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Adana'~a pımu~ fiatları ~ird~n~ire yü~
seldi 

Her yerde 3 kuruştur 
Bal kesir; Kuvayı M. C. SJvaş Yurdu 

PAZAR 20 SON KANUN 1935 

1 CUMURlYET; EMEGE HAK, DEGERE Hl llYET GETİRİR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

saylav seçimi Uluslar kurumu! Göçmenler 
Arkası kesildi 

Ankara namz-;tleri ilan ed~ldi 1şar h~kkın~a yapıla~ anlaşmayı: 
Hanız oler içinde Atatürk, ismet inönü, Kazım Ozalp, tasdık etdı. Konsey ıcab ederse 

Edirne, 19 (\.A) Göç· 
men akınının arkası kesil 
miıdir. Şimdiye kadar gelen· 
ler Trakya'nın muhtelif ye· 
rinde kendıİerine ayrılan 

Reaeb Peker ve ~ütün ha~anl r var Fevkalade toplantı yapacah · 1 yerlerde y e r 1 e f 

Ankara, 18 (AA) Anka 
ta'da mebus seçmek üzere 
C il F. vilayet idare heyetin
ce ayrılan ikinci r. üntehıp 

namzetleri i'an ed lmi~dir 
\amzetler ara.ındıt C.H F. 
Umumi reis Reigicun· 1 r 
Atatürk, urnurr i reıs ve baş
kan ismet fnönü, kuru'tay 
haıkanı Kazım ÔLalp, bütün 
hakanlar ve C 11 F. kl\.tiH 
Kütahya saylavı Receb Pe 
ker, C. fi F. n erkez azaları 
ve hır çok saylavl~r vnrdır. 

Vilay"tlerde seçim 
işleri 

Aydın, 18 (A.A) - Vila. 
Yet fırka kongrau dün top· 
l anmııdır. Atatürk'e 'e fırka 
tnız büyüklerine tel yazıla

tile saygılarını sund,;ktan 
sonra çal ı ımalarına baıla· 
tnıtd ır . 

~ a z i l 1 ı ve kazaları 

Atatü k 
ile Ara~ balı arasında teb

r i~ ve teşe~~ür telleri 
Ankara, 19 (A .A.) 

R.eisicümhur Atatürk Ara
bistan kralı Abdülaziz ib
tıiasuu'da bir tel yazısı çe
kerek tahta çıkıtının yıl 
dönümü ır.ünast'betıle keııdi

•in ı kutlulamıı ve özel gö 
tıenci ile dost milletin gen
lı ıti için beslt.>diği dilekleri 

•unmutdur. Kraldan ceva· 
hında bu lütüfkar tebrikden 
Ötürü teıekkür etmit ve Ata 
liirkle Türk milletinin Re 
f,.h ve ıaad·)tini dilemitdlr 

Fındık 
F'iat ları yükseliyor 
.\c l..adar fıııdık ilıı·a!' . 

Pdılıli'! 

'frnhzun, 19 <AAı 
~()" gu 1 rd•j fıı ,Jık futla
tınd c lı.>s ı.lıLr L r yukse 1 iş 

V'lrdır. Avrupa piyaaa 1 arın
d,. alıcılar çoğalmışdır. iç 
48 ve kabuklu fındık 24 
dii r Mııhrnlün veriminden 
1lk kanun sonuna kadar 11 O 
bin kantar kabul, ltı ıhraç 
tdılerek mahsulün üçle ikisi 
1 ukenmiıdır. 

F:>am uk fiatları yük
seldi 

Adana i9 (ı\ •. A)-Pamuk 
f ı e. lan birdenbiı e } ükse1rnit 

dır. Piyasa parlağı makine 
lıı a'ı ve kapı ma'i pamukla
;ı ıı kiloları sırastle 51, 52, 
3, 54; kozaların kilosu da 

~rı kuruıdan dün ıatı mııdır . 
1

11 Yükıelit yurdumuzun her 
~ erinde sevinçle uyandırmıı ,., 
1 

Yeni yıl için 1.üyük fımlt· 
tr doğurmuıdur. 

i k i n c i •nü11 ehip se
çilmesi bitmitdir. 24 ikinci 
ka11una kadar vilayetin her 
tarafında seçim b!tır:lecek 

dir 
Kara Köse 18 (A.A) -

ikinci müntehib seçirrine 
dün baılanmışdır. 

Sinob, 18 (AA) Vilaye· 
tin her tarafında ikinci mün 
tt>h•p seçimi bııılamıtdır 20 
son kanunda. bitecekrlir. Za
rarlı hayvanların öld1rü!me
sine esaslı lıir proğram için 
de devam • dılınekdedlr. Muh
telif kollarda tert!b edi1en 
sürek avları eyi neticeler 
verrııitdir Karadan kapanan 
Sinob - l'oyahat yolu müna 
kılata açılmııd r 

Uluslar arası kuvvetler 25 şubatda çe
kilecek ve frank yerine mark kullanılacak 

C :nl•vre, 19 (,\ A)- ll'us- kümetleri ve Sarre hükQ 
!Jr ku•u•nu kon• yı Sar met komisyonu ile müzakere 
lı~kkında

0 

...- r.liğı kurar•l.ı ederek rejin deiiımeıi 
SJt. n . im va ,ı,, Lırl •t r,I için lazım ge'en tedbirleri 
ır.e•.ı i ko•lır;nekte hu 1, rl takarrur etdırecekdir 
!Benin arı 11.ı.,..,nhrola ılerp ş C<'nCH~, 19 r \ Al - Sar 

mişlerdir 1 lılalıahmer cemi. 
yeti umumi merk.,zi kendi
lerine yemeklik ve hH ihti
yaçlarını temin için iki 1 in 

lira yol.amııdır Umumi mü· 

feltif ibrahim Tali Öngören 
iskan mıntakalıu ını dolaşa· 

rak ihtiyaçları yerinde tel· 
kik etmekde ve icabına bak
makdadır 

e•l·lrn ~rııtl.n :ılt•nılıı \'" hiL claki uluslnr arası kuvveti~· 
lıas-n v .. rsay on.ııo~ııınsırın rin 25 ~ubatn doğru .Surdan 
A"kerlikdrn t rrıd büktlm- uyrılnwğo La~Lyncnkları ı::---: ~ . 
leri dahilinde y.ıpıhl ğını zannediliyor Ürlcr koıııite8i Kirof'un 
tı>rih otınrıkdOJ vo mu llok- ~:>arda tedavul Ptmek.le olun 
ıla hulun n me~rl 1 r 15 ~u- Fransız pnraHın n mark ile 
bat kod ır h llrılilmez~e deği dırilmesine karar ver
ıiçl·'r ko ı t~si in buqu kor- mı~dır. 

soye hahcr -nrcrr-ğini vı• Fransız köylüleri 
konsfyin dıı irnh eılcn kurar· Berlin, 19 (A.A) Frnn 
J.ırı la ·oğ'ını zikrctmek.leılir. s.z köylü nıümc~8ıllAri bu 
Lüzumunda l.oısey fovknl:ı gün Berline gderek iki 
ıb içtım:ıo d vet oluna hile- memll keJ köyculeri urasın. 
cckdır. daki dostluk lağlurını oık-

Cenevre, 18 [A.AJ - Ulue- Iaştırmuya de\'am cdecektlir. 
lar kurumu komeyt Sarre 

hakkındaki y •plmış olan an ı• } 
!aşmayı tasdık etrıılş ır. Bu ta y~ 
anlaş111aya göre lıiitün şarre H b . t k d'I . 
Versailles muahedesinde yazı. a eşıs an en 1 erı 
h şart ar da.hilir de yani gay a ulaş a~ak 
ri a•keri kalmak ü1ere bir Koıısev lııı İ:it' kar1~nıı-
mart tarihinde ı\lmaııya"ya ' \":t(•:°tk ' 
verilerekdir • 

Uluslar kuru·ı unun komite 
si Frama ve Alman pü 

Katillı ı·i c«'zalaııdırılacak 
l'vtoskova. 18 (A.A) 

A 'İ asi.eri ııı uhak' me mu· 
kabil ihtilal ile Kirof' un öl· 

dürül ı esi itlerine katıımak· 
eh n maznun olanlar hakkın 
dtt kararını vermitdir. Zinl 
yof on kamenef "bet aene 
muhtelif hafif cezalara çarp
ınıılardır. 

1ngıliz 
Siyasası neymiş? 
Cenevre 19 [A.A) - in 

gilız heyeti murahhosas.n· 
dan bay eden bir söylevile 
dem,ştir ki « Siyasamızın Av· 
rupa'yn karşı b i r ıcik i et eği 

komşularım zla açık dostluk 
bağlarrn ın yeniden kurulına -

,s nın yfirüıne~ini görmelrdedir• 

idmanyurdu 
1 A. (;·iilı~ıcsi lıif"incisi oldu. 

Britanya 
Silahlanm alıdır! 

Yurd - Birlik ikincift'ri tı•krar karşılaşacak 

Birlik küçükleı·i g·•ılip 

Maçıseyr~denle:·den bir intiba 

Cuma günü .\li Hikmet 
Paıa alanında l\Upa maçla. 
rının sonuncusuna devam 
edilmiı İd anyurdu birinci 
takımı Kolorduya sereınoni 

ygp1rak (.\ ı g•ımesl birincı 

liğini kazanınııdır. l'uıı lan 

sonra İdnıanbirliği • idman 
güc i İkiocile i karşılaşmış 
ve oyun hirlıklılcr n açık 

bir hakimiyeti altında cere
yan ederek Hrincı devre 
bir. ikiııd dcvırde df il< gol 
atarak maçı k zanınışlardır 

ma ya bur;tda ve yahud 
Edremit sahasında karşılaş· 
ması muhtemeldir. 

Şimdiden takımlara 

malarını söyleriz 
çalış-

İstanbul ve Ankara 
futbol maçları 

lstıınlıul 18 (AA) Hu 
gün yJpılan fut~ol ınaç 1 arın 

da Befiktaı Ga1atasaraya 
1 2, l.ıanlnıl sı--or 1 eykoza 
5 O Fenerbahçe Siileyınanl 
yeye hükır.en galib gelmiş 

1 

1 

1 .,. 
Şay Mussolini 1 

Cenevre, 19 (A .\.) - Uu 

gün B ıy Lava! - Eden A1oizi ı 
:ırasında yapılan toplantı ne· 
ticcsindo ltolya · llabFıi•tan 
itıldfırın doğrudan doğruya 

iki hükiı ııet aras ndıı görüşü 
lecek dost•, a h lledilmesi 
karoirlış·lır l"luslar dernt·ği 
konseyi hır ıtıltif!J meşgul 

olm.yucakdır. 

