgrrf· 
hanesinde eoılrlerlne muııta• 
zır bulunduğunu yazaral> 
«Yahya» imzasını koydu. 

Paşadan beraber gelince Ye 
kadar Kuşcalıda kalmaı'ill 
karar verdikdeıı >onra YalıY' 
Kapdan bizzat malıabere 

memuruna gitdi ve telgrll" 
fın en seri yoldan ve eli 
yüksek ücretle çekılmeıiııi 
rica "tdi. 

' ' 

il 
it 
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Çiçekler \'e ben 
Lale 

Kalııime dökülen sarı yapraklar 
Göğsümde titreyib ormanları arar, 
Hayatdır ruhumda renkli topraklar, 
Ufkun saçlarını irııler tarar 

Papatya 
Ahı n ormanlardan esen rüzgarlar! 
Ahun kulelerde hayat çürüyor, 
Rulıdan kalbe akan deyirdir kırlar, 

Saraylar kadeh<iz bir dem sürüyor .. 

Lale 
Gönenç len havuzlar içinde tenim 
Jsı ruhu yakar gönere denlü, 
Ahuz sese boyun eğmez dikenim 
.Sevmez•iıı kalbimde yanan bülbülü ... 

f-apatya 
Biilbül yanıyordu çölde fidansız; 
Güle ses vermedi kan~ız yaradan 
Toprağın kalbine düıünce cansız, 
Kimsesiz bir hayat geçdi oradan . 

Lale 
Alnıma dü~ünce l<oyu gölgeler 
Sessi:ı: nefeslerden bır dert işlerim 
Gönerın rengile aıkımı eler, 
Kızı l kulelere veda ederim . 

Papatya 
Ölürken kuşların ağlıyor .onsuz! 
Akıyordu kırlar ruhuma yakın, 
Kalbim boşluğun.. damlıyor sumı! 
Çıçekler mezarda ahıına yakın ... 

irsi - Uerc 
Deyiş - Şiir 

Gonenç - S adet 
ı~ı - s.cak 
Goııer 

Ocnlü 
Fe~ir 
Kadar 

Üç YJ/Jız 
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Kıiztınuıı 
.. • .. .. o umu 

Bahara daha yirmi gün 
kadar bir kurun kalmıtdı. 
ller tarafın yeıilliği insanla· 
ra yeni Lir hayat veriyor, 
baharın serin ve tatlı hava· 
aıda ruhları tazeliyordu. 

Bulunduğum yer de düm 
tlüz b r ova idi Uaharın 

yeşil çimenlerine ufak ağız 
larını koyarak mini mini 
dişlerile koparmağa çalııan 

1 

, a vru kuzular · bir biri erile 
şakaşa 'arak koşuyorlar ve 

hazanda göya etrafı din 'er gibi 1 

kulaklarını kabartıyorlardı 

Koyun sürüsünün bulun · 
duğu tarafa gitdim. 1 lenüz 
yeni doğan bır kuzuyu ço 
ban eline almıı, anasının 

memesinden tutarak emzir· 
meğe çalıııyordu. Yağ 
ıııur da hafif hafif yağıyor 
du. Henüz anasının karnın 
dan ıslak olarak çıkan kuzu 
yağmuru la y' yinca titreme· 

1 ğe başladı. Dayanamadım 
1 -· Çoban dedim. Bak 
yağmur yağıyor. Yavruyu 

ı kulü henin içine koysakda 
bari ıslanmaıa. 

- Onun içinmi merak 
ed •yorsunuz. Bunlara bir 
şey olmaz. Fak.at yağan 

yağmur yavru kuzuyu epice 
ıslatmı§dı Za va Ilı yattığı 

yerden acı acı meliyor ve 
titriyordu. Kuzuyu kucağı 
ma alarak kulübeye götür· 
düm Ateşte ısıtdı ın. Kuru
muştu. Fakat "' titremesi 
hal a geçmemitdi. 

~ - "1e . Me. diye inliyen 

s ö y 1 e n d i ğ i n e göre 
S S hucum kıt'alarının vaziye
tleri ,hakkında Reich ka • 
binesindelıi müzakereler or
dunun (Reichevehr) zaferi 
ile neticelenmlftir SS hüc
um kıt'alarının genel ıefi 
llimmler S,A hücum kıta· 
!arının sabık tefi Roehm, 