B~lfost, 19 (A.A) - Beri
tanyanın askeri masra fln r ı

mn artmasını telmih eden 

maliye 1 akanı Cem barlayn 

dcmişdir ki •eğer biz u mumr 
emniyetin isti krarına gc r~·e k , 

den ynrdım etmek istiyorsak 

her türlü ih tiımıle ka r şı ye-• 

li~ecı'k kadar si l i\hlunmış 

olmalıy ız » 

-----"=-----· '*~*r: 1 

1 

l Bu kallı duracak 
Savaş, saygı değer okurla rına Mü- , 

kerrem Kamil'in BU XflLB DURflCflK 1 

adlı romanının birkaç güne kadar 1' j 
tefrika edilmeğe başlanacağın ı jj 1 

müjdeler 

Jl.-/lfJ.Jl.I_-:__ -_:_:-=l-l-i. 

Kültür 
Bakanı Edirne'de 
Edirne, 19 (ı\ A) Kültür 

bakanı bay Abidin Özmen 
dün ıehrimize gelmitdir . 

Çin ,., Japon 
anlaşması 

Marsilya 
Ki vı ıııı suclu olara l biri 

• • 
Ja lı a ~ akalaııdı 

Cenevre, 19 (A Al - Po-

li~ ~1arailya ciııayetinin fa ili 
• 

olan C•novn'lı Adriyane birini 
tevkıf etmjş,Jir . 1 

Profesör Aynştayn'ın evi ve emli~I mü
sadere edildi 

1 

Ç 1 k ar a n ve B a f y a z ı a n 

-· ~~~~~~-E_._A~· -M_ü_s_te_ca_pb~ot_l_u_ 

ikinci YIL - SAYI : 357 

Mussolini - Laval 
- ------

Roma konuşmalarının neticeleri 
"Correspondance Politipue et diplomatipue• den 

Roma'da yapılan Fransız llyor. Bu anlaımayı beraber· 
iıalyan müzakereleri dün ce lmzalıyan uluılar evvelO. 

gece filen aona ermlf bulu· 1 yalnız Franaa ı le ltalyadır, 
nuyor. E lde edilen anla t ma· Zira yukarda da ıöyledlfl 
ların kat'i ıekli ise bugün mlz gibi bu iki ülkenin he· 
tebliğ edilecekdir. Bu teblil defi; kendi karıılıklı hare· 

ket ve durumlannı her ıhtı· 
male kar~ı bazı tamamla· 
yıcı protokollarla tayin et · 
mekdir sonra da bu anlama· 
ya ittlrak etmek üzre Avuı · 

turya'nın bütün komıu uluı 
ları davet olunacakdır. Böy· 
lece aırf karar vermek için 
vücuda getirilen bu deYlet, 
ler kurumu, lüzumunda. ay
nı haklara malik olan bir 
devlet in istiklali hakkında 

ıöz aöyliyebilecel. durum da 
olur. ikinci antlaımaya ıe . 
lince onun tahakkuku yalnı.z 
Franaa ve ltalyaya defli 
aynı zamanda bu antlatma 
ya ı ıtırik etmlt ola• bGtOn 
diler devletler Ye bllbaıaa 

büyük devletlerin alacaklan 
vaziyete baflıdu. Bu antlat 
manın a11l özilnQ tetkil eden 
Avuıturya meaeleıl defli bel
ki Tuna .davamıın heyeti 
umumlye ııldtr. Bu itibarla 
M ı carlllanla küçük • itilafın 
ve bilhaua bunlarla YuıoalaY 
ya : difer taraftan da Yuıoa · 

lavye ıle ltalya ara11nda 
ıulinaıebetlerln lnkltafı ıtt · 
dikçt ehemmiyet kazanıyor. 

Mamafih bn mevzu etrafın· 
da Roma'dan henüz hiç bir 
malumat gelmemltdlr. Hatta 
bu meıelelerln ıörllılllmeıl 

bile katıyen aonraya bıra. 

kılmıı ı i bt görünmekdedlr· 
ler . zira Mu11ollnl cumarteal 
ıünkü söyleYinde Fransa ile 
ltalya'nın Orta Ayrupa'dakl 
kartılıklı Ye muhtelil doat· 
lukların an yaz ıeçmelerl 

aala mevzubabı olmadıiı· 

nı beyan etmtıdlr. Bununla 
beraber " reviılonnlıme,. ve 

ahali indinde ehemmiyetsiz· 

dir. Zira asıl mukavelename 
lerln metni alenen neıredil

meyib hiç bir zaman herkeıe 

blldirilmiyecek olan lıazı 

ilave protokol kayıtlarile ta
mamlanacakdır. 

Şimdiki halde lntlıar ede 
cek olan kısım ancak iki 
hükürretin genel ıiyaıan ın 

baı1ıca meseleler i bakımın 

dan uygun düıen ıörütlerlnl 
teıb i teyliyen bir protokol· 
dan ibaretdir. 

Hal buki bu k ııım yapıla

ca k muahedelerın asıl mil 
hlm olan özlerine nlsbeten 
ancak alelade bir mukaddi-

me maklyetlnde ka'ıb umu · 

mlyet itibarile ayrı bir pro· 
tokola konmayıb sadece, 
medhal denilen haılangıç 

tarafa konur. Her halde mu-
hakkak olan bir ıey vana 
o da bu neıredilen ıuımın 
ehemmiyetinin; uluslararası 

değerde buhınan muhtelif 
meseleler hakkında varı lan 

anlaımanın ehemmiyetine 
bağlıdır. Varılan uzlaımala· 
rın mahiyeti , umumi hat ları 

itı bari 1e . da ha ıimdlden Fran
sız matpuatında ıöıterllmit . 

ve esas itibarile Bay Laval'in 

Romaya ıeyahatından evvel 
matbuatda lntııar etmıı olan 
tebliğ lere uymadkadır 

Mevzubahı anlaıma, her 
ıeyden e vvel flmali Afrika'

da Fransız - İtalyan müı· 
temlike meselelerinin teıbl-

tile a l akadardır . Bu meıele 
ler arasında Tunuı'luların 
milliyeti ve Libya hududla· 

rının düzeltilmeıl meaeleıl 

a11l Fransız - ltalyan dava 

ıına a it buluııanlar oldu · 
ğu doğrudur. Bı.na mukabil 
1 labeıi stan ile Eritre hakkın 

da alınacak kararlar aynı 
zamanda ulus l ararası menfa 
at l arı da müteeaalr edebilir. 

Orta Avrupaya dair veri 
len kararların içinde bilhas -
sa iki nokta dıkkatimizl 

çekmlye değer: Bunlardan 
bi risi , Franaız ltalyan 
.,consultatıf ., - «danıımalı . 

uzl aımaaı , diğeri de Orta Av 

rupa'da bir ademi müdahale 

antlaıma11 projeıldlr . Bun· 
ı 

!ardan ıl yasal bi hakikat 

tetkil edeni yalnız danııma· 

lı uzlaımadır; bu uzlaıma 

Bay Mu11ollni'nln Bay La· 
val'a bır ho11e'din armağa
nıdır. Bu ıuretle gelecekde 

ltalya 'nın Avuıturya iıtıkli· 
linin idamesi huıuıundo yal 
nız baıına tedbirler a lmak 

• antirevlıionniıme,. itibarile 
herhangi bir karann yeril · 
meıl ııı yet mevzubahı ola
cak olursa bu muhtelif 
doıtlukların bundan müteeı 
slr olacakları da tübhetizdlr· 

Franuz dıtitleri bakanı 

bizzat kendlılnin de ıöyledi 
ğl gibi Roma'ya büyük llmll· 
!erle gltmitdir; mahaza bu 
ümit lerin tamamen yerine 
gelib ıelmemit oldukları 
hakkında birıey ıöylemek 

Şimdiki halde imklnıızdır. 

Franaa ve ltalya araıındakl 
doıtça yaklaımamn Avrupa· 
nın ılyaaal teklmlllü bakı · 

mından çok mühim bir va
kıa te~kll etdlii muhakkak
dır. Bununla beraber Roma 
görüımelerlnde bir çok bü· 
yOk davalar henüz muallak 

lsParta ticaret odası 

İd nanyurdu kuçükleri ile 
1 irlik k çük erı in 15 sayı· 
ları o·duğu için fıı a maçı 

nı örıLı ·ıü:ı:deki hafta için· 
de yaparak aralarındaki 

kup .. yt al.ıcaklardır 

1 rdir. 

Ankara, 18 (A .. \) Eugün 
yapılan futbol ırıaçlaı 111 da 
Çankaya 3 1 \1uhafız gücü 
nü yenmiş ve şampiyonanın 
birinci devre•inın ba~ı ·otmuı· 
dur 

Londra, 19 (AA} - Çin 
.l.ıpon dostane münasebetle· 
rinin ıad sı için müzakAre· 
!erde bulunınok üzere Japon 
Baş bakanının Nnnkııı'e se· 
yahatınn hususi bir ehemmiyet 
verılmekuedir. 

ki - dan geı1 durub ancak Fran · 
Evi ve topra arı mu-, sa ııe beraber hareket ede-

da bırakılmıı bulunuyor; 
ıöyle ki; liyasal alandan öko· 
nomlk alana geçilir ıeçİlmez 
ınahud ve eıki zorluklar 
heuıın bat ıöıterlyor. Gerçi 
ökonomik meaelelerln Ro
ma' da ne dereceye kadar 
gözönünde bulundurulmut 
ve halledılmit oldukları tlm
dıden takdir edilemez; bu· 
nunla beraber ökonomlk 
meaelelerln ıenel ıly&ladan 

ayrılmamak zarureti her yer 
de oldufu atbl bılha,.. Tu· 
na ha valiılnde keııcltstnl hlı· 

ıetdlrmekden ıerl lıalamaa. 

l~p rta, ISj\.A] Ticaret 
:dası dün Y35 yılına ait ılk 
llplantıaını yapmıf ve yeni 

) ıl 1 
çıı •tmalıırı h•kkında bazı 

Ilı h ı rıt konuıma olmuıdur. 
Bundan bllşka ( A ll ) 

gümesi lıirincilerı de bu cu , 

sadere edildi ceğını teıbit etmekdedtr. Bu 
Bertin, 19 ( A A.) - Pro [ ıuret le ltalya tlmdiye kadar 

fesör Aynştayn'ın evi ve top- üzerine yalnız batına almıf 
rakları Pru ~ya devlet i heea . ı olduğu meıuliyeti Franaa 
hına ınüıadera edilmı,d ir . ile blllüieceAlnl taahhllt ey-
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yer sarsıntısına ağrı· ~Ç~ $ li H 1 R V E • V 11 l AV T T • ;;-
yanlara yardım. 

1 
d 

m~::v~:: .. 1 :e~s ::n:t::a kinci Seçiciler seçimi 1 Gönen e Köy 
olrıyanlara burada halk se Hareketler·ı 
ve nye ardıma koıınak- Vılayetin çoğu yerlerınde biti -
dadır Yardı°' edenlerin liı· 
teli....... rildi. Ve verdiği müsbet neticeleri 

L K. E1aml FGyük kurultaya Saylav ı 
50 Bay Osman otln Mehmed ıeçecek olan ikinci seçiciler 
50 • Emin oğlu Mehıned ıeçtmi kazalar n çoğu yerle 

1 

50 • Kapdan Mehmed rinde bitlrilınlt va birlikle 
50 " Tallt Ali ve oflu Nihat 

C. H. F namzetleri kazan 
25 " Terzi biraderler 

Birinci mıntaka köylerinde altı ay içinde 
neler yapıldı? 

Gönen, 18 ı S Ş l - tl irinci auz haliılarına sıhhi kuyular 

çojtu bitmlf bulunmakdadır 
Geri ~alanlar da bugün bıte. 1 
cekdır. Yarın seçim itlerinin 

son günü olduğu için her 
yerde bu itin muvaffakıyet mıntaka köylerinde 1 6 934 

1 den J.1.935 tarihine kadar 25 " Eıklci Oıman mııdır. Keutimlze bağlı na 
hiyelerln de seçim if1erinia 

le baıarılmaaın• çalıı,lmak· 
dadır 

20 " ttayan Fahriye ailesi 
Bedriye Bir Çayıra Bir Ge~in 

altı köyün içinde aıağıda ki iş
ler yapılmıı<lır. 

köy boğalarını n barınmaları 
için 120 lira sarf edilerek 
mükemmel bir dam ve 1.i• 
tifiğine bir de konuk odası, 

köy içerisindeki içmn su ku· 
'usunun ağzına 75 santim 
irtifaında lı eton bılezik taıı 
vapdırmııdır. 35 dönüm köy 
tar l ası hazırlanmıı, yazlık 

mahml ekilmek üzeredir . 

l 5 bay Abdürrahman 
1 O ıı Sü'eyman hafız Ali 
1 O Ebubekir maba!leıl 
17 20 Camii kebir mahallesi 
10 Hay Raca Alı 
10 » Hacı Niyazi 

Tepecik'liler çayır işi halledilmeden kızı 
vermeyiz diyorlar 

5 • Telrrafcı Ahmed 
S " Erramalı hacı \lehmed 
5 » Mehmed oğlu Oıman 
5 • Bakkal Ahmed 

Aslıhan• karyeainden Yu- lüyorlar. Tabii bu istekleri
auf oğlu Ali ile Tepecik'den j ne aksi ceva!ı ıre:lyor 

Receb'in hemılreıl evlenmek Diler terafdan nikiıh kı 
üzere düğün yapılıyor ı yı lmıt ve düıtün baılamıs 

5 .,. Saatcı otlu İsmail 
5 • Manifaturacı Şükrü 
5 " Afif 
5 " Edremitli Tahıin 
S • Kayalı ollu Fahri 
5 • Kayalı ojtlu lamail 
i • Kavuk ojllu Ahmet 
5 • Edr-ıtlı Faik 
S • Klremitci Ahmed 

' 

Fakat evvelce ıkl köy 
arasında münazaalı olan bir 

mera meselesi ortaya çıkı· 
yor Tepeclk'liler hep bera 
ber kızın annesini A ılıhan 
karyeaine zorla göndererek 
bu meranın kendilerine hı· 
rakılmaıını iatiyorlar ve bı
rakılmadıjtı takdirde rüvryi 
ııellnılz bırakacaklarını ıöy-

dır Tam gelinin güveye, As 

lıhan karyeılne gönderl '.ece· 
ğl zaman Tepecik delikanlı 
ları kızı kaçırıyorlar ve fÖY· 

le bir haber ııönderlyorlar : 

- Kız bizim kardetlmiz· 

dir Bu çayır meaeleal bal 
ledilmedikden aonra güvege 
ııe' ini veremiyecejtiz! 

4 :t Kemal ve Haydar 
5 ıı Çakı.rın ~ebmed 

5 » Kacı A11m 
S • Talit Mu•tafa 
5 » Lert Meluned 

Bir Sarsıntı ' ı ~AVA~ 
Daha oldu 

5 

s 
,. Sel•k oıtlu Meumed 
,. k61e ojlu F akrl 

3 60 Çıylt aade m•hallesi 
3 Bay Tuzcu Mehmed 
2 
2 

• Bakkal Neıet 
" Mahmud oğlu Ahmed 

Erdek, 19 [S.Ş) - Dön 
buralardl\, sabahleyin saat 
10 ile i U,3G arası oldukça 
hızlı bir ;yer saraıntısı daha 
olmuıdur 

Bu sallantı da bir az he-
2 • Can ız aade A9tm yecan uyandırnuıaada zarar 
2 .,. Cansız zadeAfıf yapma•nııdır ı rbk halk 
2 • Saatci Ali böyle sauıntılarn alıımıı 
2 •• Kavcı ollu Hali ibra- olduğundan bir aıı: ıonra he· 

bi.ıo • yecandan 1.-ir iz bile kalma· 

3 " Hacı Hüa~yln mıidır · 
2 • İbrahim helvacı SAVAŞ: Cuma günkü bu 
2 • Manifaturacı Hüınü earsıntı pek az kimaelerin 

duyabileceği bir ıekilde ve 
3 65 !lamam batı mahalle- aynı aaatte Ye 0 eece mub. 

si faal heyetinden telif ve hafif olarak bir 
1 Bay Adil ojtlu R .. ıat kaç defa keııtlmlzde de 
1 • Velı ojtlu Ômer ı hiaaedllmitdir. 
1 • Şanlı ojtlu Mehmed r·----~----·---
1 I> kt Ah d ı 1 • .Cemal Karabat ojtlu 

• >a yr• ar me 1 Uüseyln • " 
1 • l!akkal Bahattin ! ı ; lbrahlm kuab 
5 • Sohta ojtlu hacı ıman ı . T erıı:I laınail Hakkı 
3 )) Derelıöylü molla Muı· 3 " Şef illaıyon Ruhi 

tafa S 87 ,25 Tekye mahalleıi 
1 35 Hamambaıı mahalleıi faal heyetinden 

faal heyetinden 117 S Toplanan yağ beılelt 
3 10 Yeni mahallesi f•al 4 flay Bacı ıtılmi 

heyetinden 1 >ı Eczacı Tevfik 

1 Bay Keıaf Lütfü 629 32, ~5 

Roman Tefrikamız: 46 

Sa V<tştaıı 8<ı V<tş<ı 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Sovari zabiti Gebze kayma· 
kamile yapdığı mli:ıakereden 
aonra kara arslanı da alarak 
hu çetenin takib ve tedibi 
için bahçacığa hareket et 
df . Her ıhtımale karıı Yah· 
ya Kapdana da hareketlerini 
bildirdiler, 

ça'ıımıyoruz. Ecdadımızın 

ve bizim çalıııb dıdındil!lmiı 
hep padifahlar ıçln Yalın 

oyak baı• kabak ııezeriz , 
onlar zevk ediyor. Madamki 
peyııamber vekilidir . reisin• 
alzin başınıza ııeçıln, gi vura 
kartı koaun 

Diyordu . lıte bu esnade 
ıon günlerini yaııyJn Yahya 
Kapdanın 7mı dimajtından 
aaçdığı nur.u eserlere köylli 
iman etmişdi 

A" one ücreti 
YIL Gl 800 KurUf 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri tal<•ite 
baQ-lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar ııeri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 

--+--
Gazeteye ilt her huıulta 

Netrlyat mGdlirlüğüne 

milraae.t edllmelldtr . 
+--

SAV AŞ Cumartesi ııiinleri 
çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire f 

SAVAŞ 
Telırraf adresi: Balıkesir 1 

rı zabitıle kara arslanın ve 
bGtGn arkadaılannın b tbçe· 
cik taraf 'arında bulundukl:ı-

' rını haber alan çerkeJ ilik· 
met en ıerl vasıta ile )stan 
bul hükumetini haterdar edl 
yor ve Yahya Kapdanın yal· 
nız denecek derecede Tavıan 

1cılda bulunması haıebile öldü· 
rülmesi ve yahud elde edil
mesi kolay olacajtını anlatı · 

yor. 
Milli teıkllitın ileri gel~n 

muhaliflerinden umum Jan-
darm1< kumandanı muavini l lil 

ııoı beyin ku nand .. ında Üs
küdar Jandarma taburu ve 
dıjter möfreze Jandarma 

Sllvari zabiti!~ kara ara· 
lanın uiradıjtı bazı köyler· 
de çoluk çocuğun ajtlaıdığı· 
nı gözlerlle kördüler Ve ıe 
beblnl ıordatdarı vakit Yah 
ya Kaedanın idamı için Pa 
dltalıın irade ve tehlallmın 
fetva verdlllnden mlltee~s r 
oldukları cevabını alıyaıp.. 
!ardı 

Fıtri zeklya malik T!irk 
k6y 6sQnlln , Padııaha olan 
n e f r e t 1 e r 1 burada 
bat gösterdi ve hatta bir 
koca karının tavanı hayret 
ıö.ı:lerl kartuında ıü varı za · 
tııu meıt oldu. 