ün zıddına olarak çok mü· 
saadekiir ve mülayim dav· 

ranmıı Relchsvehr lle hü • 
cum kıt'aları arasında bir 

kudret ve nüfuz rekabet 
ve müsaliakasına girifmek 

istemeai. Bu suretle 1ımdl 
mecmuu 250.000 kiti tahmin 
edilen SS hücum Lıt'aiarın• 

dan beheri 3 4er bin kiıllık 

ü_ç kıta ayrılarak bunlardan 
bir fırka teıkil edilecek 

ve doğrudan doıiiruya Rei· 

hıvehr emrine verilecekdir. 
Bu üç kıt'a Hıtlerin Berlin· 

deki Almanyadaki kıtalar 
arasından seçilecektir, Bu 
cüziitamlar bir nevi mu

hafaz~ kıtaıı (Gardetruppe) 
olacaktır Diğer bütün hücüm 
kıtaları yavaı yavaı silah· 
farından tecrit edilecektir; 
bunlara ancak bir hizmet 
revolveri 
bunların kııla 

verilecektir; 
f aalıyetlerine 

de nihayet verilecektir Bu 

tetbirlere Nasiyonal ·Sosya 

lizmi bu silahlı teıkilatı 

askerimahiy elden uzaklat
dırılıyor demektir ve tatbi 
kala baılanmııtır 

l~AV~~l1 
A one ücreti 1 

"Novi Pmr" den 
an<la r 

ıeneden seneye azalmakta· 
dır. 1900 eaeünde a,041, 
125 hektar ormandan 1912 
senesinde 2,508,909 hektara 
1926 senesliıde 2,0()2, 61 
hektara düfmüıtlir 

Bu he•a ba göre 1900 de 
Bulgaristanın yüzde 32 ıioi 
teıkil eden ormanlar 1912 
de yüzde 27 ye 1926 da da 
yüzde 19 a düımüt bulunu· 
yor. Demek oluyorki yirmi 
bet ıene içinde mevcut or
manların üçte biri kesil
mlıtır . 

Irak hakkında. 
,.Neuç ~Ürıcher Zeitung" dan 
Irak ile Türkiye arasında 

ki ökonomik münasebetleri 
perkitmek fmkanlarını a~a
ıtırmak üzere Türkiye öko· 
nomi vel<aletinden yüksek 
bir memurun baıkanlığı al 
tında bir Türk ökonoml 
heyeti Bagdada gelmiıltr, 

Basra örfezindeki Basra 
şehirinJ Bağdad ve ~!usul 

üzerin en Karadeniıı:deki 

Trabzon şehri ile bağlaya· 
cak bbyJk bir milnakmle 
yolu yapltması hakkdda 
bir tasav•ur vardır. Bay· 
fadan Baidada .bir- demir 
yolu inşası hakkında öte 
denberi mevcut tasavvura 
g4lince Irak hükümetl 
b d l . • u emir yo U!'Un mpılna 
muhalefet etmemeğe ve 
fakat bu tnıaatın masrafı· 

na hi.çblr suretle karı~mAma· 
ifa karar vermitl]r. Oiger 
taraftan Irak hükumeti 

• Basra ve Küveytden Necil 
üzerinden Mekkeye g•den 
otomobil yolunun ikmaline 
rardım etmekted · r 

lrakda genel ökonomi 
durumu sen ayl;ı.rda müıa· 

it bir surette inkitaf etmif 
tir. Hurma ihracatı ve lr-

.................................................... 
ı Savaı'ın: ı Ya•n: 1 
: Küçük : Postacı yumuşadı : Haıı1 ı 

l :Hıkayeli ı : Bedii : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y emekden sonra itim düt· alacağı et ve ekmefl dütün • 
dü. rKeodtsine ufradım. da Yüzü kırıtdı. Onları da 
Onunla e9kidenberl tanııır. sildi. 
dım. Sıcacık odada kartı, -Sen bir öz bulut ve 

1 
. o J k 1 .karııya oturuyoruz , ı· o unac!!.k yazı dl enclslıin .. 

tanlıul gazetelerinden birinin Gümüf çöymel{baston) neyi. 
yazganı idi . Genç,Mrıtın bir ne ıerek. dedi. 

çocuk. Eni konu kızmıtdı Yaf· 
Sıkıntılı bir gündü mur, olanca hızile yafıyor· 

Geceden beri dinmek bil mi· du. Bir ara bulınuı gibi yl · 
yen yağmur ,olanca hızıle yftı}ı· ne yazıya koyuldu. 
yor.Sogukda üstelik caba.Ko· "Çılgınca sevltdiler, evlen-
nutınuyoruz. ikimizde sessiz, diler lkı kıı bir güz yafa-
bomboı kaldırımlara bakıyo. dılar. Sonra ayrıldılar, fa

.ruz.Bir ara, göz göze geldik kat ..• Fakat, fakat?Ya ötesi? 
Yüzünün buruıan çizgilerin· Elleri yine durdu. Parmak· 
den sıkıldığı beı belli. Uzun )arı uyuıdu. Masaya bir yum-
bır iç çekişinden sonra mı· ruk vurdu. 