Bahçecik altındaki dutluk
da. milli müfrezeye puıu ku. 
ran rum ve ermeni çeteıinı, 

ge'en uıücahidlerl görünce 
çil ya vruıu gibi dağı lıb dağ- I 
lara iltica etmek ve ınllli 

müfreze de bunları takib ey-
1 

le •ı.ek mecburiy tinde knl· 
mıtdı. 

kuvvetlerinden müteıekkil iki 
'bin kiti ık bir kuvvetle Yahya 
1 Kapdanla dört arkadaıının 
tenkilı için hareket etdikle 
rl zaırıan Yahya Kapdan da 
arkadatla• :nın iklsıni köy:e · 
ra gönderniı süvari r.abitl 
ile kara aralftnın ne tarafcla 
bulunduk arını öğrer·üb on 
!ara ilhak "etmek üzere h" 
zırlanıyordıı 

Koca karı yarış yakıla 

anlatıyordu 

- Ollum, biz kendimize 

Bu taki'·ın devaıııı esna 
sınde. Yahya Kapdan İzmit 
den avded etmıe, l'avtııncıl
dıı Y•lnız dört arkadaıile 
beraber bulu.au,orcl11. sava-

1 O kinun sarıl 336 g"cesi 
bu iki bin kı,ılik ku v 
vet, Taytancılı ıararken 

bu gaddarııne Ye hainırn,, 

Mı-eketdeıı bihaber Yahya 

Tuzakeı li.övii . . 
Cumhurıyet meydanında 

abide ıeklinde bayrak dire 
ği, bıırgu vaıtasi 1 e iki tulum · 
t>a köyü su baımamaıı İ\ in 
çay kenarında müteaddid yer · 
terine çeldirme, köy sandı· 

ğından 300 l ı ra mektebe 
vererek i1avei inıaat, taı ve 
beton dır :lılerle bahçe 
du>'arlıuı ve sıhhi hala yap· 
dırılnıııd.r. Gübreliğide köy 
içerisinden 200 metre mel&· 
feye k .. ldırtmıidlr, 

Köy konağı, mekteb, ca· 
mi, konuk odaları, bütün 
evlerin iç ve dı ı badanaları 
tamamlanmııdır. 

Köy masraflarına karıı 

varidat temini için 200 dö 
nüm köy tarlası hazırlanmıı, 
bunun 61 dönümü kıılık mah
sul için sürü: müı ve ekil 
mış, 1 39 dönümü de yazlık 
mahıulüne sürülmüıdür. 

Bostaııcı li.iiyii 
Cumhuriyet meydanında 

abide ıeklinde bayrak dire 
tı, bataklık yapan au biri· 

kintilerinin akıb gltmeıl 

için 250 metre uzunluğun-

da umumi bir akıntı yapıl

mıı, IOU donüm köy tar'aaı 
hazırlanmıı 20 dönümü seb

ze bahçeal ve etrafına mun
tazam tel örgü, 80 dönüm 
de yazlık mahsul ekilmek 
üzere ıürülmüf, köy konağı, 
cami, konuk odaları, iç ve 
dıı hadanaları, kuyusuz ha
lilara kuyu ve çukurlu ha 
lalar yapdırmışdır. Hasta 
olanlar haatahaneye ııönde
rllmlf 'l'e fakir çocuklardan 
6 çocuk geydlrmııdır. 

Alae<ldi 11 kii~·ii 
Cumhuriyet meydanında 

abide teklinde bayrak direği, 
iki çeımenln künklerinln 
onarılma11, dört evin çukur· 

Kapdan uykuya dalmış tur· 
lunuyodu. 

S•h•ha kartı Tavıancıl 
halkı, köyün dütman tara· 
fından aarı'dığını haber al
mıı ve ilk it olarak Yahya 
Kapdanı haberdar etmeğe 
ıttab etmlı bulunuyordu. 
Yahya Kapdana, bu kara 
haberi ilk evvel vermeğe 

giden Tevşanrıllı llaaan 
ağa, Kapdanın yatmakda 
bulunduğu eve geldiği vakit 
Yahya Kapdanın abdestha· 
nede bulundujtunu öğrendi · 

llasan ağa . iki oda ara 
unda ayak üzerinde Kapela 
nı beiı.lerkep, Yahya Kap· 
danın kolları sıvalı olduğu 
halde '.muılukdan çıkdığını 

gördü. Yalıya Kapdan, lla 
san oğayı göıür görmez: 

Hayır ola ağa, dedi. · 
Bilıyorurrı, bir kara haber 
getiriyorsun. H,.n bu rece 
rüyamda çıfı sürdüm. Mut-
1 .. ka btJ gün ölec.,ğinı. Ar
tık dUnya itini bırakıl:. ah· 
rete gitmeğe hıı.z ı rlı..ndım. 

1 liç yapmadığım eyi yapıyo 
rum Görüyorsun ya, ahdest 
aldım. Şimdi iki rik'at da 
namaz kılaral!ını. 

Hasan ala ,aıırdı kaldı. 

• 
ilacı ~tı•rıles kih ii • • 
Cuınhurlyet meydanında 

abide ıekllnde bayrak dire
ği, umumi bir haM 11hhi 
olarak üç P.vfn çukurlu ha· 
laları, satın alınmıı olan cins 
buğanın barınması için sıhhi 
bir dam ve Lir konuk odası, 
25 metrelik kaldırım. bir 
kuyunun ağzına beton bile
zik yapdırmııdır. 

.\ :oillladPt'(' idh Ü 
• 

JOO metre kaldırım, köy 
lçersindeki bütün yollara 
çakıllı kum itleri . bozulan 
çeıme künkleri, ve çeıme 
lerin tamirini ve iki tu ku
yurnnun ağızlarına 75 san
tim irtıfaında muntazam 
beton bilezik, kuyunun et: 
rafına sahanlık; Cümhuriyet 
meydanında abide ıeklln de 
bayrak direjti, mektebin ta
miratını, köy konağı, cami· 
konuk odaları, C. H. Fır 

kasının odalarını ve bütün 
evlerin:iç ve dıı badana' arını 
yapdırmışdır 

110 dönüm köy tarlası 

hazırlanmıı 20 dönümü kıt· 
lık mahsulü ekilerek 90 dö
nüm de yazlığa ayrılmııdır. 

Ha\ nırıııe li.ih ü . . . 
Dört kuyunun ağzına 75 

santim yüksekliğinde beton 
bilezik. ve etrafına sahanlık, 
Cümhurlyet meydanında abi 
de ıeklinde bayrak direği, 
mektebi tamir, köy konağı, 
cami, konuk odaları, halk 
fırkası evi, bütün evlerin 
iç ve dış badana iılerini 

yapdırmııdır 

90 dönüm köy tarlaaı ha· 
zır'•nmıı, 90 döuümü de 

K .. pdan bey dedi. Al 
lah aıkına nereden haber 
alıyorsun bunları A ilah gös 
termesin, sen ölürsen biz de 
hepirı:lz öldük demekdir 
Yalnız ıunu söyleyım; köy 
şimdi sarılmışdır 

- Jandarmalar, değil mi? 
İçlerinde yüzbaıı Nail de 
vardır . Hen ö'eceğim. Dün
yanın bütün komitecileri 
ölürken, birkaç kişi öldürür
ler , .. 

· İşte onun için geldim, 
Kapdan bey Biz de, eli si· 
lah tutan köylüyü çıkaralım, 
bu gavur taraf.ları adamlar 
la döğüşelim. 

Hayır!.. Ben onu is 

temiyorum. Ben ölürken, 
be n 1 m k a n ı m d a n 
başkasının kanı dökülmeme· 
li işte silahım. bo'llbalarım 
ve tabancam. l:iana teslim. 
Arkadaılar her h .. lc!e takıb 
den gelecekler, stn ~e on'a 
ra teıli ı et lla~ kınıda ba 
na helal et, ben aana edi 
yorum 

Dedıkden •onra hv ' ı 
adımlarla odaya girdi. Fi· 
lıııtasile tabuıc a ve altı 

daııe bon , bayı llasan •ğaya 
itaret ederek namaza dur· 

1 1 

-ı ~ikayetler ve dilekler 
1 .-

Bir köprü ı le bir sokağın kal-
dııımı yapılması va bir &Yin 

yıkılmuı ıazıındır. 
Dün bir okurumuzdan ıöy 

le hır mektub aldık: 
Üçpınar yolu üzerinde bu 

lunan köprü üzerinden geçil· 
miyecek derecede harap ol· 
muıdur. 

Bundan baıka bu köprü 
nün karşısındaki Oeaki oğul· 
!arına ait taı mağazaya bi
tlıik ahıab bir ev de yıkıl

mıya yüz tut '""' biı halde· 
dir 

Bir kaz" ya meydan verme · 
mek için bu iki fey üzerine 
lıeledlyemb:in dikkat gözü 
nün çekılmesi vicdan borcu. 
muzdur 

Yine bir okurumuz bize 
,u tikayetde bu undu: 

Futbol's'lhas nın şimal du 
varından çıkılan )Ol kışın 

kötü bir hal alıyor. Evleri· 
ınize giderken basacak ça · 

1 mursu7! bir yer arıyarak ve 
oradan oraya sıçrayarak gi- / 
diyoruz. Geceleri ise orodan I 
çamurlara batmadan gide 
bilmek imkan bariçindedir 
Buralara kaldırım yapılarak 
bizi bu çamurlardan kurtar 
masını belediyemizden bek 
leriz. 

SAVAŞ: Okurlarımızın 

lıteklerini yukarıya aynen ko· 
yuyoruz. Bu iatekleri beledi
yemizin göz önünde tutaca· 
ğından eminiz . 

yazlık mahsul ekilecekdir. 
Bütüu köylülerin yardı

mlle mekte b bahçeıinln inü -
ne muntazam depo1u bir 
çeıme, suyun kaynak yerin· 
den depoya kadar su yolla. 
rı künkle yapdırılmııdır. 

Çeımeye Cümhuriyet halk 
çeşmesi adı verilmiıdir. Köy 
dahilinde dört çeşme daha 
tamir edilmişdir Sıtma ya-

pan 350 metre murabbaı ba· 
taklık kurutulmuıdur Ca· 
miin bahçeleri ve bütün bı. 
naların badana itlerini yap 
dırmışdır. 

f;ökç~ SU, 4)ırpaıı Hl 

O~ıııan pazan ~ö~ Ü 
Gökçe su çırpan köyü 

Osman pazarı köylle bir
leşerek köy büdçelerlnden 
muvafık bir ıeki lde bir mek· 
teb yapdırmıı ve intaatına 
120 lira sarfetmltdir. Cüm 
buriyet meydanında bir bay· 
rak direği dikilmitdir. Bir 

dıı. llasan ağa hıçkıra hıç· 
kıra ağlıyor, ne yapacağını 
şaıırmıı bir halde, her z•· 
man solgun duran Kapda
nın yüzünün anide kesbet
diği cazibe ve yanaklarında 
hasıl olan allığı temaıa edl 
yor. Yahya Kap dan iki rlk'· 
at namazını bitirdikden aon· 
ra, yüksek sesle duııya bar 
lada · 

- Hüyük Allah! Bilerek 
veya bilmiyerek iılediğlm 

günahlara tövbe ediyorum. 
Kalben, sana daima tapdım. 
Mektebde okumadım, arab· 
ca bılm!yorum, dua edeyim. 
lürkce dua ediyorum. Hü 
yük Allahım! Türk millet:ni 
ve Türkiye toprağını düt 
munlardan e~lrge, yanlış 

yolda yürüyen Türk varsa 
onları ıslah et . 'lustafa Kemal 
Pıı.~aya uzun Ömür ver, ya. 
rabbi . 