rıldanır gibi söylendi - Aromada bulut ha. Her 
- Ne üzücü bir ha va de yerde harıl harıl çifte çifte 

ğil mi? Ben böyle yağmurlu düfünler kurulur. her kes 
günleri kadınsız gecelere ben kucu kucu sarmaı 
zetirlm. O kadar boş o ka· dolat olurken ıen ıel de bu· 
dar tatsızki. Gönül bu çağ soğuk havadan daha ıofuk 
larda bir yıfın; susayan iı· buzlu "töz yaz dedi. Bu bl-
telde çırpınır, dedi. çim anide yoksul dütüb ya· 

Seı çıkarmadını · lı ıatmağa benzer•. 
Hemen oracıkda elime Kalkdı. Bir ıigare Y•karak 

geçirdiiflm romanı okumağa üç aıafı beı yukarı gezindi. 
koyuldum. Genç yazgan ma· Tam yerine oturacakdı. Göz· 
sanın üstündeki kigıtları leri bir aralık kaldınmlarda 
kızgın kızgın karıtdırıyordu. çırpınan sürüklenen yoksul· 
Ôfledenberl baı 1ıyan iç üzlln· yavrulara, yırtık pabuçlu pal· 
tüıü, gltdikçe çofalan bir toıuz elinde çantaları okul· 
yasla çekilmez ve taıınmaz dan dönen yavruculdara ta· 
bir yük aıbı onu ezdikçe kıldı. Derin -hır nefes aldı. 
eziyordu. Kalkdı. bir slgare -Buldum dedi. İıte rıı • 
yakarak, Qç atalı bet yu.lıa· nün en özlü dedi kodu1111. 
rı gezindi, gezindi. Geldi yi- Okunacak ve yazılacak ya· 
ne masaya oturdu Ôye (ıa· zı. Siz yoksul, ben yoksul 
ate) bakdı: dört buçuk. Ga- iki yokdan bir var çıkar, de· 
zeteıine yazı yetııdırecek- d' . ı. 

di. Fakat birtek söz hile 
ylızamamııdı. Nerdese posta 
kapanacakdı. Bunu dütün
dükçe daha çok kızdı. Pos· 
tacı öyle ıöz dinlemez bir 
adam ki. 

"Onlara kimse acımadı. 
baılıklı bir yazı yazdı. Okul
larda yokıul çocuklara sıcak 
yeııııekden uzun uzadtye an
latdı, anlatdı. 

Artık yazı bıtmlf • 
di . Gözleri öye (Mate) lllf· 
di. Beti b8f •eçlyordu. 

Öfkesi burnutıd& olan ar· 
kadaıımı yalnız bırakmak ı.
temedlnı. 

felaketli günlerde s11na yardım elini 
uzatan hiltıliahmer insanlığın şefkatin
den doğmuşdur. Zengin, fakir. kadın. 
erkı::k hulasa hiç bir kimse kendini hi
laliahmerin himayesinden uzak sayamaz. 
Senelerce evvel kurulan bu haylf ocağı
na aza kaydol. 

yavru kuzunun ıslanması 

her halde ciğerlerine işlemiı 
olacak ki, eskbiııdeıı daha 
fazla tilremeğe baıladı Tek· 
rar mtdım. Fakad biçarenin 
ölümü yaklaımııdı. Dııarı 

çıkarak çobanı çağırdım. 

Geldi. 

YIL .. GI 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGl 240 " 

Abone ücretleri taksite 

1 ak portakalları hakkında 

Hele it • bıraTı:ımıoı (pay· 
doı) bir an olsun geçirdiği
ni görenler yokdu . Ôy [aa 
at J beşi çalarken o da kiıeyl 
kapatırdı. Bır gün onunla az 
dalia gırtlak gırtlağa gele
cek rlbi oldu. Fakat ne yap
sınkl ıuçlu kendlıl teli Yap 
dığı it. yasaya aykırı idi. 
Ueıl beı geçe poetaya gel 
mltdi O gün ona neler ıöy· 

Yok yere bir tatau;lık çı· 

karmuın diye ikimizde ko· 
tarcaaına postaya yollaıaddr. 