Yahya Kapd~n duasını 

1 ıt i r<lik<len sonra belki ha 
yatında gö~terıncdiğl bir neıe 
ile llasan aga )'ll bakarak 
kıı.hkaha ile güldü ve: 

Has1n ağa hepimiLin 
gideceği yola gilm~k ı çin 

ı hazırlandım. Köyü aaran 
Türk çocuklarından birlalıılo 

1 Bana göre 1 

172 -

Hayat; kutubları aevlnç 
ile merak olan bir mihve
rin etraf.nda döner, kutub· 
ların blrletdlği gün, hayatın 
tadı kalmaz, oda söner. 

123 -

Eıklden: 

Bir taıla iki kut vurmak 
meıhur idi 

Sonradan: 
Bir taıla iki değil ;üç ha·t 

ta beı kuı vurmak lngtliz 
ıeyaıeti olmuıdu . Fakat uçan 
kuılarbile kurnazlaıdığı ve 
teıadüf denilen ( anka) da an· 
c~k hayal ufuklarında do 
la,dığı için bugün o alyaıd 
de buz gibi auya düttü. 

O.halde? 
Birtaıla ancak bir kut··· 
Fakat; hiç bota almamak 

ve gözünden vurmak f8r 
tile!. 

129 
iradeye yine ancak irade 

ile hakim olun<! bilir. 

S. &uı~ 

çeıme tamir edilmlf, kay 
koruıu tımar edilmlı ve 
muhafaza altına alınmıı. 30 
köprü yeniden yapılmıtdır-

Sa ra~lar k.i.i) ii 
Cümhuriyet meydanında 

abide ıekllnde bayrak dire· 
iti, 750 metre kay yolu, ca
mlin tavanını, bütlin k6y 
binalarının badana itlerin İ 
} apdırmııdır. 

Kalfa köy ii 
• 

Abide ıeklin"de bayrak 
direjtl, iki çeımenln tamir•· 
tını, 700 metrelik yol yap· 
dırmııdır. 45 dönlim tarla 
haııtlanmıı 27 dönllmü kıt· 
!ık, 18 dönümü de yazlıta 
ayrılmııdır. 

Bu itleri baıaran çalııkaa 
Gönen birinci mınt•ka kl· 
tlblni överiz 

. ........... _ 
Bay Refik 
Sağlık ve aoy1al yardım· 

1ar bakanı bay Reflk'ln bu 
günkü trenle kentimize rel
meıi beklenmekdedlr 

Düzeltme 
Perıembe ııünkü aayımızda 

Hıldll•hmerin sar .. ntıya ut· 
rıyanlara 13000 lira gönder· 
dijti yazılacak iken 1 300 il· 
ra gönderdiği yazılm11dır. 

Düzeltiriz 

kanına girmek kııdar büyük 
bir cinayet olamaz. Ancak 
baılarında bulunduklarına 
iman etdiğiın Hilmi, Nazmi 
Nail,ve Abdurr11hman'm ha
yatlarına halime vermek, 

memleket için hayırlı bir it· 
dir Lakin bunlarla kartı kar

ııya gelmek, iki bin Türk 
çocuğu öldürmeğe mütevak· 
kıfdır Bunun için, tek bir 
ıilah patlamasına razı dejtil · 

dim . Zaman ge' ir, o hainler 
elbet cezalarını çekerler Beti 
od .. da oturacağım, sen bu 

silahlarımı ili, onlarda gel
sin. beni ne ya1•acaklar•• 
yapımlar 

Yahya Kapd~nın nekadar 
söz eri olduğunu, pek ala bi 

len 1 la san ağa i1rar edeme· 

dl. Kapdanın silahlarını al· 
dı \e duğru köyün kahve· 
hım~sine gitdi Kahvehane· 
de, köylüler toplanm11, elle 
rinde silahlar, bellerinde fi· 
~enk1 er olduğu halde. l\ap· 

danın i,aretine bakıyorlar. 
Hasan ağ>, Kapdanın dlil" 

diklerini köylülere anlatdıkd•11 

sonrıı., bir miinakaııodır bat· 
lada Bazı köylüler,behemeh•I 

jandarmalarla miieada- -· 
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Ulkü yolunda 
lloyd George' un proğramı 

Dail Herald, den 
"Mr. Lloyd George, biç 

"Novi Dni. den 
Yuııoılaya'da dündenberl, 

G. Yevtıç'ln rlyaııetı altında 

yeni bir kabine vardır. Genç· 
lerden ve çalıtkanlıklarlle 

tanınmıı kimselerden teşek
kül eden yeni kabine, içer· 
de genıı bir inana mazhar 
olduğu gibi dııarda da eyi 
karıılanmııdır. Peter jl11ko· 
viç'in kabinede Sübakanlıtı 
muhafaza etmesi. Kral Alek· 
sıındr tarafından çizilen 
ulusal ve sıyaıal yolda yü
rünmekle devam edeceflne 
bir alametdir. Yeni kabine· 
nin İçerde bırlık temin etme · 
ai ve bu ıuretle saf lam bir iç 
slyaıal ta ki hine muvaffak 
olması beklenmekdedlr. Ye
ni kabineye bir kaç fırka 
glrmlf bulunuyor. Kabineye 
giren fırka mümessilleri fr· 
kaların baıları olmamakla 
beraber istidatlı ve ıenç 

kuvvet 'tdtr. Büyük ölçüde 
teıkilata baılanması, yeni 
kabinenin umumi memnu
niyeti mucib olacak bir iç 
siyasal takib edeceğine esaa 
teıkll etmekdedir Dıı ılya 
salda da harıt ve çalıtma 
bir 1 iğl Jolu takib ediltcell· 
ne, yeni baıvekiltn ıahıiye · 
t ; temınat alarak tanınmak
dadır Bu kıymetlı de'flet 
adamı merhum Kral Alek· 
sandr'ın olduğu gibi Naib 
Prenı Pa vlın de teveı:;ciihü 
nü kazanmııdır. 

Kurd bofazızın ~eskin 
l>oyrazı bir ırafik gibi pet 
l>ete diıilmtıdik, ıarp kaya· 
lıldara çarparak yüz buruı· 
duran, gönlü ezen acı bıçkı· 
rıklarla inliyor. 

Savrulan karların, kopan 
kayaların . yerlere kapanan 
bodur çalıların ölüm ıılığına 
ölgün üç nefesle: makineli 
tilfenk hızıyla çat•rdıyan 

iki (32) karıııyordu. · 
Aklar üzerine çöken ak · 

ıam ılılerlnl burııalıyan 

dumanlar, bör nokta halinde 
lilzülen feralz ıtıklar( .. )köyünü 
llluttul~yordu. 

Bumuıtu ııenç muallilf'e ha· 
Yatın armağan etdiğl ilk ıızı 
Üzeninde dütündür•lü. Hayat .. 
liayat.. Bir değirmen 
laıı gibi çatırdıyan çenele· 
tinden öğünerek çıkan bu 
deyi'll , hayalini uzaklara 
fıdatdı. 

~fektebde ıeçen tatlı acı 

tünler, pek tapdığı mesleği 
ile karıı alınan kötü yönler 
tabur tabur geçit yapdı. Bı· 

liflerde okuduğu, hocaların· 
dan ııttdlği,lnancının verimi 
illlcü ıözlerlnde teklllenerek 
'erini ~yurdun yanık yüzlü 
leybeklerlne bırakdı. Tabi 
•tın bile amanıız •tıldırııla
rıle tik hamlede kendiıinl 

devtrmele çalıtmauna kız
rııadı. O duymuı,ııörmüı ve 
biliyordu ki yalnız tuurouz 
tabtat değil mahluklar da. 

Köyde nasıl karıı anacak· 
dı. Bu diltünceler içinde çal
kanırken bir odanm önünde 
hayvanın durduğundan ha 
bert yokdu. 

Ocakda tututan çam yar· 
lıırı odayı yarı parlatıyordu 
Ürkek ürkek kendini süzen 
86zlerden ııkıldı. Kulağına 

çalınan tunlardan kızardı: 
- Çak toy. tüytüı yok, 

olduğunu bıldırdi. 
• • 
• 

Sabaha kadar kötü rüya-
lar içinde yuvarlandı. Uyan· 
dığında bir türlü kendine 
gelemedi. 

.\cıyı bağrına baıdırarak 

ülkünün dikenli yolundan 
dönmlyeceğine tekrar ye· 
min etdi; vazifesine baıla

dı. .. 
• • 

( .... ) Köyinün bitmez tü
kenmez tlkayetlerlne pek 
alıımıt olan müfettif, bu 
durgunluğa hayret ediyor, 
bir türlü içinden çıkamıyor
du Bu köylülere ne oldu, 
aceba muallim kendini 
naaıl ıevdirılı :• Kafasında 

düğümlenen ıorguları çözmeğe 
uğraııyor .. Baı . ~fer ıeyi eyi 

l\endiıine ehemmiyet ver· 
miyen, geldiği vakit hindı 

kızartmaları ikrametmiyen, 
yerlere kadar efilmiyen bu 
genci ıuç olmadan da atdı
ramazdı. 