8alık.eı;ir Hılalialımtr 
merke:i 

Bak, dedim. llani, bun 
lara bir fey olmaz demiş 

tiniz. Gördünüz mü, nerede 
ise ölecek 

Çoban bu gibi ölümlere 
:

1 

,' alışkın olaC'ak ki: 

:-.:========::=="':::;;;;;,ıı::;;;;;;::;~:::;!;~~Ti,' - Ne yapalım. Yalnız ;., "" m B bı bu değil ki. unun gi 
gilnde hiç olmazs oo, oıı 

Le~i birden ölüyor. Dedi . Sanayide rasiyonalizasiyon temayülleri 
Alman sanayiinin büyük 

kısımları ıermaye itibariyle 
:Vabancı ellerde bulunuyor 
llu yabnnc mah.ıfH liberal 
ökoııo ıı i devresinde teknik 
\'e sosyal iş'etme işle•inl 

Çok defol ar kaf i derecede 
keııdi nüfuz ve leıiri altında 
tutabilmiştir. Bu hal, me· 
ın 1 eket için hiç mfüalt 
"e hayırlı olrr.amıştır 

1 larbsonu devresinde Al 
tııanyanın yüksek va sıflı 

ilkonomiıine eyi bir ist s
flıar objesi olarak hakau 
lıluılar arası finans kapitaliz· 
llıinin noktai nazarı, ulusal 
Ôkonominin lüzumlu ve eh. 
~ınırdyetli iılerinı çok va~ıt 
!rer; bıraktırdı . Uluslar ara 
81 finans kapitalizminden 
!!elen bu tehlike yalnızA ima 
tıya üzerine münhasır kaim 
llınııtır ; daha ziyade diğer 
llıemleketler dalıı bu kııpita· 
1 ııimin eyi birer i tismar 
0 hjelerl o•muşlardır 

Ancak az bir zaman ev· 
"" biiyük bir İng liz tirke 
ı · •rıde murakabe meclisi 
Yalnız lliritaııya tebaasının 
11kııyonlara sahık veya mu 
t"-kabe nıec'islerine iiye ola 
bnecek:erı hıtkkın<l.ı bir 

teklif yapmış ve 
ve bu teklif ınütt . 
eflkan kabul edilmi~tir; Bu 
suretle aksiyon haklarına 

ait eraslı bir rres~le hal 
ledilnıiş demektir Estonya 

Biz çobanla konuıurken 

yavru kuzuda aon bir te· 
pinme daha yaparak cı 

acı meledi ve öldü. 1 
Erkek Ortaıııt~tchi 

/Yo 129 Ömer 
hükumeti de lııı yolda bir 1--------·-----ı 
kanun layihası ile idare yeni bir inkiıafın ala· 
ve murakabe meclislerinde- metlerinden olup bu ha 
l<i bütün üyeler!n ekseri 
yeti itibariyle Estonya le 
baası olmaları ve Estonya 
dilini bilmeleri mecburiye· 
tini k

0

oym ok la 1 u teşebb· 
üsde daha ileri gitmiştir 
Bu kanunda şirketler bu 
kayıdlara riayet etmedık • 
feri tnkdirde yapılaca!< mu· 
ameleye dair hükümler de 
vardır. Bu gibi ahvalde ela 
hıliye nazırı ~irketlerin 

idare ve murakabe me· 
çli.ıer;ne Ü)Üler Eeçrrek 
hakkını haız bulunuyor. 

İşte bu suretle İngılte 
rede •anayi aflarında 

ecnebileşmek aleyhinde 
teşebbüsler vuku~ ulıl'akta 

ken Estonyada da hü -
l;(ıınet ayn teıebl üse gi 
rişerek sanayiin ecnebiletme· 
si aleyhinde rı•üdahaleye 

mechur ka1'ı' ıştır . Her ilci 
lıad :se, cihancl<1 bu yolda 

ıeket yeni Almlrnyanın 

isted :ğı şeyin ifadesidir. 
Yeni Almanya hayat ellew. 
miyetdeki sanaylin ecne 
bi nüfuzundan mümkün 
mertebe azade olarak ku 
rulu işinde ökonomlnin 
de vlet tarafından idaresini 
mühi n bir vazife saymak. 
dadır; fakat bu bakımdan 
Almanyada ,ımdi ki durum 
. ·asiyonal - Sosyalizm ik· 
tidara gelmezden <vvel me· 
vcud olan şartlar üZerine 
kurulu bir durum olup ec· 
nebi sermayenin hakim bir 
nüfuza sahip olduğu ah· 
valde bile bunu derhal de· 
ğiştırmek imkansızdır Böyle 
bir değlıiklik için lazım ol 
an sermaye Almanyada ek 
sikdir ve münakale (Tran 
sfer) zorlukları da bunu 
çok güçleşlirmekdedir. Lib 
eral Almanya, saııayiin ec-

baA-lana bilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti 
10 

geçen nüshalar 
kuruftur. 