Mehmed ağanın vaziyeti de 
deftın•itdi. Mualltmt çok öğü 
yordu. Hatta filf'diye kadar 
baıka mualli ,n1ere yapdığı 

kötülüklere yirlnlyordu Bun 1 
dan bir ipucu yakaladığını 

aandı. Demek muallim Meh· ı 
med ağayı satın alınıdıı. llıh 

dedi, yüzü buruıdu "timdi 1 
burnunu ıürterlm Fakat. 
Ya Emine? .. Ne o'acak ağa· 
ya bır ıey olmaz. Yine gön 
liinü alırım. • Hu ışkllinl 
kuvvetlendirmek için bir kaç 
köylüyü de ıorguya çekmek 
gerekdi 

bir siyııai fırkaya 

olmıyan hür ve 
menıup 

müıtakil 

bir vataadaı gibi, yeni ıene· 
den itibaren uluıal kalkın· 

ma için uğraımağa batlıya· 
cakdır. 

lngillz mil i bankaıının 
ulusal bir suretde müraka · 
beıl lüzumunu ileri atan 
Lloyd George'un proğramın· 
daki parola ıudur: "l!irıey 

yapmak gerekdir!. 
Bu profram, Churfta Mr 

Lloyd George ile bazı yük
sek iktııadcılar ara11nda 
yapılan konutmalar•la hazır· 
lanmııdır 

Mr. L\oyd Ceorge'un pla -
nı önümüzdeki Kiinunuıanl. 
de halka ilan edecekdir Bu 
münasebetle Mr.Lloyd G~or 
ger bazı propağanda toplantı
lar yapacakdır 

Mr Lloyd George yeni bir 
aiyaıi fırka kurmak niyetin· 
de deği l dir. Maamafih hiç 
bir fırkaya mensup olmayan 
müntehiplerln, bu mil i kal 
kınma proğramının tatbik 
için kendine i ltıhak edecek
ieri ümidindedir. M Rooıe-

velt'in yaptığı tecrübe ~lr 

Lloyd George'u fevkalade te· 
ıir altında bırakmııdır. Ken 
disl hiıliı tereddüt halinde 
bulunan halkın gayretli bir 
programa iltihak edecekleri 
kanaatındadır. 

Mr. Lloyd, George 
ki: 

diyor 

Programın baılıca noktaıı 

lnglliz milli banka11nın mil · 
li bir ıekilde kontrolu olup 
bu tedbiri ulu~al kalkınma -
nın batlıca tartı addederim. 
lnglliz bankaaı hakiki bir 
milli banka olmalıdır. Yok-

Miifettıı yan;lmııdı . Arka 
pazarı ıavurduğu hınçları 
alamıyacakdı .. Demek, adeta 
niıanlısı ıayılan Emineyi de 
elinden aldırır· ıtdı. Tek Emi·' sa kapalı ve hususi bir mü-
nenin hatırı için ağanın iı - esaeıe değil! 

Yugoslavya'dakl bu yeni 
vaziyetin Bulga:ııt~n'da se
vinçle karıılanınaıını kabil 
değildir Çünkü Bulgar Yu. 
goılav yakınlıiiı merhum 
Kral Alekıandr'ın eıertdır. 

G Yavtlç Kral Aleknndır 

ile birlikde Softaya geldlğın • 
de bizde kıymetli hatıralar 
bırakm·ı ve münaıebetlerl· 

mlzın terakkı ve lnkltafı hak· 
kında bize inan-telkin etmlt· 
dır. C. Y evtlç, çarı mızın Bel-

teklerini yapmıı, ıuçuıu:r. M. Montagu Norman'ın 
muallımleri atdırmııdı Büı- Maliyeciler dünyaaının irada 

- Ana kuzuıu. · ı ·f d td'"I da aradı ziyareti eınaıında, bil· bütün köpürdü. Bunda da i ıın 1 a e e ıa zaman " 
- Eylli"e yoralım emme b ı k bü ük bi 1 1 k -k 1 tem l' ı t kil 5 partiyi kaybetmitdi . 

1 
u unma y r yan ıı ı · yu gayen n • e ın et 

Pek ıözllm ısırmadı. Artık her ıey bildi dedi . dır, Londra Hankacılık ale· edtoıı görüımelerde de hazır 
·- Zemane göbelleri ne Ne oluna olsun bir kerre minde onun fikrine tama· buluıımuıtu. Binaenaleyh bu 

k ti 
, j Yerinden koca bir taf yavruıunu kim iildllrmO,cltl 

8 lf f. fwledı. lrt bir 16vde ileri Bunlarla zihnini kurca· 
"Slovo,.dan dofru IUWI. YOzO mollDOr. larken "Karıl.,ım. diye hl· 

Türkiye pamuklu menıu- Çene k•mlklert tamamen tabeclen, bllinmtyen .. rı 
cad f1ıtıyaçlatını temin yo - dıfl.rı fırlamıt • .'Ôyle ki, ııaz ıiiılere bir daha balıcb. BO· 
lunda bOyük adımlar atmıt bebekleri hiç fark edtlmi• yOk karde,I. Doktor Nevzat .• 
bulunuyor. Aaac:lolaın• yor , Kulak vereli. Otüyen Halbuki o umumi hupd. 
merkezinde, Erellkle. yeaf , ellerini çuwaldan elbl-ıne ölmlf<IO. 
bir pamuklu menıucat fab· .. klıyor. Takırdı)'l andıran ..le, 
rikaıı teılı edılml,clir. TOr Keııdi kendine mınlclan· çenelerinden etrafa köpak· 
kiye teker ve pamuklu men dı. ler aaçarak b6tln kunetda 
ıucat ıibt batlıca iclhallt ı - Bu ıon de aç kaldım naaıl b" hale dO,clOlünO 
maddelerini iıuh .. l etmek- Hayır!. l,ıe, ıelen yeni dol heyecanla HUll'ev'e aalab· 
tedir. mut, bir ölü •. Evet, kokuıu yor; 

1935 ıeneslnde 1,030,000 clierlerlne kadar ıellyor.. - Yaralı dOtmütdüm.Aı-
tondan ibaret olan bufday Karanlıkda ılllııeyl andıran kerler beni sörmeclen ıeç· 
i&tlhaalatı 2,500,000 toııa üç hayli.. Dua eder gibi dtler .• Cebhe serüincle kuy
yilkaelmitdlr Memleket tçtn· ağız fApırtıları .. Biraz son· tu bir yerde kaldım. Ceçlr
de zahire ticareti ve ihraca - ra bofutm•la benziyen dilim kazadan kimseııln ha· 
tı da eyi bir listemle lnkl • •llrllltülü kavııalar .. Bıriıt ba· bert olmaclıtuıı biliyordum. 
ıaf halindedir. Dört fabrika- lırdı: Birkaç ııün aç kaldım .. 
nın çıkardıtı teker memle- - lley!. Dur diyorum· Esaaen ıııdaıızlılı:dan mi· 
ketin ihtiyacına kifayet et. Bak gelenler var Htzi ele dem harab olmUfCfu. Ôlee· 
mekde ve bir mikdar ela vereceklin.. lerin haabı yok Az ilerimde 
artmakdadır. Meçhul hayli aervllllder yeni can vermlt neferlerden 

Uluı demir yollannda ten- de kayboldu.. birinin pazusundan kan -· 
zilatlı tarife tatbiki hakkın- Beyazlara bürünmlif ko mell dlifOndQm. Kararımı 
daki Amerikalı mütehauııın ca bir kemik yıfım · Homur·! yapdım, kendimde bir az 
tavılyeıinln kabul ve tatbi· dandı •• Can kulaftle etraflDI kuvvet hiuetdlm. 
kı eyi neticeler vermlfdir. dinledi •. Titrek adımlarla Artık eyi olınu,dum. Yal· 
Tenzilltlı tarifenin tatbiki, yeni kaulmıı mezara dojnı nız bende bir hastalık pey· 
halkın rafbet ııliıterdiği de- yüriidQ .. Sert elleri, yırbcı da oldu. Harb biteli, canım 
ve kervanlarile nakliyatın hayvanlar flbl toprafı .,dt; hep lnaan kanı istiyor. l.ıaa· 
yapıhna1111a bundaa .onra etdl.. bul'a adım atılıtım s6a· dit 
meyd,m bırakmıyacakdu. Kafa taaıada kaybolan itim ılze utramak oldu. 
Maliye slateınlerlnln iıll.bı ıözleri parladı. Çlrlk ıbt· Karanlık bir ııece. kiiflı:e 
için de bir Fran111 mütehaı- lerl 11ratdı. o.fi.. ballDUf ıeldim . klipekler kokumclaa 
ıı•ı davet edllmltdlr Bir gibi shlerbli alda.. Bar 

1 
tanıdılar . BüyQk aalondaa 

Türk - Yunan komlıyonu uırlO lnaaa•ror .• lfır, alır Emel'tn odaeına ,ırdım.Kar· 
da iki memleketin batlıc9ı çukurdan çıkan ç11valın ke-

1 
yolaudır, yeni açmıı stil 

ihracat maddeleri olan tO· lı.ik otlanoa atddılı ıiirb· ııbı yatmq. Dayanamadım 
tün ve kuru ilzürnOn korun· dü •• RafllJI, ııüıel bir kıı .. 1 dlılerlml yumupk bo,.z_ 
ma11 hakkında mllıterek ha Henllz ölmüt . irkildi, ulu· 1 ıeçlrdlm. Canavar ıtbl ka-
reket etme ltiııi tetklka bat- ınıya beııziyen -.ile: 1 mm emdim. Huaev,- as ev· 
lamıılal'dır - KQçOk Emel.. Dedi. , vel de İenln kanmı eaı-'ıı· 

Japı~ya Kına~ı ile yıni 
hır ticıret ıntlıs11ası 

çarelıriıi ınyır 
(Japon Timeı, den 

Kuru elleri ceaedln Gurtn · j d&ın. 
de dakikalarca dolafdı.. Ben Ölsitn ıiizlerini lı:apalDlf 
onun tatlı kanını. her ak- dinliyor. Hayli u:salda,dı. 
,am beyaz k6flrde bO«ln çıkarıldı kuJUya ..ıdı. 8 ... nı 
vahtetlmle emerdlm • Ben söle dikerek uludu, uludu. 
de onun ıtht toprak olma· Birdenbire kayboldu: 

lıyım. ~anbkcla ı- hayal 
Bana yııva olan "Karaca kendini yok etdtı . 

Ahmed. eararla dolu De- Zavallı baba hqııı:s 'flc ..... 
mek bundan sonra beni her beyaz kitk6n m ıwllltn .. 
ııölıe kofalıyacak. Kaa ye· bırakdı 
rine beyaı ıu tçecelim •. 