--·--
Gazeteye alt her husu~ta 
N'eıriyat müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
riıilliye caddesinde H sÜsi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir 
SAVAŞ 

bize gcleo eserler: __ ,_,_ __ _ 

Halktviıııl:: tarafından 
ayda lı{r \'ılwrıları ve k.cnli
nıl::/11 blrlrlk kıilfıir mecmu· 
ası ulan (Kaynak) ııı son 
sayısı olgıın ıı~ dolyıı ıı hl! 
şeklide çıkınışlır. 

. il 

Okıırlcırııııı:11 salık veri 
rl=. 

nebileımesinin önüne geç· 
mek için hukuki emniyet 
tetbirlerini vaklı zamanlyle 
ittihaz etmeği ihmal etnıit· 
tir. 

ki lehler arlmııtır. Dlçle 
garbındaki petrol sahalarının 
imtiyazını elinde bulunduran 
"British 011 De Velopment 

Ceını:any timdiye kadar 
muvaffakfyetle.9 tane zengin 
petrol kuyusu açmııdı r ki, 
bunların ürünü yılda bir mi· 
iyon ton tahmin edilmekte
dir. 

~B.ııg·ün 
Vatan 
Ez zıt h<ı nesi 
Nöbetçidir. 

Ban~ırma icra ha~imliiin· 
den 

lememltdl. 

ı-lele bir kez [kere 1 ya ılı 
bir kadın ta ırak köyünden 
askerdeki oğluna yazı ilet· 
meğe gelmiıdt de iş bı · 
rakımı olduğu için onun dile 
jinl bile yapmamıı,kadınca
ğı:mi önce yalvarmalarına 

kulak bıle asmamııdı. Böy. 
le bir kiti idi o postacı lf· 

te. Taı yürekli, asık yüzlü 
idi. o. 

Genç yazgan bunları dü· 
ıündükçe kızıyor, kızdıkça 
dütünmek isliyor. Bir ara 
içine doğmuı gibi yerine geç· 
di Yazarı [kalem] eline al 
dı· • 

*Bir genç kızın sevgisi" 

Fakat gife kapanmıtdı. O
dada bir ,eyler konutUJ'OI'· 
lardı . 

Genç ,azran kapafı bir 
iki tıklatdı. Poatacının batı 
göründü. 

-iti bırakımı dedi. 
Tem kapatıyoıdu. içeriden 

bir ses yflceldl.Arkadaılar· 
dan biri sordu. 

- 'e o,gazeteye yazı mı? 
Dedi. O elleriJe akça araf• 
ken karıılık verdi. 

- Y ok111llar için, «Onlara 
kimse acımadı. diye bir ya. 
zı yazmııdım. Fakat ıeç 
kaldık dedi. Bilmem, bir feY 

oldu. Kitinin kapafı aralan
dı. Postacının sesi duyuldu. 

- Geç oldu ama nefH. 
Ver bakalım, dedi ... Ore· 
dan uzaklaııyorduk. ikimiz 
de ıatırmıtdık. İçimden. 

I diye beıladı. Olmadı Kimi 
kimle seviıdirecekdi. Hem 
bu yazılar yazıla çizile; oku· 
na okuna bıkkınlık vermltdl 

Uandıımanıo ihsauiye ma· Sildi. Düıündü, dilfündü. 
hatlesindeıı hacı abdurrahman BulmUJdu. "Otomobil, bü 
tarafından· aleyh 'n'zde ya· yük ve kübik bir apartuma· 
pılan icra takibatının icra nın önünde durmuıdu. için 

- - Kim bilir hangi dalda 
kurd öldü, dedim. Kc;,.:rı 

aapıyorduk. Bir kaç yolmıl 
çocuk çamurlar içinde oturu · 
yordu. Onlara dalgın dalııo 
bakdım. 

kılınmakta olan murafaa- den körüklü mantoıuna aa- -Yoksullar ad1D1ıı: okadar 
aında ika111etgahınıztn uıeç· rılmıı bir kadın idi. içli ve yakıcı ki, taı yüreklı 
hul kaldığından dolayı Eli durdu. Ardını bir tür· bir postacıyı yumuıatdınız. 
hakkınızda ilanen tebliğat lü getiremiyordu. Akpm Bu gün bir yürek daha ka· 
lcrasrna karar verilmit evceğinize dönerken ödünç zandınız, dedim. 
ve murafaada 19.1 .935 tıı· t~j ~."l____ :=::§~~§§§§§§ı*ı* .. I 
rihine müsadif perıewbe 1'1 
günü saat 13 tayin kılınmıı Bu kalb duracak 

1 olduğundan yevm ve vakti .1 

mezkürde ya bizzat hazır 

lıulunmadığınız veya tara· 
fınızdan mmaddak vekii.let 
na meyf haiz bir vekil gön· 
dermediğioiz takdirde mu· 
rafaanın gıyaben yapılacağı 
tebliğ makamına kaim ol · 
mak üzere ilan olunur. 