Sarı toprakların beyaz dıyen hocam? denlyecekdt. Yazdı çizdi . ı men zıt fıkirler taııyan var- eser yalnız baılanmıt olarak 
- Ne diyelim al•· Çeke- Bir ay ıonra muallimin baı . dır.Fakat maliye mııbedinde kalmıyacakdır. Çünki bu iki alır. Yalnız iki memleket 

cetız- llükdmet iti bu, ağzı- ka yere tayin edildığlni bil- serbestçe ıöz söylemek kolay kardeı uluıun kalblerinde arasındaki ticaret daima 
nı açeaıı; Allah yardımcı· diren bir kağıtla biltün köy birıey değildir _Y_er_ı_et_m_iı_b_u_ı_u_n_m_a_k_ı_a_d_ır_. __ 

1 
muvazeneaiz•lır. Japonya'nın 

llıız olıun. alt üst oldu Bu acı ile çal- Maamaflh ileride yapılacak olan iflerdlr. ltçl fırkaeı ile ıdhalltl ihracatını pek çok 

Japnya Kanada'ya ipekli 
ve pamuklu ·menıucat ile 
manifatura emtaan ihraç 
eder ve buna karıılık bul
day macun klfıt ve kereıte vücudu • BüUln 11caklıitle 

tüUlyQI' .. 

Btr az sonra çetla b;, 
ııüriiltO oldu. 

- Kurtann, kurtarın! 

· -DüıOndOğüne bak ho· kandı. Köylüler kazaya koıdu olan intihabatın maliye ıkiı- tılemekden neden çekine aımaktadır i 933 yı'ıncla 
caın? Bana Mehmed ağa )ar. Baıka muallim iıtemeyiz temimlzde tanı bir deiltl • 

yim? Japonya Kanadaya ancak 
derler~ dediler. Uğraıdılar, çabala- ilk meydana getireceğinden 

O 1 Y. Hen hör ve muatakllim altı mılyon "yen. delerin· 
- ra11 öy e ağa · ıne dılar iıteklerlne kavuıdular. eminim.,. 

h. bl · • f kay de mal ihraç etmlt ve buna 
lirnıd ağamızdadı . llakikat ortaya çıkmııdı.Kı. Bazı rivayetlere göre Sır ıç r eıyan ır • men· 

ıup değllinı ıılemek lıtlyen m"kabil Kanadadan 46 
- Hıç huta çekme hocam/ ıac1 muallim köyü, köylü S•affor: I 

f' k \ ' 1 herkeıle ltbirliği yapmağa mil yon yen deierlnde ma i halt etmeğe kal ıııraa muallimi kazanmııdı. Müfetllf " - Lloyd George ara '- ı ı d hazırım memleket lafazan ıatın almıttır. Aradaki 40 
"Uyruğu. n.a elletinlz. _ Ben,.. bir daha köye uf_ramadı. :11.ı.rx gibi söz söylüyor. e· 

- .. 1 ki d f k 1 '-1 d milyon "yeıı. ilk fark Japon-onun gıbı. çok gordum., Mu-1 Kazanın ııünluk dediko mtıdir ı ar an ve ır acı ı .. ar an 
1 d 1 il ı. t yanın aleyhinedir. ettlt ıağ olıun duıu haline geçen, vilayete ".. Bu sözler kendisine yorgun ur. fÇ ere f emın 

ifa ağa düvün ne va· il uzanan bu meıe!e ıle yo söylendiği zaman Mr. Lloyd etmiyen iıçileri gıdasız ve 
ktt? rulmadık kafa, ittihalan ma- George demitdir ki: elbiıeıiz bırakan buııünkü 

1 d 1 sistem tam manaıile fenadır. A hoeam kız il e mü· 1 ık karın ka madı Ben tüphesiz soıyalızim 
F~ttiıe varmau diyor Onun Cenç muallime türküler den korkan bir adam defi- Hayatımın ıon yıllarımı 
1 l k O d b d d k ld f 1 d ld bu vazlye11n tadiline haare. ç n geci lyor. a lr er ya ı ı, e sane eı iri i: lim. Fakat sosyallziml uıanç 

Genç muallimin kafaıı Yalnız bir hakikat rarlı· J verici bir Alman'dan teliık- deceflm. Bana yardım et-
dönmeğe, içi bulanmağa yordu. Bu köyde ağa, bey ki edecefini bunu Robert mek iıteyen herkeıl dost 
lıe.tladı Müfettit düğün bir kalmamııdı. Bu köylüler, Owem gibi bir lnglliz'den aıldederlm, netekim bende 
•ilrü ıllıikaiz ıözlerde yeni bir devrimin temiz itcl· onların doıtuyu '11 " niçin alm yayım? Ben Robert 
~ynini tıJmaladı ilk gecede !eriydi Önlerinde ülküye 1 L'oyd George'un huıuıl Dwem'in inıaniyetkiirane dü-
be"ecanına kapılarak bir ıey koıan bir önder vardı 1 B doktorları kendisinin 11hhl ' ıünce erine ınanır m. unun 
tı'-arnıak için yoraunu ~l~ı.121111 ahvalinden tamamen mem-

" 0 eserlerinin tekrar baaılma· 

lııetı ve köye ıokmamağı 
1•rarla lıtıyor, diğer bir kı• 
'-ı lıe Yahya Kapdanın ar· 
tularını yerine getirmek ci • 

lıetını iltizam ediyordu. · 

Oturduğu yerde tefekkü
re dal11n Yahya Kapdan 
~ilylünün bu vaziyetini ketfet 
llıtı olacak ki, anıızın kah 
Vehaııeden iç~rİye girdi 
Ve: 

f\j S.,vgili vatandaılarıın! 

1 
edır bu, elinizdeki •iliıh 

ar? Köyü aaran Türk ço 
~Uklarıdır Ne yapsınlar? 
~tlarındaki adamların kur-

nıdırlar . . Hepinizden rica 
11dı1or"m, kan döki\lmelin 

Silahlarınızı bırakın, eviniz· 
de oturun; bu adamların 

ma.ksadları Yahya'dır Ben 
ise hazırlandım, odama gi· 
dib oturacağım 

Dediği zaman, bütün köy 
lü!er evlerine dağılmağa 
başladılar, Yahya K8pdan 
da mütebesslmane,rastladık 
!arına selam vererek gece
!· diği eve gitdi . 

Artık köylülere, jandar
maları köye davet etme1< 
vazifesi dü§müıdü Beı ki· 
tiden mürekkeb bir heyet, , 
köyün haricine çıkdı ve jan· 
darmalara ne istedik1erinl 
ıorduğu vakit, "Yahya Kap· 
danı lıterlz. cevabını aldı. 

mıı olmasına ıaıarım . 

Önümüzde açılan büyük 
faaliyet sahasını gördüğüm 

zaman hayret etdim. \1ütem. 

mim intihaplarda müatenklf
lerln adedi büyükdür İnti

nundurlar . 

hap kutusu ba~ına gitmek Halkeulmlz tarafından 
zah•oetini göstermeyen bu ayda bir 1·ıkarılan ur kt'nti
müntehıpleri seferber etmek ml:/n Nririk kıillıir mecmu· 
isterim' ası olan (Kaynak) ın son 1 

Programım bir sol cenah . sayısı olgıırı vt dolgıın bir 
hüküm'!ti için yapılacak bir ! şekilde çıknıışlır. 
çok ıılerl muhtevi bulunmak j Okw larınıı:a salık ueri 
tadır. Bu programda höyle rlz, 
bir hükümetl beı sene meı- 1 
gul edebilecek nokdalar var- 1 

dır . Uunlar yapılma11 ııerek , 

Kanada tarafından tdhal 
edtlen Japon malları buiilln 
bet türlil vergiye tabi tutul 
maktadır Kanada hOkQmeti 
idball.t ııOaırilk rüıumundan 
baıka tu dört verğlyl vazet· 
mifdir: 

(1) Takae danıptnı 'ferıtıl 
(2) Yerli mahıulG' koruma 

veraisi 
(3) Sabt verıial 

(4) Dahili verııi 

Japon mallarına bu verıl· 
!er blııince K ada piyaıa· 
aında Japon malları, memle 

ketde mal oldukları fiyatla· 

rın iki mıaltnden fazlaıma 

satılmaktadır. Onun için Ja. 
ponya'nın Kanadaya yaptı· 

tı ihracat n azalmaaı pek 
tabiidir. 

Son zamanlardaki hare· 
ketlere bakılır1a Japonya, 
Kanada hük6meUne müra· 
caatla kendi mallarına iıtı.. 

nai bir muaınele ıliıterme 
ılnl iltimas edecelı:dir. Bu 
huıuıta mütekabil bir tarl· 
fa y•pılmaıı dltlnlllGyor. 

Ayak 1e1leri.· 1Ierde fener -, 
ler.. Hayli perlıan üıtüy

le koc'a Ml'VIJI liper ec:ll· 
yor . . 

Gelenler, Emel'ln haball, 
ar'p Hiiııeyln.. Mah•llenln 
bekwı. Zavallı acam kı· 

ZlllıD bafllZ IÔfdealni riirOn. 1 
ce kendinden geçdl. Karan- · 
lıkda ııezen hayli. . Soiulc 1 

kanlılılile yerde bayırın ya- 1 

tan eleme yürOdtı.. Arap 1 
HGaeyln 'in ııözleri fincan 
ııbı olınut. Bekçi de derinde 

Pancurdu hAlrdı•lan za
man .. ıaınhk taraWa ıkı 
ıölıe: Biri E..a'1a ana.. 
dlferlde kaynı Huarev,ln kar 
deti· 

ÇOrGk dlflertle boyna· 
au oymuf, kanını emmAf. 
Baysın, kanlar içinde yaU· 
yordu. 
Huırev herakf8m bir INılrçt 

ılbl karanlık odaıınıla b.k· 
il yor. 

dona kalmııdı. 1 Btlg-ÜD 
Hayal Husrev'in ıırtlafı - 1 "' 

na dudaklarını yapıtdırdığı V 
anda ıeriledi: atan 
tim-;- Of! liuarevı. Karda· Ezzahanesi 

lluırev ayıldı. Hayllln 
camız ııesl kulafına nlnaJ 
ııbt reliyor. Fakat .. vslll Nöbetçidir 

il 

Yurtdaş! 

Felaketli günlerde sana yardım elini 
uzatan hi/aliahmer insan/Jğın şefkatin
den doğmuşdur . Zengin, fakir, kadın, 
erkek hulasa hiç bir kimse kendini hi
laliahmerin himayesinden uzak sayamaz. 
Senelerce evvel kurulan bu hayır ocağı· 
na aza kaydol. 