•" Savaş, saygı değer okurlarına Mü- jl 
1111 ~errem Kamil'in BU f<.ffLB DURffCffK 

adlı romanının birkaç güne kadar 
tefrika edilmeğe başlanacağını 

müjdeler 
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r. ~M~~~-~M~M~~MJPdt~~~MMMMMMMM~MMM~~\~rs®!~ı@rz@~~~~~ 

LÜ_!_EEN O~-~~~N-~! . . f (:iıeıııı,ıı::~ il ~~iıeıı",ıı::>ıı ~ 

• beklenen ~ 

MA43AZAMIZIN itiST ll1ı[Alrl 

1 Yeni Gelen : Tuhaf iye , Trikotaj , Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 1 ~ Bira fabı ık ası mamulatı 
. ~ ~ 

~ Muhterenı ı\1:f!;.~::~~~10k~~ı~in ~~!1:fi~~rını En l:cuz lf ANKARA BIRASI ~ 
ADRES: f AV$ANLIU ZADE FAHRi i ~ Geldi Geldi Geldi ~ 

Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ~ G Toptan satış yerı ~ 
1 Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 1 ~ !!} 
~~~~ıAı~~~~~~~~~~~~~~L.~~~~~~~w~~,'~ BAN Dl RMA ~1 

•:zz:xxzxaz:zz::z:.::::z::z:z:::z::::::.-; , -- - - __ . -. - --- ___ , ~ . ~ 

·ü EN EN a . Belediye Dispa~seri~de ·~ eı KKALl.YESI 1 
U ~ • •• d Muayene _Gunlerı ~ ~ ~ 
U · TEMiZ MUREFEHa 

1 
cr,t\BTEsi ı;CNLEni ~Her bıayi ve Jokantad<ı ~ 

B' ALJKt sı·R q ö~ıe . h•ıı ~orır<l sa:ıt 15 - 16 lı.; ha•talıkları 1 ~. <t ra)'Jnız ~ BALIKESİR 
PALAS 

n t.. f)ı·. Bav .\hıı.ı rd Erni11 ~ :ıı 
PALAS~•• . -J·~~-~~~s@')~!.@i.'~~~~®~~~ 

• P.\Z.\fi GCNLEHI: ~"""'"""' ,c .,.._,,..,.._,. _ _ _ _ _ _Y,\'Y,V~ 

• 

• 

M Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih iaaresinde n :~e~rif t'llt'n t il llliİŞ~ÜlpP.~ent OJÜ~~~rileriıı! dahi tUellllll~ll. edeı~ 
!! lflıııız, konforlu 'e ~ervı.sı nıukenınıel. ucreılerı lıerkt>sc ı· l\'erı~lı ~eııı M H iu~a etlir~i~i swak vı~ .soÇtuk a. rıırnza uy~uıı fevkalade baııyosi1t- ıı 
M un·. iyeyı~ dP~er bir oteldir. Altında gazinosu vardır. Gazinosunda N 
"a biitiiıı ~Praiıi !'ıhhiyeyi havi ve her menılPketiıı ıı;azı· tr ve nwcmua- ı 

tarını h11l11ııd11nır. niizel v<' :;eı;lr rad,osu mevcuttur. 
1 • 

•z~:·::::::::::z::zz:::zz:x:x:zzzazzz* 
• 

• 

Türk Elektrik 
Termoforu 

Balı~esiı yeşilli~e No. 32 kuyumcy Ahmet ~antdy 
• 

• 

Ükorııiıııi bakaıılığıııırı ı 8 ~ııhal' 1933 tarilı \f'. 1-199 ııuııı : ıra • 
Ye oıı lw~ SP.ıwlik il;Lİl'd ht'rat~ıı. hJizdir. lhılılE>rcm lıek.iııılel"inıi· • 
ziıı ıa,· siy<\~iltı roıııaıizrııalarda, asalıi hastalıklarda. tcrlenı<'de, • • 
swak kum n• ha' a harı) o n~ parısumaıılarında i~liıııal olurıııı:ık.-
tadır. Harart>L ciıı saııdalvalara ,e \atak. İ(•eri~iııe \ı·:-air liizuııı .. . . .. 
µ-ör ille ıı yt-rl<'rıle kon 11 lalıili r ll<•r ınP.mlekeLi n vııltu ııa ~üre lıer 
ŞPkil \fl Pbadda irııal <>dilir. rc:rz VE TE~llN .\TLIDllt 

Satış yerleri: 

1
. İzmir'de peıtemalcılarde Seydi Şehir! ~1ehmet Tevfik elektrik ticarethane· • 
il. 

Buraa'da Setbafında Ahmet Tevfik eczahaneıi 
letanhul'da Mmr çarıısında attar H. Hüsnü ve mahtumları ve Galata'da • 

Voyvoda caddesinde edkardölevi elektirık depoıu. Ankara'da Evliya zade ıt· ı 
• • rlyat ve ecza depoıu 

Sıvas ve Samsun'da lbrahim Ferit iıık elekllrik depoları. 
Konya'da Alt Ulvi tuh~flye ve gramofon tlcaterhaneıi, •:. 

U,akta dit tabıbi flav Yusuf '•• 
.\fyonkarahisar'da Hüsnü Rıza latanbul eczahaneıi. 1 
...... ·il*•-·· 

iMM"~M~~M~ ~ 

"j J urtdaş: -
~Hilaliahmere- Himayeietf alel 

. ~Ta j 1yareye yardımı borç bil. ~ . 
e ~~~~~~ _,_, .~ .~ ~~~;;N, 

s~ııtık 

----~ 

Dr. M. Ali 

Cilt, fre111-1i, lwl-

~ogııklıığıı lı:ısl:ılıkl<.ırı 

.. 1 1 
ıııııte ıassısı. 

P.ı,tılıııı L' ıİl'lnDÖ il h_kH .~stalarındıd ıaadt üçte 
l u umet ca eıln e mu· 

DOKTOR · OPERATÖR 

Sadi Öz Atay 
Her f(ln öfleC:len sonra 

Vataa eczahaneıi bitifı · · 
,ıı ilindeki kabinesinde hu-
:ı talarını muayene eder. 
" • T ....o::a:. ---=-; ~--

A i 

l\.:'tıııil çaylıaııesi ıııolııl· ı·· ayene haneıin .. de kabul ve 

~ası aı~PIC Satılıkltr. tedavi eder. 

i,tP.y(•ıılPriıı sahibine 1: ·- -

ı nıiiracaalları. 

ö~lfli.lrıı soııra saat 15-16 Kuhık, Boğaz, ~ K b t N t · ;c 
Burun lıaslalıkları hr. Bav \lı•lııııı~ d K:lıııil ~ a ar ma umara 8J )C 

P.\Z.\RTESI GliNLEBİ: 
. ~ . ı . " 

~ ış erı ~ 

Sabalı s:.ıat 10 - 11 ic lıastalık.ları nr. • 
Bay .\lıııırıl Eıııin 

Ü~led<•n soııra 15-16 Göz hastalıkları Or. 
Bay İlısaıı Ahmed 

S.\LI <:f:NLERI: 

Sahalı ~aat 10 - l l İc h:ısıalıklan l ı r. • 
B.ıy .\lııııı•ll Eıııiıı 
Öğlrdeıı soıı ra saaı 15-1 () 
Or. oıwraır.r Bay S:11\i 

l>ıslıastal ıkla rı • 

1 

Yapan Kebsüt'lü Mustafa Usta 

Er11t ı - nilı'des - Kütatı~a-Balık esir ıııE>r

kt>z nalıiyelt:>rt' H .' daha lıin·ok vt:l'lt't'de ciııko · . . . 
~unrnı·otaj işlerini ~ajmıı Kehsiid'lii ~fustafa i 
usla. Beledi~c Lcşkihilı olaıı yerlı·ı·de cadde 

·re sokaklara ka barı ıııa ıııadeııi le\ ha ve de-
1 vairi l'(\SlllİYe\"t' kri~tal h\Ylı:ılaı·ı llWl'CUIH'll . . 
1 tJ,.nılıılc etmi ştir . 
\ ~'e rlıı~st lİC\l't'l t•\lt • riııiıı de ~ok t•h\l'll fi· 

<_:ABŞAMB .\ (;f'NLEHİ: 
Öğl<•deıı soııra ~a::ıı 15 - ı 6 
Or. B ı ~ Haif 

alla Ye son dt>rcce iıiııalı olmak i'ızı·re 111'1' 
ııc\İ l\alıarıııı:ı - El \:tzı:-ı - Kri~ı:d ~·azı i~-

1 l c riııi kalıııl ı tıııı · kd ı: ıliı · . 
i c lıastal ı k l:nı ~ ~ 

" il' ADRES: r. 
~ Lüzumunda Balıkeıir Tok•tlı Hanı ~ 

1 

~ müste:iri Ahtmeddil efe~diye ~ 
il' muracaa e mesı 7' 

l li 1), ı·ı lıa~ıa- \ ~ ~ 
,_,..~~14 -- 'l'..t.;i'/.~ 

-.1 Rıtlıkesir t~ıı~ı ....... 
1 

PEHŞE\IBE GCf"LEllİ: 