----·----- ~------

Balıktıir Hildliahmer 
mtrkttl 

---------- -

• 
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H n ~· ' l 1 
tf l I Öğlc,lt•ıı sonra :-aat 15-16 Kulak. Boğaz, 
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:! 1 ı Sahibi Hacı Bekir oilu bay Salih idaresinde L Bııruıı hastalıkl.ıı·ı Dr. lhl). \ldııııı·d l\cimil 

r. • T, rif l'tlt>rı t ıı ıııiişk.iilpPscııl ıııfı~terileriııi dahi rııenıııun e.dPıı U ıl ! PAZ .\HTE~I GC.\LEHI: 
M t~ıniz, kı ;ıforlu \C \e,i:vi~ı ıııü~eııııııel, iicretleri lıerkPse t' ht'rişli .\ eııi ı• 
tf ı f Sahalı ~aat 10 - ll İ~ lıa:o;1alıkl:11·1 Jlr. ı H ir ıı euirdigi sıeak vt• so~uk asrıuııza uygun fo\kal:id•• han)osi P f l 

N ta\'siyeyı: ılP~ı·r bir oteldir .. \ltıııt:la gazinosu vardır. Gaziııosuııda tf 1 Bay Alııııı>d E111 iıı ı 
H h'fıt 111 srraiıi . ıhhiveyi havi ve her rııeıııl<'ketiıı gazflı• \ı• ııwcıııııa- •• ı ÖgledPn soııra 15-J 6 Göl ha~talıkları Dr. 
C lar~~ .. ı;uluııilurur. 

0

GüzPI H~ sesli rad~·osu mevcuttur. H B.ı~· llı:-ıaıı Alııııed 
~xn::•::::::::::::;::::::::zz::zzxxn~ ı 

1 

s.\Lı <:ÜNLERi: 

1 
' S.ılıalı :-aat l O - 11 fc lıası;ılıı..ları Pr. 

l 

Romatizma ve soğuk algınlıklarına çare 

• 
ı 

• 
ll.n .\ lııııeJ Eıııiıı 

Öğlrdt•ıı ~oııra saat 15-16 llışlıast<tlıkl:ırı 
Or. opf•r.ıtör Ba~ Sadi 

C.\H.S .\lJB \ ni"NLEBİ: . . 
Öğlı•tlı-ıı so11ra saat 15 - 16 iı:lıast:ılıkları 
l>r. il ı .v Haif 

Kabartma Numarataj ~ 
işleri ~ 

Yapan Kebsüt'lü Mustafa Usta 

Eıııı L - lıiirdı•.; - l\iitalı\a-Oalıll. Psir ıııf'r-
• 

kt:>z ıı:.ılıin•lerı· ve daha lıiı cok \t•rlertll' dı . ko . ., ., . 
ı Nuııınrotaj i~ll'riııi .'aparı Keh~üd'Jii ~hıstafo 

usta. BPlediyP teşh.il:ltı olan yerlPrde caddt' 
ve sokaklar:.ı k:ıbarlıııa ıııadl'ııi le\ lıa Ye de· 
v:ıiri rt·~ıııivevı> kri..;tal lw~ haları ııweeaııt·ıı . . 
dı·rulııiP etıııi~ıir . 

Sıwhrsl lie.ırPt t>\IPriııiıı ı!P e11l,, (1ll\P11 (j. 
• 

atla ve son d.-recP itiııalı o!ıııak iizı·rı\ lıflr 

ııe' i Kalıartıııa - El )azısı - Kristal yazı İ~-
lcriııı l,,abul ı • tıııeh.dPdir. 

~ t. 
~ ADRES: '/. 
~ Lüzumunda Balıkeılr Tokatlı Hanı ~ 

Türk Elektrik 
Termoforu 

Balıkesir yeşillide Ne. 32 ~u~umcy A~met ~antay 
Ökoııoıııi lıah.aıılığıııııı 18 . ıılıat 1933 l<tl'İlı \f' lJ!Hl ııuııı;ıı·n . . ' 

\C oıı l> ·~ sı·ııelik ilıtiı'tı hı r .tlııı. lı ıizdir. Mııhter(·rıı lıekiııılt·riıııi-

" müsteciri Ahmed efendiye ~ 

1 

~ müracaat edıtmesl V, 
1\ 1 t.. ' ·.i l () ,,. ,., ı:ı-.ıa- _,.. , ... 

ı ~~~~~ ~A~'A'A 

PEHSEllBE ne. 1LEl\I: • 
Öu(pd ıı soıır:ı sa:ıı 1 i) _ ,.. 
l>r. B.ı.' 'klıııwd .\li 

· ı 
&. _______________ ~ 

~iıı l~~i-İ_rı~. ili' roıııaıizıııalarıl<1, a~ahi lıa~talıklanla, lt'rlı•ıııp<fe, 
~u .. ık kııııı \P lı:na haıı~o ve paııs11111a11larııılla istiıııal olıııınıal...
tadır. Jl:ırarPt ı;iıı saııd<~lyalara \e ~atak iı;ı•ri:-iıw ' .;;ıir liizuııı 
gfiriilPıı ~l'rlı·rdP h.oıııılalıilir llı·r ıırnııılıd•~liıı 'ılııııı:ı giire lıPr • 

---.1 
Bıılık<11 siı" Doğtıııı l'(~ 

(:()Cllk Rıtkıııı Evi 
tı yerleri: • l - Vilfıyı•tirı llll'l'kt'z n· ıııfıllıakatı, ~l'lıir '" 

ŞPldl \(~ t·hadda iıııttl l'dilir. rcrz \'E TJ~~JIN.\ TLllHB.I 'oi i 

l si. lzmir'de peıtemalcılardı> Seydi Şehiri Mehmet Tevfık elekırik ticarethane- • -
1 

kö).~Cl'İ al.~ali~iııdeıı nıüı·a(:aaı _ l'dt·rı gplwlt•ı·iıı 
Buraa'da J.\et9.ıın a Ahmet Tevfık eczahanesi ~~ tahıı Vt• ıııuşkııl:itlı lıeı· llt'VJ do~uııılarıııı H' alt• 
lstan}>ul'da Mısır çar,ısında attar H. Hüsnü ve mahtumları ,.e G11lata'da ~~ I 11111111111 ladııı aıııeliyaliaı·rnı rni.ıı s~esrdı• ııı<'et:ı-

Voyvoda caddesinde e4kardölevi elektirık deposu. Ankara'da Evliya zade ıt· m (' ı JÜ 'ÜI' ı J l'I · ,ı 1 1 
• riyal ve ect depo•u • ııerı yapar. _:Ol'Ul'I. ~ lllPh I~ ı ll\('Sllıul:' ili ll-

Sıvas ve :>amsun'dp. lbrahim Ferit itık elek lirik depclar 1• 1 naııl:.ırı da h.ıızali k ıneccaııen va! ıra ra k H'da \ j 
l<;ony•'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon tlcaterhaneıl, • 19 1 d , · 
Afyonkarahlsar'da Hüsnü Rıza İstanbul ec;zahanesi. I ' e eı. 
Unkta dit tab)bi Bay Yu•uf rı, • , 2 - Siil cocukları \e ikı \ilSııı:.ı kadaı· oları 

• • • • • -~~- • • • • • · h.ii;ii!.. lıa..;t , ı ;·avroları dJlıi_ıı;iiı:s~l':oiPdr yatır:ıı-:ıh. 
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IAI.Afl{ •~Sİ \'İN 

Her lııısusı:ı ı·ııı~aliıw iistiiııdıır. Balıh.c..;ir'ııı 

lıu ııpfj..; K \H .\TEPE ~arahı lwrkı•st> 
Zevk., Kıl\ H~t, Sıhlıat \t•ı·ir. 

Karatepe Şarabı 
~M~·~iM~;~~~~ , / her zaıu.ııı ıııı·ccaııPıı teda\l ı•dı·r. Toptan ve litre ile satış yeri 

; ~ ::> _ Süt ,'.oeuk.lanııııı h:ıkıııı tart.laı·ı lıakkııı- irinci Noter altındaki mağazada •• 
~ ur aaş: . Dr . . M--. Ali ıf,ı ıııü~takiwl \alı lellt·re. \(' gPhelik t'Sll<ı~ıııtla .. - . . __ .,_..,..,.......,,___,,... ___ ... _,, 
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I Hilciliahm~re eı Himayeietfale Cılı, rr .. ıı~i. lıcl- l('ıl:ni \e lt•tlbirlel'İll alııııııa~ıııı da ı .. wlıı>lı re i\ğ- 1 

rTa t1yare e ardı ı borc bil. '! 1"·tınek i!~Pl'I' ıl~·rı"l•. 1• .'~ı·ilir. . , ·~· 1 Bıtlıkt•siı• Askcı·lik ~~~~~~ > ~ ;4, ~1~~ ~oğııl.lıı~ıı lı:ısı.:ılıkl.ırı 
1 

J _ Cuııılıııı·ı)·etııııızııı Balıkesır e lıalı~Pltıgı , , 
0 

I . I 
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DOKTOR · OPERATÖR 

Sadi Öz Atay 
Her ırün öğleden ıonra 

Vatan eczahaneal biti ti· 
Oindekl kabıneıinde has 

muayaeader. 

P ı .. Lalrıııt• t•İ ı .ırııı la Hastalarını ıa&t üçte tadır 
hükümf't caddeslnd .. MU· ı·dman~ur~u 8as~anhgın~an il ~ıhi ~ ·lıiı \ı•t.iıııll'rİllİll niifu~ \'iİZtLııılarik Kaıııil ı:.ıyhaıı ... si ıııohil

"'~' <11·.-ı~ s:ılılıkıır. 
j ,ı >, ·1~ 111 .. ı·iıı ahi hin~ 

ıııiiracaatları. 

ayent' hanesinde kabul ve 1 · • ' 
tedavi eder. :;ı-l-!l3fı l'ı·r~Pııılıc ııiiııii :-aat 20 dl' ~ıll ı k lııııı •ıı li.ılıke•İ.ı.\~k<rik ~Ub:'iııı~ ıııiinu·aııları. 

koıı~r;ı yapıl:wağmd:H1 ~ıırılıı ark:ııla~larırı lop-'----------~-~~.....,,.._,_---
1 ı'ılıya g~·lııll'leri f'ica oluıııir. i __ _ __ Ne~ri~at :~dürü__' E_ SA_T_ADIL --

Vilayet ~latbaaıı Balıkeeir 