Ü~led .. ı ı soııra saal ı 5 _ 

: l)r. B.ı~ Melırııed Ali 

1. -- -- -~--

· Mtt(lurluguııdeıı 
- ye; s r H ı· R ~' Hududu - Cins ve nevi M ... kii ./, 

- ··- · ~ ~ ~ Sağı demirci Mehmed ha tiırf mülk hane İzmirler ııı• 

1 
neıi, Solu Az;z veresesi ha· halleıindt 

Si.nemasında nesi, arkası ve önü tarik . b 
Evsafı yukarıda yazılı hane lzmir1er mahallesinden .\r• 

13 lkl'ncı' ka"nun Pazar aL~ımından 'ıtı'baren Ahmed efendinin ölmesrle 1560 sehim itibarile 237 sehll1
1 

~y Arab Ah ·ned efendi zevcesi Emine ve 546 şar sehim oı.,ı · 
f)('~Y .\NIN E~ Bf"YÜK VE EN 'Jf'l)JIİ~ llE- ları .\rab .\lehmed ve Abdulgani ve 231 sehim Aralı '1elı 
YECA~ \'E SERGCZEST . FİLİ l\İ OL.\N' med karm diğer Enıinenin gayrı musaddak 291 tarihli 

' yokla ·na kaydıle tem.-llüklerinrle iken Arab Ahmed karı~• 

T R A O E R H O R N Eminenln 50 sene evvel ölmeslle oğulları '1 ehmed ve p.b· 
1 

dulganiye kalub Abdülgani bu evdeki hiuei şayia11rı 1~ 
~ tamamını kardeşi Mehmede har.cen satarak 1 u s •retle 1ı•· 
1 nenin tamamı Mehmed ile karısı Eminen n şayİan ve \le~ 

T U•• c c A R H o R N mede ölmeslle karısı Emine ve oğlu lbıahim ve kııl~ r• 
Rahime ve Ay~eye Arab Mehmed kızı Aytenincl e ölmesilt 

1 
· · j . I anası Emine ve oğulları Muharrem ve Mehmed ve AliYe 

FİL \llNI T.\KI) '1 EIHYOHl"Z, , ve Arab Mehmed oğlu lbrahi.11ın de ö lmesile k~rısı Zelilı' 
Bu iiyle bir filiıııdir ki, simdiye kadar daha · ve annesi Emine ve kız kardeıi Rahi meye ve arab ~elı. 

bir eşi yapılıııaıııışdır. Başıı;darı . sonuna katl:ır med kızı Rahlmenin ölmeıile ann~•İ ~mineye ve arş: 
· · 1 1 1 .ı · · 1 J ı. kd () Mehmed kızı ve Meh ,ııed k a rısı Eın ı ne nın 928 trrihit1~ 

SiZi ıa~ret \(' { ı.' lŞl'u IÇlrlC e lıraıi.3CH . ır. e- ölmesile kendisinden evvel vefat eden kızı Aytenin oıı~ 1 

kor Yeil.dtıl'. llcr sev tabii H' biitİİn lı.ı~' \31lal ları \1eh'llecl ve Ali ve ~uharreme kaldığı anlaıılmakta Jı' 
le ili; lllCll \_H fışid İ I": . ı1· de 291 tarihi ı yoklama defterinin gayri n - uıaddak ollll~ 

, sından dolayı lıu ev hakkında senetsiz tasarrufda kiyıı:st~ 
1 - F()KS .JURN ı\J....ı ~ tahkikat lcruı için ınahıllin ı 25 1·935 günü memur gö~ · 

. 2 H \ \ T , , \ , 1 \T 1 N o· • . s 1 d~ri ecekdir _tan rruf iddii.smd .~ bulunanlar varsa hugiirıl:' 
1 - f ~ ,.. 1ı J 4 ._ ı... ıçınde tapu ıdareııne veya ogun maballıne gelecek meıt1 

Bu lıafta Perşem hP. ma tiııa nııztla 1 ( .\ T~L\ f,;\ ) ra müracaatları !uzumu ııaıı olunur. ..../ 

~ - (~ö~ıerilcn arzuya binaPıı Hoına Aleşlf'r içind~ 
cr~I.\ M \TINE~ıllOE (TCCAH IJOR!\') Filim- : - ---

Neşriyat müdürü : ESAT ADIL 

leri gösıerilecek..dir. 1 Vtlii.yet :Vlatbaa»ı Balıketlr 


